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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Δ
εν χρωστάμε, δεν πουλάμε, δεν πληρώνουμε. Βλέπω με ευχάριστη έκ-

πληξη τώρα πια και τους εκπροσώπους των αντιμνημονιακών κομμάτων να 

αναγνωρίζουν τα ελλείμματα και να ψάχνουν τρόπους για να τα καλύψουν. 

Προτείνουν φόρους φυσικά κι αυτοί, σ’ αυτούς που έχουν εισόδημα 20.000 

το χρόνο, εισφορές σε όσους έχουν 50.000, έκτακτες φορολογίες στις επιχειρήσεις. Πού 

είναι τώρα αυτοί που «δεν χρωστούσαν, δεν πληρώνανε»; Πού είναι όλοι αυτοί που δεν 

πλήρωναν τα διόδια, τα εισιτήρια στα λεωφορεία και το μετρό; Πού είναι όλοι αυτοί που 

όταν το κράτος χρεοκοπούσε πρότειναν ως απάντηση να το χρεοκοπήσουμε ακόμα πε-

ρισσότερο; Πού χάθηκαν εκείνοι οι καλοί άνθρωποι που πρότειναν επιτροπές λογιστικού 

ελέγχου για να διαγράψουμε το επαχθές χρέος; Που συνέκριναν την ελληνική δημο-

κρατία με λατινοαμερικάνικες μπανανίες και δεν αναγνώριζαν συμβάσεις μιας χώρας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κυβερνήσεις που ψήφιζε το 80% του ελληνικού λαού; Πού 

είναι όλοι αυτοί που είχαν αναγάγει την τσάμπα μαγκιά του μπαταχτσή σε προοδευτικό 

δικαίωμα και απαίτηση να πληρώνουν τη ζωή τους οι πολίτες των άλλων χωρών; Άραγε, 

τώρα που έμαθαν για τις 200.000 μαϊμού συντάξεις και επιδόματα που στοιχίζουν 1 δις το 

χρόνο, για τον πενταπλασιασμό της φαρμακευτικής δαπάνης, για το διπλασιασμό σε μία 

δεκαετία του μισθολογικού κόστους του δημοσίου, τον τριπλασιασμό της κρατικής ενί-

σχυσης στα ασφαλιστικά ταμεία, θέλουν ακόμα επιτροπές ελέγχου; Μήπως τους λέει τί-

ποτα το γεγονός ότι μετά από 4 χρόνια ύφεσης και 2 μνημονίου, ξεκινάμε πάλι απογραφή 

των συνταξιούχων; Με την ταμπέλα «δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», ο ελληνικός παρασι-

τισμός προσπάθησε κρυμμένος πίσω από προοδευτικές ταμπέλες να βάλει την υπόλοιπη 

κοινωνία να πληρώσει το λογαριασμό. 

Η «εξόντωση της κοινωνίας». Η κοινωνία μας περνάει δύσκολες ώρες. Πολλοί άνθρωποι 

έχουν κλείσει τις δουλειές τους, ένα εκατομμύριο συμπολίτες μας είναι άνεργοι. Για στά-

σου ένα λεπτό, όμως. Για «εξόντωση της κοινωνίας» μιλούσαν και πριν 2 χρόνια. Εξόντω-

ση της κοινωνίας ήταν η περικοπή του επιδόματος έγκαιρης προσέλευσης. Εξόντωση ή-

ταν οι μετατάξεις μέσα στο δημόσιο. Οι άνθρωποι απειλούσαν να πηδήσουν από τα παρά-

θυρα γιατί η αναγκαστική εφεδρεία, που δεν εφαρμόστηκε, τους πρότεινε να κάθονται 2 

χρόνια σπίτια τους και να παίρνουν το 70% του μισθού τους μέχρι να βγουν στη σύνταξη. 

Κάτι δηλαδή που αν το προτείναμε όχι στο 1 εκατομμύριο ανέργους, αλλά και στους εργα-

ζόμενους του ιδιωτικού τομέα, θα το αντιμετώπιζαν ως πρώτο αριθμό του λαχείου. Αυτοί 

που δημιούργησαν την ατμόσφαιρα της σύγκρουσης, της μιζέριας, της θυματοποίησης, 

της ακινησίας, αυτοί που δεν άφησαν την κοινωνία να δουλέψει για να ξεπεράσει τα προ-

βλήματά της, ήταν αυτοί που δεν ήθελαν να χάσουν το παραμικρό από την προηγούμενη 

ζωή τους. Τα πραγματικά θύματα, ο ιδιωτικός τομέας που διαλύθηκε για να μη θιγεί το 

πελατειακό κράτος, δεν είχε χρόνο για συνθήματα. Δούλευε για να επιβιώσει. 

Είναι ένα κόλπο για να μας αγοράσουν φτηνά. Περίεργο κόλπο. Πότε θα το εφαρμό-

σουν; Η αξία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβα-

νομένων και των κρατικών κολοσσών ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, Πετρέλαια, Εθνική, όλη η 

ελληνική οικονομία δηλαδή, αποτιμάται σήμερα 19,5 δις. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, 

τα Zara, τα ρούχα, έχουν χρηματιστηριακή αξία 90 δις. Μια μεσαία πολυεθνική μπορεί να 

αγοράσει την Ελλάδα για πλάκα. Αλλά δεν το κάνει. Αντίθετα. Φεύγει η Singapore Airlines, 

η Ryanair, έφυγαν τα Aldi, η Fnac, η Saturn, οι εταιρείες καυσίμων. Παρά τους ελληνικούς 

μύθους, κανείς δεν αγοράζει σε μια αποτυχημένη χώρα. Κανείς δεν επενδύει σε μια χώρα 

διαφθοράς, διαπλοκής, χαμηλής παραγωγικότητας και κομματικών «διοδίων». 

Δανείζονται με 1% και μας δανείζουν με 5%. Οι τράπεζες, οι τοκογλύφοι. Ναι, ήταν τόσο 

μεγάλη η εκμετάλλευση ώστε έχασαν τα μισά λεφτά τους και χρεοκόπησαν. Τώρα δεν 

μας δανείζουν οι τράπεζες, μας δανείζουν οι πολίτες των άλλων κρατών. Και το επιτόκιο 

έχει φτάσει σχεδόν στο 2%. Όσοι τα λένε αυτά, μπερδεύουν το επιτόκιο της διατραπεζι-

κής με το επιτόκιο για ομόλογα 15 και 20 χρόνων. Κι εμείς το ίδιο δεν κάνουμε; Όταν «δα-

νείζουμε» τις τράπεζες με ένα απλό λογαριασμό, έχουμε 1% επιτόκιο, αν τις δανείσουμε 

με τρίμηνη προθεσμία ζητάμε 5%. Αν επρόκειτο για ένα χρεοκοπημένο κράτος πόσο θα 

ζητούσαμε; Το αληθινό ζήτημα είναι ότι στον πραγματικό κόσμο, στην αγορά, δεν θα μας 

δάνειζαν ούτε με 30%. Και το ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι, πριν την κρίση, όταν 

μας δάνειζαν με «γερμανικό» χαμηλό επιτόκιο, εμείς πάλι ελλείμματα είχαμε ενώ αυτοί 

οργάνωναν την ανάπτυξή τους. Τώρα δανειζόμαστε φτηνά, ενώ χώρες που μας δανεί-

ζουν, όπως η Ισπανία και η Ιταλία, δανείζονται με 6%. Και πάλι γκρινιάζουμε. 

Το μνημόνιο έφερε τη λιτότητα. Ύφεση είχαμε 2 χρόνια και, πριν ξεκινήσει το μνημό-

νιο. Δεν υπάρχει μνημόνιο, υπάρχει έλλειμμα. Και δεν υπάρχουν πια δανεικά για να το 

καλύψουν. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Το μνημόνιο, δηλαδή η δανειακή σύμβαση, 

μας προφυλάσσει. Χωρίς αυτή, η λιτότητα θα ήταν διπλάσια. Από 10,4 το πρωτογενές 
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Edito

μας έλλειμμα πήγε στο 5%. Αλλιώς, χωρίς 

δανεικά, θα έπρεπε να είχε μηδενιστεί. Ό-

σοι καταγγέλλουν, ακυρώνουν, περήφανα 

διαγράφουν και θριαμβευτικά αποχωρούν 

από τα μνημόνια που θα «τα κάνουν παρελ-

θόν», λησμονούν να πουν ότι η επόμενη 

μέρα θα είναι τέτοια που τα προηγούμενα 

χρόνια θα μας φαίνονται παράδεισος. Ένα 

δις δόση καθυστέρησε να εκταμιευτεί τον 

Μάιο και τα νοσοκομεία είναι στα πρόθυρα 

κραχ, οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν 

τα φάρμακά τους. 

Δεν κάνουμε καλή διαπραγμάτευση. Ναι, 

θα έρθουν τώρα οι καλύτεροι διαπραγμα-

τευτές. Δυστυχώς, συνέβη το αντίθετο. Το 

πολιτικό σύστημα διαπραγματεύτηκε και 

μάλιστα πολύ καλά. Για να διατηρήσει το 

ξοφλημένο σύστημα στη ζωή. Κάθε 3 μή-

νες το μνημόνιο άλλαζε. Όλοι το ξέρουμε. 

Νόμοι ψηφίζονται, δεν εφαρμόζονται. Λαμ-

βάνονται μέτρα, δεν αποδίδουν, αλλάζουν, 

παίρνουν άλλα, καινούργιοι νόμοι, άλλες 

φορολογικές ρυθμίσεις, εξαιρέσεις στο α-

σφαλιστικό, 3 νόμοι για τα κλειστά επαγ-

γέλματα κανείς δεν εφαρμόστηκε, άλλοι 

τόσοι για τις κρουαζιέρες. Το μνημόνιο είναι 

η μεγάλη απάτη του ελληνικού πολιτικού 

συστήματος. Μια προπαγανδιστική κατα-

σκευή. Υπάρχει μόνο έλλειμμα. Που για να 

το αντιμετωπίσουμε χρειαζόμαστε αύξη-

ση εσόδων και μείωση εξόδων. Δυσάρεστα 

πράγματα, δηλαδή. Που κανείς δεν θέλει να 

τα πει και πολύ περισσότερο να τα κάνει. Οι 

Ευρωπαίοι έλεγαν μείωση δαπανών, έκο-

βαν μόνο τους μισθούς. Πάταξη της φορο-

διαφυγής, έβαζαν φόρους. Διαρθρωτικές 

αλλαγές, δεν προχωρούσε καμία. Δεν χρει-

άζεται να ακυρώσει κάποιος το μνημόνιο. 

Ούτε καν να το διαπραγματευτεί. Ας το έχει 

back up. Ας προχωρήσουμε παράλληλα ε-

μείς με άλλους τρόπους τη μείωση των δα-

πανών και την αύξηση των εσόδων. Ας μει-

ώσουμε εμείς με άλλο τρόπο τα ελλείμμα-

τα. Ας επιτύχουμε αλλιώς την επανεκκίνη-

ση της οικονομίας. Τι μας εμπόδιζε 2 χρόνια; 

Το αντιμνημονιακό μέτωπο, όλη η συνθη-

ματολογία για αλλαγή του μνημονίου, κρύ-

βει την άρνηση να αλλάξει το σύστημα, να 

αλλάξει η χώρα. Αρνούνται την αλλαγή του 

οικονομικού μοντέλου και κρύβονται πίσω 

από την αλλαγή του μνημονίου. Γι’ αυτό οι 

αντιμνημονιακές και οι μνημονιακές δυνά-

μεις δεν είναι πειστικές στη μεταξύ τους α-

ντιπαράθεση. Αυτά που ΝΔ και Πασόκ δεν 

έκαναν προσπαθώντας να τρενάρουν τις 

μεταρρυθμίσεις, έρχεται τώρα ο Σύριζα ευ-

θαρσώς να δηλώσει ότι ούτε τα συζητάει. 

Το αντιμνημονιακό μέτωπο κάνει ρελάνς 

οπισθοδρόμησης στην ακινησία των άλ-

λων. Έτσι δημιουργούν πλαστές αντιθέσεις, 

μνημόνιο-αντιμνημόνιο, αριστεροί-δεξιοί, 

προδότες-πατριώτες, τα πάντα εκτός από 

μεταρρυθμιστές-αντιμεταρρυθμιστές. Αυ-

τό όμως είναι το μόνο δίλημμα που αυτή τη 

στιγμή ξεκαθαρίζει τα πράγματα. 

Και σ’ αυτό δεν χωράει καμία διαπραγμά-

τευση. Ο κόσμος τους, ο κρατισμός, οι ε-

πιδοτήσεις, το κράτος-επιχειρηματίας, οι 

παροχές, οι αργομισθίες, το γραφειοκρα-

τικό δημόσιο, τα κλειστά επαγγέλματα, η 

κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, έχει τε-

λειώσει για την Ευρώπη. Οι μεταπολεμικές 

κλειστές οικονομίες είναι πια παρελθόν. 

Αυτό είναι και το πραγματικό πρόβλημα. 

Όχι οι μετενέργειες, ούτε οι κατώτεροι μι-

σθοί. Αυτά κερδίζονται και χάνονται κάθε 

εποχή, είναι η δουλειά, η παραγωγή, η ανά-

πτυξη κάθε περιόδου που τα καθορίζει. Το 

άλλο, όμως, είναι καθοριστικό. Το μοντέλο 

που δυσκολεύονται να αφήσουν πίσω τους 

ΝΔ και Πασόκ, και θέλει να επαναφέρει α-

κόμα ισχυρότερο ο Σύριζα, έχει τελειώσει 

στο σύγχρονο κόσμο. 

Δεν υπάρχει τρόπος να μας βγάλουν από 

το ευρώ. Μήπως υπάρχει τρόπος να τους 

αναγκάσουμε να μας δανείζουν αέναα χω-

ρίς να εξοφλούμε τα δανεικά; Απίστευτοι 

νομικοί των τηλεοπτικών παραθύρων και 

ανεπάγγελτοι πολιτικοί του κομματικού σω-

λήνα επικαλούνται νομικούς λόγους για να 

εξηγήσουν ότι δεν προβλέπεται έξοδος χώ-

ρας από το ευρώ. Αν δεν είναι ηλίθιοι, είναι 

απατεώνες. Τη στιγμή που η ροή χρήματος 

από τα ευρωπαϊκά ταμεία σταματήσει, η χώ-

ρα θα είναι υποχρεωμένη να τυπώσει χρήμα 

για να συνεχίσει στοιχειωδώς να λειτουργεί. 

Η στιγμή αυτή δεν είναι μακριά. Ο περισσό-

τερος κόσμος, βλέποντας την αδιανόητη 

ανευθυνότητα του πολιτικού συστήματος, 

την έχει προεξοφλήσει. Αυτοί που θα οδηγή-

σουν τη χώρα στη δραχμή θα είναι οι υπεύ-

θυνοι μιας εθνικής ήττας που δεν μπορούμε 

καν να φανταστούμε τώρα τις επιπτώσεις 

της. Αυτοί που διαπαιδαγώγησαν την κοινω-

νία στην εθελοτυφλία, που ακόμη και σήμε-

ρα αντί για σκληρές αλήθειες υπόσχονται 

παροχές και επιστροφή με μαγικό τρόπο 

στην προηγούμενη ζωή χωρίς τα δανεικά 

όμως, δεν θα ξέρουν πού να κρυφτούν. Γι’ 

αυτό οι τσάμπα μάγκες της προηγούμενης 

περιόδου, οι «αριστεροί» των τηλεοπτικών 

παραθύρων, οι «πατριώτες» που βρίσκουν 

κάθε βράδυ πετρέλαιο στο Αιγαίο, θα αρνη-

θούν να κυβερνήσουν με κάθε δικαιολογία. 

Η «δίκαιη οργή». Έχετε προσέξει ένα πα-

ράδοξο; Τρεις μήνες τώρα προεκλογική 

περίοδος, έχουν σχεδόν εξαφανιστεί τα 

επεισόδια και οι προπηλακισμοί εναντί-

ον πολιτικών, κανείς δεν διαδηλώνει στη 

Βουλή, κανείς δεν ανεβάζει βιντεάκια στο 

ίντερνετ με γιαούρτια και μπουκάλια και 

συνθήματα. Είναι λιγότερη η ύφεση, η α-

νεργία; Μεγαλύτερη είναι. Τώρα όμως κε-

φαλαιοποιείται η «δικαιολογημένη οργή» 

σε ψήφους. Τόσο αυθόρμητη ήταν. Τώρα 

δεν σπάμε μάρμαρα, δεν καίμε. Ψηφίζου-

με. Όμως η βία όταν απελευθερώνεται 

στους δρόμους, μένει. Και την κληρονο-

μούν οι νεοναζί, οι οποίοι ξαφνικά δεν είναι 

πια τα «παιδιά στην πάνω πλατεία» αλλά 

το απεχθές «αυγό του φιδιού» που μας α-

πειλεί. Τώρα ξαφνικά τα «αντισυστημικά» 

φαινόμενα σε απειλούν όταν γίνεσαι κόμ-

μα εξουσίας. Η νομιμοποίηση της πολιτικής 

βίας, η ρητορική του μίσους για προδότες, 
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δοσίλογους, δυνάμεις κατοχής, εξυπηρέ-

τησαν τις κομματικές ιδιοτέλειες. Ο στό-

χος επετεύχθη. Τώρα όλοι προσπαθούν 

να τα διαγράψουν από τη μνήμη, όμως ο 

πολιτικός πρωτογονισμός που, ψυχρά, υ-

πολογιστικά, με συνταγές τεχνικών της 

εξουσίας, απελευθερώθηκε αυτά τα 2 χρό-

νια, τώρα δεν μαζεύεται. Και θα τον πλη-

ρώσει ακριβά η κοινωνία μας. Άμα συμβεί 

το απευκταίο ατύχημα, η χρεοκοπία, θα 

ξέρουμε για ποιους λειτούργησε, ποιοι θα 

κληρονομήσουν αυτή την τυχοδιωκτική 

στρατηγική της έντασης που εφαρμόστη-

κε αυτά τα χρόνια. 

Όμως το μνημόνιο φέρνει ύφεση. Είναι 

η μισή αλήθεια. Καμία χώρα δεν διαλύεται 

άμα χάσει 15% του ΑΕΠ της, κανένα νοικο-

κυριό δεν εξοντώνεται αν χάσει 15-20% 

των αποδοχών του. Δουλεύει και το ξανα-

κερδίζει. Το πρόβλημά μας δεν είναι η κρί-

ση, αλλά ο τρόπος που διαχειριστήκαμε 

την κρίση. Οι μειώσεις ήταν επακόλουθο 

της πραγματικότητας. Η παρατεταμένη, 

ύφεση, όμως είναι αποτέλεσμα της λάθος 

διαχείρισης. Δεν κάναμε τις αλλαγές που 

η υπόλοιπη Ευρώπη, ο κόσμος όλος μάς 

συνιστούσε, αρνηθήκαμε τις μεταρρυθμί-

σεις και αντί γι’ αυτό παραλύσαμε ως χώ-

ρα, σταμάτησαν τα πάντα να δουλεύουν. 

Η ύφεση είναι αποτέλεσμα της διάλυσης 

του κράτους, της αποδιοργάνωσης του 

κρατικού μηχανισμού, πράγμα που κάνει 

τη διαβίωση ακόμα πιο δραματική. Είναι α-

ποτέλεσμα της πολιτικής αστάθειας, 80 δις 

καταθέσεων έχουν φύγει έξω από πολίτες 

που βλέπουν ότι το πολιτικό σύστημα μας 

οδηγεί στην άβυσσο. Είναι αποτέλεσμα 

της αυτοκαταστροφικής τακτικής, της υ-

πονόμευσης του τουρισμού, της εξόντω-

σης της εμπορικής ζωής της πόλης. Είναι 

αποτέλεσμα των καταστροφικών επιλο-

γών, να εξοντωθεί ο ιδιωτικός τομέας για 

να μη θιγούν οι γραφειοκρατικές δομές, να 

εξαφανιστούν οι δημόσιες επενδύσεις για 

να μη μειωθούν τα ελλείμματα των ΔΕΚΟ. 

Οι «δεν με νοιάζει». Είναι πολλοί άνθρωποι 

που λένε, εδώ που φτάσαμε τι άλλο να πά-

θουμε; Ας χρεοκοπήσουμε μια ώρα αρχύ-

τερα. Έτσι κι αλλιώς, εγώ δεν έχω δουλειά. 

Τι με νοιάζει η χώρα, αν εγώ ήδη χρεοκό-

πησα; Περάσαμε πολλές δεκαετίες ανέμε-

λης ζωής και τώρα δεν μπορούμε καν να 

κάνουμε τις συγκρίσεις, να αντιληφθούμε 

τι σημαίνει χρεοκοπία μιας χώρας. Στις ση-

μερινές συνθήκες του κόσμου, η έξοδος 

από το ευρώ θα μετατρέψει την Ελλάδα σε 

«αποτυχημένο» κράτος της αφρικανικής 

ηπείρου. Ό,τι ζούμε τώρα θα μας φαίνεται 

μια παλιά καλή ανάμνηση. Μαυραγορίτες, 

ολιγάρχες και συμμορίες θα είναι η κοι-

νωνική μας ζωή. Αυτοί ξέρουν πολύ καλά 

γιατί «δεν τους νοιάζει». Έστω και στο χεί-

λος του γκρεμού πρέπει όλοι να βρούμε το 

κουράγιο και την ψυχραιμία να αντιστα-

θούμε στη μοιρολατρία και τη θυματοποί-

ηση, δεν πρέπει να αφήσουμε τις δυνάμεις 

της δραχμής να νικήσουν. A
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Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

«H ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ» ΤΟΥ ΣΚΑΪ
Όσο πάει και γίνεται καλύτερη.

ΒΟΤΣΑΛΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
Τα ωραιότερα κουφέτα στις ωραιότερες 
(νησιώτικες) συσκευασίες. Με καρδιά-έκπληξη.

ATHENS PRIDE
Η πιο ενθαρρυντική στιγμή της εβδομάδας 
που πέρασε.
(Στην Κλαυθμώνος) 

ΤΟ TWEET ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
«Ωραίο καλοκαίρι να έχουμε φέτος, χωρίς 
φωτιές!» @ Κων/νος Μητσοτάκης

TA ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Αυτή τη στιγμή τσακώνονται μπροστά μου δυο 
γειτόνισσες.  Έχω μείνει Προκόπης.

Ο Προκόπης θα είναι ο πρώτος άνθρωπος 
που θα μπει αυτοπροσώπως στο Μαντάμ Τισό...

Στο Θιβέτ αύριο ο Προκόπης Παυλόπουλος. 
Του ζήτησε συμβουλές ηρεμίας ο Δαλάι Λάμα.

Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, 
δεν κουνιέμαι με τίποτα. Είμαι ο Προκόπης 
Παυλόπουλος.

ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΕΣ
Άντε να τελειώσουν την Κυριακή οι εκλογές, 
να αρχίσει πάλι από Δευτέρα η προεκλογική 
περίοδος.

ΕΚΛΟΓΕΣ 2012
Πατήστε pause, επιτέλους.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/7
Ένα άδειο κρατικό αυτοκίνητο θα φθάσει στο 
Προεδρικό Μέγαρο. Κι όταν η πόρτα ανοίξει, 
θα βγει η… νέα κυβέρνηση! 

ΤΟ TWEET ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
«Σήμερα το μεσημέρι 16.30 στο Star στην 
Τατιάνα Στεφανίδου» @ Τζήμερος

ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ 2012
Μεταλλαγμένα ελικόπτερα της Κολάσεως.

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΛΠΑΖΕΙ
Ο Γιώργος Χειμωνέτος δήλωσε πως έχει πάει 
με 1.500 γυναίκες.

ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ
Μετά τη Μύκονο, τώρα το πρόβλημα 
μετακομίζει στην Ίμπιζα και την Αγία Νάπα. 
Τι καλοκαίρι κι αυτό… 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Midnight Oil, «The dead heart».

- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com) 

Αthens 
Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε...

«ΠΛΕΝΩ 
ΧΑΛΙΑ ΣΤΟΝ 

ΚΗΠΟ». 
(Αθηναϊκό SMS, Πέμπτη 

απόγευμα. Πιο Ιούνιος δεν 

γίνεται)

Παρασκευή 
πρωί, στέκεται μία 

(μάλλον) δικηγόρος στη 
στάση του τρόλεϊ 15 που πάει 

Ευελπίδων. 
Την πλησιάζει μια κυρία:

-Από εδώ περνάει αυτό που 
πάει στα Δικαστήρια;

-Ναι.
-Αχ, ήξερα ότι εσείς θα μου 

λέγατε. Φαίνεστε νομι-
κό πρόσωπο.

«Βασικά απο-
γειώνεται, Ιωάννα, 

δεν προσγειώνεται».
(Το ίδιο κορίτσι-Φουρέιρα, στην ίδια 
φίλη της, στο ίδιο κινητό. Προαστια-

κός, Δευτέρα)

«Ε, ρε μουνί, 
κακώς που δεν σε 

έδειρα!»
(Φωνή ωρυόμενου από απροσδι-
όριστο παράθυρο. Πετράλωνα, 

Πέμπτη βράδυ)

Μικρός: Δεν 
υπάρχουν νεράιδες 

σου λέ-ω!
Μικρή: Κι όμως υ-πάρ-

χουν! Να, μία πάνω από το 
κεφάλι σου.

(Puppy love. Αγοράκι, κοριτσάκι, πα-
γωτά. Παιδική χαρά Βριλησσίων, 

Παρασκευή απόγευμα)

«Αυτό 
ήταν και για 

σήμερα. Πάει σε 
άλλους πλανήτες τώ-

ρα…»
(Κύριος μιλάει μόνος του σε μισο-

άδεια παραλία, κάπου στην Ατ-
τική. Παρασκευή απόγευμα, 

ηλιοβασίλεμα)

«Τι άι λαβ του 
τσάιντζ, μωρή; Άι γου-

άντ του τσάιντζ, πες της».
(Γυναικοπαρέα των τεσσάρων. Κορίτσι, 
ντύσιμο-μαλλί Φουρέιρα, δίνει οδηγίες 
από το κινητό της, πώς να αλλάξει θέση 
στο αεροπλάνο, σε φίλη της που πετάει 
για πρώτη φορά (προς Καναδά) εντός 

ολίγου, όπως μάθαμε όλοι όσοι 
ήμασταν στον Προαστιακό, το 

πρωί Δευτέρας)

Athens Voice (official)

Thanks for 
sharing our voice 

Τ ο 1896 χρυσό μετάλλιο στους παρ-
θενικούς Σύγχρονους Ολυμπιακούς 
Αγώνες δεν κέρδισε μόνο ο Σπύρος 
Λούης. Ο Αριστείδης Κωνσταντι-

νίδης πρώτευσε στον ποδηλατικό μαραθώνιο 
διανύοντας με επικό τρόπο τα 87 χιλιόμετρα Αθή-
να-Μαραθώνα μετ’ επιστροφής. Ο μύθος λέει ότι 
το δικό του ποδήλατο χάλασε μετά από πτώση κι 
έπρεπε να δανειστεί από ένα θεατή για να ολο-
κληρώσει τον αγώνα και να τερματίσει υπό τις 
επευφημίες του συγκεντρωμένου πλήθους.
Αυτό το Σάββατο 16/6, το ποδηλατικό κατάστη-
μα 48x17 και οι Trimble Racing αναβιώνουν την 
απαιτητική διαδρομή (Ακρόπολη-Μαραθώνας) 

μόνο με ποδήλατα πίστας και fixed 
gear. Γιατί; «Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα 
κενό στους αγώνες fixed gear μεγάλων 
αποστάσεων παγκοσμίως. Έχουμε δει 
touring σε track bikes, group rides με-
γάλων αποστάσεων και alleycat. Θέλαμε να συνδυ-
άσουμε όλα αυτά σε ένα event που να θυμίζει κάτι 
απ’ τα παλιά. Ένας σκληρός fixed gear αγώνας, ο 
πρώτος στην Ελλάδα, ένας φόρος τιμής στην αγνή 
εποχή της ποδηλασίας» είναι η απάντηση των δι-
οργανωτών.
Η εκκίνηση είναι στις 17.00 με κομφετί και τα 
συναφή, αναμένονται συμμετοχές και από εξω-
τερικό και φυσικά θα υπάρχουν έπαθλα για τους 

νικητές (σκελετός, περιφερειακά, 
αξεσουάρ κ.λπ.). Μόλις επιστρέ-
ψουν, πάρτι στο παρακείμενο κα-
φενείο του 48x17 με μουσικές από 
Espeekay, Bedroom και Petite Bear. 

Να σημειώσουμε την υπέροχη προτροπή εκ μέ-
ρους της διοργάνωσης. «Οι αγωνιζόμενοι καλό θα 
είναι να έχουν μαζί τους τα κινητά τους τηλέφωνα 
ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης»…

Δήλωσε συμμετοχή στο info@48x17.com ή πή-
γαινε στο κατάστημα (Βεΐκου 2, Κουκάκι, 210 
9225.488)

 - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ

Όπως το 1896, 
μόνο πιο 

γρήγορα…
Το Σάββατο αναβιώνει 

ο ποδηλατικός μαραθώνιος 

της πρώτης Ολυμπιάδας

Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει o Δημή-
τρης Πολυχρονιάδης. Είναι αρχιτέκτονας 
και σκηνογράφος με μεταπτυχιακές σπου-
δές στον αστικό σχεδιασμό, και μαθητεία 
στο εργαστήριο  σκηνογραφίας του Γ. Ζι-
άκα (Α.Σ.Κ.Τ). Έχει κάνει σκηνικά για παρα-

σ τάσεις και έ χει 
συνεργασ τεί με 
σημαντικούς 
σκηνοθέτες. Τον 
τελευταίο χρόνο 
κατασκευάζει 
γλυπτά με μει-
κτή τεχνική που 
αν τ λούν σ τοι-
χ ε ί α  α π ό  τ η ν 
αρχιτεκτονική 
και τη σκηνο-
γραφική εμπει-
ρία του. Έλαβε 

μέρος στην ομαδική έκθεση 
«The Cheaper Show», στο Βανκούβερ. Στη 
φωτογράφιση για το εξώφυλλο έχει συ-
νεργαστεί ο Μιχάλης Νταλανίκας. (dimitris-
polychroniadis.com)

DO IT!  Κάθε εβδομάδα ένας καλλιτέχνης 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει το εξώφυλλο 
της A.V. Στο τέλος της χρονιάς όλα τα εικα-
στικά εξώφυλλα θα συγκεντρωθούν για 
να εκτεθούν στο Μουσείο Μπενάκη, ό-
που και θα είστε όλοι καλεσμένοι.
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Σε ποια γειτονιά της Αθήνας 
μένεις;

Μένω κέντρο, στον Βοτανικό.

Τι κάνει κάποιον Αθηναίο;
Με αφήνει αδιάφορο το τι κάνει 
κάποιον Αθηναίο, με αφορά το τι 
κάνει κάποιον Άνθρωπο. Κι αυτό 

είναι μόνο η καταγωγή των συναι-
σθημάτων του.

«Αθηναϊκές» λέξεις που δεν 
υπάρχουν πια…

Περπατώ, Υπομονή, Πράσινο, 
Δήμος Αθηναίων.

Το καλύτερος μέρος για να 
απομονώνεσαι στην πόλη;

Η Ακρόπολη.

Το καλύτερο club που είχε ποτέ 
η Αθήνα;

Graffiti και Factory.

Το αγαπημένο σου πιάτο στην 
Αθήνα;

Τα πιάτα ημέρας στο εστιατόριο 
«Δάφνη» στο Περιστέρι και τα ζυ-
μαρικά στα «Πρόσωπα» στο Γκάζι.

.
Η πρώτη αλητεία που θυμάσαι να 

κάνεις στην Αθήνα;
Ξημερωνόμουν σχεδόν σε όλα τα 

clubs τη δεκαετία του ’90.

Ένα τραγούδι που ταιριάζει για 
σάουντρακ στις εκλογές της 

Κυριακής;
«Έγινε παρεξήγηση»,  
του Μάνου Χατζιδάκι.

Τι «αθηναϊκό» δυσκολεύεσαι 
περισσότερο να εξηγήσεις στους 

φίλους σου από το εξωτερικό;
Το ότι οι Έλληνες δεν έχουν αυτό 
που εκείνοι αποκαλούν «private 

space». Μπορoύμε να μιλάμε μετα-
ξύ μας για τα προσωπικά μας θέμα-
τα και να είμαστε κοντά ο ένας στον 

άλλον, ενίοτε.

Η πιο «μόνο στην Αθήνα» ιστορία 
που σου έχει συμβεί;

Πέρυσι, ήμουν στην εφορία και η 
υποδιευθύντρια μόλις είχε μάθει 

ότι θα απολυθεί. Μου ζήτησε να με 
πάρει μια αγκαλιά. Και το έκανε.

Το πιο παράξενο μέρος που θα 
ήθελες να κάνεις ένα live;

Στη Βουλή των Ελλήνων.

Ένα σύντομο τρέιλερ του live στο 
Six d.o.g.s;

Θα παρουσιάσω σε μια δίωρη 
μουσική παράσταση κομμάτια από 
τις techno δισκογραφικές μου δου-
λειές που κυκλοφόρησαν σε Ελλά-
δα κι εξωτερικό, από τη δεκαετία 

του ’90 μέχρι και σήμερα. 

Το live του Μ.Δ. «A Retrospective» γίνε-
ται το Σάβ. 16/6 στο Six d.o.g.s (22.30, 

€ 8), mikaeldelta.net

Επιμέλεια: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ

Aθήνα

ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΛΤΑ
Mουσικός

ID

Σ
τ ι ς  18 &19  Ι ο υ ν ί ο υ,  σ τ ο 
Hondos Center Μυκόνου (Α-
γία Άννα, Χώρα Μυκόνου), η 
Kiehl’s θα φιλοξενήσει μία 
κτηνίατρο και έναν πεταλωτή 
που θα παρέχουν κτηνιατρι-

κή, οδοντιατρική και πεταλωτική φροντίδα 
στα γαϊδουράκια του νησιού. Παράλληλα, η 
Ορσαλία Παρθένη σχεδίασε limited edition 
παρεό (τα έσοδα θα διατεθούν στην πρωτο-
βουλία «Save the Donkey»). Οι ειδικοί θα δώ-
σουν και συμβουλές για το πώς να διατηρείς 
τα γαϊδουράκια χαρούμενα και υγιή. Αν σε 
ξαφνιάζει η ανησυχία για το συμπαθές αυτό 
είδος, μάθε μερικά εντυπωσιακά στοιχεία και 
αναθεώρησε. 
Tα τελευταία 60 χρόνια τα γαϊδουράκια στην 
Ελλάδα έχουν μειωθεί από 500.000 σε μόλις 
16.000*. Οι ιδιοκτήτες είναι στην πλειοψηφία 
τους ηλικιωμένοι κάτοικοι της υπαίθρου, που 
μεγαλώνοντας δεν μπορούν να τα φροντίσουν 
σωστά. Τα λίγα που έχουν μείνει στην ελληνική 
επαρχία βασανίζονται συχνά λόγω άγνοιας για 
το ποια είναι η σωστή τους φροντίδα, πράγμα 
ανούσιο καθώς τα γαϊδούρια χρειάζονται πολύ 
λίγα πράγματα για να ζουν ευτυχισμένα. «Η πα-
ράδοση ορίζει πως “γαϊδούρι είναι, άρα αντέ-
χει” και για το λόγο αυτό τα συναντούμε κάτω 
από τον καυτό ελληνικό ήλιο, δεμένα για ώρες 
συνήθως με απαράδεκτα σύρματα στα πόδια» 
λέει η Ρόζα Ρούσσου, εθελόντρια στον Ελλη-

νικό Σύλλογο Προστασίας Ιπποειδών που 
λειτουργεί στο Κορωπί. «Είναι πολύ συνη-
θισμένη ως πρακτική, ειδικά στα ζώα εκείνα 
που έχουν γεράσει, να εγκαταλείπονται για να 
πεθάνουν. Στο σύλλογο έχουμε μια ανάλογη 
περίπτωση που ο γαϊδαράκος εγκαταλείφθηκε 
σε χιονισμένη πλαγιά, όπου μετά από μήνες τον 
εντόπισαν φιλόζωοι και τον αναλάβαμε εμείς». 
Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2006 με αφορμή μια 
καταγγελία για 64 ζώα που ζούσαν σε άθλιες 
συνθήκες σε ένα κτήμα στον Ασπρόπυργο. 
Στις εγκαταστάσεις του φιλοξενούνται άλο-
γα, μουλάρια και γαϊδούρια, πολλά από αυτά 
ανάλογες περιπτώσεις με αυτόν το γαϊδαρά-
κο. Εκτός από αυτά που φιλοξενούνται στις 
εγκαταστάσεις του, ο σύλλογος μέχρι τώρα 
έχει βοηθήσει στην υιοθεσία αρκετών γαϊ-
δουριών. Εξάλλου, η συντήρηση ενός ζώου 
σε έναν τέτοιο χώρο κοστίζει πολύ παραπά-
νω από ό,τι στην ύπαιθρο, όπου βρίσκει πολύ 
εύκολα να βοσκήσει και οι ζωοτροφές είναι 
φθηνότερες λόγω ελλείψεως μεταφορικών. 
Στην Αθήνα ένα τέτοιο ζώο κοστίζει μηνιαίως 
γύρω στα 200 ευρώ (ενοίκιο σταύλου, φαγη-
τό, περίθαλψη, ροκανίδι, πετάλωμα όταν είναι 
απαραίτητο). Σύμφωνα με την κυρία Ρούσσου, 
εκείνοι που ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν 
είναι συνήθως άνθρωποι που αποφάσισαν να 
φύγουν από τις μεγάλες πόλεις και να εγκατα-
σταθούν στην επαρχία, και σπανιότερα Ιππικοί 
Όμιλοι. Ένα γαϊδουράκι, εκτός των άλλων, εί-

ναι και μια οικονο-
μική πολυμηχανή. 
Στα κτήματα απο-
τρέπει τον κίνδυνο 

πυρκαγιάς,  γ ιατί 
απλά τρώει όλα τα 

άχρησ τα χόρτα. Στα 
κακοτράχαλα σοκάκια σε 

ανεβάζει πιο εύκολα απο ένα τζιπ, με πολύ λι-
γότερα έξοδα συντήρησης (και δεν βγάζει και 
καυσαέρια). Στα κοπάδια διώχνει οποιαδήποτε 
αρπακτικά, διότι τα απεχθάνεται και τα κυνη-
γάει (ναι, αυτός ο ήρεμος τύπος τρέχει κιόλας 
άμα θελει). Επίσης το γάλα του είναι ιδανικό 
για παιδιά, καθώς έχει εξαιρετικά χαμηλή πε-
ριεκτικότητα σε λακτόζη (στη Μεσόγειο υπάρ-
χουν ήδη πολλές φάρμες παραγωγής γαϊδου-
ρινού γάλακτος). Ο Ε.Σ.Π.Ι. προωθεί εκτός από 
την υιοθεσία και το πρόγραμμα αναδοχής 
που στοιχίζει 6 ευρώ τον μήνα (70 ευρώ το 
χρόνο), ένα μικρό ποσό που δεν είναι απαγο-
ρευτικό, ακόμη και στις δύσκολες μέρες μας. 
Σκεφτείτε το.
- ΕΛΙΖΑ ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ

*Στοιχεία από το SAVE Foundation (Safeguard 
for Agricultural Varieties in Europe - ΜΚΟ για 
τη διατήρηση σπάνιων φυλών οικιακών ζώων 
και καλλιεργούμενων ποικιλιών) 
www.greekhorseprotection.gr, www.
facebook.com/kiehlsingreece
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Save the donkey 
 Ας τα σώσουμε! Είναι τα τελευταία που έχουν απομείνει
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CityLover
Του Δημητρη Φύσσα

Μπες κι εσύ!  www.athensvoice.grΑνανεωμένο και πλήρωςενημερωμένο

 Υπέροχη κόκκινη
Τράβηξα αυτή τη φωτογραφία σ’ ένα δρο-

μάκο κοντά στο Γκάζι. Πρόκειται για μεικτή 

τεχνική: και κολάζ και ζωγραφική. Σας την 

προσφέρω ως αξιοσημείωτο δείγμα μιας 

από τις νεότερες και σημαντικότερες αστι-

κές τέχνες, που είναι φυσικά το γκραφίτι. Υ.Γ. 

Το κόκκινο της ως άνω κυρίας δεν έχει καμιά 

σχέση με τη νίκη του Γάβρου (και) στο μπά-

σκετ, γιατί ως City Lover και ως άνθρωπος 

είμαι πατενταρισμένος Βάζελος. 

 Η χαρά του σινεφίλ
Όπως κάθε τέλος σεζόν, το (κλιματιζόμενο) 

«Άστυ» παίζει τρεις ταινίες μ’ ένα εισιτήριο 

και αλλάζει πρόγραμμα κάθε μέρα, μέχρι τις 

27 του Ιούνη. Γι’ αυτό, προτού ξαμολυθεί-

τε στα θερινά, ψάξτε την ευκαιρία της ημέ-

ρας στο http://camerastyloonline.wordpress.
com/2012/05/15/tainiorama-2012/ και δε θα 

χάσετε. 

 …Και η χαρά του αναγνώστη
Υπενθυμίζω εκείνο το βιβλιοπωλείο που ε-

ξακολουθεί να έχει στο υπόγειό του πάμφτη-

νους θησαυρούς, ανανέωσε μάλιστα το στοκ 

του. Μια δεκάρα τη σελίδα, τουτέστιν ένα ε-

κατοστό του ευρώ. Εκδόσεις παλιότερες, αλ-

λά όχι δεύτερο χέρι. Ιδίως λογοτεχνία πρώ-

της γραμμής. Αλλά και λεξικά, τεχνικά, παιδι-

κά, ιστορικά κ.λπ. (Ξανα)πήγα, είδα, ψώνισα. 

Στο ισόγειο τα τρέχοντα βιβλία, με έμφαση σε 

λογιστικά-φοροτεχνικά. «Δέλτα», Κάνιγγος 27, 
210 3300.592, www.dimakarakaos.gr 

 

 Ένα ήσυχο μέρος
Αν θέλετε ένα ήσυχο μέρος να πιείτε τον κα-

φέ σας, να γράψετε στο λάπτοπ σας, να σερ-

φάρετε, να διαβάσετε ένα βιβλίο ή απλά να 

κουβεντιάσετε, με μουσική πολύ διακριτική, 

σχεδόν ανεπαίσθητη, και με πλήρη διαχωρι-

σμό καπνιστών - μη καπνιστών (πράγμα θετι-

κό και για τις δυο κατηγορίες), τότε σας προ-

τείνω τα «Starbacks» Πατησίων & Γαλατσίου 

(προφανώς, και άλλα της ίδιας αλυσίδας).  

Εδώ, στο πατάρι, Κυριακή πρωί 3 του μήνα, 

γράφω ό,τι εσείς διαβάζετε αυτή τη στιγμή. 

Και κάθε φορά που σηκώνω τα μάτια, αντι-

κρίζω τα παιδιά να παίζουνε στο πάρκο Φιξ/

Κλωναρίδη, το σιντριβάνι που τα δροσίζει 

και «ολίγη αγαπημένη πολιτεία, ολίγη κίνησι 
του δρόμου και των μαγαζιών» (αναγνωρίζετε 

το στίχο, αγαπητοί αναγνώστες -ώστριες;).

 Για το παζάρι: αντιρρήσεις 
 αναγνωστών
Σε σχέση με τον προηγούμενο City Lover, η κ. 

Βασιλική Δημ. τονίζει ότι πυροβολισμοί δεν 

ρίχτηκαν μόνο στον αέρα, αλλά τραυματί-

στηκε ελαφρά στο μηρό κι ένας άντρας, από 

αδέσποτη σφαίρα. Επίσης ο αρχιτέκτονας 

κ. Μανώλης Βοτσ., περίοικος, μου γράφει 

ότι οι αυθαιρεσίες των παζαριτών είχαν πα-

ραγίνει: παράτυπη επέκταση, μη σεβασμός 

των κανόνων, συμπλοκές, δημόσια ούρη-

ση, πώληση μη μεταχειρισμένων αλλά και 

κλεμένων (ποδήλατα) εμπορευμάτων, απο-

κλεισμός δρόμων και γκαράζ των περιοίκων, 

πολλή βρομιά αλά λαϊκή με το τέλος του 

παζαριού κ.λπ. Συγκρίνοντας με άλλα οργα-

νωμένα παζάρια που ξέρει (Λα Παζ Βολιβίας, 

Αϊβαλί Τουρκίας, Βερολίνο Γερμανίας κ.λπ.), 

ο αναγνώστης μάς προτείνει μεταφορά του 

παζαριού μέσα στο σημερινό αμαξοστάσιο 

των ΗΛΠΑΠ, μεταξύ της οδού Πειραιώς και 

του αρχαιολογικού χώρου του Κεραμεικού – 

αφού, εννοείται, απομακρυνθούν τα τρόλεϊ. 

Ευχαριστώ και τους δύο που γράψατε, ιδίως 

επειδή διαφωνήσατε.  

 Γιατί τον λένε Σταυρό
Είχα γράψει για έναν άλλο Σταυρό (του Ση-

ματωρείου), στα Υδρέικα του Πειραιά. Τώρα 

όμως μιλάμε για τον Σταυρό Αγ. Παρασκευ-

ής. Λοιπόν, θα περίμενε κανείς, εύλογα, ότι 

πρόκειται για ναωνύμιο που έγινε τοπωνύ-

μιο. Αμ δε. Όπως γράφει ο πολύτιμος Κ.Δ. 

Πασαγιάννης στο «Αθηναϊκοί περίπατοι» 
(Ελευθερουδάκης 1922), ο τόπος ονομά-

στηκε έτσι γιατί εκεί, στη βόρεια άκρη του 

Υμηττού, διασταυρώνονται οι «αμαξωτοί» 

(καθώς τους αποκαλεί) δρόμοι προς Λαύριο 

και προς Μαραθώνα, δημιουργώντας ένα 

χαρακτηριστικό αττικό σταυροδρόμι. Το 

παρακείμενο εκκλησάκι είναι της Αγίας «Θέ-

κλης», ενώ τα μικρά «λευκά σπιτάκια» είναι 

των υπαλλήλων του φόρου – ναι, υπήρχαν 

διόδια στον Σταυρό. A

➜ d.fyssas@gmail.com



shootMe!
Του Κωνσταντίνου Ρήγου

Φωτογραφίες από τη χορογραφία μου «Λευκός θόρυβος», η οποία μαζί με αποσπάσματα από το «Appalachian Spring» της Μάρθα Γκράχαμ και το νέο έργο «Old Man’s dream» του 
Tonο Lachky θα παρουσιαστεί στο Open Studio της Κρατική Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ) το διάστημα 20 Ιουνίου με 5 Ιουλίου στην αίθουσα Black Box της Σχολής (Ομήρου 55).

➜ contact@rigosk.gr
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● Ναι, για έναν Χρυσαυ-

γίτη, το να βρίσκεται 
τοποθετημένος σε από-
σταση χαστουκιού από 
ανθρώπους με τους οποί-
ους διαφωνεί, ονομάζεται 
«ύπουλα σκηνοθετημένη 
παγίδευση».
● Για όλους τους υπό-
λοιπους φυσιολογικούς 
ανθρώπους, πάλι, ονομά-
ζεται όπως ονομαζόταν 
πάντα: «Συζήτηση».

θυμίσεις και το επίθετο;

● Είναι περίεργο, αλλά τα 
περισσότερα requests για 
ενεργοποίηση του dislike 
button στο Facebook προ-
έρχονται από ανθρώπους 
που δεν χάνουν ευκαιρία 
να τονίσουν πόσο ση-
μαντικό είναι να κάνεις 
θετικές σκέψεις και πόσο 
κακό πράγμα είναι ο αρ-
νητισμός.  

Τα Tweets του Forrest Gump Από τον 
Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για την άμεση αύξηση του χρονικού διαστήματος που τρέχει το νερό, στους νιπτήρες που δουλεύουν με φωτοκύτταρο)

● Ειρωνία: Τα ίδια μέσα 
που εκπαίδευαν επι 25 
χρόνια το κοινό να ψηφί-
ζει σε reality, να γίνεται 
τηλεθεατής Τατιάνας και 
να παρακολουθεί φω-
νές στα πάνελ, τώρα του 
ζητάνε να ψηφίσει στις 
εκλογές με ωριμότητα και 
υπευθυνότητα...
● ...ενώ την ίδια στιγμή 
εκείνοι που το ζητάνε, 
ξέρουν ότι ο μισθός τους 
προέρχεται από τη δια-
φήμιση της Lara Wash 
Ball!

● Είμαστε σίγουροι ότι 
το άγημα των έξι, που 
βρίσκεται γύρω από τον 
Κασιδιάρη σε κάθε του 
εμφάνιση, είναι τιμητική 
συνοδεία και όχι κλοιός 
προστασίας από την ά-
γρια καζούρα του μέσου 
Χρυσαγίτη; 
● Ο οποίος μέσος Χρυ-
σαυγίτης δεν πήρε και 
τόσο χαλαρά το γεγονός 
ότι ο υπαρχηγός του ήταν 
παρ’ ολίγον χορευτής;
● Και όχι, δεν στέκει ως 
επιχείρημα ότι παρασύρ-
θηκε να ασχοληθεί με το 
χορό γιατί δεν ήξερε πως 
στο «χασάπικο» απαγο-
ρεύεται να χρησιμοποιείς 
πραγματικούς μπαλτά-
δες...
●...ούτε ότι δεν ήξερε 
πως στο τανγκό, τα χα-
στούκια στην ντάμα είναι 
ψεύτικα. 

●-Πες μου το όνομα ενός 
πολιτικού. 
-Μάνος! 
-Α, ναι μωρέ… Θα μου 

μέλλον» υπηρεσίες τους 
σε αισθηματικά και επαγ-
γελματικά;

● Sorry, βάσει ποιας 
λογικής ο Ιφικράτης 
Αμυράς, που αποκαλεί 
το πολίτευμα «Κοινο-
βουλευτικό Κρετινισμό», 
βάζει υποψηφιότητα στις 
εκλογές για να βγει βου-
λευτής;
● Επίσης, αν όντως έ-
βγαινε βουλευτής, ο έ-
νοπλος αστυνομικός της 
φρουράς του θα μετρούσε 
ως «ένοπλος» του κρά-
τους ή ως «ένοπλος» της 
επανάστασης;

● Χαροπαλεύω: Το να 
παλεύω με χαρά.

● Δηλαδή αν, πριν από 

κάθε ματς, ο ομοσπον-
διακός τεχνικός δεν 
ζητούσε από τους παίκτες 
να μην επαναλάβουν τα 
λάθη του προηγούμενου 
αγώνα, όπως μας ενη-
μερώνουν οι αθλητικοί 
δημοσιογράφοι...
●...οι παίκτες θα έκαναν 

τα αδύνατα δυνατά να τα 
επαναλάβουν;

● Μήπως αντί να κατη-

γορούν όλοι τον Φαήλο 
Κρανιδιώτη, επειδή ει-
ρωνεύεται τη Ρένα Δού-
ρου που «για ένα ποτήρι 
νερό, κάνει σαν να επέζη-
σε από το ολοκαύτωμα…»
●…πρέπει να θεωρήσου-
με σημαντική πρόοδο ότι 
τουλάχιστον αναγνωρίζει 
ότι υπήρξε ολοκαύτωμα; 

● Το σύνθημα του ΚΚΕ 
«Μην εμπιστεύεσαι τον 
ΣΥΡΙΖΑ» δεν έχει ως φυ-
σική συνέχεια, «…γιατί 
θα σε εκμεταλλευτεί και 
μετά θα σε παρατήσει, α-
φού έτσι κάνει με όλες»;
● Ή «…γιατί θα σου ρίξει 
κάτι στο ποτό σου;»

● Η Απόλυτη θεωρία 

συνωμοσίας: Κάτω από 
το Νομισματοκοπείο 
βρίσκεται ένα κρυφό αε-
ροδρόμιο, από όπου απο-
γειώνονται τα αεροπλάνα 
που μας ψεκάζουν…
●…έτσι ώστε ο θόρυβος 
από τις μηχανές που τυ-
πώνουν χαρτονομίσματα 
των δραχμών να καλύ-
πτει το θόρυβο της απο-
γείωσης!

● Η Απόλυτη κρυφή δη-

μοσκόπηση: Η δημοσκό-
πηση εκείνη που δίνει 
προβάδισμα 5 μονάδων 
στη Νέα Δημοκρατία, ενώ 
την ίδια στιγμή δίνει και 
προβάδισμα 3 μονάδων 
στον ΣΥΡΙΖΑ!

● Πανελλαδικός: Το 
Πάνελ στο οποίο συμμε-
τέχουν εκπρόσωποι από 
όλη την Ελλάδα. A  

Θα έπρεπε να υπάρχει μια λέξη για… 

«Απολειφάδειξη»: Η απόδειξη που έχει παραμείνει για τόσο καιρό  
στην τσέπη, ώστε λόγω φθοράς δεν μπορεί να χρησιμεύσει πλέον πουθενά. 

Πιο απάνθρωπη θέση εργασίας 
της εβδομάδας 
Επιδιορθώτρια ρούχων που προορίζονται να φορεθούν στο gay parade

● Οπότε το να καταγγέλ-
λει το σκηνικό στο studio 
του Ant1 ο Κασιδιάρης 
λέγοντας ότι στήθηκε 
με στόχο να προκαλέσει 
ακραία αντίδραση εκ μέ-
ρους του…
●…είναι περίπου σαν 
να καταγγέλλει ένας 
βιαστής γυναίκών ότι 
άφησαν γυναίκες να 
κυκλοφορούν γύρω του 
με στόχο να τον παγιδεύ-
σουν και να βιάσει! 

● Εξισώνω: Το να κάνω 
κάτι να ισούται με έξι.

● Δηλαδή όλοι αυτοί οι 
αστρολόγοι που απέτυ-
χαν παταγωδώς να προ-
βλέψουν την αλλαγή των 
συσχετισμών στις τελευ-
ταίες εκλογές, με τι κου-
ράγιο θα συνεχίσουν να 
διαφημίζουν τις «μάθετε-
τι-σας-επιφυλάσσει-το-

Η ΕΠΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Ο Αττικάρχης υποδέχεται 
τον πρόεδρο Αλέξη στη σχολική εκδρομή στη ΓΑΔΑ

Η στιγμή της «συμφιλίωσης» δύο πόλων που κατά καιρούς έχουν βριστεί πατόκορφα 
και που ελέω προεκλογικής πρεμούρας αποφάσισαν να δώσουν τα χέρια και να δείξουν

πως όσα είπαν, «νερό κι αλάτι».
Κωμική λεπτομέρεια Νο 1: Παρ’ όλο που βρίσκονται έξω από τη ΓΑΔΑ, ο άντρας της ασφάλειας 

στο κέντρο της εικόνας δεν δείχνει τόσο καθησυχασμένος, γιατί ποτέ δεν μπορείς να είσαι 
σίγουρος...

 Κουίζ: Τι ποσοστό από αυτούς που επιμένουν 
να ψηφίσουν Χρυσή Αυγή, αφού διάβασαν τις 

δηλώσεις του υποψήφιου βουλευτή Ηλία  
Παναγιώταρου ότι «θα κάνουν εφόδους σε 

παιδικούς σταθμούς και θα πετάνε τα παιδιά 
των λαθρομεταναστών στο δρόμο»...

...έχουν κάνει like ή έχουν  
αναδημοσιεύσει στο Facebook  

κείμενα και φωτογραφίες γεμάτα  
ευαισθησία για τα παιδάκια που  

υποφέρουν σε εμπόλεμες περιοχές;

Ο άνθρωπος που ονομάζει το χαστούκι «απώθηση» μας εξηγεί:
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Κυρία Ρεπούση, το βιβλίο σας πραγματεύεται 
τη διαμάχη που ξέσπασε το 1925 γύρω από 
την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που επιχει-
ρήθηκε στο Μαράσλειο Διδασκαλείο υπό τον 
Αλέξανδρο Δελμούζο. Έχω την εντύπωση, 
ωστόσο, ότι τα «Μαρασλειακά» σαφώς και  
εγγράφονται στον κύκλο της διαμάχης γύρω 
από το γλωσσικό ζήτημα, όχι όμως περιορι-
στικά. Μπορούμε να τα δούμε ως συνέχεια 
των «Αθεϊκών», των «Ευαγγελικών» ή των 
«Νοεμβριανών» και της «Μαύρης Πέτρας»; 
Στο βιβλίο μου αφηγούμαι τη διαμάχη που ξέ-
σπασε το 1925 με αφορμή τον τρόπο με τον ο-
ποίο η Ρόζα Ιμβριώτη δίδασκε την ιστορία στο 
Μαράσλειο. Η διαμάχη αυτή συμπαρέσυρε το 
σύνολο του μεταρρυθμιστικού δημοτικιστι-
κού έργου. Υποστηρίζω ότι τα «Μαρασλειακά» 
είναι κάτι καινούριο ή, καλύτερα, ότι παρά τις 
συνέχειες από τις προηγούμενες διαμάχες υ-
πάρχουν σημαντικές ασυνέχειες. Οι συνέχειες 
σχετίζονται με το διακύβευμα της γλώσσας με 
τις συνδηλώσεις του. Οι ασυνέχειες όμως είναι 
πολλές. Σχετίζονται αφενός με τη χρήση της ι-
στορίας που για πρώτη φορά αποτελεί κε-
ντρικό τόπο της διαμάχης. Η ιστορία διχάζει 
την ενότητα των δημοτικιστών, γι’ αυτό και 
θεωρώ περιοριστικό για την ερμηνεία των 

Μαρασλειακών την ένταξή τους στο κύκλο της 
γλωσσικής διαμάχης. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι 
μετά τη μικρασιατική καταστροφή ο ελληνικός 
συντηρητικός κόσμος ανακαλύπτει το νέο του 
εχθρό, τους κομμουνιστές, που αυτή τη φορά 
είναι εσωτερικός. Επινοείται μια νέα ενότητα, αυ-
τή των «μαλλιαροκομμουνιστών», που ενοποι-
εί τους δημοτικιστές με τους κομμουνιστές και 
λειτουργεί και απειλητικά και διασπαστικά για τη 
δημοτικιστική ενότητα. Το φύλο της Ιμβριώτη σε 
συνδυασμό με το κίνημα για τη διεκδίκηση των 
δικαιωμάτων των γυναικών από τα γυναικεία 
σωματεία της εποχής είναι επίσης ένα νέο ριζο-
σπαστικό περιβάλλον που επεμβαίνει δυναμικά 
στη διαμάχη. Για να το πω διαφορετικά και ίσως 
ακραία, με τα «Μαρασλειακά» περνάμε από τον 
19ο στον 20ό αιώνα, 25 χρόνια μετά. Δεν μπο-
ρούμε να τα ερμηνεύσουμε με τα εργαλεία που 
διαθέτουμε από τις διαμάχες του 19ου αιώνα και 
των αρχών του 20ού.    

«Αληθινή πατρίδα είναι κυρίως η γλώσσα», 
σημείωνε ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου ε-
μπνευσμένος από τον Χούμπολτ. Ποια είναι η 
διαλεκτική πατρίδας και γλώσσας; Στο βιβλίο 
το αξιοποιώ για να καταδείξω τη συνάφεια του 
γλωσσικού με το εθνικό και όχι περιοριστικά για 
την ταυτότητα της πατρίδας. Στο πλαίσιο του δη-
μοτικισμού, η διαμάχη γα τη γλώσσα ήταν μια δι-
αμάχη για την πατρίδα και το έθνος. Η διαλεκτική 
είναι προφανής. Διεκδικώντας ως γλώσσα της 
εκπαίδευσης τη γλώσσα του λαού, ήθελαν μια 
σύγχρονη εκπαίδευση ως όχημα για μια σύγχρο-
νη πατρίδα. 

Κεντρικός χαρακτήρας στο βιβλίο σας είναι 
η Ρόζα Ιμβριώτη: η εκπαιδευτικός που επιχεί-
ρησε να αποδομήσει την εθνοκεντρική αφή-
γηση της Ιστορίας χρησιμοποιώντας τη με-

θοδολογία του ιστορικού υλισμού. Θα θέλατε 
να μας πείτε συνοπτικά σε τι συνίσταται αυτή 
η μεθοδολογία; Η Ρόζα Ιμβριώτη είναι ενήμε-
ρη για τον ιστορικό υλισμό που είχε διχάσει την 
ελληνική διανόηση ήδη από το 1907 με τη δημο-
σίευση του βιβλίου του Σκληρού «Tο Κοινωνικόν 
μας Ζήτημα». Ο ιστορικός υλισμός αναδείκνυε 
την πάλη των τάξεων ως κινητήρια δύναμη της 
ιστορίας και έφερνε στο προσκήνιο τον οικονο-
μικό παράγοντα για να ερμηνεύσει τις ιστορικές 
εξελίξεις. Η Ιμβριώτη, μιλώντας στην επίμαχη 
συνεδρίαση του Μαράσλειου διδασκαλείου, θέ-
λησε να θέσει το ερώτημα της επίδρασης που 
είχαν οι οικονομικοί όροι στην έκρηξη της επα-
νάστασης του 1821. Το ερώτημα, όπως το έθεσε, 
παρέπεμπε στον ιστορικό υλισμό. Όπως όμως 
υποστηρίζει σε σειρά άρθρων της στο εκπαιδευ-
τικό περιοδικό «Αναγέννηση», δεν ήταν ο ιστο-
ρικός υλισμός η προβληματική την οποία υιοθε-
τούσε. Η Ιμβριώτη, όπως και ο υπόλοιπος στενός 
πυρήνας του εκπαιδευτικού δημοτικισμού, ήταν 
βαθιά επηρεασμένη από τα προοδευτικά κινή-
ματα της εκπαίδευσης στο δυτικό κόσμο, κυρίως 
της Γερμανίας. Η Ιμβριώτη είχε πρόσβαση στη 
σχετική βιβλιογραφία. Στο ζήτημα της ιστορίας 
στην εκπαίδευση, τα κινήματα αυτά πρότειναν 
να υιοθετηθεί η έννοια του πολιτισμού ως κε-
ντρική έννοια της σχολικής ιστορίας, αντί της έν-
νοιας του έθνους. Αυτή την άποψη υποστήριζε 
κατά κύριο λόγο η Ρόζα Ιμβριώτη. Αυτό φυσικά 
σήμαινε πλήρη ανατροπή του εθνικού σχολικού 
αφηγήματος. Να προσθέσω επίσης εδώ ότι η Ιμ-
βριώτη δεν ήταν ακόμα κομμουνίστρια. Σε μια 
επιστολή της στον Δελμούζο, όταν ο πόλεμος 
μαινόταν εναντίον της, του δήλωνε ότι με αυτά 
που περνούσε θα αναγκαζόταν στο τέλος να γί-
νει κομμουνίστρια. 
Ο πυλώνας αυτής της εθνοκεντρικής αφήγησης 
της Ιστορίας είναι η Επανάσταση του 1821 (και 

τα συμπαραμαρτούντα της Μεγάλης Ιδέας): μια 
επανάσταση που είχε ως πυρήνα και την αστική 
τάξη. Ωστόσο, η ιδεοληψία του αλυτρωτισμού 
δείχνει να αντέχει στο χρόνο. Η όποια απόπειρα 
αναθεώρησης της δεδομένης ιστορικής αφήγη-
σης συναντά εμπόδια – π.χ. το βιβλίο διδασκαλί-
ας της Ιστορίας για τη ΣΤ΄ Δημοτικού. Ακόμα και 
η τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΙ ανα-
φορικά με το 1821 αντιμετωπίστηκε 
με δυσπιστία ή και με δυσφορία από 
σημαντική μερίδα του κοινού. 

Ποιες αναλογίες εντοπίζετε ανά-
μεσα στο χωροχρονικό περιβάλ-
λον των «Μαρασλειακών» και στο 
σήμερα; Η επανάσταση του 1821 
ήταν πράγματι ο πυλώνας της εθνι-
κής γενεαλογίας. Όπως υποστηρί-
ζω και στο βιβλίο μου, η διαχείρισή 
του από την πλευρά του εθνικού 
κράτους είχε επιτρέψει την απόλυ-
τη εργαλειοποίησή του στο βωμό 
ενός συνεχούς, αδιάσπαστου και 
ηρωικού ελληνισμού που όδευε προς την εθνι-
κή του ολοκλήρωση. Η επανάσταση του 1821 
επέτρεπε την αναδρομική αναπαράσταση ενός 
σκλαβωμένου έθνους που αντιστεκόταν αναμέ-
νοντας τις κατάλληλες συνθήκες για να επανα-
στατήσει, εδραίωνε την εικόνα του σκότους για 
την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, δικαί-
ωνε την αντίσταση κατά των κατακτητών και την 
πίστη στη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας. Το 
1821 συμβόλιζε επίσης την αδιάσπαστη ενότητα 
του ελληνισμού με την ορθοδοξία, συμβολισμό 
που το βασιλικό διάταγμα του 1838 είχε επιση-
μοποιήσει ορίζοντας την 25η Μαρτίου εθνική και 
ταυτόχρονα θρησκευτική εορτή εις το διηνεκές. 
Η μεταφορά του 1821 στις σχολικές αίθουσες, 
καθώς και στα διδασκαλεία, συμβόλιζε την α-

πόλυτη κυριαρχία του. Η αμφισβήτηση αυτού 
του Εικοσιένα ισοδυναμούσε με απειλή για την 
εθνική ιστορία και την εθνική ταυτότητα. 
Για να περάσουμε στο σήμερα, δεν υπάρχουν 
ουσιαστικές αλλαγές αναφορικά με την πρόσλη-
ψη της επανάστασης και τη διδασκαλία της στα 
σχολεία. Η σχολική ιστορία παραμένει συνολικά 
σε μεγάλο βαθμό μια εθνική ελεγεία. Οι όποιες 
προσπάθειες έγιναν –για ν’ αλλάξουν τα πράγ-
ματα και να γίνει περισσότερο αναστοχαστική η 
ιστορία που διδάσκουμε στα σχολεία– συνάντη-
σαν απίστευτες δυσκολίες και τελικά ματαιώθη-
καν. Θεωρώ την υπόθεση του εγχειριδίου της 
Στ΄ Δημοτικού μια τέτοια προσπάθεια. Νομίζω 
ότι ο βασικός λόγος πρέπει να αναζητηθεί στην 
ποιότητα των δημόσιων και πολιτικών χρήσεων 
της ιστορίας που έχουμε στη χώρα μας και στην 
κυρίαρχη ιστορική κουλτούρα που αυτές οι χρή-
σεις τροφοδοτούν. Κάθε προσπάθεια προβλη-
ματισμού για το εθνικό παρελθόν προσλαμβάνε-
ται ως απειλή, υφαίνονται θεωρίες συνωμοσίας, 
κατασκευάζονται  προδότες…

Ιστορία, εκπαίδευση, φύλα – το τρίπτυχο που 
έχει οργανικό ρόλο στην αφήγησή σας για 
τα Μαρασλειακά. Θα ήθελα να σταθούμε στο 
τρίτο: η Ρόζα Ιμβριώτη δεν διώχθηκε μόνο ε-
πειδή ήταν αριστερή ή συγχρονίστρια, αλλά 
και λόγω του φύλου της; Το φύλο της Ιμβριώτη 
λειτούργησε πολλαπλά για το διωγμό της. Υπο-
νόμευσε την επιστημοσύνη της, την ικανότητά 
της να διδάσκει ιστορία στο Μαράσλειο, τη σο-
βαρότητά της ως καθηγήτρια ιστορίας. Δεν μπο-
ρεί μια γυναίκα να είναι ιστορικός ή να διδάσκει 
ιστορία, υποστήριξαν κάποιοι αντίπαλοί της. Η 
ιστορία είναι από τη φύση της πατριωτική και η 
διδασκαλία της ανήκει σε πραγματικούς πατρι-
ώτες που είναι από τη φύση τους οι άνδρες. Το 
φύλο της Ιμβριώτη επέτρεψε επίσης να κατη-
γορηθεί η διεύθυνση του Διδασκαλείου που της 
ανέθεσε το μάθημα της ιστορίας. Ήταν απόδειξη 
και της επιπολαιότητας και της έλλειψης πατριω-
τισμού της. Η ρητορική αυτή αγγίζει ακόμα και το 
στενό πυρήνα του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. 
Γενικά η Ιμβριώτη, λόγω του φύλου της, γίνεται ο 
εύκολος στόχος στα Μαρασλειακά.  

Συζητήθηκε η απουσία σας από τη Βουλή στη 
διάρκεια του ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της 
γενοκτονίας των Ποντίων. Όμως «η απουσία 
κάποιων από τους βουλευτές οφείλεται σε 
καθαρά πρακτικούς λόγους» ανακοίνωσε η 

ΔΗΜ.ΑΡ. Εσείς η ίδια ξεκαθαρίσατε ότι «ο 
σεβασμός μου στη μνήμη του 
Ποντιακού Ελληνισμού είναι 
δεδομένος και δεν επιτρέπω 
σε κανέναν να τον αμφισβη-
τεί». Γιατί επιμένουν να σας 
στοχοποιούν; Ποιοι είναι οι ση-
μερινοί γλωσσαμύντορες; Θα 
ήθελα εδώ αντί για δική μου απά-
ντηση να δανειστώ την ερμηνεία 
που δίνει ο Γιώργος Στόγιας σε 
ένα κείμενο που κυκλοφορεί στο 
διαδίκτυο με τον τίτλο «Οι τόνοι 
λάσπης προς τη Μαρία Ρεπούση 
δεν στοχεύουν μόνο εκείνη». Γρά-
φει: «Στο  πρόσωπο της Μ. Ρεπού-

ση, […] επιθυμούν να χτυπήσουν –να πατήσουν 
και να αποτελειώσουν, για να είμαι ακριβής– κά-
θε φωνή που αγωνίζεται στην κατεύθυνση ενός 
αναστοχασμού πάνω  στην κατασκευή της εθνι-
κής ταυτότητας αλλά και προς έναν εξορθολογι-
σμό της εξωτερικής μας πολιτικής». Και συνεχί-
ζει: «Πληρώνουμε τον ύπουλο νεοσυντηρητισμό 
της δεκαετίας του ’90. Του “Μακεδονικού”, της 
λατρείας του Μιλόσεβιτς, της κατακραυγής για 
τη σύλληψη του Οτσαλάν, της σταυροφορίας 
για τις ταυτότητες, του “ταπεινωτικού συμβιβα-
σμού” στα Ίμια, της ανάληψης των Ολυμπιακών. 
Ό,τι κάποτε ήταν light, γαλάζιο, σχεδόν ποιητικό, 
ηρωικό, λαϊκό, ενίοτε αριστεροδέξιο, σήμερα 
είναι χυδαίο στο διαδίκτυο και κυκλοφορεί με 
μαχαίρια και σιδηρογροθιές στους δρόμους». A

Πολιτική

Κάθε προσπάθεια προβληματισμού 
για το εθνικό παρελθόν 

προσλαμβάνεται ως απειλή
Μια συζήτηση με την ιστορικό και υποψήφια Ά  Πειραιά της ΔΗΜ.ΑΡ. Μαρία Ρεπούση  

Του Θαναση Μηνα

ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ



Ε νώ ο ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται την αριστερή 
Ημέρα της Κρίσεως, μια υπολογίσιμη 
μερίδα των Ελλήνων αισθάνεται εθνική 

υπερηφάνεια για το θράσος και την αλλοπρό-
σαλλη συμπεριφορά μας έναντι της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Αντί να δεχτούμε την ευθύνη και 
να λουφάξουμε ένοχοι –σπαταλήσαμε περισ-
σότερα ευρωπαϊκά χρήματα από οποιαδήποτε 
άλλη χώρα-μέλος της ΕΕ και δημιουργήσαμε τον 
παράλογο κρατικό μηχανισμό που καταρρέει 
τούτη τη στιγμή– διαμαρτυρόμαστε· προετοιμά-
ζουμε παρελάσεις για να υποδεχτούμε το εθνικό 
μας νόμισμα, την αγαπημένη μας δραχμούλα. 
Η στάση αυτή οφείλεται τόσο στον παραδοσι-
ακό λεβεντοπατριωτισμό και αντιευρωπαϊσμό, 
όσο και στην άγνοια των πολιτών σχετικά με την 
οικονομία και την ευρωπαϊκή στρατηγική της Ελ-
λάδας από το 1981. Παρακάτω καταγράφω πέντε 
επισημάνσεις. Κι ο Θεός βοηθός, όπως συνηθί-
ζουμε να λέμε.

1. Για τριάντα χρόνια η Ελλάδα ήταν μέλος μιας 
ένωσης την οποία οι περισσότεροι Έλληνες 

περιφρονούσαν. Η αριστερά και η κεντροαρι-
στερά, εκτός από μια μικρή, φωτισμένη μειοψη-
φία, ήταν αντιευρωπαϊκές και προπαγάνδιζαν 
ψέματα –ότι η ΕΕ μας εκμεταλλεύεται κι ότι μας 
τοποθετεί στη «δεύτερη» ταχύτητα– εξάπτοντας 
τα εθνοκρατικά αισθήματα των ψηφοφόρων 
τους και τροφοδοτώντας το συλλογικό όραμα 
για το Κράτος - Μητέρα Τροφό και Πατέρα Προ-
στάτη. Εξάλλου, αριστερά, κεντροαριστερά και 
δεξιά, εξαιτίας του επαρχιωτισμού και του εγ-
γύς παρελθόντος της φτώχειας, είδαν στην ΕΕ 
μια πηγή εύκολου πλουτισμού: οι Έλληνες δεν 
έμαθαν πώς να κερδίζουν χρήματα με εργασία, 
καινοτομία, επιχειρηματικότητα· έμαθαν απλώς 
πώς να εισπράττουν από τους ξένους. Το θεα-
ματικότερο παράδειγμα είναι ο εκμαυλισμός 
της λεγόμενης «περήφανης αγροτιάς», που α-
ποτελεί ένα συγκεχυμένο πολιτικό υποκείμενο 
(μακρά συζήτηση αυτή η «σύγχυση»...) το οποίο 
δέχτηκε πακτωλό ενισχύσεων (πάνω από 180 
δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε τριάντα χρόνια), 
χωρίς να προωθήσει ανάπτυξη και εκσυγχρο-
νισμό της γεωργίας. Κοντολογίς, το πρόβλημα 
σήμερα δεν είναι πώς μας χειρίστηκε η ΕΕ αλλά 
πώς τη χειριστήκαμε εμείς. Όπως είναι γνωστό, 
ή όπως δεν είναι γνωστό, πολλά υψηλά κυβερ-
νητικά στελέχη από το 1981 απέφυγαν συναντή-
σεις και διαπραγματεύσεις με την ΕΕ: στην ουσία, 
οι Έλληνες, παρά τους ευρωβουλευτές τους, έ-
μειναν σταθερά στο χωριό τους γυρίζοντας την 
πλάτη στους κουτόφραγκους. Τώρα πληρώνου-
με το τίμημα της έλλειψης διπλωματίας και της 
συμπεριφοράς σπάταλου και κακομαθημένου 
εφήβου, ο οποίος, επιπλέον, εκδηλώνει συμπτώ-
ματα τρέλας του μεγαλείου: «Θα ξηλώσουμε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση... θα μεταδώσουμε την κρίση 
όπως μια επιδημία...» Διατηρούμε παραμορφω-
μένη εικόνα για τον εαυτό μας και για τη χώρα 
μας· είμαστε ανιστόρητοι και αγεωγράφητοι: πι-
στεύουμε ότι έχουμε τη δύναμη να εκβιάζουμε 
τους δανειστές μας και να τους κοροϊδεύουμε με 
απρεπείς δηλώσεις.

2. Είμαστε βαθιά συντηρητική κοινωνία: ε-
κλαμβάνουμε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση 

ως απειλή της «δημοκρατίας» την οποία ανακα-
λύψαμε, αιφνιδίως, το 1974. Κι όπως οτιδήποτε 
ανακαλύπτουμε (το σεξ, τα ναρκωτικά) το εξευ-
τελίζουμε. Ευδοκιμούμε μόνο σε λιμνάζοντα νε-
ρά. Ο κ. Βενιζέλος θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί 
(και να έχει αποσυρθεί στο Άγιο Όρος), έχει όμως 
δίκιο όταν υπενθυμίζει ότι το ελληνικό κοινό ε-
πέδειξε δυσπιστία ακόμα κι όταν οργανώθηκε 
το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι Έλληνες θεωρούν 
ότι η άρνηση είναι επαναστατική, άρα ηθικά α-
ποδεκτή και επιθυμητή: πρόκειται για ιστορική 
παρεξήγηση θηριώδους κλίμακας η οποία ε-
πιδείνωσε τις ήδη προβληματικές μας σχέσεις 
με τους Ευρωπαίους. Οι Έλληνες βρίσκονται σε 
λανθάνοντα πόλεμο με τις ξένες δυνάμεις καθώς 
και σε εμφύλιο πόλεμο: αυτή η κατάσταση θεω-
ρείται «φυσική». Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα πο-
λιτικό φάσμα από συντηρητικά κόμματα· όποιος 
προβάλλει μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα μένει, 
απλούστατα, έξω από το κοινοβούλιο.

3. Οι κυβερνήσεις από το 2009 εφάρμοσαν 
εκείνα τα μέρη των μνημονίων που επιδεί-

νωσαν την ύφεση (ισοπεδωτικές περικοπές), 
αλλά έδειξαν «ανεξαρτησία» και «ανυπακοή» σε 
όσα θα συνέβαλαν στον εκσυγχρονισμό. Επί τρία 
χρόνια η οικονομία και οι θεσμοί κατακρημνίζο-
νται για να μη θιγεί το κατεστημένο των διεφθαρ-
μένων, των φοροφυγάδων, των αεριτζήδων, 
των υπεραμειβομένων, των αργομίσθων, των 
εργατοπατέρων, των ψευτοεπαγγελματιών. Πε-
ρίπου 300 από τους 680 δημόσιους οργανισμούς 
είναι παθητικοί και άχρηστοι – όμως κανείς δεν 
καταργήθηκε. Η αιτία είναι λιγότερο η συνεπα-
γόμενη ανεργία και περισσότερο η γενικευμένη 
αναξιοκρατία, η εν κρυπτώ διαχείριση και, ας το 
πούμε μια ακόμη φορά, η πελατοκρατία. Γίνεται 
διαρκώς λόγος για επαναδιαπραγμάτευση του 
μνημονίου αποκρύπτοντας το γεγονός ότι επα-
ναδιαπραγματεύσεις γίνονται κάθε τόσο, με κά-
θε επίσκεψη της τρόικας. Αλλά για να μιλάμε στα 
σοβαρά για επαναδιαπραγμάτευση, πρέπει κάτι 
να εφαρμόζουμε και κάτι να μην εφαρμόζουμε 
– εμείς δεν κάνουμε απολύτως τίποτα εκτός από 
δημοσκοπήσεις και εκλογές.

4. Είμαστε ανάλγητοι. Πολιτικοί που θα έπρε-
πε να εξαφανιστούν από το προσκήνιο, 

ζητούν την ψήφο μας. Και ενώ συμπολίτες μας 
που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες δυσκο-
λεύονται να προμηθευτούν τα φάρμακά τους, 
δεν φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που 
γράφω αυτά, καμιά ιδιωτική πρωτοβουλία για, 
έστω προσωρινή, λύση αυτού του προβλήμα-
τος. Η κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη ασχολείται 
εδώ και πολλά χρόνια με τα καρκινοπαθή παιδιά: 
τις τελευταίες μέρες πάντως δεν αντιλήφθηκα 
καμιά σχετική δραστηριότητα. Ενώ η οικονομία 
κατεδαφίζεται  –δεν πρόκειται για σχήμα λόγου– 
οι λιγοστοί πολυεκατομμυριούχοι αδιαφορούν· 
πράγμα αναμενόμενο: η φιλανθρωπία είναι γνώ-
ρισμα ώριμων κοινωνιών.

5. Καμιά μεταρρύθμιση δεν μπορεί να προχω-
ρήσει χωρίς τήρηση της νομιμότητας. Στην 

Ελλάδα παρατηρείται ανομία ή επιλεκτική νομιμό-
τητα: κόμματα, ομάδες, συνδικάτα, άτομα εναντι-
ώνονται, όπως φρονεί το καθένα, σε νόμους και 
θεσμούς. Ο νόμος για τη μεταρρύθμιση στα ΑΕΙ δεν 
μπορεί να εφαρμοστεί επειδή τον απορρίπτει μέ-
ρος των πρυτάνεων· την ίδια στιγμή το ΚΚΕ οργα-
νώνει απεργίες που έχουν κριθεί παράνομες. Κα-
νείς δεν αποπειράται να εφαρμόσει τους νόμους. 
Παρανομούντες συλλαμβάνονται θεαματικά για 
να αφεθούν ελεύθεροι με συνοπτικές διαδικασίες. 
Τι προκύπτει από όλα αυτά: θεσμικό χάος, σύνθλιψη 
της οικονομίας, ένταση της αντιπάθειας που έχου-
με προκαλέσει σε όλο τον κόσμο. Αλλά, συνεχίζου-
με να πιστεύουμε ότι είμαστε ωραίοι και σπουδαίοι, 
θύματα μιας ανεξήγητης διεθνούς συνωμοσίας: 
όλοι έχουν άδικο, μόνο εμείς έχουμε δίκιο. A

Λίγο πριν από το 
πικρό τέλος 

Πέντε 
σημεία
Της σΩΤησ ΤΡΙανΤαΦΥΛΛΟΥ
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Η κόκκινη
γραμμή

✑ Έγκυρο: Η θέση του κ. Ταμβακάκη στην 
Εθνική Τράπεζα είναι επισφαλής είτε κερ-
δίσει τις εκλογές η ΝΔ είτε ο ΣΥΡΙΖΑ.

✑ Μια αμφίσημη συνέντευξη του Γ. 
Δραγασάκη την περασμένη Δευτέρα στο 
Euro2day προκάλεσε εντάσεις στην Κου-
μουνδούρου. Το «ακύρωση του μνημονί-
ου» επιδέχεται περισσότερες ερμηνείες 
απ’ ό,τι οι συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ.

✑ Μεγάλη γκρίνια και στη ΝΔ για επικοι-
νωνιακές γκάφες. Εκτός από το αμφιλε-
γόμενο σποτ με τα παιδάκια, έγινε πολύς 
ντόρος για μία φωτό του Α. Σαμαρά που 
ανάβει κεράκι στον Άγ. Παντελεήμονα... 
χαμογελαστός. 
   
✑ Η επίσκεψη της μόδας για τα κόμματα 
σε αυτές τις εκλογές: Περιοδεία στη Γε-
νική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών (ΓΑ-
ΔΑ). Δεύτερη σε δημοφιλία επίσκεψη, στο 
Υπουργείο Άμυνας.

✑ Πρώτος διδάξας στις επισκέψεις στα 
Σώματα Ασφαλείας, ο Δημ. Αβραμόπου-
λος. Ακολούθησαν Σαμαράς, Καμμένος. Ο 
πιο καλός ο μαθητής: Αλέξης Τσίπρας.

✑ Δεν είπε και κάτι νέο στο διάγγελμά 
του ο Ιφικράτης. Μια ματιά στα μηνύματα 
«εξεγερμένων» σε twitter και Facebook 
στα βίαια επεισόδια στην Αθήνα, λόγω της 
δανειακής σύμβασης, αρκεί για το έγκυρο 
της αντιγραφής. Το μόνο που δεν γνωρί-
ζουμε είναι ποιος αντέγραψε ποιον.

✑ Σε τηλεοπτικό στούντιο βρισκόταν 
η Αλέκα Παπαρρήγα όταν ο Κασιδιάρης 
επιτέθηκε στη Λ. Κανέλλη, στον Ant1. Και 
ρώτησε το  δημοσιογράφο που την ενη-
μέρωσε: “Γιατί, τι του είπε;”.

✑ Ποιος είπε «λέμε ναι σε μια  Ευρώπη 
των λαών, που δεν θα ποδηγετείται και 
δεν θα απομυζά τους λαούς αλλά θα προ-
άγει το κοινωνικό κράτος και τη δικαιοσύ-
νη. Λέμε ναι στο ευρώ, σε μια ευρωπαϊκή 
κοινωνία των πολιτών»;

✑ Όχι, είναι ο Γιάννης Δημαράς από 
τους «Ανεξάρτητους Έλληνες»...

✑ «Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή είναι 
η μεγάλη συνάντηση του λαού με την ι-
στορία» είπε ο Αλ. Τσίπρας στο Ηράκλειο 
Κρήτης. Λάθος. Κάποιος άλλος είχε ξανα-
κλείσει στο λαό ραντεβού με την ιστορία.

✑ Ποιος βαρόνος της ΝΔ είπε: «Η ΝΔ 
είναι αναγκασμένη να κυνηγά την πρώ-
τη θέση για τη διακυβέρνηση της χώρας, 
αλλά ταυτόχρονα να... κρύβει τον αρχηγό 
της»;

✑ Σε τι διαφέρουν οι «δυνάμεις κατο-
χής» που αντιμάχεται στις πόλεις ο κ. Α-
μυράς από τις «κατοχικές δυνάμεις» που 
διεμβολίζει καθημερινά ο κ. Καμμένος;

✑ Και κυβέρνηση θα στηρίξει, αν η ΝΔ 
κερδίσει τις εκλογές, και υπουργείο είναι 
πρόθυμος να αναλάβει ο Στ. Μάνος, εφό-
σον μπει στη Βουλή. Το ερώτημα είναι αν 
ο Α. Σαμαράς επιθυμεί τον Μάνο υπουργό.

✑ Η μάχη της αφίσας: στις εκλογές της 
6ης Μαΐου νικητής ο ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει της 
Κυριακής προηγείται με διαφορά η ΔΗ-
ΜΑΡ. Παλιά μου τέχνη κόσκινο και για 
τους «νέους»! ●

Πολιτική

Η 
ιδέα ότι θα μπορούσαμε να φύγου-

με από το ευρώ στέλνει κόσμο πα-

νικόβλητο στις εξόδους των τρα-

πεζών – στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ο 

φόβος όμως αυτός έχει και κάτι καλό: 

Σε μάθημα 1ου έτους Μακροοικονομίας που 

διδάσκω (στο οποίο η γηραιότερη «ενεργή 

παρουσία» στον κατάλογο μετρά αισίως το 

64ο εξάμηνο), η απειλή εξόδου από το ευ-

ρώ επιτρέπει μια «πυρηνική απειλή» αντι-

στοίχου (αν όχι μεγαλύτερου) βεληνεκούς 

αυτού που κραδαίνει ο πρόεδρος Τσίπρας: 

«Περάστε το μάθημα φέτος, γιατί –αν φύ-

γουμε από το ευρώ– του χρόνου θα διευ-

ρυνθεί η ύλη!». 

Ο τρόμος στα φοιτητικά πρόσωπα ήταν α-

νείπωτος. Η φυλλομέτρηση του Πίνακα Πε-

ριεχομένων του (αμερικανικής προέλευσης) 

εγχειριδίου που διανέμεται, προκειμένου 

να αναζητηθούν τα παρείσακτα κεφάλαια, 

οδήγησε σε μορφασμούς αποτροπιασμού. 

Ο διδάσκων, όμως, ανέκραξε: «Ουδέν κακόν 

αμιγές καλού!». Ευελπιστώ το (ως φέτος) 

ανέλπιστο: Να ξεκαθαρίσει και να ελαφρυν-

θεί η χιονοστιβάδα εκκρεμοτήτων του μα-

θήματος από φοιτητές διψηφίου αριθμού 

εξαμήνων, αλλά και των φερέλπιδων συνε-

χιστών τους.

Πράγματι, αν βρεθούμε (ή ακόμη κι αν κά-

ποιοι θεωρούν ότι θα έπρεπε να βρεθούμε) 

εκτός ζώνης ευρώ, ακόμη και ένα εισαγωγι-

κό μάθημα μακροοικονομίας που διδάσκεται 

στην Ελλάδα δεν μπορεί πια να αγνοήσει τα 

κεφάλαια: συναλλαγματική ισοτιμία και α-

νταγωνιστικότητα, ισοζύγιο πληρωμών και 

ροές κεφαλαίων, πληθωρισμός, εισοδηματι-

κή πολιτική και υπερπληθωρισμός, μακροοι-

κονομική πολιτική με κυμαινόμενες ισοτιμίες. 

Θεωρίες οικονομικής ανάπτυξης και διαρ-

θρωτικές αλλαγές. Ενδεχομένως δε και άλλα.

Αυτό που ισχύει για τους φοιτητές, δυστυ-

χώς, ισχύει και για την οικονομική διακυβέρ-

νηση της χώρας. Και, οπωσδήποτε, αυτούς 

που την εξασκούν – πολιτικούς, τεχνοκρά-

τες, δημόσιους λειτουργούς, πολιτικά κόμ-

ματα.  Όταν έχει πέσει στο τραπέζι ακόμη 

και ως απεχθής ιδέα μια πιθανή έξοδος από 

το ευρώ, και δεν παραμένει τελείως αδιανό-

ητη, κανείς πια δεν δικαιούται να συνεχίζει 

να αγνοεί τα σχετικά κεφάλαια.  

Από τη εποχή που μπήκαμε στην Κοινή Α-

γορά και μετά, σχεδόν το σύνολο των ανα-

πτυξιακών και οικονομικών επιλογών είχαν 

ένα εύκολο «λυσάρι»: Να προσεγγίσουμε 

την Ευρώπη. Να γίνουμε, εμείς ως άτομα, 

η κοινωνία, η οικονομία όλο και πιο «Ευρω-

παίοι». Αυτό ίσχυε για τα συναλλαγματικά 

(από το «φίδι», το ECU, τώρα πια το ευρώ), 

τους περιορισμούς και τα ανοίγματα στις 

συναλλαγές, το ρόλο του δημοσίου, τις με-

ταρρυθμίσεις. Και αφού όλα τα «μικρά» και 

«επί μέρους» αποφασίζονταν με το απλό 

«λυσάρι», αυτό παρέσυρε και τα μεγάλα θέ-

ματα: το ρόλο της Ελλάδας στον κόσμο και 

την παγκοσμιοποίηση, το πόσο κοινωνικό 

ήταν το κράτος μας, με τι έπρεπε να μοιάσει 

ο τρόπος διακυβέρνησης.

Από τη στιγμή που η επιλογή τής όλο και με-

γαλύτερης σύγκλισης δεν είναι πια μονόδρο-

μος, το παιχνίδι αλλάζει. Από την αρνητική 

πλευρά αυτό μπορεί να το δούμε ως διαπί-

στωση ότι ανοίγουν θέματα που θεωρούσα-

με λυμένα και δεδομένα εδώ και πολύ καιρό. 

Από τη θετική πλευρά ότι ανοίγουν ξανά επι-

λογές που (νομίζαμε) ότι δεν υπήρχαν. Από 

την αθλητική πλευρά, ότι το παιχνίδι που παί-

ζαμε με την μπάλα δεν είναι πια τέννις, είναι 

ποδόσφαιρο (αλλά σίγουρα όχι κρίκετ).

Και ποιες είναι αυτές οι επιλογές;

Σε μια παγκοσμιοποιημένη, ταχύτατα με-

ταλλασσόμενη και ασταθή παγκόσμια οικο-

νομία, μια μικρή οικονομία που μόλις θα έχει 

λύσει τους κάβους που τη δένουν στο ευρώ 

έχει τις εξής επιλογές:

Πρώτη επιλογή: Νεοφιλελευθερισμός 

παντού και  αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

του εμπορίου. Να γίνουμε «Κόστα Ρίκα», 

παίζοντας το παιχνίδι των αγορών ανοιχτά: 

ελάχιστες ρυθμίσεις, ευέλικτο δυναμικό, 

προσέλκυση κεφαλαίων. Το όπλο της ανά-

κτησης ελέγχου της συναλλαγματικής ισο-

τιμίας αξιοποιείται επιθετικά – με σειρά 

ανταγωνιστικών υποτιμήσεων και συ-

νειδητή ενθάρρυνση των τομέων των 

εμπορεύσιμων προϊόντων και 

περιορισμό των στρεβλώσεων 

που βάζει το Δημόσιο. Η γεω-

γραφική γειτνίαση με τον πυρή-

να του Ευρώ αξιοποιείται σε ένα 

ρόλο Ταϊβάν. Καθώς η Βουλγα-

ρία φερ’ ειπείν θα αυξάνει το μη 

μισθολογικό της κόστος, εμείς 

θα το μειώνουμε επιθετικά για 

να προσελκύουμε επενδύσεις.

Δεύτερη επιλογή: Ελευθερία 

στις επιχειρήσεις, κοινωνική 

προστασία στα άτομα: Σοσιαλδημο-

κρατικό μοντέλο Σουηδίας ή Φιλανδί-

ας. Ίσως δε και «Δανίας του Νότου».  Όπως 

το προηγούμενο, μόνο που η μείωση του 

μη μισθολογικού κόστους αντικαθίστα-

ται από μεγάλη ποιοτική αναβάθμιση των 

κοινωνικών υπηρεσιών, με τρόπο ώστε να 

θεωρούμε όλοι ότι η σχετική φορολογική 

ελάφρυνση αξίζει τον κόπο και βλέπουμε τη 

χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους 

όχι σαν αναγκαίο κακό αλλά σαν αναπτυξι-

ακή παρακαταθήκη. Αυτό τον «τρίτο δρό-

μο» είχαμε (τουλάχιστον ρητορικά) επιλέξει 

την εποχή του «εκσυγχρονισμού», ίσως δε 

και της «επανίδρυσης του κράτους». Η δι-

αφορά είναι ότι για να το επιτύχουμε πρέ-

πει να γκρεμίσουμε το σημερινό κράτος 

και να φτιάξουμε καινούργιο. Και σε κάθε 

περίπτωση δεν γλιτώνουμε την επώδυνη 

συναλλαγματική πολιτική ούτε και τη βίαιη 

συρρίκνωση του κράτους-βαρίδι. (Ποιος θα 

πλήρωνε ασμένως φόρους για να του ζη-

τάνε, π.χ. «Πιστοποιητικό περί μη ανάγκης 

πιστοποιητικού»;).

Τρίτη «επιλογή»: Κοινωνικό Κράτος και α-

ναδιανομή πίσω από προστατευτικά τείχη. 

Να γίνουμε Aνατολική Γερμανία των Βαλ-

κανίων (στην καλή περίπτωση) ή Μολδαβία 

της Μεσογείου (στην κακή). Το ότι η ελληνι-

κή παραγωγή δεν μπορεί να ανταγωνιστεί, 

κρύβεται πίσω από δασμούς και ποσοστώ-

σεις, ευελπιστώντας με τον καιρό να «ενη-

λικιωθεί» η ελληνική βαριά βιομηχανία και 

να χαλαρώσουμε τους δεσμούς μας με το 

παγκόσμιο εμπόριο. Αν πετύχει το μοντέλο 

του κρατικού diktat και υπάρχει και η ανά-

λογη διοικητική ικανότητα, το μοντέλο μπο-

ρεί να είναι και βιώσιμο (όπως ήταν και στη 

δεκαετία του ’50). Αν όχι, θα διολισθαίνου-

με στην κατεύθυνση ίσως της Μολδαβίας – 

φτώχεια, απομόνωση, σταδιακή κατάλυση 

του κράτους δικαίου.

Το «καλό» με αυτό το σενάριο είναι ότι είναι 

εκείνο που προκύπτει αυτόματα και χωρίς 

προσπάθεια. Προκύπτει, δηλαδή, αν δεν α-

ποφασίσουμε –μετά την έξοδο από το ευ-

ρώ– ότι πρέπει να επιταχύνουμε τις μεταρ-

ρυθμίσεις. Αν βλέπουμε την έξοδο από το 

ευρώ ως υποκατάστατο των μεταρρυθμί-

σεων, τότε η αυτόματη ανταμοιβή μας είναι 

αυτό, το τρίτο σενάριο.

Αν κάποια χώρα εγκαταλείψει το ευρώ, ε-

πιστροφή στο κοινό νόμισμα (ή ακόμη σε 

ό,τι απομένει από την Ενωμένη Ευρώπη) με 

το ρόλο του «ασώτου» δεν θα είναι εφικτή 

βραχυπρόθεσμα. Θα γίνει εφικτή μό-

νο αν επιλεγεί μία από τις πρώτες δύο 

επιλογές και μόνο αν αυτή η επιλογή 

αποδειχθεί επιτυχής.

Για τους φοιτητές όλα αυτά ση-

μαίνουν διεύρυνση της ύλης, 

αλλά και ανατύπωση  παλαιών 

εγχειριδίων. 

Για τους διοικούντες τη χώρα 

σημαίνει –κατ’ αρχάς– το ίδιο. 

Μετά όμως απαιτεί ευθυκρι-

σία, επιλογή, παρρησία. Πάνω 

απ’ όλα, θα απαιτείται ηγετική 

ικανότητα προκειμένου, από 

τα συντρίμμια μιας καταστρο-

φικής εξόδου, να εμπνεύσει σε όλους 

εμάς τους υπόλοιπους την προσπάθεια 

για να υπάρξει ένα αύριο σε αυτή τη χώρα.  

Το ποιος θα χρειαστεί να κάνει την επιλο-

γή (αλλά και τη μη επιλογή) για λογαριασμό 

μας, θα αποφασίσουμε εμείς την Κυριακή 

17 Ιουνίου. Για να διαλέξουμε, θα έπρεπε να 

ξέρουμε ποιος θα μπορούσε να έχει το κα-

θαρό βλέμμα και την ευθυκρισία να αντι-

ληφθεί ότι το παιχνίδι έχει πια αλλάξει και 

την πειθώ να μας εξηγήσει με ποιον τρόπο 

πρέπει να κινούμαστε σε μια νέα εποχή και 

προς ποια κατεύθυνση. (Και, επίσης, πού εί-

χε κρυμμένες  τις αρετές αυτές τόσο καιρό 

και δεν τις βλέπαμε;) 

Παρά ταύτα, και ενώ ουδείς συζητά για τέ-

τοια «μικροπράγματα», «ουδέν λάθος ανα-

γνωρίζεται»... A

*Ο Πλάτων Τήνιος είναι οικονομολόγος.

Ανοίγοντας 
τα ξεχασμένα 
κεφάλαια σε 
ένα μάθημα που 
νομίζαμε ότι 
είχαμε περάσει
Του ΠΛαΤΩνα ΤηνΙΟΥ*

Αν μια χώρα 
εγκαταλεί-

ψει το ευρώ, 
επιστροφή στο 
κοινό νόμισμα 

δεν θα είναι 
εφικτή βραχυ-

πρόθεσμα
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Τζιχάντ
Tων αγγεΛΟΥ ΤσεκεΡη
γΙΩΡγΟΥ κΥΡΙΤση

Ζιζεκο-
συμμορίτες
Τον πίνακα του Ντελακρουά, 
με τίτλο «Η σφαγή της Χίου», 
έδωσε στη δημοσιότητα ο 
εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ κ. 
Μιχελάκης, προκειμένου να πε-
ριγράψει πώς θα είναι η κατά-
σταση σε ενδεχόμενη αποβολή 
της χώρας από την ευρωζώνη. 
Παράλληλα διένειμε αποσπά-
σματα με σαρδάμ του Μανώλη 
Γλέζου, σε αντιδιαστολή με μια 
έκθεση του Γιάννη Δραγασάκη 
από την 5η δημοτικού, όπου 
εκφράζονται σαφώς μετριο-
παθείς θέσεις για την αποτα-
μίευση. Τέλος, ο κ. Μιχελάκης 
ζήτησε από τον Αλέξη Τσίπρα 
να καταδικάσει τις δηλώσεις 
του κ. Σαιν Ζυστ, εκπροσώπου 
της συνιστώσας του ΣΥΡΙΖΑ «Ο-
ρεινοί Ιακωβίνοι», ο οποίος στη 
σελίδα του στο Facebook απει-
λεί με κατάληψη της Βαστίλης 
σε περίπτωση που ο βασιλιάς 
της Γαλλίας δεν υπογράψει τη 
μετατροπή της Συνέλευσης 
των Τάξεων σε Συντακτική 
Συνέλευση. Η ΝΔ εξάλλου δε-
σμεύτηκε ότι στις 18 Ιουνίου 
θα απομακρύνει από την Εθνι-
κή Πινακοθήκη τα έργα του 
Ισπανού ζωγράφου Πικάσο ο 
οποίος σύμφωνα με το μπλογκ 
mavragoritis.gr έχει απεικονί-
σει σε παλαιότερα σχέδιά του 
τον γνωστό τρομοκράτη Μπε-
λογιάννη, ενώ στον ισπανικό 
εμφύλιο με τους ανεύθυνους 
πίνακές του δημιούργησε εντυ-
πώσεις σχετικά με τη γερμανική 
βοήθεια στη Γκουέρνικα.

Ενδιαφέρον έχουν προκαλέσει 
και τα σατιρικά φιλμάκια παρα-
γωγής ΟΝΝΕΔ. Στο ένα, ένας 
νεαρός κουρεύεται σύρριζα 
υπό την επήρεια των ναρκωτι-
κών που του έχει δώσει η συρι-
ζαία φιλόλογος μάνα του. Στο 
άλλο, γκαρσόνια τραμπούκοι 
του ΣΥΡΙΖΑ (από διαφορετική 
συνιστώσα ο καθένας) κακο-
ποιούν επιχειρηματία, ο οποίος 
μετά από ένα πολυτελές γεύμα 
ζητάει να δανειστούν οι Έλλη-
νες φορολογούμενοι άλλα 18 
δις, προκειμένου να ανακεφα-
λαιοποιήσει την τράπεζά του. ●

η Ρώμη όπως και η Λισσαβόνα, αποτε-
λούν μονάδες και μάλιστα με συγκε-
κριμένο αλγοριθμικό προφίλ στα μάτια 
των τραπεζιτών και των ειδικευμένων 
λογιστών του κόσμου.
Η Ευρώπη του αμέσως επόμενου δια-
στήματος ή θα είναι εντελώς διαφορε-
τική και ομόσπονδη ή θα καταγράφεται 
ως μία διασκεδαστική ιστορική καρικα-
τούρα και ως αξιοθρήνητη παρένθεση.
Στον κλυδωνισμό που υφίσταται το ευ-
ρωπαϊκό σκαρί προστίθεται και η πολύ 
πρόσφατη διάγνωση του ελλείμματος 
έρματος. Συνήθως το έρμα τοποθετεί-
ται στην καρίνα. Στην περίπτωση της 
Ευρώπης των 17, το έρμα άρχισε να 
προστίθεται εν είδει μηχανισμών διά-
σωσης κ.λπ. στην υπερκατασκευή του 
σκάφους. Το αποτέλεσμα είναι κατα-
δικαστικό. Το κέντρο βάρους της κα-
τασκευής ανέβηκε ψηλά και το μπότζι 
προκαλεί άμεσο κίνδυνο ανατροπής.
Η Γαλλία ψήφισε Ολάντ και στις βου-
λευτικές εκλογές επιλέγει σοσιαλιστές 
και τους συμμάχους τους. Στη Γερμανία 
η Σοσιαλδημοκρατία σήκωσε κεφάλι, 
ενώ στην Ιταλία το τεχνοκρατικό πεί-
ραμα εξαντλήθηκε σε σύντομο χρονι-
κό διάστημα. Οι διαχειριστές της κρί-
σης καταρρέουν διότι η διαχείρισή 
τους είναι αναποτελεσματική και 
μονομερής. Στην Ιταλία θα έχουμε 
εκλογές το φθινόπωρο. Η ι-
ταλική Δεξιά θα καταβάλει 
το τίμημα. Η Αριστερά μετά 
από καιρό ανακάμπτει.
Στην Ελλάδα ψηφίζουμε 
την Κυριακή. Η ιστορική α-
λήθεια της ψήφου δεν είναι 
μία άμεση διαδικασία. Κα-
ταδεικνύεται πολύ αργότε-
ρα, όταν έχουν εκλείψει οι λόγοι 
που την επέβαλαν. Με λίγα λόγια, η 
εκδίκηση της Ιστορίας έρχεται αρ-
γότερα και σε μορφή παγετώνα. Είναι 
ψυχρή και το πόρισμά της αλάνθαστο.
Το κοινωνικό κλίμα εντός του οποίου 
διεξάγονται οι εκλογές είναι από νοση-
ρό έως χυλώδες. Η φασιστική ψήφος 
είναι παρούσα και καλύπτει ευρύτερο 
φάσμα από το ποσοστό που καταγρά-
φει. Το αιματηρό επεισόδιο στην Παι-
ανία, η βίαια τηλεοπτική αναμετάδοση 
από το Μαρούσι, η επιδρομή του φασι-
στικού κομάντο στο Πέραμα την Τρίτη 
το πρωί, οι συγκρούσεις χρυσαυγιτών 
με μετασταλινικούς-μπαχαλάκηδες 
στο Πάντειο, τα μαχαιρώματα εν είδει 
στιγμιαίων πογκρόμ στα βαγόνια του 
ΗΣΑΠ, οι νυχτερινές καταδρομές κου-
κουλοφόρων σε συνοικίες του κέντρου 
της Αθήνας, όλα αυτά καθορίζουν τη 
νοσηρότητα του εκλογικού κλίματος.

Δεν υπάρχει πλέον «τιμωρητική» ψή-
φος, αν υπήρξε ποτέ. Η έννοια της «τι-
μωρίας λόγω αγανάκτησης» είναι απλά 
ένα άλλοθι για να καλυφθεί η αδυναμία 
εξήγησης της πληθωρικής ενίσχυσης 
της υπερδεξιάς-ακροδεξιάς ψήφου. Η 
Ελλάδα σύρθηκε μεθοδικά και βασα-
νιστικά στην υιοθέτηση της πολιτικής 
αμετροέπειας, η οποία επέφερε την έ-
κρηξη της βίας. Η βία έχει ένα πρόσωπο 
και δεν αποτελεί προσομοίωση πραγ-
ματικοτήτων. Ο Κάρολος Μαρξ μπορεί 
να θεωρούσε ότι η βία είναι η μαμή της 
Ιστορίας, πλην όμως, μεταξύ μας, ο Κά-
ρολος Μαρξ διατύπωσε πλέον της μίας 
ανοησιών. Η βία είναι η μαμή της βαρ-
βαρότητας, τελεία και παύλα.
Την Κυριακή οι πολίτες προσέρχονται 
στην κάλπη για να επιλέξουν ανάμεσα 
από μία υπερσυντηρητική Δεξιά, η ο-
ποία έχει απολέσει το σύγχρονο βημα-
τισμό της, και μία νεφελώδη Αριστερά, 
η οποία λόγω συνθηκών επανέρχεται 
στο προσκήνιο με αξιώσεις διαχείρι-
σης της εξουσίας. Ο διπολισμός εκ των 
πραγμάτων προτρέπει σε αφελείς ανα-
φορές. Παρόλα αυτά, υφίσταται μία λο-
γική ακόμη και στην αφέλεια. Από τη 
στιγμή που το κεντροαριστερό άλλοθι 
του ΠΑΣΟΚ κατέρρευσε αυτοδιαλυό-
μενο, είναι προφανές πως το κενό θα 
συμπληρωθεί από ετερογενείς δυνά-
μεις του όμορου χώρου. Ο χρόνος και 
μόνον αυτός θα περιορίσει την εγγενή 
«παιδικότητα» του εγχειρήματος και 

θα αμβλύνει την αίσθηση υπερβο-
λής και αμετροέπειας που το δια-
κρίνει. 

Η χώρα θα έχει κυβέρνηση 
μεν, δεν θα διαθέτει διακυ-
βέρνηση δε. Αυτό το οξύ-
μωρο σχήμα θα πρυτανεύ-
σει κατά το αμέσως επόμενο 
χρονικό διάστημα. Προφα-
νώς η εσωτερική κατάσταση 
στην Ελλάδα θα εξελίσσεται 
παράλληλα με μία αντίστοι-

χη κατάσταση στον ευρωπαϊκό νό-
το. Οι σοφοί επενδύουν στην ικα-

νότητα επιβίωσης των κοινωνιών, 
αν και γνωρίζουν πως για ένα μεγάλο 
χρονικό διάστημα εν μέσω ανατροπών 
η ανοησία είναι απίστευτα ανθεκτική, 
αν όχι ανίκητη. Παρόλα αυτά, οι κοι-
νωνίες είναι ανθεκτικότερες ακόμη και 
της βλακείας. Όπως έλεγε και ο τυφλός 
πια φιλόσοφος, «η πραγματικότητα δεν 
μπορεί να είναι αληθινή».  
Την Κυριακή οι πολίτες ψηφίζουν. Ε-
πωμίζονται την ευθύνη που συνεπάγε-
ται η επιλογή τους. Έτσι θα δίδασκε το 
κείμενο του Habeas Corpus, αλλά ποιος 
ακούει πια τα παλιά κείμενα. Ας περιο-
ριστούμε λοιπόν στα ολίγα οραματικά 
ψήγματα και ας παπαγαλίσουμε, μεσή-
λικες πια, την ακροτελεύτια λίθο της 
νεανικής ονείρωξης, «sous les pavés il 
y a la plage» και ας είναι ένα... ψέμα!  A

➜ n.georgiadis1@yahoo.com

Η Ευρώπη που ξέραμε τελειώνει 
δέκα χρόνια μετά τη συγκρότη-
σή της σε ενιαία οικονομική ζώ-

νη με ένα νόμισμα, αλλά χωρίς πολιτική 
ενοποίηση. Το σύστημα αυτό πνέει τα 
λοίσθια. Το οικοδόμημα χτίστηκε χωρίς 
θεμέλια, με μία τοιχοποιία ισχνή και α-
νήμπορη να αντιμετωπίσει τις εξάρσεις 
του χρηματοπιστωτικού εγκέλαδου.
Η γερμανική επιθεώρηση «Der Spiegel» 
δημοσίευσε τη Δευτέρα που μας πέρασε 
ένα κείμενο-έκκληση στο Βερολίνο. Η 
αποδέκτρια του κειμένου κλήθηκε να 
αναλογιστεί το μέγεθος της ιστορικής 
ανοησίας, αν και εφόσον επιμείνει στο 
λάθος. Διότι στην επιστολή-κείμενο 
που υπογράφουν γνωστοί σοφοί και 
ειδικοί, πραγματοποιείται μία αναδρο-
μή από την έκρηξη του κραχ του 1929 
έως την κατάρρευση του ευρωπαϊκού 
τραπεζικού συστήματος το 1933. Αυτή 
η κατάρρευση δημιούργησε το κύμα της 
ανεργίας στη Γερμανία, που έφθασε το 
46% των εγγεγραμμένων μελών των 
γερμανικών συνδικάτων. Οι επιπτώσεις 
είναι γνωστές. Η ιδεολογική ηγεμονία 
του φασισμού κατέστη πολιτικά και κοι-
νωνικά εφικτή διά της λαϊκής ψήφου.
Εβδομήντα πέντε χρόνια μετά, η επι-
μονή του Βερολίνου σε μία αδιέξοδη 
όσο και αυτοκαταστροφική πολιτική 
οικονομικής ηγεμονίας στο ευρωπαϊκό 
οικοδόμημα έχει ήδη υποστεί ρωγμές 
στην τοιχοποιία του. Το 46% των γερ-
μανικών εξαγωγών καταναλώνονται 
στην ευρωζώνη. Πάνω από το 60% της 
γερμανική παραγωγής καταναλώνεται 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην εν-
δοχώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 
27. Οι αριθμοί είναι ανελέητοι. Όπως 
άλλωστε και η ανοησία.
«Η Ισπανία δεν είναι Ουγκάντα» διε-
μήνυσε αυτάρεσκα ο πρωθυπουργός της 
χώρας Μαριάνο Ραχόι στον υπεύθυνο 
της διαπραγμάτευσης με το Eurogroup 
για την προσφυγή της Μαδρίτης στο 
μηχανισμό στήριξης. Τελικά, όπως α-
πεδείχθη, και η Ισπανία όπως και οι 
άλλες τρεις χώρες, ενδεχομένως εντός 
ολίγου και η Ιταλία αλλά και η Κύπρος, 
θα αντιμετωπίζονται από την Ευρώπη 
της ισχυρής καγκελαρίας ως… Ουγκά-
ντα. Παρά τα επικοινωνιακά τρικ και 
τις προσομοιώσεις πραγματικότητας, 
η Ισπανία θα δανείζεται με τα ίδια επι-
τόκια (3-4%) με τα οποία δανείζονται οι 
«δημοκρατίες τύπου μπανανίας», όπως 
θέλει να υπενθυμίζει με ιβηρική αλαζο-
νεία η εφημερίδα «El Mundo». Αγαπη-
τοί μου Ίβηρες, απόγονοι του Αλάριχου, 
η Τρόικα, όπως και το χρήμα, δεν έχει 
ούτε πατρίδα ούτε πολιτισμική κληρο-
νομιά. Η Μαδρίτη, όπως και η Αθήνα, 

Η ονείρωξη του μεσήλικα
Του νΙκΟΥ γεΩΡγΙαδη

Η εκδίκηση 
της Ιστορίας 

έρχεται 
αργότερα και 

σε μορφή 
παγετώνα



Κ. Κεδίκογλου, γιατί κάποιος να ξαναεμπι-
στευτεί σε αυτές τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ; Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι το ΠΑΣΟΚ πίκρανε 
πολύ κόσμο και ουσιαστικά το μήνυμα των 
εκλογών και προς το ΠΑΣΟΚ ήταν μήνυμα 
τιμωρίας. Ωστόσο, βλέπουμε ότι παραμέ-
νει η μόνη υπεύθυνη δύναμη, τουλάχιστον 
στο χώρο της κεντροαριστεράς. Βλέποντας 
τα κόμματα να είναι σε καθεστώς απόλυτης 
ανευθυνότητας και να λένε αοριστίες, το 
ΠΑΣΟΚ με τα 6 σημεία είπε κάποια ξεκάθαρα 
πράγματα. Ότι το δίλημμα στις εκλογές είναι 
αν θα μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε 
μέσα στην Ευρώπη με το μνημόνιο ή αν το 
καταγγείλουμε και οδηγηθούμε έξω από το 
ευρώ. Στην εντολή του κόσμου για συνερ-
γασία, μόνο το ΠΑΣΟΚ απάντησε υπεύθυνα. 
Χωρίς να θέσει προαπαιτούμενα, χωρίς δι-
εκδικήσεις για υπουργικές καρέκλες, είπε 
«είμαστε εδώ», με μόνο προαπαιτούμενο να 
σχηματιστεί κυβέρνηση μέσα στην Ευρώπη.

Πώς απαντάτε σε όσους αποκαλούν «ψευ-
τοδίλημμα» το «μνημόνιο ή δραχμή»; Ζούμε 
μια παράνοια στην Ελλάδα. Βλέπουμε όλες 
τις προσωπικότητες, όλους τους διεθνείς 
οργανισμούς, από τον πρό-
εδρο Ομπάμα μέχρι 
τον Σουλτς ή τον 
Μεντβέ-
ντεφ, 
τους 
G8 ή 
τον 

Ολάντ, να μας λένε ότι θα είμαστε αλλη-
λέγγυοι στην Ελλάδα φτάνει να τηρήσετε 
τις δεσμεύσεις σας. Και είναι λογικό. Το να 
πάμε μονομερώς και να πούμε ότι αυτό δεν 
το τηρώ, όλοι μπλοφάρουν και μόνο εμείς 
είμαστε σωστοί παίζοντας τη χώρα στα ζά-
ρια, για μένα είναι τουλάχιστον ανεύθυνο. 
Μέχρι τις προηγούμενες εκλογές ένα μεγά-
λο ποσοστό του κόσμου πίστευε ότι θα μπο-
ρούσαμε να είμαστε μέσα στην ευρωζώνη 
χωρίς να έχουμε τις υποχρεώσεις του μνη-
μονίου, αυτό τώρα πια δεν υπάρχει.

Δεν υπάρχει; Ο κ. Τσίπρας είπε ευθέως «ε-
μείς θα ακυρώσουμε το μνημόνιο». Εγώ θλί-
βομαι και από τον κ. Τσίπρα και από τον κ. Σα-
μαρά. Από τις 18 προτάσεις του, οι 10 εξαρ-
τώνται αποκλειστικά από τους Ευρωπαίους, 
άρα είναι στον αέρα. Και θλιβόμαστε, διότι 
ο κ. Σαμαράς ξέρει το πρόβλημα και επομέ-
νως είναι απλά προεκλογικός λαϊκισμός. Για 
τον κ. Τσίπρα είμαι και θυμωμένος. Διότι λέ-
με ότι δεν θα τηρήσουμε αυτά που πρέπει τη 
στιγμή που έχουμε πάρει 75 δις από τα 130 
στην περίοδο των εκλογών, 19 δις είναι από 
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών για 

να μπορούν να δίνουν δάνεια ή χρήματα 
στα ΑΤΜ, 105 δις από το PSI. Αφού, 

λοιπόν, δεν θέλουμε τη συμφω-
νία, προφανώς θα πρέπει 

να τα επιστρέψουμε. 
Και όχι μόνο ξεχνάμε 

ότι θα πρέπει να τα 
επιστρέψουμε, αλ-

λά υποσχόμαστε 
και παροχές. Ά-
κουσα τον κ. Τσί-
πρα που είπε ότι 
κάποια δάνεια 
θα χαριστούν! 
Είναι το λιγότε-
ρο φθηνός λα-
ϊκισμός και δη-

μαγωγία. Εγώ πια 
έχω την υποψία 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κιν-
δυνεύει να κυ-

βερνήσει και κά-
νει οτιδήποτε για 

να το αποφύγει. 

Παρόλα αυ-
τά 

βλέπουμε ένα κομμάτι από το βαθύ ΠΑΣΟΚ 
να έχει προσχωρήσει στον ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω 
ότι αυτό εξηγείται στα πλαίσια μιας κοινωνί-
ας που δεν θέλει ουσιαστικά να αλλάξει. 

Προέρχονται από το δικό σας κόμμα, όμως... 
Το ΠΑΣΟΚ έχει διαχρονικά ευθύνες, όπως 
έχουν όλα τα κόμματα. Μέσα στις μεγάλες 
κατακτήσεις της μεταπολίτευσης, θεωρή-
σαμε συνολικά ως κοινωνία ότι έχουμε μόνο 
δικαιώματα και καμία υποχρέωση. Κάποιοι 
θεώρησαν δεδομένες κάποιες καταστάσεις 
στις οποίες σήμερα δεν μπορούμε –ακόμα 
κι αν το θέλαμε– να γυρίσουμε στα επίπεδα 
του 2009.

Ο κ. Σαμαράς, ωστόσο, στα 18 σημεία του, 
είπε ότι κάποια πράγματα θα επανέλθουν 
στα επίπεδα του 2009. Το να άρουμε μα-
κροχρόνιες αδικίες που κι εμείς κάναμε, 
το να πούμε ότι δεν θα μειώσουμε άλλο 
μισθούς και συντάξεις, ναι, αλ-
λά αυτό δεν είναι κάτι που γίνε-
ται από τη μία μέρα στην άλλη. 
Ένα κομμάτι που δεν θέλει τις 
αλλαγές, που έχει μάθει σε ένα 
παρασιτικό μοντέλο κοινωνίας, 
πάει εκεί που του χαϊδεύουν τα 
αυτιά, που του τάζουν ότι τα 
πράγματα μπορούν να παρα-
μείνουν ως έχουν.

Βγήκατε πρώτος στην Εύβοια, θεωρείτε 
ότι σε αυτό το καλό αποτέλεσμα συνετέ-
λεσε και το γεγονός ότι είσαστε νέος σε η-
λικία; Είναι η εποχή των νέων, άφθαρτων 
πολιτικών και οι παλιοί πρέπει να κάνουν 
πίσω; Δεν είναι απόλυτο. Για παράδειγμα, 
νέος είναι ο κ. Τσίπρας, αλλά ακούω πολλά 
λόγια από το στόμα του που θα ακούγαμε 
σε άλλες εποχές. Ή τεχνοκράτης είναι ο κ. 
Μπαμπινιώτης, αλλά ήταν ο πρώτος που ε-
πιχείρησε να πάρει πίσω τις μεγάλες αλλα-
γές που προσπαθήσαμε να κάνουμε στα ΑΕΙ. 
Επομένως δεν είναι θέμα τεχνοκρατών ή 
ηλικίας, είναι θέμα ανθρώπων.

Αν το ΠΑΣΟΚ πάρει πάλι ένα 13% στις εκλο-
γές, θεωρείτε ότι θα μπορέσει να ανασυ-
ντάξει τις δυνάμεις του ή θα πρέπει να μετε-
ξελιχθεί σε κάτι νέο; Δεν μπορώ να απαντή-
σω αυτή τη στιγμή. Το να συγκρατήσουμε 
πάντως τις δυνάμεις μας σε ένα τέτοιο πε-
ριβάλλον και να τις αυξήσουμε έστω και σε 
ένα μικρό ποσοστό, θα είναι ελπιδοφόρο. 
Με δεδομένο ότι το αποτέλεσμα των εκλο-
γών δεν θα οδηγήσει σε μία αυτοδύναμη 
κυβέρνηση, εσείς θα προτιμούσατε μια κυ-
βέρνηση κεντροδεξιά ή κεντροαριστερή; 
Να συνεργαστείτε με τον ΣΥΡΙΖΑ ή τη ΝΔ; 
Καταρχήν, όσον αφορά τον όρο κεντροαρι-
στερά, δεν θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει πια 
στην ευρύτερη Αριστερά. Με τις θέσεις που 

εκφράζει δεν θεωρώ ότι είναι ένα προοδευ-
τικό αριστερό κόμμα. Το να κάνεις πολιτική 
με δανεικά, για μένα δεν είναι καν αριστερό. 
Εγώ θα προτιμούσα να έχουμε συνεργασία 
μέσα στην κεντροαριστερά. Από εκεί και πέ-
ρα, όμως, επειδή θεωρώ ότι το να έχουμε 
ξανά εκλογές θα ήταν καταστροφικό για τον 
τόπο, πρέπει πάνω από τα μικροκομματικά 
συμφέροντα να προτάξουμε το συμφέρον 
της πατρίδας και να συνεργαστούμε όσο το 
δυνατόν περισσότερες δυνάμεις. Το ζήσαμε 
και στο ΠΑΣΟΚ, που πήρε βάρος περισσό-
τερο από αυτό που του αναλογούσε. Δεν 
μπορεί ένα μόνο κόμμα να κάνει τις μεγάλες 
αλλαγές που απαιτούνται. Χρειάζεται συνο-
λικά συμπόρευση δυνάμεων.

Η κριτική που ασκείται στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι 
επί δύο χρόνια δεν προχώρησε σε κα-
μία σχεδόν διαρθρωτική αλλαγή, αλ-
λά μόνο σε περικοπές μισθών. Εμένα η 

κριτική μου ήταν ότι έπρεπε να 
προχωρήσουμε πιο γρήγορα 
και δυναμικά σε διαρθρωτικές 
αλλαγές και ας πέφταμε ως κυ-
βέρνηση. Δεν προχωρήσαμε 
και τελικά χάσαμε την εξουσία, 
γιατί τους βάλαμε όλους απέ-
ναντι. Και αυτούς τους οποίους 
έθιγαν οι αλλαγές και αυτούς 

που επειδή δεν έγιναν την πλήρωσαν 
παραπάνω. Ήταν θέμα νοοτροπιών, κα-

τεστημένων δικών μας συνδικαλιστών, 
αλλά και ο δρόμος δεν ήταν στρωμένος με 
ροδοπέταλα. Δεν ήταν ότι δεν θέλαμε. Εί-
χαμε μία κοινωνία απέναντι. Όταν φτάσα-
με να έχουμε καταλήψεις υπουργείων, του 
Υπουργείου Εσωτερικών για παράδειγμα, 
που έχουμε μόνο σε εμπόλεμη κατάσταση, 
καταλαβαίνετε ότι δεν είναι σίγουρο και το 
κατά πόσο η ίδια η κοινωνία ήταν ώριμη για 
αυτές τις αλλαγές. Συνηθίζουμε να λέμε ότι 
η κοινωνία είναι πιο ώριμη, μπροστά από 
την πολιτική, αλλά είναι; Θα το δείξει και στις 
εκλογές. Εγώ φοβάμαι το απόλυτο σκοτάδι 
πριν τη χαραυγή. 

Σε σχέση με αυτό το απόλυτο σκοτάδι, τι 
απαντάτε σε έναν άνεργο που δεν βλέπει 
φως πουθενά, λέει δεν έχω να χάσω τίποτα 
και γι’αυτό θα ψηφίσω για να τιμωρήσω το 
σύστημα; Το «δεν έχω να χάσω τίποτα» είναι 
μέγα λάθος. Ακόμα και ένας άνεργος έχει 
να πάρει ένα επίδομα ανεργίας, ένα νοσο-
κομείο για να πάει. Αν προσπαθήσουμε να 
αλλάξουμε τα πράγματα, να απεμπλακούμε 
από το μνημόνιο στα επόμενα 2- 3 χρόνια, 
έχουμε μια ελπίδα. Το δράμα της Ελλάδας 
είναι ότι έχει δύο δρόμους. Ο ένας είναι δύ-
σκολος, απαιτεί θυσίες, αλλά οδηγεί κάπου, 
ενώ ο άλλος είναι στο άγνωστο με βάρκα 
την ελπίδα και μπορεί τελικά να μας οδηγή-
σει πολλές δεκαετίες πίσω. A

Πολιτική

Δεν είναι 
αριστερό 

το να κάνεις 
πολιτική

με δανεικά

Είναι ανεύθυνο να παίζεις 
τη χώρα στα ζάρια 

Ο Συμεών Κεδίκογλου, υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο νομό Εύβοιας, απαντά στις ερωτήσεις της Α.V.

Της καΤεΡΙνασ ΠαναγΟΠΟΥΛΟΥ
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Η έξοδος από την κρίση
Του κΩνσΤανΤΙνΟΥ ΡΟκΟΦΥΛΛΟΥ

Σ
ήμερα όλοι μιλούν για μνημόνιο και αντιμνημόνιο. Ένα debate που δεν 
έχει κανένα νόημα και πάνω στο οποίο κρίνονται οι εκλογές και η πο-
ρεία της χώρας. Η κριτική στην κυβέρνηση δεν θα έπρεπε να είναι το 
«μνημονιακή», αλλά η κακή εφαρμογή του μνημονίου, δηλαδή η συνε-
χής επιβολή φόρων και η άρνηση μείωσης των δαπανών.

Είναι σαφές ότι πρέπει μόνοι μας να κάνουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και 
είναι ντροπή να βλέπουμε το θέατρο με την «κακιά Μέρκελ» και τους καλούς Ελλη-
νες πολιτικούς που «δεν θέλουν, αλλά αναγκάζονται» να πάρουν μέτρα. 
Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις να αναπτυχθεί και μάλιστα άμεσα. 
Για να μη μιλάμε όμως για την ανάπτυξη όπως οι πολιτικοί, χωρίς καμία επεξήγηση, 
θα προτείνω εδώ 3 δέσμες μεταρρυθμίσεων. 

Ανάπτυξη
Οι βασικοί τομείς στους οποί-
ους μπορεί να στηριχθεί η 
ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι 
πολύ συγκεριμένοι: τουρι-
σμός με την ευρύτερη έννοια 
και ανάπτυξη τουριστικής 
κατοικίας, ενέργεια και ο-
ρυκτός πλούτος, γεωργία 
και τυποποίηση ελληνικών 
προϊόντων.
Ολες οι επενδυτικές προσπά-
θειες σήμερα μπλοκάρονται 
από τη γραφειοκρατία, τη 
νομοθεσία και τις διαδικασίες 
με τις οποίες λειτουργεί το 
Δημόσιο. Αυτά τα εμπόδια δεν 
είναι κάποιο «τέρας», όπως 
αναφέρουν πολιτικοί και δη-
μοσιογράφοι! Είναι πολύ συ-
γκεκριμένο τι πρέπει να γίνει 
και μάλιστα χωρίς ουσιαστικό 
κόστος σε χρόνο και χρήμα. 
Ενδεικτικά αναφέρω κάποιες 
απαραίτητες μεταρρυθμίσεις 
για τον πρώτο τομέα (θα πα-
ρακαλέσω όσους γνωρίζουν 
την ενέργεια και τη γεωργία 
να κάνουν αντίστοιχες προ-
τάσεις): 

● Να καθοριστούν οι ζώνες 
αιγιαλού & παραλίας σε όλη 
τη χώρα με δορυφορικά μέσα 
από ιδιωτικές εταιρείες. Σε κά-
θε περίπτωση, μέχρι να ολο-
κληρωθούν οι μελέτες αυτές 
και να εγκριθούν, θα πρέπει 
να απλοποιηθεί η σημερινή 
διαδικασία που προβλέπει 
αυτοψία από 5μελή επιτροπή, 
απόφαση της Κτηματικής, 
υποβολή στο Γενικό Επιτελείο 

Ναυτικού, νέα απόφα-
ση της Κτηματικής, απόφαση 
του περιφερειάρχη και τέλος 
δημοσίευση στο ΦΕΚ!

● Να δημιουργηθεί κεντρικά 
υπό τον Γενικό Γραμματέα 
Δασών μία επίλεκτη ομάδα 
δασολόγων, η οποία θα οφεί-
λει να δίνει πράξη χαρακτη-
ρισμού, θετική ή αρνητική, 
για το δασικό χαρακτήρα μιας 
έκτασης που προορίζεται για 
μεγάλη επένδυση, εντός 5 
εργάσιμων ημερών. Σήμερα 
ο φάκελος παίρνει αριθμό 
πρωτοκόλλου στο τοπικό δα-
σαρχείο για να εξεταστεί σε 2 
τουλάχιστον χρόνια.
Αντίστοιχα, να δημιουργη-
θεί μία ομάδα αρχαιολόγων 
υπό τον Γενικό Γραμματέα 
Πολιτισμού που πρέπει να 
κρίνει εάν υπάρχουν ή όχι 
αρχαία εντός 5 εργάσιμων 
ημερών, στις εκτάσεις όπου 
προωθούνται μεγάλες του-
ριστικές επενδύσεις. Σε κάθε 
περίπτωση, όταν μία αρχαιο-
λογία κάνει τομές και δεν βρει 
οτιδήποτε αρχαίο, τότε θα 
δίνει βεβαίωση στον ιδιώτη 
ο οποίος δεν θα υποχρεούται 
να πάρει αντίστοιχη βεβαί-
ωση από όλες τις υπόλοιπες 
αρχαιολογίες (αρχαιοτέρων/
βυζαντινών/νεοτέρων κ.λπ.), 
όπως γίνεται σήμερα. 

● Να απλοποιηθεί άμεσα 
όλο το πλαίσιο του ΕΟΤ και να 
αφαιρεθούν οι περισσότερες 
ανούσιες προδιαγραφές.

● Να απλοποιηθεί η διαδι-
κασία έκδοσης οικοδομικών 
αδειών, όπως εξαγγέλθηκε 
πέρυσι, αλλά τελικά κατέλη-
ξε... πολυπλοκότερη από την 
προηγούμενη. 

● Να απλοποιηθούν όλες οι 
διαδικασίες σε σχέση με τις 
μελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, που σήμερα 
μπλοκάρουν όλα τα έργα. Να 
εξετάζονται οι μεγάλες επεν-
δύσεις σε ελάχιστο χρονικό 
διάστημα, χωρίς να βλάπτου-
με το περιβάλλον. Απλά οι 
διαδικασίες οφείλουν να είναι 
ουσιαστικές.

● Να αδειοδοτήσει το ίδιο 
το κράτος 40 μαρίνες και να 
τις προωθήσει με διεθνείς 
διαγωνισμούς για την κατα-
σκευή και την εκμετάλλευση 
για 50 χρόνια. Οι υπάρχουσες 
μαρίνες που είναι υπό τον 
έλεγχο του λιμενικού ταμείου 
να περάσουν άμεσα υπό τον 
έλεγχο κάθε δήμου, ο οποίος 
θα οφείλει να παρέχει τις α-
παραίτητες υποδομές, ρεύμα, 
νερό, internet, και φυσικά θα 
αμείβεται για τον ελλιμενισμό 
και αυτές τις υπηρεσίες.

● Να προχωρήσουν άμεσα 
οι μεγάλες τουριστικές - real 
estate επενδύσεις σε κρα-
τικές εκτάσεις: Ελληνικό, 
αλυκές Αναβύσσου, λίμνη 
Καϊάφα, Αφάντου στη Ρόδο 
κ.λπ. οι οποίες λιμνάζουν εδώ 
και χρόνια.

Φορολογία
Σήμερα οι φορολογικοί συντελεστές είναι πο-λύ υψηλοί, αλλά τα έσοδα ελάχιστα. Οι ποινές για όσους δεν πληρώνουν είναι συνήθως α-στείες και το ετήσιο «ισοζύγιο» για τους παρά-νομους θετικό. Η πρόταση είναι να μειωθούν άμεσα και σημαντικά όλοι οι φορολογικοί συ-ντελεστές και οι εργοδοτικές εισφορές, αλλά ταυτόχρονα η φοροδιαφυγή και η μαύρη ερ-γασία να τιμωρούνται ποινικά και επιπλέον να είναι δυσθεώρητα τα πρόστιμα ώστε να μην παίρνει κανείς το ρίσκο να παρανομεί, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ. Ενδεικτικά:

● Ο ΦΠΑ της εστίασης να μειωθεί από 23% τουλάχιστον στο μισό και ταυτόχρονα η ποινή για «μη απόδειξη σε τραπέζι» να δεκαπλασια-στεί. Είναι σαφές ότι οι τιμές θα μειωθούν, οι επιχειρήσεις θα είναι πιο ανταγωνιστικές και τα έσοδα του κράτους θα αυξηθούν. Γιατί σήμερα ελάχιστοι κόβουν απόδειξη!

● Να μειωθεί ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων από 11-13% και ο ΦΠΑ, όπου απαιτείται, από 23% τουλάχιστον στο μισό. Σήμερα το κράτος δεν εισπράττει σχεδόν τίποτα, γιατί ως γνω-

στό δεν γίνονται μεταβιβάσεις. Η Ισπανία μεί-ωσε το φόρο μεταβίβασης από 8% σε 4% και η Ολλανδία από 4% σε 2% λόγω της κρίσης! Η Ελλάδα, που απευθύνεται στους Ευρωπαίους αγοραστές, δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική με κόστος συμβολαίου 27% (ΦΠΑ, συμβολαιο-γράφος, δικηγόρος, υποθηκοφύλακας)! 
● Το μεροκάματο ενός εργάτη είναι 30-50 ευ-ρώ και το ένσημο του ΙΚΑ είναι τουλάχιστον 55 ευρώ. Ποιος πληρώνει σήμερα υπερδιπλάσιο κόστος για να είναι νόμιμος; Η απάντηση είναι απλή: κανείς! Όλοι πληρώνουν τα ελάχιστα έν-σημα που προσδιορίζονται στην οικοδομική άδεια και τίποτα άλλο. Πρέπει να προσδιοριστεί το ένσημο στο 15-20% του πραγματικού ημερο-μισθίου και μετά να διώκεται ποινικά και αστικά η μαύρη εργασία, ώστε να μη διανοείται κανείς να παρανομήσει.

Τα παραπάνω με την ταυτόχρονη κατάργηση του περίφημου Κ.Β.Σ. και την υιοθέτηση ενός α-πλού σταθερού φορολογικού νομοσχεδίου της ίδιας φιλοσοφίας (χαμηλότεροι συντελεστές, αύξηση ποινών) αποτελούν αναγκαία συνθήκη για την προσέλκυση επενδύσεων.

Το διάγραμμα απεικονίζει τη σκληρή 

πραγματικότητα: ο δημόσιος τομέας 

στην Ελλάδα είναι ουραγός στην αντα-

γωνιστικότητα. Κοστίζει πάρα πολύ, χω-

ρίς να προσφέρει υπηρεσίες ποιότητας 

στους πολίτες, και μπλοκάρει κάθε ιδιω-

τική πρωτοβουλία.

Το κράτος πτώχευσε και πρέπει να νοικο-

κυρευθεί άμεσα, για να έχει πρωτογενές 

πλεόνασμα. Στον ιδιωτικό τομέα κλείνουν 

κάθε μέρα επιχειρήσεις και απολύονται 

εργαζόμενοι λόγω των συνεχών αυξή-

σεων φόρων και της δραματικής μείω-

σης της κατανάλωσης, η οποία οφείλεται 

στις οριζόντιες περικοπές αποδοχών και 

την κακή ψυχολογία της αγοράς. Αυτό 

δεν μπορεί να συνεχιστεί και η μόνη ο-

δός για τη μείωση του ελλείματος είναι 

η συρρίκνωση του Δημοσίου. Ενδεικτικά 

αναφέρω:

● Κλείσιμο/πώληση όλων των δημόσιων 

οργανισμών που είναι περιττοί ή έστω 

δεν είναι απολύτως απαραίτητοι: π.χ. 

ΟΣΕ, ΕΤ1, κανάλι Βουλής, εκατοντάδες 

οργανισμοί χωρίς αντικείμενο.

● Μισθοδοσία/παροχές ΔΕΚΟ και Δημο-

σίου αντίστοιχες με τον ιδιωτικό τομέα.

● Κατάργηση όσων πρεσβειών της Ελλα-

δας στο εξωτερικό δεν είναι απαραίτητες 

για την εξωτερική μας πολιτική, π.χ. γιατί 

να έχουμε πρεσβεία στη Νορβηγία, προ-

σφέρει κάτι; 

● Αξιοποίηση/πώληση δημόσιων εκτά-

σεων και κτιρίων: π.χ. γιατί να έχει στο 

ακριβότερο οικόπεδο της Αθήνας, στο 

Καβούρι, στρατόπεδο η Αεροπορία;

Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του 

Δημοσίου απαιτεί άμεσα: 

● Μηχανοργάνωση παντού και αποκλει-

στική χρήση email στη διεκπεραίωση εγ-

γράφων μεταξύ των υπηρεσιών.

● Απλούστευση της νομοθεσίας και των 

διαδικασιών (re-engineering), ώστε οι ι-

διώτες να μπορούν να είναι νόμιμοι και 

να προχωρούν όλα τα θέματα σε εύλογο 

χρόνο. Σήμερα με τις ισχύουσες διατά-

ξεις, όλοι κάπου είναι παράνομοι και συ-

νεπώς όμηροι των υπηρεσιακών παρα-

γόντων. 

● Νέο οργανόγραμμα σε κάθε υπηρεσία, 

για να εξυπηρετηθούν οι ανασχεδιασμέ-

νες διαδικασίες και η στοιχειώδης πει-

θαρχία.

H 
Ελλάδα είναι η ομορφότερη χώρα με το καλύτερο κλίμα στην Ευρώπη. Αν προ-

χωρήσουμε τα παραπάνω είναι απολύτως σαφές ότι θα γίνουν άμεσα πολλές και 

μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες θα περιορίσουν το τεράστιο και αυξανόμενο πρό-

βλημα της ανεργίας και θα αλλάξουν άμεσα την ψυχολογία της αγοράς. 

Μία κυβέρνηση που θέλει, μπορεί να υλοποιήσει όλες αυτές τις προτάσεις μέσα σε 3 μήνες! 

Το ζητούμενο είναι να προκύψει μια τέτοια κυβέρνηση. Είναι θέμα των πολιτών-ψηφοφόρων 

να επιλέξουν τους ανθρώπους που έχουν τη θέληση και τη γνώση για να αλλάξουν τα πράγ-

ματα και να αποδοκιμάσουν τους γνωστούς «αερολόγους» που μιλάνε επί χρόνια χωρίς να 

λένε τίποτα και κυρίως χωρίς να κάνουν οτιδήποτε. A

Μείωση δαπανών & αύξηση 
αποτελεσματικότητας του Δημοσίου

Πολιτική
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Πλατεία Κλαυθμώνος
19/6 Hip Hop stage από τον ειδικό 

του είδους DJ Noiz να καλεί ονό-

ματα της ελληνικής σκηνής: Noiz 

- FullFace - Tαφ Λάθος - Sifu Versus 

- Detro & Billy Slash - Corona Virus 

- Wrongface - JK1  Phase 3  - Ντε-

λίριο - Δοκιμαστής - Νέγρος του 

Μοριά - Αντίθεση - Felocity.

20/6 Σ ε συ νεργασία μ ε  τ ον 

Βest FM 92,6 με dance, house, 

electronica, funky breaks. Το νε-

ανικό ελβετικό τρίο Edit Presents, 

που συζητήθηκε με τη συμμετοχή 

του στην Ευρωπαϊκή Γιορτή της 

Μουσικής της Λοζάννης, έρχεται 

για πρώτη φορά στην Ελλάδα με 

electro-punk ήχο. 

21/6 Η σκηνή της  ATHENS VOICE. 

Σύνταγμα
19/6 Ορχήστρα Ποικίλης Μου-

σικής του Δήμου Αγρινίου με 

soundtracks, classical και jazz.

20/6 Flash-mob. Μετά την περσι-

νή του επιτυχία, θα πραγματοποι-

ηθεί και φέτος σε συνεργασία με 

την ομάδα Athens Swing Cats. 

 21/6 Sound-System από τους 

Dubwise HiFi, που ξεκίνησαν το 

2007 οι AMP Outernational μαζί 

με τους DJs Mashdown45 & Mista 

Operator. Ένα χειροποίητο ηχο-

σύστημα σχεδιασμένο να δίνει 

έμφαση στις χαμηλές συχνότη-

τες, ώστε τα μπάσα της dub/roots 

reggae μουσικής να παίζουν παι-

χνίδια με το κεφάλι και το σώμα 

σας. Στα ντεκ οι Mashdown45 και 

Anna Mystic και dubwise Hi-Fi από 

τους AMP Outernational. 

Μοναστηράκι
21/6 Bloosite Specific. Ένα Project 

της  ομ άδ ας P o stb l o o Music 

Communication με παράλληλες 

δράσεις στους ήχους της avant 

garde electronica, του mimimal 

techno και της dubstep beats.

 

Ευρωπαϊκή Γιορτή τής Μουςικής 2012 

Ο ρυθΜΟΣ 
εΠιΣτρεφει 

Στην ΠΟλη

13η χρονιά για τη Γιορτή 
της Μουσικής. Οι διοργανωτές της 
Μ.Ε.Σ.Ο. (Μουσικές Εκδηλώσεις 
Συντονισμός Οργάνωση) μέσα στη 
δύσκολη αυτή ευρωπαϊκή συγκυ-
ρία επιχειρούν να μετατρέψουν και 
πάλι τις πλατείες και τους δρόμους 
σε μουσικές σκηνές, φιλοξενώ-
ντας εκατοντάδες συγκροτήματα 
στην Αθήνα και σε 22 άλλες ελλη-
νικές πόλεις. Αυτή τη φορά εκ των 
ενόντων. Μπορεί να μην έχουμε 
τη δυνατότητα να δούμε ονόματα 
του μεγέθους των Scissors Sisters, 
που με διορατικότητα η ομάδα του 
Γιώργου Περό έκλεισε το 2004 λί-
γες ώρες πριν εκτοξευθεί η αμοιβή 
τους στα ύψη, αλλά η ουσία είναι η 
ψυχολογική ανύψωση της πόλης 
και των κατοίκων της μέσα από τη 
δύναμη της μουσικής.

η     Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής που γιορτά-
ζεται σε όλο τον κόσμο στις 21 Ιουνίου, ημέρα 
του θερινού ηλιοστασίου, επιστρέφει από τις 

19 έως και τις 21 Ιουνίου στην Αθήνα (και έως 23 Ιουνί-
ου σε όλη την Ελλάδα) στο καθιερωμένο ραντεβού της, 
με ελεύθερη είσοδο στους δρόμους και τις πλατείες. 
Για 13η συνεχόμενη χρονιά, η Γιορτή της Μουσικής 
έρχεται για να χρωματίσει την γκριζάδα μιας μουντής 
καθημερινότητας. Με μια δύσκολη, σχεδόν ηρωική 
προσπάθεια, ώστε να γεμίσουν οι πόλεις με μουσική, 
ρυθμό και δράσεις και να αντιμετωπιστεί η αβεβαιό-
τητα, ο φόβος και η εξατομίκευση με ομαδικό πνεύμα 
και ενότητα. Σε μια γιορτή όπου όλες οι διαφορές ξε-
περνιούνται κάτω από ένα κοινό πάθος για ένα μουσι-
κό είδος ή τον ήχο ενός συγκεκριμένου καλλιτέχνη, η 
μουσική αλλάζει το ρυθμό απλώνοντας παντού νότες, 
χρώμα και ελπίδα. Η σκηνή της ΑthenS Voice θα 
είναι και πάλι στην πλατεία Κλαυθμώνος (21/6) και το 
πρόγραμμα θα παρουσιαστεί αναλυτικά, όπως κάθε 
χρόνο, στο επόμενο τεύχος. Μείνετε συντονισμένοι 
στο athensvoice.gr για όλες τις σκηνές και τα ονόματα 
που θα συμμετέχουν. 

 

Toυ ΓιΩρΓΟυ ΔΗΜΗΤρΑκΟΠΟυΛΟυ
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εθνικός Κήπος
21/6 Η κρατική Ορχήστρα Αθη-

νών με σολίστ τη μεσόφωνο ινές 

Ζήκου σε μουσική διεύθυνση 

Ανδρέα Τσελίκα και έργα Βizet, 

Verdi, Strauss, Gershwin.

θησείο
21/6 Greek Beatbox Community, 

η μεγαλύτερη κοινότητα beatbox 

με πιτσιρικάδες σε ανθρώπινους 

πολυφωνισμούς.

Πλατεία Βαρνάβα
20/6 Σε κάθε γωνία της πλατείας 

διάφορα μουσικά σχήματα από 

νωρίς το απόγευμα έως αργά το 

βράδυ.

21/6 Νοn-stop συναυλίες από τη 

Χορωδία 3ου Δημοτικού Σχολείου 

Αθηνών, τους Dicktators, Τequila 

Kseftila, Προφίλ, Βαγγέλη Μαρ-

καντώνη και Klein Mein.

Άλλοι χώροι
20/6 Folk - Country Festival «Meet 

The Folkers». Μια βραδιά αφιερω-

μένη στην εγχώρια cοuntry σκη-

νή με τους Western Ramblers, τη 

φολκ μελωδικότητα του ντουέτου 

των Whitlows, τους ψυχεδελικούς 

Appalachian Cobra Worshipers, 

τους καινούργιους Kojak with a 

Kodak, το ντουέτο Noise Figures 

και τους γνωστούς Dustbowl 

με americana και alt. country.  

Six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μο-

ναστηράκι.  

21/6  Συναυλία τζαζ «Double». Δύο 

ταλαντούχοι Γάλλοι σαξοφωνί-

στες της jazz, oι Sylvain Rifflet και 

Clément Himbert σε ένα πρωτότυ-

πο πρόγραμμα για δύο σαξόφωνα.  

αυλή του Γαλλικού ινστιτού-
του, Σίνα 31. A

Ευρωπαϊκή Γιορτή τής Μουςικής 2012 

Ο ρυθΜΟΣ 
εΠιΣτρεφει 

Στην ΠΟλη
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Οι δρόμοι του

Οι μετανάστες με τα καροτσάκια του σούπερ μάρκετ, 

το παρεμπόριο που αποφέρει δεκάδες εκατομμύρια 

ευρώ στη μαφία, ο καταυλισμός των Ρομά 

στον Βοτανικό και το σχέδιο του ΥΠΕΚΑ 

Του Τάκη ΣκριβάνοΥ   Φωτό: κΩν/νοΣ ρηΓοΣ, ΤάκηΣ ΣκριβάνοΣ

Οι δρόμοι του
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(Πάνω αριστερά & κάτω δεξιά) Περί-
που 1.000 είναι οι μετανάστες που 
«κουβαλούν» παλιοσίδερα, χαρτιά 
και άλλα υλικά σήμερα στην Αθήνα, 
σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων – ο 
υπολογισμός προκύπτει από τους 50 
τόνους ανακυκλώσιμων υλικών που 
«λείπουν» καθημερινά από τους 
μπλε κάδους και από τα 15-50 καρο-
τσάκια που βρίσκουν τα συνεργεία 
του δήμου καθημερινά και τα επι-
στρέφουν στα σούπερ μάρκετ (κάτω 
αριστερά). (Πάνω δεξιά) Ο καταυλι-
σμός των Αλβανών Ρομά στον Βοτα-
νικό. Σε αυτές τις συνθήκες ζουν πε-
ρίπου 800 άνθρωποι.
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ον ήξερα. Καμιά φορά 
καθαρίζει τα τζάμια 
των αυτοκινήτων σε 
μια κοντινή διασταύ-
ρωση και λέμε ένα 
«γεια». Ο Αχμέτ εί-

ναι από το Μπαγκλαντές, 
22 χρόνων, κι έχει 3 χρό-
νια στην Ελλάδα. Τα δύο 
πρώτα δούλευε σε καρ-

βουνάδικα στη Βάρη, απ’ ό-
που τον έδιωξαν, και έκτοτε τη μία καθαρίζει 

τζάμια και την άλλη μαζεύει παλιοσίδερα (αν 
και προτιμάει τα τζάμια γιατί «τα σκουπίδια 
βρομάνε»). Πού τα πας, Αχμέτ; «Πέτρου Ράλ-
λη…» Βγαίνουν λεφτά; «Λίγα λεφτά, φίλε…» 
Δηλαδή; «10-15 ευρώ». Τη δουλειά που κάνει 
ο Αχμέτ υπολογίζεται ότι σήμερα στην Αθήνα 
την κάνουν περίπου 1.000 άνθρωποι. Από το 
Πακιστάν και το Μπαγκλαντές, λίγοι γαλλό-
φωνοι Αφρικανοί και αρκετοί Ρομά, Έλληνες 
και κυρίως Αλβανοί. Έτσι, σώματα καλοριφέρ, 
ψυγεία, σομιέδες από πεταμένα στρώματα, 
οτιδήποτε είναι μεταλλικό, αλλά και χαρτί, 
φορτώνονται σε καροτσάκια και πωλούνται 
σε παράνομους χώρους, σε τιμές εξευτελιστι-
κές σε σχέση με αυτές του νόμιμου εμπορίου. 

Κλέφτες σκουπιδιών (!) 
Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύ-
κλωσης του δήμου της Αθήνας Ανδρέας Βα-
ρελάς μιλάει για «μια μεγάλη βιομηχανία, 
παράνομη, που βγάζει πολλά λεφτά χωρίς πα-
ραστατικά». «Οι μετανάστες που βλέπετε στους 
δρόμους με τα καροτσάκια πηγαίνουν τα υλικά 
τους σε σκραπατζίδικα (σκραπ = παλιοσίδερα, 
σκραπατζίδικο = χώρος συλλογής και διαλογής υ-
λικών) και σε χυτήρια, που στη μεγάλη τους πλει-
οψηφία λειτουργούν παράνομα και βρίσκονται 
κυρίως στις περιοχές του Ταύρου και του Βοτα-
νικού. Εκεί, τα υλικά αυτά είτε λιώνονται και πω-
λούνται έτσι, σαν λιωμένος σίδηρος ας πούμε, είτε 
κατασκευάζονται νέα αντικείμενα. Φαντάζεστε 
σε ένα παράνομο χυτήριο να καταλήξουν μαζί ένα 
τενεκεδάκι από γάλα και ένα από φυτοφάρμακο; 
Πιστεύετε ότι θα έχει κανείς την ευαισθησία να τα 
διαχωρίσει; Μαζί θα λιώσουν και ίσως φτιαχτεί 
μια κατσαρόλα από την οποία αύριο θα τρώτε» λέ-
ει. Ερώτηση: Αυτοί οι μετανάστες μαζεύουν 
άχρηστα πράγματα από τα σκουπίδια. Καλό 
δεν κάνουν; Ο κ. Βαρελάς: «Όχι. Δεν είναι ά-
χρηστα σκουπίδια, είναι ανακυκλώσιμα υλικά, 
για τα οποία οι πολίτες έχουν πληρώσει τους μπλε 
κάδους όπου συγκεντρώνονται και τα φορτηγά με 
τα οποία μεταφέρονται. Τα υλικά αυτά ο δήμος τα 
πουλάει στα Κέντρα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων 
Υλικών και με τα χρήματα που παίρνει καλύπτει 
διάφορες ανάγκες του. Στην επίσημη τιμή της 
αγοράς, δηλαδή σε αυτήν που πουλάει ο δήμος, 
ένας τόνος σίδηρος κοστίζει 150-200 ευρώ, το 
ίδιο και το χαρτί, ενώ το αλουμίνιο πωλείται προς 
€ 0,60 το κιλό (60 τενεκεδάκια αναψυκτικού ή 
μπίρας είναι 1 κιλό). Στη  μαύρη αγορά η τιμή τους 

πέφτει στο 1/3. Φανταστείτε ότι καθημερινά “λεί-
πουν” από τους κάδους ανακύκλωσης περίπου 50 
τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, που μεταφράζονται 
σε απώλεια εσόδων € 7.000 για το δήμο». Μάλι-
στα, τις επόμενες ημέρες ο δήμος της Αθήνας 
σκοπεύει να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά 
κατά παντός υπευθύνου «για την κλοπή των 
ανακυκλώσιμων υλικών». 
Για το ίδιο θέμα ερωτήσεις στη Βουλή έχει κα-
ταθέσει η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας 
Φωτεινή Πιπιλή, κάνοντας λόγο για «κατά-
φωρη κλοπή δημόσιας περιουσίας». «Οι με-
τανάστες που βλέπουμε στους δρόμους με τα κα-
ροτσάκια είναι θύματα και αυτοί, εύκολοι υπάλ-
ληλοι των μαφιών που λειτουργούν τα παράνομα 
σκραπατζίδικα. Και είναι αυτονόητο ότι αυτές οι 
μάντρες κάπου πουλάνε μετά αυτά τα υλικά. Σε 
εργοστάσια; Σε βιομηχανίες; Ας το δουν οι αρμό-
διοι» μας είπε. 

Ο τζίρος διογκώνει 
το κύκλωμα 
Διαφορετική προσέγγιση έχει ο εκπρόσωπος 
Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Θανάσης 
Κοκκαλάκης: «Στο βαθμό που ένας μετανάστης, 
που πολλές φορές μπορεί να μην έχει ούτε χαρτιά, 
μαζεύει σκουπίδια αντί να κλέβει ή να πουλάει 
ναρκωτικά, δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα ξε-
κινάει όταν αφαιρούνται δημόσια υλικά ή ζωτικής 
σημασίας υποδομές, όπως φρεάτια, καπάκια, με-
τασχηματιστές της ΔΕΗ κ.λπ. Ένα καροτσάκι είναι 
εύκολα ελέγξιμο, βλέπεις τι έχει μέσα. Τα παρά-
νομα μεταφέρονται με άλλους τρόπους, με κλει-
στά αυτοκίνητα». Τέτοιου είδους κλοπές είναι 
πολύ συχνές. Πρόσφατα άγνωστοι έκλεψαν 
τα καλώδια από τον περιμετρικό φωτισμό του 
ΧΥΤΑ Φυλής, ζημιά € 20.000. Τα καλώδια 
αυτά στη συνέχεια τα καίνε για να πάρουν 
τον χαλκό, ο οποίος είναι πανάκριβος και στη 
μαύρη αγορά πωλείται περίπου προς € 3,50 το 
κιλό. «Ναι, υπάρχει ένα είδος οργανωμένης κλο-
πής μετάλλων και κατά καιρούς η αστυνομία έχει 
κατασχέσει αρκετά μεγάλες ποσότητες» λέει ο 
Κοκκαλάκης, ο οποίος προσθέτει ότι τέτοιου 
είδους υλικά, αφού λιώσουν, διακινούνται 
προς το εξωτερικό, σε αναπτυσσόμενες χώρες 
στα ανατολικά μας.  

Στον καταυλισμό των Ρομά 
στον Βοτανικό 
Οδός Σαλαμινίας 10, στα σύνορα του Βοτανι-
κού με τον Ταύρο, από την πλευρά του δήμου 
της Αθήνας, ζουν μαζί με τα ποντίκια, χωρίς 
ηλεκτρικό, νερό και αποχέτευση, περίπου 
800 Ρομά αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι σε 
καθημερινή βάση καίνε καλώδια για να πά-
ρουν τον χαλκό. «Το πού θα πάνε οι διοξίνες 
και τα καυσαέρια, προς τον Βοτανικό ή τον Ταύρο, 
εξαρτάται από το προς τα πού θα φυσάει ο άνεμος» 
λέει ο δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου Ανδρέας 
Ευθυμίου. 
Ξεναγός στα ενδότερα του καταυλισμού ο 
Πέτρος Καραφωτιάς, πρόεδρος της κοι-
νότητας Ταύρου. Τέσσερα μεγάλα ξύλα καρ-
φωμένα στο χώμα, μια μεγάλη τέντα 
από πάνω και ένα κρεβάτι στη μέ-
ση αποτελούν σπίτια. Καμιά 10α-
ριά παιδάκια είδαν τη φωτογραφι-
κή μηχανή και άρχισαν να φωνάζουν και να 
ποζάρουν – «δεν γίνεται παιδιά, είστε μικρά 
για φωτογραφίες». Μια τσιγγάνα άκουσε τη 
φασαρία και βγήκε απειλητικά, κουνώντας 
τα χέρια της δεξιά κι αριστερά: «Να φύγετε 
από δω! Να φύγετε!». «Ηρέμησε, κυρία μου, 
τα σκουπίδια θέλουμε να τραβήξουμε» της 

είπε ο κ. Καραφωτιάς. Μια άλλη οικογένεια 
ήταν πιο πρόθυμη για κουβέντα. Ο πατέρας 
και η μάνα οκλαδόν στο κρεβάτι, μαζί με ένα 
μωρό, άλλα 3-4 μικρά έτρεχαν τριγύρω. «Το 
βλέπεις το χέρι του μωρού; Το δάγκωσε χθες 
ένα ποντίκι». Είναι Ρομά από το Ελμπασάν 
της Αλβανίας. Παραδίπλα οι μαντρότοιχοι ή-
ταν κατάμαυροι από την κάπνα που φέρνει η 
καύση των καλωδίων. Στον καταυλισμό, λέει 
ο κ. Καραφωτιάς, κουμάντο κάνουν δύο οι-
κογένειες. Δεν γίνεται τίποτα χωρίς να το ξέ-
ρουν και να το εγκρίνουν. «Έχουν ρημάξει τα 
πάντα. Κλέβουν σχάρες από τα φρεάτια, καλώδια 
του ηλεκτρικού, χαλκοσωλήνες νερού, αγωγούς 
φυσικού αερίου» λέει ο δήμαρχος Μοσχάτου-
Ταύρου. 

Πίσω, στα στενά του Ταύρου, του Ρέντη, του 
Βοτανικού και του Ελαιώνα, όσο μεσημεριάζει 
συρρέουν δεκάδες μετανάστες με τα καροτσά-
κια τους, προκειμένου να παραδώσουν το υλι-
κό τους στα σκραπατζίδικα, όπου πολλές φο-
ρές μένουν κιόλας, με το Σώμα Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος να σημειώνει σε έκθεσή του 
ότι «τα περισσότερα από αυτά είναι εντελώς 
παράνομα, χωρίς έκδοση περιβαλλοντικής 
άδειας και άδειας λειτουργίας, εγκατεστημέ-
να σε περιοχές όπου τέτοιες δραστηριότητες 
απαγορεύονται». Μάλιστα, πηγές του Σώ-
ματος Επιθεωρητών αναφέρουν πως ο τζίρος 
του σκραπ είναι πολύ υψηλός, δεκάδες εκα-
τομμύρια ευρώ, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό 
που έχει ανέβει πολύ η τιμή του χαλκού, με το 
θέμα να αφορά όλη την Ευρώπη, και πως οι 
μαφίες αναπτύσσονται όλο και περισσότερο, 
με την πακιστανική να εκτοπίζει τους άλλους 
και να στέλνει το υλικό εκτός Ελλάδας, τόσο 
οδικώς όσο και από τα λιμάνια. Σύμφωνα με 
κάποιες πληροφορίες, μάλιστα, αρκετοί από 
τους μετανάστες δεν πωλούν καν οι ίδιοι τα 
υλικά που συγκεντρώνουν, αλλά εργάζονται 
ως υπάλληλοι ακόμα και σε νυχτερινές βάρ-
διες. Έτσι, αναλαμβάνουν την παράδοση δύο-
τριών φορτίων ημερησίως και σε αντάλλαγμα 
τους παρέχεται στέγη και κάποια χρήματα, 
όχι περισσότερα από 15 ευρώ, ανάλογα με την 
«παραγωγή». 

Είναι λύση τα 
«Πράσινα σημεία»; 
Σε μια προσπάθεια να σταματήσει η καύση 
καλωδίων και άλλων υλικών στον καταυλι-
σμό των Ρομά, να γίνει καταγραφή τους, αλλά 
και να ελεγχθεί το παρεμπόριο του σκραπ, 
το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος συ-
ντονίζει τη δημιουργία «Πράσινων σημεί-
ων». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα 
λειτουργήσει πιλοτικά για ένα χρόνο, όπου 
τόσο οι Ρομά του καταυλισμού όσο και άλλοι 
ρακοσυλλέκτες θα κληθούν να μεταφέρουν 
καθημερινά τα προς ανακύκλωση υλικά τους 

σε συγκεκριμένο χώρο, όπου 
και θα τα πουλάνε. «Ο χώρος 
αυτός θα οριοθετηθεί δίπλα στον 
καταυλισμό και το πρόγραμμα θα 

υλοποιηθεί άμεσα» μας είπε ο δήμαρ-
χος Μοσχάτου-Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου. 

Τους ενδοιασμούς του για το σχεδιασμό υπο-
γραμμίζει ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του 
δήμου Αθήνας, σημειώνοντας: «Τα “Πράσινα 
σημεία” σε όλες τις χώρες της ΕΕ λειτουργούν για 
να μπορεί ο πολίτης να πηγαίνει και να παραδί-
δει υλικά που έχουν μια ιδιομορφία, π.χ. γυαλιά, 
χρώματα κ.λπ. και όχι για να αγοράζονται από ίδιο 
το κράτος υλικά ύποπτης προέλευσης». A

Έκλεψαν 
για 

παλιοσίδερα 

900 σχάρες αποχέ-
τευσης από το δήμο 

της Αθήνας (το 2011) / 

Μια κολυμπήθρα από 

εκκλησία στο Αλιβέρι / 

Δύο κανόνια, από την 

εποχή της ενετοκρατί-

ας, από το λιμάνι των 

Χανίων / Ένα παλιό 
τανκ που χρησιμοποι-

ούνταν ως στόχος, από 

πεδίο βολής στην Κω / 

Το ηλιακό ρολόι από 

το Ναυτικό Μουσείο 

Κρήτης (Χανιά) / Την 
καμπάνα εκκλησίας 
στην περιοχή Καλλιθέα 

του Ηρακλείου Κρήτης 

/ Ένα παλιό βαγόνι 
τρένου του ΟΣΕ από 

τον Βόλο

Highlight από το εξω-
τερικό: Μια ολόκληρη 

εγκαταλελειμμένη σι-

δηροδρομική γέφυρα, 

μήκους 650 μέτρων και 

βάρους 10 τόνων «σή-

κωσαν» κάποιοι κοντά 

στην πόλη Σλάβκοφ 

της Τσεχίας

Περπατούσα στη Νέα Σμύρνη 
και σκεφτόμουν να πάρω σου-
βλάκι, τυρόπιτα ή να πάω στη 
μάνα μου που είχε φτιάξει φα-
σολάκια, όταν είδα έναν τύπο 
που ήταν χωμένος μέχρι το 
λαιμό μέσα σε ένα σκουπιδο-
τενεκέ. Και ακριβώς δίπλα 
παρκαρισμένο ένα καροτσάκι 
του σούπερ μάρκετ μισογεμάτο 
με τενεκεδάκια αναψυκτικών. 











Τ
ο Pavegen  ή ρ θ ε  σ τ ην 
Ε λ λ ά δ α .  Το  ν ι κ η τ ή -
ριο project του «Keep 
Walking Project» από το 
Johnnie Walker βρέθηκε 

για λίγες μέρες στο The Mall Athens. Ε-
κεί ήταν και ο εφευρέτης του, Laurence 
Kembal Cook.  

Το Pavegen, η καινοτόμα εγκατάσταση 
που παράγει ενέργεια αποκλειστικά από 
τα βήματα των πεζών, έφτασε στην Αθήνα 
ως μέρος του Keep Walking Project, μιας 
πρωτοβουλίας του Johnnie Walker που 
ενθαρρύνει τους ανθρώπους να δείξουν 
την υποστήριξή τους σε πρωτοποριακές ι-
δέες που θα μπορούσαν να έχουν θετικό 
αντίκτυπο στον κόσμο στον οποίο ζούμε. 
Η μοναδική εγκατάσταση, που φωτίζε-
ται από την καθημερινή κίνηση των πε-
ζών, παρουσιάστηκε στο The Mall Athens 
από τις από 29 Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου. 
Το κοινό έδειξε την υποστήριξή του στο 
Pavegen προσφέροντας «βήματα», πό-
ντους δηλαδή που δωρήθηκαν ως ψήφοι 
για την ιδέα τόσο online στο Facebook, όσο 
και μέσω ειδικής εφαρμογής για Ι-phone.  
 
Στην Ελλάδα συγκεντρώθηκαν πάνω από 

35 εκατομμύρια βήματα για το Pavegen. Ο 

Βρετανός εφευρέτης του Pavegen, Laurence 

Kembal Cook, δήλωσε παρών στο The Mall 

Athens. «Αισθάνθηκα μεγάλη χαρά βλέπο-
ντας το Pavegen να εγκαθίσταται σε ακόμα 
μία χώρα του εξωτερικού. Και αισθάνομαι 
ικανοποίηση, γιατί η εγκατάσταση κατέστη 
εφικτή χάρη στις ψήφους των Ελλήνων 

Στην Ισπανία ο κόσμος χάρισε 42 εκατομ-
μύρια βήματα, σχεδόν δηλαδή το σύνολο 
του πληθυσμού της χώρας. Επίσης μάθα-
με πολλά κατά την εγκατάστασή του στη 
Βουλγαρία. Πρώτον γιατί η εγκατάσταση 
έγινε σε εξωτερικό χώρο, κι αυτό ήταν κάτι 
που δεν είχαμε δοκιμάσει μέχρι τότε. Οι 
καιρικές συνθήκες ήταν αντίξοες. Η εγκα-
τάσταση έγινε σε θερμοκρασία δύο βαθ-
μών υπό το μηδέν με το Pavegen να είναι 
καλυμμένο από χιόνι».
 
Τι κάνει το Pavegen τόσο ελκυστικό στο ευρύ 

κοινό; «Κάθε μορφή εναλλακτικής ενέρ-
γειας είναι σήμερα πολύ πιο αποδεκτή από 
ό,τι στο παρελθόν. Οι πλάκες πεζοδρομίου 
του Pavegen μοιάζουν με παιχνίδι κι αυ-
τό τις κάνει ακόμα πιο δημοφιλείς. Όταν 
ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι με τα βήματά 
του παράγει ενέργεια αισθάνεται ένα τρο-
μερό αίσθημα ικανοποίησης. Παράλληλα, 
γνωρίζουν ότι κάνουν κάτι διαφορετικό, 
κάτι πρωτοπόρο. Η πλάκα πεζοδρομίου 
Pavegen ξεχωρίζει από τις συμβατικές. Σου 
τραβάει την προσοχή και σε παρακινεί να 
συμμετάσχεις σε μια συλλογική δράση για 

το καλό του κοινωνικού συνόλου». 

Τι σημαίνει για σας η συμμετοχή στο Keep 

Walking Project του Johnnie Walker; «Η έ-
ναρξη της εκστρατείας του Keep Walking 
Project είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. 
Δεν είχα ξαναδεί τόσες πολλές κινηματο-
γραφικές κάμερες και φώτα στη ζωή μου. 
Εντυπωσιάστηκα, επίσης, θετικά από το 
ενδιαφέρον του κόσμου για την τεχνολο-
γία της ενέργειας. Η αλληλεπίδραση είναι 
το «α και το ω» αυτής της εγκατάστασης. 
Το Pavegen συνδυάζει τον κόσμο της φύ-
σης με την ψηφιακή εποχή. Ξεκίνησα με 
μερικές εκατοντάδες ευρώ στην τσέπη και 
σήμερα έχω δεκάδες εργαζόμενους σε ό-
λον τον κόσμο. Το Pavegen μου έδωσε την 
ενέργεια για να προχωρήσω μπροστά». 

Mαζίπάμεμπροστά Συνέντευξη στη Λένα Χουρμουζη 

«Η Αθήνα αγκαλιάζει τις καινοτόμες ιδέες»

Αισθάνομαι ικανοποίηση, 
γιατί η εγκατάσταση του 
Pavegen κατέστη εφικτή 
χάρη στις ψήφους 
των Ελλήνων

πρωτοφανής. Πάνω από 67.000 βήματα 
έγιναν πάνω στο Pavegen κατά τη διάρκεια 
της παραμονής του στο The Mall Athens. 
Μπορεί να λένε ότι η Αθήνα έχει κάποια 
προβλήματα, αλλά ο κόσμος απέδειξε ότι 
διψάει για συμμετοχή και ότι έχει περι-
βαλλοντικές ευαισθησίες». 

To Pavegen επέλεξαν κι άλλες χώρες πλην 

της Ελλάδας. Πώς αισθάνεστε για αυτήν την 

κατάκτηση;  «Δεν περίμενα ότι θα έχαιρε 
τέτοιας μαζικής υποδοχής σε τόσες πολ-
λές και διαφορετικές χώρες. Ο κόσμος α-
γκάλιασε το project και έδειξε μεγάλη δί-
ψα να το κατανοήσει και να συμμετάσχει. 

μέσα από την εκστρατεία Keep Walking 
Project. Με όποιον κι αν μίλησα στην Α-
θήνα μού έδωσε να καταλάβω ότι υπάρχει 
τεράστιο ενδιαφέρον στον τομέα των Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ελπίζω ότι η 
δική μου εγκατάσταση θα αποτελέσει την 
αρχή για να ακουστούν νέες ιδέες και να 
γίνουν έργα για την αειφόρο ανάπτυξη. 
Το Pavegen τοποθετήθηκε στο μεγαλύτερο 
εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Μου άρεσε 
πολύ ο χώρος και η μεγάλη επισκεψιμό-
τητά του.  Το Pavegen εγκαταστάθηκε σε 
έναν κλειστό διάδρομο, τον οποίο οι Αθη-
ναίοι με τα βήματά τους φωταγώγησαν. Η 
συμμετοχή του κόσμου στην Ελλάδα ήταν 
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Ο εφευρέτης Laurence Kembal Cook  μιλάει στην ATHENS VOICE για τη συμμετοχή του στη καμπάνια του Johnnie Walker 
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Ο 
έχων σπίτι στη Χαλκιδική αυτό μπορεί 

να κάνει κάθε σαββατοκύριακο: να το 

ανοίγει διάπλατα και να υποδέχεται 

τους φίλους του. Να τους το διαθέτει, 

ώστε να γεμίσουν οι μεζονέτες στο Πο-

σείδι ζωή και τα ψυγεία στα λυόμενα 

της Νικήτης με μπιρόνια, από τη στρωματσά-

δα στο μπαλκόνι, σαν κατασκήνωση να δεί-

χνουν τα διαμερίσματα στις παραθεριστικές 

πολυκατοικίες της Ιερισσού και το καλοκαίρι 

το φετινό να δείχνει σαν το καλοκαίρι της κοι-

νοκτημοσύνης. Κάπως έτσι πάει η κατάσταση, 

και αυτό κατάλαβα και το τριήμερο του Αγίου 

Πνεύματος και το προηγούμενο σαββατοκύ-

ριακο, που η Θεσσαλονίκη πλημμύρισε ειδικά 

το πρώτο πόδι, που είναι μια ανάσα και λόγω 

βενζίνης δεν σου φεύγει ένα κάρο παράς για 

το πατροπαράδοτο πλιτς πλατς του σαββα-

τοκύριακου. Είναι η εποχή της αλληλεγγύης 

και της μοιρασιάς, η εποχή που ό,τι έχει ο κα-

θένας το διαθέτει αφιλοκερδώς. Κάτι σαν πα-

ράφραση του παλαιότερου «έχω και κότερο, 

πάμε μια βόλτα» ισχύει το φετινό: «Παιδιά, μη 

σκάτε, όλοι θα βολευτούμε στο τριαράκι του 

μπαμπά μου, της πεθεράς μου, 

του τρίτου μου ξαδέλφου». 

Χάζευα και τον κόσμο στις πα-

ραλίες, στην «Αλμύρα» και το 

«Παπούα» της Καλλιθέας, στη 

«Sayonara» στα Νέα Πλάγια, στο «Solois» 

της Φούρκας, στις πέριξ αμμουδιές παρά τω 

«Κουρσάρω» στο Παλιούρι ή στις πιο ερημι-

κές, όπως της Κρυοπηγής και της Χανιώτης: 

μιλάνε χαμηλόφωνα, διαβάζουν, το σκηνικό 

δεν θυμίζει τα παλιά καλλιστεία με τις στρα-

φταλιζέ θεές και τη φυλή των τατουαζαρά-

δων-μοχιταράδων να συμπεριφέρονται λες 

και δεν κολυμπούσαν στη Χαλκιδική αλλά σε 

σκηνικό του Baywatch. Ο κόσμος γεύεται και 

κοινωνεί τα πρώτα weekend της κάψας πιο 

χαλαρά και πιο ανθρώπινα.

Παρεμπιπτόντως, να ομολογήσω πως θα μπο-

ρούσα άνετα λόγω των γυροβολιών μου να 

διεκδικήσω μια θέση διδάκτορα στο θερινό 

τμήμα σπουδών του ΑΠΘ με αντικείμενο δι-

δασκαλίας τη «Χαλκιδική, πρώτο πόδι». Και 

να μοιραστώ τις γνώσεις μου με όσους επι-

θυμούν να θέσουν ερωτήσεις του στιλ «και 

να πού να φάμε, κύριε, μετά τη βουτιά στην 

Κύψα», ανακράζοντας «στον Γρηγόρη, παιδιά 

μου, πάνω στο δρόμο της Αφύτου και λίγο 

πριν τα φανάρια για Κασσάνδρεια, όπου το 

σουβλάκιον είναι τρυφερό και το συκωτάκι 

μούρλια. Άλλη ερώτηση; Κάτι για τον “Μόλο”, 

ας πούμε, που άρχισαν ήδη να τον επισκέπτο-

νται οι ρεπόρτερ του Star αναζητώντας τον 

Κανάκη και τον Λάτσιο;» «Αχ, ναι, τι παίζει εκεί;» 

Αυτό ακριβώς παίζει: Κυριακή μεσημέρι και, 

αν δεν πας από νωρίς, δεν θα βρεις ξαπλώ-

στρα. Χιλιάδες παιδιά ρακετάρουν και παρτά-

ρουν. Πιο δύσκολα, όμως, θέλω να με ρωτάτε. 

Και σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά, όπως 

φερ’ ειπείν πώς πάνε οι τιμές και πόσο λόγω 

κρίσης; Με 30 ευρώ, απαντώ, μπορεί ένα ζεύ-

γος τρυφερών εραστών να βρει κατάλυμα 

σχεδόν παντού. Βάλτε όμως και πέντε ευρώ 

εξτρά που θα σας χρειαστούν για αλοιφές αμ-

μωνίας, αφού ο τρόμος του προηγούμενου 

σαββατοκύριακου λέγεται τσούχτρες. Γεμάτα 

ήταν τα νερά από αυτά τα φρικώδη τέρατα, τα 

οποία μεταξύ μας δεν ήταν δα και τόσο δολο-

φονικά. Οι φετινές τσούχτρες μού φάνηκαν 

χλεμπονιάρες και αδύνατες, αλλά καλού κα-

κού… Πάμε σε άλλη ερώτηση, 

πάλι στην κατηγορία των χρη-

ματοοικονομικών: ποιο είναι το 

φτηνότερο βενζινάδικο για να 

φουλάρεις πριν ξαμοληθείς για 

Χαλκιδική, όπου οι ντόπιοι βεν-

ζινάδες σε ξυρίζουν ακόμα και με 1,8 το λίτρο; 

Αυτό που θα συναντήσεις στον παράδρομο, 

απέναντι από το σιλό, και λίγο μετά τα ζαχα-

ροπλαστεία του «Νίκου» και του «Χατζηφω-

τίου». Καινούργιο προφανώς, ποντάρει στο 

στόμα-στόμα και δίνει την αμόλυβδη 1,634. 

Μόνο σε μία ερώτηση δεν μπορώ να απα-

ντήσω: Τι ώρα ξεκινάει το μποτιλιάρισμα της 

επιστροφής και πώς είναι δυνατόν οι ντόπιοι 

να κλαίγονται πως τα σαββατοκύριακα δεν 

πατάει ψυχή, αλλά 30 χιλιόμετρα πριν από 

τη Θεσσαλονίκη τα νεύρα να σπάνε και το 

καραβάνι να πηγαίνει με 10 χιλιόμετρα. Εί-

ναι αυτά τα μεγάλα μυστήρια της ζωής στη 

Θεσσαλονίκη, στα οποία κανένας Γαλιλαίος 

ή Νεύτωνας δεν μπορεί να απαντήσει, να 

βγάλει ένα νόμο, να τον μάθουμε και να γλι-

τώσουμε το πήξιμο. Αυτά. A  

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Του ΣτέΦΑΝου τΣΙτΣοΠουλου 

2310Soul Ο Cayetano στα ντεκ της «Chelona», 
στο πρώτο πάρτι του περιοδικού SOUL, 

που έκαψε καρδιές και δρόσισε κορμιά. 
Έπονται και άλλα…

Μόλος: Κυριακή 
μεσημέρι, αν δεν 

πας από νωρίς, 
δεν θα βρεις 
ξαπλώστρα

Χαλκιδική 
μέρος πρώτον

450 εργαζόμενοι στην Αθήνα, χωρίστη-
καν σε ομάδες. Άλλοι έβαψαν και καθάρι-
σαν την κατασκήνωση της «Κιβωτού του 
Κόσμου» στη Ραφήνα...
«Αυτό που έκαναν οι εργαζόμενοι στη Novartis 
είναι πολύ σημαντικό γιατί εμείς στηριζόμαστε 
μόνο στην εθελοντική βοήθεια των ανθρώπων 
και τους καλούμε να μας επισκεφθούν σε λίγες η-
μέρες ξανά στην κατασκήνωση που έφτιαξαν, για 
να τη δουν γεμάτη από παιδιά. Ελπίζουμε το πα-
ράδειγμά τους να δώσει κίνητρο και σε άλλους».
Μαίρη Κατσίμπαλη, Κιβωτός του Κόσμου

Κάποιοι ταξινόμησαν φάρμακα στο κοι-
νωνικό φαρμακείο, μοίρασαν γεύματα σε 
άπορους συνανθρώπους στο Κέντρο Υπο-
δοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων 
(ΚΥΑΔΑ), προσέφεραν βοήθεια στο σύλ-
λογο «Οι φίλοι του παιδιού» και στο σύλ-
λογο «Θεραπευτική Ιππασία Ελλάδας»…
«Είναι η αίσθηση που μας άφησαν της ομαδι-
κής δουλειάς χωρίς αντάλλαγμα με μοναδικό 
κίνητρο την προσφορά και το πόσο αποτελε-
σματική μπορεί αυτή να είναι». 
Χρυσούλα Διαμαντοπούλου, Οι φίλοι του 
παιδιού

«Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Novartis και 
τους εργαζόμενους που ήρθαν και προσέφε-
ραν εθελοντική εργασία στον Σύνδεσμό μας».
Δήμητρα Καρουζάκη, πρ. Συλλόγου Θερα-
πευτικής Ιππασίας Ελλάδος

«Η Novartis είναι οι άνθρωποί της, οι ερ-
γαζόμενοί της, που 16 χρόνια τώρα ζω μα-
ζί τους τη διάθεση και τη χαρά της προ-
σ φ ορ ά ς  σ τ ο  κο ιν ω ν ι κό  σ ύ νολ ο,  σ τ ο υ ς 
συνανθρώπους μας που έ χουν ανάγκη».   
Μαίρη Κ., Novartis 

Ταξινόμησαν φάρμακα και τρόφιμα στους 
«Γιατρούς του Κόσμου»…
«Πραγματικά, μας έδωσαν σημαντική βοήθεια 
και θα θέλαμε μέσα από αυτές τις δράσεις να 
περάσει ως κεντρικό μήνυμα ότι η αλληλεγ-
γύη αυτές τις δύσκολες ημέρες τις οποίες δια-
νύουμε είναι ό,τι πιο πολύ χρειαζόμαστε».
Ευγενία Θάνου, γενική διευθύντρια Για-
τρών του Κόσμου Ελλάδος

Ομάδα εργαζομένων έβαψε τα κεντρικά 
γραφεία της «Praxis» και άλλη ομάδα έβα-
ψε εσωτερικά το σπίτι της «Φλόγας»…
«Η ημέρα αυτή ήταν πολύ σημαντική για μας, 
όχι μόνο γιατί μας έβαψαν το σπίτι, αλλά γιατί 
ήταν πολύ προετοιμασμένοι. Ήταν διακριτικοί, 
ώστε να μη δημιουργήσουν καμία αναστάτωση 
στους γονείς και τα παιδιά που ήταν εκεί. Γιατί 
το να βλέπουν οι γονείς και τα παιδιά αυτούς 
τους ανθρώπους να στέκονται δίπλα τους είναι 
ακόμα πιο σημαντικό».
Ελένη Τρυφωνίδη, πρόεδρος συλλόγου 
Φλόγα

Στη Θεσσαλονίκη 80 εργαζόμενοι της ε-
ταιρείας έβαψαν τα κεντρικά γραφεία της 
ΜΚΟ «Praksis»… 
«Tα στελέχη της Novartis έγιναν εθελοντές για 
μία ημέρα και υποστήριξαν με πράξεις τα προ-
γράμματα και τις δράσεις μας… Οι άνθρωποι 
της Novartis δίνουν την Ημέρα Εθελοντισμού 
τους στην «Praksis» για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά!»
 Αντύπας Τζανέτος, πρόεδρος Δ.Σ. Praksis

Τακτοποίησαν τις αποθήκες της ΕΛΕΠΑΠ, 
ενώ βοήθησαν στο έργο των εθελοντών 
των Γιατρών του Κόσμου ταξινομώντας 
φακέλους και φάρμακα…
«Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας 
τους εθελοντές της εταιρείας Novartis για την 
ουσιαστική προσφορά τους. Τέτοιου είδους 
πρωτοβουλίες και ενέργειες είναι απαραίτητες, 
αν θέλουμε να αναδείξουμε τη ζωή νικητή στο 
δύσκολο αγώνα των παιδιών μας». 
ΕΛΕΠΑΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Εργαζόμενοι της εταιρείας στις υπόλοιπες 
πόλεις, μαζί με υπαλλήλους της Alcon, 
συμμετείχαν με εθελοντική αιμοδοσία στα 
κέντρα της περιοχής τους…
«Στη οικογένεια της Νovartis “μετράω” λίγους 
μήνες, όμως αυτό που έμαθα από την αρχή εί-
ναι πως όχι μόνο σήμερα αλλά κάθε μέρα του 
χρόνου αυτό που έχει σημασία είναι η εθελο-
ντική προσφορά σε όσους έχουν ανάγκη». 
Νίκος Π., Novartis
Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις 
www.novartis.gr

Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο… 
στην πράξη 
Αυτό το ουσιαστικό σύνθημα «στέγασε» την εθελοντική  
προσφορά των εργαζομένων της φαρμακευτικής εταιρείας 
Novartis σε ΜΚΟ και φορείς που υποστηρίζουν πάνω από 2.000 
ανθρώπους, ενήλικες και παιδιά. Μια ενέργεια που επαναλαμβά-
νεται και τα 16 χρόνια λειτουργίας της Novartis στην Ελλάδα.

Της ΜΑρΙοΝ ΚοΝτοΓΙΑΝΝη

Επίσκεψη των παιδιών που φιλοξενούνται 
από τους Γιατρούς του Κόσμου στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, 

με την υποστήριξη των εργαζομένων της Novartis
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O  Έρωτας του Φεγγαριού 
Ο κόσμος του Γουές Άντερσον είναι καλύτερος από τον δικό μας

Ένας Ρωμαίος των προσκόπων και μια Ιουλιέτα του γυμνασίου 
ερωτεύονται το καλοκαίρι του 1965 και το σκάνε από τη σκηνή 
του και το δωμάτιό της για να ταξιδέψουν ως την άκρη του νη-
σιού τους, αφήνοντας τον κόσμο πίσω τους και κάνοντας όλους 
να τους ψάχνουν. 

Ο Γουές Άντερσον σκηνοθέτησε την ιστορία με απίστευτα γοη-
τευτικό τρόπο – ένας τρόπος που κάνει τον έρωτα των νεαρών η-
ρώων της να μοιάζει μαγικός και το νησί που κατοικούν το ιδανι-
κό μέρος για να περάσεις όχι τις διακοπές σου, αλλά ολόκληρη τη 
ζωή σου. Από τον μπερέ της μικρής Σούζι ως τα σήματα στη στο-

λή του Σαμ κι από το σπίτι (κουκλόσπιτο) της οικογένειας Μπί-
σοπ ως το τροχόσπιτο του αστυνόμου Σαρπ, η ταινία είναι γεμάτη 
από υπέροχες λεπτομέρειες. Χαζεύεις τα σκηνικά, τα props, τα 
άχρονα κοστούμια, την υπέροχη εικονογράφηση της φύσης, και 
πάνω απ’ όλα τις ερμηνείες των εξαιρετικών πρωταγωνιστών. Ο 
«Έρωτας του φεγγαριού» μοιάζει με την απόλυτη απόλαυση. 

Ναι, ο κόσμος των ταινιών του Γουές Άντερσον είναι πολύ πιο 
όμορφος από τον δικό μας, αλλά τουλάχιστον μας επιτρέπει να 
τον επισκεπτόμαστε και να ζούμε σ’ αυτόν.  Έστω και για δύο 
μόνο ώρες τη φορά... - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΑΣ 
ΧΩΡΙΣΕΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ
Τη συστήνουμε σε όσους ψάχνουν εναγωνίως ένα 
θέαμα χαλαρό κι αστείο. Η Φ. Κομνηνού, ο Ορ. Αυ-
γουστίδης κι η Μ. Σαΐτη είναι αντιστοίχως η μαμά, 
ο υιός κι η κοπέλα του υιού στη μαύρη κωμωδία 
του Ρεμί ντε Βος που σκηνοθετεί με αναπάντεχη 
επιτυχία ο Γ. Καραμίχος. 15-22/6, Ίδρυμα Μιχάλης 
Κακογιάννης, Πειραιώς 206, 210 3418.550

ΜΑΡΚ ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΑΣ
Νέα είδη πανίδας, χλωρίδας και μορφών ήρθαν 
να κατοικήσουν το εξωτικό μικροσύμπαν του καλ-
λιτέχνη. Διάστικτα μπεζ και καφέ χρώματα που 
θυμίζουν υφή των σημύδων, υβριδικά πλάσματα 
σε συγκεκριμένους ρόλους (παρίες, αφηγητές, 
μουσικοί, σαμάνοι) χυτευμένοι σε μπρούτζο και 
πέντε στίλοι «Τοτέμ». Έως 29/6, A. antonopoulou 
art, Αριστοφάνους 20, 210 3214.994

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
Τσιμεντένια μπρατζάκια, γυαλιά επιλεκτικής όρα-
σης, κρεμάστρες σαν γλυπτά... Έξι σχεδιαστές –Ρί-
τσα Αναστασιάδου, Σπύρος Δράκος, Studiolav, 
Σωτήρης Λάζου, Κώστας Μπίσας, Αγγέλα Χαρισ-
σαίτη– εκθέτουν τα αναπάντεχα έργα τους στο 
ding στο Χαλάνδρι – ή αλλιώς το κατάστημα με 
όλη τη φρεσκαδούρα του σύγχρονου design. Έως 
21/6, Σοφ. Βενιζέλου 21, 210 6892.256

επιλογές Της ΔηΜητΡΑΣ τΡιΑντΑΦυΛΛΟυ
www.

athensvoice.gr
Τι παίζει στην Αθήνα 

αυτή την εβδομάδα; “210 Guide”, 

ένας πλήρης οδηγός με γκαλερί, 

θέατρα, σινεμά, εστιατόρια, 

bars και clubs. 

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΠΟΠ
Manga, πολύχρωμες οπτικές εκρήξεις, καταιγισμός λεπτομέρειας! Αυτό είναι το λεγόμενο στιλ micropop που βρίσκεται 
στο επίκεντρο της ορμητικής έκθεσης «Winter Garden: Ιαπωνική micropop - 14 σύγχρονοι Ιάπωνες καλλιτέχνες» στο Ίδρυμα 
Θεοχαράκη. Ιδανική ευκαιρία να δείτε πώς αντιμετωπίζουν οι Ιάπωνες καλλιτέχνες το παγκοσμιοποιημένο περιβάλ-

λον. Συμμετέχουν: Μαχόμι Κουνικάτα, Άβα Τακάνο κ.ά. Έως 2/9, Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, 210 3611.206

Μαχόμι Κουνικάτα
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SFORARIS
Την περιμένουμε με ενδιαφέρον για το γεγονός ότι 
«σκαλίζει» τη σύγχρονη ελληνική Ιστορία τη στιγ-
μή που γράφεται άλλο ένα σημαντικό κεφάλαιό 
της. Οι 5 νέοι ηθοποιοί της ομάδας –Ά. Ελεφάντη, 
Μ. Κοσκινά, Αλ. Μπεζίκη, Κ. ντέλλας, Γ. Παπα-
παύλου– πήραν 80 συνεντεύξεις από παππούδες 
και γιαγιάδες από όλη την Ελλάδα. Τώρα, ερμηνεύ-
ουν τις ιστορίες τους με φόντο τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, την ανέγερση του Τείχους στο Βερολίνο 
κ.ά. Η σκηνοθεσία είναι του Γιάννη Καλαβριανού. 
«Γιοι και κόρες, μια παράσταση για την αναζήτηση της 
ευτυχίας», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. 15, 
16 & 18/6, Πειραιώς 260, Κτήριο Ε

Για να καταχωριστείτε στους οδηγούς της A.V., στείλτε δελτία Τύπου 2 εβδομάδες πριν από 
την προγραμματισμένη ημερομηνία. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Χαρ. Τρικούπη 22, 
10679 Αθήνα ή στο fax 210 3617.310 ή στο agenda@athensvoice.gr

Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ CAMP
Ώρα για καλλιτεχνικό… μάθημα. Μέχρι τις 15/6 
τρέχει το «Systems», όπου ανεξάρτητοι χώροι 
τέχνης και καλλιτεχνικές ομάδες που δραστη-
ριοποιούνται στην πόλη μας με τρόπο αντι-
συμβατικό (βλ. Beetroot, Beton 7, Camp, Cheap 
Art, Βυρσοδεψείο, Stigma Lab, Erasers, Γραφείο 
Διασύνδεσης Α.Σ.Κ.Τ, Ομάδα Φιλοπάππου κ.ά.) 
συζητούν μεταξύ τους, δίνουν τη εικόνα του 
χώρου σήμερα και μοιράζονται τις ιδέες τους 
με νέες ομάδες. Οι συζητήσεις ξεκινούν κάθε 
μέρα στις 17.30 με είσοδο ελεύθερη και συντονί-
ζουν οι Γιώργος και Δημήτρης Γεωργακόπουλος 
κι η Φωτεινή Καπίρη. 18-24/6 σειρά παίρνει το 
«Zootrope», όπου Έλληνες και ξένοι καλλιτέ-
χνες –Γιώργος Δρίβας, Drey The Pirate, Αφροδί-
τη Ψαρρά κ.ά– δίνουν στο κοινό τη δυνατότητα 
να δουν πώς υλοποιούνται στην πράξη τα έργα 
video, animation, εγκαταστάσεων και character 
design. Ευπόλιδος 4 & Απελλού 2, πλ. Κοτζιά

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΓΣΤΕΝ

Λ ίγες ημέρες ακόμα (ως 19/6) απομένουν για να δείτε από κοντά την πο-

λύπλευρη δουλειά του καλλιτέχνη με τη διπλή εθνικότητα (ελληνική και 

σουηδική). Στη μία πτυχή της έκθεσης ανακυκλωμένα κομμάτια ξύλου, 

μαζεμένα από σημεία της πόλης, απομεινάρια παρελθόντος χρόνου μετα-

μορφώθηκαν σε ενδιαφέροντα βιομορφικά γλυπτά γεωμετρικών αναλογιών. Κι ύστερα 

οι εικονογραφήσεις, πλήρως ή καθόλου αφηρημένες, μονοχρωματικές ή ευφάνταστα 

πολυχρωματικές, να αρθρώνουν την εγγενή λιτότητά του καλλιτέχνη. Επιμέλεια έκθε-

σης: Σταύρος Καβαλάρης. Κέντρο Κοινωνίας Επιστήμης και Τέχνης - CAID, Πολυκράτους 6, 
Άγ. Ι, Ρέντης, 210 8945.945

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ
τις δράσεις και τα εργαστήρια μέσα στη «Στοά Μπρόντγουαιη», μια πρωτοβουλία του ινστι-
τούτου Goethe και του Πανεπιστήμιου Bauhaus της Βαϊμάρης. ταινίες, συζητήσεις, χορός– 

γύρω από την ιδέα της ανταλλαγής. Συμμετέχουν: νίκος Αρβανίτης, Ζάφος Ξαγοράρης, 
Εύα Στεφανή, Φίλιππος τσίτος, Αριστείδης Αντονάς, κ.ά. Ως 19/6. Είσοδος ελεύθερη.

Γιώργος Δρίβας στο «Zootrope»
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Kohenoor
Ινδικά, απλά και νόστιμα
 

Το ινδικό τον τελευταίο καιρό έ-
χει πάρει πολύ τα πάνω του στην 
πόλη μας. Ο Έλληνας, λέει, έχει 

εντάξει το κοτόπουλο με κάρι στο μενού 
του, όπως είχε κάποτε το λεμονάτο. Προ-
χτές επισκεφτήκαμε τη νεότερη άφιξη 
στο είδος. Το αθηναϊκό Kohenoor είναι το 
μικρό αδερφάκι του κερκυραϊκού, που 
βρίσκεται τα τελευταία δέκα χρόνια στο 
Σιδάρι και έχει ταΐσει ένα σωρό Άγγλους 
τουρίστες – κάτι ξέρουν αυτοί από Ινδία... 
Μετά λοιπόν από τη μεγάλη επιτυχία του 
στο νησί, το Kohenoor του Γκαζιού έκανε 
την εμφάνισή του στην οδό Τριπτολέμου, 
εκεί βρεθήκαμε κι εμείς την Κυριακή το 
μεσημέρι. Μη φανταστείτε πολύχρωμες 
υπερπαραγωγές και έθνικ διακόσμηση. 
Το Kohenoor είναι η επιτομή της απλότη-
τας, μια άνετη σάλα που τη διαπερνά το α-
εράκι από την ανοιχτή τζαμαρία, με ήρε-
μα χρώματα και προσεγμένα ξύλινα τρα-
πέζια και καρέκλες. Μέχρι και η μουσική 
είναι διακριτική και ανεπαίσθητη. Η όρε-
ξή μας άνοιξε με πάπανταμ, μια τραγανή 
πιτούλα που τη βουτήξαμε σε σαλτσούλες 

«μάνγκο τσα τσα», δροσιστική σος για-
ούρτι με μέντα. Ο χαμογελαστός Χουσεΐν 
πρότεινε να ξεκινήσουμε με Πακόρα και 
Σαμόσα. Οι τηγανητές αυτές μπουκίτσες 
(που παραπέμπουν μια σταλιά στη γεύ-
ση των δικών μας λουκουμάδων), γεμι-
στές με λαχανικά, άνοιξαν το δρόμο για 
το βαρύ πυροβολικό: κοτόπουλο Tikka 
Massala (η συνηθισμένη προτίμηση των 
γυναικών, λέει ο Χουσεΐν) και γαρίδες 
Karahi. Το κοτόπουλο έχει πολλή και α-
καταμάχητη κόκκινη σάλτσα, στην κατα-
νάλωση της οποίας βοηθούν  πάρα πολύ 
τα αφράτα ψωμάκια Naan (θα τα βρείτε σε 
πολλές εκδοχές, με τυρί, σκόρδο, κιμά, 
σπανάκι κ.λπ.), κι επίσης κρέμα γάλα-
κτος, καρύδα και αμύγδαλο. Δεν ξέρω αν 
οφείλεται στη γυναικεία μου φύση, αλλά 
αυτό ήταν και το δικό μου αγαπημένο. Οι 
γαρίδες Karahi, καυτερές σε ήπιο βαθμό, 
με άρωμα από τζίντζερ, συνδυάστηκαν 
ωραία με καλομαγειρεμένο ρύζι με μπα-
χαρικά. Δεν περίσσευε χώρος στο στομά-
χι για κοτόπουλο με κάρι, που ήθελα τό-
οοοσο πολύ. Αυτό, μαζί με τα υπόλοιπα 15 
διαφορετικά πιάτα με κοτόπουλο τα έχω 
βάλει στο μάτι για την επόμενη φορά. 
Kohenoor, Τριπτολέμου 41, Γκάζι, 
210 3455.762

πουτρωμε
Της ΕΛΙΖΑΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ

*         νέο
C        μέχρι   15
 ¤        μέχρι 25
  ¤¤     μέχρι 40
   ¤¤¤  45+
Ξ        Ξενυχτάει (μετά τη 1.00 π.μ.)

Σ/Κ Ανοιχτό Σάββατο/ 
            (ή) Κυριακή μεσημέρι
Μ      Ανοιχτό μεσημέρι
            Τιμές χωρίς κρασί
A.V. Μην ξεχάσεις να πάρεις     
            την Athens Voice 
            φεύγοντας 

Κέντρο

AbreUvoir
Ξενοκράτους 51, Kολωνάκι, 210 7229.106 
Παλιό, αγαπημένο, με γαλλική κουζίνα, 
κομψότητα και στιλ, έμαθε στους Αθη-
ναίους τα σαλιγκάρια μπουργκινιόν και 
το φιλέτο σος καφέ ντε Παρί. €€€ M

AΓΟΡΑ
Λ. Aλεξάνδρας & Bουρνάζου 31, Aμπε-
λόκηποι, 210 6426.238/ Xατζ. Mέξη 8 & 
Bεντήρη 9 (περιοχή Hilton), 210 7252.252 
Θυμίζει μπιστρό, με γήινα χρώματα και 
παλιές αφίσες. Γενναιόδωρες μερίδες 
ελληνικών και διεθνών πιάτων. €KΜ A.v.

AΓPoTePA 
Bασ. Όλγας 6, Zάππειο, 210 9220.208, 693 
6551795 Παραδοσιακή και μοντέρνα 
ελληνική κουζίνα με θέα το γήπεδο του 
ιστορικού eθνικού Γ.Σ. Kλειστά Δευτ.
(βρ.) €M Ξ

AeTHrioN 
Ξεν. Xίλτον, Bασ. Σοφίας 46, 210 7281.000 
Ένα all day στέκι με service πολλών αστέ-
ρων.  Καφέδες, ροφήματα, σάντουιτς 
και ελαφριά γεύματα. Στον ίδιο χώρο και 
ένα μικρό «μπακάλικο» με ράφια γεμάτα 
προιόντα Ελλήνων παραγωγών (λάδια, 
ξίδια, μυρωδικά, μπαχαρικά, μέλια) 
για να αγοράσεις. Κλειστό για όλο το 
καλοκαίρι.€

AΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
Aκάμαντος και Aπ. Παύλου, Θησείο, 210 
3413.795 Mε θέα στην Aκρόπολη και 
κομψή αισθητική. Ποικιλία μεσογειακών 
προτάσεων και κρητικές πινελιές. Aνοι-
χτό από τις 8.00 το πρωί. €Κ Ξ A.v.

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 210 3462.983 
Το Αθήρι βγήκε στον ανανεωμένο και 
ανθισμένο του κήπο, καθημερινά εκτός 
Δευτέρας, με νέες καλοκαιρινές γεύσεις 
από €2,50. Τρ.-Σάβ. 20.00-01.00, Κυρ. 
13.00 -18.00. € Κ 

* AΙΓΛΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Κήπος Ζαππείου, είσοδος Βασ. Όλγας, 
210 3369.364-300 Πως λέμε cibus; Καμία 
σχέση...Το νέο εστιατόριο διατηρεί  
την ρομάντζα του κήπου του Ζαππείου 
και τον έναστρο αττικό ουρανό αλλά  
σερβίρει απλή, ελληνική σπιτική κου-
ζίνα σε πολύ προσιτές τιμές. Ελεύθερο  
parking. €

AKAΔHMiAΣ MΠPiZoΛAKiA
Aκαδημίας 61, Aθήνα, 210 3627.234 
Σουβλάκι, πίτες με χαλούμι, αγκιναρο-
σαλάτα. Σπεσιαλιτέ μπριζολάκια στη 
λαδόκολλα. Delivery. Aνοιχτά Παρ.-Σάβ. 
μέχρι 1.30 βράδυ. Κυριακή ανοιχτά. C

AΛATΣi 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 210 
7210.501, 697 7210501 Εδώ μαγειρεύει 
ο Σκαρμούτσος, ο πιο αγαπημένος και… 
τατουαζάτος κριτής – σεφ της t.V. Στο 
μοντέρνο εστιατόριο του δημοσιογρά-
φου Σταύρου Θεοδωράκη καταφθά-
νουν καθημερινά από το νησί στάκες, 
τυριά, άγρια χόρτα, μέχρι και η περίφη-
μη μπουγάτσα του Ιορδάνη. Δοκίμασε το 
γαμοπίλαφο. Κυρ. κλειστά. € € Μ A.v.

AΛeΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A & Ζωναρά 21, 
Λ. Aλεξάνδρας, 210 6420.874/ Αργεντινής 
Δημοκρατίας 14, 210 6450.345 Ελληνική 
κουζίνα στην καλύτερη εκδοχή της, 
ιδανικός χώρος και για επαγγελματικά 
γεύματα. Σάββατο βρ. και Κυρ. μεσημέρι 
έντεχνη ζωντανή μουσική . Δίπλα, η μπι-
ραρία με πληθωρικές μερίδες και πολλές 
μπίρες (κλειστή Κυριακή). €Μ

AΜAΛΘΕΙΑ 
Tριπόδων 16, 210 3224.635 Στο ίδιο 
σημείο τα τελευταία 40 χρόνια. Από το 
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πρωί καφέδες, αυθεντικές 
γαλλικές κρέπες, σπιτικά 
γλυκά τύπου γαλακτοπω-
λείο.  €Μ Ξ

ΑΜΠΑΚΑΣ    
Ικαριέων & Ορφέως 34, 
Γκάζι, 6975 103055 Κρητικό 
μαγειρείο με XL μερίδες 
και γεύση αυθεντική, που 
συναντάς μόνο σε σπίτια 
Κρητικών. Τις πρώτες ύλες 
προμηθεύεται η Χανιώτισσα 
νεαρή ιδιοκτήτρια μόνο από 
το νησί της και μάλιστα από 
μικρούς παραγωγούς και 
συνεταιρισμούς. €

ΑΣΤΥ 68 
Κωνσταντινουπόλεως 68, 
Γκάζι, 210 3466.896 Ελληνι-
κή κουζίνα «πειραγμένη», 
με σπεσιαλιτέ του το συκώτι 
σχάρας με πατάτες φούρ-
νου. Κουζίνα ανοιχτή από το 
μεσημέρι, κοκτέιλς και πο-
τάμέχρι αργά το βράδυ. € Ξ

ATHeNS GATe    
Λ. Συγγρού 10, Αθήνα, 210 
9238.302-3 Το εστιατόριο 
του ομώνυμου ξενοδοχεί-
ου.Μεσογειακή κουζίνα 
σε χώρο με εξαιρετική θέα 
στον Παρθενώνα και τους 
Στύλους του Ολυμπίου Διός. 
Ανοιχτό κάθε βράδυ 19.00 
- 23.00. €€

ATHiNAiS brASSerrie
Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 99, 
Αθήνα, 210 6431.133 
Στο ξενοδοχείο Αthinais, 
ένας ζεστός, φιλόξενος χώ-
ρος με καφέ, γλυκά που δεν 
αντιστέκεσαι εύκολα και ε-
λαφριά γεύματα για όλες τις 
ώρες της ημέρας. Ανοιχτό 
από τις 8.00 το πρωί έως 
τις 23.00. 

AvoCADo  
Νίκης 30, Σύνταγμα, 
2103237878 Με έμπνευση 
από το κίνημα «slow food 
movement», χρησιμοποιεί 
μόνο φρέσκα, εποχιακά, 
παραδοσιακά υλικά. Με ντό-
πιους αλλά και εξωτικούς 
χυμούς φρούτων και λαχα-
νικών, φρέσκες σαλάτες, 
σούπες και χορτοφαγικά 
πιάτα εμπνευσμένα από Με-
σόγειο, Ινδία και Ανατολή. 
Κυρ. μέχρι 19.00

bAlTHAZAr
Τσόχα 27, Αμπελόκηποι, 210 
6412.300-9 Ο υπέροχος κή-
πος που μαζεύει όλες τις πα-
ρέες κάθε καλοκαίρι, φέτος 
με και με την πολύ καλή chef 
Κωσταντίνα Φάκλαρη στη 
κουζίνα του. Και «casual» 
sushi bar στο βάθος, στο 
μικρό «πριβέ» κηπάκι. Το 
στέκι που αγαπάει η Αθήνα 
από παλιά με τιμές που έ-
χουν προσαρμοστεί στη νέα 
εποχή. hot spot η μπάρα, 
πάντα με συνωστισμό και 
πάντα με  τέλεια cocktails. 
Κλειστά Κυριακή.

bArAoNDA
Tσόχα 43, Aμπελόκηποι, 
210 6444.308 Πολυτελές 
club resto για όλους όσους 
λατρεύουν το show off. 
Βάλε κάτι sexy ή τα σινιέ 
σου σνίκερς και πήγαινε 
για κοσμικές καταστάσεις. 
Βραβευμένη ελληνική 
κουζίνα, εξαιρετικό σερβις. 
Αργότερα πέρνα για ποτό 
στο μπαρ-πασαρέλα.€€€

*bArley CArGo
Kολοκοτρώνη 6, Σύνταγμα, 
210 3230.445 Beer bar, 
ανοιχτό από τις 11 το πρωί. 
Ατέλειωτη ποικιλία σε μπύ-
ρες-έχουν 185 ετικέτες και 
θέλουν να τις κάνουν 300! 
Και όλες οι ελληνικές μικρο-
ζυθοποιίες και ωραία πιάτα 
με τιμές που ξεκινούν από 2 
ευρώ. Κυρ. ανοιχτό από 7 το 
απόγευμα.  € Ξ Μ

bΑΡΟΥΛΚΟ 
Πειραιώς 80, Κεραμεικός, 
210 5228.400 Αστέρι 
Michelin από το σεφ Λευτέ-
ρη Λαζάρου. Από τα καλύτε-
ρα της Αθήνας, με έμφαση 
στο δημιουργικό ψάρι – κρι-
θαράκι με καραβίδες μούρ-
λια!. Κυρ. κλειστά. €€€   

ΒoUTiQUe ΚΑΛΑΜΑΚΙ     
Καρύστου 3, Αμπελόκηποι, 
210 6995.840Το εθνικό μας 
street food, το σουβλάκι, σε 
boutique εκδοχή. Χορτα-
στικές μερίδες, δροσερές 
σαλάτες και χειροποίητο 

καλαμάκι σε μεγάλα 
ζουμερά κομμάτια. Και 
delivery για τους τυχε-
ρούς της περιοχής.  

Βeer  ACADeMy 
HoMe
Εθν. Αντιστάσεως 4, Και-
σαριανή, 210 7011.108 
Beer Academy no 3, 
η συνέχεια! Με ωραία 
ταράτσα και rock μου-
σικές, μεταξύ άλλων 
–πολλών άλλων– και τη 
δική του φρέσκια μπίρα 
Βeever σε 2 εκδοχές, 
μία πικρή pils και μία 
ελαφριά red ale. Και 
delivery. Ανοιχτά από το 
μεσημέρι. € 

biG APPle
Σκουφά 69, Κολωνάκι 
210 3643.820 Σαν να 
πηγαίνεις σε πάρτι που 
θα συναντήσεις όλους 
τους φίλους. Δηλαδή 
ωραίος κόσμος και 
up to date μουσική. 
Κουζίνα μοντέρνα και 
φρέσκα γλυκά.  € 

blACK DUCK 
Xρήστου Λαδά 9A, 
Aθήνα, 210 3234.760 
Κομψός πολυχώρος 
(all day & night long) με 
café, εστιατόριο, bar, 
gallery και live μουσικές 
βραδιές.  Κυρ. από 
17.30 και μετά € 

* bollyWooD    
Ελασιδών 29 & Κωνστα-
ντινουπόλεως 44, Γκάζι, 
210 3450.041Το πρώην 
γκαράζ μεταμορφώθη-
κε σε φάνκι ινδικό με 
τεράστιους χαμηλούς 
καναπέδες, τραπέζια 
και σκαμπό από 
βαρέλια, διπλή μπάρα. 
Δυνατή μουσική από 
dj, αυθεντική ινδική 
κουζίνα, από τα νέα 
hot spot της πόλης. 
Δευτέρα κλειστά. €€

ΒΟΥΤΑΔΩΝ 48 
Βουτάδων 48, Γκάζι, 210 
3413.729 café-bistrot για 
καφέ, ποτό, σάντουιτς, 
τάρτες, ποικιλίες και νόστι-
μα γλυκά. Δοκίμασε φοντί 
σοκολάτας με φρούτα. €

brASSerie  vAlAoriToU 
Bαλαωρίτου 15, 210 
3641.530 Το αμπιγιέ της 
Βαλαωρίτου. Εδώ κάνουν 
στάση πολιτικοί, μεγαλοδι-
κηγόροι και οι κυρίες τους.
Τα μεσημέρια του Σαββά-
του μετά τα ψώνια παρέες 
γνωστών δημοσιογράφων 
και διαφημιστών σε... happy 
hour. Πιάσε θέση χειμώνα 
- καλοκαίρι στη «βεράντα» 
στον πεζόδρομο, αν θέλεις 
να δεις όλη την Αθήνα να 
περνάει. Κουζίνα μεσογει-
ακή και μενού με 12-15-18 
€  Σαβ. βράδυ και Kυρ. κλει-
στά.  €Ξ Μ

broWN’S 
Βασ. Αλεξάνδρου 2 (Divani 
Caravel Hotel), 210 7207.000 
Ατμοσφαιρικός χώρος, 
ξενοδοχειακό service και 
πολυτέλεια, μεσογειακές 
γεύσεις επιπέδου. Κυριακή 
κλειστά.  €€ €

byZANTiNo 
(Ξενοδ. Xίλτον) Bασ. Σοφίας 
46, 210 7281.400 Ίσως ο πιο 
διάσημος και all time classic 
μπουφές της πόλης. Εξαι-
ρετικό πρωινό, ακόμη πιο 
πλούσιο το μεσημεριανό, 
και πιάτα a la carte .  €€

ΓΙΑΝΤΕΣ 
Βαλτετσίου 44, Εξάρχεια, 
210 3301.369 Πολύχρωμο 
και νεανικό. Ελληνική-
δημιουργική κή κουζίνα και 
κόσμος με όρεξη. Ωραία 
αυλή  €Μ

*ΓΚΟΥΓΚΟΥ ΜΕΖΕ
Σίνα 6, Κολωνάκι, 210 
3645.575 Από το πρωί με 
κουζίνα ελληνική και μεζέ-
δες από όλη την Ελλάδα. 
Μίνιμαλ ντεκόρ σε γκρι-
μαύρες αποχρώσεις € Μ

CAPANNA
Πλουτάρχου 38 και Χάρητος 
42, Κολωνάκι, 210 7244.777 
Ωραίος, cool χώρος με άπο-
ψη, για εξαιρετική πίτσα και 
φοκάτσια, πολλά ζυμαρικά 
– με καλύτερο απ’ όλα τα 
νιόκι. Δευτ. κλειστά. €€ Μ

* CArToNe
Περσεφόνης 41 & Τριπτο-
λέμου, Γκάζι, 210 3450.202 
Από το πρωί μέχρι αργά το 
βράδυ για καφέ, κοκτέιλς 
και κουζίνα που τα έχει όλα: 
μακαρονάδες, burgers, 
ριζότα, κρεατικά στη 
σχάρα,  σαλάτες, τέλεια 
γλυκά - δοκίμασε τσιζ κέικ 
με περγαμόντο. Ντεκόρ 
με τεράστιες χάρτινες 
μοτοσικλέτες και αυτοκινη-
τάκια που κρέμονται από το 
ταβάνι, τραπεζάκια έξω για 
χάζι στην περατζάδα, καλές 
mainstream μουσικές και 
ακόμα καλύτερες τιμές. 

CHeZ lUCieN 
Tρώων 32, Άνω Πετράλωνα, 
210 3464.236 Γάλλος σεφ-
ιδιοκτήτης, αυθεντικές γαλ-
λικές σπεσιαλιτέ και γαλλικά 
κρασιά σε πολύ λογικές 
τιμές. Μαζεύει πάντα κόσμο, 
οπότε μπορεί να μοιραστείς 
με κάποιον το τραπέζι σου, 
καλύτερα πήγαινε αρκετά 
νωρίς – δεν κάνουν κρατή-
σεις.  € € Μ Ξ

CHiNA ToWN
Λ. Βουλιαγμένης 10, 210 
9315.223, 801 11 60200 
Κινέζικες γεύσεις σε λιτό, 
προσεγμένο χώρο. Κάθε 
Σάβ. και Κυρ. μεσημέρι 
ανοιχτός μπουφές με  10€ 
και τις καθημερινές 12.00 
- 17.00 30% έκπτωση. Και 
delivery.€Μ

* CiNCo   
Σκουφά 52, Κολωνάκι, 210 
3643.603 Εντυπωσιακός 
βιομηχανικός χώρος με 
ωραίες λεπτομέρειες. Με-
σογειακή κουζίνα, τάπας και 
μεγάλη μπάρα για ποτό και 
κοκτέιλ. €

CrAFT
Λ. Αλεξάνδρας 205, Αμπε-
λόκηποι, 210 6462.350/ 
Κεντρική πλ. Χαλανδρίου, 
210 6832.670 Μπιραρία με 
πολυσυλλεκτικό μενού και  
ψητά στη σχάρα, ποικιλίες 
από λουκάνικα και 6 βρα-
βευμένα είδη μπίρας. Κάθε 
μέρα από τις 9.00. €M Ξ A.v 

CUCiNA PoverA     
Ευφορίωνος 13 & Ερατο-
σθένους, Παγκράτι, 210 
7566.008 Καλό wine resto 
(ιδιοκτήτης, ο sommelier 
Γιάννης Καημενάκης). Πολλά 
καλά κρασιά και σε ποτήρι. Στο 

πιάτο απλές γεύσεις με εποχι-
ακά προϊόντα. Δευτ. κλειστά. 
Κ Μ € €

* DAboSS  
Ομήρου 11, Κολωνάκι, 210 
3624.825 Το πρώην εστια-
τόριο thalasses έγινε ένα all 
day καφέ bar και εστιατόριο. 
Για ριζότο, burgers και ποτά 
με mainstream μουσικές 
στο ψηλό πάσο. Ό,τι πρέπει 
για μετά το γραφείο. € 

DAPHNe’S 
Λυσικράτους 4, Πλάκα, 
210 3227.971 Διακριτικό 
σέρβις και εκλεπτυσμένη 
ελληνική κουζίνα σε ένα 
υπέροχο νεοκλασικό, που 
έχει υποδεχτεί κάποιες από 
τις πιο σημαντικές προσω-
πικότητες της πολιτικής 
σκηνής – βλ. Χίλαρι Κλίντον. 
Εντυπωσιακή αυλή. €€€  

DAS bier
Κλεάνθους 8, Γκάζι 
6977141990 Μπίρες, πολ-
λές μπίρες! Βαρελίσιες, 
μοναστηριακές και 35 
ξεχωριστές ετικέτες για να 
διαλέξεις. Μενού έκλπηξη 
και καλή ροκ μουσική για να 
συνοδεύσεις. €

18
Σουηδίας 51, Κολωνάκι, 
210 7235.561 Πολιτικοί, δη-
μοσιογράφοι, παλιοί Κολω-
νακιώτες έχουν για χρόνια 
στέκι τους αυτό το μικρό, 
ατμοσφαιρικό μπιστρό. 
Ιστορικό και αναλλοίωτο 
μέσα στο χρόνο, με κλασικά 
πιάτα που τα ξέρεις από τα 
70s. €€

ΔΗΜoΚΡΙΤΟΣ 
Δημοκρίτου 23 & Tσακάλωφ, 
Kολωνάκι, 210 3613.588, 210 
3619.293 Ιστορία χρόνων, 
στα τραπέζια του έχουν 
γευματίσει πολλά γνωστά 
ονόματα της ελληνικής 
διανόησης, αλλά και όλη η 
Αθήνα. Πανόραμα ελληνι-
κής κουζίνας. €

DoorS        
Καρνεάδου 25-29, εμπ. Κέ-
ντρο Λαιμού, Κολωνάκι, 210 
7250.904 Σε χώρο μοντέρνο 
που έχει επιμεληθεί ο Α-
ντώνης Καλογρίδης. Πιάτα 
μεσογειακής κουζίνας και 
μεγάλη μπάρα για ποτά. Κά-
θε Κυριακή brunch. €€

DoPPio (il)

Μεταξά 30, πλ. Εξαρχείων, 
210 3801.355 Ιταλική τρατο-
ρία με πολλά ζυμαρικά και 
άλλα ιταλικά μαγειρευτά 
σε ποικιλία. Πολύ καλό 
ossobuco, δηλαδή μοσχα-
ρίσιο κότσι με ριζότο. Κρασί 
εμφιαλωμένο και χύμα. C

ΕΛΛΑΣ    
Πλ. Πλαστήρα 8, Παγκράτι, 
210 7510.002 Το παλιό –και 
σήμα κατατεθέν της περιο-
χής– καφενείο του Παγκρα-
τίου έχει μεταμορφωθεί 
σ’ ένα χαλαρό ζεστό χώρο 
με design πινελιές. Πιάτα 
ελληνικής σπιτικής κουζίνας 
αλλά και θαλασσινά . € Μ

eN AiΘPiA 
Bρυούλων 4, 210 2582.751, 
Πλ. N. Φιλαδέλφειας Xώρος 
ζωγραφισμένος στο χέρι, 
από το πρωί για καφέ και 
από το μεσημέρι με ωραία 
δημιουργική κουζίνα. «Δυ-
νατή» μπάρα (μπίρες από 
όλο τον κόσμο) και έθνικ 
μουσική μέχρι αργά το βρά-
δυ.  € Ξ A.v. Σ/K

FAbriCA De  viNo   
Εμ. Μπενάκη 3, Αθήνα, 210 
3214.148 Χώρος του οίνου 
για δοκιμές και αγορές. 
Εντυπωσιακή λίστα κρασιού 
με 77 ετικέτες –μπορείς να 
να τις πιεις και σε ποτήρι– κι 
ένα κελάρι για να περιηγη-
θείς και να επιλέξεις ποιο 
κρασί θα απολαύσεις στον 
εδικά για την περίσταση δι-
αμορφωμένο χώρο «relax», 
συνοδευμένο με το κατάλ-
ληλο μεζεδάκι. € Μ Ξ

FAbriZio’S     
Σπευσίππου 8, Κολωνάκι, 
210 7247.180 Ο πολύ καλός 
Ιταλός σεφ Φαμπρίτσιο 
Μπουλιάνι στο δικό του 
χώρο με αυθεντικές 
ιταλικές συνταγές και 
τέλεια γλυκά. Μικρή λίστα 
κρασιών και δυνατότητα να 
φέρει κάποιος το δικό του 
μπουκάλι. Κάθε μέρα ανοι-
χτά και μεσημέρι, Κυριακή 
κλειστά. €€ 

FiSH…ΑΛΙΔΑ    
Ναϊάδων & Αντήνορος, πε-
ριοχή Χίλτον, 210 7234.551 
Γουστόζικο, φωτεινό, 
θαλασσινό ντεκόρ και πιάτα 
που μυρίζουν αρμύρα. 
Φρέσκα ψάρια, μεζέδες, 
μακαρονάδες θαλασσινών, 
καλά κρασιά και θεσσαλικά 
τσίπουρα. €€ Μ  

GAlAXy ΒΑr 
Ξεν. Hilton, Bασ. Σοφίας 46, 
210 7281.000 Βραβευμένο 
σαν ένα από τα καλύτερα 
sky bars του κόσμου και 
εντελώς cosmopolitan. 
Για fingerfood σε ποτήρι 
μαρτίνι, κοκτέιλ, και φα-
ντασμαγορική άποψη της 
πόλης.   €Ξ Κ 

GAllery CAFÉ  
Αδριανού 33, Μοναστηράκι, 
210 3249.080  Στον πεζόδρο-
μο της Αδριανού, ανοιχτό 
από τις 10.00 το πρωί έως 
αργά το βράδυ για φαγητό 
και ποτό. Arty περιβάλλον 
με εναλλασσόμενες καλλι-
τεχνικές εκθέσεις.  

GAllo Nero (il)

Λ. Αλεξάνδρας 10, ξενοδοχ. 
Park, Πεδίον Άρεως, 210 
8894.500 Φρέσκια ματιά 
στην ιταλική κουζίνα από 
τον σεφ Gianluca Barlucci 
( γνωστός από τη Μύκονο) 
φτιάχνει την πιο καλοψη-
μένη tagliata al tartufo και 
την πιο ζουμερή μπριζόλα 
florentina. Πίτσα τραγανή 
και σε γεύσεις που δεν έχεις 
φανταστεί – γλυκιά  με σο-
κολάτα και μασκαρπόνε!

GAZArTe 
Bουτάδων 32, Γκάζι, 210 
3460.347, 3452.277 Θέα 
Aκρόπολη, μεσογειακές 
γεύσεις, πρωτότυπα κοκτέιλ. 
Mουσική funky, latin, jazz, 
soul, ethnic. Παρ.-Σάβ. ρυθ-
μοί παλιών δεκαετιών.   €Ξ

GooDy’S       
Delivery service: 801 1000011, 
από κινητό 210 2805.120, 211 
1025.700 Τα burgers που σε 
μεγάλωσαν, οι σαλάτες που 
κρατούν τη γραμμή σου, οι 
παραδοσιακές γεύσεις στη 
σύγχρονη version τους, η 
ελληνική αλυσίδα που ξέρεις 
και εμπιστεύεσαι.C 

JACKSoN HAll 
Mηλιώνη 4, Kολωνάκι, 
210 3616.098 Όλη η Αθήνα 
κάνει ένα πέρασμα από 
το catwalk της πόλης, τον 
πεζόδρομο της Μηλιώνη, 
και δίνει ραντεβού «στον 
Ινδιάνο». All day  για καφέ, 
ποτό ή burgers -pasta. 

*KoHeNoor 
Τριπτολέμου 41, Γκάζι,  210 
3455.762 Λιτό ντεκόρ και 
αυθεντικά παραδοσιακά 
ινδικά πιάτα. Μετά από δε-
καετή εμπειρία στο πρώτο 
τους εστιατόριο στο Σιδάρι 
Κέρκυρας, οι ινδοί ιδιοκτή-
τες σερβίρουν σπεσιαλιτέ 
που τις ξέρουν καλά δοκι-
μάστε tandoori και vindaloo 
ακριβώς όπως india. €

KoTili  
Αδριανού 41-45, Μοναστη-
ράκι, 210 3232.868 Πολύ ό-
μορφο καφέ-μεζεδοπωλείο, 
σε ένα από τα πιο προνομι-
ακά σημεία της πόλης, με 
μεγάλη ποικιλία σε ελληνικά 
πιάτα, φρέσκες σαλάτες, 
χειροποίητα γλυκά, πα-
γωτά, καφέδες και ποτά. 
Παρ.&Σάβ. μουσική με 
πιάνο. € Μ
 
KUZiNA 
Aδριανού 9, Θησείο, 
210 3240.133 Στιλάτη μο-
ντέρνα «ταβέρνα» με fusion 
πιάτα από τον Άρη Τσανα-
κλίδη. Συνέχισε τη βραδιά μ’ 
ένα ποτό στην ταράτσα και 
με συγκλονιστική θέα στην 
Ακρόπολη και το Ναό του 
Ηφαίστου. €€  M Ξ

ΛΕΜΟΝΟΚΗΠΟΣ   
Aγ. Τριάδος 11 & Επταλό-
φου, Νέα Φιλαδέλφεια, 210 
2588.611 Κουκλίστικο ντε-
κόρ με τοίχους και έπιπλα 
ζωγραφισμένα στο χέρι. 
Ωραίος κήπος και κουζίνα 
με άπειρους και νόστιμους 
μεζέδες. €  Μ

* loliTAS  
Δωριέων 26, Άνω Πετράλω-
να, 6948 302585 Μεζεδοπω-

✢  ΤΣΕΚΑΡΕ ΤΟ! ✢
CAMP! 
Το meeting point 
κ α λ λ ι τ ε χ ν ώ ν  κ α ι 
φιλότεχνων γίνεται 
ακόμα πιο χαλαρό 
και… νόστιμο, επι-
τρέποντας στους 
ε π ι σ κ έ π τ ε ς  τ ο υ 
να συζητήσουν όσα είδαν ή όσα σχεδιάζουν να κάνουν, τρώγοντας ή πίνοντας. Η κουζίνα λει-τουργεί ήδη, με σύγχρονα και απλά πιάτα, όπως επίσης και το μπαρ, με τον dj να συντροφεύει μουσικά τους θαμώνες μέχρι αργά. Ευπολίδος 4 & Απελλού 2, Πλ.Κοτζιά

ABOVO 
Ο «top chef» Μιχά-
λης Νουρλόγλου 
παρουσιάζει το νέο 
μενού του εστια-
τορίου, βασισμένο 
σε ελληνικές εποχι-
ακές πρώτες ύλες, 
αλλά και ένα μενού-έκπληξη 8 πιάτων και επιδορ-πίων αντί €30. Η κουζίνα συνοδεύεται και με μία πλούσια λίστα κρασιών από τον ελληνικό και διε-θνή αμπελώνα, με το ποτήρι να ξεκινάει από τα € 5. Κάθε μέρα εκτός Κυριακής (όπου διατίθεται για εκδηλώσεις-δεξιώσεις) 20.00-12.30. Κολοκοτρώ-νη 37, 210 8015.324-5 

MC’ 
DONALDS 
Δύο ζουμερά μπι-
φ τ έ κ ι α  β ο δ ι ν ο ύ , 
φρέσκα λαχανικά 
και  μ ια  δροσερή 
σάλτσα, κι όλα αυ-
τά τυλιγμένα σε μια 
ζεστή και αφράτη πίτα. Είναι η νέα γευστική πρό-ταση των εστιατορίων Mc’Donalds, το Greek Mac, που προσφέρεται με αφορμή το eURo 2012. Με κάθε παραγγελία ενός μεγάλου McMenu Greek Mac κερδίζετε και αναμνηστικά της διοργάνωσης. 
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λείο που έχει και διάθεση…
μπαρ! Νεανικό κοινό, πολύ 
χρώμα στους τοίχους και 
μικρά πιάτα ελληνικής 
κουζίνας σε χαμηλές τιμές. 
Δευτ. κλειστά. € Σ Κ Μ

MAlCoNi’S     
Π. Ιωακείμ & Πλουτάρχου 
23, Κολωνάκι, 210 7248.920-
2 Πολύ ωραίο ντεκόρ, 
ανοιχτό από το πρωί για 
espresso lungo ή πλούσια 
πρωινά. Στη συνέχεια ποτή-
ρι κρασί ή και φαγητό, σου-
ξέ η ταλιάτα. Και «μυστική» 
αυλή. €€ Μ  

MAlvAZiA
Aγαθημέρου 1, Pούφ, 210 
3417.010 Εξαιρετική μεσο-
γειακή κουζίνα, χώρος υπέ-
ροχος που θυμίζει μεσαιω-
νικό κάστρο. Καθημερινές 
με προσφορές (μενού € 19), 
Π/Σ live μουσική. € Κ Ξ 

MAMA roUX
Αιόλου 48-50, μετρό «Μονα-
στηράκι», 213 0048.382
Για φαλάφελ, γαλλικές 
βελουτέ σούπες, τραγανά 
ζεστά BLt sandwich (μπέ-
ικον, μαρούλι, τομάτα), 
νεοϋρκέζικο cheesecake και 
πρωτότυπα cocktails. Στο 
χώρο σου με ένα τηλεφώ-
νημα από τις 8 το πρωί μέχρι 
τα μεσάνυχτα και κάθε Κυ-
ριακή brunch 12.00-18.00 
με € 12-15/ άτομο. Δευτ. 
βράδυ κλειστά.    

MATilDe PiZZA bAr    
Κωνσταντινουπόλεως 44, 
Γκάζι, 210 3411.878 
hot spot στο Γκάζι, με 
τραπεζάκια έξω και θέα στα 
τρένα που περνούν. Ιταλική 
αυθεντική πίτσα ψημένη σε 
ξυλόφουρνο και cocktails. 
Kυρ. μεσημέρι, Δευτ. κλει-
στά. €

MeAT bAr
Ομήρου και Σκουφά, 210 
3611.116 Για παϊδάκια και 
μπριζολάκια σε βελούδι-
νους καναπέδες. Ανοιχτό 
κάθε μέρα μεσημέρι - βρά-
δυ. Delivery.

ΜΟΜΜΥ ΟPeN                   
Δελφών 4, Κολωνάκι, 210 
3619.682 Νέο σκηνικό, 
με μεσογειακές - ιταλικές 
γεύσεις και καταπληκτικά 
cocktails στην μπάρα. € Μ Ξ

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ 
Πλατεία Μοναστηρακίου, 
210 3213.036 Για δεκαετίες 
στο ίδιο κοσμικό σημείο της 
πλατείας σερβίρει το ιστο-
ρικό κεμπάμπ του στους 
τουρίστες, την εργατιά 
αλλά και την αθηναϊκή ελίτ. 
Στους τοίχους άπειρες φω-
τογραφίες του ιδιοκτήτη με 
τους διάσημους που έχουν 
περάσει το κατώφλι. € 

MySTiC PiZZA     
Γ. Ολυμπίου 2 & Βεΐκου, 
Κουκάκι, 210 9592.092/ Εμ. 
Μπενάκη 76, Εξάρχεια, 210 
3839.500/ Σαρανταπόρου 1 
& Μεσογείων, Χολαργός, 210 
6545.000  Πίτσα με πεντα-
νόστιμο ζυμάρι από άλευρα 
κάνναβης. Δοκίμασε τη 
rocket και θα πάθεις, ζυμα-
ρικά και πολύ ωραία γλυκά. 
Delivery 13.00-12.00.  

ΝΤΕΡΛΙKATeΣeN
Τσακάλωφ 14, Κολωνάκι 
Από τη Θεσσαλονίκη, θέμα 
του τα σουβλάκια πάσης 
φύσεως. Καλή ποιότητα, 
βιολογικά προιόντα, πρω-
τότυπες ιδέες, χιούμορ στις 
ονομασίες. C

* ΟΞΟ ΝΟΥ   
Eμ. Μπενάκη 63, Εξάρχεια, 
210 3801.778 Ένας μοντέρ-
νος παρείστικος «καφενές» 
με χρωματιστό ντεκόρ που 
φτιάχνει τη διάθεση και  με 
καλή κρητική κουζίνα που 
φτιάχνει την όρεξη. Αλλα-
ντικά, τυριά και τσικουδιά 
απ’ το νησί! € Μ 

ΠΑΠΑΔAΚΗΣ 
Φωκυλίδου 15, Kολωνάκι, 
210 3608.621 Ψαρικά και 
λίγα κρεατικά, καλά υλικά. 
Σεφ η τηλεστάρ –Μαντόνα 
της γεύσης– Aργυρώ Mπαρ-
μπαρήγου. Κάνε κράτηση. 
Κυρ. κλειστά. €€Μ

PASΑJi 
City link, Στοά Σπυρομήλιου, 
210 3220.714  Μέσα στην 
κοσμοπολίτικη στοά, ανοι-
χτό από νωρίς το μεσημέρι, 
πιάτα ελληνικής δημιουργι-
κής κουζίνας. Πολύ κομψό 
meeting point της πόλης. 
Pres fix menu από € 15, 
Δευτ.-Παρ. happy hour 
17.00-21.00, ποτό € 6 και 
κοκτέιλ € 7. €€Μ

PASTeriA (lA)  
Κωνσταντινουπόλεως 68, 
Μπουρνάζι, 210 5775.133-
2/A. Παπανδρέου (The Mall 
4os όροφος), Μαρούσι, 210 
6198.230/ Koλωνάκι, 210 
3632.032/ Γλυφάδα, 210 
8945.085/ Kηφισιά, 210 
8085.607/ Ν. Σμύρνη, 210 
9319.146/Π. Φάληρο, 210 
9858.880/ Αμπελόκηποι, 210 
6401.480/ Αγ.Παρασκευή, 
210 6019.975/Αργυρούπο-
λυ,210 9945.772/ Χαλάνδρι, 
210 6854.210/ Ρέντη, 210 
4922.960/Κ. Πατήσια, 210 
2236.295/ Ν.Μάκρη, 22940 
91.330  Δώδεκα restaurants 
σε όλη την πόλη για να μη 
νιώσεις ποτέ την έλλειψη. 
Μπάρα για κρασί από την 
πλούσια κάβα του και ωραι-
ότατο ιταλικό μενού που 
επιμελείται ο Ιταλός σεφ 
ettore Botrini. € Μ Ξ 

* 50-50  
Πλουτάρχου & Καρνεά-
δου 25-29, Κολωνάκι, 210 
7294.290-1 Ένας μυστικός 
και «νησιώτικος» κήπος με 
πολλή ησυχία, στη καρδιά 
του Κολωνακίου (μέσα στο 
Εμπορικό Κέντρο Λαιμού).  
Νόστιμα ορεκτικά, γόνος 
καλαμαριού, γαυράκια και 
σαρδελίτσες,   μαγειρευτά 
ημέρας και κρεατικά σχά-
ρας. Παρασκευή live μουσι-
κές που μπορεί να φτάσουν 
και σε λουλουδοπόλεμο! 
Κυριακή κλειστά.. € Μ 
 
PiZZA HUT 
Κοραή 4 & Σταδίου, Κολο-
κοτρώνη 32,  Κεφαλάρι, Αγ. 
Παρασκευής & Στρ. Τόμπρα, 
Αγ. Παρασκευή, Κύπρου 
104, Μπουρνάζι, Πίνδου 
1, Ν. Φιλαδέλφεια, Λ. Αλε-
ξάνδρας 108, Νεάπολη,  Λ. 
Νίκης 79 (Λευκός Πύργος), 

Θεσσαλονίκη, 18118 Με 32 
καταστήματα σε όλη την 
Αθήνα για τους pizza lovers. 
Από τα καλύτερα delivery 
της πόλης. Ζήτα μαζί και την 
A.V.  € A.v.

ProSoPA        
Κωνσταντινουπόλεως 4 & 
Μεγ. Βασιλείου 52, Ρουφ, 
210 3413.433 Γνωστό και 
αγαπημένο στέκι για το 
(καλλιτεχνικό) κοινό, για τη 
νόστιμη κουζίνα, τις lounge 
μουσικές και φυσικά την 
«cult»  θέα στα τρένα. €€Ξ

* reD elePHANT
Λαρίσης 42, Αμπελόκηποι, 
210 6924.421 Ένα μικρό και 
συμπαθητικό ινδικό ταβερ-
νάκι που μόλις άνοιξε και 
ήδη είναι κάθε μέρα γεμάτο. 
Στα συν τα αυθεντικά και 
νοστιμότατα ινδικά πιάτα, 
οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές, 
το χαμόγελο του ιδιοκτήτη 
Ιμράν. € Μ  

rooSTer     
Πλ. Αγ. Ειρήνης 4, 210 
3224.410 Αll day bar και 
εστιατόριο, σ’ ένα από τα 
πιο  hot  meeting points της 
Αθήνας στην πλατεία Αγ. 
Ειρήνης.  

SAFKA  
Μεγ. Αλεξάνδρου 80-82, 
Κεραμεικός, 210 5243.340 
Αυθεντική σκανδιναβική 
gourmet κουζίνα, σε εντυ-
πωσιακό χώρο ανάλογης 
αισθητικής. Μους σολομού, 
ελάφι και τάρανδος, όλα τα 
κρασιά και οι σαμπάνιες και 
σε ποτήρι, μπαρ για τους 
καπνιστές αλλά και για ω-
ραία, δυνατά, σκανδιναβικά 
κοκτέιλ. Ανοιχτή και η αυλή. 
Κυρ.- Δευτ. κλειστά. €€ 

SCHWeiNCHeN DiCK    
Ιάκχου 9-11, Γκάζι, 693 
7983556 street food για να 
αρχίσεις ή να κλείσεις τη 
νυχτερινή σου διασκέδαση. 
Βιομηχανικό, βερολινέζικο 
design με μουσικές blues, 
jazz και rock . Απολαυστικά 
λουκάνικα Νυρεμβέργης, 
Βιέννης, Κρακοβίας, πα-
τατοσαλάτες Βαυαρίας 
και Βερολίνου, αυθεντικά 
βαυαρέζικα αλλαντικά και 
πολλές μπίρες. € Ξ

 SHAMoNe     
Κωνσταντινουπόλεως 46, 
Γκάζι  Το bar restaurant του 
Φώτη Σεργουλόπουλου με 
εντυπωσιακό χώρο, κουζίνα 
16 πιάτων σε οικονομικές 
τιμές (€ 6-14 το πιάτο), 
μεγάλη μπάρα για cocktails 
και burlesque happenings 
από ηθοποιούς, χορευτές 
και performers κάθε Παρα-
σκευή και Σάββατο.  €Ξ

ΣΠΟΝΔΗ 
Πύρρωνος 5, πλ. Bαρνάβα, 
Παγκράτι, 210 7564.021 
Bραβευμένο με αστέρι 
Michelin. Προσελκύει με-
γαλύτερης ηλικίας κόσμο, 
αληθινούς connaisseurs. 
Λίστα με 1.000 (!) ετικέτες 
κρασιού. € € €    

ST’ ASTrA blUe 
Athens Park Hotel, Λ. Αλε-
ξάνδρας 10, 210 8894.500  
Φαντασμαγορική θέα τη 

φωτισμένη πόλη, το 
τέλειο service, κουζίνα 
διεθνής και b.b.q. Ανοι-
χτά Τετ. - Σαββ. €€

* ΤAMAriND   
Κεραμεικού 51, Μετα-
ξουργείο, 210 5225.945 
Καλή ταϊλανδέζικη 
κουζίνα σε χώρο με 
ντεκόρ που σε ταξι-
δεύει Ασία. Βοηθάει και 
η μουσική υπόκρουση. 
Κυρ. μόνο μεσημέρι. €€ 

TGi FriDAy’S 
Κολοκοτρώνη 35, Κη-
φισιά, 210 623 3.947-8/ 
Υμηττού 110, Παγκράτι 
(Εμπ. Κέντρο Athens 
Millennium), 210 
7560.544-5/ Νεοφύτου 
Βάμβα 2, Κολωνάκι, 210 
722 7.721/ Λ. Κηφισίας 
& Αλεξάνδρας, Αμπελό-
κηποι, 210 6475.417-8/ 
Λαζαράκη 43, Γλυφά-
δα, 210 8982.608-9/ 
PierOne Μαρ. Φλοί-
σβου, Π. Φάληρο, 210 
9853.281/ Athens Metro 
Mall, Λ. Βουλιαγμένης 
276, Αγ. Δημήτριος, 210 
9717.223 Aπό burgers 
και μεξικάνικη tortilla 
μέχρι εισαγόμενες μπί-
ρες και κοκτέιλ τεκίλας. 
Το πιο συμπαθητικό 
και γελαστό σέρβις της 
Αθήνας και ντεκόρ με 
αμερικανιές που θες 
ώρες να το χαζεύεις. 
€Ξ Μ A.v.

WiNe PoiNT 
Αθ. Διάκου & Πορινού 
2 (μετρό «Ακρόπολη»), 
210 9227.050 Wine bar 
και κάβα αποκλειστικά 
με ελληνικά προϊόντα. 
Πολλές ετικέτες κρα-
σιού, μπίρας και μεγά-
λη ποικιλία σε τυριά 
και αλλαντικά σε έναν 
ωραίο, ζεστό χώρο. Με 
μουσικές βραδιές και 
πολλά events. €Μ Ξ 

ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ         
Κρησίλα 34, πλ. Βαρ-
νάβα, Παγκράτι, 210 
7525.777  www.oraia-
ellas.gr Παραδοσιακή 
αθηναϊκή μονοκατοικία 
με ελληνική κουζίνα. 
Πολλά μεζεδάκια, καλό 
κρασί και ρακή. Πέμ.-Σάβ. 
βράδυ και Κυριακή μεσημέ-
ρι ρεμπέτικα και λαϊκα χωρίς 
μικρόφωνο. Δευτ. κλειστά.

 
Βόρεια

Abovo  
Κολοκοτρώνη 37 (1oς όρ.), 
Κεφαλάρι, 210 8015.324-5 
Ωραίο μοντέρνο ντεκόρ, βε-
ράντα με θέα στο Κεφαλάρι. 
Ο τηλεοπτικός σεφ Μιχάλης 
Νούρνογλου δημιουργεί 
πιάτα που ισορροπούν ανά-
μεσα στο μοντέρνο και το 
κλασικό. Κλειστά Κυριακή 
βράδυ και Δευτέρα. €€

ArTiGiANo (l’) 
Ζωγράφου, 210 7486.888/ 
Αγ. Δημήτριος, 210 
9370.444/ Ακρόπολη, 210 
9233.303/ Αιγάλεω, 210 
5616.400/ Αγ. Παρασκευή, 
210 6086.000/ Αχαρναί, 
210 2477.770/ Βύρωνας, 

210 7655.519/ Γλυφάδα, 
210 9607.000/ Ζωγράφου, 
210 7486.800/ Καλλιθέα, 
210 9560.300/ Κυψέλη, 210 
8833.555/ Ν. Ν. Σμύρνη, 210 
9311.480/ Ν. Χαλκηδόνα, 
210 2510.593/ Ν. Ψυχικό, 
210 6775.400/ Νίκαια, 210 
4979.600/ Χαλκίδα, 22210 
60945/ Νόστιμη κουζίνα με 
ιταλική απόκλιση (τα μακα-
ρόνια τα βράζουν τη στιγμή 
της παραγγελίας), κρεατικά, 
μενού διαίτης και παιδικά. 
Και delivery. €   

beer ACADeMy     
Αγ. Ιωάννου 100, Αγ. Πα-
ρασκευή, 210 6007.913 Η 
«ακαδημία» της μπίρας. Για 
δυνατούς πότες με αδυνα-
μία στις μπίρες όλων των 
αποχρώσεων και βαθμίδων 
και με μεγάλη ποικιλία σε 
γερμανικές σπεσιαλιτέ. €  

DA viNCi
Αγ. Ιωάννου 23, Αγ. Παρα-

σκευή, 210 6000.102 Πολυ-
επίπεδος χώρος, ανοιχτός 
από το πρωί για καφέ ως το 
βράδυ για φαγητό και ποτό. 
Και  πολυτελής αίθουσα 
για ιδιαίτερο μενού και 
αίθουσα εκδηλώσεων και 
champagne hall για ποτό και 
finger food. Parking. Έως 
1.00. € €

* ΗΑ DoG 
Ελ. Βενιζέλου 72, Ν. Ερυ-
θραία, 210 6250.702/ A. 
παπανδρέου 22, χαλάνδρι, 
210 6853.040/ Γ. Κουσίδη 
20, Ζωγράφου, 210 7772.110 
hot dogs όπως Αμερική. 
Έντεκα διαφορετικά είδη σε 
λουκάνικα με έξι διαφορε-
τικές σάλτσες και chicken 
dog με λουκάνικο από κοτό-
πουλο. Ανοιχτό 11.00 - 4.00, 
Κυριακή από τις 18.00. 

oCToberFeST
Aγ. Iωάννου 82, Aγ. Παρα-
σκευή, 210 6082.999 Μπίρες 

απ’ όλο τον κόσμο, ξανθές, 
μαύρες, κόκκινες, ξηρές, 
μοναστηριακές, δυνατές, 
χωρίς αλκοόλ, ακόμα και με 
το μέτρο. Κρύα ορεκτικά, 
βαυαρικές σπεσιαλιτέ 
pretzel, χοιρινό κότσι, 
λουκάνικα. Και παραγγελίες 
πακέτο. € M A.v.

oSTeriA DA ClAUDio (l’) 
Kώστα Bάρναλη 26, Xα-
λάνδρι, 210 6834.228, 693 
9950130 Η κουζίνα του 
Ιταλού και ταμπεραμεντόζου 
σεφ claudio είναι αυθεντική 
και πεντανόστιμη.Μαγειρευ-
τά, εξαιρετικές λεπτές πίτσες 
και μακαρονάδες, ελληνικό 
και ιταλικό χύμα κρασί.€€ 

SiMPly bUrGerS
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛ. 18380/ ΝΕΟ: 
Λ. Κηφισίας 238, Εμπορικό 
Κέντρο Μελά /Λ. Γρηγορίου 
Λαμπράκη 238, Κορυδαλ-
λός/ Λ. Κηφισίας 228, Αβάνα, 
Χαλάνδρι(dine in)/ Λ. Πρω-
τόπαπα 43, Ηλιούπολη/ Π. 
Φάληρο, Λ. Αμφιθέας 183 
/Μαρούσι, Χατζηαντωνά 
3/ Βριλήσσια/ Ν. Σμύρνη/ 
Παγκράτι/ Άγ. Στέφανος/ 
Αγ. Παρασκευή/ Γλυφάδα / 
Ν. Ηράκλειο/ Αμπελόκηποι/ 
Σωτήρος Διός 48, Πασαλι-
μάνι/ Γαλάτσι/ Περιστέρι 
(Μπουρνάζι) Zουμερά μπι-
φτέκια, φρέσκες σαλάτες, 
κρέατα και πουλερικά σε 
ειδική χάρτινη συσκευασία 
που –πώς γίνεται δεν ξέ-
ρουμε– τα διατηρεί ζεστά 
και τραγανά. Και dine in και 
delivery στο σπίτι με δώρο 
brownies  

Νότια

bAlUX CAFÉ THe HoUSe 
ProJeCT   
Λ. Ποσειδώνος 58, Αστέρας 
Γλυφάδας, 210 8983.577  Ένα 
σπίτι πάνω στη θάλασσα. 
Διαφορετικά επίπεδα και 
είδη διασκέδασης. Καφέ, 
μοντέρνα multi culti κουζίνα 
και sushi και club. M €€

beerTUoSo
Λεωφόρος Ποσειδώνος 38, 
Άλιμος, 210 9836.550  
Beer-restaurant με περισσό-
τερες από 70 επιλεγμένες 
ετικέτες, από ελαφριές pills 
μέχρι τις δυνατές μοναστη-
ριακές και τις all time classic 
βαρελίσιες. Με μεσογειακές 
συνταγές και κλασικά πιάτα 
για την μπίρα, σε rock, 
pop, ethnic, jazz και blues 
ρυθμούς. 

iSlAND     
27o χλμ. Λ. Αθηνών – Σουνί-
ου, Βάρκιζα, 210 9653.563-4 
Κοσμοπολίτικα νησιώτικο 
σκηνικό, μοναδικό location 
μπροστά στη θάλασσα, 
μεσογειακή δημιουργική 
κουζίνα από το βραβευμένο 
σεφ Νίκο Σκλήρα και Αsian 
fusion πιάτα. Πρωτότυπα 
cocktails και μουσικές που 
σε ταξιδεύουν, πάντα! €€

MiMAyA     
Μάρκου Μπότσαρη 8, Γλυ-
φάδα, 210 8944.850 Μεσο-
γειακή κουζίνα με έμφαση 
στις πρώτες ύλες που κατά 
κύριο λόγο είναι ελληνικές. 
Παρ. και Σάβ. ανοιχτά και 

μεσημέρι, Κυριακή μόνο 
μεσημέρι, Δευτέρα κλει-
στά. €€€

riAlTo
Ηρώων Πολυτεχνείου 4, Ηλι-
ούπολη, 210 9958.764
Απολαυστικοί καφέδες και 
cocktails από εξειδικευμέ-
νους baristas και γαστρο-
νομικές απολαύσεις με 
έμφαση στα ζυμαρικά. 

viΝCeNZo 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυ-
φάδα, 210 8941.310 Πάθος 
για ναπολιτάνικη κουζίνα, 
γι’αυτό πάντα γεμάτο από 
πελατεία που φτάνει εδώ 
από όλη την Αθήνα. Πίτσα 
με τραγανή λεπτή ζύμη και 
πάστα σε άπειρες, νόστιμες 
παραλλαγές. Ζεστό και cosy 
περιβάλλον – κάτσε στο 
«αίθριο», μια πράσινη όαση 
μέσα στο χειμώνα. Τις Πέ-
μπτες πολύ καλή live jazz. 
€Ξ Κ Μ A.v.

ταβέρνες

ΕΛΑΙΑ 
Ερεχθέως 16 & Ερωτόκρι-
του, Πλάκα, 210 3249.512 
Θέα στον Λυκαβηττό και 
το λόφο του Φιλοπάππου. 
Καλομαγειρεμένο φαγητό, 
πολλοί μεζέδες και ζωντανή 
μουσική με τις Χριστίνα 
Αλεξάνδρου και Νίκη Καρα-
θάνου κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο. 

ΚΑΠΠΑΡΗ
Δωριέων 36, Άνω Πετρά-
λωνα, 210 3450.288 Σπιτάκι 
μικρό στα Πετράλωνα, με 
νόστιμο φαγάκι – έξτρα πό-
ντος στο κοκκινιστό. Όλες 
οι ηλικίες κόσμου και ωραία 
βαβούρα. 

ΠΑΛΗΑ ΑΘΗΝΑ
Εμπεδοκλέους 75 & Φιλολά-
ου, Παγκράτι, 210 7518.869, 
www.palia-athina.gr Γραφική 
μονοκατοικία του ’30, με αυ-
λή, με «πονηρά» μεζεδάκια, 
ρακή, κρασάκι και ατμό-
σφαιρα παλιάς αθηναϊκής 
γειτονιάς. Τις καθημερινές 
μη χάσετε τα live. Κυριακή 
κλειστά. 

PiΦiΦi 
Eμ. Mπενάκη 69A & Bαλτετσί-
ου, Eξάρχεια, 210 3300.237 
Σε στιλ μοντέρνας ταβέρ-
νας, με παραδοσιακές συ-
νταγές απ’ όλη την eλλάδα. 
Kυρ. 13.00-18.00. M  

PoZAΛiA 
Bαλτετσίου 58, Eξάρχεια,210 
3302.933 Γνωστό φοιτη-
τοστέκι, φημίζεται για την 
ελληνική του κουζίνα και για 
τον καταπράσινο στεγασμέ-
νο του κήπο. Aτού ότι μένει 
ανοιχτά ως αργά... και τις 
καθημερινές. M Ξ

ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ  
Πολέμωνος 4, πλ. Προσκό-
πων, 210 7236.903 Παλιά, 
all time classic ταβέρνα απ’ 
όπου έχει περάσει σχεδόν 
όλη η πόλη. Σπιτική ελληνι-
κή κουζίνα, νόστιμες πίτες 
απ’ την κυρία Παναγιώτα και 
τέλεια ψημένα παϊδάκια. Και 
σε πακέτο. Κυριακή βράδυ 
κλειστά. € Μ

✢  ΤΣΕΚΑΡΕ ΤΟ! ✢
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΥ 
Νέα για τους αμετα-
νόητους γλυκατζή-
δες: τα Μπισκότα 
Παπαδοπούλου 
δημιούργησαν και παρουσιάζουν τα νέα μεγάλα cookies Choco Shock, σε δύο ιδιαίτερες γεύσεις. Με λαχταριστά κομμάτια σοκολάτας και με κομ-μάτια σοκολάτας και καραμελωμένα φουντούκια. Σοκολάτα και μπισκότο σε ένα, ό,τι καλύτερο. 

ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 
Σε νέες, ανανεωμένες συσκευα-σίες, που βρίσκονται ήδη στα ρά-φια των καταστημάτων, θα βρεις τον αγαπημένο, ελληνικό καφέ Λουμίδη Παπαγάλο. Εκσυγχρο-νισμένος σε εμφάνιση, αλλά με αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά που τον κάνουν να ξεχωρίζει από το 1919, τη γεύ-ση και το μοναδικό άρωμά του. 

ΟΥΖΟ ΜΙΝΙ 
Σ ε  τ έ σ σ ε ρ ι ς  ν έ -
ε ς ,  σ υ λ λ ε κ τ ι κ έ ς 
συσκευασίες,  με 
ε ι κ ό ν ε ς  γ ε μ ά τ ε ς 
χρώματα και pop 
αναφορές, και με 
το γνωστό κορίτσι 
να πρωταγωνιστεί, 
κυκλοφορεί το Ούζο ΜΙΝΙ Μυτιλήνης. Πάντα μα-λακό και γλυκόπιοτο, χάρη στον γλυκάνισο και τα άλλα αρωματικά φυτά της Λέσβου και τις παραδο-σιακές διαδικασίες απόσταξης. 

ANGOSTURA 
Είναι η πρώτη φορά στα 200 χρόνια που το μπουκαλάκι των Angostura® aromatic bitters αλλάζει εμφάνιση, προσωρινά, κι αυτό για να γιορτάσει τα 60 χρόνια της βασίλισσας Ελισάβετ στο θρόνο της Αγγλίας. Για την Ελλάδα εξασφαλίστηκαν 24 φιά-λες, οι οποίες θα στολίσουν κάποιες από τις καλύ-τερες μπάρες της χώρας.
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Musicvoice
συναυλίες / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις / δίσκοι

              * Αδιάφορος

        ** Μέτριος

     *** Καλός

  **** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός

Του Μάκη Μηλάτου

Πρώτη επαφή με τον 
JEREMIAH JOE

Π
ρ ο σπ α θ ώ να 
το κάνω, όπως 
έ νας τρ ομ πε-
τ ί σ τ α ς π α ί ζ ε ι 
έ να σ όλο… Ο 
J eremiah J o e 
περιγράφει τη 
μουσική του με 
μια εικόνα που 

μπορεί να είναι ο Miles Davis. Λογικό, αν σκε-
φτείς πως ο πατέρας του Robert Irving έπαιζε 
πλήκτρα στην μπάντα του θρυλικού τρομπε-
τίστα από τις αρχές της δεκαετίας του ’80. 
Καθώς η μητέρα του Jeremiah Joe τρα-
γουδούσε τα gospel, μεγάλωσε σε ένα 
σπίτι με την ιστορία της μαύρης μουσικής 
να ποτίζει τους τοίχους, jazz συνθεσάιζερ 
και Θεός σε ένα αλλόκοτο χαρμάνι, με τον 
ίδιο να στρέφεται προς το glam rock και να 
σπουδάζει σε καλλιτεχνικό σχολείο και κο-
λέγιο κυρίως visual arts. Γι’ αυτό και η μου-
σική του –ένα καλειδοσκοπικό τριπ γεμάτο 
κουνημένες εικόνες– συνοδεύεται πάντα 
από φιλμ που δημιουργεί ο ίδιος. 
Όταν πρωτάκουσε τους Wu-Tang Clan και 
τους Soul of Mischief ο κόσμος γύρισε α-
νάποδα και το νεαρό αγόρι ανακάλυψε τον 
κόσμο που η μουσική είναι μία, από hip-hop 
μέχρι glam κι από jazz μέχρι gospel. Δημι-
ούργησε τους Young Black Preachers, αλ-
λά στο δωμάτιό του, όταν τελείωνε από το 
café στο οποίο δούλευε σερβιτόρος, συ-
ναρμολογούσε τα δικά του project μ’  ένα 
μικρό synth, ένα αρχαίο μαγνητόφωνο, 
μια δανεική κιθάρα και μια τρομπέτα που 
έπρεπε να την «πασπατεύει» για να παίξει. 
Κάποιες απ’ αυτές τις καλειδοσκοπικές η-
χογραφήσεις έφτασαν στ’ αυτιά του Flying 
Lotus που αμέσως υπέγραψε μαζί του για 
την Brainfeeder, μια ετικέτα με εντελώς δι-
αφορετικό μουσικό προσανατολισμό, όταν 
όμως ανακαλύψεις ένα σπουδαίο δημιουρ-
γό τι νόημα έχουν οι ετικέτες.
Έχουν προηγηθεί ένα EP με τους Young 
Black Preachers κι ένας προσωπικός δίσκος 
που διανεμήθηκε ελεύθερα από το ίντερνετ. 
Τώρα είναι έτοιμος ο πρώτος του δίσκος, 
ένα πολύχρωμο παζλ από ετερόκλητα στοι-
χεία που συναρμολογούνται εμπνευσμένα 
σε ένα συνεκτικό σύνολο. Το «Raw Money 
Raps», που θα κυκλοφορήσει σ’ ένα μήνα, 
έχω την τύχη να το ακούω διαρκώς αυτές 
τις μέρες. Tσακισμένα beat, αλλοιωμένες 
φωνές, εύστοχο και ευφυές mc, pop και jazz 
υλικά, ένα χαλασμένο καλειδοσκόπιο, ένα 
κουνημένο φιλμ και το πνεύμα του Tricky και 
του Gonjasufi να ευλογούν. H νέα pop φαίνε-
ται να ακολουθεί το πνεύμα της εποχής για 
την ανακύκλωση και τη δεύτερη χρήση των 
υλικών. Ευφυείς νέοι μουσικοί παίρνουν τα 
ξέφτια της pop κουλτούρας που έκαναν τον 
κύκλο τους και αφού τα επεξεργαστούν και 
τα ανακατασκευάσουν, δημιουργούν κάτι 
νέο, συχνά υπέροχο. 

VARIOusARtIsts
Του ΓιώρΓου ΔηΜητράκοπουλου

ΤΟ sOuNDtRACK tHΣ ΠΟΛΗΣ

citybeat
Του πάνάΓιώτη ΜΕνΕΓου

     ➜ makismilatos@gmail.com

Στο site της Α.V 
η συνέντευξη του 
κιθαρίστα και ιδρυ-
τικού μέλους των Pennywise Fletcher 
Dragge. Από το Μπέβερλι Χιλς, μιλάει για 
τη ζωή μετά την αποχώρηση του τραγου-
διστή τους Jim Lindberg (που δεν είχε δι-
άθεση να θυσιάσει την οικογενειακή του 
ζωή για περιοδείες), για την ενέργεια του 
νέου τους τραγουδιστή Zoli Teglas, ενώ 
έχει μια καλή κουβέντα για τραπεζίτες 
και πολιτικούς: Fuck the Bankers. 
• Fuzz, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος. 
(21.30/€ 25). Προπώληση: Public, Ticket 
House, Ticketpro Rhythm Records. Στις 
19/6.

Φ ίλη της Laurel Halo και της 
Nite Jewel από την πειραμα-
τική σκηνή του Λος Άντζελες. 
Πιάνο στα οκτώ, κ λασική 
παιδεία, καλών τεχνών, πει-

ραματισμοί, αφαίρεση, Ιππόλυτος, ambient, avant 
garde, Laurie Anderson, Kate Bush, έκσταση και Αλέν 
Ρενέ. Συνδυασμός pop και high culture σε ένα. Λίγες 
μέρες πριν την άφιξή της στην Αθήνα στο πλαίσιο 
της περιοδείας της για το άλμπουμ «Εkstasis», μιλάει 
για τους μουσικούς της φίλους.

Τι σου αρέσει και τι βαριέσαι στις περιοδείες; 
Περνάω πολύ καλά, είναι τόσο διαφορετικό από τη 
μονοτονία της προηγούμενής μου καθημερινότη-
τας. Ήταν ωραία η συναυλία με τους Peaking Lights. 
Moυ αρέσουν οι νέες γεύσεις. Και δεν βαριέμαι τίπο-
τε. Ίσως τα ξενοδοχεία λίγο.
Ποιοι είναι οι μουσικοί σου φίλοι; Μμμμμμ, Jason 

Grier, Linda Perhacs, Mark So, NIte Jewel, Laurel Halo, 
Laura Steenberge, Catherine Lamb, Michael Pisaro, 
Matthewdavid. Σίγουρα κάποιους ξεχνάω. 
Στα τραγούδια σου υπάρχουν αναφορές από τον 
Ευριπίδη ως τη Βιρτζίνια Γουλφ. Τι σχηματοποιεί 
το μουσικό σου κόσμο; Κάθε τραγούδι είναι διαφο-
ρετικό, έχει το δικό του κόσμο και κάθε φορά μπορεί 
να βρω ένα ποίημα που του ταιριάζει. Πολλές φορές 
μπορεί να εμπνευστώ από μια ταινία, όπως συνέβη 
με το «Marienbad».
Μελλοντικές συνεργασίες; Πιθανές, αλλά αυτή τη 
στιγμή εστιάζω στο δικό μου υλικό.
Τι ακολουθεί μετά την περιοδεία; Hχογραφήσεις.
Τι περιμένεις να δεις στην Αθήνα; Δεν έχω ιδέα. 
Δείξτε μου!
Info Koo-Koo, Ιάκχου 17, Γκάζι, 210 3450.930. Έναρξη 
21.00. Είσοδος € 15. Προπώληση: Τicket House, Public, 
Ticket Arena. Στις 20/6.

Ο
ι εκλογές παγώνουν εντελώς 
τα πράγματα αυτή την εβδο-
μάδα. Δεν έχει ούτε μετακλή-
σεις, ούτε φοβερά και τρομερά 
events. Απλά να σημειώσουμε 
τρία καλά ραντεβού για την α-

τζέντα του Ιουνίου: α) την επόμενη Πέμπτη 21/6, 
έρχονται στο Mamaca’s οι Soul Clap, βασιλιά-
δες του house ήχου των τελευταίων 2-3 χρό-
νων β) στις 23/6 παρουσιάζεται στο 6 D.O.G.S. 
η ελληνική έκδοση της αυτοβιογραφίας του Κιθ 
Ρίτσαρντς «Life» (εκδόσεις Το Ροδακιό) με 10 ελ-
ληνικές μπάντες να διασκευάζουν κομμάτια από 
Rolling Stones και γ) 30/6 στο Mamaca’s ο μεγά-
λος Ricardo Villalobos κάνει το καθιερωμένο 
του πέρασμα από την Αθήνα  ***  Έως τότε στο 6 
D.O.G.S έχει την Παρ. ζέσταμα για το Up Festival 
(27-29/7, Κουφονήσια) με τους πολύ καλούς Sad 

Disco και τους A Thousand Beautiful 
Women, αλλά και dj sets από Fresh ’N’ 
Yellow & Mitrelino (free) *** Στο Floral 
την Παρ. Sugahspank & Mc Yinka με 
Alex Retsis, μόλις τελειώσουν οι προ-
βολές του Euro  ***  Το οποίο by the way 
είναι πάντα απολαυστικό στη σκοτεινή 
αίθουσα του Nixon στον Κεραμεικό ***  
Παρουσίαση του καινούργιου βιβλίου 
του Λουκά Μέξη «Shoot Me» στο Floral 
την επόμενη Τετ. 20/6 με live από Zebra 
Tracks (free) *** Ψαγμένο sci-fi στο 
Silent Movies αυτής της Πέμπτης στην 
ταράτσα του Bios με το «Altred States» 
κι έναν πολύ πολύ νέο Ουίλιαμ Χαρτ 
(free) *** Τέλος, ρώτα-μάθε σε ποια 
παραλία θα γίνει το secret «Rotation» 
Σάββατο βράδυ με line-up από 15 DJs 
κι άφθονο παραθαλάσσιο κέφι. Παί-
ζουν Black Athena, Mr. Statik, Bomba 
Energia Soundsystem κ.ά. Το πάρτι 
ξεκινά από το απόγευμα στο 48x17 στο 
Κουκάκι, που γίνεται ο τερματισμός του 
fixed gear μαραθωνίου της Αθήνας… ● 

➜ p_menegos@yahoo.com

ΚΛΕΙΣΤΟΝ 
ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

JULIA HOLTER 
Μια νύχτα Εκστάτικ

ΞΕΧΝΑ 
ΤΟΥΣ ORBITAL

περίπατο πάει τελικά η 
εμφάνιση των Orbital, που αναβάλλεται «με δεδομένο τις αβέβαιες και δύσκολες 

μέρες που περνά 
η χώρα μας».
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 διασκέδαση οδηγος

Cafes/Bars/
Snacks

ΑΓΚΥΡΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ     
Σόλωνος 124, Αθήνα, 210 
3837.540, 210 3837.667, 
www.agyra.gr Βιβλιοπωλείο-
πολυχώρος ανοιχτό από τις 
9.00 το πρωί έως το βράδυ, 
που αγαπάει την τέχνη, φιλο-
ξενεί εκθέσεις, διοργανώνει 
events, παρουσιάσεις και 
διαθέτει και cocktail bar.  

ΑΜΠΑΡΙΖΑ    
Λέκκα 14, Σύνταγμα, 210 
3257.644  Το τελευταίο στέ-
κι του εμπορικού τριγώνου 
από τον Αντώνη Φερράρα. 
Μοναστηριακοί πάγκοι, 
ιδανικοί για τετ α τετ ή 
μιντιακές συσκέψεις, τρα-
πεζάκια στη στοά, ανοιχτά 
από το πρωί σε συνδεση 
με τα γύρω μπαράκια τις 
νύχτες. Καλά σερβιρισμένα 
ποτά και μεγαλος κατάλο-
γος cocktails. 

BOOKSTORE CAFE 
ΣYΛΛABH
Tιμοθέου 3, Παγκράτι (πε-
ζόδρομος κάθετος Yμηττού 
80) Kαφέ-βιβλιοπωλείο που 
έχει γίνει ήδη στέκι. Cosy 
χώρος, καφεδάκι, γλυκά, 
ποτά, κρασί, ελαφρύ φαγη-
τό και άφθονα βιβλία. Διορ-
γανώνονται και εκδηλώσεις 
σε σχέση με το βιβλίο. 

BRAF     
Αλέξη Παυλή 37Ε-Δ, Πα-
νόρμου, Αμπελόκηποι, 
210 6985.120 Νέος all day 
χώρος με χαλαρή διάθεση 
για καφέ, ποτό, παγωτά, 
γλυκά και δροσερή ταράτσα 
για τις ζεστές καλοκαιρινές 
βραδιές, παρέα με jazz, 
funk, soul και rock, ελληνική 
και ξένη. 

BRONCO  
Διομ. Κυριακού 17, Κηφισιά, 

210  Ζεστός, ξύλινος χώρος 
με μεγάλη ποικιλία σε μπί-
ρες, cocktails και ποτά, και 
κονσόλα που παίζει πάντα 
καλή rock μουσική. 

CiRCuS 
Nαυαρίνου 11, Aθήνα, 
210 3615.255 Ίσως η πιο 
ιδαίτερη διακόσμηση σε 
αθηναϊκό καφέ-μπαρ, από 
τα μυστικά της μεγάλης 
του επιτυχίας πάνω στην 
«πράσινη γραμμή» Εξαρ-
χείων - Κολωνακίου. Από  
νωρίς το πρωί με καφέ, 
φαγητό το βράδυ. Σπέσιαλ 
σαλάτες, ζυμαρικά, ακόμα 
και hot dog σε μενού που 
πρόσφατα ανανεώθηκε. 
Freestyle μουσικές και 
κομψό πατάρι για ήρεμες 
συζητήσεις. 

DEL SOL CAFE
Bουτάδων 44, Γκάζι, 210 
3418169  Δίπλα στη νέα 
στάση του μετρό «Kερα-
μεικός», με  θέα στην Aκρό-
πολη. Kαφές, ελαφριά 
γεύματα, snacks, waffles, 
αλλά και ωραία εξωτικά 
βραδινά cocktails. 

DOLCE CAFE     
Γρ. Αυξεντίου 58-60, Ιλί-
σια, 210 7487.683 Για 13 
χρόνια ο παράδεισος για 
τις παρέες που τρελαί-
νονται με τα επιτραπέζια 
παιχνίδια. Το βράδυ 
ποτά και ροκ μουσικές. 
O dj Δημήτρης Παπα-
σπυρόπουλος κάνει την 
εμφάνισή του μια φορά 
το μήνα. 

EN ΔEΛΦOiΣ 
Δελφών 5, Kολωνάκι, 
210 3608.269 Στην 
είσοδο του πεζόδρομου-
συνόρου που σε καλω-
σορίζει στο Kολωνάκι, 
με 30 something θαμώ-
νες. Όποιος βγαίνει στο 
Κολωνάκι περνάει από 
δω. A.V.

* FACCE STRANE  
Λ. Αλεξάνδρου 5-7 (περιοχή 
Χίλτον), 210 7254.500 Ιταλι-
κό καφέ ανοιχτό κάθε μέρα 
από το πρωί στις 9.30 μέχρι 
τη 1.00 το βράδυ για καφέ 

και φαγητό. 

FLOCAFE LOuNGE BAR & 
RESTAuRANTS      
Λ. Συγγρού 141, Ν. Σμύρνη, 
στο ύψος Άγ. Σώστη,
 210 9343.003/ Σόλωνος 10, 
Κολωνάκι, 210 3390.756/ 
The Mall Athens, Nερα-

τζιώτισσα, Μαρούσι, 210 
6107.350/ Ποσειδώνος 
και Χαράς, Νέα Μάκρη, 
22940 91164/ Παλαιά Λ. 
Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτί-
νη, Δέλτα Φαλήρου, εμπ. 
κέντρο South Polis, 210 
9411.069/ Λαζαράκη 26, 
Γλυφάδα, 210 9680.177, 
Λ. Κηφισίας 15, Nέα 
Φιλοθέη, 210 6839.222/ 
πάροδος Λ. Δημοκρατίας 
Πύργος Βασιλίσσης, 
Ίλιον (Escape Center), 210 
2323.510 /25ης Μαρτίου 
11, κεντρική πλ. Ν. Σμύρ-
νης, 210 9350.320/Λ. Αυ-
λακίου 86, Αυλάκι, Πόρτο 
Ράφτη, 22990 71330 Τα 
γνωστά cafés σε lounge 
στιλ, για όλες τις ώρες της 
ημέρας, κουζίνα με ελλη-
νικές και διεθνείς επιρρο-
ές, ποικιλία ροφημάτων 
και γλυκών αλλά και απο-
λαυστικά cocktails. 

FLORAL BOOKS + 
COFFEE 
Θεμιστοκλέους 80, πλ. 
Εξαρχείων, 210 5226.609 
Το ιστορικό στέκι της πλα-
τείας Εξαρχείων άνοιξε 
ξανά τις πόρτες του στην 
μπλε πολυκατοικία. Για 
καφέ, ποτό, διάβασμα 
στο νέο χώρο του βιβλι-
οπωλείου και με πολλές 
εκδηλώσεις.  Θα δεις 
συγγραφείς να βάζουν 
μουσική ή να φτιάχνουν 
ποτά, «διαφορετικές» 
συνεντεύξεις Τύπου και 
μαχητικές συζητήσειςστο 
πνεύμα της πλατείας. Πολύ 
καλό βιβλιοπωλείο (και με 
ξένο τύπο) στο βάθος.

GiNGER ALE

Μη χάσεις 
�Τη Sugashpank  και 
τον Mc Yinka  να επι-
λ έ γ ο υ ν  π ρ ο σ ω π ι κ έ ς 
αλλά και διασκευασμέ-
νες επιτυχίες, από το 
χώρο του hiphop, της 
soul, των breaks και της 
reggae, και τον Αλέξη Ρέ-
τση να τους πλαισιώνει 
στα laptop beats. Στις 
15/6, στο Floral Books 
& Coffee, Θεμιστοκλέ-
ους 80, Εξάρχεια, www.
floralcafe.gr. Είσοδος 
€4. 
� Τη μ ουσικ ή π αρ ά -
σταση «Μερικοί το προ-
τιμούν Shamone», με 
πρόζα και αγαπημένα 
τραγούδια, με τους Β. 
Ανδρίτσου, Σ. Βογιατζά-
κη, Γ. Αλουπογιάννη και 
Β. Ασημάκη, σε κείμενα 
και χορογραφία του Π. 
Καναράκη. Κάθε Τετάρ-
τη στο Shamone, Κων-
σταντινουπόλεως 46, 
Γκάζι, 210 3450.144. 
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σκηνές-live
μουσικές

LYNYRD SKYNYRD

Η ard rock ιστορία μέσα από τα τραγούδια «Sweet Home 
Alabama», «Gimme Three Steps», «What’s Your Name», 
«Freebird και Simple Man». Τέσσερις δεκαετίες αργότερα η με-

γάλη οικογένεια των Skynyrd παίζει όλα τα old classics με αρκετά από 
τα τραγούδια του «God and Guns» και του επερχόμενου νέου άλμπουμ 
τους. Από την αρχική σύνθεση έχει μείνει πλέον μόνο ο κιθαρίστας Gary 
Rossington με τραγουδιστή τον Johnny Van Zant, μικρότερο αδερφό 
του Ronnie, που μαζί με δύο από τα ιδρυτικά μέλη των Skynyrd έχασαν 
τη ζωή τους σε αεροπορικό ατύχημα το 1977.

ΓΗΠΕΔΟ BASEBALL Eλληνικό. Eίσοδος € 40. Προπώληση: Metropolis, Public, 
Tickethouse, Ticketservices και www.livetickets.gr. Στις 18/6.

Του ΓιώΡΓου ΔηΜηΤΡΑΚοΠουλου

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΝ
Δαμάρεως 78, Παγκράτι, 
210 7560.102
15/6: Τhe Boggie Sinners.

AN CLuB
Σολωμού 13-15, 210 
3305.056
15/6: Mentally Defiled - 
Demolition Train - Endless 
Recovery - Over-Thorw. 
16/6: Total Chaos & 
guests. 17/6: Grassroll - 
Mortal Torment - Revenge 
of the Giant Face - Head 
Cleaner.

AYΛΑΙΑ
Aγ. Όρους 15, Βοτανικός, 
210 3474.074
15/6: Human Touch. 20-
23/6: Active Member. 

ΒΙΟS
Πειραιώς 84, 210 3425.335
Terrace. 14/6: ΝΟ! Silent 
Movies: «Αltered States» 
(1980) του Ken Russell.

BLACK DuCK 
Χρήστου λαδά 9Α,  
210 3234.760
14/6: Βαγγέλης Μαρκα-
ντώνης.

ΕΝΤERTAiNMENT STAGE
Iερά οδός 7-13,  
210 3411.000
20/6: Megadeth - 
Kvelertak.

ENZΖO DE CuBA
Αγ. Παρασκευής 70-72,  
Περιστέρι, 210 5782.610
Πέμ. Νoche Latino με 
την Mariela Nelson. Παρ. 
Pedro Santana - Rossana 
Mailan. Σάβ.&Κυρ. 
Pedro Santana. Δευτ. 
Βrasilian Nights. Tρ. Salsa 
Romantica. Tετ. 1+1 Drink 
Night.  
Club: Δευτ. Live ελληνική 
μουσική. Tρ. Αφιέρωμα 
στον Νότη. Tετ. Sweet 
Greekζ. Πέμ. 3 La Luna + 
2Xo!revoun με Κρατερό 
Κατσούλη και Γεράσιμο 
Γεννατά. Παρ. Come and 
get it. Summer Edition. 
Κυρ. Βασίλης Δήμας. 
Upstairs: Σάβ. Live ελληνι-
κή μουσική.

FLORAL
Θεμιστοκλέους 80, Εξάρ-
χεια, 210 3800.071
14/6: Me Weathers. 15/6: 
Sugahspank & MC Yinka - 
Alex Retsis.

FuZZ
Πειραιώς 209 & Πατρ. 

ιωακείμ 1, Tαύρος,  
210 3450.817

15-16/6: Blind 
Guardian. 

19/6: Pennywise.

iANOS
Σταδίου 24, Σύνταγμα,  
210 3217.917
14/6: Δραματική Σχολή 
Δήλος «Ελαφρά VS Ρε-
μπέτικα».

ΚΝοΤ
Mιχαλακοπούλου 206 & 
Πύρρου, Αμπελόκηποι
14/6: John Cage’s 33 1/3.

KOO KOO
Iάκχου 17, Γκάζι,  
210 3450.930
20/6: Julia Holter.

LAZY
λ.  Πεντέλης 1, Βριλήσσια, 
210 6895.535
14/6: Picos Apicos & the 
Pina Coladas. 15/6: Joker. 
16/6: 12 χρόνια Ρίσκο με 
special guests. 19/6: Jam 
Night. 20/6: Fuzzy Jam.

ΝΟ CENTRAL
Πρωτογένους 8, 3ος όρο-
φος, Ψυρρή, 210 5069.129
15/6: Hell Shovel - 
Bazooka - Voyager 8.

ΡΑΚΟΜΕΛΟ
Διστόμου 9Α, ηλιούπολη, 
210 9702.025
Πέμ. DJ Paceko. Παρ. 
Antonis Mavrogiannis. 
Σάβ. Petros Ηalas.

SiX D.O.G.S
Αβραμιώτου 6-8, Μονα-
στηράκι, 210 3210.510
14/6: The Boy. 15/5: 
Sad Disco - A Thousand 
Beautiful Women (Up 
Festival). 16/6: Μikael 
Delta. 18/6: Vancouver - 
Social End Products. 19/6: 
Koi. 20/6: Dustbowl, Noise 
Figures κ.ά.

SOCiALiSTA
Tριπτοπολέμου 33, Γκάζι, 
210 3474.733
Τετ. 15 50 & Σωτήρης 
Καλυβάτσης. 19/6: 
Otherview.

TiKi
Φαλήρου 15 (μετρό Ακρό-
πολη), 210 9236.908
14/6: Messer Chups. 20/6: 
Αλεξάνδρα Κλάδη.

ΠΙΣΤΕΣ

AΣΤΕΡΙΑ
Γρηγορίου λαμπράκη 2, 
Γλυφάδα, 210 8944.558
Πάρ. & Σάβ. Στέλιος 
Ρόκκος - Δήμος Αναστα-
σιάδης.

ΘΕΑ
λ. Ποσειδώνος 3, Καλαμά-

κι, 210 9813.950
Πάρ. & Σάβ. Πέγκυ Ζήνα - 
Πάολα - Λούκας Γιώρκας.

POSiDONiO
λ. Ποσειδώνος 18, Ελληνι-
κό, 210 8949.800
Πέμ.-Σάβ. Πάνος Κιάμος.

ΤΗΑLASSA PEOPLE’S 
STAGE
λ. Ποσειδώνος 58, Γλυφά-
δα, 210 8982.979
Πέμ.-Σάβ. Σάκης Ρουβάς - 
Αντύπας.

AΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ

BEAKEiO
λόφος Προφήτη ηλία, Κα-
στέλα, 210 4194.520
20/6: Aδελφοί Κατσιμίχα.

ΚΈΝΤΡΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΉΣ 
ΜΟΥΣΙΚΉΣ
Προπυλαίων 31, Ακρόπο-
λη, 210 9227.687
21/6: Mαρίζα Κωχ - Μάρω 
Κουρή σε μια βραδιά αφιε-
ρωμένη στις Γυναίκες του 
Κόσμου.

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
Πειραιώς 100, Γκάζι,  
210 3461.589
19/6: Συναυλία της Μονά-
δας Απεξάρτησης 18 Άνω 
με Domenica, Ρους, Gad, 
Transistor, Dilemma, Υπό-
γεια Ρεύματα. 20/6: Nίκος 
Πορτοκάλογλου.

ΤΡΙΑΝΟΝ
Κοδριγκτώνος 21, Βικτώ-
ρια, 210 8215.469
Πέμ.-Σάβ. ο Γνωστός μας 
άγνωστος κύριος Γκάτσος 
της Μάνιας Παπαδημη-
τρίου.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Πλατεία Καρύτση 8,  
210 3221.917
16/6: η όπερα «Mάρκος 
Μπότσαρης» του Παύλου 
Καρέρ με τη συμμετοχή 
Ελλήνων σολίστ με διε-
θνείς διακρίσεις και τη 
σύμπραξη της Χορωδίας 
του Δήμου Αθηναίων.  

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Διονυσίου Αεροπαγίτου, 
Ακρόπολη, 210 3241.807
14/6: «Ο Τροβαδούρος» 
από την Εθνική λυρική 
Σκηνή. 15/6: Kρατική 
ορχήστρα Θεσσαλονίκης 
σε έργα Ραβέλ, Χατζή 
και Πουλένκ σε μουσική 
διεύθυνση Αλέξανδρου 
Μυράτ.

Θεμιστοκλέους 74, πλατεία 
Εξαρχείων, 210 3301.246 
Το vintage σαλονάκι της 
πλατείας Εξαρχείων ανοίγει 
τις πόρτες του από το πρωί. 
ανεβάζει κόσμο και στον ό-
ροφο, βάζει freestyle μουσι-
κές. Ψάξε τον dj Dennis για 
ιστορίες από τα Οινόφυτα... 

iNOTEKA 
Πλ. Aβησσυνίας 3, Mονα-
στηράκι, 210 3246.446 Mέσα 
στα παλιατζίδικα της Aβησ-
συνίας, ιστορικό bar που 
υπηρετεί την καλή  προ-
χωρημένη electronica εδώ 
και πάνω από μια δεκαετία. 
Οι περισσότεροι dance DJs 
της Αθήνας έχουν παίξει πιο 
χαλαρά εδώ...

iT FRESH FOOD 
Πανεπιστημίου 39, πλ. 
Κοραή, 210 3313.872 Στέκι 
για γρήγορο διάλειμμα από 
το γραφείο, εκεί που χτυ-
πάει η καρδιά της Αθήνας. 
Καφέδες, φρέσκοι χυμοί, 
νόστιμα snacks και δροσερές 
σαλάτες, όλα φτιαγμένα με 
ποιοτικά υλικά. 

* ΚΥΨΕΛΗ   
25ης Μαρτίου 15, Ν. Σμύρνη, 
210 9312.116 Tο νέο μαγαζί 
του Άρη Κάρεϊ –ο άνθρωπος 
πίσω απ’ τα Simply Burgers– 
με κόνσεπτ εντελώς 
ελληνικό για σπιτικούς λου-
κουμάδες, γιαούρτι (και σε 
παγωτό) με 30 γαρνιτούρες, 
χειροποίητες λεμονάδες, 
τσάι με μείγμα βοτάνων, 
καφέδες και φρεσκότατα 
σαντουιτσάκια. Ανοιχτά κά-
θε μέρα 8.00 - 24.00. 

MΑΓΚΑΖΕ 
Aιόλου 33, πλ. Aγίας Eιρήνης, 
210 3243.740 Από τα success 
stories των τελευταίων 
χρόνων. Trademark ο τοίχος 
- χάρτης της Αθήνας, η μπα-
νιέρα στην τουαλέτα, wi-fi 
spot, πάντα προοδευτικό 
και πάντα γεμάτο με τραπε-
ζάκια έξω στον πεζόδρομο 
της Αιόλου. A.V.
 
MΠAΛKONATO KAΦENEiO 
Γ. Παπανδρέου 58, Zωγρά-
φου, 210 7489.321 Kαφές, 
επιτραπέζια παιχνίδια και 
τάβλι το πρωί. Pακή, ρακό-
μελα και νόστιμοι μεζέδες 
για συνέχεια. 

PANGO’S
Zωοδόχου Πηγής 5, Αθήνα, 
210 3834.753 Bistrot – 
delicatessen για ένα νόστιμο 
lunch break με sandwich, 
δροσερές σαλάτες, πίτσες, 
σούπες λαχανικών και γλυ-
κά. Για τις γιορτές ετοίμασε 
χριστουγεννιάτικες λιχου-
διές, όπως πανετόνε, μελο-
μακάρονα και κουραμπιέ-
δες. Delivery: 8.00-20.00. 

PLAYCE   
Λ. Στρ. Παπάγου 128, Ζωγρά-
φου/ Ν. Γεννηματά & Β. Λο-
γοθετίδη 14, Πανόρμου, 210 
7755.060/  www.playce.gr 
Διαθέτει πάνω από 300 
τίτλους επιτραπέζιων παι-
χνιδιών απ’ όλο τον κόσμο, 
60 γεύσεις τσαγιού, 32 
καφέ, σνακς και παγωτά για 
να πίνεις και να τρως όσες 
ώρες κι αν κρατήσει το παι-
χνίδι σου.  

PLAYHOuSE
Bαλτετσίου 49, Eξάρχεια/ Π. 
Π. Γερμανού 18, Θεσσαλονί-
κη, 2310 261.086 Ξυπνάει το 
παιδί μέσα σου! Aσυνήθιστα 
επιτραπέζια, δυνατή μου-
σική και καφές ή ποτό σε 
περιβάλλον παρέας.  

SMALL    
Αριστοτέλους 10, Πειραιάς, 
210 4297.236 All day café 
bar και σημείο συνάντησης 
των εργαζόμενων της πε-
ριοχής, που το προτιμούν 
για το lunch break τους και 
τη χαλαρή ατμόσφαιρα του 
χώρου. Κάθε εβδομάδα live 
μουσικές εμφανίσεις.  

TΑΣΑΚΙ     
Μιλτιάδου19, Aθήνα, 210 
3310.666 Αll day διασκέ-
δαση σε vintage στιλ, με 
φρεσκοκομμένο καφέ το 
πρωί και καλά ποτά το βρά-
δυ. Μεγάλη ξύλινη μπάρα 
και ιδιαίτερες μουσικές 
από γνωστούς dj. Κυριακή 
κλειστά. 

➜ museweek@athensvoice.gr
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Το ραντεβού δόθηκε ήδη για 

τον Σεπτέμβρη, όταν το διε-

θνούς φήμης Cirque du Soleil θα έρ-

θει στη χώρα μας και θα έχουμε την ευ-

καιρία να παρακολουθήσουμε το μονα-

δικό πολυθέαμα με τίτλο «Alegrίa», που 

έχει παρουσιαστεί σχεδόν σε ολόκληρο 

τον κόσμο. 55 καλλιτέχνες, μουσικοί, 

τραγουδιστές, ακροβάτες, ζογκλέρ, 

χορευτές και κλόουν, συν-

δυάζουν επί σκηνής τα 

καλύτερα «μαγικά» 

του τσίρκου (όχι αυτού που ταλαιπωρεί 

τα ζώα), τις αρετές του αθλητισμού, τη 

θεατρικότητα, την αίσθηση της μου-

σικής και του χορού. Καταρρίπτουν 

κάθε νόμο της φυσικής, παίζοντας με 

το σώμα τους, τη φωτιά και τον αέρα, 

αποθεώνοντας την έκφραση, την τόλ-

μη, την ακρίβεια και τη θεαματικότητα. 

Ένα υπερθέαμα που δεν θα πιστεύετε 

ότι εκτυλίσσεται μπροστά 

στα μάτια σας. 

Το υπερθέαμα «Alegrίa»
Ετοιμάσου

για…

3-9/9, ΟΑΚΑ. Τιμές εισιτηρίων: € 35-65, € 75 VIP. Φοιτητικά & παιδικά με έκπτωση 20% 
Προπώληση: 210 9888.888, στο δίκτυο καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ, στα ΕΛΤΑ 

και online στο www.lavris.gr
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Cinevoice  * Αδιάφορη 
 ** Μέτρια 

 *** Καλή 

 **** Πολύ καλή 
 ***** Εξαιρετική

Στην προσκοπική μας τιμή!Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

«Πρώτα πήδηξα την Ελλάδα και μετά την ασκούμενη» (Ο χρηματιστής Ζαν Ντιζαρντέν εξομολογείται στο «6 + 1 Απιστίες»)

Αν οι ταινίες του Γουές Άντερσον απέδειξαν κάτι όλα αυτά τα χρόνια, από το «Bottle Rocket» το 
1996 μέχρι σήμερα με τον «Έρωτα του φεγγαριού», αυτό είναι πως το στιλ μπορεί να είναι η ουσία 
μιας ταινίας. Όμως εκτός από λαχταριστά όμορφες, παράδοξα στιλιζαρισμένες, γεμάτες από τρυ-
φερά προβληματικούς ήρωες, οι ταινίες του Άντερσον δεν εξαντλούνται στην επιφάνειά τους ούτε 
στο άθροισμα των σχεδόν πάντα υπέροχων μερών τους. Στις πιο ατυχείς στιγμές τους αποτελούν 
κομμάτια ενός απόλυτα προσωπικού σινεμά με όραμα και σαφή προσανατολισμό, στις καλύτερες, 
όπως αυτή εδώ, μεταμορφώνονται σε συναισθηματικά και στιλιστικά μανιφέστο, σε υπέροχους 
οδηγούς για τη ζωή: από τις πιο επιδερμικές αλλά όχι ανούσιες πτυχές της (τι είναι όμορφο), μέχρι 
(αν θες να τα αναζητήσεις) τα πιο βαθιά και ουσιαστικά. Πάντα με τον ανάλαφρο ποπ τρόπο που 
ο Άντερσον κάνει σινεμά, ο οποίος σ’ αυτή την ιστορία ενός απαγορευμένου νεανικού έρωτα σ’ 
ένα σχεδόν παραμυθένιο νησί λίγο έξω από τη Νέα Υόρκη το 1965 απογειώνεται σε κάτι αληθινά 
εμπνευσμένο. Σε ένα φιλμ που σε αφήνει να χαμογελάς, αλλά σε συγκινεί βαθιά όχι μόνο με την 
ειλικρινή του αθωότητα αλλά και με την καθόλου προφανή ομορφιά του. Μέσα κι έξω. 

Χωρίς GPS είναι καλύτερα

Δεσμός

6 + 1 Απιστίες 
(Les Infideles)  **
Σκηνοθεσία: Εμανουέλ Μπερκό, 

Φρεντ Καβαγιέ, Αλεξάντερ Κουρτέ, 

Ζαν Ντιζαρντέν, Μισέλ Χαζαναβίσιους, 

Ερίκ Λαρτιγκό, Ζιλ Λελούς

Πρωταγωνιστούν: Ζιλ Λελούς, 

Ζαν Ντιζαρντέν

Η απιστία είναι το θέμα αυτής της σπον-
δυλωτής ταινίας η οποία χωράει εφτά ι-
στορίες που ποικίλουν από το σύντομο 
ανέκδοτο μέχρι την πιο βαθιά ματιά στη 
δυναμική μιας σχέσης. Ως εκ τούτου, εί-
ναι ένα φιλμ εκ προοιμίου άνισο, άλλες 
στιγμές αστείο με ένα χοντροκομμένο 
τρόπο, άλλες σχεδόν δραματικό. Και φυ-
σικά κάποιες φορές πετυχημένο κι άλλες 
μάλλον άβολα σε λάθος τόνο. Στο σύνολό 
του πάντως παραμένει διασκεδαστικό, 
με τον Ζαν Ντιζαρντέν και τον Ζιλ Λε-
λούς να είναι σταθερά χαριτωμένοι και 
τόσο ταιριαστοί που όχι μόνο κάνουν τη 
σχέση τους να μοιάζει απόλυτα πιστευτή, 
αλλά κάποιες στιγμές σε κάνουν ακό-
μη και να δυσκολεύεσαι να ξεχωρίσεις 
ποιος είναι ποιος. 

Ο έρωτας του 
φεγγαριού 
(Moonrise 
Kingdom) ****
Σκηνοθεσία: Γουές 

Άντερσον

Πρωταγωνιστούν: Τζάρεντ 

Γκίλμαν, Κάρα Χέιγουορντ, 

Έντουαρντ Νόρτον, 

Μπρους Γουίλις, Μπιλ 

Μάρεϊ, Φράνσις ΜακΝτόρ-

μαντ, Τίλντα Σουίντον 
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Αθήνας

ABΑΝΑ
Λυκούργου 3, Χαλάνδρι,  
210 6756.546
Άθικτοι, Πέμ.-Τρ. 23:00/ Το 
βαθύ μπλε του έρωτα, Πέμ.-
Τετ. 21:00

AΕΛΛΩ CinemAx 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8259.975 
 Αίθ. 1: Πειρατές! μεταγλ., 
Πέμ.-Τετ. 19:20/ Προμηθέας, 
Πέμ.-Τετ. 21:10 3D, 23:30 3D 
Αίθ. 2: Η Χιονάτη και ο κυνη-
γός, Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:45 
Αίθ. 3: American Pie: 
Reunion, Πέμ.-Τετ. 19:10, 
21:30, 23:45 
Αίθ. 4: 6+1 Απιστίες, Πέμ.-
Τετ. 19:30, 22:00 
Αίθ. 6, θερινή: 6+1 Απιστίες, 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00

ΑΘΗΝΑΙΑ 
Χάρητος 50, Κολωνάκι,  
210 7215.717 Θερινό 
6+1 Απιστίες, Πέμ.-Τετ. 
20:45, 23:00

AΘHnAiOn 
CinePOlis 3D DiGiTAl 
Ζησιμοπούλου 7 & ι. Μεταξά, 
Γλυφάδα, 210 8108.230
Αίθ. 1: 6+1 Απιστίες, Πέμ.-
Τρ. 18:20, 20:30, 22:40/ Τετ. 
22:40 
Αίθ. 2: Η Χιονάτη και ο κυνη-
γός, Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:30, 
23:00 
Αίθ. 3: American Pie: 
Reunion, Πέμ.-Τετ. 18:10, 
20:20, 22:30 
Αίθ. 4: Dark shadows, Πέμ.-
Τετ. 23:00/ Οι άντρες με τα 
μαύρα 3, Πέμ.-Τρ. 18:10/ 
Επικίνδυνη σιωπή, Πέμ.-Τρ. 
20:40 

ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ  
Κήπος Ζαππείου, 210 3369.300 
ΘEρINO
6+1 Απιστίες, Πέμ.-Δευτ. & 
Τετ. 21:00, 23:00/ Τρ. 23:10

ΑΜΥΝΤΑΣ
Κωνσταντινουπόλεως 16, Υ-
μηττός, 210 7626.418 Θερινό
Η Χιονάτη και ο κυνηγός, 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00

AΝΕΣΙΣ 
Λ. Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι, 
210 7788.778 Θερινό
Ο έρωτας του φεγγαριού, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

AΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1
Στρατοπέδου 49, 210 5813.470
Καλοκαιρινό φεστιβάλ κλασι-
κού κιν/φου

ΑΡΚΑΔΙΑ
Καραολή Δημητρίου 36 & 
Φορμίωνος 222, Πάρκο νέας 
ελβετίας, 2107661.166,  
210 7661.226 Θερινό
6+1 Απιστίες, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00

AΣΤΥ - CinemA
Κοραή 4, 210 3221.925
Ταινιόραμα 2012 - 3 ταινίες με 
1 εισιτήριο

ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ
 Αττικό Αλσος, Γαλάτσι, 210 
6997.755-210 997.788 - Θερινό
Ο έρωτας του φεγγαριού, 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00

ΒΑΡΚΙΖΑ
Θάσου 22, 210 8973.926
Αίθ. 1: Λόραξ μεταγλ., Παρ.-
Δευτ. 19:00 3D/ Προμηθέας, 
Πέμ.-Τετ. 20:30 3D, 22:45 3D 
Αίθ. 2: The Artist, Πέμ.-Τετ. 
20:45, 22:40/ Πειρατές! με-
ταγλ., Παρ.-Δευτ. 19:00 3D 
Αίθ. 3, θερινή: Ο Έρωτας κρα-
τάει τρία χρόνια, Πέμ.-Τετ. 
20:50, 22:50

ΒΟΞ 
Θεμιστοκλέους 82, εξάρχεια, 
Αθήνα, 210 3301.020 Θερινό
Key largo, Πέμ.-Τετ. 20:50, 
23:00 

CineRAmA
Αγ. Κυριακής 30, Π. Φάληρο, 
210 9403.593
Τα χιόνια του Κιλιμάντζαρο, 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:30

VillAGe sHOPPinG 
AnD mORe 
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, 
Άγ. I. Pέντη, 14848
Αίθ. 1: Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
19:15, 22:00 
Αίθ. 2: American Pie: 
Reunion, Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:30 
Αίθ. 3: Πειρατές! μεταγλ., Τρ. 

18:15/ Οι Εκδικητές, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ. & Τετ. 18:00, 
23:15/ Σάβ.-Κυρ. 15:15, 
18:00, 23:15/ Οι άντρες με 
τα μαύρα 3, Πέμ.-Δευτ. & 
Τετ. 21:00/ Προμηθέας, Τρ. 
20:15, 23:00 
Αίθ. 4: Προμηθέας, Πέμ. & 
Κυρ.-Τρ. 17:00 3D, 19:45 3D, 
22:30 3D/ Παρ. & Σάβ. 17:00 
3D, 19:45 3D, 22:30 3D, 01:15 
3D/ Τετ. 17:00, 19:45, 22:30, 
01:15 
Αίθ. 5: Πειρατές! μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:15/ 
Σάβ.-Κυρ. 16:15, 18:15/ Προ-
μηθέας, Πέμ.-Δευτ. & Τετ. 
20:15, 23:00/ American Pie: 
Reunion, Τρ. 18:30, 21:00, 
23:30 
Αίθ. 6: Πειρατές! μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:15/ 
Σάβ.-Κυρ. 15:15, 17:15/ Η 
Χιονάτη και ο κυνηγός, Πέμ. 
& Κυρ.-Τρ. 19:30, 22:15 / Παρ.-
Σάβ. & Τετ. 19:30, 22:15, 01:00 
Αίθ. 7: Προμηθέας, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 18:30 3D, 21:15 
3D, 00:00 3D/ Σάβ.-Κυρ. 
15:45 3D, 18:30 3D, 21:15 3D, 
00:00 3D 
Αίθ. 8: Προμηθέας, Πέμ. & 
Δευτ.-Τρ. 19:15, 22:00/ Παρ. & 
Τετ.19:15, 22:00, 00:45/ Σάβ. 
16:30, 19:15, 22:00, 00:45/ 
Κυρ. 16:30, 19:15, 22:00 
Αίθ. 9: American Pie: 
Reunion, Πέμ. & Δευτ.-Τρ. 
17:30, 20:00, 22:30/ Παρ. 
& Τετ.17:30, 20:00, 22:30, 
01:00/ Σάβ. 15:00, 17:30, 
20:00, 22:30, 01:00/ Κυρ. 
15:00, 17:30, 20:00, 22:30 
Αίθ. 10: Η Χιονάτη και ο 
κυνηγός, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18:30, 21:15, 00:00/ 
Σάβ.-Κυρ. 15:45, 18:30, 21:15, 
00:00 
Αίθ. 11: 6+1 Απιστίες, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19:00, 
21:30, 23:45/ Σάβ.-Κυρ. 
16:45, 19:00, 21:30, 23:45 
Αίθ. 12: Καθρέφτη, καθρε-
φτάκι μου, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17:30/ Σάβ.-Κυρ. 15:15, 
17:30/ Το Κοράκι, Πέμ.-Τετ. 
19:45, 22:00, 00:15 
Αίθ. 13: Η Χιονάτη και ο 
κυνηγός, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17:45, 20:30, 23:15/ 
Σάβ.-Κυρ. 15:00, 17:45, 20:30, 
23:15 
Αίθ. 14: Λόραξ μεταγλ., Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:00/ 
Σάβ.-Κυρ. 15:00, 17:00/ Dark 
shadows, Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:30, 23:45 
Αίθ. 15: Λόραξ μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 16:00/ Προμηθέας, 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:45, 23:30 
Αίθ. 17: Dark shadows, Πέμ. 
& Δευτ.-Τρ. 18:15, 20:30, 
22:45/ Παρ. & Τετ. 18:15, 
20:30, 22:45, 01:00/ Σάβ. 
16:00, 18:15, 20:30, 22:45, 
01:00/ Κυρ. 16:00, 18:15, 
20:30, 22:45 
Αίθ. 18: Το Κοράκι, Πέμ. & 
Δευτ.-Τρ. 18:30, 20:45, 23:00/ 
Παρ. & Τετ.18:30, 20:45, 
23:00, 01:15/ Σάβ. 16:15, 
18:30, 20:45, 23:00, 01:15/ 
Κυρ. 16:15, 18:30, 20:45, 
23:00 
Αίθ. 19: Το μικρό σπίτι στο 
δάσος, Πέμ.-Τετ. 00:30/ 
Οι άντρες με τα μαύρα 3, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:45, 
20:00, 22:15/ Σάβ.-Κυρ. 
15:30, 17:45, 20:00, 22:15 
Αίθ. 20: American Pie: 
Reunion, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 19:15, 21:45, 00:15/ 
Σάβ.-Κυρ. 16:45, 19:15, 21:45, 
00:15 

VillAGe RenTi 
sUmmeR 
Θηβών 228 & Παρνασσού, Αγ. ι. 
ρέντης, 2104215100  Θερινό
American Pie: Reunion, 
Πέμ.-Δευτ. & Τετ. 21:00, 23:30

VillAGe 5 CinemAs 
PAGRATi
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, 
Παγκράτι, 14848
Αίθ. 1: Η Χιονάτη και ο 
κυνηγός, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18:40, 21:20, 00:00/ 
Σάβ.-Κυρ. 16:00, 18:40, 21:20, 
00:00 
Αίθ. 2: Πειρατές! μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 16:30/ Προμηθέ-
ας, Πέμ.-Τετ. 18:30, 21:10, 
23:40 
Αίθ. 3: Λόραξ μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 16:00/ Οι άντρες με 
τα μαύρα 3, Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:15/ Το Κοράκι, Πέμ.-Τετ. 
22:30, 00:50 
Αίθ. 4: Αυτοκίνητα μεταγλ., 
Πέμ.-Τετ. 17:10/ Προμηθέας, 
Πέμ.-Τρ. 19:40 3D, 22:10 
3D, 00:40 3D/ Τετ. 19:40 3D, 
22:10, 00:40 3D 
Αίθ. 5: American Pie: 

Cine

>>> Έχουν περάσει δεκατρία χρόνια 

απ’ όταν το «American Pie» έσπρωξε λί-

γο πιο πέρα τα όρια της χοντροκοπιάς 

προσφέροντας σκηνές ανθολογίας στο 

πάνθεον του κακού γούστου, όπως αυ-

τή στην οποία ένας από τους νεαρούς 

ήρωες κάνει σεξ με μια μηλόπιτα. Μά-

λιστα. Στο «American Pie: Reunion» των 

Τζον Χούρβιτζ και Χέιντεν Σλόσμπεργκ, 

έχετε την ευκαιρία να συναντήσετε ό-

λους τους πρωταγωνιστές σε ένα... 

reunion, αυτή τη φορά παντρεμένους 

με παιδιά, αλλά όχι περισσότερο ώρι-

μους. Αν κάτι τέτοιο σας ενδιαφέρει. 

>>>  H επανέκδ ο ση του «Μάν τ εψε 

ποιος θα έρθει το βράδυ» (Guess Who’s 

Coming to Dinner) ** ½  του Στάνλεϊ Κρέ-

ιμερ, δείχνει μάλλον πως ακόμη και μια 

ταινία που είναι εκ των πραγμάτων ξε-

περασμένη 

θεματικά, κα-

τορθώνει να 

διατηρεί τη 

γοητεία της. 

Η  ι σ τ ο ρ ί α 

μιας λευκής 

γυναίκας 

που γνωρί-

ζ ε ι  σ τ ο υ ς 

γονείς της 

τον μαύρο 

υποψή-

φ ι ο  σ ύ -

ζ υ γ ό  τ η ς 

μπορεί να μην έχει την ίδια 

δύναμη με το 1967, αλλά οι ερμηνείες 

του εξαιρετικού καστ την κάνουν ακόμη 

να βλέπεται με ενδιαφέρον.

Ο Έρωτας του Φεγγαριού ****
 Ο Γουές Άντερσον, όπως τον 

αγαπάμε

6 + 1 Απιστίες ** 

Όχι όλες πετυχημένες

Just Between Us *   

Ως εκ τούτου, ελάχιστα αφορά 

τους υπόλοιπους...

American Pie: Reunion 

Για νοσταλγούς της εφηβείας

Μάντεψε Ποιος θα Έρθει το 

Βράδυ **  
Γοητευτικό, αν και ξεπερασμένο

JUST THE FACTS

Καγκουρό

Σίντνεϊ  Πουατιέ

Aκόμη

Reunion, Πέμ.-Τετ. 17:00, 
19:20, 21:40, 00:00 

VillAGe 15 
CinemAs @ THe mAll 
Α. Παπανδρέου 3, 14848
Αίθ. 1: Οι άντρες με τα μαύ-
ρα 3, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
18:15, 20:45, 23:00/ Σάβ.-
Κυρ. 15:45, 18:15, 20:45, 
23:00 
Αίθ. 2: Προμηθέας, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 18:30 3D, 21:00 
3D, 23:30 3D/ Σάβ.-Κυρ. 16:00 
3D, 18:30 3D, 21:00 3D, 23:30 
3D/ Τετ. 18:30, 21:00, 23:30 
Αίθ. 3: Πειρατές! μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 16:30/ Η Χιονάτη 
και ο κυνηγός, Πέμ.-Τετ. 
18:45, 21:15, 23:45 
Αίθ. 4: Η Χιονάτη και ο κυ-
νηγός, Πέμ. & Κυρ.-Τρ. 17:15, 
19:45, 22:15/, Παρ.-Σάβ. & 
Τετ. 17:15, 19:45, 22:15, 00:45 
Αίθ. 5: Προμηθέας, Πέμ. & 
Κυρ.-Τρ. 17:30, 20:00, 22:30 / 
Παρ.-Σάβ. & Τετ. 17:30, 20:00, 
22:30, 01:00 
Αίθ. 6: Οι Εκδικητές, Πέμ.-
Παρ. & Κυρ.-Τετ. 17:00, 
19:45/ Σάβ. 13:00, 17:00, 
19:45/ Προμηθέας, Πέμ.-

Τετ. 22:30 
Αίθ. 7: American Pie: 
Reunion, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 21:30, 00:15/ Σάβ.-Κυρ. 
18:45, 21:30, 00:15 
Αίθ. 8: Πειρατές! μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 17:15 3D/ Προμη-
θέας, Πέμ.-Τρ. 19:15, 21:45, 
00:15/ Τετ. 19:15 3D, 21:45 
3D, 00:15 3D 
Αίθ. 9: Λόραξ μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 15:45, 18:00/ Το Κοράκι, 
Πέμ. & Δευτ.-Τρ. 18:00, 20:30, 
22:45/ Παρ. & Τετ.18:00, 
20:30, 22:45, 01:00/ Σάβ. 
20:30, 22:45, 01:00/ Κυρ. 
20:30, 22:45 
Αίθ. 10: 6+1 Απιστίες, Πέμ.-
Τετ. 17:00, 19:30, 22:00, 00:30 
Αίθ. 11: Λόραξ μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 16:45/ Dark shadows, 
Πέμ.-Τετ. 18:45, 21:00, 23:15 
Αίθ. 12: American Pie: 
Reunion, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17:45, 20:15, 22:45/ 
Σάβ.-Κυρ. 15:30, 17:45, 20:15, 
22:45 
Αίθ. 13: 6+1 Απιστίες, Πέμ.-
Τετ. 19:30, 22:00 
Αίθ. 14: American Pie: 
Reunion, Πέμ.-Τετ. 20:15, 
22:45 
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VillAGe 9 CinemAs @ 
FAliRO 
Λ. Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 
3, Π. Φάληρo, 14848
Αίθ. 1: American Pie: 
Reunion, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18:45, 21:15, 23:45/ 
Σάβ.-Κυρ. 16:15, 18:45, 21:15, 
23:45 
Αίθ. 2: 6+1 Απιστίες, Πέμ.-
Τετ. 17:40, 20:00, 22:20 
Αίθ. 3: Το Κοράκι, Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:15, 23:30 
Αίθ. 4: Η Χιονάτη και ο 
κυνηγός, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17:30, 20:00, 22:30/ 
Σάβ.-Κυρ. 15:00, 17:30, 20:00, 
22:30 
Αίθ. 5: Πειρατές! μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 16:00, 17:50, 
19:40/ Η Χιονάτη και ο 
κυνηγός, Πέμ.-Τετ. 21:30, 
00:00/ Επικίνδυνη σιωπή, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19:10 
Αίθ. 6: Προμηθέας, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 19:10 3D, 21:40 
3D, 00:10 3D/ Σάβ.-Κυρ. 
16:00 3D, 19:10 3D, 21:40 3D, 
00:10 3D 
Αίθ. 7: Προμηθέας, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 19:10, 21:50, 
00:30/ Σάβ.-Κυρ. 16:40, 
19:10, 21:50, 00:30 
Αίθ. 8: American Pie: 
Reunion, Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:30 
Αίθ. 9: Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
18:40, 21:10, 23:40 

VillAGe ATHens 
meTRO mAll 
Λ. Βουλιαγμένης 276, Άγιος 
Δημήτριος, 14848
Αίθ. 1: Πειρατές! μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 15:40 3D/ Προ-
μηθέας, Πέμ.-Τρ. 17:40 3D, 
20:15 3D, 22:45 3D/ Τετ. 
17:40 3D/ American Pie: 
Reunion, Τετ. 21:15, 23:40 
Αίθ. 2: American Pie: 
Reunion, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18:50, 21:15, 23:40/ 
Σάβ.-Κυρ. 16:30, 18:50, 21:15, 
23:40 
Αίθ. 3: Πειρατές! μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:50/ 
Σάβ.-Κυρ. 15:50, 17:50/ Dark 
shadows, Πέμ.-Τετ. 22:00/ 
Οι άντρες με τα μαύρα 3, 

Πέμ.-Τετ. 19:50/ Το Κοράκι, 
Πέμ.-Τετ. 00:15 
Αίθ. 4: Λόραξ μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 16:20/ Η Χιονάτη και 
ο κυνηγός, Πέμ.-Τετ. 18:20, 
21:00, 23:50 
Αίθ. 5: Αυτοκίνητα μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17:00/ 
Σάβ.-Κυρ. 15:00, 17:00/ 
Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 19:00, 
21:30, 00:00

GAZARTe
Βουτάδων 32-34, Γκάζι,
210 3460.347
Το Κοράκι, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeOn
Ζέππου 14 & Ξενοφώντος 31, 
Γλυφάδα, 210 9650.318
Αίθ. 1: Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
19:40, 22:30 
Αίθ. 3, θερινή: Ο έρωτας του 
φεγγαριού, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00

ΔΑΝΑΟΣ
Λ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου, 
Αμπελόκηποι, 210 6922.655
Αίθ. 1: Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
17:30 3D, 20:00 3D, 22:30 3D 
Αίθ. 2: Το Κοράκι, Πέμ.-Τετ. 
18:20, 20:30, 22:40

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
Πλατεία Δεξαμενής, Κολωνάκι, 
210 3623.942-210 3602.363 
- Θερινό
Ο έρωτας του φεγγαριού, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι, 
210 8028.587
Κοτόπουλο με δαμάσκηνα, 
Πέμ.-Τετ. 20:20, 22:20/ Οι 
Ακακίες, Σάβ.-Κυρ. 18:50

ΕΚΡΑΝ 
 Ζωοδόχου Πηγής & Αγαθίου, 
νεάπολη, 210 6461.895 Θερινό 
Οι απόγονοι, Δευτ.-Τετ. 
20:50, 23:00/ Εξωτικό ξενο-
δοχείο Μάριγκολντ, Πέμ.-
Κυρ. 20:50, 23:00

ΕΛΛΗΝΙΣ CinemAx  
Κηφισίας 29, Αμπελόκηποι, Α-

θήνα, 210 6464.009 ΘEρINO
6+1 Απιστίες, Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:00

ΖΕΦΥΡΟΣ 
Τρώων 36, Θησείο,  
210 3462.677 Θερινό 
Μωρέ, κουράγιο!, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00

ΘΗΣΕΙΟΝ 
Αποστόλου Παύλου 7, Θησείο, 
210 3470.980, 210 3420.864, 
www.cine-thisio.gr Θερινό
Ο άνθρωπος που γνώριζε 
πολλά, Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:10

ΛΑΪΣ
ιερά όδός 48 & Μεγ. Αλεξάν-
δρου, Μεταξουργείο,  
210 36.09.695 Θερινό
Ο Έρωτας κρατάει τρία χρό-
νια, Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΛΑΟΥΡΑ eUROPA 
CinemAs 
Φορμίωνος & νικηφορίδη 24, 
νέο Παγκράτι, 210 7662.040
Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 20:50, 
23:00

ΛΙΛΑ 
νάξου 115, Αγιος Λουκάς, Πα-
τήσια, 210 2016.849 Θερινό
Τα χιόνια του Κιλιμάντζαρο, 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ 
FilmCenTeR
Λ. Συγγρού 106, 210 9215.305 
Καζαμπλάνκα, Πέμ.-Τετ. 
22:30/ Ο μεγάλο Δικτάτωρ, 
Πέμ.-Τετ. 20:30

ΝΑΝΑ CinemAx CyTA
Λ. Βουλιαγμένης 179, Δάφνη, 
210 9703.158 
Αίθ. 1: Άθικτοι, Πέμ.-Τετ. 
20:00/ Οι Εκδικητές, Πέμ.-
Τετ. 22:20 
Αίθ. 2: Η Χιονάτη και ο κυνη-
γός, Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:30 
Αίθ. 3: Ο Έρωτας κρατάει 
τρία χρόνια, Πέμ.-Τετ. 18:45, 
20:45, 22:45 
Αίθ. 4: Αυτοκίνητα μεταγλ., 
Πέμ.-Τετ. 19:00/ Προμηθέας, 
Πέμ.-Τετ. 21:00 3D, 23:20 3D 
Αίθ. 5: American Pie: 

Reunion, Πέμ.-Τετ. 19:30, 
21:50 
Αίθ. 6: Λόραξ μεταγλ., Πέμ.-
Τετ. 19:10/ American Pie: 
Reunion, Πέμ.-Τετ. 20:40, 
23:00

ΟΑΣΙΣ 
Πρατίνου 7, Παγκράτι, 210 
7244.015 ΘEρINO
 Η σιδηρά κυρία, Δευτ.-Τετ. 
21:00, 23:00/ Ο Υπουργός, 
Πέμ.-Κυρ. 20:50, 23:00

ODeOn KOsmOPOlis 
mAPOyΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 
210 6786.000, 801 11 60000 
Αίθ. 1: Η Χιονάτη και ο 
κυνηγός, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 19:40, 22:20/ Σάβ.-Κυρ. 
17:00, 19:40, 22:20 
Αίθ. 2: Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:40, 23:20 
Αίθ. 3: Λόραξ μεταγλ., Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:40/ Σάβ.-
Κυρ. 16:30, 18:40/ Η Χιονάτη 
και ο κυνηγός, Πέμ.-Τετ. 
20:30, 23:10 
Αίθ. 4: Dark shadows, Πέμ.-
Τετ. 18:30, 21:00 
Αίθ. 5: Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
17:20 3D, 20:00 3D, 22:40 3D 
Αίθ. 6: Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
18:50 3D, 21:30 3D 
Αίθ. 7: 6+1 Απιστίες, Πέμ.-
Τετ. 17:50, 20:20, 23:00 
Αίθ. 8: Ο έρωτας του φεγγα-
ριού, Πέμ.-Τετ. 18:20, 20:50, 
23:00 
Αίθ. 9: Προμηθέας, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 19:30 3D, 22:10 
3D/ Σάβ.-Κυρ. 16:50 3D, 19:30 
3D, 22:10 3D 
Αίθ. 10: American Pie: 
Reunion, Πέμ.-Τετ. 17:40, 
20:10, 22:30 
Αίθ. 11: American Pie: 
Reunion, Πέμ.-Τετ. 20:10, 
22:30 
Αίθ. 12: Πειρατές! μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:10/ 
Σάβ.-Κυρ. 16:20, 18:10/ Το 
Κοράκι, Πέμ.-Τετ. 20:20, 
22:50 

ODeOn sTARCiTy
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, 
ν. Κόσμος, 210 6786.000

Αίθ. 1: American Pie: 
Reunion, Πέμ.-Τετ. 20:10, 
22:30 
Αίθ. 2: American Pie: 
Reunion, Πέμ.-Τετ. 17:50, 
20:10, 22:30 
Αίθ. 3: Dark shadows, Πέμ.-
Τετ. 18:30, 21:00 
Αίθ. 4: Πειρατές! μεταγλ., 
Πέμ.-Τετ. 18:10/ Η Χιονάτη 
και ο κυνηγός, Πέμ.-Τετ. 
20:30, 23:10 
Αίθ. 5: Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:40, 23:20 
Αίθ. 6: Προμηθέας, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 19:50 3D, 22:30 
3D/ Σάβ.-Κυρ. 17:10 3D, 19:50 
3D, 22:30 3D 
Αίθ. 7: Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
19:00 3D, 21:40 3D 
Αίθ. 8: Το Κοράκι, Πέμ.-Τετ. 
20:20, 22:50 
Αίθ. 9: Λόραξ μεταγλ., Πέμ.-
Τετ. 19:10 
Αίθ. 10: Η Χιονάτη και ο κυ-
νηγός, Πέμ.-Τετ. 19:30, 22:10

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 
210 7515.434 
Γιο-Γιο, Πέμ.-Τετ. 23:00/ Ο 
μεγάλος έρωτας, Πέμ.-Τετ. 
21:00

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ 
Λ. Αλεξάνδρας & Μαυρομιχά-
λη, 210 6425.714 Θερινό 
Άθικτοι, Πέμ.-Τετ. 20:45, 
23:00

ΡΙΒΙΕΡΑ 
Βαλτετσίου 46, εξάρχεια, 210 
3837.716, 210 3844.827 Θερινό 
Ο άνθρωπος που γνώριζε 
πολλά, Πέμ.-Τετ. 20:45, 23:05

ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ 
Άλσος Βεΐκου, 210 2138.119 
Θερινό
Άθικτοι, Πέμ.-Τετ. 20:50/ 
Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 23:00

ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ 
Κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 210 
3222.071, 210 3248.057 Θερινό 
Ο έρωτας του φεγγαριού, 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00

ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ 
Πάρκο Φλοίσβου, Π. Φάληρο, 
210 9821.256, 210 9403.595 
Θερινό  
6+1 Απιστίες, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00

ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ 
ClAssiqUe 
Λ. Κηφισίας 290 & Παρίτση 2, 
Ψυχικό, 210 6777.330-1 Θερινό
6+1 Απιστίες, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00

ΣΟΦΙΑ
ευσταθιάδου 2, Αργυρούπολη,  
210 9927.447
Τα χιόνια του Κιλιμάντζαρο, 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:30

ΣΠΟΡΤΙΓΚ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Κ. Παλαιολόγου 18, 
νέα Σμύρνη, 210 9333.820
American Pie: Reunion, 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 23:00

sTeR CinemAs 
εμπ. κέντρο Escape, Λ. Δη-
μοκρατίας 67A, Ίλιον, 210 
8092.690, 801 801 7837 
Αίθ. 1: American Pie: 
Reunion, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 19:40, 22:20/ Σάβ.-Κυρ. 
14:20, 17:00, 19:40, 22:20 
Αίθ. 2: Προμηθέας, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 19:00, 21:30, 
00:00/ Σάβ.-Κυρ. 13:50, 
16:30, 19:00, 21:30, 00:00 
Αίθ. 3: Η Χιονάτη και ο 
κυνηγός, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18:30, 21:10, 23:50/ 
Σάβ.-Κυρ. 13:10, 15:50, 18:30, 
21:10, 23:50 
Αίθ. 4: 6+1 Απιστίες, Πέμ. & 
Δευτ.-Τρ., Τετ 19:45, 22:00 / 
Παρ 19:45, 22:00, 00:15/ Σάβ. 
13:00, 15:15, 17:30, 19:45, 
22:00, 00:15/ Κυρ. 13:00, 
15:15, 17:30, 19:45, 22:00 
Αίθ. 5: Προμηθέας, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 20:00 3D, 22:30 
3D/ Σάβ.-Κυρ. 15:00 3D, 17:30 
3D, 20:00 3D, 22:30 3D 
Αίθ. 6: Η Χιονάτη και ο 
κυνηγός, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 19:30, 22:10/ Σάβ.-Κυρ. 
14:10, 16:50, 19:30, 22:10 
Αίθ. 7: Πειρατές! μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:50/ 
Σάβ.-Κυρ. 14:50, 16:50, 
18:50/ Το Κοράκι, Πέμ.-Τετ. 
20:45, 23:00 
Αίθ. 8: American Pie: 
Reunion, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:40

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386, 210 

2826.873, 210 2825.607
Αίθ. 1: Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
20:15 3D, 22:30 3D 
Αίθ. 3, θερινή: 6+1 Απιστίες, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΤΡΙΑΝΟΝ FilmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21, 210 
8215.469, 210 8222.702 
Ο Υπουργός, Κυρ.-Τετ. 
21:00/ Ο Χίτλερ στο Χόλι-
γουντ, Πέμ.-Τετ. 23:00

ΦΙΛΟΘΕΗ 
Πλατεία Δροσοπούλου, 210 
6833.398 Θερινό
Μάντεψε ποιος θα’ρθει το 
βράδυ, Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00

ΨΥΡΡΗ 
Σαρρή 40, Ψυρρή, 210 3247.234 
Θερινό
Το βαθύ μπλε του έρωτα, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

Προαστίων

ΑΕΛΛΩ 
ελ. Βενιζέλου 12, ραφήνα, 
22940/23420 - Θερινό
Μεσάνυχτα στο Παρίσι, 
Δευτ.-Τετ. 21:00, 23:00/ 
Happy Feet 2 μεταγλ., Πέμ.-
Κυρ. 21:00 

ΑΘΗΝΑ 
Σολωμού 18, Χαλάνδρι, 210 
6855.860 Θερινό
Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00 

ΑΙΓΛΗ 
Λεωφ. Σαρωνίδας 28-30, Σαρω-
νίδα, 22910/54941- Θερινό
Γάτος σπιρουνάτος μεταγλ., 
Κυρ. 21:00/ Άθικτοι, Πέμ.-
Σάβ. 21:00, 23:00/ Κυρ. 
23:00/ Η Χιονάτη και ο 
κυνηγός, Δευτ.-Τετ. 21:00, 
23:10

ΑΚΤΗ  
Θησέως και Αιόλου, Βουλιαγ-
μένη, 210 8961.337 ΘEρINO
Το βαθύ μπλε του έρωτα, 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 22:50

ΑΛΕΞ CinemA
Λ. Πόρτο ράφτη 235, 22990 
76034 Θερινό
Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:10

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
Ηρώων Πολυτεχνείου 27, 5η 
στάση Χολαργού, 210 6777.708 
ΘEρINO
6+1 Απιστίες, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00

ΑΛΙΚΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Λ. Μαραθώνος 196, 22940 
69871, Dolby Stereo
Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 20:50, 
23:00

ΑΛΟΜΑ - ΘΕΡΙΝΟ
Γερουλάνου 103 & Πόντου, 210 
9937.011 
Το δέρμα που κατοικώ, 
Δευτ.-Τετ. 21:00, 23:00/ 
Γάτος σπιρουνάτος μεταγλ., 
Πέμ.-Κυρ. 21:00/ Battleship: 
Ναυμαχία, Πέμ.-Κυρ. 23:00

ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ        
Αγίου ιωάννου 2, 210 6010.561
Θερινό
6+1 Απιστίες, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00

ΑΜΙΚΟ 
επιδαύρου & Ανδρούτσου 20, 

210 6815.532, 210 6826.372
Θερινό
American Pie: Reunion, 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00

ΑΣΤΕΡΙ ( ΠΡΩΗΝ ΙΛΙΟΝ) 
Φιλοκτήτου 86 & νέστορος, 
ιλιον, 210 2639.030 - Θερινό
Το μικρό σπίτι στο δάσος, 
Πέμ.-Τετ. 22:40/ Πειρατές! 
μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 21:00

COOl TymVOs CinemAs
Δημοσθένους 8, Παραλία Μα-
ραθώνα, 22940 55566 
Αίθ. 2, θερινή: American Pie: 
Reunion, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00 
Αίθ. 3, θερινή: Προμηθέας, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΗΛΙΟΥ-
ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡ-
ΚΟΥΡΗ  
Λεωφόρος ειρήνης 50, Ηλιού-
πολη, 210 9937.870 ΘEρINO
Κάποτε στην Ανατολία, 
Πέμ. 21:00, Εκεί που χτυπά 
η καρδιά μου, Παρ.-Κυρ. 
21:00, 23:00/ Ο Άλβιν και η 
παρέα του 3 μεταγλ., Δευτ 
21:00/ Πώς να κλέψετε ενα 
εκατομμύριο δολάρια, Τρ. 
21:00, 23:00/ Κοτόπουλο με 
δαμάσκηνα, Τετ. 21:00, 23:00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΜΙΜΗΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  
Αγίου Κωνσταντίνου 40, Μα-
ρούσι, 210 6198.890 ΘEρINO
Μεσάνυχτα στο Παρίσι, 
Δευτ.-Τετ. 21:00, 23:00/ Το 
κορίτσι με το τατουάζ, Πέμ.-
Κυρ. 22:40/ Πειρατές! με-
ταγλ., Πέμ. & Σάβ.-Κυρ. 20:40/ 
Οι Απίθανοι μεταγλ., Παρ. 
20:40 (είσοδος δωρεάν)

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΝΟΣ-
ΤΑΛΓΙΑ 
Κέας & Τερψιχόρης, Ηράκλειο, 
210 2773.731- Θερινό
Τζέιν Έιρ, Δευτ.-Τετ. 21:00, 
23:00/ Μια επικίνδυνη μέ-
θοδος, Πέμ.-Κυρ. 21:00, 23:00 

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΣΙΝΕ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Δαβάκη 18, Χαϊδάρι,  
210 5320.003 Θερινό
 The Artist, Πέμ.-Κυρ. 21:00, 
23:00/ Το παιδί με το ποδή-
λατο, Δευτ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΣΙΝΕ ΠΕ-
ΤΡΟΥΠΟΛΙΣ 
Λεωφ. Πετρουπόλεως 168, 
Πετρούπολη, 2105012391, 
g_typou@petroupoli.gov.
gr, www.petroupoli.gov.gr, 
Surround, Θερινό
Πρέπει να μιλήσουμε για 
τον Κέβιν, Πέμ. 21:00, 23:00/ 
The Artist, 21:00, 23:00/ 
Χαραυγή μέρος 1, Δευτ.-Τρ. 
21:00, 23:00/ Το άλογο του 
πολέμου, Τετ. 21:00, 23:00

ΚΑΣΤΑΛΙΑ 
Χρυστοστόμου Σμύρνης 1, 
Άγ. Στέφανος, 210-8144384- 
Θερινό Άθικτοι, Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:00

ΚΟΡΑΛΙ CinemAx
Αφροδίτης & ιθάκης, Σαρωνί-
δα, 22910 54097 - Θερινό
6+1 Απιστίες, Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:00

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ CinemA  
Δουκίσης Πλακεντίας 87, Χα-
λάνδρι, 210 6014.284 ΘEρINO
Ο έρωτας του φεγγαριού, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΜΑΡΙΕΛ  ΘeΡinO
Λεωφόρος Μαρκοπούλου 39, 
Πόρτο ράφτη, 22990 71335 
Νήσος 2: Το κυνήγι του χα-
μένου θησαυρού, Δευτ.-Τετ. 
21:00, 23:00/ Καθρέφτη, 
καθρεφτάκι μου, Πέμ.-Κυρ. 
21:00, 23:00

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ
Παπαδιαμάντη 12, Κηφισιά, 
210 8019.687 Θερινό 
6+1 Απιστίες, Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:00 

ΟΡΦΕΑΣ 
Λ. Σαρωνίδος 60, Σαρωνίδα, 
22910-60077 Θερινό
Επτά μέρες με τη Μέρυλιν, 
Κυρ.-Τετ. 21:00/ Η σιδηρά 
κυρία, Πέμ.-Σάβ. 21:00/ Προ-
μηθέας, Πέμ.-Τετ. 23:10

ΠΕΡΑΝ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Κ. Βάρναλη 32 & Μ. Αλεξάν-
δρου, 210 5780.892-3 Θερινό
Η σιδηρά κυρία, Δευτ.-Τετ. 
21:00, 23:00/ Οι απόγονοι, 
Πέμ.-Κυρ. 21:00, 23:10

ΡΙΑ 
Λεωφόρος Ποσειδώνος 20, 
Μάτι, 22940-34778, Stereo - 
Θερινό
Μεσάνυχτα στο Παρίσι, 
Πέμ.-Κυρ. 21:10, 23:10/ J. 
edgar, Δευτ.-Τετ. 21:10, 23:30 

ΡΙΑ 
Αφροδίτης 8, Βάρκιζα, 210-
8970844, 2108971654 - Θερινό
6+1 Απιστίες, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00 

ΣΙΝΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ             
Κύπρου 68 & Δωδεκανήσου, 
Αργυρούπολη, 210 9922.098      
Θερινό
Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 20:45, 
23:05

ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜ. 
ΚΙΝ/ΦΟΣ
Μιλτιάδου & Γαργητού, Γέρα-
κας, 210 6612.717 Θερινό
Λόραξ μεταγλ., Τετ. 21:00/ 
Η Χιονάτη και ο κυνηγός, 
Πέμ.-Τρ. 21:00, 23:20/ Τετ. 
23:00

ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ 
ελευθερίου Βενιζέλου 3 & 
Λ. Μαραθώνος, Παλήνη, 210 
6666.815 Θερινό 
Ο Έρωτας κρατάει τρία χρό-
νια, Πέμ.-Τετ. 21:00/ Προμη-
θέας, Πέμ.-Τετ. 23:00

ΣΙΣΣΥ            
Λ. Μαραθώνος 36, νέα Μάκρη, 
22940 91811 Θερινό
6+1 Απιστίες, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:15

ΦΛΩΡΙΔΑ - ΘeΡinO
Λεωφόρος Ποσειδώνος 124, 
Ζούμπερη, 22940 96923 
Υπηρέτριες, Δευτ.-Τετ. 
20:55, 23:10/ Το παιδί με το 
ποδήλατο, Πέμ.-Κυρ. 21:00, 
23:10

ΧΛΟΗ - ΘΕΡΙΝΟ
Κασαβέτη 17, Κηφισιά, 210 
8011.500 
American Pie: Reunion, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00
 

Πειραιά

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΜΟΣΧΑ-
ΤΟΥ ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ
Θερμοπυλών 49 & Κνωσσού, 
210 4810.790 - Θερινό
Dark shadows, Πέμ.-Δευτ. 
21:00, 23:00/ Τρ.-Τετ 23:00/ 
Σκυλάκια στο διάστημα 
μεταγλ., Τετ. 21:00/ Winx 
Club 3D: Μαγική Περιπέτεια 
μεταγλ., Τρ. 21:00

ΣΙΝΕ ΝΙΚΑΙΑ ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ 
Θηβών 245, 210 4906.066
Θερινό
Το γράμμα που άλλαξε τη 
ζωή μου, Δευτ.-Τετ. 21:00, 
23:00/ Ανώνυμοι ρομαντι-
κοί, Πέμ.-Κυρ. 21:00, 23:00

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, 
Κορυδαλλός, 210 4960.955
Αίθ. 1: Φεστιβάλ παιδικών 
ταινιών με 1,2 ευρώ
Αίθ. 2, θερινή: Προμηθέας, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ
Αγίου νικολάου 17 & Πανθέ-
ας, Σελήνια Σαλαμίνας, 210 
4670.011 -012 Θερινό
Η Χιονάτη και ο κυνηγός, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:15 ●

Cine ωρεσ προβολησ Τό ΠρόΓρΑΜΜΑ ΠρόΒόΛων ΣΤιΣ ΑιΘόΥΣεΣ 
ιΣΧΥει ΑΠό ΤΗν ΠεΜΠΤΗ

✢Νύχτες Πρεμιερας✢
Μικρού Μήκους

Διαγωνιστικό τμήμα για ελληνικές 
ταινίες μικρού μήκους εγκαινιάζει το 
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
της Αθήνας στην 18η διοργάνωσή 
του, τον ερχόμενο Σεπτέμβρη (από 
τις 19 έως τις 30). Αν είστε σκηνοθέ-

της, μπορείτε να καταθέσετε την ται-
νία σας (μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, 

κινουμένων σχεδίων) μέχρι τις 15 Ιου-
λίου (πληροφορίες στο aiff.gr). Αν εί-
στε απλά θεατές, ετοιμαστείτε τον 

Σεπτέμβρη να ανακαλύψετε τις ανερ-
χόμενες δυνάμεις του ελληνικού σι-

νεμά στα πρώτα τους βήματα. 
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Βookvoice
Επιμέλεια: Αγγελική ΜπιρΜπιλή

A.V. 
bookstore 

To βιβλιοπωλείο της 

ΑThens Voice. 

Μπες στο www.athensvoice.gr 

και παράγγειλε τα βιβλία της Α.V. 

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

«Τα περασμένα δεν είναι όνει-

ρο»... Είναι ζωή;  Είναι ένα σχό-
λιο στην παραδοσιακή άποψη 
που εκφράζεται στη λογοτεχνία 
ότι η ζωή είναι ένα όνειρο. Ό-
μως δεν είναι· ούτε τα περασμέ-
να είναι όνειρο, αλλά το ακρι-
βώς αντίθετο. Άνθρωποι χωρίς 
έντονη ή κάποια σχέση με το 
παρελθόν είναι άνθρωποι χωρίς 
σκιά, χωρίς υπόσταση. Ακόμα 
και το παρόν είναι το παρελθόν 
του επόμενου δευτερολέπτου. 

Και η λήθη; Είναι αυτό που δεν 
συζητάμε γιατί πονάει, διχάζει 
ή γιατί θέλουμε να καλύψουμε 
ένα παρελθόν. Αν ο πατέρας σου 
ήταν μαυραγορίτης, θα έβγαι-
νες να το φωνάξεις; Όχι, θα το 
έθαβες. Το παρελθόν είναι κά-
τι που κουβαλάμε. Ωστόσο, δεν 
πρέπει να το εκμεταλλευόμα-
στε για λόγους εκδίκησης. Για 
να προχωρήσει ένας λαός δεν 
πρέπει να σκέφτεται με όρους 
εκδίκησης. Χωρίς να πιστεύω 
πως μπορούμε όλα να τα ξεχά-
σουμε και να τα συγχωρέσουμε. 
Η μόνη αποζημίωση μετά από 
ένα κακό είναι ότι από εδώ και 
πέρα θα γίνεται κάτι καλύτερο. 

Υπάρχει έντονη αυτοβιογραφι-

κή πλευρά και σε αυτό το μυθι-

στόρημα. Για τον απλό λόγο ότι 
νέος επηρεάστηκα από κάποια 
δείγματα γραφής. Όταν ο Χε-
μινγουέι ήταν στις μεγάλες δό-
ξες του και μας είχε επηρεάσει 
όλους, έλεγε ότι δεν μπορείς να 
γράφεις για πράγματα που δεν 
ξέρεις. Τελικά αν ξέρω κάτι κα-
λύτερα, αυτό είναι η ζωή μου.
 
Συγγραφέας και μεταφραστής 

του εαυτού σας... (σ.σ. Ο Καλλι-
φατίδης ανήκει στις σπάνιες περι-

πτώσεις της λογοτεχνικής διγλωσ-
σίας). Αν μετέφραζα άλλον, θα 
είχα πρόβλημα. Η επιθυμία μου 
όταν ξαναγράφω τα βιβλία στα 
ελληνικά, δεν είναι να τα μετα-
φράσω από τα σουηδικά. Είναι 
να τα ξαναγράψω στα ελληνι-
κά. Απλά υπάρχει ένα κείμενο 
το οποίο είναι το ξεκίνημα. Πα-
ρατηρώ πως και οι δύο γλώσσες 
έχουν την ικανότητα η μία να 
πλουτίζει την άλλη. Αυτό που 
χωρίζει και πάντα χώριζε τις 
κοινωνίες είναι το εξής: υπάρ-
χουν άνθρωποι που θέλουν να 

μάθουν και προσπαθούν, και 
άλλοι που ούτε θέλουν να μά-
θουν ούτε προσπαθούν. Η διά-
θεση του να προσφέρει κανείς 
το μυαλό του για να καταλάβει 
τον άλλον δεν είναι πια τόσο 
διαδεδομένη και εκεί είναι το 
πρόβλημα. 

Στους Μολάους, στη γενέτειρά 

σας, έδειραν έναν Ολλανδό του-

ρίστα γιατί θεώρησαν ότι ήταν 

Γερμανός. Είναι ένα παράδειγ-
μα όχι των καιρών, αλλά της κα-
τιούσας που έχει πάρει ο πολιτι-
σμός σε όλη την Ευρώπη. Αλλη-
λοδερνόμαστε πλέον. Επεισόδια 
στην Ολλανδία, στο Παρίσι, στο 
Λονδίνο, στην Αθήνα. Οπωσ-
δήποτε η κρίση έχει παίξει ρό-
λο, αλλά περισσότερο έχει σχέ-
ση με την απουσία της παιδείας 
από τη ζωή των νέων ανθρώπων 
σε όλη την Ευρώπη. Λείπει η 
παιδεία που σου μαθαίνει να 
σέβεσαι και να φροντίζεις τον 
διπλανό σου. Κι εγώ βρέθηκα 
ξένος σε μια χώρα. Κάποτε ήμα-
σταν αόρατοι. Δεν μας έβλεπαν. 
Όμως δεν ήμασταν πρόβλημα. 
Πλέναμε σπίτια, μοιράζαμε τις 
εφημερίδες, φυλάγαμε τα νοσο-
κομεία. Δεν τους ενοχλούσαμε. 
Κάναμε δουλειές που δεν τις 
ήθελε κανείς. Όταν σπούδαζα 
και μοίραζα εφημερίδες με 15 
βαθμούς υπό το μηδέν, ποιος 
θα με αντικαταστούσε; Από τη 
στιγμή που άρχισε να εμφανί-
ζεται η ανεργία, άρχισαν να μας 
βλέπουν. Και γίναμε εμπόδιο. 
Και η αντίδραση ήταν «να φύ-
γουν αυτοί οι μετανάστες για να 
γλιτώσουμε εμείς οι Σουηδοί». 
Αυτές οι αντιδράσεις είναι υπο-
λείμματα κάποιων καταστάσε-
ων και δεν είναι προς τιμήν μας, 
είτε γίνεται στους Μολάους είτε 
στην Αθήνα είτε αλλού. 

Υπάρχει κάτι θετικό στην ευρω-

παϊκή κρίση; Η θετική πλευρά 
της κρίσης είναι ότι θα υπάρξει 
ένα τέλος. Θα καταλάβουμε όλοι 
ότι κάτι άλλο πρέπει να γίνει. 
Είναι η θεωρία της καταστρο-
φής. Πρέπει να φτάσουμε στον 
γκρεμό για να γυρίσουμε πίσω. 
Πριν φτάσουμε, θα ελπίζουμε 
ότι δεν υπάρχει γκρεμός.

Και η άνοδος της άκρας Δεξιάς;

Μόνο κατασκευασμένη δεν 
είναι. Ήταν πάντα ένα ζωτικό 
τμήμα της ιστορίας μας. Ο φα-

νατισμός, η ξενοφοβία... Τα ο-
νόματα άλλαζαν. Κάποτε ήταν 
οι ούτως καλούμενοι βασιλικοί, 
μετά κάτι άλλο και ούτω καθε-
ξής. Πάντα υπήρχαν ακραίες 
τάσεις. Επιπλέον, δε, ορισμέ-
να από τα χαρακτηριστικά των 
ακραίων κομμάτων και παρα-
τάξεων υπάρχουν στην καθη-
μερινότητά μας. Για παράδειγ-
μα, η Αιόλου είναι μια οδός για 
πεζοπόρους. Σήμερα δέκα φο-
ρές κόντεψαν να με πατήσουν 
μηχανάκια. Αυτό τι σημαίνει; 
Σημαίνει ότι αρκετοί δεν σέβο-
νται τον οποιονδήποτε κανονι-
σμό, δεν σέβονται τον διπλανό 
τους. Και το ερώτημα είναι, εάν 
ψάχναμε έναν όρο γι’ αυτό δεν 
θα το λέγαμε φασιστική τάση; 
Τότε γιατί εκπλησσόμεθα; Το 
βλέπουμε σε καθημερινή βάση. 
Βλέπουμε το παιδί που τρώει 
σφαλιάρες και δεν λέμε τίπο-
τα. Έχουμε καθήκον όλα αυτά 
να τα λέμε και να τα αλλάξουμε. 
Στην ιστορία της Ελλάδος πά-
ντα κάποιος άλλος φταίει. Εί-
ναι η εξήγησή μας για όλα. Για 
τον εμφύλιο φταίνε οι Βρετανοί. 
Για το πώς είμαστε όπως είμα-
στε φταίει η Τουρκοκρατία. Δεν 
έχουμε άλλες εξηγήσεις. Για να 
το πάμε στο αστείο. Κάποτε εί-
πα σε έναν αγαπητό φίλο: «Ρε 
συ, παχαίνεις συνέχεια». Και 
μου απάντησε: «Φταίει η Τουρ-
κοκρατία. Από τότε πεινούν τα 
κύτταρά μου». Αυτή είναι βάση 
των ελληνικών εξηγήσεων. Η 
συνωμοσία εναντίον της Ελλά-
δας και ότι εμείς δεν παίζουμε 
παρά το ρόλο του θύματος. Αυτό 
δεν βοηθάει πουθενά. Τώρα για 
όλα φταίει η Γερμανία. A  

παρουσιάσεις / εκδόσεις / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις

Βookvoice Επιμέλεια:
Αγγελική ΜπιρΜπιλή

A.V. 
bookstore 

To βιβλιοπωλείο της 

ΑThens Voice. 

Μπες στο www.athensvoice.gr 

και παράγγειλε τα βιβλία της Α.V. 

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Στην Ελλάδα πάντα 
κάποιος άλλος φταίει
Μέσα από μια προσωπική μεταναστευτική περιπέτεια, ο Θοδωρής 
Καλλιφατίδης στο καινούργιο του βιβλίο «Τα περασμένα δεν είναι όνειρο» 
(εκδ. Γαβριηλίδης) διηγείται πώς είναι να ζεις με δύο πατρίδες, 
με δύο γλώσσες, αλλά με μία ηθική.

Της λενΑς ΧουρΜουζή 

 Το παρελθόν 
είναι κάτι που 
κουβαλάμε. 

Ωστόσο, για να 
προχωρήσει ένας 

λαός δεν πρέπει να 
σκέφτεται με όρους 

εκδίκησης.

Διβάστε όλη τη συνέντευξη 
στο site.

www.athens voice.gr
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Λεπτομέρειες

Από τη ςτΑυρουλΑ πΑπΑςπυρου
stavroulapapaspirou@gmail.com

 Η αγορά του ψηφιακού βιβλίου βρί-
σκεται ακόμα στα σπάργανα, αλλά το 
Cosmobooks, το ηλεκτρονικό βιβλιο-
πωλείο που έχει στα σκαριά η Cosmote, 
κάπως θα την ενισχύσει. Tην είδηση έ-
βγαλε ο Μιχάλης Καλαμαράς, ο πιο πα-
θιασμένος και ο πιο έγκυρος blogger σε 
ό,τι αφορά τα e-books και τους e-readers 
(www. eAnagnostis.gr).  

 Εντωμεταξύ, Ψυχογιός, Πατάκης, 
Μεταίχμιο, Καστανιώτης και  Ίκαρος 
συνεχίζουν την ψηφιακή παραγωγή 
τους – σαφώς ελκυστικότερη οικονομι-
κά από την έντυπη. Με μια διαφορά. Τα 
e-books των τριών πρώτων διαθέτουν 
«κλειδωμένα» αρχεία που διαβάζονται 
απ’  όλους τους ηλεκτρονικούς αναγνώ-
στες, εκτός από το Kindle. Των υπολοί-
πων, «ανοιχτά» στον αγοραστή τους και 
μόνο σ’  εκείνον, μπορούν να διαβαστούν 
κι από το μηχανάκι της Αmazon. 

 Μ’ ένα σχετικό αφιέρωμα (λογοτεχνί-
α-διαδίκτυο-νέες τεχνολογίες) κυκλο-
φορεί το «Διαβάζω» του Ιουνίου. Πρό-
κειται για το τελευταίο με διευθυντή τον 
Γιάννη Μπασκόζο. Έπειτα από μια δεκα-
ετία σχεδόν στο τιμόνι του περιοδικού, 
διαφωνώντας με την εκδοτική πολιτική 
των ιδιοκτητών, ανακοίνωσε την αποχώ-
ρησή του στην... Εταιρεία Συγραφέων.  

 Κομψοτέχνημα το βιβλιαράκι με τα 
«Υστερόγραφα» του Δημήτρη Τσάτσου 
(Γαβριηλίδης). Ανάμεσα στους σκόρπιους 
στοχασμούς του κορυφαίου συνταγμα-
τολόγου –για τον έρωτα, το θάνατο, την 
επιστήμη, την πολιτική...–  κι ο παρακάτω: 
«Η ποιότητα της ανθρώπινης σχέσης ανα-
δεικνύεται όχι την ώρα της συμφωνίας, αλ-
λά την ώρα της διαφωνίας. Εκεί άλλωστε 
αρχίζουν τα δύσκολα. Εκεί κρίνεται η αντοχή 
της ποιότητας. Εκεί κρίνεται ο βαθμός του 
πολιτισμού». Πιο επίκαιρος δεν γίνεται.

 Γιος Γερμανίδας κι Έλληνα μετανάστη 
στο Μπρούκλιν, μεγάλωσε μεταξύ Βαυα-
ρίας και Λονγκ Άιλαντ, βιοπορίστηκε ως 
ντράμερ, ράφτης, ζωγράφος, ως θυρωρός 
στο παρισινό Μαxim’s και ως σεναριογρά-
φος στο Λος Άντζελες, μέχρι που εγκατα-
στάθηκε στην Κάρυστο, όπου έγραψε το 
πρώτο του μυθιστόρημα, βασισμένο στις 
θηριωδίες της Κατοχής και του εμφυλίου. 
Τ’ όνομά του, Σβεν Νταγκόνες. Μακάρι οι 
«Αράχνες μέσα μου» (Ψυχογιός) να ’ναι το 
ίδιο ενδιαφέρουσες με το βιογραφικό του! 

 Ο «Μεγάλος Γκάτσμπι» του Φιτζέραλντ 
επιστρέφει, κι όχι μόνο στη μεγάλη οθό-
νη. Θα επανακυκλοφορήσει το χειμώνα 
σε νέα μετάφραση του Άρη Μπερλή (Ά-
γρα). Για το καλοκαίρι, πέρα από τ’ αστυ-
νομικά των Λίοναρντ, Σιμενόν και Μα-
ρή, ο Σταύρος Πετσόπουλος προτείνει 
και το κλασικό «Φαρενάιτ 451» του Ρέι 
Μπράντμπερι, επίσης σε νέα μετάφρα-
ση, του Βασίλη Δουβίτσα.

 Καλορίζικη η υπαίθρια δανειστική βιβλι-
οθήκη που στήθηκε γωνία Κασσαβέτη και 
Λεβίδη. Ένα μικρό θαύμα στην Κηφισιά, 
που ίσως ανοίξει δρόμο και σε άλλα! ●

Σ την πρώτη σελίδα γεννητούρια, 
στην τελευταία ένας θάνατος και 
στις ενδιάμεσες ανθίζει η φιλία 

δύο κοριτσιών – από τότε που συναντή-
θηκαν στο σχολείο. Τα πάνω και τα κάτω 
της σχέσης τους περιγράφει η Ζ.Μπ., με 
τις φίλες να μπαινοβγαίνουν σε σπίτια 
και εξοχικά, υπό την εποπτεία μανάδων, 
θειάδων και γιαγιάδων που μαγειρεύουν, 
τραπεζώνουν και φροντίζουν να μεγα-
λώνουν καθώς πρέπει τα βλαστάρια τους,  
ενώ οι οικογένειές τους ανεβαίνουν τα 
κοινωνικά σκαλιά. Τα κορίτσια παρακο-
λουθούν τις κουβέντες των μεγάλων και 
κάνουν όνειρα μέχρι να γνωρίσουν τη 
ζωή από πρώτο χέρι μέσω έρωτα – κι εκεί 
το ροζ αρχίζει και θαμπώνει.
Χωρίς στοχασμούς και ενδοσκοπήσεις 
στα συμβάντα, η ενηλικίωση χτίζεται 
επεισόδιο το επεισόδιο, μέχρι που ν’ α-
ναφωνήσεις «βρε, πώς μεγάλωσαν;». Οι 
πολλές λεπτομέρειες λείπουν κι έχεις 
συνεχώς την εντύπωση πως η έκπληξη 
κάπου καιροφυλαχτεί – για να σκάσει 
μύτη με το ανατρεπτικό τέλος, περισσό-
τερο μυθιστορηματικό σε σχέση με τα 
γεγονότα που μάλλον κρύβουν βιογρα-
φικές διηγήσεις. (Στα μείον η ξαφνική 
εμφάνιση μιας τρίτης φίλης δύο κεφά-
λαια πριν το τέλος. Δικαιούταν μεγαλύ-
τερη έκταση.) 

Εμφανώς γραμμένο από τη γυναικεία 
σκοπιά, το βιβλίο θα δημιουργήσει χα-
μόγελο (κυρίως) στις αναγνώστριες, που 
χόρεψαν «σε σπίτια με μωσαϊκά…». Είναι 
σίγουρο πως κάποιες από τις αναμνήσεις 
τους θα βρουν χώρο στη ζωή των ηρωί-
δων: «...Η Μαρίζα είχε από τις πιο πλούσιες 
συλλογές από χαρτοπετσέτες και πολλές φο-
ρές τις κουβαλούσε σε μια σακούλα στο σχο-
λείο, για να τις χαζέψουν με τις συμμαθήτριές 
της την τελευταία ώρα κάθε Παρασκευής, που 
είχαν “ελεύθερη ώρα”...». ●

ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΗΡΩΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ-
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ παναγιώτα 
Χατζηγεωργίου, εκδ. Gutenberg 

τελικά, αγαπάμε το μυθιστόρημα ή τους 

χαρακτήρες του; Μάλλον και τα δύο, άλ-

λωστε το ένα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς 

το άλλο. Αν, όμως, αυτοί που λατρεύουμε 

ως ήρωες, αποδεικνύονται αντιήρωες; 

τέτοιες σκέψεις και συγκεκριμένες περι-

γραφές περιέχει το βιβλίο της π. Χατζηγε-

ωργίου, που καταπιάνεται με τους ήρωες 

μυθιστορημάτων από την «πάπισσα ιω-

άννα» έως τα «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά». 

MARUJA TORRES 
& ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΑΡΗΣ 
ο  Έλληνας συγγραφέας συναντάει τη 
σπουδαία ισπανίδα συγγραφέα και δη-
μοσιογράφο για μια συζήτηση πάνω στο 
αστυνομικό μυθιστόρημα και την επικαι-
ρότητα. Ινστιτούτο Θερβάντες, Μητροπό-
λεως 23, 18/6, 19.30. Είσοδος ελεύθερη.

Φίλες 
για πάντα
Η Ζωή Μπελούκα στο πρώτο 
της μυθιστόρημα «Οι γυναίκες 
του Αυγούστου» (εκδ. Καστα-
νιώτης) εξιστορεί τις ζωές 
γυναικών, που δεν τις συνδέει 
μόνο η φιλία…

Του ΔήΜήτρή ΜΑςτρογιΑννιτή Φ
ω

τ
ο

: τ
Α

κ
ή

ς 
Δ

ιΑ
Μ

Α
ν

τ
ο

π
ο

υλ
ο

ς



50 A.V. 14 - 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Λ
άρνακα. Λεμεσός. Λευκωσία. Πάφος. Η Κύπρος κλείνει το μάτι στην Ευρώπη, 
στην Ελλάδα, στον κόσμο, στο καλοκαίρι που πλησιάζει ακάθεκτο. Πριν από λίγες 
μέρες, στους λόφους της Αφροδίτης, σταρ αθλητές από όλο τον κόσμο περιφέρο-
νται από τρύπα σε τρύπα στο διεθνών προδιαγραφών γήπεδο γκολφ του Aphrodite 
Hills, βοηθοί κουβαλούν τους σάκους με τα μπαστούνια. Ο Καρεμπέ συναντά τον 
Γκώνια και τον Τζόρτζεβιτς. Το απόλυτο ραντεβού έχει κλειστεί· τρύπα νούμερο 

8, η πιο όμορφη της Ευρώπης με θέα το απέραντο γαλάζιο. Χρώματα λευκό, γαλάζιο, 
πράσινο. Το 7o τουρνουά γκολφ «Aegean Airlines Pro-Αm» έχει ξεκινήσει λαμπερό. 

Η πρωτεύουσα. Είναι συγκινητική. Είναι μοντέρνα, ζωηρή, είναι η μοναδική 
διαιρεμένη πρωτεύουσα στον κόσμο. Τριγυρίζουμε στα στενά της παλιάς πόλης, 
στη λαϊκή γειτονιά, στις πλατείες και στα μουσεία, χαζεύουμε τις δύο λιμουζίνες 
του Μακάριου στην αυλή του Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου, ρίχνουμε κλεφτές ματιές 
στη νεκρή ζώνη. Έξω από την ταβέρνα του Ματθαίου (28ης Οκτωβρίου) ένας ξένος 
μάς λέει: «Καταπληκτικό φαγητό». Δύο βήματα πιο κάτω, στο γλυκοπωλείο τα Τρία 
Φανάρια, γίνεται χαμός με το καζάν ντιπί που το φτιάχνει από το 1952. Φτάνουμε 
στο τσεκ πόιντ. Στο βάθος, η κόκκινη σημαία μάς αγριεύει. Δεν περνάμε τη μίζερη 
γραμμή με τα συρματοπλέγματα, δεν θέλουμε σφραγίδα του ψευδοκράτους στα δι-
αβατήριά μας, οι παλιοί μάς θύμισαν ότι εδώ υπάρχει μια ανοιχτή πληγή κι ας είναι 
πια η Κύπρος περήφανη για τη νέα ευρωπαϊκή ταυτότητά της.

Οι αρχαιολογικοί τόποι. Στο αρχαιολογικό πάρκο της Κάτω Πάφου, τα κατα-
πληκτικά ψηφιδωτά των Οικιών (οικία του Διονύσου, του Θησέα, του Ορφέα, του 
Αιώνα), από τα ωραιότερα της Ανατολικής Μεσογείου, χρονολογούνται από τον 2ο 
μέχρι τον 5ο αιώνα και βρίσκονται από το 1980 στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κλη-
ρονομιάς της Ουνέσκο. Στα περίχωρα της Λεμεσού, το ιερό του Απόλλωνα Υλάτη, η 
Αμαθούντα και ο αρχαιολογικός χώρος του Κουρίου με το αναστηλωμένο Ελληνο-
ρωμαϊκό θέατρο (2 π.Χ. αιώνα) σε χρήση σήμερα. Από τις πιο εντυπωσιακές αρχαιο-
λογικές περιοχές του νησιού. 

Το όρος Τρόοδος. «Τ’ αηδόνια δε σ’ αφήνουνε να κοιμηθείς στις Πλάτρες» 
έγραφε στο «Ελένη» ο Γιώργος Σεφέρης. Βόλτες στη φύση, μοναστήρια, χωριου-
δάκια (Πλάτρες, Λανέα, Παλαιχώρι, Πλατανίστασα και τ’ άλλα με τις βυζαντινές 
ξυλόστεγες εκκλησίες, Ουνέσκο και αυτές). 

Οι παραλίες. Ο καιρός είναι ζεστός, κορίτσια κι αγόρια ξεχύθηκαν στις παραλίες 
με λουλουδάτα παρεό, σανδάλια, πασαλειμμένα με αντηλιακά με γεύση καρύδας και 
τροπικών φρούτων. Αγία Νάπα, Nissi Beach, Πέτρα του Ρωμιού, Λάρα. Στην Ακτή 
του Κυβερνήτη έχουν ήδη γεμίσει ασφυκτικά οι ψαροταβέρνες.

Το 7o διεθνούς κύρους 
τουρνουά γκολφ Aegean 
Airlines Pro-Αm.  Έχει καθι-
ερωθεί σαν ένα από τα σημαντι-
κότερα γεγονότα γκολφ στην Ευ-
ρώπη. Η ιδέα ξεκίνησε από την 
αγάπη του πρόεδρου της Aegean 
Airlines Θεόδωρου Βασιλάκη 
για το άθλημα, μας πληροφόρη-
σε η ψυχή της παρέας Ρούλα Σα-
λούτση, διευθύντρια Δημοσίων 
Σχέσεων της Aegean. Και έτσι, 
στα έξι χρόνια διεξαγωγής του 
έχει «ταξιδέψει» στα καλύτερα 
γήπεδα στην Ελλάδα φέρνοντας 
στη χώρα μας υψηλής ποιότητας 

τουρισμό, συμβάλλοντας στην 
καθιέρωση ενός αθλητικού γε-
γονότος που τελεί υπό την αιγίδα 
των PGAs of Europe, της πιο ανα-
γνωρισμένης ένωσης επαγγελ-
ματιών του γκολ στην Ευρώπη. Το 
γήπεδο απλώνεται σε μια έκταση 
6.300 μέτρων, στις εξαιρετικές 
εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου 
«Aphrodite Hills Resort & Golf», 
και το έχει σχεδιάσει ο διάσημος 
αρχιτέκτονας Cabell Robinson. 
Το φετινό τουρνουά τίμησαν με 
τη συμμετοχή τους 45 ομάδες, α-
ποτελούμενες από έναν επαγγελ-
ματία και τρεις ερασιτέχνες παί-
κτες, διεκδικώντας το υψηλότερο 
prize fund της Ευρώπης (€ 62.700 
συνολικά). Νικητής ο Ισπανός 
Zeke Martinez (Italy), δεύτερος 
ο Ουαλός Liam Bond (UK). Στην 
ομιλία του στην Τελετή Απονο-
μής Επάθλων, ο κ. Βασιλάκης μάς 
λέει συγκινημένος: «Η Aegean 
Airlines βλέπει την κρίση σαν μια 
ευκαιρία για αποφασιστική και 
ομαδική δράση». Πεποίθησή του 
είναι πως το γκολφ είναι μια δυ-
ναμική αγορά, που επιμηκύνει 
την τουριστική περίοδο, προσελ-
κύει ποιοτικό τουρισμό και το πιο 
σημαντικό μπορεί να βελτιώσει 
το τουριστικό προφίλ της χώρας 
μας. Το τουρνουά συνδέεται κάθε 
φορά με έναν κοινωφελή σκοπό 
– φέτος προσφέρει το ποσό των € 
8.000 στο Ίδρυμα Χρίστου Στέλι-
ου Ιωάννου για άτομα με νοητική 
στέρηση. ●

Κύπρον ου μ’ εθέσπισεν
Στην Κύπρο με αφορμή το 7o τουρνουά γκολφ Aegean Airlines Pro-Αm

Της Αγγελικής ΜπιρΜπιλή

Φ
ω

τ
ό

: Δ
ή

Μ
ή

τ
ρ

ή
ς 

Α
ν

Δ
ρ

ιτ
ςό

ς



14 - 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 A.V. 51 

Elementsofstyle
Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ➜ style@athensvoice.gr

Δώρο περιποίηση 
Η A.V. εξασφάλισε για εσάς 20 μόνιμα βερνίκια νυχιών (χωρίς μανικιούρ) 
(1), αξίας € 12, και 20 χτενίσματα (2), αξίας € 18, στο κομμωτήριο «Mejor 
by V Wind». Στείλτε SMS: AVAV (κενό) 1 ή 2 και ονοματεπώνυμο στο 54121, 
μέχρι 19/6 στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και στη συ-
νέχεια και θα μπορούν να επικοινωνήσουν με το Mejor by V Wind για το 
ραντεβού τους (Σπύρου Μερκούρη 3, Παγκράτι, 210 7222.032). Η προσφορά 
ισχύει έως 30/6. Κάθε μήνυμα χρεώνεται  € 1,23 με ΦΠΑ.

 MEANDHOME.GR Ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας 

του με τα πολυκαταστήματα notosgalleries και πλέον με ένα κλικ 

μπορείτε να βρείτε δεκάδες προσφορές και εκατοντάδες προϊό-

ντα ομορφιάς και αξεσουάρ, από brands όπως Clarins, Lancôme, 

Guerlain, Givenchy, Max Factor, BVLGARI κ.ά. Παράλληλα, έχετε και τη δυνατότητα 

παραλαβής των προϊόντων σε ένα από τα 752 σημεία σε όλη την Ελλάδα. 

 ATHENS TENNIS EXPO Την έκθεση διοργανώνει το περιοδικό «Tennis Society», 

με γνωστές εταιρείες του χώρου να είναι παρούσες μαζί με τα προϊόντα τους και πολ-

λές παράλληλες διαδραστικές εκδηλώσεις. Η είσοδος είναι δωρεάν, αλλά θα πρέπει να 

«κατεβάσετε» την πρόσκληση από το www.tennisexpo.gr. Υποστηρικτές είναι η Pizza 

Fan, το TennisNews.gr και η actionmed.gr. 15-17/6, στο τένις club «ACE», στην Ανθούσα 

 NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Σίγουρα ξέρεις τα παγωτά Boss, Nirvana, Magnum, Aloma 

και πολλά ακόμα. Να και κάποια άλλα στοιχεία για τη Nestle, που θα σε κάνουν να την 

εκτιμήσεις ακόμα περισσότερο: το 2010-2012 έκανε επενδύσεις € 20.000.000, στις 

εγκαταστάσεις της στον Ταύρο, απασχολεί 460 εργαζόμενους, το 25% της ετήσιας 

παραγωγής της εξάγεται στο εξωτερικό. 

Tι νέα;

ΔΙαγωΝΙσμΟσ
Str8 to Goal

Τα αντρικά αρώματα str8, σχεδιασμένα 
να καλύπτουν όλες τις ανάγκες ενός 

απαιτητικού ανδρικού 24ώρου, σε προ-
καλούν να βάλεις όσα περισσότερα γκολ 
μπορείς και να διεκδικήσεις: ένα από τα 2 
διπλά εισιτήρια για το μεγαλύτερο ποδο-
σφαιρικό γεγονός της Ισπανίας το 2012 ή 
ένα από τα 3 εισιτήρια διαρκείας για την α-
γαπημένη σου ελληνική ομάδα ποδοσφαί-
ρου. Δεν χρειάζεται καν να βάλεις το σορ-
τσάκι. Αρκεί να μπεις στο www.facebook.
com/str8myway, να αρχίσεις να σουτά-
ρεις και να σκοράρεις όσο περισσότερο 
μπορείς. Τα δώρα θα κληρωθούν σε ένα 
μεγάλο Str8 to goal event, που θα γίνει σε 
συνεργασία με το MTV, στις 15 Ιουλίου 
στην «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων 
(κεντρική αυλή, Πειραιώς 100, Γκάζι), όπου 
θα παίξουν ζωντανά οι Onirama, Enola 
Str8, Claydee, Nikki Ponte, The Fade κ.ά. 

APIVITA 
SUNCARE 
Αντηλιακό γαλάκτωμα 
για το πρόσωπο και 
το σώμα με θαλάσσια 
λεβάντα και πρόπολη 
(Σε καταστήματα 
καλλυντικών και 
επιλεγμένα φαρμακεία) 

BSB  

Η 
ευκαιρία 
σου να γίνεις 
stylist. Μπες 
στο www.

bsbfashion.com, 
επέλεξε ρούχα και 
αξεσουάρ από τη 
συλλογή της BSB, 
δημιούργησε ένα 
ολοκληρωμένο 
outfit και στείλ’ το 
στο youngstylist
@madtv.gr. 
Ο νικητής θα γίνει 
ο young stylist της 
Μαίρης Συνατσάκη 
για τη βραδιά των 
Mad Video Music 
Awards 2012 (συν 
πολλά άλλα δώρα). 
Ως τις 15/6. 

Κέρδισε 
δώρα! 

ΡΕΤΣΙΝΑ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ 

Ω
ραίος ιντερνετικός διαγωνισμός - παιχνί-
δι από τη Ρετσίνα Μαλαματίνα, που σου 
δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις ένα 
από τα τρία iPad και πολλά ακόμα δώρα: 

αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να μπεις στη 
σελίδα της στο Facebook (quest.malamatina.
com), να βρεις πού είναι κρυμμένα τα μπου-
κάλια και να μαζέψεις όσους περισσότερους 
πόντους μπορείς. Κάθε βδομάδα το παιχνίδι 
«Το κυνήγι της φιάλης Ρετσίνα Μαλαματίνα» 
θα έχει και ένα νέο επίπεδο δυσκολίας. 

SWATCH 
Από την ολοκαίνουργια Classic Collection, η οποία περιλαμβάνει 6 κομψά μοντέλα Irony. Όλα με ιδιαίτερο στιλ, 

ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ανδρών και γυναικών για ένα μοντέρνο αξεσουάρ για τον καρπό.



52 A.V. 14 - 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Σε γνωρίζω...

Αβαντάζ. «Πάππας». 
Εκλεκτές Γνωριμίες Γάμου. 
Το γραφείο μας συνεχίζει την 
επιτυχημένη πορεία του στο 
χώρο των συνοικεσίων, με 
σοβαρότητα και εχεμύθεια. 
Άνθρωποι όλων των ηλικιών, 
σοβαροί και συγκροτημένοι, 
ανώτατου πνευματικού 
και οικονομικού επιπέδου, 
αναζητούν και βρίσκουν 
κοντά μας το σύντροφο 
της ζωής τους. Συνεργασία 
με γονείς. Πανελλαδικά-
εξωτερικό. Σας περιμένουμε 
στο Κολωνάκι, Ομήρου 38 
στον 3o όροφο, καθημερινά 
9:00-21:00, Σάββατο 10:00-
14:00, τηλ. για ραντεβού 210 
3620.147, www.pappas.gr 

Αβαντάζ. 47χρονη 
oικονομολόγος με 
σπουδές, απασχόληση και 
περιουσία στην Αγγλία, 
πολύ εμφανίσιμη, με 
αρκετά χόμπι και καλή ζωή, 
επιθυμεί διαμονή στην 
Αθήνα με κύριο κομψό, 
καλλιεργημένο, δεκτός 
χήρος, διαζευγμένος, καλής 
εμφάνισης και νοοτροπίας. 
«Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 3oς όροφος, 
210 3620.147,  καθημερινά 
9:00-21:00, Σάββατο 10:00-
14:00, www.pappas.gr

Αεροσυνοδός καλλονή 
26χρονη, 1.78, μελαχρινή, 
καλλίγραμμη, με 
θηλυκότητα, οικογένεια 
επιστημόνων, δραστήρια, 
κοινωνική, μηνιαίως 
€ 2.000, 2 ακίνητα, 
Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κύριο έως 40 
ετών, καλλιεργημένο, 
κατασταλαγμένο, για 
οικογένεια. Αποκλειστικά 
«Λούης» Πειραιάς, 
Καραΐσκου 117, 210 
4176.812, 210 4179.152, 
www.louis.gr

ABILITY. Ποιοτικές 
γνωριμίες 
συντροφικότητας-γάμου 
από όλη την Ελλάδα, την 
Ευρώπη, την Αμερική, την 
Αυστραλία, με στοχευμένα 
ραντεβού, εχεμύθεια, 
σωστή διεκπεραίωση. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων. Δώστε αισιοδοξία 
στη ζωή σας, βρείτε άμεσα 
τον σωστό σύντροφο. 
Ability. Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων με ρεκόρ 
γάμων. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Ερμού 18, 
Σύνταγμα, 4ος όροφος, 
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Γραφίστρια 
31χρονη, αιθέρια ύπαρξη 
με κατασταλαγμένο 
χαρακτήρα, καθηγήτρια 
ξένων γλωσσών 
33χρονη, γλυκύτατη με 
αισιόδοξο χαρακτήρα, 
δημόσιος υπάλληλος 
υπουργείου 42χρονη πολύ 
κλασάτη, σεφ 38χρονος 
εξαιρετικά ποιοτικός, 
οικονομικός διευθυντής 
46χρονος, ψηλός, με 
έντιμο χαρακτήρα, 
υψηλοσυνταξιούχος 
ΔΕΚΟ 55χρονος χωρίς 
υποχρεώσεις, επιθυμούν 
γνωριμία γάμου. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων. 
Ability. Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων με ρεκόρ 

γάμων. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Ερμού 18, 
Σύνταγμα, 4ος όροφος, 
www.abilityclub.gr   

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει για 
γνωριμία γάμου: από 
Καρπενήσι, τραπεζικός 
36χρονη σε ιδιωτική 
τράπεζα, μαυρομαλλούσα 
με καταγάλανα μάτια 
και όμορφο χαμόγελο, 
σπουδές στην Αγγλία, 
γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά, 
μηνιαίο εισόδημα € 3.000, 
διαμέρισμα στον Πειραιά, 
μονοκατοικία, αυτοκίνητο, 
αγαπάει τη θάλασσα, το 
θέατρο, το διάβασμα και 
την καλή παρέα, επιθυμεί 
να γνωρίσει ένα ρομαντικό 
κύριο, σαν γνήσιο καρκινάκι 
που είναι, να κάνουν μια νέα 
αρχή στη ζωή τους. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. VIP’S. Κεντρικό: 
Νίκης 24, Σύνταγμα, τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, 
υποκατάστημα: Λεωφ. 
Σαρωνίδας 37, Σαρωνίδα, 
τηλ. κέντρο 22910 60130, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει για 
γνωριμία γάμου: από Μύκονο 
47χρονος αρχιτέκτων με 
ιδιόκτητο γραφείο και πολλές 
καταθέσεις, γοητευτικός, 
καλογυμνασμένος, μετρίου 
αναστήματος, γνωρίζει 
αγγλικά, γερμανικά, μηνιαίο 
εισόδημα πάρα πολύ καλό, 
αρκετά ακίνητα στη Μύκονο 
και πολυτελέστατο τζιπ, 
αγαπάει το θέατρο, τη 
γυμναστική, τη μουσική και 
τη φωτογραφία, επιθυμεί 
να γνωρίσει τη γυναίκα που 
θα χτίσει την αγάπη τους 
σε γερά θεμέλια. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. VIP’S. «Διεθνή 
Γραφεία Συνοικεσίων». 
Κεντρικό: Νίκης 24, 
Σύνταγμα, τηλ. κέντρο 210 
3234.793, υποκατάστημα: 
Λεωφ. Σαρωνίδας 37, 
Σαρωνίδα, τηλ. κέντρο 22910 
60130, www.vip-petridi.gr                                                                

Ζήτα μου ό,τι θες

Παραδίδονται σε 
εργαστήριο μαθήματα 
κεραμικής, μικρού γλυπτού, 
ανάγλυφου, χρηστικού 
και διακοσμητικού 
αντικειμένου. 210 
6411.392, 693 7411215 

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε 
με το 210 3617.369 (11.00-18.00)

Χρεώσεις: € 34 οι 20 πρώτες λέξεις και 
€ 0,35 κάθε επιπλέον. Αγγελία σε πλαίσιο: € 45.

ΑΙγΙΝΑ
Ήσουν στο λιμάνι, α-
πόγευμα Παρασκευής 
8/6 και χάιδευες ένα 
κουνελάκι. Δίπλα σου 
ένας παίδαρος (πολύ 
sexy). Αν δεν τον θες, 
τον θέλω εγώ! Στείλ’ 
τον Παρασκευή στο 
ίδιο μέρος, ίδια ώρα. 
(αν όχι, στείλε το 
κουνέλι)

ΜετρΟ
Ακρόπολη, Σάββατο 
9/6, 4.30 κατέβηκα 
Ομόνοια, μελαχρινέ, 
με αμάνικο t-shirt, σα-
κίδιο, ipod. Ο ψηλός 
ξανθός. 694 5696376

550
Στο ύψος του Υγεία, 
Παρασκευή 8/6 γύρω 
στις 13:30, φορούσες 
άσπρο μπλουζάκι, τζιν 
ξεβαμμένο, έχεις ξαν-
θό μαλλί σγουρό, είσαι 
ψηλή, κοιταζόμασταν, 
εσύ καθόσουν με 
παρέα στην μπροστά 
πόρτα, εγώ ήμουν 
στο κέντρο όρθιος, 
φορούσα πράσινο 
t-shirt (με ένα ποτήρι, 
έγραφε Spritz), έχεις 
υπέροχα μάτια, αν το 
δεις και ενδιαφέρεσαι, 
στείλε εδώ tonissak@
yahoo.com 

ΚΑφετερΙΑ LofT
Στο Μπουρνάζι, είσαι 
η καστανή, είμαι ο 
ψηλός με τα γκριζο-
πράσινα μάτια, πάρε 
με 695 6103691

ΔΟΥ εΥελΠΙΔωΝ
Τρίτη 5/6, ασανσέρ, 
ψηλή και όμορφη, 
μπήκες και χαιρέτη-
σες…

CoLIBrI
Έχω πάρει 3 κιλά, με 
βρίζουν όλοι οι φίλοι 
μου, γιατί μόνο εκεί 
βγαίνω μαζί τους… 
Λίνα, είσαι υπέροχη, 
αλλά δεν τολμώ να 
σου πω να βγούμε… 

Πού θα οδηγήσει όλο 
αυτό; 

Πλ. ΚΟλωΝΑΚΙΟΥ
Πέμπτη απόγευμα, 
εγώ φορούσα άσπρο 
πουκάμισο, ψηλός, 
μελαχρινός, εσύ μαύ-
ρη μπλούζα, ωραία 
μελαχρινή, κοίταξες 
κατάματα, πάρε 
με τηλέφωνο 697 
6082300

224
6/6 μπήκες από 
Ευελπίδων και ο 
χρόνος σταμάτησε, 
πράσινο φόρεμα, 
ροζ ρολόι, μαύρο 
σακίδιο, όλα όμως 
ωχριούσαν μπροστά 
στα υπέροχα γαλαζο-
πράσινα μάτια σου! 
Ο μελαχρινός με το 
ριγέ πουκάμισο και τα 
γένια, στείλε μου στο 
ektaksi@yahoo.de 

ΚΑΙσΑρΙΑΝή
Όμορφη βιβλιοπώ-
λισσα, κάθε φορά που 
έρχομαι στη γειτονιά 
σου μπαίνω να ψω-
νίσω κάτι μόνο για 
να σε δω, γλυκιά και 
χαμογελαστή, με τρε-
λαίνεις, είσαι μόνη; 
Σου πάει πολύ το τζιν. 
Και το μηχανάκι.

γεΝΝήΜΑτΑσ
6/6 το πρωί, περιμέ-
ναμε ώρες… κρατού-
σες κράνος… ρώτησα 
πού βρίσκεται το κυ-
λικείο… ifianassa13@
hotmail.com 

ΑγΚΙστρΙ - 
ΧΑλΙΚΙΑΔΑ
Δευτέρα σε γνώρισα, 
την ίδια μέρα έφυγες! 
Σε λένε Κωνσταντί-
νο, θέλω πολύ να σε 
ξαναδώ, γράψε εδώ. 
Μαράκι

ΑγΚΙστρΙ
Το τριήμερο. Μου-
σάτε, κοιταζόμασταν 
συνέχεια, γιατί δεν 

πήρες το χαρτάκι 
από την καρέκλα μου 
στο πλοίο; Φυσούσε 
πάνω. Yellow boy. 
lecter@freemail.gr 

MεσΟγεΙωΝ
 6/6, 16.30. Εγώ σε 
VW EOS, εσύ σε Mer 
A20 μαύρη, με… 
παιδική παρέα στο 
πίσω κάθισμα. Είσαι 
γοητευτικότατη με 
κοντό ξανθό μαλλί, 
κοιταχτήκαμε ώσπου 
τα βλέμματά μας χώ-
ρισαν στον Σταυρό 
στη Μεσογείων, εσύ 
τράβηξες για Μαρα-
θώνος, εγώ έστρι-
ψα... Ο μελαχρινός με 
τα γένια. 

ΖωγρΑφΟΥ 
Με σταμάτησες με 
το ταξί μου, από τα 
φοιτητικά μαγαζιά 
για Αμπελόκηπους. 
Τη στιγμή που έμπαι-
νες μέσα στο αμάξι, 
στραμπούλιξες το 
πόδι σου. Σου πρό-
τεινα να σε πάω σε 
κάποιο εφημερεύον 
νοσοκομείο, αλλά δεν 
ήθελες. Ελπίζω να 
είσαι καλά.
 
ΚερΚΥρΑ
Στο YARD το Σάββατο 
26/5. Εσύ καστα-
νοκόκκινα μαλλιά, 
μπλε-λευκό ριγέ 
εφαρμοστό μακρύ 
φόρεμα. Εγώ blue 
jeen, t-shirt HULK και 
All-Stars. Κοιταζόμα-
σταν για πολλή ώρα 
και πολύ έντονα... Δεν 
ήρθα δυστυχώς να 
σου μιλήσω... Θέλω 
οπωσδήποτε να σε 
γνωρίσω... 
 
ΠΑρΑλΙΑΚή
Κοντά στην Αμφιθέας 
την Πέμπτη 7/6 το 
απόγευμα, επάνω στη 
μηχανή σου, φορού-
σες κόκκινα γυαλιά 
ηλίου, δεν σε πρόλα-
βα, αλλά και αν… τι 

θα σου έλεγα, γι’ αυτό 
γράφω εδώ. 

εφΟρΙΑ ΚΑλλΙθεΑσ
Στον 5ο όροφο. Μόλις 
είδες τα γραφεία σε 
έπιασε ένας πανικός 
και δεν ήξερες πού 
να πας. Έχεις σγουρά 
μαλλιά και μεγάλα 
μαύρα μάτια, φο-
ρούσες τζιν, μπλε 
μπλουζάκι και μαύρα 
γυαλιά. Το κινητό σου 
χτυπάει με mano chao 
και βρίζεις όποιον σε 
παίρνει τηλέφωνο. Το 
καραβάκι που έφτια-
ξες με το Ε1 σου ήταν 
όμορφο και εγώ θέλω 
να σε ξαναδώ.

SwISS
Καθόσουν δίπλα 
μου στην πτήση για 
Γενεύη, την Παρα-
σκευή 8/6 στις 7.30. 
Προσφέρθηκα να 
αλλάξω θέση για να 
κάτσει ο φίλος σου 
δίπλα σου. Είμαι 
ξανθιά και φορούσα 
πράσινη μπλούζα. Αν 
θέλεις, abarba10@
caledonian.ac.uk

Πλ. ΑΙγΥΠτΟΥ 
1/6, στα κτελ Θεσσα-
λονίκης, περιμέναμε 
στην ίδια στάση, δεν 
ταξιδέψαμε όμως μα-
ζί. Δυστυχώς, δεν είχε 
θέση και έβγαλα εισι-
τήριο για το επόμενο. 
Την ώρα που έφευγες 
σε χαιρέτησα και εσύ 
ανταποκρίθηκες με 
ένα σου χαμόγελο. 
Είχα την ελπίδα πως 
όταν γυρνούσα, θα σε 
πετύχαινα δίπλα μου.    

ΠΑγΚρΑτΙ 
Σε βλέπω συχνά να 
κυκλοφορείς με το 
φίλο σου, πάντα 
με κατεβασμένο το 
κεφάλι – μα δεν κατα-
λαβαίνεις πως είσαι 
όμορφος; Τι να κάνω 
για να σταματήσεις να 
ντρέπεσαι;

Χαρά Βλαμ… ρεπόρ-
τερ του Αντένα. Είδα 
τη συνέντευξη με την 
Βασιλοπούλου, αλλά 
εγώ εσένα θέλω να 
φλερτάρω, στείλε 
μου 694 3884092.

Ξανά αυτό το Σαββα-
τοκύριακο στο μπαλ-
κόνι σου, στον 3ο, 
γλυκιά μου γειτόνισ-
σα. Φορούσες τις λευ-
κές ψείρες-ακουστικά 
σου και έπαιζες με το 

κινητό σου!

Σημασία δεν μου 
δίνεις και τρελαίνο-
μαι καθώς σε βλέπω 
από το παράθυρο 
της κουζίνας σου, να 

κυκλοφορείς ημίγυ-
μνος.

Μουμούνι μου, χρόνια 
πολλά μας. Να ζήσου-
με μαζί μια ολόκληρη 
ζωή!  ●

Ξέρεις εσύ...
γράψε για το ΞερεΙσ εσΥ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλ’το 
με SMS:  AVXE, κενό και το μήνυμά σου στο 54121
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι με το νούμερο 
του αποστολέα. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

ΔωρεΑΝ σεμινάρια 
Πληροφορικής 
(δράση e-gnosis) 
Εκπαιδεύσου τώρα 
δωρεάν και απόκτησε 
αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό για το ΑΣΕΠ 
και τον ιδιωτικό τομέα, 
καταβάλλοντας μόνο τα 
εξέταστρα, € 190. Κέντρο 
Επιστήμης Πληροφορικής 
(Κ.Ε.Π.) Καραϊσκάκη 62, 
Χαϊδάρι, 210 5913.349,  
www.e-kep.gr

Πωλείται οικόπεδο 97 
τ.μ. στο Περιστέρι, κοντά 
στο μετρό Αγ. Αντωνίου. 
Πληροφορίες: 210 
5740.690 (8.00-10.00 & 
18.00-20.00) και στο 693 
6918778 

Βουλιαγμένη € 125.000
Σου αρέσει να παίρνεις το αυτοκίνητό σου 
για να πας για μπάνιο; Όχιιι; Το φαντάστη-
κα! Τσέκαρε λοιπόν στην καρδιά της Βου-
λιαγμένης, πάνω στην κεντρική πλατεία 
(για να τους βλέπεις όλους), ένα ολοκαί-
νουργο διαμέρισμα με ένα υ/δ, 42 τ.μ. 
(κατασκευή 2012). Είναι στον 1ο όροφο, 
είναι ήσυχο, μοντέρνο και διαθέτει διπλά 
τζάμια, ηλεκτρικά ρολά, πόρτα ασφαλεί-
ας, συναγερμό, Α/C. Το κλειδί θα σου το 
δώσουμε τέλος Ιουνίου, που πιάνουν κι οι  
ζέστες. Πληρ. 210 3630.989

Άνω Πετράλωνα € 230.000
Σε απόσταση… ησυχίας από την πιο ανερ-
χόμενη γειτονιά της Αθήνας και μόλις 100 
μ. από τον ηλεκτρικό (Κυκλώπων 25), πω-
λείται οροφοδιαμέρισμα 95 τ.μ., 4ου ορό-
φου. Είναι έξυπνα σχεδιασμένο (αν είσαι 
όμως πιο έξυπνος έχεις ακόμα χρόνο να 
κάνεις τις αλλαγές σου), υψηλών προδι-
αγραφών, διαμπερές, με 3 υπνοδωμάτια, 
2 λουτρά, ανεξάρτητη θέρμανση, φυσικό 
αέριο, τζάκι και φυσικά υπόγειο parking. 
Το θέλεις! Πληρ. 210 3616.078

Σε 
είδα...

γράψε για το σε εΙΔΑ (μέχρι 20 λέξεις) 
και στείλ’ το με SMS:  AVSE, κενό και το 
μήνυμά σου στο 54121
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν 
είναι ίδιοι με το νούμερο του αποστολέα.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Το πάρΤι Του Carroten 
Τραγούδι, χορός, κοκτέιλς και… επιτέλους, καλο-
καίρι! Το οποίο καλωσόρισε το αντηλιακό Carroten, 
με ένα μοναδικά πάρτι στις 6/6, στο «Dream City». 
Highlight της βραδιάς ήταν η παρουσίαση της νέας 
σειράς εξωτικού μαυρίσματος Carroten Sunsations 
αλλά και η επί σκηνής απόδοση του «Summer’s all 
around», που είναι και το τραγούδι της νέας τηλε-
οπτικής καμπάνιας του Carroten, από τους Shaya, 
HouseTwins και Slick Beats. 

Calzedonia the Mall
Η αισθητική loft, το βιομηχανικό στιλ και τα 
industrial chic χρώματα είναι τα χαρακτηριστικά 
που κυριαρχούν στο ανανεωμένο κατάστημα της 
Calzedonia στο The Mall Athens, όπου θα βρείτε τα 
beachwear και hosiery κομμάτια της γκαρνταρό-
μπας σας. Ψώνια σε cool και χαρούμενο περιβάλ-
λον, για να κάνετε την καλύτερη επιλογή.
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Μίλαμουβρώμικα
Της Μυρτώς Κοντοβά
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 Στείλε το γράμμα σου ταχυδρομικά, ή στο 
fax της A.V., ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη «Μίλα μου βρώμικα».

Γεια σου, Μυρτώ μου, τι κάνεις; 
Είμαι ο Μίλτος, που σου είχα 
στείλει τον Σεπτέμβρη για την 
περίπτωση με την κοπελίτσα με 
το ωραίο κωλαράκι που σερβίρει 

σ’ ένα σουβλατζίδικο που είχα πάει. Ξα-
ναπήγα μετά από καιρό με ένα φίλο μου, 
της μίλησα αλλά όχι ευθέως, με το ωραίο 
χιούμορ που έχω, ανταποκρίθηκε. Με-
τά από λίγες μέρες ξαναπήγαμε και της 
τα έριξα απέξω-απέξω, ενώ πήγαμε και 
τρίτη φορά και ο φίλος μου της είπε ότι 
τη γουστάρω, αλλά είπε πως δεν μπορεί 
να βγει. Κοιτάω πώς πάει το κωλαράκι 
της, Μυρτώ μου, τάκα τάκα, αχχχχχ δεν 
μπορώ. Μήπως κολλάει στο ότι είμαι 
40άρης και κείνη 21; Τι θα κάνω; - Μίλτος

Μπότοξ.

Υ.Γ. 1 Σοβαρά τώρα, σιγά μην είσαστε 40. Για 
13 σας κόβω – άντε, 15 το πολύ. Αυτή είναι η 
τελευταία ηλικιακή φάση που τα αγόρια στέλ-
νουν κάποιον να πει στο κορίτσι «να, κοίτα, 
αυτός εκεί σε γουστάρει».  
Υ.Γ. 2 Γιατί δεν της στέλνατε και μια καρτού-
λα με δύο ροζ ελεφαντάκια να φιλιούνται και 
μέσα να της γράφατε: «Θέλεις να τα φτιά-
ξουμε;». 
Υ.Γ. 3 Όσο για τη διαφορά ηλικίας, δεν ξέρω 
αν είναι πρόβλημα. Όταν ήμουν 21 είχα ερω-
τευτεί έναν 50άρη. Δυστυχώς όμως όχι για το 
ωραίο χιούμορ που είχε, αλλά γιατί έμοιαζε  
με τον Σον Κόνερι. 

»Μυρτώ, καλημέρα. Σου γρά-
φω γιατί με προβλημάτισε το mail 

του Α. 28 που έλεγε κάτι παλαβά, ότι μια 
τύπισσα τον αγαπάει κι ας τον γράφει 
και αυτός δεν βάζει τέλος πριν τον βά-
λουν στο χώμα κι άλλα τέτοια. Πόσοι 
κολλημένοι και παλαβοί υπάρχουν γύ-
ρω μας; Πόσοι δεν καταλαβαίνουν ότι 
τους δόθηκε μια ευκαιρία, την πέταξαν, 
άντε γεια. Τα λέω αυτά γιατί μου έτυχε 
μια περίπτωση παλαβή με μία που έλε-
γε ότι τη θεωρούν τρελή κι εγώ γελού-
σα. Πού να ήξερα… έμεινα και έζησα το 
να σε διώχνουν με ένα τρόπο άσ’ τα να 
πάνε, ξέρεις, στο στιλ «άδειασέ μας τη 
γωνιά, ανάγκη σ’ έχουμε;».Και έφυγα. 
Ούτε κοίταξα πίσω και με τον τρόπο μου 
της έδειξα ότι επιστροφή δεν υπάρχει. 
Άρχισαν τα κουλά μηνύματα για έρωτες 
δήθεν από άντρες (όλοι οι άντρες, αν ή-
θελαν να στείλουν μήνυμα στο κορίτσι 
τους, το έκαναν μέσω εμένα;), κάτι mail 
κ.λπ. του στιλ «δεν θα με ξεχάσεις, εδώ, 
θα σου κάνω το μυαλό κομπόστα». Πα-
ντρευόταν και μου έστελνε μηνύματα να 
συναντηθούμε! Ούτε ότι της είπα –αλή-
θεια– ότι είμαι με άλλη γυναίκα (φυ-
σιολογική), την πτόησε. Ούτε ο γάμος 
της με έσωσε. Τι διάολο κάνει κι αυτός, 
ρε παιδάκι μου; Πώς κάνεις έναν κολ-
λημένο να φύγει επιτέλους; Με έφτασε 

σε σημείο να χτυπάει το τηλέφωνο με 
απόκρυψη και να λέω: «Θεέ μου, πάλι 
η τρελή». Λες αν κάνει κανένα παιδί να 
ηρεμήσει; Μια ευκαιρία μού δόθηκε και 
της έριξα τόσες βρισιές, όσες δεν άκου-
σε ο ΓΑΠ για το χάλι μας. Με mail φυσι-
κά, σιγά μην είχα όρεξη να δω τα μούτρα 
της. Λέω, αμάν πια, έλεος, θα ξεκουμπι-
στεί. Δεν δικαιούμαστε να διαλέξουμε τι 
θέλουμε στη ζωή μας; Θα εξαρτιώμαστε 
από παλαβούς; Πες καμιά κουβέντα κι 
εσύ, ρε Μυρτώ. Είναι λύση να ρίχνουν 
κάποιοι χάπια στο φαγητό; 
Antesta tsakidia@forever.gr

Μα γιατί το λέτε αυτό; Δεν βλέπω κάποια πα-
ράξενη συμπεριφορά απ’ την πλευρά της κο-
πέλας. Μπήκε στο μπάνιο σας με μαχαίρι την 
ώρα που κάνατε ντους; Μαγείρεψε το γατάκι 
σας στην κατσαρόλα; Κυνήγησε την γκόμενά 
σας να τη σφάξει με ένα κομμάτι από σπα-
σμένο καθρέφτη; Έκοψε τις φλέβες της; Τη 
λένε Γκλεν Κλόουζ; Όχι. Άρα η κοπέλα είναι 
μια χαρά, απλώς έχει ταμπεραμέντο κάπως 
φλογερό. Αλήθεια, μήπως η καταγωγή της 
είναι αργεντίνικη; 

Υ.Γ. Όταν λες σε έναν εμμονικό άνθρωπο ότι 
βρήκες άλλη αγάπη (και μάλιστα «φυσιολο-
γική»), αυτό που σίγουρα πετυχαίνεις είναι 
όχι να τον αποθαρρύνεις, αλλά να τον τσιτώ-
σεις ως εκεί που δεν παίρνει. 

»Μυρτώ μου, η χώρα μας είναι χώ-
ρα του «ξερόλα». Όλοι ξέρουν τι 

και ποια λάθη έκαναν οι προηγούμενοι 
από αυτούς, αλλά και οι ίδιοι, και πώς 
ΘΑ τα διορθώσουν αυτή τη φορά. Επί-
σης, είναι και μάντεις. Ξέρουν πόσα και 
ποια λάθη ΘΑ κάνουν στο μέλλον αυτοί 
που ΘΑ κυβερνήσουν, ΑΝ βγουν στην 
κυβέρνηση. Ξερόλες είναι οι πολιτικοί, 
ξερόλες και οι δημοσιογράφοι που λένε 
το μακρύ τους και το κοντό τους για να 
γεμίσουν τα πάνελ και τα πινακάκια με 
τα νούμερα και να βγάλουν το παντε-
σπάνι τους. Γιατί ο πόνος και η πείνα του 
κόσμου είναι για αρκετούς το παντεσπά-
νι και όχι το ψωμί. Μη μου πεις ότι ζει με 
400 ευρώ το μήνα κανένα από όλα αυτά 
τα κοπρόσκυλα που βλέπω κάθε μέρα 
στην tv να διαμαρτύρονται για το μισθό 
των τετρακοσίων ευρώ. Αυτά. - Γιάννης

Δεν βλέπω τηλεόραση, την έκλεισα, είμαι 
καθαρή εδώ και μιάμιση βδομάδα. Επίσης 
σταμάτησα να κάνω πολιτικές συζητήσεις από 
τη μέρα που μία φίλη άρχισε ξαφνικά να μου 
λέει ό,τι λένε ο Πρετεντέρης και ο Καψής.  

Υ.Γ. «Καληνύχτα, Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δε 
θα αλλάξει ποτέ…» A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Μεταξύ  εργασιακής έντασης, ιστοριών καθη-
μερινής τρέλας, της απόφασης να κόψεις το 
τσιγάρο ή  βουλιμικών κρίσεων,  του εντατικού 
σου αγώνα για επαγγελματική επιβίωση και 
της ανάγκης σου να πιαστείς από κάπου που 
έχει νόημα (Άρης στον 6ο οίκο σου), υπάρχουν 
η συντροφικότητα και οι αφόρητες υποχρε-
ώσεις  της (Κρόνος στον Ζυγό) και η επικοινω-
νία που δεν λειτουργεί (ανάδρομη Αφροδίτης 
στον 3ο). Τελικά τι θα ήσουν διατεθειμένος να 
χάσεις αν αυτός που αγαπάς ή αυτή που είσαι 
ερωτευμένος χρησιμοποιούσε για τη σχέση 
σας λέξεις όπως «πάντα», «ποτέ» – τις δύο λέ-
ξεις που η πραγματική ζωή απεχθάνεται, αλλά 
που για τους ερωτευμένους είναι το άλφα και 
το ωμέγα; Τέτοιες υποσχέσεις που δίνονται 
στα πρώτα φιλιά έχουν καλή πρόθεση και ό-
ντως προέρχονται από την καρδιά. Το πρό-
βλημα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να δει μα-
κρύτερα από τη διπλανή γωνία. Τα αισθήματα 
αλλάζουν. Έρχονται στιγμές που κάνουν την 
ειλικρινή επικοινωνία αδιανόητη. Ακόμα και 
προσγειωμένες, σταθερές, δυνατές σχέσεις 
μπορούν να πέσουν σε λακκούβες. Όπως τώ-
ρα. Το ζήτημα είναι να ελέγξεις την παρορμη-
τικότητά σου.  

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Στην απελπισμένη προσπάθειά σου να βρεις 
χρήματα μπορείς να σηκώνεις τις γροθιές σου 
προς τον ουρανό, να χορεύεις το χορό της βρο-
χής, να ψέλνεις ή να ορκίζεσαι ότι θα είσαι κα-
λό παιδί εάν ο Θεός σου δώσει μια οικονομική 
ευκαιρία. Τίποτα από όλα αυτά δεν πιάνει. Κι 
όμως, σε άλλες εποχές κάτι γινόταν. Θυμήσου 
πάντως ότι τα νομίσματα αρχίζουν να πέφτουν 
από τον ουρανό τη στιγμή που σκέφτεσαι «μέ-
χρι εδώ ήταν». Μερικές συμβουλές: 1) Απόφυ-
γε τις παγίδες που ονομάζονται Απληστία και 
Παρόρμηση να μπεις στο μάτι των άλλων. 2) 
Μίλησε επειγόντως για ό,τι σου λείπει και φρό-
ντισε να ισορροπήσεις έσοδα-έξοδα. 3) Σταμά-
τα να έχεις γελοίους φόβους ότι κάποιοι έχουν 
βάλει στόχο να σε εξαφανίσουν από λεπτό σε 
λεπτό. Υ.Γ. Αυτή την περίοδο, που ο εγωισμός 
σου είναι τονισμένος, μην ξεχνάς ότι νιώθουμε 
μεγαλύτερη ασφάλεια όταν υπάρχει δίπλα μας 
κάποιος με τον οποίο μοιραζόμαστε τους φό-
βους, την αγωνία, τη χαρά και την αγάπη χωρίς 
να τον κρίνουμε και χωρίς να μας κρίνει.    

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Η Αφροδίτη στo ζώδιό σου σε έχει φέρει στο 
μέσον της κοινωνικής δράσης. Οι ρηχοί αστρο-
λόγοι σού λένε ότι οι θαυμαστές θα σε πολιορ-
κούν και ότι το μόνο που έχεις να κάνεις είναι 
να διαλέξεις ανάμεσά τους τον Εκλεκτό (ή την 
Εκλεκτή). Χμμμ… Τι κρίμα που η Αφροδίτη είναι 
ανάδρομη και δεν μπορείς καν να ακούσεις για 
σχέσεις χωρίς να εκνευριστείς ή να αφεθείς σε 
μια εύγλωττη σιωπή για την ανοησία ακόμα και 
των πιο έξυπνων ανθρώπων όταν παλεύουν 
με τις σχέσεις. Τι ωραία που θα ήταν να βρέχει 
κάθε τόσο άντρες και γυναίκες της αρεσκείας 
μας ή να ζούμε στο Στέπφορντ της ταινίας ό-
που μπορούσες να προγραμματίσεις τις αντι-
δράσεις του συντρόφου σου με ένα μικροτσίπ 
στον εγκέφαλο. Δηλαδή αντίξοη η Αφροδίτη; 
Προς το παρόν ΝΑΙ. Όμως η είσοδος του Δία 
στο ζώδιό σου στις 11/6 είναι ένα υπέροχο νέο: 
Όταν ξέρεις πού πας, όταν σου ανοίγονται ευ-
καιρίες να εξελιχθείς, να ακολουθήσεις το δρό-
μο που επιθυμείς, κι όταν αγαπάς, ξέρεις ότι τα 
πάντα μπορούν να συμβούν. Όταν δεν βιάζεις 
τα πράγματα, αυτό που επιθυμείς αληθινά συμ-
βαίνει – είτε ονομάζεται σχέση ζωής είτε λέγε-
ται επαγγελματική αναγνώριση. 

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Αποτελεί μυστήριο το γεγονός ότι αντί να δώ-
σεις στον εαυτό σου τα εύσημα για όσα έχει κα-
ταφέρει μέχρι τώρα εσύ επιμένεις να τον  βασα-
νίζεις για όσα ΔΕΝ έχει επιτύχει. Αυτή η στάση 
οφείλεται άραγε στην πλανητική δραστηριό-
τητα στον 4ο ηλιακό σου οίκο; Στον Πλούτωνα; 
Στον Ουρανό; Ό,τι κι αν συμβαίνει είναι κρίμα να 
ξεχνάς τη συμπαράσταση που έχεις από τους 
φίλους σου, ή να παραβλέπεις ότι υπάρχουν 
άνθρωποι διατεθειμένοι να σου επιστρέψουν 
γενναιόδωρα τη βοήθεια που τους έδωσες στο 
παρελθόν – κι αυτό σημαίνει και οικονομική υ-
ποστήριξη. Ναι, για τους Καρκίνους –άντρες και 
γυναίκες– οι φίλοι και οι αγαπημένοι αποτελούν 
αυτόματα οικογένειά τους. Μια προειδοποί-
ηση: Σαν Καρκίνος έχεις την ικανότητα και το 
ταλέντο να συγκεντρώνεις γύρω σου ανθρώ-
πους διαφορετικούς μεταξύ τους και πολλές 
φορές τους λάθος ανθρώπους. Σαν δεκτικός 
και ανοιχτός και ευάλωτος στα συναισθήματα 
των άλλων θα πρέπει να μάθεις ότι δεν μπορείς 
να κάνεις τη Μαμά σε κάθε άνθρωπο που σου 
στραγγίζει την ενέργεια – προφυλάξου. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Ακόμα κι αν μπεις στον πειρασμό να καταβροχθί-
σεις  όλο τον κόσμο με την κανιβαλιστική ορμή 
του Χάνιμπαλ Λέκτερ δεν  θα μπορέσεις να κορέ-
σεις την απύθμενη ανάγκη σου για ασφάλεια ού-
τε θα  θεραπεύσεις έτσι τη χρόνια ανασφάλεια 
που σε ακολουθεί από πολύ μικρή ηλικία. Φυσι-
κά και θέλεις να τονώσεις την αυτοπεποίθησή 
σου ή να ξοδέψεις για να δείξεις σε όλους ότι τα 
έχεις καταφέρει στη ζωή σου ή θέλεις να αγο-
ράσεις καινούργιο στιλ για να αισθάνεσαι και να 
σε βλέπουν όμορφο/η. Θέλεις, θέλεις, θέλεις… 
Θέλεις να σε αγαπάνε με δύο λόγια για αυτά που 
έχεις, για τα ταλέντα σου, γι’ αυτό που είσαι. 
Αυτό σε οδηγεί σε σπατάλες που καλό είναι να 
αποφύγεις σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς 
και σε ανταγωνισμούς για να αποδείξεις ότι είσαι 
καλύτερος από όλους. ΜΗΝ πιέζεις τους άλλους 
να φωνάξουν «Αve Caesar». Αν θες να σε αγαπά-
νε ζήτα το απλά και ΙΣΩΣ σου δοθεί.

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Μη φοβάσαι να απαιτήσεις από τη ζωή. Ασφά-
λεια –όπου ασφάλεια σημαίνει βάλτωμα και 
γκρίνια– ή εξέλιξη – που σημαίνει ότι ρισκάρω; 
Θέλω κάποιον στη ζωή μου και τον ψάχνω ή 
παραπονιέμαι ότι δεν υπάρχει ο/η κατάλλη-
λος για μένα επειδή εγώ τάχα έχω υψηλά στά-
νταρντς; Στα καλά νέα τώρα: Η διέλευση του 
Δία στο 10ο οίκο από τις 11/6 φέρνει φήμη, ε-
παγγελματική ανέλιξη και δημόσια αναγνώρι-
ση – ΑΝ και ΕΦΟΣΟΝ. Σε ένα κομβικό σημείο της  
επαγγελματικής σου ζωής θερίζεις ό,τι έσπει-
ρες και με συνέπεια και φροντίδα δημιούργη-
σες τα προηγούμενα χρόνια. Σαφώς η παρου-
σία του Άρη επί μήνες στο ζώδιό σου ίσως σε 
έκανε να συνειδητοποιήσεις ότι αφού πάντα 
θα υπάρχουν κάποιοι που θα τους άρεσε να σε 
δουν να εξαφανίζεσαι από προσώπου Γης θα 
πρέπει να είσαι όσο το δυνατόν καλύτερος ε-
παγγελματίας. Θεωρώντας ότι το απέδειξες 
και το αποδεικνύεις μπορείς να είσαι και cool 
και να περιμένεις την ανταμοιβή σου. 

Ζυγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Όταν χρειάζεσαι απαντήσεις δεν ψάχνεις μόνο 
κάτω από το φως, αλλά και πιο πέρα. Το μυαλό 
λειτουργεί το ίδιο άνετα και στο σκοτάδι. Αυ-
τοί οι Zυγοί που πιστεύουν ότι ο ιδιωτικός τους 
κόσμος είναι και ο μόνος αληθινός, ίσως εκπλα-
γούν ανακαλύπτοντας πόσο πολύ πιο σύνθετος 
και αταξινόμητος είναι. Η  ζωή είναι αλλοπρό-
σαλλη και οι άνθρωποι αντιδρούν τις περισ-

σότερες φορές παράλογα. 
Μην περιορίζεις λοιπόν τη 
ζωή σου. Με τον Άρη στο 
12ο ηλιακό σου οίκο και 
την Αφροδίτη ανάδρομη 
στους Διδύμους κόσμος 
πάει κι έρχεται: γνωρίζεις, 
ενθουσιάζεσαι, δεν γίνε-
ται τίποτα ή εξαφανίζο-
νται. Ή επιστρέφουν για να 
ανοίξουν μια τρύπα στο νερό. 
Ακόμα, ίσως αναγκαστείς να διακόψεις τη σχέ-
ση σου με κάποιον/α που μέχρι τώρα αισθανό-
σουνα πολύ κοντά – ή την κόβει η άλλη πλευρά; 
Παρόλο που υπάρχουν χιλιάδες τρόποι για να 
δικαιολογήσεις μια τέτοια εξέλιξη είναι τρελό 
να μη δοκιμάσεις πριν μια λεκτική επικοινωνία, 
ώστε να μην καταλήξετε δύο άνθρωποι με πλη-
γωμένα αισθήματα και τραυματισμένα εγώ. 
Γεφύρωσε, πριν χρειαστεί να γκρεμίσεις. Γιατί 
ποιος θα κλάψει πικρά στο τέλος; Μάντεψε. 

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Υπάρχουν στιγμές που δεν μπορείς να βγάλεις 
τα κακά προαισθήματα από το μυαλό σου, που 
σκέπτεσαι πόσο ελάχιστα ικανοποιητική είναι 
η ζωή σου τελευταία (;)  τρέχοντας πίσω από 
λογαριασμούς και χωρίζοντας τα πάντα «σε δι-
κό σου και δικό μου». Ακόμα και η θνητότητα, η 
δική σου θνητότητα και των άλλων περνάει από 
το μυαλό σου και σε τρομάζει. Τέτοιες σκέψεις 
που μπορούν να κάνουν και σκιάχτρο  να ανα-
τριχιάσει δεν πρέπει να τις καταπιέσεις, αλλά α-
ντίθετα να τις κατανοήσεις, να τις εξηγήσεις, να 
τις εξημερώσεις. Φυσικά και μπορείς να κατευ-
νάσεις όλα αυτά τα τραντάγματα με έναν έρω-
τα που βρίσκεται μακριά από σένα, φεύγοντας 
για ένα ταξίδι ή με εργασιοθεραπεία. Ακόμα κι 
έτσι όμως ο δαίμονας πίσω από την πλάτη σου 
σε προκαλεί να ικανοποιήσεις κάθε πρωτόγονο 
ένστικτο και επιθυμία που έχεις. Υ.Γ. Εάν σταμα-
τήσεις να προβάλλεις τις συνηθισμένες μακά-
βριες σκέψεις σου για το μέλλον, θα μπορούσες 
να απολαύσεις την παρέα ανθρώπων που είναι 
είτε φίλοι και αγαπημένοι ή να δεις με ενδιαφέ-
ρον τις προτάσεις κάποιων άλλων για επαγγελ-
ματικές συνεργασίες ή κοινές προοπτικές.    

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Πώς να τα  καταφέρνεις άραγε,  εδώ και πολλούς 
μήνες, που βρίσκεσαι στο κέντρο της ζούγκλας 
της ελεύθερης αγοράς και αυτός που κάθεται α-
πέναντί σου, βρίσκεται από πάνω σου, αυτός με 
τον οποίο συνεργάζεσαι ή διαπραγματεύεσαι, 
δεν είναι παρά ένας πεινασμένος λύκος ντυμέ-
νος με κοστούμι; Αντέχεις; Κι ενώ το επαγγελμα-
τικό Κολοσσαίο αποτελεί το λάιτ μοτίφ της ζω-
ής σου, έρχεται από τις 11 Ιουνίου ο Δίας στους 
Διδύμους –ακριβώς απέναντί σου, στον τομέα 
του Άλλου και των άλλων– για να ανοίξει μια και-
νούργια εποχή στην ιστορία των διαπροσωπι-
κών σου σχέσεων, που κι αυτές ταλαιπωρούνται 
από την ανάδρομη Αφροδίτη επίσης στους Δι-
δύμους.  Η καλή τύχη για ένα χρόνο στον 7ο οίκο 
σου μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για 
μια νέα επαγγελματική  συνεργασία, αλλά κυρί-
ως εμπνέει για μια φωτεινή ερωτική σχέση ή ένα 
γάμο. Ούτως ή άλλως, πάντως, οι σχέσεις και οι 
συνεργασίες σου βελτιώνονται. Η επαγγελματι-
κή σου ζωή ανοίγεται σε νέες πίστες. Συμπέρα-
σμα: Τώρα μπορεί να πέσει ο Ένας/Μία από τον 
ουρανό κατευθείαν στο καθιστικό σου – αρχικά.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Σχεδιάστηκες για να ανήκεις κάποια στιγμή, με 
κόπο, πόνο, επιμονή, υπομονή, ιδρώτα, αίμα, 
κούραση, εμπόδια, μάχες και χρόνο σε αυτούς 
που απαρτίζουν την εξουσία ή το κατεστημένο 

– πολιτικό, κοινωνικό, επαγ-
γελματικό. Όμως η δημόσια 
ταυτότητα και εικόνα σου ί-
σως είναι ένα drag show, που 
δημιούργησες για να σε βοη-
θήσει να αποφύγεις το φρικτό 
αίσθημα ενός μόνου, ξεχασμέ-
νου, εγκαταλειμμένου, εξόρι-
στου παιδιού στο σπίτι. Έτσι η 
διέλευση του Πλούτωνα στο 

ζώδιό σου μπορεί να είναι κόλα-
ση, μπορεί να πιστεύεις ότι η λογική σου κρέμε-
ται από μία κλωστή, αλλά στην πραγματικότητα 
διαθέτεις τη μεγαλύτερη αντοχή και δύναμη να 
στύψεις την πέτρα όσο ποτέ κατά τη διάρκεια 
της ζωής σου. Πάντως, εδώ που τα λέμε είναι  
τρομακτικό να συνειδητοποιείς ότι κάθε επιλογή 
και κάθε πράξη σου αυτά τα χρόνια –είτε με τον 
Πλούτωνα είτε με τον Κρόνο– αποκρυσταλλώ-
νουν την ταυτότητά σου και ότι αυτό που γίνε-
σαι κατά τη διάρκειά τους θα σε ακολουθεί για 
πάντα. Υ.Γ. Αν και δύσκολα τολμάς να κρυφοκοι-
τάξεις έξω από το φρούριό σου, ξέρεις ότι υπάρ-
χουν ακόμα λόγοι και αιτίες για να γιορτάσεις, να 
τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ερωτευθείς. 

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Αφοσιωμένος ή προδότης; Για τον εαυτό σου ή 
για τους άλλους; Κυνικός ή ανεξάρτητος; Χωρίς 
ευθύνες ή χωρίς δεσμεύσεις; Απένταρος υπε-
ρήφανος ή συμβιβασμένος με χρήμα; Δυστυχώς 
η ζωή σου εδώ και μήνες είναι με διαζευκτικά 
που σε υποχρεώνουν να διαλέξεις. Θα πρέπει 
να νιώθεις περίεργα όταν εσύ, ο άνθρωπος με 
τα ιδανικά και το γνήσιο ενδιαφέρον για την αν-
θρωπότητα, σκέφτεσαι ότι αν μπορούσες να πα-
τήσεις το κόκκινο κουμπί διαλύοντας ολόκληρο 
τον πλανήτη, δεν θα δίσταζες για πολύ. Φυσικά 
και αυτό δεν σε κατατάσσει στους κακούς, αφού 
όλοι έχουμε σκεφθεί κάτι τέτοιο διάφορες στιγ-
μές της ζωής μας. Το καλό νέο είναι ότι με τον Δία 
από τις 11/6  στους Διδύμους τέτοιου είδους σκέ-
ψεις θα αρχίσουν να υποχωρούν για να ξαναγί-
νεις αυτό που λατρεύουν οι άλλοι να βλέπουν σε 
σένα: αυτός που κάνει το εκκεντρικό να μοιάζει 
απολύτως φυσικό, τον απρόβλεπτο που βρίσκει 
επιλογές εκεί που οι άλλοι βλέπουν τοίχο, τον τύ-
πο που δεν δείχνει ότι φλέγεται από αισθήματα 
αλλά που μπορεί να σαγηνεύσει χιονάνθρωπο.  

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Εντάξει: Με τον Άρη στην Παρθένο και την ανά-
δρομη Αφροδίτη στους Διδύμους τα πράγματα 
στραβώνουν κάθε δεύτερη μέρα, αν δεν είναι 
μονίμως στραβωμένα είτε στις σχέσεις με αυ-
τούς που αγαπάς είτε στις επαγγελματικές σου 
δοσοληψίες. Αλλά η είσοδος του Δία στους Διδύ-
μους από τις 11/6 και για ένα χρόνο είναι μια συ-
μπαντική ευλογία που μπορεί να ισιώσει τη ζωή 
σου και ακόμα πάρα πάνω να της δώσει ευνοϊκές 
εξελίξεις και τύχη. Πιο συγκεκριμένα: Η Οικογέ-
νεια (αυτή που προέρχεσαι και αυτή που έχεις 
δημιουργήσει ή πρόκειται να δημιουργήσεις) α-
ποκτάνε νέο νόημα. Το κυνήγι του χρήματος και 
της αναγνώρισης μπορεί να είναι δελεαστικά, 
αλλά σε σύγκριση με τη γαλήνη που προσφέ-
ρουν οι ρίζες μας μοιάζουν χωρίς περιεχόμενο. 
Το σύμπαν λοιπόν σού  λέει  να μη σφίγγεις πια 
τα δόντια, να σταματήσεις τις κόντρες, να αγο-
ράσεις καινούργια κουζίνα ή έπιπλα, να αλλάξεις 
ή να αγοράσεις σπίτι, να συμφιλιωθείς με τον ε-
αυτό σου και να χαρείς αυτό που είσαι με αυτούς 
με τους οποίους είσαι, να θυμηθείς ότι αν είσαι  
ευχαριστημένος και ικανοποιημένος εντός σου 
μπορείς να καταφέρεις ΤΑ ΠΑΝΤΑ εκτός. A  

✽ Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων 

θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου

Stardust
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Κυκλοφορεί
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