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100 πράγµατα που πρέπει να ξέρεις 

αν ζεις στην Αθήνα
Της Έλενας Ντάκουλα, óåì. 14

Νέα Φιλαδέλφεια, η γειτονιά µου 
Της Νατάσσας Καρυστινού, óåì. 24



2 A.V. 5 - 11 ΜΑΪΟΥ 2016



5 - 11 ΜΑΪΟΥ 2016 A.V. 3 

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης  Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Σιντσιρμάς

Αρχισυντάκτες Γιάννης Νένες, 
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος

Συντακτική ομάδα: Δ. Αθανασιάδης, Ν. Αργυρο-
πούλου, Κ. Βνάτσιου, N. Γεωργελέ, N. Γεωργιάδης, 
Κ. Γούναρη, Κ. Γιαννακίδης, Β. Γραμματικογιάννη, B. 
Γρυπάρης, Γ. Δημητρακόπουλος, Θωμάς Κ. Ευθυμί-
ου, N. Zαχαριάδης, Μ. Ζουμπουλάκη, Δ. Καραθάνος, 
Λ. Καρανικολού, M. Kοντοβά, Γ. Κρασσακόπουλος,  
Β. Ματζάρογλου, M. Mηλάτος, Ευτ. Παλλήκαρης, Γ. 
Παναγόπουλος, Κ. Παναγοπούλου, Γ. Πανόπουλος, 

Δ. Παπαδόπουλος, Γ. Παυριανός, K.Ρήγος,  Ζ. Σφυρή, 
Σ. Tριανταφύλλου, Σ. Tσιτσόπουλος, Δ. Φύσσας, Θ. 
Χειμωνάς, Λ. Χουρμούζη, Στέλλα Χαραμή, Αγγελική 

Νικολάρη, Θ. Ευθυμίου, Ι. Μαραγκουδάκη

Γραμματεία Σύνταξης: Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr

Aτελιέ: Mορφούλα Bογιατζόγλου, Sotos Anagnos
Διόρθωση κειμένων: Δήμητρα Γκρους,  

Υπεύθυνη οδηγού: Δανάη Καμζόλα  
(avguide@athensvoice.gr) 

Εικονογραφήσεις: Θοδωρής Μπαργιώτας, 
Νεκτάριος Σταματόπουλος, Smart, Β. Γκογκτζιλάς, 

Benoit Paré, art@athensvoice.gr
Φωτό: Θανάσης Καρατζάς, Ιn Time, Ideal Images, 

Αλ. Βλάχος (Action Images) Κ. Αμοιρίδης,  
Α. Κούρκουλος, Στ. Καλησπέρης,  

Mάρω Kουρή, Θ. Σταμάτης, Π. Βουμβάκης,  
Τ. Βρεττός, Στ. Ρόκκος, Βαγγέλης Τάτσης

 
 Διαχείριση Web: Βαγγέλης Κορωνάκης

vkoron@athensvoice.gr
A.V. Web Crew: Ντίνα Βλαχοπούλου,  

Γιάννης Τσάκαλος, Ελένη Μπεζιριάνογλου,  
Μαριάννα Μαρμαρά, Καρολίνα Νιαμονιτάκη

Διευθυντής Εμπορ. Ανάπτυξης:  
Νίκος Τσουανάτος

Digital Advertising Manager:  
Αναστασία Μπαφούνη

Direct Market Manager: Βασίλης Ζαρκαδούλας
Direct Market: Νίκος Δαμδημόπουλος, Θεοδώρα 

Θεμελή, Ελεονώρα Βερυκοκίδη, 
Βαγγέλης Κώτσος  

Υποδοχή Διαφημιστικής Αγοράς & Direct 
Market: Μαρία Αυγερινού marketing@

athensvoice.gr

Διεύθυνση Λογιστηρίου:  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο:  Κλειώ Κουζούμη,  

Ουρανία Μιχάλη

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση:  
«Kαθημερινές Εκδόσεις AE»

Διανομή: Free Sunday

Athens Voice S.A.
Xαρ. Tρικούπη 22, 106 79 Aθήνα

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369, fax: 210 3632.317
Διαφημιστικό: 210 3617.530, fax: 210 3617.310

Aγγελίες: 210 3617. 369 / Λογιστήριο: 210 3617. 170

www.athensvoice.gr
Aν δεν βρίσκετε την A.V. στα σημεία διανομής, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

Εβδομαδιαία εφημερίδα, διανέμεται δωρεάν. 
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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Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα 

το σχεδιάζει ο Φάνης 

Παρασκευουδάκης. 

Γεννήθηκε το 1981 

στα Χανιά. Αποφοίτησε 

αριστούχος από την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών 

Τεχνών της Αθήνας 

με καθηγητή τον Χρόνη 

Μπότσογλου. Έχει κάνει 

τρεις ατομικές εκθέσεις 

σε Αθήνα και Κύπρο.  

Ζει στην Αθήνα.



Παππούς µε µαγκούρα 

συναντιέται µε παπά στο δρό-
µο και βάζει τα γέλια, µε τον 

παπά να του 
απαντάει: 

«Μη γελάς καθόλου. ∆ουλειά 
είναι και αυτό».

(¦áîÞòíïù, ¦Ûíðôè ðòöÝ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com

500ΕΥΡΑ 
Μάλλον θα σταµατήσουν να εκδίδονται. 

Κρίµα, και µας είχαν βολέψει…

ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΜΑΣ
Καµιά σωτηρία σ’ αυτό το γραφείο. Επιστρέψαµε 

από την κραιπάλη του Πάσχα και µας έφεραν 
πίτσες για κέρασµα οι Γεωργίες.

10ΗΜΕΡΟ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
Χειµωνιάτικα, ανοιξιάτικα, καλοκαιρινά, παίζουν 
όλα σ’ αυτές τις εκπτώσεις, αρκεί να αφήσουν τα 
µαγαζιά ανοιχτά οι απανταχού αγανακτισµένοι. 

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
Το νέο αθηναϊκό κέντρο. 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
Ανακαλύφθηκαν τρεις νέοι εξωπλανήτες στο 

µέγεθος της Γης. Θα κρατηθεί σειρά προτεραιό-
τητας για τους έλληνες µετανάστες. 

ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ ΡΑΝΙΕΡΙ 
Τον έδιωξαν απ’ την Ελλάδα, πήγε στη Λέστερ 

και κατέκτησε πρωτάθληµα. ∆υστυχώς, βέβαια, 
έβαλε ιδέες στον Βαρουφάκη.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΩΜΙΚΟΙ
Βασίλης Αυλωνίτης, τότε.

Ελένη Αυλωνίτου, τώρα.

ΝΕΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
Το µόνο που δεν έχει φτιάξει κόµµα ακόµα είναι 
το Silver Alert.

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2016
Και όµως διοργανώνεται και τέτοιο φεστιβάλ σ’ 
αυτή τη χώρα. 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΤΗΡΙΑ
Η αργία της Πρωτοµαγιάς µεταφέρθηκε στις 
3/5, που όµως θα γιορταστεί στις 8/5 που κάνει 
και απεργία η ΓΣΕΕ, για να µη µείνουν ανοιχτά τα 
καταστήµατα την Κυριακή. 

ΕΝΤΩΜΕΤΑΞΥ
Οι δηµόσιοι υπάλληλοι τραβούν το Πάσχα µέχρι 
την Παρασκευή γιατί υπάρχει και η απεργία για το 
ασφαλιστικό.
 
ΚΟΙΤΑΞΤΕ, ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Στις χοντρές γάµπες καλύτερα να αποφεύγουµε 
να κάνουµε τατού.

ΜADONNA
Kορίτσι µου, κάνε ένα τριετές διάλειµµα επειγό-
ντως. Το χάνεις επικίνδυνα.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΡΟΤΒΑΪΛΕΡ
Τι περίµενε, δηλαδή, να κάνουν 8 σκυλιά κλεισµέ-

να (για πόσα χρόνια άραγε) σ’ ένα υπόγειο; 

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

άTHENS
VOICES ∆ύο αγόρια κάθονται σε ένα café 

πίνοντας τον καφέ τους. ∆ίπλα 
τους δύο γεροντάκια. Καθώς ση-
κώνονται να φύγουν, ψιθυρίζει ο 

ένας παππούς στον άλλο:

«Κοίτα… ∆ίπλα µας µάλλον κάθεται 
ένα σύµφωνο συµβίωσης» και ξε-

ραίνονται στα γέλια.

(Cafe Square, ðìáôåÝá ÄáæÜîá÷,
 ºùòéáëÜ ðòöÝ)

-Καληµέρα, περµανάντ κάνετε;
-Μάλιστα.

-Α, ωραία, γιατί η δική µου βγή-
κε στη σύνταξη και ξέµεινα.

(ËðïãÜæéá ðåìÀôéóóá óå ëïííöôÜòéï. 
¼ïòíÝöîï÷, ªÀââáôï ðòöÝ)

Αµερικάνα τουρίστρια, κα-
τάλευκη, θηρίο, γύρω στα 

100+βάλε κιλά µε µαλλί suicide 
blonde. Την πλησιάζει µαυρού-
κος που πουλάει βραχιολάκια 
και για να την ψήσει, της λέει:

«Oh lady, you look so Jamaican»

(»ïîáóôèòÀëé, ¦Ûíðôè áðÞçåùíá)

Μαθήτριες στο δρόµο, 
σταµατούν µία κυρία για να 

τη ρωτήσουν:

-Κυρία, πώς πάµε στο σταθµό 
Θησείου;

-Όοοολο εφτία κάτου και στου τέ-
λους ντι προβουλέα πινακίντα!

(¸æáÝóôïù, »ïîáóôèòÀëé, ÆòÝôè ðòöÝ)

Μ
ια διαδροµή µε την άµαξα κάτω από 
τα δροσερά πλατάνια. Ο τροχονό-
µος στο «βαρέλι» της πλατείας Πλα-
τάνου να ρυθµίζει την κυκλοφορία 

των λίγων (εκείνο τον καιρό...) οχηµάτων. Περί-
πατος στις οδούς Κασσαβέτη, Λεβίδου, Κολοκο-
τρώνη, κοιτάζοντας τις βιτρίνες των εµπορικών 
καταστηµάτων. Μια λαχταριστή πίτσα και µετά 
παγωτό ή γαλακτοµπούρεκο στα γνωστά στέκια. 
Λίγες αναµνήσεις µόνο από τις πάρα πολλές που 
έχουµε, Κηφισιώτες και µη, από την Κηφισιά ο-
πού πηγαίναµε για βόλτα το Σαββατοκύριακο, την 
Κηφισιά της άνοιξης και του πρασίνου.
Αναµνήσεις από την Ανθοκοµική Έκθεση, που 
γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, και µετράει ήδη 
62 παρουσίες. Ατέλειωτα παιχνίδια µε τα χαλικά-
κια στο σιντριβάνι, ενώ οι γονείς ξεκουράζονται 
και συζητάνε στα παγκάκια γύρω-γύρω, κυρίες 
να ψάχνουνε το περίπτερο του ανθοπαραγωγού 
που προτιµούν και αναζητούν κάθε χρόνο για την 
ετήσια αγορά της µπιγκόνιας, της πετούνιας ή του 

κατιφέ τους, και µια παρέα παιδιών να µετράνε 
χαρτζιλίκι για να δούνε αν θα µπορέσουν να αγο-
ράσουν ένα γλαστράκι βασιλικό, ένα πολύχρωµο 
σκυλάκι ή έστω ένα άνθος γαρδένιας (τυλιγµένο 
σε αλουµινόχαρτο...) για τη γιορτή της Μητέρας. 
Αναµνήσεις από χρώµατα, αρώµατα και εικόνες 
από ολάνθιστα περίπτερα  στο πανέµορφο Άλ-
σος Κηφισιάς. 
Οι καιροί έχουν αλλάξει, αλλά η Ανθοκοµική Έκ-
θεση είναι σταθερή στο ραντεβού της για 62η 
φορά. Η φετινή έκθεση ανοίγει στις 5 Μαΐου και 
µας περιµένει κάθε µέρα από τις 10 το πρωί ως τις 
10 το βράδυ το βράδυ, έως και τις 22 Μαΐου 2016.
45 ανθοπαραγωγοί και επαγγελµατίες του χώ-
ρου, οι περισσότεροι τιµούν την Ανθοκοµική Έκ-
θεση διαχρονικά µε την παρουσία τους, συναγω-
νίζονται και φέτος για το πιο όµορφο περίπτερο 
και προσφέρουν στους επισκέπτες της έκθεσης 
µεγάλη ποικιλία ανθέων και φυτών, και προσιτές 
τιµές. Οι έµπειροι ή ερασιτέχνες φίλοι της κηπου-
ρικής και της ανθοκοµίας θα βρουν ιδέες για να 

ανανεώσουν τον κήπο ή το µπαλκόνι τους, αλλά 
και συµβουλές από επαγγελµατίες γεωπόνους 
για να πετύχουν τα καλύτερα αποτελέσµατα µε 
τα φυτά τους.
Το κεντρικό θέµα της φετινής Έκθεσης είναι 
«Παιδί, Παιχνίδι, Φύση» και θα  υπάρχει ένας  φυ-
σικός παιδότοπος, που θα ξαναφέρει τα παιδιά σε 
επαφή µε τα φυσικά υλικά, όπως είναι η άµµος, 
το ξύλο και τα φυτά. Ο Φυσικός Παιδότοπος είναι 
µια επαναφορά στη φύση, µε πλήρη ασφάλεια 
και σχεδιασµό που καλύπτει όλες τις ανάγκες του 
παιδιού για άσκηση, κοινωνικότητα και ψυχαγω-
γία. Επίσης, συµβουλευτείτε την ιστοσελίδα της 
Ανθοκοµικής για ψυχαγωγικές - επιµορφωτικές 
εκδηλώσεις για τα παιδιά, όπως κυνήγι του θη-
σαυρού και σκάκι, αφηγήσεις παραµυθιών, ζα-
χαροπλαστική για παιδιά, θέατρο σκιών, οµαδικά 
παιχνίδια, θεατρικές παραστάσεις, µαριονέτες. 
Στην ανοιξιάτικη Ανθοκοµική Έκθεση Κηφισιάς, 
όχι µόνο τα παιδιά αλλά και οι µεγάλοι θα βρουν 
πλούσιο πολιτιστικό και εκπαιδευτικό πρόγραµ-

µα. Οµιλίες για την ανθοκοµία, τον κόσµο της φύ-
σης και της υγιεινής διατροφής, την ιστορία της 
Κηφισιάς, διαδραστικά εργαστήρια, ψυχαχωγικά 
και θεατρικά δρώµενα, εργαστήρια µαγειρικής 
και ζαχαροπλαστικής, χορωδιακά και χορευτι-
κά σχήµατα, βραδιά ποίησης, ασκήσεις διαλογι-
σµού και άλλα πολλά. Όσο για τη µουσική, Jazz, 
κρουστά, ελληνική και ξένη ελαφριά µουσική, 
χορευτική µουσική, χορωδίες, θα οµορφύνουν 
τις βραδιές της Ανθοκοµικής κάτω από τον ένα-
στρο ουρανό. 
Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό τα πρωινά των 
καθηµερινών ηµερών (∆ευτέρα έως Παρασκευή 
10.00 το πρωί έως 15.00 το µεσηµέρι), ενώ το  
συµβολικό εισιτήριο του 1,5 ευρώ θα παραµείνει 
για τις ώρες 15.00 µε 22.00 τις καθηµερινές και 
10.00 µε 22.00 τα Σαββατοκύριακα. Επισκεφθείτε 
το www.kifissiaflowershow.gr για περισσότερες 
πληροφορίες και για το αναλυτικό πρόγραµµα 
εκδηλώσεων. Χαµογελάστε, ήρθε!
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Θα σε δω στο... BROWN για καφέ.

Φτιάξε μου τη μερά
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TA TWEETS TOY Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για την απαγόρευση της τοποθέτησης
του λογαριασμού κάτω από το βρεγμένο ποτήρι στα cafe)

(17 ΣυμπεραΣματα ενοΣ κριΣιμου καλοκαιριου)

η μεταφραση

 της εβδομάδας
ΤεσΤ ελληνικόΤηΤασ αρνιών: 
όΤαν ακόύν Τόν εθνικό ύμνό 
σΤεκόνΤαι πρόσόχη!

Επιτέλους βρέθηκε τρόπος να εξακριβώνεται πέρα 

από κάθε αμφιβολία η ελληνικότητα των αμνοεριφίων 

το Πάσχα, ώστε οι καταναλωτές να μην περνούν τις 

ημέρες με ξένα αρνιά στο τραπέζι τους που κανείς δεν 

ξέρει σε τι ανθελληνική προπαγάνδα έχουν εμπλακεί. 

Εξάλλου μόνο το ελληνικό αρνί μπορεί να καταλάβει 

τον καημό του Έλληνα καταναλωτή και να του συμπα-

ρασταθεί όταν χορεύει δημοτικά δίπλα από τη σούβλα. 

Ως γνωστόν, η ελληνικότητα των αρνιών που κατα-

ναλώνονται κάθε Πάσχα αποτελεί μείζον θέμα των 

ημερών, ενώ η καχυποψία για δήθεν ελληνικά αρνιά 

που στην πραγματικότητα μεγάλωσαν σε ξένες χώρες 

είναι διάχυτη, καθώς πολλά αρνιά μεγαλώνουν στο 

εξωτερικό και έρχονται στην Ελλάδα ως ελληνοποιη-

μένα. Πρόκειται δηλαδή για αρνιά που εκμεταλλεύο-

νται την παγκοσμιοποίηση και παίρνουν υπηκοότητα. 

Αλλά δεν έχουν μεγαλώσει με τα ήθη και τα έθιμα της 

ελληνικής υπαίθρου και αυτό φαίνεται στο ύφος τους 

όταν ακούν ελληνικά τραγούδια και στην άρνησή τους 

να χτυπήσουν παλαμάκια. 

Αντίθετα τα ξένα αρνιά, ειδικά αυτά από τη Ρουμανία, 

όχι μόνο δεν στέκονται προσοχή όταν ακούν τον Εθνι-

κό Ύμνο αλλά χαμογελούν αδιόρατα κάθε φορά που 

στην τηλεόραση εμφανίζεται η Ντέλια Βελκουλέσκου.  

προκόπης 
παυλόπουλος
«Η οικονομία και το νό-

μισμα αποκτούν νόημα 

μόνον όταν υπηρετούν 

τον άνθρωπο».

Μετάφραση

Πρέπει να συνεχί-

σουμε να διορίζουμε 

χωρίς αύριο, όπως 

παλιά, και να γυρί-

σουμε στη δραχμή 

που θα μπορούμε να 

την τυπώνουμε όποτε 

γουστάρουμε για να 

πληρώνουμε μισθούς 

και συντάξεις, ενώ οι 

φίλοι μου που έχουν 

ευρώ έξω θα είναι 

πλούσιοι...

ναι, πράγματι δεν 
υπάρχει πιο δυναμική 
απάντηση στις τουρκι-
κές προκλήσεις από το 
να περιπολούμε δίπλα 
τους με μια φρεγάτα που 
βγάζει αναθυμιάσεις 
τσίκνας...

εντάξει, ο αμβρόσιος 
καλαβρύτων εύχεται να 
τρυπήσουν τα στομά-
χια όσων κατανάλωσαν 
κρέας την περίοδο της 
νηστείας και ειδικότερα 
τη Μεγάλη Παρασκευή...
● Το ερώτημα όμως είναι 
σε περίπτωση που πιάσει 

η ευχή του, το ΙΚΑ, τα 
άλλα ασφαλιστικά ταμεία 
ή οι ιδιωτικές ασφάλειες, 
αναγνωρίζουν τα έξοδα 
νοσηλείας ή ισχυρίζονται 
ότι οι θεϊκές τιμωρίες δεν 
καλύπτονται;
● Και εν πάσει περιπτώ-
σει, δικαιούται εκείνος 
που θα νοσηλευτεί με 
στομαχικά προβλήματα 
να στείλει στη συνέχεια 
το λογαριασμό στη Μη-
τρόπολη Καλαβρύτων, 
επικαλούμενος υπαιτι-
ότητα;

είναι προφανές: Το πρώ-

τάθλημα της Λέστερ δεν 
είναι τίποτα άλλο από μια 
συνωμοσία των Άγγλων 
για να πλήξουν την 
αξιοπιστία των Ελλήνων 
παραγόντων που απέλυ-
σαν τον Ρανιέρι. 

λογικό να εμφανιστεί 
τώρα που βρίσκεται σε 
εκκρεμότητα η αξιολό-
γηση από τους «Θε-
σμούς» η πρόταση για 
περιγραφική αξιολόγηση 
των μαθητών...
● Έτσι η επόμενη γενιά 
θα πιστεύει ότι η αξιο-
λόγηση δεν έγινε και η 

χώρα χρεοκόπησε, 
επειδή η περήφανη κυ-
βέρνηση δεν θέλησε να 
μπει στην ανταγωνιστική 
λογική της αριστείας και 
να βαθμολογηθεί...

πάντως το γεγονός ότι 
ο Πάνος Καμμένος δεν 
φόρεσε ούτε καν μια 
στολή ψήστη επάνω 
στη Φρεγάτα Αδρίας, 
δείχνει ότι δεν είναι 
ακόμα έτοιμος να 
αντιμετωπίσει το δού-
λεμα που προέκυψε 
από την προηγούμενη 
μεταμφίεση. A

Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας 
Υπάρχει περίπτωση η 
πρεμούρα να ψηφιστούν 
το Ασφαλιστικό και το 
Φορολογικό πριν κλείσει 
η αξιολόγηση να οφείλεται 
στην επείγουσα ανάγκη να 
περάσουν μερικές ακόμα 
φωτογραφικές τροπολογίες 
που εκκρεμούν; 

Η (πραγματικΗ) απορια 
τΗς εβδομαδας Νο2 
Αυτοί που φιλοδοξούν να 
μας υιοθετήσει ο Βλαντιμίρ 
Πούτιν μετά την επίσκεψή 
του, είναι οι ίδιοι που κατα-
φέρονται με οργή εναντίον 
των ελίτ που εκμεταλλεύο-
νται τις πλουτοπαραγωγικές 
πηγές της χώρας (ό,τι δηλα-
δή ακριβώς ευνοεί ο Πού-
τιν) ή απλώς φιλοδοξούν 
να γίνουν κι αυτοί μέλη των 
συγκεκριμένων ελίτ;

Θα επρεπε Να υπαρχει 
μια λέξη γιαÉ 
«Καρεκλέκταση»: Η κενή 
καρέκλα σε μια ταβέρνα ή 
σε ένα εστιατόριο που χρη-
σιμεύει αποκλειστικά για 
αποθήκευση του ψωμιού 
των χαρτοπετσετών και των 
αλατοπίπερων προκειμέ-
νου να δημιουργηθεί χώρος 
στο τραπέζι. πλούσιοι...

περιγραφική αξιολόγηση 

πάντως το γεγονός ότι 
ο Πάνος Καμμένος δεν 
φόρεσε ούτε καν μια 
στολή ψήστη επάνω 
στη Φρεγάτα Αδρίας, 
δείχνει ότι δεν είναι 
ακόμα έτοιμος να 
αντιμετωπίσει το δού-
λεμα που προέκυψε 
από την προηγούμενη 
μεταμφίεση. A

στο τραπέζι. 

απανθρωπη θεση εργασίασ τησ εβδομαδασαστυνομικός που 
οφείλει να εφαρ-

μόσει το νόμο στο 
Βροντάδο χίου

οφείλει να εφαρ-
μόσει το νόμο στο 
Βροντάδο 

Η (πραγματικ
τ
Υπάρχει περίπτωση η 
πρεμούρα να ψηφιστούν 
το Ασφαλιστικό και το 
Φορολογικό πριν κλείσει 
η αξιολόγηση να οφείλεται 
στην επείγουσα ανάγκη να 

απανθρωπη 

θεση εργασίασ 

τησ εβδομαδασ

νο2

Ψήστης στη 

Φρεγάτα

αδρίας

θεση εργασία

τησ



ÆÃ º°Ä°µ°Á¹
Tου ΒαΓΓΕλη πΕρρη

Ξεχύθηκε ο λαός μας στα λιβάδια που κοκκίνισαν απ’ τις παπαρούνες 
της Επανάστασης και ευωδιάστηκαν από τα κοκορέτσια της Παράδοσης 
και χωρίς να σκιάζεται από το νεοφιλελέ µανδύα της συννεφιάς, χάρηκε 
της ∆ικαιοσύνης τον ήλιο τον νοητό, όπως έλεγε και ο Μπιθικώτσης. 
Παρά τις εξωφρενικές απειλές των σιωνιστών του ∆ΝΤ, παρά το σαµπο-
τάζ του σιχαµερού και ζηλόφθονα (για τους γνωστούς λόγους) Σόιµπλε 
που φέτος απαγόρευσε µέχρι και το ρουκετοπόλεµο στο Βροντάδο της 
Χίου, παρά τη θλιβερή κατάρρευση την οποία βιώνει η καπιταλιστική 
και γερµανοκρατούµενη Ευρώπη (είναι ενδεικτικό ότι η πριγκίπισσα 
Κέιτ πόζαρε στη Vogue φορώντας ένα τσίτι 30 ευρώ, χρήµατα που η 
συντρόφισσα Τζάκρη θα έδινε µόνο για τιπς στο σωµατοφύλακα που 
της κρατάει τα ψώνια), οι Έλληνες έσυραν και πάλι τον αντάρτικο χορό, 
θυµίζοντας κάτι απ’ τις µεγάλες αυθόρµητες γιορτές που οργάνωσαν οι 
νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ πριν από περίπου ένα χρόνο. Τότε που οι αγορές 
χόρευαν υπακούοντας στους ρυθµούς των νταουλιών των µουσικών 
συνόλων της ΕΡΤ, τότε που λέγαµε στην Τρόικα ότι δεν πρόκειται να 
ξαναπατήσουν το ποδάρι τους στην Ελλάδα, εκτός κι αν είναι στο Χίλτον 
που εµείς θεωρούµε ξένο έδαφος γιατί βρίσκεται κοντά στη µισητή αµε-
ρικανική πρεσβεία (τυχαίο;).

Για να φτάσουμε βέβαια στο για Πρώτη Φορά Αριστερό και κεφάτο γλε-
ντοκόπι, κάποιοι µόχθησαν, κάποιοι πήραν στους ώµους την Ελλάδα 
και τη σήκωσαν ψηλά, όπως άλλωστε γίνεται µε όλους τους Επιταφί-
ους. Στη µάχη για την Αξιοπρέπεια πρώτος µεταξύ ίσων, γιατί είµαστε 
κοµµουνιστές, ο σύντροφος πρωθυπουργός, οποίος συντόνισε όλο το 
τιτάνιο έργο της υποδοχής του Αγίου Φωτός, φρόντισε µάλιστα προσω-
πικά να µη λείψει τίποτα στον υψηλό  του καλεσµένο, ο οποίος είναι και 
ο πρώτος αρχηγός κράτους που έσπασε το διεθνές εµπάργκο κατά της 
αριστερής κυβέρνησης κι εµείς κάτι τέτοια τα τιµάµε. Του εξασφάλισε 
θέση δίπλα στο παράθυρο ώστε να µπορεί να βλέπει τα κλειστά ορυχεία 
και γενικότερα όλη την Ελλάδα, που αναπτύσσεται µε γοργούς ρυθ-
µούς, κατόρθωσε να του βρει αεροδιάδροµο ανάµεσα στα εκατοντάδες 
εχθρικά αεροπλάνα των Τούρκων µε τους οποίους προ µηνός µοίραζε 
κόκκινα τριαντάφυλλα στις κοπελιές και θα έβαζε το σύντροφο Παππά 
να εκφωνήσει ένα πανηγυρικό, αλλά εκείνος αρνήθηκε διότι δεν θέλει 
να κάνει τόσο σηµαντικές τοποθετήσεις αν προηγουµένως δεν έχει 
συµβουλευτεί κάποιο πόρισµα από το Πανεπιστήµιο της Φλωρεντίας.

Συγχαρητήρια αξίζουν και στη συντρόφισσα Γεροβασίλη, η οποία επίσης 
διαθέτει ισχυρό αγωνιστικό ιδεολογικοπολιτικό υπόβαθρο, γι’ αυτό και 
συνδύασε το Πάσχα µε την Πρωτοµαγιά, υπενθυµίζοντας στους γυµνο-
σάλιαγκες της ∆ιαπλοκής ότι όταν οι άνθρωποι και ένα κράτος υποφέ-
ρουν, τότε η ευθύνη βαραίνει τον Νεοφιλελευθερισµό, ενώ όταν ο λαός 
ευτυχεί, τότε στην εξουσία έχουµε έναν αριστερό οραµατιστή. Κλασικό 
παράδειγµα ο σύντροφος Μαδούρο που στη Βενεζουέλα κάθε εικοσιτε-
τράωρο δίνει αυξήσεις πάνω από ένα δισεκατοµµύριο στους δηµόσιους 
υπαλλήλους, υπό την προϋπόθεση ότι όλη τη µέρα θα κοιµούνται για 
να µην καταναλώνουν ενέργεια, φαγητό, χαρτί υγείας και άλλα υπο-
προϊόντα του καπιταλισµού και κατάλοιπα του ιµπεριαλισµού. Για την 
υπόθεση της Βενεζουέλας έχουν γραφτεί πολλές ανακρίβειες αλλά 
επειδή δεν έχουν προγραµµατισθεί νέα επεισόδια του «Αλ Τσαντίρι», 
αναλαµβάνω εγώ να πω αλήθειες που πονάνε. ∆ιαδίδουν οι γατόπαρδοι 
του κιτρινισµού ότι δήθεν ο υπερήφανος λαός της σοσιαλιστικής αυτής  
χώρας δεν έχει ούτε την απαραίτητη γραφική ύλη για να γράψει την 
αλφαβήτα! Τους ρωτάω: και τότε πού τα βρήκαν τα στυλό δύο εκατοµ-
µύρια Βενεζουελανοί και υπέγραψαν για να φύγει ο Μαδούρο; Μήπως 
κάποιος µας λέει ψέµατα; Σ’ αυτό το σηµείο σας αφήνω γιατί πρέπει να 
πάω στη διαδήλωση κατά της αποκρατικοποίησης του ΟΛΠ και του λι-
µανιού της Θεσσαλονίκης που υπέγραψε η κυβέρνηση και διοργάνωσε 
η ίδια. Αν θέλετε περισσότερη σωστή πληροφόρηση συντονιστείτε µε 
τα δελτία ειδήσεων του συντρόφου Τσακνή ή δηλώστε συµµετοχή στην 
εκδήλωση «ΜΜΕ και ∆ιαπλοκή» που διοργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας. 
Θα παραστεί και το κίτρινο γάντι µιας καθαρίστριας. ●

Τα κίτρινα γάντια

#Cafe� Μουσείου Μπενάκη Στην αγα-
πημένη ταράτσα του Κέντρου για θέα Ακρό-
πολη, Λυκαβηττό και Εθνικό Κήπο ή στην 
Πειραιώς για ενδιαφέρουσες γαστρονομικές 
προτάσεις (ºïùíðÀòè 1 & µáó. ªïæÝá÷ ëáé ¦åéòáéñ÷ 138) 

#Cafe�-bistrot Ilissia, Βυζαντινό Μουσείο 
Ακολούθα τα χωμάτινα μονοπάτια στην καρδιά 
της πόλης και πάρε ανάσα στη σκιά της βίλας 
της Δούκισσας της Πλακεντίας (µáó. ªïæÝá÷ 22) 

#Αναψυκτήριο Νοµισµατικού Μου-
σείου Τα αγάλματα θα σου κρατούν συντρο-
φιά όσο θα απολαμβάνεις τον καφέ σου στην 
αυλή που άλλοτε περνούσε τις ώρες του ο 
Ερρίκος Σλήμαν. (¦áîåðéóôèíÝïù 12)

#Cycladic cafe�, Μουσείο Κυκλαδικής 
Τέχνης Ιδανικό διάλλειμα μετά τις βόλτες στα 
εκθέματα ή τη δουλειά σε μία όαση βλάστησης 
και φωτός. (Áåïæ. ¢ïàëá 4, ºïìöîÀëé)

#Museum cafe�-restaurant, Μουσείο Γου-
λανδρή Φυσικής Ιστορίας Καταπράσινος 
κήπος στην Κηφισιά που γίνεται στέκι από νω-
ρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. (¤åâÝäïù 13) 

#Cafe� Μουσείου 
Ακρόπολης 
Πανοραμική θέα στην 
Ακρόπολη, πολύ καλό 
φαγητό με υψηλές 
γεύσεις, πρωινό και 
καφές στη χόβολη. 
(¢. °òåïð áçÝôïù 15)

#Cafe� Εθνικού 
Αρχαιολογικού 
Μουσείου
Καταπληκτικά εκ-
θέματα κι ένα café 
ό,τι πρέπει για να 
πιάσεις την άνοιξη. 
Καφές και σνακ 
πλάι σε αρχαιολο-
γικούς θησαυρούς, 
λεβάντες και λεμο-
νιές. (¦áôèóÝöî 44) 

Τα 7 καλύτερα cafe� των 
µουσείων της Αθήνας

Σου προτείνουµε τα 7 καλύτερα cafe�  των αθηναϊκών µουσείων για να πιεις την τέ-
χνη στο ποτήρι. Ταξίδεψε άφοβα στο χρόνο παρέα µε τα smartphones Samsung 
Galaxy S7 edge I S7 και µην ανησυχήσεις στιγµή για την µπαταρία του κινητού σου. 
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άν η Ελλάδα το 2010 δεν χρεοκόπησε στη 
δραχμή και δεν έγινε Αργεντινή δεν το οφεί-
λει μόνο στην τότε κυβέρνηση και τους πολί-

τες, κατά κύριο λόγο το οφείλει σε 3 πολίτες 
που πλήρωσαν με τη ζωή τους την έξαρση της 

βίας. Στις 5 Μαΐου, 6 χρόνια πριν, στην πρώτη κορύφωση 
της αντιμνημονιακής υστερίας, όταν η υπογραφή του 
μνημονίου σήμανε την ευκαιρία για την επανάληψη σε 
παρωδία του κινήματος του «Δεκέμβρη του ’08» αλλά 
με πρωταγωνιστές αυτή τη φορά νεοναζί, αριστεριστές, 
παραστρατιωτικούς, δεξιούς υπερπατριώτες, συνδι-
κάλες, επαγγελματίες επαναστάτες, κλεφτρόνια και 
μπαχαλάκια. Ένα περίεργο αμάλγαμα αυτόνομων ομά-
δων που βρήκε την ευκαιρία να κάνει παιχνίδι σε βάρος 
των πολιτών, κρυμμένο ανάμεσα στους μπερδεμένους 
πολίτες. Ένα κράμα από «αγωνισταράδες» που αν τους 
έβαζες όλους μαζί σε ένα γήπεδο θα πλακώνονταν μετα-
ξύ τους, μέχρι να μη μείνει κανένας ζωντανός, γιατί για 
αυτούς οι εχθροί είναι όλοι οι υπόλοιποι. Τις επόμενες 
ημέρες, μετά το σοκ της βίας και των 3 νεκρών από τα 
χέρια των αγωνισταράδων, οι διαδηλώσεις έγιναν πε-
ρισσότερο ειρηνικές, περισσότερο βουβές, οι πολίτες 
έμειναν μετέωροι ανάμεσα στη βία και την αλήθεια της 
χρεοκοπίας, ξεχώρισαν από το πλήθος της βίας, και οι 
περισσότεροι επέλεξαν και πάλι την ειρήνη, τον καθημε-
ρινό αγώνα για το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών και 
τον ορθολογισμό. Από τους 8 εργαζόμενους στην τρά-
πεζα οι 5 σώθηκαν, αλλά οι 3 εγκλωβίστηκαν στο κτίριο 
και πέθαναν από ασφυξία από τον εμπρησμό του χώρου 
εργασίας τους. 
Στα μέσα Δεκεμβρίου 2015 είχε οριστεί η δίκη για 2 στο-
χοποιημένους συνήθεις ύποπτους για τον εμπρησμό 
στον Ιανό (που από τύχη δεν κάηκε κανείς) και στη Μarfin. 
Και οι 2 αρνούνται την εμπλοκή τους. Υποστηρίζουν ότι 
είναι αθώοι. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως στοιχείο εις 
βάρος τους. Μόνο ανώνυμα σημειώματα και άσχετες 
φωτογραφίες. Σε αυτές τις συνθήκες και εφόσον η δι-

καιοσύνη δεν μπορεί να αποδείξει τυχόν ενοχή τους, 
οφείλουμε να τους πιστέψουμε όλοι. Είναι κραυγαλέα 
άδικο να καταδικαστούν για κάτι που δεν έχουν κάνει. 
Είναι κραυγαλέα άδικο να διώκονται κάποιοι μόνο και 
μόνο γιατί δηλώνουν αναρχικοί. Είναι κραυγαλέα άδικο η 
πολιτεία να κατασκευάζει ακόμη ενόχους, όταν δεν μπο-
ρεί να τους εντοπίσει.  
Πέρα των άγνωστων φυσικών αυτουργών, οι ένοχοι της 
δολοφονίας των 3 εργαζόμενων είναι όσοι δεν επέτρε-
παν στα οχήματα της πυροσβεστικής να πλησιάσουν, 
όσοι υποστήριξαν τη βία και τα πλιάτσικα για να κάνουν 
την «επανάστασή» τους, όσοι κρύβονταν πίσω από τους 
κουκουλοφόρους. Οι ένοχοι είναι αυτοί που ενώ έσφιγ-
γαν τα πανό της πορείας που πέρναγε, φώναζαν στους 
εγκλωβισμένους εργαζόμενους «καλά να πάθετε, απερ-
γοσπάστες».  Ένοχοι είναι και αυτοί που όταν οι εγκλωβι-
σμένοι φώναζαν από το μπαλκόνι του κτιρίου «όχι έτσι, 
ρε παιδιά. Θα καούμε ζωντανοί», τους απάντησαν «να 
καείτε, μουνάκια». Οι ένοχοι δεν είναι μόνο οι βλαμμέ-
νοι που έριξαν τις μολότοφ, ένοχοι είναι και αυτοί που 
χωρίζουν τη βία σε καλή και κακή, σε βία δική μας και 
δική τους, αυτοί που περιμένουν να μάθουν πρώτα ποια 
είναι τα θύματα για να ξέρουν αν θα καταδικάσουν ή όχι 
τους δράστες. Οι ένοχοι είμαστε εμείς. Όταν εσύ πετάς 
πέτρες, κάποιος άλλος σαν εσένα θα πετάξει μολότοφ. 
Όταν φωνάζεις να καεί η τράπεζα, κάποιος θα την κά-
ψει μαζί με όσους είναι μέσα. Όταν εσύ θεωρείς βία τα 
μνημόνια, κάποιοι άλλοι θεωρούν βία τους πρόσφυγες. 
Πριν ήταν ο Χαμίντουλα και η αδελφή του η Φερστέ και η 
ορφανή βόμβα στα σκουπίδια. Παράπλευρες απώλειες. 
Μετά ήταν οι 3 εργαζόμενοι στη Μarfin. Εργάζονταν σε 
τράπεζα! (Άσχετο. Όποιος θέλει να μάθει από την ισπανι-
κή ιστορία για την έκδοση νομίσματος από «αναρχικές» 
τράπεζες, σελ. 70-76 στο «The Anarchist Collective») Ό-
ταν εσύ θεωρείς βία τη λογική, κάποιοι θα τρέφονται 
από το παράλογο σκοτεινό μίσος τους. Ένοχοι είναι όσοι 
αμετανόητοι πέρσι γιόρταζαν τον εμπρησμό της Αthens 

Voice γιατί δεν γουστάρουν τα κείμενά της.   
Ένα χρόνο μετά τη Μarfin ήρθαν οι αγανακτισμένοι ως 
κάτι ειρηνικό και διαφορετικό. Για λίγες ημέρες μόνο. 
Γιατί σύντομα παραχώρησαν τις θέσεις τους στους κομ-
ματικούς εγκάθετους που μοιράζονταν την πλατεία μαζί 
με τους χρυσούς ναζί. Και σύντομα επέστρεψαν οι κρε-
μάλες, οι μολότοφ, τα δακρυγόνα, οι χιλιάδες «αυτοκτο-
νίες θύματα» του μνημονίου, οι προδότες, οι γερμανο-
τσολιάδες, να καεί να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Η ζωή 
συνεχίστηκε. Όλοι έγιναν κυβέρνηση. Και όλοι έδειξαν το 
πλούσιο ταλέντο τους στις κωλοτούμπες. Η μυθολογία 
του ηρωικού αντιμνημονιακού αγώνα συνεχίστηκε. Οι 
3 δολοφονίες στη Μarfin ξεχάστηκαν. Κανείς από τους 
δολοφόνους δεν ένιωσε τόσο μεγάλες τύψεις, κανείς 
δεν είχε την ανδρεία να δηλώσει την ενοχή του και να 
παραδοθεί από μόνος του. Το χειρότερο ήταν η απόπειρα 
κουκουλώματος και αποσιώπησης της δολοφονίας των 
3 εργαζόμενων από τους αγωνισταράδες. Ήταν προβο-
κάτσια, ήταν μπάτσοι που έριξαν τις μολότοφ, ήταν ο 
Βγενόπουλος που τους έκαψε, φταίει η τράπεζα που δεν 
είχε μέτρα πυρασφάλειας. Ό,τι να ’ναι.  Όπως πάντα. Η 
ευθύνη στους άλλους. Στους εξωγήινους.  Όπου βολεύει 
να μην αμαυρωθεί ο αγώνας του συνδικάλα, να μην κοπεί 
το επίδομα κεραίας, να μην κοπεί το επίδομα έγκαιρης 
προσέλευσης, να μην κοπεί το επίδομα εκτός έδρας. Πο-
τέ να μην παραδεχτούμε τη μαλακία, ότι αν ρίχνεις μο-
λότοφ να καεί ένα κτίριο, παίζει να είναι μέσα και μερικοί 
εγκλωβισμένοι και να καούν ζωντανοί. Ότι το έγκλημα 
του εμπρησμού ενός κτιρίου μπορεί να γίνει έγκλημα 
δολοφονίας εργαζόμενων. Νομοτελειακά θα συμβεί. Το 
αντιμνημόνιο πέθανε και αυτό. Κανείς από τους αγωνι-
σταράδες δεν ένιωσε τόσο μεγάλες τύψεις, κανείς δεν 
είχε την ανδρεία να δηλώσει ότι μας δούλευαν, ότι που-
λούσαν «πάλη και αγώνες» για να αγοράσουν καρέκλες 
εξουσίας. Αυτοί που φώναζαν να καεί το μπουρδέλο η 
Βουλή είναι πια μέσα στη Βουλή και πληρώνονται από 
τους πολίτες ως «αντισυστημικοί» βουλευτές. 
Το νήμα της ζωής των 3 εργαζόμενων κόπηκε βίαια. Ελά-
χιστοι τους θυμόμαστε. Ελάχιστοι έχουμε καταλάβει την 
καθοριστική συμβολή τους στη μάχη της λογικής με το 
παράλογο.  Πέρσι βγήκαν τα κάγκελα από την πλατεία, 
τα έβγαλαν αυτοί που τα έβαλαν. Πιο πριν έφυγαν οι α-
γανακτισμένοι, έγιναν βουλευτές με τα κόμματά τους. 
Οι 3 δολοφονηθέντες δεν έγιναν τραγούδια, δεν έγιναν  
πορείες, δεν έγιναν δρόμοι, δεν  έγιναν «ήρωες», δεν 
έγιναν στεφάνια με λουλούδια, δεν έγιναν συνθήματα 
σε τοίχους, δεν έγιναν τατουάζ και μπλουζάκια t-shirt. Οι 
3 νεκροί δεν θα ηρωοποιηθούν από γελοίους επαναστά-
τες της μερέντας.  Ήταν και είναι οι ήρωες της καθημερι-
νότητας. Δεν θα γίνουν οι «νεκροί της ΕΡΤ». Θα ζήσουν 
στη μνήμη ελάχιστων και θα σβήσουν στις σελίδες του 
βωβού εμφύλιου του μνημόνιου-αντιμνημόνιου. Αν και 
το αντιμνημόνιο τελικά δεν υπήρξε ποτέ, ήταν η απάτη 
της επιθυμίας να είμαστε εμείς οι υπογράφοντες κυβερ-
νώντες. 

Υπήρξε μια στιγμή που θα μπορούσε να τα αλλάξει όλα, 
και χάθηκε. Μπορεί οι βλάκες που έριξαν τις μολότοφ να 
νόμιζαν ότι αγωνίζονται και αλλάζουν τον κόσμο, αλλά 
όταν συνειδητοποίησαν ότι μέσα υπήρχαν άνθρωποι 
δείλιασαν να μπουκάρουν στην τράπεζα να σώσουν οι 
ίδιοι όσους εγκλωβίστηκαν.  Ήταν η στιγμή που η θρασυ-
δειλία των αγωνισταράδων μετρήθηκε και επέλεξαν να 
γλιτώσουν οι ίδιοι τη φυλακή, από το να προσπαθήσουν 
να  γλιτώσουν αυτούς που έκαψαν. Αντί να διορθώσουν 
το τραγικό λάθος τους, να πιάσουν 3 πυροσβεστήρες, να 
τους φορέσουν τις μάσκες τους να αναπνεύσουν, κρύ-
φτηκαν και τους άφησαν να πεθάνουν. Και δείλιασαν 
ξανά μετά όταν συνειδητοποίησαν τι έκαναν, αντί να πα-
ραδοθούν με γενναιότητα κρύφτηκαν και πάλι. Οι ήρωες 
είναι οι καθημερινοί συνοδοιπόροι μας στη λογική. Όχι 
όσοι νομίζουν ότι είναι «ήρωες» και ότι «πολεμούν» για ε-
μάς. Οι ήρωες είναι οι καθημερινοί συνοδοιπόροι μας στη 
λογική. Μετράμε 3 λιγότερους ανάμεσά μας. Για να μας 
θυμίζουν ότι η επανάσταση είναι κάτι που γίνεται κάθε 
ημέρα από ανθρώπους σαν και εμάς. Και οι δειλοί αγωνι-
σταράδες κοιτάνε αποκλειστικά την πάρτη τους και δεν 
αναλαμβάνουν ποτέ τις ευθύνες τους. Ούτε όταν είναι να 
σώσουν αυτούς για τους οποίους υποτίθεται αγωνίζο-
νται.  Άλλοι επιλέγουν τις μολότοφ, άλλοι τα έδρανα της 
Βουλής, αλλά είναι ίδιοι.  A

Οι 3 ξεχασμενΟι τησ μarfin
Του ΓιώρΓου Δημακοπουλου
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CITIZEN
Του ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ

ήτησα από ένα συνάδελφο, που υπερασπίστηκε µε πάθος το 
«Όχι» στο δηµοψήφισµα, να µου προσδιορίσει το ανίθετο του 
«φιλελέ». Κόλλησε, διστακτικός. ∆οκίµασε το «σοσιαλιστής», 

αλλά το απορρίψαµε µετά από λίγη σκέψη. ∆ηλαδή ποιος είναι σοσιαλι-
στής; Σοσιαλιστής δηλώνει και ο Μαδούρο και µάλιστα βαρβάτος. «Κοµ-
µουνιστής»; Ε, όχι. Όλοι αυτοί που την πέφτουν στους «φιλελέ» είναι 
κοµµουνιστές; Και σε ποιο είδος ανήκουν; Στον Περισσό; Στην Κίνα ή στη 
Βόρεια Κορέα; Μην είναι ο «σοσιαλδηµοκράτης» το αντίθετο του «φιλε-
λέ»; Μπα... Σοσιαλδηµοκράτης στην Ελλάδα, µέχρι να προλάβει να γίνει 
ο Τσίπρας, είναι ο ΓΑΠ και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή χώρος που ελέγχεται ως 
«φιλελέ» ή, ακόµα χειρότερα, ως «νεοφιλελέ». Κάποιος τρίτος παρενέβη 
στην κουβέντα και πρότεινε το «συριζαίος». Εκεί σήκωσα το χέρι για να 
υποβάλω ένσταση. 
Η πολιτική «των µνηµονίων» που εφαρµόζει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην 
πραγµατικότητα αυτή που το κόµµα εγκαλεί ως «φιλελεύθερη». Έλα όµως 
που αληθινά φιλελεύθερη πολιτική είναι εκείνη που περιορίζει το κράτος 
και µειώνει τους φόρους. Μία φιλελεύθερη πολιτική υπόσχεται µικρότε-
ρους φόρους προκειµένου η µεσαία τάξη να καταναλώσει περισσότερο και 
η άρχουσα να δηµιουργήσει δουλειές και κέρδη. Το φιλελεύθερο σενάριο 
δεν προβλέπει καν ∆ΝΤ. Το κράτος είναι µικρό και, ακόµα και αν δεν τα 
βγάζει πέρα, δεν θα δανειστεί εις βάρος του φορολογούµενου – θα αρχίσει 
να κόβει τα δάχτυλά του, εν ανάγκη και το χέρι του. Και κάπως έτσι πας 
στον ψυχίατρο. Οι ελληνικές κυβερνήσεις της κρίσης έχουν εφαρµόσει 
µία βαθιά αριστερή πολιτική –άγρια φορολόγηση για να συντηρηθεί το 
κράτος– που, τελικά, στην κοινή γνώµη έχει συστηθεί ως φιλελεύθερη 
ή νεοφιλελεύθερη, δηλαδή η πιο άγρια εκδοχή της. Εντάξει; Και επιµένω 
να κοιτάζω το ντουβάρι του αδιεξόδου ρωτώντας το συνοµιλητή µου: ποιο 
είναι το αντίθετο του «φιλελέ»; 

νοησίες. Η κουβέντα δεν είναι πολιτική. Είναι άλλη µία γελοία 
ελληνική συζήτηση από ανθρώπους που µπερδεύουν όρους, 
συγχέουν έννοιες και ιδιότητες. Ειδικά αν κάτσεις και την πα-

ρακολουθήσεις στα social media είναι να µοιράζεις φάσκελα. ∆ιαβάζεις, 
ας πούµε, δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που θεωρούν ότι οι «φιλε-
λεύθεροι» είναι υπέρ της λογοκρισίας. Κοινωνικά ανάλγητοι, γουρούνια 
σκέτα. Ακούς τον πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας να καταφέρεται κατά του 
«νεοφιλελευθερισµού», όταν ο ίδιος υπηρέτησε ακόµα και ως υπουργός 
το κόµµα που διεκδικεί την ιδεολογική και πολιτική εκπροσώπηση του 
φιλελευθερισµού. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για µία αντιπαράθεση 
που είναι περισσότερο lifestyle και στη συνέχεια πολιτική. Η µοµφή κα-
τά του «φιλελέ» είναι στην πραγµατικότητα η υπεράσπιση του µετρίου. 
Και επειδή το µέτριο είναι ο µέσος όρος, στην Ελλάδα έχει ταυτιστεί µε 
το πλειοψηφικό, το δηµοκρατικό. Οτιδήποτε, λοιπόν, ξεφεύγει από τους 
κανόνες, αποστρέφεται τη µετριότητα, διεκδικεί την επιτυχία, απενεχο-
ποιεί την ανταµοιβή και πάει να βγάλει το κεφάλι από το κοπάδι, αποκτά το 
χαρακτηρισµό του «φιλελέ». Για παράδειγµα είναι «φιλελέ» η απαίτηση 
για αξιολόγηση αφού δεν µας αντιµετωπίζει όλους ως ένα ενιαίο σύνολο, 
αλλά επιχειρεί να αναδείξει τους καλύτερους. Όµως οι καλύτεροι είναι 
µειοψηφία, άρα η αξιολόγηση δεν είναι δηµοκρατική. Εννοείται ότι η µοµ-
φή αποδίδεται και για λόγους αισθητικής. Αν εγκαλείς τον Τσίπρα επειδή 
δεν φοράει γραβάτα µπροστά στον Πάπα, είσαι «φιλελές». Αντιθέτως η 
αισθητική παλαιού εισπράκτορα στο ντύσιµο του πρωθυπουργού, του 
προέδρου της Βουλής και πλήθος υπουργών, θεωρείται «εντάξει». Γενι-
κώς ελέγχεσαι ως «φιλελές» όταν είσαι αυτό που δεν αρέσει στα θορυβώ-
δη αµφιθέατρα ή, τέλος πάντων, δυσφορείς πια µε ανεδαφικά κλισέ και 
παραµύθιασµα µε όρους και κώδικες των 70s. Οι «φιλελέδες» παίρνουν 
τη θέση που είχαν στα 80s οι δεξιοί. Είναι αυτοί που θα δεχθούν στο πρό-
σωπο τα σάλια του αφρίζοντος λαϊκισµού. Ο «εχθρός» που πάντα πρέπει 
να υπάρχει και να καταγράφεται ως παρουσία στο δρόµο, στην τηλεόραση, 
στο καφενείο. Από τη µία θα είναι, λοιπόν, αυτοί, οι «φιλελέδες». Και από 
την άλλη οι ευκαιριακοί θεµατοφύλακες «αρχών» και «ηθικών αξιών». Οι 
εκπρόσωποι του λαϊκού. Αυτοί που καίνε µάγισσες για να αποδείξουν ότι 
είναι καλοί χριστιανοί. ●
➜ giannakidis@protagon.gr

Ποιο είναι το αντίθετο 
του «φιλελές»;
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∆ύο διαφορετικά ζητήματα, δύο μείζονα 
ωστόσο προβλήματα, ανέκυψαν την ε-
βδομάδα του Θείου Πάθους τα οποία δεν 
αφορούν την Αγία Τριάδα αλλά αποκλει-
στικά αναφέρονται στο «ΆΒΑΤΟΝ» της 
Ηρώδου του Αττικού.

ο πρώτο ζήτημα έχει να κάνει με 
τη ρήση-γρίφο του Προέδρου 
της Δημοκρατίας περί νομί-
σματος και ανθρώπου, με ανα-

φορά σε πρωταγόρειο απόφθεγμα αλλά 
με σαφή πλην όμως έμμεση εμπλοκή της 
υπόθεσης «δραχμή» στον πολιτικό λόγο 
του κ. Παυλόπουλου. Ο σημερινός Πρό-
εδρος αποζητά τις εμπλοκές και επιζητεί 
τη δημοσιότητα. Βρισκόμενος στο Άργος 
θα μπορούσε να αναλογιστεί το εύρος το 
διαχρονικό του μύθου των Ατρειδών και 
να αντιληφθεί πως το εφήμερο μεγαλείο 
του Αγαμέμνονα τιμωρήθηκε βάναυσα 
από μία Κλυταιμνήστρα και έναν Αίγισθο 
για να ολοκληρωθεί το δράμα με την κορύ-
φωση του Άγους που είναι η μητροκτονία. 
Ο κ. Παυλόπουλος, αυτοαναρριχώμενος 
σε επίπεδα που δεν προβλέπονται από 
τις αρμοδιότητες του αξιώματός του, α-
ναφέρθηκε καθόλου κατά 
λάθος και σε μία ιδιαίτερα 
ευαίσθητη πολιτικά συγκυ-
ρία στο βασανιστικό δίλημ-
μα της δραχμής ή του ευρώ 
αφήνον τας διάπλατα την 
πόρτα των ερμηνειών. Μετα-
ξύ «Μινωταύρου» και «Νομί-
σματος» ο Πρόεδρος απώλε-
σε τον μπούσουλα αλλά και 
τραυμάτισε το κύρος και την 
αξιοπιστία του. Παράλληλα 
ο άνθρωπος που διαδραμάτι-
σε ως υπουργός καταλυτικό 
ρόλο στο ξεχείλωμα της οι-
κονομικής φούσκας και την 
υπερχρέωση του Δημοσίου, 
ως αναμφισβήτητη αναφορά 
του ορθοδόξου Καραμανλι-
σμού, εξακολουθεί παρά τις διαψεύσεις να 
διατηρεί ζωντανό τον αστικό (;) μύθο περί 
της αβυσσώδους υπόγειας σχέσης μεταξύ 
Μαξίμου και Ραφήνας. 
Αν λοιπόν ο ακραιφνής ευρωπαϊστής του 
χθες αφήνει περιθώρια ερμηνειών ως 
προς το πισωγύρισμα της χώρας στο προ-
χθές, τότε οφείλει να εξηγηθεί ευθαρσώς, 
εκτός εάν, ως νομικός, έχει πλήρως απο-
προσανατολιστεί από τα οικονομετρικά 
μεγέθη και ως εκ τούτου τελεί εν συγχύ-
σει. Τότε θα πρέπει να το αντιληφθεί και 
να προβεί σε διευκρινίσεις ώστε να μην 
παρεξηγηθεί.       
 
τï αéçáÝï ëáé ôï æÀîôáóíá ôöî ιíÝöî
Το δεύτερο σοβαρό ζήτημα που ανησυχεί 
τόσο τους γηγενείς αναλυτές όσο και τους 
διεθνείς παρατηρητές αφορά τη σταθε-
ρά κλιμακούμενη ένταση στο Αιγαίο. Υφί-
σταται και ανακυκλώνεται η φήμη πως το 
Μαξίμου καθώς και η ηγεσία του Υπουρ-
γείου Αμύνης βλέπουν με καλό μάτι μία 
κλιμακούμενη αλλά υπό έλεγχο κρίση στις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις προσδοκώντας 
σε πολιτικά οφέλη αφού ο φόβος φυλά 
τα έρημα και η ανησυχία συσπειρώνει τις 
τάξεις των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Μόνο που οι δι-
εθνείς σχέσεις δεν υπακούουν στους κα-

νόνες της επικοινωνιακής πολιτικής στους 
οποίους έχει εντρυφήσει το βαθύ Μαξίμου 
και η κυρία Γεροβασίλη. Οι δυναμικές των 
διεθνών σχέσεων διαθέτουν ευρύ πεδίο 
αυτονομίας και εξαιρετικές κεντρόφυγες 
δυνατότητες, δυστυχώς.
Η μέχρι σήμερα επικοινωνιακά ιλαρή υιο-
θέτηση του προσωπικού μοντέλου «πο-
λεμικής αισθητικής» του υπουργού Άμυ-
νας, με τη στολή παραλλαγής, το μπου-
φανάκι του πιλότου, το μιλιταριστικού 
προφίλ του «μάτσο» υπουργού, μάλλον 
οδηγεί αναπόφευκτα σε παρωδία. Αυτή 
η προοπτική ανησυχεί περισσότερο τους 
παροικούντες το αθηναϊκό κέντρο ξένους 
διπλωμάτες που γνωρίζοντας λεπτομε-
ρώς τους συσχετισμούς αφουγκράζονται 
και οσμίζονται τη διάθεση εκ μέρους των 
Τσίπρα - Καμμένου δραματοποίησης της 
κατάστασης και αναβάθμισης της έντα-
σης στο Αιγαίο σε επίπεδο θεάματος. Αυτά 
είναι επικίνδυνα πράγματα, όταν μάλιστα 
τσουγκρίζεις αυγά πασχαλιάτικα με έν-
στολες κυρίες στο κατάστρωμα πολεμικής 
φρεγάτας στέλνοντας το μήνυμα του ετοι-
μοπόλεμου πρωθυπουργού.
Υπενθυμίζεται πως την παρτίδα των Ιμί-

ων διέσωσαν οι Αμερικανοί 
διότι συζητούσαν ακόμη τότε 
με το Κεμαλικό στρατιωτικό 
κατεστημένο. Σήμερα, η θεο-
κρατική αντίληψη Ερντογάν 
περί διεθνούς πολιτικής και 
του ρόλου του Ισλάμ κατέ-
στησε έναν τέτοιο πιθανό 
διάλογο αρκετά δύσκολο, 
εάν όχι αναποτελεσματικό. 
Η Άγκυρα διεξάγει ανοιχτό 
πια πόλεμο στο έδαφός της 
με τους Κούρδους, βάλλεται 
από την τρομοκρατία στον 
πυρήνα του κράτους της, 
απώλεσε το στοίχημα της 
Συρίας, έχασε έδαφος στο 
σουνιτικό τμήμα του Ιράκ, 
βλέπει να ενισχύεται η επιρ-

ροή της Περσίας, ενισχύθηκε στρατιωτικά 
η ρωσική παρουσία στον Καύκασο, όταν οι 
οικονομικοί δείκτες της δεν είναι πια αυτοί 
που ήταν. Συμπέρασμα, οι τουρκικοί βρυ-
χηθμοί στο Αιγαίο αποτελούν εξωτερίκευ-
ση των σοβαρών εσωτερικών και διεθνών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Η κατά-
σταση απαιτεί ψυχραιμία, σοφία και απο-
τελεσματικότητα. Όχι φιγουρατζίδικους 
ελιγμούς και στρατιωτικο-διπλωματικά 
καραγκιοζιλίκια.
Εν μέσω υλοποίησης της πρόθεσης του 
Μαξίμου να πολιτικοποιήσει δραματοποι-
ώντας μία δήθεν σκληρή διαπραγμάτευση 
με τους εταίρους, αν και όλα έχουν συμ-
φωνηθεί εκτός από το ντεκόρ που θα ε-
πιτρέψει στους ημεδαπούς να κερδίσουν 
κάποιες εντυπώσεις από τους κουτόφρα-
γκους δανειστές, η αμπελοφιλοσοφική γυ-
μναστική της Προεδρίας της Δημοκρατίας 
σε συνάρτηση με τη μιλιταριστική αισθη-
τική που επιδεικνύει το Υπουργείο Άμυνας 
αποτελούν κακά σημάδια ως προς τη σο-
βαρότητα διαχείρισης των υπαρκτών προ-
βλημάτων. Σε άλλες συνθήκες πιθανώς 
και η κατάσταση να ήταν διασκεδαστική.  
Δυστυχώς η συγκυρία δεν επιτρέπει ούτε 
διαχείριση της ιλαρότητας ούτε ανάδειξη 
του στοιχείου της κωμωδίας.  A
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¦
ριν από 2 χρόνια έλαβα µία κασέτα 
και µετά από λίγο µία ακόµη. Ήταν η 
αρχή για να ανακαλύψω την ετικέτα/
οµάδα/παρέα/κολεκτίβα «Φυτίνη», 
που αυτοπροσδιορίζεται ως «η 
πρώτη queer µουσική ετικέτα στην 
Ελλάδα». Έκτοτε παρακολουθώ τις 
κυκλοφορίες της (που ανεβαίνουν 

δωρεάν στο ίντερνετ), ακούω τις ενδιαφέρουσες 
µουσικές της και απολαµβάνω την αισθητική της 
ποικιλοµορφία, το χιούµορ και τον αυτοσαρκασµό 
της, τις απόψεις για διάφορα θέµατα. Σε µερικές 
ηµέρες η Φυτίνη οργανώνει για δεύτερη χρονιά 
το φεστιβάλ Sound Acts στο Κέντρο Ελέγχου Τη-
λεοράσεων από 5 ως 8 Μαΐου, µε τη συµµετοχή 35 
καλλιτεχνών από την Ελλάδα και τον κόσµο. Αυτή 
η µουσική, καλλιτεχνική, αισθητική και πολυδιά-
στατη δράση είναι η αφορµή για να τους ρωτήσω 
πράγµατα που πάντα ήθελα. Εκ µέρους της Φυτί-
νης και του Sound Acts, απαντάει ο Filtig.

Η Φυτίνη είναι µία «queer ετικέτα», που σηµαί-
νει πως υπάρχει queer µουσική; Αυτό είναι αρ-
κετά µεγάλο θέµα που ανοίγεις. Μάλιστα σχετικά 
µ’ αυτό κάναµε και µια παρουσίαση στο Λονδίνο 
πρόπερσι σε ένα συνέδριο για τη σχέση sound 
art και φεµινισµού/ακτιβισµού. Αν τα πάρουµε µε 
τη σειρά, κατ’ αρχήν ήταν σηµαντικό για µας να 
σπάσει λίγο η αντρίλα από άποψη συµµετοχική, 
δηλαδή ήταν κεντρικό να έχουµε στο label πολλές 
γυναίκες και gay κόσµο, αλλά και οι ίδιες οι θεµατι-
κές να έχουν να κάνουν µε πολιτικές του σώµατος. 
Είµαστε πολύ χαρούµενες που και στο label, αλλά 
ακόµα περισσότερο και στο Sound Acts φέτος 
έχουµε εξαιρετικά ποικίλες ταυτότητες, πράγµα 
που δεν είναι καθόλου συχνό στην Ελλάδα, ούτε 
ακόµα και στους χώρους της πειραµατικής µουσι-
κής. Από κει και πέρα, δεν θα ονοµάζαµε το label 
αµειγώς φεµινιστικό ή LGBT, επιλέξαµε το queer 
γιατί είναι µια πολύ πιο ανοιχτή ατζέντα, κάτι που 
έχει να κάνει µε το περίεργο, το ιδιαίτερο, το ασυ-
νήθιστο. Οπότε για µας η λέξη queer έχει σαφώς 
να κάνει και µε τη φόρµα, πιστεύουµε πως η queer 
µουσική –αν υπάρχει κάτι τέτοιο– «οφείλει» να 
είναι µε κάποιο τρόπο παραβατική και στη φόρµα, 
στην αισθητική της. Υπάρχει πολύ λίγη βιβλιο-
γραφία διεθνώς για το τι θα µπορούσε να είναι 
η «queer µουσική», οπότε το βρίσκουµε κι εµείς 
στην πορεία. Συγχρόνως ένας φίλος µας ξεκινάει 
και το πρώτο διδακτορικό πάνω στη µουσική και 
το queer στην Ελλάδα, οπότε σύντοµα θα έχουµε 
και ακαδηµαϊκές τοποθετήσεις και θα µπορούµε 
να σου απαντήσουµε µε πιο πολλές λεπτοµέρειες.

Θα κλείνατε την πόρτα σε οτιδήποτε µουσικά 
ενδιαφέρον ξεφεύγει από αυτή την προϋπό-
θεση; Η ταυτοτική προϋπόθεση, αν την εννοείς 
µε την έννοια του σεξουαλικού προσανατο-
λισµού, δεν είναι καθόλου κλειστή στην περί-
πτωση της Φυτίνης και του Sound Acts. Έχουµε 
µια σειρά από πρότζεκτς που δεν σχετίζονται 
αµειγώς µε τις ταυτότητες της σεξουαλικότητας 
και του φύλου. Αλλά το σηµαντικό για µας είναι 
να πάµε πέρα από ιδέες της µουσικής ως αφηρη-
µένης γλώσσας και να δούµε σε κάθε περίπτωση 
ποιος/α είναι αυτός που κάνει τι και να κοιτάξου-
µε το performativity πίσω από ένα µουσικό ακτ. 
Επίσης αν και έχουµε κυκλοφορήσει και µουσικά 
πολύ δύσβατα έργα, µισούµε τη σοβαροφάνεια 
και ανόητους διαχωρισµούς υψηλής και χαµηλής 
κουλτούρας, οπότε µας ενδιαφέρει πολύ και το 
trash, η ποπ, το camp. Ηχητικά µας αρέσει το 
DIY και το messthetics και είµαστε ανοιχτοί να 
κυκλοφορήσουµε δουλειές που τα υπόλοιπα 
ελληνικά indie labels δεν τολµούν, οπότε έχου-
µε ένα κάλεσµα για demos, αλλά δεν είναι πως 
υπάρχουν και τόσο πολλά σε αυτή τη γραµµή. 
Πριν τη Φυτίνη µάς άρεσαν οι ∆ηµοσιοϋπαλλη-
λικό Ρετιρέ, ο Άγγελος Κυρίου, οι Lost Bodies, το 
Fruto5, τα κολλάζ του Μιχάλη Σιγανίδη, η mid-
80s Λένα Πλάτωνος φυσικά, αλλά γενικά το ελ-
ληνικό underground δεν έχει πολύ performative 
DIY καταστάσεις. Είναι κυρίως είτε εύπεπτο 
indie µε άγνοια της ευπεπτότητάς του, είτε πολύ 
πειραµατικό, κάποιες φορές ενδιαφέρον, αλλά 
τελείως σοβαρό και κάπως pretentious. Η επι-
στροφή στο minimal-wave είναι λίγο… πώς να 

το πούµε, λίγο επιστροφή, οπότε δεν ασχολούµαστε 
και πολύ. ∆εν κλείνουµε σίγουρα πόρτες, πάντως, και 
το συνεργατικό µάς ενδιαφέρει πάρα πολύ. Άλλωστε η 
φάση µας είναι πάνω απ’ όλα µια οµάδα. Αλλά δεν είναι 
πως έχουµε και ένα κάρο σχετικά προπόζαλς, να µην 
ξέρουµε τι να πρωτοδιαλέξουµε, κι ούτε ότι συχνά βλέ-
πουµε πράγµατα ζηλευτά τριγύρω. Οk, η Ελλάδα είναι 
και µικρή χώρα, πόσα ενδιαφέροντα πράγµατα να υ-
πάρχουν, ας είµαστε ρεαλιστές. Τώρα τελευταία, ο The 
Boy έχει κάνει µια πολύ καλή προσπάθεια να γενεαλο-
γήσει το σύγχρονο ελληνικό underground µε άρθρα και 
φεστιβάλ, οπότε απ’ αυτό σίγουρα θα προκύψουν νέες 
σκηνές, δικτυώσεις και ελπίζουµε και ένα ενδιαφέρον 
αντι-κοινό που θα καταλάβει πως δεν είναι και τίποτα 
underground το να πηγαίνεις στο Plissken [2015 lineup 
> 57 στα 65 acts: άντρες, τα συµπεράσµατα δικά σας]. 

Είστε µία «κλειστή» καλλιτεχνική κοινότητα; Και ναι 
και όχι, θα έλεγε κανείς. Το όχι έχει να κάνει µε το ότι µας 
ενδιαφέρουν, όπως είπαµε, πολύ οι συνεργασίες. Το 
Sound Acts είχε ανοιχτό κάλεσµα για προτάσεις και θα 
φιλοξενήσει 35 καλλιτέχνες από 12 διαφορετικές χώ-
ρες, οπότε δεν το λες και κλειστό! Αλλά συγχρόνως µας 
ενδιαφέρουν και πολιτικές της queer και φεµινιστικής 
κοινότητας, δηλαδή να φτιάχνουµε safe spaces και να εί-
µαστε βέβαιοι µε έναν τρόπο για το πολιτικό background 
κάποιου πριν συνεργαστούµε µαζί του. Επίσης κάνουµε 
πολλά πράγµατα που µοιάζουν οικογενειακά: τραγου-
δάµε και παίρνουµε µέρος ο ένας στο έργο της άλλης, 
φτιάχνουµε συχνά συλλογές µε όλα τα ακτς της Φυτίνης 
µαζί και ενίοτε στήνουµε οµηρικούς καυγάδες απ’ τους 
οποίους ελπίζουµε ότι βγαίνουµε καλύτερες αν και ολί-
γον τι ξεµαλλιασµένες.  

Επιµένετε στη δωρεάν διανοµή µουσικής και µόνο 
µέσω ίντερνετ, χωρίς δηλαδή να υπάρχει «φυσικό 
προϊόν» (δίσκος, cd, κασέτα, κλπ.). Ποια είναι η σκέ-
ψη πίσω απ’ αυτό; ∆εν τοποθετούµαστε όλοι µε τον 
ίδιο τρόπο, κάποιες από µας αγαπούν και τα φυσικά, 
συλλέγουν δίσκους κλπ. Και έχουµε και κάποιες φυσικές 
κυκλοφορίες. Το σηµαντικό κι αυτό που είχαµε αποφα-
σίσει από την αρχή είναι πως όλες οι κυκλοφορίες θα 
διατίθενται χωρίς αντίτιµο. Αυτή ήταν µια πολιτική από-
φαση, σ’ αυτό µας έχουν επηρεάσει οι DIY και αντιεµπο-
ρευµατικές σκηνές, όπως και η κουλτούρα του ίντερνετ: 
θέλουµε γενικά η µουσική να κινείται. Και το bandcamp, 
που επιτρέπει να κατεβάζεις σε άριστη ποιότητα, µας 
έχει διευκολύνει σ’ αυτό. Από κει και πέρα, το φυσικό που 
λες έχει κι αυτό τη χάρη του, αλλά είναι και ακριβό στην 
παραγωγή, όποτε µας παίρνει και θέλει και το άτοµο του 
οποίου η µουσική βγαίνει, το κάνουµε, αλλά γενικά είναι 
δύσκολο κάπως. Σίγουρα δε θα βγάζαµε πάντως µόνο το 
φυσικό, αυτό έχει ένα φετιχισµό του σπάνιου που ταξικά 
δεν τον στηρίζουµε καθόλου.

Βλέπω πως και στο φεστιβάλ αρνείστε τους χορη-
γούς και θέλετε να διατηρήσετε µία ανεξαρτησία και 
µία απόσταση από τη συνήθη πρακτική (σπόνσορες, 
διαφηµίσεις, οικονοµικές συναλλαγές), ενώ και η 
είσοδος είναι δωρεάν. Γιατί; Επίσης όταν ξεκινήσαµε 
το φεστιβάλ πέρσι είχαµε πει πως θέλουµε σίγουρα η εί-
σοδος να είναι ελεύθερη και να µαζευτούν χρήµατα από 
συνεισφορές, γιατί θέλαµε να µπορεί να έρθει κόσµος, 
ειδικά νέοι άνθρωποι που τώρα οικονοµικά είναι ψιλοχά-
λια. Στο κοµµάτι των διαφηµίσεων κ.λπ., επίσης είπαµε 
πως και πολιτικά αλλά και αισθητικά δεν µας αρέσει αυτό 
µε τα logo κάτω από την αφίσα, οπότε καλύτερα ανε-
ξάρτητοι τελείως. ∆εν ήµασταν κλειστοί σε περιπτώσεις 
επιχορήγησης από φορείς, αλλά να βρεις κρατικές επι-
χορηγήσεις είναι αστείο και µόνο σαν σκέψη και κάποια 
ιδρύµατα που απευθυνθήκαµε δεν ενδιαφέρονταν και 
δεν µας απαντούσαν καν σε µέιλ. Είναι κάπως έτσι τα 
πράγµατα στην Ελλάδα, όλοι το ξέρουν, µόνο οι φίρµες ή 
τα άτοµα µε κονέ παίρνουν επιχορηγήσεις. Πάντως ένα 
κοµµάτι του Sound Acts γίνεται στον καινούργιο χώρο 
Athens Museum of Queer Arts, ένα χώρο αδερφικό µε 
το φεστιβάλ και το label, ο οποίος στηρίζεται από ένα 
πρόγραµµα του Goethe Institut της Θεσσαλονίκης. Επί-
σης είµαστε ένα από τα πρώτα events στην Ελλάδα που 
δοκιµάζουµε και το crowd-funding. 

Βλέπω κατά καιρούς αναρτήσεις της Φυτίνης µε 
µουσικά σύνολα, τίτλους δίσκων ή απόψεις που 
κρύβουν χιούµορ και σαρκασµό σε σχέση µε την 
πραγµατικότητα. Είναι ο τρόπος σας να αντιδράτε 
σε όσα συµβαίνουν γύρω µας; Η συνεργάτις µας 
Λουίζα ∆ολόξα σε µια παλαιότερη συζήτηση σχετικά 
µε τη Φυτίνη και το χιούµορ είχε παρουσιάσει τους διά-
φορους τρόπους που το γέλιο µπροστά στην κυρίαρχη 
κανονικότητα αποτελεί ιστορικά ένα ισχυρό φεµινι-

στικό εργαλείο. Αντίθετα µε το στερεότυπο που θέλει 
τις φεµινίστριες σοβαρές και αγέλαστες,  φεµινίστριες 
φιλόσοφοι όπως η Hélène Cixous, η Luce Irigaray και 
ο Jack Halberstam βάζουν στο κέντρο της ανάλυση-
ής τους την υπονοµευτική δυνατότητα του γέλιου. 
Η Cixous, στο «Γέλιο της Μέδουσας» καταδεικνύει 
τους τρόπους που το χιούµορ µπορεί να σπάει τους 
δεσµούς της αρρενωπής κυριαρχίας δηµιουργώντας 
ένα νέο σύµπαν έµφυλων δυνατοτήτων. Σε κάποιες απ’ 
τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές του ιστορικού ντοκι-
µαντέρ «Paris Is Burning», drag queens στη Νεα Υόρκη 
των 80s απαντάνε στο καγκούρικο στρέιτ κράξιµο που 
δέχονται στο δρόµο µε τον πιο βιτριολικό camp τρόπο 
και οι απαντήσεις τους είναι τόσο αποστοµωτικά υπέ-
ροχες που ακόµη και το οµοφοβικό πλήθος δεν µπορεί 
παρά να κάνει ένα βήµα πίσω. Βλέπουµε δηλαδή ότι 
οι queer υποκουλτούρες συχνά έχουν επιβιώσει µέσα 
από αυτές τις στρατηγικές του επιθετικού γέλιου απέ-
ναντι στο κυρίαρχο. 

Οι συνθήκες που ζούµε προσφέρονται για δηµιουρ-
γία; Γενικά στεκόµαστε κριτικά απέναντι στο αφήγηµα 
της ελληνικής καλλιτεχνικής αναγέννησης εν µέσω 
κρίσης. Έχει µια απλοϊκότητα και αν θες µια αντιδρα-
στικότητα αυτή η προσκόλληση στη δηµιουργικότητα 
της κακουχίας. Σ’ αυτό το κλίµα αναρωτιέται κανείς 
πως µπορεί για παράδειγµα να διαβαστεί το µότο της 
Documenta “learning from Athens”. Ποια τελικά είναι 
αυτή η µυστική γνώση που παράγεται τη στιγµή της 
εξαθλίωσης και της απελπισίας; Όµως για να είµαστε 
δίκαιες φέτος λάβαµε έναν εξωφρενικό αριθµό αιτή-
σεων συµµετοχής για το Sound Acts απ’όλον τον κόσµο 
και αυτό έχει σαφέστατα να κάνει µε το hype της Αθή-
νας ως επικέντρου πολιτιστικής παραγωγής. Μπορεί 
τελικά, η ιδέα της «δηµιουργικότητας της κρίσης» να 
λειτουργεί σε κάποιες περιπτώσεις ως αυτοεκπληρού-
µενη προφητεία και να επιταχύνει διαδικασίες. 

Η σύγκρουση καλλιτεχνών, Υπουργείου Πολιτισµού 
και Γιαν Φαµπρ σας απασχόλησε; Κάναµε πολλές 
συζητήσεις γύρω απ’ αυτό. Μας φάνηκε όλο λίγο µπλιαχ 
κάπως, και η αντίδραση των θεατρανθρώπων (btw θε-
ατράνθρωπος αρκετά απαίσια λέξη), αλλά και ο τρόπος 
µε τον οποίο ενδεχοµένως ήταν κάπως πολιτισµικά 
καπάκωµα αυτό που πρότεινε ο Γιαν Φαµπρ – αν και µάλ-
λον θα δοκίµαζε πιο risky πράγµατα στο φεστιβάλ. Το 
ντουέτο ΦΥΤΑ έκανε και ένα online petition να αναλάβει 
το Φεστιβαλ Αθηνών και Επιδαύρου, το οποίο µάλιστα 
έκαναν share διάφοροι επώνυµοι των τεχνών στην Ελ-
λάδα, µεταξύ των οποίων και η συνεργάτιδα της Athens 
Voice, Marina Fokidis, αλλά το υπουργείο πήγε για κάτι 
πιο ασφαλές. Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν δεν θα δού-
µε τίποτα εκτός των συνηθισµένων πλαισίων φέτος.

Υπάρχουν στόχοι και σχέδια στη Φυτίνη; Η Φυτίνη ό-
ταν πρωτοξεκίνησε είχαµε πει πως θα είναι ένα πρότζεκτ 
που θα διαρκέσει δύο χρόνια. Αυτό το µήνα κλείνουµε 
όντως τα δύο χρόνια και έχουµε 25 κυκλοφορίες! Έχο-
ντας δει την εξέλιξη τόσο του τί βγαίνει µουσικά, όσο και 
τη συζήτηση γύρω από τη µουσική και την ταυτότητα, 
θεωρούµε πως έχει υπάρξει σίγουρα µια µετατόπιση του 
κοινού και άρα µε έναν τρόπο το πρότζεκτ έχει κάπως 
ολοκληρωθεί, οπότε δεν ξέρουµε αν θα κάνουµε πολλές 
ακόµα κυκλοφορίες. Θα δείξει, ανάλογα µε το τι ενδια-
φέρον υπάρχει. Αλλά το Sound Acts φέτος είναι διπλά-
σιο από πέρσι και θα µας άρεσε σίγουρα να συνεχιστεί 
και ίσως να µεγαλώσει κι άλλο. A

INFO

Πληροφορίες για τη Φυτίνη και τις κυκλοφορίες της 
στο: www.fytini.com
Το φεστιβάλ Sound Acts (www.soundacts.com) θα γίνει από 
5 ως 8 Μαίου στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων – (Κύπρου 
91Α & Σικίνου 35Α, Κυψέλη) - µε ελεύθερη είσοδο και µε την 
συµµετοχή 35 καλλιτεχνών: Aimée Lê / Akoo-o Collective / 
Alyssa Moxley / Άννα Μαρία-Κάντα / Αναστάσης Γερµανίδης 
/ Aris Powerboy / Βασιλεία Στυλιανίδου / Bettina Köster / 
Charles Céleste Hutchins / Γεωργία Καρύδη / Diego Orihuela 
/ Eve Libertine & Charles Webber / ΦΥΤΑ / Heidi Hörsturz / 
Holly Ingleton & Cathy Lane / Istanbul Queer Art Collective / 
Jennifer Torrence / Johnny Pavlatos / Κασσιανή Κάππελου 
/ Maria Papadomanolaki / Natasha Lall / Neele Hülcker / 
Nicola Woodham / Nicephor Herrantes / Νικόλαος Βούρ-
δουλας & Λουίζα ∆ολόξα /Pauline Boudry & Renate Lorenz / 
Pêdra Costa / Peter Cant and Krzysztof Honowski / Quimera 
Rosa / Robin Buckley / Radio Opera / Σοφία Μπέµπεζα / Tim 
Lienhard presents «One Zero One» / Τριτοτέταρτες / Χαρά-
λαµπος Γωγιός / Zillah Minx presents «She’s a Punk Rocker”

»¹° ¼ËÆ¹Á¸ ¡¹° Á° Æ¸Á °ºÃËª
Μουσική και καλλιτεχνική δραστηριότητα επιπέδου από µία οµάδα που εδώ και 
δύο χρόνια δίνει χώρο έκφρασης σε µουσικούς που προσδιορίζονται (και) από 
τον όρο: queer.   Του ΜΑΚΗ ΜΗΛΑΤΟΥ
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¦
ριν από 2 χρόνια έλαβα µία κασέτα 
και µετά από λίγο µία ακόµη. Ήταν η 
αρχή για να ανακαλύψω την ετικέτα/
οµάδα/παρέα/κολεκτίβα «Φυτίνη», 
που αυτοπροσδιορίζεται ως «η 
πρώτη queer µουσική ετικέτα στην 
Ελλάδα». Έκτοτε παρακολουθώ τις 
κυκλοφορίες της (που ανεβαίνουν 

δωρεάν στο ίντερνετ), ακούω τις ενδιαφέρουσες 
µουσικές της και απολαµβάνω την αισθητική της 
ποικιλοµορφία, το χιούµορ και τον αυτοσαρκασµό 
της, τις απόψεις για διάφορα θέµατα. Σε µερικές 
ηµέρες η Φυτίνη οργανώνει για δεύτερη χρονιά 
το φεστιβάλ Sound Acts στο Κέντρο Ελέγχου Τη-
λεοράσεων από 5 ως 8 Μαΐου, µε τη συµµετοχή 35 
καλλιτεχνών από την Ελλάδα και τον κόσµο. Αυτή 
η µουσική, καλλιτεχνική, αισθητική και πολυδιά-
στατη δράση είναι η αφορµή για να τους ρωτήσω 
πράγµατα που πάντα ήθελα. Εκ µέρους της Φυτί-
νης και του Sound Acts, απαντάει ο Filtig.

Η Φυτίνη είναι µία «queer ετικέτα», που σηµαί-
νει πως υπάρχει queer µουσική; Αυτό είναι αρ-
κετά µεγάλο θέµα που ανοίγεις. Μάλιστα σχετικά 
µ’ αυτό κάναµε και µια παρουσίαση στο Λονδίνο 
πρόπερσι σε ένα συνέδριο για τη σχέση sound 
art και φεµινισµού/ακτιβισµού. Αν τα πάρουµε µε 
τη σειρά, κατ’ αρχήν ήταν σηµαντικό για µας να 
σπάσει λίγο η αντρίλα από άποψη συµµετοχική, 
δηλαδή ήταν κεντρικό να έχουµε στο label πολλές 
γυναίκες και gay κόσµο, αλλά και οι ίδιες οι θεµατι-
κές να έχουν να κάνουν µε πολιτικές του σώµατος. 
Είµαστε πολύ χαρούµενες που και στο label, αλλά 
ακόµα περισσότερο και στο Sound Acts φέτος 
έχουµε εξαιρετικά ποικίλες ταυτότητες, πράγµα 
που δεν είναι καθόλου συχνό στην Ελλάδα, ούτε 
ακόµα και στους χώρους της πειραµατικής µουσι-
κής. Από κει και πέρα, δεν θα ονοµάζαµε το label 
αµειγώς φεµινιστικό ή LGBT, επιλέξαµε το queer 
γιατί είναι µια πολύ πιο ανοιχτή ατζέντα, κάτι που 
έχει να κάνει µε το περίεργο, το ιδιαίτερο, το ασυ-
νήθιστο. Οπότε για µας η λέξη queer έχει σαφώς 
να κάνει και µε τη φόρµα, πιστεύουµε πως η queer 
µουσική –αν υπάρχει κάτι τέτοιο– «οφείλει» να 
είναι µε κάποιο τρόπο παραβατική και στη φόρµα, 
στην αισθητική της. Υπάρχει πολύ λίγη βιβλιο-
γραφία διεθνώς για το τι θα µπορούσε να είναι 
η «queer µουσική», οπότε το βρίσκουµε κι εµείς 
στην πορεία. Συγχρόνως ένας φίλος µας ξεκινάει 
και το πρώτο διδακτορικό πάνω στη µουσική και 
το queer στην Ελλάδα, οπότε σύντοµα θα έχουµε 
και ακαδηµαϊκές τοποθετήσεις και θα µπορούµε 
να σου απαντήσουµε µε πιο πολλές λεπτοµέρειες.

Θα κλείνατε την πόρτα σε οτιδήποτε µουσικά 
ενδιαφέρον ξεφεύγει από αυτή την προϋπό-
θεση; Η ταυτοτική προϋπόθεση, αν την εννοείς 
µε την έννοια του σεξουαλικού προσανατο-
λισµού, δεν είναι καθόλου κλειστή στην περί-
πτωση της Φυτίνης και του Sound Acts. Έχουµε 
µια σειρά από πρότζεκτς που δεν σχετίζονται 
αµειγώς µε τις ταυτότητες της σεξουαλικότητας 
και του φύλου. Αλλά το σηµαντικό για µας είναι 
να πάµε πέρα από ιδέες της µουσικής ως αφηρη-
µένης γλώσσας και να δούµε σε κάθε περίπτωση 
ποιος/α είναι αυτός που κάνει τι και να κοιτάξου-
µε το performativity πίσω από ένα µουσικό ακτ. 
Επίσης αν και έχουµε κυκλοφορήσει και µουσικά 
πολύ δύσβατα έργα, µισούµε τη σοβαροφάνεια 
και ανόητους διαχωρισµούς υψηλής και χαµηλής 
κουλτούρας, οπότε µας ενδιαφέρει πολύ και το 
trash, η ποπ, το camp. Ηχητικά µας αρέσει το 
DIY και το messthetics και είµαστε ανοιχτοί να 
κυκλοφορήσουµε δουλειές που τα υπόλοιπα 
ελληνικά indie labels δεν τολµούν, οπότε έχου-
µε ένα κάλεσµα για demos, αλλά δεν είναι πως 
υπάρχουν και τόσο πολλά σε αυτή τη γραµµή. 
Πριν τη Φυτίνη µάς άρεσαν οι ∆ηµοσιοϋπαλλη-
λικό Ρετιρέ, ο Άγγελος Κυρίου, οι Lost Bodies, το 
Fruto5, τα κολλάζ του Μιχάλη Σιγανίδη, η mid-
80s Λένα Πλάτωνος φυσικά, αλλά γενικά το ελ-
ληνικό underground δεν έχει πολύ performative 
DIY καταστάσεις. Είναι κυρίως είτε εύπεπτο 
indie µε άγνοια της ευπεπτότητάς του, είτε πολύ 
πειραµατικό, κάποιες φορές ενδιαφέρον, αλλά 
τελείως σοβαρό και κάπως pretentious. Η επι-
στροφή στο minimal-wave είναι λίγο… πώς να 

το πούµε, λίγο επιστροφή, οπότε δεν ασχολούµαστε 
και πολύ. ∆εν κλείνουµε σίγουρα πόρτες, πάντως, και 
το συνεργατικό µάς ενδιαφέρει πάρα πολύ. Άλλωστε η 
φάση µας είναι πάνω απ’ όλα µια οµάδα. Αλλά δεν είναι 
πως έχουµε και ένα κάρο σχετικά προπόζαλς, να µην 
ξέρουµε τι να πρωτοδιαλέξουµε, κι ούτε ότι συχνά βλέ-
πουµε πράγµατα ζηλευτά τριγύρω. Οk, η Ελλάδα είναι 
και µικρή χώρα, πόσα ενδιαφέροντα πράγµατα να υ-
πάρχουν, ας είµαστε ρεαλιστές. Τώρα τελευταία, ο The 
Boy έχει κάνει µια πολύ καλή προσπάθεια να γενεαλο-
γήσει το σύγχρονο ελληνικό underground µε άρθρα και 
φεστιβάλ, οπότε απ’ αυτό σίγουρα θα προκύψουν νέες 
σκηνές, δικτυώσεις και ελπίζουµε και ένα ενδιαφέρον 
αντι-κοινό που θα καταλάβει πως δεν είναι και τίποτα 
underground το να πηγαίνεις στο Plissken [2015 lineup 
> 57 στα 65 acts: άντρες, τα συµπεράσµατα δικά σας]. 

Είστε µία «κλειστή» καλλιτεχνική κοινότητα; Και ναι 
και όχι, θα έλεγε κανείς. Το όχι έχει να κάνει µε το ότι µας 
ενδιαφέρουν, όπως είπαµε, πολύ οι συνεργασίες. Το 
Sound Acts είχε ανοιχτό κάλεσµα για προτάσεις και θα 
φιλοξενήσει 35 καλλιτέχνες από 12 διαφορετικές χώ-
ρες, οπότε δεν το λες και κλειστό! Αλλά συγχρόνως µας 
ενδιαφέρουν και πολιτικές της queer και φεµινιστικής 
κοινότητας, δηλαδή να φτιάχνουµε safe spaces και να εί-
µαστε βέβαιοι µε έναν τρόπο για το πολιτικό background 
κάποιου πριν συνεργαστούµε µαζί του. Επίσης κάνουµε 
πολλά πράγµατα που µοιάζουν οικογενειακά: τραγου-
δάµε και παίρνουµε µέρος ο ένας στο έργο της άλλης, 
φτιάχνουµε συχνά συλλογές µε όλα τα ακτς της Φυτίνης 
µαζί και ενίοτε στήνουµε οµηρικούς καυγάδες απ’ τους 
οποίους ελπίζουµε ότι βγαίνουµε καλύτερες αν και ολί-
γον τι ξεµαλλιασµένες.  

Επιµένετε στη δωρεάν διανοµή µουσικής και µόνο 
µέσω ίντερνετ, χωρίς δηλαδή να υπάρχει «φυσικό 
προϊόν» (δίσκος, cd, κασέτα, κλπ.). Ποια είναι η σκέ-
ψη πίσω απ’ αυτό; ∆εν τοποθετούµαστε όλοι µε τον 
ίδιο τρόπο, κάποιες από µας αγαπούν και τα φυσικά, 
συλλέγουν δίσκους κλπ. Και έχουµε και κάποιες φυσικές 
κυκλοφορίες. Το σηµαντικό κι αυτό που είχαµε αποφα-
σίσει από την αρχή είναι πως όλες οι κυκλοφορίες θα 
διατίθενται χωρίς αντίτιµο. Αυτή ήταν µια πολιτική από-
φαση, σ’ αυτό µας έχουν επηρεάσει οι DIY και αντιεµπο-
ρευµατικές σκηνές, όπως και η κουλτούρα του ίντερνετ: 
θέλουµε γενικά η µουσική να κινείται. Και το bandcamp, 
που επιτρέπει να κατεβάζεις σε άριστη ποιότητα, µας 
έχει διευκολύνει σ’ αυτό. Από κει και πέρα, το φυσικό που 
λες έχει κι αυτό τη χάρη του, αλλά είναι και ακριβό στην 
παραγωγή, όποτε µας παίρνει και θέλει και το άτοµο του 
οποίου η µουσική βγαίνει, το κάνουµε, αλλά γενικά είναι 
δύσκολο κάπως. Σίγουρα δε θα βγάζαµε πάντως µόνο το 
φυσικό, αυτό έχει ένα φετιχισµό του σπάνιου που ταξικά 
δεν τον στηρίζουµε καθόλου.

Βλέπω πως και στο φεστιβάλ αρνείστε τους χορη-
γούς και θέλετε να διατηρήσετε µία ανεξαρτησία και 
µία απόσταση από τη συνήθη πρακτική (σπόνσορες, 
διαφηµίσεις, οικονοµικές συναλλαγές), ενώ και η 
είσοδος είναι δωρεάν. Γιατί; Επίσης όταν ξεκινήσαµε 
το φεστιβάλ πέρσι είχαµε πει πως θέλουµε σίγουρα η εί-
σοδος να είναι ελεύθερη και να µαζευτούν χρήµατα από 
συνεισφορές, γιατί θέλαµε να µπορεί να έρθει κόσµος, 
ειδικά νέοι άνθρωποι που τώρα οικονοµικά είναι ψιλοχά-
λια. Στο κοµµάτι των διαφηµίσεων κ.λπ., επίσης είπαµε 
πως και πολιτικά αλλά και αισθητικά δεν µας αρέσει αυτό 
µε τα logo κάτω από την αφίσα, οπότε καλύτερα ανε-
ξάρτητοι τελείως. ∆εν ήµασταν κλειστοί σε περιπτώσεις 
επιχορήγησης από φορείς, αλλά να βρεις κρατικές επι-
χορηγήσεις είναι αστείο και µόνο σαν σκέψη και κάποια 
ιδρύµατα που απευθυνθήκαµε δεν ενδιαφέρονταν και 
δεν µας απαντούσαν καν σε µέιλ. Είναι κάπως έτσι τα 
πράγµατα στην Ελλάδα, όλοι το ξέρουν, µόνο οι φίρµες ή 
τα άτοµα µε κονέ παίρνουν επιχορηγήσεις. Πάντως ένα 
κοµµάτι του Sound Acts γίνεται στον καινούργιο χώρο 
Athens Museum of Queer Arts, ένα χώρο αδερφικό µε 
το φεστιβάλ και το label, ο οποίος στηρίζεται από ένα 
πρόγραµµα του Goethe Institut της Θεσσαλονίκης. Επί-
σης είµαστε ένα από τα πρώτα events στην Ελλάδα που 
δοκιµάζουµε και το crowd-funding. 

Βλέπω κατά καιρούς αναρτήσεις της Φυτίνης µε 
µουσικά σύνολα, τίτλους δίσκων ή απόψεις που 
κρύβουν χιούµορ και σαρκασµό σε σχέση µε την 
πραγµατικότητα. Είναι ο τρόπος σας να αντιδράτε 
σε όσα συµβαίνουν γύρω µας; Η συνεργάτις µας 
Λουίζα ∆ολόξα σε µια παλαιότερη συζήτηση σχετικά 
µε τη Φυτίνη και το χιούµορ είχε παρουσιάσει τους διά-
φορους τρόπους που το γέλιο µπροστά στην κυρίαρχη 
κανονικότητα αποτελεί ιστορικά ένα ισχυρό φεµινι-

στικό εργαλείο. Αντίθετα µε το στερεότυπο που θέλει 
τις φεµινίστριες σοβαρές και αγέλαστες,  φεµινίστριες 
φιλόσοφοι όπως η Hélène Cixous, η Luce Irigaray και 
ο Jack Halberstam βάζουν στο κέντρο της ανάλυση-
ής τους την υπονοµευτική δυνατότητα του γέλιου. 
Η Cixous, στο «Γέλιο της Μέδουσας» καταδεικνύει 
τους τρόπους που το χιούµορ µπορεί να σπάει τους 
δεσµούς της αρρενωπής κυριαρχίας δηµιουργώντας 
ένα νέο σύµπαν έµφυλων δυνατοτήτων. Σε κάποιες απ’ 
τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές του ιστορικού ντοκι-
µαντέρ «Paris Is Burning», drag queens στη Νεα Υόρκη 
των 80s απαντάνε στο καγκούρικο στρέιτ κράξιµο που 
δέχονται στο δρόµο µε τον πιο βιτριολικό camp τρόπο 
και οι απαντήσεις τους είναι τόσο αποστοµωτικά υπέ-
ροχες που ακόµη και το οµοφοβικό πλήθος δεν µπορεί 
παρά να κάνει ένα βήµα πίσω. Βλέπουµε δηλαδή ότι 
οι queer υποκουλτούρες συχνά έχουν επιβιώσει µέσα 
από αυτές τις στρατηγικές του επιθετικού γέλιου απέ-
ναντι στο κυρίαρχο. 

Οι συνθήκες που ζούµε προσφέρονται για δηµιουρ-
γία; Γενικά στεκόµαστε κριτικά απέναντι στο αφήγηµα 
της ελληνικής καλλιτεχνικής αναγέννησης εν µέσω 
κρίσης. Έχει µια απλοϊκότητα και αν θες µια αντιδρα-
στικότητα αυτή η προσκόλληση στη δηµιουργικότητα 
της κακουχίας. Σ’ αυτό το κλίµα αναρωτιέται κανείς 
πως µπορεί για παράδειγµα να διαβαστεί το µότο της 
Documenta “learning from Athens”. Ποια τελικά είναι 
αυτή η µυστική γνώση που παράγεται τη στιγµή της 
εξαθλίωσης και της απελπισίας; Όµως για να είµαστε 
δίκαιες φέτος λάβαµε έναν εξωφρενικό αριθµό αιτή-
σεων συµµετοχής για το Sound Acts απ’όλον τον κόσµο 
και αυτό έχει σαφέστατα να κάνει µε το hype της Αθή-
νας ως επικέντρου πολιτιστικής παραγωγής. Μπορεί 
τελικά, η ιδέα της «δηµιουργικότητας της κρίσης» να 
λειτουργεί σε κάποιες περιπτώσεις ως αυτοεκπληρού-
µενη προφητεία και να επιταχύνει διαδικασίες. 

Η σύγκρουση καλλιτεχνών, Υπουργείου Πολιτισµού 
και Γιαν Φαµπρ σας απασχόλησε; Κάναµε πολλές 
συζητήσεις γύρω απ’ αυτό. Μας φάνηκε όλο λίγο µπλιαχ 
κάπως, και η αντίδραση των θεατρανθρώπων (btw θε-
ατράνθρωπος αρκετά απαίσια λέξη), αλλά και ο τρόπος 
µε τον οποίο ενδεχοµένως ήταν κάπως πολιτισµικά 
καπάκωµα αυτό που πρότεινε ο Γιαν Φαµπρ – αν και µάλ-
λον θα δοκίµαζε πιο risky πράγµατα στο φεστιβάλ. Το 
ντουέτο ΦΥΤΑ έκανε και ένα online petition να αναλάβει 
το Φεστιβαλ Αθηνών και Επιδαύρου, το οποίο µάλιστα 
έκαναν share διάφοροι επώνυµοι των τεχνών στην Ελ-
λάδα, µεταξύ των οποίων και η συνεργάτιδα της Athens 
Voice, Marina Fokidis, αλλά το υπουργείο πήγε για κάτι 
πιο ασφαλές. Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν δεν θα δού-
µε τίποτα εκτός των συνηθισµένων πλαισίων φέτος.

Υπάρχουν στόχοι και σχέδια στη Φυτίνη; Η Φυτίνη ό-
ταν πρωτοξεκίνησε είχαµε πει πως θα είναι ένα πρότζεκτ 
που θα διαρκέσει δύο χρόνια. Αυτό το µήνα κλείνουµε 
όντως τα δύο χρόνια και έχουµε 25 κυκλοφορίες! Έχο-
ντας δει την εξέλιξη τόσο του τί βγαίνει µουσικά, όσο και 
τη συζήτηση γύρω από τη µουσική και την ταυτότητα, 
θεωρούµε πως έχει υπάρξει σίγουρα µια µετατόπιση του 
κοινού και άρα µε έναν τρόπο το πρότζεκτ έχει κάπως 
ολοκληρωθεί, οπότε δεν ξέρουµε αν θα κάνουµε πολλές 
ακόµα κυκλοφορίες. Θα δείξει, ανάλογα µε το τι ενδια-
φέρον υπάρχει. Αλλά το Sound Acts φέτος είναι διπλά-
σιο από πέρσι και θα µας άρεσε σίγουρα να συνεχιστεί 
και ίσως να µεγαλώσει κι άλλο. A
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Πληροφορίες για τη Φυτίνη και τις κυκλοφορίες της 
στο: www.fytini.com
Το φεστιβάλ Sound Acts (www.soundacts.com) θα γίνει από 
5 ως 8 Μαίου στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων – (Κύπρου 
91Α & Σικίνου 35Α, Κυψέλη) - µε ελεύθερη είσοδο και µε την 
συµµετοχή 35 καλλιτεχνών: Aimée Lê / Akoo-o Collective / 
Alyssa Moxley / Άννα Μαρία-Κάντα / Αναστάσης Γερµανίδης 
/ Aris Powerboy / Βασιλεία Στυλιανίδου / Bettina Köster / 
Charles Céleste Hutchins / Γεωργία Καρύδη / Diego Orihuela 
/ Eve Libertine & Charles Webber / ΦΥΤΑ / Heidi Hörsturz / 
Holly Ingleton & Cathy Lane / Istanbul Queer Art Collective / 
Jennifer Torrence / Johnny Pavlatos / Κασσιανή Κάππελου 
/ Maria Papadomanolaki / Natasha Lall / Neele Hülcker / 
Nicola Woodham / Nicephor Herrantes / Νικόλαος Βούρ-
δουλας & Λουίζα ∆ολόξα /Pauline Boudry & Renate Lorenz / 
Pêdra Costa / Peter Cant and Krzysztof Honowski / Quimera 
Rosa / Robin Buckley / Radio Opera / Σοφία Μπέµπεζα / Tim 
Lienhard presents «One Zero One» / Τριτοτέταρτες / Χαρά-
λαµπος Γωγιός / Zillah Minx presents «She’s a Punk Rocker”

»¹° ¼ËÆ¹Á¸ ¡¹° Á° Æ¸Á °ºÃËª

Το Sound Acts 
γίνεται για να...

...ανοίξει µια συζήτηση 
γύρω από πολιτικές ταυτό-
τητες στο χώρο της πειρα-
µατικής µουσικής και του 
performance στην Αθήνα, 
όπου γενικά οι πολιτικές 
του φύλου παραµένουν µια 
άσκηση φυσικής άλυτη
...δώσουµε χώρο σε queer 
άτοµα να παρουσιάσουν 
τη δουλειά τους που συ-
χνά παραγκωνίζεται στο 
πατριαρχικό, ανδροκρα-
τούµενο περιβάλλον της 
αθηναϊκής πειραµατικής 
σκηνής
...περνάµε καλά κι αυτό να 
βγει και στον κόσµο κι ας 
µην είµαστε τόσο σοβαροί 
µουσικοί, θεατράνθρωποι 
και καλλιτέχνες
...συναντηθούµε µε διά-
φορες φίλες και ανθρώ-
πους από όλο τον κόσµο 
που εκτιµούµε και θα 
θέλαµε να γνωρίσουµε 
…δούµε σε πραγµατικό 
χρόνο και χώρο σχέσεις 
και δουλειές που έχουµε 
συνηθίσει να βλέπουµε 
online
...γίνουν συνοικέσια 
και ραντεβού στα τυφλά 
µεταξύ ανθρώπων που 
συµπαθούµε

Η βασική οµάδα των curators 
για το φετινό Sound Acts
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Οι πΟλλαπλΟι 
κόσμόι 
των Charles 
& ray eames 
Η έκθεση «Εames by vitra» των Τσαρλς & Ρέι Ιμς, 
ένα αλφαβητάρι για το ντιζάιν στον 20ό αιώνα

Της ΝάΝτιάς άργυροπουλου

ανάγκη
Στον 21ο αιώνα το ντιζάιν αναζητά νέες ι-

σορροπίες ανάμεσα στο «χρηστικό» και το 

«αισθητικό», την κατασκευή επίπλων και τη 

δημιουργία γλυπτών. 

Οι μορφές εργασίας που αναπτύσσει είναι 

πολυδιάστατες, ερευνητικές, εξελισσόμε-

νες, τύπου «ανοιχτού λογισμικού», και τα 

προϊόντα τους ανταποκρίνονται ευθέως, αν 

και αναπάντεχα, δημιουργικά, στην πραγμα-

τικότητα των υλικών και τις συγκεκριμένες 

απαιτήσεις της κοινωνίας των πολιτών. Στον 

20ό αιώνα ένα ζευγάρι αρχιτεκτόνων και 

ντιζάινερς προοικονόμησε πολλές από τις 

σημερινές εξελίξεις και για τέσσερις δεκαε-

τίες συγκρότησε ένα από τα πιο ενδιαφέρο-

ντα σώματα έργου αποτελούμενο από μο-

ναδικά έπιπλα, αρχιτεκτονικά πρωτότυπα, 

ερευνητικά φιλμ, πρωτοπόρες εκθέσεις και 

πολύτιμα φωτογραφικά αρχεία. Το ζευγάρι 

των Charles & Ray Eames αντιμετώπισε τον 

κόσμο με περιέργεια, φαντασία και ευθύ-

νη και συνέδεσε έτσι τα κομμάτια του σαν 

χαρακτήρες σε ένα μεγάλο αφήγημα. Στην 

εξέλιξη του αφηγήματος αυτού, στην κατα-

νόηση της διαδικασίας του ντιζάιν σύμφωνα 

με τους Eames, η έννοια της «ανάγκης» είναι 

κλειδί και η ευρηματική παιδαγωγική ο τρό-

πος καθημερινής εφαρμογής του. Η σκέψη 

και πρακτική τους, όπως έχει επιτυχώς πα-

ρατηρηθεί, είναι της φύσης των φράκταλς: 

αποσπασματική, θραυσματική αλλά συ-

γκροτημένη σε ένα σύνολο γεωμετρικών ι-

διοτήτων και σχέσεων εγγενών μηχανισμών 

μορφογένεσης. Οργανική διαδικασία όπου 

το ένα πρότζεκτ οδηγούσε απολύτως φυ-

σικά στο άλλο, διευρύνοντας, αλλάζοντας, 

εξελίσσοντας την ίδια τη φύση του ντιζάιν.

παιχνίδι
Αν το παιχνίδι βρίσκεται στη βάση κάθε δη-

μιουργίας από την αρχή του κόσμου και ειδι-

κότερα στη συγκρότηση κοινωνικών δομών 

και επιστημονικών ανακαλύψεων, οι Eames 

είναι εκείνοι που εμπέδωσαν και δημιούργη-

σαν μορφές του «παίζειν» όσο κανείς άλλος 

στο πεδίο τους, συνδέοντας το παρελθόν 

με το μέλλον, εμπλέκοντας ανθρώπους από 

πολλά δημιουργικά πεδία σε παραγωγικές 

σχέσεις και ανταλλαγές. Τα παιχνίδια τους 

συνάρπαζαν για την οικονομία με την οποία 

μετέδιδαν υψηλά νοήματα και την ευχαρί-

στηση με την οποία περιέβαλαν σημαντι-

κά μαθήματα. «Πάρε την ευχαρίστησή σου 
σοβαρά» ήταν μια από τις αρχές λειτουργί-

ας του Eames Office. Το 1973 ένας φυσικός 

επιστήμονας της IBM, o Leo Esaki, κέρδι-

σε το βραβείο Nobel. Όντας δημιουργικοί 

σύμβουλοι της IBM, οι Eames σχεδίασαν το 

δώρο με το οποίο τιμήθηκαν οι βραβευμέ-

νοι της χρονιάς εκείνης. Έφτιαξαν μια τρά-

πουλα με εικόνες σχετικές με τον Νεύτωνα 

και τις ανακαλύψεις του πάνω στο μοντέλο 

της σειράς «House of Cards» που είχαν ξεκι-

νήσει από τις αρχές της δεκαετίας του ’50. 

Με εικόνες από τον κόσμο της φύσης και 

της γνώσης και σε εκατοντάδες πιθανούς 

συσχετισμούς, η σειρά αυτή είχε γίνει εξαι-

ρετικά δημοφιλής, σε διαφορετικά μεγέθη, 

ως μοντέλο σύνθεσης του σύμπαντος και 

άσκηση πάνω στους νόμους της βαρύτητας 

και της ισορροπίας, αναπαράγεται ακόμη 

από το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέ-

ας Υόρκης και τη Vitra. 

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Charles Eames: «Τα 
παιχνίδια δεν είναι στα αλήθεια τόσο αθώα 
όσο δείχνουν. Ως κατασκευές και δράσεις, τα 
παιχνίδια είναι προοίμια σοβαρών ιδεών». Το 

1970 είχε ανοίξει σειρά ομιλιών του στο Πα-

νεπιστήμιο Harvard κατακρίνοντας την κα-

ταναλωτική μανία του αμερικάνικου κοινού, 

καλώντας το να γίνει ενεργός συμμέτοχος 

στη διαμόρφωση του υλικού πολιτισμού και 

να επαναπροσδιορίσει τις επιθυμίες του. Η 

σειρά «The new Covetables» («Τα νέα Επιθυμη-
τά»), που με χιούμορ παρουσίασε, δεν ήταν 

μια σειρά προϊόντων, αλλά μια σειρά ιδεών, 

μοντέλων σκέψης και εργαλείων πρακτικής 

εφαρμογής τους. Το νόμισμα στην επικρά-

τειά τους δεν ήταν παρά η ικανότητα καθε-

νός να διαθέτει τον εαυτό του κατά βούληση 

και προτεραιότητα.  ➋



5 - 11 ΜΑΪΟΥ 2016 A.V. 13

I N F O
6-21 Μαΐου
Εγκαίνια και ομιλίες, 
Παρασκευή 6 Μαΐου 
7 μ.μ.
(ελεύθερη είσοδος, 
οι ομιλίες θα γίνουν 
στα αγγλικά)

EL GRECO Gallery
Vitra Showroom 
Athens - Λεωφόρος 
Κηφισιάς 212, 
Χαλάνδρι, Αθήνα
Τ: +30 210 6746601-82 
info@elgrecogallery.gr
facebook: vitra athens 
www.elgrecogallery.gr

Ταινίες - δοκίμια  
Φωτογραφίες - σημειώσεις
Εξαιρετικά αναγνωρίσιμα λόγω της ευρεί-

ας κυκλοφορίας τους, τα έπιπλα των Eames 

δημιουργήθηκαν πάνω στην αρχή «Το κα-
λύτερο για τους περισσότερους με λιγότερα» 
και έκαναν επαναστατική χρήση φτηνών 

υλικών και δομικών, λειτουργικών εφαρμο-

γών. Ίσως λιγότερο γνωστό εκτός Αμερικής 

αλλά εξίσου σημαντικό είναι το έργο τους 

σε μια σειρά από φιλμικά δοκίμια που συνέ-

θεσαν γύρω από μια πληθώρα ενδιαφερό-

ντων και σε απόλυτη σχέση με την ίδια την 

ουσία της αρχιτεκτονικής (125 φιλμ μικρού 

μήκους συνολικά). Τα εξαντλητικά φωτο-

γραφικά αρχεία τους, απαραίτητα για αυ-

τούς εργαλεία στην κατανόηση της πραγ-

ματικότητας, λειτουργούν σαν σημειώσεις 

ουσίας στις οποίες ανατρέχουν για να δη-

μιουργήσουν και να τροποποιήσουν κάθε 

πρότζεκτ τους. Συμπεριλαμβάνουν σχεδόν 

ένα εκατομμύριο εικόνες οι οποίες δωρήθη-

καν από την οικογένειά τους στη Βιβλιοθήκη 

του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Είναι γνωστή η χα-

ρά που αποκόμιζε ο Charles ειδικότερα από 

τη δυνατότητα όχι μόνο να καταγράφει και 

να μελετάει αλλά και να μοιράζεται έτσι τις 

στιγμές και τα πράγματα που τον ενέπνευ-

σαν (κάτι που μπορούμε να αναγνωρίσου-

με πια στην έκρηξη των πιο δημιουργικών 

μορφών επικοινωνίας και sharing στα social 

media). Το επιλεγμένο αυτό υλικό παρουσι-

άστηκε με τον τίτλο «The Gifted Eye of Charles 
Eames» από το Eames Office και τυπώθηκε 

σε 18 αριθμημένα πορτφόλιο (LightJet print 
on Fuji Crystal archival paper).

Οι Eames στην αθήνα
Η έκθεση «Εames by vitra», πρωτοβουλία της 

εταιρείας Vitra –μόνης εγκεκριμένης παρα-

γωγού των σχεδίων Eames στην Ευρώπη και 

τη Μέση Ανατολή για πάνω από 50 χρόνια–, 

παρουσιάζει στην Αθήνα σε συνεργασία με 

την el greco gallery - Vitra Showroom Athens 

τα πιο σημαντικά κομμάτια του αρχείου των 

Charles & Ray Eames σε ένα μεγάλο αφιέρω-

μα το οποίο συμπεριλαμβάνει πρωτότυπο 

φιλμικό και φωτογραφικό υλικό. Η έκθεση 

οργανώνεται σε θεματικές ενότητες όπου 

αναδεικνύεται η τεχνολογική καινοτομία 

της κατασκευής, η βαθιά γνώση των υλικών 

και η επακόλουθη βιωσιμότητα των σχεδί-

ων των Eames. 

Κείμενα και vintage εικονογραφήσεις συ-

νοδεύουν τα αντικείμενα της έκθεσης, επι-

σημαίνοντας με πληροφορίες τα συγκεκρι-

μένα δομικά χαρακτηριστικά τους και φω-

τίζοντας το ιστορικό περιβάλλον στο οποίο 

δημιουργήθηκαν τα σχέδια των Eames. 

Οι ομιλίες των Eames Demetrios (εγγο-

νός των Eames και διευθυντής του Eames 

Office) και Federica Zanco Fehlbaum (δι-

ευθύντρια του Barragan Foundation, αρ-

χιτέκτονας, συγγραφέας, ερευνήτρια του 

design, σύζυγος και συνεργάτης του Rolf 

Fehlbaum, προέδρου της Vitra και ιδρυ-

τή του Vitra Design Museum και του Vitra 

Project), με την υποστήριξη του Ελληνικού 

Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής, παρουσιάζουν 

για πρώτη φορά στην Αθήνα μια ολοκληρω-

μένη περιήγηση στον πολυδιάστατο κόσμο 

των Charles & Ray Eames. A

1  «Powers of Ten: A Film Dealing With the 
Relative Size of the Universe, and the Effect of 
Adding Another Zero», Charles and Ray Eames, 
1977 
2 O Charles και η Ray Eames στο σετ της ταινίας 
«Toccata for Toy Trains», 1957, στο στούντιο 
του Eames House. 
3  House - After Five Years of Living, Charles and 
Ray Eames, 1955 
4 Eames Lounge Chair, Charles and Ray Eames, 
1956
5  «Toccata for Toy Trains», Charles and Ray 
Eames, 1957
Όλες οι φωτογραφίες είναι ευγενική 
παραχώρηση © Eames Office, LLC

➌

➊

➍

➎



1. Πότε ανακηρύχθηκε 
η Αθήνα επίσηµα πρω-
τεύουσα του ελληνικού 
κράτους;
α) To 1834 
β) To 1843 
γ) To 1896

2. Ποιο είναι το µεγαλύτε-
ρο νεοκλασικό κτίριο της 
Αθήνας;
α) To Ελληνικό Κοινοβούλιο
β) Η Εθνική Βιβλιοθήκη
γ) Το Μέγαρο Μαξίµου

3. Ποιο Μουσείο στεγάζει 
η Παλαιά Βουλή;
α) Το Εθνικό Ιστορικό
β) Το Μουσείο της Αρχαίας 
Αγοράς
γ) Το Θεατρικό Μουσείο

4. Ποια κτίρια αποτελούν 
την «Τριλογία»;
α) Eθνική Βιβλιοθήκη, Πανε-
πιστήµιο, Ακαδηµία Αθηνών
β) Πανεπιστήµιο, Ακαδηµία 
Αθηνών, Οφθαλµιατρείο
γ) Εθνική Βιβλιοθήκη, Ο-
φθαλµιατρείο, Πνευµατικό 
Κέντρο Αθηνών

5. Ποιος είναι ο Πολιούχος 
των Αθηνών;
α) O Άγιος ∆ηµήτριος
β) Ο Άγιος Νικόλαος
γ) Ο Άγιος ∆ιονύσης ο Αρε-
οπαγίτης

6. Ποιο Μουσείο στεγάζει 
το Ίλιον Μέλαθρον ή Μέ-
γαρο Σλήµαν επί της οδού 
Πανεπιστηµίου;
α) Το Βυζαντινό & Χριστιανι-
κό Μουσείο
β) Το Νοµισµατικό
γ) Το Εθνικό Ιστορικό

7. Ποιος αρχαίος ναός είχε 
µετατραπεί σε χριστιανι-
κό µε το όνοµα «Παναγιά 
η Αθηνιώτισσα»;
α) Ο Παρθενώνας
β) Ο Ναός του Ηφαίστου
γ) Ο Ναός του Ολυµπίου 
∆ιός

8. Ποιος είναι ο µεγαλύτε-
ρος σε µήκος πεζόδροµος 
της Αθήνας;
α) Η οδός Ερµού
β) Η ∆ιονυσίου Αρεοπαγί-
του, η οποία στη συνέχειά 
της γίνεται Αποστόλου 
Παύλου
γ) Η οδός Βουκουρεστίου

9. Ποια ήταν η κόρη των 
Αθηνών που ερωτεύτηκε 
ο Λόρδος Βύρων;
α) Η Καλλιρόη Παρρέν
β) Η Τερέζα Μακρή
γ) Η Έλενα Βενιζέλου

10. Ποιος εικαστικός δια-
κόσµησε µε χαρακτικά τις 
πλευρές του ξενοδοχείου 

Hilton;
α) O Nικηφόρος Λύτρας
β) Ο Γιάννης Μόραλης
γ) Ο Αλέκος Φασιανός

11. Πού βρίσκεται η Πλα-
τεία Φιλοµούσου;
α) Στους Αµπελόκηπους
β) Στο Μοναστηράκι
γ) Στη Πλάκα

12. Πού βρίσκεται η «Μπλε 
Πολυκατοικία»;
α) Στο Παγκράτι
β) Στα Εξάρχεια
γ) Στους Αµπελόκηπους

13. Πού ήταν η έδρα  της 
Γκεστάπο επί γερµανικής 
κατοχής;
α) Κοραή 4
β) Μέρλιν 6
γ) Στο Πάρκο Ελευθερίας

14. Πού βρίσκεται το 
άγαλµα του Οδυσσέα 
Ελύτη;
α) Στην οδό Ζαλοκώστα
β) Στη πλατεία ∆εξαµενής
γ) Στην οδό Κυθαδηναίων

15. Πού βρίσκεται η πλα-
τεία Μεγάλου του Γένους 
Σχολή;
α) Στην Πλάκα
β) Στην Κυψέλη
γ) Απέναντι από το ξενοδο-
χείο Χίλτον (Βασ. Σοφίας & 

100 
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Βασ. Κων/νου)

16. Ποια οδός είναι η 28ης 
Οκτωβρίου;
α) Η Πανεπιστηµίου
β) Η Σταδίου
γ) Η Πατησίων

17. Πώς λέγεται το εκκλη-
σάκι που βρίσκεται στην 
κορυφή του Λυκαβηττού;
α) Άγιοι Ισίδωροι
β) Άγιος Αθανάσιος
γ) Άγιος Γεώργιος

18. Πού βρισκόταν ο παι-
δικός κινηµατογράφος 
«Σινεάκ»;
α) Στο υπόγειο του Εθνικού 
Θεάτρου
β) Στα υπόγειο  του κινηµα-
τοθεάτρου Rex
γ) Στο υπόγειο της Λυρικής 
Σκηνής

19. Ποια ποµπή απεικο-
νίζεται στη ζωφόρο του 
Παρθενώνα;
α) Tων Παναθηναίων
β) Των Ελευσίνιων Μυστη-
ρίων
γ) Τα Μεγάλα ∆ιονύσια

20. Σε ποιο δρόµο βρίσκε-
ται ο  βυζαντινός ναός της 
Καπνικαρέας;
α) Στην οδό Ερµού
β) Στην οδό Μητροπόλεως
γ) Στην οδό Αιόλου

21. Aπό ποια  Πύλη ξεκι-
νούσε η ποµπή των Πανα-
θηναίων;
α) Από το ∆ίπυλο
β) Από την Πύλη του 
Ανδριανού
γ) Από την Πύλη της 
Αρχέτιδος Αθηνάς

22. Πού στεγαζόταν 
από το 1895 έως το 
1963 το διάσηµο καφε-
ζαχαροπλαστείο του Ζα-
χαράτου;
α) Στο ισόγειο του ξενοδο-
χείου Μεγάλη Βρεταννία
β) Στο ισόγειο της Οικίας 
Βούρου (Kαραγ. Σερβίας 
& Σταδίου) όπου σήµερα 
βρίσκεται το ξενοδοχείο 
«Αthens Plαzα»
γ) Στο ισόγειο του Μεγάρου 
Πάλλη (Καραγ. Σερβίας 1 
& Πλ. Συντάγµατος) όπου 
σήµερα βρίσκεται το πολυ-
κατάστηµα Public

23. Ποια συνοικία ήταν 
γνωστή και µε το όνοµα 
«Μπιντές»;
α) Τα Σεπόλια
β)  Το Κολωνάκι
γ)  Η  Κυψέλη

24. Από ποιον πήραν το ό-
νοµά τους τα Εξάρχεια;
α) Από τον ηθοποιό Πολυ-

χρόνη Έξαρχο
β) Από τον µπακάλη Βασίλη 
Εξαρχο 
γ) Από τον Έξαρχο του Πανά-
γιου Τάφου

25. Πόσοι κίονες σώζονται 
σήµερα από τον Ναό του 
Ολυµπίου ∆ιός (Στύλοι Ο-
λυµπίου ∆ιός);
α) 15 όρθιοι και ένας πεσµέ-
νος
β) 25 και ένας πεσµένος
γ) Είναι όλοι στη θέση τους 
εκτός από έναν που έχει 
πέσει.

26. Πότε άνοιξε το και-
νούργιο Μουσείο της 
Ακρόπολης;
α) Το 2000
β) Το 2004
γ) Το 2009

27. Ποια πλατεία λέγεται 
Πλατεία Κανάρη;
α) H Πλατεία Μαβίλη
β) Η Πλατεία Κυψέλης
γ) Η Πλατεία Κολιάτσου

28. Πώς λεγόταν η περιοχή 
Αναφιώτικα τα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας;
α) Toυρκοβούνια
β) Μαύρες Πέτρες
γ) Ριζόκαστρο

29. Πού βρίσκεται η πλα-
τεία Αιγύπτου;
α) Στη συµβολή της οδού 
Πατησίων µε τη λεωφ. Αλε-
ξάνδρας
β) Στο Παγκράτι
γ) Στο Μεταξουργείο

30. Ποια Ελληνίδα δώρισε 
το οικόπεδο για την οικο-

δόµηση του Αρχαιολογι-
κού Μουσείου;
α) H Ελένη Τοσίτσα
β) Η Έλενα Βενιζέλου
γ) Η Iφιγένεια  Συγγρού

31. Ποιος ηλεκτρικός 
σταθµός ΗΣΑΠ έχει κηρυ-
χθεί διατηρητέος;
α) Ο σταθµός Βικτώρια
β) Ο σταθµός Μοναστηράκι
γ) Ο σταθµός Μαρούσι

32. Πού βρίσκεται το 
Μουσείο της Πόλης των 
Αθηνών;
α) Στην οδό Παπαρρηγοπού-
λου, στην πλατεία  Κλαυθ-
µώνος
β) Στη Σταδίου
γ) Στην Πατησίων

33. Πού βρίσκεται η 
πλατεία Ηρώων;
α) Στην Κυψέλη
β) Στου Ψυρρή
γ) Στο Μεταξουργείο

34. Ποιο είναι  το πρώτο 
τζαµί που χτίστηκε στην 
Αθήνα µετά την κατάληψή 
της από τους Τούρκους;
α) To Φετιχιέ Τζαµί ή Τζαµί 
του Πορθητή
β) Το τζαµί του Τζιραράκη
γ) Το Κιουτσούκ Τζαµί

35. Ποιος είναι το µεγαλύ-
τερο κτίριο της Αθήνας;
α) To Eλληνικό Κοινοβούλιο
β) Το Μέγαρο του Μετοχικού 
Ταµείου  Στρατού  
γ) Τα παλαιά Ανάκτορα

36. Πού στεγάζεται το 
Πολιτιστικό Κέντρο «Με-
λίνα»;

40.
Πόσες πλευρές έχει ο 

Πύργος των Ανέµων ή 

Ωρολόγιο του Κυρρή-

στου;

74.
Πού βρίσκεται το 

Αρχαίο Θέατρο του 

∆ιονύσου;
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α) Στο Πνευµατικό Κέντρο 
Αθηνών
β) Στο παλαιό πιλοποιείο 
του Ηλία Πουλόπουλου, 
γνωστό ως «ΠΙΛ-ΠΟΥΛ»
γ) Στην Τεχνόπολη

37. Πού βρίσκεται  η συ-
νοικία Κυνοσάργους;
α) Στον Νέο Κόσµο
β) Στους Αµπελόκηπους
γ) Στα Πατήσια

38. Ποιο ήταν το στέκι των 
«κουτσαβάκηδων» στα 
τέλη του 19ου αιώνα;
α) Στην περιοχή του Ψυρρή
β) Στο Μεταξουργείο
γ) Στην Οµόνοια

39. Πώς λέγεται αλλιώς το 
Φανάρι του ∆ιογένη και 
πού βρίσκεται;
α) ∆ίπυλο, στον Κεραµεικό
β) Πύλη του Ανδριανού, κο-
ντά στο Σύνταγµα
γ) Μνηµείο του Λυσικράτη, 
στην Πλάκα
      
40. Πόσες πλευρές έχει ο 
Πύργος των Ανέµων ή Ω-
ρολόγιο του Κυρρήστου;
α) 5
β) 6
γ) 8

41. Πού βρίσκεται ο Ναός 
του Ηφαίστου;
α) Mέσα στην Αρχαία Αγορά
β) Στον Ελαιώνα
γ) Στον Κεραµεικό

42. Ποιος από τους πα-
ρακάτω θερινούς  κινη-
µατογράφους είναι ο πιο 
παλιός της Αθήνας; 
α) Το «Θησείο»
β) H «Ριβιέρα»
γ) Η «Αθηναία»

43. Ποια είναι η πλατεία 
Φιλικής Εταιρείας;
α) Η Πλατεία Εξαρχείων
β) Η Πλατεία Κολωνακίου

γ) Η Πλατεία ∆εξαµενής

44. Ποια είναι η παλαιότε-
ρη σε λειτουργία ταβέρνα 
της Πλάκας;
α) H Ταβέρνα Πλάτανος
β) Η Ταβέρνα του Σταµατό-
πουλου
γ) Η Ταβέρνα του Ψαρά

45. Ποια γειτονιά της Αθή-
νας έχει παραβληθεί µε το 
Quartier Lαtin;
α) To Παγκράτι
β) Η Κυψέλη
γ) Η Νεάπολη

46. Ποιοι ονοµάζονταν 
γκάγκαροι;
α) Oι Αρβανίτες
β) Οι γνήσιοι Αθηναίοι
γ) Οι Αλβανοί

47. Ποιος αρχιτέκτονας 
του 19ου αιώνα συνέβαλε 
κυρίως στη διαµόρφωση 
του νεοκλασικού ρυθµού;
α) O Tσίλλερ
β) Ο Βουρέκας
γ) Ο Καυταντζόγλου

48. Πού βρίσκονταν οι φυ-
λακές Γκαρµπολά;
α) Στην περιοχή του Ψυρρή
β) Στον Κορυδαλλό
γ) Στα Πατήσια

49. Πού γίνεται κάθε Κυ-
ριακή το παζάρι των ρα-
κοσυλλεκτών;
α) Στο Μοναστηράκι
β) Στον Ελαιώνα
γ) Στο Μεταξουργείο

50. Σε ποιο µνηµείο της 
Ακρόπολης ήταν οι Καρυ-
άτιδες;
α) Στον Παρθενώνα
β) Στο Ερέχθειο
γ) Στην Ποικίλη Στοά

51. Ποια εκκλησία σήµαι-
νε γιορτάζοντας το πρώτο 
ελεύθερο Πάσχα τον Α-

πρίλιο του 1833;
α) O Ναός Αγίου Νικολάου 
Ραγκαβά
β) Η Μητρόπολη
γ) Ο Άγιος ∆ιονύσιος

52. Πώς απέκτησε το 
όνοµά της η Βαρβάκειος 
Αγορά;
α) Από το δηµιουργό της Ι. 
Βαρβάκη
β) Λόγω της γειτνίασής της 
µε το «Βαρβάκειον Λύκειον»
γ) Εκεί ήταν το σπίτι του 
Βαρβάκη

53. Ποιος δρόµος χαρά-
χθηκε και ασφαλτοστρώ-
θηκε πρώτος στην Αθήνα 
του 19ου αιώνα;
α) H Ερµού
β) Η Βασ. Σοφίας
γ) Η Αιόλου

54. Πώς έχει µετονοµα-
στεί η πλατεία Κοτζιά;
α) Πλατεία Ανεξαρτησίας
β) Πλατεία Εθνικής Αντιστά-
σεως
γ) Πλατεία ∆ηµοκρατίας

55. Ποιος ήταν ο πρώτος 
δήµαρχος της Αθήνας;
α)  Σπυρίδων Μερκούρης
β)  Εµµανουήλ Μπενάκης
γ)  Ανάργυρος Πετράκης

56. Πού βρίσκεται η Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία;
α)  Στην οδό Πατησίων
β)  Στην οδό Μουρούζη
γ) Στην οδό Καλλιδροµίου

57. Ποια λεωφόρος ονο-
µαζόταν «Λεωφόρος µε 
τις πιπεριές» στα χρόνια 
του Όθωνα;
α)  Η Λεωφόρος Αµαλίας
β)  Η Λεωφόρος Κηφισίας
γ)  Η Βασιλίσσης Σοφίας

58. Ποιανού κατοικία ήταν 
το σηµερινό Βυζαντινό & 
Χριστιανικό Μουσείο;
α)  Του Ανδρέα Συγγρού
β)  Της ∆ούκισσας της Πλα-
κεντίας
γ)  Της Έλενας Βενιζέλου

59. Σε ποιο καφενείο έγινε 
η παράδοση της πόλης 
της Αθήνας στους Γερµα-
νούς το 1941;
α)  Στο καφενείο «Παρθενών»
β)  Στο καφενείο «Ωραία 
Ελλάς»
γ) Στο καφενείο «Πανελλή-
νιον»

60. Πού βρίσκεται το «Σπί-
τι µε τις Καρυάτιδες»;
α)  Στην οδό Μητροπόλεως
β)  Στην οδό Νίκης
γ)  Στην οδό Ασωµάτων

61. Ποιανού µουσείου απο-
τελεί παράρτηµα το Μου-
σείο Ισλαµικής Τέχνης;
α)  Toυ Μουσείου Κυκλαδι-

κής Τέχνης
β)  Του Μουσείου Μπενάκη
γ)  Του Εθνικού Ιστορικού 
Μουσείου

62. Πού βρίσκεται η «Στοά 
των Εµπόρων»;
α) Στην οδό Βουλής
β)  Στην οδό Πανεπιστηµίου
γ) Στην οδό Σταδίου

63. Τι είναι το Γιουσουρούµ;
α)  Η λαϊκή αγορά της Νέας 
Σµύρνης
β)  Το Σταροπάζαρο, που 
γινόταν στο χώρο της Ρω-
µαϊκής Αγοράς
γ)  Το πιο παλιό παζάρι  µε-
ταχειρισµένων ειδών, στη 
πλατεία Αβησσυνίας

64. Πού βρίσκεται ο µονα-
δικός νεογοτθικός πύρ-
γος της Αθήνας;
α)  Στην πλατεία Αυδή
β)  Στην πλατεία Αµερικής
γ) Στην πλατεία Μεταξουρ-
γείου

65. Ποιο ήταν το αγαπη-
µένο στέκι του Μάνου 
Χατζηδάκι;
α)  «Ο Μαγεµένος Αυλός», 
στην πλατεία Προσκόπων
β)  Το  «Ζοnαr’s», στην οδό 
Πανεπιστηµίου
γ)  Η «Αίγλη», στο Ζάππειο

66. Ποια είναι η άλλη ο-
νοµασία του Λόφου του 
Φιλοπάππου;
α)  Λόφος Νυµφών
β)  Λόφος Μουσών
γ)  Λόφος Αστεροσκοπείου

67. Ποια ήταν η περιοχή 
Θων;
α) Η περιοχή στο τέρµα των 
λεωφόρων Βασιλίσσης Σο-
φίας και Αλεξάνδρας στους 
Αµπελόκηπους
β)  Η περιοχή γύρω από τον 
Ναό του Ολυµπίου ∆ιός
γ)  Η περιοχή των Ιλισίων

68. Τι ήταν πριν ο χώρος 
που στεγάζεται σήµερα η 
Ανώτατη Σχολή Καλών Τε-
χνών, στην οδό Πειραιώς;
α) Tο εργοστάσιο υφα-
ντουργίας Σικιαρίδη (ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΑ ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ Α.Ε.)
β)  Αµαξοστάσιο
γ)  Εργοστάσιο «Παπουτσά-
νης»

69. Ποια περιοχή της Αθή-
νας ήταν γνωστή στα µέ-
σα του 19ου αιώνα µε το 
όνοµα  «Βατραχονήσι»;
α)  Τα Πατήσια
β)  Η περιοχή µεταξύ του 
Σταδίου και της σηµερινής 
συνοικίας Παγκράτι
γ)  Η Κυψέλη

70. Σε ποιον τάφο βρίσκε-
ται η «Κοιµωµένη του Χα-
λεπά» στο Ά  Νεκροταφείο;

α)  Στον τάφο της Σοφίας 
Αφεντάκη
β)  Στον τάφο της Μελίνας 
Μερκούρη
γ)  Στον τάφο της Καλλιρόης 
Παρρέν

71.   Πού βρίσκεται η Γεν-
νάδειος Βιβλιοθήκη;
α)  Στο Κολωνάκι
β)  Στην Κυψέλη
γ) Στο Γκάζι

72. Πώς ονοµάζεται η 
πλατεία και ο ναός στη 
συµβολή των οδών ∆ρα-
γατσανίου, Αριστείδου 
και Ευριπίδου; 
α)  Άγιοι Θεόδωροι
β)  Άγιοι Ανάργυροι
γ)  Άγιος Νικόλαος

73. Ποια πύλη της αρχαίας 
Αθήνας έχει διαφορετική  
επιγραφή στο επιστήλιο 
της δυτικής πλευράς και 
διαφορετική στο επιστή-
λιο της ανατολικής;
α)  Η Πύλη της Αρχέτιδας 
Αθηνάς
β)  Η Πύλη του Αδριανού
γ)  Το ∆ίπυλο

74. Πού βρίσκεται το 
Αρχαίο Θέατρο του ∆ιο-
νύσου;
α)  Στον Κεραµεικό
β)  Στη νότια κλιτύ της Ακρό-
πολης
γ)  Μέσα στη Ρωµαϊκή Αγορά

75. Πού βρίσκεται το 
«Άλσος µιας Νυκτός» νυν 
Πλατεία Ευαγγελικής 
Σχολής;
α)  Στη Νέα Σµύρνη
β)  Στη συµβολή Βασιλίσσης 
Σοφίας, Αλεξάνδρας και 
Φειδιπίδου
γ)  Στο Γκάζι

76. Ποιος ήταν ο Φιλόπαπ-
πος;
α)  Τύραννος των Αθηνών
β)  Σύριος ευεργέτης, ύπα-
τος της Αθήνας
γ)  Στωικός φιλόσοφος

77. Σε ποιο λόφο βρίσκεται 
το Εθνικό Αστεροσκοπείο;
α)  Στον Λόφο των Μουσών
β)  Στον Λόφο των Νυµφών
γ)  Στον Λόφο του Στρέφη

78. Πού βρίσκεται η Βασί-
λειος Στοά;
α) Στη Ρωµαϊκή Αγορά
β)  Στην Αρχαία Αγορά
γ)  Στην Ακρόπολη

79. Στους κήπους ποιας 
µονής καλλιεργήθηκε 
στην Ελλάδα για πρώτη 
φορά η ντοµάτα;
α)  Στη Μονή της Παντάνασ-
σας, στο Μοναστηράκι
β)  Στη Μονή Καισαριανής
γ)  Στη Μονή των Καπου-
τσίνων
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80. Πόσες είναι οι αυθε-
ντικές Καρυάτιδες που 
βρίσκονται στο Μουσείο 
της Ακρόπολης;
α) 5
β) 6
γ)  4

81. Πού βρίσκεται το 
πρώτο Πανεπιστήµιο των 
Αθηνών;
α) Στην Πλάκα
β)  Στην Ακαδηµία Πλάτωνα
γ)  Στον Κεραµεικό

82. Σε ποιο κήπο-πάρκο 
της Αθήνας βρίσκεται ένα  
ηλιακό ρολόι; 
α)  Στo Πάρκο Ελευθερίας
β)  Στο Πάρκο του Πεδίου 
του Άρεως
γ)  Στον  Εθνικό Κήπο

83. Πώς λέγεται η συ-
νοικία απέναντι από τα 
∆ικαστήρια - Σχολή Ευελ-
πίδων;
α)  Γκύζη
β)  Πολύγωνο
γ) Γαλάτσι

84. Ποιο ήταν το αρχικό 
όνοµα της πλατείας Οµο-
νοίας;
α)  Πλατεία Οθωνα
β)  Πλατεία Ανεξαρτησίας
γ)  Πλατεία Εθνικής Αντί-
στασης

85. Πού στεγάζεται σή-
µερα η Ταινιοθήκη της 
Ελλάδος;
α)  Στο νεοκλασικό κτίριο 
της οδού  Κανάρη, στο Κο-
λωνάκι
β)  Στο  χώρο του κινηµατο-
γράφου «Λαΐς», στην Ιερά Οδό
γ)  Στον Πολυχώρο «Βios», 
στην οδό Πειραιώς

86. Πού βρίσκεται η περιο-
χή Χαυτεία;
α)  Στο τελευταίο τµήµα της 
Αιόλου, µεταξύ των οδών 
Σταδίου & Πανεπιστηµίου
β)  Στο τέλος της οδού Ερµού
γ)  Στην Κυψέλη

87. Πού βρίσκεται το σπίτι 
που πέρασε τα τελευταία 
χρόνια της ζωής του ο Κ. 
Παλαµάς;
α)  Στο Παγκράτι
β)  Στην Κυψέλη
γ)  Κοντά στους Στύλους του 
Ολυµπίου ∆ιός

88. Ποιος είναι ο µεγαλύ-
τερος σωζόµενος βυζα-
ντινός ναός της Αθήνας;
α)  Η Καπνικαρέα
β)  Οι Άγ. Θεόδωροι
γ)  Η Ρώσικη εκκλησία

89. Ποιου πατριάρχη το 
λείψανο βρίσκεται σε 
µαρµάρινο τάφο µέσα 
στη Μητρόπολη Αθηνών;
α)  Του Πατριάρχη Γρηγο-

ρίου Ε΄
β)  Του Πατριάρχη Ειρηναίου
γ)  Του Πατριάρχη Ιεροσο-
λύµων Παρθενίου Γερένη

90. Πού βρισκόταν το χαρ-
τοπωλείο «Πάλλης»;
α)  Στην οδό Πανεπιστηµίου
β)  Στην οδό Πατριάρχου 
Ιωακείµ
γ)  Στην οδό Ερµού

91. Ποιος ήταν ο λόφος 
της Μπουµπουνίστρας;
α) O λόφος που βρίσκεται 
το Εθνικό Αστεροσκοπείο
β) Ο λόφος που χτίστηκαν 
τα Παλαιά Ανάκτορα, νυν 
Κοινοβούλιο
γ)  Ο λόφος του Στρέφη, ό-
που υπήρχε ένα λατοµείο

92. Σε ποιο µνηµείο υπάρχει 
η επιγραφή «Ανδρών επι-
φανών πάσα η γη τάφος»;
α) Στο Μνηµείο του Φιλο-
πάππου
β)  Στο Μνηµείο του Άγνω-
στου Στρατιώτη
γ)  Στο Μνηµείο των Ιµίων

93. Πoύ βρίσκεται ο Πύρ-
γος του Νέου Υδαταερίου 
και το Αθηναϊκό Παρατη-
ρητήριο;
α) Στον Λυκαβηττό
β) Στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι
γ) Στον Αρδηττό

94. Πού θα στεγαστεί το 
Εθνικό Μουσείο Σύγχρο-
νης Τέχνης (Ε.Μ.Σ.Τ.);
α) Στο Ίδρυµα Ερευνών
β) Στο Εργοστάσιο του Φιξ
γ) Στο Εθνικό Ωδείο

95. Πού βρίσκεται ένα από 
τα πιο παλιά σουβλατζί-
δικα της Αθήνας, ο «Κώ-

στας»;
α) Στην πλατεία Αβησσυνίας
β) Στην πλατεία Αγίας Ειρή-
νης
γ) Στην πλατεία Εξαρχείων

96. Πού βρίσκεται και ποιο 
θρυλικό γυµνάσιο στεγά-
στηκε στη «Βίλα Αµαλία» 
από το 1932 έως το 1974;
α) Στη συµβολή των οδών 
Αχαρνών και Χάυδεν, το Γυ-
µνάσιο Αρρένων Αθηνών
β)  Στη οδό Σπύρου Μερκού-
ρη, το 7ο  
γ) Στην οδό Σκουφά, το Πει-
ραµατικό 

97. Ποιος γνωστός συγ-
γραφέας ήταν γνωστός 
σαν ο «Ερηµίτης του Ψυρ-
ρή»;
α) Ο  Κωστής Παλαµάς
β)  Ο Αλέξανδρος Παπαδια-
µάντης
γ)  Ο Γεώργιος ∆ροσίνης

98. Πού βρίσκεται το Ίδρυ-
µα Μείζονος Ελληνισµού;
α)  Στην Ιερά Οδό 
β)  Στην οδό Πειραιώς 
γ) Στην Αχαρνών

99. Πού στεγάζεται η ∆η-
µοτική Πινακοθήκη;
α) Στο παλιό εργοστάσιο µε-
τάξης στο Μεταξουργείο
β) Στην Τεχνόπολη
γ) Στο Καπνεργοστάσιο

100.  Σε ποιο δρόµο γυρί-
στηκε η τελευταία σκηνή 
της ταινίας «Στέλλα»;
α)  Στην οδό Λυσίου στην 
Πλάκα
β)  Στην οδό Καλλιδροµίου 
στα Εξάρχεια
γ) Στην οδό Λυκαβηττού 
στο Κολωνάκι

REFRESHING FIG 
Αφρόλουτρο & γαλάκυωµα µε σύκο

35.
Είναι η Βουλή το 

µεγαλύτερο κτίριο 

της Αθήνας;
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1. α Η Αθήνα ανακηρύσσεται 
πρωτεύουσα του νεοσύστα-
του ελληνικού κράτους τον  Σε-
πτέµβριο του 1834.

2. α Χτίστηκε µεταξύ 1836-1862 
πάνω σε σχέδια του Βαυαρού 
αρχιτέκτονα Γκαίρτνερ για να 
λειτουργήσει ως ανάκτορο του 
Όθωνα. Το 1884 και  το 1909 υ-
πέστη µεγάλες καταστροφές 
από πυρκαγιά. Από το 1935 
στεγάζει το Ελληνικό Κοινο-
βούλιο.

3. α  Το Εθνικό Ιστορικό Μου-
σείο (στην οδό Σταδίου) στε-
γάζεται στο κτίριο της Παλαιάς 
Βουλής από το 1962. Το νεο-
κλασικό αυτό κτίριο υπήρξε 
έδρα της Βουλής από το 1875 
µέχρι το 1935, οπότε οι λει-
τουργίες του σώµατος µετα-
φέρθηκαν στα λεγόµενα «Πα-
λαιά Ανάκτορα» της πλατείας 
Συντάγµατος.  Στη συνέχεια και 
µέχρι το 1962 λειτούργησε ως 
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης.

4. α Tο ιδιότυπο κτίριο του Ο-
φθα λµιατρείου δεν ανήκει 
στην Τριλογία.  Αρχικά είχε σχε-
διαστεί  σε νεοκλασικό ρυθµό, 
σε σχέδια του Χάνσεν. To 1850 
διακόπηκαν οι εργασίες, λόγω 

έλλειψης πόρων, ο Χάνσεν πα-
ραιτήθηκε και ο διάδοχός του ο 
Λύσσανδρος Καυταντζόγλου  
πρόσθεσε έν τονα σ τοιχεία 
βυζαντινότροπου ρυθµού µε 
αποτέ λεσµα η ιδιορρυθµία 
του κτιρίου να δηµιουργεί α-
ξιοσηµείωτη αντίθεση µε τον 
αυστηρό νεοκλασικισµό της 
Τριλογίας.  

5. γ  Ο Άγιος ∆ιονύσιος ο Αρεο-
παγίτης, προστάτης του δικα-
στικού σώµατος και µέλος του 
Αρείου Πάγου, ήταν µαθητής 
του Αποστόλου Παύλου και 
πρώτος επίσκοπος της Αθή-
νας. Ο ναός της Αθήνας βρί-
σκεται στην οδό Σκουφά, στο 
Κολωνάκι.  Χτίστηκε το 1923 σε 
ρυθµό νεοµπαρόκ και την αγι-
ογράφηση έκανε ο ζωγράφος 
Σπ. Βασιλείου.  
 

6. β Υπήρξε η κατοικία του 
Ερρίκου Σλήµαν, ανασκαφέα 
της Τροίας, των Μυκηνών και 
άλλων αρχαιολογικών χώρων.  
Χτίστηκε µεταξύ των χρόνων 
1879-81 σε σχέδια του Τσίλλερ 
και θεωρείται ένα από τα ωραι-
ότερα δείγµατα εφαρµογής 
κλασικισµού του 19ου αιώνα. 
 

7. α O Παρθενώνας στα τέλη 
του 5ου αιώνα µετατράπηκε 
σε εκκλησία αφιερωµένη  στην 
Παναγιά την Αθηνιώτισσα.

8. β Η οδός ∆ιονυσίου Αρεοπα-
γίτου ξεκινά από τη Λεωφ. Α-
µαλίας (απέναντι από την Πύλη 
του Αδριανού) και καταλήγει 
στους πρόποδες του λόφου 
του Φιλοππάπου. 

 

9. β Κατά την παραµονή του 
στην Αθήνα το 1809, ο Λόρδος 
Βύρων νοίκιασε ένα δωµάτιο 
στο σπίτι της χήρας του προξέ-
νου της Αγγλίας Π.  Μακρή, επί 
της οδού Θέκλας 14. Ο Λόρδος 
Βύρων ερωτεύτηκε τη µικρό-
τερη κόρη, την πανέµορφη Τε-
ρέζα, στην οποία αφιέρωσε το 
οµώνυµο ποίηµά του «Η κόρη 
των Αθηνών».

10. β Τα γραµµικά σχέδια του 
Μόραλη παραπέµπουν στην 
αρχαιότητα.

11. γ H πλατεία Φιλοµούσου 
είναι η κεντρική πλατεία της 
Πλάκας και βρίσκεται  µεταξύ 
των οδών Κυδαθηναίων, Φαρ-
µάκη και Φιλοµούσου Εταιρεί-
ας. Οφείλει το όνοµά της στην 
Φιλόµουσο Εταιρεία η οποία  
συνεστήθη το 1813 από διανο-
ούµενους της εποχής, µε πολι-
τισµικούς, αρχαιολογικούς και 
εκπαιδευτικούς σκοπούς.  Στην 
πλατεία βρίσκεται η προτοµή 
του σπουδαίου αθηναιογρά-
φου ∆. Καµπούρογλου. 

12. β  Στην πλατεία Εξαρχείων 
(Θεµιστοκλέους 80 & Αραχώ-
βης 61). Μεσοπολεµική πολυ-
κατοικία του 1933, σταθµός 
στην ιστορία της ελληνικής 
αρχιτεκτονικής. Εδώ διέµειναν 
προσωπικότητες όπως ο ∆ηµή-
τρης Χoρν, ο Φρέντυ Γερµα-
νός, η Κατίνα Παξινού κ.ά. Στο 

ισόγειο της πολυκατοικίας 
στεγάζεται το γνωστό καφε-
ζαχαροπλαστείο «Φλοράλ».

13. β Κατά τη διάρκεια της Κα-
τοχής (1941-1944) σ’ αυτό το οι-
κόπεδο υπήρξε η έδρα της Γκε-
στάµπο. Στο «κολαστήριο», της 
οδού Μέρλιν οδηγούνταν οι 
συλληφθέντες από τα τάγµατα 
των SS, όπου γινόταν η ανάκρι-
ση και τα βασανιστήρια πριν 
οδηγηθούν στο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης στο Χαϊδάρι ή 
στο Σκοπευτήριο της Καισα-
ριανής για εκτέλεση. Ανάµεσα 
στους Έλληνες που βασανίστη-
καν εκεί ήταν και ο συνθέτης 
Μάρκος Βαµβακάρης.  Σήµερα 
το κτίριο δεν υπάρχει και στη 
θέση του έχει χτιστεί ένα άλλο 
το οποίο στεγάζει τα γραφεία 
ασφαλιστικής εταιρείας και κα-
τάστηµα αλυσίδας γνωστών 
καλλυντικών. Στην είσοδο του 
κτηρίου έχει τοποθετηθεί ένα 
µικρό µνηµείο το οποίο αποτε-
λείται από µια πόρτα των κρα-
τητηρίων της Κοµαντατούρ 
και ένα γλυπτό του Θανάση 
Απάρτη που συµβολίζει τον Έλ-
ληνα αγωνιστή που πολέµησε, 
βασανίστηκε και εκτελέστηκε 
από τη ναζιστική θηριωδία για 
την ελευθερία της Ελλάδας. 

14. β Το άγαλµα του Οδυσσέα 
Ελύτη, ενός από τους σηµα-
ντικότερους ποιητές του 20ού 
αιώνα ο οποίος έχει τιµηθεί µε 
βραβείο Νόµπελ, βρίσκεται α-
πέναντι από το πλαϊνό µέρος 
της παιδικής χαράς της πλατεί-
ας ∆εξαµενής.  

 

15. γ  Eίναι η πλατεία πάνω στην 
οποία βρίσκεται το γυάλινο γλυ-
πτό «∆ροµέας» του Κώστα Βα-
ρώτσου.

16. γ  Aπό το 1946 η οδός Πατη-
σίων µετονοµάστηκε σε «28ης 
Οκτωβρίου».

17. γ  O Άγιος Γεώργιος βρίσκε-
ται στην κορυφή του λόφου, 
ενώ ο ναός των Αγίων Ισιδώρων 
βρίσκεται λίγο πιο κάτω, στη 
δυτική πλευρά, µέσα σε φυσικό 
κοίλωµα.

18. β  Το κινηµατοθέατρο Rex 
κατασκευάστηκε την περίοδο 
1935-1937 σε σχέδια Λ. Μπόνη 
και Β. Κασσάνδρας και χαρα-
κτηρίστηκε «οικοδοµικός κο-
λοσσός» από τις εφηµερίδες 
της εποχής. Η πρωτοποριακή 
πρόσοψή του θύµιζε αυτή 
των νεοϋορκέζικων µεγαθη-
ρίων. Προοριζόταν εξαρχής 
για χώρος διασκέδασης και 
ψυχαγωγίας σε πολλαπλά επί-
πεδα.   ∆ιέθετε τρεις αίθουσες, 
δύο κινηµατογραφικές και µία 
θεατρική. Στο υπόγειο ήταν ο 
κινηµατογράφος «Σινεάκ», ο 
οποίος λειτουργούσε και το 
καλοκαίρι µε τα µηχανήµατα 
ψύξης που διέθετε.

19. α  Η ζωφόρος παριστάνει 
την ποµπή των Παναθηναίων, 
που έφερνε στον Παρθενώνα 
τον καινούργιο πέπλο της θε-
άς.  Από την αρχική 160 µέτρων 
µήκους ζωφόρο περίπου τα 30 
µέτρα έχουν χαθεί.  

20. α Ναός του 11ου αιώνα, α-
φιερωµένος στα Εισόδια της 
Θεοτόκου. Κινδύνευσε αρκε-
τές φορές να κατεδαφιστεί 
λόγω της διάνοιξης της οδού 
Ερµού και διευκόλυνσης της 
κυκλοφορίας, αλλά ευτυχώς 
σώθηκε.

21. α  Το ∆ίπυλο ήταν η µεγαλύ-
τερη πύλη της Αθήνας, πάνω 
στο Θεµιστόκλειο τείχος, τµή-
µα του οποίου βρίσκεται στον 
αρχαιολογικό χώρο του Κερα-
µεικού.

22. β   Το ζαχαροπλαστείο 
λειτούργησε από το 1895 έως 
το 1963. Ήταν  πόλος έλξης των 
Αθηναίων όλων των κοινωνι-
κών τάξεων. Λόγω της έντονης 
πολιτικής παρουσίας και των 
πολιτικών συζητήσεων που 
καθηµερινά γίνονταν εκεί είχε 
χαρακτηριστεί ως «το δεύτε-
ρον και πιο ελεύθερον κοινο-
βούλιο». Ο Ζαχαράτος ήταν 
πολύ αγαπητός και δηµοφιλής 
στους Αθηναίους. Είχε εκλεγεί 
δηµοτικός σύµβουλος και όταν 
πέθανε, το 1900, ο ∆ήµος Αθη-
ναίων έδωσε το όνοµά του σ’ 

ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

50.
Σε ποιο µνηµείο της 

Ακρόπολης ήταν οι 

Καρυάτιδες;
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ένα δρόµο της Αθήνας (πίσω 
από το µαιευτήριο «Έλενα»).

23. β  Το όνοµα οφείλεται σ’ ένα 
«παρτέρι», σε σχήµα µπιντέ, δί-
πλα στην πλατεία Κολωνακίου, 
πάνω στο οποίο υπήρχαν τρα-
πεζοκαθίσµατα από τα καφε-
νεία «Λυκόβρηση» και «Ελλη-
νικόν». Ήταν το επίκεντρο της 
βραδινής κίνησης της πλατεί-
ας και της συνοικίας, διάσηµο 
στέκι ξενύχτηδων. 

24. β O µπακάλης Βασίλης Ε-
ξαρχος  είχε το µαγαζί του στη 
συµβολή των οδών Θεµιστο-
κλέους και Σολωµού.

25. α  O ναός είχε αρχικά 104 
κίονες κορινθιακού ρυθµού.  
Στην αρχή της τουρκοκρατίας 
υπήρχαν 17.  Το 17ο αιώνα τον 
γκρέµισε ο βοεβόδας των Αθη-
νών Τζισταράκης για να φτιά-
ξει από το υλικό του το οµώνυ-
µο τζαµί στο Μοναστηράκι. Ο 
16ος έπεσε το 1852 µετά από 
µία µεγάλη θύελλα.

26. γ  Το νέο Μουσείο της Ακρό-
πολης θεµελιώθηκε το 2003 
και άνοιξε για το κοινό στις 21 
Ιουνίου 2009. Είναι στο σύνολό 
του 25.000 τ.µ. και διαθέτει εκ-
θεσιακούς χώρους µε εµβαδόν 
14.000 τ.µ., δέκα φορές µεγα-
λύτερους από ό,τι στο παλιό 
Μουσείο.

27. β  Η Πλατεία Κυψέλης ε-
πισήµως φέρει την ονοµασία 
«Πλατεία Κανάρη», προς τιµήν 
του ήρωα Κωνσταντίνου Κα-
νάρη, ο οποίος κατοικούσε επί 
σειρά ετών στην περιοχή.

28. β  Εκεί κατοικούσαν σκλά-
βοι από την Αφρική. Ήταν ο «Α-
ράπικος µαχαλάς» και το «καρά 
σούι» (το µαύρο νερό των Αιθι-
όπων δούλων των Τούρκων).

29. α  ∆ιαµορφώθηκε το 1982 
από τους Αιγυπτιώτες της Αθή-
νας. Κοσµείται από την ορειχάλ-
κινη προτοµή του Κωνσταντί-
νου Καβάφη, έργο του γλύπτη 
Κ. Βαλσάµη.

30. α  Η Ελένη Τοσίτσα, σύζυ-
γος του Μιχαήλ Τοσίτσα, η ο-
ποία µαζί µε το σύζυγό της αλ-
λά και µετά το θάνατο αυτού  
αφιέρωσε πολύ µεγάλα ποσά 
για εθνικούς, πνευµατικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς.

31. α  Ο σταθµός αυτός ολοκλη-
ρώθηκε το 1948 και µιµείται το 
σταθµό της Βικτώριας του Λον-
δίνου. Στις 15 Ιανουαρίου 2002 
ανακηρύχθηκε διατηρητέο 
µνηµείο από το Κεντρικό Συµ-
βούλιο Νεωτέρων Μνηµείων 
του Υπουργείου Πολιτισµού.  

32. α  Το κτίριο αυτό χτίστηκε το 
1833 και ήταν η πρώτη κατοικία 
του Όθωνα, µετά το γάµο του 
µε την Αµαλία το 1836. Περιέχει 
κειµήλια της Οθωνικής περιόδου 
και έργα που συνθέτουν την ει-
κόνα της Αθήνας των τελευταί-
ων αιώνων.

33. β Η γειτονιά του Ψυρρή υ-
πήρξε η γειτονιά των ηρώων 
µια και πολλοί Αθηναίοι ήρω-
ες του 1821 γεννήθηκαν και 
αν τρώθηκαν εκεί (Σαρρής, 
Κτενάς, Πιττακής, Καρρόρης 
κ.ά.). Επίσης, στα τέλη το 19ου 
αιώνα ήταν το άντρο των αυ-
τοαποκαλούµενων «ηρώων», 
των κουτσαβάκηδων, µόρτη-
δων και τραµπούκων, οι οποί-
οι ταλαιπώρησαν την Αθήνα 
εκείνης της εποχής, µέχρι την 
εξάλειψή τους από το διευθυ-
ντή της Αστυνοµίας ∆. Μπαϊρα-
κτάρη.

34. α  Το Φετιχέ Τζαµί, δηλαδή 
το «τζαµί της νίκης», βρίσκεται 
στη γωνία των οδών Πανός και 
Πελοπίδα κοντά στη Ρωµαϊκή 
Αγορά. Χτίστηκε για να τιµηθεί 
η άφιξη του Μωάµεθ στην Αθή-
να το 1458.  

35. β  Καταλαµβάνει το τετρά-
γωνο των οδών Πανεπιστηµί-
ου, Βουκουρεστίου, Σταδίου  
και Αµερικής. Παλιά, εκεί υ-
πήρχαν οι Βασιλικοί Στάβλοι. 
Κατασκευάστηκε στην εποχή 
του Μεσοπολέµου, στο αρχιτε-
κτονικό πνεύµα του µοντέρνου 
κλασικισµού µε στοιχεία της 
art deco. Tέσσερις χώροι του 
µεγάρου του M.T.Σ. –το κινη-
µατοθέατρο Παλλάς (1930-32), 
η αίθουσα Mαξίµ / Θέατρο «Α-
λίκη» και τα ζαχαροπλαστεία 
Zonαrs και Flocα – ανήκουν 
στις αξιολογότερες αίθουσες 
του Mεσοπολέµου και οι τρεις 
πρώτοι στα σπάνια αρχιτεκτο-
νικά δείγµατα αυτής της επο-
χής. Τώρα εκεί, µεταξύ άλλων, 
στεγάζεται το πολυκατάστηµα 
Αtticα.

36. β  Ηρακλειδών 66 & Θεσ-
σαλονίκης, στο Θησείο. Ήταν 
το παλαιότερο πιλοποιείο της 
Αθήνας. Ιδρύθηκε το 1886. Σή-
µερα φιλοξενεί δύο µόνιµες 
εκθέσεις, το «Οδοιπορικό της 
Αθήνας» στον 1ο όροφο και το 
Μουσείο - θέατρο Σκιών «Χα-
ρίδηµος» στο ισόγειο και δια-
θέτει δύο εκθεσιακούς χώρους 
για περιοδικές εκθέσεις.

37. α Η συνοικία της Αθήνας 
Κυνοσάργους (παλαιά ονοµα-
σία ∆ουργούτι) βρίσκεται στα 
βορειοανατολικά του Νέου 
Κόσµου. Πήρε αυτή την ονο-

µασία επειδή στην αρχαιότη-
τα υπήρχε εκεί το ένα από τα 
τρία Γυµνάσια της Αθήνας, το  
Κυνόσαργες, όπου λέγεται ότι 
πήγαιναν τα νόθα παιδιά των 
Αθηναίων.

38. α Οι κουτσαβάκηδες ήταν 
οι µάγκες της Αθήνας στα τέ-
λη του 19ου αιώνα, οι οποίοι 
ασκούσαν εκβιασµούς, βία 
και τροµοκρατία. Συνηθισµέ-
να στην εµφάνιση του µάγκα 
ήταν το λιγδωµένο µαλλί, το 
µακρύ µουστάκι, τα µυτερά 
παπούτσια µε γυρισµένες µύ-
τες, το καβουράκι, το παντε-
λόνι µε ρίγα, το µαύρο σακάκι 
–φορούσαν µόνο το αριστερό 
µανίκι ώστε να µπορούν να το 
βγάλουν πολύ εύκολα σε περί-
πτωση καβγά– και το κοµπολόι.  
Στη µέση φορούσαν τυλιχτό 
ζωνάρι, κυρίως για να κρύβουν 
τα µικρά όπλα –µαχαίρια και πι-
στόλια– που κουβαλούσαν.  

39. γ Το µνηµείο του Λυσικρά-
τους είναι το καλύτερο σωζό-
µενο χορηγικό µνηµείο στην 
Αθήνα. Eίναι κυλινδρικό κτίσµα 
µε έξι κίονες εξωτερικά κοριν-
θιακού ρυθµού. Ο Λυσικράτης, 
ο οποίος νίκησε ως χορηγός 
(δηλ. παραγωγός) στα Μεγάλα 
∆ιονύσια του 334 π.Χ, ανέγειρε 
το µνηµείο για να τοποθετήσει 
εκεί το έπαθλο της νίκης του, 
τον αναθεµατικό τρίποδα. Το 
µνηµείο είχε προξενήσει το έ-
ντονο αγοραστικό ενδιαφέρον 
του λόρδου Έλγιν, αλλά σώθη-
κε χάρη στη σθεναρή άρνηση 
του ηγούµενου της Μονής των 
Καπουτσίνων στην αυλή της 
οποίας είχε βρεθεί και είχε ε-
νταχθεί.

AQUA VITA
Ανεξάντλητη 

ενυδάτωση σε βάθος

Ορός εντατικής ενυ-
δάτωσης  & αναζωο-
γόνησης µε φυτοεν-

δορφίνες λυγαριάς & 
υαλορουνικό οξύ

25.
Πόσοι κίονες σώζο-

νται σήµερα από τον 

Ναό του Ολυµπίου 

∆ιός;
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40. γ  Οκτώ, όσοι είναι και οι ά-
νεµοι.  

41. α Ο Ναός του Ηφαίστου εί-
ναι ο καλύτερα διατηρηµένος 
ναός της κλασικής αρχαιότη-
τας και βρίσκεται πάνω στον 
Αγοραίο Κολωνό, το ψηλότερο 
σηµείο της Αγοράς.

42. α Ο κινηµατογράφος «Θη-
σείο», επί της Απ. Παύλου 7,  
λειτουργεί από το 1935.

43. β Είναι η κεντρική πλατεία 
της συνοικίας του Κολωνακί-
ου η οποία διαµορφώθηκε το 
1870. Κοσµείται µε τις προτο-
µές των Φιλικών, Σκουφά, Τσα-
κάλωφ και Ξάνθου.

44. β Λυσίου και Τριπόδων.  
Λειτουργεί από το 1882

45. γ  Η  ευρύτερη περιοχή της 
Νεάπολης και των Εξαρχείων ή-
ταν το αθηναϊκό Quartier Lαtin, 
η µποέµικη γειτονιά «των ποι-
ητών, των φοιτητών και των 
τροβαδούρων, της νεότητος, 

των ειδυλλίων και των τραγου-
διών», όπως διαβάζουµε στις 
«Παληές Γειτονιές» που έγρα-
ψε ο Κώστας ∆ηµητριάδης το 
1946.

46. β  Η λέξη «γκάγκαρος» ήταν 
για τον γηγενή, τον γεννηµένο 
στην Αθήνα από παλιά αθηνα-
ϊκή οικογένεια. Όλοι οι άλλοι 
που ερχόντουσαν από την ε-
παρχία ήταν οι «µπουρτσόβλα-
χοι»....

47. α  O Γερµανός αρχιτέκτονας 
Tσίλλερ, µαθητής του Χάνσεν,  
και προσωπικός φί λος του 
βασιλιά Γεωργίου Α ,́ υπήρξε 
βασικός συντελεστής της δια-
µόρφωσης και της ανάπτυξης 
του ώριµου ελληνικού κλασικι-
σµού. Σχεδίασε εκκλησίες, δη-
µόσια κτίρια, µνηµεία, µέγαρα 
και κατοικίες. Συχνά συνδύαζε 
ρωµαϊκά ή αναγεννησιακά αρ-
χιτεκτονικά στοιχεία µε τους 
ε λ ληνικούς ρυθµούς. Αν τι-
προσωπευτικότερο δείγµα της 
δουλειάς του είναι η κατοικία 
του Ερρίκου Σλήµαν, το «Ιλίου 
Μέλαθρον».

48. α  Στην οδό Σαρρή, πρώην 
οικία του εκδότη Κ.  Γκαρµπολά.  
Εκεί φυλακίστηκε µεταξύ άλ-
λων και ο Χαρ. Τρικούπης, µε-
τά τη δηµοσίευση του άρθρου 
του «Τις πταίει;» στην εφηµερί-
δα «Καιροί».

49. β Το κυριακάτικο παζάρι του 

Σωµατείου Ρακοσυλλεκτών «Ο 
Ερµής» διοργανώνεται στον 
ανοιχτό χώρο επί της Ιεράς Ο-
δού, λίγο πιο πάνω από την οδό 
Αγίας Άννης.  Εξυπηρετεί το µε-
τρό, στάση «Ελαιώνας».

50. β Βρίσκονταν στο νοτιο-
δυτικό άκρο του Ερεχθείου, 
ενός πολλαπλού ναού όπου 
συστεγάστηκαν παλαιότερες 
και νεότερες λατρείες. Οι Κα-
ρυάτιδες είναι τα γνωστότερα 
ίσως γυναικεία αγάλµατα της 
αρχαιότητας.  Λέγεται ότι απο-
τελούσαν το υπέργειο µνηµείο 
του τάφου του Κέκροπα και ότι 
ήταν οι χοηφόροι που απέδι-
δαν τιµές στον ένδοξο νεκρό.

51. α  Κατά τη διάρκεια της 
τουρκοκρατίας η χρήση κα-
µπανών απαγορευόταν µε δι-
άταγµα.  Στις 24 Μαΐου 1833, 
όταν τα οθωµανικά στρατεύ-
µατα παρέδωσαν το φρούριο 
της Ακρόπολης, ταυτόχρονα 
µε την ανύψωση της ελληνι-
κής σηµαίας χτύπησε και η κα-
µπάνα αυτή, που βρισκότανε 
σε κρύπτη και σήµερα µπορού-
µε  να δούµε στον πρόναο της 
εκκλησίας. Ο Άγιος Νικόλαος 
Ραγκαβάς, βυζαντινός ναός 
του 11ου αιώνα, βρίσκεται µε-
ταξύ των οδών Πρυτανείου 
και Επιχάρµου.  Η καµπάνα της 
εκκλησίας χτύπησε και πάλι µε 
την ενθρόνιση του ΄Οθωνα τον 
∆εκέµβριο του 1834 και επίσης 
ήταν η πρώτη που σήµανε την 
απελευθέρωση της Αθήνας 
από τους Γερµανούς στις 12 
Οκτωβρίου του 1944 κατά τη 
στιγµή της έπαρσης της ελλη-
νικής σηµαίας στην Ακρόπολη.  

52. β Ο Ιωάννης Λεοντής από 
τα Ψαρά, ο οποίος πέρασε στην 
ιστορία σαν Ιωάννης Βαρβά-
κης, λόγω του διαπεραστικού 
βλέµµατός του που θύµισε το 
οµώνυµο πουλί, υπήρξε ένας 
από τους µεγαλύτερους ευερ-
γέτες. ∆ώρισε µε τη διαθήκη 
του το µεγαλύτερο µέρος της 
περιουσίας του στο ελληνικό 
κράτος, για την ίδρυση µεταξύ 
άλλων του Βαρβάκειου Λυκεί-
ου. Το νεοκλασικό κτίριο του 
λυκείου ανεγέρθηκε το 1859, 
απέναντι από τη ∆ηµοτική Α-
γορά της οδού Αθηνάς, κάηκε 
το 1944 στα ∆εκεµβριανά και 
κατεδαφίστηκε το 1956. Το ό-
νοµά του το κράτησε, τελικά, 
η αγορά.

53. γ  Η οδός Αιόλου είναι ο 
πρώτος δρόµος που χαράχτη-
κε (1834) όταν η Αθήνα έγινε 
πρωτεύουσα. Αρχικά ονοµα-
ζόταν «Αιολική Οδός» επειδή 
άρχιζε από το Ωρολόγιο του 
Κυρρήστου, τους Αέρηδες. 

54. β Η αρχική ονοµασία της 
πλατείας ήταν «πλατεία Λου-
δοβίκου», προς τιµήν του βασι-
λιά της Βαυαρίας, πατέρα του 
Όθωνα. Μετονοµάστηκε «πλα-
τεία Νέου Θεάτρου» και λίγο 
πριν τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο 
πήρε το όνοµα του Κώστα Κο-
τζιά, δηµάρχου της Αθήνας.  Τη 
σηµερινή της ονοµασία πήρε 
το 1977.  Πλαισιώνεται από τρία 
πολύ σηµαντικά κτίρια: το ∆η-
µαρχείο Αθηνών, το κεντρικό 
κατάστηµα της Εθνικής Τράπε-
ζας και το Μέγαρο Μελά.  

55. γ Ο ∆ήµος των Αθηναίων 
δηµιουργήθηκε το 1834, µε 
7.177 κατοίκους.  Οι πρώτες δη-
µοτικές εκλογές έγιναν το 1835 
και πρώτος δήµαρχος εξελέγη 
ο Ανάργυρος Πετράκης. Στη 
διάρκεια της πολιτικής του κα-
ριέρας, διετέλεσε δύο φορές 
δήµαρχος Αθηναίων (1836 - 
1837, 1841 - 1843).

56. β Η Πυροσβεστική Υπηρε-
σία βρίσκεται στην οδό Μου-
ρούζη 4 από την ίδρυσή της, 
κατά την  οθωνική περίοδο.

57. α  Η Λεωφόρος Αµαλίας έχει 
το όνοµα της πρώτης βασίλισ-
σας της Ελλάδος, της Αµαλίας.  
∆εντροφυτεύτηκε µε πιπεριές,  
επιλογή της Αµαλίας για την Α-
θήνα, καθώς είναι δένδρο αν-
θεκτικό στα ξηρά εδάφη.

58. β Η Σοφία ντε Μαρµπουά- 
Λεµπρέν, η γνωστή στους Έλ-
ληνες ∆ούκισσα της Πλακεντί-
ας, έζησε την εποχή του Όθωνα 
αρκετά χρόνια στην Αθήνα. Εί-
χε διαθέσει πολλά χρήµατα για 
τον απελευθερωτικό αγώνα 
που άρχισε µε την Επανάσταση 
του 1821.  Έκτισε δύο ανάκτο-
ρα, το χειµερινό στην Αθήνα, 
που πήρε το όνοµα «Ιλίσια» και 
τώρα στεγάζει το Βυζαντινό 
& Χριστιανικό Μουσείο, και το 
καλοκαιρινό στην Πεντέλη, 
που είναι γνωστό ως «Καστέλο 
της Ροδοδάφνης».

59. α Κηφισίας 4. Το καφενείο 
αυτό λειτουργούσε απ το 1938, 
απέναντι από την έπαυλη Θων. 
Μπροστά σ’ αυτό το καφενείο 
οι δήµαρχοι των Αθηνών και 
Πειραιώς περίµεναν το συνταγ-
µατάρχη Σέρνερ, για να του 
παραδώσουν την πόλη, τον Α-
πρίλιο του 1941.  Το κτίριο αυτό 
υπάρχει ακόµη, αλλά αλλοιω-
µένο, λόγω της προσθήκης δύο 
ακόµη ορόφων.

60. γ  Αγ. Ασωµάτων 45.  ∆ιώ-
ροφη, διατηρητέα κατοικία του 
1880, ένα από τα πιο φωτογρα-
φηµένα κτίρια της Αθήνας και 

έµπνευση για πίνακα του Τσα-
ρούχη.  

61. β Το Μουσείο Ισλαµικής 
Τέχνης βρίσκεται επί των ο-
δών Αγίων Ασωµάτων 22 και 
∆ιπύλου. Ήταν η κατοικία του 
δωρητή Λάµπρου Ευταξία. Το 
1989 χαρακτηρίστηκε διατη-
ρητέο µνηµείο και από το 2004 
λειτουργεί ως µουσείο.

62. α  Βρίσκεται στο ισόγειο 
του Μεγάρου του Ταµείου Α-
σφαλίσεως Εµπόρων επί της 
οδού Βουλής 8-10. Το κτίριο 
είναι  έργο της µεσοπολεµικής 
αρχιτεκτονικής περιόδου, σχε-
διασµένο από τους αρχιτέκτο-
νες Λεωνίδα Μπόνη (Μετοχικό 
Ταµείο Στρατού, θέατρο Ρεξ) 
και Εµµανουήλ Λαζαρίδη (Μνη-
µείο του Αγνώστου Στρατιώ-
τη). Η Στοά των Εµπόρων, µία 
από τις 170 στοές της Αθήνας, 
ενώνει την οδό Βουλής µε την 
οδό Λέκκα και στη δεκαετία 
του ’80 είχε διάφορα µαγαζιά 
(υφασµατάδικο, φωτογρα-
φείο, καλλυντικά κ.ά.). Εδώ και 
20 χρόνια δεν χρησιµοποιείται 
εµπορικά.

63. γ Το όνοµα προήλθε από 
τον Εβραίο Ηλία Γιουσουρούµ, 
ιδιοκτήτη του πρώτου παλαι-
οπωλείου στα τέλη του 19ου 
αιώνα. Η οικογένεια Γιουσου-
ρούµ είχε έρθει το 1863 από τη 
Σµύρνη...

64. β Στην οδό Θήρας 54, κοντά 
στη πλατεία Αµερικής.  Χτισµέ-
νο το 1914, ιδιοκτησία της αρ-
χοντικής κεφαλλονίτικης οικο-
γένειας Τυπάλδου της Χρυσής 
Βίβλου µε ρίζες από τη Νάπολη 
της Ιταλίας, ακατοίκητο από το 
1993, χαρακτηρισµένο διατη-
ρητέο το 2008.

65. α Ο «Μαγεµένος Αυλός»,  
στην Πλατεία Προσκόπων, ήταν  
το αγαπηµένο στέκι του Χατζι-
δάκι. Εκτός από το ότι βρισκό-
ταν ένα µόλις στενό µακριά από 
το σπίτι του, τον συνέδεε και µία 
πολύ στενή φιλία µε τον ιδιο-
κτήτη του εστιατορίου, Γιώργο 
Πολυχρόνη.   

39.
Πού βρίσκεται 
το Φανάρι του 

∆ιογένη;
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66. β  Ο λόφος του Φιλοπάππου 
λέγεται και λόφος Μουσών, λό-
γω ενός  τεµένους που ήταν α-
φιερωµένο στις Μούσες. Υπο-
στηρίζεται όµως και η άποψη 
ότι ήταν λόφος αφιερωµένος 
στον ποιητή Μουσαίο (5ος αίω-
νας π.Χ) καθώς, στον ίδιο χώρο, 
υπήρξε µνηµείο αφιερωµένο 
στον ήρωα-ποιητή. 

67. α Η περιοχή όφειλε το όνο-
µά της στο κτήµα και την έπαυ-
λη ΘΩΝ, ιδιοκτησίας του Νικό-
λαου Θων, ανώτερου αυλικού  
της Βασιλικής Χορηγίας του Γε-
ωργίου του Α’ και ιδιοκτήτη µε-
γάλης ακίνητης περιουσίας   Η 
έπαυλη ανατινάχθηκε στα ∆ε-
κεµβριανά γεγονότα του 1944. 
Σήµερα το µοναδικό κτίσµα 
που σώθηκε, αλλά βρίσκεται 
σε πολύ κακή κατάσταση, είναι 
ο ναΐσκος του Αγίου Νικολάου.

68. α  Η Α.Σ.Κ.Τ. στεγάζεται από 
το 1997 στο χώρο των βιοµη-
χανικών συγκροτηµάτων έκτα-
σης 28.450 τ.µ., των Ελληνικών 
Υφαν τηρίων Α.Ε. (Πειραιώς 
256), γνωστών επίσης από το 
όνοµα του ιδιοκτήτη τους ως 
«Σικιαρίδειο». Η κατασκευή 
των 14 µονώροφων και διώρο-
φων κτιρίων ανάγεται σε δύο 
τουλάχιστον φάσεις, µία όψιµη 
νεοκλασική και µία µοντέρνα. 

69. β Επρόκειτο για µία νησί-
δα που βρισκότανε µέσα στον 
ποταµό Ιλισσό πάνω και γύρω 
από την οποία πρέπει να υπήρ-
χαν βατράχια.

70. α Η Σοφία Αφεντάκη, κόρη 
της γνωστής οικογένειας από 
την Κίµωλο, πέθανε από φυµα-
τίωση στα 18 της χρόνια, στις 
17 ∆εκεµβρίου 1878. Το έργο 
του τηνιακής καταγωγής γλύ-
πτη, το οποίο συγκαταλέγεται 
στα σηµαντικότερα δείγµατα 
της εικαστικής του γραφής, 
είναι  ένα από τα πιο γνωστά  
γλυπτά που βρίσκονται στο Α΄ 
νεκροταφείο.

71. α Στην οδό Σουηδίας 61.  
Πρόκειται για µία από τις ση-
µαντικότερες βιβλιοθήκες της 
Ελλάδος, η οποία διαθέτει πά-
νω από 100.000 τόµους. Οφεί-
λει το όνοµά της στο διπλωµά-
τη και λόγιο Ιωάννη Γεννάδιο 
ο οποίος δώρισε την τεράστια 
συλλογή βιβλίων του στην Α-
µερικάνικη Σχολή Κλασικών 
Σπουδών της Αθήνας, µε όρο η 
συλλογή αυτή να φυλαχθεί και 
να στεγαστεί χωριστά και να 
υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση 
σ’ αυτήν. Το ελληνικό κράτος 
παραχώρησε το οικόπεδο και 
το ίδρυµα Carnegie ανέλαβε 
την οικοδόµηση του κτιρίου, 
το οποίο εγκαινιάστηκε στις 23 
Απριλίου του 1926. 

72. α Ο Βυζαντινός ναός των 
Αγίων Θεοδώρων θεωρείται  
από τους ειδικούς ως το σηµα-
ντικότερο βυζαντινό µνηµείο 
της πόλης των Αθηνών, το ο-
ποίο οικοδοµήθηκε στη θέση 
ενός παλαιότερου ευτελούς 
ναΐσκου. Η ανέγερσή του χρο-
νολογείται στα µέσα του 11ου 
αιώνα µ.Χ. και ανήκει στην κα-
τηγορία των απλών δίστηλων 
εγγεγραµµένων σταυροειδών 
ρυθµών.

73. β  Η µία επιγραφή, προς τη 
πλευρά της αρχαίας πόλης και 
της Ακρόπολης γράφει: «ΑΙ∆’ 
ΕΙΣ’ ΑΘΗΝΑΙ, ΘΗΣΕΩΣ Η ΠΡΙΝ 
ΠΟΛΙΣ» («Αυτή είναι η Αθήνα, η 
παλαιά πόλη του Θησέα»), ενώ 
η άλλη προς τον Αρδηττό, γρά-
φει: «ΑΙ∆’ ΕΙΣ’ Α∆ΡΙΑΝΟΥ ΚΟΥΧΙ 
ΘΗΣΕΩΣ ΠΟΛΙΣ» («Αυτή είναι η 
πόλη το Αδριανού και όχι του 
Θησέα»).

74. β Το θέατρο του ∆ιονύσου 
είναι το αρχαιότερο και σηµα-
ντικότερο θέατρο του κόσµου, 
χωρητικότητας 16.000 θεατών.   
Το µεγαλύτερο µέρος των κα-
ταλοίπων που διατηρούνται 
σήµερα ανήκει στη µνηµειακή 
διαµόρφωση του θεάτρου από 
τον άρχοντα της Αθήνας Λυ-
κούργο, στο δεύτερο µισό του 
4ου αι. π.Χ. 

75. β Το σηµείο εκείνο προορι-
ζόταν προπολεµικά να γίνει άλ-
σος 7 στρεµµάτων. Οι εργασίες 
καθυστερούσαν λόγω άρνη-
σης της Εκκλησίας, στην οποία 
ανήκε ο χώρος, να τον παρα-
χωρήσει. Οπότε τη νύχτα της 2 
∆εκεµβρίου του 1939 ο δήµος, 
µε εντολή του τότε υπουργού 
Κ. Κοτζιά, φύτεψε ολόκληρο 
το χώρο µε δέντρα, κατεδαφί-
ζοντας τα ξύλινα παραπήγµα-
τα. Από τότε το αλσύλλιο ονο-
µάζεται ανεπίσηµα «Άλσος της 
µίας Νυκτός».

76. β Ο Γάιος Ιούλιος Αντίοχος 
Φιλόπαππος ήταν ο εγγονός 
του τελευταίου βασιλέα του 
συριακού βασιλείου της Κοµ-
µαγηνής και επιφανής κάτοι-
κος, ευεργέτης και  Ύπατος των 
Αθηνών. Πάνω στο λόφο, οι Α-
θηναίοι έκτισαν το 114-116, από 
λευκό πεντελικό µάρµαρο, το 
ταφικό του µνηµείο, σε βάθρο 
ύψους 3, 08 µ. και διαστάσεων 
9.80 Χ 9.30 µ.

77. β Το νεοκλασικό κτίριο του  
Αστεροσκοπείου χτίστηκε το 
1842 από τον ∆ανό αρχιτέκτο-
να Χάνσεν και είναι το πρώτο 
που ιδρύθηκε σ την Ελ λάδα 
αλλά και στα Βαλκάνια. Ο αρ-
χιτέκτονας έγραψε πάνω στον 
τοίχο την επιγραφή: «Servare 
Intaminatum», δηλαδή «να δια-
τηρηθεί ανέπαφο».

78. β Η Βασίλειος στοά  (κτίσµα 
του 6ου αιώνα π.Χ), στη βορειο-
δυτική γωνία της αρχαίας Αγο-
ράς, ήταν η έδρα του άρχοντος 
βασιλέως, ενός από τους 9 αι-
ρετούς άρχοντες της Αθήνας, ο 
οποίος είχε µόνο δικαστικές και 
θρησκευτικές αρµοδιότητες.    
Εκεί βρίσκονταν αναρτηµένοι 
οι νόµοι της πόλης. Στο µέσον 
της στοάς ήταν το άγαλµα της 
θεάς της δικαιοσύνης Θέµιδας 
και µπροστά της βρισκόταν ο 
όρκιος λίθος, δηλαδή ένας α-
πλός βωµός πάνω στον οποίο 
ορκίζονταν οι άρχοντες ότι θα 
σέβονται και θα εφαρµόζουν 
τους νόµους. Επίσης, εκεί έγινε 
η πρώτη φάση της δίκης του 
Σωκράτη το 399 π.Χ.).

79. γ Η πρώτη καλ λιέργεια 
ντοµάτας έγινε στη Μονή Κα-
πουτσίνων το 1818. Η Μονή  
ιδρύθηκε το 1669 από τη µε-
τατροπή µιας οικίας στην αυλή 
της οποίας βρισκόταν το Μνη-
µείο του Λυσικράτους. Η Μονή 
των Καπουτσίνων ιδρύθηκε 
από τους Γάλλους µοναχούς το 
1658. Κύριες ασχολίες αυτών 
ήταν οι αρχαιολογικές και το-
πογραφικές µελέτες. Η Μονή 
τους αποτέλεσε το πρώτο σχο-

5-ACTION 
EYE SERUM

∆ιώξτε την κούραση 
και τον χρόνο 

από τα µάτια σας

Ορός εντατικής φρο-
ντίδας για τα µάτια 

µε λευκό κρίνο

80.
Πόσες είναι οι αυθε-
ντικές Καρυάτιδες 
στο Μουσείο της 

Ακρόπολης;
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λείο Καθολικών στην Αθήνα.   
Από τους µεγάλους επισκέπτες 
της Μονής ήταν ο Σατωβριάν-
δος και ο λόρδος Βύρων, κατά 
το δεύτερο ταξίδι του στην Α-
θήνα.  Η Μονή κάηκε το 1890.

80. α  Σήµερα σ το Μουσείο 
της Ακρόπολης υπάρχουν οι 
5 αυθεντικές Καρυάτιδες εκ 
των οποίων η µία είναι σχεδόν 
κατεστραµµένη από το βοµ-
βαρδισµό των Τούρκων, τον 
Ιανουάριου του 1827.  Η 6η (η 
δεύτερη από αριστερά προς τα 
δεξιά, στη νότια πρόσταση του  
Ερεχθείου) είναι αυτή που άρ-
παξε ο Έλγιν και εκτίθεται στο 
Βρετανικό Μουσείο.

81. α Στην οδό Θόλου 5. Το Πρώ-
το Πανεπιστήµιο στεγάστηκε 
από το 1837 έως το 1841 στην 
τριώροφη κατοικία του 17ου 
αιώνα, γνωστή ως «Οικία Κλε-
άνθους». Λειτούργησε αρχικά 
µε 4 σχολές (Νοµική, Ιατρική, 
Θεολογική και Φιλοσοφική).   
Από το 1987 εγκαινιάστηκε η 
λειτουργία του ως Μουσείου 
Ιστορίας του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών.

82. γ  Το ηλιακό ρολόι  βρίσκεται 
µπροστά από τις Ουασιγκτόνι-
ες (φοίνικες που φυτεύτηκαν 
το 1842 από την Αµαλία)  στην 
κεντρική είσοδο του Εθνικού 
Κήπου, από τη Λεωφόρο Αµαλί-
ας. Πρόκειται για έναν επικλινή 
µεταλλικό δείκτη στερεωµένο 
σε µαρµάρινη βάση στην οποία 
είναι χαραγµένες οι ώρες. Η 
σκιά του δείκτη, ανάλογα µε τη 
θέση του ήλιου, δείχνει και τη 
σχετική ώρα.

83. β Οφείλει το όνοµά της σε 
µία µόνιµη πολυγωνική εξέδρα 
του Πεδίου του Άρεως πάνω 
στην οποία έπαιζε  η στρατιω-
τική µπάντα κάθε Κυριακή, από 
τα πρώτα χρόνια του Όθωνα, 
µέχρι σχεδόν τα τέλη του πε-
ρασµένου αιώνα. 

84. α  Ονοµάσ τηκε έτσι σαν 
πράξη συµφιλίωσης των οθω-
νικών και αντιοθωνικών. Εκεί 
γιορτάστηκε η έξωση του Ό-
θωνα τον Οκτώβριο του 1862.

85. β Από την ίδρυσή της το 
1950, η Ταινιοθήκη στεγαζόταν 
στην Αθήνα, στην οδό Κανάρη 
1, στο Μέγαρο ∆εληγιώργη.   
Από το 2008 µεταφέρθηκε στο 
νέο κτίριο του κινηµατογρά-
φου «Λαΐς», που βρίσκεται στη 
συµβολή της Ιεράς Οδού µε τη 
Μεγάλου Αλεξάνδρου.

86. α Στα Xαυτεία  τοποθετήθη-
κε στις αρχές της δεκαετίας του 
1920 ο πρώτος τροχονόµος για 

να ρυθµίζει τη κυκλοφορία.

87. γ Στην οδό Περιάνδρου 5.  
Είναι ένα διώροφο κτίριο που 
οικοδοµήθηκε µέσα στη δεκα-
ετία 1920-1930. Έχει τα χαρα-
κτηριστικά ενός νεοκλασικού 
αστικού σπιτιού του Μεσοπο-
λέµου µε τα ακροκέραµα του 
γείσου του και τις σιδεριές στα 
µπαλκόνια. Στο σπίτι αυτό έ-
ζησε ο Παλαµάς τα τελευταία 
χρόνια της ζωής του κι άφησε 
την τελευταία του πνοή, εν µέ-
σω γερµανικής Κατοχής, στις 
27 Φεβρουαρίου 1943.

88. γ  Ο ιερός Ναός του Σωτήρα 
Λυκοδήµου, που είναι γνωστός 
ως Ρώσικη εκκ λησία, αφού 
από τον 19ο αιώνα είναι αφιε-
ρωµένος στην Αγία Τριάδα και 
αποτελεί τον ενοριακό ναό της 
ρωσικής παροικίας. Βρίσκεται 
επί της οδού Φιλελλήνων και 
είναι ένας από τους παλαιότε-
ρους βυζαντινούς ναούς της Α-
θήνας. Ο οκταγωνικός µε τρού-
λο ναός είναι ένα από τα σηµα-
ντικότερα βυζαντινά µνηµεία 
της πόλης του 11 αι. µ.Χ. 

89. α  Ο Γρηγόριος Ε΄ (1746 
- 10/22 Απριλίου 1821) διετέ-
λεσε τρεις φορές Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως. Ανα-
γνωρίστηκε εθνοµάρτυρας, 
ενώ η Ορθόδοξη Εκκ λησία 
τον ανακήρυξε άγιο τιµώντας 
την µνήµη του στις 10 Απριλί-
ου, ηµέρα του απαγχονισµού 
του  στην κεντρική πύλη του 
Πατριαρχείου, όπου παρέµει-
νε κρεµασµένος για τρεις ηµέ-
ρες, εξευτελιζόµενος από τον 
όχλο. Κατόπιν, µια οµάδα τριών 
Εβραίων αγόρασαν το πτώµα 
του, το περιέφεραν στους δρό-
µους και το έριξαν στον Κερά-
τιο κόλπο. Ένας Κεφαλλονίτης 
πλοίαρχος, ονόµατι Νικόλαος 
Σκλάβος, βρήκε το σκήνωµα 
και το µετέφερε στην Οδησσό, 
όπου και ετάφη στον ελληνικό 
ναό της Αγίας Τριάδος. Από ε-
κεί ανακοµίστηκε στην Αθήνα, 
50 χρόνια µετά, και έκτοτε φυ-
λάσσεται σε µαρµάρινη λάρ-

νακα στον Μητροπολιτικό Ναό 
Αθηνών. 

90. γ Στην οδό Ερµού 8.  Το ιστο-
ρικό αυτό βιβλιοχαρτοπωλείο 
ιδρύθηκε το 1870 από τον Αθα-
νάσιο Πάλλη και λειτουργούσε 
για 127 συνεχόµενα χρόνια.  
Την εποχή που άνοιξε, στην ί-
δια περιοχή βρίσκονταν ακόµα 
έξι από τα συνολικά δεκατρία 
χαρτοπωλεία της Αθήνας. Η 
καινοτοµία που την εποχή εκεί-
νη εισήγαγε η εταιρεία και που 
την έκανε να ξεχωρίσει από τις 
άλλες επιχειρήσεις του είδους 
ήταν ότι στον ίδιο χώρο των 
λιανικών πωλήσεων γραφικής 
ύλης στεγαζόταν και το «εργο-
στάσιο καταστίχων και χαλκο-
γραφηµένων επισκεπτηρίων».

91. β Τα «Παλαιά Ανάκτορα», 
νυν Ελ ληνικό Κοινοβούλιο, 
χτίστηκαν στο λόφο της Μπου-
µπουνίστρας, στο σηµείο που 
υπήρχε ο ναός του Αγίου Αθα-
νασίου. Ο λόφος οφείλει το 
όνοµά του στον ήχο µιας θορυ-
βώδους βρύσης που βρισκό-
ταν σε µία από επτά πύλες του 
τείχους του Χασεκή, την Πόρτα 
της Μπουµπουνίστρας (επί της 
Λ. Αµαλίας, απέναντι από την 
οδό Όθωνος).

92. β Η φράση από τον «Επιτά-
φιο του Περικλή» του Θουκυδί-
δη βρίσκεται στο Μνηµείο του 
Άγνωστου Στρατιώτη.        

 

93. β  Το Νέο Υδαταέριο κα-
τασκευάστηκε το 1952 και η 
λειτουργία του διακόπηκε µε 
το κλείσιµο του εργοστασίου 
φωταερίου στο Γκάζι το 1984. 
Το ψηλότερο σηµείο του ονο-
µάστηκε «Πύργος» λόγω του 
ύψους του που αγγίζει τα 30 
µέτρα. Το κτίριο είναι το µο-
ναδικό στο είδος του που δι-
ασώζεται στην Ευρώπη ενώ 
αποτελεί σπάνιο δείγµα βιοµη-
χανικής κληρονοµιάς, καθώς 
διαφυλάσσει το µεγαλύτερο 
µέρος του µηχανολογικού του 
εξοπλισµού.  Άνοιξε πάλι για το 
κοινό στις 3/3/2016.

94. β  Το 2000, το εγκαταλειµµέ-
νο από δεκαετίες εργοστάσιο 
ζυθοποιίας Φιξ, ένα αξιόλογο 
βιοµηχανικό κτίριο στο κέντρο 
της Αθήνας του αρχιτέκτονα Τ. 
Ζενέτου, επιλέγεται ως µόνιµη 
στέγη του νεοσύστατου ΕΜΣΤ.  

95. β Η λειτουργία του σουβλα-
τζίδικου µε την επωνυµία «Κώ-
στας» χρονολογείται από το 
1946, όταν ανοίχθηκε από τον 
Τάσο, πατέρα του σηµερινού 
ιδιοκτήτη.

96. α Το κανονικό όνοµα του 
κτιρίου είναι έπαυλη Αγγελό-
πουλου. Εκεί στεγάστηκε από 
το 1932 έως το 1974 το 2ο Γυ-
µνάσιο Αρρένων Αθηνών από 
το οποίο αποφοίτησαν δεκά-
δες σηµαντικές προσωπικό-
τητες (Α. Φασιανός, Θ. Αγγε-
λόπουλος, Λ. Παπαδόπουλος, 
Χρ. Γιανναράς, Αρχιεπίσκοπος 
Αναστάσιος κ.ά.).

97. β Έµενε σε συνοικία του 
Ψυρρή σε νοικιασµένα φτω-
χικά δωµάτια για 20 περίπου 
χρόνια.

98. β Το Ίδρυµα Μείζονος Ελ-
ληνισµού βρίσκεται στην Πει-
ραιώς 254. ∆ηµιουργήθηκε το 
1993 µε σκοπό τη διάδοση του 
ελληνικού πολιτισµού και της 
ελληνικής ιστορίας, µε ιδιαίτε-
ρη έµφαση στον Μείζονα Ελ-
ληνισµό.

99. α Το εργοστάσιο µετάξης 
(Μυλλέρου και Μεγ. Αλεξάν-
δρου), ιδιοκτησίας της οικογέ-
νειας ∆ουρούτη, διέκοψε τις 
εργασίες του το 1875. Κατά τη 
δεκαετία του 1880 το κτίριο 
µετατράπηκε σε σύνολο διώ-
ροφων κατοικιών µε εµφανή 
στοιχεία της νεοκλασικιστικής 
τεχνοτροπίας. Το 1993 περιήλ-
θε στην κυριότητα του ∆ήµου 
Αθηναίων, ύστερα από δωρεά 
του Ιωάννη ∆ουρούτη.  Έχει χα-
ρακτηριστεί διατηρητέο.

100. β Η σκηνή του µαχαιρώ-
µατος της ταινίας «Στέλλα», 
του 1953, γυρίστηκε στη συµ-
βολή των οδών Καλλιδροµίου, 
Πλαπούτα και Τσαµαδού στα 
Εξάρχεια. A

100 ¶Ä¿Æ¸ª¶¹ª 
¡¹° Æ¸Á °£¸Á°

°¦ÃÆ¶¤¶ª»°Æ°
Αν απαντήσατε σωστά 
στις 71 -100 ερωτήσεις
Οι γνώσεις σας σχετικά µε 
την Αθήνα είναι εντυπωσι-
ακές. Μπορείτε να τις αξι-
οποιήσετε οργανώνοντας 
εθελοντικές ξεναγήσεις 
σε φίλους, γνωστούς ή 
και αγνώστους (αρκεί να 
το θέλουν και οι ίδιοι). 
Γνωρίζετε πράγµατα που 
µόνο µελετητές ή παλιοί 
γκάγκαροι Αθηναίοι τα 
γνωρίζουν (συγγνώµη, τι 
ηλικία έχετε;). Μπορείτε να 
κινηθείτε αριστοτεχνικά 
και να εµβαθύνετε περισ-
σότερο στις πληροφορίες 
σχετικά µε συγκεκριµένες 
περιοχές, έτσι ώστε να µη 
σας ξεφεύγει λεπτοµέρεια. 
Αργότερα, µπορείτε να 
διεκδικήσετε και τη ∆ηµαρ-
χία της πόλης.  

Αν απαντήσατε σωστά 
στις 41 -70 ερωτήσεις 
Βρισκόσαστε σε ένα ικανο-
ποιητικό επίπεδο αλλά θέ-
λετε λίγη δουλίτσα ακόµη. 
Έχετε µία εγκυκλοπαιδική 
πληροφόρηση σχετικά µε 
την Αθήνα αλλά όχι εκείνη 
τη σκληρή, επαγγελµατική 
γνώση που θα σας χάριζε 
το κλειδί της πόλης. Ακο-
λουθήστε τους Ατενίστας 
κατά πόδας. Μπείτε σε 
παλιά βιβλιοπωλεία και 
ανακαλύψτε εκδόσεις 
σχετικές µε την ιστορία της 
πόλης. Ρωτήστε τη γιαγιά 
σας. Ή όποια γιαγιά βρί-
σκετε ελεύθερη. Ή, κάντε 
το καλύτερο: διαβάστε 
(ξεκοκαλίστε) όλα τα τεύχη 
της Athens Voice, από το 
πιλοτικό Νο.0  µέχρι σήµε-
ρα. Θα γίνετε ξεφτέρια.  

Αν απαντήσατε σωστά 
στις 11 - 40 ερωτήσεις
Όχι, όχι, όχι. Κρίµα. Να 
ξέρετε για την Αθήνα µόνο 
ό,τι γράφουν στις επικεφα-
λίδες τους τα τουριστικά 
φυλλάδια. Ή είσαστε Σουη-
δέζα σε τράνζιτ - για διακο-
πές, ή µόλις φτάσατε στην 
πόλη µε την πενταήµερη, 
ή δεν σας πολυνοιάζει να 
γνωρίζετε για την Αθήνα. 
∆οκιµάστε να αγαπήσετε 
λίγο περισσότερο το πα-
ρελθόν της πόλης για να 
γίνει λίγο πιο ευχάριστη και 
η ζωή στο παρόν της. Αλ-
λιώς απολαµβάνεις ένα πα-
γωτό στη σκιά που ρίχνουν 
οι φοίνικες του Εθνικού 
Κήπου αν ξέρεις ότι φυ-
τεύτηκαν εκεί από το χέρι 
της βασίλισσας Αµαλίας κι 
αλλιώς αν το µόνο που σε 
ενδιαφέρει είναι «από πού 
πάνε για τις πάπιες».   

Αν απαντήσατε σωστά 
στις 0 -10 ερωτήσεις
∆εν είστε από εδώ, ε; 
Γρήγορα, phone home να 
έρθουν να σας πάρουν οι 
δικοί σας. ∆ιαφορετικά, 
ακολουθήστε τις οδηγίες 
όλων των παραπάνω.
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Αυτό είναι το μέλλον µου το τριήµερο 
Παρασκευής, Σαββάτου, Κυριακής για τις 
µεσηµεριανές και απογευµατινές ώρες. 
Για τις βραδινές έχω άλλα σχέδια. Ως βέρα 
Νεοφιλαδελφιώτισσα έχω κόψει τις πολλές 
πολλές εξόδους προς το κέντρο, ειδικά τα 
τελευταία πέντε έξι χρόνια, που η γειτονιά 
έχει αποκτήσει ένα σωρό στέκια. Έχω φί-
λους από τον Πειραιά που έρχονται µέχρι 
εδώ για τα µεζεδοπωλεία γύρω από τη ∆ε-
κελείας, ενώ τα καφέ και τα µπαράκια στον 
πεζόδροµο της Αρδαίων και στην πλατεία 
Πατριάρχου δεν έχουν κάτι να ζηλέψουν 
από αυτά του κέντρου. Μάλλον το αντί-
θετο. Κρατώντας ένα συνοικιακό χρώµα, 
δείχνουν πιο πολιτισµένα, πιο φιλόξενα, 
µακριά από fast food λογικές. Γιατί µπορεί 
να µας επισκέπτονται και άνθρωποι από 
άλλες περιοχές, αλλά όσο να ’ναι το «κοι-
νό» είναι από εδώ, θα έρθει και θα ξαναέρ-
θει και έτσι αντιµετωπίζεται. 
Τέλος τριήµερου προγράµµατος µε τζό-
κινγκ στο άλσος. Με ασφάλτινες αλλά και 
χωµάτινες διαδροµές, µε 480 στρέµµατα 
έκτασης και πολύ πράσινο, νιώθεις σα να 
έχεις φύγει µακριά από την πόλη. Συστή-
νεται και για πικ-νικ. Και δύο εγκυκλο-
παιδικές πληροφορίες: Το άλσος άρχισε 
να δηµιουργείται το 1914, ενώ µεταξύ 1955 
και 1955 εντός του λειτουργούσε και ένας 
µικρός ζωολογικός κήπος. 

ο»ορ¼¸ κάι άν£ρ¿πΙνη ποΛη 
Ακόµα θυµάµαι το σεισµό του 1999, εµείς 
εδώ είχαµε κουνηθεί για τα καλά. Ήµουν 
πιτσιρίκι και είχα χωθεί κάτω από ένα 
τραπέζι. Το σεισµό µάς τον θύµιζαν και τα 
λυόµενα που στέγαζαν τους σεισµοπαθείς 
κι έµειναν για χρόνια απέναντι από το 
σταθµό του Περισσού. Κάτι που έπαιξε το 
ρόλο στο να κηρυχθεί η περιοχή, το 2001, 
παραδοσιακός οικισµός. Σύµφωνα µε τις 
νέες οδηγίες, η δόµηση θα έπρεπε να είναι 
χαµηλή, µε κεραµοσκεπές, παράθυρα και 
µπαλκόνια στα πρότυπα του προσφυγι-
κού οικισµού της δεκαετίας του 1920. Το 
αποτέλεσµα είναι µια ανθρώπινη γειτονιά. 
Κοντά στο κέντρο αλλά πολύ µακριά από 
το θόρυβό του. Με περιποιηµένα σπίτια, 
άνετους δρόµους, βουκαµβίλιες και άλλα 
φυτά να ξεχειλίζουν από τις αυλές. Μη σου 
φανεί παράξενο, αν κάνεις τη βόλτα σου 
και σου πουν µια καλησπέρα. Σα να λέµε, 
τα καλά του χωριού και τα καλά της πόλης 
µαζεµένα σε µια γειτονιά. 

γιά Æιª »ν¸»Εª μάª
 
Η Νέα Φιλαδέλφεια είναι µια προσφυγική 
περιοχή. Κανείς δεν το ξέχασε και κανείς 
δεν θέλει να το ξεχάσει στο µέλλον. Οι 
πρώτοι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν εδώ 
το 1927, όταν µια φωτιά κατέστρεψε τις 
παράγκες στις οποίες ζούσαν µέχρι τότε, 
στους Αµπελόκηπους. Και πήρε το όνοµα 
«Νέα Φιλαδέλφεια» το 1932, σε ανάµνηση 
της πόλης Φιλαδέλφεια της Μικράς Ασίας. 
Με το που καταλάβαµε όλοι τις διαστάσεις 
της σηµερινής προσφυγικής κρίσης, ο 
δήµος ήταν από τους πρώτους που κάλε-
σαν τους πολίτες τους σε µια συνεχή συ-
γκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης. «Το 
χρωστάµε στην ιστορία της πόλης µας, στη 
µνήµη των χιλιάδων προσφύγων που ξερι-
ζώθηκαν, στους παππούδες και τις γιαγιά-
δες µας» λέει στο κάλεσµά του. Σηµειώστε 
και τα στοιχεία: Τα είδη θα συλλέγονται 
στο επισκευασµένο δηµοτικό λεωφορείο, 
το οποίο θα βρίσκεται µπροστά από το ∆η-
µαρχείο της Νέας Φιλαδέλφειας (∆εκελεί-
ας 97), από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 07.00 
- 15.00. Πληρ.: 2132049000. Αυτή είναι 
η πόλη µου. Περιποιηµένη µε τον εαυτό 
της, περιποιητική µε όσους το χρειάζονται. 
Ανθρώπινη για τον κάτοικο και τον επι-
σκέπτη. Και όχι, δεν θέλω να µετακοµίσω 
αλλού, ακόµα κι αν µου τάξετε θάλασσα. 

Áεά ¼ΙΛά¢εΛ¼εΙά
è çåéôïîéÀ íïù 

Όμορφη, περιποιημένη, με το δικό της στιλ, 
η Νέα Φιλαδέλφεια είναι μια γειτονιά που 

έχει να προσφέρει σε όλους.
 Στους κατοίκους της και στους επισκέπτες της. 

Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ - 
Φωτό: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΑΤΣΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗ 

κ
οιτάζοντας το ημερολόγιο, µπορώ 
να προβλέψω το (άµεσο) µέλλον 
µου. Στις 6, 7 και 8 Μαΐου θα γίνει 
η καθιερωµένη πρωτοµαγιάτικη 
εµποροπανήγυρη του ∆ήµου Νέας 

Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας. Θα κλείσει 
όλη η ∆εκελείας και θα πληµµυρίσει µε πά-
γκους µε ό,τι µπορεί να φανταστεί κανείς. 
Κλείνω τα µάτια και βλέπω µπροστά µου 
τη σκηνή: Θα περπατάµε πλάι-πλάι µε τη 
µάνα µου, µέσα στον πολύ κόσµο, και κάθε 
τόσο θα σταµατάµε γιατί κάτι θα έχει στα-
µπάρει. Μπορεί να είναι ένα ρολόι τοίχου, 
µια βούρτσα µαλλιών, µια κούκλα για την 
εγγονή της. Θα το παίρνει στα χέρια της, θα 
το περιεργάζεται και, ενώ ξέρει, θα ρωτάει 
πόσο κάνει. «Τόσο» θα απαντά ο πωλητής 
και η µάνα µου θα δείχνει σκεπτική, µήπως 
και ρίξει την τιµή. Μετά θα το αφήνει στη 
θέση του και θα συνεχίζουµε από πάγκο σε 
πάγκο. Είναι η καλύτερή της, σα να ξαναγί-
νεται µικρό παιδί, µε τόσα µικροπράγµατα 
τριγύρω της. Αυτή η ιστορία θα επαναλη-
φθεί και τις τρεις ηµέρες του πανηγυριού, 
µόνο που ποτέ δεν θα καταφέρουµε να φτά-
σουµε µέχρι το τέλος του δρόµου. 
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Από τις καλύτερες αθηναϊκές μπιραρίες, ένα πραγματικό σημείο 
αναφοράς για τη Νέα Φιλαδέλφεια, στεγασμένη σε ένα αρχο-
ντικό νεοκλασικό διακοσμημένο μέχρι και την τελευταία του 
λεπτομέρεια, με μεγάλες βεράντες με θέα στην πλατεία. Αυτός 
εδώ ο παράδεισος της καλής μπίρας διαθέτει περισσότερες από 
110 ετικέτες, εισαγωγής αλλά και από ελληνικές μικρές ζυθοποι-
ίες, τις οποίες μπορείτε να συνοδεύσετε με ποικιλίες κρεάτων 
και λουκάνικων, αλλά και με άλλα νόστιμα πιάτα, όπως ζυμαρικά, 

ριζότα και σαλάτες. Ο κατάλογος ανανεώνεται συνεχώς, οι τιμές 
παραμένουν προσιτές, η ποιότητα και η φιλοξενία σε υψηλά 
επίπεδα. Εν Αιθρία για όλη την ημέρα λοιπόν, από νωρίς για κα-
λοφτιαγμένους καφέδες και δυναμωτικά πρωινά, έως αργά το 
βράδυ με εξαιρετικές μπίρες και μουσικές απ’ όλο τον κόσμο. 

Βρυούλων 4, Πλ. Πατριάρχου, 1ος όροφος, 210 2582751, 
fb: En Aithria 

Εν ΑιθριΑ
Coffee - Beer 
restaurant 
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Μια πόρτα μεσολαβεί 
για ένα μικρό ταξίδι στο 
χρόνο και σε μέρη μακρι-
νά, με εικόνες, χρώματα 
και αρώματα Λατινικής 
Αμερικής. Πανέμορφο 
ντεκόρ σε έθνικ τόνους, όπως οι ταξιδιάρικες 
μουσικές του, τα πολύ ιδιαίτερα κοκτέιλ του, οι 
ετικέτες από τεκίλες και ρούμια, με την κουζίνα 
να είναι μεξικάνικη και δημιουργικά προσαρ-

μοσμένη στις ελληνικές γεύ-
σεις και συνήθειες. Εξαιρετι-
κά αγαπητό, με φίλους από 
όλη την Αθήνα που έρχονται 
εδώ για το ταξίδι που λέγαμε, 
με συχνές θεματικές βραδιές 

και happenings για τα οποία μπορείτε να ενημε-
ρώνεστε από τη σελίδα του στο Facebook. 

Σμύρνης 55, 210 2510604, fb: Agavita 

AGAVITA
Cantina mexiCana

Αγαπημένο και ιδιαίτερο art café bar, που σε κάνει να 
αισθάνεσαι ότι έχεις μεταφερθεί στην ωραιότερη επο-
χή του χρόνου. Η αυλή του με τα φυτά και τα λουλούδια 
ολόγυρα είναι σαν κάποιος να την έχει ζωγραφίσει, το 
εσωτερικό θα σου θυμίσει παριζιάνικο καμπαρέ, η λίστα 
των κοκτέιλ είναι πραγματικά από τις καλύτερες της πόλης, 
οι μουσικές που αγαπάει κινούνται σε σόουλ, τζαζ και φανκ, ενώ κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο επιλέγει τα καλύτερα απ’ όλες τις δεκαετίες. Καθόλου τυχαίο που έχει φίλους απ’ 
όλη την Αθήνα. 

Βρυούλων 20 & Ν. Τρυπιά 33, 210 2527337, 6947005000 , fb: BKoutiArtBarCafe 

Β-
κο

υτ
ι Το δίλημμα μεταξύ Δύσης και Ανατολής σταματάει 

εδώ, στο σταυροδρόμι που ενώνονται τα μονοπάτια 
του κόσμου. Κάτσε στην ανακαινισμένη σάλα ή στο 
ανατολίτικο VIP δωμάτιο (με αναπαυτικό καναπέ, χαμηλά 
πουφ και τραπέζια, πορφυρά χρώματα στους τοίχους και κεντητά υφάσματα, σκέτα 
στολίδια) και απόλαυσε λιχουδιές με ανατολίτικο άρωμα. Κεμπέ, λαχματζούν, φαλά-
φελ, κεφτεδάκια που σπάνε μύτη. Μεγάλο ατού οι μερίδες σις κοτόπουλο, χοιρινό ή 
μοσχάρι, που έρχονται πάνω σε κρεμαστή βέργα. Ο Ανδρέας (μάγειρας και ιδιοκτήτης) 
έχει καταγωγή από την Πόλη και τα παίζει όλα στα δάχτυλα. Τρως υπέροχα ενώ ακούς 
«πειραγμένη» ανατολίτικη μουσική, αλλά αν το προτιμάς, υπάρχει και η δυνατότητα 
delivery. Βρυούλων 1, Πλ.Πατριάρχου, 210 2583741, Fb: Twist EastTw
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Φιλοζωικός Σύλλογος 
Νέας Φιλαδέλφειας 

Μπορείς να γίνεις εθελο-
ντής (κατόπιν συνεννό-
ησης). Ως εθελοντής θα 
περπατάς τα σκυλάκια, μό-
νο απογεύματα, εντός του 
χώρου του συλλόγου, θα 
βοηθάς στη μεταφορά των 
σκύλων στους γιατρούς, 
αν έχεις αυτοκίνητο, όταν 
ο σύλλογος κάνει παζάρια 
θα βοηθάς πουλώντας 
πράγματα, ενώ μπορείς να 
υιοθετήσεις και εικονικά 
κάποιο σκυλάκι με €25 το 
μήνα, μέχρι το σκυλάκι να 
υιοθετηθεί μόνιμα. Δες 
εδώ: friendsofanimals.
nf.com 

Μουσείο Μικρασιατι-
κού Πολιτισμού 

Το ξέρατε ότι σε κάποιες 
περιοχές της Μικράς 
Ασίας και κυρίως στην 
Καππαδοκία υπήρχε το 
«έθιμο» της εξαγοράς της 
νύφης; Σύμφωνα με αυτό, 
η οικογένεια του γαμπρού 
κατέβαλλε ένα προσυμ-
φωνημένο ποσό στην 
οικογένεια της νύφης, η 
οποία, ειδικά τον πρώτο 
καιρό του γάμου της και 
έχοντας συχνά καλυμμέ-
νο το πρόσωπό της, δεν 
επιτρεπόταν καν να μιλάει 
στα πεθερικά της. Τέτοιες 

ιστορίες αλλά και πολλά 
αντικείμενα θα βρείτε στο 
Μουσείο Μικρασιατικού 
Πολιτισμού, «Φιλιώ Χαϊδε-
μένου», Λ. Δεκελείας 152, 
2132049155 

6ος Λαϊκός 
Αγώνας Δρόμου 

Θα γίνει την Κυριακή 15 
Μαΐου (με την επωνυμία «Γ. 
Αποστολάκης») και θα είναι 
απόστασης 10 χλμ. για ενή-
λικες και 1 χλμ. για παιδιά 
και εφήβους έως 17 ετών. 
Η αφετηρία (10.00) και ο 
τερματισμός θα είναι το 
δημαρχείο της πόλης, ενώ 
καθώς το σύνθημα είναι 
«σημασία έχει η συμμετο-
χή», θα γίνει κλήρωση για 
τους συμμετέχοντες που 
δεν θα πάρουν κάποιο έπα-
θλο και κάποιος θα πάρει 
«το έπαθλο του νικητή που 
δεν νίκησε». 

 
Δωρεάν φορολογικές 

δηλώσεις για απόρους 
Μία από τις παροχές του 
δήμου προς τους άπορους 
είναι η φωρεάν συμπλή-
ρωση των φορολογικών 
δηλώσεων, κάθε Τετάρτη 
απόγευμα 5 με 8 στο Τρίγω-
νο (στο χώρο του ιατρείου). 
Απαραίτητη προϋπόθεση 
να έχουν τους ηλεκτρονι-
κούς κωδικούς. 

ΑΕΚ, με γκάζι 
Η ποδοσφαιρική σεζόν δεν έχει 
τελειώσει, όμως η επιστροφή 
της ΑΕΚ στη μεγάλη κατηγορία 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
επιτυχημένη. Το Σάββατο (7/5) 
θα διεκδικήσει το Κύπελλο 
Ελλάδας με αντίπαλο τον Ο-
λυμπιακό, ενώ τερματίζοντας 
στη δεύτερη θέση της βαθμο-
λογίας στην κανονική περίοδο 
θα διεκδικήσει ό,τι καλύτερο 
στα πλέι οφ που ξεκινούν στις 
11 Μαΐου. Όλα αυτά με ένα 
δικό της παιδί στον πάγκο, τον 
Στέλιο Μανωλά, ο οποίος ανέ-
λαβε να οδηγήσει την ομάδα 
στις τελευταίες υποχρεώσεις 
της, μετά την απομάκρυνση 
του Πογιέτ. Σε ό,τι αφορά το 
θέμα του γηπέδου, ο αρμόδιος 
υπουργός έχει υπογράψει 
την οικοδομική άδεια για την 
ανέγερσή του, θέμα για το 
οποίο εξακολουθεί να εκφρά-
ζει αντιρρήσεις ο Δήμος Νέας 
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας. 
Σε κάθε περίπτωση, η έναρξη 
της νέας σεζόν θα βρει την ΑΕΚ 
με υψηλότερους στόχους, 
αυτούς που για χρόνια μας είχε 
συνηθίσει. Η ΑΕΚ, με έτος ίδρυ-
σης το 1924, έχει κατακτήσει 11 
πρωταθλήματα, 14 κύπελλα, 
1 λιγκ καπ και 2 σούπερ καπ 
Ελλάδας. 
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Σε ένα ανακαινισμένο αρχοντικό του ’30, γεμά-
το με ζωγραφιές και ιστορίες, κρύβεται ένας κή-
πος όνειρο. Μοιάζει με αυτούς για τους οποίους 
μιλάνε τα παραμύθια, έχει λεμονιές που κοιτά-
ζουν τον ουρανό και όλα τα άνθη που μοσχο-
βολάνε άνοιξη. Αρκεί να κάτσεις στη σκιά μιας 
λεμονιάς και ο κόσμος γίνεται λίγο καλύτερος. 
Αν όμως στο τραπέζι σου προσθέσεις καλή πα-
ρέα, κρασί και μεζεδάκια φίνα σαν αυτά που ε-
τοιμάζει ο σεφ του Λεμονόκηπου, έχεις πια βρει 
τις πραγματικά ευτυχισμένες στιγμές της ζωής. 
Με τιμές που ξεκινάνε από €3, θα δοκιμάσεις 
γεύσεις κατσαρόλας και σχάρας, κρεατικά αλ-

λά και θαλασσινά, πιάτα προσεγμένα και τίμια 
μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, που γεμίζουν 
με τα καλύτερα προϊόντα της ελληνικής γης. 
Όταν πας, μην ξεχάσεις να παρατηρήσεις τις 
ζωγραφιές πάνω στα τραπέζια και τις καρέκλες. 
Έγιναν όλες από τα χέρια της Σόφι, που είναι η  
γυναίκα του ιδιοκτήτη, Γιάννη, και σε κάνουν να 
νιώθεις μια αληθινά σπιτική ζεστασιά. Όμως αυ-
τός ο ονειρεμένος κήπος παραμένει ένα από τα 
πιο όμορφα σημεία της πόλης για να γιορτάσεις 
τα μεσημέρια της άνοιξης.
Αγ. Τριάδας 11& Επταλόφου, 210 2588611,
 Fb: Ο Λεμονόκηπος
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Άνοιξε το 1992 και ήταν το πρώτο εστιατόριο με αυ-
θεντικές γεύσεις της Αντιόχειας. Στην κουζίνα η μαμά 
Χουσνέ (ή Δέσποινα) μαγειρεύει με αγάπη όλες εκείνες τις 
οικογενειακές συνταγές που ξέρει από παιδί. Λαχματζούν, για-
ουρτλού, παστουρμαλί, τσοπ κεμπάπ και τόσα πολλά ακόμα. Αδύνατον να αντισταθείς 
στην τηγανιά Μπαρμπαλέξη με τηγανητές πατάτες και αυγά, σουτζούκι και παστουρμά. 
Όλα αυτά τα νόστιμα γίνονται ακόμα νοστιμότερα όταν κάθεσαι στον τεράστιο, πράσι-
νο κήπο. Ακόμα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Μαΐου έχει live μουσική 
που ξεκινάει με έντεχνα τραγούδια για να καταλήξει… πάνω στα τραπέζια! Είναι από τα 
γλέντια που δεν θέλεις να χάσεις.  Σαλαμίνος 70, Ν. Φιλαδέλφεια , 210 2583415/ Φλέ-
μινγκ 48, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο ΣΤ', 210 4835903/ Ιλισίων 13, Κηφισιά, 
211 1831437/  www.barbalexis.gr, Fb: Μπαρμπαλέξηςμπ
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Πολίτικες γεύσεις στα καλύτερά τους, σε έναν εξαι-
ρετικά καλαίσθητο και πεντακάθαρο χώρο, όπου δε-
σπόζει η ανοιχτή κουζίνα. Στην Πόλη το κρέας έχει την 
τιμητική του και από τα κεμπάπ, τις τηγανιές, τα λουκά-
νικα, τον γύρο έως και τα τυλιχτά όλα τους είναι ζουμερά, 
φρεσκότατα και πεντανόστιμα. Οι ιδιοκτήτες επιμένουν στην 
άριστη ποιότητα των πρώτων υλών, το σέρβις είναι εξυπηρετικό και 
φιλικό, ο χώρος τόσο μέσα όσο και έξω μεγάλος και άνετος, ενώ υπάρχει και η πρόβλε-
ψη για χώρους καπνιζόντων και μη. 

Δεκελείας 130 & Φωκών 1, 210 2521000, fb: Η Πόλη

η π
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Εναλλακτικό καφενείο - με-
ζεδοπωλείο, με μια πανέ-
μορφη και φιλόξενη αυλή 
που θα σου θυμίσει κάτι από 
την αυλή της γιαγιάς σου, 
που ξεκουραζόσουν στον 
ίσκιο της κι εκείνη όλο και κάτι σε φίλευε. Εδώ το 
πρώτο φίλεμα είναι παραδοσιακό: Ο δίσκος με 
τους μεζέδες θα ξεκουραστεί στο τραπέζι σου για 
να διαλέξεις, θα συνοδεύσεις με ουζάκια, τσίπου-
ρα, καλό κρασί και θα πάρεις μια αναζωογονητική 

ανάσα-διάλειμμα από τα 
πάντα. Η Αυλή, που είναι 
ανοιχτά από το πρωί για 
καφεδάκι, αγαπάει και 
την καλή μουσική και κά-
θε Παρασκευή, Σάββατο, 

Κυριακή αλλά και κάποιες καθημερινές το ρίχνει 
έξω με ρεμπέτικο και έντεχνο ελληνικό. 

Λ. Δεκελείας 134 & Κιλικίας, 210 2515118, 
fb: Αυλή Νέας Φιλαδέλφειας 

άυΛη
καφε-τσιπουρο-μεζε

KRINOs
all day καφε Bistro 

Εξαιρετικό all day café 
bistro, θα σου θυμίσει 
κάτι από παραδοσιακό 
ζαχαροπλαστείο αλλά 
στη μοντέρνα του εκδο-
χή. Με πολύ καλό καφέ (ο 
ελληνικός στη χόβολη) και εκπληκτικούς λου-
κουμάδες, γλυκούς αλλά και αλμυρούς, γλυκά 
και παγωτά, χειροποίητες πίτες και χυμούς, αλ-
λά και πιάτα ζυμαρικών, σαλάτες και πίτσες, με 
τα υλικά να είναι πρώτης τάξεως και αρίστης 

ποιότητας, όπως θα έλε-
γαν και οι παλαιοί. Για την 
πρώτη «καλημέρα» της 
ημέρας, για ένα ήσυχο 
απόγευμα με την οικογέ-
νεια, για μια ξεχωριστή 

βραδινή έκπληξη στην παρέα. Με έναν πολύ ω-
ραίο παιδότοπο, όπου γίνονται και πάρτι, για να 
χαλαρώνουν οι μεγάλοι και να διασκεδάζουν οι 
μικροί. Λ. Δεκελείας 108, 210 2513220,
 fb: Νέος Κρίνος 
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Από τα πρώτα μεζεδοπωλεία της περιοχής, έχει κάνει 
σουξέ στην κατηγορία του και δεν κάνει βήμα πίσω από 
τις αρχές με τις οποίες μας πρωτοσυστήθηκε πριν από 
τρία χρόνια. Το φαγητό είναι άψογο, τρως και καταλα-
βαίνεις αμέσως ότι αυτός που το φτιάχνει το κάνει με 
μεράκι, από την επιλογή των πρώτων υλών που είναι πά-
ντα ελληνικές και άριστες, μέχρι την τελευταία πινελιά 
στην κουζίνα. Κι ένα «μυστικό»: δοκίμασε τηγανόψωμο 

Κύμης με συνταγή της γιαγιάς και θα μας θυμηθείς. Ένας 
φρέσκος, παρεΐστικος χώρος με παιχνιδιάρικη διακό-
σμηση και εναλλακτικό αέρα, με φιλικό περιβάλλον που 
αποπνέει οικειότητα, με τραπεζάκια μέσα και έξω, με ευ-
γενέστατο σέρβις, με ωραίες μουσικές, που μπορεί να εί-
ναι από έντεχνο έως πιο λαϊκό αλλά και παραδοσιακό, με 
καλή τσικουδιά και χύμα κρασί, με ποιότητα σε όλα του. 
Ν. Τρυπιά 41, 2102525259, fb: Byράκι Μεζεδοπωλείο Βυ
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Είναι το πρώτο κατάστημα της γνωστής αλυσίδας, 
αυτό που έκανε τα Hot Hot γνωστά σε όλη την Αθήνα, 
πλέκοντας ένα μύθο γύρω από τα ακατανίκητα burgers 
του. Γι’ αυτό του έχουμε και λίγο παραπάνω αδυναμία 
από τα υπόλοιπα. Εδώ, επίσης, ήταν που γεννήθηκε η 
ιδέα με το μικρόφωνο: τόσο λιλιπούτειος ο χώρος, τόσο 
πολύς ο κόσμος, έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος για να 
μαθαίνουν ότι ετοιμάστηκε η παραγγελία τους και αυτοί 
που περίμεναν έξω (μέχρι το πεζοδρόμιο έφτανε η ουρά 
για ένα από τα φημισμένα burgers!). Η λύση δόθηκε με 
το –γνωστό πια– μικρόφωνο που σε πάει πίσω, στις πιο 
ροκ εποχές. Όπως και τα vintage αντικείμενα, τα pin 

up girls, οι μουσικές που ροκάρουν δυνατά. Όσο για τα 
πλέον θρυλικά burgers βγαίνουν σε πολλές παραλλαγές, 
ξεκινούν από €2 (τα Hot Hot φημίζονται για τη σχέση 
ποιότητας-τιμής) και σε περιμένουν 24 ώρες το 24ωρο. 
Extra tip: Από τότε που άνοιξε το πρώτο μαγαζί στη Νέα 
Φιλαδέλφεια έχουν ήδη περάσει 4 χρόνια και τα Hot Hot 
το γιορτάζουν με σούπερ πάρτι σε όλα τα καταστήματά 
τους. Μπες στη σελίδα τους στο Facebook για να τσεκά-
ρεις το επόμενο.

Βρυούλων 3, 213 0246631, www.hothot.gr,
 Fb: Hot Hot Burger Bar

HO
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Το αγαπημένο μεζεδοπωλείο της πόλης, τόσο για τους 
εξαιρετικούς μεζέδες που έρχονται από κάθε γωνιά της 
Ελλάδας, όσο και για τον πανέμορφο κήπο του. Τα παιδιά 
εδώ επιμένουν στα ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα από μικρούς 
παραγωγούς και οι γεύσεις πραγματικά θα σας ξετρελάνουν, ενώ οι τιμές είναι αληθινά 
value for money, το σέρβις ευγενέστατο, ο χώρος απόλυτα φιλικός. Όλα αυτά σε έναν 
κήπο όνειρο, ο οποίος περιτριγυρισμένος όπως είναι από φυτά και λουλούδια και με 
χαλίκι κάτω, θα σας δώσει την αίσθηση της τέλειας εξοχής. Ιδανικό μέρος για να οργα-
νώσετε και κάποιες από τις ιδιαίτερές σας στιγμές. 

Ν. Τρυπιά 39-41, 2102520566, fb: Μεζεδοπωλείο Μέλισσες με
ΛΙ

ςς
ες

Αυθεντικό αμερικάνικο φαγητό, με διαλεγμένες 
πρώτες ύλες, σε έναν ιδιαίτερο χώρο με χαλαρή ατμό-
σφαιρα. Φυσικά τα burgers έχουν την τιμητική τους, 
με το απίστευτα γευστικό μπιφτέκι να έχει για συμπρω-
ταγωνιστές το αφράτο ψωμάκι και τις φρέσκιες τηγανητές 
πατάτες, ενώ πεντανόστιμες είναι οι πίτσες, οι δροσερές σαλάτες και 
τα εκπληκτικά γλυκά. Ανοιχτό από τις 9 το πρωί για καλοφτιαγμένους καφέδες και άλλα 
ροφήματα, το βράδυ μπορείτε να απολαύσετε και ένα από τα εξαιρετικά κοκτέιλ της 
λίστας στην μπάρα του. 

Δεκελείας 59 & Ν. Τρυπιά, 210 2520446, 
www.mavericks.com, fb: Mavericks Casual DiningMA
VE

RI
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All day café bar, με έναν ωραίο και άνετο εξωτερικό χώρο 
και ένα ιδιαίτερα φινετσάτο εσωτερικό. Εδώ τα πάντα εί-
ναι «πρώτη θέση»: από τους ανθρώπους που θα συναντήσετε, 
από τον καλοφτιαγμένο καφέ που θα πιείτε από τις 8 το πρωί, από τα δροσερά cocktail 
για τα καλοκαιρινά βράδια, από τα darts –τα γνωστά μας βελάκια– που μπορείτε να 
παίξετε μόνοι ή με την παρέα σας, από τις πολύ καλές μουσικές επιλογές που κινούνται 
σε ροκ, τζαζ, μπλουζ και ρυθμούς έντεχνου. Δυνατό του σημείο είναι η μπίρα: θα βρείτε 
μια πλούσια ποικιλία από ετικέτες αλλά και βαρέλι που θα τη συνοδέψετε με νόστιμα 
κρύα και ζεστά πιάτα, ποικιλίες και διάφορα σνακ. Μη χάσετε τις πολύ ωραίες ανοιξιά-
τικες και καλοκαιρινές μουσικές βραδιές του με dj sets και live – ενημερωθείτε σχετικά 
από το fb. 
Λ. Δεκελείας 92 - 94, 2102584760, fb: orientexpressgrOR
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Κουτουκάκι - μεζεδοπωλείο με χώρο 
μέσα κι έξω και γεύσεις που θα θυμά-
σαι. Πέρα από το φημισμένο τους πιά-
το, την παραδοσιακή γουρουνοπούλα, 
θα βρείτε εξαιρετικές πίτες (σφακιανή, 
μανιταρόπιτα, παστουρμαδόπιτα) και 
μεζέδες κρεατικών και όχι μόνο. Συνο-
δέψτε με βιολογικό κρασί (λευκό, ροζέ 
και κόκκινο και ημίγλυκο κόκκινο) και 
τα δικά τους ρακόμελα με μανταρίνι - 
ginger ή λουίζα - κάρδαμο - πράσινο πι-
πέρι, ενώ όταν καλοκαιριάσει, το κρύο 
ρακόμελο που δεν έχετε ξαναπιεί, με 
πεπόνι και καρπούζι. Όλα αυτά με χα-
λαρές μουσικές σε έντεχνο, ρεμπέτικο 
και λαϊκό, με ευγενέστατο σέρβις και 
πολύ καλές τιμές.
 Ν. Τρυπιά 64 & Κυδωνιών, 
2102526353, fb: Τα Μπινελίκια

MA
MA

 GO
Os

E Η Μαμά Χήνα ανοίγει τα φτερά της και 
μας υποδέχεται σε αυτό το δημιουργικό 
μεζεδοπωλείο, όπου αγνές πρώτες 
ύλες από όλη την Ελλάδα κάνουν τα 
παραδοσιακά πιάτα ακόμα πιο ψαγμένα: 
δοκιμάσαμε πεντανόστιμη βουβαλίσια 
σπαλομπριζόλα Κερκίνης, βρήκαμε το 
ναξιώτικο τυρί αρσενικό σε σαλάτα, 
ξετρελαθήκαμε με τα γεμιστά κελέμια 
(κρεμμύδια) Γαλαξιδίου, «φύγαμε» 
με την τηγανιά μανιταριών με φέτα 
Καλαβρύτων. Αυτά και άλλα πολλά και 
πρωτότυπα, πίνοντας βιολογικό κρασί 
και τα δικά τους ευφάνταστα ρακόμελα 
(μανταρίνι - ginger ή λουίζα - κάρδαμο 
- πράσινο πιπέρι κ.α.). Το χειμώνα, κάθε 
Τετάρτη βράδυ και Κυριακή μεσημέρι, 
live με έντεχνο, λαϊκό και ρεμπέτικο πρό-
γραμμα. Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1, 
2102585878, fb: Mama Goose
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Τέχνη
Μουσικη

Τρο
ση
λιο  
έΜα

Plastic Flowers, σελ. 33

ο 
Αλέξης Δαμιανός υπήρξε 

μια ξεχωριστή, μοναδική 

φωνή στον ελληνικό 

κινηματογράφο,  κι όχι 

μόνο, ένας δημιουργός που θα 

μπορούσε να έχει κερδίσει την 

αθανασία ακόμη κι από μια ται-

νία, τη σπουδαία «Ευδοκία», μα 

που παρουσίασε ένα πολυσχι-

δές έργο που οριζόταν από μια 

δικη του αλήθεια, μια δική του 

ελληνικότητα και μια ξεχωρι-

στή τόλμη. «Το θέμα είναι πόσο 

αγαπάμε αυτό τον τόπο. Πάμε 

να του βρούμε την ταυτότητά 

του, όλοι» έλεγε ο ίδιος. 

«Ψάχνουμε μια ταυτότητα όλοι 

μας, άλλοι πιο πολύ άλλοι λι-

γότερο, άλλοι με περισσότερα 

ελαττώματα άλλοι με λιγότερα. 

Ανθρωπάκια του θεού είμαστε 

όλοι. Τα επιτεύγματά μας δεν 

έχουν τόση σημασία. Σημασία 

έχει η μάχη του καθενός μας... 

Πήραμε τη συνταγή την ξένη και 

προσπαθήσαμε να την εφαρμό-

σουμε εδώ. Και γίναμε γελοίοι. 

Και τη γελοιότητα αυτή την 

κάναμε αποδεκτή. Από ένα λαό 

που τραγουδούσε τα δημοτικά 

τραγούδια, ένα λαό τόσο ερωτι-

κό που πάλλεται, που τρέχει σαν 

το νεράκι. Όλες αυτές τις μνήμες 

για την καταγωγή πρέπει να τις 

ξυπνήσουμε. Η λήθη που υπάρ-

χει δεν μπορεί να πάει παραπέ-

ρα. Πρέπει να φτάσουμε στην 

Αλήθεια που σημαίνει μη Λήθη, 

το στερητικό Α και τη Λήθη. Να 

φτάσουμε στην ομολογία, στην 

ταπείνωση. Και ν'  αγαπάμε, ό-

ποιος δεν αγαπά εκείνος  χάνει».

 Το αφιέρωμα στην Αλκυονίδα 

φιλοδοξεί να αποτελέσει μια 

πλήρη παρουσίαση του έργου 

του και δεν εξαντλείται φυσικά 

στις τρεις κινηματογραφικές του 

ταινίες, μα περιλαμβάνει ακόμη 

το έργο του «Το καλοκαίρι θα θε-

ρίσουμε» σε μορφή θεατρικού 

αναλογίου, αλλά και τέσσερα 

ντοκιμαντέρ για τον Δαμιανό, 

καθώς και μια σειρά από άλλες 

ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.

Πλάνο άφιερώμάτος
● Οι τρεις ταινίες του σκηνοθέτη 

και σεναριογράφου Αλέξη Δα-

μιανού: «Μέχρι το πλοίο» (1967), 

«Ευδοκία» (1971), «Ηνίοχος» (1995) 

● Στις προβολές θα παρευρίσκο-

νται ηθοποιοί και συντελεστές 

των ταινιών για να θυμηθούν και 

να συνομιλήσουν με τους θεατές.

● Μια ταινία με πρωταγωνιστή 

τον ηθοποιό Δαμιανό: «Τον 
Καιρό των Ελλήνων» (1981), του 

Λάκη Παπαστάθη

● Μια ταινία μικρού μήκους με 

τον Δαμιανό στην πρώτη του 

κινηματογραφική εμφάνιση: «Ο 
Κλέφτης»  (1965), του Παντελή 

Βούλγαρη.

● Ένα θεατρικό έργο του συγ-

γραφέα Δαμιανού: «Το καλοκαίρι 
θα θερίσουμε». Πρώτο θεατρικό 

έργο που έγραψε ο Αλέξης Δα-

μιανός το 1945. Πρώτη σκηνοθε-

σία του Γιώργου Σεβαστίκογλου. 

Πρώτη παράσταση για την οποία 

τη μουσική και τα τραγούδια 

έγραψε ο Μάνος Χατζιδάκης και 

τη χορωδία που συμμετείχε στην 

παράσταση διηύθυνε ο Μίκης 

Θεοδωράκης.  Θεατρικό αναλό-

γιο σε σκηνοθεσία Δ. Παντελιά.

● Τέσσερα ντοκουμέντα για τον 

Αλέξη Δαμιανό, το δημιουργό 

και τον άνθρωπο: «Ο σκηνοθέτης 
τραγουδάει» (1995), «Παρασκή-
νιο» του Λ. Παπαστάθη - «Αλέξης 
Δαμιανός» (1997), «Ο έρωτας των 
πρώτων πλάνων» της Π. Πανα-

γιωτοπούλου - «Λίγη φωτιά…» 

2004, για την ταινία «Ηνίοχος» 
- «Koιμάσαι άραγε;» (2016) για τον 

Αλέξη Δαμιανό, του Δ. Παντελιά.  

● «Γράμμα στον Αλέξη»: Φίλοι και 

στενοί συνεργάτες του Δαμια-

νού θα διαβάσουν ο καθένας 

το γράμμα του στον Αλέξη Δα-

μιανό και θα συζητήσουν με το 

κοινό για το μεγάλο δημιουργό.  

Συντονίζει ο Γιάννης Σολδάτος 

και συνευρίσκεται με τους: Λ. 

Παπαστάθη, Μ. Ευστρατιάδη, Δ. 

Αβδελιώδη, Π.  Βούλγαρη, Γ. Σμα-

ραγδή, Α. Ρουμελιώτη, Π. Κάγιο, 

Δ. Παπαχρήστο, Κ. Μπακογιαν-

νόπουλο, Νίνο Φενέκ Μικελίδη.

● «Ποιητής, η άγνωστη πλευρά του  
Δαμιανού»: Ποιήματα και κείμενα 

του Α. Δαμιανού θα παρουσιάσει 

ο Κώστας Καναβούρης, ποιητής. 

● Μουσικές βραδιές με τη μου-

σική των ταινιών του Δαμιανού 

και τα τραγούδια που αγάπησε. 

Τραγούδια θα ερμηνεύσει και η 

Ελένη Ροδά (η φωνή της Ευδο-

κίας στην ομότιτλη ταινία).

-Γ. ΚρΑσσΑΚΟπΟΥλΟσ

ÇΜιΑ δυΝΑτΗ φωτιΑÈ 
Αφιέρωμα στον Αλέξη Δαμιανό 5-11 Mαΐου 
στον κινηματογράφο Αλκυονίδα

INFO
-Το αφιέρωμα πραγματοποείται με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου 

Κινηματογράφος Αλκυονίδα, Ιουλιανού 42-46, πλ. Βικτωρίας (Μετρό Βικτώρια), 2108220008, 2108220023 
Για τις προβολές των 3 ταινιών: €5 γενική είσοδος, €3 για σπουδαστές 

-Για τις εκδηλώσεις της εβδομάδας: είσοδος ελεύθερη 
https://www.facebook.com/AlexisDamianosAfieroma
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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

*ΑΘΗΝΑΙΑ
Καρνεάδου 25,Κολωνάκι, 2107294290
Το	ιστορικό	εστιατόριο	ξανα-
νοίγει	τις	πόρτες	του	έπειτα	
από	απουσία	ετών	από	την	
«σκηνή»	της	Αθήνας.	Μενού	
μεσογειακό	και	κλασικά	
πιάτα	όπως	entrecote	cafe	de	
Paris,	μουσική	κυρίως	ελλη-
νική	κυρίως	με	τον	Δάκη	να	
συμπληρώνει	το	νοσταλγικό	
σύνολο.	Κυριακή	κλειστά.		œœ

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

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

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

ΑΜΑ ΛΑΧΕΙ 
Kαλλιδρομίου 69 & Μεθώνης 66, 
Εξάρχεια, 210 3845978	
Η	ιστορική	ταβέρνα	(κοντά	
4	δεκαετίες)	στα	χέρια	της	
νέας	γενιάς.	Στο	Άμα	Λάχει	
Στης	Νεφέλης	για	καφέ	και	
παραδοσιακές	γεύσεις,	από	
το	πρωί	μέχρι	αργά	το	βράδυ	
καθημερινά,	και	στο	Άμα	Λά-
χει	chez	Violette	για	γεύσεις	
αυθεντικού	γαλλικού	μπιστρό,	
από	τις	8	το	βράδυ,	Τρ.-Κυρ.	 œ

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

ΒΛΑΣΣΗΣ  	
Μαιάνδρου 15, Ιλίσια, 210 7256335 
Όπου	και	να	μεταφέρεται,	
θα	τον	ακολουθούμε	πιστά.	
Στο	απλό	και	μια	σταλιά	
intellectuel	χώρο	με	πάθος	
για	την	ελληνική	κουζίνα.	
Εξαιρετικά	μαγειρευτά,	το	
ίδιο	και	καλύτερα	τα	ψαρικά	
στη	σχάρα	ή	στο	τηγάνι.	Κυρ.	
κλειστά.	œ	Μ
			
BYZANTINO 
(Ξενοδ. Xίλτον) Bασ. Σοφίας 46, 210 
7281400  
Ίσως	ο	πιο	διάσημος	και	all	
time	classic	μπουφές	της	πό-
λης.	Εξαιρετικό	πρωινό	(και	
κινέζικο!),	ακόμη	πιο	πλούσιο	
το	μεσημεριανό,	και	πιάτα	a	

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

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

G.B. ROOF GARDEN    
Πλ. Συντάγματος & Πανεπιστημίου, 210 
3330000 (ξεν. Μεγ. Βρετανία) 
Η	αξεπέραστη	κομψότητα,	
πολυτέλεια,	σέρβις	της	Μεγά-
λης	Βρετανίας,	συν	καταπλη-
κτική	θέα	σε	Ακρόπολη,	Σύ-
νταγμα	και	φωτισμένη	Αθήνα.	
Μεσογειακή	κουζίνα.	œ œ œ Μ

HOT HOT
Πραξιτέλους 2& Κολοκοτρώνη 14, 213 
0272440/ Βρυούλων 3, Νέα Φιλαδέλφεια, 
213 0246631
Σημείο	συνάντησης	των	
απανταχού	μπεργκεροφάγων	
της	Αθήνας!	Θα	βρεις	πολλές	
και	πρωτότυπες	προτάσεις	
σε	burgers,	αλλά	και	hot	dog,	
πατάτες	κ.α.	Ο	χώρος	είναι	
ζωηρός	και	νεανικός,	με	προ-
σεγμένες	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

HUG	
Καρνεάδου 25-29, Κολωνάκι, 
2107248916	
Χώρος	ζεστός	και	ατμοσφαι-
ρικός	που	ταιριάζει	γάντι	με	
την	επωνυμία	(hug	σημαίνει	
αγκαλιά).		Στα	πιάτα	πεντα-
νόστιμες	ιταλικές	συνταγές	
που	βάζουν	στο	παιχνίδι	και	
κάποια	εκλεκτά	ελληνικά	
προϊόντα.	Δύναμη	στις	πί-
τσες-δοκίμασε	την	cipolle	με	
κοπανιστή,	σύκα	και	καρύδια-,	
καλή	λίστα	κρασιών,	εξαιρε-
τικές	τιμές.	Ανοιχτά	από	το	
μεσημέρι,	κλειστά	Κυριακή.	œ	

ΘΕΙΟ ΤΡΑΓΙ
Κυδαντιδών 36, Άνω Πετράλωνα, 210 
3410296 
Με	όνομα	παρμένο	από	το	
μυθιστόρημα	του	Γιάννη	
Σκαρίμπα,	και	διάθεση	για	
δημιουργική,		βασισμένη	στις	
σύγχρονες	διεθνείς	τάσεις	
κουζίνα.	Και	καλά	κοκτέιλ.	œ		œ

ΠΑΛΗΑ ΑΘΗΝΑ
Εμπεδοκλέους 75 & Φιλολάου, Παγκράτι, 
210 7518869, www.palia-athina.gr 
Γραφική	μονοκατοικία	του	’30,	
με	αυλή,	με	«πονηρά»	μεζε-
δάκια,	ρακή,	κρασάκι	και	α-
τμόσφαιρα	παλιάς	αθηναϊκής	
γειτονιάς.	Τις	καθημερινές	μη	
χάσετε	τα	live.	Κυριακή	ανοι-
χτά	από	το	μεσημέρι.	Δευτέρα	
κλειστά.	

ΠΑΠΑΔAκΗΣ   
Φωκυλίδου 15, Kολωνάκι, 210 3608621 
Ψαρικά	και	λίγα	κρεατικά,	
καλά	υλικά.	Σεφ	η	τηλεστάρ	
–Μαντόνα	της	γεύσης–	Aργυ-
ρώ	Mπαρμπαρήγου.	Κάνε	
κράτηση.	Κυρ.	κλειστά.	œœΜ

RATKA
Xάρητος 30-32, Kολωνάκι, 210 7290746 
tο	απόλυτο	ραντεβού	των	
τελευταίων	τριών	δεκαετιών	
στο	κέντρο	της	αθηναϊκής	
περιπέτειας.	Μeeting	point	
για	όλο	το	κοσμικό,	πολιτικό,	
επιχειρηματικό,	δημοσιογρα-
φικό	crowd	της	Αθήνας,	μ’	
ένα	chic	κοινό	που	ορκίζεται	
στα	κλασικά	της	πιάτα	(σούσι,	
καρμπονάρα,	φιλέτο	πέτρας)	
κι	έχει	σαν	άλλοθι	την	τούρτα	
φράουλα.	Αέρας	γαλλικού	

μπιστρό,	φοβερή	λίστα	κρα-
σιών,	τα	σωστά	κοκτέιλ	στο	
μπάρ	περιμένοντας.	Σάββατο	
μόνο	μεσημέρι,	Κυριακή	κλει-
στά.			œœœ  Ξ A.V.

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

ΣΤΟΑ ΑΘΑΝΑΤΩΝ     
Σοφοκλέους 19 & Στοάς Αθανάτων, 210 
3214362 Γνωστό	στέκι	που	έχει	
ζήσει	πολλά	γλέντια.	Ελλη-
νική	κουζίνα	και	ρεμπέτικη	
ορχήστρα	από	Τετάρτη	έως	
Σάββατο.	Ελληνικά	κρασιά	–	
πίνεις	και	γίνεσαι	αθάνατος.	œ

*SUSHIMOU	
Σκούφου 6, Πλάκα, 2114078457	
Ο	Αντώνης	Δρακουλαράκος	εί-
ναι	επαγγελματίας	μάγειρας	με	
αγαπημένη	πρώτη	ύλη	το	ψάρι	
και	εξειδίκευση	στο	σούσι,	
τόσο	στην	λαϊκή	όσο	και	στην	
γκουρμέ	του	εκδοχή.	Ο	χώρος	
είναι	φτιαγμένος	σύμφωνα	
με	την	μίνιμαλ	γιαπωνέζικη	
αισθητική.	Πιάσε	θέση	στο	ξύ-
λινο	μπαρ,	έχει	μόνο	δώδεκα	
θέσεις	και	γίνεται	χαμός!	Σερ-
βίρει	nigiri,	sashimi,	temaki,	
don,	δοκίμασε	και	την	τέλεια	
miso	soup.	Τρίτη	με	Σάββατο	
από	το	απόγευμα.	Κυριακή,	
Δευτέρα	κλειστά.	œœ

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.

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

ΦΟΥΑΡ	
Μητροπόλεως 72 & Χριστοπούλου 6, 
Μοναστηράκι, 2103211381
Με	τα	γνωστά…	Ποτσιακά	
στοιχεία:	πολύ	γκρι,	κόκκινες	
πινελιές,	μεγάλα	πλατύφυλλα	
φυτά,	μεγάλη	μπάρα,	πολλά	
κοκτέιλ	και	μια	γενικότερη	
fusion-εξωτική	αίσθηση.	
Όπως	θα	ήταν	δηλαδή	αν	ένα	
lounge	bar	κλαμπ	της	δεκαε-
τίας	του	’60	παντρευόταν	ένα	
ασιατικό	εστιατόριο	της	Νέας	
Υόρκης.	Από	το	μεσημέρι.	
Κλειστά	Δευτέρα.	œΜ

ΧΡΥΣΑ - ΧΡΥΣΑ 
Καλλισθένους & Αιολέων 40, Άνω Πετρά-
λωνα, 213 0356879
Η	εξαιρετική	μαγείρισσα	
επιστρέφει	στα	παλιά	της	
λημέρια	(το	διπλό	Χρύσα	είναι	
γιατί	απέκτησε	εγγονή.	Χώρος	
απλός,	μια	σταλιά	industrial	
και	μαζί	ζεστός	και	μοντέρ-
νος.	Κουζίνα	μεσογειακή,	
τα	πιάτα	που	αγαπήσαμε	και	
πολλά	καινούργια	–	το	θρυλικό	
cheesecake	με	μέλι	συνεχίζει	
να	είναι	κορυφαίο.	Δευτέρα	
κλειστά.	Σ/Κ Μ	œ
	
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 οδηγος
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tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Χ
τυπάει το τηλέφωνο ένα μήνα πριν. Ο κύριος 
Μπαρδής που μου μιλάει, έχει ευχάριστη φω-
νή και είναι πάρα πολύ ευγενικός αλλά μου 
δίνει πληροφορίες με το σταγονόμετρο – μην 

ανησυχείτε, ποτέ κανείς δεν πέρασε άσχημα κοντά 
μας… Του ζητώ να κρατάει ένα κόκκινο τριαντά-
φυλλο για να τον αναγνωρίσω. 
Να τα πάρω από την αρχή… Είμαι καλεσμένη σε δεί-
πνο του θεσμού που φέτος πρωτοδιοργανώθηκε στην 
Αθήνα και λέγεται Creative Chef Challenge. Μέσα απ’ 
αυτόν κορυφαίοι σεφ καλούνται να παρουσιάσουν 
ένα μενού στο οποίο θα χρησιμοποιήσουν την έ-
μπνευσή τους αλλά και premium υλικά χωρίς να υπο-
λογίζουν δυσκολία εύρεσης ή –το κυριότερο– κόστη. 
Τα υλικά τούς προμηθεύει η Metropolitan Foods (και 
ο ιδιοκτήτης της κύριος Μπαρδής), εταιρεία που αντι-
κείμενό της είναι να παρέχει συμβουλευτικές υπηρε-
σίες και κυρίως να προμηθεύει με εξαιρετικές πρώτες 
ύλες (κρέατα Black Angus, Kobe, Wagyu, όστρακα, 
τρούφες και λοιπά δυσεύρετα και delicatessen) ξενο-
δοχεία, εστιατόρια, σεφ ή απλά ιδιώτες με αυξημένες 
απαιτήσεις. Στόχος της με τα CCC είναι να αναδεί-
ξει το ταλέντο των σεφ αλλά και τη γαστρονομική 
πρόοδο που υπάρχει στην Ελλάδα τα τελευταία χρό-
νια. Στα τρία προηγούμενα συμμετείχαν ο Γιάννης 
Λιόκας, ο Τάσος Στεφάτος, ο Γκίκας Ξενάκης. Το 
τέταρτο και τελευταίο για φέτος CCC, στο οποίο και 
συμμετέχω, αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Τσιοτίνης, 
ιδιοκτήτης και σεφ του CTC, με μεγάλη πορεία και 
βραβεία σε διεθνές επίπεδο. Σε κάθε ένα από αυτά τα 
δείπνα συμμετέχουν 12 μόνο καλεσμένοι από το χώ-
ρο της γαστρονομίας, δημοσιογράφοι, γευσιγνώστες, 
σεφ, bloggers, αλλά και δύο «απλοί» που έχουν επι-
λεγεί με κλήρωση. Κάθομαι στο τραπέζι και συναντώ 
φίλους, στη θέση μου βλέπω ένα κατακόκκινο τρι-
αντάφυλλο να με υποδέχεται, συστηνόμαστε με τον 
κύριο Μπαρδή και… κυρίες μου και κύριοι, αρχίζει 
ένα δείπνο πραγματικά ανεπανάληπτη εμπειρία. Τι 
να σας πρωτοπώ... Να ξεκινήσω με την «αφηγήτρια» 
που ήρθε από το πουθενά λέγοντάς μας ένα παραμύ-

θι, να συνεχίσω με τα κόλπα ενός επαγγελματία τα-
χυδακτυλουργού, με τα μπαλόνια που ήταν δεμένα με 
σπάγκο στα μικρά ψωμάκια μας, ένα το έσπασε ο τα-
χυδακτυλουργός κι έβγαλε μια… σαμπάνια! Να μείνω 
στα καταπληκτικά πιάτα του Τσιοτίνη – αυτός αν δεν 
ήταν μάγειρας θα ήταν σίγουρα ζωγράφος… μεγάλος 
καλλιτέχνης! Ξεκινήσαμε με amuse bouches… νομί-
σματα μεσαιωνικά που τσίμπαγες με το πιρούνι και 
ήταν φουαγκρά, ακολούθησαν η φράουλα και ο αρα-
κάς, ένα πιάτο-πίνακας, να περάσω στον αστακό με 
το καλαμπόκι, σ’ ένα ριζότο αμπελόφυλλο, στο χτέ-
νι και τη θάλασσα, στο μοσχάρι και τα κάρβουνα, να 
κλείσω με το γλυκό που ήταν περιπέτεια αναζήτησης 
στο δάσος με τις τρούφες και ήρθε πάνω σ’ ένα κορμό 
δέντρου. Ο ίδιος ο σεφ, που καταχειροκροτήθηκε 
στο τέλος, μας είπε πως ήθελε κάθε πιάτο να είναι μια 
παραπομπή σε μια διαφορετική πτυχή της προσωπι-
κότητάς μας. Τελειώσαμε και με ένα ακόμη παιχνίδι 
του ταχυδακτυλουργού, ανακάλυψε τα πάντα από 
όλα όσα είχαμε γράψει μυστικά σε χαρτάκια, οι συ-
ζητήσεις για το μέλλον της ελληνικής γαστρονομί-
ας είχαν φουντώσει μεταξύ των συνδαιτυμόνων και 
πριν φύγουμε σύσσωμο το τραπέζι απαίτησε κι άλλα 
challenges για του χρόνου. Δείτε στο site της A.V. το 
βίντεο της βραδιάς – ταινία με τα όλα της, με πρωτα-
γωνιστή την ασυγκράτητη υψηλή γαστρονομία.
info@metropolitanfoods.gr
CTC Ουμπλιανής & Διοχάρους 27, Ιλίσια, 2107228812 

Creative Chef Challenge
Καλεσμένη	σε	ένα	δείπνο	χωρίς	όρια

 taste police
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ
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το SOUNDTRACK THσ Πολησ
Του ΓιώρΓου Δημητρακοπουλου ➜ gdim400@gmail.com

➜ makismilatos@gmail.com

Όπως υποστηρίζει ο Dave Sitek (tv on the radio): 
«Η μουσική πρέπει να είναι ένας τρόπος για να τεκ-
μηριώνεται η ιστορία ώστε να μην μπορεί να ξανα-
γραφτεί χωρίς κανείς να το παρατηρήσει». Την ίδια 
στιγμή ο Kendrick Lamar τραγουδάει: «They 
can lock your body, they can’t trap your mind». Η 
νέα γενιά των μουσικών αισθάνεται και πάλι την 
ανάγκη να μιλήσει «πολιτικά», να πάρει θέση, 
να επισημάνει τα κακώς κείμενα, να διαμαρτυ-
ρηθεί, να αντιταχθεί στην εξουσία που γίνεται 
όλο και πιο αυθαίρετη, καταπιεστική, αντιλαϊ-
κή, ανάλγητη και απαξιωτική για τον άνθρωπο. 
Τα «τραγούδια διαμαρτυρίας» και το «πολιτικό 
τραγούδι» είναι πάλι παρόντα και οι λόγοι είναι 
προφανείς. Η οικονομική κατάσταση (Jarvis 
Cocker: «Running the world») που σπρώχνει ο-
λόκληρες κοινωνικές ομάδες στην 
απόγνωση, η ακροδεξιά άνοδος 
(Dustbowl: «Don’t let the fascist 
drag you down»), η ανικανότητα 
και η απροθυμία των πολιτικών να 
κάνουν τη δουλειά και να βρούνε 
λύσεις, θέματα όπως το σύμφωνο 
συμβίωσης (the Gossip: «In the way 
of control») ή οι αντιδράσεις ενα-
ντίον των ομοφυλόφιλων (Hozier: 
«Take me to church»), η κλιματική 
αλλαγή (Radiohead: «Idioteque») 
η αίσθηση ότι οι άνθρωποι συνθλί-
βονται σαν αναλώσιμο είδος από 
συμφέροντα και πολέμους (Tom 
Waits: «Road to peace») ή από το 
χρήμα που πίνει αίμα. Υπάρχουν 2 
ορόσημα γι'  αυτή την επανεμφά-
νιση του «πολιτικού» τραγουδιού. 
Για τους λευκούς ο ανεκδιήγητος 
Μπους και οι πόλεμοι του (Conor 
Oberst: «When the president talks 
to God» - Green Day: «Wake me 
up when September ends») και για 
τους μαύρους τα γεγονότα στο 
Ferguson (J. Cole: «Be free» - Tef 
Poe: «War cry») και οι συστηματι-
κές δολοφονίες νεαρών μαύρων 
από λευκούς αστυνομικούς που 
± στη συνέχεια±  τους αθωώνουν 
λευκοί ένορκοι. 

Είναι δεκάδες τα τραγούδια με πο-
λιτικό περιεχόμενο που μπορεί κα-
νείς να βρει στη δισκογραφία της 
τελευταίας δεκαετίας και που όσον 
αφορά στην Ελλάδα εύκολα εντο-
πίζονται σε δίσκους του Θανάση 
Παπακωνσταντίνου, του Γιάννη 
Αγγελάκα, του the boy, των Electric Litany, 
των Active Member και άλλων hip-hop σχημά-
των, των Kollektiva και πολλών άλλων. Κυκλο-
φορούν όμως και ολόκληρα άλμπουμ που πε-
ριλαμβάνουν ως επί το πλείστον τραγούδια που 
παίρνουν θέση και θέτουν ζητήματα. Ο περσινός 
δίσκος του D'  Angelo με τον τίτλο «Black Messiah» 
και τις φωτογραφίες με τις υψωμένες γροθιές, οι 

Run the Jewels με το «RTJ2», o Kendrick Lamar 
με το «good kid, m.A.A.d. city» αλλά και με το «To 
pimp a butterfly», o Bruce Springsteen με τις δι-
ασκευές παλιών τραγουδιών διαμαρτυρίας στο 
«We Shall Overcome», είναι μόνο μερικά από τα 
«πολιτικά» άλμπουμ της εποχής μας. 

Και να που τώρα έχουμε απανωτά 4 ακόμη δείγ-
ματα αυτού του νέου (και τόσο παλιού) μουσι-
κού είδους. Το πρόσφατο concept album  της 
Beyonce «Lemonade» με τα ψυχαναλυτικά και 
φεμινιστικά χαρακτηριστικά, καθώς αποτελεί-
ται από «κεφάλαια» όπως: προαίσθημα, άρνηση, 
κενό, θυμός, απάθεια, συγχώρεση, αναγέννηση 
κ.λπ., περιλαμβάνει πολλά στοιχεία από την ιστο-
ρία των αγώνων των μαύρων για ίσα δικαιώματα, 

από Malcolm X μέχρι Black Power 
κι από Black Lives Matter μέχρι 
Blaxploitation, και μαζί με τους στί-
χους από τα ποιήματα της Warsan 
Shire που ακούγονται στο δίσκο, 
του δίνουν μία διάσταση που δεν 
έχουμε συνηθίσει από mainstream 
καλλιτέχνες ευρείας κατανάλωσης. 
Έντονο πολιτικό στοιχείο διατρέ-
χει και το δίσκο της P J Harvey «The 
hope six demolition project» (βλέπε 
σχετικά στην A.V. τ. 566), όπως και 
τον προσωπικό δίσκο του Antony 
«Hopelessness» (το οποίο δημιούρ-
γησε χωρίς τους Johnsons και με 
το καινούργιο του όνομα: Anohni). 
Το πρώτο τραγούδι που έδωσε στη 
δημοσιότητα ήταν το «4 Degrees» 
και φρόντισε να κυκλοφορήσει 
ταυτόχρονα με τη διάσκεψη για 
την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι 
και ακολούθησε το «Drone Bomb 
Me» με ένα μικρό κορίτσι να θρηνεί 
το θάνατο της οικογένειάς του από 
ένα μη επανδρωμένο βομβαρδιστι-
κό. Όπως λέει ο ίδιος, προσπαθεί με 
αυτό το δίσκο να συγκεράσει δύο 
φαινομενικά παράταιρα πράγμα-
τα: τη χορευτική ποπ με στίχους 
που κρύβουν προβληματισμό και 
ανησυχία για όσα συμβαίνουν. Τέ-
λος, και ο Brian Eno με το νέο του 
ambient άλμπουμ «The Ship» προ-
σπαθεί να προκαλέσει προβληματι-
σμό για την ύβρη και την αδιαφορία 
των πολιτικών για την τύχη των αν-
θρώπων: «I’m set free to find another 
illusion / A slave to hopes of destiny / 
Illusion of control».

Υ.Γ. Καθώς έγραφα αυτό το κείμενο, κυκλοφόρησε 
το καινούργιο τραγούδι των Radiohead «Burn the 
witch», που έρχεται να επιβεβαιώσει όσα παραπά-
νω ανέφερα. Ζούμε σε μια εποχή που οι ξενοφοβι-
κές πολιτικές δυνάμεις σε ολόκληρη την Ευρώπη 
και την Αμερική του Τραμπ είναι και πάλι έτοιμες να 
αρχίσουν να «καίνε μάγισσες».

VariousARTiSTS
Του μακη μηλατου

Η μουσική παίρνει θέση
Μετά από πολλά α-πολιτικά χρόνια, η μουσική συναντιέται 

ξανά με την κοινωνική/πολιτική άποψη
Του ΜΑΚΗ ΜΗΛΑΤΟΥ

Beyonce

Brian Eno

Anonhi

Μ
ε έδρα το Λονδίνο ο 
Γιώργος Σαμαράς ακο-
λουθεί το dream pop 
όνειρό του κοντά στην 

diy αισθητική των Keep Shelly 
In Athens με ευρωπαϊκές και 
αμερικανικές περιοδείες, 
αναφορές σε διεθνή μέσα και 
ελάχιστη παρουσία σε ελληνι-
κά μέσα και ραδιόφωνα. Δύο 
χρόνια μετά το «Evergreen» 
στην Inner Ear, το νέο ολοκλη-
ρωμένο άλμπουμ του Γιώργου 
Σαμαρά με τίτλο «Heavenly» 
κυκλοφορεί από τη Νεοϋορ-
κέζικη εταιρεία The Native 
Sound με 11 νέα τραγούδια 
που γράφτηκαν στα τέλη 
του 2015 στο βορειοδυτικό 
Λονδίνο. Το σχήμα του Γιώρ-
γου Σαμαρά, με αναφορές 
στην εκλεκτική dream pop 
ιστορία των eighties τύπου 
Sarah Records και ονόματα 
όπως A.R. Kane και Beach 
House, δομεί το lo-fi ύφος 
του «Ηeavenly» με  αναλογικά 
drum machines, σύνθια και 
κιθαριστικές μελωδίες. 

›› Οι ηχογραφήσεις διήρκη-
σαν λιγότερο από τρεις μήνες 
και ολοκληρώθηκαν μέσα στο 
διαμέρισμά μου ύστερα από 
μία πολύ δύσκολη περίοδο 

προσαρμογής στο Λονδίνο. 
Αυτή η περίοδος διαμόρφωσε 
σε πολύ μεγάλο βαθμό τον 
ήχο του δίσκου.

›› Πέρασα έναν έντονο χωρι-
σμό το καλοκαίρι του 2015 που 
με επηρέασε αρκετά, αλλά 
παράλληλα με βοήθησε να δω 
κάποια πράγματα από διαφο-
ρετική σκοπιά. Μάλιστα, τους 
στίχους για το κομμάτι «Mary 
(Del)» τους έγραψα μαζί της.

›› Ο θάνατος δύο καλών 
φίλων μέσα στο έτος έδω-
σαν νέα διάσταση στο υλικό 
που ηχογράφησα. Ο τίτλος 
«Heavenly» είναι εμπνευσμέ-
νος από αυτά τα δύο πρόσω-
πα τα οποία έφυγαν ξαφνικά 
και άδικα.

›› Ο συγκάτοικός μου με πί-
εσε να ηχογραφήσω ξανά το 
Silence από το προηγούμενο 
album «Evergreen», καθώς με 
άκουσε να το παίζω live μέσα 
στο 2015 και του άρεσε πολύ. 
Ακούγοντας ολόκληρο το 
δίσκο κατέληξα ότι μπορώ να 
το πιάσω από την αρχή και το 
αποτέλεσμα με κάλυψε.

›› Στο Λονδίνο γνωρίστηκα 

με αρκετούς μουσικούς της 
Vaporwave σκηνής ανάμεσα 
και την πρώην labelmate μου 
Luxury Elite, η οποία έδειξε το 
δρόμο σε διάφορα tracks του 
«Heavenly», όπως τα «Portal 
to Nowhere» και «She Fades».

›› Για πρώτη φορά πειραματί-
στηκα έντονα με software, ό-
πως MaxMSP και open source 
programming με τα οποία 
έφτιαξα δικά μου patches για 
control και mapping. Με αυτό 
τον τρόπο συγχρόνιζα μέσω 
MIDI τις νότες απ'  τις ηχογρα-
φήσεις φυσικών οργάνων με 
hardware synths και έτσι δη-
μιουργήθηκαν κομμάτια από 
το μηδέν.

›› Καθ'  όλη τη διάρκεια των 
ηχογραφήσεων άκουγα πολύ 
Ιάννη Ξενάκη. Με βοήθησε 
αρκετά ύστερα από έντονες 
ημέρες, καθώς ένιωθα την 
ανάγκη να τερματίσω πλήρως 
τα επίπεδα κούρασης και έτσι 
κοιμόμουν πιο εύκολα.

*Το άλμπουμ «Heavenly» κυ-
κλοφορεί σε 12΄́  LP, κασέτα και 
ψηφιακά από τα αμερικανικά 
labels The Native Sound και 
Track & Field Records.

PLASTiC 
FLOWERS 
Το νέο μουσικό 
κεφάλαιο του 
Γιώργου Σαμαρά, 
made in heaven
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Δημήτρης Μεντζέλος 
& guests @ Οkio

ο Δημήτρης μεντζέλος από τα ημισκούμπρια 
και οι σατιρικοί  Etsi De (Δημήτρης μουντζου-
ράκης, μιχάλης Χατζηαρσενίου, Χρήστος Βιδι-
νιώτης) σε νέα επεισοδιακή συνάντηση με την 
πολύτιμη συνδρομή των Fantastic 4, που δεν 
είναι άλλοι από τους υπερήρωες Johnny  Mayia  

Pap στην κιθάρα, Kristina Leo στα φωνητικά, 
τάκης Φελλάς, μπάσο και αλέξανδρος Γαβράς, 

ντραμς. Οkio MusiCafe, Μαρίνα Ζέας, 2104284006. 
Έναρξη 21.00. FREE. Στις 6/5.

Μ Η 
Χ Α Σ Ε Ι Σ !
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cinevoice
ÇΥπάρχουν μέρες 

που είμαι αόρατος. Που 

μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. 

Πρέπει να προσέξω να μη χάσω 

αυτή την ικανότηταÈ. 

(Μια ικανότητα που μάλλον έρχεται όταν 

είσαι έφηβος κι έχεις χάσει τη μητέ-

ρα σου, όπως μαθαίνουμε στον 

ÇΉχο της σιωπήςÈ)

 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

O ήχος της σιωπής 
(Louder than BomBs) ***
ΣκηνοθεΣία: Γιοακίμ Τρίερ

Παίζουν: Γκάμπριελ Μπερν, Τζέσε Άιζεν-

μπεργκ, Ιζαμπέλ Ιπέρ, Ντέβιν Ντρούιντ

Τρία χρονιά μετά το θάνατο της φωτογρά-
φου μητέρας του, ο μεγαλύτερος γιος της 
οικογένειας επιστρέφει σπίτι με αφορμή 
μια έκθεσή της και προσπαθεί να βρει 
μια ισορροπία και να συμφιλιωθεί με την 

απώλεια. 

Ο Νορβηγός σκηνοθέτης του «Όσλο 
31 Αυγούστου» και του «Reprise» κά-
νει με τον «Ήχο της σιωπής» το αμε-
ρικάνικο ντεμπούτο του, με μια ταινία 
γυρισμένη στη Νέα Υόρκη της οποίας 
οι θεματικές και η ανθρωποκεντρική 
της φύση συγγενεύουν απόλυτα με 

τις προηγούμενες δουλειές του. Όμως 
αν εκείνες ήταν φιλμ μικρότερου βε-
ληνεκούς και εύρους, αυτό εδώ είναι 
φιλόδοξο σε όλα τα επίπεδα, από το 
εντυπωσιακό καστ, την πολυπλοκό-
τητα των χαρακτήρων και των συναι-
σθημάτων, μέχρι τις αφηγηματικές 
του γραμμές. Γιατί αν στο «Όσλο 31 
Αυγούστου» ακολουθούσε την πο-
ρεία ενός ανθρώπου που έχει απο-
φασίσει να βάλει τέλος στη ζωή του, 
εδώ παίρνει τον αντίθετο δρόμο, την 
προσπάθεια μιας ομάδας ανθρώπων 
να συμφιλιωθούν με την απώλεια, 
που αποφασίζουν να συνεχίσουν να 
ζουν. Με την Ιζαμπέλ Ιπέρ στο ρόλο 
της νεκρής αλλά όχι απούσας μητέ-
ρας να δίνει τον τόνο μέσα από flash 
back, όνειρα ή αληθινά εντυπωσιακές 
σκηνές φαντασίας, το φιλμ ξετυλίγει 
τη ζωή στο πεδίο μάχης που μπορεί 
να είναι μια οικογένεια, και το κάνει 
με τρόπο ίσως λίγο πιο περίπλοκο και 
επιτηδευμένο απ’ όσο θα χρειαζόταν, 
μα αναμφίβολα αποτελεσματικό. Ο 
Τρίερ ξέρει να σε εμπλέκει, να χτί-
ζει χαρακτήρες που, αν και ατελείς, 
είναι ελκυστικοί και να περιγράφει 
την ανθρώπινη κατάσταση με το θολό 
αξεδιάλυτο τρόπο που βιώνουμε χα-
ρές, δράματα, σκοτάδια και λάμψεις 
φωτός στην πραγματική ζωή...

criticÕs CHOICE

Theeb: Ο Λύκος  
της Ερήμου 

(theeB) ***
ΣκηνοθεΣία: Νατζί Α-

μπού Νουάρ

Παίζουν: Τζασίρ Εΐντ 

Αλ Χουιετάτ, Χου-

σεϊν Σαλαμέχ Αλ 

Σουεϊλχιγίν, Χασάν 

Μουτλάγκ Αλ Μα-

ραγιέχ

Στην Αραβία του 1916, ένας 
νεαρός Βεδουίνος αναλαμβάνει να συνοδεύσει ένα βρετανό 
αξιωματικό σε μια αποστολή, κι ο μικρός του αδελφός τούς 

ακολουθεί ακόμη κι αν του έχουν απαγορεύσει να το κάνει. 

Θυμίζοντας γουέστερν στον τρόπο που ξετυλίγει την 
πλοκή και τη δυναμική των σχέσεων ανάμεσα στους 
βασικούς πρωταγωνιστές, το φιλμ του Νατζί Αμπού 
Νουάρ μάς συστήνει έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα 
σκηνοθέτη από μια κινηματογραφία που δείχνει ση-
μάδια ανάπτυξης. Γυρισμένο σε συναρπαστικές το-
ποθεσίες, με την αίσθηση μιας παλιομοδίτικης περι-
πέτειας, το φιλμ δεν μιμείται τα χαρακτηριστικά ενός 
κινηματογραφικού είδους μα χτίζει ένα ιδιαίτερο ιδί-
ωμα που μπλέκει τη φόρμα ενός γνώριμου σινεμά με 
μια καινούργια ματιά. Μπορεί να μην αποφεύγει πάντα 
τον αέρα του «εξωτισμού», όμως έχει πέρα από κάθε 
αμφιβολία λόγο ύπαρξης και μια φρεσκάδα που είναι 
αναζωογονητική. 

Λευκοί ιππότες  
(Les chevaLiers BLanc) **  

ΣκηνοθεΣία: Γιοακίμ 

Λαφός

Παίζουν: Βενσάν 

Λιντόν, Λουίζ 

Μπουργκουάν, 

Βαλερί Ντονζελί, 

Ρεντά Κατέμπ

Μια μη κυβερνητική 
οργάνωση φτάνει στο 

Τσαντ, για να προσφέρει ένα 
καλύτερο μέλλον σε ορφανά πολέ-

μου. Αλλά στην πραγματικότητα αναζητούν παιδιά για γονείς 

που θέλουν να υιοθετήσουν στη Γαλλία. 

Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα που συνέβησαν το 
2007, το φιλμ του Γιοακίμ Λαφός αφηγείται μια εξαι-
ρετικά δυνατή ιστορία, αλλά δεν κατορθώνει πάντα να 
της δώσει την ένταση που θα περίμενες. Ξοδεύει αρκετό 
χρόνο εξερευνώντας τον τρόπο που η ομάδα οργανώνει 
τη δράση της και προσεγγίζει τους ντόπιους, αλλά δεν 
κατορθώνει να φωτίσει στ’ αλήθεια τα κίνητρά τους, 
να σε βοηθήσει να καταλάβεις αν ωθούνται από δίψα 
για κέρδος ή αλτρουισμό. Μπορεί το φιλμ να βοηθά να 
δεις με κριτικό τρόπο τις μεθόδους και το λόγο ύπαρ-
ξης των αμέτρητων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται ανά 
τον κόσμο, αλλά παραμένει από την αρχή έως το τέλος 
υπερβολικά «διεκπαιρεωτικό» στον τρόπο που κινημα-
τογραφεί και χειρίζεται την ιστορία και το θέμα του. 

>>> Ο Κάπτεν Αμέρικα κι ο Iron Man πιάνονται 
στολή με στολή στην καινούργια περιπέτεια της 

Marvel, κι όσο οι σούπερ ήρωες μαλώνουν, ένας και-
νούργιος πανίσχυρος εχθρός βρίσκει την ευκαιρία να ση-

κώσει κεφάλι στο «Captain America: Εμφύλιος πόλεμος» 
(Captain America: Civil War) των Άντονι και Τζο Ρούσο. 

>>> Η Βαγγελιώ Ανδρεαδακη κι ο Γιάννης Κοκκιασμένος πρω-
ταγωνιστούν στο ρόλο μιας καρκινοπαθούς γυναίκας κι ενός 
άστεγου που έρχονται κοντά σε μια απρόσμενη συνάντηση 
στο «Smac» του Ηλία Δημητρίου, που χάρισε στην πρωταγω-
νίστριά του το Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στα 
βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. 

>>> Ο «Προφήτης» του Δημήτρη Πούλου διαδραματίζεται 
στη διάρκεια ενός πολέμου, σε έναν αδιευκρίνιστο τόπο και 
χρόνο, όταν ένας πολεμιστής φτάνει 
σε ένα μοναστήρι αναζητώντας τον 
πατέρα του.  

>>> Μια νεαρή κοπέλα αντιμετω-
πίζει μια στοιχειωμένη σελίδα στο 
Facebook στο «Friend Request» 
του Σάιμον Βερχόφεν, που μας 
δίνει ακόμη περισσότερους 
λόγους για να αποφύγουμε το 
Facebook.

>>> Το τρίτο μέρος του «Ψεύ-
της ήλιος» του Νικίτα Μιχάλ-
κοφ «Ψεύτης ήλιος 3: Το ο-
χυρό» (Utomlennye Solntsem 
2), γυρισμένο το 2011, βγαί-
νει τώρα στις ελληνικές αί-
θουσες. 

>>> 
στολή με στολή στην καινούργια περιπέτεια της 

Marvel, κι όσο οι σούπερ ήρωες μαλώνουν, ένας και

Aκόμη

σε ένα μοναστήρι αναζητώντας τον 

Μια νεαρή κοπέλα αντιμετω-
πίζει μια στοιχειωμένη σελίδα στο 

«Friend Request» 
του Σάιμον Βερχόφεν, που μας 
δίνει ακόμη περισσότερους 
λόγους για να αποφύγουμε το 

Το τρίτο μέρος του «Ψεύ-
της ήλιος» του Νικίτα Μιχάλ-

-
(Utomlennye Solntsem 

O Ήχος της Σιωπής ***
δράμα πιο δυνατό κι από βόμβεςTheeb: Ο Λύκος της Ερήμου ***

Γοητευτικό σινεμά περιπέτειας Λευκοί Ιππότες  **   Όλες οι ΜΚο δεν είναι ίδιες
Captain America:  Εμφύλιος ΠόλεμοςΚαινούργια Marvel

SmacΌχι μια ταινία για μια ασθένεια
Ο ΠροφήτηςΜια ελληνική ταινία φαντασίας

Friend RequestΜείνετε μακριά.  Από το Facebook.

JUST THE FACTS
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«Ο 
Λύκος της Ερήμου» είναι η ταινία που 
διαδραματίζεται στην περίοδο του Ά  
Παγκοσμίου Πολέμου λίγο πριν τη Με-
γάλη Αραβική Επανάσταση, στην Ο-

θωμανική επαρχία Χιτζάζ, και μιλάει για ένα μικρό αγόρι 
από τη φυλή των Βεδουίνων που γνωρίζει, διασχίζοντας 
την αχανή έρημο Wadi Rum μαζί με τον αδερφό του, 
την απότομη ενηλικίωση και μία σκληρή και επικίνδυνη 
περιπέτεια, οδηγώντας ένα βρετανό αξιωματικό στο μυ-
στικό του προορισμό. Ο μικρός Λύκος θα φτάσει μέχρι 
την «άκρη» του πολιτισμένου κόσμου ± το σιδηρόδρομο. 
Και η ταινία θα φτάσει μέχρι τα μεγάλα φεστιβάλ, όπως 
της Βενετίας, όπου κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας, τα 
βρετανικά BAFTA, όπου κέρδισε το βραβείο Εξαιρετικής 
Πρώτης Εμφάνισης, ενώ φέτος ήταν και υποψήφια για 
Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας, πρώτη φορά που ταινία 
από την Ιορδανία παίρνει αυτή τη διάκριση.
Ο «Theeb» έγινε μεγάλη επιτυχία και στη Μέση Ανατολή. 
Πολλοί Βεδουίνοι γνώρισαν για πρώτη φορά τον κινημα-
τογράφο εξαιτίας του φιλμ και οι ερασιτέχνες ηθοποιοί, 
μέλη της κοινότητας των Βεδουίνων, θεωρούνται τώρα 
πια ήρωες της φυλής. Ο 35χρονος σεναριογράφος και 
σκηνοθέτης Naji Abu Nowar, γεννημένος στη Μεγάλη 
Βρετανία από οικογένεια Ιορδανών με στρατιωτικό πα-
τέρα, έχοντας ακούσει πολλές ιστορίες θάρρους και πε-
ριπέτειας στην έρημο, αποφάσισε να γυρίσει αυτό το 
«βεδουίνικο γουέστερν», όπως το χαρακτήρισαν πολλοί, 
και εξηγεί στην Athens Voice τις λεπτομέρειές του.

Γιατί επιλέξατε το φιλμ να διαδραματίζεται στη συγκε-
κριμένη ιστορική περίοδο; Με γοήτευε η ιδέα της δημι-

ουργίας μιας κινηματογραφικής περιπέτειας τοποθετη-
μένης στο 1916, επειδή εκείνη η περίοδος στην ιστορία α-
ποτελεί ένα θεμελιώδες κομμάτι στη διαμόρφωση αυτού 
που είναι η σημερινή Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή ήταν 
το τέλος των 400 χρόνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορί-
ας. Όταν ήμουν στα πρώτα στάδια της έρευνας ακόμα, οι 
πιο ηλικιωμένοι Βεδουίνοι που γνώρισα μου μιλούσαν για 
την καταστροφή που έπληξε τον πολιτισμό τους την πε-
ρίοδο του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου. Η άφιξη του σι-
δηροδρόμου τους στέρησε όλα τα προς το ζην τους (σ.σ. 
επειδή δούλευαν κυρίως ως οδηγοί καραβανιών μέσα 
στην έρημο), αλλά και για το πώς βρέθηκαν παγιδευμένοι 
ανάμεσα στις συγκρούσεις των μεγάλων δυνάμεων και 
στο σχεδιασμό των νέων εθνικών συνόρων.

Πώς αποφασίσατε να χρησιμοποιήσετε για ηθοποι-
ούς μέλη της φυλής των Βεδουίνων; Ήθελα αυθεντι-
κούς ηθοποιούς που να γνωρίζουν την κουλτούρα των 
Βεδουίνων και να έχουν μεγάλη ομοιότητα με τους χα-
ρακτήρες της ταινίας. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι μιλού-
σαν τη διάλεκτο των Βεδουίνων με βεδουίνικη προφο-
ρά. Ωστόσο, η κοινωνία των Βεδουίνων παραδοσιακά 
δεν τρέφει και τη μεγαλύτερη εκτίμηση για τις τέχνες 
του θεάματος. Είναι αδύνατο να βρεις επαγγελματίες 
ηθοποιούς που θα δέχονταν να κάνουν αυτό το είδος της 
δέσμευσης, να ζήσουν με Βεδουίνους και να κάνουν την 
απαραίτητη έρευνα. Πιστεύαμε ότι ο καλύτερος τρόπος 
για να κερδίσουμε αυτό το είδος του ρεαλισμού ήταν να 
βοηθήσουμε τους ντόπιους να μάθουν να παίζουν. Κι 
έτσι προσκαλέσαμε όλους τους Βεδουίνους από τα χω-
ριά γύρω από την κοιλάδα του Wadi Rum σε ένα ανοιχτό 

κάλεσμα για οντισιόν. Κάναμε συζητήσεις με έναν προς 
έναν για να δούμε αν οι ενδεχόμενοι ηθοποιοί μας είχαν 
δραστήρια φαντασία, να αξιολογήσουμε την προθυμία 
τους να εκδηλώσουν και να μοιραστούν συναισθήματα, 
και το πιο σημαντικό την προθυμία τους να επιδοθούν σε 
κάτι νέο. Ξεχωρίσαμε 250 άτομα κι από εκεί κατεβήκαμε 
στα 20, που έδειχναν οι πιο υποσχόμενοι. Με αυτούς 
τους 20 κάναμε ένα εργαστήριο σε ένα Σαββατοκύριακο 
για να δοκιμάσουμε τις δυνατότητές τους. Από τους 20, 
μόνο 11 επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν στην κύρια 
εκπαίδευση η οποία θα συνεχιζόταν για σχεδόν οκτώ μή-
νες, μέχρι την προετοιμασία για τη διεύθυνση φωτογρα-
φίας, τον Οκτώβριο του 2012. Με εξαίρεση τον Jack Fox, 
το σύνολο του καστ ήταν μη επαγγελματίες ηθοποιοί.

Το να ζήσετε με τις φυλές των Βεδουίνων για ένα 
χρόνο σάς άλλαξε καθόλου εσάς προσωπικά; Και αν 
ναι, με ποιον τρόπο; Ναι, έμαθα πολλά από αυτούς και 
ένιωσα πολύ υποχρεωμένος με την απίστευτη γενναι-
οδωρία που έδειξαν παρά την ταπεινή οικονομική τους 
κατάσταση. Ο κόσμος τους βασίζεται στο ότι ζουν ο έ-
νας για τον άλλο, σαν κοινότητα. Ελπίζω να μπορέσω να 
φτιάξω κι εγώ μία τέτοια ζωή σαν τη δική τους κι αυτοί θα 
είναι σίγουρα ένα μέρος αυτής της ζωής. 

Ξέρουμε ότι προσπαθήσατε να χρησιμοποιήσετε και 
γυναίκες Βεδουίνες στο καστ του φιλμ, αλλά κάτι τέ-
τοιο δεν στάθηκε δυνατό. Πώς θα χρησιμοποιούσατε 
τους γυναικείους ρόλους στην ταινία; Στο σενάριο, η 
μητέρα του Theeb είναι πολύ σημαντικός χαρακτήρας. 
Ο κόσμος των γυναικών επρόκειτο να είναι ένα από τα 
κύρια σημεία στην αρχή της ταινίας. Μετά θα νιώθαμε 
την έλλειψη της γυναικείας ενέργειας, όταν το ταξίδι θα 
ξεκινούσε και η δυναμική θα άλλαζε δραματικά. Αυτό 
λοιπόν ήταν μία απώλεια για την ιστορία. Ωστόσο, μετά 
την επιτυχία της ταινίας, οι Βεδουίνοι είδαν ότι η διαδικα-
σία του κινηματογράφου μπορεί να είναι αξιοσέβαστη. 
Τώρα υπάρχουν αρκετές φυλές που δείχνουν προθυμία 
στο να επιτρέψουν στις γυναίκες να ερμηνεύσουν ρό-
λους. Ελπίζω στην επόμενη ταινία μου να έχω τις πρώτες 
γυναίκες Βεδουίνες πρωταγωνίστριες. 

Πώς ήταν η επιλογή και η εκπαίδευση του μικρού Jacir 
Eid Al Hwietat για το ρόλο του Theeb; Από τα πρώτα στά-
δια της προετοιμασίας ακόμα, αποφασίσαμε να γυρίσουμε 
ένα mood board (σ.σ. ένα είδος πρώτης παρουσίασης, σαν 
τρέιλερ) για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε πιθανούς 
χρηματοδότες. Ζητήσαμε από τον ενδιάμεσο στις επαφές 
μας με τους Βεδουίνους να μας βρουν ένα αγόρι που θα έ-
παιζε τον Theeb. Εκείνος μας έστειλε το γιο του Jacir για να 
μας βοηθήσει. Ήταν περισσότερο για να μας διευκολύνει 
για το γύρισμα της παρουσίασης παρά για να τον πάρουμε 
στο καστ. Μόλις όμως τον είδαμε μπροστά στην κάμερα, 
καταλάβαμε ότι ο Jacir είχε κάτι το ιδιαίτερο. Είχε πραγ-
ματικά έντονη παρουσία στην οθόνη. Όσον αφορά την 
εκπαίδευση, κάναμε εκτεταμένες πρόβες με ολόκληρο το 
καστ των Βεδουίνων, 8 μήνες συνολικά.

Πιστεύετε ότι το να χρησιμοποιήσετε «αληθινούς αν-
θρώπους»  στο φιλμ άλλαξε τη ζωή τους με κάποιο 
τρόπο; Ναι, σίγουρα άλλαξε τις ζωές τους λιγάκι. Όταν 
έγινε η προβολή του «Theeb» στο Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου της Βενετίας, για τους ανθρώπους αυτούς, τους 
Βεδουίνους που έπαιζαν στην ταινία, ήταν η πρώτη φορά 
στη ζωή τους που έμπαιναν σε κινηματογράφο. Και στο 
τέλος όλοι στην αίθουσα είχαν σηκωθεί και επευφημού-
σαν. Ήταν μία συγκλονιστική στιγμή για αυτούς και για 
εμάς. Πίσω στην Ιορδανία, στην πατρίδα τους, αυτοί οι 
άνθρωποι είναι τώρα ήρωες για τη φυλή των Βεδουίνων. 

Στην ταινία, η έρημος θυμίζει «λαβύρινθο». Με πολλά 
πηγάδια, τρύπες, σπηλιές, μονοπάτια ανάμεσα στους 
βράχους. Έτσι είναι η έρημος και αυτό ήταν που με ενέ-
πνευσε για να την παρουσιάσω σαν λαβύρινθο. Μου φά-
νηκε πολύ κοντά στην εικόνα ενός στοιχειωμένου δάσους 
από ένα παραμύθι. Από τη στιγμή που ο Theeb μπαίνει μέ-
σα στο λαβύρινθο στην αρχή του φιλμ, δεν υπάρχει ούτε 
ένα καρέ όπου ο ορίζοντας να φαίνεται να αγγίζει το έδα-
φος. Ο Theeb είναι μόνιμα περιτριγυρισμένος από βουνά 
που δεν φαίνεται να έχουν διέξοδο μέχρι που αφήνει την 
έρημο, στο τελευταίο, τρίτο μέρος της ταινίας. Ήταν σκό-
πιμη η προσπάθεια να δοθεί η εντύπωση ότι βρισκόμαστε 
σε ένα λαβύρινθο, ακριβώς όπως στο σκοτεινό δάσος. A

Theeb
(Τεέμπ) στα 

αραβικά 
σημαίνει 

Λύκος 

Διαβάστε όλη τη 
συνέντευξη στο site

www.athens voice.gr

Ένας μικρός Λύκός 
της Έρημόύ στην ΑθηνΑ
Συνέντευξη με τον Naji Abu Nowar, σκηνοθέτη της ταινίας «Theeb»

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ (panikoval500@gmail.com) 

I n f o
* Η ταινία θα παίζεται στους 

κινηματογράφους από τις 5/5.
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ΥΓΕΙΑ
Επιμέλεια: ΣΟΦΙΑ ΝΕΤΑ

Χοληστερίνη νεοσ 
τροποσ αντίμετώπίσησ 
Ειδικά για ανθρώπους υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου 

Ν
έα εποχή σηματοδοτεί στη μη επεμβατική καρδιολογία η έλευση φαρ-
μάκων κατά των υψηλών τιμών χοληστερόλης αίματος σε άτομα πολύ 
υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, που δεν επιτυγχάνουν τους χαμη-
λούς στόχους της κακής χοληστερόλης (LDL) – τα φάρμακα αυτά θα 

χορηγούνται παρεντερικά και όχι από το στόμα και επιπροσθέτως των από 
του στόματος θεραπειών της υπερχοληστερολαιμίας, που αποτελεί βασικό 
παράγοντα κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων. 
Το θέμα θα συζητηθεί μεταξύ  άλλων στο 14o Καρδιολογικό Συνέδριο που 
πραγματοποιείται στην Πάτρα με διεθνή συμμετοχή  6-8 Μαΐου 2016, στο Συ-
νεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. 
Γενικότερα στο Συνέδριο, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Συνεδρίου Γεώργιος 
Χάχαλης, αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυντής Πανεπιστη-
μιακής Καρδιολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Πατρών, Ρίο, θα αναλυθούν διεξοδικά 
όλες οι νεότερες εξελίξεις σε όλο το φάσμα της καρδιολογίας σε επεμβατικό 
και μη επεμβατικό επίπεδο. 

Πυρήνες ςτο ςυμΠαν: ÇαςτρομαγειρεματαÈ 
μετά το τρίτο λεπτο της Δημίουργίάς
Τη διαδικασία σύνθεσης των στοιχείων στο σύμπαν και τα αστροφυσικά σε-
νάρια σχηματισμού του ηλιακού μας συστήματος πραγματεύεται η επόμενη 
ομιλία του καινοτόμου θεσμού CAFE SCIENTIFIQUE, η οποία θα περιλαμβά-
νει και ξενάγηση στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος και, ειδικότερα, στον επιταχυντή 
Tandem του Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής.
Η εκδήλωση, η οποία είναι ανοικτή για το κοινό, με ελεύθερη είσοδο, θα 
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Μαΐου, στις 18.00, με ομιλητή τον κ. Σωτή-
ριο Χαρισόπουλο, Διευθυντή του Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής 
Φυσικής (ΙΠΣΦ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημό-
κριτος», και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Επιταχυντή Tandem.

ςημά κίνΔυνου άπο τους οπτίκους κάί οπτομετρες γίά προϊοντά
που Δηθεν ÇθεράπευουνÈ τή μυωΠια
Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες της Πανελλήνιας  Ένωσης Οπτικών & Ο-
πτομετρών (ΠΕΟΟ), εξακολουθούν να διαφημίζονται κυρίως στο διαδίκτυο και 
στα Μμέσα κοινωνικής δικτύωσης διάφορα προϊόντα τα οποία δήθεν επιτυγ-
χάνουν μείωση της μυωπίας, καθώς και λύση σε διάφορα προβλήματα όρασης. 
Η ΠΕΟΟ επισημαίνει πως η συνεχιζόμενη αυτή περίεργη υποσχεσιολογία 
από αμφίβολης ποιότητας ιστοσελίδες του εξωτερικού, εγκυμονεί σοβαρούς 
κινδύνους για την οφθαλμική υγεία, τη στιγμή που τα προϊόντα αυτά διακι-
νούνται χωρίς εμφανή στοιχεία πιστοποίησης. Σε κάθε περίπτωση, οι κατα-
ναλωτές οφείλουν να είναι επιφυλακτικοί και προσεκτικοί  σε τέτοιου είδους 
«υποσχέσεις» που σχετίζονται με την πολύτιμη υγεία των ματιών τους και να 
γνωρίζουν ότι οι μόνοι ειδικοί γι’ αυτό το σκοπό είναι ο οφθαλμίατρος και ο 
οπτικός – οπτομέτρης, τις συμβουλές των οποίων είναι σημαντικό να ακο-
λουθούν και να εμπιστεύονται.
Κάθε άλλη εμπορική πρωτοβουλία που διαφημίζει προϊόντα ως πανάκεια για 
«θεραπεία» ασθενειών των ματιών θα πρέπει να ελέγχεται, να αξιολογείται 
και να αποδεικνύεται με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο. A

book voice

Συνιστά ακαταμάχητη 
πρόκληση να στρέφει 
κανείς το βλέμμα του 

στο αφηγηματικό του παρελ-
θόν, να προσπαθεί να ξαναμπεί 
από τη μισάνοιχτη πόρτα ενός 
παλιού βιβλίου ζητώντας να βά-
λει τάξη. Αναφέρομαι στο μυθι-
στόρημά μου “Λέγε με Καΐρα”, 
που  αναπλάθει σ’ ένα πλαίσιο 
μαγικού ρεαλισμού το νοσταλ-
γικό τοπίο της δεκαετίας του εξήντα και του εβδομή-
ντα. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2002, στα πρώτα 
εκείνα συγγραφικά βήματα που με οδήγησαν αργά 
αλλά σταθερά στο σήμερα. Ύστερα από καιρό ξανα-
βρέθηκα στα αφηγηματικά χαλάσματα ενός κόσμου, 
όπου η πραγματικότητα ήταν πια αρκετά μακρινή ώστε 
να μη διαφέρει και πολύ από τη φαντασία. Ήρωες που 
ξεπήδησαν από μέσα μου σαν μικρά ξωτικά είπαν τότε 
και τώρα τη μικρή αλλά σημαντική ιστορία τους. Ίσως 
πριν από δεκαπέντε χρόνια είχα παρακούσει κάποιες 
διηγήσεις τους κι είχα βιαστεί να κλείσω τους λογαρια-
σμούς μου μαζί τους. Σήμερα, σεβόμενος πάντα το μύθο 
τους, αποφάσισα να αποκαταστήσω τη μυθιστορηματι-
κή αδικία που διέπραξα σ’ εκείνη την περίσταση και να 
αρτιώσω τον κόσμο που μου έδειξαν με τα μαγικά τους 
λόγια. Ξύπνησε μέσα μου η Καΐρα, ο ποιητής της, ο 
παππούς Ατρέμος, ο πατέρας Αστυνόμος, ο Αντώναρος, 
η Λεμονού και ο Χαρίλαος, ο Μπούλης, ο καραγκιοζο-
παίχτης Χασές… Δίπλα τους στάθηκαν νέες φιγούρες, 
όπως ο Κένεντι ο φωτογράφος, ο Εμποράκος, η Κλάρα 
η εφημεριδοπώλισσα, η κυρία Πιπίνα. Τα πρόσωπα 
μίλησαν αλλιώς στη στέρνα της συγγραφικής μου συ-
νείδησης. Τώρα, απελευθερώνοντας τη νέα εκδοχή της 
Καΐρας με τα θρυλικά Πουτανάδικα που ατένιζαν από 

ψηλά τις ποδοσφαιρικές συναντήσεις Πά-
νω και Κάτω Γειτονιάς, γυρίζω πίσω 

στα πέτρινα μα τρυφερά χρόνια 
της παιδικής ηλικίας στιγματι-

σμένης από τη δικτατορία των 
συνταγματαρχών. Ο αχός των 
συγκλονιστικών γεγονότων 
της Ιστορίας δεν φτάνει ποτέ 
στην καρδιά της λαϊκής συ-
νοικίας  που βρίσκεται στις 

παρυφές μιας Αθήνας του μύ-
θου και της πραγματικότητας.  

Ένας δυνατός άνεμος βροντά τα 
παράθυρα στο σπίτι της μνήμης. Δεν 

ξέρω τι απέγιναν οι ήρωες που στοιβάχτη-
καν στις σελίδες αυτού του βιβλίου. Υποθέτω 
μόνο ότι σαλπάρισαν στις μεγάλες θάλασσες 
της ανάγνωσης και σας περιμένουν.

Η πρόκληση τησ
δΕΥτερησ γραφησ
O Δημήτρης Στεφανάκης με αφορμή 
την επανακυκλοφορία του βιβλίου του 
«Λέγε με Καΐρα» από τις εκδόσεις 
Ψυχογιός, μας εξομολογείται τι συμβαίνει 
όταν ένας συγγραφέας ξανακοιτάζει 
ένα παλιό του βιβλίο.

Του ΔημηΤρη μΑΣΤρΟγΙΑΝΝΙΤη
Swatch 

Mother’S 
Day Special 

η Swatch γιορτάζει τη 
γιορτή της μητέρας με 
ένα μοναδικό, «ολάνθι-
στο» ρολόι ειδικά σχεδι-

ασμένο για τη λατρεμένη 
μας μαμά. Το έκλεισε 

σε ένα ξεχωριστό κουτί 
με ασημί καπάκι και ένα 

μεγάλο, πολύχρωμο τρια-
ντάφυλλο πάνω του. «Δεν 

ήταν ανάγκη¼ » θα μας 
πει η μαμά, αλλά καθώς 

θα δοκιμάζει στον καρπό 
της το νέο της ρολόι και 
θα κοιτάζει το υπέροχο 

τριαντάφυλλο που διακο-
σμεί και το ασημί καντράν 

του, ένα χαμόγελο θα 
ανθίσει και στο δικό της 

πρόσωπο. Και να ήταν μό-
νο αυτή η έκπληξη! Το πο-

λύχρωμο λουλούδι που 
στολίζει το καπάκι της 

συσκευασίας, γίνεται μια 
πρωτότυπη καρφίτσα στο 
πέτο της. Swatch Mother's  
Day Special.  μόνο για σέ-

να, μαμά. (Π.Λ.Τ. €75) 

τ Ι 
Ν Ε Α !
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Διαβ άζω τη σ τήλη σου 

χρόνια,  μα μέχρι τώρα 
δεν είχα να σου γράψω 
για κάτι. Είμαι 34 χρονών, 
έχω κάνει σχέσεις, έχω 

χωρίσει, έχω πάει να παντρευ-
τώ, έχω απορρίψει πολλούς, με 
έχουν απορρίψει… έχει κυλήσει 
η ζωή μου έτσι όπως θα έπρεπε! 
Τον τελευταίο χρόνο βγαίνω με 
κάποιον και είμαστε πολύ ερω-
τευμένοι και το πηγαίνουμε σο-
βαρά!  Ήδη μένουμε μαζί και όλα 
είναι τέλεια ΕΚΤΟΣ από τη ΜΗ-
ΤΕΡΑ του! Νιώθω ότι παίζω στις 
7 θανάσιμες πεθερές... Είναι από 
τους χειρότερους και πιο κακούς 
ανθρώπους που έχω γνωρίσει πο-
τέ. Δεν με θέλει (όχι επειδή είμαι 
εγώ, δεν θέλει καμία για το γιό-
κα της). Κάνει τα αδύνατα δυνα-
τά για να μας χωρίσει, μου έχει 
κάνει τη ζωή δύσκολη! Λέει συ-
νέχεια ψέματα, όταν έρχεται στο 
σπίτι μας και δεν είμαι εκεί ψά-
χνει τα πράγματά μου (αν είναι 
δυνατόν).  Πραγματικά δεν ξέρω 
τι να κάνω μαζί της… μαζί του. Ε-
κείνος μου λέει ότι έτσι ήτανε πά-
ντα και να μη δίνω σημασία, αλλά 
πραγματικά δεν καταλαβαίνει τη 
σοβαρότητα και την έκταση των 
πραγμάτων! Is this a deal breaker? 
Φιλιά -Λένα

Εννοείται πως δεν καταλαβαίνει – αν 
καταλάβαινε θα έπρεπε να λάβει μέ-
τρα και αν λάμβανε μέτρα θα έπρεπε 
να συγκρουστεί με τη μανούλα και αν 
συγκρουόταν με τη μανούλα θα έπρε-
πε να κρατήσει αποστάσεις και αν κρα-
τούσε αποστάσεις θα της ράγιζε την 
καρδιά και αν της ράγιζε την καρδιά θα 
έπρεπε να αποχωριστεί την ιδιότητα 
του κανακάρη και αν αποχωριζόταν την 
ιδιότητα του κανακάρη θα έπρεπε να 
αναλάβει την ευθύνη της ρήξης και αν 
αναλάμβανε την ευθύνη της ρήξης θα 
έπρεπε να επιλέξει την πλευρά της και-
νούργιας του «οικογένειας» και αν επέ-
λεγε την πλευρά της καινούργιας του 
«οικογένειας» θα έπρεπε να ζορίσει τον 
εαυτό του και αν ζόριζε τον εαυτό του 
θα έπρεπε να ξεβολευτεί και αν ξεβο-
λευόταν θα έπρεπε να βάλει το νιονιό 
του να δουλέψει και αν έβαζε το νιονιό 
του να δουλέψει θα συνειδητοποιούσε 
ότι η μάνα του δεν τον σεβόταν ποτέ και 
αν συνειδητοποιούσε ότι η μάνα του 
δεν τον σεβόταν ποτέ θα έπρεπε να την 
πάρει ο διάολος και να τη σηκώσει και 
αν την έπαιρνε ο διάολος και τη σήκωνε 
θα έπρεπε μετά να νιώσει ενοχές που 
της φέρθηκε άσχημα ενώ εκείνη έχει 
γίνει θυσία και αν ένιωθε ενοχές θα έ-
πρεπε να κάνει ψυχοθεραπεία και αν 

έκανε ψυχοθεραπεία θα έπρεπε να νιώ-
σει ελεύθερος και αν ένιωθε ελεύθερος 
τι θα την έκανε μετά τόση ελευθερία;
Υ.Γ. 1 Αν σε όλα τα παραπάνω κάνετε 
μια αντιστοιχία με εσάς κι εκείνον, θα 
βγει νόημα. Κοινώς, αν θέσετε σοβα-
ρά τα όριά σας θα πρέπει να έρθετε σε 
σύγκρουση. Αν έρθετε σε σύγκρουση 
θα πρέπει να είστε προετοιμασμένη 
για όσα φέρνει μια σύγκρουση. Αν εί-
στε προετοιμασμένη και δεν πάει άλλο, 
πάρτε βαθιά ανάσα και βουτήξτε στη 
θάλασσα.
Υ.Γ. 2 Αυτά που φέρνει μια σύγκρουση 
(και μια βουτιά στη θάλασσα) δεν είναι 
απαραιτήτως αρνητικά.

Αγαπημένη Μυρτώ, βαρέθηκα να 
κρύβομαι και λέω ψέματα. Είμαι 
22 χρονών και ήδη νιώθω ότι ξέ-
ρω τι θέλω στη ζωή ΜΟΥ. Το πρό-
βλημά μου είναι πώς θα το κάνω 
πραγματικότητα χωρίς να πλη-
γώσω τους γονείς μου και γενικά 
τους ανθρώπους που με αγαπούν. 
Βλέπεις, είμαι ΓΚΕΪ. Χρόνια ο-
λόκληρα έκανα προσπάθειες να 
«σωθώ» από τον εαυτό μου, έλεγα 
μέσα μου ότι είναι μια πλευρά που 
μπορώ να καταπνίξω, ότι μπορώ 
να αγνοήσω το ποιος είμαι και να 
γίνω αυτό που θέλουν οι άλλοι 
για μένα. Όμως, ΟΧΙ. Είμαι γκέι 
από τότε που θυμάμαι να αρχίζει 
η ζωή. Από τότε που θυμάμαι να 
έχω επιθυμία. Από τότε που κοί-
ταξα ερωτικά πρώτη φορά ένα α-
γόρι και ένιωσα ολόκληρο το σώ-
μα μου να τρέμει, ακόμα κι αν δεν 
τόλμησα μέχρι τώρα να περάσω 
στην πράξη. Θέλω να αρχίσω από 
κάπου, θέλω να ζήσω τη ζωή μου 
όπως την επιθυμώ, δεν ξέρω τι να 
κάνω. Σκέφτομαι ότι ίσως πρέπει 
να το πω στη μητέρα μου. Την α-
γαπώ παθολογικά και δεν νιώθω 
καλά να της κρύβω κάτι τόσο σο-
βαρό. Από την άλλη φοβάμαι πώς 
θα το πάρει. -Ν.

Πολύ ωραία η ιδέα σας να αρχίσετε από 
κάπου λέγοντάς το στη μητέρα σας. Η 
μητέρα σας είναι το ιδανικό «κάπου». 
Καλή επιτυχία εύχομαι.
Υ.Γ. 1 Μας ζαλίζετε μια ώρα ότι θέλετε 
να ζήσετε τη ζωή σας όπως την επιθυ-
μείτε και ότι μέχρι τώρα δεν τα καταφέ-
ρατε λόγω της οικογένειάς σας και των 
αναστολών σας και ξέρωγω και αντί να 
ασχολείστε με τον εαυτό σας ασχολεί-
στε με τη μαμά σας. Άμα ποτέ περάσετε 
στην πράξη, σφυρίξτε  κι έφτασα.
Υ.Γ. 2  Πολύ ωραίες οι δραματικές δη-
λώσεις. Έχει και παρακάτω ή να τα κλεί-
σω και να πάω σούπερ μάρκετ; A

Της Μυρτώς Κοντοβά
Μίλα Μου βρώμικα

Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.

Γράψε για το ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε το με 
SMS: AVXE, κενό και το μήνυμά σου στο 54344

Κάθε μήνυμα χρεώνεται œ 1,23 με ΦΠα

  ξέρεις εΣυ...

Μην αφήσεις καμιά θάλασσα να με ξεβγάλει από 
την καρδιά σου. Τα λέμε στη στεριά, έρωτά μου.

Να θυμάσαι… για πάντα δική μου, Λ.Μ. 

Οκ, είπα πως θέλω να μιλήσουμε. Απορώ τι θα μου 
πεις αυτή τη φορά!

50άρα είσαι, καλή μου. Δεν είναι δυνατόν ο ψυ-
χίατρος ν’ αποφασίζει για σένα και τη ζωή σου. 
Κούλαρε! 

ΚολωνάΚι 
Κριεζώτου-Βαλαωρίτου 22/4 
13.15, έπαιρνες καφέ, φο-
ρούσες μαύρα, πέρασα με μια 
φίλη μου, είμαι η μελαχρινή 
που κοιταχτήκαμε.

νέά ιωνιά
Δευτέρα 26/4 μεσημέρι, 
σε αντικριστά αμάξια στο 
φανάρι της Ελ Αλαμέιν, αλλά-
ξαμε αρκετές ματιές, αυτά τα 
μπλε μάτια δεν ξεχνιούνται 

εύκολα…

StradivariuS 
Πειραιάς 23/4. Ψηλέ κα-
στανόξανθε, πρασινομάτη, 
μπήκες με μια κοπέλα και με 
κοίταζες… η καστανόξανθη 
με το μωράκι.

λιμάνάΚιά 
Βουλιάγμένης
Κυριακή 24/4. Εσύ μόνος, 
εγώ με δυο φίλες, και έκατσες 

δίπλα μας, φύγαμε την ίδια 
στιγμή, είχες ένα μπλε matiz. 
Πού θα σε βρω; 

Πλοιο
Ήσουν με μια φιλενάδα σου 
που τ’ όνομά της άρχιζε από 
Τ, νομίζω, και βγάζατε συνέ-
χεια σέλφι στο πλοίο από Πά-
ρο την Τρίτη. Γκρίνιαζες πως 
δεν βρίσκεις γκόμενο. Πώς να 
βρεις όταν βγάζεις συνέχεια 
φωτογραφίες; 

Γράψε για το ΣΕ ΕΙΔΑ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε το με SMS: AVSE, κενό και το μήνυμά σου στο 54344
αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι με το νούμερο του αποστολέα.  Κάθε μήνυμα χρεώνεται œ 1,23 με ΦΠα

Σε είδα...

ςε γνωρίζω...

άβαντάζ. Νεαρός επιχειρηματίας 25 ετών, 
μοντέρνος, ευδιάθετος, μορφωμένος, πολύ 
ευκατάστατος και κάτοικος σε ένα από τα 
πιο ακριβά σημεία της πόλης, ελεύθερος, 
δραστήριος, επιθυμεί γνωριμία με νέα έως 35 
ετών. «Πάππας», Ομήρου 38,  Κολωνάκι, 210 
3620.147, www.pappas.gr 

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

ΜίΚρεΣ αγγελίες
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Ο ανάδρομος Άρης, ο κυβερνήτης σου, δεν 

είναι ό,τι καλύτερο συμβαίνει. Σαν να προ-

χωράς με τρικλοποδιές. Τουλάχιστον ο α-

νάδρομος διελαύνει στον Τοξότη, σε ένα 

φιλικό για σένα ζώδιο. Οπότε σου δίνει την 

ευκαιρία, αν όχι να πιάσεις ό,τι σε απασχολεί 

από τα κέρατα, να το σκεφτείς και να βρεις 

διεξόδους. Επειδή ο ανάδρομος Άρης δημι-

ουργεί θυμό, υπόγεια ένταση και σπασμωδι-

κές αντιδράσεις που προηγούνται της σκέ-

ψης, μην ανοίγεις συζητήσεις ή θέματα που 

κάνουν τζιζ αυτή την περίοδο. Μην παίρνεις 

τοις μετρητοίς αντιθέσεις και συμπεριφορές 

που θεωρείς άδικες, αδιάφορες ή και επιθε-

τικές – άσ’ το να πέσει κάτω. Έχε υπόψη σου 

ότι δουλειές και σχέσεις βρίσκονται σε κα-

τάσταση ρευστότητας, οπότε περίμενε να 

πέσει η σκόνη και μετά βλέπεις τι κάνεις. 

Ταύρός  (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Η Αφροδίτη στο ζώδιό σου. Και ο Ερμής στο 

ζώδιό σου ανάδρομος μέχρι 22/5. Αυτό λέ-

γεται συμπαντική ειρωνεία. Αν υπήρχε μόνη 

της η Αφροδίτη, τα πράγματα θα κυλούσαν 

πολύ καλύτερα. Ακόμα και με τον Ερμή εδώ 

απλώς θα έτρεχες περισσότερο. Όμως με τον 

Ερμή ανάδρομο δεν αφήνεσαι να απολαύ-

σεις την περίοδο γιατί όλο και κάτι ξεφεύγει, 

όλο και κάποιος σε εκνευρίζει, όλο και μια 

δουλειά που δεν είχες υπολογίσει εμφανίζε-

ται στη μέση του πουθενά, μια εκκρεμότητα 

ή κάτι διαδικαστικό χρειάζεται να κάνεις, ή 

πολύ απλά μένεις από μηχανάκι, αυτοκίνητο, 

κομπιούτερ κ.λπ., ξεχνάς κινητό ή τα κλειδιά 

σου. Ωστόσο η Αφροδίτη είναι Αφροδίτη: 

απαρατήρητος/η πάντως δεν περνάς.     

ΔιΔύμόι  (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Τελευταία δεν είσαι τόσο ορατός ή τόσο πα-

ρών όσο άλλοτε. Ή η παρουσία σου είναι 

περισσότερο διακριτική, κάθεσαι στην ά-

κρη και υπάρχουν περισσότερες στιγμές σι-

ωπής και εσωστρέφειας. Πιθανόν να παίρ-

νεις ανθρώπους, δουλειά, συμπεριφορές, 

σχέσεις και στόχους περισσότερο σοβαρά 

– παρατηρείς πιο βαθιά, έχεις μεγαλύτερη 

επίγνωση της επιρροής σου στους άλλους 

και της επιρροής τους πάνω σου. Περισ-

σότερο από ό,τι τα τελευταία χρόνια, χρει-

άζεσαι συναισθηματική κάλυψη και είσαι 

έτοιμος/η να δεσμευτείς. Συνειδητοποιείς 

ότι λέξεις όπως διάρκεια και σταθερότητα 

δεν είναι επικίνδυνες, αλλά σηματοδοτούν 

το είδος της ζωής που επιδιώκεις. Προς το 

παρόν δύο επισημάνσεις: Με ανάδρομο τον 

Ερμή στον Ταύρο (έως 22/5) η εργασιακή 

πραγματικότητα σε πιέζει, το παρελθόν ε-

πανέρχεται να σου θυμίσει ό,τι πιθανόν θέ-

λεις να ξεχάσεις και υπάρχουν πρακτικές 

εκκρεμότητες που χρειάζεται να κλείσεις. 

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Η επιστροφή σε ορθή πορεία του Δία στην 

Παρθένο (από 9/5) σηματοδοτεί την αναζω-

ογόνηση της αισιοδοξίας, τη βελτίωση της 

επικοινωνίας, την επιθυμία σου να αυξήσεις 

τη γνώση σου διευρύνοντας τις σπουδές 

σου ή προσθέτοντας επιπλέον προσόντα 

στο βιογραφικό σου, αυξάνοντας την κινη-

τικότητά σου, τις επαφές σου, φέρνοντας 

στη ζωή σου ένα δύο καινούργιους ανθρώ-

πους. Ο Δίας σε βοηθάει να χρησιμοποιή-

σεις οποιοδήποτε επικοινωνιακό μέσο για 

να προωθήσεις τη δουλειά σου. Πρόσθεσε 

στην ατζέντα σου χρήσιμα ραντεβού, νέα 

πρότζεκτ ή ακόμα και μετακόμιση. Ωστό-

σο, έχοντας κατά νου ότι έχουμε ανάδρομο 

Ερμή στον Ταύρο μέχρι τις 22/5 προετοιμά-

σου, άνοιξε το δρόμο, αλλά μην υλοποιείς 

ακόμα. Επίσης η Αφροδίτη στον Ταύρο μπο-

ρεί να αναθερμάνει την αισθηματική σου. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Ο έρωτας έχει δύο συνήθως εκδοχές – είτε 

αναστενάζεις από ηδονή, απόλαυση και ε-

πιθυμία είτε ουρλιάζεις από πόνο. Τις ξέρεις 

και τις δύο. Διανύεις μια περίοδο που ενδεί-

κνυται η αυτοανάλυση, η αυτοκριτική και η 

εσωστρέφεια ώστε να δεις πού πατάει μέσα 

σου η (ερωτική) σχέση που σε ενδιαφέρει, ή 

γενικότερα τι σημαίνει έρωτας και σχέση για 

σένα, ή ακόμα πιο ανοιχτά, τι σημαίνει να εί-

σαι δημιουργικός/ή και πώς μπορείς να ανα-

πτύξεις τη δημιουργικότητά σου ή να κυνη-

γήσεις τα όνειρα και τους στόχους σου. Ναι, 

είναι μια εποχή απογοήτευσης, αποθάρρυν-

σης, ίσως και έντονων προβλημάτων που 

σχετίζονται με τη συναισθηματική σου ζωή 

και τις επιδιώξεις σου για το μέλλον. Όμως 

μέσα σε αυτή τη γείωση δεν σταματάς ποτέ 

να ελπίζεις ότι υπάρχει ο Ένας ή η Μία που 

ονειρεύεσαι και τον/την αναζητάς.  

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Η επιστροφή του Δία από 9/5 στο ζώδιό σου 

είναι ένα γεγονός που δεν τερματίζει ασφα-

λώς, αλλά μειώνει τους κραδασμούς των 

άλλων δύσκολων επιρροών. Με τη συνεί-

δηση ότι δεν περνάς ένα εύκολο διάστημα 

(στην πραγματικότητα για πολλούς Παρθέ-

νους ο ανάδρομος Άρης σε συνδυασμό με 

τον Κρόνο στον Τοξότη λειτουργούν σαν 

μέγγενη που τους σφίγγουν μέχρι να φωνά-

ξουν), από εδώ και πέρα τουλάχιστον υπάρ-

χουν λύσεις, υπάρχει ορίζοντας, ανοίγουν 

προοπτικές, δίνονται ευκαιρίες. Έχοντας να 

αντιμετωπίσεις τον ανάδρομο επίσης Ερμή 

στον Ταύρο, που δυσχεραίνει την επικοινω-

νία και δημιουργεί αίσθηση slow motion, ο 

Δίας θα αρχίσει σταδιακά να ξεμπλοκάρει ε-

παγγελματικά και προσωπικά ώστε να μπεις 

σε μια καινούργια περίοδο ζωής. (Υ.Γ. Και 

μην αρχίσουμε πάλι τις γκρίνιες ότι ο Δίας 

δεν λειτουργεί για σένα κ.λπ. – ο Δίας δεν εί-

ναι λότο, είναι μια ευκαιρία που δημιουργείς 

εσύ για σένα, συνεννοηθήκαμε;)   

 Ζύγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

«Πρίγκιπα, χρειάζομαι χρήματα, κι άλλα 

χρήματα/ σ’ έναν κόσμο που αλλάζει αδί-

στακτα χρειάζομαι χρήματα/ για να σε κερ-

δίσω δε θα ’φταναν όλα τα τραγούδια της 

γης, χρειάζομαι πολλά/ πάρα πολλά μπο-

ρώ να σου πω» – γράφει ο ποιητής Νίκος 

Αλέξης Ασλάνογλου. Χρήματα, αισθήμα-

τα, τραύματα, αγάπη, πένθος, ανάσταση, 

έκσταση και πόνος εναλλάσσονται αυτή 

την περίοδο, μπερδεύονται, δημιουργούν 

ρευστότητα, αγωνία και προσμονή. Πλού-

σιος, μέσου εισοδήματος ή φτωχός, έχεις 

συμμετάσχει κι εσύ ως Ζυγός σε μια ζωή με 

χωρισμούς, παράπονα, ανεξίτηλες πληγές, 

μνησικακίες, φιλοδοξίες, αυστηρότητα, ά-

γραφους νόμους. Ο Δίας στην Παρθένο και 

η Αφροδίτη στον Ταύρο τονίζουν ότι όποια 

κι αν είναι τα τραύματα με τα οποία μεγάλω-

σες, για να προχωρήσεις μπροστά πρέπει 

να δημιουργήσεις μια «οικογένεια» που θα 

διαθέτει «κανονικότητα» και μια δουλειά 

που θα σε απορροφάει δημιουργικά – τα 

υπόλοιπα είναι λογαριασμοί και δάνεια. 

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Η ταυτόχρονη παρουσία της Αφροδίτης 

και του Ερμή ανάδρομου στον Ταύρο δη-

μιουργεί μία αίσθηση ανισορροπίας – νιώ-

θεις ασφάλεια στο σπίτι με τους δικούς σου 

ανθρώπους και μετά το σπίτι γίνεται ένας 

ηλεκτρισμένος χώρος που δεν σε χωράει. Η 

οικογένεια είναι εκεί για σένα και μετά η ίδια 

οικογένεια σου δημιουργεί προβλήματα, 

υποχρεώσεις, εμπόδια, αναστάτωση.  Όλα 

είναι στη θέση τους και ξαφνικά κάτι χαλά-

ει στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη μηχανή, 

οπουδήποτε, και σου χαλάει το κέφι. Στη 

δουλειά πιθανόν κάποιος στη σπάει αλλά 

με τους φίλους είσαι στα καλύτερά σου. Μία 

ζέστη μία κρύο στη σχέση που σε νοιάζει. 

Αντιλαμβάνεσαι ότι στο ίσωμα υπάρχει λακ-

κούβα και όταν βγαίνεις από τη λακκούβα 

υπάρχει μια αγκαλιά. Υ.Γ. Μην ξοδεύεις – αν 

και για να ξοδέψεις, χρειάζεται να έχεις. 

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Είναι οι ρυθμοί, η ζωή και η διάθεσή σου στο 

LOW – όπως και η αυτοπεποίθηση, οι προσ-

δοκίες και η ζωτικότητα; Ο ανάδρομος Άρης 

στο ζώδιό σου, όπως και ο Κρόνος εδώ στον 

Τοξότη, σου έχουν φορέσει παπούτσια δύο 

νούμερα μικρότερα: στενεύεσαι στη δου-

λειά, στις σχέσεις, στην προσωπική/οικογε-

νειακή σου ζωή, στο χαμόγελο, στο έξω, στο 

μέσα, παντού. Αντέχεις; Φυσικά και αντέχεις. 

Κανένα καλό νέο; Τώρα, ναι. Η επιστροφή 

του κυβερνήτη σου Δία σε ορθή πορεία (από 

τις 9/5) σε πιάνει από το χέρι για να σε ξανα-

βγάλει σε ξέφωτο. Αργά και σταθερά αρχίζει 

ανάκαμψη που θα αρχίσεις να τη συνειδητο-

ποιείς προς το τέλος του μήνα. Μέχρι τότε, 

ωστόσο, θα συνειδητοποιήσεις ότι η δύναμη 

του ανέμου μειώνεται εκεί πάνω στο τεντω-

μένο σχοινί που περπατάς αυτό το διάστημα. 

αιγόΚέρως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Πρακτικά ο ανάδρομος Άρης στον Τοξότη 

δημιουργεί πιθανόν προβλήματα στην ερ-

γασιακή καθημερινότητα – μικροπαρεξη-

γήσεις με τον από πάνω, τον από κάτω, τον 

δίπλα ή τον πελάτη κ.λπ., έξτρα φόρτο, ανα-

πάντεχες ευθύνες, λάθη και παραλείψεις, 

εκνευρισμό και αναβολές κ.λπ. Από δίπλα 

και οι καθημερινές σχέσεις ρετάρουν ή βρί-

σκεσαι να αναλαμβάνεις υποχρεώσεις που 

σε βγάζουν από το ρυθμό σου. Ψυχολογικά 

μπορεί να αισθάνεσαι θυμό και παράπονα 

από τη συμπεριφορά κάποιων δικών σου 

ανθρώπων, αλλά αυτό που σε καταβάλλει 

είναι ότι εσύ που τρελαίνεσαι να έχεις τον 

έλεγχο τώρα φαίνεται ότι δεν τον έχεις σε 

κανένα τομέα. Παρόλα αυτά η Αφροδίτη 

στον Ταύρο σού ψιθυρίζει: αφέσου στην 

ελαφρότητα, βγες με φίλους, κοίταξε με 

νόημα κάποιον/α που σου αρέσει, πιες ένα 

ποτό παρά πάνω.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Έχει περάσει αρκετός καιρός από τον Σε-

πτέμβριο του 2015 που έπαψε να σε επη-

ρεάζει ο Κρόνος από τον Σκορπιό. Πολλοί 

Υδροχόοι απογοητευτήκατε συναισθημα-

τικά και ό,τι φαινόταν θησαυρός κατάληξε 

σε πολλές περιπτώσεις άνθρακας. Ωστόσο 

αισθήματα και σκέψεις εκείνης της περιό-

δου –αμφιβολίες, αδιαφορία, άρνηση, φό-

βος– φαίνεται ότι αναζωπυρώνονται τώρα 

με τον ανάδρομο Άρη στον Τοξότη και τον 

ανάδρομο Ερμή στον Ταύρο. Μια σχέση 

που υπάρχει ίσως προχωράει με πρώτη 

δευτέρα, ή στη δουλειά υπάρχει γκρίνια, 

στασιμότητα, άγχος. Ναι, δεν έχεις τον έ-

λεγχο κι αυτό σε τρομάζει. Κάτι που πρέπει 

να θυμάσαι είναι ότι βρίσκεσαι σε σταθερό 

έδαφος, ότι δεν πρόκειται να σου συμβεί 

κάτι που δεν διορθώνεται και ότι, ναι, υ-

πάρχει τους επομένους μήνες ένα δώρο 

για σένα. Αισθηματικό; Χρηματικό; Επαγ-

γελματικό; Ένα μωρό; Μια συνεργασία; Κάτι 

σημαντικό πάντως.  

ιχθύές (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Είναι ώρες που νομίζεις ότι έχεις χάσει τη 

δύναμη και τη χαρά της ζωής – σα να είναι 

όλα υποτονικά και χωρίς μαγεία. Με αιχμή 

είτε την οικογένεια και τη συναισθηματική 

σου ζωή είτε την επαγγελματική σου επι-

βίωση κάπου φαίνεται ότι τα πράγματα έ-

χουν σκαλώσει. Έχουν κολλήσει πρακτικά, 

ή μήπως είσαι ψυχολογικά απογοητευμέ-

νος/η; Είτε έτσι είτε αλλιώς, πάντως, είναι 

μια εποχή που δεν μπορείς να δώσεις λύ-

σεις σε κανένα σοβαρό σου θέμα, γιατί τα 

πράγματα είναι ρευστά και δεν ξέρεις πού 

θα καθίσει η μπίλια. Επαγγελματικά ακόμα 

και οι πιο οξυδερκείς ελεύθεροι επαγγελ-

ματίες δεν μπορούν να προβλέψουν προς 

τα πού πηγαίνει το κύμα. Αντί να αισθάνεσαι 

παγιδευμένος/η αυτό που προέχει είναι να 

υπερασπιστείς τον εαυτό σου, να επιβιώ-

σεις ολόκληρος/η και να μείνεις έξω από τις 

αντιπαραθέσεις. A

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

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Ταύρε, ξεσκόνισε χαμόγελο
και όπου σε βγάλει



a
d

v
e

r
t

o
r

ia
L
 a

.v
.

Είναι μερικές εμπειρίες που δεν τις συναντάς κάθε 
μέρα. Για παράδειγμα, εγκαίνια με καναπεδάκια και 
κρασί έχεις ξαναδεί. Εγκαίνια με ανθρωποειδή ρο-
μπότ να σε προσκαλούν για yoga, όμως, πρώτη φο-
ρά είδες! Το ίδιο και οι 10.000 τουλάχιστον guests, 
που επισκέφθηκαν το καινούργιο Super Store στη 
Δάφνη, έκαναν check-in και συμμετείχαν από τις 
πρώτες κιόλας μέρες λειτουργίας στο next big thing 
για μυημένους αλλά και αρχάριους της τεχνολογίας 
και των gadgets.  

Και τι δεν είδαμε εκείνες τις ημέρες, περιπλανώ-
μενοι στα 2.500 τετραγωνικά μέτρα του καταστή-
ματος. Εκτός φυσικά από τα 15.000 προϊόντα next-
gen που θα τα δεις κι εσύ μόλις πας… και κάτι μας 
λέει ότι θα είναι σύντομα. 

Ξεκινάμε από τη ρομποτική: είδαμε πιτσιρίκια 
να κατασκευάζουν τα δικά τους ρομπότ στο Lego 
Education workshop και να τα τοποθετούν στην 
προσομοιωμένη πίστα του παγκόσμιου διαγωνι-
σμού ρομποτικής που είχε στηθεί. Κάναμε yoga πα-
ρέα με ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία είδαμε να 
χορεύουν Michael Jackson και να παίζουν καράτε. 
Και πάνω από τα κεφάλια μας διαδραματιζόταν ένα 
drone show που μεταδόθηκε με live streaming στο 
Facebook. 

Συνεχίζεται η περιπλάνηση στην Disneyland της 
τεχνολογίας με τον μοναδικό προτζέκτορα Portrait 
Machine, που βοήθησε 50 παιδιά να ζωγραφίσουν 
σαν επαγγελματίες. Κι αν 200 μυημένοι κέρδι-
σαν δώρα από τα τουρνουά Fifa 16, Street fighter 
& Project Cars, ένας πολύ τυχερός και πολύ τα-

λαντούχος στο… σπάσιμο καρυδιών κέρδισε ένα 
smartphone Τurbo-X ς, αφού πρώτα το χρησιμοποί-
ησε για να κερδίσει στο διαγωνισμό «ποιος μπορεί 
να σπάσει τα περισσότερα καρύδια σε ένα λεπτό». 
55 καρύδια είχαν την ατυχία να βρεθούν εκείνη την 
ώρα κάτω από το κινητό. 

Ακόμη, είδαμε 80 άλλα παιδιά με τους γονείς τους 
που έγιναν κομμάτι ηλεκτρονικού κυκλώματος, 
παίζοντας flabby physics. Είδαμε, επίσης, την Κα-
τερίνα Ζαρίφη και το Δημήτρη Ουγγαρέζο  σε 3ωρη 
live ραδιοφωνική μετάδοση από το κατάστημα αλ-
λά και τους Μαίρη Συνατσάκη και Σάκη Τανιμανίδη 
σε special guest. Αλλά και πόσα ακόμα δεν είδα-
με, γιατί τι να πρωτοκάνεις μέσα σε λίγες ημέρες σε 
2.500 τετραγωνικά; Ραντεβού, λοιπόν, στη Λεωφό-
ρο Εθνικής Αντιστάσεως 87-89. 

Γιατι έΓινέ viral
 το καινούρΓιο Super Store ΠΛαιΣιο;

Τα εγκαίνια που… δεν θύμιζαν εγκαίνια, αφού περιελάμβαναν  μέχρι και πίστα διαγωνισμού ρομποτικής! 
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