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Αφιέρωµα στην πιο πράσινη, µποέµ-σικ γειτονιά της πόλης

Της Καλλιστώς Γούναρη, σελ. 32

Οι πρόσφυγες σε χρειάζονται
Îîá 4óåìÝäï íå øòÜóéíå÷ ðìèòïæïòÝå÷ 

µïÜõèóå îá æôÀóåé óôá øÛòéá ôïù÷, σελ. 27
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)

Παρακολουθώντας τις τηλεοπτικές εκπομπές, έχω βά-
σιμες υποψίες ότι και αυτοί οι δοσίλογοι που μας κυ-
βερνούν, ετοιμάζονται να κόψουν τις συντάξεις. Από 
την άλλη, είδα την κυρία Θεανώ Φωτίου να επιτί-
θεται σε υψηλούς τόνους στον Παπαδάκη ρωτώντας 
«ξέρετε εσείς κανέναν άλλο τρόπο;» και μου φάνηκε 
πειστική. Τα ίδια ακριβώς, άλλωστε, έλεγαν και όλοι 
οι υπουργοί των προηγούμενων κυβερνήσεων γερ-
μανοτσολιάδων. 

Φυσικά, υπάρχει άλλος τρόπος, τώρα μπορούμε να 
τους απαντήσουμε. Αλλά μόνο από δω και πέρα μπο-
ρεί να ακουστεί. Όσο διαρκούσε η μεγαλύτερη απάτη 
της μεταπολίτευσης, η αντιμνημονιακή, κανείς δεν 
ήθελε να ακούσει. Υπήρχαν οι καλοί άνθρωποι, οι 
«φίλοι του λαού» που έλεγαν τα «μεγάλα Όχι», αυτοί 
που «αντιστέκονταν», και υπήρχαν και οι κακοί που 
«ήθελαν λιτότητα». Τώρα που όλοι βάζουν φόρους 
και κόβουν συντάξεις, ίσως αρχίσουμε να καταλαβαί-
νουμε τι συμβαίνει. 

Δεν απαντάω συνήθως σε άλλα Μέσα Ενημέρωσης, 

πιστεύω ότι αυτοί οι μικροί «media wars» είναι μίζε-
ροι και αυτοαναφορικοί. Ο καθένας κάνει τη δουλειά 
του, λέει αυτά που νομίζει και οι αναγνώστες ξέρουν 
να κρίνουν και καταλαβαίνουν. Κι αυτό τώρα θα το πω 
απλώς ως παράδειγμα, γιατί είναι χαρακτηριστικό 
για το πώς χτίστηκε η παραπλάνηση 5 χρόνια τώρα. 
Την ημέρα που η κυβέρνηση υπέγραφε το μνημόνιο, 
μια φιλική της εφημερίδα, η «Εφημερίδα των Συντα-
κτών», δεν είχε κανένα τίτλο «Προδοσία» με μεγάλα 
γράμματα όπως θα περίμενε κανείς επηρεασμένος από 
τη μέχρι τότε αρθρογραφία της. Παραδόξως, είχε ένα 
άρθρο εναντίον της Athens Voice που την κατηγορού-
σε γιατί στο δημοψήφισμα υποστήριξε το Ναι, αναφέ-
ροντας μάλιστα ότι κυκλοφόρησε ένα «ειδικό τεύχος» 
πράγμα το οποίο δεν συνέβη ποτέ. Δεν είναι περίεργο, 
έτσι λειτουργούν συνήθως οι κομματικές προπαγάν-
δες, την ώρα που κάνουν την πολιτική στροφή οξύ-
νουν τη ρητορεία εναντίον των «άλλων» ώστε να μην 
μπορεί να αντιληφθεί ο αναγνώστης το παράλογο του 
«Όχι που στην πραγματικότητα σημαίνει Ναι». 

Η A.V. στο άρθρο, λοιπόν, εκτός από «νεοφιλελεύθερη» 
και «life style» τα οποία δεν σχολιάζω, γιατί μαντεύω 
ότι ο συντάκτης δεν ξέρει τι σημαίνουν, για τους πε-
ρισσότερους ανθρώπους στη χώρα μας αυτές οι λέξεις 
είναι κάτι σαν βρισιές, είναι όμως και «φιλομνημο-
νιακή». Μα η κυβέρνηση Σύριζα-Ανέλ υπέγραψε το 
τρίτο μνημόνιο, η Athens Voice είναι η μνημονιακή; 
Πριν απ’ αυτούς, ο «αντιμνημονιακός» Α. Σαμαράς 
των Ζαππείων υπέγραφε τα μνημόνια και ακόμα πριν 
από αυτόν το Πασόκ υπέγραφε το πρώτο μνημόνιο. 7 
κόμματα, και 4-5 κυβερνήσεις, 5 χρόνια υπογράφουν 
συνεχώς καινούργια μνημόνια γιατί δεν μπορούν να 
τελειώσουν ένα, και υπάρχει άνθρωπος που διανοεί-
ται να πει μια εφημερίδα «φιλομνημονιακή»; 

Στην προκειμένη περίπτωση, είναι και ολοφάνερη η 
προπαγάνδα που παραποιεί την πραγματικότητα. 
Γιατί εδώ σ’ αυτή την εφημερίδα, όχι τώρα με τον Σύ-
ριζα, αλλά από το 2010, από το πρώτο μνημόνιο, όλοι 
σχεδόν οι αρθρογράφοι, αλλά εγώ τουλάχιστον σί-
γουρα και μονότονα, δεν έπαυα να γράφω κάθε βδο-
μάδα ότι τα μνημόνια μεταφέρουν με τη φορολογία 
το βάρος στον ιδιωτικό τομέα αντί για τη μείωση των 
δαπανών, με αποτέλεσμα την εξόντωση της οικονο-

μίας και την ανεργία. Ότι δεν προχωράνε στις με-
ταρρυθμίσεις που απαιτούνται με αποτέλεσμα την 
επιβάρυνση των ασθενέστερων και την προστασία 
των ισχυρότερων. Πώς γράφει λοιπόν το άρθρο ότι 
η A.V. «κάνει διαρκή προπαγάνδα για τη διαιώνιση 
της υπάρχουσας αθλιότητας στην οικονομική ζωή του 
τόπου», αφού λέμε ακριβώς το αντίθετο, ότι το πολι-
τικό προσωπικό 5 χρόνια τώρα αρνείται να αλλάξει 
και προστατεύει το υπάρχον σύστημα εξουσίας μέχρι 
τελικής πτώσης;

Το γράφει γιατί σ'  αυτό ακριβώς συνίστατο η πολιτική 

απάτη της αντιμνημονιακής πολιτικής. Να «αρνεί-
ται» το πρόβλημα, λες και θα εξαφανιστεί από μόνο 
του, να κατηγορεί τους «ξένους», να «αντιστέκεται». 
Μέχρι να φθαρεί ο προηγούμενος και να ανέβει ο 
επόμενος στην εξουσία για να διορίσει κι αυτός το 
σόι του πρόεδρο στις ΔΕΚΟ και τους συνδικαλιστές 
του με 7,5 χιλιάδες μισθό στις τράπεζες. Και μετά, για 
να διατηρήσει το σύστημα αυτό των προνομίων, των 
πελατειακών σχέσεων, του κρατισμού και του συ-
ντεχνιασμού, να κόβει τις συντάξεις και να βάζει φό-
ρους. Για να έρχεται μετά η κυρία Θεανώ, να πέφτει 
από τα σύννεφα και να εξανίσταται: Μα ξέρετε εσείς 
κανέναν άλλο τρόπο; 

Βεβαίως, ξέρουμε. Ακριβώς να «μη διαιωνίσουμε την 
υπάρχουσα αθλιότητα» μειώνοντας μισθούς και συ-
ντάξεις, αλλά να την αλλάξουμε. Να αλλάξουμε δη-
λαδή, ας πούμε, το χειρότερο ασφαλιστικό σύστημα 
της Ευρώπης που αυξάνει αντί να μειώνει τις ανισό-
τητες. Με τις πρόωρες συντάξεις στα 50 και τα 55 στο 
Δημόσιο και τις ΔΕΚΟ, με τα «ευγενή ταμεία», με τις 
τεράστιες ανισότητες άλλοι να βγαίνουν στη σύνταξη 
με 25 κι άλλοι με 37 χρόνια, με τους «φόρους υπέρ τρί-
των» που χρηματοδοτούν τις συντάξεις των προνομι-
ούχων, με την επιλεκτική τριπλάσια χρηματοδότηση 
κάποιων από το κράτος εις βάρος κάποιων άλλων. 
Αυτά είναι όσα προσπάθησε να κρύψει η «συντηρη-
τική ριζοσπαστικότητα» των προνομιούχων. Αυτές 
είναι οι αλλαγές που προσπάθησε να καθυστερήσει. 
Αυτά τα προνόμια που προσπάθησε να καμουφλάρει 
με τις ηρωικές κορόνες για «κοινωνική γενοκτονία» 
και «τιμωρητική λιτότητα». 

Κι αυτά προσπαθεί ακόμα να προασπίσει η οπισθο-
φυλακή του συστήματος που ετοιμάζεται να επιβάλει 
άλλο ένα μνημόνιο γεμάτο φόρους. Πρώτη φορά αρι-
στερό αυτή τη φορά, εξίσου αδιέξοδο. 

Τώρα που κανείς απατεώνας δεν θα μπορεί να κρυ-
φτεί πίσω από κραυγές και κατάρες για τα «μνημόνια 
και τους νεοφιλελεύθερους», υπάρχει μια ελπίδα να 
ακουστούν οι προοδευτικές φωνές που θα απαντή-
σουν στο «δεν υπάρχει άλλος τρόπος εκτός των μνη-
μονίων» που λένε τώρα όλοι μαζί, παλιοί και νέοι 
μνημονιακοί. Τα μνημόνια, οι συμφωνίες χρηματο-
δότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, ήταν 
σωτήρια. Το τι πολιτική εφαρμόζεται όμως για να 
επιτευχθούν οι στόχοι, δηλαδή η βιώσιμη ανάπτυξη 
χωρίς δανεικά, ήταν πάντα δική μας δουλειά. Κι αυτό 
το έκρυβαν όλοι γιατί μόνο φόρους ήξεραν να βάζουν 
και μειώσεις συντάξεων για να χρηματοδοτήσουν το 
κομματικό τους κράτος, ο καθένας το δικό του. Κα-
τηγορώντας συγχρόνως ως «φιλομνημονιακούς» ό-
σους έλεγαν ότι η ελληνική οικονομία δεν μπορεί πια 
να συντηρήσει κανένα κομματικό κράτος. A
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Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, 

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

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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Θερινό σινεµά στο Κολωνάκι. 

Αρχίζει το έργο µε το σήµα της 

Παραµάουντ. Από την πίσω θέση 

ακούγεται ηλικιωµένη κυρία 

να λέει στη φίλη της:

-Μα αυτό το έργο το έχω ξαναδεί.

-Όχι καλέ, ρεκλάµες είναι.

(Ç°õèîáÝáÈ, ºïìöîÀëé, ªÀââáôï âòÀäù)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com

ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΩ
Βρέθηκε νερό στον Άρη.

SUSHI BAR
Τα νέα frozen yogurt.

ΕΝΑ ΚΑΛΑΙΣΘΗΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 
Λέγεται «Στέγη» και το έβγαλε η Στέγη Γραµµά-

των για το φετινό της πρόγραµµα. 
Φωτογραφίσεις επιπέδου «Vanity Fair», τέλειο 

καθαρό lay out, χαίρεσαι να το χαζεύεις.   

ΤWEET ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ
«Τόσο πολλοί άνθρωποι, τόσο λίγα γιαούρτια»

(@sharkazω)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΖΩΩΝ
Κυριακή 4/10 γιορτάζουµε οµαδικώς!

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
Πότε θα ξυριστούν οι hipsters να δούµε 
πόσοι ταλιµπάν έχουν µπουκάρει µέσα.

ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ 
«Άνδρας 40άρης, ορθόδοξος χριστιανός, πατέρας 

2 παιδιών (17 και 7 ετών), εν διαστάσει, ζητά γυ-
ναίκα ορθόδοξη χριστιανή, χωρίς να εµπλέκεται 

σε αιρέσεις και χωρίς δυνατότητα να κάνει παιδιά, 
µε σκοπό και µόνο το γάµο, για να περάσουν την 

υπόλοιπη ζωή τους. Αποκλείονται τα ονόµατα 
Μαρία, ∆έσποινα, Ζωή, Πηγή, Παναγιώτα και τα 
παράγωγα από το όνοµα της Υπεραγίας Θεοτό-

κου. Αποκλείονται γυναίκες που έχουν καταγωγή 
πάνω από τη Θεσ/νικη και κάτω από την Αθήνα».

(Μικρή αγγελία στα συνοικέσια)

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ FACEBOOK
Έπεσε το fb για 40 λεπτά το βράδυ της 
περασµένης ∆ευτέρας. Αύξηση των 
γεννήσεων σε 9 µήνες από τώρα.

«Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
Ο Καρβέλας σε οίστρο. Να περάσει 
το επόµενο παρατράγουδο.

ΦΟΛΚΣΒΑΓΚΕΝ
Μας ξενέρωσε.

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ 
Όλα άστραφταν στις ερωτήσεις που του έκανε, 
σαν λουτροκαµπινές!
(στη συνέντευξη του Βασίλη Λεβέντη)

ΤΣΙΠΡΑΣ 
Χάλια η πρώτη φορά στα αγγλικά.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ Ν.Δ.
Ούτε στα Γκράµι δεν κατεβάζουν 
τόσους υποψήφιους.

ΝΕΑ ΒΟΥΛΗ
Η Ζωή εν τάφω!

ΜΕΤΕΟ 2015
Έχετε προσέξει ότι η αφρικάνικη σκόνη δίνει 
τη θέση της σε µικρούς τυφώνες, ε;

ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ
Συνελήφθη κι αυτός. Κλαίνε και οδύρονται 
τα Prada στην ντουλάπα.

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

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 ένδει-

ξη “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 λεπτο-

µέρειες των φωτογραφιών 
(χρονολογία, τοποθεσία, 

πρόσωπα).

i

ΗΡΩ∆ΕΙΟ Στο εξώφυλλο του προγράµµατος 
της παράστασης «Αίας», κάτω από 

το όνοµα του ήρωα αναγράφεται µε 
µικρά γράµµατα η αγγλική του 

µετάφραση «Ajax». Κυρία, βλέποντας 

το πρόγραµµα, λέει στην κολλητή της:
«∆ες! Το Άζαξ είναι χορηγός στην παράσταση».(ªÀââáôï âòÀäù)

«Καθάρισα χτες το 

αυτοκίνητο… Ε, ρε φίλε, πόσες 

σοκολάτες έχω φάει;»

(¢àï îåáòÛ÷ ëïðÛìå÷ óùîïíéìïàî, âòÀäù 

ÆåôÀòôè÷, ïäÞ÷ ÆáîôÀìïù, ÁÛá ªíàòîè)

Αστυνοµικό τµήµα Νέας 

Φιλαδέλφειας, ουρά διαβατηρίων. 

∆ύο κοπέλες µε το ίδιο επώνυµο 

(µάλλον αδερφές) προβληµατίζο-

νται για το πώς θα φύγουν από τη 

χώρα, αν κλείσουν τα σύνορα.

-Εγώ έχω βρει. Έστειλα µέιλ στον 

Νικολά να µε παντρευτεί για την 

υπηκοότητα αν χρειαστεί, 

και είπε ναι.

-Α, όχι, εγώ θέλω να παντρευτώ 

από έρωτα.

(ÁÛá ¼éìáäÛìæåéá, ¦Ûíðôè ðòöÝ)

Εκείνος: Κοπελιά, έχεις ένα τσιγάρο;
Εκείνη: Όχι, δεν καπνίζω.Εκείνος: Μια κούκλα είσαι.

Εκείνη: Είδες τι κάνει η υγιεινή ζωή;
(°çÝïù ¢èíèôòÝïù, ¾ùòòÜ, ÆòÝôè íåóèíÛòé)

αυτοκίνητο… Ε, ρε φίλε, πόσες 

Φιλαδέλφειας, ουρά διαβατηρίων. 
ÆÃ ¶¥¿¼Ë¤¤Ã »°ª 
Αυτή την εβδοµάδα το σχεδιάζει ο 
Αλέκος Παπαδάτος. Γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη το 1959. Από µικρός 
σκιτσάριζε και αγαπούσε τα κόµικ, 
τις γελοιογραφίες και τα κινούµενα 
σχέδια. Μαθήτευσε στο Παρίσι, ό-
που από τα µέσα του ’80 άρχισε να 
ασχολείται επαγγελµατικά µε τα κό-
µικ και το Animation. Από το ’90 στην 
Αθήνα, δίδαξε κινούµενο σχέδιο και 
εργάστηκε σε διεθνείς και ελληνικές 
παραγωγές Animation, σκηνοθετώ-
ντας, ανιµάροντας και σχεδιάζοντας 
χαρακτήρες. Είναι, ως σκιτσογράφος, 
ο συνδηµιουργός του graphic novel 
«Logicomix», έχει δηµιουργήσει µαθή-
µατα µε µορφή comic για ένα κέντρο 
διαδικτυακής µάθησης για φτωχά 
παιδιά της Αµερικής. Τον Σεπτέµβριο 
του 2015 κυκλοφόρησε (µαζί µε τους 
Annie Di Donna και Aβραάµ Κάουα) 
στην Αµερική το δεύτερο graphic 
novel µε τίτλο «Democracy» από τις 
εκδόσεις Bloomsbury, ενώ στα ελ-
ληνικά η «∆ηµοκρατία» κυκλοφορεί 
2/10 από τις εκδόσεις Ίκαρος. 

Οικογένεια Λεβέντη, Άγιος Ιωάννης Πηλίου 
1995 - 2014 

«Μήπως έχετε ένα τσιγάρο;»
(ºùòÝá íå ðéôúÀíå÷ óôé÷ 7.30 ôï ðòöÝ, óôï äòÞíï, 

úèôÀåé áðÞ ôïù÷ ðåòáóôéëïà÷ ôóéçÀòá. 
»åóïçåÝöî, »áòïàóé, ¢åùôÛòá ðòöÝ)
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TA TWEETS TOY Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για την κατάργηση της υποχρεωτικής 
ανακίνησης, πριν από τη χρήση, στα ροφήματα)

(17 ΣυμπεραΣματα ενοΣ κριΣιμου καλοκαιριου)

Καμιά επίσκεψη Έλλη-

να πρωθυπουργού στην 

Αμερική δεν είναι πλήρης, 

χωρίς μια μαντινάδα να πε-

ριγράφει τη γενναιότητα με 

την οποία αντέδρασε όταν 

τον χτύπησε ο Αμερικανός 

Πρόεδρος στην πλάτη.

● Γιάννη Σμαραγδή, λεί-

πεις...

Αν οι Έλληνες είχαν 

όντως κατοικήσει πρώτοι 

τον Άρη, όπως ισχυριζόταν 

ο Δημοσθένης Λιακό-

πουλος, τότε δίπλα στα 

υπολείμματα θαλασσινού 

νερού που ανακάλυψε η 

NASA δεν θα έπρεπε να 

υπάρχουν και υπολείμματα 

αυθαίρετων εξοχικών;

Αρκεί ο συνολικός 
χρόνος απασχόλησης του 

πρωθυπουργού με ΟΗΕ, 

Κλίντον, Ομπάμα κ.ο.κ., να 

μην υπερβεί τις 17 ώρες, 

γιατί θα έχουμε πάλι θέμα...

Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώ-
νυμος, έξαλλος με τη Σία 

Αναγνωστοπούλου του 

Υπουργείου Παιδείας, που 

διευκολύνει την απαλλαγή 

από το μάθημα των Θρη-

σκευτικών, συμβουλεύει 

«οι Έλληνες επιτέλους να 

σοβαρευτούμε και να μην 

ακούμε τις ανοησίες του 

ενός και του άλλου» και μας 

παρέπεμψε στο Σύνταγμα.

● Βέβαια, θα ήταν πιο πει-

στικός, αν επαναλάμβανε 

την ίδια συμβουλή και την 

ίδια ακριβώς παραπομπή 

κάθε φορά που μιλάει και ο 

Σεραφείμ Πειραιώς.

Το πρόβλημα με τις 

εσωκομματικές εκλογές: 

Αυτοί που ψηφίζουν έτσι 

κι αλλιώς Νέα Δημοκρατία 

καλούνται να διαλέξουν 

αυτόν που μοιάζει λιγότε-

ρο με νεοδημοκράτη, ώστε 

να κάνει και αυτούς που 

δεν ψηφίζουν Νέα Δημο-

κρατία να την ψηφίσουν…

● …την ίδια στιγμή που οι 

υποψήφιοι που υποτίθεται 

ότι θα κάνουν και αυτούς που 

δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρα-

τία να την ψηφίσουν, πρέπει 

να δείχνουν όσο μπορούν 

περισσότερο «νεοδημοκρά-

τες», αφού από τις ψήφους 

των «νεοδημοκρατών» 

εξαρτάται η εκλογή τους.

Άνοιξε, λέει, το Ποσειδώ-

νιο ο Πάνος Καμμένος για 

να γιορτάσει την είσοδό του 

στη Βουλή το βράδυ των 

εκλογών με Πλούταρχο.

● Να δεις που, τελικά, 

αυτά που πετούν στο σήμα 

των Ανεξάρτητων Ελλήνων 

δεν είναι γλάροι, όπως 

νομίζαμε. Γαρίφαλα είναι.

Άσχετο, αλλά πώς οι Έλ-

ληνες πρωθυπουργοί περι-

μένουν να κατανοήσουν το 

μεταναστευτικό, όταν δεν 

μπορούν να καταλάβουν τι 

Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας 
Αυτοί που προτείνουν την 
επαναφορά του Κώστα Κα-
ραμανλή στην προεδρία της 
Νέας Δημοκρατίας είναι 
εκείνοι που είχαν διοριστεί 
παλιά επί πρωθυπουργίας 
του και τώρα βγάζουν την 
υποχρέωση ή εκείνοι που 
δεν πρόλαβαν να διορι-
στούν και τώρα ελπίζουν 
ότι ήρθε η σειρά τους;

Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας Νο2 
Καλά, ο Πάνος Καμμένος 
δεν νιώθει εκνευρισμένος 
τώρα που, όπως φάνηκε, ο 
βουλευτής του, Δημήτρης 
Καμμένος, του είπε ψέματα 
ότι του χάκαραν το λογα-
ριασμό στο Τwitter; 

Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας Νο3 
Δηλαδή, αν ο Άδωνις Γε-
ωργιάδης γίνει πρόεδρος 
της Ν.Δ. θα αντέξει να μην 
εμφανίζεται κάθε μέρα 
στην τηλεόραση; 

Θα επρεπε Να υπαρχει 
μια λέξη για...
«Φαναρέκταση» Οι δια-
τάσεις λαιμού που αναγκά-
ζεται να κάνει ένας οδηγός, 
όταν έχει σταματήσει σε 
σημείο όπου δεν βλέπει το 
φανάρι, προκειμένου να 
αποκτήσει μια μίνιμουμ 
οπτική επαφή και να δει 
πότε ανάβει το πράσινο.

η μεταφραση

 της εβδομάδας

τΗ
Καλά, ο Πάνος Καμμένος 
δεν νιώθει εκνευρισμένος 
τώρα που, όπως φάνηκε, ο 
βουλευτής του, Δημήτρης 
Καμμένος, του είπε ψέματα 
ότι του χάκαραν το λογα-
ριασμό στο Τwitter; 

Η (πραγματικ
τΗ

Η «ΣΤΑΥΡΟΥΛΟΞΟΥΛΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΗ
Φαίνεται ότι η «Τιτανομαχία» στο Υπουργείο Παιδείας ανάμεσα στους «άπιστους» αμφισβητίες της διδασκαλίας των 

Θρησκευτικών και την ευσεβή «συνομιλήτρια» του Αγίου Εφραίμ, Σταυρούλα Ξουλίδου, έληξε και μάλιστα σχετικά 

σύντομα.  Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, μάλλον οδηγημένη από τον Άγιο Εφραίμ, άργησε να υπο-

βάλει την υποψηφιότητά της στις εκλογές, ώστε να ανταμειφθεί με αυτή την κρίσιμη θέση στο Υπουργείο Παιδείας 

όπου επρόκειτο να κάνει ένα πολύ πιο σημαντικό έργο: Να επαναφέρει τον υπουργό Παιδείας στον ίσιο δρόμο! 

Έτσι, πάντα καθοδηγούμενη από το όραμα του Αγίου Εφραίμ (ο οποίος πιθανότατα τη βοήθησε και να εντοπίσει τις 

ανθελληνικές μεθόδους της παγκοσμιοποίησης ώστε να τις καταγγείλει στη διατριβή της), άρχισε σιγά-σιγά να κα-

ταλαμβάνει όχι μόνο το σώμα (όπως φαίνεται στη φωτογραφία), αλλά και το πνεύμα του υπουργού.  

Νίκος 
Νικολόπουλος 
«...η συμμετοχή μου 

στην κυβέρνηση θα 

ερέθιζε αρνητικά 

τον πρωθυπουργό 

του Λουξεμβούργου 

λόγω του γνωστού 

τιτιβίσματος, του 

ατυχούς, που είχα 

κάνει στο παρελθόν».  

Μετάφραση Εγώ είμαι 

ικανότατος, αλλά με 

πολεμάνε μπαμπέσικα 

τα gay κυκλώματα…

απανθρωπη θεση εργασίασ τησ εβδομαδασαποθεωτές των υποψηφίων προέδρωντης Ν.δ. στα social media
social media

λένε οι πρόσφυγες...

● ...αφού οι περισσότεροι 

μιλάνε καλύτερα αγγλικά 

από τους πρωθυπουργούς;

Κι όμως, το πραγματικό 
υπαρξιακό δίλημμα του 

σωστού νεοδημοκράτη 

δεν είναι ανάμεσα στους 

υποψήφιους αλλά στις 

γυναίκες τους. 

● Δηλαδή, θα διαλέξει ένα 

κόμμα με πρώτη κυρία κά-

ποια που ασχολείται με τις 

τέχνες και τη γιόγκα, όπως 

η Ευγενία Μανωλίδου… 

● ...ή κάποια που θυμίζει 

τις ένδοξες στιγμές του 

Ντέιβιντ Μπάουι, από τη 

δεκαετία του ' 70, όπως η 

κυρία Πατούλη; A



citizen
Του ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ

ο σπίτι που γεννήθηκα, στη Θεσσαλονίκη, αγοράστηκε από τον 
πατέρα μου στα μέσα των 50s. Tο πήρε από τα απομεινάρια της 
ισραηλίτικης κοινότητας. Οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες κομμα-

τιάστηκαν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Όταν ο πατέρας γκρέμιζε το 
σπίτι για να σηκώσει πολυκατοικία, περνούσε τις μέρες του αγκαλιά με 
τον εκσκαφέα. Και αν ο Εβραίος είχε θάψει λίρες; Τίποτα. Ο Εβραίος δεν 
είχε βρει τάφο για τον εαυτό του, θα έβρισκε για τις λίρες; Τα παιδικά 
μου παιχνίδια, στα 70s, κύλησαν ανάμεσα σε ερειπωμένα σπίτια στην 
περιοχή του Γ΄ Σώματος Στρατού, στις παρυφές της Τούμπας. Παίζαμε 
στα χαλάσματα, μέχρι που κάποιος φύτευε μία πινακίδα με πωλήσεις 
διαμερισμάτων. Κανένα πρόβλημα. Πηγαίναμε πιο κάτω. Σπίτια με 
στοιχειά και τρομακτικά υπόγεια. Ποντίκια είναι αυτά που ακούγονται 
ή φίδια; Ερείπια που έστεκαν ακόμα. Σαν στόματα με λίγα δόντια. Ένας 
μπουφές στο τρύπιο πάτωμα, μία σκισμένη πολυθρόνα, ένα κρεβάτι με 
τρία πόδια. Κάποια γιαγιά από απέναντι έλεγε ότι το σπίτι ήταν Εβραί-
ου. Το διπλανό ίσως να ήταν και Τούρκου, δεν θυμόταν. Στα 70s είχαν 
περάσει μόλις εξήντα χρόνια από την ενσωμάτωση της πόλης στην Ελ-
λάδα. Οι παππούδες των φίλων μου είχαν γεννηθεί Οθωμανοί υπήκοοι. 
Μερικοί είχαν υπηρετήσει και στον οθωμανικό στρατό. Στην Τούμπα 
άκουγα ιστορίες από ανθρώπους που έλεγαν πως είχαν δει το πρώτο 
ματς του ΠΑΟΚ. Στα επίσημα υπήρχαν θέσεις για τα ιδρυτικά μέλη του 
συλλόγου. Είχε τόσες ιστορίες να πει η Θεσσαλονίκη, που έβλεπες τα 
ίχνη τους στο χώμα στις αλάνες. Δεν τα σήκωνε ο Βαρδάρης, δεν τα 
ξέπλενε η βροχή. Όμως κανένας δεν μιλούσε για τους Εβραίους. Κανέ-
νας. Οι δάσκαλοι στο Δημοτικό είχαν νιάτα φαγωμένα από τον πόλεμο. 
Tόσα γράμματα, όμως ούτε λέξη για τους Εβραίους. Πρέπει να ήταν στο 
Πανεπιστήμιο όταν έμαθα ότι βαδίζω πάνω στα εβραϊκά μνήματα. Και 
άνοιξα βιβλία για να γνωρίσω τη μνήμη που ήταν πάντα εκεί, γύρω μου, 
σαν βουβό φάντασμα. Χρειάστηκαν δεκαετίες μέχρι η Θεσσαλονίκη να 
μιλήσει πάλι για τα χαμένα παιδιά της. Για να ανοίξει μία ρωγμή στη συ-
νωμοσία της ντροπής, στην ιστορική ομερτά ολόκληρης πόλης. 

πρεπε να πάει 1986 για να στηθεί ένα μνημείο κάπου μακριά από 
το κέντρο της πόλης, πάντα κοντά στα καθάρματα που το βε-
βήλωναν. Οι τοπικές αρχές παρέστησαν στα εγκαίνια εμφανώς 

αμήχανες. Είκοσι χρόνια μετά, όταν ο ιστορικός Μαρκ Μαζάουερ περιέ-
γραψε πώς οι αρχές της πόλης και, φυσικά, οι χριστιανοί «προύχοντες» 
συνεργάστηκαν με τους ναζί ή συμμετείχαν στο πλιάτσικο των εβραϊ-
κών περιουσιών, μόνο που δεν άναψε πυρά για το βιβλίο του. Βλέπετε, 
η ντροπή για όσα συνέβησαν, πάει και κρύβεται πίσω από τον «έμφυτο» 
αντισημιτισμό που ευδοκιμεί στην Ελλάδα. Όχι, δεν ήταν όλοι σαν τον 
αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό και τον αστυνομικό διευθυντή Αθηνών, τον 
Άγγελο Εβερτ, που έπαιξαν τα κεφάλια τους για να διασώσουν Εβραίους. 
Αυτοί είναι μπαλώματα ενός μύθου που μπάζει από παντού. Οι εβραϊκές 
περιουσίες, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, λεηλατήθηκαν σαν αποφάγια που 
πετάχτηκαν στα σκυλιά. Το νεκροταφείο ξηλώθηκε από τους ναζί και 
μετά μπαζώθηκε από τους χριστιανούς. Και εκείνοι οι λίγοι που γύρισαν 
από τα στρατόπεδα, βρήκαν χαμένο βιος, καρδιές και πόρτες ερμητικά 
κλειστές. Βρήκαν άλλους μέσα στα καταστήματά τους, ξένα χνώτα μέσα 
στα σπίτια τους. Α, ναι, έγιναν ειδικοί νόμοι που πρόσφεραν βοήθεια και 
μέριμνα. Σαν να μην εφαρμόστηκαν ποτέ, λες και τους κουβαλούσαν 
χελώνες στην πλάτη. Και όμως, με φωτεινή εξαίρεση τον Μπουτάρη, 
κανένας άρχοντας δεν έπεσε στα γόνατα για να ζητήσει συγγνώμη, 
να ξεπλύνει με λίγα δάκρυα μία γωνίτσα της ντροπής. Και τώρα να, ε-
βδομήντα χρόνια μετά, λες και δεν χάσαμε 50.000 συμπατριώτες μας, 
ακούς τους Καμμένους να λένε ότι οι Εβραίοι δεν πληρώνουν φόρους ή 
να κάνουν αστειάκια με τον τόπο του μαρτυρίου. Στέλνουμε στη Βουλή 
αρνητές του ολοκαυτώματος και χιλιάδες από μας επιβραβεύουν, επι-
κροτούν και αναπαράγουν τον αντισημιτισμό. Συγγνώμη, πατριώτες, 
έχω πρόβλημα. Και θέλω να σας στείλω εκεί που η χριστιανική σας ψυ-
χή τρέμει μη βρεθεί. Στο διάολο. ●
➜ giannakidis@protagon.gr

Hey Jew
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Το γύρισμα της σελίδας
Της Μιλένας αποςτολακη

Αν τότε είχε δεχτεί ο…
Του ανΔΡέα παππα

Ήταν καλοκαίρι του 2009 όταν ο Κώστας 
Καραμανλής συνειδητοποίησε ότι η χώρα 
βρισκόταν λίγα βήματα πριν από τη χρε-
οκοπία. Τα περιθώρια δανεισμού από τις 
αγορές έτειναν να εξαντληθούν, αφού 
βέβαια προηγουμένως ο Προκόπης είχε 
διορίσει ή μονιμοποιήσει στο δημόσιο πε-
ρίπου όποιον μιλούσε ελληνικά.

ορυβημένος ο Καραμανλής απευθύν-
θηκε τότε στον Γιώργο Παπανδρέου 
(ΓΑΠ), ζητώντας του να διαμορφώσουν 
από κοινού ένα πρόγραμμα οικονομι-

κής σωτηρίας της χώρας και, ενδεχομένως, να 
συγκυβερνήσουν. Ο ΓΑΠ αρνήθηκε, σίγουρος 
ότι έρχεται σύντομα η ώρα του – αυτό, άλλωστε, 
έδειχναν οι δημοσκοπήσεις. 
Τότε, ο Καραμανλής έκανε κάτι αρκετά ασυνήθι-
στο, αν όχι πρωτοφανές σε παγκόσμιο επίπεδο: 
προκήρυξε εκλογές προκειμένου να… τις χάσει, 
και έτσι να «την κάνει» πριν έρθει αντιμέτωπος 
με το φάντασμα της χρεοκοπίας – την άνοιξη του 
2010 δεν θα υπήρχαν χρήματα ούτε για μισθούς 
και συντάξεις.
Οι αμαρτίες του ελληνικού πολιτικού συστήματος 
(υπερτροφικό δημόσιο προκειμένου να εξυπηρε-
τούνται πελατειακές ανάγκες, αλόγιστος δανει-
σμός, και μάλιστα με τα δανεικά να διοχετεύονται 
στην κατανάλωση και όχι σε παραγωγικές επενδύ-
σεις και αναδιαρθρώσεις κ.ά.) ξεκινούν ασφαλώς 
από πολύ παλιότερα. Δεν υπάρχει, όμως, αμφιβο-
λία ότι η καταβαράθρωση της οικονομίας ήταν κα-
τεξοχήν έργο της πενταετίας του Καραμανλή του 
Μικρού (2004-2009), όταν, μεταξύ άλλων, το δημό-
σιο χρέος εκτινάχθηκε από 185 σε 298 δισ. ευρώ 
και οι δημόσιες δαπάνες από 20,5 σε 59(!) δισ.
Για να επανέλθω όμως στη σύντομη αυτή πολιτική 
αναδρομή, ο ΓΑΠ έτρεξε ενθουσιασμένος να πά-
ρει την μπάλα της διακυβέρνησης της χώρας, που 
του πρόσφερε ο Καραμανλής – χωρίς, βέβαια να 
κοιτάξει στο κάτω μέρος της μπάλας, όπου σιγό-
καιγε ένα μικρό φυτίλι, όπως γίνεται στα καρτούν. 
Μάλιστα, ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός του, ώστε 
διαβεβαίωνε ότι «λεφτά υπάρχουν» και έσπευ-
δε να συμπεριλάβει στην πρώτη κυβέρνησή του 
οικογενειακούς γνωστούς και φίλους, αλλά και 
αρειμάνιες παλαιοπασοκικές φιγούρες όπως τη 
Λούκα Κατσέλη, η οποία, ως υπουργός Οικονομι-
κών είχε τη φαεινή ιδέα στα τέλη του 2009 να δο-
θούν αυξήσεις(!) στους δημοσίους υπαλλήλους. 
Όλα αυτά, μάλιστα, στο όνομα ενός κακοχωνεμέ-
νου και ψευδεπίγραφου «κεϊνσιανισμού» (α, ρε 
κατακαημένε Κέινς, πόσα και πόσα ανοσιουργή-
ματα έχουν διαπραχθεί στ’ όνομά σου!).
Σύντομα, βέβαια, ο ΓΑΠ βρέθηκε μπροστά στο, 
έτσι ή αλλιώς, προβλεπόμενο αδιέξοδο. Υπέγρα-
ψε έτσι, περίπου άρον άρον, την πρώτη δανειακή 
σύμβαση (μνημόνιο). Γνωστά πράγματα αυτά, ας 
μη μακρηγορώ. Στο διάστημα που ακολούθησε, 
η Νέα Δημοκρατία, με αρχηγό πλέον τον Σαμαρά, 
κήρυξε αντιμνημονιακό ανένδοτο αγώνα, κατά τις 
«λαμπρότερες» παραδόσεις της ελληνικής πολι-
τικής ζωής που θέλουν την αντιπολίτευση να λέει 
«όχι» σε όλα. Και να Ζάππειο 1, και να Ζάππειο 2, και 

να, και να, και να.. Γνωστά κι αυτά, ας μην επιμείνω.
Το καλοκαίρι του 2011, βλέποντας ότι το πράγμα 
«δεν βγαίνει πέρα», ο ΓΑΠ πρότεινε, αυτός τώρα, 
στον Σαμαρά να συγκυβερνήσουν. Ο Σαμαράς α-
πέρριψε ασυζητητί την πρόταση, βέβαιος ότι είχε 
τις λύσεις ώστε να κυβερνήσει χωρίς μνημόνιο 
και να οδηγήσει τη χώρα στην ανάπτυξη (sic). Με 
τούτα και μ’ εκείνα, ο Παπανδρέου εξαερώθηκε 
και, έστω και με κάποια καθυστέρηση, ο Σαμαράς 
κατάφερε τελικά να οδηγήσει τη χώρα σε εκλο-
γές, όπως επιθυμούσε. Μάλιστα, μετά την ψυχρο-
λουσία του Μαΐου 2012, όταν η Ν.Δ. έφτασε στο 
ιστορικό χαμηλό του 18,7%, κατάφερε με δεύτε-
ρες εκλογές να γίνει επιτέλους πρωθυπουργός, 
έστω και επικεφαλής κυβέρνησης συνεργασίας 
με το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ. Και βέβαια, ως πρωθυ-
πουργός, ο Σαμαράς ξέχασε τα Ζάππεια και άλλα 
ελαφρολαϊκά παρόμοια και έσπευσε να υπογρά-
ψει νέο μνημόνιο προκειμένου να αποφευχθούν 
τα χειρότερα.
Φτάσαμε έτσι στις αρχές του 2015 όπου, με τη 
βοήθεια κυρίως του θλιβερού Κουβέλη, ο ΣΥΡΙΖΑ 
πέτυχε αυτό ακριβώς που επιδίωκε: εκλογές εδώ 
και τώρα, χωρίς καν να περιμένει να ολοκληρώ-
σουν οι άλλοι τη λεγόμενη «βρώμικη δουλειά» ώ-
στε να έρθει στα πράγματα με πιο ομαλό το πεδίο 
και πιο ξεκαθαρισμένο το περιβάλλον. Ακολούθη-
σαν επτά μήνες «έτσι, χωρίς πρόγραμμα», με μια 
κυβέρνηση ανίκανων, ιδεοληπτικών, δραχμιστών 
και άλλων, μια κυβέρνηση που δεν ήξερε πού πα-
τάει και πού πηγαίνει. Γνωστά κι αυτά, ας μην επα-
νέρχομαι. Και βέβαια, και πάλι για να αποφευχθεί 
η άτακτη χρεοκοπία, δεν υπήρχε άλλος δρόμος 
από την υπογραφή τρίτου μνημονίου, αφού βέ-
βαια πρώτα η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου είχε 
φεσώσει τη χώρα περίπου 50 δισ. ακόμα.
Ωστόσο, όταν προτάθηκε στον Τσίπρα, από διά-
φορες πλευρές και όχι μόνον από τη Νέα Δημο-
κρατία, να σχηματιστεί κυβέρνηση ευρύτερης 
πολιτικής σύνθεσης προκειμένου να αντιμετω-
πιστούν τα δυσθεώρητα προβλήματα, είπε κι 
εκείνος «όχι», προτιμώντας να διατηρήσει τον 
αποκλειστικό έλεγχο του κράτους, μαζί με τους 
πειθήνιους όσο και γραφικούς συμμάχους του.
Συμπέρασμα αλλά και ηθικόν επιμύθιον: αν το 
2009 ο ΓΑΠ είχε δεχτεί την πρόταση του Καραμαν-
λή, αν το 2011 ο Σαμαράς είχε δεχτεί την πρόταση 
του ΓΑΠ, αν τον Ιανουάριο ο Τσίπρας δεν βιαζόταν 
τόσο ή αν τον Αύγουστο είχε δεχτεί να σχηματί-
σει κυβέρνηση ευρύτερης βάσης, πιθανότατα η 
χώρα να μη βρισκόταν σήμερα στην απελπιστική 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Γιατί, ας μην 
έχουμε αυταπάτες: απελπιστική είναι η κατάστα-
ση στην οποία βρισκόμαστε και ο κίνδυνος για τα 
χειρότερα πολύ απέχει από να έχει περάσει.
Σε αντιδιαστολή με όλες τις άλλες χώρες που υ-
πέγραψαν μνημόνια, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε 
φάση όχι μόνον ανάκαμψης αλλά και ανάπτυξης, 
εμείς κυνηγάμε επί έξι χρόνια την ουρά μας, με 
τον κάθε πολιτικό αρχηγό να θεωρεί ότι αυτός, 
και μόνον αυτός, έχει τις λύσεις ώστε να βγει η 
χώρα από την κρίση. Εμένα μού λες….  A

Το 1916, λίγο μετά την έναρξη του εθνικού 
διχασμού, υπήρχαν στην Ελλάδα δύο 
κράτη. Το κράτος των Αθηνών καθοδη-
γούμενο από το παλάτι και το κράτος της 
Θεσσαλονίκης με επικεφαλής την τριαν-
δρία του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο γεω-
γραφικός και διοικητικός αυτός διχασμός 
ήταν ασφαλώς βαθύτατα πολιτικός και 
αντανακλούσε κοινωνικές διεργασίες και 
διαιρέσεις της εποχής, όπως συμβαίνει σε 
κάθε ταραγμένη ιστορική περίοδο.

ι αντιστοιχίες της περιόδου του ε-
θνικού διχασμού με την εποχή μας 
είναι μεγάλες και αρκετά προφανείς. 
Και τότε όπως και τώρα υπήρχαν δύο 

Ελλάδες που συγκρούονταν. Και τότε όπως 
και τώρα υπήρχε μίσος που υπαγόρευε μια 
επικίνδυνα γενικευμένη μισαλλοδοξία αλλά 
και  μεμονωμένες εγκληματικές ενέργειες. 
Και τότε όπως και τώρα υπήρχαν συλλογικές 
μυθοπλασίες που τροφοδοτούσαν σενάρια 
διεθνών συνωμοσιών εις βάρος του λαού και 
του έθνους.
Σήμερα στη χώρα μας πολλοί 
συμπολίτες μας πιστεύουν ότι 
η δοκιμασία του ελληνικού λα-
ού οφείλεται στη φαυλότητα 
του πολιτικού συστήματος, την 
οποία φοβάμαι ότι καταδίκασαν 
μόνο  μόλις το ίδιο πολιτικό σύ-
στημα έπαψε να τροφοδοτεί την 
πελατειακή σχέση με τους ψη-
φοφόρους του και σταμάτησε να 
ανακοινώνει πάγιες μικροαυξή-
σεις και ετήσιες προσλήψεις στο 
δημόσιο τομέα. Ο καταλογισμός 
των ευθυνών είναι βαρύς και κα-
θώς οι ανατροπές στις ζωές των 
ανθρώπων είναι δυσβάσταχτες 
το μίσος έρχεται να θολώσει την 
κρίση και να μαυρίσει την ψυχή. Η απελπισία 
είναι μεγάλη και η αίσθηση ότι οι θεωρούμε-
νοι ως υπαίτιοι τιμωρούνται διά της πολιτικής 
εξαφάνισης, του κραξίματος, των γιαουρτω-
μάτων ή κάθε άλλης αποδοκιμασίας βίαιης ή 
μη λειτουργεί ως βάλσαμο, προσωρινό όμως 
και χωρίς αληθινό ιαματικό αποτέλεσμα. 
Το προβαλλόμενο δίπολο ήταν μέχρι σήμερα 
σαφές: μνημόνιο-αντιμνημόνιο, και στην εξέ-
λιξή του παλιό-νέο. Και κάπου πίσω από αυτό 
το δίλημμα συντηρείται ως κρυφή ελπίδα η ε-
πιστροφή στο τρυφηλό παρελθόν, το ίδιο που 
ταυτόχρονα καταγγέλλεται ως διεφθαρμένο 
και φαύλο. Μέσα σε αυτό το διχαστικό τοπίο 
η Χρυσή Αυγή πάτησε πάνω στο επωαζόμενο 
μίσος βγάζοντας τα πιο απάνθρωπα ένστικτα 
στην επιφάνεια με καθοδηγητικά ιδεολογικά 
εργαλεία το φασισμό και το ναζισμό. Στη βάση 
της αντιμνημονιακής «στράτευσης» επιβιώ-
νουν και εκείνοι που με στελέχη που τουιτά-
ρουν από πόρτα σε πόρτα με επιχειρηματο-
λογία υποκόσμου και ιδεολογία ακροδεξιάς, 
συνεργάζονται απολύτως παρά φύση με την 

αριστερή κυβέρνηση. 
Η ψήφιση του τρίτου αριστερού μνημονίου 
και η τρίτη εκλογική αναμέτρηση μετά τις 25 
Ιανουαρίου συνιστούν για το πολιτικό σύστη-
μα, αλλά και για την ελληνική κοινωνία, μια 
αναπόδραστη πραγματικότητα. Τώρα όλοι 
αντιλαμβάνονται, και εκείνοι ακόμα που αμ-
φιβάλλουν θα γνωρίζουν σε λίγες μέρες, ότι 
το μνημόνιο είτε σοσιαλιστικό είτε δεξιό είτε 
αριστερό είτε παλιό είτε νέο είναι το ίδιο οδυ-
νηρό. Όλοι θα ξέρουν ότι ανεξάρτητα από το 
πόσες ώρες  διαπραγματεύτηκαν, πάλαιψαν 
ή μάτωσαν οι εκάστοτε κυβερνώντες, το απο-
τέλεσμα έχει την ίδια δομή και περιεχόμενο, 
για να μην επισημάνουμε μια δυστυχώς αδιά-
ψευστη πραγματικότητα: όσο περισσότερες 
ώρες και μήνες καθυστερούσε η διαπραγμά-
τευση τόσο πιο βαρύ ήταν το αποτέλεσμα για 
τους πολίτες.
Μετά την πλάνη, συγγνωστή ή ασύγγνωστη, 
μετά την οργή και το θυμό, μετά ακόμη και από 
το μίσος, για εκείνους τουλάχιστον που έχουν 
δημοκρατική συνείδηση και αντανακλαστικά 
ανθρωπιάς, θα έρθει η ώρα της αλήθειας.

Και είναι αυτή η κρίσιμη ώρα 
που έχει ένα πρώτιστο πρόταγ-
μα, αν θέλουμε αυτή η χώρα να 
βγει απο το σκοτάδι της κρίσης 
στο ξέφωτο της κανονικότητας. 
Αναφέρομαι στην εγκατάλειψη 
της στρατηγικής και του δόγμα-
τος του διχασμού. Μέχρι σήμερα 
τα τελευταία χρόνια οι μισοί είναι 
προδότες και γερμανοτσολιάδες 
και οι άλλοι μισοί αντιστασιακοί 
και πατριώτες. Οι μισοί κλέφτες 
και διαπλεκόμενοι και οι άλλοι 
μισοί αρχάγγελοι της κάθαρσης. 
Οι μισοί υπηρέτες συμφερόντων 
και οι άλλοι μισοί παιδιά του λα-
ού. Ο κατάλογος δεν έχει τέλος, 

αλλά πρέπει να έχει άμεσα τέλος η τροφοδό-
τησή του όπως και η εύπεπτη αποδοχή του.
Καθώς θα τελειώνουν τα ψέματα η επανεκκί-
νηση της χώρας και η επανέγερση της γονα-
τισμένης κοινωνίας μπορεί να γίνει μόνο από 
εκείνους που θα έρθουν για να ενώσουν. Θα 
γίνει στη βάση και με τη γλώσσα της αλήθειας, 
με όρους σύναψης ενός νέου κοινωνικού 
συμβολαίου και όχι επενδύοντας στο μίσος 
και στο διχασμό. Θα γίνει από εκείνους που 
θα απευθυνθούν σε πολίτες και όχι σε αγανα-
κτισμένους, με την Ελλάδα συνεργαζόμενη 
με τους συμμάχους της και όχι με την Ελλάδα 
να καταγγέλλει τους συμμάχους της ως τοκο-
γλύφους. Θα γίνει με όρους ανασύνταξης της 
χώρας και όχι με ηθικοπλαστική ατζέντα για 
να εξευμενίζεται και να αποπροσανατολίζεται 
ο καθημαγμένος λαός. Είμαστε μπροστά στο 
γύρισμα της σελίδας για τη χώρα μας και πρέ-
πει όλοι να συμβάλουμε ώστε η μετάβαση από 
την πλάνη στην αλήθεια και από το διχασμό 
στην ενότητα να μην αργήσει ακόμη πολύ. A

Πολιτική

Καθώς θα τελειώ-
νουν τα ψέματα 
η επανεΚΚινηςη 

της χώρας μπορει 
να γινει μονο απο 
εΚεινους που θα 

ερθουν για να 
ένώσουν
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Στην τελευταία προεκλογική περίοδο πε-
ρίσσεψαν οι αναφορές στη μετανάστευση 
Ελλήνων επιστημόνων. Όπως και με άλλα 
σοβαρά προβλήματα –με πρώτο αυτό της 
ανεργίας– η συζήτηση εξαντλείται μεταξύ 
καταγγελίας και συγκίνησης, χωρίς να 
ασχολείται κανείς ούτε με τις αιτίες του 
προβλήματος αλλά ούτε και με τρόπους 
αντιμετώπισής του.

λύση του προβλήματος υποτίθεται ότι 
θα ήταν να μπορούν όλοι οι επιστήμο-
νες να βρουν δουλειά στην πατρίδα 
τους, ώστε να μην αναγκάζονται να 

ξενιτεύονται. Όμως, στις περισσότερες επιστη-
μονικές ειδικότητες στη χώρα μας υπάρχει, ανα-
λογικά με τον πληθυσμό, μεγαλύτερος αριθμός 
ενεργών επαγγελματιών σε σχέση με τις υπόλοι-
πες ευρωπαϊκές χώρες.
Ας πάρουμε για παράδειγμα τους γιατρούς. Σύμ-
φωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έχου-
με σχεδόν 62 γιατρούς ανά 10.000 πληθυσμού, 
αναλογικά διπλάσιους από την αντίστοιχη ανα-
λογία των ευρωπαϊκών χωρών, όπου υπάρχουν 
μόλις 33 γιατροί ανά 10.000 άτομα. Λύση, φυσι-
κά, δεν είναι να πάμε σε τριπλάσιους γιατρούς. 
Είναι προφανές ότι η Ελλάδα παράγει πολύ πε-
ρισσότερους πτυχιούχους από όσους χρειάζεται. 
Μάλιστα, οι χώρες υποδοχής των επιστημόνων 
βρίσκουν έτοιμους τους ειδικευμένους επαγ-
γελματίες που τους λείπουν χωρίς να ξοδέψουν 
τίποτε για την εκπαίδευσή τους. Το 
κόστος αυτό το έχει αναλάβει το 
χρεοκοπημένο ελληνικό κράτος, 
το οποίο γέμισε προηγουμένως 
την επικράτεια με πανεπιστήμια και 
ΤΕΙ για να ικανοποιηθούν οι τοπικές 
κοινωνίες στα πλαίσια του πελατει-
ακού συστήματος. 
Αντί το κράτος να ευνοήσει την 
παραγωγική διαδικασία για να 
δημιουργηθούν δουλειές σ την 
επαρχία, υποκαθιστούσε την πα-
ραγωγή με την κατανάλωση που 
έφερναν οι φοιτητές. Μάλιστα, τα 
τελευταία χρόνια πριν την κρίση, 
αλλά και κατά τη διάρκειά της, το 
δημόσιο ξόδευε λεφτά που δεν εί-
χε και χρηματοδοτούσε την ίδρυση 
και λειτουργία των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων από τα δανεικά.
Τον σοκ της χρεοκοπίας δεν ήταν 
ικανό να αλλάξει τις νοοτροπίες 
και τις παθογένειες που οδήγησαν 
στην κρίση. Το 2014 αυτό που έλειπε από την κα-
ταρρέουσα Ελλάδα ήταν η όγδοη Αρχιτεκτονική 
Σχολή, η οποία και ιδρύθηκε στα Γιάννενα. Τότε ο 
πρώην πρόεδρος της Αρχής για την αξιολόγηση 
των πανεπιστημίων καθηγητής Σπ. Αμούργης 
είχε επισημάνει στην εφημερίδα το «Βήμα» (24-
8-14):«Και τι χρειάζεται ένα ακόμη τέτοιο τμήμα 
στη χώρα μας; Στις ΗΠΑ, με πληθυσμό περίπου 
317 εκατομμύρια, το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 
εισήχθησαν 3.700 φοιτητές στις σχολές αρχιτε-
κτονικής. Την ίδια χρονιά εμείς, με 10,5 εκατομ-
μύρια κατοίκους, είχαμε 800 εισακτέους φοιτη-
τές στις αρχιτεκτονικές σχολές· σε μια χώρα με 
τρεις φορές περισσότερους αρχιτέκτονες από 
τη Γαλλία και την Αγγλία».
Αν εμείς επιμένουμε να πληρώνουμε για να βγά-
ζουμε πολλαπλάσιους γιατρούς, δικηγόρους και 
μηχανικούς από όσους χρειάζεται η οικονομία 
μας, δεν μπορούμε να θρηνούμε όταν δεν βρί-
σκουν δουλειά. Αντί για δάκρυα θα ήταν προτι-
μότερο να ξανασκεφτούμε αν θέλουμε, τώρα 

που τελείωσαν τα δανεικά, το κράτος μας να ξο-
δεύει τα χρήματά μας για να προσφέρει δωρεάν 
γιατρούς σε χώρες όπως η Γερμανία.
Ό,τι κι αν κάνουμε, πάντα θα μας περισσεύουν 
επιστήμονες όσο από τα πανεπιστήμια θα απο-
φοιτούν τόσοι πολλοί. Για να απασχοληθεί ένα 
μέρος τους θα πρέπει να επανέλθει η σταθερό-
τητα και να ενισχυθεί το παραγωγικό και εξω-
στρεφές κομμάτι της οικονομίας. Θα πρέπει να 
μπορούμε να πουλάμε περισσότερα προϊόντα 
και υπηρεσίες (όπως ο ιαματικός τουρισμός) σε 
ξένους. Επίσης θα πρέπει να συνδεθούν τα πα-
νεπιστήμια με την παραγωγική διαδικασία, να 
ανοίξουν τα επαγγέλματα και κυρίως να γίνουμε 
ελκυστικοί σε επενδύσεις που θα μειώσουν την 
ανεργία, επιστημόνων και μη. 
Μέχρι τώρα η οργή και τα δάκρυα έδιωξαν δου-
λειές με την πολιτική αστάθεια και την οικονομι-
κή ανασφάλεια που έφεραν. Το δε δημόσιο προ-
τίμησε να μειώνει συνεχώς τα τελευταία χρόνια 
το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (για να 
μπορεί να πληρώνει προνόμια) και έτσι αυξήθη-
κε κι άλλο η ανεργία. Τους τελευταίους μήνες 
αποφασίστηκε η επαναπρόσληψη πελατών του 
συστήματος χωρίς προσόντα (όπως οι σχολικοί 
φύλακες) και υπαλλήλων με βαριά παραπτώμα-
τα (οι λεγόμενοι επίορκοι) τη στιγμή που πάγω-
σαν οι προσλήψεις νέων πτυχιούχων, επιτυχό-
ντων του ΑΣΕΠ. 
Στην Ελλάδα, παρά την ανεργία των πτυχιούχων, 
η ζήτηση για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

είναι τεράστια. Οι οικογένειες θέ-
λουν πάση θυσία τα παιδιά τους να 
σπουδάσουν. Το κράτος –που αλ-
λού περικόπτει απαραίτητες δαπά-
νες– προσφέρει απλόχερα τη δυ-
νατότητα δωρεάν σπουδών ακόμη 
και σε πολύ πλούσιους μαθητές, 
ακόμη και σε μαθητές με κάκιστες 
επιδόσεις. Από τη μία δεν μπορεί 
κανείς να απαγορεύσει στον κα-
θένα να σπουδάσει, αλλά από την 
άλλη δεν μπορεί το χρεοκοπημένο 
κράτος μας να πληρώνει τις σπου-
δές τόσο πολλών.
Παρά τη γενναιοδωρία του κρά-
τους, η ζήτηση για σπουδές δεν κα-
λύπτεται και χιλιάδες νέοι φεύγουν 
για να φοιτήσουν στο εξωτερικό. 
Μια δραστηριότητα που θα μπο-
ρούσε να δημιουργεί εισοδήματα 
και απασχόληση (σε επιστήμονες 
και άλλους) στην Ελλάδα, έχουμε 
την πολυτέλεια να τη στέλνουμε 

αλλού. Αντί να φέρνουμε χρήμα από ξένους που 
θα ήθελαν να σπουδάσουν εδώ (όπως κάνει η 
Κύπρος) παραιτούμαστε από μια ακόμη δυνατό-
τητα ανάπτυξης, επιμένοντας σε μια αναχρονι-
στική απαγόρευση του μετεμφυλιακού κράτους.
Η εκμετάλλευση της μετανάστευσης των πτυ-
χιούχων συμπυκνώνει όλη την παθολογία της 
ελληνικής κρίσης. Υποκρισία και οδυρμός για 
τα αποτελέσματα της κατάρρευσης και αγώνας 
για να μην αλλάξει τίποτε από τις δομές που 
μας έφεραν στη χρεοκοπία. Μόνο δάκρυα για 
να προκληθεί συναισθηματική ταύτιση των πο-
λιτών και να ακολουθήσει η εκμετάλλευση της 
αγανάκτησης. Αγανάκτηση, η οποία μετασχημα-
τίστηκε σε μια τεράστια αντιδραστική δύναμη 
που έκανε την ύφεση βαθύτερη και απομάκρυνε 
την ανάκαμψη. Κάπως έτσι, την ώρα που οι άλλοι 
γυρίζουν δυναμικά στην ανάπτυξη και δημιουρ-
γούν θέσεις εργασίας, εμείς ανακυκλώνουμε την 
κρίση και αυξάνουμε την ανεργία. Συνεχίζοντας 
την κλάψα.  A

αν εμεις επιμε-
νουμε να πληρώ-
νουμε για να βγα-
ζουμε πολλαπλα-

ςιους γιατρους, 
διΚηγορους Και 

μηχανιΚους απο 
οςους χρειαζεται 
η οιΚονομια μας, 
δέν μπορουμέ να 

θρηνουμέ οταν 
δεν βριςΚουν 

δουλεια

Τα ψεύτικα δάκρυα για τη φυγή 
των επιστημόνων

Του ςπύΡού Βλέτςα

H
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¸ 
χαρά τού να παίρνεις στα χέρια σου τον τόµο του θρυλικού 

κόµικ περί µαθηµατικών «Logicomix» είχε να κάνει µε το 

ειδικό του βάρος, χορταστικό, το θέµα του, συναρπαστικό, 

την καλλιτεχνία του, να το χαζεύεις ώρες απολαµβάνοντας 

τις γραµµές και τα χρώµατα, την αφηγηµατική του δοµή και την 

εκπαιδευτική του «ιδιότητα», να βυθίζεσαι στη φιλοσοφία των 

µαθηµατικών – χωρίς να χρειάζεται να σε εξετάσει κανένας την 

επόµενη µέρα. Το «Logicomix» έγινε ένα διεθνές φαινόµενο, οι 

«New York Times» το είχαν στη λίστα µε τα ευπώλητα για δέκα 

εβδοµάδες, κέρδισε διάφορα διεθνή βραβεία και µεταφράστηκε, 

δρέποντας δάφνες, σε περισσότερες από 25 γλώσσες. Είχε την υ-

πογραφή του Απόστολου ∆οξιάδη και είχε φιλοτεχνηθεί από τους 

illustrators Αλέκο Παπαδάτο και τη σύντροφό του Αννί Ντι Ντονά.

Σήµερα, έξι χρόνια µετά, ο animator και storyboarder µεγάλων ευ-

ρωπαϊκών παραγωγών κινούµενης εικόνας Αλέκος Παπαδάτος, 

σε συνεργασία µε τον Αβραάµ Κάουα, συγγραφέα µυθιστοριών 

τρόµου και φαντασίας και ειδήµονα του πολιτισµού των κόµικ, και 

µε τη συνδροµή της Αννί Ντι Ντονά στο χρώµα, δηµιούργησαν 

ένα νέο άλµπουµ graphic novel µε θέµα εξίσου συναρπαστικό, µε-

γαλειώδες και γεµάτο νοήµατα – όσο τα µαθηµατικά: τη γέννηση 

της ∆ηµοκρατίας.

Το «Democracy» κυκλοφόρησε στις 10 Σεπτεµβρίου στη διεθνή α-

γορά από τον οίκο Bloomsbury και στις 2 Οκτωβρίου κυκλοφορεί 

στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ίκαρος. Από την πρώτη µέρα της 

έκδοσής του, χωρίς ανάσα, κέρδισε διθυραµβικές κριτικές από 

τον αµερικάνικο τύπο που είναι εξοικειωµένος µε τα κόµικ, α-

ντιµετωπίζοντάς τα µε τη δέουσα σοβαρότητα αφού τα θεωρεί 

εγχώρια κουλτούρα τους. 

Ο Rob Bricken στο io9 έγραψε: «∆εν έχω ποτέ ξαναδιαβάσει κάτι 

τόσο έξυπνο, που να συµπυκνώνει απόλυτα αυτό το παράδοξο 

της ανθρώπινης επιθυµίας –την ανάγκη για ελευθερία αλλά και 

για ασφάλεια–, και πώς αυτό που θα έπρεπε να είναι η πιο προ-

φανής και ευγενέστερη των ιδεών συχνά απαιτεί πονηριά, θάρ-

ρος, ακόµη και αιµατοχυσία για να επιτευχθεί. Αλλά αν και όλα αυ-

τά για τα οποία παλεύει η ∆ηµοκρατία µε την ιστορία και την πολιτι-

κή είναι σοβαρά θέµατα, η ιστορία (του κόµικ) παραµένει προσιτή, 

διασκεδαστική, προσωπική, καθώς και γεµάτη από θεούς, δράση, 

ροµαντισµό και πολλά ακόµα. Είναι µία ιστορία σπαρακτική, σε 

βάζει να σκέφτεσαι, είναι τραγική – σίγουρα ένα από τα σπουδαι-

ότερα graphic novels που περίµενα να διαβάσω όλο το χρόνο».

Η «∆ηµοκρατία» ξεκινάει µε µία εικόνα της Αθήνας το 490 π.Χ., 

την παραµονή της Μάχης του Μαραθώνα. Ο ήρωας της ιστορίας, 

ο Λέανδρος, προσπαθεί να εµψυχώσει τους συντρόφους του για 

την αυριανή µάχη ενάντια σε έναν πολύ πιο δυνατό στρατό. Και 

αρχίζει να διηγείται τη δική του, προσωπική ιστορία, δίνοντας από 

πρώτο χέρι τη µαρτυρία για τα δεινά των παλαιών τυραννικών 

καθεστώτων, καθώς και τη γέννηση ενός νέου πολιτικού συστή-

µατος: αυτό που ονοµάστηκε ∆ηµοκρατία. Η ιστορία που αναδύ-

εται είναι ο θάνατος των θεών και η βασανιστική γέννηση της δη-

µοκρατίας. Είναι γεµάτη εξαιρετικούς χαρακτήρες, θυελλώδεις 

συγκρούσεις και σκέψεις, επιθυµίες και όνειρα για τη ζωή των 

ανθρώπων, ολοζώντανες λεπτοµέρειες για το πώς γεννήθηκε 

και ρίζωσε αυτή, η µεγαλύτερη από τις πολιτικές εφευρέσεις του 

ανθρώπου. Ένας συνδυασµός τύχης και ιστορικού γίγνεσθαι που, 

παράλληλα µε την πονηριά, το θάρρος και τη θέληση για δράση 

µιας οµάδας εµπνευσµένων, ταλαντούχων και αποφασισµένων 

ανθρώπων, γέννησε αυτό που ακόµα και σήµερα αγωνιζόµαστε 

να το κρατήσουµε υψηλότερα των πολιτικών µας αγαθών. 

Η αρχαία Ελλάδα, έχοντας υποφέρει 

από τυραννικά καθεστώτα, αναζητού-

σε µία νέα τροπή των πραγµάτων χω-

ρίς όµως να µπορεί να βρει το στόχο, 

τον τρόπο, τον άνθρωπο, την αφορµή. 

Στην ιστορία της «∆ηµοκρατίας» ουσι-

αστικό ρόλο παίζει ένας Αθηναίος από 

την κοινωνική ελίτ, ο Κλεισθένης, ο 

οποίος συνέλαβε την ανάγκη της 

πολιτείας και την πραγµατοποίησε 

τον 6o αιώνα, φέρνοντας µεταρρυθ-

µίσεις ώστε να µπορούν να εκπρο-

σωπούνται στο δήµο και άνθρωποι 

που δεν έχουν αριστοκρατική κα-

ταγωγή. Η Μάχη του Μαραθώνα, 

τελικά, κερδήθηκε από τους Αθη-

ναίους που, παρά τον ολιγάριθµο 

στρατό τους, είχαν το πάθος να 

πολεµούν για το σπίτι τους, την 

πόλη τους, τις οικογένειές τους 

και τους εαυτούς τους, απέναντι 

στην αδιαφορία των Περσών 

που πολεµούσαν µόνο για έναν 

τύραννο. 

Μία ιστορία που µοιάζει αιώνια 

και µε µία παράξενη σύµπτωση 

απόλυτα επίκαιρη µέσα σε αυτή 

την κατακλυσµιαία πραγµατικό-

τητα της Ελλάδας του 2015 µ.Χ.

¸ ¡¶ÁÁ¸ª¸ Æ¸ª Ç¢¸»ÃºÄ°Æ¹°ªÈ 
& °¤¤Ã¹ °£¸Á°«ºÃ¹ »Ë£Ã¹

Ένα άλµπουµ κόµικ που µόλις κυκλοφόρησε, από τους δηµιουργούς του «Logicomix»
Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ panikoval500@gmail.com) 

γαλειώδες και γεµάτο νοήµατα – όσο τα µαθηµατικά: τη γέννηση 

της ∆ηµοκρατίας.

Το «Democracy» 
γορά από τον οίκο Bloomsbury και στις 2 Οκτωβρίου κυκλοφορεί 

στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ίκαρος. Από την πρώτη µέρα της 

έκδοσής του, χωρίς ανάσα, κέρδισε διθυραµβικές κριτικές από 

τον αµερικάνικο τύπο που είναι εξοικειωµένος µε τα κόµικ, α-

ντιµετωπίζοντάς τα µε τη δέουσα σοβαρότητα αφού τα θεωρεί 

εγχώρια κουλτούρα τους. 

Ο Rob Bricken στο io9 έγραψε: «∆εν έχω ποτέ ξαναδιαβάσει κάτι 

τόσο έξυπνο, που να συµπυκνώνει απόλυτα αυτό το παράδοξο 

της ανθρώπινης επιθυµίας –την ανάγκη για ελευθερία αλλά και 

για ασφάλεια–, και πώς αυτό που θα έπρεπε να είναι η πιο προ-

φανής και ευγενέστερη των ιδεών συχνά απαιτεί πονηριά, θάρ-

Η αρχαία Ελλάδα, έχοντας υποφέρει 

από τυραννικά καθεστώτα, αναζητού-

σε µία νέα τροπή των πραγµάτων χω-

ρίς όµως να µπορεί να βρει το στόχο, 

τον τρόπο, τον άνθρωπο, την αφορµή. 

Στην ιστορία της «∆ηµοκρατίας» ουσι-

αστικό ρόλο παίζει ένας Αθηναίος από 

την κοινωνική ελίτ, ο Κλεισθένης, ο 

οποίος συνέλαβε την ανάγκη της 

πολιτείας και την πραγµατοποίησε 

τον 6o αιώνα, φέρνοντας µεταρρυθ-

µίσεις ώστε να µπορούν να εκπρο-

σωπούνται στο δήµο και άνθρωποι 

που δεν έχουν αριστοκρατική κα-

ταγωγή. Η Μάχη του Μαραθώνα, 

τελικά, κερδήθηκε από τους Αθη-

ναίους που, παρά τον ολιγάριθµο 

στρατό τους, είχαν το πάθος να 

πολεµούν για το σπίτι τους, την 

πόλη τους, τις οικογένειές τους 

και τους εαυτούς τους, απέναντι 

στην αδιαφορία των Περσών 

που πολεµούσαν µόνο για έναν 

Μία ιστορία που µοιάζει αιώνια 

Επάνω: Αnni di Donna
Κάτω: Abraham Kawa
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Ο Αλέκος Παπα-
δάτος µίλησε 
στην ATHENS 
VOICE για τη «∆η-
µοκρατία», τη γέν-
νησή της και τι α-
κολουθεί µετά.

Το «Democracy» εκ-
θειάστηκε από τα αµερικάνικα 
µέσα ως µiα σπουδαία δουλειά 
και µάλιστα µiα «απάντηση» στο 
«300» του Frank Miller. Ποιες δι-
αφορές έχουν τα δύο άλµπουµ 
και ποιες, ίσως, οµοιότητες; Όταν, 
µε τον Αβραάµ Κάουα και την Annie 
Di Donna δηµιουργούσαµε τη «∆η-
µοκρατία» δεν είχαµε καθόλου στο 
νου µας τους «300» και, αν εξαιρέ-
σουµε το ότι αντλούν από την ιστο-
ρία της Αρχαίας Ελλάδας, τα δύο 
άλµπουµ δεν έχουν καµία σχέση. 
∆εν γνωρίζω αρκετά καλά το πλαί-
σιο των έργων του Frank Miller, αλ-
λά νοµίζω ότι κινείται σε ύφος και 
αφηγηµατικό πλαίσιο «υπερηρωι-
κό». Εµείς, αντίθετα, λέµε µια ιστο-
ρία καθηµερινών ανθρώπων.

Με ποιο τρόπο έπαιξε ρόλο στη 
σύλληψη και στη δηµιουργία τού 
«Democracy» το «αδελφό» του 
graphic novel, το «Logicomix», 
που είχε προηγηθεί; To «Logicomix» 
παρέδωσε το µάθηµα ότι το κόµικ, 
όταν φτιαχτεί κατάλληλα, σέβεται 
τη νοηµοσύνη του αναγνώστη και 
µεταφέρει γνώση και σοφία. Υπήρ-
χε µια φόρα κι ένας ενθουσιασµός, 
αναµφισβήτητα. 

Π ό σ ο  π ε ρ ί π λ ο κ ο  ε ί ν α ι  τ ο 
«Democracy» στην προσπάθειά 
του να ερµηνεύσει τη δηµιουργία 
της ∆ηµοκρατίας; Είχαµε να αντι-
µετωπίσουµε µια σχετική έλλειψη 
πηγών, ενώ υπήρχε µια υπερπρο-
σφορά απόψεων σχετικά µε τα κί-
νητρα του Κλεισθένη. Έπρεπε να 
βρεθεί µια ισορροπία.

Το «Democracy» µπορεί να ανα-
χθεί στη σηµερινή πολιτικοκοι-
νωνική πραγµατικότητα; Σε ποια 
σηµεία διαφέρει και σε ποια συ-
µπίπτει µε το σήµερα; Από µια 
άποψη δεν έχουν αλλάξει πολλά 
πράγµατα. Μια σηµαντική διαφορά 
µε το σήµερα είναι ότι, σε εκείνη τη 
στιγµή της ιστορίας, οι πολίτες κα-
τάλαβαν καλά ότι το ατοµικό συµ-
φέρον και το συλλογικό είναι ένα 
ενιαίο πράγµα, ότι σε αυτό το επίπε-
δο τα θέµατα λύνονται θεσµικά και 
ότι τους θεσµούς και τους νόµους 
τούς προσέχουµε σαν τα µάτια µας. 

Πιστεύετε ότι οι νεοέλληνες είµα-
στε δέσµιοι του ένδοξου παρελ-
θόντος µας; Μόνο όταν νοµίζουµε 
ότι µας συµφέρει. 

Πού οφείλεται περισ-
σότερο το ότι η αµερι-
κάνικη αγορά δέχθη-
κε τόσο εγκάρδια το 
«Democracy»; Παίζει 
ρόλο το ότι κατανοεί 
καλύτερα τη γλώσσα 
των κόµικ; Στην Αµερι-
κή το κόµικ είναι µέρος 
της λαϊκής κουλτούρας 
από τη δεκαετία του 
τριάντα. Συγχρόνως, ο-
τιδήποτε είναι ελληνικό 
τραβά το ενδιαφέρον 

του αµερικάνικου κοινού αυτή την 
εποχή, για τους γνωστούς λόγους. 
Ελπίζω η «∆ηµοκρατία» να αγαπη-
θεί για τις αρετές της σαν βιβλίο κι 
όχι σαν αξιοπερίεργο.

Ένα κόµικ, από τη φύση του, πε-
ριέχει φαντασία, ηρωισµούς, κα-
ταστάσεις µεγαλύτερες από τη 
ζωή, αρκετό ερωτισµό ή σεξ και, 
τις περισσότερες φορές, βία. Το 
«Democracy» πώς ανταποκρί-
νεται σε αυτά τα στάνταρντς; Τα 
λαϊκίστικα τρικ που θεωρούνται 
πάγια αφηγηµατικά εργαλεία του 
κόµικ τα αφήσαµε στην άκρη. Θέ-
λω να πιστεύω ότι η «∆ηµοκρατία» 
έχει την εσωτερική δυναµική που 
έχει ανάγκη ο αναγνώστης για να 
φτάσει στην τελευταία σελίδα µε 
ενδιαφέρον.

Το βιβλίο προσφέρεται και για 
νεαρότερες ηλικίες; Ή µόνο για ε-
νήλικο κοινό; ∆εν είχαµε κοινό στο 
νου µας όταν το φτιάχναµε αυτό το 
βιβλίο. Όπως πάντα, η κάθε ηλικία 
θα το ευχαριστηθεί µε τα δικά της 
κριτήρια.

Το «Democracy» διαθέτει κινηµα-
τογραφική αφήγηση; Προσφέ-
ρεται  για µεταφορά σε κινηµα-
τογραφικό animation; Η µετα-
φορά σε animation θα είναι πάντα 
εφικτή, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι θα 
κρατηθεί και τι θα πεταχτεί. Συνή-
θως παράγεται κάτι άσχετο µε το 
πρωτότυπο. Το κόστος της µετα-
φοράς είναι τέτοιο που η απόφαση 
της µεταφοράς σε animation δεν θα 
παρθεί από έναν καλλιτέχνη, αλλά 
από µια οµάδα επιχειρηµατιών. Οι 
δικές τους επιλογές θα κρίνουν αν 
η µεταφορά τελικά θα πετύχει ή όχι. 
Το «Persepolis» είχε µάλλον καλή 
τύχη. To «Watchmen» όχι. 

Γνωρίζοντας ότι συµµετέχετε σε 
ένα µουσικό συγκρότηµα, τους 
Τζάµπα Μάγκες, µε τους οποίους 
παίζετε ρεµπέτικα – να υποθέ-
σουµε ότι το επόµενο βήµα µετά 
το «Democracy» θα είναι µία κα-
ταγραφή της ρεµπέτικης ιστορί-
ας;  Βέβαια, δεν διαλέγουµε τυχαία 
τα χόµπι µας. Και καµιά φορά όλα 
επικοινωνούν υπογείως. Όλα είναι 
ανοιχτά, λοιπόν!

* Το «Democracy» κυκλοφορεί 
στα ελληνικά στις 2 Οκτωβρίου από τις 
εκδόσεις Ίκαρος

του αµερικάνικου κοινού αυτή την 
εποχή, για τους γνωστούς λόγους. 
Ελπίζω η «∆ηµοκρατία» να αγαπη-
θεί για τις αρετές της σαν βιβλίο κι 
όχι σαν αξιοπερίεργο.

Ένα κόµικ, από τη φύση του, πε-
ριέχει φαντασία, ηρωισµούς, κα-
ταστάσεις µεγαλύτερες από τη 
ζωή, αρκετό ερωτισµό ή σεξ και, 
τις περισσότερες φορές, βία. Το 
«Democracy» πώς ανταποκρί-
νεται σε αυτά τα στάνταρντς;
λαϊκίστικα τρικ που θεωρούνται 
πάγια αφηγηµατικά εργαλεία του 
κόµικ τα αφήσαµε στην άκρη. Θέ-
λω να πιστεύω ότι η «∆ηµοκρατία» 
έχει την εσωτερική δυναµική που 
έχει ανάγκη ο αναγνώστης για να 
φτάσει στην τελευταία σελίδα µε 
ενδιαφέρον.

Το βιβλίο προσφέρεται και για 
νεαρότερες ηλικίες; Ή µόνο για ε-
νήλικο κοινό;
νου µας όταν το φτιάχναµε αυτό το 
βιβλίο. Όπως πάντα, η κάθε ηλικία 
θα το ευχαριστηθεί µε τα δικά της 
κριτήρια.

Το «Democracy» διαθέτει κινηµα-
τογραφική αφήγηση; Προσφέ-
ρεται  για µεταφορά σε κινηµα-
τογραφικό animation;
φορά σε animation θα είναι πάντα 
εφικτή, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι θα 
κρατηθεί και τι θα πεταχτεί. Συνή-
θως παράγεται κάτι άσχετο µε το 
πρωτότυπο. Το κόστος της µετα-
φοράς είναι τέτοιο που η απόφαση 
της µεταφοράς σε animation δεν θα 
παρθεί από έναν καλλιτέχνη, αλλά 
από µια οµάδα επιχειρηµατιών. Οι 
δικές τους επιλογές θα κρίνουν αν 
η µεταφορά τελικά θα πετύχει ή όχι. 
Το «Persepolis» είχε µάλλον καλή 
τύχη. To «Watchmen» όχι. 

Γνωρίζοντας ότι συµµετέχετε σε 
ένα µουσικό συγκρότηµα, τους 
Τζάµπα Μάγκες, µε τους οποίους 
παίζετε ρεµπέτικα – να υποθέ-
σουµε ότι το επόµενο βήµα µετά 
το «Democracy» θα είναι µία κα-
ταγραφή της ρεµπέτικης ιστορί-
ας; 
τα χόµπι µας. Και καµιά φορά όλα 
επικοινωνούν υπογείως. Όλα είναι 
ανοιχτά, λοιπόν!

* Το «Democracy» κυκλοφορεί 
στα ελληνικά στις 2 Οκτωβρίου από τις 
εκδόσεις Ίκαρος



Η 
θεμελίωσή του 3 Οκτωβρίου του 1866 δεν είναι τυχαία. Συμ-
βολίζει τη συνειδητοποίηση του νεοελληνικού κράτους πως 
ο αρχαιολογικός πλούτος της ταυτίζεται με την ιστορία της 
χώρας· πως πρέπει όχι μόνο να τον προστατέψει από τους 

Έλληνες και ξένους αρχαιοκάπηλους, αλλά και να τον χρησιμοποι-
ήσει, εκθέτοντάς τον, για την ανάπτυξη της ελληνικής συνείδησης 
– είχε προηγηθεί, το 1837, η ίδρυση του «Εν Αθήναις Αρχαιολογική 
Εταιρεία». Η περιοδική έκθεση των περιηγητών, που αυτή τη στιγμή 
παρουσιάζεται, σε εισάγει στο κλίμα, κυρίως με τα δύο τελευταία σε 
αντιπαράθεση εκθέματα. Ο Καποδίστριας είναι αυτός που θα στεγάσει 
πρώτος αρχαιολογικά ευρήματα στο κτίριο του Ορφανοτροφείου της 
Αίγινας. Η μεταφορά της πρωτεύουσας στην Αθήνα «απαίτησε» και 
τη μεταφορά τους από εκεί. Θα «σταθμεύσουν» σε διάφορα σημεία 
της πόλης, με κεντρικό σημείο «αποθήκευσης» ένα χώρο στο Θησείο. 
Η εύρεση οικοπέδου για τη στέγαση του ΕΑΜ κρύβει μεγάλη αναστά-
τωση. Η Ελένη Τοσίτσα θα το αγοράσει και θα το δωρίσει στο δημόσιο 
– γι’ αυτό και δόθηκε το όνομά της στον πολύπαθο, στα δεξιά του Μου-
σείου, πεζόδρομο. Τρεις αρχιτεκτονικές υπογραφές βρίσκουμε στα 
σχέδια του νεοκλασικού κτιρίου: Ludwing Lange, Παναγής Κάλκος, 
Έρνεστ Τσίλερ. Τα 8.000 τ.μ. θα τα συμπληρώσει στον 2οό αιώνα, και η 
πρώτη έκθεση πραγματοποιείται το 1910. Εξήντα αίθουσες σήμερα φι-
λοξενούν τις συλλογές Προϊστορικών Αρχαιοτήτων, έργων Γλυπτικής, 
Αγγείων και Μικροτεχνίας, Έργων Μεταλλοτεχνίας, Αιγυπτιακών και 
Ανατολικών Αρχαιοτήτων, συν τις περιοδικές εκθέσεις. Στα υπόγεια 
βρίσκονται 200.000 εκθέματα στα χέρια συντηρητών και αρχαιολό-
γων, αντικείμενα έρευνας και εκπαίδευσης. Το ακούς και έχεις ήδη 
φτιάξει στο μυαλό σου μια ταινία με σασπένς. Μπαίνεις αδαής –όχι στα 
υπόγεια– και βγαίνεις... αρχαιολόγος. Υπάρχει, όμως, ένα «αλλά».

Το κτίριο και οι άνθρωποι
 
Εντάξει, όλοι έχουμε καταλάβει πως η αποστροφή του πολιτικού λόγου 
«ο πολιτισμός μας είναι η ισχυρή μας βιομηχανία» είναι ένα κενό που-
κάμισο. Εδώ αποδεικνύεται περίτρανα με την ολιγωρία που έδειξαν και 
δείχνουν οι κυβερνώντες σε σχέση –τουλάχιστον– με τα προβλήματα 
του περιβάλλοντα χώρου του μουσείου. Για χρόνια το Εθνικό Αρχαιο-
λογικό Μουσείο, το μεγαλύτερο μουσείο της Ελλάδας και ένα από τα 
σπουδαιότερα του κόσμου, έχει καταλήξει σημείο διακίνησης ναρκω-
τικών. Σήμερα τα πράγματα είναι πιο... «καθαρά», αλλά όχι τελείως.  
Αν το καλοκαίρι αδιαφορείς για τον περίβολο του μουσείου και τον 
προσπερνάς τρέχοντας να βρεις λίγη δροσιά στο εσωτερικό του, μια 
μέρα που το επισκέπτομαι εν μέσω καταιγίδας δείχνει αδιάφορος και 
παρατημένος. Δεν θα ήταν ωραίο να υπήρχαν τουλάχιστον αγάλματα; 
Μετά θυμάμαι πως ζούμε στην πρωτεύουσα της ασυδοσίας του γκράφι-
τι και το ξεχνάω. 
Μέσα λίγοι τουρίστες (δες Γιαπωνέζοι) – μπορούσες να αντιληφθείς το 
θαυμασμό στο βλέμμα τους. Δεν χρειάστηκε να φανταστώ τους χώρους 
του μουσείου με 4.500 επισκέπτες (τόσοι ανταποκρίθηκαν τη νύχτα 
της αυγουστιάτικης πανσελήνου στο δωρεάν για το κοινό αφιέρωμα 
σε εκθέματα που μιλούν για τη σελήνη), για να αναρωτηθώ αν είναι 
μικρό ή υπάρχει μια εκθεσιακή πολιτική στοίβαξης. Με τόσο δίπλα το 
ένα στο άλλο τα εκθέματα παθαίνεις σύγχυση – για να χρησιμοποιήσω 
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Είναι μουσείο του 21oυ αιώνα;
Στις 3 Οκτωβρίου κλείνει 149 
χρόνια. Η σημερινή εικόνα 
του ΕΑΜ είναι αντάξια της 
σπουδαιότητας ενός κορυφαί-
ου τουριστικού προορισμού; 
Του Δημητρη μαστρογιαννιτη 
Φωτό: Θανασησ Καρατζασ

ΕΘνιΚΟ 
ΑρχΑιΟλΟΓιΚΟ 

ΜΟΥΣΕιΟ
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Είναι μουσείο του 21oυ αιώνα;



μια κοινή παρομοίωση, είναι σαν να τρως σε 
έναν τεράστιο μπουφέ. Είναι σίγουρο πως θα 
φύγεις με βαρυστομαχιά. 
Εργαζόμενοι του μουσείου, με τους οποίους 
μίλησα, διαφωνούν. Μια απαραίτητη παρέν-
θεση. Δεν θέλησαν να μιλήσουν ονομαστικά 
γιατί θεωρούν πως το μουσείο είναι ένα συλ-
λογικό όργανο, «δεν είμαστε πολιτικοί για να 
μιλούμε» ήταν η ακριβής διατύπωση. Εξέφρα-
σα τη διαφωνία μου με το επιχείρημα πως τα 
μουσεία τα κάνουν και οι άνθρωποί τους, από 
τους φύλακες μέχρι τη διεύθυνση, και θα ή-
μουν έτοιμος να τους κολλήσω τη ρετσινιά του 
άβουλου δημοσίου υπαλλήλου αν δεν ήταν 
τόσο παθιασμένος ο λόγος τους και η ξενά-
γησή τους. «Πρέπει να φτάσουμε στο σημείο 
να δημιουργήσουμε τέτοιους θεσμούς που τα 
πρόσωπα να μην παίζουν καθόλου ρόλο», η 
απάντηση. 
Η έκθεση τόσων αντικειμένων δημιουργεί μια 
διανοητική πίεση, γι’ αυτό και κάποιος πρέπει 
να έρθει ξανά και ξανά για να το απολαύσει 
καλύτερα. Όμως, κανείς ξένος δεν έχει τόσο 
χρόνο. Υπάρχει ο μοντέρνος τρόπος έκθεσης 
–λίγα εκθέματα και πολύς σχολιασμός με τη 
χρήση και της τεχνολογίας– και ο ακαδημα-
ϊκός τρόπος που επέλεξε το μουσείο. Μάλλον 
προκρίνουν το γεγονός πως έτσι κι αλλιώς τα 
περισσότερα εκθέματα είναι αριστουργήματα, 
άρα δεν υπάρχει και η ανάγκη για να διαφο-
ροποιηθεί η πολιτική. Το γεγονός πως στις 
αποθήκες βρίσκονται τόσα ευρήματα συμβα-
δίζει και με τη διεθνή πρακτική, όπου όλα τα 
μουσεία κρατούν εκθέματα και στις αποθή-
κες τους. Η δράση «Το Αθέατο Μουσείο» δί-
νει την ευκαιρία ανά δύο μήνες να βλέπει το 
κοινό ένα έκθεμα από την αποθήκη, όπου και 
επιστρέφει μετά. Οι περιοδικές εκθέσεις επί-
σης φέρνουν εκθέματα από «κάτω», εκτός που 
ανανεώνουν το ενδιαφέρον για το μουσείο. 
Τα ευρήματα στις «αποθήκες» εξυπηρετούν 
και την παγκόσμιας εμβέλειας ερευνητική και 
εκπαιδευτική πλευρά του μουσείου. Η σκέψη 
του υπουργείου για την επέκταση των υπο-
γείων με αίθουσες για το κοινό και κάτω από 
τον περίβολο χώρο μάλλον χαμόγελα φέρνει, 
εκτός από πολλά συμβούλια.

Βιωσιμότητα
χωράει συζήτηση η πολιτική του Υπουργείου 
Πολιτισμού, που στη φιλοσοφία του δημόσιου 
πολιτισμού χρησιμοποιεί έσοδα του μουσείου 
για την ανάπτυξη και διατήρηση άλλων, μι-
κρότερων μουσείων – και στην περιφέρεια. 
Στο μουσείο το θεωρούν ένα είδος ανταπό-
δοσης για τα εκθέματα που προέρχονται απ’ 
όλη την Ελλάδα. Το café του δεν κατόρθωσε 
να μπει στη λίστα των café άλλων μουσείων 
της πόλης που δέχονται κόσμο (και εκτός ε-
πίσκεψης στις εκθέσεις). Το πωλητήριο –που 
διεθνώς θεωρείται μία, αν όχι η μεγαλύτερη, 
πηγή εισόδων για ένα μουσείο– ανήκει στο 
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Οι αρχαιολό-
γοι του μουσείου απλά προτείνουν ποια κατά 
τη γνώμη τους θεωρούνται ιδανικά εκθέματα 
ώστε να γίνουν (ευπώλητα) αντίγραφα. Το τι 
διαθέτουν τα πωλητήρια των κρατικών μου-
σείων είναι μια μεγάλη και πονεμένη, άλλη, 
συζήτηση. Και το Αρχαιολογικό είναι ένα 
κρατικό μουσείο. να σημειώσουμε πως μέχρι 
σήμερα οι εκθέσεις που διοργάνωνε στο εξω-
τερικό δεν συνοδεύονταν από τα προς πώλη-
ση αντικείμενα. Αυτό ευτυχώς έχουν σκοπό 
να το αλλάξουν. (Η περιοδική έκθεσή του «Ο 
βυθισμένος θησαυρός - Το Ναυάγιο των Αντικυ-
θήρων» ήδη έχει ξεκινήσει στις 27/9 στο Μου-
σείο Αρχαίας Τέχνης Βασιλείας και Συλλογή 
λούντβιχ στην Ελβετία και θα διαρκέσει έξι 
μήνες.)

Εκτός λίστας
Τα τελευταία χρόνια δέχεται 450.000 επισκέ-
πτες το χρόνο και τον περασμένο Αύγουστο υ-
πήρξε μια αύξηση 14% σε σχέση με τον Αύγου-
στο προ κρίσης (2009). Στο ετήσιο αφιέρωμα 
της έγκυρης διεθνούς επιθεώρησης «The Art 
Newspaper» για το 2014 μόνο το Μουσείο της 
Ακρόπολης από την Ελλάδα συμπεριλαμβάνε-
ται στη λίστα των μουσείων του κόσμου με τη 
μεγαλύτερη επισκεψιμότητα (41ο με 1.377.405 
επισκέπτες). λογικό, αν σκεφτεί κανείς πως 
σχετίζεται με το ενδιαφέρον του κόσμου για 
ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία του κόσμου. 
Όμως δείχνει και ότι η μη παρουσία του ΕΑΜ 
στη λίστα δεν οφείλεται στο γεγονός πως 

από τα 24 εκατομμύρια τουριστών στη χώρα 
το 2014 το μερίδιο της Αθήνας ήταν πολύ μι-
κρότερο. Φταίει η τιμή του εισιτηρίου (γενική 
είσοδος €7, μειωμένη €3); Αν το συγκρίνεις με 
την τιμή εισιτηρίου μουσείων που η αξία τους 
υπολείπεται κατά πολύ του Αρχαιολογικού 
μας καταλήγεις πως η τιμή του είναι μικρή. 
Είναι όμως μικρή για έναν Έλληνα, εν μέσω 
κρίσης, που θέλει να το επισκεφτεί περισσό-
τερες από μία φορές το χρόνο; Πάντως υπάρ-
χει κοινοτική οδηγία που δεν επιτρέπει άλλη 
τιμή εισιτηρίου για τους κατοίκους της χώρας 
ενός μουσείου και άλλη για τους ξένους. Μή-
πως φταίει η προβολή του; Το site του μουσεί-
ου δεν το λες και το πιο φιλικό – ανύπαρκτη 
η χρήση των social media. Τσεκάροντας για 
παράδειγμα στο archaeology-travel.com, το 
site που φιλοξενεί τις αρχαιολογικές εκθέσεις 
σε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχει η περιοδική 
του έκθεση ή η δράση «Αθέατος κόσμος» (α-
κόμη και αν είναι θέμα επιλογής του site, η 
προβολή σίγουρα υστερεί). Μήπως φταίνε τα 
χρόνια προβλήματα της περιοχής που αποτρέ-
πουν  Έλληνες (και ξένους) από μια επίσκεψη; 
Μήπως η έλλειψη πάρκινγκ για τα τουριστικά 
λεωφορεία – οι περισσότεροι τουρίστες έρ-
χονται μεμονωμένα. Μήπως το ότι τελικά δεν 
φτάνει να διαθέτεις μόνο αριστουργήματα, 
αλλά χρειάζεται και άλλο «αμπαλάζ» για να 
γίνει πιο ελκυστικό; 
Στην έκθεση με τους περιηγητές αποκαλύ-
πτεται πως η Αθήνα κάποτε ήταν μόδα – μόνο 
που έγινε ερήμην της. Μήπως πρέπει και το 
μουσείο να γίνει μόδα; Μήπως πρέπει να γίνει 
ο δεύτερος λόγος προσέλκυσης τουριστών 
στην Αθήνα; Δεν του αξίζει να είναι εκτός κα-
μίας λίστας. Πάντως μέχρι να συμβεί –αν συμ-
βεί ποτέ, γιατί μπορεί να είμαστε ευχαριστη-
μένοι με την όση προσέλευση– μπορούμε να 
ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας με αυτό. 
Πιστέψτε με. λειτουργεί σαν ένεση αισιοδο-
ξίας. Τα εκθέματά του το σώζουν (και μας κά-
νουν να νιώθουμε λίγο καλύτερα).  A

14 A.V. 1 - 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε για την έκθεση με τους περιηγη-
τές και το «Αθέατο Μουσείο» στο site

www.athens voice.gr

INFO
Δείτε την περιοδική έκ-
θεση «Περίπατος στην 

Αθήνα των περιηγητών, 
17ος-19ος αιώνας» (αξίζει 
με ξενάγηση, ως 8/10/16) 
και την «Κυρά της Πρόσυ-

μνας» στη δράση «Αθέα-
το Μουσείο» (ως 22/11). 

28ης Οκτωβρίου (Πατησί-
ων 44, 2132144891)

ΕΘνιΚΟ 
ΑρχΑιΟλΟΓιΚΟ 

ΜΟΥΣΕιΟ
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➊ «Η Ιστορία δεν είναι δική μου» / Mounir Fatmi ➋  «Ένας παγετώνας στο τραπέζι μας» / Νίκος Τρανός 
➌ «Δικαιοσύνη Βουντού για τους οικονομικούς παράγοντες» / James Beckett  ➍ «Τα παιδιά της ανησυχίας» / Μιχαήλ Καρίκης 
➎ «Deflants’ Potraits» / Anila Rubiku ➏ «Γάμος της κρίσης στο Ρίο, Ελλάδα» / Nick Hannes  
➐ «Τέσσερα χρόνια να ονειρεύεσαι επικίνδυνα, 2011-2014» / Ganzeer
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Ε
ίμαι τζάνκι της τέχνης, στα μουσεία θα μπορούσα να ζήσω όλη μου τη ζωή, πάω και ξανα-
πάω στις εκθέσεις, στέκομαι ευλαβικά μπροστά στα έργα, τα κοιτώ, καμιά φορά τριπάρω 
και υποψιάζομαι πως με κοιτάζουν κι αυτά. Και δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια στη Θεσ-
σαλονίκη να περνώ και να ξαναπερνώ από μια έκθεση, όπως αυτή της φετινής Biennale 5. 
Ίσως το απόλυτα επίκαιρο κόνσεπτ και ο προβληματισμός της, ίσως το άρτιο των χώρων 

αλλά και των δράσεων, όλα μαζί πάντως μου προκάλεσαν μια παράκρουση: κάθε που ο δρόμος μ’ 
έβγαζε προς τη ΔΕΘ, όπου φιλοξενούνταν η κεντρική της έκθεση, δεν έχανα ευκαιρία και τρύ-
πωνα εντός. Μ’ έπιασε. Με ταρακούνησε, με συγκλόνισε αλλά και με… συντόνισε. 
Απανωτοί διακτινισμοί στην γκρίζα ζώνη της αναμονής που λέγεται Μεσόγειος. Αυτό ήταν 
το κλειδί και η μέθοδος ανάγνωσης. Τα ερωτήματα αλλά και ο προβληματισμός: σε συνθήκες 
κενού, οικονομικής κρίσης, αιματηρών πολέμων διαρκείας και μεταναστευτικής απόγνωσης, 
όπως μεταδίδεται στις ζωντανές συνδέσεις με τα σαπιοκάραβα να μεταφέρουν ψυχές, το όνειρο 
για μια νέα ζωή γίνεται θάνατος. Ή δυστυχισμένα προσφυγικά καραβάνια απελπισίας σε δρό-
μους για το πουθενά. Και στο βάθος να αχνοφέγγει η Ευρώπη. Για τους λίγους. Τους τυχερούς. 
Μπορείς να ονειροπολήσεις, να συλλάβεις και να περιγράψεις την απαραίτητη προοδευτική 
συνθήκη που θα οδηγήσει στην υπέρβαση και θα δώσει λύση στο αδιέξοδο; Γιατί αυτός είναι 
ο καθοριστικός ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η τέχνη σήμερα: μετά την κριτική, επι-

βάλλεται να επιδείξει, να προτείνει και 
να καταπιαστεί ενεργά με καινούργιες 
πρακτικές. Συνομιλώντας συμβολικά 
με έναν αφορισμό του Αντόνιο Γκράμ-
σι, οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν 
στην Biennale 5: Παλιές διασταυρώσεις / 
Make it New αλλά και η επιμελήτρια της 
Κεντρικής Έκθεσης, Κατερίνα Γρέγου, 
παρουσίασαν έργα-εκδοχές φωτιάς και 
φλόγας με επίκεντρο τη σημερινή Μεσό-
γειο ως ζώνη κρίσης. 

«Η πρόκληση της νεωτερικότητας είναι να ζεις δίχως ψευδαισθήσεις μα και δίχως απογοήτευ-
ση. […] Είμαι απαισιόδοξος λόγω ευφυΐας και αισιόδοξος λόγω θέλησης» έγραψε ο μέγας Ιτα-
λός διανοούμενος και μαρξιστής στοχαστής Γκράμσι στα «Τετράδια της Φυλακής». Και πάνω σ’ 
αυτό τον άξονα περιήγησης και «πράξης» αυτό που παρουσιάστηκε θεματικά ήταν μερικά από 
τα κρίσιμα ζητήματα που ταλανίζουν τη «διακεκαυμένη ζώνη» της Μεσογείου, επηρεάζουν την 
πραγματικότητα και προκαλούν σε δράση. 
Μια εντυπωσιακή έκθεση που συζητήθηκε, μιας και τόσο το θεωρητικό της πλαίσιο όσο και 
οι ζυμώσεις που προκάλεσε, πέτυχαν να παραγάγουν ένα διάλογο και έναν ασυνήθιστο προ-
βληματισμό: είδα πηγαδάκια άγνωστων αναμεταξύ τους ανθρώπων να συζητούν μπροστά στα 
έργα, όπως και μέγα πλήθος να πλαισιώνει τις παράλληλες δράσεις της. Δεν ήμουν λοιπόν ο 
μόνος. Ήταν όλη η Θεσσαλονίκη που την άγγιξε η Γρέγου. Και δεν είναι τυχαίο πως στα καφέ, 
στα φιλότεχνα αλλά και στα τοπικά Μέσα, η Biennale 5 παρακίνησε σε διάλογο και συζητήσεις. 
Δεν είναι τούτο σάμπως ένας δείκτης επιτυχίας; Μια συναίσθηση πως η πόλη καλωδιώθηκε και 
συντάχθηκε με την πρώτη ύλη που της προσφέρθηκε; 
Κι έτσι καθώς τελείωσε η Biennale 5, είπα να συντάξω ένα ραπόρτο, όχι απολογιστικό και ξερά 
δελτιοτυπικό, μα σαν προσωπικό ημερολόγιο περισσότερο, για κάποιους δημιουργούς και έρ-
γα, που το τελευταίο πεντάμηνο, όσο διήρκεσε η έκθεση, τα επισκεπτόμουν και δεν χόρταινα 
να τα κοιτάζω και να τα συζητάω. Γιατί είμαι τζάνκι της τέχνης. Μακάρι στα μουσεία να περνού-
σε όλη μου η ζωή. Και να κοιτάω, μόνο να γεύομαι και να κοιτάω.

«Δικαιοσύνη Βουντού για τους 
οικονομικούς παράγοντες»   
James Beckett Πορτρέτα 38 διευ-

θυνόντων συμβούλων τραπεζών 

και κορυφαίων παραγόντων της 

παγκόσμιας οικονομίας, σχεδιασμέ-

να λαϊκά, απλοϊκά, λες κι από χέρι 

υπαίθριου ζωγράφου. Με μια πέτρα 

μπροστά από κάθε εικόνα, από τα μέ-

ρη που γεννήθηκαν ή πέρασαν την 

παιδική τους ηλικία. Κι όχι από διαδη-

λώσεις, όπως νόμιζα στην αρχή, που 

τους την εκτόξευσαν. Σαν πεσμένα 

είδωλα, σαν καλτ φετιχιστικές φι-

γούρες. Οι περισσότεροι στέκονταν 

μπροστά στον Στρος Κάαν και τη Λα-

γκάρντ. Τι σου κάνει η οικειότητα!

«Η Ιστορία δεν είναι δική μου»  
Mounir Fatmi Κάποιος προσπαθεί 

να γράψει σε μια γραφομηχανή με 

σφυριά. Η μανία του το μόνο που πα-

ράγει είναι δυσανάγνωστα κείμενα. 

Ένα βίντεο-σχόλιο για το τι θα πει λο-

γοκρισία και βία, όπως και υποχρεωτι-

κή θυσία από πλευράς καλλιτέχνη της 

ελευθερίας της έκφρασης, προκειμέ-

νου να προστατεύσει, αν όχι το έργο 

του, τουλάχιστον την ίδια του τη ζωή.

«Τέσσερα χρόνια να ονειρεύ-
εσαι επικίνδυνα, 2011-2014» 
Ganzeer Ένας θρυλικός Αιγύπτιος 

καλλιτέχνης του δρόμου, γραφί-

στας, εικονογράφος, μπλόγκερ και 

ακτιβιστής, που κυνηγημένος από 

την αστυνομία, δραπέτευσε στη Νέα 

Υόρκη. Στην έκθεση παρουσιάστηκε 

μια εγκατάσταση με αφίσες και πρό-

τερες παρεμβάσεις του σε δημόσι-

ους χώρους, με δεσπόζουσα εικόνα 

αυτήν της μεγάλης γάτας, σύμβολου 

ελευθερίας και περηφάνιας του αι-

γυπτιακού λαού.

«Γάμος της κρίσης στο Ρίο, Ελ-
λάδα»  Nick Hannes Ένα σύνολο 

φωτογραφιών από τη Γάζα έως την 

Πάτρα, προϊόν των περιπλανήσεων 

του καλλιτέχνη στη Μεσόγειο. Με 

δεσπόζουσα αυτή του περίφημου 

γάμου, όπου γλέντι, σουρεαλισμός, 

νότος και εύφλεκτα υλικά παρουσιά-

ζουν την εικόνα μιας αιχμηρής αντί-

θεσης: ζωή και θάνατος, εν χορώ και 

περίπλοκα αξεδιάλυτα.

«Τα παιδιά της ανησυχίας»   
Μιχαήλ Καρίκης Μια κατεστραμμέ-

νη λόγω γεωθερμικής απομύζησης 

γη στην Τοσκάνη επανακαταλαμ-

βάνεται από το γέλιο και το παι-

χνίδι των μικρών παιδιών. Με την 

εγκατάλειψη, τη μόλυνση και τη 

δυστοκία να σαρώνονται από την 

ιαχή «Η αγάπη είναι ο θεσμός της 

Επανάστασης». Μια κατηγορηματική 

επιβεβαίωση πως μόνο τα όνειρα 

μπορούν να κερδίσουν τη μάχη με 

το δυστοπικό σήμερα.

«Deflants’ Potraits»  
Anila Rubiku Κεντήματα και σιδη-

ροκατασκευές φτιαγμένα από θύμα-

τα ενδοοικογενειακής βίας που εκτί-

ουν ποινή φυλάκισης σε αλβανικές 

φυλακές. Γυναίκες κρατούμενες που 

σχεδιάζουν την ελπίδα ή τη δυνητι-

κή ελευθερία τους, με πρώτη ύλη το 

μέσο εγκλεισμού τους. 

«Ένας παγετώνας στο τραπέζι 
μας»  Νίκος Τρανός Μια χαοτική 

γλυπτική εγκατάσταση από ανθρω-

πόμορφα κτίρια και προϊστορικές 

βλαστήσεις, μια ασφυκτική τοποθέ-

τηση ετερόκλητων οργανισμών πα-

ραμορφωμένων με χιούμορ αλλά 

και σκωπτικό τόνο, που όσο και να 

προσπαθεί το ροζ χρώμα να της 

προσδώσει πινελιά αθωότητας, δεν 

καταφέρνει να επικαλύψει τη βία 

του πολιτισμού επί του αστικού αλ-

λά και επί του φυσικού τοπίου. A

Επτά έργα από τη φετινή πολυσυζητημένη Biennale 5 της Θεσσαλονίκης, που για έξι μήνες μετέφερε στον Βορρά 
μια συμπυκνωμένη εικόνα της Μεσογείου και όσων δεινών την ταλανίζουν. Αποχαιρετισμός και στοχασμός επί μιας έκθεσης 

που συζητήθηκε όσο καμιά άλλη φέτος στην πόλη.

Του ΣΤΕφαΝου ΤΣΙΤΣοπουλου



Ο 
προαύλιος χώρος της Πει-

ραιώς 260 του Φεστιβάλ 

Αθηνών –στην αίθουσα 

Η κάνουν πρόβες– μια no 

man’s land. Ο μόνος ήχος 

από μια πινακίδα που αντιστεκόταν 

στον αέρα. Αν μας έβλεπε κάποιος από 

μακριά, καθισμένους στο ημίφως, θα 

υπέθετε πως συνωμοτούσαμε. Δεν θα 

είχε άδικο. Δίπλα μου είχα τους αντι-

συμβατικούς συνωμότες του μοντέρ-

νου. Συμφωνήσαμε να ονομάσουμε 

την παράστασή τους ένα μη συμβατικό 

θέαμα. Συμφωνήσαμε οι απαντήσεις 

τους να μην «υπογράφονται» ξεχωρι-

στά από τον καθένα (Γιώργος Βαλαής, 

Αγγελική Παπούλια, Χρήστος Πασ-

σαλής), αλλά από κοινού. Θελήσαμε ο 

ανατέλλων ήλιος της αφίσας της παρά-

στασης να φωτίσει την πιο αινιγματική 

απόπειρά τους, χωρίς να διαμορφώ-

σουμε την οπτική του θεατή. Η ημιτε-

λής πρόβα τους μου έδωσε μια αίσθη-

ση οπερετική, με εργάτες να δημιουρ-

γούν ρομαντισμό. Είναι μια ανάγνωση. 

Θα υπάρξουν πολλές. 

>> Είναι ό,τι πιο αινιγματικό έχουμε κάνει 

μέχρι σήμερα και το κάναμε απολύτως 

συνειδητά, με μεγαλύτερο θάρρος. Ξέ-

ρουμε όμως τι προσπαθούμε να κάνου-

με και έχουμε γνώση των υλικών που 

χρησιμοποιούμε αλλά και τον τρόπο 

ανάμειξής τους. Δεν επιχειρούμε να δυ-

σκολέψουμε, για τη χαρά της δυσκολίας. 

 

>> Οι άνθρωποι της παράστασης βρί-

σκονται σε μια ζώνη έξω και πέρα από 

τη γη και προσπαθούν να επικοινωνή-

σουν με το ύψος, τον ουρανό, τις δυ-

νάμεις, πράγματα που είναι πάνω από 

αυτούς. Προσπαθούν να προκαλέσουν 

τις δυνάμεις έχοντας για στήριγμα το 

ποίημα του Φρίντριχ Χέλντερλιν “Θρή-

νοι του Μένωνος προς τη Διοτίμα”. “Κα-

θημερινώς εξέρχομαι και ζητάω κάτι 

άλλο” λέει ένας στίχος του.

 

>> Μια παράσταση που οι προθέσεις 

της είναι σωστές πάντοτε αγωνιά για 

κάτι. Κι εδώ η αγωνία είναι μεγαλύτε-

ρη, γιατί απαιτεί από εμάς συνεχώς την 

αναζήτηση. Αναμετριόμαστε με πράγ-

ματα που ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχου-

με αναμετρηθεί. Μπορεί να ονομαστεί 

μεταφυσική, αναζήτηση μιας άλλου 

είδους πνευματικότητας. Στις πρόβες 

μιλούσαμε για την αξία των ονείρων, 

το ρομαντισμό, για το πώς στις ταινίες 

του Ντέιβιντ Λιντς υπάρχουν κομμάτια 

που καταλαβαίνεις και κομμάτια που 

δεν κατανοείς αλλά βοηθούν εξίσου 

στη σύνθεση. Μας επηρέασε ο τρόπος 

που περιγράφει τη “ζώνη” ο Ταρκόφ-

σκι στο “Στάλκερ”. (σ.σ. ένα φανταστικό 

τοπίο που ονομάζεται “ζώνη” όπου ένα 

σημείο του λένε πως εκπληρώνει όλες 

τις επιθυμίες του ανθρώπου).

>> Προσπαθούμε να κάνουμε το πιο συ-

ναισθηματικό μοντάζ που έχουμε κάνει 

ποτέ σε παράσταση. Πρόθεσή μας είναι 

να φέρουμε σ’ αυτή το θεατή μέσω της 

συναίσθησης· να καταλάβει τι σημαίνει 

επικοινωνώ με κάτι άλλο έξω από την 

πραγματικότητα. Είναι μια ερμηνεία 

του κόσμου πέρα από τη λογική. Είναι 

μια ανάγκη να συναντήσεις κάτι πνευ-

ματικό, που μπορεί να είναι μέσα σου ή 

έξω. Προσπαθούμε να δημιουργήσου-

με μια σκηνική ποίηση.

 

>> Το να είσαι ποιητικό ον είναι κάτι πο-

λύ σκληρό. Γι’ αυτό θέλαμε να συνδέ-

σουμε στη σκηνή αυτό το τόσο λυρικό 

ποίημα με υλικά τόσο σκληρά, όπως τα 

υλικά μιας οικοδομής. Σ’ ένα άλλο ποί-

ημά του ο Χέλντερλιν λέει “με μόχθο 

κι όμως ποιητικά κατοικεί ο άνθρωπος 

στη γη”· κρύβει την ουσία αυτού που 

προσπαθούμε να κάνουμε.

>> Είναι λογικός ο κόσμος και παράλογο 

αυτό το θέαμα; Αυτός όμως δεν είναι ο 

σκοπός ενός θεάματος; Να προτείνει 

ένα άλλο σύστημα σκέψης. Ναι, ο λόγος 

ως ομιλία δεν πρωτοστατεί σ’ αυτή την 

παράστασή μας, αλλά λόγος κρύβεται 

σε μια ιντσαλέισον, σε ένα χορό, σε μια 

μουσική, σε μια κίνηση. Οι άνθρωποι 

της παράστασης μπορούν να μιλήσουν 

μόνο μέσω του ποιήματος. Δεν μπορεί 

να γίνει διαφορετικά».

Κατασκευάζετε κάτι σαν πηγάδι επί 

σκηνής. Βλέποντάς το σκέφτηκα πως 

εκεί θα σας δω να μπαίνετε και να βγαί-

νετε συνέχεια. Έγινε. Η λούπα στις πα-

ραστάσεις σας είναι η υπογραφή σας; 

Δεν μπορείτε να ξεφύγετε από αυτή; 
(γέλια) Δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς 

τόσο εύκολα από κάποια πράγματα. Τη 

λούπα παλιότερα τη χρησιμοποιούσαμε 

πιο πολύ. Δεν μας αρέσει τόσο πια. Ωστό-

σο η επανάληψη είναι πρωτίστως μου-

σικός όρος. Το 95% των πραγμάτων που 

κάνουμε στη ζωή είναι επαναλήψεις. 

Πέρα από τη ρυθμική αξία, δηλαδή, πρό-

κειται και για ένα θέμα οργανικότητας. Η 

τέταρτη επανάληψη δίνει μεγαλύτερο 

νόημα σ’ αυτό που συμβαίνει.

Η performance είναι καθεστώς πια 

στο θέατρο; Η ποιότητα και το δήθεν 

δεν έχουν τόπο καταγωγής. Κάποτε 

ήταν μόδα. Τώρα ευτυχώς όχι. Κάθε 

παράσταση είναι ένα δύσκολο πείρα-

μα, ακόμα κι αν είναι συμβατική. Εμείς 

κάνουμε αυτό το θέατρο γιατί έτσι σκε-

φτόμαστε. Είναι η ανάγκη μας που έχει 

να κάνει με την αισθητική μας, την αγω-

νία μας, τις αισθήσεις, την εξυπνάδα ή 

μη εξυπνάδα. 

Σε σταυρόλεξο, με ποιον ορισμό θα 

μπαίνατε; Δεν το νομίζουμε να συμβεί 

και δεν ξέρουμε. Ίσως πριν από 5 χρόνια 

μπορεί να ήταν «Γνωστή θεατρική νεα-

νική ομάδα». Σήμερα «Γνωστή θεατρική 

πρώην νεανική ομάδα»». (γέλια)
 

Ο Χρήστος έφυγε με ποδήλατο, η Αγγε-

λική με μηχανάκι και ο Γιώργος μαζί μου 

με το αυτοκίνητο. Με την παράσταση 

θα πάνε στη Στέγη και μετά στη Γαλλία 

– εκεί όπου το κοινό είναι πολύ πιο εκ-

φραστικό σε σχέση με το ελληνικό, 

σύμφωνα με τα λεγόμενά τους. Τo τρα-

γούδι των Radiohead «How to Disappear 
Completely» τους συνοδεύει. A
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I n f o
Σκηνοθεσία: blitz theatre group. 
Παίζουν: Άρης Αρμαγανίδης, Γιώργος Βαλαής, Μιχάλης Κίμωνας, 
Άρης Μπαλής, Αγγελική Παπούλια,  Χρήστος Πασσαλής, Αρετή Σεϊνταρίδου. 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, 9-18/10, 20.30. €10-28, 8-22 (μειωμένο). Λεωφ. Συγ-
γρού 107-109, 2109005800
9 -11/10 Εργαστήριο δραματουργίας 
με τη Stephanie Carp (δραματουργός παράστασης)// 15/10 
Συζήτηση του κοινού με τους συντελεστές μετά την παράσταση.

Bl
it

z Η πιο αινιγματική παράσταση 
(«6 a.m. How to disappear completely») 
της πιο εξαγώγιμης θεατρικής ελληνικής ομάδας ξεκινάει 
στη Στέγη πριν την περιοδεία της στο εξωτερικό.

Του ΔηΜηΤρη ΜΑΣΤροΓιΑννιΤη  

Φωτό: ΘΑνΑΣηΣ ΚΑρΑΤζΑΣ

Το συναισθημαΤικο μονΤαζ Των 
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ΕΝΤΟΣ 
ΣΤΟΑΣ 
Το παραλληλο
σύμπαν 
Τησ αθηνασ
Της ΕλΕΩνΟρας ΒΕρυκΟκίδη, 
Φωτό: ΕλΕΩνΟρα ΒΕρυκΟκίδη, 
βαγγΕλης τατςης

Ο
ι στοές της πόλης μαρτυρούν τις δικές τους ιστορίες.  
Άλλοτε μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων τους, 
άλλοτε μέσα από τις ταμπέλες τους, τα χρώματα, τις 
μυρωδιές. πάντα κάτι αλλάζει στην ατμόσφαιρα 
κατά την είσοδο σε μια στοά – μικρά παράλληλα σύ-
μπαντα εντός της πόλης με το δικό τους διαφορετικό 
ρυθμό ή και εποχή. η εμπορική τους χρήση ξεκινάει 
από την αρχαιότητα. Ωστόσο, η αθήνα απέκτησε 
τις πρώτες σύγχρονες στοές κατά τα τέλη του 19ου 

αιώνα με γνώμονα τις αντίστοιχες στοές που υπήρχαν σε άλλες 
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
συναντήσαμε τη Νατάσα Παππά, δημιουργό του χάρτη «Εντός 
Στοάς», που περιλαμβάνει 40 στοές του κέντρου και μιλήσαμε για αθη-
ναϊκά περάσματα του εμπορικού τριγώνου “Μοναστηράκι - Σύνταγμα 
- Ομόνοια” κάνοντας μια μικρή επέκταση στις στοές του Γερανίου – η 
ίδια διατηρεί το γραφείο της στο ιστορικό κτίριο του Ρομάντσου.  Μας 
εκμυστηρεύτηκε ότι πάντα τη γοήτευαν τα «ίχνη από άλλους χρόνους» 
που αποπνέουν οι στοές, ότι αγαπά πολύ το περπάτημα, το χρόνο 
που κυλάει πιο χαλαρά εντός των στοών, κι ότι όταν ολοκλήρω-
σε το μεταπτυχιακό της στην ολλανδία με θέμα τη γραφιστική 
και το δημόσιο χώρο αποφάσισε να κάνει έρευνα στις στοές της 
αθήνας παίρνοντας σαν αφορμή τις παλιές περίτεχνες ταμπέλες. 
«Ξεκίνησα χαρτογραφώντας όλες τις στοές, αλλά στην πορεία μού κέ-
ντρισαν το ενδιαφέρον οι ταμπέλες εξόδων που βρίσκονται στις εισό-
δους κάποιων λίγων στοών. Ως γραφίστρια με ενδιέφερε ο σχεδιασμός 
και η τοποθέτησή τους, αλλά περισσότερο η λειτουργική τους πλευρά 
που φανέρωνε ένα εναλλακτικό δίκτυο περιπάτων μέσα στη χαοτική 
μας πόλη. Έτσι μετά από δύο χρόνια on and off έρευνας, ο διαγραμμα-
τικός χάρτης τελικά περιέχει μόνο τις διαμπερείς στοές που ενώνουν 
δύο δρόμους» εξηγεί. αξίζει να σημειωθεί ότι κατά καιρούς δι-
οργανώνονται περίπατοι βασισμένοι στο βιβλίο από την ίδια τη 
νατάσα. Για το πρόγραμμα μπορείτε να ενημερωθείτε από τη 
διεύθυνσή της στο facebook www.facebook.com/intostoas ή από το 
ιστοσελίδα της στη διεύθυνση www.natassapappa.com 

*Το βιβλίο-οδηγός «Εντός Στοάς» έχει εκδοθεί από το Χαρτοβασίλειον και μπορεί να 
αναζητηθεί σε κεντρικά βιβλιοπωλεία. 
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Στοά 

Παπαχρυσάνθου 
 Η στοά της Θησέως

η θησέως είναι ένας πολυσύ-
χναστος δρόμος κυρίως από 

νέους ανθρώπους. στο δρόμο 
αυτό είναι το Drunk Sinatra, τα 
City College και ένα νέο στέκι, 

το Einstein. Εκεί βρίσκεται και η 
στοά παπαχρυσάνθου.  

Στοά Νικολούδη 
Στοά κόσμημα 
η πρώτη εκδοχή του κτιρίου σχεδιά-
στηκε το 1897 από τον αλέξανδρο νι-
κολούδη, ενώ η στοά χτίστηκε το 1935. 
Το κτίριο είχε ενταχθεί στο πρόγραμ-
μα κτιριακής αξιοποίησης της Alpha 
Bank και έτσι πήρε τη μορφή που γνω-
ρίζουμε σήμερα. Εδώ κάποτε έβρισκε 
στέγη το βιβλιοπωλείο της Εστίας και 
το καφενείο του λουμίδη. Είναι από τις 
πιο γνώριμες στοές της πόλης καθώς 
φέρει μνήμες άλλων εποχών στους 
κατοίκους της αθήνας. «ο νικολούδης 
ήταν πατέρας της χορογράφου Ζουζού 
νικολούδη, μίας από τις μεγαλύτερες 
μορφές του χώρου» θυμούνται στο 
κατάστημα μουσικών οργάνων 
της πεσμαζόγλου. 
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ΙσΤορΙΕσ 
ΚαΙ μνημΕσ 
απο σΤοΕσ 
Τησ αθηνασ

Στοά Κοραή 
Η στοά των σινεφίλ 

°
πό τις πιο πολυσύχναστες της πόλης. Ονομά-

ζεται και Galleria, όπως οι ευρωπαϊκού τύπου 

στοές. Στην πραγματικότητα πρόκειται για το 

συνδυασμό δύο στοών (Κοραή & Μεγάρου Αθήναι) 

που ενώνουν τη Σταδίου με την Πανεπιστημίου και 

την πλατεία Κοραή. Φιλοξενεί τον ιστορικό κινημα-

τογράφο Άστορ που επαναλειτουργεί υπό τη σκέ-

πη της Weird Wave τον πολυδιάστατο χώρο Τέχνης 

ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ, καταστήματα ρούχων, παιχνιδιών 

και όμορφα μαγαζάκια για καφέ, φαγητό και ποτό. 

Εδώ συχνάζει αρκετός φοιτητόκοσμος. «Έχουμε 
γιορτάσει ορκωμοσίες και ορκωμοσίες του Καποδι-
στριακού» λέει ο κ. Δημήτρης Ακτύπης, ιδιοκτή-

της του μπιστρό Delight, ενώ μας περιγράφει την 

καθημερινότητα εντός της στοάς. «Το καλό είναι 
ότι έχουμε ελεύθερο ωράριο, ενώ το κάπνισμα δεν α-
παγορεύεται εντός της στοάς. Έχει το δικό της κόσμο, 

αρκετούς φοιτητές λόγω του Πανεπιστημίου, δύο α-
δεσποτάκια που συχνάζουν εδώ και χαρακτηριστικές 
φιγούρες, όπως του μικροπωλητή που τραγουδάει 
Βοσκόπουλο και του κ. Γιώργου (παλιός πανεπιστη-
μιακός, αρχαιοελληνιστής, εξηγεί σε θαμώνες τι ση-
μαίνει το όνομά τους στα αρχαία ελληνικά γράφοντάς 
τους σε χαρτί μικρά editorials)». «Θα μπορούσες να την 
πεις και στοά των διαδηλωτών» μας λέει ο κ. Μάκης 

Μόρφης, ιδιοκτήτης του Amouage με την περίφη-

μη κρέπα. «Οι περισσότερες διαδηλώσεις ξεκινούν 
και τελειώνουν στα Προπύλαια. Κατόπιν, διαδηλωτές 
και δημοσιογράφοι μαζεύονται εδώ για καφέ. Ακόμα 
και όταν κάηκε η στοά, εδώ δεν κλείσαμε ποτέ» μας 

λέει. Κάτω από τη στοά βρίσκεται ο κινηματογρά-

φος Άστυ αλλά και ο Χώρος Ιστορικής Μνήμης 

1941-1944, όπου κάποιος μπορεί να επισκεφτεί τα 

αντιαεροπορικά καταφύγια που μετατράπηκαν 

σε φυλακές όταν εγκαταστάθηκαν στο κτίριο διά-

φορες υπηρεσίες των γερμανικών στρατευμάτων 

κατοχής και η Kommandatur. Τα κρατητήρια αυ-

τά λειτουργούσαν κυρίως ως κέντρα μεταγωγών, 

ενώ στους τοίχους υπάρχουν ακόμα τα μηνύματα 

των κρατουμένων. 

Στοά Πåσμαúόçλου 
Η μουσικόφιλη στοά 

¡
νωστή και ως Στοά Πρωία, όπως λεγόταν πα-

λιά λόγω της παλιάς εφημερίδας «Πρωία» που 

ίδρυσε ο Στέφανος Πεσμαζόγλου, γιος του Ιω-

άννη Πεσμαζόγλου, κάπου κοντά στο ’40. Σήμερα, 

ωστόσο, φιλοξενεί το εστιατοριάκι «Στοά Πρωία». 
«Παλιά το κτίριο ήταν διαφορετικό. Υπήρχε εσωτε-
ρική στρογγυλή αυλή» μας λέει ο ιδιοκτήτης του, 

Ζήκος Παναγιώτης. «Η στοά αυτή είναι μουσικόφι-
λη. Υπάρχει το κατάστημα του Νάκα με τα μουσικά 
όργανα, το μαγαζί του Ξυλούρη και ένα κατάστημα 
που πουλάει μόνο βινύλια» μας λέει ο κ. Σπύρος, ι-

διοκτήτης του Duck Soup, ενός «cine-παρμένου» 

μαγαζιού που στεγάζεται στην ίδια στοά. «Εδώ είναι 
η γωνιά του Νίκου (σ.σ. Ξυλούρης), 37 χρόνια τώρα. 
Νοίκιασε το μαγαζί το ’78 για να υπάρχει εδώ η γωνιά 
του, να έρχονται οι φίλοι του. Το μαγαζί εγκαινιάστη-
κε το ’79 κι εγώ ήρθα εδώ το ’80», μας λέει η κυρία 

Ουρανία Ξυλούρη που διατηρεί το δισκοπωλείο ε-

ντός της στοάς. «Εδώ είχε το γραφείο του ο Μπάμπης 
Κωνσταντόπουλος. Έδωσε την πρώτη του ομιλία με 
το πέρασμα στη μεταπολίτευση και μαζευόταν εδώ 
κόσμος και του πετούσε νεράντζια (γέλια). Ό,τι είχε 
βγάλει τότε ο Χατζιδάκις το “Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, 
μπλε” και το είχε παραφράσει ο κόσμος και τραγου-
δούσε “Μπάμπη, έβγα στο μπαλκόνι με κιλότα εμπρι-
μέ”» μας λέει ο κ. Χαρίλαος Νάκας, ιδιοκτήτης του 

καταστήματος με τα μουσικά όργανα εντός της 

στοάς. 

Στοά  Ùπåρα 
Η στοά της κλασικής μουσικής 
και των ποιητών

¶
νώνει την Ιπποκράτους με την Ακαδημίας, δη-

μιουργώντας ένα «παράλληλο σύμπαν» στο 

κέντρο της Αθήνας. Η στοά αυτή συνδέθηκε 

κάποτε στο μυαλό των Αθηναίων με την κλασική 

μουσική και τώρα πια με τα διάφορα κινηματογρα-

φικά φεστιβάλ που γίνονται και στις αίθουσες του 

κινηματογράφου Όπερα. «Η στοά υπάρχει περισ-
σότερα από 45 χρόνια. Ξεκίνησε με τη Λέσχη του Δί-
σκου» λέει η κ. Ντίντα Γαζώνη-Χαραμόγλη από το 

βιβλιοπωλείο Ορίζοντες και μοιράζεται μαζί μας 

μερικές από τις αναμνήσεις της. «Ουσιαστικά η στοά 
δεν έχει αλλάξει μορφή με την πάροδο του χρόνου. 
Έχουν αλλάξει όμως τα μαγαζιά και ο κόσμος. Κάπο-
τε υπήρχε η Βιβλιογωνία. Προδικτατορικά ήταν εδώ 
οι εκδόσεις Θεμέλιο, ενώ επί δικτατορίας σύχναζαν 
εντός της στοάς ΕΚΟΦίτες... Θυμάμαι ότι εδώ, στην Ό-
περα, είχε προβληθεί “Ο τελευταίος Πειρασμός”. Μα-
ζεύτηκαν εκείνη τη νύχτα παπάδες για να διακόψουν 
την προβολή. Εντωμεταξύ, απέναντι από τη στοά, 
υπάρχει μια χαρακτηριστική σιδερένια πόρτα πάνω 
από την οποία ήταν ένας μεταλλικός δράκος (σ.σ. η 
πόρτα αποτελεί έξοδο της οικίας του Ερνέστου Τσίλ-
λερ). Λέγεται ότι κατέβασαν το δράκο εκείνο το βρά-
δυ γιατί πίστευαν ότι είναι μασονική στοά». Η στοά 

Όπερα ακόμα και σήμερα αποτελεί στέκι ποιητών, 

λογοτεχνών και μουσικών. 

ΕΝ
ΤΟ

Σ Σ
ΤΟ

ΑΣ

Στοά Ανατολής
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Á Ένα μικρό μα εντυπωσιακό μαγα-

ζί κρύβεται στη Στοά Εμπόρων. 
Χρωστάει το όνομά του στα γρα-
φεία που στεγάζονταν παλαιότε-
ρα στους πάνω ορόφους του κτι-
ρίου. Η αυλή του αποπνέει αέρα 
παλιάς Αθήνας, ενώ η λίστα των 
κοκτέιλ του είναι ανεξάντλητη  
και ανανεώνεται συχνά. Αρκετά 
από τα κοκτέιλ είναι γραμμένα 
πάνω σε ένα μαυροπίνακα που 
κοσμεί έναν τοίχο στην αυλή. 

Λέκκα 12, Αθήνα, 210 3222559
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Εμπνευσμένο 
από την ομό-
τιτλη ταινία 
των αδελφών 
Μαρξ, το Duck 
Soup είναι το 
cine-παρμένο 
καφέ της 

πόλης με μια αυλή έκπληξη μέσα στη 
στοά Πεσμαζόγλου. Πολύχρωμο, ευ-
διάθετο, με γεύσεις που ικανοποιούν 
ακόμα και τους πιο απαιτητικούς ου-
ρανίσκους. Φημίζεται για τα ιδιαίτερα 
sandwich του (χρησιμοποιούν σπάνια, 
φρέσκα υλικά) και για τη σπιτική λεμο-
νάδα του.
Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς 
Πεσμαζόγλου), 210 3233916
FB: www.facebook.
com/39ducksoup



Στοά Εμπόρων 
Η στοά της νοσταλγίας 

Σ
υνδέει την οδό Βουλής με την οδό Λέκ-

κα. Εδώ ήταν κάποτε ένα από τα πιο ση-

μαντικά εμπορικά κέντρα της Αθήνας. 

Σχεδιασμένη από τον Λεωνίδα Μπόνη και 

τον Εμμανουήλ Λαζαρίδη (Μνημείο του Α-

γνώστου Στρατιώτη), έχει αποτελέσει ση-

μείο λειτουργίας των καταφυγίων του Συ-

ντάγματος κατά την περίοδο της Κατοχής  

και σημείο λειτουργίας καταφυγίων των α-

στέγων κατά την περίοδο της οικονομικής 

κρίσης των τελευταίων ετών. Σήμερα, από 

την πλευρά της οδού Βουλής βρίσκονται τα 

Ίχνη Εμπορίου, μία δράση που επιχειρεί την 

αναβίωση της στοάς, ενώ από την πλευρά 

της οδού Λέκκα συναντά κανείς ορισμένα 

από τα πιο ιδιαίτερα στέκια της πόλης. 

Στοά Ανατολής 
Θεματική στοά

Έ
χει τη μορφή της πρώιμης αθηναϊκής 

στοάς με ελεύθερο διάδρομο στο εσω-

τερικό και χαρακτηριστικό το αίθριο. 

Ωστόσο, ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου 

που διατηρεί το Στέκι, ένα καφέ εντός της 

στοάς, μας λέει πως ο αρχιτέκτονας που την 

έφτιαξε ζούσε στην Αλεξάνδρεια σε μία πα-

ρόμοια στοά και σχεδίασε τη στοά Ανατολής 

με αυτήν σαν γνώμονα. Η στοά Ανατολής 

ανήκει στις λεγόμενες θεματικές στοές, κα-

θώς υπήρχαν πολλά τυπογραφεία εντός της 

χωρίς ποτέ να υπάρχει ανταγωνισμός στις 

σχέσεις των ιδιοκτητών. 

Στοά Κουρτάκη 
Κάθε μέρα γιορτή 

Η 
στοά Κουρτάκη βρίσκεται μεταξύ Κο-

λοκοτρώνη και Λίμπονα. Πλέον δεν 

οδηγεί κάπου, καθώς βρίσκεται εκεί 

το μπαρ Noel και στο βάθος το φιλόξενο 

βιβλιοπωλείο Φωταγωγός και οι εκδόσεις 

Ροδακιό. Η στοά είναι πάντα γεμάτη από 

χαρούμενο κόσμο – έχει και το όνομα και τη 

χάρη. «Ανήκε στην οικογένεια Κουρτάκη (σ.σ. 
τη γνωστή με τη ρετσίνα). Οι φήμες λένε πως 
ο πατέρας Κουρτάκης το 1928 ήταν παντρεμέ-
νος με μία Γαλλίδα, την Ανιές. Η Ανιές πάρκαρε 
την Jaguar μέσα στη στοά και πήγαινε βόλτες 
με το άλογό της μέχρι την Ακρόπολη» μας λέει 

η κ. Τζούλια Τσιακίρη, διευθύντρια των εκ-

δόσεων Ροδακιό. 

Στοά Πύρρου  
Μία από τις δύο πιο παλιές 

Η 
ιστορική στοά Πύρρου και πλέον Τουρ-

νικιώτη είναι μαζί με τη Μελά μία από 

τις δύο πρώτες εμπορικές στοές της 

Αθήνας που χτίστηκαν στα πρότυπα των ευ-

ρωπαϊκών «galleries». Πήρε το όνομά της 

από την οικία Λουκά Πύρρου που είχε οικο-

δομηθεί εδώ τα πρώτα χρόνια του Όθωνα. 

Η στοά κατεδαφίστηκε το 1884 και χτίστηκε 

ξανά το 1885, ενώ κάπου στα τέλη του 20ού 

αιώνα ανακαινίστηκε παίρνοντας τη μορ-

φή που γνωρίζουμε σήμερα. «Εδώ υπήρχαν 
πολλά υφασματάδικα» μας εξιστορεί η κ. Πε-

λαγία Κόντζογλου, ιδιοκτήτρια του καφέ 

Σοκολάτα που βρίσκεται τα τελευταία 13 

χρόνια εντός της στοάς. «Είναι από τις πιο 
παλιές στοές. Συχνά έρχονται μεγάλοι άνθρω-
ποι που έμεναν εδώ πολύ παλιά για να δουν αν 
υπάρχει ακόμα».  

Στοά Καΐρη 
Η στοά με τις παλιές 
βιοτεχνίες

Η 
Στοά Καΐρη είναι μία από τις πιο εντυ-

πωσιακές στοές της πόλης, καθώς με-

ταφέρει την κίνηση του δρόμου εντός 

στοάς καταλήγοντας στο μικρό στενό της 

οδού Πολυκλείτου. Οι τοίχοι και οι ταμπέλες 

που την περιβάλλουν μαρτυρούν την ιστο-

ρία του παρελθόντος. Αυτή η στοά κάποτε 

φιλοξενούσε ορισμένες από τις πιο γνωστές 

βιοτεχνίες και το οπλοδιορθωτήριο της οι-

κογένειας Παπαϊωάννου. Ακόμα υπάρχουν 

μικρά εργαστήρια και μαγαζάκια που που-

λάνε από μουσαμάδες μέχρι κορδέλες. «Αυ-
τή η στοά ήταν γεμάτη ζωή. Τώρα, κορίτσι μου, 
έχουν κλείσει όλα» μας λέει η κ. Δρακοπού-

λου που διατηρεί ένα κατάστημα με είδη 

συσκευασίας εντός της στοάς. «Το κτίριο νο-
μίζω ότι είναι του 1934. Εδώ ήταν το υποκατά-
στημα της σοκολατοποιίας “Γκλόρια” που προ-
μήθευε κάποτε το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταν-
νία. Υπήρχαν βιοτεχνίες ρούχων, παπουτσιών, 
στο υπόγειο υπήρχε ένα κατάστημα που που-
λούσε κατσαρολικά και στο βάθος ένα μικρό 
καφενεδάκι. Τώρα έχουμε μείνει λίγοι. Είναι ό-
μως ακόμα όμορφη στοά. Πριν λίγο καιρό είχε 
έρθει μια παρέα Δανών κι όταν μας είδαν να πί-
νουμε καφέ στην αυλή ξετρελάθηκαν. Ήθελαν  
να έρθουν να τη φωτογραφίσουν ως αξιοθέα-
το της πόλης».   A
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Το A Tempo Art Bistro βρί-
σκεται στη Στοά Όπερα. Εί-
ναι το μπιστρό που κρατά το 
ρυθμό της πόλης. Άρρηκτα 
συνδεδεμένο με τη μουσική, 
αφού ο πάνω όροφος είναι 
ιδανικά διαμορφωμένος 
για live, ενώ τους τοίχους 
του κοσμούν καλλιτεχνικές 
εκθέσεις. Κλασικό, με art 
διάθεση, χειροποίητα σνακ 
και ποιοτική κουζίνα. 
Ακαδημίας 57, Αθήνα, 
210 3388500
FB: www.facebook.com/
atempoartbistro
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Μετρά περίπου μια δεκαετία στο μικρό μα πολυσύχναστο δρόμο της Θη-
σέως, απέναντι από τη Στοά Παπαχρυσάνθου. All day spot που προσφέρει 
από νωρίς το πρωί καφέ, ροφήματα, σφολιάτες και άλλα σνακ, ενώ από το 
απόγευμα και μετά μετατρέπεται σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα cocktail 
bars της πόλης. Έχει πλέον αναπτύξει τη δική του θεωρία της σχετικότητας. 
Ό,τι σχετίζεται με το ρούμι βρίσκεται στον κατάλογο σε μορφή ολοκλη-
ρώματος, ενώ συγκατοικεί με το City Unity College δίνοντας έτσι μια άλλη 
νότα στα διαλείμματα των φοιτητών. 

Θησέως 15-17, Αθήνα, 6981197142ein
sT

ein

Είναι ένα από τα πιο παλιά μαγαζιά της στοάς Κοραή, καθώς 
βρίσκεται εκεί από το 2006. Φιλόξενο, με τη μυρωδιά της κα-

νέλας διάχυτη στο χώρο. Όντας στην καρδιά των καλλιτεχνι-
κών δρωμένων και των δραστηριοτήτων της πόλης προσελκύει 

σινεφίλ, θεατρόφιλους αλλά και λάτρεις της αφράτης ζύμης μιας και 
φημίζεται για την κρέπα του. Υποδέχεται κόσμο από νωρίς το πρωί με φρέ-
σκους χυμούς και λαχταριστά σάντουιτς μέχρι αργά το βράδυ για κρέπες 
και βάφλες συνοδευόμενες από τους πιο τρελούς συνδυασμούς. 

Κοραή 4 & Σταδίου 30, 210 3218429Am
ou

Ag
e
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αξιδεύει σε όλο τον κόσµο. Κάνει 
µια δουλειά αρκετά µοναχική. 
Κάθεται σε µια ψηλή καρέκλα και 
µιλάει µέσα από ένα µικρόφωνο. 

Πρέπει να είναι συγκεντρωµένη, παρατη-
ρητική και δίκαιη. H Εύα Ασδεράκη-Moore 
είναι διαιτητής και µία από τις λίγες γυναί-
κες που έχουν Gold Certification από την 
International Tennis Federation. Έχει δια-
τητεύσει σε όλα τα Grand Slam (Australian 
Open, Roland Garros, Wimbledon, US 
Open), καθώς και σε όλα σχεδόν τα µε-
γάλα τουρνουά συµπεριλαµβανοµένων 
των Ολυµπιακών Αγώνων του Πεκίνου. 
Αυτή τη στιγµή η 33χρονη Ελληνίδα από 
τη Χαλκίδα που ζει µόνιµα στη Μεγάλη 
Βρετανία µε τον άνδρα της θεωρείται –και 
είναι– η κορυφαία διαιτητής στον κόσµο. 
Τις προηγούµενες ηµέρες η σοβαρή αυτή 
κοπέλα πάτησε απότοµα φρένο στην ωραία 
µας µονοτονία και µας ανέβασε στα σύννε-
φα. Η Εύα Ασδεράκη επιλέχτηκε ως Chair 
Umpire στο µεγάλο τελικό των ανδρών στο 
US Open ανάµεσα στον Novak Djokovic 
και τον Roger Federer. Γι’ αυτούς που δεν 
γνωρίζουν πολλά πράγµατα για το τένις το 
να διαιτητεύσεις έναν τελικό Grand Slam 
και µάλιστα ανδρών αποτελεί ύψιστη διά-
κριση, κάτι σαν τελικός παγκόσµιου ποδο-
σφαίρου. Η Εύα ήταν η πρώτη γυναίκα που 
διαιτήτευσε τελικό US Open. Όλος ο πλα-
νήτης έστρεψε τα µάτια επάνω της, την ίδια 
στιγµή που η ίδια προτιµά να κοιτάει χα-
µηλά. Όπως πάντα µε όλες τις µέχρι τώρα 
επιτυχίες της, έτσι κι αυτή προσπάθησε να 
τη διαχειριστεί χαµηλόφωνα. ∆εν έδωσε 
καµία συνέντευξη αλλά µέρες µετά, όταν 
κατακάθισε ο θόρυβος του θριάµβου, η Εύα 
δέχτηκε να µας µιλήσει για τη διαιτησία, 
τα social media, το  boxing, τη ζωή της, ε-
παγγελµατική και προσωπική, και για το 
φαγητό της µαµάς της. 

Ùôáî 
ëïéôÀ÷ 
áðÞ 
ãèìÀ

Η κορυφαία διαιτητής στον τελικό του αµερικάνικου US Open 
ανάµεσα στον Novak Djokovic και τον Roger Federer 
εξηγεί στην A.V. πώς είναι να ζεις αυτά που σε παθιάζουν. 
Της ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ 
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Εύα, πότε και πού γεννήθηκες; Γεννήθηκα τον Ιανου-

άριο του 1982 στην Αθήνα. Τότε οι γονείς µου ζούσαν 

στη Μυτιλήνη λόγω της δουλειάς του µπαµπά µου. 

Εκεί έζησα τους πρώτους 11 µήνες της ζωής µου. Στη 

συνέχεια οι δικοί µου αποφάσισαν να πάνε στη Χαλκί-

δα, όπου και µεγάλωσα.

Τι σε έκανε να ασχοληθείς µε τη διαιτησία; Πώς ξε-

κίνησαν όλα; Σε ηλικία περίπου 12 χρονών ξεκίνησα 

να παίζω τένις στον Όµιλο της Χαλκίδας. Έπαιξα για 

αρκετά χρόνια ερασιτεχνικά και πήρα µέρος σε κάποια 

τουρνουά µέχρι τα 18 µου. Τον Μάρτιο του ’97 ο Όµι-

λος Χαλκίδας ανέλαβε τη διοργάνωση ενός διεθνούς 

τουρνουά και ζητήθηκε από εµάς που παίζαµε να βο-

ηθήσουµε σαν επόπτες γραµµών. Τότε ήµουν περί-

που 16, το βρήκα πολύ ενδιαφέρον να βρίσκοµαι στο 

γήπεδο κάνοντας κάτι διαφορετικό. Επίσης γνώρισα 

διαιτητές επαγγελµατίες ήδη που µου λέγανε ιστορίες 

από τις χώρες που είχαν επισκεφτεί και τους παίχτες 

που είχαν διαιτητεύσει και µου άρεσε. Ήθελα να το 

κάνω και εγώ. Έτσι τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου 

έκανα αίτηση να πάω σε ένα σεµινάριο διαιτησίας που 

γινόταν στη Θεσσαλονίκη. Αφού πέρασα τις εξετάσεις, 

ξεκίνησα να δουλεύω στα τουρνουά που γίνονταν 

στην Ελλάδα, τόσο ως επόπτης γραµµών αλλά και ως 

διαιτητής.

Τι ήθελες να γίνεις όταν ήσουν µικρή; Είχες ποτέ 

φανταστεί ότι θα γινόσουν Tennis Umpire;  ∆εν θυ-

µάµαι ποτέ να σκέφτοµαι ότι θέλω να γίνω κάτι όταν 

µεγαλώσω. Ήµουν από πολύ µικρή ηλικία στον αθλη-

τισµό. Στα 5 ξεκίνησα να κάνω ρυθµική γυµναστική 

όπου και σταµάτησα όταν ήµουνα 12 και άρχισα τένις. 

Τα πρώτα χρόνια που ξεκίνησα τη διαιτησία πήγαινα 

σχολείο και µετά πανεπιστήµιο, οπότε ήταν κάτι που το 

έκανα σαν χόµπι, καθώς µου έδινε την ευκαιρία να τα-

ξιδεύω σε διάφορα µέρη στην Ελλάδα και µου έφερνε 

και ένα χαρτζιλίκι. ∆εν θυµάµαι πότε έγινε το κλικ και 

είπα ότι αυτή θα είναι η δουλειά µου. Μου άρεσε από 

την αρχή. Πάντα έβαζα στόχους και νοµίζω έτσι σιγά-

σιγά εδραιώθηκε µέσα µου και αφοσιώθηκα.

Είναι δύσκολο για µια γυναίκα να είναι διαιτητής σε 

έναν ανδροκρατούµενο χώρο; Υπάρχει µεγάλος α-

νταγωνισµός; Τα πράγµατα έχουν αλλάξει πάρα πολύ 

µε τα χρόνια. Πλέον υπάρχουν περισσότερες γυναίκες 

που δουλεύουν σε υψηλό επίπεδο τόσο σε παιχνίδια 

γυναικών όσο και αντρών. Θυµάµαι όταν ξεκίνησα και 

δούλευα ως επόπτης γραµµών, δεν χρησιµοποιού-

σαν γυναίκες στη γραµµή του σερβίς γιατί τη θεωρού-

σαν δύσκολη γραµµή. Τώρα διαιτήτευσα τον τελικό 

αντρών σε Grand Slam, οπότε έχει υπάρξει µεγάλη 

πρόοδος. Ανταγωνισµός δεν υπάρχει πολύ µεγάλος. 

∆εν είµαστε πάρα πολλοί και για όλους υπάρχουν ευ-

καιρίες.

Ποιος αγώνας µέχρι στιγµής στην καριέρα σου σού 

έχει µείνει αξέχαστος; Ο τελικός αντρών που έκανα 

πρόσφατα στο US Open είναι µε διαφορά το σηµαντι-

κότερο παιχνίδι της καριέρας µου µέχρι στιγµής.

Τι προετοιµασία κάνεις πριν από κάθε αγώνα; ∆εν 

θα έλεγα ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Απλά κάνω κάποια 

πράγµατα που έχουν γίνει πλέον ρουτίνα και µε βοη-

θάνε να συγκεντρωθώ. Πιάνω τα µαλλιά µου αλογο-

ουρά, σκέφτοµαι το παιχνίδι και πάω στο γήπεδο.

Η δουλειά σου απαιτεί µεγάλη συγκέντρωση, πα-

ρατηρητικότητα και ηρεµία. Πώς καταφέρνεις και 

τα τηρείς όλα αυτά; Σε έναν αγώνα οι παίκτες περιµέ-

νουν από εµάς να είµαστε συγκεντρωµένοι και να κά-

νουµε καλή δουλειά. Υπάρχει αρκετή πίεση και πρέπει 

να είµαστε έτοιµοι για όλα. Εννοείται ότι όσο πιο ενδια-

φέρον είναι το παιχνίδι τόσο περισσότερο βοηθάει και 

εµάς να είµαστε συγκεντρωµένοι.  

Ύστερα από τόση εµπειρία στα γήπεδα έχεις άγχος; 

Πάντα! Νοµίζω ότι δεν θα ήταν φυσιολογικό να µην 

υπάρχει άγχος, λίγο άγχος κάνει πάντα καλό, τουλάχι-

στον σε εµένα, µε βοηθάει να συγκεντρωθώ. 

Πώς επιλέγεις να χαλαρώνεις µετά από ένα µεγάλο 

αγώνα; Εξαρτάται από την ώρα, θα προσπαθήσω να 

πάω για τρέξιµο ή να έχω λίγη ώρα ησυχίας. Βέβαια µε-

τά από ένα µεγάλο παιχνίδι, όπως ο τελικός, διαλέγω 

να το γιορτάσω µε φίλους!

Έχω την αίσθηση ότι η δουλειά του Chair Umpire 

είναι αρκετά µοναχική. Ισχύει; Ναι, δυστυχώς ισχύει. 

Παρόλο που έχω φίλους καλούς και δουλεύουµε µαζί 

συχνά, αυτό που λείπει είναι ένας δικός σου άνθρωπος 

εκτός τένις. Λείπω από το σπίτι αρκετό καιρό και αυτό 

δεν είναι εύκολο. Όλοι νοµίζουν ότι αυτή η δουλειά έχει 

πολύ γκλάµουρ και ότι είµαι τυχερή για τα ταξίδια κ.λπ. 

αλλά δεν είναι όλα τόσο εύκολα. Σίγουρα είµαι τυχερή, 

έχω ταξιδέψει σε πολλά µέρη του κόσµου, µένω σε ω-

ραία ξενοδοχεία, αλλά τίποτα δεν είναι σαν το κρεβάτι 

µου και το σπίτι µου. Το δυσκολότερο είναι ότι είµαι αρ-

κετό καιρό µακριά από τον άνδρα µου, την οικογένειά 

µου και τους φίλους µου.

Ποιον/ποια αθλητή/αθλήτρια του τένις θαυµάζεις; 

Μια τενίστρια που πάντα θαύµαζα όταν ήµουν µικρή 

και έπαιζα τένις ήταν η Steffi Graf.

Πώς είναι να σου δίνει συγχαρητήρια, έστω κι από 

το Τwitter, η µεγάλη Billie Jean King; Ολόκληρη η ε-

µπειρία εκείνο το σαββατοκύριακο ήταν απίστευτη και 

µεγάλη τιµή. Η Billie Jean King, όπως γνωρίζουµε όλοι, 

είναι ένας θρύλος του τένις και έχει αγωνιστεί πολύ για 

τα δικαιώµατα των γυναικών στο χώρο, οπότε το να 

αναγνωρίζει τη δουλειά µου είναι φυσικά πάρα πολύ 

τιµητικό.

∆εν µπόρεσα να σε εντοπίσω στα social media. 

Προσπαθείς να τα αποφύγεις ή διατηρείς κάποιο 

κρυφό λογαριασµό; ∆εν έχω ούτε κρυφό ούτε φα-

νερό λογαριασµό. ∆εν µου αρέσουν τα social media 

και τα αποφεύγω. Όλοι οι φίλοι µου ξέρουν πώς να 

έρθουν σε επαφή µαζί µου.

Είναι εύκολο να συνδυάσεις καριέρα και οικογέ-

νεια; Είναι στα άµεσα σχέδιά σου η απόκτηση ενός 

παιδιού; ∆εν είναι εύκολο αλλά δεν είναι και ακατόρ-

θωτο, όπως άλλωστε και για κάθε ζευγάρι που εργάζο-

νται και οι δυο γονείς. Και οι δύο επιθυµούµε να κάνου-

µε οικογένεια, όταν έρθει εκείνη η ώρα νοµίζω ότι δεν 

βλέπω τον εαυτό µου να συνεχίζει αυτή τη δουλειά για 

πολύ.

Πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου σε 10 χρόνια; Με µία 

ευτυχισµένη και υγιή οικογένεια, σε κάποιο ήσυχο και 

όµορφο µέρος κάπου στον κόσµο.

Τι κάνεις τον ελεύθερό σου χρόνο; Παίζεις τένις; 

Όταν είµαι σπίτι προσπαθώ να περνάω όσο περισσό-

τερο χρόνο µπορώ µε τους φίλους µου και τον άντρα 

µου. Καµιά φορά θα παίξω τένις, ή αλλιώς θα πάω για 

τρέξιµο ή για κολύµπι. Ένα χόµπι µε το οποίο έχω αρ-

χίσει να ασχολούµαι πρόσφατα είναι το boxing. Είναι 

φοβερό! Μου αρέσει να διαβάζω και να ακούω µουσι-

κή. Όταν βρίσκοµαι σε τουρνουά πάντα προσπαθώ να 

βλέπω κάτι καινούργιο από τα µέρη που πηγαίνω.

Έρχεσαι συχνά στην Ελλάδα; Τι σου λείπει περισσό-

τερο από εδώ; Προσπαθώ να έρχοµαι για Πάσχα και 

από εκεί και πέρα όποτε µπορώ. Αυτό που µου έχει λεί-

ψει περισσότερο είναι το φαγητό της µαµάς! A
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ΒΟΟΚ Lover
Του Δημητρη Φύσσα 

Υπάρχουν κάποιες φορές, σπάνιες, που η στήλη παρουσιάζει 
κάποιο βιβλίο. Σχεδόν πάντα πρόκειται για κάποια έκδοση που 
έχει αθηναιολογικό ενδιαφέρον και ταιριάζει στο πνεύμα του 
City Lover. Μια τέτοια περίπτωση είναι η  «Λεωφόρος ηρώων - Η 
Ιστορία του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου στα χρόνια του 
πολέμου και της Κατοχής (1940-1944)» του Ανδρέα Οικονόμου. 
Το βιβλίο μάς ενδιαφέρει πάρα πολύ και για πολλούς λόγους. 

Η 
παλιότερη ομάδα της πόλης. Μιλάμε για την παλιότερη ομά-
δα και για το παλιότερο ποδοσφαιρικό γήπεδο στην πόλη μας 
(το παλιότερο γενικά στο λεκανοπέδιο είναι το «Γεώργιος Καρα-
ϊσκάκης» του μετέπειτα Ολυμπιακού, που όμως είχε ξεκινήσει 

σαν το «Ποδηλατοδρόμιο» των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896), άρα 
το (φιλ)αθηναϊκό ενδιαφέρον είναι εξαρχής δεδομένο. 

Μια σοβαρή έρευνα. Δεν πρόκειται για κάποιο από τα συνηθισμένα «αρ-
παχτά» βιβλία όπου κάποιος βαρεμένος πιάνει και υμνολογεί την ομάδα 
του, την ιστορία της, τη φανέλα, τους αθλητές ή το γήπεδο – τέτοια υπάρ-
χουν με το τσουβάλι, από κίτρινους, κόκκινους, πράσινους, μαύρους ή 
άλλους οπαδούς. Εδώ μιλάμε για αξιόλογη έρευνα, με προσπάθεια που 
έγινε επί χρόνια σε σώματα εφημερίδων και προσωπικά αρχεία, σε μου-
σεία και βιβλιοθήκες, με επιστράτευση προσωπικών μαρτυριών – και, βέ-
βαια, με αξιοποίηση πρωτότυπου υλικού. Πρόχειρο παράδειγμα: Η φω-
τογραφία του εξωφύλλου είναι από το βρετανικό Imperial War Museum 
και δείχνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού, τα απέναντί του «Προσφυγικά» 
και τις φυλακές Αβέρωφ, τις τελευταίες στις φλόγες, στα διαβόητα Δε-
κεμβριανά του 1944 (είναι από την επίθεση του ΕΛΑΣ και τη σχετική μάχη 
στις φυλακές, που έγινε στις 18 Δεκεμβρίου). Επιπλέον, υπάρχουν λίστα 
με αρκτικόλεξα (ελληνικό και λατινικό, παρακαλώ), όπως σε κάθε ιστορι-
κό βιβλίο που σέβεται τον εαυτό του, εξαιρετικές επισημειώσεις, δυνατό 
φωτογραφικό παράρτημα (πέρα από τις φωτογραφίες εντός κειμένου) 
και αλφαβητικό ευρετήριο που διευκολύνει τον αναγνώστη. 

Δομή και θεματολογία. Το βιβλίο ακολουθεί μια χαλαρή γραμμική 
χρονολογική εξιστόρηση, από την πρώτη μέρα του πολέμου μέχρι τις 
αρχές του 1945. Στη διάρκειά τους παρελαύνουν εκατοντάδες αθλη-
τές, παράγοντες, υπάλληλοι και γνωστοί φίλαθλοι του Παναθηναϊκού 
(αλλά και άλλων ομάδων που αναφέρονται παρεμπιπτόντως), που 
έδρασαν κατά ποικίλους τρόπους. Αλλά πολλές ανθρώπινες ιστορίες 
είχαν αρχίσει ήδη προπολεμικά, ενώ πολλές άλλες συνεχίζουν ακο-
λουθώντας τα πρόσωπα μέχρι και για δεκαετίες μετά τον πόλεμο.  

Το γήπεδο. Επίκεντρο των πάντων, το υπέροχο γήπεδο της Λεωφό-
ρου, που έδωσε στα πέριξ και το τοπωνύμιο «Παναθηναϊκός». Έγιναν 
μερικοί αγώνες στην Κατοχή, οι Γερμανοί κατάκλεψαν την τροπαιο-
θήκη του, ήταν κρύπτη αντιστασιακών υλικών και παράνομου ραδι-
οφώνου, εδώ έγιναν μεταπελευθερωτικά μεγάλες συγκεντρώσεις 
του ΕΑΜ και του ΚΚΕ, εδώ στεγάστηκαν τα άλλα, τα μη ποδοσφαιρικά 
τμήματα του ΠΑΟ (μέχρι και τμήμα χόκεϊ, που διαλύθηκε ελλείψει 
αντιπάλων!) – όλα καταγράφονται.   

Μερικά ονόματα. Οι ποδοσφαιριστές Μίμης Πιερράκος (σκοτώθηκε 
στην Αλβανία) Άγγελος Μεσσάρης, Μαθιός Βιτάλης, Λάκη Σοφιανός και 
Τάκης Καλογερόπουλος (κρατούμενος σε στρατόπεδο 
στη Γερμανία), οι δρομείς Στέλιος Κυριακίδης, Ρένος Φρα-
γκούδης, Σταύρος Βελκόπουλος και Γιάννης Σκιαδάς, ο 
επιστάτης του γηπέδου Θανάσης Νίκαινας και ο επικεφα-
λής του κυλικείου Νότης Αφεντάκης, ο επικοντιστής Γιώρ-
γος Θάνος (στέλεχος του ΕΑΜ), ο Παντελής Καρασεβντάς 
(μέλος της ΠΕΕΑ, της κυβέρνησης δηλαδή των βουνών), 
η θρυλική αντιστασιακή ομάδα των σαμποτέρ Ιβάνωφ 
- Γιαννάτων, ο μεταξικός Κώστας Κοτζιάς, η Κούλα Γκιου-
ζέπε (η πρώτη Eλληνίδα πυγμάχος), οι καλλιτέχνες Ορ. 
Λάσκος, Δ. Παπαγιαννόπουλος, Γ. Κυριαζής και Γ. Οικονο-
μίδης, τα θύματα των Δεκεμβριανών Τσίμας και Φραντζε-
σκάκης (κυβερνητικοί), είναι μερικά μόνο από τα ονόματα 
των οποίων οι ιστορίες διασώζονται για πάντα εδώ.

Πολιτική θέση. Το βιβλίο δεν έχει πολιτική θέση – δεν θα 
μπορούσε να έχει. Οι Παναθηναϊκοί, όπως και όλοι οι Έλ-
ληνες, ήταν απ’ όλα: δεξιοί, αριστεροί, βενιζελικοί, απο-
λίτικοι, γερμανόφιλοι, πατριώτες, αγγλόφιλοι, δημοκρατικοί, βασιλό-
φρονες, πλούσιοι, φτωχοί και μεσαίοι, φυλακόβιοι και νομιμόφρονες, 
διασπασμένοι και ενωμένοι, παραμείναντες στην Ελλάδα ή φευγάτοι 
στη Μ. Ανατολή, αντάρτες στα βουνά ή φιλήσυχοι πολίτες. Και, προς 
τιμή του, ο συγγραφέας δεν αποσιωπά ούτε υμνολογεί: ό,τι βρήκε το 
κατέγραψε. Πάντως η γενική εικόνα που αναδύεται από το βιβλίο είναι 
ότι ο μέσος αθλητής του Παναθηναϊκού ήταν Αθηναίος ταπεινής κατα-
γωγής, πολέμησε στην Αλβανία, φτώχυνε στην Κατοχή, είχε αντιστασι-
ακή δράση και προσπάθησε να συντηρήσει κάποια αθλητική έκφραση. 

Συμπέρασμα. Ένα βιβλίο που ενδιαφέρει κάθε φίλο αυτής της πόλης, 
ακόμα και μη φίλαθλο. A  

➜ d.fyssas@gmail.com

H ιστορια του Παναθηναϊκου 
Ένα βιβλίο για την παλαιότερη ομάδα της πόλης
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Αγαπητέ αναγνώστη της Athens Voice. Το τετρασέλιδο που κρατάς απευθύνεται σε πρό-
σφυγες και αιτούντες άσυλο που έφτασαν σε ελληνικό έδαφος. Ζητάµε τη συµβολή σου για να 
φτάσει στα χέρια κάποιου πρόσφυγα που θα το χρειαστεί. Πρόκειται για µια πρωτοβουλία του 
ΑΘΗΝΑ 9.84 σε συνεργασία µε τα ΕΛ.ΤΑ. και την A. V. που την αγκάλιασαν αφιλοκερδώς. Το 
τετρασέλιδο εκτός από ένθετο στην  A. V. θα µοιραστεί στους τόπους υποδοχής προσφύγων.

قرارات خاصة 
بموضوع اللجوء 

توصل زعماء االتحاد األوروبي خالل االجتماع الطارئ 
الذي عقد بتاريخ (2015/9/23)  إلى سلسلة من القرارات 

بخصوص أزمة الالجئين، وأكد الزعماء على االلتزام 
بالتقيد بمعاهدتي شنغين ودبلن. 

بتحديد أكثر قرر الزعماء الثمانية والعشرون تعزيز 
ضبط الحدود الخارجية ، ورصد موارد مالية إضافية 
لقوات فرونتيكس (Frontex)، وللمنظمة األوروبية 

للجوء EASO ، وللشرطة األوروبية Europol وإمدادها 
بالعدد والعتاد من الدول األعضاء. 

دعا الزعماء األوروبيون أيضا إلى أن يتم فورا تشكيل 
مركز للتثبت من هويات الالجئين والمهاجرين 

وتسجيلهم وأخذ بصماتهم - في ما يسمى النقاط 
الساخنة hot spot -  وأن يجري ذلك بالتوازي مع 

ضمان إمكانية « نقلهم وإسكانهم » في دولة أخرى في 
موعد أقصاه شهر تشرين الثاني ( نوفمبر) القادم. هذا 

الموضوع  يخص اليونان وإيطاليا ، وال يستبعد أن يشمل 
بلغاريا - وهي ليست ضمن معاهدة شنغين - لكن لها 

حدودا برية مشتركة مع تركيا .  

قرر الزعماء «الثمانية والعشرون»  تقديم مبلغ 1 مليار 
يورو كدعم  لهيئات األمم المتحدة التي تعنى بشؤون 

النازحين ( المفوضية السامية ، برنامج اإلعاشة العالمي، 
وغيرها) ، وأيضا تقديم دعم للبنان ، واألردن وتركيا 

وللدول األخرى التي تستقبل الجئين من سوريا. 
يتطلع االتحاد األوروبي بدرجة أولى ، وكما جاء في 

بيان بهذا الخصوص، إلى تعزيز الحوار مع تركيا بهدف 
« تقوية  التعاون في موضوع التعامل مع تدفقات 

الالجئين» . وقد أُعلِن في هذا اإلطار عن لقاء ستعقده 
القيادة األوروبية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

قرر الزعماء«الثمانية والعشرون» أيضا دعم دول غرب 
البلقان في موضوع التعامل مع تدفقات الالجئين .

أما فيما يختص بتدفقات الالجئين من أفريقيا فقد تقرر 
زيادة تمويل الصندوق الخاص من خالل زيادة مساهمة 

الدول األعضاء . وسوف يدرس الموضوع بعمق في مؤتمر 
فاليتا الذي سيعقد في مالطا خالل شهر تشرين الثاني 

(نوفمبر) القادم . 
  

أكد االجتماع على ضرورة مواجهة أسباب أزمة اللجوء ، 
وعلى ضرورة بذل محاولة جديدة برعاية األمم المتحدة 

من أجل حل األزمة السورية ، وتشكيل حكومة وحدة 
وطنية في ليبيا . 

بينما نال مشروع إعادة توزيع 120.000 الجئ على 
جميع الدول األوروبية موافقة وزراء داخلية الدول 
«الثماني  والعشرين» ، وكان ذلك باألغلبية وليس 

باإلجماع. وتم تجاوز اعتراض دول أوروبا الشرقية بإجراء 
التصويت.  

صوتت ضد مشروع القرار كل من المجر، والتشيك، 
وسلوفاكيا، ورومانيا . أما فنلندا، التي كان منطلقها 

مختلفا عن الدول األخرى فقد امتنعت عن التصويت، 
لكنها صرحت بعد ذلك أنها سوف تطبق القرار على 

«أساس تطوعي» . 

سيتم في المرحلة األولى إعادة توزيع 50.400 الجئ من 
اليونان و 15.600 الجئ من إيطاليا ينقلون إلى الدول 

األخرى.
 

أصبح االتحاد األوروبي، وفقا للمفوضية األوروبية، 
في وضع يسمح له بان ينقل خالل السنتين التاليتين 
160.000 شخص من الذين هم حاجة واضحة للحماية 

الدولية.  

المفوضية األوروبية مدعوة إلى تطبيق اإلجراء 
الذي أعدته باالشتراك مع الرئيس جان كلود 
جونكر ، ولكي تطبقه دول االتحاد األوروبي 

مجتمعة. تتضمن الخطة نقل أكثر من ٠٠٠٫٠٦١ 
الجئ من الدول التي تتحمل العبء األكبر 

(وهي اليونان، وإيطاليا، والمجر) ونقلهم إلى 
دول أخرى أعضاء في االتحاد األوروبي . يمثل 
هذا االقتراح جزءا من من حزمة موسعة ثانية 

من اإلجراءات التي تشمل قائمة « بدول المنشأ 
اآلمنة »، وآلية دائمة إلعادة استيعابهم . هذه 

اآللية يجري تعديلها بحيث تنسجم في كل 
مرة  مع التغيرات الدراماتيكية التي تطرأ على 

غزارة تدفق تيار الالجئين. 

سيكون توزيع الالجئين وفقا للخطة كما يلي : 

خطة المفوضية األوروبية

النمسا : 3.640 

بلجيكا : 4.564 

بلغاريا : 1.600 

فرنسا : 24.031 

ألمانيا : 31.443 

أستونيا : 373 

إسبانيا : 14.931

كرواتيا : 1.064 

قبرص : 274 

التفيا : 526

ليتوانيا : 780 

اللوكسمبورغ : 440

مالطا : 133 

هوالندا : 7.214 

بولونيا : 9.287 

البرتغال : 3.074 

رومانيا : 4.646 

سلوفاكيا : 1.502 

سلوفينيا : 631 

السويد : 4.469 

التشيك : 2.978 

فنلندا : 2.398 

تم استثناء بريطانيا والدانمارك وإيرلندا من تطبيق 
السياسات األوربية الخاصة بهذه المواضيع ، وهي 

مشمولة في عداد الدول المقترحة الستيعاب 
الالجئين . وقد رفضت جمهورية التشيك ، والمجر، 

وسلوفينيا ورومانيا المشاركة في آلية النقل 
واالستيعاب، ورغم الضغوط أصرت على استثنائها . 

ستأخذ آلية االستيعاب الدائمة باعتبارها عوامل 
مثل عدد طالبي اللجوء ، وأوضاعهم العائلية ، 

ومهاراتهم. سيترافق ذلك مع قائمة أوروبية مشتركة 
لدول المنشأ اآلمنة وغير اآلمنة ، وهذه القائمة 
سوف تسمح بمعالجة سريعة وفردية لطلبات 

طالبي المرشحين لمنحهم  اللجوء القادمين من 
دول تعتبر غير آمنة ، وتسريع عودة أولئك الذين 

يتأكد من فحص طلباتهم عدم تمتعهم بحق اللجوء 
ألنهم قادمون من دول آمنة. تعتمد أنظمة أوروبية 

مشتركة بخصوص إجراءات دعم الالجئين بحيث 
تلبى احتياجات طالبي اللجوء  فورا وبشكل مقبول 

وكاٍف .

تنص الخطة أيضا على مكافحة الجريمة المنظمة 
وشبكات تهريب البشر المسؤولة عن تهريب البشر 

بطريقة خارجة على القانون .  

ود  ل ان ك ج
ر ك ون ج

إن رئيس المفوضية 
األوروبية جان كلود 

جونكر هو العقل 
المدبر الذي وضع 

خطة استيعاب طالبي 
اللجوء في جميع دول 
االتحاد األوروبي وفقا 
للنسب الوطنية. حث 

الدول - األعضاء على أن 
تستوعب فورا عددا من 

الالجئين الموجودين 
اآلن على األراضي 

األوروبية  يبلغ 160.000 
الجئ موجود اآلن على 
أراضي االتحاد األوروبي 

وتوزعهم فيما بينها.

وافق البرلمان األوروبي، 
وبأغلبية كبيرة ، على 

الخطة بحيث يكون 
هناك توزيع أفضل 
لالجئين بين الدول 
األعضاء في االتحاد 

األوروبي، ويهدف اقتراح 
جونكر إلى إيجاد آلية 

دائمة ملزمة لتوزيع 
الالجئين. والخطة 
ترسل في الوقت 

ذاته رسالة تبين أن 
الهجرة إلى أوروبا 

رحلة غير مضمونة 
بل هي إجراءات تقوم 

على أنظمة وقواعد. 
سوف تطبق اآللية 

الجديدة سياسة إلعادة 
المهاجرين االقتصاديين 

إلى بالدهم، إذا كانوا 
قد جاؤوا من بالد آمنة، 
ومبرر اإلعادة هو أنهم 
غير مستوفين شروط 

اللجوء . وبهذه الخطة 
تعترف كتلة الدول 
الثماني والعشرين 

بأنها غير قادرة على 
توفير المأوى والسكن 

لماليين المهاجرين 
الذين يبحثون عن حياة 
أفضل في أوروبا. لكنها 
في الوقت ذاته ملتزمة 

بتقاليدها اإلنسانية ، 
وأوروبا ترحب بالذين تم 
تهجيرهم نتيجة للحرب 

وأعمال العنف . 

س  ري ت ي م دي
وس  وبول رام أف

لقد أكد مفوض شؤون 
الهجرة والقضايا 

الداخلية والجنسية في 
االتحاد األوروبي السيد 

ديميتريس أفراموبولوس 
مرات عديدة على 

أن من واجب االتحاد 
األوروبي تقديم الحماية 
لضحايا الحروب ، وهذا 
الواجب منصوص عليه 

في التشريعات الدولية 
واألوروبية ، وهو واحد 
من المبادئ األساسية 

لالتحاد األوروبي . كان 
ذلك بعقد اجتماعات 

متواصلة في الدول 
المعنية بأزمة الالجئين، 

وهو يدعو حكومات 
االتحاد األوروبي إلى 

أن تعطي جوابا . وقال 
المفوض اليوناني : 
« ينبغي علينا أن 

نستعد ألن المشكلة 
ال يمكن حلها بين 
عشية وضحاها » ، 

ودعا المفوض اليوناني 
الدول األعضاء إلى إبداء 
تضامنها واشتراكها في 

المسؤولية تجاه موضوع 
الهجرة . وقد سبق له أن 
وضح ان استخدام العنف 
وبناء األسوار الفاصلة ال 
يمكن أن يوقفا تيارات 

الهجرة . وقال مؤكدا: 
«أعتقد أن علينا واجبا 

أخالقيا في أن نقدم 
الحماية ألناس يهربون 

من الرعب والعنف 
ويطلبون الحماية»، 

وأكد في الوقت ذاته 
ان االتحاد األوروبي 

سوف يواصل التعاون 
مع جيرانه للعمل 

على مواجهة األسباب 
العميقة ألزمة الالجئين . 
ووضح المفوض اليوناني 
أيضا أن : « حرية حركة 

األشخاص وتنقلهم 
في أوروبا مكتسب 

من أعظم المكتسبات 
األوروبية. وأن أنظمة 
اتفاقية شنغن ليست 

في خطر وسوف تبقى 
قائمة». 

ا  ك ريدري ف
ي  ن ري ي وغ م

أكدت المندوبة السامية 
لشؤوون السياسة 

الخارجية واألمن في 
االتحاد األوروبي السيدة 

فريدريكا موغيريني 
ان االتحاد األوروبي 
والواليات المتحدة 
األمريكية واالتحاد 

اإلفريقي يمكن أن تعمل 
معا من أجل « أن تنقذ 

حيوات أناس بلغوا أقصى 
حد من اليأس والقنوط، 

ومن أجل مواجهة 
مهربي البشر الذي 

يجبرون الالجئين على 
اإلبحار عبر البحر األبيض 

المتوسط ». صرحت 
السيدة موغيريني أمام 

البرلمان األوروبي واصفة 
ما تقوم به من أجل 

ذلك بأنه دعم للتعاون 
على خمسة مستويات 

مختلفة : 

األول هو تأمين أفضل 
حماية لمن يحتاجون 

الحماية : طالبو اللجوء 
يستحقون صفة الالجئ 

وشمولهم بنظام اللجوء .

الثاني أن تكون المعاملة 
على حدود الدول 

باالحترام الكامل لقيمنا 
األوروبية ، وفي طليعتها 

احترام حقوق اإلنسان.

الثالث محاربة المهربين 
عامة ومهربي البشر. 

الرابع تعزيز التعاون 
مع الدول  الثالثة (التي 

ليست أعضاء في االتحاد 
األوروبي)، وال سيما دول 

القدوم والعبور. 

الخامس مواجهة 
األسباب العميقة ألزمة 
اللجوء . هناك هدفان 

اثنانن ففي ليبيا يعمل 
االتحاد األوروبي من أجل 

تشكيل حكومة وحدة 
وطنية ، وفي سوريا 

حيث يدعم مفاوضات 
السالم بالترابط مع 

إحالل السالم في العراق

س  ران ف
ز  ان رم م ي ت

تحدث نائب رئيس 
المفوضية األوروبية 
فرانس تيمرمانز في 

كلمة ألقاها في هوالندا 
مؤخرا عن أزمة الالجئين 

فأكد على أن التضامن 
هو الموشور الذي يحب 

أن نفهم من خالله 
عالقاتنا مع الدول 

المجاورة لحدودنا في 
الجنوب والشرق . وكان 
نائب رئيس المفوضية 
األوروبية أكثر وضوحا 

في كلمة له في ميتليني 
حيث حضر لمتابعة 

مأساة الالجئين عن كثب 
حين قال : « إن أزمة 

الالجئين هي هنا وسوف 
تبقى معنا لمدة زمنية 

طويلة . ال يمكن ألوروبا، 
في الظروف الحالية 

أن تعيش من غير 
حدود. يرتكز مجتمعنا 
على بنى محدودة من 

التضامن المنظم ، وهذا 
سوف يتقوض لو قلنا إنه 
يمكن لمن شاء المجيء 

إلى هنا . لكنه أضاف 
أن اوروبا بحاجة ألن 

تتجاوب مع التزاماتها 
األخالقية والقانونية وألن 
توفر الملجأ اآلمن للناس 

الذين يحاولون الهروب 
من الحرب واالضطهاد. 
إذا نسينا هذا فيجب 

أن ننسى من نحن ، وأن 
نترك أوروبا لمن يخشون 

األجانب ، وللمتطرفين 
الذين سيدمرونها. نحن 
في مواجهة مع لحظة 

الحقيقة في تاريخ 
أوروبا . نستطيع النجاح 
باتحادنا معا ، أو يمكن 
أن يفشل كل واحد منا 
على طريقته الخاصة ، 

في بلدنا الخاص بنا وفي 
جزرنا الخاصة بنا».
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ة  ي ب ط دة ال اع س م ال
الج ع وال

م  ال ع اء ال ب أط
العنوان : سابفوس 12، 

10553 ، أثينا 
هاتف : 2103213150
فاكس : 2103213850 

e-mail: info@mdmgreece.gr

Web: www.mdmgreece.gr

س  ي س راك ب
العنوان : بيونيو 5، 10440 

هاتف : 2108213704
فاكس : 2105205201 

e-mail: info@praksis.gr

Website: www.praksis.gr

ي   اس ف م اري ي ب ك ري ات ي
العنوان : ميخاالكوبولو 99،  

11527  أثينا 
هاتف : 2107778770
فاكس : 210777870 

e-mail: mail@medin.gr

Web : www.medin.gr

ي  س ف ن م ال دع ال
ي اع م ت واالج

ا  اك م ي ل ك
العنوان : ذيكيليون 50 ، 

11854، أثينا 
هاتف : 2103417160
فاكس : 2103417164 

e-mail: central@klimaka. 

org.gr

Web: www.klimaka-cosmos.

net

ي  اذراس ت ي م
العنوان : ثيسربوتياس 8 ، 

10433 ، أثينا 
هاتف : 2105201792

فاكس : 2103213850  
e-mail: metadrasi@gmail.

com

Web: www.metadrasi.org

ك   ي وزاي ا م ي ث ي ك
العنوان : ماغنيسياس 28، 

11251 ، أثينا 
هاتف : 2108256944
فاكس : 2108257163 

e-mail: info@kethea-mosaic.

gr

Web: www.kethea.gr

 
ز  رك س ) م ي درو زوي ن ك

اة( ي ح ال
العنوان : جريا  أوذوس 42 ، 

10435، أثينا 
هاتف : 2107294744
فاكس : 2107240425 

e-mail: cfil@hol.gr (info@

(kentrozois.gr

Web: www.kentrozois.gr

اري ه ز ن رك ل«  م اب » ب
العنوان : ذروسوبولو 72 ، 

11257 ، أثينا 
هاتف : 2108616280
فاكس : 2108616102 

e-mail: babel@syn-eirmos.gr

Web: www.syn-eirmos.gr

 
ي  اع م ت م االج دع ة ال ك ب ش

ن  ري اج ه م ن وال ي ئ الج ل
العنوان : تسامادو 13، 

11472 ، أثينا
هاتف : 2103813928
فاكس : 2103830098 

e-mail: metanaston@diktio.

 org

Web: www.migrant.diktio.org

ي  وع ط ت ل ال م ع ال
ا(  ي اس ي إرغ ك ي ت ون ل ي )إث

العنوان : ياتراكو 12، 10436، 
أثينا 

هاتف : 2103302182
فاكس : 2103302187 

e-mail: ethelodiki_

 enimerosi@yahoo.gr

 
ة  م ظ ن م س ، ال ي أرس
م  دع ة ل ي اع م ت االج

اب  ب ش ال
العنوان : مافروماتيون 43، 

10434 ، أثينا 
هاتف : 2108259880
فاكس : 2108259880 

e-mail: arsisathina@gmail.

com

Web: www.arsis.gr

ي  ان ون ي س ال ل ج م ال
ن  ي ئ الج ل

العنوان : سولومو 25 ، 
10682 ، أثينا 

هاتف : 2103800990
فاكس : 2103803774 

e-mail: gcr1@gcr.gr

Web: www.gcr.gr

ي  ان ون ي ر ال م ب االأح ي ل ص ال
ة ي اع م ت ة االج اي رع اع ال ط ق

خط هاتف إلعالم الالجئني 
ودعمهم  

العنوان : ليكافيتو 1، 10672، 
أثينا 

هاتف : 2103639538
فاكس : 2103629842 

e-mail: swd@redcross.gr

Web: www.redcross.gr

ن   ي ئ الج رة ل ج االأس ام رن ب
العنوان : إيريذيانو 20، 

11528 ، أثينا 
هاتف : 2107295926
فاكس : 2107295928 

 e-mail: ecrpath@gmail.com

م  ال ع اء ال ب أط
س ي س راك ب

ي  ون ان ق م ال دع ال

ا م ي إت
العنوان : تريبو 6 ، 11741، 

أثينا 
هاتف : 2109241677

e-mail: aitima@freemail.gr

Web: www.aitima.gr

ن  ن م ي ام ح ة م وع م ج م
ن  ي ئ الج وق ال ق ل ح أج

واملهاجرين 
العنوان : رثيمنو 11 ، 10682، 

أثينا 
e-mail: omadadikigorwn@ 

lists.riseup.net

Blog: omadadikigorwn.

blogspot.com

ن  و م ول وب ك اران ة م س ؤس م
ان  س ن وق االإ ق ل ح أج
العنوان : ليكافيتو 1 ج، 

10672 ، أثينا 
هاتف : 2103637455

e-mail: info@mfhr.gr

Web: www.mfhr.gr

ن  ي م ان ون ي س ال ل ج م ال
ن   ي ئ الج ل ال أج

برنامج األرسة لالجئني  

ة  اش ع ام واالإ ع ط االإ

اس   ت اري ك
العنوان : كابوذيسرتيو 52، 

10432 ، أثينا 
هاتف : 2105246637
فاكس : 2105246646 

e-mail: caritasref@caritas-

athens.gr

Web: www.caritas-athens.gr

 
ا  ري ي دة ) خ اع س م ادي ال أي

اس(  ي ث وي ف
العنوان : سوفوكليوس 53 د ، 

10551 ، أثينا 
هاتف : 2103224216
فاكس : 2103224216 

e-mail: helpinghands.gr@

gmail.com

Web: www.helpinghands.gr

 
ال  ب ق ت ز االس رك م

   ).Κ.Υ.Α.Δ.Α( ن ام ض ت وال
يف بلدية أثينا

العنوان : سوفوكليوس 70 ، 
10552 ، أثينا 

هاتف : 2105246516
فاكس : 2105235671 

e-mail: seckyada@otenet.gr

رص  ف ع ال م ت ج م
ة  اوي س ت م ال

العنوان : آليكارناسو 49 ، 
10441 ، أثينا 

هاتف : 2130287308
e-mail: sisitio.equal@gmail.

 com

Web: www.equalsociety.gr

  
ة -  ي ص خ ش ة ال ح ص ال

ة  ذي س واالأح الب م ال

س ي س راك ب
م ال ع اء ال ب أط

ة  وري ف دة ال اع س م ال
 

ي  ان ون ي ر ال م ب االأح ي ل ص ال
ة ي اع م ت ة االج اي رع اع ال ط ق

خط هاتف إلعالم الالجئني 
ودعمهم  

العنوان : ليكافيتو 1، 10672، 
أثينا 

هاتف : 2103639538
فاكس : 2103629842 

e-mail: swd@redcross.gr

Web: www.redcross.gr

ز  رك و« م ام ن ذي ي ول » ب
ي  ان ون ي ر ال م ب االأح ي ل ص ال

ن  ي ئ الج ل
العنوان : تياميو 5، 10441، 

أثينا 
هاتف : 2105126300

خط هاتفي مفتوح للمساعدة 
من الصليب األحمر اليوناين 

هاتف: 2105140440
 e-mail: mf@redcross.gr

Blog: eespolydynamo.

wordpress.com

الأوالد ات ل دم خ

د م واح ال د ع ل واح ف ط
العنوان : ريثيمنو 10، 

10682، أثينا 
هاتف : 2108838512
فاكس : 2108838519 

e-mail: info@paidi-kosmos.gr

Web: www.paidi-kosmos.gr

وس  وت ف ي م ) ك ال ع ك ال ل ف
و( وزم و ك ت

العنوان : زينوذورو 3 ، 
10442 ، أثينا 

هاتف : 2105141935
فاكس : 2105141935 

 e-mail: kivotos5@otenet.gr

Web: www.

kivotostoukosmou.org

ل  ف ط وق ال ق ة ح ك ب ش
العنوان : ألكامينوس 11 ب ،  

10439 ، أثينا 
هاتف : 2108846590
فاكس : 2108846590 

 e-mail: diktio1@gmail.com

 Web: www.ddp.org.gr

 
ة  اف ض ت ز اس راك م

م  ال ع اء ال ب أط
مسؤوال االتصال: إيفانديس 
تاسوس ، ريتينيوتيس نانيس 

العنوان : سابفوس 12 ، 
10553 ، أثينا 

هاتف : 2103213150
فاكس : 2103213850 
e-mail: socialservices@

mdmgreece.gr

ي  ة ف اف ض ت ز االس رك م
ت  ري ا - ك ي وج آن
مسؤول االتصال : 

ستافراكاكيس  
العنوان : سابفوس 12 ، 

10553 ، أثينا 
هاتف : 2131311541
فاكس : 2131311551 

e-mail: dioranthi@gmail.gr

ة  اف ض ت ز االس رك م
ة  م ظ ن ة م م ه ا« م ي ت »إس

ة  ي وم ك ر ح ي غ
مسؤولة االتصال : ليونداري 

فاسيلييك 
العنوان : سابفوس 12 ، 

10553 ، أثينا 
هاتف : 2130184400
فاكس : 2109701530 

e-mail: info@mkoapostoli.gr

ة  اف ض ت ز االس رك م
ر  م ب االأح ي ل ص ل ع ل اب ت ال

اس-  ري ي أغ ي ف ان ون ي ال
وس  ول ف

مسؤولتا االتصال : زاغوريانو 
يوانا ،  الخانا إليني 

هاتف : 2428092202
فاكس : 2428092202 

e-mail: kfav@yahoo.gr

س  ي ة آرس اف ض ت ز االس رك م
رو -  ت اس و ك ي أوراي ف

ك   ي ون ال س
مسؤوال االتصال : بانذيري 
تريذا ،  ميتسيانيس يانيس 

هاتف : 2310694878
فاكس : 2310552813 

e-mail: arsis.kampthes@

gmail.com

ي  ة ف ت ؤق م ة ال ام ق ز االإ رك م
وء  ج ل ي ال ب ال ط و ل ري الف

مسؤول االتصال : لرييتسيس 
فاسيليس   

هاتف : 2292022414
فاكس : 2292027744 

e-mail: klpkama@otenet.gr

ة   اف ض ت ز االس رك م
ا -  س ت ي ن ري اك س م ي آرس

وس  ول ف
مسؤولة االتصال : ريبانا يوانا  

هاتف : 2310526150
فاكس : 2428099939 
e-mail: arsis.xenonas@

hotmail.com

ن »  ي ئ الج ت ال ي ب
ون«  غ ي ف روس ا ب ي ت إس

س  ي ذو( آرس ي اك ت س ي )م
مسؤولة االتصال : كاالذاين 

ماريا  
هاتف : 2109416210
فاكس : 2109416242

e-mail: estiaprosfigon@

hotmail.com

ة   اف ض ت ز االس رك م
س أليكاندروبوليس  ي آرس
مسؤولة االتصال : ستامايت 

إرميوين  
هاتف : 2551038952
فاكس : 2551038947 

e-mail: arsisalex@gmail.com

ة  اف ض ت ز االس رك م
ة  ي ع م ا ج ن ي ا ، أث ي ارخ س إك

ن    ري اص ق ة ال اي رع
مسؤول االتصال : بارثينيذيس 

فوتيس
هاتف : 2103813290

e-mail : s.m.alfa.gr@hotmail.

 com

ي  ج ي ت س - س ي س راك ب
 Praksis - Στέγη الس ب

ا  ن ي Plus أث
مسؤولو االتصال : فارذرماتو 
دينا، كانيللوبولو دمييرتيس ، 

فيليبويس ناتاسا  
هاتف : 2102022388
e-mail: info@praksis.gr

ي  ج ي ت س - س ي س راك ب
 Praksis - Στέγη الس ب

را ات Plus  ب
مسؤولة االتصال : تزاناكو 

جيورجيا  
هاتف : 2610277706

e-mail: g.tzanakou@praksis.

gr

ة  اف ض ت ز اس رك م
ق  راف ال م ن ب ري اص ق ال

ع  دات م ي وح ات ال ه واالأم
ن  ري اص أوالد ق

مسؤولة االتصال : لوكا ماريا  
هاتف : 2102311079
فاكس :2102311081 

e-mail: lafkam@gmail.com

وس  ت وس ن
مسؤولة االتصال : تسالييك 

تومازينا   
هاتف : 2102232545

فاكس : 2105221950  
e-mail: nostos@ath.forthnet.

gr

والوس  ا - ي اك م ي ل ك
مسؤولة االتصال : كارايس 

إفريذييك  
هاتف : 2103417160

e-mail: central@klimaka.

org.gr

ون »  ل ي ل » م ب ق ت س م ال
مسؤولة االتصال : تريبريينا 

كرييايك   
هاتف : 2130296414

e-mail: nostos@ath.forthnet.

gr

م  ي عل ت ال

ي  اذراس ت ي م
العنوان : ثيسربوتياس 8 ، 

10433 ، أثينا 
هاتف : 2105201792
فاكس : 2103213850 

e-mail: metadrasi@gmail.

com

Web: www.metadrasi.org

ي  ان ون ي س ال ل ج م ال
ة »  ل وص ب ن - ال ي ئ الج ل

ذا«  ي س ك ي ب
العنوان : سولومو 25 ، 

10682 ، أثينا 
هاتف : 2103800990
فاكس : 2103803774 

 e-mail: gcr1@gcr.gr

Web: www.gcr.gr

د  ة االأح درس م
ن   ري اج ه م ل ل

العنوان : آرغوس 145 ، 
10441 ، أثينا 

هاتف : 2105130373 ) 
السبت واألحد(

هاتف : 2103306286 / 
6945237837 ) أيام الدوام( 

 e-mail: kyriakatiko@yahoo.gr

 
د  اع ق ى م ودة إل ع ال

ة   دراس ال
العنوان : تساماذو 13، 

10683 ، أثينا 
هاتف : 2103813928
فاكس : 2103830098 

e-mail: metanaston@diktio.
org

 
ن  وط ى ال وع إل رج ال

ة  ي دول ة ال م ظ ن م ال
رة   ج ه ل ل

العنوان : ذوذيكانيسو 6 ، 
17456 ، أليموس 

هاتف : 2109919040
فاكس : 2109910914 

e-mail: iomathens2@iom.int

Web: www.eeagrants-

iomathens-soam.gr

ات /  ئ ي ات/ وه م ظ ن م
ن  ة ع ع داف ات م ي ع م وج

وق ق ح ال
 

ن  واط م ي ال ام ح م
العنوان : خاتزيانيس ميكيس 

5، 11528 ، أثينا 
هاتف : 2107289600

هاتف : 8011125000 ) 
خدمة بالهاتف عىل مدار 24 

ساعة( 
فاكس : 2107292129 

 e-mail:
dikaiomataallodapon@

synigoros.gr

Web: www.synigoros.gr/

/allodapoi

ي  ان ون ي دى ال ت ن م ال
ن  ي ئ الج ل

العنوان : غرافياس  -9 13، 
10678 ، أثينا 

هاتف : 2130282976
فاكس : 2108814900 

 e-mail: refugeegr@gmail.com

Blog: refugeegr.blogspot.com

ي  ان ون ي دى ال ت ن م ال
ن   ري اج ه م ل

العنوان : باتيسيون 81، 
10434 ، أثينا 

هاتف : 2108232446
فاكس : 2108232446 

 e-mail: info@migrant.gr

Web: www.migrant.gr

ي  ان ون ي ة ال ب راق م ز ال رك م
ي  ك ن س ات هل ي اق ف الت
العنوان : صندوق بريد 

60820، 15304 ، غليكا نريا  
هاتف : 2103472259
فاكس : 2106018760 

e-mail: office@greekhelsinki.

gr

Web: www.greekhelsinki.gr

ن  ي م ان ون ي اد ال ح  االت
ان   س ن وق االإ ق ل ح أج

العنوان : فالتيستتيو 16، ، 
10680 ، أثينا   

هاتف : 2130264975
فاكس : 2130264975 

e-mail: hlhr@hlhr.gr

Web: www.hlhr.gr

وق  ق ح ة ل ي وم ق ة ال ن ج ل  ال
ان  س ن االإ

العنوان : نيوفيتو فامفا 6، 
10674 ، أثينا  

هاتف : 2107233221
فاكس : 2107233217 

e-mail: info@nchr.gr

Web: www.nchr.gr

 
وق  ق ل ح ن أج ة م ك ب ش  ال

ل ف ط ال
العنوان : ألكامينوس 

10439,11B ,أثينا  
هاتف : 2108846590
فاكس : 2108846590 

e-mail: diktio1@gmail.com

Web: www.ddp.org.gr

 
ة  ي دول و ال ف ع ة ال م ظ ن  م
العنوان : سينا 30، 10672، 

أثينا  
هاتف : 2103600628
فاكس : 2103638016 

e-mail: athens@amnesty.

org.gr

Web: www.amnesty.org.gr

ة  ي ام س ة ال ي وض ف م  ال
ؤون  ش دة ل ح ت م م ال الأم ل

ن  ي ئ الج ال
العنوان : تايابيريا 12، 11525، 

أثينا 
هاتف : 2106726462
فاكس : 210676800 

e-mail: great@unhcr.org

Web: www.unhcr.gr

ي ائل و ع ن ج ث ع ح ب  ال
 

ب  ي ل ص ل ي ل دول ة ال ن ج ل ال
ر   م االأح

العنوان : باتيسيون 46، 
10682 ، أثينا  

هاتف : 2108259002
فاكس : 2108832546 

e-mail: mliandri@icrc.org

منظمات تعنى بشؤون الالجئين
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مركز االستضافة إليوناس 
يقوم ومنذ 16 أغسطس ( آب) 2015 وفي موقع أجيوس بوليكاربوس 89 ، وعلى قطعة أرض تملكها بلدية 

أثينا كانت فارغة حتى زمن قريب ، مركز الستضافة الالجئين والمهاجرين . تبرعت بلدية أثينا بهذه المساحة 

الصغيرة التي أقيم عليها هذا المجمع السكني الصغير الستضافة الالجئين لوزارة سياسة الهجرة لكي تؤوي 

فيه أناسا يتوافدون على أثينا كل يوم ، ولكي ال يبقى هؤالء في العراء مشتتين في حدائق أتيكي (أثينا 

الكبرى) وساحاتها. قدرة استيعاب هذا المركز ما يقارب 700 شخص. وقد تمكن خالل الشهر األول من عمله أن 

يستضيف 5.000 الجئ ، يبقى هؤالء لفترة قصيرة قبل مواصلة سفرهم إلى بلد مقصدهم النهائي. 

لقد وصف مركز إليوناس بأنه نموذج للتنظيم والتضامن . ولم يكن، ومنذ اليوم األول لعمله، لم يكن مركزا 

لالحتجاز بل كان يتيح لضيوفه حرية الدخول والخروج متى يشاؤون بمجرد إبراز وثائقهم الشخصية . لقد كان، 

إضافة إلى دوره كمركز استضافة مؤقت ، نقطة تقدم فيها خدمات المساعدة الطبية ألي كان من الالجئين 

المحتاجين لها من الذين ال مأوى لهم . استقرت فيه ومنذ بداية عمله وحدة طبية تابعة للصليب األحمر، 

ووحدة طبية من مركز السيطرة على األمراض السارية الخاصة والوقاية منها (ΚΕΕΛΠΝΟ)  وهذه تتولى 

تقديم الرعاية الطبية والعالج لمن يحتاجونها. : كما تقدم اللقاحات لألطفال الذين يصلون المركز. لديها ، 

إضافة إلى ما سبق ، 90 مسكنا صغيرا يحوي كل منها أربعة أزواج من األسرّة الواحد فوق اآلخر ، يستوعب 

الواحد منها 8 أشخاص، واألفضلية في االستضافة للعائالت ذات األطفال ، وللمسنين ، وللنساء الحوامل ، 

وللفئات الضعيفة . توزع يوميا ثالث وجبات إلطعام الالجئين. وتعمل في الموقع حديقة أللعاب األطفال . أما 

الجد األقصى لمدة بقاء الضيف في هذا المركز فهو شهر واحد .    

هواتف مفيدة

محطة قطارات إيذوميني

2343091111

قسم الشرطة 

القائد  2343091333

الضابط المناوب  2343091163

مصلحة البريد - مكتب 

إيذوميني

مستشفى كيلكيس العام

مقسم الهاتف  2341020400

محطة باصات كيلكيس ، مكتب 

الحركة 2341028960

البنك الوطني اليوناني الصرافة  

 2343091310

لمزيد من المعلومات عن 

إيذوميني ( النشرة الجوية، 

والخرائط، ومعلومات أخرى) في 

 www.idomeni.gr : الموقع

إيذوميني : بوابة إلى أوروبا
إيذوميني هي آخر قرية يونانية قبل الوصول إلى حدود جمهورية 

مكدونيا اليوغسالفية السابقة . يسكنها 154 شخصا ، وهي مشهورة 

بمحطة القطارات فيها ، وهي آخر نقطة قبل خروج المسافرين نحو 

الدول األوروبية األخرى. أما جيفجيلي فهي أول محطة قطارات على 

الجانب اآلخر من الحدود ، وتبعد عن إيذوميني 2 كيلومتر تقريبا . 

كانت إيذوميني في الماضي نقطة حدود يعبر منها المهاجرون 

اليونانيون المتجهون إلى أوروبا، إلى ألمانيا على وجه الخصوص، بحثا 

عن عمل. 

لقد ألغيت رحالت قطارات نقل الركاب عبر الدول، وال تمر من المحطة 

إال قطارات نقل البضائع متجهة إلى جيفجيلي ، وسكوبيا، وبلغراد . بناء 

على معلومات من هيئة السكك الحديدية اليونانية (ΟΣΕ) فقد توقف 

تسيير رحالت القطارات بين سالونيك وإيذوميني بسبب تزايد تدفق 

أعداد الالجئين ، تم استبدالها برحالت خط الباصات . 

تعمل في الفترة األخيرة بنى منظمة للدعم أنشئت بمبادرة من 

  (UNCHR) المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

بالتشارك مع منظمة أطباء العالم، ومنظمة أطباء بال حدود، ومنظمة 

براكسيس Praxis،  ومنظمات أخرى.  

توجد خمس خيمات كبيرة باستطاعتها استضافة 1.000 شخص كمحطة 

النتقالية إلى جيفجيلي . يوجد في هذا المخيم المؤقت 80 مرحاضا 

كيميائيا مع دوش، وتيار كهربائي لشحن الهواتف المحمولة ، وشبكة 

  .wi-fi نظام

يجري في نقاط خاصة توزيع الطعام والماء . وتمارس بعض المنظمات 

التطوعية نشاطا موازيا.

خرائط 
مكاتب مصلحة اللجوء  موجودة في شارع كانيلوبولو 2  قرب 
محطة مترو كاتيخاكي . تنظر هذه المصلحة في المرحلتين 

األولى والثانية من طلبات منح الحماية الدولية لألجانب 
الذين غادروا بالدهم بسبب الحرب ، أو الخوف المبرر من 

االضطهاد ألسباب عرقية أو دينية، أو  األصل القومي ، أو 
القناعات السياسية ، أو مشاركتهم في فئة اجتماعية متميزة 

. وهؤالء ال يستطيعون أو ال يريدون العودة إلى بالدهم . 

أطباء العالم : هي منظمة غير حكومية . يستطيع أي شخص 
يحتاج إلى مساعدة صحية، ومهما كانت جنسيته ،  أن يتوجه 

إلى  مبنى المنظمة المركزي الكائن في شارع سابفوس 12 ، 
قرب محطة مترو موناستيراكي . تعمل أجهزة المركز طوال 

24 ساعة وفيه قسم إليواء طالبي اللجوء . اما العيادات الطبية 
فتعمل اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 5 بعد الظهر . 

خالل هذه الساعات تقدم خدمات طبيب األمراض الداخلية 
وطبيب األطفال ، أما االختصاصات األخرى فيكون تقديمها 

بحسب ما هو متوفر من أطباء مختصين متطوعين .

1 األخضر (إليكتريكو): بيريوس ، فاليرو، موسخاتو، كاليثيا، تافروس، 

بترالونا، ثيسيو ، موناستيراكي، أمونيا، فيكتوريا، أتيكي، أجيوس 
نيكوالوس ، كاتوباتيسيا، اجيوس إبيفثيريوس ، آنو باتيسيا ، 

بيريسوس، بفكاكيا، نيا يونيا ، إيراكليو، إيريني ، نيرانتزيوتيسا، 
ماروسي، كات، كيفيسيا. 

2  األحمر خط المترو 2 : ... ، أجيوس ديميتريوس - أليكساندروس 

باناغوليس ، دافني، أجيوس يوانيس ، نيوس كوزموس ، سينجرو - 
فيكس ، أكروبوليس، سينداغما ، بانبيستيميو ، أمونيا ، ميتاكسورجيو 
، ستاثموس (محطة) الريساس ، أتيكي، سيبوليا، أجيوس انطونيوس، ... 

3 األزرق خط المترو 3 : مطار أثينا ، بيانيا- كانتزا ، باليني، دوكيسيس 

بالكيندياس ، خالندري ، أجيا باراسكيفي ، نوميزماتوكوبيو ، 
خوالرغوس، إثنيكي آمينا ، كاتيخاكي ، بانورمو، أمبيلوكيبي ، ميغارو 
موسيكيس ، إفانجيلزموس ، سينداغما ، موناستيراكي ، كيراميكوس ، 

إليوناس ، إيغاليو ، .... 

A  وصول السفن : إل. فنيزيلوس
     تيرا جيت 

B  وصول السفن : بلو ستارز باتموس 
C مواقف باصات 

D محطة مترو

➊ مصلحة اللجوء : شارع كانيلوبولو رقم 2 ( قرب محطة ميترو كاتيخاكي) 
➋ إليوناس : شارع بوليكاربو 89 

➌  أطباء العالم شارع سابفوس رقم 12
➍ محطة الباصات الخارجية كيفيسو 
➎ محطة الباصات الخارجية ليوسيون

➏ محطة قطارات الريسا

1  األخضر" إليكتريكو" ( خط القطار الكهربائي ) 
2  األحمر خط المترو 2
3 األزرق خط المترو 3

 األصفر خط قطار الضاحية ( بروأستياكو)

 األسود خط شبكة السكك الحديدية الوطني .

p موقف سيارات . 
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الالجئون ضيوف اليونان
أهال بكم 

نرحب بكم في اليونان 
نرحب بكم في أوروبا 

هذه المطوية (النشرة) من أربع صفحات 
موجهة إلى الالجئين وطالبي اللجوء الذين 
وصلوا إلى األراضي اليونانية . هذه مبادرة 

من محطة إذاعة راديو بلدية أثينا  9.84 
بالتعاون مع مصلحة البريد اليوناني 

وصحيفة ATHENS VIOCE (صوت أثينا). 
ستجدون فيها معلومات مهمة من أجل 

حمايتكم، وإقامتكم، وإعالمكم واتصاالتكم، 
وتنقالتكم في أثينا وبيريوس، وتزويدكم 
بالمعلومات عن موقف اليونان وأوروبا 
تجاه الالجئين ، وآخر القرارات التي تم 

اتخاذها على المستوى األوروبي بشأن إعادة 
نقل الالجئين واستيعابهم . ثقوا بتعليمات 
السلطات اليونانية من أجل انتقالكم بأمان 

إلى المكان الذي تقصدونه.    

دليل المعيشة لطالبي اللجوء والالجئين 
أطباء العالم

اطلعوا واعرفوا
إن محطة إذاعة بلدية أثينا « أثينا 9,84» ، التي تبث 

على التردد ( إف إم 9,83)   تريد أن تساعدكم وتقدم لكم 
معلومات مفيدة بلغتكم ، وتبث يوميا نشرة إخبارية 
باللغة العربية على الساعة 21.00 مساء ، ويعاد بثها 
بتردد إذاعتنا في الساعة 6.00 صباحا) . تشمل هذه 
النشرة المعلومات المفيدة عن مراكز االستضافة ، 
والمنظمات اإلنسانية، واإلعالنات ، واإلجراءات التي 

تتخذها السلطات اليونانية ، والمفوضية األوروبية . كما 
تشمل األخبار عن بالد استقبال الالجئين في أوروبا كلها.

www. تجدون في صفحة محطتنا على اإلنترنت 
athina984.gr  ملحقا خاصا باللغة العربية يتضمن 

جميع المعلومات المفيدة التي تهمكم منذ اللحظة 
األولى التي تصلون فيها بالدنا.

نعلم حضراتكم أن هذه النشرة التي يبثها راديو أثينا 9.84 
يعاد بثها من قبل المحطات اإلذاعية التالية:

راديو بلدية بيريوس " قناة رقم 1"
راديو بلدية سالونيك "إف إم 100".

محطات راديو " إيرا" في منطقة شمال بحر ايجه وهي 
محطات

ليزفوس إف إم 104.4 /103 / 99.4 / 105.9
راديو خيوس 100.1 / 95.2

ليمنوس 96.5
ساموس 98.7 / 91,7

إيكاريا 89,1 ميغاهيرتز ساعات االعادة الثامنة إال ربعا 
صباحاً والواحدة والنصف ظهرا.

محطات جنوب رودوس – كوس – كاليمنوس ساعات 
االعادة الثامنة والنصف صباحا والواحدة والنصف ظهراً

راديو إرت إف إم 96.4 و101.5 – أوقات اإلعادة الثامنة اال 
ربعا صباحا والواحدة والنصف ظهراً. كما يعاد بث النشرة 

من قبل راديو ماخيتيس في منطقة كيلكيس.
زوروا موقعنا على االنترنت وموقعنا على فيسبوك 

www.athina984.gr
facebook.comأخبار بالعربية 

 بوجهة 9.0 درجة شرقاُ على 12.380 جيغاهيرتز      
EUTELSAT 9  برنامج أثينا يبث عبر القمر الصناعي 

Symbol rate 27.500 FEC 2/3  باستقطاب قائم للهوائي 

يمكن التقاط البث عبر أي جهاز تفكيك رقمي متوائم مع 
المعايير األوروبية.

تفسير الرموز الدولية 
لالحتياجات األولية والضرورة

https://en.wikibooks.org/wiki/Refugee_Phrasebook/Arabic,_
Dari,_Bos/Cro,_Slovenian,_German,_English

موقف اليونان من مشكلة اللجوء
تعيش اليونان في السنوات األخيرة في مركز أزمة الالجئين ، هي وإيطاليا دولتا اللجوء اللتان تستقبالن الالجئين الذين يصلون إلى األراضي 

األوروبية قادمين بالدرجة األولى من سوريا، ومن أفغانستان ، ومن إريتريا ومن بالد أخرى. 
بلغ عدد الالجئين الذين تم تسجيلهم في اليونان خالل النصف األول من عام 2015 (150.000) الجئ . العدد األكبر من هؤالء يدخل عن 

طريق الجزر: ليزفوس (ميتيليني)، وكوس ، وساموس ، وخيوس ، وليروس . أي عن طريق الجزر الواقعة قرب الشواطئ التركية . ازدادت شدة 
موجات قدوم الالجئين خالل األشهر األخيرة ، وتحاول اليونان تقديم الغوث والمساعدة لهم بصورة مؤقتة . 

أنشأت اليونان، ومنذ شهر كانون الثاني (يناير) وللمرة األولى وزارة لسياسة اللجوء، لكن تدفق هذا العدد الهائل من الالجئين لم يسمح 
بإجراء مسح وتسجيل سريع لالجئين، وال بتلبية مقبولة الحتياجاتهم األساسية. 

رغم ذلك تدعم السلطات اليونانية تدريجيا العاملين في إجراءات المسح األولي والتسجيل وتزيد عددهم، كما تقوم أيضا بزيادة عدد رحالت 
السفن المتجهة من الجزر إلى ميناء بيريوس. 

أنشئ أيضا مركز مفتوح لالستضافة في إليوناس، يوفر اإلقامة والضيافة أليام قليلة والعالج الطبي لالجئين، في حين توقفت  مراكز االحتجاز 
التي كان الالجئون وطالبو اللجوء يحتجزون فيها عن استقبال هؤالء واقتصر عملها فقط على استقبال المهاجرين الذين سوف يعادون إلى 
أوطانهم. ينتظر خالل الفترة القادمة أن تقام تدريجيا مراكز استضافة مفتوحة أخرى في أتيكي ( منطقة أثينا الكبرى) ، وفي سينذوس قرب 

سالونيك، :ما تجري دراسة حول إنشاء بنى لمراكز استضافة في الجزر مثل جزيرة كوس، وهذه ليس لها عالقة باألماكن السابقة .

احذروا المحتالين النصابين
بما أن الالجيئن يواجهون وضعا صعبا، وهم يحتاجون إلى سلع أساسية لكنهم ال 

يعرفون أمور الحياة اليومية في اليونان، أو أسعار المنتجات، فربما واجهوا محتالين 
نصابين يحاولون استغالل الالجئين. ال تقبلوا أن يقوم شخص آخر بشراء حاجيات 

لحسابكم. إن الوصول إلى سلع االحتياجات األولية سهل ألن السوبر ماركت والميني 
ماركت موجودة في كل مكان تقريبا . وكذلك األفران والصيدليات . حين تذهبون 
لشراء إحدى الحاجات اسالوا عن األسعار قبل أن تدفعوا ثمن السلعة . يمكن أن 

تشتروا من محالت السوبر ماركت والميني ماركت بأسعار رخيصة سلعا مثل: مياه 
الشرب، والحليب، والمناديل الورقية، وحفاظات األطفال، والحفاظات النسائية. كما 

يمكنكم أن تشتروا من المخابز سلعا مثل: الخبز، والفطائر بالجبن أو بالخضار، 
والحليب . تجدون الخضار والفواكه في السوبر ماركت ، وعند الخضريين . وفي 

الصيدليات تجدون األدوية الخافضة للحرارة ومسكنات األم لكم ولألوالد. 
نورد فيما يلي ، وللداللة فقط، عرضا ألسعار بعض المنتجات 

قارورة ماء صغيرة : في االكشاك 0,50 يورو ، وفي السوبر ماركت 0,20 يورو.
قارورة ماء كبيرة : حتى 1,50 يورو 

1 ليتر حليب : 1 - 2,5خ يورو
مناديل ورقية، بحسب التعبئة من 0,50 يورو إلى 2,50 يورو

مناديل ألطفال : تباع عادة بتعبئات كبيرة تصل قيمتها حتى 4,50 يورو.
الحفاظات النسائية: حتى 2,50 - 3,00 يورو.

فطيرة بالجبن أو بالخضار : 1  - 2 يورو.
رغيف الخبز: 0,50 - 1,50 يورو.

األدوية تشترونها من الصيدليات فقط 
أدوية خافضة ومسكنات للحرارة للبالغين: من 0,75 - 2,60 يورو 

أدوية خافضة ومسكنات للحرارة و الشراب لألطفال: من 2,50 - 1,60 يورو    

أرقام 
هواتف 
وعناوين 
مفيدة 

معلومات وعناوين مفيدة 
الشرطة 100
إسعاف 166 

جهاز خفر السواحل 108 

الرقم األوروبي للطوارئ: 112
هذا الرقم يعمل في كل دول 
االتحاد األوروبي وفي كرواتيا 
وجزر فارو  وصربيا وسويسرا 

 SIM .وتركيا وروسيا
يمكنكم ان تتصلوا بهذا 

الرقم من هاتفكم المحمول 
حتى بدون بطاقة اتصال 

قطارات من أثينا باتجاه 
مدينة سالونيك

تتراوح األسعار حسب 
المقعد والرحلة. وتتراوح ما 
بين 34.70 حتى 55.40 يورو 

للشخص الواحد.
العنوان: ذيلي ياني 46 
بالتقاطع مع ذوموكو. 

هاتف: 1110. يعمل هذا 
الرقم 24 ساعة في اليوم.

للوصول: يمكن الوصول الى 
المحطة عبر محطة المترو 

"محطة الريسيس". سعر 
البطاقة 1.20 يورو.

محطة الباصات (كتيل) 
للسفر من أثينا الى 

سالونيك 
سعر التذكرة. التذكرة 

العادية: 43 يورو. لألطفال 
حتى سن السادسة: مجاناً. 
لألطفال حتى 12 سنة: 23 

يورو. 
العنوان ساحة " بيذيو 

تو آريوس". شارع " 
مافروماتيون و إيوليانو 19

هاتف 2108225148 – 
هناك مترجم للغة العربية.

للوصول: خط القطار 
الكهربائي (إيساب) محطة 

فيكتوريا. سعر البطاقة 
1.20 يورو.

تنطلق باصات من محطة 
باصات سالونيك (كتيل) 

تنطلق قطارات الى منطقة 
كيلكيس. سعر البطاقة 5.60 
يورو. لألطفال حتى سن 12 

عاماً: 2.80 يورو.

في البريد اليوناني. لكي 
 Poste restance  تسحبوا
يمكنكم أن تتلقوا مبالغ 

مالية في اليونان بطريقة 
األموال يجب أن يكون 

لديكم جواز سفركم ووثيقة 
التثبت من شخصيتكم التي 
حصلتم عليها من السلطات 

اليونانية. 
يمكنكم العثور على أقرب 

مركز بريد لكم عبر التطبيق 
المجاني على هاتفكم 

المحمول.
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18.00 Οι Σπουδαστές του εργα-
στηρίου Δημιουργικής Γραφής 
Tabula Rasa παρουσιάζουν το 
βιβλίο τους «Εννέα εγκλήματα α-
ναζητούν δολοφόνο» (εκδ. iWrite) 
20.00 Ο Γιώργος Χρονάς πα-
ρουσιάζει το «Τρεις Γυναίκες και 
ο Ποιητής» και ο Φώτης Θαλασ-
σινός «Τα ημερολόγιά μου» (και 
τα δύο εκδ. Οδός Πανός) 

1/10 
19.00 Η Τέσυ Μπάιλα υπογρά-
φει βιβλία της (περίπτερο εκδ. 
Ψυχογιός)
19.00 Η Ιουλία Ιωάννου υπο-
γράφει αντίτυπα του νέου της 
βιβλίου «Έτσι ξαφνικά έγιναν 
όλα» (περίπτερο εκδ. Λιβάνης) 
20.00 Οι εκδόσεις iWrite πα-
ρουσιάζουν το βιβλίο «Ο έρωτας 
της Νίκης: Ένα ταξίδι στο ερωτικό 
συγγραφικό έργο της Νίκης Τα-
γκάλου» 

2/10 
19.00 Η Μαρία Τζιρίτα υπογρά-
φει βιβλία της (περίπτερο εκδ. 
Ψυχογιός)
19.00 Η Βίκυ Στουφή υπο-
γράφει αντίτυπα του βιβλίου 
της «Εσπερία» (περίπτερο εκδ. 
Λιβάνης)
20.00 «Η Ανάγνωση ως πολιτική 
πράξη», συζήτηση: «Γλώσσα και 
Πολιτική»
22.00 Ομιλία με θέμα «Η παλιά 
Αθήνα ζει, γλεντά, γεύεται». Στη 
συνέχεια ο συγγραφέας Θωμάς 
Σιταράς θα υπογράψει αντίτυπα 
(περίπτερο εκδ. Ωκεανίδα) 

3/10 
18.45 «Η βάσανος του σώ-
ματος» (60 )́, παράσταση για 
ενήλικες. Η Νάγια Οικονομο-
πούλου, με τη μουσική συνο-
δεία του Ηλία Μαρκαντώνη, θα 
αφηγηθεί ιστορίες για το σώμα 
19.00 Ο Γιάννης Καλπούζος υ-
πογράφει αντίτυπα βιβλίων του 
(περίπτερο εκδ. Ψυχογιός)

19.00 Η Ευαγγελία Ευσταθίου 
υπογράφει αντίτυπα του νέου 
της βιβλίου «Οι δεσμώτες των 
σκιών» (περίπτερο εκδ. Λιβάνης)
20.00 «Η Ανάγνωση ως πολιτική 
πράξη», συζήτηση: «Το βιβλίο 
στην πολιτική. Η δυναμική του 
έντυπου λόγου μπροστά στη δυ-
ναμική της εικόνας»
20.00-22.00 Η Αντιγόνη Πόμ-
μερ υπογράφει αντίτυπα του 
βιβλίου της «Άρωμα λεμόνι» 
(περίπτερο εκδ. Ωκεανίδα) 

4/10 
11.00-12.30 Οι εθελοντές και οι 
εθελόντριες του «Διαβάζοντας 
μεγαλώνω» θα περιμένουν τα 
πολύ μικρά παιδιά (έως 6 ετών), 
καθώς και τους ανθρώπους που 
τα συνοδεύουν. Τις δύο πρώτες 
ώρες θα διαβάσουν μερικά από 
τα πιο όμορφα παιδικά βιβλία, 
χωρισμένοι σε μικρές ομάδες. 
13.00-14.00 Η παιδίατρος 
Στέλλα Τσίτουρα ενημερώνει 
τους γονείς για τα οφέλη της 
επαφής του παιδιού με το βι-
βλίο, καθώς και για τη σημασία 
της ανάγνωσης στο πλαίσιο της 
οικογένειας. Θα ακολουθήσει 
συζήτηση από το «Διαβάζοντας 
μεγαλώνω». 
18.30 Οι εκδόσεις iWrite παρου-
σιάζουν το βιβλίο «Το ψυχοθε-
ραπευτικό Ταξίδι: Από το φόβο 
της σκιάς στο φως της επίγνω-
σης», συγγραφέας: Γρηγόρης 
Βασιλειάδης (ψυχολόγος)
19.00 Η Θεοφανία Ανδρονί-

κου Βασιλάκου υπογράφει α-
ντίτυπα βιβλίων της (περίπτερο 
εκδ. Ψυχογιός) 
19.00 Η Μαρίνα Αλεξάνδρου 
υπογράφει αντίτυπα του νέου 
της βιβλίου «Το λουλούδι της λί-
μνης» (περίπτερο εκδ. Λιβάνης)
20.00 «…Και βγήκε παγανιά …
μα ζωή είναι, θα περάσει!» (61́ ), 
παράσταση για εφήβους και 
ενήλικες. Η Ακριβή Καλδίρη 
και η Δέσποινα Παπίτσα, με τη 
μουσική συνοδεία της Ελισά-
βετ Μπούσιου, αφηγούνται ι-
στορίες από κάθε γωνιά της Γης
20.00-22.00 Ο Γιώργος Τζιτζι-
κάκης υπογράφει αντίτυπα του 
βιβλίου του «Τ’ αηδονιού το δά-
κρυ» (περίπτερο εκδ. Ωκεανίδα) 

5/10 
19.00 Οι εκδόσεις iWrite παρου-
σιάζουν το βιβλίο «Η τέχνη του 
Coaching», συγγραφέας: Χαρά-
λαμπος Πετράς (ψυχολόγος, 
επιστημονικός διευθυντής στο 
Athens Coaching Institute)

6/10 
20.00 Οι εκδόσεις iwrite πα-
ρουσιάζουν το βιβλίο «Οδηγός 
Περμακουλτούρας: Σχεδιασμός 
για την αυτάρκεια και την αυ-
τονομία μας», με ομιλήτριες 
τις κ.κ. Rosemary Morrow 
(συγγραφέας), Τίνα Λυμπέρη 
(μεταφράστρια)

7/10 
18.30 Η κυρία Λογοτεχνία διη-
γείται... Η καλλιτεχνική ομάδα 
«Ονειρόκυκλοι» παρουσιάζει 
παραμύθια από όλο τον κόσμο
19.00 Η Νικόλ Άννα Μανιάτη 
υπογράφει βιβλία της (περίπτε-
ρο εκδ. Ψυχογιός) 
20.00 Θεατρικό Αναλόγιο με 
την Κωνσταντίνα Μιχαήλ, με 
το έργο «Σεβάς Χανούμ - η ιστο-
ρία μιας τραγουδίστριας του 

’50», από το βιβλίο του Γιώργου 
Χρονά «Τρεις Γυναίκες και ο Ποι-
ητής» (εκδ. Οδός Πανός) ●

44ο Φεστιβάλ βιβλιου

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Δεν θα βρείτε μόνο βιβλία, αλλά είναι και μια ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά αγαπη-

μένους συγγραφείς στα περίπτερα των εκδόσεων και να παρακολουθήσετε εκδηλώσεις 

στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Πού όλα αυτά; Μα στο Ζάππειο και μέχρι τις 11/10.  
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Γ
ια να περιγράψεις την Κηφισιά, πρέπει να είσαι 
κομμάτι τολμηρός και έτοιμος να διαχειριστείς 
τις προκαταλήψεις σου. Γιατί, όσο να ’ναι, από 
τα ΒΠ είναι το πιο αντιπροσωπευτικό και οικείο, 
η χαρακτηριστικότερη «φυσιογνωμία». Ίσως το 
πραγματικό βόρειο προπύργιο της ευρωστίας, 

των επαύλεων –πριν την Εκάλη, τη Ν. Ερυθραία, την 
Πολιτεία, το Καστρί–, άρα και το πιο πρόχειρο παρά-
δειγμα. Οπότε προφανώς και την έχεις επικαλεστεί σε 

φοιτητικά καφενεία ή την έχεις χρωματίσει σε επιχει-
ρηματολογίες περί ταξικών θεωριών, παρόλο που ρί-
χνεις κλεφτές ματιές στη Χρυσή Ευκαιρία να δεις αν το 
ενοίκιο σε παίρνει. Έλα, αφού κατά βάθος παραδέχεσαι 
ότι τη συμπαθείς. 
Η Κηφισιά πάντως σου έχει ανοιχτή την πόρτα. Η εύ-
κολη προσβασιμότητά της την κάνει ακόμα πιο γλυκιά. 
Δεν είναι ένα απομονωμένο προάστιο που ζει κεκλει-
σμένων των θυρών. Ο ηλεκτρικός τερματίζει μπρο-

στά στο Πάρκο – παρεμπιπτόντως, αν δεν έχεις βρεθεί 
ποτέ στην ανοιξιάτικη Ανθοκομική, σημείωσε να πας, 
είναι πολύ γιορτινά. Ήδη από την αποβάθρα, η ζαλι-
στική φασαρία του κέντρου έχει σβήσει. Μόλις περνάς 
την πύλη του Πάρκου είναι σαν να μπαίνεις σε κινη-
ματογραφικό πλατό της εποχής του ’30 και μέχρι να το 
περπατήσεις από την αρχή ως το τέλος θα έχεις σχεδόν 
απεκδυθεί  το σύγχρονο άγχος σου. Και αν προτιμήσεις 
να πας απ’ έξω, από το πεζοδρόμιο, η καθαρή ρυμοτομία 

ΚΗΦΙΣΙΑ 
°òÛóåé óå Þìïù÷ 

THE BOHEMIANS LIKE YOU

Της ΚΑΛΛΙΣΤΩΣ ΓΟΥΝΑΡΗ
Eικονογράφηση: ΠΑΒΛΟΣ ΧΑΜΠΙΔΗΣ 

 Φωτό: ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗ
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και οι μεγάλοι όγκοι παίρνουν το βλέμμα 
από τη σφιχτή αστική του εμπειρία και το 
αφήνουν σε σκηνικό πιο ξεκούραστο και 
πράσινο.

Αυτή είναι η πρώτη εικόνα. Μετά, και-
νούργιος, ξαναβγαίνεις στον κόσμο και 
αρχίζει το έργο.  Η κοσμική και διαχρο-
νική αξία της Κηφισιάς παίζει εδώ έναν 
ενδιαφέροντα ρόλο. Κατά κάποιο τρόπο 
νουθετεί τους εμπορικούς δρόμους και τα 
μαγαζιά, όλη την αγορά και τη διασκέδα-
ση, πώς να έχει φινέτσα και στιλ, ξεχω-
ριστά κομμάτια σε έπιπλα, ρούχα,  αξε-
σουάρ. Στην αρχή νομίζεις ότι σε προκα-
ταλαμβάνει η φήμη της, όμως τελικά από 
βιτρίνα σε βιτρίνα εξακριβώνεις ότι το 
’χει. Παλαιότερα διαπίστωνες μια ροπή 
προς ένα προκλητικό «φαίνεσθαι», υπό 
την έννοια του μεγέθους. Μεγάλες βιτρί-
νες, μεγάλα καφέ, φαρδιοί πεζόδρομοι. 
Με την οικονομική κρίση συμμαζεύτη-
καν οι απλωτές, ήρθε άλλη κομψότητα, 
διαφορετικής κλίμακας και φιλοσοφίας, 
αλλά η Κηφισιά διατήρησε το ύφος της. 
Μόνο τα MacDonalds στην Κηφισίας δεν 
διατηρήθηκαν και κλείνοντας χάθηκε το 
meeting point ορόσημο των πιο πρόσφα-
των κηφισιώτικων εποχών.   
Συχνάζοντας στην περιοχή είσαι σε ευ-
θεία γραμμή με τις κυρίες που παίζουν 
μπριτζ και το παρακάνουν με το μπό-
τοξ, τις κοπέλες με φουντωτά σκυλάκια 
κατευθείαν από το spa, τις Φιλιππινέ-
ζες υπηρέτριες και την αντιπροσωπεία 
της Lamborghini και της Lotus. Σαν το 
Beverly Hills της Αθήνας μάλιστα, το baby 
shower και άλλες αμερικανικές τάσεις 
αρέσουν όλο και πιο πολύ. Και αυτό εί-
ναι ωραίο, δυνατό, μίας και αυτά ακριβώς 
οφείλει να εμπεριέχει η συνισταμένη ε-
νός αυθεντικά πλούσιου προαστίου. Έτσι 
τραβάει τη διαχωριστική γραμμή από τα 
υπόλοιπα μέρη. Αν το βρίσκεις μια ακόμη 
υπερβολή της ευμάρειας, σε εξωθεί να το 
επεξεργαστείς, να γίνεις ανεκτικός, ανε-
ξίθρησκος, και αυτό είναι δείγμα προό-
δου και πολιτισμού. Δες το και έτσι. 

Προοδευτική αΠο Παλια
Πριν τέσσερα χρόνια περίπου είχε γίνει 
μια πολύ ευρηματική και χαρούμενη έκ-
θεση με εικονογράφηση της Αθήνας. Η 
απόδοση της Κηφισιάς ήταν πολύ ενδια-
φέρουσα. Ο καλλιτέχνης είχε εντοπίσει 
τα πιο δυνατά στοιχεία και στιγμιότυπα 
της περιοχής, σαν καρικατούρα. Σε μία 
από τις εικόνες ένωσε τους εγκεφάλους 
των κατοίκων με γραμμές αεροπορικών 
συνδέσεων με τα μητροπολιτικά κέντρα 
του κόσμου. Η πρώτη ανάγνωση ήταν 
ρηχή, αλλά αργότερα με μια ώριμη και 
open-minded ματιά προέκυψε η πιθανό-
τητα οι αεροπορικές συνδέσεις να ήταν 
υποδοχείς, σωλήνες, δίοδοι προοδευτι-
κών απόψεων και αυτό να ήθελε να πει ο 
ποιητής. Γιατί όχι, δηλαδή;    
Πάντως λέγεται ότι ο περίπλους του προ-
χωρημένου ακόμα και για σήμερα ερω-
τογραφήματος «Μέγας Ανατολικός» του 
Ανδρέα Εμπειρίκου έγινε ευκολότερα 
αποδεκτός στα σαλόνια της Κηφισιάς και 
έπειτα καθιερώθηκε πιο πέρα. 

34 A.V. 1 - 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015



ΙΝ
ΤΙΜ

ΙS
SI

MI
  Τ

ΗΕ
 LI

NG
ER

IE 
SP

OT
 

Η γοητεία με ιταλική υπογραφή μάς συστήνε-
ται σε ένα χώρο με εκλεπτυσμένη αισθητική 
στην καρδιά της Kηφισιάς. Στο νούμερο 10 της 
Κολοκοτρώνη (Εμπορικό Κέντρο Κερασιές) η 
Intimissimi boutique, με την εντυπωσιακή πάντα 
βιτρίνα της, επικοινωνεί το ιδιαίτερο, ελκυστικό 
μήνυμά της με αποδέκτη το βασικό καταναλωτι-
κό μας ένστικτο. Οι κούκλες προβάρουν το σεξ 
απίλ των εσωρούχων νέας σοδειάς της σεζόν, 
κεντρίζουν το μάτι και προϊδεάζουν για τα μο-
ναδικά σχέδια των συλλογών του κορυφαίου 
Italian Lingerie brand. 
Η λιτή αλλά ζεστή διακόσμηση παραπέμπει σε 
ένα μοντέρνο και κλασικό ταυτόχρονα μπου-
ντουάρ, αναδύοντας μία cosy ατμόσφαιρα. Oι 
μεγάλοι και αδιαμφισβήτητοι πρωταγωνιστές 
είναι, όμως, τα εσώρουχα και τα ρούχα της 
Intimissimi. Εδώ βρίσκουμε ό,τι πιο αισθησιακό 

κυκλοφορεί και ανεβάζει τον εσωτερικό κόσμο 
της γυναίκας. Lingerie sets με τα πιο sexy υλικά, 
όπως δίχτυ και διαφάνειες, τούλια αλλά και 
δαντέλα και μετάξι που δίνουν σάρκα και οστά 
σε baby doll, κορμάκια, bras - όλα αυτά που λέμε 
underwear. Εδώ θα ανακαλύψετε το «Τέλειο 
Σουτιέν» για το στιλ και το μέγεθός σας. Επίσης, 
φέτος ξεχωρίζουν και τα σχέδια με τις μεταλλι-
κές υφές και τα χειμωνιάτικα flower prints. Τις 
εντυπώσεις κερδίζει και η συλλογή knitwear με 
τις μπλούζες, τα φορέματα, τις ζακέτες, που δια-
κρίνονται για τη ρομαντική θηλυκότητά τους και 
τις διακριτικές sexy λεπτομέρειές τους.    
Oύτε ο άντρας μένει, όμως, παραπονεμένος, είτε 
είναι κλασικός, μοντέρνος ή πιο funky στα εσώ-
ρουχα και το easywear ντύσιμό του. 
Κολοκοτρώνη 10, Κηφισιά (Εμπορικό Κέντρο 
Κερασιές), 210 6232377 
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Είκοσι χρόνια το Escoba, με όνομα που ξε-
πήδησε από χάρτες της Λατινικής Αμερικής, 
μαγειρεύει απίθανα κουζίνα tex-mex, δηλαδή 
μεξικάνικα πιάτα με δυτική τεχνοτροπία. Εσύ 
διαλέγεις μόνο πόσο πικάντικο το θέλεις. Μια 
μπουκιά fajitas κάνει τα λόγια περιττά. Άριστα 
παίρνουν και τα burgers, με κιμά που φτιάχνε-
ται από τη μηχανή του καταστήματος. Στον 42 
σελίδων κατάλογό του βρίσκεις επίσης σαλάτες 
με λαχανικά  φρεσκότατα και σχολαστικά καθα-
ρισμένα, σάντουιτς, ορεκτικά, ποικιλίες μπίρας, 

ποτά, κοκτέιλ και επιλεγμένα κρασιά. Και  είναι 
all day, που σημαίνει ότι μπορείς να τα παραγ-
γείλεις όλα όλες τις ώρες απολαμβάνοντας τον 
ιδιαίτερο και φιλόξενο χώρο του. Το καλοκαίρι 
το βρίσκεις και στη Νάξο. Κάνει σούπερ πάρτι 
την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για τα 20ά του 
γενέθλια. Μη το χάσεις.

Π. Μαξίμου 1, Κεφαλάρι, 210 6233550,
www.escoba.gr,
fb: Café-Escoba 

ΕS
co

ba
Στην ίδια λογική και ο καταπληκτικός 
Νίκος Τσιφόρος, κάτοικος Κηφισιάς, 
με τη σατιρική και οξυδερκή του πένα, 
στηλιτεύει τη μικροαστική αντίληψη εν 
γένει που διαπίστωνε στον τότε νεοελ-
ληνικό κόσμο. Η κόρη του, Νάνσυ, μας 
λέει ότι έζησε τρεις μήνες άστεγος πίσω 
από τον Σταθμό Λαρίσης για τα «Παιδιά 
της πιάτσας» και επιστρέφοντας στην Κη-
φισιά ήξερε ότι ο μικροαστισμός δεν έχει 
καταγωγή ούτε στέκι. Είναι παντού. 
Τα σαλόνια της Κηφισιάς άλλωστε έχουν 
δει πολλά, οπότε μπορούν να δικαιολο-
γήσουν και πολλά, να είναι πιο μεγαλό-
ψυχα, ας πούμε. Οι οικογένειες Μπενά-
κη και Δέλτα έζησαν εδώ και είδαν την 
Πηνελόπη να ερωτεύεται τον Δραγούμη 
κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον 
Στέφανο Δέλτα. Επί τη ευκαιρία να πούμε 
ότι στη συμβολή των οδών Εμμ. Μπενάκη 
38 και Δέλτα στην Κηφισιά, ο σημερινός 
επισκέπτης θα αισθανθεί ότι βρίσκεται 
ταυτόχρονα σε διαφορετικές εποχές. Από 
τη μία σύγχρονες βίλες, αυτόματα γκαράζ 
και πολυτελή αυτοκίνητα και από την άλ-
λη μια μικρή έκταση που δεν άλλαξε από 
τον 20ό αιώνα: το σπίτι της Πηνελόπης 
και του Στέφανου Δέλτα, ανακαινισμένο, 
στεγάζει το Ιστορικό Αρχείο του Μου-
σείου Μπενάκη. Είχε καλύτερη τύχη 
από το σπίτι του Παύλου Μελά στην Τα-
τοΐου 50 που μοιάζει ολότελα ερειπωμέ-
νο, παρόλο που μια πινακίδα στην είσοδο 
έδειξε μια παροδική διάθεση αναστήλω-
σης. Από την άλλη, το σπίτι του Άγγελου 
Σικελιανού έχει γίνει καφέ.

ElEctric cinEma
Αξίζει να τη δείτε αυτή την 

έκθεση στην Κηφισιά. Α-
φίσες ζωγραφισμένες 
από τον Γιάννη Βαλυ-
ράκη, που για ακόμα 
μια φορά αποτυπώνει 
με την πα λιά τ έ χ νη 

σκηνές από τις ταινί-
ες σταθμούς του σινε-

μά. «Pulp Fiction», «Στέλ-
λα» και πολ λές ά λ λες. Η 

έκθεση θα κερδίσει εύκολα το 
κοινό αφού μέχρι και μέσα από τους μύ-
ες του προσώπου ο καλλιτέχνης περνάει 
αβίαστα την ένταση της σκηνής. Παρά 
την προσωπική ματιά, που είναι έντονη 
αναγνωρίζεις εύκολα για ποια ταινία 
πρόκειται. Άλλα χαρακτηριστικά: πολύ 
χρώμα, δυνατές εντυπώσεις, εξαιρετική 
απόδοση. Electric feeling. 
8-31/10, Artion Galleries Κολοκοτρώνη 28

ars longa Vita BrEVis 
Έξι εικαστικοί αναζητούν 

τη σχέση και τη συνδι-
αλλαγή του ανθρώπου 
με το περιβάλλον είτε 
αυτό είναι αστικό εί-
τε φυσικό και αποτυ-
π ώνου ν τ ις  δρ άσ εις 

που εντοπίζουν πάνω 
του. Φωτογραφία και ζω-

γραφική είναι τα μέσα που 
μοιράζονται με το θεατή τους 

προβληματισμούς τους. Tην ομά-
δα Ars Longa Vita Brevis απαρτίζουν οι ει-
καστικοί Γιάννης Αντωνακέας, Κατερίνα 
Δροσσοπούλου, Σοφία Κυριακού, Κρις 
Ρομπόρα, Κωνσταντίνος Μάντζαρης και 
Αφροδίτη Παπαδουλή. 

 8/10, Γκαλερί OPEN C.A.S.E. Κηφισίας 303
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Σκέψου ένα μέρος που όλοι σου χαμογελάνε, σε προ-
σέχουν και σε φροντίζουν. Ένα μέρος ξέγνοιαστο και 
χαρούμενο, όπου σε περιμένουν όλοι οι φίλοι σου για 
να δοκιμάσετε κάθε φορά κάτι καινούργιο στο τραπέζι 
της παρέας. Σκέψου ένα μέρος που νιώθεις σαν στο 
σπίτι σου. Σκέψου τα TGI Fridays™. Στην μπάρα τους 
έχεις περάσει τα πιο όμορφα βράδια, στα τραπέζια 
έχεις πιάσει φιλίες, με τις μουσικές τους έχεις ερωτευ-
τεί. Τα αγαπάς όχι μόνο γιατί μεγαλώσατε μαζί, αλλά κι 
επειδή είναι αυτό που θες μετά τη δουλειά ή τη σχολή. 
Για καφέ, φαγητό, ποτό ή cocktail, για καινούργιες 
ανακαλύψεις ή παλιά κλασικά και αγαπημένα. Επειδή 
λοιπόν το φαγητό είναι ανάμνηση, το αγαπημένο σου 
μέρος για όλες τις ώρες σού έχει μια ακόμη έκπληξη 

στις τόσες. Κάθε Πέμπτη μέχρι τις 8 Οκτωβρίου και μό-
νο στο κατάστημα TGI Fridays™ στην Κηφισιά θα συ-
ναντήσεις το «#ThrowBack Thursdays». Μια καρτέλα 
φαγητού για κάθε Πέμπτη που σε πάει πίσω και σε κά-
νει να θυμάσαι με χαρά όλα τα παλιά λατρεμένα πιάτα 
των TGI Fridays™. Buffalo chicken tacos, η περιζήτητη 
cobb salad, Mushrooms Chicken and Mushrooms
και άλλα πολλά που τόσο μα τόσο σου έχουν λείψει. 
Ενώ εσύ θυμάσαι, ο dj παίζει κομμάτια-σταθμούς των 
90s για μια ολική μεταφορά στο παρελθόν. Αλήθεια, 
ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο «oldie but goldie» 
πιάτο των TGI Fridays™; 
Κολοκοτρώνη 35, Κηφισιά, 210 6233947, 
fb: TGI Friday’s Greece
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αλσοσ κήφισιασ 
Σχεδιάστηκε το 1934 σύμφωνα με τα 
τότε πρότυπα της γαλλικής αρχιτε-
κτονικής κήπων και ίσως γι’ αυτό 
αποπνέει ένα νοσταλγικό αέρα. 
Για την ακρίβεια «Το Άλσος της 
Κηφισιάς αποτελεί χαρακτηρι-
στικό και μοναδικό στην Αθήνα 
παράδειγμα κήπου που έχει σχε-
διαστεί σύμφωνα με την τεχνο-
τροπία της Γαλλικής Σχολής, όπου 
επικρατεί η συμμετρία στο σχεδι-
ασμό και τη φύτευση των ανθών».  
Με άλλα λόγια, αν θέλεις να δώ-
σεις στο φλερτ σου ρομαντικές 
διαστάσεις, ή ένα vintage απόηχο, 
να καθίσεις στο κεντρικό παγκάκι, 
δίπλα από τη λιμνούλα ένα φθινοπωρι-
νό απόγευμα. Επίσης να ξέρεις ότι έχει 82 
καταγεγραμμένα φυτά, ένας μακρύς κατάλο-
γος με περίεργα ονόματα όπως Φωτόδεντρο, 
Σόφορα Ιαπωνική, Πεύκη Καλιφόρνιας κ.ά. 
Από τα πιο προσφιλή είναι το Κίτρινο Για-
σεμί, αυτό που διατυμπάνιζαν μεταξύ τους 
τα αδαή αλλά ευτυχή παιδάκια ότι αν ρου-
φήξεις το μίσχο είναι σαν μέλι με βιταμίνες. 
Από τα πιο γνώριμα η Ακακία η Ροδομέ-
ταξη ή Κωνσταντινουπόλεως, με το απαλό 
μοβ άνθος σαν φουντίτσα που μυρίζει καρ-
πούζι. Ανοιχτά μέχρι τις 22.00. Μετά αλλού. 

Γενικά η περιοχή τα πάει καλά με τη χλωρί-
δα. Πρώτα απ’ όλα χαίρεσαι να ψάχνεις να 
παρκάρεις μέσα σε τόσο δεντροφυτεμένους 
δρόμους. Μέχρι Κεφαλάρι σε βγάζει και δεν 

έχεις καμιά 
αντίρρηση. Άλλωστε είναι τόσο όμορφη η 
πλατειούλα. Για πολλά χρόνια «η Ανθοκο-
μική Έκθεση Κηφισιάς με περισσότερα από 
2.000 είδη φυτών, μυρωδικών και βοτάνων, 
υποδέχεται τον κόσμο και κατέχει τα σκή-
πτρα των παρόμοιων εκθέσεων. Φέτος τέλη 
Απριλίου - αρχές Μαΐου έγινε η 61η, στο Άλ-
σος Κηφισιάς, «Δημήτρης Ζωμόπουλος». Να 
πούμε επίσης ότι η Κηφισιά πριν την καλ-
λικράτεια ένωση είχε 40 οδούς με ονόματα 
από Χλωρίδα (Δέντρα: 13, Φυτά: 14, Άνθη: 13), 
τώρα, μαζί με την Εκάλη και τη Ν. Ερυθραία, 
ακόμα περισσότερα. Άσχετο, αλλά από την 
οδό Μιμόζας έχετε περάσει; A

● Η γνωστή Βίλλα Καζούλη, παρά 
το ότι χτίστηκε πάνω σε τουρκικό  
νεκροταφείο, παρά το γεγονός ότι 
βασανίστηκαν Έλληνες αντιστα-
σιακοί και πέθαναν βίαια 12 άτομα 
εντός της, ΔΕΝ είναι στοιχειωμένη. 
Τουλάχιστον οι γείτονες λένε ότι 
δεν ακούνε φωνές. Σήμερα και από 
το 2001, ανακαινισμένη, στεγάζει 
το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος 
και Αειφόρου Ανάπτυξης.
● Φέτος έγινε και το πρώτο Φεστι-
βάλ Κηφισιάς με καλά επιλεγμένες 
μουσικές και θεατρικές παραστά-
σεις σε ωραίους χώρους διεξαγω-
γής. Άντε και του χρόνου.
● Πληροφοριακά «Η συνολική έ-
κταση της καλλικράτειας Κηφισιάς 
ανέρχεται σε 36.819 στρέμματα 
(Κηφισιά: 25.937, Ερυθραία: 6.550, 
Εκάλη: 4.332) και θεωρείται από τις 
μεγαλύτερες των υπολοίπων δή-
μων της Αττικής, καθώς συγκριτι-
κά το Μαρούσι έχει έκταση 13.100 
στρεμμάτων, το Χαλάνδρι 10.800, 
τα Μελίσσια 3.900, η Αγία Παρα-
σκευή 9.500, το Περιστέρι 10.500 
και το Αιγάλεω 6.450». 
● Ρίξτε μια ματιά στο βιβλίο  «Οδω-
νύμια της Κηφισιάς και η Ιστορία 
τους». Θα μάθετε πολλά.

«Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γε-
γονός η εμφάνιση ιδίων ονομασιών 
σε διαφορετικές οδούς των τριών 
Δήμων, καθώς η Κηφισιά με τη Νέα 
Ερυθραία έχουν 64 ίδιες ονομασίες 
οδών, η Κηφισιά με την Εκάλη 52, 
η Ν. Ερυθραία με την Εκάλη 8, ενώ 
20 περίπου ονομασίες εμφανίζο-
νται ταυτόχρονα στην Κηφισιά, τη 
Νέα Ερυθραία και την Εκάλη. Έτσι, 
υπάρχουν 789 ονομασίες που α-
ντιστοιχούν σε 943 οδούς. Επιπρό-
σθετα στον ίδιο τον Δήμο Κηφισιάς 
υπάρχουν 15 περίπου ονόματα που 
εμφανίζονται σε διαφορετικές ο-
δούς με χαρακτηριστική περίπτω-
ση την ονομασία Ειρήνη, που έχει 
δοθεί σε τρεις οδούς της. Το φαι-
νόμενο μάλιστα ίδιας ονομασίας 
εμφανίζεται και σε 2 περιπτώσεις 
στη Νέα Ερυθραία». 
Μπορείς και να τα διαχωρίζεις ως 
εξής: Η οδός Λαμπράκη στην Κηφι-
σιά αφορά στον πολιτικό και στην 
Εκάλη στον εκδότη εφημερίδας.
Η Κηφισιά και οι ονομασίες των 
δρόμων της, σε κάθε περίπτωση, 
θέλουν προσοχή. Ειδικά αν πας σε 
γάμο και δεν θες να αργήσεις. 
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Αυτό το bar δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα. Καταρχήν, 
ξυπνάει από πολύ νωρίς το πρωί για να σου έχει 
έτοιμο καφέ όταν θα έρθεις για το πρωινό σου. 
Κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή θα 
βρεις εδώ έναν πλούσιο μπουφέ, γεμάτο με όλα τα 
απαραίτητα για να ξεκινήσεις καλά τη μέρα σου. 
Μπορείς να φας όσο και ό,τι θέλεις. Το ίδιο συμβαίνει 
και στα ξακουστά κυριακάτικα brunch του, που επι-
στρέφουν σύντομα ανανεωμένα. Είπαμε όμως ότι 
το J δεν πρόκειται για συνηθισμένο bar. Για αυτό, ό-
ταν αργότερα πεινάσεις κι άλλο, κάνε μια στάση εδώ 
και για τις άλλες προτάσεις του μενού που έχει επι-
μεληθεί ο Jerome Serres: για υπέροχα πιάτα ζυμαρι-
κών (μεγάλη έκπληξη είναι το «Steak Fry» με χοιρινά 

φιλετάκια, πιπεριές και vermicelli), club sandwich, 
εμπνευσμένα brioche, πίτσα με τραγανή λεπτή ζύμη 
όπως ακριβώς την κάνουν στην Ιταλία και κάποιες 
ασυναγώνιστες προτάσεις σε burgers (δοκίμασε 
cheese burger, bacon burger και blue cheese burger). 
Όταν πέσει το βράδυ, το J εστιάζει όλη την προσοχή 
στην μπάρα του. Γνωστό για τα cocktail του σε όλη 
την Αθήνα, διά χειρός Αλέξη Παπούλη, θα βρεις 11 
signature cocktails και όλα τα κλασικά και αγαπημέ-
να. Πιες Speedy Gonzales, Aqua ή το Buena Vista και 
θα καταλάβεις πόσο ωραία είναι η ζωή τα βράδια 
στο J. Από Τρίτη έως Κυριακή dj set από τους Νίκο 
Κίτσο και Ηλία Παπαχαραλάμπους. 
Αργυροπούλου 6, 210 8013896, fb: J Cocktail Bar
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R Το Bronco Bar είναι σαν μια ιδανική ημέρα. Ξεκι-
νά χαλαρά με λίγο κουβέντα και γέλιο, αναγνώ-
ριση του χώρου και χαμόγελο στους απέναντι 
και συνεχίζει με ενδιαφέροντα ακούσματα και 
έντονες γεύσεις από όλα τα μέρη της Γης. Και 
όσο το σκοτάδι καλύπτει τον ουρανό, τόσο ο 
ρυθμός γίνεται πιο γρήγορος και το μακρινό 
έρχεται πιο κοντά. Γιατί κάθε βράδυ, τελικά, 
στο πλακόστρωτο της Διομήδους Κυριάκου οι 
αισθήσεις κάνουν γιορτή και χορεύουν αγκαζέ. 
Με μια ματιά βλέπεις τις πιο φρέσκιες φάτσες 
της πόλης, ακούς μελωδίες που χρόνια πίσω ά-
κουγες και άλλες που ακούς από τους πρώτους, 
γεύεσαι φρέσκα κοκτέιλ, παγωμένες μπίρες και 
το καλύτερο burger, νιώθεις στο δέρμα σου τον 

παλμό της νύχτας και το φρέσκο ξύλο, λες και 
είσαι στον αμερικανικό νότο, σου συγκλονίζει 
την όσφρηση. 
Με σύμμαχο την αλήθεια και την ειλικρίνεια, 
το Bronco Bar έχει πια αποκτήσει μια θέση στη 
συνείδηση όλων μας. Είναι το μέρος που στιγ-
ματίζει θετικά τις αναμνήσεις μας από το 2010 
και συνεχίζει να συνεισφέρει καθημερινά στο 
να δημιουργούμε νέες. Είναι στέκι, πεζούλι, 
γέλιο και δάκρυ, είναι ο εαυτός μας, αυτό που 
θέλουμε αλλά δεν πρέπει. Αλλά πάνω απ’ όλα το 
Bronco είναι αυτό που λέει η λέξη. Το ατίθασο 
άλογο που κρύβουμε όλοι μέσα μας.   
Δ. Κυριάκου 17, 210 6236691, 
 www.bronco.gr, fb: Bronco
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Τι να πρωτοπεί κανείς για αυτό το μαγαζάκι που έχει αποκτή-
σει θερμούς οπαδούς σε όλη την πόλη; Για αρχή, μας έμαθε 
τα μυστικά του παγωτού που μόνο οι Ιταλοί παγωτατζήδες 
γνωρίζουν. Χειροποίητο και κρεμώδες, φτιάχνεται μόνο με 
φρέσκο γάλα (που παστεριώνουν οι ίδιοι), ενώ δεν χρησιμο-
ποιείται καθόλου κρέμα γάλακτος ή βούτυρο. Έτσι καταφέρ-
νουν να δημιουργήσουν το τέλειο παγωτό με λιγότερα λιπα-
ρά. Δεν είναι μόνο αυτό όμως το μυστικό που έχει ξετρελάνει 
μικρούς και μεγάλους. Μεγάλο μερίδιο στη γεύση έχουν και 
τα υλικά τους, που είναι (χωρίς υπερβολές) ό,τι καλύτερο έχει 
να δώσει ο πλανήτης μας. Εξωτικά φρούτα από τη Βραζιλία 
(passion fruit, guava, acay berry) φτιάχνουν δροσιστικά 
sorbet, το φουντούκι έρχεται από το Πιεμόντε της Ιταλίας 
και η καλύτερη σοκολάτα του κόσμου από την Αφρική, ενώ 

το αλεύρι από τη Νάπολη χρησιμοποιείται στις πίτσες που 
αργότερα θα ψηθούν στο φούρνο από πέτρα και θα έχουν 
την ίδια γεύση με εκείνες τις Ιταλίας. Ναι, σωστά μάντεψες. 
Το Ninnolo δεν φτιάχνει μόνο τα καλύτερα παγωτά που έχεις 
φάει ποτέ, αλλά και κάποια από τα νοστιμότερα πιάτα της 
ιταλικής κουζίνας. Και μάλιστα ακριβώς όπως θα τα έφτια-
χνε μια Iταλίδα μαμά. Η ίδια «μαμά» φτιάχνει χειροποίητα 
γλυκά ημέρας και κάθε Κυριακή σε περιμένει να δοκιμάσεις 
τις λιχουδιές του λαχταριστού, τεράστιου μπουφέ της. Τα 
κυριακάτικα brunch (11.00-16.00) του Ninnolo, πληθωρικά, 
υπέροχα και με αναφορές στις κουζίνες όλου του κόσμου, 
έχουν γίνει ανάρπαστα. Διαλέγεις ό,τι και όσο θες και μετά 
πληρώνεις με το ζύγι, μόλις €20/kg!
Αγίου Δημητρίου 8, 210 8012765, fb: Ninnolo kifisia
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Το αγαπημένο σουβλατζίδικο που μεγάλωσε γενιές και γενιές Κηφισιωτών 
και έγινε η αφορμή για να επισκεφθούν τη γειτονιά άνθρωποι από κάθε γω-
νιά της Αθήνας, ύστερα από 35 χρόνια στην Όθωνος & Κηφισίας βρίσκεται 
πλέον στην πλατεία της Κηφισιάς, στο εμπορικό κέντρο «Μελά». Ανανεωμέ-
νο σε διάθεση, πάντα φιλόξενο και ζεστό, έχει κρατήσει όλες τις εξαιρετικές 
γεύσεις του και έχει προσθέσει και μερικές εξίσου νόστιμες. Εδώ θα απολαύ-
σετε κοντοσούβλι όπως πουθενά αλλού, φοβερά μπιφτεκάκια φρέσκα και 
πλασμένα στο χέρι, ζουμερές μπριζόλες, συν όλα τα κλασικά αγαπημένα: 
τυλιχτά, σαλάτες, ορεκτικά. Με το δημοτικό (και πολύ οικονομικό) πάρκινγκ 
«Πλάτανος» ακριβώς απέναντι, θα το βρείτε ανοιχτό 12.00-02.00, ενώ υπάρ-
χει και δυνατότητα delivery από Εκάλη μέχρι το μέγαρο του ΟΤΕ.  
Λεωφόρος Κηφισίας 238-240, 210 8011093 Γο

υρ
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ια Στα 35 χρόνια λειτουργίας της, η 

φήμη της Θεσσαλίας έχει εξαπλωθεί 
πολύ πιο μακριά από τα δροσερά 
στενάκια της Κηφισιάς. Σε περιμένει 
κάθε μέρα με μια ποικιλία εξαιρετι-
κών μαγειρευτών με πάρα πολλά δι-
αφορετικά πιάτα, ψητά κρέατα στη 
σχάρα, πληθωρικές pasta και φυσι-
κά με όλες εκείνες τις λιχουδιές που 
ψήνει στον ξυλόφουρνο (πίτσες, 
γιουβέτσι, αχνιστό ψωμάκι κ.α.). 
Extra tip: Δοκίμασε το πλήρες μενού 
για δύο άτομα με ποικιλία ορεκτικών 
και κρεατικών €34 στην υπέροχη αυ-
λή με τα πλατάνια. Και delivery. Κάθε 
μέρα 12.00-00.30.
 
Ελαιών 19, Ν. Κηφσιά, 210 8075242, 
www.thessaliarestaurant.gr
fb: Thessalia-Kifisia Estiatorio
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Πέρνα για πρωινό καφεδάκι ή απλώς 
για να καλημερίσεις την Κορίνα 
και τη Μαρώ. Εδώ θα αγαπήσεις 
το κλασικό βιβλίο. Στο παταράκι έ-
χει vintage πολυθρόνες για ανάγνω-
ση, γίνονται παρουσιάσεις, ενώ τα 
βράδια ανοίγουν μπουκάλι με κρασί 
για φίλους παρέα με jazzy σάου-
ντρακ. Για να ξεμουδιάσεις κάτω έχει 
αντικείμενα ιδιαίτερα, όπως μεταξο-
τυπίες του Daniel Engeus. Ό,τι πρέπει 
για δωράκια, όπως και οι ιδιαίτερες 
ευχετήριες κάρτες. 

Δροσίνη 7, 21 0808 6404, 
fb: Sporos Book Shop 

Από χτένισμα οπωσδήποτε 
μια φορά να κάνεις και κό-
τσο σινιόν, για κούρεμα άσε 
τον Γιώργο να σου προτείνει 
όσο εσύ θα κάνεις κούνια. Ο 
χώρος μόλις ανακαινίστηκε 
και είναι τόσο ευχάριστος 
που πας νωρίτερα για να 
απολαύσεις και το περιβάλ-
λον. Δίνει την αίσθηση του 
mini spa. Στους τοίχους γρά-
φει χαλαρωτικά quotes και 
τα εννοεί. Παίζει ρόλο και η 
ατμόσφαιρα, που είναι φιλι-
κή και χαλαρή. Ο Γ. Φουντής 
ήρθε με το ταμπεραμέντο 
του στο χώρο του Κ. Παπα-
κωστόπουλου για να συνε-
χίσει την ιστορία ανανεωμέ-
νη.  Θα το μαρτυρήσουμε: 
οι μαγικές του χτένες έχουν 
παίξει στο Hollywood με 
χτενίσματα εποχής,  απλώς 
δεν θα στο πει εύκολα. 
Έχει όλα τα καλά προϊόντα, 
επίσης πεντικιούρ και μανι-
κιούρ, προσεχώς και άλλα.  
Οπότε αν  δεις το νέον στην 
βιτρίνα αναμμένο μπαίνεις 
και αφήνεσαι στα χέρια του.

Μιλτιάδου 5,  210 8080576, 
fb: Papakostopoulos & 
PhountisPa
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Θα σας θυμίσει ένα καλόγουστο μιλανέζικο καφέ και θα σας 
προσφέρει τις μικρές καθημερινές πολυτέλειες που αγαπά-
τε, σε ένα φινετσάτο περιβάλλον με προσοχή στη λεπτομέ-
ρεια και με τιμές που συμβαδίζουν με την εποχή. Ένα μικρό 
θαύμα είναι ο εσπρέσο του που λέγεται Pasqualini, έρχεται 
από μια μικρή ιταλική οικογενειακή επιχείρηση με παράδο-
ση 30 χρόνων και τον απολαμβάνει κάνεις και στο Cova Caffe 
του Μιλάνο. Όμως τα μικρά θαύματα δεν σταματούν εδώ. Το 
μενού προτείνει ιδιαίτερες γεύσεις, πάντα με άρωμα Ιταλίας, 
τόσο σε τυριά και αλλαντικά όσο και σε εξαιρετικά ζεστά και 
κρύα πιάτα. Η ομάδα του Caffe I Frati σας επιφυλάσσει και δι-

άφορες εκπλήξεις. Δευτέρα έως Παρασκευή μέχρι τις 11:30 
μπορείτε ν’ απολαύσετε το ρόφημά σας στον κήπο σε τιμές 
πακέτου, ενώ από τις 18:30 παίρνετε το aperitivo σας Just 
Like an Italian αφού φροντίζουν να το συνοδεύουν με λαχτα-
ριστές ιταλικές λιχουδιές που επιμελούνται με πολύ μεράκι! 
Όλα αυτά τα ωραία θα τα απολαύσετε στην άνετη μπάρα, 
στον πανέμορφο κήπο που είναι γεμάτος με ιταλικά χρώμα-
τα και αρώματα ή υπό το φως των κεριών για ένα ρομαντικό 
δείπνο. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί.  
Αργυροπούλου 7, 210 8088157, 
www.facebook.com/cafeilfrati

Εξαιρετικός all day χώρος που λειτουργεί από 
την Πρωτοχρονιά του 2014 και έχει καταφέρει 
να κάνει πολλούς και καλούς φίλους για την 
άψογη εξυπηρέτηση, το φιλικό, ζεστό και 
μοντέρνο περιβάλλον και για τα ποιοτικά και 
προσεγμένα προϊόντα που προσφέρει. Ο κα-
φές του είναι speciality coffee, πάντα φρέσκος 
και κόβεται επιτόπου, με μια μυρωδιά που 
πραγματικά ξυπνάει τις αισθήσεις και σας κάνει 
να αισθάνεστε ότι πίνεται καφέ, ενώ και το με-
νού είναι πλήρες, με προτάσεις από φρέσκιες 
σαλάτες, νόστιμα ορεκτικά, καλοφτιαγμένα 
burgers, πίτσες και άλλα πολλά, όλα φτιαγμένα 

με προσεκτικά διαλεγμένες πρώτες ύλες. Το 
Arch, που ανοίγει στις 8 το πρωί σερβίροντας 
και πρωινό και κρατάει έως αργά το βράδυ, θα 
σας προτείνει από μια λίστα 20 κοκτέιλ που δεν 
θα βρείτε πουθενά αλλού, με τις μουσικές να 
είναι mainstream και να επιλέγονται καθημε-
ρινά από dj. Extra tip: Από την Κυριακή 11/10 
και κάθε Κυριακή τα brunches 12.00-18.00 
αναμένεται να γίνουν σημείο αναφοράς και 
συνάντησης. 

Αργυροπούλου 1-3, 210 8080801, 
fb: archcafekifisia 

aR
ch

 

1 - 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 A.V. 43 



44 A.V. 1 - 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Ε κ π α ί δ Ε υ σ η

Open Day στο new yOrk COllege
Ανοιχτή ενημέρωση για τα προγράμμα-
τα σπουδών που προσφέρει σε σταθερή 
συνεργασία με κάποια από τα καλύτερα 
πανεπιστήμια Ευρώπης και Αμερικής θα 
πραγματοποιήσει το New York College. 
Στη διάρκεια του Open Day και μέσα 
από ξεχωριστή συζήτηση για τον κάθε 
κλάδο σπουδών, οι καθηγητές του κολε-
γίου θα παρουσιάσουν τα προγράμματα 
λεπτομερώς και θα απαντήσουν σε ερω-
τήσεις, για να επιλέξετε τα αναγνωρι-
σμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών που σας ενδια-
φέρουν. Η ανοιχτή ενημέρωση θα γίνει 
την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 18.00, 
στις κεντρικές εγκαταστάσεις του New 
York College, Λ. Αμαλίας 38, Σύνταγμα. 
Δηλώστε συμμετοχή τηλεφωνικά στο 210 
3225961, περισσότερες πληροφορίες εδώ: 
www.nyc.gr 

Deree 
Συνεχώς αυξανόμενος είναι τα τρία τε-
λευταία χρόνια ο αριθμός των νέων που 
επιλέγουν να σπουδάσουν στο DERRE. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο τον Σε-
πτέμβριο εγγράφηκαν 630 νέοι φοιτη-
τές. Επίσης, το 44% των νέων φοιτητών 
έλαβαν υποτροφία λόγω βαθμού απο-
λυτηρίου άνω του 17, ενώ το 2015-16 θα 
δοθούν 3,1 εκατ. ευρώ σε υποτροφίες και 
προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης. 
Ακόμη, 120 φοιτητές ελληνικών πανε-
πιστημίων επέλεξαν το DEREE για πα-
ράλληλες σπουδές, ενώ εγγράφηκαν και 
147 νέοι φοιτητές από Ευρώπη, Αμερική, 
Ασία και Αφρική. Στις 12 Οκτωβρίου αρ-
χίζουν νέα ταχύρυθμα μαθήματα, δείτε 
περισσότερα εδώ: www.acg.edu 

MBa Διοικησησ ΕπιχΕιρησΕων στο 
MeDiterranean COllege 
Ολιστική αντίληψη του διοικητικού έρ-
γου, στρατηγική αντίληψη των επιχει-

ρήσεων, ανάπτυξη ικανοτήτων ηγεσίας. 
Στους τρεις αυτούς άξονες οι οποίοι δι-
έπουν το ρόλο του σύγχρονου manager 
είναι προσανατολισμένη η δομή του 
MBA Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Mediterranean College, που περιλαμ-
βάνει επίσης καινοτόμα μαθήματα που 
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαι-
τήσεις της αγοράς εργασίας. Το πτυχίο 
απονέμεται απευθείας από το University 
of Derby, σχεδιάστηκε για στελέχη επι-
χειρήσεων σε συνεργασία με  φορείς της 
αγοράς για να προσφέρει τις γνώσεις 
και να αναπτύσσει τις δεξιότητες που α-
ναζητούν οι εργοδότες σήμερα και προ-
σφέρει μια σειρά δωρεάν παροχών: δρα-
στηριότητες team-building, διοργάνωση 
business games, εργαστήρια ανάπτυξης 
δεξιοτήτων (π.χ. presentation skills, 
negotiations), υπολογιστή αφής (tablet) 
για κάθε φοιτητή. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες: Aθήνα: Πατησίων 107 & Πελλή-
νης 8, 210 8899600. Θεσσαλονίκη: Εγνατία 
2-4, 2310 287779. www.medcollege.edu.gr 

ημΕρΕσ καριΕρασ COrallia 
Tο Corallia Clusters Career Day έχει 
καθιερωθεί ως οι ημέρες καριέρας των 
οικοσυστημάτων καινοτομίας στη χώρα, 
που φέρνουν σε επαφή υποψήφιους που 
αναζητούν εργασία σε εξειδικευμένους 
τομείς, με εκπροσώπους και στελέχη 
ελληνικών επιχειρήσεων τεχνολογιών 
αιχμής. Στις 8/10 στο α2-innohub (Λ. 
Κηφισίας 44, Monumental Plaza - Κτή-
ριο Γ, Μαρούσι). Η συμμετοχή είναι δω-
ρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή. Δεί-
τε περισσότερα στο www.corallia.org 

σΕμιναρια ψυχοθΕραπΕιασ 
Στο πλαίσιο των μαθημάτων «Συμμαθη-
τές ξανά» του Συλλόγου Αποφοίτων της 
Σχολής Μωραΐτη, ξεκινά την Τετάρτη 
7 Οκτωβρίου ο κύκλος σεμιναρίων της 
ψυχοθεραπεύτριας Μαριλένας Πρωίμου 
με θέμα «Ερμηνεία Ονείρων». Ο κύκλος 
ολοκληρώνεται σε 12 συναντήσεις, κάθε 
Τετάρτη 19.00-20.30. Πληρ.: Σύνδεσμος 
Αποφοίτων Σχολής Μωραΐτη, Σχολή Μω-
ραΐτη, Παπαναστασίου και Αγ. Δημητρίου, 
Π. Ψυχικό, 6972660056 και 210 6756970, 
210 7219737, info@sasm.gr ●

ΣπουδέΣ, 
νέα, Σέμιναρια 

New York College
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DJ Christo Z σελ. 49

INFO
six d.o.g.s, 

Aβραμιώτου 6-8, 

2103210510. Έναρξη 

21.30. Είσοδος €5, 8 

ταμείο. Προπώληση: 

https://www.viva.

gr/tickets/music/

sixdogs/blaine-l-

reininger-live/

Aβραμιώτου 6-8, 

2103210510. Έναρξη 

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 (διήμερου) ή €45 

(τριήμερου), €22 (ταμείο). Προπώ-

ληση:  [www.slovenly.com/were-

loud-intl/tickets.php] και στα Sound 

Effect Records, Rhythm Records, 

Monsterville (Eξάρχεια / Χαλάν-

δρι), The Lab T-shirts και 

Handlebar

BlaINe l. 
ReININgeR
NO TEARS... 
Έγραψε μουσική ιστορία με την 

αρτίστικη no-new wave κολεκτίβα 

των Tuxedomoon, δημιούργησε 

μια εξαιρετική προσωπική δισκο-

γραφία που ξεκίνησε το 1982 από 

την εκλεκτική βελγική δισκογρα-

φική της Crepuscule, έγραψε μου-

σική για θέατρο και κινηματογρά-

φο με σκηνοθέτες όπως ο Μιχάλης 

Μαρμαρινός, ο Στάθης Λιβαθηνός 

και ο Νίκος Τριανταφυλλίδης. Από 

το 1998 ζει στην Αθήνα. Αποτελεί 

μοναδικό καλλιτεχνικό ζευγάρι 

με την ηθοποιό Μαρία Πανουργιά. 

Αυτό το φθινόπωρο πραγματο-

ποιεί, μετά από 20 χρόνια, σόλο  

περιοδεία με τη σύμπραξη του 

ελληνο-αμερικανού κιθαρίστα και 

performer Georgio Valentino. Κλα-

σικά κομμάτια από το εμβληματικό 

άλμπουμ «Night Air», την προσω-

πική του δισκογραφία και πολυα-

γαπημένα Tuxedomoon. Λίγο πριν 

την εμφάνισή του στο six d.o.g.s 

και συνεχόμενους σταθμούς σε Βε-

ρολίνο, Βρυξέλλες, Χονγκ Κονγκ, 

Παρίσι και Κολωνία για όλο τον Ο-

κτώβριο, μας εξιστορεί μερικά από 

τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια της 

προσωπικής του μυθολογίας.

 

Yπάρχει κάτι που έχεις παρατηρή-

σει στην ελληνική νοοτροπία; Το 

γεγονός ότι όταν αποφασίσουν 

ότι σε αγαπούν δεν σε ξεχνάνε πο-

τέ. Χάρη σε αυτό έχω προχωρήσει 

σε επαγγελματικό και προσωπικό 

επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια εδώ. 

Πώς βλέπεις τις πολιτικές εξελίξεις; 

Η Ελλάδα είναι σε ένα κολασμένο 

χάος αυτή τη στιγμή. Είναι στενά-

χωρο. Ελπίζω ότι τα πράγματα θα 

βελτιωθούν με τον καιρό. Βλέπω 

τον Τσίπρα, σε αντίθεση με τον 

Δαβίδ, ότι εναντιώθηκε στον Γολιάθ 

οπλισμένος μόνο με μια πέτρα και ο 

Γολιάθ τον τσάκισε.  Τότε έκανε ό,τι 

έπρεπε για να σώσει τη χώρα του. 

Εκτιμώ την πολιτική του ικανότητα 

και του εύχομαι να είναι καλά. Εξα-

κολουθεί να είναι ο πιο αριστερός 

πολιτικός στην ευρωπαϊκή σκηνή 

και η δεξιά προσπαθεί να τον υποτι-

μήσει με όλες της τις δυνάμεις.

1988, πρώτη συναυλία στο Παλ-

λάς... Θυμάμαι την κόκκινη σκάλα 

στο Θέατρο. Ότι γινόταν γενική 

απεργία τη μέρα που φτάσαμε. 

Ότι  μέναμε στο Holiday Inn και δεν 

ήξερα πού ακριβώς είναι στην Α-

θήνα. Φυσικά θυμάμαι το πόσο μας 

έβαλε στην καρδιά του το κοινό.

Ποιος είναι πιο «αυστηρός» κρι-

τής για τη δουλειά του άλλου, η 

Μαρία ή εσύ; Τόσο η Μαρία όσο κι 

εγώ γνωρίζουμε πόσο δύσκολο 

είναι να επιβιώνεις στην Αθήνα ως 

καλλιτέχνης και περφόρμερ. Σε-

βόμαστε εξίσου τις προσπάθειες 

του άλλου. Είμαστε αρκετά ανε-

κτικοί άνθρωποι, στ'  αλήθεια. 

2-3 πράγματα που σου αρέσουν 

πολύ στην Αθήνα; Να πηγαίνω 

με το ποδήλατό μου στο κέντρο, 

γύρω από την Αρεοπαγίτου, στο 

Σύνταγμα. Μου αρέσει ο χειμώνας 

και το φθινόπωρο εδώ. Δεν με 

τρελαίνει εξίσου το καλοκαίρι.

Γιατί θεωρείς πως όλη αυτή η κρί-

ση δεν έχει βγάλει μουσικά την 

οργή του punk, για παράδειγμα; Υ-

πάρχει πολλή οργή τριγύρω. Όμως 

τα μίντια είναι τόσο ελεγχόμενα 

από εταιρικά συμφέροντα που δεν 

ακούς τίποτε σχετικό. Πέρα από αυ-

τό υπάρχει τόση υπερπληροφόρη-

ση διαρκώς που είναι δύσκολο να 

διακρίνεις όλη την εικόνα του παζλ, 

να ξεχωρίσεις τι είναι σημαντικό 

και τι ασήμαντο. Εικόνες με γατάκια 

στο Facebook και το νεκρό παιδάκι 

στην παραλία, όλα γίνονται ένα.

Τι σε εμπνέει σήμερα; Σήμερα, 

όπως και πάντα, με εμπνέει ο ατε-

λείωτος και συναρπαστικός χορός 

του πλανήτη, το τραγούδι του 

Ντάρμα, το Ταό, η συναρπαστική 

φούγκα όλων των μεγάλων και 

των μικρών πραγμάτων. 

Ποια είναι η πιο ωραία κουβέντα 

που άκουσες πρόσφατα; Maria.

- ΓΙΩΡΓΟΣ ΔηΜηΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΔιαβάστε όλη τη 
συνέντευξη στο Site

www.athens voice.gr
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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

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

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.

BALTHAZAR
Τσόχα 27 & Βουρνάζου, 210 6441215 	
Το	καταπληκτικό	νεοκλασικό	
είναι	εδώ	και	πολλά	χρόνια	
το	hot	meeting	point	του	πιο	
κεφάτου,	κοσμικού	κοινού	
της	Αθήνας.	Καταπληκτική	
διακόσμηση,	εξαιρετική	
κουζίνα,	έμφαση	στα	κοκτέιλ.	
Ανοιχτός	και	ο	συγκλονιστικός	
του	κήπος	για	καλοκαιρινές	
βραδιές	που	κρατάνε	μέχρι	
αργά	με	μουσικές	jazz,	swing,	
funk.	Έπειτα	από	χρόνια	
φέτος	ξανανοίγει	και	τον	
χειμώνα	με	τον	Χριστόφορο	
Πέσκια	να	επιδίδεται	σε	
γευστικά	αριστουργήματα	που	
ενώνουν	Περού,	Ανατολή	και	
Δύση.	Μόνο	βράδυ,	κλειστά	
Κυριακή,	Δευτέρα.	œ	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	Λα-
μπρινής.	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

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

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

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

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

ΚΑΛΙΝΚΑ ΜΑΛΙΝΚΑ
Σόλωνος & Μαυρομιχάλη, 210 3388358 
Ρώσικα	χειροποίητα	πιροσκί	
που	μαζεύουν	τους	πεινασμέ-
νους	του	κέντρου	σε	ουρές	
από	το	πρωί.	Εκτός	από	τα	πα-
ραδοσιακά	με	κιμά	ή	πατάτα,	
θα	βρεις	και	πιο	ξεχωριστές	
γεύσεις,	όπως	με	παπαρούνα,	
μούρο,	κοτόπουλο	ή	ανθό-
τυρο.	Και	σπιτική	ρώσικη	
σαλάτα	με	το	κιλό.	Καθη.	7.00-
17.00,	Σάβ.	9.00	-	15.00.	Κυρ.	
κλειστά.	CΜ neo	Σταδίου 27, 210 
3316070, και delivery

ΚΥΡΙΟΣ      
Δορυλαίου 4, Πλ. Μαβίλη, 2106400615
Υπέροχο	ντεκόρ	με	εγγλέζικες	
νότες,	σταθερό	σημείο	συνά-
ντησης	όλου	του	κοσμικού	και	
μια	σταλιά	μποέμ	πλήθους	της	
πόλης.	Καφέδες,	σνακς	και	
μια	μεγάλη	γκάμα	από	(κατα-
πληκτικά)	κοκτέιλ.	Ποτό	€7.

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ 
Πλατεία Μοναστηρακίου, 210 3213036 
Για	δεκαετίες	στο	ίδιο	κο-
σμικό	σημείο	της	πλατείας	
σερβίρει	το	ιστορικό	κεμπάμπ	
του	στους	τουρίστες,	την	
εργατιά	αλλά	και	την	αθηναϊκή	
ελίτ.	Στους	τοίχους	άπειρες	
φωτογραφίες	του	ιδιοκτήτη	
με	τους	διάσημους	που	έχουν	
περάσει	το	κατώφλι.	œ 

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

ΠΙΤΑ  
ΑΛΛΙΩΣ 
Π. Τσαλδάρη & 
Ανακρέοντος, πλ. 
Αγίου Λαζάρου, 
Βύρωνας, 210 
7601005, 6984 
421880  Τυλιχτά	
με	6	διαφορε-
τικά	είδη	πίτας,	
μαζί	και	ωραίες	
σαλάτες,	και	χορτο-
μυζηθροκαλίτσουνα,	
και	πίτα	Καισαρείας,	
και	καλό	κόκκινο	κρασί.	
Σε	τιμές	έξτρα	φιλικές.	œΜ Ξ

RATKA
Xάρητος 30-32, Kολωνάκι, 210 7290746 
tο	απόλυτο	ραντεβού	των	
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tastevoice Επιμέλεια: 
ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

ε
ίναι καινούργιο, του κουτιού. Δηλώνει 

gastropub και το υποστηρίζει. Όλο το 

team είναι νεαρότατα παιδιά, με μεγά-

λο ενθουσιασμό. Έχει και... μανιφέστο, 

το διάβασα, μου έκανε κλικ (διάβασέ το κι 

εσύ στο tastevoice.gr) οπότε έσπευσα. Βρί-

σκεται στην Πλάκα που, αν και αγαπημένο 

σημείο για τις κοπάνες του σχολείου, δεν την 

πολυπερπατάω πια. Στεγάζεται σε υπέροχο 

νεοκλασικό του 1896 και τα παιδιά το έχουν 

φτιάξει τέλεια. Δύο όροφοι, δωμάτια έξοχου 

decoration, μπαρ πανέμορφο, πριβέ χώρος, 

μπαλκονάκι με σκαλιστά κιγκλιδώματα να 

κοιτάει κάτω, στη βγαλμένη από τον ελληνι-

κό κινηματογράφο του ’50 πλατεία Φιλομού-

σου Εταιρείας. Έξω, ανάμεσα στα φουντωτά 

δέντρα, κάτσαμε εγώ και η φίλη μια γλυκιά 

βραδιά του Σεπτέμβρη. Το 7 Food Sins (μόνο 

μπράβο για το λογότυπο με τα δυο ανάποδα 

7άρια και το στιλέτο να τα ενώνει), ανοίγει 

από το πρωί με καφέ, φυσικούς χυμούς, σά-

ντουιτς και λοιπά ποιοτικά και υγιεινά. Συνε-

χίζει με μενού ανάλαφρο το μεσημέρι, πιο 

γαστρονομικό το βράδυ. Σεφ ο Τάσος Στε-

φάτος, χρόνια δεξί χέρι του Μποτρίνι, εμείς 

πετύχαμε τον sous chef Κώστα Χρόνη, συ-

μπαθέστατος, βγήκε κοντοχωριανός με τη 

φίλη, αγαπηθήκαμε. Στο αμαρτωλό μαγαζί, 

που λέτε, φάγαμε εκείνο το βράδυ περίπου 

τα άπαντα – είναι αυτό που λένε άμα δεν 

μπορείς να αντισταθείς στην αμαρτία, απλά 

υπόκυψε. Σημειώνω μια Greek on Grill, χω-

ριάτικη σαλάτα στα κάρβουνα, με αγγουρά-

κι και πιπεριές Φλωρίνης ψημένες. Πέρα από 

το παιχνίδι με το όνομα και την αλλιώτικη 

παρουσίαση, εγώ εκτίμησα την άφθαστης 

νοστιμιάς ντομάτα-Βασίλης, ιδιοκτήτης, 

κέρβερος με μανάβηδες και λοιπούς προ-

μηθευτές. Να αναφερθώ στο C. S. I Athens, 

καπνισμένο στο δικό τους καπνιστήριο βε-

λούδινο σολομό με σουσάμι και σορμπέ λε-

μόνι από δίπλα (μου γλύκισε λίγο παραπάνω 

το σορμπέ), €10,5. Να συνεχίσω με το Black 

Fish’n’Chips, μπακαλιάρο τεμπούρα, με μους 

ταραμά και τηγανητά πατατάκια-μούρλια, 

παρότι έκαψα τα χείλη μου από τη βιασύ-

νη, €9. Να προσθέσω τον ακαταμάχητο και 

εντελώς unique Crunchy Mousaka, ρολό 

παναρισμένο που έσπαγες με το πιρούνι 

για να γευτείς υπέροχη μπεσαμέλ, κιμαδά-

κι με τα πλούσια μυρωδάτα μπαχάρια του, 

δίπλα έστεκαν ντοματίνια, φύλλα ρόκας 

και κυβάκια φέτας να παίζεις φτιάχνοντας 

μπουκιές απόλαυσης, €8,5. Με τίποτα να μην 

ξεχάσω τα PH-8, ποσέ αυγουλάκι με μπέι-

κον, σπανάκι και τρούφα, τέλειο για μπου-

κίτσες με ψωμί. Να περάσω στο Chicken on 

Preasure, κοτόπουλο ψημένο σε κενό αέρος 

μαζί με κανόλι γεμιστά με σπανάκι, έντονο 

άρωμα σκόρδου και κρέμα παρμεζάνας (όλα 

τα λεφτά τα κανόλι), €12. Να τελειώσω με 

τα Spare Ribs, ένα κρέας-λουκούμι μαζί με 

πουρέ πατάτας, €15,5. Ήπιαμε λευκό κρα-

σί Villa Esmeralda, ωραιότατο και με €17 το 

μπουκάλι (καλή λίστα), υπάρχουν και πολλά 

κοκτέιλ αλλά η μεγάλη δύναμη βρίσκεται 

στις μπίρες, 8 draft και καμιά 60αριά εμφια-

λωμένες απ’ όλο τον κόσμο. Στο τέλος, και 

αμαρτωλές και σκασμένες, μοιραστήκαμε 

μια πορτοκαλόπιτα με παγωτό σε βαζάκι, και 

γι’ αυτήν μόνο καλά έχω να πω. Φεύγοντας, 

στη διπλανή ταβέρνα οι τουρίστες τα έσπα-

γαν με το «Αχ Μουσταφά, βρε Μουσταφά», 

τα παιδιά μάς είπαν πως θα διορθώσουν την 

«ηχορύπανση» με γυάλινα πάνελ, εμάς ούτε 

αυτό μας χάλασε...

Πλ. Φιλομούσου Εταιρείας 1, Πλάκα, 
2107011108, κάθε μέρα από το πρωί

 γεύση οδήγοσ

7 Food Sins 
Αμαρτίες για να υποκύψεις

 taste police
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

3 ΚΕΡΑΚΙΑ 
ΓΕΝΕθΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

SOLETO 
το πιο hot meeting point της 

γλυφάδας είναι εντυπωσιακό, 
μεγάλο, έχει βεράντες γύρω 

γύρω, είναι πάντα γεμάτο, το πρωί 
φωτεινό και ηλιόλουστο, το βράδυ 

λαμπερό, με τα φωτάκια του 
αναμμένα και έτοιμο για όλα. Έχει 
πάντα τη διάθεση να μετατρέπει 
την κάθε μέρα σε γιορτή, αλλά 

αυτό το σάββατο 3/10 έχει κι ένα 
λόγο παραπάνω... κλείνει 3 χρόνια 
λειτουργίας, σβήνει κεράκια και 
το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι 

που αρχίζει στις 10 το βράδυ. 
Ένας από τους πιο διάσημους 

djs, ο κοσμοπολίτης αλέξανδρος 
Χριστόπουλος, θα είναι στα decks 

δίνοντας το σύνθημα για να 
αρχίσει η γιορτή, όλοι οι χώροι θα 
είναι ειδικά διαμορφωμένοι ενώ 
θα υπάρχουν και outdoor cocktail 
Bar και after hours sushi Bar για 
να ανεφοδιάζουν τον κόσμο. Με 

αυτά και πολλές ακόμη εκπλήξεις 
ετοιμάζεται να μας χαρίσει μια 

βραδιά που αναμένεται αξέχαστη. 
Θα είμαστε εκεί!

Λαοδίκης 33-35, Γλυφάδα, 
2109680460



1 - 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 A.V. 47 

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	
μεγαλύτερης	ηλικίας	κόσμο,	
αληθινούς	connaisseurs.	
Λίστα	με	1.000	(!)	ετικέτες	
κρασιού.	œœœ

SCHwEINCHEN DICK    
Ιάκχου 9-11, Γκάζι, 6937 983556 
street	food	για	να	αρχίσεις	
ή	να	κλείσεις	τη	νυχτερινή	
σου	διασκέδαση.	Βιομηχα-
νικό,	βερολινέζικο	design	
με	μουσικές	blues,	jazz	και	
rock.	Απολαυστικά	λουκάνικα	
Νυρεμβέργης,	Βιέννης,	Κρα-
κοβίας,	πατατοσαλάτες	Βαυα-
ρίας	και	Βερολίνου,	αυθεντικά	
βαυαρέζικα	αλλαντικά	και	
πολλές	μπίρες.	œ Ξ

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

TZITZIKAΣ & MEPMHΓKAΣ 
Mητροπόλεως 12-14, Σύνταγμα, 210 

3247.607/ Aγ. Γεωργίου & Aισχύλου 26, 
Xαλάνδρι, 210 6810529/ Δροσίνη 12-14, 
Kηφισιά, 210 6230080 
Ντεκόρ,	όπως	παλιό	παντο-
πωλείο.	Kέρασμα	τσίπουρο	
και	ελιές	για	καλωσόρισμα.	
Aπό	τις	σπεσιαλιτέ	η	σαλάτα	
με	το	ανθότυρο.	Kάθε	βράδυ,	
Kυρ.	μόνο	μεσημέρι.

TGI FRIDAYÕS 
Νεοφύτου Βάμβα 2, Κολωνάκι, 210 722 
7721/ Κολοκοτρώνη 35, Κηφισιά, 210 
6233947-8/ Λ. Κηφισίας & Αλεξάνδρας, 
Αμπελόκηποι, 210 6475417-8/ Λαζα-
ράκη 43, Γλυφάδα, 210 8982608-9/ 
PierOne Μαρ. Φλοίσβου, Π. Φάληρο, 
210 9853281/ Athens Metro Mall, Λ. 
Βουλιαγμένης 276, Αγ. Δημήτριος, 
210 9717223 
Aπό	burgers	και	μεξικάνικη	
tortilla	μέχρι	εισαγόμενες	
μπίρες	και	κοκτέιλ	τεκίλας.	Το	
πιο	συμπαθητικό	και	γελαστό	
σέρβις	της	Αθήνας	και	ντεκόρ	

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

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

 γεύση οδήγοσ
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Æο SOUNDTRACK THσ ¦ο¤¸σ
Του ΓΙΩρΓΟυ ΔηΜηΤρΑΚΟΠΟυΛΟυ ➜ gdim400@gmail.com

¸ 
φετινή αναλογική διαδροµή του αθηναϊ-
κού κουαρτέτου διαφοροποίησε τη ροκ 
ταυτότητα που ξέραµε. Το έκτο άλµπουµ 
των Μέντα «Téléphérique», µε 9 πρωτό-
τυπες ορχηστρικές συνθέσεις και χρήση 
παλιών αναλογικών synthesizers, επα-

ναπροσδιορίζει τον ήχο τους µε αναφορές στην 
ηλεκτρονική σκηνή των 70s και 80s. Λίγο πριν 
µοιραστούν τη σκηνή του Death Disco µε τους 
–εξίσου ανανεωµένους– Film παρουσιάζοντας 
ζωντανά το νέο τους ήχο σε ένα analog synth 
session, o κιµπορντίστας του γκρουπ ∆ηµήτρης 
Λαϊνάς έχει το λόγο. 

Πόσο έχετε αλλάξει από το ξεκίνημά σας; Ο 
ενθουσιασµός και η επιθυµία για µουσική δηµι-
ουργία δεν έχουν µεταλλαχθεί. Ωστόσο, µε το 
πέρασµα των χρόνων ωριµάζουµε και η µουσική 
µας ακολουθεί. Θα µπορούσαµε να πούµε πως η 
σχέση µας µε τα κοµµάτια µας είναι όµοια µε αυτή 
ενός γονιού που µεγαλώνει το παιδί του και µοι-
ραία, στην πορεία της ζωής τους, γνωρίζει ο ένας 
τον άλλον όλο και πιο βαθιά.
Πώς προέκυψε η ηλεκτρονική διάθεση για 

το «Telepherique»; Τα τελευταία λίγα χρόνια, σε 
πείσµα των καιρών, έχουµε αποκτήσει µια µικρή 
συλλογή από αναλογικά synthesizers, αναζητώ-
ντας νέα εκφραστικά µέσα στους ηλεκτρονικούς 
ήχους. Αυτό και το ότι στα πρόσφατα ακούσµατά 
µας έχουν συµπεριληφθεί πολλοί δίσκοι ηλεκτρο-
νικής µουσική µάς έφεραν σε αυτό τον ήχο.
Πόσο σχετίζεται η moody κινηματογραφική 
ματιά του με την κρίση; Εικόνες της κρίσης δη-
µιούργησαν τα νέα µας κοµµάτια. Είναι εκείνες 
που µπορεί να δει ο καθένας στη σηµερινή Αθήνα, 
κάνοντας απλά µια βόλτα στο κέντρο της πόλης 
και όχι µόνο.
Ποια ταινία θα επιλέγατε για να ξαναγράψετε 
τη μουσική της; ∆ύσκολο να φανταστώ ποιας 
ταινίας τη µουσική θα ξαναγράφαµε. Θα ήταν ω-
ραία όµως να γράφαµε για το «Σπιρτόκουτο» του 
Γιάννη Οικονοµίδη, που δεν έχει µουσική. 
Το σημερινό soundtrack της Αθήνας; Αξίζει να 
ακούσεις το «Lost Themes» του John Carpenter 
περπατώντας ή οδηγώντας στο κέντρο της πό-
λης.
Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα; Αυτή την εποχή 
νιώθουµε πολύ ικανοποιηµένοι από τη στροφή 
που κάναµε στο Telepherique. Έτσι, έχουµε αρχί-

σει να επεξεργαζόµαστε ιδέες προς την ίδια, νέα 
για εµάς, κατεύθυνση. Όµως ποτέ δεν ξέρεις τι 
θα συµβεί έως την ολοκλήρωση του επόµενου 
δίσκου. Το καρτέρι της έµπνευσης κάνει αυτή τη 
διαδικασία λίγο βασανιστική, αλλά και συναρπα-
στική.    
 Ποιο είναι το τελευταίο μουσικό όνομα που 
σας καθήλωσε; Κυρίως νέοι µουσικοί µάς αρέ-
σουν. Ανάµεσα τους η Pharmacon, ο James Blake, 
ο Mac DeMarco. Όµως, αφού πρέπει να πω µόνο 
έναν, θα διάλεγα τον Ariel Pink.
Ποιο ελληνικό και ξένο άλμπουμ θα κρατάγατε 
από τη μουσική ιστορία; Από την ελληνική δισκο-
γραφία θα κρατούσαµε το οµώνυµο των Στέρεο 
Νόβα και από το εξωτερικό το «Pet Sounds» των 
Beach Boys. Και τα δύο έδωσαν µεγαλύτερη αξία 
στο είδος της µουσικής που αντιπροσωπεύουν.

Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου 24, Ψυρρή, 
210 0006666. Έναρξη 21.00. Eίσοδος € 5. Στις 3/10.

Το «Telepherique» είναι διαθέσιμο σε αριθμημένα 
αντίτυπα βινυλίου με διανομή από την Inner Ear και 
σε digital download.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2
Christo Z @ Vibe
Το οpening party 
στην πλατεία Αγίας 
Ειρήνης με ένα εκλε-
κτικό σετ από τον 
Xρήστο Ζωγόπουλο, 
που έχει διαμορ-
φώσει όσο λίγοι τη 
χορευτική μουσική 
στην Ελλάδα. 

Club Night @ Six 
d.o.g.s.
Οκτώ από τους 
συχνότερους επι-
σκέπτες των six 
decks ενώνουν τις 
δυνάμεις τους σε 
τέσσερα B2B sets. 
Κ.atou (Revolt!) με 
Tonny Lasar (DAL), 
BODJ και Lee Burton 
(με άλλα λόγια 
Audiorama), Gus & 
Bonso και Tolis Q 
(Q – Sessions, Street 
Outdoors), Jose 
Amba (DAL, Street 
Outdoors) με house 
και techno vibes. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 

Second Skin 7 Years 
Anniversary
7 χρόνια disappear 
here και το Second 
Skin το γιορτάζει 
με καλούς φίλους 
πάνω στα decks. 
Στο Main Floor, 
George Fakinos, 
John Mantonanakis, 
Rammlied, Geo 
Kar, Paul Philippou, 
Afterdark, MOD, 
Demon Spy, George 
X Tyrrant, Anthony 

David, Anastos K. 
και στο Red Room, 
Dr D μαζί με τον Δη-
μήτρη Κατσιδονιώ-
τη. FREE

Entropy @six dogs
Warm-up από τον 
Pan, που θα παρα-
δώσει τη σκυτάλη 
στο δίδυμο των 
Glacial με dub-
techno. Lemos και 
Ilan Manouach θα 
παρουσιάσουν live 
το «Entropy EP», 
που κυκλοφόρησαν 
μέσα στη χρονιά 
στη six d.o.g.s 
records, μαζί με νέο 
υλικό. Coda από τον 
Χιλιανό Αlexi Delano 
με techno και tech 
house.

Rampue @ Mosaiko
Στο πλαίσιο του Βig 
In Small  project, το 
Mosaiko φιλοξενεί 
για δεύτερη φορά 
στην Αθήνα τον Βε-
ρολινέζο παραγω-
γό Rampue. Mαζί και 
η Marsha. FREE

Evolution 3 Υeats 
Party @ Βυρσοδε-
ψείο
H oμάδα συμπλη-
ρώνει 3 χρόνια 
ζωής και παρτάρει  
με guests τον Σλο-
βένο Umek και τον 
Ιταλό Uto Karem 
σε techno mode. 
Μαζί τους Christian 
Cambas, Tolis Q, 
ClubKid κ.ά.

ΜεÁÆα
Βόλτα µε τελεφερίκ

CLUBBING

George Fakinos
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ΑΝ CLUB 
Σολωμού 13-15, 210 
3305.056 
2,3&4/10: Defcon Fest. 

BLACK DUCK 
Xρήστου Λαδά 9Α, 210 
3234760
1/10: String Theory 
Ensemble, Αργύρης Μπα-
κιρτζής.

DEATH DISCO 
Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου 
24, Ψυρρή, 2100006666
3/10: Film, Menta.

ENZΖO DE CUBA 
Αγ. Παρασκευής 72, Περι-
στέρι, 2105782610 
Πέμ. Νοche Latina. Παρ. 
Flamenco show by Solea, 
Σάβ., Kυρ. Pedro Santana. 
Δευτ. Κizomba by Abou-
Lindo Timy, Sofia Gomes, 
DJ Jako. Τρ. Αfro Salsa 
Madness. Tετ. Latin Night, 
Baila Conmigo. Club. Πέμ. 
Xάι School, The party. Παρ. 
Τhe Gold Section. Κυρ. 
Τριαντάφυλλος. Δευτ. 
Γιάννης Τάσσιος. Tρ. Νο-
τική Τρίτη. Τετ. «Δύσκολη 
Νύχτα» με ελληνικά.

ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ
Πετρούπολη, 2105012402 
2/10: Mελίνα Κανά με κα-
λεσμένους τους Σωκράτη 
Μάλαμα και Θανάση Πα-
πακωνσταντίνου.

FLORAL 
Θεμιστοκλέους 80, 
Πλ. Εξαρχειών, 
2103800070 
3/10: Στέ-
λιος Δά-
βα-

ρης, Κωνσταντίνος Νάρης. 

GAGARIN
Λιοσίων 205, 2114112500
3/10: Xατ Τρικ με support 
από Βad Luck, Flip Star, 
Thousand Mile.

GAZARTE 
Βουτάδων 32-34, 
2103460347 
4/10: Mαριέττα Φαφούτη. 
Βirthday Gig.

ΚΟΟ ΚΟΟ 
Ιάκχου 17, Αθήνα, 210345 
0930 
3/10: Mυθριδάτης & 
Sexpyr.

ΚΥΤΤΑΡΟ 
Hπείρου 48 & Αχαρνών, 
2108224134
2&3/10: Λάκης Παπαδό-
πουλος, Γιάννης Γιοκαρί-
νης, Νίκος Ζιώγαλας.
 
ΡΟΜΑΝΤΣΟ
Αναξαγόρα 3-5, 
2167003325 
1/10: The Noise Figures.

ΡΟΤΑ ART BAR
Σόλωνος 124, Αθήνα, 
2103810033
3&10/10: Δώρος Δημο-
σθένους.

SIX DOGS 
Aβραμιώτου 6-8, Μοναστη-
ράκι, 2103210510
1/10:  Cellar Dogs, 
Overjoyed, Deadly 
Marshmallow. 2/10: Moan, 

Smackinglips. 3/10: 
Mr. Highway 

Band, The 

Underdogs. 6/10: Blaine 
L. Reininger w/ Georgio 
Valentino. 

SPEAKEASY
Σύνταγμα
1/10: Esterina. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ 
Φραντζή & Θαρύππου 35-
37, 2109226975 
Kεντρική Σκηνή Σάβ. Δη-
μήτρης Ζερβουδάκης
Club Παρ. Aλέξανδρος 
Μίχος. Σάβ. Βlueballs 
(22.00)/Ηοuse Band 
(23.30). 
Plus Παρ. Xριστόφορος 
Ζαραλίκος.

ΤΙΚΙ ΒΑR 
Φαλήρου 15, Μακρυγάννη, 
2109236908
1/10: BNC live & Blend 
Mishkin dj set. 4/10: Jay 
Jay Johanson.
 

AΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ 

IANOS 
Σταδίου 24, 210 3217917
2/10: Μιχάλης Μόσχου. 
5/10: Nικήτας Βοστάνης. 
6/10: Koυαρτέτο Σωκράτη 
Σινόπουλου. 

MEΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 
210 7282000
2/10: ΚΟΑ. 3/10: Swing For 
Hope για το Χαμόγελο του 
Παιδιού. (19.30)/Κρατική 
Χορωδία Δωματίου της 
Αρμενίας (20.30)

NOMIΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
Πανεπιστημίου 12, 
2103610067
1/10: Kατερίνα Μακαβού. 
4/10: Γιάννα Βασιλείου.

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 
Πειραιώς 100, Γκάζι, 
2103475518
2/10: What’s Up Swing 
Night με Μαρίζα Ρίζου, 
Πέννυ Μπαλτατζή, 
Sugahspank! & The Swing 
Shoes, Jaguar Bombs, 
Vanilla Swing. (18.00/free)

Το αθηναϊκό δίδυμο των The Noise Fig-
ures παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο 
άλμπουμ τους Αphelion, που κυκλοφορεί 
από την Inner Ear. O Γιώργος Νίκας (φω-
νή, τύμπανα) και ο Στάμος Μπάμπαρης 
(κιθάρες, φωνή) δύο χρόνια μετά το ομώ-
νυμο ντεμπούτο άλμπουμ του 2013, δύο 
ευρωπαϊκές περιοδείες και εκατοντάδες 
συναυλίες στην Ελλάδα συνεχίζουν το 

ψυχεδελικό φαζαριστό ταξίδι τους συ-
νομιλώντας με το σύγχρονο garage rock 
ονομάτων, όπως οι Black Angels. Ιδανικό 
ξεκίνημα από τους My Drunken Haze.  
*Δείτε στο site της Α.V. track by track τα σχό-
λια των Noise Figures για το «Aphelion».

Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 2167003325. Έναρξη 
21.00. Είσοδος € 5. Στις 1/10.

μουσικέσ σκηνές live Του ΓΙΩρΓΟυ ΔηΜηΤρΑΚΟΠΟυΛΟυ

OI ΝΟISE FIGURES ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ

ROCK & ROLL
 CIRCUS

Το καθιερωμένο διήμερο φθινο-
πωρινό sale στις 2&3/10 στο δι-
σκοπωλείο Rock & Roll Circus με 

εκπτώσεις από 30-50%. 
Σίνα 21, 210 3620144

ΜΗ χασεισ

Inconsistencies
 @BRONCO BAR 

Για να μπει δυνατά 
ο Οκτώβριος, την 
Πέμπτη πρώτη 
ημέρα του μήνα, 
το Bronco σας 
περιμένει για μια 
βραδιά με τους 
εξαιρετικούς 
Inconsistencies 
με χορευτικές 
διασκευές, που θα 
σηματοδοτήσει 
την έναρξη της 
σεζόν. Για όσους 
δεν γνωρίζουν, οι 
Inconsistencies, 
μετά την εμφάνισή 
τους στο Ejekt 
Festival 2014, ηχο-
γράφησαν το ντε-
μπούτο τους στα 
Redbull Studios του 
Λονδίνου, το οποίο 
και κυκλοφόρησε 
από την Playfalse 
Records. Πριν λίγο 
καιρό εμφανίστη-
καν στο Rockwave 
Festival μαζί με 
Robbie Williams 
και Kovacs. Στις 
22.00, με ελεύθερη 
είσοδο.  
Κυριάκου 17, 210 
6236691, www.
bronco.gr,  
fb: Bronco
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cinevoice
ÇIÕm going to 

have to science the 

shit out of thisÈ

(Ο Ματ Ντέιμον δίνει στα nerds 

του πλανήτη τη δική τους μέρα 

δόξας στη ÇΔιάσωσηÈ)

 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ o Ματ Ντέιμον will surviveτου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

Η διάσωση (The MarTian) ****
ΣκηΝΟθεΣία: Ρίντλεϊ Σκοτ

ΠαίζΟυΝ: Ματ Ντέιμον, Τζέσικα Τσαστέιν, Κρί-

στεν Ουίγκ, Κέιτ Μάρα, Μάικλ Πένια, Τζεφ 

Ντάνιελς, Τσιουέτελ Ετζίοφορ

Ένας Αμερικάνος αστροναύτης μετά από 
ένα ατύχημα «ναυαγεί» στον Άρη και πρέ-
πει να επιβιώσει όσο μια ομάδα επιστη-

μόνων της NASA προσπαθεί να τον φέρει 
πίσω, σώο.

Είναι άβολο να δακρύζεις φορώντας τα 
3D γυαλιά σου κι αν αναρωτιέστε για-
τί κάποιος μπορεί να δακρύζει σε μια 
τρισδιάστατη ταινία επιστημονικής φα-
ντασίας μάλλον δεν είστε προετοιμα-
σμένοι για την απροσδόκητη, υπέροχη 

κινηματογραφική απόλαυση που είναι 
η «Διάσωση» του Ρίντλεϊ Σκοτ. Μπορεί 
σε μια εύκολη ανάγνωση να μοιάζει σαν 
μια διαστημική εκδοχή του «Ναυαγού» 
δίχως την μπάλα του βόλεϊ και τον Άρη 
αντί για ένα τροπικό νησί, αλλά στην 
πραγματικότητα περισσότερο από θρί-
λερ επιβίωσης το φιλμ είναι μια συναρ-
παστική φέτα θεαματικού σινεμά με 

καρδιά που δεν απλουστεύει ούτε την 
επιστημονική του βάση ούτε την ουσία 
του για χάρη της επιτυχίας. Δεν βουτάει 
στο μελοδραματισμό με τον τρόπο που 
το έκανε το «Gravity», για παράδειγμα, 
δεν χάνεται σε τόσο υπαρξιακές αναζη-
τήσεις όσο το «Interstellar», αλλά κα-
τορθώνει να στέκεται πάνω κι από τις 
δύο ταινίες ορίζοντας μια νέα κορυφή 
για τα φιλμ επιστημονικής φαντασίας. 
Κυρίως γιατί ακόμη κι αν η φαντασία 
είναι εκεί, ακόμη περισσότερο είναι η 
επιστήμη –πιθανότατα το φιλμ θα ε-
μπνεύσει μια νέα γενιά αστροναυτών 
και φυσικών– και γιατί ξέρει πως στην 
καρδιά κάθε ταινίας που θέλει να σε 
κερδίσει οφείλει να υπάρχει ένας άν-
θρωπος στον οποίο μπορείς να δεις τον 
εαυτό σου. Και στο πρόσωπο του Μαρκ 
Γουάτνεϊ του Ματ Ντέιμον δεν βλέπεις 
απλά έναν ήρωα με τον οποίο το κοι-
νό μπορεί να ταυτιστεί, μα σχεδόν την 
ίδια την κινητήρια δύναμη της ανθρω-
πότητας να δοκιμάσει τα όριά της, τα 
όρια του κόσμου, την περιέργεια και τη 
δύναμή της, να ανακαλύψει, να προχω-
ρήσει μπροστά. Κι αυτό από μόνο του 
θα ήταν απόλυτα συγκινητικό, ακόμη 
κι αν το φιλμ του Σκοτ δεν ήταν τόσο 
καλοφτιαγμένο, χορταστικό, πολυεπί-
πεδο, απλά εξαιρετικό.  

criticÕs CHOICE

 Έβερεστ  
(everesT)  **

ΣκηΝΟθεΣία:  

Μπαλτάζάρ  

Κορμακούρ 

ΠαίζΟυΝ: Τζέισον 

Κλαρκ,  

Τζος Μπρόλιν,  

Τζέικ Τζίλενχαλ, Ρόμπιν 

Ράιτ, Τζον Χόουκς, Κίρα Νάιτλι

Δύο ομάδες ορειβατών δοκιμάζουν να κα-
τακτήσουν την κορυφή των Ιμαλαΐων, αλλά 
παγιδεύονται στα χιόνια. 

Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, όπως τα 

κατέγραψε ο δημοσιογράφος και συγγρα-

φέας Τζον Κρακάουερ που συμμετείχε στην 

αποστολή, η ταινία του Μπαλτάζαρ Κορμα-

κούρ εξιστορεί μια περιπετειώδη ιστορία η 

οποία όμως πάσχει από ένα σοβαρό πρόβλη-

μα. Όσο κι αν αναγνωρίζεις το θάρρος και τη 

θέληση των ηρώων να κατακτήσουν κάτι τό-

σο μεγαλειώδες όσο την κορυφή των Ιμαλα-

ΐων, αδυνατείς να νιώσεις συμπόνια για την 

τύχη τους. Είναι δύσκολο να δεις ως ήρωες 

ανθρώπους που πληρώνουν 65.000 δολάρια 

για να προκαλέσουν την τύχη τους σε κάτι 

που μπορεί να τους σκοτώσει και δυστυχώς 

όλο το μελόδραμα και η γλυκερή μουσική 

του κόσμου δεν μπορεί να βοηθήσει αυτή τη 

δίχως λόγο ύπαρξης ταινία να τα καταφέρει. 

Το τελευταίο 
χτύπημα  

(Le Dernier coup De 
MarTeau) **   

 ΣκηΝΟθεΣία: Αλίξ 

Ντελαπόρτ

ΠαίζΟυΝ: Ρομέν Πολ, 

Κλοτίλντ Εσμέ,  

Γκρεγκορί Γκαντεμπουά 

Ένα 13χρονο αγόρι γνωρίζει για πρώτη φο-
ρά τον πατέρα του, ένα διάσημο μαέστρο 
που έρχεται στο γειτονικό Μονπελιέ για να 
διευθύνει την 6η Συμφωνία του Μάλερ. 

Χαμηλότονη και «μουσική», μια σιγανή ι-

στορία ενηλικίωσης που προτιμά να αφή-

νει στο θεατή να συμπληρώνει τα κενά και 

τις ανάσες που αφήνει. Κοιτάζοντας τον 

κόσμο των ενηλίκων και κυρίως τα λάθη 

και τα στραβοπατήματά τους μέσα από τα 

μάτια ενός παιδιού, το φιλμ μιλά για το πως 

η ωριμότητα δεν είναι απαραίτητα θέμα 

ηλικίας, για τον τρόπο που δημιουργείται 

μια σχέση αγάπης με δοκιμές και δισταγ-

μούς σαν τον τρόπο που βάζεις τις νότες σε 

μια παρτιτούρα. Ήρεμο αλλά συγκινητικό, 

χωρίς να παραδίνεται στο μελόδραμα, δεν 

είναι κάτι που βλέπεις για πρώτη φορά, μα 

όπως μια όμορφη μελωδία είναι κάτι που 

αξίζει να «ακούσεις» ξανά. 

Το αρνάκι  
(Kuzu) ****

ΣκηΝΟθεΣία:  

Κουτλούγ  

Αταμάν

ΠαίζΟυΝ: Μερτ  

Ταστάν, Νεσρίν 

 Καβαντζάντε,  

Καχίτ Γκόκ 

 
Σε ένα χωριό της Ανατολίας, η φτωχή οικο-
γένεια ενός αγοριού δυσκολεύεται να βρει 
χρήματα για να αγοράσει το αρνί για το γλέ-
ντι που απαιτεί η επικείμενη περιτομή του.

Τόσο όμορφη όσο μια ταινία του Νουρί Μπιλ-

γκέ Τζεϊλάν, αλλά για θεατές που βρίσκουν α-

παραίτητη την επιτήδευση για να θεωρήσουν 

μια ταινία καλή, το φιλμ του Κουτλούν Αταμάν 

προσφέρει μια μερίδα μεστού, απολαυστι-

κού «λαϊκού» σινεμά που λειτουργεί σε πολλά 

επίπεδα. Με μια θαυμάσια, διασκεδαστική 

αλλά όχι κούφια ιστορία στο κέντρο του, με 

μαγευτική φωτογραφία που δεν ωραιοποιεί 

αλλά φωτίζει τον τόπο και τις ζωές των ηρώ-

ων του, με χιούμορ και διαπεραστική, σχεδόν 

πολιτική ματιά απέναντι σε μια Τουρκία που 

μένει προσκολλημένη σε έναν τρόπο ζωής 

και συμπεριφορές που είναι πια παρωχημέ-

νες, είναι από την αρχή ως το τέλος αστείο και 

δυνατό, τρυφερό και υπέροχο!

Μήπως είσαι  
ο τύπος μου;  

(pas son Genre) **   

ΣκηΝΟθεΣία: Λούκας 

Μπελβό

ΠαίζΟυΝ: Εμίλ  

Ντεκινί,  

Λοί Κορμπερί,  

Σαντρά Νκακέ 

Ένας καθηγητής φιλοσοφίας παίρνει από-
σπαση σε μια επαρχιακή πόλη και γνωρίζει 
μια κομμώτρια με την οποία δεν έχουν κα-
νένα κοινό. Μήπως τελικά είναι ο τύπος του; 

 
Πώς ξεκινώντας από μια σειρά στερεότυπα 

μπορείς να κάνεις μια ρομαντική κομεντί 

που να κατορθώνει να ανακαλύπτει κάτι ει-

λικρινές και τρυφερό μέσα από το γνώριμο. 

Το βασικό ατού είναι δίχως αμφιβολία οι ερ-

μηνείες των δύο πρωταγωνιστών που απο-

μακρύνουν τους χαρακτήρες από τα κλισέ 

και ειδικά η ερμηνεία της Εμιλί Ντεκέν. Η 

«Ροζέτα» των αδελφών Νταρντέν, ή η σπα-

ρακτική πρωταγωνίστρια του «Πέρα από 

τη λογική», μεταμορφώνει την «ελαφριά» 

ηρωίδα της σε μια γοητευτική, πολύπλοκη 

γυναίκα και προσθέτει μια γλυκιά μελαγχο-

λία στην κωμωδία ανυψώνοντας την ταινία 

σε μία από τις σπάνιες ρομαντικές κομεντί 

που θα μπορούσαν να είναι και αληθινές...
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Αθ ή ν Α ς
 
Α ΑΒΟΡΑ
Ιπποκράτους 180, Νεάπολη, 
2106423271

Το τελευταίο χτύπημα Πέμ.-
Τετ. 18:30, 20:30, 22:20 

ΑΒΑΝΑ
Κηφισίας 234 &Λυκούργου 3, 
2106756546

Life Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:20, 
22:30  

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

Αίθ.1 Έβερεστ Πέμ.-Τετ. 
20:30 3D / Η διάσωση Πέμ.-
Τετ. 23:00 / Minions (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:30 / Σάβ.-Κυρ. 12:30, 
14:30, 16:30, 18:30 
Αίθ.2 Sicario: Ο εκτελεστής 
Πέμ.-Τετ. 20:00 / Έβερεστ 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:30, 22:30 / Σάβ.-Κυρ. 
22:30 / Τα μυαλά που κου-
βαλάς (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
12:00, 14:00, 16:00, 18:00 
Αίθ.3 Έβερεστ Πέμ., Σάβ., 
Τετ. 21:00, 23:30 / Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ. 21:00 / Η διάσωση 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:00 / Σάβ.-Κυρ. 15:00, 
18:00 
Αίθ.4 Τα μυαλά που κουβα-
λάς (μτγλ.) Πέμ., Τετ. 17:00 / 
Ο λαβύρινθος: Πύρινες δο-
κιμασίες Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:00 / Η διάσωση 
Πέμ.-Τετ. 21:30 / Minions 
(μτγλ.) Σάβ. 15:30, 17:30, 
19:30 / Κυρ. 11:30, 13:30, 
15:30, 17:30, 19:30 

ΑΘΗΝΑΙΑ (ΘΕρΙΝό)
Χάρητος 50, Κολωνάκι, 2107215717

Παράλογος άνθρωπος 
Πέμ.-Κυρ. 21:00, 23:00 / Τα 
μυαλά που κουβαλάς (μτγλ.) 
Πέμ.-Κυρ. 19:10 Κλειστό 
Δευτ.-Τετ. 

ΑΘΗΝΑΙΟΝ
Βασ. Σοφίας 124, Αμπελόκηποι, 
2107782122

Αίθ.1Minions (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:20 / 
Σάβ.-Κυρ. 16:20, 18:20 / Έβε-
ρεστ Πέμ.-Τετ. 20:20, 22:50 
Αίθ.2 Τα μυαλά που κου-
βαλάς (με υπότιτλους) 
Πέμ.-Τετ. 20:10 / Έβερεστ 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:40, 22:00 3D / Σάβ.-Κυρ. 
22:00 3D / Τα μυαλά που 
κουβαλάς (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
16:00, 18:00  

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

Αίθ.1 Minions (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:20 / 
Σάβ.-Κυρ. 16:20, 18:20 / Έβε-
ρεστ Πέμ.-Τετ. 20:20, 22:50 
Αίθ.2 Έβερεστ Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00 / 
Sicario: Ο εκτελεστής Πέμ.-
Τετ. 20:40, 23:00 / Τα μυαλά 
που κουβαλάς (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 16:00, 18:00 
Αίθ.3 Life Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:40, 20:50, 23:00 
/ Σάβ.-Κυρ. 20:50, 23:00 / 
Minions (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
17:00, 19:00 
Αίθ.4 Η Ρίκι και η ροκ Πέμ.-
Τετ. 20:10 / Έβερεστ Πέμ.-
Τετ. 17:30 3D / Κωδικό όνομα 
U.N.C.L.E. Πέμ.-Τετ. 22:10 / 
Minions (μτγλ.) Κυρ. 15:30 

ΑΙΓΛΗ
Λεωφ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι, 
2106841010

Αίθ.1 Minions (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30 / 
Σάβ. 16:30, 18:30 / Κυρ. 11:30, 
16:30, 18:30 / Έβερεστ Πέμ.-
Τετ. 20:30, 22:50 
Αίθ.2 Το τελευταίο χτύπημα 
Πέμ.-Τετ. 19:00 / Κωδικό 
όνομα U.N.C.L.E. Πέμ.-Τετ. 
20:45, 23:00 / Τα μυαλά που 
κουβαλάς (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
17:00 

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

Ταξίδι στην Ιταλία Πέμ.-Τετ. 
19:30 / Pride Πέμ.-Τετ. 23:00 
/ Μανταρίνια Πέμ.-Τετ. 18:00 
/ Η θέση Πέμ.-Τετ. 21:15 / Το 
αγόρι και ο κόσμος Σάβ.-
Κυρ. 16:30

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

Ο κύριος Χολμς Πέμ.-Τετ. 
21:00, 22:45 / Minions (μτγλ.) 
Πέμ.-Τετ. 19:30 

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

Minions (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00, 
18:45 / Κυρ. 12:00, 17:00, 
18:45 / Έβερεστ Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:40 / Τα μυαλά που 
κουβαλάς (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
15:00 

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

Το αρνάκι Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:00, 22:00 / Minions 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:00 

Α ΣΤ Υ
Κοραή 4, Αθήνα, 2103221925

Μήπως είσαι ο τύπος μου 
και άλλες αναζητήσεις περί 
έρωτος Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:05, 22:10  

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

Αίθ.1 Η διάσωση Πέμ.-Τετ. 
18:00, 21:00 
Αίθ.2 Η διάσωση Πέμ.-Τετ. 
18:40 3D, 21:30 3D 

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

Το τελευταίο χτύπημα Πέμ.-
Τετ. 19:00, 20:45, 22:30

ΒΑρΚΙΖ Α
Θάσου 22, 2108973926

Αίθ.1 Έβερεστ Πέμ.-Τετ. 
20:00 3D, 22:30 3D / Minions 
(μτγλ.) Παρ.-Κυρ. 18:00 3D 
Αίθ.2 Η διάσωση Πέμ.-Τετ. 
19:30 3D, 22:10 3D / Minions 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:30 3D  

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

Minions (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
17:00, 18:45 / Έβερεστ Πέμ.-
Τετ. 20:30, 22:40 

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

Μανταρίνια Πέμ.-Τετ. 21:30 
/ Ταξίδι στην Αλαμπάμα 
Πέμ.-Τετ. 19:30 / Τα μυαλά 
που κουβαλάς (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 16:15 / Minions (μτγλ.) 
Σάβ. 17:45 / Κυρ. 12:00, 17:45 

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

Αίθ.1 Επικίνδυνη αποστολή: 
Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
15:10 / Κωδικό όνομα 
U.N.C.L.E. Πέμ.-Τετ. 17:50, 
20:30 / Η διάσωση Πέμ.-Τετ. 
22:50 
Αίθ.2 Minions (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:30, 
18:45 / Σάβ.-Κυρ. 13:15, 
16:30, 18:45 / Η διάσωση 
Πέμ.-Τετ. 20:45, 23:30 
Αίθ.3 Η διάσωση Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 15:45, 18:30, 
21:30, 00:15 / Σάβ.-Κυρ. 
13:00, 15:45, 18:30, 21:30, 
00:15 
Αίθ.5 Minions (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τετ. 16:00, 18:00 
/ Σάβ.-Κυρ. 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00 / Τρ. 16:00 / 
Ο λαβύρινθος: Πύρινες 
δοκιμασίες Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Δευτ., Τετ. 
20:00, 20:00, 22:40, 22:40 / 
Τρ. 22:40 
Αίθ.6 Τα μυαλά που κου-
βαλάς (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
15:00, 17:15 / Sicario: Ο 
εκτελεστής Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Δευτ., Τετ. 
19:30, 22:15 / Τρ. 22:30 
Αίθ.7 Έβερεστ Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:30, 21:15, 00:00 / Σάβ.-
Κυρ. 22:00 / Minions 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 15:15, 
17:30, 19:45 
Αίθ.8 Minions (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:00 3D / Σάβ.-
Κυρ. 12:30 3D, 14:45 
3D, 17:00 3D / Έβερεστ 

Πέμ.-Τετ. 19:30 3D / Η διά-
σωση Πέμ.-Τετ. 22:15 3D 
Αίθ.9 Τα μυαλά που κουβα-
λάς (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 16:45 / Σάβ.-Κυρ. 
12:10, 14:20, 16:45 / Minions 
(με υπότιτλους) Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:00, 23:00 
Αίθ.10 Ο λαβύρινθος: Πύρι-
νες δοκιμασίες Πέμ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 16:20, 19:10, 21:45 
/ Παρ. 16:20, 19:10, 21:45, 
00:30 / Σάβ. 13:40, 16:20, 
19:10, 21:45, 00:30 / Κυρ. 
13:40, 16:20, 19:10, 21:45 
Αίθ.11 Minions (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 15:15, 
17:30, 19:45 / Έβερεστ Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 22:00 
/ Σάβ.-Κυρ. 13:30, 16:00, 
18:30, 21:15, 23:45 
Αίθ.12 Τα μυαλά που κου-
βαλάς (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:00, 18:10 / 
Σάβ.-Κυρ. 13:20, 16:00, 18:10 
/ Ant-Man Πέμ.-Τετ. 20:20, 
23:15 
Αίθ.13 Έβερεστ Πέμ.-Τετ. 
20:45, 23:30 
Αίθ.14 Η διάσωση Πέμ.-Τετ. 
19:30, 22:30         
   
VillAGe 5 CinemAs pAGRATi 
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, Παγκράτι, 
14848

Αίθ.1 Ο λαβύρινθος: Πύρι-
νες δοκιμασίες Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:30 / Τα μυαλά που 
κουβαλάς (μτγλ.) Σάβ., Κυρ., 
Τετ. 18:30 
Αίθ.2 Ο λαβύρινθος: Πύρι-
νες δοκιμασίες Πέμ.-Τετ. 
22:30 / Έβερεστ Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:00 / Σάβ.-
Κυρ. 17:15, 20:00 
Αίθ.3 Minions (με υπότιτ-
λους) Πέμ.-Τετ. 19:40 / Η 
διάσωση Πέμ.-Τετ. 21:45 / 
Minions (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
17:30 
Αίθ.4 Η διάσωση Πέμ.-Τετ. 
20:15, 23:00 / Minions (μτγλ.) 
Σάβ., Κυρ., Τετ. 18:00 
Αίθ.5 Έβερεστ Πέμ.-Τετ. 
21:15, 23:45 / Minions (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:00 / Σάβ.-Κυρ. 17:00, 19:00 

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

Αίθ.1 Minions (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:15 / 
Σάβ.-Κυρ. 16:00, 18:15 / Ο λα-
βύρινθος: Πύρινες δοκιμα-
σίες Πέμ.-Τετ. 20:30, 23:15 
Αίθ.2 Τα μυαλά που κουβα-
λάς (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 17:20 
/ Βατικανό: Απόρρητοι 
φάκελοι Πέμ.-Τετ. 00:20 
/ Minions (με υπότιτλους) 
Πέμ.-Τετ. 19:40 / Ο λαβύριν-
θος: Πύρινες δοκιμασίες 
Πέμ.-Τετ. 21:40 
Αίθ.3 Ant-Man Πέμ.-Τετ. 
19:00 / Sicario: Ο εκτελε-
στής 
Πέμ.-Τετ. 22:00 / Τα μυαλά 
που κουβαλάς (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 16:30 
Αίθ.4 Η διάσωση Πέμ.-Τετ. 
18:00, 21:00, 23:45 
Αίθ.5 Έβερεστ Πέμ.-Τετ. 
17:30, 20:00 3D, 22:30 
Αίθ.6 Minions (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 17:45 / Η διάσωση Πέμ.-
Τετ. 19:50 3D, 22:45 
Αίθ.7 Minions (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ. 19:15 / Σάβ., 
Κυρ., Τετ. 17:00, 19:15 / Έβε-
ρεστ Πέμ.-Τετ. 21:30, 00:10 
Αίθ.8 Η διάσωση Πέμ.-Τετ. 
19:40, 22:30 
Αίθ.9 Έβερεστ Πέμ.-Τετ. 
20:30, 23:10       

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

Αίθ.1 Minions (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 15:15, 
17:15 3D, 19:15 / Σάβ.-Κυρ. 
13:15 3D, 15:15, 17:15 3D, 19:15 
/ Έβερεστ Πέμ.-Τετ. 21:20, 
23:45 
Αίθ.2 Ο λαβύρινθος: Πύρι-
νες δοκιμασίες Πέμ.-Τετ. 
20:20, 23:00 / Minions 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 16:20, 18:20 / Σάβ.-Κυρ. 
12:20, 14:20, 16:20, 18:20 
Αίθ.3 Τα μυαλά που κουβα-
λάς (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:30 / Σάβ.-Κυρ. 
12:00, 14:45, 17:30 / Minions 
(με υπότιτλους) Πέμ.-Τετ. 
20:00 / Ο λαβύρινθος: Πύ-
ρινες δοκιμασίες Πέμ.-Τετ. 
22:00 
Αίθ.4 Minions (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 15:45, 
17:45 / Σάβ.-Κυρ. 13:45, 
15:45, 17:45 / Έβερεστ Πέμ.-
Τετ. 19:45 / Η διάσωση Πέμ.-
Τετ. 22:30 
Αίθ.5 Τα μυαλά που κουβα-
λάς (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 15:30 / Σάβ.-Κυρ. 
13:00, 15:30 / Η διάσωση 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:45, 23:30  

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

Αίθ.1 Η διάσωση Πέμ.-Τετ. 
20:30, 23:15 
Αίθ.2 Έβερεστ Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:30 
Αίθ.3 Επικίνδυνη απο-
στολή: Μυστικό έθνος 
Πέμ.-Τετ. 19:40, 22:30 / 
Barbie: Η πριγκίπισσα και η 
ροκ σταρ (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
16:00, 17:50 
Αίθ.4 Έβερεστ Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00, 21:30, 
00:00 / Σάβ.-Κυρ. 16:30, 
19:00, 21:30, 00:00 
Αίθ.5 Minions (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:50 
/ Σάβ.-Κυρ. 15:40, 17:50 / 
Ο λαβύρινθος: Πύρινες 
δοκιμασίες Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:40 
Αίθ.6 Η διάσωση Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30, 21:20, 
00:10 / Σάβ.-Κυρ. 15:30, 
18:30, 21:20, 00:10 
Αίθ.7 Έβερεστ Πέμ.-Τετ. 
18:10 3D, 20:40 3D, 23:10 3D 
Αίθ.8 Minions (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 17:00 3D / Η διάσωση 
Πέμ.-Τετ. 19:10 3D, 22:00 3D 
Αίθ.9 Minions (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:30, 
19:30 / Σάβ.-Κυρ. 15:10, 
17:30, 19:30 / Ο λαβύρινθος: 
Πύρινες δοκιμασίες Πέμ.-
Τετ. 21:40, 00:20 
Αίθ.10 Minions (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:20, 
20:30 / Σάβ.-Κυρ. 16:10, 
18:20, 20:30 / Minions (με 
υπότιτλους) Πέμ.-Τετ. 22:50 
Αίθ.11 Τα μυαλά που κουβα-
λάς (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:40 / Σάβ.-Κυρ. 
15:20, 17:40 / Έβερεστ Πέμ.-
Τετ. 19:50, 22:20 
Αίθ.12 Sicario: Ο εκτελεστής 
Πέμ.-Τετ. 19:20, 21:50, 00:20 
Αίθ.13 Ο λαβύρινθος: Πύ-
ρινες δοκιμασίες Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:50, 23:30 
Αίθ.14 Επικίνδυνη αποστο-
λή: Μυστικό έθνος Πέμ.-Τετ. 
23:20 / Minions (με υπότιτ-
λους) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:50, 21:10 / Σάβ.-Κυρ. 
16:50, 18:50, 21:10 
Αίθ.15 Ant-Man Πέμ.-Τετ. 

18:00, 20:30, 22:50 
Αίθ.16 Το χάρισμα Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:10 
Αίθ.17 Τα μυαλά που 
κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:10 / Σάβ.-Κυρ. 16:00, 
18:10 / Κωδικό όνομα 
U.N.C.L.E. Πέμ.-Τετ. 
20:20, 22:40 
Αίθ.18 Τα μυαλά που 
κουβαλάς (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 19:40 / Βατικανό: 
Απόρρητοι φάκελοι 
Πέμ.-Τετ. 21:50, 23:50 
Αίθ.19 Ο αριστερόχειρας 
Πέμ.-Τετ. 19:45 / Η διά-
σωση Πέμ.-Τετ. 22:30 
Αίθ.20 Η διάσωση Πέμ.-
Τετ. 17:20, 20:10, 23:00 

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

Αίθ.1 Life Πέμ.-Τετ. 18:20, 
20:30, 22:40 
Αίθ.2 Sicario: Ο εκτελεστής 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:15, 22:30 

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

Αίθ.1 Η διάσωση Πέμ.-Τετ. 
19:30, 22:20 
Αίθ.2 Ο λαβύρινθος: Πύρι-
νες δοκιμασίες Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:40 / Παράλογος 
άνθρωπος Πέμ.-Τετ. 18:00 

ΔΑΝΑόΣ
Λεωφ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου, 
Αμπελόκηποι, 2106922655

Αίθ.1 Η’ Διαγωνιστικό 
Ελληνικών ταινιών Μικρού 
Μήκους Πέμ. 17:45 / Ο φίλος 
μου ο Larry Gus Πέμ. 20:00 
/ Wacken 3D Πέμ. 22:00 / 
Πως να μη βγαίνεις (ποτέ) 
χαμένος Παρ. 18:00 / Ανίερη 
συμμαχία Παρ. 22:15 / Με 
το κεφάλι ψηλά Παρ. 19:45 
/ The Forecaster Σάβ.-Κυρ. 
16:00 / Περιπλάνηση Σάβ. 
17:30 / Στην αγκαλιά του 
φιδιού Σάβ. 22:00 / Αρκαδία 
χαίρε Σάβ. 19:30 / Διψασμέ-
νος για ηδονή Κυρ. 18:00 
/ Ορνέτ Κόλμαν: Made in 
America Κυρ. 22:00 / Μελ-
βούρνη Κυρ. 20:00 / Μήπως 
είσαι ο τύπος μου και άλλες 
αναζητήσεις περί έρωτος 
Δευτ. 17:50, 22:30 / Τρ.-Τετ. 
17:50, 20:10, 22:30 
Αίθ.2 Το πράσινο δωμάτιο 
Πέμ. 22:30 / The Damned: 
Ευχήσου να ήμασταν 
νεκροί Πέμ. 20:15 / Κατ’ 
οίκον περιορισμός Πέμ. 
18:00 / Bridgend Παρ. 
22:30 / Στάρλετ Παρ. 18:30 / 
Κοιμώμενος γίγαντας Παρ. 
20:30 / Μην πας μόνος σου 
στο δάσος Σάβ. 22:30 / Είσαι 
και άσχημος Σάβ. 20:30 / 
The Jam: About the Young 
Idea Σάβ. 18:30 / Φαντάσου 
να ξυπνούσες μια μέρα και 
η μουσική να είχε εξαφα-
νιστεί Κυρ. 21:00 / Μικρές 
ιστορίες Β’ Κυρ. 18:30 / Η 
διάσωση Δευτ.-Τετ. 19:00 
3D, 21:45 3D  

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

Sicario: Ο εκτελεστής Πέμ.-
Τετ. 22:30 / Life Πέμ.-Τετ. 
20:30  

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι,  2108028587

Μήπως είσαι ο τύπος μου 
και άλλες αναζητήσεις περί 
έρωτος Πέμ., Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:15, 20:20, 
22:25 / Σάβ. 20:20, 22:25 / 
Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Σάβ. 18:30 / Κυρ. 11:30 
/ Minions (μτγλ.) Σάβ. 16:50 / 
Κυρ. 15:20, 16:50 

Ε Λ ΛΗ
Ακαδημίας 64, Αθήνα, 2103632789

Life Πέμ.-Τετ. 17:40, 20:00, 
22:20 

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

Η διάσωση Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:40, 22:30 
/ Σάβ.-Κυρ. 16:50, 19:40, 
22:30 

ΖΕΦΥ ρόΣ (ΘΕρΙΝό)
Τρώων 36, Θησείο,  2103462677

Ταξίδι στην Ιταλία Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00 

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

Umberto D.- Οτι μου 

αρνήθηκαν οι άνθρωποι 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 20:30 / Η ταβέρνα της 
Τζαμάικα Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 22:20 Κλειστό 
(λόγω εκδήλωσης) Κυρ. 

ΙΛΙόΝ DiGiTAl CinemA
Τροίας 34 & Πατησίων 113, 2108810602

Ταξίδι στην Αλαμπάμα Πέμ.-
Τετ. 18:20 / Life Πέμ.-Τετ. 
20:20, 22:20

ΙΝΤΕΑΛ
Πανεπιστημίου 46, Αθήνα, 2103826720

Η ιστορία της Nahid Πέμ. 
20:00 / Ταμπ Χάντερ εμπι-
στευτικό Πέμ. 22:00 / Πως 
να αποκτήσεις εχθρούς 
Πέμ. 18:15 / Θ’ Διαγωνιστικό 
Ελληνικών ταινιών Μικρού 
Μήκους Παρ. 17:00 / Είσαι 
και άσχημος Παρ. 19:00 / 
The Jam: About the Young 
Idea Παρ. 21:00 / 54: The 
Director’s Cut Παρ. 22:45 / Τι 
κρίμα Σάβ. 22:30 / Η γη των 
καρτέλ Σάβ. 20:30 / Εκεί που 
δεν το περιμένεις Σάβ. 18:30 
/ Ιστορίες του υπερφυσικού 
Σάβ. 22:50 / Dheepan Κυρ. 
20:00 [23:00-Προβολή 
βραβευμένης ταινίας] / Η 
Παρ.ακμή του Δυτικού Πο-
λιτισμού μέρος ΙΙΙ Κυρ. 17:00 
/ Sicario: Ο εκτελεστής 
Δευτ.-Τετ. 17:20, 19:40, 22:00 

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

Αίθ.1 Έβερεστ Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00, 
21:30 / Σάβ. 19:00, 21:30, 
00:00 / Minions (μτγλ.) Παρ. 
17:00 / Σάβ.-Κυρ. 11:30, 
15:00, 17:00 
Αίθ.2 Minions (μτγλ.) Πέμ., 
Τετ. 18:15 / Σάβ.-Κυρ. 12:15, 
14:15, 16:15, 18:15 / Έβερεστ 
Πέμ.-Τετ. 23:00 / Sicario: 
Ο εκτελεστής Παρ., Δευτ., 
Τρ. 18:00, 20:30 / Σάβ.-Κυρ. 
20:30 

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

Το αρνάκι Πέμ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:15, 20:15, 22:15 / 
Παρ.-Κυρ. 20:15, 22:15 / Τα 
μυαλά που κουβαλάς (μτγλ.) 
Παρ. 18:00 / Σάβ.-Κυρ. 11:45, 
13:45, 15:45, 18:00

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

Έβερεστ Πέμ., Παρ., Δευτ., 

Τρ., Τετ. 17:45, 20:00, 22:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 20:00, 22:30 / Τα 
μυαλά που κουβαλάς (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 16:00 / Minions 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 18:15 

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

Minions (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
20:00 / Η διάσωση Πέμ.-Τετ. 
21:40 

ΜΙΚρόΚόΣΜόΣ FilmCenTeR
Λεωφ. Συγγρού 106, 210 9215305

Εδώ δεν υπάρχει Άσυλο 
Πέμ.-Τετ. 23:30 / Το τελευ-
ταίο χτύπημα Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:00 / Το μαύρο 
άλογο Πέμ.-Τετ. 18:30 

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

Αίθ.1 Minions (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:30, 
19:30 / Σάβ.-Κυρ. 11:30, 
13:30, 15:30, 17:30, 19:30 / 
Έβερεστ Πέμ.-Τετ. 21:45 
Αίθ.2 Minions (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:15 / 
Σάβ.-Κυρ. 12:15, 14:15, 16:15, 
18:15 / Έβερεστ Πέμ.-Τετ. 
20:15 3D, 22:45 3D 
Αίθ.3 Τα μυαλά που κουβα-
λάς (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:30 / Σάβ.-Κυρ. 
11:45, 14:15, 16:30, 18:30 / 
Sicario: Ο εκτελεστής Πέμ.-
Τετ. 20:45, 23:15 
Αίθ.4 Έβερεστ Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30, 21:00, 
23:30 / Σάβ.-Κυρ. 21:00, 
23:30 / Minions (μτγλ.) 
Σάβ. 16:45, 18:45 / Κυρ. 
12:45, 14:45, 16:45, 18:45 
Αίθ.5 Έβερεστ Πέμ.-Τετ. 
19:45, 22:15 / Τα μυαλά που 
κουβαλάς (μτγλ.) Σάβ. 15:30, 
17:45 / Κυρ. 12:30, 15:30, 
17:45 
Αίθ.6 Κωδικό όνομα 
U.N.C.L.E. Πέμ.-Τετ. 21:30 / 
Ant-Man Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:00 / Σάβ.-Κυρ. 
16:30, 19:00 

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

Το αρνάκι Πέμ.-Τετ. 18:15, 
20:15, 22:15

oDeon όΠΕρΑ
Ακαδημίας 57, Αθήνα, 2103622683

Αίθ.1 Κοιμώμενος γίγαντας 
Πέμ. 20:15 / Short Fuse Πέμ. 
22:15 / Εν κινήσει Πέμ. 18:30 
/ Αλίκη Βουγιουκλάκη Παρ. 
21:15 / Θυσιάζοντας ένα 
πιόνι Παρ. 22:00 / Μην πας 
μόνος σου στο δάσος Παρ. 
00:30 / Μαύροι Πάνθηρες: 
Μαχητές της επανάστασης 
Παρ. 18:00 / Κορνήλιος 
Καστοριάδης Παρ. 20:15 
/ Η μυστική λέσχη Σάβ. 
22:15 / Σιωπηλή δολοφόνος 
Σάβ. 20:00 / Φαντάσου να 
ξυπνούσες μια μέρα και η 
μουσική να είχε εξαφανι-
στεί Σάβ. 18:00 / Εύρηκα 
Κυρ. 17:30 / Tangerine Κυρ. 
22:15 / Cupcakes Κυρ. 20:15 
/ Παράλογος άνθρωπος 
Δευτ.-Τετ. 20:10, 22:10 
Αίθ.2 Από τους υπονόμους 
στο διάστημα Πέμ. 19:00 / 
Νίκος Καρούζος Πέμ. 22:30 
/ Ο Δράκος Πέμ. 21:30 / Ο μυ-
στικός μου κόσμος: Η ιστο-
ρία της Sarah Records Παρ. 
20:30 / Τζάκο Παστόριους 

Παρ. 18:15 / Το πορτραίτο του 
Τζέισον Σάβ. 22:30 / Πως να 
μη βγαίνεις (ποτέ) χαμένος 
Σάβ. 18:15 / Πλατεία θεά-
τρου Σάβ. 20:15 / Γιώργος 
Κουμεντάκης Σάβ. 21:15 / 
Μια νύχτα με τη Μέριλιν 
Κυρ. 21:00 / Ο πρίγκιπας του 
Μπρόντγουαιη Κυρ. 19:00 / 
Η οικογένεια Μπελιέ Δευτ.-
Τετ. 20:00 / Πεινασμένες 
καρδιές Δευτ.-Τετ. 22:20  

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

Αίθ.1 Η διάσωση Πέμ.-Τετ. 
19:10, 22:00 
Αίθ.2 Ο λαβύρινθος: Πύρι-
νες δοκιμασίες Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:30, 23:10 / 
Σάβ.-Κυρ. 17:50, 20:30, 23:10 
Αίθ.3 Τα μυαλά που κουβα-
λάς (μτγλ.) Πέμ.-Τρ. 18:10 
/ Minions (με υπότιτλους) 
Πέμ.-Τρ. 20:40 / Τετ. 18:10 / 
Sicario: Ο εκτελεστής Πέμ.-
Τετ. 22:50 
Αίθ.4 Τα μυαλά που κουβα-
λάς (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:20 / Σάβ.-Κυρ. 
17:10, 19:20 / Ο λαβύρινθος: 
Πύρινες δοκιμασίες Πέμ.-
Τετ. 21:30 
Αίθ.5 Minions (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 18:00 / Έβερεστ Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:30 
Αίθ.6 Η διάσωση Πέμ.-Τετ. 
20:10 3D, 23:00 3D / Minions 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:30 3D 
Αίθ.7 Minions (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 18:30 3D / Έβερεστ Πέμ.-
Τετ. 20:50 3D, 23:20 3D 
Αίθ.8 Παράλογος άνθρωπος 
Πέμ.-Τετ. 21:15 / Η διάσωση 
Πέμ.-Τετ. 18:20 
Αίθ.9 Ο λαβύρινθος: Πύ-
ρινες δοκιμασίες Πέμ.-Τρ. 
19:30, 22:20 / Τετ. 22:20 
Αίθ.10 Minions (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00 
/ Σάβ.-Κυρ. 17:00, 19:00 / Η 
διάσωση Πέμ.-Τετ. 21:00  

όΣΚ Αρ DiGiTAl
Αχαρνών 330, Κάτω Πατήσια, 
2102281563

Minions (μτγλ.) Πέμ.-Σάβ. 
16:30 / Κυρ. 11:30, 16:30 / 
Έβερεστ Πέμ.-Κυρ. 18:10, 
20:20, 22:30 / Δευτ.-Τετ. 
18:00, 20:10, 22:20 

ΠΑ Λ Α Σ
Υμηττού 109, Παγκράτι, 210 7511868

Σε ακολουθεί Πέμ.-Τετ. 
22:30 / Το αλάτι της γης 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30 

ΠΤΙ ΠΑ Λ ΑΙ
Ριζάρη 24, Παγκράτι, 2107253915

Μήπως είσαι ο τύπος μου 
και άλλες αναζητήσεις περί 
έρωτος Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:05, 22:10 

ΣΙΝΕ ΠΑρΙ (ΘΕρΙΝό)
Κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 2103248057

Έβερεστ Πέμ.-Τετ. 20:30, 
22:45 

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

Η μαφία σκοτώνει μόνο το 
καλοκαίρι Πέμ.-Κυρ. 20:00, 
22:00 Κλειστό Δευτ.-Τετ. 

ΣΙΝΕ ΧόΛ ΑρΓόΣ (ΠρΩΗΝ 
Α ΛόΜΑ)
Μεσογείων 232 & Βεντούρη, Χολαρ-
γός,  2106525122

Minions (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:45 / Σάβ.-
Κυρ. 16:00, 17:45 / Η διάσω-
ση Πέμ.-Τετ. 19:45, 22:30 

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

Η διάσωση Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:20 

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

Life Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:20, 
22:30 / Minions (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 16:20 / Sicario: Ο 
εκτελεστής Πέμ.-Τετ. 20:30, 
22:45 / Minions (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 17:00, 18:45 

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

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

 (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τετ. 16:00, 18:00 

20:00, 20:00, 22:40, 22:40 / 

18:00, 20:30, 22:50 
Αίθ.16
Τετ. 21:00, 23:10 
Αίθ.17 
κουβαλάς
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:10 / Σάβ.-Κυρ. 16:00, 
18:10 / 
U.N.C.L.E.
20:20, 22:40 
Αίθ.18 
κουβαλάς
Τετ. 19:40 / 
Απόρρητοι φάκελοι
Πέμ.-Τετ. 21:50, 23:50 
Αίθ.19 
Πέμ.-Τετ. 19:45 / 
σωση
Αίθ.20 
Τετ. 17:20, 20:10, 23:00 

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

Αίθ.1 
20:30, 22:40 
Αίθ.2 Sicario: Ο εκτελεστής
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:15, 22:30 

Η Διάσωση ****Επιστημονική. Φαντασία.  Υπέροχο σινεμά.

 Έβερεστ **Αληθινή ιστορία, αληθινή  
υψοφοβία

Το Αρνάκι ****Τρυφερό σαν γάλακτος

Το Τελευταίο Χτύπημα **    Γονείς, παιδιά, μουσική

Μήπως είσαι ο τύπος μου; **    Μια ρομαντική κομεντί,  ένα κλικ πιο πάνω

Life
Πώς χτίζεται ένας μύθος όπως αυτός του Τζέιμς Ντιν;

JUsT THe FACTs

>>> Ο Άντον Κόρμπιν εμπνέεται 
από αληθινή ιστορία της φιλίας 

του φωτογράφου Ντένις Στοκ με 
ένα νεαρό ανερχόμενο ηθοποιό που ονο-
μαζόταν Τζέιμς Ντιν και τον συλλαμβάνει 
με το φακό του σε μια σπάνια στιγμή πριν 
η ζωή του αλλάξει ολοκληρωτικά ±  και 
λίγο αργότερα τελειώσει για πάντα. Το 
«Life» δεν είναι μια τυπική βιογραφία, αν 
και μιλά για αληθινούς ανθρώπους, αλλά 
ένα φιλμ για την «εικόνα» και την ξεχω-
ριστή ζωή που παίρνει όταν στην πορεία 
των χρόνων μεταμορφώνεται σε μύθο. 

>>> 
από αληθινή ιστορία της φιλίας 

του φωτογράφου Ντένις Στοκ με 

AΚόΜΗ

Για να διαφημιστείτε, 

επικοινωνήστε στο 210 3617530
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ΒουλιΑγμένή
Κεντρική Πλατεία, 
Ιάσονος 18
Ετοιμοπαράδοτο ισό-
γειο διαμέρισμα 45 τ.μ., 
διπλά τζάμια, ηλεκτρικά 
ρολά, πόρτες ασφαλεί-
ας, κουζίνα και λουτρό 
minimal, A/C, συναγερ-
μός, ολοκληρωμένος 
κήπος. Τιμή € 110.000.  
πληρ. 6977 785793, 
210 3635.508
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Για περισσότερη μόδα, ομορφιά, shopping μπες στο www.athensvoice.gr/fashion-look 

Μ Η 
Χ Α Σ Ε Ι Σ !

Αίθ.1 Η διάσωση Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:20, 21:10 / 
Σάβ. 21:10, 00:00 / Κυρ. 21:10 
/ Τα μυαλά που κουβαλάς 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 14:10, 
16:20, 18:40 
Αίθ.2 Minions (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00, 
19:00 / Σάβ.-Κυρ. 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00 / Sicario: 
Ο εκτελεστής Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:30 
Αίθ.3 Minions (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:30, 
19:30 / Σάβ.-Κυρ. 13:30, 
15:30, 17:30, 19:30 / Ο λαβύ-
ρινθος: Πύρινες δοκιμασίες 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 21:30 / Σάβ. 21:30, 00:10 
Αίθ.4 Κωδικό όνομα 
U.N.C.L.E. Πέμ.-Τετ. 23:00 / 
Minions (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:30, 18:30, 
20:30 / Σάβ.-Κυρ. 14:30, 
16:30, 18:30, 20:30 
Αίθ.5 Τα μυαλά που κουβα-
λάς (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:40 / Σάβ.-Κυρ. 
13:10, 15:20, 17:40 / Ο λαβύ-
ρινθος: Πύρινες δοκιμασίες 
Πέμ.-Τετ. 19:50, 22:30 
Αίθ.6 Minions (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:50 
3D, 20:10 / Σάβ.-Κυρ. 13:50 
3D, 15:50 3D, 17:50 3D, 20:10 
/ Η διάσωση Πέμ.-Τετ. 
22:10 3D 
Αίθ.7 Minions (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 16:00, 18:00 / Έβερεστ 
Πέμ., Δευτ., Τρ., Τετ. 20:00, 
22:20 / Παρ. 22:20 / Σάβ.-
Κυρ. 13:20, 22:20 / Τα μυαλά 
που κουβαλάς (μτγλ.) Παρ.-
Κυρ. 20:00 
Αίθ.8 (Θερινή) Minions 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 19:40 / 
Minions (με υπότιτλους) 
Πέμ.-Τετ. 22:00      

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

Στρόμπολι, η γη του Θεού 
Πέμ.-Τετ. 18:00 / Διπλή ζωή 
Πέμ.-Τετ. 22:45 / Ida Πέμ.-
Τετ. 21:15 / Umberto D.- Οτι 
μου αρνήθηκαν οι άνθρω-
ποι Πέμ.-Τετ. 19:30 

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

Αίθ.1 Παραλλαγές στο ίδιο 
θέμα Πέμ. 19:45 / Yellow 
Fieber Πέμ. 19:30 / Ο πρί-
γκιπας του Μπρόντγουαιη 
Πέμ. 21:30 / Γιόσι Παρ. 
22:15 / Occupy, Resist, 
Produce – RiMaflow Παρ. 
20:15 / Occupy, Resist, 
Produce – Officine Zero 
Παρ. 21:20 / Occupy, Resist, 
Produce - Vio. Me. Παρ. 
21:55 / Ζαν Ντίλμαν Σάβ. 
19:00 / Μαρίκα Νίνου Κυρ. 
21:00 [19:00-Βραβευμενες 
ελληνικές ταινίες μικρού 
μήκους] / Μίλτος Σαχτού-
ρης Κυρ. 22:00 / Εδώ δεν 
υπάρχει Άσυλο Δευτ.-Τετ. 
20:00, 22:00 

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

Αίθ.1 Minions (μτγλ.) Πέμ.-
Τετ. 16:45, 18:30 / Η διάσωση 
Πέμ.-Τετ. 20:00 3D, 22:40 
Αίθ.2 Τα μυαλά που κουβα-
λάς (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 18:15 
/ Έβερεστ Πέμ.-Τετ. 20:15, 
22:30 / Minions (μτγλ.) Σάβ. 
16:15 / Κυρ. 12:00, 16:15 

ΤρΙΑΝόΝ FilmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101, 
2108222702

Η σειρήνα του Μισισιππή 
Πέμ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:40, 19:50, 22:00 / Παρ.-
Σάβ. 17:40 

ΦόΙΒόΣ DiGiTAl CinemA
Εθ. Αντιστάσεως 1, στάση ΜΕΤΡΟ 
Περιστέρι,  2105711105

Minions (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30 / Σάβ. 
16:45, 18:30 / Κυρ. 11:45, 
16:45, 18:30 / Η διάσωση 
Πέμ.-Τετ. 20:20, 23:00 / Τα 
μυαλά που κουβαλάς (μτγλ.) 
Σάβ.-Κυρ. 15:00 

ήμιΚένΤΡιΚοι

ΜΑρΙΛΕΝΑ (ΘΕρΙΝό)
Αιγύπτου 123, Άνω Γλυφάδα,  
2109634266

Minions (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
19:30 / Έβερεστ Πέμ.-Τετ. 
21:20 

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

Έβερεστ Πέμ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 20:00, 22:30 / Παρ.-
Κυρ. 20:50, 23:00 / Minions 
(μτγλ.) Παρ.-Κυρ. 19:15  

 
ΠΡοΑςΤιων

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

Το μικρό νησί Πέμ.-Δευτ. 
22:00 / Γαλλική σουίτα 
Πέμ.-Δευτ. 20:00 Κλειστό 
Τρ.-Τετ. 

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

Minions (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
19:15 / Ο λαβύρινθος: Πύρι-
νες δοκιμασίες Πέμ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 21:00 / Παρ.-
Σάβ. 20:50, 23:00 

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

Minions (μτγλ.) Πέμ.-Κυρ. 
18:00 / Ant-Man Πέμ.-Τετ. 
21:00 

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

Έβερεστ Πέμ., Κυρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 21:00 / Παρ.-Σάβ. 
20:50, 23:00 / Minions 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 19:15 

ΜΑΓΙΑ
Αβάντων 83 & Ιατρίδου, Χαλκίδα, 
22210-25625

Minions (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
17:10 3D / Έβερεστ Πέμ.-Τετ. 
19:40 3D, 22:30 3D 

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

Minions (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
17:00, 18:45 / Έβερεστ Πέμ.-
Τετ. 20:30, 22:40 

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

Η διάσωση Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:30  

ρΙΑ (ΘΕρΙΝό)
Αφροδίτης 8, Βάρκιζα,  2108970844

Sicario: Ο εκτελεστής Πέμ.-
Τετ. 22:00 / Η οικογένεια 
Μπελιέ Πέμ.-Τετ. 20:00 

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

Ταξίδι στην Αλαμπάμα 
Πέμ.-Τετ. 21:15 / Minions 
(μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 19:30 

ΣΙΣΣ Υ DolBy DiGiTAl CinemA 
(ΘΕρΙΝό) - AlGiDA
Λεωφ. Μαραθώνος 36, Ν. Μάκρη, 
2294091811

Η διάσωση Πέμ.-Κυρ. 19:30, 
22:00 / Δευτ.-Τετ. 20:15 

Χ ΛόΗ (ΘΕρΙΝό)
Κασσαβέτη 17, Κηφισιά, 2108011500

Έβερεστ Πέμ.-Τετ. 20:30, 
22:40

Π έ ι ΡΑ ι Α

ΖΕ Α DiGiTAl CinemA
Χαρ. Τρικούπη 39, Πασαλιμάνι, Πειραι-
άς, 2104521388

Η διάσωση Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:30 / Τα μυαλά που κου-
βαλάς (μτγλ.) Παρ.-Κυρ. 
16:00 / Minions (μτγλ.) Παρ.-
Κυρ. 18:00

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

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

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

Ένα μικρό χάος Πέμ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 20:00, 22:30 / Παρ.-
Κυρ. 20:50, 23:00 / Τα μυαλά 
που κουβαλάς (μτγλ.) Παρ.-
Κυρ. 19:15 

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

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

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

Ταξίδι στην Αλαμπάμα Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:15, 
21:00 / Σάβ.-Κυρ. 21:00 / 
Barbie: Η πριγκίπισσα και η 
ροκ σταρ (μτγλ.) Σάβ. 17:00, 
19:00 / Κυρ. 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00  

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

Minions (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
20:00 / Έβερεστ Πέμ.-Τετ. 
22:00 

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

Minions (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:40 / Σάβ.-
Κυρ. 16:00, 17:40 / Έβερεστ 
Πέμ.-Τετ. 19:40, 22:20  ●

cine ωρεσ προβολησ
1ο SportS Education FEStival 

Μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, όπου παράλληλα με την 4η Πανελλήνια 
Σύνοδο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και το 13ο Πανελλήνιο Επαγγελματικό Συνέδριο «Fitness 

Meeting 2014» θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες που στόχο έχουν να φέρουν όλους μας πιο κοντά στις 
σύγχρονες αλλά και στις κλασικές μορφές του αθλητισμού. Μεταξύ άλλων, θα υπάρχουν πολεμικές τέχνες, ελλη-

νορωμαϊκή πάλη, επιδείξεις χορού, pilates, yoga, αλλά και παιδότοπος, με τη συμμετοχή αθλητικών συλλόγων, 
σχολών, γυμναστηρίων και κολεγίων με quest star την Ελένη Πετρουλάκη. Οργανωτές είναι η «Συμπολιτεία Ολυ-

μπίας» και το Ινστιτούτο Έρευνας και Αγωγής του Παιδιού. Στις 2, 3 & 4/10, στο Tae Kwon Do (Π. Φάληρο)

● ● ●

SpEtSES mini marathon 
Από 9 έως 11 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί ο 5ος Spetses mini Marathon (spetsemarathon.com), με αγώνες δρόμου 5, 

10 και 25 χλμ., κολυμβητικούς αγώνες, αγώνες για παιδιά και άλλες εκδηλώσεις. Και αυτή τη χρονιά χρυσός χορη-
γός θα είναι η NNHellas.gr, η οποία θα τρέξει για την ένωση «Μαζί για το Παιδί».  

μέ adidaS 
ο μΠΑςΚέΤιΚος 
ΠΑνΑθήνΑϊΚος 

Την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού «έντυ-
σε» η adidas, με τις στολές να είναι πραγματικά 
εντυπωσιακές. Τα χρώματα των βασικών εντός 
και εκτός έδρας εμφανίσεων είναι o κλασικός 
συνδυασμός πράσινου και λευκού, με μια πρω-
τότυπη οριζόντια ρίγα να ξεχωρίζει, ενώ η τρί-
τη εμφάνιση της ομάδας είναι σε γκρι χρώμα. 
Μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια στα σορτσάκια των 
εντός και εκτός έδρας εμφανίσεων είναι τα έξι 
αστέρια που αντιστοιχούν στις ισάριθμες κα-
τακτήσεις του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. 
Ακόμα, για πρώτη φορά φέτος ο Παναθηναϊκός 
θα χρησιμοποιήσει σε επιλεγμένους αγώνες 
του ελληνικού πρωταθλήματος την καινοτόμο 
κοντομάνικη εμφάνιση της adidas, οι φανέλες 
της οποίας είναι κατά 26% ελαφρύτερες και 
ενσωματώνουν την τεχνολογία adizero, που 
επιτρέπει τη βέλτιστη απόδοση των αθλητών 
στο γήπεδο. 

Fox liFE 

Από αυτή την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου και κάθε 
Πέμπτη βράδυ έχουμε τουλάχιστον τρεις λό-
γους να μείνουμε στο σπίτι. Το Fox Life φέρνει 
στη νέα prime time ζώνη του, και back-to-back, 
τα ολοκαίνουργια επεισόδια από τρεις κορυ-
φαίες σειρές. «Thank God It's  Thursday», λοι-
πόν, με συνταρακτικές εξελίξεις στον 12ο κύ-
κλο του «Grey' s Anatomy» στις 21.00, μυστικά 
και παρασκήνιο στον 5ο κύκλο της δραματικής 
σειράς «Scandal» που ακολουθεί 21.50, μυστή-
ριο και ένταση στον 2ο κύκλο του «How to Get 
Away With Murder» στις 22.40. Το κανάλι FOX 
Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω NOVA, 
OTE TV και Cyta Hellas. 

to «EmpirE» ςΤο Fox 

Κάθε Πέμπτη στις 21.50 θα μεταδίδεται ο 2ος 
κύκλος της σειράς «Empire» αποκλειστικά στο 
FOX. Για να πάρετε μια ιδέα, ο 2ος κύκλος της 
σειράς βρίσκει τον Lucious, βασιλιά της hip-
hop σκηνής, στη φυλακή και την πρώην γυναί-
κα του Cookie (Taraji P. Henson) να βιώνει μια 
νέα ερωτική περιπέτεια… Το κανάλι FOX είναι 
διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Nova, ΟΤΕ TV, hol 
και Cyta Hellas, ενώ όλα τα νέα επεισόδια του 
2ου κύκλου «Empire» θα είναι επίσης διαθέσι-
μα on demand μέσω FOX Play.

οΡέινος 
μΑΡΑθωνιος οιΤής 

Διασχίζοντας έναν από τους ωραιότερους δρυ-
μούς και μέσα από υπέροχα ορεινά μονοπάτια 
πραγματοποιήθηκε στις 19/9 ο 9ος Ορεινός 
Μαραθώνιος Οίτης «Ηρακλής». Με σύμμαχο 
τον «αέρα» της WIND, εκατοντάδες αθλητές, 
δρομείς ορεινού τρεξίματος, επαγγελματίες 
και ερασιτέχνες, τερμάτισαν στη γραφική πλα-
τεία της Υπάτης, ολοκληρώνοντας τρεις απαι-
τητικές διαδρομές: τον Μαραθώνιο «Ηρακλής» 
των 42,3 χλμ. που αποτελεί και αγώνα κατάτα-
ξης για το πρωτάθλημα «Skyrunning» και τους 
αγώνες «Ελλέβορος» των 16,2 χλμ. και το «Μο-
νοπάτι Φαρμακιδών» των 6,5 χλμ. Το ραντεβού 
ανανεώνεται για τον Σεπτέμβρη του 2016. 
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Της ΜΥρΤώΣ ΚΟΝΤΟβΑ
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Μίλα Μου ΒρΩΜΙΚΑ

Μυρτώ, βοήθεια! Δεν ξέρω τι 
παίζει με το άτομό μου, αλλά 
βλέπω για πολλοστή φορά ε-
ρωτικά φίλη μου. Περνάμε 
πολύ καλά οι δυο μας, γελάει 

μαζί μου, πάντα βρίσκω τα κουμπιά 
της –χωρίς να το θέλω-, και την τε-
λευταία φορά που με είδε, είχα γυ-
ρίσει από ταξίδι, της έφερα δώρο και 
με φιλούσε (φιλικά πάντα) για ώρα. 
Σπουδάζω στο εξωτερικό και αυτή 
ήθελε να κάτσει η φάση με έναν Άγ-
γλο για τον οποίο είχα μάθει τα πάντα, 
άλλα τώρα μου λέει πως ξενέρωσε. 
Εντωμεταξύ, φέτος συνειδητοποίη-
σα ότι περνάει τα καλοκαίρια της εκεί 
που τα περνάω και εγώ! Την τελευταία 
φορά που παίχτηκε φάση με φίλη δεν 
είχε αίσιο τέλος και η γκόμενα εντέλει 
με έβριζε στις κοινές μας παρέες. Έχω 
μπερδευτεί πολύ και το θέμα είναι ότι 
δεν θέλω να τη χάσω από τη ζωή μου. 
Λες να κάνω το επόμενο βήμα; Και 
εδώ κάνω την κρίσιμη ερώτηση που 
βασανίζει την ανθρωπότητα από τα 
γεννοφάσκια της: Μπορεί να υπάρξει 
φιλία μεταξύ άντρα και γυναίκας;
-Βλάσσης

Δε βαριέστε. Τα βάσανα της ανθρωπότητας 
θα τελειώσουν οσονούπω. Ο αστεροειδής 
που ήταν να πέσει πάνω μας και τελικά δεν 
έπεσε τώρα με την κόκκινη υπερπανσέλη-
νο, θα το ξανασκεφτεί, θα φρενάρει από-
τομα, θα γυρίσει και θα μας ρίξει μια επική 
κουτουλιά και θα διαλυθούμε σαν τσόφλι 
αυγού και όλα μας τα άγχη θα πάνε στο διά-
ολο. Από τον ερειπωμένο πλανήτη, οι μόνοι 
που θα ξεπροβάλλουν θα είναι η οικογένεια 
Μητσοτάκη που θα τσακώνονται πάνω στα 
συντρίμμια για την προεδρία της Ν.Δ.
Υ.Γ. 1 Δεν κοιμάμαι καλά.
Υ.Γ. 2 Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, η μόνη 
μας επιλογή σε ζητήματα καρδιάς είναι να 
ακολουθήσουμε τους χτύπους της. Αν χτυ-
πάει δυνατά για κάποιον, κρίμα να κάνουμε 
τους κινέζους μπροστά σε μια –μικρή έστω- 
πιθανότητας στιγμιαίας ευτυχίας.

Μυρτώ, θέλω γκόμενο!
-Νέτη Σκέτη

Νέτη μου, κάτσε λίγο, περιμένω από βδομά-
δα δυο κοντέινερ, το ένα με κλώνους Τζόνι 
Ντεπ και το άλλο με Σπαλιάρες.

Ντίαρ Μυρτώ, έχω 1,5 χρόνο σχέση με 
τον Κ. και ποτέ ως τώρα δεν είχαμε 
κοινές παρέες, πράγμα που με ενο-
χλούσε αρκετά. Εκείνος ήταν ιδιαίτερα 
ζηλιάρης και κτητικός με αποτέλεσμα 
να με κάνει να ξεκόψω από τις αντρο-
παρέες μου. Μετά από ένα ταξίδι μας 
(όπου γνώρισε μια καινούργια παρέα 
στην οποία είναι και η Π.) αποφάσισε 

ότι πρέπει να είμαστε πιο κουλ και να 
έχουμε άντρες και γυναίκες φίλους/
ες αντίστοιχα (τώρα το θυμήθηκε). 
Από τη μια χαίρομαι, αλλά αισθάνο-
μαι ότι βλέπει την Π. ερωτικά και γι’ 
αυτό όλη αυτή η ξαφνική μετάλλαξη. 
Νομίζω ότι δείχνει ιδιαίτερο ενδια-
φέρον για εκείνη γιατί μιλάνε συνέ-
χεια και κανονίζουν εξόδους μαζί με 
τους υπόλοιπους! Από την άλλη θέλει  
να ενταχτώ κι εγώ στην παρέα και εκεί 
μπερδεύομαι τελείως! Ένα απόγευμα 
πήρε το αυτί μου να λέει στους άλλους 
ότι αν δεν ήμουν εγώ θα της την έπε-
φτε χύμα! Όταν του είπα όμως να σπά-
σουμε για λίγο και να δούμε τι πραγ-
ματικά θέλουμε, έπεσε στα πατώματα. 
Με έχει μπερδέψει ο κύριος! Νομίζεις 
πως είμαι υπερβολική; Γιατί όμως τόσα 
σούξουμου με τη γκόμενα; Πλιζ, χελπ!

Υπερβολική θα ήσασταν αν δεν έπαιρνε το 
αυτί σας αυτά που πήρε, αν ο Κ δεν ήταν τό-
σο παρτάκιας ώστε πρώτα να λυσσάει που 
έχετε φίλους αγόρια και μετά να ξελυσσάει 
κατά το βολεύειν και αν, αντί να πέφτει στα 
πατώματα σαν Κατερίνα Χέλμη, συζητού-
σε με την γκόμενά του σε μια ενήλικη βάση. 
Λέω  γω, τώρα.
Υ.Γ. Είναι ασφουγγάριστα πείτε του, θα κολ-
λήσει τίποτα μικρόβια, να σηκωθεί αμέσως.

Γεια σου, Μυρτώ. Είμαι ο Κωνσταντί-
νος, 23 ετών φοιτητής ΕΜΠ. Το πρό-
βλημά μου είναι ότι δεν έχω κάνει 
ποτέ σχέση, ούτε σεξ (μια φορά επί 
πληρωμή και δεν μου άρεσε), και δεν 
έχω και φίλους. Στο 2ο έτος, επειδή έ-
νιωθα μόνος, μπήκα σε μια παράταξη. 
Αρχικά όλα καλά, μετά όμως δεν μου 
έδιναν σημασία γιατί ψάχνανε για νέα 
μέλη στα πρωτοετάκια. Έχω απελπι-
στεί, νόμιζα ότι είχα παρέα αλλά τελι-
κά ήταν ψεύτικη!!! Τι να κάνω; Προ-
σπαθώ να γνωρίσω νέα άτομα αλλά 
δεν μπορώ. Δεν ξέρω πώς να προσεγ-
γίσω και μία που μου αρέσει, δεν ξέρω 
τι να πω! Σε παρακαλώ, βοήθησέ με!

Ρώτησαν τον Στίβεν Χόκινγκ ποιο είναι το πιο 
ασήμαντο πράγμα στη ζωή και απάντησε η 
αυτολύπηση. 
Υ.Γ. 1 Η μοναξιά μας αρχίζει και τελειώνει 
στον τρόπο που σκεφτόμαστε.
Υ.Γ. 2 Και οι εξωγήινοι μπορούν να κάνουν 
φίλους. Αρκεί να μην κρεμιούνται από την 
ιδέα ότι η φιλία των άλλων θα τους μεταμορ-
φώσει σε γήινους. (Και γιατί, εξάλλου;)
Υ.Γ. 3 Από το 1999, που διαλύθηκε η ΕΚΟΝ 
Ρήγας Φεραίος, δεν νομίζω να ξαναπήδηξε 
άνθρωπος σε κομματική νεολαία.
Υ.Γ. 4 «Δεν ξέρω» έχουμε δικαίωμα να λέμε 
μέχρι τα 12. Μετά αναγκαζόμαστε να ξέρουμε. 
Υ.Γ. 5 Πώς τρώγεται ο ελέφαντας (της μονα-
ξιάς μας); Μπουκιά μπουκιά. A

Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της a.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.

FauSt
Πέμπτη, καθόσουν στο 
μπαρ και δεν μπορούσα 
να πάρω τα μάτια μου από 
πάνω σου. Ένιωσα κάνα 
δυο φορές το βλέμμα σου 
να με καίει αλλά ποτέ δεν 
τόλμησα. Ο μελαχρινός με 
το καρό πουκάμισο προς 
την ξανθιά με το κόκκινο 
φόρεμα. 

μέΤΡο ΚέΡΑμέιΚος
28/7, είσαι μελαχρινή, φο-
ρούσες πράσινη μπλούζα 
και πήγαινες για πότο με 
την παρέα σου. Σε σκέφτο-
μαι συνέχεια…

ςολωνος
Κατέβαινες φουριόζα και 
έστριψες στη Ζωοδόχου 
Πηγής. Εγώ έβγαινα από 

ένα λευκό αμάξι και με το 
που γύρισα ζαλίστηκα που 
σε είδα, με κοίταξες και 
χαμογέλασες. Ελπίζω αυτό 
το χαμόγελο να σήμαινε 
κάτι... Αν ναι, στείλε εδώ. 

ΧολΑΡγος
Σε πετυχαίνω συχνά να 
βγάζεις βόλτα το σκύλο 
σου, έναν τεράστιο χνου-
δωτό τέρας αλλά τόσο χα-
ριτωμένο, όχι περισσότερο 
από σένα. Μήπως να σου 
μιλήσω την επόμενη φορά 
που θα σε δω;

BaBa au rum 
Ήσουν πάλι το Σάββα-
το με κάτι φίλες σου. Εσύ 
κοντούλα με ξανθό καρέ 
μαλλάκι, εγώ λίγο πιο ψη-
λή, κοκκινομάλλα με τρύπα 

στο φρύδι. Αν θες, στείλε 
εδώ.

Φιλοθέή
Ήσουν στην Παλιά Αγορά, 
καθόσουνα με ένα φίλο 
σου και σε κοίταζα. Έμαθα 
από κοινό γνωστό ότι είσαι 
δικηγόρος και σκέφτομαι 
τι πρέπει να κάνω για να με 
αναλάβεις. Η μελαχρινή με 
το κόκκινο κραγιόν, πίσω 
σου.

ςυγγΡου
Κοντούλα κοκκινομάλλα 
με το υπέροχο μπούστο σε 
πήρε το μάτι μου κοντά στη 
Στέγη τη Δευτέρα γύρω 
στις 20.00, καθώς οδηγού-
σα. Παραλίγο να τρακάρω. 
Αν μπορούσα να σταματή-
σω θα σου μιλούσα.

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...

30/7 Στην παραλία Davis με 
φεγγαράδα, εσύ νεράιδα 
Κρητικοπούλα κι εγώ σελη-
νιασμένος Πόντιος. Στείλε 
μου εδώ: salameboras@
yahoo.gr

Μα να μου πεις πως σε σκέ-
φτομαι σαν την αγελάδα 
μου; Πώς είναι δυνατόν να 

κρίνεις έτσι μια τόσο προσω-
πική υπόθεση;

Το να επιμένεις και να δια-
δίδεις πως με θέλεις, ενώ 
παραμένεις με τον άλλο, με 
ξεπερνάει, Μ.

Προσπαθώ να δω διαφορε-
τικά τα πράγματα Μαριάννα 

για να πάνε τα πράγματα 
πάλι καλά.

Είσαι η ονείρωξη των Ζητά-
δων, Γιάννη. 

Ήταν η πιο ωραία νύχτα της 
ζωής μου η χθεσινή με την 
πανσέληνο πάνω στην ταρά-
τσα, μωρό μου.

                   ξέρεις                   ξέρεις

ςε γνωρίζω...

Αβαντάζ. Πολύ εμφανίσιμη 
36χρονη εκπαιδευτικός, 
φινετσάτη, από καλή οικο-
γένεια, ψηλή, ξανθιά, με 
€1.500 μηνιαίως, σπίτια 
και Ι.Χ., με αρχές και ήθος, 
επιθυμεί σοβαρή γνωριμία 
γάμου με κύριο έως 45 
ετών, πανεπιστημιακής 

μόρφωσης, σοβαρό και συ-
νειδητοποιημένο, με σκοπό 
τη δημιουργία οικογένειας. 
«Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3620.147, 
www.pappas.gr   

 Ζήτα μου ό,τι θες

Ενοικιάζεται οροφοδιαμέρι-
σμα 3ου 120 τ.μ. πλήρως ανα-
καινισμένο, 3 υ/δ - living room 
- ξεχωριστή κουζίνα - τζάκι 
- μεγάλες βεράντες- ζαρντι-
νιέρες - 2 μπάνια - αυτόνομη 
θέρμανση - νυχτερινό ρεύμα. 
Περιοχή Παπάγου, €620. Επι-
κοινωνία: 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 ΠέΤΡΑλωνΑ 
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)

Να βγεις έξω μια βόλτα με φίλους, να καθίσεις 
σε ένα καφέ χαζεύοντας τους περαστικούς 
χωρίς να αγχώνεσαι για τίποτα, να κάνεις σχέ-
δια για το μέλλον, να φλερτάρεις για τη χαρά 
του φλερτ, να ξεφεύγεις με μια εκδρομή από 
την πόλη, να εκφράζεσαι μέσα από μια δου-
λειά που σε ενθουσιάζει, να παίζεις με τα παι-
διά σου, να ξεκουράζεσαι μέσα από την τέχνη, 
να κοιτάζεις το πρόσωπό σου μέσα στον κα-
θρέφτη και να λες «ναι, τα έχω καταφέρει και 
τα καλύτερα έρχονται». Αυτό είναι η Αφροδίτη 
στον Λέοντα. Μπορείς να είσαι ερωτικός/ή, 
γοητευτικός/ή, άνετος/η. Αυτή είναι η φω-
τεινή πλευρά των αστρολογικών συγκυριών 
αυτής της περιόδου. Η άλλη, με τον Άρη (από 
25/9) και τον Δία στην Παρθένο, έχει εργασι-
ακή ένταση αλλά και ευκαιρίες, καθημερινό-
τητα και εκκρεμότητες, πολλή πρακτικότητα 
αλλά και δυνατότητες εξέλιξης. Υ.Γ. Αγκάθι για 
λίγο ακόμα ο ανάδρομος Ερμής στον Ζυγό, σε 
γειώνει άτσαλα εκεί όπου το μόνο που θέλεις 
είναι παραμύθια και ελαφρότητα. 

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Φάγε, πίε και ευφραίνου! Με τον Άρη (από 
25/9) αλλά και με τον Δία ήδη στην Παρθένο 
η ζυγαριά της ζωής κλίνει προς τη χαρά, τον 
έρωτα, τα όνειρα, το μέλλον σου, την επιθυμία 
σου να είσαι ο εαυτός που θέλεις να είσαι. Όσο 
κι αν ο ανάδρομος Ερμής στον Ζυγό, ευτυχώς 
για λίγες μέρες ακόμα, προσπαθεί να σε ξενε-
ρώσει με διαδικαστικά θέματα, με πρακτικές 
υποχρεώσεις ή με εργασιακές μικροαναπο-
διές, το γεγονός παραμένει. Πρόκειται για μία 
εποχή βοηθητική στους στόχους σου, στα 
σχέδιά σου. Ακόμα κι αν έχεις αποφασίσει πως 
έχεις καεί πολύ πρόσφατα ώστε να μπεις πάλι 
στο χορό του έρωτα, ή ότι το κυνήγι της δου-
λειάς μπορεί να σε αποτρέψει από ερωτικές 
επιθυμίες, φαντασιώνεις όλο και συχνότερα 
ότι μια σειρά από ερωτικές νύχτες έχουν με-
γαλύτερη αξία από μία καλή εργασιακή συμ-
φωνία – τουλάχιστον έτσι σκέφτεσαι.  

ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Φεύγεις. Επιστρέφεις. Φεύγεις. Επιστρέφεις. 
Σε τρομοκρατεί το ενδεχόμενο να σε εγκατα-
λείψουν αλλά στην πραγματικότητα ανακου-
φίζεσαι όταν συμβαίνει. Πάντα παίζει στο μυα-
λό σου η ιδέα της εγκατάλειψής σου (ή πολλές 
φορές συνειδητά ή ασυνείδητα την προκαλείς), 
αλλά όσο επώδυνο κι αν είναι το αίσθημα ότι σε 
αφήνουν ή τους αφήνεις σού είναι ταυτόχρονα 
και απελευθερωτικό. Αυτό το πήγαινε-έλα, αυ-
τή η ανάγκη σου να απομακρύνεσαι κάθε τό-
σο από μια σχέση, έχει στον πυρήνα της την 
αφόρητη αίσθηση ευθύνης που σε κατακλύ-
ζει όταν μια σχέση σοβαρεύει και την επιθυμία 
να ακολουθείς το δικό σου δρόμο μακριά από 
συμβάσεις και κοινωνικά στερεότυπα. Αυτή η 
εισαγωγή γίνεται με αφορμή τη διέλευση του 
Άρη στην Παρθένο (από 25/9) και μπορεί να 
παιχτεί με χίλια διαφορετικά σενάρια και να 
δημιουργήσει παρενέργειες αλλά και συνειδη-
τοποιήσεις. Όσο όμως είσαι απασχολημένος/η 
με το να ξεμπερδεύεις το περίπλοκο κουβάρι 
των σχέσεων και της δικής σου οπτικής, μην α-
ποξενώσεις αυτόν/ή/ούς που είναι δίπλα σου.  
 
ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Εργάζεσαι με μισή καρδιά, υπάρχει ακεφιά, 
τα αισθήματα είναι ανάμεικτα, οι άλλοι απο-
μακρυσμένοι την ώρα που τους θέλεις, η κα-
θημερινότητα έχει μερικές μέρες παρά πάνω 
αγγαρείες από ό,τι θα ήθελες. Η είσοδος του 

Άρη στην Παρθένο (25/9) όπου βρίσκεται ήδη 
ο Δίας φαίνεται να επιταχύνει τους ρυθμούς 
της ζωής. Αυξάνονται οι συναντήσεις, τα ρα-
ντεβού, οι επαφές, η επιθυμία να βρεθείς με 
άλλους, η ανάγκη να ανταλλάξεις απόψεις, 
ιδέες και οπτικές. Η επικοινωνία εντείνεται. Έ-
χεις ανάγκη από συναισθηματική και πνευμα-
τική επαφή. Να θυμάσαι ότι στην προσπάθειά 
σου να αποφύγεις το συναισθηματικό χάος 
που φοβάσαι κλείνεσαι στο μικρόκοσμό σου 
πιστεύοντας ότι λειτουργείς με γνώμονα την 
κοινή λογική, αποκλείοντας ιδέες και διαφο-
ρετικές γνώμες που θα σου ήταν πολύ χρή-
σιμες. Άρα, άκου τους άλλους, λάβε υπόψη 
τις απόψεις τους, επικοινώνησε τις ιδέες σου, 
ρίξε γέφυρες σε όσους σε ενδιαφέρουν. Είναι 
μία περίοδος που ευνοούνται οι σπουδές, η 
διαφήμιση του εαυτού σου, οι μετακινήσεις/
μετακομίσεις (μετά το πέρας του ανάδρομου 
Ερμή), οι επαγγελματικές συζητήσεις, η δρο-
μολόγηση σχεδίων σου.  

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Το να πεις ότι κάποιος αντιμετωπίζει οικονο-
μικά προβλήματα είναι σαν να κάνεις δήλωση 
ότι ο ήλιος βγαίνεις από την ανατολή. Είτε α-
νήκεις στους ελεύθερους επαγγελματίες είτε 
στους δημόσιους υπάλληλους είτε είσαι σταρ, 
τραπεζίτης ή ιδιωτικός υπάλληλος θα αντιμε-
τωπίσεις βιβλία εσόδων-εξόδων, την εφορία, 
δάνεια και χρηματικές δοσοληψίες με τράπε-
ζες, θα χρειαστεί να αποπληρώσεις κάρτες και 
λογαριασμούς, θα αγχωθείς για τα χρήματα, 
θα ψαχτείς για το παρόν και το μέλλον της οι-
κονομικής σου κατάστασης. Είναι υπερβολή 
αλλά το μισό κομμάτι σου πιστεύει ότι είσαι 
μία πλούσια διασημότητα, ενώ το άλλο μισό 
ένας εργάτης που πρέπει να κρατήσει το κε-
φάλι του έξω από το νερό για να επιβιώσει. 
Χρειάζεται να επιστρατεύσεις τον ακαταπόνη-
το εργάτη μέσα σου, τον τελειομανή κα πολύ 
πειθαρχημένο εαυτό σου, και να εξελίξεις τα 
ταλέντα σου. Επειδή είσαι εξαιρετικά ανταγω-
νιστικός/ή με αποτέλεσμα να είσαι ο/η καλύ-
τερος/η, κανείς δεν μπορεί να σε αγγίξει όταν 
δουλεύεις ή όταν είσαι επιτυχημένος/η. Το κα-
λό νέο είναι ότι μπορείς να βρεις τρόπους για 
να αυξήσεις το εισόδημά σου ή να δρομολο-
γήσεις σχέδια που στην άκρη τους υπάρχουν 
οικονομικές απολαβές. Το κακό νέο: πρέπει να 
αντιμετωπίσεις τους φόβους σου ότι είσαι σε 
δύσκολη πίστα και δεν θα τα καταφέρεις. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Πιθανόν να αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου σαν 
ένα συνηθισμένο τύπο που προσπαθεί να κά-
νει τη δουλειά του και αν μπορεί να βοηθήσει 
όσο μπορεί τους άλλους. Μερικοί όμως πίσω 
από το ζήλο σου βλέπουν έναν άνθρωπο που 
επεμβαίνει, ελέγχει και χειρίζεται. Δεν έχουν 
δίκιο. Απλώς ίσως δεν ξέρεις πότε να κρατή-
σεις το στόμα σου κλειστό και επιπλέον να 
μην επιβάλλεις τη βοήθειά σου αν δεν τη ζη-
τήσουν. Έχοντας τα προηγούμενα κατά νου, η 
είσοδος του Άρη στο ζώδιό σου (από 25/9) σε 
βγάζει από μια κατάσταση ρευστότητας και 
ασάφειας που κράτησε όσο ο Άρης ήταν στον 
Λέοντα. Η διάθεση για απόδραση και αποφυ-
γή της πραγματικότητας εξατμίζεται και στη 
θέση της μπαίνουν λέξεις και φράσεις όπως 
διεκδικώ, απαιτώ, αναλαμβάνω πρωτοβου-
λίες, τρέχω τα συμφέροντά μου, κάνω πρά-
ξη τις ιδέες και τις επιδιώξεις μου. Από εδώ 
και πέρα και παρόντος του Δία στην Παρθένο 
(προσέχοντας για λίγο ακόμα τον ανάδρομο 
Ερμή στον Ζυγό) μπαίνεις σε μία έντονη επαγ-
γελματικά και προσωπικά περίοδο που μπορεί 
να σε εξελίξει προς τα εμπρός.  

 Ζύγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Η είσοδος του Άρη στην Παρθένο δεν είναι ένα 
νέο που γεννάει ενθουσιασμό. Μάλλον το α-
ντίθετο κι αυτό γιατί ο Άρης σε αυτό το σημείο 
του ηλιακού σου χάρτη αναζητάει αισθήματα, 
ένστικτο και εμπιστοσύνη στο άγνωστο: αντι-
λαμβάνεσαι ότι εσύ που λατρεύεις τη λογική, 
τα επιχειρήματα και την αποστασιοποίηση δεν 
μπορείς να αφεθείς στο κύμα. Κι όμως αυτή τη 
στιγμή το κύμα είναι που θα σε πάει όπου χρει-
άζεται να πας. Δηλαδή, η πίστη. Δηλαδή, η δη-
μιουργικότητα. Εσύ που είσαι control freak και 
πραγματιστής πιθανόν να αντιμετωπίσεις γεγο-
νότα, αντιδράσεις, συμπεριφορές και προκλή-
σεις που δυσκολεύεσαι να κατανοήσεις. Είναι 
από τις φορές που η λογική δεν έχει σημασία 
– σημασία έχει να πιστεύεις: σε έναν άνθρωπο, 
σε μια ιδέα, σε ένα στόχο. Και να αγαπάς χωρίς 
απαραίτητα να ξέρεις το γιατί.  Υ.Γ. Το αντίδοτο 
σε οχληρές σκέψεις πάντα είναι η εργασιοθε-
ραπεία. Και το γυμναστήριο. Και ο καλός ύπνος.  

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Δεν έχει σημασία πώς αισθάνεσαι μέσα σου και 
ποια είναι η διάθεσή σου, αφού ο δημόσιος ε-
αυτός σου δεν περνάει απαρατήρητος. Εντάξει 
υπάρχουν πολλοί που δεν σε ραίνουν με τρια-
ντάφυλλα από όπου περνάς και άλλοι που δεν 
σε προσέχουν για τους λόγους που θα ήθελες. 
Άρα εσύ θα πρέπει να αποφασίσεις αν σε ενδια-
φέρει για αυτά που λένε οι άλλοι, όταν τα λένε. 
Πρακτικά τώρα. Είναι περίοδος που εξακολου-
θείς να φαίνεσαι, να σε ενδιαφέρει η κοινωνική 
ζωή ή η δουλειά σου να σε φέρνει σε επαφή με 
κόσμο που ανταποκρίνεται θετικά κατά πλει-
οψηφία. Είναι μάλλον άχαρο να κάθεσαι στο 
σπίτι σου ή να προστατεύεις τον εαυτό σου από 
τους (συναισθηματικούς) πειρασμούς που υ-
πάρχουν εκεί έξω. Οι φίλοι είναι εκεί για σένα 
για να σε συμβουλέψουν, να σου σταθούν, να 
σε στηρίξουν, για να διασκεδάσεις μαζί τους. Ό-
πως υπάρχουν και ένας δύο άνθρωποι που εν-
διαφέρονται για σένα ειδικότερα– σκέψου το.  

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Μεταξύ οικογένειας/ προσωπικής ζωής/ α-
σφάλειας ανάμεσα στους ανθρώπους που α-
γαπάς και εμπιστεύεσαι και κοινωνικής ζωής, 
επαγγελματικής δράσης και επιθυμίας να ε-
ξελιχθείς επαγγελματικά, η πλάστιγγα γέρνει 
προς το επαγγελματικό σου στάτους, στο εδώ 
και τώρα της δουλειάς σου, στην ανάγκη να 
αναγνωριστείς ως επαγγελματίας, να ακού-
σεις μπράβο, να πας παρακάτω. Είτε υπάρχει 
ένταση, ανταγωνισμός, υπερπροσπάθεια και 
αγωνία στη δουλειά είτε δρομολογείς με άγχος 
το μέλλον σου είτε σου επιβάλλονται περιορι-
σμοί από τους από πάνω είτε σου δίνεται ώθη-
ση να προχωρήσεις, σκέψου ποια ζωή θέλεις 
να ζήσεις. Ποιο είναι το σενάριο που θέλεις να 
ακολουθήσεις και σε ικανοποιεί; Ναι, εντάξει. 
Πιθανόν να προτιμούσες να φύγεις σε μια άλλη 
χώρα, να έκανες ένα μεγάλο ταξίδι που θα κρα-
τούσε ένα χρόνο γυρίζοντας όλο το πλανήτη ή 
να βρισκόσουν κάπου που θα αποτοξινώσουν 
από την καθημερινότητα και θα χαλάρωνες γε-
μίζοντας με καινούργιες εικόνες, ανθρώπους, 
ήθη και πολιτισμούς. Εντάξει. Τα μπορείς. Όμως 
αυτή την εποχή σημασία έχει να δημιουργήσεις 
την εικόνα που θέλεις να βγάζεις προς τα έξω. 
Πώς θέλεις να σε βλέπουν οι άλλοι; Ως τι; 

αιγόΚέρως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Με τον Δία ήδη εκεί και τον Άρη από 25/9 στην 
Παρθένο (κι έχοντας για λίγο ακόμα υπόψη σου 
τα παρατράγουδα του ανάδρομου Ερμή στον 

Ζυγό) μπαίνεις σε μία ζωντανή περίοδο, βοη-
θητική στα σχέδιά σου και απόλυτα ευθυγραμ-
μισμένη με τις επιδιώξεις σου. Υπάρχει κίνηση. 
Επικοινωνία. Επαφές. Είτε πρόκειται να ταξιδέ-
ψεις, να αλλάξεις σπίτι, πόλη, χώρα, να διευρύ-
νεις τις σπουδές σου είτε να ξανακαθίσεις στο 
θρανίο, να γράψεις ένα βιβλίο, να βγεις στην 
τηλεόραση, να φτιάξεις ένα σάιτ, να ερωτευ-
θείς έναν ξένο/η, κάποιον που σχετίζεται με ο-
ποιοδήποτε τρόπο με το εξωτερικό, να μιλήσεις 
με σημαντικούς ανθρώπους, να διευρύνεις τον 
κύκλο των γνωριμιών σου, να μιλήσεις με τον 
Θεό ή με έναν γκουρού, αυτό που έχει σημασία 
είναι να κάνεις κάτι που να έχει νόημα για σέ-
να. Αυτή την περίοδο αναζητάς μια καινούργια 
ζωή. Μερικοί παλιόφιλοι θα πουν ότι όλη αυτή 
η ανανεωμένη σου επιθυμία για καθαρό αέρα, 
νέα πρόσωπα, ασχολίες και στόχους, καινούρ-
για όνειρα και νέους ορίζοντες, λειτουργεί σαν 
άλλοθι για να απαλλαγείς από δεσμεύσεις και 
υποχρεώσεις που αισθάνεσαι σαν μπάλα στο 
πόδι σου. Ακόμα κι έτσι να είναι, έχεις κι εσύ το 
δικαίωμα για μια δεύτερη ευκαιρία. 

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Υπάρχει ενεργοποίηση –θετική αλλά και δύσκο-
λη, υπόγεια αλλά και ουσιαστική– της Παρθέ-
νου, που για σένα συμβολίζει το θάνατο και την 
αναγέννηση, την εσωτερική μεταμόρφωση, το 
σεξ και την ψυχική ένωση. Είναι από τις εποχές 
που ανακαλύπτουμε τον τρόπο με τον οποίο 
συγκρουόμαστε με το/τη σύντροφό μας, όταν 
προσπαθούμε να ενωθούμε συναισθηματικά 
μαζί του/της. Ο Howard Sasportas αναφέρει 
πως στον 8ο οίκο ανακαλύπτουμε: «Τι συμβαί-
νει όταν δύο άνθρωποι, ο καθένας με το δικό 
του χαρακτήρα, τις δικές του αξίες και ανάγκες, 
προσπαθούν να ενωθούν». Κάποιος που σε ξέ-
ρει κι ακούγοντας τα πάρα πάνω μπορεί να α-
ντιληφθεί τη δυσκαμψία που σου δημιουργούν 
όλα αυτά και πως σου φαίνονται γκρίζες ζώ-
νες στις οποίες δεν μπορείς να κινηθείς άνετα. 
Υπάρχουν έντονα συναισθήματα αυτή την πε-
ρίοδο, επιτακτικές επιθυμίες και ανάγκες που 
αν δεν εκφραστούν γίνονται θλίψη, απάθεια, 
εκνευρισμός, καβγάδες, παράπονα. Και κάτι 
που μπορείς να καταλάβεις άμεσα. Τα δάνεια, 
οι λογαριασμοί, οι κάρτες, η εφορία τρέχουν, 
αλλά ταυτόχρονα σου δίνονται οι δυνατότητες 
για επωφελείς συνεταιρισμούς και συνεργασί-
ες, για ιδέες που αν τις κάνεις πράξη μπορούν 
να φέρουν χρήματα, για συγχωνεύσεις.  

ιχθύές (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Το θέμα είναι οι σχέσεις σου με τους σημαντι-
κούς άλλους της ζωής σου. Από τη μία υπάρχει ο 
Δίας ήδη στην Παρθένο που δοξάζει τις σχέσεις 
που αντέχουν κι έχουν περιεχόμενο, που μπο-
ρεί να δημιουργήσει καινούργιες, που μπορεί 
να φέρει τον Έναν ή τη Μία στη ζωή σου, και από 
την άλλη ο Άρης στην Παρθένο δημιουργεί ρήγ-
ματα εκεί όπου οι σχέσεις δεν είναι σταθερές 
ή έχουν προβλήματα. Δεν μπορεί μία συντρο-
φική/ερωτική σχέση που κρύβει τις αδυναμί-
ες της να συνεχίσει όπως πρώτα. Ο Δίας είναι 
ευεργετικός με υποστηρικτές να εμφανίζονται 
την κατάλληλη στιγμή, ή δημιουργώντας συν-
θήκες ώστε να βοηθηθείς επαγγελματικά, ή να 
σε ακούσουν με προσοχή άνθρωποι που θέλεις 
να συνεργαστείς μαζί τους. Από την άλλη ο Ά-
ρης φουντώνει τις επαγγελματικές διαφωνί-
ες, δημιουργεί αντιπαλότητες και προστριβές. 
Πού θα γείρει η ζυγαριά εξαρτάται από σένα, 
τις συνθήκες, τις προσπάθειές σου και το πόσα 
προβλήματα έχεις κρύψει κάτω από το χαλί. A

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

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Ζυγέ, εποχή αναδίπλωσης, 
εσωστρέφειας, διαλογισμού
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