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Αυτή την εβδοµάδα φωτο-

γραφίζει ο Αθηναγόρας 
Κωστάκος. Ο εξαιρετικός 
σεφ, πολυβραβευµένος 

για την επίδρασή του 
πάνω στην εξέλιξη της 

ελληνικής κουζίνας, επι-
µελείται το µενού του Bill 
& Coo στη Μύκονο, ενώ 

µε την εταιρεία του Smart 
Spoon κάνει consulting σε 

πολλά γνωστά εστιατό-
ρια. Θα µπορούσε όµως 
να είναι και εξαιρετικός 

φωτογράφος µια και έχει 
ο ίδιος απαθανατίσει το 

πιάτο «Γαύρος σε µαρινά-
δα από γλυκά µπαχαρικά 
–αστεροειδή γλυκάνισο, 
κανέλα, γλυκιά πάπρικα–, 

µε κόλιαντρο και τσίλι», 
που µας άρεσε τόσο πολύ 
και το κάναµε εξώφυλλο. 

i
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Το ίδιο ζευγάρι συνεχίζει 
τον καβγά.

Εκείνος: Κι εµένα γιατί 
µε ξύπνησες;

Εκείνη: Κατάλαβα ότι 
κάποια µαλακία έκανες 

και ήθελα να σου την πω.
ºáé óëÀîå óôá çÛìéá.

Μπροστά σε θεµέλια οικοδοµής 
στέκονται δύο άντρες. Ο ένας 

φωτογραφίζει και ο άλλος λέει:

«…κάποτε φωτογραφίζαµε τα πο-
λύτιµα και σπάνια αρχαία µας όταν 
τα ανακαλύπταµε. Τώρα οι Έλληνες 

φωτογραφίζουµε τα θεµέλια των 
οικοδοµών που σπανίζουν πλέον, 

µε τη σειρά τους…»
(°çÝá ¦áòáóëåùÜ, ¦Ûíðôè ðòöÝ)

«Εµένα µ’ αρέσουν οι 
µπάµιες. Απλώς δεν µου 
αρέσει η υφή τους, Τρώω 

µόνο τα καπελάκια».
(ºïòÝôóéá óùúèôïàî óå cafe, 

¶êÀòøåéá, ÆòÝôè ðòöÝ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com
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Ταµπέλα:

«Να είναι οι µέρες µας 
γαµάτες, σαν τηγανητές 

πατάτες».
(ªôï Burger Festival, ÆåøîÞðïìè, ºùòéáëÜ ðòöÝ)

Ζευγάρι 25άρηδων µαλώνει σε café. 
Αυτός είναι θυµωµένος επειδή εκείνη 

δεν διάβασε. Εκείνη δικαιολογείται:

«Αφού είχα πιει τρεις 
µπίρες µέσα σε µισή ώρα, 

πώς να µην κοιµηθώ. 
Τα µάτια µου κλείνανε…»

(¦áôòéÀòøïù ¹öáëåÝí, ¢åùôÛòá ðòöÝ)

°£¸Á°ID

«Φτιάξου λίγο παιδάκι 
µου, πώς βγήκες έτσι 

έξω; Βάζεις λίγο κραγιόν 
και νοµίζεις ότι κάτι 

έκανες».
(»Àîá çëòéîéÀúåé óå áôèíÛìèôè, 

16øòïîè ëÞòè. 
¤åöæÞòï÷ ºèæéóÝá÷, 
áðÞçåùíá ºùòéáëÜ÷)

ÃÄ¶ªÆ¸ª °Á¢Ä¶°¢°º¸ª
Επιµέλεια: Γιάννης Νένες

Πώς βρεθήκατε στην Αθήνα; 
Ήρθα στην Αθήνα στα µέσα της δεκαετίας 

του ’80 για να σπουδάσω σινεµά στη σχολή 
Σταυράκου. Ήταν η µόνη σχολή που υπήρχε 

τότε και η Αθήνα ζούσε τα πρώτα χρόνια 
της πασοκικής της αθωότητας. Αµέσως 

µετά µας πήρε και µας σήκωσε.

Τα 3 πράγµατα που σας αρέσουν 
περισσότερο στην πόλη...

Οι street artists που µεταµορφώνουν τους 
τοίχους σε µια τεράστια εναλλακτική έκθε-
ση, οι ηλικιωµένες κυρίες –οι οποίες καµιά 
φορά συνοδεύονται από κάτι απρόσµενα 
όµορφα κορίτσια– που ταΐζουν τα βράδια 
τις αδέσποτες γάτες και οι νεραντζιές που 

µυρίζουν άνοιξη.

Η πρώτη δουλειά που κάνατε στην 
Αθήνα;

Μοίραζα διαφηµιστικά φυλλάδια στις στά-
σεις των λεωφορείων. Η αµοιβή µου έφτα-

νε ίσα-ίσα για δύο σουβλάκια κάθε µέρα.

Το πρώτο σας διαµέρισµα στην Αθήνα;
Ήταν µια σκοτεινή εσωτερική γκαρσονιέρα 

στη Χαριλάου Τρικούπη και ∆ιδότου στα 
Εξάρχεια, απέναντι από τα γραφεία του ΠΑ-
ΣΟΚ. Αυτοί ήταν και οι πρώτοι γείτονές µου. 
Ποτέ δεν είχα και πολλές σχέσεις µαζί τους.

Ποιο είναι το (ελληνικό, παλιό ή 
καινούργιο) γκρουπ που δικαιούται να 

γράψει το σάουντρακ της Αθήνας;
Οι Κeep Shelly Ιn Athens έχουν ήδη εξαιρε-
τικά τραγούδια που θα µπορούσαν να είναι 
το soundtrack της πόλης. Αν είχα τη δυνα-
τότητα ωστόσο, θα ήθελα να παραγγείλω 
ένα αθηναϊκό soundtrack από τους Pulp.

Πού ζείτε τώρα; 
Έχω µείνει στα Εξάρχεια κι έχω περάσει 

υπέροχα σε διάφορα σπίτια που έµενα στη 
Νεάπολη, στου Γκύζη και στο Παλιό Ψυχικό. 
Τον τελευταίο καιρό η αθηναϊκή µου βάση 
είναι η γειτονιά του Λαϊκού Νοσοκοµείου, 
ακριβώς στα σύνορα Γουδί-Ζωγράφου. 
Πηγαινοέρχοµαι όµως πολύ συχνά στη 

Θεσσαλονίκη.

Το αγαπηµένο σας εστιατόριο στην 
Αθήνα;

Το Άµα Λάχει στα Εξάρχεια, στην Καλλιδρο-
µίου (κυρίως η αυλή του το καλοκαίρι), το 
Koi στο Σύνταγµα και ο Θαλασσινός στις 

Τζιτζιφιές. Υπάρχει βέβαια πάντα και η Ράτ-
κα... λεφτά όµως δεν υπάρχουν πια για να 

την πληρώσεις.

Το αγαπηµένο σας αθηναϊκό σινεµά;
Το Αττικόν και ο Απόλλων. Από τότε που 
κάηκαν σκοτείνιασε όλη η Σταδίου. Όταν 

πρόκειται να πάω σινεµά επιλέγω είτε τον 
αξεπέραστο και µε τις τέλειες συνθήκες 

∆αναό στους Αµπελόκηπους είτε το κλασι-
κό Ιντεάλ στην Πανεπιστηµίου.

Ο Ορ. Αν. είναι ο Kαλλιτεχνικός ∆ιευθυντής του ∆ι-
εθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης 

και του Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης. 

ΕΥΘΥΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Το αστέρι της υπόθεσης

(µοιράστηκε µε τον Λάνθιµο το βραβείο 
σεναρίου στις φετινές Κάννες)

ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ
Ναι, ξέρω, τα τρώµε όλο το χρόνο ως χώρα, 

αλλά αυτή την εποχή προτιµήστε τα, είναι 
φρέσκα και δροσερά, γεµάτα βιταµίνες. 

Σε όλες τις λαϊκές αγορές.

EΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
Ανοίγει στον πολίτη και τον πολιτισµό µε 150 

δωρεάν εκδηλώσεις. 
Μουσική, ξεναγήσεις, παιχνίδια για τα παι-

διά, δράσεις που θα κρατήσουν όλο τον Ιού-
νιο και θα του ξαναδώσουν µια κάποια ζωή. 

ΤΕRRA NATION
∆εν έχω καταλάβει αν είναι ελληνική ή όχι, 

πάντως είναι η εταιρεία που φτιάχνει τα πιο 
καλαίσθητα είδη παραλίας. Τσάντες, οµπρέ-
λες, σκηνές, ακόµα και µανταλάκια τροµερά 

ντιζαϊνάτα για να στερεώνεις την πετσέτα 
σου (µια χάλια συνήθεια εδώ που τα λέµε). 
Τα βρήκα στο Notos Galleries της πλατείας 

Κοτζιά και κόλλησα. 

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ 
-Πότε φεύγετε για διακοπές;

-Όταν κλείσει το σουβλατζίδικο.

ΤΕΛΗ ΜΑΪΟΥ
Στη Γερµανία 35 βαθµοί και στην Ελλάδα 20. 
Κάποιος µας πήρε αυτά που µαθαίναµε 
στην Πατριδογνωσία.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Για όσους ψάχνετε για Primavera φεστιβάλ 
στη Βαρκελώνη, κυκλοφορούν στην πιάτσα 
προς 160 ευρώ το ένα.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ÇΜΠΛΕ ΦΑΛΑΙΝΑÈ
Πιο σωστό θα ήταν να µην αφήνουν οι 
γονείς τα παιδιά πεταµένα µπροστά στις 
οθόνες. Οι µπλε φάλαινες υπήρχαν πάντα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ
«Λες να είµαι καµιά Λουλού; Εγώ είµαι του 
γιαπιού» δήλωσε ο υφυπουργός Μετανα-
στευτικής Πολιτικής στην εκποµπή του 
Γιώργου Αυτιά, του οποίου τα αυτιά παραδό-
ξως παραµένουν ακόµα στη θέση τους.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ
∆εν έχω ακούσει ακόµα κάτι για διαγραφή.

ΑΝΤ 1
Πού είσαι νιότη που ’δειχνες 
πως θα γινόµουν άλλος…

ΚΑΡΒΕΛΑΣ
Μέχρι και ο Φουρθιώτης τον έφτυσε! 
Η εκδίκηση της γυφτιάς. 

Infoˆ DIET
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

H Εθνική Τράπεζα 
τιµάει 15 νέους καλλιτέχνες

Μετά από καλλιτεχνι-
κό διαγωνισµό η 
Εθνική Τράπεζα 
αγόρασε τα έργα 15 
ελλήνων καλλιτεχνών, 
που θα εκτεθούν στην 
αίθουσα του παλιού 
Χρηµατιστηρίου, στην 
οδό Σοφοκλέους. 
Ο διαγωνισµός, στον 
οποίο συµµετείχαν 950 
καλλιτέχνες, 
διοργανώθηκε µε 
αφορµή τα 175 χρόνια 
της ίδρυσης της 
Εθνικής Τράπεζας, και 
τα 15 έργα θα εµπλουτί-
σουν την καλλιτεχνική 
συλλογή της. 
Την Πέµπτη 1/6, ηµε-
ροµηνία των εγκαινίων, 
θα πραγµατοποιηθεί και 
η εκδήλωση επιβράβευ-
σης των 15 καλλιτεχνών. 
Σίγουρα αυτή η κίνηση 
–και η έκθεση– είναι µια καλή απόδειξη στήριξης και ενθάρρυνσης 
της νέας δηµιουργίας. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30/6.
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Του...  
αλωνιού  
και του 
σαλονιού
 
Με τα All Star είχα ερώτα από την εφηβεία. 
Η αλήθεια είναι ότι στο σχολείο ήταν μεγά-
λη τάση. Τα φορούσαμε όλοι και νιώθαμε 
σούπερ «cool» ακόμα και αν από πάνω 
ήμασταν ντυμένοι με αυτές τις φόρμες 
που έχουν το λάστιχο στον αστράγαλο – 
στιλιστικό έγκλημα κατά την άποψή μου. 
Αλλά τότε δεν έδινα σημασία στο ντύσιμό 
μου, ήθελα απλώς να νιώθω άνετα. Έκτοτε 
μεγαλώνοντας τα φορούσα  παντού: το χει-
μώνα ακόμα και αν έβρεχε, το καλοκαί-
ρι από τις βόλτες μέχρι την παραλία.  Βλέ-
πετε, δεν έχω και πατουσακι όπως της Στα-
χτοπούτας, 41 φοράω, και έτσι απεχθάνο-
μαι τα ανοιχτά πέδιλα τα οποία αφήνουν ε-
λεύθερα τα δάχτυλα των ποδιών να σκου-
πίζουν τα πεζοδρόμια της Κολοκοτρώ-
νη και της Αθηνάς… 

Σήμερα τα χρησιμοποιώ στις συναυλί-
ες μου πολύ: τα συνδυάζω με δερμάτινο 
και σακάκι ή μια μακριά καλή φούστα 
και ένα απλό τοπ. Στο Μέγαρο Μουσι-
κής που είχα κάνει συναυλία, για παρά-
δειγμα, είχα βάλει τα γκρι σταράκια μου με 
μια στενή μαύρη φούστα και ένα t-
shirt. Τα ίδια αυτά, τα γκρι, έχουν περά-
σει όμως και χειρότερα, τα καημένα! Πριν 
μερικούς μήνες, θυμάμαι, γύριζα το βίντεο 
κλιπ του τραγουδιού μου «Drown Out the 
Light» στην αγγλική επαρχία. Για τις ανά-
γκες των γυρισμάτων έπρεπε να μπω στην 
παγωμένη λίμνη του Suffolk φορώντας ένα 
ωραίο κόκκινο φόρεμα και να προχωρήσω 
με «χάρη», όπως μου ζητούσε ο σκηνοθέ-
της. Προσπαθούσα, αλλά κάτω από το νερό 
υπήρχε πηχτή λάσπη και ατελείωτα κλαδιά. 
Πάσχιζα να τα ξεκολλήσω από το βάλτο για 
να κάνω το επόμενο βήμα! Αυτά τα παπού-
τσια πάντα με βγάζουν ασπροπρόσωπη, 
ίσως γιατί είναι σαν και μένα, «του αλωνιού 
και του σαλονιού».

Κι όταν λέω «σαλονιού», το εννοώ. Αξέ-
χαστο θα μου μείνει ένα πολύ «comme-
il-faut» πάρτι στο Λονδίνο. Ήμουν στο 
στούντιο όλη μέρα, όταν το απόγευμα μου 
έστειλε ένας φίλος μήνυμα να πάω μαζί 
του σε ένα πάρτι γενεθλίων στο μπαρ ενός 
καλού ξενοδοχείου στο Chelsea. Καθώς θα 
τελείωνα αργά την ηχογράφηση και δεν 
προλάβαινα να πάω να αλλάξω, εμφανί-
στηκα φορώντας ένα δερμάτινο παντελό-
νι, ένα άσπρο πουκάμισο και μαύρα All Star 
μποτάκια με καρφιά. Μόλις έφτασα στο 
πάρτι είδα γύρω μου άντρες με σακάκια ή 
και κοστούμια και κοπέλες με στενά μίνι 
φορέματα και φυσικά γόβες ή πέδιλα με 
ψηλά τακούνια! Εννοείται, δεν πτοήθηκα 
καθόλου. Πήγα στο μπαρ, πήρα ποτό και 
άρχισα να χαιρετώ όλο τον κόσμο. Μέχρι 
το τέλος της βραδιάς υπολογίζω ότι μου 
είχαν κάνει κομπλιμέντα για τα παπούτσια 
μου τουλάχιστον 25 άνθρωποι. Άντρες και 
γυναίκες μου έλεγαν «where did you get 
the shoes?», «we LOVE your shoes», «I love 
your look»! 

*Η Angelika Dusk θα ανοίξει τη συναυλία των 
LP-MONOPHONICS-LOLA MARSH (12/7) και 
των Kaleo (14/7 Aθήνα & 25/7 Θεσσαλονίκη) 
ενώ θα συμμετέχει και σε μουσικά φεστιβάλ 
ανά την Ελλάδα. Μόλις κυκλοφόρησε το 
νέο της single «Catfight» από το επερχόμενο 
άλμπουμ της.Φ
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Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

Απόψε 
διΑσκεδΑζόυμε
Δύο πολύ καλές τραγουδίστριες κι ένα stand-up comedy show που τα σπάει 

Ό
πως πολύς κόσμος, έτσι κι εγώ θα ήθελα να ήμουν τραγουδίστρια… αλλά 
ενώ τραγουδάω (μόνο στα παιδιά μου: αιχμάλωτο ακροατήριο, κανονικά) 
δεν θα σήκωνα με τίποτε το στρες του να στέκεσαι μπροστά σε πολύ κό-
σμο που επίσης θα ήθελε να ήταν τραγουδίστρια, και να προσπαθείς να 

θυμηθείς τα λόγια εκατό ή χιλίων τραγουδιών με έναν προβολέα στο κούτελο. Οι 
φίλες τραγουδίστριες μου λένε ότι αυτό δεν είναι το δύσκολο, το δύσκολο είναι, 
άξιουαλι, να τραγουδήσεις – σωστά, αρμονικά, και κυρίως αστρεσάριστα, ώστε 
να περάσει καλά ο πολύς κόσμος που ευελπιστείς ότι ήρθε να σε ακούσει, άσχετα 
αν ήθελε ή δεν ήθελε να γίνει τραγουδίστρια. 
Ναι, είναι ασύνταχτος ο κόσμος με την τραγουδίστρια αλλά εκφράζει ακριβώς 
αυτό που θέλω να πω: τη γνωρίζω τη σωστή σύνταξη, όπως και τις κατάλληλες 
ελληνικές λέξεις, απλώς ΟΛΕΣ οι λέξεις είναι για να εξυπηρετούν την επικοινωνία 
και όχι για να δείχνουμε πόσο καλά τις ξέρουμε. Τέλος, έχω φίλες τραγουδίστρι-
ες, περισσότερες από δύο, οι οποίες θα μας απασχολήσουν εδώ. 
Η Άρτεμις Ματαφιά λοιπόν ήτανε στo live «Παλιές καταπακτές» (αφιέρωμα στα 
τραγούδια των Μπάμπη Τσέρτου - Νότη Μαυρουδή) στην Ηλιούπολη, έβγαλε 
καινούργιο, ωραίο τραγούδι («Άκου όνειρο που είδα»), και τραγουδάει στον Ιανό 
στις 9/6 σε ένα προσωπικό της live. Την έχω ακούσει την Άρτεμη να ερμηνεύει 

ελληνικά τραγούδια κάθε είδους, από λαϊκά μέχρι Νέο Κύμα, 
από κλασικά μέχρι μοντέρνα, κι αυτή τη φορά θα τραγου-
δήσει «αγαπημένα της τραγούδια, έντεχνα, jazz, παραδο-
σιακά, κάποια ρεμπέτικα, διασκευασμένα όλα, με συνοδεία 
μια κιθάρα κι ένα βιολί». Ο χώρος, το πατάρι του Ιανού, είναι 
κλασικός, ό,τι χρειάζεται για την περίσταση, και η φωνή της 
Αρτέμιδος γοητευτική. Ζεστή; Ταξιδευτική; Όλα αυτά μαζί 
και κάτι παραπάνω.
Πού όμως τώρα… κολλάει λίγο το σύστημα: τα ίδια θα έλε-
γα και για την Κλεονίκη Δεμίρη (φωτό), άλλου τύπου τρα-
γουδίστρια με «οπερατική» φωνή, κελαρυστή, με αδυναμία 
στο τάνγκο και στο τραγούδι-χωρίς-σύνορα, κάπως σαν το 
continental breakfast, αλλά με στίχους-μουσική-φωνάρα. 
Η Κλεονίκη τραγουδάει σε όλη την Ελλάδα φέτος το καλο-
καίρι – στις 23/6 εμφανίζεται στην Καλλιθέα και από κει και 

πέρα, γυρίζει όλα τα νησιά/παραθαλάσσια-και-μη μέρη της πατρίδας μας: Χανιά, 
Ρέθυμνο, Κέρκυρα, Σάμο, Κω, Άνδρο, Στυλίδα… για μια σειρά από live εμφανίσεις, 
κάποιες με τραγούδια από τον ελληνικό και ξένο κινηματογράφο, άλλες ως «με-
γάλη καλοκαιρινή μιλόνγκα σε συνεργασία με τους Tangarto Quintet» που ολο-
κληρώνεται τέλος φθινοπώρου μετά από καμιά εκατοστή συναυλίες. 
Θα πείτε, μα δεν είναι καλές η Ελεονόρα Ζουγανέλη, η Νατάσσα Μποφίλιου, η 
Ντέμυ, τόσες άλλες τραγουδίστριες που επίσης δίνουν συναυλίες…; Και θα απα-
ντήσω ότι είναι κα-τα-πλη-κτι-κές, ΑΛΛΑ έχουνε ήδη πολύ Πρες – συνεντεύξεις, 
παρουσιάσεις, αφίσες, δόξα σοι ο θεός σκίζουνε τα κορίτσια. Ακόμα και η Μαρίνα 
Σάττι που τη «Μάντισσά» της την έχουνε δει πέντε εκατομμύρια άνθρωποι, νομί-
ζω είναι κομπλέ από δημοσιότητα, θα έχει ήδη φτάσει τα πεντέμισι εκατομμύρια 
όσο μιλάμε. Πολύς κόσμος. 
Στο μεταξύ και άσχετα εντελώς με τις τραγουδίστριες για να αλλάξουμε θέμα με 
την ευκαιρία, ο Χριστόφορος Ζαραλίκος («ο καλύτερος stand-up comedian σύμ-
φωνα με την έγκυρη γνώμη της μάνας του, και όποιος διαφωνεί να πάει να της το 
πει»), ο Χρις λοιπόν εμφανίζεται στο ανακαινισμένο «Τριανόν» όλες τις Πέμπτες 
του Ιουνίου με ένα πρόγραμμα σούπερ αστείο, πολιτική σάτιρα διαφορετική από 
τις συνηθισμένες, και ενέργεια που του τρέχει από τα μπατζάκια. Το «Τριανόν» 
είναι κούκλα, θερινό, με δροσερά τραπεζάκια-έξω, ιστορικό ως παλιός κινηματο-
γράφος αλλά ταυτόχρονα και, ερμ, hip. Ταιριάζει γάντι δηλαδή με το πρόγραμμα/
σόου του Χριστόφορου.

Τ
έλος, επειδή σήμερα είναι πολυσυλλεκτική η στήλη, μια μαμά από το δη-
μόσιο σχολείο που πάνε τα μισά παιδιά μου, η Άννα Μελίτη, φτιάχνει στην 
κουζίνα της υπέροχα, αγνά και ευωδιαστά καλλυντικά: η φίρμα της λέγεται 
«Murumuru» και περιλαμβάνει αρωματικά body butter, body lotion, scrub, 

αφρόλουτρα και κρέμες προσώπου. Όλα είναι φτιαγμένα με σπιτικές συνταγές, 
χωρίς χημικά – η λοσιόν σώματος μοσχοβολάει για ώρες, λες και φοράς (ακριβή) 
κολόνια. Εμπιστεύομαι πολύ τα σπιτικά καλλυντικά, μια και καμιά μαμά ή μη-μαμά 
δεν χρησιμοποιεί καλιαρντά συστατικά στην κουζίνα της, πόσο μάλλον κάποια 
καλλυντικο-δημιουργός. Εμπιστεύομαι και τις τραγουδίστριες που θα πρέπει 
να αγχώνονται, («τι να φορέσω, Παναγία μου;») πριν βγούνε στη σκηνή, πόσο 
μάλλον επί της ουσίας («αμάν μη ξεχάσω κανα ρεφρέν και με κυνηγάει ο καλλι-
τέχνης!»). Και ο κόσμος, που θα ήθελε να ήταν καλλιτέχνης αλλά δεν του βγήκε, 
παίρνει ανάποδες όταν το άτομο στη σκηνή χάνει ροδέλες… οπότε εύχομαι σε 
όλες τις τραγουδίστριες, φίλες και μη, να βρίσκουνε πάντοτε τι να φορέσουν και 
να μην τους ξεφεύγει ποτέ ούτε λέξη. Για να είναι ευχαριστημένος ο κόσμος που 
ψοφάει να ήταν στο πάλκο, βασικά. A

Ζωντανός στην πόλη

Facebook 
Kleoniki Demiri

Facebook 
Artemis Matafia

Ιανός, Σταδίου 
24, 2103217917

Τριανόν, Κο-
δριγκτώνος 21 & 
Πατησίων 101, 
2108215469

Murumuru  
σπιτικά καλλυ-
ντικά, facebook  
(Murumuru), 
2106911190, 
6948821244      



TA TWEETS TOY FORREST GUMP
Από τον ΝΙΚΟ ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η

(»Ûìï÷ ôïù óùììÞçïù çéá áàêèóè ôè÷ ðïóÞôèôá÷ ôè÷ 
ëÛôóáð óôé÷ áôïíéëÛ÷ íåòÝäå÷ ôöî Fast Food ) 

∆ηλαδή, ο Γιώργος Φιλιππάκης στην αρχή 
έγραψε ότι τον συνέλαβαν, µετά γνωστο-
ποίησε ότι διέφυγε, στη συνέχεια είπε ότι 
χάκαραν το λογαριασµό του και τελικά 
είπε ότι έγραψε ό,τι έγραψε αλλά δεν τον 
ενοχοποιεί αυτό γιατί το Facebook δεν 
είναι δηµόσιος λόγος. 
● Το αστείο δεν είναι ότι η αντίδρασή του 
θυµίζει τον πρόεδρο του Εδεσσαϊκού. 
Ούτε ότι εκείνος µπορεί να κάνει µια χαρά 
τη δουλειά του χρησιµοποιώντας το δη-
µόσιο λόγο των άλλων µέσω social media. 
Αλλά όταν πρόκειται για τον δικό του λόγο 
τον θεωρεί ιδιωτικό. 
● Το αστείο είναι κυρίως ότι ο συγκεκρι-
µένος, που δεν κατάφερε τελικά να µας 
µεταδώσει ούτε µια αξιόπιστη πληρο-
φορία σχετικά µε τη δίωξή του, είναι 
δηµοσιογράφος.

Πρέπει πάντως να είναι µεγάλο σοκ για τον 
πρωθυπουργό να ανακαλύπτει ότι τις τσα-
µπουκαλίδικες δηλώσεις που κάνει στις 
κοινοβουλευτικές οµάδες για το χρέος, τις 
ακούν εκτός από τους βουλευτές του και 
οι «έξω». 

Το κύριο επιχείρηµα των οπαδών του Ιβάν 
Σαββίδη είναι ότι όσοι των κατηγορούν 
για διαπλοκή ξεχνούν τους προέδρους 
των οµάδων της Αθήνας που «λύνουν και 
δένουν»...
● Συµπέρασµα: Το πρόβληµά τους δεν εί-
ναι η ανοµία. Το πραγµατικό τους πρόβλη-
µα είναι ότι δεν συµµετέχουν κι εκείνοι.  

Το πρόβληµα µε τις διαρκείς αθωώσεις 
του Ανδρέα Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ είναι ότι 
αν αυτός τελικά δεν φταίει, τότε κάποιος 
άλλος πρέπει να ευθύνεται. 
Όµως όταν έχεις βασίσει την ύπαρξή σου 
στη «χρυσή εφεδρεία» του Κώστα Καρα-
µανλή δεν µπορείς να παραδεχτείς ότι 
φταίει αυτός και αρνείσαι να δεχθείς την 

πραγµατικότητα. 
Οπότε µέχρι να καταδικαστεί ο Ανδρέας 
Γεωργίου δεν θα σταµατήσουν να του γί-
νονται διώξεις. Και να αθωώνεται, αφού η 
πραγµατικότητα έχει διαφορετική γνώµη. 
∆ιότι η πραγµατικότητα δεν γίνεται να 
δικαιώσει όσους νοµίζουν πως µπορείς να 
ξοδεύεις επ’ άπειρον, να δίνεις πρόωρες 
συντάξεις και να διορίζεις ό,τι κινείται και 
κολυµπάει εκτός ΑΣΕΠ εκτινάσσοντας το 
έλλειµµα και στη συνέχεια να φταίνε τα 
στοιχεία και όχι εσύ. 
Συνεπώς οι λύσεις είναι δύο: Είτε να διω-
χθεί κάποιος άλλος Γεωργίου µε το επιχεί-
ρηµα ότι δεν έκανε τίποτα (έτσι γενικά)... 
...είτε να βγει ένας νόµος που να ορίζει 
πως όσοι έχουν µικρό όνοµα που αρχίζει 
από άλφα και το επίθετό τους αρχίζει από 
«Γεω» και τελειώνει σε «-γίου», είναι εξ 
ορισµού ένοχοι.

Μετά τη δήλωση του πρωθυπουργού 
«λύση να είναι κι όποτε θέλει ας είναι» για 
το χρέος, στην επόµενη αναδίπλωση της 
κυβέρνησης δεν θα έρεπε να περιµένουµε 
το «αν (σ.σ.: η λύση για το χρέος) είναι να 
’ρθει θε να ρθεί, αλλιώς θα προσπεράσει;»;  

Όλα αυτά τα τρολς που έχουν δουλειά να 
εύχονται «ψόφα», όταν συνταξιοδοτη-
θούν θα εύχονται «ζήσε»;

Και τώρα, ενός λεπτού σιγή για όσους 
στέλνουν εκρηκτικούς φακέλους στους 
πολιτικούς και ξαφνικά έχουν ένα 
δηµοσιογράφο τύπου Φι-
λιππάκη, όχι µόνο να 
κάνει καριέρα στην 
πλάτη τους, αλλά 
να καρφώνει και 
τους επόµενους 
στόχους τους. 

è »¶Æ°¼Ä°ª¸

 ôè÷ åâäïíÀäá÷

➁
¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª
¶µ¢Ã»°¢°ª
–Αφού σύµφωνα 
µε τον πρωθυ-
πουργό ο «βαρύς 
χειµώνας» ήταν 
εκείνος που έφερε 
την αύξηση στους 
λογαριασµούς του 
ρεύµατος (σ.σ. και 
όχι οι παράλληλες 
χρεώσεις), λογικά 
δεν θα πρέπει να 
περιµένουµε κι 
άλλες αυξήσεις αν 
έχουµε ιδιαίτερα 
θερµό καλοκαίρι; 

¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª
¶µ¢Ã»°¢°ª ÁÃ 2
–Οι πλούσιοι α-
ντιεµβολιαστές 
δέχονται το υπη-
ρετικό προσωπικό 
του σπιτιού τους 
που προέρχεται από 
ξένες χώρες να µην 
έχει εµβολιαστεί; 

¸ (¦Ä°¡»°Æ¹º¸) 
°¦ÃÄ¹° Æ¸ª
¶µ¢Ã»°¢°ª ÁÃ 3
–Τι ακριβώς κά-
νει ένας «ειδικός 
γραµµατέας της 
ΕΣΗΕΑ», εκτός 
από το να µην είναι 
«γενικός»;

£° ¶¦Ä¶¦¶ 
Á° Ë¦°ÄÌ¶¹ 
»¹° ¤¶¥¸ ¡¹°...

«Φορτικλίση» 
Η κλίση του σώµα-
τος προκειµένου 
να καταφέρεις να 
µιλήσεις σε ένα 
κινητό τηλέφωνο 
µε µικρό καλώ-
διο φορτιστή που 
εκείνη τη στιγµή 
είναι στην πρίζα.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣH ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ 

Δηµήτρης Παπαδηµούλης «Να σηκώσει ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης το τηλέφωνο και να πάρει Μέρκελ 
- Σόιµπλε ώστε να ανοίξει ο δρόµος για Συµβούλιο 
πολιτικών αρχηγών»

Μετάφραση Πού ακούστηκε ο αρχηγός της αντιπολίτευ-
σης να µη βοηθάει την κυβέρνηση που τον αποκαλεί «τρόι-
κα εσωτερικού»;ρηµα ότι δεν έκανε τίποτα (έτσι γενικά)... 

...είτε να βγει ένας νόµος που να ορίζει 
πως όσοι έχουν µικρό όνοµα που αρχίζει 
από άλφα και το επίθετό τους αρχίζει από 
«Γεω» και τελειώνει σε «-γίου», είναι εξ 
ορισµού ένοχοι.

Μετά τη δήλωση του πρωθυπουργού 
«λύση να είναι κι όποτε θέλει ας είναι» για 
το χρέος, στην επόµενη αναδίπλωση της 
κυβέρνησης δεν θα έρεπε να περιµένουµε 
το «αν (σ.σ.: η λύση για το χρέος) είναι να 
’ρθει θε να ρθεί, αλλιώς θα προσπεράσει;»;  

Όλα αυτά τα τρολς που έχουν δουλειά να 
εύχονται «ψόφα», όταν συνταξιοδοτη-
θούν θα εύχονται «ζήσε»;

Και τώρα, ενός λεπτού σιγή για όσους 
στέλνουν εκρηκτικούς φακέλους στους 
πολιτικούς και ξαφνικά έχουν ένα 
δηµοσιογράφο τύπου Φι-
λιππάκη, όχι µόνο να 
κάνει καριέρα στην 
πλάτη τους, αλλά 
να καρφώνει και 
τους επόµενους 
στόχους τους. 

ΕΣΗΕΑ», εκτός 

σης να µη βοηθάει την κυβέρνηση που τον αποκαλεί «τρόι-
κα εσωτερικού»;

£° ¶¦Ä¶¦¶ 
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«Φορτικλίση» 
Η κλίση του σώµα-
τος προκειµένου 
να καταφέρεις να 
µιλήσεις σε ένα 
κινητό τηλέφωνο 
µε µικρό καλώ-
διο φορτιστή που 
εκείνη τη στιγµή 
είναι στην πρίζα.

°¦°Á£Ä¿¦¸ £¶ª¸ ¶Ä¡°ª¹°ª Æ¸ª ¶µ¢Ã»°¢°ªΤηλεσκηνοθέτης 
της εκποµπής 

Star Academy την 
ώρα του καυγά Φουρθιώτη - Καρβέλα
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της εκποµπής 
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ώρα του καυγά Φουρθιώτη - Καρβέλα
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Ο Γιώργος Φιλιππάκης 

πήρε απόσταση από 

αυτά που έγραψε στο 

Facebook για τον πρώην 

πρωθυπουργό Λουκά Πα-

παδήµο πριν υποστηρίξει 

τελικά ότι δεν έχει ευθύ-

νη για αυτά επειδή δεν 

θεωρούνται δηµόσια. 

Λίγο αργότερα, ο δη-

µοσιογράφος Γιώργος 

Καραµέρος που έγραψε 

στο Τwitter «Ο µέγας 

Κωνσταντίνος Μητσοτά-

κης κατόρθωσε στο θά-

νατό του να τον υµνούν 

περισσότερο η διαπλοκή 

& τα χαµαιτυπεία (δικοί 

του όροι)», είπε ότι το 

tweet του παρερµηνεύ-

θηκε χυδαία. Ήταν προ-

φανές λοιπόν ότι το ρητό 

στην κεντρική αίθουσα 

της ΕΣΗΕΑ έπρεπε να 

αλλάξει. 



Κάτι το πολύ σοβαρό θα πρέπει να συνέβη 

τη Δευτέρα 22 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Κάτι 

που παρέπεμπε ευθέως σε εκείνη την επι-

στολή που έφθασε στα χέρια της κυβέρνη-

σης εκείνο το καλοκαίρι του 2015 διά της ο-

ποίας οι Βρυξέλλες ενημέρωναν την Αθήνα 

πως θα πρέπει να προετοιμάζεται για έξοδο 

από την Ευρωζώνη και την ΕΕ ταυτόχρονα. 

Προφανώς το σενάριο είχε αλλάξει. Κάτι 

άλλο τους είπαν. Εξίσου σοβαρό.

πό τη στιγμή που ο Ευκ λείδης 

Τσακαλώτος πάτησε το πόδι του 
στην Αθήνα με το Eurogroup η 

ελληνική κοινωνία, ή ότι έχει εναπο-
μείνει από τις δηλητηριασμένες και α-
ποσυντεθημένες σάρκες της, παρακο-
λουθούσε σαν σε σινεμά τις εξελίξεις. 
Την Τρίτη το πρωί της 23ης Μαΐου ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονί-
κη άλλαζε γραμμή και τοποθετούσε τη 
«λύση χρέους» ως κυρίαρχη προτεραι-
ότητα στην ατζέντα. Όχι τις εκλογές. 
Το ίδιο βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας άλλαζε 
και αυτός γραμμή αντιλαμβανόμενος το 
τι συνέβαινε. Έστω και με μεγάλη καθυ-
στέρηση. Εμφανίστηκε διατεθειμένος 
να αποδεχθεί όλα όσα την προηγουμέ-
νη είχε απορρίψει στο Eurogroup. Ούτε 
η ημίωρη συνομιλία του με τον Εμανυέλ 
Μακρόν, ούτε η επαφή του με τη Μέρ-
κελ, ούτε η ευφάνταστη ιδιοσυγκρα-
σία του ήταν σε θέση να αλλάξουν την 
πραγματικότητα. Την Πέμπτη αργά το 
απόγευμα εξερράγη η βόμβα στο αυ-
τοκίνητο του Λουκά Παπαδήμου με τις 
γνωστές συνέπειες. Τις άμεσες και τις 
παράπλευρες. Η έκρηξη αυτή πυροδό-
τησε μία αλυσιδωτή αντίδραση μίσους 
και εμφυλιακού πολεμικού κλίματος 
απόρροια της μακράς εκπαίδευσης της 
κοινωνίας από το 2010 και μετά μέσω 
της Πάνω και της Κάτω Πλατείας. Την 
Παρασκευή το απόγευμα «σκάει» η συ-
νέντευξη του ανώνυμου αξιωματούχου 
του ΔΝΤ στο αμερικανικό CNBC. Ελά-
χιστοι διάβασαν το δεύτερο μέρος της 
συνέντευξης αυτής. Δηλαδή το κομμά-
τι με τον τίτλο «Αναζητείται έλληνας 
Μακρόν». Ο ανώνυμος αξιωματούχος 
επιμένει πως αν υπήρχε έλληνας Μα-
κρόν τότε το ΔΝΤ «would jump in» στο 
ελληνικό πρόγραμμα. Η έκφραση είναι 
σαφής. Η επιλογή επίσης. Το Σάββατο 
το βράδυ με καθυστέρηση 24 ωρών η 
είδηση αυτή ήταν τίτλος σε όλα τα δελ-
τία ειδήσεων.

Το Σάββατο άρχισε το γλέντι μέσω κοινω-
νικής δικτύωσης αλλά και το αλαλούμ 
με την υπόθεση του δρομολογίου του 
επίμαχου τρομοδέματος. Στο Facebook 
βυσσοδομούσε ο καλός συνάδελφος κ. 
Φιλιππάκης στοχεύοντας τον Γιάννη 

Στουρνάρα για λόγους καθαρά ιδιοτε-
λείς που αφορούν τις σωματειακές ε-
κλογές στην ΕΣΗΕΑ. Τη σκυτάλη τάχι-
στα πήρε ο πολύς κ. Πολάκης καταδει-
κνύοντας την πολιτική και τη γενική 
Παιδεία του. Τα social media έσερναν 
το χορό στο ρυθμό της απίστευτης κα-
θυστέρησης που χαρακτηρίζει μεγάλο 
τμήμα των πολιτών αυτής της χώρας. Σε 
μία συγχορδία του «συνδρόμου Γκάου» 
της πλήρους αποσύνθεσης που φτάνει 
στα όρια της συλλογικής παράκρουσης 
τα «παιδιά της αγανάκτησης» της Πλα-
τείας έστησαν κοντσέρτο εμφύλιας δι-
αμάχης.

Την Κυριακή η Αθήνα στο σύνολό της α-
ντιλαμβανόταν πως δεν υφίσταται ούτε 
μία περίπτωση να επιτραπεί στην κυ-
βέρνηση Τσίπρα να κερδίσει έστω και 
κάτι το ελάχιστο που θα της επέτρεπε 
να «στήσει» ένα αφήγημα για την εσω-
τερική εκλογική της πελατεία.

Τη Δευτέρα το ξημέρωμα απεβίωνε ο 
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Μόνον για 
λίγες ώρες άλλαξε η δημοσιογραφική 
ατζέντα λόγω του θανάτου του ανδρός. 
Από τη Δευτέρα το απόγευμα άρχισε η 
αλυσιδωτή αποκάλυψη για το τι ακρι-
βώς συνέβη την 22α Μαΐου στις Βρυξέλ-
λες. Ο Τσίπρας ήταν πια αφοπλισμένος, 
ο δε Τσακαλώτος σε κατάσταση αφλο-
γιστίας. Τη Δευτέρα που μας πέρασε, 
αργά το απόγευμα ο κεντρικός τραπεζί-
της κ. Ντράγκι τοποθετούσε την ταφό-
πλακα στους σχεδιασμούς του αφανούς 
Γιάννη Δραγασάκη. Ούτε ποσοτική 
χαλάρωση, ούτε έξοδο στις αγορές. Το 
πρωί της Τρίτης άρχισαν τα σενάρια πε-
ρί απόρριψης αποδοχής της δόσης των 
7 δις από την κυβέρνηση για λόγους ε-
θνικής λεβεντιάς. Η ατμόσφαιρα μύρι-
ζε περίοδο Σαμαρά τον Σεπτέμβριο του 
2014. Όταν ο τότε πρωθυπουργός με το 
στανιό εισέπραττε όσα είχε εισπράξει ο 
Γιώργος Παπανδρέου πριν από αυτόν. 
Όταν δηλαδή ο Σαμαράς αρνήθηκε να 
πάρει τη σκυτάλη από τον παραιτούμε-
νο Γιώργο. Στη συνέχεια υπονόμευσε 
την κυβέρνηση Παπαδήμου, ναι ο Σα-
μαράς, γιατί έπρεπε σώνει και καλά να 
γίνει πρωθυπουργός, έστω με το στανιό. 
Το βράδυ της Δευτέρας που μας πέρασε 
ο Αλέξης Τσίπρας παρακολουθούσε την 
αναμενόμενη Δημοσκόπηση στον «τη-
λεοπτικό σταθμό της διαπλοκής», όπως 
συνηθίζει να τον αποκαλεί το Μαξίμου. 
Το μήνυμα ήταν σαφές. Στον Τσίπρα 
και την ομάδα του εναπομένει μία μόνη 
λύση. Η ηρωική (που δεν θα είναι κα-
θόλου ηρωική αλλά μόνον πένθιμη)… 
έξοδος. Με μία πιθανή δεύτερη εκδοχή. 
Αυτή της Οικουμενικής.

Ποιοσ θα ειναι ο ελλη   νασ Μακρον;
Του Νίκου ΓεωρΓίάδη

A

citizen
Του ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ

ιο παλιά, όταν δεν υπήρχαν smartphones, η αναμονή ήταν πιο 
δύσκολη. Μετρούσες τις πλάκες στο πεζοδρόμιο. Παρατη-
ρούσες μια πασχαλίτσα επάνω στο δάχτυλό σου. Κοιτούσες 

τις αντανακλάσεις του ήλιου στο νύχι σου. Χάζευες την κυρία με τη 
λαχανί βερμούδα. Γερμένη πάνω στα κάγκελα, με μία έκφραση πό-
νου, σχεδόν διπλωμένη στα δύο. Μην ήταν βαρύς ο φραπές ή είναι η 
αγωνία που πάει να την κόψει στα δύο; Ένας παππούς που χτυπάει, 
με τη διπλωμένη εφημερίδα, το γυμνό του γόνατο, κάτω από τη χακί 
βερμούδα, πάνω από το καφέ πέδιλο. Έξω από το εξεταστικό κέντρο. 
Μέσα έχει Πανελλήνιες. Γελούσα με το θέαμα. Φέτος δεν σηκώνω 
μαλακίες. Δίνει ο γιος μου. Και να εγώ, ναι ρε φίλε, εγώ, ο και καλά 
μοντέρνος μπαμπάς, δεν θέλω, απλώς, να πάω έξω από το σχολείο. 
Θέλω να μπω και μέσα, ει δυνατόν στη Νέα Ελληνική Γλώσσα (πώς 
διάολο λένε τώρα την Έκθεση;) να κάτσω να γράψω εγώ. Πιστεύω, 
αφελώς, ότι έχω καλύτερες πιθανότητες από τον μικρό. Όμως το σύ-
στημα είναι άδικο και δεν επιτρέπει στο γονιό να συμπαρασταθεί, ό-
πως πρέπει, στο σπλάχνο του. Σκέφτομαι, λοιπόν, να σταθώ έξω από 
το εξεταστικό κέντρο και, σαν Σομαλός στην Πατησίων, να απλώσω 
την πραμάτεια μου μπροστά στα κάγκελα. Θα τα βγάλω όλα όμως. 
Θα κυκλώσω το τετράγωνο. Την πρώτη γαμημένη μέρα στα προνή-
πια, τότε που είπα ότι όλα αυτά θα τελειώσουν το 2017 που είναι ένας 
αιώνας μακριά. Το αναγνωστικό που δεν είχε ούτε Λόλα, ούτε καν 
ένα μήλο. Τη σκρόφα την Προπαίδεια που με έβγαζε φουρκισμένο 
στο μπαλκόνι για τσιγάρο. Την Καλλιγραφία, αυτή την κακιασμέ-
νη που δεν μας έκατσε ποτέ. Και το Lower και το Proficiency και τα 
φροντιστήρια και τις εκδρομές και τους βαθμούς και το «Κοιτάξτε 
να σας πω, κύριε Γιαννακίδη» της καθηγήτριας. Όλα αυτά θέλω να 
τα απλώσω έξω από το εξεταστικό κέντρο. Και θα τα συνοδεύσω 
με κοτομπουκιές πανέ, με πλαστικές προτηγανισμένες πατάτες και 
πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό.

ο 2050, λένε οι προβλέψεις, οι άνθρωποι θα ανταγωνίζονται 
αλγόριθμους και ρομπότ. Αυτό μου είναι ελαφρώς αδιά-
φορο. Όπως και να έχει, εγώ θα έχω περιέλθει στην αρμο-

διότητα του κηπουρού. Είτε ζωντανός, ως φυτό, είτε νεκρός, ως 
λίπασμα. Ο γιος μου γεννήθηκε το 1999, είναι μιλένιαλ. Το 2050 θα 
είναι μεσήλικας. Το παλικάρι προσπαθεί να περάσει Πάντειο. Ανά-
θεμά με αν αυτά που θέλει να σπουδάσει θα έχουν κάποιο πρακτικό 
αντίκρισμα στην αγορά εργασίας στα μέσα του αιώνα. Διεθνείς και 
Ευρωπαϊκές Σπουδές, my ass! Σε έναν κόσμο που βγάζει Τραμπ, 
δεν είσαι σίγουρος ότι θα υπάρχει ούτε το Διεθνές, ούτε, βέβαια, 
το Ευρωπαϊκό. Η αγορά, λέει, το 2050 θα έχει πολύ μεγάλη ζήτηση 
για σχεδιαστές κόσμων εικονικής πραγματικότητας. Θα μπορούσε, 
ασφαλώς, το παιδί να γίνει πετυχημένος παρασκευαστής και dealer 
παραισθησιογόνων. Θα μου έφευγε και το άγχος αφού το δικό μου το 
παιδί θα έριχνε τα χαπάκια στα ποτά των άλλων. Όμως δεν είναι μία 
καλή και λογική λύση. Αν δεν είχε πέσει κρίση, φέσια στη δουλειά 
και πλιάτσικο από την Εφορία, θα το πήγαινα στο αεροδρόμιο, θα τον 
φιλούσα στο μέτωπο και με μία καρπαζιά θα του έλεγα να ξεχάσει τα 
πάντα από τη χώρα, εκτός από τον μπαμπά του. Αλλά δεν μπορώ, ο 
ανάξιος, να το κάνω αυτό. Έτσι θα μπει και αυτός πάνω στον ιμάντα, 
όπως και οι περισσότεροι της γενιάς του. Όπως μπήκα και εγώ, δη-
λαδή. Και εδώ το πρόβλημα γίνεται και δικό σας. Διότι στέλνουμε 
και τη γενιά των μιλένιαλς να πάει από εκεί που πήγαν και οι άλλες. 
Να γίνει κάτι σαν και εμάς, ενώ πρέπει να γίνει κάτι εντελώς διαφο-
ρετικό. Αυτό θα μεγαλώσει την απόστασή μας, τεχνολογική, οικο-
νομική και κοινωνική, από τους άλλους της Δύσης. Και φοβάμαι ότι 
οι δικοί μας μιλένιαλς είναι οι μεγάλοι χαμένοι της κρίσης. Και είναι 
κρίμα. Δεν ξέρω για τα άλλα τα παιδιά, αλλά το δικό μου είναι καλό, 
έξυπνο και έχει πάρει, το χρυσό μου, την ευαισθησία μου. ●
➜ giannakidis@protagon.gr

To δικό μου το παιδί

Π

Τ
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Στις Βρυξέλλες το κλίµα είχε σταθερο-
ποιηθεί πια. ∆ΝΤ και Βερολίνο κατα-
νοούν τις προτεραιότητες του καθένα 
ξεχωριστά. Το ∆ΝΤ θέλει να αυτοπρο-
στατευθεί. Το Βερολίνο θέλει να υπερ-
βεί τον κάβο των γερµανικών εκλογών. 
Άλλωστε το διεθνές περιβάλλον είναι 
ανάστατο. Ο Τραµπ τα έκανε σµπαράλια 
στη Σικελία. Η Ευρώπη κατάλαβε πως 
πρέπει να υπολογίζει µόνο στον εαυτό 
της. Η συνάντηση Μακρόν - Πούτιν ε-
ξελίχθηκε σε συνεύρεση σε θερµοκρα-
σία καταψύξεως. Ποιος ασχολείται πια 
µε την Αθήνα. Το κακοµαθηµένο παιδί 
έπεσε στη µαύρη τρύπα της αφάνειας.

Στο πλευρό του Λουκά Παπαδήµου έσπευ-
σε από την πρώτη στιγµή ο Γιάννης 
Στουρνάρας. ∆εν υπήρχε καµία αµφι-
βολία ότι το τροµοδέµα θα µπορούσε 
κάλλιστα να είχε αποσταλεί και σε 
αυτόν τον ίδιο. Με τον Λουκά Πα-
παδήµο τους ενώνει όχι µόνον µία 
κοινή φιλοσοφική εκδοχή αλλά και η 
ίδια η µοίρα. Και οι δύο κατανοούν άρι-

στα τι γίνεται και τι παίζεται. 
Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. 
Αντιλαµβάνονται τι κά-
νουν οι άλλοι. Ανή-
κουν σε εκείνο το 
κύκλο των ικανών 
που πλαισίωσαν 
το  σ χ έ δι ο  τ η ς 
Μεταρρύθµισης 
σε µία προσπά-
θεια να πετύχει 
το πείραµα Ση-
µίτη, που ήταν 
η συνέ-

χεια του βραχύχρονου εγχειρήµατος 
του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ήταν οι 
δύο µοναδικές περίοδοι που τέθηκαν οι 
βάσεις για τη δηµιουργία πλούτου στη 
χώρα.

Το βράδυ της ∆ευτέρας προς την Τρίτη 

που µας πέρασε, οι λίγοι εκείνοι που 
αντιλαµβάνονταν πως κάτι το πολύ 
σοβαρό συνέβη στο Eurogroup της 
22ας Μαΐου, ψέλλιζαν, µε κόπο είναι η 
αλήθεια, «Αναζητείται ο έλληνας Μα-
κρόν». Το ζήτηµα είναι πως αν υπάρ-
χει κάποιος τέτοιος θα δεχθεί να δια-
δραµατίσει το ρόλο που επιβάλλεται 
να παίξει; Σε µία κοινωνία που κανα-
κεύει Φιλιππάκηδες και Πολάκηδες 
και όλους εκείνους που βολεύτηκαν 

στο ρόλο του πολιτικού Νεάντερταλ; 
Σε µία κοινωνία που επέλεξε διά της 
ψήφου κυβέρνηση από συνοικιακούς 
Ναπολέοντες; Κοµµατάκι δύσκολο µου 
φαίνεται. Ακόµη και ο πολιτικός µαζο-
χισµός έχει όρια, όσο και αν αγαπάς τη 
χώρα σου και το φως της. A

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΛΗ   ΝΑΣ ΜΑΚΡΟΝ;
Του ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η
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χεια του βραχύχρονου εγχειρήµατος 
του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ήταν οι 
δύο µοναδικές περίοδοι που τέθηκαν οι 
βάσεις για τη δηµιουργία πλούτου στη 
χώρα.

Το βράδυ της ∆ευτέρας προς την Τρίτη 

που µας πέρασε, οι λίγοι εκείνοι που 
αντιλαµβάνονταν πως κάτι το πολύ 
σοβαρό συνέβη στο Eurogroup της 
22ας Μαΐου, ψέλλιζαν, µε κόπο είναι η 
αλήθεια, «Αναζητείται ο έλληνας Μα-
κρόν». Το ζήτηµα είναι πως αν υπάρ-
χει κάποιος τέτοιος θα δεχθεί να δια-
δραµατίσει το ρόλο που επιβάλλεται 
να παίξει; Σε µία κοινωνία που κανα-
κεύει Φιλιππάκηδες και Πολάκηδες 
και όλους εκείνους που βολεύτηκαν 

στο ρόλο του πολιτικού Νεάντερταλ; 
Σε µία κοινωνία που επέλεξε διά της 
ψήφου κυβέρνηση από συνοικιακούς 
Ναπολέοντες; Κοµµατάκι δύσκολο µου 

στα τι γίνεται και τι παίζεται. 
Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. 
Αντιλαµβάνονται τι κά-
νουν οι άλλοι. Ανή-
κουν σε εκείνο το 
κύκλο των ικανών 
που πλαισίωσαν 
το  σ χ έ δι ο  τ η ς 
Μεταρρύθµισης στη Σικελία. Η Ευρώπη κατάλαβε πως 

πρέπει να υπολογίζει µόνο στον εαυτό 
της. Η συνάντηση Μακρόν - Πούτιν ε-
ξελίχθηκε σε συνεύρεση σε θερµοκρα-
σία καταψύξεως. Ποιος ασχολείται πια 
µε την Αθήνα. Το κακοµαθηµένο παιδί 
έπεσε στη µαύρη τρύπα της αφάνειας.

 έσπευ-
σε από την πρώτη στιγµή ο Γιάννης 
Στουρνάρας. ∆εν υπήρχε καµία αµφι-
βολία ότι το τροµοδέµα θα µπορούσε 
κάλλιστα να είχε αποσταλεί και σε 
αυτόν τον ίδιο. Με τον Λουκά Πα-
παδήµο τους ενώνει όχι µόνον µία 
κοινή φιλοσοφική εκδοχή αλλά και η 
ίδια η µοίρα. Και οι δύο κατανοούν άρι-

Μεταρρύθµισης 
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θεια να πετύχει 
το πείραµα Ση-
µίτη, που ήταν 
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θεια να πετύχει 
το πείραµα Ση-
µίτη, που ήταν 
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Οι επιστήθιοι φίλοι 
Οι επιστήθιοι φίλοι του, προς μεγάλη του απελπι-

σία, έχουν πεθάνει οι περισσότεροι. Είναι μία από 

τις μεγάλες του δυστυχίες, νιώθει ότι σιγά-σιγά μέ-

νει μόνος, το λέει και ο ίδιος «οι κηδείες πολλαπλα-

σιάζονται»… ε, όταν είσαι 98 ετών προφανώς…  

Αυτό όμως που είναι ωραίο είναι ότι οι επιστήθιοι 

φίλοι του δεν ήταν ποτέ πολιτικοί, ήταν πάντα από 

άλλα επαγγέλματα. Ο Γιάννης Τριανταφυλλίδης 

ήταν αρχιτέκτονας, ο Κνιθάκης και ο Μανουσάκης 

από την Κρήτη. Αυτοί ήταν οι τρεις επιστήθιοι φίλοι 

του, κανείς τους ούτε είχε σχέση ούτε μπήκε ποτέ 

στην πολιτική. Και φυσικά ο Λιναρδάτος, που ήταν 

πολύ κολλητός του φίλος. Τον στήριζαν πάντα η-

θικά και ειδικά την περίοδο της Χούντας που είχε 

και οικονομικά θέματα τον βοήθησαν πάρα πολύ. 

Αυτούς θυμάμαι σαν φίλους του παππού από τότε 

που ήμουνα παιδάκι. Ήταν όλη τους τη ζωή εκεί, 

στα δύσκολα, στα καλά, στις χαρές, στις λύπες, 

στις επετείους, στα δράματα, στους γάμους, στις 

κηδείες, με τον ίδιο τρόπο, εκεί δίπλα του. 

Ο Κωνσταντίνοσ ΜητσοταΚησ 
με τα λΟγια της εγγΟνης τΟυ 
αλεξίασ ΜπαΚογίαννη
Πριν από ένα χρόνο μίλησε για τον παππού της με άγνωστες λεπτομέρειες. 
Σήμερα αυτή η διήγηση είναι μια ιστορική μαρτυρία.
Της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ον περασμένο Απρίλιο, ο πρώην πρωθυπουργός και 
επίτιμος πρόεδρος της ΝΔ Κωνσταντίνος Μητσοτά-
κης, σε ηλικία 98 ετών, δέχτηκε να μου παραχωρήσει 
μια προσωπική συνέντευξη, την τελευταία αποχαι-
ρετιστήρια της ζωής του δυστυχώς, στο σπίτι του στα 
Χανιά. Μία εβδομάδα πριν από την προκαθορισμένη 

συνάντηση θεώρησα καλό, για δική μου διευκόλυνση, να μιλή-
σω με μερικούς ανθρώπους του περιβάλλοντός του που είτε τον 
ήξεραν καλά, είτε δούλεψαν μαζί του χρόνια, είτε τον αγαπούσαν 
πολύ. Η πρώτη του εγγονή, Αλεξία Μπακογιάννη, πληρούσε και 
τις τρεις προϋποθέσεις κι έτσι ξεκίνησα από αυτήν. Τη συνάντησα 
στο γραφείο της στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, δεν ξέρω αν ήταν 
μια καλή ημέρα για εκείνη ή μια τυχερή ημέρα για εμένα, πάντως 
μία ώρα και δεκαπέντε λεπτά αργότερα, αποχαιρετώντας την, είχα 
την αίσθηση ότι είχε αφήσει στο μαγνητόφωνό μου ένα ανέλπιστο 
δώρο! Κανείς, νομίζω, δεν θα μπορούσε να δώσει τόσο γλαφυρά, 
τρυφερά, έξυπνα και με χιούμορ τέτοιες συγκλονιστικές και ά-

γνωστες λεπτομέρειες από την πολύ προσωπική ζωή του Κωνσταντίνου Μητσο-
τάκη. Δεν συμπεριέλαβα σχεδόν τίποτα από αυτή τη διήγηση στη συνέντευξη που 
τελικά δημοσίευσα επειδή η συνομιλία με τον πρόεδρο ήταν από μόνη της ποτα-
μός. Τη δημοσιεύω σήμερα, σαν ένα μικρό ντοκουμέντο του χαρακτήρα αυτής της 
χαρισματικής προσωπικότητας που αποχαιρετάμε. 

Το ζεύγος Μητσοτάκη 
με οκτώ από τα 

εγγόνια του. Σε πρώτο 
πλάνο, καθιστή,  

η Αλεξία.
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Η γιαγιά μου είχε βέβαια τις φιλενάδες της, έκανε 

παρέα με την Αμαλία Μεγαπάνου, αλλά οι φιλίες 

του ζευγαριού ήτανε κοινές, ήτανε τόσο δεμένο 

ζευγάρι που ήταν λίγο δύσκολο να έχει ο καθένας 

τους φίλους του.

Οι φίλοι τού δίνανε και μια αίσθηση του τι λέει ο κό-

σμος εκεί έξω γιατί οι πολιτικοί, ξέρετε, παθαίνουν 

ιδρυματισμό, δηλαδή ακούνε μόνο τους ανθρώ-

πους που είναι πέριξ της πολιτικής, δημοσιογρά-

φους, πολιτικούς κ.λπ. Για τον παππού μου ήταν 

πολύ σημαντικό επομένως να έχει ανθρώπους 

δίπλα του που ήταν έξω από τα συστήματα και του 

λέγανε τι συμβαίνει ακριβώς και τι λέει ο κόσμος.

Εμμονές και ξυραφάκια
Γενικά δεν είναι καθόλου εμμονικός άνθρωπος. 

Μπορείς να του αλλάξεις γνώμη, είναι ένας άν-

θρωπος που ακούει πάρα πολύ, που συζητάει πά-

ρα πολύ, που κάνει διάλογο για το παραμικρό, για 

το οτιδήποτε, και δεν έχει κανένα πρόβλημα να 

κάνει πίσω σε μια συζήτηση, σ’ ένα διάλογο, σε μια 

επιχειρηματολογία. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να 

πει «πείστηκα», ποτέ δεν θέλει ντε και καλά να πε-

ράσει το δικό του, λέει οκ, εντάξει, και πάει παρα-

κάτω. Όταν έχει ξεκάθαρη άποψη έχει ξεκάθαρη 

άποψη αλλά δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος 

δεν πείθεται, ακούει γενικά. Είναι ένας βαθιά μη 

συμπλεγματικός άνθρωπος. Τι ωραίο πράγμα κι 

αυτό! Ξεκούραστο!

Εμμονή έχει με το να είναι καθημερινά πολύ καθώς 

πρέπει, ναι, αυτή την εμμονή την έχει. Θεωρεί πά-

ρα πολύ βασικό ότι οι άνδρες πρέπει κάθε πρωί να 

ξυπνάνε, να ντύνονται, να ξυρίζονται και να προ-

χωράνε τη ζωή τους. Είναι 98 χρονών, και στο σπίτι 

δεν κυκλοφορεί ποτέ με τις πιτζάμες. Τέλος!

Μέχρι πρόσφατα, όταν έκανε ντους το πρωί, τρα-

γουδούσε τον Ερωτόκριτο. Γενικά δεν τραγουδάει, 

ίσως ψιθυρίζει τα Κρητικά μερικές φορές που του 

αρέσουν πολύ, και όλα αυτά τα παλιά τραγούδια της 

δεκαετίας του ’50 που άρεσαν και στη γιαγιά μου.  

Του αρέσουν οι ευγενείς άνθρωποι, θέλει τα αγό-

ρια του, τα εγγόνια του να ξυρίζονται κι αυτά, δεν 

του αρέσουν οι αξύριστοι. Πολλοί από την οικογέ-

νεια αφήνουν κατά καιρούς μούσια. Τα ξυρίζουν 

όταν είναι να πάνε να τον δουν. Γελάνε αλλά τα 

ξυρίζουν.  Όταν ζούσε η γιαγιά μου βέβαια αυτά ή-

τανε κομμένα μαχαίρι, τώρα, εντάξει γίνονται όλα 

με χαλαρότητα. Η γιαγιά μου ήτανε σ’ αυτά αρχι-

στράτηγος. Αλλά επειδή υπήρχε μεγάλη αγάπη και 

δόσιμο κανείς δεν θύμωνε με τη γιαγιά μου ποτέ. 

Ας έλεγε τα πιο σκληρά, τα πιο δύσκολα, δεν πα-

ρεξηγιόταν κανείς. Δεν υπήρχε κανένα θέμα γιατί 

ήξερες ότι αυτό προερχόταν μόνο από το απόλυτο 

νοιάξιμο κι ας διαφωνούσες μαζί της.

Ποιος είναι 
ο Κοπέρνικος;

Ήταν το μεταξύ τους παρασύνθημα. Όταν είχαν 

πάει αυτό το περίφημο ταξίδι του μέλιτος είχανε 

κάτσει δίπλα σε ένα ποτάμι και κάτι του είχε ξε-

φουρνίσει η γιαγιά μου, μια μπούρδα του στιλ «τα 

αστέρια επηρεάζουν τα ποτάμια», κάτι τέτοιο, και 

της είχε πετάξει ειρωνικά ο παππούς μου κάτι σαν 

«Κοπέρνικέ μου εσύ, όλα τα ξέρεις» και από τότε 

έμεινε αυτό το Κοπέρνικε. 

 

Διαλέγοντας υφάσματα
Ναι, ήταν όμορφη η γιαγιά μου, αλλά κυρίως εί-

χε τρομερή αυτοπεποίθηση. Η Μαρίκα είχε γίνει 

100 κιλά, καθισμένη σε πολυθρόνα, σε αναπηρικό 

καροτσάκι και πάλι σου έβγαζε την αίσθηση ότι 

«εγώ είμαι η θεά και σαν εμένα καμιά» με αυτό τον 

κότσο, τα κοσμήματα, τα ρούχα, δεν υπήρχε άλλη. 

Η γιαγιά μου, όπως θυμόμαστε όλοι, ντυνότανε 

σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αλλά της πήγαι-

νε. Της πήγαινε καταπληκτικά. Χρωματιστά ρούχα 

πολλά, πολλά πλουμιστά, πολλά μπιζού παντού, 

παντού, παντού, το μαλλί τέλειο, φουρκέτες, όλο 

μαζί το πράγμα στολισμένο και πολύχρωμο. Έραβε 

τα ρούχα της γιατί έτσι όπως ήταν το σώμα της δεν 

μπορούσε να βρει έτοιμο, τις τα έραβε η κυρία Βιο-

λέτα. Έπαιρνε λοιπόν διάφορα υφάσματα. Κάποια 

στιγμή πάω να φάω μαζί τους ένα μεσημέρι προς 

το τέλος σχετικά, είχανε νομίζω την επέτειο των 

50-55 χρόνων τους και θα έραβε ένα φουστάνι για 

τη δεξίωση. Εκεί που τρώμε βγάζει και δείχνει στον 

παππού μου δύο υφάσματα, ένα ελαφρύ γαλάζιο, 

το θυμάμαι πολύ καλά, με μια ψιλή ασημένια κλω-

στή, και ένα εκτυφλωτικό φούξια με λουλουδάκια 

κεντημένα, με πούλιες, με την Άρτα και τα Γιάννενα 

πάνω του, και του λέει: «Λέω, επειδή έχω φτάσει 

και σε μια ηλικία να ράψω το γαλάζιο που είναι λίγο 

πιο μαζεμένο, εσύ τι λες;» «Το γαλάζιο; Το γαλάζιο; 

Αυτό είναι σκοτωμένο χρώμα, δεν σου πάει εσένα. 

Ενώ το φούξια, βλέπεις πόσο φωτεινό είναι, πόσο 

ωραίο; Αυτό το άλλο, παιδί μου, δεν είναι χρώμα, 

είναι σχεδόν γκρι, το φούξια να ράψεις, Μαρίκα 

μου, που θα σου πηγαίνει θαύμα». «Έχεις δίκιο, το 

φούξια θα ράψω» συμφωνεί σε δευτερόλεπτα η 

Μαρίκα και κοντοστέκεται: «Δεν βρίσκεις όμως ότι 

είμαι λίγο μεγάλη για το φούξια;» Ο παππούς κλεί-

νει γρήγορα το διάλογο: «Ε, αν δεν το φορέσεις εσύ 

ποια θα το βάλει αυτό;». Εκείνη τη στιγμή κατάλα-

βα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ότι ο λόγος που η 

γιαγιά μου ντυνότανε έτσι είναι επειδή άρεσε τόσο 

πολύ στον παππού μου. Τα χρώματα, «στολίσου, 

στολίσου!». Του άρεσε τρομερά να τη βλέπει στολι-

σμένη, να τη βλέπει με χρώματα. Και ήταν υπέροχο 

πως μετά από 55 χρόνια γάμου εκείνη του έδειχνε 

το ύφασμα, το συζητούσαν μαζί αλλά με άποψη.

Ο φροντιστής 
της γκαρνταρόμπας

Η γιαγιά μου του αγόραζε όλα τα ρούχα. Έχει πάει 

σε μαγαζί ο παππούς, κατ’ εντολήν. «Που σου ’χω 

πάρει τόσο ωραίο πράσινο πουκάμισο για να φαίνο-

νται τα πράσινα μάτια σου και δεν το έχεις φορέσει 

ποτέ!» Ο παππούς έχει τα σύνδρομα της Κατοχής. 

Κρατάει τα καινούργια του πράγματα. Και δεν τα 

φοράει. 5 χρόνια, 6 χρόνια. Του έχουμε πει τελευ-

ταία «να το δούμε αυτό, παππού, γιατί δεν έχει και 

πολύ μεγάλο νόημα, πότε θα τα φορέσεις;» Έχει 

βάλει το 2000 κοστούμι που του χαρίσανε το ’92. Το 

βλέπουμε, του λέμε είναι χάλια. «Μα είναι καινούρ-

γιο!» «Τι καινούργιο, βρε παππού; Είμαστε στο 2000, 

δεν φοριούνται πια αυτά τα κοστούμια, τι να κάνου-

με;» «Μα πρώτη φορά το βάζω, γιατί το κρατάω;» 

Δεν το βάζει το καινούργιο, έχει αυτό το σύνδρομο, 

το παλιό, το κατοχικό. Και το είχε πάντα, όχι τώρα. 

Όπως επίσης θέλει τα ντουλάπια να είναι γεμάτα, 

το ψυγείο γεμάτο. Λέει την ιστορία που δεν είχε 

παλτό, δεν είχε κοστούμι, δεν είχε τίποτα, και την 

πρώτη φορά που πήγε βουλευτής στη Βουλή πήγε 

με τη στρατιωτική στολή, δεν είχε κοστούμι. Και δί-

νανε τότε ύφασμα στους βουλευτές να διαλέξουν 

για κοστούμι και δεν θυμάμαι ποιος του πήρε κο-

στούμι και είπε ας κάνω με το ύφασμα της Βουλής 

ένα παλτό. Δεν τον ενδιέφεραν τα ρούχα μέχρι που 

γνώρισε τη γιαγιά μου και μετά έγινε ένας κοκέτης 

από τους πρώτους. Μέσα στο μπονζούρ!

Πόκα και τζόγος
Έπαιζε πόκα με τους φίλους του, είχε μια παρέα 

στην Κρήτη, παίζει και πρέφα. Μπριτζ παίζει από 

πιτσιρίκος γιατί στα Χανιά μαθαίνανε μπριτζ λόγω 

Άγγλων. Ο ίδιος διηγείται την ιστορία ότι έμαθε τό-

σο μικρός που δεν έφτανε στο τραπέζι καθιστός 

οπότε έπαιζε όρθιος, του ’φτανε το τραπέζι μέχρι 

τη μύτη κι έπρεπε να σηκώνεται λίγο στις μύτες 

των ποδιών για να βλέπει τα χαρτιά που έπαιζαν οι 

άλλοι. 

Είχε μια παρέα που έπαιζε μαζί της πόκα όταν πή-

γαινε στην Κρήτη, πήγαινε σταθερά για μία ή δύο 

εβδομάδες και έπαιζαν οπωσδήποτε. Επειδή δεν ή-

ταν σωστό, μας έλεγε, συνοπτικά και με μισόλογα, 

ότι παίζανε χωρίς λεφτά, ψέμα τεράστιο, φυσικά 

παίζανε με λεφτά. Αλλά τον είχε πρήξει η γιαγιά 

μου ότι «δεν θα κάνεις τα παιδιά τζογαδόρους» ο-

πότε όλοι είχαμε την εντύπωση ότι ο παππούς έπαι-

ζε για να ευχαριστηθεί το παιχνίδι. Κάποια στιγμή 

θυμάμαι, μεγάλη πια ήμουνα, ένα Πάσχα γυρνάει 

στο σπίτι πάρα πολύ ευτυχής και του λέει η γιαγιά 

μου «σε βλέπω χαρούμενο, κέρδισες;». Λέει «ναι, 

κέρδισα». «Πόσα κέρδισες» τον ξαναρωτά. Γυρνάω 

αποσβολωμένη και λέω «τι πόσα, τι πόσα, τι είναι 

αυτά;» και θυμάμαι που είπε «έλα, τώρα, δεν μιλάμε 

γι’ αυτά τα πράγματα» κι έφυγε. Ναι, του άρεσε αυ-

τό το «μυστικό», του αρέσει πάρα πολύ. 

Τα ταξίδια
Πηγαίνανε στο θέατρο πολύ, πηγαίνανε ταξίδια 

πάρα πολλά με τη γιαγιά μου, τρομερά. Έχουνε γυ-

ρίσει μαζί όλο τον κόσμο. Τους άρεσε πάρα πολύ 

να ταξιδεύουν. Αλλά το μέρος που είναι το δικό του 

είναι τα Χανιά. Και παρέσυρε και τη γιαγιά μου. Η 

μισή Ελλάδα θεωρεί ότι η Μαρίκα είναι Χανιώτισσα 

που δεν είναι καθόλου, Αρβανίτισσα είναι, βέρα Α-

θηναία. Και φυσικά ήταν και πολύ πιο αγαπητή στα 

Χανιά απ’ ό,τι ο ίδιος πολλές φορές.

 Η σχέση τους
Αυτή η σχέση ήτανε εντυπωσιακή, βεβαίως έβα-

ζε τον πήχη πολύ ψηλά για όλους μας αλλά εγώ 

δεν έχω δει άλλη τέτοια σχέση με τόσο θαυμασμό, 

εξάρτηση και ουσιαστική αποδοχή του τι είναι ο 

άλλος. Εκείνοι τα παραδέχονταν όλα αυτά, παρα-

δέχονταν τα μειονεκτήματα ο ένας του άλλου και 

τα δικά τους, δεν προσπαθούσαν να δείξουν κά-

τι άλλο απ’ αυτό που είναι, αυτό έχει επίσης πολύ 

μεγάλη σημασία. Έχω ακούσει τον παππού μου να 

λέει στη γιαγιά μου «Κοπέρνικε, έχω να σου πω ότι 

είσαι πολύ καλύτερη γιαγιά απ’ ό,τι ήσουνα μαμά» 

και να απαντάει η γιαγιά μου «δίκιο έχεις». Χωρίς 

κόμπλεξ όλα αυτά. Δεν περίμενε ο ένας τον άλλο 

στη γωνία. Έχω ακούσει τη γιαγιά μου να του λέει: 

«Είσαι χάλια, δεν σου πάει αυτό το πουκάμισο το 

προ εκατό ετών, σ’ έχει πιάσει η τσιγκουνιά σου, 

πήγαινε άλλαξε», «Είναι τόσο χάλια;», «Ε δεν είναι 

και πολύ καλό», «Ε, καλά, πάω». Χωρίς γκρίνιες, χω-

ρίς πικρίες, χωρίς κόμπλεξ όλα αυτά.

ο λογος 
που η  

γιαγια μου  
ντυνοτανε 

ετςι ειναι  
επειδη  

αρεςε τοςο 
πολυ ςτον 

παππου 
μου
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Τήρηση ωραρίων
Είναι οπαδός της τάξης, της ακρίβειας, του εγγλέζι-

κου ραντεβού, απολύτως. 9 παρά ένα κάθε φορά. 

Γενικά του αρέσει να κοιμάται νωρίς το βράδυ, σε 

αντίθεση με τη γιαγιά μου που της άρεσε λίγο ξε-

νύχτι παραπάνω. Ο παππούς μου που ήταν ένας 

άνθρωπος μετρημένος σε όλα του τα πράγματα, 

μετρημένος και στο ξενύχτι του, 12 και τέταρτο, 

12 και μισή το πολύ πήγαινε για ύπνο. Όταν είχαν 

λοιπόν κόσμο στο σπίτι και ήθελε να φύγει έλεγε 

το περίφημο, «Ωραία, λοιπόν, να μη σας κρατάμε 

άλλο». Αυτή η φράση έκανε τη γιαγιά μου τρελή. Ή-

θελε να τον σκοτώσει, γιατί το έλεγε σε κόσμο που 

είχαν καλέσει οι ίδιοι, μην το ξεχνάμε αυτό!

Έχει κλάψει για…
Εγώ τον έχω δει μόνο δύο φορές. Για τον Παύλο 

Μπακογιάννη, τον πατέρα μου, και για τη γυναίκα 

του. Δεν τον έχω δει ποτέ άλλοτε να κλαίει, ούτε 

νομίζω θα κλάψει για τίποτα άλλο. 

Νέες τεχνολογίες
Δεν ξέρει να χειρίζεται το κομπιούτερ. Γράφει με το 

χέρι, έγραφε τις περισσότερες ομιλίες του ο ίδιος 

πάντα. Το ’89 έγραφε και ο πατέρας μου Παύλος 

Μπακογιάννης ομιλίες, αλλά ακόμα και σήμερα και 

άνθρωπος να υπάρχει και να βοηθάει, το 70% της 

ομιλίας του το γράφει ο ίδιος. Ο οποίος είναι και 

καταπληκτικός στο να σου υπαγορεύσει. Τώρα ε-

πειδή δεν γράφει πια, μου υπαγορεύει εμένα καμιά 

φορά ένα δελτίο τύπου ή κάτι, μου το υπαγορεύει 

λέξη-λέξη, κόμμα, άνω τελεία, κεφαλαίο… Το ξα-

ναδιαβάζω και δεν έχω να διορθώσω απολύτως 

τίποτα. Είναι ωραίος ο λόγος του, στρωτός, έχει 

κάποιους κρητικούς ιδιωματισμούς χωρίς να είναι 

λάθος. Γνωρίζει πλήρως τι είναι το φέισμπουκ, το 

τουίτερ, όχι το ίνσταγκραμ, τι γράφουν γι’ αυτόν, τι 

λένε, έχει και πάρα πολύ χιούμορ σε πολλά θέματα, 

εμείς του τα διαβάζουμε.

Πώς περνάει η μέρα του
Ακούει ραδιόφωνο, τρομερά, όλη μέρα, ακούει την 

τηλεόραση και βάζει να του διαβάζουν τις εφημε-

ρίδες, τα ξέρει όλα όπως πάντα. Η διευθύντρια του 

γραφείου του, η αρχιγραμματέας του μια ζωή ολό-

κληρη, η Σάκη Κυπραίου, του τις διαβάζει. Μακρινή 

συγγενής, σε λίγο και η Σάκη δεν θα μπορεί να του 

διαβάζει… τέλος πάντων.

Την πολιτική την παρακολουθεί απολύτως, παρα-

κολουθεί τη Βουλή ανελλιπώς την οποία αγαπάει 

απόλυτα από το κανάλι της Βουλής. Παλαιότερα 

που γυρνούσε 2-3 η ώρα από τη Βουλή, η γιαγιά 

μου τον περίμενε, τρεις η ώρα το πρωί τρώγανε 

μαζί, καθισμένη, ντυμένη, στολισμένη, περίμενε 

με στρωμένο τραπέζι, τα πάντα στην εντέλεια. Μια 

ζωή όμως τα θυμάμαι αυτά, δεν αλλάξανε ποτέ 

όπως και να ’τανε οι συνθήκες.

Το καθημερινό του 
πρόγραμμα

Πάει στο γραφείο του κάθε πρωί, με το «Πι» ή χωρίς 

«Πι» κι εκεί συναντάει κόσμο, μαθαίνει για τα πράγ-

ματα, για τους νόμους, ρωτάει. Πηγαίνει κόσμος 

που θέλει να τον γνωρίσει, κόσμος που τον ξέρει 

και που θέλει μια άποψη για ένα πολιτικό ζήτημα… 

Κι εκείνος έχει τα θέματά του, κατ’ αρχάς για τα Χα-

νιά, είναι πολύ αστείο, του λέμε «δεν υπάρχει πρό-

βλημα, θα βγεις την άλλη φορά βουλευτής Χανίων, 

μην ανησυχείς παππού!» Τρέχει, δηλαδή, την άλλη 

Πέμπτη στα Χανιά, μη χάσουμε και δεν γίνει το τάδε 

πράγμα, το αεροδρόμιο, το έργο να προχωρήσει, 

παίρνει τους υπουργούς, μην το χάσουμε. Να σου 

διηγηθούνε ιστορίες άνθρωποι που δεν τον ξέ-

ρουν στη ζωή τους να ακούνε στο τηλέφωνο «γεια 

σας, Μητσοτάκης», «κι εγώ είμαι η Ντόρα Μπακο-

γιάννη!» του είπε κάποιος. Και του έχω πει «μην το 

κάνεις αυτό, οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να α-

κούνε γραμματείς “γεια σας, από το γραφείο του 

προέδρου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τηλεφωνώ, 

μπορεί να μιλήσει ο κύριος τάδε;”». Μην παίρνεις 

το τηλέφωνο μόνος σου, σου το έχω πει, άσε να το 

κάνω εγώ. Όχι, θέλει να παίρνει μόνος του και του 

το κλείνουν τις περισσότερες φορές.

Ποιος του κάνει παρέα 
σήμερα;

Όλη η οικογένεια. Πηγαίνουμε όλοι συνέχεια, αυτό 

είναι το μεγάλο καλό, ότι έκανε αυτή την οικογένεια, 

την οποία ουσιαστικά κράτησε η Μαρίκα, αλλά τώρα 

πηγαίνουμε όλοι. Το Πάσχα το σπίτι θα είναι γεμάτο 

κόσμο, παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα, αγαπάει πάρα πο-

λύ τα μωρά, του αρέσουν τρομερά, είναι πολύ αστείο 

γιατί δεν θα ’λεγες ότι είναι baby person. Και όμως 

του αρέσουν τα μωρά, όχι των τριών ετών που λένε 

και τρεις λέξεις, όχι, το μωρό- μωρό, τρελαίνεται. 

Η αγαπημένη αδελφή
Αγαπημένη του αδελφή ήταν η Καίτη η οποία τον έ-

σωσε δύο φορές από το θάνατο. Ήταν διευθύντρια 

του γραφείου του. Τη δεύτερη φορά, που σώθηκε 

από την καταδίκη σε θάνατο, ήταν χάρη στην Καίτη 

η οποία έκανε ό,τι μπορούσε, έτρεξε από εδώ κι 

από κει, τον έσωσε. Τη λάτρευε την Καίτη.

Θυμός
Ναι, τον έχω δει να θυμώνει. Δεν χάνει την ψυχραι-

μία του, αλλά επειδή είναι ένας πάρα πολύ ήρεμος 

άνθρωπος είναι αγριευτικό όταν θυμώνει.

Η σχέση του με τους 
ψηφοφόρους

Λέει μια ωραία ιστορία που εξηγεί γιατί οι ψηφο-

φόροι δεν είναι πρόβατα: «Το 1954-55, εκεί γύρω, 

γίνονται αυτοδιοικητικές εκλογές στα Χανιά και 

είναι η πρώτη φορά που ψηφίζουνε γυναίκες. Εγώ 

ως πολιτικός βουλευτής στήριζα ένα Χ δήμαρχο. 

Και οι τρεις γυναίκες που μ’ αγαπούσαν περισσό-

τερο στη ζωή μου, ήτοι η μάνα μου, η αδελφή μου 

και η γυναίκα μου, ψηφίσανε κι οι τρεις τον άλλο 

δήμαρχο. Γιατί; Διότι τους είχε φέρει το νερό στη 

Χαλέπα και δε πά’ να ’λεγα εγώ ό,τι ήθελα. Δεν υ-

πήρχε περίπτωση ό,τι και να έλεγα εγώ, μα παιδιά 

μάς συμφέρει, μα έτσι, μα αλλιώς, δεν υπήρχε κα-

μία περίπτωση να τους αλλάξω γνώμη. Ψηφίσανε 

και οι τρεις τον άλλο». Αυτό δείχνει και με πόσο δη-

μοκρατικό τρόπο λειτουργούσε όλη η οικογένεια.

 

Η πεθερά 
H πεθερά του λεγότανε Ντόρα Γιαννούκου, η πε-

ρίφημη Νονίκα, είχε ένα μόνο παιδί, τη Μαρίκα (τη 

γιαγιά μου). Ήτανε κοκέτα της εποχής και δεν έλεγε 

ποτέ την ηλικία της. Πέθανε κάπου 103, εικάζουμε, 

αλλά δεν είμαστε και σίγουροι, γιατί είχε τη μεγά-

λη τύχη στους βομβαρδισμούς του Πειραιά στον 

Β΄ Παγκόσμιο να καούν τα αρχεία στο ληξιαρχείο, 

οπότε ήταν ελεύθερη να λέει ό,τι θέλει. Ο παππούς 

μου ισχυριζόταν ότι το απέκρυβε γιατί μάλλον ή-

ταν μεγαλύτερη από τον άνδρα της κι εκείνη την 

εποχή δεν ήταν πρέπον, οπότε έλεγε πολλά ψέ-

ματα ως προς αυτό. Της λέγαμε «έλα, πες μας, βρε 

Νονίκα, πόσο χρονών είσαι;» και απαντούσε «ε, 

τώρα, πουλάκι μου, άμα έχεις πατήσει τα 58, δεν 

είναι για να το λες», με πατημένα τα 88 μπορεί και 

τα 90! Ήταν το μεγάλο μυστικό της οικογένειας και 

όλοι μα όλοι τρωγόμαστε να μάθουμε την αληθινή 

ηλικία της Νονίκας. 

Γύρω στο 89, νομίζω, ο παππούς μου πάει περιο-

δεία, κάπου στην Καλαμάτα. Καθώς περιοδεύει, 

χαμός, κόσμος δεξιά και αριστερά, φωνάζουν, τον 

χαιρετάνε, τον αγκαλιάζουν, γυναίκες πέφτουν 

επάνω του, τον φιλάνε, ήτανε κι άλλες εποχές, τον 

ραίνουνε με λουλούδια, κουστωδία από πίσω 250 

άτομα, τα πάντα όλα. Και ξαφνικά έτσι όπως προ-

χωράει ξεχωρίζει τη φωνή μιας κυρίας που του φω-

νάζει: «Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, εγώ ήμουν 

και συμμαθήτρια της πεθεράς σας». Αυτό ήταν! 

Σταματάει ο παππούς μου τους πάντες, μα τους 

πάντες, χαμός, στοπ, πέφτουν επάνω του οι από 

πίσω, πανικός… Γυρίζει προς τη γυναίκα: «Τι λέτε, 

κυρία μου, αλήθεια; Πολύ χαίρομαι που σας γνω-

ρίζω, είσαστε συμμαθήτριες με την Ντόρα ε; Και 

πότε ήταν αυτό;» Η γυναίκα χαμηλώνει το κεφάλι 

και λέει «Ε, αυτά θα λέμε τώρα, κύριε Πρόεδρε;»… 

σιχαινομαι 
το χαρα-

κτηρισμο 
«γκαντέμη» 

που του 
αποδιδουν, 
νομιζω οτι 
ηταν απο-

λυτα λαθοσ 
για παρα 
πολλουσ 
λογουσ

Δεκαετία του ’50, με τη 
σύζυγό του Μαρίκα, 
αρραβωνιασμένοι τότε
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Γυρίζει στο σπίτι ο παππούς και μας διηγείται 

το περιστατικό. Πέφτουμε 5 γυναίκες πάνω 

του. «Μα είναι δυνατόν, ρε παππού;». Κι αυ-

τός συγκαταβατικά και νικημένος: «Μα, έκα-

να ότι μπορούσα, σταμάτησα τους πάντες, 

διέκοψα την πορεία, την ρώτησα, πώς να το 

πω αλλιώς;»

Προ Μαρίκας
Ο παππούς μου είναι ένας άνθρωπος που 

σέβεται το συνομιλητή του και τους σεβότα-

νε πραγματικά όλους. Αποδίδει τους τίτλους 

στους ανθρώπους, σέβεται τους θεσμούς, 

τη δικαιοσύνη, τους νόμους και με το βασι-

λιά είχε πάντα μια σχέση αξιοπρεπή, σεβα-

στή και είπε και το περίφημο unfair αλλά ή-

ταν πάντα αντιβασιλικός, ήτανε βενιζελικός. 

Τόσο λοιπόν δεν δεχότανε διάφορα πράγ-

ματα για λόγους αρχής, ο ευγενής αυτός άν-

θρωπος, που είχε πάει κάποτε στο παλάτι, 

και όπως είναι στη σειρά και χαιρετάει, του 

δίνει η Φρειδερίκη το χέρι γαντοφορεμένο. 

Εκείνος το θεωρεί τέτοια προσβολή, που τι 

κάνει; Κατεβάζει το γάντι και της φιλάει το 

δέρμα. Το οποίο εθεωρήθη, όπως και αυτός 

ήταν ο στόχος, τρομερή προσβολή. Διαφω-

νούσε σε όλα αυτά ιδεολογικώς. 

Δεν κρατάει κακίες
Δεν κρατάει κακίες. Έλεγε η μάνα του η Σταυ-

ρούλα, που ήταν και συγγενής με τον Βενι-

ζέλο, ο Βενιζέλος άμα βλέπει τον εχθρό του 

στο πάτωμα γονατιστό θα του δώσει και μια 

κλωτσιά για να ξαπλώσει και να τελειώνει, 

να μην τον ξαναδεί μπροστά του. Ο Κώστας 

θα του δώσει το χέρι του να σηκωθεί. Αυτό 

έχει μια αλήθεια, γιατί στην πραγματικότητα 

ο Μητσοτάκης ποτέ δεν τελείωνε κανένα 

εχθρό του γι’ αυτό και του ξαναβγαίνανε ό-

λοι μπροστά του. Είναι ένας άνθρωπος που 

συγχωρεί πολύ και δεν κρατάει κακίες. Τους 

μόνους που δεν έχει συγχωρήσει ποτέ είναι 

οι τρομοκράτες με τους οποίους έχει απίθα-

να σκληρή στάση για όλα, είναι πάντα από-

λυτος κι αυτό είναι και για εμάς μια μεγάλη 

συναισθηματική στήριξη.

Μετά τη δολοφονία 
Τη δύσκολη περίοδο μετά τη δολοφονία μάς 

στήριξαν πολύ οι παππούδες και οι γιαγιά-

δες μας και από τις δύο πλευρές. Πηγαίνα-

με κάθε Κυριακή στο σπίτι τους, μιλούσαμε 

σχεδόν κάθε μέρα με τους άλλους, μας στη-

ρίξανε πάρα πολύ για χρόνια, όχι μόνο τους 

πρώτους τρεις μήνες. Τα πρώτα τρία χρόνια, 

συνεχώς και με όλους τους τρόπους. Με κό-

πο όλοι και με ενασχόληση πολλή. Η γιαγιά 

μου ερχόταν σε ό,τι κάναμε στα σχολεία.

Γκαντέμης
Εγώ σιχαίνομαι το χαρακτηρισμό «γκαντέ-

μη» που του αποδίδουν πολλές φορές και 

κάνουν πλάκες και γελάει κι αυτός και γε-

λάμε κι εμείς, του έχουμε πει τα πάντα που 

λέγονται γύρω απ’ αυτό το ζήτημα. Αλλά νο-

μίζω ότι ήταν απόλυτα λάθος για πάρα πολ-

λούς λόγους. Ένας άνθρωπος που είναι 98 

ετών, έχει κάνει την πορεία που έχει κάνει, 

έχει γίνει πρωθυπουργός, έχει ζήσει τόσα 

πολλά, έχει χτυπηθεί όσο κανένας, έφτασε 

να δει την απόλυτη δικαίωσή του στο πρό-

σωπο του γιου του, πιο δικαίωση για τον Μη-

τσοτάκη δεν υπάρχει, γλίτωσε δύο φορές το 

θάνατο, έκανε 4 παιδιά, 13 εγγόνια και άλλα 

τόσα δισέγγονα που όλα τον κοιτάνε μέσα 

στα μάτια, δεν είναι απομακρυσμένοι... Με-

τά απ’ όλα αυτά νομίζω ότι πραγματικά δεν 

τον λες άτυχο. Πάλεψε όμως για όλα, τα έ-

κανε με κόπο, δεν είναι ένας άνθρωπος που 

του βγήκανε τυχαία, δούλευε πάντα πάρα 

πολύ σκληρά.

Μετά τη Μαρίκα
Από τότε που πέθανε η γιαγιά μου και με-

τά, ο παππούς μου γέρασε και έφτασε την 

ηλικία του. Γιατί όσο ζούσε η γιαγιά μου, ο 

παππούς μου ήταν ένας άνθρωπος 20 χρό-

νια μικρότερος. Με το που πέθανε εκείνη 

και τελείωσε και η διαδικασία της ταφής, ο 

παππούς μου στην πραγματικότητα κατέρ-

ρευσε. Κατέρρευσε όχι στο νου, στο σώμα. 

Είναι σαν μέχρι τότε να κρατιότανε για να 

κρατήσει την ανάπηρη γυναίκα του. Όσο 

ήταν άρρωστη αυτός κοιμόταν μαζί της το 

βράδυ, όλοι του λέγαμε να μένει σε άλλο 

δωμάτιο για διάφορους λόγους. Δεν υπήρ-

χε περίπτωση να τον μεταπείσεις, «θα με 

χρειαστεί το βράδυ, θα θέλει να σηκωθεί» 

μας έλεγε. Εκείνος τη σήκωνε, εκείνος έκα-

νε όλα εκείνα που χρειάζεται μια άρρωστη 

γυναίκα.

Την απώλειά της ο Μητσοτάκης τη διαχειρί-

στηκε με τον τρόπο του: κλειστά, σιωπηλά, 

ιδιωτικά, μιλώντας πολύ σπάνια γι’ αυτό, αλ-

λά τον πονάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν ή-

θελε να ζήσει πολύ μετά, τυχαία νομίζω ζει.

Ετοιμασία τάφου
Ναι, με τη γιαγιά μου είχε πολύ μεγάλο θέμα. 

Ξέρεις ότι είχαν φτιάξει τον τάφο τους μαζί 

20 χρόνια πριν; Είχαν βρει το μέρος, που θα 

είναι, αυτοί μόνο, κανείς άλλος, οι δυο τους 

εκεί. Ήταν πολύ αποφασισμένοι σ’ αυτό ότι 

θα ζήσουν μαζί για πάντα. Ήταν εντελώς 

ξεκάθαρο στο μυαλό τους. Μας το είχαν πε-

ράσει και σε εμάς τα παιδιά, δεν μας φαινό-

ταν βαρύ ή παράξενο. Πηγαίναμε. Βλέπαμε 

το μέρος που θα είναι ο τάφος. Αξίζει να σας 

διηγηθώ πότε πήραν την απόφαση. 

Είχαν πάει γαμήλιο ταξίδι τρεις εβδομάδες 

σ’ ένα μέρος, δεν θυμάμαι, και είχανε επι-

σκεφτεί ένα νεκροταφείο επίσης δεν θυμά-

μαι για ποιο λόγο. Εκεί λοιπόν πέφτει το μάτι 

τους σε δύο τάφους δίπλα δίπλα που έγρα-

φε η μία ταφόπετρα «θα σε περιμένω στον 

άλλο κόσμο, αγαπητή συμβία» και η δεύτε-

ρη έγραφε «Ιδού εγώ, φίλε σύζυγε»! Έλεγαν 

λοιπόν εδώ είμαστε «ιδού εγώ, φίλε σύζυ-

γε». Κι έτσι ζήσανε όλοι τους τη ζωή μαζί και 

πολύ αποφασισμένοι να τη συνεχίσουν. A

Η διήγηση αυτή έγινε στις 20 Απριλίου 2016 
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Taste voice
Τα ελληνικά προϊόντα και οι άνθρωποι που τα παράγουν, οι νέες τάσεις, τα καινούργια που ανακαλύψαμε 

κι αυτά που πάντα αγαπάμε. Όλα όσα θες να ξέρεις, όταν πεινάς πολύ.
ΕπιμΕ λΕια  ΝΕΝΕ Λ Α ΓΕΩΡΓΕ ΛΕ
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ΓεώρΓιος Πιττας
Μέλι Αττικής

«Το μέλι έχει μεγάλη ιστορία στην οικογένειά μας. Ο παπ-
πούς μου, Γιώργος Πίττας κι αυτός, πουλούσε μέλι Υμηττού 
από το 1896 όπως βλέπουμε και σε διαφήμιση της εποχής 
στην εφημερίδα Εστία. Στη συνέχεια, οι γονείς μας ίδρυσαν 
την εταιρεία Αττική το 1928 και προμήθευσαν επώνυμο συ-
σκευασμένο μέλι όλη την Ελλάδα. Ήδη από τότε είχαν αρχίσει 
και να το εξάγουν. Σήμερα, η εταιρεία μας συνεχίζει να είναι 
αμιγώς ελληνική και οικογενειακή, αφού διοικείται από εμένα 
και την αδελφή μου, ενώ στη δουλειά έχουν μπει και οι δυο 
μας κόρες. Το μέλι μας είναι αγνό, φυσικό προϊόν, έχει μονα-
δική γεύση και άρωμα, συστήνεται πάντα ανεπιφύλακτα σε 
όλες τις σύγχρονες δίαιτες. Εξάγουμε επώνυμα και συστη-
ματικά σε πάνω από 37 χώρες και μας χαροποιεί ιδιαίτερα το 
γεγονός πως το μέλι μας είναι ο πρεσβευτής του ποιοτικού 
ελληνικού μελιού στις απαιτητικές αγορές του εξωτερικού. 
Ενθαρρύνουμε με κάθε τρόπο τους νέους μελισσοκόμους και 
έχουμε ξεκινήσει προγράμματα Συμβολαιακής Γεωργίας ενώ 
υποστηρίζουμε την αειφορία και τη διάσωση του περιβάλ-
λοντος. Πιστεύω πως ο μελισσοκομικός κλάδος δηλώνει δυ-
ναμικό παρόν αλλά και ελπιδοφόρο μέλλον για την ελληνική 
οικονομία. Όμως χρειαζόμαστε και την στήριξη της πολιτείας, 
ζητάμε και ελέγχους κυρίως στο θέμα της παράνομης “ελ-
ληνοποίησης”. Όπου βρίσκετε μέλι σε πολύ χαμηλές τιμές να 
ξέρετε πως δεν είναι ελληνικό. Ναι, έχουμε μακριά παράδοση 
στα βραβεία και τις διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό. Μας δίνουν πάντα πολλή χαρά και υπερηφάνεια, 
κυρίως όμως μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε να κά-
νουμε αυτό που ξέρουμε καλά: να προσφέρουμε ελληνικό, 
κορυφαίο μέλι και τα συναφή προϊόντα με μοναδικά χαρα-
κτηριστικά ποιότητας και γεύσης». ♥
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Περισσότερα παρά ποτέ, παλιά και 
παραδοσιακά ή νέα και καινοτόμα, τα 
ελληνικά προϊόντα υπάρχουν σε κάθε 
σπίτι και νοστιμεύουν την καθημερινό-
τητά μας. Ταξιδεύουν στον κόσμο, το-
νώνουν την οικονομία μας,  κερδίζουν 
βραβεία και μας κάνουν περήφανους, 
μεταφέρουν τον πολιτισμό μας. Πίσω 
τους μια νέα φουρνιά παραγωγών ή/
και επιχειρηματιών που ανασυγκρο-
τούνται, και αντιμετωπίζουν τις δυσκο-
λίες των καιρών με γνώση, πίστη για 
το προϊόν τους, αγάπη για τον τόπο. 
Μιλήσαμε μαζί τους και είχαν πολλά 
και ενδιαφέροντα να μας πουν.

Της  ΝΕΝΕ Λ Α Σ ΓΕΩΡΓΕ ΛΕ

 «Η εταιρεία ξεκίνησε το 2015 με πολύ λίγα μέσα, αλλά –μόλις στη δεύτερη 
χρονιά μας– έχουμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση, παρότι το περιβάλλον είναι 
εχθρικό λόγω της υψηλής φορολογίας, των υψηλών ασφαλιστικών εισφο-
ρών, τα γνωστά... Υπάρχουν αξιόλογες προσπάθειες στον πρωτογενή τομέα, 
δυστυχώς τα κρατικά / ευρωπαϊκά προγράμματα επιλέγουν να ενισχύουν 
επενδύσεις ύψους άνω των 600.000 ευρώ, γεγονός που αποκλείει όλες τις 
μικρομεσαίες προσπάθειες. Θα συμβούλευα κάποιον που ξεκινάει, να επιλέξει 
ένα προϊόν για το οποίο έχει πίστη, όραμα και αγάπη. Και να εμπνέεται από την 
εργασία και τη δημιουργία περισσότερο από ό,τι για το κέρδος.
Το σύκο είναι δύσκολο: καθημερινό ξύπνημα με την ανατολή, και επιστρο-
φή αργά το απόγευμα. Η συλλογή, η αποξήρανση, η επεξεργασία έχουν 
πολλές απαιτήσεις καθώς το φρέσκο σύκο είναι πολύ ευαίσθητο. Η αγάπη 
και ο σεβασμός προς τη φύση ήταν βασικός παράγοντας για να ασχοληθού-
με με ένα αγροτικό προϊόν. Και ο λόγος που συνεχίζουμε είναι η χαρά και η 
ενέργεια που αντλούμε από αυτή τη δουλειά.
Το Ρετσέλι Σύκου, ένα νέο μας προϊόν, έχει μικρασιάτικη προέλευση. Η πα-
ράδοση περιέχει μια σοφία και ένα μέτρο που δεν μπορείς να αγνοήσεις.
Ωστόσο αναζητούμε βελτιώσεις και κάνουμε συνεχώς πειραματισμούς. 
Τα περισσότερα αγροτικά μας προϊόντα είναι κορυφαία! Υπάρχει φοβερός 
ανταγωνισμός όμως και πρέπει να βρεις τρόπο να τραβήξεις το βλέμμα. 
Πολλές εταιρείες πια παίρνουν στα σοβαρά και τη συσκευασία, βοηθάει 
στην αναγνωρισιμότητα του ελληνικού brand στη διεθνή αγορά. Κι εμάς, 
η πρώτη διάκριση ήταν –από κοινού με το γραφίστα μας, Κώστα Πολάτο-
γλου– πέρσι στα Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής και Εικονογράφησης για 
το σχεδιασμό των συσκευασιών μας. Από την πρώτη μας χρονιά κάνουμε 
μικρές εξαγωγές στην κεντρική Ευρώπη, πρόσφατα κλείσαμε συμφωνία 
και με Αυστραλία. Εστιάζουμε πια πολύ και στο εξωτερικό.
Μου λένε πως είμαι φύσει αισιόδοξος. Δεν ξέρω αν προκυύπτης από την 
ιδιότητά μου ως αρχιτέκτονας, αλλά πιστεύω ότι για να “χτίσεις” πρέπει 
πρώτα να εμπνευστείς». ♥

ΚώσΤασ ΛαΜΠρου
 Kumilio Σύκα Κύμης
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Διονύσησ ΠολύχρονοΠούλοσ
Σαλάμια Λευκάδας

«Η επιχείρησή μας ξεκίνησε το 1950 από τον προπάππο μας και συνεχίστη-
κε από τον πατέρα μας. Εμείς σήμερα είμαστε η 3η γενιά παραγωγών που 
κρατάμε την ίδια παραδοσιακή συνταγή αλλά  και το ίδιο μεράκι. 
Παρότι η σημερινή εποχή είναι δύσκολη για τις επιχειρήσεις πάντα αξίζει 
κάποιος να ασχοληθεί με το ελληνικό παραδοσιακό προϊόν γιατί είναι εξαι-
ρετικό και δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει τα ξένα αντίστοιχα προϊόντα.
Η παραγωγή του σαλαμιού μας είναι μια χειροποίητη διαδικασία από την 
αρχή μέχρι το τέλος. Απαιτεί πολλές ώρες καθημερινής δουλειάς και τη 
διαρκή μου παρουσία. Όμως είναι κάτι που δεν με κουράζει, αντίθετα με 
ευχαριστεί να συνεχίζω με χαρά τη δουλειά των προγόνων μου.
Το γνήσιο σαλάμι αέρος Λευκάδας είναι ένα προϊόν φημισμένο και τόσο χα-
ρακτηριστικό για το νησί μας. Είναι χειροποίητο και για την παραγωγή του 
χρησιμοποιούμε αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Είναι φυσικής ωρίμανσης 
και εκλεκτό προϊόν. Είναι γνωστό και στο εξωτερικό και άνετα μπορεί να 
σταθεί στα ράφια ξένων καταστημάτων, αφού συνδυάζει ποιότητα και 
παράδοση.
Γεμίζω υπερηφάνεια όταν άνθρωποι που συναντώ μου λένε πως έχουν 
μεγαλώσει με αυτό και τώρα συνεχίζουν δίνοντας και στα παιδιά τους την 
ίδια, απαράλλαχτη και ποιοτική νοστιμιά. Στα μελλοντικά μου σχέδια είναι 
να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο και να μπορεί ο κόσμος να το προμη-
θεύεται και να το απολαμβάνει και εκτός Ελλάδας. Πιστεύω ότι πρέπει να 
πατάμε στην παράδοση και να την διατηρούμε ζωντανή». ♥

Παρασκεύη 
κούρελλα
MIA FETA

«Η επιχείρησή μας ξεκίνησε το 
1960 από τον πατέρα μας. Συνεχίζου-
με η δεύτερη γενιά, τα δύο μου αδέρ-
φια, δάσκαλος ο ένας, φαρμακοποιός 
ο δεύτερος, οικονομικές επιστήμες εγώ, 
μαζί μας και μια πολύ δυνατή ομάδα. Εφαρμό-
σαμε το πρότυπο της πλήρους καθετοποίησης, 
δηλαδή, χωράφια, φάρμες, εργοστάσιο ζωοτροφών, τυροκο-
μείο - μεταποίηση, συσκευαστήριο, κατάστημα Mia feta - Feta bar. Βάλαμε στην αγορά 
παραδοσιακά ΠΟΠ προϊόντα, όπως μπάτζο και ανεβατό. Αναπτύξαμε και νέα όπως στραγ-
γισμένο γιαούρτι, το μοναδικό στον κόσμο με φρέσκα φρούτα και χωρίς κανένα πρόσθετο 
(συντηρητικά, σταθεροποιητές, ζάχαρη, πηκτίνη, άμυλο, αρώματα, χρώματα). Είμαστε η 
πρώτη εταιρεία που ξεκίνησε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων και τυριών το 1996 και 
φέτος κλείνουμε 20ετία. Η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και αποδοχή των προϊόντων μας 
επιβεβαιώνουν τη διαφορετικότητά μας. Πρόσφατα επιλέχτηκε η εταιρεία μας ως πρό-
τυπη παραγωγική μονάδα πρωτογενούς τομέα και δείγμα συνέπειας στην ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα. Παράγουμε 60 κωδικούς, κερδίζουμε διεθνή βραβεία με πιο πρόσφατο, 
το «new product» για το βιολογικό στραγγισμένο γιαούρτι που κέρδισε στα σπουδαία 
βραβεία τροφίμων Sofi Awards στην Αμερική! Το να επιχειρείς σήμερα στην Ελλάδα με τα 
οικονομικά της προβλήματα και τις αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος και του επιχει-
ρηματικού περιβάλλοντος σε κάνει να νιώθεις συγκάτοικος του Ταρζάν! Όποιος τώρα ξε-
κινά πρέπει να ξέρει ότι θα είναι μοναχικός δρομέας και θα πρέπει να βλέπει μόνο το στόχο 
του. Η παράδοση είναι βάθρο που πατάς πάνω για να κάνεις το επόμενο βήμα. Η εταιρεία 
μας αναπτύχθηκε με τις εξαγωγές. Παράγουμε στα Γρεβενά, πουλάμε σε όλο τον κόσμο, 
Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, Ασία. Το ελληνικό προϊόν δεν υστερεί σε διεθνές επίπεδο 
και επιπλέον κουβαλάει πολιτισμό, αρώματα και γεύσεις από το μικροκλίμα της Ελλάδας. 
Εξάλλου το μότο μας είναι “To be healthy and fit, eat like a Greek”. Και το δικό μου… “πάντα 
μπροστά, είναι ο καλύτερος προορισμός”». ♥
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Μανώλης ΚαςςαΚης
Αλλαντικά

Θυμάμαι από παιδί τον πατέρα μου, που αν και 
δάσκαλος, τα απογεύματα έφτιαχνε για έξτρα 
εισόδημα παραδοσιακά αλλαντικά πάνω σε συ-
νταγές των προπάππων μας από το Λασίθι. Εγώ 
σπούδασα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης στον τομέα των τροφίμων και, γυρνώντας, 
εγκαταστάθηκα μόνιμα στο χωριό Γαλατά στην 
ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Λόγω των σπου-
δών μου αλλά και του πάθους μου για τα ποιοτικά 
αλλαντικά πήγαμε μπροστά την αλλαντοποιία μας 

με καινούργιους κωδικούς. Κάποιοι από αυτούς 
καινοτόμοι, άλλοι πιο παραδοσιακοί, πάντα όμως 
με έμφαση στην άριστη πρώτη ύλη. Όλη η γκάμα 
παρασκευάζεται από φρέσκο κρέας, είναι χωρίς 
ενισχυτικά γεύσης, επιπλέον υγρασίες, γλουτέ-
νη και χρωστικές. Επίσης υπάρχει μια σειρά χωρίς 
χημικά πρόσθετα.  Εξάγουμε σε Ολλανδία, Κύπρο, 
Αγγλία, Αυστρία, Πολωνία και βλέπουμε πως τα 
ελληνικά προϊόντα έχουν ρεύμα! Αρκεί να είσαι ει-
λικρινής, συνεπής, ακριβής. Σήμερα οι 15 πελάτες 
του πατέρα μου έχουν αυξηθεί σε 1.200 ενεργούς, 
και βγάζουμε 14 κωδικούς. Από τα παραδοσιακά 
μας προϊόντα –ξιδάτο λουκάνικο και απάκι, χοιρι-
νά λουκάνικα με βότανα της κρητικής γης, μέχρι 

πιο “σύγχρονα” όπως μοσχαρίσια λουκάνικα, πα-
στράμι, λουκάνικο και καπνιστό φιλέτο κοτόπου-
λο, πορκέτα, σαλάμι με μάραθο, πατέ καπνιστής 
πανσέτας. Συνέχεια πειραματίζομαι με παλιές και 
νέες συνταγές! Παίρνω μέρος σε εκθέσεις, μιλάω 
και συνεργάζομαι στενά με αξιόλογους νέους σεφ, 
προχτές γύρισα από Τοσκάνη όπου συνάντησα και 
το διάσημο “χασάπη” Dario Cecchini – ο τύπος δεν 
παίζεται! 
Το επιχειρείν στη χώρα μας είναι πολύ δύσκολο, 
αλλά όταν είσαι νέος δεν πρέπει να σε κολλάει τί-
ποτα, καλύτερα κάνε λάθος παρά τίποτα!
Το μότο μου είναι “αν δεν μπορείς να περάσεις έ-
ναν τοίχο ή πάρε άλλο δρόμο ή στόλισέ τον!”» ♥
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Δημητρης Κρις
 Τσάι TUVUNU

«Το 2013 κυκλοφόρησε το πρώτο τσάι Tuvunu με Σιδερίτη 
(τσάι του βουνού) από τις ορεινές περιοχές της Θράκης. Τα 
προϊόντα μας είναι αφεψήματα –βράζουμε τις πρώτες ύλες 
σ’ ένα τεράστιο μπρίκι, ακριβώς όπως και στο σπίτι μας– σε 
αντίθεση με το σύνολο των άλλων προϊόντων της κατηγορίας 
RTD (ready to drink) Beverages που είναι ή περιέχουν εκχυλί-
σματα, αρώματα και χρώματα. Το tuvunu πίνεται κρύο ή ζε-
στό, ακριβώς επειδή είναι φυσικό – αν κάνεις το ίδιο με τα iced 
«teas» ή τα αναψυκτικά που κυκλοφορούν, το αποτέλεσμα 
θα είναι… ανησυχητικό. Δεν χρησιμοποιούμε πλαστικά στις 
συσκευασίες μας, είναι θέμα αρχής και μας έχει κοστίσει σε 
πωλήσεις, αλλά επιμένουμε να είναι πλήρως ανακυκλώσιμες 
οι συσκευασίες μας. Γνωρίζουμε κάθε έναν από τους καλλι-
εργητές μας προσωπικά και από φέτος το σύνολο σχεδόν της 
σοδειάς μας θα είναι πιστοποιημένο βιολογικό. Εξάγουμε σε 
Αμερική και Αυστραλία, Αγγλία, Αυστρία, Βέλγιο, Ολλανδία, 
Κύπρο, Βουλγαρία, Σουηδία κ.ά. Το να επιχειρείς σήμερα στην 
Ελλάδα είναι δύσκολη υπόθεση, καθώς το παμπάλαιο νομο-
θετικό και φορολογικό πλαίσιο έχει στηθεί ώστε τα πάντα, 
από τις φορολογικές κλίμακες έως το πώς διαμορφώνονται οι 
τιμές στα ράφια των SM, να ευνοούν τους πολύ ισχυρούς και 
να απελπίζονται όλοι οι υπόλοιποι.
Φρένο είναι τα ξένα μόνο-ολιγοπώλια, που μέσω των τοπικών 
θυγατρικών τους κρατάνε το ελληνικό λιανεμπόριο σε μια 

ιδιότυπη μορφή “ομηρίας” και ακυρώνουν τον υγιή ανταγωνι-
σμό στην πράξη. Από τις συνήθεις πρακτικές είναι και τα λεγό-
μενα falseflags: γεμίζουν τα ράφια και τα εστιατόρια με δήθεν 
«ελληνικά» σήματα, και τελικά καταφέρνουν να κρατούν τις ε-
πιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων αποκλεισμένες από την 
εγχώρια λιανική αγορά – δημιουργώντας παράλληλα στον Έλ-
ληνα καταναλωτή την ψευδαίσθηση ότι στηρίζει την ελληνική 
επιχειρηματικότητα με τις επιλογές του. Μιλώντας με όρους 
“του βουνού”, η Ελλάδα είναι ένα απ’ τα καλύτερα και πιο πα-
ραγωγικά χωράφια του κόσμου. Διαφωνώ με την επιλογή της 
ξενιτιάς, η Ελλάδα μάς χρειάζεται όλους. 
Τη ζωή πρέπει να την βλέπουμε σαν μια σειρά από κύκλους, 
όλοι μαζί συνθέτουν τον πίνακα –το “big picture”– της ζωής 
του καθενός. 
Για μένα ήταν εξίσου σημαντικοί οι “κύκλοι” που έχω ζήσει ο-
δηγώντας ταξί, βάφοντας σπίτια ή δουλεύοντας σε πιτσαρία, 
με τις στιγμές που έζησα παίζοντας στο θέατρο, σπουδάζο-
ντας στο πανεπιστήμιο ή δημοσιογραφώντας σε εφημερί-
δες. Και θεωρώ ότι το εγχείρημα της tuvunu είναι πραγματικά 
μοναδικό ακριβώς γιατί εμπεριέχει μια πλούσια “συγκομιδή” 
εμπειριών ή “κύκλων ζωής” της ομάδας των ανθρώπων που 
έκαναν το concept πραγματικότητα. Κι η ομάδα αυτή συνε-
χίζει να ονειρεύεται και να δημιουργεί νέες σειρές φυσικών 
ελληνικών αφεψημάτων…» ♥
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My Precious Olive Tree
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΚΑΣ
Προϊόντα βουβαλινού γάλακτος

«Κατάγοµαι από κτηνοτροφική οικογένεια 
Βλάχων από το Σέλι της Νάουσας. Οι Βλάχοι εί-
χαν νοµαδική ζωή, ασχολούνταν µε την κτηνο-
τροφία και το εµπόριο και προµήθευαν µε γάλα, 
τυριά, δέρµατα όλο τον Βορρά. Ήταν µέσα στο 
DNA µου να ασχοληθώ κι εγώ µε την κτηνοτρο-
φία. Σπούδασα στην Αµερικάνικη Γεωργική Σχο-
λή, έχω πτυχία ζωικής παραγωγής, τυροκοµίας, 
γενετικής βελτίωσης µεγάλων ζώων, πήγα στην 
Αµερική για την πρακτική µου, πήρα όµως κι ένα 

µεταπτυχιακό στο µάρκετινγκ. Στην αρχή πού-
λαγα βουβαλινό γάλα στα ζαχαροπλαστεία της 
Θεσσαλονίκης – το βουβαλινό είναι το πιο νόστι-
µο, το πιο θρεπτικό και βγάζει υπέροχα γλυκά. 
Με την κρίση όµως τα ζαχαροπλαστεία σταµά-
τησαν γιατί είναι και πιο ακριβό. Ξεκινήσαµε σι-
γά-σιγά να βάζουµε το γάλα σε µπουκάλι. Και το 
κοινό αγάπησε τη νοστιµιά του. Σήµερα η Mpekas 
Family Farm πουλάει συσκευασµένα γάλατα, κε-
φίρ, αριάνι και γιαούρτι, κρέµες, κεσκιούλ (κρέµα 
πολίτικη µε ξηρούς καρπούς), ρυζόγαλο, καζάν 
ντιπί (κορυφαίο σε πωλήσεις), καϊµάκι. Και τυριά 
και βούτυρο και παγωτά. Όλα τους πεντανόστιµα 
και θρεπτικά. Έχουµε καλή διανοµή σε όλη την 

Ελλάδα –σε µεγάλα SM και deli–, και εξάγουµε σε 
Αγγλία, Νορβηγία, Γερµανία, Αυστρία, Αµερική. Η 
βάση µας είναι η παράδοση αλλά δίνουµε βάρος 
και στο design και στο marketing, παρακολουθού-
µε τις διεθνείς τάσεις. Είµαστε ευλογηµένη χώρα 
µε πολλά ποιοτικά προϊόντα σε µικρές ποσότη-
τες, δηλαδή είµαστε premium χώρα από µόνοι 
µας! Είναι πάθος η κτηνοτροφία, δεν την κάνεις 
από αγγαρεία. Η δουλειά είναι χαρά, εµείς οι Βλά-
χοι λέµε πως ζούµε για να δουλεύουµε και όχι το 
αντίστροφο. Λέµε και κάτι ακόµα που το πιστεύω 
πολύ. “Τα κάστρα από µέσα πέφτουν”. ∆ηλαδή, 
δεν µε ενδιαφέρει τι κάνει ο ανταγωνιστής, εγώ 
πρέπει να είµαι τέλειος για να πάω µπροστά». ♥

«Παλιότερα ήµουν δηµοσιογρά-
φος και δούλευα στην τηλεόραση, 
σήµερα δηλώνω αγρότισσα. Εντάξει, 
δεν κλαδεύω εγώ η ίδια τις ελιές, ό-
µως αυτή είναι η δουλειά µου. Παρά-
γω ελαιόλαδο. Ένα εξαιρετικά παρ-
θένο ελαιόλαδο, για το οποίο ένιωσα 
πολύ υπερήφανη λίγο καιρό πριν, 
όταν κατέκτησε το χρυσό βραβείο 
γεύσης στον διεθνή διαγωνισµό της 
Νέας Υόρκης.
Το My Precious Olive Tree έχει ιδιαί-
τερο χαρακτήρα, άριστα οργανολη-
πτικά χαρακτηριστικά, διακριτικά 
αρώµατα και ισορροπία των αι-
σθήσεων πικρού και πικάντικου. 
Έχει πολλά προβλήµατα όποιος 
προσπαθεί να στήσει ε-
πιχείρηση στην Ελλάδα 
του 2017. Γραφειοκρατία, 
καθυστερήσεις, έλλειψη 
πόρων, υψηλή φορο-
λογία, και απολύτως 
καµία συν τονισµένη 
πρ ο σπάθεια από το 
κράτος ώστε το ελλη-
νικό ελαιόλαδο συνολι-
κά (και όχι µεµονωµένα 

το ελαιόλαδο κάποιου παραγωγού), 
να είναι ένα ισχυρό brand name.
Όµως, τα ελληνικά προϊόντα µπο-
ρούν να κατακτήσουν τον κόσµο, για 
δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, γιατί 
ο τόπος αυτός είναι ευλογηµένος και 
παράγει προϊόντα εξαιρετικής ποιότη-
τας και γεύσης, και δεύτερον, γιατί οι 
Έλληνες επιχειρηµατίες έχουν πείσµα, 
ισχυρή θέληση, καλή αισθητική και 
είναι “εκπαιδευµένοι” στις δυσκολίες. 
Πάντα λέω πως, ό,τι κάνεις, κάν’ το µε 
πάθος και µη φοβάσαι τα λάθη. Λάθη 
δεν κάνουν αυτοί που δεν κάνουν τί-

ποτα. Και... τόλµησε!
Εγώ τόλµησα! ∆ηµιούργησα µε 
πολλή αγάπη το My Precious Olive 
Tree, ένα πρόγραµµα υιοθεσίας ε-
λιάς, γιατί οραµατίστηκα να µοιρα-
στώ µε ανθρώπους από κάθε γω-

νιά του πλανήτη το θησαυρό 
που κληρονόµησα από τον 
παππού µου, την ελιά και το 
εξαιρετικό ελαιόλαδο που 

µας προσφέρει! Και εύχο-
µαι να έρθει η µέρα που θα 
πω ότι τα κατάφερα!» ♥
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∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΜΠΟΤΗΣ
Οινοποιείο Λευκαδίτικη Γη

«Η Λευκάδα είναι γνωστή για τις πανέµορφες παραλίες 
και τα µοναδικά χρώµατα του Ιονίου. Είναι όµως και κάτι 
άλλο. Ένα µεγάλο και γόνιµο νησί µε αξιόλογα προϊόντα 
και ιστορία. Είµαι παιδί της υπαίθρου που µεγάλωσα στα 
χωράφια βοηθώντας στην καλλιέργεια της ελιάς και του 
αµπελιού από όπου προέρχονταν και τα µοναδικά εισοδή-
µατα της οικογένειας.
Η περιέργεια για την οινοποίηση και την καλλιέργεια του 
αµπελιού µε οδήγησε σε σπουδές οινολογίας και αφού ερ-
γάστηκα σε µικρά και µεγάλα οινοποιεία για µερικά χρόνια 
γύρισα στη Λευκάδα και ασχολήθηκα µε τις τοπικές ποικι-
λίες Βραδέα και Βερτζαµί. Είµαστε ένα µικρό οινοποιείο µε 
παραγωγή γύρω στις 110.000 φιάλες.
Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να βρισκόµαστε σε συνεχή ε-
γρήγορση. Το πρωί συνήθως ξεκινάει µε τις δουλειές του 
αµπελιού. Προσπαθώ να βρω αφορµές για να βρίσκοµαι 
όσες περισσότερες ώρες στον αµπελώνα, αυτό είναι που 
µου γεµίζει τις µπαταρίες. Το βλέπεις να αλλάζει µέρα µε 
τη µέρα. Μας δίνει αγωνίες και χαρές. Μετά οι δουλειές 
του οινοποιείου, ο προγραµµατισµός των εµφιαλώσεων, η 
επαφή µε τους πελάτες.
∆ύσκολη δουλειά αλλά υπέροχη. Έχει τις δυσκολίες όπως 
όλες οι δουλειές στις µέρες µας, µε την υψηλή φορολογία 
να µας βαραίνει τα πόδια, αλλά έχει και πολλές προκλή-
σεις και ευκαιρίες. Είναι µια εποχή που η αγορά ψάχνει τη 
διαφορετικότητα και οι µοναδικές ποικιλίες που έχουµε 
στο νησί ταιριάζουν γάντι στις σηµερινές απαιτήσεις. Αυτή 
είναι και η δύναµη πολλών άλλων ελληνικών προϊόντων. 
Είναι το όπλο τους για να µπορέσουν να έχουν µια θέση 
στη διεθνή αγορά. Το Βερτζαµί µάς δίνει ιδιαίτερα κρασιά 
µε µέτριο σώµα και αρώµατα κόκκινων φρούτων κεράσι, 
βατόµουρο, τριαντάφυλλο. Η Βραδέα δίνει πολύπλοκα 
κρασιά µε γεµάτο σώµα και αρώµατα εσπεριδοειδών.
Στόχος µας είναι µια µικρή αύξηση της παραγωγής χωρίς 
όµως να αλλάξουµε το χαρακτήρα του οινοποιείου και τον 
τρόπο ζωής µας.
Σεβόµαστε τη φύση και κοιτάζουµε µπροστά». ♥

ΘΟ∆ΩΡΗΣ 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Kontogiannis Family, κρασί, λάδι, σταφίδα, 
πετιµέζι

«Από τότε που θυµάµαι τον εαυτό µου, η οικογέ-
νειά µας ήταν άρρηκτα συνδεδεµένη µε τα αµπέλια, 
τις σταφίδες και το ελαιόλαδο. Oι σπουδές µου στο 
χώρο της επιστήµης των τροφίµων προέκυψαν σαν 
φυσική εξέλιξη. Tο 1999 ξεκινήσαµε τη βιολογική 
καλλιέργεια, το 2007 αρχίσαµε να εφαρµόζουµε βιο-
δυναµικές πρακτικές, σήµερα έχουµε καθετοποιήσει 
την παραγωγή µας σε µεγάλο βαθµό και είµαστε πα-
ρόντες από τη στιγµή της γέννησης του σταφυλιού 

µέχρι να γίνει σταφίδα ή πετιµέζι ή κρασί. 
Οι συνάδελφοι του εξωτερικού έχουν άπλετο χρόνο 
να αφοσιωθούν στο προϊόν τους και πώς θα το κάνουν 
καλύτερο. Εδώ ο χρόνος σπαταλιέται στην αντιµετώ-
πιση του συνεχώς µεταβαλλόµενου οικονοµικού πε-
ριβάλλοντος. Οι παράγοντες που σου κάνουν τη ζωή 
δύσκολη είναι πολλοί και παντού! Εµείς είµαστε ροµα-
ντικοί και ερµηνεύουµε τα κωλύµατα σαν ευκαιρίες για 
να γίνουµε καλύτεροι. Θα συµβούλευα κάποιον που 
θέλει να ασχοληθεί µε την παραγωγή τροφίµων, αρχι-
κά να σέβεται και να αγαπά αυτό που κάνει. Να σέβεται 
τους ανθρώπους που θα γευτούν το προϊόν του, αλλά 
και τη φύση που µας δίνει τους καρπούς της.
Η εµπλοκή µε την πρωτογενή παραγωγή τροφίµων 
είναι ευλογία. Κάθε χρονιά νιώθεις δηµιουργός βλέ-
ποντας τα αποτελέσµατα της προσπάθειάς σου και 

του αγώνα που κάνει το αµπέλι και η ελιά για να σε 
βγάλουν ασπροπρόσωπο!
Η τεχνολογική εξέλιξη είναι αρκετά δυναµική αλλά 
και η παράδοση κρύβει σοφία. Η προσέγγισή µας 
είναι µια διαρκής εξέλιξη, που λαµβάνει ερεθίσµατα 
από την παράδοση.
Η Ελλάδα έχει προϊόντα για τα οποία είναι διάσηµη 
διεθνώς και τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί. 
Εξάγουµε σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες και νιώθουµε 
ιδιαίτερα περήφανοι! Μας εντυπωσιάζει το γεγονός 
ότι οι ξένοι, εάν βρεθούν στην Κόρινθο, θέλουν να 
µας γνωρίσουν και να µάθουν περισσότερα για τον 
τόπο που µεγαλώνουν τα προϊόντα που αγαπούν.
Έχει µια έκφραση ο πατέρας µου, που χαρακτηρίζει 
όµως κι εµένα: “∆εν υπάρχει τίποτε αδύνατο, γι’ αυ-
τόν που θα προσπαθήσει”». ♥
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΡΗΣ 
Μπίρα ΝΗΣΟΣ

«Μετά από εµπειρία 25 χρόνια ως διευθυντής, µέτοχος και δηµιουργός εταιρειών στο χώρο της ∆ιαφήµισης, του 
Marketing και της Επικοινωνίας, µε σηµαντικά έργα στα παραπάνω αντικείµενα σε Ελλάδα, Ευρώπη, Μέση Ανατολή 
και Αφρική, ήθελα ένα νέο νόηµα στη ζωή µου, ένα καινούργιο πάθος. Τότε ήρθε στη ζωή µου η Μάγια και η σχέση µου 
µαζί της εξελίχθηκε σε σχέση και µε το νησί της, την Τήνο, µου µετέδωσε την αγάπη της για τον τόπο. Η ιδέα ήταν να 
φτιάξουµε µια κορυφαίας ποιότητας νησιώτικη µπίρα που θα συµπληρώνει τη γαστρονοµία των ελληνικών νησιών 
και θα αποτελεί πρότυπο περιφερειακής παραγωγικής επένδυσης σε µια περίοδο σοβαρής οικονοµικής δυσπραγίας. 
Μην ξεχνάµε πως το να έχεις σήµερα στην Ελλάδα επιχείρηση είναι σαν να ζεις σε στίβο µάχης. Όλο και περισσότε-
ρα, µεγαλύτερα και συνθετότερα εµπόδια. Η Ελλάδα του 2017 αφαιρεί αξία –ενώ οφείλει να προσθέτει– από κάθε 
παραγωγική και δηµιουργική δραστηριότητα που διεξάγεται στο έδαφός της. Πιστεύω πως οι νέοι σήµερα πρέπει 
να δουν την έννοια “ελληνικό προϊόν” διασταλτικά, όχι περιοριστικά, και να βοηθήσουν την κοινωνία να ξεφύγει από 
το λήθαργο της νοσταλγίας του παρελθόντος, της αγκύλωσης στην “παράδοση” και της “λατρείας των προγόνων”. 
Η παράδοση δεν πρέπει να είναι δέσµευση αλλά πηγή έµπνευσης για µεγαλύτερη διαφοροποίηση και υψηλότερη 
ποιότητα. Σήµερα τα αξιόλογα προϊόντα έχουν ονοµατεπώνυµο, δεν είναι ανώνυµα. 
Οι µπίρες ΝΗΣΟΣ είναι µικρής παραγωγής από κορυφαίες πρώτες ύλες, ζυθοποιούνται µε αργή, παραδοσιακή, από-
λυτα φυσική διαδικασία που διαρκεί ένα µήνα. Έχουν πλούσια γεύση, άρωµα και σώµα, προσφέρονται απαστερίω-
τες, “ζωντανές” και φρέσκιες, δεν περιέχουν συντηρητικά. ∆ιαθέτουµε τη ΝΗΣΟΣ Pilsner, την πρώτη και µοναδική 
ελληνική µπίρα που διακρίθηκε ανάµεσα σε 1.613 µπίρες από 42 χώρες µε το ασηµένιο βραβείο European Beer Star 
–το µεγαλύτερο διαγωνισµό του είδους–, τη ΝΗΣΟΣ Βιολογική και την 7 Μποφόρ, την πρώτη και µοναδική µαύρη 
Pilsner στην Ελλάδα µε 7% αλκοόλ. Όλες ζυθοποιούνται και εµφιαλώνονται 100% στην Τήνο. Κάνουµε εξαγωγές σε 
Αυστραλία, Κύπρο, Ηνωµένο Βασίλειο.
Έχω σαν µότο ζωής πως είµαστε ό,τι παράγουµε. (Όχι ό,τι καταναλώνουµε)». ♥

ΤΑ ΠΑΡΑ∆ΟΞΑ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

Ακούγεται φυσιολογικό 
που η Ελλάδα το 2016 
εισήγαγε καφέ αξίας 62 
εκατ. ευρώ από τη Βρα-
ζιλία. Όµως, να εισά-
γουµε και κατεψυγµένα 
ψάρια €453.199 από το 
Οµάν; Με αυτά και µε 
άλλα, τον περασµένο 
χρόνο το έλλειµµα του 
εµπορικού ισοζυγίου 
της χώρας αυξήθηκε 
κατά 4,8%, καθώς η 
αύξηση των εισαγωγών 
(σε προϊόντα και υπηρε-
σίες) ήταν µεγαλύτερη 
από εκείνης των εξα-
γωγών. Πάµε να δούµε 
µερικά χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα, τα 
οποία δεν αποτελούν 
ούτε τις µεγαλύτερες 
ούτε τις χαµηλότερες 
εισαγωγές εξαγωγές. 

Εισαγωγές 
Το 2016, µεταξύ άλλων, 
εισάγαµε κρέατα βοοει-
δών από τη Γαλλία αξίας 
170 εκατ., κρέατα χοι-
ροειδών από τις Κάτω 
Χώρες 194 εκατ., καθώς 
και άλλα 84 εκατ. από 
τη Γερµανία. Επίσης: 
λαχανικά €414.000 
από την ΠΓ∆Μ, ζάχαρη 
€2.188.405 από την 
Αλγερία, εσπεριδοει-
δή €3.952.687 από τη 
Νότια Αφρική, µπίρα 
βύνης €3.366.164 από 
το Μεξικό, µπανάνες 
€2.729.233 από τη Γου-
ατεµάλα, φαγόπυρο 
€171.139 από το Περού. 

Εξαγωγές 
Τα κυριότερα αγροτικά 
προϊόντα που εξάγει 
η Ελλάδα είναι το 
ελαιόλαδο, οι ελιές, 
η φέτα, τα ροδάκινα 
(κοµπόστες), οι τσιπού-
ρες και τα λαβράκια, 
τα πορτοκάλια, το 
σιτάρι, τα σταφύλια και 
τα ακτινίδια. Εξάγου-
µε, όµως, και πολλά 
ακόµα αγαθά, όπως: 
Μέλι φυσικό στις Κάτω 
Χώρες αξίας €69.417. 
Εσπεριδοειδή αξίας 
€35.591.603 στη Γερ-
µανία. Ρύζι €3.468.874 
στην Ιταλία. Ελαιόλαδο 
αξίας €6.884.322 στη 
Βρετανία. Γλυκά του 
κουταλιού και µαρ-
µελάδες €2.528.500 
στις ΗΠΑ. -Μήλα, 
αχλάδια και κυδώνια 
€25.484 στη Νιγηρία. 
Σοκολάτα €25.824 στη 
Μαδαγασκάρη. Παγωτά 
€272.408 στον Καναδά. 
Φράουλες €2.362.611 
στην Ινδία. Τυριά και 
πηγµένο γάλα €154.383 
στην Κίνα.   
Όλα τα στοιχεία αναλυ-
τικά βρίσκονται στην 
ιστοσελίδα της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής 
(www.statistics.gr) A
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οι κυκλαδεσ
Delicious Milos και Tinos Food Paths,  

εδώ χτυπάει η καρδιά της ελληνικής γαστρονομίας 
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ
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Μ
ια χούφτα νησάκια, σπαρμένα μέσα στο 
απέραντο γαλάζιο του Αρχιπελάγους. 
Η ομορφιά του κυκλαδίτικου καλο-
καιριού, οι τρυφεροί νησιώτες, 
τα ταβερνάκια στο κύμα, τα 
μποστάνια, τα φρούτα που 

κλέψαμε και το τυρί που μας φίλεψε ένας παππούς 
που μας βρήκε θεονήστικους κάτω από τον καυτό ή-
λιο. Η γενιά μου αναγόρευσε τα μικρά και μεγάλα νησιά 
του Αρχιπελάγους σαν τον απόλυτο προορισμό κάθε παρέας 
κάτω των 30 που ήθελε να ζήσει τον μύθο της. Πριν από εμάς 
οι «ξένοι». Ο τουρισμός της Ελλάδας από εκεί ξεκίνησε. Με όλα τα 
γνωστά επακόλουθα... Της «νέας» εποχής, του ξαφνικού πλούτου, 
της αλλοίωσης, της εγκατάλειψης κάθε πρωτογενούς παραγωγής, του 
ξενόφερτου φαγητού. Κι όμως οι Κυκλαδίτες –που στις μπουνάτσες ταξι-
δεύουν στον κόσμο και δέχονται μείξεις και επιρροές ενώ στις κακοκαιρίες 
σκύβουν πάνω από την αξιοπρέπεια της αυτάρκειας– έχουν ισχυρά μέσα τους τα 
στοιχεία του πολιτισμού τους. Κρατούν το μέτρο και την ισορροπία, διατηρούν την 
ελληνικότητά τους και μαθημένοι στα δύσκολα σήμερα επανεπιχειρούν. Γυρνώντας 
πίσω, ενώ βλέπουν μπροστά. Προτάσσοντας και πάλι την αυθεντικότητα σαν μοναδικό πι-
στοποιητικό αξίας. Την αρχή την έκαναν τα πιο τουριστικά νησιά. Το Έτος Γαστρονομίας 
Σαντορίνης το 2013, η Μύκονος και η Κοπανιστή της, το Syros Greatings, το Tinos 
Food Paths. Δείχνουν και πάλι στον έκθαμβο τουρίστα την κυκλαδίτικη εμπειρία. 
Ισχυρό της κομμάτι η γαστρονομία που περιλαμβάνει παράδοση, δουλειά, πα-
ραγωγή, διατροφή. Και κάνουν δουλειά και προς τα μέσα, επαναφέροντας 
τους ανθρώπους σε δοκιμασμένα μοντέλα διαβίωσης αλλά και προς τα 
έξω προτείνοντας στο σημερινό ψαγμένο ταξιδιώτη κι όχι πια «τουρί-
στα» μια ολιστική εμπειρία κι ένα μοντέλο σύγχρονου τουρισμού 
εξαιρετικά γοητευτικό. Πολύ πρόσφατα πήγα σε δυο γιορτές 
γαστρονομίας σε ισάριθμα νησιά κι ένιωσα ξανά συγκίνηση. 
Και γύρισα γεμάτη χαρά, ομορφιά κι ελπίδα. Σας παραθέτω 
εικόνες... 

Μήλος 
ακοΜα αφθαρτή και 
παντα πεντανοςτιΜή
Μας κάλεσε η Delicious Milos, μια σύμπραξη νέων ανθρώπων, που 
με μόνη την ιδιωτική τους πρωτοβουλία θέλησαν να προωθήσουν τη 
γαστρονομία του νησιού τους. Ο Βασίλης Παπικινός και η Ειρήνη Ψαθά επι-
χειρούν στο χώρο της εστίασης αλλά από την αγάπη για το νησί  τους θέλουν να 
μας δείξουν όλες του τις ομορφιές. Έτσι, στα τέλη της άνοιξης γυρίσαμε σε θάλασ-
σες και σε βουνά, μπήκαμε σε σπίτια, πήγαμε σε τυροκομεία, περπατήσαμε στο Κλή-
μα και ανοίξαμε τις πόρτες από τα «σύρματα», τα πολύχρωμα σπιτάκια των ψαράδων.  
 
Η Μήλος έχει τη δική της κτηνοτροφία και φτιάχνει υπέροχα τυριά, έχει αμπέλια και 
φτιάχνει κρασί και ρακή από δικές της παλιές ποικιλίες, έχει ψάρια και θαλασσινά, 
φρούτα και μαναβικά, όσπρια αλλά και σιτηρά. Γευτήκαμε τα ντόπια τυριά –μα-
νούρα, μυζήθρα, τουλουμοτύρι, μελίχλωρο, ξερό μηλέικο–, θαυμάσαμε τα 
υπόσκαφα κελάρια στο τυροκομείο του Χαραλαμπάκη και φάγαμε ζεστό, 
μόλις φτιαγμένο τυρί στο τυροκομείο του Γιώργου Ψαθά, πατέρα της 
Ειρήνης πάνω στον Χάλακα, τοπίο μοναδικής ομορφιάς. Με όλη την 
οικογένεια Ψαθά πήγαμε στην ταβέρνα τους Ω Χαμός! στον Αδά-
μαντα και φάγαμε σκοτυροκολόκυθα (τυρί με κολοκύθια στο 
τηγάνι, υπέροχα) και χοιρινό με πετιμέζι, ήπιαμε καλό κρασί 
στο μοναδικό οινοποιείο του Κωνσταντάκη (Μάλλη) λίγο 
έξω από τα Πολλώνια, απολαύσαμε κακαβιά περίφημη, 
σουπιές με δεντρολίβανο μέχρι και κολιτσιάνους 
(κουλούδια της θάλασσας) στο Αρμενάκι του συ-
μπαθέστατου Αντώνη Μαυρογένη στα Πολλώνια.  
 
Στην Πλάκα πάλι, την πρωτεύουσα του νησιού, φά-
γαμε στης Αρχοντούλας ένα απίστευτο πιάτο με πορίχια 
(τρυφερά βλαστάρια βρούβας) μαζί με κουκιά, τον ωραιότερο 
κόκορα με λαζάνια και ξερό μηλέικο τυρί αλλά και κατσικάκι με 
αγκινάρες και κόκκινη σάλτσα. Ένα άλλο βράδυ στον Αλευρόμυλο 
του Βασίλη Παπικινού, που πήρε τον παλιό οικογενειακό πετρόμυλο και 
τον μετέτρεψε σε καταπληκτική νησιώτικη ταβέρνα με τα όλα της, μάθαμε 
τα άπαντα για τα περίφημα πιταράκια του νησιού από ντόπιες νοικοκυρές 
και φάγαμε σκορδολάζανα, ψωμάκια με μπελτέ σπιτικό, κατσικάκι με πατάτες 
και ντομάτα στο φούρνο, σκέτο λουκούμι. Στο ξενοδοχείο Γαλήνη απολαύσαμε 
αυθεντικό μηλέικο πρωινό με χίλια δυο καλούδια-πιταράκια, τυριά, στραπατσάδα, 
γλυκά, μελετίνια, πλακόπιτες και γλυκό κουφέτο και λίγο πριν φύγουμε πήγαμε και στο 
πανέμορφο, βγαλμένο από άλλη εποχή μεζεδοπωλείο-καφενείο του Γιώργου Νίνου στον 
Τριοβάσαλο για πεντανόστιμους μεζέδες και τσίπουρα. Αποχαιρετήσαμε το νησί και 
τις ομορφιές του και κυρίως τους εξαιρετικούς του ανθρώπους με τη σιγουριά πως 
αν η φετινή πρώτη τους εκδήλωση ήταν τόσο μεστή κι οργανωμένη, αυτές που 
μέλλονται θα είναι ακόμη ωραιότερες.

τήνος
ή γαςτρονοΜια 

τής ςυγκινήςής
Το 3ο Tinos Food Paths διοργανώθηκε γύρω στα μέσα 

του Μάη και συγκέντρωσε περισσότερο κόσμο από 
κάθε άλλη φορά. Είναι ξακουστή αυτή η γιορτή που 

ναι μεν δηλώνεται γαστρονομική αλλά επί της 
ουσίας είναι μια γιορτή της παράδοσης, της 

συνεργατικότητας, της εξέλιξης, της ζωής 
της ίδιας. Το πρώτο καλό του Tinos Food 

Paths είναι ότι έχει σηκώσει όλο το 
νησί στο πόδι! Ξεκίνησε από μια 

μικρή ομάδα νέων, αλλά γρή-
γορα παρέσυρε ένθερμους 

εθελοντές. Οι καλεσμέ-
νοι είχαμε την αίσθηση 

πως σύσσωμο το νησί 
μας υποδέχτηκε, μας κοί-

μισε, μας τάισε, μας περπάτη-
σε στα στενά της πόλης και στα 

πανέμορφα χωριά, μας άνοιξε τα 
σπίτια του, μας έμαθε τη γαστρονομία 

αλλά και τη ζωή του τόπου. Στον Τριπότα-
μο, λίγο έξω από τη Χώρα, μαζευτήκαμε στο 

παλιό Δημοτικό Σχολείο, κλειστό για 25 χρόνια 
που το άνοιξαν για την εκδήλωση. Κάτσαμε στα 

θρανία και μάθαμε για τη διαδρομή της λούζας, αυτού 
του σπάνιου κυκλαδίτικου ντελικατέσεν που απαντάται 

με μικρές παραλλαγές σε όλα σχεδόν τα νησιά. Είχαν καλέ-
σει τη Σύρο, τη Μύκονο, την Άνδρο να μιλήσουν και για τις δικές 

τους λούζες. Κι ύστερα όλοι μαζί, περπατήσαμε για να φτάσουμε 
μέσα από ανηφοροκατηφόρες στα 4 κατώγια, ένα για κάθε νησί που 

συμμετείχε. Κατώγια μικρά, φωτισμένα με το φως των κεριών, και μέσα 
οι άνθρωποι να δοκιμάζουν σαν σε μετάληψη τον νόστιμο μεζέ. Κι ύστερα 

σε άλλη αυλή μαγείρεμα της λούζας από τον Βολιώτη Γρηγόρη Χέλμη του 
Μεζέν, μια κίνηση για περαιτέρω εξέλιξη αλλά και σύμπραξη με κάθε γωνιά της 

Ελλάδας. Στο τέλος μαζευτήκαμε στο τρίστρατο του χωριού, με λαούτα και βιολιά.  

Την άλλη μέρα, αφού χόρτασε το μάτι μας μικρές αγροικίες, χωριά, πεζούλες και όλες 
τις ομορφιές, μαζευτήκαμε στο σχολείο της χώρας για τα «τηγανιτζίδικα», παράδοση που 

κρατάει από τα παλιά. Τότε που το νησί κατέκλυζαν πλήθη πιστών για τη χάρη της Παναγίας, 
οι ταβέρνες δεν έφταναν και κάθε μαγαζί ή και σπίτι έβγαζε το τηγάνι έξω και μέσα στη λαδόκολ-

λα πρόσφερε μεζέδες. Εκεί ξεκίνησε την ομιλία του και ο παλιός καθολικός παπα-Μάρκος... «ένας 
παπάς συνήθως μιλάει για νηστείες κι όχι για γαστρονομίες». Για να συνεχίσει ξετυλίγοντας με τρόπο 
σχεδόν παραμυθένιο τη ζωή των Τηνιακών μέσα στους αιώνες. Δανείζομαι λοιπόν από τα λόγια του 
και σας μεταφέρω πως οι Τηνιακοί έχουν μικρό νησί γι’ αυτό και το μεγάλωσαν με σκάλες, ταράτσες, 

αναβαθμίδες που μεγαλώνουν τη συγκομιδή. Η ζωή στα χωράφια ήταν σκληρή, δουλειά πολλή και 
φαΐ πολύ γιατί εύκολα το... χώνευαν. Το χειμώνα έτρωγαν όσπρια, καρπούς, γλυκά με πετιμέζι, 

ξερά σύκα, κι όσο ο καιρός έφτιαχνε βάζανε μπρος τα μποστάνια. Η κτηνοτροφία, κι αυτή 
γερή, έδινε το κρέας και τα τυριά. Αυτά τα περίφημα τυριά όπως το πέτρωμα, το βολάκι, η 

γραβιέρα, το καρίκι, ένα σπάνιο τυρί που ωριμάζει μέσα στην κούφια κολοκύθα. Βοδινό 
και αρνί τρώγανε μόνο στις γιορτές, είχαν και πολλά περιστέρια. Κι ύστερα ήρθαν 

τα παιδάκια του Δημοτικού με τις δασκάλες τους και μας μοίρασαν μεζέδες μέσα 
στη λαδόκολλα δίνοντας σε όλους μας πέρασμα από τον παρελθόντα χρόνο 

στο μέλλον και τρομερή συγκίνηση. Να σας πω και για τον αποχαιρετισμό.  

Μας μάζεψαν σε μια αίθουσα της Υφαντικής Σχολής, μας πήραν τη-
λέφωνα και φωτογραφικές μηχανές «για να νιώσουμε με όλες μας τις 

αισθήσεις τους ήχους της γεύσης κι ύστερα να έχουμε αναμνήσεις». 
Μέσα στη σάλα με τους αργαλειούς να χτυπάνε αργά και ρυθ-

μικά υφαίνοντας το λινό, ακούσαμε τον ήχο από το πλάσιμο 
της ζύμης, το ξεκαθάρισμα των οσπρίων μέσα στο ταψί, 

τα χέρια που αργά καθαρίζουν την αγκινάρα και το 
λεμόνι που την τρίβει, τον ήχο του νερού που ε-

νώνεται με το αλάτι. Βγήκαμε όλοι σιωπηλοί, 
γεμάτοι συναίσθημα και μνήμες. Γεμάτοι ελ-

πίδα. Πως τούτο εδώ το παράδειγμα του 
Tinos Food Paths είναι μια νέα αρχή, 

είναι το τέλειο μονοπάτι που πρέπει 
να διαβούμε για να θυμηθούμε 

και να ξαναδείξουμε σε όλους 
τον ελληνικό πολιτισμό. 

Καλή αν τάμωση σ τον 
Αντώνη, τη Μαρκέλα, 

τον Άρη, την Αντωνία, τον 
παπα-Μάρκο, σε όλα τα παι-

διά μικρά και μεγάλα που μας 
χάρισαν αυτές τις στιγμές, για πά-

ντα χαραγμένες στη μνήμη. A
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Όλα είναι έτοιμα για το μακρύ αθηναϊκό καλοκαίρι στο ιστορικό 
εστιατόριο. Η ανοιχτή οροφή βάζει τα αστέρια στο κάδρο και οι 
διάπλατα ανοιγμένες πόρτες κάνουν τον όμορφο χώρο να μοιάζει 
φυσική προέκταση του μικρού πάρκου που βρίσκεται ακριβώς 
μπροστά του. Το βλέμμα ξεκινάει από τις πρασινάδες του μικρού 
κήπου στο βάθος του εστιατορίου και  φτάνει στην υπέροχη εικό-
να του εμβληματικού ξενοδοχείου Χίλτον μπροστά του. Εικόνες 
όμορφες μιας Αθήνας-μητρόπολης που συνδυάζονται με γεύσεις 
σύγχρονης ελληνικής κουζίνας. Από το μεσημέρι ανοιχτός ο  
Βασίλαινας, με όλα τα υπέροχα πιάτα του αλλά και με lunch menu 
που περιλαμβάνει 3 πιάτα, όλα τους ελαφριά, καλοκαιρινά και στην 
σούπερ τιμή των €22!  Έτοιμο, επιτέλους, είναι και το περίφημο  

μενού Βασίλαινας: 7 πιάτα που ξεκινούν με την κλασική πια ταρα-
μοσαλάτα και το μπακαλιάρο και φτάνουν μέχρι το καταπληκτικό 
ταρτάρ από γαρίδες Κοιλάδας, τα πεντάφρεσκα μπαρμπούνια 
σαβόρο, το εξαιρετικό μοσχαρίσιο διάφραγμα αλλά και τα γλυκά 
του pastry chef Χαράλαμπου Νάκα. Μεσημέρι ή βράδυ, για την 
ωραιότερη χωριάτικη σαλάτα της Αθήνας (πολύχρωμα ντοματίνια, 
αγγουράκια Κνωσσού, αγγούρι πίκλα, ψητές πιπεριές, ξύγαλο 
Σητείας και χαρουποπαξίμαδα) κι ένα ποτήρι μπίρα ή για ένα δείπνο 
με τα όλα του και κάποιο από τα κρασιά της ενημερωμένης κάβας, ο 
Βασίλαινας σε περιμένει για να σου χαρίσει τις πιο όμορφες στιγμές.
Βρασίδα 13, Χίλτον, 2107210501,  
www.vassilenas.gr, fb: Βασίλαινας Εστιατόριο

Βασίλαινας
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1. Τι είναι η Σιμπου-
κουκίρα;
Α. Τσακώνικο τυρί από 
το Λεωνίδιο 
Β. Σος σόγιας που 
συνοδεύει τα πιάτα 
tempura
Γ. Κινέζικη συνταγή 
με άνθος λωτού, κρέ-
ας περιστεριού και 
μάνγκο 
 
2. Το νούμπουλο 
είναι... 
Α. Αλλαντικό της 
Τήνου 
Β. Αλλαντικό της Κέρ-
κυρας 
Γ. Λουκάνικο από τα 
χωριά της Ηπείρου

3. Ποιο συστατικό 
που διαφοροποιεί τη 
γεύση τους περιέχει 
η συνταγή των χοι-
ρινών λουκάνικων 
που παρασκευάζο-
νται στην Τήνο; 
Α. Αποξηραμένο 
κρεμμύδι 
Β. Μαραθόσπορο 
Γ. Κύμινο 

4. Ο καβουρμάς 
είναι… 
Α. Κίτρινη σκόνη-
καρύκευμα με ελα-
φριά γεύση και ευερ-
γετικές για την υγεία 
ιδιότητες 
Β. Αλλαντικό που προ-
έρχεται από κρέας 
που έχει μαγειρευτεί 

σε σιγανή φωτιά 
Γ. Ακριβή σος από 
καβούρι 

5. Τα τελευταία 
χρόνια, η κουζίνα 
Nikkei έχει κάνει την 
εμφάνισή της στην 
αθηναϊκή σκηνή. 
Ποιων πολιτισμών 
μείξη αποτελεί;
Α. Της Ιαπωνίας και 
του Περού 
Β. Της Αργεντινής και 
της Κίνας 
Γ. Της Κίνας και του 
Θιβέτ 

6. Ποιο είναι το μο-
ναδικό μέρος στην 
Αθήνα όπου μπορείς 
να φας burger κρο-
κόδειλου;
Α. Big Kahuna
Β. King’s Point Burger 
Bar 
Γ. QBurgers

7. H Telegraph δημο-
σίευσε λίστα με τα 
καλύτερα ελληνικά 
πιάτα. Ποιο αγαπη-
μένο πιάτο όλων των 
Ελλήνων απουσίαζε; 
Α. Η ταραμοσαλάτα
Β. Το σουβλάκι 
Γ. Ο μουσακάς 

8. Πόσα εστιατόρια 
έχουμε στην Ελλά-
δα με τρία αστέρια 
Μισλέν; 
Α. Τρία

Β. Δύο 
Γ. Κανένα 

9. Η σκορδαλιά είναι 
εφεύρεση...
Α. Των αρχαίων Ελ-
λήνων 
Β. Της βασίλισσας 
Αμαλίας, που της άρε-
σε πολύ το σκόρδο
Γ. Των Τούρκων 

10. Τα ρεβίθια θεω-
ρούνται καλός σύμ-
μαχος απέναντι...
Α. Στην κατάθλιψη 
Β. Στην οστεοπόρωση 
Γ. Στη χαμηλή λίμπιντο 

11. Πότε πρέπει να 
αποφεύγεις το πρά-
σινο τσάι;
Α. Αν θέλεις να κοιμη-
θείς νωρίς
Β. Αν είσαι έγκυος
Γ. Αν προσπαθείς να 
χάσεις βάρος 

12. Ποια ζυμαρικά πε-
ριέχουν πατάτα;
Α. Τα Campanelle
Β. Τα Gnocci
Γ. Tα Orecchiette

13. Τι είναι τα τσά-
γαλα; 
Α. Τα χλωρά αμύγδαλα
Β. Τα ξεραμένα, λευκά 
στραγάλια 
Γ. Η πέτσα του κατσικί-
σιου γάλατος 

14. Το Upupa Epops, 

μπαρ στα Κ. Πετρά-
λωνα, τι σημαίνει;
Α. Όσα πάνε κι όσα 
έρθουν στα κολομβι-
άνικα
Β. Η επιστημονική 
ονομασία του τσαλα-
πετεινού
Γ. Βγαίνει από τα αρ-
χικά ονομάτων των 
ιδιοκτητών

15. Η πολύ δημοφι-
λής στις μέρες μας 
καρύδα είναι στην 
πραγματικότητα... 
Α. Καρπός 
Β. Λαχανικό 
Γ. Φρούτο 

16. Βao-buns, η και-
νούργια μόδα στα 
εστιατόρια. Τι είναι; 
Α. Ψωμάκια στον ατμό 
γεμιστά με λιχουδιές 
Β. Ιαπωνικό πιάτο με 
λεπτές φέτες κρέατος 
ή ψαριού που τις βυθί-
ζεις σε βραστό ζωμό
Γ. Μπουκίτσες κρέατος 
που ψήνονται επιτό-
που στο τραπέζι – οι 
Γιαπωνέζοι τις λένε 
«κορεάτικες» και ο 
υπόλοιπος κόσμος 
«γιαπωνέζικες»

17. Στο Chocotopia 
στη Στοά Νικολούδη 
δοκίμασε το εξής 
γλύκισμα. 
Α. Παγωτό μουστάρδα 
Β. Παγωτό φτιαγμένο 

σε «ψυχόμενο τηγάνι» 
Γ. Παγωτό Coca-Cola

18. Σε ποια γειτονιά 
του κέντρου της 
Αθήνας θα γευτείς 
μαμαδίσιο φαγητό 
στο «Μπουκιά και 
Συχώριο» του Ηλία 
Μαμαλάκη; 
Α. Στο Κολωνάκι. 
Β. Στο Σύνταγμα
Γ. Στα Πετράλωνα 

19. Τι είναι τα ιταλικά 
Zeppole; 
Α. Μικρές μπουκίτσες 
τηγανισμένης ζύμης 
Β. Αυγά τηγανισμένα 
σε χυμό λεμονιού 
Γ. Ένα γλυκό που θυ-
μίζει πολύ τα γαλλικά 
μακαρόν

20. Η παλαιότερη 
σωζόμενη συνταγή 
για μηλόπιτα χρονο-
λογείται στο 1390. Τι 
άλλο περιείχε εκτός 
από μήλα; 
Α. Σύκα, σταφίδες, 
αχλάδια
Β. Μέλι, καρύδια, αμύ-
γδαλα
Γ. Κεράσια, πιπέρι, 
κρασί 

21. Το θρυλικό Nixon 
της οδού Αγησιλάου 
έκλεισε βυθίζοντας 
στη θλίψη τους εκα-
τοντάδες θαμώνες 
του. Προσφάτως 
άνοιξε ξανά όμως... 
πού; 
Α. Στην οδό Αγησιλά-
ου, στο ίδιο μέρος
Β. Στην οδό Αγησιλά-
ου, λίγα νούμερα πιο 
κάτω
Γ. Στη Σκουφά 

22. Φέτος το χειμώνα, 
πολλή συζήτηση έγι-
νε για το εστιατόριο 
Μισιρλού στο Χαλάν-
δρι και τον διάσημο 
–και κούκλο– ιδιο-
κτήτη της. Δεν είναι 
άλλος από τον…
Α. Αλέκο Συσσοβίτη 
Β. Μάριο Αθανασίου 
Γ. Αλέξη Γεωργούλη 

23. Παπαγάλοι φτε-
ρουγίζουν στην Ξε-
νοφώντος: στο έθνικ 
Los Loros θα βρεις 
φαγητό...
Α. Από τη Βενεζουέλα 
και την Κολομβία
Β. Από την Αργεντινή 
και το Μεξικό 
Γ. Από την Χιλή και το 
Περού 

24. Από πού πήρε το 
όνομά του το Grexico 
στο Σύνταγμα; 
Α. Greece-Mexico
Β. Greece-Ethnico
Γ. Greece-Exit 

25. Σε ποιο εστια-
τόριο τραγούδησε 
acapella η Liza 
Minelli;
Α. Στο G.B. Roof της 
Μεγάλης Βρετανίας
Β. Στο L’ Abreuvoir
Γ. Στο Ιντεάλ της Πανε-
πιστημίου που έχει πια 
κλείσει

26. Σε ποιο εστιατό-
ριο έφαγαν ο Τζορτζ 
Κλούνεϊ με την Αμάλ;
Α. Στο Galaxy του 
Χίλτον
Β. Ψαράκια στο Milos 
του Χίλτον
Γ. Στο Varoulko, κάτω 
στο Μικρολίμανο

Από 0 μέχρι 10 σωστές 

Ντρέπεσαι, ή θα έπρεπε… Αφού είσαι ο τελευταί-
ος από την παρέα που δεν ξέρει τι είναι το kale. 
Στο φαγητό σε απασχολεί μόνο πόσο τζατζίκι 
θα βάλεις στο πιτόγυρο και όταν το έτερον σου 
ήμισι σου σερβίρει όλο χαρά την αποδομημένη 
σπανακόπιτα εσύ ψάχνεις να βρεις τις γωνίες 
όπως στο ταψί της μάνας σου. Τόσες φωτογρα-
φίες φαγητών ανεβάζεις στο Ιnstagram, χάθηκε 
ο κόσμος να μάθεις και πώς το λένε αυτό που 
φωτογραφίζεις;

Από 10 έως 20 σωστές 

Πρόσφατα άρχισες να παρατηρείς τη διαφορά 
μεταξύ Μοσχοφίλερου και Μαλαγουζιάς και 
τόσα επεισόδια Master Chef έχουν αρχίσει να 
αποδίδουν: «Ακούς» το αλάτι στον ουρανίσκο και 
ορκίζεσαι με πάθος στις ευεργετικές ιδιότητες 
της κινόα. Εντάξει, δεν έχεις πάρει και πτυχίο με 
υπογραφές Λαζάρου και Σκαρμούτσου, αλλά σε 
γενικές γραμμές παρακολουθείς τα νέα trends 
και κάτι τις από παράδοση κατέχεις. Επόμενο 
task, σεμινάρια σομελιέ (οι παλιές ποικιλίες είναι 
το νέο trend) και είσαι έτοιμος να γράψεις μόνος 
σου το επόμενο Taste Voice! 

Από 20 έως 26 σωστές 

Ελένη Ψυχούλη, εσύ;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
1Α, 2Β, 3Β, 4Β, 5Α 6Α, 7Β, 8Γ, 9Α, 10Β, 11Α, 12Β, 
13Α, 14Β, 15Γ, 16Α, 17Β, 18Α, 19Α, 20Α, 21Γ, 22Γ, 
23Α, 24Α 25Β, 26Γ
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Άνοιξε ο καιρός και ονειρευόμαστε ταξιδάκια. Άλλοι φαντάζονται αμμουδιές αι-
γαιοπελαγίτικων νησιών και άλλοι εξωτικούς προορισμούς. Τα Fridays στη Μα-
ρίνα Φλοίσβου πάλι ονειρεύονται χρωματιστά σπιτάκια, σομπρέρο και τεκίλες. 
Μόνο που όταν τα Fridays κάνουν όνειρα εμείς παθαίνουμε… Mexiquila!

Τι είναι η Mexiquila; Είναι αυτό που θα σου συμβεί όταν μάθεις ότι τα Fridays αφι-
ερώνουν αυτό το καλοκαίρι στο Μεξικό, ετοιμάζοντας αυθεντικές μεξικάνικες 
προτάσεις για εσένα και τους amigos σου. Άκου πώς έχουν τα πράγματα… Ξεκι-
νάς με χειροποίητα, τραγανιστά tortilla chips -για vegetarians και μη- σε Naked 
ή Macho μορφή αντίστοιχα, με πικάντικο κιμά, σιγομαγειρεμένο με πιπεριές 
chipotle και tequila και συνοδεύονται με queso cheese και φρέσκο guacamole. 
Συνεχίζεις με τέσσερις διαφορετικές γεύσεις λαχταριστών Tacos: Chicken& 
Pepper Tacos, Chimichurri Pork με σιγομαγειρεμένο χοιρινό, Beef Brisket και 
Jalapeno Cream Brisket Tacos με αβοκάντο και κατσικίσιο τυρί (ουάο!). 
Τώρα, αν είσαι τύπος που αγαπάει τις πληθωρικές γεύσεις δοκίμασε τις αξεπέ-

ραστες Chicken Enchiladas με ζουμερό κοτόπουλο, λαχανικά και τυρί Colby ή το 
χειροποίητο Fried Burrito με πικάντικο μοσχαρίσιο κιμά και Spanish rice. Ή και τα 
δύο γιατί η ζωή είναι μικρή. Για το τέλος σου έχουμε το καλύτερο: μεξικάνικοι 
λουκουμάδες, πασπαλισμένοι με ζάχαρη και κανέλα ή αλλιώς… Churros για 
πάντα φίλοι μου!

Όμως ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς 
Mexico; Ακριβώς! Tequilaaaa! Και επειδή κανένας δεν φτιάχνει καλύτερη 
Μαργαρίτα από τα TGI Fridays, κάτσε στο bar με θέα τη μαρίνα και τα καραβά-
κια που λικνίζονται στο απαλό κύμα, και απόλαυσε μια Watermelon Margarita 
με καρπούζι και νέκταρ αγαύης. Ή μήπως προτιμάς μια Pink Chili Margarita με 
ροζ γκρέιπφρουτ και σιρόπι τσίλι; Και τι θα έλεγες για ένα El Burro με σπιτικό 
ginger και φρέσκο χυμό λεμονιού; Αφήνουμε την απόφαση σε εσένα και το 
sombrero σου… Απόλαυσέ τα όλα στο TGI Fridays του Φλοίσβου με την απί-
στευτη καλοκαιρινή θέα.

TGI
Fridays



Τ
ρέφεται αποκλειστικά με φρούτα και ωμά 
λαχανικά και δεν μαγειρεύει καθόλου την 
τροφή του. Κάθε 20 μέρες πηγαίνει στην 
κεντρική λαχαναγορά και γεμίζει όλο το 
αυτοκίνητο με δεκάδες καφάσια. Αγοράζει 

σε τιμή χονδρικής και καταναλώνει περίπου 40 κιλά 
φρούτων και λαχανικών τον μήνα. Στον κήπο του αυ-
τή την εποχή θα βρεις φράουλες. Και αβοκάντο. Έχει 
και μια συκιά. Τρώει όσα σύκα μπορεί. Τα υπόλοιπα τα 
κάνει μαρμελάδα και τη χαρίζει σε φίλους. Δεν τρώει 
ζάχαρη. Ούτε μέλι. Δεν τρώει κανένα ζωικό παράγω-
γο. Το κρέας δεν αντέχει καν να το μυρίσει. Δεν είμαι 
χορτοφάγος, πόσο μάλλον vegan ωμοφάγος. Όμως 
όσο συζητώ μαζί του, νιώθω μια ακαταμάχητη επιθυ-
μία να μασουλήσω καρότα.

Πώς αποφασίσατε να γίνετε ωμοφάγος; Πριν 12 
χρόνια έψαχνα ένα βιβλίο για τη γαλλική κουζίνα. 
Μου άρεσε πολύ τότε να μαγειρεύω, όλο στην κουζί-
να ήμουν. Πήγα σε έναν πάγκο με βιβλία, και το πρώτο 
που είδα ήταν το βιβλίο «Ωμή τροφή, αντί μαγειρεμέ-
νη» (Helmut Wandmaker, εκδ. Αλκυών). Το πρώτο που 
σκέφτηκα ήταν «τι βλακείες είναι αυτές!». Ξεφύλλισα 
το βιβλίο να δω τι λέει και έπεσα πάνω σε ένα κείμενο 
με τίτλο «Το ψωμί είναι παρασκεύασμα θανάτου». 
Τρελάθηκα. Έλεγε ότι το ψωμί είναι ο πιο συχνός λό-
γος για τις καούρες στο στομάχι. Και εγώ, εκείνη την 
εποχή, είχα πολλές καούρες και έτρωγα πάρα πολύ 
ψωμί. Από την επόμενη μέρα, έκοψα τα πάντα. Μέσα 
σε 1 μήνα έχασα 13 κιλά.

Τι ακριβώς περιλαμβάνει η διατροφή σας; Η δια-
τροφή μου αποτελείται καθημερινά από 75% φρούτα, 
20% λαχανικά και 5% ξηρούς καρπούς. Α! Και κάθε μέ-
ρα πίνω ένα ποτήρι κρασί, που το φτιάχνω μόνος μου. 

Ακολουθείτε την ωμοφαγία για λόγους υγείας ή 
για ιδεολογικούς; Κυρίως για λόγους υγείας. Σίγου-
ρα λυπάμαι κι αυτά τα ζωάκια τα μικρά, που τα σκοτώ-
νουμε για να τα φάμε. Το τι γίνεται στη φύση μεταξύ 
σαρκοφάγων είναι άλλο πράγμα. 

Περιγράψτε μας τι τρώτε μία συνηθισμένη μέρα. 
Το πρωί τρώω ένα είδος φρούτου. Ή δύο μήλα ή δυο-
τρεις μπανάνες ή σταφύλι ή καρπούζι ή πεπόνι (εξαρ-
τάται από την εποχή), αλλά πάντα τρώω ένα μόνο 
είδος, ποτέ ανακατεμένα. Ο λόγος είναι ότι το στομάχι 
χωνεύει πιο εύκολα έτσι, συνεπώς και η καρδιά κου-
ράζεται λιγότερο. Μετά, αν είμαι στο σπίτι, θα φάω το 
μεσημέρι σαλάτα. Ωμή σαλάτα που περιέχει μαρού-
λι, αγγούρι, ντομάτα, πολλές φορές αβοκάντο ή ό,τι 
άλλο είναι στην εποχή του. Ο σκοπός μου είναι να ρί-
χνω σωστή τροφή στο στομάχι μου για να τρέφονται 
σωστά τα κύτταρά μου. Έτσι ζούμε πολλά χρόνια και 
χωρίς αρρώστιες. 

Και το απόγευμα, το βράδυ, τι τρώτε; Το απόγευμα 
θα φάω αμύγδαλα ή φουντούκια και το βράδυ εδώ 
και 2-3 μήνες τρώω 7 καρύδια, γιατί διάφορες έρευ-
νες υποστηρίζουν ότι αυτή η ποσότητα κάνει καλό 
στην εγρήγορση του εγκεφάλου. Μαζί μπορεί να φάω 
και σταφίδα ή αποξηραμένο σύκο. 

Ποιος είναι ο λόγος που δεν μαγειρεύετε τίποτα; 
Ό,τι μαγειρεύεται πάνω από 50°C, είναι νεκρός χυλός, 
δηλαδή απλά έχει γεύση. Σε αυτή τη θερμοκρασία 
έχουν ήδη καταστραφεί πάρα πολλά θρεπτικά συ-
στατικά, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, βιταμίνες. 

Έχετε δει κάποια οφέλη ακολουθώντας αυτή τη 
διατροφή; Το πρώτο ήταν ότι έχασα κάποια κιλά και 
νιώθω πιο ευέλικτος, πιο άνετος. Δεν κουράζομαι 
εύκολα. Σταμάτησαν να πονάνε τα κόκαλά μου. Έχω 
διάθεση, κέφι, έγινα πιο ήρεμος. Κοιμάμαι καλύτερα, 
δεν αρρωσταίνω ποτέ. Η διατροφή είναι τα πάντα.  

Και η νοστιμιά; Όταν βλέπετε... αρνάκι στο φούρνο 
με πατάτες δεν το λιγουρεύεστε; Μέχρι και η μυρω-
διά με ενοχλεί πια. Η μυρωδιά του ψημένου κρέατος 
μου φέρνει ναυτία. 

Τι γνώμη έχετε για κάποιους vegan που πετούν 
μπογιές σε κρεοπωλεία; Δεν συμφωνώ ποτέ με τη 
βία. Αν κάποιος κάνει την αλλαγή, θα πρέπει να την 
καταλάβει, να πειστεί. Η αλλαγή δεν θα έρθει με το να 
πιέζεις εμένα να αλλάξω. Θα έρθει αλλάζοντας ο καθέ-
νας μόνος του. Απλά θέλει πειθαρχία και να αγαπάς τον 
εαυτό σου. Το κάνω 12 χρόνια. Δεν θα μπορούσα να 
μιλήσω, αν το έκανα για 2-3 χρόνια. Είμαι σίγουρος πια 
ότι η έλλειψη του κρέατος δεν μας κάνει τίποτα κακό.

Ο Μηνάς 
είνάί 

12 ΧΡονια
ωμοφαγος 

κάί είνάί 
κάλά 

κι εγώ που δεν είμαι, όση 
ώρα μιλάω μαζί του νιώθω 
μια ακαταμάχητη επιθυμία 
να μασουλήσω καρότα

Της Κατερίνας Βνατςίου  
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Μία στάση που αξίζει να κάνεις στο κέντρο της Αθήνας, αν θέλεις να γευτείς 
έναν ξεχωριστό καφέ ή απολαυστικά εδέσματα. Με την πρώτη ματιά αντιλαμ-
βάνεσαι ότι οι άνθρωποι έχουν πάθος με τον καφέ και σε κάθε φλυτζάνι που 
παρασκευάζουν βάζουν μέσα, εκτός από εκλεκτές ποικιλίες Arabica, όλη τους 
την αγάπη και το μεράκι. Ένα ζεστό χαμόγελο περιμένει κάθε πελάτη ενώ θετική 
έκπληξη αποτελούν οι χαμηλές τιμές.

 Τα Coffee Lab, όμως, έχουν την αρχή της ιστορίας τους αρκετά πίσω, στο 2009, 
με αφετηρία τη Χαλκίδα. Εμπνευστής τους ο Στέλιος Ρουμελιώτης, ο barista 
champion 2008-2009, ο οποίος έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και δημι-
ούργησε ένα αυθεντικό street concept του τρίτου κύματος του καφέ. Τα βασικά 
χαρακτηριστικά του οποίου αποτελούν τόσο η έμφαση στην προέλευση και 
στην ποιότητα της πρώτης ύλης, όσο και ο τρόπος προετοιμασίας και παρα- 
σκευής του ροφήματος. 
Σήμερα πια μπορούμε να πούμε ότι αν τα Coffee Lab ήταν άνθρωπος, θα ήταν 
σύγχρονος και δυναμικός, κυνηγός του διαφορετικού, εραστής και ερευνητής 
της ζωής. Και τα Coffee Lab, ακολουθώντας την παγκόσμια τάση, όντας ηγέτης, 

διαθέτουν περισσότερα από 45 καταστήματα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η 
μητρική εταιρεία διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις, όπου με υπερσύγχρονα 
μηχανήματα καβουρδίζονται με ιδιαίτερη φροντίδα τα μονοποικιλιακά χαρμά-
νια ανώτερης ποιότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση των baristi, 
οι οποίοι αποτελούν τον σημαντικότερο κρίκο της αλυσίδας. Στο εκπαιδευτικό 
κέντρο της εταιρίας, του οποίου την κύρια ευθύνη και εποπτεία έχει αναλάβει ο 
Στέλιος Ρουμελιώτης, εκπαιδεύονται οι υπάλληλοι και οι franchisees πριν ακόμα 
αναλάβουν κατάστημα. Παράλληλα, διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα σεμινάρια για την ανάπτυξη των εργαζομένων. 

 Πλέον τα Coffee Lab αποτελούν συνειδητή επιλογή των καταναλωτών, γιατί ε-
κεί μπορείς να συναντήσεις φίλους για ένα γρήγορο ή πιο αργό καφεδάκι, για να 
απολαύσεις έναν από τους τέσσερις μονοποικιλιακούς καφέδες ή να γευτείς μο-
ναδικά ξεχωριστά ροφήματα, σαν τη λαχταριστή του σοκολάτα. Ανακάλυψέ τα!

Ακαδημίας 62, 210 3647607 & 609, www.coffeelab.gr  

Coffee
 Lab

1 - 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 A.V. 37



Ο ΜΟΥΣΑΚΑΣ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Τα σουβλάκια έχουν γύρο σολοµό, τα burgers κροκόδειλο και ο βασιλιάς 

µουσακάς χωράει σε δυο φέτες ψωµί. Οι street food ιστορίες αυτής 
της πόλης µας ιντριγκάρουν µέχρι τελικής πτώσης.

Tης  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΝΑΤΣΙΟΥ - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Ο ΜΟΥΣΑΚΑΣ-ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
Μια φέτα χειροποίητου ζυµωτού ψωµιού. Στρουµπουλές πατάτες και µελιτζάνες ψη-

µένες στο φούρνο. Μια στρώση 100% µοσχαρίσιου κιµά και από πάνω πλούσια µπεσα-
µέλ. Σάντουιτς να λιώνεις... ∆εν είναι η πρώτη φορά που το Metropolis Sandwich µας 
κάνει να αναστενάζουµε. Στο όµορφο στέκι της οδού Βουλής θα βρεις από σάντουιτς 
µε rib eye steak µέχρι ψαρονέφρι και από σάντουιτς µε φιλεταρισµένο σολοµό (µαρι-
ναρισµένο για 3 µέρες) µέχρι κοτόπουλο µε γουακαµόλε-όλε! Πάντα µε τα καλύτερα 
προϊόντα ελλήνων παραγωγών, µε 15 διαφορετικά είδη ψωµιών για να διαλέξεις, µε 

γεύση που χτυπάει κόκκινο και σε κάνει να αναρωτιέσαι: πώς γίνεται ένα σάντουιτς να 
είναι τόσο νόστιµο; µïùìÜ÷ 9-11, ªàîôáçíá, 2103222122

38 A.V. 1 - 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017



Η ασιατική κουζίνα είναι από τις παντοτινά  αγαπημένες αυτής της πόλης. Ειδικά τώρα 
το καλοκαίρι, ποιος δεν έχει λαχτάρα για δροσερό sushi; Και πραγματικά μπορεί κα-
νείς να πει «όχι» σε ένα παραγεμισμένο μπολ με noodles; Για αυτό αγαπάμε τα Noodle 
Bar. Γιατί έχει master στην κουζίνα της νοτιανατολικής Ασίας και ποτέ δεν μας αφήνει 
παραπονεμένους, είτε θέλουμε να ταξιδέψουμε στα δρομάκια του Τόκιο, είτε να δοκι-
μάσουμε το street food της Μπανγκόγκ. Ποτέ πριν το ασιατικό φαγητό δεν ήταν τόσο 
ποιοτικό, νόστιμο αλλά και ταυτόχρονα τόσο προσιτό. Στον πλούσιο κατάλογό του θα 
βρεις περισσότερες από 150 (!) προτάσεις, όλες τους φανταστικές και μαγειρεμένες με 
τα πιο φρέσκα υλικά. Μπορείς να τις απολαύσεις σπίτι σου ή στα εστιατόρια Noodle Bar 
με την υπέροχη pop asian αισθητική και τις καταπράσινες αυλές. Εμείς δοκιμάσαμε και 
αγαπήσαμε τα noodles με κάσιους και γλυκιά σάλτσα τσίλι, τα αξεπέραστα Dragon Rolls 
(ρολά με γέμιση από χέλι, αγγούρι και αβοκάντο, σος χελιού και κόκκινο τομπίκο), τα Ebi 
Tempura (ρολά με εξωτερική επικάλυψη ρυζιού και γέμιση με γαρίδα tempura, φρέσκα 
κρεμμυδάκια και πικάντικη μαγιονέζα) και τα Rainbow με γέμιση από καβούρι. 
Tip: Υπάρχουν ακόμη πολλές vegan ή και raw vegan προτάσεις! Extra tip: Μπορείς να 
κάνεις την παραγγελία σου και online μέσα από το www.noodlebar.gr ή μέσω της εφαρ-
μογής Noodle Bar, διαθέσιμη για iOS και Android. 
Καταστήματα Noodle Bar: Σύνταγμα, Ζωγράφου, Π. Φάληρο, Γλυφάδα, Περιστέρι, 
Fb: NoodleBarGR, Instagram: noodlebargr

Noodle
 Bar
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ΕΝΑ ΓΥΡΟ ΣΟΛΟΜΟ ΑΠ’ ΟΛΑ
Είσαι στης Βουλής. Περπατάς και πεινάς. Σκέφτεσαι σουβλάκια, αλλά συγκρατιέσαι γιατί κά-
νεις δίαιτα. Και εκεί πάνω που βασανίζεσαι µε τις αµαρτωλές σου σκέψεις, τσουπ, ξεπετιέται 
µπροστά σου ένας γύρος! Ναι, αλλά τι γύρος; Σολοµού! Στη Σπιτική Κουζίνα τους η Κυριακή 
και η Ναυσικά βάζουν στη σούβλα κάθε µέρα φρέσκο, µαριναρισµένο φιλέτο σολοµού και µας 
αφήνουν µε το στόµα ανοιχτό. Το τυλιχτό (€3,80) χωράει µέσα σε µια κυπριακή πίτα µια γεν-
ναία µερίδα γύρο σολοµού µαζί µε µους γιαουρτιού, dressing λεµονιού και µαρούλι. Ουάου. 
µïùìÜ÷ 7, ªàîôáçíá, 2103255269

Η ΚΟΥΛΟΥΡΟΠΙΤΣΑ
∆ηλαδή πίτσα µε βάση από κουλούρι Θεσ-
σαλονίκης! Κι από πάνω αυγά, µπέικον, 
παντζαροκρέµα, τυρί φέτα ή και ό,τι άλλο 
βάλει ο αµαρτωλός νου του ανθρώπου. 
∆ηµιουργοί, ο περίφηµος µπλόγκερ Food 
Anarchist και κατά κόσµον µάγειρας ∆ηµή-
τρης Κοπαράνης µαζί µε τον ιδιοκτήτη των 
Estrella Θεσσαλονίκης και Estrella Αθήνας, 
Κώστα Καπετανάκη. Κι οι δυο τους µε διά-
θεση και κουλτούρα Cronut, µείξη δηλαδή 
ασύµβατων εκ πρώτης υλικών και ιδεών, 
που όµως µε µαγικό τρόπο δένουν στην ε-
κτέλεση και απογειώνουν τη γεύση! 

BURGER ΜΕ ΚΡΟΚΟ∆ΕΙΛΟ
Ψάθες παντού. Μια σανίδα σερφ. Μουσική σε τροπικούς ρυθµούς 
που ταιριάζει µε το «Μεγάλο Κύµα» ή αλλιώς The Big Kahuna, το 
νέο µπεργκεράδικο που συζητάει η πόλη. Σερβιτόρες, barman και 
σεφ φοράνε όλοι µπλουζάκια µε κοκοφοίνικες. Στα τραπέζια αφή-
νουν burger µε ροζ οµπρελίτσες. Η Χαβάη υπάρχει σε ένα στενάκι 
του Μεταξουργείου. Σε αυτό το τροπικό περιβάλλον θα δοκιµάσεις 
το πιο εξωτικά περίεργο burger που έχεις φάει στη ζωή σου. The 
Predator. Έτσι λέγεται και έχει κροκόδειλο. Ναι, κροκόδειλο. Για την 
ακρίβεια έχει patty από φιλέτο κροκόδειλου, chipotle mayo, ψητό 
ανανά µε chili, lime και κόλιανδρο, crispy onions και iceberg (€12). 
Πώς είναι; Μην τα ρωτάς! Απλά δοκίµασέ το... 
ªáìáíÝîï÷ 42, »åôáêïùòçåÝï, 2105244100

ΤΟ ΤΥΛΙΧΤΟ ΜΕ 
ΚΟΚΟΡΕΤΣΙ
Τώρα λογικά σκέφτεσαι 
ότι το σουβλάκι δεν µπορεί 
να γίνει πιο περίεργο. Ναι, 
καλά. Στο Κουκάκι υπάρχει 
εδώ και χρόνια (από το 
1993 συγκεκριµένα) ο Κα-
λύβας, ένα ψητοπωλείο 
γνωστό για τα νόστιµα 
σουβλάκια του, σε όλη 
την ευρύτερη περιοχή. 
Τίποτα το παράξενο µέχρι 
εδώ. Αλλά δεν είπα ακόµα 
την τελευταία µου λέξη. 
Τι θα έλεγες λοιπόν αν το 
τυλιχτό σου σουβλάκι είχε 
µέσα αντί για καλαµάκι 
και γύρο κοτόπουλο... κο-
κορέτσι; Ή κοντοσούβλι; 
Ή φρυγαδέλι; Ή καλαµάκι 
µοσχαρίσιο γάλακτος; Με 
€2 το παίρνεις στο χέρι και 
το... επεξεργάζεσαι περπα-
τώντας στον πεζόδροµο 
της Γ. Ολυµπίου, µε €2,20 
κάθεσαι και συµπληρώνεις 
το γεύµα σου µε τα διόλου 
αµελητέα ορεκτικά του 
καταστήµατος. 

¡. ÃìùíðÝïù 10, ºïùëÀëé, 2109231257 
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SELANA, ΕΟΣ 
ΣΑΜΟΥ, 
ΟΙΝΟΣ ΡΟΖΕ 
ΗΜΙΞΗΡΟΣ

Η τέλεια ισορροπία 
ανάµεσα στις απαλές 
νότες µπαχαρικών και 
τα καλοκαιρινά φρούτα 
είναι αυτό που κάνει το 
συγκεκριµένο κρασί τό-
σο ξεχωριστό. Φτιαγµέ-
νο µε την εµπειρία του 
ΕΟΣ Σάµου, συνοδεύει 
εξαιρετικά σαλάτες, 
ορεκτικά και ελαφριάς 
έντασης κυρίως πιάτα. 
°ðïìáàóôå ôï äòïóåòÞ óôïù÷ 
10-12®C. 

ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ 2016, 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΟΙΝΟΙ 
ΜΠΟΥΤΑΡΗ
Τα πειραµατικά κρασιά είναι 
σπάνια, διαφορετικά. Κάνουν 
ντεµπούτο πρώτα σε εκθέσεις 
οίνου για να κριθούν από το οινό-
φιλο κοινό, πριν γίνει το επίσηµο 
λανσάρισµά τους στην αγορά. Το 
Μοσχοφίλερο Μπουτάρη διακρί-
νεται για τη γευστική ισορροπία 
και τη µακρά του επίγευση, έχει 
αρώµατα εσπεριδοειδών, λεµο-
νιού και τριαντάφυλλου, είναι 
άκρως δροσερό και ταιριάζει µε 
λιπαρά ψάρια, ριζότα και λευκά 
κρέατα. 
¹äáîéëÜ õåòíïëòáóÝá óåòâéòÝóíáôï÷: 10-12®C.

SEMELI AETHERIA 2016, 
ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ, 

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΣΕΜΕΛΗ
Πολυβραβευµένο και υπέροχο. Από Μαλαγουζιά και 

Chardonnay, κέρδισε φέτος έξι µετάλλια σε παγκόσµι-
ους διαγωνισµούς οίνου. Χάρη στη Μαλαγουζιά, αναδί-
δει αρώµατα πράσινου µήλου, αχλαδιού, πιπεριάς και 
αρωµατικών βοτάνων, ενώ η άψογη γευστική ισορρο-

πία µαρτυρά την παρουσία του Chardonnay. Ταιριάζει µε 
πιάτα θαλασσινών, ριζότα και πράσινες σαλάτες. 

¹äáîéëÜ õåòíïëòáóÝá óåòâéòÝóíáôï÷: 8-10®C.

Το κρασί δεν έχει εποχή, εί-
ναι για όλες τις µέρες και ώ-

ρες, καλοκαίρια και χειµώ-
νες. Είναι όµως κάτι κρασιά 
(και τι κρασιά!) που ταιριά-

ζουν µε το θαλασσινό αερά-
κι και τις αθηναϊκές νύχτες. 

∆ιαλέξαµε αυτά που θα αγα-
πήσεις φέτος το καλοκαίρι.

ΤΟ QUINOA 
BURGER 
ΕΙΝΑΙ Ε∆Ω!

Aν προσέχεις τη διατροφή σου, 

σίγουρα θα ξέρεις για το Living 

Well Menu των TGI Fridays που 

σε βοηθάει να τρως καλά και να 

νιώθεις καλύτερα. Ξέρεις όµως 

το vegetarian Quinoa Burger µε σπιτικό µπι-

φτέκι από τρίχρωµη κινόα; Είναι καταπληκτι-

κό! Όπως και το Egg BLT µε αυγό και αβοκάντο 

ή η Loaded Sweet Potato. Τα βράδια, όπως 

πάντα, κυλάνε µε τις ασυναγώνιστες µαργα-

ρίτες στην µπάρα των Fridays... Πες «ναι» στη 

Spicy Pineapple Margarita και καλωσόρισε το 

πιο πικάντικο καλοκαίρι της ζωής σου!

3ΚΡΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ÆÃ ¶¥¿¼Ë¤¤Ã »°ª
Αυτή την εβδοµάδα φωτο-

γραφίζει ο Αθηναγόρας 
Κωστάκος. Ο εξαιρετικός 
σεφ, πολυβραβευµένος 

για την επίδρασή του 
πάνω στην εξέλιξη της 

ελληνικής κουζίνας, επι-
µελείται το µενού του Bill 
& Coo στη Μύκονο, ενώ 

µε την εταιρεία του Smart 
Spoon κάνει consulting σε 

πολλά γνωστά εστιατό-
ρια. Θα µπορούσε όµως 
να είναι και εξαιρετικός 

φωτογράφος µια και έχει 
ο ίδιος απαθανατίσει το 

πιάτο του «Γαύρος σε 
µαρινάδα από γλυκά µπα-
χαρικά –αστεροειδή γλυ-

κάνισο, κανέλα, γλυκιά 
πάπρικα–, µε κόλιαντρο 

και τσίλι», που µας άρεσε 
τόσο πολύ και το κάναµε 

εξώφυλλο.

Ήρθε επιτέλους η εποχή που συναντιόµαστε µε φίλους 
γύρω από ένα τραπέζι γεµάτο θαύµατα. Με ελληνικά 
αποστάγµατα και νόστιµα µεζεδάκια. Τα Καραµανλίδικα 
του Φάνη είναι το απόλυτο βασίλειο του µεζέ. Θα δοκι-
µάσεις υπέροχο καβουρµά, κεφτέ λουκάνικο, παστράµι 
µόσχου, ασυναγώνιστα παστουρµαδοπιτάκια, επιλεγ-
µένες ποικιλίες παλαιωµένων τυριών και αλλαντικών και 
χίλιους δυο ακόµα παραδοσιακούς καραµανλίδικους και 
πολίτικους µεζέδες που ετοιµάζονται µπροστά σου και 
σου σπάνε τη µύτη. Τα συνοδεύεις µε ελληνικά παλαιω-
µένα αποστάγµατα, ντόπιες ποικιλίες κρασιών, επιλεγ-
µένες ετικέτες της ελληνικής µικροζυθοποιίας και άµα 
θες τα αγοράζεις επιτόπου και για το σπίτι. Παστιρµατζί-
δικο: Ευριπίδου 41, Μεζετζίδικο: Σωκράτους 1& Ευριπίδου, 
www.karamanlidika.gr

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕΖΕ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ 
STREET FOOD ΣΤΟ... 
NJV ATHENS PLAZA

To Plaza Café του ξενοδοχείου Athens Plaza µε µοναδική 
θέα στην πλατεία Συντάγµατος, λειτουργεί από νωρίς 
το πρωί µέχρι αργά το βράδυ και είναι η τέλεια ιδέα για 
brunch, για ένα ελαφρύ µεσηµεριανό διάλειµµα ή για 
after office drinks. H επιλογή των Plaza Specials ολοκλη-
ρώνει το γεύµα σου µε house wine ή µε κάποια από τις 
εξαιρετικές ετικέτες κρασιών της πλούσιας κάβας του 
ξενοδοχείου. Αν όµως προτιµάς µπίρα, διάλεξε τις επι-
λογές Combo που προσφέρουν µία µπίρα µαζί µε κάθε 
κλασικό και αγαπηµένο πιάτο, όπως το περίφηµο club 
sandwich και το διάσηµο hamburger. Μη φύγεις χωρίς 
να δοκιµάσει κάποιο από τα υπέροχα γλυκά του Pastry 
Chef, ∆ιονύση Αλέρτα. 



ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΣΤΕΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Εσύ βρήκες το δικό σου;

Της Νατάσσας Καρυστινού

Φωτογραφίες: Χρήστος Κέδρας, Βαγγέλης Τάτσης

Καινούργια και παλιά αγαπηµένα, κοµψά εστιατόρια 
και πικάντικα street food, µεγάλα ξενοδοχεία και µικρά 
ταβερνάκια. Σε αυλές ή σε ταράτσες, στο κέντρο και στα

 προάστια, αυτή η πόλη έχει τα πάντα, έχει για όλους. 

Τα ξέρεις όλα; 
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Με ιρλανδέζικο αίμα να κυλάει στις φλέβες της 
(Wilbury είναι ένα μυθικό ζώο της Ιρλανδίας αλλά 
και ροκ συγκρότημα των late 80s), αυτή η αυθεντική 
gastropub έχει σίγουρα ταράξει τα νερά της Κηφι-
σιάς μια για πάντα. Θα βρεις ετικέτες από μικρές 
ελληνικές ζυθοποιίες, 2 draft μπίρες (εννοείται 
Guinness), handmade cocktails με ονόματα από τα 
τραγούδια των Travelling Wilbury, καραόκε τις Πα-
ρασκευές, συχνά live και ατελείωτο κέφι που ενώνει 
όλο το μαγαζί σε μια παρέα. Τις Κυριακές όμως θα 
πας και για το απίστευτο brunch (αρκεί μόνο να πού-
με ότι τα muffins, τα brioche και όλα τα είδη ψωμιών 
παρασκευάζονται και ψήνονται εδώ) και το παρα-
δοσιακό English Roast Beef (αμφότερα σερβίρονται 
μέχρι τις 18.00). Extra tip: Η όμορφη αυλή που πρα-
σινίζει μέρα με τη μέρα! 
Κηφισίας 240 (Εμπορικό Κέντρο Μελά), Κηφισιά,
 2108089454, Fb: The Wilbury

The 
Wilbury

Πρωτοπορία και αυθεντικότητα: το carpo Κολωνάκι ήρθε πρώτο και άλ-
λαξε για πάντα τον χάρτη των συγκεκριμένων προϊόντων στην Ελλάδα: οι 
ξηροί καρποί, τα αποξηραμένα φρούτα, η σοκολάτα, ο καφές και κάθε νέα 
έκπληξη αφυπνίζουν αισθήσεις, μας ταξιδεύουν, μας θρέφουν, αλλά ανά-
γονται και σε αντικείμενο υψηλής αισθητικής, ιδανικό για δώρο. 
Σε κάθε στιγμή της ζωής, ο ξηρός καρπός, τα αποξηραμένα φρούτα και το 
μέλι πρωταγωνιστούν στην καθημερινότητά μας. Τα carpo είναι, λοιπόν, 
η δική μας καθημερινότητα: η αναζήτηση των καλύτερων μικρών παρα-
γωγών, εκείνων που σέβονται τον καρπό, που εξασφαλίζουν για εμάς την 
καλύτερη ποιότητα. Είναι οι άνθρωποι που σας υποδέχονται, το χαμόγελο 
τους, η ζεστή ατμόσφαιρα που αισθάνεσαι σε κάθε κατάστημα, ανεξαρ-

τήτως χώρας ή πόλης, με το που περνάς το κατώφλι: η εμπειρία πέντε 
αισθήσεων που σε αγκαλιάζει και σε προσκαλεί, που σε υποδέχεται με μια 
σέσουλα στο χέρι. Με χαμόγελο στα μάτια. 
Brand new: Granola, χωρίς ζάχαρη, με ξηρούς καρπούς και σαν βάση το 
καλύτερο μέλι! Νόστιμη και θρεπτική, δημιουργεί το πιο υγιεινό και γευ-
στικό πρωινό που μπορείς να ονειρευτείς.  
www.carpoathens.com 
fb: carpo, carpolondon 
Instagram: carpoworld
Κανάρη 6, Κολωνάκι,  Δ. Βασιλείου 1, Ν. Ψυχικό, Γρ. Λαμπράκη 20, Γλυφάδα, 
Golden Hall, 16 Piccadilly, W1J 0DE, 5 Montpelier Str., Unit 4, Knightsbrid

carpo 
Μαγική εμπειρία 5 αισθήσεων!
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Το μεζεδοπωλείο που έλειπε από τον Χολαργό, ήρθε για να μείνει! Ένας 
ζεστός, οικείος χώρος με ξύλινες καρέκλες, πλακόστρωτο, φαναράκια 
και ξύλινα πατζούρια στους τοίχους, σε καλωσορίζει και σε κάνει να 
νιώθεις σαν να είσαι στην αυλή του σπιτιού σου! Εδώ θα φας παραδο-
σιακά πιάτα από όλη την Ελλάδα λιγάκι πειραγμένα, όπως φορμαέλα 
Αράχωβας με κρούστα δημητριακών και γλυκό του κουταλιού, μαστέ-
λο Χίου στη σχάρα, φωλιά πατάτας με τηγανητά αυγά, μπιφτεκάκια 
γαλοπούλας με κρέμα από αβοκάντο και δεν περιγράφω άλλο! Ζήτησε 
να σου πουν τα πιάτα ημέρας και ρίξε μια ματιά και στο μενού γιατί 
αλλάζει αρκετά συχνά. Κι αν είσαι πρωινός τύπος, να ξέρεις ότι ανοίγει 
από το πρωί με μερικές ενδιαφέρουσες προτάσεις πρωινών. 

Μεσογείων 180, Χολαργός, 2106564388, 
www.fysarmonika.gr, fb: Φυσαρμόνικα Μεζεδοποτείον 

Φυσαρμόνικα



Πώς μοιάζει η Αθήνα από ψηλά; Στο 
εστιατόριο Clair de Lune, στο Roof 
Garden που βρίσκεται στον 7ο όροφο 
του ξενοδοχείου Novotel Athens, η πόλη 
απλώνεται σαγηνευτική στα πόδια σου 
και η θέα σου κόβει την ανάσα. Από τον 
Παρθενώνα και τον Λυκαβηττό μέχρι τον 
Πειραιά, η Αθήνα είναι μαγική. Μέσα σε 
αυτή την παραμυθένια ατμόσφαιρα θα 
ζήσεις τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής 
σου απολαμβάνοντας πιάτα της μεσογει-
ακής κουζίνας ή πίνοντας ένα δροσιστικό 
cocktail κάτω από τα αστέρια. Δίπλα ακρι-

βώς στην πισίνα βρίσκεται και το Pool Bar 
(ανοιχτό από τις 09.00 έως τις 19.00) για 
χαλαρές στιγμές με καφέ, ποτό, snacks ή 
κάποιο ελαφρύ γεύμα. Κι αν λαχταρήσεις 
μια βουτιά τις ζεστές καλοκαιρινές μέρες, 
η είσοδος στην πισίνα έχει €20 (συμπε-
ριλαμβάνεται πετσέτα και ένας καφές ή 
αναψυκτικό/χυμός), €10 για παιδιά μέχρι 
12 ετών και εντελώς δωρεάν για τους 
πελάτες του ξενοδοχείου. 
Μιχαήλ Βόδα 4-6, 2108200700, 
www.novotelathens.gr
Δωρεάν παρκινγκ

Novotel
Athens 
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Φαντάσου μια ιδέα σαν αυτή: να δημιουργήσεις εξαιρετικής 
νοστιμιάς πιάτα που να είναι και απόλυτα υγιεινά. Ήταν το όραμα 
του σεφ Χρήστου Αθανασιάδη και του επιχειρηματία Δημήτρη 
Χριστοφορίδη. Και το πέτυχαν, δημιουργώντας τη φιλοσοφία 
nice n easy. Ταξίδεψαν σε όλη την Ελλάδα για να βρουν τα καλύ-
τερα προϊόντα, κατά κύριο λόγο βιολογικά. Έβαλαν στην κουζίνα 
όλο το μεράκι και όλη τη γνώση γύρω από την υγιεινή διατροφή. 
Βασισμένοι στην ιδέα του farm - to table και την πρακτική του fair 
trade (δίκαιο εμπόριο) προμηθεύονται το μεγαλύτερος μέρος 
των πρώτων υλών απευθείας από τους παραγωγούς, κρατώντας 
τις τιμές χαμηλά. Και απέκτησαν φανατικούς οπαδούς, που με 
μεγάλο ενδιαφέρον μελετούν το μενού, για να δουν τις θερμίδες 
του κάθε πιάτου, αν είναι vegan, αν είναι ελεύθερο από γλουτένη 
ή λακτόζη. Μετά το πρώτο κατάστημα στο Κολωνάκι ήρθε αυτό 

της Κηφισιάς και στη συνέχεια της Μυκόνου το οποίο από φέ-
τος γίνεται αποκλειστικά gluten free. Ακριβώς δίπλα του το νέο 
project  nice n easy - the tavern, μια ελληνική ταβέρνα με αυθεντι-
κές ελληνικές συνταγές μαγειρεμένες με τοπικά αγνά προϊόντα. 
Στην περιοχή του Καλαφάτη, το Nesaea με το λιτό κυκλαδίτικο 
στιλ και την υπέροχη θέα στο Αιγαίο προσφέρει εκλεπτυσμένη 
δημιουργική ελληνική κουζίνα, με εξαιρετικές πρώτες ύλες από 
τα ελληνικά νησιά. Στην οικογένεια των nice n easy στη Μύκονο 
έρχεται να προστεθεί ένα κόσμημα. Το SantAnna θα είναι ένας all 
day πολυχώρος διακοπών, που φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφο-
ράς σε όλο τον κόσμο. 
Κολωνάκι, Ομήρου 60 & Σκουφά, 2103617201 / Κηφισιά, Πα-
παδιαμάντη 7, 2108082014 / Μύκονος, Πλατεία Αλευκάνδρας, 
2289025421 

nice
 n

easy



Άνοιξε πριν λίγους μήνες και πολλοί είναι αυτοί που 
ορκίζονται πως φτιάχνει την καλύτερη πίτσα στην 
πόλη! Το όνομά του μεταφράζεται ως τρούλος ή 
θόλος, στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για 
τον παραδοσιακό χτιστό φούρνο που χρησιμο-
ποιούν στη Νάπολη για να ψήνουν τις θρυλικές 
τους πίτσες. Από εκεί έχει έρθει και ο φούρνος που 
πλέον ξεφουρνίζει κάθε μέρα στο Παγκράτι από τις 
19.00 και μετά (και Σαββατοκύριακα από τις 12.30 
έως τις 00.30) ναπολιτάνικες πίτσες, ζυμωμένες 
με αλεύρι από την Ιταλία. Αρχηγός στην κουζίνα 
είναι ο εξαιρετικός Ιταλός σεφ, Stefano Rossi, που 
μαγειρεύει καθημερινά τα πιο νόστιμα χειροποίητα 
ζυμαρικά που έχεις φάει στη ζωή σου (η αυθεντική 

καρμπονάρα του είναι απλά συγκλονιστική), σαλά-
τες-αριστουργήματα (δοκίμασε οπωσδήποτε τη 
σαλάτα burrata με μοτσαρέλαburratta, τραγανή 
pancetta, καραμελωμένα ντοματίνια και μαρμελάδα 
pepperoncino), ζουμερές ταλιάτες και όλα τα νόστι-
μα που περιμένεις από μία αυθεντική trattoria. Το 
Cupola όμως διαθέτει και ένα aperitivo bar όπου μπο-
ρείς να κάτσεις για ένα aperitivo cocktail ή για ένα 
ποτήρι καλό κρασί (θα βρεις πάνω από 40 ετικέτες 
ελληνικών και ιταλικών κρασιών). Στιλάτο, ευγενικό 
και απίστευτα νόστιμο, το ευχαριστούμε γιατί έφερε 
την αυθεντική όψη της ιταλικής κουζίνας στη ζωή 
μας. Ευφορίωνος 13, Παγκράτι, 2114117444,
www.cupola.gr, Fb: Cupola

Cupola

Από εκείνα τα μαγαζιά που πάντα επιστρέφεις, σαν 
να σε οδηγεί το διαχρονικό άρωμα του δυόσμου. 
Περιποιημένο, αυθεντικό πειραιώτικο εδεσματο-
πωλείο με πιάτα και μουσικές που ταξιδεύουν σε 
όλη την Ελλάδα, σε ένα υπέροχο νεοκλασικό του 
το 1920. Τα τοπικά προϊόντα που αγαπάμε γίνονται 
αρώματα και απίθανες γεύσεις στους μεζέδες και 
τα πιάτα που μαγειρεύει με την καρδιά του ο σεφ 
Άγγελος Αρβανίτης. Ζυμώνει και ανοίγει φύλλο, 
αναζητά τις ντόπιες πρώτες ύλες σε κάθε ελληνική 
γωνιά και χαρίζει εξαίσιες επιλογές όπως φάβα 

Σχοινούσας με κρέμα από κάπαρη, αυγά τηγανητά 
πάνω σε φωλιά από sticks πατάτας, τηγανιά μανιτα-
ριών με κασέρι Ξάνθης και λάδι τρούφας αλλά και 
σαλάτες, υπέροχα κυρίως με κρεατικά και γλυκά για 
το τελείωμα. Θα το αγαπήσεις για τα χαμόγελα και 
τη φιλοξενία των ανθρώπων του, το καλό φαγητό, 
το όμορφο περιβάλλον της σάλας με το ξύλινο 
πάτωμα και για το δροσερό αεράκι της Φρεαττύδας 
στα τραπεζάκια της καλοκαιρινής ταράτσας του. 
Φρεατύδος 42Α, Πειραιάς,  2104611335, diosmos.gr, 
Fb: Δυόσμος, Instagram: dyosmos.edesmatopolio

Δυόσμος
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Σημείο συνάντησης των meatlovers, το Steak-i έχει 
στόχο να ικανοποιεί όσους λατρεύουν το κρέας και 
να μυεί τους υπόλοιπους σε γευστικές απολαύσεις 
που μοιάζουν να έρχονται από... άλλο κόσμο! Σε 
ένα vintage cargo χώρο με απλή διακόσμηση, γκρι 
χρώματα και σιδερένια στοιχεία, την αμέριστη 
προσοχή σου θα έχει το ζουμερό κομμάτι κρέατος 
στο πιάτο σου. Επικεντρωμένο σε καλές κοπές 
κρέατος, σερβίρει Τ-bone, picanha, rib eye, flank και 
skirt (διάφραγμα) από Black Angus με λαχταριστά 
συνοδευτικά και σάλτσες, τα οποία μπορείς να 

συνοδέψεις με κάποιο από τη special λίστα κοκτέιλ 
που έχει επιμεληθεί ο Νίκος Σουρμπάτης, όπως το 
Minotaur με βάση τη ρακή. Στο μενού θα βρεις επί-
σης μακαρόνια, burgers, σαλάτες και υπερτέλεια 
ορεκτικά, αλλά σημασία έχει να μη φύγεις χωρίς να 
δοκιμάσεις το Ice Cream Burger με καραμελωμένο 
παντεσπάνι και παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης 
βουτηγμένη σε σοκολάτα. 

Πλατεία Κοραή 5 & Μεσογείων 366, Αγ. Παρασκευή, 
2130370700, www.steak-i.gr, fb: Steak-i

Steak-i
o ιδιοκτήτης και σέφ
 Κώστας Ρωμανάκης
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Από τις πρώτες μέρες που άνοιξε αγαπήθηκε πολύ, 
με τους φανατικούς θαμώνες να γεμίζουν μεση-
μέρι-βράδυ τα τραπέζια στο Παγκράτι αλλά και 
στο νεαρότερο αδερφάκι με τον μεγάλο καταπρά-
σινο κήπο στα Μελίσσια. Η δύναμή του βρίσκεται 
στην ελληνική δημιουργική κουζίνα, που δίνει 
έμφαση στις ελληνικές πρώτες ύλες, αλλά και στα 
αγαπημένα της ελληνικής παράδοσης. Χιουνκιάρ 
Μπεγιεντί, το μοσχάρι με πουρέ μελιτζάνας που 
λιώνει σε κάθε μπουκιά. Εκλεκτό συκώτι μοσχαρί-
σιο που απογειώνεται με τις ροδέλες κρεμμυδιού 
και τη γλυκιά πάπρικα. Κριθαρότο με λαχανικά, 
πεντανόστιμο και μυρωδάτο. Αρνάκι που ψήνεται 

όλη νύχτα σε χαμηλή φωτιά και συνοδεύεται με 
γαμοπίλαφο αλλά και πατάτες φούρνου. Τσουχτή 
μανιάτικη με λιγκουίνι, καβουρδισμένη μυζήθρα 
και αυγό. Όλα βρίσκουν ιδανικό ταίρι στα βελούδι-
να ελληνικά κρασιά και στα πιο εκλεκτά αποστάγ-
ματα. Είναι ωραίο να έχεις το «δικό» σου, πολυαγα-
πημένο εστιατόριο… Εκεί που όλα κυλούν χαλαρά, 
το σέρβις είναι ευγενικό και οι τιμές σού δίνουν τη 
δυνατότητα να πηγαίνεις ακόμη και κάθε μέρα.  

Αρριανού 31, Παγκράτι, 2107223466/ Σωκράτους 
και Ζαΐμη 2, Μελίσσια, 2108102466, 
Fb: @TomavroprovatotouPressCafe

Το Μαύρο Πρόβατο 
του Press Café



Στον Πειραιά το ραντεβού δίνεται στον πεζό-
δρομο της οδού Δραγάτση, στο αγαπημένο 
The Darling Bar που ελκύει τους Πειραιώτες 
και όχι μόνο. Λίγα μόλις μέτρα μακριά από 
το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ανοίγει από 
νωρίς το πρωί με ποιοτικό καφέ και ενδια-
φέρουσες γευστικές προτάσεις λατινικής 
προέλευσης από τους σεφ Σάββα Κωνστα-
ντινίδη και Θεοδόση Ασκάρο – ιδανικές για 
το μεσημεριανό διάλειμμα από τη δουλειά ή 
για business meetings. Στα must η picanha, η 
χοιρινή ταλιάτα, το rib eye και η χοιρινή μπρι-
ζόλα tomahawk ενός κιλού. Τσέκαρε και την 

extra large πίτσα. Το βράδυ η ατμόσφαιρα 
γίνεται περισσότερο κοσμοπολίτικη, το με-
γάλο αμερικανικού στιλ μπαρ σε κακομαθαί-
νει με δροσιστικά ποτά και ιδιαίτερα κοκτέιλ 
από την καρδιά της Λατινικής Αμερικής, 
αλλά και με μερικά από τα πιο σπάνια ρούμια 
που θα βρεις στην Αττική. Το βράδυ η μου-
σική δυναμώνει με mainstream και επιλογές 
ελληνικού έντεχνου δίνοντας ρυθμό στη 
διασκέδαση μέχρι αργά τη νύχτα. 
Δραγάτση 8, Πλ. Κοραή, Πειραιάς, 
2104101410, www.thedarlingbar.gr, 
fb: Darling - The Bar

The 
Darling

 Bar

Στην καρδιά του Κολωνακίου, στον μικρό πεζόδρομο της Μηλιώνη, 
το Μ8 είναι το all day urban και κοσμοπολίτικο στέκι της Αθήνας. 
Iδανικό για όλες τις ώρες και τις περιστάσεις, έχει κάτι ζεστό και 
σπιτίσιο, αλλά και μία κομψότητα κατάλληλη για ξεχωριστές στιγ-
μές μακριά από το χάος της πόλης. Με εξαιρετικές μουσικές και 
φίνα ατμόσφαιρα, σερβίρει από το πρωί πολυτελείς ποικιλίες καφέ 
και λαχταριστά πρωινά, που με το πέρασμα της ημέρας δίνουν τη 
σκυτάλη στις εξαιρετικές γεύσεις του μενού μεσημέρι και βράδυ. 
Προϊόντα υψηλής ποιότητας συνδυάζονται προσεκτικά σε μοντέρ-
να πιάτα και είναι πάντα –επιτόπου– φρεσκομαγειρεμένα. Πιάτα 

ημέρας και σπεσιαλιτέ με υλικά εποχής, υπέροχα γλυκά και αλμυρά 
σνακ ανανεώνουν καθημερινά την κάρτα του M8 που δεν απογο-
ητεύει ποτέ. Τα μοναδικά cocktails είναι λατρεία, η πλούσια κάβα 
του bar και η εμπειρία των bartenders είναι το μόνιμο ραντεβού για 
ποτό από συναδέλφους και φίλους. Διαθέτει parking, δυνατότητα 
κράτησης για ιδιωτικές εκδηλώσεις και είναι επισήμως το αστικό 
«καταφύγιο» χαλάρωσης του Κολωνακίου.
 
Μηλιώνη 8, Κολωνάκι, 2103643388, m8-athens.com, Fb: M8 
Kolonaki, Instagram: M8_kolonaki

M8
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Με εμπειρία 30 χρόνων (και βάλε!), είναι το ε-
στιατόριο εκείνο που ξέρεις ότι πάντα θα βρεις 
πραγματικά καλό φαγητό. Έγινε γνωστό για την 
εξαιρετική ελληνική παραδοσιακή κουζίνα του, 
αλλά τα τελευταία χρόνια στον πλούσιο κατά-
λογο συναντάμε και κάποιες πιο δημιουργικές 
πινελιές. Έτσι, δίπλα στο ψημένο στη γάστρα 
αρνάκι και στα συγκινητικά νόστιμα ντολμαδά-
κια, θα βρεις ένα εξαίσιο κριθαρότο με γαρίδες 
ή ακόμα και σκορπίνα μπουρδέτο, από ολόφρε-
σκο ψάρι που μαγειρεύεται τη στιγμή της πα-
ραγγελίας σου. Αυτά τα ωραία απολαμβάνεις 
κάτω από τις φυλλωσιές των δέντρων, σε μία 
απόλυτα ήρεμη ατμόσφαιρα που σε κάνει να 
νιώθεις σαν να βρίσκεσαι κάπου μακριά, αν και 
στην πραγματικότητα είσαι μόλις μία ανάσα μα-
κριά από το κέντρο. Όσο για τις τιμές, αυτό που 
πρέπει να κρατήσεις είναι ότι θα φας υπέροχα 
είτε ξοδέψεις €10, είτε €30. Και delivery. 
Extra tip: Η καλά ενημερωμένη λίστα κρασιών. 
Υπάρχουν γύρω στις 26 ετικέτες, όλες από την 
αφρόκρεμα του ελληνικού αμπελώνα. 

Μαιάνδρου 15, Ιλίσια, 2107256335,
www.vlassisrestaurant.gr, 
Fb: @vlassisrestaurant.gr 

Βλάσσης

1 - 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 A.V. 49



«Φτιάξαμε ωραίο μπακαλιάρο πλακί γιατί έ-
χει πανσέληνο και ο κυρ Βασίλης δεν βγήκε 
για ψάρεμα!». Αυτή τη φράση την ξεπατικώ-
σαμε από τη σελίδα του εστιατορίου στο Fb 
γιατί σε μία πρόταση λέει όλη την ουσία: στο 
«Όμορφο» θα βρεις αποκλειστικά μαγειρευ-
τό φαγητό από εξαιρετικές πρώτες ύλες, 
φτιαγμένο με μεράκι και σπιτική φροντίδα. 
Κι αυτό το ξέρουν όλοι οι θαμώνες που εδώ 
και 35 χρόνια προτιμούν τα λουλουδιασμέ-
να τραπεζάκια του στην Ξενοκράτους για να 
φάνε μαμαδίστικο φαγάκι από τα χεράκια 
της κυρίας Χρυσούλας. Κάθε μέρα υπάρχει 

και διαφορετικό μενού, σημείωσε όμως τις 
σπεσιαλιτέ και όταν τις πετύχεις μην τις α-
φήσεις να σου ξεφύγουν! Κατσικάκι γιουβέ-
τσι (καταπληκτικό), παστίτσιο και ονειρεμέ-
νος μουσακάς, μοναδικά γεμιστά, μελιτζάνα 
με κεφαλογραβιέρα, ομελέτες φούρνου και 
χειροποίητες πίτες (θα βρεις σίγουρα μία 
κάθε μέρα) είναι τα απόλυτα πιάτα-σουξέ 
της μαμάς Χρυσούλας. Το «Όμορφο» είναι 
κάτι παραπάνω από στέκι. Είναι σπίτι. 

Ξενοκράτους 50, Κολωνάκι, 2107226830,  
Fb: Το Όμορφο

Το Όμορφο

Όσοι δεν το ξέραμε από τα Εξάρχεια, το μάθαμε από το 2ο Athens Street Food 
Festival και το ερωτευτήκαμε αστραποβόλα. Για τις γενναίες μερίδες, για τις α-
πίστευτα χαμηλές τιμές (το πιο ακριβό πιάτο έχει €4,90!), για τα πιο μαμαδίστικα 
noodles του κόσμου! Πρόσφατα μάθαμε ότι βγάζει καινούργιο μενού και (εννο-
είται) ότι τρέξαμε με χίλια. Τι μάθαμε; Παρακαλώ σημειώστε τα highlights του 
φετινού καλοκαιριού: noodles με κοτόπουλο και κάρυ, wonton γαρίδες (μετά 
την τεράστια επιτυχία που γνώρισαν τα wonton καβούρι), τηγανητό ρύζι με γα-
ρίδες, καινούργια σούπα με μοσχάρι, σαλάτα γλυκοπατάτας, γλυκά won ton με 
μπανάνα και σοκολάτα και τέλος ένα cheesecake με… tofu (εντάξει, εδώ απλά 
πάθαμε ένα μίνι ντελίριο). Με όλα αυτά, καθόλου δεν μας εκπλήσσει το χρυσό 
βραβείο για το καλύτερο Ethnic Street Food που πήρε από τα Estia Awards.  
Tip: Πολύ σύντομα θα μπορείς να κάνεις την παραγγελία σου online στο  
www.microulee.gr και να κερδίσεις 10% έκπτωση!  
Στουρνάρη 14, Εξάρχεια, 2103800672, Fb: @microulee

Microu Lee
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Όταν ο κ. Τάσος, πρόσφυγας από τη Μ. Ασία, πούλαγε 
κοκ και σάμαλι στο μπαρ του κινηματογράφου «Αριάν», 
δεν φανταζόταν ότι κάποτε το μικρό του εργαστήριο θα 
γινόταν ένα από τα διασημότερα της πόλης για τις ακατα-
μάχητες τυρόπιτες, ούτε ότι το γλυκό που έφτιαξε προς 
τιμήν του ποδοσφαιριστή Κώστα Νέγρη θα άφηνε εποχή. 
Τότε το είχε ονομάσει απλώς «νεγράκια». Σήμερα, ο Τάσος 
συνεχίζει την παράδοση που άφησε ο παππούς του. Εκτός 
από τις πεντανόστιμες τυρόπιτες και τα διάσημα νεγράκια, 
τώρα το καλοκαίρι θα βρεις και αγνό παγωτό σε 3 γεύσεις 
(βανίλια, σοκολάτα, καϊμάκι), χωρίς σκόνες, παρά μόνο με 
φρέσκα αυγά και φρέσκο γάλα, γρανίτες από πραγματικά 
φρούτα και μερικά ακόμα γλυκά. «Φτιάχνουμε λίγα πράγ-
ματα» λέει ο Τάσος, «αλλά τα φτιάχνουμε όπως πρέπει 
να είναι». Με τις καλύτερες πρώτες ύλες, με αξεπέραστη 
φροντίδα, με τη σοφία της ιστορίας και χειροποίητα από 
την αρχή μέχρι το τέλος. 
Μαραγκού 6, Γλυφάδα, 2108943154

Ο Τάσος



Φρέσκια άφιξη στην Καλλιθέα με τον 
Mandragora και πρωταγωνιστή την κουζίνα 
του από τον εδώ και χρόνια σεφ του Αγορά 
Select Μάκη Κουτσονίκα και τον αδερφό του 
Βασίλη. Με μεγάλη αγάπη για την ελληνική 
κουζίνα, την πειράζουν λίγο ή πολύ και σερ-
βίρουν καθαρές γεύσεις που αναδεικνύουν 
την πρώτη ύλη. Τα κρασιά και οι μπίρες 
ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση και είναι 
επιλεγμένα από Έλληνες παραγωγούς. Κα-
θημερινά θα ανακαλύψετε δροσερά κοκτέιλ, 
πιάτα ημέρας και φρέσκα ψάρια και θαλασσι-
νά. Αξίζει να δοκιμάσετε το τεράστιο χοιρινό 
κότσι σιγοψημένο με σάλτσα δαμάσκηνου, 

το ριζότο με δημητριακά, μανιτάρια και βού-
τυρο λευκής τρούφας ή τα αφράτα μοσχα-
ρίσια μπιφτέκια με μαρμελάδα μπέικον και 
άγριο ρύζι. Οι πρώτες ύλες είναι προσεκτικά 
διαλεγμένες και κατά κύριο λόγο έρχονται 
από διάφορα μέρη της Ελλάδας, τα ζυμαρικά 
είναι χειροποίητα, ενώ φανταστικό είναι το 
ζυμωτό ψωμί. Ο Mandragoras είναι ανοιχτός 
καθημερινά 13.30 - 00.30 εκτός Δευτέρας και 
τις επόμενες μέρες θα ανοίξει και τον περι-
ποιημένο και αεράτο εξωτερικό του χώρο. 

Ευαγγελιστρίας 96, Καλλιθέα, 
6985920282,fb: Mandragoras εστιατόριον

Mandragoras

Ένα φιλικό, χαλαρό περιβάλλον με αισθητική, που 
κρατάει σταθερά τις ποιοτικές του αξίες για δεκαεννιά 
συνεχόμενα χρόνια.
Η ιστορία ξεκινά χρόνια πριν, με την προσπάθεια μιας 
οικογένειας να τρέφεται με ό,τι καλύτερο. Θα μοιρα-
στούμε το πάθος μας για τη σωστή, νόστιμη και υγιεινή 
διατροφή δημιουργώντας μια μικρή μονάδα που φιλο-
ξενεί έως εξήντα άτομα. Τους φίλους πελάτες μας.
Κύριο μέλημά μας, να προσφέρουμε την απόλαυση 
ενός ποιοτικού πιάτου, με γεύση και θρεπτικά φυσικά 
συστατικά. Δημοφιλέστερα πιάτα φρέσκια γλώσσα 
meniuere (Dover), φιλέτο πιπεράτο και burger Angus με 

φρέσκες πατάτες τηγανητές.
Σπιτική Tarte tatin με παγωτό βανίλια.  Κρασί από μι-
κρούς ελληνικούς και ξένους αμπελώνες και εποχιακά 
cocktails με φυσικά συστατικά. Αγαπημένο cocktail 
φρέσκο ginger and lime martini.
Αυτό υπηρετούμε καθημερινά και θα συνεχίσουμε να 
το κάνουμε για όλους εσάς που μας επιβραβεύετε με 
την εμπιστοσύνη σας.

Δαβάκη 1 και 28ης Οκτωβρίου, 2106755571, 
www.geonasrestaurant.gr, 
Fb: Geonas Restaurant 

Geonas 
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Παράθυρα στο χρώμα της ελιάς. Χειροποίητα ξύλινα έπιπλα. Υπέ-
ροχα πλακάκια των αρχών του προηγούμενου αιώνα. Και στα ρά-
φια εκατοντάδες προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Θα μπορούσε να 
είναι ένα μπακάλικο σαν αυτά που βλέπουμε (και ζηλεύουμε) στις 
ελληνικές ταινίες. Είναι όμως ένα μπακάλικο του 2017. Όχι μόνο. Θα 
πας για να αγοράσεις τα πιο εκλεκτά προϊόντα μικρών ελλήνων πα-
ραγωγών. Τυριά από τη Νάξο και την Κρήτη, δυσεύρετα αλλαντικά 
ωρίμανσης, εξαιρετικής ποιότητας αλίπαστα, όσπρια από τη Θεσ-
σαλία, δεκάδες ζυμαρικά (και με δίκοκκο σιτάρι Ζέας), μαρμελάδες 
Citrus, Yam, Ήδιστον. Θα πας όμως και για να τα δοκιμάσεις όλα αυ-
τά επί τόπου, μαγειρεμένα πεντανόστιμα από τον Σεφ Γιώργο Ζαχα-
ράτο. Τόσες και τόσες λιχουδιές… Σαγανάκι φουρνιστό με φρέσκια 

ντομάτα, τηγανιά με πανσέτα, σύγκλινο Μάνης και κοτόπουλο, 
ριζότο με μύδια, χυλοπίτες με απάκι και αναβατό, υπέροχος κα-
βουρμάς βοδινός, λουκάνικα όλων των ειδών. Μιλάμε περίπου για 
40 πιάτα, χώρια τα μικρά πιατάκια ημέρας που καθορίζονται από τη 
στιγμιαία έμπνευση του σεφ. Φυσικά και όλα αυτά τα μεζεδάκια συ-
νοδεύονται από παραδοσιακά ελληνικά ποτά-η χαρά της παρέας! 
Κι άμα σου γυαλίσει κάτι από τα ράφια, πρόσθεσέ το και αυτό στο 
τραπέζι (ή στο καλάθι με τα ψώνια σου). Από τον καβουρμά ως το 
γιαούρτι δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορείς να αγοράσεις και 
για το σπίτι. Πόσο θα θέλαμε τέτοια μεζεδοπαντοπωλεία σε κάθε 
γειτονιά.  Λ. Καλαμακίου 19&Θουκιδίδου, Άλιμος, 210 9820040, 
Fb: Ο Μπακάλης

Ο Μπακάλης

Θυμάρι, αρώματα και γεύσεις από την Ελλάδα, σε 
ένα θαυμαστό πάντρεμα της δημιουργικής κουζίνας 
με την παραδοσιακή. Το Θυμάρι αγαπάει τους καλο-
φαγάδες και δυνατό του σημείο είναι το κρέας στα 
κάρβουνα αλλά και οι σούβλες. Κανείς δεν αντιστέ-
κεται στο κότσι χοιρινό, μαγειρεμένο με χαρουπόμε-
λο, μπίρα και φρέσκα μυρωδικά, συνοδευόμενο από 
λαχταριστό πουρέ πατάτας. Ο ουρανίσκος σας όμως 
θα απογειωθεί και με πολλές ακόμα γεύσεις, όπως 
με τον ξινό τραχανά με μανιτάρια και φέτα, ο οποίος 
είναι μαγειρεμένος σαν ριζότο, αλλά και με τη χειρο-
ποίητη παστουρμαδόπιτα με γραβιέρα ψημένη στα 
κάρβουνα. Καθίστε στην αναπαυτική καταπράσινη 
αυλή του και να είστε σίγουροι ότι στο Θυμάρι θα 
φάτε εξαιρετικά. 
Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Δάσος Χαϊδαρίου, 
2105810672, Fb: Θυμάρι, instagram: thymari_
estiatorio

Θυμάρι Έχει μια μεγάλη αγάπη στα burgers αλλά βγάλε από το μυαλό 
σου την εικόνα του κλασικού ταχυφαγείου, γιατί είναι κάτι πο-
λύ διαφορετικό. Στο Berliner θα αράξεις στις μαξιλάρες του, θα 
δροσιστείς στην όμορφη και χαλαρή αυλή του, θα απολαύσεις 
τον καφέ, το γλυκό, το κοκτέιλ ή την μπίρα σου αλλά, όπως 
είπαμε, ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι τα burgers. Δεκαπέ-
ντε στον αριθμό και όλα τελείως διαφορετικά, εκτός από το 
μπιφτέκι που είναι χειροποίητο και φτιάχνεται καθημερινά 
εδώ και τα αφράτα ψωμάκια τύπου μπριός από το φούρνο της 
γειτονιάς. Αρχηγός δικαιωματικά το Berliner burger με (κρατή-
σου) δύο μπιφτέκια, καραμελωμένα κρεμμύδια, σος μπίρας, 
τσένταρ, μπέικον και λουκάνικο, αλλά και τα άλλα δεν πάνε 
πίσω (θα βρεις μέχρι και burger σε ψωμί βάφλας και με κοτό-
πουλο παναρισμένο σε πατατάκια bq). Το Berliner σε περιμένει 
και για χορταστικό brunch τα ΣΚ, στα φέρνει όλα στο σπίτι και 
λειτουργεί Δευτ. με Πέμ. 18.00-12.00 και Παρ., Σάβ., Κυρ. 11.00-
12.00. Λ. Πλαπούτα 57, Ηράκλειο, 2130345217, fb: Berliner 

Berliner
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Από το 1948 που άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες 
του, πολλά έχουν αλλάξει στον Ασβεστόλακο. 
Το µέγεθός του, το µενού, η µουσική. Το µόνο 
που παραµένει σταθερό είναι η ποιότητα και το 
µεράκι της οικογένειας Ιωαννίδη για καλό φα-
γητό. Πλέον τη διαχείριση, αλλά και την κουζίνα 
του Ασβεστόλακου έχει αναλάβει η τρίτη γενιά, 
η οποία προσφέροντας παραδοσιακή κουζίνα µε 
δηµιουργική σκέψη και ζωντανή µουσική καθη-
µερινά, κατάφερε να απογειώσει την παρεΐστικη 
ατµόσφαιρα του µαγαζιού. Ο Γιάννης Ιωαννίδης 
εδώ και 4 χρόνια δηµιουργεί συνταγές βασισµένες 
σε ελληνικές γεύσεις µε µότο του «τη γεύση την 
κληρονοµήσαµε από τους παππούδες µας, σειρά 
µας να την παντρέψουµε µε την εξέλιξη». Στην αυ-
λή του Ασβεστόλακου θα απολαύσεις λαχταριστά 
πιάτα, όπως κοντοσούβλι µαγειρεµένο σε κενό 
αέρος µε µαρινάδα 14 συστατικών, γύρο κόκορα 
και ριζότο Κρήτης  µε απάκι, pesto σταµναγκάθι και 
ξυνοµυζήθρα, ενώ κάθε µήνα κυκλοφορούν 5 νέα 
πιάτα εκτός καταλόγου, ένα γλυκό και ένα ποτό. 
Κάθε Πέµπτη, Παρασκευή και Σάββατο µέχρι τις 
18.00 όλα αυτά µε έκπτωση 15%! 
Βασ. Σοφίας & Κοιµήσεως Θεοτόκου 4,
Μαρούσι, 2108025298, 
www.asvestolakos.gr,  fb: Asvestolakos

Ασβεστόλακος
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Ένας αληθινός Μυστικός Κήπος, με  πρασινάδες, δροσιά, άνεση, σε συνδυασμό με 
άψογο σέρβις και κουζίνα αληθινά εκλεκτή. Ο Μυστικός Κήπος, ο οποίος διαθέτει κι 
ένα πολύ όμορφο και περιποιημένο εσωτερικό χώρο, είναι ένα μεζεδοπωλείο δημι-
ουργικής ελληνικής κουζίνας, με προσεκτικά διαλεγμένες πρώτες ύλες, οι οποίες 
έρχονται από διάφορες ελληνικές γωνιές. Κι όλα αυτά μετουσιώνονται σε πεντανό-
στιμα πιάτα: τι να πούμε για τα θαλασσινά, όπως το χέλι Άρτας με φάβα Φενεού, τα 
καπνιστά μύδια από την Κομοτηνή, τα φρέσκα όστρακα που θα βρείτε καθημερινά, 
το λαβράκι σεβίτσε με εσπεριδοειδή και μπαχαρικά, το φιλέτο φρέσκιας γόπας με 
το ταρτάρ της. Σε πρώτο όμως πλάνο βρίσκονται και τα ζουμερά κρεατικά, μάγου-
λα, κουνέλια και όλα τα καλά, καβουρμάδες και παστουρμάδες, αλλά και πεντανό-
στιμα πιάτα όπως οι τηγανητοί γίγαντες με σκορδαλιά ντομάτας.  Κι ένα ακόμα «μυ-
στικό»: το μενού αλλάζει συχνά, ανάλογα με τις πρώτες ύλες και την εποχή, οπότε 
ρωτήστε τι καλό βγάζει η κουζίνα την ημέρα που θα τον επισκεφθείτε. 
Καραολή Δημητρίου 21, Χαλάνδρι, 2130370929, fb: Μυστικός Κήπος 

Μυστικός Κήπος

Από τις πιο καλλιτεχνικές γωνίες των Εξαρχείων, το 
πανέμορφο εστιατόριο της οδού Μπενάκη όλο κάτι 
σκαρφίζεται για να μας ξαφνιάζει. Αυτή τη φορά επα-
ναφέρει την… ολίγη ή αλλιώς τις μισές μερίδες στη 
μισή τιμή, εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα την κάβα του. 
Πλέον μπορείς να βρεις όλα τα απίστευτα ορεκτικά 
του σε μικρότερες μερίδες και πολύ χαμηλότερες τιμές 
και να τα τσιμπολογήσεις μαζί με την παρέα, πίνοντας 
αγαπημένα ελληνικά αποστάγματα. Για να σου δώ-
σουμε μια ιδέα (και να σου ανοίξουμε λίγο την όρεξη): 
φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια (€2,50), μπιφτέκια 
μανιταριών και πουρές από φακές (€2,70), μανιτάρια 
γεμιστά με σπανάκι και ροκφόρ (€3,40), ντολμαδάκια 
κασσιώτικα με βιολογικό αμπελόφυλλο (€3,50) και οι 
πειρασμοί δεν έχουν τελειωμό. Extra tip: Από το και-
νούργιο, άκρως καλοκαιρινό μενού δοκίμασε οπωσ-
δήποτε τον (συγκλονιστικό) μουσακά στο πήλινο. 
Εμ. Μπενάκη 69& Βαλτετσίου, Εξάρχεια, 2103300237, 
Fb: Rififi Restaurant 

Ριφιφί
Αυτή η ιστορία αρχίζει στην Ελλάδα, όμως έχει τις ρίζες της βαθιά στην Ανατολή. 
Ο Κρις (εκπαιδευτικός) γνώρισε τον Σαντός (πτυχιούχους MBA) στην Αθήνα. Γεν-
νημένοι και οι δύο στο Νεπάλ, είχαν μεγάλη νοσταλγία για το φαγητό των παιδι-
κών τους χρόνων. Έτσι άνοιξαν το “Namaste”. Εδώ θα βρεις αυθεντική ινδική και 
νεπαλέζικη κουζίνα, σε μια πιο δημιουργική και ταυτόχρονα υγιεινή εκδοχή. Ρύζι 
μπασμάτι μαγειρεμένο με πέντε διαφορετικούς τρόπους, Momos από το Νεπάλ, 
εκπληκτικές samosas, παραδοσιακό chicken Tikka Masala και πολλά ακόμα. Βρες 
το αγαπημένο σου πιάτο από τον πλούσιο κατάλογο, ενημέρωσε τον Ινδό σεφ για 
το πόσο πικάντικο το θες και ύστερα απλώς παρακολούθησε: τις γρήγορες κινή-
σεις στο τελετουργικό της ανοιχτής κουζίνας, τα ντόπια κρέατα να ψήνονται στον 
παραδοσιακό ινδικό φούρνο Tandoor, τα δεκάδες μπαχαρικά που δίνουν στην ιν-
δική κουζίνα το μεγαλείο της. Μη φύγεις χωρίς να δοκιμάσεις το τσάι Yarsagumba, 
το θιβετιανό βιάγκρα, που δεν θα βρεις πουθενά αλλού! Λεμπέση 12, Κουκάκι,
 2109233999, www.namasterestaurant.gr, Fb: @namasterestaurant.gr

Namaste

Ένα νέο μαγαζί άνοιξε με το όνομα Λαμπατέρ, δίπλα στο μετρό 
Αμπελοκήπων. Πολυθρόνες και καρέκλες που μοιάζουν να 
έχουν ξεπηδήσει από ταινία του ’50, vintage τραπέζια έτοιμα 
να διηγηθούν ιστορίες, κάδρα στους τοίχους και ρετρό λα-
μπατέρ που σε ταξιδεύουν σε άλλες εποχές, ενώ από τα ηχεία 
παίζει jazz-soul μουσική με δόσεις έντεχνου. Το ιδανικό μέρος 
για να χαλαρώσεις από νωρίς το πρωί με αρωματικό καφέ 
και λαχταριστά χειροποίητα γλυκά, μέχρι αργά το βράδυ με 
δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία από κρασιά και μπύρες. 
Ρώτα για τα γλυκά ημέρας και δοκίμασε οπωσδήποτε τη λε-
μονάδα με τσιχλόφουσκα ή το κοκτέιλ «Λαμπατέρ» με μπλε 
ζάχαρη και αποξηραμένα λουλούδια.
Πλ. Αγίου Δημητρίου 2, Αμπελόκηποι, 2106443912, 
fb: Λαμπατέρ

Λαμπατέρ
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Λευκά τραπεζομάντιλα να ανεμίζουν στο καλοκαι-
ρινό αεράκι. Πρόσωπα που φωτίζονται στο φως 
των κεριών. Και η Ακρόπολη, τόσο κοντινή που 
σου κόβει την ανάσα. Το «Συν Αθηνά» είναι ένα από 
τα στολίδια αυτής της πόλης. Στεγάζεται σε ένα 
πανέμορφο τριώροφο νεοκλασικό, έχει θέα τον 
Παρθενώνα και την περατζάδα της Αποστόλου 
Παύλου και σε περιμένει για πλούσια πρωινά, καφέ, 
συναρπαστικά cocktails, χειροποίητα γλυκά και 
σνακ για κάθε μικρή ή μεγάλη λιγούρα. Η πραγματι-

κή μαγεία όμως βρίσκεται στην ταράτσα, στο Roof 
Garden με την ωραιότερη θέα της Αθήνας. Από τον 
Ιερό Βράχο έως την Πνύκα και το Αστεροσκοπείο, 
μπορείς να εξερευνήσεις την πόλη με μια ματιά. 
Εδώ θα απολαύσεις ελληνική κουζίνα με ένα άγ-
γιγμα κοσμοπολίτικου χαρακτήρα, κάτω από τον 
αττικό ουρανό. Το τέλειο μέρος για ένα πραγματικά 
ρομαντικό δείπνο
 Ηρακλειδών 2, Θησείο, 2103455550,
 www.sinathina.gr, Fb: @SinAthina

Συν Αθηνά

Στον πιο όμορφο πεζόδρομο του Θησείου, κάτω 
από τις φυλλωσιές των δέντρων, βρίσκεται 
από το 1997 το «Αμπιμπάγιο». Είναι η στάνταρ 
στάση στις καλοκαιρινές βόλτες των Αθηναίων, 
όχι μόνο για τη δροσιά του και για το όμορφο 
πλακόστρωτο που θυμίζει αιγαιοπελαγίτικο 
νησί, αλλά και για το εξαιρετικό φαγητό του. 
Θα απολαύσεις ελληνικές παραδοσιακές συ-
νταγές, μαγειρεμένες με γνήσιο μεράκι και με 
τα πιο ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της 
Ελλάδας. Κάθε πιάτο σε ταξιδεύει στα παιδικά 
σου χρόνια, ξυπνώντας τις πιο όμορφες ανα-
μνήσεις. Όλα τα πιάτα με τα οποία μεγαλώσαμε 

είναι εδώ, ίσως όμως λίγο πιο νόστιμα από ότι 
τα έφτιαχνε η μαμά… Αστακομακαρονάδα, μα-
καρονάδα θαλασσινών με μύδια, γαρίδες, καλα-
μάρι και χταπόδι, αλλά και αρνάκι στο φούρνο 
με πατάτες και δενδρολίβανο, μουσακάς στο 
πήλινο, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά είναι 
μόνο μερικές από τις νοστιμιές που θα βρεις. 
Και φυσικά, μην παραλείψεις να δοκιμάσεις το 
πάντα φρέσκο ψαράκι!

 Ηρακλειδών 3, Θησείο, 210 3426794, 
www.abibayio.gr,
Fb: @abibayio

Αμπιμπάγιο
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Θαλασσινός Στην ησυχία της γραφικής γειτονιάς, κάτω 
από τις μουριές και δίπλα στις πέργκολες με 
τα λουλούδια. Έχει πολλές ωραίες στιγμές το 
αθηναϊκό καλοκαίρι και ο Θαλασσινός ξέρει 
να τις κάνει ακόμη ωραιότερες. Με τον εξαι-
ρετικό σεφ Ηλία Μπαλάσκα στο πηδάλιο της 
κουζίνας ανοίγεται σε νέα θαλασσινά μονο-
πάτια που δίνουν φρεσκάδα στα ήδη γνωστά 
και στάνταρ νόστιμα πιάτα. Σαλάτα με φακές, 
ψητές πιπεριές, μύδια καπνιστά και ξύσμα 
πορτοκαλιού, ταραμοσαλάτα από άσπρο 
ταραμά Σουηδίας με κρέμα από wasabi, ντολ-
μάς σασίμι με σολομό είναι μερικά μόνο από 
αυτά. Μαζί και τα πάντα φρέσκα ψάρια που 

έρχονται από Λήμνο και Μάνη, τα εξαιρετικά 
αλίπαστα από την Κομοτηνή, οι περιποιημέ-
νοι μεζέδες που συνδυάζονται με τη μικρή, 
ελληνική λίστα κρασιών, το χύμα chardonnay 
του Δερέσκου, τα ωραία αποστάγματα. Οι 
νύχτες τώρα το καλοκαίρι μάς θέλουν έξω 
και ο Θαλασσινός μάς περιμένει. Ιδανικός για 
ραντεβού μετά από κάποια παράσταση του 
ΚΠΙΣΝ, πάντα με πολύ καλές τιμές που μας 
κάνουν να πηγαίνουμε ξανά και ξανά…
Ηρακλέους & Λυσικράτους 32, Τζιτζιφιές, 
2109404518, ανοιχτά βράδυ,  
Σάββατο-Κυριακή και μεσημέρι.  
Κυριακή βράδυ και Δευτέρα κλειστά.

Cantiniero
Bρήκαμε το μεγαλύτερο σάντουιτς της Αθή-
νας! Ο βασιλιάς των σάντουιτς υπάρχει και έχει 
μήκος (κρατηθείτε) μισό μέτρο. Ολόκληρα  
50 εκ. γεμίζονται με ντομάτα, πατάτες, 
κρεμμύδι, σος της επιλογής σου (θα βρεις 20 
διαφορετικές) και 2 σουβλάκια χοιρινό ή κο-
τόπουλο, κεμπάπ, πανσέτα (!) ή με 2 χωριάτικα 
λουκάνικα Καρδίτσας, που είναι και το μεγάλο 
σουξέ. Εκτός όμως από υπερμεγέθη σάντουιτς 
θα βρεις εξίσου extra large burgers (ζυγίσαμε 

ένα και το βρήκαμε… μισό κιλό), ζουμερά κα-
λαμάκια, 5 εκδοχές σε πατάτες και hot dogs. 
Μεγάλο ατού είναι και το υπέροχο ψωμάκι που 
χρησιμοποιείται τόσο στα σάντουιτς όσο και 
στο burger, ζυμωμένο από τον φούρνο της γει-
τονιάς και ψημένο επιτόπου στη σχάρα. 
Tip: Delivery μέχρι τις 4 π.μ.! 
Σωκράτους 2, Χαλάνδρι, 2106810135/ Πλατεία 
Ελ. Βενιζέλου 26, Ν. Φιλαδέλφεια, 2102516950, 
www.cantiniero.gr, Fb: Cantiniero

Μελίσματα
Ίσως στην πιο όμορφη γωνιά του Αιγάλεω το 
παραδοσιακό καφενείο Μελίσματα που στον 
πέμπτο χρόνο λειτουργίας του έχει ήδη απο-
κτήσει φανατικούς φίλους λάτρεις της αγνής 
παραδοσιακής κουζίνας. Όλα τους τα πιάτα 
είναι χειροποίητα με ποιοτικά υλικά και μπο-
ρείτε να απολαύσετε εξαιρετικούς μεζέδες, 
από σπιτικούς κεφτέδες ζυμωμένους από την 
κυρία Λίτσα (μαμά του ιδιοκτήτη), λουκάνικο 
χειροποίητο από την ορεινή Καλαμπάκα, αυγά 

με πολίτικο σουτζούκι και παστουρμά, τηγανιά 
κοτόπουλου και φάβα με τις μοναδικές συντα-
γές της Αλεξάνδρας, μέχρι σαλάτες με φρούτα 
εποχής και πολλά τυριά απ’ όλη την Ελλάδα. 
Όλα αυτά συνοδεύστε τα με τα ποιοτικά τους 
κρασιά και το σπιτικό τσίπουρο από τον Τύρνα-
βο. Στα συν τους η άνετη μέσα στα δέντρα πλα-
τεία για το καλοκαίρι και ο πανέμορφος χώρος 
με το τζάκι για τον χειμώνα.  
Σίφνου 8, Αιγάλεω, 2105910020, fb: μελίσματα 
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Αν και το καινούργιο έργο του Ευριπίδη 
Λασκαρίδη και της οµάδας του OSMOSIS 
«Τιτάνες» είναι ένας ύµνος σε µια αποτυ-
χηµένη προσπάθεια, είναι σίγουρο πως 

θα γνωρίσει, διεθνώς, την επιτυχία

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ

∆εν είναι καθόλου τυχαίο που η φετινή δουλειά του 
Ευριπίδη Λασκαρίδη και της οµάδας του OSMOSIS έχει 
για συµπαραγωγούς, εκτός του Φεστιβάλ Αθηνών, διε-
θνείς φορείς όπως το Theatre de la Ville. Τα διαπιστευ-
τήρια του ταλέντου του τα δίνει χρόνια τώρα (βρα-
βεύτηκε µε το Pina Bausch Fellowship το 2016), ενώ 
η παράστασή του «Relic» συµµετείχε σε 20 φεστιβάλ 
του κόσµου. Όσο για τους «Τιτάνες» έχουν την τιµητική 
υποστήριξη από το πρόγραµµα New Settings του Ιδρύ-
µατος HERMES και µετά την Αθήνα θα συνεχίσουν σε 
Βαρκελώνη, Άµστερνταµ, Παρίσι κ.ά. 

Τι διαπραγµατεύονται οι «Τιτάνες»; «Πρόκειται για 
ένα έργο-ύµνο σε κάθε αποτυχηµένη προσπάθεια, µια 
ωδή στη ρωγµή. Ίσως ακούγεται περίεργο, αλλά νοµί-
ζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να το περιγράψεις. 
∆ύο άνθρωποι µέσα σ’ ένα κοσµικό περιβάλλον. Αυτές 
οι δύο υπάρξεις αλληλοσυµπληρώνονται καθώς η µία 
είναι εξωστρεφής και ενεργητική ενώ η δεύτερη είναι 
εσωστρεφής –µια ήσυχη δύναµη– ίσως παντοδύναµη. 
Αυτή η συνύπαρξή τους δεν τους αφήνει να νιώσουν 
ότι ο χρόνος περνάει µάταια» θα εξηγήσει. 

Και η αφορµή για να γίνει; «Όπως και στο “Relic”  έτσι 
κι εδώ η δηµιουργία του ξεκίνησε όταν “είδα” τη φιγού-
ρα πού ήθελα να ενσαρκώσω. Πλατύ µεγάλο µέτωπο, 
αδύνατη, στεγνή και λίγο έγκυος. Αµέσως συνειδητο-
ποίησα την αναγκαιότητα του δεύτερου προσώπου, 
που το ενσαρκώνει ο ∆ηµήτρης Ματσούκας, ένας νέος 
χορευτής πολύ ταλαντούχος»
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6-8/6 21.00, Πειραιώς 260 (χώρος Ε). €20-25, 12(Φ), 

5(Άνεργοι/ΑµΕΑ), www.greekfestival.gr
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Η Μεσόγειος 
φλέγεται

Συγκροτήµατα και ήχοι από την ευρύτερη 
γειτονιά µας

➜ makismilatos@gmail.com

Η Μεσόγειος 
φλέγεται αλλά 
δυστυχώς όχι 
από δηµιουργι-
κότητα, όπως θα 
µπορούσε κι όπως 
έχει συµβεί συχνά 
στο παρελθόν. 
Πόλεµοι, εντά-
σεις, άνθρωποι 
που πνίγονται προσπαθώντας 
να την διασχίσουν, όνειρα για 
κοιτάσµατα που θα µας σώ-
σουν, µπλε σηµαίες, πολεµικές 
αρµάδες έτοιµες για µάχη, όλα 
όσα κάνουν την τέχνη να φο-
βάται και να υποχωρεί αλλά και 
να επιµένει, να προσπαθεί, να 
φωνάζει παρούσα κι ας τη ση-

µαδεύουν µε ένα όπλο 
διαρκώς.

Jakuzi - Fantezi Muzik
Ένα γενναίο συγκρό-
τηµα που τολµάει 
σε αυτή την ακραία 
συντηρητική Τουρκία 
που ξέρουµε (θυµί-
ζω την επίθεση που 
έγινε πέρυσι σε ένα 
δισκάδικο όπου είχαν 
συγκεντρωθεί ακροα-
τές για να ακούσουν το 
καινούργιο άλµπουµ 
των Radiohead), να 
κάνει ντεµπούτο µε 
ένα synth-wave, lo-fi 
dream pop άλµπουµ 
και µάλιστα µε αυτό 
το εξώφυλλο που 
βλέπεις και µε αυτό το 
βίντεο που το συνο-
δεύει. Μπορεί ο δίσκος 
να µην έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, κινούµε-
νος σε ένα χώρο που 
έχουν ειπωθεί τόσα 
πολλά και σπουδαία, 
αλλά η απόπειρα είναι 
συγκινητική κι έχει 

τη γοητεία της αθωότητας του 
πρωτόλειου.

Noga Erez - Off the Radar
Ένα κορίτσι από αυτό το ιδιαί-
τερο και φοβικό κράτος που 
λέγεται Ισραήλ του οποίου οι 
κανόνες και η δοµή δεν πολυ-
σηκώνει τέτοιους ήχους. Όµως 
η Noga Erez κάνει το ντεµπούτο 
της µε ένα δίσκο που συνδυάζει 
τη φόρµα του χιπ-χοπ µε τους 
ηλεκτρονικούς ήχους και την 
πειραµατική διάθεση. Στίχοι µε 
κοινωνικό/πολιτικό περιεχό-
µενο, ηλεκτρονικοί αφορισµοί 
που υπονοµεύουν τη µελωδία 
µέχρι που την εξολοθρεύουν, 
αισθητική του 21ου αιώνα, το 
µέλλον είναι συγκοπτόµενο. 

Grendel Babies - 
Oh My
Η Κύπρος έχει µία 
αλλεργία στα ε-
ναλλακτικά και τα 
indie-περίεργα. Τα 
τελευταία χρόνια 
κάπως αυτό πάει 
να αλλάξει µε την 
προσπάθεια της 

οµάδας «Λουβάνα δίσκοι», του 
φεστιβάλ Φέγγαρος και µερι-
κών µουσικών που κινούνται 
σε αυτούς τους µουσικούς χώ-
ρους. Σε αυτή τη µικρή «σκηνή» 
προστίθεται τώρα η πολύ ενδι-
αφέρουσα δηµιουργός Μαριλέ-
να Ζακχαίου που κρύβεται πίσω 
από το project των Brendal 
Babies που ξεκίνησε στις ΗΠΑ 
όπου σπούδαζε για να κατα-
λήξει στην Κύπρο. Στο «Oh My» 
δηµιουργεί ένα περιβάλλον 
απόκοσµο και φιλικό, παιδικό 
και ονειρικό, ποιητικό (Σαπφώ, 
Εµιλι Ντίκινσον, Γουίλιαµ Μπλέ-
ικ) και παράδοξο, όπου µπλέκο-
νται αριστοτεχνικά σουίνγκ και 
µπαρόκ, φολκ και τζαζ, βαλς και 
ποπ. Ένα πολλά υποσχόµενο 
ντεµπούτο.

Sugar Factory - Big Sky Sessions
Πόσο µακριά µπορείς να φτά-
σεις µε µία ηλεκτρική κιθάρα; 
Ως την άκρη του κόσµου, ως 
τα σύνορα του ορίζοντα µε τον 
µεγάλο ουρανό, λέει ο Στέλιος 
Γκαγκάρης (Stelreverb) που 
από το Κιλκίς µάς συνδέει µε 
το σύµπαν. Με το χάρισµα των 
µελωδιών σαν βασικό όπλο 
και µε τις δυνατότητες που του 
δίνει µια ηλεκτρική κιθάρα για 
να τις αναπτύξει, δηµιουργεί 
ενδιαφέροντα µουσικά τοπία, 
ήχους που απελευθερώνουν 
συναισθήµατα, συνθέσεις που 
κάνουν εξαιρετική παρέα και 
δίνουν ανάσες σε µοναχικά και 
µελαγχολικά απογεύµατα.

 Μάνος Μυλωνάκης - Festen
Το σάουντρακ για τη θεατρική 
παράσταση του Κ.Θ.Β.Ε. «Festen 
- Οικογενειακή ζωή», ενός έρ-
γου που στην κινηµατογραφική 
του εκδοχή ήταν από τα πρώτα 
του περίφηµου «δόγµατος 95» 
και δεν είχε µουσική. Κυκλοφο-
ρεί από την καναδική Moderna 
Records και όπως ξέρει καλά 
να κάνει ο Μάνος Μυλωνάκης 
(Your Hand In Mine), δηµιουργεί 
ατµόσφαιρες, στιλιζαρισµένα 
µοτίβα και εφιαλτικά τοπία για 
ένα έργο ξεµπροστιάζει τη 
σύγχρονη αστική οικογενειακή 
υποκρισία.

VARIOUS
ARTISTS

Του ΜΑΚΗ 
ΜΗΛΑΤΟΥ
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

26 Απριλίου 1937. 
Η µέρα που έµεινε 
στην ιστορία ως η µε-
γαλύτερη φρίκη του 
Ισπανικού Εµφυλίου. Η 
Γκερνίκα καταστράφη-
κε εντελώς, ο κόσµος 
άλλαξε για πάντα. Το 
ντοκιµαντέρ “Markak” 
του Βάσκου σκηνοθέτη 
Hannot Mintegia έκανε 
πρεµιέρα το 2016 στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ 
Κινηµατογράφου του Σαν Σεµπαστιάν 
εξερευνώντας την επίδραση του τρα-
γικού γεγονότος στους νεότερους 
κατοίκους της περιοχής. Ο συνθέτης και 
παραγωγός Aitor Etxebarria γεννήθηκε 
στην Γκερνίκα το 1985. Ξεκίνησε ως 
ντράµερ αλλά στη συνέχεια τον κέρδισε 
η ηλεκτρονική µουσική. Το “Μarkak” 
είναι το πρώτο του κινηµατογραφικό 
score µετά από µια πετυχηµένη πορεία 
στην deep house σκηνή µε το όνοµα 
El_Txef_A.  Μέσα από τη δουλειά του ο 
ίδιος επανερευνά την ιστορική σηµασία 
της καταστροφής µεταφέροντας τις 
µνήµες µε µια καινούργια γλώσσα στις 
µελλοντικές γενιές. Λίγο πριν τη live 
παρουσίαση του Markak στο φεστιβάλ 
Sonar µιλάει για το σηµαντικό αυτό κε-
φάλαιο της πορείας του.  

«Ήταν ο σκηνοθέτης του ντοκιµαντέρ 
“Hannot Mintegia” που µε κάλεσε να 
αναµειχθώ στο πρότζεκτ αυτό. Είµαστε 
και οι δύο γέννηµα θρέµµα της Γκερνίκα 
και φίλοι εδώ και µία δεκαετία. Είναι η 
πρώτη µου ολοκληρωµένη δουλειά για 
τον κινηµατογράφο που έγινε ακόµη 
πιο προσωπική, καθώς οι παππούδες 
µου είχαν ζήσει αυτή τη θηριωδία. 

» Οι εικόνες και οι 
µαρτυρίες της ταινίας 
είχαν καταλυτικό ρόλο 
για τη µουσική. Ήταν 
αυτές που µε οδήγη-
σαν στην κατάλληλη 
συναισθηµατική κατά-
σταση πριν καν βρεθώ 
µπροστά στο πιάνο.

» Η βασική επιρροή για 
το έργο δεν ήταν άλλη 

από την ενέργεια που κληρονοµήσαµε 
σαν νεότερη γενιά µέσα από τις µνήµες 
των δικών µας ανθρώπων. Έχοντας γεν-
νηθεί και µεγαλώσει στην Γκουέρνικα, 
έχοντας ακούσει από τους παππούδες 
µου τις προσωπικές αφηγήσεις τους 
από την τραγωδία. ∆εν θα µπορούσα να 
σκεφτώ καλύτερο πρότζεκτ για να δηµι-
ουργηθεί το πρώτο µου soundtrack.

» Η πρεµιέρα της ζωντανής παρουσία-
σης θα γίνει στη Βαρκελώνη, µετά στο 
Μπιλµπάο και στη συνέχεια θα ταξιδέ-
ψει στη Νέα Υόρκη. Θα είµαστε επτά 
µουσικοί στη σκηνή, µε έγχορδα, κρου-
στά, πιάνο, µπάσο, κιθάρα, σύνθια και 
φωνές. Είµαστε ήδη ενθουσιασµένοι 
που θα κάνουµε πρεµιέρα σε ένα φεστι-
βάλ σαν το Sonar.

» Όσο µεγαλώνω, τόσο αναγνωρίζω µια 
µεγαλύτερη σύνδεση µεταξύ όλων των 
τεχνών, µε κοινές αντιλήψεις και ιδέες 
που µπορούν όµως να εξωτερικευτούν 
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο µέσα 
από το προσωπικό φίλτρο».  

To “Markak: Soundtrack For The Motion 
Picture” κυκλοφορεί από την Forbidden 
Colours και διανοµή από την Kompakt.

Ένα νέο soundtrack µας 
θυµίζει τη φρίκη της Guernica 

Ο Βάσκος παραγωγός Aitor Etxebarria µιλάει για το
 ντοκιµαντέρ «Markak» που θα παρουσιαστεί στο φετινό Sonar
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Κυρία Σλόαν (Miss Sloane) ***
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Τζον Μάντεν

¦°¹·ÃËÁ: Τζέσικα Τσαστέιν, Μαρκ Στρονγκ, Άλισον Πιλ, Τζον Λίθγκοου

Η υπεύθυνη πολιτικής στρατηγικής στην Ουάσινγκτον Ελίζαµπεθ Σλόαν θα έρθει σε 
σύγκρουση µε το πανίσχυρο λόµπι των οπλικών συστηµάτων και θα αναγκαστεί να 

αναθεωρήσει πολλά από τα µέχρι τότε αδιάσει στα πιστεύω της. 

°
ιχµηρό, µηδενιστικό αλλά και ενίοτε συναρπαστικό πολιτικό θρίλερ, που 

καταπιάνεται –µέσω της ηρωίδας του τίτλου– µε τα διαπλεκόµενα συµ-

φέροντα και τα κέντρα εξουσίας που γεννιούνται στους διαδρόµους και 

τα σκοτεινά δωµάτια του κατά τ’ άλλα άσπιλου Λευκού Οίκου. Ο τυχερός 

σκηνοθέτης Τζον Μάντεν σίγουρα θα ένιωθε κάτι παραπάνω από ικανοποίηση 

κάθε φορά που έβλεπε την Τζέσικα Τσαστέιν, µία από τις 4-5 κορυφαίες αµερι-

κανίδες ηθοποιούς της εποχής, να χτίζει µεθοδικά, µε αυταπάρνηση και δηµι-

ουργικούς υπαινιγµούς το διφορούµενο πορτρέτο της. Η σκιώδης Σλόαν της 

είναι ο καθρέφτης της αµερικανικής (κι όχι µόνο) πολιτικής σκηνής: δυναµική, 

επιτυχηµένη, ελκυστική αλλά και απέραντα επικίνδυνη. Όταν βρεθεί απέναντι 

σε δυνάµεις που δείχνουν να την ξεπερνούν και βάζουν σε κίνδυνο όχι απλώς 

την καριέρα της αλλά την ίδια τη ζωή της, η Σλόαν θα αναγκαστεί να ξεπεράσει 

κάθε όριο. Πίσω από το ανεξερεύνητο παγερό βλέµµα της (διαρκώς η κάµερα 

είναι στραµµένη πάνω της) παλεύουν δύο αµφίδροµες δυνάµεις που αλλάζουν 

συνεχώς στρατόπεδα µεταξύ του φαινοµενικά καλού, της επίτευξης της προ-

σωπικής καριέρας αλλά και της ανάγκης για κυριαρχία µε οποιοδήποτε κόστος. 

Η φήµη της περιγράφεται ως «η γυναίκα που δεν έχασε ποτέ». Όπως οµολογεί 

και η ίδια κάποια στιγµή «για αυτό µε προσλαµβάνουν: για να νικήσω» κι όλη η 

αµερικανική κοσµοθεωρία είναι χτισµένη πάνω σε αυτό το σλόγκαν έπαρσης 

και µαταιοδοξίας. Η νίκη και ο νικητής πάνω από όλα. Η ήττα και ο άκαρπος α-

γώνας στην πυρά. Ο Μάντεν βασίζει όλη την κυνική ιδεολογία του 21ου αιώνα 

πάνω στο αφοριστικό θεώρηµά του και καταγράφει τις κινήσεις στο σκάκι της 

πολιτικής σκηνής σαν µια αναµέτρηση µισανθρωπίας, µηδενισµού και έλλειψης 

ηθικής. ∆ύσκολα χωνεύονται όλα αυτά και ακόµη πιο δύσκολα µπορεί να συµπα-

θήσει κάποιος ανθρώπους σαν την Σλόαν και τους οµοίους της. Έχει όµως αξία 

το να τους εντοπίζεις γρήγορα και να ξεµπερδεύεις µαζί τους ακόµη γρηγορότε-

ρα και χωρίς περαιτέρω τύψεις ή δικαιολογίες. Έτσι απλά. 
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criticÕs CHOICE

 * Α∆ΙΑΦΟΡΗ 
 ** ΜΕΤΡΙΑ 

 *** ΚΑΛΗ 

 **** ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 
 ***** ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

☛ Viva Espana Ì3

Η βασίλισσα της Ισπανίας  (Queen Of Spain) 
**
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Φερνάντο Τρουέµπα
¦°¹·ÃËÁ: Πενέλοπε Κρουζ, Κάρι Έλγουες, Μάντι Πατίνκιν, Τζ. Ει. 

Μπαγιόνα

Η σταρ του σινεµά του ’50 Μακαρένα 

Γρανάδα αποδρά για λίγο από τη λάµ-

ψη και το γκλάµουρ του Χόλιγουντ 

προκειµένου να επιστρέψει στις 

ρίζες της και να πρωταγωνιστήσει 

σε µια επική χολιγουντιανή ται-

νία που γυρίζεται στην Ισπανία, 

υποδυόµενη την Ισαβέλλα της 

Καστίλλης.

Ο ισπανός Φερνάντο Τρουέµπα (το 
«Belle Époque» του χάρισε το Όσκαρ 

ξενόγλωσσης ταινίας το 1994) θυµίζει 
κακέκτυπο του Αλµοδοβάρ σε µια ταινία που 

επιχειρεί, µε ελαφρότητα και ελάχιστη καυστική 
µατιά, να συνδέσει το παρασκήνιο των ιστορικών epic movies του ’50 
µε την πολιτική κατάσταση της εποχής. Αποτέλεσµα είναι να παρακο-
λουθούµε κάποια γουστόζικα στιγµιότυπα - αναφορές στο κλασικό 
Χόλιγουντ µε γαργαλιστικές λεπτοµέρειες που µοιράζεται η βοηθός 
της σταρ µε το υπόλοιπο καστ, αλλά το πολιτικό σχόλιο για τον Φράνκο 
ή τον µακαρθισµό διατυπώνεται σαν απλοϊκό ανέκδοτο. Η Πενέλοπε 
Κρουζ πάντως έχει αποδώσει υποδειγµατικά το ρόλο της κυκλοθυµικής, 
κακοµαθηµένης σταρ µε τις δεκάδες ανασφάλειες.  

100 µέτρα (100 metros) ** ½ 
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Μαρσέλ Μπαρέρα
¦°¹·ÃËÁ: Ντάνι Ροβίρα, Κάρα Ελεχάλντε, Αλεξάντρα Χιµένεθ 

Η αληθινή ιστορία ενός άντρα που διε-

γνώσθη ότι πάσχει από σκλήρυνση 

κατά πλάκας, αλλά κατάφερε να 

ολοκληρώσει το τρίαθλο (3,8 χλµ. 

κολύµβηση, 180 χλµ. ποδηλασία 

και 42 µ. τρέξιµο) για τον τίτλο του 

«Σιδερένιου ανθρώπου», παρότι 

του είχαν πει ότι δε θα µπορούσε 

να περπατήσει ούτε 100 µέτρα…

Άλλη µια ισπανική ταινία µετά από 
το θαυµάσιο «Truman» που εφορµά 

από ένα σκληρό, καταθλιπτικό θέµα 
για να µιλήσει µε χιούµορ και αισιοδοξία 

για την ίδια τη ζωή. Θέλει πολλά κότσια και 
περίσσευµα ταλέντου η διαχείριση µιας ιστορίας 

σαν αυτή. Ο Μπαρέρα πετυχαίνει σε µεγάλο βαθµό να βρει στόχο στα 
περισσότερα ζητήµατα µε τα οποία καταπιάνεται και να µετατρέψει 
την ταινία του σε φωτεινό παράδειγµα για όλους. Αστεία, τρυφερή και 
ανθρώπινη δραµεντί χαρακτήρων που ξετυλίγεται γύρω από την ιδιαί-
τερη σχέση πεθερού-γαµπρού οι οποίοι αν και δεν πολυσυµπαθούνται 
στο τέλος καταφέρνουν να βρουν κώδικες επαφής, συγκινώντας και 
ταυτόχρονα προσφέροντας διαλόγους απέραντα κωµικούς. 

Ήρεµο πάθος *** (A Quiet Passion)
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Τέρενς Ντέιβις 

¦°¹·ÃËÁ: Σίνθια Νίξον, Κιθ Καραντάιν, Τζένιφερ Ιλι, Ντάνκαν Νταφ

Η τραγική και γεµάτη από εσωτερικές 

εντάσεις ζωή της µεγαλύτερης Αµερικα-

νίδας ποιήτριας του 19ου αιώνα Έµιλι 

Ντίκινσον.

Συναισθηµατικός πλούτος, 
ατόφια εικαστική γοητεία, 
πνευµατική ευφυΐα. Ολόκληρη η 
δυναµική του έργου αλλά κυρίως 
το σπάνιο χάρισµα της ποιήτριας 

Ντίκινσον «µιλάει» µέσα από την 
τεχνική δεξιοτεχνία του µάστορα 

Ντέιβις («Ένα τραγούδι για το ηλιο-
βασίλεµα») που κατασκευάζει µια µε-

λαγχολική ελεγεία για τη «Λευκή Λαίδη», 
η οποία είδε το χάρισµά της να µετατρέπεται 

σε κατάρα, καταδικάζοντάς την στην αποµόνωση (τα τελευταία χρόνια 
της ζωής της τα πέρασε κλεισµένη στο δωµάτιό της όπου φύλαγε το 
ογκωδέστατο έργο της) και την αρρώστια. Όπως έγραψε και η ίδια για 
τις ατυχίες και τις απώλειες που την έπληξαν «η ζωή µου τέλειωσε δύο 
φορές πριν από το οριστικό της τέλος». Ερµηνεία ζωής για τη Σίνθια Νί-
ξον που χτίζει το χαρακτήρα της Ντίκινσον µακριά από κάθε τι που ίσως 
να έφερνε συνειρµούς µε το ρόλο της στο «Sex and the city».

»»» Στη γαλλική κωµωδία «Για όνοµα του Θεού» * ½  ο πρωταγωνιστής Ζαν Ρενό 
υποδύεται έναν επαγγελµατία απατεώνα που συνεργάζεται µε τις δύο κόρες του τις 
οποίες έχει να δει εδώ και πολλά χρόνια –και που αρχικά τον θεωρούν νεκρό– 

προκειµένου να εκδικηθεί έναν πρώην συνεργάτη του στήνοντάς του το τέλειο κόλπο µε 
έπαθλο ένα βιολί Στραντιβάριους. Φαρσοκωµωδία κατηγορίας φτερού που παρακολουθείται 

χωρίς πολλές απαιτήσεις από το θεατή και εκπλήξεις από το σκηνοθέτη Πασκάλ Μπουρντιό. 
»»» Η «Οικογένεια Βαν Πέτεγκεµ» του εκκεντρικού Μπρουνό Ντιµόν («29 Φοίνικες») 
περιγράφει τις κωµικές απόπειρες ενός δίδυµου ντέτεκτιβ να βγάλει άκρη στην περίεργη 
υπόθεση εξαφάνισης των µελών µιας οικογένειας. »»» Στο κινηµατογραφικό ριµέικ του 
«Baywatch» µε τους Ντουέιν Τζόνσον - Ζακ Έφρον, κάποιοι ναυαγοσώστες τα βάζουν µε 
εµπόρους ναρκωτικών και παλεύουν να σώσουν το φιλµ από τον πνιγµό αλλά όπως έδειξε και η 
πορεία της ταινίας στο αµερικανικό box office, δεν τα καταφέρνουν και πολύ καλά. »»» Στο 
«∆αιµονισµένο Άγγελο» **** του Άλαν Πάρκερ όλα είναι σατανικά βαλµένα: o παρακµιακός 
ντετέκτιβ του Μίκι Ρουρκ, το τρικ µε τον Ρόµπερτ Ντε Νίρο και το ξεφλούδισµα των αυγών, η 
ερωτική σκηνή µε τη Λίζα Μπονέ, το αποκαλυπτικό φινάλε!

Το Φεστιβάλ Ισπανόφω-
νου Κινηµατογράφου 
Αθήνας επιστρέφει και 

φέτος στο θερινό κινηµα-
τογράφο Λαΐς, µε 15 ισπα-
νόφωνες ταινίες σε πρώτη 
προβολή, που θα µας κρα-

τήσουν συντροφιά για οκτώ 
µέρες. Η έναρξή του είναι την 
επόµενη Πέµπτη 8 Ιουνίου µε 

το χιτσκοκικών αναφορών 
«Αόρατο Επισκέπτη», ενώ η 

αυλαία πέφτει την Πέµπτη 15 
Ιουνίου µε τον Ρικάρντο Ντα-
ρίν και τη βραβευµένη ταινία 

«Ο Πιλότος».

»»»
υποδύεται έναν επαγγελµατία απατεώνα που συνεργάζεται µε τις δύο κόρες του τις 
οποίες έχει να δει εδώ και πολλά χρόνια –και που αρχικά τον θεωρούν νεκρό– 

προκειµένου να εκδικηθεί έναν πρώην συνεργάτη του στήνοντάς του το τέλειο κόλπο µε 
έπαθλο ένα βιολί Στραντιβάριους. Φαρσοκωµωδία κατηγορίας φτερού που παρακολουθείται τογράφο Λαΐς, µε 15 ισπα-

AºÃ»¸Φεστιβάλ Ισπανόφω-

MUSTSEE

JUST THE FACTS
Κυρία Σλόαν ***

Μαθήµατα τακτικής στην 
πολιτική σκακιέρα

Η βασίλισσα της Ισπανίας **
Η βασίλισσα Πενέλοπε Κρουζ 

Ήρεµο πάθος ***
Ένας αριστοκράτης της 7ης 
τέχνης τρυπώνει στην ψυχή 

της Ντίκινσον

100 µέτρα ** ½ 
Αγώνας για ζωή µε όπλο 

το χιούµορ

Ο ∆αιµονισµένος Άγγελος 

****
Επανέκδοση του κλασικού 

θρίλερ του Πάρκερ µε τους Μίκι 
Ρουρκ- Ρόµπερτ ντε Νίρο

Για όνοµα του Θεού * ½ 
Η γοητεία της κοµπίνας

Οικογένεια Βαν Πέτεγκεµ
Κωµικός Μπρουνό Ντιµόν; 

Άσε καλύτερα…   

Baywatch
Ναι, εµφανίζεται 

η Πάµελα Άντερσον

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ
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ΣΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟ ΝΟΥΑΡ ΟΥΡΑΝΟ 
ΜΕ ΤΟΝ M.J. ARLIDGE 
Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ

Επιµέλεια: 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Οι εκδόσεις ∆ιόπτρα και τα 

Public σας δίνουν την ευκαι-

ρία να γνωρίσετε από κοντά 

τον M.J. Arlidge σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη. Την Τετάρτη 

7/6 19.00 θα βρίσκεται στο 

Public Cafe Συντάγµατος.Ε-

ρωτήσεις στον συγγραφέα θα 

απευθύνει ο δηµοσιογράφος 

Κώστας Στοφόρος. Την Πέ-

µπτη 8/6 19.00 θα βρίσκεται 

στα Public Τσιµισκή. Ερω-

τήσεις στον συγγραφέα θα 

απευθύνει ο δηµοσιογράφος 

∆ηµήτρης Καραθάνος.

¦ ° Ä ÃË ª ¹ ° ª ¶ ¹ ª  / 

¶ º ¢ Ã ª ¶ ¹ ª  / 
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O 
συγγραφέας των αστυνοµικών που πά-

ντοτε θα θέλατε να έχετε στο προσκε-

φάλι σας. Το γράψιµό του γρήγορο, γυ-

µνό, αυθάδες, κινηµατογραφικό, καίριο. 

Ήθελε να δουλέψει για την τηλεόραση και το 

κατόρθωσε διαγράφοντας δεκαπενταετή κα-

ριέρα σε παραγωγές υψηλού προφίλ, αλλά 

τελικά τον κέρδισαν οι µεγάλες εκτάσεις της 

λογοτεχνίας. Σκαρφίστηκε ένα θηλυκό χα-

ρακτήρα γεµάτο άγρια ενέργεια και σήµερα 

φτιάχνει ιστορίες που τις ρουφάς άσπρο πάτο. 

Ο M.J. Arlidge είναι ο βρετανός δηµιουργός της 

επιθεωρήτριας Έλεν Γκρέις, η οποία επανέρχε-

ται µε νέα περιπέτεια στις εκδόσεις ∆ιόπτρα. 

Το «Στο στόµα του λύκου» (µετάφραση Σοφία Τά-

πα) βρίσκει την ηρωίδα της σειράς αντιµέτωπη 

µε την πιο προσωπική της υπόθεση. Κλήση για 

δολοφονία στο κλαµπ Τόρτσουρ Ρουµς του Σαου-

θάµπτον, torture όνοµα και πράµα. Ο νεκρός είναι 

ο Τζέικ Έλντερ, ο κυρίαρχος της Γκρέις, ο άνδρας 

για τη σαδοµαζοχιστική συντροφιά του οποίου έ-

χει αµέτρητες φορές πληρώσει και τώρα καλείται 

να διαλευκάνει το χαµό του µε κίνδυνο όλη της η 

κρυφή ζωή να βγει στη φόρα, ενώ παράλληλα η 

Εµίλια Γκαρανίτα, η δηµοσιογράφος που απειλεί 

τα µυστικά της, ακολουθεί κατά πόδας ανάµεσα 

στη θάλασσα των αλυσόπλεκτων ρούχων, των 

στολών από PVC και της φετιχιστικής υποκουλ-

τούρας που στελεχώνει τον γκροτέσκο κόσµο 

της Έλεν Γκρέις. Αυτό µας αρέσει όµως πάνω της. 

Οι αντιφάσεις, η τρέλα της, οι ακρότητές της. Ο 

τρόπος της να τεστάρει την αντοχή της ανθρώπι-

νης φύσης γυροφέρνοντας τις αγωνιώδεις σελί-

δες βιβλίων που κάνουν το αίµα να κυλά γρηγορό-

τερα στις φλέβες µας. Ποια είναι και τι θέλει από 

τις αναγνωστικές µας νύχτες η Έλεν Γκρέις; Ο M.J. 

Arlidge δίνει τις απαντήσεις. 

Επτά ιστορίες µε ηρωίδα την επιθεωρήτρια Έ-

λεν Γκρέις µέχρι σήµερα, δύο βιβλία τη χρονιά 

από το 2014. Πώς ανταπεξέρχεστε σε τέτοιο 

ρυθµό; Έχω δύο µικρά παιδιά, εποµένως οφείλω 

να είµαι πολύ πειθαρχηµένος και να κερδίζω το µά-

ξιµουµ από τις λίγες ώρες που έχω για τον εαυτό 

µου. Άρα γράφω πολύ γρήγορα! Επίσης βρίσκω ότι 

τα deadline βοηθούν. 

Το «Στο στόµα του λύκου» διερευνά έναν ανοί-

κειο χώρο. Τον κόσµο των δωµατίων βασανι-

στηρίων και των σαδοµαζοχιστικών κλαµπ. 

Πόσο δύσκολο στάθηκε να σκιαγραφήσετε 

αυτό το τόσο ιδιαίτερο περιβάλλον; Καθόλου 

δύσκολο, είχα ήδη ερευνήσει αρκετά BDSM κλαµπ 

στο Λονδίνο προτού γράψω το βιβλίο και είδα 

πράγµατα που µου άνοιξαν τα µάτια! Η σκηνή είναι 

πλέον πολύ οργανωµένη και εφευρετική: έχουν 

χριστουγεννιάτικους χορούς και πάρτι για τον Βα-

λεντίνο, επιδείξεις µόδας και διάφορα παρεµφερή. 

Ορισµένες φωτογραφίες που έχω στα χέρια µου 

είναι εκπληκτικές. Εξακολουθώ να ονειρεύοµαι την 

πρεµιέρα ενός µυθιστορήµατος της Έλεν Γκρέις σε 

κλαµπ BDSM. Ίσως στην Ελλάδα; 

Ο «πόνος» είναι η λέξη κλειδί σε αυτή την ιστο-

ρία, όπως και στις περισσότερες υποθέσεις της 

Έλεν Γκρέις. Ποια είναι η δική σας στάση απέ-

ναντί του; Πρόκειται άλλωστε για ένα σύµπαν 

ακροτήτων. Χρήσιµη ερώτηση, δεδοµένου ότι 

πολλοί υποθέτουν ότι τα σαδοµαζοχιστικά στοι-

χεία του βιβλίου είναι σεξουαλικά, στην πραγµατι-

κότητα όµως πραγµατεύονται τον πόνο. Ο πόνος 

είναι ο προσωπικός µηχανισµός διαχείρισης της 

Έλεν. Όποτε νιώθει εκτός ελέγχου, θυµωµένη, κα-

ταθλιπτική, χρησιµοποιεί τον πόνο για να εκτονώ-

σει αυτά τα συναισθήµατα. Ο πόνος είναι περίεργο 

πράγµα – προκαλεί οδύνη και ταυτόχρονα απε-

λευθερώνει ευφορικά χηµικά. Αυτό το οξύµωρο 

εξερευνά η ιστορία της Έλεν. 

Το µόνο πρόσωπο που γνώριζε την πραγµατική 

Έλεν βρίσκεται νεκρό. Και η δηµοσιογράφος 

που την επιβουλεύεται ερευνά την υπόθεση. 

Φαινοµενικά απλή πλοκή. Πώς όµως κατορθώ-

νετε να της δώσετε ζωή; Και τι κάνει ορισµένες 

ιστορίες καλύτερες από τις άλλες; Θα µπορού-

σαν να γραφτούν ολόκληρα βιβλία γύρω από αυτή 

την ερώτηση. Η αστυνοµική λογοτεχνία απαιτεί 

συγκεκριµένα συστατικά –ιντριγκαδόρικο φονιά, 

γρήγορο ρυθµό, αφηγηµατικές εκπλήξεις. Όµως 

πιστεύω ότι αυτό που προέχει είναι να νοιάζεσαι 

για τους χαρακτήρες. Το «Στο στόµα του λύκου» 

είναι η πιο προσωπική ιστορία της Έλεν, και ένα 

θρίλερ θα λειτουργήσει µόνο αν ενδιαφέρεσαι για 

τα πρόσωπα που κινδυνεύουν.

Η πρωταγωνίστριά σας είναι µυθιστόρηµα από 

µόνη της. Πώς τα πάτε µεταξύ σας; Είµαι κρυφά 

ερωτευµένος µαζί της. Είναι ένα βασανισµένο ά-

τοµο αλλά έχει καλή, ειλικρινή καρδιά και αρνείται 

να το βάλει κάτω. Το πιο περίεργο είναι ότι ενώ φα-

νταζόµουν ότι το κοινό θα στραφεί στα βιβλία µου 

για να διαβάσει ιστορίες διεστραµµένων σίριαλ κί-

λερ, τελικά τα επιλέγουν γιατί έχουν αγαπήσει την 

Έλεν και θέλουν το καλό της. Πράγµα που µε κάνει 

να δένοµαι µαζί της όλο και περισσότερο.

Ποιους συγγραφείς θαυµάζετε; Είναι παρόντες 

στο έργο σας; Ο Στιγκ Λάρσον υπήρξε µεγάλη ε-

πιρροή και νοµίζω ότι µπορείτε να διακρίνετε σκιές 

της Λίσµπεθ Σαλάντερ στην Έλεν Γκρέις. Λατρεύω 

τον Τόµας Χάρις, πιστεύω ότι η «Σιωπή των αµνών» 

είναι το τέλειο θρίλερ, µα η απόλυτη αγαπηµένη 

µου είναι η Πατρίσια Χάισµιθ. 

Τι ακολουθεί στο µέλλον για εσάς αλλά και για 

την Έλεν Γκρέις; Γράφω ένα αυτοτελές µυθιστό-

ρηµα, ένα µεταφυσικό θρίλερ τοποθετηµένο στις 

ΗΠΑ, αλλά η Έλεν παραµένει στο επίκεντρο του 

αφηγηµατικού µου σύµπαντος. Έχει πολλά µίλια 

µπροστά της. Τη σκέφτοµαι σαν µοντέρνο Σίσυφο, 

άρα όσα και αν πετύχει, θα παραµείνει µαρτυρική 

φιγούρα, δεν θα βρει την εξιλέωση. Θα συνεχίσει 

την προσπάθεια όµως. A

∆ιαβάστε στο site 
όλη τη συνέντευξη

www.athens voice.gr



Τα έχω κάνει σκατά! Είµαι 24 χρόνων και αυτός 20. Συµφοι-
τητής µου στη σχολή. Τον θέλω πολύ. Είχαµε αρχίσει να 
διαβάζουµε µαζί – αυτός µου το είχε ζητήσει για να τον 
βοηθήσω. Μετά από λίγο καιρό µε κάλεσε στο σπίτι του 
για διάβασµα. Κατάλαβα το υπονοούµενο και πήγα. Ξαφ-
νικά µου «όρµησε» και άρχισε να µε φιλάει. Κάναµε σεξ. 

Ήταν εκπληκτικός. Με το που τελειώσαµε, ντύθηκε γρή-
γορα και έφυγε. ∆εν έστειλε ποτέ ξανά, µη σου πω πως µε 

απέφευγε. Ξαφνικά, αρχίζω και τον σκέφτοµαι συνέχεια. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσµα να του στείλω κατά τη διάρκεια των διακοπών του, 
το Πάσχα. Του είπα πως θέλω να κάνουµε σεξ. Μου απάντησε πως θέ-
λει και αυτός. Όταν έµαθα πως γύρισε ξανά έστειλα και δεν απάντησε. 
Εντωµεταξύ, εγώ την επόµενη µέρα που τον είδα το έπαιζα cool! Έχω 
αρχίσει να τον ερωτεύοµαι νοµίζω. Τι να κάνω; Ποια η στάση µου;

∆ύο οι επιλογές: Πρώτον, αφήνετε τον εαυτό σας ελεύθερο να εκφραστεί και 
άρα  ξαναστέλνετε µήνυµα στο συµφοιτητή, εκείνος αυτή τη φορά απαντάει γιατί 
στριµώχτηκε, συναντιέστε, κάνετε σεξ και µετά γίνεται καπνός, εξαφανίζεται για 
πάντα, τον καταπίνει η νύχτα και ποτέ κανείς δεν ξανακούει γι’ αυτόν. ∆εύτερον, 
συγκρατιέστε, τρώτε τοίχους, σίδερα και νύχια, άµα πιείτε δίνετε το κινητό σε 
καµιά φίλη να το κρατάει, όταν συναντάτε το αγόρι προσπαθείτε να µην εκκρίνετε 
ουσίες δέσµευσης και τις µυρίσει, παραµένετε cool και φαντασµαγορική όπως σας 
γνώρισε και σας πόθησε – εντωµεταξύ µπαίνει φουλ ο Ιούνιος, το αγόρι βεβαιώνε-
ται πως δεν έχει λόγο να φοβάται (ό,τι νοµίζει πως είναι φοβιστικό), αρχίζει να ανη-
συχεί και να προβληµατίζεται µε την απουσία σας (η απουσία είναι γαµώ τα αφρο-
δισιακά ως γνωστόν) και εντέλει επανακάµπτει. Παλιές δοκιµασµένες κατινιές. 

Μυρτώωωωω! Σε αγαπώ! Σε διαβάζω κάθε Πέµπτη 
µε το που φτάνω στη δουλειά και µου φτιάχνεις τη 
µέρα! Είσαι φοβερή και απίστευτα up to the point 
(τς τς τς…) Και µετά από αυτά τα κολακευτικά για 
να µε προσέξεις (:P). θέλω να σου πω ότι µου αρέ-
σει ένας τύπος που είναι 15 χρόνια µεγαλύτερός 
µου και είµαστε µαζί και τον αγαπάω και περνάω 
πολύ όµορφα µαζί του και µε αγαπάει κι αυτός και 
θέλουµε τα ίδια πράγµατα σε αυτή τη ζωή (παιδιά, 
σκυλιά, γατιά – το τελευταίο µόνο εγώ βασικά) 
και ενώ είµαι καλά, σε κάποιες φάσεις µελαγχο-
λώ και σκέφτοµαι ότι θα έχει πολύ µεγάλη δια-

φορά µε τα παιδιά του, ότι κάποια στιγµή εγώ ακόµα θα είµαι νέα ενώ 
αυτός στη σύνταξη (λέµε τώρα...), ότι θα µου φύγει νωρίς (αν µε πιά-
νεις…) και άλλα τέτοια χαζά και κουλά. Και λέω πού πας ξυπόλυτη στα 
αγγούρια, βρες κανέναν της ηλικίας σου να συµπορευτείτε σε αυτήν 
τη γαµάτη και συνάµα ζόρικη ζωή… και τότε σε σκέφτηκα… χε χε χε.
Σου στέλνω τα ζουµερά φιλιά µου! Α.

Είσαστε πολύ αισιόδοξη που πιστεύετε ότι υπάρχει ποτέ περίπτωση να πάρει σύ-
νταξη ο γκόµενός σας ή οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος σε αυτή τη χώρα. Επίσης 
είσαστε πολύ αισιόδοξη που πιστεύετε ότι σώνει και καλά θα ζήσετε εσείς περισ-
σότερο απ’ αυτόν. Σε άλλα νέα, η µαµά µου κι ο µπαµπάς µου, που είναι συνοµήλι-
κοι, τα έκαναν γενικώς µπουρδέλο και χώρισαν, ενώ η κολλητή της µαµάς µου που 
είναι 13 χρόνια µεγαλύτερη από τον άντρα της, µόλις της τηλεφώνησε ότι γύρισαν 
από Κούβα που είχαν πάει λίγο να ξεσκάσουν γιατί κουράστηκαν πολύ φέτος το 
χειµώνα. Εσείς τι άλλα; 

Μυρτώ, χρειάζοµαι τη βοήθειά σου επειγόντως και πρέπει να µου απα-
ντήσεις. Είµαι 23 ετών και πρόσφατα τα σπάσαµε µε ένα παιδί που τα 
είχαµε 1 χρόνο. Τώρα βέβαια έγινε κάτι κουλό. Γνώρισα µια κοπέλα µε 
την οποία είµαστε υποτίθεται φίλες αλλά µου αρέσει πολύ. Κεραµίδα 
στο κεφάλι µού έχει έρθει.Τι κάνω;

Φτιάχνετε κάνα τοστάκι.

Υ.Γ. 1 Όταν µας έρχονται κεραµίδες στο κεφάλι µή-
πως να περιµένουµε να δούµε πόσο δυνατή ήταν η 
κεραµιδιά;  

Υ.Γ. 2 Ή –τώρα που το σκέφτοµαι καλύτερα– όταν µας 
έρχονται κεραµίδες στο κεφάλι και είµαστε 23 χρονών, δη-
λαδή άτρωτα πλάσµατα, µήπως ξαπλώνουµε κάτω από τον ήλιο και 
σκεφτόµαστε «τι ωραία που είναι να σου έρχονται κεραµίδες στο κεφάλι καθώς 
µπαίνει το καλοκαίρι»;

Προς Ρενάτο ενταύθα: Στείλατε µισό γράµµα, µετά το άλλο µισό, δεν κατά-
λαβα τίποτα, τέλος πάντων, το µισό πήρα µόνο. Ξαναστείλτε το όλο µαζί να 
συνεννοηθούµε.
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Σε 
είδα...

MOUSTAKI BAR
Κηφισιά 26/5. Το ξέρω ότι 
δεν θα το δεις ποτέ αλλά 
το παθαίνω σπάνια αυτό. 

Σε κοίταζα συνέχεια και 
νοµίζω και συ (;) ας ανα-
λάβει το κάρµα. Η καστα-
νόξανθη από απέναντι 
av24se@gmail.com 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
Μοναστηράκι προς 
Πειραιά. Σκίστηκε το 
παντελόνι σου πίσω, εσύ 
ψηλή µε µπλε µάτια, 
εγώ µελαχρινή µε 
κόκκινο κραγιόν. 
Ανατρίχιασα. 

PANTSO14
Σηµαίνει και johnlok@
hotmail.gr µε είδες; Σε είδα 
σίγουρα κι εγώ!!

ΘΗΣΕΙΟ
Κοντά στο παρκάκι, Σάβ-
βατο γύρω στις 18.30. Εσύ 
µε µηχανάκι, στάθηκες και 
κοιταχτήκαµε, αλλά σου 
εξήγησα µε νεύµατα πως 
δεν ήµουν µόνος. Οµολο-
γώ, έχω την περιέργεια να 
µάθω τις διαθέσεις σου.

Σε γνωρίζω...

Αβαντάζ. 40χρονος Οικονοµολόγος µε σπουδές στην Αγγλία, 
κάτοικος Β. προαστίων, ευκατάστατος, άνω των €4.000 µηνι-
αίως, µε µεγάλη ακίνητη περιουσία, επιθυµεί γνωριµία γάµου 
µε νέα. «Πάππας», Οµήρου 38, Κολωνάκι, 2103620.147, www.

pappas.gr

¡éá îá ëáôáøöòÝóåôå íéá áççåìÝá åðéëïéîöîÜóôå íå ôï 210 3617.369 (11.00-18.00) 
Ìòåñóåé÷: œ 34 ïé 20 ðòñôå÷ ìÛêåé÷ ëáé œ 0,35 ëÀõå åðéðìÛïî.
°ççåìÝá óå ðìáÝóéï: œ 45.

Μικρές 
αγγελίες

Ζήτα µου οτι θες

Πατήσια: ∆ηµακοπούλου 29, ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 2ου ορόφου 55m², 1 υπνοδωµά-
τιο, µεγάλο καθιστικό, χωλ, φρεσκοβαµµένο, 
ελάχιστα κοινόχρηστα, δίπλα στο µετρό, 
€220. Πληροφορίες 6947120198

Ms. Teodora L. Ramos, citizen of Philippines, 
has lost her Passport in Athens last week 
(Passport No. MM455868). Should anyone 
finds it, please contact the Embassy of 
Philippines in Athens, at 210 6721.883 or 
bring it to the Embassy’s address, 26 Antheon 
Str., 154 52 Paleo Psychico.
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Καλειδοσκόπιο γνωριμιών, συζητήσεων 
και ανατροπών
Έχεις άλλον αέρα αυτή την εβδομάδα, έλα όμως 
που η πραγματικότητα της καριέρας και της κοι-
νωνικής σου εικόνας σου κόβουν την φόρα και σε 
αναγκάζουν να προσγειωθείς και να λες πιο ρεα-
λιστικά πράγματα. Ευτυχώς μπορείς να ποντά-
ρεις πάντα στους γενναίους που λέγονται φίλοι 
σου για να εκτονωθείς χωρίς ιδιαίτερη λογοκρι-
σία. Πάντως, ενώ έχει ανοίξει ο χορός της καλο-
καιρινής σου κοινωνικότητας με γνωριμίες δεξιά 
κι αριστερά, μάλλον προς το φιλικό φέρνουν, 
άντε και σε πολύ ηλεκτρισμέ-
να αλλά εφήμερα ερωτικά εν-
σταντανέ. Δεν βοηθάει ίσως 
το γεγονός ότι κάτω από όλα 
το μυαλό σου είναι στην τσέ-
πη σου και αυτό σου στερεί 
τελικά την ευελιξία και το α-
νάλαφρο στιλάκι με το οποίο 
πλασάρεσαι αρχικά. Θα βοη-
θούσε το να μη βλέπεις καθετί 
που θέλεις και δεν γίνεται σαν 
ένα προσωπικό Βατερλώ, αλ-
λά να στρέψεις την προσοχή 
σου στο παράθυρο που ανοίγει, για κάθε πόρτα 
που κλείνει. Αν καταφέρεις να συγκεντρωθείς 
για ένα λεπτό για να το κάνεις.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Μονοτονία στην επικοινωνία
Αν νιώθεις ότι ζεις για να πληρώνεις σε χρήμα και 
συναισθήματα, δεν είσαι και πολύ μακριά από την 
αλήθεια αυτή την εβδομάδα, αφού φαίνεται ότι 
μετατρέπεσαι στο οικογενειακό θησαυροφυλά-
κιο. Δες όμως και την καλή πλευρά ότι από κάπου 
έχεις για να δίνεις και δεν μπορούν να το πουν 
όλοι αυτό αυτή την στιγμή. Κατανοητή η ανησυ-
χία σου, επειδή όμως θέλεις να είσαι κι ωραίος και 
μοιραίος εκτός από πρακτικός γκρινιάρης, βρες 
άλλα θέματα για να συγκλονίσεις στα ερωτικά 
σου, από την κατάσταση του τραπεζικού σου λο-
γαριασμού. Άλλωστε τα κουτσομπολιά δίνουν και 
παίρνουν στη ζωή σου και έχεις αρκετά πιο σπαρ-
ταριστά θέματα να συζητήσεις, ενώ έχεις βρει και 
μία κάποια διάθεση να γκομενίσεις. Προς το τέλος 
της εβδομάδας δώσε βάση στο τι συμβαίνει στο 
σώμα σου που έχει αρχίζει να φωνάζει βοήθεια με 
τις καταχρήσεις (κυρίως συναισθηματικού τύπου, 
είναι η αλήθεια) που του έχεις φορτώσει. 

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Αναλώνεις ενέργεια χωρίς αντίστοιχα 
αποτελέσματα
Είναι σχεδόν άδικο να σφύζεις από τις καλύτερες 
ποιότητες του ζωδίου σου και να ’σαι αναγκα-
σμένος να τις διοχετεύεις για να λύσεις τα προ-
βλήματα της οικογένειας, των φίλων και κυρίως 
του δικού σου δαιδαλώδη ψυχισμού. Δικαιούσαι 
να χαστουκίσεις όποιον σου πει «κάθε εμπόδιο 
για καλό», ακόμη κι αν είναι απολύτως αληθινό 
επί του παρόντος. Τουλάχιστον σου κλείνουν το 
μάτι κάτι ερωτικά ενσταντανέ, όχι απαραιτήτως 
καινούργια, ωστόσο αρκούντως ανανεωμένα 
και ανανεωτικά για να σου φτιάξουν τη διάθεση 
πριν ξαναποφασίσεις ότι δεν οδηγούν και κάπου 
της προκοπής. Εδώ που τα λέμε, δεν φταίει και 
πολύ ο απέναντι, αρκετός από τον συνηθισμένο 
σου πρόλογο στο θέμα σχέσεις έχει εξατμιστεί 
και σε κάποιον βαθμό δεν αναγνωρίζεις ούτε 
εσύ τον εαυτό σου με τους ώριμους προβλημα-
τισμούς που ξεπηδάνε στο κεφάλι σου σε ανύ-
ποπτο χρόνο. Το κακό είναι ότι δεν μπορείς να 
παρηγορηθείς ούτε από τα τεκταινόμενα στη 
δουλειά και την καθημερινότητά σου που θυμί-
ζουν ανησυχητικά τη μέρα της μαρμότας. 

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Άρχισε να βλέπεις το κωμικό στο δράμα σου
Πολύ δράμα, πολύ κλάμα, πολλή γκρίνια, βρε 
αδερφέ. Εντάξει, δεν είσαι και στα καλύτερα 
σου, τα μέσα σου είναι λες κι έχουν μπει στο 
μπλέντερ, τα οικονομικά σου βαδίζουν στο ά-
γνωστο με βάρκα την ελπίδα. Εντάξει. Για να 
μην το ρίξεις στα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύ-
χτια (αν δεν το έχεις ήδη κάνει) και να μη χω-
ρίσεις πάνω στην τρέλα σου, άρχισε να συμ-
φιλιώνεσαι με την ιδέα ότι μερικά πράγματα 
που ήξερες τελειώνουν και μπορεί να μην αι-
σθάνεσαι άνετα ακόμη με τα καινούργια που 

αρχίζουν να εμφανίζονται, 
αλλά είναι θέμα χρόνου. Κάτι 
τέτοιο θα εκτιμηθεί δεόντως 
από την οικογένειά σου, είναι 
μια καλή αρχή για να αρχίσεις 
να στρώνεις την κατάσταση 
στο σπίτι. Σε δεύτερη φάση 
ρίξ’ το σε ό,τι εναλλακτικό και 
καλλιτεχνικό σού βρίσκεται 
και για εκτόνωση αλλά και 
γιατί χρειάζεσαι καινούργια 
άτομα στη ζωή σου κι είναι 
ευκαιρία να γνωρίσεις μερικά 

έστω κι ως αντίμετρο στα πολλαπλά ζονγκ που 
πέφτεις στην ερωτική σου ζωή.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Με διάθεση πάρτι άνιμαλ και γαρνιτούρα 
λίγο ρεαλισμό 
Σαλπάρεις για αλλού με την καλύτερη των δια-
θέσεων, αλλά η πραγματικότητα της ζωής σου 
σε παίρνει στο κατόπι με ταχύπλοο γι’αυτό ορ-
γανώσου και μην αφήνεις σε καμία περίπτωση 
τα σχέδιά σου και ειδικά την καλοπέρασή σου 
στην τύχη. Έσω ανοιχτός σε γνωριμίες ρομα-
ντικού ενδιαφέροντος ή και επιστροφές ακό-
μη, ειδικά αν σου σκάσουν σε αλλοπρόσαλλη 
ή εστω διαφορετική φάση και μην αγχώνεσαι 
για το αν χωράνε στο πρόγραμμά σου και πώς 
θα τα φέρεις βόλτα. Δες και το θέμα των επαγ-
γελματικών συνεργασιών γιατί επιτέλους κου-
νιούνται πράγματα που περίμενες εδώ και κάτι 
μήνες και μάλιστα με ενδιαφέροντα τρόπο. Σε 
γενικές γραμμές είσαι ψυχολογικά σε ελαφρώς 
ασυμμάζευτη κατάσταση αλλά με θετικό πρό-
σημο και επιβάλλεται να το διασκεδάσεις το 
κατά δύναμη. Αν χρειάζεται να προσέξεις κάτι 
είναι τα υπερκαραγκιοζιλίκια σε φάσεις που 
θεωρείς ότι δεν θα μαθευτούν και δεν σε βλέπει 
κανένας, για να μην τα βρεις μπροστά σου κυρί-
ως στη δουλειά. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Έλλειψη συγκέντρωσης και έκτακτα έξοδα
Είσαι διασπασμένος σε αρκετές κατευθύνεις 
αυτή την εβδομάδα, τόσο που είναι αρκετά δύ-
σκολο να συγκεντρωθείς και να βγάλεις άκρη 
κι αυτό έχει τον αντίκτυπό του στην προσωπική 
σου ζωή. Μαρτυρία γι’ αυτό ότι άλλα αισθάνε-
σαι, άλλα προγραμματίζεις κι άλλα κάνεις τελικά 
και μένεις κι εσύ έκπληκτος από τον εαυτό σου. 
Κάνε μία προσπάθεια για συνοχή όμως, γιατί αυ-
τό το στιλάκι δεν ευνοεί τις επιδόσεις σου στην 
κρεβατοκάμαρα. Αν δε είσαι ελεύθερος κι ωραί-
ος, μην εστιάζεσαι στο σεξ γιατί αντί να το έλ-
ξεις, θα το απωθείς. Τώρα, για το κομφούζιο στη 
δουλειά σου και στην καθημερινότητά σου, δεν 
μπορείς να κάνεις και πολλά και πρέπει μάλλον 
να μάθεις να ξεπερνάς την έκπληξή σου εύκολα 
και να συνεχίζεις. Ουδείς αγαπά τον κολλημένο 
ως γνωστόν κι επίσης, αν είσαι ειλικρινής με τον 
εαυτό σου, μια χαρά περνάς με την καινούργια 
πληροφορία και τις καινούριες εξελίξεις, απλά 
χαλιέσαι και λίγο από συνήθεια.  

 Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Girls (and boys) just wanna have fun
Θα είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο αν αυτή η 
εβδομάδα σε βρει στον ίδιο γεωγραφικό και 
νοητικό χώρο που είσαι συνήθως. Αυτό το λέω 
γιατί η παρόρμηση να πάρεις τα όρη και τα βου-
νά και γενικά οι τάσεις φυγής χτυπάνε κόκκινα 
αυτή την εβδομάδα και χρειάζεσαι επειγόντως 
το διαφορετικό σε σχέση, φίλους, δουλειά και 
διασκέδαση. Άρπαξε τις σχετικές σου ευκαιρί-
ες οικειοθελώς και κοίτα να το διασκεδάσεις, 
ούτως ή άλλως δεν έχεις και τεράστια ελευθε-
ρία επιλογής. Αυτά που σου συμβαίνουν έχουν 
την ποιότητα του αναντίρρητου. Ξέχνα το πώς 
τα είχες σκεφτεί και τα προηγούμενα συμπε-
ράσματά σου, ξεφορτώσου τις άπειρες ενοχές 
(ειδικά στα ερωτικά σου) και μη χάσεις τα ωραία 
για να διατηρήσεις τα προσχήματα. Αν αυτό 
τώρα φέρει κάτι σε μίνι τυφώνα στο σπίτι, την 
οικογένειά σου και εντός σου, ευκαιρία είναι 
να τεστάρεις κατά πόσο τελικά οι βάσεις σου 
είναι τόσο στέρεες όσο νόμιζες. Κι αν μέσα στα 
ευχάριστα που σου συμβαίνουν, σε πιάσουν 
λίγο και τα υπαρξιακά σου, δεν πειράζει, έχεις 
και βάθος ξέρεις. 

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Λεφτά και σεξ, κλασικά πράγματα
Τι γίνεται με τα λεφτά, οέο, είναι μια ερώτηση 
που σε απασχολεί επισταμένα αυτή την εβδο-
μάδα κι όχι αδίκως, αφού τα πράγματα φαίνεται 
να έχουν παγώσει ακόμη κι αν περιμένεις τα 
καλύτερα. Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά, ε-
κτός από το να μην εκπλαγείς όταν χρειαστεί 
να ξοδέψεις για σπίτι και υγεία. Ψυχολογικά ξέ-
ρουμε πολύ καλά κι οι δύο ότι δεν είσαι και το 
πιο χαρούμενο ψάρι στη θάλασσα, όμως εδώ 
που τα λέμε οι προβληματισμοί σου δεν είναι 
και τίποτα καινούργιο, οι ανασφάλειες και οι 
ζήλειες σου επίσης, και τελικά πώς να απολαύ-
σει κανείς τα ερωτικά του χωρίς λίγο δράμα και 
λίγο πάθος, βρε αδερφέ; Σεξουαλικά άλλωστε 
είσαι σε φόρμα κι αυτό για σένα ποτέ, μα πο-
τέ δεν είναι όσο απλό θα μπορούσε. Το μόνο 
πράγμα που πρέπει να σε προβληματίσει είναι 
το πότε θα ανοίξεις το στόμα σου να μιλήσεις γι’ 
αυτά που αισθάνεσαι μέσα σου ότι χάνεις, πριν 
το κλείσιμο στον ευατό σου και η συσσώρευσή 
τους επιβαρύνουν το σώμα σου.

 ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Μια δόση πρακτικότητας στις σχέσεις σου
Σχεδόν σοφό σε έχει κάνει αυτή η χρονιά κι α-
κόμη είναι στη μέση. Καταφέρνεις και βουτάς 
το μυαλό σου ελαφρώς στη λογική και στο κό-
στος που μπορεί να έχουν τα πράγματα που 
κάνεις στην προσωπική σου ζωή για σένα. Εύ-
γε, με αυτόν τον τρόπο προφυλάσσεσαι από 
κακοτοπιές, ακόμη κι αν μέσα σου αισθάνεσαι 
λίγο Κάπτεν-Ξενέρωτος. Μην ανησυχείς, δεν 
κινδυνεύεις να γίνεις βαρετός, πράγμα το ο-
ποίο βεβαίως εξαρτάται κι από πού ξεκινάει 
κανείς, τα κεραυνοβολήματά σου πάντως τα 
τρως ούτως ή άλλως. Δώσε βάση και στις ε-
μπνεύσεις που έχεις για τα επαγγελματικά σου 
γιατί βρίσκεσαι  σε μια περίοδο που μπορείς 
να υλοποιήσεις πράγματα και θαύματα και με 
πολλούς ανθρώπους να εμφανίζονται ως από 
μηχανής θεοί για να σε βοηθήσουν. Άκουσε κα-
λύτερα τις ανάγκες της καθημερινότητάς σου 
που μιλάνε πολύ δυνατά μέσα σου αυτό τον και-
ρό κι αγνόησε την αυστηρή εσωτερική κριτική 
που ισχυρίζεται ότι αυτά που σκέφτεσαι δεν 
έχουν σχέση με αυτά που προγραμμάτιζες και 
σκεφτόσουν με τον συνηθισμένο σου τρόπο. Οι 
άνθρωποι αλλάζουν.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Μεταμφιέζεις εσωτερικές εντάσεις 
σε δουλειά και μικροπροβληματάκια
Τώρα που μπαίνει σιγά-σιγά (αλλά πιο σιγά, δεν 
γίνεται) και το καλοκαιράκι εσύ αποφάσισες ότι 
είναι μια καλή περίοδος για να φορτσάρεις στη 
δουλειά. Γιατί έτσι ανάποδος είσαι και σε όποιον 
αρέσεις. Δεν είναι άσχημη ιδέα, απλώς δεν βοη-
θάει ψυχολογικά όσο θα περίμενες γιατί εντός 
σου οι εκρήξεις συνεχίζονται, με ό,τι ήξερες για 
το θέμα έρωτας και γάμος να περνάει αναθεώ-
ρηση αξιώσεων. Αυτό δεν γίνεται να το αποφύ-
γεις, γίνεται όμως να αποφύγεις να κάνεις το 
σπίτι σου άνω κάτω σε τακτική βάση και κυρίως 
γίνεται να ανοίξεις το μυαλό σου και να ασχο-
ληθείς με την υλοποίηση πραγμάτων και ιδεών 
που ούτε που θα σου περνούσαν από το μυαλό 
ως τώρα. Εγώ θα ξαναπώ ότι το χιούμορ σου εί-
ναι μεγάλο εργαλείο και το χρειάζεσαι μαζί με το 
φλερτ και τις κουβέντες για το νόημα της ζωής 
για να αναστείλεις πεσιμισμό, ανασφάλειες και 
μαύρες διαθέσεις. Τέλος, δεν μπορώ να τονίσω 
αρκετά το πόσο πρέπει να φροντίζεις την υγεία 
και το σώμα σου.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Με μια περίεργη προσοχή στα ερωτικά σου
Το μυαλό σου μασάει μία τσίχλα αυτό τον καιρό 
κι έχει γεύση «ερωτική ζωή». Ξαναερωτεύεσαι 
το σύντροφό σου, ερωτεύεσαι έναν καινούργιο; 
Αδιάφορο, αυτό που έχει σημασία είναι να κατα-
λάβεις το βαθμό στον οποίο οι σκελετοί στη σο-
φίτα και οι δράκοι στο υπόγειο διαμορφώνουν 
τη συμπεριφορά σου στο θέμα έρωτας αλλά και 
δημιουργικότητα. Έξυπνο παιδί είσαι, κάπως γί-
νεται να εκδηλωθείς επαρκώς χωρίς τις αστο-
χίες του παρελθόντος. Πάντως οι μετοχές σου 
είναι σαφώς στα πάνω τους και το σύστημά σου 
αρκούντως έτοιμο για οποιοδήποτε φρέσκο, 
έστω και σοκαριστικό. Μη σε προβληματίζει που 
μιλάς λιγότερο και μόνο όταν αισθάνεσαι πολύ 
άνετα, ας μην τα βγάλεις όλα φόρα παρτίδα για 
μία φορά, δεν έγινε τίποτα. Επικοινώνησε πε-
ρισσότερο με τους δικούς σου, ξεχνώντας την 
ξερολίαση που σε διακρίνει συνήθως, δεν θα 
χάσεις. Ειδικά προς το τέλος της εβδομάδας, θα 
έχεις την ευκαιρία να λύσεις μια και καλή θέματα 
που χρονίζουν στην ευρύτερη οικογένειά σου, 
αν δεν περιμένεις ντε και καλά να συμφωνήσουν 
όλοι μαζί σου.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Διάθεση για σπίτι, έστω και γκρεμίζοντας
Σπίτι μου, σπιτάκι μου και φτωχοκαλυβάκι μου 
είναι η διάθεση αυτή την εβδομάδα ή θα ήταν, αν 
μπορούσες να ηρεμήσεις τελικά στο σπίτι σου 
και δεν σε έπιανε άγχος για το πού βαδίζεις σε 
αυτή τη ζωή με το που κάθεσαι στον καναπέ. Αξι-
οποίησε την έξτρα ενέργεια σε δουλειές, ανακαι-
νίσεις, βαψίματα, μερεμέτια και τα συναφή για 
να εκτονώσεις και την καλλιτεχνική σου φύση. 
Να κυκλοφορείς παράλληλα, όμως, γιατί ο άνε-
μος φέρνει γνωριμίες, αλλά και κρυφές σχέσεις 
με υψηλό βαθμό σεξουαλικότητας, αν και όχι 
κάτι άλλο ιδιαίτερο. Ούτως ή άλλως το επόμενό 
σου βήμα είναι διαρκώς στο μυαλό σου κι ακόμη 
κι αν δεν έχεις αποφασίσει ποιο θα είναι αυτό, 
δεν είσαι διατεθειμένος να πάρεις μαζί σου βα-
ρίδια. Μέσα σ’αυτά ασχολήσου λίγο παραπάνω 
με τους φίλους σου γιατί κοντεύεις να ξεχάσεις 
την όψη τους, κι όχι, δεν φταίνε αυτοί, ούτε σε 
παρατάνε, απλώς πρέπει να τροποποιήσεις τη 
συνταγή της σχέσης σας για να τους έχεις στη 
ζωή σου. A

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

STARDUST
Από την 

ΕυαγγΕλία Τσαβδαρη 
(panastron)
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