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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Thanks for 

sharing our 
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«Είναι ανόητο να δανείζεσαι ως πτωχευμένος υπό τον όρο ότι 
θα μειώσεις τα εισοδήματά σου». Όταν οι 18 υπουργοί Οικο-
νομικών ακούν τον Έλληνα υπουργό να λέει αυτή τη φράση, 
κατεβάζουν τα μολύβια, βγάζουν τα ακουστικά. Τους είναι 
αδύνατον να παρακολουθήσουν την ελληνική οικονομική 
σκέψη. Αν είναι ανόητο τότε γιατί ζητάς δανεικά; Ποιος ζή-
τησε να μειώσεις τα εισοδήματά σου; Είχες δηλαδή λεφτά 
και σου ζήτησε κάποιος να πετάξεις τα μισά στη θάλασσα; Το 
αντίθετο συμβαίνει, δεν έχεις εισοδήματα, σου προτείνου-
με τους τρόπους που θα αυξήσεις την παραγωγή σου κι εσύ 
αρνείσαι. Ο υπόλοιπος πλανήτης δεν μπορεί να κάνει τη με-
τάφραση και γι’ αυτό δεν μας καταλαβαίνει. Όταν λέμε να μη 
μειώσουμε τα εισοδήματά μας, εννοούμε να συνεχίσουν να 
πληρώνουν όπως έκαναν πάντα για να συνεχίσουμε κι εμείς 
να ζούμε όπως το 2009 χωρίς να αλλάξουμε τίποτα. Εννοού-
με τα δικά τους λεφτά. Έτσι, δεν είναι ανόητο να δανειζόμα-
στε πτωχευμένοι. Έτσι μάλιστα. 
Υπάρχει ένα καλός κύριος αρμόδιος για τις συντάξεις που 
κάθε μέρα είναι σε κάποια τηλεόραση. Δευτέρα, Τετάρτη, 
Παρασκευή είναι πένθιμος, ανακοινώνει ότι δεν υπάρχει 
σωτηρία για τον ΟΑΕΕ, ότι καταρρέει με τρύπα 535 εκ. για 
το 2015, ότι έχουν μαζευτεί 400 χιλιάδες που περιμένουν να 
πάρουν σύνταξη αλλά δεν υπάρχουν λεφτά, ότι το ΕΤΕΑ δεν 
μπορεί να πληρώσει τις συντάξεις, ότι κάθε χρόνο χρειάζο-
νται επιπλέον 1-2 δις για να λειτουργήσουν τα ασφαλιστικά 
ταμεία. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο καταγγέλλει την τρόικα aka 
θεσμούς, ότι ζητάνε μειώσεις των συντάξεων, βάζει κόκκινες 
γραμμές, δίνει ηρωικές μάχες, αποκαλύπτει ότι οι μειώσεις 
του 2012 δεν έπρεπε να γίνουν. Ο προϊστάμενος υπουργός 
του καλού κυρίου προαναγγέλλει δικαστικές διώξεις εις βά-
ρος εκείνων των ανάλγητων που μείωσαν τις συντάξεις, υ-
πάρχουν μάλιστα και δικαστήρια που αποφασίζουν την επι-
στροφή αναδρομικά των χρημάτων που κόπηκαν.  

Κάθε πρόταση που ξεκινάει με τη φράση «οι δανειστές ζητάνε», 
θέλουν, επιβάλλουν, είναι απάτη. Αφού δεν έχουν να πληρώ-
σουν τώρα τις συντάξεις πώς θα κάνουν και αυξήσεις; Υπάρχει 
σχέδιο. Θα συστηθεί ένα Ταμείο που θα εκμεταλλεύεται τα 
έσοδα από την εξόρυξη πετρελαίου στις ελληνικές θάλασσες. 
Δεδομένου ότι δεν έχουν γίνει ακόμη οι έρευνες, δεν έχει 
συσταθεί κοινοπραξία, δεν έχει αρχίσει η εξόρυξη, δεν ξέ-
ρουμε καν αν υπάρχουν αποθέματα υδρογονανθράκων στη 
Μεσόγειο κατάλληλα προς εκμετάλλευση, τα αποτελέσματα 
του Ταμείου θα τα δούμε σε 50 χρόνια. Κανένα πρόβλημα, μα-
κροπρόθεσμα όλοι θα είμαστε νεκροί. Μέχρι τότε μπορούν οι 
εταίροι μας να μας δανείζουν ώστε να μην αλλάξουμε το χρεο-
κοπημένο, κοινωνικά άδικο, ασφαλιστικό μας σύστημα. 

Πώς μπορούν άνθρωποι να λένε αυτά τα πράγματα, και το κυ-
ριότερο, πώς υπάρχουν άνθρωποι που τα ακούν και τα πιστεύ-
ουν; Πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες ανακοινώνουν ότι θα πά-
ρουμε 5 δις προκαταβολή από τους Ρώσους για τα μελλοντικά 
κέρδη του Turkish stream, του αγωγού που θα περάσει στην 
Ευρώπη μέσω Ελλάδας. Το πρόβλημα μάλιστα του υπουργού 
είναι να διαβεβαιώσει ότι το όνομα θα αλλάξει, θα γίνει «ελ-
ληνικός» αγωγός, Greek stream, γιατί πάνω απ’ όλα είμαστε 
υπερήφανοι, είμαστε  Έλληνες. Είναι ο τρίτος αγωγός την τε-
λευταία δεκαετία που θα γίνει, κάποτε, αλλά ποτέ δεν γίνεται. 
Δηλαδή από έναν αγωγό που δεν έχει ακόμα κέρδη, που δεν 
έχει μεταφέρει αέριο στην Ευρώπη ώστε να έχει κέρδη, που 
δεν έχει κατασκευαστεί, που δεν έχει κόψει καν την κορδέλα 
για να ξεκινήσουν τα έργα, που δεν υπάρχει συμφωνία για την 
πραγματοποίησή του, που δεν έχει συσταθεί καν κοινοπραξία 
για τη δημιουργία του, εμείς παίρνουμε ήδη κέρδη έναντι. 
5 δις από τους Ρώσους που δεν επενδύουν ούτε 5 ευρώ στα 
ελληνικά κρατικά ομόλογα. Την άλλη μέρα, φυσικά, ο αρμό-

διος Ρώσος υπουργός το διαψεύδει. Στο σημερινό δικτυωμένο 
κόσμο, όλα γίνονται γνωστά μέσα σε λίγα λεπτά. Η πολιτική 
που διεξάγεται στα τηλεοπτικά πρωινάδικα έχει ημερομηνία 
λήξης το τέλος της εκπομπής. 

Συνεχίζουμε μετά από τόσα χρόνια να επιμένουμε στη δική μας 
κατασκευασμένη πραγματικότητα. Και σιγά-σιγά η συμπάθεια 
με την οποία μας αντιμετώπιζε ο πλανήτης μετατρέπεται σε ει-
ρωνεία και αντιπάθεια. Μέχρι τώρα είχαμε υποστηρικτές, δεν 
είναι εύκολο, είναι οδυνηρό να αλλάξεις διαμορφωμένες συ-
νήθειες, ένα οικονομικό μοντέλο που χρεοκόπησε, να μεταρ-
ρυθμίσεις όλες τις κρατικές δομές. Χρειάζεσαι χρόνο, βοήθεια, 
κατανόηση. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, η κατανόηση 
έχει μετατραπεί σε εχθρότητα, ιδίως από τους φτωχότερους 
από εμάς όπως η Σλοβακία. Γιατί, τώρα, αποκαλύπτεται όλη 
η αντιμνημονιακή παραφροσύνη. Η οποία στην πραγματικό-
τητα ήταν αντιευρωπαϊκή, αντιδυτική, αντιμεταρρυθμιστική. 
Δεν είναι ότι δυσκολευόμαστε. Δεν θέλουμε να προσπαθή-
σουμε, δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον ευρωπαϊκό τρόπο 
για να ξεπεράσουμε την κρίση. Θέλουμε να μείνουμε εκεί που 
είμαστε, στο 2009, και θέλουμε να μας χρηματοδοτούν γι’ αυ-
τό. Όπως τη διετία 2008-09 μας έδωσαν πάνω από 60 δις για 
«να πέσουν στην αγορά», αυτό ζητάμε και τώρα. Δεν γίνεται 
καμιά σκληρή διαπραγμάτευση. Όχι σκληρή, δεν γίνεται καν 
διαπραγμάτευση. Διαπραγμάτευση σημαίνει προτάσεις, άλλες 
λύσεις, άλλη κατανομή των βαρών, άλλοι κοινωνικοί συσχετι-
σμοί. Τρεις μήνες δεν υπάρχει ούτε ένα διαφορετικό, ούτε ένα 
καινούργιο πράγμα, σε έναν οποιονδήποτε τομέα, απ’ όσα ήδη 
ξέραμε, απ’ όσα ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ξαναβλέπου-
με την παλινόρθωση της μεταπολίτευσης στην πιο ακραία και 
γκροτέσκα μορφή της. Ένα πράγμα λέμε μόνο στην υπόλοιπη 
Ευρώπη: Η Ελλάδα είναι sui generis κράτος, έτσι θέλει να είναι 
και αν τη θέλετε στην Ευρώπη πρέπει να τη χρηματοδοτείτε. 

Το 2015 θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για την Ευρώπη. Προ-
βλέπουν ότι το σύνολο των χωρών θα περάσει σε θετική α-
νάπτυξη, μετά από 7 χρόνια κρίσης, η ύφεση φαίνεται ότι 
τελειώνει. Η Πορτογαλία, μια πρώην μνημονιακή χώρα, δα-
νείζεται ήδη με αρνητικά επιτόκια. Άρα δεν ήταν μόνο για 
Γερμανούς και Ολλανδούς και βόρειους, δεν ήταν κόλπο, 
όπως μας έλεγαν, οι χώρες που αποδεικνύονται αξιόπιστες 
αποκτούν την εμπιστοσύνη των αγορών, ο κόσμος επενδύει 
επάνω τους. Μηδενικά και αρνητικά επιτόκια, δηλαδή τέλος 
το πρόβλημα του χρέους, δηλαδή χρηματοδότηση για επεν-
δύσεις και ανάπτυξη. 
Στην Ελλάδα το τριετές ομόλογο έφτασε στο 29% επιτόκιο. 
Αυτά τα έντοκα που λήγουν κάθε μήνα και μας έχουν οδηγή-
σει σε ασφυξία, πριν μερικούς μήνες τα δανειζόμασταν με 2%. 
Σήμερα δεν μας δανείζει κανείς. Το τελευταίο εξάμηνο της 
πολιτικής ανασφάλειας, όλοι οι δείκτες γύρισαν αρνητικοί. 
Πάλι ύφεση, πάλι ανεργία, πάλι ελλείμματα. Τη Δευτέρα με 
μια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου απ’ αυτές που κατη-
γορούσε, η κυβέρνηση αφαίρεσε όλο το ρευστό από τα νομικά 
πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης. Ξεκίνησε ο υποχρεωτικός 
εσωτερικός δανεισμός για να πληρωθούν μισθοί και συντά-
ξεις. Η Ελλάδα προχωράει προς την τελική πράξη. Το ερώτημα 
ξεπερνάει πια το αν θα καταλήξει ο πρωθυπουργός σε μια συμ-
φωνία με τους εταίρους. Το ερώτημα πλέον είναι αν μπορεί 
αυτή η χώρα να προχωρήσει στην αναίρεση όλων των μύθων 
της 5ετίας, να τελειώσει με το παρελθόν της. Η μεταπολίτευση 
τελειώνει εδώ, όλοι οι πρωταγωνιστές της έπαιξαν το ρόλο 
τους, 5 χρόνια, 5 κυβερνήσεις, 6 κόμματα. Η τωρινή «αντιμνη-
μονιακή» εκδοχή απλώς επιταχύνει το τέλος. Η πιο ακραία 
υπεράσπιση του παρελθόντος ανέδειξε και πιο καθαρά το α-
διέξοδο. Η ελληνική κοινωνία έχει φτάσει στην ώρα που θα 
πρέπει να αποφασίσει σοβαρά και συνολικά το μέλλον της. A
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Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη πριν κά-
ποια καλοκαίρια στο Ξυλόκαστρο Κορίν-
θου. Το κοριτσάκι με το άσπρο φόρεμα 
είμαι εγώ και η κυρία που με προτρέπει 

να κοιτάξω προς το φωτογραφικό φακό εί-
ναι η θεία μου η Ελένη, αδερφή του πατέρα μου. 
Αυτή είναι η ιστορία της...  
“Επτά, οχτώ, εννέα, οχτώ, επτά, έξι, τίποτα, ά-
ντε παράτα μας κι εσύ, στα τσακίδια, κι εσύ και το 
πουλοβεράκι σου...” Κάθε βράδυ μετρούσε τους 
πόντους για το πουλόβερ που θα έφτιαχνε στον 
αγαπημένο της, και μέχρι το άλλο βράδυ είχαν 
τσακωθεί και το ξήλωνε… Ποτέ δεν έλαβε πουλό-
βερ στο μέτωπο ο θείος Κώστας, κι όταν γύρισε, 
παντρευτήκανε γρήγορα-γρήγορα πριν προλά-
βουν να τσακωθούν ξανά κι ησυχάσανε… Ρά-
βε-ξήλωνε, περάσανε τα χρόνια, άλλαξε η μόδα 
στα πουλόβερ, γέρασε, έπλεκε πουλοβεράκια στα 
ανίψια της, σε εμένα, δικά της παιδιά δεν έκανε.
Τρέχει το μαλλί, φτιάχνεις καλές, ανάποδες, 
χάνεις πόντους, πεθαίνουν οι άνθρωποι, αλ-
λάζουν οι μόδες, κομματάκια μνήμης ξηλώνο-
νται σιγά-σιγά απ’ το πλεχτό, και τι μένει; Ένα 
κουβαράκι τυλιγμένο όπως-όπως, ένα κορμάκι 
τυλιγμένο όπως-όπως σ’ ένα σεντόνι, έτσι κα-
τεβάσανε τη θεία μου οι άνθρωποι του γραφείου 
κηδειών που ήρθαν να την πάρουν από το σπίτι 
της. Μ’ ένα σεντόνι, μες στο ασανσέρ. Το κρα-
τούσε ο ένας απ’ τη μια άκρη κι ο άλλος από την 
άλλη, σαν κούνια, και στη μέση τραμπαλιζόταν 
μικρό άψυχο σβωλαράκι η θεία μου η Ελένη. 
Με τα κατσαρά της τα μαλλιά, τις μπλούζες της, 
τις κρεπ ντε σιν, το αυτοκινητάκι της μάρκας 
Όστεν που το αποκαλούσε “Το Χελιδόνι”, γιατί 
ήταν άσπρο με μαύρο καπό. 
Η θεία μου η Ελένη, αυτοδίδακτη ζωγράφος, 
που εκεί που κοίταζε τα κίτρα που είχε αγοράσει 
έτοιμη να τα ζωγραφίσει, να φτιάξει μια νεκρή 
φύση, άλλαζε ξαφνικά γνώμη και τα έφτιαχνε 
μαρμελάδα γλυκό… Που όταν ξύπνησε στο Λα-
ϊκό, μετά που έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι, κι 
οι γιατροί τη ρωτούσανε “πού είστε;”, “πού εί-
στε;” για να δουν αν είχε πάθει διάσειση, άνοιξε 
τα μάτια, κοίταξε ένα γύρω την Τρίτη θέση, τη 
δύσκολη θέση στην όποια βρισκόταν, και είπε: 
“στο Υγεία...” κι έπειτα σώπασε για πάντα. Τώρα 
χορεύει βαλς στα χέρια κάποιου νέου ευγενικού 
γιατρού. Εκεί πάνω ψηλά στο σύννεφο, που στο 
σχήμα μοιάζει με το Ξενοδοχείον Ακταίον του 
Παλαιού Φαλήρου, εκεί μου είχε πει ότι χό-
ρεψε τους πρώτους της χορούς, εκεί σημείωνε 
στο μικρό της τετραδιάκι με το ασημένιο μολυ-
βάκι τη σειρά των καβαλιέρων της.
Στο συρτάρι με τα ασπρόρουχα, καλά διπλω-
μένο, φύλαγε το σάβανό της η θεία μου η Ελέ-
νη. Εκεί το βρήκα την ώρα την κατάλληλη… 
Μα υπάρχει άραγε κατάλληλη ώρα; Αυτά... 

α ναι, κι ένα κουτάκι με μια φουρκέτα μέσα μ’ 
ένα μαντιλάκι κι ένα χειρόγραφο σημείωμα. 
Της μαμάς η φουρκέτα αυτή, δηλαδή, βρισκό-
ταν πριν άπειρα χρόνια στον κότσο της πεθα-
μένης μου γιαγιάς που ούτε καν πρόλαβα να 
γνωρίσω. Και που τώρα ίσως δεν υπάρχει πια 
όχι ο κότσος, αλλά ούτε καν η σκόνη της εκεί 
που βρίσκεται. Και το μαντιλάκι μυρίζει ακόμα 
άρωμα, σίγουρα θα το ανανέωνε κά-
θε εβδομάδα. Μένουν τα αρώματα, 
κι οι άνθρωποι χάνονται, θαμμένες 
στο χώμα φουρκέτες…»

Όλια Λαζαρίδου

Τα πουλοβερ Της θείας 
μου Της ελενης  

Επιμέλεια: ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ

Η Όλια Λαζαρίδου γεννή-
θηκε στο Κολωνάκι και 
μεγάλωσε στο ισόγειο 
μιας πολυκατοικίας. 
Αν και αγαπάει πολύ τη 
Νίσυρο, ζει μόνιμα στο 
νησί των Εξαρχείων. Ο 
πατέρας της ήταν διαφη-
μιστής και ραδιοφωνικός 
παραγωγός. Με την ηθο-
ποιία ασχολήθηκε κατά 
τύχη. Σπούδασε υποκρι-
τική στη σχολή του Θεά-
τρου Τέχνης - Καρόλου 
Κουν και ύστερα βρέθη-
κε στη Γαλλία όπου πα-
ρακολούθησε μαθήματα 
στη σχολή του Αντουάν 
Βιτέζ. Κανείς δεν θα τη 
ξεχάσει στο ρόλο της ως 
Όλγα Ρόμπαρτς, στην 
ομώνυμη ταινία του Χρή-
στου Βακαλόπουλου. Κά-
ποτε είχε ένα blog όπου 
έγραφε ποιήματα και τις 
σκέψεις της. Το blog το 
κατήργησε, τα κείμενα 
όμως τα κράτησε. Κάθε 
Πέμπτη παραδίδει θε-
ατρικά σεμινάρια στη 
θεραπευτική κοινότητα 
«18 Άνω». Η συνεργασία 
αυτή οδήγησε στη δη-
μιουργία της θεατρικής 
ομάδα «18 Μποφώρ», η 
οποία αποτελείται από 
παιδιά που έχουν ολο-
κληρώσει με επιτυχία το 
θεραπευτικό πρόγραμμα 
της κοινότητας. Όταν δεν 
είναι με τους φίλους της, 
πρωταγωνιστεί μαζί με 
τον Γιώργο Νανούρη και 
τον Ηλία Κουνέλα στη θε-
ατρική παράσταση «Από 
τι ζουν οι άνθρωποι» του 
Λ. Τολστόι στο Θέατρο 
Πορεία. Της ζητήσαμε 
να μας στείλει μια φωτο-
γραφία και να μας πει την 
ιστορία της. 

ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ
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Ζωντανός στην πόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

Ο ΕΧΘΡΟΣ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙΣ...
...παλεύεται. Αυτός που δεν ξέρεις, όχι. Αλλά, ευτυχώς, τουλάχιστον πηγαίνεις 

σε παιδικά πάρτι... 

ς
την Πανεπιστημίου λίγο πριν τη διαδήλω-

ση με προσπέρασε ένας πιτσιρικάς: «α-

ναρχικός» θα έλεγε κάποιος σε αυτόματη 

γραφή, με όλα τα σχετικά χαρακτηριστικά. 

Μόνο που λάλησε το cb (σιμπί) του ξαφνικά, και 

κατάλαβα, ντιπ κατάπληκτη, ότι ήταν «μυστικός 

αστυνομικός». Ουάου. 

Μετά μου έλεγαν όλοι, «καλά, δεν ξέρεις ότι έχου-

με πήξει στους μυστικούς χρόνια τώρα;» και το 

ήξερα μεν, απλώς πάντα πιστεύεις ότι είσαι πιο 

γατόνι απ’ ό,τι είσαι: ότι θα τον μυριστείς το μυστι-

κό δίπλα σου, κάτω από μούσια, μαλλιά, αμπέχο-

να, φούτερ-με-κουκούλες, φόρμες, κοτσίδες και 

τατουάζ ακόμα, θα τον αρπάξει η κεραία σου τον 

Μαγκάρετ. Δεν μπορεί, τόσα χρόνια ζεις. Κι ΑΝ 

έχουνε δει τα ματάκια σου. Σιγά μη σου ξεφύγει. 

Κολοκύθια, όπως διαπίστωσα. Αν η μεταμφίεση εί-

ναι καλή δεν ψυλλιάζεσαι τίποτα. Τον κάνεις και πα-

ρέα δηλαδή, μπορεί να σου ξεφύγει και καμιά κου-

βέντα παραπάνω. Αν είσαι άνθρωπος εύπιστος και 

καλών προθέσεων πρέπει να βγάλει το φλογοβόλο 

κάτω από τη μύτη σου ο άλλος για να συνέλθεις.  

Τέλος πάντων, όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία 

και (εύκολα…) καμία σχέση με αυτά που θα ακολου-

θήσουν, από μεταφορική και πρακτική πλευρά. Το 

να είσαι εύπιστος είναι χειρότερο μάλλον από το να 

μην είσαι. Ναι, έχω κοπεί μέχρι και εγώ. Φαντάσου. 

Είναι η εποχή των παιδικών πάρτι – ακόμα κι αν 

δεν έχετε δικό σας παιδάκι, με ένα δανεικό θα πε-

ράσετε αξέχαστα. Ανιψάκι, βαφτιστήρι, παιδάκι 

φίλης που έχει να πάει σε πάρτι του, αδράξετε 

την ευκαιρία… εκτός πλάκας, περνάω ωραία στα 

παιδικά πάρτι, το φαγητό είναι πολυαγαπημένο 

(λουκανικοπιτάκια, σπανακοπιτάκια, σάντουιτς-

μπόμπες, στεγνά spring rolls και ακόμα στεγνό-

τερα chicken nuggets στα πιο προχώ: μπορώ να 

τρώω τέτοια όλη μέρα. Φτάνει να υπάρχουν εξά-

χρονα για δικαιολογία…). Η τούρτα, πάντα με σο-

κολάτα και αμυγδαλόπαστα οικοδομημένη σαν το 

Ταζ Μαχάλ, είναι επίσης σούπερ – τεράστια ποσό-

τητα ζάχαρης και σοκολάτας χωρίς καμιά προει-

δοποίηση χτυπάει το κατά τα άλλα οκέι σύστημά 

σου και τινάζει την κατά τα άλλα οκέι διατροφή 

σου στον αέρα με αγαπημένα αποτελέσματα (θέ-

λεις να ανέβεις το Έβερεστ πρώτα, μετά νυστάζεις 

φρικτά, αλλά κυρίως θέλεις κι άλλη τούρτα). 

Πήγα στο διάσημο «Hide Park Café» στη Νέα Ε-

ρυθραία, σε δύο πάρτι που τα οργάνωσαν μαζί 

δύο συμμαθητές, ευτυχώς του ενός παιδιού μου 

– αν είχα δύο παιδιά να αναζητώ με το βλέμμα στο 

μεγάλο πάρκο του «Hide Park Café» θα είχα σαλτά-

ρει: είναι απλωμένο, δεν βλέπεις την έξοδο, δεν 

βλέπεις το παιδί σου… βασικά σηκώνεσαι κάθε 

πέντε λεπτά και φωνάζεις το όνομα του παιδιού 

με αυξανόμενο πανικό στο βλέμμα, εσύ και άλλες 

τριακόσιες μαμάδες. Αυτό είναι το μόνο ντεφό, 

που όμως δεν ισχύει αν το παιδί σου είναι 9-10 

χρονών ή λοκατζής. Κατά τα άλλα το «Hide Park 

Café» έχει πολύ καλό φαγητό, όχι μόνο «παιδικού 

πάρτι» αλλά και για μεγάλους, επιπέδου αξιοπρε-

πούς εστιατορίου και μάλιστα «μπράβο του». Σάβ-

βατο και Κυριακή, λέει, γίνεται πάντα χαμός όταν 

έχει ωραίο καιρό. Να υπολογίζετε ένα τρίωρο-

τετράωρο, έτσι και πάτε χωρίς πάρτι, γιατί το παι-

δάκι δεν θα θέλει να φύγει με τίποτε. Εκτός από 

τις αναρριχήσεις έξω, την παιδική χαρά, το «γεφύ-

ρι που κουνιέται», τα ομαδικά παιχνίδια, την πίστα 

ποδηλάτου/σκέιτμπορντ και το ατελείωτο τρε-

χαλητό, υπάρχει σκεπα-

στό τμήμα με μπιλιάρδο, 

πινγκ-πονγκ, αυτοκινη-

τάκια-κουμπαράδες (από 

αυτά που τους ρίχνεις 

νόμισμα και τρέμουν/

χτυπιούνται επιτόπου), 

και αν ένα παιδάκι δεν 

είναι κατευχαριστημένο 

με όλα αυτά ίσως ήρθε η 

εποχή να πάει όντως φα-

ντάρος. Ή να πιάσει μια 

δουλειά της προκοπής.

το επόμενο πάρτι ήταν στο «Βoom Βoom», όπου 

μένουν μαντρωμένα στην επάνω αίθουσα (παι-

χνιδιών) τα παιδιά χωρίς δυνατότητα να ξεφύ-

γουν, κι εσύ πίνεις τον καφέ σου κάτω στη φωτει-

νή καφετέρια σε απόλυτη νιρβάνα. Κι εδώ περ-

νάνε καλά, ειδικά όταν έχει πολλή ζέστη (ή πολύ 

κρύο, άσχετα, το χειμώνα λέμε) όταν δεν έχουν 

διάθεση να τρέχουν στο λιοπύρι/χαλάζι. 

Η επικοινωνία με τις άλλες μαμάδες/θείες είναι 

εύκολη συνήθως, κι αυτό είναι ένα από τα καλά 

των παιδικών πάρτι εκτός από το παιδικοπαρτι-

φαγητό και την τούρτα: λες καμιά κουβέντα για 

θέματά σου με άτομα που, σε αυτή τη φάση, είναι 

σε ανάλογο μήκος κύματος με σένα. Όχι πάντα, 

αλλά ας μη τα θέλουμε κι όλα δικά μας. Τα παιδιά 

σου διασκεδάζουν, ξεπατώνονται, παίζουν με 

άλλα παιδιά, τσουμαδιούνται, και κάποια στιγμή 

σου λένε από μόνα τους «πάμε να φύγουμε»… κα-

λά, το τελευταίο δεν συμβαίνει ποτέ των ποτών. 

Και με συμπαθητικό καιρό, δεν θέλεις να φύγεις 

ούτε εσύ: έχεις την καλύτερη δικαιολογία για να 

αράξεις λίγο παραπάνω στο ωραίο πάρκο/καφέ 

που σε έφερε ο δρόμος σου… 

(*Ο τίτλος όχι, δεν συνδέεται με τίποτα. Σόρι…)  A      

Hide Park Café, 
Πάρκο Ανδρέα 
Παπανδρέου, Δια-
σταύρωση Εθνικής 
Αντιστάσεως & 
Οδυσσέα Ανδρού-
τσου, Νέα Ερυθραία  

ΒΟΟΜ ΒΟΟΜ 
Παιδότοπος καφέ, 
Μητροπέτροβα 
49, Πολύγωνο, 
210 6420421, 210 
6420415   

το Εξώφυλλό μασ 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο Κωνσταντίνος Πάτσιος. Γεννήθηκε στην Αθή-
να. Σπούδασε ζωγραφική στη ΑΣΚΤ ενώ παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα 
γλυπτικής. Από το 2005 έως σήμερα έχει συμμετάσχει σε πλήθος εκθέσεων, φε-
στιβάλ και πολιτιστικών διοργανώσεων. Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό στα έργα 
του Πάτσιου είναι η μεικτή τεχνική που χρησιμοποιεί συνδυάζοντας τη ζωγραφι-
κή, το σχέδιο, το κολάζ κ.ά. Η τελευταία του έκθεση «The Twisted Odyssey» φιλο-
ξενείται στην The Blender Gallery (ως 15/5, Ζησιμοπούλου 4, Γλυφάδα), ενώ μετά 
θα φιλοξενηθεί (4-10/6) στην γκαλερί Underdog του Λονδίνου.  
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TA TWEETS TOY Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για την ποινικοποίηση της κραυγής 
ÇσπάσταÈ, όταν σπάει κάτι σε ένα caf�)

Φυσικά και υπάρχει 
διαφορά ανάμεσα στις 

Πράξεις Νομοθετικού Περι-

εχομένου που υπογράφει 

ο Προκόπης Παυλόπουλος 

και στις Πράξεις Νομο-

θετικού Περιεχομένου 

που υπέγραφε ο Κάρολος 

Παπούλιας...

● Ο Προκόπης Παυλό-

πουλος, όταν υπογράφει 

την Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου για τα 

αποθεματικά, ξέρει ότι θα 

χρησιμοποιηθούν για να 

πληρωθούν οι μισθοί υπαλ-

λήλων που έχει προσλάβει 

(εκτός ΑΣΕΠ) ο ίδιος. 

● (Πώς μπορεί να αρνηθεί 

να υπογράψει, όταν γνωρί-

ζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ρό-

μπα στους δικούς του, για 

να μπορέσουν να πληρω-

θούν οι μισθοί των δικών 

του «γαλάζιων» παιδιών;) 

H Χρυσή Αυγή ψήφισε 

«παρών» στα άρθρα που 

αφορούν στην αποφυ-

λάκιση του Σάββα Ξηρού 

σκεπτόμενη ότι αυτοί που 

πραγματικά απειλούν 

την εκλογική της άνοδο 

είναι οι μετριοπαθείς ή 

από απλή αντιμνημονιακή 

αλληλεγγύη;

Η Επιβεβαίωση του Νό-
μου του Χάους της εβδο-

(17 ΣυμπεραΣματα ενοΣ κριΣιμου καλοκαιριου)

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ «ΘΗΣΑΥΡΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΤΗ» ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ 
Η λύση για το πρόβλημα της ρευστότητας

Τη βεβαιότητα ότι κάπου στους τοίχους του Μεγάρου Μαξίμου βρίσκεται κρυμμένος 

ο Θησαυρός που θα βγάλει τη χώρα από το οικονομικό αδιέξοδο και θα της επιτρέψει 

να ζήσει ξανά τις ωραίες εποχές εξέφρασε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. 

Πιστό στις παραδόσεις των παλιών ελληνικών ταινιών, που η λύση των οικονομι-

κών προβλημάτων έρχονται πάντα από μια ξαφνική κληρονομιά ή από ένα λαχείο 

ή από ένα θησαυρό, το κυβερνητικό επιτελείο αναζητά μυστικές κρυψώνες που θα 

περιέχουν χρυσές λίρες και άλλα τιμαλφή. 

Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι μόλις βρεθεί ο θησαυρός η χώρα θα ξεφύγει από 

το δίλημμα, ότι όλα θα συνεχίσουν όπως παλιά και ότι θα ζήσουμε μια νέα εποχή 

ευημερίας, ενώ υποσχέθηκε μια σειρά νέων επιδομάτων. 

Τέλος, με ανακοίνωσή του το Μέγαρο Μαξίμου ζήτησε από τα κέντρα της αντι-

κυβερνητικής προπαγάνδας να μη σαμποτάρουν τον αγώνα της κυβέρνησης να 

βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο. 

ΑπΑνθρωπη θέση έργΑσίΑσ τησ έβδομΑδΑσΜη χουντικός δημοσιογράφος 
στην εφημερίδα «δημοκρατία»

δημοσιογράφος 
στην εφημερίδα «δ

Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας
Γιατί στη φωτογραφία που 
κυκλοφόρησε στα social 
media, με θέμα «Ποιοι 
έκαναν αβάντα στη Χρυσή 
Αυγή» απουσιάζουν εκκω-
φαντικά ο Γιώργος Τράγκας 
και ο Νότης Σφακιανάκης;  

Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας (Νο 2) 
Γιατί ο Βούτσης και οι άλ-
λοι συνεχίζουν να αποκα-
λούν ακόμα τα ΜΜΕ «κα-
θεστωτικά», αφού δεν εί-
ναι πλέον στην κυβέρνηση 
αυτοί που υποστηρίζουν;

Θα επρεπε Να υπαρχει 
μια λέξη για...
«Ισσορομπουκιά» Η ε-
πισφαλής συσσώρευση 
φαγητού στο πηρούνι 
που χρειάζεται ιδιαίτερες 
ζογκλερικές ικανότητες 
προκειμένου να φτάσει στο 
στόμα, χωρίς να πέσει ένα 
μέρος της μπουκιάς στη 
διαδρομή.

η μέτΑφρΑση

 της εβδομάδας

Ζωή 
Κωνσταντοπούλου 

(Στη συζήτηση για 

την κατάργηση των 

φυλακών υψίστης 

ασφαλείας, που οδηγεί 

στην αποφυλάκιση 

του Σάββα Ξηρού) 

«Η μνημονιακή 

διακυβέρνηση 

υπήρξε εξόχως 

τρομοκρατική». 

Μετάφραση Οπότε 

οι εκτελέσεις 

της 17 Νοέμβρη 

συμψηφίζονται με τα 

μνημονιακά μέτρα. 

Άρα, αφού είναι εκτός 

φυλακής αυτοί που 

ψήφισαν μνημόνιο 

πρέπει να είναι εκτός 

φυλακής και ο Σάββας 

Ξηρός. 

μάδας: Ο Πάνος Καμμένος 

υπερψηφίζει το νομο-

σχέδιο που επιτρέπει την 

αποφυλάκιση του Σάββα 

Ξηρού της 17 Νοέμβρη...

● Για την οποία έχει γράψει 

βιβλίο σύμφωνα με το 

οποίο αρχηγός της ήταν ο 

Ανδρέας Παπανδρέου...

● Του οποίου Ανδρέα 

Παπανδρέου η σύζυγος 

δίνει συνεντεύξεις όπου 

συντάσσεται ακριβώς με 

τη θεωρία των εβραϊκών 

λόμπι και τις άλλες θεωρίες 

του Πάνου Καμμένου!

Πάντως η Πράξη Νομοθε-

τικού Περιεχομένου λέει 

για «μεταφορά αποθεματι-

κών στην Τράπεζα της Ελ-

λάδος, ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ». 

● Προφανώς θεωρείται 

επένδυση η διαφύλλαξη 

της υποστήριξης των ψη-

φοφόρων...

Άσχετο, αλλά με τα απο-

θεματικά των φορέων θα 

πληρωθούν οι επιπλέον 

κληρικοί που υποσχέθηκε 

να προσληφθούν ο Τέρενς 

Κουίκ;

Το χειρότερο δεν είναι 
ότι αυτογελοιοποιεί-

ται η Αριστερά ή τέλος 

πάντων αυτό το «πράγ-

μα-με-τον-Καμμένο-

που-αυτοαποκαλείται-

Αριστερά». 

● Το χειρότερο είναι ότι 

με το αυτοναυάγιό τους 

μας καταδικάζουν σε 20 

χρόνια Γιακουμάτου και 

Βούλτεψη.

Θα μπορούσαμε πά-

ντως να κάνουμε ένα 

δημοψήφισμα, όπου 

θα αποφανθεί ο 

λαός αν πιστεύει 

στη δι-

Ξηρός. 

Αριστερά». 

● Το χειρότερο είναι ότι 

με το αυτοναυάγιό τους 

μας καταδικάζουν σε 20 

χρόνια Γιακουμάτου και 

Βούλτεψη.

Θα μπορούσαμε πά-

ντως να κάνουμε ένα 

δημοψήφισμα, όπου 

θα αποφανθεί ο 

λαός αν πιστεύει 

στη δι-

άψευση του δημοσιεύ-

ματος (της «Real News») 

ότι η Ρωσία μας δίνει 5 δις 

προκαταβολή. 

● Και αν το αποτέλεσμα 

έδειχνε ότι ο λαός δεν 

πιστεύει στη διάψευση, θα 

μπορούσαμε να συνεχί-

σουμε να πιστεύουμε ότι 

θα μας τα δώσουν.

● Στο κάτω-κάτω όλοι ξέ-

ρουμε ότι η πραγματικότη-

τα κάνει αντικυβερνητική 

προπαγάνδα, όπως πάντα. 

● (Άλλη λύση προκειμέ-

νου να συνεχίσουμε να πι-

στεύουμε ότι θα πάρου-

με τα 5 δις: Να βγάλουμε 

αυτόν που το διέψευσε, 

νεοφιλελεύθερο, σαν τη 

μάρτυρα του επεισοδίου 

με τη Ζωή Κωνσταντοπού-

λου στο βενζινάδικο. Αφού 

οι νεοφιλελεύθεροι 

είναι πάντα αναξιό-

πιστοι, τότε και η δι-

άψευση δεν θα 

ισχύει…) A
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Σκάνδαλο χαρακτηρίζει ο Κώστας Πα-

παδάκης το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή 

αντιμετωπίζεται ως εγκληματική οργάνω-

ση, με αποτέλεσμα να έχει και ηπιότερες 

συνέπειες. Θα έπρεπε, υπογραμμίζει, να 

αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική, καθώς 

όλη η δράση της αποτελεί τον ορισμό που 

δίνει ο νόμος για την τρομοκρατία. Σε κάθε 

περίπτωση, λέει, είτε καταδικαστούν είτε 

αθωωθούν οι κατηγορούμενοι, το δικα-

στήριο θα πρέπει να δώσει συνέχεια με 

αποστολή δικογραφίας στον εισαγγελέα 

για τη διερεύνηση του αδικήματος της τρο-

μοκρατίας.

ίστε συνήγορος πολιτικής αγω-

γής στη δίκη της Χρυσής Αυγής 

εκ μέρους του αντιφασιστικού 

κινήματος. Είμαι ένας από τους συνηγό-

ρους πολιτικής αγωγής που υπερασπίζο-

νται τους Αιγύπτιους ψαράδες, οι οποίοι 

στις 12 Ιουνίου του 2012 υπήρξαν θύματα 

δολοφονικής επίθεσης μίας ομάδας μελών 

του τάγματος εφόδου της Χρυσής Αυγής 

Περάματος, σύμφωνα με όσα αποδίδονται 

στο παραπεμπτικό βούλευμα. 

Ποια ήταν τα σημαντικότερα στοιχεία 

την πρώτη ημέρα της δίκης; Η πολύ με-

γάλη, μαζική παρουσία αντιφασιστών και 

τα πολλά κρούσματα τραμπουκισμών και 

προκλήσεων εναντίον μαρτύρων από χρυ-

σαυγίτες. 

Η ηγετική ομάδα της Χ.Α. απουσίαζε από 

το δικαστήριο και, σύμφωνα με κάποιες 

εκτιμήσεις, το έκαναν για να υποβαθμί-

σουν το περιεχόμενο της δίκης, για να 

φανεί ότι είναι απλά μια ποινική υπόθε-

ση.  Αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι 

δεν είχαν το θάρρος να εμφανιστούν αυτο-

προσώπως και να λογοδοτήσουν απέναντι 

στη δικαιοσύνη και στα θύματά τους. 

Πόσο καιρό εκτιμάτε ότι θα διαρκέσει η 

δίκη; Συνήθως τέτοιες δίκες διεξάγονται με 

ρυθμό δύο φορές την εβδομάδα. Με αυτό 

το ρυθμό και με βάση τον αριθμό των κατη-

γορουμένων, των συνηγόρων, των μαρτύ-

ρων, των παραγόντων της δίκης, τα έγγρα-

φα κ.λπ. υπολογίζω περισσότερο από ένα 

με ενάμιση χρόνο. 

Η δίκη αυτή είναι πολιτική; Είναι πολιτική 

η δίκη αλλά δεν είναι πολιτική η δίωξη. Αυ-

τό το υποστηρίζει η ίδια η Χ.Α., δηλαδή ότι 

διώκεται για τις ιδέες της, προσπαθώντας 

να ηρωοποιηθεί. Να σημειώσω ότι και εμείς 

ως αριστεροί δικηγόροι δεν θα επιτρέπαμε 

ποτέ στον εαυτό μας να συμμετάσχουμε σε 

μια πολιτική δίωξη ως κατήγοροι, καθώς 

και ότι δεν αναγνωρίζουμε σε κανένα δικα-

στήριο το δικαίωμα να απαγορεύει ή να επι-

τρέπει τη διακίνηση ορισμένων ιδεών, όσο 

και αν μας είναι σε εμάς αντιπαθείς οι ιδέες 

αυτές. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι ε-

γκληματικές πράξεις. Από την άλλη, η ρη-

τορική της Χ.Α., η οποία θέλει να φανεί ότι 

διώκεται εξαιτίας της αντιπαλότητάς της με 

το κατεστημένο, του οποίου βεβαίως η ίδια 

είναι προϊόν, ευνοείται από το γεγονός ότι η 

δίωξη εναντίον της δεν έχει γίνει κατά τον 

καλύτερο και ορθότερο νομικά τρόπο.  

Η Χ.Α. κατηγορείται ως εγκληματική ορ-

γάνωση. Εσείς υποστηρίζετε ότι είναι 

τρομοκρατική οργάνωση. Αυτός ακριβώς 

είναι ο πυρήνας του ζητήματος. Αποτελεί 

σκάνδαλο το ότι η Χ.Α. δεν αντιμετωπίζε-

ται ως τρομοκρατική οργάνωση. Υπάρχουν 

δύο άρθρα στον ποινικό κώδικα, το 187 που 

αφορά στην εγκληματική οργάνωση και το 

187Α που αφορά στην τρομοκρατική. Η Χ.Α. 

αντιμετωπίζει κατηγορίες βάσει του 187, 

που σημαίνει και ηπιότερη αντιμετώπιση. 

Ωστόσο, έχω τη γνώμη ότι η δράση της εί-

ναι ο ορισμός του άρθρου 187Α. Δεν υπήρξε 

ποτέ στη μεταπολίτευση αντίστοιχη τρο-

μοκρατική δραστηριότητα, που να αφορά 

στην τέλεση αξιόποινων πράξεων κατά 

τρόπο, σε έκταση και υπό συνθήκες που να 

προκαλούν σοβαρό εκφοβισμό ενός ολό-

κληρου πληθυσμού. Αμφισβητεί κανείς ότι 

ένας ολόκληρος πληθυσμός μεταναστών 

στο κέντρο της Αθήνας, στον Άγιο Παντελε-

ήμονα, στο Αιγάλεω, στην Κυψέλη, στη Νί-

καια, στην πλατεία Βικτωρίας και αλλού φο-

βόταν κάθε βράδυ να κυκλοφορήσει εξαι-

τίας της δράσης των ταγμάτων 

εφόδου; Αυτό ορίζει ο νόμος ως 

τρομοκρατία. Το θέμα δεν τέθη-

κε ποτέ από τους εισαγγελείς 

και τους ανακριτές που ασχο-

λήθηκαν με την υπόθεση και 

αυτό προκαλεί ερωτηματικά. 

Έχω τη γνώμη ότι είτε κριθούν 

ένοχοι είτε ακόμα και αν αθωω-

θούν, που δεν το πιστεύω, από 

την κατηγορία της εγκληματι-

κής οργάνωσης, το δικαστήριο 

οφείλει να δώσει συνέχεια με 

αποστολή δικογραφίας στον 

εισαγγελέα για τη διερεύνηση 

του αδικήματος της τρομοκρα-

τίας. Να υπογραμμίσω, επίσης, 

ότι οι δικαστές αντιμετωπίζουν 

πολύ διαφορετικά τους φασί-

στες από τους αντιεξουσιαστές. 

Εάν οι κατηγορούμενοι ανήκαν 

στον αντιεξουσιαστικό χώρο θα 

κατηγορούνταν βάσει του άρ-

θρου 187Α και θα αντιμετώπι-

ζαν πολύ σοβαρότερες ποινές, 

όπως έχει γίνει αρκετές φορές. 

Διάφορα δημοσιεύματα κατά 

καιρούς αναφέρονται στους αόρατους 

χρηματοδότες της Χ.Α. Εκτιμάτε ότι θα υ-

πάρξουν στοιχεία στη διάρ-

κεια της δίκης ώστε να μά-

θουμε ποιοι ήταν οι χρημα-

τοδότες τους; Δεν είναι εύκο-

λο να αποκαλυφθεί, αλλά ένα 

γενικό περίγραμμα μας δίνει η 

δράση της Χ.Α. Όταν, για πα-

ράδειγμα, πιέζουν εργοδότες 

να απολύουν αλλοδαπούς και 

να προσλαμβάνουν Έλληνες 

με το μισό μεροκάματο είναι 

προφανές ποιου τα συμφέ-

ροντα υποστηρίζουν. Ποιος 

εφοπλιστής δεν θέλει στη 

ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη να καταργη-

θεί το μεροκάματο των 50 ευρώ που παίρ-

νουν οι εργάτες σύμφωνα με τη συλλογική 

σύμβαση εργασίας, να πάει στα 20 ευρώ 

και να δουλεύουν Έλληνες εξειδικευμένοι. 

Η Χ.Α., οι τάχα εχθροί του κατεστημένου, 

ψήφισαν στη Βουλή να είναι αφορολόγητοι 

οι εφοπλιστές. Το ίδιο για την εκκλησία, επί-

σης ψήφισαν την πώληση βραχονησίδων. 

Τα πράγματα ορισμένες φορές μιλάνε από 

μόνα τους. Από εκεί και πέρα, ο κίνδυνος 

να λήξουν τα 18μηνα, κάτι που σε αρκετές 

περιπτώσεις έγινε, οδήγησε σε μια σπουδή 

η ανάκριση να ολοκληρωθεί σύντομα, με 

αποτέλεσμα κάποια πράγματα να μείνουν 

εκτός διερεύνησης. Παράλληλα, πριν από 

τη δολοφονία του Φύσσα πολλές υποθέ-

σεις σε βάρος της Χ.Α. λιμνάζανε γιατί υ-

πήρχε συγκάλυψη από τον ίδιο τον κρατικό 

μηχανισμό. Ο ίδιος ο Δένδιας ομολόγησε ότι 

υπήρχαν 33 δικογραφίες στα συρτάρια κι 

έμεναν στάσιμες επί χρόνια. 

Στην περίπτωση που οι κατηγορούμε-

νοι αθωωθούν, θα μπορούσε να το εκ-

μεταλλευτεί πολιτικά η Χ.Α. και ποιος θα 

είναι ο αντίκτυπος στην κοινωνία; Εκτιμώ 

ότι ενδεχόμενο αθώωσης υπό κανονικές 

συνθήκες δεν υφίσταται διότι η δραστηρι-

ότητα της ΧΑ, ασχέτως με το ότι θα έπρε-

πε να αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική 

οργάνωση, αποτελεί τον ορισμό και της ε-

γκληματικής οργάνωσης, με καλά δεμένο 

το κατηγορητήριο εναντίον της. Συνεπώς 

εάν δεν υπάρξει κάποια θεαματική πολιτική 

σκοπιμότητα ή αλλαγή του νόμου θεωρώ 

ότι είναι δύσκολο να αθωωθούν. Εάν, από 

την άλλη, συμβεί κάτι τέτοιο, σαφώς και 

θα τους προσδώσει μια αξιοπιστία. Έτσι κι 

αλλιώς, όμως, κανείς δεν μπορεί να ξέρει 

πώς θα έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκη-

νικό σε ενάμιση δυο χρόνια και ποια θέση 

θα μπορούσε να έχει σε αυτό η Χ.Α. Η Χ.Α. ε-

νισχύθηκε και από εγκληματική οργάνωση 

έλαβε προαγωγή σε πολιτικό κόμμα όταν 

κορυφώθηκε η όξυνση της μνημονιακής 

πολιτικής και αναζητήθηκε ένας εναλλακτι-

κός φορέας υποδοχής της λαϊκής δυσαρέ-

σκειας ώστε αυτή να μην κατευθυνθεί στα 

αριστερά. Ήταν η εποχή που το ακροδεξιό 

ΛΑΟΣ προσχωρούσε στην κυβέρνηση και η 

αντιμνημονιακή μέχρι τότε ΝΔ βρέθηκε να 

κυβερνά. Εάν συνυπολογίσουμε ορισμένες 

συνθήκες στο κέντρο της Αθήνας, το μετα-

ναστευτικό, τη μικροαστική ανασφάλεια 

κ.λπ., βλέπουμε πώς άνοιξε 

διάπλατα ο δρόμος για τη Χ.Α. 

Φαίνεται όμως ότι διεκδίκη-

σε ένα ρόλο μεγαλύτερο από 

αυτόν που της επιφύλασσαν 

και ταυτόχρονα άρχισε πλέον 

απροκάλυπτα να προχωρά σε 

εγκ ληματικές ενέργειες και 

δολοφονικές επιθέσεις. Μέσα 

σε ένα μήνα υπήρξαν η δολο-

φονία του Φύσσα, η επίθεση 

στο ΠΑΜΕ και η επίθεση στον 

Μελιγαλά που εξέθεσε και την 

κυβέρνηση, και κάπως έτσι άρ-

χισε η αντίστροφη μέτρηση. Ανεξάρτητα 

με το αποτέλεσμα της δίκης, δεν ξέρω αν 

μετά από μερικά χρόνια η Χ.Α. θα είναι μια 

εναλλακτική λύση όπως προέβαλλε μέχρι 

το 2013 ή μία στυμμένη λεμονόκουπα. Σε 

κάθε περίπτωση, εμάς μας ενδιαφέρει αυτή 

η δίκη να γίνει ένας αγωγός αποκάλυψης 

της αλήθειας για να τερματιστεί η ανοχή 

σε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα 

και να προστατευτεί η κοινωνία από το να-

ζισμό και το ρατσισμό. Πιστεύω ότι με την 

ευαισθητοποίηση και την εγρήγορση του 

κόσμου θα το πετύχουμε.  A

Εκτιμώ ότι 
ΕνδΕχόμΕνό 
αθώώσησ υπό 

κανόνικΕσ 
συνθηκΕσ δΕν 

υφισταται 

συνΕντΕυΞη

ΤρομοκραΤική 
οργανωσή ή Χρυσή αυγή 
Συνέντευξη με τον Κώστα Παπαδάκη, συνήγορο πολιτικής 
αγωγής στη δίκη της Χ.Α.  

Του Τάκη Σκριβάνου

E
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ή δική
νικηΤάΣ κλινΤ

Τη Δευτέρα 20 Απριλίου ±μια 

μέρα πριν τη θλιβερή επέτειο 

της χούντας±  παρευρέθηκα 

στη δίκη της Χρυσής Αυγής 

μαζί με την οικογένεια του 

Παύλου Φύσσα, τους φίλους 

του, τους δημοσιογράφους, 

τους μάρτυρες, τους δικηγό-

ρους υπεράσπισης και της 

πολιτικής αγωγής, την έδρα 

του δικαστηρίου και τους 

παρατηρητές. Τα κανάλια 

και τα υπόλοιπα μέσα την 

κάλυψαν όπως την κάλυ-

ψαν κι ο κόσμος εν γένει, 

όπως όλοι ξέρουμε, τρέχει 

να προλάβει τα δικά του.

αρότι διεκόπη για 

τις 7 Μαΐου, διαβά-

στηκαν όλα τα ο-

νόματα των κατηγορουμέ-

νων καθώς και των μαρτύ-

ρων. Οι βουλευτές (εκτός 

από 3) του νεοναζιστικού 

κόμματος και βασικοί κα-

τηγορούμενοι δεν παρου-

σιάστηκαν, αν και βρισκό-

μενοι δυo βήματα από 

την κατάμεστη και εδικά 

διαμορφωμένη αίθουσα 

των γυναικείων φυλα-

κών Κορυδαλ λού, σ τα 

κελιά τους. Ένας μάλιστα 

κατηγορούμενος είχε α-

ποβιώσει. Ανάμεσα στα 

«παρών» και «παρούσα» 

που ακούγονταν, ακού-

σαμε και τους προστα-

τευόμενους μάρτυρες 

κατηγορίας (πρώην μέ-

λη της ΧΑ, μερικούς από 

τους οποίους ο Μιχαλο-

λιάκος και οι υπόλοιποι 

λένε ότι γνωρίζουν) μέ-

σω τηλεδιάσκεψης να 

δηλώνουν την παρουσία τους.

Το κλίμα ήταν εξαιρετικά φορτισμένο, 

παρόλα αυτά οι περισσότεροι ±πλην των 

ηγετικών στελεχών της ΧΑ προφανώς± ε-

πιθυμούσαν την ομαλή ροή της δίκης δεί-

χνοντας υπομονή, αλλά και απαιτώντας να 

μιλάνε όλοι κοντά στα μικρόφωνα ώστε να 

ακούγονται σε όλη την αίθουσα μέσα από 

τα ηχεία. Πρώτοι και πριν τους λιγοστούς 

αντιεξουσιαστές και τους πολλούς διαμαρ-

τυρόμενους κατά του ρατσισμού, του φα-

σισμού και της Χ.Α. είχαν συγκεντρωθεί μια 

εκατοντάδα υποστηριχτές της Χ.Α. οι οποίοι 

στη συνέχεια μετακινήθηκαν σε άλλο ση-

μείο ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε 

σύγκρουση, πράγμα που βέβαια δεν τους 

εμπόδισε να επιτεθούν σε τρεις μάρτυρες 

κατηγορίας και να στεί-

λουν τον έναν από αυ-

τούς στο νοσοκομείο 

για ράμματα και τους 

άλλους δυο στο τμήμα 

του Κορυδαλλού για κα-

τάθεση.

Δήμαρχος Κορυδαλ-

λού: «Κάνουμε έκκληση 
να αλλάξει ο τόπος διεξα-
γωγής της δίκης. Η πόλη 
είναι αποκ λεισμένη και 
είναι αδύνατον να λειτουρ-
γήσει».

Ανάμεσα στους μάρτυ-

ρες κατηγορίας βρίσκο-

νταν φίλοι του Παύλου, 

παρόντες και μη στη δολο-

φονία του, θύματα από άλ-

λες επιθέσεις της Χ.Α., Έλ-

ληνες και μετανάστες, ο Σ. 

Λυκούδης και ο δήμαρχος 

Αθηνών Γ. Καμίνης κ.ά. Ανά-

μεσα στους παρατηρητές 

βρίσκονταν και ένα μέλος 

του ακροδεξιού γερμανικού 

NPD μαζί με ένα νεαρότερο 

από αυτόν συνοδό. Ανάμεσα 

στους «δικούς μας» δημοσι-

ογράφους βρίσκονταν και 

ξένοι ανταποκριτές, Ευρω-

παίοι, Ρώσοι, Άραβες, Ασιά-

τες και Αμερικάνοι. 

Γ. Καμίνης: «Η Χρυσή Αυγή δεν 
δικάζεται για τις ιδέες της. Δικά-
ζεται για τις πράξεις της. Για μια 
σωρεία ρατσιστικών πράξεων 
σε βάρος μεταναστών. Αισθάνο-
μαι και μία δικαίωση γιατί, πριν 3 
χρόνια, το δρόμο της δικαστικής 
δίωξης τον ανοίξαμε εμείς με το 
γνωστό επεισόδιο στα συσσίτια».

Η δίκη των χουντικών, η δίκη 

του Ανδρέα Παπανδρέου και 

του «βρώμικου ’89» καθώς και 

η δίκη της 17Ν είναι τα μεγάλα 

δικαστικά προηγούμενα στην 

Ελλάδα που ο βαθμός δυσκολί-

ας, το μέγεθος της δικογραφίας αλλά και η 

πολιτική σημασία τους τα καθιστούν σημα-

ντικά. Η δίκη της Χ.Α. είναι μοναδική περί-

πτωση. Ελπίζουμε στη δικαιοσύνη.

Ποτάμι: «Η δίκη των “70” της Χρυσής Αυγής 
είναι μια σημαντική στιγμή για τη χώρα και 
δεν θα πρέπει να μεταβληθεί σε τηλεοπτική 
σαπουνόπερα. Έστω και με μεγάλη καθυστέ-
ρηση, οι θεσμοί αντέδρασαν στη δράση μιας 
επικίνδυνης οργάνωσης. Η αστυνομία και η 
δικαιοσύνη δεν αρκούν όμως για να αντιμετω-
πιστεί η δράση ομάδων και οργανώσεων που 
εγκληματούν εις βάρος των αδύναμων και των 
διαφορετικών. Χρειάζεται αγώνας μέσα στην 
κοινωνία. Χρειάζεται να αλλάξει ο λόγος και η 
νοοτροπία του πολιτικού συστήματος, να βελ-
τιωθεί η ποιότητα της δημοκρατίας».  A

Πολιτική

Π

Τη Δευτέρα 20 Απριλίου ±μια 

μέρα πριν τη θλιβερή επέτειο 

της χούντας±  παρευρέθηκα 

στη δίκη της Χρυσής Αυγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής 

μαζί με την οικογένεια του 

Παύλου Φύσσα, τους φίλους 

του, τους δημοσιογράφους, 

τους μάρτυρες, τους δικηγό-

ρους υπεράσπισης και της 

πολιτικής αγωγής, την έδρα 

του δικαστηρίου και τους 

παρατηρητές. Τα κανάλια 

και τα υπόλοιπα μέσα την 

-

ψαν κι ο κόσμος εν γένει, 

όπως όλοι ξέρουμε, τρέχει 

αρότι διεκόπη για 

τις 7 Μαΐου, διαβά-

στηκαν όλα τα ο-

νόματα των κατηγορουμέ-

νων καθώς και των μαρτύ-

ρων. Οι βουλευτές (εκτός 

από 3) του νεοναζιστικού 

κόμματος και βασικοί κα-

τηγορούμενοι δεν παρου-

σιάστηκαν, αν και βρισκό-

μενοι δυo βήματα από 

την κατάμεστη και εδικά 

διαμορφωμένη αίθουσα 

-

κών Κορυδαλ λού, σ τα 

κελιά τους. Ένας μάλιστα 

ποβιώσει. Ανάμεσα στα 

λουν τον έναν από αυ

τούς στο νοσοκομείο 

για ράμματα και τους 

άλλους δυο στο τμήμα 

του Κορυδαλλού για κα

τάθεση.

Δήμαρχος Κορυδαλ

λού:

να αλλάξει ο τόπος διεξα
γωγής της δίκης. Η πόλη 
είναι αποκ λεισμένη και 
είναι αδύνατον να λειτουρ
γήσει».

Ανάμεσα στους μάρτυ

ρες 

νταν φίλοι του Παύλου, 

παρόντες και μη στη δολο

φονία του, θύματα από άλ

λες επιθέσεις της Χ.Α., Έλ

ληνες και μετανάστες, ο Σ. 

Λυκούδης και ο δήμαρχος 

Αθηνών Γ. Καμίνης κ.ά. Ανά

μεσα στους παρατηρητές 

βρίσκονταν και ένα μέλος 

του ακροδεξιού γερμανικού 

NPD μαζί με ένα νεαρότερο 

από αυτόν συνοδό. Ανάμεσα 

στους «δικούς μας» δημοσι

ογράφους βρίσκονταν και 

ξένοι ανταποκριτές, Ευρω

παίοι, Ρώσοι, Άραβες, Ασιά

τες και Αμερικάνοι. 

Γ. Καμίνης:

δικάζεται για τις ιδέες της. Δικά-
ζεται για τις πράξεις της. Για μια 
σωρεία ρατσιστικών πράξεων 
σε βάρος μεταναστών. Αισθάνο
μαι και μία δικαίωση γιατί, πριν 3 
χρόνια, το δρόμο της δικαστικής 
δίωξης τον ανοίξαμε εμείς με το 
γνωστό επεισόδιο στα συσσίτια».

Η δίκη των χουντικών,

του Ανδρέα Παπανδρέου και 

του «βρώμικου ’89» καθώς και 

η δίκη της 17Ν είναι τα μεγάλα 

δικαστικά προηγούμενα στην 

Ελλάδα που ο βαθμός δυσκολί
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citizen
Του ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ

λέπω «House of Cards», όπως μία ηλικιωμένη χήρα παρακολου-
θεί το «Μπρούσκο». Σύχνα, παίρνω τη στάση του ποδοσφαιρι-
κού αγώνα: η πλάτη δεν ακουμπάει στον καναπέ, οι αγκώνες 

είναι στα γόνατα και το κεφάλι στις παλάμες – την προηγούμενη ε-
βδομάδα το «κοίτα τι έκανε ο πούστης» το είπα την ίδια βραδιά για τον 
Κέβιν Σπέισι και για τον Σοάρες. Υποθέτω οι περισσότεροι γνωρίζετε 
περί τίνος πρόκειται. Είναι η διαδρομή του Frank Underwood από το 
Κογκρέσο μέχρι τον Λευκό Οίκο. Πατάει σε πτώματα, διασχίζει ίντρι-
γκες, παραμερίζει πάθη και αποτυπώνει στο πρόσωπό του στο απόλυτο 
κακό ή, πιο σωστά, σε αυτό που στην πραγματικότητα είναι η πολιτι-
κή. Συχνά δε, αναρωτιέμαι αν ο ήρωάς μου, ο Μπαράκ Ομπάμα, όταν 
σβήνουν τα φώτα τρώει μωρά και δέρνει τη Μισέλ. Λιγότερο πιθανό, 
αλλά όχι αδύνατο, θεωρώ και το αντίστροφο: η Μισέλ βγάζει δόντια 
και σιδερογροθιά κακοποιώντας «τον πιο ισχυρό άνδρα του ελεύθερου 
κόσμου». Είναι, στα αλήθεια, αυτός ο τρόπος με τον οποίο κυβερνάται ο 
πλανήτης; Ω, ναι. Η πολιτική είναι το πεδίο όπου οι αριστοκράτες υιο-
θετούν συμπεριφορά του κοινού ποινικού δικαίου. Και πώς θα μπορού-
σε να γίνει αλλιώς εκεί που η δύναμη είναι ανυπολόγιστη και το χρήμα 
μετριέται ως το τελευταίο σεντ; Απλώς  υπάρχουν τα προσχήματα και η 
δημοσιότητα που εξανθρωπίζουν, κάπως, τα πράγματα. Το βράδυ που 
ο Ομπάμα κέρδισε τις πρώτες εκλογές, τον Νοέμβριο του 2008, στεκό-
μουν λίγα μέτρα από την εξέδρα, στο Σικάγο. Τα πρώτα λόγια που είπε 
ως νικητής ήταν: «Δεν νομίζω ότι πια υπάρχει άνθρωπος που να μην 
πιστεύει ότι στη χώρα αυτή μπορούν να συμβούν τα πάντα». Και επειδή 
με την εκλογή μαύρου προέδρου συνέβη το απίθανο, τότε όλοι είπαν 
ότι μετά θα έρθει η Χίλαρι. Το αρρωστημένο μου μυαλό σκέφτηκε ότι 
αν εκλεγεί η κυρία, τότε για πρώτη φορά στην αμερικανική ιστορία θα 
υπάρξουν δύο πρόεδροι που, αποδεδειγμένα, έχουν κάνει σεξ. 

είτε, όμως, τις αντιφάσεις που βάζει στην κουβέντα η Χίλαρι. 
Ναι, μπορεί να κάτσει γυναίκα στο οβάλ γραφείο. Όμως θα έ-
φτανε εκεί αν δεν είχε παντρευτεί τον Μπιλ; Είχε πιθανότη-

τες άλλη γυναίκα να διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών; Και, 
εντέλει, είναι ηθικό να χρησιμοποιήσεις το γάμο σου για να πετύχεις 
τους στόχους σου; Εγώ απαντώ θετικά, αλλά αυτή η υποψηφιότητα θα 
ανοίξει πολλά debates σε μία προεκλογική εκστρατεία κατά την οποία 
θα δούμε απίστευτα πράγματα στην πολιτική επικοινωνία. Σε αυτές τις 
εκλογές θα μάθουμε, τελικά, μέχρι πού μπορεί να φτάσει η αξιοποίηση 
δημογραφικών στοιχείων και η καταγραφή της online συμπεριφοράς 
των ψηφοφόρων. Οι ψηφοφόροι θα παίρνουν πια τόσο εξειδικευμένα 
μηνύματα που σε μερικούς θα προκαλούν τρόμο. Και από την άλλη, τα 
πολιτικά επιτελεία θα έχουν σαφή, ακριβέστατη άποψη για τις τάσεις 
στην κοινωνία. Εμένα με γοητεύει όλο αυτό. Και, εκ των πραγμάτων, 
κάνω τις συγκρίσεις με τον ελληνικό πρωτογονισμό. Εντάξει, από τη μία 
έχεις αποφοίτους του Harvard και από την άλλη πολιτικοποιημένους 
μπάχαλους των ελληνικών αμφιθεάτρων. Όμως στη διολίσθηση της 
πολιτικής έκφρασης και της επικοινωνίας μπορείς πλέον να αντιστοιχί-
σεις και την πορεία της χώρας. Πλέον ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού 
προσωπικού αποτελείται από ημιμαθείς, κοινωνικά αμόρφωτους, πολι-
τικούς μικροαπατεώνες με λαϊκίστικο, διχαστικό και ενίοτε ρατσιστικό 
λόγο. Εκ των πραγμάτων, η πολιτική τους έκφραση αρθρώνεται μέσα 
από κραυγές, αναχρονιστικά κλισέ και συνθήματα. Η επιστροφή της 
χώρας στο παρελθόν καταγράφεται και στον τρόπο με τον οποίο συνο-
μιλεί πολιτικά. Μίζερος και ντεμοντέ βαλκανικός. Οι γείτονες φεύγουν 
από τα Βαλκάνια και εμείς επιστρέφουμε. Μερικές φορές αισθάνομαι 
ότι σε κάθε πεδίο της δημόσιας ζωής έχουμε αποφασίσει να φυλάττουμε 
βαλκανικές Θερμοπύλες. Ένας βουλευτής μου έλεγε ότι, αν εξαιρέσει το 
μισθό του, το βουλευτικό αξίωμα συνεπάγεται πλέον υπαρξιακή φθορά. 
«Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μπροστά στην καταστροφή παρά μόνο να 
αισθανθείς συνένοχος για αυτό που συμβαίνει». Υπέροχο. Αξίζει να το 
δεις χαραμένο σε ένα κομμάτι μάρμαρο στην είσοδο της Βουλής. ●
➜ giannakidis@protagon.gr

House of Cards

Β

Δ

αλλο κακο 
να μή μασ βρει!
Του άνδρέά ΠάΠΠά

Αν σχολιάσω πάλι τα πεπραγμένα και τα 

μη πεπραγμένα αυτής της κυβέρνησης, θα 

μαυρίσω την ψυχή μου – και το κυριότερο, 

την ψυχή των αναγνωστών. Μήπως αυτή 

τη φορά να διάλεγα για θέμα κάτι πιο ανά-

λαφρο, ή έστω λιγότερο ζοφερό; Αυτό σκέ-

φτομαι κάθε φορά που πρόκειται να γρά-

ψω το κείμενό μου για την A.V. Έλα, όμως, 

που η «πρώτη φορά αριστεροακροδεξιά» 

δεν σε αφήνει ν’ αγιάσεις. Κάθε πρωί που 

ξυπνάς και κοιτάζεις τις εφημερίδες, κάθε 

βράδυ που ακούς τα νέα στην TV, υπάρ-

χουν πάντα και κάποιες ειδήσεις που σου 

προκαλούν απελπισία, ολέθρια για την ψυ-

χική σου υγεία, αλλά και έκπληξη. 

ια την απελπισία δεν χρειάζο-
νται ίσως περαιτέρω εξηγήσεις. 
Έκπληξη, όμως, γιατί; Ήδη από 

το 2012, με κίνδυνο να γίνομαι κουρα-
στικός, επέμενα ότι μια κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ –σκέτου ή μαζί με «άλλες εθνο-
λαϊκιστικές δυνάμεις»– θα είναι επι-
κίνδυνη για τη χώρα. Πάντοτε, μάλιστα, 
προσέθετα: «δεν κινδυνολογώ, επιχει-
ρηματολογώ», και ακολου-
θούσαν τα σχετικά επιχει-
ρήματα. Ωστόσο, ακόμα 
και εγώ, ο τόσο δύσπιστος 
ως προς τις ικανότητες του 
ΣΥΡΙΖΑ και των συμμά-
χων του, ομολογώ ότι μένω 
κατάπληκτος από την ανε-
πάρκεια και το αλαλούμ της 
σημερινής διακυβέρνησης. 
Έχουμε μια κυβέρνηση που 
δεν ξέρει ούτε πού θέλει 
να πάει τη χώρα, ούτε πώς θα την πάει. 
Για να το διατυπώσω  με όρους θεάμα-
τος και ΜΜΕ, μιλάμε για μια κυβέρνηση 
«απόψε αυτοσχεδιάζουμε» και «έτσι, 
χωρίς πρόγραμμα», η οποία δείχνει να 
έχει ανεβάσει μια σύγχρονη εκδοχή της 
«Βαβυλωνίας», με ηθοποιούς από κάθε 
λογής μπουλούκια και βαριετέ. 
Ακόμα και αν παραβλέψει κάποιος την 
απόλυτη ανεπάρκεια και ασυναρτησία 
της κυβέρνησης στο μείζον (που είναι, 
βέβαια, η διαπραγμάτευση με τους εταί-
ρους-δανειστές), ακόμα και αν κάνει ότι 
δεν βλέπει πως βρισκόμαστε ένα μόλις 
βήμα πριν από το βάραθρο, ακόμα και 
αν κλείσει τα αυτιά του στις φωνές από 
κάθε σημείο της Γης που προειδοποι-
ούν ότι το μέλλον για τη χώρα μας δια-
γράφεται ζοφερό, και πάλι αρκούν όλα 
τα άλλα που βλέπουμε και ακούμε κα-
θημερινά για να σε οδηγήσουν σε από-
γνωση, αν τουλάχιστον  δεν θέλεις  να 
εθελοτυφλείς.
Τι να πρωτοπιάσει κανείς; Το μετανα-
στευτικό, που το αναθέσαμε σε μια κυ-

ριούλα η οποία φροντίζει επιμελώς να 
μας κάνει να γελάμε, αν μη τι άλλο, με 
τα λεγόμενά της; Τους τραγελαφικούς 
χειρισμούς στο θέμα των μπαχαλάκη-
δων και των κουκουλοφόρων; Την α-
μετροεπή και ακκιζόμενη πρόεδρο της 
Βουλής, η οποία είχε και το θράσος να 
εξομοιώσει δημοκρατικά εκλεγμένες 
κυβερνήσεις της χώρας με τους στυ-
γνούς και αμετανόητους δολοφόνους 
της 17 Νοέμβρη; Άσε πια το νομοσχέδιο 
για την ανώτατη παιδεία, που έκανε το 
αίμα να παγώσει στις φλέβες οποιου-
δήποτε έχει στοιχειώδη εικόνα για το τι 
γινόταν επί χρόνια στα πανεπιστήμια. 
Επαναφορά της εκλογής των πρυτανι-
κών αρχών από τους φοιτητοπατέρες, 
επάνοδος του καθεστώτος των κατ’ ε-
πάγγελμα φοιτητών, κατάργηση κάθε 
είδους αξιολόγησης… Τι να πει κανείς; 
Οι άνθρωποι που προΐστανται του Υ-
πουργείου Παιδείας θυμίζουν όλο και 
περισσότερο τους Βουρβόνους όταν ήρ-
θαν (πάλι) στα πράγματα, μετά τη Γαλ-
λική Επανάσταση: Ils ont rien appris, 

ils ont rien compris (Τίποτα 
δεν έμαθαν, τίποτα δεν κα-
τάλαβαν).
Αν πάντως πιστέψουμε τις 
δημοσκοπήσεις –και εγώ 
δεν είμαι από εκείνους που 
τις επικαλούνται μόνον όταν 
«μας συμφέρουν»–, μια με-
ρίδα της κοινωνίας, το 50% 
περίπου, είναι ικανοποιημέ-
νο με την κυβέρνηση. Πιθα-
νότατα. Αυτό, πάντως, που 

μπορώ να καταθέσω μετά λόγου γνώ-
σεως είναι πως το, ας πούμε, υπόλοιπο 
50% δεν είναι απλώς δύσπιστο ή αρνη-
τικό απέναντι στη νέα κυβέρνηση. Εί-
ναι κυριολεκτικά έξαλλο, πανικόβλητο, 
στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, καθώς 
βλέπει να κυριαρχούν ο ερασιτεχνισμός 
και η ανευθυνότητα, ο δογματισμός και 
οι ιδεοληψίες. 
Γνωρίζω καλά ότι η υπερβολή και ο πα-
νικός δεν είναι καλοί σύμβουλοι. Μο-
λαταύτα, αφού πρώτα διευκρινίσω βέ-
βαια (ώστε να προλάβω εύκολους εξυ-
πνακισμούς) ότι δεν την έχω ψωνίσει 
ούτε βάζει η μυλωνού τον άντρα της με 
τους πραματευτάδες, θα κλείσω –και θα 
κλείνω στο εξής, στο μέτρο που δεν θα 
έχει συμβεί κάτι ικανό να με κάνει να 
αλλάξω γνώμη– με μια παραλλαγή της 
γνωστής φράσης (Delenda est Carthago/ 
Η Καρχηδόνα πρέπει να καταστραφεί) 
με την οποία ο Κάτων ο Πρεσβύτερος 
έκλεινε τις ομιλίες του στη Σύγκλητο: 
Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το 
συντομότερο.   A

Πολιτική

Γ

ΜιλάΜε γιά 
κυβΕρνηση τόυ 

ÇαπόψΕ αυτόσχΕ-
διαζόυμΕÈ και 

τόυ ÇΕτσι, χώρισ 
ΠρογράΜΜάÈ
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Η κυβέρνηση Τσίπρα έχει ανοίξει μέτωπα 

στο εσωτερικό και στο εξωτερικό με απο-

τέλεσμα να χάνει πολύτιμες δυνάμεις. Με 

την κρίση χρηματοδότησης του ελληνικού 

Δημοσίου να μετατρέπεται σε κρίση της 

πραγματικής οικονομίας, καλείται να πά-

ρει δύσκολες αλλά αναγκαίες αποφάσεις. 

Το πρόβλημα είναι ότι έχει περιορίσει το 

δυναμικό της προτού καν μπει στη μάχη. 

νωμένοι κατά της κυβέρ-
νησης
Μέσα από μία αξιοπερίεργη διπλω-

ματική διαδικασία η κυβέρνηση κατάφερε 

να ενώσει όλους τους μεγάλους διεθνείς 

παίκτες από τους οποίους εξαρτάται η ελ-

ληνική οικονομία εναντίον της. Το διπλωμα-

τικό σκορ στο Eurogroup είναι σταθερά 18-1 

σε βάρος της Ελλάδας γιατί οι εταίροι δεν 

δέχονται την πολιτικοποίηση της κρίσης 

της ελληνικής οικονομίας και της αναγκαίας 

προσαρμογής. Είναι φανερό ότι αν επικρα-

τήσουν πολιτικά κριτήρια στο Eurogroup 

θα υπονομευτεί η ενότητα της 

Ευρωζώνης. Άλλωστε, η πολι-

τική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ είναι 

εντελώς διαφορετική από τις 

επιλογές των κεντροδεξιών 

και κεντροαριστερών κυβερ-

νήσεων της Ευρωζώνης. 

Ο διοικητής της ΕΚΤ κ. Ντρά-

γκι σκληραίνει τη θέση του έ-

ναντι της Ελλάδας γιατί διαπι-

στώνει ότι η Αθήνα δεν κάνει 

τίποτα για να εφαρμόσει τη 

συμφωνία της 20ής Φεβρου-

αρίου και πως η ΕΚΤ κινδυ-

νεύει να μετατραπεί σε μόνιμο αιμοδότη 

του προβληματικού ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος. Για τον ίδιο λόγο η Κριστίν Λα-

γκάρντ του ΔΝΤ και ο υπουργός Οικονομι-

κών των ΗΠΑ Τζακ Λιου δεν κουράζονται 

να επαναλαμβάνουν ότι η κυβέρνηση χάνει 

πολύτιμο χρόνο και πως ο υπουργός Οικο-

νομικών κ. Βαρουφάκης πρέπει να αφήσει 

τις θεωρίες για την κρίση του διεθνούς οι-

κονομικού συστήματος και να κάνει συγκε-

κριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση 

του ελληνικού προβλήματος. Ακόμη και οι 

θεσμικοί γεφυροποιοί της ΕΕ, ο πρόεδρος 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γιούνκερ και 

ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

κ. Σουλτς κρατάνε αποστάσεις ασφαλείας 

από μία κυβέρνηση την οποία θέλανε να 

βοηθήσουν στα πρώτα, δύσκολα βήματά 

της. 

Το επιχείρημα του κ. Τσίπρα και του κ. Βα-

ρουφάκη ότι η Ευρωζώνη πρέπει να λύσει 

οπωσδήποτε το ελληνικό πρόβλημα γιατί 

σε περίπτωση Grexit θα απειληθεί με απο-

σταθεροποίηση ερμηνεύεται σαν ένα είδος 

εκβιασμού από την Αθήνα, η οποία συνδυά-

ζει την άρνηση της συνεργασίας με μια εξαι-

ρετικά αδύναμη διαπραγματευτική θέση. 

Οι ελπίδες της διπλωματίας κορυφής που 

ασκούν ο πρωθυπουργός και οι βασικοί συ-

νεργάτες του περιορίζονται στα ανύπαρκτα 

ρωσικά λεφτά, για τον ανύπαρκτο αγωγό, 

η κατασκευή του οποίου προσκρούει και 

στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για τις μονοπωλιακές πρακτικές της ρωσι-

κής Gazprom στην ευρωπαϊκή αγορά. 

Πολυδιάσπαση δυνάμεων
Η κυβέρνηση, αφού έχει δημιουργήσει 

συνθήκες διεθνούς απομόνωσής της, α-

νοίγει μέτωπα με εκπληκτική ταχύτητα στο 

εσωτερικό, πολυδιασπώντας την ελληνική 

κοινωνία αλλά και τις δυνάμεις που τη στη-

ρίζουν. 

Η δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων της 

τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης 

για να χρηματοδοτηθεί η αντιπαράθεση με 

τους Ευρωπαίους εταίρους και πιστωτές 

προκάλεσε τη δικαιολογημένη 

αντίδραση των περισσότερων 

εκπροσώπων της τοπικής αυ-

τοδιοίκησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδινε για 

δεκαετίες ολόκληρες μάχες για 

την αυτονομία της τοπικής και 

περιφερειακής αυτοδιοίκησης 

έναντι της κεντρικής εξουσίας 

για να εφαρμόσει –μόλις έγινε 

κυβέρνηση– τον απόλυτο πολι-

τικό και οικονομικό συγκεντρω-

τισμό. Στην παιδεία οι αρμόδιοι 

της κυβέρνησης γκρεμίζουν 

τις αποσπασματικές μεταρ-

ρυθμίσεις που έγιναν με μεγάλη δυσκολία 

στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. 

Η νέα ισοπέδωση των ΑΕΙ-ΤΕΙ στη βάση της 

επιστροφής των «αιώνιων» φοιτητών και 

της μετατροπής των πρυτάνεων σε αιχμα-

λώτους του φοιτητικού συνδικαλισμού, 

απομακρύνει από την κυβέρνηση όσους 

πολίτες είναι υπέρ μιας στοιχειώδους αξιο-

κρατίας και αποτελεσματικότητας. 

Το ερώτημα είναι με τι δυνάμεις θα πάει η 

κυβέρνηση Τσίπρα στη δύσκολη αναμέ-

τρηση με τα προβλήματα της οικονομίας 

έχοντας επιλέξει να λειτουργεί σε αντίθεση 

με το διεθνές οικονομικό περιβάλλον και 

χωρίς τη συνεργασία των πιο δημιουργικών 

δυνάμεων της ελληνικής κοινωνίας. Ο φό-

βος μπροστά στη δύσκολη μάχη, που είναι 

σχεδόν βέβαιο ότι θα χάσει στις συνθήκες 

που δημιουργεί η ίδια η ηγεσία της, μπορεί 

να κάνει την κυβέρνηση να επιχειρήσει μια 

απελπισμένη φυγή προς τα εμπρός που θα 

έχει τα χαρακτηριστικά ενός πολιτικού, ε-

πικοινωνιακού πολέμου στον οποίο δεν θα 

υπάρξουν νικητές στην Ελλάδα.  A

Ε

Πολιτική

Σπαταλαει δυναμειΣ 
η κυβερνηΣη τΣιπρα
Στη διεθνή απομόνωση προστίθεται και η λαϊκή δυσαρέσκεια
Του ΓιώρΓου Κυρτσου

ή κυβέρνήσή, 
αφου έχέι δήμι-

ουργήσέι συν-
θήκέσ διέθνουσ 

αΠομονωσήσ τήσ, 
ανοιγέι μέτωΠα 
μέ έκΠλήκτική 
ταχυτήτα στο 

έσωτέρικο
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μονοκομματικη 
δημοκρατια!
Από το κάντε κάτι για το χώρο, στο κάντε κάτι για τη χώρα
Του ΑνδρέΑ έ. ΠΑΠΑδοΠουλου

Ακούγοντας ή παρακολουθώντας τις συζητήσεις στις παρέες, στα ΜΜΕ, στα 

καφενεία, έχω την αίσθηση ότι η πορεία της χώρας θυμίζει αυτήν της κεντρο-

αριστεράς. Τι εννοώ; Πριν από δυο χρόνια σχεδόν η πλειονότητα των προο-

δευτικών πολιτών έλεγε ότι ο χώρος της κεντροαριστεράς εξαϋλώνεται, ότι αν 

συνεχιστεί η πολυδιάσπαση θα υπάρξει εξαφάνιση, ότι υπάρχει διαπιστωμένο 

κενό μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και ότι εντέλει κάτι πρέπει να γίνει. Ανεξάρτητα από 

τις ευθύνες που έχει το κάθε κόμμα ή τα διάφορα πρόσωπα για την κατάσταση, 

όλες οι παραπάνω εκτιμήσεις επιβεβαιώθηκαν με αποτέλεσμα ο χώρος σήμερα 

επί της ουσίας να μην υφίσταται. 

λοιπόν, σχεδόν από τους ίδιους (και πολλούς άλλους) ανθρώπους, 
πολιτικούς και μη, από τους ίδιους δημοσιογράφους και αναλυ-
τές, ακούμε σήμερα την ίδια εκτίμηση, αυτή τη φορά όμως όχι 

για την κεντροαριστερά αλλά για τη χώρα. Ότι δηλαδή κάτι πρέπει άμεσα 
να γίνει. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί την Ελλάδα στα βράχια, ότι απειλείται η 
συμμετοχή μας στο ευρώ και κατ’ επέκταση στην ΕΕ, ότι οι δυνάμεις του 
εθνολαϊκισμού έχουν πάρει κεφάλι, καθώς και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει εν ου 
παικτοίς. Επιπροσθέτως είναι πρόδηλο ότι όσο παρατείνεται η παραμονή 
του κ. Σαμαρά στην ηγεσία της ΝΔ θα έχουμε το πρωτοφανές φαινόμενο 
–κατά τον Στράτο Φαναρά από τη Metron Analysis– της μονοκομματι-
κής δημοκρατίας. Για πρώτη φορά στα μεταπολιτευτικά χρόνια έχουμε 
κυβέρνηση, αλλά όχι αντιπολίτευση, και πολύ περισσότερο αξιωματική 
αντιπολίτευση. 

Περιθωριακή χώρα
Όλα τα στοιχεία της οικονομίας, όλες οι δηλώσεις των ξένων παραγόντων, 
όλες οι αναλύσεις διεθνών μέσων και αναλυτών, κατατείνουν στο συμπέ-
ρασμα ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σταδιακά σε μια περιθωριακή χώρα, 
χωρίς συμμάχους, χωρίς σχέδιο και προοπτική. «Η κυβερνητική πορεία 
δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας ανομοιογενής φορέας που η εξουσία τον 
αποδιαρθρώνει περαιτέρω αντί να τον ενοποιεί. Και η αποδιάρθρωση του 
κυβερνητικού κόμματος αποδιαρθρώνει την Ελλάδα, οδηγώντας τη σε μια 
τροχιά ιστορικής παρακμής και φτωχοποίησης», επισήμανε ο καθηγητής 
Γιάννης Βούλγαρης («ΝΕΑ», 18/4/15).
Σε όλους τους τομείς, με αποκορύφωμα την παιδεία, τη δημόσια διοίκηση, 
τις διεθνείς σχέσεις και την ασφάλεια, κάνουμε βήματα προς τα πίσω, στις 
χειρότερες στιγμές της χώρας, που εν πολλοίς ευθύνονται για τη σημερινή 
κατάντια. 
Οφείλω, ωστόσο, να είμαι ειλικρινής. Η κραυγή απόγνωσης των σοβα-
ρών ανθρώπων και η προτροπή τους «κάντε κάτι» δεν είναι εύκολο να 
απαντηθεί πολιτικά. Και σίγουρα είναι πολύ πιο σύνθετη από ό,τι ήταν 
η περίπτωση της κεντροαριστεράς, όπου έγιναν εγκληματικά λάθη από 
συγκεκριμένα πρόσωπα. Ούτε είναι εύκολο να βάλεις κάτω από την ίδια 
ομπρέλα τη ΝΔ του κ. Σαμαρά, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, το οποίο, άλλω-
στε, έσπευσε να αποκηρύξει τα σενάρια που είδαν το φως της δημοσιότη-
τας περί «μετώπου των ευρωπαϊκών δυνάμεων». 
Σε πρώτη φάση θα ήταν εφικτό, αλλά και αναγκαίο, να συνεννοηθούν τα 
πολιτικά κόμματα και τα πρόσωπα εκείνα που με την ευρεία έννοια κινού-
νται πέριξ της σοσιαλδημοκρατίας, πρωτίστως φυσικά ο κ. Θεοδωράκης 
με τον κ. Βενιζέλο, αλλά και να υπάρξει δίαυλος επικοινωνίας με τα τμή-
ματα εκείνα της ΝΔ που έχουν φιλελεύθερη και μεταρρυθμιστική ατζέ-
ντα. Για παράδειγμα, έχει ενδιαφέρον η πρόταση που έκανε ο Ν. Μπίστης 
να οικοδομούνται συμμαχίες επί συγκεκριμένων ζητημάτων, όπως είναι η 
παιδεία, όπου η κυβέρνηση κάνει καταστροφικές επιλογές και υπάρχει η 
μαγιά για ένα τέτοιο μέτωπο.
Και βεβαίως, όλοι μαζί να πιέζουν το κομμάτι εκείνο του ΣΥΡΙΖΑ που έχει 
φιλοευρωπαϊκή διάθεση ώστε να οδηγηθεί η κυβέρνηση σε ένα συμβι-
βασμό, που θα έχει ένα και μοναδικό στόχο: την παραμονή της χώρας στο 
ευρώ. Τα υπόλοιπα στην ώρα τους...  A

Ε,
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Μπορείτε να μας δώσετε το βιογραφι-

κό σας με 30 λέξεις;

Μάνος Βουλαρίνος Έχω πλούσιο βιο-
γραφικό αλλά επειδή, εξαιτίας της 
κρίσης, η εποχή είναι δύσκολη για 
πολλούς συμπολίτες μας δεν θέλω 
να προκαλώ. Θα περιοριστώ να πω 
πως γεννήθηκα, πήγα σχολείο, λίγο 
πανεπιστήμιο και δουλεύω στο ρα-
διόφωνο και την τηλεόραση πολλά 
χρόνια.  
Πέτρος Νικολάου Ξεκίνησα την καριέρα 
μου στα τσικό του Αετού Σκύδρας, 
γρήγορα όμως το επιθετικό μου 
ταλέντο έγινε αντιληπτό από τους 
σκάουτερ της Μπαρτσελόνα, οι ο-
ποίοι και μου έδωσαν μια θέση στην 
ομάδα του κυλικείου τους. Τα υπό-
λοιπα είναι λίγο-πολύ γνωστά σε 
όλους, παρά τα μόλις 17 έτη της ζωής 
μου, τα τελευταία 10 δουλεύω στην 
τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

Τι είναι το «οτιναναι» και πού πήγε το 

κόμμα από το ό,τι;

Μ.Β. Η εκπομπή είναι χαμηλού κό-
στους και έπρεπε να κόψουμε από 
παντού. Έτσι, για λόγους οικονομί-
ας, βγάλαμε το κόμμα αλλά και την 
απόστροφο από το «’ναι».
Π.Ν. Το κόμμα από το ό,τι  ήταν προϊόν 
ανασκαφικής έρευνας από τις ανα-
σκαφές της Αμφίπολης. Ως το πλέον 
σημαντικό εύρημα της ανασκαφής, 
πλύθηκε, καθαρίστηκε και έχει πά-
ρει το δρόμο της καταξίωσης προς το 
Βρετανικό Μουσείο.

Ποια η διαφορά του ραδιοφωνικού 

«οτινάναι» από το τηλεοπτικό;

Μ.Β.  Η βασική διαφορά είναι πως, 
εκτός από το να μας ακούτε, θα μας 
βλέπετε κιόλας. Θα είναι  Ήχος και 
Φως.
Π.Ν.  Η βασική διαφορά του ραδιοφω-

νικού από το τηλεοπτικό «οτινάναι» είναι 
η ψευδαίσθηση που μας έχει δημιουργηθεί 
πως εκθέτοντας τις μούρες μας θα δεχτούν 
κάποια κορίτσια με ροπή προς τη μυωπία, 
σαν και του λόγου μας, να βγουν μαζί μας για 
να τις κεράσουμε ένα απεριτίφ. 

Ποια η διαφορά της «Συντέλειας» με το «οτι-

νάναι»;

Μ.Β. Το «οτινάναι» έχει μεγαλύτερη δι-
άρκεια, είναι μια φορά την εβδομάδα, 
είναι αργά το βράδυ και έχει και πολύ 
ωραίο σκηνικό. Επίσης έχει πολ-
λές μπανάνες.
Π.Ν. Θα πάψουμε να φοράμε 
δανεικά κοστούμια, γραβά-
τες και ποσέ και θα μπο-
ρούμε να ντυνόμαστε 
και με τα κανονικά μας 
ρούχα.  
 

Τι ρόλο παίζει η 

μπανάνα σε αυτή 

την εκπομπή;

Μ.Β. Δεν έχω 
ιδέα. Τη βά-
λαμε παντού 
απλώς και 
μόνο γιατί 
μας φά-
νηκε πως 
έχει πλά-
κα. Από 
την άλ-
λη δεν 
μπορώ 
να πα-
ραγνω-
ρίσω 
πως εί-
ναι ένα 
φαλλικό 
σύμβο-
λο, οπότε 
αυτή 
είναι μια 
ερώτηση 
που κα-
λύτερα να 
απαντήσω 
στην ψυχολό-
γο μου.  
Π.Ν. Δεν απορ-
ρίπτω σε καμία 
περίπτωση τα 
περί φαλλικού 
συμβόλου. Κάθε 
άλλο, η επιλογή της 
μπανάνας ίσως είναι και 
μια έμμεση παραδοχή του 
περίφημου «όσα δεν φτάνει 
η αλεπού».
 
Θα τρομάζετε πάλι βουλευτές στην 

είσοδο;

Μ.Β. Όχι, γιατί μερικοί δαγκώνουν και 
δεν έχουμε κάνει αντιλυσσικό.  
Π.Ν.  Από την άλλη, μια καλή ιδέα θα ήταν να 
μπαίνουν εκείνοι κατά τη διάρκεια της εκπο-
μπής μας και να τρομάζουν εμάς.
 

Πώς αντιμετωπίζετε το γεγονός ότι η πραγμα-

τικότητα είναι πολύ πιο αστεία από εσάς;

Μ.Β. Με φόβο. Η συνεχώς αυξανόμενη γε-
λοιότητα γύρω μας μπορεί να καταστήσει τη 
δουλειά μας εντελώς άχρηστη.  

Με αφορμή που 
η ραδιοφωνική 

εκπομπή τους 
ÇοτινάναιÈ 

έγινε και τηλεο-
πτική, οι Μάνος 

Βουλαρίνος & 
Πέτρος Νικολάου 

απάντησαν 
-σχεδόν- ό,τι να 
Õναι στις ερωτή-

σεις της Α.V.

Του Γιάννη νένέ

νικού από το τηλεοπτικό «οτινάναι» είναι 
η ψευδαίσθηση που μας έχει δημιουργηθεί 
πως εκθέτοντας τις μούρες μας θα δεχτούν 
κάποια κορίτσια με ροπή προς τη μυωπία, 
σαν και του λόγου μας, να βγουν μαζί μας για 
να τις κεράσουμε ένα απεριτίφ. 

Ποια η διαφορά της «Συντέλειας» με το «οτι-

 Το «οτινάναι» έχει μεγαλύτερη δι-
άρκεια, είναι μια φορά την εβδομάδα, 
είναι αργά το βράδυ και έχει και πολύ 
ωραίο σκηνικό. Επίσης έχει πολ-
λές μπανάνες.

Θα πάψουμε να φοράμε 
δανεικά κοστούμια, γραβά-
τες και ποσέ και θα μπο-
ρούμε να ντυνόμαστε 
και με τα κανονικά μας 

Τι ρόλο παίζει η 

μπανάνα σε αυτή 

την εκπομπή;

 Δεν έχω 
-

λαμε παντού 

στην ψυχολό-

 Δεν απορ-
ρίπτω σε καμία 
περίπτωση τα 
περί φαλλικού 
συμβόλου. Κάθε 
άλλο, η επιλογή της 
μπανάνας ίσως είναι και 
μια έμμεση παραδοχή του 
περίφημου «όσα δεν φτάνει 

Θα τρομάζετε πάλι βουλευτές στην 

 Όχι, γιατί μερικοί δαγκώνουν και 
δεν έχουμε κάνει αντιλυσσικό.  

 Από την άλλη, μια καλή ιδέα θα ήταν να 
μπαίνουν εκείνοι κατά τη διάρκεια της εκπο-
μπής μας και να τρομάζουν εμάς.

Πώς αντιμετωπίζετε το γεγονός ότι η πραγμα-

τικότητα είναι πολύ πιο αστεία από εσάς;

 Με φόβο. Η συνεχώς αυξανόμενη γε-
λοιότητα γύρω μας μπορεί να καταστήσει τη 
δουλειά μας εντελώς άχρηστη.  
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Π.Ν. 
Με 

σε-
βασμό. 

Πάντα 
είναι καλό να 

μαθαίνεις από 
επαγγελματίες 

του είδους.

Η πολιτική ορθότητα είναι 

κάτι που αντιμετωπίζεται; Και 

πώς;

Μ.Β. Με στυτική ορθότητα και κατα-
νόηση. Οι σταυροφόροι της πολιτικής 

ορθότητας πρέπει να είναι πολύ δυστυχι-
σμένοι άνθρωποι και ίσως το μόνο που να 
χρειάζονται είναι πολλή στοργή και σεξ. 
Π.Ν. Αντιμετωπίζεται μόνο όταν αποφασί-
σεις πως 1) δεν έχεις καμία σχέση με αυ-

τούς που την κουνάνε σαν λάβαρο 2) δεν 
θέλεις ποτέ να ασχοληθείς ενεργά με 
την πολιτική. Εμείς αυτά τα έχουμε απο-
φασίσει. (Η θέση Νο2 εξαγοράζεται έναντι 
σοβαρού χρηματικού ποσού)

Έχετε πέσει θύματα τρολαρίσματος; Και 

πώς;

Μ.Β. Κάποιος μου είπε πως το «Ιντερστέ-
λαρ» είναι καλή ταινία και με έστειλε να 
τη δω. Δεν θα του το συγχωρήσω ποτέ.
Π.Ν. Πολλές φορές μου λένε «Τι όμορφος 
που είσαι;» και αυτοί που μου το λένε 
δεν είναι η μητέρα μου.

Τι άλλα φρούτα θα δούμε στην εκπομπή 

σας;

Μ.Β. Πολλά βαριά πεπόνια. 
Π.Ν. Ως λάτρεις των μεγάλων πεπονιών 
με κάλυψε ο προλαλήσας.

Τρία highlights της ελληνικής τηλεό-

ρασης...

Μ.Β. Δυστυχώς δεν μπορώ να απαντή-
σω. Νιώθω σαν να με ρωτάς να πω τις 
τρεις καλύτερες ταινίες του παγκό-
σμιου σινεμά, ενώ μόνο το «Fast & 
Furious» είναι 7 ταινίες. 
Π.Ν.  Το σε live μετάδοση κυριακάτικο 
κήρυγμα (με προσωπική αδυναμία 
στον Άνθιμο Θεσσαλονίκης), οι πε-
ριγραφές αγώνων της ΝΕΡΙΤ και οι 
υπέροχη φράση που από μικρό παιδί 
στοιχειώνει το είναι μου και τη με-
τέπειτα ζωή μου «αφήστε με να ολο-
κληρώσω».

Με ποια πρόσωπα της ελληνικής επικαι-

ρότητας δεν έχετε ασχοληθεί ακόμα;

Μ.Β. Δεν μου έρχεται στο μυαλό κάποιος 
που θα του άξιζε να ασχοληθούμε μαζί 
του και δεν το κάναμε. 
Π.Ν. Με αυτά που ακόμα δεν έχουν έρθει 
στην ελληνική επικαιρότητα… (Πςςςςς… 
βαθύ)  

Οι πέντε πιο καμένες λέξεις της ελληνικής 

γλώσσας σήμερα...

Μ.Β. Αξιοπρέπεια, Ρατσισμός, Σεξισμός, 
Μπούλινγκ και Ψυχή. 5 λέξεις οι οποίες 
χρησιμοποιούνται συνεχώς επειδή ο 
καθένας δίνει το περιεχόμενο που τον 
βολεύει. Το αποτέλεσμα είναι να είναι 
πιο καμένες και από βουλευτή του Καμ-
μένου.  
Π.Ν.  Αριστερά, Κέντρο, Δεξιά, Φιλελευ-
θερισμός, Κομμουνισμός.  Έχουν καεί 
από πολλούς με ακραίως  χυδαίο τρόπο, 
τόσο που δεν ξέρω αν μπορούμε να τους 
κάνουμε ακόμα μια αναδάσωση.

Πού είναι τα κορίτσια στις ελληνικές σατι-

ρικές εκπομπές;

Μ.Β. Νομίζω κάπου στη μέσα ντουλάπα. 
Θα βγουν μαζί με τα καλοκαιρινά.   
Π.Ν.  Έλα ντε. A

τούς που την κουνάνε σαν λάβαρο 2) δεν 
θέλεις ποτέ να ασχοληθείς ενεργά με 
την πολιτική. Εμείς αυτά τα έχουμε απο

Καθημερινά στο 
ραδιόφωνο (12.00 
-14.00) και στην 
τηλεόραση του Σκάι 
κάθε Πέμπτη (23.30)

Π.Ν. 
Με 

σε-
βασμό. 

Πάντα 
είναι καλό να 

μαθαίνεις από 
επαγγελματίες 

του είδους.

Η πολιτική ορθότητα είναι 

κάτι που αντιμετωπίζεται; Και 

πώς;

Μ.Β. Με στυτική ορθότητα και κατα-
νόηση. Οι σταυροφόροι της πολιτικής 

ορθότητας πρέπει να είναι πολύ δυστυχι-
σμένοι άνθρωποι και ίσως το μόνο που να 
χρειάζονται είναι πολλή στοργή και σεξ. 
Π.Ν. Αντιμετωπίζεται μόνο όταν αποφασί-
σεις πως 1) δεν έχεις καμία σχέση με αυ-

την πολιτική. Εμείς αυτά τα έχουμε απο
φασίσει. 
σοβαρού χρηματικού ποσού)

Έχετε πέσει θύματα τρολαρίσματος; Και 

πώς;

Μ.Β. 
λαρ» είναι καλή ταινία και με έστειλε να 
τη δω. Δεν θα του το συγχωρήσω ποτέ.
Π.Ν.
που είσαι;» και αυτοί που μου το λένε 
δεν είναι η μητέρα μου.

Τι άλλα φρούτα θα δούμε στην εκπομπή 

σας;

Μ.Β.
Π.Ν.

Με ποια πρόσωπα της ελληνικής επικαι

ρότητας δεν έχετε ασχοληθεί ακόμα;

Μ.Β. 
που θα του άξιζε να ασχοληθούμε μαζί 
του και δεν το κάναμε. 
Π.Ν.
στην ελληνική επικαιρότητα… 
βαθύ) 

Οι πέντε πιο καμένες λέξεις της ελληνικής 

γλώσσας σήμερα...

Μ.Β.
Μπούλινγκ και Ψυχή. 5 λέξεις οι οποίες 
χρησιμοποιούνται συνεχώς επειδή ο 
καθένας δίνει το περιεχόμενο που τον 
βολεύει. Το αποτέλεσμα είναι να είναι 
πιο καμένες και από βουλευτή του Καμ
μένου.  
Π.Ν.
θερισμός, Κομμουνισμός.  Έχουν καεί 
από πολλούς με ακραίως  χυδαίο τρόπο, 
τόσο που δεν ξέρω αν μπορούμε να τους 
κάνουμε ακόμα μια αναδάσωση.

Πού είναι τα κορίτσια στις ελληνικές σατι

ρικές εκπομπές;

Μ.Β.
Θα βγουν μαζί με τα καλοκαιρινά.   
Π.Ν.

τούς που την κουνάνε σαν λάβαρο 2) δεν 
θέλεις ποτέ να ασχοληθείς ενεργά με 
την πολιτική. Εμείς αυτά τα έχουμε απο

Οι σταυρΟφΟρΟι 
της πολιτικης 

ΟρθΟτητασ πρέ-
πει να ειναι πολύ 
δυστυχισμένΟι 

ανθρωποι και ιςως 
τΟ μΟνΟ πΟυ να 

χρέιαζΟνται έιναι 
πολλη ςτοργη 

και ςεξ
Μάνος Βουλαρίνος

πολλες φορες 
μού λενε Çτι 
ΟμΟρφΟσ πΟυ 
έισαι;È και αύτοι 
πΟυ μΟυ τΟ 
λενε δεν ειναι 
η μητέρα μΟυ
Πέτρος Νικολάου
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Δεν μιλάμε μόνο για μια ÇπαράξενηÈ 
έκθεση (ÇStrange cities: AthensÈ) αλ-
λά για ένα άτυπο φεστιβάλ γνωριμίας 
με την πόλη. Το διοργανώνει το Ίδρυμα 
Ωνάση και η Στέγη Γραμμάτων και Τε-
χνών και όπως λέει η Αφροδίτη Πανα-
γιωτάκου, υπεύθυνη για το σχεδιασμό 
του, Çείναι ένα ισχυρό επιχείρημα ώστε 
να μας γίνει το κέντρο πιο οικείοÈ.

Της ΣτέλλαΣ Xαραμή

Ό
σο κι αν προσπαθήσεις δεν κα-
ταφέρνεις να ανακαλέσεις μια 
στιγμή στη μνήμη σου, που είδες 
την πλατεία Θεάτρου τόσο γεμά-
τη από κόσμο. Ακόμα κι όταν το 

Guru βασίλευε στη νύχτα της πόλης. Φώ-
τα, παρκαρισμένα αυτοκίνητα, φωνές και 
κόσμος να κατεβαίνει με φόρα τη Σοφο-
κλέους. Είναι λίγο μετά τις 21.30 και μόλις 
έχει εγκαινιαστεί η έκθεση του «Strange 
cities: Athens» στη Διπλάρειο Σχολή. 
Το Μέγαρο του Διπλάρη, με ζωή σχεδόν 
ενός αιώνα και λειτουργία ΙΕΚ τεχνικών 
επαγγελμάτων, στεγάζει από το βράδυ 
της Δευτέρας ένα ευφάνταστο εικαστι-
κό δρώμενο της Στέγης Γραμμάτων και 
Τεχνών: Μια Αθήνα που βρίσκεται στην 
φαντασία 24 νέων καλλιτεχνών από όλο 
τον κόσμο, υπό την αυστηρή προϋπόθε-
ση να μην την είχαν επισκεφθεί ποτέ. 
«Η έκθεση είναι η αφορμή. Ο στόχος είναι 
να φέρουμε τον κόσμο ξανά στο κέντρο της 
πόλης» λέει η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, 
αναπληρώτρια διευθύντρια της Στέγης 
και υπεύθυνη για το σχεδιασμό αυτού 
του ευφάνταστου project. Εξάλλου, το 
«Strange cities: Athens» είναι και ο τίτ-
λος ενός μεγάλου συστήματος πολιτι-
στικών δράσεων σε άμεση συνάφεια με 
το δημόσιο αθηναϊκό χώρο:  
● Η Αθήνα των περιηγητών του 18ου και 
19ου αιώνα μέσα από εκπαιδευτικό πε-
ρίπατο της bigolive.org.
● Ποδηλατικές διαδρομές με αφετηρία 
τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου και εργαστή-
ρια ποδηλάτου. 
● Η πόλη των αδέσποτων, τετράποδων 
ψυχών της και πώς να συμβιώσουμε αρ-
μονικά μαζί τους. 
● Η εντύπωση πρέσβεων ξένων χωρών 
από τη νέα ζωή στην  Αθήνα. 
● Η  άποψη τουριστών για την πόλη πριν 
προσγειωθούν στο «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος» και η εμπειρία τους λίγο πριν απο-
γειωθούν. 
● Οι διαδρομές αισθήσεων που έχουν 
χαράξει στο ιστορικό κέντρο υπότροφοι 
του Ιδρύματος Ωνάση με προβλήματα ό-
ρασης. 
● Η πόλη όπως την αναγνωρίζει ένας 
πωλητής του περιοδικού «Σχεδία».
  
Στο σύνολό τους 17 παράλληλες εκ-
δηλώσεις, μέχρι τα μέσα Ιουνίου, 
καλούν σε μια επανεκκίνηση· στην 
επανακατοίκηση του κέντρου 
που, λιγότερο ή περισσότερο, έχει 
εξοριστεί από την καθημερινότη-
τα του Αθηναίου. «Οι συνθήκες δεν 

θα είναι ποτέ ιδανικές για να επιστρέψουμε 
εδώ. Κι ούτε φιλοδοξούμε να σώσουμε το 
κέντρο από την παρακμή. Θέλουμε όμως να 
δημιουργήσουμε ένα ισχυρό επιχείρημα ώ-
στε να μας γίνει πιο οικείο. Και πιο γοητευτι-
κό ερέθισμα από τον πολιτισμό δεν υπάρχει. 
Δεν πιστεύω δηλαδή πως ευθύνεται μόνο η 
κρίση που η πόλη ήρθε σε αυτό το σημείο, 
όσο το αίσθημα του φόβου» συνεχίζει η κ. 
Παναγιωτάκου. 
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Στέγη κα-
ταπιάνεται με ζητήματα αστικής κουλ-
τούρας· είναι όμως η πρώτη, οργανωμέ-
νη προσπάθειά της να βγει στο δρόμο, 
προσκαλώντας σε συμμετοχικές εκδη-
λώσεις, σε ένα άτυπο φεστιβάλ γνωρι-
μίας με την πόλη. Οι όροι, δηλαδή, αντι-
στρέφονται. Οι Αθηναίοι δεν επισκέ-
πτονται τις εγκαταστάσεις της Συγγρού 
κάτω από τη σύμβαση του «κοινού» ή 
του «θεατή», είναι η Στέγη που τους συ-
ναντά στην έδρα τους, στο δημόσιο χώρο 
όπου ανήκουν. Όπως απόψε, στην οδό 
Θεάτρου 3. 

Πήγαμε στα εγκαίνια της έκθεσης

Οι αίθουσες, στον τρίτο όροφο της Δι-
πλάρειου Σχολής, σχηματίζουν ένα γιγά-
ντιο ορθογώνιο. Σε κάθε αίθουσα χωράει 
μια διαφορετική εκδοχή της Αθήνας που 
μικρή σχέση έχει με τον αρχαιολογικό 
της πλούτο ή το προφίλ μιας πόλης που 
βυθίζεται στην οικονομική κρίση. Πάλι 
καλά, σκέφτεσαι. Οι διεθνείς γραφίστες, 
σχεδιαστές μόδας, φωτογράφοι και ζω-
γράφοι έχουν σκιτσάρει μια αθηναϊκή 
πραγματικότητα, συναισθηματική, φα-
ντασιακή, ποπ, κόμικ, ακόμα και φου-
τουριστικά οργουελική. Κάποιοι έχουν 
αφεθεί στα tips που τους ταχυδρόμησε 
η Στέγη (το «Γιασεμί» του Σεφέρη, την 
Έλλη Πασπαλά να τραγουδά τη «Μαγική 
πόλη» του Χατζιδάκι κι ένα μεταφρασμέ-
νο απόσπασμα από την «Αθήνα της μιας 
διαδρομής» του Μάρκαρη) και βλέπουν 
την πόλη να λούζεται στον ήλιο, ζωγρα-
φίζουν μισάνοιχτα παράθυρα με γιασε-
μιά ή απεικονίζουν τυχαίες συναντήσεις 
ανθρώπων μέσα σε ένα απροσδιόριστο 
αστικό τοπίο. Άλλοι, πάλι, φαντάζονται 
μια Αθήνα - ασπρόμαυρο, μελαγχολικό 
λαβύρινθο, τοποθετούν σε ξυλόγλυπτη 
επιφάνεια έναν Πάνα καβαλάρη μιας 
Vespa, κοιτάζουν σαρκαστικά τον του-
ρίστα που φορτώνεται με σουβενίρ από 
gift shops της Πλάκας, αποδομούν γρα-
φιστικά ένα μοντέρνο κίονα. Σαν να σου 
λένε «this is Athens», ή κάτι τέτοιο. 

Ως 28/6, Διπλάρειος Σχολή, Πλατεία Θεάτρου 3, καθημερινά 
12.00-21.00, είσοδος ελεύθερη
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χαράξει στο ιστορικό κέντρο υπότροφοι 
του Ιδρύματος Ωνάση με προβλήματα ό-

Η πόλη όπως την αναγνωρίζει ένας 

Στο σύνολό τους 17 παράλληλες εκ-
δηλώσεις, μέχρι τα μέσα Ιουνίου, 

9/5, 21.00, ΤΗΕ SPRING PARTY
Η ATHENS VOICE ME THN KLIK RECORDS 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ 
ΠΑΡΤΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 

ÇSTRANGE CITIES: ATHENSÈ
Με περισσότερους από 15 DJs ± τα μεγαλύτερα ονόματα 

της KLIK Records και του ελληνικού ραδιοφώνου. 
Η πόλη ξαναζωντανεύει 
    στη θρυλική πλατεία 
                        Θεάτρου.

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Tom Radclyffe, Μ. Βρετανία
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Α
νηφορίζοντας τον πεζόδρομο της Ανδριανού, τα λευκά 
πρόσωπα που έχουν φλογιστεί από τον αθηναϊκό ήλιο 
ολοένα και πληθαίνουν. Ο κόσμος βουίζει σαν ποτάμι. 
Μετά βίας στον ορίζοντα διακρίνεται το τείχος της αρχαί-
ας βιβλιοθήκης. Το καμπανάκι από το «Happy Train» που 

έρχεται απειλητικά προς το μέρος σου ανταγωνίζεται σε θόρυβο 
το μπουζούκι της διπλανής ταβέρνας. Και κάπου η φωνή μιας 
ξεναγού να δίνει οδηγίες για «free time in the Plaka». Ναι, η Αθήνα 
είναι μια παράξενη πόλη. 
Χωρίς δεύτερη σκέψη, συνηγορεί μ' αυτό και ο υπομονετικός οδη-
γός σου για σήμερα, ο Νίκος Νικολαΐδης· ένας νεαρός ιστορικός 
(με ειδίκευση στα Βαλκάνια) που μαζί με συναδέλφους του ιστο-
ρικούς, αρχιτέκτονες και κριτικούς τέχνης οργανώνουν αστικούς 
περιπάτους (bigolive.org) σε μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης 
της πόλης. Ή, απλούστερα, οργανώνουν βόλτες που σε κάνουν να 
αναφωνήσεις γεμάτος από παιδικό ενθουσιασμό «μα έχω περά-
σει χίλιες φορές από εδώ και δεν είχα ιδέα!». 

με τα μάτια των περιηγητών
Σήμερα, τα μάτια σου φορούν την αθωότητα του Χάντλερ, του 
Ντόντγουελ, του Στάλκεμπεργκ κι όλων των ξένων περιηγητών 
που κατέφθαναν στην Αθήνα το 18ο και 19ο αιώνα, ακολουθώ-
ντας τα ίχνη του Παυσανία, για να ανακαλύψουν μια πόλη αντι-
φατική, εξωτική, μυστηριακή και σίγουρα, παράξενη. «Η Αθήνα γι’ 
αυτούς συνδύαζε το κλασικό παρελθόν που αναγνώριζαν ως βάση 
του δικού τους πολιτισμού, το εξωτικό περιβάλλον όπως διαμορφω-
νόταν από τα οθωμανικά μνημεία και την προσπάθεια αναγέννησης 
της πόλης με την έλευση των Βαυαρών κατά την ίδρυση του ελληνι-
κού κράτους» εξηγεί ο Νίκος Νικολαΐδης.
Ξαφνικά, η εικόνα ανοίγεται ολόκληρη μπροστά σου: Στο αρχαίο 
τείχος του Ανδριανού, στο αποτύπωμα ενός χριστιανικού τρού-
λου στην επιφάνειά του, στα απομεινάρια της κατοικίας του Τούρ-
κου Βοεβόδα (που τώρα χάσκουν μέσα στον ίδιο αρχαιολογικό 
χώρο) και στη νεοκλασική κατοικία που υψώνεται πίσω σου. Ακρι-
βώς στο σημείο που τώρα παρατηρείς με μάτια ορθάνοιχτα, πριν 
200 χρόνια θρονιαζόταν φιλάρεσκος ο Βοεβόδας ποζάροντας 
στο πενάκι του βορειοευρωπαίου περιηγητή ± όπως διαπιστώνεις 
μέσα από μια γκραβούρα που κρατά στα χέρια του ο Νίκος. 

μια πόλη χωρίς επανάχρηση
Στο δρόμο προς τους Αέρηδες συνειδητοποιείς πως αυτή η μο-
ναδική συνύπαρξη τριών (ή και τεσσάρων, αν προσθέσουμε και 
το βυζαντινό) πολιτισμών που ιχνηλατούν τα πόδια σου, ποτέ 
δεν έγινε επιχείρημα ακόμα και για τουριστική εκμετάλλευση. Τα 
αρχαία κάλλη υπήρξαν πάγιος προσανατολισμός της ταυτότητάς 
μας εξωραΐζοντας αδέξια ό,τι μεσολάβησε. «Η ιστορία των πόλεων 
παγκοσμίως βασίστηκε στην αρχή της επανάχρησης. Αυτό δεν 
συνέβη στην Αθήνα κι όσα μνημεία λείπουν 
από τη θέση τους κάτι προδίδουν» συνεχί-
ζει ο οδηγός μας. 
Το στενάκι του Κυρρήστου είναι στ' αλή-
θεια ένα κραυγαλέο παράδειγμα. Οι δι-
απλατύνσεις που επέβαλαν οι χαράξεις 
των Βαυαρών πολεοδόμων προκειμένου 
να εξυπηρετηθούν οι διαδρομές προς τα 
αρχαία μνημεία ακρωτηρίασαν κατά το 
ένα τρίτο το εκκλησάκι της Τίμιας Ζώνης 
που βρίσκεται στα δεξιά σου. Στα αριστε-
ρά το παλαιότερο σωζόμενο οθωμανικό 
Λουτρό των Αέρηδων έχει μακιγιάρει την 
καταγωγή του· έχει φορέσει μια νεοκλασι-
κή «μάσκα» ως πρόσοψη παρότι στο εσω-
τερικό του επιβιώνουν θρύλοι του 16ου 
αιώνα: Όταν οι επισκέπτες του πίστευαν 
πως στα σαπουνόνερα φωλιάζουν κακά 
πνεύματα που χρειάζονται ψωμί κι αλάτι 
για να εξευμενιστούν... 

Ήχος & θέαμα
Μια ορχήστρα μουσικών του δρόμου που 
στέκονται απέναντι από το Ρολόι του Αν-
δρόνικου Κυρρήστου παίζουν Σινάτρα. 
Είναι το ίδιο σημείο όπου ο περιηγητής 

του 19ου αιώνα επισκεπτόταν το μεγάλο παζάρι, άκουγε τη φωνή 
του μουεζίνη να καλεί σε προσευχή κι έβλεπε έκπληκτος ένα τάγ-
μα Δερβίσηδων να στροβιλίζεται μέσα στον Πύργο των Ανέμων. 
«Φαντάσου τον ήχο» σε καλεί ο Νίκος Νικολαΐδης, βάζοντας πλώρη 
για το «ευρωπαϊκό» κομμάτι της πόλης. 
Στην καρδιά της Πλάκας οι νεοκλασικές κατοικίες μοιάζουν να 
κερδίζουν έδαφος. Η μήπως όχι; Το μέγαρο των Μπενιζέλων με 
σαφείς αναφορές από το Χαρέμι των Ανακτόρων στην Κωνστα-
ντινούπολη διακόπτει με ανατολίτικη ομορφιά τη συνέχεια μιας 
μοντέρνας και μιας νεοκλασικής κατοικίας. 
Κι αν κρυφοκοιτάξεις μέσα από το αναρριχώμενο φυτό στην αυλή 
μιας άλλης, πολυτελούς κατοικίας που ανήκει σε παλιά αθηναϊκή 
οικογένεια θα δεις το χέρι της Φατίμα (κόρης του προφήτη Μωά-
μεθ). Σύμβολο καλωσορίσματος από τη μια και συνάμα υπόμνηση 
πως στο σώμα ενός κτιρίου κατοικούν δύο αρχιτεκτονικοί ρυθμοί: 
ένα αρχοντικό που χτίστηκε επί Τουρκοκρατίας και που αργότερα 
ενσωμάτωσε τη νεοκλασική του προέκταση. 

ςπίτια με αρχιτεκτονική αξία
Στην κορυφή της Ναυάρχου Νικοδήμου, εκεί που υψώνεται μιας 
εκθαμβωτικής ομορφιάς art deco πολυκατοικία, η κίνηση έχει 
μπλοκάρει τα πάντα. Ταξί, πουλμανάκια, IX και ένα ακόμα «Happy 
train» παρατάσσονται νωχελικά συνθέτοντας ένα νεότερο μο-
τίβο αθηναϊκής παραδοξότητας. Τα αυτοκίνητα επιτρέπεται να 
κινούνται μέσα στο ιστορικό κέντρο. Η Αμερικανίδα τουρίστρια 
με αναπηρία που πασχίζει να διασχίσει το δρόμο, κοιτάζει απο-
καρδιωμένη. 
Δύσκολο πια να διαχειριστείς την πληροφορία που σου δίνει ο 
Νίκος. Εκεί, στη συμβολή των οδών Νικοδήμου και Ανδριανού 
πρόβαλλε κάποτε η οικία των Μετρούδ: μια οικογένεια ζάμπλου-
των Γάλλων εμπόρων που προωθούσαν ελληνικό λάδι στην πα-
τρίδα τους για να φτιάχνουν σαπούνια και διατηρούσαν ένα σπίτι 
αντάξιο της επιφάνειάς τους. Διακοσμητικές καμάρες κάτω από 
τα μπαλκόνια, μια μεγαλόπρεπη εσωτερική αυλή φημισμένη για 
τις λεμονιές της, συντριβάνια, στάβλος, ιδιωτικό χαμάμ και ιδιω-
τικό καθολικό παρεκκλήσι περιέγραφαν τον πλούτο τους στο ίδιο 
σημείο που τώρα προβάλλει ένα τυπικό τουριστικό κατάστημα με 
καφτάνια και σανδάλια σε πρώτη ζήτηση.  
Γλιστράς από την πολύβουη τουριστική αγορά σε κάτι στενάκια 
που βασιλεύει η ησυχία και οι μεθυστικές μυρωδιές από τις νε-
ραντζιές. Το κτίριο που υψώνεται μπροστά σου στεγάζοντας το 
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης δεν ήταν παρά το σπίτι 
της σπουδαίας λαογράφου Αγγελικής Χατζημιχάλη. Σήμερα, βαμ-
μένο στο χρώμα του ηλιοτρόπιου, μένει να μαρτυρά ένα ξεχωρι-
στό κεφάλαιο στην αθηναϊκή αρχιτεκτονική σκηνή. Ο δημιουργός 
του, ο αρχιτέκτονας Αριστοτέλης Ζάχος, αντιστάθηκε ±όπως 

και ο Δημήτρης Πικιώνης± στην εκδυτικοποίηση της πόλης 
ανατρέχοντας σε επιρροές βυζαντινού 
και ανατολικού ρυθμού, παραδίδοντας 
τελικά ένα κτίριο από το «μοντέρνο» υλι-
κό του μπετόν που ωστόσο διαχειρίζεται 
διαφορετικά το ελληνικό παρελθόν. 

Το περιπατητικό σεμινάριο αρχίζει και τε-
λειώνει εκεί όπου άρχιζε και τέλειωνε η 
Αθήνα του 18ου και 19ου αιώνα, από το 
Θησείο και τη Ρωμαϊκή Αγορά ως το ύψος 
της οδού Φιλελλήνων. Το περίεργο είναι 
πως η πόλη που γνώριζαν οι περιηγητές 
εξακολουθεί να φαντάζει, για τους ίδιους 
λόγους, και σήμερα παράξενη. «Η Αθήνα 
και τα μνημεία της έχουν πάρει διαζύγιο» 
λέει χαμογελώντας ο Νίκος Νικολαΐδης, 
συμφωνώντας πιθανόν με τον Καλβίνο. 
«Η πόλη δεν φανερώνει το παρελθόν της, 
το περιλαμβάνει όπως στις γραμμές ενός 
χεριού, γραμμένο στις γωνίες των δρόμων, 
στις γρίλιες των παραθύρων, στις κουπα-
στές των κλιμακοστασίων... Το κάθε κομμά-
τι χαραγμένο με τη σειρά του από γρατζου-
νίσματα, πριονίσματα, εγκοπές, βίαια χτυ-
πήματα». A

Η A.V. παρακολούθησε τον εκπαιδευτικό περίπατο της bigolive.org (μία από τις δράσεις του ÇStrange cities: AthensÈ) 
και γνώρισε την Αθήνα των περιηγητών του 18ου και 19ου αιώνα

Φωτό: ΠέτροΣ ΓκορίτΣαΣ 

Ξέρεις πού φυτεύτηκε για πρώτη 
φορά ντοματιά στην ελλάδα; 

Το μνημείο του Λυσικράτη (ένα χορηγικό μαρ-

μάρινο βάθρο κορινθιακού ρυθμού αφιερω-

μένο στον Διόνυσο σε ανάμνηση μιας βραβευ-

μένης θεατρικής παράστασης) που βρίσκεται 

στην αρχή της Τριπόδων αποδείχθηκε γόνιμο 

έδαφος για να φυτρώσει η πρώτη ελληνική 

ντοματιά της ιστορίας. Επί Τουρκοκρατίας, 

στα μέσα του 17ου αιώνα, ένας καπουτσίνος 

μοναχός αγόρασε το μνημείο, προκειμένου 

να το ενσωματώσει στο μοναστήρι που είχε 

οικοδομηθεί ακριβώς δίπλα. Στο μοναστήρι 

μάλιστα φιλοξενήθηκαν δεκάδες περιηγητές, 

μεταξύ των οποίων και ο λόρδος Βύρωνας. Ο 

χώρος γύρω από το μνημείο λειτούργησε σαν 

μικρό μποστάνι, μεταξύ άλλων και ντομάτας, 

που οι καπουτσίνοι εισήγαγαν από την Ιταλία! 

Λέγεται πως οι μοναχοί διέσωσαν το μαρμά-

ρινο βάθρο όταν ο Έλγιν αποπειράθηκε να το 

κλέψει. Λίγο αργότερα, η μονή κάηκε ολοσχε-

ρώς από τους Τούρκους.  

trivia
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Ε
νώ, όμως, όλοι ξέρουμε τα βουνά μας ±που φέ-

τος τα είδαμε και κάμποσες φορές χιονισμένα± 

σπάνια αναφερόμαστε στους λόφους μας.  Τους 

περπάτησα, λοιπόν, για να σας πω δύο λόγια για 

μερικά από αυτά τα ταπεινά υψώματα, που σε 

μεγάλο βαθμό έχουν μισοκρυφτεί από τα χτίσματα.

Τα Τουρκοβούνια είναι, βέβαια, η γνωστότερη λο-

φοσειρά της περιοχής μας. Φαγωμένα από λατομεία 

(«Κέκρωψ», «ΛΑΤΟ», «Λεβεντάκη» κ.λπ.) διατηρού-

νται, ωστόσο, στη μέση περίπου του Λεκανοπεδίου 

συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ποταμιού στα 

ανατολικά (Ιλισός) κι ενός στα δυτικά (Κηφισός). Στις 

παρυφές τους είναι σκαρφαλωμένα τα υψώματα του 

Γκύζη, της Κυψέλης, του Πολυγώνου (που μετακινή-

θηκε), του Γαλατσίου, της Λαμπρινής, του Ψυχικού, 

των Άνω Πατησίων και των Αμπελοκήπων.

Ο Λυκαβηττός είναι ο ομορφότερος φυσικός λόφος 

της πόλης μας και θα ήταν πιθανότατα το σύμβολό 

της, αν δεν υπήρχε η (τεχνητή και πάνω σε αρχαία ισο-

πέδωση) Ακρόπολη. Ανάμεσα σε αυτόν και τα Τουρκο-

βούνια κυλούσε ένας χείμαρρος, ο Κυκλόβορος (σή-

μερα κυλάει κάτω από την Αλεξάνδρας), του οποίου 

το λαϊκό όνομα δεν έχω μπορέσει να μάθω.  Πάνω του, 

στη σωζόμενη κορφούλα υπάρχει ο Αϊ Γιώργης και 

στη νότια μεριά του ο Αϊ Σιδερέας, δηλαδή Ισίδωρος. 

Στη φαγωμένη (λόγω νταμαριού) πλευρά του υπάρχει 

το ανοιχτό μεταλλικό θέατρο, που έφτιαξε ο Τάκης 

Ζενέτος, όπου έχουμε παρακολουθήσει πολλές καλο-

καιρινές συναυλίες είτε πληρώνοντας εισιτήριο είτε 

στα περίφημα «βραχάκια» του. Επίσης, εδώ υπάρχει 

το μεγάλο πάρκινγκ, όπου γίνονται αυτοσχέδιες επι-

δείξεις δεξιοτεχνίας με αυτοκίνητα, ενώ άλλα ΙΧ ρο-

μαντζάρουν με θέα τη Δύση. Γύρω του είναι χτισμένο 

το Κολωνάκι, η Δεξαμενή και η Νεάπολη.

Δίπλα του, προς τα δυτικά, ο πολύ χαμηλότερος Λό-

φος Στρέφη (από το όνομα του εκμεταλλευτή του 

λατομείου, που έχει επίσης «φάει» το λόφο), που πε-

ριγράφεται (με την κυριολεκτική σημασία της λέξης) 

από την οδό Εμ. Μπενάκη. Εγκαταλελειμμένο αναψυ-

κτήριο, δυο ξενοδοχεία γαμ…ώνες προς την υπέρο-

χη Καλλιδρομίου, ένα θεατράκι και πολλή αθηναïκή 

βλάστηση άλλοτε αυτοφυής κι άλλοτε όχι, όπως άλ-

λωστε και στους άλλους λόφους (μηδικές, αθάνατα, 

κρόκοι, σκίνα, δάφνες αλλά και πεύκα, κυπαρίσσια, 

πιπεριές κ.λπ.). Εξάλλου, δε θέλω να σας μπλέξω, τώ-

ρα, με παλιά τοπωνύμια όπως Σκάγιαννη, Βλάχικα, 

Πιθαράδικα κλπ. 

Αξιοσημείωτοι και οι μικροί λόφοι του Πεδίου του Ά-

ρεως: ο λόφος Φινοπούλου (ανάμεσα Βαλτινών και 

Μουστοξύδη) με μία όμορφη παιδική χαρά πάνω του 

και ο ανώνυμος ±δηλαδή εγώ δεν ξέρω το όνομά του± 

που έχει πάνω του το αρχικό κτίριο της Σχολής Ευελπί-

δων, το πανέμορφο έργο του Τσίλερ και το μόνο που 

δεν πήραν τα δικαστήρια).  

ΣημειώΣειΣ για τουΣ 

αθηναϊκουΣ 

λόφόυς

Όλοι ξέρουμε ότι η συγκεκρι-
μένη περιοχή της Αττικής, 
όπου βρίσκεται η μείζων 
Αθήνα (Αθήνα, Πειραιάς και 
γύρω δήμοι), ονομάζεται 
«Λεκανοπέδιο» επειδή είναι 
(για την ακρίβεια: ήταν κάπο-
τε) κάμπος, που περιβάλλεται 
από βουνά: δυτικά το (διπλό) 
Αιγάλεω, βορειοδυτικά η 
Πάρνηθα, βόρεια η Πεντέλη 
και ανατολικά ο Υμηττός. 
Του Δημητρη Φύσσα

Φωτό: ΔαΦνη Πασσίση ΚοΚοτ, (Vice)

City Lover
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Νοτιότερα, μία ακόμα λοφοσειρά: Ακρόπολη (ισοπε-

δωμένη ήδη από τα αρχαία χρόνια, γνωστή ως «κάστρο 

της Αθήνας»  με τα προσαρτήματά του: Πλάκα, Ροδακιό, 

Ριζόκαστρο, Άρειος Πάγος, Πνύκα, Αναφιώτικα, Αρχαία 

και Ρωμαϊκή Αγορά, θέατρα Διονύσου και Ηρώδειο, Γερ-

λάδα κ.λπ.), Φιλοπάππου (με Αϊ-Δημήτρη Λουμπαρδιά-

ρη, «Τσουλιάστρα», λόφος Νυμφών/Αστεροσκοπείο 

και το ενδιάμεσο πρώην ποταμάκι (τώρα οδοί Διονυ-

σίου Αρεοπαγίτου και Αποστόλου Παύλου) δεν έχουν 

βέβαια ιδιαίτερη ανάγκη παρουσίασης. Είναι εξαιρετικά 

όμορφοι τόποι που αξίζουν πολύ περπάτημα για να α-

νακαλύψει κανείς όλες τις μικρές τους λεπτομέρειες. 

Στα νότια το απομεινάρι του λόφου Σικελίας και το 

νταμάρι, όπου βρίσκεται το περίφημο «Ελ Πάσο» (το 

γήπεδο της Καλλιθέας) και στα νοτιοδυτικά οι λόφοι 

Βαριώτη (στη Βουλιαγμένης, που κάποτε είχε πάνω 

του φυλακή αλλά τώρα έχει το 6ο και 36ο Λύκειο), το 

«βουνό» του Αϊ-Γιάννη (κατάφυτο, στα όρια μεταξύ 

Αθήνας και Δάφνης) και ο Ασύρματος (σε αρκετά πρω-

τόγονη κατάσταση, στο Μπραχάμι, με πολλά σημεία 

για αστική εξερεύνηση).

Στα ανατολικά, όπου έχουν χτιστεί σχεδόν όλα τα πα-

ραβούνια του Υμηττού, λίγοι λόφοι έχουν απομείνει 

μισοχτισμένοι: Καρέας, Γερμανού (στον Δήμο Υμητ-

τού, όπου βρίσκεται το υπέροχο άλσος «Άρης Αλεξάν-

δρου»), Αλεποβούνι (Καισαριανή), Ντάνκαν (Βύρω-

νας) κ.λπ. Διασημότερος όλων ο Αρδηττός, που έχει 

στα σπλάχνα του το Αρχαίο Στάδιο. Ένας άλλος –του 

οποίου αγνοώ το όνομα– αρχίζει από την Πανεπιστη-

μιούπολη και τη Φοιτητική Εστία, διακόπτεται από την 

οδό Ούλωφ Πάλμε, περιλαμβάνει το Ινστιτούτο Δασι-

κών Ερευνών, ένα όμορφο δασάκι και καταλήγει στην 

οδό Ίωνος Δραγούμη, στα Ιλίσια.    

Στα βόρεια όλο το Παλιό Ηράκλειο (με το καθολικό μο-

ναστήρι, το νεκροταφείο και το Κτήμα Φιξ) είναι χτι-

σμένο πάνω σε λόφο αλλά δεν ξέρω το όνομά του. 

Υπάρχουν επίσης διάφορα παραβούνια της Πάρνηθας 

και της Πεντέλης, πολλές φορές άχτιστα κι άλλες φο-

ρές χτισμένα ή μισοχτισμένα (π.χ. το Πάτημα Χαλαν-

δρίου και η Εκάλη).  

Στα δυτικά μέσα στον Δήμο Αθηναίων δεσπόζει ο λό-

φος του Κολωνού (με θεατράκι, παιδική χαρά και τους 

τάφους των Μίλερ και Λένορμαν) και ο λόφος Σκουζέ. 

Και οι δυο λόφοι έχουν υπέροχες μονοκατοικίες στα 

ριζά τους. Ανάμεσά τους ένας πρώην χείμαρρος, που 

σκεπάστηκε κι έγινε η οδός Ιωαννίνων. Πιο πέρα, υ-

πάρχει το Γεροβουνό (Καματερό), το Δάσος (Χαϊδάρι), 

ο Κορυδαλλός κι ο λόφος Βώκου (προς τον Πειραιά), 

όλοι τους με πολλά εξοχικά στοιχεία. Αν πάτε στα νο-

τιοδυτικά, μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τους 

λόφους του Κήπου Διομήδους, κατά μήκος της Ιεράς 

Οδού προς Χαϊδάρι και Δαφνί. Εδώ σας περιμένουν 

ρυάκια, χελώνες, νυχτερίδες και μελίσσια. 

➜ d.fyssas@gmail.com

Περισσότερα θέματα 

πόλης στο

  www.athensvoice.gr
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Α
υτό είναι το νέο σποτ της καμπάνιας «χα-

ρακτήρα» που τρέχει εδώ και λίγες εβδο-

μάδες για το ουίσκι Johnnie Walker Black 

Label και το Double Black. Η καμπάνια ανα-

ζήτησε έναν υπαρκτό χαρακτήρα, κάποιον 

που να συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της μάρκας, 

να είναι τολμηρός, να εξερευνά νέους δρόμους, να 

ζωντανεύει το ύφος, τη γεύση και την ένταση της 

παλαιότητας, του «καπνού» και τη μαγεία της νύ-

χτας. Και τον βρήκε στο πρόσωπο του Mattia Biagi. 

Ο Biagi είναι ο Ιταλός καλλιτέχνης που ζει στο Λος 

Άντζελες, από τα πιο «τώρα» ονόματα στις τέχνες. 

Το χαρακτηριστικό του είναι ότι καλύπτει αντικεί-

μενα, π.χ. μία μοτοσικλέτα ή ηλεκτρικές κιθάρες, 

με ολόμαυρη, λιωμένη πίσσα, χαρίζοντάς τους έ-

ναν τολμηρό, διαφορετικό, μυστηριώδη, σαγηνευ-

τικό χαρακτήρα. Αναζητώντας να μπούμε κι εμείς 

στο παιχνίδι του, του δώσαμε κάποιες ερωτήσεις...

Ο κόσμος της τέχνης σας μοιάζει μυστήριος, 

σκοτεινός, γυαλιστερός, γοητευτικός. Πώς φτά-

σατε στην έμπνευσή του; Είχα εντυπωσιαστεί πο-

λύ από το πώς η πίσσα διατηρεί προϊστορικά ζώα, 

από το πώς αναδεικνύει ένα σχήμα.

Η μεσογειακή καταγωγή σας σάς επηρέασε με 

κάποιο τρόπο; Σίγουρα η καταγωγή μου επηρέα-

σε τη δουλειά μου, δίνουμε διαφορετικές ερμηνεί-

ες ανάλογα με τα συστήματα που πιστεύουμε και 

με το πώς επηρεαζόμαστε από ένα γεγονός. Βλέ-

πουμε τις φόρμες της τέχνης σύμφωνα με τις δικές 

μας περασμένες εμπειρίες ο καθένας, κουλτούρα, 

αξίες, και όλα αυτά μας βοηθούν να σχηματίσου-

με τη γνώμη που έχουμε για τον εαυτό μας, τους 

άλλους και για τον κόσμο γενικότερα. 
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Mattia Biagi
PaiNt it BLaCK

Τι είναι αυτό που σας γοητεύει στην πίσσα, σαν 

υλικό και σαν μέσο;  Ανακάλυψα την πίσσα, το 

TAR, πριν 13 χρόνια στη διάρκεια μιας επίσκεψής 

μου στις λίμνες πίσσας στην περιοχή La Brea, και 

είχα κάτι σαν αποκάλυψη μπροστά μου! Όπως είπα 

και πριν εντυπωσιάστηκα πολύ από το πώς η πίσσα 

διατήρησε μέσα της προϊστορικά ζώα και το πώς 

τόνισε το σχήμα τους… Ήταν η καλύτερη απόχρω-

ση σε μαύρο που είχα δει, πολύ έντονη, πολύ σέξι 

και πολύ συναρπαστική. Χρησιμοποιώντας μαύρη 

πίσσα δημιουργώ μία μεταμόρφωση/διατήρηση 

στη φόρμα, στο νόημα, στην εικόνα και στο συναί-

σθημα και αυτό με γοητεύει.  

Βλέποντας το έργο σας θα έλεγε κανείς ότι έ-

χετε μία «μαύρη» και μία «λευκή» περίοδο. Συμ-

φωνείτε με αυτό; Και πώς θα περιγράφατε τον 

εαυτό σας μέσα σε αυτές τις δύο διαφορετικές 

καταστάσεις; Είμαι multimedia καλλιτέχνης, ο-

πότε δούλευα και δουλεύω με πολλά διαφορετικά 

μέσα, από φωτογραφίες, βίντεο, gesso (σ.σ. χρω-

στική ουσία που χρησιμοποιούν οι ζωγράφοι¯ α-

ποτελείται από κιμωλία, γύψο και λευκή μπογιά), 

μέχρι ακρυλικά και πολλά άλλα. Τα έργα που είχα 

δημιουργήσει με αλάτι και λευκό gesso για μένα 

είχαν ακριβώς την ίδια πνευματική διαδικασία που 

ακολουθώ όταν δουλεύω με πίσσα. Είχα την ανά-

γκη να κάνω και ένα άλλο ταξίδι εξερεύνησης και 

συγκεκριμένα μία μελέτη επάνω στη δεισιδαιμο-

νία, και το καλύτερο υλικό για να εκφραστώ ή-

ταν αλάτι και gesso. Στο 

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ (panikoval500@gmail.com) 

Πηχτή, γυαλιστερή, μαύ-
ρη πίσσα κυλάει αργά προς 
τα κάτω. Γλιστράει σαγη-
νευτικά επάνω σε έναν πα-
λιό δίσκο γραμμοφώνου, ενώ 
ακούγονται οι πρώτες σέξι 
νότες του «Kill of the Night» 
της Gin Wigmore. Καθώς η 
μουσική ξεσπάει σε ένα ρυθ-
μικό κρεσέντο, ένας κουλ 
τύπος σαν να βγήκε από 
παλιό noir φιλμ καλύπτει τα 
πάντα με πίσσα, με έντονες, 
αποφασιστικές κινήσεις, με 
την τρέλα ενός καλλιτέχνη: 
ένα αυτοκίνητο αντίκα, μία 
υδρόγειο σφαίρα, παλιά έπι-
πλα, πορτρέτα σε κάδρα, πο-
λυέλαιους. Νιώθεις τη μυρω-
διά της κάπνας και το γλυκό 
άρωμα μίας femme fatale που 
τον πλησιάζει τολμηρά. Το 
μόνο που κάνει εκείνη είναι 
να πετάξει τον αναπτήρα της 
στο μαύρο, κατάμαυρο πιάνο 
και να δώσει φωτιά και λάμ-
ψη στη νύχτα. 
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τέλος, το νόημα ήταν ακριβώς το ίδιο, απλώς το 

υλικό διέφερε. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η μετα-

μόρφωση και η διατήρηση της φόρμας. 

Πώς διαλέγετε τα διαφορετικά αντικείμενα που 

καλύπτετε με πίσσα; Συνήθως δουλεύω με υλικά 

και αντικείμενα τα οποία έχουν ένα νόημα για μέ-

να, που είναι μέρος του προσωπικού μου ταξιδιού 

κατά κάποιο τρόπο, μία εικόνα, μία ανάμνηση, ή αν 

είναι ένα όχημα για το μήνυμα που θέλω να μετα-

δώσω, κι έτσι επιλέγω το «αντικείμενο». 

Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα στα έρ-

γα σας όπου καλύπτετε με πίσσα θρησκευτικά 

σύμβολα και όπλα; Τα θρησκευτικά σύμβολα υ-

πήρχαν στη δουλειά μου από τότε που έκανα με-

λέτες επάνω στο σύστημα της Πίστης με διάφορες 

φόρμες και σε διάφορες χώρες, και διαπίστωσα 

ότι δεν έχει σημασία σε ποια θρησκεία πιστεύει 

κάποιος αλλά το να έχει ένα υγιές σύστημα Πίστης. 

Σε αυτό βοηθάει η θρησκεία, κι έτσι άρχισα να δου-

λεύω με την εικονογραφία της θρησκείας που ήταν 

πιο κοντά σε μένα, δηλαδή τον Σταυρό και άλλα 

χριστιανικά σύμβολα. Η πίσσα απλώς τυχαίνει να 

είναι το υλικό μου, και σε καμία περίπτωση δεν 

πρόκειται περί πολιτικής δήλωσης, ούτε σε αυτά τα 

έργα ούτε σε κανένα άλλο. Όσον αφορά στα όπλα, 

η ιδέα ήταν να καλύψω ψεύτικα όπλα με πίσσα α-

φαιρώντας τους με αυτό τον τρόπο τις λειτουρ-

γίες τους, αφού όταν είναι καλυμμένα με 

πίσσα δεν μπορούν να δουλέψουν, αλλά 

ταυτόχρονα να τονίσω και το σχήμα τους, 

να τα κάνω πιο δυναμικά και από την άλλη 

ακίνδυνα. 

Υπάρχει μία παράξενη ομοιότητα των έργων 

σας με τις φωτογραφίες των πουλιών που είχαν 

καλυφθεί από πετρέλαιο και πάσχιζαν να σω-

θούν από την πετρελαιοκηλίδα, στη διάρκεια 

του Πολέμου του Κόλπου. Το πιστεύετε κι εσείς 

αυτό; Νομίζω ότι είναι απλώς μία οπτική συσχέτιση.

Τεχνικά πώς δημιουργείτε τα έργα σας; Κατά 

πόσο συμμετέχει η κίνηση του σώματός σας στη 

δημιουργία; Η δουλειά με πίσσα είναι κάτι πολύ 

επικίνδυνο. Απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση και συμ-

μετοχή του σώματος. Η διαδικασία είναι πολύ έντο-

νη, χρειάζονται πολλές ώρες για να τελειώσει ένα 

κομμάτι (ενώ μεσολαβούν μερικές μυστικές τεχνι-

κές) και μετά χρειάζονται πολλές ώρες «ανάρρω-

σης» μέχρι να προσθέσω το δεύτερο χέρι. Οπότε 

καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, όταν το κάθε κομμάτι 

έχει από 15 μέχρι 30 στρώσεις. Είναι σχεδόν διαδι-

κασία που κρατάει ένα μήνα!

Το να σε πασαλείβουν με πίσσα και πούπουλα 

ήταν μία συνηθισμένη μέθοδος τιμωρίας τα πα-

λιά χρόνια, στην Άγρια Δύση. Υπάρχει κάποια δι-

άθεση «τιμωρίας» στη δουλειά σας, προς αντι-

κείμενα και σύμβολα;  Απολύτως καμία, η δουλειά 

μου είναι ένα προσωπικό ταξίδι επάνω στη διατή-

ρηση και στη μεταμόρφωση. Δεν υπάρχει καμία 

διάθεση τιμωρίας! Βλέπετε πόσο ενδιαφέρον είναι 

το πώς δίνουμε διαφορετικές ερμηνείες ανάλογα 

με το σύστημα των ιδεών μας και πώς επηρεαζό-

μαστε από ένα γεγονός. Για μένα η πίσσα σημαίνει 

μόνο διατήρηση, preservation.

Πόσο έχει επηρεάσει η Goth κουλτούρα τη δου-

λειά σας; Όχι πολύ, το αναγνωρίζω όμως ότι κά-

ποια κομμάτια μου μοιάζουν να είναι κοντά στην 

Goth κουλτούρα.

Τι μουσική ακούτε όταν δημιουργείτε; Υπάρ-

χουν κάποιοι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες ή 

γκρουπ; Όχι κάτι συγκεκριμένο, εξαρ-

τάται από την ημέρα, τη στιγμή, τον 

καιρό… Μπορεί να περάσω από 

Punk σε Frank Sinatra κι από ε-

κεί σε Morricone. Το σημαντικό 

στοιχείο που πρέπει να έχει η 

μουσική είναι να είναι έντονη.

Οι έννοιες του «τολμηρού» και του 

«έντονου» πώς μεταφράστηκαν στη 

δουλειά σας για την καμπάνια του Johnnie 

Walker Black Label και του Double Black; 

Mπήκα στο project την εποχή που έψαχναν για έ-

ναν πραγματικό χαρακτήρα με συγκεκριμένα στοι-

χεία και είχα την τύχη να διαλέξουν εμένα! Αμέσως 

ένιωσα μία δυνατή σχέση να υπάρχει ανάμεσα σε 

μένα και τη μάρκα, αρχίζοντας από την απλή χρω-

ματική διασύνδεση και να συνεχίζει βαθύτερα. Η 

διαφήμιση είχε σχεδιαστεί για να εμπνέει μία ενστι-

κτώδη οπτική μεταφορά για έναν τολμηρό και έ-

ντονο χαρακτήρα, και ειλικρινά πιστεύω ότι η δου-

λειά μου προβάλλει αυτό το στοιχείο σε κάθε ένα 

κομμάτι που έχω δημιουργήσει στην καριέρα μου. 

Το «καπνιστό» του χαρακτήρα που μπορείς να 

βρεις στο Johnnie Walker Double Black το βρίσκεις 

και στη δουλειά μου. A
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To βιβλιοπωλείο 

της ΑThens Voice. 

Μπες στο www.athensvoice.gr 

και παράγγειλε τα βιβλία της Α.V. 

Δωρεάν αποστολή 

σε όλη την Ελλάδα.
Επιμέλεια: 

ΑγγΕλική ΜπιρΜπιλή

Ο τίτλος της συνέντευξης είναι ένας στίχος 

από το καινούργιο βιβλίο του Δημήτρη 

Καλοκύρη, «Ισαύρων» (εκδ. Άγρα). Ένα 

ποιητικό βιβλίο καυστικό («Ο σκοπός αγο-

ράζει τα¼  Μέσα») και ανορθόδοξο («Ένα 

είναι το Κόμμα, κι η άνοιξη ακριβής»), από 

ένα συγγραφέα και μεταφραστή που έχει 

υπάρξει εκδότης σπουδαίων περιοδικών 

και σήμερα είναι πρόεδρος στην Εταιρεία 

Συγγραφέων. 

Çσ
τη ζωή ξεκινά κανείς ως ποιη-

τής/και καταντά πεζογράφος» 

λέει ένα δίστιχο ποίημά σας. Η 

δραστηριότητά σας ως πρόε-

δρος της Εταιρείας Συγγραφέων είναι 

στα πλαίσια αυτής της «υποχρεωτικής 

κατάντιας»; Το ποίημα αυτό δεν αναφέρε-

ται μόνο στη λογοτεχνία, αλλά είναι αντίλη-

ψη ζωής – μεγαλώνοντας ξεπεζεύεις από 

τον πήγασο. Όσο για τη σχέση μου με την 

Εταιρεία κρατάει από την ίδρυσή της το ’81. 

Απλά τα τελευταία δύο χρόνια ανέλαβα χρέη 

προέδρου, και εκτός των διακηρύξεων ή 

των αμιγώς συνδικαλιστικών θεμάτων με τα 

οποία ασχολούμαι, κάνουμε και πιο δημιουρ-

γικά πράγματα, που ταιριάζουν, αν θέλετε, 

στον κόσμο της… ποίησης του αναφέρατε. 

Όπως; Θα προκρίνω κάποιες περιπτώσεις 

που φροντίζουν ώστε να γίνει πιο εξω-

στρεφές το πρόσωπο της Εταιρείας. πριν 

από ένα μήνα κάναμε την πρώτη συνάντηση 

φαντασιακής λογοτεχνίας. Επινοήσαμε ένα 

συγγραφέα, δημιουργώντας βιογραφικό 

που περιλαμβάνει από φωτογραφίες μέχρι 

εργογραφία. κατόπιν διοργανώσαμε μια 

ημερίδα (και νυχτερίδα), όπου δεκαπέντε 

μέλη παρουσίασαν τη δική τους άποψη για 

το συγγραφέα. Εντός των ημερών θα κυκλο-

φορήσει από τις εκδ. Αίωλος το βιβλίο με τις 

εισηγήσεις, το οποίο θα το παρουσιάσουμε 

στον Iano. Από τις εκδ. καστανιώτη κυκλο-

φορεί ο τόμος «Οι τόποι της λογοτεχνίας» 

στον οποίο μέλη της Εταιρείας ανθολογούν 

ή γράφουν ένα κανούργιο κείμενο για τον 

τόπο τους – όχι υποχρεωτικά τον γενέθλειο, 

αλλά όποιον αυτοί θεωρούν τόπο τους.

Εξελίξαμε το ημερολόγιό μας. Το φετινό είχε 

θέμα τις γέφυρες – από αυτή του οδοντιά-

τρου μέχρι τη γέφυρα ρίου-Αντιρρίου και 

κυκλοφορεί από τις εκδ. πατάκη. ή εκδή-

λωση έγινε πάνω στη γέφυρα του ρίου και 

μετά συνεχίστηκε στο Δημοτικό Θέατρο της 

πάτρας, το οποίο βούλιαξε από κόσμο! Σε 

συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων πραγ-

ματοποιήσαμε μια πολύ μεγάλη έκθεση στο 

χώρο της πρώην ΕΑΤ ΕΣΑ, όπου εκτέθηκε το 

καλλιτεχνικό έργο 50 μελών της Εταιρείας. 

Μιλάμε για συγγραφείς που έχουν αναγνω-

ρισμένο καλλιτεχνικό έργο από ζωγραφική 

έως φωτογραφία, έχουν γυρίσει ταινίες... 

Το τελευταίο βιβλίο σας σε ποιον τομέα 

το βρίσκουμε μέσα στα βιβλιοπωλεία; 

Θέλω να πιστεύω στα βιβλία ποίησης. Εί-

ναι το 51ο  βιβλίο μου και είχα χρόνια να 

εκδώσω ποιητική συλλογή. πολλά από τα 

κείμενα είχαν δημοσιευτεί σε περιοδικά, 

ξαναδουλεύτηκαν και πήραν τη θέση τους 

στο βιβλίο. 

«Νομο[σ]ταγής πολίτης: Ψηφίζω κομ-

μουνιστές/ καπιταλιστικών χωρών». Α-

ναρωτιέμαι πώς γεννήθηκε ένας τέτοιος 

στίχος. πολλοί γεννήθηκαν τυχαία· ακόμα 

κι εκεί που περπατάω στο δρόμο μπορεί να 

έρθει με τον αέρα η ποίηση. Υπάρχουν όμως 

και περιπτώσεις όπου έκανα κανονική μετα-

γραφή κειμένου, το οποίο είχα διαβάσει στο 

δρόμο. Το «Τιμές κάτω του σκότους» ήταν α-

νακοίνωση στη βιτρίνα ενός καταστήματος, 

γι’ αυτό και ο τίτλος μέσα στο βιβλίο είναι 

«αυθεντικός αναγραμματισμός». για μένα 

αυτή η ανακοίνωση είναι ένας αυτούσιος 

και δραστικός στίχος. Στο βιβλίο υπάρχουν 

πολλοί τέτοιοι σκόρπιοι στίχοι· μάλλον η 

δυναμική τους είναι τόσο ισχυρή που δεν 

θα μπορούν να ενταχτούν σ’ ένα μεγαλύτε-

ρο ποίημα – ποιητικές αναλαμπές τους λέω. 

Από την άλλη με ενδιαφέρει και το πεζογρά-

φημα, γιατί διαθέτει μια πολύ διαφορετική 

τεχνική που είναι χρήσιμη για να εισχωρή-

σεις πιο βαθιά στα πράγματα, αλλά και να 

κάνεις πιο εκτενή σχόλια… πάντως δεν βά-

ζω πολύ σαφή όρια μεταξύ των ειδών. Στο 

βιβλίο θα βρείτε ποιήματα, δοκιμιακά κείμε-

να, μέχρι και τη μετάφραση ενός 

ποιήματος του πινδάρου, γιατί 

θεωρώ πως και η μετάφραση εί-

ναι ένα πρωτογενές υλικό. Χιού-

μορ, σάτιρα, λοξό κοίταγμα είναι κάποια από 

τα χαρακτηριστικά μου, τα οποία διέπουν 

και αυτά τα κείμενα.   

 

Μέσα στο 2015 θα βγει ο δεύτερος τό-

μος από το «Παρασάγγες», πάλι από τις 

εκδ. Άγρα. Θα είναι στην ίδια λογική με 

τον πρώτο; Να υπογραμμίσω πως ο πρώ-

τος τιμήθηκε με το βραβείο διηγήματος 

του Ιδρύματος Ουράνη της Ακαδημίας. Ο 

πρώτος τόμος είχε τον υπότιτλο «Ονομαστι-

κόν» και ήταν γραμμένος με λεξικογραφικό 

τρόπο. Εκεί είχα καταχωρημένες γνωριμίες 

μου με γνωστούς ανθρώπους των Τεχνών 

– δεν ήταν βιογραφικά σημειώματα. Τα επει-

σόδια που εκεί διηγούμαι δεν μεταδίδουν 

υποχρεωτικά κάποια μεγάλη σοφία, παρά 

την αίσθηση μιας συνάντησης – ακόμα και 

για έναν καφέ. Με τον γκάτσο, για παρά-

δειγμα, όταν πίναμε καφέ στου Zonnar’s 

δεν συζητούσαμε αναγκαστικά για ποίηση 

αλλά για ό,τι μας απασχολούσε εκείνη την 

εποχή ή απασχολούσε την επικαιρότητα.ή 

συνάντησή μου με τον Ίταλο καλβίνο ήταν 

μια απλή ωραία συνάντηση δύο ανθρώπων 

που συμπάθησε ο ένας τον άλλο. Μόνο όταν 

μεσολαβεί το μαγνητόφωνο ο συνομιλη-

τής αλλάζει. Θυμάμαι την πρώτη φορά που 

συναντηθήκαμε με τον Μπόρχες ήταν πολύ 

χαλαρός και όλα κυλούσαν ωραία· όταν ά-

νοιξα το μαγνητόφωνο μόνο και μόνο για 

να γράψω τη φωνή του άλλαξε αμέσως ο 

τόνος, ο τρόπος της φωνής του, αλλά και 

αυτά που έλεγε. Ο δεύτερος λοιπόν τόμος 

αναφέρεται πάλι σε πρόσωπα, αλλά αυτή 

τη φορά μέσω διευρυμένων βιβλιοπαρου-

σιάσεων, και φυσικά θα υπάρχει  ευρετήριο 

που θα συνδέει και τους δύο τόμους.    

Δεν σας έτυχε όμως στις προσωπικότητες 

να υπήρξαν και αυτοί που, ανεξάρτητα αν 

θαυμάζατε το έργο τους, δεν σας πήγαι-

ναν ως χαρακτήρες; Σπανίως έχει συμβεί 

και η σχέση μου παρέμεινε επιφανειακή. Από 

την άλλη, πολλές φορές τα προβλήματα της 

δουλειάς δεν με άφηναν να σταθώ πολύ στο 

γεγονός πως απέναντί μου είχα, για παρά-

δειγμα, ένα μεγάλο συνθέτη και διανοητή 

όπως ο Χατζιδάκις. Τόσο στο ραδιόφωνο όσο 

και στο περιοδικό ήταν τόσα τα θέματα που 

είχαμε να λύσουμε, που δεν σκεφτόσουν 

ποιον είχες δίπλα σου. Στην αρχή οι συναντή-

σεις μου είτε αναφέρομαι στον Ελύτη είτε 

στον Εμπειρίκο ήταν φυσικά επιφυλακτικές. 

Στη συνέχεια όμως και όταν έχουν μεσολα-

βήσει πολλές πίτσες που μοιραστεί μαζί οι 

σχέσεις γίνονται πιο φιλικές και καθημερινές. 

Από την άλλη με τον Εγγονόπουλο, αν και 

είχαμε επαφή για χρόνια, δεν μπορώ να πω 

πως γίναμε ποτέ φίλοι – ίσως να μην ταίρια-

ζαν οι ιδιοσυγκρασίες των χαρακτήρων μας.  

Ως ένα βαθμό καταλάβαινα πως 

ήμουν ένα τυχερό δοχείο, αλλά 

δεν ήξερα πως όλο αυτό στο μέλ-

λον θα το αξιοποιούσα  A

δΗΜΗτρΗσ 
κΑλΟκΥΡησ
Με ωδες 
δεν 
βάφοντάι 
άυγά
Του Δημητρη μαστρογιαννιτη

Διαβάστε όλη τη 
συνέντευξη στο site

www.athens voice.gr
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ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ
Ξεκαρφώματα, 100 
αντι-κείμενα δημι-
ουργικής ασάφειας,
Κάπα Σαρδάμ, εκδ. Κλειδά-
ριθμος

10 0  σ α τ υ ρ ι κά  κ ε ί μ ε ν α 

γραμμένα στην εφημερίδα 

«Στο Καρφί» από τον Κάπα 

Σαρδάμ (κατά κόσμον Κώ-

στα Μαρδά) δημιουργούν 

ένα σουρεαλιστικό σκηνικό 

της πολιτικής πραγματικό-

τητας καθώς παρωδεί, υπό 

τύπον ρεπορτάζ, τα πολι-

τικά γεγονότα από το 2014 

έως τις αρχές του 2015. Μια 

σειρά κειμένων που μας 

πηγαίνουν από την Εθνική 

Κατάθλιψη στην Εθνική Κα-

τάπληξη.

Ενδεικτικά μερικοί τίτλοι: 

«Τα δερματικά προβλήματα 

του Αντώνη Σαμαρά από το 

σκίσιμο των Μνημονίων» / 

«Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί 

το Μνημόνιο της Ανάστα-

σης» / «Οι 100.000 ώρες 

του Γιάννννη Βαρουφάκη 

στον αέρα» / «Η πρώτη μου 

φορά άνδρας στην κάλπη!» 

/ Πανικός στη Wall Street με 

τη γέννηση του Χριστού» 

/ «Δεν παίζουν πια μαζί Σα-

μαράς-Καραμανλής»

«Σε… 100 δόσεις η αύξηση 
του κατώτατου μισθού!
 
Διαφωτιστικές απαντήσεις 
δίνει ο υπουργός Οικονομι-
κών Γιάνης Βαρουφάκης σε ό-
σους –“εντός, εκτός και επί τα 
αυτά” του ΣΥΡΙΖΑ– τον κατη-

γορούν για “δημι-
ουργική ασάφεια” 
στη διατύπωση 
της συμφωνίας-
γέφυρας με τους 
δανειστές. Συνα-
ντήσαμε αργά 
χθες το απόγευ-
μα τον υπουργό 
στο γραφείο του 
και, έχοντας 
έξω το πουκά-
μισο, απάντησε 
με περίσσεια 
άνεση…
ΞΕΚΑΡΦΩΤΗΣ: 
Κύριε υπουρ-

γέ, τελικά τι προβλέπει η 
συμφωνία με τα ληξιπρόθε-
σμα χρέη, που έφτασαν τα 
70 δις;
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: Δεν πρόκειται 
να αποστούμε από τις προε-
κλογικές μας δεσμεύσεις, γι’ 
αυτό και θα ρωτήσουμε τους 
Θεσμούς αν συμφωνούν να 
διαφωνήσουμε μαζί τους, 
ώστε να συμφωνήσουν οι 
Θεσμοί ότι  μπορούμ ε να 
διαφωνήσουμε, συμφωνώ-
ντας όμως και εμείς ότι δεν 
θα ταράξουμε τη δημοσιο-
νομική συμφωνία καθώς και 
την οικονομική ισορροπία. 
Επιπροσθέτως, δεν θα δια-
ταράξουμε τον ύπνο του Σό-
ιμπλε!....»

«Αντιπολίτευση με φιγουρί-
νια!

Στο μέτωπο του καλού ντυ-
σίματος –το αδύνατο σημείο 
του συριζαίικου υπουργικού 
συμβουλίου– θα δώσει τη 
μάχη η ηττημένη Νέα Δημο-
κρατία, μετά τη δήλωση της 
βουλευτού Σοφίας Βούλτεψη 
ότι πρόκειται για αξύριστη 
κυβέρνηση και χωρίς γραβά-
τες! Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες του “Ξεκαρφώματος”, o 
πρόεδρος του κόμματος Α-
ντώνης Σαμαράς έχει δώσει 
αυστηρές εντολές και στους 
άνδρες και στις γυναίκες 
βουλευτές να είναι ντυμένοι 
και ντυμένες στην τρίχα, να 
βάζουν ακριβά αρώματα και 
να εμφανίζονται σαν φιγου-
ρίνια, ώστε η διαφορά με 
το ασουλούπωτο αριστερό 
look να είναι εμφανής…»

ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 
ςτΗν άΘΗνά

Jonathan 
Franzen

Ο σπουδαίος Αμερι-

κάνος συγγραφέας 

επισκέπτεται για 

πρώτη φορά την 

Ελλάδα και θα συνα-

ντήσει το αναγνω-

στικό κοινό την Τρί-

τη 28/4, στις 19.30 

στην Ελληνοαμε-

ρικανική Ένωση 

(Μασσαλίας 22, Αθή-

να) και θα συζητήσει 

με το διακεκριμένο 

δημοσιογράφο και 

συγγραφέα Ανα-

στάση Βιστωνίτη. H 

εκδήλωση θα πραγ-

ματοποιηθεί στα αγ-

γλικά με ταυτόχρονη 

διερμηνεία στα 

ελληνικά. Η είσοδος 

είναι ελεύθερη για 

το κοινό με δελτία 

προτεραιότητας. Η 

διανομή των δελτί-

ων ξεκινά στις 17.30 

στην Ελληνοαμερι-

κανική Ένωση.  (Τα 

βιβλία του Jonathan 

Franzen κυκλοφο-

ρούν από τις εκδ. 

Ψυχογιός)

Caryl Ferey
O Γάλλος συγγρα-

φέας που έγινε 

ευρύτερα γνωστός 

στην Ελλάδα με το 

μυθιστόρημα Μα-

πούτσε (εκδ. Άγρα)  

θα μιλήσει για τα 

βιβλία του με συντο-

νίστρια τη Μικέλα 

Χαρτουλάρη. 24/4, 

21.00, Βιβλιοπω-

λείο Πλειάδες (Σπύ-

ρου Μερκούρη 62, 

Παγκράτι )
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Σπουδαία βίβλία 
Σε 100 λεξείΣ 

Του Δημητρη Φύσσα

Κατίνα Ζερβού 
«Αναμνήσεις από τα 
παιδικά μου χρόνια»  
ή «Τα βρυκολούνια» 

Το Ροδακιό, Αθήνα 2007

Ένα κορίτσι μεγαλώνει σε 

κάποιο ξεχασμένο χωριό της 

Λακωνίας του μεσοπολέμου, 

δουλεύοντας σε αγροτικές 

δουλειές και μένοντας σχε-

δόν αγράμματη. Παντρεύ-

εται κι ακολουθώντας τον 

άντρα της γίνεται φωτογρά-

φος στον Πειραιά. Πολλές 

δεκαετίες αργότερα για χάρη 

των εγγονιών της, καταγρά-

φει με κολλυβογράμματα 

τις αναμνήσεις της από την 

προπολεμική, πάμφτωχη, 

αγροτική  Ελλάδα.

το καλύτερο βιβλίο αναμνή-

σεων που έχω διαβάσει από 

πολλά χρόνια. ανεπιτήδευτο 

κείμενο, συνοδευόμενο από 

απλά, θαυμαστά σκίτσα της 

ίδιας της Ζερβού. γαϊδουρά-

κια, ξεχασμένα έθιμα, ελιές, 

μετανάστευση,  δημοτικά 

τραγούδια, πέτρινα σπίτια, 

σκληρή ζωή, πηγάδια, προ-

λήψεις, δύσκολες επικοινω-

νίες, βόσκημα ζώων (βρυ-

κολούνια =  βοσκόπουλα): 

όλα είναι δω, σε μια εξαίρετη 

έκδοση.  

➜ d.fyssas@gmail.com

oldies
but GoLDIes

Η συνονόματη πόλη είναι για μένα περ-

πάτημα που μετράει πολλά χιλιόμετρα σε 

δαιδαλώδεις ημι-δομημένες διαδρομές 

στο αστικό και εξοχικό τοπίο της και φω-

τογραφική αποτύπωση κατά το δοκούν. 

Τις αποστάσεις τις μετράω σε χρόνους και 

πέρα από τις τακτικές διαδρομές μου – για 

παράδειγμα, σπίτι-Μεταίχμιο ίσον ανε-

βαίνω ένα λόφο / κατεβαίνω ένα λόφο 

(Λυκαβηττός) σε σαράντα λεπτά, εμπλου-

τίζεται το ρεπερτόριο με απρόσμενες 

περιπατητικές εμπειρίες, π.χ. ο φωτογρα-

φικός περίπατος στην Οδό Πειραιώς, σύλ-

ληψη-πρόταση της εικαστικού και φίλης 

Αιμιλίας Γιαννοπούλου και εκτέλεση των 

δυο μας, απ’ όπου και οι φωτογραφίες μου 

εδώ και το project «Genius Loci». 

Η 
δική μου Αθήνα είναι η τέχνη του 
δρόμου και οι χιλιάδες φωτογραφί-
ες των έργων της στη συλλογή μου. 
Μου αρέσουν οι κώδικες των τοί-

χων στο άστυ και μου αρέσει να φαντά-
ζομαι ότι μου απευθύνονται προσωπικά 
καμιά φορά. Η δική μου Αθήνα είναι ο 
γείτων Υμηττός, ο très long, και τρελός 
στην παραφθορά του, κατά μία εκδοχή, 
με τις καλέντουλές του και την ετήσια 
συγκομιδή τους για το θαυματουργό λα-
δάκι που πρωτοείδα στη Γαύδο και περιέ-
λαβα στη «Θάλασσα». 

Η δική μου Αθήνα είναι οι κήποι που πλη-
θαίνουν: ο κήπος της Δουκίσσης στο Βυ-
ζαντινό Μουσείο με το θεσπέσιο ροδώνα, 
ο κήπος της (Βασιλίσσης) Αμαλίας στο 
Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, ο άλ-
λος κήπος της στο ρωμαϊκό λουτρό εντός 
του Εθνικού Κήπου, ο γνωστότερος ίσως 
όλων, του Νομισματικού Μουσείου, και 
οι παλαιότατοι, ο μπροστινός και κυρίως 
ο μυστικός του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου. Είναι οι λόφοι, Λυκαβηττός και 
ανάβαση στον Άι-Γιώργη σε γλυκά βράδια 
μεταβατικών εποχών, του 
Αρδηττού όποτε προκύψει, 
απαρεγκλίτως μαζί με α-
νάβαση των σκαλοπατιών 
της Οδού Άγρας και φόρο 
τιμής στο σπίτι του ποιητή. 
Οι εκκλησίες της, ο Άγιος 
Νικόλαος Ραγκαβάς για 
τους Χαιρετισμούς με τη 
σκαλωσιά στο ιερό και τα 
κεράκια μόνη πηγή φωτός, 
ο ομώνυμος Χωστός, αγνο-
ημένος και παραμελημέ-
νος στην είσοδο του ΚΤΕΛ 
Κηφισού, η Αγία Κυριακή 
της Οδού Αθηνάς με τα φωτοστέφανα-
δρεπανάκια στην οροφή, η Μονή Καισα-
ριανής με τα χελωνάκια της.

Η κατά Μποτέρο «Αρπαγή της Ευρώπης» 

στην Πειραιώς στο City Link, που βρή-
κα παρηγοριά από τις αιχμές του κόσμου 
στις στρογγυλάδες της έναν Φλεβάρη 
που θρηνούσα το λαβωμένο Αττικόν α-
πέναντι, ο «Δρομέας» (που θέλω να επι-
στρέψει στην Ομόνοια) και ό,τι αντιπρο-
σωπεύει και η πλαϊνή όψη του Hilton που 
ζωντανεύει τον Μόραλη και μια εποχή 
που η Αθήνα αισιοδοξούσε. Η Βαλαω-
ρίτου, ευγενικός πεζόδρομος χωρίς το 
αγοραίον πνεύμα της Βουκουρεστίου, 
η Ηρώδου Αττικού που περιέχει νερα-

ντζιές και εύζωνες και μια 
είσοδο του Εθνικού Κή-
που που έκλεισε πίσω μου 
και με κλείδωσε μέσα μια 
μέρα Μαΐου που η Αθήνα 
φλεγόταν. Και μαγαζιά, 
πολλά μαγαζιά, ξεχωρί-
ζω το βουλγάρικο παντο-
πωλείο στο Παγκράτι και 
το μπαχαράδικο χαμηλά 
στην Ευριπίδου. 

Η Αθήνα μου είναι εν 
κατακλείδι μία καλειδο-
σκοπική αντίληψη του α-

στικού βίου που φέρει άλλοτε ελαφρά τη 
καρδία και άλλοτε βαρέως την απίθανα 
περίπλοκη ιστορία της κι όστις επιχειρεί 
να την «εξευγενίσει» με τρόπο ισοπεδω-
τικά ομοιόμορφο ματαιοπονεί. A

αθΗνα ΧατζΗ

Η δικΗ μου ΑθΗνΑ
Στο νέο βιβλίο της Αθηνάς Χατζή «ή Θάλασσα έφυγε» (εκδ. Μεταίχμιο) 
η Αθήνα πρωταγωνιστεί. Με αυτή την αφορμή ζητήσαμε από τη συγγραφέα να μας γράψει 
για το ποια είναι η δική της Αθήνα. Μαζί με το κείμενο έστειλε και φωτογραφίες...
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Τέχνη
Μουσικη  
ΘέαΤρο 
Γέυση 
ΒιΒλιο  
σινέΜα

Vakula σελ. 39

Το μπαλέτο που έγραψε ο «βασιλιάς του βαλς» Γιό-

χαν Στράους ο νεότερος, παίρνει στα χέρια του ο 

Ρενάτο Τζανέλλα, σημερινός διευθυντής του Μπα-

λέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, προτείνοντας 

τη δική του ανάγνωση. 

Η φαντασμαγορική παραγωγή που θα δούμε, 
πρωτοπαρουσιάστηκε από τον ίδιο στην Κρα-
τική Όπερα της Βιέννης και τώρα ανεβαίνει  
στην Αθήνα με τους κορυφαίους χορευτές σο-
λίστ και το Corps de Ballet της ΕΛΣ. Η προβλε-
πόμενη υπόθεση του έργου διαδραματίζεται 
στον κόσμο της μόδας γι’ αυτό και ο Τζανέλλα 
κάλεσε το μετρ της γαλλικής μόδας Κριστιάν 
Λακρουά να σχεδιάσει τα σκηνικά και τα κου-
στούμια της παράστασης. Φιλιγκράν τεχνική 
και αισθητική καρικατούρας για μια Σταχτο-
πούτα αχρονική, ενώ θα δούμε και άλλες ω-
ραίες παρεμβάσεις: Εισήγαγε το χαρακτήρα 
του Γιόχαν Στράους του νεότερου, αλλά επίσης 
επιφυλάσσει ευτυχές τέλος και για τα λιγότερο 
φωτεινά πρόσωπα του έργου, τη μητριά και τις 
δύο αδελφές της Σταχτοπούτας. Δική του προ-
σθήκη είναι επίσης οι χαρακτήρες της δεσποι-
νίδος Τσερρίνι και του κυρίου Κουέρρα, πρώ-
των χορευτών του Μπαλέτου της Κρατικής 
Όπερας της Βιέννης, οι οποίοι λαμπραίνουν το 
χορό της Β΄ Πράξης. -ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΧΑΗ

I N F O
24-26 & 28-30/4, Μουσική διεύθυνση: Ηλίας Βουδούρης. 
Χορογραφία - Φωτισμοί: Ρενάτο Τζανέλλα. Σκηνικά - Κο-
στούμια: Κριστιάν Λακρουά. Χορεύουν: Αλεξάντερ Νέσκωβ, 
Στράτος Παπανούσης, Σταυρούλα Καμπουράκη κ.ά. Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών, Προπώληση: 210 3662 100, 210 7282333, 
www.nationalopera.gr, www.megaron.gr

Η ΣτΑχτοπούτΑ 
φοράει Λάκρουά
Στo μπαλέτο που ανεβάζει η ΕΛΣ στο 
Μέγαρο Μουσικής η ηρωίδα του παρα-
μυθιού στηριζόμενη στις πουέντ της 
και ντυμένη σε κοστούμι Κριστιάν Λα-
κρουά οδηγείται από τον ίδιο τον Γιόχαν 
Στράους το νεότερο στο χορό. 
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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

Comicdom Con Athens, Ulises Farinas

Αμαλία Σωτηροπούλου

Λυκ. Πορφύρης, Bad Painting

Ανδρέας Βάης

Νίκη Ελευθεριάδη

Comicdom Con Athens, Ulises Farinas

www.athensvoice.gr

τι παιζει στην αθηνα 

αυτη την εβΔομαΔα; 

210 Guide, ένας πλήρης οδη-

γός με γκαλερί, θέατρα, σινεμά, 

εστιατόρια, bars και clubs. 
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ComiCdom Con Athens 2015
Δέκατη χρονιά για τη γιορτή των κόμικς και η 
κεντρική έκθεση του φεστιβάλ, «Great American 
Cοmics», αποτελεί τμήμα της ομώνυμης συλλο-
γής του Cartoon Art Museum του San Francisco 
και φιλοξενεί αυθεντικές σελίδες και αναπαρα-
γωγές έργων από σημαντικούς δημιουργούς. 
Επίσης: ατομική έκθεση του Ηλία Κυριαζή, φω-
τογραφική έκθεση «Cosplay» του Σπυρίδωνος 
Κακούρη, γνωριμία με το έργο του Ιρλανδού 
Declan Shalvey, τον Γάλλο Patrice Killoffer κ.ά. 
24-26/4, Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 
22, Κολωνάκι

ΑμΑλίΑ Σωτηροπούλού
Με αυτή την έκθεση ολοκληρώνεται η τελευταία 
ενότητα της τριλογίας με θέμα τις Καρυάτιδες 
του Ερεχθείου που έχει απασχολήσει τη φωτο-
γράφο από το 2013. Εδώ η ξενιτεμένη Καρυά-
τιδα έρχεται εικονικά στη γενέτειρά της για να 
συναντήσει τις αδελφές της, να συνδεθεί με το 
παρελθόν της και να ενωθεί με την ιστορία της. 
Τίτλος: «Missing Sister - Trilogy». 23/4 - 11/5, Γκαλε-
ρί Σκουφά, Σκουφά 4, Κολωνάκι

ΑνδρέΑΣ ΒΑηΣ
Στην έκθεση «adventure» παρουσιάζονται α-
σπρόμαυροι πίνακες με ακρυλικά σε καμβά και 
σχέδια  με σινική μελάνη σε χαρτί και αποκαλύ-
πτουν το ταξίδι του πνεύματος σε μονοπάτια 
αχαρτογράφητων περιοχών του ασυνειδήτου. 
23/4 - 16/5, Γκαλερί Έρση, Κλεομένους 4, Κολωνάκι

 LiAm eVeRett
Μια σειρά από αφηρημένα ζωγραφικά έργα 
μεγάλων διαστάσεων πάνω στους προβλημα-
τισμούς του καλλιτέχνη για τα συστήματα υπο-
στήριξης, τα όρια, η ενσωμάτωση και η αντοχή. 
Τίτλος της «Its rising brings no light». 23/4 - 30/5, 
Eleni Koroneou Gallery, Δημοφώντος 30, Αθήνα

BAd PAintinG 
Τέσσερις ζωγράφοι (Αριστ. Θεοδωρόπουλος, 
Λυκ. Πορφύρης, Κων. Λιανός, Δημ. Χουρδά-

κης) εκθέτουν «Αναξιόπιστες αστικές μαρτυρίες». 
Κοινό στοιχείο η σκληρή πραγματικότητα, η 
χρήση της ζωγραφικής επιφάνειας ως πλατφόρ-
μα. 23/4 - 6/5, Beton7, Πύδνας 7, Βοτανικός

νίκη έλέύθέρίΑδη
Τα «Μικρά τοπία» της δεν είναι ποτέ ρεαλιστικά, 
δεν απεικονίζουν συγκεκριμένους τόπους, προ-
έρχονται από ένα αρχικό ερέθισμα, είναι μια σύν-
θεση μνήμης και φαντασίας. 28/4 - 16/5, Αίθουσα 
Περιτεχνών Καρτέρης, Ηροδότου 5, Κολωνάκι
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tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

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

Κέντρο

ABBEY BEER DINER							
Περσεφόνης 13 & Ορφέως, Γκάζι, 
2103459266	Ζεστό	και	προσεγ-
μένο	περιβάλλον,	από	ξύλο	
και	σκούρες	αποχρώσεις,	
παρουσιάζει	μια	Gastropub	
με	περισσότερες	από	εβδο-
μήντα	ετικέτες	και	16	βαρέλια	
συνδυασμένα	με	κλασικό,	μα	
και	διεθνές	φαγητό.	Ανοιχτό	
και	μεσημ.	œ

AΓΟΡΑ
Λ. Αλεξάνδρας & Βουρνάζου 31, 
Αμπελόκηποι, 210 6426238 All	day	
restaurant	bar,	μεσογειακή	
κουζίνα,	casual	κόσμος,	ανοι-
χτά	και	Κυριακές.œ

AΓPOTEPA 
Bασ. Όλγας 6, Zάππειο, 210 9220208, 
693 6551795 Παραδοσιακή	και	
μοντέρνα	ελληνική	κουζίνα	με	
θέα	το	γήπεδο	του	ιστορικού	
eθνικού	Γ.Σ.	Kλειστά	Δευτ.	œM Ξ

AETHRION 
Ξεν. Xίλτον, Bασ. Σοφίας 46, 210 7281000	
Αll	day	στέκι	με	service	
πολλών	αστέρων.		Καφέδες,	
ροφήματα,	σάντουιτς	και	ελα-
φριά	γεύματα.	Στον	ίδιο	χώρο	
και	μικρό	«μπακάλικο»	με	
προιόντα	Ελλήνων	παραγω-
γών	(λάδια,	ξίδια,	μυρωδικά,	
μπαχαρικά,	μέλια)	για	να	
αγοράσεις.œ

ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ (ΤΟ) 
Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέους 2, 
Ομόνοια, 210 3838485, Μητροπόλεως 34, 
Σύνταγμα, 210 3252688 Το	ιστορικό	
εστιατόριο	της	οδού	Σαντα-
ρόζα,	που	μεταφέρθηκε	στην	
οδό	Θεμιστοκλέους,	απέκτη-
σε	πρόσφατα	το	μοντέρνο	του	
αδερφάκι	στη	Μητροπόλεως.	
Καλή	ελληνική-μεσογειακή	
κουζίνα	και	όμορφο	περιβάλ-
λον.	Κυριακή	κλειστά.	œ

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

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 210 3462983	
Ο	Αλέξης	Καρδάσης	είναι	
ένας	από	τους	πιο	βραβευμέ-
νους	Έλληνες	σεφ	και	εδώ	
είναι	το	πόστο	του.	Πολλές	
πρωτότυπες	προτάσεις	ελλη-
νικής	δημιουργικής	κουζίνας	
σε	τιμές	κάτι	παραπάνω	από	
value	for	money.	Και	κατα-
πράσινος	κήπος.	Καθημερινά	
20.00-1.00	και	Κυριακή	13.00-
18.00.	Δευτέρα	κλειστά.		œ Κ 

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

ΑΙR LOUNGE  
Σοφοκλέους 26 & Κλεισθένους 
(Fresh Hotel), Αθήνα, 210 5248511	
Ταρατσάτο	και	αεράτο,	το	
εστιατόριο	του	ultra	modern	
Fresh	hotel.	Θέα	Ακρόπολη	
και	μεσογειακή	κουζίνα	από	

10π.μ-2π.μ.	œœ Μ Ξ

AKAΔHMIAΣ MΠPIZOΛAKIA
Aκαδημίας 61, Aθήνα, 210 3627234 
Σουβλάκι,	πίτες	με	χαλούμι,	
αγκιναροσαλάτα.	Σπεσιαλιτέ	
μπριζολάκια	στη	λαδόκολλα.	
Delivery.	Aνοιχτά	Παρ.-Σάβ.	
μέχρι	1.30	βράδυ.	Κυριακή	
ανοιχτά.	œ

AΛATΣI 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 210 
7210501, 6977 210501 Διευρυμένο	
μενού	με	γεύσεις	από	όλη	την	
Ελλάδα	–και	αρκετά	κρητικά	
επίσης–,	με	ένα	κομμάτι	
ανοιχτής	κουζίνας	μέσα	στη	
σάλα	όπου	μαγειρεύονται	
διάφορα	νόστιμα	μπροστά	
σου	τύπου	μυρίζεις-	λιμπίζε-
σαι-παραγγέλνεις.	Κυριακή	
κλειστά.	œœ Μ A.V.

ΑΜΠΙΜΠΑΓΙΟ  												
Ηρακλειδών 3, Θησείο, 2103426794
Δροσερές	σαλάτες,	πλούσια	
πιάτα	από	ελληνικά	προϊόντα	
και	μόνο,	παραδοσιακά	πα-
γωτά	και	γλυκά.	Π/Σ	το	βράδυ,	
οι	μεζέδες	χορεύουν	και	μετά	
μουσικής	ως	το	πρωί.	œ

ATHENS GATE    
Λ. Συγγρού 10, Αθήνα, 210 9238302-3	
Το	εστιατόριο	του	ομώνυμου	
ξενοδοχείου.Μεσογειακή	
κουζίνα	σε	χώρο	με	εξαιρετι-
κή	θέα	στον	Παρθενώνα	και	
τους	Στύλους	του	Ολυμπίου	
Διός.	Ανοιχτό	κάθε	βράδυ	
19.00-23.00.	œœ

ATHINAIS BRASSERRIE
Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 99, Αθήνα, 
210 6431133	Στο	ξενοδοχείο	
Αthinais,	ένας	ζεστός	χώρος	
με	καφέ,	γλυκά	που	δεν	αντι-
στέκεσαι	εύκολα	και	ελαφριά	
γεύματα	για	όλες	τις	ώρες	της	
ημέρας.	Ανοιχτό	από	τις	8.00	
το	πρωί	έως	τις	23.00.	

AVOCADO  
Νίκης 30, Σύνταγμα, 210 3237878		
Με	έμπνευση	από	το	κίνημα	
«slow	food	movement»,	
χρησιμοποιεί	μόνο	φρέσκα,	ε-
ποχιακά,	παραδοσιακά	υλικά.	
Ντόπιοι	και	εξωτικοί	χυμοί	
φρούτων	και	λαχανικών,	
φρέσκες	σαλάτες,	σούπες	
και	χορτοφαγικά	πιάτα	
εμπνευσμένα	από	Μεσόγειο,	
Ινδία	και	Ανατολή.	Κυρ.	μέχρι	
τις	19.00.

BALTHAZAR
Τσόχα 27 & Βουρνάζου, 210 6441215 	
Το	υπέροχο	νεοκλασικό	έχει	
καταπληκτική	διακόσμηση,	
μεσογειακή	κουζίνα	και	δίνει	
έμφαση	στα	κοκτέιλ.	Ανοιχτός	
και	ο	κήπος	για	καλοκαιρινές	
βραδιές	που	κρατούν	μέχρι	
αργά,	με	μουσικές	jazz,	
swing,	funk.	tώρα	και	με	
ηχηρή	μεταγραφή,	τον	Χρι-
στόφορο	Πέσκια,	ενώ	και	το	
γνωστό	asian	Freud	oriental	
παίρνει	θέση	στο	μυστικό	του	
κήπο.	Μόνο	βράδυ,	κλειστά	
Κυρ.,	Δευτ.	œ	œ

BARAONDA		
Τσόχα 43, Αμπελόκηποι, 210 6444308
«Ακρωτήρι»	και	«Dream	
city»		συστεγάζονται	πια	
στο	παλιό	«Baraonda»,	ένα	
πολυτελές	και	κομψό	club	με	
mainstream	μουσική.	Δευτ.	
και	Τρ.	τα	πλήθη	ξεσηκώνει	
ο	Τόλης	Βοσκόπουλος.	Τετ.	
κλειστά.	

BARLEY CARGO
Kολοκοτρώνη 6, Σύνταγμα, 210 3230445	
Beer	bar,	ανοιχτό	από	τις	11	
το	πρωί.	Ατέλειωτη	ποικιλία	
σε	μπύρες-έχουν	185	ετικέτες	
και	θέλουν	να	τις	κάνουν	300!	
Και	όλες	οι	ελληνικές	μικρο-
ζυθοποιίες	και	ωραία	πιάτα	
με	τιμές	που	ξεκινούν	από	2	
ευρώ.	Κυρ.	ανοιχτό	από	7	το	
απόγευμα.	œ Ξ Μ

BLACK DUCK 
Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 5-7, Αθήνα, 

210 3252396		to	καταπράσινο	
bistrot	υψηλής	αισθη-
τικής	στον	κήπο	του	
Μουσείου	Πόλεως	των	
Αθηνών	στην	πλατεία	
Κλαυθμώνος.	Από	
το	πρωΐ	μέχρι	τις	
7	το	απόγευμα	για	
καφέ,σνακ,ποτά	και	
μεσογειακή	κουζίνα.
Εδώ,η	κλασική	
μουσική	συναντά	την	
σύγχρονη	σε	σωστά	
ντεσιμπέλ!	œ	

BYZANTINO 
(Ξενοδ. Xίλτον) Bασ. Σοφίας 
46, 210 7281400  Ίσως	ο	πιο	
διάσημος	και	all	time	
classic	μπουφές	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	μερί-
δες	των	25ml,	75ml	και	150ml	
για	πολλές	οινογνωσίες.	Μαζί	
με	σαλάτες	και	«εύκολα»	
μοντέρνα	πιάτα.	Τέλειο	το	
«έσω-έξω»	αίθριο.	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	
απολαύσεις	με	το	ποτό	σου,	
χωρίς	να	ξεπεράσεις	τα	€8-
12/άτομο),	και	το	κέρασμα	που	
ποτέ	δεν	λείπει	για	να	κλείσει	
γλυκά	τη	βραδιά.	œ Μ

CIRCUS 
Nαυαρίνου 11, Aθήνα, 210 3615.255 Ί-
σως	η	πιο	ιδαίτερη	διακόσμη-
ση	σε	αθηναϊκό	καφέ-μπαρ,	
από	τα	μυστικά	της	μεγάλης	
του	επιτυχίας	πάνω	στην	
«πράσινη	γραμμή»	Εξαρχεί-
ων	-	Κολωνακίου.	Από		νωρίς	
το	πρωί	με	καφέ,	φαγητό	το	
βράδυ.	Σπέσιαλ	σαλάτες,	
ζυμαρικά,	ακόμα	και	hot	dog	
σε	μενού	που	πρόσφατα	ανα-
νεώθηκε.	Freestyle	μουσικές	
και	κομψό	πατάρι	για	ήρεμες	
συζητήσεις.

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

ΔIONYΣOΣ
Pοβέρτου Γκάλι 43, Mακρυγιάννη, 210 
9233182 Εμβληματικό	της	Α-
θήνας,	ανανεωμένο,	με	πιάτα	
μεσογειακής	κουζίνας.	œœœΜ

FALAFELLAS
Αιόλου 51, 2103239809  Λιλιπούτει-
ος	χώρος	με	τέλειο	όνομα	και	
τέλεια	φαλάφελ	σε	μέγεθος	
«τσέπης»	ή	«γίγας».	Και	τα-
μπουλέ,	και	κεφτεδάκια,	και	
ωραίες	jazz	μουσικές.	Πάρ’	
τα	στο	χέρι	και	κάτσε	να	τα	
ευχαριστηθείς	στα	παγκάκια	
απέναντι	που	ο	κόσμος	έχει	
μετατρέψει	σε	«υπαίθρια	
τραπεζαρία».	œΜ 

FISH FOOD BAR
Καψάλη 10, Κολωνάκι, 210 7222877
Το	street	food	στην	γκουρμέ	
στιγμή	του	είναι	γρήγορο	και	
υγιεινό.	Δοκίμασε	ταρτάρ	
σολομού,	μπέργκερ	με	τόνο	
ή	με	μπακαλιάρο	και	βάλε	
στα	οπωσδήποτε	τα	fish	and	
chips	που	είναι	και	το	best	
seller	πιάτο.	Τα	πάντα	είναι	
ολόφρεσκα	και	σερβίρονται	

 γεύση οδήγοσ

ι
ανουάριος του 1912. Στο Λόρενς της Μασαχουσέτης, εργά-
τριες της American Wool Company έχουν κατακλύσει τους 
δρόμους. Ζητούν αύξηση του πενιχρού μισθού τους, καλύτε-
ρες συνθήκες δουλειάς και εξάλειψη της παιδικής εργασίας. 

Σύνθημά τους το περίφημο «Bread and Roses».
103 χρόνια μετά, το σύνθημα αναβιώνει σε μια στοά της Ο-
μόνοιας. Όμως τι σχέση να έχουν ένας τεχνικός τροφίμων, 
μια μουσικός και ένας αθλητικογράφος με την απεργία που 
σημάδεψε τον 20στό αιώνα; Ο Μηνάς, η Αθηνά και ο Ηλίας 
είναι τρεις νέοι άνθρωποι, των οποίων οι ζωές συναντήθηκαν 
τυχαία. Μαζί άνοιξαν στον αριθμό 64 της Πανεπιστημίου το 
Bread and Roses… «με λίγη βλακεία, λίγη τρέλα και λίγη αφέλεια 
ίσως, αλλά και με πολλά γκάζια», όπως λέει ο Μηνάς. 
«Δεν έχουμε αφεντικά και δεν έχουμε υπαλλήλους» συνεχίζει η 
Αθηνά. «Είμαστε αφεντικά του εαυτού μας και μαγειρεύουμε ό,τι 
μας κάνει κέφι». Το μενού είναι πάντα διαφορετικό, ένας μαυ-
ροπίνακας σε ενημερώνει, κάθε μέρα υπάρχουν 4-5 κυρίως, 3 
σαλάτες και 4-5 συνοδευτικά. Εσύ φτιάχνεις το συνδυασμό που 
θέλεις, διαλέγοντας ένα πιάτο από κάθε κατηγορία σύμφωνα 
με τα γούστα σου και ανάλογα με την πείνα σου. Το μικρό πιάτο 
έχει €3,40, το μεγάλο €5,80. 
Μέχρι στιγμής έχω δοκιμάσει κοτόπουλο με λευκό κρασί και 
δεντρολίβανο, ρεβίθια με κάρι και γάλα καρύδας, πολίτικη σα-
λάτα, ταμπουλέ, σούπα γλυκοπατάτας με τζίντζερ, νουντλς με 
λαχανικά και πρασόπιτα. Όλα τους εξαιρετικά. 
Μάγειρας, η σπιρτόζα και αεικίνητη Αθηνά… «χωρίς μουσική 
δεν βγαίνει ούτε μενού, ούτε τίποτα. Οι φίλοι με λένε dj cook!», κα-
θότι μουσικός και η ίδια. Μαγειρεύει κάθε μέρα, εκτός από τα 
Σάββατα. Τότε στην κουζίνα του Bread and Roses μπαίνουν με-
τανάστες σεφ και μαγειρεύουν λιχουδιές της πατρίδας τους. 
Αυτό είναι το συνθετικό Bread. Το Rose το ανακαλύπτεις στις 
εκθέσεις, τις θεατρικές παραστάσεις, τις γιορτές μουσικής (με-
ταξύ των οποίων και το πρώτο Jazz festival που έγινε ποτέ στην 
Ομόνοια), τις συζητήσεις, το πολιτιστικό μενού έχει τόση ποι-
κιλία όση και το φαγητό. Μασουλώντας την τρομερή πρασό-
πιτα της Αθηνάς βγαίνω στην πανέμορφη ταράτσα τους, που 
μάλιστα έχει συμπεριληφθεί στο Rethink Athens. Τα παιδιά 
σχεδιάζουν να κάνουν ένα πάρτι για να τη φυτέψουν. Όσοι πι-
στοί ενημερώνεστε από το Facebook, όπου μπορείτε επίσης να 
βρείτε και το μενού της κάθε ημέρας.
Ο Τζέιμς Οπενχάιμ αφιέρωσε ένα ποίημα στην απεργία του 
1912. Ένας στίχος του λέει: «Οι καρδιές πεινούν όσο και τα κορμιά 
μας. Δώστε μας ψωμί, αλλά δώστε μας και τριαντάφυλλα».

Πανεπιστημίου 64 (στοά), 210 3802898, Fb: Bread and Roses, ανοι-
χτά 13.00-22.00

Bread and Roses 

Θέλουμε	ψωμί,	θέλουμε	και	τριαντάφυλλα

που τρωΜε
Της Κατερίνας Βνατςίου

Χρυσοί Σκούφοι 
2015

Το βράδυ της περασμένης Δευτέρας 
έγινε η απονομή των Χρυσών Σκού-
φων του περιοδικού «Αθηνόραμα». 

Για μια και μοναδική φορά στα 22 
χρόνια που υπάρχει ο θεσμός, στην 
πρώτη θέση βρέθηκαν δύο εστιατό-
ρια: το κερκυραϊκό Etrusco του Έκτο-

ρα Μποτρίνι και το Funky Gourmet 
του Νίκου Ρούσσου και της Γεωργι-
άννας Χιλιαδάκη που μοιράστηκαν 
από δύο Σκούφους. Σκούφο επίσης 

πήραν και το Botrini’s (Αθήνα), η 
Σπονδή (Αθήνα), το Varoulko Seaside 
(Αθήνα), το Bill & Coo (Μύκονος), το 
F+W by Olivier Campanha (Αθήνα), 
το Matsuhisa Athens, το Matsuhisa 

Mykonos, το Tudor Hall (Αθήνα), 
το Abovo (Αθήνα), το Alfredo’s 

Grand Dining (Θεσσαλονίκη), το 
Apocalypsis (Πάτμος), το Botrini’s 

Rodi (Ρόδος), η Hytra (Αθήνα), ο Κου-
κούμαυλος (Σαντορίνη), η Ντομάτα 
(Χαλκιδική), το Old Mill (Κρήτη), το 

Premiere (Αθήνα), η Σελήνη (Σαντο-
ρίνη), το Squirrel (Χαλκιδική) και το 

Water Restaurant (Χαλκιδική).

Πιάτο από 
το μενού της 

βραδιάς



23 - 29 ΑΠΡΙΛIOY 2015 A.V. 35 

με	ψιλοκομμένες	τηγανιτές	
πατάτες	ή	με	δροσερή	
σαλάτα.	œ

FLAMME ROUGE
Τριπτολέμου 26, Γκάζι, 210 3473903	Κα-
φέ	με…ποδηλατική	ματιά,	που	
ιδρύθηκε	από	μια	φανατική	
οπαδό	του	δίκυκλου.	Αξίζει	
να	πας	μόνο	και	μόνο	για	την	
ευφάνταστη	διακόσμησή	
του.	Θα	βρεις	όμως	και	καφέ,	
ιδιαίτερα	cocktails,	finger	
food,	ξεχωριστά	ροφήματα	
και	νόστιμα	γλυκά.	C

F+W		
Ξενοκράτους 49, Κολωνάκι, 2107211146 
Με	τον	olivier	campanha	
(πρώην	Mono)	στα	του	φαγη-
τού	και	τον	πολύ	καλό	Γιάννη	
Μακρή	να	παίζει	στα	δάχτυλα	
τα	κρασιά	της	ενδιαφέρουσας	
κάβας.	œœΜ 

FREUD ORIENTAL 
Ξενοκράτους 21,  210 7299595	Πολύ	
κομψο,	πολύ	εκλεπτυσμένο	
γιαπωνέζικο	εστιατόριο	που	
στεγάζεται	σε	νεοκλασικό	
σπίτι	με	κομψή	μίνιμαλ	δια-
κόσμηση.	Ποικιλία	πιάτων	
με	ωμό	ψάρι	και	σάκε.	Κυρ.	
κλειστά.		œœœΞ

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

FUNKY GOURMET   					
Παραμυθιάς 13, Γκάζι, 2105242727
Boutique	εστιατόριο,	βρα-
βευμένο	με	αστέρι	Michelin!	
Σούπερ	gourmet	δημιουργίες	
σε	εντυπωσιακό	arty	χώρο,	
ιδιοκτήτες	και	σεφ	οι	εξαιρε-
τικοί	σεφ	Γεωργιάννα	Χιλια-
δάκη	και	Νίκος	Ρούσσος.	Ό,τι	
και	να	φας	απ’	τα	χέρια	τους	
θα	σε	ενθουσιάσει,	οπότε	
χαλάλι	οι	τιμές.	Κυρ.,	Δευτ.	
κλειστά. œ œ œ

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	παραδοσιακές	γεύσεις	
στη	σύγχρονη	version	τους,	η	
ελληνική	αλυσίδα	που	ξέρεις	
και	εμπιστεύεσαι.	C	

HETEROCLITO 
Φωκίωνος 2 & Πετράκη (Μητρόπολη), 
210 3239406 Wine	bar	που	από	
την	ώρα	που	άνοιξε	έχει	το	
δικό	του	φανατικό	κοινό.	Στο	
ποτήρι	Έλληνες	παραγωγοί	
(καλές	τιμές),	στο	πιάτο	τυριά,	
αλλαντικά	και	μεζέδες.	Όλες	
οι	ετικέτες	του	καταλόγου	και	
για	το	σπίτι	ή	για	δώρο,	σε	τι-
μές	κάβας.	Κάθε	μέρα	από	τις	
12.30	το	μεσημέρι	μέχρι	αργά,	
Κυριακή	17.00-23.00. œΜ

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	πανοραμι-
κή	θέα	της	πόλης.	œ œ œ

IT 	
Σκουφά 29, Κολωνάκι, 210 3635773 
All	day	στέκι	σε	έναν	από	τους	
πιο	ωραίους	χώρους	στο	Κο-
λωνάκι:	όμορφα	σύγχρονος,	
λειτουργικός	και	γήινος.	Έτσι	
τον	φαντάστηκαν	οι	Divercity	
Architects	που	επιμελήθηκαν	
τη	διαμόρφωσή	του.	Ξεκινάς	
νωρίς	με	(πολύ!)	καλούς	κα-
φέδες,	συνεχίζεις	με	ωραία	
σνακ,	φτάνει	μεσημέρι	και	
συνεχίζεις	το	τσιμπολόγημα	
με	σούπα	ημέρας,	πίτσα,	ζυ-
μαρικά,	κρεατικά	και	σαλάτες.	
Διάσημο	το	brunch	menu	τις	
Κυριακές	αλλά	και	τα	ωραία	
delicatessen	προϊόντα	στα	
ράφια	του	για	να	ψωνίσεις	μια	
νοστιμιά	και	για	το	σπίτι.	œ

ΚΑΛΙΝΚΑ ΜΑΛΙΝΚΑ
Σόλωνος & Μαυρομιχάλη, 210 3388358 
Ρώσικα	χειροποίητα	πιροσκί	
που	μαζεύουν	τους	πεινασμέ-
νους	του	κέντρου	σε	ουρές	
από	το	πρωί.	Εκτός	από	τα	πα-
ραδοσιακά	με	κιμά	ή	πατάτα,	
θα	βρεις	και	πιο	ξεχωριστές	

γεύσεις,	όπως	με	παπαρούνα,	
μούρο,	κοτόπουλο	ή	ανθό-
τυρο.	Και	σπιτική	ρώσικη	
σαλάτα	με	το	κιλό.	CΜ

KOHENOOR 
Τριπτολέμου 41, Γκάζι, 210 3455762 
Λιτό	ντεκόρ	και	αυθεντικά	πα-
ραδοσιακά	ινδικά	πιάτα.	Μετά	
από	δέκα	χρόνια	επιτυχίας	στο	
Σιδάρι	της	Κέρκυρας,	οι	Ινδοί	
ιδιοκτήτες	σερβίρουν	σπεσια-
λιτέ	που	τις	ξέρουν	καλά.	Δο-
κιμάστε	tandoori	και	vindaloo	
ακριβώς	όπως	india.	œ

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

ΚυβΕΛΗ
Καψάλη 3, Κολωνάκι, 210 7232259
Τα	oreo-cookies	cheesecake	
της	είναι	ήδη	διάσημο	στην	
κοινότητα	των	γλυκατζή-
δων,	το	τιραμισού	της	είχε	
ψηφιστεί	ως	το	καλύτερο	της	
πόλης,	το	κάροτ	κέικ	σκέτος	
αφρός.	Η	ζαχαροπλαστική	
είναι	το	φόρτε	της	Κυβέλης	
και	τα	γλυκά	της	βγαίνουν	
σκέτο	ποίημα.	Να	δοκιμάσεις	
όλες	τις	κλασικές	τις	
προτάσεις-	αξίζουν	και	με	το	
παραπάνω.	C

MADEYA
Σκουφά 9, Κολωνάκι, 210 3388201
Θυμίζει	καφέ	στη	Νέα	
Υόρκη	και	είναι	πάντα	
μια	καλή	αφορμή	για	να	
κάνεις	διάλειμμα	από	τη	
δουλειά.	Είναι	διάσημο	για	
τα	απίθανα	bagels	του,	ενώ	
το	2014	διακρίθηκε	ως	ένα	
από	τα	καλύτερα	cafe	στον	
κόσμο	για	το	πολύ	ωραίο	
ντεκόρ	του(Restaurant	
and	bar	Design	Awards).	
Και	πρωτότυπες	σαλάτες,	
εξαιρετικά	γλυκά	(και	χωρίς	
γλουτένη),	σούπες	και	ένα	
πιάτο	ημέρας.	œ

MALTAGLIATI 
Bαρνακιώτη 6, Αμπελόκηποι, 210 
6916676 Τρατορία	με	ανοιχτή	
κουζίνα	και	μυρωδιές	σκόρ-
δου,	τομάτας	και	βασιλικού	
να	ανοίγουν	την	όρεξη.	Χει-
ροποίητα	φρέσκα	ζυμαρικά	
–	φετουτσίνι,	καζαρέτσε,	
λιγκουίνι	κ.ά.	œ	

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

MAMA ROUX
Αιόλου 48-50, μετρό Μοναστηράκι, 213 
0048382 Φαλάφελ,	γαλλικές	βε-
λουτέ	σούπες,	BLt	sandwich,	
νεοϋρκέζικο	cheesecake	
και	πρωτότυπα	cocktails.	Και	
καλές	μουσικές,	και	συχνά	
πάρτι.	Κάθε	Κυριακή	brunch	
12.00-18.00	με	€	12-15/	άτομο.	
Δευτ.	βράδυ	κλειστά.				

ΜΑΝΑΣ ΚΟυΖΙΝΑ ΚΟυΖΙΝΑ 
Αιόλου 27, 210 3252335
Το	μαγέρικο	νέας	γενιάς.	
Όλοι	πολύ	νέοι,	από	τον	ιδι-
οκτήτη	μέχρι	τα	παιδιά	που	
σερβίρουν,	με	αδυναμία	στις	
νοστιμιές	απ’	όλη	την	Ελλάδα.	
Τρία	μεγέθη	πιάτων	για	να	
γεμίσεις,	με	τιμές	2,80-5-7,80	
ευρώ.	Φεύγοντας,	αγόρασε	
παραδοσιακά	προϊόντα	από	τα	
ράφια	για	να	μεγαλουργήσεις	
και	στη	δική	σου	κουζίνα.	œ Μ

PARLIAMENT (THE)    					
Ξεν. NJV ATHENS PLAZA, Bασ. Γεωργίου 
Α΄, Σύνταγμα, 210 3352400	Πολυτέ-
λεια	και	κομψότητα	στο	χώρο,	
αλλά	και	στα		πιάτα,	που	αν	
και	κινούνται	μεσογειακά	
διατηρούν	έντονα	τα	ελληνικά	
στοιχεία.	Πρωινός	μπουφές	
7.00-11.00.	œœΜ

PASΑJI 
City link, Στοά Σπυρομήλιου, 210 3220714		
Μέσα	στην	κοσμοπολίτικη	

στοά,	ανοιχτό	από	νωρίς	το	
μεσημέρι,	πιάτα	ελληνικής	
δημιουργικής	κουζίνας.	Πολύ	
κομψό	meeting	point	της	
πόλης.	Pres	fix	menu	από	€	
15,	Δευτ.-Παρ.	happy	hour	
17.00-21.00,	ποτό	€	6	και	κο-
κτέιλ	€	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  Παντού	σε	όλη	την	πόλη,	
για	να	μη	νιώσεις	ποτέ	την	
έλλειψη.	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, Κεφα-
λάρι, Αγ. Παρ.ς & Στρ. Τόμπρα, Αγ. Παρ., 
Κύπρου 104, Μπουρνάζι, Λ. Αλεξάνδρας 
108, Νεάπολη, Λ. Νίκης 79 (Λευκός 
Πύργος), Θεσσαλονίκη, 18118 Με	
17	καταστήματα	σε	όλη	την	
Αθήνα	για	τους	pizza	lovers.	
Από	τα	καλύτερα	delivery	της	
πόλης.	œ œ Α.V.

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

RATKA
Xάρητος 30-32, Kολωνάκι, 210 7290746 
tο	απόλυτο	ραντεβού	των	
τελευταίων	τριών	δεκαετιών	
στο	κέντρο	της	αθηναϊκής	
περιπέτειας.	Μeeting	point	
για	όλο	το	κοσμικό,	πολιτικό,	

επιχειρηματικό,	δημοσιογρα-
φικό	crowd	της	Αθήνας,	μ’	
ένα	chic	κοινό	που	ορκίζεται	
στα	κλασικά	της	πιάτα	(σούσι,	
καρμπονάρα,	φιλέτο	πέτρας)	
κι	έχει	σαν	άλλοθι	την	τούρτα	
φράουλα.	Αέρας	γαλλικού	
μπιστρό,	φοβερή	λίστα	κρα-
σιών,	τα	σωστά	κοκτέιλ	στο	
μπάρ	περιμένοντας.	Σάββατο	
μόνο	μεσημέρι,	Κυριακή	κλει-
στά.			œœœ  Ξ A.V.

ROCK ÕNÕ BALLS 
Βασιλικής 2 & Πλ. Αγ. Ειρήνης, 210 
3211112 
Χώρος	με	βιομηχανικές	
επιρροές,	στο	μενού	πρω-
ταγωνιστούν	οι…	κεφτέδες	
(φουρνιστοί	και	όχι	τηγανητοί)	
που	μπορείς	να	συνδυάσεις	
με	νόστιμες	σαλτσούλες	και	
αρκετές	γαρνιτούρες	–	σεφ	
ο	Λεωνίδας	Κουτσόπουλος.	
hot	τα	παγωτά	σε	σάντουιτς	
(κι	εδώ	πολλοί	συνδυασμοί),	
καλές	τιμές,	πολλή	νεολαία.	
Μπάρα	με	καλά	κοκτέιλ,	μου-
σικές,	τι	άλλο,	ροκ…	œœ Μ

ROCK & ROLL 			
Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, Κολωνάκι, 
6948 046659	Η	πλατεία	ξαναζεί	
δόξες.	Ανοιχτό	από	το	πρωί	
για	καφέ,	lunch	break,	το	
βράδυ	σερβίρει	και	φαγητό,	
αλλά	εσύ	θα	πας	για	το	ποτό.	
Και	τραπεζάκια	έξω.	œ œ Ξ

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

SAM 
Τσακάλωφ 30, Κολωνάκι 210 36184 Το	
νέο	hot	spot	της	πόλης	στην	
καρδιά	του	Κολωνακίου.	Από	
το	πρωί	στις	8	για	καφέ,	σά-
ντουιτς,	γλυκά,	στη	συνέχεια	
καλή	μεσογειακή	κουζίνα	με	
εύκολες	προτάσεις	–	πίτσα	
τέλεια,	pasta,	πιάτα	ημέρας.	
Δύναμη	στη	μπαρ,	το	στοιχείο	
του	Σαμ.	œ Μ

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

SHAMONE					
Κωνσταντινουπόλεως 46, Γκάζι, 210 
3450144	Το	bar-restaurant	του	
Φώτη	Σεργουλόπουλου	με	
εντυπωσιακό	χώρο,	κουζίνα	
16	πιάτων	σε	οικονομικές	
τιμές	(€	6-14	το	πιάτο),	με-
γάλη	μπάρα	για	cocktails	και	
burlesque	happenings	από	
ηθοποιούς,	χορευτές	και	
performers	κάθε	Παρ.	και	
Σάββατο.	œΞ

SUMSUM
Σόλωνος 86 &Ασκληπιού, 211 4060466
Μικρό,	όμορφο	και	χαριτω-
μένο,	με	αραβικές	λιχουδιές	
που	δεν	τις	χορταίνεις,	Σύριος	
ο	σεφ-ιδιοκτήτης.	Δοκίμασε	
τέλεια	φαλάφελ,	χούμους,	
κεμπέ,	λαχματζούν,	φατούς,	
ταμπουλέ	και	θα	πεις	το…μπιρ	
Αλλάχ!	Από	το	πρωί,	κλειστά	
Κυριακή.	 C

ΣΤΡΟΦΗ 
Ρ. Γκάλλι 25, Μακρυγιάννη, 210 
9214130 	Μια	από	τις	πιο	παλιές	
αστικές	ταβέρνες	τώρα	με	
ανακαινισμένο	χώρο,	με	ελλη-
νική	πολύ	καλή	παραδοσιακή	
κουζίνα	και	θέα	στην	Ακρό-
πολη.	œ Μ  Ξ

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	χαζεύεις.	œΞ Μ A.V.

TO	ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ 
Αρριανού 33, Παγκράτι, 210 7223469 
Ελληνική	δημιουργική	κου-
ζίνα	με	έμφαση	στις	πρώτες	
ύλες,	σε	ατμόσφαιρα	χαλαρή	
και	οικεία.	Τοπ	πιάτα:	χιουν-
κιάρ	μπεγιεντί,	σαλάτα	Μυρ-
τώ,	γαρίδες	με	μαραθόριζα	
και	ούζο.	Τραπέζια	μέσα	και	
έξω	στο	πεζοδρόμιο.	Πάντα	
χαμός,	κάνε	κράτηση.	œ Μ

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

 
Βορέια

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

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

BOTRINIÕS 
Βασ. Γεωργίου Β 24β, Χαλάνδρι, 210 
6857324 Ο…	eφιάλτης	στην	
κουζίνα	Έκτορας	Μποτρίνι	
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είναι	ένας	εξαιρετικός	
σεφ	και	αυτό	είναι	το	δικό	
του	εστιατόριο.	Πολύ	καλά	
δημιουργικά	πιάτα,	τιμές	
μια	σταλιά…	εφιαλτικές,	
αλλά	ανάλογες	με	τη	δη-
μιουργικότητα	του	σεφ	και	
την	ποιότητα	των	υλικών.	
Κλειστά	Δευτέρα.	œ œ œ œ

DA VINCI
Αγ. Ιωάννου 23, Αγ. Παρ., 210 6000102	
Πολυεπίπεδος	χώρος,	ανοι-
χτός	από	το	πρωί	για	καφέ	ως	
το	βράδυ	για	φαγητό	και	ποτό.	
Και		πολυτελής	αίθουσα	για	
ιδιαίτερο	μενού	και	αίθουσα	
εκδηλώσεων	και	champagne	
hall	για	ποτό	και	finger	food.	
Parking.	Έως	1.00.	œœ	

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

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

ΜΠΕΜΠΕΚΑ	
Χαλάνδρι, Διονύσου 16, 210 6854880  
Νοστιμιές	στα	κάρβουνα	
και	μεζεδάκια	μαμαδίστικα,	
μια	ευχάριστη	εμμονή	στα	
ελληνικά	προϊόντα	και	ένας	
κήπος	απ’	όπου	ξεχειλίζουν	
αρώματα	βασιλικού	και	πορ-
τοκαλιάς.	Κάθε	μέρα	από	το	
μεσημέρι.	œ

OCTOBERFEST
Aγ. Iωάννου 82, Aγ. Παρ., 210 6082999	
Μπίρες	απ’	όλο	τον	κόσμο,	
ξανθές,	μαύρες,	κόκκινες,	
ξηρές,	μοναστηριακές,	δυνα-
τές,	χωρίς	αλκοόλ,	ακόμα	και	
με	το	μέτρο!	Κρύα	ορεκτικά,	
βαυαρικές	σπεσιαλιτέ	pretzel,	
χοιρινό	κότσι,	λουκάνικα.	Και	
παραγγελίες	πακέτο.	œ M A.V.

ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ 
Κηφισίας 70 & Πάρνωνος, Μαρούσι, 210 
6120808 Με	καταγωγή	από	τη	
Μεσσηνία	και	με	ιστορία	από	
το	1984	στους	Αμπελοκήπους.	
Τώρα	στο	καινούργιο	του	
πόστο,	με	όμορφο	μοντέρνο	
ντεκόρ	και	με	την	ίδια	πολύ	
καλή	ελληνική	σπιτική	κου-
ζίνα.	Από	το	μεσημέρι	μέχρι	
τις	19.00.	Ανοιχτό	Δευτέρα	με	
Παρ.,	σύντομα	με	διευρυμένο	
ωράριο.	œ M

νοτια

AMIGOS 
Κύπρου 65Α, Γλυφάδα, 210 8983167 
/ Μεγάλου Αλεξάνδρου 70, Νέα 
Σμύρνη, 210 9332220, www.amigos.
gr Μεξικάνικη	κουζίνα	
μαγειρεμένη	με	αγνά	υλικά,	
άφθονες	μαργαρίτες	και	βρα-
διές	salsa.	Θα	δοκιμάσετε	
λαχταριστά	fajitas,	τραγανά	
tacos,	χειροποίητα	burritos,	
καυτερά	chili	con	carne	και	
άλλες	παραδοσιακές	γεύσεις	
σε	γενναιόδωρες	μερίδες.

BALUX CAFE  
Λ. Ποσειδώνος 58, Αστέρας Γλυφάδας, 
210 8983577		Ένα	σπίτι	πάνω	στη	
θάλασσα.	Διαφορετικά	επί-
πεδα	και	είδη	διασκέδασης.	
Καφέ,	μοντέρνα	multi	culti	
κουζίνα	και	sushi	και	club.	Mœœ

BIRIBILDU 
Λ. Ποσειδώνος 79, Άλιμος, 210 9846656	
Το	πρώτο	σουβλατζίδικο	
με	ντεκόρ…τσίρκου.	Ένα	
καρουσέλ	με	αλογάκια	σε	
υποδέχεται,	ενώ	μια	τίγρης	
σε	χαιρετάει	πάνω	από	το	τα-
μείο.	Σουβλάκια,	καλαμάκια,	
ποικιλίες,	καλό	μπιφτέκι.	Στα	
συν	ότι	σερβίρει	και	κάνει	
delivery	από	το	πρωί	μέχρι	
πολύ	αργά.	œM

BURGER JOINT 
Φοίβης 17, Γλυφάδα, 2108940260/ Δ. 
Σολωμού 4-6, Νέο Ψυχικό, 2106712222 
industrial	διακόσμηση	και	
άρωμα	από	Νέα	Υόρκη	και	στα	
δύο	καταστήματα.	Καταπλη-
κτικά	burgers	–αδυναμία	μας	
το	hangover–,	αλλά	και	πίτσα	

και	άλλες	καταπληκτικές	
νοστιμιές	του	«δρόμου»,	όλα	
από	εξαιρετικά	υλικά.	Η	Νέα	
Υόρκη	κάνει	στάση	και	στο	
Ψυχικό.	Το	δεύτερο	Burger	
Joint	των	αδελφών	Παπακώ-
στα	στο	Ψυχικό	διαθέτει	και	
εξωτερικό	χώρο.	œ Μ

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 
Hρακλέους & Λυσικράτους 32, Tζιτζιφιές, 
210 9404518 
Πολλοί	μεζέδες,	αχινοσαλάτα,	
αχτύπητη	ταραμοσαλάτα.	Πο-
λύ	απλό	και	όμορφο	ντεκόρ,	
αυλή	για	τις	λιακάδες	του	
χειμώνα.	Δημοσιογράφοι,	
πολιτικοί	και	επιχειρηματίες	
με	χαλαρή	διάθεση,	το	φανα-
τικό	κοινό	της	20	χρόνια	τώρα.	
Κυρ.	βράδυ	και	Δευτ.	κλειστά.	
œœΣ/Κ M

IΘΑΚΗ 
Aπόλλωνος 28, Λαιμός Bουλιαγμένης, 
210 8963.747 Kυριλέ,	υπερπολυ-
τελές.	Ξένοι	και	ζευγάρια	σε	
ρομαντική	έξοδο.	Ψαροφαγία	
επιπέδου.			œœœΜ Ξ

ISKANDAR 
Λ. Eλευθερίας 6 (Aμφιθέας) & Λ. Ποσει-
δώνος, Άλιμος, 210 9886.474	Θέμα	
του	η	iνδία	και	οι	παραδοσια-
κές	της	γεύσεις,	τόσο	παλιές	
που	φτάνουν	στην	ένδοξη	
εποχή	του	Mεγάλου	Aλεξάν-
δρου.	Δευτ.	κλειστά.			œK

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

IΣTIOΠΛOΪKOΣ 
Aκτή Mικρολίμανου, Πειραιάς, 210 
4134.084, 210 4134.184, 694 4915220 
Σημείο	αναφοράς	για	όλο	το	
Mικρολίμανο,	με	θέα	τον	Σα-
ρωνικό.	Σύγχρονη,	μεσογει-
ακή	κουζίνα	με	έμφαση	στο	
ψάρι.	Δυνατότητα	για	events	
και	εκδηλώσεις.	tο	café	του,	
από	πάνω,	θυμίζει	κατάστρω-
μα	καραβιού.

ΛΙΜΝΗ 				
Λίμνη Βουλιαγμένης, 2108962237
Μεσογειακά	πιάτα,	σνακς,	κα-
φέδες,	ποτά	σε	έξτρα	ειδυλλι-
ακό	περιβάλλον	το	οποίο	είναι	
μαγευτικό	σε	όλες	τις	φάσεις	
της	ημέρας.	Ιδανικό	για	να	
χαλαρώσει	κανείς	δίπλα	στα	
νερά	της	λίμνης	και	τις	από-
κρημνες	σπηλιές.	Το	βράδυ	
απόλαυσε	την	jazz	μουσική	κι	
αν	είσαι	τυχερός/ή	θα	πετύ-
χεις	και	όμορφα	lives.	œ

ΜΑΓΙΚΕΣ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ  
Ζησιμοπούλου 45, Π. Φάληρο, 210 
9418821 Ελληνική	κλασική	κου-
ζίνα	που	βάζει	τη	«μοντερνιά»	
στις	ονομασίες	των	πιάτων	
–	perfect	greek	mousaka.	Στα	
συν	το	όμορφο	περιβάλλον,	
το	ευγενικό	σέρβις,	οι	καλές	
τιμές.	Κλειστά	Δευτ.	œΜ

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

MIMAYA    	
Μάρκου Μπότσαρη 8, Γλυφάδα, 210 
8944850 Μεσογειακή	κουζίνα	
με	έμφαση	στις	πρώτες	ύλες	
που	κατά	κύριο	λόγο	είναι	
ελληνικές.	Ο	σεφ	Μιχάλης	
Ηρωγλίδης	αναμειγνύει	
ελληνική	παράδοση	και	γαλ-
λικές	τεχνικές	και	σερβίρει	
θαύματα.	œœ Μ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΙ 
Α. Μεταξά 48, Γλυφάδα, 210 9680651 Η	
θάλασσα	πρωταγωνιστεί	στο	
ντεκόρ	και	στα	πιάτα.	Αδελφό	
με	τον	γνωστό	Παπαϊωάννου	
του	Πειραιά,	εδώ	με	πιο	
«καθημερινές»	τιμές.	œM 

ΠIΣINA 
Aκτή Θεμιστοκλέους 25, Φρεαττύδα, 
Πειραιάς, 210 4511324, www.pisinacafe.
gr tο	café	του	δίνει	την	εντύ-
πωση	ότι	βρίσκεται	στο	Monte	
carlo!	Kομψό	και	μοντέρνο,	

με	φωτισμένη	πισίνα		και	θέα	
στα	σκάφη	της	Μαρίνας	Ζέας.	
Διεθνείς	γεύσεις,	πιάτα	με	
ψάρι	και	κρέας	και	εναλλαγή	
mainstream	και	πιο	κλασι-
κών	επιλογών	στη	μουσική.	
Από	το	πρωί	ως	το	βράδυ,	και	
για	party,	εταιρικά	γεύματα	
και	άλλες	εκδηλώσεις.œœΜ	

RIALTO
Ηρώων Πολυτεχνείου 4, Ηλιούπολη, 
210 9958764	Απολαυστικοί	
καφέδες	και	cocktails	από	
εξειδικευμένους	baristas	και	
γαστρονομικές	απολαύσεις	με	
έμφαση	στα	ζυμαρικά.	

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

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

SOLETO 
Λαοδίκης 33-35, Γλυφάδα, 210 9680460	
Όμορφο	στέκι,	η	υπερπαρα-
γωγή	της	Γλυφάδας.	Ανοιχτό	
από	το	πρωί	για	καφέ,	πρωινά,	
τυρόπιτες,	σνακ,	στη	συνέχεια	
με	ωραία	πιάτα	ιταλικής	κου-
ζίνας.	Μέχρι	αργά	και	για	ποτό	
και	νοστιμιές	που	μπορείς	να	
αγοράσεις	για	το	σπίτι.	œ œ

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

ταΒέρνέΣ

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

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

ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ 
Πλατεία Θεάτρου 2, Αθήνα, 210 3216629 
Παλιά	και	πασίγνωστη	ταβέρ-
να	με	ελληνική	παραδοσιακή	
κουζίνα	–αρνάκι	ριγανάτο–	
και		λαϊκή	μουσική.	Αυλή	με	
κληματαριά.	œΜ

ΠΑΛΗΑ ΑΘΗΝΑ
Εμπεδοκλέους 75 & Φιλολάου, Παγκράτι, 
210 7518869, www.palia-athina.gr Γρα-
φική	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.	

ΠAΛHA TABEPNA (H) 
Mάρκου Mουσούρου 35, Mετς, 210 
7522.396, 210 3232482	Στεγάζεται	
σε	ένα	σπίτι	του	1925	και	θα	
σου	μένει	αξέχαστη	για	τους	
πλούσιους	παραδοσιακούς	
μεζέδες	και	το	χύμα	βαρελί-
σιο	κρασί.	Kυρ.	κλειστά.	

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

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

 γεύση οδήγοσ

✢  ΤΣΕΚΑΡΕ ΤΟ! ✢

SemiramiS 
μέ ΚραΣια του 
ΚτήματοΣ Λαζαριδή
Το Food and Wine Experience επιστρέφει 

στο ξενοδοχείο Semiramis με ωραίες οινικές 

βραδιές που μας συστήνουν κάποια από 

τα καλύτερα κτήματα της χώρας. Η πρώτη 

οινογνωσία θα γίνει αυτή την Παρασκευή 24 

Απριλίου με εκλεκτά κρασιά από το Κτήμα 

Κώστα Λαζαρίδη. Το μενού που έχει ετοιμά-

σει ειδικά για τη βραδιά ο executive chef του 

ξενοδοχείου, Παναγιώτης Τσιργιώτης, περι-

λαμβάνει καρπάτσιο φρέσκου σολομού με 

τσίλι και lime, σαλάτα με παντζάρια, κατσικί-

σιο τυρί και καρύδια pecan, ριζότο με φρέσκο 

αρακά, γαρίδες, λεμόνι και δυόσμο, sort ribs 

μπρεζέ σε κόκκινο κρασί, σπαράγγια, καπνι-

στό μπέικον και πουρέ πατάτας με ελαιόλαδο 

και μους σοκολάτας Guanaja με μαριναρισμέ-

να δαμάσκηνα. Η τιμή του μενού είναι €45/

άτομο και καλό είναι να κάνετε κράτηση. Ώρα 

προσέλευσης 21.00. Χαριλάου Τρικούπη 48, 

Κηφισιά, 210 6284500

Ένα μικρό αεροδρόμιο στη αρχή 
της Σόλωνος όπου προσγειώνονται-
απογειώνονται ιδέες, προϊόντα, α-
ντικείμενα, κατασκευές, λιχουδιές 
από φίλους και συνεργάτες για να 
γεμίζουν τους διαδρόμους και τα ρά-
φια του. Ναι, αυτό είναι το Graffito. 
Το πρώτο concept store της Αθήνας 
εκφράζει τη ζωή μετά την κρίση: μί-
νιμαλ αισθήματα, γαλήνιος κοσμο-
πολιτισμός, πίστη στα ωραία πράγ-
ματα, στις προσιτές τιμές, στην πα-
ρεΐστικη διάθεση και στην αποδοχή 
της ανθρώπινης συνθήκης.

Μια επίσκεψη εδώ θυμίζει λίγο τη 
λήψη βιταμινών: ελαφριά χαλάρωση, 
λίγη συγκίνηση, καλοδεχούμενη ευ-
εξία. Θα πας εκεί για να ψωνίσεις, να 
πιεις καφέ, να συζητήσεις, να μελε-
τήσεις, να μυρίσεις, να διαβάσεις την 
εφημερίδα σου ή να φύγεις με ένα 
ζευγάρι γάντια που είδες κάποτε σ’ 
ένα ταξίδι και σου πήραν την καρδιά.

Ο χώρος χωρίζεται σε τρία επίπε-
δα, ισόγειο, πρώτος, υπόγειο και ένα 
εξτραδάκι που λέγεται -και είναι- 
Health Bar & Restaurant, ένα τρο-
μερά μινιμαλιστικό και κουκλίστικο 
σποτάκι με μέσα-έξω τραπεζάκια. 
Εδώ έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε 
ενεργειακούς χυμούς από φρούτα 
και λαχανικά σερβιρισμένα σε μπου-
κάλι, σοκολάτα ρόφημα φτιαγμένο 
από κομμάτια Βαλρονά, εξωτικούς 
καφέδες, αλλά και τον περίφημο ελ-
ληνικό KUDU. 

Κάνοντας μια βόλτα στους ορό-
φους του, θα βρεις παιδικά ρουχα-
λάκια που συγκατοικούν δίπλα σε 
νιπτήρες από το Βέλγιο, καφέδες 
από το Εκουαδόρ, φιδίσιες μπαλαρί-
νες, βάζα, βότανα, γλυκά, δερμάτινα 
γάντια, φωτιστικά, καρέκλες από 
σκοινί, καναπέδες από την Ινδονη-
σία και πάει λέγοντας. Όλα αυτά α-
σφαλώς δεν συνθέτουν ένα ορθό-
δοξο αθηναϊκό μαγαζί, ο μποέμικος 
αυτοσχεδιασμός του ιδιοκτήτη του, 
η ανέμελη απροσδιοριστία της κάθε 
γωνίας του, ανατρέπει κάθε προσα-
νατολισμό που μπορεί να έχει κανείς 
μπαίνοντας σε ένα εμπορικό χώρο. 
Υπό αυτή την έννοια το Graffito είναι 
ένα απροσδόκητο, εντυπωσιακό, 
φάνκι, σχεδόν εξωτικό στέκι.

InfO: Graffito, Σόλωνος 34, 
Κολωνάκι, 210 3608936,
 www.graffito.gr

Graffito
ΕΝΑ ÇPOP ΑΣυΛΟÈ 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
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➜ makismilatos@gmail.com

9 µε 5
 Όταν η «δουλειά γραφείου» αντικαθιστά 
την «έµπνευση»

Ο τίτλος του καινούργιου 
βιβλίου του Μπάµπη Αργυρί-
ου µε βάζει σε σκέψεις. Λέγε-
ται «Προτιµώ τα παλιά τους» κι 
εγώ αναρωτιέµαι… Τι κάνω 
µε όλους αυτούς που αισθά-
νοµαι µια ηλικιακή συγγένεια, 
οι οποίοι είναι σαν κι εµένα, 
λίγο µικρότεροι ή µεγαλύτε-
ροι, και είναι προφανές πως 
το hype τους είναι πίσω, στο 
παρελθόν; Πέρασα το Σαββατοκύριακο παρέα µε το «Duets» 
του Van Morrison, το «Modern Blues» των Waterboys, το 
«Edge of the sun» των Calexico και τον Paul Hartnoll (Orbital) 
που έχει το πρώτο σόλο άλµπουµ. ∆εν ενθουσιάστηκα µε 
κανένα αλλά πέρασα καλά µε όλα. Λογικά µιλώντας, προτι-
µώ τα παλιά τους κι αυτό είναι κάτι που ισχύει πολύ συχνά 
µε µουσικούς και συγκροτήµατα, που έχουν στην πλάτη 
τους 20 ή 30 χρόνια ζωής και καµιά δεκαριά άλµπουµ στο 
ενεργητικό τους. Όµως, βρήκα σε αυτούς τους δίσκους τη 
µαστορική τέχνη καθώς είναι τίµιοι δηµιουργοί και για αυτό 
διαρκώς ψάχνουν, εξελίσσονται και βελτιώνονται τεχνικά. 
Βρήκα ανάγκη για έκφραση και δηµιουργία και την ταπεινό-
τητα του ανθρώπου που ξέρει πως τα καλύτερά του, αυτά 
που προκάλεσαν αίσθηση και ενθουσιασµό, βρίσκονται 
πίσω. Βρήκα µεράκι, προσωπικές εµµονές, εκρήξεις ευφυ-
ΐας, τη συστηµατική εργασία και την προσπάθεια που έχει 
αντικαταστήσει το «νεανικό ενθουσιασµό».

 Όσο τα χρόνια περνάνε και η τρέλα της έµπνευσης δεν ρέει 
–όπως το καυτό αίµα στις φλέβες– τότε είναι η συστηµατική, 
επίµονη, διαρκής και λεπτοµερής «εργασία γραφείου» που 
την αντικαθιστά. Από τον Nick Cave ως τον ∆ιονύση Σαβ-
βόπουλο, πολλοί έχουν µιλήσει για την ανάγκη της συστη-
µατικής εργασίας «9 µε 5» που κάποτε περιφρονούσαν και 
κορόιδευαν. Είναι ο τρόπος που οι δηµιουργοί (αλλά και κά-
θε εργαζόµενος) µέσης ηλικίας καταπολεµάει την έλλειψη 
πηγαίας έµπνευσης, τη βαρεµάρα, τα χρόνια που τον βαραί-
νουν, αλλά και  την ενέργεια που έχει ελαττωθεί. Είναι η α-
πάντηση στο ερώτηµα «Γιατί να κάνω ακόµη ένα άλµπουµ;». 
Γιατί αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να συνεχίσουν να ζουν και 
να δηµιουργούν. Κι εγώ µαζί τους…

∆ιαβάζω σε µια συνέντευξη του Paul Hartnoll: «Είναι αστείο! 
Ποτέ δεν ήθελα µία κανονική δουλειά αλλά τώρα βρίσκω 
πως το να κάνω µουσική, είναι η δουλειά µου. Κάθοµαι σε 
ένα γραφείο µε το κοµπιούτερ µου από τις 9 ως τις 5 και µου 
αρέσει αυτός ο τρόπος. Αν έρθεις στο σόου µου θα µε δεις 
µε ένα λάπτοπ να εργάζοµαι. Κατά έναν περίεργο τρόπο αυ-
τό µε κάνει να αισθάνοµαι πιο άνετα. Ο τρόπος που προσεγ-
γίζουν την τέχνη τους οι “παλαίµαχοι” νεανικοί µου ήρωες 
µε κάνει να αισθάνοµαι µαζί τους µία ιδιαίτερη συγγένεια 
και µε βοηθάνε να καταλάβω τη δική µου προσέγγιση στον 
τρόπο της δουλειάς µου. Τους καταλαβαίνω µε έναν τρόπο 
που κανένας νέος δεν θα µπει στον κόπο να το κάνει – και 
δικαίως. Όµως, δεν τους συµπονώ και δεν τους “λυπάµαι”. 
Απλώς στους καινούργιους δίσκους τους, που δεν είναι γυα-
λιστεροί και δεν προκαλούν πολλές συζητήσεις, µπορώ να 
διακρίνω τις αρετές της προσπάθειας, της καλής πρόθεσης, 
της µαστορικής τέχνης, της τιµιότητας, τις αναλαµπές από 
το παρελθόν, τη γοητεία των χρόνων που έχουν µετουσι-
ωθεί σε τέχνη, την ανάγκη για ζωή και τη διάθεση για δη-
µιουργία από ανθρώπους που έχουν αποδείξει πως είναι 
καλλιτέχνες».  

VARIOUSARTISTS
Του ΜΑΚΗ ΜΗΛΑΤΟΥ

ÆÃ SOUNDTRACK THª ¦Ã¤¸ª
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ➜ gdim400@gmail.com

Λίγο πριν την τρίτη και τελευταία για 

τη σεζόν αθηναϊκή συναυλία στο 

Κύτταρο, ο Στέλιος Σαλβαδόρ, ιδρυ-

τικό µέλος και ψυχή του συγκροτή-

µατος Μωρά στη Φωτιά, µιλά για το 

ξεκίνηµα, την πορεία και το µέλλον 

των φλεγόµενων µωρών.

Yπάρχει κάποια ιστορία από τη δηµι-
ουργία του πρώτου άλµπουµ; Όλα τα 
τραγούδια είναι σε στίχο και µουσική δι-
κή µου, περιγράφουν αληθινές καταστά-
σεις και έγιναν µε βασικό κίνητρο να βρω 
κάτι που να µ’ αρέσει να ακούω στην ελ-
ληνική γλώσσα, η οποία αποτέλεσε για 
µένα πρόκληση για το αν θα µπορέσει να 
αποδώσει σε έναν πιο «σκ ληρό» ήχο.
Tι ιστορίες λες µε τα νέα τραγούδια από 
τις «Σκιές στη Σελήνη»; Η αγαπηµένη µου 
ιστορία είναι το οµώνυµο τραγούδι «Σκιές 
στη Σελήνη» που αφορά την προσπάθεια 
µιας κοινωνίας να ζήσει ειρηνικά, εξορίζο-
ντας το δήµιο δολοφόνο στην επιφάνεια 
του φεγγαριού απ’ όπου και οι µαύρες κη-
λίδες που φαίνονται στο φεγγάρι. Είναι µια 
συµβολική ιστορία που θέλει να πει ότι οι 
ώριµες κοινωνίες δεν χρειάζονται δήµιο για 
να λειτουργούν.
Ποια ήταν η συναυλία σας που θυµάσαι 
πάντα; Στο Ανοιχτό θέατρο του ∆ήµου Συ-
κεών το καλοκαίρι του 1995. ∆εν µπορούσα 
να φανταστώ ότι τόσο πολύς κόσµος από 
τόσο νωρίς το απόγευµα θα µπορούσε να 
καταφτάνει από παντού στο χώρο της συ-
ναυλίας και το βράδυ µε µια φωνή από 3.000 
άτοµα να σκεπάζει τη δική µου και να τρα-
γουδάµε µαζί. 
Ποια ανάγκη σε οδήγησε στη µελοποί-
ηση Ελλήνων ποιητών στους «Θεατρί-
νους»; Θαυµάζω την ποίηση, διαβάζω 
ποίηση και τα τρία αυτά ποιήµατα είναι αρι-
στουργήµατα για 
µένα, από αγάπη 
και θαυµασµό τα 
µελοποίησα. Στο 

«Χαµαιλέων» του Οδυσσέα Ελύτη άλλαξα δι-
κούς µου στίχους σε προϋπάρχον τραγούδι 
για να τοποθετήσω το ποίηµα του Ελύτη, 
γιατί ένιωσα πως ταίριαζαν απόλυτα µε τη 
µουσική. 
Oι στίχοι σου έχουν κοινωνικοπολιτική 
σηµασία. Πώς βλέπεις την κρίση; Η κρίση 
σε κάποιους φαινόταν από πολύ παλιότε-
ρα. Εγώ πραγµατικά ζούσα σε µια συνεχή 
κρίση όλα αυτά τα χρόνια. Και καταλαβαί-
νω πως κι άλλοι πολλοί ήταν σ’ αυτή την 
κατάσταση. Φαίνεται πως ό,τι ζήσαµε τα 
προηγούµενα 20-30 χρόνια στη χώρα µας 
ήταν µια µικρή περίοδος ειρήνης, ανάµεσα 
σε πολλές περιόδους πολέµου. Αν παρο-
µοιάζαµε αυτό που ζούµε µ’ έναν πόλεµο, 
θα ήθελα να πω κάτι που λέει ο Λ. Τολστόι: 
«Οι πόλεµοι δεν κερδίζονται από τους 
στρατηγούς, αλλά από τους στρατιώτες». 
Και τα µεγάλα ιστορικά πρόσωπα δεν ήταν 
αυτά που έκαναν την ιστορία, αλλά οι λαοί 
τους και οι άνθρωποι που τους οδήγησαν.
 Τι είναι για σένα µουσική; Ένα ποτάµι στο 
οποίο µπαίνουµε άλλοτε για να ξεχάσουµε 
κι άλλοτε για να θυµηθούµε. Έτσι, την ώρα 
που διασκεδάζουµε ακούγοντας την αγαπη-
µένη µας µουσική, ακόµη και όταν απλώς α-
κούµε αδιάφορα κάτι, χωρίς να προσέχουµε 
ιδιαίτερα, πάντα υπάρχει η µνήµη µας που 
φορτίζει ανάλογα τη µουσική που ακούµε. 
Άρα πρέπει να προσέχουµε πώς χτίζουµε 
τη «µουσική µας» µνήµη. Ποια είναι τα ακού-
σµατά µας και πόσο γυµνάζουµε τη µνήµη 
µας αυτή, γιατί χρειάζεται κι ένα είδος εκγύ-
µνασης και µύησης για να είµαστε «σωστοί» 
ακροατές. Να ακούµε δηλαδή µε την ψυχή 
µας και όχι αυτό που ταλαιπωρεί την ψυχή 
µας. Γιατί κάτι που ισχύει γενικά, ισχύει 
και για τη µουσική: «Αν δεν ελέγξεις εσύ 
το µυαλό σου, θα το κάνει κάποιος άλ-
λος για σένα».            
KYTTAΡO, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 210 
8224134. Έναρξη 22.00. Είσοδος €10. 
Προπώληση viva.gr, Public, Ianos, Πα-

πασωτηρίου, 
Seven Spot, Reload 
Stores. Στις 24/4.                         ∆ιαβάστε όλη η συνεντευξή  στο site 

www.athens voice.gr
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PASSION 
POINTS
Κάθε εβδοµάδα τα 

3 top  σηµεία 
της πόλης

Samsung Galaxy A3 
και Galaxy A5 

+ Music Voice @

Belleville @ Floral 
Θεµιστοκλέους 80, 25/4
Σκοτεινή ατµόσφαιρα των cabaret 
του µεσοπολέµου, νοσταλγική δι-
άθεση, λεπτές πινελιές χιούµορ και 
επιρροές jazz, blues, swing.  Πάρε 
µαζί σου το Samsung Galaxy A5 
για τις απαραίτητες selfie µε extra  
λειτουργία «Beauty face». ∆ιορθώ-
νει ατέλειες και κάνει τη ζωή πιο... 
φωτεινή.

Όπενινγκ πάρτι 
@Ταράτσα BIOS
Πειραιώς 84, 23/4, 21.30
 Το πιο κουλ όπενινγκ πάρτι 
ταράτσας µε µουσική που 
επιµελούνται οι Bad Spencer, Chris 
Kontos και Oh Yeah! Χορός κάτω 
από τα αστέρια, ωραία θέα, φρέσκα 
παποτά και όλη η παρέα 
σε αµέτρητες πανοραµικές 
οµαδικές selfies µε τη
νέα λειτουργία wide selfie του 
Samsung Galaxy A5.

τους και οι άνθρωποι που τους οδήγησαν.
Ένα ποτάµι στο 

οποίο µπαίνουµε άλλοτε για να ξεχάσουµε 
κι άλλοτε για να θυµηθούµε. Έτσι, την ώρα 
που διασκεδάζουµε ακούγοντας την αγαπη-
µένη µας µουσική, ακόµη και όταν απλώς α-
κούµε αδιάφορα κάτι, χωρίς να προσέχουµε 
ιδιαίτερα, πάντα υπάρχει η µνήµη µας που 
φορτίζει ανάλογα τη µουσική που ακούµε. 
Άρα πρέπει να προσέχουµε πώς χτίζουµε 
τη «µουσική µας» µνήµη. Ποια είναι τα ακού-
σµατά µας και πόσο γυµνάζουµε τη µνήµη 
µας αυτή, γιατί χρειάζεται κι ένα είδος εκγύ-
µνασης και µύησης για να είµαστε «σωστοί» 
ακροατές. Να ακούµε δηλαδή µε την ψυχή 
µας και όχι αυτό που ταλαιπωρεί την ψυχή 
µας. Γιατί κάτι που ισχύει γενικά, ισχύει 
και για τη µουσική: «Αν δεν ελέγξεις εσύ 
το µυαλό σου, θα το κάνει κάποιος άλ-

Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 210 
8224134. Έναρξη 22.00. Είσοδος €10. 
Προπώληση viva.gr, Public, Ianos, Πα-

πασωτηρίου, 
Seven Spot, Reload 

τους και οι άνθρωποι που τους οδήγησαν.
Ένα ποτάµι στο 

οποίο µπαίνουµε άλλοτε για να ξεχάσουµε 
κι άλλοτε για να θυµηθούµε. Έτσι, την ώρα 
που διασκεδάζουµε ακούγοντας την αγαπη-
µένη µας µουσική, ακόµη και όταν απλώς α-
κούµε αδιάφορα κάτι, χωρίς να προσέχουµε 
ιδιαίτερα, πάντα υπάρχει η µνήµη µας που 
φορτίζει ανάλογα τη µουσική που ακούµε. 
Άρα πρέπει να προσέχουµε πώς χτίζουµε 
τη «µουσική µας» µνήµη. Ποια είναι τα ακού-
σµατά µας και πόσο γυµνάζουµε τη µνήµη 
µας αυτή, γιατί χρειάζεται κι ένα είδος εκγύ-
µνασης και µύησης για να είµαστε «σωστοί» 
ακροατές. Να ακούµε δηλαδή µε την ψυχή 
µας και όχι αυτό που ταλαιπωρεί την ψυχή 
µας. Γιατί κάτι που ισχύει γενικά, ισχύει 
και για τη µουσική: «Αν δεν ελέγξεις εσύ 
το µυαλό σου, θα το κάνει κάποιος άλ-

Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 210 
8224134. Έναρξη 22.00. Είσοδος €10. 
Προπώληση viva.gr, Public, Ianos, Πα-

πασωτηρίου, 

φωτεινή.

της πόλης

Leon of Athens @ 
Gazarte 
Βουτάδων 32-34, 24/4, 22.00
 Ο Leon και η µπάντα του γιορτά-
ζουν ένα χρόνο κυκλοφορίας του 
άλµπουµ του «Global». Μια βραδιά 
γιορτή. Όλοι µαζί, µια παρέα µε 
special guest τον Παύλο Παυλίδη.  
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Τι είναι τελικά το «In-Edit» Festival που κάνει 
τη Θεσσαλονίκη να παραμιλάει; Είναι ένα πα-
γκόσμιο φεστιβάλ μουσικού ντοκιμαντέρ, που 
καταγράφει με την ίδια ειλικρίνεια τις στιγμές δό-
ξας αλλά και τις εντάσεις, τις αποτυχίες, τις συ-
γκινήσεις  και τον παγκόσμιο χαρακτήρα της μου-
σικής, παρά την αλλαγή των αποχρώσεών της 
ανάλογα με τη χώρα, την πόλη ή τη γλώσσα. Δεν 
ξέρω αν κάνει τη Θεσσαλονίκη να παραμιλάει αλ-
λά σίγουρα την κάνει να σιγοτραγουδάει. Όταν τα 
φώτα της αίθουσας χαμηλώνουν μένουν μόνο οι 
νότες και οι στίχοι, που αφηγούνται με μοναδικό 
τρόπο ιστορίες και συναισθήματα.

Πώς πήρες την πρωτοβουλία να αναλάβεις τη 
διοργάνωση (και τη δημιουργία) αυτού του 
φεστιβάλ; Το φεστιβάλ ξεκίνησε πριν 13 χρόνια 
στη Βαρκελώνη, όπου βρισκόμουν για μάστερ 
και δουλειά. Οι ίδιες οι ταινίες με έπεισαν ότι πρέ-
πει να μπει και η Ελλάδα στο χάρτη του In-Edit, 
αυτής της τεράστιας μουσικής πλατφόρμας. Με-
τά από κάποιες προβολές, λοιπόν, και κάποιες συ-
ναντήσεις στην Ισπανία αποφασίσαμε με τους 
συνεργάτες μου στην Parenthesis να κάνουμε το 
μεγάλο βήμα.

Γιατί «Ιn-Εdit»; Γιατί είναι ιστορίες από  το παρα-
σκήνιο του μουσικού κόσμου. Βγαίνουν μέσα από 
την καρδιά, δεν φορμάρονται και δεν λέγονται 
για να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Μοιάζουν με 
ιστορίες που λες ένα βράδυ σε φίλους μετά από 
ποτό ενώ το ραδιόφωνο ακόμα παίζει. Είναι αυτές 
που ο σκηνοθέτης θα ήθελε να κόψει στο μοντάζ 
για να τις κρατήσει δικές του.

Τον Φεβρουάριο ήσασταν στην Αθήνα. Θα μας 
ξανάρθετε; Εννοείται. Έγινε το πρώτο βήμα και 
σίγουρα θα επιστρέψουμε. Το κοινό της Αθήνας 
αλλά και οι επαγγελματίες αγκάλιασαν το 
φεστιβάλ. Ήδη έχουμε κλείσει το ε-
πόμενο γεγονός.

Αθήνα, Θεσσαλονίκη… Ενδεχομένως σκέφτε-
στε να συμπεριλάβετε και άλλες ελληνικές 
πόλεις στο φεστιβάλ; Το σίγουρο είναι ότι το In-
Edit θα παρουσιάσει ενδιαφέρουσες προτάσεις 
κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς τόσο μέσα από 
προβολές αλλά και  με άλλους τρόπους που σύ-
ντομα θα ανακοινωθούν.

Τι θα δούμε στη Θεσσαλονίκη; Κάτι ιδιαίτερο 
που να έχεις ξεχωρίσει; Τα περισσότερα από 
τα σημαντικά μουσικά ντοκιμαντέρ παγκοσμίως 
στις σκοτεινές αίθουσες του Ολύμπιον. Ο βασικός 
κορμός των ταινιών παραμένει ο ίδιος με την Α-
θήνα. Προσωπικά, η punk σκηνή της Washington 
Dc μέσα από το ντοκιμαντέρ «Salad Days» αλλά 
και η ταινία για τους Spandau Ballet είναι από τις 
αγαπημένες μου. Περιμένω εννοείται την προβο-
λή έναρξης για τους Pulp.

Ντοκιμαντέρ και μουσική, πώς παντρεύονται 
αυτά τα δύο; Το ίδιο το ντοκιμαντέρ σαν κινημα-
τογραφικό είδος έχει ως βασικό συστατικό του 
την αλήθεια και την καταγραφή της. Νομίζω το 
μουσικό ντοκιμαντέρ αποτελεί μια προσπάθεια 
ανάδειξης της ψυχής του μουσικού κόσμου.

Τι να περιμένουμε από το «In-Εdit» festival στο 
μέλλον; Σίγουρα ένα πλήρες ελληνικό διαγωνι-
στικό. Θέλουμε να προσφέρουμε στο κοινό εν-
διαφέρουσες προτάσεις όλο το χρό-
νο. Προτεραιότητά μας είναι να κά-
νουμε σταθερά βήματα και να 
πετύχουμε την ολοκλή-
ρωση της εμπειρίας 
του θεατή. A

Μ
ουσική με εικόνες και κινηματογράφος 

με ήχους. Το In-Edit International Music 

Documentary παντρεύει τις τέχνες και δημι-

ουργεί το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό γεγονός 

της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε από τη Βαρκελώνη το 

2003 και έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύ-

τερα κινηματογραφικά φεστιβάλ του κόσμου. Από 

τις 23 μέχρι και τις 29 Απριλίου μουσικά ντοκιμαντέρ 

περνούν από τις οθόνες του ιστορικού κινηματογρά-

φου «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη και μας γεμίζουν 

με φως, πληροφορίες και ξεχωριστούς ήχους. 

Μετά από ένα πέρασμα που έκανε τον Φεβρουάριο 

στην Αθήνα, το In-Edit πάει Θεσσαλονίκη με ιδιαίτε-

ρη μουσική παρέα. Ο Freddie Mercury, οι Pulp, ο Nick 

Cave, ο Alice Cooper, οι Spandau Ballet, η Punk σκηνή 

της Washington Dc, οι Doors, οι Lamb of God και η 

Aretha Franklin είναι μερικοί μόνο από αυτούς που θα 

μας συντροφεύσουν. Όμως το φεστιβάλ δεν τελειώ-

νει εδώ. Dj sets, μουσικά showcases, συναυλίες μαζί 

με το In-Edit Connect –που αποτελεί ένα professional 

event– ολοκληρώνουν το γεγονός το Σάββατο 25/6  

που κλείνει με ένα μεγάλο πάρτι στο Μπορντελό, με-

τά την τελευταία προβολή του Freddie Mercury στις 

29/4. Η A.V. θα είναι εκεί ως χορηγός επικοινωνίας.

Ο Κωνσταντίνος Κουλουζάκης είναι creative director της εταιρείας Parenthesis και ένας από τους βασι-

κούς διοργανωτές του φεστιβάλ στην Ελλάδα. Του μιλήσαμε για να μάθουμε κάτι παραπάνω.

Δες 
Μουςική!

Της ΑγγελικήΣ ΝικολΑρή
Artwork: ΑθήΝΑ ριζοπούλού

Το μεγαλύτερο φεστιβάλ 
μουσικού ντοκιμαντέρ έρχεται   
στη Θεσσαλονίκη

είναί ίστορίεσ απο το παρασκήνίο 
του μουσίκου κοσμου. 
Βγαίνουν μεσα απο τήν καρδία... 
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°Á CLUB
Σολωµού 13-15, 
210 3305056
23/4: Sonic Jesus. 24/4: 
Sonata Antartika. 26/4: 

Heathens Rage. 29/4: 
Toy, Cave Children.

µ¹ÃS
Πειραιώς 84, 210 3425335
23/4: Μπάιος ταράτσα 
opening. 

¡Ë°¤¹ÁÃ »ÃËª¹ºÃ £¶°ÆÄÃ
Λεωφ. Συγγρού 143, Νέα 
Σµύρνη, 210 9315600
Παρ. Μ. Θεοχάρης.

FLORAL
Θεµιστοκλέους 80, 
210 3800070
24/4: The Temperers. 25/4: 
Belleville.

FUZZ
Πειραιώς 209, Ταύρος, 
210 3450817
25/4: The Thurston Moore 
Band.

GAGARIN
Λιοσίων 205,  211 4112500
25/4: Nightstalker. 

GAZARTE
24/4: Leon Of Athens µε 
καλεσµένο τον Παύλο 
Παυλίδη και support από 
την Αρετή Κοσµίδου. Αfter 
party DJ Spector (Pepper). 
25/4: China Moses.

HALF NOTE
Tριβωνιανού 17, Μετς, 210 
9213310
23-24/4: Ευριδίκη, Ηρώ. 
25-28/4: Aλέκα Κανελ-
λίδου. 

IEÄ° Ã¢Ãª
Iερά Οδός 18-20
25/4: Emma Shapplin, 
Νefeli Walking Undercover 
(Tα εισιτήρια της 3/4 ισχύ-
ουν κανονικά) 

ºËÆÆ°ÄÃ
Hπείρου 48 & Αχαρνών, 
210 8224134
24/4: Mωρά στη Φωτιά. 
25/4: Voices of the Mist 
Fest. Vol. 1. 26/4: Αltar of 
Plagues. 29/4: Αcid King, 
Black Cobra.

ÄÃ»°ÁÆªÃ
Aναξαγόρα 3-5, 216 
7003325
23/4: Georg Gaudy, Andy 
Watts. 24/4: Ten Velvet 
Years Fest. 25/4: Space 
Blanket, The East. 25/4: 

Nous Showcase µε Karen 
Gwyer και Call Super. 
26/4: Swingtastic Rock n’ 
Roll party.

SIX DOGS
Aβραµιώτου 6-8, Μονα-
στηράκι, 210 3210510
23/4: Dirty Fences. 24/4: 
Super Stereo. 25/4: 
Lunatic Medlar. 27/4-3/5: 
A Post Jamboree #2.

ªÆ°ËÄÃª ÆÃË ÁÃÆÃË
Φραντζή & Θαρύπου 35-
37, 210 9226975
Kεντρική Σκηνή  23/4: 
Xaxales. 24/4: N. και Γ. 
Στρατάκης. 25/4: Φ. ∆ελη-
βοριάς. 
Club  23/4: Π. Βουλγα-
ράκη. 24/4: Μ. Πάχου. 
Σάβ. Ηοuse Band.  20/4: 
ΗοLiMelia. 22/4: Μ. Πα-
παδόπουλος. 27/4: A. 
Εµµανουηλίδης. 28/4: B. 
Μπαµπούνης. Plus. 23/4: 
Α. Μπελλές. 24/4: Σ. Γραµ-
µένος. 25/4: Ο. Περίδης.

AΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ 

¹°ÁÃª
Σταδίου 24, 210 3217917
25/4: Σταύρος Λάντσιας 
Quintet.
 
ME¡°ÄÃ »ÃËª¹º¸ª
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 
210 7282000
23/4: ΚΟΑ. 26/4: Eλένη 
Σκάρκου. 27/4: Εnglish 
Chamber Orchestra / 
Quatuor Ardeo.
29/4: Xρίστος Παπαγε-
ωργίου. 

ªÆ¶¡¸ ¡Ä°»»°Æ¿Á º°¹ 
Æ¶ÌÁ¿Á
Συγγρού 107-109, 210 
9005800
29/4: Αdhocracy. ●

»ÃËª¹º¶ª óëèîÛ÷ LIVE

KOVACS
Τουλίπες και αγάπη 

Mετά από αναβολές η Oλλανδή Sharon Kovacs 
έρχεται οριστικά στην Αθήνα µε το πρώτο της ο-
λοκληρωµένο άλµπουµ «Shades of Love» και το 
single «My Love» µε heavy rotation στο ελληνικό 
ραδιόφωνο. Τριπλό support από Αngelica Dusk 
µε το νέο της άλµπουµ «Marionette» και τους 
Greeklish Babylon, The Moka Band.

Βοτανικός Live Stage, Κασσάνδρας 19, 210 
3473835. Έναρξη 20.30. Είσοδος €15, ταµείο €20. 
Προπώληση viva.gr, Public, Παπασωτηρίου, Ιανός, 
Seven Spots, Reload Stores, Ticket House. Στις 24/4

 ¦¶»¦Æ¸ 23
•Summer opening party @ 
Βios. Και η ταράτσα ανοίγει. 
Μουσικές επιλογές από τους 
Chris Kontos, Bad Spencer, 
Oh Yeah.
•Big Fun @ Vibe. Groovy 
beats και sleazy basslines 
από τους DJ Fo, Eliot, Denis 
D’Or.

¦°Ä°ªº¶Ë¸ 24
• Analysis Techno Movement 
Party @ Second Skin.
Technoheads night  στο Red 
Room µε τους George Apergis, 
Rebus, Modok. 
•Amateurboyz @  Six Dogs. To 
pro dance δίδυµο της πόλης 
µαζί µε τον Chevy στα ντεκ 
του six dogs.
•Clouds @ Vice Versa. To 
techno δίδυµο των Clouds 
µαζί µε τον δικό µας Christian 
Cambas 
•Tonny Lasar @ Senza. Στα 
ντεκ του basement οι resident 

DJs του Deltalfalamda, Tonny 
Lasar, Jose Amba και Klaap.  
•(dressed in) Black @ Death 
Disco. Dark wave, minimal 
wave και post punk από τους 
Georges Lab, PanosDread της 
Geheimnis Records, Xristos 
Ieremias, Marilia Fotopoulou 
και τον Leo Skiadas.

ª°µµ°ÆÃ 25
• Vakula @ six d.o.g.s. Mε 
special guest τον Oυκρανό 
mastermind της deep house 
Mikhaylo Vityuk (Firecracker) 
στα ντεκ και τους Sunshine 
Pedro και Locke, νικητή του 
διαγωνισµού Mixtape από το 
project Walk the night.  
•Call Super @ Romantso. 
Μετά το live της Αµερικανί-
δας Κaren Gwyer, στα ντεκ 
o Λονδρέζος παραγωγός 
Call Super. Mαζί του οι Black 
Athena και ο Breakin Moves 
σε ένα back 2 back set.
•Dimitris Papaspyropoulos 

@ Death Disco. Tο µηνιαίο 
last chance party µε new 
wave, electro και EBM. Μαζί 
του οι Leo Skiadas & ExpiK.
•Felizol’s Synth Porn 02 @ six 
d.o.g.s. Στο δεύτερο pocket 
party στο bar αφιερωµένο 
στην πορνογραφία του ηλε-
κτρονικού ήχου. 
•George Fakinos @ Second 
Skin. Kαλεσµένοι του στο 
main floor µε industrial, EBM, 
dubstep, goth oι George Geo 
Kar & Paul Philippou. Στο Red 
Room επιστρέφει ο Dr D µε 
metal, stoner, nu metal.
•Mood Night @ Monastiraki 
Center (Aγ. Ελεούσης 3). Η 
οµάδα Blend προσκαλεί τη 
Nicole Moudaber και τον 
Paul Ritch σε µια techno 
βραδιά. Mαζί τους στα ντεκ οι 
resident DJs του Blend, Mikee 
και Μanolaco.

gdim400@gmail.com

vakula
CLUBBING
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cinevoice
ÇΟ χρόνος 

σταματά για την 

αγάπηÈ
...ισχυρίζεται το ÇΜυστικό 

της ΑνταλάινÈ. Μάλιστα. 

Λέμε εμείς. 

>>> Ο μυθικός Χιλιανός σκηνοθέτης Αλεχάντο 
Χοντορόφκσι επιστρέφει μετά από χρόνια με 

μία ονειρικά αυτοβιογραφική ταινία. «Ο Χορός της 
πραγματικότητας» (La Danza de la Realidad)** είναι μία 
κατά στιγμές μαγευτική, κατά στιγμές άβολα ναΐφ κινη-
ματογραφική εμπειρία. Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθείς 
τη σημασία που έχει για το σκηνοθέτη η δημιουργία της, 
αλλά αυτό το ποιητικό, συχνά γοητευτικό φιλμ είναι άνισο 
και προβληματικό. >>>  Βραβευμένη στο φεστιβάλ Βενε-
τίας πριν δύο χρόνια, η τελευταία ταινία του Τσάι Μινγκ 
Λιανγκ «Αδέσποτα σκυλιά» (Jiao You)** είναι ένα φιλμ που 
απευθύνεται σε υπομονετικούς θεατές που δεν έχουν 
πρόβλημα να κόψουν τους δεσμούς με το παραδοσιακό α-
φηγηματικό σινεμά. Η ιστορία ενός εξαθλιωμένου πατέρα 
που προσπαθεί να ζήσει τα δυο παιδιά του στη σημερινή 
Ταϊπέι, ξετυλίγεται μέσα από όμορφες, αργόσυρτες (αλ-
λά αληθινά αργόσυρτες) σεκάνς. >>> Βασισμένος στην 
αληθινή ιστορία δυο φτωχών μεταναστών, που το 1977 
έκλεψαν το φέρετρο του Τσάρλι Τσάπλιν από τον τάφο 
του και ζήτησαν λύτρα, «Το τίμημα της δόξας» (La Rançon 
de la Gloire)** του Ξαβιέ Μποβουά είναι μία κατά στιγμές 
συμπαθητική και τρυφερή αλλά κυρίως άνευρη dramedy 
με συχνά «τσαπλινικό» ύφος. >>> Ο Κέβιν Κόστνερ είναι 
προπονητής της ομάδας στίβου στη μικρή πόλη ΜακΦάρ-
λαντ στην Καλιφόρνια και θα οδηγήσει τους αθλητές του 
μακριά στο «Πρωταθλητές με ψυχή» της Νίκι Κάρο, που 
είναι βασισμένη σε αληθινή ιστορία. >>> Ο Μάικλ Αλμερέ-
ιντα μεταφέρει τον «Κυμβελίνο» του Σέξπιρ στη σύγχρονη 
Αμερική, στον υπόκοσμο και σε συμμορίες μοτοσικλετι-
στών στην «Αναρχία» (Cymbeline) με πρωταγωνιστές τον 
Ίθαν Χοκ και τον Εντ Χάρις. >>> Μία γυναίκα σε ένα ερημι-
κό σπίτι κι ένας απρόσκλητος φονικός επισκέπτης συνθέ-
τουν τα υλικά της αγωνίας στο θρίλερ του Βασίλη Κατσίκη 
«Παραμονεύοντας» (Lurk). >>> Ο Νίκος Ασλανίδης στο 
ντοκιμαντέρ του «Παράδοξη πατρίδα» αφηγείται την 
ιστορία ενός άντρα του οποίου το χωριό και η οικογένεια 
σφαγιάστηκαν από τους Γερμανούς κι εκείνος βρέθηκε 
τελικά να ζει και να μεγαλώνει τα παιδιά του εκεί.

 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ Τόσες ταινίες, καμιά αληθινά καλή! του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

Σε επιφυλακή (Qui vive) **   

ΣκηνοθεΣίΑ: Μαριάν Ταρντιέ

ΠρωτΑγωνίΣτούν: Ρεντά Κατέμπ, Αντέλ Εξαρ-

χόπουλος, Ρασίντ Ντεμπούζ, Μουσά 

Μανσαλί

Ο Σερίφ είναι ένας εσωστρεφής φύλακας 
σε πολυκατάστημα σε μια επαρχιακή πόλη 
της Γαλλίας, που φιλοδοξεί να γίνει νοσο-
κόμος. Μια παρέα εφήβων που τον ενοχλεί, 
μια νεαρή δασκάλα που θα γνωρίσει τυχαία 
κι ένας παλιός του φίλος μπλεγμένος με 
τον υπόκοσμο θα αλλάξουν την ζωή του. 

Η εξαιρετική ερμηνεία του Ρεντά Κα-
τέμπ (που πρόσφατα είδαμε στο «Μα-
κριά από τους Ανθρώπους») αποτελεί 
το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της 
ταινίας που, ακόμη κι αν στην πορεία 
χτίζεται πάνω στο μοτίβο μιας σχεδόν 
αστυνομικής ιστορίας, είναι στην ου-

σία ένα καλοσχηματισμένο, αληθο-
φανές πορτρέτο του κεντρικού χαρα-
κτήρα της. Η ιστορία του έχει όλες τις 
αποχρώσεις και τις φωτοσκιάσεις, που 
αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα της 
ζωής ενός ήρωα που αν και «συνηθι-
σμένος» δεν παύει να είναι ενδιαφέρο-
ντας και η Ταρντιέ ξέρει πώς να φωτί-
σει εκτός από το εσωτερικό του και την 
μεγάλη εικόνα γύρω του, τον κόσμο 
στον οποίο κινείται. Η αποτύπωση της 
πραγματικότητας του αστικού ιστού 
μιας επαρχιακής πόλης και των χαρα-
κτήρων που κατοικούν τις γειτονιές, 
όπου ζουν οι «αληθινοί άνθρωποι», εί-
ναι ζωντανή και εντυπωσιακή. Μέσα 
από την ιστορία του Σερίφ μπορείς να 
δεις μία ακόμη μεγαλύτερη, που μιλά 
για το πώς οι κοινωνικές, οι οικονομι-
κές και οι συναισθηματικές συνθήκες 
της ζωής των ανθρώπων σαν εκείνον, 
καθορίζουν την «μοίρα» τους  σε μια 
ταινία που περισσότερο από οτιδήπο-
τε άλλο (ερωτική ιστορία, αστυνομικό 
θρίλερ) είναι ένα πετυχημένο δείγμα 
σινεμά με συνείδηση και κοινωνικά 
ευαισθητοποιημένη ματιά. Μπορεί να 
μην έχει το όραμα ή την δύναμη, που 
θα το έκανε αληθινά ξεχωριστό, αλλά 
δεν παύει να είναι γοητευτικό. 

criticÕs CHOICE

H δεύτερη αλήθεια 

(en chance Til) **
ΣκηνοθεΣίΑ: Σουζάνε Μπίερ

ΠρωτΑγωνίΣτούν: Νικολάι Κόστερ  

Βαλντάου, Ούλριχ Τόμσεν,  

Μαρία Μπονεβί

Η ζωή ενός αστυνομικού θα αλλάξει 
δραματικά όταν το μωρό του θα πεθάνει 

ξαφνικά ένα βράδυ κι εκείνος θα πάρει μια παρορμητική και 
απεγνωσμένη απόφαση.

Η Σουζάνε Μπίερ έχει υπογράψει μερικά από εκείνα τα 
δυνατά δράματα, που βοήθησαν το σύγχρονο δανέζικο 
σινεμά να αποκτήσει τη φήμη που έχει σήμερα παγκο-
σμίως. Μόνο που όταν κάνεις κάτι καλά, τείνεις να το 
επαναλαμβάνεις. Κι όταν κάτι σου φέρνει ένα Όσκαρ 
(αυτό της ξενόγλωσσης ταινίας για το «Ίσως, αύριο»), 
τείνεις να το επαναλαμβάνεις ακόμη πιο δραματικά κι 
έντονα. Τόσο ώστε η «Δεύτερη αλήθεια» να περνά τα 
όρια του σκληρού δράματος και να τρέχει ξέφρενα προς 
το φτηνό μελόδραμα δίχως να αντιλαμβάνεται τη δια-
φορά. Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στα ηθικά διλήμματα 
και τα σοβαρά ερωτήματα διασχίζεται με την ευκολία 
μιας δακρύβρεχτης τηλεταινίας κι αν οι άνθρωποι που 
βρίσκονται πίσω από το φιλμ δεν ήταν κατά τα άλλα 
τόσο ικανοί και επαγγελματίες το αποτέλεσμα θα μπο-
ρούσε εύκολα να είναι αξιογέλαστο. Δυστυχώς, είναι 
δύσκολο να πάρεις στα σοβαρά τις ακραίες υπερβολές 
του σεναρίου, ακόμη κι αν το εξαιρετικό καστ κάνει ό,τι 
μπορεί και ακόμη κι αν τα ψήγματα μιας ενδιαφέρου-
σας ηθικής διερώτησης βρίσκονται θαμμένα κάτω από 
τις ευκολίες.  

Το μυστικό της Ανταλάιν 
(The age of adaline) *   

ΣκηνοθεΣίΑ: Λι Τόλαντ Κρίγκερ

ΠρωτΑγωνίΣτούν: Μπλέικ Λάιβλι,  

Μίσιελ Χούισμαν, Χάρισον Φορντ

Η Ανταλάιν είναι 109 ετών αλλά 
η φυσική της εμφάνιση είναι μίας 

γυναίκας 29 ετών, γιατί δεν γερνά 
ποτέ. Προκειμένου να κρατήσει το μυστικό της, ζει μια 
μοναχική ζωή. Μέχρι να γνωρίσει τον κύριο τέλειο. Και 
πλούσιο. Και ευγενή. Και αισθηματία. Και δεν θα μπορέσει 
να αντισταθεί. 

Αν η παραπάνω σύνοψη σας προϊδεάζει για μία αλη-
θινά εξωφρενική ρομαντική μπούρδα, αυτό το οποίο 
σας περιμένει στην οθόνη είναι κάτι παραπάνω. Φα-
νταστείτε ένα τσουνάμι μελοδράματος που παρασύρει 
στην πορεία του κάθε ίχνος λογικής και ωριμότητας 
και ίσως να πάρετε μία ιδέα για το τι ακριβώς είναι το 
«Μυστικό της Ανταλάιν». Με ένα σενάριο που θυμί-
ζει το πιο ακραίο Άρλεκιν που (δεν) διαβάσατε ποτέ 
και με εικόνες που μοιάζουν βγαλμένες από σελίδες 
ιλουστρασιόν περιοδικών, το φιλμ απαιτεί να αφή-
σετε στην είσοδο κάθε αντίρρηση και όλο τον ορθο-
λογισμό που μπορεί να διαθέτετε. Σε αντάλλαγμα θα 
σας προσφέρει μία υπέροχα όμορφη Μπλέικ Λάιβλι, 
κουκλίστικα σκυλάκια, γοητευτικές εικόνες απόλυ-
της κενότητας και ανάλογα με το πόσο σοβαρά θα το 
πάρετε, γερές δόσεις συγκίνησης ή γάργαρα, αβίαστα 
γέλια. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, με τον έναν ή τον 
άλλο τρόπο υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα να το α-
πολαύσετε! 

>>> 
Χοντορόφκσι επιστρέφει μετά από χρόνια με 

μία ονειρικά αυτοβιογραφική ταινία. «

AκΟμη



23 - 29 ΑΠΡΙΛIOY 2015 A.V. 41 

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

ΑθήνΑς
 
Α ΑΒΟΡΑ
Ιπποκράτους 180, Νεάπολη, 2106423271

Σε επιφυλακή Πέμ.-Τετ. 
18:00, 19:30, 21:00 / Η καινού-
ρια φιλενάδα Πέμ.-Τετ. 22:30 

ΑΒΑΝΑ
Κηφισίας 234 &Λυκούργου 3, 
2106756546

Το τίμημα της δόξας Πέμ.-
Τετ. 20:30, 22:30 / Μακριά 
από τους ανθρώπους Πέμ.-
Τετ. 18:45 

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

Αίθ.1 Αναρχία Πέμ.-Τετ. 
20:40, 22:50 / Η συμμορία 
του Παρκούρ Πέμ.-Τετ. 18:30 
/ Επιτέλους φτάσαμε σπίτι 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:30 
Αίθ.2 Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ.-Τετ. 18:15 / Η συμμορία 
του Παρκούρ Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:15 / Σταχτοπούτα (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 16:00 
Αίθ.3 Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ.-Τετ. 20:15 / Παραμονεύ-
οντας Πέμ.-Τετ. 18:00, 23:00 
/ Winx Club: Το μυστήριο του 
ωκεανού (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
16:00 
Αίθ.4 Νυχτερινή καταδίωξη 
Πέμ.-Τετ. 22:40 / Η καινούρια 
φιλενάδα Πέμ.-Τετ. 18:20, 
20:30 / Σον το πρόβατο: Η 
ταινία Σάβ.-Κυρ. 16:30 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ
Βασ. Σοφίας 124, Αμπελόκηποι, 
2107782122

Αίθ.1 Αναρχία Πέμ.-Τρ., 
18:40, 20:40, 22:40 Κλειστό 
(λόγω πρεμιέρας) Τετ. 
Αίθ.2 Η καινούρια φιλενάδα 
Πέμ.-Τρ., 18:10, 20:20 / Με 
σειρά εξαφάνισης Πέμ.-Τρ., 
22:30 Κλειστό (λόγω πρε-
μιέρας) Τετ. 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ Cinepolis
Ζησιμοπούλου 7 & Ι. Μεταξά, Γλυφάδα, 
2108983238

Αίθ.1 Αναρχία Πέμ.-Τετ. 
18:40, 20:40, 22:40 / Annie 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:20 
Αίθ.2 Η καινούρια φιλενάδα 
Πέμ.-Τετ. 18:20 / Μαχητές 
των δρόμων 7 Πέμ.-Τετ. 
22:50 / Νυχτερινή καταδίωξη 
Πέμ.-Τετ. 20:30 
Αίθ.3 Η συμμορία του Παρ-
κούρ Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:00, 
23:00 / Σταχτοπούτα (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 16:50 
Αίθ.4 Η δεύτερη αλήθεια 
Πέμ.-Τετ. 18:20, 20:20, 22:20 
/ Winx Club: Το μυστήριο του 
ωκεανού (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
16:30 

ΑΙΓΛΗ
Λεωφ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι, 
2106841010

Αίθ.1 Η καινούρια φιλενάδα 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 22:30 
Αίθ.2 Με σειρά εξαφάνισης 
Πέμ.-Τετ. 22:40 / Η δεύτερη 
αλήθεια Πέμ.-Τετ. 18:40, 
20:40 / Annie (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 16:30 

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

Το μυστικό της Ανταλάιν Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:10, 22:20 

Α ΛΚ ΥΟΝΙΣ ne W sTAR ART 
CinemA
Ιουλιανού 42-46, πλ. Βικτωρίας (Με-
τρό Βικτώρια), Αθήνα, 210 8220008

Ο τρίτος άνθρωπος Πέμ. Παρ. 
Σάβ. Τρ. Τετ. 22:30 / Αταλάντη 
Πέμ. Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:00  / Παράδοξη πατρί-
δα Πέμ. Παρ., Σάβ., Τρ., Τετ. 
18:30, 21:30 / Δύο παιδιά της 
γειτονιάς Πέμ. Παρ., Σάβ., 
Τρ., Τετ. 20:00 Κλειστό Κυρ. / 
Κολαστήριο Δευτ., 20:30 / Οι 
αρμονίες του Werckmeister 
Δευτ., 22:30 

ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦΟΣ 2+1
Αγ. Στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι,  
2105813470

Αίθ.1 Σε επιφυλακή Πέμ.-Τετ. 
17:30, 19:00 / Η καινούρια 
φιλενάδα Πέμ.-Τετ. 20:30, 
22:30 
Αίθ.2 Παραμονεύοντας Πέμ.-
Τετ. 22:00 / Μακριά από τους 
ανθρώπους Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:00 

Α ΣΤΟΡ
Σταδίου 28, Αθήνα, Μετρό Πανεπιστή-
μιο, 2103211950

Τα κορίτσια Πέμ.-Τετ. 17:45 / 
Ο χορός της πραγματικότητας 
Πέμ. Παρ., Σάβ., Κυρ., Τρ., 
Τετ. 19:45, 22:15 

Α ΣΤ Υ
Κοραή 4, Αθήνα, 2103221925

Αδέσποτα σκυλιά Πέμ.-Τετ. 
17:50, 20:20, 22:40 

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

Αίθ.1 Τα δικά μας παιδιά Πέμ.-
Τετ. 18:10 / Η δεύτερη αλήθεια 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:10 
Αίθ.2 Σε επιφυλακή Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:15 / Το αλάτι της 
γης Πέμ.-Τετ. 22:30 

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

Η δεύτερη αλήθεια Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:30, 22:30 

ΒΑΡΚΙΖ Α
Θάσου 22, 2108973926

Αίθ.1 Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ.-Τετ. 18:30 / Αναρχία 
Πέμ.-Τετ. 20:45, 22:40 / Winx 
Club: Το μυστήριο του ωκεα-
νού (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:00 
Αίθ.2 Σταχτοπούτα (μτγλ.) 
Πέμ.-Τετ. 18:40 / Τίποτα 
δεν τελειώνει κύριε Κόλινς 
Πέμ.-Τετ. 20:40 / Νυχτερινή 
καταδίωξη Πέμ.-Τετ. 22:40 
/ Επιτέλους φτάσαμε σπίτι 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:00 

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

Το μυστικό της Ανταλάιν Πέμ.-
Τετ. 18:30, 20:30, 22:30 

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

Αίθ.1 Η απαγωγή του κου 
Heineken Πέμ.-Τετ. 20:45 
/ Annie (μτγλ.) Πέμ. Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 15:40, 18:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 13:10, 15:40, 18:00 
/ Η επιστροφή των νεκρών 
Πέμ.-Τετ. 22:50 
Αίθ.2 Νυχτερινή καταδίωξη 
Πέμ. Παρ., Δευτ., Τρ., 15:10, 
17:30, 20:00, 22:20 / Σάβ.-
Κυρ. 12:30, 15:10, 17:30, 
20:00, 22:20 / Τετ. 17:00, 
23:40 
Αίθ.3 Σταχτοπούτα (μτγλ.) 
Πέμ. Παρ., Δευτ., Τρ., 15:20, 
17:40 / Σάβ.-Κυρ. 13:00, 
15:20, 17:40 / Τετ. 16:30 / Μα-
χητές των δρόμων 7 Πέμ.-Τρ., 
20:20, 23:10 / Τετ. 19:10, 22:00 
Αίθ.4 Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ. Παρ., Δευτ., Τρ., 16:10, 
19:10, 22:00 / Σάβ.-Κυρ. 
13:20, 16:10, 19:10, 22:00 / 
Τετ. 16:10, 23:30 
Αίθ.5 Το μυστικό της Ανταλάιν 
Πέμ. Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:20, 18:40, 21:00, 23:20 
/ Σάβ.-Κυρ. 14:00, 16:20, 
18:40, 21:00, 23:20 
Αίθ.6 Babadook:  Οι σελίδες 
του τρόμου Πέμ.-Τρ., 21:40, 
23:50 / Τετ. 00:20 / Πρωτα-
θλητές με ψυχή Πέμ. Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:00, 19:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 13:15, 16:00, 19:00 
/ Νυχτερινή καταδίωξη Τετ. 
22:00 
Αίθ.7 Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ.-Τετ. 18:10, 21:10, 00:10 
Αίθ.8 Επιτέλους φτάσαμε 
σπίτι (μτγλ.) Πέμ. Παρ., 
Δευτ., Τρ., 15:50, 17:50 / 
Σάβ.-Κυρ. 13:50, 15:50, 17:50 
/ Το μυστικό της Ανταλάιν 
Πέμ.-Τρ., 19:50, 22:10 / Τετ. 
17:10, 23:50 
Αίθ.9 Επιτέλους φτάσαμε σπί-
τι (μτγλ.) Πέμ. Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 15:00, 17:00 / Σάβ.-
Κυρ. 12:50, 15:00, 17:00 
/ Αναρχία Πέμ.-Τετ. 
19:20, 21:50, 00:00 
Αίθ.10 Child 44 
Πέμ.-Τετ. 16:45, 
19:40, 22:30 / 
Σον το πρόβατο: Η 
ταινία Σάβ.-Κυρ. 
12:40, 14:45 
Αίθ.11 Μπομπ 
Σφουγγαράκης: 
Έξω απ’ τα νερά 
του (μτγλ.) Πέμ. 
Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 16:50 / Σάβ.-
Κυρ. 12:20, 14:20, 
16:50 / Νυχτερινή κα-
ταδίωξη Πέμ.-Τετ. 21:20 
/ Φ.Λ.Ο.Μ.Π.Α. Πέμ.-Τετ. 

18:50, 23:40 
Αίθ.12 Winx Club: Το μυστή-
ριο του ωκεανού (μτγλ.) Πέμ. 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 15:30, 
17:20 / Σάβ.-Κυρ. 13:40, 
15:30, 17:20 / Η συμμορία του 
Παρκούρ Πέμ.-Τετ. 19:30, 
21:30, 23:30 
Αίθ.13 Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ.-Τετ. 20:00 / Child 44 
Πέμ.-Τετ. 23:00 
Αίθ.14 Το μυστικό της Ανταλά-
ιν Πέμ.-Τετ. 19:15, 22:00  
   
VillAGe 5 CinemAs pAGRATi 
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, Παγκράτι, 
14848

Αίθ.1 Το μυστικό της Ανταλάιν 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:15, 23:30 
/ Winx Club: Το μυστήριο του 
ωκεανού (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
17:10 
Αίθ.2 Νυχτερινή καταδίωξη 
Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:30 / Annie 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:45 
Αίθ.3 Babadook:  Οι σελίδες 
του τρόμου Πέμ.-Τετ. 23:20 
/ Child 44 Πέμ.-Τετ. 20:40 
/ Επιτέλους φτάσαμε σπίτι 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 18:30 
Αίθ.4 Αναρχία Πέμ.-Τετ. 
19:30, 21:40, 23:45 / Μπομπ 
Σφουγγαράκης: Έξω απ’ τα 
νερά του (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
17:30 
Αίθ.5 Μαχητές των δρόμων 
7 Πέμ.-Τετ. 20:20, 23:10 / 
Σταχτοπούτα (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 18:00 

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

Αίθ.1 Επιτέλους φτάσαμε 
σπίτι (μτγλ.) Πέμ. Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00 / Σάβ.-
Κυρ. 15:00, 17:00 / Νυχτερινή 
καταδίωξη Πέμ.-Τετ. 19:10, 
21:30, 23:50 
Αίθ.2 Child 44 Πέμ.-Τετ. 
18:50, 21:40 / Winx Club: Το 
μυστήριο του ωκεανού (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 15:00, 16:50 
Αίθ.3 Φ.Λ.Ο.Μ.Π.Α. Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:10, 23:30 / Μπομπ 
Σφουγγαράκης: Έξω απ’ τα 
νερά του (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
16:40 
Αίθ.4 Επιτέλους φτάσαμε 
σπίτι (μτγλ.) Πέμ. Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00 / Σάβ.-
Κυρ. 16:00, 18:00 / Αναρχία 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:10, 00:20 
Αίθ.5 Μπομπ Σφουγγαράκης: 
Έξω απ’ τα νερά του (μτγλ.) 
Πέμ. Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:30 / Σάβ.-Κυρ. 15:30, 
17:30 / Babadook: Οι σελίδες 
του τρόμου Πέμ.-Τετ. 19:50, 
22:00, 00:00 
Αίθ.6 Το μυστικό της Ανταλάιν 
Πέμ.-Τετ. 18:40, 21:00, 23:20 
Αίθ.7 Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 21:20, 00:10 
Αίθ.8 Το μυστικό της Ανταλάιν 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:20 
Αίθ.9 Αναρχία Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:10  

VillAGe ATHens meTRo mAll 
Λεωφ. Βουλιαγμένης 276, Άγιος 
Δημήτριος, 14848

Αίθ.1 Σταχτοπούτα (μτγλ.) 
Πέμ. Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
15:50 / Σάβ.-Κυρ. 13:20, 15:50 
/ Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ.-Τετ. 18:15, 21:10, 00:00 
Αίθ.2 Επιτέλους φτάσαμε 
σπίτι (μτγλ.) Πέμ. Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:20, 18:30 
/ Σάβ.-Κυρ. 12:20, 14:20, 
16:20, 18:30 / Νυχτερινή 
καταδίωξη Πέμ.-Τετ. 20:30, 
23:00 
Αίθ.3 Επιτέλους φτάσαμε 
σπίτι (μτγλ.) Πέμ. Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00 / Σάβ.-
Κυρ. 13:00, 15:00, 17:00 / 
Νυχτερινή καταδίωξη 
Πέμ.-Τετ. 22:00 / 

Child 44 Πέμ.-Τετ. 19:00 
Αίθ.4 Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ.-Τετ. 19:45, 22:30 / Winx 
Club: Το μυστήριο του ωκεα-
νού (μτγλ.) Πέμ. Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 15:30, 17:45 / Σάβ.-
Κυρ. 13:40, 15:30, 17:45 
Αίθ.5 Annie (μτγλ.) Πέμ. 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:45 / 
Σάβ.-Κυρ. 14:00, 16:45 / Το 
μυστικό της Ανταλάιν Πέμ.-
Τετ. 19:20, 21:40, 00:10  

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

Αίθ.1 Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 23:20 
Αίθ.2 Νυχτερινή καταδίωξη 
Πέμ.-Τετ. 19:40, 22:15 
Αίθ.3 Η Τριλογία της από-
κλισης: Ανταρσία Πέμ.-Τετ. 
20:45, 23:15 / Επιτέλους φτά-
σαμε σπίτι (μτγλ.) Πέμ. Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:40 / 
Σάβ. 16:30, 18:40 
Αίθ.4 Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ.-Τετ. 21:10, 00:00 / Winx 
Club: Το μυστήριο του ωκεα-
νού (μτγλ.) Πέμ. Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00, 19:00 / 
Σάβ. 15:00, 17:00, 19:00 
Αίθ.5 Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ.-Τετ. 17:40, 20:30, 23:20 
Αίθ.6 Επιτέλους φτάσαμε 
σπίτι (μτγλ.) Πέμ. Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:30 / Σάβ. 
15:20, 17:30 / Child 44 Πέμ.-
Τετ. 19:45, 22:30 
Αίθ.7 Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ.-Τετ. 17:00, 19:50, 22:40 
Αίθ.8 Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ.-Τετ. 19:20, 22:10 / Winx 
Club: Το μυστήριο του ωκεα-
νού (μτγλ.) Σάβ. 16:00 
Αίθ.9 Νυχτερινή καταδίωξη 
Πέμ.-Τετ. 21:20, 23:50 / 
Annie (μτγλ.) Πέμ. Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:45 / 
Σάβ. 16:20, 18:45 
Αίθ.10 Το μυστικό της Αντα-
λάιν Πέμ.-Τετ. 19:10, 21:45, 
00:15 
Αίθ.11 Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ.-Τετ. 18:50, 21:40 
Αίθ.12 Σταχτοπούτα (μτγλ.) 
Πέμ. Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:20 / Σάβ. 16:10, 18:20 / 
Νυχτερινή καταδίωξη 
Πέμ.-Τετ. 20:40, 23:10 
Αίθ.13 Φ.Λ.Ο.Μ.Π.Α. Πέμ.-
Τετ. 18:30, 20:50, 23:00 
Αίθ.14 Νυχτερινή καταδίωξη 
Πέμ.-Τετ. 17:10, 19:40, 22:15 
Αίθ.15 Αναρχία Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:10, 22:20, 00:30 
Αίθ.16 Child 44 Πέμ.-Τετ. 
18:15, 21:00, 23:45 / Σον το 
πρόβατο: Η ταινία Σάβ. 16:15 
Αίθ.17 Πρωταθλητές με 
ψυχή Πέμ.-Τετ. 17:15, 20:00 
/ Babadook: Οι σελίδες του 
τρόμου Πέμ.-Τετ. 22:45 
Αίθ.18 Annie (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 17:20 / Η επιστροφή των 
νεκρών Πέμ.-Τετ. 20:15, 
22:15, 00:20 
Αίθ.19 Σταχτοπούτα (μτγλ.) 
Πέμ.-Τετ. 17:10, 19:30 / Η 
απαγωγή του κου Heineken 
Πέμ.-Τετ. 21:50, 00:10 
Αίθ.20 Σον το πρόβατο: 
Η ταινία Πέμ. Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:15 / Σάβ. 
15:15, 17:15 / Η συμμορία του 
Παρκούρ Πέμ.-Τετ. 19:15, 
21:30, 23:40       

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

Αίθ.1 Το τίμημα της δόξας 
Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:20, 22:30 
Αίθ.2 Μακριά από τους 
ανθρώπους Πέμ.-Τετ. 18:15, 
20:15, 22:15 

GA Z ARTe
Βουτάδων 34, Γκάζι, 2103452277

Μακριά από τους ανθρώπους 

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

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

Αίθ.1 Το μυστικό της Ανταλάιν 
Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:30 /  
Επιτέλους φτάσαμε σπίτι 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 18:10 
Αίθ.2 Φ.Λ.Ο.Μ.Π.Α. Πέμ.-Τετ. 
19:50 / Child 44 Πέμ.-Τετ. 
22:00 

Δ ΑΝΑΟΣ
Λεωφ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου,  
2106922655

Αίθ.1 Η δεύτερη αλήθεια 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:10, 22:20 
Αίθ.2 Το αλάτι της γης Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:15 / Τα δικά μας 
παιδιά Πέμ.-Τετ. 18:00 

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14,Μαρούσι, 2108028587

Μακριά από τους ανθρώπους 
Πέμ.-Κυρ. 20:20 / Δευτ.,-Τετ. 
18:20 / Με σειρά εξαφάνισης 
Πέμ.-Τετ. 22:20 / Τα δικά 
μας παιδιά Πέμ.-Κυρ. 18:20 
/ Το αλάτι της γης Δευτ.,-Τετ. 
20:20 

Ε Λ ΛΗ
Ακαδημίας 64, Αθήνα, 2103632789

Η δεύτερη αλήθεια Πέμ.-Τετ. 
17:50, 20:00, 22:10 

ΕΜΠΑ ΣΣ Υ noVA oDeon
Πατρ.  Ιωακείμ 5 & Ηροδότου, Κολωνά-
κι, 2107215944

Το μυστικό της Ανταλάιν Πέμ.-
Τετ. 20:10, 22:30 / Επιτέλους 
φτάσαμε σπίτι (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 18:00 

ΙΛΙΟΝ DiGiTAl CinemA
Τροίας 34 & Πατησίων 113, 2108810602

Το αλάτι της γης Πέμ.-Τετ. 
18:45 / Μακριά από τους 
ανθρώπους Πέμ.-Τετ. 20:30, 
22:30 

ΙΝΤΕ Α Λ
Πανεπιστημίου 46, Αθήνα, 2103826720

Παραμονεύοντας Πέμ.-Τετ. 
22:00 / Το τίμημα της δόξας 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 19:45 

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

Αίθ.1 Το μυστικό της Ανταλάιν 
Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:10, 22:30 
/ Σον το πρόβατο: Η ταινία 
Σάβ.-Κυρ. 16:00 
Αίθ.2 Τα δικά μας παιδιά 
Πέμ.-Τετ. 18:30 / Η καινούρια 
φιλενάδα Πέμ.-Τετ. 20:30, 
22:45 / Σταχτοπούτα (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 16:15 

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemA x Cl Ass Cy TA
Δροσίνη 6 (απέναντι από Βάρσο ), 
Κηφισιά, 2106231601

Η δεύτερη αλήθεια Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:15, 22:30 / Επιτέ-
λους φτάσαμε σπίτι (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 16:00 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕ ΑΤΡΟ Λ ΑΜΠΡΟΣ 
Κ ΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ Σ - ΡΕΝΑ ΒΛ Α-
ΧΟΠΟΥΛΟΥ
Κουντουριώτη 40 & Μυριοφύτου 55, 
Αιγάλεω, 2105911390-370

Αναρχία Πέμ.-Τετ. 18:30, 
20:30, 22:30 / Επιτέλους 
φτάσαμε σπίτι (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 16:45 

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ FilmCenTeR
Λεωφ. Συγγρού 106, 210 9215305

Σε επιφυλακή Πέμ.-Τετ. 
19:30, 21:00, 22:30 

ΝΑΝΑ CinemA x Cy TA
Λεωφ. Βουλιαγμένης 179 Δάφ-
νη,(στάση Μετρό Άγ.Ιωάννης), 
2109703158

Αίθ.1 Σον το πρόβατο: Η ταινία 
Πέμ. Σάβ., Κυρ., Τετ. 17:00 / 
Μαχητές των δρόμων 7 Πέμ.-
Τετ. 18:40, 21:30 
Αίθ.2 Επιτέλους φτάσαμε 
σπίτι (μτγλ.) Πέμ. Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:45 / Σάβ.-
Κυρ. 16:45, 18:45 / Νυχτερινή 
καταδίωξη Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:15 
Αίθ.3 Παραμονεύοντας Πέμ.-
Τετ. 22:30 / Μακριά από τους 
ανθρώπους Πέμ.-Τετ. 18:15 / 
Η καινούρια φιλενάδα 
Πέμ.-Τετ. 20:15 / Μπομπ 

Σφουγγαράκης: Έξω απ’ τα 
νερά του (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
16:15 
Αίθ.4 Μαχητές των δρόμων 
7 Πέμ.-Τετ. 20:15, 23:00 / 
Σταχτοπούτα (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 18:00 
Αίθ.5 Αναρχία Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:45 / Η καινούρια 
φιλενάδα Πέμ.-Τετ. 18:15 
/ Annie (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
15:45 
Αίθ.6 Winx Club: Το μυστήριο 
του ωκεανού (μτγλ.) Πέμ. 
Σάβ., Κυρ., Τετ. 17:00 / Η συμ-
μορία του Παρκούρ Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:15, 23:30   

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

Το μυστικό της Ανταλάιν 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:15, 22:30 
/ Επιτέλους φτάσαμε σπίτι 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:00 

oDeon Kosmopolis mApoyΣi 
Λεωφ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 14560

Αίθ.1 Amore Mio Πέμ.-Τετ. 
20:10, 22:30 / Σταχτοπούτα 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:30 
Αίθ.2 Winx Club: Το μυστήριο 
του ωκεανού (μτγλ.) Πέμ.-
Κυρ. 18:30 / Νυχτερινή κατα-
δίωξη Πέμ.-Τετ. 20:40, 23:10 
Αίθ.3 Επιτέλους φτάσαμε 
σπίτι (μτγλ.) Πέμ.-Κυρ. 18:10 
/ Φ.Λ.Ο.Μ.Π.Α. Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:50 
Αίθ.4 Τίποτα δεν τελειώνει 
κύριε Κόλινς Πέμ.-Τετ. 19:40 
/ Νυχτερινή καταδίωξη 
Πέμ.-Τετ. 22:10 / Επιτέλους 
φτάσαμε σπίτι (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 17:10 
Αίθ.5 Babadook: Οι σελίδες 
του τρόμου Πέμ.-Τετ. 19:10 / 
Child 44 Πέμ.-Τετ. 21:20 
Αίθ.6 Μαχητές των δρόμων 
7 Πέμ.-Τρ., 21:00 / Τετ. 22:50 
/ Η Τριλογία της απόκλισης: 
Ανταρσία Σάβ.-Κυρ. 18:20 
Αίθ.7 Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ.-Τετ. 22:00 / Πρωταθλη-
τές με ψυχή Πέμ.-Τετ. 19:20 
Αίθ.8 Η συμμορία του Παρ-
κούρ Πέμ.-Κυρ. 18:50, 20:50, 
23:00 / Δευτ.,-Τετ. 20:50, 
23:00 
Αίθ.9 Child 44 Πέμ. Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:00, 23:00 
/ Σάβ.-Κυρ. 17:00, 20:00, 
23:00 
Αίθ.10 Annie (μτγλ.) Πέμ.-
Κυρ. 18:40 / Αναρχία Πέμ.-
Τετ. 21:10, 23:20 
Αίθ.11 Το μυστικό της Αντα-
λάιν Πέμ.-Κυρ. 18:00, 20:20, 
22:40 / Δευτ.,-Τετ. 20:20, 
22:40 
Αίθ.12 Μαχητές των δρόμων 
7 Πέμ.-Τρ., 19:50, 22:50 / Τετ. 
21:00 / Πάντινγκτον (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 17:20  

oDeon ΟΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, Αθήνα, 2103622683

Αίθ.1 Το μυστικό της Ανταλάιν 
Πέμ. Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
20:20, 22:40 / Σάβ.-Κυρ. 
18:00, 20:20, 22:40 
Αίθ.2 Annie (μτγλ.) Πέμ. 
Παρ., Δευτ., 19:30 / Σάβ.-
Κυρ. 17:10 / Νυχτερινή 
καταδίωξη Πέμ.-Τετ. 22:10 
/ Amore Mio Σάβ., Κυρ., Τρ., 
Τετ. 19:40 

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

Αίθ.1 Το μυστικό της Ανταλάιν 
Πέμ. Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
20:20, 22:40 / Σάβ.-Κυρ. 
18:00, 20:20, 22:40 
Αίθ.2 Amore Mio Πέμ.-Τετ. 
19:40 / Μαχητές των δρόμων 
7 Πέμ.-Τετ. 22:00 
Αίθ.3 Η συμμορία του Παρ-
κούρ Πέμ. Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 20:10, 22:20 / Σάβ.-Κυρ. 
17:50, 20:10, 22:20 
Αίθ.4 Επιτέλους φτάσαμε 
σπίτι (μτγλ.) Πέμ.-Κυρ. 18:30 
/ Νυχτερινή καταδίωξη Πέμ.-
Τετ. 20:40, 23:10 
Αίθ.5 Annie (μτγλ.) Πέμ.-
Κυρ. 18:40 / Αναρχία Πέμ.-
Τετ. 21:10, 23:20 
Αίθ.6 Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ.-Τετ. 19:50, 22:50 
Αίθ.7 Winx Club: Το μυστήριο 
του ωκεανού (μτγλ.) Πέμ.-
Κυρ. 18:50 / Μαχητές των 
δρόμων 7 Πέμ.-Τετ. 21:00 
Αίθ.8 Φ.Λ.Ο.Μ.Π.Α. Πέμ.-Τετ. 
19:30, 21:40 
Αίθ.9 Babadook: Οι σελίδες 
του τρόμου Πέμ.-Κυρ. 19:20 
/ Νυχτερινή καταδίωξη Πέμ.-
Τετ. 22:10 / Annie (μτγλ.) 
Δευτ., 19:40 
Αίθ.10 Child 44 Πέμ.-Τετ. 

20:00, 23:00   
  
ΟΣΚ ΑΡ DiGiTAl
Αχαρνών 330, Κ. Πατήσια, 2102281563

Η καινούρια φιλενάδα Πέμ.-
Τετ. 18:10, 20:10 / Ο χορός της 
πραγματικότητας Πέμ.-Τετ. 
22:10 

ΠΑ Λ Α Σ
Υμηττού 109, Παγκράτι, 210 7511868

Ο κήπος του Γιάλομ: Η φιλο-
σοφία μιας ζωής Πέμ.-Τετ. 
20:40 / Το αλάτι της γης Πέμ.-
Τετ. 18:50, 22:30 

ΠΤΙ ΠΑ Λ ΑΙ
Ριζάρη 24, Παγκράτι, 2107253915

Η καινούρια φιλενάδα Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:05, 22:10 

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΛΟΜΑ)
Μεσογείων 232 & Βεντούρη,  
Χολαργός, 2106525122

Το μυστικό της Ανταλάιν Πέμ.-
Τετ. 18:10, 20:20, 22:30 

ΣΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, Πλατεία Αγίας Τριάδος, 
Αργυρούπολη,  2109927447

Καμίλ Κλοντέλ 1915 Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:30 / Η ζωή είναι 
ωραία με τα μάτια κλειστά 
Πέμ.-Τετ. 19:00 

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

Αίθ.1 Ο χορός της πραγμα-
τικότητας Πέμ.-Τετ. 18:45, 
21:00 
Αίθ.2 Παραμονεύοντας Πέμ.-
Τετ. 22:20 / Μακριά από τους 
ανθρώπους Πέμ.-Τετ. 18:30, 
20:20 

sTeR CinemAs
Λεωφ. Δημοκρατίας 67α, 
Εμπορικό κέντρο ESCAPE, Ίλιον, 801 
801 7837, 210 8092690
 
Αίθ.1 Μαχητές των δρόμων 7 
Πέμ. Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:00, 21:00 / Σάβ. 18:00, 
21:00, 00:00 / Winx Club: Το 
μυστήριο του ωκεανού (μτγλ.) 
Σάβ. 15:30 / Κυρ. 13:30, 15:30 
Αίθ.2 Επιτέλους φτάσαμε 
σπίτι (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 / Μαχητές των δρόμων 
7 Πέμ.-Τετ. 20:00, 23:00 
Αίθ.3 Φ.Λ.Ο.Μ.Π.Α. Πέμ. 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:15 / 
Σάβ. 15:15, 17:15 / Κυρ. 13:15, 
15:15, 17:15 / Η συμμορία του 
Παρκούρ Πέμ.-Τετ. 19:15, 
21:15, 23:15 
Αίθ.4 Σον το πρόβατο: Η 
ταινία Πέμ. Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 16:30 / Σάβ. 14:30, 16:30 
/ Κυρ. 12:30, 14:30, 16:30 / 
Νυχτερινή καταδίωξη Πέμ.-
Τετ. 18:15, 20:30 / Child 44 
Πέμ.-Τετ. 22:45 
Αίθ.5 Μπομπ Σφουγγαράκης: 
Έξω απ’τα νερά του (μτγλ.) 
Πέμ. Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:00 / Σάβ. 15:00, 17:00 / 
Κυρ. 13:00, 15:00, 17:00 / Μα-
χητές των δρόμων 7 Πέμ.-Τετ. 
19:00, 22:00 
Αίθ.6 Annie (μτγλ.) Πέμ. 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:10 / 
Σάβ. 14:40, 17:10 / Κυρ. 12:20, 
14:40, 17:10 / Αναρχία Πέμ.-
Τετ. 19:30, 21:30, 23:30 
Αίθ.7 Επιτέλους φτάσαμε σπί-
τι (μτγλ.) Πέμ. Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 16:10 3D / Σάβ. 14:10 
3D, 16:10 3D / Κυρ. 12:10 3D, 
14:10 3D, 16:10 3D / Το μυστι-
κό της Ανταλάιν 
Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:20, 22:30  

sTUDio ne W sTAR ART CinemA
Σταυροπούλου 33 , Πλ. Αμερικής 
2108640054

Ενας Αμερικανός φίλος 
Πέμ.-Τετ. 22:30 / Το αίμα 
του ποιητή Πέμ.-Τετ. 18:00 / 
Παράδοξη πατρίδα Πέμ.-Τετ. 
19:15 / Τα φτερά του έρωτα 
Πέμ.-Τετ. 20:15 

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

Αίθ.1 Τα δικά μας παιδιά Πέμ. 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:20 / 
Κυρ. 18:20 [12:00-Η ελπίδα 
για φως] / Η δεύτερη αλήθεια 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:00 / Στη 
φωλιά του χρόνου Παρ., 18:00 
Αίθ.2 Με σειρά εξαφάνισης 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 21:45 

ΤΙΤΑΝΙΑ CinemA x
Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέους 5, 
Αθήνα, 210 3811147

Το τέλος της Αγίας Πετρούπο-
λης Πέμ.-Τετ. 18:15 / Θύελλα 
στην Ασία Πέμ.-Τετ. 21:45 / Η 
μάνα Πέμ.-Τετ. 20:00 

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

Αίθ.1 Αναρχία Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:30, 22:40 / Επιτέ-
λους φτάσαμε σπίτι (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 16:45 
Αίθ.2 Child 44 Πέμ.-Τετ. 
17:30, 20:00, 22:30  

ΤΡΙΑΝΟΝ FilmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101, 
2108222702

Με σειρά εξαφάνισης Πέμ. 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τετ. 22:15 
/ Τα δικά μας παιδιά Πέμ. 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τετ. 20:30 
/ Τα κορίτσια Πέμ. Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τετ. 18:15 Κλειστό 
Κυρ., Τρ. 

ΦΟΙΒΟΣ DiGiTAl CinemA
Εθν. Αντιστάσεως 1, στάση ΜΕΤΡΟ 
Περιστέρι, 2105711105

Το μυστικό της Ανταλάιν Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:20, 22:30 /  
Επιτέλους φτάσαμε σπίτι 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:15 

 
ΠροΑςτίων

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

Τίποτα δεν τελειώνει κύριε 
Κόλινς Πέμ.-Τρ., 21:00 / Τετ. 
19:00 [21:15-Ταινίες μικρού 
μήκους Θεσσαλονίκης] / 
Επιτέλους φτάσαμε σπίτι 
(μτγλ.) Παρ.,-Κυρ. 18:00 

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

Τα δεσμά του Διαβόλου Πέμ.-
Κυρ. 19:00, 21:00 Κλειστό 
Δευτ.,-Τετ. 

ΜΑΓΙΑ
Αβάντων 83 & Ιατρίδου, Χαλκίδα,  
22210 25625

Με σειρά εξαφάνισης Πέμ.-
Τετ. 22:30 / Annie (μτγλ.) 
Πέμ.-Τετ. 17:30 / Babadook: 
Οι σελίδες του τρόμου Πέμ.-
Τετ. 20:15 

ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ-ΟΝΑΡ ΔΗΜ.  
ΚΙΝ/ΦΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Αγ. Παρασκευής 40, Ανάκασα- Αγ. 
Ανάργυροι, 2102639208

Το παιχνίδι της μίμησης Πέμ.-
Τετ. 19:30, 21:30 

ΠείρΑίΑ

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΟΝΕΙΡΟ
Πειραιώς & Χρυσοστόμου Σμύρνης 
84 (απέναντι από FACTORY OUTLET), 
2104830330

Με σειρά εξαφάνισης Πέμ. 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00, 
21:15 / Σάβ.-Κυρ. 21:15 / 
Annie (μτγλ.) Σάβ. 15:00, 
17:00, 19:00 / Κυρ. 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 19:00 

ΖΕΑ DiGiTAl CinemA
Χαρ. ΤρΙκούπη 39, Πασαλιμάνι, Πειραι-
άς, 2104521388

Child 44 Πέμ.-Τετ. 22:30 / Το 
μυστικό της Ανταλάιν Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:15 / Επιτέλους 
φτάσαμε σπίτι (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 16:15 

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑ ΔΕΙΣΟΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, Κορυδαλλός,  
2104960955

Κλειστό Πέμ. Τρ. / Εξωτικό 
ξενοδοχείο Μάριγκολντ 2 
Παρ., Δευτ., 19:00, 21:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 21:00 / Τετ. 19:00 
/ Annie (μτγλ.) Παρ., 17:00 / 
Σάβ. 17:00, 19:00 / Κυρ. 15:00, 
17:00, 19:00 / Ο επιφανής 
άγνωστος Σάβ. 23:00 / Τετ. 
21:00 

ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Πλ. Δημαρχείου, 2104225653

Τιμπουκτού Πέμ.-Τετ. 18:00 
/ Το αλάτι της γης Πέμ.-Τετ. 
22:10 / Η καινούρια φιλενάδα 
Πέμ.-Τετ. 20:00 ●

Το μυστικό της Ανταλάιν 
Πέμ.-Τρ., 19:50, 22:10 / Τετ. 

Επιτέλους φτάσαμε σπί-
 (μτγλ.) Πέμ. Παρ., Δευτ., 

Τρ., Τετ. 15:00, 17:00 / Σάβ.-
Κυρ. 12:50, 15:00, 17:00 

Πέμ.-Τετ. 
19:20, 21:50, 00:00 

Νυχτερινή κα-
Πέμ.-Τετ. 21:20 

Πέμ.-Τετ. Πέμ.-Τετ. 

Πέμ.-Τετ. 22:00 / Μακριά από τους ανθρώπους 

ΜΗ Χ ΑΣΕΙΣ! 

Tι εικόνες ακούμε 

όταν βλέπουμε τη μουσική;

Το «Ψυχώ» με σουίνγκ, τον Τζον Γουίλιαμς με 

μπουζούκι, το «Pulp Fiction» χωρίς τη Μισιρλού 

σε μια μουσικο-κινηματογραφική παρουσίαση διά 

χειρός Ορέστη Ανδρεαδάκη, «Mr.Girl» και Γεράσιμου 

Κατσίρη. Σε συνεργασία του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινη-

ματογράφου της Αθήνας με το Κέντρο Επισκεπτών του Κέ-

ντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Στις 25/4 

(19.00), με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες - κρατήσεις:

     210 8778396-8. Στο Κέντρο 

Επισκεπτών, Πεζογέφυρα 

Εσπλανάδας, Εργοτάξιο 

ΚΠΙΣΝ, Καλλιθέα
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συνέντευξη Της Μαρίας αυγέα

Οι αντίκες και τα αντικείμενα στα παλιατζί-

δικα της οδού Τουρναβίτου βοηθούν στο να 

μεταφερθείς νοερά στην Αθήνα του ' 20. Φα-

ντάζομαι τη Μαρίκα να περπατάει με βήμα 

ορμητικό, ίσως ακόμα λίγο υπεροπτικό, το 

δρόμο. Να κάθεται στο τραπεζάκι του γωνι-

ακού καφενείου κάτω από τον ανοιξιάτικο 

ήλιο, να βγάζει από την τσάντα της ένα πακέ-

το Sante, να ανάβει και να τραβάει την πρώτη 

ρουφηξιά με ευχαρίστηση. Τότε ούτε ο ήλιος 

ούτε τα τσιγάρα θεωρούνταν επικίνδυνα¼  

Ένα τέτοιο ανοιξιάτικο πρωινό συνάντησα 

στο θέατρο Θησείον τον Θοδωρή Γκόνη και 

την Ιωάννα Παππά, σκηνοθέτη και πρωτα-

γωνίστρια της παράστασης «Οδός Πολυδού-

ρη» που έγραψε η Ρούλα Γεωργακοπούλου. 

Με το σκηνοθετη  Θοδωρή Γκονή

Δεύτερη χρονιά φέτος για την «Οδό Πο-
λυδούρη»¼  Παίχτηκε με επιτυχία πέρσι και 
έτσι γεννήθηκε η επιθυμία να επαναληφθεί. 
Είναι μια νέα παραγωγή, που την ανέλαβε ο 
Γιώργος Λυκιαρδόπουλος και παίζεται στο 
«Θησείον», ένας χώρος ιδανικός γιατί ταιριά-
ζει στις τελευταίες μέρες της Πολυδούρη. 

Θα μάθουμε κάτι περισσότερο γι'  αυτή 
τη γυναίκα βλέποντας την παράσταση; 
Μάλ λον το αν τίθετο, θα πάρουμε ένα 
σφουγγάρι να σβήσουμε μερικά από αυτά 
που έχουμε μάθει και νομίζουμε ότι ισχύ-
ουν για αυτήν. Η παράσταση «σε στέλνει» 
να ψάξεις μόνος σου και να δεις αυτό που 
θέλεις. Η Πολυδούρη δεν ήταν αυτό που 
νομίζουμε, είναι κάτι άλλο που ο καθένας 
μπορεί να ψάξει, αν τον ενδιαφέρει, να το 
βρει. Αυτό κάνει και η Ιωάννα Παππά, μία 
εξαιρετική ηθοποιός. Για μένα ήταν πολύ 
σημαντικό που δούλεψα μαζί της μετά από 
πολλά χρόνια. Και φυσικά το κείμενο της 
Ρούλας που σε ενεργοποιεί¼ . 

Ποιες είναι οι δυσκολίες τού να ασχο-
λείσαι με ένα υπαρκτό πρόσωπο; Δεν υ-
πάρχει ο φόβος να κάνεις κάτι που δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα; 
Δεν χτυπάω το κουδούνι ενός¼  προσώπου 
τρέμοντας. Έχω το θάρρος να το χτυπήσω 
κι αν μου ανοίξει, μου άνοιξε. Είχα την επι-
θυμία να χτυπήσω το κουδούνι που έγραφε 
«οδός Πολυδούρη». Από κει και πέρα, επει-
δή η Πολυδούρη είναι μεγάλο πρόσωπο και 
μεγάλη ποιήτρια, ουσιαστικά μας δανείζει 
τη μάσκα της για μιλήσουμε και για άλλα 
πράγματα. Πίσω από αυτή τη μάσκα είναι ό-
λες οι γυναίκες του κόσμου. Είναι, εξάλλου, 
πολύ γενναιόδωρη και η ποίησή της δεν α-
νήκει σ'  αυτήν, ανήκει στους αναγνώστες. 
Αν εμείς σταθούμε άξιοι της γενναιοδωρίας 
της, αυτό θα φανεί στην παρά-
σταση. Η Πολυδούρη είναι ένα 
πρόσωπο που το αγαπάμε, εί-
ναι στη γειτονιά μας, είναι στο 
δρόμο μας, οπότε τη συναντά-

με. Όταν κατεβαίνει να πάρει τσιγάρα, γιατί 
κάπνιζε πάρα πολύ, την έβλεπα. Τον καπνό 
της τον ξέρω, τον είχαμε πάνω στα ρούχα 
μας. Δεν έχω κανένα τρόμο, μόνο ένα θαυ-
μασμό νιώθω και με τιμάει που μου δίνεται 
η ευκαιρία να εμπλακώ στην ιστορία της.

Θα έλεγε κανείς ότι η Πολυδούρη, όσο 
προοδευτική και αν υπήρξε, είναι μια γυ-
ναίκα άλλης εποχής. Τι έχει να πει στις 
γυναίκες τού σήμερα; Πρώτα από όλα, 
ζώντας το 1920 μια γυναίκα τόσο χειραφε-
τημένη, το να ζητάει τα δικαιώματά της δεν 
ήταν λίγο. Τότε δεν είχε δικαίωμα ψήφου 
καν η γυναίκα, και είχε αγωνιστεί γι'  αυτό με 
κάποιους βουλευτές. Δεν ήταν κλεισμένη 
σε ένα γυάλινο πύργο, απεναντίας, αυτό 
λέει και σε όλες τις γυναίκες του κόσμου: 
μπορεί να μην είμαστε όμοιοι, αλλά είμαστε 
ίσοι. Ήταν άξια θαυμασμού, ερχόταν μόνη 
της από ένα δρόμο δικό της. 

Με την πρωταγωνίστρία Ιωάννά ΠάΠΠά 

Πώς αισθάνεστε που επιστρέφετε στα 
μονοπάτια της «οδού Πολυδούρη»; Χαί-
ρομαι πάρα πολύ που μπορούμε να την πα-
ρουσιάσουμε ξανά στην Αθήνα. Ο χώρος 
είναι πολύ ιδιαίτερος, λειτουργεί από μόνος 
τους ως σκηνικό, καθώς δίνει την αίσθηση 
δωμάτιου νοσοκομείου. Έχει απολυτή σύν-
δεση με την ιστορία. Το υλικό ήταν αρκετά 
«κατακτημένο», αν θέλετε, μέσα μου. Επει-
δή είναι μονόλογος ασχολήθηκα από νωρίς 
και με πολλή προσωπική δουλειά. 

Με ποιο τρόπο την προσεγγίσατε; Δεν μπή-
κα στη διαδικασία να μιμηθώ ή να ενσαρκώ-
σω την Πολυδούρη μέσα από την μυθολογία 
της. Ήταν ένας άνθρωπος που ματαιώθηκε 
αρκετά, αλλά και μια γυναίκα με έντονη προ-
σωπικότητα.  Έγινε μία μελέτη και μέσα από 
πρόσωπα που είχαν κοινά σημεία αναφοράς: 
για παράδειγμα δύο πρόσωπα με τα οποία 
ασχολήθηκα ήταν η Φλέρυ Νταντωνάκη και 
η Amy Winehouse ±  είχαν κοινά σημεία όσον 
αφορά τη ματαίωση, τον έρωτα, το θάνατο. 
Το βιβλίο που βασίστηκα για να μάθω περισ-
σότερα πράγματα για την ίδια ήταν αυτό της 
Χριστίνας Ντουνιά. 

Τι γνωρίζατε γι'  αυτήν πριν καταπιαστείτε 
με το ρόλο; Γνώριζα μόνο την ποίησή της και 
την ιστορία της με τον Καρυωτάκη. Προσπά-
θησα να ανακαλύψω ποιες ήταν οι αφορμές 
για τη συγκεκριμένη θεματολογία στα ποιή-
ματά της. Για παράδειγμα, το έργο της μιλάει 
πολύ για το θάνατο. Η ζωή της ταυτιζόταν με 
το έργο της. Υπάρχουν φράσεις από τα ποι-
ήματά της μέσα στο μονόλογο που δένουν 
με τα υπόλοιπα κομμάτια, αλλά με τρόπο 

έμμεσο. Η σχέση που τελικά α-
ποκτά το κοινό με το πρόσωπό 
της μέσα από την παράσταση 
είναι έμμεση, και αυτή ήταν η 
πρόθεσή μας. ● 

ΟδΟς ΠΟλυδΟυρη
Ο Θοδωρής Γκόνης και η Ιωάννα Παππά βαδίζουν  
στο δρόμο της μεγάλης ποιήτριας στην ομώνυμη παράσταση

Διαβάστε 
όλη τη συνέντευξη 

στο site

www.athens voice.gr

Η ΠολυδουρΗ είναί ενα 
ΠροσωΠο Που το 
αγαΠαμε, είναί στΗ 
γείτονία μασ, είναί στο 
δρομο μασ, οΠοτε τΗ 
συνανταμε. οταν  
κατεβαίνεί να Παρεί  
τσίγαρα, γίατί καΠνίζε 
Παρα Πολυ, τΗν εβλεΠα. 

INFO

ςτις 30/4 θα πραγματοποιη-

θεί στο Polis Art Café στη ςτοά 

του Βιβλίου παρουσίαση του βι-

βλίου της καθηγήτριας Χριστίνας 

Ντουνιά «ρομάντσο και άλλα πε-

ζά» με τα άπαντα της Πολυδούρη. 

Η ίωάννα Παππά θα απαγγείλει 

αποσπάσματα από το βιβλίο.

Ως 17/5, Πέμ.-Κυρ. 21.15, Θησεί-

ον - Ένα θέατρο για τις τέχνες, 

Τουρναβίτου 7, Θησείο, 210 

3255444

ςτις 30/4 θα πραγματοποιη

ςτις 30/4 θα πραγματοποιη

ς
θεί στο Polis Art Café στη 

του Βιβλίου παρουσίαση του βι

βλίου της καθηγήτριας Χριστίνας 

Ντουνιά «

ζά» με τα άπαντα της Πολυδούρη. 
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Á¶Ã SWATCH STORE 
Στο The Mall Athens 

∆ροσερό, παιχνιδιάρικο και µε πολύ… Swatch look είναι το νέο Swatch Store στο The Mall Athens, όπου τα µεγάλα χρωµατιστά visual των συλλογών δι-
ακοσµούν περιµετρικά το κατάστηµα και συνδυάζονται άψογα µε τα µοντέρνα λευκά έπιπλα. Εδώ θα βρείτε όλες τις νέες ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές 
συλλογές, όπως την Xlite µε το δυναµικό συνδυασµό αλουµινίου και το καουτσούκ, την RW & B εµπνευσµένη από το ναυτικό στιλ και τη θάλασσα, αλλά 
και την απόλυτα καλοκαιρινή Surfing the Wave µε τα πιο ζουµερά και δροσερά µοντέλα ρολογιών για την πιο ανέµελη εποχή του χρόνου. Μαζί και η Flik 
Flak, το αγαπηµένο ελβετικό brand ρολογιών για παιδιά έως 12 ετών, µε µοντέλα που διακοσµούν είτε αγαπηµένοι ήρωες καρτούν είτε απίθανα σχέδια 

που εξάπτουν τη φαντασία! Ανδρέα Παπανδρέου 35, Μαρούσι, 2ος όροφος, 210 6197472  .Της Νατάσσας Καρυστινού 
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Lumberjack
Η έννοια Urbanature εκφράζει τη φιλοσοφία 
της νέας Lumberjack: την ένωση της φύσης με 
το αστικό περιβάλλον, της απλότητας με την 
απαιτητικότητα, της άνεσης με το ντιζάιν. Η νέα 
εικόνα αντικατοπτρίζει τις ιδρυτικές αρχές του 
brand. Πρόκειται για μια «φυσική» σύγκλιση της 
παράδοσης, σε στενή σχέση με τη φύση και με 
τη νέα μόδα της πόλης. 

roche 
Το κοινωνικό πρόγραμμα «Εφόδια ζωής, Βήματα ζωής», μέσα από το οποίο 
καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών ευάλωτων οικογενει-
ών, σχεδίασαν και υλοποιούν από κοινού η φαρμακευτική εταιρεία Roche 
Hellas και η ΜΚΟ Praksis. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Roche αναλαμ-
βάνει για δύο έτη την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών συνολικά 400 
και πλέον παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με ποσό που αγγίζει 
σχεδόν τις 200.000 ευρώ. Ανάμεσα στις δραστηριότητες περιλαμβάνο-
νται η δανειστική βιβλιοθήκη, οι βραδιές ανάγνωσης με τη συμμετοχή 
γνωστών καλλιτεχνών αλλά και οι διαδρομές πολιτισμού, όπου τα παιδιά 
επισκέπτονται μουσεία και άλλους πολιτιστικούς χώρους.

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

Το διήμερο σεμινάριο Ωρι-
αίας Αστρολογίας από τη 
διεθνούς φήμης αστρολόγο 
Μπάρμπαρα Νταν, στο πλαί-

σιο της εναλλακτικής έκθεσης 
Alterscope. Θα μάθετε για τις βασι-

κές έννοιες και τους κανόνες της ωριαί-
ας αστρολογίας, για τους αστρολογικούς 
χάρτες κ.λπ. ενώ θα γίνει και συζήτηση. 
Στις 25&26/4 (11.00-13.00), στον Πολυ-
χώρο Πολιτισμού «Αθηναΐς». Πληρ.: 210 
6411890,  698 5640828, 697 3805429

Το διήμερο σεμινάριο
αίας Αστρολογίας 
διεθνούς φήμης αστρολόγο 
Μπάρμπαρα Νταν, στο πλαί

σιο της εναλλακτικής έκθεσης 
Alterscope. Θα μάθετε για τις βασι

Μ η 
χ ά σ ε ι σ ! 

Τ ι  Ν ε ά

erre Due 

Καλλυντικά που θα σας 
κάνουν πιο γοητευτι-
κές και λαμπερές θα 

βρείτε στη νέα σειρά Ά-
νοιξη/Καλοκαίρι 2014 
της Erre Dye. Από κρα-
γιόν, πούδρες λάμψης, 
lipsticks, προϊόντα πε-
ριποίησης νυχιών, σε 
εκπληκτικά φωτεινά 
χρώματα και σε πολύ 

προσιτές τιμές. 

Game 
of 

Thrones 
Την ευκαιρία σε 550 
τυχερούς να παρα-

κολουθήσουν σε 
αποκλειστική κινημα-

τογραφική προβολή το 
πρώτο επεισόδιο του 
πέμπτου κύκλου του 
«Game οf Thrones», 
πριν ακόμα και την 

παγκόσμια πρεμιέρα, 
έδωσαν τα κανάλια 
Novacinema.  Ο συ-

ναρπαστικός πέμπτος 
κύκλος της σειράς 

θα μεταδίδεται κάθε 
Κυριακή στις 4 μετά 

τα μεσάνυχτα από τα 
κανάλια Novacinema 
1 και Novacinema 1 

HD, ταυτόχρονα με την 
Αμερική, και σε prime 

time προβολή κάθε 
Δευτέρα στις 22.00.

jose cuervo 
Tον επόμενο Don of 

Tequila αναζητά η Νο 1 
τεκίλα στον κόσμο, αυτόν 

που  κατακτώντας τον 
τίτλο, θα καλλιεργήσει το 
δικό του κομμάτι γης στο 

Μεξικό και θα κάνει τη 
μπλε αγαύη, απόσταγμα 
ζωής. Η έναρξη του δια-
γωνισμού στην Ελλάδα 

ανακοινώθηκε ένα μεγάλο 
πάρτι, όπου κλήθηκαν όλοι 

οι bartenders να μπουν 
στο www.DonsOfTequila.
com, να δώσουν τη δική 

τους Jose Cuervo πρόταση 
και να διεκδικήσουν τη 

θέση τους στον ελληνικό 
ημιτελικό και τελικό, τον 

Ιούλιο.

bacarDI 
Γιορτάζοντας την 153η 
επέτειό του, το No1 σε 
πωλήσεις ρούμι στον 

κόσμο για πάνω από μια 
δεκαετία, παρουσιάζει την 

ανανεωμένη του φιάλη 
και τη νέα του ετικέτα. 

Η νέα φιάλη διατηρεί το 
κλασικό «Georgia Green» 
χρώμα, είναι όμως πιο λε-
πτή και ψηλή, σε ιδανικό 

βάρος για να χρησιμο-
ποιείται εύκολα από κάθε 
επαγγελματία bartender. 
Το BACARDI καινοτομεί 

και με τη νέα του ετικέτα, η 
οποία είναι φτιαγμένη από 
ανακυκλωμένες ίνες ζαχα-
ροκάλαμου, συστατικό για 
την παραγωγή του ρούμι. 

Λουμίδης 
ΠαΠαγαΛος 

Ένα μοναδικό ταξίδι στην 
παράδοση άρχισε από τις 

21/4 η ιστορική αντίκα 
του Λουμίδης Παπαγάλος, 
που θα κάνει στάση σε 12 
δήμους σε όλη τη χώρα, 

κερνώντας τον αγαπημένο 
ελληνικό καφέ φτιαγμένο 
στη χόβολη και αποκαλύ-

πτοντας τα μυστικά για την 
τέλεια παρασκευή του. Σε 

κάθε στάση του θα μπορεί-
τε, επίσης, να κερδίσετε 

συλλεκτικά δώρα αλλά και 
τον καφέ σας για έναν ο-

λόκληρο χρόνο. Facebook: 
LoumidisPapagalos.

ΠΑΡΟΥ ΣΙΑ ΣΗ

12 Χρόνια μικρό Πολυτεχνείο
Νύχτες γιορτής

Μέρες & Νύχτες Γιορτής σ το 
γνωστό Πολυχώρο Σεμιναρίων 
Μικρό Πολυτεχνείο, που φέ-
τος τον Απρίλιο ολοκληρώνει 12 
χρόνια ζωής και λειτουργίας έ-
χοντας δώσει έμπνευση, γνώση 
και βήμα για δημιουργία σε πάνω 
από 10.000 Αθηναίους, οι οποίοι 
δρασκέλισαν ως τώρα την πόρτα 
του για να παρακολουθήσουν σε-
μινάρια τέχνης με αρκετούς από 
τους πιο σημαντικούς Έλληνες 
δημιουργούς και καλλιτέχνες, 
που δύσκολα τους συναντάει κα-
νείς σε ρόλο δασκάλου για ερασι-
τέχνες και χομπίστες. 
Η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος 
Ανδρέου, ο Οδυσσέας Ιωάννου, 
ο Λένος Χρηστίδης, ο Ερρίκος 
Μπελιές, η Σοφία Φιλιππίδου, η 
Μελίνα Τανάγρη, ο Γιώργος Πα-
νόπουλος είναι μόνο μερικοί α-
νάμεσά τους. 

Καθημερινά ελεύθερες εί-
σοδοι για το κοινό κα-

τόπιν κράτησης σε 
όλα τα εισαγωγι-
κά μαθήματα των 
νέων σεμιναρίων 
που ξεκινούν από 
23/4 έως και 7/5. 

Η έμφαση όμως δί-
νεται στο απόγευμα 

του Σαββάτου 25 Απρι-
λίου όπου πολλοί από τους ξεχω-
ριστούς συνεργάτες του Μικρού 
Πολυτεχνείου θα είναι παρόντες 
στην παρουσίαση των καλοκαι-
ρινών προτάσεων του Μ.Π. για 

Επιμόρφωση αλλά και Δημιουρ-
γικές Διακοπές με σεμινάρια στις 
Μικρές Κυκλάδες σε ανοιχτή 
συνάντηση με το ενδιαφερόμενο 
κοινό. 
Παράλληλα, τα σεμινάρια που α-
νοίγουν αυτή την εποχή δεν είναι 
λίγα και σχεδόν όλα παρουσιάζο-
νται από τους εισηγητές τους το 
βράδυ του Σαββάτου: 
Από τα Eικαστικά και τα Life’n 
Style Σεμινάρια. 
Ζωγραφική & Ιστορία της Ζω-
γραφικής του 20ού Αιώνα. Κόμικ. 
Κόσμημα. Βυζαντινή Βιβλιοδε-
σία & Συντήρηση Χειρογράφου, 
Σκηνογραφία, Ενδυματολογία, 
Personal Styling, Fashion Design 
& Κοπτική / Ραπτική. 
Ορθοφωνία, Θεατρικό Τραγούδι, 
Physical Theatre & Υποκριτική 
Αρχαρίων για Μονόλογο στους 
Τομείς Θέατρο & Μουσική.
Μυθοπλασία, Δημιουργική Γρα-
φή, Διαδραστική Γραφή και Πα-
ραμύθι στα Λογοτεχνικά Σεμινά-
ρια. 
Φωτογραφία, Σκηνοθεσία Κι-
νηματογράφου &  Video Art στα 
Ψηφιακά Σεμινάρια. 
Η επετειακή νύχτα των παρουσι-
άσεων των σεμιναρίων ολοκλη-
ρώνεται με ένα μεγάλο πάρτι των 
νέων μουσικών ραδιοφωνικών 
παραγωγών του Pocket Radio (το 
διαδικτυακό μουσικό ραδιόφω-
νο του ΜΠ) ως τις μικρές ώρες με 
κληρώσεις πολλών δώρων στους 
παρόντες φίλους της βραδιάς. 

σοδοι για το κοινό κα
τόπιν κράτησης σε 

όλα τα εισαγωγι
κά μαθήματα των 
νέων σεμιναρίων 
που ξεκινούν από 
23/4 έως και 7/5. 

Η έμφαση όμως δί-
νεται στο απόγευμα 

του Σαββάτου 25 Απρι

INFO

Μικρό Πολυτεχνείο

Πλ. Αγίων Ασωμά-

των 7, Θησείο, 210 

3252998,210 3243306,

                 w
ww.

mikropolytexneio.gr

Μικρό Πολυτεχνείο

Πλ. Αγίων Ασωμά

των 7, Θησείο, 210 

3252998,210 3243306,

                 w
ww.

mikropolytexneio.gr
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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 μ.μ., Σάββατο στο 
ΑΒ 12.30-1.30 μ.μ., στο High 

TV Τρίτη 10:15-11:15 μ.μ., 
στο EXTRA Θεσ/κης Τρίτη 
7:00-8:00 π.μ., ΝΕΤ Σάββατο 
7:00-8:00 μ.μ. Πληροφορίες: 
210 3623.294-295, www.
pappas.gr, www.g-papas.gr

Αβαντάζ. Ελεύθερη εμφανί-
σιμη 31 ετών, σοβαρή, ευγε-
νική, ψηλή, με μεταπτυχιακές 
σπουδές, πατρική περιουσία, 
γλωσσομαθής, αγγλικά-

γαλλικά, και ενδιαφέροντα 
υπολογιστές, μουσική, φωτο-
γραφία, αναζητά κύριο από 
35-41 ετών σοβαρό, ευγενι-
κό, τίμιο, πτυχιούχο, ανοιxτό-
μυαλο, ψηλό, ευκατάστατο, 
για σοβαρή σχέση με σκοπό 
το γάμο. «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

ΒΕΝΕΤης
Στο κατάστημα στο Μο-
ναστηράκι 16/4, περίπου 
21.30, εκεί δούλευες. Μπή-
κα με τη φίλη μου κι ένα 
ακόμα παιδί, βγαίνοντας 
κάναμε πλάκα, άκουσες 
το όνομά της (Ελένη) και 
τη χαιρέτησες. Κακώς που 
δεν συστήθηκα και γω… 
se_eida_monastiraki@
yahoo.gr περιμένω.

Τραμ Τ5
Πέμπτη 16/4 μεσημέρι, κα-
τεβήκαμε Νέο Κόσμο, εσύ 
με το κοτσιδάκι! Λες να… 
μπα, δεν … και αν όμως…; 
Ε, τότε είμαι εδώ: tram_
new_world@yahoo.com 

ςΤαςη ΚορωΠί (Προα-
ςΤίαΚος) 
Με ρώτησες για το λεωφο-
ρείο 120, ήθελα και άλλο να 
κάτσω να μιλήσουμε, κρίμα 
που δεν έμαθα το όνομά 
σου. Ο τύπος που περίμενε 
το 307. lewforeio120@
hotmail.com 

rooTs arT space 
Σάββατο. Είσαι η κοκκινο-
μάλλα που γελάει συνεχώς 
και μου έφτιαχνες τη διάθε-
ση. Πόσα σφηνάκια πρέπει 
να κεράσω ακόμα για να σε 

ξαναδώ; Το άλλο Σάββατο 
εκεί;

γαΛαΤςί
Σε μαγαζί. Φορούσες μαύρη 
μπλούζα με το σήμα της 
ειρήνης. Έχεις ένα σκίσιμο 
στο φρύδι. Δεν θα ξεχάσω 
το βλέμμα σου, Μάριε. 

cLumsIes
Έψαχνες το μπάνιο. Με 
σκούντηξες πολλές φορές 
μέχρι να το βρεις. Ήταν τυ-
χαίο; Πάντως έπιασε. Τώρα 
θέλω να σε σκουντάω εγώ.
 
αγίος γΕωργίος 
Στην Ανάσταση ήθελα να 
δώσω μόνο σε σένα το φιλί 
της αγάπης, ξανθέ μπιρμπι-
λομάτη. Πού θα σε ξανα-
βρώ τώρα;

moby
Μπήκες για λίγο και δεν 
πρόλαβα να μάθω τίποτα 
για σένα. Ξέχασες το κρά-
νος σου. Μπήκες, να το 
ξαναπάρεις. Μου χαμογέ-
λασες. Όμορφε μηχανόβιε, 
θέλω να σε ξαναδώ.

boDeGa
Ξανθός μπάρμαν με γαλάζια 
μάτια. Είσαι ο μόνος λόγος 
που έρχομαι στο μαγαζί. 

Εσύ και τα ωραία κοκτέιλ 
σου. Πότε θα με προσέξεις; 

spITI bar
Εσύ, μελαχρινή μακρυμάλ-
λα με τζιν και all star. Εγώ, 
μελαχρινός με λευκό κο-
ντομάνικο. Δεν μπορούσα 
να πάρω τα μάτια μου από 
πάνω σου. Το κατάλαβες, 
αλλά γιατί έφυγες τόσο 
νωρίς;

ΝομίΚη 
Μάλλον είσαι στο πρώτο 
έτος, πανέμορφη ξανθιά 
με τις πολλές σημειώσεις. 
Κάθομαι συνήθως από πίσω 
σου. Κρατούσες Athens 
Voice. Ελπίζω να διαβάσεις 
και αυτό. 

μΕΤρο ΧαΛαΝδρί
Ήσουν φορτωμένη με 
πολλές τσάντες. Ξανθιά με 
το ποδήλατο κατέβηκες Χα-
λάνδρι και δεν πρόλαβα να 
σου μιλήσω. Αυτός που σου 
έκανε χώρο, να περάσεις.

Taf
Ήσουν στη διπλανή παρέα 
και χάζευες. Πανέμορφε 
μελαχρινέ ορειβάτη, πότε 
θα με πάρεις να ανέβουμε 
τα βουνά μαζί; Η μελαχρινή 
απέναντι. 

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 εΣΥ...

Στον Δ. Άνοιξε τα μάτια σου 
και χάρισέ μας ξανά το χαμό-
γελό σου. Ξάφνιασέ μας! 

4 χρόνια μετά… λιώνω για 
ένα σου μήνυμα… μπέμπη 
μου… η μπε σου (επειδή μπο-
ρεί να μ’ έχεις ξεχάσει… ΜΚ)

15/4 Δρομολόγιο ΟΣΕ Θεσ-
σαλονίκη-Αθήνα. Σταθμός 
Λαρίσης. Σταματούσες-
ξεκινούσα. Ξεκινούσα-
σταματούσες. Μου χαμογέ-
λασες. Μπήκα στο ταξί…

Βίβιαν, σε ευχαριστώ που ο-
μορφαίνεις τη ζωή μου. Χρό-
νια πολλά για τις 17 Απριλίου. 
Ξέρεις εσύ τι έγινε. Σπύρος

Jumbo. Δεσποινάκι έχεις το 
πιο γλυκό χαμόγελο που έχω 
δει. Θανάσης

                   ξέρεις                   ξέρεις

Της ΜυρΤώΣ ΚΟΝΤΟΒΑ
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Μίλα Μου βρώΜικά

Αγαπητή Μυρτώ, έχοντας φάει 2 
γεμιστά και φουλ τυροκαφτερή, 
νιώθω έτοιμη πλέον να σου μι-
λήσω για το πρόβλημά μου. Τα 
πράγματα είναι απλά (θα ’θελα). 

Μέτα από καιρό βρήκα έναν άνθρωπο 
και εγώ η καρμοίρω ο οποίος με νοιάζε-
ται, με προσέχει και έχουμε εξαιρετική 
επικοινωνία. Και αποφασίζουμε να εί-
μαστε μαζί. Ως λογικό κάποτε έπρεπε 
να κάνουμε και σεξ και ήρθε η βραδιά 
που έγινε... (θα μπορούσα να βάζω ά-
πειρες τελίτσες) και ήταν απιστεφτα-
μπούλ χάλια, ήταν μη απολαύσιμο. Αλ-
λά εγώ δε θέλω να τον χωρίσω επειδή 
δεν το έχουμε στο σεξ. Βέβαια, θα μου 
πεις, ήταν και η πρώτη φορά, αλλά και 
η δεύτερη δεν νομίζω να πάει καλύτερα 
και ερωτώ εγώ τώρα τι κάνω; Δεν μπο-
ρώ να το συζητήσω ανοιχτά μαζί του 
γιατί θα στεναχωρηθεί αρκετά και με το 
δίκιο του. Μια βοήθεια στο 4! 
Κωνσταντίνα.

Δεν πειράζει, υπάρχουν ένα σωρό αξιόλογες 
παραστάσεις να πηγαίνετε, αρχίζει και το Φε-
στιβάλ Αθηνών σε λίγο καιρό, συναυλίες, εκ-
θέσεις νέων καλλιτεχνών στη Στέγη, μικρές 
αποδράσεις στον Άραχθο για κατάβαση με 
φουσκωτή βάρκα, μ’ αυτά και μ’ αυτά θα ξα-
νάρθει χειμώνας κι ούτε θα το καταλάβετε για 
πότε πέρασε ο καιρός. 
Υ.Γ. 1 Σοβαρά, τώρα. Πώς μπορεί να αντιμετω-
πιστεί κάτι τόσο σημαντικό αν δεν το συζητή-
σετε μαζί του; Ας στεναχωρηθεί. Στις σχέσεις 
δεν υπάρχει συμβόλαιο μόνιμης ευδαιμονίας. 
Το θέμα είναι να πάτε παρακάτω. Μαζί.
Υ.Γ. 2 Με την προϋπόθεση ότι ο τρόπος που 
θα διαλέξετε για να του το πείτε δεν είναι κάτι 
σαν «όποιος νομίζει ότι είναι καλός εραστής 
να κάνει ένα βήμα μπροστά». 

Την ξέρω σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο. 

Κάνουμε παρέα τους τελευταίους 9 μή-
νες. Κοντά στα Χριστούγεννα λοιπόν 
της εξομολογούμαι τον έρωτά μου. Ω-
στόσο η απάντηση που πήρα ήταν η πιο 
περίεργη πίτα που έχω φάει. Δεν την 
ενδιαφέρει λοιπόν και πολύ ο ερωτικός 
τομέας, ότι είναι πολύ ρομάντζο φάση, 
περιμένει τον πρίγκιπα του παραμυθιού 
και άλλα τέτοια κουφά ήταν επακριβώς 
τα λόγια της. Από τότε συνεχίζουμε να 
έχουμε επαφή αλλά δεν έχω κάνει κά-
ποια άλλη κίνηση. Any advice? 

Η συμβουλή μου είναι να αφήσετε την κοπέλα 
ήσυχη, δεν είναι για σας, τα «θέλω» της είναι 
απολύτως ξεκαθαρισμένα. Σου λέει «αφού θα 
σκάσει σε λίγο το πούλμαν με τους πρίγκιπες 
του παραμυθιού, γιατί να τρώω την ώρα μου 
με τους θνητούς και να τους αφήνω να απλώ-
νουν τα ξερά τους πάνω στο άσπιλο σώμα και 
στην άσπιλη καρδιά μου;»  Λογικό.
Υ.Γ. 1 Κι ύστερα ήρθαν οι μέλισσες.
Υ.Γ. 2 Πόσες ακόμα πολυκατοικίες θα χτίσουν 
πια αυτοί οι ψυχοθεραπευτές μέχρι να εκρα-

γεί ο ήλιος και να ησυχάσει το σύμπαν από μας 
και τα βάσανά μας;

Μυρτώ, καλησπέρα. Είμαι 18 χρονών και 
φέτος δίνω πανελλήνιες. Γνώρισα έναν 
τύπο το καλοκαίρι ο οποίος είναι 33. (Ναι, 
οκ ! Φρίκη η ηλικία για ορισμένους). Δεν 
είμαστε μαζί, απλά ταιριάζουμε γαμάτα 
και περνάμε απίστευτα όταν βγαίνουμε. 
(Συνολικά πέντε φορές έχουμε συναντη-
θεί λόγω έλλειψης χρόνου απ’ την πλευ-
ρά μου). Στο τελευταίο ραντεβού έγινε 
και το μοιραίο. Ωραίο, δε λέω... αλλά για 
μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο επειδή δεν 
είχα ξανακάνει κάτι τέτοιο εκτός σχέσης 
και με κάποιον που ξέρω σχετικά λίγο. Ο 
τύπος μιλάμε είναι πολύ κουλ, ούτε πιέ-
ζει, με κατανόηση, έχει χιούμορ και δια-
κριτικότατος (υδροχόος, το κέρατό μου). 
Τελευταία έχουμε χαθεί τελείως, όμως 
ξέρω πως μετά τις πανελλήνιες θα ξανα-
γίνει επανασύνδεση και δεν ξέρω πού θα 
οδηγηθεί αυτό. Αυτό που με ανησυχεί 
είναι ότι δεν είναι και πολύ για σχέσεις, 
αλλά εγώ αν συνεχίσουμε θα δεθώ. Να 
συνεχίσω; Χελπ μι. Μπέρδεμα φουλ.

Δηλαδή αν επιστρατεύσω τη συμπυκνωμέ-
νη σοφία μου, ξεροβήξω και σας πω με βαθιά 
φωνή: «παιδί μου, θα σε συμβούλευα να μη 
συνεχίσεις διότι υπάρχει κίνδυνος πρόσκρου-
σης σε τοίχο δεδομένου ότι εσύ δένεσαι κι ε-
κείνος δεν είναι για σχέσεις», θα με πάρετε στα 
σοβαρά; Άντε καλέ.
Υ.Γ. Η τελευταία ανάμνηση από τα 18 μου που 
έδινα πανελλήνιες και είχα γνωρίσει έναν τύ-
πο 9-χρόνια-μεγαλύτερο-στην-κοσμάρα-του 
και οι γύρω μου με ζάλιζαν τι δουλειά έχω μαζί 
του και να κόψω αμέσως τα πάρε δώσε, είναι 
ότι λύσσαξα τόσο που πήγα να μείνω από α-
πουσίες. Και ότι τον ερωτεύτηκα δίχως αύριο. 
Και ότι άρχισα το κάπνισμα. Και ότι άκουγα όλη 
μέρα το «Φιλαράκι» της Βόσσου. Τρομακτικό.  

Mυρτούδι, ζηλεύω. Ζηλεύω αυτούς που 
χαίρονται την άνοιξη που έρχεται κα-
βάλα σε έρωτες παράφορους. Ζηλεύω 
αυτούς που νιώθουν ότι ο κόσμος τους 
ανήκει. Ζηλεύω αυτούς που περιμένουν 
ότι κάτι καινούργιο, ωραίο και μοιραίο 
θα σκάσει στην επόμενη γωνία. Ζηλεύω 
αυτούς που δεν τρέχουν όλη μέρα για να 
αποφύγουν τις σκέψεις τους. Ζηλεύω 
αυτούς που είναι νέοι και δεν χρειάζο-
νται τίποτε άλλο από τα νιάτα τους και 
ένα μαγιό. Υποκρίνομαι βεβαίως ότι κα-
θόλου δεν ζηλεύω και μάλιστα για μία 
ολόκληρη στιγμή με πείθω. Αλλά κάτι 
τέτοιες ώρες βραδινές όλα φαίνονται ό-
πως τελικά έχουν γίνει… βαριά, δύσκο-
λα και δυσκίνητα. Ζηλεύω.  

Κι εγώ ζηλεύω όλους αυτούς που έχουν πάρει 
Πούλιτζερ, Όσκαρ και Γκράμι. Υποκρίνομαι 
βεβαίως ότι καθόλου δεν ζηλεύω και μάλιστα 
για μια ολόκληρη στιγμή με πείθω, αλλά να 
’πα να γαμηθούν. A

Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της a.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.



46 A.V. 23 - 29 ΑΠΡΙΛIOY 2015

Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Ναι, το χρήμα έρχεται κάθε τόσο να 
κάνει αισθητή την παρουσία του είτε 
επειδή λείπει είτε επειδή το χρειάζε-
σαι επειγόντως είτε γιατί από αυτό ε-
ξαρτάται η επιβίωσή σου είτε επειδή 
το χρειάζεσαι για το κάτι παραπάνω. 
Είναι, λοιπόν, μία από αυτές τις επο-
χές που χρειάζεται να εκμεταλλευτείς 
τον Άρη στον Ταύρο (στον τομέα δη-
λαδή της οικονομικής σου ευημερί-
ας), ώστε να μάθεις πώς να κάνεις πε-
ρικοπές, πώς να περιφρουρήσεις την οικονομική 
σου ασφάλεια, πώς να αυξήσεις το εισόδημά σου. 
Χρειάζεται να αξιοποιήσεις επαγγελματικά τις υ-
πηρεσίες σου με τρόπους που θα επεκτείνουν 
τη σφαίρα επιρροής σου χωρίς να χρειαστεί να 
συμβιβάσεις αξιοπρέπεια και ακεραιότητα. Προ-
τού φτάσεις την οικονομική υστερία σε νέα ύψη 
να σου θυμίσω ότι με τον Δία στον Λέοντα πρέπει 
να μάθεις να εκτιμάς την ανατριχίλα που δίνουν 
τα «παιχνίδια» υψηλής επικινδυνότητας τα οποία 
φέρνουν μεγάλα κέρδη και σε προσγειώνουν σε 
βελούδινο έδαφος ή σε πετάνε σε ένα χαντάκι. 

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Με τον Άρη στο ζώδιό σου μπορεί να σκέφτεσαι να 
πάρεις την Πόλη –λέγοντας Κωνσταντινούπολη 
εννοώ κάθε στόχο που σε κινητοποιεί για να τον 
κατακτήσεις– μόνος/η κι έχεις τη δύναμη να το 
κάνεις, ενώ το σύμπαν σε βοηθάει και με τον Δία  
στον Λέοντα που σε τροφοδοτεί με φιλοδοξία, 
ενθουσιασμό και φόρα. Μπορείς να ξανασκεφτείς 
τις επαγγελματικές σου βλέψεις εξελίσσοντάς τες 
με καινούργια σχέδια, με επέκταση, με ξεκίνημα 
πιθανόν μιας δικής σου δουλειάς ή και αρχίζοντας 
με καλούς οιωνούς την επαγγελματική σου ζωή. 
Επίσης ευνοείται και η συναισθηματική/συντρο-
φική σου ζωή είτε δημιουργώντας οικογένεια, είτε 
φέρνοντας στον κόσμο ένα παιδί, είτε με ένα γάμο 
ή μια ερωτική συνάντηση που μπορεί να εξελιχθεί. 
Θυμήσου να μη δημιουργείς ρήγματα με ανθρώ-
πους που πιθανόν αυτή την εποχή φαίνονται από-
μακροι ή αδιάφοροι αλλά έχουν σταθεί δίπλα σου 
και σε έχουν στηρίξει –δώσε τους χρόνο. Επίσης, 
άκου τι σου λένε οι άλλοι – ο κόσμος σου δεν κα-
ταρρέει από τις διαφορετικές απόψεις ή οπτικές. 
Υ.Γ. Με την Αφροδίτη στους Διδύμους (από 11/4) 
για βάλε τα χέρια στις τσέπες. Τι πιάνεις; Ε;  
  
ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Με την Αφροδίτη στους Διδύμους (από 11/4) ανα-
κτάς τη φόρμα σου – ή, εν πάση περιπτώσει, απο-
κτάς περισσότερο καλή διάθεση, ξαναβρίσκεις το 
κέφι να κάνεις χιούμορ ή να είσαι με κόσμο χωρίς 
το μυαλό σου να τρέχει αλλού. Θα μπορούσε να 
είναι μία ανέφελη περίοδος υπό προϋποθέσεις: 
1) Ότι δεν ανήκεις στους γεννημένους του Μαΐου 
που αντιμετωπίζουν είτε Κρόνο είτε Ποσειδώνα, 
γεγονός που σημαίνει ότι η Αφροδίτη μπορεί να 
λειτουργήσει σαν ασπιρίνη ή ευπρόσδεκτο ξέφω-
το, αλλά μέχρι εκεί. 2) Ότι δεν σε έχει ρουφήξει η 
εργασιακή πραγματικότητα που φαίνεται ότι είναι 
για όλους μερικές μέρες δύσκολη, εκνευριστική, 
ψυχοφθόρα. 3) Ότι δεν τρώγεσαι με σκέψεις απο-
τυχίας, περασμένων λαθών ή τύψεων είτε για μια 
σχέση που δεν πήγε καλά είτε για μια δουλειά που 
άφησες πίσω. Πάντως, έστω και με ξέφωτα, η Α-
φροδίτη μπορεί να φουντώσει τη δημιουργικό-
τητα, το σεξ απίλ, την αυταρέσκεια, την επιθυμία 
να βρεθείς με πρόσωπα που σε χαροποιούν ή την 
επιθυμία να γνωρίσεις καινούργια και την παρόρ-
μηση να ξοδέψεις, ακόμα κι αν δεν έχεις, σε ό,τι 
σου γυαλίζει ή σε ικανοποιεί έστω και στιγμιαία. 

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Προσοχή, προσοχή! Θα θελήσεις πιθανώς να δρα-
πετεύσεις, να ξεφύγεις, να αποδράσεις από την 
καθημερινότητα που ίσως σου φαίνεται βαρετή, ε-

κνευριστική και 
δυσβάσταχτη 
με την εργασι-
α κ ή ρ ου τ ίνα, 
τ ις  πρακ τικές 
υποχρεώσεις 
της καθημερινό-
τητας ή εξαιτίας 

των γύρω σου που θα θεωρούν ότι μπορούν να 
σε βαρύνουν με τα δικά τους προβλήματα, ενώ 
εσύ θέλεις να ξεφορτωθείς βάρη και δεν ξέρεις 
σε ποιον. Η απόδραση στην καλύτερη περίπτωση 
είναι ένα ταξίδι, μακάρι να ήταν, αλλά στην πραγ-
ματικότητα είναι η πρόσκαιρη ευχαρίστηση που 
δίνει ό,τι απαγορεύουν οι διαιτολόγοι – junk food, 
παγωτά, αλκοόλ κ.λπ. Ή ο πειρασμός να μπεις σε 
μια σχέση που δεν υπόσχεται τίποτα ευοίωνο παρά 
μόνο να σε βγάλει προσωρινά από την καθημερι-
νότητα, ή να συνεχίσεις μια σχέση με ανανεωμένο 
ενδιαφέρον, μια σχέση δίπλα στην επίσημη Σχέση – 
πώς καταφέρνεις άραγε να λειτουργείς με τρεις, ό-
ταν οι περισσότεροι έχουν τεράστιες δυσκολίες με 
δύο στο κάδρο; Η ουσία πάντως με την Αφροδίτη 
στους Διδύμους (από 11/4), τον Πλούτωνα στον Αι-
γόκερω ή τον Ουρανό στον Κριό είναι ότι αναζητάς 
απελπισμένα να εκφραστείς – δημιουργικά, ερωτι-
κά, συναισθηματικά, επαγγελματικά. Θα ακούσεις 
πολλούς να σου δίνουν συμβουλές για το πώς πρέ-
πει να ζήσεις τη ζωή σου. Θα τους ακούσεις προσε-
κτικά, θα λάβεις υπόψη σου τα επιχειρήματά τους 
και μετά, όπως πάντα, θα κάνεις αυτό που λέει η 
καρδιά σου – καλή τύχη.  

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Αν περιφρονήσεις την όποια κανονικότητα σου 
προσφέρει η σταθερότητα στην οικογενειακή ζωή, 
θα ανοίξεις άλλο ένα μέτωπο έντασης τη στιγμή 
που η επαγγελματική σου ζωή χρειάζεται απερί-
σπαστη όλη την προσοχή σου. Με τονισμένο τον 
Ταύρο από τον Άρη, λοιπόν, το θέμα παίζεται με-
ταξύ οικογένειας και επαγγελματικής ζωής – μέσα 
κι έξω, δηλαδή. Κι αυτό σημαίνει είτε ότι κάποιος 
στην οικογένεια –μαμά, μπαμπάς, παιδί, σύντρο-
φος– έχει ανάγκη τη στήριξή σου για οποιοδήποτε 
λόγο ή ότι εκεί έξω τα επαγγελματικά σου βρίσκο-
νται σε ντελικάτη φάση. Αισθάνεσαι αποθαρρημέ-
νος/η επειδή τα επαγγελματικά δεν προχωράνε 
όπως θέλεις ή το σπίτι δεν είναι το καταφύγιο που 
περιμένεις. Μπορεί να θέλεις να τρέξεις και να μη 
σε αφήνουν οι συνθήκες ή μπορεί να σε εμποδίζει 
κάποιος/α από την οικογένεια ή τη δουλειά. Πά-
ντως μην ξεχνάς ούτε στιγμή ότι ο Δίας στο ζώδιό 
σου σε θωρακίζει, σε προστατεύει, σου προσθέτει 
δύναμη. Και, ναι, μπορεί να σου δώσει το δώρο που 
περιμένεις εκεί που δεν το περιμένεις.    

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Σε όποια ηλικία κι αν βρίσκεσαι πρόκειται για μια 
πολύ καλή εποχή για να αρχίσεις ή να συνεχίσεις 
σπουδές, να τις επεκτείνεις, να μάθεις κάτι παρα-
πάνω, να απλώσεις τις γνώσεις σου. Ο Άρης στον 
Ταύρο συνεπικουρούμενος από τον Δία στον Λέ-
οντα αποτελούν μια αναζωογονητική ένεση και 
μπορούν να προσφέρουν καινούργιες εμπειρίες 
για κάθε «μαθητή» που διψάει για περισσότερα. 
Είτε μέσα από σεμινάρια είτε από ξένες γλώσσες 
είτε με ταξίδια στο εξωτερικό για σπουδές ή με-
ταπτυχιακά μπορείς να αποκτήσεις εκτός από τη 
γνώση και το συγκριτικό πλεονέκτημα που χρειά-
ζεσαι για να διακριθείς επαγγελματικά. Αν δεν ενδι-
αφέρεσαι για γνώσεις τότε υπάρχει κινητικότητα, 
μετακινήσεις, μετακόμιση, επαφές με όσους σε 
ενδιαφέρουν  εργασιακά ή έντονη κοινωνικότητα 
που εντείνεται με την Αφροδίτη στους Διδύμους 
(από 11/4). Ουσιαστικά είναι μια περίοδος μέσα 

στον κόσμο με συναντήσεις που εσύ θα καθορίσεις 
την αφορμή τους – μπορεί να είναι, όπως είπαμε, 
επαγγελματικές, μπορεί να είναι με φίλους για δι-
ασκέδαση, μπορεί να είναι και τα δύο. Business and 
pleasure. Το παν είναι να μη μένεις στο σπίτι τώρα 
που όλα συμβαίνουν έξω από αυτό. 
  
Ζύγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Ε, καλά. Όλοι έχουμε θέματα από τα παιδικά μας 
χρόνια που καθορίζουν πολλές επιλογές της ζωής 
μας. Όλοι έχουμε μπει σε ερωτικές ιστορίες που 
μας χάραξαν την καρδιά για πάντα. Όλα είναι σχέ-
σεις κι εσύ το ξέρεις καλά. Έρχεται μία μέρα όμως 
που πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τέτοια θέματα: 
είτε τα λύσαμε είτε δεν τα λύσαμε, είτε κάναμε ότι 
τα λύσαμε είτε συμφιλιωθήκαμε με αυτά, έρχεται 
μια μέρα που χρειάζεται να προχωρήσουμε με λι-
γότερα βαρίδια στην ψυχή. Ο Δίας στον Λέοντα μέ-
χρι τα μισά σχεδόν του Αυγούστου λέει κάτι απλό: 
έχεις μπροστά σου μέλλον που, ναι, μπορεί να έχει 
δράκους, μια κακή μάγισσα, εμπόδια ή σκοτεινά 
δάση που χρειάζεται να διασχίσεις, έχει όμως και 
ανεκτίμητους θησαυρούς, καλούς φίλους που σε 
στηρίζουν, ανθρώπους που ποντάρουν σε σένα, 
έχει σχέδια, συνεργασίες, επαγγελματικές ευκαι-
ρίες, συναντήσεις με καινούργιους ανθρώπους 
που μπορούν να σε ανοίξουν σε νέες πραγματικό-
τητες, ευχές που γίνονται πραγματικότητα. Και ξέ-
ρεις κάτι; Υπάρχει και μια αίσθηση ελευθερίας που 
σε κάνει να νιώθεις ότι ο κόσμος σου ανήκει.  

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Το ότι δεν συμβιβάζεσαι με το λίγο, μαζί με το γεγο-
νός ότι επιτέλους απλώνεσαι προς καινούργιες κα-
τευθύνσεις ή ότι βαρέθηκες να επαναλαμβάνεις τα 
ίδια και τα ίδια, είναι τα  καλά νέα του Δία στον Λέο-
ντα. Πιο συγκεκριμένα, ο Δίας σε αυτή τη θέση μπο-
ρεί να αφορά μια νέα επαγγελματική δυνατότητα, 
πρόταση, επέκταση, εξέλιξη ή μια συνάντηση ερ-
γασιακή, ερωτική, προσωπική, φιλική, που μπορεί 
να ασκήσει έντονη επιρροή στη ζωή σου. Σε άλλο 
τόνο, επίσης σοβαρό, με τον Άρη, το θεό του πολέ-
μου στον τομέα των διαπροσωπικών σου σχέσεων 
–στις συντροφικές κυρίως–  διανύεις μία περίοδο 
που χρειάζεται να έχεις ελαστικότητα και ευελιξία 
ή να υποδυθείς ότι τα διαθέτεις. Να θυμάσαι επίσης 
ότι η ελευθερία μπορεί να γίνει και δυσβάστακτο 
φορτίο όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις με τη ζωή σου, 
με ποιον να δεσμευτείς, να επιμείνεις ή όχι στη δέ-
σμευσή σου. Ναι, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να την 
πατήσεις εάν αποξενωθείς από τους δύο-τρεις αν-
θρώπους που αυτή την εποχή είναι δίπλα σου και σε 
υπομένουν – μη θυμώνεις. Σε υπομένουν. 

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Με τον Ταύρο στον ηλιακό έκτο οίκο σου, στον οποίο 
διελαύνει τώρα ο Άρης, σου υπενθυμίζεται ότι κάθε 
φορά που αισθάνεσαι ότι δεν έχεις τον έλεγχο της 
ζωής σου χρειάζεται να ακολουθείς ένα καθημερινό 
τελετουργικό για να μη σε καταπιεί το χάος. Ναι, σου 
αρέσει πολύ να παριστάνεις τον κανονικό, να είσαι 
το poster boy/girl της κανονικότητας, να παράγεις 
κάτι που είναι εντελώς εμπορικό και περιζήτητο. Κι 
όμως, πρέπει να αποφύγεις να γίνεις κάποιος/α σε 
μια άσχετη δουλειά που μπερδεύει την οικονομική 
ασφάλεια με την ικανοποίηση και την ολοκλήρωση. 
Γιατί στην ουσία σου είσαι καλλιτέχνης/δημιουρ-
γός. Ναι, αλλά αν είσαι δημιουργός, πώς στα κομ-
μάτια θα πληρώσεις τους λογαριασμούς; Κι αν σου 
έλεγε κάποιος ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείς γι’ 
αυτό; Ότι μπορείς να μετατρέψεις τις δημιουργικές 
ιδέες σου σε πρακτικές εφαρμογές που θα φτάσουν 
στο κοινό που θέλεις; Άρα το ένα θέμα αυτή την ε-
ποχή είναι πώς θα καταφέρεις να δουλεύεις σε μια 
δημιουργική δουλειά ή πώς θα την κάνεις δημιουρ-
γική. Ή μήπως ήρθε η ώρα να σκεφτείς –και ο Κρό-
νος στο ζώδιό σου επιτείνει ακόμα περισσότερο τον 
προβληματισμό– αν βρίσκεσαι στη σωστή δουλειά 
που αξίζει τον κόπο, τον ιδρώτα, τις φιλοδοξίες και 
τα ταλέντα σου; Αν ναι, τρέχα. Αν όχι, ψάξε αλλού. 

Όσο για την Αφροδίτη στους Διδύμους, σου λέει ότι, 
ναι, υπάρχουν διέξοδοι και άνθρωποι να απευθυν-
θείς και ευκαιρίες να εξελιχθείς.   

αιγόΚέρως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Η προσωπική σου ζωή δείχνει σημάδια ανάκαμ-
ψης ή εν πάση περιπτώσει ζωντανεύει. Έχεις ένα/
μία σύντροφο που μπορείς να ακουμπήσεις πάνω 
του/της (κι αν δεν έχεις σκέφτεσαι ότι θα τον/τη 
συναντήσεις στην επόμενη γωνία), οι δικοί σου άν-
θρωποι δεν σε τρελαίνουν με τις απαιτήσεις τους 
και κυρίως δειλά δειλά υπάρχει μία αισιοδοξία ότι 
τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Σε σύμπτωση με 
την άνοιξη θέλεις να βγαίνεις έξω περισσότερο 
συχνά, να βλέπεις ανθρώπους που σου φτιάχνουν 
το κέφι, να στέλνεις με το σώμα σου ερωτικά μη-
νύματα, να πίνεις ένα ποτό παραπάνω, να γελάς 
πιο πολύ, να αργείς να κοιμηθείς. Ναι, σκέφτεσαι 
και συζητάς για καινούργιους στόχους και όνειρα, 
ετοιμάζεις ταξίδια, θέλεις τους φίλους σου πιο κο-
ντά. Όχι, όχι... Δεν έχεις κανένα λόγο να επινοήσεις 
πραγματικούς ή φανταστικούς λόγους –συνει-
δητά ή ασυνείδητα– για να μην έρθεις κοντά σε 
αυτούς που αγαπάς ή σε κάνουν να νιώθεις καλά. 
(Και η δουλειά; Ναι, καλά, ’νταξ).      

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Το να ενσαρκώνει κάποιος το γονιό στις μέρες μας 
είναι δύσκολη υπόθεση και κυρίως αν πρέπει να 
κάνει τη μαμά ή τον μπαμπά σε αυτόν που έχει ε-
πιλέξει ως σύντροφο. Ή, από την άλλη πλευρά, να 
εξαρτάται από τη μαμά ή τον μπαμπά κυριολεκτικά 
ή προβάλλοντάς τους στο αφεντικό, στο φίλο, το/
τη σύντροφο ή σε όποιον άλλο είναι κοντά και δι-
αθέσιμος. Με τον Άρη να συνεχίζει να βρίσκεται 
στον Ταύρο και την είσοδο της Αφροδίτης στους 
Διδύμους (από 11/4), υπάρχουν δύο εκδοχές: 1) Οι 
κοντινοί σου άνθρωποι ή αυτοί που σε επηρεάζουν 
είτε συναισθηματικά είτε επαγγελματικά πιθανόν 
να είναι απόμακροι, αδιάφοροι ή και μερικές φορές 
ανοιχτά επιθετικοί ή εχθρικοί. Ίσως να είναι κάτι 
περαστικό, μπορεί όμως αυτή η στάση τους να 
κρύβει βαθύτερα προβλήματα που καλείσαι να  
συνειδητοποιήσεις και να συζητήσεις. 2) Ταυτό-
χρονα, από εδώ και πέρα υπάρχει η διάθεση να βά-
λεις νερό στο κρασί σου και να απολαύσεις τη ζωή 
όπως σου δίνεται. Υπάρχει έρωτας, σεξ, αισιοδο-
ξία, φίλοι, βόλτες, διασκέδαση, ταξίδια, χαρούμενα 
σαββατοκύριακα, παιδιά, χαρά, σχέδια, μέλλον, ό-
νειρα, προσδοκίες, συνεργασίες, δίψα για ζωή. Να 
θυμάσαι: Δεν είσαι ούτε απελπισμένος/η πια, ούτε 
έτοιμος/η να παραδόσεις τη ζωή σου στον πρώτο 
περαστικό που θα σου κάνει ένα κομπλιμέντο – ναι; 
 
ιχθύές (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Παρόλη την προθυμία τους να δείχνουν στους 
άλλους σαν ανοιχτά βιβλία που δεν έχουν να κρύ-
ψουν τίποτα, οι Ιχθύες δεν είναι εύκολοι στην α-
νάγνωση – το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει γιατί 
ούτε ένας Ιχθύς μπορεί να περιγράψει τον εαυτό 
του: αφού είναι χίλια πράγματα. Αφού είναι όλα: η 
αρχή και το τέλος. Όμως επειδή δεν έχουμε τίπο-
τα άλλο εκτός από γλώσσα για να επικοινωνήσου-
με χρειάζεται να μάθεις να συνδιαλέγεσαι με τους 
άλλους παρόλο που ξέρεις ότι η γλώσσα προδί-
δει, δεν αποδίδει αυτό που αισθάνεσαι, σκέφτε-
σαι, επιθυμείς. Άρα, χωρίς να αισθάνονται οι άλλοι 
ότι τους απειλείς, χωρίς φωνές ή κλάματα, μίλα, 
εξήγησε, ρίξε γέφυρες, δείξε κατανόηση. Το θέμα 
της γλώσσας είναι η επικοινωνία: σοβαρές συζη-
τήσεις, επαφές με όσους σε ενδιαφέρουν, πιθα-
νόν αναζήτηση δουλειάς, σπουδές, μετακόμιση, 
ταξίδια, μελέτη για οποιοδήποτε δίπλωμα, ξένες 
γλώσσες, ψάξιμο, περιέργεια, ιδέες, διαφορετι-
κές οπτικές. Είναι η εποχή για να μιλήσεις για σένα 
χωρίς βότσαλα στο στόμα και χωρίς να χρειάζεται 
να υψώσεις τη φωνή σου για να ακουστείς. A

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

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Tαύρε δεν χρειάζεται να δεις ψυχαναλυτή 
για να αλλάξεις μάρκα στην οδοντόκρεμα

– επιτάχυνε τη ζωή σου

ρικοπές, πώς να περιφρουρήσεις την οικονομική 

κνευριστική και 
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