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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)

Χρειάζονται συνήθως δεκαετίες για να αξιολογηθούν 

σωστά τα ιστορικά γεγονότα. Έχουν περάσει τόσα χρό-
νια κι ακόμα δεν μπορούμε να κάνουμε μια ψύχραιμη 
αποτίμηση του 1981. Αν υπάρχει κάτι θετικό μέσα στην 
ατυχία μας αυτή την περίοδο είναι ότι ο χρόνος έχει 
πυκνώσει τόσο πολύ, ώστε μέσα σε λίγα χρόνια, ακόμα 
και σε μήνες, όλα δοκιμάζονται, όλα αποκαλύπτονται. 
Οι προθέσεις, η αξιοπιστία, οι προτάσεις του καθένα. 
Τώρα ξέρουμε. Γιατί δεν έχουμε ακούσει απλώς δια-
κηρύξεις και ωραία λόγια, έχουμε δει το έργο και στην 
πράξη, ξέρουμε τι έλεγε και τι έκανε σε κάθε φάση, 
κάθε πολιτικός, κάθε δημοσιογράφος, κάθε δημόσια 
φωνή. Και μπορούμε να κρίνουμε. 

Ένα μέσον ενημέρωσης είναι χρήσιμο όταν μεταδίδει 
πληροφορίες, όταν ερμηνεύει σωστά την πραγματι-
κότητα. Η ATHENS VOICE κατηγορήθηκε πολύ αυτά 
τα χρόνια γιατί δεν ακολούθησε το κυρίαρχο ρεύμα, 
δεν συμβάδιζε με το κυρίαρχο αφήγημα που οικοδό-
μησε όλος ο παλιός κόσμος από το ένα ως το άλλο ά-
κρο, με στόχο να διασώσει το χρεοκοπημένο σύστημα, 
να αποκρούσει τις αλλαγές, να διατηρήσει τα προνό-
μιά του. Όμως, σήμερα, τετραπλάσιοι πολίτες εμπι-
στεύονται την ATHENS VOICE για την ενημέρωσή 
τους κάθε μέρα, απ’ ό,τι στην αρχή αυτής της κρίσης. 
Υπάρχουν μέρες που πάνω από 400.000 άνθρωποι 
επιλέγουν την ηλεκτρονική athensvoice, μισό εκα-
τομμύριο είναι η Athens Voice κοινότητα στα social 
media. Αν συμβαίνει αυτό είναι γιατί στην πορεία 
αυτών των χρόνων κριθήκαμε όλοι. Και δεν υπάρχει 
τίποτα που να μην επαληθεύτηκε από όσα επίμονα 
υποστηρίζαμε. 

Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Μια νεανική και ανε-
ξάρτητη εφημερίδα δεν είχε κανένα λόγο να υπερασπί-
σει ένα χρεοκοπημένο μοντέλο. Κρατισμός, κομματι-
κές επιχειρήσεις, κρατική γραφειοκρατία, πελατειακές 
σχέσεις, συντεχνιακά προνόμια, κρατικός συνδικαλι-
σμός, μικρός και μεγάλος παρασιτισμός. Αυτή ήταν η 
παλιά Ελλάδα, η Ελλάδα που χρεοκόπησε. Κι αυτό το 
σύστημα προσπαθούν να συντηρήσουν κατηγορώντας 
την Ευρώπη, τους ξένους, τον πλανήτη ολόκληρο, προ-
κειμένου να μην αλλάξει τίποτα. Μέσα σε 7 μήνες κα-
τέρρευσε μια ακόμη κυβέρνηση. Ήταν γνωστό από την 
αρχή. Σ’ αυτές τις σελίδες διαβάζατε ότι η πρόσκρουση 
του Σύριζα με την πραγματικότητα θα είναι ακόμα πιο 
σφοδρή απ’ ό,τι των άλλων κομμάτων. Γιατί η από-
στασή του από το σύγχρονο κόσμο, η υποστήριξή του 
σε ένα ακόμα πιο παρωχημένο μοντέλο οικονομικής 
ανάπτυξης το οποίο έρχεται από το 1970, θα οδηγή-
σει σε ακόμα μεγαλύτερες διαψεύσεις και αποτυχίες.  
Στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, το 73% των πολιτών 
απαντά ότι δεν τους εκφράζει το δίλημμα μνημόνιο-
αντιμνημόνιο. Έπρεπε να χαθούν 5 χρόνια, να περά-
σουν όλα τα κόμματα από την κυβέρνηση, να επικρα-
τήσει κάθε ανορθολογική φωνή, κάθε καραγκιόζης του 
περιθωρίου, κάθε συμμορία «επενδυτών της δραχμής» 
για να αγοράσουν φτηνά τη χώρα, πριν φτάσουμε στο 
σημείο που οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες με μνημόνια 
έφτασαν από την πρώτη βδομάδα; 

Είναι εύκολο να επιρρίψουμε άλλη μια φορά τις ευθύνες 

στους καινούργιους που «μας ξεγέλασαν» τώρα κι αυ-
τοί με τη σειρά τους. Είναι εύκολο να καταφύγουμε σε 
ακόμα πιο ανορθολογικές λύσεις, στην παραίτηση, στις 

λύσεις του χαβαλέ. Όλοι ίδιοι είναι, όλοι μας κοροϊδεύ-
ουν. Δεν είναι ίδιοι και μας κοροϊδεύουν γιατί εμείς 
θέλουμε να κοροϊδευόμαστε. Αυτή την περίοδο πρέπει 
όλοι να κοιτάξουμε ξανά γύρω μας και μέσα μας. Τώρα 
γνωριζόμαστε όλοι. Είμαστε μικρός τόπος. Ξέρουμε 
τους απατεώνες, ξέρουμε αυτούς που έχτισαν πολιτι-
κές, επιχειρηματικές, μιντιακές καριέρες με όπλο την 
εξαπάτηση, το εμπόριο μίσους. Κάποια στιγμή όμως 
πρέπει να αντικρίσουμε κατάματα και τους εαυτούς 
μας. Πώς μια κοινωνία τόσο εύκολα παρασύρθηκε στην 
πνευματική οκνηρία, στην κοινωνική μνησικακία, στο 
κυνήγι μαγισσών, στη λατρεία του μίσους και της βίας; 
Αν δεν αντιμετωπίσουμε τους εαυτούς μας θα είναι 
πάντα ανοιχτό το πρόβλημα, θα είμαστε πάντα μια κοι-
νωνία έτοιμη για εθνική αυτοκτονία. 

Ο τυχοδιωκτισμός του πολιτικού συστήματος εξακο-
λουθεί να δημιουργεί αδιέξοδα. Το ολέθριο δημοψήφι-
σμα οδήγησε τη χώρα στην ασφυξία με μόνο σκοπό να 
καταστήσει το λαό συνένοχο σε αδιέξοδες πολιτικές. 
Για τρίτη φορά μέσα σε ένα χρόνο θα οδηγηθούμε ξανά 
στις κάλπες. Από πέρυσι το φθινόπωρο που άρχισαν 
πάλι οι πολιτικές αναταράξεις, η χώρα πρακτικά δεν 
λειτουργεί. Τα αποτελέσματα θα τα αντικρίσουμε αυτό 
το φθινόπωρο οδυνηρά. Χάσαμε ένα χρόνο, γυρίσαμε 
πίσω 3 χρόνια στην αντιμετώπιση της οικονομικής 
κρίσης, ξανά στην ύφεση και την ανεργία, απλώς για 
να προσγειωθεί ο Σύριζα στην πραγματικότητα.

Ακόμα οι πολιτικές δυνάμεις δεν λένε όλη την αλήθεια. 

Ακόμα εκπέμπουν διφορούμενα μηνύματα, μιλάνε δι-
πλή γλώσσα, προσπαθούν να διασωθούν, αδιαφορούν 
για την οικονομία που καταστρέφεται καθημερινά, 
θυσία στα κομματικά παιχνίδια εξουσίας. Μετά από 5 
χρόνια αδιέξοδων προσπαθειών, είμαστε ένα μοναδι-
κό παράδειγμα ευρωπαϊκής χώρας του 2015 που στις 
εκλογές συναγωνίζονται 4 κομμουνιστικά και μετα-
κομμουνιστικά κόμματα, ένα νεοναζιστικό, ένα-δυο 
ακροδεξιά και ένα της πλάκας. Οι εκλογές στις 20 Σε-
πτεμβρίου δεν θα είναι οι τελευταίες, σύντομα θα ακο-
λουθήσουν κι άλλες. Νέα αδιέξοδα θα δημιουργηθούν, 
νέες συνεργασίες θα ακολουθήσουν μέχρι να γίνει η 
απομυθοποίηση πλήρης και η κατεδάφιση των ψευ-
δαισθήσεων οριστική. 

Έπειτα ίσως θα μιλάμε σαν άνθρωποι, θα ξέρουμε πια 
ότι η αντιμνημονιακή απάτη ήταν το κόλπο του συστή-
ματος για να προστατεύσει τα προνόμια των ισχυρό-
τερων. Ότι το ζητούμενο δεν είναι, δεν ήταν ποτέ, να 
αρνηθούμε την πραγματικότητα, να αμφισβητήσουμε 
τη χρεοκοπία μας. Αλλά να αποφασίσουμε τι δαπάνες 
θα μειώσουμε, ποιους θα προστατέψουμε και ποιοι 
θα πληρώσουν. Στην πρώτη πενταετία, όλα τα κόμ-
ματα προσποιήθηκαν ότι υπάρχει μόνο μια επιλογή: 
Μνημόνιο ή όχι μνημόνιο. Και κατέληξαν –όλα– στα 
μνημόνια των φόρων και των μειώσεων μισθών και 
συντάξεων. Άλλαζε η «ένταση αντίστασης» στην Ευ-
ρώπη. Το περιεχόμενο των μνημονίων κανείς δεν το 
αμφισβήτησε. Λες και δεν υπήρχε άλλη πολιτική μεί-
ωσης των ελλειμμάτων εκτός από τους φόρους για τη 
διατήρηση του πελατειακού κράτους. Οι εκλογές δεν 
θα φέρουν τη λύση γιατί ακόμα δεν έχει τεθεί κυρίαρχα 
αυτό το δίλημμα: Ποιο μνημόνιο. Ίσως όμως είναι οι τε-
λευταίες εκλογές που κυριαρχούν τα παλιά διλήμματα 
και το παλιό πολιτικό προσωπικό. A
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ ➜ panikoval500@gmail.com

°THENS VOICES
¸ °õÜîá íéìÀåé ëé åíåÝ÷ áëïàíå

«Εγώ δεν είµαι για σχολεία
 ούτε για θρανία.

Εµένα µ’ έφτιαξε ο Θεός
 για την τυροκοµία».

(¼ïòôèçÞ ôùòïëïíéëÜ÷ åôáéòÝá÷ óôèî ¶òåóÞ 
ôè÷ »ùôéìÜîè÷)

«Η κυρία Μαρία δεν είναι καλή 
δασκάλα… όταν ήταν να µας δώ-
σει τα τετράδιά µας τα πέταγε σαν 

µπούµερανγκ».
(»éëòÜ íéìÀåé óôïî íðáíðÀ ôè÷ óôï ìåöæïòåÝï. 

¡òáííÜ 040, íåóèíÛòé ¦áòáóëåùÜ÷)

«Νοµίζω, δυσανασχετούν
 οι ίπποι µου».

(°çÞòé óôï ëïòÝôóé ôïù, åðÀîö óå íïôïóáëÞ. 
¦òïâìÜôá ¦áóáìéíÀîé, ¢åùôÛòá âòÀäù)

∆ύο κυρίες κι ένας κύριος µε 
τα σκυλάκια τους, συνοµιλούν 
στο πάρκο. Μαζί τους και ένα 
κοριτσάκι γύρω στα 6. Το ένα 
σκυλάκι, αρσενικό, µυρίζει 

ένα άλλο, επίσης αρσενικό, και 
µετά το καβαλάει. Η µικρούλα 
ρωτάει τον κύριο που έχει τον 
πρώτο σκύλο: «Γκέι είναι το 

σκυλάκι σας;»
(µòéìÜóóéá, ªÀââáôï áðÞçåùíá)

«Έχω καλά βοδινά, αρωµατικά 
χοντροκέρασα!»

(ÄïíÀ ðïùìÀåé òïäÀëéîá ëáé ëåòÀóéá 
óôèî ¶òåóÞ).

«Κοίτα, ρε µαλάκα, πώς έχει 
σπάσει, σαν κρακεράκι».

(¢àï îåáòïÝ çàòö óôá 20 øáúåàïùî óøïìé-
Àúïîôá÷ ôïù÷ ªôàìïù÷ ôïù ÃìùíðÝïù ¢éÞ÷. 

ÆòÝôè áðÞçåùíá)

«ιγώ τα φτειάχνου,
 ιγώ τα πλω».

(¦éîáëÝäá óå íáîÀâéëï ôè÷ ¶òåóïà)

°ÁÆ°¦ÃºÄ¹ª¸ °¦Ã »ËÆ¹¤¸Á¸

BACK2THEFUTURE
Μπορείτε να µας στείλετε και τις δύο φωτογραφίες σας (παλιά και νέα), είτε ψηφιακά (ανάλυση 300 dpi, 

διαστάσεις 22x32, στη διεύθυνση  info@athensvoice.gr µε την ένδειξη “Back 2 the future”) είτε τυπωµένες, 
στη διεύθυνση της ATHENS VOICE (Χαριλάου Τρικούπη 22, Αθήνα 10679). Είναι απαραίτητο να γράφετε τα 

στοιχεία σας και τις λεπτοµέρειες των φωτογραφιών (χρονολογία, τοποθεσία, πρόσωπα).

ÆÃ ¶¥¿¼Ë¤¤Ã »°ª 
Αυτή την εβδοµάδα το σχεδιάζει 

η Χριστινα Ακτίδη. Γεννήθηκε το 

1984 στην Αθήνα. Σπούδασε στην 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών µε 

καθηγητές τον Γ. Βαλαβανίδη και τον 

Μ. Μανουσάκη και χαρακτική µε τον Γ. 

Γουρζή. Έχει λάβει µέρος σε αρκετές 

οµαδικές εκθέσεις. Η τελευταία της 

ατοµική έκθεση µε τίτλο «Απόπλους» 

παρουσιάστηκε τον περασµένο Μάιο 

στην γκαλερί Genesis (Xάρητος 35) 

στο Κολωνάκι. 

Τα αδέλφια Τζένη και Βασίλης Φανού, 
µέσα σε ένα Nissan Sunny, 1990

Τα αδέλφια Τζένη και Βασίλης Φανού,
 µέσα σε ένα Nissan Primera, 2015

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Περιµένουµε τον κατάλογο του ΙΚΕΑ και τις νέες 

διαφηµίσεις του Jumbo. Τίποτε άλλο ενδιαφέρον 
από το µήνα των εκλογών. 

ΑΠΟ ΦΙΛΗ
Στη λαϊκή του Σαββάτου ζήτησα 1 καλαµπόκι και 

µου λέει ο πωλητής: «Περιµένεις κόσµο;»

«ΓΙΑ ΨΑΡΑΚΙ»
Ψαροµεζέδες τέλεια ψηµένοι, φρεσκότατοι 

αχινοί και ψαράκια, ίσως ο καλύτερος γαύρος 
µαρινάτος που έχετε φάει ποτέ. Τιµές κάτω του 

κόστους. 
(Αθηνάς 8, Καλλιθέα, κάθετος στη Συγγρού πριν το 

Ωνάσειο)

ΝΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ
Το νεό BBC girl στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ. 

Ενηµερωµένη, ακαριαία, ευγενής. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΗΣ
Καλέ µου Γιώργο Ζώη, σου εύχοµαι 

από καρδιάς το «Interruption» σου να σκίσει 
στο Φεστιβάλ της Βενετίας. 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ
-Μου άφησες παγωτό;

-Είχε λίγο.
-Άλλο σε ρώτησα.

ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΝΕΑΡΟΣ ΕΠΑΙΤΗΣ
«Φίλε, θα µε κεράσεις ένα σάντουιτς, θέλεις ένα 

ζευγάρι γυαλιά, παίζει κανένα γάρο;»
(σε µια πρόταση)

ΑΠΟΞΕΝΩΘΗΚΑΜΕ
Αραίωσαν οι ουρές στα ATM. Χάθηκε αυτή η αν-
θρώπινη επαφή.

DRONES
H µόδα του φετινού καλοκαιριού. Και καλά να τα 
βλέπουνε στη Μύκονο, αλλά τι δουλειά είχαν στο 
Σφακοπηγάδι Χανίων; 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Σκέψου να αναθέταµε κι εµείς τα µεγάλα µας 
Μουσεία σε Γερµανούς και Αυστριακούς διευθυ-
ντές όπως έκαναν, σοφά σκεπτόµενοι, οι Ιταλοί. 
Θα γινόταν της Παλµύρας.

ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΤΑΡΙΦΕΣ
Σταµάτησαν να σε ρωτάνε τι θα ψηφίσεις και 
ρωτάνε: «∆ιακοπούλες πήγαµε;»

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
Τα γκάλοπ τον βάζουν στη Βουλή. Τ’ άκουσες, 
∆ηµοσθένη Βεργή; Πάντα θα υπάρχει µια θέση 
και για σένα σ’ αυτή τη χώρα. 

KΑΜΑΡΟΤΟ! ΣΑΚΟΥΛΑ!
«Σας καθιστούµε υπεύθυνους για την άκρως 
απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση να βιώ-
νουµε καθηµερινώς το µέγιστο πρόβληµα της 
λαθραίας εισόδου στην πατρίδα µας χιλιάδων 
ανθρώπων που µε πρόφαση ανθρωπιστικά αίτια 
µε χυδαίο πλέον τρόπο βιάζουν καθηµερινώς τα 
σύνορά µας και αλλοιώνουν πληθυσµιακώς και 
πολιτιστικώς την Ελλάδα µας». 
-Νότης Σφακιανάκης

INFO-DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

ΔΟΝΤΙ ΔΟΝΤΙ
Θερινό σινεμά, μπαρ με θέα, φαγητό με τρέλα – και όλα αυτά 

με πονεμένο δόντι. 

Π
ονάει, και δεν σκέφτεσαι τίποτε άλλο: όλη σου η φαιά ουσία (όση έ-

μεινε) περιστρέφεται γύρω από το δόντι. Αλλά πας θερινό σινεμά, εί-

χες πάει εστιατόριο όταν ακόμα μασούσες… δόξα τω θεώ, δηλαδή.  

Γέρνοντας προς τα δεξιά πάνω από χιλιο-πονεμένο τραπεζίτη (δό-

ντι, όχι λαμόγιο), γέρνοντας λοιπόν σαν την καλαμιά στον κάμπο, βλέπω 

«τον τελευταίο Γούντι Άλεν» στο «Σινέ Αττικόν» του Αττικού Άλσους: μα εί-

ναι υπέροχο. Το θερινό σινεμά εννοώ, με το φεγγάρι απέναντι, πρασινάδες 

γύρω-γύρω, ατμόσφαιρα βουνού ή έστω λόφου… σαν καλοκαιράκι, μυ-

ρωδάτο ποπ-κορν, παγωμένες μπίρες, κολόνιες coconut όπως αντι-ηλιακά, 

μαυρισμένα μπράτσα και σανδάλια και γυαλιστεροί ώμοι. Ξεχνάω για δυο 

ώρες τον άθλιο τραπεζίτη κι ας σκούζει. Θα μπορούσε να ήταν προγόμφιος 

ή κοπτήρας ξέρω γω, αλλά ορίστε που είναι τρα-πε-ζί-της: μπορώ να τον 

βρίζω άνετα τον γελοίο. Τον φαντάζομαι με κοστούμι και γραβάτα λιγάκι 

casual (είναι μοντερνουά), ωστόσο χωμένο ως το λαιμό στο χρήμα, στο 

δάνειο, στο «ξέρω περισσότερα για τα ντερίβατιβς από όσα θα καταλάβετε 

ποτέ», στο μυστήριο που κρύβεται πίσω από τα τούβλα-χαρτονομίσματα.

Καλά, ναι, έχω ξεφύγει – αλλά πονάω ένα μήνα σχεδόν, κάτι ο Αύγουστος, 

κάτι το στραβό μου κεφάλι, παρα-άργησα να πάω στον οδοντογιατρό. 

Θυμάται κανένας τη σκηνή από το «Marathon man», τον Λόρενς Ολιβιέ να 

σκύβει με τροχό οδοντογιατρού πάνω από τον Ντάστιν Χόφμαν; Παρόλο 

που δεν σε πειράζει να τις φάει ο Ντάστιν, να πέσει από μια μικρή σκάλα ή 

να χτυπήσει σε ένα λαμπόγυαλο… στον τροχό του οδοντογιατρού βάζεις 

φρένο. Ε όχι κι έτσι. Είπαμε, δείρτε τον. Δαγκώστε τον. Χαστουκίστε τον 

ελαφρά. Μην φτάνετε στα άκρα, με (ίιου) τρύπα στο δόντι.

Ωραία. Το σινεμά μια χαρά. Λίγο πριν χτυπήσει ο τραπεζίτης πήγαμε για φα-

γητό στο «Μαύρο Πρόβατο» στα Μελίσσια, κι αυτό καταπληκτικό όπως 

το mothership στο Παγκράτι – πεντανόστιμα όλα, το σέρβις υπόδειγμα 

ευγένειας/αποτελεσματικότητας, οι σαλάτες (μανούρι-πορτοκάλι-ξηροί 

καρποί και μπρεζάολα-ρόκα-ανθότυρο) αριστουργήματα, οι μεζέδες που 

πήραμε (με τοπ τη μελιτζανοσαλάτα), τα κεφτεδάκια και η τηγανιά επίσης 

ουάου. Στο τέλος δεν είχε τη μηλόπιτα που εκθειάζουν όλοι (είχε τελειώ-

σει) αλλά αέρινη μους λεμόνι και ένα γλυκό με σοκολάτα, όλα σούπερ, ό-

πως και τα σπιτικά λικέρ που κερνάνε στο ακόμα πιο τέλος. Καθίσαμε στην 

αυλή έξω ένα βράδυ με μελτέμι, ήτανε δροσερά, ανάλαφρα και ταυτόχρο-

να cosy. Κάποιοι πίσω μας μάλωναν για πολιτικά κι ευτυχώς που φυσούσε, 

έπαιρνε ο αέρας τα επιχειρήματά τους και τα σκορ-

πούσε εκεί που σκορπάνε όλα, ειδικά τα επιχειρή-

ματα. Οι τιμές στο «Πρόβατο» (€16-18) είναι πολύ 

λογικές για την ποιότητα του μαγαζιού και κυρίως 

του φαγητού – δεν τρως έναν κεφτέ της πλάκας, 

όλα είναι κεντημένα στο χέρι και ιδιαίτερα.

Ά
λλο βράδυ βρέθηκα στο κομψό, τζέιμς-

μποντικό «Food Court» ψηλά στον Α-

θλητικό Όμιλο Τένις Παπάγου. Το «Food 

Court» είναι lounge café bar restaurant με πολύ καλό φαγητό – το 

κλαμπ σάντουιτς «paprikana» π.χ. (€7, με κοτόπουλο παπρικανάτο) ξε-

φεύγει από τα κλασικά, όπως και το τεράστιο «Iberico burger» που είναι, 

λέει, φτιαγμένο με κιμά Black Angus  (€10). Οι ελληνικές «σπιτικές» μπίρες 

τύπου Septem (€7) σερβίρονται με νάτσος, ο καφές με κουλουράκια ή 

κέικ, εκτός κι αν πάρετε τέλεια «πορτοκαλόπιτα με σορμπέ μάνγκο»… και 

το «Georgia’s Mohito» είναι το καλύτερο Mohito έβερ, με μυστικά συστα-

τικά της Γεωργίας, που το σκαρφίστηκε μια μέρα, ή νύχτα, κοιτάζοντας 

την Αθήνα από ψηλά… γιατί το καλύτερο στο «Food Court» είναι η θέα, 

η πόλη ξαπλωμένη ακόμα νωχελικά σαν να μην έχει καταλάβει Xριστό 

στο παραζεσταμένο λεκανοπέδιο… Η μουσική είναι lounge όσο ο καιρός 

είναι καλός, που θα είναι για κάνα τρίμηνο ακόμα, το χειμώνα είναι jazz. Ο 

κόσμος είναι «δικός του», του μαγαζιού, όχι μόνο της περιοχής.

Με τούτα και με κείνα τον ξέχασα το βρωμοτραπεζίτη που με ταλαιπωρεί, ο 

δυόσμος του Μοχίτο σκεπάζει την εσάνς αντιβίωσης, οι νύχτες είναι τόσο 

μα τόσο ωραίες, μα είναι απόλαυση όταν σε πιάνει το παυσίπονο ξαφνικά… 

(Τσεκάρετε το «Marathon Man», John Schlesinger, 1970, η σκηνή στην καρέκλα 

του οδοντογιατρού ανατριχιάζει ακόμα και ξεκρέμαστη στο YouTube…) A   

Σινέ Αττικόν, 
Αττικό Άλσος, 
2106997755

Μαύρο  
Πρόβατο,  
Σωκράτους & 
Ζαΐμη 2,  
Μελίσσια, 
2108102466   

Food Court,  
Αθλητικός  
Όμιλος  
Τένις Παπάγου, 
2106525301     

Ζωντανός στην πόλη
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Βαγγέλης 
Μεϊμαράκης
 «Η ψήφος 

αγανάκτησης και 

η ψήφος τιμωρί-

ας δεν οδηγούν 

σε λύσεις». 

Μετάφραση Λου-

στείτε μας! Εμείς 

δεν πρόκειται να 

αλλάξουμε. Και 

τον Ψωμιάδη θα 

πάρουμε πίσω και 

τους «Energa» και 

«Hellas Power» θα 

συνεχίσουμε να 

απαλλάσσουμε 

με τροπολογίες...

TA TWEETS TOY Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για την υποχρεωτική αφαίρεση του 
αλουμινένιου καλύμματος μετά το άνοιγμα του βουτύρου)

(17 ΣυμπεραΣματα ενοΣ κριΣιμου καλοκαιριου)

Ο Π. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΕΧΕΙ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ!  
Η fake φωτογραφία είναι αποκαλυπτική: Κατά τη συνάντηση αντιπροσωπείας της 

Λαϊκής Ενότητας με τους πολιτικούς αρχηγούς στο γραφείο το νέου κόμματος στη 

Βουλή, διακρίνονται καθαρά οι τόμοι που προσφέρουν στον Παναγιώτη Λαφαζάνη 

το ιδεολογικό του οπλοστάσιο και τη βεβαιότητα ότι έχει δίκιο!

Η βιβλιοθήκη του δείχνει καθαρά ότι επιχειρείται μια ευρύτερη σύγκλιση των «Φιλο-

ρωσικών» δυνάμεων του Έθνους, προκειμένου να απαλλαγούμε από τη δεσποτεία 

της Δύσης και να περιέλθουμε στη δεσποτεία του Βλαντιμίρ Πούτιν.  

Η έκπληξη δεν είναι ότι ο 
Αλέξης Μητρόπουλος απαί-
τησε από τον Τσίπρα να τον 
συμπεριλάβει στις λίστες 
με επιχείρημα ότι κατέχει 
το ρεκόρ σταυρών στην 
περιφέρεια Αττικής, άρα 
είναι αθώος.
● Η έκπληξη είναι ότι αυτός 
ο άνθρωπος με αυτά τα επι-
χειρήματα κάποτε χρέωνε 
1.000.000 ευρώ για νομικές 
συμβουλές!

Επίσης γιατί ξέχασε να πει 
ότι ο Τσίπρας «δεν νομιμο-
ποιείται να μη συμπεριλάβει 
στις λίστες το βουλευτή που 
κάνει ρεκόρ τηλεθέασης 
στον Αυτιά;»
● Η τηλεθέαση δηλαδή 
δεν είναι εξίσου σημαντικό 
τεκμήριο αθωότητας;

Τώρα, εδώ που τα λέμε, ο 

Χαϊκάλης δεν προέβλεψε ότι 
θα ψηφίσει Μνημόνιο. Δεν 
προέβλεψε ότι θα ανα-
γκαστεί να κάνει γαργάρα 
τα παλιά του tweets. Δεν 
προέβλεψε ότι θα του βρουν 
μια offshore¼  
● Ε, τι σκατά αστρολόγος 
δηλώνει; 

Ο Βασίλης Λεβέντης έχει 
ρεύμα. Που σημαίνει ότι 
πολλοί ψηφοφόροι άφησαν 
το κόμμα που ψήφιζαν και 
αποφάσισαν να τον ακο-
λουθήσουν. Δηλαδή έχουν 
αναγνωρίσει ότι στις προ-
ηγούμενες εκλογές έκαναν 
λάθος...
● Οπότε πώς είναι τόσο 
ΑΠΟΛΥΤΑ σίγουροι ότι 
τώρα έχουν κάνει τη σωστή 
επιλογή και βρίζουν σαν 
παλιά ΣΥΡΙΖΑϊκά troll όποιον 
τολμήσει να τον αμφισβη-

τήσει; 

Ο Λαφαζάνης έχει ρήτρα 
για το πόσες φορές είναι 
υποχρεωμένος να πει σε 
κάθε πρόταση τη λέξη «Μνη-
μόνιο»; 

Ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει 
ότι οι μόνοι με τους οποίους 
θα συνεργαστεί, σε ένα 
μελλοντικό σενάριο, είναι οι 
ΑΝΕΛ...
● Οι οποίοι (πάντα στο 
μελλοντικό σενάριο) δεν 
ψηφίζουν νομοσχέδια που 
δεν τους γουστάρουν, όπως 
η Ιθαγένεια. 
● Έστω λοιπόν ότι η κυβέρ-
νηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ που προκύπτει από τις 
εκλογές καλείται να ψηφίσει 
νόμο για το σύμφωνο συμ-
βίωσης.
● Και όπως είναι φυσικό, οι 

Όλοι αυτοί που διευκρινίζουν (και δι-
καίως) ότι για την κατάσταση της χώ-
ρας δεν φταίει μόνο το επτάμηνο της 
κυβέρνησης Τσίπρα, αλλά πρωτίστως 

τα 40 χρόνια των προηγούμενων, δεν είναι οι ίδιοι που στην 
περίπτωση του μνημονίου θεώρησαν (με την ίδια ευκολία) 
ότι φταίει αποκλειστικά η κυβέρνηση ΓΑΠ και γι’ αυτό ε-
ξαίρεσαν από την εξεταστική την προηγούμενη;
 

Sorry, αλλά ο Ηλίας Ψινάκης που 
προτείνει «να πετάξουμε στον Σπα-
λιάρα τις αγ... αρχαιολόγους», πόσο 
ενήμερος είναι για τη σεξουαλική ζωή 

του Σπαλιάρα, ώστε να είναι βέβαιος πως ο Σπαλιάρας δεν 
έχει πάει με αρχαιολόγους;  
 

Αυτοί που γράφουν στο Facebook για 
τη «μοναδικότητα και την ευλογία της 
Ελλάδας, για τον ήλιο της και κυρίως 
για τις μοναδικές της ΘΑΛΑΣΣΕΣ, 

που είναι η Ψυχή μας», γιατί στις φωτογραφίες από τις 
διακοπές ποζάρουν μονίμως αντί για τις θάλασσες στην ΠΙ-
ΣΙΝΑ του ξενοδοχείου;
 

Αφού τα περισσότερα από τα προ-
απαιτούμενα του «Μνημονίου 3» 
υπήρχαν και στο προηγούμενο –που 
σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τα 

εφάρμοσε– γιατί θεωρείται μνημονιακό κόμμα;

η μεταφραση

 της εβδομάδας

Ζωή Κωνσταντοπούλου 
Αυτό το εγχείρημα, της 

Λαϊκής Ενότητας πρέπει 

να βρει τρόπους να συμπεριλά-

βει στο πρόγραμμά του όλους 

εκείνους τους νέους και τις νέες 

επιστήμονες που βρίσκονται στο 

εξωτερικό (...) αλλά κι εκείνους 

που βρίσκονται στη χώρα και μο-

λονότι έχουν πάμπολλα πτυχία 

δεν έχουν εδώ και πάρα πολύ 

χρόνο δουλειά, την ίδια ώρα που 

άνθρωποι αξιοποιώντας τις σχέ-

σεις εξουσίας τις οποίες έχουν 

διαμορφώσει, βρίσκονται πάντο-

τε να αποκαθίστανται, χωρίς να 

παρέχουν έργο, αλλά πάντοτε 

τιμώμενοι από τις εξουσίες οι 

οποίες με τη σειρά τους χαϊδεύο-

νται όταν τις κολακεύουν.

Μετάφραση Αν δεν έκλεινε 

η Βουλή, θα προσλάμβανα κι 

άλλους συμβασιούχους που με 

αποθεώνουν¼  

Θα έπρέπέ να υπαρχέι μια λέξη για...
«Σιχτηροκόλλητο» Το αυτοκόλλητο της ναυτιλιακής εταιρείας που βρίσκεις κολλημένο στο 
πίσω παρμπρίζ του αυτοκινήτου, μετά από το ταξίδι στο νησί.

ΑΝΕΛ το καταψηφίζουν.
● Τότε ο Τσίπρας θα ξανακά-
νει εκλογές γιατί χρειάζεται 
νωπή εντολή, έτσι; 

Και τώρα, η Παναγία, η 
επίσημη βοηθός/προστά-
τιδα των ΑΝΕΛ, καλείται να 
αποδείξει τις ικανότητές 
της...
● Να οδηγήσει δηλαδή το 
μέσο ψηφοφόρο Καμμένου 
να ΠΙΣΤΕΨΕΙ τα λόγια του 
αρχηγού (ότι δεν είναι μνη-
μονιακός) και όχι τα μάτια 
και τα αυτιά του.

Εντάξει. Η κοπέλα για την 
οποία γράφτηκε το «Μια 
Βραδιά στο Λούκι» πέθα-
νε. Η «Ευλαμπία» για την 
οποία έγραψε το τραγούδι 
ο Γιοκαρίνης, ξέρουμε πώς 
είναι; A

απανθρωπη θεση εργασίασ τησ εβδομαδασΜεταφραστής δηλώσεων Μεϊμαράκη (τύπου 
«αυτοφωράκιας) 
σε ευρωπαϊκές γλώσσες

Μεϊμαράκη (τύπου 
«
σε ευρωπαϊκές 

Νο2Νο1

η (πραγματικη) 
απορια της 
έβδομαδας 

η (πραγματικη) 
απορια της 
έβδομαδας Νο2

η (πραγματικη) 
απορια της 
έβδομαδας Νο3 

η (πραγματικη) 
απορια της 
έβδομαδας Νο4

οποίες με τη σειρά τους χαϊδεύο-

νται όταν τις κολακεύουν.

 Αν δεν έκλεινε 

η Βουλή, θα προσλάμβανα κι 

άλλους συμβασιούχους που με 

αποθεώνουν¼  νε. Η «Ευλαμπία» για την 
οποία έγραψε το τραγούδι 
ο Γιοκαρίνης, ξέρουμε πώς 
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citizen
Του ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ

ριν από ένα μήνα είδα στο Λονδίνο την «Ποντικοπαγίδα». Ναι, 
ως αξιοθέατο είναι πιο τουριστικό και από το Picadilly Circus, 
αλλά η σχέση μου μαζί της κινδύνευε να μεταβεί από την α-

ναβολή στη ματαίωση. Είναι η μακροβιότερη θεατρική παραγωγή του 
κόσμου. Παίζεται εδώ και εξήντα χρόνια, ο μετρητής στην είσοδο έχει 
ξεπεράσει τις 26.000 παραστάσεις. Κάποια στιγμή, σύντομα λένε, θα 
κατέβει. Και εγώ, αν δεν το έβλεπα, θα έλεγα στον εαυτό μου τα γνωστά, 
αυτά που θα λέγατε και εσείς, στον πειθαρχικό έλεγχο που καταλήγει σε 
αυτομαστίγωμα. Μεταξύ μας, δεν κλαις τα λεφτά σου. Το θέατρο είναι 
κλασικό αγγλικό. Όμορφο. Πιστεύεις πώς ακόμα και ένα μέτριο έργο ε-
κεί μέσα θα έδειχνε καλύτερο. Κατασκευάστηκε πριν από εκατό χρόνια, 
έχει πλατεία, εξώστη, μεγάλη σκηνή, ενώ ο κύριος που πουλάει προ-
γράμματα και εκτελεί χρέη ταξιθέτη σού δίνει την αίσθηση ότι, ως παιδί, 
βρέθηκε στα εγκαίνια της αίθουσας. Διαθέτει και μπαρ που δέχεται να 
σου δώσει μπίρα σε μεγάλο πλαστικό ποτήρι για να την πιεις βλέποντας 
το έργο. Οι θέσεις είναι, βέβαια, στενές, αλλά πια το θέατρο δεν γεμίζει, 
κάθεσαι άνετα. Υπολογίζω ότι είμαστε εκατό άνθρωποι εκεί μέσα. Α, 
ναι, οι μισοί τουρίστες. Οι άλλοι μισοί Βρετανοί, αλλά μάλλον και αυτοί 
έκαναν τουρισμό στην πρωτεύουσα. Η παράσταση αξιοπρεπέστατη, 
όπως και οι ερμηνείες. Μία άψογη παραγωγή του West End. Όπως συμ-
βαίνει σε όλα τα έργα της Άγκαθα Κρίστι, ανάμεσα στους ήρωες υπάρχει 
ένας δολοφόνος που θα αποκαλυφθεί στο τέλος. Αυτό ήταν έξυπνο πριν 
από μισό αιώνα, τώρα το κοινό θέλει πιο έντονες καταστάσεις. Σέβομαι 
την πιθανότητα να υπάρχει ανάμεσά μας κάποιος που δεν ξέρει το έργο, 
θέλει να το δει ή να το διαβάσει. Δεν θα σας πω το δολοφόνο. Όμως δεν 
κάνει απλώς νιαου-νιαου. Έχει γίνει λιοντάρι και βρυχάται στα κερα-
μίδια. Έλα όμως που τη στιγμή της αποκάλυψης το κοινό παθαίνει σοκ. 
Ένα δυνατό «Ω!» (εντάξει, Oh!) σκεπάζει την αίθουσα. Πίστεψα ότι οι 
ηθοποιοί θα φύγουν. Θα νόμιζαν ότι το κοινό τούς κάνει πλάκα. 

εν χρειάζεται να τραβιέσαι μέχρι το Λονδίνο για να το καταλά-
βεις. Μπορείς να το δεις και στις παραστάσεις του ελληνικού 
καλοκαιριού, όταν σκέφτεσαι πόσα θα μπορούσαν να κονομή-

σουν από αγωγές ο Ευριπίδης και ο Σέξπιρ. Οι άνθρωποι ως κοινό έχουν 
την τάση να φορούν κουρέλια από την παιδική τους αφέλεια. Γίνονται 
ευκολόπιστοι, αποδέχονται και επιδιώκουν την πλάνη, εκχωρούν το 
δικαίωμα του λόγου. Ναι, θα κάνουν κριτική, αλλά το έργο έχει τελειώ-
σει και τα έσοδα είναι στην τσέπη του παραγωγού. Είναι το έργο των 
εκλογών που έρχονται. Βλέπω τα ποτάμια των λέξεων που γράφονται 
για το διακύβευμα, τον τραγικό απολογισμό του Τσίπρα, την υστέρηση 
της αντιπολίτευσης, μπλα, μπλα, μπλα. Κουταμάρες. Οι δημοσιογράφοι 
είμαστε, λίγο ως πολύ, σαν τους πολιτικούς: αποδίδουμε μεγάλη ση-
μασία στην άποψη εντός ακροατηρίου που, στην πραγματικότητα, με 
την ίδια ευκολία δέχεται και ξεχνά τα πάντα. Παρακολουθώ πολιτικούς 
αναλυτές έτοιμους να γκρεμίσουν τοίχο από τις κουτουλιές. Πώς είναι 
δυνατόν, απορούν, να διατηρείται η ηγεμονία του Τσίπρα μετά από όσα 
έχουν συμβεί; Όμως δεν έχουν συμβεί, για όλους μας, τα ίδια πράγμα-
τα. Μπορεί να ζούμε στην ίδια χώρα, αλλά όχι και στον ίδιο κόσμο. Για 
ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης 
είναι, απλώς, δύο ονειροπόλοι με περίσσιο θράσος που πήγαν να που-
λήσουν τσαμπουκά στους τοκογλύφους. Μόνο που «δεν υπολόγισαν τη 
δύναμη του χρήματος», όπως λέει και Αλέξης. Όλο αυτό στέκει μια χαρά 
ως ιστορία και εκδοχή που εξηγεί τα πάντα. Οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν 
θέλουν περισσότερα από μία ανάλυση να πάρουν στο καφενείο και ένα 
συμπαθητικό πρόσωπο για να βάλουν μπροστά στο τζάκι του Μαξίμου. 
Αν, λοιπόν, ο Μεϊμαράκης δεν υποσχεθεί την άμεση κατάργηση του ΕΝ-
ΦΙΑ, ο Τσίπρας θα κερδίσει τις εκλογές. Και αν υπάρχει κάτι θετικό σε 
αυτή την αναμέτρηση είναι η περιθωριοποίηση του άκρατου λαϊκισμού, 
η μετακίνησή του προς τα άκρα. Αυτό δημιουργεί μία μικρή ελπίδα. 
Ίσως γίναμε λίγο σοφότεροι. Όμως θέλουμε χρόνο μέχρι να μάθουμε 
όλοι ότι δωρεάν τυρί έχει μόνο στην ποντικοπαγίδα. ●
➜ giannakidis@protagon.gr

Η Ποντικοπαγίδα
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Σ’ αυτές τις εκλογές κάποιοι ισχυρίζονται 

πως ο ΣΥΡΙΖΑ «νομοτελειακά» θα καταλά-

βει το χώρο της ελληνικής σοσιαλδημοκρα-

τίας. Ξεχνούν βεβαίως πως το μόνο αφήγη-

μα του κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμη 

και τώρα το «ψηφίστε με για να υλοποιήσω 

καλύτερα το Μνημόνιο (που σας έβαλα) και 

παράλληλα θα εφαρμόζω και τμήματα του 

προγράμματος Θεσσαλονίκης.

ε αυτό το Πρόγραμμα ο ΣΥΡΙΖΑ των 

Τσίπρα-Λαφαζάνη ως σχέδιο Α κέρ-

δισε τις εκλογές. Οι περισσότερες 

ενστάσεις αφορούν στο αν ήταν υλοποιήσι-

μο ή όχι. Λίγοι εστιάζουν στο ότι αυτό το πρό-

γραμμα δεν ήταν καθόλου αριστερό. Εκτός 

αν αριστερό σημαίνει να λες «πράγματα που 

ακούονται ευχάριστα στα αυτιά», αν Αριστερά 

σημαίνει τελειοποίηση του ψέματος ως πολι-

τικού όπλου. 

Γιατί μη μου πείτε πως ήταν αριστερές οι προ-

τάσεις για φορολόγηση της επιχειρηματικό-

τητας στην υπάρχουσα παραγωγική βάση, η 

γενικευμένη ρύθμιση των χρεών, η κρατικο-

ποίηση των τραπεζών, το γενικό πάγωμα των 

ιδιωτικοποιήσεων, η συνέχιση των μη στοχευ-

μένων επιδοματικών πολιτικών, οι υποσχέσεις 

για σταδιακή επιστροφή όλων των μισθών 

εκεί που ήταν το 2009; Είναι μήπως αριστερό 

να μη πρωτοστατεί η Αριστερά στην ενοποί-

ηση των ασφαλιστικών ταμείων, αφού ως 

γνωστό ο κατακερματισμός των ταμείων δη-

μιουργεί πυραμιδικά ασφαλιστικά συστήματα, 

τα οποία αυξάνουν τις κοινωνικές ανισότητες 

και προσιδιάζουν στο λεγόμενο συντηρητικό-

συντεχνιακό μοντέλο κράτους πρόνοιας (G. 

Esping-Andersen); Μήπως πάλι είναι αριστερό 

να συνεχίζεται επί διακόσια σχεδόν έτη η πο-

λιτική υποφορολόγηση (Γιώργος Β. Δερτιλής) 

κάποιων που δηλώνουν αγρότες; Πολιτική 

που αποσκοπούσε στη συναίνεσή τους στην 

αναβολή της αγροτικής μεταρρύθμισης.

Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιλαμβάνονται πως οι επι-

δοματικές πολιτικές μόνο συμπληρωματικό 

ρόλο έχουν σε ένα κράτος πρόνοιας. Γι’ αυτό 

και δεν εστιάζουν στην αλλαγή της παραγωγι-

κής βάσης και στην υποστήριξη της υγιούς και 

ελεγχόμενης όσον αφορά τη νομιμότητα των 

ενεργειών της επιχειρηματικότητας, αλλά στη 

συνέχιση των επιδοματικών πολιτικών. Το ελ-

ληνικό «μεγάλο» κράτος είναι το υποκατάστα-

το της αδυναμίας της ελληνικής «αστικής τά-

ξης» να παραγάγει θέσεις εργασίας και εξαγώ-

γιμα προϊόντα και της αδυναμίας του κράτους 

να επιτελέσει τον πραγματικά κοινωνικό του 

ρόλο. Με τη σειρά του η λογική των επιδομά-

των λειτουργεί  ακόμη και σήμερα ως υποκα-

τάστατο της αδυναμίας του κράτους πρόνοιας 

να προσφέρει δωρεάν ποιοτικές υπηρεσίες σε 

υγεία, παιδεία και ατομική ασφάλεια.

Το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσα-

λονίκης πρότεινε την αναπαραγωγή ενός υ-

περτροφικού κράτους-βιομήχανου, πελάτη 

και προμηθευτή παρασιτικών αστικών στρω-

μάτων. Οι προτάσεις του στερούν πόρους οι ο-

ποίοι θα μπορούσαν να αναδιανεμηθούν υπέρ 

ενός κράτους παροχής κοινωνικών υπηρεσι-

ών. Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν κατανοούν τη διαφορά 

μεταξύ του επιχειρηματικού κράτους (Μαριά-

να Ματσουκάτο) και του κράτους-βιομήχανου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης ενίσχυε μόνο τα κρα-

τικοδίαιτα στρώματα, αναπαράγοντας τις συν-

θήκες που γεννούν ανισότητες και φτώχεια. 

Αυτό το σούπερ «αριστερό» πρόγραμμα δια-

τηρούσε εν ζωή όλα τα αρνητικά στοιχεία του 

αρτηριοσκληρωτικού παραγωγικού μοντέλου 

που έφερε τη χώρα ως εδώ. Η «υλοποιήσιμη 

αντιπρόταση» του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα πρόγραμμα 

διαιώνισης του κρατισμού και των πελατειακών 

σχέσεων, συνοδευόμενο με δυνατές νότες ε-

θνικισμού. Μήπως όμως οι προτάσεις του ΣΥΡΙ-

ΖΑ που ξεφεύγουν της άμεσης οικονομικής πο-

λιτικής ήταν αριστερές; Ήταν και είναι αριστερό 

να θεωρείς πως «ο πολιτισμός αποτελεί προ-

στατευόμενο από το κράτος κοινό (δημόσιο) α-

γαθό» και όχι ύψιστη έκφραση της ανθρώπινης 

δημιουργικότητας, η οποία βεβαίως πρέπει να 

στηρίζεται και στη δημόσια υποστήριξη;

 

Αριστερό πρόγραμμα, μεταξύ πολλών άλλων, 

θα σήμαινε η όποια ρύθμιση χρεών να στηρί-

ζεται σε κοινωνικά κριτήρια, να λαμβάνει υπό-

ψη της και τα συμφέροντα των καταθετών. Θα 

σήμαινε όχι κρατικοποιήσεις και υπερφορολό-

γηση. Όχι κρατικές συντεχνίες και κράτος «βι-

ομήχανο», αλλά ανάπτυξη των δημόσιων υπη-

ρεσιών του σε υγεία, πρόνοια, παιδεία, ατομι-

κή ασφάλεια. Ενίσχυση εκείνης της παραγωγι-

κής επιχειρηματικότητας που αποδίδει θέσεις 

εργασίας και αυξημένα φορολογικά έσοδα. 

Όλα τα παραπάνω όμως βρίσκονται μακριά 

από την κουλτούρα και την παιδεία τόσο του 

αντιπολιτευόμενου όσο και του πρωθυπουρ-

γού κ. Τσίπρα, αλλά και από το τι καταλαβαίνει 

ο κ. Λαφαζάνης ως Αριστερά. Οι Ευρωπαίοι 

εταίροι δεν απέρριψαν αριστερές προτάσεις, 

αλλά προτάσεις βαθύτατα συντηρητικές, ξε-

περασμένες, διαιώνισης του κρατισμού.

Έλεγαν κάποτε «αν θυμάσαι τη δεκαετία του 

’60 τότε δεν την έζησες». Ο κ. Τσίπρας καθόλου 

δεν έζησε τη Σοσιαλδημοκρατία. Επειδή τώρα 

τη θυμάται, δεν σημαίνει πως την πιστεύει, ό-

πως δεν πίστευε πολλά από όσα έλεγε και όλα 

όσα τώρα κάνει.

Πάει πολύ κάποιοι να τον αναγορεύουν σήμε-

ρα σοσιαλδημοκράτη. Ο Μακιαβέλι συμβού-

λευε τον «Ηγεμόνα» πως αυτός «είναι πολύ 

πιο εύκολο να κάνει φίλους εκείνους τους αν-

θρώπους που ήταν ικανοποιημένοι από την 

προηγούμενη κυβέρνηση, και γι’ αυτό ήσαν 

εχθροί του». Ο κ. Τσίπρας αυτό μάλλον δεν το 

έχει διαβάσει, αλλά το ξέρει καλά.   

Τελικά αν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Λαφαζάνης ρω-

τούσαν έναν καθρέφτη ποιος είναι πιο αριστε-

ρός, θα τους έλεγε: Κανένας από τους δυο σας, 

κύριοι, ο κρατισμός, ο εθνολαϊκισμός και η διαι-

ώνιση των πελατειακών σχέσεων δεν είναι Αρι-

στερά. Απάτη και ψέμα είναι. Εκτός κι αν θέλου-

με να δικαιωθούν όσοι λένε πως Αριστερά είναι 

κάτι τέτοιο. Τότε και οι δυο είναι αριστεροί.  A

Μ

Η νέα Αριστερά του 19ου αιώνα
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗ

Πολιτική
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Πολιτική

Κατά την άποψή μου επιβάλλεται μια νέα 

αξιολόγηση της πολιτικής φυσιογνωμίας 

και της προοπτικής του κ. Τσίπρα. Μέχρι τις 

αρχές του Ιουλίου είχε τα χαρακτηριστικά 

ενός ηγέτη της άκρας Αριστεράς, ο οποίος 

δεν δίσταζε να οδηγήσει την ελληνική 

οικονομία και την κοινωνία σε μεγάλες 

περιπέτειες προκειμένου να επιτύχει τους 

στόχους του. 

εγάλες αλλαγές
Τρεις μεγάλες αλλαγές μας επι-
βάλλουν μια νέα αξιολόγηση. 

Πρώτον, ο κ. Τσίπρας εγκατέλειψε την 
τελευταία στιγμή τη στρατηγική της 
ρήξης με τους Ευρωπαίους εταίρους και 
τους πιστωτές που θα οδηγούσε στο λε-
γόμενο Grexit και σε βαλκα-
νικές καταστάσεις που δεν 
θέλουμε να ξαναζήσουμε. 
Είναι μεγάλης σημασίας το 
γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας υ-
πέγραψε το τρίτο πρόγραμ-
μα-μνημόνιο αντί να συνε-
χίσει στη γραμμή της ρήξης 
που είχε χαράξει μαζί με Βα-
ρουφάκη, Λαφαζάνη. 
Δεύτερον, ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ άδειασε πολιτικά 
όλους τους εκπροσώπους 
της σκληρής αριστερής πτέ-
ρυγας, μεταξύ των οποίων η Ζωή Κων-
σταντοπούλου και ο Μανώλης Γλέζος. 
Το άδειασμα αυτό ήταν εξαιρετικά δύ-
σκολο γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πιο έντονα 
κινηματικά χαρακτηριστικά απ’ ό,τι 
την εποχή που ο Ανδρέας Παπανδρέ-
ου εξουδετέρωσε την αριστερή πτέρυγα 
του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσίπρας δεν ήταν ο 
ιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ αλλά ο κορυφαίος 
εκπρόσωπός του και η πολιτική εκπα-
ραθύρωση άλλων πρωταγωνιστών του 
χώρου ήταν τεράστιο πολιτικό ρίσκο και 
απαιτούσε μεγάλη αποφασιστικότητα.  
Τρίτον, το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα 
του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο παρουσιάζεται 
σε 68 σελίδες, δεν έχει καμία σχέση με 
το λεγόμενο πρόγραμμα της Θεσσαλο-
νίκης και τις προηγούμενες θέσεις του 
ΣΥΡΙΖΑ για δραστικές παρεμβάσεις υ-
πέρ του Δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα 
της οικονομίας. 
Γίνεται μια προσπάθεια να παρουσια-
στούν οι ιδιωτικοποιήσεις που προβλέ-
πονται στο τρίτο πρόγραμμα-μνημόνιο 
λιγότερες απ’ ό,τι πραγματικά είναι 
και να δημιουργηθεί η εντύπωση πως 
πατάσσοντας τη φοροδιαφυγή και την 
εισφοροδιαφυγή ο ΣΥΡΙΖΑ ίσως α-

ποτρέψει τις προγραμματισμένες μει-
ώσεις στις συντάξεις και στις παροχές 
του κράτους πρόνοιας. Εάν αφαιρέσου-
με μια επιθετική φρασεολογία, η οποία 
είναι σχεδιασμένη για να συγκρατήσει 
τις διαρροές ψηφοφόρων προς τη Λαϊ-
κή Ενότητα, μπορούμε να πούμε ότι έ-
χουμε να κάνουμε με ένα κυβερνητικό 
πρόγραμμα που είναι πολύ κοντά στις 
θέσεις πολλών ευρωπαϊκών σοσιαλι-
στικών κομμάτων. 

Χαμηλή αποτελεσματικότητα
Το πρόβλημα πλέον με τον κ. Τσίπρα 
δεν είναι η βασική πολιτική του επιλο-
γή –εφόσον εγκατέλειψε τη στρατη-
γική της ρήξης– αλλά η αδυναμία του 

να διαχειριστεί αποτελε-
σματικά ζητήματα μεγάλης 
οικονομικής και κοινωνικής 
σημασίας. 
Μπορεί το κυβερνητικό πρό-
γραμμα του ΣΥΡΙΖΑ να ανα-
φέρεται αναλυτικά στην πά-
ταξη της φοροδιαφυγής και 
της εισφοροδιαφυγής, όμως 
την περίοδο Ιανουαρίου-
Αυγούστου η υστέρηση των 
φορολογικών εσόδων ένα-
ντι των στόχων ξεπέρασε τα 
4 δισ. ευρώ και τα έσοδα των 

ασφαλιστικών ταμείων από τις εισφο-
ρές μειώθηκαν σε διψήφιο ποσοστό. 
Επιπλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζεται, 
ακόμη και μετά τη διάσπασή του, από 
μεγάλες εσωτερικές διαφορές. Γι’ αυτό 
και είδαμε την προώθηση μέτρων από 
την κυβέρνηση Τσίπρα που δεν έχουν 
σχέση με την πολιτική λογική που ανα-
πτύσσει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας. Χαρακτη-
ριστικό το παράδειγμα των μεταλλεί-
ων της Χαλκιδικής, όπου ο κ. Τσίπρας 
τάχθηκε υπέρ της διατήρησης των θέ-
σεων απασχόλησης που βασίζεται στη 
μεγάλη επένδυση των Καναδών και ο 
αρμόδιος υπουργός της κυβέρνησής του 
προσπάθησε να τα κλείσει δήθεν για 
περιβαλλοντικούς λόγους. 
Χωρίς να προσφέρει εγγυήσεις στοιχει-
ώδους αποτελεσματικότητας και χωρίς 
να έχει τον πλήρη έλεγχο του πολιτικού 
του χώρου, ο κ. Τσίπρας θα αποδειχθεί 
ένας κακός πρωθυπουργός σε περίπτω-
ση που τον εμπιστευτεί ξανά ο ελληνι-
κός λαός. Οι πολιτικές του προθέσεις 
δεν είναι κακές αλλά δεν έχει τη δυνα-
τότητα να συμβάλει στη γρήγορη και 
αποτελεσματική εφαρμογή του τρίτου 
προγράμματος-μνημονίου. A

το Προβλήμα 
Πλέον μέ τον κ. 
τσιΠρα δέν έιναι 

ή βασική Πολιτική 
του έΠιλογή, αλλα 

ή αδυναμια του 
να διαχέιριστέι 

ζήτήματα μέγα-
λήσ σήμασιασ

Ο κ. Τσίπρασ ίσωσ θέλέί 
...σίγουρα όμως δεν μπορεί
Έχει κάνει μεγάλα βήματα προς την κατεύθυνση 

των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Μ
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ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑ         ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Η Αθήνα λίγο πριν τον Σεπτέμβριο

Φωτογραφίες: ΑΝΘΙΜΟΣ ΝΤΑΓΚΑΣ 
Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ 

ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑ         ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Η Αθήνα λίγο πριν τον Σεπτέμβριο

Φωτογραφίες: ΑΝΘΙΜΟΣ ΝΤΑΓΚΑΣ 



➜ (panikoval500@gmail.com)

Πήγαμε στην Επίδαυρο. Στο δρόμο αγοράσαμε ροδάκινα για το σπίτι, 
όπως κάναμε παλιά με την κυρία Ροζίτα. Πήγαμε ψηλά να καθίσουμε, 
στις πάνω θέσεις, να φυσάει και να φαίνεται το δάσος πιο καλά. Ψάχνα-
με με το μάτι για γνωστούς μας ±καλά όχι εγώ, μη φανταστείς, με τη νυ-
κταλωπία τους βλέπω όλους σαν φιγούρες του Ιερώνυμου Μπος± αλλά 
δεν ξεχωρίζαμε και κανέναν, όλοι άσπρα. Μετά αναρωτιόμασταν αν έχει 
τίποτα ποντίκια εδώ γύρω. Πάντα περνάει αυτή η σκέψη από το μυαλό, 
το σκέφτεσαι να τρέχει ανάμεσα στα πόδια των θεατών και να γίνεται η 
παράσταση χάος από τα ουρλιαχτά. Αργότερα είδαμε έναν στο κοινό να 
παίζει με το κινητό του. Φώτιζε μέσα στο σκοτάδι σαν πνεύμα. 

Ο Ιπποπόταμος τον Αύγουστο ήταν ανοιχτός, μέσα στην έρημη Δελφών. 
Μαζεύονταν όλοι σαν άστεγοι που είδαν φως, απλώνονταν στα τραπεζά-
κια του έξω οι χαλαρές κουβέντες, οι εξομολογήσεις και τα μηνύματα.

Μήνυμα: «Η μάνα μου μαγειρεύει κι ο πατέρας μου πάει παραλία, είναι 
πολύ κοντά και πάει και χαζεύει τις τουρίστριες, έχει  ένα  σπίτι δίπλα 
που έχει όλο τουρίστριες, και βγαίνει η μάνα μου στο μπαλκόνι κ τον 
φωνάζει ΝΙΚΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ έλα να φάμε, 
θα κρυώσει. Και μετά μου λέει άντε φέρε τον πατέρα σου, πάλι χαλβά 
κόβει παραλία».

Τετάρτη βράδυ, νωρίς. Στο διπλανό μπαλκόνι κάθεται στο τραπέζι ένα 
ζευγάρι. Ακούγονται μικρά διακριτικά κλινγκ από μαχαιροπήρουνα κι 
έρχεται μια δροσερή μυρωδιά από καρπούζι ανακατεμένη με αποπνι-
κτική κάπνα, φορμαλδεΰδη που καίγεται, πύρεθρο, πυρεθρίνες και βου-
τυλιωμένο υδροξυτολουόλιο. «Με φάγαν τα κουνούπια». «Τίποτα δεν τα 
πιάνει τα πούστικα, ούτε το φιδάκι». «Αφού δεν ψεκάσαν φέτος, μωρέ. 
Η κρίση». Ακούγεται ξαφνικό κλατς επάνω σε μπράτσο. Ένα λιγότερο.

Ο Άνθιμος ανακάλυψε τη θεότητα του καλοκαιριού στην Αργολίδα. Ο 
ήλιος είχε αρχίσει να γέρνει, λέει, και όλα τα έκανε να φαίνονται λίγο πιο 
πορτοκαλί. Άφιλτρη στο ίνσταγκραμ: η Μις Καλοκαίρι, ξεχασμένη και χα-
λαρωμένη από το σφίξιμο της πλαζ, αφού αυτή έχει αρχίσει να αδειάζει, 
δροσίζει τη βόλτα της στην άκρη του νερού, βλέποντας τις σκέψεις της, 
αθώες κάθε ενοχής, να χάνονται με το φλοίσβο ±κάθε βήμα και πιο πέρα 
στο κυματάκι± πίσω από λευκά γυαλιά πούλμαν, ξεκούραστα από τον πό-
νο του φωτός και των άλλων βλεμμάτων. Στο κεφάλι της το στέμμα, μια 
θημωνιά από μουσελίνα, η τέλεια ανάφλεξη των πλάγιων ακτινών του 
ήλιου, απογειώνοντας όσα κρύβει εκεί μέσα. Σκέψεις, ένα κουτί τσιγάρα, 
κάποιο κλάμερ, έναν τζόκερ για μπιρίμπα, μία φωτογραφία της Έρικα 
Μπαντού, ένα περίστροφο, ένα τάπερ, μία υδατική, το τσιουάουα. Κι από 
κάτω ρέουν τα κανελί εξτένσιονς, παιδιά ενός θαυμάσιου θέρους.

Σε είδα να βγαίνεις από το Skull στην Ιπποκράτους, πέντε το πρωί, 
το ξυρισμένο σου κεφάλι να γυαλίζει από τον ιδρώτα και τα γκλίτερ, η 
μακριά σου γενειάδα ένας καταρράκτης σαλτ εν πέπερ. Κρατούσες ένα 
λάπτοπ, μιλούσες στο κινητό. «Ναι, γεμάτο είναι, έλα».

Πήγαμε στο ΙΚΕΑ, καθημερινή, 9μισι το πρωί, Αύγουστο, να μην έχει 
κόσμο. Η ζέστη είχε αρχίσει να αρπάζει το σβέρκο μας, ο καφές μύριζε 
ευχάριστα, είχαμε στο χέρι τις διαστάσεις που θέλαμε σημειωμένες με 
ακρίβεια, με καινούργιο μολύβι, λες κι ήτανε Σεπτέμβριος και είχαμε 
νέο, καθαρό τετράδιο. Ελάχιστοι πελάτες, σχεδόν βολτάριζαν ανάμεσα 
στα στημένα, σκηνικά, δωμάτια. Την είδαμε να κάθεται ξεχασμένη σε 
έναν καναπέ και να χαϊδεύει απαλά την επιφάνεια στο μαξιλάρι. Καμία 
ανησυχία, καθόλου μέτρα και διαστάσεις, κανένας Σεπτέμβριος και νέα 
αρχή στο βλέμμα της. Ξεχασμένη κι όμορφη, κουρασμένη, με βερμού-
δα και μακό, πενηντάρα ίσως και παραπάνω. Θεληματικό πηγούνι, επί-
μονο, κοντοκουρεμένα μαλλιά και δύο μικρά χρυσά κρικάκια στ'αυτιά 
της. Έμοιαζε να απολαμβάνει το στρωμένο σπιτικό. Την προσπεράσαμε. 
Την ξαναείδαμε φευγαλέα στα παιδικά δωμάτια, είχε καθίσει στο κάτω 
μέρος μιας μικρής κουκέτας και κοίταζε γύρω της με μισό χαμόγελο, 
τις χρωματιστές κουρτίνες. Φορτωμένοι τάβλες και κουτιά, ιδρωμένοι 
και με εκπληρωμένες τις διαστάσεις των υπολογισμών μας, την είδαμε 
ήρεμη να περνάει από το γρήγορο ταμείο. Στο χέρι της κρατούσε μόνο 
ένα σακουλάκι με ρεσό.

Φεύγοντας από το ΙΚΕΑ είχε μεσημεριάσει. Κάτω από τη γέφυρα της 
Κηφισού ένας άντρας, γυμνός από τη μέση και πάνω, είχε βρει μάνικα 
με δροσερό νερό και πλενόταν. Γάργαρα νερά έτρεχαν επάνω του, τον 
είχαν καλύψει ολόκληρο, ήταν καθιστός και απολάμβανε ενώ γύρω του 
τα γκράφιτι έμοιαζαν να παίρνουν χρώμα, να φαίνονται πιο καθαρά. 
Κανένα saturation. Άφιλτρη.

Πλατεία Κοτζιά. Τα περιστέρια ελεύθερα χέζουν την πόλη, σαν Άγιο 
Πνεύμα που μεταλλάχθηκε σε Τοξικό από τον αέρα της Αθήνας. Ημίγυ-
μνα πιτσιρίκια, μελαψά, τα κυνηγούν χωρίς στ'αλήθεια να το εννοούν ή 
απλώς σέρνονται στη ζέστη, βαριεστημένα. Κατεβαίνουμε την Αθηνάς. 
Λιωμένα παγωτά, μαύρες τσίχλες, η απόχρεμψη των ξωτικών της Ομό-
νοιας. Στη γωνία, ένας άστεγος, ξαπλωμένος στο δροσερό του, σκιερό 
πεζούλι, διαβάζει ένα βιβλίο και χαμογελάει.

Μπορεί να δρόσισε. Σεπτέμβριος.  A  
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Ξέρω τί έφαγές 
φέτος το καλοκαίρί

Η κυρία Κατίνα στην ταβέρνα Ζέφυρος (Πουλέα) στην Παλιόχωρα Αβίας φτιάχνει τα νοστιμότερα ντολ-
μαδάκια όλης της περιοχής. Τα τρώγαμε απ’ την κατσαρόλα!

Από τα χεράκια του σεφ Γιώργου Σαμοίλη στο Ω3 φάγαμε χτένια στο 
φούρνο με μαύρο σκόρδο και ήπιαμε πολλά σφηνάκια χταπόδι. Εδώ με 
την παραγωγό Μαρία Ναρλή (Το Μαρώ) από όπου προμηθεύεται εκλε-
κτά προϊόντα για τις καταπληκτικές συνταγές του

Σαντορίνη Τηγανητή γαριδάδα με ολόφρεσκη 
σαλάτα λαχανικών. Εστιατόριο «Ψαράκι», στη Βλυ-

χάδα, λέμε και κλαίμε.

Ταβέρνα Θεοτόκος 
στην Αρτεμισία. Μετά 
την κατάβαση από το 
ωραιότερο βουνό της 
Ελλάδας να σου και το 
καρπούζι στα παγω-
μένα νερά της πηγής, 
μαζί και η παιδική 
ανάμνηση.

Μανούρα γυλωμένη, 
το διάσημο τυρί του 

νησιού, από αιγοπρόβειο 
γάλα, ωριμασμένη μέσα 

σε οινολάσπη, απλά 
θεϊκή! Την πήραμε από 
τον Ιωάννη Καλογήρου 

στο λιμάνι, για χάρη της 
κοντέψαμε να χάσουμε 

το πλοίο.

Ο Βρυάδης Μαρούλης εί-
ναι πρώην ναυτικός που 
κατάφερε να πραγματο-

ποιήσει το όνειρο της ζω-
ής του και να αποκτήσει 
το δικό του κτήμα. Στον 

Άγιο Βασίλειο της Κεφα-
λονιάς, όλοι έχουν να το 
λένε για το καταπληκτι-
κό του μέλι, το κρασί, τη 
φέτα και το κεφαλοτύρι 

που φτιάχνει με πυτιά. 
Τα δυο βαζάκια μέλι που 
προμηθευτήκαμε, ήταν 

η πιο γλυκιά έκπληξη 
του καλοκαιριού.
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Επιμέλεια: ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΣΙΦΝΟΣ

ΜΑΝΗ ΣΙΦΝΟΣ

ΤΑΫΓΕΤΟΣ



Βοσκός, γεωργός και… τσαγγάρης ο Μιχάλης Κρι-
μιζάς είναι 88 ετών και φτιάχνει το πεντανόστιμο 

ζαμπόνι (επάνω) Απειράνθου.

Ο… John Snow έχει ταβέρνα στην Ακαμάτρα και την λέει Στα Πέριξ. Φτιάχνει τέλεια τυριπιτάκια με μέλι-σουσάμι και αχτύπητα λαχματζούν.

Καφέ Ωβέρνη στην Πα-
λιά Πόλη. Αρχιτεκτονική, 

ιστορία και γκουρμέ 
κάτω από το ενετικό 

οικόσημο. 

Ταβέρνα Πέργκολα στο χωριό Διβαράτα πάνω από 
τον Μύρτο. Κρασοκατάνυξη κρυφά από τον ήλιο στο 

καταμεσήμερο. «Ιερό μέλι». Πρώτο βιολί ο ιερέας του νησιού, ο πατέ-
ρας Θεόδωρος που παίζει και τραγουδάει. Ασχολείται 

όμως και με τα μελίσσια αφού είναι έμπειρος μελισσο-
κόμος. Από αυτόν αγοράσαμε το εξαιρετικό αρωματικό 

μέλι Σικίνου.

Μελίχλωρο με καρπούζι και μούστο, η λημνιώτικη εκδοχή του ντάκου από τον σεφ Λουκά Μάιλε στο Έννοια πο’χς (το γράψ’ τα όλα για τους ντόπιους), το Καφενείο 
Επαναπατρισμένων Λημνιών και Προμαζωμάτων», στη Λύχνα
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ΝΑξΟΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΛΗΜΝΟΣ

ΙΚΑΡΙΑ

ΡΟΔΟΣ

ΣΙΚΙΝΟΣ
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Βρήκαμε τους λόγους που 
μας κάνουν να χαιρόμα-
στε που επιστρέψαμε. 
Παραστάσεις, συναυλίες, 
εκθέσεις, events για να 
κλείσουμε τα καινούργια 
ραντεβού μας, για να 
ξαναβρεθούμε.

Επιστροφή 
στην πόλη
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Χ
ωρίς συγκεκριμένο dress code αλλά με αναγνωρίσιμα διακριτικά 

–ώστε αν σου ζητηθεί να μπορείς να ψυχανεμιστείς πού συχνάζει ο 

καθένας– είναι εκείνοι που εξαφανίζονται από τα πολλά βλέμματα 

για να πιουν το ποτό και τον καφέ τους στα αθηναϊκά στενάκια.  

Στενάκι δεν θα πει τόπος incognito. Θα πει γνωστό σημείο συνάντη-

σης, κατά κανόνα υπαίθριο, με προσωπικότητα που θα σε τραβήξει από 

τη μύτη και που για χάρη της θα εγκαταλείψεις παρακείμενες πλατείες και 

λοιπές μαζικές συναθροίσεις διασκέδασης για να μείνεις εκεί. 

Τα στενάκια αγαπιούνται. Αλλά για να αγαπηθούν πρέπει να ταιριάζουν με 

το χρώμα της αύρας σου και εσύ με της δικής τους, διότι η (καλή) αγάπη 

είναι αμφίδρομη.

Μια καλοκαιρινή λίστα με εννέα από τα πιο πολυσύχναστα στενάκια της 

Αθήνας που δεν χρειάζονται GPS, κανονικά ούτε και συστάσεις... 

Αβραμιώτου - Μοναστηράκι Είναι ο πλανήτης του six d.o.g.s, που όλοι 

κάπου, κάπως, κάποτε είχαμε γνωρίσει τους ιδιοκτήτες τους πριν γίνουν ι-

διοκτήτες. Το εναλλακτικό feeling χτυπάει εδώ τις νύχτες. Τις ζεστές μέρες 

για τους απ’ έξω είναι σαν μαγική πύλη, γιατί, αν δεν ξέρεις, βλέπεις τον κό-

σμο να στρίβει και να εξαφανίζεται. Είναι η μυστική πόρτα του στο Βάθος 

Κήπος, αλλά όταν μπεις δεν μπορείς να κρυφτείς, περνάει όλη η Αθήνα. 

Μνησικλέους - Πλάκα Απλώνεις το χέρι να πάρεις επιπλέον καρεκλίτσα 

για τη φίλη σου και σου λένε ότι εδώ είναι άλλο μαγαζί. Πρωτοστάτησε 

το τότε ήσυχο Γιασεμί, και σήμερα εκτός ότι φιγουράρει ως φωτογραφία 

στις πύλες του Ελ. Βενιζέλ, στις σκάλες της ακόμα και σε ένα τετραγωνικό 

εκατοστό βολεύονται νεαροί ντόπιοι σε παραδοσιακό φόντο στριμωγμέ-

νοι με τουρίστες, που ούτε μια ακούνητη φωτογραφία δεν μπορούν να 

βγάλουν για αναμνηστικό. 

Δελφών - Κολωνάκι Φινέτσα και χαλαρότητα στην ανηφορίτσα, πλάι στη 

Σκουφά, όπου περνάει όλος ο ακομπλεξάριστος κόσμος και κάθεται στα 

μαντράκια.  Στον αέρα πιάνεις μια διαφορετική οικειότητα και είναι η πιο ροκ 

εκδοχή του Κολωνακίου. Άρχων λόγω παλαιότητας, το μπαρ Ιπποπόταμος 

αρνείται να παραδοθεί στην ανυπαρξία πριν κλείσει τουλάχιστον δυο γενιές 

και διαχέει στο στενό διαχρονικό αλλά και επαναστατικό πνεύμα. Έτσι, οξύ-

μωρα.

Σάρδεων - Ν. Φιλαδέλφεια Και πασαρέλα να ήθελες να κάνεις, παρά τον 

κόσμο, είναι τέτοια η χαλαρότητά του που μάλλον θα πρέπει να το αφήσεις 

για άλλη φορά, κάπου αλλού. Είναι από τη γνωστή ιστορία «και ύστερα ήρ-

θε ο πεζόδρομος» και σύμφωνα με τον κανονικό ρου έφερε στέκια, ρεσό 

και κόσμο που τον αγαπά και δεν τον αλλάζει. Όλη η Αθήνα δεν περνάει, 

αλλά κόσμο από περιοχές σε ακτίνα 6 χιλιομέτρων θα τον πετύχεις. Προ-

σεχώς και ορθάδικα. 

Θουκυδίδου & Ηρακλείου - Χαλάνδρι Οι Δίδυμες Στοές, που δεν είναι 

στοές αλλά ούτε και δίδυμες. Είναι δυο παράλληλοι δρόμοι με σκιερές 

τέντες, που από τη στιγμή που μπήκαν στο χάρτη της χαλανδριώτικης δια-

σκέδασης πήραν γρήγορα πρωταγωνιστικό ρόλο ως κλασικά περάσματα. 

Με ατμόσφαιρα κάπως πιο mainstream, αλλά στο χαλαρό, οι designers τα 

συμφώνησαν έτσι που πέτυχαν να έχουν κόσμο και βράδυ και πρωί και με-

σημέρι και έτσι προστατεύεσαι από τα καιρικά φαινόμενα παντός τύπου, 

τώρα για φαινόμενα μεγάλης έντασης μπες μέσα. 

Κωλέττη & Μεσολογγίου - Εξάρχεια Με τα τραπεζοκαθίσματα να θυ-

μίζουν ταινία του ’80 και να είναι ακριβώς πάνω στη διασταύρωση, εδώ 

συγκεντρώνεται σαν να λέμε κόσμος του ήπιου χύμα, του φοιτητόκοσμου, 

κυρίως με παρεΐστικη διάθεση. Παίζουν ταβλάκι, αθώα χαμόγελα, συζητή-

σεις για εξεταστικές. Είναι από τα crowded στενά που αρέσουν και στους 

μοναχικούς. Πέφτουν και στοιχήματα ότι από εδώ θα ξεπηδήσουν τα 

φιντάνια της νεοκουλτούρας. Αν δεν τους πετύχεις εκεί, προσπάθησε στα 

πεζούλια της Βαλτετσίου, που γίνεται χαμός.

Θέμιδος - Ψυρρή Τσίπουρα, λουκάνικο και μυρωδιά από ναργιλέδες, οι 

φωνές δυνατά που σε κάνουν να νιώθεις γύρω στα 20, αλλά πρέπει να 

έχεις και αντοχές 20άρηδων.  Αυτό τον κιτρινωπό φωτισμό του δρόμου 

τον θυμάσαι να φωτίζει το μεθυσμένο σου φοιτητικό ημερολόγιο και χαμο-

γελάς. Πάντως είτε σε παίρνει ηλικιακά είτε όχι είναι τόσο ζωντανή και χα-

ρούμενη η ατμόσφαιρα που αν είσαι down θα σε ανεβάσει φουλ. Επίσης να 

υπογραμμιστεί ότι πρώτα ήταν το στενό και ύστερα «έκανε» την πλατεία. 

Αλέξη Παυλή - Πανόρμου Αλλιώς τη γνωρίσαμε και αλλιώς είναι σήμερα. 

Πολλά-πολλά τραπεζάκια όπου τα μεσημεράκια παίζει να πίνεις έναν από 

τους καλύτερους καφέδες, μια και μπορείς, με τα φύλλα από τα δέντρα να 

πέφτουν στα μαλλιά σου. Το βραδάκι εδώ θα βρεις κάποια από τα πιο δρο-

σερά στέκια του κέντρου και οι ταράτσες το καλοκαίρι είναι για να κοιτάς 

το φεγγάρι με συντροφιά, είτε μεγάλη είτε πριβέ… 

Κυριάκου - Κηφισιά  Στο πανέμορφο σημείο, που είναι ο κρυφός άσος της 

περιοχής και που έχει τον πιο χαλαρό αέρα, φεύγουν όλα και μένουν ακρι-

βώς εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται ώστε να  αισθανθείς την Κηφισιά. 

Δεν είναι πολλά τα μπαρ, είναι πολλοί οι θαμώνες, καθιστοί ή σε μπάρες ή 

απλώς όρθιοι. Μόλις καλοκαιριάσει είναι σαν νησί, τώρα ποιο νησί συγκε-

κριμένα παραμένει άλυτο θέμα αφού ο καθένας επιμένει να λέει το αγαπη-

μένο του. A

Ολ
Οι

 εξ
ω

Τα 9 πιο πο-
λυσύχναστα 
στενάκια 
της Αθήνας
 Της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ 

ΓΟΥΝΑΡΗ

Φωτό: ΔΙΟΝΥΣΗΣ 
ΜΩΡΟΥΔΗΣ
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ΨήφιζουμΕ 
ΘΕατρο 
Οι περιπέτειες της ζάμπλουτης οικογένειας Πουστοδούλου, μια εικα-
στική περφόρμανς εμπνευσμένη από τις εικόνες του Jan Saudek, η ε-
πιστροφή του «Still Life» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς… Ποιος είπε 
πως γυρίσαμε στην Αθήνα μόνο για δουλειές (άντε και για να ψηφί-
σουμε); 

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ 

Οικογένεια Μπες-Βγες
Ο Γιάννης Ξανθούλης στις καλύτερες (σουρεα-
λιστικές) στιγμές του. Η νουβέλα του «Οικογένεια 
Μπες-Βγες» κυκλοφορεί το 1982 στις εκδόσεις 
Καστανιώτη χωρίζοντας τους αναγνώστες σε φα-
νατικούς λάτρεις και σοκαρισμένους πολέμιους. 
Η ομάδα 4Frontal –33 χρόνια μετά την έκδοση 
του βιβλίου και με τον αέρα που της έδωσε η, και 
εμπορικά επιτυχημένη, περσινή θεατρική μετα-
φορά του διηγήματος της Κιτσοπούλου «Ο Μου-
νής»– φέρνει επί σκηνής τη ζάμπλουτη οικογέ-
νεια Πουστοδούλου που εμπορεύεται τα προφυ-
λακτικά Μπες Βγες, εξολοθρεύοντας τα μέλη της 
με υπόκρουση παιδικών τραγουδιών, ναζιστικών 
ύμνων, εντερικών αερίων και απόκοσμων γέλιων.  
Από 12/10, Θέατρο 104
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Window 
Σας αρέσουν οι πίνακες του Τσέχου φωτογράφου Jan 
Saudek; Μπροστά, από κάτω, δίπλα σ’ ένα παράθυρο 
«δίχως θέα» ενός δωματίου διαβρωμένου από την υ-
γρασία στέκεται μια γυναίκα γυμνή ή ημίγυμνη, σπανι-
ότερα ένας άνδρας. Οι αποχρωματισμένες φωτογρα-
φίες του απηχούν τις φαντασιώσεις του και δίνουν την 
έμπνευση στη Ματίνα Μέγκλα να  δημιουργήσει μια 
εικαστική performance με ηρωίδα μια γυναίκα, που  
εμφανίζεται ως μνήμη, πάντα νέα, κάποτε κομμάτι 
του χώρου. Θυμάται και ανακαλεί τον έρωτα της νιό-
της της κι έρχεται αντιμέτωπη με την παρουσία του. 
4-10/9, Θέατρο 104, Ευμολπιδών 41, Γκάζι, 2103455020  

Still Life
Ένας δρόμος ενώνει το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από 
τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών (έκανε την παραγωγή 
της παράστασης), όπου και πρωτοπαρουσιάστηκε η 
τελευταία δουλειά του Δημήτρη Παπαϊώαννου. Χω-
ρίς τον Άρη Σερβετάλη στην ομάδα, οι ερμηνευτές συ-
νεχίζουν να  ισορροπούν συνθέτοντας φιγούρες και 
δημιουργώντας οπτικές απάτες, να προσπαθούν να 
απελευθερωθούν από την ύλη και να ενωθούν με την 
ελαφρότητα του σύμπαντος. (Θα ακολουθήσει πα-
γκόσμια περιοδεία) 16-19 & 23-27/9,  Δημοτικό Θέατρο 
Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου 32 & Βασιλέως Γεωργίου, 
2104143310, 2104143320 
 

Τo σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα
«Από τη μια κοινωνία σε κρίση, ας πούμε, την ισπανι-
κή, τις μέρες του ’36 λίγο πριν το πραξικόπημα, στην 
ελληνική κοινωνία του 2015. Από το δυτικό άκρο της 
Μεσογείου έως τις απότομες ακτές της Αδριατικής και 
της Μαύρης Θάλασσας, από τις ορκισμένες παρθέ-
νες της Αλβανίας έως τις ηρωίδες του Αλμοδόβαρ, οι 
ίδιες ακούραστες νότες, οι ίδιες υγρές και μεστές φω-
νές, οι ίδιες υποσχέσεις και το ίδιο σκληρό παιχνίδι με 
το θάνατο…» λέει ο σκηνοθέτης της μεταφοράς του 
έργου του Λόρκα, Ένκε Φεζολλάρι. Στα συν της πα-
ράστασης το γεγονός πως εκμεταλλεύεται πολλές 
από τις λεπτομέρειες του φυσικού σκηνικού (το σπίτι 
που στεγάζει το Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης & Δράσης).  
Από 7/9, Δευτ.-Πέμ., Βρυσακίου 17, Πλάκα, 2103210179

Τον Οκτώβρη βρέχει πρεμιέρες
● Το καινούργιο έργο των Blitz  «6 a.m. How to 
disappear completely» ψιθυρίζεται πως είναι η πιο αι-
σιόδοξη και επαναστατική τους σκηνική αφήγηση. 
Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών
● Η «Μεγάλη Χίμαιρα» επιστρέφει στο Πορεία με την 
Αλεξάνδρα Αϊδίνη να ξανακερδίζει τις εντυπώσεις 
έχοντας στο πλευρό της άλλους πρωταγωνιστές (Δη-
μήτρης Μοθωναίος, Σμαράγδα Σμυρναίου, Μάξι-
μος Μουμούρης κ.ά.). 
● «Ο Κύκλος με την κιμωλία» του Μπέρτολτ Μπρεχτ 
σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη επανα-
λαμβάνεται στο Παλλάς μέχρι να ξεκινήσει το «Billy 
Elliot The Musical» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Λιγνάδη.
● Τον «Χορό του Θανάτου» θα χορέψουν ο Δημήτρης 
Καταλειφός και η Φιλαρέτη Κομνηνού στο θέατρο 
Εμπορικόν.
● Η «Φιλουμένα Μαρτουράνο», κατά κόσμο Ελένη Ρά-
ντου, επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο, ενώ στις 14/10 ο 
Δημήτρης Μυλωνάς σκηνοθετεί το καινούργιο έργο 
του Βασίλη Κατσικονούρη «Καγκουρό». 
● Στο Θέατρο Βρετάνια ο Γιάννης Μπέζος θα γίνει «Ο 
αρχοντοχωριάτης».
● Τάσος Ιορδανίδης, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Θάλεια 
Ματίκα στο «Έγκλημα  και τιμωρία» σε σκηνοθεσία του 
Γεωργιανού Λεβάν Τσουλάτζε για το θέατρο Άνεσις. 
● «Δάφνες και Πικροδάφνες» σκηνοθετεί ο Πέτρος 
Φιλιππίδης και συμπρωταγωνιστεί με τους Γιώργο 
Κιμούλη, Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη και Θανάση 
Παπαγεωργίου. Θέατρο «Μουσούρη»

Νέα είσοδος 
Ο «Σωσίας» ήταν η επιτυχία της περσινής χρονιάς. Ο 
πρωταγωνιστής του Άρης Σερβετάλης και η σκη-
νοθέτριά του Έφη Μπίρμπα μαζί με τους Μιχαήλα 
Πλιαπλιά και Νίκο Ηλία δημιούργησαν το καλλιτεχνι-
κό δίκτυο Res Ratio Network στο θέατρο Ροές. Του 
καλλιτεχνικό πρόγραμμά ξεκινάει τον Οκτώβρη με το 
«Domino» από τους Vasistas, το «Τέφρα και Σκιά» του 
Χάρολντ Πίντερ, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά.
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οlga kouklaki
Mε διεθνείς κυκλοφορίες και συνεχείς συνεργασίες η Όλγα Κουκλάκη, το δικό 
μας electro girl με κλασική παιδεία και dance ρυθμολογία, ξεκινά σε λίγες μέ-
ρες στο Παρίσι την ηχογράφηση του νέου της προσωπικού άλμπουμ. Της ζη-
τήσαμε μια μικρή πρόγευση του ήχου μαζί με ένα μικρό status update.
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟπΟΥΛΟΥ - Φωτό: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟπΟΥΛΟΣ [www.yiorgosmavropoulos.com]

Τι σε εμπνέει σήμερα για τη μουσική σου; Τα πάντα. Άνθρωποι, συζητήσεις, συναντήσεις, ταξίδια... Mια έ-

ντονη μουσική ανάμνηση; Όταν άκουσα πρώτη φορά το Bolero του Ravel. Ήμουν παιδάκι και νομίζω ήταν η 

πρώτη φορά που συγκινήθηκα τόσο.Υπάρχει dance culture στην Αθήνα; Ναι, βέβαια! Υπάρχουν πολύ ενδι-

αφέροντα clubs (Pixi + Terraza + Dybbuk κ.ά.) αλλά και djs-παραγωγοί που κρατάνε δυνατή την dance σκηνή 

στην Αθήνα. Πώς ήταν οι συνεργασίες σου με ξένους μουσικούς μέχρι σήμερα; Πολύ δημιουργικές και 

σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσες! Νιώθω τυχερή που έχω γνωρίσει τόσο ταλαντούχους ανθρώπους. Υπάρχει 

κάποια που ξεχωρίζεις; Η συνεργασία μου με τον Μarc Collin (Nouvelle Vague). Τι να περιμένουμε από το 

νέο σου άλμπουμ; Το νέο Ep/album που ετοιμάζω τώρα, κινείται σε πιο dance φόρμες και ήχους. Πιστεύω 

θα είναι έτοιμο μέσα στο φθινόπωρο όπου και θα ανακοινωθεί επίσημα η κυκλοφορία. Οι Γάλλοι είναι φίλοι 

μας; Είναι πολύ ωραίο που στη μουσική δεν υπάρχουν σύνορα!

 

*Το single «Love is gone+Fist» Olga Kouklaki feat Nomi Ruiz (aka Jessica6) κυκλοφόρησε από τη MinosEmi/Universal 
και από το Glory Hill Studio το «Kiss & Dance» Olga Kouklaki & Thodoris Triantafillou.

www.facebook.com/olgakouklaki.official 
www.twitter.com/olgakouklaki

*Ευχαριστούμε το Μansion, Διαδόχου Παύλου, Παραλία Γλυφάδας, για τη φιλοξενία.
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Ψηφιακή 
επανάσταση
Σας αρέσουν τα βίντεο της Björk; Μείνα-
τε εμβρόντητοι από τα εφέ της ταινίας 
του Κρίστοφερ Νόλαν, « Inception»; Και-
νούργια έργα των δημιουργών τους θα 
βρίσκονται μεταξύ άλλων στην έκθεση 
«Digital Revolution». Η έκθεση συγκεντρώ-
νει για πρώτη φορά ένα ευρύ φάσμα από 
εικαστικούς καλλιτέχνες, κινηματογραφι-
στές, αρχιτέκτονες, designers, μουσικούς 
και προγραμματιστές παιχνιδιών, που 
χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα για να 
διευρύνουν τα όρια στο εκάστοτε πεδίο 
τους (δες π.χ. την Umbrellium, διάση-
μη για τις μεγάλης κλίμακας και μαζικής 
συμμετοχής υπαίθριες εκδηλώσεις της, 
έχει δημιουργήσει το πρώτο της έργο για 
σκηνικό θεάτρου. Αυτό το συναρπαστι-
κό έργο γεμίζει το χώρο με μια σειρά από 
μαγευτικά, διαδραστικά λέιζερ γλυπτά, 
τοποθετημένα μέσα σε ένα απόκοσμο η-
χητικό περιβάλλον).
19/10 - 9/1, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών

Δαγκωτό  
Νύχτες Πρεμιέρας
Οι ημερομηνίες του φεστιβάλ άλλαξαν 
λόγω εκλογών, αλλά το σινεφίλ πάθος 
δεν καταλαβαίνει από capital controls 
και προεκλογικές εκστρατείες. 

Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας θα 
διεξαχθεί φέτος από 23 Σεπτεμβρίου 
μέχρι 3 Οκτωβρίου και μέχρι τώρα δεν 
γνωρίζουμε τίποτα περισσότερο για 
το πρόγραμμά του εκτός από μερικούς 
σκόρπιους τίτλους, αλλά και αυτοί φτά-
νουν για να μας κάνουν να ανυπομονού-
με. Nτοκιμαντέρ σαν το «Chuck Norris 
VS Communism» ή ταινίες μυθοπλασίας 
όπως το «Sleeping Giant» που έκανε αί-
σθηση στις Κάννες, φιλμ γεμάτα μουσι-
κή όπως το «My Secret World: The Story of 
Sarah Records» για το θρυλικό indie label, 
μικρού μήκους από την Ελλάδα και τον 
πλανήτη και μερικές από τις αναμενόμε-
νες ελληνικές ταινίες της χρονιάς όπως 
το «Σύμπτωμα» του Άγγελου Φρατζή ή η 
«Μικρή Άρκτος» της Ελισάβετ Χρονοπού-
λου... Γιώργος Κρασσακόπουλος

ξΕρω που Θα σΕ Βρω Digital επαναστάσεις, επισκέψεις από την Tate 
Modern, ένα καινούργιο έργο απλώνεται σε σημείο 
της πόλης, αναπλάσεις, φεστιβάλ ποδηλάτου…  
απ’  όλα έχει η αρχή της σεζόν στην πόλη.
Των ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΣΤΡΟΓιΑΝΝιΤΗ, ΚΑΛΛιΣΤω ΓΟΥΝΑΡΗ  
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Ο Κεραμεικός, 
το πηγάδι και η έκθεση

Αρχαίο πηγάδι ανακαλύφτηκε στον Κεραμει-

κό όσο ήμασταν διακοπές. Οι ανασκαφικές 

έρευνες του Γερμανικού Αρχαιολογικού ιν-

στιτούτου έφεραν στο φως επικλήσεις στο 

θεό Απόλλωνα για μελλοντικές προβλέψεις. 

Πιθανότατα το πηγάδι χρησιμοποιούνταν σε 

κάποιου είδους τελετουργικό υδρομαντείας 

κατά τους πρώιμους ρωμαϊκούς χρόνους.

Το πρόγραμμα του ΝΕΟΝ «Έργο στην Πόλη» 

αναθέτει σε έναν καλλιτέχνη κάθε χρόνο τη 

δημιουργία έργου που εκτίθεται σε δημόσιο 

χώρο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Αυτή τη φορά η Μαρία Λοϊζίδου έρχεται 

στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο του 

Κεραμεικού για να… απλώσει το έργο της 

«Μεταβίβαση (A Transfer)». Η καλλιτέχνιδα 

υφαίνει ένα φαινομενικά δύσχρηστο και άκαμπτο υλικό, όπως το νήμα από ανοξείδωτο 

χάλυβα, και δίνει μορφή σε έργα εξαιρετικής λεπτοτεχνίας, υπερβαίνοντας την παλιά και 

ξεπερασμένη διάκριση τέχνης-χειροτεχνίας. Μια εγκατάσταση που συνομιλεί δημιουργικά 

με τη μνήμη του τόπου και τα ίχνη της αρχαίας ελληνικής τέχνης, ώστε να αναδείξει όψεις 

της γυναικείας καλλιτεχνικής εργασίας-χειροτεχνίας που συνδέονται με την ύφανση, τη 

συλλογική εργασία, τη σχέση με το χρόνο και την εικαστική απόδοση του γυναικείου ψυχι-

σμού πάνω στο εργόχειρο. Η επιμέλεια είναι της Συραγώ Τσιάρα. 9/9 - 31/10 (θα είναι ανοιχτή 
καθημερινά, τις ώρες λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου)

ΑνΑπλΑσεισ
Academy Gardens του πρώην εργοστασί-

ου της Κλωστοϋφαντουργίας Μουζάκη 

στην λεωφόρο Κηφισού 60. Προσεχώς θα 

ξεκινήσουν οι εργασίες για την αστική του 

ανάπλαση και την κατασκευή εμπορικού και 

ψυχαγωγικού κέντρου μεικτής εκμισθώσι-

μης επιφάνειας 55.000 τ.μ. Για να δούμε…

Και η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας 

Χαλανδρίου και του πεζόδρομου της Χα-

ϊμαντά έχει ήδη ξεκινήσει.  Μαζί με τις κυ-

κλοφοριακές ρυθμίσεις για την απομάκρυν-

ση των οχημάτων από την πλατεία ώστε να 

είναι πλήρως εκμεταλλεύσιμη από το κοινό, 

θα γίνουν και επεμβάσεις για το πρασίνισμά 

της και για την αντιληπτική προσέγγιση της 

πλατείας. Και μέσα σ' όλα μετακινείται και 

το κοντινό  περίπτερο σε νέα θέση λίγο πα-

ρακεί, στο πεζοδρόμιο της οδού 25ης Μαρ-

τίου.

ο Jo Nesbo ερχετΑι
Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 20.00 στο Μέ-

γαρο Μουσικής Αθηνών (Βασιλίσσης Σοφίας 

& Κόκκαλη, αίθουσα «Χρ. Λαμπράκης»). Ο 

συγγραφέας φαινόμενο θα συνομιλήσει με 

το δημοσιογράφο Αντώνη Καρπετόπουλο 

για τα βιβλία του και το διάσημο επιθεωρητή 

του Χάρι Χόλε.

Η εξομολογΗσΗ ενοσ 
(οροθετικού) ολύμπιονικΗ
«Βγαίνοντας στην επιφάνεια - Η ιστορία του 
Greg Louganis» είναι ο τίτλος της βιωματικής 

ομιλίας του διάσημου Ολυμπιονίκη για τον 

αγώνα του κατά του κοινωνικού στιγματι-

σμού και των διακρίσεων, σε μια εποχή που 

ο περισσότερος κόσμος δεν γνώριζε καν τι 

ήταν ο ιός HIV και το ΑIDS. Η είσοδος είναι 

ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας. (στα 

πλαίσια του MEGARON PLUS)

16/9, 19.00, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 210 
7282333 

ΑνΑβΑτεσ
• Skirt Ride. Με τις φούστες τους θα βολ-

τάρουν στο κέντρο της Αθήνας τα κορίτσια. 

13/9 στις 11.00 π.μ. Σημείο εκκίνησης η Τε-

χνόπολη.

• Το Bike Festival ±οργανώνεται στη διάρ-

κεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικό-

τητας± με ακροβατικά, ράμπες, εκθέσεις, 

νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλ-

λον έεεεερχεται. Είσοδος ελεύθερη, 
18-20/9,  10.00-21.00, Τεχνόπολις

Απο τΗν TaTe στο Δεστε
• Στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης ο Chris 

Dercon, διευθυντής της Tate Modern μι-

λάει για το «Μουσείο του μέλλοντος» και τ' 

αυτιά, τα μάτια και το μυαλό μας ανοίγουν 

προκειμένου να ακούσουμε τον άνθρωπο 

που έχει διοργανώσει μερικές από τις πιο 

επιτυχημένες εκθέσεις στον κόσμο. Απαραί-

τητη κράτηση θέσης στο www.cycladic.gr.  
(Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά) 
8/9, 19.00 -20.30, €5
• 7/9 ανακοινώνεται το βραβείο ΔΕΣΤΕ. 

Αν θέλετε να έχετε άποψη μπορείτε να δείτε 

όλα τα υποψήφια έργα των καλλιτεχνών 

(Ναταλί Γιαξή, Πέτρος Μώρης, Γιάννης Πα-

παδόπουλος, Άγγελος Πλέσσας, Σωκράτης 

Σωκράτους, Μαρία Χασάπη) ως 30/9.

Νεοφύτου Δούκα 4, 2107228321-3

Η ανακαίνιση του 
café του Μουσείου Κυ-

κλαδικής Τέχνης από το γραφείο 
Kois Associated Architects μας έκανε 

θαμώνες του. Μέσα φθινοπώρου θα 
μας έχουν έτοιμο και το Art-shop και απ' 

ό,τι λένε οι πληροφορίες θα μας αφήσουν 
πάλι άφωνους!

3 - 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 A.V. 23



Αύτο Δεν εινΑι ενΑ ρούχο
Με τίτλο «Η “εσωτερική εμπειρία” του αντικειμέ-

νου» ο ζωγράφος Βασίλης Βασιλάκης επιχειρεί να 

επανανοηματοδοτήσει αντικείμενα καθημερινό-

τητας, λες και τα βλέπουμε για πρώτη φορά. 

Από 22/9, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, πλ. Κολωνακίου 20.

Η γιορτΗ τΗσ μετΑφρΑσΗσ
Την ημέρα των Ευρωπαϊκών γλωσσών (26/9) και 

της Διεθνούς μετάφρασης (30/9) η Αυστρία, η Γαλ-

λία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η ιταλία, η Μεγάλη Βρε-

τανία, η Ρουμανία, η Ελβετία, η Σουηδία, η Πολωνία 

και η Τσεχία συνεργάζονται για να γιορτάζουν από 

κοινού.  Διαδραστικά εργαστήρια, θεάματα, μου-

σική, ιστορίες από διάφορες χώρες της Ευρώπης. 

Ενημερωτικά περίπτερο και online διαγωνισμός 

για δωρεάν μαθήματα. 

26/9, πλατεία Κλαυθμώνος 

σύγκοινωνιΑ
Αργεί η γραμμή 4 (Πανεπιστήμιο - Γαλάτσι - Κατε-

χάκη - Μαρούσι) του μετρό που όλοι περιμέναμε. 

Μαζί αργεί και ανατίμηση των εισιτηρίων και των 

καρτών, οπότε συνεχίζουμε κανονικά μέχρι νεω-

τέρας. 

ΑΒΒΑ
Ξανά το «Mamma Mia», ξανά ουρές στο θέατρο 

Badminton. Το γνωστό μιούζικαλ με τα τραγούδια 

των ABBA, επιστρέφει. 8-18/10 

MeeT MarkeT 
Το πρώτο της σεζόν έρχεται στο six d.o.g.s.  

5-6/9, 15.00-00.00, Αβραμιώτου 6-8

ClubbiNg στΗν πολΗ
Ενώ ετοιμάζονται οι κλειστοί χώροι για τα 

openings αναμένεται έντονη κινητικότητα με 

την επιστροφή του clubbing σε medium και 

large size και κινητήριες δυνάμεις ασφαλώς την 

ανερχόμενη house-o-κίνητη και πιο ευέλικτη 

techno που δεν θα παίζει μόνο ξύλο αλλά και nu-

disco, house. Με το καλημέρα σας έχουμε… 

Downtown Yes IT Does!! Sure It Does!! 

στο Some Bizzare με τους Αlex Hobson, Bad 

Spencer, Bodj, Chris Kontos και The Dreamer 

στα ντεκ. Στις 5/9 ● Στις 4/9 ο Κωνσταντίνος 

Δαγριτζίκος (six d.o.g.s), ο Βασίλης-Mr. Bios-

Χαραλαμπίδης (bios, Ρομάντσο) και ο Δημή-

τρης-Ανάπηρος-Αναγνώστου (Kitty Cat, Κύρι-

ος) δίνουν το πρώτο τους ραντεβού στα ντεκ 

του six dogs για το πρώτο μεγάλο πάρτι της 

σεζόν. ● Στις 6/9, το Street Outdoors στήνει 

booth στην Πραξιτέλους, βάζει μουσικές στην 

στοά, το bar και το πεζοδρόμιο της ομώνυμης 

οδού για το comeback στην πόλη. ● Στις 19/9 

ο διάσημος LTJ Bukem ξανάρχεται στην Αθήνα 

για ένα dj set στο siχ d.o.g.s

 

Παραλία Δύο dj set με PA ετοιμάζει το Βolivar 

με  τους Marc Collin & Liset Alea των Nouvelle 

Vague σ τις 4/9 και τους SEE-I (Rootz και 

Zeebo) των Thievery Corporation στις 19/9.  

Βeach House Fest στις 5/9 με Μagda, Agoria, 

Nicko Izzo, Mike Servito κ.ά. Όλα στο Βolivar 

Beach Bar. ● H oμάδα των Blend φορτίζει για 

τη νέα σεζόν και γιορτάζει τα 10 χρονια με κα-

λεσμένους τα καθαρόαιμα γνωστά techno των 

Sven Vath και Nina Kraviz στο Gazi Music Hall, 

ενώ στις 7/11 περιμένει τον Chris Liebing. Stay 

tuned 4 more… Γ.Δ.

4 Εγκαίνια στο Μουσείο Μπενάκη

 ●  Ένας ναός για τον Καλατράβα: Έκθεση με τις μακέτες ανοικοδόμησης της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στο 

«Σημείο Μηδέν» ±καταστράφηκε την 11η Σεπτεμβρίου± από τον αρχιτέκτονα Santiago Calatrava. Η ελληνοορθό-

δοξη εκκλησία έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ένα μέρος ανοιχτό για όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα 

από το θρήσκευμά τους, ένα μέρος για λατρεία, προσευχή, διαλογισμό και φιλοξενία. 19/9 - 25/10, Κεντρικό κτήριο 
● Μια νέα αφαιρετική αντίληψη της μορφής παρουσιάζει στην έκθεσή του ο Άγγλος γλύπτης Tony Gragg. 10/9 - 

8/11, Κτήριο Οδού Πειραιώς
● Η 8η Biennale νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων ξεκινάει 18/9 και θα διαρκέσει έως 8/11. Κτήριο Οδού Πειραιώς

● Στις πολλές πτυχές του Νίκου Δήμου είναι αφιερωμένη η έκθεση ±με αφορμή τα 80 χρόνια πό τη γέννησή του± 

με τίτλο «Ο μοναχικός πολυπράγμων». 24/9 - 8/11, Κτήριο Οδού Πειραιώς
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
Στο Ηρώδειο για πρώτη φορά στη δεύτερη πα-

τρίδα του ο μισός Έλ ληνας πολυβραβευμέ-

νος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής 

με βιογραφικό για Όσκαρ Αlexandre Desplat 

σε βαβέλ κινηματογραφικά ταξίδια με τη σύ-

μπραξη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (9/9). 

Ο Rufus Wainwright θα παρουσιάσει στις 15/9 την 

όπερα «Prima Donna», και στο δεύτερο μια επιλογή 

από τα τραγούδια του.

GREEKS DO IT BETTER
ΨΧ 2015, Ρομάντσο, 11&12/9 

Συνάντηση κιθαριστικής κορύφωσης μέρος δεύ-

τερο για το φεστιβάλ νέας ελληνικής ψυχεδελι-

κής μουσικής. Το πρόγραμμα λέει.  Στις 11 ξεκινούν 

οι Cave Children με υλικό από Quasiland, μαζί με 

Chickn αμέσως μετά την ηχογράφηση του πρώτου 

τους άλμπουμ και τους Baby Guru με νέο μίνι LP και 

επερχόμενο τέταρτο άλπουμ σε νέο label, και το 

Σάββατο 12 οι lo-fi Azraq Sahara μαζί με τους Σα-

λονικείς Psychedelic Trips to Death, Α Victim of 

Society, με νέο τρίτο μέλος και τους Callas λίγο 

πριν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ «Half 
Kiss Half Pain» σε παραγωγή του Jim Sclavunos.

FELIZOL, six d.o.g.s, 18/9

Με αφορμή την κυκλοφορία –επιτέλους– του 

soundtrack της «Νορβηγίας» από την six d.o.g.s 

records, o Felizol παίζει για πρώτη φορά τα ηλε-

κτρονικά του ποπ μπάσταρδα μαζί με τους μουσι-

κούς του φίλους The Boy, Λεωνίδα Οικονόμου, 

Δαγριτζίκο Κωνσταντίνο σε φουλ άναλογκ σετ, 

χωρίς υπολογιστές, χωρίς ντροπή, σαν να μην υ-

πάρχει αύριο. Διαθέσιμα στα πέριξ θα είναι το  βι-

νύλιο –επιτέλους–  «Νορβηγία» και ο πρώτος ελ-

ληνόφωνος δίσκος του Felizol «Πάρνηθα» (Sportex 

Audio).

 

*Στις 16&17/10 έχουμε το νου μας στον διήμερο ε-

ορτασμό για τα six χρόνια του six d.o.g.s με ανείπω-

τες ακόμη εκπλήξεις. A

οι μουσιΚΕσ 
του σΕπτΕμΒρή
Aυτά που θα ακούσουμε και θα δούμε
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟπΟΥΛΟΥ

Βack to life. Βack to reality. Μικρές παύσεις οι συναυλί-

ες δίνουν μια τονωτική αίσθηση  χάρη στο ρυθμό και τη 

συνεύρεση μουσικών κοινοτήτων κοινής αισθητικής. 

Όλο τον Σεπτέμβριο η εγχώρια μουσική σκηνή κλείνει 

τις καλοκαιρινές της περιοδείες με μεγάλες συναυλίες 

σε ανοιχτά θέατρα της πόλης. Πολλά από αυτά έχουν 

γίνει άτυπα ραντεβού. Όπως η συνάντηση με τον Κω-

στή Μαραβέγια στο Βεάκειο (7/9) και με τον Παύλο 

Παυλίδη στην Τεχνόπολη (4/9). Εκεί που στις 10/9 

Γιάννης Αγγελάκας, Last Drive, Αλκίνοος Ιωαννί-

δης και Διάφανα Κρίνα ενώνονται σε μια συναυλία 

για το μουσικό ποιητή Θάνο Ανεστόπουλο (10/9). 

Στη σκηνη της Τε χνόπολης θα ανέ-

β ο υ ν  α κό μ η  Σ ω κρ ά τ η ς  Μά λα -

μας (3/9), Χαΐνηδες (9/9), Γιάν-

νης Χαρούλης (14/9) και Φοί-

βο ς Δε ληβοριάς  σ τις  22/9. 

Στον Κήπο του Μεγάρου η σκη-

νή θα αλλάζει ρούχα σε καθη-

μερινή σχεδόν βάση. Πρώτος 

ο Θάνος Μικρούτσικος στις 

4/9, ακολουθεί στις 7/9 ο Νί-

κος Πορτοκάλογλου με τις 

Φτερωτές Κιθάρες και στις 

11/9 η Δήμητρα Γαλάνη.  

Στις 13 και 14 ακολου-

θ ού ν Μαριέ τ τ α Φ α-

φούτη μαζί με Angeliκa 

Dusk και Μαρίζα Ρίζου.  

 

Στο Θέατρο Βράχων ο 

Γιώργος Ν. Ξυλού-

ρης και οι φίλοι του 

ρ/σ Στο Κόκκινο 

συν τονίζουν ένα 

μουσικό ταξίδι στις 

4/9 εσ τιασμ έ νο 

στις ρίζες της κρη-

τικής μουσικής με 

δεκάδες καλεσμέ-

νους. Μια μέρα μετά 

η Ελευθερία Αρβανι-

τάκη σε μια συνάντηση 

με μουσικούς φίλους. 

 

Djobi djoba djobi djoba στις 

30/9στο Θέατρο Πέτρας με 

Gypsy Kings.

  

Τελευταίο επεισόδιο στο Terra 

Vibe στις 30/9 με τους Καλιφορ-

νέζους Thirty Seconds to Mars 

και το σταριλίκι του ηθοποιού 

μουσικού Jared Leto με πρό-

σκαιρες ροκ καταιγίδες το-

πικά ισχυρές.

10 συναυλίες με μαύρα γυαλιά ηλίου 
Mε αρκετές επαναλήψεις, επιστροφές από το ιστορικό παρελθόν 

και κάποια φρέσκα ονόματα συνεχίζεται το indie, alt rock, 

weird συναυλιακό πρόγραμμα. 

6/9 Jon Spencer Blues Explosion & ΒLML @ Gagarin

11/9 The Soft Moon @ Κύτταρο

15/9 Angel Olsen @ An Club

19/9 Parquet Courts @ Αn Club και Detachments @Death Disco 

4/10 Jay Jay Johanson @Τiki

9/10 Motorama @Death Disco

17/10 Goat @Gagarin

24/10 The Sisters Of Mercy @ Fuzz

5/11 Ζola Jesus @ Fuzz

7/11 A Place To Bury Strangers @ Gagarin

*Δειτε περισσότερα στο site
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Ι Ε Κ  -  Κ Ο Λ Λ Ε Γ Ι Α

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

Tο ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ έχει ανακη-
ρυχθεί ως ένα από τα επτά 
καλύτερα εκπαιδευτήρια της 
Ευρώπης και προσφέρει προ-
γράμματα σπουδών σε τομείς 
όπως: Οικονομία & Διοίκηση, 
Ναυτιλία - Τουρισμός, Επισι-
τισμός, Επαγγέλματα Υγείας, 
Η/Υ & Νέες Τεχνολογίες, Τε-
χνικά Επαγγέλματα, Beauty-
Fashion, Παιδαγωγικές Σπου-
δές, Media & Sports, Sound 
& Music, Οπτικοακουστικά 
- Τέχνη, Art & Design. 

ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 
Αθήνα: Ιουλιανού 33 & Γ΄ Σε-
πτεμβρίου, 210 8225983 /  
Θεσσαλονίκη: Ερμού 45, 
πλ. Αριστοτέλους, 2310 
226318, www.delta-iek.gr

Θα σπουδάσεις τα πιο περι-
ζήτητα επαγγέλματα, όπως 
Πληροφορική, Μηχανολογία, 
Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονικά, 
Οικονομία & Διοίκηση, Επαγ-
γέλματα Μόδας & Ομορφιάς, 
Μουσική Τεχνολογία, Τουρι-
στικά Επαγγέλματα, Επαγ-
γέλματα Υγείας & Κοινωνικών 
Υπηρεσιών, ΜΜΕ κ.ά., που 
οδηγούν σε αναγνωρισμένο 
κρατικό δίπλωμα. 

ΙΙΕΚ ΣΒΙΕ 
Πλ. Ελευθερίας 7, 210 3247625, 
www.sbie.edu.gr 

Περισσότεροι από 35.000 
απόφοιτοι της πρώτης σχο-
λής επαγγελμάτων υγείας 
στην Ελλάδα στελεχώνουν 
τα κορυφαία ιδιωτικά και 
δημόσια νοσοκομεία, μαιευ-
τήρια, ιατρικά και βιολογικά 
εργαστήρια, κέντρα φυσικής 
αποκατάστασης, μονάδες 
διατροφής, φαρμακεία, ινστι-
τούτα αισθητικής, βρεφονη-
πιακούς σταθμούς κ.ά. 

CITY UNITY ΙΙΕΚ
Καρύτση 1 & Κολοκοτρώνη 
(κεντρικό), 210 3249020, Μακ 
Μίλλαν 13, Άνω Πατήσια,  
210 2280270, Θησέως 15-17,  
Σύνταγμα, 211 7109150,  
Χάνσεν 25, Αγ. Ελευθέριος,  
210 2280242 

Παρέχει ολοκληρωμένα προ-
γράμματα επαγγελματικής 

Ε Κ π Α Ι δ Ε υ σ η

MEDITERRANEAN COLLEGE  

Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές 
σπουδές υψηλού επιπέδου, με 
πτυχία που είναι αναγνωρισμένα 
και οδηγούν στην απόκτηση τίτ-
λων ισοδύναμων επαγγελματικά 
με εκείνων των δημοσίων ΑΕΙ. 
Προσφέρονται 19 πρόσφατα ανα-
νεωμένα προπτυχιακά και μετα-
πτυχιακά προγράμματα, στους το-

μείς του Τουρισμού, της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, της Πληροφορικής, 
της Ψυχολογίας, των Παιδαγωγι-
κών και των Μηχανικών. Με διδα-
κτικό προσωπικό εγκεκριμένο από 
το University of Derby, σύγχρονες 
υποδομές, δυνατότητα γρήγορης 
προσαρμογής στη γλώσσα διδα-
σκαλίας, καθώς και ένα δραστικό 
πλάνο απασχολισιμότητας, επικε-
ντρωμένο στο σήμερα. 

Aθήνα:  
Πατησίων 107 
& Πελλήνης 8, 
210 8899600. 
Θεσσαλονί-
κη: Εγνατία 
2-4, 2310 
287779, www.
medcollege.
edu.gr,

ΟδηγΟς ςπΟυδών
Η ATHENS VOICE χαρτογραφεί τα σημαντικότερα ιδιωτικά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις σπουδές που μπορούν να σας 
προσφέρουν και τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης.
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κατάρτισης υψηλής ποιότη-
τας, άμεσα συνδεδεμένα με 
την αγορά εργασίας. Ανάμεσα 
στα άλλα, προσφέρει σε κάθε 
νέο σπουδαστή ένα σύγ-
χρονο tablet, καθώς επίσης 
πρόσβαση σε γυμναστήριο 
και κολυμβητήριο.  

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

Υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, της 
ΕΕΔΕ και του ΕΒΕΑ, το ALBA 
Graduate Business School 
at The American College of 
Greece λειτουργεί ως ανεξάρ-
τητος μη κρατικός, μη κερδο-
σκοπικός οργανισμός, προ-
σφέροντας ενδιαφέροντα 
μεταπτυχιακά προγράμματα 
και κάποιες υποτροφίες. 

AMC / ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Αθήνα: Σωρού 74, Μαρούσι / 
Πειραιάς: Φίλωνος & Σωτήρος 
1Α (ενιαίο τηλ. για Αθήνα-
Πειραιά: 210 6199891) /  
Θεσσαλονίκη: Βενιζέλου 
14, 2310 241010, www.
metropolitan.edu.gr
 
Διαθέτει ολιγομελή τμήματα 
και ειδικότητες στους τομείς 
της Διοίκησης Επιχειρήσε-

ων και Οικονομικών, των 
Ανθρωπιστικών Επιστημών, 
της Πληροφορικής, των Πο-
λυτεχνικών Επιστημών, των 
Επιστημών Πολιτισμού και Ε-
πικοινωνίας κ.ά., ενώ κάθε α-
πόφοιτος έχει τον προσωπικό 
του ακαδημαϊκό σύμβουλο. 

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

Eίναι το αποτέλεσμα της συ-
νεργασίας του BCA College 
και της Intracom, με σκοπό 
την άμεση σύνδεση της 
τεχνολογίας με την επιχειρη-
ματικότητα, τις νέες ιδέες με 
την πρακτική εφαρμογή τους. 
Θα κάνετε προπτυχιακές και 
μεταπτυχιακές σπουδές σε 
τομείς που αφορούν στην 
τεχνολογία αιχμής, σε συ-
νεργασία με το φημισμένο 
University of Sheffield. 

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

Προσφέρει προπτυχιακά και 

μεταπτυχιακά προγράμματα 
στους κλάδους της Ναυτι-
λίας, του Τουρισμού και της 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ 
ανακοίνωσε και την έναρξη 
της συνεργασίας του με το 
Plymouth University, ένα από 
τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια 
στη Βρετανία. 

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

Εδώ μπορείς να επιλέξεις τον 
τρόπο φοίτησης που επιθυμείς 
(full time, part time ή distance 
learning), διαλέγοντας κάποιο 
από τα προπτυχιακά ή μετα-
πτυχιακά προγράμματά του 
σε Επιχειρησιακές Σπουδές, 
Ψυχολογία, Πληροφορική, 
Ξενοδοχειακές και Τουριστικές 
Σπουδές, Μετάφραση, Διερμη-
νεία και Διεθνείς Σχέσεις, Επι-
κοινωνία και Κοινωνικά Δίκτυα, 
Θεολογία, Φυσική Αγωγή και 
Αθλητισμό, με δεκάδες επιμέ-
ρους σύγχρονες ειδικότητες. 
Σημαντικό είναι ότι διαθέτει 
φοιτητική εστία για σπουδα-
στές της περιφέρειας, ενώ 
δίνει τη δυνατότητα μετακίνη-
σης στα παραρτήματά του σε 

όλο τον κόσμο.

FREDERICK 
Γραφείο Αθήνας: Πανεπιστημί-
ου 39, Στοά Πεσμαζόγλου,  
5ος όροφος, 210 3311288, 
www.frederick.ac.cy 

Ένα από τα μεγαλύτερα και 
παλαιότερα πανεπιστήμια 
στη Κύπρο, αναγνωρισμένο 
από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ομοτα-
γές προς τα ελληνικά ΑΕΙ, 
προσφέρει 60 προγράμματα 
σπουδών σε πτυχιακό, με-
ταπτυχιακό και διδακτορικό 
επίπεδο με μεγάλο εύρος 
επιλογών. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Μεσογείων 265, Νέο Ψυχικό, 
8011002345, 210 6722868

To πρώτο και μεγαλύτερο 
ιδιωτικό πανεπιστήμιο της 
Κύπρου. Έχοντας διακριθεί 
με μια σειρά από ευρωπαϊκές 
και διεθνείς βραβεύσεις, προ-
σφέρει ένα μεγάλο εύρος από 
σύγχρονα πεδία σπουδών, 
που αφορούν την Ιατρική, τη 
Νομική, τη Φαρμακευτική, 
την Αρχιτεκτονική, τη Φυσι-
κοθεραπεία, την Ψυχολογία 
και 40 ακόμη σύγχρονες ει-
δικότητες. Παράλληλα, προ-

σφέρει και τα προγράμματα 
στους τομείς των Επιστημών: 
Ζωής και Υγείας, Πετρελαίου 
και Φυσικού Αερίου, Διαχεί-
ρισης Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, ενώ διαθέτει και 
μεταπτυχιακό στο ψηφιακό 
νόμισμα. 

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α 

AKTO 
Αθήνα: 210 5230130,  
Θεσσαλονίκη: 2310 221231. 
www.akto.gr  

Εκπαιδευτήριο με 40 χρό-
νια εμπειρίας αλλά και με 
διεθνείς ακαδημαϊκές δια-
κρίσεις, με πρόσφατη αυτή 
που τον κατέταξε για το 2014 
στις 11 καλύτερες Σχολές 
Design του κόσμου. Ο ΑΚΤΟ 
προσφέρει όλο το φάσμα 
σπουδών στις ειδικότητες 
του Art & Design: Graphic 
Design, Interior Architecture, 
Product & Innovation Design, 
Photography, Fashion 
Design, Fine Art & New Media, 
Animation & Interactive 
Media, Sketch-Comics-
Cartoon. Τα προγράμματα 
λειτουργούν με την επικύρω-
ση του κρατικού βρετανικού 
πανεπιστημίου του Middlesex 
και οδηγούν σε Bachelor και 
Master, ενώ προσφέρονται 
και οι επιλογές διετών προ-
γραμμάτων ΙΕΚ, μονοετών 
προγραμμάτων κατάρτισης & 
εξειδίκευσης, σεμιναρίων και 
ευέλικτων προγραμμάτων. 

ΒΑΚΑΛΟ ART & DESIGN
Λ. Κατσώνη 26, Λυκαβηττός, 
210 6442514, www.vakalo.gr

Πριν 57 χρόνια εισήγαγε στην 
Ελλάδα την εκπαίδευση του 
design. Έκτοτε παρέχει τριετή 
προγράμματα Bachelor of 
Arts στη γραφιστική (Graphic 
Design) και στην αρχιτεκτο-
νική εσωτερικού χώρου 
(Interior Design), μεταπτυ-
χιακές σπουδές Master of 
Arts στην οπτική επικοινωνία 
(Visual Communication) και 
στον αρχιτεκτονικό σχεδια-
σμό (Architectural Design), 
αλλά και μονοετή επιμορφω-
τικά προγράμματα. 

Τ Ε Χ Ν Ε σ 

ΑΣΚΑΡΔΑΜΥΚΤΙ 
Δεληγιάννη 6 & Σπύρου  
Τρικούπη, Εξάρχεια, 
210 8819784, 697 1616081, 
www.askardamykti.com 

Το εργαστήρι ελευθέρων 
σπουδών Ασκαρδαμυκτί 
ανοίγει τις πόρτες του για 
δεύτερη χρονιά, με σκοπό 
να προωθήσει την τέχνη 
του χειροποίητου και να 
αναδείξει επαγγέλματα που 
συνδυάζουν την τέχνη με την 
τεχνική. Λειτουργούν τα εξής 
τμήματα: Σχέδιο & κατασκευή 
χειροποίητων υποδημάτων, 

Σχέδιο & κατασκευή δερμά-
τινης  τσάντας, Οργανοποιία: 
κατασκευή παραδοσιακών 
εγχόρδων, Σχέδιο, κατα-
σκευή & εμψύχωση θεατρι-
κής μαριονέτας & σκηνικών, 
Θεατρική έκφραση με κούκλα 
φυσικού μεγέθους: σχέδιο, 
κατασκευή & εμψύχωση. 

ΕΕΣ GALILEO 
Μιλτιάδου 11, 217 7020301, 
www.galileo.edu.gr

Στο ΕΕΣ Galileo θα διδαχθείτε 
τις τεχνικές της αργυροχρυ-
σοχοΐας. Τα προγράμματα 
της σχολής διακρίνονται σε 
full time (Μονοετές Πλήρες 
Πρόγραμμα Αργυροχρυσοχο-
ΐας) με καθημερινή φοίτηση 
και part time (Εναλλακτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών Αργυ-
ροχρυσοχοΐας) με φοίτηση 
από 1 έως 3 φορές την εβδο-
μάδα, αλλά και Ταχύρρυθμα 
Προγράμματα Αργυροχρυ-
σοχοΐας με εντατική φοίτηση 
για την ολοκλήρωση κάθε 
εκπαιδευτικής ενότητας σε 
λίγες ημέρες. Τις ημέρες και 
ώρες διεξαγωγής των μα-
θημάτων μπορείτε να δείτε 
στην ιστοσελίδα της σχολής 
και στο Facebook.  

Ψ υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

ΕΠΕΚΕΙΝΑ 
Σάββας Μπακιρτζόγλου,  
210 8958269, 697 7651489, 
www.epekeina.gr   
 
Εξειδικεύεται από το 2003 
στην οργάνωση εκπαιδευτι-
κών και βιωματικών σεμιναρί-
ων εισαγωγής στην κλασική  
ψυχανάλυση. Στο πλαίσιο 
της ψυχανάλυσης για όλους 
(ενήλικες) προσφέρονται τα 
τριήμερα βιωματικά σεμι-
νάρια, ενώ στον τομέα της 
ψυχανάλυσης για ειδικούς τα 
προγράμματα απευθύνονται 
πρωτίστως σε ψυχολόγους, 
σε φοιτητές κρατικών ΑΕΙ/
ΤΕΙ, καθώς και σε εκπαιδευ-
τικούς, παιδαγωγούς, σε 
επιστήμονες των ανθρωπι-
στικών και των κοινωνικών ε-
πιστημών και γενικότερα των 
επαγγελμάτων της υγείας.  

Τ I  N E A

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ  
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Ημερίδα με θέμα «Πηγές της 
Αρχαίας Ελληνικής Πολιτικής 
Θεωρίας» διοργανώνει το 
Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι ο-
μιλίες θα πραγματοποιηθούν 
στα ελληνικά και τα αγγλικά, 
από τα οποία θα υπάρχει με-
τάφραση, ενώ η ημερίδα θα 
γίνει στις 11/9, 10.00-15.00, 
στο Ιωνικό Κέντρο, Λυσίου 11, 
Πλάκα. Για την είσοδο χώρο 
της εκδήλωσης απαιτείται 
δήλωση συμμετοχής στο 
τηλέφωνο 210 3627421 ή στο  

Ε Κ π Α Ι δ Ε υ σ η

NEW YORK COLLEGE 

Με 25 χρόνια επιτυχημέ-
νης παρουσίας στην εκ-
παίδευση στην Ελλάδα και 
διεθνώς, το NYC προσφέ-
ρει bachelor' s, master' s 
και PhD σε ένα πλήθος 
ειδικοτήτων στα γνωστι-
κά αντικείμενα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Επικοινω-
νίας, Ψυχολογίας, Διατρο-
φολογίας, Βιοϊατρικών 
Επιστημών, Διδασκαλίας 

και Εκπαίδευσης, Διεθνών 
Σχέσεων, Τουρισμού, Ναυ-
τιλίας, Κινηματογράφου, 
Πολιτικών Μηχανικών, 
Πληροφορικής, σε συνερ-
γασία με αναγνωρισμένα 
ευρωπαϊκά και αμερικανι-
κά πανεπιστήμια. Οι φοι-
τητές του NYC, το οποίο έ-
χει λάβει άδεια κολλεγίου 
από το υπουργείο Παιδεί-
ας, αποκτούν τα αυθεντι-
κά πτυχία των συνεργαζό-
μενων πανεπιστημίων.  

Αθήνα: Λ. 
Αμαλίας 38, 
210 3225961 / 
Θεσσαλονίκη: 
Κατσιμίδη 6, 
2310 889879, 
www.nyc.gr
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email: theofan@elke.uoa.gr 
και θα τηρηθεί σειρά προτε-
ραιότητας. Πληρ.: www.plato-
academy.gr

RELOAD GREECE 
CHALLENGE 
Από 14 έως και 18/9 θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Λονδίνο το 
Reload Greece Challenge το 
οποίο, σε συνεργασία με τη 
Watershed Entrepreneurs, 
στοχεύει στην επιτάχυνση 
5 καινοτόμων ιδεών νέων 
φιλόδοξων επιχειρηματιών. 
(reloadgreecechallenge.
splashthat.com) 

IEK AKMH 
Το βραβείο Καινοτομίας στην 
Εκπαίδευση - «Innovation in 
Education» κέρδισε το ΙΕΚ ΑΚ-
ΜΗ, προσθέτοντας μία ακόμη 
σημαντικότατη παγκόσμια δι-
άκριση στο σύνολο των βρα-
βεύσεων που έχει αποσπάσει 
τα τελευταία χρόνια. 

Ε Ξ υ π Ν η  Ζ Ω η 

DEREE  
Περισσότερα από 3 εκατομ-
μύρια ευρώ θα προσφέρει 
το αμερικανικό κολλέγιο 
DEREE σε σπουδαστές το 
νέο ακαδημαϊκό έτος, μέσω 
ακαδημαϊκών υποτροφιών, 

υποτροφιών οικονομικής 
στήριξης και ενός εκτεταμέ-
νου προγράμματος οικονομι-
κής ενίσχυσης. Ειδικότερα: 1. 
Ακαδημαϊκές υποτροφίες βά-
σει του βαθμού απολυτηρίου, 
όπου κάθε υποψήφιος με 
βαθμό άνω του 19 δικαιούται 
50% έκπτωση διδάκτρων, 
ενώ υποψήφιοι με βαθμό 18-
19 και 17-18 δικαιούνται 35% 
και 25% έκπτωση αντίστοιχα. 
2. Οικονομική στήριξη μέσω 
υποτροφιών και μειώσεων 
διδάκτρων σε σπουδαστές 
που στερούνται πόρων. 3. 
Δυνατότητα εργασίας σε 
διοικητικά γραφεία του κολ-
λεγίου. 4. Λοιπές εκπτώσεις 
διδάκτρων γίνονται σε εξειδι-
κευμένες περιπτώσεις, όπως 
στην περίπτωση φοίτησης 
στο DEREE άλλου μέλους της 
οικογένειας ή στην περίπτω-
ση αποφοίτων του PIERCE 
- The American College of 
Greece. (www.acg.edu.gr)  

ISYSTEM
Αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευ-
τικός μπορείς να αποκτήσεις 
το αγαπημένο σου Mac με έκ-
πτωση 12% από την iSystem, 
Apple Premium Reseller και 
Premium Service Provider. 
Διάλεξε ανάμεσα σε MacBook 
Air, MacBook Pro, Μac Mini και 

iMac έως τις 17/10 σε ένα από 
τα καταστήματα της iSystem, 
στο Χαλάνδρι (Μεσογείων 
269) ή στα Σπάτα (Smart Park). 

WIND 
Το πακέτο F2G μπορούν να 
αποκτήσουν νέοι και υφιστά-
μενοι φοιτητές.  Το πακέτο 
προσφέρει 1.500 λεπτά ομιλί-
ας προς όλους και 1,5GB, μό-
νο με €8. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να το αποκτήσουν 
στα καταστήματα WIND και 
Public, προσκομίζοντας το 
Ατομικό Δελτίο Επιτυχίας 
τους από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του υπουργείου 
Παιδείας και την ταυτότητά 
τους ή να το παραγγείλουν 
από το www.f2g.gr. 

ΠΛΑΙΣΙΟ 
Σε μια εξαιρετική ενέργεια 
προχωρούν τα καταστήματα 
Πλαίσιο, δίνοντάς μας τη δυ-
νατότητα με την αγορά μιας 
σχολικής τσάντας Hugtag να 
χαρίσουμε άλλη μία σε ένα 
παιδί που την έχει ανάγκη. Α-
κόμη, στο www.plaisio.gr ή σε 
ένα από τα 25 καταστήματα 
θα βρείτε έτοιμες λίστες για 
νηπιαγωγείο και δημοτικό, 
τσάντες γεμάτες σχολικά με 
€9,99, top τιμές σε 6 βασικά 
σχολικά είδη κ.ά. ●

IST COLLEGE 

Σε συνεργασία με διακεκριμένα πα-
νεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτε-
ρικού, όπως το London South Bank 
University, το University of London 
International Programmes, το 
University of Limerick, το Catholic 
University of Lyon και το University 
o f  K e e l e ,  τ ο  I S T  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι 
Bachelors και Masters, Supported 
Distance Learning προγράμματα, 
καθώς και προγράμματα Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης & Εξειδίκευ-

σης, Σεμινάρια και Επιμορφωτικά 
Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης 
σε τρεις κύριους ακαδημαϊκούς 
τομείς: τις Επιχειρησιακές & Οικο-
νομικές Επιστήμες, την Επιστήμη 
Υπολογιστών-Πληροφορική και τις 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες & Επι-
στήμες Υγείας. Επίσης, λειτουργεί 
σε εγκαταστάσεις διεθνών προδια-
γραφών, συνολικής έκτασης 9.500 
τ.μ., ειδικά κατασκευασμένες για να 
εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός εκ-
παιδευτικού ιδρύματος πανεπιστη-
μιακού επιπέδου.

Πειραιώς 72, 
Μοσχάτο, 800 
11 93000, 210 
4822222, www.
ist.edu.gr 
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Οι πρόλογοι της επιστροφής είναι πάντα 

κλισέ, ο ήρωας νοσταλγεί τις θάλασσές του 

Αυγούστου, μέμφεται τη μοίρα του που τον 

κρατά δέσμιο στην μπετονένια πόλη, ενώ 

αυτός, παιδί των κοχυλιών και των βυθών, 

θα ήθελε για πάντα να ζήσει εκεί, στο νη-

σί. Καλό, αλλά δεν μου βγαίνει! Δεν είμαι 

τέτοιας πάστας, δεν μου πάει το αναχωρη-

τικό, μόλις είδα το μεγάλο φουγάρο του 

Τιτάν να μου γνέφει σινιάλο, πως διακοπές 

τέλος, Θεσσαλονίκη ξανά, πίσω στη βάση, 

καλωσόρισες, μια χαρά με πλημμύρισε πα-

τόκορφα: είμαι παιδί του αστικού θορύβου 

και των οκτανίων, η Λήμνος μεταμορφώ-

θηκε πάραυτα σε μακρινή ανάμνηση. 

Έ
τσι νόμιζα! Γιατί την άλλη μέρα που η Α-

ριστοτέλους έζεχνε κάψες κι ανυπόφο-

ρο νταλαούρι, έφυγα πάλι πίσω: στην 

παραλία του Ζεματά, ωραίο τρικ, υπο-

κρίθηκα πως ο απέναντι κόλπος δεν ήταν ο 

Θερμαϊκός, αλλά το Κέρος, έφτασα στην Αγίας 

Σοφίας, ίδια ανυπόφορη η μπέμπελη, και συ-

νέχισα να πλέω στην παραίσθηση. Δεν είσαι 

εδώ, αλλά στην αντίστοιχη πλατεία στο Πλα-

τύ κι αυτός που σου γνέφει από απέναντι δεν 

είναι ο Λευκός Πύργος, αλλά κάτι πανάρχαιες 

πολεμίστρες από το Κάστρο της Μύρινας. 

Με διευκόλυναν και κάποιοι γνωστοί, που χαι-

ρετιόμασταν εγκάρδια στο δρόμο, μόνο δεν 

λέγαμε καλώς ορίσαμε αλλά πού θα πάτε με-

τά, για βουτιές στον Άγιο Ιωάννη ή μήπως στο 

Γομάτι; Γιατί ήταν τα ίδια πρόσωπα και οι ίδιοι 

άνθρωποι, με τους οποίους τρακέρναμε πρωί 

και βράδυ στο νησί. Όλη η Θεσσαλονίκη, μαγικό, 

φέτος παραθέρισε στη Λήμνο. Σαν να έκαναν 

καμπάνια, όπως η Σαντορίνη στα παγκόσμια 

δίκτυα, λες και έγραψαν στα ρεπορτάζ για τον 

Κορνό-place to be, με την ίδια ζέση που προ-

βάλλουν το μυκονιάτικο Ορνό.

Γκραν σουξέ, αλλά με το σπαθί της. Ούτε εξει-

δικευμένα γραφεία προσέλαβαν οι Λημνιοί 

ούτε ξόδεψαν πακτωλό για να τη διαφημί-

σουν. Τα τελευταία τρία χρόνια, στόμα στόμα 

χτίστηκε η φήμη της: άγρια, πανέμορφη, κρυ-

στάλλου νερά, φτηνή διαμονή, φρέσκο ψάρι, 

ήσυχη αύρα, ούτε κλάμπινγκ χαλκιδικιώτικο, 

ούτε γκλαμ Σκιάθου. Εύκολη πρόσβαση αερο-

πορική αλλά και ναυσιπλόα, μιάμιση ώρα οδι-

κώς μακριά η Καβάλα κι άλλες τέσσερις μετά, 

με τα γρήγορα φετινά καράβια. 

Θεσσαλονικοποιήθηκε το φετινό θέρος το νησί. 

Απόβαση κανονική στον Κοντιά και τον Μού-

δρο από παιδιά της Καλαμαριάς και του Χαριλά-

ου-Ψαριλάου, είπαμε, φρέσκο ψάρι σε ποικιλίες 

φετίχ! Απίστευτη οικειότητα και χάρη, παιχνίδι 

προσομοίωσης, η νουβέλ ελληνική πειραγμέ-

νη κουζίνα της δικιάς μας «Μασσαλίας», κοντά 

στην Ιπποδρομίου, σαν να μετακόμισε σούμπιτη 

στο «Έννοια πο’χς», στα Λύχνα. Στα λημνιώτικα, 

θα πει «μη δίνεις σημασία, σιγά το ζόρι, χαλλλα-

ρααά». Λαϊκό προσκύνημα για πιατέλες με με-

λίχλωρα ντόπια τυριά με καρπούζι και μούστο, 

μακαρούνες και φλομάρια, τα τοπικά ζυμαρικά 

τους ανακατεμένα με πέστο φιστικιών. Κι από 

τα ηχεία, ο Βασίλης να παίζει ροκαμπίλια.

Υπέροχα καφέ με θέα τον Ρωμαίικο Γιαλό, η 

δικιά τους Κρήνη, μοναδικές μινιατούρες, 

χαρακτικά, κοσμήματα και ζωγραφικές στην 

γκαλερί «Ώχρα Μπλε», art shop λες κι ήμασταν 

στο αντίστοιχο του «Μπορντελό» της Εγνατί-

ας. Μοιάζουμε! Ως και στο «Plaz», το δικό μας 

«Shark» ήταν σαν να έβλεπα, καναπέδες και φω-

τιστικά δίπλα στη θάλασσα, με θέα και μουσικές 

λάουντζ σε εκδοχή βορειο-αιγαιοπελαγίτικης 

φεγγαρόλουστης νύχτας. Και το βράδυ στο ρά-

διο, ο δικός τους dj Spyros από τον Λήμνος fm 

100, έτσι όπως μίξαρε απανωτά νταλκαδιάρικα 

ελληνικά λαϊκομπίτια, δεν είχε να ζηλέψει τίπο-

τα από το εν καψουροσαλόνικα Κοσμοράδιο. 

Προβληματισμός: ωραία, τέλεια, μήπως όμως 

τόσος πολύς λαός και μετακινήσεις πληθυσμών 

από την Τούμπα και τον Εύοσμο στον Κότσινα 

και το Ρωμανού, προκαλέσουν ατύχημα, και 

του χρόνου, γεροί να είμαστε, αλλά και, φευ, η 

Λήμνος «χαλκιδικοποιηθεί»; Και τελειώσουν τα 

ονειρικά της, και αγενείς ή αδιάφοροι θα γίνουν 

οι φιλόξενοι Λημνιοί, καθώς θα πλακώσει το 

«δολάριο»; Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. 

Προσεύχομαι να κερδίσει το «όχι» στο τιθέμενο 

ερώτημα ενός τυχόντος δημοψηφίσματος. 

Κι επιστρέφω στις συγκριτικές συγγένειες, Λη-

μνοσαλονίκ, περισσότερες προσομοιώσεις: 

η μπουγάτσα του Μυρινιώτη «Κουντουρά» 

παίζει απέναντι με του «Γρηγόρη» της Μπότσα-

ρη, η αλυσίδα φούρνων «Χρυσάφη», με συ-

σκευασμένα όλα τα αγαθά του νησιού, πόσιμα 

και βρώσιμα, με ετικέτα εγγύηση, μοιάζει με το 

μπραντάρισμα που έκαναν τα αδέλφια Δούζη 

με την κουλτούρα και τη φροντίδα του «Έργον»: 

συλλογή και προώθηση τοπικών προϊόντων. 

Ίσως έτσι να εξηγούνται όλα. Επέστρεψα 

στην πόλη, προθερμαίνω μηχανές, ιδέες και 

δράσεις για το φθινόπωρο, αλλά όπου κι αν 

σταθώ στη Θεσσαλονίκη, και δεν είμαι ο μό-

νος, σε κάθε γωνιά, σε κάθε βλέμμα προς τη 

θάλασσα, βλέπω, νιώθω, γεύομαι κι ακούω 

τη Λήμνο. Κι έτσι η επιστροφή δεν μοιάζει με 

δράμα. Δεν υπάρχουν δάκρυα και νοσταλγίες. 

Μόνο μια συνεχής αίσθηση πως αυτό το νησί, 

χιλιάδες χρόνια πριν, ήταν κολλημένο με την 

Άκρη, τη χερσόνησο της Περαίας. Δεν ξέρω 

ποιος σεισμός ή ποια τεκτονική αλλαγή την 

απέκοψε από τη Θερμαϊκή θάλασσα, όμως να 

που πάλι, ένεκα γλυκού παραθερισμού, ενώ-

θηκαν οι γαίες μας! A

Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου 

2310 Soul

Θεσσαλονίκη 
- λημνοσ 

Ένας ύμνος!
Σαν δυο αδελφάκια που  
ξαναντάμωσαν 

Η παραλία Κόκκινου Βράχου. 
Λυπάμαι που θα το πω: σαν αυτή δεν έχει! Χαλκιδική, μην κλαις, έρχεσαι δεύτερη. 

Όπου κι αν σταθώ 
στη Θεσσαλονίκη, 

βλέπω, νιώθω, 
γεύομαι κι ακούω

τη Λήμνο
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Τέχνη
Μουσικη  
ΘέαΤρο 
Γέυση 
ΒιΒλιο  
σινέΜα

Παύλος Παυλίδης σελ. 33

O ÇΑίΑςÈ πΑεί Ηρώδείο
«Αναζητώντας τη διαχρονικότητα του μύθου, αναλογίες με τη σύγχρονη ιστορία, τον 

συνάντησα, ως πραγματικότητα πια, στην ιστορία του ' 21. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος για 

παράδειγμα είναι ένας Αίαντας. Ο Ανδρούτσος ήταν ένας ιδιοφυής στρατιωτικός, τα εύ-

σημα του τα δίνουν οι αναλυτές των μαχών που πήρε μέρος. Οι πολιτικοί ήταν αυτοί που 

τον οδήγησαν στο θάνατο, παρουσιάζοντάς τον ως αυτοκτονία¼ » λέει ο σκηνοθέτης 

της παράστασης Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Γι'  αυτό και τα κοστούμια και τα σκηνικά 

(Ελένη Μανωλοπούλου) κλείνουν το μάτι στο ' 21, όπως και η μουσική του Νίκου Κη-

πουργού έχει νύξεις σε μουσικές της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Με ένα δυνατό θίασο 

(Νίκος Κουρής, Μαρία Πρωτόπαππα, Γιάννος Περλέγκας, Ελένη Ουζουνίδου κ.ά.) να 

υπερασπίζεται το μεταφρασμένο, από τον Δημήτρη Μαρωνίτη, λόγο του Σοφοκλή, η 

παράσταση έρχεται από την Επίδαυρο στο Ηρώδειο (5/9) να κερδίσει και άλλους θεατές.
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ÆÃ SOUNDTRACK THª ¦Ã¤¸ª
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ➜ gdim400@gmail.com

Καλοκαιρινές ακροάσεις
Ξέρεις… Εδώ, Αθήνα… Εκποµπές, σινεµά, κήπος, διάβα-
σµα, καµιά παράσταση, ενηµέρωση, φίλοι και δίσκοι. Αρ-
κετοί δίσκοι. Το καλοκαίρι προσφέρεται για πολλές και 
κατ’ ιδίαν ακροάσεις. Άσε που το καλοκαίρι, µε λιγότερες 
υποχρεώσεις και ένταση, η ακρόαση είναι πιο απολαυστι-
κή και µπορείς εύκολα να εισχωρήσεις σε βάθος. Μερικά 
από τα άλµπουµ που άκουσα αυτές τις µέρες: 

Wilco - Star Wars
Μετά από 20 χρόνια και 9 
άλµπουµ συνεχίζουν να α-
νταποκρίνονται απολύτως 
δηµιουργικά, να µη χάνουν 
το βηµατισµό τους, να συ-
νάδουν µε την ηλικία τους, 
να τιµούν την ιστορία και τη 
µουσική τους καταγωγή. Είτε 
ροκάρουν µε τσαγανό είτε εκ-
φράζονται χαµηλότονα, είναι 
συνεπείς, έχουν φαντασία και δηµιουργικότητα και οι γεύσεις 
από Velvets, από blues ή country δίνουν χρώµα στην τέχνη 
τους. 

Jamie XX - In Colour
Εξώφυλλο, εσώφυλλο, τίτλος και περιεχόµενο είναι ένα πο-
λύχρωµο καλειδοσκόπιο που µπορείς να περάσεις ώρα µα-
ζί του χωρίς να βαρεθείς. Ο πιτσιρικάς φαίνεται να «το ’χει» 
–άλλωστε µας το είχε κάνει φανερό από την εποχή των The 
ΧΧα– και µπορεί να χειρίζεται δηµιουργικά και µε άποψη τους 
σύγχρονους ήχους για ένα άλµπουµ που είναι ευδιάθετο αλλά 
καθόλου ρηχό.  

Tame Impala - Currents
Χωρίς αµφιβολία ο Kevin Parker είναι ένα ταλαντούχο άτοµο, 
ένας αθεράπευτος ποπίστας και ένας κοµψός ψυχεδελιστής 
που µπορεί να στολίσει τη χιλιοειπωµένη φόρµα µε προσω-
πικό στιλ. Όταν όµως τον πιάνει η χορευτική διάθεση τότε α-
κούγεται σαν όλους τους άλλους, υπονοµεύοντας το συνολικό 
αποτέλεσµα.  

The Chemical Brothers - Born in the Echoes
Περισσότερο νοσταλγώντας και λιγότερο ψάχνοντας συντο-
νισµό µε το παρόν και το µέλλον, οι Chemical Brothers πάντα 
µε rock attitude και µε τα rave πάρτι στο µυαλό τους, «βαράνε» 
αλύπητα καλύπτοντας έτσι τη φτωχή τους έµπνευση και δεί-
χνοντας την κούρασή τους. Μόνο προς το τέλος, όταν µπαί-
νουν στο chill-out δωµάτιο, µας θυµίζουν τις παλιές τους δυ-
νατότητες.

Florence + The Machine - How Big, How Blue, How 
Beautiful
Το κορίτσι αυτό αγαπάει τα έπη, τα µεγάλα µεγέθη, τις συµφω-
νικές διαστάσεις. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο που οι ΗΠΑ –ένα 
κράτος-έπος από µόνο του– της άνοιξε διάπλατα τις πόρτες. 
Ένα µεγαλειώδες progressive µε orchestral pop πινελιές και τη 
δυνατή φωνή της να κυριαρχεί. 

Melody Gardot - Currency of Man
Μας επιβεβαιώνει πως είναι µία από τις καλύτερες ερµηνεύτρι-
ες της εποχής µας και µία πολύ καλή µουσικός και δηµιουργός 
στο χώρο της (ευρύτερης) τζαζ. Εδώ κυριαρχεί ένα υπόγειο 
και υπόκωφο funk στοιχείο, µία διαρκής δόνηση που εισχωρεί 
στο σώµα και µας κατακτά. Γινόµαστε έτσι οι ξενιστές µίας υπέ-
ροχης και καλόγουστης καλαισθησίας.

VARIOUSARTISTS
Του ΜΑΚΗ ΜΗΛΑΤΟΥ

¤
ίγο πριν την εµφάνιση µαζί µε 
τους Jon Spencer Blues Explosion 
στη σκηνή του Gagarin, o κιθαρί-
στας των Last Drive και αρχηγός 

των BLML (Blackmail) δίνει µια λίστα µε 
τα αγαπηµένα του κοµµάτια «πριν την 
ενηλικίωση».

«Ναι, µια λίστα από αυτά που άκουγα πριν 
“ενηλικιωθώ”, αν και δεν µπορώ να εντο-
πίσω πότε συνέβη αυτό. ∆εν είναι κάτι σαν 
retro list, είναι σαν υπόφυση. Έχουν τη µα-
γεία του first touch και καθόρισαν τον τρόπο 
που συναισθάνοµαι τη µουσική µέχρι σήµε-
ρα. Είναι ταυτισµένα µε ιδιαίτερες στιγµές, 
µε “περάσµατα”, και µου επαναλαµβάνουν 
την επίµονη ερώτηση “what’s new”. 
Η ψηφιακή τέχνη, πριν το photoshop, είναι 
σπουδαία και πολλές φορές ανεπανάληπτη, 
είναι η φαιά ουσία που κατευθύνει τους νευ-
ρώνες και εκβάλλει στη µεγάλη θάλασσα. 
Θα ονόµαζα λοιπόν τη λίστα µου “µουσική 
πριν το photoshop”».

Cross road blues - Robert Johnson. Ο άνθρω-
πός µου. Από εκεί ξεκινούν όλα. Το τέλειο riff tale. 

I don’t care if the sun don’t shine - Elvis A 
neverending story. Elvis lives. 

Fire of love - Jody Reynolds. Η ερµηνεία σε κυ-
κλώνει και δαγκώνει άγρια. 

Happiness is a warm gun - The Beatles.
 Έχω κόλληµα µε το White Album των Beatles. 

Thank you - Sly and the Family Stone. 
Το έχουµε κάνει διασκευή µε τους BLML και το 

παίζαµε live την εποχή που ηχογραφούσαµε το 
«Overexposed». 

God only knows - The Beach Boys. 
Ακούς την οµορφιά. 

Dead end street - The Kinks. Η µπάντα που θε-
ωρώ ότι είναι στο ίδιο level µε Stones και Beatles. 
Για πολύ καιρό αυτό το τραγούδι υπήρξε το «ξε-
φόρτωµά µου» στην εφηβεία.
 
She was born to be my unicorn - T-Rex. 
Το πρώτο single που είχα ποτέ. ∆ώρο της µητέρας 
µου, στα 12 µου, µαζί µε το «Ummagumma» των 
Floyd. 

Some velvet morning - Lee Hazelwood.
Αλλόκοτο. Σε ρουφάει πριν το καταλάβεις. 

Masterpiece - Temptations. Όπως µπορούν οι 
µαύρες ψυχές δεν µπορεί κανένας άλλος.

Have you ever seen the rain - Creedence 
Clearwater Revival. Ένα από τα πιο αγαπηµένα 
µου τραγούδια ever. Fortune cookie όταν βρήκα 
το single.
 
Wild thing - Troggs. Με αυτό το κοµµάτι έσπασα 
την πρώτη µου κιθάρα, µια ιταλική Echo (κατά λά-
θος). Αυτό είναι όντως το τραγούδι που πρέπει να 
σπας κιθάρες κάθε φορά που το παίζεις. 

No other - Gene Clark. Τελειότητα. ∆ιαθεσιµό-
τητα. Προσπαθώ να φανταστώ πώς να έγινε η 
ηχογράφηση όλου του LP. 

Upon the my oh my - Cpt. Beefheart. Η πρώτη 
µου επαφή έγινε από ζωντανή ηχογράφηση σε 
µια παραλία της Καλιφόρνια. Και ήταν αποκαλυ-
πτική: δεν υπήρχε κάτι σαν αυτόν στο κάδρο µου. 

Nile song - Pink Floyd. ∆αιµονική ενέργεια. Η λά-
βα εκλύεται σε κάθε αλλαγή τόνου και οι φωνές 
εκβάλλουν στο Γκραν Κάνιον. 

Third stone from the sun - Jimi Hendrix.
Και ο κόσµος άλλαξε. Ορόσηµο στο πώς «άκου-
γα» τη µουσική, εξοβελισµός αυτού που έβλεπα 
στη σκηνή. Burn baby burn. Προ Χριστού και Μετά 
Χριστόν: αυτή είναι η ιδέα µου για τον Jimi και τη 
µουσική.

 Black angel’s death song - The Velvet 
Underground. Τα ίδια ακριβώς και µε τους 
Velvet. Κάτι τέτοια συµβαίνουν µόνο σε συγκε-
κριµένο χρόνο, υπό συγκεκριµένες συνθήκες. 
Unique. Κάτι σαν διαδερµικός ορός.

Torn curtain - Television. Το κιθαριστικό ρέκ-
βιεµ του Torn Curtain είναι το τέλειο συµβόλαιο 
όταν σε µια µπάντα υπάρχουν δύο κιθάρες και το 
Άγιο Πνεύµα.

Frankie teardrop - Suicide. Τόσο γαµηµένα 
σπαρακτικό, τόσο innovative. Μια νεορεαλιστική 
απεικόνιση της απώλειας.

Gimme danger - The Stooges. Η πιο trashy πα-
ραγωγή που έχω ακούσει. Είναι τρελή η ιστορία 
τού πώς ηχογραφήθηκε ο δίσκος, πραγµατικά 
δεν νοµίζω πως έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Όλη 
η µπάντα «πέρασε» στο ένα κανάλι, και η φωνή 
και τα σόλο «πέρασαν» στα υπόλοιπα. Όσο για το 
τραγούδι, danger addiction.

BLML και The Jon Spencer Blues Explosion, Κυ-
ριακή 6/9 στο Gagarin 205 (Λιοσίων 205). Ταµείο €22 
/ Προπώληση €20 σε Tickethouse,Viva.gr, Ticketpro.
gr, Public, Seven Spots, Ιανός, Παπασωτηρίου
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°Á CLUB
Σολωµού 13-15, 
2103305056
5/9: Womb Of Maggots, 
Shadow in the Darkness, 
Overcliff, Chaos 
Undivided. 

µ¶°º¶¹Ã
Λόφος Προφήτη Ηλία, Πει-
ραιάς, 2104226330
3/9: Παντελής Θαλασσι-
νός. 7/9 Κωστής Μαρα-
βέγιας.

DEATH DISCO
Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου 
24, Ψυρρή, 2100006666
3/9: «Joker 75th 
Anniversary». 4/9: Top100 
of the 80s party. 5/9: 
Batcave. 
8/9: Aφιέρωµα στα ∆ιάφα-
να Κρίνα.

ENZ·O DE CUBA
Αγ. Παρασκευής 72, Περι-
στέρι, 210 5782610 
Πέµ. Νοche Latina. Παρ. 
Flamenco show by Solea, 
Σάβ.-Kυρ. Pedro Santana. 
∆ευτ. Κizomba by Abou-
Lindo Timy, Sofia Gomes, 
DJ Jako. Τρ. Αfro Salsa 
Madness. Tετ. Latin Night, 
Baila Conmigo. Club. Πέµ. 
Xάι School, The party. Παρ. 
Τhe Gold Section. Κυρ. 
Τριαντάφυλλος. ∆ευτ. 
Γιάννης Τάσσιος. Tρ. Νο-
τική Τρίτη. Τετ. «∆ύσκολη 
Νύχτα» µε ελληνικά.

£¶°ÆÄÃ µÄ°Ì¿Á
Bύρωνας
4/9: «H Kρήτη τραγουδάει» 
σε επιµέλεια Γιώργου 
Ξυλούρη. 5/9: Ελευθερία 
Αρβανιτάκη. Καλεσµένοι 
Νίκος Ξυδάκης, ∆ηµήτρης 

Παπαδηµητρίου, Θέµης 
Καραµουρατίδης, Στάθης 
∆ρογώσης.

GAGARIN
Λιοσίων 205, Μετρό Αττική
6/9: Jon Spencer Blues 
Explosion, BLML.

GAZARTE
Βουτάδων 32-34, 
2103460347
3/9: Eιρήνη Σκυλακάκη. 
6/9: ∆ηµήτρης Σαµόλης.
 
ºÃÃºÃÃ
Iάκχου 71, Γκάζι, 
2103450930
5/9: Gazoza.

ºËÆÆ°ÄÃ
Hπείρου 48 & Αχαρνών, 
2108224134
6/9: Bonfire.

SECOND SKIN
∆αµοκλέους 8, Γκάζι
5/9: George Fakinos & 
guest Rammlied στο Μain 
και Dr D στο Red Room. 

SIX DOGS
Aβραµιώτου 6-8, Μοναστη-
ράκι, 2103210510
4/9: Οpening Night. 
Anapiros, Mr Bios, 
Dagritzikos. 5&6/9: The 
Meet Market. 7/9: Crazy 
Arm, Liberation Service, 
10 To Go.

SOME BIZZARE
Σοφοκλέους 7-9
5/9: Yes It Does!! Sure It 
Does!! µε Αlex Hobson, Bad 
Spencer, Chris Kontos.

AΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ 

·¸Ä¹Á¶¹Ã
Λ. Κηφισιάς 192, Κηφισιά, 
2108012549
5/9: Γιώργος Ανδρέου, 

Τάνια Τσανακλίδου, Ρίτα 
Αντωνοπούλου, Κορίνα 
Λεγάκη. 6/9: Mόνικα.

¸Ä¿¢¶¹Ã
Πεζόδροµος ∆ιονυσίου Α-
ρεοπαγίτου, 2103241807
8/9: O Γιάννης Μαρκό-
πουλος παρουσιάζει το 
«Χρονικό» µε Νατάσσα 
Μποφίλιου και Vassilikos 
στις ερµηνείες και το νέο 
του άλµπουµ «Εντεύθεν» 
µε τους Γιώργο Νταλάρα, 
∆ήµο Αναστασιάδη, 
Athena Ανδρεάδη, ∆άφνη 
Ζουρνατζή. 9/9: Alexandre 
Desplat µε την Κρατική 
Ορχήστρα Αθηνών.
 

ME¡°ÄÃ »ÃËª¹º¸ª
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 
210 7282000
KHΠΟΣ 4/9: Θάνος Μι-
κρούτσικος «Πώς η ιστορία 
γίνεται σιωπή». 9/9:  Ορχή-
στρα Νυκτών Εγχόρδων 
ΑΤΤΙΚΑ. 7/9: Νίκος Πορτο-
κάλογλου και οι Φτερωτές 
Κιθάρες. Καλεσµένοι και οι 
Μelios Balkana Mama.

NOMIª»°Æ¹ºÃ »ÃËª¶¹Ã
Πανεπιστηµίου 12, 
2103610067
6/9: Παναγιώτης Καλα-
ντζόπουλος «Το τέλειο 
έγκληµα».

¦°¤°¹Ã ¶¤°¹ÃËÄ¡¶¹Ã
Παραλία Ελευσίνας, 
2105565600
Aισχύλεια: 4/9: Γιώτα 
Νέγκα, Θέµης Καραµου-
ρατίδης. 7/9: Monika. 9/9: 
Πάνος Μουζουράκης & 
Πένυ Μπαλταζή.

TEXNO¦Ã¤¸
Πειραιώς 100, Γκάζι, 
2103461589
3/9: Σωκράτης Μάλαµας. 
4/9: Παύλος Παυλίδης. 
9/9: Xαΐνηδες. ●

»ÃËª¹º¶ª óëèîÛ÷ LIVE

ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΑΥΛΟ ΠΑΥΛΙΔΗ
& ΤΟΥΣ B-MOVIES
Κάθε Σεπτέµβριο γυρνάµε στην Αθήνα 
και συναντάµε τον Παυλίδη στο Γκάζι στο 
καθιερωµένο καλοκαιρινό ραντεβού. Μια 
ροκ γιορτή µε εξαιρετικό πάντα µείγµα από 
Ξύλινα Σπαθιά, επιλογές από την προσωπι-
κή του πορεία αλλά και τα τραγούδια από 
το νέο του album.

Τεχνόπολη, Πειραιώς 100, Γκάζι, 2103475518. 
Έναρξη 21.00. Είσοδος €10, Ταµείο €12. Προ-
πώληση: Public, Παπασωτηρίου, Ιανός, viva.gr. 
Στις 4/9. 

✢  Æª¶º°Ä¶ ÆÃ! ✢
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ 
ΟΥΖΟ ΜΙΝΙ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

Την εµφάνισή του ανανέ-

ωσε το αγαπηµένο ούζο 

ΜΙΝΙ Μυτιλήνης, παρα-

µένοντας όµως πάντοτε 

µαλακό και γλυκόπιοτο, 

ό π ω ς  τ ο  γ ν ω ρ ί ζο υ µ ε 

εδώ και δεκαετίες. Το ού-

ζο ΜΙΝΙ παράγεται στη 

Μυτιλήνη µε επιλεγµένο 

γλυκάνισο αποκλειστικά 

από το Λισβόρι που φη-

µίζεται ότι είναι ο καλύ-

τερος γλυκάνισος στον 

κόσµο. Περισσότερα για 

αυτό, αλλά και για τον ιδανι-

κό τρόπο σερβιρίσµατος, επιλεγµένες 

γευστικές προτάσεις και συνταγές για 

ουζοµεζέδες µπορείτε να δείτε εδώ: 

www.ouzomini.gr

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ 
ΟΥΖΟ ΜΙΝΙ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

Την εµφάνισή του ανανέ-
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>>> Δεν είμαι καθόλου 
σίγουρος για το ποιος 

νοιάζεται πραγμα-
τ ι κά  γ ι α  αυ τ ό  τ ο 
reb o ot που πρ ο -
σπαθεί να κάνει το 
«Τρελό Θηριοτρο-

φείο: Η νέα γενιά» 
(Vacation) καθώς οι 

κωμωδίες του National 
Lampoon μοιάζουν μάλ-

λον πολυκαιρισμένες και 
σκονισμένες στη ναφθαλίνη των 

80s. Σε αυτή την απόπειρα αναβίωσης των Τζόναθαν 
Γκολντστάιν και Τζον Φράνσις Ντάλεϊ, ο Εντ Χελμς, η 
Κριστίνα Απλγκέιτ και μια σειρά από αναγνωρίσιμους 
ηθοποιούς προσπαθούν να δώσουν ζωή σε ένα «τρε-
λό», «βρώμικο» χιούμορ, που κάποτε ήταν αστείο. 

>>> Ο Άντονι Χόπκινς και ο Κόλιν Φά-
ρελ έχουν το «Χάρισμα» (Solace), 
στο θρίλερ του Αλφόνσο Πό-
ιαρτ, στο οποίο ένας συνταξιο-
δοτημένος γιατρός βοηθά έναν 
πράκτορα του FBI να βρει τα ί-
χνη ενός ψυχοπαθή δολοφόνου. 
Το σενάριο του φιλμ προοριζόταν 
κάποτε για συνέχεια του «Se7en» του 
Ντέιβιντ Φίντσερ, αλλά μόλις τώρα βρή-
κε το δρόμο του για την οθόνη δίχως να κρατά τη σχέση 
του με εκείνη την ταινία. 

cinevoice
-Εϊ, ίσως ήταν 

μια αρκούδα!

-Δεν υπάρχουν αρκούδες 

στο Σαν Φρανσίσκο. 

-Είδα έναν πολύ τριχωτό 

τύπο, έμοιαζε με αρκούδα!

(Τα συναισθήματα μαθαίνουν κάτι 

καινούργιο στο Çinside outÈ)

 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ Και καλό χειμώνατου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 Τα μυαλά που κουβαλάς (inside out) ***   

ΣΚηνοθεΣία: Πιτ Ντόκτερ

Το νέο animation της Pixar μας μεταφέρει στον εσω-
τερικό κόσμο ενός 11χρονου κοριτσιού. Κυριολεκτικά, 
αφού παρακολουθούμε τις περιπέτειες των συναισθη-
μάτων της, μέσα στο κεφάλι της. 

H Pixar είναι ίσως το πιο φιλόδοξο και «καλλι-
τεχνικό» απ’ όλα τα animation studios του Χόλι-
γουντ, μια ομάδα δημιουργών που δεν φοβάται να 
πάρει ρίσκα. Κυρίως γιατί κάθε τους ρίσκο απο-
δεικνύεται ένας μικρός ή μεγαλύτερος θρίαμβος. 
Κι όχι μόνο στο box office, εκεί όπου κρίνεται η 
βιωσιμότητα ή το τέλος των τολμηρών, μα κυρίως 
στο θυμικό των θεατών, αφού σχεδόν κάθε ταινία 
της Pixar είναι μια βαθιά συναισθηματική εμπει-
ρία. Τι πιο λογικό, λοιπόν, με το «Inside Out» να 
δοκιμάσουν να χαρτογραφήσουν ακριβώς αυτό το 
σύμπαν; Το συναισθηματικό μας κόσμο, το μυαλό 
και τα αισθήματά μας, τη λύπη, τη χαρά, το φόβο 
και την οργή, μέσα από το κέντρο ελέγχου (δηλα-
δή το μυαλό) ενός εντεκάχρονου κοριτσιού που 
μετακομίζει από τη Μινεσότα στο Σαν Φρανσίσκο 
και προσπαθεί να προσαρμοστεί στην καινούρια 
της ζωή. Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς όπως το πε-
ριμένετε, απολαυστικά αστείο (τουλάχιστον όταν 
δεν σκουπίζεις ένα δάκρυ), απολαυστικά φρέσκο, 
αδιαπραγμάτευτα σουρεαλιστικό και κατά στιγμές 
αφοπλιστικά έξυπνο, σκοτεινό ή αληθινό. Μπορεί 
να μη φτάνει το βάθος (ή καλύτερα το ύψος) ενός 
«Up», αλλά αναμφίβολα είναι μία από τις ταινίες 
της Pixar που συνοψίζουν με τον καλύτερο τρόπο 
τις ποιότητες που την κάνουν να ξεχωρίζει. 

criticÕs CHOICE

We are your friends **
ΣΚηνοθεΣία: Μαξ Τζόζεφ

Παίζουν: Ζακ Έφρον, Έμιλι 

Ρατατζκόφσκι, Γουές 

Μπέντλεϊ

Ένας νεαρός φιλόδοξος 
dj στο Λος Άντζελες 

γνωρίζει έναν ήδη καθι-
ερωμένο συνάδελφό του 

που τον παίρνει υπό την προ-
στασία του. Αλλά μαζί γνωρίζει και 

τη γοητευτική βοηθό και φιλενάδα του. 

Το «We are your friends» μοιάζει να είναι μία από ε-
κείνες τις ταινίες που οι hardcore φανς της χορευτικής 
μουσικής πιθανότατα θα χλευάσουν, οι μη μουσικό-
φιλοι δεν θα ενδιαφερθούν καν, αφήνοντας ως βασικό 
κοινό της ταινίας τα κορίτσια ή τα αγόρια που λατρεύ-
ουν να κοιτούν τον Ζακ Έφρον. Και παρότι ο νεαρός 
ηθοποιός σού δίνει κάτι να κοιτάς στη διάρκεια του 
φιλμ και στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου κα-
κός, αν αναλογιστείτε ότι δεν έχει και πάρα πολλά 
πράγματα να κάνει ή ένα σενάριο που να του δίνει ένα 
χαρακτήρα λίγο πιο βαθύ από τις γραμμές ενός δίσκου 
βινυλίου. Όμως το φιλμ του Μαξ Τζόζεφ, ακόμη κι αν 
χαζεύεται δίχως πρόβλημα, δεν είναι τίποτα παραπά-
νω από μια εφηβική σαπουνόπερα που δεν περιέχει 
ίχνος πρωτότυπης ιδέας. 

ΕπανΕκ ΔόΣΕιΣ

>>> «Η σκλάβα της αγάπης» 
(Raba lyubvi) του Νικίτα 
Μιχάλκοφ ακολουθεί την 
ιστορία μιας διάσημης 
σταρ του σινεμά, που στα 
1918 γυρίζει μια ταινία 

στην Κριμαία. Ο εμφύλι-
ος ανάμεσα στους τσαρικούς 

και τους Μπολσεβίκους είναι α-
κόμη ένας μακρινός απόηχος στο σετ, όμως σύ-
ντομα η αληθινή ζωή θα εισβάλει στα γυρίσματα 
και θα διαλύσει την «ψευδαίσθηση» του σινεμά. 

>>> Ο Όρσον Γουέλς συναντά 
τον Σέξπιρ σ το  «Φάλσταφ» 
(Falstaff)*** ½  την ιστορία του 
Ερρίκου του Ε΄ της Αγγλίας και 
τη σχέση του με τον πνευμα-
τικό του πατέρα, ένα γερο-
γλεντζέ που ζει σε πορνείο. 
Χρησιμοποιώντας κομμάτια 
από μια σειρά έργα του Σέξ-
πιρ, ο Ουέλς φτιάχνει μια φι-
λόδοξη και συχνά απολαυ-
στική ταινία που όμως δεν 
αγγίζει το μεστό ύφος των 
καλύτερων ταινιών του. 

Aκόμη

Ο Όρσον Γουέλς συναντά 
 «Φάλσταφ»

 την ιστορία του 
Ερρίκου του Ε΄ της Αγγλίας και 
τη σχέση του με τον πνευμα-
τικό του πατέρα, ένα γερο-
γλεντζέ που ζει σε πορνείο. 
Χρησιμοποιώντας κομμάτια 

Τα Μυαλά που Κουβαλάς***    Ένα ακόμη animation με τη σφραγίδα της Pixar
We are your Friends **Last night a DJ  didn’t save my life

Τρελό Θηριοτροφείο: Η Νέα ΓενιάΓια όσους θυμούνται  ακόμη την παλιά ταινία

To Χάρισματα ρετάλια του Se7en

JUST THE FACTS
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ΑθήνΑς
 
ΑΒΑΝΑ
Κηφισίας 234 &Λυκούργου 3, 
2106756546

Επικίνδυνη αποστολή: Μυ-
στικό έθνος Πέμ.-Τετ. 20:30, 
23:00 

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

Αίθ.1 The Transporter 
Refueled Πέμ.-Τετ. 19:30 / 
Επικίνδυνη αποστολή: Μυ-
στικό έθνος Πέμ.-Τετ. 21:45 
/ Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:15 • 
Αίθ.4 Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 18:45 / The 
Transporter Refueled Πέμ.-
Τετ. 23:10 / Τρελό θηριοτρο-
φείο: Η νέα γενιά Πέμ.-Τετ. 
21:00 / Barbie: Η πριγκίπισσα 
και η ροκ σταρ (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 17:00 • Αίθ.6 (Θερινή) 
Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 20:30 / Το 
χάρισμα Πέμ.-Τετ. 22:40 

ΑΘΗΝΑΙΑ (ΘΕρΙΝό)
Χάρητος 50, Κολωνάκι, 2107215717

Παράλογος άνθρωπος Πέμ.-
Τετ. 21:10, 23:10 / Τα μυαλά 
που κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 19:20 

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

Αίθ.1 Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
20:20, 22:50 / Τα μυαλά που 
κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
18:00 • Αίθ.2 Τρελό θηριοτρο-
φείο: Η νέα γενιά Πέμ.-Τετ. 
18:40, 20:40, 22:30 • Αίθ.3 Τα 
μυαλά που κουβαλάς (μτγλ.) 
Πέμ.-Τετ. 18:50 / Το χάρισμα 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 22:50 
Αίθ.4 Pixels Πέμ.-Τετ. 18:00 
/ Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 20:00 / Τα 
μυαλά που κουβαλάς (με υ-
πότιτλους) Πέμ.-Τετ. 22:00 

ΑΙΓΛΗ
Λεωφ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι, 
2106841010

Αίθ.1 Τα μυαλά που κουβα-
λάς (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 18:30 / 
Επικίνδυνη αποστολή: Μυ-
στικό έθνος Πέμ.-Τετ. 20:30, 
22:45 • Αίθ.2 Τρελό θηριο-
τροφείο: Η νέα γενιά Πέμ.-
Τετ. 20:45, 22:40 / Barbie: Η 
πριγκίπισσα και η ροκ σταρ 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 19:00

ΑΙΓΛΗ Ζ ΑΠΠΕΙόΥ (ΘΕρΙΝό)
Κήπος Ζαππείου,  2103369300

Παράλογος άνθρωπος Πέμ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:45, 23:00 
/ Παρ.-Κυρ. 20:30, 22:30, 
00:30 

ΑΙόΛΙΑ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ Κ ΑΙΣ Α-
ρΙΑΝΗΣ (ΘΕρΙΝό)
Σολωμονίδου & Φιλαδελφείας, Καισα-
ριανή,  2107247600

Υπόθεση Τόμας Κράουν Πέμ. 
21:30 / Τα δύο πρόσωπα του 
Ιανουαρίου Παρ.-Κυρ. 21:00, 
23:00 Κλειστό Δευτ.-Τετ. 

Α ΛΕΚ Α ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ ΔΗΜόΥ 
ΖΩΓρΑΦόΥ (ΘΕρΙΝό)
3ης Ορεινής Ταξιαρχίας 13, 2107773608

Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 20:00 / Το 
χάρισμα Πέμ.-Τετ. 21:30, 
23:10

Α ΛΚ ΥόΝΙΣ ne W sTAR ART 
CinemA
Ιουλιανού 42-46, πλ. Βικτωρίας (ΜΕ-
ΤΡΟ Βικτώρια), Αθήνα,  210 8220008

Το αγόρι και ο κόσμος Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00 
/ Σάβ.-Κυρ. 16:30, 18:00 / Η 
Κυρία απ’ τη Σαγκάη Πέμ.-
Τετ. 20:00 / Ο άγνωστος Πέμ.-
Τετ. 22:30 

ΑΜΥ ΝΤΑ Σ (ΘΕρΙΝό)
Κων/πόλεως 16, Υμηττός, 2107626418

Παράλογος άνθρωπος Πέμ.-
Τετ. 21:00, 22:50 / Barbie: Η 
πριγκίπισσα και η ροκ σταρ 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 19:45 

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

Παράλογος άνθρωπος 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΑΝόΙΞΙΣ (ΘΕρΙΝό)
Αττική & Ευριπίδου 19, Νέο Ηράκλειο, 
2102814071

Παράλογος άνθρωπος 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

Α ΣΤ Υ
Κοραή 4, Αθήνα, 2103221925

Οι καμπάνες του μεσονυ-
κτίου Πέμ.-Τετ. 18:05, 20:05, 
22:05 

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

Παράλογος άνθρωπος 
Πέμ.-Τετ. 20:30 / Τρελό 
θηριοτροφείο: Η νέα γενιά 
Πέμ.-Τετ. 22:30 

ΒόΞ (ΘΕρΙΝό)
Θεμιστοκλέους 82, Εξάρχεια,  
2103301170

Οι μικροαπατεώνες-Ο 
κλέψας του κλέψαντος Νο2 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

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

Αίθ.1 Ο αριστερόχειρας 
Πέμ., Σάβ., Κυρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 21:30, 00:00 / Παρ. 
00:00 / Ευχήσου και όλα 
γίνονται Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ. 17:30, 19:40 / Σάβ., Κυρ., 
Τετ. 15:00, 17:30, 19:40 / The 
Transporter Refueled Παρ. 
21:30 • Αίθ.2 Επικίνδυνη 
αποστολή: Μυστικό έθνος 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:40 / 
Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 15:30 3D, 17:45 3D 
/ Σάβ.-Κυρ. 12:45 3D, 15:30 
3D, 17:45 3D • Αίθ.3 Ο κιτρι-
νομύτης σε τρελές πτήσεις 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 15:15 / Σάβ.-Κυρ. 
13:15, 15:15 / Pixels Πέμ.-Τετ. 
17:30 / Hitman: Πράκτορας 
Νο.47 Πέμ., Παρ., Σάβ., Κυρ., 
Τρ., Τετ. 19:50, 22:10, 00:20 / 
Δευτ. 22:10, 00:20 / Τα μυαλά 
που κουβαλάς (μτγλ.) Δευτ. 
19:40 • Αίθ.4 Τρελό θηριο-
τροφείο: Η νέα γενιά Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:50, 
19:00, 21:10, 23:20 / Σάβ.-
Κυρ. 12:30, 14:40, 16:50, 
19:00, 21:10, 23:20 • Αίθ.5 
Barbie: Η πριγκίπισσα και η 
ροκ σταρ (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 15:20, 17:20 / 
Σάβ.-Κυρ. 13:20, 15:20, 17:20 
/ The Transporter Refueled 
Πέμ., Σάβ., Κυρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:10, 21:20, 23:30 
/ Παρ. 22:50 / Επικίνδυνη 
αποστολή: Μυστικό έθνος 
Παρ. 20:00 • Αίθ.6 Barbie: Η 
πριγκίπισσα και η ροκ σταρ 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 16:30, 18:40 / Τρελό 
θηριοτροφείο: Η νέα γενιά 
Πέμ.-Τετ. 20:30 / Fantastic 
Four Πέμ.-Τετ. 22:50 
Αίθ.7 Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Τρ., Τετ. 22:00 / 
Δευτ. 23:10 / Τα μυαλά που 
κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Τρ., Τετ. 17:00, 19:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 14:30, 17:00, 19:30 
/ Δευτ. 17:00 • Αίθ.8 Επικίν-
δυνη αποστολή: Μυστικό 
έθνος Πέμ., Παρ., Τρ., Τετ. 
15:40, 18:20, 21:00, 23:40 
/ Σάβ.-Κυρ. 13:00, 15:40, 
18:20, 21:00, 23:40 / Δευτ. 
15:40, 18:20, 21:00, 00:00 
Αίθ.9 We Are Your Friends 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:00, 18:10, 20:20, 22:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 13:30, 16:00, 18:10, 
20:20, 22:30 • Αίθ.10 Επιτέ-
λους φτάσαμε σπίτι (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
15:10, 17:10 / Σάβ.-Κυρ. 13:10, 
15:10, 17:10 / Το χάρισμα 
Πέμ.-Τετ. 19:20, 21:40, 23:50 
Αίθ.11 Hitman: Πράκτορας 
Νο.47 Πέμ.-Τετ. 23:00 / Τα 
μυαλά που κουβαλάς (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:15, 18:30 / Σάβ.-Κυρ. 
13:45, 16:15, 18:30 / Τα μυαλά 
που κουβαλάς (με υπότιτ-
λους) Πέμ.-Τετ. 20:45 
Αίθ.12 Παράλογος άνθρω-
πος Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ. 
18:00, 20:10, 22:20 / Σάβ., 
Κυρ., Τετ. 15:50, 18:00, 
20:10, 22:20 • Αίθ.13 Τρελό 
θηριοτροφείο: Η νέα γενιά 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:20 
Αίθ.14 Επικίνδυνη αποστο-
λή: Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
19:40, 22:30     
   
VillAGe 5 CinemAs pAGRATi 
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, Παγκράτι, 
14848

Αίθ.1 Τα μυαλά που 
κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:10 
/ Σάβ.-Κυρ. 17:00, 19:10 / 
The Transporter Refueled 
Πέμ.-Τετ. 21:20, 23:20 • 
Αίθ.2 Barbie: Η πριγκίπισσα 
και η ροκ σταρ (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00 
/ Σάβ.-Κυρ. 17:10, 19:00 / 
Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:30 • Αίθ.3 Hitman: 
Πράκτορας Νο.47 Πέμ.-Τετ. 
21:30, 23:40 / Παράλογος 
άνθρωπος Πέμ.-Τετ. 19:30 
• Αίθ.4 Τρελό θηριοτρο-
φείο: Η νέα γενιά Πέμ.-Τετ. 
20:20, 22:30 / Τα μυαλά που 
κουβαλάς (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
18:00 • Αίθ.5 Επικίνδυνη 
αποστολή: Μυστικό έθνος 
Πέμ.-Τετ. 19:40, 22:20 / Τα 
μυαλά που κουβαλάς (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 17:30 3D  

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

Αίθ.1 Τρελό θηριοτροφείο: 
Η νέα γενιά Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:40, 20:50, 
23:00 / Σάβ.-Κυρ. 16:30, 
18:40, 20:50, 23:00 • Αίθ.2 
Επιτέλους φτάσαμε σπίτι 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:00 / Σάβ.-Κυρ. 
16:00, 18:00 / Το χάρισμα 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:10, 00:20 
• Αίθ.3 Hitman: Πράκτορας 
Νο.47 Πέμ.-Τετ. 17:00, 00:00 
/ Τα μυαλά που κουβαλάς 
(με υπότιτλους) Πέμ.-Τετ. 
19:00 / Ο αριστερόχειρας 
Πέμ.-Τετ. 21:30 • Αίθ.4 Τα 
μυαλά που κουβαλάς (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:20 / Σάβ.-Κυρ. 16:10, 
18:20 / We Are Your Friends 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:40 • 
Αίθ.5 Παράλογος άνθρωπος 
Πέμ.-Τετ. 21:40, 23:40 / Τα 
μυαλά που κουβαλάς (μτγλ.) 
Πέμ.-Τετ. 17:20 3D, 19:30 • 
Αίθ.6 Barbie: Η πριγκίπισσα 
και η ροκ σταρ (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 17:10 / The Transporter 
Refueled Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:10, 23:20 • Αίθ.7 Επικίν-
δυνη αποστολή: Μυστικό 
έθνος Πέμ.-Τετ. 18:30, 21:20, 
00:10 • Αίθ.8 Επικίνδυνη 
αποστολή: Μυστικό έθνος 
Πέμ.-Τετ. 18:50, 21:50 
Αίθ.9 Το χάρισμα Πέμ.-Τετ. 
19:10, 21:20, 23:30       

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

Αίθ.1 Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
21:40, 00:20 / Τα μυαλά που 
κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 15:10, 17:20 
3D, 19:30 / Σάβ.-Κυρ. 13:00 
3D, 15:10, 17:20 3D, 19:30 
Αίθ.2 Επικίνδυνη αποστο-
λή: Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
07:40, 15:00, 20:30, 23:10 / 
Barbie: Η πριγκίπισσα και η 
ροκ σταρ (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
12:30 • Αίθ.3 Παράλογος 
άνθρωπος Πέμ.-Τετ. 19:15 / 
Barbie: Η πριγκίπισσα και η 
ροκ σταρ (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 15:00, 17:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 13:10, 15:00, 17:00 
/ Τhe Transporter Refueled 
Πέμ.-Τετ. 21:15, 23:30 
Αίθ.4 Hitman: Πράκτορας 
Νο.47 Πέμ.-Τετ. 22:10, 00:10 
/ Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 15:40, 17:50 / Σάβ.-Κυρ. 
13:30, 15:40, 17:50 / Τα μυαλά 
που κουβαλάς (με υπότιτ-
λους) Πέμ.-Τετ. 20:00 
Αίθ.5 Τα μυαλά που κου-
βαλάς (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:20, 18:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 12:00, 14:10, 16:20, 
18:30 / Τρελό θηριοτροφείο: 
Η νέα γενιά Πέμ.-Τετ. 20:45, 
22:50 

Vill AGe RenTi ΘΕρΙΝό 
(ΘΕρΙΝό)
Θηβών 228 & Παρνασσού, Άγ. Ιωάννης 
Ρέντης, 2104215100

Τρελό θηριοτροφείο: Η νέα 
γενιά Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:15    

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

Αίθ.2 Επικίνδυνη αποστο-
λή: Μυστικό έθνος Πέμ.-
Τετ. 19:45, 22:30 • Αίθ.3 Ο 
κιτρινομύτης σε τρελές 
πτήσεις (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:10 / 
Σάβ. 15:10, 17:10 / Παράλο-

γος άνθρωπος Πέμ.-Τετ. 
19:10, 21:15, 23:20 • Αίθ.4 
Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
20:20, 23:00 / Τα μυαλά 
που κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:10 3D / Σάβ. 16:00 3D, 18:10 
3D • Αίθ.5 Ο αριστερόχειρας 
Πέμ.-Τετ. 20:15, 22:45 / 
Barbie: Η πριγκίπισσα και η 
ροκ σταρ (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:15 / 
Σάβ. 16:10, 18:15 • Αίθ.6 The 
Transporter Refueled Πέμ.-
Τετ. 17:40, 19:50, 22:10, 00:20 
Αίθ.7 Τρελό θηριοτροφείο: 
Η νέα γενιά Πέμ., Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00, 21:20, 
23:40 Κλειστό Σάβ. • Αίθ.8 
Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30, 
21:10, 23:50 / Σάβ. 15:50, 
18:30, 21:10, 23:50 
Αίθ.9 Το χάρισμα Πέμ.-Τετ. 
17:15, 19:30, 21:45, 00:00 
Αίθ.10 Hitman: Πράκτορας 
Νο.47 Πέμ., Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:15, 20:30, 
22:50 / Σάβ. 15:40, 18:15, 
20:30, 22:50 • Αίθ.11 Τα 
μυαλά που κουβαλάς (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:50 / Σάβ. 16:40, 18:50 
/ The Transporter Refueled 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:10 
Αίθ.12 Fantastic Four Πέμ.-
Τετ. 17:20, 19:40, 21:50, 00:10 
Αίθ.13 Επικίνδυνη αποστο-
λή: Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
19:20, 22:00 / Τα μυαλά που 
κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:10 / 
Σάβ. 15:00, 17:10 • Αίθ.14 We 
Are Your Friends Πέμ.-Τετ. 
17:00, 19:15, 21:30, 23:45 
Αίθ.15 Τρελό θηριοτροφείο: 
Η νέα γενιά Πέμ.-Τετ. 17:45, 
20:00, 22:15, 00:30 / Barbie: 
Η πριγκίπισσα και η ροκ 
σταρ (μτγλ.) Σάβ. 15:20 
Αίθ.16 Pixels Πέμ.-Τετ. 22:20 
/ Barbie: Η πριγκίπισσα 
και η ροκ σταρ (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:50 / Τα μυαλά που κου-
βαλάς (με υπότιτλους) Πέμ.-
Τετ. 20:10              

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

Αίθ.1 The Transporter 
Refueled Πέμ.-Τετ. 19:50, 
22:00 • Αίθ.3 (Θερινή) Παρά-
λογος άνθρωπος Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:30 

ΔΑΝΑόΣ
Λεωφ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου, 
Αμπελόκηποι, 2106922655

Αίθ.1 Το μικρό νησί Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:30 / Το μπλε δω-
μάτιο Πέμ.-Τετ. 18:45 • Αίθ.2 
Ο κύριος Χολμς Πέμ.-Τετ. 
22:15 / Γαλλική σουίτα Πέμ.-
Τετ. 18:15, 20:15

ΔΕΞ ΑΜΕΝΗ (ΘΕρΙΝό)
Πλ. Δεξαμενής Κολωνάκι, Αθήνα, 
2103623942

Το χάρισμα Πέμ.-Τετ. 20:50, 
23:00 

ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ ΣΙΝΕ Δ ΑΦΝΗ 
(ΘΕρΙΝό)
Ηλ. Ηλιού 28-30 & Ηλιουπόλεως 77, 
Δάφνη, 2109761876

Παράλογος άνθρωπος 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00 

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

Παράλογος άνθρωπος 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

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

Γαλλική σουίτα Πέμ.-Τετ. 
22:00 / Τα μυαλά που κου-
βαλάς (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 20:10 

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

Το χάρισμα Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Κυρ., Τρ., Τετ. 20:45, 23:00 / 
Δευτ. 23:00 

ΖΕΦΥ ρόΣ (ΘΕρΙΝό)
Τρώων 36, Θησείο,  2103462677

Dersu Uzala Πέμ.-Τετ. 20:30, 
23:00 

ΘΗΣΕΙόΝ (ΘΕρΙΝό)
Απ. Παύλου 7, Θησείο, 2103470980

Ο κύριος Χολμς Πέμ.-Τετ. 
23:10 / Έρωτας το απόγευμα 
Πέμ.-Τετ. 20:30

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

Αίθ.1 Γαλλική σουίτα 
Πέμ.-Τετ. 19:45 / Barbie: Η 
πριγκίπισσα και η ροκ σταρ 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:00 / Σάβ. 16:15, 18:00 
/ Κυρ. 11:30, 16:15, 18:00 / Το 
χάρισμα Πέμ.-Τετ. 21:45 
Αίθ.2 Το μικρό νησί Πέμ.-
Τετ. 23:00 / Ο κύριος Χολμς 
Πέμ.-Τετ. 20:45 / Τα μυαλά 
που κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30 / 
Σάβ. 16:30, 18:30 / Κυρ. 11:45, 
16:30, 18:30

Λ ΑΪΣ (ΘΕρΙΝό)
Ιερά Οδός 48 & Μ. Αλεξάνδρου, Μετα-
ξουργείο, 2103609695

Σκλάβα της αγάπης Πέμ., 
Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
20:30, 22:30 / Ο απίθανος 
κύριος Φοξ (μτγλ.) Σάβ. 
20:30 

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

Παράλογος άνθρωπος 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00 

ΜΙΚρόΚόΣΜόΣ FilmCenTeR
Λεωφ. Συγγρού 106, 210 9215305

Το μαύρο άλογο Πέμ.-Τετ. 
18:15, 20:15, 22:15 

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

Αίθ.1 Τα μυαλά που κουβα-
λάς (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 17:45 / 
Το χάρισμα Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:15 • Αίθ.2 Τα μυαλά που 
κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:45 
/ Σάβ.-Κυρ. 16:30, 18:45 
/ Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:45 • Αίθ.4 Barbie: 
Η πριγκίπισσα και η ροκ 
σταρ (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 17:30 
/ The Transporter Refueled 
Πέμ.-Τετ. 23:20 / Τρελό 
θηριοτροφείο: Η νέα γενιά 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:10 
Αίθ.5 Επικίνδυνη αποστο-
λή: Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
22:40 / The Transporter 
Refueled Πέμ.-Τετ. 20:30 / 
Τα μυαλά που κουβαλάς (με 
υπότιτλους) Πέμ.-Τετ. 18:20  

όΑ ΣΙΣ (ΘΕρΙΝό)
Πρατίνου 7, Παγκράτι, 2107244015

Σκλάβα της αγάπης Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

oDeon Kosmopolis mApoyΣi 
Λεωφ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 14560

Αίθ.1 Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
19:10, 21:50 / Barbie: Η 
πριγκίπισσα και η ροκ σταρ 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:10 
Αίθ.2 Επικίνδυνη αποστο-
λή: Μυστικό έθνος Πέμ.-
Τετ. 20:30, 23:10 / Barbie: Η 
πριγκίπισσα και η ροκ σταρ 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 18:40 
Αίθ.3 Ο αριστερόχειρας 
Πέμ.-Τετ. 22:00 / Ευχήσου 
και όλα γίνονται Πέμ.-Τετ. 
19:50 • Αίθ.4 Παράλογος 
άνθρωπος Πέμ.-Τετ. 20:10, 
22:20 / The Transporter 
Refueled Πέμ.-Τετ. 17:50 
Αίθ.5 Επικίνδυνη αποστο-
λή: Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:40 / Τα μυαλά που 
κουβαλάς (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
17:30 3D • Αίθ.6 We Are Your 
Friends Πέμ.-Τετ. 18:50, 
21:10, 23:20 • Αίθ.7 Τρελό 
θηριοτροφείο: Η νέα γενιά 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:10, 21:20 / Σάβ. 16:50, 
19:10, 21:20, 23:30 / Κυρ. 
16:50, 19:10, 21:20 • Αίθ.8 Τα 
μυαλά που κουβαλάς (μτγλ.) 
Πέμ.-Τετ. 18:00 / Τρελό 
θηριοτροφείο: Η νέα γενιά 
Πέμ.-Τετ. 20:20, 22:30 
Αίθ.9 Τα μυαλά που κουβα-
λάς (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:30 3D / Σάβ.-Κυρ. 
16:30 3D, 18:30 3D / Το χάρι-
σμα Πέμ.-Τετ. 20:40, 22:50 
Αίθ.10 Barbie: Η πρι-
γκίπισσα και η ροκ σταρ 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 18:10 / The 
Transporter Refueled Πέμ.-
Τετ. 20:10, 22:20 • Αίθ.11 Τα 

μυαλά που κουβαλάς (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:00 / Σάβ.-Κυρ. 17:00, 
19:00 / The Transporter 
Refueled Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:10 • Αίθ.12 Τα μυαλά που 
κουβαλάς (με υπότιτλους) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
20:50 / Σάβ.-Κυρ. 18:50, 
20:50 / Ο κιτρινομύτης σε 
τρελές πτήσεις (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:50 / 
Σάβ.-Κυρ. 16:40 / Hitman: 
Πράκτορας Νο.47 Πέμ.-Τετ. 
23:00 

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

Αίθ.1 Τα μυαλά που κουβα-
λάς (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 19:00 / 
The Transporter Refueled 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:10 
Αίθ.2 Επικίνδυνη αποστο-
λή: Μυστικό έθνος Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:40 • Αίθ.3 
Barbie: Η πριγκίπισσα και 
η ροκ σταρ (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
19:10 / We Are Your Friends 
Πέμ.-Τετ. 21:10, 23:20 • Αίθ.4 
Ο αριστερόχειρας Πέμ.-Τετ. 
21:50 / Hitman: Πράκτορας 
Νο.47 Πέμ.-Τετ. 19:40 
Αίθ.5 Ευχήσου και όλα 
γίνονται Πέμ.-Τετ. 18:20 / 
Το χάρισμα Πέμ.-Τετ. 20:40, 
23:00 • Αίθ.6 Τα μυαλά που 
κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
18:00 / Τρελό θηριοτροφείο: 
Η νέα γενιά Πέμ.-Τετ. 20:20, 
22:30 • Αίθ.7 Επικίνδυνη 
αποστολή: Μυστικό έθνος 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 23:20 / Τα 
μυαλά που κουβαλάς (μτγλ.) 
Πέμ.-Τετ. 18:30 3D • Αίθ.8 
Παράλογος άνθρωπος 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 22:50 / Τα 
μυαλά που κουβαλάς (με υ-
πότιτλους) Πέμ.-Τετ. 18:30 • 
Αίθ.9 Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
19:30, 22:10 • Αίθ.10 Barbie: 
Η πριγκίπισσα και η ροκ 
σταρ (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 18:10 / 
The Transporter Refueled 
Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:20 

ΠΑ Λ Α Σ
Υμηττού 109, Παγκράτι, 210 7511868

Σε ακολουθεί Πέμ.-Τετ. 
23:00 / Το αλάτι της γης 
Πέμ.-Τετ. 20:50 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ (ΘΕρΙΝό)
Μαυρομιχάλη 165 πλησίον λεωφ. 
Αλεξάνδρας,  2106425714

Σκλάβα της αγάπης Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ρΙΒΙΕρΑ (ΘΕρΙΝό)
Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια, 2103837716

Ένας Αμερικάνος φίλος 
Πέμ.-Τετ. 20:45, 23:00 

ΣΙΝΕ ΓΑ Λ ΑΤΣΙ (ΘΕρΙΝό)
Άλσος Βεϊκου, 2102138119

Επικίνδυνη αποστολή: Μυ-
στικό έθνος Πέμ.-Τετ. 22:40 
/ Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 20:40 

ΣΙΝΕ ΠΑρΙ (ΘΕρΙΝό)
Κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 2103248057

Η οικογένεια Μπελιέ Πέμ.-
Τετ. 20:45 / Το μικρό νησί 
Πέμ.-Τετ. 23:10 

ΣΙΝΕ ΦΛόΙΣΒόΣ (ΘΕρΙΝό)
Πάρκο Φλοίσβου, Π. Φάληρο,  
2109821256

Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 20:00 / 
Τρελό θηριοτροφείο: Η νέα 
γενιά Πέμ.-Τετ. 22:00 

ΣΙΝΕ Ψ Υ Χ ΙΚό (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Κηφισίας 290 & Παρίτση 2, 
Ψυχικό (Φάρος), 2106777330

Παράλογος άνθρωπος 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

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

Τρελό θηριοτροφείο: Η νέα 
γενιά Πέμ.-Τετ. 21:30, 23:10 
/ Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 20:00 

sTeR CinemAs
Λεωφ. Δημοκρατίας 67α, 
Εμπορικό κέντρο ESCAPE, Ίλιον, 801 
801 7837, 210 8092690
 
Αίθ.1 Τα μυαλά που κουβα-
λάς (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 17:30, 
19:20 / Επικίνδυνη αποστο-
λή: Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 

21:10, 23:50 • Αίθ.2 Ο κιτρι-
νομύτης σε τρελές πτήσεις 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 17:10 / Το 
χάρισμα Πέμ.-Τετ. 19:10, 
21:20, 23:30 • Αίθ.3 Επικίν-
δυνη αποστολή: Μυστικό 
έθνος Πέμ.-Τετ. 19:30, 22:10 
/ Barbie: Η πριγκίπισσα 
και η ροκ σταρ (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:45 / 
Σάβ.-Κυρ. 16:00, 17:45 
Αίθ.4 Παράλογος άνθρωπος 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 20:30, 22:30 / Σάβ. 22:30 
/ Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:30 / Σάβ. 16:30, 18:30, 
20:30 / Κυρ. 16:30, 18:30 
Αίθ.5 The Transporter 
Refueled Πέμ.-Τετ. 17:00, 
19:00, 21:00, 23:00 • Αίθ.6 
Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:00 3D / Σάβ.-Κυρ. 
16:10 3D, 18:00 3D / Τρελό 
θηριοτροφείο: Η νέα γενιά 
Πέμ.-Τετ. 21:30, 23:40 / Τα 
μυαλά που κουβαλάς (με 
υπότιτλους) Πέμ.-Τετ. 19:50 
Αίθ.7 Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
20:20, 23:10 / Barbie: Η 
πριγκίπισσα και η ροκ σταρ 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:40 / Σάβ.-Κυρ. 
16:50, 18:40 • Αίθ.8 (Θερινή) 
Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 20:10 / The 
Transporter Refueled Πέμ.-
Τετ. 22:00, 00:00  

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

Τα 400 χτυπήματα Πέμ.-Τετ. 
20:00 / Το Τελευταίο Μετρό 
Πέμ.-Τετ. 22:00 

ΤΑΙΝΙόΘΗΚΗ ΤΗΣ Ε Λ Λ Α ΔόΣ 
- Λ ΑΪΣ
Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδρου 134-
136, 2103609695

Αίθ.1 Κλειστό Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. / Σκλά-
βα της αγάπης Σάβ. 20:30, 
22:30

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

Αίθ.1 Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
22:45 / Παράλογος άνθρω-
πος Πέμ.-Τετ. 21:00 / Barbie: 
Η πριγκίπισσα και η ροκ 
σταρ (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 16:15 
/ Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 17:45, 19:15 
Αίθ.3 (Θερινή) Τρελό θηρι-
οτροφείο: Η νέα γενιά Πέμ.-
Τετ. 20:30, 22:30 

ΤρΙΑΝόΝ FilmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101, 
2108222702

Σκλάβα της αγάπης Πέμ.-
Τετ. 20:30, 22:30 

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

Το χάρισμα Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00 
ΦΙΛόΘΕΗ (ΘΕρΙΝό)
Πλ. Δροσοπούλου, Φιλοθέη, 
2106833398

Το χάρισμα Πέμ.-Τετ. 20:50, 
23:00 

ΦΛΕρΥ (ΘΕρΙΝό)
Σκίππη 5-7 & Θησέως, Καλλιθεά, 
2109573912

Επικίνδυνη αποστολή: Μυ-
στικό έθνος Πέμ.-Τετ. 22:00 
/ Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 20:00 

ήΜΙΚΕνΤΡΙΚΟΙ

Α Λ ΣόΣ (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Δεκελείας154, 2102532003

Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 19:45 / Πα-
ράλογος άνθρωπος Πέμ.-
Τετ. 21:15, 23:10 

ΑρΤΕΜΙΣ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ 3D 
DiGiTAl (ΘΕρΙΝό)
Νευροκοπίου 2-4, Παπάγου,  
2106528173

Παράλογος άνθρωπος 
Πέμ.-Τετ. 21:30, 23:20 / Τα 
μυαλά που κουβαλάς (μτγλ.) 
Πέμ.-Τετ. 19:45 3D 

ΜΑρΙΛΕΝΑ (ΘΕρΙΝό)
Αιγύπτου 123, Άνω Γλυφάδα,  

2109634266

Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Κυρ., Τρ., Τετ. 20:00 / Το χά-
ρισμα Πέμ.-Τετ. 21:30, 23:15 

ΝΕ Α ΜΑ ΣΚ ΩΤ (ΘΕρΙΝό)
Κων/πόλεως 2, (Πάρκο Ηρώων Ενό-
πλων Δυνάμεων) Ταύρος,  2103459531

Ο μεγάλος ύπνος Πέμ.-
Κυρ. 20:50, 23:00 Κλειστό 
Δευτ.-Τετ. 

ΣΙΝΕ ΑρΓ Υ ρόΥ ΠόΛΙΣ (ΘΕρΙΝό)
Κύπρου 68 & Δωδεκανήσου, Αργυρού-
πολη,  2109922098

Παράλογος άνθρωπος 
Πέμ.-Τετ. 22:00 / Τα μυαλά 
που κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 20:00 

ΧόΛ ΑρΓόΣ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ 
(ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Περικλέους 53, Χολαργός, 
2108222702

Σον το πρόβατο : Η ταινία 
Πέμ. 20:00 / Το μικρό νησί 
Πέμ.-Κυρ. 22:00 / Annie 
(μτγλ.) Παρ. 20:00 / Ο μικρός 
Νικόλας πάει διακοπές 
(μτγλ.) Σάβ. 20:00 / Ζα-
μπίζια: Πουλιά στον αέρα 
(μτγλ.) Κυρ. 20:00 Κλειστό 
Δευτ.-Τετ. 

 
ΠΡΟΑςΤΙων

ΑΕ Λ ΛΩ DiGiTAl CinemA 
(ΘΕρΙΝό)
Ελ. Βενιζέλου 12, Ραφήνα, 
2294023420

Με τον μπαμπά ή τη μαμά? 
Πέμ.-Κυρ. 22:00 / Τα μυαλά 
που κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 20:15 / Μακρύ καυτό 
καλοκαίρι Δευτ.-Τετ. 22:00 

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

Ο κύριος Χολμς Πέμ.-Τετ. 
23:15 / Γαλλική σουίτα Πέμ.-
Τετ. 21:20 

ΑΘΗΝΑΙΑ (ΘΕρΙΝό)
Χαλκούτσι, Tηλ: 22950-71515, Dolby 
Stereo

Η καινούρια φιλενάδα 
Πέμ.-Κυρ. 20:30 Κλειστό 
Δευτ.-Τετ. 

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

Το χάρισμα Πέμ.-Τετ. 20:50, 
23:00 

ΑΚΤΗ (ΘΕρΙΝό)
Θησέως & Αιόλου, Βουλιαγμένη, 
2108961337

Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:50 

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

Ο αριστερόχειρας Πέμ.-Τετ. 
23:15 / Παράλογος άνθρω-
πος Πέμ.-Τετ. 21:30 / Τα 
μυαλά που κουβαλάς (μτγλ.) 
Πέμ.-Τετ. 20:00 

Α ΛΕΞ ΑΝΔρΑ (ΘΕρΙΝό) - 
sUZUKi
Ηρ. Πολυτεχνείου 27, 5η στάση Χολαρ-
γού, 2106777708

Η οικογένεια Μπελιέ Πέμ.-
Τετ. 21:15 / Ο αριστερόχειρας 
Πέμ.-Τετ. 23:15 / Τα μυαλά 
που κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 19:50 

Α ΣΤΕρΙ (ΠρΩΗΝ ΙΛΙόΝ) 
(ΘΕρΙΝό)
Φιλοκτήτου 86 & Νέστορος, Ίλιον, 
2102639030

Mamma Mia! Πέμ.-Κυρ. 
20:00, 22:00 / Δευτ.-Τετ. 
22:00 / Τα τερατοκουτάκια 
(μτγλ.) Δευτ.-Τετ. 20:00 

ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ ΗΛΙόΥ ΠόΛΗΣ 
ΜΕ ΛΙΝΑ ΜΕρΚόΥ ρΗ (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Ειρήνης 50, Πλ. Εθν. Αντιστάσε-
ως, Ηλιούπολη, 2109937870

Still Alice: Κάθε στιγμή 
μετράει Πέμ.-Παρ. 20:30, 
22:30 / Η ταπείνωση Σάβ.-
Κυρ. 20:30, 22:30 / Δευτ.-Τρ. 
22:30 / Το μαγικό σπίτι 
(μτγλ.) Δευτ.-Τρ. 20:30 / Λευ-
κός Θεός Τετ. 20:30, 22:30 ●

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

Αβαντάζ. Νέος όμορφος, 
ευκατάστατος, από πλούσια 
οικογένεια με πολύ μεγά-

λη περιουσία, ακίνητα και 
καταθέσεις, σοβαρός, 38 
ετών, πανεπιστημιακής μόρ-
φωσης, επιθυμεί γνωριμία 
ευπαρουσίαστης Ελληνίδας 

αναλόγων προσόντων, έως 
34 ετών, για δημιουργία 
οικογένειας. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3620.147, 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

Γέφυρα HELEXPO
24/8 βράδυ. Εγώ ασημί 
Yaris με φίλη, εσύ μόνος…

Ξένία 
Λιβαδειά, 15/8. Θεά με υ-
πέροχο μικρό γκρι φόρεμα, 
11 το βράδυ, γράψε μου 
yiazer@mail.ru

αίΓίαλη αμορΓου 
Αρχές Αυγούστου. Ξανθιά 
γλυκούλα…

ΣκλαβένίτηΣ
Καλλιθέα 8/8 μεσημεράκι, 
δοκιμάζαμε καπέλα… α-
πομακρύνθηκες μιλώντας 
στο κινητό, δεν μπόρεσα να 
σου μιλήσω περισσότερο… 
σου πήγαινε πολύ αυτό 
που διάλεξες. hats0808@
gmail.com 

Σουδα-Πέίραία
1/8 στο πλοίο από Σούδα 
για Πειραιά… είχες γαλά-
ζια μάτια νομίζω και λίγο 
μακριά μαλλιά, καθόσουνα 
στις αεροπορικές θέσεις και 
έβλεπες άνιμε στο λάπτοπ. 
Κοιταχτήκαμε αρκετές 
φορές, αν με θυμάσαι 
στείλε μέιλ στο konnaant@
hotmail.com 

SamOnE
Γιώργο με το ωραιότερο 
χαμόγελο που έχω δει 
τελευταία, σου πρόσφερα 
τσιγάρο όταν άδειασε το 

πακέτο σου το περασμένο 
Σάββατο και σου είπα ότι 
έμεινα για σένα παρόλο που 
είχε φύγει η παρέα μου. 
6976925489 

μέτρο 
Πανεπιστήμιο 18/7, 23.30, 
ήμασταν δίπλα σε όλη τη 
διαδρομή…

κολωνακί 
15/7, 7.30 π.μ., περιμέναμε 
μαζί καφέ, κοιταχτήκαμε…

Θέατρο ΠέτραΣ 
Πρώτη σειρά, εσύ μαύρα 
μαλλιά και λευκό παντε-
λόνι…

αΘηνα
Από Γκάζι Φιλαδέλφεια, 
κάναμε ζουζουνιές, εσύ με 
αμάξι Aygo…

αττίκη 
Σάββατο 11/7, 7 και μισή το 
απόγευμα, ανέβηκες Αττι-
κή, κατέβηκες Φιξ. Γλύκας 
με πρασινολαδί μπλούζα, 
παπούτσια adidas, λαχανί 
ακουστικά, με γυαλιά. Εγώ 
με το σάκο, μπλε μπλούζα, 
κοιτιόμασταν. Αν το δεις θα 
καταλάβεις αμέσως ποιος 
είμαι, στείλε attiki1107fix@
gmail.com 

cinE αρκαδία 
8/7. «Όσο είμαστε ακόμα 
νέοι» νιώθουμε την ένταση 

στο βλέμμα… Καθόσουν 
στην πρώτη σειρά, ήμουν 
με φίλη… θέλω να σε ξα-
ναδώ…

7η φορμίωνοΣ
Μελαχρινή, πολύ όμορφη, 
με τα μαλλιά σου πιασμένα 
ψηλά με ένα κοκαλάκι/
λαστιχάκι με μεγάλα 
πλαστικά ροζ λουλούδια. 
evdomiformionos@
outlook.com

SHamOnE
Σάββατο βράδυ. Ήμασταν 
δίπλα μαζί στη γωνία, στην 
πόρτα, βρε όμορφε. Δεν ή-
ξερα πώς να σου μιλήσω… 
Κάπνιζες το ηλεκτρονικό 
σου τσιγάρο, φορούσες 
και μαύρο t-shirt και όταν 
έφυγα με κοιτούσες πολύ 
έντονα. Μακάρι να το δεις.  
Ο ψηλός.

βaLuX
Μικρή, ξανθιά και πανέ-
μορφη, ήσουν με τους 
γονείς σου και άλλους 2 
συγγενείς/φίλους, μεγά-
λους. Είχατε καθίσει σε ένα 
στρογγυλό τραπέζι. Φο-
ρούσες ένα άσπρο μακρύ 
ριχτό σαν ζακέτα, πολύ 
διχτυωτό και ανάλαφρο. 
Έβγαζες selfies και βγήκες 
για ένα λεπτό και έξω και 
έβγαλες φωτογραφία την 
παραλία. kiriakibalux@
outlook.com.

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

κάθε μήνυμα χρεώνεται œ 1,23 με ΦΠΑ

ςε είδα...

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

                   ξέρεις εςύ...

29/6 Γουδί. Μελαχρινός μαυ-
ρισμένος με μαύρο μπλουζά-
κι…. έβαζες πράγματα στο 
αμάξι σου και έβριζες που σε 
έδιωξε από το σπίτι. Ήθελα 
να ’ξερα ποια…

Ηλιούπολη. Μάριε σε είδα 
μόνο για ένα βράδυ και μια 
μέρα, δεν ξέρω αν θα σε 
ξαναδώ, δεν ξέρω πού να σε 
ψάξω. Θέλω να σε ξαναδώ. 

30/7 στην παραλία Davis με 
φεγγαράδα, εσύ νεράιδα 
Κρητικοπούλα κι εγώ σεληνι-
ασμένος Πόντιος. Στείλε μου 
εδώ salameboras@yahoo.gr 

Ο πρίγκιπας θέλει να πάει για 
καφέ στο blizz… 

Εύη, έχασα το μυαλό μου 
όταν εμφανίστηκες στην 
παραλία μας στη Λευκάδα. 

Θέλω να σε ξαναδώ! Σπ. 
p2asp1982@gmail.com

Cinecitta. Πεύκη Πτι-Μπερ 
ή αλλιώς Τάσος… με κατά-
λαβες λάθος, θα χαρώ να σε 
γνωρίσω. Η συνάδελφος Μ. 

4/7 στο πάρτι της Αγγελικής, 
σου είπα να με ψάξεις στην 
Athens Voice. Στείλε εδώ. 
dimmpakouros@gmail.com 

                   ξέρεις                   ξέρεις
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TO «Σχολέίο 
Που ΘέλέίΣ» 

τηΣ 
cOca-cOLa 

Σε δύο ακόμη σχολεία 
σε Αθήνα και Θεσσα-

λονίκη δίνει ραντεβού 
το Σεπτέμβριο το «Σχο-

λείο που θέλεις» της 
Coca-Cola Τρία Έψιλον. 

Πρόκειται για το 17ο 
Γυμνάσιο - 17o Λύκειο 
στο Παγκράτι και το 1ο 
Γυμνάσιο Ευόσμου στη 
Θεσσαλονίκη τα οποία 
θα ανακαινιστούν, στο 
πλαίσιο του προγράμ-
ματος που υλοποιείται 

από το 2012. Ήδη 
περισσότεροι από 

3.400 μαθητές σε 10 
σχολεία χαίρονται ένα 
ανανεωμένο σχολικό 

περιβάλλον.  

νέα κολέΞίον TEZEniS 

Τη συνεργασία τους με την παγκοσμίου φήμης 
τραγουδίστρια Rita Ora για την καμπάνια της 
σεζόν φθινόπωρο χειμώνας '15-'16 ανακοίνω-
σαν τα καταστήματα Tezenis, στη διάρκεια του 
Tezenis Autumn/Winter show στις 22/7. Kρόσ-
σια, παγέτες, tech υφές που συνδυάζουν τη δα-
ντέλα και τα ελαστικά νήματα περιλαμβάνονται 
στη νέα κολεξιόν του brand, που προσφέρει τα 
τελευταία lingerie και loungewear trends σε γυ-
ναίκες, άντρες και παιδιά.

Μία από τις σπουδαιότερες 
ευρωπαϊκές skate διοργα-

νώσεις, το Vans Shop Riot, 
έρχεται στην Αθήνα για δεύτερη 

συνεχή χρονιά, για να αναδείξει το 
καλύτερο εγχώριο skateshop team 
για το 2015. Τα καλύτερα skate 
shops της Ελλάδας, οι ομάδες τους 
και οι top riders θα είναι εκεί για 
να αναμετρηθούν σε ένα battle 
υψηλών απαιτήσεων εντός skate 
park. Η νικήτρια ομάδα κερδίζει 
€1.000 μετρητά και το ταξίδι στο 
μεγάλο πανευρωπαϊκό τελικό, 
Vans Shop Riot 2015 Finals, στις 19 
και 20 Σεπτεμβρίου στην Ισπανία. 

Στις 5/9 (15.00) στο 
Μαρούσι Skate Park 
(Αμαρυσίας Αρτέ-
μιδος & Γ. Πιτταρά), με 
ελεύθερη είσοδο. 

ο τέλίκοΣ του WOrLd cLaSS 

Στις 4 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθεί ο παγκό-
σμιος διαγωνισμός Diageo Reserve World Class 
Bartender of the Year 2015, ο οποίος πραγμα-
τοποιείται από τις 31/8 στο Κέιπ Τάουν της Νό-
τιας Αφρικής. Συνολικά συμμετέχουν οι 55 πιο 
ταλαντούχοι bartenders στον κόσμο, ανάμεσά 
τους και ο Έλληνας Μανώλης Λυκιαρδόπουλος. 
Ο World Class αποτελεί τον κορυφαίο θεσμό του 
mixology σε παγκόσμιο επίπεδο.  

LOgiTEcH 

Δύο νέα εξαιρετικά 
gaming headphones, 

τα Logitech G633 
και G933 Artemis 

Spectrum headsets, 
παρουσίασε η 

Logitech. Τα δύο νέα 
μοντέλα διαθέτουν 

οδηγούς Pro-G, προ-
σφέρουν μια κορυ-

φαία ηχητική εμπειρία 
σε κάθε τύπου χρήση, 
είναι πλήρως ρυθμι-
ζόμενα, με φωτισμό 
RGB, εναλλάξιμα και 
οπίσθια φωτιζόμενα 
καλύμματα και προ-

γραμματιζόμενα πλή-
κτρα G.

                   ξέρεις                   ξέρεις                   ξέρεις

Μία από τις σπουδαιότερες 
ευρωπαϊκές skate διοργα-

νώσεις, το Vans Shop Riot, 
έρχεται στην Αθήνα για δεύτερη 

συνεχή χρονιά, για να αναδείξει το 
καλύτερο εγχώριο skateshop team 
για το 2015. Τα καλύτερα skate 
shops της Ελλάδας, οι ομάδες τους 
και οι top riders θα είναι εκεί για 
να αναμετρηθούν σε ένα battle 
υψηλών απαιτήσεων εντός skate 
park. Η νικήτρια ομάδα κερδίζει 
€1.000 μετρητά και το ταξίδι στο 
μεγάλο πανευρωπαϊκό τελικό, 
Vans Shop Riot 2015 Finals, στις 19 
και 20 Σεπτεμβρίου στην Ισπανία. 

Στις 5/9 (15.00) στο 
Μαρούσι Skate Park 
(Αμαρυσίας Αρτέ-
μιδος & Γ. Πιτταρά), με 
ελεύθερη είσοδο. LOgiTEcH

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

Μία από τις σπουδαιότερες 
ευρωπαϊκές skate διοργα

νώσεις, το Vans Shop Riot, 
έρχεται στην Αθήνα για δεύτερη 

Μ η 
χ Α σ Ε Ι σ ! 
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Της ΜυρΤώΣ ΚΟΝΤΟβΑ
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Μίλα Μου βρώΜΙκΑ

Γεια σου, Μυρτώ! Υπάρχει κά-
ποιος στη ζωή μου τα τελευταία 
2,5 χρόνια. Έχουμε υπάρξει σε 
σχέση, έχουμε πάει διακοπές, 
έχουμε χωρίσει, έχω κλάψει, 

έχουμε περάσει περιόδους που απλά 
κάναμε σεξ. Στο διάστημα αυτό έχω 
βγει με άλλους κι έχω κάνει μια ακό-
μα σχέση. Από τότε που γνωριστήκα-
με, αυτός χώρισε, κανείς από τους 2 μας 
δεν μπορεί να κρατήσει σχέση με άλ-
λα άτομα. Έχουμε τρομερή χημεία και 
χθες που με φίλησε μετά από καιρό το 
ξαναθυμήθηκα. Γίνεται να έχεις με κά-
ποιον απίστευτη χημεία σεξουαλική κι 
ερωτική κι αυτό να μην είναι σημάδι 
ότι είναι γραφτό σας; Η διαίσθησή μου 
με μπερδεύει. Ούτε εγώ θέλω σχέση 
αυτή τη στιγμή, μου αρέσει το χαλαρό 
που έχουμε. Αλλά αν είναι γραφτό; Τό-
σο καιρό τώρα πάντα κάπως καταλή-
γουμε πάλι μαζί. Ένα κομμάτι μου μού 
λέει πως θα μείνουμε μαζί κι ένα άλλο 
πως είναι κάτι επιφανειακό. Εγώ εί-
μαι γύρω στα 25 κι αυτός γύρω στα 30. 
Φιλιά, Freyja

Η ρομαντική πλευρά μου με ωθεί να σας απα-
ντήσω ότι το γραφτό είναι γραφτό. Ότι, στο τέ-
λος, ο έρωτας θα νικήσει και θα είσαστε μαζί. 
Υ.Γ. 1 Και σκάει τώρα η άλλη πλευρά μου και 
αναρωτιέται αν υπάρχει γραφτό και ποιος το 
έγραψε. 
Υ.Γ. 2 Και αν καταλήγω μαζί με κάποιον χω-
ρίς όντως να είμαι, μήπως γι’ αυτόν ακρι-
βώς το λόγο καταλήγω εκεί – δηλαδή για 
να μην είμαι πουθενά;  (Μας-έκαψες-τον-
εγκέφαλο-συνέχισε τις διακοπές-κι άσε-την-
αμπελοφιλοσοφία.)

Γεια, έχω 2 χρόνια σχέση (και κάτι ψιλά 
για την ακρίβεια). Τώρα τον Σεπτέμ-
βριο με το καλό, λέμε να συζήσουμε. Α-
γαπιόμαστε, είμαστε ερωτευμένοι, δεν 
έχουμε θέμα απιστίας ή κάτι άλλο στη 
σχέση μας. Το μόνο θέμα είναι ότι εμέ-
να μου αρέσει να βλέπω τσόντες και να 
τελειώνω άσχημα. Τι θα κάνω με αυτό 
το θέμα; Ειδικά όταν θα μένουμε μαζί, 
δεν θα μπορώ να βλέπω. Πώς θα το λύ-
σω; -Νίκος

Μπορείτε να κλείνεστε στο μπάνιο και να βλέ-
πετε κρυφά, όπως κάναμε πιτσιρικάδες με το 
κάπνισμα. 
Υ.Γ. 1 Την επιλογή να δοκιμάσετε το «μαζί» 
–που μπορεί και να σας βγάλει ένα απροσδό-
κητο φαν– τη βγάζουμε τελείως από το τρα-
πέζι;

Φαντάζομαι πήρατε είδηση την ευγενική 
προσφορά της κινηματογραφικής εταιρείας 
«Σιρίνα για τζάμπα πορνό» όσο διήρκεσε η 
διαπραγμάτευση, Παρασκευή - Κυριακή. Επι-

λεγμένες ταινίες, σου λέει, μεταξύ των οποίων 
και το διάσημο ερωτικό δράμα «Ο υπουργός 
και η Βούλα Βαβάτση», από τα διαμάντια του 
παγκόσμιου σινεμά. Γεια σου, ρε Σειρηνάκη 
εθνικέ ευεργέτη.

Μυρτώ, γεια σου! Με λένε Εύα και εί-
μαι 17 χρονών. Από πέρυσι μου αρέσει 
πολύ ένα παιδί από το σχολείο. Λίγο 
μεγαλύτερός μου, από τους ελάχιστους 
ωραίους του σχολείου, μου κέντρισε α-
μέσως το ενδιαφέρον. Και ενώ συχνά 
κοιταζόμασταν, δεν είχε κάτσει η ευ-
καιρία να τον γνωρίσω και έτσι άρχισα 
να παραιτούμαι και μόνο από την ιδέα. 
Το καλοκαίρι γνώρισα ένα άλλο παι-
δί με το οποίο έκανα την πρώτη μου 
σχέση, αλλά κράτησε μόνο 2 μήνες. Το 
τρελό είναι πως το βράδυ που χώρισα 
και ήμουν χάλια, γνώρισα σε ένα πάρ-
τι αυτόν που μου άρεσε πέρυσι. Μά-
λιστα εκείνος με προσέγγισε, κι όταν 
με δέχτηκε στο Facebοοk, ξεκινήσαμε 
για λίγο να μιλάμε (τελείως όμως φιλι-
κά). Μια εβδομάδα μετά τον συνάντη-
σα σε μια καφετέρια και μου πρότεινε 
να κάτσω στο τραπέζι του. Εγώ όμως, 
αρκετά αγχωμένη, τον χαιρέτησα και 
έφυγα. Κι ύστερα έκλεισε για καιρό το 
λογαριασμό του και έχοντας αλλάξει 
και σχολείο τον έχασα. Ώσπου πριν το 
Πάσχα τον πέτυχα πάλι τυχαία στο δρό-
μο. Λίγο μετά μου έστειλε μήνυμα στο 
fb από άλλο προφίλ λέγοντάς μου πως 
ήθελε να κάτσουμε να τα πούμε, όμως 
δεν γινόταν. Έτσι με κάλεσε την επομέ-
νη σπίτι του. Αλλά όσο κι αν ήθελα να 
πάω, το ότι δεν τον ήξερα αρκετά καλά 
με έκανε να πω «όχι». Από τότε δεν μου 
έχει ξαναστείλει τίποτα και εγώ το με-
τάνιωσα, αλλά... Τελευταία βέβαια τον 
συναντάω πολύ συχνά σε μέρη που πη-
γαίνουμε και οι δυο, αλλά ενώ με κοι-
τάζει δεν κάνει κάποια κίνηση. Κι εγώ 
από την άλλη, ενώ τον σκέφτομαι και 
θέλω να βρω έναν τρόπο να τον προ-
σεγγίσω, κολλάω και δεν του μιλάω.   
Εσύ τι μου προτείνεις να κάνω για να 
τον προσεγγίσω και να καταλάβω αν ό-
ντως του αρέσω κι εγώ; 
sos!!!!!!!!!!!

Του αρέσετε αλλά ή έχει μπλοκάρει ή έχει 
τσαντιστεί από τις πόρτες που έφαγε. Δεν ξέ-
ρω κανέναν άλλο τρόπο πλησιάσματος από 
αυτόν που σίγουρα ξέρετε κι εσείς…
Υ.Γ. 1 «Όταν με κάλεσες στο σπίτι σου, είπα 
όχι γιατί δε γνωριζόμασταν αρκετά καλά και 
αγχώθηκα. Θα ήθελα να βρεθούμε και να τα 
πούμε κάπου έξω. Πάμε για κάνα ποτό;» Απλό.
Υ.Γ. 2 «Όταν με κάλεσες στο σπίτι σου είπα όχι 
γιατί ανήκω στο 62% των Ελλήνων. Αλήθεια τι 
γνώμη έχεις για το τρίτο μνημόνιο;» Απλού-
στερο. A

ςτείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της a.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Είναι γεγονός ότι η ανάδρομη Αφροδίτη δεν βοή-
θησε να έχεις έναν Αύγουστο ανέμελο, ξέγνοια-
στο, διασκεδαστικό ή εύκολων σχέσεων. Ακόμα 
και στη χαρά υπήρχε ένας αναστεναγμός από 
κάτω. Το σκηνικό αλλάζει με την επιστροφή της 
Αφροδίτης σε ορθή πορεία στις 6/9. Δεν θα αλ-
λάξει ο κόσμος αλλά θα αλλάξει η διάθεσή σου 
καταρχάς και θα δεις τις σχέσεις να ζωντανεύ-
ουν. Εντάξει: η αγάπη δεν έρχεται όταν τη θέ-
λουμε, ούτε ο Άλλος ανταποκρίνεται πάντα σε 
ό,τι επιθυμούμε από αυτόν. Όμως ένα δροσερό 
αεράκι σε κάνει να σκέφτεσαι ότι η ζωή συνε-
χίζεται, υπάρχει κάποιος που σε αγαπάει, έχεις 
φίλους που νοιάζονται και μπορείς πιο άνετα 
να ελιχθείς επαγγελματικά. Ο Ερμής στον Ζυ-
γό δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες ώστε να κι-
νηθείς εργασιακά, να συναντήσεις χρήσιμους 
ανθρώπους, να ξεκαθαρίσεις τις συνεργασίες 
σου ή να τις προωθήσεις και να συνεννοηθείς με 
το/τη σύντροφό σου πολύ καλύτερα πια.  

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Το ότι είσαι Ταύρος, κι αυτό σημαίνει ότι μπορείς 
να κρατήσεις στους ώμους σου ολόκληρη τη Γη 
ή να τη χτίσεις από την αρχή, δεν σημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν εποχές που η ανησυχία, τα εμπόδια και 
οι ευθύνες είναι αβάσταχτες. Δεν σημαίνει ότι το 
βάρος είναι μια αναπόφευκτη συνέπεια παρόλο 
που σου προσφέρει ωριμότητα και τη δυνατότητα 
να συμπεριφερθείς ως ενήλικας και το δρόμο για 
να φτάσεις στην επιτυχία. Τέλος εισαγωγής, που 
θα μπορούσε να αναφέρεται και στον Αύγουστο 
με κάποιο τρόπο. Με τον Άρη και την Αφροδίτη 
σε ορθή πορεία από 6/9 μπορείς είτε να κλειστείς 
στο σπίτι σου με όσους αγαπάς υψώνοντας το 
ποτήρι με ευχές για τύχη, ευημερία και μακροη-
μέρευση ή να φρενιάζεις ώρες-ώρες με όσα δεν 
κατάφερες στη ζωή σου ή με οικογενειακά μικρο-
προβλήματα που σε κάνουν να πιστεύεις ότι οι 
γύρω σου δεν νοιάζονται όσο θα ήθελες για σένα 
ή να βγεις προς τα έξω κυνηγώντας τα επαγγελ-
ματικά σου όνειρα, την κοινωνική καταξίωση ή 
διασκεδάζοντας μέσα στον κόσμο. Διάλεξε.  

ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Με πλανήτες στον Λέοντα και τον κυβερνήτη σου 
Ερμή στον Ζυγό μπορείς να είσαι όσο επικοινωνια-
κός θέλεις. Μπορείς και θέλεις να είσαι μέσα στον 
κόσμο και τους ανθρώπους είτε για να τρέξεις 
δουλειές σου είτε για να δεις φίλους, γνωστούς ή 
ανθρώπους που σε ενδιαφέρουν, να επικεντρω-
θείς σε σπουδές, να επιλέξεις καινούργιο σπίτι, να 
μετακινηθείς, να ταξιδέψεις, να οργανωθείς, να 
δρομολογήσεις τα επόμενα βήματά σου, να κά-
νεις τον ωραίο ή την ωραία στην παρέα, να μονο-
πωλήσεις τις συζητήσεις, να κουτσομπολέψεις, 
να ενδιαφερθείς ερωτικά ή να ενδιαφερθούν για 
σένα ερωτικά, να σε ψάξουν για να σου κάνουν 
επαγγελματικές προτάσεις, να το ρίξεις έξω με 
περισσότερο κέφι. Θα πεις ότι όλο τον Αύγουστο 
ήταν σαν να περπατούσες με ένα χαλίκι στο πα-
πούτσι σου ±  κάτι δεν... Όμως η Αφροδίτη γυρίζει 
σε ορθή πορεία από 6/9 οπότε το χαλίκι φεύγει 
και επιπλέον ο Δίας στην Παρθένο σε ξεμπλοκάρει 
επαγγελματικά ή και αισθηματικά.  
 
ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Μερικές σημαντικές ερωτήσεις ή αλλιώς ένα 
reality check για να ξέρεις πού πατάς και πού βρί-
σκεσαι: Είσαι αυτό που έχεις και που κατέχεις ή εί-
σαι το σύνολο των ιδεών, πιστεύω, ταλέντων και 
προσδοκιών σου; Εξαρτάς την αξία σου από την υ-
λική ευημερία και τα χρήματα που έχεις ή δεν έχεις; 
Τρόπαιο της ζωής σου είναι αυτά που έχεις αποκτή-
σει; Έχεις, άρα αξίζεις ±  δεν έχεις, άρα δεν αξίζεις; 
Είσαι το Ε9, το μηνιαίο σου εισόδημα, τα έπιπλα και 
το αυτοκίνητό σου; Αν η ζυγαριά γέρνει στην υλική 
σου υπόσταση πρόκειται για μια περίοδο που μπο-

ρεί να σε φέρει σε αντιπαράθεση με τους άλλους 
με αφορμή οικονομικά θέματα. Από την άλλη είναι 
μια εποχή που η οικονομική σου ευημερία γίνε-
ται θέμα με την έννοια να κινηθείς επαγγελματικά 
ώστε να εξασφαλιστείς οικονομικά. Είναι εποχή 
πιθανών έκτακτων εξόδων ή πιεστικών οικονομι-
κών υποχρεώσεων. Μετά τις 6/9 ωστόσο υπάρχει 
οικονομική ανάσα, ελάφρυνση, αισιοδοξία. Επίσης 
έχεις την ευκαιρία να προσθέσεις προσόντα και δε-
ξιότητες στο επαγγελματικό βιογραφικό σου που 
αργότερα θα εξαργυρώσεις. Και κάτι τελευταίο: 
Αν θεωρείς τους ανθρώπους κτήσεις σου υπάρχει 
η περίπτωση να φύγουν για κάποιον άλλο που θα 
τους «αγοράσει» σε καλύτερη τιμή.  

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Έχεις δίκιο. Ο Αύγουστος ήταν… ήταν… ήταν 
χλωμός. Δεν ήταν ο λαμπερός μήνας των γενε-
θλίων σου με σένα στη μέση να αστράφτεις. Η 
ανάδρομη Αφροδίτη στο ζώδιό σου έριξε σκιές, 
δημιούργησε ρωγμές στην αυτοπεποίθησή σου, 
απόσταση στις σχέσεις σου ή στη σχέση σου, α-
ναστεναγμοί ήρθαν στην επιφάνεια, ένα «γιατί ρε 
γαμώτο» μπορεί να επαναλήφθηκε περισσότερο 
από μία φορά. Πάει, τέλειωσε. Συγκεκριμένα η Α-
φροδίτη γυρίζει σε ορθή πορεία στις 6/9. Αρκετά 
με τις αμφιβολίες, τις ενοχές και τα παράπονα, τις 
ελλείψεις και την απογοήτευση. Ό,τι τέλειωσε, αν 
τέλειωσε, σωστά τέλειωσε. Τέρμα και οι επιδρο-
μές στο ψυγείο για να ναρκώσεις τις ανασφάλειες. 
Με την Αφροδίτη λοιπόν και τον Άρη επίσης στον 
Λέοντα μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Έχεις την 
ενέργεια και τη δύναμη να τρέξεις επαγγελματικά 
ή προσωπικά σου θέματα, να κοινωνικοποιηθείς, 
να διασκεδάσεις, αλλά και να συζητήσεις σοβαρά 
με ανθρώπους που μπορεί να έχουν να σου προ-
τείνουν κάτι ενδιαφέρον. Δεν μπορείς να ανεχτείς 
πλέον οποιαδήποτε στραβή από οποιονδήποτε. 
Θυμήσου μόνο να μην αφήσεις πίσω σου καμένη 
γη εκεί που βόσκεις τα δικά σου πρόβατα. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Η Αφροδίτη στην ανάδρομη φάση της όλο τον 
Αύγουστο και μέχρι τις 6/9 που γυρίζει σε ορθή 
πορεία είναι πιθανόν να σου δημιουργούσε τη δι-
άθεση να αποδράσεις από όλους και όλα. Μπορεί 
να πέρασες όντως μέρες μοναχικές ή να ήθελες 
περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σου. Ακόμα και 
με κόσμο, το μυαλό σου έτρεχε αλλού, ένιωθες 
ότι κάτι λείπει ακόμα κι αν το αντικείμενο του εν-
διαφέροντός σου ήταν δίπλα. Άνθρωποι πιθανόν 
εμφανίστηκαν ή εξαφανίστηκαν, ένα τηλέφωνο, 
ένα μήνυμα σε έφερε αντιμέτωπο/η με το χθες, οι 
αναμνήσεις πιθανόν σε οδήγησαν σε ξεχασμένα 
μονοπάτια. Ο Άρης επίσης στον Λέοντα σε βάζει 
στην πρίζα για τη δουλειά: Βγάζεις άκρη; Σε πάει 
κάπου η δουλειά; Την αντέχεις; Χρειάζεται να με-
τακινηθείς, να αλλάξεις οπτική, να ψαχτείς αλλού; 
Ο Δίας είναι η απάντηση στα προβλήματά σου. 
Μια μεγάλη ή μικρή ευκαιρία μπορεί να σου αλλά-

ξει όλη την ιστορία της ζωής σου, βοήθησε την 
τύχη σου για να σε βοηθήσει. Ξεκουνήσου. Και 
θυμήσου: Πολλές φορές λειτουργούμε ασυ-
νείδητα, από κεκτημένη ταχύτητα και με βάση 
περασμένες δυσάρεστες εμπειρίες. Λύση; Μη 
λειτουργείς παρορμητικά. Μαλάκωσε.   
  
Ζύγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Κάθε φορά που υπάρχουν πλανήτες στον Λέο-
ντα ίσως νιώθεις σαν βάρκα κόντρα στον 

άνεμο, αλλού ξεκινάς να πας κι αλλού 
σε οδηγεί το ρεύμα. Αυτό γενικώς 
δεν είναι κακό, γιατί η ζωή τις περισ-
σότερες φορές μάς σπρώχνει προς 
τα εκεί που θα βγάλουμε άκρη έστω 
κι αν πρόσκαιρα δυσκολευόμαστε. 

Ναι, βεβαίως θα πεις ότι αυτό τον Αύ-
γουστο με την κυβερνήτη σου Αφρο-

δίτη ανάδρομη μπορεί να έπεσες διαδοχικά 
σε φουρτούνα, ύφαλο και ξέρες. Ακόμα κι αν δεν 
αντιμετώπισες κανένα σοβαρό θέμα σχέσεων, έ-
νιωθες μια υπόκωφη δυσφορία, μια απογοήτευ-
ση για την ερωτική σου ζωή που μερικές φορές 
σε κατέκλυζε χωρίς να μπορείς να την ελέγξεις. 
Ή μπορεί να ήταν το χρήμα και η οικονομική σου 
ασφάλεια που δηλητηρίαζαν κάποιες μέρες σου. 
Με την Αφροδίτη σε ορθή πορεία από 6/9 και τον 
Άρη στον Λέοντα αλλά και τον Ερμή στο ζώδιό σου 
χρειάζεται να επαναπροσδιορίσεις τους επαγγελ-
ματικούς και προσωπικούς σου στόχους. Αυτό που 
έχει ζωτική σημασία είναι να τρέξεις οποιαδήποτε 
πρακτική πλευρά της δουλειάς σου, να επικοινω-
νήσεις, συναντήσεις, συζητήσεις, έρθεις σε επαφή 
με ανθρώπους που μπορούν να σε διεκπεραιώ-
σουν επαγγελματικά, γιατί από τις 17/9 που ο Ερ-
μής θα γυρίσει ανάδρομος στο ζώδιό σου οι ρυθμοί 
πέφτουν και η επικοινωνία γίνεται δύσκολη.  

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Για τους περισσότερους ήταν ένας Αύγουστος με 
ένα «φφφφφ» από κάτω, δεν χρειάζεται να επε-
κταθούμε, συνεννοηθήκαμε. Πέρασε. Και η επι-
στροφή της Αφροδίτης σε ορθή πορεία από 6/9 
φαίνεται ότι αποκαθιστά όσο μπορεί τη διάθεση, 
τονώνει την κοινωνικότητα, ζωηρεύει την εξω-
στρέφεια. Καιρός για εξελίξεις στην επαγγελμα-
τική αρένα. Με τον Άρη και την Αφροδίτη στον 
Λέοντα, η καριέρα δεν είναι ακριβώς το γλυκό 
καταφύγιο που ονειρεύεσαι αλλά αυτή την εποχή 
είναι ένας τομέας που χρειάζεται άμεση προσο-
χή. Αποτελεί προτεραιότητά σου να διεκπεραιω-
θείς επαγγελματικά, να συνδεθείς επαγγελματι-
κά, να ψαχτείς, να εξελιχθείς επαγγελματικά, να 
προσπαθήσεις παρά πάνω στα επαγγελματικά 
σου ή απλώς να επιβιώσεις εργασιακά. Στόχος 
σου να αποδείξεις ότι είσαι ένας εξαιρετικός ε-
παγγελματίας, να αναγνωριστείς και να ανέβεις 
ένα σκαλί χωρίς να προκαλέσεις τους γύρω σου. 
Θυμήσου ότι ο Άρης είναι ο θεός του πολέμου και 
στον πόλεμο κερδίζει ο πιο ψύχραιμος.  

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Κανείς δεν μπορεί να σου υποσχεθεί ροζ κήπους 
με τον Κρόνο προ των πυλών στο ζώδιό σου, αλ-
λά μπορεί να σου πει ότι με τον Δία στην Παρθέ-
νο μπορείς να καλλιεργήσεις τα μελλοντικά σου 
λουλούδια. Με δυο λόγια ο Δίας στη διάρκεια του 
ενός χρόνου που θα μείνει στην Παρθένο δημι-
ουργεί ευνοϊκές επαγγελματικές προϋποθέσεις, 
διευρύνει την γκάμα των στόχων σου προσθέτο-
ντας καινούργιους, διευκολύνει την αναγνώρισή 
σου, σε φέρνει σε επαφή με ανθρώπους που μπο-
ρούν να σε βοηθήσουν να υλοποιήσεις τα σχέδιά 
σου. Σπουδές, επαγγελματικές εξελίξεις, μετακι-
νήσεις, μετακομίσεις, καινούργια ενδιαφέροντα, 
ταξίδια, επαφές, γνωριμίες, σχέσεις, επικοινωνία, 
μίντια, διαφήμιση, ίντερνετ και οι προεκτάσεις 
τους ανήκουν στην γκάμα των δυνατοτήτων που 
σου προσφέρονται ώστε να δημιουργήσεις μέλ-
λον. Ο Άρης και η Αφροδίτη (κυρίως από τις 6/9 
που θα γυρίσει σε ορθή πορεία) συνεπικουρούν 

στις επιδιώξεις σου. Ο άγγελος της υψηλής συ-
νειδητότητας μπορεί να μιλήσει στους Τοξότες 
δίνοντάς τους μια σχεδόν μυστικιστική προσέγ-
γιση της ανθρώπινης συμπεριφοράς συμπερι-
λαμβανομένης και της δικής τους. Μη σνομπά-
ρεις τον ανώτερο εαυτό σου. Άκου τον ακόμα κι 
αν μερικές φορές μοιάζει με άλιεν. 

αιγόΚέρως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Με την Αφροδίτη να επιστρέφει σε ορθή πορεία 
από τις 6/9 μπορείς να ανασάνεις με ανακούφι-
ση. Από εδώ και πέρα και μέχρι το τέλος του μήνα 
σχεδόν, η Αφροδίτη και ο Άρης στον Λέοντα (στον 
τομέα δηλαδή που συμβολίζει τις επιθυμίες, τα έν-
στικτα και τα βαθιά αισθήματα) θα επιδιώκουν την 
άμεση ικανοποίησή τους. Θέλεις, και θέλεις πολύ. 
Και τι θέλεις; Πάθος, ένταση, σεξ, χρήμα, ικανοποί-
ηση, όλα τα συστατικά που κάνουν μια σαπουνόπε-
ρα επιτυχημένη. Θέλεις σχέσεις έντασης, χρήματα 
για να αισθανθείς αυτάρκης και ανεξάρτητος, μια 
δουλειά ή ένα στόχο που θα σε βάλει στην πρίζα 
από ενθουσιασμό. Όποιος σε εμποδίζει γίνεται αυ-
τομάτως αντίπαλος. Αν εσύ δεν συνειδητοποιείς τις 
ανάγκες σου τότε ΕΣΥ είσαι ο αντίπαλος του εαυτού 
σου και αυτοκαταστρέφεσαι με οποιοδήποτε τρό-
πο, γκρινιάζεις, λες ότι η ζωή είναι βαρετή, δεν σε 
χωράει ο τόπος, είσαι σε κατάσταση κατάθλιψης.  
Άρα: ουσιαστικές σχέσεις ή συγκρούσεις. Κυνήγι 
του χρήματος ή απώλειες. Οικονομικές συνεργα-
σίες ή συνεταιρισμοί που κλονίζονται. Δοτικότητα 
ή τσιγκουνιά. Τα καλά νέα είναι ότι ακόμα κι αν οι 
σεξουαλικές σου επιθυμίες μπορούν να κλονίσουν 
την οικογενειακή σου ασφάλεια ταυτόχρονα ανε-
βάζουν τον πυρετό της δημιουργικότητας.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Λύνονται ποτέ τα προβλήματα των σχέσεων; Ρη-
τορική η ερώτηση. Ο Αύγουστος έκανε τα πάντα 
να σου πει ΟΧΙ. Δεν είναι μόνο ότι οι σχέσεις έχουν 
και συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις και σκηνές 
και άγχη που ρίχνει ο ένας στον άλλο. Υπάρχει και 
το ζήτημα του timing, που είναι ίσως πιο αποθαρ-
ρυντικό ακόμα κι από έναν καβγά: όταν εσύ θέλεις 
ο άλλος δεν θέλει και όταν ο άλλος θέλει πιθανόν 
εσύ δεν μπορείς. Παρόλα αυτά τώρα που η Αφρο-
δίτη γυρίζει σε ορθή πορεία από τις 6/9 η επιθυμία 
να τα βρεις με τους άλλους βρίσκει ανταπόκριση 
και ο συγχρονισμός σας αποκαθίσταται. Φυσικά 
και δεν λείπουν ποτέ οι αιτίες για αντιπαραθέσεις 
και κόντρες αλλά φαίνεται ότι από εδώ και πέρα 
σηκώνεις πιο δύσκολα το γάντι που σου πετάνε. 
Πάντως αν υπάρχουν επαγγελματικά θέματα ή 
προβλήματα σχέσεων τώρα μπορείς να τα αντι-
μετωπίσεις πολύ καλύτερα. Όπως και να ανοιχτείς 
επαγγελματικά, αν σε ενδιαφέρει, ή να ψαχτείς 
αισθηματικά αν αυτό είναι που θέλεις.   

ιχθύές (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Είναι γεγονός ότι κάθε φορά που αφήνουμε 
εκκρεμότητες, παράπονα, ανοιχτούς λογαρια-
σμούς ή κρύβουμε κάτω από το χαλί διαφορές και 
αντιθέσεις μέσα στη ροή της καθημερινότητας 
πιστεύοντας ότι θα λυθούν μόνες τους ή θα ξε-
χαστούν, τότε κάποια στιγμή δημιουργείται ανε-
παισθήτως χάσμα γύρω σου που σε απομονώνει 
από τους ανθρώπους που αγαπάς, που σε ενδια-
φέρουν, που σου είναι χρήσιμοι. Ο χρόνος έχει τη 
δύναμη να λειαίνει και να σβήνει τις διαμάχες και 
με την Αφροδίτη σε ορθή πορεία πια από 6/9 έ-
χεις την ευκαιρία να συζητήσεις με επιχειρήματα 
ό,τι μέχρι τώρα απέφευγες χωρίς να παίρνεις τη 
θέση του υπέρτατου κριτή. Σημασία τώρα έχει να 
μιλήσεις, να ξεκαθαρίσεις, να τακτοποιήσεις και 
όχι να νικήσεις. Η δουλειά και η καθημερινότητα 
εντατικοποιούνται αλλά και ρέουν καλύτερα. Ε 
ναι, ο Δίας στην Παρθένο μπορεί να δώσει ώθηση 
στη ζωή σου σε όποιον τομέα θελήσεις να εξελι-
χθείς ή να κινητοποιηθείς. A

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

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Παρθένε, έχε το νου σου στην 
ευκαιρία που θα πέσει στα πόδια 

σου – μην την κλωτσήσεις. 

ξει όλη την ιστορία της ζωής σου, βοήθησε την 
τύχη σου για να σε βοηθήσει. Ξεκουνήσου. Και 
θυμήσου: Πολλές φορές λειτουργούμε ασυ
νείδητα, από κεκτημένη ταχύτητα και με βάση 
περασμένες δυσάρεστες εμπειρίες. Λύση; Μη 
λειτουργείς παρορμητικά. Μαλάκωσε.   
  
Ζ
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σε φουρτούνα, ύφαλο και ξέρες. Ακόμα κι αν δεν 
αντιμετώπισες κανένα σοβαρό θέμα σχέσεων, έ

ντα ίσως νιώθεις σαν βάρκα κόντρα στον 
άνεμο, αλλού ξεκινάς να πας κι αλλού 

Ναι, βεβαίως θα πεις ότι αυτό τον Αύ-
γουστο με την κυβερνήτη σου Αφρο
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