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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)

Η Ζωή εκφωνεί υπνωτιστικά λέξεις εν σειρά χωρίς 

νόημα. Αθέμιτο, παράνομο, επονείδιστο, απεχθές, 
μη βιώσιμο. Όσα επίθετα και αν προσθέσει, όσους 
υπερθετικούς, είναι άχρηστο. Τώρα ξέρουμε, άμα 
«θέλουμε» δεν μας χαρίζουν λεφτά, άμα «ψηφί-
ζουμε» δεν μας δανείζουν χωρίς όρους. Τα αστεία 
προεκλογικά σποτ οδηγούν στο αντίθετο αποτέ-
λεσμα, όσο γελάμε τόσο κάτω πηγαίνει το κόμμα 
στις δημοσκοπήσεις. Το χιούμορ οδηγεί τελικά 
στην πικρή οργή, δηλαδή αστειάκια ήταν όλα αυ-
τά; Αστειάκια ήταν το «πραξικόπημα» και η «χού-
ντα και κατοχή» και οι «δοσίλογοι» και οι «προδό-
τες»; Και η έξοδος από την Ευρώπη και η δραχμή, 
αστειάκια; Εμείς δεν γελάσαμε καθόλου. Άνεργοι, 
απλήρωτοι, ανασφάλιστοι, νέοι χωρίς δουλειά, ε-
πιχειρήσεις με κατεβασμένα ρολά, δυσκολεύονται 
να γελάσουν με τις συμμορίες της δραχμής που 
θέλουν να αγοράσουν φτηνά την Ελλάδα. Οι υπό-
λοιποι, δεν παίζαμε στ’ αστεία.  

Γιατί στις δημοσκοπήσεις είναι τόσο χαμηλά η «συ-

νείδηση» του Σύριζα; Αυτός δεν ήταν ο αυθεντικός 
Σύριζα; Η Ζωή, ο Λαφαζάνης, ο Βαρουφάκης, ο 
Μανώλης Γλέζος, η Νάντια, οι επιτροπές για τις 
γερμανικές αποζημιώσεις, οι διαγραφές χρέους 
και τα «δεν πληρώνω»; Αυτό δεν ήταν το αντιμνη-
μονιακό μέτωπο 5 χρόνων, τα ΕΑΜ και οι Βάρκιζες 
μαζί με τους ψεκασμούς του άλλου εταίρου; Γιατί 
αυτά επιστρέφουν στα περιθωριακά μεγέθη προ 
κρίσης, ενώ ο Αλέξης διατηρεί τις δυνάμεις του 
έστω και με φθορά; 

Το αντιμνημονιακό μέτωπο ήταν οδοστρωτήρας 

επειδή ακριβώς δεν βασιζόταν σε θέσεις αλλά σε 
συναισθήματα, σε φόβο, σε ελπίδα, σε οργή. Όλα 
τα άλλα, τα χρήματα του Σώρα, οι υδρογονάν-
θρακες στο υπέδαφος, τα ρούβλια των Ρώσων, το 
πετρέλαιο του Τσάβες, οι διαγραφές χρεών και οι 
λαϊκοί αγώνες για κρατικοποιήσεις τραπεζών, ή-
ταν το περιτύλιγμα μέχρι να ξαναγυρίσουν στις 
μεταμεσονύχτιες τηλεοπτικές εκπομπές που ανή-
κουν. Η κινητήριος δύναμη αυτής της 5ετίας ήταν 
η κοινωνική μηχανική της αδίστακτης πολιτικής 
τάξης που ανίκανη να αντιληφθεί την κρισιμότη-
τα, «εργαλειοποίησε» το φόβο της πτώσης μιας μι-
κροαστικής κοινωνίας και τον οδήγησε σε μίσος, 
σε αναζήτηση εξωτερικών εχθρών, των «ξένων», 
προκειμένου να ξεσπάσει και να μην αναλογιστεί 
τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να αλλάξει για να 
προχωρήσει μπροστά. Η πιο συντηρητική δύναμη 
της ελληνικής κοινωνίας, η «αντιμνημονιακή» 
απάτη, κοντεύει να μας στοιχίσει όλη τη δεκαετία. 

Βλέπεις αυτούς τους καλούς και αξιοπρεπείς κυ-

ρίους να συζητάνε ποιος θα τα κάνει καλύτερα, 
ποιος κατήργησε το 5ευρο στα νοσοκομεία και 
ποιος θα δημιουργήσει «σταρτ απς», ποιος είναι 
παλιός, ποιος νέος και ποιος μεσόκοπος, και ε-
ξοργίζεσαι. Σε άλλη χώρα ζούσαμε αυτά τα χρό-
νια; Άλλοι κατέστρεψαν την οικονομία, έκλεισαν 
τις τράπεζες, εξόντωσαν την αγορά με τα κάπιταλ 
κοντρόλς; Δεν υπάρχουν πια γερμανοτσολιάδες 
και δοσίλογοι; ΕΑΜ δεν θα κάνουμε να πάρουμε 
την πατρίδα μας από τους κατακτητές; Παλιοί και 
νέοι αντιμνημονιακοί που έγιναν μνημονιακοί, 

σαν τη γάτα ρίχνουν λίγη άμμο, πάμε παρακάτω, 
ας τα ξεχάσουμε καλύτερα, κανέναν δεν συμφέ-
ρει να θυμόμαστε το παρελθόν. Το παρελθόν δεν 
το θυμάσαι για να δικαιωθεί κάποιος. Αν δεν το 
αποτιμήσεις, όμως, δεν το ξεπερνάς, το επαναλαμ-
βάνεις. Γι’ αυτό μιλάνε όλοι με μισόλογα, με διπλή 
γλώσσα, πάλι «μάχες» θα δώσουν με την Ευρώπη. 
Ο Σύριζα ονειρεύεται να κάνει με τα μνημόνια ό,τι 
και οι προηγούμενοι. Συμφωνίες στα λόγια και 
μετά καθυστερήσεις και σαμποτάζ. Αυτό εννοεί ως 
ωρίμανση. Τα Ζάππεια και οι διπλές εκλογές του 
2012 έφεραν το δεύτερο μνημόνιο. Το πρόγραμμα 
Θεσσαλονίκης, οι εκλογές του Ιανουαρίου και τα 
δημοψηφίσματα, έφεραν το κλείσιμο των τραπε-
ζών, το τρίτο μνημόνιο. Η επανάληψη της ίδιας 
πολιτικής μετά τις εκλογές θα έχει αποτέλεσμα 
την οριστική χρεοκοπία. 

Η Ιρλανδία πετάει φέτος με 7% ανάπτυξη. Οι Πορτο-
γάλοι δανείζονται με αρνητικό επιτόκιο -0,013%. 
Νέα φράση προστέθηκε στην ευρωπαϊκή γλώσσα: 
«Μη κάνεις τον έλληνα». Ακόμα πληρώνουμε τα 
δικά μας λάθη που μας κρατούν καθηλωμένους. 
«Θα τους τελειώσουμε ή θα μας τελειώσουν, τους 
τελειώσαμε». Ποιους θα τελειώσουν; Αυτούς με 
τους οποίους υπέγραψαν μνημόνιο για να μη φύ-
γουν με ελικόπτερο; Αυτούς με τους οποίους μαζί 
το ψήφισαν; Αυτούς που θα συγκυβερνήσουν αύ-
ριο; Ένα χαμηλής ποιότητας, περασμένων προδια-
γραφών πολιτικό προσωπικό κρατάει καθηλωμέ-
νη τη χώρα. Αντί να οδηγήσει την κοινωνία στην 
έξοδο προσπαθεί να την καθηλώσει στο λαϊκισμό 
του διχασμού, της κατασκευής εχθρών. Για να μην 
αντιμετωπίσει την αλήθεια. 

Το πρώτο μνημόνιο το ψήφισε 1 κόμμα, το δεύτερο 
3 κόμματα και το τρίτο 5 κόμματα. Η αξιοπιστία 
του πολιτικού συστήματος είναι προφανής. Η ελ-
ληνική κοινωνία μέσα σε ένα εξάμηνο, μέσα σε 
μια βουβή συννεφιά, απογοήτευση, μελαγχολία, 
καταλαβαίνει σιγά-σιγά τι της συνέβη, αναστοχά-
ζεται τον εαυτό της. Δεν είναι εύκολο, δεν γίνεται 
τόσο γρήγορα, σε μήνες, χρειάζεται χρόνο. Γι’ αυ-
τό γίνονται οι βιαστικές εκλογές, για να μην υπάρ-
χει χρόνος. Η ελληνική κοινωνία κοιτάζει κριτικά 
όχι μόνο την «αντιμνημονιακή» απάτη των τε-
λευταίων χρόνων. Η αντιμνημονιακή παραζάλη 
ήταν η γκροτέσκα συμπύκνωση κάθε παθογένειας 
των τελευταίων δεκαετιών. Ο «διεκδικιτισμός» 
χωρίς όρια, οι «δικαιωματισμοί» και οι «συλλογι-
κότητες», τα δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις δη-
λαδή, οι ομάδες συμφερόντων, ο παρασιτισμός, οι 
εύκολες λύσεις και η τσάμπα μαγκιά, η πολιτική 
καφενείου, το εμπόριο πατρίδας και επανάστα-
σης για να γεμίζει η τσέπη, το επάγγελμα «οι φίλοι 
του λαού», οι «ενσωματωμένοι» διανοούμενοι, η 
«κομματική» δημοσιογραφία, ο κρατικός συνδι-
καλισμός, τα επιδόματα «ευθύνης», η σύνταξη στα 
45. Η εκμετάλλευση του διπλανού ως δικαίωμα, 
η απομύζηση του κράτους ως επαναστατικό κα-
θήκον, η υπεξαίρεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων 
ως Αντίσταση. Η παλιά Ελλάδα χρεοκόπησε στις 
μέρες μας και οι πολιτικοί της εκπρόσωποι ούτε 
σ’ αυτές τις εκλογές το λένε καθαρά. Ίσως γιατί κι 
εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να το ακούσουμε. A
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Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ

Π
αρασκευή βράδυ, η καρδιά 
της πόλης χτύπησε στο Ο-
ΑΚΑ. Αγόρια και κορίτσια 
κατέκλυσαν το Τείχος των 
Εθνών για να απολαύσουν 
από κοντά τους αγαπηµένους 
τους ποπ καλλιτέχνες στην 
επετειακή συναυλία 

της Αmita Motion για την Ηµέ-
ρα Θετικής Ενέργειας, που συ-
µπλήρωσε φέτος 10 δηµιουργικά 
χρόνια.

Από πολύ νωρίς νεαρόκο-
σµος κατέφτανε από κάθε 
κατεύθυνση στο Μαρού-
σι για να ζήσει από κοντά 
την εµπειρία της µεγάλης 
αυτής συναυλίας και να 
πιάσει θέση κοντά στη σκη-
νή όπου θα εµφανίζονταν όλα τα 
µεγάλα ονόµατα της σύγχρονης ποπ 
σκηνής. 

Πρώτος στη σκηνή µετά τα welcome 
beats του DJ Pitsi ήταν ο host της βρα-
διάς και πρεσβευτής Θετικής Ενέργειας 
Θέµης Γεωργαντάς, παρουσιάζοντας 
τον πιο θετικό µουσικό θεσµό για δέκα-
τη χρονιά. Χάρη στην εξωστρέφεια και 
τη χαρισµατική του επαφή µε το κοινό 
πάτησε πρώτος το start δίνοντας µια υ-
πόσχεση: Θα γίνει χαµός. 

º°¹ Ã¤Ã¹ ̧ Æ°Á ¶ÆÃ¹»Ã¹ ¡¹° °ËÆÃ
  

∆υναµικό ξεκίνηµα µε τους Στέλιο Λε-
γάκη, Αναστάσιο Ράµµο και  Κων-
σταντίνο Φρατζή και συνέχεια µε το 
positive δίδυµο του Μύρωνα Στρατή 
και του Ησαΐα Ματιάµπα, που απέδει-
ξαν για µία ακόµη φορά την καλή τους 
χηµεία. Στη σκηνή ο Stan ξεσηκώνει 
το κοινό πριν την guest εµφάνιση των 
Stavento. H ώρα της Demy να ανέβει 
στη σκηνή, µε το εντυπωσιακό της team 
να ξεσηκώνει το ΟΑΚΑ. Ακολουθεί η 

ΗΜΕΡΑ ΘΕΤΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Μια συναυλιακή εµπειρία 
που έζησαν περισσότεροι 
από 65.000 νέοι

10 ÌÄÃÁ¹°
°MITA MOTION

Σάκης Ρουβάς, 
η αποθέωση 
του θετικού 
φαινοµένου



Μύρωνας Στρατής &
 Ησαΐας Ματιάµπα on stage  

Stan Demy, ΜΕΛΙSSES & Playmen

Stavento

Ο παρουσιαστής της βραδιάς 
Θέµης Γεωργαντάς
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Για πρώτη φορά στη σκηνή της Θετικής 
Ενέργειας, ο κορυφαίος star ως special 
guest παρουσιάζει ένα φαντασµαγορικό 
live performance µε την εκρηκτική του 
σκηνική παρουσία για να γνωρίσει την 
αποθέωση από τους χιλιάδες θεατές που 
τραγουδούν µαζί του τα 10 πιο θετικά 
τραγούδια της πορείας του, όπως τα επέ-
λεξε το κοινό µέσα από digital διαγωνι-
σµό. Τι ωραία ιδέα... Η βραδιά κορυφώ-
θηκε µε τις 10 πιο θετικές παρέες, που α-
ναδείχθηκαν µέσα από online ενέργειες, 
να ανεβαίνουν ευτυχισµένοι στη σκηνή 
και να συµµετέχουν στο closing act του 
Σάκη Ρουβά γιορτάζοντας µε το κοι-
νό τα 10 Χρόνια Θετικής Ενέργειας! 
Moναδικές στιγµές. Τα συναισθήµατα 
του εξαιρετικού περφόρµερ, όπως τα πε-
ριέγραψε µέσα από την προσωπική του 
FB page, µιλούν από µόνα τους: ∆ύνα-
µη... Τρέλα... Απογείωση... Αγάπη...

σύµπραξη των OGE, Josephine, Kas µε 
τα beats να ανεβαίνουν διαρκώς. Η ώρα 
των Boys and Noise να κάνουν «φασα-
ρία» ξεσηκώνοντας τους φαν και τα κύ-
µατα θετικής ενέργειας συνεχίζονται µε 
τους Kings λίγο πριν οι Μeλisses και οι 
Playmen µεταδώσουν τα vibes τους σε 
όλο το κοινό. Άλλη µία έκπληξη η συ-
νεργασία του σε ένα special act µε την 
Demy. Η ώρα περνά, το φως έχει πέσει 
αλλά τα φώτα της σκηνής κάνουν τη 
νύχτα µέρα στο live. H Ελένη Φουρέ-
ιρα ανεβαίνει στη σκηνή και µεταδίδει 
τη θετική της ενέργεια µε την ξεχωρι-
στή σκηνική της παρουσία. Τη σκυτάλη 
παίρνουν ο Claydee Lupa, οι Ace2Ace 
µαζί µε τη Vassy και ο Μιχάλης Τσα-
ουσόπουλος, χαρίζοντας ζωντάνια στο 
κοινό. Μοναδικές θετικές στιγµές µε τον 
κόσµο να συµµετέχει ασταµάτητα σε όλα 
τα music acts. 
Λίγο πριν τα µεσάνυχτα όλα τα φώτα πέ-
φτουν στην πολυαναµενόµενη special 
guest εµφάνιση του Σάκη Ρουβά .



ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ ➜ panikoval500@gmail.com

Αthens Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε

«Όχι, μαμά, δεν έφτυσα… Nαι, 
έκανα φτου αλλά χωρίς σάλιο».

(Μετρό, Δευτέρα απόγευμα, πιτσιρικάς και μαμά)

«Είναι ωραίο να φεύγει κανείς το 
καλοκαίρι, να αλλάζει 

παραστατικά».
(Φλύαρος ταρίφας, μεσημέρι Πέμπτης,

 Κολωνάκι)

-Μην το φας αυτό, αγάπη μου, 
έπεσε κάτω, είναι βρώμικο.

-Όλοι βρώμικοι είμαστε, μπαμπά. 
Τι είναι αλήθεια καθαρό... 

(Πεινασμένη τετράχρονη φιλοσοφεί στον μπα-
μπά της. Χολαργός, Δευτέρα μεσημέρι)

Καλοντυμένη κυρία με τεράστιο 
μαλλιαρό σκύλο, περιμένει τη σει-
ρά της σε ΑΤΜ του Κολωνακίου.

-Τι ωραίο το σκυλάκι σας. 
Πώς το λένε;

-Αυτή τη στιγμή, ευρώ.
(Πέμπτη μεσημέρι)

-Τι θα κάνεις απόψε;
-Θα συμμαζέψω το σπίτι γιατί 
αύριο έρχεται η καθαρίστρια.

(Διάλογος σαραντάρηδων. Κολωνάκι, 
Τρίτη μεσημέρι)

«Λουκουμάδες οι γιαρμάδες! 
Γλειφιτζούρι το κεράσι!»
(Μανάβης που φωνάζει. Στη λαϊκή 

της Λένορμαν, Πέμπτη πρωί)

Πράκτικερ. Κοπέλα με ανα-
στατωμένο ύφος λέει σε νεαρό 
που βρίσκεται παραδίπλα της:
«Συγνώμη, το μπλουζάκι σου 

είναι Stuff ή είσαι 
προσωπικό;»

(Μεταμόρφωση, Σάββατο πρωί)

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).

Το Εξώφυλλο μΑς 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο 

Γρηγόρης Μασούρας.  Γεννήθηκε 

στον Κάλαμο το 1993 και σπούδασε 

στη Σχολή Τουριστικών επαγγελ-

μάτων. Είναι αυτοδίδακτος καλλι-

τέχνης και η σειρά φωτογραφικών 

κολάζ «Animations In Reality» 

(cartoons που περιδιαβαίνουν στην 

Αθήνα) έχει προκαλέσει τεράστιο 

ενδιαφέρον στο Instagram.

ΕΚΛΟΓΕΣ 2015
Τελικά το διακύβευμα είναι αυτό: 

ψηλός ή κοντός;

ΝΟΒΑΚ ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ
Όλος ο πλανήτης μιλάει για τον μεγάλο νικητή 

του αμερικάνικου Open (εκτός από τις ελληνικές 
αθλητικές εκπομπές που ασχολούνται 

με τα μπουγαδόνερα του ποδοσφαίρου). 

ΕΥΑ ΑΣΔΕΡΑΚΗ
Μια Ελληνίδα από τη Χαλκίδα διεκπεραιώνει 

με αξιοζήλευτο τρόπο τη διαιτησία του 
παραπάνω αγώνα. Η πρώτη γυναίκα 

διαιτητής στον τελικό US Open.

ΑPIVITA «QUEEN BEE»
Ώρα για την πρώτη σου αντιγηραντική; Μην το 

ψάχνεις. Είναι η καλύτερη κρέμα της αγοράς.

ΕΝΩΣΗ ΤΡΟΛΕΤΑΡΙΩΝ
Υπάρχει και τέτοια ένωση!

ΤΟ ΠΙΟ ΑΝΤΙ-ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΣΛΟΓΚΑΝ
Άσε το θείο, πιάσε το τζόκερ.

 
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

- Μωρό μου, θα είμαστε μαζί για πάντα;
- Κοίτα, εγώ ψηφίζω στο χωριό, 

το μισό χρόνο θα λείπω.
(@Czymbragos)

ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
Πιο βρώμικοι δεν γίνεται. Περπατάς ένα τέταρτο 
και μετά τρέχεις για εμβολιασμό.

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Ο Πάνος Καμμένος δήλωσε ότι θα αποχωρήσει 
από την πολιτική, αν δεν μπει στη Βουλή. Το αυτό 
δήλωσε και η Χρυσηίδα Δημουλίδου. Αποχωρεί 
από τα ελληνικά γράμματα.

ΑΠΟΡΙΑ 
Μπορεί να μας διαβεβαιώσει κάποιος υπεύθυνα 
για την ακριβή ημερομηνία λήξης του φρέσκου 
γάλακτος;

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Παρά φύσιν - Ματώσαμε - Μόχθος - 
Υπερήφανο Όχι.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΨΙΝΑΚΗ
Ηλία, φτάνει, γύρνα πίσω στη σόουμπιζ. 
Χάνεις το στιλ σου στην πολιτική.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠHΣΕΩΝ
Όσο πιο συχνά διαψεύδονται, 
τόσο πιο πολλές φυτρώνουν.

Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Γράψτε 100 φορές τη φράση: «Το χρέος είναι 
παράνομο, μη νόμιμο, απεχθές, επονείδιστο, μη 
βιώσιμο».

Info-dieT
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Τάκης Γρηγοράκης, καλοκαίρι 1967 και 
καλοκαίρι 2015 στο άλσος Παγκρατίου
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ΠΟΣΟ ΚΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΙ;
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(17 ΣυμΠερΑΣμΑτΑ ενΟΣ ΚριΣιμΟυ ΚΑΛΟΚΑιριΟυ)

1) Στο 2ο Debate, ο Αλέξης 

Τσίπρας εμφανίστηκε 

με μαντιλάκι (pochette) 

στο σακάκι. Σε ποιο κοινό 

στόχευε;

α) Στου Πέτρου Κωστόπου-

λου 

β) Στους Gay 

γ) Στις Νεοδημοκράτισσες 

δ) Στου Σταύρου Θεοδωράκη 

ε) Στους Hipsters (τύπου 

ειρωνικό) 

στ) Στου Γιώργου Κατρού-

γκαλου

2) Η Ζωή Κωνσταντοπού-

λου στο διαφημιστικό spot 

της αλλάζει λάστιχο σε ένα 

κίτρινο Mini Cooper. Γιατί 

επέλεξε αυτό το χρώμα;  

α) Θυμίζει το TAXI του Λα-

φαζάνη

β) Δεν θυμίζει κανένα κόμμα 

/ είναι υπερκομματικό

γ) Κάνει καλύτερη αντίθεση 

με το μαύρο ταγέρ 

δ) Είναι vintage classic

 3) Ποια από τις δύο φω-

τογραφίες αποφέρει μεγα-

λύτερο εκλογικό όφελος 

στον Βαγγέλη Μεϊμαράκη; 

 5) Ποια είναι η πιο εντυ-

πωσιακή κίνηση που κάνει 

ο «τεμπέλης Δημόσιος 

Υπάλληλος» στο διαφημι-

στικό του Βασίλη Λεβέντη; 

α) Τη χειρονομία που δείχνει 

ότι «πέφτει το χρήμα»  

β) Το βλέμμα προς την πόρτα 

για να δει αν έρχεται κανείς 

γ) Το κάπνισμα 

6) Το χρέος για τη Zωή 

Κωνσταντοπούλου είναι 

«Αθέμιτο», «Παράνομο», 

«Επονείδιστο», «Απεχθές» 

και «Μη Βιώσιμο». Αν 

έπρεπε να προσθέσετε και 

ένα έκτο επίθετο, ποιο θα 

ήταν; 

α) Κατάπτυστο 

β) Ανάγωγο 

γ) Αμοραλιστικό 

δ) Ανάλγητο 

ε) Κλασαυχενιστικό 

στ) Βρωμερό

 7) Ποιον από τους τρεις 

θα ψηφίζατε;

8) Σε μια δήλωση 2΄ του Πα-

ναγιώτη Λαφαζάνη, πόσες 

φορές σάς φαίνεται πως 

αναφέρεται κατά μέσο όρο η 

λέξη «μνημόνιο» ή παράγω-

γά της (π.χ. «μνημονιακός», 

«αντιμνημονιακός» κ.ο.κ.); 

α) 20 φορές (μία φορά κάθε 

6΄́ ) 

β) 15 φορές (μία φορά κάθε 

8΄́ ) 

γ) 10 φορές (μία φορά κάθε 

12΄́ )

9) Αν κάνατε «αυτοτρολα-

ριστικό) διαφημιστικό στο 

στιλ της ΛΑΕ για τη Ραχήλ 

Μακρή, τι θα τη βάζατε να 

κάνει; 

α) Πασαρέλα (λόγω φωτο-

γράφισης σε περιοδικό) 

β) Να οδηγεί μερακλωμέ-

νη ακούγοντας Παντελίδη 

(λόγω δεδηλωμένων μουσι-

κών προτιμήσεων) 

γ) Να κάνει τατουάζ «Μολών 

Λαβέ» (λόγω τατουάζ με 

περικεφαλαία) 

δ) Να ψεκάζεται με Εvian 

(λόγω ψεκασμών)

10) Πόσα ευρώ βενζίνη 

βάζει η Λίνα, η ιδιωτική 

υπάλληλος, στο σποτ της 

Νέας Δημοκρατίας;  

α) 5 ευρώ 

β) 10 ευρώ 

γ) 20 ευρώ

11) Τα δύο μεγάλα κόμμα-

τα βρίσκονται στην ίδια 

περίπου θέση: Πρέπει 

να απαξιώνουν δημόσια 

το μνημόνιο, αλλά θα το 

εφαρμόσουν. Ποιο ρήμα 

ταιριάζει καλύτερα στην 

κοινή φράση τους «Εμείς 

θα ....... το Μνημόνιο»; 

α) ...λειάνουμε 

β) ...εξανθρωπίσουμε 

γ) ...ξεφύγουμε από 

δ) ...εκκεντροποιηθούμε από 

ε) ...παραλλάξουμε

 12) Ποιο σακάκι δείχνει 

πιο ενωτικό;

13) Ποιος θα έκανε το 

μεγαλύτερο καλό στον 

ΣΥΡΙΖΑ, αν αποχωρούσε; 

α) Ο Νίκος «θα συνεργα-

στούμε με τον Λαφαζάνη» 

Βούτσης 

β) Ο Αλέκος «ο Αλέξης δεν 

πρόλαβε να κολλήσει ένση-

μα» Φλαμπουράρης 

γ) Η Τασία «τα νησιά ωφελή-

θηκαν οικονομικά από τους 

μετανάστες» Χριστοδουλο-

πούλου

  14) Αυτή η φωτογραφία, 

είναι αληθινή η ψεύτικη; 

α) Αληθινή  

β) Ψεύτικη 

γ) Δεν έχει σημασία

 15) Ποιον αρχηγό πιστεύ-

ετε ότι παρακολουθούν/

αγκαλιάζουν οι παρακάτω 

οπαδοί; 

 16) Αν έπρεπε να αλλά-

ξει μουστάκι ο Βαγγέλης 

Μεϊμαράκης, ποιο θα του 

προτείνατε; 

 

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ
Αθροίζετε τους βαθμούς 
που παίρνετε ανάλογα με 
τις απαντήσεις σας
1) α=2, β=6, γ=5, δ=10, ε=1, 
στ=0   
2) α=2, β=4, γ=10, δ=1 
3) α=10, β=5 
4) Σωστή απάντηση: Στη 
φωτό ο μικρός δεν φοράει 
κομποσκοίνι = 10 
5) α=15, β=5, γ=2 
6) α=2, β=6, γ=10, δ=15, 
ε=1, στ=20 
7) α=5, β=5, γ=5 
8) α=20, β=10, γ=5 
9) α=2, β=10, γ=5, δ=20 
10) Σωστή απάντηση: α=20 
11) α=3, β=5, γ=2, δ=10, 
ε=15 
12) α=5, β=2, γ=10 
13) α=20, β=5, γ=10 
14) α=2, β=4, γ=20 
15) Σωστές επαντήσεις 
α: Τον Μεϊμαράκη, β: Τον 
Λεβέντη, γ: Τη Γεννηματά, 
δ: Τον κουτσούμπα, ε: Τον 
Τσίπρα. Για κάθε σωστή 
απάντηση παίρνετε 5 
βαθμούς. 
16) α=10, β=5, γ=20

Σ υ μ Π Ε ρ Α Σ μ Α Τ Α
210-180 βαθμούς 
δεν λένε ότι από τότε 
που βγήκε η επικοινωνία 
χάθηκε η συγγνώμη; Ε, για 
ανθρώπους σαν κι εσάς 
γράφτηκε. Συγχαρητήρια. 
Μπορείτε να γοητεύσετε 
την κοινή γνώμη. ακόμα 
και να παρακολουθήσετε 
πάνελ. 

179-160 βαθμούς 
Είστε από αυτούς που ανε-
βάζουν αναλύσεις των 400 
λέξεων στο Facebook, ε; 
και πιστεύετε ότι κάποιος 
τις διαβάζει; Συνεχίστε να 
το πιστεύετε

159-100 βαθμούς 
δεν το έχετε, αλλά αυτό 
δεν έχει καμία σημασία 
στον κόσμο της πολιτικής 
επικοινωνίας. αν κερδίσει 
ο υποψήφιός σας, μπορεί-
τε να λέτε ότι κερδίσατε. 
αν χάσει, μπορείτε να λέτε 
ότι έχασε.

Κάτω από 100 βαθμούς 
Ναι, για εσάς που δεν 
ξέρετε γιατί ψηφίζετε 
και πάτε και συμπαθείτε 
χωρίς λόγο τον ένα και τον 
άλλον, γίνεται όλη αυτή η 
βαβούρα σε κάθε εκλογές. 
και επειδή υπάρχετε εσείς, 
υπάρχει και η συνομοταξία 
των επικοινωνιολόγων. 
κανονικά θα έπρεπε να 
σας δίνουν ποσοστά.

Μετά από τόσες εκλογές και τόση έκθεση στην τοξική προεκλογική επικοινωνία, λογικά θα έχετε πλέον καταλάβει πώς παίζεται 
το παιχνίδι. Και θα μπορείτε να ερμηνεύσετε τα «σημάδια» που σας στέλνουν. Δηλαδή είστε πολύ κοντά στο να μπορέσετε 
να τα ανταποδώσετε. Με άλλα λόγια να γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της επικοινωνιακής κλωτσοπατινάδας, που για κάποιο 
απροσδιόριστο λόγο έχει μετατρέψει μια επαγγελματική ομάδα σε Προφήτες.

 4) Βρείτε τη διαφορά 

ανάμεσα στην αφίσα και 

στο διαφημιστικό spot των 

Ανεξάρτητων Ελλήνων. 

α)

α)

β)

β)

α)

α)

α)

β) γ)

α)

α)

β)

β)

β)

β)

γ)

γ)

γ)γ)

δ)

ε)



citizen
Του ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ

να δευτερόλεπτο φτάνει. Και πολύ λέω. Μερικά χιλιοστά του 
είναι αρκετά. Μετά μπορείς να αρχίσεις ένα ταξίδι στην αιωνι-
ότητα, ξεκινώντας από το νεκροτομείο, ή να ξοδέψεις τα χρόνια 

που σου μένουν κρατώντας τα κομμάτια σου μη σκορπίσουν. Κυριακή 
μεσημέρι. Αμέριμνος, χαλαρός. Ακούω πολιτική ανάλυση στο ραδιόφω-
νο. Το STOP ήταν πίσω από έναν πλάτανο. Ο δρόμος άγνωστος. Μπήκα 
στη διασταύρωση αμέριμνος. Και καρφώθηκα πάνω σε μία Μερσεντές. 
Αν είχα μπει χιλιοστά του δευτερολέπτου νωρίτερα, η Μερσεντές θα 
σταματούσε πάνω στο σώμα μου. Εναλλακτικά, μπορεί να βρισκόμουν 
στη θέση του οδηγού της Μερσεντές, όχι με τον τρόπο που θα ήθελα. 
Αυτό το σκέφτηκα μετά. Εκείνη τη στιγμή δεν κατάλαβα τίποτα. Είδα, 
απλώς, μία σκηνή σε fast forward μπροστά στα μάτια μου. Δεν είδα τη 
Μερσεντές. Είδα μία μαύρη κουρτίνα. Είμαι καλά επειδή φορούσα ζώνη, 
άνοιξε ο αερόσακος και το αυτοκίνητο συμπεριφέρθηκε υποδειγματικά. 
Ευτυχώς μια χαρά ήταν και ο Δημήτρης, ο άλλος πρωταγωνιστής του 
δράματος, το αθώο θύμα της επιπολαιότητάς μου. Μείναμε να κοιταζό-
μαστε πάνω σε μία μικρή θάλασσα από λάδια. Η κόρνα του αυτοκινήτου 
μου είχε κολλήσει. Κάτι σαν καπνός έβγαινε από τους αερόσακους. 
Γείτονες βγήκαν στα μπαλκόνια και είπαν ότι συνέχεια γίνονται δυ-
στυχήματα εκεί, έχουν σκοτωθεί άνθρωποι. «Γάμησέ τα, σίδερα είναι, 
μη δίνεις σημασία» μου είπε ο Δημήτρης. Εκείνος ζαλιζόταν. Εγώ ήθελα 
να κάνω εμετό. Τώρα που γράφω αυτό έχουν περάσει πέντε ώρες. Και 
έχω θέματα με την υπαρξιακή μου ηθική. Πρέπει να είμαι δυστυχής που 
συνέβη ή ευτυχής που δεν έπαθα τίποτα; Αν είχα μπει στο αυτοκίνητο 
ένα λεπτό αργότερα, ή νωρίτερα, πώς θα ήμουν τώρα; Είναι τελικά η ζωή 
μας θέμα χιλιοστών του δευτερολέπτου; Ναι, φυσικά και είναι. Είναι ένα 
μάρμαρο που φεύγει από το μπαλκόνι και σκάει στο κεφάλι σου ή στο 
πεζοδρόμιο δίπλα. Και όλα αυτά είναι τυχαία. Ας κοστίζουν ή ας σώζουν 
ζωές. Δεν έχει σημασία. Δεν χάλασε και ο κόσμος. Έχουμε υπερτιμήσει 
τις ζωές μας.

ποθέτω ότι ανάμεσά μας υπάρχουν αρκετοί με πολύ πιο σοβαρές 
εμπειρίες που τώρα χαμογελούν και σκάνε με τη ροζ φούσκα 
μου. Περιέργως δεν φοβάμαι να οδηγήσω. Το μόνο που με φο-

βίζει είναι ότι δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Να οδηγείτε, λοιπόν, 
όσο πιο καλά αυτοκίνητα μπορείτε. Πάντα με ζώνη. Και σιγά, σιγά. Ας 
είναι. Είναι σίγουρα τυχαίο, αλλά τη στιγμή της σύγκρουσης ο εκφωνη-
τής στο ραδιόφωνο έλεγε για την αμεσότητα του Βαγγέλη Μεϊμαράκη 
και το θετικό αντίκτυπο που έχει προς το εκλογικό σώμα. Θεωρητικά 
χάνει έναντι του Τσίπρα που, ως εθνικός κανακάρης, πουλάει το και-
νούργιο, κρατώντας το σφουγγάρι για να σβήνει το παλιό. Όμως αυτό 
δεν ισχύει για όλους. Υπάρχουν ψηφοφόροι που στο πρόσωπο του Μεϊ-
μαράκη βλέπουν το νοικοκύρη που θα συμμαζέψει το χάος. Σε άλλους 
θυμίζει καφετζή. Όπως κι αν τον δεις, είναι μία φυσιογνωμία που τυπώ-
νεται και σε καρικατούρα. Και ξέρετε τι σκέφτομαι; Ότι με εξαίρεση τον 
Σημίτη, που έδειχνε ένας κανονικός άνθρωπος που στις γιορτές παίρνει 
γλυκά και πάει επισκέψεις, συνήθως οι πρωθυπουργοί μας έχουν κάτι 
ακραίο επάνω τους. Ο Τσίπρας, ας πούμε, είναι η μετενσάρκωση του 
Ανδρέα και έχει μετατρέψει σε ελπίδα την πιο χυδαία μορφή του λαϊ-
κισμού. Κάποιοι το λένε χάρισμα αυτό. Μας τραβάει το εκκεντρικό, το 
ακραίο μάς σέρνει από τη μύτη. Είδατε πώς έκαναν γκελ τα σποτ της 
Λαϊκής Ενότητας και πώς συζητούνται οι γελοιότητες των ΑΝΕΛ; Αρ-
κετοί, όμως, τα λατρεύουν. Ακόμα και το ΚΚΕ, όταν κρεμάει πανό στα 
Προπύλαια, δημιουργεί θετικά ερείσματα σε κάποιους. Αντίστοιχα το 
Ποτάμι εκνευρίζει πολλούς για το «δήθεν» ύφος, όμως έχει και άλλους 
που θα ήθελαν να δουν τον Σταύρο να ντύνει με πουλόβερ τα δέντρα στο 
κέντρο της Αθήνας. Ψήφισα για πρώτη φορά πριν από τριάντα χρόνια. 
Όμως σε αυτές τις εκλογές κατάλαβα ότι, τελικά, δεν ψηφίζεις με βάση 
τον ιδεολογικό σου προσανατολισμό. Ψηφίζεις, κυρίως, με κριτήριο την 
αισθητική και το γούστο σου. Ψηφίζεις όπως ντύνεσαι. Η Παναγιά μαζί 
σας και Μπαμπά μην τρέχεις. ●
➜ giannakidis@protagon.gr

Και η Παναγιά μαζί σας

Έ

Υ
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«18 μήνες μεταρρυθμίσεις στη δημόσια 

διοίκηση» γράφει το banner στο site του 

Κυριάκου Μητσοτάκη και είναι από τους 

λίγους που –στην εποχή που η λέξη με-

ταρρύθμιση μεταφράζεται σε νέους φό-

ρους– έχει να επιδείξει μέτρα για μείωση 

κρατικών δαπανών και διοικητικές πράξεις 

για την καταπολέμηση της γραφειοκρατί-

ας. Το σίγουρο είναι ότι το έχει πληρώσει, 

αφού δεν ήταν λίγες οι φορές που ήρθε 

σε κόντρα με επαγγελματικές ομάδες και 

συνδικαλιστές. 

Γιατί κάποιος να ψηφίσει Ν∆ και να μη δώ-

σει την ευκαιρία στον ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνή-

σει, τώρα που έχει απαλλαγεί από στελέχη 

που φλέρταραν με τη δραχμή ή που ήταν 

απέναντι στις μεταρρυθμίσεις; 

Το πρόβληµα µε τον ΣΥΡΙΖΑ είναι διτ-
τό: από τη µία η πολιτική του φιλελεύ-
θερου πραγµατισµού που έχει ανάγκη η 
χώρα και επιτάσσει το πρόγραµµα είναι 
σε αντίθεση µε την ιδεολογία του. Από 
την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει ότι έχει 
ένα σηµαντικό τεχνοκρατικό έλλειµ-
µα  κυβερνησιµότητας. Ακόµα κι αν πί-
στευε κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε ιδε-
ολογία µέσα σε 17 ώρες, είναι αδύνατο 
να δεχθεί ότι ξαφνικά κατέστη ικανός 
να κυβερνήσει. Επί 7 µήνες η κυβέρ-
νηση –µε ελάχιστες εξαιρέσεις– πα-
ρέπαιε. Κρυµµένοι πίσω από τη δήθεν 

διαπραγµάτευση έκρυβαν κραυγαλέες 
ανεπάρκειες κάτω από το χαλί. Τώρα 
βγήκαν όλα στη φόρα. Και ο λογαρια-
σµός για τη χώρα µας από την κυβερνη-
τική ανεπάρκεια είναι ήδη τεράστιος, 
δυστυχώς. ∆εν τους αρµόζει δεύτερη 
ευκαιρία. 

Αρκετά από τα μέτρα του τρίτου μνημονίου 

είναι ίδια με αυτά των προηγούμενων. Ακό-

μα συζητάμε για την εφαρμογή του ενιαίου 

μισθολογίου, τις πρόωρες, τα ευγενή τα-

μεία κ.ά. Γιατί να πιστέψει κάποιος ότι η Ν∆ 

αυτή τη φορά θα τα εφαρμόσει, αφού δεν 

το έκανε όταν ήταν κυβέρνηση; 

Σε αντίθεση µε τον ΣΥΡΙΖΑ, το δείγ-
µα γραφής της κυβέρνησης Ν∆ - ΠΑ-
ΣΟΚ ήταν εντελώς διαφορετικό. Στο 
Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµι-
σης για παράδειγµα µέσα σε 18 µήνες 
δροµολογήσαµε όλες τις προβλεπόµε-
νες δράσεις για την εξυγίανση του κρά-
τους και ολοκληρώσαµε αρκετές από 
αυτές. Χρειαζόµασταν ακόµα 2 χρόνια 
δουλειάς –την οποία είχαµε προγραµ-
µατίσει στη λεπτοµέρειά της– για να 
ολοκληρωθεί η δραστική µεταρρύθµι-
ση του δηµόσιου τοµέα. Μας ανέκοψαν 
οι εκλογές και µετά ήλθε ο κ. Κατρού-
γκαλος και τα σάρωσε όλα. Κάτι ανά-
λογο έγινε και στους άλλους τοµείς. Θα 
µπορούσε ενδεχοµένως κανείς να µας 

κατηγορήσει ότι δεν προχωρήσαµε µε 
ακόµη µεγαλύτερη αποφασιστικότητα 
και ταχύτητα. Και αυτή είναι η αλήθεια. 
Υποκύψαµε και εµείς στις σειρήνες του 
λαϊκισµού µετά την ήττα στις Ευρωε-
κλογές. Αλλά η µεταρρυθµιστική µας 
επίδοση δεν µπορεί να συγκριθεί µε 
την οπισθοδρόµηση στο παλιό πελατει-
ακό µοντέλο που ο ΣΥΡΙΖΑ λυσσαλέα 
προώθησε.  

Ο ΣΥΡΙΖΑ επαναπροσέλαβε του 3.500 δη-

μοσίους υπαλλήλους που ήταν σε διαθεσι-

μότητα, αφαιρώντας από τον αριθμό των 

15.000 νέων προσλήψεων που μπορούσαν 

να γίνουν. Όσοι επαναπροσε-

λήφθησαν θα παραμείνουν; 

Είναι ταμπού η λέξη απολύσεις 

για το ∆ημόσιο; 
Οι δουλειές των ανθρώπων 
δεν µπορεί σε καµία περί-
πτωση να  είναι  οι παρά-
πλευρες απώλειες κοµµατι-
κών αντιδικιών. ∆εν θα πρέ-
πει συνεπώς να απολυθούν 
όσοι (κακώς) επανήλθαν. Ο 
κ. Κατρούγκαλος προέταξε 
την ικανοποίηση «πελα-
τών» του (µε την πολιτική 
αλλά και την επαγγελµατι-
κή έννοια του όρου) αντί να 
φροντίσει να συνεχίσει την 
προσπάθεια που είχαµε ξε-
κινήσει για να κάνουµε το 
κράτος πιο αποτελεσµατι-
κό. Υπάρχει ένα διετές πρό-
γραµµα δράσης που άφησα 
φεύγοντας από το Υπουργείο ∆ιοικη-
τικής Μεταρρύθµισης. Πιστεύω ότι η 
νέα κυβέρνηση θα πρέπει να επιδιώξει 
αµέσως την εφαρµογή του. Το ∆ηµό-
σιο είναι ο µεγάλος ασθενής της χώρας. 
Ταυτόχρονα είναι το εργαλείο εφαρ-
µογής των αναγκαίων  διαρθρωτικών 
αλλαγών. Με «κράτος Κατρούγκαλου», 
δυστυχώς, δεν πάµε πουθενά.

Η Ν∆ έκλεισε το μάτι στους αγρότες σχετι-

κά με τη φορολογία. Έχετε μιλήσει για νέα 

αγροτική επιχειρηματικότητα και ανταγω-

νιστικές καλλιέργειες, ωστόσο διαχρονικά 

οι αγρότες απαλλάσσονται από φόρους 

και πληρώνουν υποδεκαπλάσιες εισφο-

ρές, δεν είναι άδικο πάντα κάποιοι να τη 

γλιτώνουν και να πληρώνουν τα συνήθη 

υποζύγια; 

Όλοι πρέπει να συνδράµουµε την εθνι-
κή προσπάθεια εξόδου από την κρίση. 
Όλα τα εισοδήµατα πρέπει να φορολο-
γηθούν και αυτά των αγροτών βεβαίως. 
Αυτό πρέπει να γίνει δίκαια όµως. Έχω 
προτείνει τη σύναψη ενός Συµφώνου 
∆ίκαιης Κατανοµής Βαρών το οποίο 
θα διασφαλίσει αφενός τη διαφάνεια, 
αφετέρου τη δικαιοσύνη στις σχέσεις 
κράτους-πολιτών. ∆εν είναι δυνατό να 
καταβάλουµε 600.000.000 ευρώ το 

χρόνο στο ταµείο συντάξε-
ων της ∆ΕΗ και ταυτόχρονα 
να στερούµε πόρους από ι-
δρύµατα που πασχίζουν να 
εξασφαλίσουν µια στοιχει-
ώδη ποιότητα ζωής σε παι-
διά µε ειδικές ανάγκες. ∆εν 
µπορεί να καθορίζονται τα 
ισοδύναµα µέτρα ανάλογα 
µε τη δύναµη και την πο-
λιτική επιρροή συνδικαλι-
στών. ∆εν µπορεί να «προ-
στατεύονται» πληθυσµια-
κές οµάδες για ψηφοθη-
ρικούς λόγους. Οι αγρότες 
θα φορολογηθούν, λοιπόν. 
∆ίκαια, όµως.  Όσον αφο-
ρά στους νέους αγρότες και 
στις µη επιδοτούµενες καλ-
λιέργειες, η φορολογία τους 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε 
να διασφαλίζεται η  διεθνής 

ανταγωνιστικότητα της παραγωγής. 

Τι απαντάτε σε όσους κατηγορούν τη Ν∆ 

ως «παλιό»; 

Ότι ο χαρακτηρισµός είναι κενός πο-
λιτικού περιεχοµένου. Αν εννοούν ότι 
η Ν∆ πάντα χρειάζεται ανανέωση και 
εκσυγχρονισµό, θα συµφωνήσω. Στην 
πολιτική µακροηµερεύουν εκείνα τα 
κόµµατα αρχών και αξιών που ακόµα 
και όταν δεν καθορίζουν τα ίδια τις ε-
ξελίξεις, καταφέρνουν να τις παρακο-
λουθούν και να προσαρµόζονται στις 
απαιτήσεις των καιρών. Έτσι άλλωστε η 
Ν∆ έφτασε ως εδώ!  A

ΚύΡιάΚΟσ μΗΤσΟΤάΚΗσ
Με «κράτος Κατρούγκαλου» 

δεν πάµε πουθενά
Της ΚΑτΕριΝΑσ ΠΑΝΑΓοΠουΛου
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°ÁÆ¹¢¹º¹¿Á

εκλόγες

20/9
2015

εκλόγες

20/9
2015

¶ιäÜσεις στα αραâικά από τον ΑõÜνα 9,84 
Κάθε μέρα στις 9 το βράδυ ο Αθήνα 9,84 (στους 98,3) μεταδίδει ένα 15λεπτο δελτίο ειδήσε-
ων στα αραβικά, σε μια προσπάθεια να ενημερωθούν οι πρόσφυγες για τα κέντρα φιλοξενί-
ας, τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, τις ανακοινώσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται από τις 
ελληνικές αρχές, καθώς και νέα από την Ευρώπη και τις άλλες χώρες υποδοχής. Το δελτίο 
αναμεταδίδεται και κάθε πρωί στις 6. Οπότε, αν έρχεστε ή έρθετε σε επαφή με πρόσφυγες 
μπορείτε να τους ενημερώσετε. 
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Μπορεί να έχασε τη μάχη για την προε-

δρεία του ΠΑΣΟΚ, αλλά το όνομά του συνε-

χίζει να παίζει σε κάθε συζήτηση που γίνε-

ται για την ανασυγκρότηση της κεντροα-

ριστεράς. Ο ίδιος δείχνει επικεντρωμένος 

στην προεκλογική μάχη του ΠΑΣΟΚ, ιδίως 

τώρα που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν να 

προσεγγίζει την τρίτη θέση. Παρόλα αυτά 

συνεχίζει να μη φοβάται το πολιτικό κό-

στος, λέγοντας δυσάρεστες αλήθειες.

Γιατί κάποιος να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ στις 20 Σε-

πτεμβρίου και να μη δώσει την ευκαιρία 

σε μία ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση να 

προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις που πρέ-

πει χωρίς να είναι δέσμια προσκομμάτων 

ενός εταίρου; 

Όλα δείχνουν πως η αυτοδυναµία δεν 
είναι εφικτή για κανέναν. Επιπλέον, 
τα τελευταία έξι χρόνια αποδείχθηκε 
περίτρανα πως κανείς δεν µπορεί να 
τα καταφέρει µόνος του να βγάλει τη 
χώρα από το αδιέξοδο, αφήνοντας στο 
περιθώριο της ανοχής ή στην εύκολη 
αντιπολίτευση τις άλλες πολιτικές δυ-
νάµεις. Χρειάζεται δέσµευση και ενερ-
γή υποστήριξη από όλους µας, από όλες 
τις δυνάµεις του δηµοκρατικού τόξου, 
σε ένα σχέδιο διαρθρωτικών αλλαγών 
και µεταρρυθµίσεων που θα υλοποιη-
θεί από µία σταθερή κυβέρνηση τετρα-
ετίας. Το ΠΑΣΟΚ είναι αφοσιωµένο σε 
αυτό το στόχο και θα τον υπηρετήσει µε 
συνέπεια και εντιµότητα. Ενισχύοντας 
τη ∆ηµοκρατική Συµπαράταξη, οι πολί-
τες θα συµβάλουν ώστε αυτή να αποτε-
λέσει έναν ισχυρό πόλο προοδευτικής 
διακυβέρνησης, που θα επιβάλει τη συ-

νεργασία, µε αποτελεσµατικότητα και 
σταθερότητα. 

Την επομένη των εκλογών η κυβέρνηση 

θα πρέπει να εφαρμόσει το τρίτο μνημόνιο. 

Τι θα κάνετε στο θέμα του ασφαλιστικού, 

του ΦΠΑ, των αγροτών; Με δεδομένο ότι 

κάποια πράγματα είναι ήδη ψηφισμένα και 

δεν υπάρχουν περιθώρια ελιγμών. Θα επα-

ναδιαπραγματευτείτε; 
Το Αριστερό Μνηµόνιο Τσίπρα αποτε-
λείται από στόχους κοινής αποδοχής, 
αλλά και από ένα δηµοσι-
ονοµικό µείγµα πολιτικής 
για την επίτευξή τους, µε το 
οποίο εµείς δεν συµφωνού-
µε γιατί δεν είναι εφικτό. 
∆εν µπορεί να λειτουργήσει 
ένα πρόγραµµα µε 95% φό-
ρους και 5% µείωση δαπα-
νών. Παραµένοντας, λοιπόν, 
προσηλωµένοι στους στό-
χους, θα αλλάξουµε αυτό το 
µείγµα πολιτικής, αξιοποι-
ώντας τις δυνατότητες που 
µας παρέχουν η ευρωπαϊκή 
χρηµατοδότηση, το ΕΣΠΑ 
και οι υπόλοιπες ενισχύσεις 
που πρέπει και µπορούµε να 
διεκδικήσουµε, ώστε να δη-
µιουργήσουµε ανάπτυξη για 
τη χώρα και θέσεις εργασίας για τους 
πολίτες, ανταποκρινόµενοι παράλληλα 
στις υποχρεώσεις µας. Η στοχοποίηση 
του ιδιωτικού τοµέα θα σταµατήσει, α-
φήνοντας τη θέση της στην ενίσχυση 
της καινοτοµίας και της υγιούς επιχει-
ρηµατικότητας. Έτσι θα παραχθεί ξανά 

πλούτος στη χώρα. 

Το πρόβλημα των μεταναστευτικού έχει 

αναδειχθεί σε κορυφαίο το τελευταίο δι-

άστημα. Τι  πρέπει να γίνει; Είστε ενάντια 

στο άνοιγμα της Αμυγδαλέζας; 

Μέσα σε λίγες µόνο ηµέρες, η υπηρεσι-
ακή κυβέρνηση κατάφερε να δηµιουρ-
γήσει µία νέα πραγµατικότητα στο θέµα 
αυτό. Η πρώτη και κυριότερη κίνηση, 
η διεκδίκηση και αξιοποίηση των ευ-
ρωπαϊκών κονδυλίων που βρίσκονται 

–ήδη από καιρό, αλλά ξε-
χασµένα!– στη διάθεση της 
Ελλάδας για το σκοπό αυτό. 
Η δηµιουργία ενός αξιόπι-
στου µηχανισµού υποδοχής 
και καταγραφής. Η εκµε-
τάλλευση κάθε δυνατότητας 
προσωρινής φιλοξενίας µε 
ανθρώπινους όρους και µε 
επάρκεια. Η στενή συνερ-
γασία µε τους Ευρωπαίους 
εταίρους µας, αντί της α-
νούσιας αντιπαράθεσης, σε 
κάθε στάδιο της διαδικασί-
ας. Η τήρηση της διεθνούς, 
ευρωπαϊκής και ελληνικής 
νοµοθεσίας, µε πνεύµα αλ-
ληλεγγύης και ανθρωπιάς. 

Μιλάμε διαρκώς για μείωση δαπανών, αλ-

λά ακόμα το πολιτικό σύστημα προστατεύ-

ει την ιερή αγελάδα του δημοσίου. Εσείς θα 

συμφωνούσατε σε μείωση του δημόσιου 

τομέα και απολύσεις; 
Οι απολύσεις δεν είναι πρώτη επιλογή 
για κανέναν. Ας ξεκινήσουµε σταµα-

τώντας την ανεξέλεγκτη διόγκωση του 
δηµόσιου τοµέα. Αξιολογώντας και επι-
βάλλοντας αξιοκρατία σε κάθε δοµή, το-
µέα, πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα. Έχω πει πως η σύνταξη δεν µπορεί 
να είναι µονόδροµος για την έξοδο από 
το δηµόσιο. Έχω πει όµως επίσης πως οι 
καλοί υπάλληλοι, οι αποτελεσµατικοί 
υπάλληλοι, οι µορφωµένοι, συνεπείς, 
παραγωγικοί υπάλληλοι του δηµοσίου 
τοµέα οφείλουν να αναδεικνύονται, να 
εξελίσσονται, να ανταµείβονται. Να α-
ξίζει τον κόπο να εργάζεται κανείς στο 
δηµόσιο – και να εργάζεται καλά. 

Είδαμε στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας την 

προσπάθεια συμβολισμού της επανασυ-

σπείρωσης της κεντροαριστεράς. Τι φταίει 

όμως και ακόμα ο χώρος σας παραμένει 

κατακερματισμένος; 
Αυτό µένει να αποδειχθεί στις εκλογές. 
Θεωρώ πως το αποτέλεσµα θα αναδείξει 
την ενότητα και τη δυναµική του χώρου 
µας, όπως αυτή µπολιάζεται και από α-
νανεωτικές κινήσεις της κεντροαριστε-
ράς, αλλά και ενισχύεται από την επι-
στροφή συντρόφων µας που είχαν απο-
σκιρτήσει ή αποµακρυνθεί τα τελευταία 
χρόνια ή τους τελευταίους µήνες. Έχου-
µε ανάγκη και τη σοφία της εµπειρίας 
του παρελθόντος και το δυναµισµό µίας 
νέας πολιτικής γενιάς για το µέλλον. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ έτεινε χείρα συνεργασίας στο ΠΑ-

ΣΟΚ. Θα θέτατε όρους και ποιους; 

Η χώρα έχει ανάγκη από σταθερή κυ-
βέρνηση Εθνικής Ενότητας µε ορίζοντα 
4ετίας. Μετά τις εκλογές, ούτε ο κ. Τσί-
πρας ούτε ο κ. Μεϊµαράκης θα µπορούν 
να κρυφτούν πίσω από το αποτέλεσµα. 
Οφείλουν να δεσµευθούν, για το καλό 
της πατρίδας. Έχουµε όλοι υποχρέωση 
να προχωρήσουµε σε µία προγραµµα-
τική συµφωνία 4ετίας, που θα διασφα-
λίζει ένα ξεκάθαρο σχέδιο µεταρρυθµί-
σεων και διαρθρωτικών αλλαγών, ώστε 
η οικονοµία µας να ανακάµψει, να γίνει 
ξανά ανταγωνιστική, δηµιουργώντας 
θέσεις εργασίας και ένα δυναµικό κοι-
νωνικό κράτος. Το ΠΑΣΟΚ και η ∆η-
µοκρατική Συµπαράταξη είναι η µόνη 
δύναµη που µπορεί να επιβάλει αυτή 
τη συνεργασία. Γι’ αυτό η ψήφος στο 
ΠΑΣΟΚ είναι η χρήσιµη ψήφος: για να 
έχει η επόµενη διακυβέρνηση της χώ-
ρας προοδευτικό πρόσηµο, απέναντι 
στην αριστερή και δεξιά συντήρηση και 
το λαϊκισµό. Αλλά και για να έχει η ε-
πόµενη κοινοβουλευτική περίοδος τη 
σφραγίδα της σοσιαλδηµοκρατίας ως 
τρίτης εντολής, και όχι το στίγµα του 
νεοναζιστικού µορφώµατος της Χρυσής 
Αυγής. A

ΟΔύσσεάσ ΚΩΝσΤάΝΤιΝΟπΟύΛΟσ
Απέναντι στην αριστερή και δεξιά συντήρηση και το λαϊκισµό

της ΚΑτΕριΝΑσ ΠΑΝΑΓοΠουΛου
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Πολιτική

Η προεκλογική εκστρατεία συνέβαλε στην 

πολιτική απομυθοποίηση. Αρκετοί από 

τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης 

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τους μύ-

θους στους οποίους στήριξαν την πολιτική 

τους άνοδο. Το ερώτημα είναι αν μέσα από 

αυτή τη διαδικασία της απομυθοποίησης 

θα προκύψει μια νέα ωριμότητα που θα 

οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα ή θα 

οδηγηθούμε σε νέες αποτυχίες και στον 

απόλυτο κυνισμό. 

Χάσαμε το αντιμνημόνιο
υτή την προεκλογική περίοδο χά-

σαμε το αντιμνημόνιο σαν εναλ-

λακτική πρόταση εξουσίας. Οι 

αντιμνημονιακές δυνάμεις συνε-

χίζουν βέβαια την προσπάθειά τους αλλά 

κινούνται στο περιθώριο των εξελίξεων 

και δεν έχουν τίποτα κοινό μεταξύ τους. Η 

Χρυσή Αυγή, το ΚΚΕ, η Λαϊκή Ενότητα και 

μερικές άλλες πολιτικές δυνάμεις διαχει-

ρίζονται ένα 20% του ελληνικού λαού που 

με δική τους ευθύνη έχει γυρίσει την πλάτη 

στην πραγματικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως εγκα-

τέλειψε την αντιμνημονιακή προσπάθεια 

και αναγνώρισε μέσω του τρίτου προγράμ-

ματος-μνημονίου που έχει την υπογραφή 

Τσίπρα ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος αντι-

μετώπισης της κρίσης. Η απομυθοποίηση 

σε ό,τι αφορά το αντιμνημόνιο δεν λύνει 

βέβαια τα προβλήματα, δημιουργεί όμως 

μεγαλύτερες πολιτικές και κοινωνικές δυ-

νατότητες αντιμετώπισής τους. 

Αντίο στην παροχολογία
Ύστερα από την κυβερνητική εμπειρία του 

ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ οι πολίτες δεν είναι 

πρόθυμοι να δεχτούν παραλλαγές του «τα 

λεφτά υπάρχουν». Αντί για 13η σύνταξη 

στους χαμηλοσυνταξιούχους άνοιξε ένας 

νέος, οικονομικά αναπόφευκτος, κύκλος 

περιορισμού των συντάξεων. Αντί για μεί-

ωση της φορολογίας για τα νοικοκυριά, τις 

επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους είχαμε 

σημαντική αύξησή της. Αντί για κατάργηση 

του ΕΝΦΙΑ και άλλων ειδικών φόρων είχαμε 

τη μονιμοποίησή τους. 

Είναι τέτοια η απόσταση μεταξύ της παροχο-

λογίας που έδωσε τη νίκη στον ΣΥΡΙΖΑ στις 

εκλογές του Ιανουαρίου και της πραγματι-

κότητας που διαμόρφωσε η πολιτική της 

κυβέρνησης Τσίπρα ώστε δυσφημίστηκαν 

για πολλά χρόνια οι πολιτικοί που προσεγγί-

ζουν τους ψηφοφόρους σε αυτή τη βάση. 

Μεϊμαράκης και Τσίπρας δίνουν τη μάχη για 

την εκλογική πρωτιά αποφεύγοντας την α-

κατάσχετη παροχολογία του παρελθόντος. 

Πρόκειται για ένα σημαντικό κέρδος για το 

πολιτικό σύστημα, το οποίο ό-

μως θα πρέπει να αξιοποιηθεί 

αμέσως μετά τις  εκλογές για να 

δημιουργηθεί μια νέα πολιτική 

και στη συνέχεια οικονομική 

δυναμική. 

Χωρίς σκίσιμο 
και παράκαμψη
Στο καλάθι των αχρήστων πε-

τάχτηκαν αυτή την εκλογική 

περίοδο και τα σχέδια για σκίσι-

μο και παράκαμψη του μνημο-

νίου. Τώρα όλοι δέχονται ότι θα 

κριθούμε στη βάση της εφαρ-

μογής του τρίτου προγράμμα-

τος-μνημονίου, το οποίο πρό-

τεινε η κυβέρνηση Τσίπρα και εγκρίθηκε 

στη Βουλή από μία ευρύτατη πλειοψηφία. 

Η παρουσίαση από τον ΣΥΡΙΖΑ του λεγό-

μενου παράλληλου προγράμματος μοιάζει 

περισσότερο με μία τελευταία προσπάθεια 

επικοινωνιακού αποπροσανατολισμού πα-

ρά με έμπρακτη αμφισβήτηση της δύσκο-

λης προσαρμογής στην οποία δεσμεύτηκε 

ο κ. Τσίπρας μέσω του τρίτου προγράμμα-

τος-μνημονίου. Ιδιαίτερα θετικές κρίνω 

τις δηλώσεις του κ. Μεϊμαράκη, ο οποίος 

δεσμεύεται ότι θα αντιμετωπίσει ορισμένα 

λάθη και υπερβολές του νέου μνημονίου 

μόνο μέσα από τις οικονομικές δυνατότη-

τες που θα εξασφαλίσει ενδε-

χόμενη βελτίωση των επιδό-

σεων της οικονομίας και της 

δημοσιονομικής διαχείρισης 

πέρα από αυτά που προβλέπει 

το νέο πρόγραμμα. Όπως υπο-

γράμμισε κατά τη διάρκεια της 

τηλεοπτικής αντιπαράθεσής 

του με τον κ. Τσίπρα, τους επό-

μενους 12 μήνες πρέπει να απο-

καταστήσουμε την αξιοπιστία 

της χώρας και να ξεπεράσουμε 

τους οικονομικούς και δημοσι-

ονομικούς στόχους που έχουν 

τεθεί για να μπορέσουμε στη 

συνέχεια να επιτύχουμε βελτί-

ωση τους μείγματος της οικο-

νομικής πολιτικής που έχει αποφασιστεί. 

Χωρίς αν τιμνημόνιο σαν εναλ λακτική 

πρόταση εξουσίας, χωρίς παροχολογία 

και χωρίς θεωρίες σκισίματος και μαγικής 

παράκαμψης του μνημονίου, αυτή η προε-

κλογική αναμέτρηση διαφέρει από τις προ-

ηγούμενες.  A

Χωρίς αντίμνη-
μόνίό ςαν εναλ-

λακτίκη πρόταςη, 
Χωρίς παρόΧόλό-

γία καί θεωρίες 
ςκίςίματός τόυ 

μνημόνίόυ, αυτη 
η πρόεκλόγίκη 

αναμετρηςη δί-
αφερεί από τίς 
πρόηγόυμενες  

Οι μύθΟι πΟύ χάσάμε
Του ΓιώρΓου Κυρτσου

Α
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Η πλήρης και άνευ όρων συνθηκολόγηση 

του Αλέξη Τσίπρα στις απαιτήσεις των δα-

νειστών ήταν νίκη για τη χώρα και ήττα για 

τον ΣΥΡΙΖΑ. Νίκη για τη χώρα, αφού απο-

φύγαμε –προσωρινά, έστω– την οριστική 

απομάκρυνσή μας από την Ευρώπη και το 

μόνιμο υποβιβασμό μας στην κατηγορία 

των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής.

ττα για τον ΣΥΡΙΖΑ αφού µε 
την υπογραφή της συµφωνίας 
έσκασε η «φούσκα» που έφε-

ρε το κόµµα αυτό από το περιθώριο της 
πολιτικής ζωής στην εξουσία (µαζί µε 
τους ακροδεξιούς συµµάχους του). Η 
πρόσφατη διάσπαση είναι το πρώτο σύ-
µπτωµα αυτής της ήττας. Έπονται άλλα.
Οι δηµαγωγικές ανοησίες που τόσο πο-
λύ άρεσαν σε τόσο πολύ κόσµο – ότι το 
Μνηµόνιο σκίζεται από έναν πρωθυ-
πουργό (αρκεί να µην είναι «δοσίλο-
γος»), ότι η λιτότητα καταργείται µε έ-
ναν και µόνο νόµο, ότι ο Σόιµπλε τρέµει 
µην τυχόν και φύγει η Ελλάδα από το 
ευρώ, ότι ο Πούτιν (και οι Κινέζοι, και 
οι διάδοχοι του Τσάβες) είναι έτοιµοι να 
µας χαρίσουν δισεκατοµµύρια ή έστω να 
µας δανείσουν µε καλύτερους όρους – 
αποδείχθηκαν αυτό που ήταν από την 
αρχή: παραµύθια.
Επικίνδυνα παραµύθια, όµως. Ως πρω-
θυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας δεν ευθύ-
νεται µόνο για τις καταστροφικές επι-
λογές προσώπων, τύπου Βαρουφάκη ή 
Κωνσταντοπούλου, που σήµερα έχουν 
αποχωρήσει (όπως λέει το νέο βολικό 
παραµύθι που προσπαθεί να πουλήσει).
Ευθύνεται επίσης γιατί έκανε υπουρ-
γό Άµυνας τον Καµµένο, ο οποίος λί-
γες µέρες πριν το δηµοψήφισµα έφτασε 
στο σηµείο να δηλώσει ότι «Οι  Ένοπλες 
∆υνάµεις της χώρας διασφαλίζουν τη 
σταθερότητα στο εσωτερικό» χωρίς ο 
αριστερός µας πρωθυπουργός που στε-
κόταν δίπλα του να αισθανθεί την παρα-
µικρή ενόχληση.
Ευθύνεται γιατί έκανε ΥΠΕΞ τον Κο-
τζιά, τον θεωρητικό της «πατριωτικής 
αριστεράς» και της δήθεν διεθνούς συ-
νωµοσίας που δήθεν έκανε τη χώρα µας 
«αποικία χρέους», που από υµνητής 
του Γιαρουζέλσκι και του Μπρέζνιεφ 
µεταλλάχθηκε σε υµνητή του Πούτιν, 
διατηρώντας ως κοινό παρονοµαστή το 
µίσος για τις δυτικές δηµοκρατίες.
Αλλά ο Τσίπρας ευθύνεται και για την πε-
ριφρόνησή του στους δηµοκρατικούς κα-
νόνες, µε τα καθηµερινά διαγγέλµατά του 
και τις άλλες αλχηµείες που έκαναν το 
Συµβούλιο της Ευρώπης 41 χρόνια µετά 
την πτώση της δικτατορίας να ξανασχο-
ληθεί µε τη δηµοκρατία στην Ελλάδα.
Ευθύνεται, τέλος, για το βαθύ αντι-
ευρωπαϊσµό του, για τα δουλοπρεπή 
ανοίγµατα στον Πούτιν, µε αποκορύ-

φωµα τη δήλωσή του «Είµαστε λαός της 
θάλασσας που δεν φοβάται να ανοιχτεί 
σε µεγάλα πελάγη, σε καινούργιες θά-
λασσες, προκειµένου να φτάσουµε σε 
νέα και πιο ασφαλή λιµάνια» στην Αγία 
Πετρούπολη λίγο προτού προκηρύξει το 
µοιραίο δηµοψήφισµα.
Όλα αυτά οι δηµοκρατικοί πολίτες δεν 
µπορούν να τα ξεχάσουν. Όπως δεν 
µπορούν να ξεχάσουν την εµπρηστική 
ρητορική της περιόδου 2010-2014, το 
κήρυγµα µίσους («δοσίλο-
γοι», «προδότες», «γερµανο-
τσολιάδες»), το τοξικό δηλη-
τήριο που χύθηκε µε ψυχρό 
υπολογισµό και σε τεράστιες 
δόσεις από πάνω προς τα κά-
τω (από τα µπαλκόνια και από 
τα µικρόφωνα στις πλατείες 
και στους δρόµους). Το δηλη-
τήριο αυτό εξακολουθεί ακό-
µη και σήµερα να κυλά στις 
φλέβες της κοινωνίας και να 
τη διχάζει.
Απλά «λάθη» είναι όλα αυ-
τά; Ή µήπως ανοιχτά φλερτ 
µε την εκτροπή, από το δηµο-
κρατικό καθεστώς και τον ευ-
ρωπαϊκό προσανατολισµό της 
χώρας – και µάλιστα φλερτ 
που παρά λίγο να ολοκληρωθούν; Φο-
βάµαι το δεύτερο. Πίσω από τον τρόπο 
που πολιτεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται 
ένα ολόκληρο σύνολο αντιλήψεων και 
νοοτροπιών, οι οποίες συγκροτούν το 
σκληρό πυρήνα της πολιτικής συγκρό-
τησης του ΣΥΡΙΖΑ και της ηγετικής του 
οµάδας. Με ή χωρίς Λαφαζάνη.

Λένε µερικοί: «Ας τα αφήσουµε αυτά. 
Το θέµα είναι τώρα τι κάνουµε». Συµ-
φωνώ. Η χώρα δεν πρόκειται να βγει 
από την κρίση εάν πρώτα δεν αλλάξει 
σελίδα. Εάν δεν αποκατασταθεί η οµα-
λότητα. Εάν δεν καταλαγιάσουν τα πο-
λιτικά πάθη, εάν δεν αποµονωθούν οι 
ακραίες φωνές.
Μόνο που για να γυρίσουµε σελίδα θα 
πρέπει να διδαχθούµε από όσα συνέ-
βησαν τα τελευταία 5 χρόνια, όχι απλώς 

να τα ξεχάσουµε. Θα πρέ-
πει όσοι ευθύνονται για το 
διχασµό να αναγνωρίσουν 
την ευθύνη τους. Και µετά 
να προσπαθήσουν να πεί-
σουν τους πολίτες ότι έχουν 
αλλάξει µυαλά. Με πράξεις, 
όχι µε λόγια.
∆ιαφορετικά, η συνεργασία 
στην οποία θα στηρίζεται 
η επόµενη κυβέρνηση δεν 
θα είναι ειλικρινής. Και για 
αυτό δεν θα µπορέσει να µα-
κροηµερεύσει, ούτε φυσικά 
να πετύχει κάτι αξιόλογο. 
Και τότε βέβαια θα ξανα-
µπούµε στη δίνη από την ο-
ποία σήµερα προσπαθούµε 
να βγούµε: πολιτική αστά-

θεια, οικονοµική παράλυση, κοινωνική 
τελµάτωση, σενάρια GREXIT.
Για αυτό λοιπόν: Συµφιλίωση, ναι. Λή-
θη, όχι.

* Ο Μ.Μ. διδάσκει στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών και είναι υποψήφιος µε Το Ποτάµι στο ψη-
φοδέλτιο Επικρατείας.

ΦΛεΡΤάΡΟΝΤάσ με ΤΗΝ εΚΤΡΟπΗ
Tου ΜΑΝου ΜΑτσΑΓΓΑΝΗ

Ή

η εμπρηςτίκη 
ρητόρίκη της πε-
ρίόδόυ 2010-2014 

(ÇδόςίλόγόίÈ, 
ÇπρόδότεςÈ, 

Çγερμανότςόλία-
δεςÈ), τό τό¥ίκό 
δηλητηρίό πόυ 

Χυθηκε, ε¥ακό-
λόυθεί να κυλα 

ςτίς φλεµες της 
κόίνωνίας καί να 

τη δίΧα·εί

Ακόμη κι αν δεν είχαν συμβεί όσα συνέ-

βησαν τους τελευταίους μήνες, ακόμη 

και αν δεν είχαν λεχθεί όσα ειπώθηκαν 

τα τελευταία χρόνια, θα αρκούσε η  συ-

μπόρευση του Αλέξη Τσίπρα με τον Πά-

νο Καμμένο για να διαπιστώσει κανείς 

ότι πίσω από τα  λόγια και την αριστερή 

ηθικολογία κρύβεται μία καλοσχεδια-

σμένη μεθόδευση και ένας ψυχρός υπο-

λογισμός.

πως αποκαλύφθηκε, ακόμη και 

στον πλέον εύπιστο οπαδό τους, 

η αντιμνημονιακή ρητορεία  και 

ο λόγος του μίσους ήταν μια καλοσχε-

διασμένη παράσταση με σκοπό την κα-

τάκτηση και τη διανομή της εξουσίας. 

Όλα όσα ακούγαμε τόσα χρόνια για προ-

δότες, γερμανοτσολιάδες και μερκελι-

στές δεν ήταν παρά μόνο τα λόγια του 

σεναρίου που με πολύ δάκρυ και οργή 

ερμήνευσαν οι πρωταγωνιστές.

Όσο πιο πολλοί υιοθετούν και διακινούν 

μια εξωπραγματική θεωρία, τόσο ευκο-

λότερα γίνεται πιστευτή. Τσίπρας και 

Καμμένος λειτουργούσαν σαν ενισχυτές 

ο ένας του άλλου. Ο ένας άνοιγε το δρό-

μο και ο άλλος βάδιζε προς την εξουσία. 

Το συνοικέσιο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στηρίχτη-

κε σε μια ανταλλαγή που είχε ξεκινήσει 

πριν από χρόνια. Μέρος της Αριστεράς 

ασπάστηκε τον εθνικισμό, που παλιό-

τερα χρησιμοποιούσε μόνο η ∆εξιά και, 

σε αντάλλαγμα, μέρος της ∆εξιάς γοη-

τεύτηκε από τον αντιαμερικανισμό, που 

έπειτα έγινε αντιδυτικισμός για να κα-

ταλήξει στον αντιγερμανισμό. Όλα τα 

παραπάνω ήταν εκδοχές μιας διαχρονι-

κής αντίληψης που αναζητά πάντα κά-

ποιους ξένους για να ρίξει την ευθύνη 

για ό,τι κακό συμβαίνει στην Ελλάδα. Μια 

αντίληψη που στα χρόνια της οικονομι-

κής κρίσης έ- γινε μαζική 

δεισιδαι- μονία.

Τι εΝΩΝει 
ΤσιπΡά - 
ΚάμμεΝΟ
Του σΠυρου ΒΛΕτσΑ

εκλόγες

20/9
2015
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Όταν ήρθαν στην εξουσία Τσίπρας και 

Καμμένος απολάμβαναν την κατάκτησή 

της και δεν είχαν κανένα πρόβλημα στη 

μοιρασιά. Παρότι τα ταμεία ήταν εντελώς 

άδεια ο Τσίπρας ενέκρινε την ανακατα-

σκευή των παλιών πολεμικών αεροπλά-

νων κόστους 500 εκ. δολαρίων, που οι 

προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν παγώ-

σει, αλλά ο Καμμένος την προχώρησε από 

τις πρώτες μέρες της υπουργίας του.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η αποδοχή 

από τον πρώην πρωθυπουργό της αποχής 

των ενόπλων δυνάμεων από την παροχή 

βοήθειας στους πρόσφυγες, προφανώς 

για να μη χαλάσει το προφίλ του πρώην υ-

πουργού. Ο δήμαρχος της Αθήνας Γιώργος 

Καμίνης είχε καταγγείλει την απροθυμία 

να παραχωρηθούν εγκαταλελειμμένα ή υ-

πολειτουργούντα στρατόπεδα. Η έκταση 

της ανοχής του Τσίπρα στον Καμμένο φά-

νηκε μόλις ανέλαβε η υπηρεσιακή κυβέρ-

νηση και ο νέος υπουργός Άμυνας αμέσως 

προσέφερε τη βοήθεια του στρατού στη 

στέγαση, τη μετακίνηση και τη διατροφή 

των προσφύγων.

Ο συνε ταιρισμ ό ς Τσίπρα-

Καμμένου έκανε μεγάλη ζημιά 

στη χώρα, η οποία είναι αδύ-

νατο να κρυφτεί. Το ταλέντο 

που είχαν στη δημαγωγία οι 

δυο τους δεν είχε καμιά α-

ξία όταν βρέθηκαν  απέναντι 

στην κρισιμότητα των κατα-

στάσεων. Κάθε επεισόδιο της 

παράστασης «περήφανη δια-

πραγμάτευση» βύθιζε την οι-

κονομία και εγκλώβιζε τις δύο 

προθιέρειες του αντιμνημονι-

ακού τελετουργικού. 

Ώσπου ήρθε η ώρα να υπο-

γράψουν το δικό τους μνημό-

νιο για να βγουν από το αδιέ-

ξοδο που οι ίδιοι δημιούργη-

σαν. Μέχρι τότε υποτίθεται ότι τους ένωνε 

ο αγώνας κατά του μνημονίου. Τώρα που 

έγιναν και οι δύο μνημονιακοί, το αντιμνη-

μονιακό παραμύθι ξόφλησε. Θα πρέπει να 

βρουν κάτι άλλο να πουλήσουν.

Το νέο σενάριο είναι τώρα ότι μπορεί να 

τα κάναμε θάλασσα, αλλά εμείς είμαστε 

οι καλοί και θα πρέπει να μας εμπιστευ-

θείτε ξανά γιατί οι άλλοι είναι κακοί 

και διεφθαρμένοι. Ο Καμ-

μένος παραμένει 

χ ρ ή σ ι μ ο ς  κ α ι 

αναλαμβάνει 

να εκ το ξ εύει 

αναπόδεικτες 

κατηγορίες, ό-

πως έκανε με τον 

Χα ϊ κά λ η  τ ο ν 

περα-

σμένο ∆εκέμβριο, ή όπως όταν καταδικά-

στηκε επειδή έλεγε ότι η Ελλάδα χρεοκό-

πησε για να κερδοσκοπήσει ο αδελφός 

του Γιώργου Παπανδρέου. Τώρα το ρεπερ-

τόριο ανανεώθηκε και εμπλουτίστηκε με 

καταγγελίες για μέχρι χθες συντρόφους 

του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει τον 

Καμμένο στο «νέο» κι ας ήταν για δεκαετί-

ες βουλευτής της Ν∆ και υπουργός στην 

κυβέρνηση Καραμανλή που πολλαπλασί-

ασε το έλλειμμα και σχεδόν διπλασίασε το 

χρέος. Για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, η Ν∆ 

όταν για χάρη του πελατειακού συστήμα-

τος μεγάλωνε το χρέος ήταν πατριωτική, 

ενώ όταν το μείωνε, έστω με το ζόρι, ήταν 

προδοτική.

Τον Αλέξη Τσίπρα και τον  Πάνο Καμμένο 

τούς ενώνει η κοινή επιδίωξη να μην τους 

καταλογιστεί η ευθύνη για την απάτη που 

οργάνωσαν την τελευταία πενταετία και 

για την καταστροφή που έφεραν στο ε-

πτάμηνο της διακυβέρνησής τους. Ανή-

κουν και οι δύο σε εκείνους που έκαναν 

καριέρα με την καταστροφή 

της χώρας. Μαζί τους ήταν ο 

Βαρουφάκης, η Κωνσταντο-

πούλου, ο Λαφαζάνης και πολ-

λοί άλλοι. Είναι εντυπωσιακό 

το πόσο πολλοί είχαν μαζευτεί 

και κερδοσκοπούσαν πάνω 

στον πόνο των ανθρώπων και 

πόσο τους ένοιαζε και τους 

νοιάζει να διασωθεί ο εαυτός 

τους, η εξουσία και η καριέρα 

τους. Κι ας καταστραφούν οι 

δουλειές και το μέλλον εκα-

τομμυρίων ανθρώπων.

Όπως συμβαίνει συνήθως, ό-

ταν χαλάσει η δουλειά, οι συ-

νένοχοι ρίχνουν την ευθύνη ο 

ένας στον άλλον. Την ίδια στιγ-

μή που οι δυο τους παρουσιά-

ζονται έτοιμοι να συγκυβερνήσουν ξανά, 

ο Καμμένος εμφανίζεται σε τηλεοπτικό 

σποτ έτοιμος να μάθει στο στραπατσαρι-

σμένο μικρό Αλέξη «να γράφει με το δεξί» 

και ο Τσίπρας απαντά με την έκκληση να 

του δώσουν οι ψηφοφόροι δύο έδρες πα-

ραπάνω για να πετύχει την αυτοδυναμία 

και να μην έχει ανάγκη το συνέταιρό του. 

Σαν να έφταιξε εκείνος για την αποτυχία.

Τσίπρας και Καμμένος από τη μια λατρεύ-

ουν την εξουσία, από την άλλη μισούν την 

ευθύνη που απαιτεί η άσκησή της. Θα 

προτιμούσαν να κατέχουν τα προ-

νόμια και τα αξιώματα, αλλά όταν 

έρχονται τα κρίσιμα ζητήματα 

να μπορούν να επιστρέφουν 

στην ξεγνοιασιά και τα εύ-

κολα λόγια της αντιπολί-

τευσης. Και κυρίως θα 

ήθελαν να συνεχί-

σουν να στέλνουν 

το λογαριασμό 

της αποτυχίας 

τ ο υ ς  σ ε  ά λ -

λους. A

και διεφθαρμένοι. Ο Καμ- Τσίπρας και Καμμένος από τη μια λατρεύ-

ουν την εξουσία, από την άλλη μισούν την 

ευθύνη που απαιτεί η άσκησή της. Θα 

προτιμούσαν να κατέχουν τα προ-

νόμια και τα αξιώματα, αλλά όταν 

έρχονται τα κρίσιμα ζητήματα 

να μπορούν να επιστρέφουν 

στην ξεγνοιασιά και τα εύ-

κολα λόγια της αντιπολί-

τευσης. Και κυρίως θα 

ήθελαν να συνεχί-

σουν να στέλνουν 

το λογαριασμό 

της αποτυχίας 

και διεφθαρμένοι. Ο 

μένος παραμένει 

χ ρ ή σ ι μ ο ς  κ α ι 

αναλαμβάνει 

να εκ το ξ εύει 

αναπόδεικτες 

κατηγορίες, ό-

πως έκανε με τον 

Χα ϊ κά λ η  τ ο ν 

περα-

τόν αλε¥η τςίπρα 
καί τόν  πανό 

καμμενό τόυς 
ενωνεί η κόίνη 

επίδίω¥η να μην 
τόυς καταλόγί-

ςτεί η ευθυνη γία 
την απατη πόυ 
όργανωςαν την 

τελευταία πεντα-
ετία καί γία την 

καταςτρόφη πόυ 
εφεραν... 
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και ελιγµούς, βασισµένους βέβαια σε 
µια λογική που κατατείνει στη ανάπτυ-
ξη, τον εξορθολογισµό και την προαγω-
γή συνθηκών που θα καταστήσουν την 
ελληνική κοινωνία και οικονοµία ικανή 
να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικού διεθνούς πε-
ριβάλλοντος και, µε τον τρόπο αυτό, να 
προαγάγει την ανάπτυξη της οικονο-
µίας µας και την πρόοδο της κοινωνίας 
µας επ’ ωφελεία των πολιτών της.

Πολλοί λένε ότι στην Ελλάδα έχουμε έλ-

λειμμα δημοκρατίας και αυταρχικότητα, 

κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει α-

ναρχία με κλειστούς δρόμους, καταλήψεις 

δημόσιων κτιρίων, ατιμωρησία, ακόμα και 

«χτισίματα» πρυτάνεων στα γραφεία τους. 

Ποια είναι η δική σας γνώμη και πώς πι-

στεύετε ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν 

αυτά τα φαινόμενα; Σε ένα υψηλό επί-
πεδο αφαίρεσης, θα έλεγα ότι το µείζον 
πρόβληµα σε ό,τι αφορά το ζήτηµα που 
θέτει το ερώτηµα αυτό είναι η έλλειψη 
επαρκούς ισορροπίας µεταξύ δηµοκρα-
τίας και κράτους δικαίου στην Ελλάδα 
της Μεταπολίτευσης. Αν η εµπέδωση 
του πρώτου αυθεντικά δηµοκρατικού 
πολιτεύµατος στη χώρα µετά το 1974 α-
ποτελεί κατάκτηση µέγιστης σηµασίας 
που πρέπει να περιφρουρηθεί µε κάθε 
τρόπο από όλους τους πολίτες, το κρά-
τος δικαίου και το αίσθηµα ασφάλειας 
που αυτό δηµιουργεί παραµένει αδύνα-
µο και παραβιάζεται υπερβολικά συχνά. 
Το αποτέλεσµα είναι ότι η ποιότητα 
της δηµοκρατίας µας είναι χαµηλή. Και 
θύµατα αυτής της χαµηλής ποιότητας 
είναι/είµαστε όλοι οι πολίτες. Τα φαι-
νόµενα τα οποία περιγράφετε στην ε-
ρώτησή σας αποτελούν προϊόντα αυτής 
της κατάστασης που µόλις περιέγραψα, 
της έλλειψης δηλαδή επαρκούς ισορ-

ροπίας µεταξύ των αρχών 
της πλειοψηφικής λογικής 
που κατ’ εξοχήν διακρίνει το 
δηµοκρατικό µας καθεστώς 
και συχνά κατατείνει στην 
«τυραννία της πλειοψηφί-
ας», όπως την περιέγραψε 
ο Alexis de Tocqueville, και 
των αρχών που αποσκοπούν 
στην προστασία των δικαιω-
µάτων του ατόµου αλλά και 
των οµάδων που δεν εντάσ-
σονται στην εκάστοτε πλειο-
νότητα, πλην όµως δικαιού-
νται ίσης µεταχείρισης και 
ίσων ευκαιριών συµµετοχής 
στο πολιτικό, κοινωνικό και 
οικονοµικό γίγνεσθαι. Πι-

στεύω, ειλικρινά, ότι µια τέτοια ισορ-
ροπία µεταξύ δηµοκρατίας και κράτους 
δικαίου θα συνέβαλε καταλυτικά στην 
καταπολέµηση των νοσηρών φαινο-
µένων που περιγράφετε στην ερώτησή 
σας και στην ουσιαστική βελτίωση της 
ποιότητας της δηµοκρατίας µας.

Επικεφαλής Ψηφοδέλτιο Επικρατείας Ποτάµι

Του είχε προταθεί αρκετές φορές όλα αυτά 

τα χρόνια να είναι υποψήφιος, ενώ το 2011 

είχε πρόταση να γίνει πρωθυπουργός της 

τρικομματικής, θέση που τελικά ανέλαβε 

ο Λουκάς Παπαδήμος. Τέσσερα χρόνια με-

τά αποφάσισε να ασχοληθεί με την ενεργό 

πολιτική και απάντησε θετικά στην πρό-

σκληση του Σταύρου Θεοδωράκη να τεθεί 

επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας 

του Ποταμιού. Μας εξηγεί γιατί με το Ποτά-

μι, ποιους παράγοντες κακοδιοίκησης επι-

σημαίνει στη χώρα, αλλά και το κατά πόσο 

στην Ελλάδα υπάρχει έλλειμμα δημοκρατί-

ας ή ατιμωρησία.

 
Είπατε ότι αποφασίσατε να δεχτείτε να 

μπείτε στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας γιατί 

θέλετε να ενισχύσετε έναν χώρο ανάμεσα 

στη Ν∆ και τον ΣΥΡΙΖΑ... Γιατί το Ποτάμι; 
Στις σχετικές µου δηλώσεις είπα επί-
σης ότι επιθυµώ να ενισχύσω, στο χώ-
ρο αυτό που βρίσκεται µεταξύ των δύο 
µεγάλων κοµµάτων, εκείνο το κόµµα 
που (α) έχει σαφή και σταθερό ευρω-
παϊκό προσανατολισµό σε ό,τι αφορά 
την πορεία της χώρας, (β) έχει σαφείς, 
συγκεκριµένες και ορθολογικές προτά-
σεις ενταγµένες στον προσανατολισµό 
αυτό και ικανές να συµβάλουν στην ε-
πίλυση των µείζονων προβληµάτων που 
θα κληθεί να αντιµετωπίσει η όποια νέα 
κυβέρνηση και (γ) διαθέτει ανθρώπινο 
δυναµικό στις τάξεις του, µε αποδεδειγ-
µένες δεξιότητες και γνώσεις για την 
υιοθέτηση και επιτυχή διεκπεραίωση 
νοµοθετικών πρωτοβουλιών και δηµό-
σιων πολιτικών που θα στοχεύουν στην 
έξοδο από την κρίση και θα συµβάλλουν 

στην ανάπτυξη. Θεωρώ ότι, στο χώρο 
αυτό µεταξύ της Νέας ∆ηµοκρατίας και 
του ΣΥΡΙΖΑ, το Ποτάµι πληροί αυτές 
τις προϋποθέσεις και ανταποκρίνεται σε 
αυτούς τους στόχους περισσότερο από 
τα άλλα κόµµατα.

Ποιους παράγοντες επισημαίνετε για την 

κακοδιοίκηση στην Ελλάδα; Είναι πολιτικοί, 

κοινωνικοί; Η κακοδιοίκηση είναι ιδιαί-
τερα σύνθετο φαινόµενο που συναρτά-
ται προφανώς µε τη δοµή και λειτουργία 
του κρατικού µηχανισµού, πλην όµως 
συνδέεται άρρηκτα και µε το γενικό-
τερο τρόπο που λειτουργούν οι θεσµοί 
στην Ελλάδα. Είναι, κατά συνέπεια, και 
κοινωνικοί και πολιτικοί. Χωρίς να γίνω 
απλουστευτικός, θα έλεγα ότι η κακο-
διοίκηση συνδέεται άµεσα µε ένα πε-
ριβάλλον αδύναµων θεσµών που αδυ-
νατούν να συµβάλουν στη δηµιουργία 
ενός σταθερού και άρα προβλέψιµου 
περιβάλλοντος, ικανού να παράσχει 
στον πολίτη την αναγκαία σιγουριά που 
του επιτρέπει να προγραµµατίσει τη 
ζωή του µεσοµακροπρόθεσµα και να ε-
πενδύσει τους όποιους πόρους διαθέτει, 
προκειµένου να οικοδοµήσει ένα κα-
λύτερο µέλλον. Και αυτή η διαπίστωση 
αφορά όλα τα επίπεδα της ζωής, την οι-
κογένεια, την επιχείρηση, τον επαγγελ-
µατικό βίο, την κάθε δραστηριότητα. Η 
απουσία σταθερού θεσµικού πλαισίου 
και περιβάλλοντος οδηγεί αδήριτα σε 
συµπεριφορές βραχέων οριζόντων, που 
κατ’ ανάγκην εκφράζουν µια ευκαιρι-
ακή και συχνά καιροσκοπική λογική, 
στόχος της οποίας είναι η µεγιστοποίη-

ση του κάθε οφέλους στον ελάχιστο δυ-
νατό χρόνο – µε κύριο θύµα την ικανό-
τητα για µακροπρόθεσµο σχεδιασµό και 
την υιοθέτηση πολιτικών που εντάσσο-
νται στη λογική µακροπρόθεσµων ορι-
ζόντων. Άµεσο αποτέλεσµα µιας τέτοιας 
προσέγγισης είναι και το ότι ο κρατικός 
µηχανισµός προσαρµόζεται στην ίδια 
λογική, λειτουργεί αποσπασµατικά, ε-
πιµεριστικά, πελατειακά, ευκαιριακά 
και τελικά άδικα, προάγοντας έτσι, έ-
στω και ακούσια, συνθήκες 
που υποθάλπουν τη χειρα-
γώγηση των κανόνων για την 
επίτευξη άµεσων στόχων και 
κατ’ επέκταση δηµιουργώ-
ντας ισχυρές εστίες για την 
ανάπτυξη της διαφθοράς. 

Θεωρείτε ότι υπάρχουν περι-

θώρια ελιγμών ή η κυβέρνηση 

που θα προκύψει θα πρέπει να 

εφαρμόσει απαρέγκλιτα, ίσως 

για πρώτη φορά, το μνημόνιο; 
Πιστεύω ότι όποια κυβέρ-
νηση προκύψει θα πρέπει, 
πρώτα απ’ όλα, να τηρήσει τα 
συµπεφωνηµένα. Κάτι τέτοιο 
είναι κρίσιµο, προκειµένου η 
χώρα να ανακτήσει την αξιοπιστία της 
στο διεθνές περιβάλλον όπου λειτουρ-
γεί και από το οποίο σε τελευταία ανά-
λυση εξαρτάται. Χωρίς την ανάκτηση 
και την εµπέδωση της αξιοπιστίας µας 
δεν µπορούµε να ελπίζουµε σε βελτίωση 
των πραγµάτων. Από τη στιγµή που θα 
έχει διασφαλιστεί αυτός ο στόχος µπο-
ρούµε να συζητάµε για τροποποιήσεις 

όπόία κυµερνη-
ςη πρόκυ¾εί θα 

πρεπεί, πρωτα απÕ 
όλα, να τηρηςεί τα 
ςυμπεφωνημενα. 
κατί τετόίό είναί 
κρίςίμό, πρόκεί-
μενόυ η Χωρα να 

ανακτηςεί την 
α¥ίόπίςτία της 

ςτό δίεθνες 
περίµαλλόν

εκλόγες

20/9
2015

ΝιΚΗΦΟΡΟσ ΔιάμάΝΤΟύΡΟσ
Tης ΚΑτΕριΝΑσ ΠΑΝΑΓοΠουΛου 
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Ο αστικός μύθος των γιγάντιων προεκλογικών συγκεντρώσεων στα 80s. Οι οπαδοί που κατέβαιναν στην Ομόνοια 
φορώντας χλαμύδες. Τα εκατοντάδες πούλμαν από την επαρχία και το κυκλοφοριακό κομφούζιο του κέντρου. 

Οι ντουντούκες που έφταναν μέχρι τα προάστια καλώντας σε παλλαϊκή συμμετοχή. 
Μα τι συνέβαινε επιτέλους στην πιο ζωντανή προεκλογική Αθήνα της πρόσφατης ιστορίας; 

Γιώργος Παναγιωτακόπουλος
Γραμματέας πολιτικών συγκεντρώσεων ΠΑΣΟΚ

«Κάθε φορά που ανακοινώναμε μια προεκλογική 
ομιλία του Ανδρέα ήταν σαν γιορτή. Κι ακολου-
θούσε κάτι το ανεπανάληπτο για τη ζωή της πόλης 
και της Δημοκρατίας». Ο Γιώργος Παναγιωτα-
κόπουλος, απομακρυσμένος πια από τον πυ-
ρήνα του ΠΑΣΟΚ, αν και αρχιτέκτονας των 
συγκεντρώσεων του κόμματος που έγραψαν 
ιστορία κατά την δεκαετία του ’80 και στις 
αρχές της επόμενης, φέρει τις αναμνήσεις ε-
κείνης της εποχής σαν τρόπαιο. «Τουλάχιστον 
100.000 άτομα δούλευαν για μια τέτοια συγκέ-
ντρωση. Φανταστείτε τι συνέβαινε. Δεν υπήρχε 
γωνιά της Αθήνας που να μην είχε στρωθεί με 
φέιγ βολάν. Ο κόσμος περπατούσε πά-
νω στον ήλιο του ΠΑΣΟΚ. Αυτοκίνητα 
καλούσαν στις γύρω γειτονιές για την 
ομιλία. Εκατοντάδες άνθρωποι κρεμό-
ντουσαν από τα παράθυρα των σπιτιών 
τους κι – αυτό που δεν θα ξεχάσω – όλα 
τα σπίτια είχαν ελληνικές σημαίες στα 
μπαλκόνια τους. Όλα». 
Αυτό το πανηγυρικό όσο και χαοτι-
κό σκηνικό επαναλήφθηκε (μετά το 
1981) και το 1993. Από την Κηφισίας 
ως την Πατησίων κι από τη Γ΄ Σε-
πτεμβρίου και ως την Αθηνάς ορδές 
κόσμου καταλάμβαναν το οδόστρω-
μα. «Η στιγμή ήταν μία. Όταν ο Παπαν-
δρέου έβγαινε στο μπαλκόνι. Τίποτε 

δεν ακουγόταν παρά φωνές και χειροκροτήματα». 
Το πιο συγκινησιακά φορτισμένο όμως πε-
ριστατικό στο σύνολο των προεκλογικών 
ομιλιών του Παπανδρέου δεν συνέβη στην Α-
θήνα, αλλά στις Σέρρες του 1985. «Είχαμε την 
πρόβλεψη του καιρού που έλεγε ότι την ώρα της 
ομιλίας θα έφερνε καταιγίδα. Αποφασίσαμε λοι-
πόν να ξεκινήσουμε νωρίτερα την ομιλία μήπως 
και γλιτώσουμε τη νεροποντή. Ο κόσμος άλλωστε 
ήταν συγκεντρωμένος ώρες πριν. Τελικά, παρά 
τον προγραμματισμό, ξέσπασε καταρρακτώδης 
βροχή, όμως δεν έφυγε κανείς. Ο Ανδρέας το θυ-
μόταν αυτό για χρόνια». 

Για τον κ. Παναγιωτακόπουλο το τέλος επο-
χής ήρθε το 1996, «τότε που μας τέλειωσαν οι 
ηγέτες. Όσο υπήρχαν οι δυο αυτές χαρισματικές 
φυσιογνωμίες, ο Καραμανλής κι ο Παπανδρέου 
–ακόμα και ο Μητσοτάκης αν και δεν ήταν του 
γούστου μου– ο λαός ακολουθούσε, πίστευε. 
Υπήρχε πολιτική αντιπαράθεση, υπήρχαν ιδέες, 
γι’ αυτό και μπορούσαμε να μιλάμε για κόμματα. 
Σήμερα μιλάμε για αρχηγούς σχηματισμών και 
για διαχειριστές μιας κατάστασης. Πώς περιμένε-
τε λοιπόν να βγει ο κόσμος στο δρόμο; Σήμερα η 
πολιτικοποίηση είναι καναπές και γκάλοπ. Δηλα-
δή, εσύ στο σπίτι σου, όχι εσύ μαζί με τους άλλους 

στις πλατείες. Μηδέν αλληλεγγύη, μη-
δέν συλλογικότητα». 
Παρά τις ευθύνες που καταλογίζο-
νται στα δύο μεγάλα κόμματα για τη 
σημερινή παρακμιακή κατάσταση 
στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, 
ο συγκεντρωσιάρχης του ΠΑΣΟΚ 
αποτιμά ως περισσότερα τα θετικά. 
«Αναπτύχθηκε το κοινωνικό κράτος, 
ανορθώθηκε η μεσαία τάξη, πήγε μπρο-
στά η ελληνική κοινωνία, ακόμα και οι 
συγκεντρώσεις για τις οποίες μιλάμε 
στο δημόσιο χώρο της Αθήνας ήταν μια 
κατάσταση υγείας. Οι πολλοί δείχνουν 
πάντα το σωστό». 

Β
α

γγ
έ

λ
η

 Σ
 Β

α
ρδ

ο
υλ

α
κ

η
Σ

Ο
 γ.

 Π
α

να
γι

ω
τα

κό
π

ο
υ

λο
ς 

(Π
Α

ΣΟ
Κ

), 
ο

 Π
. κ

ο
υ

να
λά

κη
ς 

(Σ
ΥΝ

) κ
α

ι ο
 γ.

 Β
λα

χο
δ

η
μ

η
τρ

ό
π

ο
υ

λο
ς 

(Ν
Δ

) μ
ιλ

ο
ύ

ν 
γι

α
 τ

α
 έ

νδ
ο

ξα
 8

0s
Τη

ς 
Σ

τ
έ

λ
λ

α
Σ 

X
α

ρα
μ

η

Πο
ιος

 θυ
μά

τα
ι τ

ις
 γι

γά
ντ

ιες
 πρ

οε
κλ

ογ
ικ

ές
 συ

γκ
εν

τρ
ώσ

εις
;



17 - 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 A.V. 19

Γιώργος µλαøοäèíèτρόπουλος
Σκèνοõέτèς συγκεντρώσεων ΚωνσταντÝνου »èτσοτÀκè  

Ανακαλεί τον τίτλο µεγάλης εφηµερίδας που 
την επόµενη µέρα της οµιλίας Μητσοτάκη, 
το 1993, µιλούσε για τον υπαίτιο του µεγά-
λου «κόλπου», για το σκηνοθέτη που έκανε 
τις 100.000 κόσµου να µοιάζουν µε 500.000. 
«Τότε ακόµα οι συγκεντρώσεις έβγαζαν πρωθυ-
πουργούς. Φανταστείτε µια επική κατάσταση. Η 
Αθήνα ζούσε τον οργασµό της. Το κέντρο έκλεινε 
από νωρίς το πρωί, η εξέδρα άρχισε να στήνε-
ται το µεσηµέρι και η κυκλοφορία διακοπτόταν 
από το Χίλτον ως την Οµόνοια και τον Ναό του 
Ολυµπίου ∆ιός. Παντού συναντούσες αστυνοµι-
κούς και τεχνικούς. Ο σχεδιασµός είχε γίνει µε 
κέντρο το Σύνταγµα, εκεί όπου εµφανίστηκε ο 
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης». Είχε προηγηθεί 
ένα ολόκληρο στρατηγικό σχέδιο. Το πλή-
θος, οι περισσότεροι κάτοικοι επαρχίας, είχαν 
τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δί-
νουν την αίσθηση της µεγάλης πυκνότητας. 
Τα πανό αναπτύσσονταν δηµιουργώντας µια 
ραχοκοκαλιά στη συγκέντρωση, ενώ τα φώ-
τα στήνονταν µπροστά στις κάµερες για να 
θολώνουν την οπτική. Μια κάµερα δε, πάνω 
στο γερανό, απέκλειε τα αδύναµα σηµεία της 

συγκέντρωσης ενώ για πρώτη φορά σηκωνό-
ταν ελικόπτερο κατά τη διάρκεια της νύχτας. 
«Ακόµα κι ένα λάθος πλάνο ανάµεσα στα 1.000 
που αναµεταδίδονταν µπορεί να υπονόµευε ο-
λόκληρη την κάλυψη» εξηγεί ο κ. Βλαχοδηµη-
τρόπουλος, αποκαλύπτοντας πως οι περισσό-
τερες µεγάλες συγκεντρώσεις δεν ήταν παρά 
αστικός µύθος. «Όλα επαφίονταν στη µαγκιά, 
τη δεξιοτεχνία του σκηνοθέτη. Με τη διαφορά 
ότι τότε κρίνονταν πολλά το βράδυ της µεγάλης 
οµιλίας. Σήµερα, οι συγκεντρώσεις στήνονται 
επιπόλαια, εύκολα. Ούτε τι θα φορέσει ο οµιλη-
τής δεν προσέχουν. Βγαίνουν αρχηγοί µε λευκό 
πουκάµισο σε λευκό φόντο».
Φυσικά, µικρή σηµασία έχουν όλα αυτά τώρα 
πια όπου οι πολιτικές οµιλίες δίνονται σε, σχε-
δόν, οικογενειακό κύκλο. «Αν κοιτάξεις τις πρώ-
τες σειρές κάτω από την εξέδρα θα δεις τα µισά 
από τα πρωτοκλασάτα στελέχη ενός κόµµατος. 
Με το ζόρι µαζεύεται κόσµος· όµως παλιά η συ-
γκέντρωση ήταν ένα κοινωνικό γεγονός. Ηταν 
κάτι σαν τελετή πριν την ψήφο. Οι γονείς κατέ-
βαιναν στις πλατείες έχοντας τα παιδιά στους ώ-
µους τους». A

ΠÛτρος ºουναλÀκèς
 ¶κπρÞσωπος Æàπου ΣËÁ

Πολέµιος του λαϊκισµού που χαρακτήριζε τον προεκλογικό αγώνα στη δεκαετία του ’80, συντή-
ρησε για µήνες, σε επικοινωνιακό επίπεδο, την κόντρα µε το ΠΑΣΟΚ. «Εµείς κάναµε ποιοτικές κα-
µπάνιες. Είχαµε, εξάλλου, ελάχιστα µέσα. Ίσως και να διαθέταµε το 1/100 των χρηµάτων που έδιναν 
το ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία για το πρόγραµµά τους. Θυµάµαι τον Λεωνίδα Κύρκο. Ήταν υπέροχος 
οµιλητής. Μας έλεγε πως προτεραιότητά του ήταν να τον ακούσει ο κόσµος, να τον καταλάβει. Πα-
ρόλα αυτά δεν µάζευε πλήθη, τουλάχιστον όχι τα πλήθη που συγκέντρωναν οι άλλοι δύο ηγέτες», 
θυµάται ο Πέτρος Κουναλάκης. 
Ποιος να ξεχάσει τα 1.000 πούλµαν που «έσκαγαν» στο κέντρο της πόλης, τα τσάρτερ που µί-
σθωναν από Γερµανία και Βέλγιο προκειµένου να βρεθούν οµογενείς στην Ελλάδα να ψηφίσουν 
το κόµµα, τα γιγαντιαία πανό που έκοβαν τη θέα της Αθήνας από ψηλά. Τα προεκλογικά πάθη 
ήταν έντονα. «Ξόδευαν χωρίς σταµατηµό. Για µια συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ, ας πούµε, ενεργοποιού-
νταν όλα τα µέλη του κόµµατος. Ήταν πάνω από 400.000 ενεργά µέλη. Όλοι ενταγµένοι στους κόλ-
πους του κόµµατος, ορκισµένοι οπαδοί να χοροπηδήσουν, να φωνάξουν. Κανείς δεν άκουγε κανένα 
σε αυτής της κλίµακας τις συγκεντρώσεις. Επικρατούσε ένα παραλήρηµα από ιαχές. ∆εν θα ξεχάσω 
ένα µεγάλο γκρουπ διαδηλωτών –το είδα µε τα µάτια µου– ντυµένους µε χλαµύδες και περασµένα 
στεφάνια ελιάς στο κεφάλι. Ήταν θλιβερό το θέαµα». 
Ακόµα και σήµερα, που ο κοµµατικός οπαδισµός έχει περάσει ανεπιστρεπτί, ο Πέτρος Κουναλά-
κης διατηρεί την αποστροφή του για τις προεκλογικές καµπάνιες αυτής της αισθητικής. «Καλλι-
έργησαν το φανατισµό. Φανταστείτε τώρα τα πλάνα στην τηλεόραση που έδειχναν όλο το ιστορικό 
κέντρο γεµάτο από ανθρώπους. Οι συγκεντρώσεις αυτές δεν γίνονταν για τους παρόντες αλλά για 
τους απόντες. Για τον κόσµο που έβλεπε από το σπίτι του και έπρεπε να του ασκηθεί επιρροή. Υπήρχε 
τεράστια αγωνία στα δύο µεγάλα κόµµατα για το ποια θα είναι η µεγαλύτερη συγκέντρωση. Αυτό 
µεταφραζόταν στην κάλπη». 
Το ΚΚΕ εσωτερικού και ο Συνασπισµός είχαν εξασφαλίσει για σκηνοθέτη των συγκεντρώσεων 
τους τον, κινηµατογραφικών καταβολών, Κώστα Κουτσοµύτη. «Άλλη αντίληψη» επαναλαµ-
βάνει ο κ. Κουναλάκης. «∆εν είχαµε διανοηθεί να υπηρετήσουµε αυτή την ατµόσφαιρα που σας 
περιέγραψα». Ο ίδιος νοσταλγεί τις προ Ανδρέα Παπανδρέου συγκεντρώσεις που αναπαρήγαγαν 
το αµερικανικό µοντέλο. «Όποιος κι αν µιλούσε, αριστερός ή δεξιός, ο Φλωράκης ή ο Καραµανλής, 
έσπευδαν όλοι να ακούσουν τι είχε να πει, ανεξάρτητα από την πρόθεση ψήφου του καθενός. Μια 
άλλη λογική ∆ηµοκρατίας, πώς να το πω. Μετά ήρθαν οι µέρες της εξάρτησης. Τότε που οι πολίτες 
εξαρτιόνταν από το κόµµα για το αν θα µπουν σε αθηναϊκό νοσοκοµείο». 
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ποτελεί το σταθερό ραντεβού των κινηματογραφόφι-
λων της πόλης. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας από 23 Σεπτεμβρίου 
έως 4 Οκτωβρίου μάς ανοίγει τα μάτια με τις νέες ται-
νίες από όλο τον κόσμο και φυσικά από την Ελλάδα.  

Με περισσότερες από 100 νέες ταινίες μεγάλου μήκους, τρία δι-
αγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, ντοκιμαντέρ και πά-
νω από 60 ελληνικές ταινίες μικρού μήκους, σε ένα σινεφίλ δε-
καήμερο με παράλληλες δράσεις, εργαστήρια, ομιλίες, πάρτι. 

Tο φετινό Φεστιβάλ περιλαμβάνει εκλεκτικές επιλογές του ανε-
ξάρτητου σινεμά, το πιο ενημερωμένο preview από τις πιο αναμε-
νόμενες ταινίες της χρονιάς, τις πιο ξεχωριστές μουσικές ταινίες, 
κλασικούς σταθμούς του παρελθόντος και μεταμεσονύκτιες 
προβολές σε έξι κεντρικές αίθουσες.   

Η έναρξη του Φεστιβάλ σηματοδοτείται από την ταινία «Nιό-
τη» του Πάολο Σορεντίνο και η λήξη με το φετινό Χρυσό Φοί-
νικα του Φεστιβάλ των Καννών «Dheepan» του Ζακ Οντιάρ. 

Tα φετινά αφιερώματα του Φεστιβάλ εστιάζουν σε σημαντικά 
ονόματα της έβδομης τέχνης, όπως των Νίκολας Ρεγκ, Σίρλεϊ 
Κλαρκ, Έιταν Φοξ, Σον Μπέικερ. Παράλληλα θα παρουσιαστούν 
τρεις θεματικές αφιερωμένες στην τέχνη μέσα από το «Moving 
Future», σε συνεργασία με την Biennale της Αθήνας, με την 
Documenta, τη σημαντικότερη έκθεση τέχνης παγκοσμίως, και 
με τον εικαστικό Δημήτρη Αληθεινό. Ακόμη στο ειδικό αφιέρωμα 
για τη θρυλική τηλεοπτική εκπομπή «Παρασκήνιο», θα προβλη-
θούν 20 αντιπροσωπευτικές στιγμές μιας εκπομπής που έγραψε 
τηλεοπτική ιστορία, ενώ θα τιμηθούν για την προσφορά τους 
οι σκηνοθέτες Λάκης Παπαστάθης και Τάκης Χατζόπουλος. 

To πιο ωραίο κομμάτι στις Νύχτες Πρεμιέρας είναι πάντα η προ-
σωπική χαρτογράφηση και διαδρομή του κοινού, που έχει να 
διαλέξει από το γεμάτο πρόγραμμα του Φεστιβάλ. Άλλωστε η 
πιο συχνή ερώτηση κάθε χρόνο είναι μία: Eσύ τι θα δεις φέτος; 

 ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ
Τη γαλλική ταινία «Επιστροφή στην Ιθάκη» του Λοράν Καντέ με 
παρουσία από το  σκηνοθέτη. • Την ταινία του φωτογράφου-
σκηνοθέτη Άντον Κορμπέιν για τη φιλία του Τζέιμς Ντιν (Ντέ-
ιν ΝτεΧάαν) με το φωτογράφο του «Life» Ντένις Στοκ (Ρόμπερτ 
Πάτινσον) – προβάλλεται  ακριβώς στην 60ή επετείου του θα-
νάτου του ηθοποιού. • Το road movie «Tέλος διαδρομής» του Τζέ-
ιμς Πόνσολντ που σκιαγραφεί την πολυήμερη συνέντευξη και 
την απρόσμενη φιλία ανάμεσα στο δημοσιογράφο του «Rolling 

 The summer of sangaile
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AVA N T  P R E M I E R E
Την ταινία του Άγγελου Φραντζή  «Σύμπτωμα» με τους 
Κάτια Γκουλιώνη, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκη και Μι-
σέλ Βάλεϊ.
Τη «Μικρή Άρκτος» της Ελισάβετ Χρονοπούλου με τη 
Σοφία Γεωργοβασίλη.
Τις «Μαριονέτες» του Παντελή Καλατζή με τους Γιώργο 
Κιμούλη, Αλέξη Γεωργούλη (που συνυπογράφει και το 
σενάριο), Γιουλίκα Σκαφιδά
Το θρίλερ «Short Fuse» των Ανδρέα Λαμπρόπουλου 
και Κώστα Σκύφτα με πρωταγωνιστές τους Αποστόλη 
Τότσικα, Ευγενία Δημητροπούλου, Τάσο Νούσια, Θο-
δωρή Αθερίδη, Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και Γιώργο 
Καραμίχο.  
Την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία «The Republic» του 
Δημήτρη Τζέτζα με τους Γιώργο Στάνκογλου, Αλέξαν-
δρο Λογοθέτη, Βίκυ Παπαδοπούλου.
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ΣΕ  AVANT PREMIERE

Η ταινία του Άγγελου Φραντζή «Σύ-
μπτωμα» με τους Κάτια Γκουλιώνη, Κων-
σταντίνο Μαρκουλάκη, Μισέλ Βάλεϊ.
Η «Μικρή Άρκτος» της Ελισάβετ Χρονο-
πούλου με τη Σοφία Γεωργοβασίλη.
Οι «Μαριονέτες» του Παντελή Καλα-
τζή με τους  Γιώργο Κιμούλη, Αλέ-
ξη Γεωργούλη (που συνυπογράφει 
και το σενάριο), Γιουλίκα Σκαφιδά.
Το θρίλερ «Short Fuse» των Ανδρέα Λα-
μπρόπουλου και Κώστα Σκύφτα με 
πρωταγωνιστές τους Αποστόλη Τότσι-
κα, Ευγενία Δημητροπούλου, Τάσο 
Νούσια, Θοδωρή Αθερίδη, Κωνσταντί-
νο Μαρκουλάκη και Γιώργο Καραμίχο.  
Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία «The 
Republic» του Δημήτρη Τζέτζα με τους 
Γιώργο Στάνκογλου, Αλέξανδρο Λογο-
θέτη, Βίκυ Παπαδοπούλου.
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 LIFE

 THE DAMNED DON'T YOU 
WISH THAT WE WERE DEAD

 SHORT FUSE

Stone» Ντέιβιντ Λίπσκι και το συγγραφέα Ντέιβιντ Φόστερ 
Γουάλας, με τις δυνατές ερμηνείες των Τζέισον Σίγκελ 
και Τζέσι Άιζενμπεργκ. • Το µουσικό ντοκιµαντέρ «Ά-
κου τι θα πει ο Ντάνι» σε σκηνοθεσία Μπρένταν Τόλερ 
με τις εξιστορήσεις του Ντάνι Φιλντς, mastermind της 
Elektra Records για ονόµατα όπως οι  Doors, Lou Reed, 
Stooges, MC5 και Ramones και το ντοκιμαντέρ για τους 
καταραμένους βρετανούς πάνκηδες «The Damned: Ευχή-
σου να ήσουν νεκρός» του σκηνοθέτη Γουές Ορσόσκι. •
Τον εφηβικό έρωτα δύο κοριτσιών ένα καλοκαίρι στην 
Βαλτική στην ταινία «Τhe Summer of Sangaile», όπως τον  
καταγράφει η σκηνοθέτιδα Alante Kavaite.

Οι προβολές θα πραγµατοποιηθούν στις αίθουσες ∆ανα-
ός 1&2 | Odeon Opera 1&2 | Ιντεάλ | Ταινιοθήκη της Ελλά-
δος | Τεχνόπολη ∆.Α. - Innovathens
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Η
καινούργια superhero ταινία του 
studio που μοιάζει να πιστεύει πως 
«bigger is better», στοχεύει στο 
small is beautiful. Και στη γοητεία 
μιας απροσδόκητης περιπέτειας 
με έναν ήρωα που μικραίνει κι έναν 
πρωταγωνιστή που δεν θα περιμέ-
ναμε να δούμε σε μια action movie. 

Ο Πολ Ραντ, ο Μάικλ Ντάγκλας και ο σκη-
νοθέτης του «Ant Man» Πέιτον Ριντ μίλησαν 
αποκλειστικά στην AΤΗΕΝS VOICE για την πιο 
«μικρή» μεγάλη ταινία της χρονιάς. 

Στο τοπίο των κινηματογραφικών υπερη-
ρώων του σήμερα, όπως αυτό έχει πλέον ο-
ριστεί χάρη στις ταινίες της Marvel, έχουμε 
συνηθίσει σε ήρωες που μοιάζουν μεγαλύ-
τεροι από την αληθινή ζωή. Πολυεκατομμυ-
ριούχους που πετάνε φορώντας μια τελευ-
ταίας τεχνολογίας ατσάλινη στολή. Εξωγήι-
νους θεούς με ένα αληθινά χρήσιμο, ανίκητο 
σφυρί. Υπερστρατιώτες που αποψύχονται 
από το παρελθόν κι ακούν σε επιβλητικά ο-
νόματα όπως «Captain America». Κάπως έτσι 
μοιάζει δύσκολο να πιστέψεις πως ο επόμε-
νος ήρωας που μας συστήνουν, λέγεται «Ant 
Man» και έχει κυριολεκτικά το μέγεθος ενός 
μυρμηγκιού. «Ένα από τα πράγματα που ανα-
κάλυψα πολύ γρήγορα όταν μπήκα στο σύμπαν 
της Marvel, είναι πως οι άνθρωποι πίσω από τις 
ταινίες αυτές έχουν μια βαθιά ανάγκη να είναι 
δημιουργικοί και μισούν να επαναλαμβάνονται» 
λέει ο Πέιτον Ριντ, σκηνοθέτης του «Ant-Man» 
και πρωτάρης στο σύμπαν των υπερηρώων. 
«Κι αυτό που με εξέπληξε ακόμη περισσότερο 
είναι πως επικροτούν το διαφορετικό. Ας είμα-
στε ειλικρινείς, το “Ant-Man” δεν είναι αυτό που 
θα περίμενες να δεις μετά τους “Avengers”, είναι 
μια ιδιοσυγκρασιακή, “παράξενη” ταινία κι αυτό 
είναι που την κάνει ξεχωριστή». 

Μια ιστορία για ένα συνηθισμένο άνθρωπο 
που βρίσκεται να φορά μια στολή η οποία έ-
χει τη δύναμη να τον μικραίνει στο μέγεθος 
ενός μυρμηγκιού μπορεί να ακούγεται από-
λυτα φυσιολογική στο σύμπαν των κόμικ, ό-
μως πώς ακριβώς ξεκινάς να τη μεταφέρεις 
στο σινεμά; Πιθανότατα ακολουθώντας τη 
λιγότερο προφανή οδό, προσλαμβάνοντας 
κάποιον που δεν θα σκεφτόσουν ποτέ για το 
ρόλο ενός υπερήρωα να υποδυθεί τον «Ant-
Man». «Η αλήθεια είναι πως η αντίδραση των 
περισσότερων ήταν “Τι; Σοβαρά;” όταν άκουσαν 
ότι πήρα το ρόλο» λέει γελώντας ο Πολ Ραντ, 
ένας από τους πιο αξιαγάπητους και συμπα-
θείς ηθοποιούς του αμερικάνικου σινεμά που 
μέχρι σήμερα δεν είχε καμιά απολύτως σχέση 
με το σινεμά της δράσης. Πρωταγωνιστής σε 
ανεξάρτητα φιλμ, σε κωμωδίες, στο θέατρο, 
ήταν ίσως ο τελευταίος άνθρωπος που θα πε-
ρίμενες να δεις στο ρόλο. «Ήξερα ότι η επιλογή 
μου θα εκπλήξει πολλούς. Αλλά νομίζω ότι αυτό 
είναι ένα από τα πράγματα που κάνουν το φιλμ 
να λειτουργεί. Στο κάτω κάτω αυτή είναι μια ται-
νία για έναν άνθρωπο που μικραίνει στο μέγεθος 
ενός μυρμηγκιού, οπότε μάλλον δεν θα ήθελες 
έναν τυπικό macho ήρωα για πρωταγωνιστή».   

Όμως με κάποιον τρόπο η επιλογή του Ραντ 
για το ρόλο μοιάζει απόλυτα θεμιτή με τον ίδιο 
τρόπο που η Marvel επέλεξε τον επίσης καθό-
λου προφανή ηθοποιό για τον «Iron Man» στο 
πρόσωπο του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Τα 
φιλμ του στούντιο μπορεί να είναι υπερπα-
ραγωγές γεμάτες δράση, αλλά ξέρουν πολύ 
καλά τη σημασία του χιούμορ και τη δύναμη 
της έκπληξης. Και κάπως έτσι ο Πολ Ραντ κα-
τέληξε εκτός από πρωταγωνιστής να είναι 
κι ένας από τους ανθρώπους που δούλεψαν 
στο σενάριο, δίνοντας στο φιλμ την ιδιαίτερη 
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«γεύση» του που κατορθώνει να συνδυάζει 
τη δράση με το χιούμορ και μια ιστορία που 
κάνει αυτό το φιλμ ίσως την πιο προσιτή ται-
νία της Marvel σε ένα μικρότερο κοινό. Τόσο 
ο Ραντ όσο κι ο Μάικλ Ντάγκλας, που υποδύε-
ται στην ταινία το δημιουργό της στολής που 
έχει τη δυνατότητα να μικραίνει όποιον τη 
φορά, μιλούν με ενθουσιασμό για τον τρόπο 
που τα παιδιά τους, εννιά και δεκατεσσάρων 
αντίστοιχα, αντέδρασαν όταν έμαθαν για την 
καινούργια δουλειά του μπαμπά τους. «Ο γιος 
μου δεν είχε δείξει ποτέ κανένα ιδιαίτερο ενδια-
φέρον για τις ταινίες που έκανα, για εκείνον ήταν 
απλά η δουλειά μου, όμως εδώ κάτι συνέβη. Έ-
χει πολλούς φίλους που είναι φαν της Marvel, κι 
όλοι του έλεγαν “εϊ, ο μπαμπάς σου είναι ο Ant-
Man” και κατάλαβε πως κάτι συμβαίνει. Ήταν 
η μόνη ταινία στην οποία ήθελε να έρθει στα 
γυρίσματα κι όταν φόρεσε το κράνος του “Ant-
Man” στο καμαρίνι μου, μπορούσες να δεις τον 
ενθουσιασμό του». 
Ο γιος του Μάικλ Ντάγκλας από την άλλη, 
από τη μια στιγμή στην άλλη όπως λέει ο ί-
διος, «μεταμορφώθηκε στον ατζέντη μου. Με 
πολύ σοβαρό ύφος και επιχειρήματα, ξεκίνησε 
να μου εξηγεί γιατί θα έπρεπε να πω ναι σε αυτό 
το ρόλο. “Μπαμπά, δεν καταλαβαίνεις, αυτή η 
ταινία θα σε κάνει γνωστό σε ένα καινούργιο κοι-
νό. Οι άνθρωποι της ηλικίας μου δεν έχουν ιδέα 
ποιος είσαι, δεν έχουν δει τις ταινίες σου, αυτό 
είναι μια ευκαιρία για σένα”. Χρειάστηκε να του 
εξηγήσω ότι “οι άνθρωποι της ηλικίας του” δεν 
έχουν δει τις ταινίες μου γιατί οι περισσότερες 
από αυτές είναι ακατάλληλες για δεκατετρά-
χρονους, αλλά ομολογώ ότι είχε ένα δίκιο» λέ-
ει γελώντας. «Η αλήθεια είναι πως έχω κάνει 
πολλές ταινίες αλλά σχεδόν όλες ήταν ιστορίες 
που διαδραματίζονταν στο εδώ και το τώρα, με 
χαρακτήρες που είναι άνθρωποι λίγο πολύ συ-
νηθισμένοι, οπότε ήμουν ανοιχτός στην ιδέα να 
δοκιμάσω κάτι καινούργιο. Και βρίσκω αναζωο-
γονητικό αυτό που η Marvel κάνει στο εμπορικό 
σινεμά και τις ταινίες δράσης, οπότε δεν είχα 
δισταγμούς να γίνω μέρος του». 

Πάνω κάτω ήταν η ίδια λογική που έκανε τον 
Πολ Ραντ να δεχτεί το ρόλο ακόμη κι αν, όπως 
λέει, ποτέ δεν είχε σκεφτεί ότι θα πρωταγωνι-
στούσε σε μια ταινία δράσης, πόσο μάλλον σε 
μια ταινία της Μarvel. «Ο λόγος που κάνω κάθε 
ταινία είναι βασικά ο ίδιος. Σκέφτομαι αν αυτό το 
φιλμ θα ήταν κάτι που θα ήθελα να δω. Αν υπάρχει 
κάτι που θα κάνει την εμπειρία των γυρισμάτων 
ενδιαφέρουσα. Κι εδώ αναμφίβολα υπήρχαν πολ-
λά. Έκανα πολλές ταινίες πριν από το “Ant-Man”, 
οπότε δεν φοβάμαι ότι αυτή θα αλλάξει τον τρό-
πο που με βλέπουν οι θεατές ή οι άνθρωποι στο 
επάγγελμα. Δεν νομίζω ότι κανείς πρόκειται να 
σκεφτεί “α, ο Πολ Ραντ είναι πλέον action star, δεν 
κάνει για την ανεξάρτητη ταινία που κάνουμε”. Πι-
στέψτε με, κάτι τέτοιο έχει τις ίδιες πιθανότητες να 
συμβεί όσο το να σκεφτεί κάποιος άλλος ότι ίσως 
θα ήμουν καλός σε μια καθαρόαιμη περιπέτεια, 
με ξύλο και πυροβολισμούς. Δεν νομίζω...» 

Τόσο ο ίδιος όσο και ο Ντάγκλας, όμως, μοιά-
ζουν απόλυτα δεκτικοί στην ιδέα μιας συνέ-
χειας και την ευκαιρία να εξερευνήσουν κι άλ-
λο το μικροσκοπικό κόσμο του «Ant-Man» και 
η αλήθεια είναι πως κι εμείς δεν θα είχαμε α-
ντίρρηση. Το φιλμ του Ριντ είναι όντως διαφο-
ρετικό από τις υπόλοιπες ταινίες της Marvel, 
λίγο ρετρό, αναμφίβολα αστείο, αξιαγάπητα 
αθώο, ένα «οικογενειακό» φιλμ που δοκιμάζει  
κάτι διαφορετικό. Και στο ομογενοποιημένο 
τοπίο του εμπορικού σινεμά των ημερών μας, 
χρειαζόμαστε περισσότερα φιλμ που έχουν 
την τόλμη να κάνουν τον Πολ Ραντ πρωταγω-
νιστή σε μια ταινία δράσης. Ακόμη κι αν τον 
μικραίνουν στο μέγεθος μυρμηγκιού... ●

άνθρωποι 
οχι μυρμήγκιά

Οι ήρωες τΟυ 
«Ant-MAn»

Σκοτ Λάνγκ / Πολ Ραντ
Χωρισμένος πατέρας μιας 

μικρής κόρης που έχει 
πάρει «λάθος δρόμο» κι 
έχει καταλήξει στη φυ-

λακή μετά από μια σειρά 
ληστείες. Όταν αποφυ-

λακιστεί, προκειμένου να 
προσφέρει στην κόρη του 
ένα καλύτερο μέλλον, θα 
αναλάβει μια «τελευταία 

δουλειά» και θα βρεθεί με 
τη στολή του «Ant-Man» 

στα χέρια του. 

Χανκ Πιμ / 
Μάικλ Ντάγκλας

Ιδιοφυής επιστήμονας 
ο οποίος παραιτήθηκε 

από τη S.H.I.E.L.D. όταν 
ανακάλυψε ότι η σμικρυ-

ντική τεχνολογία που 
εφηύρε θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για λάθος 
σκοπούς. Ιδιοκτήτης μιας 

εταιρείας τεχνολογίας, 
πλέον, βρίσκεται σε μάλ-

λον δύσκολη θέση. 

Χόουπ Βαν Ντάιν /  
Εβάντζελιν Λίλι

Κόρη του Χανκ Πιμ, οργι-
σμένη με τον πατέρα της 

τον οποίο θεωρεί υπεύ-
θυνο για το θάνατο της 

μητέρας της. 

Ντάρεν Κρος / 
Κόρι Στολ

Προστατευόμενος του 
Χανκ Πιμ και επικεφαλής 

της εταιρείας του, έχει 
τις δικές του επικίνδυνες 

φιλοδοξίες και στρέφεται 
εναντίον του με τη βοή-

θεια της Χόουπ. 



Τα
 π

ρώ
τα

 κ
αυ

τά
 ν

έα
 τη

ς σ
εζ

όν

Η Taste Police 
-Νενέλα Γεωργελέ 

έχει όλες τις 
πληροφορίες

Φωτό: 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Ά
λλες χρονιές έπρεπε να φτάσει Νοέμβρης 
για να σκάσουν μύτη τα «νέα». Φέτος, οι επι-
χειρηματίες της γεύσης εκμεταλλεύτηκαν 
το ήσυχο (;) διάστημα του καλοκαιριού για να 
στρώσουν τα καινούργια τους, κάποιοι άλ-
λοι λόγω γεγονότων ανέβαλλαν το opening 
και ανοίγουν αμέσως μετά τις εκλογές. Ελ-

πιδοφόρο για όλους εμάς πως από τη μία οι νέες τάσεις 
καταφθάνουν από όλο τον κόσμο με ταχύτητα αστρα-
πής και στην Αθήνα και από την άλλη οι επιχειρηματίες 
στήνουν τα καινούργια τους με φανατική προσήλωση 
στο κόστος (το δικό τους αλλά και της τσέπης μας). 

Είμαστε πολίτες του κόσμου
Έχουμε γίνει εξπέρ στο σούσι αλλά ο ασιατισμός μάς 
περπατάει και σε πιο πέρα μονοπάτια. Ανοίγουν σου-
σάδικα παντού με casual νοοτροπία, το καινούργιο 
Nakama της οδού Μασσαλίας είναι μικρό, μοντέρνο, 
ανοίγει από το πρωί, σερβίρει επιτόπου, στέλνει πα-
κέτο και, το κυριότερο, έχει πολύ προσιτές τιμές. Η πε-
ρουβιανογιαπωνέζικη κουζίνα (Nikkei, βλέπε διεθνείς 
τάσεις) είναι και στην Αθήνα στα πάνω της με τον Δη-

μήτρη Κατριβέση που την πρωτολάνσαρε να αναλαμ-
βάνει τα Kiku (στα σχέδια είναι και ένα ακόμη Kiku στο 
Λονδίνο). Το Balthazar ανοίγει ξανά χειμώνα (δούλευε 
μόνο καλοκαίρι) και ο Χριστόφορος Πέσκιας ετοιμά-
ζει μια σειρά από πιάτα που ενώνουν Ασία με Περού 
– ανοίγει αρχές Οκτώβρη. Εντός των ημερών ανοίγει 
από τον Γιάννη Μωράκη (Cash) και το Nikkei, όνομα και 
πράγμα, στη Λεβέντη στο Κολωνάκι. 

Grande openings
Το Θα σε κάνω βασίλισσα του Δημήτρη Λίτινα είναι 
εδώ και καιρό έτοιμο, αλλά έκανε υπομονή να περάσει 
η... λαίλαπα του καλοκαιριού. Το χώρο έχει φτιάξει ο 
γνωστός Kirios Criton (περιμένουμε πολλές ομορφιές 
και εξτραβαγκάντσες), τα πιάτα επιμελείται ο Ανδρέας 
Λαγός, μεγάλη έμφαση όμως θα δίνεται στα premium 
προϊόντα (αυγοτάραχα, φουαγκρά, τυριά κ.ά.) αλλά και 
σε premium ποτά (...σκούρα ως επί το πλείστον, μου 
λέει ο Λίτινας, δηλαδή ουίσκι-ρούμια). Η κάβα των κρα-
σιών αναμένεται κάτι παραπάνω από εξαιρετική ενώ 
θα γίνονται πολλά happenings με γνωστά ονόματα του 

καλλιτεχνικού χώρου αλλά και πελάτες να αναγορεύ-
ονται καθημερινά Βασίλισσες! Η Στοά Σπυρομήλιου 
ανακαινίζεται πυρετωδώς από το δίδυμο των επιτυχη-
μένων χώρων, τους αδερφούς Πανά. Το City Bistro θα 
σερβίρει «εύκολη» κουζίνα, το City Bar θα προσφέρει 
καφέ από το πρωί αλλά και απεριτίφ, κρασιά και νοστι-
μιές. Στο Zonar’s, που το έχει αναλάβει το αρχιτεκτο-
νικό γραφείο Κ Studio, είναι που θα γίνουν οι μεγάλες 
αλλαγές. Μαθαίνω για βελούδα, μπουαζερί και λοιπά 
πολύτιμα υλικά που θα αναβιώσουν τις παλιές ένδο-
ξες μέρες. Στα grande να συμπεριλάβω και τη μεγάλη 
ανακαίνιση που κάνει ο αρχιτέκτονας Τάσος Ζέππος 
στο Faro Capo του Ψυχικού – ανοίγει μέσα Νοέμβρη. 
Ήδη ανοιxτό όμως είναι το Modern Restaurant στο 
υπέροχα φτιαγμένο από τους Stage Design Office ξε-
νοδοχείο Athens Was της Διονυσίου Αεροπαγίτου, με 
θαυμάσια θέα Ακρόπολη, μεσογειακή κουζίνα και σεφ 
τον Ηλία Σταρόγιαννη. Τέλος το πολυσύχναστο Mama 
Roux του κέντρου ανοίγει Δευτέρα μετά τις εκλογές το 
αδελφάκι Mama Roux South στη Λαζαράκη στη Γλυ-
φάδα με μενού πολυεθνικό αλλά και Low & Slow Bbq. 

7 FOOD SINS

MAMA ROUX SOUTH

MAMA TIERRA

KAlINKA MAlINKA

24 A.V. 17 - 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015



Στρείδια, burgers, πιροσκί... 
για όλους έχει
Χωρίς τυμπανοκρουσίες, μέσα σε μικρούς χώρους ή/
και με μικρό budget, μας κλέβουν τις καρδιές και κα-
λύπτουν κάθε όρεξη. Στην Πλάκα, στην πλατεία Φιλο-
μούσου Εταιρείας, άνοιξε το 7 Food Sins, έχει σεφ τον 
Τάσο Στεφάτο και δηλώνει gastropub. Με πιο ανάλα-
φρο μενού το μεσημέρι, πιο γαστρονομικό το βράδυ, 
πειράζει την ελληνική κουζίνα μ’ έναν υπέροχο μου-
σακά (Crunchy Moussaka) και παίζει με το εθνικό μας 
street food (Souvlaki Inside-Out). Συμπληρώνει με 8 
draft, πάνω από 60 εμφιαλωμένες μπίρες και μια καλή 
λίστα κρασιών. Και πάλι στην Πλάκα (που τώρα μοιάζει 
έτοιμη να πάρει τη θέση που της αξίζει), εκεί που η Υ-
περείδου συναντάει τη Νίκης βρίσκουμε το Sideways. 
Αυτό ενισχύει το μέτωπο των wine bars, εμπνέεται από 
την ταινία «Πλαγίως» (με θέμα το κρασί), είναι λιλιπού-
τειο και ατμοσφαιρικό, έχει 80 και πάνω εκλεκτές ελλη-
νικές ετικέτες και τις συνοδεύει με τυριά, αλλαντικά και 
άλλες πρωτότυπες, λιχουδιές. Το Mama Tierra στην 
Ακαδημίας έχει Ινδό σεφ, τον Πόλας, που έχει σπου-
δάσει Πολιτικές Επιστήμες στην Ινδία αλλά έχει μαγει-

ρέψει σε όλο τον κόσμο. Τα πιάτα του απευθύνονται 
στους vegetarians και τους vegan αυτής της πόλης. Έχει 
υπέροχες σαλάτες, φαλάφελ, korma, πιάτα καυτερά 
και λιγότερο, τα τυπάκια που το «τρέχουν» είναι συ-
μπαθέστατα. Στη Σταδίου άνοιξε μέσα στο καλοκαίρι 
το καινούργιο του, μεγαλύτερο κατάστημα το Καλίνκα 
Μαλίνκα, με τις συμπαθέστατες Ρωσίδες να ψήνουν 
καθημερινά πιροσκί και τσεμπουρέκ. Στον πεζόδρομο 
της Δράκου, εκεί που ήταν η Βύνη στο Κουκάκι, ο Γιώρ-
γος Γεράρδος (γνωστός από τον Ανθό του στον Ταύρο 
αλλά και το Master Chef της TV) μόλις άνοιξε το Hops 
Beer & Burger, με αυτά ακριβώς που καταλαβαίνετε. 
Τα burgers είναι ποιοτικά, κλασικά αλλά και πρωτότυπα 
(και για χορτοφάγους), υπάρχουν και άλλα πιάτα που 
συνδυάζονται με μπίρες, όπως κότσι, λουκάνικα κ.ά., 
οι σάλτσες είναι σπιτικές, υπάρχει και μενού για παι-
διά, έχει και πολύ όμορφο χώρο. Έχει και το Κολωνάκι 
μια πολύ νόστιμη άφιξη, το Soiree στην Τσακάλωφ. Το 
καινούργιο έχει λιτή και dark ατμόσφαιρα, στο βάθος 
έναν πάγκο γεμάτο θαλασσινά-στρείδια, γυαλιστερές, 
κυδώνια και άλλα νόστιμα του βυθού, τα οποία σου 
ανοίγει επιτόπου κι εσύ τα τρως συνοδεία κάποιου κα-

λού κρασιού, μιας σαμπάνιας, ενός κοκτέιλ (και δυνατή 
μπάρα). Στα συν του πως ανοίγει από το πρωί και έχει 
καλές για το είδος τιμές. 

Οι σεφ στο προσκήνιο
Φθινόπωρο και οι σεφ είναι σε δημιουργικό οίστρο. Έ-
τσι ο αγαπημένος μου Γιώργος Ηλιού - Polly Maggoo 
ολοκληρώνει τον κύκλο με την γαλλική και διεθνή κου-
ζίνα και στρέφεται στην Ελλάδα. Το –τώρα πια– Πόλλυ 
του θα σερβίρει συνταγές της πατρίδας (φάβα Φενεού 
με παστό Μεσσηνίας, ρεβίθια στο πήλινο με δεντρολί-
βανο) που συνοδεύονται από τσίπουρα Νάουσας, ρα-
κή Τήνου με μάραθο, το περίφημο απόσταγμα Malvazia 
di Candia aromatica, χύμα πολύ καλό κρασί, όλα σε ε-
ξαιρετικές τιμές. Από την άλλη, μαθαίνω πως ο Δημή-
τρης Σκαρμούτσος τελείωσε τη συνεργασία του με το 
Ergon και ανοίγει δικό του κάπου στα βόρεια, ο Ρενάτο 
Μεκόλι έπειτα από 5 χρόνια στον Βασίλαινα (και πολ-
λά βραβεία) αναχωρεί για καριέρα στο εξωτερικό, οπό-
τε το καλό εστιατόριο είναι τώρα σε συζητήσεις και ρα-
ντεβού για νέο σεφ. Αυτά για μια πρώτη γεύση, ο χει-
μώνας προβλέπεται πολύυυ νόστιμος.  A

NAKAMA

SIDEWAYS

MODERN RESTAURANT

NIKKEI

HOPS

SOIREE

ΣΤΟΑ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΥ
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Μικρά και μεγά-
λα εστιατόρια, 
νέα σχέδια στα 
σκαριά, σεφ σε 
δράση. Τα και-
νούργια στέκια 
σε περιμένουν.



26 A.V. 17 - 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

H Βιολέττα Γύρα για το Road Trip 3

Ιδιαίτερη σχέση είχα από μικρή με το αυ-
τοκίνητο. Ο πατέρας μου συμμετείχε και 
σε ράλι – μου το έδινε να οδηγήσω. Με 

σημάδεψε επίσης ένα αυτοκινητικό ατύχημα που 
είχα λόγω ολισθηρότητας του δρόμου – είδα όλη 
μου τη ζωή σε τρέιλερ. Ήταν λίγο αφού είχα απο-
φοιτήσει από το Εθνικό Θέατρο. Δυόμισι εβδομά-
δες μετά πούλησα το αυτοκίνητο και βρέθηκα με 
open ticket στην Αμερική. Ξεκίνησα στο Actors 
Studio το μεταπτυχιακό μου για να μείνω τελικά 
Αμερική δέκα χρόνια. Μερικές από τις εικόνες 
που κρατάω είναι να ταξιδεύω οδικώς, μόνη μου, 
Νέα Υόρκη-Μόντρεαλ. 

>> Στην Ελλάδα, χρόνια μετά, αρρωσταίνω μια 
μέρα και ως κλασική Ελληνίδα ζητάω περίθαλψη 
στο πατρικό σπίτι. Είναι μεσημέρι, εγώ ξαπλω-
μένη στον καναπέ, κι όταν έρχεται η μητέρα να 
ρωτήσει πώς είμαι, θυμάμαι να απαντώ: “Μαμά, 
θα κάνω ένα έργο που θα λέγεται Road Trip, θα 
συμβαίνει σε 4 αυτοκίνητα, οι οδηγοί θα είναι 4 
διαφορετικοί χαρακτήρες. Το κοινό δεν θα είναι 
παθητικό, αλλά θα παρεμβαίνει στις ιστορίες των 
οδηγών…” Ανέπτυξα όλο το κόνσεπτ! Επισημαί-
νω πως πιο πριν είχα ακούσει όλο το soundtrack 
της διαδρομής. Ο ένας οδηγός θα άκουγε Τσι-
τσάνη και θα ήταν ταξιτζής, η άλλη οδηγός κλα-
σική μουσική και θα ήταν διανοούμενη. Η μη-
τέρα μου νόμιζε πως παραληρούσα από τον πυ-
ρετό κι εγώ είχα βρει το project της ζωής μου. 

>> Στο πρώτο Road Trip χρησιμοποιήσαμε δικά 
μας αυτοκίνητα και δύο της Mini Cooper, χορηγία. 
Βάση των απαντήσεων που έλαβα μέσω ερωτημα-
τολογίων για το κοινό μπήκα στην περιπέτεια του 
δεύτερου RT αναζητώντας περισσότερες χορη-
γίες, που είχαν να κάνουν με: αυτοκίνητα, βενζί-
νη, ξενοδοχεία για τη μεταφορά του project στην 
επαρχία, διατροφή κ.λπ. Με τόσο περιορισμένες 
θέσεις είναι ευνόητο πως το στοίχημα δεν βγαί-
νει διαφορετικά. Τέσσερα αυτοκίνητα με τέσσερις 
επιβάτες-θεατές συν ο ηθοποιός-οδηγός, με δύο 
διαδρομές την ημέρα, κάνεις το λογαριασμό και 
βγάζεις το κόστος – φέτος έχουμε κι ένα αυτοκί-
νητο της Chevrolet που χωράει επτά άτομα μέσα, 
εκτός των αυτοκινήτων που μας παραχώρησε η 
SSangYong. Είναι δύο μόνο διαδρομές την ημέρα, 
γιατί απαιτείται μεγάλη προσοχή από τον ηθοποιό 
– πρέπει να οδηγεί και ταυτόχρονα να υποδύεται. 
Ο κάθε ρόλος κουβαλάει πίσω μια ολόκληρη ζωή. 
Φτιάχνουμε κανονικά βιογραφικά, γιατί ποτέ δεν 
ξέρεις τι ερώτηση θα δεχτείς από τους συνεπιβά-
τες-κοινό. Άρα πρέπει να είσαι σε ετοιμότητα. 
 
>> Κινούμαστε γύρω από την Ακρόπολη. Όλα 
συμβαίνουν τώρα και σήμερα. Ο πρώτος οδηγός 
έχει την ευθύνη, όλα τα αυτοκίνητα πάνε κομ-
βόι και αν τυχόν αυτό σπάσει έχουν οριστεί ση-
μεία στάσεων και συναντήσεων. Έχουμε μετρή-

σει πόσο κρατούν τα φανάρια, τι ώρα περνούν τα 
σκουπιδιάρικα, προσπαθούμε να προβλέψουμε 
το κάθε τι που μπορεί να συμβεί, αλλά ο δρόμος 
πάντα φέρνει και απρόοπτα. Το θέμα είναι πώς θα 
εντάξουν οι οδηγοί τη χρονοκαθυστέρηση μέσα 
στο χρόνο της παράστασης.  
 
>> Η σεναριακή δομή του Road Trip 3 είναι δια-
φορετική σε σχέση με τα άλλα δύο. Εδώ παίζω με 
δίπολα: μαζί-μόνος, παρουσία-απουσία, θάνατος-
ζωή. Στους οδηγούς δημιουργείται ένα δίλημμα 
και ζητούν από το κοινό να τους βοηθήσει προ-
κειμένου να πάρουν την απόφαση. Υπάρχει όμως 
και ένας πέμπτος ρόλος που δρα σαν το φύλακα-
άγγελο/διάβολο και τους συναντά στη διαδρομή. 
Οι θεατές κάνουν μια διαδρομή 12 λεπτών σ’ ένα 
αυτοκίνητο και μετά αλλάζουν. Αφού περάσουν 
και από τους 4 οδηγούς –προσπαθούμε αυτή η 
αλλαγή να γίνεται μέσα σε ρεαλιστικές συνθή-
κες– μια συνολική σκηνή οδηγεί στο φινάλε. Το 
θεατρικό και το πραγματικό εδώ ταυτίζονται. Σ’ 
αυτή την παράσταση έχουμε και ένα μηχανάκι 
που μας παραχώρησε η Kymco, όπου ο Δημήτρης 
Λάλος θα το οδηγεί, και εκτός του ρόλου του θα 
ελέγχει ταυτόχρονα το δρόμο ώστε να ειδοποιή-
σει αν κάτι πάει στραβά και να πάω εγώ με το αυ-
τοκίνητο της παραγωγής. Tα logistics είναι απί-
στευτα: από τη χαρτογράφηση κάθε πόλης, μέχρι 
τα τηλεφωνήματα που πρέπει να χτυπήσουν στη 
σωστή ώρα. 
 
>> Κάθε μέρα της “παράστασης” κάτι γίνεται. Στη 
Θεσσαλονίκη ένας θεατής τραγουδούσε σε όλη τη 
διάρκεια της διαδρομής ό,τι γούσταρε· στο Road 
Trip 2 μία από τους οδηγούς άνοιγε το παράθυρο 
και φώναζε “είμαι έγκυος!”, μέχρι που μια μέρα 
βγήκαν δύο στο μπαλκόνι και φώναξαν “ακόμη 
να γεννήσεις;”. Οι ηθοποιοί την ώρα που οδηγούν 
έχουν τύχει γνωστούς τους. Οι τελευταίοι τούς 
κορνάρουν ή τους απευθύνονται με το πραγματι-
κό όνομά τους ενώ εκείνοι υποδύονται ένα ρόλο.  

>> Όλες οι ηλικίες έχουν περάσει από το Road. Μια 
γιαγιά είχε έρθει στο τέλος κλαίγοντας να με ευ-
χαριστήσει για την εμπειρία. Μια κυρία, μια άλλη 
φορά, έκλεισε όλα τα αυτοκίνητα για να γιορτάσει 
με τις 15 φίλες της τα γενέθλιά της! 
 
>> Παρολίγο να ματαιωθεί αυτό το Road Trip εξαι-
τίας όλων αυτών που έγιναν το καλοκαίρι, αλλά 
είπα στον εαυτό μου “the show must go on”. Ειδικά 
αυτή την περίοδο δεν πρέπει να σταματάμε! Είμαι 
βέβαιη πως θα πάμε καλά και η επιτυχία θα επανα-
ληφθεί. Απ’ όσο γνωρίζω δεν υπάρχει κάτι ανάλο-
γο στον κόσμο, παρά μόνο δίνονται κανονικές πα-
ραστάσεις μέσα σ’ ένα λεωφορείο ή βαγόνια. Την 
άνοιξη θα το ανεβάσω στο Μόναχο με Γερμανούς 
ηθοποιούς, ήδη έχει μεταφραστεί, και ευελπιστώ 
να επιστρέψει πάλι τον Μάιο στην Αθήνα.  
Αμέσως μετά γκαζώνουμε για Θεσσαλο-
νίκη (8-11/10) και Βόλο (14-17/10)...

Σε ποια παράσταση τα φανάρια των δρόμων καθορίζουν τη δράση και τυχαίοι 
περαστικοί παρεμβαίνουν και σε ποια οι θεατές φορούν μάσκες 

και αναπνευστήρες; Η νέα τάση είναι όχι απλώς να βγούμε από τα θέατρα και να 
πάρουμε τους δρόμους, αλλά να συμμετέχουμε με πρωτότυπο τρόπο. 

Η Βιολέττα Γύρα μάς βάζει σε αυτοκίνητα και βγαίνει στους δρόμους με το 
«Road Trip 3». Ηθοποιοί οδηγούν υποδυόμενοι συγκεκριμένους χαρακτήρες και 

το κοινό σε ρόλο συνοδηγού παρεμβαίνει στη δράση.  Από την άλλη δύο 
χορογράφοι, η Αποστολία Παπαδαμάκη και η Sophie Bulbulyan, 

δημιουργούν την υποβρύχια παράσταση «Drops of Breath» και οι θεατές 
την παρακολουθούν υποβρυχίως, κολυμπώντας ή από γιγαντοοθόνη στην  

παραλία του Σουνίου.  

I n f o
22/9 - 4/10. 
Σύλληψη-Σκηνοθεσία: 
Βιολέττα Γύρα. Κεί-
μενα: Γιάννης Ζευγώ-
λης, Γιάννης Ράγκος. 
Παίζουν: Κύνθια Βου-
κουβαλίδου, Αστέρης 
Κρικώνης, Δημήτρης 
Λιόλιος, Θοδωρής 
Σμέρος, Έλενα Τυρέα. 
€12, Απαραίτητη η 
έγκαιρη κράτηση (15 
θεατές ανά παράστα-
ση): 6949679113. 
Η A.V. είναι χορηγός 
επικοινωνίας.
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I n f o
25, 26, 27/9, 14.00,  
Αττική, Ακρωτήριο 
Σουνίου, στην 
παραλία του Grecotel 
Cape Sounio.  
Προπώληση εισιτη-
ρίων - πληροφορίες: 
2107234567,  www.
dropsofbreath.comRo
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Του ΔΗμΗΤΡΗ μΑΣΤΡοΓιΑννιΤΗ

H Αποστολία Παπαδαμάκη  
για το «Drops of Breath»

Συζητώντας με τη Sophie Bulbulyan (σ.σ. συνχο-
ρογραφούν σε συνεργασία με τη Λία Χαράκη την 
παράσταση) πριν από δύο χρόνια ανακαλύψαμε 

πως και οι δύο είμαστε δύτριες και πως αγαπάμε το βυθό. 
Μοιραστήκαμε τις ιδανικές συνθήκες που προσφέρει ο 
βυθός για ένα χορευτή, λόγω της έλλειψης βαρύτητας, 
και σιγά-σιγά οδηγηθήκαμε στην ιδέα της παράστασης. 
Συμμετέχουν 14 χορευτές, εκ των οποίων οι 3 είναι με α-
ναπηρία και οι τρεις παιδιά. Έχει στηθεί μια υποβρύχια 
θεατρική σκηνή, με σκηνικά του Γιώργου Γεωργίου, ενώ 
η πρωτότυπη μουσική του Τρύφωνα Κουτσέλη θα ακού-
γεται κανονικά από ηχεία στο βυθό. Σκεφτείτε το θέατρο 
της Επιδαύρου για να έχετε την εικόνα. Οι δύτες θεατές 
θα κάθονται στην πρώτη σειρά ενώ όσοι θα βλέπουν την 
παράσταση με μάσκα, κολυμπώντας, θα είναι σαν να τη 
βλέπουν από τα πάνω διαζώματα. Οι υπόλοιποι θα την πα-
ρακολουθούν από γιγαντοοθόνη στην παραλία.

>> Μπορεί να είναι παγκοσμίως πρωτότυπο θέαμα, αφού 

ανάλογες παραστάσεις έχουν γίνει σε πισίνες αλλά ποτέ σε 
ανοιχτή θάλασσα, όμως δεν ήταν αυτός ο στόχος μας. Θέ-
λαμε να δείξουμε πως σ’ αυτή την εποχή προέχει το εμείς 
και όχι το εγώ και όσοι κάνουν καταδύσεις γνωρίζουν πολύ 
καλά πόσο ενωμένες είναι οι καταδυτικές ομάδες. Πρέπει 
να έχεις το νου σου για τους υπόλοιπους. Ας πούμε πως αυ-
τή είναι η κοινωνιολογική παράμετρος. Ο βυθός θυμίζει τη 
μήτρα, όπου όλοι είμαστε ίσοι. Επιπλέον, τι συμβαίνει όταν 
ένας άνθρωπος επεμβαίνει σε μια ισορροπία που υπάρχει; 
Είναι, ας πούμε, η φιλοσοφική παράμετρος ενός εικαστι-
κού χορογραφημένου θεάματος. 

>> Υπάρχει ένα storyboard, που συνδέει τις δέκα βασικές 
χορευτικές σκηνές, αλλά προτιμώ να μη δεσμεύσω τη φα-
ντασία του θεατή. Ίσως να πω μόνο πως σε κάποια σημεία 
θα αναγνωρίσει τον τρόπο που κολυμπούν τα σαλάχια ή τα 
δελφίνια. Κάτω στο βυθό όλα τα αρχετυπικά σύμβολα α-
ποκτούν άλλη αξία. Μπορεί όλο αυτό να κρύβει απίστευτη 
δουλειά και κόπο –όσο και να ακούγεται οξύμωρο ο κόπος 
είναι και η ανταμοιβή μας–, αλλά τελικά όλο αυτό 
το βλέπουμε σαν μια επιστροφή στην απλότητα. 
Και η απλότητα φέρνει την ευτυχία. 
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ίναι μεσημέρι, κάνει τρομερή 
ζέστη και εγώ γυρνάω στους 
δρόμους και προσπαθώ να βρω 
σπίτι με την παλιά μέθοδο, με τα 
πόδια. Αυτή την εποχή οι φοι-
τητές της επαρχίας ψάχνουν για 

σπίτι και έτσι οι περισσότερες αγγελίες 
μιλούν για γκαρσονιέρες «φωτεινές και 
ήσυχες με λίγα κοινόχρηστα». Πολλές εί-
ναι «υπόγειες αλλά με θέα στον ακάλυπτο».  
Άλλες έχουν κλιματιστικό, αρκετές α-
ναφέρουν με ειλικρίνεια «θέλει βάψι-
μο», μερικές βαφτίζονται για φιγούρα 
studio και όλες τελειώνουν με τις ίδιες 
φράσεις «Ιδανική για φοιτητές» και «Τι-
μή συζητήσιμη». Το πρώτο που πρέπει να 
κάνουμε είναι να διαβάσουμε μέσα από 
τις λέξεις το κρυφό νόημα. «Φωτεινό» 
τις περισσότερες φορές σημαίνει ότι έ-
χει ένα παράθυρο ή μια μπαλκονόπορτα 
που μπαίνει λίγο φως, «ημιυπόγειο» ση-
μαίνει υπόγειο, «ήσυχο στον πρώτο όρο-
φο» είναι αδύνατον, «βλέπει στον ακάλυ-
πτο» ίσως σημαίνει ότι σου πέφτουν τα 
σκουπίδια και οι κιλότες των από πάνω 
στο κεφάλι.
 Έχω μεγάλη πείρα από ενοικιαστή-
ρια. Όταν είχα γράψει με τον Ανδρέα 
Λάμπρου το τραγούδι «Χαρτοκιβώτια 
Νουνού» και το πήγαμε στην Άλκηστη 
Πρωτοψάλτη, της είπα για να την εντυ-
πωσιάσω: « Έχω κάνει γύρω στις 10 μετα-
κομίσεις». Γέλασε και μου είπε: «Εγώ έχω 
κάνει πάνω από 25». Πήρε το τραγούδι 
και το τραγούδησε καταπληκτικά. «Τα 
έχω μαζέψει κι έχω πλέον ξεμπερδέψει. 
Πράγματα, ρούχα, αντικείμενα φτηνά. Μια 
μετακόμιση ξανά, στο δρόμο για το πουθενά 
και πού θα βγάλει δεν το ξέρω ειλικρινά».
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● Να συγκρίνεις τον αριθµό 
αναγνώσεων της online αγγε-
λίας σε συνάρτηση µε την ηµε-
ροµηνία δηµοσίευσης. Αν είναι 
πολλές οι αναγνώσεις και παλιά 
ηµεροµηνία κάποιο κουσούρι 
έχει το σπίτι, λέει η εµπειρία. Πά-
ρε, όµως, γιατί µπορεί εσένα να 
περίµενε και να είναι τυχερό.

● Είδες φωτογραφίες, περιοχή 
και τιµή που σου κάνουν; Μη 
βιάζεσαι να πανηγυρίσεις πριν 
πάρεις. Μπορεί να σε πρόλαβαν. 
Μην απογοητεύεσαι, ένα σκάσι-
µο της στιγµής είναι. 

● Να µην κοιτάς µό-
νο online αγγελίες. Πάρε 
τους δρόµους και σηµείωνε τα 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  και αν η ώρα είναι 
καθώς πρέπει πάρε τηλέφωνο 
επιτόπου. Αν είναι αλά καρτ το 
κινητό σου, φρόντισε να έχεις 
µονάδες.

● Σου άρεσε το σπίτι; Κλείσ’ το, 
κλείσ’ το... Εννοείται µε προκα-
ταβολή. Οι υποψήφιοι ξεφυτρώ-
νουν σαν µανιτάρια.

● Τιµή συζητήσιµη σηµαίνει 
συνήθως γύρω στα €20-30 κάτω 
από την αρχική στα €350 και €50 
στα 500. Ποιος τη χάρη σου. 
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● Αναλόγως µε το ωράριό σου, 
φρόντισε το διαµέρισµα να έχει 
προσανατολισµό τέτοιο ώστε να 
έχεις φως όταν είσαι σπίτι. ∆υτι-
κό όταν λείπεις πρωί, ανατολικό 

όταν λείπεις απόγευµα.

● Ναι, γουστάρεις που δεν έχει 
κανένα δεξιά πάνω και αριστερά 
σου. Όλη η θέα για πάρτι σου. Αν 
κάνει και εξωτικό χειµώνα, θα 
είναι τέλεια.

● Ασανσέρ. Για πάνω από 4 
επιβάλλεται. Άντε και τα έβγαλες 
πέρα µε τη µετακόµιση, άντε και 
τη γλίτωσες και από τις επισκέ-
ψεις της γιαγιάς. Πες µου όµως 
τις άγριες νύχτες, µε τρία ποτά 
στην πλάτη σου, πώς ανεβαίνεις; 
Only the brave. 

● Τα κοινόχρηστα είναι λίγα 
γιατί η κεντρική θέρµανση είναι 
κλειστή τα τελευταία χρόνια. Χµ, 
υγρασία και µούχλα σαν να 
µυρίζει.
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● Πρόσεχε: νύχια, ρούχα, µαλ-
λιά, παπούτσια, αναπνοή. Μην 
πας να δεις σπίτι ύστερα από 
γυµναστήριο, ξέφρενο ξενύ-
χτι ή άλλες αλητείες. Να είσαι 
σένιος, καθαρός, ευγενικός για 
να κάνεις καλή εντύπωση στον 
ιδιοκτήτη από την κορυφή ως τα 
νύχια. Αν δεν σ’ αρέσει το σπίτι 
δεν πειράζει, ένα ντουζάκι µόνο 
καλό µπορεί να κάνει.

● Γίνε λίγο µέντιουµ και προσπά-
θησε να διαβάσεις τον ιδιοκτήτη. 
Είναι χαλαρός; Είναι τσιγκούνης; 
Παράξενος; Και µη γελιέσαι από 
την εµφάνιση, η τέως δική µου 
ήταν ξανθούλα 30άρα υποτο-
νική, αλλά στη µια µέρα καθυ-

στέρηση µεταµορφωνόταν σε 
τροµερό Μαµ-Ρα. ∆εν ξέρεις πό-
σο µπορεί να σε εκνευρίσει ένας 
ιδιοκτήτης. Αλλά, ναι, υπάρχουν 
και οι τέλειοι, που µπορεί να είναι 
µια κουλ θεία από το Σικάγο, ένα 
χαλαρός τυπάς από το νησί ή η 
Αλεξάνδρα από το Κουκάκι.

● Οι ιδιοκτήτες είναι στο ίδιο κτί-
ριο. Ακόµα χειρότερα στον επά-
νω ή τον κάτω όροφο. Σκέψου 
το καλά. Αν σου αρέσει η µου-
σική στη διαπασών, αν κάνεις 
πάρτι και αν µπαινοβγαίνουν 
στο σπίτι φίλοι, αν εκφράζεσαι 
δυνατά σεξουαλικώς και άλλα 
τέτοια, παρατήρηση για «κέντρο 
διερχοµένων» δεν τη γλιτώνεις. 
Εξάλλου το σπίτι τους νοικιάζεις.

● Αν δεν παινέψεις το σπίτι σου 
θα πέσει να σε πλακώσει: «Μα 
δεν χωράω όρθιος στην κρε-
βατοκάµαρα» - «Ε και τι το θες 
παλικάρι µου, αφού ξαπλωτός 
θα είσαι. Να, κοίτα τι ωραία γει-
τονιά...». Μην υποκύψεις. 
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● Αν η πρώτη εντύπωση από το 
σπίτι σού έκατσε κάπως βαριά, 
µεταβολή και φεύγεις. Η αύρα 
είναι το παν στο χώρο σου. Εµείς 
έχουµε φίλη Ghostbuster. Κλεί-
νει τα µάτια και οσφραίνεται τα 
παρελθόντα. Μη φανταστείς ότι 
την πληρώνουµε, έναν ελληνικό 
µε µπισκοτάκι την κερνάµε.

● ∆εν στεριώνεις σε κανένα σπί-
τι, αλλά είσαι αποφασισµένος 
αυτή τη φορά να το κάνεις γιατί 

κουράστηκες µε τις µετακοµί-
σεις. Τιπ: Πριν ξεκινήσεις το ψά-
ξιµο διάβασε τις βασικές αρχές 
Φενγκ Σούι, µήπως φταίει κάτι 
στη διαρρύθµιση του χώρου, 
στη διακόσµηση κ.λπ. Κάτι ξέ-
ρουν οι Κινέζοι τόσα χρόνια.

● Το ότι τα ενοίκια φέτος θα πέ-
σουν κι άλλο είναι κάτι σαν χρη-
σµός. ∆ιφορούµενο, πολλαπλώς 
ερµηνεύσιµο και για λίγους µόνο 
εκλεκτούς. Τέσσερα χρόνια που 
κάθε χρόνο πέφτουν θα ήταν 
πλέον τσάµπα. Ή εµείς εντελώς 
κοινοί θνητοί είµαστε ή εσύ µην 
τρέφεις ελπίδες. 

● Η πιο κατάλληλη εποχή να πε-
τύχεις καλή αναλογία τιµής σπι-
τιού είναι πριν τα Χριστούγεννα. 
Το λένε η εµπειρία και η φίλη µου 
η Έλενα. Εκεί που η µεγαλοψυχία 
των γιορτών πιάνει τους ιδιοκτή-
τες των ξενοίκιαστων. 
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● Flatmate, coinquilino, co
mpanero de piso: Η έννοια 
του συγκάτοικου ενώ είναι 
διαδεδοµένη φουλ στο εξω-
τερικό, στην Ελλάδα είναι στα 
σπάργανα και συχνά παρερ-
µηνεύεται και παίζουν διάλο-
γοι όπως: -Το έχει αναλάβει ο 
συγκάτοικός µου. -Ε αυτή είναι 
δουλειά για άντρες, βασίλισσα 
σ’ έχει. 

● Από δύο κόσκινα να περνάς 
συγκατοίκους από το ίντερνετ. 
Α, και µπλόκαρε τα ΜΜS από αυ-

τούς για µη δεις θέαµα που δεν 
θέλεις. Άκου που σου λέω. 

● Φίλος έχει µεγάλο σπίτι µε τζά-
κι, µπαλκονάρα και πάρκινγκ και 
σου νοικιάζει ένα δωµάτιο, όπως 
είναι επιπλωµένο. Άραγε θα µπο-
ρείς να αράζεις µε το φανελάκι 
στον καναπέ του (εδώ δοκιµάζε-
ται η φιλία, να θυµάσαι).
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● Αν βλέπεις ταυτόχρονα το σπί-
τι µε κάποιον άλλο και σ’ αρέσει 
αλλά λίγο το σκέφτεσαι, κάνε ε-
ρωτήσεις για να το θάψεις και να 
φύγει ο άλλος. Όχι ότι θα πιάσει, 
αλλά έχεις µια ελπίδα. Το αλάτι 

πίσω 

από τη σκούπα εδώ δεν κάνει 
δουλειά.

● Επίσης αν ο ιδιοκτήτης σας 
έχει φέρει δυο-δυο τους ενδια-
φερόµενους και είναι µόνιµος 
κάτοικος  π.χ. Κρήτης, τον συγ-
χωρούµε γιατί ήρθε από µακριά. 
Αλλά αν µένει δυο στενά πιο πά-
νω, κάνε πλάκα και πες πρώτος 
«Το κλείνουµε» αποφασιστικά 
και φέρ’ τον σε δύσκολη θέση. 
Να µάθει να µην τους φέρνει 
όλους µαζί.   

● Πιάσε κουβέντα και πες «µου 
είναι αδιανόητο που µερικοί 
βρήκαν δικαιολογία τα capital 
controls για να καθυστερήσουν 
το ενοίκιο». Αν τον δεις διστακτι-
κό είναι εντάξει ο άνθρωπος, αν 
όµως ξεσπαθώσει συµφωνώ-
ντας µαζί σου έβγαλες λαβράκι. 
Γυρνάς την πλάτη χωρίς δισταγ-
µό. Η ζωή έχει για όλους. Αλλιώς 
θα σου βγει ξινό. 
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● Τελοσπάντων, αν είναι να τα 
σκεφτείς όλα αυτά µε τι ψυχή 

θα πας να νοικιάσεις. 
Τελικά ένα σπίτι είναι, δεν 

βαριέσαι... 

 Όμως τα πράγματα από τότε έχουν αλ-
λάξει, σήμερα υπάρχουν εφημερίδες με 
φωτογραφίες των σπιτιών, βίντεο, ηλε-
κτρονική αλληλογραφία. Πάντως ακό-
μα υπάρχουν σπιτονοικοκύρηδες που 
βάζουν αγγελία μόνο στη γειτονιά και 
πάντα μια βόλτα στην περιοχή που σε 
ενδιαφέρει μπορεί να σου δώσει πληρο-
φορίες όχι μόνο για το ακίνητο αλλά και 
για το αν υπάρχει εκεί γύρω φούρνος, 
σουπερμάρκετ, φαρμακείο, περίπτερο. 
Αλλιώς μπορεί να νοικιάσεις το καλύτε-
ρο διαμέρισμα στην Πετρούπολη και να 
τρέχεις για τσιγάρα στο Σύνταγμα.
Η αγγελία έλεγε για διαμέρισμα πίσω 
από το Χίλτον, 40 m², με βεράντα, ρε-
τιρέ, 250 ευρώ. Πήγα διστακτικά γιατί 
πίσω από το Χίλτον είναι η μισή Αθήνα. 
Ήταν πράγματι στην πίσω πλευρά του 
ξενοδοχείου, ο ευγενικός ιδιοκτήτης με 
πληροφόρησε ότι είναι άβαφτο, μπή-
καμε μέσα, ήθελε πολλή δουλειά αλλά 
ήταν συμπαθητικό. Τα ηλεκτρικά ήταν 
εντάξει, τα υδραυλικά δούλευαν, όλα 
πήγαιναν μια χαρά, μέχρι τη στιγμή που 
άνοιξα το παραθυράκι του μπάνιου. Και 
τότε είδα μπροστά μου όλες τις κεραίες 
της κινητής τηλεφωνίας από το διπλανό 
κτίριο να με κοιτάζουν απειλητικά. ∆εν 
ξέρω για εσάς αλλά εγώ δεν ζω δίπλα 
σε τέτοια ακτινοβολία. Μου φτάνει αυ-
τή που παίρνω από τον υπολογιστή και 
το κινητό. ∆εν είπα τίποτα, βγήκα στο 
μπαλκόνι και είδα ότι από πάνω υπήρχε 
ένα μικρό δώμα. «Μα λέτε στην αγγελία 
ότι είναι ρετιρέ. Αυτό τι είναι από πάνω;» 
«Α, μη δίνετε σημασία! Μένει ένας κωφά-
λαλος. Ούτε που θα σας ενοχλήσει!» μου α-
πάντησε κι εκεί οι δρόμοι μας χωρίσανε.

Η κυρία που μου έδειχνε ένα διαμέρι-
σμα στο κέντρο, 60 m², τιμή συζητήσι-
μη, είχε μια βαριά αυταρχική φωνή σαν 
Σαπφώ Νοταρά. «Μόνος σας θα μείνετε; 
Πόσων χρονών είστε; Γιατί δεν παντρευτή-
κατε;» Απαντούσα με ειλικρίνεια αλλά 
αυτή δεν σταμάταγε. «Πόσα λεφτά βγά-
ζετε; Θα φέρνετε γυναίκες;» Η ανάκριση 
τράβαγε σε μάκρος μέχρι που ρώτησε: 
«Από πού είναι η καταγωγή σας;» «Από 
την Πάτρα». Ξαφνικά άλλαξε ύφος, ήρθε 
κοντά μου και με αγκάλιασε: «Και δεν το 
λες, βρε παιδάκι μου, τόση ώρα; Κι εγώ από 
την Πάτρα είμαι! Αχ, αυτό το διαμέρισμα 
ήταν το πατρικό μου, να το πιάσετε εσείς, 
κύριε Γιώργο, και θα σας κόψω ένα 50άρι. 
Μας ρημάξανε οι κερατάδες, κύριε Γιώργο. 
Τίποτα δεν έμεινε όρθιο, σαν τους ζητιά-
νους παρακαλάμε για τα νοίκια. Εσείς να το 
πάρετε, δεν θέλω να το δώσω σε κάτι παλιο-
δικηγόρους, δεν τους χωνεύω». «Πόσο το 
νοικιάζετε;» «500 ευρώ, θα σας το αφήσω 
450». «Και πού να βρω τα 450 ευρώ; Είπα 
ότι είμαι από την Πάτρα, δεν είπα ότι είμαι 
η Κλεοπάτρα!»
∆ιάλεξα μια αγγελία στο Παγκράτι, ρε-
τιρέ, 45 m², 300 ευρώ. Ο νεαρός που 
συνάντησα φορούσε φόρμα αθλητική 
και μετά τις πρώτες ερωτήσεις, πόσοι 
θα μείνετε, έχετε σκύλο, γιατί αλλάζετε 
σπίτι, με ρώτησε πού δουλεύω. Από συ-
νήθεια απάντησα «Στην Athens Voice» 
«Στην Athens Voice; Η αγαπημένη μου ε-
φημερίδα! Πώς λέγεστε;» «Παυριανός» 
«Παυριανός; Σας ξέρω! Το κείμενό σας για 
την Αλίκη το έχω μάθει απέξω!» Άρχισε 
να με ρωτάει αν ήταν τσιγκούνα η Α-
λίκη, με ποιον τα είχε ο Χατζιδάκις, αν 
ντυνόταν γυναίκα ο Ταχτσής, τέτοια. 

Στο τέλος μού είπε με λυγμική φωνή: 
«Κάντε ένα αφιέρωμα στους διάσημους 
Έλληνες γκέι! Θέλω να το διαβάσει η μάνα 
μου!». Του υποσχέθηκα πως θα το κάνω. 
«Το διαμέρισμα θα το νοικιάσετε; Εγώ μένω 
ακριβώς από κάτω!» και μου έκλεισε το 
μάτι πονηρά.
Είπα να πάω να δω μια γκαρσονιέρα 
στην Αγία Παρασκευή, 27 m², 170 ευ-
ρώ. Ήταν μικρή και σκοτεινή, έβλεπε 
στην απέναντι πολυκατοικία, το καζα-
νάκι δεν δούλευε, χάλια! Η χοντρή ιδι-
οκτήτρια προσπαθούσε να βρει 
αρετές. «Είναι ανατολικομεσημ-
βρινό! Είναι 15 λεπτά από το μετρό! 
Στο ισόγειο έχει μίνι μάρκετ, το 
έχω εγώ, θα βρείτε τα πάντα!» Με 
έβλεπε που στραβομουτσού-
νιαζα και προσπαθούσε να με 
πείσει. Στο τέλος έριξε το πιο 
δυνατό προτέρημα του σπιτιού. 
«Εδώ έμενε ο Καραγιάννης Κα-
ρατζόπουλος!» Αντί να γελάσω 
με το λάθος, με έπιασε μελαγ-
χολία. Σκέψου να είσαι ο Κα-
ραγιάννης ή ο Καρατζόπουλος 
και να μένεις σε αυτή την τρύπα! Ποιος 
ξέρει τι μας περιμένει και εμάς. Πάντως, 
όπως και να έχει, δεν νοικιάζουμε ποτέ 
διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη στην ίδια 
πολυκατοικία.
Σε ένα δώμα στην πλατεία Εξαρχείων, 
13 m², ο τύπος που με περίμενε στην εί-
σοδο έκανε ντάγκλες. «Έχει πολύ μεγάλη 
ταράτσα» έλεγε και ξανάλεγε μέσα στο 
ασανσέρ. Βγήκαμε στην ταράτσα και 
νόμιζα ότι είχαμε πάει σε διαστημικό 
σταθμό. Όλη η ταράτσα ήταν γεμάτη με 
δορυφορικά πιάτα! Ο τύπος πήγαινε 

μπρος-πίσω σαν εκκρεμές. «Μα δεν έχει 
χώρο ούτε για μια γλάστρα!» Σταμάτησε 
λίγο να πηγαινοέρχεται, με κοίταξε έκ-
πληκτος, «Ναι, αλλά θα έχεις Nova δωρε-
άν» μου είπε και μου έδειξε τα δορυφορικά 
πιάτα. «Πόσο το νοικιάζεις;» ρώτησα από 
περιέργεια. «Τι να σου ζητήσω τώρα; 130 
ευρώ; Σιγά το πράμα! ∆ώσε 25.000 ευρώ 
να το αγοράσεις!» Του είπα ότι θα το σκε-
φτώ, τον άφησα ανάμεσα στα δορυφο-
ρικά πιάτα και έφυγα τρέχοντας.
Είδα σπίτια ωραία, σπίτια άσχημα, ιδι-

οκτήτες αυστηρούς, γλυκούλη-
δες, πονηρούς, κυρίες όμορφες, 
άσχημες, τσαούσες και σιγανο-
παπαδιές. Το να βρεις έναν κα-
λό σπιτονοικοκύρη είναι πολλές 
φορές πιο δύσκολο από το να 
βρεις ένα ωραίο σπίτι. Εξάλλου 
τι σημαίνει ωραίο σπίτι; Αυτό 
που όταν μπεις μέσα, έχει κάτι 
που σε τραβάει. Άλλοι θέλουν 
ένα ωραίο μπάνιο, άλλοι να έχει 
μεγάλη κουζίνα, άλλοι να έχει 
θέα, άλλοι να είναι ρετιρέ. Για 
να βρεις όμως ιδιοκτήτη σωστό 

πρέπει να είσαι τυχερός. Ο δικός μου, 
12 χρόνια, περίμενε υπομονετικά και 
πάντα τον πλήρωνα στο τέλος. Τώρα τε-
λευταία με την κρίση έχει αγριέψει και 
έβαλε το δικηγόρο να μου κάνει έξωση. 
Ελπίζω να προλάβω να τον ξεχρεώσω 
γιατί αλλιώς με βλέπω να τραγουδάω 
σαν την Άλκηστη «Χαρτοκιβώτια Νου-
νού και πράγματα συσκευασμένα, γιατί πο-
τέ δεν είχα νου κι όλο σκεφτόμουνα εσένα. 
Χαρτοκιβώτια Νουνού, γεια σου παλιά μου 
ιστορία, βλέπω το φως του ουρανού, χαίρε 
ω χαίρε ελευθερία». A
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η Έλενα. Εκεί που η µεγαλοψυχία 

κό είναι εντάξει ο άνθρωπος, αν 
όµως ξεσπαθώσει συµφωνώ-
ντας µαζί σου έβγαλες λαβράκι. 
Γυρνάς την πλάτη χωρίς δισταγ-
µό. Η ζωή έχει για όλους. Αλλιώς 
θα σου βγει ξινό. 

¶ Á º °Æ° º ¶ ¹ ¢ ¹

● Τελοσπάντων, αν είναι να τα 
σκεφτείς όλα αυτά µε τι ψυχή 

θα πας να νοικιάσεις. 
Τελικά ένα σπίτι είναι, δεν 

βαριέσαι... 
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Τ
ριάντα χρόνια πριν. Στην τρίτη 
Γυμνασίου τσακωνόμασταν για 
τις ομάδες, αφήναμε το πακέτο 
από τα τσιγάρα να εξέχει από την 
κωλότσεπη και βάζαμε μπόλικο 
ζελέ κάθε Σάββατο βράδυ που 
πηγαίναμε σινεμά. Μια μέρα έ-
νας συνομήλικος που ήταν πιο 
ξεβγαλμένος μας ανακοίνωσε 

ότι ήρθε η ώρα να γίνουμε άντρες. Ήταν μια 
κοπέλα στη γειτονιά, λέει, «γύρω στα 35, που 
της αρέσουν τα αγοράκια». Δυο τρεις ημέρες 
μετά είδα κάτι κοκκινίλες. Ο διπλανός μου ή-
ταν ένα χρόνο μεγαλύτερος και πήγαμε στην 
τουαλέτα για να κάνει διάγνωση. Έσκυψε, 
γούρλωσε τα μάτια και φώναξε «σύφιλη, μα-
λάκα μου, έχεις σύφιλη!». Μπαίνοντας στο 
γραφείο των καθηγητών τα πόδια μου τρέμα-
νε και σκεφτόμουν τι κρίμα που η ζωή μου τε-
λειώνει στα 14. Για κάποιο λόγο αισθανόμουν 
περισσότερη οικειότητα με την καθηγήτρια 
Οικοκυρικών. «Κυρία, να σας πω ιδιαιτέρως;» 
«Ναι, παιδί μου, τι έγινε;» «Νομίζω ότι κόλλη-
σα αφροδίσιο νόσημα». Πήγε να λιποθυμή-
σει. «Τι; Τι πήγες κι έκανες; Γρήγορα στη μάνα 
σου!» Η μάνα μου με πήγε σε έναν ξηγημένο 
γιατρό ο οποίος μας καθησύχασε και τους δύο 
και ύστερα από μερικές ημέρες όλα καλά. 

Μη με πιάνεις εκεί. Ο Χάρης Παπαδόπου-
λος είναι σχολικός σύμβουλος πρωτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης στην Ά  Διεύθυνση Αθήνας, 
σε περίπου 15 δημοτικά, και λέει ότι η σεξου-
αλική αγωγή θα πρέπει να διδάσκεται ήδη 
από το νηπιαγωγείο. Τι να πεις σε τόσο μικρό 
παιδί; «Μπορείς, για παράδειγμα, να τους μά-
θεις να αντιδρούν και να προστατεύουν τον 
εαυτό τους, να τους μιλήσεις για τα καλά και 
τα κακά μυστικά. Ότι, δηλαδή, είναι καλό να 
ετοιμάσουν ένα δώρο για τη μαμά τους και 
να το κρατήσουν μυστικό για να της κάνουν 
έκπληξη. Όμως το να σε αγγίζει ένας μεγάλος 
σε σημεία ευαίσθητα, εκεί που βρίσκεται το ε-
σώρουχο, και να σου λέει ότι “αυτό είναι το μυ-
στικό μας”, τότε είναι ένα κακό μυστικό και θα 
πρέπει να τρέξουν να το πουν». Η σεξουαλική 
αγωγή, σημειώνει, σίγουρα δεν περιορίζεται 
στην παρουσίαση και τη διδασκαλία του ανα-
παραγωγικού συστήματος των δύο φύλων. 
«Αυτή είναι ασφαλώς η βάση για να ξεκινήσει 
κανείς, αλλά θα πρέπει να υπάρξει συνέχεια 
και σε άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως 
η κύηση, ο τοκετός, η σημασία της γαλουχί-
ας, η σωστή ηλικία για την πρώτη ερωτική 
επαφή, η αντισύλληψη, η προστασία από τα 
σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, ο αυ-
νανισμός, οι πολλές μορφές οικογενειακού 
πλαισίου στη σύγχρονη κοινωνία, η ομοφυ-
λοφιλία, ο σεβασμός της διαφορετικότητας, 
η σεξουαλική διάσταση του εκφοβισμού στο 
σχολείο, η συνειδητοποίηση των κινδύνων 
του διαδικτύου, η (αυτο)προστασία των παι-
διών από τη σεξουαλική κακοποίηση». 

Θέμα πολιτικής βούλησης. Στο Δημοτικό μό-
νο η Φυσική της έκτης τάξης μιλά για την ανα-
τομία και την αναπαραγωγή και κάποιες φο-
ρές δεν διδάσκεται καν, ενώ ένα πρόγραμμα 
σεξουαλικής αγωγής μπορεί να ενταχθεί στις 
ώρες της λεγόμενης «ευέλικτης ζώνης». Στo 
Γυμνάσιο υπάρχουν σποραδικές αναφορές 
στα μαθήματα της Βιολογίας και της Οικιακής 
Οικονομίας. Η Μαρία Χιόνη, υπεύθυνη Αγω-
γής Υγείας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ά  Αθήνας, λέει ότι στη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση η σεξουαλική αγωγή και 
οι διαφυλικές σχέσεις αποτελούν αντικείμενα 

που ανήκουν στην ευρύτερη ενότητα των θε-
μάτων της Αγωγής και της Προαγωγής Υγείας. 
Τα προγράμματα αυτά όμως γίνονται σε εθε-
λοντική βάση από εκπαιδευτικούς και μαθη-
τές, εκτός ωρών διδασκαλίας. Την περασμένη 
χρονιά στα 189 γυμνάσια και λύκεια για τα ο-
ποία η κ. Χιόνη είναι υπεύθυνη, μόλις σε 7 από 
αυτά υπήρξαν προγράμματα σεξουαλικής α-
γωγής καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ 
σε άλλες περιπτώσεις έγιναν δίωρες παρεμ-
βάσεις ευαισθητοποίησης με μαθητές/τριες 
και γονείς. «Ο λόγος του μικρού αριθμού είναι 
ότι οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ανεπαρκείς 
για να ασχοληθούν με το θέμα και οι γονείς 
επίσης δεν αισθάνονται άνετα να ανοίξουν τέ-
τοιες συζητήσεις. Έτσι τα παιδιά, τα οποία θέ-
λουν πάρα πολύ να συζητήσουν για αντίστοι-
χα θέματα με μεγάλους που εμπιστεύονται, 
να στρέφονται στους συνομηλίκους και στο 
ίντερνετ με αποτέλεσμα τη λάθος πληροφό-
ρηση» λέει. Ο κ. Παπαδόπουλος επισημαίνει έ-
ναν ακόμη λόγο για τον οποίο οι εκπαιδευτικοί 
δεν αγγίζουν το θέμα. Φοβούνται ότι μπορεί 
να πέσουν στην περίπτωση ενός γονιού με 
διαφορετικές αντιλήψεις που μπορεί να τους 
κάνει αναφορά και μετά να βρουν τον μπελά 
τους. Η Μαργαρίτα Γερούκη, επίσης εκπαι-
δευτικός και σχολική σύμβουλος πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης στα Χανιά, λέει ότι τυπικά η 
Ελλάδα συμβαδίζει με τους κανόνες της Ε.Ε., 
όπως είναι υποχρεωμένη, έχοντας σχετικές 
αναφορές στα αναλυτικά σχολικά προγράμ-
ματα αλλά και βιβλία που έχουν εκδοθεί για 
αυτό το σκοπό, στην ουσία ωστόσο η σεξου-
αλική αγωγή στη χώρα μας «βρίσκεται μόνο 
στα χαρτιά, για να μην υπάρξει σύγκρουση με 
δυνατές συντηρητικές φωνές, η μεγαλύτερη 
εκ των οποίων είναι η Εκκλησία». 

Αν αυνανίζομαι πολύ μπορεί να κουφαθώ; 
Παιδιά του δημοτικού ρωτάνε αν είναι αλή-
θεια η ιστορία με εκείνο τον τύπο που αυνανί-
στηκε 25 φορές και μετά πέθανε, αν το σπέρ-
μα τους μπορεί να στερέψει ή να χαλάσει ή αν 
κινδυνεύουν να τυφλωθούν. «Το παιδί ενδια-
φέρεται να μάθει. Θα ψάξει δεξιά κι αριστερά 
και θα πέσει είτε κατά λάθος είτε επίτηδες σε 
διάφορες σελίδες που δεν θα του δώσουν 
τις σωστές απαντήσεις. Υπάρχει μια τρομα-
κτική παραπληροφόρηση και αυτό φαίνεται 
από τους δείκτες υγείας, καθώς στην Ελλάδα 
έχουμε μεγάλα ποσοστά εφηβικών αμβλώ-
σεων αλλά και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων 
νοσημάτων» σημειώνει η Μ. Γερούκη. 

Πότε να το κάνω για πρώτη φορά; Η Μ. Γε-
ρούκη, η οποία έχει πτυχίο, μεταπτυχιακό και 
διδακτορικό σε θέματα σεξουαλικής αγωγής 
στη Φινλανδία, λέει ότι στις χώρες της κεντρι-
κής και βόρειας Ευρώπης που το μάθημα της 
σεξουαλικής αγωγής γίνεται από νωρίς, οργα-
νωμένα και συστηματικά, τα παιδιά ξεκινούν 
τη σεξουαλική τους ζωή πιο κοντά στην ενη-
λικίωση, που σημαίνει ότι είναι περισσότερο 
πιθανό να πάρουν πιο ώριμες αποφάσεις. Ένα 
μεγάλο ερωτηματικό για τα παιδιά αποτελεί 
η ηλικία έναρξης της σεξουαλικής ζωής. Ο κ. 
Παπαδόπουλος λέει ότι οι νέες και οι νέοι στις 
ηλικίες του Γυμνασίου και του Λυκείου «δέ-
χονται πολύ ισχυρή πίεση από συνομηλίκους 
τους για να προχωρήσουν και να ολοκληρώ-
σουν την ερωτική επαφή. Είναι η τρομερή δύ-
ναμη της παρέας (ο ίδιος ακριβώς μηχανισμός 
που οδηγεί και στο τσιγάρο και στο αλκοόλ) 
που οδηγεί τα παιδιά, για να μη θεωρηθούν 
“ξενέρωτοι”, “παρθενόπες”, “μαμόθρεφτα”, 
σε πράγματα που δεν θα ήθελαν πραγματι-

κά να δοκιμάσουν. Και εδώ αναδεικνύεται 
πάλι η σημασία της σεξουαλικής αγωγής. 
Τα παιδιά στο σχολείο που θα ακούσουν το 
δάσκαλό τους να τους λέει ότι δεν θα πρέπει 
να βιαστούν, ότι αυτό πρέπει να το κάνει 
κανείς επειδή το θέλει πραγματικά και 
όχι για να αποδείξει στους άλλους 
ότι είναι “άντρας” ή ότι είναι “άνετη 
και ωραία και δεν φοβάται”, που 
θα ακούσουν ότι η πρώτη φορά 
είναι μια μοναδική στιγμή στη 
ζωή του κάθε ανθρώπου που 
αξίζει να τη θυμάται με αγάπη, 
τρυφερότητα και ευχαρίστη-
ση και ότι για να προχωρήσει 
θα πρέπει να έχει συναντήσει 
πρώτα το κατάλληλο πρόσω-
πο, που η καρδιά του θα χτυ-
πάει όπως και η δική του, τα 
παιδιά αυτά είναι σίγουρο ότι 
θα είναι σε πολύ καλύτερη θέ-
ση να αντισταθούν στις όποιες 
πιέσεις της παρέας, ότι θα ανησυ-
χούν λιγότερο και ότι θα είναι πιθα-
νότατα μεταξύ εκείνων που δεν θα 
βιαστούν να προχωρήσουν». 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα. Με τον 
Πέτρο Σαπουντζάκη, δάσκαλο σε δημοτικό 
και μέλος της ομάδας «Ομοφοβία και Τραν-
σφοβία στην Εκπαίδευση», ήπιαμε καφέ ένα 
μεσημέρι στου Ψυρρή και μεταφέρω όσα μου 
είπε χωρίς ενδιάμεσες παρεμβάσεις: «Δεν αρ-
κεί να λέμε ότι κάνουμε σεξουαλική αγωγή. 
Χρειάζεται να λάβουμε υπόψη τις σύγχρονες 
κοινωνικές πραγματικότητες, να φτιάξουμε 
ένα σχολείο συμπεριληπτικό, να απαντάμε 
στα πραγματικά ερωτήματα των παιδιών. Το 
μάθημα της σεξουαλικής αγωγής έχει χρη-
σιμοποιηθεί πολλές φορές για ηθική διδα-
σκαλία στιλ κατηχητικού, χωρίς να σέβεται 
τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενει-
ών τους. Μιλάμε ακόμα για τον Αδάμ και την 
Εύα, σαν να είναι αυτή η μόνη μορφή σχέσης 
ή οικογένειας. Το σχολείο θα πρέπει να ενημε-
ρώνει για αυτό που ήδη γίνεται γύρω μας: Οι 
άνθρωποι αγαπούν, ερωτεύονται και κάνουν 
σχέσεις που μπορεί να είναι ανάμεσα σε μια 
γυναίκα και έναν άνδρα, αλλά μπορεί να είναι 
και ανάμεσα σε άτομα του ίδιου φύλου. Ένα 
στρέιτ παιδί μπορεί από μικρό να διαβάζει για 
τον έρωτα, να γράφει ραβασάκια, να μιλάει 
με τους γονείς του στο σπίτι και με τους φί-
λους στο σχολείο και στη γειτονιά, ενώ ένα 
γκέι παιδί δεν μπορεί να κοινωνικοποιηθεί 
με τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα, επειδή και το ί-
διο είναι ανενημέρωτο, αισθάνεται ότι έχει 
κάτι άρρωστο μέσα του. Δεν μπορείς να λες 
σε κάποια παιδιά “μιλήστε και αισθανθείτε 
ελεύθερα” και σε άλλα “καθίστε στο ψυγείο 
και μην κάνετε τίποτα” ή να τα οδηγείς σε ψυ-
χολόγους και ψυχιάτρους. Αποτέλεσμα όλων 
αυτών είναι τα γκέι παιδιά τις περισσότερες 
φορές να έχουν την πρώτη τους επαφή από 
το ίντερνετ και από δίκτυα που δεν εξυπη-
ρετούν τις ανάγκες τους ούτε ταιριάζουν με 
την ηλικία τους. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό 
θέμα είναι οι ισχυρές προκαταλήψεις και η 
εχθρότητα απέναντι στα παιδιά που δεν εκ-
φράζουν ή δεν νιώθουν το φύλο τους έτσι ό-
πως αναμένεται. Εκεί τα πράγματα μπορεί να 
είναι πολύ σκληρά. Τα τρανς παιδιά σε μεγάλο 
ποσοστό μπορεί να αναγκαστούν να εγκατα-
λείψουν την εκπαίδευση. Το ερώτημα για τον 
εκπαιδευτικό κόσμο είναι σοβαρό: Μπορούμε 
να διαμορφώνουμε σχολεία ασφαλή και συ-
μπεριληπτικά για όλα τα παιδιά;» A

ΜάθηΜά
σεξουαλικήσ

αγωγήσ
Του Τάκη Σκριβάνου 
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Τέσσερις ερωτήσεις για τον Γιώργο 
Μόσχο, ο οποίος επισημαίνει ότι 
στην Ελλάδα κυριαρχεί η συ-
ντηρητική και φοβική αντίλη-
ψη ότι η σεξουαλική αγωγή 
θα διευκόλυνε και θα νομι-
μοποιούσε την πρώιμη σε-
ξουαλική δραστηριότητα» 
των μαθητών. 

Γιατί θα έπρεπε να γίνεται το 
μάθημα της σεξουαλικής αγωγής 
στην πρωτοβάθμια και στη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση; Η σεξουαλική αγωγή α-
ποτελεί μέρος της απαραίτητης αγωγής υγείας 
που χρειάζεται να έχουν όλα τα παιδιά, καθώς 
τα βοηθά να καταλάβουν ζητήματα που σχετί-
ζονται με την ανθρώπινη φύση, την αναπαρα-
γωγή, την ανάπτυξη του ανθρώπινου σώματος 
και τις φάσεις εξέλιξης από την παιδική ηλικία 
μέχρι την ενήλικη ζωή. Βοηθά στην πρόληψη 
της ατελούς ή στρεβλής ενημέρωσης που έ-
χουν συχνά τα παιδιά από συνομηλίκους τους ή 
από το διαδίκτυο. Τα παιδιά βοηθούνται να νιώ-
θουν καλά με τον εαυτό τους, το σώμα τους, 
τις ανάγκες και τα συναισθήματά τους. Ιδίως 
στην εφηβεία, μπορούν να προστατεύονται 
από φοβίες, προκαταλήψεις ή πρακτικές που 
μπορούν να τα εκθέσουν σε κινδύνους σε βά-
ρος της σωματικής και της ψυχικής τους υγείας 
(μεταδοτικά νοσήματα, ανεπιθύμητες εγκυ-
μοσύνες κ.λπ.) και να αποφεύγουν σεξιστικές, 
ρατσιστικές ή επιθετικές συμπεριφορές.     

Γιατί κατά την άποψή σας δεν γίνεται; Τα τε-
λευταία χρόνια στη χώρα μας η σεξουαλική α-
γωγή περιλαμβάνεται μερικώς στην εκπαιδευ-
τική ύλη (μέσω μαθημάτων όπως η βιολογία), 
ωστόσο υπάρχουν ακόμα πολλές αντιστάσεις 
και ταμπού που εμποδίζουν την πιο εκτεταμέ-
νη και οργανωμένη ανάπτυξή της. Κυριαρχεί 
μια συντηρητική και φοβική αντίληψη ότι “η 
σεξουαλική αγωγή θα διευκόλυνε και θα νομι-
μοποιούσε την πρώιμη σεξουαλική δραστηρι-
ότητα” των μαθητών. Επίσης, υπάρχουν επιφυ-
λάξεις και προκαταλήψεις για την αναφορά σε 
θέματα όπως ο αυνανισμός, η ομοφυλοφιλία, η 
διεμφυλικότητα κ.ά., που χρειάζεται να παρου-
σιάζονται σύμφωνα με έγκριτους και επιστη-
μονικά ενδεδειγμένους τρόπους. 

Ποια είναι η άποψη των παιδιών για το θέ-
μα;  Αγόρια και κορίτσια στην εφηβεία, με τα 
οποία συζητάμε, ζητούν επίμονα να υπάρξει 
οργανωμένη ένταξη της σεξουαλικής αγωγής 
στην ύλη του σχολείου και να γίνεται μέσα από 
ενημερώσεις και συζητήσεις. Όσοι-όσες είχαν 
πάρει μέρος σε συναφή προγράμματα αγωγής 
υγείας, μας δήλωσαν ότι ήταν πάρα πολύ χρή-
σιμα, όχι μόνο για τις γνώσεις που απέκτησαν 
αλλά κυρίως γιατί ένιωσαν ότι το σχολείο μπο-
ρεί να βρίσκεται κοντύτερα στα θέματα που 
πραγματικά τους/τις απασχολούν. Μέσω της 
ιστοσελίδας «Ρωτάω τον Συνήγορο» έχουμε 
λάβει σχετικά ερωτήματα, κυρίως για το αν 
μπορούν οι έφηβοι να απευθυνθούν σε για-
τρούς και συμβούλους χωρίς να το ξέρουν οι 
γονείς τους. Όσο για τα παιδιά του Δημοτικού, 
τα θέματα αυτά όταν ανοίγουν στην τάξη, με-
ρικές φορές προκαλούν αμηχανία και «πονηρά 
γέλια», αλλά οι εκπαιδευτικοί που συστηματικά 
και προσεκτικά συζητούν για αυτά με τους μα-
θητές τους, μας μιλούν για μία πολύ ποιοτική 
και ουσιαστική επικοινωνία αλλά και ανάσχεση 
των επιθετικών συμπεριφορών. 

Τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει στη χώρα μας; 
Το θέμα πρέπει να ανοίξει στο δημόσιο λόγο, 
για να επιτευχθεί μεγαλύτερη κοινωνική συ-

ναίνεση. Να υπάρξει έγκριση και δι-
ανομή σχετικού εκπαιδευτικού 

υλικού και, κυρίως, επιμόρ-
φωση των εκπαιδευτικών 
για το πώς θα μπορούννα 
ανοίγουν τα θέματα, να α-
παντούν σε ερωτήματα και 
να βοηθούν τα παιδιά να 

καταλάβουν τη σύνδεση της 
σεξουαλικότητας με την ανά-

πτυξη της ανθρώπινης φύσης 
και συμπεριφοράς. Κυρίως όμως 

χρειάζεται να υπάρξει επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών για το πώς θα ενημερώ-
νουν τους γονείς και θα συνεργάζονται μαζί 
τους, ώστε τελικά η σεξουαλική αγωγή να μην 
είναι ανταγωνιστική αλλά συμπληρωματική 
και υποστηρικτική στο ρόλο τους, ίσως τον πιο 
κρίσιμο όλων για την υγιή και ισορροπημένη 
ανάπτυξη των παιδιών. ●

ο συÁήγοÄοσ ΤÃË ¦ά¹¢¹ÃË

Αν αυνανίζεται κανείς 
πολύ µπορεί να πεθάνει; Το πέος του α-

γοριού υπάρχει περίπτωση να µείνει για πάντα 
µικρό; Τι είναι η περίοδος; Μπορεί να µείνω έγκυος 
ακόµα και από την πρώτη µου φορά; Ο φίλος µου µε 

πιέζει να το κάνουµε χωρίς προφυλακτικό, πώς να του 
πω όχι;... Είχα κι εγώ παρόµοιες απορίες ως παιδί και 

έφηβος αλλά και τότε, όπως και τώρα, το µάθηµα 
της σεξουαλικής αγωγής παραµένει τα-

µπού για το ελληνικό σχολείο. 
¢ ¶ ª  κ α ι  αυ Æα 

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γίνονται τουλά-
χιστον 80.000 εκτρώσεις, ενώ μία στις τέσ-
σερις αφορούν σε έφηβες (1ο Πανελλήνιο 
Σεμινάριο Ψυχοσωματικής στη Μαιευτική 
Γυναικολογία, 2015). 

Ένα ποσοστό 28,6% των 15χρονων, περισ-
σότερα αγόρια από κορίτσια, αναφέρουν 
ότι είχαν τουλάχιστον μία ολοκληρωμένη 
σεξουαλική επαφή μέχρι τα 15. Από αυ-
τούς, 1 στους 5 δεν έλαβε καμία προφύλα-
ξη (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτού-
το Ψυχικής Υγιεινής, 2010). 

Τον ∆εκέμβριο του 2014 το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ικα-
ρίας - Φούρνων κατήγγειλε ότι σχολική σύμ-
βουλος διέκοψε πρόγραμμα σεξουαλικής 
αγωγής σε τάξη της πρώτης λυκείου. 

Πεποίθηση παιδιού σε μεγάλη τάξη του 
∆ημοτικού: «Το AIDS δημιουργήθηκε από 
τους Αμερικάνους που ήθελαν να εκδικη-
θούν τους Εβραίους που απαγορεύεται να 
φορούν προφυλακτικό». Η Μ. Γερούκη λέ-
ει πως το παιδί αυτό άκουσε πέντε σαχλα-
μάρες από το περιβάλλον του και πως αν 
το σχολείο δεν ανοίξει συζήτηση και δεν 
λύσει απορίες η παραπληροφόρηση θα 
διαιωνίζει τη σύγχυση – αυτή και άλλες.   

Προτεινόμενα βιβλία για τις μικρές τάξεις 
του Δημοτικού: «Πώς ήρθα στον κόσµο», Peter 
Mayle, Arthur Robind, εκδ. Λιβάνη, «Ήµουν κι 
εγώ µέσα στην κοιλιά σου, µαµά;», Ντάγκμαρ 
Γκάισλερ, εκδ. Ψυχογιός, «Έχω ένα µυστικό!», 
Jennifer Moore-Mallinos, Marta Fabrega, εκδ. 
Σαββάλα. Για τις μεγαλύτερες τάξεις: «Κά-
ποιος µε ενοχλεί», Βιρτζινί Ντιμόν, Μαντλέν 
Μπρινλέ, εκδ. Σύγχρονοι Ορίζοντες, «Βοή-
θεια! Μπαίνω στην εφηβεία - Οδηγός για αγόρια 
και κορίτσια», Nuria Roca, Marta Fabrega, εκδ. 
Σαβάλλα, «Τρίχες εδώ, εκεί και παραπέρα», 
Τζάκι Μπέιλι, εκδ. Μεταίχμιο, «Κάτι αλλάζει… 
ένας διαφορετικός οδηγός γύρω από τη σεξου-
αλικότητα», Έλεν Μπρυλλέρ, εκδ. Πατάκη. 
Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε ελεύθερα το 
βιβλίο «Η σεξουαλική αγωγή στο σχολείο» (εκδ. 
Μαραθιά) της Μαργαρίτας Γερούκη στην ι-
στοσελίδα της: www.margaritagerouki.com  
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Εφτά χρόνια 
στην ουρά, 
αναμονή στα 
σκαλιά της 
Δευτεροβάθμιας, 
επιτυχών και 
διοριστέος.
 Ε, και;

Της ΚAΛΛΙΣΤΩΣ 
ΓΟΥΝΑΡΗ

Έγινε, λέει, λάθος και ξεκίνησαν οι αιτήσεις Ανα-
πληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών χωρίς 
να δημοσιευτεί προηγουμένως στην εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. Και εμείς; Που ξεροσταλιάσα-
με να περιμένουμε στις ουρές έξω από τις Δευ-
τεροβάθμιες Διευθύνσεις της Αττικής μέσα στο 
κατακαλόκαιρο, πάμε πάλι από την αρχή;  

Α
ναμένω στην ουρά, στα σκαλάκια της Δευτε-
ροβάθμιας, με την ταυτότητα ανά χείρας. Δεύ-
τερη φορά μέσα στο ίδιο καλοκαίρι. Κλάδος 
ΠΕ33, έτος κτήσης πτυχίου 2007. Ευτυχώς δεν 

σου ζητάνε να ξανασυμπληρώσεις αίτηση, οπότε θα  
τελειώσουμε γρήγορα. Μια «φάρμα» πτυχιούχων αδι-
όριστων εκπαιδευτικών κάθεται δίπλα μου υπομονε-
τικά. Υπομονετικά; 
Προκλητικά οξύμωρο το γεγονός ότι οι αιτούντες ει-
δοποιούμαστε δις ηλεκτρονικά για πρόσκληση επα-
νάληψης, αλλά για την αίτηση χρειάζεται η φυσική 
μας παρουσία. Ταλανισμένοι, στηνόμαστε καρτερικά 
στην έξοδο τηςΒ/βάθμιας Αμπελοκήπων και περιμέ-
νουμε να φτάσουμε στον 5ο. Η σκάλα έχει ρόλο θαλά-
μου αναμονής, δεν υπάρχει ούτε εκατοστό ελεύθερο. 
Ορθοστασία μόνο.  Συνήθως περίπου 70 άτομα προ-
λαβαίνουν να εξυπηρετηθούν ανά μέρα, οι υπόλοι-
ποι... λυπάμαι, περάστε αύριο. Έκλεισε η λίστα για σή-
μερα. Και εσύ τρέχεις από την Αγία Παρασκευή στον 
Γέρακα και από εκεί στη Νέα Σμύρνη μπας και εκεί δεν 
έχει κλείσει. Οι πιθανότητες είναι εναντίον  σου. 
Την πιο σκληρή «πόρτα» την είχε η παλιά Β/βάθμια της 
Ελ Αλαμέιν, πριν μεταφερθεί στη Μεσογείων. Το χρονι-
κό της προσέγγισης εμπεριέχει διηγήσεις απογοητευ-
τικές. Την πρώτη φορά πήγα τρεις μέρες πριν τη λήξη 
της προθεσμίας, στις 8.30 το πρωί, αλλά τα νούμερα 
είχαν εξαντληθεί. Αύριο πάλι, νωρίτερα, στις 6, αλλά ο 
κόσμος ήταν εκεί από τις 4 συμπληρώνοντας το όνομά 
του σε αυτοσχέδια λίστα που επείχε θέση επίσημης. 
Καθώς ο χρόνος τελειώνει οι απορίες ρέουν εύλογες: 
Υπάρχει περίπτωση να μην μπορώ να κάνω αίτηση, ε-

πειδή έχει τόσο κόσμο; Ξέρετε αν θα πάρει παράταση; 
Δηλαδή τι ώρα να έρθω; Γιατί σπρώχνετε; Οι απαντή-
σεις ισούνται με ένα ανασήκωμα των ώμων. Όλοι εδώ 
έχουν το ίδιο πρόβλημα με εσένα, ξενύχτηδες και άκε-
φοι. Στον τοίχο γράφει με μαρκαδόρο «ήρθα και από-
ψε στα σκαλοπάτια σου». Κυνισμός αντί κλαυσίγελου. 
Τελικά θέλει τακτική. Το 24ωρο τυροπιτάδικο δίπλα 
έδωσε τη λύση. Αύριο, εκεί, από τις 4 τα ξημερώματα 
και μέχρι τις 3 το μεσημέρι η μέρα είναι αφιερωμένη. 
Την περίοδο αυτή αγαπάτε υπ-άλληλους και αιτού-
ντες. Περνάμε δύσκολη εβδομάδα αμφότεροι.
Με περίπου 90.000 υποψήφιους σε όλη την Ελλάδα 
να συνωστίζονται στα λίγα γραφεία των Α/θμιων και 
Β/θμιων Διευθύνσεων, στο στενότατο διάστημα μιας 
εβδομάδας, για πολύ λιγότερες θέσεις, είναι λογικό. 
Δεν έχουμε updated info από την τελευταία προσέ-
λευση. Η δυνατότητα να υποβάλεις ηλεκτρονικά είναι 
κυριολεκτικά όνειρο θερινής νυκτός. Πάντως δοκιμά-
στε τις ουρές στην επαρχία, τα πράγματα είναι πιο αν-
θρώπινα. Προτείνεται. Και εκεί που είσαι stand by για 
να μάθεις πότε γίνονται οι αιτήσεις, το τρέχεις το έργο 
νοερά και προβληματίζεσαι αν αξίζει τόση ταλαιπω-
ρία για άλλη μια χρονιά, άλλη μια αίτηση που πιθανόν 
να χαθεί στις τόσες χιλιάδες. Έτσι και αλλιώς έχεις δει 
ότι δεν βγαίνει, το καθηγητικό όνειρο έχει σβήσει, και 
έχεις ξεκινήσει άλλη καριέρα. Στα έχουν πει και οι πα-
λιοί. Όμως, κοιτώντας τις προθεσμίες, ξαναφουντώ-
νει σαν παλιό απωθημένο και το παίρνεις απόφαση. 

Εκείνος ο ζεστός Αύγουστος του ' 08, λόγω της προ-
κήρυξης του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, ήταν από τους πιο 
ωραίους. Ήταν η καλύτερη δικαιολογία για να αφήσεις 
τη δουλειά, να καταδυθείς στα βιβλία και να λες όχι 
στις ανεπιθύμητες εξόδους. Ούτε πέντε 
μήνες, αλλά το διάβασμα έμοιαζε να μην 
τελειώνει. Γνωστικά αντικείμενα, παι-
δαγωγικά, μια επανάληψη εφόλης της 
ύλης των 4 ετών της πανεπιστημιακής 
σου γνώσης συν τα σχολικά βιβλία, εν-
νοείται χωρίς ενδεικτική βιβλιογραφία, 
είναι δοκιμασία. Δύσκολες εξετάσεις, 
αν ποντάρεις σοβαρά θέλει ταχύτητα, 
μέθοδο και άκαμπτο ηθικό. Ήθελε και 
καλοπληρωμένο φροντιστήριο.
Κάποια μέρα, με καθυστέρηση, έφτασε 
και η πολυπόθητη στιγμή των εξετά-
σεων. Πτυχιούχοι ανταγωνιστές συνέ-
ρεαν κατά χιλιάδες στα θρανία, έτοιμοι 
να παλέψουν για μια θέση στον καθη-
γητικό ήλιο. Το μυαλό τη μία είναι σε 
εγρήγορση την άλλη κολλάει φριχτά 
πάνω από τις κόλλες, «άραγε η ηλιοκε-
ντρική θεωρία του Κοπέρνικου έχει στο 
κέντρο τον ήλιο ή τη γη;», και «Είτε το 
πιστεύεις είτε όχι, πρέπει να έβαλα τη 
γη». -«Μα καλά ηλιοκεντρικό, το λέει η λέξη». Άσ'  το 
δεν εξηγείται. Ωστόσο βγήκαν τα αποτελέσματα και 
πέτυχες. Και με την πρώτη. Συγχαρητήρια! Επιτυχών 
και διοριστέος κατά τας γραφάς και με τη βούλα. Οσο-
νούπω θα με ειδοποιήσουν από το υπουργείο.
Έτσι νόμιζες. Τώρα αρχίζει το παιχνίδι. Εκείνο τον Σε-
πτέμβρη του ' 09 ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ούτε και 
κάποιον άλλο Σεπτέμβρη. Οι θέσεις που προκηρύχθη-
καν εκκρεμούν μέχρι σήμερα, ωστόσο το κράτος ανα-
γνωρίζει το νόμιμο και αναντίρρητο δικαίωμά σου σε 
διορισμό. Κάπως, κάπου, κάποτε. Ψάχνεσαι, μαθαίνεις 
τι είναι οι πίνακες 24μήνου και 30μήνου, τι σημαίνει μη-
δενική προϋπηρεσία, ξύνεις το κεφάλι σου να θυμη-
θείς αν έβαλες το τικ για τα απομακρυσμένα σχολεία 
στην αίτηση. Οι δικηγόροι-εργατολόγοι επιτάσσουν 
διοικητική προσφυγή που κοστίζει τόσο αν είστε Σύλ-
λογος όσο κι αν είστε φυσικό πρόσωπο. Ο Σύλλογος 
Πτυχιούχων σού δείχνει τις απαντημένες με μια γραμ-
μή από τη Βουλή επερωτήσεις, αλλά δεν έχουν νόημα, 
έτυχε ο κλάδος σου να μη διαθέτει ισχυρό λόμπι.
Δισεπίλυτα, σου λέει, τα προβλήματα διότι το μάθη-
μα που διδάσκεις στα σχολεία το έχεις από κοινού σε 

πρώτη ανάθεση με το τάδε ΠΕ, πιο δυνατό, πιο παλιό, 
πιο μέσα στα πράγματα. Ναι, δεν έχουμε την πολυ-
τέλεια να διδάξει ο καθένας το αντικείμενό του στα 
ελληνικά δημόσια σχολεία. Και έτσι βγαίνουν οι οικο-
νομολόγοι και λένε ότι δεν είναι ικανοί οι φιλόλογοι να 
διδάξουν Αρχές Οικονομίας, και οι φιλόλογοι συμφω-
νούν λέγοντας ότι ούτε αυτοί το θέλουν αλλά είναι 
αναγκαστικό για τη συμπλήρωση του ωραρίου. Και 
σου απαντά το υπουργείο, να εισηγηθείς το σχετικό 
αίτημα του κλάδου σου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, και το Ινστιτούτο με τη σειρά του σου απα-
ντά θυμωμένα και εμπρηστικά, «αμαρτάνεις και μόνο 
που το σκέφτεσαι, η ειδικότητά σας είναι φάντασμα» 
αλλά «θα στο στείλει και γραπτώς» με καλύτερα και 
πιο εξευγενισμένα λόγια. Ξαναπάς στο Παιδείας, γνω-
ρίζουν ότι το πρόβλημα είναι άλυτο, το έχουν και άλ-
λοι κλάδοι, άσε που ο υπάλληλος σου κάνει κήρυγμα 
«δεν το ξέρετε ότι δεν γίνονται προσλήψεις φέτος;». 
Έχεις την κατάλληλη απάντηση για να τον αποστομώ-
σεις αλλά δεν θα κερδίσεις κάτι αν μιλήσεις, δηλώνεις 
όμως ότι προτιμάς τις απαντήσεις άλλων υπαλλήλων, 
με χιούμορ «ίσως το 2050, και με πολλά τάματα!». 

Συμβούλιο Επικρατείας, εκάστοτε υπουργοί, εφε-
τεία, αποφάσεις, ΠΥΣΔΕ, αναθέσεις που αλλάζουν, 
ΦΕΚ που είτε ακυρώνουν τα προηγούμενα είτε λει-
τουργούν συμπληρωματικά. Εκκρεμεί εξέταση της 
απόφασης 527/2015. Θα προηγούνται οι επιτυχόντες 
και διοριστέοι του ΑΣΕΠ ή κάποιοι άλλοι; Θα γίνει και 
άλλος ΑΣΕΠ πριν απορροφηθούν οι επιτυχόντες του 
τελευταίου; Τα τελευταία εφτά χρόνια η αποκλειστικά 
προφορική απάντηση είναι ότι «δεν υπάρχει η δυνα-
τότητα συνάντησης με κάποιο αρμόδιο Σύμβουλο, 

είστε μικρό Τμήμα, προηγούνται μεγα-
λύτερα».  Το γεγονός ότι αυτοί μας προ-
σκάλεσαν, δεν εξετάζεται ούτε ακροθι-
γώς. Και μέσα σε όλα αυτά διεκδικήσεις 
γραμμένες μία προς μία στα πρακτικά 
ενός φιλότιμου Συλλόγου που έχασε 
όλες τις μάχες με το σύστημα, χωρίς πε-
ρισσευούμενο φρόνημα, αφήνοντας 
στο έλεος τα επαγγελματικά δικαιώμα-
τα μιας ολόκληρης και αξιολογότατης 
πανεπιστημιακής σχολής, του ΜΙΘΕ 
(Μεθοδολογία, Ιστορία και Θεωρία της 
Επιστήμης), η οποία θα εξακολουθεί να 
δέχεται εισακτέους.   
Όλα αυτά τα πολύπλοκα πράγματα, αν 
το καλοκαίρι του ' 08 τα ήξερες ίσως να 
είχες επιλέξει διακοπές σε μια παραλία. 
Ίσως να μην είχες αφήσει την δουλειά 
σου ή να είχες πάει στο Νεπάλ. Ίσως να 
μην είχες επιτρέψει στον εαυτό σου να 
υποστεί όλη αυτή την κοροϊδία. Αλλά ας 
το βάλουμε στο fast forward, τέλος το 

καταγγελτικό ύφος. Ας πάρουμε τη θετική υπόθεση ότι 
αυτά λύθηκαν, ότι περνώντας την καγκελόπορτα του 
σχολείου πέρασες σε άλλη πίστα. Για να δούμε, όμως... 
Αναπληρωτής σημαίνει ότι το καλοκαίρι δεν δου-
λεύεις, δεν πληρώνεσαι παρά μόνο από τον ΟΑΕΔ 
και για συγκεκριμένο διάστημα, δεν ξέρεις αν θα σε 
ξαναπάρουν από Σεπτέμβρη και αν σε πάρουν δεν 
ξέρεις σε ποια περιοχή θα είσαι. Τρέχεις σε δυσπρό-
σιτα σχολεία, παρακολουθείς τα αναρτημένα κενά 
για να μαζέψεις κανένα ελπιδοφόρο μόριο. Αν είσαι 
αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου κάτι γίνεται, αν 
είσαι ωρομίσθιος παρακαλάς να μη σου σκορπίσουν 
τις 8 ώρες σε όλη την εβδομάδα γιατί πληρώνεσαι 
με ψίχουλα και πρέπει κάπως αλλιώς να βγάλεις 
τα προς το ζην. Αν δεν ανήκες στην τυχερή εκείνη 
φουρνιά που ξαφνικά τη δρόσισε βροχή διορισμών 
λόγω έλλειψης ειδικότητας, ο αγώνας ως τη «νίκη» 
είναι ανηφορικός. Καταϊδρωμένος εμφανίζεσαι στο 
κουδούνι. «Καινούριος καθηγητής» ψιθυρίζουν οι 
μαθητές και κάτι περιμένουν από εσένα εκτός από 
το κουρασμένο σου χαμόγελο. Άντε, μπες τώρα να 
κάνεις μάθημα. ●

το κράτος 
άνάγνωρίζεί 

το νομίμο κάί 
άνάντίρρητο 

δίκάίωμά ςου ςε 
δίορίςμο. κάπως, 
κάπου, κάποτε.
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 Tiny Jackal 

Μαλιάτσης

ΠΟΛΥ 
ΓΕΛΙΟ, 

ΦΙΛΕ
Μια βραδιά

στο πιο αστείο stand-up 
comedy club της πόλης

Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

Φωτό: Θανος λαΪνας

Αν γελάσεις, 
έπιασε. 
Αν δεν  
γελάσεις… 
καλά, με τους 
συγκεκριμέ-
νους, αν δεν 
γελάσεις κάτι 
δεν πάει 
καλά, να το 
κοιτάξεις.

Ψ
άχνω πράγματα που έχουνε πλάκα. και όλο και κάτι βρίσκω. ςτον κορυδαλλό, μάλιστα. 

λοιπόν είχανε live comedy show οι διάσημοι stand-up-άδες Mikeius, Μαλιάτσης και Jeremy στο διά-

σημο «Liberta Café» στον κορυδαλλό: δεκάδες πιτσιρίκια περίμεναν στην ουρά, η κοπέλα-πόρτα σού 

έκανε ένα σταυρό με μαρκαδόρο στο χέρι για να φαίνεται ότι είσαι φαν λες κι έμπαινες σε παιδότοπο με 

φουσκωτά. «μα πού είναι οι επίσης διάσημες δίμετρες γκομενάρες του κορυδαλλού;» ρώτησε φίλος, και 

άλλος (φίλος) απάντησε: «αυτές δεν έρχονται σε τέτοια, φίλε, μόνον οι εναλλακτικές, φίλε». 

πάμε από την αρχή: τις νύχτες που δεν κοιμάμαι βλέπω σκετσάκια των stand-up-άδων Mikeius και κώστα μαλιάτση 

στο Comedy lab. κυρίως, τα «Θάψε το σενάριο». που όμως τα ξέρω απέξω πια, έχουν καιρό να φτιάξουν καινούργια 

– είναι πολλή δουλειά, αδερφέ (ή φίλε), κόψε-ράψε, μοντάζ ατελείωτο, δύο κάμερες άρα επιπλέον μοντάζ… αλλά 

είναι αυτό που λέμε «διαχρονικά» (ίου). Γελάς μέχρι δακρύων. Είναι εμπνευσμένοι όταν είναι μόνοι τους και αριστουρ-

γηματικοί όταν είναι αντάμα. ςτο κομμάτι για την ταινία «The Fast & the Furious» έχουνε μαζί τους την Κατερίνα Βρανά, 

ΘΕα stand up-ατζού-comedian, πρέπει να τη δείτε/ακούσετε, αυτή και η Λίλα Σταμπούλογλου είναι all time classics.

ςτο κάπως εναλλακτικό αλλά πολύ φιλικό καφέ «Liberta» λοιπόν γινότανε της αλεπούς, τα μικρά έπιναν Φάντα, τα 

μεγάλα μπίρα (€4 η ποτηράκλα), η είσοδος ήταν €5 και στεκόμασταν όρθιοι στην μπάρα, μεγάλοι άνθρωποι, καμιά 

ώρα μέχρι να αρχίσει το σόου. ο Tiny Jackal ήταν στα dexx, ωραίος και υπερ-διάσημος αλλά πού να τον ήξερα η 

ακλάμπωτη. Ρώτησα μία κοπέλα πώς τον λένε και άκουσα μέσα στη βαβούρα «μίνυ μάκα» οπότε ευτυχώς τον 

τσέκαρα μετά μη γράψω καμιά μπούρδα. Το σόου έχει μία τέλεια σταλινική αφίσα στο φβ με τίτλο «Comedy for the 
masses», και είναι πολύ πολύ καλό: και οι τρεις σκίζουν, ίσως και γαμ…νε, αυτοσαρκάζονται, ξεπερνάνε τον αμερι-

κάνικο μύθο του όρθιου κωμικού και τον πάνε παραπέρα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθονται, είναι αυθεντικοί, 

δεν ξέρω με ποιον άλλον τρόπο να σας πω ότι είναι σπουδαίοι. αν ο Κώστας Σαλάπας (ψάξτε τον) ήταν stand-up 

comedian, θα ήταν έτσι. Ή ίσως αυτοί, μαλιάτσης, Mikeius και Jeremy, να είναι καλύτεροι από τον ςαλάπα, όλα παί-

ζονται στο θέμα «γέλιο». Εκτός που είναι διαφορετικό πράγμα να γράφεις αστεία κείμενα για τη ζωή σου όλη και να 

παίζεις, σε σκηνή, ζωντανά, αστεία τη ζωή σου όλη. 

ςτο stand-up comedy εσύ ο θεατής πρέπει να γελάς για να έχει χτυπήσει ή πατήσει ή χαστουκίσει τα σωστά κου-

μπιά σου αυτό που ακούς/βλέπεις. Δεν λέει να το επεξεργάζεσαι, να το αναλύεις, «μα τι εννοούσε ο καλλιτέχνης 

κ.λπ.», ο καλλιτέχνης ο ίδιος το έχει επεξεργαστεί όσο χρειάζεται πριν στο σερβίρει, εσύ οφείλεις να το εισπράξεις 

ως χύμα-στο-κύμα, χαλαρός. αν γελάσεις, έπιασε. αν δεν  γελάσεις… καλά, με τους συγκεκριμένους, αν δεν γελά-

σεις κάτι δεν πάει καλά, να το κοιτάξεις.

ςτον κορυδαλλό, αχνιστή κυριακή βράδυ με ζέστη, γινότανε χαμός. ςουβλατζίδικα, καφετέριες, μπαρ, παγωτατζί-

δικα και μαγαζιά ξεχείλιζαν από κόσμο, δίμετρες γκόμενες ιντίντ, αγόρια με μούσια, τατουάζ από δω μέχρι τους α-

μπορίτζινους, σορτσάκια, μπουτάκια, μουστάκια, μουσικές ανακατεμένες και γκλιν-γκλαν ποτηριών λες κι είχανε 

όλοι γαμήλια πάρτι. Δύσκολα περνούσες τα πεζοδρόμια, κι ακόμα πιο δύσκολα, έξω από μαγαζιά.  

Το περίεργο στο «Liberta», σε ένα μαγαζί όπου εκείνο το βράδυ ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 17… κι όπου εκτι-

νάζαμε το μέσο όρο ηλικίας (φίλε) μόνο που στεκόμασταν στο μπαρ… το περίεργο ήτανε ότι μέχρι να 

ανεβούνε τα παιδιά στη μικρή πιστούλα, ακούγαμε τραγούδια του Τζίμη Πανούση, του Γιοκαρίνη, 

του Ζουγανέλη (εκτός από Ημισκούμπρια, Λοκομόντο κ.λπ.) και ήτανε κάπως «Back to the future», 

ένα όχι-συγκινητικό αλλά «α-χα!» throwback στη μετα-εφηβεία μας: τους έχουμε δει αυτούς όταν 

ήτανε υπερ-νέοι, ο πανούσης χοροπηδηχτός, ο Γιοκαρίνης με μαλλί-κουρτίνα, μη σας πω κι ο Ζου-

γανέλης, φίλε, ήταν ολοκαίνουργιοι και τα αστεία τους ατσαλάκωτα όπως είναι τώρα τα δικά σας.

…ννννναι… κάπου αλλού ήθελα να καταλήξω και έχασα τον ειρμό, είναι εξαιρετικοί αυτοί οι τρεις κα-

μπαλέρος, πηγαίνετε να τους βλέπετε, μην αφήνετε μόνο τα παιδιά σας γιατί ένα μεγάλο κομμάτι από το χιούμορ 

και τον αυτοσαρκασμό τους, το ανεκτίμητο κομμάτι δηλαδή, είναι για τους άνω-των-17. αλλά πρέπει να έχεις 

υπάρξει 17 για να το πιάσεις. Φίλε. A   

Liberta café, Αγίου Γεωργίου 57, Κορυδαλλός, 2112141663

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

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

Εκπαιδευτήριο με 40 χρόνια εμπειρί-
ας αλλά και με διεθνείς ακαδημαϊκές 
διακρίσεις, με πρόσφατη αυτή που τον 
κατέταξε για το 2014 στις 11 καλύτερες 
Σχολές Design του κόσμου. Ο ΑΚΤΟ 
είναι ο μοναδικός εκπαιδευτικός όμι-
λος της χώρας που 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 επικύρωση του κρατικού βρετα-
νικού πανεπιστημίου του Middlesex και 
οδηγούν σε Bachelor και Master, ενώ 
προσφέρονται και οι επιλογές διετών 
προγραμμάτων ΙΕΚ, μονοετών προγραμ-
μάτων κατάρτισης & εξειδίκευσης, σε-
μιναρίων και ευέλικτων προγραμμάτων 
για όσους δεν έχουν χρόνο ή μένουν 
μακριά από την Αθήνα. 

ArT.edu 
Καρνεάδου 34-36, Κολωνάκι, 2114033373, 
6974 086384, www.art.edu.gr , fb: Schoolof-
Art Artedu

Σχολή εικαστικών τεχνών που απευθύ-
νεται σε όσους θέλουν να ασχοληθούν 
με την τέχνη αλλά και σε όσους ασχο-
λούνται ήδη και θέλουν να εξελιχθούν 
και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. 
Θα διδαχθείτε ελεύθερο και γραμμικό 
σχέδιο, ζωγραφική, μικρογλυπτική, 
σκηνογραφία, χαρακτική, photoshop 
κ.ά. Επίσης, γίνεται προετοιμασία για 
εισαγωγή στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών και την Αρχιτεκτονική, καθώς 
και άλλα σχετικά εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. 
Λειτουργούν και ολιγομελείς παιδικές 
ομάδες, ενώ οι εγγραφές γίνονται καθ’ 
όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

ΒΑΚΑΛΟ ArT & deSIGN
Λ. Κατσώνη 26, Λυκαβηττός,  
210 6442514, www.vakalo.gr

Πριν από 57 χρόνια εισήγαγε στην Ελ-

λάδα την εκπαίδευση του design. Έκτοτε 
παρέχει με συνέπεια τριετή προγράμ-
ματα Bachelor of Arts στη γραφιστική 
(Graphic Design) και στην αρχιτεκτονι-
κή εσωτερικού χώρου (Interior Design), 
μεταπτυχιακές σπουδές Master of 
Arts στην οπτική επικοινωνία (Visual 
Communication) και στον αρχιτεκτο-
νικό σχεδιασμό (Architectural Design), 
αλλά και μονοετή επιμορφωτικά προ-
γράμματα στη ζωγραφική, τη σκηνο-
γραφία-ενδυματολογία και το κόμικς 
και ταχύρυθμα εργαστηριακά σεμινάρια 
αρχιτεκτονικής εσωτερικού χώρου. Η 
Βακαλό συνεργάζεται με το πανεπιστή-
μιο του Derby. 

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 

Θα σπουδάσετε εσωτερική αρχιτε-
κτονική διακόσμηση και σχεδιασμό 
αντικειμένων, έχοντας τη δυνατότητα 
μετά το τέλος των σπουδών σας να ανα-
ζητήσετε εργασία σε γραφεία μελετών 
και κατασκευών. Έμφαση δίνεται στην 
άρτια κατάρτιση στον τεχνικό σχεδια-
σμό, κάνοντας χρήση όλων των μέσων, 
παραδοσιακών και ηλεκτρονικών που 
προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Πα-
ράλληλα, στο City Unity IEK προσφέρε-
ται και η ειδικότητα Μουσική-Τραγούδι, 
η οποία απευθύνεται σε ερασιτέχνες 
τραγουδιστές, σπουδαστές μουσικής 
σε οποιοδήποτε ίδρυμα και επίπεδο 
σπουδών, επαγγελματίες τραγουδιστές, 
σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες μου-
σικούς, σε καθηγητές μουσικής και σε 
απλούς φιλόμουσους που ασχολούνται 
δημιουργικά και συστηματικά με την ερ-
μηνεία τραγουδιών. 

deree 
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή, 210 6009800, 
www.acg.edu 

Η  Σχολή Καλών και Παραστατικών 
Τεχνών του DEREE - The American 
College of Greece προσφέρει προπτυχι-
ακές σπουδές στους τομείς της Ιστορίας 
της Τέχνης, Μουσικής και Μουσικής 
Εκτέλεσης, Θεάτρου, Εικαστικών Τε-
χνών, Γραφιστικής και Χορού, ενώ 
δίνεται η ευκαιρία τους σπουδαστές να 
αποκτήσουν μεταπτυχιακά διπλώματα 
και να κάνουν καριέρα στον τομέα των 
τεχνών.  Επίσης, ένα μεγάλο μέρος των 
ακαδημαϊκών προγραμμάτων συνδυ-
άζουν τη θεωρία με την πρακτική και 
οι σπουδαστές συμμετέχουν σε παρα-
στάσεις (π.χ. ενδελεχή συμμετοχή στη 
διαδικασία παρουσίασης ενός θεατρικού 
έργου στo campus), ενώ  έχουν τη δυ-
νατότητα να συνεργάζονται με καλλιτέ-
χνες και οργανισμούς στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. 

ΟδηγΟς 
ςπΟυδών
Προτάσεις για ΙΕΚ, Κολλέγια
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Κ Ο Σ Μ Η Μ Α 
-  Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Ε Σ 

ΑΣΚΑΡΔΑΜΥΚΤΙ 
Δεληγιάννη 6 & Σπύρου  

Τρικούπη, Εξάρχεια, 210 8819784, 
697 1616081, www.askardamykti.com,  
Fb: askardamykt 

Ένας  πολυχώρος  τεχνών  και  
τεχνικών, γεμάτος εργαλεία,  με-
ζούρες  και  τεχνικά  σχέδια είναι 
το εργαστήρι ελευθέρων σπουδών 
Ασκαρδαμυκτί, το οποίο 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 και τείνουν 
να εξαφανιστούν. Θα δουλέψετε με 
υλικά όπως ξύλο, δέρμα, μέταλλο 
και χαρτί, έχοντας για εργαλεία 
σέγες, καλαπόδια και καλέμια. 
Λειτουργούν τα εξής τμήματα: 
Σχέδιο & κατασκευή χειροποίητων 
υποδημάτων, Σχέδιο & κατασκευή 
δερμάτινης  τσάντας, Οργανο-
ποιία: κατασκευή παραδοσιακών 
εγχόρδων, Σχέδιο, κατασκευή & 
εμψύχωση θεατρικής μαριονέτας 
& σκηνικών, Θεατρική έκφραση με 
κούκλα φυσικού μεγέθους: σχέδιο, 
κατασκευή & εμψύχωση. Κάθε 
Δευτέρα και Τρίτη επαναλαμβά-
νονται τα καλοκαιρινά σεμινάρια 
χειροποίητης εσπαντρίγιας και 
δερμάτινου σανδαλιού. 

ΕΕΣ GALILeO 
Μιλτιάδου 11, 217 7020301,  
www.galileo.edu.gr, Fb: ees.galileo 

Στο ΕΕΣ Galileo θα διδαχθείτε τις 
τεχνικές της αργυροχρυ-
σοχοΐας. Τα προγράμματα 
της σχολής διακρίνονται 
σε full time (Μονοετές 
Πλήρες Πρόγραμμα 
Αργυροχρυσοχοΐ-
ας) με καθημερινή 
φοίτηση και part 
time (Εναλλακτικό 
Πρόγραμμα Σπου-
δών Αργυροχρυσοχοΐας) 
με φοίτηση από 1 έως 3 
φορές την εβδομάδα, 
αλλά και Ταχύρυθμα 
Προγράμματα Αργυρο-
χρυσοχοΐας με εντατική 
φοίτηση για την ολοκλή-
ρωση κάθε εκπαιδευτικής 
ενότητας σε λίγες ημέρες. Τις 
ημέρες και ώρες διεξαγωγής 
των μαθημάτων μπορείτε 
να δείτε στην ιστοσελίδα της 
σχολής και στο Facebook. 

ΑΣΚΑΡΔΑΜΥΚΤΙ 
Δεληγιάννη 6 & Σπύρου  

Τρικούπη, Εξάρχεια, 210 8819784, 
697 1616081, www.askardamykti.com,  
Fb: askardamykt 

Ένας  πολυχώρος  τεχνών  και  
τεχνικών, γεμάτος εργαλεία,  με-

Ε Ν Α ρ ξ Η  Μ Α θ Η Μ ΑΤ ω Ν 

Σ Τ Ο  Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο  Π Ο Υ Σ Κ Ι Ν 

Στις 7 και 8 Οκτωβρίου ξεκινούν τα τμήματα αρχα-

ρίων στο Ινστιτούτο Πούσκιν, το οποίο διδάσκει τη 

ρωσική γλώσσα σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, 

ενώ διεξάγει και εξετάσεις πιστοποίησης της γλώσσας. 

Παράλληλα, διοργανώνονται και σεμινάρια επιμορφωτι-

κά, ειδικής ορολογίας και επιχειρηματικά, ενώ προσφέρονται 

και μαθήματα από απόσταση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Φειδίου 18, 210 3302051,www.pushkin.gr 

T I  N E A

3η ΕΚθΕΣη ΑπΑΣχΟΛηΣΙΜΟΤηΤΑΣ 
Περισσότερες από 40 ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες προσφέρουν δε-
κάδες θέσεις εργασίας και πρακτικής. Θα πραγματοποιηθούν εξειδικευμένα 
δωρεάν θεματικά σεμινάρια, ενώ το πρώτο CV Center στην Αθήνα θα λει-
τουργεί τη συγκεκριμένη ημέρα για τη δημιουργία ενός  αποτελεσματικού  
βιογραφικού. Στο 3ο Job Fair, που καθιέρωσε το Mediterranean College, θα 
υπάρχει και desk  του κολεγίου για να δηλώσεις συμμετοχή στο διαγωνισμό 
υποτροφιών εκπαίδευσης σε  Bachelor’s & Master’s της επιλογής σου. Είναι 
δωρεάν, συμμετοχή μπορείς να δηλώσεις στο www.mc-employability.gr   ή 
τηλεφωνώντας στο 210 8899600. Την Τρίτη 22/9, 11.00-20.00), στην «Τε-
χνόπολις» του Δήμου Αθηναίων. 

πΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ γΙΑ πΡΟπΤΥχΙΑΚΑ  
ΚΑΙ ΜΕΤΑπΤΥχΙΑΚΑ πΡΟγΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ uKFC 
Εξειδικευμένα προγράμματα προετοιμασίας για όλες τις κατευθύνσεις στη 
Μεγάλη Βρετανία προσφέρει στους σπουδαστές του το UKFC, ενώ οι εγ-
γραφές για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016 έχουν ήδη ξεκινήσει. Κάποια 
παραδείγματα κατευθύνσεων που αφορούν στην τέχνη είναι ο σχεδιασμός 
εσωτερικών χώρων, το βιομηχανικό σχέδιο, η τεχνολογία μόδας κ.ά. Μάθιου 
Μάκκα 1 & Ερυθρού Σταυρού 3, Αμπελόκηποι, 210 6916990, www.ukfc.gr  

ηΜΕΡΑ γνωΡΙΜΙΑΣ ΣΤΟ GOeThe INSTITuT ATheNS 
Στις 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10.00 έως τις 16.00, είναι η ημέρα γνωριμίας 
στο Goethe-Institut Athen, στη διάρκεια της οποίας έχετε τη δυνατότητα να 
πάρετε πληροφορίες για το πώς λειτουργεί το ινστιτούτο, το οποίο δεν διδά-
σκει απλώς γερμανικά αλλά θα σας δώσει άμεση πρόσβαση στη γερμανική 
κουλτούρα. Θα ενημερωθείτε για το ποικίλο πρόγραμμα που απευθύνεται 
σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, θα ξεναγηθείτε στο κτίριο, θα παρακολου-
θήσετε μάθημα με τα πιο σύγχρονα μέσα και άλλα πολλά. Μπορείτε, επίσης, 
να ενημερωθείτε για τις εξετάσεις του Ινστιτούτου ή για τις σπουδές στη 
Γερμανία και αν εκείνη την ημέρα εγγραφείτε για πρώτη φορά σε ένα τμήμα 
γερμανικών, θα έχετε έκπτωση 10%. Ομήρου 14-16, 210 3661000, www.
goethe.de/ins/gr/el/ath.html ●
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Ποιο είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα 

των σπουδών κινηματογράφου στο New York 

College; Το New York College υιοθετεί ένα 
πρωτοποριακό σύστημα σπουδών κινηματο-
γράφου, ανοιχτό σε όλες τις ηλικίες, που προ-
σαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε σπουδαστή 
(από τον αρχάριο έως τον επαγγελματία). Έτσι, 
ο σπουδαστής καθορίζει ο ίδιος τη διάρκεια 
των σπουδών του ανάλογα με τις ανάγκες του, 
τον χρόνο του και τα χρήματά του. Αυτό είναι 
κάτι μοναδικό στον ελληνικό χώρο. 

Συνήθως, όταν αναφερόμαστε σε σπουδές κι-

νηματογράφου, στο μυαλό έρχεται η σκηνοθε-

σία. Στο New York College ποιες άλλες κατευ-

θύνσεις διδάσκονται; Μπορεί ένας σπουδαστής 

να ανακαλύψει το ταλέντο του σε κάτι διαφο-

ρετικό στη διάρκεια των σπουδών του;  Το Film 
Studies του New York College επικεντρώνεται 
μεν στη σκηνοθεσία κινηματογράφου, αλλά 
συγχρόνως οι σπουδές του καλύπτουν όλο το 
φάσμα του οπτικό-ακουστικού τομέα (σενά-
ριο, φωτογραφία, ήχος, μοντάζ, παραγωγή, αι-
σθητική κινηματογράφου, υποκριτική, κ.ά.). 
Το ίδιο το πτυχίο μας, Bachelor of Arts in Film 
Studies από το Πανεπιστήμιο Greenwich του 
Λονδίνου, ενσωματώνει εξίσου όλες τις θεωρη-
τικές και πρακτικές κατευθύνσεις που μπορεί 
να ενδιαφέρουν έναν σπουδαστή. 

Ο κινηματογράφος είναι δουλειά ή ταλέντο;  
Εδώ θα δανειστώ τα λόγια ενός Γάλλου σκηνο-
θέτη, του Ζιλιέν Ντιβιβιέ: «Το ταλέντο είναι μια 
λέξη, αλλά ο κινηματογράφος είναι μια εργα-
σία σοβαρή και υπεύθυνη, που απαιτεί πάθος, 

μεράκι και πολλή δουλειά. Τίποτα δεν πέτυχα 
στη ζωή μου χωρίς πολλή δουλειά».
 
Περιγράψτε μας λίγο τα μαθήματα που γίνο-

νται. Ποια είναι αυτά, ποια είναι τα εργαστήρια, 

ποια από αυτά αρέσουν περισσότερο στους 

σπουδαστές; Όλα τα μαθήματά μας διδάσκονται 
με πρωτοποριακό τρόπο από καθηγητές που, 
πέρα από τη μακρόχρονη διδακτική εμπειρία 
τους, είναι όλοι κορυφαίοι επαγγελματίες του 
οπτικό-ακουστικού χώρου.
Τη σκηνοθεσία διδάσκουν οι Παντελής Βούλ-
γαρης, Νίκος Γραμματικός, Ευθύμης Χατζής, 
Εύα Στεφανή, και εγώ. Πέντε καθηγητές που 
δίνουν μια εξαιρετικά πολύπλευρη και πο-
λυσύνθετη γνώση εκπροσωπώντας όλες τις 
αισθητικές αναζητήσεις, τάσεις, σχολές. Στο 
σενάριο η σεναριογράφος και συγγραφέας 
Βίκυ Χασάνδρα, εκτός από τις βασικές αρχές 
σεναρίου, διευθύνει δύο εργαστήρια συγγρα-
φής, ένα για πρωτότυπο σενάριο και ένα για 
διασκευασμένο. Στη φωτογραφία η Κατερίνα 
Μαραγκουδάκη και στον ήχο η Ηλέκτρα Βε-
νάκη συνδυάζουν με τον καλύτερο τρόπο την 
αισθητική και γενικότερη καλλιτεχνική διά-
σταση με την πρακτική εμπειρία. Το μοντάζ 
διδάσκουν ο Γιώργος Μαυροψαρίδης με μια 
μοναδική περιήγηση στην ιστορία και την εξέ-
λιξη του μοντάζ και η Σοφία Κυριακού με την 
τεχνική επεξεργασία ήχου και εικόνας καθώς 
και τα ειδικά εφέ. 
Την ιστορία και αισθητική κινηματογράφου 
διδάσκω με εντελώς πρωτότυπο σύστημα, α-
νεξάρτητο από τα ογκώδη και συνήθως βαρετά 
και επαναλαμβανόμενα βιβλία της ιστορίας του 

σινεμά. Στην ίδια κατηγορία, και ένα μάθημα 
cult, το Dark Side, δηλαδή τις σκοτεινές πλευ-
ρές του Εγώ στον κινηματογράφο. Με δυο λό-
για, τους «κακούς» στο σινεμά! Για την παρα-
γωγή, πολύτιμη είναι η πολυετής εμπειρία της 
Βούλας Γεωργακάκου όχι μόνο για την οργά-
νωση παραγωγής μιας ταινίας, αλλά και για την 
προώθηση και γενικότερα την εκμετάλλευσή 
της με όλα τα υπάρχοντα μέσα. 
Και στην υποκριτική, η μόνιμη συνεργασία μας 
με τη Σχολή Θεάτρου «Δήλος» της Δήμητρας 
Χατούπη εξασφαλίζει στους σπουδαστές μας, 
πέρα από έναν εντυπωσιακό αριθμό ηθοποιών 
για τις ταινίες τους, και μια ουσιαστική επαφή 
με αυτούς που αποτελούν τους σημαντικότε-
ρους συνεργάτες τους - τους ηθοποιούς.   

Στην Ελλάδα, υπάρχουν ευκαιρίες επαγγελ-

ματικής αποκατάστασης για κάποιον νέο που 

ασχολείται με τον κινηματογράφο;  Στην Ελ-
λάδα η επαγγελματική αποκατάσταση πλέον, 
σε οποιοδήποτε τομέα, είναι δύσκολη. Όμως το 
πανεπιστημιακού επιπέδου πτυχίο μας ανοίγει 
δρόμους στο εξωτερικό. Και η αμέριστη συμπα-
ράσταση και παρακολούθηση των σπουδαστών 
μας στη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και 
μετά από αυτές (με τη συμμετοχή τους σε επαγ-
γελματικές δουλειές, την προώθησή τους σε 
θέσεις εργασίας κ.ά.) προσφέρει σημαντικές 
ευκαιρίες. Και υπάρχει και το προσωπικό πά-
θος, το μεράκι. Στα δέκα χρόνια που είμαι διευ-
θυντής σπουδών στο Τμήμα, πέρασαν από αυτό 
εκατοντάδες σπουδαστές. Δεν ξέρω ούτε έναν 
που να ήθελε πολύ να κάνει κάτι στον κινημα-
τογράφο και να μην το έκανε. ●

ΣπουδέΣ Κινηματογραφου Στο New York College 
Ο σκηνοθέτης και διευθυντής Σπουδών του Film Studies του NYC, Δημήτρης Παναγιωτάτος, 
μας κάνει μια μικρή εισαγωγή σε ένα «μάθημα» που οι περισσότεροι θα θέλαμε να είχαμε παρακολουθήσει  

I N f o
Πληροφορίες και
 ενημερώσεις του 
ακαδημαϊκού 
προγράμματος 
Admissions Advisor 
Film Studies:
Σοφία Βασιλοπού-
λου, 210 3225961, 
svasilopoulou@nyc.gr

O Δημήτρης 
Παναγιωτάτος 

(στο κέντρο) 
με φοιτητές
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Επιμέλεια: 
ΑγγΕλική ΜπιρΜπιλή
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bookvoice
A.V. 

bookstore 

To βιβλιοπωλείο 

της ΑThens Voice. 

Μπες στο www.athensvoice.gr 

και παράγγειλε τα βιβλία της Α.V. 

Δωρεάν αποστολή 

σε όλη την Ελλάδα.

20 βιβλία μεταφρασμένα σε 40 γλώσσες, 

πωλήσεις 25 εκατομμυρίων αντιτύπων, 

βραβευμένες μεταφορές στον κινηματο-

γράφο, νέες ταινίες στα σκαριά, μια πολυ-

αναμενόμενη είσοδος στο σύμπαν των τη-

λεοπτικών σειρών ± τι παραπάνω μπορεί να 

ειπωθεί για το Νορβηγό συγγραφέα που 

απασχολεί την επικαιρότητα περισσότερο 

από κάθε ομότεχνό του; Με ένα νέο συναρ-

παστικό θρίλερ σε κυκλοφορία αυτή την 

εβδομάδα, το «Περισσότερο αίμα» (εκδ. 

Μεταίχμιο), και με ακόρεστη διάθεση για 

αναρρίχηση στην Κάλυμνο, την οποία επι-

σκέπτεται ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια, 

ο δημιουργός του εμβληματικού Χάρι Χόλε 

μιλά στην A.V. λίγο πριν κάνει στάση στην 

Αθήνα την Παρασκευή. 

ν
α υποθέσω ότι σας πετυχαίνω σε 

καλή διάθεση, κύριε Νέσμπο; Η αγα-

πημένη σας Τότεναμ πέρασε νικη-

φόρα από την έδρα της Σάντερλαντ. 

Ασφαλώς με χαροποιεί το παραμικρό θετικό 

αποτέλεσμα των ομάδων που υποστηρίζω. 

Καμιά τους άλλωστε δεν τα πηγαίνει καλά. Αυ-

τό είναι όμως το ποδόσφαιρο. Μια διαχρονική 

εξάσκηση στην απογοήτευση.

Κοντέψαμε όντως να χάσουμε έναν από 

τους χαρισματικότερους συγγραφείς α-

στυνομικού εξαιτίας της έφεσης προς την 

μπάλα; Θα είχε ανακοπεί η πολλά υποσχό-

μενη καριέρα σας στο ποδόσφαιρο εάν 

δεν μεσολαβούσε ένας σοβαρός τραυμα-

τισμός; Αυτή είναι η μια όψη των πραγμάτων, 

οφείλουμε όμως να παραδεχτούμε ότι υπάρ-

χουν τόσα ταλέντα που δεν εκπληρώνουν τις 

υποσχέσεις τους¼  Όταν ατενίζεις το παρελ-

θόν υπό το πρίσμα ενός ατυχήματος, τα όνει-

ρα και οι αυταπάτες της νιότης παραμένουν 

ανέγγιχτα. Το υποσχόμενο εκείνο μέλλον 

φαντάζει ιδανικότερο από ό,τι θα προέκυπτε 

στην πραγματικότητα. Χώρια που τώρα οι πά-

ντες με θυμούνται ως εξαιρετικό μπαλαδόρο! 

Αναρωτιέμαι εάν η ίδια διαπίστωση ανάγε-

ται και στη λογοτεχνία. Δεν χάνονται εξίσου 

πολλοί δημιουργοί εξαιτίας απρόσμενων 

περιστατικών; Το γράψιμο είναι κομματάκι 

διαφορετικό, καθώς δεν μπορείς εξακριβώ-

σεις τη δύναμη του ταλέντου σου προτού τε-

θεί ενώπιον του κοινού. Αυτό που σίγουρα συ-

ναντάς τακτικά είναι άφθονοι συγγραφείς με 

ένα καλό πρώτο βιβλίο, οι οποίοι στη συνέχεια 

αδυνατούν να διαχειριστούν την πίεση της ε-

πιτυχίας. Όταν ζεις στο δικό σου σύμπαν και 

γράφεις μια ιστορία εισακούοντας τη δική σου 

φωνή, μπορεί και να τα πας περίφημα. Ξάφνου 

όμως εκδίδεις ένα βιβλίο και αποκτάς κοινό, 

γεγονός που αλλάζει τα πάντα. Νιώθεις να σε 

παρατηρούν. Με τη σειρά σου αισθάνεσαι υπο-

χρεωμένος να ικανοποιήσεις ένα ακροατήριο. 

Επομένως, το χάνεις. Συμβαίνει σε άφθονους: 

καταλήγουν αιχμάλωτοι της επιτυχίας τους. Το 

να διατηρήσεις την ελευθερία και την ακεραιό-

τητά σου όντας ονομαστός: να το ζητούμενο. 

Πώς κατορθώσατε να αντεπεξέλθετε ε-

σείς; Διαγράψατε μια περίπου βραδύκαυ-

Οι ελληνικεσ 
μερεσ του 

Jo Nesbo
Του Δημητρη Καραθανου
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στη καριέρα. Το «Αστέρι του διαβόλου», το 

βιβλίο που σας καθιέρωσε διεθνώς, μετα-

φράστηκε το 2005, ενώ το πρώτο σας έργο, 

«Η νυχτερίδα», κυκλοφόρησε το 1997. Από 

την ανωνυμία ως τη διασημότητα κύλησε 

πολύ νερό κάτω από τη γέφυρα. Επρόκειτο 

για μια καμουφλαρισμένη ευλογία. Γεγονός 

είναι ότι έχοντας ήδη πορευτεί στη ροκ σκη-

νή, ήμουν εξοικειωμένος με τους όρους της 

διασημότητας και την επαφή με το κοινό. Παρ'  

όλα αυτά, η σειρά αναγνωρίστηκε σταδιακά 

στη νορβηγική αγορά προτού αποκτήσει διε-

θνές ακροατήριο, γεγονός που μου επέτρεψε 

να προσαρμοστώ στις συνθήκες. Είχα την η-

συχία μου για καιρό. Οι ασφυκτικές προθεσμί-

ες και οι εκδότες που λαχανιάζουν πάνω από 

τον ώμο ήρθαν πολύ αργότερα.

Η ίδια σας η προσωπική πορεία αποτελεί 

χειροπιαστό μυθιστορηματικό υλικό. Αφή-

σατε το ποδόσφαιρο, αποκτήσατε πτυχίο 

στα Οικονομικά και σταδιοδρομήσατε ως 

δημοσιογράφος και χρηματιστής, ενώ πα-

ράλληλα εκπληρώσατε το 

ροκ όνειρο με τους Di Derre. 

Θα λέγατε ότι η ζωή σας είναι 

προϊόν τύχης, μοίρας ή ακλό-

νητης θέλησης; Προπάντων 

τύχης. Η τύχη είναι μια έννοια 

υποτιμημένη ως καθοριστικός 

παράγοντας στη ζωή. Το ταλέ-

ντο είναι σαφώς χρήσιμο ±  υ-

πάρχουν ωστόσο τόσοι προικι-

σμένοι άνθρωποι εκεί έξω, μου-

σικοί, λογοτέχνες, αθλητές, για 

τους οποίους δεν θα ακούσεις 

ποτέ το παραμικρό. Όσο για την 

περίπτωσή μου, απλά θέλησα 

να γράψω τα βιβλία που επιθυ-

μούσα να διαβάσω, σκεπτόμε-

νος ότι ίσως ένας δυο φίλοι μου 

τα εκτιμήσουν. Τα υπόλοιπα τα 

ανέλαβαν η τύχη και η σωστή 

χρονική συγκυρία. 

Αποφασίσατε λοιπόν κάποια στιγμή να τα 

αφήσετε όλα στην άκρη, πήρατε μια άδεια 

έξι μηνών και δοκιμάσατε να γράψετε ένα 

μυθιστόρημα «για τα μόνα πράγματα που 

αξίζει να γράψει κανείς: για τον έρωτα και 

το φόνο». Στάθηκε δύσκολη η απόφασή 

σας αυτή; Το γράψιμο είναι πρωτίστως μια 

αντίδραση στο διάβασμα. Έχω διαβάσει πάρα 

πολύ. Ταυτόχρονα η ανατροφή και τα νεανι-

κά μου ενδιαφέροντα έστρωσαν το μονοπάτι 

στο μυθιστοριογράφο που κατέληξα να γίνω. 

Ήταν νομοτελειακή εξέλιξη.

Έτσι προέκυψε ο Χάρι Χόλε, ένας από τους 

δημοφιλέστερους αντιήρωες της σύγχρο-

νης λογοτεχνίας. Ποια προβληματική δι-

έπει το μονήρη αστυνομικό σας; Και πώς 

κατορθώσατε να διοχετεύσετε τις επιρρο-

ές σας από τον Χάμσουν και τον Χέμινγουεϊ 

στη φόρμα του νουάρ;  Παρότι ο κοινωνι-

κοπολιτικός σχολιασμός αποτελεί οργανικό 

μέρος της σκανδιναβικής παράδοσης του α-

στυνομικού, αυτή δεν ήταν ποτέ η δική μου α-

τζέντα. Εξαρχής ο στόχος ήταν η ψυχαγωγία. 

Εάν έπρεπε να φτάσω στον πυρήνα του έργου 

μου, θα τοποθετούσα στο επίκεντρο τα ηθικά 

διλήμματα του ατόμου. Με κύριο ερώτημα: 

εάν υφίσταται η ελεύθερη βούληση, η δυνα-

τότητα προσωπικών επιλογών ή εάν όλες οι 

αποφάσεις είναι προκαθορισμένες από την 

κούνια μας. Ακόμη και αυτά τα ερωτήματα ω-

στόσο είναι υπό προϋποθέσεις ψυχαγωγικά. 

Τι σας προσέφερε ο Χάρι Χόλε προσωπι-

κά; Τι σας δίδαξε για τον Jo Nesbo; Λένε πως 

όλοι οι συγγραφείς περιγράφουν τον εαυτό 

τους. Πιστεύω πως αυτή είναι η αναπόφευκτη 

αλήθεια. Το ζήτημα είναι: μπορείς να μάθεις 

κάτι καινούργιο για εσένα αφηγούμενος προ-

σωπικές ιστορίες; Οι συγγραφείς είναι εκ φύ-

σεως κυνικοί ψεύτες. Και δεν θα διστάσουν να 

διασπείρουν ψεύδη ακόμη και για το ίδιο τους 

το ποιόν. Στην περίπτωση του Χάρι Χόλε, δεν 

ξέρω αν έχω δημιουργήσει ένα κάτοπτρο που 

με ικανοποιεί. 

Θα λέγατε ότι η ρεαλιστική απεικόνιση της 

βίας, σε βαθμό συχνά κτηνώ-

δη, ανήκει στις μεγάλες σας 

συνεισφορές στο υβρίδιο του 

αστυνομικού; Κανείς δεν έχει 

περιγράψει βασανιστήρια 

με τον τρόπο που το κάνετε 

στη «Λεοπάρδαλη».  Δεν θα 

χαρακτήριζα τη συνεισφορά 

ηθελημένη. Ιδιαίτερα στην πε-

ρίπτωση της «Λεοπάρδαλης», 

εκ των υστέρων καταλήγω ότι 

θα προτιμούσα λιγότερο βίαιες 

σκηνές. Σε μια δυο περιπτώσεις 

το παράκανα, αφέθηκα να πα-

ρασυρθώ από την ευχέρειά μου 

στην περιγραφή ακραίων σκη-

νών μαρτυρίου και σαδισμού. 

Πρόκειται μεν για απαραίτητα 

στοιχεία στην απεικόνιση του 

κτήνους, στο τι διακυβεύεται 

στην περίπτωση που δεν συλ-

ληφθεί, αλλά η κατάχρηση στην 

περιγραφή δεν είναι πάντοτε απαραίτητη. 

Πώς υποδέχεστε τις αρνητικές κριτικές; 

Λαμβάνετε καμία; Οι δυσμενείς κριτικές είναι 

οι μοναδικές που θα έπρεπε να έχουν νόημα 

για όποιο συγγραφέα θεωρεί δουλειά του την 

επικοινωνία, την οποία θεωρώ πεμπτουσία 

του επαγγέλματός μας. Σου επιτρέπουν να κα-

τανοήσεις καλύτερα τι είδους μήνυμα εκπέ-

μπεις. Είναι όντως λιγοστές, αλλά τις διαβάζω 

με ενδιαφέρον.  A  

INfo
O Jo Nesbo συναντά τους Έλληνες αναγνώστες 
του την Παρασκευή 18/9 (20.00) στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών, αίθουσα «Χρήστος Λαμπρά-
κης» (Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη). Θα συνο-
μιλήσει με το δημοσιογράφο Αντώνη Καρπε-
τόπουλο και θα απαντήσει στις ερωτήσεις του 
κοινού. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου. 
Η διανομή των δελτίων ξεκινάει στις 18.30. Θα 
υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση από τα αγγλι-
κά. Τα βιβλία του Jo Nesbo κυκλοφορούν από τις 
εκδόσεις Μεταίχμιο. 

Στις αμμουδιές 
του Ομήρου

2o Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης 
Αθηνών
 

Με τη συμμετοχή 50 κορυφαίων ποιητών από 

21 χώρες, 15 συνθετών και μουσικών, 15 ηθο-

ποιών και 14 εικαστικών, διοργανώνεται το 2ο 

Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών από τον 

Κύκλο Ποιητών σε συνεργασία με τον Δήμο 

Αθηναίων, το Μέγαρο Μουσικής, το Μου-

σείο Μπενάκη και άλλους φορείς πολιτισμού 

και Δήμους της Αττικής. Η έναρξη γίνεται στον 

Κήπο του Μεγάρου Μουσικής τη Δευτέρα 21 

Σεπτεμβρίου στις 7.30 και η λήξη στην αίθου-

σα Δ. Μητρόπουλος στο Μέγαρο Μουσικής το 

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου στις 7.30. Ενδιάμεσα η ποίηση θα πάει σε στο Μουσείο Μπε-

νάκη, στο Μουσείο Ακρόπολης, στον Μαραθώνα, στο Ψυχικό, στο Παλαιό Φάληρο, 

στη Νέα Σμύρνη, στον Περισσό, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αθηνών, στο Πόλις Αρτ 

καφέ, στο Σινέ Δεξαμενή, στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα, στην πρώην γκαλερί Ώρα.

«Κι οι ποιητές τι χρειάζονται σ’ ένα μικρόψυχο καιρό;» αναρωτιόταν πριν από δύο αιώνες 

ο Χέλντερλιν. Όμως σπουδαία ποίηση γράφτηκε σε δύσκολους και μικρόψυχους και-

ρούς. Ενώ μαινόταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ο Έλιοτ εξέδωσε τα «Τέσσερα 
Κουαρτέτα» και σε καθεστώς εξορίας ο Μπρεχτ εμπνεύστηκε τα καλύτερα ποιήματά 

του. Μέσα στον πόλεμο ο Σεφέρης έγραψε τον «Τελευταίο σταθμό» κι ο Εγγονόπουλος 

τον «Μπολιβάρ». Στη δική μας δύσκολη και μικρόψυχη εποχή ο Κύκλος Ποιητών, μια 

πρωτοβουλία που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2011, διοργανώνει ένα διεθνές φεστιβάλ 

ποίησης, αναδεικνύοντας κοινό πεδίο δημιουργίας σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Α-

φρική. Στο πεδίο αυτό η Ελλάδα διαθέτει πολύτιμο μερίδιο, διεκδικώντας τη βαρύτητα 

και την εξωστρέφεια που χρειάζεται και της ανήκουν. Τόπος γεωγραφικά μικρός αλλά 

με τεράστιο ιστορικό βάθος, η Ελλάδα υπήρξε και παραμένει χώρα ποιητών. Ήταν 

καιρός να γίνει και τόπος φιλοξενίας ποιητών από όλο τον κόσμο. Στις αμμουδιές του 

Ομήρου την ημέρα και στη σκιά του Ομήρου τη νύχτα, οι Έλληνες δημιουργούν.

Εάν έπρεπε να φτάσω στον πυρήνα του έργου 

μου, θα τοποθετούσα στο επίκεντρο τα ηθικά 

διλήμματα του ατόμου. Με κύριο ερώτημα: 

εάν υφίσταται η ελεύθερη βούληση, η δυνα-

τότητα προσωπικών επιλογών ή εάν όλες οι 

αποφάσεις είναι προκαθορισμένες από την 

κούνια μας. Ακόμη και αυτά τα ερωτήματα ω-

2o Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης 
Αθηνών

Με τη συμμετοχή 50 κορυφαίων ποιητών από 

21 χώρες, 15 συνθετών και μουσικών, 15 ηθο

ποιών και 14 εικαστικών, διοργανώνεται το 2ο 

Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών από τον 

σα Δ. Μητρόπουλος στο Μέγαρο Μουσικής το 

ΤΙ ΝΕΑ

Οι συγγραφεισ 
ειναι εκ φυσεωσ 
κυνικΟι ψευτεσ. 

και δεν θα 
διστασΟυν να 
διασπειρΟυν 

ψευδη και για τΟ 
ιδιΟ τΟυσ τΟ πΟιΟν. 
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Swatch touch Zero one
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Πέντε κόσμοι σε έναν 
Εκπληκτικό το νέο Swatch Touch Zero One, εξαιρετικά αφιερωμένο στους παίκτες και τους οπαδούς του beach volley και όχι μόνο, καθώς ενσωματώνει 
πέντε διαφορετικούς κόσμους σε έναν: Χτυπήματα, Χειροκροτήματα, Βήματα, Προπονητής, Χρόνος. Το ρολόι αυτό μπορεί να καταγράψει τον αριθμό 

των χτυπημάτων και να δείχνει τη δύναμη του καθενός στην οθόνη, να μετρήσει τα βήματα και τις θερμίδες που καίτε, στην ατομική σας προπόνηση να 
επιλέξει αν ο προπονητής σας θα είναι σκληρός ή λιγότερο σκληρός, να μετρήσει τα χειροκροτήματά σας αν είστε στην κερκίδα, έχει χρονόμετρο, αντί-
στροφη μέτρηση, μπαταρία που κρατάει μήνες και μήνες και είναι και πολύ όμορφο. Εξερευνήστε όλες τις δυνατότητες που θα βρίσκονται στον καρπό 

σας και ανακαλύψτε περισσότερα με τη δωρεάν εφαρμογή Swatch Touch Zero One. Προτεινόμενη λιανική τιμή €120.
www.swatch.com   -Νατάσσα Καρυστινού 
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Τέχνη
Μουσικη  
ΘέαΤρο 
Γέυση 
ΒιΒλιο  
σινέΜα

LTJ Bukem σελ. 48

INFO

An Club [Σολωμού 17-19], στις 

17/9, Κύτταρο [Ηπείρου 48 & Aχαρ-

νών] στις 18 & 19/9, Αfterparties 

στο Βoiler [Βλαχάβα 9] 17-19/9 και 

Ταβέρνα Βυρί νης [Αρχιμήδους 11, 

Παγκράτι] στις 20/9. 

Είσοδος €20, 35 (διημέρου), €45 

(τριημέρου), €22 (ταμείο). Προπώλη-

ση: Sound Effect Records, Rhythm 

Records, Monsterville (Eξάρχεια 

/ Χαλάνδρι), The Lab T-shirts και 

Handlebar

17/9, Κύτταρο [Ηπείρου 48 & Aχαρ

νών] στις 18 & 19/9, Αfterparties 

στο Βoiler [Βλαχάβα 9] 17-19/9 και 

Ταβέρνα Βυρί

(τριημέρου), €22 (ταμείο). Προπώλη

Pete Slovenly  
Ένας Αμερικανός 
γιορτάζει στην Αθήνα

WEÕRE 
LOUD 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
Ο Pete Slovenly ζει εδώ και 

μήνες στην Αθήνα. Μένει στα 

Εξάρχεια, ταξίδεψε στη Γαύδο 

και μόλις γύρισε από Σύρο. 

Γιορτάζοντας την επέτειο 13 

χρόνων από την ίδρυση της α-

νεξάρτητης εταιρείας Slovenly 

Recordings στη Νέα Υόρκη ορ-

γανώνει ένα δυνατό φεστιβάλ 

με 16 συγκροτήματα που έχουν 

κυκλοφορήσει υλικό στην 

εταιρεία του, μεταξύ αυτών οι 

δικοί μας Acid Baby Jesus (φω-

τό) και οι Βazooka. 

Β
λέπει ελάχιστα το σπίτι 

του στο Άμστερνταμ και 

περιοδεύει ασταμάτητα 

στον κόσμο μαζί με μια 

συλλογή από 45άρια δισκάκια 

κι ένα μικρό πικάπ που χρησιμο-

ποιεί στα dj sets.  

Από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου 

οργανώνει σε διαφορετικούς 

χώρους του κέντρου μια σει-

ρά από μουσικές δράσεις με 

συμμετοχή δεκάδων συγκρο-

τημάτων από το εξωτερικό. Στο 

line up οι Αμερικανοί garage 

punk θρύλοι New Bomb Turks, 

που δίνουν τη μοναδική τους 

φετινή συναυλία στην Αθήνα, 

ενώ για πρώτη φορά έρχονται 

και οι Bέλγοι punk rockers Τhe 

Kids με ιστορία από το 1976. 

Ένα hangover μεσημεριανό με 

live ρεμπέτικο από τους Ρομ-

βία στην Ταβέρνα Βυρίνης στο 

Παγκράτι θα ολοκληρώσει το 

τετραήμερο εγχείρημά του.  

Στα σχέδιά του ένα μεγάλο live 

οδοιπορικό για το 2016, που θα 

περιλαμβάνει και πάλι την Ελλά-

δα, και το diy όραμά του θα συ-

νεχίζει να ταξιδεύει με ανοιχτές 

μουσικές βαλίτσες στον κόσμο.    

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

Κέντρο

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

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

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

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

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

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

BALTHAZAR
Τσόχα 27 & Βουρνάζου, 210 6441215 	
Το	υπέροχο	νεοκλασικό	έχει	
καταπληκτική	διακόσμηση,	
μεσογειακή	κουζίνα	και	δίνει	
έμφαση	στα	κοκτέιλ.	Ανοιχτός	
και	ο	κήπος	για	καλοκαιρινές	
βραδιές	που	κρατούν	μέχρι	
αργά,	με	μουσικές	jazz,	
swing,	funk.	tώρα	και	με	
ηχηρή	μεταγραφή,	τον	Χρι-
στόφορο	Πέσκια,	ενώ	και	το	

γνωστό	asian	Freud	oriental	
παίρνει	θέση	στο	μυστικό	του	
κήπο.	Μόνο	βράδυ,	κλειστά	
Κυρ.,	Δευτ.	œ	œ

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

BLACK DUCK 
Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 5-7, Αθήνα, 
210 3252396		to	καταπράσινο	
bistrot	υψηλής	αισθητικής	
στον	κήπο	του	Μουσείου	
Πόλεως	των	Αθηνών	στην	
πλατεία	Κλαυθμώνος.	Από	το	
πρωΐ	μέχρι	τις	7	το	απόγευμα	
για	καφέ,σνακ,ποτά	και	
μεσογειακή	κουζίνα.Εδώ,η	
κλασική	μουσική	συναντά	
την	σύγχρονη	σε	σωστά	ντε-
σιμπέλ!	œ	

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

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

ποτέ	δεν	λείπει	για	να	κλείσει	
γλυκά	τη	βραδιά.	œ Μ

FABRICA DE  VINO			
Εμ. Μπενάκη 3, Αθήνα, 210 3214148	
Εντυπωσιακή	λίστα	κρασιού	
με	άπειρες	ετικέτες	–μπορείς	
να	να	τις	πιεις	και	σε	ποτήρι–	
κι	ένα	κελάρι	για	να	επιλέξεις	
ποιο	κρασί	θα	απολαύσεις	
στον	εδικά	για	την	περίσταση	
διαμορφωμένο	χώρο		με	το	
κατάλληλο	μεζεδάκι.	œ Μ Ξ

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

HOT HOT
Πραξιτέλους 2& Κολοκοτρώνη 14, 213 
0272440/ Βρυούλων 3, Νέα Φιλαδέλφεια, 
213 0246631Σημείο	συνάντησης	
των	απανταχού	μπεργκερο-
φάγων	της	Αθήνας!	Θα	βρεις	
πολλές	και	πρωτότυπες	προ-
τάσεις	σε	burgers,	αλλά	και	
hot	dog,	πατάτες	κ.α.	Ο	χώρος	
είναι	ζωηρός	και	νεανικός,	με	
προσεγμένες	sixties	πινελιές,	
ενώ	η	μουσική	είναι	αυστηρά	
ροκ	και	παίζει	δυνατά.	Έχει	
πάντα	κόσμο	και	είναι	ανοιχτό	
όλο	το	24ωρο,	365	μέρες	το	
χρόνο.C

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

ΠΑΛΗΑ ΑΘΗΝΑ
Εμπεδοκλέους 75 & Φιλολάου, Παγκράτι, 

210 7518869, www.palia-athina.gr 
Γραφική	μονοκατοικία	του	’30,	
με	αυλή,	με	«πονηρά»	μεζε-
δάκια,	ρακή,	κρασάκι	και	α-
τμόσφαιρα	παλιάς	αθηναϊκής	
γειτονιάς.	Τις	καθημερινές	μη	
χάσετε	τα	live.	Κυριακή	ανοι-
χτά	από	το	μεσημέρι.	Δευτέρα	
κλειστά.	

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

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

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

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

RATKA
Xάρητος 30-32, Kολωνάκι, 210 7290746 
tο	απόλυτο	ραντεβού	των	
τελευταίων	τριών	δεκαετιών	
στο	κέντρο	της	αθηναϊκής	
περιπέτειας.	Μeeting	point	
για	όλο	το	κοσμικό,	πολιτικό,	
επιχειρηματικό,	δημοσιογρα-
φικό	crowd	της	Αθήνας,	μ’	
ένα	chic	κοινό	που	ορκίζεται	
στα	κλασικά	της	πιάτα	(σούσι,	
καρμπονάρα,	φιλέτο	πέτρας)	
κι	έχει	σαν	άλλοθι	την	τούρτα	
φράουλα.	Αέρας	γαλλικού	
μπιστρό,	φοβερή	λίστα	κρα-
σιών,	τα	σωστά	κοκτέιλ	στο	
μπάρ	περιμένοντας.	Σάββατο	
μόνο	μεσημέρι,	Κυριακή	κλει-
στά.			œœœ  Ξ A.V.

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

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

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

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

ο 
πεζόδρομος της Αγίας Λαύρας είναι 

ένα από τα στενά εκείνα για τα οποία 

αγαπάς την Αθήνα. Σε μια πάροδο 

της Θηβών, εκεί που δεν το περιμέ-

νεις, ξεπροβάλλει με όλα τα φωτάκια από 

τα ωραία μαγαζάκια του σαν φάρος για να 

σε παρασύρει μακριά από το ναυάγιο των 

λεωφόρων. 

Το 1961 άνοιξε εδώ ένα μικρό παραδοσια-

κό μαγαζάκι. Κλασικό Καφενείο λεγόταν και 

σέρβιρε τα βασικά: καφέ, αποστάγματα 

και μεζεδάκια. Η ιστορία του συνεχίζεται 

μέχρι σήμερα, μόνο που έχει αλλάξει όνο-

μα. Η ταμπέλα γράφει τώρα Ρακοθεωρίες 

και στα τραπεζάκια δεν στριμώχνονται πια 

μεζεδάκια και καφέδες, αλλά ό,τι βάζει ο 

νους του μερακλή καλοφαγά. 

Εδώ καθίσαμε το βράδυ μιας Πέμπτης πα-

ρέα μεγάλη. Ήταν από εκείνες τις ταξιδιά-

ρες νύχτες που φέρνει ο Σεπτέμβρης και 

σε κάνει να διψάς για κρασάκι και καλό φα-

γητό. Ήμασταν στο κατάλληλο μέρος.

Η γλυκιά Στέλ λα μάς σέρβιρε ζεσ τές-

ζεστές τις λιχουδιές που στην κουζίνα ετοί-

μαζε η μαμά της. Μια υπέροχη και πληθω-

ρική σαλάτα με φακές, ντομάτα, φρέσκο 

κρεμμυδάκι, τριμμένο καρότο, φέτα και 

μπαλσάμικο (€4,90), μελιτζάνα στο πήλι-

νο (€4,90), αφράτους κολοκυθοκεφτέδες 

(€4,80), μανιταρόπιτα με χωριάτικο φύλλο 

(€4,70), ντολμαδάκια γιαλαντζί που η κυ-

ρία Αγγελική είχε φτιάξει εκείνο το πρωί 

(€4,70), «κοκότα τηγανιά», δηλαδή μπου-

κιές κοτόπουλου και πολύχρωμες πιπεριές 

σβησμένες με κρασί και λεμόνι (€6,20) κι 

εκείνο το καταπληκτικό κα…θήκη (έτσι το 

λένε). Τουτέστιν, ένα «σκαμμένο» κρίθινο 

παξιμάδι που χρησιμοποιείται σαν μπολ 

για να φιλοξενήσει ντομάτα, πιπεριές, λου-

κάνικα και διάφορα τυριά πασπαλισμένα 

με μπούκοβο (€5,30).

Το μεγάλο σουξέ ωστόσο πρέπει να είναι οι 

ποικιλίες. Δεν πήραμε, τις χαζεύαμε όμως 

με ζήλια να πηγαινοέρχονται μοσχομυρι-

στές πάνω στους δίσκους και να κάνουν 

τα τραπέζια να αγκομαχούν κάτω από το 

βάρος τους. Στον κατάλογο λέει ότι η με-

γάλη ποικιλία κρεατικών (€16) είναι για 

δύο άτομα, αλλά αυτό το… βουνό (στην 

κυριολεξία) από μπριζολάκια, κεμπάπ, σε-

φταλιά, λουκάνικο, κοτόπουλο, πατάτες 

και πίτες, φτάνει και με το παραπάνω για 

όλη την παρέα. 

Εμείς τσουγκρίζαμε με ωραίο χύμα κρα-

σάκι, θα βρεις όμως και χύμα ούζο από τη 

Μυτιλήνη, τσίπουρο από το Ξυλόκαστρο, 

φοβερή ρακή από την Κρήτη, ρακόμελο 

και οινόμελο που φτιάχνουν μόνοι τους. 

Μόνοι τους φτιάχνουν και τα γλυκά που 

πραγματικά αξίζει να δοκιμάσεις.

Στο διά ταύτα, η μαμά είναι φίνα μαγείρισ-

σα (το μαρτυράνε άλλωστε και τα –κάθε 

βράδυ– γεμάτα τραπέζια). Έχει όμως και 

δυο τρία μυστικά στο πλευρό της. Όπως 

την αυθεντική αρμένικη συνταγή για κε-

μπάπ που η αδερφή του μπαμπά της έφερε 

από τη Σμύρνη. Ή εκείνη για καταπληκτικά 

κεφτεδάκια, όπως μόνο οι Σμυρνιές ξέ-

ρουν να φτιάχνουν.

Με αυτά και με εκείνα όλο χορταίναμε κι 

όλο παραγγέλναμε. Στο τέλος δόθηκε ο-

μόφωνα η υπόσχεση τις επιστροφής, όχι 

όμως μόνο για το φαγητό. Οι Ρακοθεωρίες 

είναι οικογενειακή επιχείρηση. Στην κουζί-

να αρχηγός είναι η μαμά, ενώ μπαμπάς και 

κόρες μοιράζονται από κοινού τα υπόλοι-

πα πόστα. Στην ουσία αυτό μεταφράζεται 

ως «γνήσια σπιτική κουζίνα με ειλικρινή 

φιλοξενία». Αυτό ακριβώς είναι που σε κά-

νει να ξαναπάς. 

Αγίας Λαύρας 9, Αιγάλεω, 210 5902290

 γεύση οδήγοσ

ρακοθεωρίες 
Το Αιγάλεω ξέρει από καλούς μεζέδες

που τρωΜε
Της Κατερίνας Βνατςίου

✢  ΤΣΕΚΑΡΕ ΤΟ! ✢

Πέρισσοτέροσ Καφέσ στα StarbuckS 
ςε όλα τα καταστήματα Starbucks ήδη από τις 15/9 μπορείτε να απολαμβά-νετε τα αγαπημένα ροφήματά σας με βάση τον espresso, Latte, Cappuccino, Caramel Macchiato και Mocha, με επι-πλέον δόσεις (shots) espresso στην ίδια τιμή. αν πάλι θέλετε τον καφέ σας με περισσότερο ήπια γεύση, μπορείτε να τον ζητήσετε όπως και πριν. Extra tip: επανήλθαν τα ξεχωριστά ροφήματα Pumpkin Spice Latte & Pumpkin Spice Frappuccino, που συνδυάζουν τη γλυ-κιά κολοκύθα με espresso, γάλα, σαντιγί και μπαχαρικά, σε ζεστή ή κρύα εκδοχή. 



Τα κοκτέιλ εδώ δεν είναι απλώς ιδιαίτερα, αλλά μοναδικά, καθώς το Momix εδώ  και 
τρία χρόνια μάς συστήνει τη μοριακή γαστρονομία στο bartending, παντρεύοντας 
τη ζαχαροπλαστική με το mixology. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα υπέροχα κοκτέιλ 
του έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών εταιρειών από το εξωτερικό, με τους 
υπεύθυνους του Momix να έχουν προσκληθεί σε Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Μεξικό, 
Βουλγαρία, για να τα παρουσιάσουν. Οπότε εμείς που τα έχουμε δίπλα είμαστε οι 
τυχεροί της υπόθεσης. Μπορείτε να πείτε στον bartender τι σας αρέσει περισσότερο 
και να σας προτείνει εκείνος κάποιο κοκτέιλ, αλλά σε κάθε περίπτωση μην παραλεί-
ψετε να δοκιμάσετε τα Momix A- Bubbles, σφηνάκια που σερβίρονται σε κουτάλι με 
σφαιροποιημένο λικέρ συνοδεία κάποιας σος. Κελεού 1-5 , Κεραμεικός / Ποσει-
δώνος 81 & Δουσμάνη (στοά εμπορικού κέντρου Colosseum), Γλυφάδα,  6974 
350179, www.momix.gr
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Από το φούρνο του βγαίνουν ροδοψημένες, πεντα-
νόστιμες, κολασμένα απολαυστικές πίτσες, που είναι 
αδύνατον να τους αντισταθείς. Τις απολαμβάνεις χα-
ζεύοντας τη θάλασσα και τα πλοία που πηγαινοέρ-
χονται στον Θερμαϊκό. Είναι ένα από τα hot spot της 
συμπρωτεύουσας, όχι όμως μόνο για τις τραγανές 
του πίτσες. Το High School Pizza Bar έχει και εξαιρετικά 

cocktail. Θα βρεις πολλές προτάσεις, κλασικές και καινούργιες και στο τέλος 
θα καταλήξεις σε μία που θα αγαπήσεις περισσότερο. Όλοι έχουν από μία. 
Η δικιά μας αγαπημένη είναι η British Margarita, με τζιν, αγαύη, lime και ροζ 
γκρέιπφρουτ. Και κάπως έτσι, με πίτσα και μοντέρνα cocktails, η Θεσσαλο-
νίκη περνάει μερικές από τις καλύτερες μέρες και νύχτες τις. Λεωφόρος 
Νίκης 9, 2310 286161, Θεσσαλονίκη, fb: High School Pizza BarHI
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cocktail

tiME!
7+1 προτάσεισ γιά το 
λατρεμενο  ποτο ολων των εποχων
Φωτογραφίες: Βαγγέλης ΤαΤςης

Μεσουράνησαν στη χρυσή εποχή του Hollywood, 

αγαπήθηκαν γενναιόδωρα από το star system, γνω-

ρίζουν δόξα που όλα τα άλλα ποτά ζηλεύουν. Τα 

cocktails δεν έχουν συγκεκριμένο κοινό, αρέσουν σε 

όλους. Βρίσκονται αφημένα τυχαία πάνω/κάτω/δί-

πλα από την μπάρα, σε όλα τα τραπέζια, στα χέρια πε-

ραστικών, εναλλακτικών, κουλτουριάρηδων, μικρών 

και μεγάλων, στο χέρι το δικό μου και το δικό σου. Η 

εικόνα ενός κολονάτου, παγωμένου ποτηριού, με 

χρωματιστό περιεχόμενο που κάνει τη φαντασία σου 

να αναρωτιέται, είναι ταυτόσημη με έναν ξέγνοιαστο 

(και λίγο μποέμ) τρόπο ζωής. Κάθε γουλιά περιέχει κι 

από ένα καλοκαίρι. Είσαι έτοιμος να συναντήσεις με-

ρικά από τα καλύτερα cocktail της πόλης;
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Εναλλακτικό στέκι που έχει γίνει σημείο αναφοράς κα-
θώς το επισκέπτεται κόσμος από κάθε γωνιά της Αθήνας 

– άλλωστε είναι το πρώτο cocktail bar που άνοιξε στο Ν. Ηρά-
κλειο. Οι λόγοι πολλοί: η δροσερή και φιλόξενη αυλή του, ο χώρος που ομόρφυνε κι 
άλλο μετά την πρόσφατη ανακαίνισή του και σε υποδέχεται από τις 10 το πρωί μέχρι 
αργά το βράδυ, οι θεματικές βραδιές από διαφορετικούς djs που κινούνται σε soul, 
funk, jazz και house μονοπάτια (τα ΠΣΚ πιο mainstream), το highlight του όμως είναι 
τα εξαιρετικά καλοφτιαγμένα κοκτέιλ του. Πάρτε οδηγίες από τον barman αλλά ση-
μειώστε και δύο προτάσεις: Like Ice cream, με βότκα, φράουλα, σοκολάτα, καρύδα και 
άλλα που δεν μπορούμε να πούμε, καθώς και Aqua Marina σε δύο εκδοχές, με βότκα ή 
ρούμι, συν λικέρ μανταρίνι, μέντα και μαστίχα σκίνος. Σαν να μας άνοιξε η όρεξη...
Ναρκίσσων 5, Νέο Ηράκλειο, 210 2820430, fb : H.O.S.T. Cocktail - Bar
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Ενώ τις πρωινές ώρες έχει χαλαρή διάθεση, το βράδυ συγκαταλέγεται στη λίστα των πιο 
προχωρημένων αθηναϊκών cocktails bars και θα το βρείτε στην πολυσύχναστη πλατεία 
της Γλυφάδας. Όσο απλό μπορεί να φαντάζει, τόσο «ψαγμένο» είναι το design του και η 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών υψηλή αισθητική του, που συνθέτουν έναν ιδιαίτερο και 
ατμοσφαιρικό χώρο που προσφέρει class, ζεστασιά και ταυτόχρονα μια sexy ατμόσφαιρα. 
Θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία γεύσεων νεοϋορκέζικης επιρροής, ενώ το πρωτοπόρο του 
μπαρ σερβίρει ιδιαίτερα μείγματα αλκοόλ από χειροποίητα blends και φρέσκα υλικά που 
συνεχώς ανακαλύπτουν οι «νέας γενιάς» bartenders του. Ανεξάντλητη ποικιλία cocktail 
σερβιρισμένα σε ποτήρια, βαζάκια κ.ά., πρωτότυπες προτάσεις παρουσίασης με την επι-
λογή συνοδείας τους από «funky» γεύσεις του ολοκαίνουργιου bar food menu του και με 
τη σύγκριση ποιότητας - τιμής να τα καθιστά πάντα value for money. Όλα αυτά συνοδεία 
σπουδαίων διαχρονικών ήχων που εναλλάσσονται μεταξύ των δεκαετιών, αλλά και με 
καινούργια ακούσματα από τη rock house μουσική. Ποιότητα, καλαισθησία, καινοτομία και 
λογικές τιμές που ταιριάζουν με την εποχή αποτελούν ισχυρά κίνητρα να το επισκεφθείτε 
και να το κάνετε στέκι σας. Κύπρου 74, Γλυφάδα, 210 8941450, Fb: PERE   
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Είναι το meeting point της περιοχής. Φιλικό, μποέμ, casual, dog friendly, 
ακομπλεξάριστο, δημιουργικό, νεανικό, πάντα με διάθεση για καυτές 
νύχτες και υπέροχες mainstream μουσικές. Με άλλα λόγια τo bar όπως θα 
ήθελες να είναι. Ειδικότητά του είναι τα cocktails, τα οποία άλλωστε λα-
τρεύει. «Cocktails from our soul» επεξηγεί η ταμπέλα του και τα λέει όλα. 
Βγαίνουν σε τρία μεγέθη, έχουν χρώματα, ευφάνταστα ονόματα (π.χ. 
fantastic boyfriend, Jack Sparrow, My Tai) και είναι σχεδόν ακατόρθωτο να 
πιεις μόνο ένα. Αν ωστόσο «πρέπει», διάλεξε το δικό τους Zombie, που θα 
γίνει το δικό σου αγαπημένο.

Λαοδίκης 41, Γλυφάδα, 210 8982650, fb: Holy Spirit Cocktail Bar
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Όμορφο, φιλικό και ξέγνοιαστο, σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι διακοπές. 
Δεν είναι όμως ο μόνος λόγος που κάθε βράδυ γεμίζει με νέους και χαρού-
μενους ανθρώπους. Περισσότερο είναι οι αυθεντίες των cocktail που θα 
συναντήσεις πίσω από την μπάρα του. Ο Θοδωρής Ντάντος, ο Γιώργος 
Ράλης και ο Κώστας Μπαστάνης ξέρουν τα πάντα γύρω από το αγαπη-
μένο σου ποτό και φτιάχνουν με μαεστρία «παραδοσιακά» cocktails με 
βάση ούζο, τσίπουρο, μαστίχα ή κρασί, αλλά και ευφάνταστες signature 
προτάσεις. Κι αν δεν σου φτάσουν τα 45 διαφορετικά cocktail του κατα-
λόγου, δοκίμασέ τους παραγγέλνοντας αυτό που έχεις φανταστεί εσύ. Η 
μουσική ποικίλλει ανάλογα με το βράδυ, ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι 
(πολύ) αργά. Extra tip: Καταπληκτική η σπιτική τους λεμονάδα. Δεκελείας 
134, Νέα Φιλαδέλφεια, 210 2525786, fb: Κίτρινη Γκαζόζα 
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Η πιο καυτή πλατεία της πόλης δεν θα είχε 
αυτή τη φήμη χωρίς τα cocktails του ZAF. 
Είναι ένας από τους κύριους λόγους που θα 
το δεις να είναι κάθε βράδυ γεμάτο. Ο άλλος 
λόγος είναι ο τρόπος που σε κάνει να νιώ-
θεις. Αρκεί να ρίξεις μια ματιά γύρω σου για 
να δεις κόσμο να γελάει, να φλερτάρει, να α-
νακατεύεται με τους φιλικούς σερβιτόρους 
και τους περαστικούς. Αμέσως θες κι εσύ 
να γίνεις ένα με αυτό το χαρούμενο πλήθος 
που δείχνει να περνάει καλά. Άλλωστε με 
αυτά τα cocktails είναι σίγουρο ότι θα πε-
ράσεις κι εσύ… Όποιο κι από τα cocktail του 
ZAF κι αν δοκιμάσεις, θα σου αρέσει. Άψογη 
τεχνική, ασυναγώνιστη γεύση, ψαγμένες 
προτάσεις είναι το τρίπτυχο που κάνει τα 
cocktail του ZAF απλά άπαιχτα. Για αυτό όλο 
το αθηναϊκό crowd το έχει κάνει στέκι.

Πλατείας Αγίας Ειρήνης 8, Μοναστηράκι, 
210 3236711, fb: ZAF café bar

za
F

Για την ακρίβεια ονομάζεται Hops Beer and Burgers, λει-
τουργεί δύο μόλις εβδομάδες και αποτελεί μια πολύ καλή 
ιδέα του Γιώργου Γεράρδου. Όπως λέει, λατρεύει πολύ 
τα burgers και τις μπίρες, όμως στην Αθήνα υπάρχουν 
πολλά μαγαζιά που είτε φτιάχνουν νόστιμα burgers αλλά 
έχουν λίγες επιλογές για μπίρα είτε προσφέρουν καλές 
μπίρες που τις συνοδεύουν με μέτριο φαγητό. Η δική του 
προσπάθεια που έχει ήδη αγκαλιαστεί από πολύ κόσμο 
είναι να τα συνδυάσει και τα δύο κάτω από μία ομπρέλα. 
Το πιο σημαντικό μυστικό του Hops είναι η διάθεση. Η 
διάθεση να γίνουν όλα χειροποίητα και να προσφέρεται 
η καλύτερη δυνατή ποιότητα. Τα ψωμάκια είναι καθημε-
ρινή παραγγελία από φούρνο, οι πατάτες φρέσκιες και 
κόβονται στο χέρι, ο βουβαλίσιος κιμάς έρχεται από την 
Κερκίνη, οι σάλτσες είναι κι αυτές χειροποίητες. Εσείς 
διαλέξτε ένα από τα 12 εξαιρετικά burgers που έχει ο 
κατάλογος, από τον οποίο δεν λείπουν οι σαλάτες και 

τα ορεκτικά και κάποια πολύ ιδιαίτερα σάντουιτς, σαν 
αυτό με το ψιλοκομμένο αρνάκι σχάρας, σάλτσα φέτας, 
καραμελωμένα κρεμμύδια και πιπεριά. Από μπίρες, το 
Hops διαθέτει 45 ετικέτες, ελληνικές και ξένες, όλες προ-
σεκτικά διαλεγμένες και από κάθε είδος. Τόσο το φαγητό 
όσο και οι μπίρες αλλάζουν ανάλογα με την εποχή. Τώρα 
καλοκαιρινά, δηλαδή πιο ελαφριά. Όταν χειμωνιάσει, 
θα «χειμωνιάσει» και το μενού. Το Hops όμως προτείνει 
και μία ακόμα καινοτομία, διά χειρός του βραβευμένου 
bartender Γιάννη Βλάχου: Κοκτέιλ με μπίρες. Ναι, όλα τα 
κοκτέιλ έχουν και κάποια μπίρα, η οποία δίνει αρώματα, 
γεύση, το ανθρακικό της και το αποτέλεσμα είναι εξαιρε-
τικό. Εμείς δοκιμάσαμε Rosella, με Metaxa 12 αστέρων, 
πετιμέζι, σιρόπι άγριου ιβίσκου και λικέρ από πορτοκάλια 
κουρακάο και ήταν μια αποκάλυψη.
 Δράκου 10, Κουκάκι, 211 0136500,
 fb: HOPS beer n burgers 
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
➜ gdim400@gmail.com

Ωδή στο «διαταραγµένο» 
θόρυβο
Αν «η τρέλα είναι θείο δώρο» –όπως υποστήριζε ο Πλά-

τωνας– τότε φέτος οι θεοί κοιτάνε προς το ροκ.

Ένα γκρουπ που λέγεται Girl 
Band και αποτελείται από 4 αγό-
ρια που αν τα δεις στη φωτογρα-
φία τα λες «µια χαρά παιδιά». 
Αυτό το κουαρτέτο από το ∆ου-
βλίνο εισέβαλε στο σπίτι µου µε 
τον πρώτο του δίσκο «Holding 
Hands With Jamie» και σε κάτι λι-
γότερο από 40 λεπτά και 9 τρα-
γούδια αναστάτωσαν τη ζωή 
µου µε τον καλύτερο τρόπο 
φέτος. Πέρασα µαζί τους ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο µε 
εξαγνιστικό θόρυβο, µε πνευµατώδη στίχο, µε δηµιουργική 
τρέλα, µε ποιητικά πλάσµατα. 

Καθώς άρχισαν να παίζουν σαν δαιµονισµένοι, να παράγουν 
τρέλα και θόρυβο, να αποβάλουν πανκ αισθητική, νοµίζω 
πως είδα να µπαίνει απ’ το κλειστό παράθυρο το πνεύµα των 
Pere Ubu, των Suicide, του No Wave, τίποτα όµως δεν έµοιαζε 
κλεµµένο ή δανεικό. Κραυγές, οργισµένη ενέργεια, σουρεάλ 
στίχοι, όµως όλα καλοφτιαγµένα, προσεγµένα, φροντισµένα, 
δουλεµένα και αποτελεσµατικά, χωρίς να «βαράνε στο γάµο 
του καραγκιόζη», χωρίς καθόλου «ροκ χύµα», χωρίς εµφανή 
σηµεία αναφοράς. 
Όταν τελείωσαν, ο τραγουδιστής Dara Kiely µού µίλησε για 
τα βάσανά του µε την κατάθλιψη και τις ψυχικές διαταραχές. 
Για τη µάνα του που προσπαθούσε να τον βοηθήσει και τον 
έτρεχε σε νοσοκοµεία ηµερήσιας φροντίδας. Για τον ψυχίατρο 
στον οποίο πήγε κι όταν τον ρώτησε ποιο θεωρεί το καλύτερο 
γκρουπ στον κόσµο, αυτός του απάντησε: «Οι Abba!». Πώς 
µπορείς να εµπιστευτείς κάποιον να σε «κάνει καλά», όταν 
σου δίνει αυτή την απάντηση; Πήρε την αδερφή του, που τον 
συνόδευε, κι έφυγαν. Ακολουθώντας όµως τη συµβουλή της 
µητέρας του, να γράφει κάτι κάθε µέρα για να ξεφεύγει από 
την κατάθλιψη και να µένει συγκεντρωµένος, δηµιούργησε 
ένα τετράδιο µε σκέψεις, λογοπαίγνια, αστεία και κάθε τι που 
του πέρναγε από το µυαλό. Αυτό το υλικό που το έδειξε κάποια 
στιγµή στους παιδικούς του φίλους και συνοδοιπόρους τώρα 
στο γκρουπ, είναι η µαγιά για τους αλλόκοτους στίχους των 
Girl Band.

Όταν έφυγαν κι έµεινα µόνος, πλήρης κι ευχαριστηµένος που 
µπορώ ακόµη και εκπλήσσοµαι από ένα καινούργιο γκρουπ κι 
από ένα ντεµπούτο άλµπουµ, σκέφτηκα τον Nick Drake και τον 
Ian Curtis, τον Syd Barrett και τον Rocky Erickson, τον Van Gogh 
και τον Munch, τον Charles Mingus και τη Sylvia Plath κι όλα 
αυτά τα δεκάδες ποιητικά πλάσµατα που δεν τα καταφέρνουν 
καλά µε τον κόσµο ετούτο αλλά µπορούν και επικοινωνούν µε 
το σύµπαν και µε τις διαστάσεις που εµείς δεν µπορούµε, µε 
έναν υπέροχο, απροσδιόριστο κόσµο που µόνο µέσα απ’ αυ-
τούς µπορούµε να πλησιάσουµε και να δούµε ό,τι υπάρχει.

Κυρίως όµως σκέφτηκα πως πριν από λίγες ηµέρες είχα απο-
λαύσει ένα επίσης θαυµάσιο άλµπουµ δηµιουργικού θορύβου, 
προϊόν της «τρέλας» κι αυτό. Οι Titus Andronicus έκαναν την 
καλύτερη δουλειά τους µε το άλµπουµ «The Most Lamentable 
Tragedy», µία «ροκ όπερα» στην ουσία, βασισµένη στις εµπειρί-
ες του αρχηγού Patrick Stickles από τη µανιοκατάθλιψη. 

VARIOUSARTISTS
Του ΜΑΚΗ ΜΗΛΑΤΟΥ

°¤ªÃª µ¶«ºÃË
Γαλάτσι
17/9: Mπάµπης Στόκας, 
Mίλτος Πασχαλίδης.

°Á CLUB
Σολωµού 13-15, 210 
3305056
17/9: We ’re Loud Fest. 
Magnetix, The Anomalys, 
Gay Anniversary, Komodina 
3. 18/9: Godsleep. 19/9: 
Parquet Courts.

BEAKEIO 
Λόφος Προφήτη Ηλία, Πει-
ραιάς. 2104226330
18/9: ∆έσποινα Βανδή.

BOILER
Bλαχάβα 9
17-19/9: We’re Loud Fest. 
Afterparties και live από 
Βikes και Lo-Lite.

BÄËª°º¹
Βρυσακίου 17, Πλάκα
16/9: Evripidis and His 
Tragedies.

DEATH DISCO
Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου 
24, Ψυρρή, 210 0006666
19/9: Detachments.

ENZ·O DE CUBA
Αγ. Παρασκευής 72, Περι-
στέρι, 210 5782.610 
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. Τρι-
αντάφυλλος. ∆ευτ. Γιάννης 
Τάσσιος. Tρ. Νοτική Τρίτη. 
Τετ. «∆ύσκολη Νύχτα» µε 
ελληνικά.

GAZARTE
Βουτάδων 32-34, 
2103460347
17/9: Κadebostany.

£¶°ÆÄÃ µÄ°Ì¿Á
Βύρωνας
21/9: Γιώργος Νταλάρας, 
Ελένη Βιτάλη, Γλυκερία.

KATÄ°º¶¹Ã
Άλσος Αγ. Φιλίππου, Νίκαια
17/9: Aντώνης Ρέµος, Μελί-
να Ασλανίδου.

ºËÆÆ°ÄÃ
Hπείρου 48 & Αχαρνών, 
2108224134
18&19/9: We’re Loud Φε-
στιβάλ µε New Bomb Turks, 
The Kids,  Acid Baby Jesus, 
Bazooka, Useless Eaters.

ÄÃ»°ÁÆªÃ
Αναξαγόρα 3-5
17/9: Omniah.

SIX DOGS
Aβραµιώτου 6-8, Μοναστη-
ράκι, 2103210510
18/9: Felizol. 23/9: The 
Sieves, Rollands.

ªÆ°ËÄÃª ÆÃË ÁÃÆÃË
Φραντζή και Θαρύππου 35-
37, 2109226975
Club 19/9: Σάβ. Ηοuse Band.

AΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ME¡°ÄÃ »ÃËª¹º¸ª
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 210 
7282000
18/9: Aλκίνοος Ιωαννίδης. 
23/9: «90 χρόνια Μίκης 
Θεοδωράκης» µε Eλένη Βι-
τάλη, Ζαχαρίας Καρούνης, 
Μπέττυ Χαρλαύτη, Λαϊκή 
Ορχήστρα Μίκης Θεοδω-
ράκης.

NOMIΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Πανεπιστηµίου 12, 
2103610067
23/9: Street Food and 
Tunes από το deBop.

Βραχνός 
Προφήτης 
στους Βράχους
Το πέµπτο Plissken ετοιµάζει φέτος την 

πιο ξεχωριστή µουσική συνάντηση της 

χρονιάς. Από το µάστερ του afrobeat Τοny 

Allen, τον περιζήτητο Ariel Pink, τα post-

punk girls Savages, τον oνειρικό Andy 

Stott, τους αγαπηµένους Mogwai, µεταξύ 

65 συνολικά καλλιτεχνών της διεθνούς 

και εγχώριας σκηνής, το Plissken τοποθε-

τεί την Αθήνα στον παγκόσµιο χάρτη των 

σοβαρών φεστιβάλ που ανιχνεύουν και 

παρουσιάζουν το καινούργιο.  Ένα απο-

λαυστικό πολυσυλλεκτκό µουσικό διήµε-

ρο για ανοιχτά αυτιά σε τέσσερα stages 

στο Κτίριο 56 του Ελληνικού Κόσµου.

Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, Πολιτιστικό Κέντρο 
Ελληνικός Κόσµος, Κτίριο 56, Πειραιώς 254, 212 2540000. 
Είσοδος διηµέρου €70, ηµέρας €40, €45 (ταµείο). Προπώ-
ληση: Public, Παπασωτηρίου, Ianos, Seven Spots, Reload 
Stores, Media Markt, viva.gr, 123tickets.gr και στο 11876. 
Στις 5 & 6 Ιουνίου.

MH XAª¶¹ª

ΠΟΥ ΝΑ ∆ΕΙΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ

Όσο για τη βραδιά των 
εκλογών το six d.o.g.s 

ετοιµάζει ένα µετεκλο-
γικό βουκολικό BBQ µε 
προβολή των exit polls, 
που θα κρατήσει µέχρι 
αργά το βράδυ και τα 

τελικά εκλογικά αποτε-
λέσµατα. Αναµένεται 
πολιτικό κους κους, 

στοιχήµατα, ανελέη-
τος σχολιασµός αλλά 
και πατροπαράδοτο 

ελληνικό µπάρµπεκιου 
µε θεµατικά coktails ό-
πως «Πολιτική Άνοιξη» 
ή «Συνασπισµός on the 
rocks». Πουτάνα όλα. 

Στις 18/9 από τις 10.00, 
free.
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• Reset Event @ Terraza 
[Tριπτολέµου 31,Γκάζι) 
Ο Ιταλός DJ και παραγωγός 
Gianni Firmaio και ιδρυ-
τής της Μushroom Smile 
Records για πρώτη φορά 
στην Αθήνα προσκεκληµέ-
νος του Reset / Athens.
 
¦°Ä°ªº¶Ë¸ 18 

• Needless @ Some Bizzare 
Το θεµατικό party του Chevy 
µε guests τους Miltiades, 
Dynamons και Astytekk.

• Afterhours@ Skull Bar
Ανεβασµένα beats στο 
υπόγειο µε  τους  Isi, Nick 
Figment και Amma στα ντεκ.

ª°µµ°ÆÃ 19

• L TJ Bukem @ Six Dogs
Drum & bass µέχρι τελικής 
πτώσης από τον resident 
του Fabric µε Horizons 
non-stop. Ξεκίνηµα από 
τον Santoner Rpz. Αµέσως 
µετά θα  ακολουθήσει Live 
MPC από τον Billa Qause 
(BeatQuick), ο οποίος θα 
παρουσιάσει κοµµάτια από 
το νέο του album «Rest In 
Beats». Το warm-up set του 
LTJ Bukem αναλαµβάνει ο 
ιθύνων νους της Innersense 
Junior SP, ενώ host θα είναι 
ο  MC Yinka.

• Evolution @ Βυρσοδε-
ψείο 
Η οµάδα Evolution επι-
στρέφει µε το πρώτο 
πάρτι της για τη σεζόν µε 
καλεσµένους τους Carlo Lio, 
Axel Karakasis,  Christian 
Cambas, LFCS, Liem στο 
Upper Stage και Nikolas 
Gale, Tolis Q,  ClubKid, John 
Chouliaras και Marsha στο 
Ground Stage. 

• George Fakinos @ Second 
Skin
O resident Dj George Fakinos 
αναλαµβάνει τα ντεκ του 
Main Floor, όλο το βράδυ µε 
Industrial, EBM, Dubstep, 
Goth και τον Dr D σταθερά 
στο Red Room του πρώτου.

• Black Athena & ΜCMXC 
@ Senza [Λέκκα 23-25, Σύ-
νταγµα]
Ηip hop, bass και footwork 
από τα 2 δυνατά αθηναϊκά 
δίδυµα.

• Olga Kouklaki, 
Cleopatra Fyntanidou, 
Marsha @ Mosaiko [Λαοδί-
κης 30, Γλυφάδα]
Dance party µε τρία από 
τα καλύτερα κορίτσια της 
πόλης.

• Chris OD @ Boiler
[Bλαχάβα 9, Μοναστηράκι] 
Εκλεκτικές επιλογές µε 
wave, avant pop, kraut, 
experimental dance.

¦°Ä°ªº¶Ë¸ 11

Reggae - Dub Festival On 
The Beach @ Bolivar
[Ακτή του Ήλιου, Λ. Ποσειδώ-
νος, Άλιµος]
Tζαµαϊκανή βραδιά µε 
top καλεσµένους: Blend 
Mishkin, Anna Mystic, Kill 
Emil, RSN και Snatch 

• Ray Mang @ Mosaiko 
Οι Professional Crap 
Dancers προσκαλούν για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα 
τον Άγγλο DJ, παραγωγό 
Ray Mang µε κυκλοφορίες 
σε εταιρείες όπως οι DFA 
και Eskimo και συνεργασί-
ες - remixes µε Roxy Music, 
Gorillaz, Crazy Penis.

• Hollen @ Terraza
Ο Ναπολιτάνος DJ επιστρέ-
φει µετά από ένα χρόνο 
στην Αθήνα καλεσµένος 
των Playground για ένα tech 
house/techno set. Μαζί του 
οι Viton, Jon Tsamis, Always 
Late.

• You Say Party! We Say 
Yeah! @ six dogs
 H dance οµάδα µε τους Kris 
Riot,  Postriper, Upsetter, 
MNDL,  March και  N. Lardas 
στα decks του dogs.

• Goth.gr Reunion Party @ 
Second Skin [∆αµοκλέους 
8, Γκάζι]
Στα ντεκ το team του goth.
gr και πολλοί guests όπως 
ο Alexey Protasov, Malice F, 
George Fakinos. 

• Analogue Afterhours @ 
Skull Bar [Λάµπρου Κατσώνη 
& Ιπποκράτους]
Techno δράση στο υπόγειο.

ª°µµ°ÆÃ 12

• Neon on the boat @ Blue 
Star 2
Το CU Around µε την Blue 

Star Ferries και τη συνεργα-
σία All Together Now Parties 
και TΩΡΑ Κ44 στήνουν το 
neon party  στο γκαράζ του 

Blue Star 2, λιµάνι Πειραιά, 
µε dubstep, electro, trap, 
DnB. Στα ντεκ µέλη των 
STFU Parties, YSP - WSY, 
Not Sober Parties και 
Enter The Void και πά-
νω στα λευκά t-shirts 
έχουν να πέσουν 
1.000 λίτρα ΝΕΟΝ 
χρώµα. CU Around 

Users: FREE (στείλε ΝΕ-
ΟΝ στο 54646 - χρέωση 

0,2€/κωδικό)

• Disappear Here @ 
Second Skin
Στο Μain o George Fakinos 
µε industrial, ebm, goth και  
guest ο Agi από τους Our 
Banshee. Στο Red Room ο 
Dr. D µε metal.

• Τechno Rebels Records @ 
The Place [Kλεισόβης 10]
Οι  GNST, Reanimate, Costa 
Harko από το αθηναϊκό 
label.

• Dino MFU @ Bolivar
O dj και παραγωγός της Ζero 
10 Records µε house beats. 
Μαζί του ο Karr.

• Jojo @ Terraza 
Στα ντεκ του terrazeiros 
ο Jojo µαζί µε τους Stark, 
Who&Who και Amma. 

• Funked up @ Dabbous 
[Tριπτολέµου 37, Γκάζι)
Πρώτο Funked Up της νέας 
σεζόν µε τους συνήθεις 
υπόπτους Manolaco, Ikee 
και Tap σε house, techno και 
minimal beats.

• 80s party @ Death Disco
Tελευταίο 80s summer 
party µε italo disco και 
new wave από τον  Γιώργο 
Sagnier.

MH XAª¶¹ª
ΠΑΡΝΗΘΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ
 ΣΕ ΧΡΟΝΟ SIX DOGS

Με αφορµή την κυκλο-
φορία του soundtrack 
της Νορβηγίας, o Felizol 
παρουσιάζει live το νέο 
του υλικό µε την πολύτιµη 
βοήθεια του The Boy µε τα 
πολυφωνικά σύνθια, τον 
Κάστωρ (Λεωνίδας Οικονό-
µου) στην κιθάρα, το µπά-
σο, το µονοφωνικό synth 
και τον ∆αγριτζίκο στις 
µπαγκέτες. Τη βραδιά θα 
ανοίξει το ακουστικό ντελί-
ριο Αγόρι Γιώργος, που δεν 
είναι άλλο από το νέο side 
project των The Boy & Κτί-
ρια Τη Νύχτα και θα κλείσει 
o Felizol σε ρόλο disc jokey. 
Κατά τη διάρκεια της βρα-
διάς θα είναι διαθέσιµα το 
180 γραµµαρίων βινύλιο 
του soundtrack «Νορβηγία» 
που κυκλοφορεί από τη six 
d.o.g.s records και ο πρώ-
τος ελληνόφωνος δίσκος 
του Felizol «Πάρνηθα» που 
κυκλοφορεί από τη Sportex 
Audio. 
Six Dogs, Aβραµιώτου 6-8, 
Μοναστηράκι, 2103210510. 
(22.00/FREE) Στις 18/9.

LTJ Bukem

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  A T H E N S  V O I C E  B O O K S
Κεντρική Διάθεση: Xαρ. Tρικούπη 22, 106 79 Aθήνα, 210 3617.170, εσωτ. 114, fax: 210 3617.310, www.athensvoice.gr

AT H E N Svoicebooks

» ¸  Ì ° ª ¶ ¹ ª ! 
Οι εκδόσεις Athens Voice Books 
παρουσιάζουν το βιβλίο «Μπλε» 

της Ελένης Σταµατούκου

9 Οκτωβρίου στον Ιανό 
(Σταδίου 24), στις 20.30. 
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cinevoice
-Σκοτ, 

θέλω να γίνεις 

ο Ant-Man.

-Μια ερώτηση μόνο: 

Είναι πολύ αργά να 

αλλάξουμε το όνομα;

(Ο Πολ Ραντ ξέρει 

από χιούμορ!) 

 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ Small is beautifulτου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

Ant Man ***
ΣκηνΟθεΣία: Πέιτον Ριντ

ΠαίζΟυν: Πολ Ραντ, Μάικλ Ντάγκλας, Εβά-

ντζελιν Λίλι, Κόρι Στολ, Μάικλ Πένια

Ένας μικροκακοποιός κλέβει από έναν 
επιστήμονα μια στολή που τον μικραίνει 
σε μέγεθος μυρμηγκιού κι ανακαλύπτει 
ότι μαζί με τη δύναμη έρχονται και οι ευ-
θύνες...

Μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα γνωστός 
(και το μέγεθός του δεν βοηθάει), αλλά 
ο «Ant-Man» στο σύμπαν των κόμικ 
της Marvel ήταν ένας από τους original 
Avengers, αν και είναι κατανοητό για-
τί δεν χώρεσε στις ταινίες της πρώτης 

φάσης του στούντιο. Χρειάζεται λίγο 
περισσότερη θέληση για να αποδεχθείς 
ένα μικροσκοπικό υπερήρωα και, πο-
λύ σωστά, το φιλμ του Πέιτον Ριντ τον 
χειρίζεται με διαφορετικό τρόπο απ’ 
ό,τι οι υπόλοιπες ταινίες με κανονικού 
μεγέθους superheroes. Το «Ant-Man» 
δίνει ακόμη πιο πολλούς πόντους στο 
χιούμορ και είναι εξαιρετικά φιλικό σε 
ένα κοινό μικρότερων ηλικιών, θα μπο-
ρούσε να πει κανείς πως συχνά μοιάζει 
με παιδική ταινία. Όμως ακόμη κι αν 
είναι περισσότερο «φωτεινό» από ό,τι 
άλλες ταινίες της Μarvel, παραμένει 
ικανό να διασκεδάσει κι έναν ενήλικα 
θεατή προσφέροντας μερικές αληθινά 
απολαυστικές στιγμές, ειδικά όταν ο 
ήρωας αποκτά τις διαστάσεις εντόμου 
και μαζί του βλέπουμε το μεγάλο κόσμο 
που ζούμε από μια εντελώς άλλη οπτι-
κή γωνία. Και αναμφίβολα ένα από τα 
μεγαλύτερα ατού του φιλμ είναι ο Πολ 
Ραντ, από τους πιο συμπαθείς κωμικούς 
του Χόλιγουντ, που εδώ δεν φέρνει 
μόνο το χιούμορ μα και την αυτόματη 
αίσθηση ταύτισης με τον ήρωα. Η ιδέα 
είναι πως ο Ant-Man θα ενσωματωθεί 
γρήγορα στις ιστορίες των «Avengers» 
– και ήδη θα τον δούμε στον επόμενο 
«Captain America». Δεν είμαστε σί-
γουροι πώς αυτό θα λειτουργήσει (η 
σκηνή που μάχεται με τον Falcon στην 
ταινία είναι μία από τις πιο αδύναμες), 
αλλά στο δικό του μικρό σύμπαν ο 
«Ant-Man» είναι απολαυστικός. 

criticÕs CHOICE

Πεινασμένες καρδιές 
(Hungry HeartS) **

ΣκηνΟθεΣία: Σαβέριο Κονστάνζο

ΠαίζΟυν: Άλμπα Ρορβάκερ, 

Άνταμ Ντράιβερ, Ρομπέρτα 

Μάξουελ

Αγόρι συναντά κορίτσι. Αγόρι 
ερωτεύεται κορίτσι. Κάνουν ένα 

παιδί. Το κορίτσι χάνει την ψυχολογι-
κή του ισορροπία. Το αγόρι νιώθει πως πρέπει να δράσει. 

Το φιλμ του Σαβέριο Κοστάντζο ξεκινά σαν ρομαντική 
κομεντί για να καταλήξει σε περιοχές που θα ταίρια-
ζαν καλύτερα σε φιλμ όπως το «Μωρό της Ρόζμαρι», 
μια ταινία σχεδόν τρόμου που όμως δεν σε βοηθά να 
την πάρεις στα σοβαρά. Γιατί αν αυτή η ιστορία μιας 
νέας μητέρας που χάνει την ψυχολογική της ισορρο-
πία δίνει την ευκαιρία δύο εντυπωσιακών ερμηνειών, 
από την άλλη τραβάει την ιστορία στα άκρα χάνοντας 
ακόμη και τον πιο πρόθυμο να πειστεί θεατή, για το 
πώς ένα συνηθισμένο ζευγάρι μπορεί να φτάσει τόσο 
μακριά πριν ένας από τους δύο αποφασίσει να δράσει. 
Και δυστυχώς ο Κοστάνζο από ένα σημείο και μετά 
σκηνοθετεί το φιλμ όχι σαν το ψυχολογικό πορτρέτο 
δύο ηρώων μα σαν μεταφυσικό θρίλερ του συρμού, 
κάνοντας τα πράγματα ακόμη χειρότερα. 

Βατικανό: Απόρρητοι 
φάκελοι (tHe vatican tapeS)   

ΣκηνΟθεΣία: Μαρκ Νεβέλντιν

ΠαίζΟυν: Ολίβια Τέιλορ Ντά-

ντλεϊ, Μάικλ Πένια, Ντά-

γκρεϊ Σκοτ, Τζίμον Χούνσου

Εξορκιστές από το Βατικανό 
εναντίον δαίμονα που καταλαμ-

βάνει νεαρή γυναίκα και τη μετα-
μορφώνει στον Αντίχριστο. Βοήθειά μας. 

Υπάρχουν μερικοί φάκελοι που θα ήταν καλό να έμε-
ναν απόρρητοι για πάντα. Ειδικά όταν δεν έχουν τίπο-
τα καινούριο να προσφέρουν στη μυθολογία του σινε-
μά τρόμου και στις ταινίες με εξορκισμούς, οι οποίες 
ήδη είναι περισσότερες απ’ όσες χρειαζόμαστε. Πόσο 
μάλλον όταν το φιλμ του Νέβελντιν μοιάζει να μην 
έχει κανέναν απολύτως λόγο ύπαρξης και δεν προκα-
λεί κανένα ενδιαφέρον για τους χαρακτήρες και τους 
(χμ...) δαίμονές τους. Η κεντρική ηρωίδα είναι ένα κι-
νούμενο κλισέ, όπως κι ο πατέρας κι ο καλός της, όσο 
για τους ιερείς γίνονται αστείοι. Το μόνο ενδιαφέρον 
είναι ίσως ο τρόπος που τελειώνει, κυριολεκτικά εκεί 
που δεν το περιμένεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχό-
μενο μιας συνέχειας. Που θα θέλαμε να δούμε ακόμη 
λιγότερο κι από την έλευση του Αντίχριστου. 

Έρωτας χωρίς  
δεσμεύσεις  

(Sleeping witH otHer people)
ΣκηνΟθεΣία: Λέσλι Χέντλαντ

ΠαίζΟυν: Τζέισον Σουντέκις, 

Άλισον Μπρι, Νατάσα Λιόν, 

Αμάντα Πιτ

Η Λέινι κι ο Τζέικ θέλουν να εί-
ναι μαζί, αλλά δεν πιστεύουν στη 

μονογαμία. Τι είδους σχέση μπορείς 
να κάνεις υπό αυτές τις συνθήκες;

Οι ρομαντικές κομεντί τού σήμερα προσπαθούν να 
αρνηθούν το ρομαντισμό στις σχέσεις ανακαλύπτο-
ντάς τον εκ νέου λίγο πριν το τέλος του φιλμ. Κάτι 
ανάλογο μοιάζει να κάνει και η ταινία της Λέσλι Χέ-
ντλαντ « Έρωτας χωρίς δεσμεύσεις», δεύτερη μετά 
τις «Εργένισσες», που προσπαθεί να κοιτάξει τις ε-
ρωτικές σχέσεις του παρόντος δίχως τα κλισέ και τα 
στερεότυπα του παρελθόντος. Μόνο που οι ήρωές 
της, που είχαν περάσει μαζί μια βραδιά πριν δώδεκα 
χρόνια, συναντιούνται ξανά μόνο και μόνο για να 
ανακαλύψουν ότι δεν είναι μονογαμικοί κι ότι βρί-
σκουν τη γραμματική του μοντέρνου έρωτα εξίσου 
μπερδεμένη. Πιθανότατα όπως όλοι μας.
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ΑΒΑΝΑ
Κηφισίας 234 &Λυκούργου 3, 
2106756546

Επικίνδυνη αποστολή: Μυ-
στικό έθνος Πέμ.-Τετ. 22:20 / 
Ταξίδι στην Αλαμπάμα Πέμ.-
Τρ. 20:30 

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

Αίθ.1 Ant-Man Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:30, 23:00 / Τα 
μυαλά που κουβαλάς (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 16:00 
Αίθ.4 Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ., Τετ. 17:00 / 
Παρ.-Τρ. 18:30 / Κωδικό όνο-
μα U.N.C.L.E. Πέμ., Τετ. 21:00 
/ Βατικανό: Απόρρητοι φάκε-
λοι Πέμ., Τετ. 19:00, 23:15 / 
Παρ.-Τρ. 23:15 / Επικίνδυνη 
αποστολή: Μυστικό έθνος 
Παρ.-Τρ. 20:40 / Barbie: Η 
πριγκίπισσα και η ροκ σταρ 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:45 
Αίθ.6 (Θερινή) Τα μυαλά 
που κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 19:30 / Ant-Man Πέμ., 
Τετ. 21:30 / Κωδικό όνομα 
U.N.C.L.E. Παρ.-Τρ. 21:30  

ΑΘΗΝΑΙΑ (ΘΕρΙΝό)
Χάρητος 50, Κολωνάκι, 2107215717

Παράλογος άνθρωπος Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 / Τα μυαλά 
που κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 19:15 

ΑΘΗΝΑΙόΝ
Βασ. Σοφίας 124, Αμπελόκηποι, 
2107782122

Αίθ.1 Ant-Man Πέμ.-Τετ. 
18:10, 20:30, 22:50 
Αίθ.2 Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 18:00 / Τα 
μυαλά που κουβαλάς (με 
υπότιτλους) Πέμ.-Τετ. 20:00 
/ Κωδικό όνομα U.N.C.L.E. 
Πέμ.-Τετ. 22:10 

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

Αίθ.1 Ant-Man Πέμ.-Τετ. 
18:10, 20:30, 22:50 
Αίθ.2 Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:00 / Σάβ.-Κυρ. 17:00, 
19:00 / Βατικανό: Απόρρητοι 
φάκελοι Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00 
Αίθ.3 Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 18:00 / 
Κωδικό όνομα U.N.C.L.E. 
Πέμ.-Τετ. 22:10 / Η Ρίκι και η 
ροκ Πέμ.-Τετ. 20:10 
Αίθ.4 Έρωτας χωρίς δεσμεύ-
σεις Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:40, 
22:50 

ΑΙΓΛΗ
Λεωφ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι, 
2106841010

Αίθ.1 Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 18:50 / 
Κωδικό όνομα U.N.C.L.E. 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00 
Αίθ.2 Η Ρίκι και η ροκ 
Πέμ.-Τετ. 20:40 / Ant-Man 
Πέμ.-Τετ. 18:30 / Επικίνδυνη 
αποστολή: Μυστικό έθνος 
Πέμ.-Τετ. 22:40 

ΑΙΓΛΗ Ζ ΑΠΠΕΙόΥ (ΘΕρΙΝό)
Κήπος Ζαππείου,  2103369300

Ταξίδι στην Αλαμπάμα Πέμ.-
Τετ. 20:30, 22:30 

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

Ταξίδι στην Αλαμπάμα Πέμ.-
Τετ. 21:30 / Τα μυαλά που 
κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
20:00 

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

Ο αγώνας Πέμ.-Τετ. 17:30 / 
Όμορφη νιότη Πέμ.-Τετ. 19:30 
/ Διπλή ζωή Πέμ.-Τετ. 23:00 / 
Με την πρώτη ματιά Πέμ.-Τετ. 
21:15 / Το αγόρι και ο κόσμος 
Σάβ.-Κυρ. 16:00 

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

Γαλλική σουίτα Πέμ.-Τετ. 
21:00, 22:50 / Τα μυαλά που 
κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
19:45 

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

Κωδικό όνομα U.N.C.L.E. 
Πέμ.-Τετ. 20:00 / Το χάρισμα 
Πέμ.-Τετ. 22:20 

ΑΝόΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ /όΥ 2+1
Αγ. στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι, 
2105813470

Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 18:15 / Ant-
Man Πέμ.-Τετ. 20:15, 22:30 

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

Κωδικό όνομα U.N.C.L.E. 
Πέμ.-Τετ. 22:15 / Η Ρίκι και η 
ροκ Πέμ.-Τετ. 20:10 

Α ΣΤόρ
Σταδίου 28, Αθήνα, είσοδος από 
στοά Κοραή, ΜΕΤΡΟ Πανεπιστήμιο, 
2103211950

Σε ακολουθεί Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 22:00 
/ Το μικρό νησί Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 20:00 / 
Το μπλε δωμάτιο Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:15 
Κλειστό Κυρ. 

Α ΣΤ Υ
Κοραή 4, Αθήνα, 2103221925

Η σειρήνα του Μισισιππή 
Πέμ.-Τετ. 17:40, 19:50, 22:00 

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

Κωδικό όνομα U.N.C.L.E. 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΒΑρΚΙΖ Α
Θάσου 22, 2108973926

Αίθ.1 Παράλογος άνθρωπος 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 20:45, 22:30 
Αίθ.2 Το μικρό νησί Πέμ.-Τετ. 
22:40 / Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
20:30 / Barbie: Η πριγκίπισσα 
και η ροκ σταρ (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 19:00 
Αίθ.3 (Θερινή) Με τον μπα-
μπά ή τη μαμά? Πέμ.-Τετ. 
20:45 / Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
22:20 

ΒόΞ (ΘΕρΙΝό)
Θεμιστοκλέους 82, Εξάρχεια,  
2103301170

Υπόθεση Νοτόριους Πέμ.-
Κυρ. 22:40 / Ο 4ος άνθρωπος 
Πέμ.-Τετ. 20:40 / Η ταβέρνα 
της Τζαμάικα Δευτ.-Τετ. 
22:40

Cine Α ΛΕΞ ΑΝΔρΑ
Κρέμου 141, Καλλιθέα (υπό νέα διεύ-
θυνση), 2102696960

Κλειστό Πέμ. / Τα μυαλά που 
κουβαλάς (μτγλ.) Παρ.-Τετ. 
18:15 / Ant-Man Παρ.-Τετ. 
20:15, 22:30

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

Αίθ.1 The Transporter 
Refueled Πέμ.-Τετ. 22:50 / 
Η Ρίκι και η ροκ Πέμ.-Τετ. 
15:30, 18:10, 20:30 
Αίθ.2 Κωδικό όνομα 
U.N.C.L.E. Πέμ.-Τετ. 21:30, 
23:50 / Τα μυαλά που κουβα-
λάς (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 15:00, 17:10, 19:20 
/ Σάβ. 12:45, 19:20 / Κυρ. 
12:45, 15:00, 17:10, 19:20 
Αίθ.3 Κωδικό όνομα 
U.N.C.L.E. Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 15:40, 18:00, 20:20, 
22:40 / Σάβ.-Κυρ. 13:20, 
15:40, 18:00, 20:20, 22:40 
Αίθ.4 Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00, 19:40, 
22:20 / Σάβ. 13:45, 19:40, 
22:20 / Κυρ. 14:20, 17:00, 
19:40, 22:20 
Αίθ.5 Ant-Man Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 15:00, 17:30, 
20:00, 22:30 / Σάβ.-Κυρ. 
12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 
22:30 
Αίθ.6 Επιτέλους φτάσαμε 
σπίτι (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:50 / 
Σάβ.-Κυρ. 13:10, 15:20, 
17:50 / Έρωτας χωρίς δε-
σμεύσεις Πέμ.-Τετ. 20:10, 
22:10, 00:20 
Αίθ.7 Ant-Man Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:20, 21:00, 23:40 / 
Σάβ.-Κυρ. 21:00, 23:40 / 
Τα μυαλά που κουβαλάς 

(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 13:30, 
16:00, 18:30 
Αίθ.8 Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 16:30 3D / Σάβ.-Κυρ. 
12:00, 14:10, 16:30 3D / Ant-
Man Πέμ.-Τετ. 19:10 3D, 21:45 
3D, 00:15 
Αίθ.9 Barbie: Η πριγκίπισσα 
και η ροκ σταρ (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 15:50, 
17:40 / Σάβ. 12:10 / Κυρ. 12:10, 
14:00, 15:50, 17:40 / Τα μυαλά 
που κουβαλάς (μτγλ.) Σάβ. 
15:00, 17:10 
Αίθ.10 Τα μυαλά που κουβα-
λάς (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 16:00, 18:30 / Το 
χάρισμα Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 21:10, 23:20 / Σάβ. 
14:40, 19:00, 21:10, 23:20 
/ Κυρ. 14:40, 16:50, 19:00, 
21:10, 23:20 
Αίθ.11 Τρελό θηριοτροφείο: 
Η νέα γενιά Πέμ.-Τετ. 20:45, 
23:00 / Τα μυαλά που κουβα-
λάς (με υπότιτλους) Πέμ.-
Τετ. 16:10, 18:20 
Αίθ.12 Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
18:40, 21:20, 00:00 / Barbie: 
Η πριγκίπισσα και η ροκ σταρ 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 13:00, 
14:50, 16:40 
Αίθ.13 Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
22:15 / Κωδικό όνομα 
U.N.C.L.E. Πέμ.-Τετ. 19:45 
Αίθ.14 Ant-Man Πέμ.-Τετ. 
20:45, 23:20       
   
VillAGe 5 CinemAs pAGRATi 
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, Παγκράτι, 
14848

Αίθ.1 Ant-Man Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:20, 23:45 / Barbie: 
Η πριγκίπισσα και η ροκ σταρ 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:00 
Αίθ.2 Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
22:15 / Το χάρισμα Πέμ.-Τετ. 
20:00 / Τα μυαλά που κουβα-
λάς (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:15 
Αίθ.3 Κωδικό όνομα 
U.N.C.L.E. Πέμ.-Τετ. 20:40, 
23:00 / Τα μυαλά που κου-
βαλάς (μτγλ.) Σάβ., Κυρ., 
Τετ. 18:30 
Αίθ.4 Βατικανό: Απόρρητοι 
φάκελοι Πέμ.-Τετ. 21:40, 
23:40 / Τα μυαλά που κουβα-
λάς (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 19:30 
Αίθ.5 Ant-Man Πέμ.-Τετ. 
20:10 3D, 22:40 / Τα μυαλά 
που κουβαλάς (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 17:50 

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

Αίθ.1 Κωδικό όνομα 
U.N.C.L.E. Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:30, 20:50, 23:10 
/ Σάβ.-Κυρ. 16:10, 18:30, 
20:50, 23:10 
Αίθ.2 Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:40 / Σάβ.-Κυρ. 16:00, 
18:40 / Το χάρισμα Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:20 
Αίθ.3 Τρελό θηριοτροφείο: 
Η νέα γενιά Πέμ.-Τετ. 21:45, 
00:00 / Η Ρίκι και η ροκ Πέμ.-
Τετ. 17:10, 19:20 
Αίθ.4 Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 19:10 / 
Βατικανό: Απόρρητοι φάκελοι 
Πέμ.-Τετ. 21:30, 23:30 / 
Barbie: Η πριγκίπισσα και η 
ροκ σταρ (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
16:45 
Αίθ.5 Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
20:20, 23:00 / Τα μυαλά που 
κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
17:30 
Αίθ.6 Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 18:00 / 
Ant-Man Πέμ.-Τετ. 20:10 

3D, 22:30 

Αίθ.7 Ant-Man Πέμ.-Τετ. 
18:50, 21:20, 23:50 
Αίθ.8 Κωδικό όνομα 
U.N.C.L.E. Πέμ.-Τετ. 20:50, 
23:15 
Αίθ.9 Ant-Man Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:30     

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

Αίθ.1 Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 16:30, 18:50 / Σάβ.-Κυρ. 
12:10, 14:20, 16:30, 18:50 / 
Ant-Man Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:30 
Αίθ.2 Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ.-Παρ. 
19:10, 21:40, 00:10 / Σάβ. 
21:40, 00:10 / Τα μυαλά που 
κουβαλάς (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
13:00, 15:10, 17:20, 19:30 
Κλειστό Δευτ.-Τετ. 
Αίθ.3 Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 15:50, 18:00 / Σάβ.-Κυρ. 
13:40, 15:50, 18:00 / Βατικα-
νό: Απόρρητοι φάκελοι Πέμ.-
Τετ. 20:10, 22:10, 00:20 
Αίθ.4 Barbie: Η πριγκίπισσα 
και η ροκ σταρ (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 12:45, 14:45, 17:00 
/ Κωδικό όνομα U.N.C.L.E. 
Πέμ.-Σάβ. 19:00, 21:20, 23:45 
/ Κυρ.-Τετ. 21:40, 00:00 / Επι-
κίνδυνη αποστολή: Μυστικό 
έθνος Κυρ.-Τετ. 19:00 
Αίθ.5 Ant-Man Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 15:00, 17:30, 
20:00 3D, 22:30 / Σάβ.-Κυρ. 
12:30, 15:00, 17:30, 20:00 
3D, 22:30 

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

Αίθ.1 Κλειστό Πέμ. / Επι-
κίνδυνη αποστολή: Μυστικό 
έθνος Παρ.-Τετ. 20:30, 23:10 
Αίθ.2 Ant-Man Πέμ.-Τετ. 
20:15, 22:45 
Αίθ.3 Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 19:50 / 
Hitman: Πράκτορας Νο.47 
Πέμ.-Τετ. 22:00, 00:10 
Αίθ.4 Ant-Man Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:30, 
20:00, 22:30 / Σάβ. 15:00, 
17:30, 20:00, 22:30 
Αίθ.5 Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
17:40, 20:20, 23:00 
Αίθ.6 Βατικανό: Απόρρητοι 
φάκελοι Πέμ.-Τετ. 19:10, 
21:10, 23:10 
Αίθ.7 Barbie: Η πριγκίπισσα 
και η ροκ σταρ (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:00 / Σάβ. 15:10, 17:00 / 
Ant-Man Πέμ.-Τετ. 19:00 3D, 
21:45 3D, 00:15 
Αίθ.8 Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
19:20, 22:00 / Τα μυαλά που 
κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:10 3D 
/ Σάβ. 15:00, 17:10 3D 
Αίθ.9 The Transporter 
Refueled Πέμ., Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:20, 20:30, 
22:40 / Σάβ. 16:10, 18:20, 
20:30, 22:40 
Αίθ.10 Τα μυαλά που κου-
βαλάς (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00 / 
Σάβ. 15:50, 18:00 / Βατικανό: 
Απόρρητοι φάκελοι Πέμ.-Τετ. 
20:10, 22:10, 00:20 
Αίθ.11 Το χάρισμα Πέμ.-Τετ. 
17:00, 19:20, 21:30, 23:40 
Αίθ.12 Κωδικό όνομα 
U.N.C.L.E. Πέμ.-Τετ. 17:20, 
19:50, 22:20 
Αίθ.13 Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
21:20, 00:00 / Τα μυαλά που 
κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:10 / 
Σάβ. 16:30, 19:10 

Αίθ.14 Ant-Man Πέμ., 
Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:30, 21:00, 23:30 / 
Σάβ. 16:00, 18:30, 21:00, 
23:30 
Αίθ.15 Τα μυαλά που 
κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 18:40 / Κωδικό όνο-
μα U.N.C.L.E. Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:20 
Αίθ.16 Ο αριστερόχειρας 
Πέμ.-Τετ. 19:40, 22:10 / 
Barbie: Η πριγκίπισσα και 
η ροκ σταρ (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:50 / Σάβ. 16:00, 17:50 
Αίθ.17 Τρελό θηριοτρο-
φείο: Η νέα γενιά Πέμ., 
Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:30, 20:40, 22:50 / Σάβ. 
16:20, 18:30, 20:40, 22:50 
Αίθ.18 Η Ρίκι και η ροκ 
Πέμ.-Τετ. 18:50, 21:00, 23:10 
Αίθ.19 Έρωτας χωρίς δε-

σμεύσεις Πέμ.-Τετ. 19:30, 
21:30, 23:50               

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

Αίθ.1 Πεινασμένες καρδιές 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:40 
Αίθ.3 (Θερινή) Παράλογος 
άνθρωπος Πέμ.-Τετ. 20:20, 
22:20 

ΔΑΝΑόΣ
Λεωφ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου, 
Αμπελόκηποι, 2106922655

Αίθ.1 Πεινασμένες καρδιές 
Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:10, 22:30 
Αίθ.2 Η Ρίκι και η ροκ Πέμ.-
Τετ. 18:10, 20:20, 22:30 

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

Έρωτας χωρίς δεσμεύσεις 
Πέμ.-Τρ. 20:30, 22:30 / Τετ. 
22:30 

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι,  2108028587

Παράλογος άνθρωπος Πέμ.-
Κυρ. 22:10 / Δευτ.-Τετ. 20:20, 
22:10 / Τα μυαλά που κουβα-
λάς (μτγλ.) Πέμ.-Δευτ. 18:30 
/ Τα μυαλά που κουβαλάς 
(με υπότιτλους) Πέμ.-Κυρ. 
20:20 / Ξεχασμένες ζωές 
Τετ. 18:40 

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

Διπλή ταυτότητα Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:30 

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

Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Κυρ. 20:00 / 
Η Ρίκι και η ροκ Πέμ.-Κυρ. 
21:50 / Δευτ.-Τετ. 20:00, 
21:50 

Ε Λ ΛΗ
Ακαδημίας 64, Αθήνα, 2103632789

Η Ρίκι και η ροκ Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:10, 22:20 

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

Ταξίδι στην Αλαμπάμα Πέμ.-
Τετ. 20:30, 22:45 

ΖΕΦΥ ρόΣ (ΘΕρΙΝό)
Τρώων 36, Θησείο,  2103462677

Umberto D.- Ό,τι μου αρνή-
θηκαν οι άνθρωποι Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00 

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

Έρωτας χωρίς δεσμεύσεις 
Πέμ.-Τετ. 20:40, 22:40 

ΙΝΤΕΑΛ
Πανεπιστημίου 46, Αθήνα, 2103826720

Ταξίδι στην Αλαμπάμα Πέμ.-
Τετ. 17:45, 19:50, 22:00

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

Αίθ.1 Ταξίδι στην Αλαμπάμα 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:15, 22:30 
/ Barbie: Η πριγκίπισσα και η 

ροκ σταρ (μτγλ.) Σάβ. 16:15 / 
Κυρ. 11:45, 16:15 
Αίθ.2 Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:00 / Σάβ. 17:00, 19:00 
/ Κυρ. 12:00, 17:00, 19:00 / 
Έρωτας χωρίς δεσμεύσεις 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΚΙΝΗΜΑΤόΘΕ ΑΤρό Λ ΑΜΠρόΣ 
Κ ΩΝΣΤΑΝΤΑρΑ Σ-ρΕΝΑ ΒΛ Α-
ΧόΠόΥΛόΥ
Κουντουριώτη 40 & Μυριοφύτου 55, 
Αιγάλεω, 2105911390-370

Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 18:30 / 
Κωδικό όνομα U.N.C.L.E. 
Πέμ.-Τετ. 20:15, 22:30

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

Ταξίδι στην Αλαμπάμα Πέμ.-
Τετ. 20:30, 22:15 

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

Ιστορίες για αγρίους Πέμ.-
Τετ. 22:45 / Η οικογένεια 
Μπελιέ Πέμ.-Τετ. 20:40 

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

Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Κυρ. 19:30 / 
Ταξίδι στην Αλαμπάμα Πέμ.-
Κυρ. 21:00, 23:00 Κλειστό 
Δευτ.-Τετ. 

ΜΙΚρόΚόΣΜόΣ FilmCenTeR
Λεωφ. Συγγρού 106, 210 9215305

Εδώ δεν υπάρχει Άσυλο Πέμ.-
Τετ. 22:30 / Το μαύρο άλογο 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30 

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

Αίθ.1 Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 17:15, 19:30 
/ Ant-Man Πέμ.-Τετ. 21:45 
Αίθ.2 Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:15 / Σάβ.-Κυρ. 16:00, 
18:15 / Ant-Man Πέμ., Τετ. 
20:30 3D, 23:00 / Παρ.-Τρ. 
20:30, 23:00 
Αίθ.4 Κωδικό όνομα 
U.N.C.L.E. Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:30 / Ant-Man Πέμ.-Τετ. 
18:30 / Barbie: Η πριγκίπισσα 
και η ροκ σταρ (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 16:45 
Αίθ.5 Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ., Τετ. 
18:00 / Παρ.-Τρ. 17:30, 20:10 / 
Βατικανό: Απόρρητοι φάκελοι 
Πέμ., Τετ. 20:45, 22:45 / 
Παρ.-Τρ. 22:45

όΑ ΣΙΣ (ΘΕρΙΝό)
Πρατίνου 7, Παγκράτι, 2107244015

Ζούσε τη ζωή της Πέμ.-Κυρ. 
21:00, 23:00 / Το μικρό νησί 
Δευτ.-Τετ. 21:00, 23:00 

oDeon Kosmopolis mApoyΣi 
Λεωφ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 14560

Αίθ.1 Κωδικό όνομα 
U.N.C.L.E. Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 20:20, 22:50 / Σάβ.-
Κυρ. 17:10, 20:20, 22:50 
Αίθ.2 The Transporter 
Refueled Πέμ.-Τετ. 21:40 / Η 
Ρίκι και η ροκ Πέμ.-Τετ. 19:30 
/ Ο κιτρινομύτης σε τρελές 

πτήσεις (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
16:40 
Αίθ.3 Πεινασμένες καρδιές 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
20:10, 22:40 / Σάβ.-Κυρ. 
17:50, 20:10, 22:40 
Αίθ.4 We Are Your Friends 
Πέμ.-Τετ. 19:40, 21:50 / Τα 
μυαλά που κουβαλάς (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 16:00 
Αίθ.5 Παράλογος άνθρωπος 
Πέμ.-Τετ. 21:20 / Τα μυαλά 
που κουβαλάς (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 17:30 3D 
Αίθ.6 Βατικανό: Απόρρητοι 
φάκελοι Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:10 / Τα μυαλά που κουβα-
λάς (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:20 
3D, 18:30 3D 
Αίθ.7 Ant-Man Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:30, 23:00 
/ Σάβ.-Κυρ. 17:50, 20:30, 
23:00 
Αίθ.9 Ant-Man Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:00 3D, 
22:30 3D / Σάβ.-Κυρ. 17:20 
3D, 20:00 3D, 22:30 3D 
Αίθ.10 Η οικογένεια Μπελιέ 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:50 / Σάβ.-Κυρ. 20:00 / 
Ant-Man Πέμ.-Τετ. 22:00 / Τα 
μυαλά που κουβαλάς (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 18:00 
Αίθ.11 Τα μυαλά που κουβα-
λάς (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:20 / Σάβ.-Κυρ. 
17:00, 19:20 / Ant-Man Πέμ.-
Τετ. 21:30 
Αίθ.12 Τα μυαλά που κου-
βαλάς (με υπότιτλους) 
Πέμ.-Τετ. 20:10 / Επικίνδυνη 
αποστολή: Μυστικό έθνος 
Πέμ.-Τετ. 22:20 / Τα μυαλά 
που κουβαλάς (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 17:40  

oDeon όΠΕρΑ
Ακαδημίας 57, Αθήνα, 2103622683

Αίθ.1 Πεινασμένες καρδιές 
Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:30 
Αίθ.2 Παράλογος άνθρωπος 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:10

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

Αίθ.1 Ant-Man Πέμ.-Τετ. 
21:30 / Τα μυαλά που κου-
βαλάς (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
18:30 3D 
Αίθ.2 Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
22:10 / Τα μυαλά που κουβα-
λάς (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 20:00 
Αίθ.3 Παράλογος άνθρωπος 
Πέμ.-Τετ. 21:15 / Τα μυαλά 
που κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 19:00 
Αίθ.4 The Transporter 
Refueled Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:10 / Ευχήσου και όλα γίνο-
νται Σάβ.-Κυρ. 18:50 
Αίθ.5 Βατικανό: Απόρρητοι 
φάκελοι Πέμ.-Τετ. 20:50, 
22:50 / Τα μυαλά που κουβα-
λάς (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 18:00 
Αίθ.6 Ant-Man Πέμ.-Τετ. 
20:30, 23:00 
Αίθ.7 Ant-Man Πέμ.-Τρ. 
19:30 3D, 22:00 3D / Τετ. 
22:30 3D 
Αίθ.8 We Are Your Friends 
Πέμ.-Τετ. 19:10 / Η Ρίκι και η 
ροκ Πέμ.-Τετ. 21:40 
Αίθ.9 Πεινασμένες καρδιές 
Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:30 
Αίθ.10 Κωδικό όνομα 
U.N.C.L.E. Πέμ.-Τετ. 20:15, 
22:40 / Ant-Man Σάβ.-Κυρ. 
17:40 

ΠΑ Λ Α Σ
Υμηττού 109, Παγκράτι, 210 7511868

Σε ακολουθεί Πέμ.-Τετ. 22:50 
/ Το αλάτι της γης Πέμ.-Τετ. 
20:40 

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

Pride Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:45 

ΠΤΙ ΠΑ Λ ΑΙ
Ριζάρη 24, Παγκράτι, 2107253915

Οι καμπάνες του μεσονυκτίου 
Πέμ.-Τετ. 18:05, 20:05 / Η 
σειρήνα του Μισισιππή Πέμ.-
Τετ. 22:05 

ρΙΒΙΕρΑ (ΘΕρΙΝό)
Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια, 2103837716

Στρόμπολι, η γη του Θεού 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:30 

ΣΙΝΕ ΓΑ Λ ΑΤΣΙ (ΘΕρΙΝό)
Άλσος Βεϊκου, 2102138119

Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 20:00 / Ant-
Man Πέμ.-Τετ. 21:50 
 

ΣΙΝΕ ΠΑρΙ (ΘΕρΙΝό)
Κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 2103248057

Κωδικό όνομα U.N.C.L.E. 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 23:00 

ΣΙΝΕ ΠΕρΑΝ DiGiTAl ΔΗΜ. 
ΚΙΝ /ΦόΣ 
Κ. Βάρναλη 32, Μ. Περιστέρι, 210 
5780892

Τα Μυαλά που Κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Δευτ. 19:40 / 
Ταξίδι στην Αλαμπάμα Πέμ.-
Δευτ. 21:30

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

Κωδικό όνομα U.N.C.L.E. 
Πέμ.-Τετ. 22:00 / Ταξίδι στην 
Αλαμπάμα Πέμ.-Τετ. 20:00 

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

Παράλογος άνθρωπος Πέμ.-
Τετ. 20:15, 22:15 

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

Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 19:45 / 
Ταξίδι στην Αλαμπάμα Πέμ.-
Τετ. 21:20 

sTeR CinemAs
Λεωφ. Δημοκρατίας 67α, 
Εμπορικό κέντρο ESCAPE, Ίλιον, 801 
801 7837, 210 8092690
 
Αίθ.1 Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 17:00, 19:15 
/ Κωδικό όνομα U.N.C.L.E. 
Πέμ.-Τετ. 21:30, 23:50 
Αίθ.2 Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
21:10, 23:40 / Τα μυαλά που 
κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:40 / Σάβ.-
Κυρ. 16:30, 18:40 
Αίθ.3 Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 17:30, 19:45 
/ Το χάρισμα Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 22:20 / 
Σάβ. 22:20, 00:30 
Αίθ.4 Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:10, 20:20 / Σάβ.-Κυρ. 
16:00, 18:10, 20:20 / Κωδικό 
όνομα U.N.C.L.E. Πέμ.-Τετ. 
22:30 
Αίθ.5 Ant-Man Πέμ.-Τετ. 
18:20, 20:40, 23:00 
Αίθ.6 Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:50 3D / Σάβ.-Κυρ. 
16:40 3D, 18:50 3D / Ant-Man 
Πέμ.-Τετ. 21:00 3D, 23:20 3D 
Αίθ.7 Τρελό θηριοτροφείο: 
Η νέα γενιά Πέμ.-Τετ. 20:10, 
22:10, 00:10 / Η Ρίκι και η ροκ 
Πέμ.-Τετ. 18:00 / Barbie: Η 
πριγκίπισσα και η ροκ σταρ 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:10 
Αίθ.8 (Θερινή) Τα μυαλά που 
κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ.-Κυρ. 
20:00 / Ant-Man Πέμ., Παρ., 
Κυρ. 22:00 / Σάβ. 22:00, 
00:20 / Δευτ.-Τετ. 19:40, 
22:00    

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

Όμορφη νιότη Πέμ.-Τετ. 22:15 
/ Σε επιφυλακή Πέμ.-Τετ. 
20:45 / Dersu Uzala Πέμ.-
Τετ. 18:00 

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

Αίθ.1 Ένα περιστέρι έκατσε σε 
ένα κλαδί συλλογιζόμενο την 
ύπαρξη του Πέμ.-Τετ. 22:00 / 
Λευκός Θεός Πέμ.-Τετ. 19:45 

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

Αίθ.1 Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
22:30 / Τα μυαλά που κουβα-
λάς (μτγλ.) Πέμ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:15 / Παρ.-Κυρ. 16:30, 
18:15 / Ant-Man Πέμ.-Τετ. 
20:15 
Αίθ.3 (Θερινή) Τα μυαλά 
που κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 19:30 / Κωδικό όνομα 
U.N.C.L.E. Πέμ.-Τετ. 21:15 

ΤρΙΑΝόΝ FilmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101, 
2108222702

Το μπλε δωμάτιο Πέμ.-Τετ. 
22:30 / Διπλή ταυτότητα Πέμ.-

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

Επικίνδυνη αποστολή: 
Αίθ.14 

Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:30, 21:00, 23:30 / 
Σάβ. 16:00, 18:30, 21:00, 
23:30 
Αίθ.15
κουβαλάς
Τετ. 18:40 /
μα U.N.C.L.E. 
20:50, 23:20 
Αίθ.16 
Πέμ.-Τετ. 19:40, 22:10 /
Barbie: Η πριγκίπισσα και 
η ροκ σταρ 
Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:50 / Σάβ. 16:00, 17:50 
Αίθ.17 
φείο: Η νέα γενιά 
Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:30, 20:40, 22:50 / Σάβ. 
16:20, 18:30, 20:40, 22:50 
Αίθ.18 
Πέμ.-Τετ. 18:50, 21:00, 23:10 
Αίθ.19 

Ant Man ***Είναι επίσημο: Το μέγεθος δεν μετρά στην (κινηματογραφική) απόλαυση 

Πεινασμένες Καρδιές **Θα σας αφήσει πεινασμένους για μια καλύτερη ταινία

Βατικανό: Απόρρητοι 
Φάκελοι     Απόρρητοι λόγο βαρεμάρας

Έρωτας Χωρίς ΔεσμεύσειςΡομαντική κομεντί για «it’s complicated» ζευγάρια

JUsT THe FACTs

>>> Ο Ζαν Πολ 
Μπελμποντό, η 

Κατρίν Ντενέβ 
και η Καρόλ 
Μπουκέ πρω-
ταγωνιστούν 

στη «Σειρήνα 
του Μισισιπή» 

(La sirène du 
Mississipi)*** ½ του 

Φρανσουά Τριφό, που 
αφηγείται την ιστορία ενός άντρα ο οποίος 
αποφασίζει να παντρευτεί μια γυναίκα διά 
αλληλογραφίας, μόνο που όταν φτάνει 
στο νησί της Ρεουνιόν όπου εκείνος ζει, 
θα ανακαλύψει ότι δεν είναι η γυναίκα της 
οποίας τις φωτογραφίες είχε δει. 

AΚόΜΗ



52 A.V. 17 - 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

el
em

en
ts

of
st

yl
e

sh
op

pi
ng

 /
 s

ou
l 

/ 
bo

dy
 /

 m
in

d 
/ 

m
ar

ke
t

G-Star raw 

Εκσυγχρονισμένη έκδοση του εμβληματικού G-Star Elwood, του πρώτου τζιν που κατασκευάστηκε με 
τη μέθοδο 3D Denim. Εμπνευσμένο από τους αγώνες του Moto Grand Prix, με φερμουάρ στο γόνατο, 
το 5620 3D Zip Elwood διατίθεται για άνδρες και γυναίκες, ενώ η νέα slim fit έκδοσή του κατασκευάζε-
ται από tech-stretch denim με επικάλυψη βύνης, ενισχύοντας το σκληρό και δυναμικό του ύφος. 

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

Τετ. 20:30 

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

Έρωτας χωρίς δεσμεύσεις 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:30 

ΦΙΛόΘΕΗ (ΘΕρΙΝό)
Πλ. Δροσοπούλου, Φιλοθέη, 
2106833398

Έρωτας χωρίς δεσμεύσεις 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:45 

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

Κωδικό όνομα U.N.C.L.E. 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:45 

ήΜΙΚΕνΤΡΙΚΟΙ

Α Λ ΣόΣ (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Δεκελείας154, 2102532003

Επικίνδυνη αποστολή: Μυστι-
κό έθνος Πέμ.-Τετ. 21:30 / Τα 
μυαλά που κουβαλάς (μτγλ.) 
Πέμ.-Κυρ. 19:40 

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

Η Ρίκι και η ροκ Πέμ.-Τετ. 
20:15 / Ant-Man Πέμ.-Τετ. 
22:15 3D 

ΜΑρΙΛΕΝΑ (ΘΕρΙΝό)
Αιγύπτου 123, Άνω Γλυφάδα,  
2109634266

Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 19:45 / Η 
Ρίκι και η ροκ Πέμ.-Παρ. 
21:30 / Σάβ.-Κυρ. 21:30, 23:15 
/ Η μαφία σκοτώνει μόνο το 
καλοκαίρι Δευτ.-Τετ. 21:30 

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

Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Κυρ. 19:30 / Κω-
δικό όνομα U.N.C.L.E. Πέμ.-
Κυρ. 21:10, 23:10 / Δευτ.-Τετ. 
20:30, 22:30 

 
ΠΡΟΑςΤΙων

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

Το χάρισμα Πέμ.-Κυρ. 20:00, 
22:00 / Γαλλική σουίτα Δευτ.-
Τετ. 20:00, 22:00 

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

Το μικρό νησί Πέμ.-Τετ. 23:10 
/ Ταξίδι στην Ιταλία Πέμ.-Κυρ. 
19:40 / Γαλλική σουίτα Πέμ.-
Τετ. 21:10 / Θέλεις ή δε θέλεις; 
Δευτ.-Τετ. 19:50 

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

Επικίνδυνη αποστολή: Μυ-
στικό έθνος Πέμ.-Σάβ. 20:30, 
22:45 Κλειστό Κυρ.-Τετ. 

ΑΚΤΗ (ΘΕρΙΝό)
Θησέως & Αιόλου, Βουλιαγμένη, 
2108961337

Ο άντρας που αγαπήθηκε πο-
λύ Πέμ.-Τετ. 20:45, 22:45 

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

Κωδικό όνομα U.N.C.L.E. 
Πέμ.-Τετ. 22:15 / Ant-Man 
Πέμ.-Τετ. 20:00 

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

Κωδικό όνομα U.N.C.L.E. 
Πέμ.-Τετ. 21:10, 23:00 / Τα 
μυαλά που κουβαλάς (μτγλ.) 
Παρ.-Κυρ. 19:30 

Α ΛΙΚΗ DiGiTAl (ΘΕρΙΝό)
Πλ. Δροσιάς, 2106229645 - 
2102234130

Επικίνδυνη αποστολή: Μυ-
στικό έθνος Πέμ.-Κυρ. 22:00 
/ Δευτ.-Τετ. 21:10 / Τα μυαλά 

που κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ.-
Κυρ. 19:45 

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

Κωδικό όνομα U.N.C.L.E. 
Πέμ.-Τετ. 21:10, 23:00 / Τα 
μυαλά που κουβαλάς (μτγλ.) 
Παρ.-Κυρ. 19:30 

ΑΜΙΚό (ΘΕρΙΝό)
Επιδαύρου & Ανδρούτσου 20,  
2106815532

Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Κυρ. 20:00 / 
Ant-Man Πέμ.-Κυρ. 21:45 / 
Δευτ.-Τετ. 19:45, 21:45  

ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ ΜΙΜΗΣ ΦΩΤό-
ΠόΥΛόΣ (ΘΕρΙΝό)
Αγ. Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι, 
2106198890

Επικίνδυνη αποστολή: Μυ-
στικό έθνος Πέμ.-Τετ. 22:30 
/ Η Ρίκι και η ροκ Πέμ.-Κυρ. 
20:40 / Γαλλική σουίτα Δευτ.-
Τετ. 20:40 

ΚόρΑ ΛΙ CinemA x (ΘΕρΙΝό)
Αφροδίτης & Ιθάκης, Σαρωνίδα,  
2291054097

Ταξίδι στην Αλαμπάμα Πέμ.-
Τετ. 21:10 / Τα μυαλά που κου-
βαλάς (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 19:30 
/ Κωδικό όνομα U.N.C.L.E. 
Πέμ.-Τετ. 23:00 

ΜΑΓΙΑ
Αβάντων 83 & Ιατρίδου, Χαλκίδα, 
22210-25625

Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 17:10 3D / 
Ant-Man Πέμ.-Τετ. 19:40 3D, 
22:30 3D 

ΜΑρΓΑρΙΤΑ CinemA (ΘΕρΙΝό)
Δουκ. Πλακεντίας 87, Χαλάνδρι,  
2106014284

Πεινασμένες καρδιές Πέμ.-
Τετ. 20:50, 23:00 

ΜΑρΙΑ ΕΛΕΝΑ-όΝΑρ ΔΗΜ.  
ΚΙΝ/ΦόΣ ΑΓ. ΑΝΑρΓΥρΩΝ
Αγ. Παρασκευής 40, Ανάκασα- Αγ. 
Ανάργυροι, 2102639208

Κούμπα: Μια ζέβρα και μισή 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 18:30 / 
Το μπλε δωμάτιο Πέμ.-Τετ. 
20:15, 22:15 

ΜΑρΙΕ Λ (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Μαρκοπούλου 39, Πόρτο Ράφτη, 
22990-71335

Ταξίδι στην Αλαμπάμα Πέμ.-
Κυρ. 21:00, 23:00 Κλειστό 
Δευτ.-Τετ. 

ΜΠόΜΠόΝΙΕρΑ DiGiTAl 
(ΘΕρΙΝό)
Παπαδιαμάντη 12, Κηφισιά, 
2108019687

Κωδικό όνομα U.N.C.L.E. 
Πέμ.-Τετ. 22:15 / Ταξίδι στην 
Αλαμπάμα Παρ.-Τετ. 20:15 

όρΦΕ Α Σ (ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Σαρωνίδος 60, Σαρωνίδα, 
22910-60077

Ένα ταξίδι 30,5 μέτρα μακριά 
Πέμ.-Σάβ. 20:30, 22:30 / 
Kingsman: Η μυστική υπηρε-
σία Κυρ.-Δευτ. 20:15, 22:30 
/ Slow West Τρ.-Τετ. 20:30, 
22:30 

ρΙΑ (ΘΕρΙΝό)
Αφροδίτης 8, Βάρκιζα,  2108970844

Κωδικό όνομα U.N.C.L.E. 
Πέμ.-Τετ. 22:00 / Ταξίδι στην 
Αλαμπάμα Πέμ.-Κυρ. 20:00 
/ Η Ρίκι και η ροκ Δευτ.-Τετ. 
20:00 

ΣΙΝΕ ΓΕρΑΚ Α Σ ΔΗΜ.ΚΙΝ /ΦόΣ 
HD DiGiTAl (ΘΕρΙΝό)
Μιλτιάδου & Γαργητού, Γέρακας, 
2106612717

Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 19:45 / Ant-
Man Πέμ.-Τετ. 21:30 

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

Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Κυρ. 19:20 / Κω-
δικό όνομα U.N.C.L.E. Πέμ. 
20:00, 22:00 / Παρ.-Κυρ. 
21:00, 23:00 / Δευτ.-Τρ. 22:45 
/ Τετ. 23:00 / Η Ρίκι και η ροκ 
Δευτ.-Τρ. 20:45 

ΣΙΣΣ Υ DolBy DiGiTAl CinemA 
(ΘΕρΙΝό) - AlGiDA

Λεωφ. Μαραθώνος 36, Ν. Μάκρη, 
2294091811

Κωδικό όνομα U.N.C.L.E. 
Πέμ.-Τετ. 22:15 / Ant-Man 
Πέμ.-Τετ. 20:00 

sTeR Cool T y mVos
Δημοσθένους 8, Παραλία Μαραθώνα, 
2294055000

Αίθ.2 (Θερινή) Ant-Man 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:15 
Αίθ.3 (Θερινή) Ταξίδι στην 
Αλαμπάμα Πέμ., Κυρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 20:00, 22:00 / Παρ.-
Σάβ. 21:15, 23:00 / Τα μυαλά 
που κουβαλάς (μτγλ.) Παρ.-
Σάβ. 19:45 

ΤΑ ΧρόΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩόΤΗΤΑΣ 
(ΘΕρΙΝό)
Λεωφ. Σουνίου, Λαύριο, 2291054097

Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 19:30 / 
Κωδικό όνομα U.N.C.L.E. 
Πέμ.-Τετ. 23:00 / Ταξίδι στην 
Αλαμπάμα Πέμ.-Τετ. 21:10 

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

Έρωτας χωρίς δεσμεύσεις 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:30 

Χ ΛόΗ (ΘΕρΙΝό)
Κασσαβέτη 17, Κηφισιά, 2108011500

Έρωτας χωρίς δεσμεύσεις 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:30 

Π Ε Ι ΡΑ Ι Α

ΚΗΠόΣ (ΘΕρΙΝό)
Θερμοπυλών 49 & Κνωσού, Μοσχάτο, 
2104810790

Κλειστό Πέμ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
/ Επικίνδυνη αποστολή: Μυ-
στικό έθνος Παρ.-Κυρ. 21:50 
/ Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Παρ.-Κυρ. 20:00 

όΝΕΙρό ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ  
(ΘΕρΙΝό)
Νάξου 32, Άγ. Ιωάννης, Ρέντη,  
2104830330

Επιτέλους φτάσαμε σπίτι 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 19:30 / Πα-
ράλογος άνθρωπος Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00 

Cine ΒόΤΣΑΛΑΚΙΑ (ΘΕρΙΝό)
Πλαζ Βοτσαλάκια (δίπλα στο Δημοτικό 
Κολυμβητήριο Πειραιώς) Καστέλα, 
Πειραιάς, 2104227427

Κωδικό όνομα U.N.C.L.E. 
Πέμ., Δευτ., Τρ., Τετ. 20:00, 
22:30 / Παρ.-Κυρ. 21:00, 
23:10 / Τα μυαλά που κουβα-
λάς (μτγλ.) Παρ.-Κυρ. 19:30 

ΣΙΝΕ ΜΕΛΙΝΑ (ΘΕρΙΝό)
Σωκράτους 65, Δραπετσώνα, 
2132074674

Το Γεράκι της Μάλτας Πέμ. 
21:00 / Nebraska Παρ.-
Κυρ. 23:00 / Το ανθρώπινο 
κεφάλαιο Παρ.-Κυρ. 21:00 
/ Ο Μότσαρτ στην Κίνα Δευτ. 
21:00 / Ο γιος του κυνηγού των 
αετών Τρ. 21:00 / Φασισμός 
Α.Ε. Τετ. 23:00 / Καταστρόικα 
Τετ. 21:00 

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

Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 19:40 / Ant-
Man Πέμ.-Τετ. 21:10, 23:00 

ΣΙΝΕ ΠΑρΑ ΔΕΙΣόΣ (ΘΕρΙΝό)
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, Κορυδαλλός, 
2104960955

Η Κυρία απ’τη Σαγκάη Πέμ.-
Κυρ. 19:45 / Παράλογος 
άνθρωπος Πέμ.-Κυρ. 21:15 
/ Έρωτας το απόγευμα Πέμ.-
Κυρ. 23:00 Κλειστό 
Δευτ.-Τετ. 

ΣΙΝΕ ΣΕ ΛΗΝΗ (ΘΕρΙΝό)
Αγ. Νικολάου 17 & Πανθέας, Σελήνια 
Σαλαμίνας 2104670011 

Κωδικό όνομα U.N.C.L.E. 
Πέμ.-Τετ. 22:00 / Ant-Man 
Πέμ.-Τετ. 20:00 

ΣΙΝΕ ΑΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ
Πλατεία Δημαρχείου, Tηλ: 2104225653

Παράλογος άνθρωπος Πέμ.-
Τετ. 20:40, 22:30 / Τα μυαλά 
που κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ., 
Τρ., Τετ. 18:50 / Παρ.-Δευτ. 
17:00, 18:50 ●

cine ωρεσ προβολησ

POLarOID 

Από τη νέα συλλογή 
Rainbow που  χαρακτη-
ρίζεται από νέα λαμπε-
ρά γυαλιά ηλίου στις 
αποχρώσεις της ίριδας, 
με το εμβληματικό ου-
ράνιο τόξο της Polaroid 
στο  ακροβραχιόνιο. 
Θα βρείτε μοντέλα για 
ενήλικες και παιδιά σε 
μπλε, πράσινο, κίτρινο, 
πορτοκαλί, φούξια και 
διάφανο, τα οποία θα 
σας δώσουν τη δυνα-
τότητα να απολαμβά-
νετε ζωηρά χρώματα 
χωρίς αντανακλάσεις, 
χάρη στην αποκλειστι-
κή πόλωση των φακών 
Ultrasight™.

ΜΟΙΡΑζΟΜΑΙ 

Η πρώτη ηλεκτρονική 
πλατφόρμα κοινωνικής 
αλληλεγγύης, δημιουρ-
γήθηκε για να φέρει κο-
ντά αυτούς που θέλουν 
να προσφέρουν με 
αυτούς που έχουν ανά-
γκη, εδραιώνοντας μια 
αλυσίδα αλληλεγγύης. 
Μέσα σε λιγότερο από 
2 χρόνια λειτουργίας 
κατόρθωσε να καλύψει 
περισσότερες από 590 
ανάγκες που σχετίζο-
νται με θέματα υγείας, 
ρουχισμού, τροφής και 
παροχής λοιπών αγα-
θών, εστιάζοντας στην 
παροχή είδους και όχι 
στη χρηματική συναλ-
λαγή. Δείτε εδώ: www.
moirazomai.gr

amSteL Summer BuSeS 

Περίπου 12.000 άνθρωποι πήγαν για μπάνιο τον Αύγουστο με τα κόκκινα λεωφορεία της Amstel, τα 
Amstel Summer Buses, τα οποία κάθε μέρα έκαναν δωρεάν δρομολόγια από το Πεδίον του Άρεως 
στις παραλίες στο Μάτι, στον Άγιο Ανδρέα, στο Ζούμπερι και στον Σχινιά. Συνολικά έγιναν 620 δια-
δρομές, περίπου 20 την ημέρα, σε μια πρωτοβουλία της Amstel που φάνηκε πολύ χρήσιμη.  
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Της ΜυΡΤώΣ ΚΟΝΤΟβΑ
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Μίλα Μου ΒρΩΜΙΚΑ

Που λες, Μυρτώ μου, φέτος που 
δεν είχα τι να κάνω αφού ήταν 
όλοι με τα ταίρια τους διακοπές 
και με έτρωγε η μπακουριά, με 
παίρνει μια μέρα μια συμφοιτή-

τρια που τελευταία κάναμε αρκετή παρέα 
λόγω μιας θεατρικής ομάδας και μου λέ-
ει αν θέλω να πάω Σ/Κ Καλαμάτα. Λέω 
οκ, κανονίζουμε το άλλο πρωί κατά τις 
11 να με πάρει μαζί ο αδερφός της, ετοι-
μάζω βαλιτσούλα και κοιμάμαι. Έλα ό-
μως που την άλλη μέρα πάει 11, πάει 12, 
πάει 12μισι, τίποτα. Παίρνω τη φίλη μου, 
κατειλημμένο, ξαναπαίρνω, εκτός σύν-
δεσης και πάνω που ετοιμάζομαι να βλα-
στημήσω όλη την οικογένεια, χτυπάει το 
κουδούνι. Ανοίγω με μούτρα, μου λέει ο 
αδερφός της «σόρι, περίμενα ένα φίλο 
μου να θα ’ρθει κι αυτός», λέω μέσα μου 
«δε μας χέζεις κι εσύ κι ο φίλος σου» και 
μέχρι να το πω βγαίνει ο φίλος από το αυ-
τοκίνητο και μου κόβονται τα πόδια, τα 
χέρια, όλα. Είναι ΑΥΤΟΣ. THE ONE AND 
ONLY. Υπέροχος, ευγενικός, αστείος, με 
ένα χαμόγελο άσ’ τα. Σε όλη τη διαδρο-
μή οι άλλοι δύο κάνανε πλάκες, γέλια, 
ιστορίες κι εγώ πίσω να έχω καταπιεί τη 
γλώσσα μου. Για να μη στα πολυλογώ πέ-
ρασα τρεις μέρες στα κάρβουνα ενώ εκεί-
νος, σημασία. Έχει, λέει, 3 χρόνια σχέση 
και θα παντρευτούν. Αλλά, Μυρτώ μου, 
τον θέλωωω, λιώνωωω. Γύρισα στην Α-
θήνα και τον σκέφτομαι μέρα νύχτα. Τι 
να κάνω, Θεέ μου, υποφέρω, χάνομαι.

Μείνετε σ’ αυτό. Όλοι οι άλλοι σκεφτόμαστε 
μέρα νύχτα τον ΕΝΦΙΑ και τις δόσεις της εφο-
ρίας. Η τύχη σας είναι απερίγραπτη. Σκάστε 
και απολαύστε την αφασία σας.

Επέστρεψες από τις διακοπές επιτέλους; 
Άντε γιατί μου έλειψε η στήλη και το 
χιούμορ σου! Μας τα έχουν ζαλίσει με 
τα dibei, που λέει και ο μέγας Αλέφας!! 
:D :D :D Φιλικά, Διονύσης 

Με τις παλιές ήταν αλλιώς, κράταγες την ο-
θόνη, ξήλωνες το μέσα, έφτιαχνες γλάστρα. 
Τώρα σκατά.    

Αγαπητή κ. Κοντοβά. Εξαιτίας του ότι εί-
μαι τακτική αναγνώστρια της στήλης σας 
αποφάσισα να σας γράψω διά να ζητήσω 
την πολύτιμον συμβουλήν σας. Είσθε το 
μόνον πρόσωπον εις το οποίον αποφασί-
ζω επιτέλους να εξηγήσω τι μου συμβαί-
νει. Είμαι είκοσι οκτώ ετών, κόρη εκλε-
κτών γονέων που εφρόντισαν, όσον ολί-
γοι, διά την ανατροφήν μου. Ευτυχώς αι 
συμβουλαί των, και προ πάντων τα καλά 
των παραδείγματα, έφεραν ικανοποιητι-
κά αποτελέσματα. Απέκτησα χαρακτήρα 
σοβαρόν και ευθύν. Αν και δε σας βλέπω, 
εν τούτοις κοκκινίζω από την εντροπήν 
μου. Θεέ μου, πώς να αρχίσω; Τι να γρά-

ψω; Πώς να εξακολουθήσω; Είμαι ένα 
θύμα του πάθους του αυνανισμού. Δεν 
ξεύρω και εγώ τι παθαίνω. Ευρίσκομαι 
εις μίαν τρομεράν διέγερση. Τίποτε –σας 
βεβαιώ– δεν μπορεί να με συγκρατήσει. 
Μου είναι αδύνατον να επιβληθώ στον 
εαυτό μου. Δεν ησυχάζω παρά αφού πα-
ραδοθώ εις το κατηραμένον αυτό πάθος! 
Και έπειτα, όταν συνέλθω, αισθάνομαι 
τόσην αηδία διά του εαυτού μου, τόση 
περιφρόνηση, ώστε προτιμώ να μη ζω. 
Αν υπάρχει στον κόσμο και κανένα άλλο 
κορίτσι που υποφέρει από το βρωμερό 
αυτό πάθος θα είναι κανένα κορίτσι του 
λαού, χωρίς μόρφωση, χωρίς αρχές, χω-
ρίς χαρακτήρα, με παραμελημένην ανα-
τροφήν, με ψυχή δηλητηριασμένη από 
αηδή μυθιστορήματα (όπως το Πενήντα 
αποχρώσεις του γκρι της E.L. James). Διά 
το κορίτσι αυτό υπάρχουν ελαφρυντικά· 
ενώ για μένα; (Σημειώσατε ότι το πάθος 
αυτό με βασανίζει επί χρόνια ολόκληρα.) 
Και τώρα δεν μου μένει παρά να σας ζη-
τήσω μία μεγάλη χάρη. 
Έως τώρα πολλοί νέοι καλών οικογενει-
ών και με αρκετά προσόντα μ’ εζήτησαν 
σε γάμον. Δεν εδέχθην, πότε για τον ένα 
και πότε για τον άλλον λόγον. Τελευταί-
ως όμως έγινε μια νέα πρόταση γάμου. 
Επρόκειτο για ένα νέο που ανταπεκρίνε-
το εις τα ιδανικά μου. Πώς λοιπόν να αρ-
νηθώ; Πώς να χάσω ένα τόσον εκλεκτόν 
σύντροφον; Να δεχθώ; Δεν τολμούσα· 
εδίσταζα. Άραγε, εσκεπτόμην, είμαι «εν 
τάξει», όπως όλα τα κορίτσια, έπειτα από 
την επί χρόνια χρήση του βρωμερού αυ-
τού πάθους; Εσκέφθην αρκετά και τέλος 
το απεφάσισα. Απάντησα στους γονείς 
μου πως δέχομαι. Μα όσο ο καιρός περ-
νά και η ημέρα του γάμου πλησιάζει, η 
ανησυχία μου μεγαλώνει. Είναι δυνα-
τόν η βρωμερά ασχολία μου να μην είχε 
«συνέπειες»; Μα τότε τι θα απογίνω, Θεέ 
μου; Ω, δεν μπορώ να σας περιγράψω σε 
ποία ψυχολογική κατάσταση βρίσκομαι!
Σας ζητώ, λοιπόν, μια μεγάλη χάρη. Να 
με λυπηθείτε και να μου γράψετε δυο 
τρεις συμβουλευτικές, ενθαρρυντικές 
λέξεις. Μη με εγκαταλείψετε στη φοβε-
ρά αμηχανία και απόγνωσή μου. Είμαι 
μια δυστυχισμένη, μια αξιολύπητη κόρη 
της οποίας την ζωή εδηλητηρίασε ένα 
κατηραμένο πάθος! Μη με περιφρονή-
σετε! Η απάντησή σας, την οποία εναγω-
νίως θα περιμένω και διά την οποίαν θα 
σας ευγνωμονώ, θα είναι μία ευεργεσία 
στην πονεμένη μου ψυχή! -Π. Ένιγουεϊ    

Σας συμπονώ και σας συναισθάνομαι. Η εκ 
βάθους καρδίας συμβουλή μου είναι να επι-
σκεφθείτε έναν ωτορινολαρυγγολόγον το συ-
ντομότερον δυνατόν. Μια εξαδέλφη μου που 
έπασχε από αυτήν ταύτην την κατηραμένην 
νόσον, σήμερον, δυστυχώς, είναι και διαζευγ-
μένη και κουφή. A

Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της a.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.

BLOck 146 
Ν. Ερυθραία. Παρασκευή 
28/8, είσαι μελαχρινή, 
φορούσες άσπρο ριχτό 
μπλουζάκι, τζιν παντελόνι, 
μαύρα πέδιλα. Ήσουν με 
μια φίλη σου. Καθόμουν 
απέναντί σου στο μπαρ. 
Κοιταζόμασταν. agniakol@
yahoo.com 

ΞΕνΙΑ 
Λιβαδειά 15/8, θεά με υπέ-
ροχο μικρό γκρι φόρεμα, 
11 το βράδυ, γράψε μου. 
yiazer@mail.ru

ζΑΠΠΕΙΟ 
10/8. Εγώ Φάνης - Ιλίσια. 
Εσύ από Ν. Σμύρνη, μπλε 
σορτς, μιλήσαμε στις κού-
νιες, στείλε στο fanisilisia@

gmail.com πρέπει να τα 
πούμε! 

ΓΕφυΡΑ HeLexPO 
24/8 βράδυ. Εγώ ασημί 
Yaris με φίλη, εσύ μόνος. 

ΜΕΤΡΟ 
Ξανθιά άσπρο μπλουζάκι, 
τζιν παντελόνι, all star πα-
πούτσια, μπήκες Ομόνοια 
και συνέχισες προς Σύνταγ-
μα, ενώ εγώ κατέβηκα Πα-
νεπιστήμιο. Κοιταχτήκαμε 
αρκετές φορές. Σου χαμο-
γέλασα όπως έβγαινα. Θα 
χαιρόμουν, αν απαντούσες.

ΚΤΕΛ 
Είσαι μικρή, ξανθιά και φο-
ρούσες ένα φαρδύ, ριχτό 
μπλουζάκι που έγραφε 

GIANTS και στην πλάτη είχε 
το 11. Φορούσες επίσης 
ψάθινο καπελάκι, τζιν 
σορτσάκι, είχες μεγάλα 
ακουστικά και το βαλιτσάκι 
σου είχε ταμπέλα από αε-
ροδρόμιο. Η τσάντα που 
είχες στην πλάτη ήταν μοβ. 
ktelgiants11@gmail.com

ΠΕΡΙςΤΕΡΙ Α13  
Παρασκευή κατά τις 11 το 
βράδυ στον Άγιο Αντώνιο 
έξω από το μετρό στη στά-
ση του λεωφορείου, νομίζω 
διάβαζες στο κινητό σου 
κάποιο άρθρο της A.V. Ήρθε 
πολύ γρήγορα το Α13, το 
πήρες και έφυγες! Είμαι ο 
μελαχρινός με τη βαλίτσα, 
αν θυμάσαι. nikosav@
yahoo.gr

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

Κάθε μήνυμα χρεώνεται œ 1,23 με Φπα

Σε είδα...

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

                   ξέρεις εσυ...

Εύη, έχασα το μυαλό μου 
όταν εμφανίστηκες στην 
παραλία μας στη Λευκάδα. 
Θέλω να σε ξαναδώ! Σπ. 
p2asp1982@gmail.com  
 
Τελικά πίστευες πως μετά 
την εξαφάνισή σου, στέλ-
νοντας ένα μήνυμα, όλα θα 
ήταν μέλι γάλα; Ας μείνεις 

στο μπαρ σου κι εγώ στον 
κόσμο μου.

Τώρα που έμαθες ποιος είναι 
ο αντίπαλος μπορείς να τον 
κερδίσεις τον Μ. Οι φίλοι σου 
είναι μαζί σου.

Σου τηλεφωνώ, Νίκο, αλλά 
επιμένεις να μην απαντάς 

στο τηλέφωνο. Αν δεν μ’ α-
φήνεις να σου εξηγήσω πώς 
θα λυθεί η παρεξήγηση;

Φαλαινάκο μου, τελικά ήταν 
τόσο ωραία που γύρισες. 
Νομίζω πως θα καταφέρου-
με να περάσουμε έναν υπέ-
ροχο χειμώνα.

                   ξέρεις                   ξέρεις

ςε γνωρίζω...

Αβαντάζ. Καλλονή 37χρονη, 
ψηλή 1.78, ξανθιά, με άψογες 
αναλογίες, πανεπιστημιακής 
μόρφωσης στο εξωτερικό 
στον τομέα των επιχειρήσεων, 
με €5.000 μηνιαίως, με πολλές 
δραστηριότητες, επιθυμεί 
σοβαρή γνωριμία με κύριο 

έως 45 ετών, ευκατάστατο, 
καλλιεργημένο και εμφανίσι-
μο, με σκοπό τη δημιουργία οι-
κογένειας. «Πάππας», Ομήρου 
38, Κολωνάκι, 210 3620147,  
www.pappas.gr

 ζήτα μου ό,τι θες

Ενοικιάζεται οροφοδιαμέ-

ρισμα 3ου 120 τ.μ. πλήρως 
ανακαινισμένο, 3 υ/δ - living 
room - ξεχωριστή κουζίνα 
- τζάκι - μεγάλες βεράντες- 
ζαρντινιέρες - 2 μπάνια 
- αυτόνομη θέρμανση - νυ-
χτερινό ρεύμα. Περιοχή Πα-
πάγου, €620. Επικοινωνία: 
6945065794

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

Ανω ΠΕΤΡΑΛωνΑ 
Κυκλώπων 25
Οροφοδιαμέρισμα 95 τ.μ., 5ου ορό-
φου, ετοιμοπαράδοτo, 3 υπνοδωμά-
τια, 2 μπάνια, ανεξάρτητη θέρμανση 
αερίου, δρύινα πατώματα, κλιματι-
σμός, parking υπογείου, σχεδιασμός 
και κατασκευή υψηλών προδιαγρα-
φών. € 210.000, πληρ. 210 3635.508, 
6977 785793
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Με τον Ερμή ανάδρομο στον Ζυγό (17/9 - 9/10) 
θα υπάρξουν πολλές αμήχανες στιγμές στις 
διαπροσωπικές σου σχέσεις και πιθανόν ιδι-
αίτερα στη συντροφική/ερωτική σου ζωή. 
Γιατί; Κάτι που δεν ειπώθηκε συννεφιάζει τη 
μεταξύ σας σχέση, γιατί ο καιρός περνάει, οι 
άνθρωποι αλλάζουν και κάποιος πάντα αλλά-
ζει περισσότερο αφήνοντας τον άλλο πίσω να 
αναρωτιέται τι συμβαίνει, γιατί η επικοινωνία 
αρχίζει να έχει κενά. Μπορεί απλώς να αισθά-
νεσαι ότι δεν έχεις τη συμπαράσταση/στήρι-
ξη/προσοχή που θέλεις ή αντιστρόφως να 
είσαι εσύ που ο Άλλος νιώθει ότι παραμελεί. 
Μπορεί το βραχυκύκλωμα να μη σχετίζεται 
με αισθηματικά αλλά με τη δουλειά και τις 
επαγγελματικές σου σχέσεις που πιθανόν 
χρειάζονται επανεξέταση, διορθωτικές κι-
νήσεις ή υπομονή και ψυχραιμία αυτό το 
διάστημα. Παρόλα αυτά Αφροδίτη και Άρης 
στον Λέοντα αποτελούν γερό αντίδοτο σε 
κάθε είδους στραβοπάτημα. Μην αφήσεις τον 
εκνευρισμό ή τις πρακτικές δυσκολίες να σου 
χαλάσουν μία εποχή που μπορεί κι έχει τη δυ-
νατότητα να είναι δημιουργική, ερωτική και δι-
ασκεδαστική. 

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Με πλανήτες που συνεχίζουν να διελαύνουν 
στον Λέοντα αυτό που έχει κομβική σημασία 
είναι η ασφάλεια που σου εξασφαλίζουν οι άν-
θρωποι που αγαπάς, που θεωρείς ή είναι η οι-
κογένειά σου. Αν νιώθεις προστατευμένος/η 
τότε μπορείς να ασχοληθείς ανεμπόδιστος/η 
με τα επαγγελματικά σου. Αν νιώθεις μόνος/η 
τότε η διάθεσή σου είναι ασανσέρ, αισθάνεσαι 
ανήσυχος/η, κάτι σου λείπει, υπάρχει γκρίνια 
και επιθετικότητα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι 
συνήθως δεν μιλάμε για ό,τι μας ενοχλεί ή δεν 
ζητάμε ό,τι έχουμε ανάγκη με αποτέλεσμα το χά-
σμα να μεγαλώνει. Πώς θα ξέρει ο άλλος αν δεν 
του πεις; Ταυτόχρονα ο Ερμής ανάδρομος στον 
Ζυγό (17/9 - 9/10) δημιουργεί πιθανή αναστά-
τωση στην εργασιακή σου καθημερινότητα ή η 
καθημερινότητα με τις πρακτικές της εκκρεμό-
τητες γίνεται πιεστική. Ξανά: Αν αισθάνεσαι ότι 
κάτι δεν πηγαίνει καλά, πες το. Μην περιφέρεσαι 
με ένα σύννεφο πάνω από το κεφάλι σου. Υ.Γ. Το 
σπίτι θέλει επίσης την προσοχή σου.    

ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Όταν ο κυβερνήτης σου γυρίζει ανάδρομος 
± τρεις φορές το χρόνο, κάθε τέσσερις περίπου 
μήνες, επί τρεις εβδομάδες±  έχεις την ευκαιρία 
να σταματήσεις για λίγο να τρέχεις ώστε να δεις 
πού πηγαίνεις, πώς πηγαίνεις, το στάτους των 
σχέσεών σου, τα σχέδιά σου, τις προσδοκίες και 
τους ρυθμούς σου. Με λίγα λόγια σε κάθε ανά-
δρομο έχεις τη δυνατότητα να τσεκάρεις την 
πραγματικότητά σου, να την τροποποιήσεις, να 
διορθώσεις ό,τι χρειάζεται, να κρίνεις και να δεις 
την εξέλιξή σου. Με τον Ερμή ανάδρομο στον 
Ζυγό (17/9 - 9/10) ο τομέας που επηρεάζεται α-
ποτελείται από το τρίπτυχο Δημιουργικότητα/
Έρωτας/Παιδιά. Άρα αυτοί είναι και οι τομείς που 
χρειάζονται ανασύνταξη, προσοχή, ψυχραιμία, 
αποστασιοποίηση, ώστε να δεις πού βρίσκεσαι. 
Μία ερωτική ιστορία, ένα δημιουργικό σου σχέ-
διο, ένα ταξίδι, το παιδί σου, ο τρόπος που εκ-
φράζεσαι μπαίνουν στο μικροσκόπιο ώστε να 
εξελιχθούν ή να διορθώσεις τυχόν ελλείψεις, να 
συνειδητοποιήσεις τυχόν προβλήματα ή κενά. 
Να δεις τη συμπεριφορά σου ή να σκεφτείς τις 
αντιδράσεις των άλλων. 
 
ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος σε ένα σημαντικό 
σημείο του ηλιακού σου χάρτη. Στον Ζυγό (17/9 
- 9/10) υπάρχει η οικογένεια, το σπίτι, η ψυχο-

λογική βάση μας, η ασφάλειά και ο προσωπικός 
μας κόσμος. Η διάθεση, λοιπόν, οι άνθρωποι που 
είναι κοντά σου, το σπίτι σου, η αίσθηση της συ-
ναισθηματικής ασφάλειας είναι θέματα που με 
τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα έρθουν στην επιφά-
νεια ώστε να συνειδητοποιήσεις με τι και ποιους 
αισθάνεσαι σταθερότητα, σιγουριά και προστα-
σία. Ναι, ένας τόνος πιο πάνω στη φωνή του 
άλλου, ένας επαγγελματικός εκνευρισμός που 
εκδηλώνεται με νεύρα στη σχέση, ένα πρακτικό 
πρόβλημα του σπιτιού, μαζεμένα παράπονα που 
δεν έχουν εκτονωθεί, μπορεί να πυροδοτήσουν 
εκνευρισμούς και αντιπαραθέσεις που έχουν 
βαθύτερες αιτίες, οπότε πριν ξεσπάσεις άτσαλα 
σκέψου τι είναι αυτό που πιθανόν εμποδίζει τη 
σχέση ή και τη δουλειά σου να εξελιχθούν. Α, ναι. 
Τα μούτρα δεν είναι ποτέ καλό ξεκίνημα για εποι-
κοδομητική συζήτηση. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Ο Ερμής είναι επικοινωνία. Και ο Ζυγός για σέ-
να συμβολίζει την επικοινωνία. Ο Ερμής λοιπόν, 
που γυρίζει ανάδρομος στον Ζυγό (17/9 - 9/10), 
επηρεάζει διπλά τις επικοινωνιακές σου ικανότη-
τες και αυτή την περίοδο αρνητικά. Οπότε κάθε 
κίνηση που μπορεί να σε δεσμεύσει για μεγάλο 
διάστημα ανάβαλέ την, αν μπορείς και είναι εφι-
κτό. Αν δεν μπορείς και είσαι υποχρεωμένος/η 
να υπογράψεις χαρτιά, να μετακινηθείς, να κά-
νεις σοβαρές συζητήσεις, να πας σε σημαντικά 
ραντεβού, να ταξιδέψεις, να ξεκινήσεις μία δου-
λειά, να ανοίξεις ένα μαγαζί, να συνεργαστείς, 
να κάνεις επαφές με εξωτερικό κ.λπ. να έχεις 
κατά νου ότι το πιθανότερο είναι να υπάρξουν 
καθυστερήσεις, αναβολές, να χρειαστεί να ξανα-
κοιτάξεις και να τροποποιήσεις τις συμφωνίες ή 
να χρειαστεί να ξαναμιλήσεις ή να δεις παραμέ-
τρους που κατά τη διάρκεια του ανάδρομου σου 
διέφυγαν. Κατά τα λοιπά ο Άρης και η Αφροδίτη 
στο ζώδιό σου παρέχουν την ενέργεια, τη θέλη-
ση και τις δυνατότητες εξελίξης σε αισθηματικά 
και επαγγελματικά θέματα, αλλά ο Ερμής τούς 
δίνει μία εκνευριστική επιβράδυνση. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Αντιλαμβάνεσαι άραγε ότι είναι παράλογο να επι-
θυμείς κάποιον για να σε σώσει (ακόμα και οικο-
νομικά) και όταν προσφέρεται, ανταποκρίνεται 
ή θέλει τότε να αρχίζεις να κάνεις νάζια; Κι όμως 
είναι ο μόνος/η που μπορεί να σε σώσει από την 
κινούμενη άμμο του αυτομαστιγώματος και της 
αυστηρής αυτοκριτικής. Χρειάζεσαι κάποιον επει-
γόντως που θα τον θέλει η καρδιά σου χωρίς να 
περάσει από τις Συμπληγάδες της λογικής και των 
πρέπει. Είναι άδικο στον εαυτό σου να θέλεις δια-
καώς κάποιον και να κάνεις τα πάντα για να τον/
την ξενερώσεις, επειδή φοβάσαι να έχεις ανάγκη 
τον οποιοδήποτε ή τα στάνταρντς έχουν ανέβει 
στον ουρανό. Και σαν να μην έφτανε αυτό έχεις 

να πολεμήσεις και στον τομέα της επαγγελμα-
τικής ζωής και να αποδείξεις την αξία σου σε 
ανθρώπους που δεν εκτιμάς. Και τα πράγματα 
περιπλέκονται ακόμα πιο πολύ όταν δεν είσαι 
σίγουρος ότι αξίζεις. Μην κάνεις αυτή τη στιγ-
μή το λάθος να εξωτερικεύσεις αυτή σου την 
αγωνία στον επαγγελματικό χώρο γιατί τα κο-
ράκια καραδοκούν. Φυσικά και αξίζεις. Αξίζω, 
αξίζω, αξίζω... συνέχισε ±  πιο δυνατά...
  

Ζύγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Ελπίζοντας ότι έχεις διευθετήσει 
κατά το μάλλον ή ήττον τις σοβα-
ρές υποθέσεις σου πριν τον ανά-
δρομο, οι μέρες του ανάδρομου 

Ερμή στο ζώδιό σου (17/9 - 9/10) 
είναι μέρες αναγκαίων προσαρμο-

γών, ανασκόπησης και επιδιορθωτι-
κών κινήσεων. Ουσιαστικά οι ανάδρομες εποχές 
μάς καλούν να δούμε από απόσταση τα πεπραγ-
μένα, να συνειδητοποιήσουμε πού τα σχέδιά 
μας, η δουλειά μας, οι αντιλήψεις μας, οι ιδέες 
μας και η οπτική μας χρειάζεται να τροποποιη-
θούν ώστε να προχωρήσουμε στις επιδιώξεις 
μας περισσότερο προετοιμασμένοι και κυρίως 
πιο προσγειωμένοι. Ναι, η εποχή του ανάδρο-
μου έχει διάφορες πρακτικές εκκρεμότητες που 
πιστεύαμε ότι θα λυνόντουσαν μόνες τους αλ-
λά που επιστρέφουν με ένα «ουφ τώρα, ήταν 
ανάγκη κι αυτό;». Ή πιθανόν κάποιες μέρες μάς 
φαίνεται ότι το σύμπαν τα έχει βάλει προσωπικά 
μαζί μας επειδή ξεχάσαμε το κινητό, η τροχαία 
μάς έγραψε, το μηχάνημα της τράπεζας έφαγε 
την κάρτα, χάσαμε τα αρχεία στο κομπιούτερ. 
Ουσιαστικά όμως, όπως είπαμε, χρειάζεται να 
επιμείνεις στο «ξανακοιτάω και διορθώνω». 

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Με τον Άρη και την Αφροδίτη στον Λέοντα μάλ-
λον σε ενδιαφέρει η φήμη σου, η θέση σου στην 
κοινωνία, το πώς σε βλέπουν οι άλλοι, τι έχεις 
καταφέρει επαγγελματικά, πώς θα φανείς κοι-
νωνικά. Άρα αυτή την περίοδο είτε υπάρχουν 
εξελίξεις στη δουλειά ή τρέχεις για να τα βγάλεις 
πέρα ή να αποδείξεις ότι αξίζεις, ή πιέζεσαι επαγ-
γελματικά ή αγωνιάς για το μέλλον της δουλειάς 
σου, οπότε έχεις ρίξει όλο το βάρος σε αυτή, ή 
υπάρχουν και τα ενδεχόμενα να πολλαπλασιά-
ζεις τις δημόσιες εμφανίσεις σου, να μην αφή-
νεις να πέσει κάτω καμία ευκαιρία για έξοδο και 
κοινωνικές συναναστροφές, να αναγνωρίζεσαι 
με κάποιο τρόπο σε ό,τι κάνεις ή να βρίσκεσαι σε 
παρέες με ενδιαφέροντες ανθρώπους. Υπάρχει 
βεβαίως και η εκδοχή να αντιμετωπίσεις προ-
βλήματα στο σπίτι και την οικογένεια ή το σπίτι 
να γίνει καταφύγιο ασφαλές ανάμεσα σε ανθρώ-
πους που αγαπάς. Τέλος επειδή ο ανάδρομος 
Ερμής βρίσκεται πάνω από το κεφάλι σου και πί-
σω από την πλάτη σου, στον Ζυγό δηλαδή (17/9 
- 9/10), έχε κατά νου ότι η γραμμή που χωρίζει 
την επιτυχία από την αποτυχία είναι διαφανής 
και ότι δεν πρέπει να συγχέεις το συναίσθημα με 
τη σωστή κρίση. 

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Kαλώς να τον δεχθείς: Ο Κρόνος περνάει ορι-
στικά στον Τοξότη (18/9 - 20/12/17). Βεβαίως οι 
γεννημένοι τις πέντε πρώτες ημέρες του ζωδί-
ου σου ξέρουν ήδη τι σημαίνει Κρόνος, αφού ο 
Κρόνος είχε περάσει δοκιμαστικά στον Τοξότη 
στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου (23/12) 
και κάθισε σε αυτόν μέχρι τα μέσα Ιουνίου, ο-
πότε και επέστρεψε στις τελευταίες μοίρες του 
Σκορπιού. Ποια είναι η λέξη κλειδί του Κρόνου; 
Ευθύνη. Αναλαμβάνεις  την ευθύνη του εαυτού 
σου, προσωπικά, επαγγελματικά, οικογενειακά, 
συναισθηματικά, συντροφικά. Μπαίνεις δηλαδή 
σε μία κρίσιμη στιγμή για την πορεία της ζωής 
σου που οι αποφάσεις σου θα την καθορίσουν 
για τα επόμενα εφτά τουλάχιστον χρόνια. Δεν 
είναι εύκολη η ενηλικίωση (σε όποια ηλικία κι αν 

είσαι, ωριμάζεις) γιατί περιέχει φόβους, αμφιβο-
λίες, καθήκοντα, πρωτόγνωρες υποχρεώσεις, 
πρωτόγνωρες ευθύνες. Μπορείς να την αποφύ-
γεις; ΟΧΙ. Από δω και πέρα γκρεμίζεις ή γκρεμίζε-
ται ό,τι δεν σου χρησιμεύει ή δεν σε εξελίσσει και 
χτίζεις το παρόν και το μέλλον σου.  

αιγόΚέρως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Μην πέσεις στην παγίδα να σκεφτείς ότι επαγ-
γελματικά δεν κάνεις αυτό που ακριβώς θέλεις, 
δεν το κάνεις καθόλου ή είσαι αναγκασμένος/η 
να γυαλίζεις τα παράσημα κάποιου άλλου ενώ 
ουσιαστικά εσύ είσαι η κινητήρια δύναμη. Η ανά-
δρομη πορεία του Ερμή στον Ζυγό (17/9 - 9/10) 
επηρεάζει αρνητικά την επαγγελματική πραγμα-
τικότητα, με γκρίνια, απαισιοδοξία, παράπονα, 
πρακτικά οικονομικά προβλήματα, ασυνεννοη-
σία με τον δίπλα, τον από κάτω, τον από πάνω. 
Το πράγμα παύει να ρολάρει, και επιπλέον υπάρ-
χουν προβλήματα καθημερινότητας που σου 
κάνουν να νεύρα κρόσσια. Μεταξύ μας, τώρα, 
το ζήτημα δεν είναι η πραγματικότητα που αντι-
μετωπίζεις, αφού είσαι εξοπλισμένος να αντιμε-
τωπίζεις τις δυσκολίες με ψυχραιμία, αντοχή και 
υπομονή. Το θέμα είναι εσωτερικό. Η ψυχή σου 
είναι που αντιδράει και θέλει ανεμπόδιστη να 
τρέξει, να αισθανθείς, να σχετιστεί, να αγαπήσει 
και να αγαπηθεί και σε αυτό το επίπεδο είναι που 
βραχυκυκλώνεις. Ίσως τελικά η εκνευριστική 
καθημερινότητα αυτή τη στιγμή να είναι ευχής 
έργον αφού δεν σου αφήνει χρόνο να σκεφτείς 
ό,τι σου λείπει.  

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Και ξαφνικά (;) μια σκέψη: Αυτός/ή που είναι μαζί 
μου, που είμαστε μαζί, είναι κάποιος/α που δεν 
ξέρεις. Που αισθάνεσαι αποξένωση. Που δεν σε 
αφορά. Ή ανάμεσα σε σένα και στον Άλλο ο αέ-
ρας γεμίζει δυσανάλογα πολλά παράπονα που 
δεν λέγονται ή συγκαλυμμένες κατηγορίες. Το 
ευτυχισμένο ή ανέφελο αμερικάνικο ζευγάρι με-
ταμορφώνεται σε γαλλικό ψυχόδραμα. Από την 
άλλη θα μπορούσε να είναι μία ενδιαφέρουσα 
περίοδος που ξυπνάνε τα αίματα, η σχέση ανα-
θερμαίνεται, που οι δύο σε αυτήν πέφτουν με 
πόθο ο ένας πάνω στον άλλο. Κι αν δεν υπάρ-
χει κάποιος/α στη ζωή σου μπορεί να είναι μία 
περίοδος που εμφανίζεται το αντικείμενο του 
πόθου. Ή μπορεί να είναι εποχή επαγγελματικού 
πυρετού ±  συζητάς και δρομολογείς τα επόμε-
να βήματά σου. Η προτεραιότητα πάντως είναι 
οι σχέσεις ή η σχέση ±  μην την αφήνεις να γίνει 
φτηνή γυναικεία λογοτεχνία.  

ιχθύές (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Αν η ζωή είναι μόνο ένα ατέλειωτο πηγαινέλα για 
την επιβίωση κι όχι ένα πρόσωπο που αγαπάς, 
ένας στόχος που κυνηγάς και σε γεμίζει, η χαρά 
να βοηθάς και να εξελίσσεσαι, τότε τι καλό υ-
πάρχει στο να ζεις; Το ζήτημα είναι υπαρξιακό και 
αφορά το νόημα που δίνεις στη ζωή σου. Αυτή 
την εποχή χρειάζεται να βοηθάς τους άλλους, 
να τρέχεις πρακτικά τη ζωή σου, να προσέχεις 
το σώμα και την υγεία σου, να ακολουθείς μία 
ρουτίνα που δίνει στη ζωή σου ρυθμό, να ριχτείς 
στη δουλειά ή να ψάξεις για μία δουλειά που να 
σε γεμίζει. Βεβαίως η ανάδρομη πορεία του Ερμή 
στον Ζυγό (17/9 - 9/10) ανακινεί συναισθηματι-
κά θέματα και μάλιστα υπόγεια και άτσαλα: Τι 
είναι αυτή η σχέση που βρίσκομαι; Γιατί δεν είναι 
όπως τη φαντάζομαι; Πού πήγαν η θερμότητα 
και η απόλαυση; Επιπλέον ενεργοποιούνται και 
θέματα με αιχμή τα κοινά οικονομικά ±  με το/τη 
σύντροφο, με το συνεταίρο, με το συνεργάτη, ή 
εμφανίζονται πιεστικές οικονομικές εκκρεμότη-
τες. Το μεγάλο θέμα όμως είναι τι να κάνεις την 
καρδιά που θέλει, απαιτεί, φωνάζει, αλλά δεν 
εισακούεται. A

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

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Παρθένε, κάνει κύμα – κρατήσου

ανθρώπους που δεν εκτιμάς. Και τα πράγματα 
περιπλέκονται ακόμα πιο πολύ όταν δεν είσαι 
σίγουρος ότι αξίζεις. Μην κάνεις αυτή τη στιγ
μή το λάθος να εξωτερικεύσεις αυτή σου την 
αγωνία στον επαγγελματικό χώρο γιατί τα κο
ράκια καραδοκούν. Φυσικά και αξίζεις. Αξίζω, 
αξίζω, αξίζω... συνέχισε ±  πιο δυνατά...
  

Με τον Ερμή ανάδρομο στον Ζυγό (17/9 - 9/10) 
θα υπάρξουν πολλές αμήχανες στιγμές στις 

κών κινήσεων. Ουσιαστικά οι ανάδρομες εποχές 
μάς καλούν να δούμε από απόσταση τα πεπραγ-
μένα, να συνειδητοποιήσουμε πού τα σχέδιά 
μας, η δουλειά μας, οι αντιλήψεις μας, οι ιδέες 

Ζύ

είναι μέρες αναγκαίων προσαρμο
γών, ανασκόπησης και επιδιορθωτι

ΚυΚλοφορ
EI
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