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Ο εκδότης της Άγρας Σταύρος Πετσόπουλος μιλάει στην A.V. Του Δημήτρη Μαστρογιαννίτη, σελ. 55
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Η ATHENS VOICE 
στην Πλατεία Ταχρίρ

Η Μυρσίνη Ζορμπά γράφει 

από το Κάιρο, σελ. 20

Ανοιχτή κοινωνία, 
μέχρι ποιο σημείο;

Της Σώτης Τριανταφύλλου, 
σελ.18

Ζωγράφου - Ιλίσια - Γουδή 
Η πρωτεύουσα των φοιτητών 

Της Δήμητρας Τριανταφύλλου, σελ. 24

Η μάχη της Κερατέας
Μιλούν ο Γενικός Γραμματέας Αττικής 
Ηλ. Λιακόπουλος και ο κάτοικος 
Γ. Μπίνταρχας, σελ. 19
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Α
ν κάτι μου φαίνεται προβληματικό στην περιβόητη ανακοίνωση της Τρόικας, είναι 
ότι αρχίζουν να μοιάζουν ανησυχητικά με Έλληνες. Λένε δηλαδή κι αυτοί μια 
σαχλαμάρα παραπάνω. Τσάμπα είναι. Στη χώρα που 7 χρόνια σαπίζουν τα Ολυ-
μπιακά Ακίνητα, στη χώρα που το 2010 δεν έχει καταλήξει ακόμα αν το κράτος 

μπορεί να διαθέτει αναψυκτήρια, ξενοδοχεία, καζίνα, να φτιάχνει ζάχαρη, τσιγάρα και να 
πουλάει παγωτά, στη χώρα που αναρωτιέται αν δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι τα μο-
ντέλα της σχολής Καλών Τεχνών και οι αναβάτες του Ιπποδρόμου, στη χώρα που συζητάει 
ένα χρόνο αν τα φαρμακεία θ’ ανοίγουν το Σάββατο, σε 5 χρόνια θα αξιοποιήσουμε τη δημό-
σια περιουσία και θα έχουμε έσοδα 50 δις. Εύκολα. 
Στην πραγματικότητα η Τρόικα αυτή τη φορά, για να συνδράμει την Ελλάδα στις αγορές, 
συμπεριφέρθηκε όπως οι εταιρείες στο ελληνικό χρηματιστήριο όταν έχουν άσχημα αποτε-
λέσματα: εξαπολύουν τα παπαγαλάκια που γράφουν για νέες ελπιδοφόρες επενδύσεις της 
«Χρεοκοπία Dynamic Α.Ε.», οι οποίες θα αποφέρουν μεγάλα κέρδη στο μέλλον. Η μετοχή κά-
νει μερικά λίμιτ απ, πουλάνε, παίρνουν μια ανάσα. Κανονικά, το περίφημο θέμα των αποκρατι-
κοποιήσεων και αξιοποιήσεων ύψους 50 δις θα ’πρεπε να το αντιμετωπίσουμε με ένα ειρωνικό 
σήκωμα του φρυδιού: αν πιστεύετε ότι θα το φάνε αυτό οι αγορές, είσαστε πολύ αισιόδοξοι. 
Γιατί ήδη ξέρουμε ότι από τα 71.000 ακίνητα ιδιοκτησίας Δημοσίου, ζήτημα είναι αν μπο-
ρούμε άμεσα να ασχοληθούμε με τα 100, ξέρουμε ότι από την τεράστια, αξίας 270 δις, ακί-
νητη περιουσία του κράτους, το 40% είναι ήδη καταπατημένο από ιδιώτες. Των οποίων οι 
πολιτικοί εκφραστές φωνάζουν «όχι στις ιδιωτικοποιήσεις, όχι στην εκποίηση του δημόσι-
ου πλούτου». Γιατί τον έχουν ιδιωτικοποιήσει ήδη αυτοί, για την πάρτη τους. 

Παρ' όλα αυτά, από την προηγούμενη Παρασκευή το απόγευμα, η χώρα βρίσκεται ξανά στη γνώ-
ριμη κατάσταση, στο γήπεδο που ξέρουν όλοι, στην μπάλα που έμαθαν. Κορόνες, κατηγορί-
ες για προδοσία, εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, η φιλτάτη πατρίδα μας ακρωτηριάζε-
ται, πουλάνε την Ακρόπολη ο ένας, τη θάλασσα και τις παραλίες ο άλλος, νυν υπέρ πάντων 
αγών, αντισταθείτε. Οι χαμηλόβαθμοι υπάλληλοι λένε οι πολιτικοί υψηλής πνοής που χρε-
οκόπησαν τη χώρα τους, υπάρχουν όρια αξιοπρέπειας λένε οι πολιτικοί που δεν οδήγησαν 
στη δικαιοσύνη ούτε ένα σκάνδαλο, δεν θα μας δώσουν μαθήματα οι μέτριοι λογιστές λένε 
οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου που όταν χρεοκοπεί ο κλάδος τους συζητάνε αν θ’ 
ανοίγουν μία ή δύο Κυριακές το χρόνο τα καταστήματα. 
Η ΝΔ, της οποίας ο αρχηγός το καλοκαίρι δήλωνε ότι με τόσα ακριβώς, τα 50 δις που θα ’βρι-
σκε σε ενάμιση χρόνο, θα ’λυνε τα προβλήματα, τώρα από τη μια πανηγυρίζει ότι δικαιώθη-
κε και από την άλλη καταγγέλλει την κυβέρνηση για εκποίηση. Ταυτοχρόνως. 
Και η κυβέρνηση που το καλοκαίρι ειρωνευόταν τις μαγικές λύσεις του Χάρι Πότερ, σήμερα 
τις παρουσιάζει ως εφικτές. Όσο για την Αριστερά, από τη στιγμή που έχει μετατρέψει την 
πολιτική σε θεωρία συνωμοσίας, κάθε μέρα θα επιβεβαιώνεται. Πάντα κάποιοι θα βυσσο-
δομούν εναντίον μας. Και όλοι μαζί καταγγέλλουν την Τρόικα, τους επικυρίαρχους, τους 
ξένους, τη Μέρκελ. Εδώ ήρθαμε. 

Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς έγινε εκείνη την Παρασκευή. Έλλειψη τακτ από τους «φονκσιονέρ» 
που αποφάσισαν ότι εάν είναι φυσιολογικό να αποκαλούνται τέταρτο Ράιχ, Βέρμαχτ, Χού-
ντα, στρατός κατοχής, τότε έχουν κι αυτοί το δικαίωμα να πουν τη γνώμη τους για τον «ιερό 
αγώνα της συνταγογράφησης»; Προσπάθεια του Πασόκ να ενσωματώσει τα συνθήματα της 
αντιπολίτευσης με μια ρελάνς «χτυπάω το χέρι στο τραπέζι και λέω ως εδώ»; Πανικοβλή-
θηκαν από την αντιμετώπιση των κρατικοδίαιτων Μέσων Ενημέρωσης που βρήκαν μια 
ευκαιρία να πιέσουν για «επιδοτήσεις» διάσωσης; Το βέβαιο είναι ότι πολλές διαφορετικές 
επικοινωνιακές τακτικές εφαρμόστηκαν αυτές τις μέρες, αλληλοσυγκρουόμενες, που ο-
δήγησαν για άλλη μια φορά στην κακοφωνία, στη σύγχυση, στον αποπροσανατολισμό από 
τα πραγματικά προβλήματα. Για άλλη μια φορά στα τηλεοπτικά παράθυρα, αποτυχημένοι 
πολιτευτές, επαγγελματίες της αντίστασης, πατριώτες του καφενείου και φίλοι του λαού, 
έδωσαν τη μάχη για να μην πουληθεί η Ακρόπολη. 
Αν για την αντιπολίτευση είναι πια συνηθισμένο φαινόμενο, για την κυβέρνηση τα επι-
κοινωνιακά αυτά παιχνίδια είναι καταστροφικά. Η πολιτική έχει και εκπαιδευτικό ρόλο. 
Οι μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται με κόλπα αλλά με αλήθειες, με επιχειρήματα, με πειθώ. 
Αν έστω και για επικοινωνιακούς λόγους υιοθετείς το λόγο του λαϊκισμού, μιλάς και συ για 
ανεξαρτησία της χώρας που απειλείται από τους ξένους, τότε υπονομεύεις όλη την προσπά-
θεια αλλαγής της παρωχημένης Ελλάδας. 

Είναι κάποιοι που λένε όλο και πιο συχνά ότι αν ήταν σήμερα εδώ ο Αντρέας όλα θα ήταν πιο 
εύκολα. Και εννοούνε τη μεγαλειώδη ικανότητα του συχωρεμένου να οδηγεί το λαό εκεί 
που πρέπει πείθοντάς τον ότι πάει ακριβώς απέναντι. Να υπογράφει τη συμφωνία για τις 
βάσεις και να αφισοκολλεί όλη την Αθήνα με το σύνθημα «έξω οι βάσεις του θανάτου». Δεν 
το πιστεύω. Όχι μόνο γιατί είναι υποτιμητικό για τους πολίτες, αλλά και γιατί είδαμε πού 
οδήγησε την ελληνική κοινωνία η απομάκρυνση από την πραγματικότητα. Οι σημερινές 
κρίσιμες συνθήκες δεν είναι καιρός για επικοινωνιακές τακτικές. Μόνο για αλήθειες, 
σκληρή αυτογνωσία, επίμονη προσπάθεια. Από μηχανής θεός δεν υπάρχει. Όχι ότι δεν 
πρέπει να γίνει αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, αλλά χωρίς αλλαγή του ξοφλημένου 
μοντέλου καμία πώληση κρατικού ακινήτου δεν θα μας σώσει από την πτώχευση. Η μάχη 
για τα «ασημικά» είναι ψεύτικη. Έχουν σκουριάσει. Χρειαζόμαστε οπτικές ίνες. A

Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιά-

ζει ο Μανώλης Αναστασάκος. 

Γεννήθηκε το 1977 στην Αθή-

να. Μελέτησε την τέχνη της 

Ξυλογλυπτικής, της Υαλουργί-

ας, της Σκηνογραφίας και της 

Αγιογραφίας. Εισήχθη στη Σχο-

λή Εικαστικών και Εφαρμοσμέ-

νων Τεχνών στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο, ενώ παρακο-

λούθησε σκηνοθεσία στο ερ-

γαστήριο του Emir Kusturica, 

και μαθήματα εικαστικής ψυ-

χοθεραπείας. Έχει εργαστεί 

ως σκηνογράφος και βοηθός 

σκηνογράφου. Συμμετείχε σε 

πολλές ομαδικές εκθέσεις σε 

όλο τον κόσμο κι έχει επιμελη-

θεί εκθέσεις και φεστιβάλ νέ-

ων καλλιτεχνών. Έργα του βρί-

σκονται σε συλλογές μουσείων 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

καθώς και σε πολλές ιδιωτικές 

συλλογές. Αυτή την εποχή εκ-

θέτει στη Fizz Gallery. Τίτλος 

της έκθεσης: “Personhood”. 

DO IT! Κάθε εβδομάδα ένας 
καλλιτέχνης αναλαμβάνει να 
σχεδιάσει το εξώφυλλο της A.V. 
Στο τέλος της χρονιάς όλα τα 
εικαστικά εξώφυλλα θα συγκε-
ντρωθούν για να εκτεθούν στο 
Μουσείο Μπενάκη, όπου και θα 
είστε όλοι καλεσμένοι.

Κυκλοφορεί

To soundtrack 
της πόλης

Γιώργος 
Δημητρακόπουλος

Ένα μουσικό 
ημερολόγιο συναυλιακών 

αναμνήσεων

To soundtrack To soundtrack 

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης: Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Σιντσιρμάς

Αρχισυντάκτες Γιάννης Νένες, 
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνος  Ύλης Τάκης Σκριβάνος

Συντακτική ομάδα: Ν. Αργυροπούλου, Π. Δούκας, Λ. 
Λαζόπουλος, K.Ρήγος, Δ. Φύσσας, Σ. Στασινός, Γ. Κυρί-
τσης, Ά. Τσέκερης,M. Mηλάτος, Π. Μένεγος, Δ. Αναγνώ-
στου, Α. Μποζώνη, Γ. Τζιρτζιλάκης, Σ. Tσιτσόπουλος, Γ. 
Πανόπουλος, M. Kοντοβά, N. Γεωργελέ, Γ. Βαλλιανάτος, 
Σ. Tριανταφύλλου, Δ. Τριανταφύλλου, Λ. Καλοβυρνάς, 
Γ. Kωνσταντινίδης, N. Γεωργιάδης, Γ. Δημητρακόπου-
λος, Ευτ. Παλλήκαρης, B. Γρυπάρης, Μ. Τσιντσίνης, Μ. 
Ζουμπουλάκη, Γ. Ιωάννου, Γ. Κρασσακόπουλος, M. Λιο-
ναράκη, Ζ. Σφυρή, Σ. Κραουνάκης, M. Λεάνης, N. Zαχαρι-
άδης, Π. Μανδραβέλης, Σ. Ο. Κυπριωτάκη, Μ. Πιτένης, Γ. 
Παυριανός, Θ. Μήνας, Κ. Παναγοπούλου, Λ. Χουρμούζη, 
Στ. Χαραμή, Τζ. Διαμαντοπούλου, A. Αλ Σάλεχ, Ι. Μπλά-
τσου, Κ. Γιαννακίδης, Σ. Καρρά, Β. Γραμματικογιάννη, Δ. 
Παπαδόπουλος, Ε. Παπαδάκης, Λ. Καρανικολού

Γραμματεία Σύνταξης: Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr

Aτελιέ: Mορφούλα Bογιατζόγλου, 
Αντιγόνη Γραμμενή, Sotos Anagnos

Διόρθωση κειμένων: Δήμητρα Γκρους, 
Δήμητρα Αρβανιτάκη  

Εικονογραφήσεις: Νεκτάριος Σταματόπουλος, Smart
art@athensvoice.gr

Φωτό: In Time, Ideal Images, Αλ. Βλάχος
(Action Images)

Κ. Αμοιρίδης, Στ. Ανδριώτης, Α. Κούρκουλος, 
C. Makkos, Στ. Καλησπέρης, Mάρω Kουρή, 
Damien Argi, Α. Φιλιππίδης, Θ. Σταμάτης, 

Π. Βουμβάκης, Τ. Βρεττός, Β. Georgousis, Στ. Ρόκκος
 

Διαχείριση Web: Βαγγέλης Κορωνάκης
vkoron@athensvoice.gr

A.V. Web Crew:  Βερένα Κέκελου, Γιάννα Σαββούρα, 
Άρτεμις Φύσσα

Διευθυντής Εμπορ. Ανάπτυξης: Νίκος Τσουανάτος
Yπεύθυνη Διαφημ. Τμήματος: 

Ρουμπίνη Καλλίτση-Pavarotti
Key Account Managers: Bερονίκη Xαριτάτου-

Γκονζάλες, Αναστασία Μπαφούνη

Direct Market Manager: Βασίλης Ζαρκαδούλας
Υπεύθυνος Τμήματος: Mιχάλης Kούβελας

Direct Market: Γιώργος Απέργης, Ιωάννα Μπούσγου, 
Νίκος Δαμδημόπουλος, Δημήτρης Καλαμάρης, 

Νώντας Νταμπάνης  
Συντονισμός Διαφήμισης: Δήμητρα Xιώτη

Υποδοχή Διαφημιστικής Αγοράς & Direct Market: 
Μαρία Αυγερινού ads@athensvoice.gr

Project Manager: Mάρω Ζήνα

Διεύθυνση Λογιστηρίου:  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο: Σωτηρία Ψυχογυιού, Ασπασία Χοβαρδά, 

Έλενα Βενεκά

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση: «H Kαθημερινή AE»
Διανομή: City Promotions

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

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

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

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

επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

Εβδομαδιαία εφημερίδα, διανέμεται δωρεάν. 
Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, 

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

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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20  ΠΛATEIA ΤΑΧΡΙΡ

22  ALBERTO DI FABIO

Θέματα Στο Πιάτο: Η Τζένη Σταυροπούλου α-
νοίγει το ντουλαπάκι με τις συνταγές.

42. Πού τρώμε: Η Ζιζή Σφυρή κατα-
φέρνει να ξέρει όλα τα εστιατόρια 
της Αθήνας. 

48. G&L: Περηφάνια και clubbing. 
Του Λύο Καλοβυρνά.

50. Θέατρο: Μία πόλη, χιλιάδες σκη-
νές. Του Δημήτρη Μαστρογιαννίτη 

51. Ταινίες: Του Γιώργου Κρασσακό-
πουλου. Επιτέλους, ένας νηφάλιος 
κριτικός.

55. BookVoice: Το καλύτερο πράγ-
μα μετά το σεξ (Ένα βιβλίο). Του Δ. 
Μαστρογιαννίτη.

55. Elements of style: Το ράφι με τα 
καινούργια προϊόντα. Τακτοποιεί η 
Νατάσσα Καρυστινού.

59. Σε είδα: Οι αγγελίες που έκαναν 
τους Αθηναίους να ξανακοιτάζονται 
στα μάτια.

61. Μίλα μου βρώμικα: Η Μυρτώ 
Κοντοβά κάνει τα σεξουαλικά σας 
προβλήματα να ακούγονται σαν 
τραγούδι της Πρωτοψάλτη.

62. Stardust: Τα άστρα από τον 
άνθρωπο που θα ήθελες να έχεις 
για ψυχαναλυτή σου. Του Γιώργου 
Πανόπουλου.

06. Ζωντανός στην Αθήνα: Η Μα-
νίνα Ζουμπουλάκη πάει παντού και 
μετά αναρωτιέται τι είναι η ζωή.

08. Info-diet: H Σταυρούλα Πανα-
γιωτάκη ανεβοκατεβάζει αξίες της 
Αθήνας με ρυθμό haiku.

09. Απαντήσεις του Forrest Gump: 
Ο Νίκος Ζαχαριάδης έχει επιστημονι-
κές απαντήσεις σε ποπ απορίες.

10. Back 2 the future: Eπανέλαβε την 

αγαπημένη σου παιδική φωτογραφία. 

11. City Lover: Άγρια πόλη, όμορφα 
αγαπιέται. Ο Δημήτρης Φύσσας 
γνωρίζει καλά την Αθήνα.

12. Πανικοβάλ των 500: Του Γιάννη 
Νένε. Με τα χάπια τον έχουμε. 

16. Σκίτσο: Γελάς αλλά μετά σου κό-
βεται το γέλιο. Του Γιάννη Ιωάννου.

17. Citizen: Ένας απλός πολίτης 
παρατηρεί έκπληκτος την πολιτική 
ζωή. Του Κώστα Γιαννακίδη.

34.  2310 Soul: Η Θεσσαλονίκη με 
ένα λάμδα. Του Στέφανου Τσιτσό-
πουλου.

40. Taste Police: Όχι άλλη ρόκα 
παρμεζάνα! Η Νενέλα Γεωργελέ βλέ-
πει τι τρώει η Αθήνα.

Στήλες

37 Αθήνα 210 Οδηγός

Όλα όσα μπορείς να κάνεις 
αυτή την εβδομάδα, συν χίλια 
παραπάνω. Φαγητό, σινεμά, 
παραστάσεις, κλαμπ, διαλέξεις, 
σεμινάρια, ξενοδοχεία για 
one night stands, βιβλιοπαρου-
σιάσεις, μουσικές σκηνές, 
μεταμεσονύχτια βουλκανιζατέρ, 
καμάκι στον DJ, ποτάδικα, 
καντίνες, βρόμικα, καθαρά, 
έξυπνα, γρήγορα.
Ακολουθήστε μας!

14 Η όπερα της… δεκάρας

Του Νίκου Γεωργιάδη

16 Ακριβοπληρωμένα

«κεκτημένα»

Του Ανδρέα Παππά

18 Ανοιχτή κοινωνία,  

μέχρι ποιο σημείο;

Της Σώτης Τριανταφύλλου

19 Η μάχη της Κερατέας  

Μιλούν ο Γενικός ΓραμματέαςΑττι-

κής Ηλ. Λιακόπουλος και ο κάτοι-

κος Γ. Μπίνταρχας

20 Πλατεία Ταχρίρ

Η Μυρσίνη Ζορμπά στο Κάιρο 

22 Ο Alberto Di Fabio μιλάει 

στην A.V.

Της Δήμητρας Τριανταφύλλου

24 Ζωγράφου- Iλίσια-Γουδή: 

Η πρωτεύουσα των φοιτητών 

Της Δήμητρας Τριανταφύλλου

32 Rejected

Του Γιάννη Νένε

Περιεχόμενα 17 – 23/2/11 Εικόνα εξωφύλλου: 
Μανώλης Αναστασάκος 
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Ζωντανόςστηνπόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

Της νύχτας 
τα καμώματα…
…Θα τα έΘαβα, ως καμωματα (οποίος νυχτα πέρπατέί κ.λπ.), 
αλλα τα είδα καί τα χαΐρία μας με της ημερας τα καμώματα. ε-
τςί καί το ’χείς βαλεί αμετί-μουχαμετί να πατηςείς ςκατα, θα τα 
πατηςείς είτε μεςανυχτα βγείς είτε κατςείς ςτο ςπίτί. γεγονος.

Α
φού μείνεις κλεισμένος μέσα καμιά βδομάδα λοιπόν να 
κλαις τις χαμένες αγάπες, κοιτιέσαι μια μέρα στον καθρέφτη 
και λες «πωωω, δεν υπάρχει, μιλάμε». Πας ένα κομμωτήριο, 
φοράς κανένα ρούχο της προκοπής, βάζεις κραγιόν, αν είσαι 
κορίτσι/συμπαθών. Τηλεφωνείς σε φίλους που όταν σε παίρ-

νανε πριν έλεγες «άσε, δεν είμαι άνθρωπος», για να τους πεις «πάμε για ντρινκς 
αμέσως» (και να σου πούνε με τη σειρά τους «άσε κ.λπ.», επειδή όλα εδώ πλη-
ρώνονται). Αλλά μετά από κάθε σοκ, κι αφού περάσει το διάστημα-πλερέζα, 
κάπως καταφέρνεις και συμμαζεύεσαι. Βγαίνεις λίγο μουδιασμένος στην αρ-
χή. Όλα σου φαίνονται νέα. Ουίσκι είναι αυτό, πατριώτη; Ε, να το πιούμε τότε. 
Κι αυτό που παίζει ο συνάδελφος εκεί απάνω είναι μουσική; Για φαντάσου, 
ούτε που μου πέρασε. Μπράβο, μπράβο, βλέπω η ζωή συνεχίζεται κι ας έχω 
εγώ τον πόνο μου, ας ήμουνα Κωσταλέξι τόσο καιρό… (αναστεναγμός)

Πήγαμε πάλι θέατρο: στο “Fool for love” του Sam Shepard στο θέατρο Κάππα, 
με Άλκη Κούρκουλο, Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστα Τριανταφυλλόπουλο 
και Τάσο Γιαννόπουλο. Το έργο είναι all-time-classic-american-fairytale, 
αλλά η (πολύ νέα!) σκηνοθέτιδα Αθανασία Καραγιαννοπούλου του έδωσε 
όντως άλλη διάσταση… κι οι ηθοποιοί είναι όλοι σούπερ. Καλά, για τον Άλκη 
δεν έχω λόγια, είμαι φαν από τότε που ήμασταν παιδιά. Τη Χριστίνα επίσης 
την ξέρω χρόνια και μ’ αρέσει το πώς αλλάζει εντελώς σε κάθε ρόλο. Ο Τρια-
νταφυλλόπουλος (που στο πρόγραμμα γράφεται «ηλικιωμένος» έστω κι αν 
δεν είναι καθόλου)… φτιάχνει ένα ρόλο μόνος του – στο αμερικάνικο έργο 
ο «μπαμπάς» είναι ένα ανέκφραστο πρόσωπο με προβολέα επάνω του. Είναι 
από τους ηθοποιούς που χαίρομαι που έπαιξαν κάποτε κάτι δικό μου (στο 
«Φεύγα», τον μπαμπά της Φαίης Ξυλά), όπως είμαι περήφανη για τον Άλκη 
λες και τον έχω κουμπάρο. Και οι δύο φτιάχνουν χαρακτήρα σε όποιο ρόλο 
πιάσουν, σαν κέντημα. Ο Γιαννόπουλος επίσης είναι πολύ καλός, απλώς δεν 

έτυχε να συνεργαστούμε, γι’ αυτό δεν γράφω 
περισσότερα: όλοι είναι σούπερ, λέμε. Go, go, go! 

Εδώ ξεκινάει η (κατ)ολίσθηση, ο δρόμος χωρίς 
επιστροφή ή με επιστροφή διπλής ταρίφας βέρι 
αργά τη νύχτα με κεφάλι-ντουντούκα: μετά το 
θέατρο πήγαμε στο “MG” με τον blogger (provato) 
Βαγγέλη Προβιά, όπου ήπιαμε πολλά ποτά και 
είπαμε πολύ προσωπικά πράγματα απ’ αυτά που 
δεν έχουν τραγική σημασία γιατί κανένας δεν 
τα θυμάται την άλλη μέρα… απλώς όταν τα λες 
αισθάνεσαι ξεκούραση ή μπορεί και προχωρημέ-
νη ντίρλα και γενικά είσαι «στα καλά σου» ξανά. 
Κι ενώ σερνόμουν την άλλη μέρα στα πάρκα με 
μωρά, πιθανώς και ξένα (σάμπως θυμάμαι;), το 
βράδυ φτου κι απ’ την αρχή: πήγα στο “Baires” 
δίπλα στο trendy “Tokyo”. Κι εκεί ποτά. Κι εκεί 
ανταλλαγές προσωπικών δεδομένων – πια με 
την κόρη του ματιού μου μπορώ να ανοίξω όλη τη 
NASA… ή έστω την πόρτα του καμπινέ της. 

Τ ο “Baires” είναι μικρό, διώροφο, α-
τμοσφαιρικό, με το κλασικό ταρατσό 
που βολεύονται 3-4 τραπεζάκια. Παί-

ζει μουσική παλιάς κοπής, rock-pop-Freddy-
Mercury-και-φίλοι, που θα την ήθελα λίιιιγο 
πιο σιγά (αλλά ίσως να φταίει που είμαι ακόμα 
παλαιότερης κοπής). Κάτω, μια-δυο παρέες χό-
ρευαν. Πήρε το μάτι μου τον Χάρη Γούλια, πρώ-
ην-ή-ίσως-και-νυν στα μέσα και στα έξω των 
προγραμμάτων του Μέγκα. Θα έπρεπε να που-
λήσω το μπουφάν μου για να τον πλησιάσω και 
δεν το έκανα. Αλλά ήταν μια ωραία βραδιά, όπως 
θα έλεγε και η μαμά κάποιου άλλου (η δική μου 
είναι εναντίον). Στις 3, που έφτασα σπίτι, δεν 
έβρισκα τα κλειδιά μου. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο 
ξεφτίλα από το να παίρνεις τον έφηβο γιόκα σου 
στα μαύρα χαράματα για να σου ανοίξει την πόρ-
τα – και να διαπιστώνεις ότι δεν έχει γυρίσει ακό-
μα σπίτι! Μα πού είναι; Ώρα είναι αυτή; Και πότε 
σκοπεύει να γυρίσει, για να ’χουμε καλό ρώτημα 
(και για να ανοίξει την παλιοβρομόπορτα);

Ωραίαααα… μεσημέρι, κατέβηκα στην Αιόλου 
για άσχετη δουλειά: όλες οι δουλειές αυτή την 
εποχή είναι άσχετες γιατί (α) δεν έχουν καμία 
σχέση με σένα ή με οτιδήποτε έχεις κάνει και 
(β) δεν έχουν καμία σχέση με χρήμα, με πραγ-
ματικότητα ή με τον κόσμο γύρω μας, εν ολίγοις 
(γ) είναι κουλαμάρες, αλλά τις τσεκάρεις για να 
μη σε λένε αχρηστόπουλο οι πολυαγαπημένοι 
σου. Και μετά μπήκα στο «Αουτς!» και τσίμπησα 
μερικά μπλουζάκια πολύ φθηνά, χαριτωμένα, 
νόστιμα, γενικά ικανοποιητικά απ’ όλες τις α-
πόψεις. Το «Αουτς!» έχει ρούχα για όλα τα γού-
στα σε τέλειες τιμές και είναι πολύ φιλικό προς 
το χρήστη, αν τυχόν και ντύνεστε. 
  
Αυτά, και δόξα τω Θεώ να λέμε: κάθε μέρα και 
καλύτερα, ανεβαίνουμε σιγά-σιγά, η ζωή συνε-
χίζεται και ό,τι άλλο σχετικό (ή άσχετο) κλισέ 
έχετε ευχαρίστηση… A              

Θέατρο Κάππα, Κυψέλης 2, Κυψέλη, 210 8831.068
“MG”, Σούτσου 11, πλατεία Μαβίλη
“Baires”, Σίνα 21 & Σκουφά, 210 3635.458
“Tokyo”, Σίνα 21, Κολωνάκι, 210 30035.558
«Αουτς!», Αιόλου 29, 210 3312.614  
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Ένας καλός λόγος για να 
γίνουμε γείτονες; 

Ζω στη Ν. Σμύρνη από τότε που 
γεννήθηκα. Κοντά στο κέντρο, 

αλλά και στον Πειραιά με στολίδι 
της το Άλσος...

3 πράγματα για να κάνει/
δει/ζήσει ένας «ξένος» στην 

ΑθήναͰ
Τα κλασικά: Ακρόπολη με περί-
πατο γύρω της (Θησείο, Πλάκα, 

Μοναστηράκι), φαγητό στα 
Εξάρχεια (οι arty συμφοιτητές 
μου από το Λονδίνο τα λατρεύ-

ουν) και θάλασσα.

Η πόλη σε ένα φωτογραφικό 
καρέ... 

Η Αθήνα από ψηλά, με το λόφο 
του Λυκαβηττού να δεσπόζει 

λίγο πριν τη δύση του ηλίου, για 
να γλυκαίνει τις ατέλειες και τη 

random αρχιτεκτονική. 

Διάλεξε έναν «Αθηναίο»
για να φωτογραφίσεις... 

Τον γκαλερίστα Γιώργο Γεωργα-
κόπουλο (Taf, Cheap Art). Είναι ό-
ντως Αθηναίος, καλλιεργημένος, 

ευγενικός, με ξεχωριστό στιλ.

Το καλύτερο club που είχε 
ποτέ αυτή η πόληͰ  

Υπέροχες εφηβικές late 90s ανα-
μνήσεις από το Decadence, όπου 

αργότερα έκανα και το πρώτο 
μου «επίσημο» dj set. Την ίδια 

εποχή goth στο Memphis, στην 
αρχή των 00s Nu Metal στο Mo 

Better και Dragoste όταν άνοιξε.

Το πιο «σίγουρο» κομμάτι στα 
dj sets σουͰ  

“Ace of Spades”, ο «θείος» 
Lemmy αποτελεί σταθερή αξία.

Φαγητό στις 6 το πρωίͰ  
Το πεϊνιρλί του “Sante” στην 

Καλλιθέα. 

Μια συναυλία στην Αθήνα Ͱ  
Είναι πολλές, η πιο πρόσφατη το 

2010, Clutch στο Gagarin 205. 

Ο μεγαλύτερος αθηναϊκός 
φόβος σου... 

Δεν με φοβίζει κάτι... Την Αθήνα 
την αγαπώ, γι’ αυτό επέστρεψα 

αν και κανείς μας δεν ξέρει τι επι-
φυλάσσει το μέλλον...

Η Ι.Μ. παίζει κάθε Παρ. στο Mo 
Better, στις 27/2 θα τη βρεις στο 

PassPort  – η δουλειά της στο  www.
inomei.com

Επιμέλεια: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ
Σκίτσο: ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΓΚΤΖΙΛΑΣ

Aθήνα

ΙΝΩ ΜΕΗ
Φωτογράφος / DJ 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ
 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΓΚΤΖΙΛΑΣ

να IDΑthens 
Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε...

- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ (panikoval500@gmail.com) 

Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

1821
Τι γοητευτικό που γίνεται το μάθημα της ιστορίας 
όταν ξέρουν να σου τη διηγηθούν.
(Στον ΣΚΑΙ)

ΘΑ ΠΟΥΛΗΣΩ, ΘΑ ΠΟΥΛΗΣΩ
Νέο κίνημα είναι στα σκαριά.

ΕΛΛΗ ΣΤΑΗ
Είναι ψύχραιμη και λαμπερή, χωρίς να χρειάζεται να 
φορτωθεί τα Van Cleef των 16.900 ευρώ στο λαιμό 
της για να εκφωνήσει τα ρεπορτάζ για τους άστε-
γους του Δήμου Αθηναίων. 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Ήταν η ψυχή του «Φοίβου», έκοβε εισιτήρια, εξυπη-
ρετούσε, ήταν η χαρά των επιβατών για την Αίγινα. 
Τον θέλουμε πίσω!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΪΝΑΣ
«Είναι λογικό οι άνθρωποι που παστοποιούνται σε 
ένα τετραγωνικό να θέλουν να ξεσπάσουν την οργή 
τους στο διπλανό τους. Τώρα είναι η ώρα να θυμη-
θούμε ποιοι βοήθησαν να ετοιμαστεί η Αθήνα των 
Ολυμπιακών, ποιους καταπλάκωσαν τα χώματα του 
μετρό, ποιοι βοηθούσαν και βοηθούν στα κτήματά 
μας, ποιοι φροντίζουν τους ανήμπορους ηλικιωμέ-
νους μας, ποιοι καθαρίζουν τα σπίτια μας»
(Η δήλωση ενός κανονικού ανθρώπου ακόμα κι όταν 
γίνεται θύμα επίθεσης)

ΜΑΡΩ  ΔΟΥΚΑ
«Το μόνο άσυλο που λειτουργεί τέλεια στον τόπο 
μας είναι το Κοινοβούλιο».

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
«Τα καβούρια της φρίκης»
«Ρεμπετόβεν»

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Εγκλωβισμένο και λεηλατημένο. Μουτζουρωμένοι 
τοίχοι παντού. Δεν είναι γκραφίτι, ούτε tags. 
Είναι απλώς βανδαλισμοί. Χρειάζεται μεγάλο 
κουράγιο για να το περπατήσεις.

ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ
Όταν λέτε ότι «η κυβέρνηση Παπανδρέου πρέπει να 
φύγει», ποια απ’ όλες τις άλλες επιθυμείτε να έρθει;

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
Μη διανοηθείτε να βγάλετε τα ζωάκια σας βόλτα 
στον κήπο. Έριξαν φόλες σε κάθε σπιθαμή του, 
οι γνωστοί-άγνωστοι άθλιοι.

ΤΑΣΟΣ ΑΡΝΙΑΚΟΣ
«Οι ερωτοτροπίες του χειμώνα με την άνοιξη 
συνεχίζονται…» 
Πάγωσε η ραχοκοκαλιά μας με το μετεωρολόγο 
του ANT1.

ΛΕΝΑ ΑΡΩΝΗ
Κάνει στροφή 90 μοιρών στην καριέρα της
και από έντεχνη προβιβάζεται σε glamorous 
Γιουροβιζιονίστρια.

ΠΑΤΙ
Ευτυχώς που υπάρχει κι αυτή για να ξελασπώνει 
καμιά δισκογραφική.

E-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
Έλεος με τις υπογραφές συμπαράστασης. 
Μέσα σε μια μέρα γέμισε το mailbox με εκκλήσεις: 
για τους απεργούς πείνας στην Υπατία, για την 
πώληση του Ελληνικού, για τη Διαχείριση 
αποβλήτων, για τη χωματερή της Κερατέας, 
για τον αντικαπνιστικό αγώνα, για τα διόδια… 
Γκώσαμε.

-Ναι, είναι 
καλό παιδί, αλλά 

είναι ΚΑΚΟΣ.
(Γέλια)

-Τι γελάτε; Δεν μπορώ 
να σας εξηγήσω… 
Με είπε καριόλα…

(Μαθήτρια και φίλες. Σάββατο 
βράδυ, live Κων/νου Βήτα)

-Σας αρέ-
σουν οι αφέλειες;

-Ε ρε και να ’μουνα 20 
χρόνια νεότερος. 

Θα ’μουνα ο Αντώνιος 
κι εσύ η Κλεοπάτρα. 
(Κύριος με αιγυπτιακό οίστρο 

φλερτάρει νεαρή κυρία, 
διάδρομος εταιρείας, 

Μαρούσι)

Πολίτης προς 
υπάλληλο 
Εφορίας:

-Συγγνώμη, να κάνω μία 
ερώτηση;
-Κρίσεως;

-Όχι.
-Λυπάμαι, σήμερα δεχό-

μαστε μόνο κρίσεως.
(Τετάρτη πρωί, Ί  ΔΥΟ Αθηνών, 

Γ΄ Σεπτεμβρίου)

«Αχ 
Νατάσσα, 

σε ζαλίζομαι»
(Η ίδια κυρία, λίγο 

αργότερα)

«Έρχεται ή 
φεύγει;»

(Ηλικιωμένη κυρία έξω από το ΙΚΕΑ 
αεροδρομίου, χαζεύει αεροπλάνο 

που απογειώνεται).

«Αχ 

«Επιτέλους 
ήρθε η ευκαιρία 
να βρεθόμεθα»

(Αλλοδαπή κυρία σε άλλη 
κυρία, café Αμπελοκή-

πων, Τετάρτη πρωί)

«Θα ξανάρ-
θουμε και πάλι / 
για να κλείσει το 

μπουρδέλο το κανάλι.»
(Βράδυ 8 Φεβρουαρίου, σύνθημα 

Χρυσαυγιτών έξω από τον 
Σκάι)

-Τι οργασμός 
εργασιών είναι αυτός; 

-Ε, μόνο αυτός ο οργα-
σμός μάς έχει μείνει.
(Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Τρίτη 

μεσημέρι. Διάλογος μεταξύ παπάδων 
μπροστά σε στοίβες εγγράφων)

Τ ο Ελληνοαραβικό ντονέρ του Αλί στην 
οδό Τζορτζ 3 σιγοψήνεται από το πρωί, το 
σις κεμπάπ είναι ελαφρύ και το καλαμάκι 

προβατίνα ξεφεύγει. Κρέας με σπιτικό χούμους από 
τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 10.00 το βράδυ. Για τους 
πιο βραδινούς, με ένα τηλεφώνη-
μα ο Αλί επιστρέφει από το σπίτι 
στο μαγαζί και φτιάχνει επιτόπου 
ό,τι του ζητήσεις. 

Το Ινδικό του Μπάρμπα Τζορτζ, 
Μεσολογγίου 4 στα Εξάρχεια. 
Ινδικό σουβλάκι εξαιρετικά πι-
κάντικο και κοτόπουλο Κασμίρ 
με δροσερή μπίρα από τις δύο η 
ώρα το μεσημέρι. 

Το αδιαχώρητο κάθε μεσημέρι 
από Ινδούς, Πακιστανούς και 
άλλους μετανάστες γίνεται 
στην Μενάνδρου. Δίπλα από 
την είσοδο της Στοάς Θανο-
πούλου, στο KABAB HOUSE 
PakPunjab θα βρεις κάθε μέ-

ρα την ίδια προσφορά: ένα κοτόπουλο, ένα μπιφτέ-
κι, μία κόκα: δυόμισι ευρώ. 

Δίπλα ακριβώς υπάρχει η Αλεξάνδρεια, Σοφοκλέ-
ους 47, όπου ο Raja Jee μαζεύει τους λάτρεις του σις 
ταούκ, δηλαδή καλαμάκι κοτόπουλο.

Νέζος, Κωνσταντινουπόλεως 58 (697 2340342). Γεύ-
ση και χρώμα Τουρκίας. Εξυπηρέτηση χαλαρή έως 
ράθυμη. Πατάτες αληθινές και όχι πλαστικές. 

Γεύσεις από τη μαμά Αφρική στην Κυψέλη, Lalibella, 
Νάξου 26-28 (210 8652.495). Δεν υπάρχει κουβέρ, διό-
τι τρως με τα χέρια τη σπογγώδη πίτα. Κατφού κιμάς, 
τιπς κρέας σε λωρίδες. Γουότ, κοτόπουλο σε κόκκινη 
σάλτσα, μόνο για όσους αντέχουν τα καυτερά. 

Μπέικον καπνιστό και χοιρομέρι με άρωμα Καρπαθί-
ων στο Produce Alimentare Romanesti: Dracula. 
Η πιο καλτ ταμπέλα στην Αχαρνών 212. (προς το πα-
ρόν κλειστό)

 - ΛΕΝΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗπιο βραδινούς, με ένα τηλεφώνη
μα ο Αλί επιστρέφει από το σπίτι 
στο μαγαζί και φτιάχνει επιτόπου 

 Ινδικό του Μπάρμπα Τζορτζ, 
Μεσολογγίου 4 στα Εξάρχεια. 

-
κάντικο και κοτόπουλο Κασμίρ 
με δροσερή μπίρα από τις δύο η 

ΚΡΕΑΣ
 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Σύντομος οδηγός
 έθνικ κρεοφαγίας
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● Sorry, αλλά οι υπάλληλοι 
της Τρόικας, που μίλησαν 
αυστηρά για την εξόφληση 
του δανείου εκπροσωπώντας 
τους δανειστές μας…
● …έκαναν κάτι διαφορετικό 
από αυτό που κάνει μία 
υστέρω εισπρακτικής 
εταιρείας, όταν τηλεφωνεί 
για να τρομοκρατήσει δανειο-
λήπτη που έχει καθυστερήσει 
τη δόση του;

● Μια που το 'φερε η κου-
βέντα: Αντί να θιχτούμε όλοι 
όταν ο Μπομπ Τραα του ΔΝΤ, 
μιλώντας για τα πράγματα 
που πρέπει να αλλάξουν στην 
Ελλάδα, είπε επί λέξη “less 
Fakelaki”, μήπως θα έπρεπε 
να πανηγυρίζουμε επειδή ο 
ελληνικός πολιτισμός διατη-
ρεί ακόμα την επιδραστικό-
τητά του;
● Στο κάτω-κάτω αντί να 
μιλήσει για «καθόλου φα-
κελάκια», συμβιβάστηκε 
με απλώς «λιγότερα φα-
κελάκια». Με άλλα λόγια, 
άρχισε ήδη να επηρεάζεται.  

● Το παράδοξο του Στέ-
λιου Μάινα: Το να υιοθετείς 
τη χριστιανική στάση της 
συγνώμης και το «άφες αυ-

τοίς», χωρίς καν να δηλώνεις 
άνθρωπος της θρησκείας…
●…ενώ αντίθετα αυτοί που 
με κάθε ευκαιρία δηλώνουν 
πιστοί Χριστιανοί, φέρονται 
σαν φανατισμένοι Ταλιμπάν 
που φωνάζουν «Αλάχ Ακ-
μπάρ».

● Άσχετη ειλικρινής α-
πορία: Ο κ. Μιχαλολιάκος 
της «Χρυσής Αυγής», που 
υποτίθεται ότι αποθεώνει την 
αρχαιοελληνική ρώμη και την 
εθνική πολεμική αρετή, δεν 
θα έπρεπε να είναι λίγο πιο 
αδύνατος;  

● Αντιπαλοθεσία: Η αυθόρ-
μητη ανάγκη κάθε φορά που 

βρίσκεσαι μπροστά σε μια 
διένεξη, να πάρεις θέση και 
υποστηρίξεις εκείνον που πο-
λεμάει τον εχθρό σου.
● Το μόνο πρόβλημα: 
Άνθρωποι που σιχαίνονται 
π.χ. τα αυθαίρετα και τις κα-
ταπατήσεις αρχαιολογικών 
χώρων, καταλήγουν να υπο-
στηρίζουν τους κατοίκους 
της Κερατέας μόνο και μόνο 
επειδή είναι εναντίον των ερ-
γολάβων και των ΜΑΤ.
● Επίσης: Άνθρωποι που 
σιχαίνονται τη βλαχοδημαρ-
χιακή πολιτική αντίληψη 
τύπου «Μαυρογιαλούρος», να 
υποστηρίζουν τον κ. Τζαβάρα 
μόνο και μόνο επειδή τσακώ-
θηκε με το MEGA. 
● Ή, τέλος, άνθρωποι που 
πιστεύουν στην ελεύθερη 
διακίνηση των ιδεών, στην 
ισότητα και στη λογική, να υ-
ποστηρίζουν τύπους που πε-
τροβολούν μοιχαλίδες μόνο 
και μόνο επειδή την πέφτουν 
στους Αμερικάνους.
● Λέγεται και «Καραμπόλα 
του Twitter» ή «Τόμπολα των 
140 χαρακτήρων». 

● Εποχή της γρίπης: Η επο-
χή όπου αυτοί που προκα-
λούν πανικό για τα επικείμενα 

θύματα της πανδημίας και 
ουρλιάζουν πόσο απροετοί-
μαστοι είμαστε…
●…μόλις περάσει η εποχή 
της κατηγορούν τον υπουργό 
Υγείας ότι παράγγειλε τόσα 
άχρηστα εμβόλια.  

● Έχει διευκρινιστεί ποτέ αν 
οι φανατικοί vegeterians προ-
σπαθούν να πείσουν μόνο 
τους ανθρώπους να σταμα-
τήσουν να τρώνε κρέας ή αν 
επεκτείνουν τη δράση τους 
και στα σαρκοφάγα ζώα;

● Απόδειξη ότι η πραγμα-
τικότητα μεροληπτεί σκαν-
δαλωδώς Νο 1: Πολύ καλή 
η ιδέα της Νέας Δημοκρατίας 
για εκμετάλλευση της ακίνη-
της περιουσίας του δημοσί-
ου. Κρίμα που επί 5,5 χρόνια 
δεν την άκουγε κανείς όταν 
το πρότεινε σαν λύση. 
● Διόρθωση: Δεν την άκου-
γε κανείς που να είναι σε θέση 
να εκμεταλλευθεί τα ακίνητα 
για λογαριασμό του δημοσίου 
και όχι για λογαριασμό της 
μονής Βατοπεδίου.  

● Δηλαδή οι γυναίκες που τα 
βάζουν με τον Μπερλουσκόνι 
επειδή τις αντιμετωπίζει σαν α-
ντικείμενα και επειδή διέφθειρε 
μοντέλα, δεν κάνουν το ίδιο, θε-
ωρώντας ότι τα μοντέλα ήταν 
τόσο ηλίθια ώστε αφέθηκαν να 
διαφθαρούν κατά λάθος;  

● Στιγμιαία έμπνευση:  
-Τι παίρνει η Χρυσάνθη ΛΑΙ-
ΜΟΥ, όταν την πονάει;  
-Καραμέλες Halls. A   

➜ nikos.zachariadis@gmail.com

Ο «Μιστερμπλουάης» (Mr Blue Eyes) παραδέχεται:

- πιστεύουν στην ελεύθερη 
διακίνηση των ιδεών, στην 
ισότητα και στη λογική, να υ
ποστηρίζουν τύπους που πε
τροβολούν μοιχαλίδες μόνο 
και μόνο επειδή την πέφτουν 
στους Αμερικάνους.
● Λέγεται και «Καραμπόλα 
του Twitter» ή «Τόμπολα των 
140 χαρακτήρων». 

● Εποχή της γρίπης: 
χή όπου αυτοί που προκα
λούν πανικό για τα επικείμενα 

Πιο 

απάνθρωπη 

θέση εργασίας 

της εβδομάδας 

Ηχολήπτης στο Next 

Top Model, την ώρα 

που πανηγυρίζουν τα 

μοντέλα ουρλιάζοντας 

με υπέρηχους.

άρχισε ήδη να επηρεάζεται.  

Το να υιοθετείς 

θέση εργασίας 

της εβδομάδας

Ηχολήπτης στο Next 

Top Model, την ώρα 

που πανηγυρίζουν τα 

μοντέλα ουρλιάζοντας 

Θα έπρεπε να υπάρχει μια λέξη για… Στοπυντονισμός: Η στγμή κατά την οποία δύο αυ-

τοκίνητα που έχουν σταματήσει ταυτόχρονα σε μια διασταύρωση παραχωρώντας το ένα την 

προτεραιότητα στο άλλο, ξεκινούν επίσης ταυτόχρονα.  

Τα Tweets του Forrest Gump Από τον 
Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για την κατάργηση των λέξεων με δύο συνεχόμενα «τ», που τις περισσότερες φορές καταλήγουν να διαβάζονται σαν «π»)
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back2Thefuture Μπορείτε να μας στείλετε και τις δύο φωτογραφίες σας (παλιά και νέα), είτε ψηφιακά (ανάλυση 300 dpi, διαστάσεις 22x32, στη διεύθυνση  
info@athensvoice.gr με την ένδειξη “Back 2 the future”) είτε τυπωμένες, στη διεύθυνση της ATHENS VOICE (Χαριλάου Τρικούπη 22, Αθήνα 

10679). Είναι απαραίτητο να γράφετε τα στοιχεία σας και τις λεπτομέρειες των φωτογραφιών (χρονολογία, τοποθεσία, πρόσωπα).

Η νέα διαδραστική στήλη της Αthens Voice
Μία φωτογραφία τότε, η ίδια φωτογραφία τώρα. Κάθε ε-βδομάδα δημοσιεύουμε την αγαπημένη σας παιδική ή νεανική φωτογραφία και το remake της. 

ΠΑΓΩΣΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

Από αριστερά: Στέφανος, Σάσα, Ανέστης (στην αγκαλιά), Σιμέλα 
και οι γονείς Αδαμάκης και Άννα. Χαλάνδρι, Ιούλιος 1972

Ο Πέτρος με την αδελφή του  Έλενα. Καλοκαίρι 1982, παραλία Λεωνιδίου

Η οικογένεια Σαρρή. Τα ίδια πρόσωπα με την ίδια σειρά. Νέο Ψυχικό, Μάρτιος 2010
 

Ο Πέτρος με την αδελφή του  Έλενα Παναγιωτοπούλου. 
Καλοκαίρι 2010, παραλία Βερβερόντας στο Πόρτο Χέλι
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CityLover
Του Δημητρη Φύσσα

Μπες κι εσύ!  www.athensvoice.grΑνανεωμένο και πλήρωςενημερωμένο

 www.athens
Ανανεωμένο και πλήρως

Ανανεωμένο και πλήρως

Ανανεωμένοενημερωμένο

 και πλήρωςενημερωμένο

 και πλήρως

«Της Τζένης»
Μέσα στις λίγες μέρες που μετράει ο Φλεβά-
ρης, έμαθα  –χάρη στο φίλο Γιώργο Γ.– ένα 
θαυμάσιο μαγαζί, όπου έζησα απανωτά δύο 
από τα ωραιότερα γλέντια της ζωής μου – 
και το μοιράζομαι μαζί σας. Ο χώρος: μικρό 
ισόγειο παλιό καφενείο χωρίς δεσπόζουσα  
ταμπέλα (φωτογραφία), διαμορφωμένο σε 
λαϊκό ουζερί-μεζεδοπωλείο, με ετερόκλητη, 
πολύχρωμη, αλλοπρόσαλλη, αλλά απολύ-
τως ελκυστική διακόσμηση. Οι άνθρωποι: 
πρώτα πρώτα η Τζένη (που έχει πάρει το χώ-
ρο από το 1988), ο άντρας της ο Μήτσος, αλ-
λά και η κόρη τους, η Μάρω Κουρή (αυτό το 
ανακάλυψα τη δεύτερη φορά), και άλλα ευ-
γενή πρόσωπα. Το συγκρότημα: οι λαμπροί 
«Ρεμπέτ ασκέρ», ευτυχές άθροισμα από ολο-
κληρωμένες μουσικές προσωπικότητες. Λε-
ωνίδας στον τζουρά και στο τραγούδι, Αλέ-
ξανδρος στην κιθάρα, Άρης στον μπαγλαμά, 
Χριστίνα στο τραγούδι. Χωρίς μικρόφωνο, 
σε ρεμπέτικα και λαϊκά, αργότερα όμως και 
σε μπλουζ, Ντίλαν, έντεχνα ή ό,τι έφερνε το 
κέφι. Οι θαμώνες: άντρες και γυναίκες απ’ 
όλες οι ηλικίες, τις επαγγελματικές ιδιότητες, 
τα στιλ. Τα καταναλωτέα: κόκορας στιφάδο, 
πίτες με πράσο και σπανάκι, τηγανιά, κεφτέ-
δες, κατσικάκι, σαλατάρες, ρακόμελο, κρα-
σί κ.λπ. Τα γλέντια: εφτάωρα, αν αντέχετε. 
Χορός, συλλογικό τραγούδι, κέφι, πελάτες 

που πιάνανε οι ίδιοι τα όργανα, παραγγελιές, 
γλυκό μεθύσι. Τη δεύτερη φορά τύχαμε στα 
γενέθλια του Λεωνίδα κι έγινε μεγαλύτερος 
χαμός – μέχρι που η Χριστίνα έπαιξε μπαγλα-
μά (πολύ καλή!). Όλους τους νιώσαμε σαν δι-
κούς μας ανθρώπους. Οι τιμές: συνήθως € 
15/κεφάλι. Για την παρέα μας, με φαγητό και 
ποτό μέχρι τελικής πτώσεως, πήγε € 24. Τα 
δεδομένα: οι «Ρεμπέτ ασκέρ» παίζουν Παρα-
σκευή βράδυ και Κυριακή αργά το μεσημέρι 
(το Σαββατόβραδο εμφανίζεται ο Χρήστος 
Ζυγομαλάς με τους Χ-factor). «Της Τζένης», 
Μαλακάση 4, Άγιος Ελευθέριος, Αχαρνών, ανοι-
χτά κάθε μέρα, όλη μέρα, 210 2281.520, tinyurl.
com/5tlehmc 

Βουλγάρικο μπακάλικο
Αχαρνών & Δεριγνύ 72 υπάρχει ένα βουλ-

γάρικο μπακάλικο. Εγώ το έμαθα τελευταία, 
παίζοντας σκάκι με το φίλο μου τον Δημή-
τρη το Τζ. που μένει παραδίπλα, κι εντυπω-
σιάστηκα επειδή τα βουλγάρικα προϊόντα 
είναι δυο και τρεις φορές φτηνότερα από τ’ 
αντίστοιχα ελληνικά, χωρίς να υστερούν σε 
ποιότητα. Συστήνω ιδιαιτέρως τυριά, μαρ-
μελάδες, αλλαντικά και κρασί. 

Γιατί το λένε Μαρούσι
Στην περιοχή, που την αρχαία εποχή λεγόταν 
Αθμόνιον, λατρευόταν η Αμαρυσία Άρτε-
μις της Αμαρύνθου, ο ναός της οποίας ή-
ταν κοντά στη Νερατζιώτισσα (αμαρύσσω = 
στίλβω, αμαρυσία = λαμπερή). Μέσα στους 
αιώνες το παρωνύμι της θεάς άλλαξε γένος, 
το υ έγινε ου (σύμφωνα με την παλιά προ-
φορά του) και το αρβανιτοχώρι αυτό της Βό-

ρειας Αττικής κατέληξε, φυσιολογικότατα, 
Μαρούσι: λέξη που δείχνει την τοπωνυμική 
και ιστορική συνέχεια του χώρου. Η «σοφο-
λογιωτάτη» καθαρευουσιάνικη επινόηση 
«Αμαρούσιον» μόνο θυμηδία προκαλεί. 

Πεδίο του Άρεως
Περπάτησα σήμερα (11 του Φλεβάρη) τον 
τόπο, όπου τα έργα ακόμα συνεχίζονται. 
Μόνο για το ξήλωμα της ασφάλτου, τα τρε-
χούμενα νερά και το επιπλέον γρασίδι, όπου 
λιαζόταν κι έπαιζε ο κόσμος, ψηφίζω υπέρ. 
Μακάρι το τελειωμένο έργο να είναι στην ί-
δια κατεύθυνση. Και ελπίζω  ότι θα είναι, χά-
ρη στο καλό γούστο του Τομπάζη, που έχει 
αναλάβει την αναμόρφωση του χώρου.
  
Όχι μόνο χαλβάς
Οk, ο χαλβάς Δραπετσώνας Κοσμίδη - Γα-
βρίλη είναι πασίγνωστος (και ευπρεπής). Ό-
μως εμένα μου άρεσαν περισσότερο άλλα 
γλυκά της ίδιας φίρμας: ταχίνι, δαμάσκηνο 
με σοκολάτα, ραβανί, καρυδόπαστα, βυσσι-
νάδα και, ιδίως, η σοκολάτα. Αγίου Δημητρίου 
7-9, γέφυρα Δραπετσώνας, 210 4616.478 -448, 
http://halvas-drapetsonas.gr/halva A

➜ d.fyssas@gmail.com

Προς αναγνώστες 
Για τα μέιλ σας, υπομονή μέχρι το επόμενο φύλλο. 
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♩ ♬ ♪

primaverasound.com

Κλείνει φέτος 10 χρόνια ως το πιο 

σημαντικό indie φεστιβάλ τουλά-

χιστον της Μεσογείου. Και σίγουρα 

αγαπημένο τόσων Ελλήνων που 

ταξιδεύουν τέλη Μάη στη Βαρκε-

λώνη για να χάθουν στις 7 σκηνές 

μαζί με 100.000 ανθρώπους. 

Φέτος, εδώ θα δεις σε πρώτη μετά-

δοση το reunion των Pulp…

sonar.es

Το έτερο καταλανικό φεστιβάλ 

διεξάγεται και φέτος 16-18 Ιουνίου 

και όπως κάθε χρόνο απευθύνεται 

στους φίλους της electronica, πα-

ρουσιάζοντας ό,τι πιο σύγχρονο 

κυκλοφορεί στο ηλεκτρονικό πεδίο, 

χωρίς να ξεχνά να φιλοξενήσει και 

κάποιους από τους πρωτοπόρους 

του είδους. Το δεύτερο ρόλο φέτος 

θα παίξουν οι Underworld…

Tip: Οδηγός επιβίωσης και καλής φεστιβαλικής συμπεριφοράς, ειδικά 
αν είναι η πρώτη σου φορά, εδώ: http://worldmusic.about.com/od/
festivals/tp/BringToFest.htm. Μη γελάς, μερικά σού φαίνονται αστεία, 
αλλά αν έχεις αποφασίσει να κατασκηνώσεις θα σκέφτεσαι πόσο τυχερός 
είσαι που τα θυμήθηκες…

Νομίζεις ότι είναι νωρίς; Κάνεις λάθος. Τα μεγάλα καλοκαι-

ρινά μουσικά φεστιβάλ της Ευρώπης (και όχι μόνο) ολο-

κληρώνουν την κατάρτιση του line-up τους και ήδη έχουν 

βγάλει σε κυκλοφορία τα εισιτήριά τους. Όπως θα δεις πα-

ρακάτω, σε μερικές περιπτώσεις οι προσδοκίες είναι ορ-

γασμικές. Το Conn-x έγκαιρα κι αναλυτικά σε τρέχει στις 

ιστοσελίδες για να κάνεις υπολογισμούς κι επιλογές. Εσύ 

φτιάξε τις βαλίτσες¼

FESTIVAL LOVERS

roskilde-festival.dk

Το φεστιβάλ που διοργανώνεται στη νότια 
Δανία είναι ένα από τα 5 μεγαλύτερα της 

Ευρώπης σε προσέλευση και σίγουρα μέ-
σα στα 2-3 ιστορικότερα, αν αναλογιστείς 

ότι φέτος κλείνει 40 χρόνια ζωής. Αν το 
σκέφτεσαι ετοιμάσου για λάσπη (αναπό-
σπαστο κομμάτι του), πάνω από 100.000 

κόσμο μεταξύ 30/6 και 3/7 και σχεδόν 
όποια μπάντα σε ενδιαφέρει να δεις εν 

έτει 2011.

wirelessfestival.co.uk
Με δεδομένο ότι τα εισιτήρια για 

το θρυλικό Glastonbury έχουν 
ήδη εξαντληθεί, η λονδρέζικη 
εξόρμηση στο Hyde park 1-3 

Ιουλίου δεν ακούγεται άσχημη. 
Headliners των τριών ημερών 
οι Black Eyed Peas, Chemical 

Brothers και οι Pulp (κι εδώ). Για 
όλα τα γούστα σαν να λέμε…
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ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΡΙΑΝΟΣ, 1986.

Χαρτιά, κόλλα, ήρωες, μύθοι και σκιές.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕΤου ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ

Πανικοβάλτων500 Τραγούδα 
καραγκιόζη, 

τραγούδα
● Το '86 ήταν μια χρονιά με πολύ αερογράφο στις εικόνες 

της και πολύ αέρα στα τραγούδια της. Η τηλεόραση άρχι-

ζε να παίρνει θάρρητα στις σαλοτραπεζαρίες του κόσμου. 

Το ραδιόφωνο μόλις είχε πετάξει τα μαλλιά του κάτω κι 

έτρεχε σαν γυμνός χίπι, ανίδεο, στις ιδιωτικές συχνότη-

τες. Τη mainstream ελληνική μουσική την είχε καταπιεί 

το μπουζούκι πολυτελείας και οι πρώιμοι κομπιούτορες. 

Κραουνάκηδες, Σαββόπουλοι, Γερμανοί, Κηλαηδόνηδες, 

Λιλιπουπολίτες, συσπειρώνονταν σε σχήματα και παρέ-

ες, προσπαθούσαν να περισώσουν «μαγνητοσκοπημέ-

νη» την ιστορία και την παράδοση που κρατούσαν στα 

χέρια τους και κινδύνευε να τη μασήσει κάνα βίντεο εκεί 

που θα έπαιζε, στα καλά καθούμενα. Εκπομπές για το ελ-

ληνικό τραγούδι. Συνδυασμοί και σχήματα.

● Ο Γιώργος Παυριανός είχε ένα πακέτο ιδέες για στί-

χους στο μυαλό του που δεν γινόταν να τις γράψει στα 

περιοδικά που, τότε, ζούσαν μέσα στη γυαλιστερή τους 

χλίδα. Ήθελε σενάριο, έργο, να στήσει μέσα στην ιστορία 

τα τετράστιχα, να τα ραδιοσκηνοθετήσει όπως απολαυ-

στικά έκανε στο Τρίτο του Χατζηδάκι και στο Τρίτο Στεφάνι 

του Ταχτσή. Η παλιά του συνεργασία, περιοδείες σε βου-

νά, λαγκάδια και νησιά με τον Ευγένιο Σπαθάρη και τον 

καθοριστικό του εκείνον Καραγκιόζη ξαναζωντάνεψε. 

Αυτή τη φορά ο Παυριανός ξανάφτιαξε όλη την Οδύσ-

σεια, κείμενα και τραγούδια των ηρώων της, μουσικές 

από τον Δημήτρη Λέκκα και τον Καραγκιόζη - Θερσίτη, 

ακόλουθο του Οδυσσέα. Πρότεινε στον Σπαθάρη τηλεο-

πτική σειρά. Εικοσιπέντε επεισόδια, κάθε φορά και ένας 

γκεστ τραγουδιστής (η φιγούρα του, σε σκιά) να λέει το 

τραγούδι του επεισοδίου. Η ΕΡΤ πήρε τη σειρά, χάλασε 

ο κόσμος με το λαϊκό μύθο και το σουρεαλιστικό χιούμορ 

της ομάδας. Όλες οι φωνές, αντρικές - γυναικείες, παιγ-

μένες από τον Σπαθάρη με εκπληκτική ευελιξία αστραπι-

αίων αλλαγών σε ύφος, τόνο, χαρακτήρες και ρυθμό.

«Τραγούδα Καραγκιόζη, τραγούδα» έλεγε ο Οδυσσέας. 

Καραγκιόζης: «Για πέτα μου σαν πρώτα / ένα κομμάτι κότα 

/ κι ας κάνουμε σεφτέ με σάλτσα και κεφτέ». Η ζωή στην 

Οδύσσεια κυλούσε ιδανικά. Τριάντα τραγούδια, η Χ. Αλε-

ξίου σαν Τρωαδίτισσα, η Ελένη Δήμου η Λαιστρυγόνα, 

Αίολος ο Νταλάρας, Σειρήνες η Γιαννάτου, η Πλάτωνος 

και η Σόνια Θεοδωρίδου, Ήλιος ο Βασίλης Παπακωνστα-

ντίνου, η Δόμνα Σαμίου η Μάνα του Οδυσσέα στον Κάτω 

Κόσμο (πόσο τέλειο το καστ;), θεά Αθηνά η Αφροδίτη Μά-

νου, ο Πάριος τραγουδιστής των Φαιάκων, ο τεράστιος 

Ζαμπέτας Κύκλωπας, η Μαρία Δημητριάδη Καλυψώ… 

«Καλυψώ διψώ» έλεγε ο Σπαθάρης Οδυσσέας.  

«Μα το νερό είναι λειψό» απαντούσε ο Σπαθάρης Καλυψώ.

● Και η ζωή κυλούσε στα νερά σαν μυθολογία.

● Εικοσιπέντε χρόνια μετά, ο Παυριανός χώθηκε σε 

αποθήκες και αραχνιασμένα ντέξιον, άνοιξε κουτιά 

και χτύπησε πόρτες, βρήκε τα χαμένα είκοσι πέντε 

επεισόδια και, λίγο πριν τα κάψει καμιά ηλι-

ακή καταιγίδα, τα περιμάζεψε, τα έσωσε, 

τα μοντάρισε σε «ραδιοφωνική σκηνο-

θεσία» και τα πρότεινε στην ΕΡΤ, για ένα 

comeback ηχητικής νοσταλγίας, ραδιοφω-

νικής μυθολογίας και υπέροχων τραγουδιών – τα 

οποία, αλήθεια, γιατί δεν τα κυκλοφορεί η ΕΡΤ σε 

cd; Ο γενικός διευθυντής της ραδιοφωνίας Δημήτρης 

Παπαδημητρίου και η διευθύντρια προγράμματος Μα-

ρίνα Λαχανά ήταν παραπάνω από θετικοί και βοήθησαν 

να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές δυσκολίες και 

να ανέβει (από τις 14/2), στη συχνότητα του Β΄ Προ-

γράμματος, η Οδύσσεια του Θεάτρου Σκιών. 

● Κι αν πετύχει και την αγαπήσουμε ξανά όπως της 

πρέπει, μπορεί να ξαναρχίσει να υπάρχει στα ραδιόφω-

νά μας η ραδιοφωνική σκηνοθεσία και οι παραγωγές 

από δημιουργούς. Μπορεί να φύγει η τηλεορασίλα και 

τα έρμαιά της από τις υπενοικιασμένες συχνότητες. 

● Μακάρι, να μπει ο Κύκλωπας και να τα κάνει όλα 

λίμπα εκεί μέσα. A 

Info: Κάθε μεσημέρι στις 12.30 στο Δεύτερο Πρό-

γραμμα 103,7 (από 14/2, σε 25 επεισόδια) 

➜ panikoval500@gmail.com  

● Και η ζωή κυλούσε στα νερά σαν μυθολογία.

● Εικοσιπέντε χρόνια μετά,

αποθήκες και αραχνιασμένα ντέξιον, άνοιξε κουτιά 

και χτύπησε πόρτες, βρήκε τα χαμένα είκοσι πέντε 

επεισόδια και, λίγο πριν τα κάψει καμιά ηλι

ακή καταιγίδα, τα περιμάζεψε, τα έσωσε, 

τα μοντάρισε σε 

θεσία» 

comeback ηχητικής νοσταλγίας, ραδιοφω

νικής μυθολογίας και υπέροχων τραγουδιών – τα 

οποία, αλήθεια, γιατί δεν τα κυκλοφορεί η ΕΡΤ σε 

cd; Ο γενικός διευθυντής της ραδιοφωνίας 

Παπαδημητρίου

ρίνα Λαχανά ήταν παραπάνω από θετικοί και βοήθησαν 

να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές δυσκολίες και 

να ανέβει (από τις 14/2), στη συχνότητα του

γράμματος,

● Κι αν πετύχει

πρέπει, μπορεί να ξαναρχίσει να υπάρχει στα ραδιόφω

νά μας η ραδιοφωνική σκηνοθεσία και οι παραγωγές 

από δημιουργούς. Μπορεί να φύγει η τηλεορασίλα και 

τα έρμαιά της από τις υπενοικιασμένες συχνότητες. 

● Μακάρι, να μπει ο Κύκλωπας και να τα κάνει 

λίμπα

Info: 

γραμμα 103,7 (από 14/2, σε 25 επεισόδια) 
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Μ αύρα μεσάνυχτα ανέβασαν 
την παράσταση, έτσι για να 
μας πιάσουν στον ύπνο. Η 

ομάδα των ηθοποιών στις θέσεις τους. 
Όλοι εξαίρετοι καλλιτέχνες, ο καθένας 
στο είδος του βεβαίως. Γύρω στις δύο το 
πρωί όλα ήταν έτοιμα. Ο Γιώργος Πετα-
λωτής στο ρόλο του τελάλη. Ο Γιώργος 
Παπανδρέου στο ρόλο του εξοργισμένου 
–και εξαπατημένου συνάμα– προύχο-
ντα Κάτω Αγουλινίτσης. Ο Γιώργος Πα-
πακωνσταντίνου ως ανταποκριτής από 
γνωστό εστιατόριο του Παγκρατίου όπου 
συνέτρωγε μετά των εταίρων συμμετε-
χόντων στην παράσταση, οι οποίοι και 
συναποτελούν την Τρόικα. Ο Αντώνης 
Σαμαράς σε ζωντανή μετάδοση από τη 
Συγγρού στο ρόλο του Βασιλάκη Καΐλα 
σε σύγχρονη έκδοση. Ο Γιώργος Καρα-
τζαφέρης σε νέα εκδοχή του ρόλου στο 
«Χιονάτη και οι 7 νάνοι» υποδύεται τον 
Μουρτζούφλη. Αλέκα Παπαρήγα και Α-
λέξης Τσίπρας στους γνωστούς ρόλους 
κομπάρσου όπου και διαπρέπουν. Η θεα-
τρική παράσταση φέρει τον τίτλο « Τρεις 
μεσίτες για ένα οικόπεδο». Καθήκοντα 
σκηνοθέτη ανέλαβε η δημοσιογρα-
φική ομάδα του τηλεοπτικού σταθμού 
Μega. Χορηγός... η ομάδα υποστήριξης 
Transaktor S.A. and companies. Σενά-
ριο και προσαρμογή σε μορφή cartoon 
production, η ομάδα The Troikans, η 
οποία εδώ και καιρό αποσπάστηκε από 
την αρχική μητρική εταιρεία παραγω-
γών και θεαμάτων Mnimonium, συμφε-
ρόντων της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. 

Παραλλαγή στον Αλέξανδρο Δουμά 

Οι τρεις σωματοφύλακες ήταν βλοσυροί 
εκείνη την Παρασκευή του Φλεβάρη. 
Στην τέταρτη και κομβική για τις εξελί-
ξεις «δόση» έπρεπε να παίξουν τα ρέστα 
τους. Ο Δανός της παρέας ήταν συνηθι-
σμένος σε τέτοιες εμπλοκές. Θα υποδυό-
ταν για άλλη μία φορά το ρόλο του κακού. 
Άλλωστε για το λόγο αυτό πληρωνόταν. 
Υπομονή και επιμονή. Λίγα ακόμη χρό-
νια σε αυτή την πιάτσα και θα τσέπωνε 
την παχυλή σύνταξη με το εντυπωσιακό 
bonus. Μετά τον ανέμενε μία ανέμελη 
ζωή στην Τοσκάνη ή την Καλιφόρνια.
Ο σκηνοθέτης τους είχε ξεκαθαρίσει κα-
νόνες, ρόλους και ελιγμούς. Δήθεν τάχα 
μου θα «πρόσβαλαν» τον ελληνικό λαό 
επιχειρώντας μία άμεση παρέμβαση στα 
εσωτερικά της χώρας. Η κυβέρνηση θα 
αντιδρούσε, δήθεν τάχα μου πάλι, και ο 
πρωθυπουργός θα απευθυνόταν σε ένα 
από τα αφεντικά τους, τον Γάλλο άρχο-
ντα, ο οποίος με τη σειρά του θα προσποι-
ούταν πως αιφνιδιάστηκε. Λίγο αργότε-
ρα, με χαρακτηριστική καθυστέρηση, ο 
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης 

θα ξέσπαγε σε λυγμούς, δημόσια δαπάνη, 
για τους θησαυρούς της γης των Ελλή-
νων που θα εκποιηθούν μπιρ παρά στους 
Γερμανούς τοκογλύφους. Ο πρόεδρος του 
ΛΑΟΣ θα κατήγγειλε συνωμοσία των 
«Πυρήνων του Καλβίνου». Οι τρεις σω-
ματοφύλακες θα έκαναν πως δεν καταλα-
βαίνουν τίποτε. Θα προανήγγειλαν τη με-
θόδευση πώλησης δημόσιας περιουσίας 
ύψους 50 δις ευρώ. Εκείνη τη στιγμή ως 
από μηχανής θεός θα παρέμβαινε ο τρα-
γωδός και με ένα τέχνασμα θα εξηγούσε 
πως όλα αυτά αποτελούν την υλοποίηση 
του χρησμού. «Ουκ αν λάβεις παρά του μη 
έχοντος». Μόνο που το υπόλοιπο εδάφιο 
του χρησμού για λόγους δόλιου αποπρο-
σανατολισμού δεν έχει γίνει γνωστό στο 
ευρύ κοινό. Πρόκειται για μία αγοραία 
έκφραση που απευθύνεται σε χαμηλότα-
της υποστάθμης κοινωνικές κατηγορίες. 

Στα χρόνια της αντίστασης

Σε κάθε εγχείρημα παραπλάνησης της 
κοινής γνώμης χρειάζεται πάντα ένας 
προπομπός. Την Παρασκευή το βράδυ 
στις 20.00 ο δημοσιογραφικός θίασος του 

γνωστού τηλεοπτικού σταθμού ανέλαβε 
να διαδραματίσει το ρόλο του «κράχτη». 
Με μάτια γουρλωμένα και πρόσωπα πα-
ραμορφωμένα οι τηλεοπτικοί συντελε-
στές, για πρώτη φορά από το 1996, εξύ-
βρισαν, ναι εξύβρισαν, και στη συνέχεια 
αποδόμησαν, ναι, αν το πιστεύετε, απο-
δόμησαν κυριολεκτικά τους δανειστές 
της χώρας. Αυτό πια δεν ήταν δελτίο ει-
δήσεων. Έφερνε σε Αγία Λαύρα και στη 
Μάχη του Πέτα για την εθνική παλιγγε-
νεσία, δραματούργημα που είναι εσχάτως 
και της μόδας. Λίγες ώρες αργότερα με 
βλέμμα γλαρό και φωνή να πάλλεται από 
εθνική έξαρση ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος, Θράκας στην καταγωγή, σήκωνε τη 
σημαία της αντίστασης στους βάρβαρους 
εισβολείς. Το πάρτι κράτησε δύο μερόνυ-
χτα. Παρέλασαν οι πάντες από τα σανίδια 
που έτριζαν της γερασμένης θεατρικής 
σκηνής. Οι προβολείς πάλευαν να σηκώ-

σουν την αναγκαία ισχύ για να φωτίζουν 
τα αγριεμένα από πατριωτισμό πρόσωπα. 

«Τα υπαλληλάκια»

Τότε ανέλαβαν οι έχοντες έξωθεν καλή 
μαρτυρία να βγάλουν τα κάστανα από 
τη φωτιά. Με το μαχητικό σύνθημα «Οι 
τρεις αυτοί υπάλληλοι δεν έχουν ούτε 
λόγο ούτε ρόλο» κυβερνητικά στελέχη 
επιχείρησαν να απαξιώσουν τους εκ-
προσώπους των Διεθνών Οίκων Ενοχής 
(ΔΟΕ). Με επιτυχία ομολογουμένως. Τα 
πάθη καταλάγιασαν και ο εθνικός κουρ-
νιαχτός που είχε σηκωθεί κατακάθισε. Ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος με διαύγεια 
και ψυχραιμία επισήμανε στους πολιτι-
κούς συντάκτες πως οι τρεις σωματοφύ-
λακες δεν είναι τίποτε άλλο παρά τρεις 
υπάλληλοι. Και τότε όλοι κατάλαβαν. 
Στην Ελλάδα του 2011, που βρίσκεται στη 
2η θέση στη διεθνή κατάταξη των υπό 
χρεοκοπία χωρών, που έχει ένα από τα 
μεγαλύτερα ελλείμματα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, σε αυτή λοιπόν τη χώρα τα πράγ-
ματα δεν πρέπει να λέγονται με το όνομά 
τους διότι ο νεοέλλην διαθέτει ατέλειω-
τες εφεδρείες εθνικής ευαισθησίας και 
πολιτικού καθωσπρεπισμού. Απαγορεύ-
εται σε έναν ξένο δανειστή να εκφέρει 
γνώμη ή σε έναν αλλοδαπό πολιτικό - 
γραφειοκράτη να εξηγήσει τους όρους 
που έχει θέσει ως δανειστής. Η αλήθεια 
πληγώνει, διότι όπως αναγκάζεται να α-
ποδεχθεί ο ποιητής, «η Ελλάδα με  πλη-
γώνει» όπου όμως και αν πας, όποιον και 
αν αντικρίσεις. Τα δύο κόμματα εξουσίας 
επανειλημμένα έχουν αποδεχθεί πως η 
αξιοποίηση, πώληση, μεταβίβαση, απο-
κρατικοποίηση της δημόσιας περιουσίας 
είναι αναγκαίος παράγων για τη βελτί-
ωση των οικονομικών δεδομένων. Θα έ-
πρεπε να στηθεί ένα ολόκληρο σκηνικό 
και να επιστρατευθεί η σκηνοθετική μα-
τιά ενός έμπειρου team για να δημοσιο-
ποιηθεί η πρόθεση πώλησης των φιλέτων 
του Δημοσίου. Δεν είναι απλώς απώλεια 
χρόνου και ενέργειας. Δεν αποτελεί μό-
νο άλλη μία ένδειξη για τον τρόπο που 
φέρονται και σκέφτονται οι κυβερνήτες. 
Πρόκειται για μία εισέτι προσθήκη στα 
στοιχεία  που καθορίζουν τη συμπερι-
φορά του πολιτικού σκηνικού έναντι της 
κοινωνίας και προφανώς τούμπαλιν. 
Λέγεται ότι μετά την αποφράδα Παρα-
σκευή, κυβερνητικά στελέχη ζητούν την 
κεφαλή επί πίνακι του Γιώργου Παπα-
κωνσταντίνου. Προφανώς διότι επιδιώ-
κουν να αναλάβουν εκείνοι το θεάρεστο 
ρόλο του θεσμικού λογιστή. Το μόνο που 
τους ενδιαφέρει είναι ο Γιώργος Παπα-
κωνσταντίνου να προσφέρει τη θέση του 
σε κάποιον Κώστα Παπαγεωργίου ώστε 
στη συνέχεια να υφίσταται ένα ακόμη 
πρόσωπο για να υποδυθεί την Ιφιγένεια. 
Στην Ελλάδα του Αιγαίου χρειάζονταν 
ανέκαθεν Ιφιγένειες ώστε να αποκατα-
σταθούν οι ήρωες. Κυρίως οι ντεμέκ. Τι 
σπατάλη, θεέ μου. A  
➜ n.georgiadis1@yahoo.com

Πολιτική

Η όπερα της… δεκάρας 
Του ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Θα έπρεπε να στηθεί ένα 
ολόκληρο σκηνικό για να 
δημοσιοποιηθεί η πρόθεση 
πώλησης των φιλέτων του 
Δημοσίου

Η αντίδραση του ΔΕΝ… την εποχή του ΔΝΤ Σήμερα, στην Ελλάδα, στάσεις όπως «δεν πληρώνω», «δεν συμμετέχω», 
«δεν μ’ ενδιαφέρει», «δεν ψηφίζω» τείνουν να γίνουν πάγιοι τρόποι αντίδρασης του πολίτη, λόγω της ανασφάλειας και των αλλεπάλληλων 
μέτρων που επιβάλλονται την εποχή του ΔΝΤ. Ο υποψήφιος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Θεόδωρος Σχινάς, επικεφαλής 
του συνδυασμού «Ενωτική Κίνηση Δικηγόρων», προσκαλεί δικηγόρους και φίλους την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου στις 6.00 το απόγευμα, στο αμ-
φιθέατρο του Gazarte στον Κεραμεικό, σε μια ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Η αντίδραση του ΔΕΝ… την εποχή του ΔΝΤ».
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Πολιτική

H
οικονομία, και επομένως και η χώρα, 
βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Οι μεταρ-
ρυθμίσεις, που είναι πια εκ των ων ουκ 

άνευ από τη στιγμή που το φουντάραμε το κα-
ράβι (εν μέσω γενικής ευωχίας με δανεικά), βρί-
σκονται πια σε οριακό σημείο. Όπως έγραφε ο 
Φώτης Γεωργελές στην προηγούμενη  A.V.:  «Έ-
χουμε φτάσει στην καρδιά του προβλήματος. Γι’ 
αυτό οι αντιδράσεις είναι τόσο ισχυρές. Οι πιο 
συντηρητικές νοοτροπίες υιοθετούν τον πιο ρι-
ζοσπαστικό λόγο προκειμένου να αποτρέψουν 
τις μεταρρυθμίσεις».
Μεταξύ αυτών που φωνάζουν πιο δυνατά, ξε-
χωρίζουν επαγγέλματα κατεξοχήν ευνοημένα 
από το παρατεταμένο «πάρτι» που προηγήθη-
κε: γιατροί, που με το αζημίωτο συνταγογρα-
φούσαν ό,τι θέλει ο πελάτης, φαρμακοποιοί με 
σκανδαλώδη ποσοστά κέρδους, οι υπάλληλοι 
του ΟΣΕ με μέσες ετήσιες αποδοχές 55.000 (!) 
ευρώ, οι εργαζόμενοι στον ΗΣΑΠ με μέσες ετή-
σιες αποδοχές 78.000 ευρώ (!!), κ.ο.κ.
Και να σκεφτεί κανείς ότι οι εκπρόσωποι των 
εργαζομένων σε ορισμένες από αυτές τις ΔΕΚΟ 
προσπαθούν να μας πείσουν πως θα πρέπει να 
είμαστε ευτυχείς αν τα πράγματα παραμείνουν 
έτσι ακριβώς όπως είχαν μέχρι σήμερα. Λες και 
οποιαδήποτε νέα ρύθμιση και οποιαδήποτε ε-
ξέλιξη μπορεί να είναι χειρότερη απ’ ό,τι η σημε-
ρινή κατάσταση, τόσο σε επίπεδο ελλειμμάτων, 
όσο και σε επίπεδο ποιότητας των παρεχόμε-
νων (όταν παρέχονται…) υπηρεσιών.

Ας γίνω, όμως, ακόμα πιο σαφής. Επειδή πολλοί 
από τους πρωταγωνιστές του «πάρτι» (επιμένω 
στον όρο) μοστράρονται –είτε  από  θράσος  εί-
τε από ιδεολογική σύγχυση, χωρίς το ένα να α-
ποκλείει το άλλο– ως θεματοφύλακες του «δη-
μόσιου» χαρακτήρα που πρέπει απαραιτήτως 
να έχουν ορισμένες υπηρεσίες, θα ήταν ίσως 
σκόπιμες μερικές επισημάνσεις:
α) Δημόσιος χαρακτήρας δεν σημαίνει κατ’ α-
νάγκην κρατικό μονοπώλιο, και ακόμα λιγότε-
ρο κρατικοδίαιτες και υπό κρατική προστασία 
συντεχνίες. Υπάρχει, άραγε, κανείς που να μην 
έχει αντιληφθεί πόσο φτηνότερες τηλεπικοι-
νωνίες μπορεί να αγοράσει αφότου καταργή-
θηκε το μονοπώλιο του ΟΤΕ; 

β) Από τη σώρευση ελλειμμάτων των περισσό-
τερων ΔΕΚΟ ο φορολογούμενος πολίτης, ως 
αιμοδότης του κρατικού προϋπολογισμού, κά-
θε άλλο παρά έχει λόγο να είναι ευτυχής. Προ-
φανές, αλλά δεν βλάπτει να το υπενθυμίζουμε: 
οι σκανδαλώδεις αμοιβές των κυρίων του ΟΣΕ, 
του ΗΣΑΠ, της Ολυμπιακής Αεροπορίας παλαι-
ότερα, καταβάλλονται, σε τελική ανάλυση, από 
σας και από μένα.
γ) Οι μόνοι που βολεύονται με το φαύλο, αναπο-
τελεσματικό και τελικά αδιέξοδο αυτό καθεστώς 
είναι οι διορίζοντες (τα κόμματα, οι βουλευτές,  
συχνά και οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι υπάλ-
ληλοι που σε αρκετές περιπτώσεις, μην έχοντας 
τίποτε να ζηλέψουν από τα μέλη μεσαιωνικής 
συντεχνίας, διατηρούν «δικαίωμα προτίμησης» 
για τα παιδιά τους) και βέβαια οι διοριζόμενοι, 
τους οποίους κανείς δεν πρόκειται να κουνήσει 
από τη θέση τους επί τριάντα πέντε χρόνια, α-
νεξάρτητα από την επάρκειά τους ή μη, αλλά και 

από τις ανάγκες της υπηρεσίας τους. Δεν είναι 
τυχαίο, άλλωστε, ότι οι περισσότεροι Έλληνες 
μια τέτοια θέση κατέληξε να ονειρεύονται.

Συμπερασματικά, αλλά και όπως χαρακτηριστι-
κά έχει γράψει στα «Νέα» ο Γιάννης Βούλγαρης, 
ένας από τους πιο διεισδυτικούς και οξυδερκείς 
αναλυτές της ελληνικής πραγματικότητας, κά-
ποιοι «ονόμασαν, βολικά, λαϊκότητα τη διανομή 
πλούτου ο οποίος δεν είχε παραχθεί». Και αλ-
λού: «Η αριστερολαϊκιστική τροπή της Μετα-
πολίτευσης κατέληξε να παράγει συντεχνιακές 
συλλογικότητες που κατασπάραζαν το δημόσιο 
ταμείο μέχρι χρεοκοπίας».
Τέλος, αναγκαία διευκρίνιση, επειδή ορισμένοι 
επιχειρούν να «ιδεολογικοποιήσουν» το ζήτη-
μα, να υπερασπιστούν στο όνομα της σοσιαλ-
δημοκρατίας και των σοσιαλδημοκρατικών 
πολιτικών το αδηφάγο τέρας που έχουν/με δη-
μιουργήσει. Σοσιαλδημοκρατική πολιτική δεν 
σημαίνει ανεξέλεγκτα και θηριώδη ελλείμματα, 
των οποίων την κάλυψη επωμίζεται ο κρατι-
κός προϋπολογισμός, και επομένως οι φορο-
λογούμενοι. Αυτό το ιδιότυπο καθεστώς που 
διαμορφώθηκε σταδιακά στην Ελλάδα της Mε-
ταπολίτευσης θυμίζει μάλλον (προνεωτερικό) 
συντεχνιακό κορπορατισμό, άλλων εποχών, 
άλλων καθεστώτων και άλλων περιοχών του 
πλανήτη, και όχι βέβαια σοσιαλδημοκρατική 
διακυβέρνηση σύγχρονου και ευνομούμενου 
ευρωπαϊκού κράτους.   A

Δημόσιος χαρακτήρας δεν 
σημαίνει κατ’ ανάγκην 
κρατικό μονοπώλιο

Ακριβοπλη-
ρωμένα 
«κεκτημέ-
να»
Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΠΑ
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citizen
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ

Λ ένε ότι ο ελληνικός λαός εί-
ναι ευαίσθητος. Εντάξει, αν 
και δεν γνωρίζω αναίσθητο 

λαό. Και πονόψυχος. Συμφωνώ, έστω 
και με κάποιες ιδιαιτερότητες. Ο Έλ-
ληνας μπορεί να πατήσει ένα λαθρο-
μετανάστη σαν γόπα και λίγο αργότε-
ρα, στο σπίτι, να μουσκέψει το μανίκι 
με δάκρυα επειδή κάποιοι βασανί-
στηκαν από τη λέπρα πριν από εξήντα 
χρόνια. Λογικό. Η συγκίνηση με α-
πόσταση από τις συνθήκες είναι όπως 
το σεξ με προφυλακτικό: μπορείς να 
να απομακρυνθείς εκ του ασφαλούς 
όταν ο ενθουσιασμός και η φόρτιση 
υποχωρήσουν. Η μοναδική περίπτω-
ση όπου την πατήσαμε με την ασφα-
λή συγκίνηση είναι ο λοιμός στην 
Αιθιοπία. Σήμερα υπάρχουν χιλιάδες 
παχύσαρκοι τριαντάρηδες οι οποίοι, 
σε παιδική ηλικία, υποχρεώθηκαν να 
καταναλώσουν και την ποσότητα τρο-
φής που αντιστοιχούσε στο παιδάκι 
από την Αιθιοπία. Ειλικρινά δεν ξέρω 
κατά πόσο θα ήταν και ανθρωπιστικά 
ορθό να μάθαινε ο μικρός Αιθίοπας 
ότι ο υποσιτισμός του διπλασίαζε τις 
θερμίδες που προσλάμβανε ημερησί-
ως ένας συνομήλικός του από την Ελ-
λάδα. Αλλά αυτές είναι λεπτομέρει-

ες που θολώνουν μέσα από το δάκρυ 
της συγκίνησης. Την προηγούμενη 
εβδομάδα η Ελλάς συγκινήθηκε και 
ενθουσιάστηκε με την περιπέτεια της 
Αιγύπτου. Ο Μουμπάρακ έφυγε και 
φοβούμαι ότι ο Γιώργος θα περάσει 
πολύ χρόνο στη Χάγη ως μάρτυρας 
υπεράσπισης των συντρόφων της Σο-
σιαλιστικής Διεθνούς. Βέβαια η Αίγυ-
πτος έπεσε στα νύχια ενός πολιτικού 
μορφώματος που μάλλον παραπέμπει 
σε χούντα, αλλά αυτό δεν διεγείρει τη 
συλλογική ευαισθησία και το δικτυ-
ακό ακτιβισμό. Η συγκίνηση έφυγε 
μαζί με τον Μουμπάρακ και έδωσε τη 
θέση της στην οργή για τη συμπερι-
φορά των εκπροσώπων της τρόικας. 
Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά η 
προηγούμενη εβδομάδα τελείωσε ε-
κρηκτικά λόγω άσχημων χειρισμών 
συναισθηματικού χαρακτήρα. Και 
αυτή τη στιγμή παίζεται ολόκληρη 
κωμωδία με το ενδεχόμενο πρόω-
ρων εκλογών, μόνο και μόνο για να 
εκτονωθεί το συλλογικό θυμικό που, 
υποτίθεται, προκλήθηκε από τους τύ-
πους της τρόικας. Όμως στην πραγ-
ματικότητα δεν έχει συμβεί απολύτως 
τίποτα, πέρα από ακόμα μία, άντε δύο 
επικοινωνιακές γκάφες. 

Η νύχτα με τα βρομόλογα

Χ τύπησα μία κυβερνητική πόρτα προσπαθώντας να κοιτάξω πίσω από 
καμιά κουρτίνα, να ανιχνεύσω ενδεχόμενο δόλο στις δηλώσεις των 
ανθρώπων της τρόικας. Μου είπαν απλώς ότι οι συγκεκριμένοι τύποι 

έχουν αρχίσει σταδιακά να διακατέχονται από κάτι σαν σύνδρομο μεγαλομανί-
ας. «Πιστεύουν ότι θα σώσουν τη χώρα, θεωρούν ότι έχουν να κάνουν με ημι-
άγριους που χρειάζονται ένα σοκ για να μπουν επάνω στις ράγες». Ρώτησα αν 
θα μπορούσαν να συγκριθούν με τους Βαυαρούς που προσπάθησαν να ρίξουν 
μπετά και να στήσουν αυτό το κράτος σε σοβαρές βάσεις. «Καμία σχέση, οι Βαυ-
αροί είχαν διάθεση δημιουργίας και πιο χαλαρά χρονικά περιθώρια. Αυτοί τώρα 
δεν έχουν ούτε χρόνο ούτε διάθεση». Προσέξτε τώρα πώς ανεβαίνει στη σκηνή 
ολόκληρος ο θίασος. Έχουμε τους εκπροσώπους της τρόικας που ουσιαστικά 
ζητούν τις Καρυάτιδες σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Οι δηλώσεις γίνονται το με-
σημέρι. Ώρες μετά παίζουν τα κεντρικά δελτία ειδήσεων και δεν υπάρχει καμία 
επικοινωνιακή αντίδραση από την κυβέρνηση. Γιατί; Για δύο λόγους. Πρώτον 
επειδή το επικοινωνιακό επιτελείο δεν βρίσκεται και στην καλύτερη δυνατή 
φόρμα και δεύτερον επειδή είχαν την εντύπωση πως η κοινή γνώμη έχει πλέον 
τα αντανακλαστικά και το χρώμα της επιδερμίδας που αποκτάς μετά από πέντε 
μήνες σε κώμα. Κάπως έτσι ο Γιώργος Πεταλωτής έπεσε αργά για ύπνο και το 
Μαξίμου έκανε κάποιες διαρροές εις βάρος του Γιώργου Παπακωνσταντίνου. 
Ωστόσο δεν διέψευσαν ούτε λέξη από τις προαναγγελίες της τρόικας. Μόνο που 
όταν, ως κυβέρνηση, αντιδράς έτσι στα απλά και στοιχειώδη, επιτρέπεις στο 
ακροατήριό σου να έχει αμφιβολίες για το σχέδιο και τη νηφαλιότητα με την 
οποία έκανες –και κάνεις– τις βασικές σου επιλογές. Τώρα δείτε και τους υπό-
λοιπους: δημοσιογράφοι απάντησαν οργισμένα στην τρόικα αν και οι ίδιοι ευ-
αγγελίζονται ακριβώς τις ίδιες θέσεις. Εκπρόσωποι επαγγελματιών εξέφρασαν 
θυμό, λησμονώντας ότι σε περιόδους κινητοποιήσεων αναλαμβάνουν οι ίδιοι τη 
μομφή εις βάρος άλλων κλάδων που απεργούν. Τι θυμίζουν όλα αυτά; Μα την 
κυρία που ψωνίζεται για one night stand και την άλλη μέρα μηνύει τον εφήμερο 
εραστή της για εξύβριση, επειδή όλη νύχτα τής έλεγε βρομόλογα. ●
     ➜ giannakidis@protagon.gr



ή «φαίνονται», μουσουλμάνοι. Πρόκειται για 

πολιτιστικοθρησκευτικό αντανακλαστικό. Η 

ασιατική κουλτούρα είναι μεν «παράξενη», 

παραμένει όμως στα μάτια των δυτικών «εκ-

κοσμικευμένη» υπό την έννοια ότι δεν χαρα-

κτηρίζεται από φανατισμό ή θρησκευτική 

αγωνιστικότητα.

Α ντιθέτως, η ισλαμική κουλτούρα 

έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Α-

κόμα κι όταν δεν υπάρχει φανατι-

σμός, η θεώρηση του κόσμου είναι θεοκρα-

τική, δεν αναγνωρίζει διαχωρισμό κράτους 

και Εκκλησίας, πολιτικής και θρησκείας. Στο 

διαχωρισμό αυτό θεμελιώνεται, λίγο-πολύ, 

η δυτική πολιτεία. Επιπλέον, το κοράνι δεν 

αναγνωρίζει τα ατομικά δικαιώματα –που 

αποτελούν επίσης θεμέλιο της δυτικής δη-

μοκρατίας– ως δικαιώματα οικουμενικά και 

απαραβίαστα. Κι εδώ έγκειται το πρόβλημα. 

Οι περισσότεροι δυτικοί δεν βλέπουν τους 

μουσουλμάνους σαν «απίστους» (διότι δεν 

βλέπουν τον κόσμο μέσα από το πρίσμα του 

θεού)· οι μουσουλμάνοι όμως θεωρούν τους 

δυτικούς «απίστους». 

Μέχρι ποιο σημείο λοιπόν η ανεκτική κοι-

νωνία πρέπει να προσαραμόζεται όχι μόνον 

στους «πολιτιστικά ξένους» αλλά και σε ό-

σους διακηρύσσουν την επιθετικότητά τους; 

Με άλλα λόγια, μπορεί ο πλουραλισμός να 

δεχτεί την ίδια του την εξάρθρωση, τη ρήξη 

της πλουραλιστικής κοινότητας; Το ερώτημα 

μοιάζει μ’ εκείνο της θεωρίας της δημοκρα-

τίας: μπορεί η δημοκρατία να επιτρέψει την 

ίδια της την καταστροφή; Μπορεί να δεχτεί 

να αναδείξουν οι πολίτες της ένα δικτάτορα; 

Όσοι υποστηρίζουν ότι η ποικιλία των πεποι-

θήσεων, όσο φανατικές και να είναι αυτές, 

«εμπλουτίζει» την κοινωνία μας, είναι απλώς 

ανόητοι. Υπάρχει ένα σημείο πέρα από το ο-

ποίο ο πλουραλισμός δεν μπορεί και δεν πρέ-

πει να προχωρήσει: το κριτήριο αυτό είναι η 

αμοιβαιότητα· μια σχέση στην οποία ο νεο-

φερμένος –ο μετανάστης– κάνει ένα συμβι-

βασμό προς εκείνον που τον υποδέχεται. 

Ο πλουραλισμός είναι ένας τρόπος να ζούμε 

μαζί διατηρώντας τις διαφορές μας. Ωστό-

σο, επιμένω ότι αυτό δεν μπορεί να γί-

νει χωρίς αυτή τη δοσοληψία, χωρίς 

αυτό το συμβόλαιο. Το να μπαίνεις σε 

μια πλουραλιστική κοινότητα 

σημαίνει να αποκτάς και συγ-

χρόνως να παραχωρείς. Οι 

αλλοδαποί που παραμένουν 

πεισματικά «ξένοι» προς την 

κοινότητα αμφισβητώντας τις 

αρχές της, είναι οι ξένοι που 

προκαλούν αντιδράσεις απόρρι-

ψης, φόβου και εχθρότητας. 

Σε ποιο βαθμό μπορεί να είναι 

ανοιχτή μια «ανοιχτή κοινωνία»; Όσο το 

επιτρέπει η ιδέα της πλουραλιστικής κοινό-

τητας στο εσωτερικό της οποίας τα διαφορε-

τικά στοιχεία γίνονται σεβαστά με αμοιβαίο 

τρόπο. Ωστόσο, δεν απορρέει από καμιά 

λογική ότι ο πλουραλισμός πρέπει να είναι 

απεριόριστος. Τα «ανοιχτά μυαλά» –όσοι αυ-

τοαποκαλούνται έτσι– τραβάνε τα πράγματα 

πέρα από το σημείο θραύσης. Θυμάμαι ότι 

το πρωτοσκέφτηκα αυτό όταν, στη δεκαετία 

του ’80, στη Γαλλία, ακουγόταν το σύνθημα 

της αριστεράς υπέρ των μεταναστών «Μην 

αγγίζεις το φιλαράκι μου!». Ήταν τότε που 

οι πολίτες έπαψαν να είναι πολίτες κι έγιναν 

φιλαράκια.   A

Τ ο πρώτο μεταναστευτικό 

κύμα προς την Ελ λάδα, 

παρότι προκάλεσε κρα-

δασμούς –ξάφνιασμα, σπασμωδικές 

αντιδράσεις, μεμονωμένα επεισό-

δια ξενοφοβίας– κατέληξε σε σχετι-

κή κοινωνική ειρήνη: οι μετανάστες 

–Αλβανοί και Ανατολικοευρωπαίοι– 

«έμοιαζαν» με τους Έλληνες, προέρχο-

νταν από συγγενικούς πολιτισμούς· μεγά-

λο τους μέρος όχι μόνον δεν είχε «επιθετική» 

θρησκεία, δεν είχε καθόλου θρησκεία. Το πιο 

πρόσφατο μεταναστευτικό κύμα είναι δια-

φορετικό και οι συνέπειές του δεν μπορούν 

να ερμηνευτούν με τους όρους του 1990. 

Όπως λοιπόν δεν πιστεύω στην αντιπαρά-

θεση του Καρλ Σμιτ μεταξύ Freund και Feind 

–«φίλων» και «εχθρών»– έτσι δεν μπορώ να 

πιστέψω στο πλήρες κοσμοπολιτικό άνοιγ-

μα, στην κατάργηση των συνόρων. Κι αυ-

τό μολονότι πολύ θα το ήθελα για μια σειρά 

ανθρωπιστικούς λόγους – επίσης, θα με βό-

λευε στα ταξίδια. Το να μιλάμε για παγκόσμια 

κοινότητα είναι  αριστερίστικη ρητορική, εκ-

μηδενισμός της ιδέας της κοινότητας. 

Οι άνθρωποι συσπειρώνονται με άλλους και 

«μένουν μαζί» με άλλους ως κοινωνικά όντα 

υπό τον όρον να υπάρχει πάντα ένα κοινά 

αποδεκτό σύνορο ανάμεσα στους μεν και 

τους δε. Οι «μεν» είναι «η δική μας» ταυτότη-

τα, οι «δε» είναι οι διαφορετικές ταυτότητες 

που καθορίζουν τη δική μας. Κάθε σπίτι έχει 

μια πόρτα την οποία χτυπάς για να μπεις. Η 

«διαφορετικότητα» (μια λέξη που έχει υπο-

φέρει πολύ από τους politically correct, όπως 

άλλωστε οι περισσότερες λέξεις) είναι το α-

ναγκαίο συμπλήρωμα της ταυτότητας: είμα-

στε αυτό που είμαστε, με τον τρόπο με τον 

οποίον είμαστε, σε σύγκριση αυτού που δεν 

είμαστε και του τρόπου με τον οποίον δεν εί-

μαστε. Κάθε κοινότητα συνεπάγεται μια σχε-

τική «περίφραξη», έναν τρόπο συνύπαρξης 

που είναι επίσης τρόπος διαχωρισμού από το 

«έξω». Ένα «εμείς» που δεν περιορίζεται από 

ένα «αυτοί», «οι άλλοι», χάνει την έννοιά του.

Σε ποιο βαθμό ο πλουραλισμός (άλλη μια 

ταλαιπω- ρημένη λέξη) 

προεκτείνει την ιδέα της κοινότητας; Μπο-

ρεί μια κοινότητα να επιζήσει αν τεμαχίζεται 

σε υποκοινότητες που απορρίπτουν τους 

θεμελιακούς κανόνες της κοινοτικής ζωής; 

Γνωρίζουμε ήδη μια περίπτωση πλουραλι-

στικής κοινότητας: τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Μπορούν οι ΗΠΑ να χρησιμεύσουν ως πρό-

τυπο που να μας δείξει πώς θα εξελιχθεί στην 

Ευρώπη ο μετασχηματισμός των εθνικών 

κρατών και του πολυεθνοτικού ανοίγματος; 

Όχι, δεν μπορεί. Η περίπτωση των ΗΠΑ είναι 

διαφορετική και τα προβλήματά της δεν είναι 

αυτά που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα. 

Ο λεγόμενος Νέος Κόσμος είναι ένας κόσμος 

«νεοφερμένων»: η εισροή μεταναστών στις 

ΗΠΑ υπήρξε πράγματι μαζική· όμως εκείνοι 

οι νεοφερμένοι έβρισκαν στον Νέο Κόσμο 

απεραντοσύνη, επιζητούσαν καινούργια πα-

τρίδα και γίνονταν Αμερικανοί με προθυμία 

και ανυπομονησία. Το «χωνευτήρι» υποδέ-

χτηκε 100.000.000 μετανάστες και λειτούρ-

γησε για πάνω από έναν αιώνα. Αντιθέτως, 

ο «παλιός κόσμος» –η Ευρώπη– δεν διαθέτει 

χώρο εδώ και πολύ καιρό· εξάλλου, σήμερα, 

ο ερχομός μεταναστών στην Ευρώπη γίνε-

ται σε διαφορετικό κοινωνικό περιβάλλον 

από εκείνο των μεταναστών στην Αμερική. 

Οι ΗΠΑ δεν δημιουργήθηκαν ως έθνος που 

θα υποδεχόταν και θα απορροφούσε άλλα 

έθνη: δημιουργήθηκε εξαρχής ως «έθνος ε-

θνοτήτων». Αντιθέτως, τα ευρωπαϊκά κράτη 

είναι «έθνη» τα οποία αντιμετωπίζουν με-

ταναστευτικές πιέσεις και αμφισβήτηση 

της εθνικής τους ταυτότητας. Έτσι, η α-

μερικανική εμπειρία δεν μας βοηθά να 

αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Οι δυ-

τικοευρωπαίοι ανησυχούν, αισθάνονται 

εισβολή και αρχίζουν να αντιδρούν. 

Πρόκειται για ρατσισμό; Ο ρατσισμός 

είναι μια αφοριστική, επιφανειακή και 

απλοϊκή κατηγορία. Οι άνθρωποι που κα-

τηγορούνται για ρατσισμό ενώ δεν είναι 

ρατσιστές εξοργίζονται και τελικά γίνονται 

ρατσιστές: ο πειρασμός του ρατσισμού είναι 

μεγάλος στην καθημερινότητα της Δύσης. 

Το φάσμα των αντιδράσεων που προκαλούν 

οι νεοφερμένοι είναι ευρύ και σύνθετο. Σε 

πολλές περιπτώσεις, η αντίδραση μπορεί να 

ερμηνευτεί εύκολα σαν μια υπεράσπιση των 

θέσεων εργασίας και του μισθού (μιας και οι 

νεοφερμένοι μετανάστες είναι «φτηνό-

τεροι»). Οι περιπτώσεις της ξενοφοβίας 

έπονται: στην αρχή εμφανίζεται 

αίσθημα ανασφάλειας και λαν-

θάνουσας απειλής· αργότερα 

το αίσθημα εξελίσσεται σε α-

ντίδραση, σε απόρριψη του αλ-

λοδαπού. Από το σημείο αυτό 

αρχίζει ο ρατσισμός.

Στη σημερινή Ευρώπη, η ξε-

νοφοβία εστιάζει στους Α-

φρικανούς και ισλαμιστές. 

Μπορούμε να εξηγήσουμε το 

γεγονός ως «απλό», «σκέτο» ρατσι-

σμό; Προφανώς όχι. Από «εθνοτική» 

άποψη, οι Ασιάτες –Κινέζοι, Ιάπωνες, Κο-

ρεάτες κ.λπ.– δεν είναι, για τους λευκούς Ευ-

ρωπαίους, λιγότερο διαφορετικοί από τους 

Αφρικανούς. Ακόμα και οι Ινδοί δεν είναι «σαν 

εμάς»: δεν μοιάζουμε. Κι όμως, ούτε οι Ασι-

άτες, ούτε οι Ινδοί προκαλούν, γενικά μιλώ-

ντας, αντιδράσεις απόρριψης ακόμα κι όταν 

είναι πάρα πολλοί (όπως οι Ασιάτες στις ΗΠΑ 

και οι Ινδοί στη Βρετανία). Επιπροσθέτως, οι 

Ασιάτες δεν αφορμοιώνονται ευκολότερα 

από τους Αφρικανούς. Μάλλον λοιπόν, η ευ-

ρωπαϊκή ξενοφοβία εστιάζει στους Αφρικα-

νούς και στους Άραβες, κυρίως όταν είναι, 
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Mπορεί ο πλουραλι-
σμός να 

δεχτεί την ίδια του την εξάρθρωση; 

ΑΝΟΙΧΤΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΜΕΧΡΙ 
ΠΟΙΟ 

ΣΗΜΕΙΟ;
Της ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
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Ηλίας Λιακόπουλος 
Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Μπρος ΧΥΤΥ και πίσω... πρόστιμο 

H
δημιουργία του ΧΥΤΥ στην Κερατέα αποτελεί ε-
ξαιρετικά σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα του 
Περιφερειακού Σχεδιασμού σε ό,τι έχει να κάνει 

με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική. Από τη 
στιγμή που θα ξεκινήσουν οι εργασίες, το έργο αναμένεται 
να ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου 1,5 
χρόνου. Συνήθως, λέγεται ότι στην περιοχή της Κερατέας 
θα κατασκευαστεί ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορ-
ριμμάτων). Αυτό είναι λάθος. Στην Κερατέα θα κατασκευα-
στεί ΧΥΤΥ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων). Το 
συγκεκριμένο έργο πληροί όλες τις απαραίτητες περιβαλ-
λοντικές και επιστημονικές προδιαγραφές και η ολοκλήρω-
σή του έχει ως αντικειμενικό σκοπό να δοθεί οριστική λύση 
στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων της περιοχής.
Σε ό,τι έχει να κάνει με τα επιχειρήματα περί αρχαιολο-
γικού ενδιαφέροντος στη συγκεκριμένη περιοχή, είναι 
γεγονός ότι η πρόσφατη αρχαιολογική έρευνα δεν έχει 
φέρει στο φως κανένα εύρημα. Εκείνο το οποίο πρέπει να 
καταστεί απολύτως σαφές και να το κατανοήσουν όλες οι 
πλευρές, δεδομένης και της δυσχερούς παρούσας οικο-
νομικής συγκυρίας για τη χώρα μας, είναι ότι εξαιτίας των 
καθυστερήσεων για την ολοκλήρωση της κατασκευής 
των έργων διαχείρισης απορριμμάτων, η Ελλάδα κινδυ-
νεύει να καταβάλει το αντίτιμο υψηλότατων προστίμων. 
Συνεπώς ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.
Εμείς από την πλευρά μας επικεντρώνουμε κυρίως στην 
περιβαλλοντική διάσταση του έργου. Η κατασκευή του 
ΧΥΤΥ, πάνω από όλα, είναι αναγκαία για την προστασία 
του περιβάλλοντος. Για εμάς η προστασία του περιβάλλο-
ντος είναι προτεραιότητα. ●

Γιώργος Μπίνταρχας 
Κάτοικος Λαυρεωτικής

Πράσινα ΧΥΤΑ και Πράσινα Άλογα

Τ
α αποτελέσματα 30 χρόνων λαϊκισμού και πολιτικού ψεύδους οδήγησαν τελικά τη χώρα μας στο μαρα-
σμό και στην απώλεια της εθνικής μας κυριαρχίας. Δυστυχώς, μετά την πτώση της Χούντας, όλοι οι πολι-
τικοί σχηματισμοί που ανέλαβαν την ευθύνη της διακυβέρνησης της πολύπαθης αυτής χώρας βασίστη-

καν στο ψέμα και στα δανεικά για να διατηρηθούν στην εξουσία. Το θέμα της διαχείρισης των αστικών απορριμμά-
των στην Ελλάδα (και κυρίως στην Αττική) καρκινοβατεί μέχρι σήμερα εξαιτίας αυτής της τακτικής. Η διαχείριση 
των απορριμμάτων του μισού πληθυσμού της Ελλάδας θεωρήθηκε περιφερειακό πρόβλημα, αντί να ενταχθεί σε 
έναν κεντρικό εθνικό σχεδιασμό. Η ανεξέλεγκτη απόθεση των σκουπιδιών βαπτίστηκε Υγειονομική Ταφή. Όταν το 
2003 ψηφιζόταν ο νόμος 3164 για τη δημιουργία                  τριών νέων ΧΥΤΑ στην Αττική, τα τηλεοπτικά κανάλια μάς 
έδειχναν εικόνες καταπράσινων ΧΥΤΑ σε χώρες της Ευρώπης όταν η ευρωπαϊκή νομοθεσία είχε από την προηγού-
μενη δεκαετία απαγορεύσει τη δημιουργία νέων ΧΥΤΑ.
Όταν κατάλαβαν όλοι το ψέμα τους άρχισαν να μιλούν για ΧΥΤΥ και η λέξη ΧΥΤΑ απαγορεύθηκε από το λεξιλόγιό 
τους, όμως υπάρχει σε όλες τις συμβάσεις έργου που έχουν ανατεθεί στον εθνικό εργολάβο. Και επειδή ΧΥΤΥ 
χωρίς εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων δεν μπορεί να υπάρξει, υποσχέθηκαν να δημοπρατήσουν και 
εργοστάσια, αφού όμως κατασκευάσουν πρώτα τα ΧΥΤΑ και τα χρησιμοποιήσουν για ένα απροσδιόριστο χρονικό 
διάστημα. Όμως και τα εργοστάσια που επέλεξαν να κατασκευάσουν κατά παράξενο τρόπο δεν λύνουν το πρό-
βλημα, διότι παράγουν ένα προϊόν (το SRF) που ο φυσικός του προορισμός είναι κάποιο εργοστάσιο καύσης, στην 
αντίθετη περίπτωση θα οδηγηθεί στο ΧΥΤΑ και θα σαπίσει σαν αφυδατωμένο σκουπίδι που είναι. Είναι σίγουρο ότι 
η καύση έχει επιλεγεί σαν τελική λύση στο πρόβλημα των απορριμμάτων της Αττικής, όμως σε όλη την πολιτισμέ-
νη Ευρώπη όταν θέλουν να κάψουν τα σκουπίδια τα καίνε απευθείας σε εργοστάσια που είναι εγκατεστημένα μέσα 
στις πόλεις και όχι αφού τα μετατρέψουν σε SRF πάνω σε κάποιο βουνό ή ακόμη καλύτερα σε κάποιον αρχαιολογι-
κό χώρο.
Φοβούνται λοιπόν πάλι να πουν την αλήθεια στο λαό ή θέλουν να κατασκευάσουν για μία ακόμη φορά άχρηστα 
εργοστάσια, όπως το ΕΜΑΚ Ι στα Λιόσια, με μοναδικό στόχο το φαγοπότι εις βάρος του κοσμάκη. Δυστυχώς υπάρ-
χουν βάσιμες υποψίες ότι μυαλό δεν έχουν βάλει και ότι ο εθνικός εργολάβος (και φυσικά οι αρμόδιοι υπουργοί) θα 
εισπράξει δισεκατομμύρια για άχρηστα έργα και η επόμενη κυβέρνηση θα αναλάβει να δημοπρατήσει τα εργοστά-
σια καύσης εισπράττοντας το πολιτικό κόστος αλλά και τις μίζες που τους αναλογούν. Είναι φυσικό, κύριοι της κυ-
βέρνησης, ο κόσμος να μη θέλει να μετατραπεί ο τόπος του σε Φυλή ή Λιόσια, το αφύσικο είναι που δεν αντιδρούν 
οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών και δεν σας έχουν πάρει ακόμη με τις πέτρες (η καλύτερα με τα μπουκάλια). Ως 
εδώ πια, κύριοι των αμαρτωλών σαλονιών και της Βουλής, που ατιμάζετε με την παρουσία σας, όταν το παράσιτο 
σκοτώνει τον ξενιστή του πεθαίνει κι αυτό. Προσέξτε, γιατί η ώρα αυτή πλησιάζει. ●

Το δίλημμα στην Κερατέα αφορά ακόμα και την ονομασία του χώρου για τα απορρίμματα. Θα είναι ΧΥΤΥ (Χώρος Υγειο-
νομικής Ταφής Υπολειμμάτων) ή ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων); Μέχρι τώρα, η περιοχή βρίσκεται σε 

κατάσταση νευρικής κρίσης. Συγκρούσεις με ΜΑΤ με μολότοφ, αποκλεισμοί δρόμων από φορείς και κατοίκους, σε αναμονή της τελικής ετυμηγορίας της Δικαιοσύνης. Το «ναι ή όχι» για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων στην Κερατεά έχει αναδειχτεί σε μια σκληρή αναμέτρηση με γενικότερο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την τελική της έκβαση.

(Ναι στον ΧΥΤΥ) (Όχι στον ΧΥΤΑ)

Η κατασκευή του 
ΧΥΤΥ, πάνω από όλα, 
είναι αναγκαία για την 
προστασία του περι-

βάλλοντος

Η ανεξέλεγκτη 
απόθεση των σκου-
πιδιών βαπτίστηκε 
Υγειονομική Ταφή

Ηλίας Λιακόπουλος

Γιώργος Μπίνταρχας

Η μάχη της Κερατέας
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Ε
ίχε παιδιά, πολλά παιδιά πάνω στους 
ώμους του πατέρα, σε καρότσια, μα-
νάδες που κρατούσαν στην αγκαλιά 
βρέφη, κι όμως δεν ήταν λούνα παρκ. 

Είχε αντίσκηνα, κουβέρτες και πλαστι-
κά κατσαρολάκια για το συσσίτιο, νοι-
κοκυρές που μοίραζαν φαγητό φερμέ-
νο από το σπίτι, κι όμως δεν ήταν κα-
τασκήνωση. Είχε δεκάδες πιστούς που 
έκαναν την προσευχή τους, κι όμως δεν 
ήταν τζαμί. Είχε αυτοσχέδιους ρήτορες, 
μεσήλικες γυναίκες που διάβαζαν ποιή-
ματα, νεαρές κοπέλες που εκφωνούσαν 
πύρινους λόγους, κι όμως δεν ήταν το 
Hyde park. Είχε φοιτητές και φοιτήτρι-
ες, γιατρούς που είχαν στήσει πρόχειρα 
ιατρεία, εργάτες, φτωχούς αγρότες με 
κελεμπίες, δικηγόρους γραβατωμένους, 
νεαρά ζευγάρια, υπαλλήλους, ιμάμη-
δες, ανάμεικτες γυναικοπαρέες με και 
χωρίς μαντίλα στο κεφάλι κι άλλες με το 
μαύρο ως κάτω τσαντόρ που αφήνει μό-
νο μια λεπτή σχισμή για τα μάτια. Όλοι 
και όλες συζητούσαν μεταξύ τους ζωη-
ρά, απαντούσαν πρόθυμα σε ερωτήσεις, 
τραγουδούσαν, φώναζαν συνθήματα, 
κουνούσαν σημαίες, φορούσαν την τρί-
χρωμη κορδέλα της Επανάστασης, κρα-
τούσαν μικρά χειροποίητα πλακάτ με 
συνθήματα στα αραβικά ή τα αγγλικά, 
αξιοπρέπεια έγραφε ένα από αυτά. 
Πλατεία Ταχρίρ, επαναστατημένο Κάι-
ρο. Είμαι κάτοικος της πλατείας Ταχρίρ 
μέχρις ότου φύγει αυτός, έγραφε το 
πλακάτ ενός διαδηλωτή.

Τ
ι μπορεί να  οδηγήσει ένα ζευγάρι 
ώριμων σε ηλικία ανθρώπων να πε-
ράσουν τέσσερις μέρες σε μια εξε-
γερμένη μεσανατολική πόλη, όπου 

τα μουσεία, οι αρχαιολογικοί χώροι και 
τα μαγαζιά είναι κλειστά, οι τουρίστες 
έχουν όλοι βιαστικά αναχωρήσει εδώ 
και μέρες, οι φήμες για επέμβαση του 
στρατού και βιαιοπραγίες της αστυνομί-
ας διαδέχονται η μία την άλλη, η κυκλο-
φορία απαγορεύεται μετά τις 8, τα ξε-
νοδοχεία είναι άδεια και σε συσκότιση; 
Ο οδηγός του ταξί από το αεροδρόμιο, 
ο υπεύθυνος της ρεσεψιόν, ο υπαίθριος 
βιβλιοπώλης-κάτω-από-το-φουντωτό-
φίκο (το πιο ωραίο βιβλιοπωλείο που 
έχω δει ποτέ) στη γέφυρα Qasr el-Nil, 
όλοι οι φίλοι που θα συναντήσεις αυτές 
τις τέσσερις μέρες στην πλατεία της Α-
πελευθέρωσης θα σου κάνουν την ίδια 
ερώτηση κι εσύ, όσο κι αν βελτιώνεις 
κάθε φορά την απάντηση, δεν θα πεί-
θεις κανέναν. Αλλά όσο αδέξια δεν θα 
καταφέρνεις εσύ να τους πείσεις, τόσο 
πιο πρόθυμοι θα αποδεικνύονται εκεί-
νοι να σου κάνουν δώρα: συνωμοτικά 

χαμόγελα συμπάθειας,  προσωπικές ε-
ξομολογήσεις, ιδεολογικές συζητήσεις, 
πολιτικές αναλύσεις, προσκλήσεις να 
μοιραστείτε λούπινα και αραβική πίτα, 
ανταλλαγή e-mails και κινητών, πλη-
ροφορίες, πρόχειρες μεταφράσεις ενός 
κειμένου που μόλις κυκλοφόρησε, τις 
τελευταίες φήμες για το στρατό και την 
κυβέρνηση, εκτιμήσεις για το μέλλον. 
Ο Αϊμάν, η Εμπόνι, η Μάατ, ο Ακίλ, ο 
Αζίζι, ο Μπανίτι δεν κουράζονται να 
σου εξηγούν πώς ξεκίνησαν πριν από 
δύο χρόνια οι εργατικές απεργίες, για-
τί ο κόσμος συμπαθεί το στρατό, γιατί 
η αστυνομία σκότωσε δεκάδες πολίτες, 
γιατί ο Ερντογάν και όχι ο Αχματινετζάν 
εμπνέει τους νέους στην Αίγυπτο, γιατί 
η Επανάσταση είναι και πρέπει να πα-
ραμείνει ειρηνική, γιατί δεν θα φύγουν 
από την πλατεία παρά μόνο όταν απομα-
κρυνθεί ο Μουμπάρακ. 
Κι όταν ρωτάς πιο ευαίσθητα προσωπικά 
θέματα, όπως γιατί οι κοπέλες φορούν 
μαντίλα ή τσαντόρ, για το πόσος είναι ο 
μισθός τους, για τις σχέσεις με το φίλο ή 
τη φίλη τους πριν το γάμο, για την πα-
τριαρχική οικογένεια και τους περιορι-
σμούς της, για τη συμμετοχή σε πολιτική 
ή κοινωνική οργάνωση, για το αλκοόλ, 
τα ναρκωτικά ή την πορνεία στην κοι-
νωνία τους, πάλι οι απαντήσεις ακούγο-
νται πρόθυμες. Όσο οι συζητήσεις προ-
χωρούν, τόσο αντιλαμβάνεσαι πως έχεις 
να κάνεις με μια σύνθετη κοινωνία όπου 
αναπτύσσονται πολλές και διαφορετι-
κές πολιτισμικές ταυτότητες, όπου συ-
νυπάρχει αλλά και μάχεται η παράδοση 

και η προσδοκία, η εσωστρέφεια και ο 
κοσμοπολιτισμός. Πάντως όχι με μια 
κοινωνία απαθή, κλειστή ή απομονωμέ-
νη. Πως έχεις να κάνεις με μια κοινωνία 
που ζει στον 21ο αιώνα, που διεκδικεί 
πολιτικά δικαιώματα και έκφραση στο 
λαβύρινθο της παγκοσμιοποίησης, που 
αντιλαμβάνεται το ρόλο της στον αραβι-
κό κόσμο, που έχει επίγνωση των συνε-
πειών του πολιτικού ισλαμισμού και του 
φονταμενταλισμού, που αναζητά δρό-
μους για την οικονομική ανάπτυξη.    
 

Τ
ρίτη απόγευμα, 14η ημέρα της Επα-

νάστασης. Αθήνα-Κάιρο μία ώρα 
και σαράντα λεπτά. Απομεσήμερο. 
Το ξενοδοχείο άδειο, είμαστε οι μό-

νοι πελάτες μαζί με ένα συνεργείο της 
γαλλικής τηλεόρασης. Περνάμε με τα 
πόδια την Qasr el-Nil που οδηγεί στην 
πλατεία Ταχρίρ. Στα σταυροδρόμια τανκ 
με στρατιώτες, όλα είναι ήσυχα, όσο 
πλησιάζουμε προς την πλατεία ο κόσμος 
πυκνώνει. Στενό πέρασμα ανάμεσα στα 
τανκ και το συρματόπλεγμα. Πρέπει να 
δείξουμε ταυτότητες για να περάσουμε 
τον πρώτο έλεγχο. Επιτροπές αυτοορ-
γάνωσης παντού, σωματική έρευνα. Η 
πλατεία συγκεντρώνει χιλιάδες κόσμο 
και διαρκώς καταφθάνουν κι άλλοι. Ο 
πυρήνας των πιο αποφασισμένων έχει 
κατασκηνώσει σε έναν πρόχειρο καταυ-
λισμό με αντίσκηνα  και κουβέρτες ενώ 
καθημερινά, μετά το μεσημέρι που κλεί-
νουν τα μαγαζιά και τα γραφεία, έρχο-
νται κατά χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλι-
κίας, επαγγέλματος, κοινωνικής τάξης, 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ 
ΘΑΛΑΜΟΥ

Πλατεία 
Ταχρίρ 
H ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ 
γράφει από το Κάιρο

Πολιτική  
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γυναίκες και άντρες. Παρακάτω μερικοί 
έχουν στρώσει και κοιμούνται μπροστά 
στις ερπύστριες. 
«Γιατί επανάσταση;» ρωτάς. Θέλουμε 
ελευθερία και δημοκρατία απαντούν, να 
φύγει ο Μουμπάρακ, να αλλάξει το κα-
θεστώς, να σταματήσει η διαφθορά, να 
αναπτυχθεί η οικονομία, να μειωθεί η 
ανεργία, υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι 
που ζουν στα νεκροταφεία, οικογένειες 
ολόκληρες ζουν με λιγότερα από εκατό 
ευρώ το μήνα. Το βράδυ θα ακούσουμε 
στην κρατική τηλεόραση να μιλούν για 
ξένους υποκινητές.

Τ
ετάρτη, 15η ημέρα της Επανάστασης. 
Σήμερα, από το σημείο που αποπει-
ρόμαστε να περάσουμε, το μπλόκο 
είναι του στρατού κι όχι των διαδη-

λωτών, ο αξιωματικός μάς γυρίζει πίσω. 
«Γιατί, αφού έχουμε διαβατήριο;» ρω-
τάμε. Γιατί είστε ξένοι και απαγορεύεται 
να μπείτε στην πλατεία. Κάνουμε ένα 
μεγάλο γύρο και περνάμε από το μπλόκο 
των διαδηλωτών που μας καλωσορίζουν. 
Μετά το μεσημέρι συρρέουν πάλι χιλιά-
δες άνθρωποι. Συζητήσεις, συζητήσεις, 
συζητήσεις. Συναυλίες χιπ χοπ και ίντι 
ροκ, συνοδεία από ντέφια και τύμπανα, 
ομιλίες, αυτοσχέδια πλακάτ, συνθήμα-
τα, μια νεαρή με τζιν βγάζει λόγο ανε-
βασμένη σε ένα πεζούλι, μια μεσήλικη 
γυναίκα διαβάζει δυνατά ένα ποίημα. 
Συζητήσεις, συζητήσεις, συζητήσεις. Ο 
πρόεδρος της Νομικής Σχολής έχει εκ-
δώσει ψήφισμα υποστηρίζοντας την ε-
ξέγερση. Οι φοιτητές μοιράζουν προκη-

ρύξεις. Απεργία σε μεγάλα εργοστάσια. 
Μετά από ώρα αποφασίζουμε να κάνου-
με μια βόλτα στην πόλη. Περνάμε μέσα 
από φτωχές συνοικίες με τα σκουπίδια 
πεταμένα σε μεγάλους σωρούς. Παι-
διά στα λασπόνερα. Κρέατα γυμνά στα 
τσιγκέλια. Ένα κοτόπουλο στοιχίζει 
τέσσερα μεροκάματα. Σαρα-
βαλιασμένα αυτοκίνητα, κάρα 
με άλογα, κόσμος που κάθεται 
στα πεζούλια. 
Ο Ομάρ Σουλεϊμάν, αρχηγός 
των μυστικών υπηρεσιών 
και πιστός φίλος του προέ-
δρου, μιλάει το βράδυ στην 
τηλεόραση και θέτει στο 
διαμαρτυρόμενο κόσμο το 
δίλημμα: διάλογος ή πρα-
ξικόπημα. Η αναθεώρηση 
του Συντάγματος απαιτεί 
χρόνο, λέει, οι υπουργοί 
θα τιμωρηθούν, απελευ-
θερώθηκαν χίλιοι πολι-
τικοί κρατούμενοι, κυρίως μου-
σουλμάνοι αδελφοί. Αλλά ο κό-
σμος δεν ικανοποιείται.  

Π
έμπτη, 16η ημέρα της Επανάστασης. 
Στην πλατεία επικρατεί αναστάτω-
ση. Όλοι περιμένουν την παραίτηση 
του προέδρου. Συζητάμε με νέους 

φίλους, ξαναβρίσκουμε τους χτεσινούς 
που μας φιλεύουν σούπα και αραβική 
πίτα. Ρωτάω τις δύο φοιτήτριες που η μία 
φορά μαντίλα και η άλλη όχι, τι σημαί-
νει αυτό για κείνες. Ελευθερία, λένε με 
μια φωνή, ελευθερία επιλογής. Ο Αϊ-

μάν είναι γύρω στα τριάντα και δουλεύ-
ει ως ξεναγός. Μένει στην πλατεία από 
την πρώτη μέρα και είναι αποφασισμέ-
νος να μη φύγει αν δεν αποχωρήσει ο 
Μουμπάρακ. Οι γιατροί με τις άσπρες 

μπλούζες γράφουν καινούργια 
πλακάτ. Οι δικηγόροι σήμερα 
είναι πολυπληθής ομάδα. Στεκό-

μαστε για ώρα και συζη-
τάμε μαζί τους. Όταν φεύ-
γουμε, ένας μας δίνει την 
κάρτα του, για περίπτωση 
ανάγκης, λέει. Το βράδυ 
στην κρατική τηλεόραση ο 
Μουμπάρακ προσπάθησε 
να εμφανιστεί σαν πατέρας 
που πονάει για τα παιδιά 
του. Έδινε την εντύπωση ότι 
δεν αντιλαμβάνεται τη βαρύ-
τητα των εξελίξεων. Δηλώνει 
ότι δεν θα παραιτηθεί άμεσα. 
Όλοι στην πλατεία είναι θυ-
μωμένοι και αποφασισμένοι 

να παραμείνουν όσο χρειαστεί. Το 
κλίμα είναι βαρύ.  

2
η Παρασκευή του Θυμού. Αυτή η 
μέρα που προαναγγελλόταν θυ-
μωμένη, έμελλε να γίνει η ημέρα 
της νίκης για τους διαδηλωτές. Η 

αραβική δημόσια σφαίρα ξεδιπλώθηκε 
στα μάτια του κόσμου σε μια ειρηνική 
κατάληξη που αιφνιδίασε φίλους και 
εχθρούς. Το αυταρχικό καθεστώς που 
εμφανιζόταν σαν ο εγγυητής απέναντι 
στο πολιτικό Ισλάμ παραχωρεί τη θέση 
του στο μόνο πραγματικό εγγυητή, που 

είναι ο δημοκρατικός λαός της Αιγύ-
πτου. Η χώρα, που αποτελεί την καρδιά 
των εξελίξεων όχι μόνο για τη Μεσόγειο 
και τη Μ. Ανατολή αλλά και για το σύ-
νολο του αραβικού κόσμου, ανοίγει το 
κεφάλαιο της δημοκρατίας, με όλες τις 
δυσκολίες που θα βρει μπροστά του.

Δ
ιασχίζοντας την Qasr el-Nil αφή-
νουμε πίσω μας τις ζητωκραυγές 
της πλατείας που φαίνεται πως θα 
συνεχιστούν για μέρες ωσότου δι-

αμορφώσουν πολιτικές προτάσεις και 
εκπροσώπηση σε θεσμικές διαδικασίες. 
Πάνω από τα νερά του Νείλου ένα σμή-
νος πουλιά πετάει σε σχηματισμό. Μπο-
ρεί η αδιαμεσολάβητη πολιτική να είναι 
ειρηνική; Φάνηκε πως ναι. Μπορεί να 
ανανεώσει τις δομές ενός πολιτικού συ-
στήματος ή να οδηγήσει ένα αυταρχι-
κό καθεστώς σε κατάρρευση; Και πάλι 
ναι. Μπορεί το σπαταλημένο πολιτικό 
κεφάλαιο της εμπιστοσύνης, του σε-
βασμού των πολιτικών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων, της χρηστής διοίκησης 
και του σεβασμού της αξιοπρέπειας των 
πολιτών να ανασυγκροτήσει ένα μείζον 
πολιτικό αίτημα; Ναι. Μπορεί η λαϊκή 
συνειδητοποίηση και κινητοποίηση να 
μετακινήσει μηχανισμούς και διεθνείς 
χειρισμούς, συμφέροντα και γεωπολιτι-
κές στρατηγικές; Ναι, στο βαθμό που της 
αναλογεί, άλλωστε έτσι έχει γραφτεί ως 
τώρα η ιστορία. A

➜ mzorba@otenet.gr

Γονείς φωτογραφί-
ζουν τα παιδιά τους 

πάνω στα τανκ, νεα-
ροί κάνουν το σήμα 
της νίκης και αγκα-

λιάζουν τους στρατι-
ώτες που φαίνονται 

δεκτικοί

Η χώρα, που αποτελεί την καρδιά των εξελίξεων για το σύνολο του αραβι-κού κόσμου, ανοίγει το κεφάλαιο της δημοκρατίας 
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 Alberto Di Fabio
«Η τέχνη 
έγινε τρέντι» 

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Μ
πήκε στην γκαλερί φουριόζος, σαν ηλεκτρι-
σμένος από την αθηναϊκή παράνοια και άρ-
χισε να μιλάει σαν χείμαρρος, μετατρέποντας 
τη συνέντευξη σε ένα απολαυστικό one man 
show. Ποιος είναι; Ο Ιταλός ζωγράφος Αλ-

μπέρτο Ντι Φάμπιο, με τις 160 εκθέσεις στο ενεργη-
τικό του, που αυτό τον καιρό οι οργανικές του φόρμες 
πάνω σε κινέζικα χαρτιά εκτίθενται στην Gagosian 
της Αθήνας. 

Για τα έργα του: Μιλάνε για την ενέργεια της 
ζωής και την πνευματικότητα. Μου λένε ότι είναι 
υπνωτιστικά και ταυτόχρονα εκρηκτικά και κάποιοι 
άλλοι ότι ηρεμούν κάνοντας ένα τσιγαραλίκι κοιτώ-
ντας τους νευρώνες μέσα τους. 

Για τη ζωή μας στον 21o αιώνα: Αποσπόμα-
στε διαρκώς με μηνύματα και κλήσεις. Το αποτέλε-
σμα είναι να απομακρυνόμαστε από τη βιολογία μας. 
Κάθε μέρα που επιστρέφω σπίτι, και αντικρίζω όλα 
αυτά τα αντικείμενα σα να είμαστε υποκατάστημα 
του ΙΚΕΑ… λέω στη γυναίκα μου: «Σήμερα πρέπει 
κάτι να πετάξουμε».

Για την εξουσία και τις διαδηλώσεις: Η 
εξουσία ασκείται από τα οικονομικά λόμπι. Ουσια-
στικά αυτό που μας λένε είναι να πάμε να γαμηθού-
με. Αυτό είναι ο σημερινός κόσμος. Οι διαδηλώσεις 
από την άλλη μού φαίνονται απαίσιες. Kατεβαίνουν 
στους δρόμους με τα Nike των € 200 και φωνάζουν: 
«Τα δικαιώματα των ανθρώπων στην Αφρική». Είμα-
στε μέρος του λόμπι, είμαστε μέσα στο σύστημα.

Για την ηθική: Δεν είναι τόσο απλό να κυνηγάς τα 
λεφτά και το sex. Πολλή αδρεναλίνη. Πρέπει να ηρε-
μήσουμε και να μη χάνουμε τα όρια της ηθικής μας. 

Για τις γυναίκες: Οι Ιταλίδες μού φαίνονται too 
much. Οι Ελληνίδες είναι πολύ θηλυκές με ένα δυνα-
τό, εσωτερικό τρόπο. Γενικώς μου αρέσουν οι γυναί-
κες και οι καλλιτέχνιδες με προσωπικότητα – η Πάτι 
Σμιθ, η Τζόνι Μίτσελ και η Μαρίνα Αμπράμοβιτς, αν 
και αυτά που κάνει η τελευταία μού φαίνονται αηδι-
αστικά. Η εικόνα της όμως με αυτά τα πλούσια μαύρα 
μαλλιά (μου αρέσουν τόσο πολύ) είναι πολύ δυνατή. 

Για τη σημασία της τέχνης σήμερα: Όλοι 
λένε ότι είναι καλλιτέχνες. Κάπως έτσι η έννοια του 
καλλιτέχνη αλλά και η εκπαίδευσή του απαξιώθη-
καν. Οι εγκαταστάσεις, οι περφόρμανς έγιναν 
εύκολες και τρέντι. Μια άλλη τάση είναι η 
«συναισθηματική επίθεση». Δεν το κα-
ταλαβαίνω. Να κοστολογείται, π.χ., πα-
νάκριβα μια φωτογραφία με άστεγους οι 
οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάπου 
δίπλα σου και σε ένα παράλληλο σύμπαν 
βρίσκονται και στο σαλόνι ενός ζάπλουτου. 
Μου είναι όμως ξεκάθαρο: θέλω τα έργα μου να 
είναι όμορφα σαν τα κινέζικα ποιήματα και όσοι τα 
βλέπουν να αισθάνονται χαρά, σα να ακούν το αγα-
πημένο τους τραγούδι. A

εύκολες και τρέντι. Μια άλλη τάση είναι η 

βρίσκονται και στο σαλόνι ενός ζάπλουτου. 
Μου είναι όμως ξεκάθαρο: θέλω τα έργα μου να 

Info
Έως 1/ 4, 

Μέρλιν 3, 

210 3640.215

δίπλα σου και σε ένα παράλληλο σύμπαν 
βρίσκονται και στο σαλόνι ενός ζάπλουτου. βρίσκονται και στο σαλόνι ενός ζάπλουτου. 

Info
Έως 1/ 4, 

Μέρλιν 3, 

210 3640.215

Για ολόκληρη το συνέντευξη, τσέκαρε το 
“Culture” στο σάιτ της Athens voiCe

www.athens voice.gr



17 - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 A.V. 23 

Info
Έως 1/ 4, 

Μέρλιν 3, 

210 3640.215
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«Πανεπιστημιούπολη». 

«Ηρωικό 222». 

«Βαζελόπολη». 

«Κάπου πίσω από το 

Χίλτον, δίπλα από Πα-

γκράτι και Καισαριανή». 

Εσάς; Ποιο είναι το 

πρώτο πράγμα που 

σας έρχεται στο μυαλό 

όταν ακούτε «Ζωγρά-

φου, Άνω Ιλίσια, Γουδή»

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

«Δεν έχει νόημα. Τίποτα δεν θα σε κάνει να 
καταλάβεις ότι πρόκειται για του Ζωγράφου!» 
μου λέει ο σκηνοθέτης Ρένος Χαραλα-
μπίδης, γέννημα-θρέμμα Ζωγραφιώ-
της, όταν του ζήτησα φωτογραφίες της 
γειτονιάς του. Για ένα διάστημα πριν την 
κινηματογραφική του καριέρα ο Ρένος 
δούλεψε ως νεκροκομιστής στο νεκρο-
ταφείο Ζωγράφου για χαρτζιλίκι. Μάλι-
στα, οι εικόνες και οι εμπειρίες του από 
εκεί τροφοδότησαν την έμπνευση για 
την τελευταία του ταινία «Τέσσερα μαύ-
ρα κοστούμια». Ορισμένες μάλιστα σκη-
νές έχουν γυριστεί μέσα στο νεκροτα-
φείο. «Ωραίο ήταν» λένε και οι πιο παλιοί, 
«αλλά πάντα ουδέτερo». Μια εξήγηση γι’ 
αυτή την ουδετερότητα είναι ότι πάντα 
(σήμερα ακόμα περισσότερο) η περιοχή 
έμοιαζε με την «ουρά» της Αθήνας, σαν 
τη φυσική συνέχεια του κέντρου. Τα όριά 
του είναι ρευστά. Τα Ιλίσια ανήκουν στον 
Δήμο Αθηναίων –βλ. λεγόμενη περιο-
χή Χίλτον–, τα Άνω Ιλίσια όμως ανήκουν 
στου Ζωγράφου. Άλλο σουρεαλιστικό 
παράδειγμα η οδός Παπαδιαμαντο-
πούλου: η μισή ανήκει στον Δήμο Αθη-
ναίων και η άλλη μισή στου Ζωγράφου. 
Στην πλευρά της Αθήνας όπου οι κλήσεις 
πέφτουν βροχή από τη Δημοτική Αστυ-
νομία, βλέπεις άπλετο χώρο στις θέσεις 
ελεγχόμενης στάθμευσης. Στην απέναντι 
πλευρά, όπου η δικαιοδοσία ανήκει στου 
Ζωγράφου και το σύστημα με τις κλήσεις 
δεν είναι το ίδιο αυστηρό, τα αυτοκίνη-
τα διπλοπαρκάρουν και τα ασθενοφόρα, 
με προορισμό ένα από τα νοσοκομεία 
της περιοχής, εγκλωβίζονται στο στενό 
«Σκύλλας και Χάρυβδης». 

Τις δεκαετίες ’60 και ’70 και λιγότερο 
στα 80s ένα διαμερισματάκι στου Ζω-
γράφου ήταν η απόλυτη φαντασίωση του 

Η πρωτεύουσα των φοιτητών

Η οδός Γεωργίου Παπανδρέου: ένα «πράσινο ποτάμι» μέσα στο τσιμέντο

Ζωγράφου,  Άνω Ιλίσια,  Γουδή
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Ο Ρένος Χαραλαμπίδης 
γράφει για την Πατρίδα του
«Γεννήθηκα, ζω και μεγαλώνω στου Ζωγράφου. Eίναι η συνοικία 
που πάντα θα με ακολουθεί και ποτέ δεν θα μπορέσω να της ξε-
φύγω. Η δικιά μου καβαφική πόλη. Όσες φορές κι αν λέω ότι θα 
πάω σε άλλη γειτονιά, σε άλλη γη, σε άλλη θάλασσα, κατά βάθος 
ξέρω πως δεν έχει πλοίο για με, δεν έχει οδό. Σε όποια μέρη του 
κόσμου και αν ταξίδεψα, η συνοικία που γεννήθηκα ήταν εκεί. Βα-
θιά μέσα μου. Σε όποιο στενό του Μανχάταν, του Βερολίνου, του 
Λος Άντζελες, της Ταγγέρης κι αν έστριβα ελαφρά μεθυσμένος 
τις τελευταίες νυχτερινές ώρες, ήξερα ότι στο βάθος του ξένου 
δρόμου με περίμενε ένα δικό μου στενό σοκάκι της παιδικής μου 
ηλικίας. Και να ’μαι πάλι εκεί. Στου Ζωγράφου. Δηλαδή εδώ. Η 
γειτονιά του Ζωγράφου πρωταγωνιστεί στην πρώτη ταινία που 
σκηνοθέτησα, το “No Budget Story”, τον Αύγουστο του 1996 – 
τότε που με χτύπησε το σύνδρομο του Τσάπλιν (να παίζω, να 
γράφω, να επιμελούμαι τη μουσική και να σκηνοθετώ).
Ο κεντρικός ήρωας ζει σε ένα δώμα στο τέρμα των λεωφορείων 
στο Νέο Ζωγράφου. Το καρτοτηλέφωνο της γειτονιάς γίνεται 
τόπος μοιραίων συναντήσεων,  ο ήρωας έχει φίλους περιπτε-
ρούχους, ονειρεύεται και ερωτεύεται στις ταράτσες των γύρω 
πολυκατοικιών. Στις ταράτσες που ανέβαινα παιδί με τη μητέρα 
μου, για να απλώσει αυτή την μπουγάδα κι εγώ να έχω τις πρώ-
τες συναντήσεις μου με το βαθύ αττικό ουρανό. Ζωγράφου σε 
χαιρετώ, με χαιρετισμό παιδικής καρδιάς. Ακόμα και αν ξεριζω-
θούν όλα σου τα προπολεμικά δέντρα και κατεδαφιστούν όλες 
οι εναπομείνασες μονοκατοικίες, θα είσαι για πάντα το τοπίο 
των παιδικών μου χρόνων. Έτσι κι αλλιώς, πάντα εδώ θα κατα-
λήγω. Δεν έχει πλοίο για με. Δεν έχει οδό».

Δημήτρης Πουλικάκος Crazy Love στου Ζωγράφου 
 
«Είμαστε στο 1979, τα πρωτοσέλιδα γράφουνε με πηχυαίους τίτλους “Στο σκαμνί για φόνο ο Πουλικάκος” 
και στις αρχές της άνοιξης με πλησιάζουν δύο μαθητές και μου λένε “θέλουμε να κάνουμε μια συναυλία 
για να βγάλουμε τα έξοδα της εκδρομής. Θα βοηθήσεις;”». Έτσι αρχίζει την εξιστόρηση ο Δημήτρης Που-
λικάκος, διοργανωτής της θρυλικής αθηναϊκής συναυλίας Crazy Love στου Ζωγράφου. «Τότε μόλις είχα 
αφεθεί ελεύθερος μετά από ένα χρόνο προφυλάκισης και δέχτηκα αμέσως, γιατί γούσταρα και  ήταν 
και μια καλή ευκαιρία να βγάλω λεφτά για να πληρώσω τους δικηγόρους. Βόλευε και τις δύο πλευρές, 
δηλαδή. Ξεκινάω και φτιάχνω μία Big Band με 18 μουσικούς, από μέλη του παλιού μου συγκροτήματος 
“Εξαδάκτυλος” μέχρι τη Sigma Fey, τον Παύλο Σιδηρόπουλο και την Πιέτα – ένα μοντέλο από την Ελβετία, 
της οποίας μου άρεσαν πολύ τα αγγλικά της γιατί είχαν έντονη γερμανική προφορά. Τόπος συναυλίας 
ορίστηκε το ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ στου Ζωγράφου. Την Κυριακή 13/5/1979 η συναυλία αναβάλλεται 
λόγω βροχής και η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται και την αμέσως επόμενη Κυριακή. Φτάνουμε στην Κυ-
ριακή 10 Ιουνίου και ο καιρός κάνει πάλι τα δικά του. Στο εντωμεταξύ τρεις μουσικοί έχουν φύγει από την 
μπάντα. Ο ένας για να παίξει κάπου στην Κρήτη, ο άλλος στη Βόρεια Ελλάδα και ο τρίτος στη Χαλκίδα. 
Λίγες μέρες νωρίτερα στέλνω στους δύο τα εισιτήρια για να ’ρθουν και αυθημερόν παίρνω τον άλλον 
από Χαλκίδα. Μέχρι τις 5 το απόγευμα δεν είμαστε σίγουροι αν θα γίνει η συναυλία – πάλι μιλάνε για κα-
ταιγίδα. Τελικά, τα στήνουμε όλα μέσα σε μια ώρα. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύς, σαν όλη η Αθήνα να είχε 
δώσει ραντεβού. Την επομένη οι εφημερίδες έγραφαν “Το Γούντστοκ της Ελλάδας”, βλακωδώς βέβαια, 
αλλά ως ένα βαθμό εξέφραζε την κατάσταση εκείνης της βραδιάς. Η ατμόσφαιρα ήταν περίεργη, αλλά 
προς το καλό. Την ίδια χρονιά ένα μουσικό περιοδικό της εποχής έγραψε “Η Συναυλία της Χρονιάς”. Μά-
λιστα είχε κινηματογραφηθεί κιόλας από τον Πανουσόπουλο και την Μπέτυ Λιβανού, οι οποίοι τράβαγαν 
στιγμιότυπα με video. Υπήρχαν και ωραία απρόοπτα. Στο τραγούδι “Σουπερμάρκετ” πετάξαμε στον αέρα 
νωπά κοτόπουλα. Αλάλαζε το πλήθος. Μετά τη συναυλία διαλέγω μερικά τραγούδια, πλησιάζω τον Μά-
τσα και του λέω “να βγάλουμε ένα δίσκο”. Και έτσι βγαίνει ο δίσκος “Μήτσος & Σία Live - Crazy Love στου 
Ζωγράφου”». Η σύνθεση της μπάντας: Νίκος Πολίτης, Βασίλης Ντάλας, Λεωνίδας Αλαχαδάμης, Λουκάς 
Σιδεράς, Σταύρος Λογαρίδης, Άσπη Πολίτη, Άγγελος Μαστοράκης, Λάκης Διακογιάννης, Μάκης Παπαθε-
οδώρου, Δήμης Παπαχρήστου, Τεντ Παπαντίνας, Δημήτρης Πολύτιμος, Ράντυ Μακίνον Άντριου κ.ά.

Flores para los muertos 
Το πρωί της πρώτης μέρας η είσοδος στο 222 είχε κάτι το ηρωικό. Πρώτη μέρα φοιτήτρια – πώς μου φαινόταν δεν ήξερα να πω ακριβώς, πάντως ένιωθα ότι παρατηρούσα τα πάντα γύρω μου μέσα από την καινούργια μου ιδιότητα. Ξεκινώντας από την αφετηρία στην Ακαδημίας μπορείς να προσπαθήσεις να καθίσεις, αν και δεν είναι εύκολο στα 18 να μη σηκωθείς όταν γριές γυναίκες μαυροφορεμένες μπαίνουν συνέχεια πίσω σου, γύρω σου. Και να η πρώτη στιγμή φοιτητικής εξέγερσης – τι θέλουν αυτές πρωί πρωί με τα λουλούδια τους σε ένα λεωφορείο που πάει στο Πα-νεπιστήμιο; Εδώ θα έπρεπε να είναι μόνο νέοι! Φτάνοντας στον προορισμό μου αυτή την πρώτη μέρα, στην είσοδο του Πανεπιστημίου στο τέρμα της οδού Παπάγου, κατάλαβα ότι με αυτές τις γυ-ναίκες οι πορείες μας θα ήταν κοινές για τα επό-μενα χρόνια, γιατί το Πανεπιστήμιο Αθηνών που θα πήγαινα εγώ ήταν μια πόρτα από το Νεκροτα-φείο Ζωγράφου που θα πήγαιναν εκείνες. 

Τελευταία εξεταστική, σε λίγο πτυχίο –Αμερικάνικό Θέατρο το προς εξέταση μάθημα– και μυρίζω τα λουλούδια της διπλανής μου ενώ στο Λεωφορείο ο Πόθος από τις φωτοτυπίες στα πόδια μου μια γυναίκα γυρίζει στη γειτονιά της Μπλανς και φωνάζει “Flores para los muertos, Flores”! «Λου-λούδια για τους πεθαμένους, λουλούδια!» Κατεβήκαμε μαζί με την κυρία, εκείνη έστριψε αριστερά στο γεμάτο χρώματα από τα λουλούδια νεκροταφείο. Και γω κοίταξα ευθεία την ανηφόρα που με περίμενε – χωρίς ούτε ένα χρώμα. Λουλούδια για τους ζωντανούς, αυτό πώς το λένε στα ισπανικά;

Η ηθοποιός Γιούλα Μπούνταλη γράφει για τα φοιτητικά της χρόνια

Η πρωτεύουσα των φοιτητών
 Νο Buget Story: Νέο τέρμα Ζωγράφου.  Σκηνές από την ταινία δες στο youtube.
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μεσοαστού. Δημόσιοι υπάλληλοι, πολ-
λοί στρατιωτικοί (εξαιτίας του κοντινού 
στρατοπέδου στο Γουδή) και διευθυντές 
τραπεζών άρχισαν να δημιουργούν τη 
σημερινή σύνθεση των Ζωγραφιωτών. 
Στο Γουδή έμενε ο πιο λαϊκός κόσμος, 
περιοχή όπου συγκέντρωνε και τα πιο 
πολλά πορνεία της Αθήνας – πάλι εξαιτί-
ας του στρατοπέδου. 

Α
πό την άλλη, υπήρχε πάντα ένα 
κομβικό στοιχείο υπεροχής του Ζω-
γράφου σε σχέση με τις υπόλοιπες 
συνοικίες της Αθήνας –  η αφθονία 
πράσινου. Άλση και δάση μέσα στο 

Γουδή, άλλος πνεύμονας στις παρυφές 
του Υμηττού, άλλος στην Πανεπιστημι-
ούπολη και πολλές μικρές «εκπλήξεις» 
πρασίνου μέσα στην πυκνοδομημένη 
πόλη. Όμως, στις αρχές του ’90 άρχισε 
μια «κάθετη» (τσιμεντο)ανάπτυξη. Η 
ρυμοτομία θυμίζει σαλάτα (νησίδες και 
αδιέξοδα σε άσχετα σημεία) και ο ήλιος 
πασχίζει για να βρει χώρο να περάσει 
από τις θηριώδεις εννιαώροφες πολυ-
κατοικίες – από τους πιο υψηλούς συ-
ντελεστές δόμησης στο λεκανοπέδιο. Οι 
κάτοικοι έχουν φτάσει τους 150.000, οι 
φοιτητές και οι άνθρωποι της πανεπιστη-
μιακής κοινότητας τις 200.000, στο δήμο 
(Νέου Ζωγράφου, Παλιού Ζωγράφου,  
Άνω Ιλίσια, Γουδή) στεγάζονται τρία νο-
σοκομεία παίδων, το Λαϊκό Νοσοκομείο, 
η Οδοντιατρική Σχολή, το μοναδικό 
Νεκροτομείο της Αττικής, η μεγαλύτε-
ρη Πανεπιστημιούπολη της Ελλάδας και 
πολλά άλλα. «Γνωρίζεις ότι το πιο μεγάλο έ-
σοδο του Ζωγράφου είναι η υπενοικίαση θέ-
σεων στο τεράστιο νεκροταφείο;» με ρώτησε 
σε μία από τις ξεναγήσεις που μου έκανε 
ο Σπύρος Κατσίκας, γέννημα-θρέμμα 
Ζωγραφιώτης με έντονη δραστηριότητα 
στα κοινά της πόλης –και ειδικά στα θέ-
ματα για το πάρκο στο Γουδή– και υπο-
ψήφιος δημοτικός σύμβουλος στις περα-
σμένες εκλογές με το συνδυασμό «Μαζί 
για την πόλη μας». 

Τι άλλο είναι του Ζωγράφου; 

Μ
ια τεράστια κοινότητα Κυπρίων, 
πολλά μαγαζιά εστίασης –λόγω 
φοιτητών– και άπειρα τριφύλλια 
ψεκασμένα σε γκράφιτι σε τοί-
χους σαν ταπετσαρία της Πανεπι-

στημιούπολης και πάνω σε εκατοντάδες 
αυτοκόλλητα σε όλες τις πινακίδες του 
ΚΟΚ(!) Φαίνεται ότι εδώ αν δεν είσαι Πα-
ναθηναϊκός σε κρεμάνε στην πλατεία για 
παραδειγματισμό! Το διπλανό Παγκράτι 
είναι «γαύρικη» γειτονιά, με αποτέλεσμα 
οι αφιονισμένοι οπαδοί των δύο δήμων 
να ανανεώνουν συχνά τα ραντεβού τους 
για ξύλο γύρω από το γήπεδο του Ηλυ-
σιακού – η ομάδα μπάσκετ του οποίου 
σκαρφάλωσε κάποτε στην Α1.
Αλλά και ένας τεράστιος δήμος έκτασης 
9.000 στρεμμάτων, με τις τιμές των ακι-
νήτων στον Θεό (ακόμα και σήμερα) ε-
ξαιτίας της Πανεπιστημιούπολης. 
Επίσης είναι μια δεύτερη πόλη μέσα στην 
Αθήνα, στην οποία δεν θα βρεις ούτε τρέ-
νο ούτε μετρό για να μετακινηθείς, εκτός 

από «ηρωικά» λεωφορεία που αγκομα-
χούν να περάσουν μέσα από το μπάχαλο. 
Ζωγράφου είναι όλο το ένδοξο φοιτηταριό 
του λεκανοπεδίου να γεμίζει τα πνευμό-
νια του με καθαρό αέρα από τον Υμηττό, 
rave party του χάους μέσα στις σχολές 
και αντιρατσιστικά φεστιβάλ στο Γουδή, 
μολότοφ μέσα από την Πανεπιστημιού-
πολη (όπου ισχύει το άσυλο) στο ακριβώς 
απέναντι κτίριο των ΜΑΤ με το συρμα-
τόπλεγμα που αγγίζει ουρανό, Ζωγράφου 
είναι και το πρότυπο σχέδιο με βάση το ο-
ποίο οικοδομήθηκε ολόκληρη η Αθήνα.  

Βίλα Ζωγράφου: μια παλιά 
ιστορία χωρίς τέλος

Έ
να από τα πιο όμορφα σημεία της πε-
ριοχής είναι το κτήμα με τις δύο βί-
λες που έχτισε το 1920 η οικογένεια 
Ζωγράφου. Κάποια στιγμή η πρώτη 
βίλα (διώροφη, με έντονες γερμανι-

κές επιρροές) περιήλθε στο δήμο, ενώ η 
δεύτερη (Βίλα Ζωγράφου) ανήκει στην 
τελευταία κληρονόμο της οικογένειας, 
Αθηνά Ζωγράφου. Το 2005 η τελευταία 
υπέγραψε με τον τότε δήμαρχο Γιάννη 
Καζάκο (δήμαρχος επί χούντας ο οποί-
ος στη συνέχεια εκλεγόταν δήμαρχος 
της περιοχής για μία 12ετία, μέχρι τις 
πρόσφατες εκλογές) συμφωνητικό με 
το οποίο ο δήμος θα αγόραζε τη βίλα-
διατηρητέο μνημείο και το κτήμα, παρέ-
χοντας στην Αθηνά Ζωγράφου το δικαί-
ωμα οικοδόμησης εμπορικού κέντρου έ-
κτασης 15.400 τ.μ. Ο δήμος πήρε δάνειο, 
με σκοπό να διαμορφώσει μια πράσινη 
ταράτσα για τους δημότες στο εμπορικό 
κέντρο παραχωρώντας δημοτικούς χώ-
ρους για την είσοδο και την έξοδο των 
οχημάτων. Μέσα σε λίγους μήνες συστά-
θηκε μία πολύ δυναμική επιτροπή κα-
τοίκων, η οποία πέτυχε με προσφυγή στο 
ΣτΕ να μπλοκάρει τα σχέδια ανέγερσης 
του πολυχώρου αλλά και το χαρακτηρι-
σμό όλου του κτήματος από τον ΣΧΟΠ  
(Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και 

Περιβάλλοντος) ως «χώρο πρασίνου και 
οικιστικής ανάπτυξης». Μπορεί όμως να 
ακυρωθεί αυτό το συμβόλαιο αφού το να 
αγοράσει ο δήμος το μερίδιό της κ. Ζω-
γράφου είναι πρακτικώς αδύνατο; Το ζή-
τημα έχει παγώσει κι ο νέος δήμαρχος 
Κώστας Καλλίρης υπόσχεται ότι δεν θα 
επιτρέψει εμπορική ανάπτυξη στο κτή-
μα. Πάντως οι εναπομείναντες φοίνικες 

εντός του κτήματος είναι άρρωστοι και 
πρέπει να γίνει κάτι άμεσα για τη φρο-
ντίδα τους...

Μητροπολιτικό (στη φαντασία 
μας) Πάρκο στο Γουδή
«Παρκάρουν ακόμα και στους ειδικούς δια-
δρόμους περίπατου για τους τυφλούς» μου 
λέει ο Σπύρος Κατσίκας, καθώς διασχί-
ζουμε αυτό που θα έπρεπε να είναι και 
στην πράξη «Μητροπολιτικό Πάρκο Γου-
δή». «Τα περισσότερα από τα –πάρα πολλά– 
κτίρια εδώ είναι παράνομα χτισμένα, όπως 
και οι δύο εκκλησίες σε μία από τις εισόδους, 
τη στιγμή που όλο το πάρκο είναι χαρακτη-
ρισμένο ως χώρος πρασίνου. Μάλιστα, εδώ 
φωλιάζει και ένα συγκεκριμένο είδος κοκ-
κινολαίμηδων παπαγάλων. Η κ. Μπιρμπίλη 
λέει ότι είναι μέσα στα πλάνα του υπουργείου 
να πρασινίσει το Γουδή. Μέχρι τότε αυτή η 
έκταση λειτουργεί ως ωραιότατο πάρκινγκ 
5.000 θέσεων για όσους δουλεύουν μέσα στο 
πάρκο, στη Μεσογείων και την Κατεχάκη».

Η Ιστορία του Ζωγράφου
● Το 1922 (ή 1902) ο Ιωάννης Ζωγράφος, 
καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
αγοράζει μια μεγάλη έκταση στην περι-
οχή και αρχίζει να χτίζει σπίτια, τα οποία 
πουλά με δόσεις προς 112 δρχ. το μήνα.
● Το 1909 ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος 
προχωράει στο ιστορικό κίνημα που θα 
άλλαζε την ιστορία της νεότερης Ελλά-
δας, το Κίνημα στο Γουδή. 
● Τα πρώτα σπίτια χτίζονται το 1919.
● Το 1930 ο Ελ. Βενιζέλος θεμελιώνει το 
1ο Δημοτικό Σχολείο (το Ζωγράφειο) α-
πέναντι από το ναό του Αγ. Θεράποντα.
● Δήμος έγινε το 1947. 
● Από το στρατόπεδο στο Γουδή ξεκίνη-
σαν την 21η Απριλίου του 1967 τα άρμα-
τα της χούντας με κατεύθυνση το κέντρο. 
● Η νότια πλευρά του δήμου ήταν άλλοτε 
το ρέμα Χουσεΐν Μπέη, στο οποίο χτί-
στηκε το Θεραπευτήριο Συγγρού.
● Τα Ιλίσια πήραν το όνομά τους από τη 
Δούκισσα της Πλακεντίας, η οποία είχε 
χτίσει τη βίλα της δίπλα στον ποταμό Ιλι-
σό (σημερινό Βυζαντινό Μουσείο). Σύμ-
φωνα με τη μυθολογία στον ίδιο ποτα-
μό… σύχναζαν οι μούσες και ο Σωκράτης 
παρέδιδε μαθήματα.

ΠΑΟ Ζωγράφου - Αρρώστια
 «Δήμος Ζωγράφου… Μια περιοχή άρρηκτα 
δεμένη με την ιστορία του αυτοκράτορα του 
ελληνικού αθλητισμού από την αρχή. Δεν εί-
ναι τυχαίο ότι ο μεγάλος Γεώργιος Καλαφάτης 
–σ.σ. αθλητής στίβου και ποδοσφαίρου του 
Πανελληνίου και ιδρυτής του Παναθηναϊκού 
το 1908– χρησιμοποίησε τις αλάνες στο Γου-
δή για κάποιες από τις πρώτες προπονήσεις 
του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Αθηνών. Πα-
ραδοσιακά, λοιπόν, το παναθηναϊκό στοιχείο 
στις τρεις συνοικίες του δήμου ήταν κυρίαρ-
χο. Χαρακτηριστικό είναι ότι ιδιαίτερα από τη 
δεκαετία του ’70 και μετά σε κάθε παιχνίδι 
ΠΑΟ από καφενεία και σχολεία της περιοχής 
ξεκινούσαν αυθόρμητες πορείες με προο-
ρισμό το ναό της λεωφόρου Αλεξάνδρας».
(απόσπασμα από το www.zografouclub.com)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, dj

Γεννήθηκε, μεγάλωσε και μένει στου Ζωγράφου 
(μπορεί να τον πετύχεις να παίζει μουσική στο 

Dolce στη Γρ. Αυξεντίου). 

«Ήταν μια συνοικία οικογενειακή. Σήμερα οι θεό-
ρατες πολυκατοικίες αφαίρεσαν τον παραπάνω 
χαρακτηρισμό. Από την άλλη, δεν υπάρχουν κτί-
ρια γραφείων και επιχειρήσεων. Και το πιο βασι-
κό: είσαι μια ανάσα από το κέντρο και επίσης τα 
έχει όλα: πράσινο, χώρους για να αθληθείς, να 
περπατήσεις, να βγάλεις βόλτα το σκύλο. Ό,τι 
και να θες το βρίσκεις: ένα τουλάχιστον καλό ι-
ταλικό εστιατόριο, μια καλή ταβέρνα, ένα ωραίο 
μπαρ, ένα καλό καφέ… Επίσης, η ύπαρξη όλου 
αυτού του νέου κόσμου είναι αναζωογονητική». 

Η ΚΑΣΕΤΑ ΜΟΥ
Μια μεγάλη μουσική βόλτα 

«πίσω από το Χίλτον»

PATTI SMITH - Gloria
1978 - Βράδυ Κυριακής στον «Κίτρινο Σκίουρο», 

λίγο πριν ή λίγο μετά το Muppet Show.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΥΛΙΚΑΚΟΣ - Crazy Love
1979 - Ο Δημήτρης Πουλικάκος ηχογραφεί το 

“Crazy Love στου Ζωγράφου” στο ανοιχτό γήπε-
δο μπάσκετ. Κοτόπουλα στον αέρα. 

PINK FLOYD - Another Brick In The Wall Part II 
1980 - Το ελικόπτερο τσίτα στα ηχεία και το πρό-

γραμμα στην “Jackie O” ξεκινά.

TEARS FOR FEARS - Mad World
1982 - Bowling στο υπόγειο του Holiday Inn.

SIMPLY RED - Jericho 
1985 - To “Ploughman” αντικαθιστά με dj την 

κασέτα.

JAMIROQUAI - Too Young To Die 
1993 - Η Θέκλα και ο Κώστας στο “No Name” μας 

συστήνουν νέους ήχους.

MORRISSEY - The More You Ignore Me  
The Closer I Get

1995 - Αν κατάφερνες να μπεις στο “Memphis”.

WILLE DEVILLE - Hey Joe 
2002 - Καλοκαιρινές νύχτες  στον κήπο του 

“Mojo”.

PETER GABRIEL - In Your Eyes 
2009 - Δεν νομίζω εκτός από το «Κουμπί» να υ-

πάρχει άλλο café bar στον κόσμο με τους στίχους 
του συγκεκριμένου τραγουδιού γραμμένους στη 

βάση των τραπεζιών του.

THE NATIONAL - Bloodbuzz Ohio
2011 - Το “Dolce” στα καλύτερά του. -Δ.Π.

Θανάσης 
Παπαγεωργίου
Το 1971 ίδρυσε μαζί με τη Λή-
δα Πρωτοψάλτη το «Θέατρο 
Στοά» στην οδό Μπισκίνη, σε 
μια πολυκατοικία με 65 δια-
μερίσματα. Γρήγορα έγινε ένα 
από τα πιο ιστορικά και σημα-
ντικά θέατρα της Αθήνας, χτί-

ζοντας την καλή τoυ φήμη (και) χάρη στην ανάδειξη 
ταλαντούχων νέων Ελλήνων συγγραφέων. 

«Επέλεξα του Ζωγράφου για το θέατρο εντελώς 
τυχαία. Βρήκαμε ένα γιαπί που προοριζόταν για 
σινεμά αλλά τελικά το πήραμε εμείς, σε αυτή τη 
γειτονιά που δεν ήταν ούτε έγινε ποτέ θεατρική 
πιάτσα. Τη δεκαετία ’70-80 οι νέοι και οι φοιτητές 
πήγαιναν συνέχεια θέατρο. Οι Ζωγραφιώτες, από 
την άλλη, δεν έγιναν ποτέ το κοινό μας. Η γειτονιά 
ήταν πάντα συντηρητική. Όσο ήταν δήμαρχοι ο 
Μπέης ή ο Σακελλαρίου υπήρχε μια συμπάθεια 
στο πρόσωπό μας. Με τη δημαρχία του Καζάκου 
γίναμε “αποδιοπομπαίοι τράγοι”, αφού μας θεω-
ρούσαν ένα αριστερό-πολιτικό θέατρο. Από ό-
λους τους ανθρώπους που ήταν μαζί του, κανείς 
ποτέ δεν ήρθε εδώ. Για την ακρίβεια απεχθάνο-
νταν το θέατρο». 
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Ζωγράφου, Άνω Ιλίσια,  Γουδή

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 
ΑΣΠΡΟ ΠΑΤΟ Χερσικράτους 8 & Λ. Παπάγου, Ζωγράφου, 
210 7782.189
Νεανικό και μοντέρνο με ζωντανή μουσική, κοντά 
στην Πανεπιστημιούπολη. Μεγάλος κατάλογος 
κρασιών και γεύσεις από Μεσόγειο. Και ντελίβερι. 

L’ ARTIGΙANO Κλεοβούλης 11, 210 7486.800, Ζωγράφου, 
210 7486.888
Το γρήγορο και ποιοτικό ιταλικό φαγητό έφτα-
σε στου Ζωγράφου το 1998. Πίτσα ντελίβερι με 
φρέσκα υλικά, αλλά και μια γκάμα 180 πιάτων από 
κρέπες μέχρι μπριζόλα. Το τρίπτυχο της αλυσίδας 
είναι «ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία».  

ΠΙΡΟΥΝΙ & ΚΟΥΤΑΛΙ Παπαδιαμαντοπούλου 30 & 
Λαοδικείας, Ιλίσια, 210 7700.800
Από τις πιο νέες αφίξεις στα Ιλίσια. Γαμοπίλαφο, 
στάκα, πίτα σφακιανή, απάκι και ποικιλία μαγει-
ρευτών κάθε μέρα. Γκουρμέ επιλογές με κρητικό 
άρωμα από το σεφ Γαβριήλ Μανδελένη. 

ΒΛΑΣΣΗΣ Μαιάνδρου 15, Ιλίσια, 210 7256.335
Συνώνυμο της καλής ελληνικής κουζίνας για πε-
ρισσότερα από 25 χρόνια. Ο νέος χώρος είναι δι-
ακοσμημένος με έργα Ελλήνων ζωγράφων. Δοκί-
μασε κοκκινιστό αρνάκι με πουρέ μελιτζάνας. 

ΑΓΟΡΑ Χατζ. Μέξη 8 & Βεντήρη, περιοχή Hilton, 
210 7252.252
Ελληνική και διεθνής κουζίνα με κρεατικά σχάρας, 
ψαρικά και μαγειρευτά. Φιλόξενο, γρήγορο και έ-
μπειρο προσωπικό. Ατού οι χορταστικές μερίδες.

SIMPLY BURGERS www.simplyburgers.gr
Κατευθείαν από τη Φιλαδέ λεφεια των ΗΠΑ 
έρχεται το νέο Philly Burger. Κλασική αμερι-
κάνικη γεύση με πραγματικό κρέας, λαχταρι-
σ τό τυρί προβολόνε, καραμε λωμένα κρεμ-
μύδια, ψητές πιπεριές και μανιτάρια σωτέ.  

Με γρήγορο ντελίβερι που πάει παντού.   

ALL DAY CAFÉ BAR 
AVEC 4 Γ. Ζωγράφου 1, πλ. Γαρδένια, Ζωγράφου, 
210 7791.052 
Oλοκαίνουργιο all day café-bar με μοντέρνα αι-
σθητική, σήμα κατατεθέν της περιοχής. Πέρασαν 
όλοι οι επωνυμοι της Αθήνας στο opening που 
έγινε προ ημερών. Καφές το πρωί, χαλαρή διάθε-
ση με lounge μουσική το απόγευμα και το βράδυ 
πάρτι. Την Παρασκευή (18/2) Greek Night πάρτι με 
τον dj Antonis Patsouras στα ντεκ.  

PLAYCE Λ. Παπάγου 12, Ζωγράφου, 210 7755.060
«Παίξε, σειρά σου»! Έχεις να διαλέξεις ανάμεσα 
από τουλάχιστον 300 επιτραπέζια παιχνίδια ομα-
δικά, στρατηγικής και παρατηρητικότητας από 
όλο τον κόσμο. Μόνιμο στέκι για τους φανατικούς 
του είδους. Η ποικιλία συνεχίζεται στα ροφήματα: 
η σοκολάτα σερβίρεται σε 38 διαφορετικές γεύ-
σεις και το τσάι σε 48! 

GUEST CAFÉ Λεωφ. Παπάγου 145, Ζωγράφου,
210 7770.713 
Η φράση «ο νέος είναι ωραίος» του ταιριάζει γάντι 
– άνοιξε πριν από ένα χρόνο. Μίνιμιμαλ ύφος, ση-
μείο αναφοράς για τις μουσικές του και τη θετική 
αύρα. Με πολύ κόσμο από το πρωί για καφέ μέχρι 
αργά το βράδυ για ποτό. 

MILLENNIUM Λεωφ. Παπάγου 143, Ζωγράφου, 
210 7488.726 / Βουτάδων 60, Γκάζι 
Από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 στέκι φοιτητών 
και όχι μόνο, με χαρακτηριστικό το ζωντανό πα-
ρεΐστικο κλίμα ως τις πρώτες πρωινές ώρες. Πολύ 
καλές μουσικές επιλογές, άψογη εξυπηρέτηση.

PHILEAS FOGG Λ. Παπάγου 106, Ζωγράφου, 
210 7708.899
Έθνικ γύρος του κόσμου στο κέντρο της Παπά-

Αvec 4

Deutsche Ecke Simply Burgers (El diablo)

Μπαλκονάτο

Dolce Caffè Ελαϊκόν

Εxcalibur Guest  Café
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Κουμπί

γου. Διακόσμηση από τα ταξίδια του Φιλέα Φογκ, 
ταξιδιάρικη τζαζ και φανκ μουσική, με συχνά live. 

ΚΟΥΜΠΙ Εθνικής Αντιστάσεως 2, Ά. Ιλίσια, 210 7779.266

Νεανικό στέκι με φανατικούς πιστούς. Αμέτρητα 
κουτάκια από κουμπιά και χειροποίητες πεταλού-
δες για ντεκόρ. Καφές και επιτραπέζια παιχνίδια 
το πρωί, ποτό, σνακ και mainstream μέχρι τζαζ 
μουσικές το βράδυ. 

DOLCE CAFFÉ  Γρ. Αυξεντίου 58-60, Ά. Ιλίσια, 

210 7487.683 

Ροκάρει με επιτραπέζια παιχνίδια από νωρίς το 
πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Σημείο αναφοράς για 
τα Ιλίσια με εμπειρία 13 ετών. Ένας χώρος φτιαγ-
μένος με μεράκι και ιδιαίτερη διακόσμηση, όπου 
θα ακούσεις ψαγμένες μουσικές. 

ΤΡΙΛΙΖΑ πλ. Ελευθερίας, Γουδή, 210 7712.394

Αυτό με την πολύχρωμη τρίλιζα στον τοίχο. Νε-
ανικό, για τους φίλους των επιτραπέζιων παιχνι-
διών. Στα must ότι μπορείς να παίξεις playstation. 
Και μετά ποδόσφαιρο στην τηλεόραση με ποτά 
ή μπίρα. 

EXCALIBUR Ορμηνίου 4,  Ιλίσια , 210 7210.477

Μεσαιωνική ατμόσφαιρα για σύγχρονους ροκ ιπ-
πότες, με καθημερινό πρόγραμμα από ομάδα dj, 
αλλά και live, parties, ειδικές βραδιές. Διάσημο το 
κυριακάτικο μεσημέρι μια φορά το μήνα με γου-
ρουνόπουλο στη λαδόκολα. 

AROMA CAFÉ Γρ. Αυξεντίου 71, Ά. Ιλίσια, 210 7795.071 

Ζωντανό, κεφάτο όλες τις ώρες στέκι φοιτητών 
και όχι μόνο. Πρωί τάβλι με καφέ στον καταπρά-
σινο εξωτερικό χώρο, απόγευμα για σκάκι, βράδυ 
ποτό με σνακ. Καθημερινά από τις 8.30 το πρωί.  
 
 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΖΕ

ΜΠΑΛΚΟΝΑΤΟ Γ. Παπανδρέου 58, Ζωγράφου, 

210 7489.321

Παραδοσιακά μαρμάρινα τραπέζια και καρέκλες 
καφενείου μαζί με art πίνακες. Στέκι φοιτητών για 
καφέ το πρωί και ρακόμελα αργότερα. Διαφορετι-
κός μεζές (απάκι, κεφτέδες με έξτρα hot σάλτσα) 
με κάθε παγωμένη ρακή. Από 4-8 happy hour: με 
ένα ποτό ένα ακόμα δωρεάν.

ΜΥΘΟΣ Παπαδιαμαντοπούλου 118, πλ. Αγ. Θωμά, Γουδή, 

210 7791.577

Ελληνικός καφές το πρωί και θεματικά πάρτι το 
βράδυ. Από τα πιο χαρακτηριστικά στέκια στο 
Γουδί για τους φοιτητές που προτιμούν την ελλη-
νική μουσική. 

ΕΛΑΪΚΟΝ Κονίτσης 2 & Ηφαιστίωνος 12, πλ. Ελευθερίας,  

Γουδή, 210 7750.024/ Ηρακλειδών 59, πλ. Μανδηλαρά, Νέο 

Ηράκλειο, 210 2794.484

Αγαπημένο στέκι των φοιτητών για ρακόμελο και 
πειραγμένους μεζέδες (πατατουλάρα, κοτόπουλο 
Ελαϊκόν). Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο βράδυ 
και Κυριακή μεσημέρι. Προσεχώς σε περιμένει και 
στον Βύρωνα. 

ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ Ευδήλου 7, πλ. Ελευθερίας, Γουδή,

210 7484.153 

Στέκι φοιτητικό με παραδοσιακούς μεζέδες (φέ-
τα τηγανητή με μέλι) και ρακόμελα σε προσιτές 
τιμές. 

ΜΠΙΡΑΡΙΑ 
DEUTSCHE ECKE Λ. Παπάγου 126, Ζωγράφου, 

210 7774.706 

Η ατμόσφαιρα θυμίζει γερμανικές και βρετανικές 
μπιραρίες. Φρέσκια μπίρα από τέσσερα βαρέλια 
και περισσότερες από 40 ετικέτες ζύθου από όλο 
τον κόσμο. Παραδοσιακές γερμανικές γεύσεις 
συνοδεύουν τα κρίκερ σε ρυθμούς τζαζ, ροκ και 
μπλουζ. 

ΚΛΑΜΠ

MOJO CLUB Παπαδιαμαντοπούλου 36, Ιλίσια, 

210 7757.033 

Αυθεντικά αναπαλαιωμένο κλαμπ με λαξεμένη 
πέτρα και ξύλο. «Φευγάτα» ποτά και μουσική για 
όλα τα γούστα: rock, funk, jazz, disco και new 
wave. Κάθε Κυριακή και από ένα διαφορετικό live.    

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

HILTON Β. Σοφίας 46, Ιλίσια, 210 7281.000 

Αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής, πολιτικής 
και πολιτιστικής ζωής της πόλης από το 1963. 
Πλήρως ανακαινισμένο από το 2004, με το ιστο-
ρικό Βυζαντινό, το κοσμοπολίτικο Galaxy Bar & 
Restaurant, την τεράστια πισίνα, πόλος έλξης για 
εγχώριες και διεθνείς προσωπικότητες. 

DIVANI CARAVEL Β. Αλεξάνδρου 2, Ιλίσια, 

210 7207.000 
Πολυτέλεια στο κέντρο της Αθήνας με 471 δωμά-
τια, εκ των οποίων 42 σουίτες και 2 προεδρικές 
σουίτες, όλα πλήρως ανακαινισμένα, 16 συνεδρι-
ακές αίθουσες και δεκάδες βραβεία από διεθνείς 
τουριστικούς οργανισμούς. 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
PANOS FITNESS STUDIO Γ. Ζωγράφου 6, πλ. Γαρδέ-

νιας, Ζωγράφου, 210 7786.542

Σύγχρονο γυμναστήριο υψηλών προδιαγραφών 
με δυνατότητα ομαδικής και προσωπικής γυμνα-
στικής, αρχιτεκτονικής σώματος και θεραπείας 
για αποκατάσταση τραυματισμών. A

Millennium Café Mojo Club

L’Αrtigiano (Βbq burger)

Playce
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T
ο ª Rejectedº  

συνεχίζει 

για δεύτερη 

«ζωή» στο Αγγέλων 

Βήμα. Είναι η παρά-

σταση που συζη-

τήθηκε φέτος στις 

παρέες της πόλης 

περισσότερο σαν 

«ποιος χώρισε μόλις 

πριν μία ώρα» παρά 

σαν «πάμε θέατρο 

με τα κορίτσια». Ένα 

θεατρικό comic σαν 

κοινωνικό event με 

μοντέρνους ηθο-

ποιούς, μοντέρνους 

θεατές, μοντέρνα 

μουσική (βλέπε 

Tareq) και κλασικό 

θέμα: την Απόρριψη 

σε κάθε της μορφή. 

Δείτε τους ήρωες να 

περιγράφουν τους 

ηθοποιούς (και το 

ανάποδο)...

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ

Φωτογραφίες: Ιωάννα Χατζηανδρέου  
Κοστούμια: Απόστολος Μητρόπουλος
Make-Up: Liz Bumgarner 
Comics: Άκης Μελάχρης

Τι κάνει η 

Αθήνα 
σήμερα;

Ο Χάρης Αττώνης είναι ο «Χάρης». Κάθε σχέση του έχει την ίδια κατάληξη: τον πετάνε στο δρόμο 
με τη βαλίτσα του, γιατί ζηλεύει υπερβολικά. Μετά τον πιάνει πανικός, τους τηλεφωνεί συνέχεια, 
κάνει αναπνοές χαλάρωσης – και όταν δεν είναι Rejected είναι projected στην Ασκληπιού (εκεί 
μένει). Ταξιδεύει Αθηνάς - Σατωβριάνδου - Φαληρικό Δέλτα (δουλειά - δουλειά - ερωτικά τρίγωνα) 
και χάνεται στα αδιέξοδα σκαλιά του Λυκαβηττού. Θέλει να γκρεμίσει «το απέναντι κτίριο». Επίσης, 
στο Αγγέλων Βήμα συναντάει συνέχεια τη Ζωζώ.

Info 

Rejected:  

Σκηνοθ.: Γιάννης Σα-

ρακατσάνης - Μουσική: 

Tareq - Σκηνογρ.: Μ. Σωτη-

ροπούλου 

Αγγέλων Βήμα, κάθε 

Τρίτη & Πέμπτη στις 21.15, 

μέχρι 14/4 (Σατωβριάνδου 

36, Ομόνοια, 210 5242.211, 

www.aggelonvima.gr) 

Σκηνοθ.: Γιάννης Σα-

ρακατσάνης - Μουσική: 

Tareq - Σκηνογρ.: Μ. Σωτη-

Τρίτη & Πέμπτη στις 21.15, 

μέχρι 14/4 

36, Ομόνοια, 210 5242.211, 

Η Μαρία Μαμούρη είναι η «Μαρίνα», 30χρο-
νη ανεξάρτητη Αθηναία με δύο αξιοζήλευτα 
πτυχία (Business Administration και Οικο-
νομικά/Χρηματοοικονομικά), δικό της σπίτι 
και ένα λευκό Mini Cooper. Όλο το «πακέτο», 
δηλαδή. Ο μόνος λόγος για να αισθάνεται 
Rejected η Μαρίνα είναι πως δεν έχει βρει α-
κόμα τον τέλειο άντρα, παρότι πιστεύει στην 
απόλυτη αγάπη. Η Μαρία, από την άλλη, θα 
ήθελε η Αθήνα να έχει δάση, καθαρό αέρα και 
καταγάλανα νερά για να μην αναγκαστεί να 
μετακομίσει στη Σαλαμίνα.

Ο Χάρης Φλέουρας είναι «ο Άρης, ο Παναγιώτης, ο Γιώργος, ο Δημήτρης, ο Χάρης και ο Πάρης» 
και όταν δεν είναι κλεισμένος στο Δαφνί θεωρεί τον εαυτό του το απόλυτο αρσενικό, απατημένο, 
εραστή, υπομονετικό, ιδανικό σύντροφο… Αυτά συμβαίνουν όταν είναι Rejected… αλλιώς είναι 
απλά ένα πάρτι άνιμαλ. Συχνάζει Κολωνάκι (πίνοντας cocktail), Σκουφά (πίνοντας cocktail), Καρύ-
τση (πίνοντας cocktail) ή Γκάζι (πίνοντας cocktail). Επίσης λατρεύει να χαζεύει το κτίριο της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης, καθώς περιμένει το Ε.Κ.Α.Β. να τον γυρίσει σπίτι του.

ΕΦΑΓΑ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Η Ευγενία Δελιαλή είναι η τέταρτη κατά σει-
ρά «Έφη» του Rejected (η πρώτη άντεξε 4 μή-
νες πρόβα, η δεύτερη μια βδομάδα πρόβα και 
3 μήνες παράσταση και η τρίτη άντεξε μόλις 
μια ακρόαση, μια πρόβα και μια φωτογράφι-
ση). Η Έφη νιώθει «κλειδωμένη» στη σχέση 
της και ερωτικά Rejected από το σύντροφό 
της (στην υπόθεση φυσικά μπαίνει και τρίτος). 
Η Ευγενία, πάλι, ή βρίσκεται συνέχεια σε πρό-
βες ή στα Εξάρχεια ή παντού με το ποδήλατό 
της. Φοράει μοναδικά, ευφάνταστα, χειροποί-
ητα κοσμήματα, όλα φτιαγμένα από την ίδια 
στο εργαστήριό της στη Διδότου.

H Tία Μενούτη είναι η “melodiva”. Η Αθήνα 

τής φαίνεται γεμάτη «άστεγους» από αγά-

πη και φροντίδα, γι’ αυτό έχει πάντα μαζί της 

πρόχειρο το μικρόφωνο και τη ζεστή της 

φωνή και καρδιά. «Η αληθινή κατοικία μας 

υπάρχει όσο διαρκεί το τραγούδι», που λέει 

κι ο Λειβαδίτης. Θέλει να δημιουργηθεί στην 

Αθήνα μια όπερα που θα φέρει το όνομα της 

Μαρίας Κάλλας, όπου όλες οι μελοντίβες του 

κόσμου θα τραγουδούν για τις σπασμένες 

καρδιές. Η Τία είναι δεν είναι rejected, ζει (σ)το 

προσωπικό της Youkali σε κάθε σπίτι και γω-

νιά και πλατεία και στέκι αυτής της πόλης.32 A.V. 17 - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011
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Σε ποιο 
χιονοδρομικό 
να πάω;
● Για την καλύτερη 

ποιότητα χιονιού:

Βασιλίτσα, Καϊμακτσα-
λάν, Φαλακρό
● Ειδικές πίστες 

snowboard:

Βασιλίτσα, Καλάβρυτα, 
Παρνασσός, Καϊμα-
κτσαλάν, Μαίναλο
● Για να τις πιο ζόρικες 

(μαύρες) πίστες της 

Ελλάδας:

Στύγα 1 (Καλάβρυτα), 
Φίλιππος (3-5 Πηγά-
δια), Δίας (Βίγλα), 
Σαχάρα (Παρνασσός)
● Πρόταση για έμπει-

ρους snowboarders 

(κόκκινες, μαύρες):

3-5 Πηγάδια, Φαλα-
κρό, Βίγλα, Βασιλίτσα
● Πρόταση για μέτριους 

snowboarders (μπλε, 

μπλε-κόκκινες):

Σέλι, Καϊμακτσαλάν, 
Καλάβρυτα, Καρπενή-
σι, Παρνασσός 
● Πρόταση για 

αρχάριους (πράσινες, 

πράσινο-μπλε):

Σέλι, Ελατοχώρι, 
Πήλιο, Μέτσοβο
● Για νυχτερινά 

κατεβάσματα:

Βασιλίτσα, Καλάβρυτα, 
Φαλακρό, Παρνασσός, 
Πήλιο, Βίγλα 
● Για παιδιά:

Παρνασσός, Φαλακρό, 
Καλάβρυτα, Σέλι, 
Πήλιο, Περτούλι 
● Για την ωραιότερη 

φύση:

Βασιλίτσα, Βίγλα, Βίτσι
● Για φθηνές τιμές:

Από Θεσσαλία και 
πάνω

Ξέρεις ότι…
● Τα Καλάβρυτα 
από φέτος διαθέ-
τουν καινούργιο 
snowboard park.
● Τη μακρύτερη 
σεζόν έχουν πρώτα 
το Καϊμακτσαλάν και 
μετά η Βασιλίτσα.
● Μετά τον Παρνασσό, 
το δεύτερο μεγαλύτε-
ρο χιονοδρομικό της 
Ελλάδας με τους πιο 
καινούργιους 
αναβατήρες είναι το 

Φαλακρό.
● Η Βασι-

λίτσα είναι 
παραδοσι-

ακά η αγα-
πημένη των 

snowboarders, με 
την πρώτη half pipe 
στην Ελλάδα.

Πριν κατεβείς 
τις πλαγιές…
● Φρόντισε να είσαι σε 
καλή φυσική κατάστα-

ση. Πριν ξεκινήσεις το 
snowboard, κάνε λίγο 
ζέσταμα με ασκήσεις 
stretching.
● Απόφυγε αλκοόλ, 
κάπνισμα και βαριά 
γεύματα. Να πίνεις 
πολύ νερό και χυμούς. 
Για γρήγορη ενέργεια, 
προτίμησε τροφές 
πλούσιες σε υδατάν-
θρακες. 
● Ντύσου με πολλα-
πλές στρώσεις ρούχων. 

Με αυτόν τον τρόπο 
παγιδεύεται ο αέρας 
και διατηρείται η 
θερμότητα του 
σώματος.
● Να έχεις πάντα 
καλυμμένο το κεφάλι 
σου. Από το κεφάλι 
μπορεί να χαθεί έως 
και το 60% της 
θερμότητάς σου.
● Διάλεξε εσώρουχα 
από πολυπροπυλένιο: 
σε κρατούν ζεστό, 
απορροφούν τον 
ιδρώτα και στεγνώ-
νουν γρήγορα. 
● Να χρησιμοποιείς 
αντηλιακό με υψηλό 
δείκτη προστασίας, 
ακόμα και στη 
συννεφιά. 
● Να φοράς πάντα 
γυαλιά ηλίου. Εκτός 
του ότι προστατεύ-
ουν τα μάτια από την 
ηλιακή ακτινοβολία, 
προσφέρουν καλύτερη 
ορατότητα στο χιόνι 
και στην ομίχλη.
● Αν ξεκινάς με 
«άγριες διαθέσεις», 
βάλε κράνος. A   

Σανίδες στον αέρα 

Είναι από τα πιο δημοφιλή extreme sports του χειμώνα. Φαντάσου κάτι μεταξύ skateboarding και surfing, με αρένα τις χιονισμένες 
πλαγιές. Φυσικά και μοιάζει με το σκι, κι αν είσαι σκιέρ ξεκινάς με πλεονέκτημα. Όμως η τεχνική του διαφέρει αρκετά. 
Ευκαιρία να ζήσεις στα χιόνια μια καινούργια, συναρπαστική περιπέτεια με μπόλικη αδρεναλίνη. 

Snowboard
Της ΣτΕλλιναΣ Καρρα

Παρνασσός, Φαλακρό, 

Βασιλίτσα, Βίγλα, Βίτσι

το Καϊμακτσαλάν και 

Φαλακρό.
● Η Βασι-

λίτσα είναι 
παραδοσι-

ακά η αγα-
πημένη των 

snowboarders, με 
την πρώτη half pipe 

Σε ποιο 
χιονοδρομικό 
να πάω;

Σέλι, Ελατοχώρι, 
Πήλιο, Μέτσοβο
● Για νυχτερινά 

Σανίδες στον αέρα 

Με αυτόν τον τρόπο 
παγιδεύεται ο αέρας 
και διατηρείται η 

Όλα τα χιονοδρομικά

 Παρνασσός, 22340 22700,  

www.parnassos-ski.gr

 Φαλακρό, 25220 41811,  www.falakro.gr

 Καλάβρυτα, 26920 24451-2,  

www.kalavrita.gr

 Βασιλίτσα, 24860 84850,  

www.vasilitsa.com

 Σέλι, 23310 49226, www.seli-ski.gr

 3-5 Πηγάδια, 23320 44981,  

www.3-5pigadia.gr

 Καϊμακτσαλάν, 23810 32000,  

www.kaimaktsalan.gr

 Καρπενήσι, 22370 21112,  

www.cybex.gr/karpenissi

 Ελατοχώρι, 23510 72200,   

www.elatohori-ski.gr

 Βίγλα Πισοδερίου, 23850 44144, 

www.vigla-ski.gr

 Πήλιο (Αγριόλευκες) 24280 74048, 

www.skipilio.gr

 Γεροντόβραχος, 22670 31552,

 Περτούλι, 24340 91385 

 Χρυσό Ελάφι (δίπλα στο Σέλι), 

23310 49220 

 Μαίναλο, 24280 73719 

 Μέτσοβο, 26560 41333

 Βίτσι, 24670 24884

 Λαϊλιάς, 23210 58784

Χρήσιμα sites
αναλυτικές πληροφορίες για κάθε χιονοδρο-
μικό, χάρτες, μαθήματα, ενοικιάσεις εξοπλι-
σμού, ξενοδοχεία, προσφορές, καιρός:
 www.snowboard.gr
 www.snowreport.gr
www.web-greece.gr/wintertourism/ski_
centre_greece.htm
www.xionodromika.gr/ski_center.php?id=25
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Ε
πτά χρόνια τώρα, όση 
ζωή έχει αυτή η στήλη 
με εδώδιμα αποικιακά 
νέα από τη Θεσσαλονί-
κη, υπάρχουν δύο τύποι 

τολμώ να πω, καλοί μου φίλοι, που με 
κατευθύνουν. Ψάχνουν ο καθένας από 
τη μεριά του ιστορίες και tips από την 
πόλη, μαρκάρουν διευθύνσεις, πρόσω-
πα και καταστάσεις. Και κάθε φορά που 
στρώνομαι να γράψω και να στείλω α-
νταπόκριση από τον Βορρά, φιλτράρω τα 
κίτρινα post-it με τις πληροφορίες που 
μου αφήνουν, κι έτσι έχω τη μίνιμουμ σι-
γουριά πως όσα γράφω είναι καρατσεκα-
ρισμένα. Γιατί ο καθένας από την πλευρά 
του ξέρει και μια Θεσσαλονίκη αλλιώτι-
κη. Γι’ αυτό, άλλωστε, τους θέλεις τους 
φίλους. Για να σε διορθώνουν, να σου υ-
ποδεικνύουν, να ανταλλάσσετε εικόνες 
κι εμπειρίες. Αποφάσισα σήμερα να σας 
τους γνωρίσω αυτούς τους τύπους.
Ξεκινάω με τον Στέφανο, που όλη τη 
βδομάδα με εμμονοληπτικό τρόπο πα-
ρατηρεί τις αφίσες στους τοίχους. Χάρη 
σε αυτόν έμαθα πως μπορώ να γίνω α-
στέρι του stencil αν όλο τον Φεβρουά-
ριο ανηφορίζω στο Κουλέ Καφέ, όπου 
βρίσκεται το Στέκι της Άνω Πόλης, και 
εξπέρ σε αυτού του είδους την αστική 
τοιχογραφία θα με μυήσουν σε όλα τα 
κόλπα. Το έχει αυτό το χούι ο φίλος μου 

ο Στεφάν, να μπλέκει με όλα τα ωραία 
περίεργα που κυκλοφορούν στην πιά-
τσα. Από τον ίδιο έμαθα και τους This Is 
Nowhere, που έγραψαν καταπληκτική 
μουσική για το θεατρικό έργο “Frozen” 
της Μπραϊόνι Λέιβερι που ανεβάζει η 
θεατρική ομάδα Poliprizo στο θέατρο 
Ταξίδι Ονείρου (Στ. Τάττη 3). Όπως ε-
πίσης και για μια νέα ιδρωμένη γκαρα-
ζόμπαντα, τους Basements, που όπου 
παίζουν το σπάνε το κοντέρ. 
Όταν τον ρώτησα χθες «πού τα μαθαί-
νεις όλα αυτά, ρε αγόρι;» απάντησε πως 
είναι εύκολο, αρκεί να συχνάζεις στο 
“Handover”, το κατάστημα με τα second 
hand ρούχα που άνοιξε στην Ισαύρων ο 
πρώην ντράμερ των Dread Astaire Κο-
σμάς Μαυρίδης. «Όπως παλιά οι Pistols 
και όλο το πανκ σινάφι του Λονδίνου σύχνα-
ζαν στο ρουχάδικο της Βίβιαν Γουέστγουντ 
και του ΜακΛάρεν, το ίδιο συμβαίνει και με 
το “Handover”. Εδώ αράζει, ντύνεται και α-
νταλλάσσει ήχους και κουβέντες όλη η σκη-
νή του Βορρά».
Στα post-it του φίλου Στέφανου για αυτή 
την εβδομάδα υπάρχει η υπόδειξη του να 
μην ξεχάσω και τις προσφορές σε γλυκά 
στις οποίες προβαίνει ένεκα κρίσης το 
ζαχαροπλαστείο του «Χατζή» της Κα-
μάρας. «Κάθε Δευτέρα όλα τα σερμπέτικα 
σιροπιαστά Ανατολής, καϊμάκια, κανταΐφια, 
σαραγλιά και τουλούμπες βγαίνουν στη λοτα-

ρία με 1,80 ευρώ το κομμάτι». 
Εκτός όμως από τον Στέφανο, ευκαιρία 
να γνωρίσετε και τον άλλο φίλο μου, τον 
Τσιτσόπουλο. Καλό παιδί κι αυτός, αλλά 
λίγο πιο θεσμικός, «η πόλη», λέει, «δεν 
απαρτίζεται μόνο από γκαραζόμπαντες και 
κάθε είδους εναλλακτικά σχήματα, αλλά και 
από άλλη ανθρώπινη βιοποικιλότητα. Όπως 
οι εργαζόμενοι σε “Μακεδονία” και “Αγγελι-
οφόρο”, που ξέθαψαν το τσεκούρι του πολέ-
μου-απεργίας απέναντι στους εκδότες τους, 
που τους πρότειναν δουλειά εκ περιτροπής. 
Ο βόρειος Τύπος καταρρέει, γι’ αυτά να γρά-
ψεις. Και για τον Μπου-
τάρη, που δεν ξέρει από 
πού να το πιάσει και από 
πού να το στρώσει. Σκου-
πίδια, υπερχρεωμένα και 
σπάταλα δημοτικά μέσα 
ενημέρωσης, γραφειο-
κρατία και τρύπες στον 
προϋπολογισμό του».
Σε αντίθεση με τον Στέφανο, που τα βρά-
δια αράζει στην μπάρα του «Διατηρητέο» 
και ακούει ευλαβικά το φίλο του τον Ιά-
κωβο να κοπανάει Belle and Sebastian, ο 
Τσιτσόπουλος αράζει στα τραπεζάκια έξω 
του “De facto” και συναναστρέφεται με 
εικαστικούς, όπως ο εξαίρετος κύριος Ξό-
νογλου. Προχθές πετάχτηκε στην γκαλε-
ρί Kalos & Klio για να δει από κοντά και 
στο τσαφ τις φωτογραφίες “On the Way to 

the Masterpiece” του  Άρι Γεωργίου. 
Τις Πέμπτες, όμως, όταν ο Τσιτσόπουλος 
συντονίζει τις συζητήσεις στο Μουσείο 
Φωτογραφίας, όπου παρέα με το διευ-
θυντή του Βαγγέλη Ιωακειμίδη και ε-
νώπιον δεκάδων θεατών ξεφυλλίζουν 
και παρουσιάζουν Έλληνες φωτογρά-
φους της τελευταίας Photobiennale, ο 
Στέφανος είναι εκεί. Το ίδιο, βέβαια, κά-
νει και ο Τσιτσόπουλος, όταν ο Στέφανος 
τον καλεί στη «Βάρδια» τα Παρασκευο-
σάββατα, που ο Διογένης Δασκάλου και 
οι Monie & Monie Conniente παρουσι-
άζουν το “Happyland”. Μια ξεκαρδιστι-
κή παράσταση-γλέντι μετά τσιτάτων και 
μουσικής, όπου ο μεν Τσιτσόπουλος πα-
ραληρεί όταν η μπάντα πιάνει να παίζει 
την «Ωδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη» του 
Σαββόπουλου, ο δε Στέφανος ξεραίνεται 
από τα γέλια όταν ο Διογένης πιάνει να 
μιλάει στους παριστάμενους με σερραϊ-
κή ντοπιολαλιά.

Δ ιάβασα κάπου πως ο Τζέιμς Ελ-
ρόι έχει ένα ολόκληρο επιτελείο 
από βοηθούς, που ξεψαχνίζουν 

αρχεία και βιβλιοθήκες, προκειμένου να 
βρουν συμβάντα-πρώτη ύλη που θα γί-
νουν ιστορίες για το Λος Άντζελες. Δεν 
έχω την πολυτέλεια να πληρώνω τέτοιο 
επιτελείο όπως ο Ελρόι, ευτυχώς όμως 
που έχω για φίλους τον Στέφανο και τον 
Τσιτσόπουλο. Τόσο διαφορετικοί μετα-
ξύ τους, που, όμως, όταν έρθει η ώρα να 
γράψω για τη VOICE παύουν να κοκο-
ρομαχούν και να αμφισβητούν ο ένας 
τον άλλον και απλόχερα μου δανείζουν 
τις εμπειρίες τους και τη ματιά τους για 
τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι και πώς θα 
έγραφα, αν δεν ήταν αυτοί οι φιλάρες να 
με τσιγκλίζουν και να με σέρνουν από 
δω κι από κει. 
«Τι θα κάνουμε, αφού στείλεις την ανταπό-
κριση;» με ρώτησαν τις προάλλες. «Θα 
σας πάω στον Φοίβο Δεληβοριά» τους είπα 
και τους κατέβασα στην Αθήνα, Σάββατο 
βράδυ στο «Μετρό». «Στο Κολωνάκι είναι 
ένας σκύλος, ο Βαγγέλης/ έξω απ’ το Everest 

ή στη Λουκιανού/ το μάτι 
του σ’ ακολουθεί θέλεις 
δε θέλεις/ καθώς βυθί-
ζεσαι στο βίο που λες πως 
θέλεις/ για να ξεφύγεις 
από το βίο, από το βίο 
του διπλανού». Ο Στέ-
φανος ενθουσιάστηκε 
με το πόσο jazzy και 

ηλεκτρονικά ο Φοίβος διασκεύασε τον 
Δεληβοριά. Κι ο Τσιτσόπουλος, λίγο πιο 
γάτα, μου είπε «σε κατάλαβα, φίλε. Ο Φοί-
βος έχει το σκύλο τον Βαγγέλη, ενώ εσύ έχεις 
εμάς, που σε κοιτάμε και κάθε βδομάδα σου τη 
λέμε. Εμείς είμαστε η συνείδησή σου και χάρη 
σε μας δεν βυθίζεσαι στους βίους των διπλα-
νών». Τέτοια ψαγμένα μου λένε και τους 
κρατάω για φίλους επτά χρόνια τώρα. A

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου 

2310Soul

Όταν έρχονται οι φίλοι μου

Δεν ξέρω τι και πώς 
θα έγραφα, αν δεν 

ήταν αυτοί... 
τέτοια ψαγμένα 

μου λένε και τους 
κρατάω για φίλους 

επτά χρόνια τώρα

“On the Way tO the Masterpiece”,  Άρις Γεωργίου, Kalos & Klio showroom.
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FLASH FORWARD
Tην εποχή της κρίσης 

και της κατάθλιψης μια 

«Πλημμυρίς Αισθημάτων 
Ωραίων» μπορεί να δώ-

σει μια ανάσα. Ο Διονύ-

σης Σαββόπουλος ξεκι-

νά στο ιστορικό θέατρο 

Ακροπόλ, που ανακαινί-

στηκε και έγινε καινούρ-

γιο, ένα πολύχρωμο θέα-

τρο  τραγουδιών και ονεί-

ρων. «Για να γίνει ο χρόνος 
καινούργιος». Ξέρει τόσο 

καλά να λέει ιστορίες, άλ-

λωστε. Ένας ιδανικός α-

φηγητής με μουσικότητα 

και φαντασία. Διηγήσεις 

για μικρούς και μεγάλους, εμπνευ-

σμένες από τη Θεογονία του Ησί-

οδου. Με τη σύμπραξη μουσικών, 

τραγουδιστών, χορευτών,  ξυλο-

πόδαρων. Από 19 Φεβρουαρίου, 

κάθε Σάββατο και Κυριακή καλεί 

όσους δεν έχουν αποτινάξει από 

πάνω τους την καθαρότητα μιας 

αιώνιας παιδικότητας «να πάψουν 
να είναι απλοί θεατές και να μπουν 
στην ιστορία ώστε να την κάνουν 

καινούργια». Θα ξετυλίξει την ιστο-

ρία για την αρχή του Κόσμου, μαζί 

με μουσικούς σαν τον  Σταύρο Λά-

ντσια και τον Γιώτη Κιουρτσόγλου 

από τους Human Touch, αλλά και 

τον Ευριπίδη Ζεμενίδη. Μαζί του 

η  χορευτική ομάδα της Σοφίας 

Σπυράτου μπροστά από τις ζωγρα-

φικές δημιουργίες της Φωτεινής 

Στεφανίδη, που θα προβάλλονται 

σε γιγαντοοθόνη. 

AKΡΟΠΟΛ - FLASHBACK
Το θέατρο Ακροπόλ, που ξεκινά α-

νακαινισμένο με ιδανικό ποδαρικό 

από τον Σαββόπουλο, έχει μια μα-

κριά ιστορία από το 1934, όταν ήταν 

ακόμη αποθήκες κάρβουνου και κά-

θε καλοκαίρι φιλοξενούσε θεάμα-

τα βαριετέ από ιταλικούς θιάσους 

που περιφέρονταν στην Ευρώπη. 

To 1941 έγινε καλοκαιρινό θέατρο, 

με την είσοδό του από την αριστε-

ρή στοά της πολυκατοικίας επί της 

Ιπποκράτους 9-11, και το 1957 πήρε 

τη σημερινή του μορφή με τις εισό-

δους από τις δύο στοές και εσωτε-

ρικά τα θεωρεία και τον εξώστη. A  

- ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

για μικρούς και μεγάλους, εμπνευ

σμένες από τη Θεογονία του Ησί

οδου. Με τη σύμπραξη μουσικών, 

τραγουδιστών, χορευτών,  ξυλο

πόδαρων. Από 19 Φεβρουαρίου, 

κάθε Σάββατο και Κυριακή καλεί 

όσους δεν έχουν αποτινάξει από 

πάνω τους την καθαρότητα μιας 

αιώνιας παιδικότητας 

να είναι απλοί θεατές και να μπουν 
στην ιστορία ώστε να την κάνουν 

Tην εποχή της κρίσης 

και της κατάθλιψης μια 

«Πλημμυρίς Αισθημάτων 
Ωραίων»
σει μια ανάσα. Ο 

σης

νά στο ιστορικό θέατρο 

Ακροπόλ, που ανακαινί

στηκε και έγινε καινούρ

γιο, ένα πολύχρωμο θέα

τρο  τραγουδιών και ονεί

ρων.

καινούργιος»
καλά να λέει ιστορίες, άλ

λωστε. Ένας ιδανικός α

φηγητής με μουσικότητα 

και φαντασία. Διηγήσεις 

για μικρούς και μεγάλους, εμπνευγια μικρούς και μεγάλους, εμπνευ

Info
ΑΚΡΟΠΟΛ, Ιπποκρά-

τους 9-11, 210 3643.700. 

Σάββατο 18.30, Κυριακή 11.30-

18.30. Είσοδος από € 12 φοιτ. ως 

€ 40. Προπώληση: 210 3643.700, 

acropoltheater.gr και στα ταμεία 

του θεάτρου. Από 19/2.

FLASH FORWARD
Tην εποχή της κρίσης 

καινούργια». Θα ξετυλίξει την ιστο

ρία για την αρχή του Κόσμου, μαζί 
FLASH FORWARD
Tην εποχή της κρίσης 

FLASH FORWARD καινούργια». Θα ξετυλίξει την ιστο-FLASH FORWARD

Διονύσης Σαββόπουλος
Ιστορίες ωραίων αισθημάτων στο Ακροπόλ

ΠλανήτηςΑθήνα
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Τέχνη / Μουσική / Θέατρο / Γεύση / Εκδηλώσεις / Σινεμά

Το «Χθες το βράδυ» ανοίγει σήμερα 

Μια νύχτα 
με την Κίρα 
Είσαι ο Σαμ Γουόρθινγκτον του Avatar και εί-
σαι παντρεμένος με την Κίρα Νάιτλι. Αλλά για 
τις ανάγκες ενός επαγγελματικού ταξιδιού θα 
πρέπει να περάσεις ένα βράδυ μακριά της, πα-
ρέα με την Εύα Μέντες. Η οποία, φυσικά, δεν 
σε αφήνει καθόλου αδιάφορο – το αντίθετο. 
Είσαι η Κίρα Νάιτλι, ο σύζυγός σου λείπει σε 
ταξίδι για δουλειές και πώς τα φέρνει η ρημά-
δα η τύχη, πέφτεις εκείνο το βράδυ πάνω στον 
πρώην σου. Τον γοητευτικό Γκιγιόμ Κανέ. Ο 
οποίος ποτέ δεν σε άφησε αδιάφορη.
Ένα βράδυ κι ένα περίεργο τετράγωνο με τις 
δύο πλευρές του σε πειρασμό. Ποιο θα είναι το 
σχήμα του την επόμενη μέρα; Η σεναριογρά-
φος του The Jacket Μάσι Ταντζεντίν κάνει ντε-
μπούτο πίσω από την κάμερα, παίρνοντας τη 
σκυτάλη της πίστης από εκεί περίπου που την 
άφησε το Closer. Κίρα, εμείς είμαστε μαζί σου 
(όταν δαγκώνεις έτσι τα χείλη σου)….
Το «Χθες το βράδυ» ανοίγει σήμερα 17/2 στις α-
θηναϊκές αίθουσες (ODEON)

- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ

17 - 23 ΦΕΒΡΟΥAΡΙΟΥ 2011 - ΤΕΥΧΟΣ 334 - 168 ΩΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ - www.athensvoice.gr
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ΑΝ ΑΡΓΗΣΩ, ΚΟΙΜΗΣΟΥ…
Ένα μιούζικαλ δωματίου με θέμα τον έρωτα και 
φρέσκα πρόσωπα στις ερμηνείες είναι ό,τι πρέπει 
για μια χαλαρή θεατρική βραδιά. Η μουσική είναι 
του νέου συνθέτη Θέμη Καραμουρατίδη, κείμε-
νο  Άκης Δήμου, σκηνοθεσία Μίνως Θεοχάρης και 
Κωνσταντίνος Ασπιώτης, οι οποίοι παίζουν μαζί 
με την Αλεξάνδρα Αϊδίνη κ.ά. 104 Κέντρο Λόγου 
και Τέχνης, Θεμιστοκλέους 104, 210 3826.185

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΨΙΝΗΣ
Στον πρώτο τους εικαστικό διάλογο σε δύο γκαλερί στην Μπολόνια το 1994 σχολίαζαν την κρίση των καλλιτεχνικών κινημά-
των εκείνη τη δεκαετία. Στη μια αίθουσα ένας μεταλλικός τοίχος έτεμνε διαγώνια το χώρο διακόπτοντας μια σειρά ηλεκτρικά 
αυτοκινητάκια που έπεφταν ασταμάτητα στον τοίχο, ενώ στο κέντρο της άλλης γκαλερί ένα τραπέζι αμερικάνικου μπιλιάρδου 
είχε μέσα στο ξύλινο τρίγωνο κομμάτια κάρβουνου. Τώρα οι δύο εικαστικοί  κλείνουν  νέο ραντεβού για  διάλογο στην Cheap 
Art με δίπτυχο «μεταλλικός τοίχος με τρύπες και καναπές που αιωρείται» και θέμα προς συζήτηση τη σύγχρονη βία και την 
απώλεια της ιστορικής και πολιτιστικής μας ταυτότητας. 17/2 - 17/3, Θεμιστοκλέους & Α. Μεταξά 25, 210 3817.517

επιλογές Της ΔήΜήτρΑς τριΑντΑφύλλού
www.

athensvoice.gr
Τι παίζει στην Αθήνα 

αυτή την εβδομάδα; “210 Guide”, 

ένας πλήρης οδηγός με γκαλερί, 

θέατρα, σινεμά, εστιατόρια, 

bars και clubs. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΡ. CALIGARI
Στις 20/2, στο Μέγαρο Μουσικής, το αριστούργη-
μα του εξπρεσιονισμού και του βωβού κινηματο-
γράφου θα προβληθεί με τη συνοδεία ζωντανής 
μουσικής από το Weimar Ensemble (σύνολο από 
το Δημοτικό Ωδείο Βόλου). Στο πιάνο ο συνθέτης 
του έργου Ανδρέας Μιμαίος και στη μουσική δι-
εύθυνση ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος. Βασ. Σο-
φίας & Κόκκαλη, 210 7282.000, € 5, € 12, € 20 

OPER(O) 
Τα μεσάνυχτα της Παρασκευής το καλό ραντεβού 
είναι στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εθνικού Θε-
άτρου για τη νέα παραγωγή των Oper(o). Οι ήρω-
ες των αισωπικών μύθων θα συναντήσουν χαρα-
κτήρες της όπερας υπό τις μελωδίες των Berlioz, 
Bernsteiν κ.ά. Εικαστική επιμέλεια: Μ. Χάρος. Τρα-
γουδούν: Ε. Γιαννακοπούλου, Β. Ζαχαροπούλου, 
Δ. Πακσόγλου. 18/2, 24.00, € 5, 210 5288.100

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ TAF
Πού εκθέτουν οι νέοι καλλιτέχνες όταν φεύγουν 
από την ΑΣΚΤ; Ιδού η ερώτηση. Το TAF τούς ανοί-
γει την πόρτα συστήνοντάς μας τα εργαστήρια – 
όπου αυτή τη στιγμή χαράσσονται οι νέες κατευ-
θύνσεις. Αρχή με μια έκθεση αποφοίτων της ΑΣΚΤ 
την τελευταία τριετία. Συμμετέχουν: Woozy, Π. 
Πραβήτας κ.ά. Επιμέλεια: Ε. λεδάκη, Γ.νόττι, Ε. 
τσοκάντα. 17/2 - 1/3, Νορμανού 5, 210 3238.757

Γιάννης Κοψίνης

Woozy
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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

Voicechoice
Tου MIXAλH ΠITENH

1  Μία έκλειψη και μερικά 
αγάλματα από το πουθενά
Ιούλιος 2010, ολική έκλειψη η-

λίου στη Νήσο του Πάσχα. Συναρπα-
στικά δεδομένα για ένα φωτογραφικό 
ταξίδι στο πιο απομακρυσμένο νησί 
του πλανήτη. Οι φωτογραφίες του 
Λουκά Χαψή αποτυπώνουν τα μεγα-
λιθικά αγάλματα Moai, αλλά και έναν 
ουρανό με αστερισμούς και γαλαξίες 
σε ένα απόκοσμο και ονειρικό περι-
βάλλον. Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφ. Συγ-
γρού 387, έως 27/2

2  Αιτία Θανάτου: 
Ευθανασία
Μια από τις επιχειρήσεις- 

σκούπα των ναζί ήταν να μεταφέρουν 
χιλιάδες ψυχικά ασθενείς από άσυλα 
και ψυχιατρεία σε θαλάμους αερίων 
για τα περαιτέρω. Μια ανατριχιαστικά 
«αποτελεσματική» μέθοδος για να ξε-
μπερδεύουν με τους «άχρηστους» δια-
ταραγμένους. Μόνο που κάποιοι διατα-
ραγμένοι ζωγράφιζαν εντυπωσιακά. Η 
συλλογή Prinzhorn περιγράφει τη μο-
ναδική αυτή εικαστική και ψυχαναλυ-
τική περιπέτεια του 20ού αιώνα. Μου-
σείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, έως 13/3

3  Οι μνήμες του σώματος, 
οι μνήμες της Χιροσίμα
Butoh, ένας χορός που προ-

έρχεται από τον τρόμο της ατομικής 
βόμβας, από τη συνάντηση του πα-
ραδοσιακού ιαπωνικού θεάτρου με 
το σύγχρονο χοροθέατρο. Η Sumako 
Koseki ενώνει τον εσωτερικό με τον 
εξωτερικό κόσμο και δημιουργεί ει-
κόνες οπτικού και υπαρξιακού σοκ. 
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 
206, 17/2, 21.00

4  Μια γοητευτική ηθοποι-
ός σε μια ταινία του 1975
Ο Αντονιόνι μετατρέπει ένα 

φαινομενικά αστυνομικό θρίλερ σε 
ένα δοκίμιο για την ύπαρξη, τις σχέ-
σεις, τον κινηματογράφο. Σ’ αυτό το 
σινεφίλ αριστούργημα του ’70 κυρι-
αρχεί η μυστηριακή σεξουαλικότητα 
μιας παράξενα όμορφης εικοσάρας. Η 
Μαρία Σνάιντερ, μετά το καταστροφι-
κό (γι’ αυτήν) «Τελευταίο Ταγκό στο 
Παρίσι», επέστρεψε θριαμβευτικά. 
Και μετά ψιλοεξαφανίστηκε και την 
ξεχάσαμε. Μέχρι πριν λίγες μέρες, που 
έστω και μετά το θάνατό της ο Μπερτο-
λούτσι της ζήτησε συγνώμη για εκεί-
νο το οδυνηρό ταγκό. Και ξαναείδαμε 

το «Επάγγελμα ρεπόρτερ».
➜ pitenis@ath.forthnet.gr

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
Ένας αισθητικός «Ελαιώνας» στο κέντρο της Α-
θήνας. Στις μικρές χειροποίητες ελιές του Άγγε-
λου Παναγιωτίδη «η γλυπτική φόρμα συνυπάρχει 
αρμονικά με το ζωγραφικό εφέ και τη θεατρική 
- ψευδαισθητική ανάπλαση του χώρου», όπως 
λέει για τα έργα ο Ιστορικός Τέχνης Μάνος ςτεφα-
νίδης. 22/2 - 12/3, Εικαστικός Κύκλος, Καρνεάδου 
20, 210 7291.642  

MAURICE BEJART
Μια από τις πιο «συναισθηματικές» χορογραφίες 
του Μπεζάρ, με κοστούμια από τον Βερσάτσε και 
μουσική των Κουίν και του Μότσαρτ, σταθμεύει 
στο Badminton. Ο Μπεζάρ εμπνεύστηκε το “Ballet 
for life” από τους Φρέντι Μέρκιουρι και Τζορτζ 
Ντον (πρώην χορευτή στα μπαλέτα Μπεζάρ) οι ο-
ποίοι πέθαναν από Aids. 25-28/2, € 20 (φοιτ). - € 70, 
www.ticketnet.gr & 210 8840.600 και στα Public.

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΙΣΑΣ & ΒΙΝΤΕΟ
«Ασφάλεια στο δρόμο, ασφάλεια στη ζωή». Πώς τη φαντάζεσαι; Το 

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καλεί νέους 18-35 
ετών να δημιουργήσουν μία αφίσα ή ένα video με θέμα την οδική ασφά-
λεια στην Ελλάδα. Στείλε την πρότασή σου για την αφίσα από 15/2 έως 
15/4 και για το βίντεο από 24/4 έως 29/4. Πληροφορίες στο www.yme.gr.

xxxxxxxxxxxxxxxxΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΩΡΑ; 
Αυτή είναι η ερώτηση «λούπα» του 2011. Με τη σειρά 
της η ομάδα So7 (Δ. Κουρούμπαλης, Φ. Κορρού) η ο-
ποία έγραψε το έργο με ήρωες τέσσερις ανθρώπους 
που θέλουν να φύγουν από τη χώρα – θέτει και άλλες 
όπως «Πού έχουμε πέσει ρε συ;», απάντηση: «Πολύ 
χαμηλά, ρε συ, τόσο που δεν φαίνεται το πάνω». τα 
παιδιά λένε ότι το παλιό αστικό σπίτι στη Χαβρίου 7 
όπου θα ανέβει η παράταση έχει πολλές ομοιότητες με 
την Ελλάδα τού σήμερα. το κείμενο είναι του Δημήτρη 
Κουρούμπαλη και μαζί του παίζουν: Υβόννη Τζάθα, 
Μιχάλης Κουμαριανός, Δημήτρης Πασσάς. Από 19/2, 
210 2514.927, 697 3809595
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TasTePOLICe
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Κρασί
Επιστροφή στο χύμα

Α ν και πίνω κρασί δεν ξέρω πολλά, το 
αγαπάω όμως το καλό και τώρα τελευ-
ταία όσο να ’ναι δυσκολεύομαι να πλη-

ρώσω τα 15 ή και παραπάνω ευρώ ενός μεσαία 
καλού εμφιαλωμένου για να μαζέψω τους φίλους 
στο σπίτι. Γυρνάω λοιπόν την Αθήνα και μαθαί-
νω κάβες που πουλούν καλό χύμα, όλοι τους μου 
δηλώνουν πως τελευταία έχει αυξηθεί η πελα-
τεία. Μαθαίνω ακόμη μερικά απλά μυστικά, πως 
δηλαδή καλό είναι να αγοράζω κρασί σε μικρές 
ποσότητες για να μη χαλάει και πως η φύλαξή του 
σε ασκούς είναι η πιο καλή. Τέλος μαθαίνω τον 
πολύ απλό κανόνα για να βρω αυτό που μ’ αρέσει: 
μάτι-μύτη-στόμα. Λένε δηλαδή όλοι οι γνωρίζο-
ντες πως στο κρασί πρώτα παίζει ρόλο το μάτι (αν 
το χρώμα είναι καλό, αν το κρασί είναι διαυγές ή 
θολό), δεύτερη έρχεται η μύτη, αν δηλαδή μυρίζει 
ωραία και τέλος το στόμα είναι αυτό που θα σου 
πει αν το κρασί σού ταιριάζει σαν γεύση.

Το Οινότυπο (Χαρ. Τρικούπη 98, 210 3616.274) 
έχει φανατικούς πελάτες απ’ όλη την Αθήνα. 
Διαθέτει πάνω από 2.000 ετικέτες ξένες και ελ-
ληνικές, αλλά έχει και πολύ καλά χύμα κρασιά 
που οι ίδιοι πολλές φορές παλιώνουν σε δρύινα 
γαλλικά βαρέλια, ενώ οι δεξαμενές τους είναι 
συνδεδεμένες με φιάλες αζώτου ώστε να μην 
οξειδωθούν. Εδώ, λοιπόν, βρήκα ωραιότατο 
Sauvignon Blanc με € 4,40 το λίτρο, Μαλαγου-
ζιά λευκή με € 5, Άρωμα Λήμνου με € 2,60, ξι-
νόμαυρο κόκκινο με € 3, Grande Reserve Syrah 
με € 7, Μerlot φρέσκο και βιολογικής γεωργίας 
με € 4,4. Κι ακόμη βρήκα πολλές συνοδευτι-
κές λιχουδιές, όπως απάκι Κρήτης, Νούμπουλο 
Κερκύρας, καβουρμά βουβαλίσιο και άλλα. Κά-
νουν και παράδοση στο σπίτι. 

Ψηλά στα Μελίσσια βρίσκεται το γνωστό σε 
όλη την Αθήνα Κρασοπουλιό (Δημοκρατίας 11, 

210 8033.123) και ο συμπαθέστατος ιδιοκτήτης 
του Λάζαρος Τουγουντζόγλου θα σε βάλει να 
δοκιμάσεις διάφορα μέχρι να τεστάρει το γού-
στο σου. Εδώ βρήκα χύμα Merlot Cabernet προς 
€ 3,5 το λίτρο, Syrah με € 3,5, Gevurstraminer 
Αρκαδίας με € 3,5, Μαυροδάφνη παλαιωμένη 
με € 4, γλυκό κρασί Λήμνου με € 5, τσίπουρο 
παλαιωμένο σε δρύινο βαρέλι με € 15 το λίτρο, 
βρήκα μάλιστα και το αγαπημένο μου Riesling, 
που όμως τους είχε τελειώσει. Φυσικά το Κρα-
σοπουλιό έχει και πολλές ετικέτες, διαθέτει φι-
άλες αζώτου, φέρνει κρασιά από την Τοσκάνη, 
έχει μεγάλη ποικιλία σε malt ουίσκι, κάνει πολύ 
συχνά βραδιές οινογνωσίας αλλά και «τυχαία» 
βράδια με μουσικές jazz – ο Λάζαρος κι οι 
φίλοι του.    

H «Οινάνθη» (Γ. Σισίνη 39), στην 
περιοχή Χίλτον, είναι μια κάβα μι-
κρή και πολύ αγαπημένη. Η ιδιο-
κτήτρια Κωνσταντίνα το ψάχνει, 
αγαπάει τους μικρούς παραγω-
γούς, έχει και πολύ καλά εμφια-
λωμένα σε καλές τιμές. Από χύμα 
έχει καλό Syrah Τυρνάβου προς € 
6 το 1,5 lt, Mοσχοφίλερο Μαντι-
νείας με € 5 το 1,5 lt, Malvasia (λευ-
κό) με € 8, τσίπουρο Τυρνάβου με 
€ 11 το 1,5 lt κι ακόμη έχει πολλά deli. 

Μια παλιά και καλή κάβα είναι οι «Αμπελο...
σοφίες» (Κειριαδών 81, 210 3421.041) στα Πε-
τράλωνα. Η ιδιοκτήτρια Σταυρούλα Δασακλή 
μου λέει πως καταρχήν φέρνουν το δικό τους 
κρασί από τα αμπέλια και το οινοποιείο τους στο 
Μαλανδρένι της Νεμέας, κρασί Αγιωργίτικο, 
κόκκινο και ροζέ σούπερ, € 2,70 το κόκκινο, € 
2 το ροζέ. Κι ακόμη έχει Μοσχάτο Αμβούργου 
κοκκινέλι προς € 2,70 το λίτρο, Ροδίτη λευκό 
από Νεμέα € 1,90, Νυχτέρι Σαντορίνης με 2,70, 
γλυκό κρασί Vinsanto Σαντορίνης € 15, Μοσχάτο 
Ρίου γλυκό με € 4,5, τσικουδιά από τις Αρχάνες 
με € 6. Και εδώ διοργανώνονται συχνά βραδιές 

οίνου, παρουσιάσεις παραγωγών, σεμινάρια, 
οινικές εκδρομές. 

Το «Πατητήρι» του Άρη και της Ερμιόνης εί-
ναι στους Αμπελοκήπους (Τριφυλλίας 83, 210 
6929.689), έχει κι αυτό μαζί με τα εμφιαλωμένα 
πολλά καλά χύμα, όπως λευκό Μοσχάτο Αλε-
ξάνδρειας με € 5 το 1,5 lt, Μοσχοφίλερο λευκό 
του Λαντίδη από Νεμέα με € 4 το 1,5 lt, Cabernet 
Sauvignon 5 μήνες παλαιωμένο σε βαρέλι προς 
€ 5 το 1,5 lt, τα ελαφρώς αφρώδη λευκά, ρο-
ζέ, κόκκινα της Ζίτσας προς € 4 το 1,5 lt, Ροδίτη 
λευκό από τον Συνεταιρισμό Νέας Αγχιάλου με 

€ 3 το 1,5 lt.  

Το «Εύβοτρυς» στην Πεύκη (Πίνδου 48, 210 
8060.597) είναι πολύ παλιό, μια επιχείρηση 

που περνάει από γενιά σε γενιά. 
Εδώ θα βρεις Μοσχοφίλερο Μα-
ντινείας με € 3,5 το λίτρο, Ροδίτη 
(λευκό) με € 1,80, ρετσίνα με 1,50, 
τσίπουρο Τυρνάβου και τσικου-
διά Κρήτης με € 6. 

Τέλος, κάτω στον Κολωνό (Λέ-
νορμαν 183 & Κρέον τος,  210 
5146.163) θα βρεις τον «Κορω-
ναίο», ένα από τα παλιότερα 

και σήμερα το μοναδικό (δεν δίνονται πια 
άδειες) οινοποιείο της Αθήνας. Η Νατάσσα 

και ο Μιχάλης έχουν σαντορινιά καταγωγή 
και δικά τους αμπέλια στο νησί. Τους επι-
σκέπτονται απ’ όλη την Αθήνα, ενώ 
προμηθεύουν και πολλά γνωστά 
εστιατόρια. Θα βρεις Ασύρτικο Σα-
ντορίνης με € 3 το λίτρο, Αγιωρ-
γίτικο με € 1,5, εκπληκτικό ροζέ 
από Αγιωργίτικο με € 1,5, ρετσίνα 
Αττικής (που μου λένε ότι γνωρίζει 
νέα άνθηση και είναι μια σταλιά πιο 
εκλεπτυσμένη από παλιά) με € 1,50, 
τσίπουρο από τα Τζουμέρκα με € 12 το λί-
τρο, ρακή από το Ηράκλειο με € 4,4. ●

 Μάτι-μύτη-
στόμα: ο πιο 

απλός κανόνας 
για να βρεις το 
κρασί που σου 

αρέσει!

Μαριναρισμένες
χοιρινές μπριζόλες 

Της ΤΖΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τι χρειαζόμαστε 4 χοιρινές μπριζό-
λες  χωρίς κόκαλο (πάχους 2 εκ. περίπου) ● 
1 φλιτζ. ελαιόλαδο ● 1 φλιτζ. ξίδι κατά προ-
τίμηση με μυρωδικά ● 1 φλιτζ. λευκό κρασί 
● 1 κ.σ. μέλι ● 1 κλωνάρι φασκόμηλο ή 2 κ.κ. 
αποξηραμένο ● φρεσκοτριμμένο πιπέρι ● 2 
σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο ● ελαιόλαδο 
ή σπορέλαιο για το γκριλ

Πώς το φτιάχνουμε Φτιάχνουμε 
τη μαρινάδα ανακατεύοντας καλά όλα τα 
υλικά σε ένα μπολ. Βάζουμε τις μπριζόλες σε 
ένα ταψί και ρίχνουμε επάνω τη μαρινάδα. 
Σκεπάζουμε το ταψί και το αφήνουμε στο 
ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες ή καλύτερα 
όλη τη νύχτα. Αναποδογυρίζουμε τις μπρι-
ζόλες 2-3 φορές. Βγάζουμε το ταψί από το 
ψυγείο και το αφήνουμε σε θερμοκρασία 
δωματίου περίπου ½ ώρα πριν το ψήσου-
με. Κρατάμε στην άκρη τη μαρινάδα. Λαδώ-
νουμε τη σχάρα στο γκριλ με τα κάρβουνα 
και τοποθετούμε  τις μπριζόλες. Τις ψήνουμε 
για 8-10 ,́ αλείφουμε με τη μαρινάδα και συ-
νεχίζουμε το ψήσιμο για άλλα 8-10 .́ Για να  
ελέγξουμε αν έχει ψηθεί σωστά τρυπάμε 
το πιο παχύ κομμάτι της μπριζόλας, το υγρό 
που βγαίνει πρέπει να είναι καθαρό.

Μάθε ιστορία Ο όρος «μαρινάρω» αρ-
χικά αναφερόταν στη διαδικασία συντήρησης 
των ψαριών και ήταν γνωστή από την αρχαι-
ότητα. Η λέξη marinade πηγάζει από τη λατι-
νική mare, που σημαίνει θάλασσα, ή τον όρο  
marinus που αναφέρεται στο θαλασσινό νερό 
και υποδηλώνει τον τρόπο συντήρησης σε 
άλμη. Στη δυτική κουζίνα η τεχνική του «μα-
ριναρίσματος» ξεκινά, μάλλον, από την εποχή 
της Αναγέννησης, όταν οι επινοητικοί μάγει-
ροι στις κουζίνες των παλατιών εξέλιξαν την 

τεχνική συντήρησης του κρέατος και των 
ψαριών, που μέχρι τότε τα διατηρούσαν 

μαριναρισμένα με αλατόνερο ή ξίδι, 
και πρόσθεσαν κρασί, μυρωδικά και 

μπαχαρικά για να βελτιώσουν τη 
γεύση. Σε μερικές περιπτώσεις τα 
έψηναν πρώτα και μετά τα συντη-

ρούσαν μέσα σε μαρινάδα. 

Βαθμολογήστε τη συνταγή, στείλτε τα σχόλιά σας 
➜ jenniestav@yahoo.com

και δικά τους αμπέλια στο νησί. Τους επι-
σκέπτονται απ’ όλη την Αθήνα, ενώ 
προμηθεύουν και πολλά γνωστά 

-

Αττικής (που μου λένε ότι γνωρίζει 
νέα άνθηση και είναι μια σταλιά πιο 
εκλεπτυσμένη από παλιά) με € 1,50, 
τσίπουρο από τα Τζουμέρκα με € 12 το λί-

ψαριών, που μέχρι τότε τα διατηρούσαν 
μαριναρισμένα με αλατόνερο ή ξίδι, 
και πρόσθεσαν κρασί, μυρωδικά και 

μπαχαρικά για να βελτιώσουν τη 
γεύση. Σε μερικές περιπτώσεις τα 
έψηναν πρώτα και μετά τα συντη

ρούσαν μέσα σε μαρινάδα.

Βαθμολογήστε τη συνταγή, στείλτε τα σχόλιά σας Βαθμολογήστε τη συνταγή, στείλτε τα σχόλιά σας 
➜ jenniestav@yahoo.com

Σκονάκι 

Aν χρησιμοποιήσουμε 

το γκριλ του φούρνου 

ψήνουμε για 5-7΄ και αλεί-

φουμε μετά τη μαρινάδα.

Στο πιάτο

Don’t miss! 

Τη μεγάλη προσφορά 

από τα Goody's! 

Burger Ham ή Cheese 

με πατάτες και 

αναψυκτικό, 

μόνο με € 3!
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 γεύΣη οδηγος

*         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, αγαπη-
μένο, με γαλλική κουζίνα, 
κομψότητα και στιλ, έμαθε 
στους Αθηναίους τα σαλι-
γκάρια μπουργκινιόν και 
το φιλέτο σος καφέ ντε 

Παρί.Φέτος με ανοιχτό τον 
υπέροχο κήπο του για τους 
καπνιστές. €€€ M

AΓΟΡΑ
Λ. Aλεξάνδρας & Bουρνά-
ζου 31, Aμπελόκηποι, 210 
6426.238/ Xατζ. Mέξη 8 & Bε-
ντήρη 9 (περιοχή Hilton), 210 
7252.252 Θυμίζει μπιστρό, 
με γήινα χρώματα και παλιές 
αφίσες. Γενναιόδωρες μερί-
δες ελληνικών και διεθνών 
πιάτων. €KΜ A.v.

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 
210 3462.983 Για δείπνο με 
στιλ σε ένα από τα πιο καλά 
εστιατόρια τηςπόλης. Ο 
Αλέξης Καρδάσης, ιδιοκτή-
της- σεφ δεν τα φοράει τυ-
χαία τα γαλόνια (βραβεία). 
Θα απολαύσεις ελληνική 
κουζίνα σε εντελώς φρέ-

σκια και δημιουργική 
βερσιόν.Τρ. - Σαβ. 
20.00 - 1.30, Κυρ.
μεσ., Κυρ. βράδυ & 
Δευτ. κλειστά. € Κ Μ 

AΛATΣi 
Bρασίδα 13, όπισθεν 
Xίλτον, 210 7210.501, 
697 7210501 Εδώ μαγει-
ρεύει ο Σκαρμούτσος, 
ο πιο αγαπημένος και… 
τατουαζάτος κριτής – σεφ 
της t.V. Στο μοντέρνο εστι-
ατόριο του δημοσιογράφου 
Σταύρου Θεοδωράκη κατα-
φθάνουν καθημερινά από 
το νησί στάκες, τυριά, άγρια 
χόρτα, μέχρι και η περίφημη 
μπουγάτσα του Ιορδάνη. 
Δοκίμασε το γαμοπίλαφο. 
Κυρ. κλειστά. € € Μ A.v.

AΛeΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A 
& Ζωναρά 21, Λ. Aλεξάνδρας, 
210 6420.874/ Αργεντινής Δη-
μοκρατίας 14, 210 6450.345 
Ελληνική κουζίνα στην κα-
λύτερη εκδοχή της, ιδανικός 
χώρος και για επαγγελματικά 
γεύματα. Δίπλα, η μπιραρία 
με πληθωρικές μερίδες και 
πολλές μπίρες. €Μ

AΡχΟντΙΚΟ 
Έβρου 40, Aμπελόκηποι, 
210 7777.742 Παραδοσιακή 
ελληνική κουζίνα με πολλές 
επιλογές για να διαλέξεις, 
άφθονο κρασί και ρακόμελο 
για συνοδεία. Παρ.&Σάβ. οι 
«Τρεις λαλούν…» live με «έ-
ντεχνα» λαϊκό πρόγραμμα. 
Και delivery 12.00-24.00 € M 

bALTHAZAr
Tσόχα 27 & Bουρνάζου, 
Aμπελόκηποι, 210 6441.215 
Ο Γιώργος και ο Αντρέας 
Πιτσιλής έκαναν όλη την 
Αθήνα μια παρέα. Το πιο 
ωραίο κτίριο της πόλης (σπίτι 
της Κυβέλης), μαζεύει κάθε 
βράδυ πολιτικούς, επιχειρη-
ματίες, καλλιτέχνες και όλο 
το enfant gate. Εδώ γίνεται 
το power game της Αθήνας, 

θα τους δεις και θα σε δουν 
όλοι. Δημιουργική κουζίνα 
από τον Γιώργο Τσιακτσίρα. 
Πιο αργά η μουσική δυνα-
μώνει, η «rock ‘n roll» καρδιά 
χτυπάει πάντα δυνατά. 
€€ €A.v. 

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 μεσο γειακή 
κουζίνα, εξαιρετικό σερβις. 
Αργότερα πέρνα για ποτό 
στο μπαρ-πασαρέλα.€€€

ΒΟΥτΑΔων 48 
Βουτάδων 48, Γκάζι, 210 
3413.729 Café-bistrot για 
καφέ, ποτό, σάντουιτς, τάρ-
τες, ποικιλίες και νόστιμα 
γλυκά. Δοκίμασε φοντί σο-
κολάτας με φρούτα. €

brASSerie vALAoriToU 
Bαλαωρίτου 15, 210 
3641.530 Το αμπιγιέ της Βα-
λαωρίτου. Εδώ κάνουν στά-
ση πολιτικοί, μεγαλοδικηγό-
ροι και οι κυρίες τους.Τα με-
σημέρια του Σαββάτου μετά 
τα ψώνια παρέες γνωστών 
δημοσιογράφων και δια-
φημιστών σε... happy hour. 

Πιάσε 
θέση χειμώνα 

- καλοκαίρι στη 
«βεράντα» στον πεζό-

δρομο, αν θέλεις να δεις 
όλη την Αθήνα να περνάει. 
Kυρ. κλειστά.  €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. Εξαιρε-
τικό πρωινό, ακόμη πιο 
πλούσιο το μεσημεριανό, 
και πιάτα a la carte .  €€

* bUCo  (iL) 
Σαρρή 18 & Σαχτούρη 2, 
Ψυρρή, 210 3219.388 Κομ-
ψός, απέριττος, ντιζάιν χώ-
ρος με παραδοσιακή ιταλική 
κουζίνα από την ιδιοκτήτρια 
Σερένα και τον γνωστό σεφ 
Αntonio (βλ. Salumaio di 
Atene, Piazza Mela). Δευτ. 
κλειστά. €€ ΚΜ 

bUeNA viSTA       
Ζωοδόχου Πηγής 3 & 
Ακαδημίας, 210 3829.179  
Τapas, κρασί, live μουσική 
και χορός σε σκηνικό που 
σε ταξιδεύει από Ισπανία 
μέχρι Αργεντινή. Κάθε Παρ. 
Flamenco. 

bUTCHer SHoP

Περσεφόνης 19, Γκάζι, 
210 3413.440 Μοντέρνα 
ταβέρνα για κρεατοφαγία 
με μεγάλη ποικιλία τοπικών 
προϊόντων.Από τα λίγα 
μαγαζιά, που θα ευχαρι-
στηθείς αυγά με πατάτες. 
Καλές τιμές, απίστευτη 
κοσμοσυρροή. Ανοιχτά 
κάθε μέρα. € Μ Ξ

* CAbrio    
Καστοριάς 34-36, Βοτανικός 
210 3480.000Το εστιατόριο 
του Πολυχώρου Πολιτισμού 
Αθηναΐς με ελληνομεσογει-
ακή κουζίνα και attraction 
ένα αιωρούμενο cabrio 
αυτοκίνητο. Τετ.-Σάβ. 
21.00-1.00, Κυρ. μεσημέρι 
ανοιχτά. 

CANTeeN        
Ιάκχου & Ευμολπιδών, Γκάζι, 
210 3451.508  Από την ομά-
δα του Soul, minimal χώρος 
για μεσογειακή κουζίνα με 
μικρές αναφορές σε Μαρό-
κο και Συρία. € 

CANTiNA (LA) 
Αλωπεκής 28-30, Κολωνάκι, 
210 7299.133 Τρατορία 
αυθεντική, μικρή, απλή, με 
φρέσκα ζυμαρικά και πίτσα 
αλά ιταλικά. Μπακάλικο με 
τυριά, αλλαντικά και άρωμα 
βασιλικού. €

CeNTrAL GoLD             
Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, 
Κολωνάκι, 210 7245.938 Το 
σήμα κατατεθέν των αδελ-
φών Πανά και καυτό meeting 
point του κοσμικού πλήθους 
της πόλης, από φέτος σε 
gold club εκδοχή και ανοιχτό 
μόνο βράδυ. Με χορευτική 
μουσική, sexy ατμόσφαιρα, 
cocktails με την υπογραφή 
Martini Gold by Dolce & 
Gabbana και asian fusion 
κουζίνα από το βραβευμένο 
σεφ Νίκο Σκλήρα, ανοίγει 
τις πύλες για το απόλυτο 
premium clubbing της νέας 
εποχής. €€€

τατουαζάτος κριτής – σεφ 
.V. Στο μοντέρνο εστι-

ατόριο του δημοσιογράφου 
Σταύρου Θεοδωράκη κατα-
φθάνουν καθημερινά από 
το νησί στάκες, τυριά, άγρια 
χόρτα, μέχρι και η περίφημη 
μπουγάτσα του Ιορδάνη. 
Δοκίμασε το γαμοπίλαφο. 

θα τους δεις και θα σε δουν 
όλοι. Δημιουργική κουζίνα 

Πιάσε 
θέση χειμώνα 

- καλοκαίρι στη 
«βεράντα» στον πεζό-

δρομο, αν θέλεις να δεις 
όλη την Αθήνα να περνάει. 
Kυρ. κλειστά. €Ξ Μ

broWN'S broWN'S bro
Βασ. Αλεξάνδρου 2 (Divani 

Περσεφόνης 19, Γκάζι, 
210 3413.440 
ταβέρνα για κρεατοφαγία 
με μεγάλη ποικιλία τοπικών 
προϊόντων.Από τα λίγα 
μαγαζιά, που θα ευχαρι
στηθείς αυγά με πατάτες. 
Καλές τιμές, απίστευτη 
κοσμοσυρροή. Ανοιχτά 
κάθε μέρα. 

* CA
Καστοριάς 34-36, Βοτανικός 
210 3480.000
του Πολυχώρου Πολιτισμού 
Αθηναΐς με ελληνομεσογει
ακή κουζίνα και attraction 
ένα αιωρούμενο cabrio 
αυτοκίνητο. Τετ.-Σάβ. 
21.00-1.00, Κυρ. μεσημέρι 
ανοιχτά. 

Πάτα γκάζι 
Κλίκαρε στο

 www.athensvoice.gr 

και την επόμενη φορά που θα βρεθείς στο 

Γκάζι θα είσαι διαβασμένος. Η Athens Voice 

έκανε τη βόλτα της στην πιο ζωντανή γειτονιά 

του κέντρου και σου μαθαίνει τα μυστικά της:

 τα καλύτερα πιάτα, τα πιο ωραία ποτά, 

οι μουσικές, τα πάρτι, η πλατεία.

findoftheweek
ΓΚΑΛΕΡΙ  
ΤΟΥ ΜΕΖΕ 
Οι προτάσεις του φτά-
νουν τις 100, plus τα 
πιάτα ημέρας! Κάθε 
Σ/Κ κοντοσούβλια και 
λοιπά ψητά από την 
ανοιχτή ψησταριά κά-
νουν παρέα στους θε-
ριακλίδικους μεζέδες 
(βλ. αμπελοντολμάδες, πίτες σπιτικές). 
Μ. Αλεξάνδρου 61-63, Περιστέρι, 210 5720.047-8   

RIALTO 
Μust για τα βραβευ-
μένα cocktails και ρο-
φήματα φτιαγμένα από 
έμπειρους baristas. 
Κουζίνα μεσογειακή 
με έμφαση στα ιταλι-
κά. Στιλάτο, all day, με 
lounge ταξιδιάρικες 
μουσικές.
Ηρώων Πολυτεχνείου 4, Ηλιούπολη, 210 9958.764  

BBQ VIBES 
Κοντινή απόδραση με αφορμή το νέο café - 
restaurant που ανοίγει τις πόρτες του από αυτή 
την Κυριακή  20 Φεβρουαρίου στο συναυλιακό 
χώρο Terra vibe Park. Θα είναι ανοιχτό κάθε Κυ-
ριακή από τις 10.00 το πρωί έως τις 20.00 το βρά-
δυ, για καφέ, φαγητό και βόλτες στο πράσινο. 
37ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Μαλακάσα  

news & gossip
● Ο –μας τρέχουν τα σάλια– Τsaf της 
Χαλκίδας ανοίγει εντός των ημερών ψα-
ροταβέρνα και στην Αθήνα

● Με νέο σεφ, τον Ρενάτο Μεκόλι, ο Βασί-
λαινας και με πιο πολλά πιάτα κρεατικών 

● Ένα ακόμη κρητικό, ο Κατεχάρης, ά-
νοιξε και στρώνει τραπέζι στο Χαλάνδρι

● Η Καβάτζα στη Σπευσίππου στο Κολω-
νάκι σερβίρει από το μεσημέρι μέχρι το 
βράδυ καθημερινό ελληνικό φαγητό με 
ευρώ –βαριά!– 7 το κεφάλι.

● Mellow καινούργιο, με ζωντανή μου-
σική, κρεατοφαγικό από το διπλανό και 
αδελφό Meat Square στην αρχή της Η-
ροδότου.
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ΠούΤρωΜε
Της ΖΙΖΗΣ ΣΦΥΡΗ

 γεύΣη οδηγος

Leo’s
Αέρας Λονδίνου στο Ψυχικό
 

Περνούσα συχνά από το σημείο που βρίσκεται το Leo’s, 
στη διασταύρωση Εθν. Αντιστάσεως και Κηφισίας, και 
παρακολουθούσα την εξέλιξη της υπερπαραγωγής. 

Τελικά η γωνία, με τις τρεις φάτσες τζαμαρία που σε αφήνει να 
εποπτεύεις από παντού το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλ-
λον, μεταμορφώθηκε σε ένα μεγάλων προδιαγραφών all day 
cafe-restaurant-bar.
Το αποτέλεσμα είναι: φινετσάτη πολυτέλεια, μοντέρνο με 
κλασικό touch, μπάρα από τις μεγαλύτερες στην Αθήνα, δια-
κόσμηση που, ενώ δεν απαιτεί να εστιάζεις, αισθάνεσαι πως 
«ακριβώς έτσι έπρεπε να είναι», εντυπωσιακός φωτισμός και 
ambiance προδιαγραφών εξωτερικού. Μην ξεχνάμε ότι η πε-
ριοχή είναι η καρδιά της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το 
City της Αθήνας. 
Αν πας πρωί, μπορείς να γευτείς δύο τύπων πρωινό, Continental 
ή English, ό,τι καφέ ή τσάι θέλεις, ή να πιεις ένα από τα πάμπολ-
λα ethnic ή exotic ροφήματα συνοδεία ενός pastry ή muffin 
από τα special που φτιάχνουν μόνοι τους καθημερινά. Ποικιλία 
σάντουιτς ή toasts ακολουθούν για δεκατιανό και αρχίζει η 
ώρα του lunch. Ιδανικός ο χώρος για business lunch, εξάλλου 
την ημέρα που είχαμε πάει περιστοιχιζόμασταν από επιχειρη-
ματίες τρώγοντες, πίνοντες, και κλείνοντες deals. 
Ποικιλία από σαλάτες, ορεκτικά, πάστες και δεύτερα πιάτα μαζί 
με εξαιρετικά γλυκά προτείνει ο κατάλογος για μεσημεριανό.
Παραγγείλαμε σουφλέ κολοκυθιού με ρικότα γλυκάνισου και 
τραγανό προσούτο για ορεκτικό, ένα πιάτο που θα ζήλευαν 
πολλά gourmet εστιατόρια. Η σαλάτα ρόκας ήταν σε φωλιά 
παρμεζάνας με ψητό αχλάδι, κατσικίσιο τυρί και βινεγκρέτ 
fraboise – μας ενθουσίασε. Δοκιμάσαμε ακόμη τις πένες με βα-
σιλικό και ντοματάκια τσέρι, το κεμπάπ γαλοπούλας με πουρέ 
μάνγκο, ρύζι και ψητά λαχανικά και το σολομό με άγρια χόρτα, 
τηγανητό καρπάτσιο παντζαριού και βελούδινο αφρό ντομάτας. 
Από τα γλυκά δοκιμάσαμε την τάρτα μαύρης σοκολάτας με κα-
νέλα και giandua και freddo cappuccino tiramisu με αφρόγαλα 
και σταγόνες σοκολάτας. 
Καθώς απογευματιάζει προστίθενται tapas και sushi, αρχίζει η 
μπάρα να μπαίνει στο χορό και πρωταγωνιστεί ως τις μικρές ώ-
ρες. Εκεί η λίστα είναι ατέλειωτη, η χαρά του πότη-bon viveur. 
Δεκάδες μάρκες whisky, vodka, champagne, gin, rum, tequila 
αλλά και πάμπολλα cocktails να σου ομορφαίνουν τη βραδιά.
Ο δε κατάλογος του εστιατορίου για το δείπνο έχει πιο μεγά-
λη ποικιλία από του μεσημεριανού κι αυτός με προδιαγραφές 
gourmet. 
Φίλοι που το έχουν ήδη ζήσει σε βραδινές στιγμές μού είπαν τα 
καλύτερα. Κατά περίεργο τρόπο, ενώ τις πρωινές ώρες μπορείς 
να απομονωθείς, το βράδυ η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται και με 
τη βοήθεια του φωτισμού και της μουσικής αλλάζει τελείως, 
τα επαγγελματικά deals περνούν σε δεύτερο πλάνο και η dolce 
vita σε πρώτο. 
 
Κηφισίας 342, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, 210 6773.461, ανοικτά κάθε μέρα από το 
πρωί έως αργά το βράδυ. Δευτέρα-Παρασκευή: 17.00-20.30 happy hours.

➜ zsfyris@otenet.gr

CHiNA ToWN
Λ. Βουλιαγμένης 10, 210 
9315.223, 801 11 60200 
Κινέζικες γεύσεις σε λιτό, 
προσεγμένο χώρο. Κάθε 
Κυρ. μεσημέρι ανοιχτός 
μπουφές με  14 και τις καθη-
μερινές 12.00 - 18.00 15% 
έκπτωση. Και delivery.€Μ

CibUS
Κήπος Ζαππείου, είσοδος 
Βασ. Όλγας, 210 3369.364-
300 Mοντέρνα και κομψή 
διακόσμηση μέσα στο οργι-
αστικό πράσινο του Ζαππεί-
ου – στο φόντο η Ακρόπολη. 
Ελληνική δημιουργική 
κουζίνα από τον εξαιρετικό 
σεφ Δημήτρη Δημητριάδη 
και κρασιά από διεθνή και 
ελληνικό αμπελώνα. Μόνο 
βράδυ, Κυρ. μόνο μεση-
μέρι. Δευτ. κλειστά. Free 
parking €€ 

CrePA - CrePA     
Λ. Συγγρού 137, Αθήνα, 210 
9330.445/ www.crepa-crepa.
gr  o ναός της κρέπας. 
Πρωτότυπες και γευστικές, 
αλμυρές και γλυκές, σε πολ-
λούς συνδυασμούς για να 
διαλέξεις αυτό που τραβάει 
η όρεξη σου πιο πολύ. 

Cv
Κωνσταντινουπόλεως 108 
& Μυκάλης, Κεραμικός, 
210 3451.744 Σύγχρονο 
bar-restaurant με ρομα-
ντική διάθεση, ελληνική 
κουζίνα, fingerfood, ποτά 
και cocktails από το καλά 
ενημερωμένο bar. Αγαπάει 
πολύ την τέχνη.     

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. €

ΔioNYΣoΣ
Pοβέρτου Γκάλι 43, Mακρυ-
γιάννη, 210 9233.182 Εμβλη-
ματικό της Αθήνας, ανανεω-
μένο, με πιάτα μεσογειακής 
κουζίνας που υπογράφει ο 
Mιχάλης nτουνέτας.€ 

* DUeTTo    
 Αργεντινής Δημοκρατίας 
12, Πάρκο Παναθήναια, 210 
6464.120 Μεσογειακές γεύ-
σεις και ελληνικές μουσικές 
στο ζεστό χώρο τους. Κάθε 
Παρασκευή και Σάββατο 
βράδυ και Κυριακή μεση-
μέρι live ελληνικά έντεχνα 
και λαϊκά τραγούδια από 
την Κατερίνα Ντίνου για 
πολύ κέφι.    

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

eNΘYMioN 
Aγ. Λαύρας 56, Άνω Πατήσια, 
210 2022.256 Κρέπες αλμυ-
ρές και γλυκές σε πολλές 
προτάσεις . €

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. Galaxy BBQ για τους 
πιο πεινασμένους.   €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 καλ-
λιτεχνικές εκθέσεις. Κυρ. 
11.00-13.00 live κλασική 
μουσική, Σάβ. 15.00-17.00 
live jazz.

GALLo Nero (iL)
Λ. Αλεξάνδρας 10, ξενοδοχ. 
Park, Πεδίον Άρεως, 210 
8894.500Το ιταλικό εστιατό-
ριο μέσα στον ανακαινισμέ-

νο χώρο του ξενοδοχείου 
Park. 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!

GAZi CoLLeGe
Περσεφόνης 53 & Γαργητ-
τίων, Γκάζι , 210 3322.112 
Σε mood βιβλιοθήκης 
με ράφια και σχολικούς 
μαυροπίνακες για καφέ και 
snacks, σαλάτες και γλυκά 
από τις 8 το πρωίν ενώ 
Παρασκευή και Σάββατο 
μένει ανοιχτό όλη τη νύχτα 
για τα πιο πεινασμένα 
κολεγιόπαιδα.

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 

Hive (THe)
Bουτάδων 40 & Tριπτολέμου 
34, Γκάζι, 210 3477.444 Mου-
σικός χώρος που καλύπτει 
όλο το φάσμα της μαύρης 
μουσικής (soul, funk, latin, 
regae, jazz) με διαφορετι-
κούς djs κάθε μέρα. Aνοιχτό 
και για εκθέσεις ζωγρα-
φικής και φωτογραφίας. 
Kαφέ, gourmet σάντουιτς 
και φαγητό με θέα την 
Aκρόπολη, τον πεζόδρομο 
και την πλατεία. Aνοιχτό 
από τις 09.00. 

JACKSoN HALL 
Mηλιώνη 4, Kολωνάκι, 
210 3616.098 Όλη η Αθήνα 
κάνει ένα πέρασμα από το 
catwalk της πόλης, τον πε-
ζόδρομο της Μηλιώνη, και 
δίνει ραντεβού «στον Ινδι-
άνο». Είναι all day και πάντα 
γίνεται χαμός. Το Σάββατο, 
μόλις κλείσει και η τελευ-
ταία μπουτίκ του Κολωνα-
κίου, οι σικ Αθηναίοι είναι 
ξεθεωμένοι και πεινάνε. Ένα 
αμερικάνικο burger με bbq 
σος, ένα steak για δύο κι ένα 
ποτό (σε λογική τιμή) τους 
συνεφέρει. €€Ξ Μ. A.v.

KFC              
Γλυφάδα, Village Ρέντη, The 
Mall, Ομόνοια, Παγκράτι, Πει-
ραιάς, www.kfc.gr  Ο ναός 
του κοτόπουλου κι εσύ θα 
προσκυνήσεις. Κοτόπουλα 
Αγγελάκης και μπαχαρικά 
KFC σε απίθανους συνδυα-
σμούς. Φτερούγες, μπου-
τάκια και φιλέτα. Delivery 
όλα εκτός από the Mall και 
Ομόνοιας. C

ΛΕΜΟνΟΚΗΠΟΣ   
Aγ. Τριάδος 11 & Επταλό-
φου, Νέα Φιλαδέλφεια, 210 
2588.611 Κουκλίστικο ντε-
κόρ με τοίχους και έπιπλα 
ζωγραφισμένα στο χέρι. 
Δροσερός κήπος και κουζί-
να που κινείται μεσογειακά 
μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και 
Ισπανίας. 

 NooDLe bAr 
Τσόχα 21 & Δ. Σούτσου, Α-
μπελόκηποι, 210 6452.394/
Σύνταγμα 210 3318.585/ 
Ζωγράφου 210 7777.067/ Ν. 
Σμύρνη 210 9326.033/ Αγ. 
Παρασκευή 210 6537.177/ 
Πειραιάς 210 4115.151/ Μα-
ρούσι 210 8069.100/ Κηφι-
σιά 210 6233.216/ Χαλάνδρι, 
210 6800.064/ Άλιμος 210 
9850.250/ Αγ. Ελευθέριος 
(Ster) 210 2114.829/ Ν. Ηρά-
κλειο 210 2815.500/ Παλλή-
νη 210 6669.824/ Γλυφάδα 
210 8947.233/ Θεσσαλονίκη 
2310 260.092/ Πάτρα 2610 
362.360/ Ρέθυμνο 28310 
51198/ Βόλος 24210 23040/ 
Χαλκίδα 2210 83833/ Λάρισα 

2410 535.565 Μικροί, μεγά-
λοι, γιάπηδες ή φοιτητές, 
Έλληνες ή τουρίστες όλοι 
για ένα (από τα 70) πιάτο κα-
θαρής, νόστιμης, γρήγορης, 
ασιατικής κουζίνας. Ωραίο 
dine in σε κόκκινους - γκρι, 
αλλά και delivery. €

PASTeriA (LA)  
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 
 
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.

roCK ’N’ roLL  
Λουκιανού 6 & Υψηλάντου, 
Κολωνάκι, 210 7217.127, 
7237.521 Εδώ χόρεψε, 
έπαιξε, ερωτεύτηκε, έκανε 
πάρτι, μπουγελώθηκε, χώ-
ρισε και τα ξαναφτιαξε όλη 
η πόλη. Ιστορικό μαγαζί, το 

αγαπημένο τα τελευταία 
20 τόσα χρόνια όλης της 
Αθήνας – κάθε παρέα που 
σέβεται τα γλέντια της το 
θεωρεί «δικό» της. Πάνω 
για φαγητό, κάτω για ποτό, 
παντού για χορό, φλερτ, 
to know us better. Δυνατές 
μουσικές που δυναμώνουν 
ακόμα περισσότερο τα 
μεσημέρια του Σαββάτου, 
για να σβήσουν τις πρώτες 
πρωινές ώρες της Κυρια-
κής.Τρίτη με Παρασκευή 
από τις 21.00.  € €  

* SCHWeiNCHeN DiCK    
Ιάκχου 9-11, Γκάζι, 693 
7983556 Street food για να 
αρχίσεις ή να κλείσεις τη 
νυχτερινή διασκέδαση στο 
κέντρο. Σε βιομηχανικό 
βερολινέζικο design με 
μουσικές blues, jazz και rock 
για απολαυστικά λουκάνικα 
Νυρεμβέργης, Βιέννης, 
Κρακοβίας, πατατοσαλάτες 
Βαυαρίας και Βερολίνου, 
αυθεντικά Βαυαρέζικα αλ-
λαντικά και πολλές μπίρες. 

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. € € €    

ΣΠYPoΣ - bAΣiΛHΣ 
Λάχητος 5, Kολωνάκι, 
210 7237.575 Μετά το Mέ-
γαρο, κλασικό γαλλικό, για 
σαλιγκάρια, φιλέτο café de 
Paris και σουφλέ σοκολάτα. 
Κυρ. κλειστά.  €

TGi FriDAY’S 
Κολοκοτρώνη 35, Κηφισιά, 
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 & Αλε-
ξάνδρας, 210 6475.417-8/ 
Λαζαράκη 43, Γλυφάδα, 210 
8982.608-9/ PierOne Μαρ. 
Φλοίσβου, Π. Φάληρο, 210 
9853.281/ Athens Metro 
Mall, Λ. Βουλιαγμένης 276, 
Αγ. Δημήτριος, 210 9717.223 
Aπό burgers και μεξικάνικη 
tortilla μέχρι εισαγόμενες 
μπίρες και κοκτέιλ τεκίλας. 
Το πιο συμπαθητικό και 
γελαστό σέρβις της Αθήνας 
και ντεκόρ με αμερικανιές 
που θες ώρες να το χαζεύ-
εις. €Ξ Μ A.v.

*vooDoo    
Ιάκχου 29, Γκάζι, 
2103457.334 
Bar-restaurant για νύχτες 
μαγικές με ευρηματικά 
cocktails και δημιουργική 
κουζίνα. Χορευτική, ελληνι-
κή και ξένη μουσική, 80s και 
90s. tρ.-Σάβ. βράδυ, Κυρ. 
μεσημέρι live ελληνική μου-
σική. Ποτό € 8, φιάλη € 90. 
 

Βόρεια

ArTiGiANo (L’) 
Aμπελόκηποι, 210 
6445.111-2 Νόστιμη κουζίνα 
με ιταλική απόκλιση (τα 
μακαρόνια τα βράζουν τη 
στιγμή της παραγγελίας), 
κρεατικά, μενού διαίτης και 
παιδικά. Και delivery. €   

beer  ACADeMY 
Ν. Καρελά 45 & Λ. Κηφισίας 
336, Χαλάνδρι, 210 6817.170 
/Σαρρή 18 & Σταχτούρη 1, 
Ψυρρή, 210 3228.038 Με-
γάλη μπάρα για δυνατούς 
πότες με αδυναμία στην 
μπίρα όλων των αποχρώσε-
ων και βαθμών. Μαζί πιάτα 
και μεζέδες σε τεράστια 
ποικιλια. €

DALi 
Λ. Κηφισίας 336, Χαλάνδρι, 
210 6854.004 Πολυτελής 
χώρος, ωραία ατμόσφαιρα, 
και κουζίνα, δύναμη στην 
pasta. Έως 1.00. €  

* GASPAr FooD & MooD           
Λ. Δημ. Βασιλείου & Λυ-
κούργου, Φάρος Ψυχικού, 
210 6775.011 Το νέο all day 
bar resto των Ανδρέα και 
Γιώργου Πιτσιλή– γνωστοί 
από τα Balthazar και Rock 
‘n’ Roll– σε ντιζάιν χώρο με 
multi culti κουζίνα από τους 
πολύ καλούς σεφ της νέας 
γενιάς, Μανόλη Ασλάνο-
γλου και Χρόνη Δαμαλά. €€ Ξ 

* Leo’S   
Λ. Κηφισίας 342 & Εθνικής 

Δάγκωσέ το!
7DAYS 
CEREAL BARS 
Σοκολάτα, σοκολάτα 
γάλακτος, φουντού-
κια και Cranberries, οι 
4 υπέροχες νέες μπά-
ρες δημητριακών από 
τα μ ιαμ-μιαμ 7days 
snacks. Σε συσκευασία 
8 τεμαχίων και με ποοο-
λύ λίγες θερμίδες.  

ΤRIDENT 
Θέλεις γεύση φράουλα ή 
μήλο; Με τις νέες τσί-
χλες Trident Mix με 
πιο έντονο ή πιο απα-
λό άρωμα και γεύση, 
θα κάνεις εσύ το δικό 
σου συνδυασμό. Σε 
πρακτική συσκευασία με «κουφετάκια».
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CheCk, pls! 
NESCAFE 
Τσέκαρε το διαγωνισμό 
Nescafé Hot Shots, 
“Woof & Win”. Δοκίμα-
σε τον αγαπημένο σου 
nescafé Hot Shot σε ό-
ποια γεύσεις θες, μπες 
στο facebook κι ανέ-
βασε μια φωτογραφία 
σου με θέμα «Σκυλοβα-
ριέμαι», κι αν συγκεντρώσεις τα περισσότερα like, 
εσύ και οι 5 κολλητοί σου θα βρεθείτε 3ήμερο στο 
Λονδινάκι! Έως 31 Μαρτίου 2011. 

SALE & PEPE 
Ξεκίνησαν τα Baccanalie 2011 στο καλό ιταλικό 
Sale& Pepe, με όλες τις Πέμπτες Φεβρουαρίου-
Μαρτίου αφιερωμένες σε παρουσιάσεις Ελλήνων 
και Ιταλών οινοπαραγωγών, € 55.

Αντιστάσεως, Ψυχικό, 
210 6773.461,  www.
leosrestaurant.gr Το νέο 
café bar restaurant, ευ-
ρωπαϊκών «διαστάσεων» 
για all day απολαύσεις. 
Πλούσια πρωινά, ελαφριά 
μεσημεριανά και βραδινά 
γεύματα και καλοφτιαγμένα 
cocktails στην 23μετρη μπά-
ρα με μουσικές από dj μέχρι 
αργά. € Ξ    

oCToberFeST
Aγ. iωάννου 82, 
Aγ. Παρασκευή, 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, λου-
κάνικα. Happy hour 19.00 
- 20.00 και παραγγελίες 
πακέτο. € M A.v.

SiMPLY bUrGerS
Λ. Πρωτόπαπα 43, 
Ηλιούπολη, 210 9948.888/ 
Π. Φάληρο, Λ. Αμφιθέας 183, 

210 9842.700 /Μαρούσι, Χα-
τζηαντωνά 3, 210 8025.111/ 
Ν. Ερυθραία, 210 6252.690/ 
Βριλήσσια, 210 8033.833/ 
Χαλάνδρι, 210 6800.633/ 
Ν. Σμύρνη, 210 9332.500/ 
Παγκράτι, 210 7290.007/ Άγ. 
Στέφανος, 210 6219.099/ Αγ. 
Παρασκευή, 210 6000.688/ 
Γλυφάδα, 210 9606.900/ Ν. 
Ηράκλειο, 210 2833.838/ 
Αμπελόκηποι, 210 6994.949/ 
Σωτήρος Διός 48, Πασαλι-
μάνι, 210 4171.355/Γαλάτσι, 
210 2910.444/ Περιστέρι 
(Μπουρνάζι), 210 5761.501 
Zουμερά μπιφτέκια, φρέ-
σκες σαλάτες, κρέατα και 
πουλερικά σε ειδική 
χάρτινη συσκευασία που 
–πώς γίνεται δεν ξέρου-
με– τα διατηρεί ζεστά και 
τραγανά. Και dine in και 
delivery στο σπίτι με δώρο 
brownies  

TerrASSe (LA)  
Ξεν. Πεντελικόν, Δεληγιάννη 
66, Κεφαλάρι, 210 6230.650 
Χώρος που θυμίζει γαλλική 
εξοχή, breakfast room για 
υπέροχα πρωινά, σαλάτα 

composée γι’ αυτούς που 
γνωρίζουν. €  €Μ

vALevoLe
Μιαούλη 59, Γέρακας 
210 6619.980 Μοντέρνο και 
κομψό ρεστοράν με σύγ-
χρονες γευστικές ιδέες από 
τη Μεσόγειο.
 Έως 12.30 π.μ., Παρ., 
Σάβ. έως 1 π.μ. Κλειστά τη 
Δευτέρα. 

Νότια

iΣTioΠΛoΪKoΣ 
Aκτή Mικρολίμανου, 
Πειραιάς, 210 4134.084, 
210 4134.184, 694 4915220 
Σημείο αναφοράς για όλο 
το Mικρολίμανο, με θέα τον 
Σαρωνικό. Aν πας Kυριακή 
απόγευμα, νομίζεις πως 
βρίσκεσαι σε club στο 
νησί. Σύγχρονη, μεσογειακή 
κουζίνα με έμφαση στο 
ψάρι. Δυνατότητα για 
events και εκδηλώσεις. 
tο café του, από πάνω, 
θυμίζει κατάστρωμα 
καραβιού.

ΛΑτΙνΙ   
Λ. Ποσειδώνος 3, 
Βάρκιζα, 210 9655.977 
Μεσογειακή κουζίνα, 
φρέσκο ψάρι και ελληνική 
λίστα κρασιών σε έναν προ-
σεγμένο χώρο δίπλα στη 
θάλασσα. €€ 

LUNA roSSA  
Σωκράτους 213, Καλλιθέα, 
210 9423.777 Πολύ κομψό 
wine restaurant για ιταλική 
κουζίνα επιπέδου, chef ο 
Danilo Petrini. Και δυσεύρε-
τα καλούδια που εισάγουν 
από το εξωτερικό – φρέ-
σκιες άσπρες και μαύρες 
τρούφες. €€€

ΠPAΣiNoΣ ΛoΦoΣ
oσίου Λαυρεντίου, Λόφος 
Tρουμπάρι (Ύψος Λ. Aλίμου 
89), 210 9913.811 Πληθω-
ρική όσο και μοντέρνα 
μεσογειακή κουζίνα από τη 
Μυρσίνη Λαμπράκη, μέσα 
σε ένα καταπράσινο ντεκόρ. 
Αγαπημένα μας τα κεφτεδά-
κια Καρς, τα μπιφτέκια του 
Ισπαχάν και ο πορτοκαλο-
χαλβάς. €Μ 

riALTo 
Ηρώων Πολυτεχνείου 4, 
Ηλιούπολη, 210 9958.764
Απολαυστικοί καφέδες 
και cocktails από εξειδικευ-
μένους baristas και γαστρο-
νομικές απολαύσεις
 με έμφαση στα ζυμαρικά. 

* τΑCo beLL  
Αthens Metro Mall, 
Λ. Βουλιαγμένης 276, 
Aγ. Δημήτριος 
Burritos, tacos, 
quesadillas, nachos και 
Crunchwrans είναι μερικά 
μόνο από τα πιάτα της 
μεξικάνικης κουζίνας που 
θα δοκιμάσεις στη διάσημη 
αλυσίδα των μεξικάνικων ε-
στιατορίων. Τιμές με slogan 
“why pay more”! 

viνCeNZo 
Γιαννιτσοπούλου 1, 
Γλυφάδα, 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 Πέμπτες πολύ καλή live 
jazz. €Ξ Κ Μ A.V.

Δυτικά

AΡχΟντΙΚΟν (TΟ) 
Kωνσταντινουπόλεως 94, 
Mπουρνάζι, 
210 5743.525 Πέτρα και 
ξύλο, μεγάλη γκάμα από 
σπιτικό, ελληνικό φαγητό, 
μουσικές του γλεντιού. Kαι 
μεσημέρι.  

TerrA PeTrA 
Θέατρο Πέτρας, 
Πετρούπολη, 210 5060.694-5 
All day εντυπωσιακός 
πολυχώρος σε τρία επί-
πεδα: Del’ Αrte music café 
από το πρωί, bar με jazz και 
blues για σοφιστικέ νύχτες 
και bar-restaurant 
(μόνο βράδυ) με απλά μεσο-
γειακά πιάτα με  
freestyle μουσική. ●
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ΘΑ ΠΑΩ ΕΠΕΙΔΗ:
ΜΟΝΙΚΑ

● Πιστεύω στο hype.

● Έχω λίγο τις μαύρες μου.

● Χαίρομαι κι εγώ όταν βρέχει.

● Άκουγα κι εγώ Χατζιδάκι πριν 

την «Καθημερινή».

● Είμαι όλη μέρα οnline. 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

● Μεγάλωσα με Ξύλινα Σπαθιά.

● Περιμένω τη μεγάλη αγάπη.

● Χαίρομαι κι εγώ όταν χάνομαι σε 

απέραντους δρόμους.

● Ακούω μόνο ροκ. 

● Βαριέμαι το διαδίκτυο.

συναυλίες  / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις/ δίσκοισυναυλίες  / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις/εκδηλώσεις/εκδηλώσεις  δίσκοι/ δίσκοι/

Musicvoice
Variousartists

Του Μάκη Μηλάτου

Ένα καλό σερί

December-
ists - The King 
Is Dead (***)
Ο Colin Meloy 
κ α ι  η  π α ρ έ α 
του σε μία ακό-
μη άσκηση ύ-

φους. Μετά τη rock opera του προη-
γούμενου δίσκου, τώρα κάνουν ένα 
μακροβούτι στον ωκεανό του folk/
country ήχου τιμώντας τη μεγάλη 
παράδοση του είδους. Ο δικός τους 
τρόπος σε κάτι που ξέρουμε ήδη.  

Nicolas 
Jaar - Space 
Is Only Noise 
(*****)
Τ ο  π ρ ώ τ ο 
σπουδαίο ντε-
μ π ο ύ τ ο  τ η ς 

χρονιάς από έναν 20χρονο Νεοϋ-
ορκέζο που μεγάλωσε στη Χιλή κι 
έχει για οδηγό τον ήχο του Mulatu 
Astake, του Erik Satie και του Ricardo 
Villalobos. Υφαίνει ένα μουσικό χαλί 
που μας οδηγεί στο διάστημα, γε-
μίζοντας τη διαδρομή με ονειρικές 

εικόνες. Ένα electropop καλειδο-
σκόπιο σπουδαίο και προσιτό.

inca ore - 
Silver Sea 
Surfer School 
(****)
Αλλόκοτο και 
θορυβώδες 
ηχητικό νέφος 

που δεν σ’ αφήνει να ξεφύγεις. Αν 
ο Ταρκόφσκι γύρναγε το «Στάλκερ» 
τώρα, θα το χρησιμοποιούσε για 
soundtrack.

PJ Harvey - 
Let England 
Shake (****)
Αν το εσωστρε-
φ έ ς  “ W h i t e 
Chalk” ήταν η 
μία πλευρά του 

νομίσματος της τρέχουσας άποψης 
της PJ harvey για τη μουσική της, το 
“Let England Shake” είναι η άλλη. 
Θεματολογία από τη βρετανική ι-
στορία, ευρυγώνια μουσική ματιά, 
εμπλουτισμένο ερμηνευτικό στιλ, 
ώριμη αντιμετώπιση που εγκαινιά-
ζουν μια νέα δημιουργική περίοδο.   

              * Αδιάφορος

        ** Μέτριος

     *** Καλός

  **** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός

Burn Baby, Burn Tour 2011 - 
5/3 - Fuzz
Με την dream team της εναλλακτικής 
σκηνής (η ισχύς εν τη ενώσει): Julee 
Cruise/Kid Congo Powers/
Khan/Alexander Hacke/
Chris Hughes, με άλλα 
λόγια μουσικοί με θη-
τεία σε Cramps, Gun 
Club, Einsturzende 
Neubauten/ Hugo 
Race/Nick Cave & Bad 
Seeds. 

Bellrays - 9/4 -  
An Club
Κ α ι  μ ό ν ο  γ ι α  τ η 
front woman… Άσε 
π ου επί  20 χ ρ όν ια 
συνδυάζουν το rock 
με τη μαύρη μουσική 
με πολύ θετικό τρόπο.

Electric Wizard  
- 9/4 - Gagarin
Τι ’ναι  η πατρίδα μας (χωρίς το stoner 
rock);

Dan Deacon - 13/4 
Τώρα που συμβαίνει για τη σύγχρο-
νη electronica.

twilight singers - 15/4 - Gagarin
Τα ρεμάλια (βλέπε Greg Dulli) τρα-
γουδάνε ακόμα. Και μάλιστα καλά… 

Echo & the Bunnymen - 28/4 
- Gagarin
Για Bunnymen δεν ξέρω, αλλά echo 
(μιας άλλης εποχής) σίγουρα. Αξίζει 

να τους φερθούμε καλύτερα απ’  την 
τελευταία φορά για τη φωνή του Ian 
και για την ιστορία τους.

Charlatans - 13/5 - Fuzz
Εκεί που δεν το περίμενε κα-

νείς, έκαναν έναν καλό, 
σοβαρό, ώριμο και εύ-

στοχο pop δίσκο. Λίγο 
το ’χεις;

amy Winehouse - 
22/6 - Ejekt festival

T he Piano Has B e en 
Drinking Not Me (που λέ-

ει και ο Tom Waits).

Grinderman - 6/7 - 
Μαλακάσα
Οι δεσμοί μας με τον 
Nick “the greek” Cave 

έγιναν πλέον διπλοί. 
Μία με τους Bad Seeds, 

μία με τους Grinderman, όλο 
εδώ τον βλέπω. Ένα διαμερισμα-

τάκι στην πλατεία πρέπει να το αγο-
ράσει πια…

Για μια ολοκληρωμένη εικόνα των 
επερχόμενων συναυλιών δες και το 
«Συναυλίες 2011» στο τεύχος 330 ή 
στο site της ATHENS VOICE. Η συναυ-
λία του Afrika Bambaataa έχει και-
νούργια ημερομηνία: 4/3.Οι φήμες 
λένε ότι έρχεται και ο Justin Bieber 
(μετά την επιτυχία της Patty). Δεν ευ-
τυχήσαμε να ακούσουμε τα ουρλια-
χτά της beatlemania, θα ακούσουμε 
τα ουρλιαχτά της biebermania. 

Δίσκοι και συναυλίες: 
ο τέλειος συνδυασμός

Συναυλίες 2011 Vol. II

Cruise/Kid Congo Powers/
Khan/Alexander Hacke/

Εκεί που δεν το περίμενε κα
νείς, έκαναν έναν καλό, 

σοβαρό, ώριμο και εύ
στοχο pop δίσκο. Λίγο 
το ’χεις;

a
22/6

T he Piano Has B e en T he Piano Has B e en 
Drinking Not Me (που λέ

ει και ο Tom Waits).

Grinderman
Μαλακάσα
Οι δεσμοί μας με τον 
Nick “the greek” Cave 

έγιναν πλέον διπλοί. 
Μία με τους Bad Seeds, 

μία με τους Grinderman, όλο 
εδώ τον βλέπω. Ένα διαμερισμα

T he Piano Has B e en 
Drinking Not Me (που λέ

ει και ο Tom Waits).

Grinderman

Bellrays

Dan Deacon

 

Ξεκινάμε σήμερα Πέμ., λίγο εξωτικά. Στο 
γκαζιώτικο Mamaca’s υποδέχονται τον Νο-
τιοαφρικανό housemaster Black Coffee. 
Μην πας με βουβουζέλες…(free) *** 2 
συνεχόμενα βράδια live στην Αβραμιώ-
του: οι nu jazz Nostalgia 77 με την 8μελή 
μπάντα που διευθύνει ο Benedic Lamdin. 
Σπεύσατε, καθώς υπάρχουν 300 αυστη-
ρά αριθμημένα εισιτήρια αντί € 20  *** Την 
Κυρ. στον ίδιο χώρο αναβιώνει το � Rock 'n' 
Roll Circus�  των Rolling Stones με ελλη-
νικές μπάντες σε απρόσμενες διασκευές. 
Σαν να λέμε Taki Tsan σε Jethro Tull και Φα-
νταστικοί Ήχοι σε Who (free) ***Στο ΤΩΡΑ 
Κ44! Σήμερα Berlin Brides και αύριο Παρ. 
Sillyboy. «Νέα εθνική αγγλόφωνη αφήγη-
ση» for free  *** Στο Bios την Παρ. ο Μπρου-
κλινέζος (sic) Shabaam Sahdeek και τα χέρια να σταυρώνουν 
α λα East Coast (free) *** Οι βασικοί, αρχικοί και παντοτινοί DJs 
του Κορμοράνου, Blue Lagoon και NeaTPermaik ξαναβρίσκο-
νται την Παρ. στο Swing (free και happy hour 23.00-00.30)  *** 
Σάβ. στο Skull “Modular Expansion” με George Apergis και Alex 
Retsis - Pan Dalas - Roxxx (free)  *** To electroitalodisco πολύ-
χρωμο πάρτι των Sally Spektra επιστρέφει το Σάβ. στο Yoga 

Bala (free)  *** Μέλος τους κι ο Tareq, που παίζει την Παρ. στο 
Void με € 5 *** Άλλος ένας εξαιρετικός νέος παραγωγός που 

μόλις κυκλοφόρησε ομώνυμο ντεμπούτο στη 
Sound Of Everything είναι ο Papercut. Το πα-
ρουσιάζει αύριο Παρ. στις 20.30 στο Public café  
*** Ξανανοίγει το Χοροστάσιο. Στο ιστορικό 
κτίριο του πεζοδρόμου της Σκουλενίου. Μάλ-
λον στις 25/2 *** Παζάρι ρούχων κι αξεσουάρ 
με κωδικό “vintage” από τους Les Broderies 
Anglaises στο Indigo της πλ. Εξαρχείων το Σαβ/
κο (12.00-22.00) *** Είναι Πέμ. απόγευμα κι έ-
χεις μόλις τελειώσει τη δουλειά; Μην πας σπίτι, 
στο «ωραίο μας πλυντήριο» Launderette της 
Βουκουρεστίου ο Μ. Οικονόμου διαλέγει μουσι-
κές «πάρτι μετά το γραφείο»… 

IKONIKA στο 6 d.o.g.s., 
Παρ. 18/2, free

5 πράγματα που χρειάζεται 
να ξέρεις…
1. Το κανονικό της όνομα είναι Sara Abdel-
Hamid και ζει στο Λονδίνο 2. Δισκογραφεί 
στη Hyperdub (το σπίτι του Burial) και στην 

Planet Mu 3. Σε χρόνο ρεκόρ εξελίχθηκε στην 
πρώτη κυρία του ανδροκρατούμενου χώρου της UK bass 
σκηνής 4. Στο “Bios is 8” τον περασμένο Σεπτέμβρη έκλεψε 
την παράσταση, κάνοντας τον Gonjasufi να φάει τη σκόνη της 
5. Τρεις από τις κυριότερες επιρροές της: Jdilla, Pretty Girls 
Make Graves και… Madonna ●

➜ p_menegos@yahoo.com

citybeat
Του Πάνάγιωτη ΜΕνΕγου

ΠΕΜΠΤΗ 17
● ΜΟΝΙΚΑ “Yes I Do”. FUZZ. 

Έναρξη 22.00. Είσοδος € 15, 
€ 12 φοιτ. Προπώλ ηση: 
Μetropolis, Public, Ianos, 
ticketservices.gr.
●  P H O E N I X  C A T -
SCRATCH & MANI DEUM 

U N I T E D  H  π α ρ έ α  τ ο υ 
Carousel με new και cold 

wave εμμ ονές μαζί μ ε το 
πειραματικό neo-folk noir 

των Μani Deum. ΜΕτΡο. Έναρξη 
21.30. Είσοδος με ποτό € 10.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18
● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ Σειρά εμφα-
νίσεων με επιλογές από το σύγχρονο και το 
παλαιότερό της ρεπερτόριο και τον τίτλο 
«Όλα αρχίζουν αλλιώς» να δίνει το στίγμα.  
ΠάλλάΣ. Είσοδος € 20-60. Προπώληση: 210 
8108.181, Παλλάς, ellthea.gr, Public, Παπασω-
τηρίου. Και στις 19-20/2, 23/2.
 ● NOSTALGIA 77 OCTET LIVE Το nu jazz 
σχήμα του Benedic Lamdin της Τru Thoughts 
με ρετρό αναφορές, μια πολυακουσμένη 
διασκευή στο “Seven Nation Army” και Wea
pons of Jazz Destruction. SIX D.O.G.S. Έναρ-
ξη 22.00. Είσοδος € 15 στο nostalgia77band.
eventbrite.com και € 20. Προπώληση: Ticket 
House- tickethouse.gr. Kαι στις 19/2. 
● ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΕΡΦΟΡΜΕΡ Η Λορέντα 
Ράμου σε μια θεατρική ερμηνεία στο πιάνο 
με τίτλο «H πιανίστα με τη στρυχνίνη» και οι 
NotQuiteRightEnsemble σε μουσική της Δή-
μητρας Τρυπάνη. ΜΕγάΡο ΜουΣικηΣ. Έναρξη 
20.30. Είσοδος € 5-20.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19
● KELLYLEE EVANS Μια νέα φωνή της τζαζ 
από τον Καναδά σε ένα safe αφιέρωμα στη 

Νina Simone. GAZARTE. Έναρξη 22.30. Εί-
σοδος € 10-35. Προπώληση: i-ticket.gr, 

gazarte.gr.
● ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ & B -
MOVIES Τραγούδια από το τε-

λευταίο άλμπουμ τους «Αυτό το 
πλοίο που όλο φτάνει», αλλά και τις 

πιο ταξιδεμένες στο χρόνο δουλειές του. 
FUZZ. Έναρξη 22.00. Είσοδος € 12, € 15. Προπώ-
ληση: Τicket House, Ianos. Στις 19/2.
● 3 KNOTSΤσέκαρε τρία διαφορετικά ονόμα-
τα της ελληνικής σκηνής με άποψη:  Άγγελος 
Κυρίου, Κτίρια Τη Νύχτα σε είκοσι ποιήματα 
του Μίλτου Σαχτούρη και Betty Loop Loop. 
ΚNOT GALLERY.
● MODERN-E-QUARTET Σε έργα μεταξύ 
άλλων των Αthens Arts Ensemble, Θάνου Μι-
κρούτσικου, Κώστα Ηλιάδη. ΜΕγάΡο ΜουΣι-
κηΣ. Έναρξη 20.30. Είσοδος € 5-20.
● ΑLINA IBRAGIMOVA - CEDRIC TIBERGHIEN 
Bιολί και πιάνο σε συνθέσεις Ραβέλ, Λεκέ και 
Ντεμπισί. ΣτΕγη γΡάΜΜάτων κάι τΕΧνων. 
Έναρξη 21.00. Είσοδος € 10-40. 

KYΡIAKH 20
● Η ΚΑΜΕΡΑΤΑ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΟΧΗΣ Η Κα-
μεράτα σε μια νέα μουσική ματιά στην «Έκ-
πληξη» του Χάιντν και τη «Μήδεια» του Μπέ-
ντα με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη. ΣτΕγη 
γΡάΜΜάτων κάι τΕΧνων. Έναρξη 21.00. Εί-
σοδος € 10-40. Και στις 21/2.
● THE TELEVISION PERSONALITIES Ένα από 
τα πιο επιδραστικά γκρουπ της post-punk 
περιόδου και αγαπημένη μπάντα του Kurt 
Cobain, επιστρέφει με ποπ διαμάντια. Support 
από The Callas. TIKI ATHENS. Έναρξη 21.30. Εί-
σοδος € 18. Προπώληση: Ticket House, Tiki.

 ΤΡΙΤΗ 22
● ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΓΙΟΣ Στον κύκλο «Ο Άγνω-
στος Ελληνισμός» που επιμελείται ο Δημή-
τρης Παπαδημητρίου θα ακουστούν σε πρώ-
τη εκτέλεση έργα του Ζακυνθινού μουσικού 
και συνθέτη που έφυγε νωρίς. ΣτΕγη γΡάΜ-
Μάτων κάι τΕΧνων. Έναρξη 21.00. Είσοδος 
€ 10-40.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23
● ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ Το δεύτερο 
μέρος του αφιερώματος στους δεξιοτέχνες 
της δημοτικής μουσικής, με μουσικούς όπως 
οι Bαγγέλης Καρίπης και Πέτρος Κούρτης. 
ΜΕγάΡο ΜουΣικηΣ. Έναρξη 20.30 Είσοδος € 
6-25.
● ΕΧΟΤΙCA Έργα για δύο πιάνα των Πια-
τσόλα, Μπένετ, Μπάρμπερ, Χρίστου Παπα-
γεωργίου, με τους Χρήστο Σακελλαρίδη και 
Μπεάτα Πίντσετιτς. ΣτΕγη γΡάΜΜάτων κάι 
τΕΧνων. Έναρξη 20.30. Είσοδος € 15-25.

- γιωΡγοΣ δηΜητΡάκοΠουλοΣ

Music week

ΠΕΜΠΤΗ
● ΜΟΝΙΚΑ 

Έναρξη 22.00. Είσοδος € 15, 
€ 12 φοιτ. Προπώλ ηση: 
Μetropolis, Public, Ianos, 
ticketservices.gr.
●

SCRATCH & MANI DEUM 
U N I T E D  

Carousel με new και cold 
wave εμμ ονές μαζί μ ε το 

πειραματικό neo-folk noir 
των Μani Deum.

21.30. Είσοδος με ποτό € 10.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

και τα χέρια να σταυρώνουν 

Sound Of Everything είναι ο 
ρουσιάζει αύριο Παρ. στις 20.30 στο Public café  
***
κτίριο του πεζοδρόμου της Σκουλενίου. Μάλ
λον στις 25/2 
με κωδικό “vintage” από τους 
Anglaises
κο (12.00-22.00) 
χεις μόλις τελειώσει τη δουλειά; Μην πας σπίτι, 
στο «ωραίο μας πλυντήριο» 
Βουκουρεστίου ο Μ. Οικονόμου διαλέγει μουσι
κές «πάρτι μετά το γραφείο»… 

5 πράγματα που χρειάζεται 
να ξέρεις…
1.
Hamid και ζει στο Λονδίνο 
στη Hyperdub (το σπίτι του Burial) και στην 

Planet Mu 

Αντικαπνι-

στικός stop

Στην άμεση τροποποίηση του 

αντικαπνιστικού νόμου επιμένει το 

Συντονιστικό café, bar και resto και σε 

μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας την 

Πέμπτη 17/2, από τις 20.00 έως τις 22.00, 

οι καταστηματάρχες θα κλείσουν τα φώτα 

των καταστημάτων τους ± με τους θαμώνες 

να απολαμβάνουν το ποτό ή το φαγητό 

τους υπό το φως των κεριών (και του 

φωτισμού ασφαλείας). Περισσότερες 

πληροφορίες για τα αιτήματα και 

τις κινητοποιήσεις τους στο 

www.scafebar.gr
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Shine

Σ τις 8 το πρωί θες έναν καλό καφέ. Έναν απολαυστικό καφέ, για την ακρίβεια, ο  οποί-

ος όχι μόνο θα σε ξυπνήσει αλλά θα σου φτιάξει με τη γεύση του τη μέρα. Κανένα 

πρόβλημα, οι gourmet ποικιλίες του Shine θα σε ικανοποιήσουν απόλυτα. Κατά τη 

διάρκεια της μέρας είναι αξιοζήλευτη πολυτέλεια να μπορείς να ξεκλέψεις μια ώρα για χα-

λάρωση. Να πιεις κάποιο ρόφημα, θα σου πάρει κάμποση ώρα να διαλέξεις από το μεγάλο 

κατάλογο με τα τσάγια, να τσιμπήσεις ένα σάντουιτς ή ένα λαχταριστό γλυκό. Και παράλληλα 

να ξεφυλλίσεις έναν τίτλο από τη μεγάλη βιβλιοθήκη ή αν έχεις παρέα να παίξεις μια παρτίδα 

σκάκι. Ή απλά να τα πεις λιγάκι. Κι εδώ το σαλόνι του Shine σε καλύπτει. Το βράδυ όμως θα 

θες αλκοόλ. Και κάτι πιο μπιτάτο, όσον αφορά τη μουσική. Μεγάλη, καθαρή και προσιτή κά-

βα συν soul, jazz, funk ακούγονται μια χαρά. Είτε κάθεσαι μέσα είτε ζεσταίνεσαι έξω από τις 

trademark ξυλόσομπες και τις ατομικές κουβέρτες. Επομένως, μην το ψάχνεις και πολύ, το 

Shine είναι και πάλι ο προορισμός σου. Θα σε δούμε εκεί…

Θουκυδίδου 3, Χαλάνδρι, 210 6851.051

goingout
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AFTER DARK
διδότου 31, 210 3606.460
17/2: Albertime & 
Velisarios.18/2: Down & 
Out. 19/2: Πουλικάκος 
και Αδέσποτα Σκυλιά. 
20/2: Dull Days. 22/2: 
Black Hat Bones. 23/2: 
Chewing Gun.

ΑΘΗΝΑΪΣ
καστοριάς 34-36, 
οτανικός, 210 3480.080
Kάθε Σάβ.&Κυρ. “One man 
show” του Στ.Κραουνά-
κη. Κάθε Παρ. Δ. Παπίου. 

ALMAZ
τριπτολέμου 12, γκάζι, 
210 3474.763
20/2: Ηρώ. 23/2: Mάρω 
Μαρκέλλου.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
Ελασιδών 6 & Πειραιώς 
116, γκάζι, 210 9014.428, 
697 8185871
Kάθε Παρ.&Σάβ. Kίτρινα 
Ποδήλατα.   

ΑΥΛΑΙΑ
άγίου Όρους 15, 
Βοτανικός, 210 3474.074
17/2: Heavy Metal. 
18&19/2: Γ. Κούτρας - Γ. 
Νέγκα. 20/2: B. Φλώρος. 
22/10: Α. Καλτσάς - Α. 
Ρίζος. 23/2: Ν. Μαυρου-
δής - Α. Μουτσάτσου - Γ. 
Τοσικιάν.

BACARO
Σοφοκλέους 1, 
210 3211.882
18/2: Black Jack - 
Nastazia - Athens Swing 
Cats. 19/2: Eva and the 
Apples. 
 
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ
κασσάνδρας 19, 
Βοτανικός, 210 3473.835
Παρ.&Σάβ. Γιώργος 
Μαζωνάκης. 

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ
Συγγρού 143, ν. Σμύρνη, 
210 9316.101
Παρ. & Σάβ. Τζίμης 
Πανούσης.  
UP STAGE GIALINO 
Παρ.&Σάβ. Χρ. Ζαραλίκος 
& Kύκλος Band με stand 
up comedy. Δευτ. Play it 
Again Sam. Tετ. Kατα-
στασιόν Απελπιστίκ.  
 
 CASABLANCA
άκαδημίας & Ζωοδόχου 
Πηγής 3, 210 3811.175
Κάθε Παρ.&Σάβ. Σωκρά-
της Μάλαμας. 

ΔΙΠΛΑ 
ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

λάμπρου κατσώνη 
189, Άγ. άνάργυροι, 

210 2610.444 
19/2: Ορφέας 

Περίδης - 

Human Touch.  

ENZZO DE CUBA
λάμπρου 6, Μπουρνάζι, 
210 5782.610
20/2: Rodrigo 
Rodriguez. 
STAGE CLUB: Πέμ. So Icey 
Thursdays με τους Μηδε-
νιστή & TNS. Κυρ. απόγευ-
ματικο live & dj set. Δευτ. 
Ζωντανή Ελληνική Βραδιά. 
Τετ. Live Rock Bραδιές. 

FLORAL
Θεμιστοκλέους 80, 
210 3800.070
19/2: Adedeji Adetayo 
Live feat. Neo Yoruba 
People. 

FUZZ LIVE 
MUSIC CLUB 
Πειραιώς 209 , ταύρος, 
210 3450.817
17&18/2: Monika.19/2: 
Παύλος Παυλίδης.

GAGARIN
λιοσίων 205, 210 8546.700
19/2: Gazebo.

GASBAH 
Πειραιώς & άγαθημέρου 3, 
Ρουφ, 210 3420.700
Τετ., Παρ. & Σάβ. γνωστοί 
ραδιοφωνικοί παραγωγοί. 
Δευτ.&Τρ. Krisis Project.

GAZARTE 
Boυτάδων 32, γκάζι, 
210 3452.277
19/2: Kellylee Evans. 
20/2: Σταύρος Ξαρχάκος 
και ΚΟΕΜ. 

GAZOO
Πειραιώς 102-104, γκάζι, 
210 3422.888
Παρ.&Σάβ. Onirama, Μύ-
ρωνας Στρατής, Mark f. 
Angelo, Shaya. 

GINGER ALE 
Θεμιστοκλέους 74, 210 
3301.246 
18/2: Mr. Jazzhole. 19/2: 
Μr. Z. 20/2: Michelle 
Vette & SouLuv.  

ΖΥΓΟΣ
κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 
210 3241.610
Δευτ.&Τρ. Νίκος Μακρό-
πουλος - Θέμης Αδαμα-
ντίδης.

ΗΑLF NOTE 
τριβωνιανού 17, Μετς, 
210 9213.310 -360
17/2: Elisabeth 
Kontomanou. 18/2-
24/2: Melingo. 

IANOΣ
Σταδίου 24, 210 3217.810
Kάθε Παρ.&Σάβ. Νίκος 
Πορτοκάλογλου. 

Κ44 
Kωσταντινουπόλεως 44, 
γκάζι, 210 3423.560 

Kάθε Κυρ. Ιman Baildi. 
17/2: Berlin Brides. 18/2: 
Sillyboy

ΚΟΟ-ΚΟΟ 
ιάκχου 17, γκάζι, 
210 3450.930
Kάθε Πέμ.&Παρ. 
Μaraveyas Ιlegal. Σάβ. 
Λεωνίδας Μπαλάφας. 
20/2: Wastefall - Rex 
Mvndi - Agnosia. 22/2: 
Klein Mein.

KYTTAΡΟ LIVE 
ηπείρου 48 & άχαρνών, 
210 8224.134 
17/2: Σοφία Παπά-
ζογλου - Γεράσιμος 
Ανδρεάτος - Λιζέτα Κα-
λημέρη. 18&19/2: Eλένη 
Βιτάλη - Ηaig Yazjian. 
20/2: Mητέρα Φάλαινα 
Τυφλή. 
 
ΛΕΜΟΝΟΚΗΠΟΣ
άγ. τριάδος 11 & Επταλό-
φου, ν. Φιλαδέλφεια, 210 
2588.611
Κάθε Πέμπτη jazz-swing 
live με φωνή, πιάνο και 
σαξόφωνο.

ΜΕΤΡΟ 
γκύζη & κάλβου 83, 210 
6439.089, 210 6461.980
Κάθε Παρ.&Σάβ. Φοίβος 
Δεληβοριάς. Ως 20/2. 
Κάθε Δευτ. Αλέξανδρος 
Εμμανουηλίδης - Μαρία 
Παπαγεωργίου. 

ΜΟΣΤΡΟΥ
Μνησικλέους & λυσίου 22, 
Πλάκα, 210 3225.558 -337
Παρ.-Κυρ. Μαριώ - Παύ-
λος Κονταγιαννίδης. 

OΞΥΓΟΝΟ LIVE
Βούρβαχη & κορυζή 4, 
ν. κόσμος, 210 9240.740
17/2: Burning 
Sticks.18/2: Γιάννης 
Γιοκαρίνης με guest τον 
Λάκη Παπαδόπουλο. 
19/2:  Sal.at.a Band.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ιερά οδός 22, γκάζι, 
210 3463.308
Κάθε Παρ.&Σάβ. Βασίλης 
Παπακωνσταντίνου. 

ΡΑΚΟΜΕΛΟ
διστόμου 9ά, ηλιούπολη, 
210 9702.025
Κάθε Κυριακή Χριστίνα 
Μέτσικα - Μαρία Σταυ-
ριανουδάκη - Alexander 
Spitzing.

RODEO 
Xέυδεν 34, 210 8814.702
18/2: Band of Spice - 
πρώην Spiritual Beggars. 
19/2: Aλκυονίδες Μέρες 
- Ένας τόνος κάτω.

ΡΥΘΜΟΣ STAGE
Μ. άντύπα 38, ηλιούπολη, 
210 9750.060
Πέμ. Γ. Νταγάκη. 18/2: 
Μ. Ασλανίδου. 19/2: Γ. 
Αλουπογιάννης. 20/2: Σ. 
Κάτσαρης. 

SOCIALISTA
Tριπτοπολέμου 33, 
γκάζι, 210 3474.733
Τετ. 15 50 - Z. Δούκα. 
22/2: M. Αγγελίδου. 
  
ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Φραντζή & Θαρύπου 35-37, 
ν. κόσμος, 210 9226.975
KΕντΡικη Σκηνη 
18&19/2: Μ. Πασχαλί-
δης. 22/2: Παρουσιαση 
άλμπουμ του Οδυσσέα 
Τσάκαλου. 23/2: Π. Θα-
λασσινός. PLUS Παρ. & 
Σάβ. Ε. Ζουγανέλη & Η. 
Ματιάμπα. Club. Πέμ.-
Σάβ. House Band. Κυρ. 
Σ.  Δρoγώσης, Δευτ. 
Π. Μουζουράκης. Τρ. 
Lexicon Project - 
J. Drigo - Ι. Πεπέ. 
Τετ. Δ. Αναστασιάδης. 
 
TIKI
Φαλήρου 15, άκρόπολη, 
210 9236.908
20/2: The Television 
Personalities - The 
Callas .

ΧΑΜΑΜ
δημοφώντος 97, Ά. Πετρά-
λωνα, 210 3421.212
Παρ.&Σάβ. Γιώργος Με-
ράντζας.  ●

μ.σκηνές-live

aCtiVE MEMBEr @ 
PassPort 

Σ τ ις 18&19/2 ο Β.D. �oxmoor και η Sa- Β.D. �oxmoor και η Sa-
dahzinia με low bap ιστορίες και υλικό από 
τη δισκογραφία τους και το πρόσφατο 

άλμπουμ «Απ’ της φτιάξης μας τα λάθια» (Έναρξη 
22.00/Είσοδος € 12, 15 ταμείο). Ακόμη συνεχίζε-
ται κάθε Τρίτη ως 1/3 το αφιέρωμα στον Κύκλο 
του C.N.S. του Μάνου Χατζιδάκι και σε τραγούδια 
του Klaus Nomi. Στις 21&28/2 ο Στέλιος Δάβαρης 
θα παρουσιάσει τα τραγούδια από το πρώτο προ-
σωπικό του άλμπουμ «Όλα είναι νερό» (22.00/€15 
με μπίρα ή κρασί) PASSPORT, Καραΐσκου 119, πλ. Κοραή, 
Πειραιάς, 210 4296.401, 694 0558558

Q&a

Πώς είναι η συνεργασία σας σε ένα χώρο 
σαν το Rex; Δ.Μ. Δεν θα κρύψω ότι αισθανό-
μαστε δέος σε μια τόσο ιστορική σκηνή με 
την αύρα ενός Τσαρούχη. Είμαστε τυχεροί 
που συνεργαζόμαστε με έναν τόσο ανοιχτό-
μυαλο επιχειρηματία όπως ο Μαρασούλης, 
με γρήγορα αντανακλαστικά, που συμφώ-
νησε να διαμορφώσουμε ένα καθαρά λαϊκό 
πρόγραμμα με τόσο χαμηλές τιμές. Ξεκινάμε 
και την καινοτομία της Κυριακής με ένα με-
σημεριανό πρόγραμμα που θα ξεκινά στις 
2 και με 35 ευρώ φαγητό θα προσφέρουμε 
ένα καθαρό και προσεγμένο γεύμα με το 
κρασί κερασμένο από εμάς. Αυτό 
σημαίνει λαϊκό. 
Γ.Κ. Ξεκινάμε πρώτοι να προ-
σαρμόσουμε τις ίδιες μας 
τις αμοιβές ώστε να πετύ-
χουμε αυτό που θέλουμε. 
Να στήσουμε ένα καθαρά 
λαϊκό πρόγραμμα σε ένα 
τόσο σπουδαίο θέατρο με 
πραγματικά προσιτές τιμές, 
ακριβώς για να ξεπεράσουμε 
μαζί τη δύσκολη αυτή κρίση. Το 
συνολικό κόστος της μουσικής μας 
παράστασης είναι μικρότερο από την αμοι-
βή ενός και μόνο τραγουδιστή. Είναι όμως 
προσωπική μας επιλογή, και όπως έδειξε η 
Θεσσαλονίκη βρίσκει ανταπόκριση στον κό-
σμο.

Πώς ήταν η εμπειρία στη Θεσσαλονίκη; 
Δ.Μ. Πήγε απρόσμενα καλά. Έρχεται δοκι-
μασμένο στην Αθήνα με το ίδιο λαϊκό πρό-
γραμμα, με τη γνήσια έκφρασή του, γιατί δεν 
σημαίνει ότι ένα μπουζούκι αρκεί για να βγει 
ένας λαϊκός ήχος. 

Ποια είναι η σχέση σας σε προσωπικό ε-
πίπεδο; Γ.Κ. Πάντα εκτιμούσα τη σπουδαία 
φωνή και τις επιλογές του Δημήτρη. Μπορώ 

να σου πω ότι είναι ο καλύτερός μου φίλος 
και αισθάνομαι πολύ τυχερός που θα περά-
σω περισσότερο χρόνο μαζί του στη σκηνή, 
ανταλλάσσοντας τραγούδια και σκέψεις. 
Μόνο αν έρθει η κουβέντα στον ΠΑΟΚ θα 
τσακωθούμε (γέλια).
Δ.Μ. Είναι αλήθεια ότι δεν του το έχω πει 
ποτέ, αλλά μου δίνεις τώρα την ευκαιρία να 
του πω πως είναι για μένα ένας τόσο καλός 
φίλος. Ξέρεις, όλη την ώρα περνάει από το 
καμαρίνι μου, καθόμαστε, τα λέμε και μετά 
μεταφέρουμε τις κουβέντες μας στη σκηνή, 

ανάμεσα στα τραγούδια.

Πόσο δυνατά είναι τα ντουέ-
τα σε σχέση με τις σόλο εμ-

φανίσεις; Γ.Κ. Τα ντουέτα 
έγιναν όταν ξεκινούσαν 
ξανά οι μουσικές σκηνές, 
μιλάω για τα «13 Φεγγά-
ρια» κι όλα αυτά, εκείνη 

την εποχή υπήρχαν με-
γάλες συνυπάρξεις, δηλα-

δή πολλά πρόσωπα. Κι εμείς στα 
«13 Φεγγάρια» ήμασταν πέντε άτομα 

που τραγουδούσαν, το ίδιο συνέβη και 
την επόμενη χρονιά. Τα ντουέτα έγιναν λίγο 
αργότερα, όταν πραγματικά όμως υπήρχε 
καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, όταν συνεργα-
ζόμουν εγώ με την Αλεξίου ή η Αρβανιτάκη 
με την Αλεξίου, καλλιτεχνικά, για να μπορέ-
σει να σταθεί κάτι τέτοιο. Τώρα ήρθε η ώρα 
για να συναντηθώ με ένα φίλο σε ένα λαϊκό 
πρόγραμμα σε έναν ιστορικό χώρο, που δεν 
είναι μουσική σκηνή αλλά ένα θέατρο με ση-
μαντική ιστορία.

Πώς θα αντέξετε το σερί του Σαββατοκύ-
ριακου; Δ.Μ. Αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν 
έχουμε τέτοια ζήτημα. Άλλωστε είναι ένα 
προσωπικό στοίχημα για μας. Ειδικά το με-
σημεριανό πρόγραμμα της Κυριακής. ●

Του γιωΡγου δηΜητΡάκοΠουλου
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Γ. Κότσιρας - Δ. Μπάσης
Την είδα(ν) απόψε λαϊκά

Σ υναντήθηκαν το 2002 στη Σφεντόνα. Βρέθηκαν και πάλι μαζί στα τέλη του 2010 στη 
Θεσσαλονίκη. Ξαναπήγαν «σφεντόνα» και τώρα έρχονται άθήνα. Στη σκηνή του 
Rex. τους συνάντησα στα θεατρικά καμαρίνια να τα λένε σαν κολλητοί λίγο πριν 

την πρεμιέρα τους. Είναι χαλαροί με το πρόγραμμά τους, το δοκίμασαν άλλωστε στη Θεσ-
σαλονίκη. Μετά το τέλος της συνέντευξης ο κόσμος που περίμενε στην Πανεπιστημίου, σε 
συνδυασμό με τις για πρώτη φορά τόσο χαμηλωμένες τιμές, δείχνει ότι από εδώ θα περάσει 
η μισή άθήνα. 

ένα καθαρό και προσεγμένο γεύμα με το 
κρασί κερασμένο από εμάς. Αυτό 

-

ακριβώς για να ξεπεράσουμε 
μαζί τη δύσκολη αυτή κρίση. Το 
συνολικό κόστος της μουσικής μας 
παράστασης είναι μικρότερο από την αμοι-

ανάμεσα στα τραγούδια.
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τα σε σχέση με τις σόλο εμ

φανίσεις;
έγιναν όταν ξεκινούσαν 
ξανά οι μουσικές σκηνές, 
μιλάω για τα «13 Φεγγά
ρια» κι όλα αυτά, εκείνη 

την εποχή υπήρχαν με
γάλες συνυπάρξεις, δηλα

δή πολλά πρόσωπα. Κι εμείς στα 
«13 Φεγγάρια» ήμασταν πέντε άτομα 

που τραγουδούσαν, το ίδιο συνέβη και 
την επόμενη χρονιά. Τα ντουέτα έγιναν λίγο 
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REX, Πανεπιστημίου 48,

 210 3823.269 

άπό Παρ. ως κυρ. γιάννης κότσιρας, 

δημήτρης Μπάσης. Μαζί τους η Χρυ-

σούλα Στεφανάκη και η Βάλια Σωμαράκη. 

Έναρξη 23.00. κυρ. μεσημέρι στις 14.00

 (€ 35 φαγητό και δωρεάν κρασί 

προαιρετικά). Είσοδος με ποτό € 15, 

φιάλη € 140, κρασί € 70.

Στα καμαρίνια του Rex

οδηγος

Cafes/Bars/
snacks

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

FLORAL BOOKS + COFFEE 
Θεμιστοκλέους 80, 
πλ. Εξαρχείων, 210 5226.609 
Το ιστορικό στέκι της πλα-
τείας Εξαρχείων άνοιξε ξα-
νά τις πόρτες του στην μπλε 
πολυκατοικία. Για καφέ, 
ποτό, διάβασμα στο νέο χώ-
ρο του βιβλιοπωλείου 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.

GASOLINE          
Γαργηττίων 23Α, Γκάζι 
(σταθμός Κεραμεικού), 
210 3469.396 
All day χώρος 50 βήματα 
από το μετρό, το πρωί με 
πολλές ποικιλίες καφέ, 
σοκολάτας, γλυκά και 
snacks. Μεσημέρια χαλαρά 
με τάβλι και επιτραπέζια 
παιχνίδια και το βράδυ με 
ωραίες μουσικές απ’ όλο 
τον κόσμο, ποτά απ’ την 
ενημερωμένη κάβα και 
cocktails. Δευτ.-Παρ. 10.00-
19.00 happy hour με 20% 
έκπτωση σε όλα τα είδη. 

MISH MASH     
Βουτάδων 50, Γκάζι, 
210 3417.606 Από το πρωί 
για καφέ με συνοδεία μια 
μεγάλη ποικιλία από snacks 
και σπιτικά γλυκά, το μεση-
μέρι για φαγητό με casual 
διάθεση αλλά πάντα με σε-
βασμό στις ποιοτικές πρώ-
τες ύλες και το βράδυ για 
ποτό, πάντα με παρεΐστικη 
διάθεση, είτε τις καθημερι-
νές με θεματικές βραδιές εί-
τε Παρασκευή και Σάββατο 
με πιο mainstream ήχους. 

PAKOMEΛO
Διστόμου 9α, 
πλ. Aνεξαρτησίας - 
Aγ. Mαρίνα Hλιούπολης, 
210 9702.025, www.
torakomelo.gr H μεγαλύ-
τερη ποικιλία σε ρακόμελο 
απ’ όλη την Eλλάδα. Pα-
κομελομεζέδες, ποικιλίες, 
καφεδάκι από το απόγευμα, 
cocktails και σφηνάκια 
μέχρι αργά. Mε κονσόλα 
για blues ρυθμούς, με 
jazz-funk διάθεση και latin 
επιρροές. Events live συ-
γκροτημάτων και εκθέσεις 
καλλιτεχνών. A.V.

THE SHINE
Θουκυδίδου 3, Xαλάνδρι, 
210 6851.051 
Ωραίος χώρος για καφέ και 
μεγάλη ποικιλία ροφημά-
των από το πρωί, ωραία 
γλυκά και μεσημεριανό 
menu. Tο βράδυ διασκε-
δάζει με ήχους soul, funk 
και rock, με την επιμέλεια 
του Kώστα Kαντά. Aπό τις 
8.00 π.μ. 

WHY SLEEP?
Bουτάδων 52, Γκάζι, 
693 7688266  Kαφέ μπαρ 
εμπνευσμένο από στοιχεία 
της φύσης. Aυλή με μπαρ, 
τραπεζάκια στον πεζόδρο-
μο και κλειστό dance stage. 
Kάθε μέρα μoυσικές lounge 
και Παρ. & Σάβ. house και 
deep house.  

ΦIΛION 
Σκουφά 34, Kολωνάκι, 
210 3637.758 Το αδιαχώρη-
το κάθε Σάββατο μεσημέρι, 
αφού εδώ δίνουν ραντεβού 
τα τελευταία... άπειρα 
χρόνια οι άνθρωποι των 
γραμμάτων και των τεχνών. 
Κάθε συγγραφέας, δημο-
σιογράφος, ηθοποιός και 
πολιτικός (εναλλακτικός) 
που σέβεται τον εαυτό του 
θα κάνει ένα πέρασμα για 
να πει την άποψή του περί 
παντός στο all time classic 
στέκι. Σπουδαίες τάρτες, 
τιμημένη κουρού, ομελέτες 
και ωραία  παγωτά. A.V.  ●
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200 
υπέροχα φιλιά!

Φ ίλα με παντού! Στο δρόμο, στο μετρό, 
στα μπαρ, στις πλατείες. Τα φιλιά μας 
είναι υπέροχα, γιατί δηλώνουν τον έ-

ρωτά μας. Διακόσια γκέι άτομα μαζευτήκαμε ανή-
μερα του Αγίου Βαλεντίνου στις αρχές της Ερμού 
και ανταλλάξαμε φιλιά, σε μια διαδήλωση αγάπης 
και διεκδίκησης του δημόσιου χώρου. Λεσβίες και 
γκέι ηλικίας δεκαεφτά μέχρι πενηντατόσο φιλη-
θήκαμε, αγκαλιαστήκαμε, πιαστήκαμε χέρι-χέρι 
και κατηφορίσαμε την Ερμού. Στην Καπνικαρέα 
ξαναφιλήθηκαμε έξω από το εκκλησάκι και μετά 
πήγαμε για χορό στο Mybar.
Χρειάζεται να φιλιέστε στο δρόμο και να προ-
καλείτε; Χάθηκε ο κόσμος να το κάνετε σπίτι σας; 
Ούτε οι στρέιτ είναι ωραίο να χαμουρεύονται δη-
μοσίως. Δεν θα φιλιόμουν δημόσια ούτε στρέιτ αν 
ήμουν. Αυτές είναι οι πιο κοινές επικρίσεις απένα-
ντι στη δημόσια εκδήλωση τρυφερότητας ομό-
φυλων ζευγαριών και είναι όλες βλακώδεις. Η δική 
μας καθημερινή αγάπη δεν θα λογοκριθεί επειδή 
κάποιοι δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν ομόφυ-
λα ζευγάρια και αμηχανεύονται. Θα συνηθίσουν 
και θα τους περάσει. Επίσης άλλο να το κάνεις δη-
μόσια (βλ. χαμούρεμα) και άλλο να φιληθείς, ν’ α-
γκαλιαστείς, να εκδηλώσεις τα συναισθήματά σου 
στον άνθρωπο που αγαπάς, κάτι που κάνουν όλοι 
οι στρέιτ, χωρίς καν να το συνειδητοποιούν, ακρι-
βώς επειδή είναι κάτι το απόλυτα φυσικό.
τον γενάρη του 2004 είχε ξαναγίνει ένα kiss-in ως 
διαμαρτυρία στη λογοκρισία που επέβαλε το ΕΣΡ 
στο «φιλί του Παπακαλιάτη». Τότε είχαν μαζευ-
τεί μετά βίας 50 άτομα. Προχτές ήμασταν 200. Ο 
τετραπλασιασμός είναι νίκη ή δείχνει τη φτωχή 
πορεία μας; Μα δεν είμαστε αριθμοί! Είμαστε δια-
κόσιες ψυχές που καταφέραμε να ξεπεράσουμε 
την ντροπή με την οποία μας γαλούχησαν και δεν 
ζούμε κρυμμένοι στα σκοτάδια της «προσωπικής 
ζωής». Μεγάλη πρόοδο θεωρώ ότι πάνω από τους 
μισούς συμμετέχοντες ήταν νέα παιδιά γύρω στα 
20, τα περισσότερα μέλη της νεοσύστατης οργά-
νωσης ΛΟΑΤ νέων Colour Youth (www.colouryouth.
gr), με περισσότερο τσαγανό και δυναμικότητα 
από τις παλιότερες, πιο φοβισμένες και δυσκολε-
μένες γενιές – οι οποίες ωστόσο προλείαναν το 
έδαφος, ώστε οι σημερινοί νέοι να κάνουν αυτά 
τα γενναία βήματα. Το βιντεάκι που έφτιαξαν και 
ανέβασαν στο Youtube με αφορμή τη διαδήλωση 
φιλιών θα ήταν αδιανόητο πριν από πέντε χρόνια. 
Και για όσους πιστεύουν ότι διακόσια άτομα είναι 
λίγα, εγώ λέω καλύτερα να είσαι παρέα με 200 ά-
τομα που δεν κωλώνουν να ζήσουν.
ομοφυλοφιλία δεν είναι σκέτο σεξ – είναι έρωτας. 
Φαίνεται να το ξεχνάει το ομοφοβικό ΕΣΡ, το οποίο 
ξαναχτύπησε, καλώντας σε απολογία το Mad επει-
δή προέβαλε το βίντεοκλιπ “All the lovers” της Kylie. 
Μπροστά στο δικό του μεσαίωνα εμείς αντιστεκό-
μαστε δίνοντας φιλιά και αγκαλιές – παντού!

Love Forever Ωχ! 
Ο έρωτάς μας θα κρατήσει για πάντα! Είναι καλό αυ-
τό; Ενώ η Έλενα ψάχνει έναν έρωτα που θα κρατή-
σει για πάντα (για πάντα πάντα!), ο Όε αγωνιά μήπως 
ο έρωτάς του για τον Φρέδερικ ξεφτίσει μετά από 
17 χρόνια συμβίωσης. Αύριο Παρασκευή 18 παρου-
σιάζω το τελευταίο μου μυθιστόρημα “Love Forever 
Ωχ!” και μιλώ για τον έρωτα με το δημοσιογράφο 
ηλία κανέλλη. Η ηθοποιός Μαρβίνα Πυτιχούτη θα 
διαβάσει αποσπάσματα για το τι θα συνέβαινε αν 
ο έρωτας κρατούσε για πάντα. Πού; Πολύχρωμος 
Πλανήτης (Αντωνιάδου 6, δίπλα στην ΑΣΟΕΕ). ●

g&l Του λυο 
κάλοΒυΡνά

ΑΘΗΝΑ

Cafés/bars     

BLUE TRAIN 
Kων/πόλεως 84, Γκάζι Γέλιο 
και ποτάκια με την τρελοπα-
ρέα ή κουβεντούλα με τον 
κολλητό, στο πρώτο γκέι 
μπαρ που άνοιξε πορτοπα-
ράθυρα στο δρόμο. Δωρεάν 
ασύρματο δίκτυο. 

S-CAPE SUMMER 
Kων/πόλεως 80 (Pάγες), 
Γκάζι Iδανικό για άραγμα δί-
πλα στις ράγες του τρένου. 
Xαλαρώστε κι εσείς με την 
παρέα σας κι απολαύστε το 
ποτό σας μες στην καρδιά 
του γκέι νυφοπάζαρου.

Βar/Club     

ATTRAXX,
Ιάκχου 36, Γκάζι, www.
attraxx.gr & www.attraxx.eu 
Πολυχώρος διασκέδασης 
ενηλίκων, με dark rooms με 
ιδιωτική προβολή ερωτικών 
ταινιών και πριβέ καμπίνες 
με οθόνες και καθρέφτες. 

BEAR CODE
Κωνσταντινουπόλεως 8, 
Γκάζι Bear, leather, dance 
club, που συνεργάζεται με 
τις μεγαλύτερες bear οργα-
νώσεις της Ευρώπης. 
Ανοιχτά από Πέμπτη 
έως Κυριακή.

BIG 
Φαλαισίας 12 & Iε-
ρά Oδός 67, Γκάζι 
Για τους άντρες-
αρκούδους και 
όσους τους λα-
τρεύουν. Aνοιχτά 
κάθε μέρα εκτός 
Δευτέρας. 
www.bigbar.gr

FOU CLUB
Iερά Oδός & Kελεού 8, Γκάζι 
Δυνατή και περήφανη 
ελληνική διασκέδαση με 
ανάμεικτες μουσικές που 
ξεσηκώνουν. Παρασκευές 
και Σάββατα drag shows και 
wet live show. Kάθε Tρίτη 
καραόκε.

KAZARMA 
Kων/πόλεως 84, 1ος όρ. 
Bαρβάτη γκέι διασκέδαση 
στις επάλξεις του γκέι στρα-
τώνα της πόλης με mixed 
μουσική.

KOUKLES 
Zαν Mωρεάς 3, Kουκάκι Για 
τους λάτρεις των τραβεστί 
και των τρανσέξουαλ, με 
μοναδικά σόου από την Eύα 
Kουμαριανού.

ΛAMDA 
Λεμπέση 15, Mακρυγιάννη, 
www.lamdaclub.gr Kλασικό 
στις προτιμήσεις, ένα από 
τα παλιότερα γκέι μπαρ, με 
ανάμεικτες μουσικές. Στον 
κάτω όροφο dark room. 

MYBAR
Κακουργιοδικείο 6, Ψυρρή
Απρόσμενα πάρτι που μέ-
νουν αξέχαστα.

NOIZ 
Kων/πόλεως 70, Γκάζι, www.
noizclub.gr Tο σούπερ στέκι 
γυναικών, ανοιχτό κάθε 
μέρα. Mε ξένη και ελληνική 
μουσική, καταπληκτικός 
χώρος για γυναίκες που 
αγαπούν γυναίκες. 

SODADE 
Tριπτολέμου 10, Γκάζι Στερ-
νομαχίες στο ασφυκτικά 
γεμάτο και κεφάτο γκέι 
κλαμπ, που σφραγίζει μια 
βραδιά έξω. Mε δύο stage 
mainstream και electronica, 
είναι απαραίτητος σταθμός 
για δυνατή διασκέδαση. 

S-CAPE ARMY ACADEMY
M. Aλεξάνδρου 139, Γκάζι 
Super-sized γκέι κλαμπ, που 
φέρνει την απόδραση στην 
γκέι διασκέδαση. Mουσικά 
κινείται σε mainstream 
μονοπάτια με διακλαδώσεις 
προς τα ελληνικά.

Βιβλιοπωλείο     

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΠΛΑ-
ΝΗΤΗΣ Aντωνιάδου 6 & 
Πατησίων, 210 8826.600, 
www.colourfulplanet.com 

Tο μοναδικό γκέι βιβλιοπω-
λείο της χώρας, με μεγάλη 
ποικιλία τίτλων, ελληνικών 
και ξένων. 

Βίντεοκλαμπ - 
sex shops 

EROXXX DVD SEX SHOP
Σταδίου 61, 1ος όρ., Ομόνοια
Νέος ξεχωριστός χώρος. Για 
πρώτη φορά τα καλύτερα ε-
ρωτικά DVD στις καλύτερες 
τιμές. Απολαύστε την ταινία 
της απολύτου αρεσκείας 
σας σε ατομικές καμπίνες 
DVD. Καθημερινά 10.00-
22.00, Σάβ. 10.00-20.00, 
Κυρ. 12.00-20.00. 

DVDLAND
Πανεπιστημίου 65, 2ος όρ. 
Απεριόριστη ποικιλία ερω-
τικών DVD για εβδομαδιαία 
ενοικίαση και πώληση. Ιδιω-
τικές καμπίνες προβολών.
Καθημερινά 12.00-22.00. 

VIDEORAMA DVD GAY 
CLUB
Οδυσσέως 13, πλ. Βαρδάρη, 
Θεσσαλονίκη Από τις καλύ-
τερες συλλογές ερωτικών 
DVD. Καθημερινά νέα θέμα-
τα ακυκλοφόρητα. Ατομικές 
καμπίνες. Καθημερινά 
14.00-22.00. 

Σάουνες     

ALEXANDER 
SAUNA
Μεγ. Αλεξάνδρου 134 & 
Ιερά Οδός (στάση μετρό 
Κεραμεικός), 210 6980.282, 
693 6959134, www.
alexandersauna.gr
Δημοφιλής σάουνα στην 
καρδιά της διασκέδασης, 
στο Γκάζι, σας περιμένει 
στον ανανεωμένο χώρο 
της. Labyrinth steam & 
�oam Playroom, Prison 
Break. Νέο διευρυμένο 
ωράριο με Happy Hour την 
πρώτη ώρα κάθε ημέρας με 
είσοδο € 10. Ανοιχτά Δευ-
τέρα-Πέμπτη 18.00-3.00, 
Παρασκευή 18.00-8.00, 
Σάββατο 16.00–8.00, Κυ-
ριακή 16.00 –3.00

FLEX FETISH SAUNA
Πολυκλείτου 6, 
210 3210.539 Ανανεωμένη 
πολύ κοντά στο σταθμό 
Μοναστηρακίου, με 
γυμναστήριο, τζακούζι, 
σολάριουμ, relaχ room για 
να ριλαξάρεις με μουσική 
υπόκρουση, free internet, 
spa, smoking room, dark 
room, αλλά και roof garden 
και το χειμώνα. Ανοιχτά 
από τις 15.00 έως τις 3.00, 
με € 15 είσοδο (και € 10 
τις happy hours). 24 & 
31/12 14.00-21.00, 25/12 
Κλειστά, 26/12 & 6/1 14.00-
3.00, 1/1 14.00-7.00. Μπες 
και δες στο  www.myspace.
com/flexsaunagym

sex Clubs

FC.UK 
Κελεού 3, Γκάζι,  www.fc-uk.
gr Αυθεντικό dark room 
με προβολές hardcore gay 
ταινιών και πριβέ καμπίνες 
με οθόνες και καθρέφτες. 
Και special parties κάθε 
μήνα όπως τα Underwear 
& �isting. 

Hotels   

X-DREAM 
Μαιζώνος 6, 210 5243.011-2 
Ημιδιαμονή από € 23, δια-
νυκτέρευση από € 60. www.
xdream.gr. Όλα τα δωμάτια 
έχουν κλιματισμό, τηλεόρα-
ση και ποικιλία από dvd, ενώ 
υπάρχει και η δυνατότητα 
εκπλήξεων σε γενέθλια. ●

 G&L οδηγος

τις μεγαλύτερες bear οργα
νώσεις της Ευρώπης. 

Iερά Oδός & Kελεού 8, Γκάζι 
Δυνατή και περήφανη Σάουνες     

για να διαφημιστείτε, 

επικοινωνήστε στο 210 3617.530
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*              Νέο 

104
Θεμιστοκλέους 104, 
Εξάρχεια, 210 3826.185
* Τα σκουλήκια. Του Χ. Μί-
τελπουνκτ. * Costa Rica. Του 
Αλ. Ντερπούλη. Αν αργήσω 
κοιμήσουͰ Του Άκη Δήμου.  
* Freak Show. Της ομάδας 
Tandem. 

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ
Σατωβριάνδου 36, 210 
5242.211 2x4. Των Παναγιώ-
τη Μπρατάκου - Δημήτρη 
Μαλισσόβα. Η αυλή. Του 
Spiro Scimone. ΖωζώͰ  ζωή 
σαν παραμύθι. Με τη Ζ. 
Σαπουτζάκη. Καρέκλες 
καταστρώματος. Του Ζ. Μα-
κόνελ. Rejected. Κείμ.-σκην.: 
Γ. Σαρακατσάνης. 

ΑΘΗΝΑ
Δεριγνύ 10, 210 8238.698,
Η φάκα. Της Μ. Κυριακάκη. 
Δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν 
μιλάω. Του Γ. Θεοδοσιάδη. 

ΑΘΗΝΑΪΣ 
Καστοριάς 34-36, 210 3477.878, 
3480.080 The pride. Του A. 
K. Κάμπελ. Salvatores dei-
Ασκητική. Του Ν. Καζαντζά-
κη. Απλά Δήμητρα. Με τη Δ. 
Παπίου. 55. One man show. 
Του Στ. Κραουνάκη. 

ΑΘΗΝΩΝ
Βουκουρεστίου 10, 210 3312.343
Σλουθ. Του Α. Σάφερ. 

ΑΚΑΔΗΜΟΣ
Iπποκράτους & Ακαδημίας, 
210 3625.119 Ζωή ποδήλατο. 
Του Ντ. Φρίμαν. 

ΑΚΗΣ ΔΑΒΗΣ - ΑΛΚΜΗΝΗ 
Αλκμήνης 12, 210 3428.650 * 
Επιχείρηση Φόνος. Του Ρ. 
Χάρις. Η φαλακρή τραγου-
δίστρια. Του Ε. Ιονέσκο. Υπό 
τη σκιά του Βόιτσεκ. Του Γκ. 
Μπίχνερ. 

ΑΚΡΟΠΟΛ
Ιπποκράτους 9-11, 210 
3643.700 * Διονύσης Σαββό-
πουλος

ΑΛΕΚΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
Κυψέλης 54, Αθήνα, 
210 8827.000  Ο τυχαίος 
θάνατος ενός αναρχι-
κού. Του Ντ. Φο. 
 
ΑΛΕΚΤΟΝ
Σφακτηρίας 23, Κεραμεικός, 
210 3420.419  Λολίτα. Του Βλ. 
Ναμπούκοφ. Το παγκάκι. 
Του Ζ. Βασιλείου. Ρόσμερ-
σχολμ. Του Χ. Ίψεν. 

ΑΛΙΚΗ
Αμερικής 4, Αθήνα, 
210 3210.021 Τα κορίτσια με 
τα μαύρα. Των Α. Ρήγα & Δ. 
Αποστόλου. 

ΑΛΜΑ
Αγ. Κωνσταντίνου & Ακομι-
νάτου 15-17, 210 5220.100 
Δεσποινίς Τζούλια. Του Αύγ. 
Στρίντμπεργκ. Φθινοπωρινή 
ιστορία. Του Αλ. Αρμπούζοφ. 
Επικίνδυνες σχέσεις. Του 
Λακλό. Βάσει σχεδίου. Του 
Μπ. Αρώνη. 

ALTERA PARS
Μ. Αλεξάνδρου 123, 
Κεραμεικός, 210 3410.011 
Μήδεια. Του Ζαν Ανούιγ. Το 
ντοκιμαντέρ. Από την ομάδα 
Ex Animo. 

ΑΛΦΑ
Πατησίων 37 & Στουρνάρη 51, 
210 5238.742, 210 5221.444
* Το γάλα. Του Β. Κατσικο-
νούρη. Δεν πληρώνω, δεν 
πληρώνωͰ  τίποτα. Του 
Ντ. Φο. 

ΑΜΙΡΑΛ
Αμερικής 10, 210 3639.385 
Τζόρνταν. Των Αν. Ρέινολντς 
& Μ. Μπουφίνι. Η τελευταία 
ανάσα. Της Ρ. Ντε Βετ. 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 
ΑΘΗΝΑ 9,84   
Πειραιώς 100, Τεχνόπολις, 
210 3412.490 Γηραιά ηθοποι-
ός χάνει τον έλεγχο. Κείμ.-
σκην.: Χ. Ρώμας. 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ
Αδριανού 111, 
210 3233.644 H διαβολογυ-
ναίκα. Του Κ. Σένχερ. 

 

ΑΝΕΣΙΣ
Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι, 
210 7488.881-2 Το ημερο-
λόγιο της Άνα Φρανκ. Των 
Φρ. Γκούντριχ & Αλ. Χάκετ. Ο 
θάνατος και η κόρη. Του Α. 
Ντόρφμαν. 

ΑΝΤΙΘΕΑΤΡΟ 
ΜΑΡΙΑΣ ΞΕΝΟΥΔΑΚΗ
Μοσχονησίων 36, πλ. Αμερι-
κής, 210 8661.168 Η Ούλρικε 
Μάινχοφ δεν πέθανε. Του 
Ντ. Γκάμπριελ. 

ΑΠΛΟ ΘΕΑΤΡΟ
Χαρ. Τρικούπη 4, Καλλιθέα, 210 
210 9229.605
Ο επιστάτης. Του Χ. Πίντερ. 
Ευτυχισμένες ημέρες. Του 
Σ. Μπέκετ. 

ΑΠΟΘΗΚΗ
Σαρρή 40, Ψυρρή, 210 3253.153
Σεσουάρ για δολοφόνους. 
Των Μπ. Τζόρνταν & M. 
Άμπραμς. 

ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ
Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο, 
210 5231.131 * Ιστορία των 
μεταμορφώσεων. Του Γ. Πά-
νου. Ο καλύτερος τρόπος 
να ζεις. Του Ν. Κάουαρτντ. 

ΑΡΓΩ
Ελευσινίων 15, Μεταξουργείο, 
210 5201.684-5 Σου σουͰ  
με αγαπάει κανείς. Του Χρ. 
Γεωργοπάλη. Γαμήλια ψευ-
δαίσθηση. Του Ε. Ασούς. 

ΑΡΤΙ
Ηπείρου 41, 210 8834.002 * Η 
γυναίκα που κάθεται. Του Δ. 
Καραντζά. 

ΑΣΚΗΣΗ
Φραγκούδη 18-20, Καλλιθέα, 
210 9236.992  Don Giovanni. 

Του Λ. Ντα 
Πόντε. Απόψε 
αυτοσχεδιά-
ζουμε. Του Λ. 
Πιραντέλο. 

ΑΤΤΙΣ
Λεωνίδου 7, Μεταξουργείο, 

210 5226.260 Alarme. Σκην.: 
Θ. Τερζόπουλος. * Μάουζερ. 
Του Χ. Μίλερ. (Λεωνίδου 12)

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
Πλαταιών & Πρ. Δανιήλ 3, 
Κεραμεικός, 210 3467.735
Η γυναίκα της Πάτρας. Του 
Γ. Χρονά. Ευτυχία Παπαγιαν-
νοπούλου. Κείμ.-σκην.: Π. 
Ζούλιας. 

ΒΑΦΕΙΟ - ΛΑΚΗΣ 
ΚΑΡΑΛΗΣ
Κων/πόλεως 115, 210 3425.637 
Ιστορίες μετrοπάθειας. 
Σκην.: Vasilis. Art. Της Γ. Ρεζά. 
Creve Coeur. Του Τ. Ουίλιαμς. 
Το αμάρτημα της μητρός 
μου. Του Γ. Βιζυηνού. Υπό-
γειο. Του Φ. Ντοστογιέφσκι. 

ΒΕΑΚΗ 
Στουρνάρη 32, Εξάρχεια, 
210 5223.522  Όσκαρ. Του  
Έρικ Εμάνουελ Σμιτ. 

BETON7 
Πύδνας 7, Βοτανικός, 
210 7512.625  Ψυχώ/σεις. Του 
Α. Πέρη. 
 
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
 Γ΄ Σεπτεμβρίου 119, Κυψέλη, 
210 8233.125 Να γεννηθώ 
ή αλλάξατε γνώμη. Κείμ.-
σκην.: Χ. Μπόσινας. 

BIOS
Πειραιώς 84, Γκάζι, 
210 3425.335 Ο Πελεκάνος. 
Του Αυγ. Στρίντμπεργκ. Στη 
μοναξιά των κάμπων με 
βαμβάκι. Του B.-M. Koltés. 
Παραλογές ή μικρές καθη-
μερινές τραγωδίες. Από την 
SForaris. Το Ίδρυμα. Από την 
ομάδα Abovo. 

BOOZE COOPERATIVA
Κολοκοτρώνη 57, 210 3240.944
Το βαλς των βρόμικων 
δρόμων. Από την ομάδα «Α-
δέσποτες Σκύλες». 

ς

Του Βλ. 

ΑΝΕΣΙΣ
Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι, 

Του Λ. Ντα 
Πόντε. 
αυτοσχεδιά
ζουμε.
Πιραντέλο. 

ΑΤΤΙΣ
Λεωνίδου 7, Μεταξουργείο, 

210 5226.260 Alarme. 
Θ. Τερζόπουλος. * 
Του Χ. Μίλερ. (Λεωνίδου 12)

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
Πλαταιών & Πρ. Δανιήλ 3, 

www.
athensvoice.gr

Για περισσότερες πληροφορίες 

για τις παραστάσεις (περιλήψεις, 

ώρες, τιμές εισιτηρίων και σχόλια) 

μπείτε στο site της Athens Voice 

και κλικάρετε την κατηγορία  

“210 Guide”
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ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Πανεπιστημίου 7, 210 3221.579
Amadeus. Του Π. Σάφερ. 

CABARET VOLTAIRE
Μαραθώνος 30, Κεραμεικός, 
210 5227.046 Στάση Μετα-
ξουργείο. Σκην.: Ν. Μίχας. 
Δύο μαύρα λιθάρια. Κείμ.-
σκην.: Μ. Σεβαστοπούλου. 

CORONET
Φρύνης 11 & Υμηττού, 
Παγκράτι, 210 7012.123 
Caveman. Του R. Becker. 

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ/ΚΥΨΕΛΗ
690 7390333 Dominatrix. 

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ/Π.ΑΡΕΩΣ
Ι. Δροσοπούλου 17, Κυψέλη, 
697 9628045 Η θεία Βιβή. 

ΓΚΛΟΡΙΑ
Ιπποκράτους 7, 210 3609.400
Ένα βότσαλο στη λίμνη. 
Των Αλ. Σακελλάριου & Χρ. 
Γιαννακόπουλου. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΝ
Αμερικής 10, 210 3612.500
Κόκκινο. Του Τζ. Λόγκαν. Το 
μπουφάν της Χάρλεϊ. Του Β. 
Κατσικονούρη. 

ΔΙΑΝΑ
Ιπποκράτους 7, 210 3626.596
Στο ψυγείο. Του M. Lowe.  

ΔΙΑΧΡΟΝΟ
Πυθέου 52, Ν. Κόσμος, 
210 7233.229 Ο γλάρος. Του 
Ά. Τσέχοφ. Αλεξάνδρα με 
λένε. Του Λ. Πολενάκη.

ΔΙΠΥΛΟΝ
Καλογήρου Σαμουήλ 2, Ψυρρή, 
210 3229.771 Το υπόγειο της 
οδού Coco. Της Β. Διακάκη. 
Όλα είναι πόλεμος: Τρωί-
λος και Χρυσηίδα - Πλάνο 
2ο. Σκην.: Ρ. Μουζενίδου. 

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Ακαδημίας 59-61, Αθήνα, 
210 3662.100 Ο κουρέας της 
Σεβίλλης. Του Τζ. Ροσσίνι. 
Χένσελ και Γκρέτελ. Του 
Ένγκ. Χούμπερντινκ. Το μι-
κρόβιο του έρωτα. 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
Αγ. Κωνσταντίνου 22-24, 
210 5288.170-1 Πλατόνοφ. 
Του Άν. Τσέχοφ. Η τριλογία 
του παραθερισμού. Του 
Κάρλο Γκολντόνι. Σιρανό 
Ντε Μπερζεράκ. Του Εντ. 
Ροστάν. Εμίλια Γκαλότι. Του 
Γκ. Έφρεμ Λέσινγκ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
Λέσβου 8 & Απειράνθου, 
Κυψέλη, 210 8645.400 Η δη-
μαρχίνα. Του Γ. Σουρή.

ELIART
Κων/πόλεως 127, 210 3477.677
* Krisis Project. Των Ηλ. 
Αλεξάνδρου και Κων. Κωτσα-
δάμ.  * Μέγας προφητικός 
καζαμίας. Της ομάδας Per - 
Theater - Performance. 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
Σαρρή 11, Ψυρρή, 210 3211.750
Αττική Οδός. Κείμ.: Θ. Παπα-
θανασίου, Μ. Ρέππα. Φουρ-
κέτα. Κείμ.: Ελ. Γκασούκα. 

ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ
Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, 
Κολωνός, 210 5138.067 Ο κα-
λός μαθητής. Του Στ. Κινγκ. 
La chunga. Tου Μ. Β. Λιόσα. 
Ροτβάιλερ. Του Γκ. Έρας. Η 
κακομοίρα της Νάπολι. Της 
E. Φεράντε. 

ΖΙΝΑ
Λεωφ. Αλεξάνδρας 74, Αμπε-
λόκηποι, 210 6424.414 Οι ντα-
ντάδες. Του Γ. Σκούρτη. 

ΗBH
Σαρρή 27, Ψυρρή, 210 3215.127
Φωνάζει ο κλέφτης. Του Δ. 
Ψαθά. Ψέμα στο ψέμα. Του 
A. Νίλσον. 

ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΚΤ
Πειραιώς 256, Άγ. Ιωάννης 
Ρέντης, 210 4801.260 Κίρκε-
γκωρ Unleasted. Του Θεο-
δόση Πελεγρίνη. 

ΘΕΑΤΡΟ ΟΛΒΙΟ
Φαλαισίας 7, Γκάζι  Mala Junta 
– Το τελευταίο τάνγκο. Των 
E.A. Gonzalez και Έλ. Καραδή-
μου. Ποιος θα πατήσει το 
Play. Της ομάδας Playback Ψ. 

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Παραμυθίας 27, Κεραμεικός, 
210 3457.904 Έγκλημα στο 
Νίχαρ. Σκην.: Κ. Ντέλλας.  Αι 
δύο μονόλογοι. 
ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ 
ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ
Φρυνίχου 14, Πλάκα, 
210 3222.464 Ταξιδεύοντας 
με τον ΠΑΟΚ. Του Στ. Τσιώλη. 

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ 
ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ 
Υπόγειο, Πεσμαζόγλου 5, 
210 3228.706 Το αρχαιότερο 
επάγγελμα. Της Π. Φούγκελ. 
Ανώνυμη αγία ή μια κοινό-
τατη ιστορία. Του Γ. Ρίτσου. 

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
Αντισθένους 7 & Θαρύπου, 
Ν. Κόσμος, 210 9212.900
Μια τεράστια έκρηξη. Του Β. 
Μαυρογεωργίου. Το όνομα 
μου είναι Rachel Corrie. 
Σκην.: Μ. Παπαδημητρίου. 
DNA. Του Ν. Κέλι. Τα ορφα-
νά. Του Ν. Κέλι. Δεν μιλάμε 
γι’ αυτά. Κείμ. Κ. Γάκης. 

ΘΕΜΕΛΙΟ
Λένορμαν 82, Κολωνός,
210 8643.310 * Ο ένατος 
γάμος. Κειμ.-σκην.: Λ. Βιτάλη. 
Μερικοί τον προτιμούν νε-
κρό. Του Β. Δουκουτσέλη. 

ΘΗΣΕΙΟΝ
Τουρναβίτου 7, Αθήνα, 
210 3255.444 No one cured. 
Με την Αμ. Μουτούση. Cock. 
Του Μάικ Μπάρλετ. 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Πειραιώς 206, Ταύρος, 
210 3463.333 * Insect of 
snow. Παράσταση butoh. 
Σκοτεινό Σπίτι. Του Νιλ Λα-
μπιούιτ. Γκρης ηλέβεν. Κείμ.: 
Γ. Νανούρης. Στην κουζίνα 
της Πλαθ. Σύλ.-σκην.: Ε. Πα-
πακωνσταντίνου. No Body 
Else. Σκην.: Κίρκη Καραλή. 

ΙΛΙΣΙΑ-ΝΤΕΝΙΣΗ 
Παπαδιαμαντοπούλου 4, 
Ιλίσια, 210 7210.045 * Λε-
ωφορείο ο πόθος. Του Τ. 
Ουίλιαμς. Μαριχουάνα stop. 
Του Γ. Δαλιανίδη. 

ΚΑΠΠΑ
Κυψέλης 2, Αθήνα, 210 8831.068
Fool for love. Σκην.: Αθ. 
Καραγιαννοπούλου. Μια 

σταχτοπούτα. Σκην.: Θ. 
Μουμουλίδης. 

ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ
Αγίου Μελετίου 61Α, 
210 8640.414 -452 Ο θεός της 
σφαγής. Της Γ. Ρεζά. 

KIBΩΤΟΣ
Πειραιώς 115, 210 3427.426
Η γυνή να φοβήται τον άν-
δρα. Του Γ. Τζαβέλλα. 

ΚΛ. ΓΗΠΕΔΟ 
TAE KWON DO
Ολυμπιακά Ακίνητα, Δέλτα 
Φαλήρου * Beauty and the 
beast on ice.

ΛΑΜΠΕΤΗ
Λεωφ. Αλεξάνδρας 106, 
210 6457.086 Συμπέθεροι 
από τα Τίρανα. Κείμ.-σκην.: 
Μ.Ρέππας, Θ. Παπαθανα-
σίου. 

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ 
Βασ. Σοφίας & Κόκαλη, 210 
7282.333  * Carmen. Σκην.: 
Em. Sagi. 

ΜΕΛΙ 
 Αριστοτέλους 87, Κυψέλη, 210 
8221.111 Ο φιάκας. Του Δ. Κ. 
Μισιτζή. 

MICRAASIA ART SPACE
Κων/πόλεως 70 & Ευμολπιδών, 
Γκάζι, 210 3469.139 * Ooh! La! 
La! Revolution! Του Γ. Βλα-
χογιάννη. 

ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑΣ
Αμερικής 2 & Στοά Σπυρομήλι-
ου, 210 3210.025 Τυφλοσούρ-
της. Κείμ.-σκην.: Θ. Αθερίδης. 
Ήρωες. Της Ελ. Γκασούκα. 

ΜΟΥΣΟΥΡΗ
Πλ. Καρύτση 7, Αθήνα, 
210 3310.936 Χάρολντ και 
Μοντ. Του Κόλιν Χίγκινς. Μαύ-
ρη κωμωδία. Του Π. Σάφερ. 

ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ
Άλσος Στρατού, Γουδή, 
211 1086.024 Musicall. 

ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΑΡΜΕΝΗ
Σπ. Τρικούπη 34, Εξάρχεια, 
210 8253.489 Κεκλεισμένων 
των θυρών. Του Ζ. Π. Σαρτρ. 
Ο συμβολαιογράφος. Του Ν. 
Βασιλειάδη. Όπως η Θέλμα 
και η Λουίζ. Του J. F. Noonan. 
Κομμάτια και θρύψαλαͰ  
2010. Του Γ. Σκούρτη. 

ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Κεφαλληνίας 16, Κυψέλη, 

210 8838.727 Σόλο ντουέτο. 
Του T. Kempinski. Tο σπίτι 
της Μπερνάρντα Άλμπα. 
Του Φ. Γκ. Λόρκα. 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 131
Πειραιώς 131, Γκάζι, 210 3450.922
Ράους. Των Θ. Παπαθανα-
σίου & Μ. Ρέππα. 
  
ΠΟΡΕΙΑ
Τρικόρφων 3-5, 210 8210.991 
* Η λήθη. Του Δ. Δημητριάδη. 
Το κτήνος στο φεγγάρι. 
Του Ρ. Καλινόσκι. Η υπόθεση 
της οδού Λουρσίν. Του Ευγ. 
Λαμπίς. 

ΠΟΡΤΑ
Μεσογείων 59, Αθήνα, 
210 7711.333
Μαίρη - Μαίρη. Του Τζ. Κερ. 

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
Καπνοκοπτηρίου 8 & Στουρνά-

ρη, Εξάρχεια, 210 8252.242-3
Ο ταλαντούχος κύριος Ρί-
πλεϊ. Της Π. Χίγκσμιθ. 

ΡΑΓΕΣ
Κωνσταντινουπόλεως 82, 
Γκάζι, 210 3452.751 * Ματωμέ-
νος γάμος. Του Φ.Γ. Λόρκα. Ο 
ανηψιός της θείας μου. Του 
M. Πάνιτς. Αυτοσχεδιάζο-
ντας στις ράγες. 

REX MUSIC THEATER 
Πανεπιστημίου 48, Αθήνα, 
210 3823.269, 210 3814.591
Μάτα Χάρι. Του Χ. Ρώμα.  

ΡΟΕΣ
Ιάκχου 16, Γκάζι, 210 3474.312
Ολόκληρος ο Σέξπιρ σε μια 
ώρα. Σκην.: Κ. Αρβανιτάκης. 
Φάντο και Λις. Σκην.: Β. Χρι-
στοφιλάκης. 

ΣΗΜΕΙΟ
Χαρ. Τρικούπη 10 (όπισθεν 
Παντείου), 210 9229.579 Στο 
ορφανοτροφείο. Κείμ.-
σκην.: Χ. Χιώτης. Η Αγγλίδα 
ερωμένη. Της M. Duras.  

SIX D.O.G.S.
Αβραμιώτου 4-8, Μοναστηρά-
κι, 210 3210.510 * Το δωμάτιο 
της Ελένης. Του Δ. Αλεξάκη. 

ΣΤΕΓΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ
Λεωφόρος Συγγρού 107-109, 
210 9005.800 Eyes in the 
color of the rain. Χορός από 
την ομάδα RootlessRoot. 
Ως 20/2. 

ΣΤΟΑ
Μπισκίνη 55, Ζωγράφου, 
210 7702.830 Άννα, είπα! Του 
Π. Μάντη. Σκην.: Θ. Παπαγε-
ωργίου. 

STUDIO ΚΥΨΕΛΗΣ
Κυψέλης & Σπετσοπούλας 9, 
210 8819.571 * Αν άλλαζαν 
όλα. Της Τ. Μπούτου. Χόρε-
ψέ με ως το τέλος του κό-
σμου. Του Τζ. Σάουτερ. Φτου 
κακά. Κείμ.-σκην.: Γ. Τραμπί-
δη. Το ταξίδι. Κείμ.-σκην.: Β. 
Ιωάννου. Black humor. Του 
Λ. Μιχαηλίδη. 

STUDIO 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
Μαυρομιχάλη 134, Εξάρχεια, 
210 6453.330 * Δύο θεοί. Του 
Λ. Χρηστίδη. Η πινακοθήκη 
των ηλιθίων. Του Νίκου 
Τσιφόρου. Γιατί φυσάει 
ο άνεμος. Από την ομάδα 
Φτουξελεφτερία.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Κολωνού 31, Μεταξουργείο
Έξοδος. Των Δ. Γκενεράλη, Β. 
Ραπτόπουλου κ.ά. 

ΣΦΕΝΔΟΝΗ
Μακρή 4, Μακρυγιάννη, 
210 9246.692 Αίμα Κακό. Του 
Α. Ρεμπό. Αγγέλα. Του Γ. Σε-
βαστίκογλου. Λα πουπέ. 

ΣΦΕΝΤΟΝΑ
Λεωφ. Αλεξάνδρας 22, 210 

8253.991 Rent. 
Του Τζ. Λάρ-

σον. 

SWING
Ιάκχου 8 & Ευμολπιδών, 
Γκάζι, 210 9430.739 Πώς να έ-
χετε έναν άντρα του χεριού 
σας. Κείμ.-σκην.: Ι. Μυλωνάς. 

TAF
Νορμανού 5, Μοναστηράκι, 
210 3238.757
* Chez Alba. Της Αλεξάν-
δρας Κ*. 

TEATRO PICCOLO
Μάρκου Μουσούρου 3, Μετς, 
210 9235.575 Η συνάντηση. 
Των Ε. Ιψεν, Ά. Τσέχοφ & Τ. 
Ουίλιαμς. 

ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ
Ακαδημίας 3, Αθήνα, 210 
3636.144, 210 3625.520
Γίνε το μωρό μου. Του Κ. 
Λούντβικ. 

ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ 
Κεφαλληνίας 17 & Κυκλάδων, 
Αθήνα, 210 8656.004
 Πέρασμα. Της Ρ. Ντε Βετ. Η 
ΝόραͰ  μετά. Του Ε. Ίψεν. 

ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ
Σιδηροδρoμικός σταθμός 
Ρουφ, οδός Κωνσταντινουπό-
λεως, 210 5298.922
Ποιος ανακάλυψε την 
Αμερική. Της Χρ. Σπηλιώτη. 
Βερμούτ songs. Σκην.: Τ. 
Λύγαρη. Το γαϊδουροκα-
λόκαιρο. Της Λ. Μάουρις. 
Κυριακάτικα μεσημέρια. Δ’ 
Κύκλος με Φ. Τσαλίκογλου ± 
Ευγ. Τριβιζά. 20/2.
 
ΤΩΡΑ Κ44
Κωνσταντινουπόλεως 44, 
Γκάζι, 210 3423.560 Προϊόν. 
Του Κ. Ravenhill. 

ΦΟΥΡΝΟΣ 
Μαυρομιχάλη 168,
210 6460.748 Αγαπητέ 
μπαμπά. Της M. Bogavac. 
Mr D. Του Γιάννη Ο. Μ. Από 
την ομάδα Splish Splash. Η 
παγίδα της σελήνης. Σκην.: 
Ν. Σακαλίδης. The Phantom 
of the Ompera. Κείμ.-σκην.: 
Γιάννης Ο. 

ΧΑΒΡΙΟΥ 7
Χαβρίου 7, Σύνταγμα, 210 
2514.927, 697 3809595 * Τι θα 
κάνουμε τώρα; Του Κου-
ρούμπαλη. 

ΧΥΤΗΡΙΟ
Ιεράς Οδού 44, 211 0124.401
Έξω καρδιά. Κείμ.-σκην.-
ερμ.: Π. Αμπαζής, Γ. Γεννα-
τάς, Γ. Μποστατζόγλου.  
romopolis... αιώνες τώρα. 
Tων Β. Νάση & Ν. Ιωαννίδη. 
Σκην.: Γ. Κακλέας. 

ΧΩΡΑ
Αμοργού 20, Κυψέλη, 
210 8673.945 Η σεξουαλική 
ζωή του κυρίου και της 
κυρίας Νικολαΐδη. Της Δ. 
Παπαδοπούλου. Κρυφά 
απογεύματα. Κείμ.-σκην.: Δ. 
Μωραΐτη. Ρισπέκτ. Του Τζ. 
Θορν. Το παράθυρο & Όταν 
έρχεται ο ξένος. Σκην.: Ελ. 
Αγγελοπούλου. 

➜ agenda@athensvoice.gr

www. tospirto.net
Ο νέος διαδικτυακός τόπος που αλλάζει την αντίληψη για το θέατρο και τον 
πολιτισμό στο internet. Από τη δημιουργική ομάδα του Λάκη Λαζόπουλου.           

Μικροί καλλιτέχνες εν δράσει 
Παιδικό θέατρο και παιχνίδι μαζί, υπό την εποπτεία 
ειδικών παιδαγωγών, αλλά το καλύτερο είναι αυ-
τό: το Εργαστήριο διοργανώνει και παιδικά πάρτι, 
που μετατρέπονται σε παραμύθια. Παράδειγμα: 
εάν ο Χάρι Πότερ είναι η αγαπημένη ταινία του μι-
κρού εορτάζων, όλο το πάρτι θα κινείται γύρω από 
την ταινία. Επιπλέον: έκπτωση 25% για τους ανα-
γνώστες της ATHENS VOICE. Εργαστήρι Διαπροσω-
πικών Σχέσεων & Επικοινωνίας (Ε.ΔI.Σ.Ε.), Εσπερίδων 
8, Κάτω Χαλάνδρι, 210 9592.024, edise.weebly.com 

Beauty 
and the 
Beast 
On Ice

Για τα εκπληκτι-
κά κοστούμια, 
τα εντυπωσια-
κά σκηνικά, τα 
ειδικά εφέ και 
τους Russian 
Ice Stars, ίσως 
την καλύτερη 
ομάδα επαγγελ-
ματιών πατινέρ 
στον κόσμο, να 
ξεδιπλώνουν 
στον πάγο την 

κλασική δραματική ιστορία αγάπης «Η πεντάμορ-
φη και το τέρας». Για μικρούς και μεγάλους και για 8 
παραστάσεις, από τις 17 έως τις 20/2, στο Κλειστό 
γήπεδο Τάε Κβον Ντο, στο Παλαιό Φάληρο. 

Του Τζ. Λάρ
σον. 

Μη 
χάσεις

θέατρο Του Δ. ΜασΤΡοΓιαΝΝιΤη

Ό ταν κυκλοφόρησε το βιβλίο της Πατρίτσια Χάισμιθ «Ο 
ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ» (εκδ. Άγρα) κοινό και 
κριτική έμειναν εκστατικοί γνωρίζοντας αυτόν τον τό-

σο γοητευτικό, αλλά κυνικό και αμοραλιστή δολοφόνο, όπως 
είναι ο Τομ Ρίπλεϊ. Ο λόγος; Για πρώτη φορά ένας δολοφόνος 
προκαλούσε την ταύτιση, καθώς τα περισσότερα από τα θύ-
ματα ήταν (μάλλον) αντιπαθείς χαρακτήρες, και επιπλέον οι 
δολοφονίες έδειχναν φυσική συνέπεια ώστε να μπορέσει ο 
ήρωας να κατακτήσει τους στόχους του. Ευνόητο ήταν πως ο 
κινηματογράφος δεν θα μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος από 
τον άνθρωπο που σκοτώνει, χωρίς τύψεις, προκειμένου να οι-
κειοποιηθεί την ταυτότητα και την (πλούσια) ζωή ενός άλλου. Η 
τελευταία μεταφορά έγινε από τον Anthony Minghella, με τον 
Ματ Ντέιμον στο ρόλο του Ρίπλεϊ. Και κάνουμε μνεία σε αυτή 
μόνο την ταινία, γιατί η θεατρική μεταφορά του «Ταλαντούχου» 
από την Plylis Nagy έχει συγγενικές σχέσεις με τις σεναριακές 
επεμβάσεις της ταινίας στο βιβλίο, που κλείνουν το μάτι στο θε-
ατή δίνοντάς του μια εικόνα για την εξέλιξη του ήρωα.  
Ο σκηνοθέτης της παράστασης Γιάννης Διαμαντόπουλος, ε-
κτός από σκηνοθέτης του θεάτρου ξέρει και από σινεμά. Και αυ-
τές τις δύο του αγάπες πάντρεψε στην παράσταση, καθώς έκοψε 
τη δράση σε μικρές σκηνές χρησιμοποιώντας ένα σφιχτό (κινη-
ματογραφικό) μοντάζ. Το πρόβλημα των πολλών σκηνικών χώ-
ρων λύθηκε από τη Δέσποινα Βολίδη με τη χρήση μιας σειράς 
βαλιτσών, που αφενός έπαιζαν το ρόλο οικιακών αντικειμένων, 
αφετέρου μπόρεσε έτσι να δώσει την αίσθηση της συνεχούς 
κίνησης. Το σκηνικό (μαζί με τους φωτισμούς) βοήθησε ώστε οι 
ηθοποιοί να κινηθούν με ευκολία σ’ αυτή την παράσταση που ο 
χρόνος μετριέται με υποδιαίρεση του δευτερολέπτου.                                                              

Info «Ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ »της Plylis Nagy. Σκην.: Γ. Διαμαντόπου-
λος. Παίζουν: Δ. Γιώτης, Β. Μαραγκάκη, Στ. Κρητικός, Π. Μοσχολιδάκης, Μ. 
Αρβανιτάκης, Δ. Ζέρβα, Μ. Εγγλεζάκη, Στ. Κακαβούλης. Θέατρο Προσκήνιο, 
Στουρνάρη & Καπνοκοπτηρίου 8, 210 8252.242. Δευτ. & Τρ. 21.15. € 18, 14Φ

Ένας (γοητευτικός) 
δολοφόνος

Πώς να έχετε έναν 
άντρα του χεριού σας 
Η αιώνια πάλη των δύο φύλων σε ένα ανατρεπτικό  
comedy show με χορό, σάτιρα, τραγούδι, μεταμφιέ-
σεις και την υπόσχεση να… ρίξει λάδι στη φωτιά στις 
σχέσεις αντρών και γυναικών. Σε σκηνοθεσία ιάκω-
βου Μυλωνά. Παίζουν: Ιάκωβος Μυλωνάς, Χριστίνα 
Πομόνη, Ορέστης Τρίκας. Bar Theater “SWING” (Ιάκ-

χου 8 & Ευμολπιδών, Γκάζι, 210 3302.233). Τιμή εισιτηρίου: € 15 με ποτό. 

Δώρο εισιτήρια 
Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες της δέκα (10) εκπτωτικά 
κουπόνια (στους δύο πληρώνει ο ένας) για την παράσταση «Πώς να 

έχετε έναν άντρα του χεριού σας» στις 24/2 (1) και άλλα δέκα (10) 
εκπτωτικά κουπόνια για τις 25/2 (2), στις 21.00. Αν θες κι εσύ ένα στείλε 

σε SMS: AVP (κενό) 1 ή 2 και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, μέχρι την Τρίτη 
22/2 στις 10 το πρωί. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και τα ονόματά τους θα 
βρίσκονται σε λίστα στο ταμείο. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Δώρο εισιτήρια 
Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες της 
κουπόνια

έχετε έναν άντρα του χεριού σας» στις
εκπτωτικά κουπόνια

Δώρο εισιτήρια 

Η ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Τα μέλη του υπερδραστήριου πολυχώρου διορ-
γανώνουν τις «Κατά-πληκτικές Κυριακές» δηλαδή 
δράσεις για τα πιο πληκτικά απογεύματα της εβδο-
μάδας (τα Κυριακάτικα). Έναρξη με το Story Telling 
Café ± συναντήσεις με θέμα το παραμύθι και συ-
ντονίστρια τη Μάνια Μαράτου. Pocket Theatre in 
Athens, ασωμάτων 6, € 3 (φοιτ.) & € 6, 210 
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Küsse aus Berlin
(Φιλιά από το Βερολίνο)

Κατ αρχήν κρύο. Ακόμη δίχως χιόνια, αλλά μιλάμε για κρύο, 
όχι αστεία. ››› Η «πρώτη arthouse 3D ταινία» είναι γεγονός. 
Το Pina ανήκει περισσότερο στην Πίνα Μπάους και λιγότερο 
στον Βιμ Βέντερς, κι αυτό είναι τουλάχιστον ευτύχημα. Εντυ-
πωσιακό, τρυφερό, συγκινητικό, εικονογραφεί τον κόσμο και 
την τέχνη της μεγάλης χορογράφου και αποδεικνύει ότι το 3D 
δεν είναι μόνο για εκρήξεις και σαρκοφάγα ψάρια. Εξάλλου το 
θέαμα της Άγκελα Μέρκελ και του Βιμ δίπλα δίπλα στην επί-
σημη προβολή με γυαλιά 3D, ήταν αναμφίβολα πιο τρομακτι-
κό από οποιοδήποτε Πιράνχα. ››› Ο Βέρνερ Χέρτζογκ έκανε 
κι αυτός το δικό του 3D ντοκιμαντέρ, το Cave of the Forgotten 
Dreams, για τις τοιχογραφίες στο σπήλαιο του Σοβέ, αλλά 
οι χορογραφίες της Πίνα Μπάους έκλεψαν δυστυχώς την 
παράσταση. Σε μια σκηνή ο Χέρτζογκ λέει στην ταινία κάτι 
σαν «ας κάνουμε ησυχία, ας ακούσουμε τη σιωπή και ίσως α-
κούσουμε και τον χτύπο της καρδιάς μας». Η ηχητική μπάντα 
σιωπά, αλλά στην αίθουσα της δημοσιογραφικής προβολής 
ακούγεται το δυνατό ροχαλητό ενός θεατή. ››› Το Man at Sea 
του Κωνσταντίνου Γιάνναρη μπορεί να μην έχει προβληθεί 
ακόμη στο επίσημο πρόγραμμα, όμως έχει ήδη χτίσει το δικό 
του buzz. Η συμμετοχή του στο Panorama συμβάλλει στην 
άνοδο της επισκεψιμότητας από υποψήφιους αγοραστές, που 
παρατηρείται στο περίπτερο του Ελληνικού Κέντρου Κινημα-
τογράφου. Το σινεμά της χώρας μας έχει ρεύμα. ››› Η Αμνη-
στία του Μπουγιάρ Αλιμάνι άφησε ανάμεικτα συναισθήματα, 
αλλά ο πετυχημένος ρεαλισμός, η εντυπωσιακή φωτογραφία 
και οι εξαιρετικές ερμηνείες, αναμφίβολα ξεχώρισαν. ›››  Ο 
Ρέιφ Φάινς φόρτωσε με υπερβολικά πολλές σύγχρονες ανα-
φορές τον Coriolanus του, ακόμη κι αν κατόρθωσε να περι-
σώσει τη δύναμη του έργου. Στις 
συνεντεύξεις του για την ταινία 
ανέφερε φυσικά και την κατά-
σταση στην Αίγυπτο, επί της 
οθόνης όμως περίμενες σχε-
δόν να ακούσεις τον Τζέραρντ 
Μπάτλερ να φωνάζει “This is 
Sparta”. ›››  25 χρόνια γιορτά-
ζει το Βραβείο Teddy, αλλά οι 
ταινίες που έχουμε δει μέχρι 
τώρα μοιάζουν μάλλον απο-
γοητευτικές. Κι όχι μόνο όσες 
διαγωνίζονται για το teddy! 
››› Η ελπίδα εντούτοις πε-
θαίνει τελευταία, οπότε πε-
ριμένουμε. 

Cinevoice  * Αδιάφορη 
 ** Μέτρια 

 *** Καλή 

 **** Πολύ καλή 
 ***** Εξαιρετική

σώσει τη δύναμη του έργου. Στις 
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ανέφερε φυσικά και την κατά-
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Μπάτλερ να φωνάζει “This is 

-
, αλλά οι 

ταινίες που έχουμε δει μέχρι 

Αληθινό θράσος **** Το γουέστερν που θα αγαπήσουν όσοι τα μισούν.
Πίστη **   Το όπιο του λαού. 

Χτες το βράδυ ** Η πλήξη (των ζευγαριών).

Μεγάλο φαβορί ** Στημένη κούρσα.

Το καλό των άλλων **   Του γιατρού.
Pusher 3:  Άγγελος θανάτου ** Ξεθυμασμένα ναρκωτικά.

Ο δρόμος του πολεμιστή Περιπέ-τεια fusion.

Χορεύοντας στον πάγο Το ελληνι-κό όνειρο είναι εφιάλτης. 

Εγώ, ο Γιαννούλης Χαλεπάς Γλυπτικό.

JUST THE FACTS

Γουέστερν /Οι αδερφοί Κοέν ήταν δύο /Κίρα / Bearlin /Σε 2 εβδομάδες τα  ΌσκαρΤου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Κοριτσάκι, ο μπαμπάς σου είναι Τron

Αληθινό θράσος (True Grit) ****
Σκηνοθεσία: Τζόελ Κοέν και Ίθαν Κοέν 
Πρωταγωνιστούν: Χέιλι Στάινφελντ, Τζεφ Μπρίτζες, Ματ Ντέιμον, 
Τζος Μπρόλιν, Μπάρι Πέπερ

Δεν είναι το πρώτο γουέστερν που κοιτάζει τη μυθολογία της «Άγριας Δύσης» 
μέσα από μια «ενημερωμένη» σύγχρονη ματιά, όμως το Αληθινό Θράσος των 
αδελφών Κοέν κατορθώνει με αξιοθαύμαστο τρόπο και αγνοώντας όλα τα 
κλισέ των western να απεικονίσει τη σκληρότητα των ανθρώπων ή της επο-
χής, το κουράγιο και τους τρόπους που έχτισαν την Αμερική, κρατώντας ταυ-
τόχρονα χώρο για το ιδιαίτερο χιούμορ και την ιδιότροπη ματιά που χαρακτη-
ρίζει πάντα το σινεμά τους. Η ιστορία ενός κοριτσιού που προσλαμβάνει ένα 
σερίφη για να βρει το δολοφόνο του πατέρα της ξεκινά σαν μια τυπική ιστο-
ρία εκδίκησης ή απονομής δικαιοσύνης, αλλά στην πορεία εξελίσσεται σε 
κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον και σύνθετο. Ένα γουέστερν για όσους αντιπαθούν 
τα γουέστερν, το φιλμ (όπως και το βιβλίο στο οποίο βασίστηκε) είναι γεμάτο 
α-τυπικούς χαρακτήρες, ή καλύτερα γεμάτο χαρακτήρες που μοιάζουν αν-
θρώπινοι και αληθινοί κι όχι ανδρείκελα φτιαγμένα από χολιγουντιανό πολτό. 
Εντέλει, περισσότερο από μια απλή περιπέτεια, το φιλμ των Κοέν είναι ένα 
(απρόσμενα πλούσιο σε χιούμορ) ταξίδι ενηλικίωσης και ανακάλυψης –που 
δεν αφορά μόνο στο χαρακτήρα της μικρής πρωταγωνίστριας– και παρότι 
δεν αρνείται τις ηρωικές πράξεις, αγαπά και κατανοεί εξίσου τα λάθη ή τα 
στραβοπατήματα.  

✢ ΑΚΟΜΑ ✢
Το Κορίτσι και το Άλογο Η βιογραφία 
ενός από τα πιο μυθικά άλογα του αμε-
ρικάνικου ιπποδρόμου και της γυναί-
κας που πίστεψε στις δυνάμεις του ξε-
τυλίγεται ακριβώς όπως θα περίμενες 
από μια ταινία της Disney στο Μεγάλο 
Φαβορί (Secretariat)**. Ο σανός χρυσί-
ζει, το άτι νικά σε slow motion, η σύζυ-
γος και μητέρα δικαιώνεται. Γκανιάν!

Στην εντατική Το Grey’s Anatomy συ-
ναντά το X-files στο Καλό των Άλλων 
(El Mal Ajeno) ** ½, μια καλοστημένη 
αλλά τελικά αδύναμη ιστορία για ένα 
γιατρό που μοιάζει να έχει χάσει τη 
συμπόνια του απέναντι στους ασθε-
νείς του. Κάτι αλλάζει ριζικά όταν ο 
σύζυγος μιας ασθενούς του τον πυρο-
βολεί, αλλά εκείνος επιβιώνει από βέ-
βαιο θάνατο για να ανακαλύψει έναν 
καινούργιο εαυτό. 

Υπόκοσμος! Γκάνγκστερ στην Κο-
πεγχάγη προσπαθεί να διατηρήσει τη 
θέση του στον υπόκοσμο και να γιορ-
τάσει τα γενέθλια της κόρης του στο 
Pusher 3: Άγγελος θανάτου (Pusher 
III I’m The Angel of Death)** του Νίκο-
λας Βίντιγκ Ρεφν, το τελευταίο μέρος 
της τριλογίας του, γυρισμένο το 2005.

Σταυροδρόμι πολιτισμών Ένας Κι-
νέζος πολεμιστής μετακομίζει στην 
άγρια δύση για να προστατεύσει ένα 
παιδί και προσπαθεί να χτίσει μια και-
νούργια ζωή στον Δρόμο του Πολεμι-
στή (The Warrior’s Way) του Σέγκμου 
Λι. Αλίμονο, όμως, το παρελθόν τον α-
κολουθεί και το σπαθί παίρνει φωτιά... 

Με ονομασία προέλευσης Ο ντοκι-
μαντερίστας Σταύρος Ιωάννου δοκι-
μάζει τους κώδικες στη μυθοπλασία με 
το Χορεύοντας στον Πάγο. Η ιστορία 
τριών γυναικών που προσπαθούν να 
περάσουν παράνομα τα σύνορα της 
Ελλάδας το 1996 και βρίσκονται πα-
γιδευμένες στα χέρια ενός αδίστακτου 
συνοδού λαθρομεταναστών, θα μπο-
ρούσε κάλλιστα να αποτελεί συνέχεια 
ενός ντοκιμαντέρ του. Προϋπηρεσία 
στα ντοκιμαντέρ έχει και η Στέλλα 
Αρκέντη που υπογράφει το Εγώ, ο 
Γιαννούλης Χαλεπάς, μια βιογραφι-
κή ταινία για έναν από τους σπουδαιό-
τερους  Έλληνες γλύπτες. 

Πίστη (Shahada)**  
Σκηνοθεσία: Μπουρχάν Κουρμπάνι
Πρωταγωνιστούν: Μαριάμ Ζαρί, 
Γιερεμίας Ατσεαμπόνγκ, Μαρίζα 
Σκαρίτσιτς

Μια ματιά στη μουσουλμανική κοινό-
τητα του Βερολίνου και τα διλήμματα 
που βασανίζουν τρεις ανθρώπους 
που βρίσκονται μετέωροι στο χάσμα 
ανάμεσα στην εθνική, κοινωνική και 
θρησκευτική τους ταυτότητα. Ένας 
αστυνομικός που ερωτεύεται τη γυ-
ναίκα που είχε πυροβολήσει παλιό-
τερα όταν ήταν έγκυος, ένας νεαρός 
που νιώθει έλξη για ένα συνάδελφό 
του, η κόρη ενός προοδευτικού ιμάμη 
που στρέφεται στην πιο συντηρητική 
πλευρά της θρησκείας. Το φιλμ του 
Κουρμπάνι μιλά για τη δεύτερη γενιά 
μεταναστών στη Γερμανία κι αγγίζει 
καυτά ζητήματα, αλλά παρά την τε-
χνική του αρτιότητα δεν κατορθώνει 
να διεισδύσει στους χαρακτήρες για 
να πει κάτι αληθινά καινούργιο. 

Χτες το βράδυ 
(Last Night)**
Σκηνοθεσία: Μίσι Τάτζεντιν
Πρωταγωνιστούν: Κίρα Νάιτλι, 
Σαμ Γουόρδινγκτον, Γκιγιόμ Κανέ, 
Έβα Μέντες

Ένα παντρεμένο ζευγάρι έρχεται 
αντιμέτωπο με τον πειρασμό, όταν 
ο σύζυγος φεύγει για ένα επαγγελ-
ματικό ταξίδι με την καινούργια πιο-
καυτή-κι-από-χαλαπένιο συνάδελφό 
του και η σύζυγος δέχεται την απρό-
σμενη επίσκεψη παλιού Γάλλου γκό-
μενου του οποίου η σπίθα δεν έχει 
σβήσει από τη σκέψη της. Το «ονο-
μαστό» καστ μπορεί να λειτουργήσει 
σαν πόλος έλξης, όμως η φλυαρία 
και η μπανάλ θεματική αυτού του 
μάλλον συντηρητικού και προβλέ-
ψιμου φιλμ, δεν θα ικανοποιήσουν 
όσους αναζητούν μια καινούρια Ανή-
θικη Πρόταση, ένα Closer ή ένα ζευγά-
ρι ακόμη Μάτια Ερμητικά Κλειστά. 

Το προφίλ μιας κοινότητας

Κάποιος να ντύσει την Εύα

-Γιατί τον κρέμασαν τόσο ψηλά;  - Ίσως πίστευαν ότι θα πεθάνει περισσότερο. Ατάκες με “Αληθινό θράσος”. 

Küsse aus Berlin



52 A.V. 17 - 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Αθήνας

AAΒΟΡΑ
Tέρμα Ιπποκράτους, 210 
6423.271, 210 6462.253 
Ψηλά τα χέρια 18.30-20.30/ 
Οι συνέπειες του έρωτα 
22.30

ABΑΝΑ
Λυκούργου 3 , Χαλάνδρι, 
210 6756.546 
Blue Valentine 18.30-20.40-
22.50

AΕΛΛΩ CinemAx 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8215.327
Αίθουσα 1: Ζουμπαίος & 
Ιουλιέτα 17.30 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 15.30 μεταγλ., Κυρ. 
11.30-13.30 μεταγλ. (3D)/ 
Το Άδυτο 21.50-00.00 (3D)/ 
Burlesque 19.30
Αίθουσα 2: Αληθινό θράσος 
17.00-19.20-21.40-00.00/ 
Μαλλιά κουβάρια, Σάβ.-Κυρ. 
15.00 μεταγλ., Κυρ. 11.00-
13.00 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Για το καλό των 
άλλων 16.45-21.00-23.20/ 
Απώλεια 19.00/ Εγώ, ο απαι-
σιότατος, Σάβ.-Κυρ. 14.45 
μεταγλ., Κυρ. 12.45 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Αληθινό θράσος 
18.10-20.30-22.50/ Μαλλιά 
κουβάρια, Σάβ.-Κυρ. 16.00 
μεταγλ., Κυρ. 12.00-14.00 
μεταγλ.
Αίθουσα 5: Το έτερον ήμισυ 
18.15-20.15-22.15/ Μεγα-
λοφυής, Σάβ.-Κυρ. 16.15 
μεταγλ., Κυρ. 12.15-14.15 
μεταγλ.

AΘΗΝΑΙΟΝ - 
3D DiGiTAL
Βασ. Σοφίας 124, Αμπελόκηποι, 
210 7782.122 (κρατήσεις 211 
2112.222)
Αίθουσα 1: Αληθινό θράσος 
18.30-20.40-23.00/ Ζου-
μπαίος & Ιουλιέτα 16.40 
μεταγλ.  (3D)
Αίθουσα 2: Απώλεια 18.00-
20.00/ Αληθινό θράσος 
21.50/ Ζουμπαίος & Ιουλιέ-
τα 16.10 μεταγλ.

AΘHnAiOn 
CinepOLis 3D DiGiTAL 
Ζησιμοπούλου 7 & Ι. Μεταξά, 
Γλυφάδα, 210 8108.230,
Αίθουσα 1: Αληθινό θράσος 
18.30-20.40-23.00/ Ζου-
μπαίος & Ιουλιέτα 16.40 
μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 2: Απώλεια 18.10-
20.00/ Αληθινό θράσος 
21.50/ Ζουμπαίος & Ιουλιέ-
τα 16.20 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Blue Valentine 
18.00-20.20-22.40
Αίθουσα 4: Burlesque 18.10-
20.30-22.50/ Μαλλιά κουβά-
ρια, Κυρ. 16.00 μεταγλ. (3D)

AΙΓΛΗ 3D DiGiTAL 
Λ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι, 
210 6841.010
Αίθουσα 1: Αληθινό θράσος 
20.50-23.00/ Cheri 19.00/ 
Ζουμπαίος & Ιουλιέτα 17.15 
μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 2: Αληθινό θράσος 
18.45/ Απώλεια 21.00-22.50

AΛeKA ΔHm. Κin/ΦOΣ 
Δ. ZΩΓpAΦOY 
3ης Ορεινής Ταξιαρχίας 13, 
Zωγράφου, 210 7773.608
The Fighter 19.50-22.00/ 
Μαλλιά κουβάρια 18.00 
μεταγλ.
Κάθε Τρίτη τιμή εισιτηρίου 
3,50 ευρώ για 2 άτομα

AΛΕΞΑΝΔΡΑ
Πατησίων 79, Λ. Αλεξάνδρας, 
210 8219.298 
Μαύρος κύκνος 17.50-
20.20-22.50

AΝΔΟΡΑ
Σεβαστ/πόλεως 117, πλησ. Ερ. 
Σταυρού, 210 6998.631
The Tourist 20.40-22.40/ 
Cheri 18.30

AΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1
Στρατοπέδου 49, 210 5813.470
Αίθουσα 1: Υπογραφή 17.45-
22.30/ Burlesque 20.15
Αίθουσα 2: Το έτερον ήμισυ 
21.00-22.50/ Ζουμπαίος & Ι-
ουλιέτα 17.40-19.30 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 16.00 μεταγλ.

ApOLLOn - CinemAx 
CLAss
Σταδίου 19, 210 3236.811
Κυνόδοντας 18.30-20.30-
22.30

ATTiΚΟΝ - CinemAx 

CLAss
Σταδίου 19, 210 3228.821
Αληθινό θράσος 17.50-
20.10-22.30

AΣΤΕΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΚΙΝ/ΦΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Ασκληπιού 4, Ν. Ιωνία, 
210 2712.640
Το έτερον ήμισυ 20.30-
22.30/ 45m2 18.30, Κυρ. 
11.30 θέατρο σκιών

AΣΤΟp 
HOLLYWOOD 3D 
Σταδίου 28, 210 3310.820 
Άγγελος θανάτου 20.10-
22.20/ Ζουμπαίος & Ιουλι-
έτα 18.20 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
& Τετ. και ώρα 16.30 μεταγλ. 
(3D)
Κάθε Δευτ.-Τετ. με 1 εισιτήριο 
2 άτομα (εκτός προβολών 3D)

AΣΤΥ - CinemA
Κοραή 4 (μετρό Πανεπιστήμιο), 
210 3221.925, 
Όταν Θέλω να σφυρίξω, 
σφυρίζω 18.20-20.25-22.30

AΤΛΑΝΤΙΣ CLAssiC 
CinemAs 3D DiGiTAL
Λ. Βουλιαγμένης 245, 
Δάφνη, 210 9711.511
Αίθουσα 1: Μαύρος κύκνος 
17.30-20.00-22.20
Κάθε Τετάρτη με 1 εισιτήριο 
2 άτομα
Αίθουσα 2: Ο λόγος του βασι-
λιά 17.10-19.40-22.10
Κάθε Τετάρτη με 1 εισιτήριο 
2 άτομα

AΤΤΑΛΟΣ
Κοτιαίου & Ελ.Βενιζέλου, Νέα 
Σμύρνη, 210 9331.280, 
Απώλεια 19.00-21.00-23.00

Cine CiTY
Κωνσταντινουπόλεως 82, 
Μπουρνάζι, 210 5756.243
Αίθουσα 1: Αληθινό θράσος 
18.30-20.40-22.50
Αίθουσα 2: Ζουμπαίος & 
Ιουλιέτα 17.30 μεταγλ./ The 
Tourist 19.00/ Το πέταγμα 
του κύκνου 20.50-22.50
Αίθουσα 3: Το μεγάλο φαβο-
ρί 18.00-20.15/ Το έτερον 
ήμισυ 22.30

CineRAmA
Αγ. Κυριακής 30, Π. Φάληρο, 
210 9403.593
Cheri 18.30/ The Fighter 
20.30-22.30/ Η Τίνκερμπελ 
και η μεγάλη νεραϊδοδι-
άσωση, Σάβ.-Κυρ. 17.00 
μεταγλ.

ViLLAGe sHOppinG 
AnD mORe  
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, Άγ. Iω-
άννη Pέντη, 210 4278.600
Αίθουσα 1: Μαύρος κύκνος, 
Πέμ.-Τετ. 22.30/ Ο δρόμος 
του πολεμιστή, Πέμ.-Τετ. 
20.15
Αίθουσα 2: Αληθινό θρά-
σος, Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 
18.45-21.15-23.45, Δευτ. 
18.45-21.15
Αίθουσα 3: Ρόδα τσάντα & 
κοπάνα, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
14.30-17.00-19.45-22.00-
00.15, Σάβ.-Κυρ. 12.00-14.30-
17.00-19.45-22.00-00.15, 
Δευτ. 14.30-17.00-19.45-
22.00
Αίθουσα 4: Αληθινό θρά-
σος, Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 
18.45-21.15-23.45, Δευτ. 
18.45-21.15/ Ζουμπαίος και 
Ιουλιέτα 3D (μεταγλ.), Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ.14.45-16.45 
μεταγλ. (3D)
Σάβ.-Κυρ. 12.45-14.45-16.45 
μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 5: Burlesque, Πέμ.-
Παρ. & Τρ.-Τετ. 15.45-18.15-
20.45-23.15, Σάβ.-Κυρ. 13.15-
15.45-18.15-20.45-23.15, 
Δευτ. 15.45-18.15-20.45
Αίθουσα 6: Ζουμπαίος και 
Ιουλιέτα (μεταγλ.), Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ.15.30-17.30-
19.30 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
11.30-13.30-15.30-17.30-
19.30 μεταγλ./ Το μούτρο, 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 21.30-
23.30, Δευτ. 21.30
Αίθουσα 7: Μαλλιά 
κουβάρια 3D (μεταγλ.), 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.14.00-
16.30 μεταγλ. (3D), Σάβ.-Κυρ. 
11.30-14.00-16.30 μεταγλ. 
(3D), Το άδυτο 3D, Πέμ.-Κυρ. 
& Τρ.-Τετ. 18.45-21.00-23.15-
01.30 (3D), Δευτ. 18.45-21.00 
(3D)
Αίθουσα 8: Ζουμπαίος 
και Ιουλιέτα 3D (μεταγλ.), 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.14.00-
16.00-18.00-20.00 μεταγλ. 
(3D), Σάβ.-Κυρ. 12.00-14.00-
16.00-18.00-20.00 μεταγλ. 
(3D)/ Το άδυτο 3D, Πέμ.-Κυρ. 

& Τρ.-Τετ. 22.00-00.15 (3D), 
Δευτ. 22.00 (3D)
Αίθουσα 9: Μαύρος κύκνος, 
Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 15.00-
17.30-20.00-22.30-01.00, 
Σάβ.-Κυρ. 12.30-15.00-17.30-
20.00-22.30-01.00, Δευτ. 
15.00-17.30-20.00-22.30
Αίθουσα 10: Ο δρόμος του 
πολεμιστή, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 15.30-17.45-20.15-
22.30-00.45, Σάβ.-Κυρ. 
13.00-15.30-17.45-20.15-
22.30-00.45, Δευτ. 15.30-
17.45-20.15-22.30
Αίθουσα 11: Η ζωή μετά, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.15.15-
18.00, Σάβ.-Κυρ. 12.15-
15.15-18.00/ Το κυνήγι των 
μαγισσών, Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-
Τετ. 20.45-23.00-01.15, Δευτ. 
20.45-23.00
Αίθουσα 12: Blue Valentine, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.14.15-
16.45-19.15, Σάβ.-Κυρ. 11.45-
14.15-16.45-19.15/ The 
tourist, Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 
21.45-00.00, Δευτ. 21.45
Αίθουσα 13: 127 ώρες, Πέμ.-
Κυρ. & Τρ.-Τετ. 20.15-22.45-
01.15, Δευτ. 20.15-22.45/ 
Μαλλιά κουβάρια (μεταγλ.), 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.15.30-
18.00 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
11.00-13.15-15.30-18.00 
μεταγλ.
Αίθουσα 14: Το έτερον ήμισυ, 
Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 14.45-
17.00-19.15-21.30-23.45, 
Σάβ.-Κυρ. 12.15-14.45-17.00-
19.15-21.30-23.45, Δευτ. 
14.45-17.00-19.15-21.30
Αίθουσα 15: Αληθινό θρά-
σος, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
15.00-17.30-20.00-22.30-
01.00, Σάβ.-Κυρ. 12.30-15.00-
17.30-20.00-22.30-01.00, 
Δευτ. 15.00-17.30-20.00-
22.30
Αίθουσα 16: Burlesque, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ.14.45-17.15, 
Σάβ.-Κυρ. 12.15-14.45-17.15/ 
Μεγάλο φαβορί, Πέμ.-Κυρ. 
& Τρ.-Τετ. 19.45-22.15-00.45, 
Δευτ. 19.45-22.15
Αίθουσα 17: Απώλεια, Πέμ.-
Κυρ. & Τρ.-Τετ. 19.15-21.15-
23.15-01.15, Δευτ. 19.15-
21.15/ Εγώ, ο απαισιότατος 
(μεταγλ.), Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ.15.15-17.15 μεταγλ.,  
Σάβ.-Κυρ. 11.15-13.15-15.15-
17.15 μεταγλ.
Αίθουσα 18: Το κυνήγι των 
μαγισσών, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 15.00-17.15-19.30-
21.45-00.00, Σάβ.-Κυρ. 
12.45-15.00-17.15-19.30-
21.45-00.00, Δευτ. 15.00-
17.15-19.30-21.45
Αίθουσα 19: Το μούτρο, Πέμ.-
Παρ. & Τρ.-Τετ. 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.45-00.45, 
Σάβ.-Κυρ. 12.30-14.30-16.30-
18.30-20.30-22.45-00.45, 
Δευτ. 14.30-16.30-18.30-
20.30-22.45
Αίθουσα 20: Οι περιπέτειες 
του Σάμμυ: το μυστικό πέ-
ρασμα (μεταγλ.), Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ.14.15-16.15 με-
ταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11.45-14.15-
16.15 μεταγλ./ Το έτερον 
ήμισυ, Πέμ.-Κυρ. & 
Τρ.-Τετ. 18.15-20.30-22.45-
01.00, Δευτ. 18.15-20.30-
22.45

ViLLAGe 5 CinemAs 
pAGRATi
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, 
Παγκράτι, 210 7572.440
Αίθουσα 1: Ο δρόμος του 
πολεμιστή, Πέμ.-Τετ. 17.40-
19.50-22.10-00.40/ Οι 
περιπέτειες του Σάμμυ: το 
μυστικό πέρασμα (μεταγλ.), 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.15.40 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11.40-
13.40-15.40 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Burlesque, 
Πέμ.-Τετ. 16.00-00.30/ 
Μεγαλοφυής (μεταγλ.), Σάβ.-
Κυρ. 12.00-14.00 μεταγλ./ 
Το έτερον ήμισυ, Πέμ.-Τετ. 
18.30-20.30-22.30
Αίθουσα 3: 127 ώρες, Πέμ.-
Τετ. 17.10-21.20/ Απώλεια, 
Πέμ.-Τετ. 19.15-23.30/ Εγώ, 
ο απαισιότατος (μεταγλ.), 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.15.10 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11.10-
13.10-15.10 μεταγλ.
Αίθουσα 4:  Μαλλιά κουβά-
ρια 3D (μεταγλ.), Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ.14.50-16.50 
μεταγλ. (3D), Σάβ.-Κυρ. 10.50-
12.50-14.50-16.50 μεταγλ. 
(3D)/ Το άδυτο 3D, Πέμ.-Τετ. 
18.50-21.10-23.45 (3D)
Αίθουσα 5: Αληθινό θράσος, 
Πέμ.-Τετ. 19.30-21.50-00.15/ 
Ζουμπαίος και Ιουλιέτα 3D 
(μεταγλ.), Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ.15.30-17.30 μεταγλ. (3D), 
Σάβ.-Κυρ. 11.30-13.30-15.30-
17.30 μεταγλ. (3D)

Cine ωρεσ προβολησσινεμά Του ΔηΜηΤρη ΦΥΣΣΑ

Ο Τηνιακός Γιαννούλης 
Χαλεπάς (1851- 1938) υ-
πήρξε ο σημαντικότερος 

νεοέλληνας γλύπτης. η στέλλα 
Αρκέντη γύρισε την ταινία της 
με θέμα την καλλιτεχνική πορεία 
του. η ΑV συνάντησε τη σκηνο-
θέτρια και μίλησε μαζί της.

Πώς σας ήρθε η ιδέα γι’ αυτήν τη ται-

νία;  Όταν ήμουν μικρή ήξερα μό-
νο την «Κοιμωμένη». Αργότερα, 
ο  Χαλεπάς με απωθούσε, μου φαι-
νόταν πολύ κλασικός. Όμως στο 
μουσείο, μεγάλη πια, είδα έναν ει-
καστικό  μύθο του Χαλεπά με εφτά 
φιγούρες. εφτά ζωές:  η «Κοιμωμέ-
νη» νέα, μετά γριά, μετά ένας νεα-
ρός μαζί της κλπ. ολόκληρη ζωή, 
πολλές ζωές. πολλαπλό θαύμα. Έ-
τσι αγάπησα τον Χαλεπά, μέσα από 
τους μύθους του. Μετά μελέτησα 
δυο χρόνια εντατικά, δέκα ώρες τη 
μέρα, κι έφτιαξα το σενάριο. 

Tι είναι για σας ο Χαλεπάς; Τον εί-
παν «νέο Φειδία», γιατί τα γλυ-
πτά του ίπτανται. Ήταν τρομερό 
ταλέντο, με μεγάλη περηφάνια 
και εγωισμό.  ο αγώνας του να δη-
μιουργήσει δείχνει ότι η ζωή του 
ολόκληρη ήταν δημιουργία.  Ήταν 
απόλυτα αφοσιωμένος στο έργο 
του και μόνο, δεν ενδιαφερόταν 
για οτιδήποτε άλλο. σκεφτείτε ότι 
δεν κατείχε υλικά πράγματα δι-
κά του, παρά μόνο τα προβατάκια 
του κι ένα βιβλίο, την «ελληνική 
Μυθολογία» του Ντεσάρμ. Ζούσε 
με τα ελάχιστα χρήματα που του 
δίνανε οι πελάτες του. Έψαχνε τη 
δική του έκφραση, ήθελε να προ-

χωρήσει πιο πέρα. Τρελάθηκε, 
αλλά δημιούργησε. βλέποντας 
σήμερα τα γλυπτά και τα σχέδιά 
του, δακρύζεις για τη μοίρα του 
ανθρώπου. Αυτό προσπάθησα να 
δείξω στην ταινία μου.

Πόσον καιρό πήρε το γύρισμα;  Κάτι 
λιγότερο από μήνα. Αλλά ωράριο 
εντατικό. Μια μέρα δουλέψαμε 18 
ώρες, κάναμε διάλειμμα μόνο για 
σουβλάκια. είχαμε όμως καλή διά-
θεση, ήμασταν όλοι φίλοι – κι έτσι 
βγήκε πολύ καλά. Θυμίζω ότι δεν 
πήραμε χρήματα από το κράτος.

Πού έγινε το γύρισμα; Κυρίως 
στην Τήνο, στα ωραιότερα μέρη 
της. είχαμε πολλή βοήθεια από 
τους Τηνιακούς, μας άνοιξαν το 
σπίτι του Χαλεπά, το μουσείο του. 
Κάναμε γυρίσματα στην κουζίνα 
του, στο κρεβάτι του. οι χώροι εί-
ναι όλοι χώροι εποχής: το ψυχια-
τρείο, η ατμόσφαιρα κ.λπ.   

Εσείς επηρεαστήκατε γυρίζοντας 

την ταινία; πάρα πολύ. Ένιωσα 
μεγάλη ψυχική ευχαρίστηση τε-
λειώνοντας. Ήθελα να ολοκλη-
ρωθώ ως καλλιτέχνης, να βρω το 
ήθος μου, κι ελπίζω ότι το πέτυχα. 
ελπίζω ότι έχω ένα δικό μου καλ-
λιτεχνικό στιλ, αναγνωρίσιμο. 

Αλλά δε σκηνοθετείτε μόνο... συμ-
μετέχω σχεδόν σε όλα τα στάδια 
της παραγωγής. Κάνω εν μέρει 
και κάμερα. Γυρίζω πολλά πλάνα 
μέσα σ’ ένα πλάνο. «παίζω» και 
με το φως, αλλάζουν πολλές φο-
ρές οι φωτισμοί στο ίδιο πλάνο. 

Μοντάρω η ίδια. 

Τα λόγια; σχεδόν όλα όσα ακού-
γονται στην ταινία είναι λόγια του 
Χαλεπά ή της μάνας του (τα κατέ-
γραψε ο Ζαχαρίας παπαντωνίου). 

Παρατήρησα ότι τα περισσότερα 

πλάνα θυμίζουν πίνακες. Δεν κάνω 
ρεαλισμό. Τέχνη για μένα είναι το 
καλό και το ωραίο, όχι το άσχημο.

Μου έκαναν πολλή εντύπωση οι λε-

ζάντες με τα δεδομένα για τα γλυ-

πτά. Δίνω τις πληροφορίες γιατί 
ερχόμαστε σ’ επαφή με πολλά δη-
μιουργήματα.

Τι λέει στους σημερινούς ανθρώ-

πους, στους νέους, η ταινία σας; ε-
λάτε να δείτε έναν άνθρωπο, όχι 
μόνο ένα έργο. ελάτε να δείτε ότι 
η χαρά προέρχεται όχι από την 
παθητική αγορά ή την κατανά-
λωση, αλλά από τη δημιουργία. 
ολοκληρωνόμαστε όταν ερχόμα-
στε σ’ επαφή με άλλους ολοκλη-
ρωμένους ανθρώπους. εννοώ τον 
Χαλεπά, όχι εμένα (γέλια). A    
➜ d.fyssas@gmail.com

Εγώ, ο Γιαννούλης Χαλεπάς
Συζητώντας με τη Στέλλα Αρκέντη για την ταινία της

Info
«Εγώ, ο Γιαννούλης Χαλεπάς», ταινία μυθο-
πλασίας μεγάλου μήκος / Σενάριο - σκηνο-
θεσία - μοντάζ: Στέλλα Αρκέντη / Μουσική: 
Σωτηρία Αδάμ / Γλυπτά, Σκηνικά, Κουστού-
μια: Δημήτρης Σκαλκώτος / Διεύθυνση Πα-
ραγωγής: Κική Φιλιππότη / Κάμερα: Αντώ-
νης Παναγιωτόπουλος, Γιάννης Λασκαρής, 
Νεκτάριος Σουλδάτος, Στέλλα Αρκέντη / 
Παίζουν: Θανάσης Παπαθανασίου, Ιωάν-
να Γκαβάκου, Τάκης Βογόπουλος, Μαρίνα 
Κορέλη, Ζαχαρίας Φιλιππότης / Πρεμιέρα: 
«Τριανόν», 17 Φεβρουαρίου
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ViLLAGe 15 
CinemAs @ THe mALL 
Ανδρέα Παπανδρέου 3 
(θέση Ψαλίδι), 210 6104.100
Αίθουσα 1: The tourist, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.14.00-
16.30-18.45, Σάβ.-Κυρ. 
11.45-14.00-16.30-18.45/ 
Απώλεια, Πέμ.-Δευτ. & Τετ. 
21.00-23.00-01.00, Τρ. 21.00-
23.00
Αίθουσα 2: Ζουμπαίος και 
Ιουλιέτα 3D (μεταγλ.), Πέμ.-
Παρ. & Τρ.-Τετ. 13.15-15.15-
17.30 μεταγλ. (3D), Σάβ.-Κυρ. 
11.15-13.15-15.15-17.30 με-
ταγλ. (3D), Δευτ. 13.15-15.15 
μεταγλ. (3D)/ Το άδυτο 3D, 
Πέμ.-Κυρ. & Τετ. 19.45-22.00-
00.15 (3D), Δευτ. 18.15-23.00 
(3D), Τρ. 19.45-22.00 (3D)
Αίθουσα 3: Το κυνήγι των 
μαγισσών, Πέμ.-Παρ. & Δευτ. 
& Τετ. 14.30-18.30-00.30, 
Σάβ.-Κυρ. 12.30-14.30-18.30-
00.30, Τρ. 14.30-18.30/ Το 
μούτρο, Πέμ.-Τετ. 16.30-
20.30-22.30
Αίθουσα 4: Μαλλιά κουβάρια 
3D (μεταγλ.), Σάβ.-Κυρ. 12.30-
14.45-17.00 μεταγλ. (3D)/ 
Μαύρος κύκνος, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ. & Τετ. 14.45-17.00-
19.15-21.30-23.45, Σάβ.-Κυρ. 
19.15-21.30-23.45, Τρ. 14.45-
17.00-19.15-21.30
Αίθουσα 5: Ζουμπαίος και 
Ιουλιέτα (μεταγλ.), Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ.13.45-15.45 
μεταγλ., Σάβ. 15.45 μεταγλ., 
Κυρ. 12.00-13.45-15.45 
μεταγλ./ Το έτερον ήμισυ, 
Πέμ.-Δευτ. & Τετ. 17.45-
20.00-22.15-00.30, Τρ. 17.45-
20.00-22.15
Αίθουσα 6: Κυνόδοντας, 
Πέμ.-Κυρ. & Τετ. 18.15-20.30-
22.45-01.00, Δευτ. 19.00-
21.30-23.45
Τρ. 18.15-20.30-22.45/ 
Μεγαλοφυής (μεταγλ.), Πέμ.-
Παρ. & Τρ.-Τετ. 14.15-16.15 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 12.00-
14.15-16.15 μεταγλ.
Αίθουσα 7: Αληθινό θράσος, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ. & Τετ. 
18.30-21.15-00.00, Σάβ.-Κυρ. 
21.15-00.00
Τρ. 18.30-21.15/ Ζουμπαίος 

και Ιουλιέτα 3D (μεταγλ.), 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.14.00-
16.15 μεταγλ.
Σάβ.-Κυρ. 12.15-14.30-16.45-
19.00 μεταγλ.
Αίθουσα 8: Ο δρόμος του πο-
λεμιστή, Πέμ.-Παρ. & Δευτ. 
& Τετ. 13.30-15.45-18.00-
20.15-22.30-00.45, Σάβ.-Κυρ. 
11.00-13.30-15.45-18.00-
20.15-22.30-00.45, Τρ. 13.30-
15.45-18.00-20.15-22.30
Αίθουσα 9: 127 ώρες, Πέμ.-
Τετ. 18.45-21.00-23.30/ 
Μαλλιά κουβάρια (μεταγλ.), 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.14.00-
16.15 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
11.30-14.00-16.15 μεταγλ.
Αίθουσα 10: Burlesque, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ. & Τετ. 14.15-
16.45-19.15-21.45-00.15, 
Σάβ.-Κυρ. 11.30-14.15-16.45-
19.15-21.45-00.15, Τρ. 14.15-
16.45-19.15-21.45
Αίθουσα 11: Blue Valentine, 
Πέμ.-Τετ. 13.00-15.30-18.00/ 
Ο λόγος του βασιλιά, Πέμ.-
Τετ. 20.45-23.15
Αίθουσα 12: Αληθινό θρά-
σος, Πέμ.-Παρ. & Δευτ. & Τετ. 
15.00-17.15-19.45-22.15-
00.45, Σάβ.-Κυρ. 17.15-19.45-
22.15-00.45, Τρ. 15.00-17.15-
19.45-22.15, Εγώ, ο απαισι-
ότατος (μεταγλ.), Σάβ.-Κυρ. 
11.00-13.00-15.00 μεταγλ.
Αίθουσα 13: Blue Valentine, 
Πέμ.-Τετ. 23.15/ Ο λόγος 
του βασιλιά, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ.20.45, Σάβ.-Κυρ. 
18.15-20.45
Αίθουσα 14: Αληθινό 
θράσος, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ.19.45-22.15, Σάβ.-Κυρ. 
17.15-19.45-22.15

ViLLAGe 9 CinemAs @ 
FALiRO 
Παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος 1 & 
Μωραϊτίνη 3, Π. Φάληρo
Αίθουσα 1: Μαύρος κύκνος, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.15.00-
17.15-19.30-21.30-23.45, 
Σάβ.-Κυρ. 17.15-19.30-21.30-
23.45/ Οι περιπέτειες του 
Σάμμυ: το μυστικό πέρασμα 
(μεταγλ.) 3D, Σάβ.-Κυρ. 11.40-
13.30-15.20 μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 2 : Ζουμπαίος και 

Ιουλιέτα (μεταγλ.), Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ.16.10 μεταγλ., 
Σάβ. 11.20-13.10-18.40 
μεταγλ., Κυρ. 15.00-16.50-
18.40 μεταγλ./ Ο δρόμος 
του πολεμιστή, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ.18.20-20.30-22.40-
00.50, Σάβ. 16.10-20.30-
22.40-00.50, Κυρ. 20.30-
22.40-00.50
Αίθουσα 3: Απώλεια, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ.15.50-17.50, 
Σάβ.-Κυρ. 17.50/ Εγώ, ο απαι-
σιότατος (μεταγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
12.20-14.10-16.00 μεταγλ./ Ο 
λόγος του βασιλιά, Πέμ.-Τετ. 
19.50-22.30
Αίθουσα 4: Το έτερον ήμισυ, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.15.15-
17.15-19.15-21.15-23.15, 
Σάβ.-Κυρ. 11.15-13.15-15.15-
17.15-19.15-21.15-23.15
Αίθουσα 5: Burlesque, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ.15.20-17.40-
20.00-22.20-00.40, Σάβ.-Κυρ. 
20.00-22.20-00.40/ Μαλλιά 
κουβάρια (μεταγλ.), Σάβ.-
Κυρ. 12.00-14.00-16.00-18.00 
μεταγλ.
Αίθουσα 6 : Αληθινό θράσος, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.17.00-
19.30-22.00-00.30, Σάβ.-Κυρ. 
19.15-21.45-00.15/ Ζουμπαί-
ος και Ιουλιέτα 3D (μεταγλ.), 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.15.00 
μεταγλ. (3D), Σάβ.-Κυρ. 
11.50-13.40-15.30-17.20 
μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 7: Ζουμπαίος και 
Ιουλιέτα 3D (μεταγλ.), Σάβ.-
Κυρ. 12.40-14.30-16.20-18.10 
μεταγλ. (3D)/ Το άδυτο 3D, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.15.30-
17.45-20.00-22.15-00.30 
(3D), Σάβ.-Κυρ. 20.00-22.15-
00.30 (3D)
Αίθουσα 8: Αληθινό θράσος, 
Πέμ.-Τετ. 18.15-20.45-23.15
Αίθουσα 9: Burlesque, Πέμ.-
Τετ. 18.40/ Ο λόγος του βα-
σιλιά, Πέμ.-Τετ. 21.10-23.50

ViLLAGe ATHens 
meTRO mALL 
Άγ. Δημήτριος, Βουλιαγμέ-
νης 276
Αίθουσα 1: Ζουμπαίος και 
Ιουλιέτα 3D (μεταγλ.), Πέμ.-
Δευτ. & Τετ. 11.00-13.00-

15.00-17.00 μεταγλ. (3D), Τρ. 
15.00-17.00 μεταγλ. (3D), Το 
άδυτο 3D, Πέμ.-Τετ. 19.00-
21.20-23.40 (3D)
Αίθουσα 2: 127 ώρες, Πέμ.-
Τετ. 00.00/ Ζουμπαίος και 
Ιουλιέτα (μεταγλ.), Πέμ.-Δευτ. 
& Τετ. 11.30-13.30-15.30-
17.30 μεταγλ., Τρ. 15.30-
17.30/ Το έτερον ήμισυ, 
Πέμ.-Τετ. 19.30-21.50
Αίθουσα 3: Burlesque, 
Πέμ.-Τετ. 21.40/ Απώλεια, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.17.10-
19.15, Σάβ.-Κυρ. 19.15/ Οι 
περιπέτειες του Σάμμυ: το 
μυστικό πέρασμα (μεταγλ.), 
Πέμ.-Δευτ. & Τετ. 11.10-
13.10-15.10 μεταγλ., Τρ. 
15.10/ Το μούτρο, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ.00.15, Σάβ.-Κυρ. 
17.10-00.15
Αίθουσα 4: Μαλλιά κουβάρια 
(μεταγλ.), Πέμ.-Δευτ. & Τετ. 
11.45-13.50-16.10-18.10 
μεταγλ., Τρ. 16.10-18.10 
μεταγλ./ Ο δρόμος του 
πολεμιστή, Πέμ.-Τετ. 20.15-
22.30-00.45
Αίθουσα 5: Αληθινό θράσος, 
Πέμ.-Τετ. 20.00-22.15-00.30/ 
Ζουμπαίος και Ιουλιέτα 3D 
(μεταγλ.), Πέμ.-Δευτ. & Τετ. 
12.00-14.00-16.00-18.00 
μεταγλ. (3D), Τρ. 16.00-18.00 
μεταγλ. (3D)

ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D DiGiTAL
Αρχή Λ. Μεσογείων, 
210 7773.319  
Αίθουσα 1: Ο λόγος του βα-
σιλιά 20.15-22.45/ Το Άδυτο 
18.00 (3D)
Αίθουσα 2: 127 ώρες 20.30-
22.30/ Ο λόγος του βασιλιά 
18.10

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeOn
Ζέππου 14 & Ξενοφώντος 31, 
210 9650.318  
Αίθουσα 1: Μαύρος κύκνος 
18.00-20.30-23.00
Αίθουσα 2: Ο λόγος του 
βασιλιά 19.40-22.20, Σάβ.-
Κυρ. 17.00

ΔΑΝΑΟΣ
Λ. Κηφισίας 109, 210 6922655
Αίθουσα 1: Μαύρος κύκνος 
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Cine
18.00-20.20-22.40
Αίθουσα 2: Biutiful 16.15-
19.15-22.15

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΚΑΛΥΨΩ
Λαμπράκη - Καλυψού, Καλλι-
θέα, 210 9510.909
Τουρνέ στο Παρίσι 20.30

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι, 
210 8028.587 
Ο κόσμος είναι μεγάλος 
και η σωτηρία της ψυχής 
βρίσκεται στη γωνία 
17.50-19.45/ Αληθινό θρά-
σος 21.40-00.10/ Αζούρ 
& Ασμάρ, Σαβ ώρα 16.00 
μεταγλ./ Ζουμπαίος & Ιουλι-
έτα, Κυρ. 11.30 μεταγλ.

ΕΛΛΗ
Ακαδημίας 64, 210 3632.789 
Dolby Stereo SR Air 
Για το καλό των άλλων 
18.00-20.15-22.30

ΕΜΠΑΣΣΥ nOVA ODeOn
Πατ. Ιωακείμ 5, Κολωνάκι, 
210 7215.944
Χτες το βράδυ 18.10-20.20-
22.30

ΕΤΟΥΑΛ
Πλ. Δαβάκη, Καλλιθέα, 
210 9510.042 
Αληθινό θράσος 18.20-
20.30-22.40/ Ζουμπαίος & 
Ιουλιέτα 16.45 μεταγλ.

ΕΤΟΥΑΛ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
Κρέμου 141, Καλλιθέα, 210 
9560.306, 210 9591.043
Αίθουσα 1: Αυγό 18.30-
20.30/ Burlesque 22.30
Αίθουσα 2: Το έτερον ήμισυ 
18.40-20.45-22.45/ Μαλλιά 
κουβάρια, Σάβ.-Κυρ. 17.00 
μεταγλ.

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πειραιώς 206, 210 3418.550
Κακές Παρέες
Πέμ. & Τετ. 20.00 - partners 
/ Πίστη. Παρ. 20.00 - 
mesecina/ Tilva Ros. Σάβ., 
20.00 - Οι πυραμίδες της 
Αθήνας/ shelter. Κυρ. 20.00 

- Afterimage/ One day. Δευτ. 
20.00 - i am gay/ Γαλάζιο 
φόρεμα. Τρ. 21.00 - Και για 
μένα/ Child prodigy

ΙΛΙΟΝ
Τροίας 34 & Πατησίων 113 
(Στάση Αγγελοπούλου), 210 
8810.602 Dolby Stereo DTS
Ψηλά τα χέρια 17.30-22.45/ 
Πίστη 19.15-21.00

ΙΝΤΕΑΛ
Πανεπ/μίου 46, 210 3826.720 
Blue Valentine 17.45-20.00-
22.20

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemAx 
Λ. Κηφισίας 245, 210 6233.567  
Αίθουσα 1: Ο λόγος του 
βασιλιά 17.30-20.00-22.30/ 
Μαλλιά κουβάρια, Σάβ.-Κυρ. 
15.30 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Μαύρος κύκνος 
18.10-20.30-22.50/ Ζουμπαί-
ος & Ιουλιέτα,  Σάβ.-Κυρ. 
16.15 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Αληθινό θράσος 
17.50-20.10-22.30

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ - 
FiLmCenTeR
Λεωφ. Συγγρού 106 (μετρό 
Φιξ), 210 9215.305 Dolby digital
Όταν Θέλω να σφυρίξω, 
σφυρίζω 19.15-21.00-22.45 
ΠαρΚυρ. 00.15/ Ο θαυματο-
ποιός 18.00

ΝΑΝΑ CinemAx 3D
Λ. Βουλιαγμένης 179, 
Δάφνη, 210 9703.158  
Αίθουσα 1: Το έτερον ήμισυ, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.15-
19.15-21.15-23.15, Σάβ.-Κυρ. 
19.15-21.15-23.15/ Εγώ, ο 
απαισιότατος, Σάβ.-Κυρ. 
15.15-17.15 μεταγλ., Κυρ. 
11.15-13.15μεταγλ.
Αίθουσα 2: Αληθινό θράσος 
18.30-21.00-23.30, Σάβ.-Κυρ. 
16.00, Κυρ. 13.30
Αίθουσα 3: Η ζωή μετά , 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18.00-
22.30, Σάβ.-Κυρ. 22.30/ The 
Tourist 20.30/ Μαλλιά κου-
βάρια, Σάβ.-Κυρ. 16.30-18.30 
μεταγλ., Κυρ. 12.30-14.30 
μεταγλ.

Αίθουσα 4: Ζουμπαίος & 
Ιουλιέτα 17.30 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 15.30 μεταγλ., Κυρ. 
11.30-13.30 μεταγλ. (3D)/ Το 
Άδυτο 19.30-21.45-00.00 
(3D)
Αίθουσα 5: Αληθινό θράσος 
17.15-19.45-22.15/ Ζου-
μπαίος & Ιουλιέτα, Σάβ.-Κυρ. 
15.15 μεταγλ., Κυρ. 11.15-
13.15 μεταγλ.
Αίθουσα 6: Απώλεια 22.45/ 
Burlesque 20.15/ Ζου-
μπαίος & Ιουλιέτα 18.15 
μεταγλ.,Σάβ.-Κυρ. 16.15 με-
ταγλ., Κυρ. 12.15-14.15 
μεταγλ.

ΝΙΡΒΑΝΑ CinemAx
Λ. Αλεξάνδρας 192,  210 
6469.398, 210 6445.221
Για το καλό των άλλων 
20.15-22.30/ Ζουμπαίος & 
Ιουλιέτα 18.00 μεταγλ.

ODeOn KOsmOpOLis 
mApOYΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 
210 6786.000, 801 1160000 
Αίθουσα 1: Αληθινό θρά-
σος, Πέμ.-Τρ. 18.20, Σάβ.-
Κυρ.13.20-15.50/ Το μούτρο, 
Πέμ.-Τρ. 20.40-22.40, Παρ.-
Σάβ. 00.40/ Ο λόγος του βα-
σιλιά, Τετ. 17.50-20.20-22.50
Αίθουσα 2: Απώλεια 17.00-
23.00/ 127 ώρες 19.00-21.00
Αίθουσα 3: Ζουμπαίος & Ιου-
λιέτα , Πέμ.-Τρ. 18.00 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 12.00-14.10-16.10 
μεταγλ./ Biutiful, Πέμ.-Τρ. 
19.50-22.50/ Αληθινό θρά-
σος, Τετ. 19.30-21.50-00.10
Αίθουσα 4: Το έτερον ήμισυ 
17.00-19.10-21.20-23.30/ Οι 
περιπέτειες του Σάμμυ: Το 
μυστικό πέρασμα, Σάβ.-Κυρ. 
13.00-15.00 μεταγλ.
Αίθουσα 5: Ο δρόμος του πο-
λεμιστή 17.40-20.10-22.20-
00.30, Σάβ.-Κυρ. 12.50-15.10
Αίθουσα 6: Μαύρος κύκνος , 
Πέμ., Κυρ. 19.40-22.00-00.20, 
Δευτ.-Τετ. 17.30-23.20/ 
Avatar, Δευτ.-Τετ. 20.00 (3D)/ 
Ζουμπαίος & Ιουλιέτα, Πέμ., 
Κυρ. 17.30 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
11.30-13.30-15.30 μεταγλ.
Αίθουσα 7: Αληθινό θράσος, 

Πέμ.-Τρ. 17.10-19.30-21.50-
00.10 Σάβ.-Κυρ. 12.00-14.50/ 
Ζουμπαίος & Ιουλιέτα, Τετ. 
18.00 μεταγλ./ Biutiful, Τετ. 
22.50
Αίθουσα 8: Ο λόγος του 
βασιλιά , Πέμ.-Τρ. 17.50-
20.20-22.50, Σάβ.-Κυρ. 15.20/ 
Αληθινό θράσος, Τετ. 18.00/ 
Το μούτρο, Τετ. 22.40
Αίθουσα 9: Το Άδυτο 18.10-
20.30-23.00 (3D)/ Μαλλιά 
κουβάρια, Σάβ.-Κυρ. 11.40-
13.50-16.00 μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 10: Μαύρος κύκνος, 
Πέμ., Κυρ. 18.40-21.00-23.20, 
Σάβ.-Κυρ. 14.00-16.20/ Δευτ.-
Τετ. 19.40-22.00-00.20
Αίθουσα 11: Ζουμπαίος & 
Ιουλιέτα 18.30 μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 12.30-14.30-16.30 με-
ταγλ. (3D)/ Αληθινό θράσος 
20.50-23.10
Αίθουσα 12: Burlesque 
18.50-21.30-00.00/ Μαλλιά 
κουβάρια, Σάβ.-Κυρ. 12.10-
14.20-16.40 μεταγλ.

ΟDeOn OΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, 801 11 60000, 
Αίθουσα 1: Μαύρος κύκνος, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.30-
20.10-22.30, Σάβ.-Κυρ. 17.30-
22.30, Ο λόγος του βασιλιά, 
Σάβ.-Κυρ. 20.00
Αίθουσα 2: Ο λόγος του βα-
σιλιά , Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.20-20.00-22.40, Σάβ.-Κυρ. 
17.20-22.40/ Μαύρος κύ-
κνος, Σάβ.-Κυρ. 20.10

ODeOn sTARCiTY
Λ. Συγγρού 111 &Λεοντίου, 
210 6786.000, 801 1160000 
Αίθουσα 1: Αληθινό θράσος 
18.20-20.40-23.00, Σάβ.-Κυρ. 
16.00, Κυρ. 11.20-13.40
Αίθουσα 2: Ο δρόμος του πο-
λεμιστή 17.50-20.00-22.20-
00.30/ Cinema park. Άγρια 
φύση, Κυρ. 11.00/ Δυνάμεις 
της γης, Κυρ. 13.00 Πράσι-
νος πλανήτης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 3: Απώλεια 23.00 
Πέμ.-Τρ. 17.00/ 127 ώρες, 
Πέμ.-Τρ. 19.00-21.00, Τετ. 
18.00/ Cinema park. Άγρια 
φύση, Κυρ. 11.00, Δυνάμεις 
της γης, Κυρ. 13.00 Πράσι-

νος πλανήτης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 4: Burlesque 18.40-
21.30-00.00/ Cinema park. 
Αγρια φύση, Κυρ. 11.00/ 
Δυνάμεις της γης, Κυρ. 
13.00/ Πράσινος πλανήτης, 
Κυρ. 15.00
Αίθουσα 5: Μαύρος κύκνος 
Πέμ.-Κυρ. 18.50-21.10-23.30, 
Σάβ.-Κυρ. 16.30, Δευτ.-Τετ. 
19.40-22.00-00.20/ Cinema 
park.  Άγρια φύση, Κυρ. 
11.00/  Δυνάμεις της γης, 
Κυρ. 13.00/ Πράσινος πλα-
νήτης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 6: Ζουμπαίος & 
Ιουλιέτα 17.30 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 15.30 μεταγλ., 
Κυρ. 11.30-13.30 μεταγλ. 
(3D)/ Μαύρος κύκνος 
19.40-22.00-00.20, Δευτ.-Τετ. 
23.20/ Avatar, Δευτ.-Τετ. 
20.00 (3D)
Αίθουσα 7: Το Άδυτο 18.10-
20.30-22.50 (3D)/ Μαλλιά 
κουβάρια, Σάβ.-Κυρ. 15.50 
μεταγλ., Κυρ. 11.10-13.20 
μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 8: Το μούτρο 20.20-
22.30, Παρ.-Σάβ. 00.40/ 
Ζουμπαίος & Ιουλιέτα18.30 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 16.20 
μεταγλ., Κυρ. 12.10-14.15 
μεταγλ.
Αίθουσα 9: Το έτερον ήμισυ 
17.00-19.10-21.20-23.40
Αίθουσα 10: Ο λόγος του 
βασιλιά 17.40-20.10-22.40/ 
Cinema park. Αγρια φύση, 
Κυρ. 11.00, Δυνάμεις της 
γης, Κυρ. 13.00/ Πράσινος 
πλανήτης, Κυρ. 15.00

ΟΣΚΑΡ
Αχαρνών 330, 210 2281.563
The Tourist 18.00/ Η ζωή 
μετά 20.00-22.30

ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ
Βασ. Γεωργίου Β΄ & ριζάρη, 
Παγκράτι, 210 7291.800
Αληθινό θράσος 18.30-
20.30-22.30/ Σιωπηλές 
ψυχές 17.15

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
Μεσογείων 232 & Βεντούρη, 
210 6525.122
Αληθινό θράσος 18.15-

20.30-22.45/ Μαλλιά κουβά-
ρια, Σάβ.-Κυρ. 16.20 μεταγλ.

ΣΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, πλ. Αγ.Τριάδος, 
Αργυρούπολη, 210 9927.447 
Το έτερον ήμισυ 18.30-
20.30-22.30/ Η Τίνκερμπελ 
και η μεγάλη νεραϊδοδι-
άσωση, Σάβ.-Κυρ. 17.00 
μεταγλ.

ΣΠΟΡΤΙΓΚ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Κων. Παλαιολόγου 18, 
Ν. Σμύρνη, 210 9333.820 
Αίθουσα 1: Αληθινό θράσος 
19.00-21.00-23.00/ Ζου-
μπαίος & Ιουλιέτα, Σάβ.-Κυρ. 
17.00 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Ζουμπαίος & Ιου-
λιέτα 18.30 μεταγλ./ Cheri 
20.30-22.30

sTeR CinemAs 
AΓ.  eΛeYΘepiOΣ
Αχαρνών 373-375, 
210 2371.000, 801 8017837
Αίθουσα 1: Το μεγάλο φα-
βορί, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.00, Σάβ.-Κυρ. 12.00-
14.30-17.00/ Το έτερον ήμι-
συ19.30-21.30/ Burlesque 
23.30
Αίθουσα 2 : Ζουμπαίος & 
Ιουλιέτα, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17.40 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
11.40-13.40-15.40-17.40 
μεταγλ. (3D)/ Το Άδυτο 19.30-
21.45-00.00 (3D)
Αίθουσα 3: Ζουμπαίος & 
Ιουλιέτα, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 16.10 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
12.10-14.10-16.10 μεταγλ./ 
Burlesque18.00-22.30/ 
Απώλεια 20.30
Αίθουσα 4: Αληθινό θράσος, 
Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 17.30-19.45-
22.00, Πάρ.-Σάβ. 17.30-
19.145-22.00-00.15/ Οι 
περιπέτειες του Σάμμυ: Το 
μυστικό πέρασμα, Σάβ.-Κυρ. 
11.50-13.50-15.50 μεταγλ.
Αίθουσα 5; Μαλλιά κουβά-
ρια, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.00 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
11.00-13.00-15.00-17.00 
μεταγλ./ Ο δρόμος του πολε-
μιστή 19.00-21.00-23.00

sTeR CinemAs 
Εμπορικό κέντρο Escape, 
Λ. Δημοκρατίας 67A, 
Ίλιον, 210 2371.000  
Αίθουσα 1: Μαλλιά κουβά-
ρια, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.00 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
11.00-13.00-15.00-17.00 
μεταγλ. (3D)/ Ο δρόμος του 
πολεμιστή19.00-21.00-23.00
Αίθουσα 2: Απώλεια, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.50-23.50, Σάβ.-Κυρ. 
12.50-14.50-16.50-23.50/ 
Burlesque18.50-21.20
Αίθουσα 3: Οι περιπέτειες 
του Σάμμυ: Το μυστικό 
πέρασμα, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17.40 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
11.45-13.45-15.45-17.40 
μεταγλ./ Μαύρος κύκνος 
19.20-21.30-23.40
Αίθουσα 4: Μεγαλοφυής, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.40 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 12.40-
14.40-16.40 μεταγλ./ Αληθι-
νό θράσος19.00-21.10-23.20
Αίθουσα 5: Ζουμπαίος & 
Ιουλιέτα, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17.30 μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 
11.30-13.30-15.30-17.30 
μεταγλ. (3D)/ Το Άδυτο19.30-
21.45-00.00 (3D)
Αίθουσα 6: Ο λόγος του 
βασιλιά , Πεμ. & Κυρ.-Τετ. 
19.40-22.00, Πάρ.-Σάβ. 
19.40-22.00-00.20/ Μαλλιά 
κουβάρια, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 16.00-18.00 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 12.00-14.00-16.00-
18.00 μεταγλ.
Αίθουσα 7: Το έτερον ήμισυ, 
Πεμ. & Κυρ.-Τετ. 20.30-22.30, 
Πάρ.-Σάβ. 20.30-22.30-00.30/ 
Μαλλιά κουβάρια, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 16.20-18.20 με-
ταγλ., Σάβ.-Κυρ. 12.20-14.20-
16.20-18.20 μεταγλ.

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ  ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ 
Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου 134-136 (Μετρό Κερα-
μεικός), 210 3609.695 
Αίθουσα Α: Φεστιβάλ βραζι-
λιάνικου κινηματογράφου, 
18.00-20.00-22.00, Σάβ. 
έξτρα προβολή 00.00
Αίθουσα Β: Χορεύοντας στον 

πάγο 18.00-20.05-22.10

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ - 
3D DiGiTAL
Λ. ηρακλείου 386, 210 
2826.873, 210 2825.607 
Αίθουσα 1: Αληθινό θράσος 
18.30-20.40-22.50/ Ζουμπαί-
ος & Ιουλιέτα 17.00 μεταγλ. 
(3D)/ Μαλλιά κουβάρια, Κυρ. 
15.15 μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 2: Απώλεια 18.15-
20.15-22.30

ΤΡΙΑΝΟΝ-FiLmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 (Πατησίων 
101), 210 8222.702
Εγώ, ο Γιαννούλης Χαλεπάς 
18.00-20.15-22.30/ Η αγάπη 
είναι ο διάβολος, Σάβ. 12.00

ΦΙΛΙΠ
Δροσοπούλου & Θάσου, πλ. 
Αμερικής, 2108647444
Cheri 18.30-20.15/ Υπογρα-
φή 22.00/ Κυριακάτικα απο-
γεύματα, Κυρ. 16.00 Ο γιος 
του κυνηγού των αετών. 
Τιμή εισιτηρίου: 2,5 ευρώ για 
τα παιδιά και τους συνοδούς 
τους.

ΦΟΙΒΟΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 1, 
Περιστέρι, 210 5711.105 
Biutiful 19.15-22.15 Ζου-
μπαίος & Ιουλιέτα 17.30 
μεταγλ., Κυρ. 11.30-15.00- 
Παιδικό θέατρο

Προαστίων

AΛΙΚΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Πλατεία Δροσιάς, 210 
6229.645, 210 2234.130 
Υπογραφή, Πέμ.-Τρ. 21.00, 
Τετ. 19.00. Κιν/κή λέσχη, Τετ. 
21.15 Time

AΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Νευροκοπίου 2- 4, 
Παπάγος, 210 6561.153
Το έτερον ήμισυ 19.30-
21.30/ Η Τίνκερμπελ και η 
μεγάλη νεραϊδοδιάσωση 
18.00 μεταγλ.  ●

ωρεσ προβολησ
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Έργο της Μαρίνας Κουτσοσπήλιου, μία από τις απόφοιτους της ΑΣΚΤ 
με τους οποίους συνεργάζεται η Terre d' artistes (Ηρακλείτου 16, 210 3625.282), 

καινούργιος χώρος που διαθέτει πίνακες πολύ νέων καλλιτεχνών σε χαμηλές τιμές. 
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Βookvoice Επιμέλεια:
Αγγελική ΜπιρΜπιλήΒook

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.

Σταύρος 
Πετσόπουλος
Ένας εκδότης για 1.001 βιβλία 

Ο τόμος «1.001 βιβλία» είναι ένα ταξίδι για τα 
32 χρόνια των εκδόσεων Άγρα. Η Α.V. το ξε-
φύλλισε με τον αρχιμάστορα-εκδότη της Ά-

γρας Σταύρο Πετσόπουλο, αναζητώντας να μάθει τι 
κρύβεται πίσω από αυτά τα βιβλία-κομψοτεχνήματα.  

Toυ ΔήΜήΤρή ΜΑΣΤρΟγιΑΝΝιΤή

«Ένας εστέτ εκδότης». Σας ταιριάζει αυτός ο χαρακτηρι-

σμός; Μου θυμίζει το «κουλτουριάρης» και ιδίως τις α-
ντιδράσεις που προκαλούσε το άκουσμά του στα τέλη 
της δεκαετίας του ’70. Είχε λανσαριστεί από κύκλους 
συντηρητικούς, ως επί το πλείστον νεοδημοκρατι-
κούς, και τον ενστερνίστηκε με χαρά και μια μεγάλη 
μερίδα του ΠΑΣΟΚ. Αυτός ο χαρακτηρισμός δήλωνε 
ένα μίσος για την κουλτούρα. Με τα χρόνια φάνηκε 
πως χαρακτήριζε περισσότερο τους ανθρώπους που 
χρησιμοποιούσαν τον όρο παρά αυτούς στους οποί-
ους απευθυνόταν. Παλιότερα κάποιοι συνάδελφοι 
έλεγαν για μένα πως μπορώ να κάνω έτσι ωραία τα 
βιβλία γιατί είχα οικογενειακή περιουσία. Κάτι που 
δεν ίσχυε καθόλου. Προέρχομαι από μια οικογένεια 
αστική, η οποία μου προσέφερε παιδεία, αλλά που 
έχασε πολύ νωρίς τα χρήματά της κι εγώ αναγκάστη-
κα από νωρίς να δουλεύω. Ό,τι κατορθώσαμε κρύβει 
από πίσω πολύ μόχθο, βοήθεια φίλων, ξενύχτια… Αν 
σκεφτεί δε κανείς πως χρησιμοποιούμε τα ακριβότε-
ρα υλικά, εργαστήρια, τεχνικές και παρ’ όλ’ αυτά τα 
βιβλία μας δεν είναι ακριβότερα από τα άλλα βιβλία 
που βγαίνουν, καταλαβαίνει κανείς πόσο λάθος είναι 
αυτός ο χαρακτηρισμός! Εκτός κι αν με το εστέτ χα-
ρακτηρίζουμε το γεγονός πως για τα βιβλία μας δεν 
κάναμε καμία έκπτωση στον τρόπο που τα θέλαμε… 

Πού σας αρέσει να διαβάζετε; Στην παραλία, στο κρε-
βάτι, στην τουαλέτα, όπου τύχει.

Σημειώνετε στα βιβλία; Μουντζουρώνω. Αν τελειώσει 
το μαρκαδοράκι μπορεί να αλλάξω και χρώμα. Ή αν το 
ξαναδιαβάσω μετά από χρόνια, σημειώνω άλλα πράγ-
ματα με άλλο χρώμα, ό,τι έχω τότε. Είναι αστείο… σε μια 
κουβέντα ανακάλυψα πως κάποιοι πίστευαν πως στα 
βιβλία σημειώνω με λεπτό μολύβι. Όχι, τα «κακοποιώ» 
τα βιβλία μου – είναι ένας τρόπος οικειοποίησης.

Οπότε σας αρέσει να βλέπετε και κακοποιημένα τα βι-

βλία της Άγρας; Μέχρι τα τέλη του ’90 τα βιβλία μας 
ήταν άκοπα και για να τα διαβάσει κάποιος θα έπρεπε 
να τα… ξεπαρθενέψει. Ήταν η παγίδα που έστηνα σε 
φίλους μου αναγνώστες. Όταν βρισκόμουν στη βιβλι-
οθήκη τους, αδιάκριτα έψαχνα να δω αν τα έχουν κό-
ψει – έτσι καταλάβαινα αν τα έχουν διαβάσει. Αν όχι, 
δεν το σχολίαζα, απλά χαμογελούσα. Ναι, μου αρέσει 
να τα βλέπω ταλαιπωρημένα.
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Ο Σταύρος Πετσόπουλος στο πολύ ωραίο οίκημα 
που στεγάζει τις εκδόσεις Άγρα
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Πώς έχετε ταξινομημένα τα βιβλία στη βι-

βλιοθήκη σας;  Έχουμε εκδώσει το κατα-
πληκτικό βιβλίο του Georges Perec «Σκέ-
ψη/Ταξινόμηση». Σ’ αυτό, ενώ αναπτύσ-
σει διάφορους λογικούς ή λογικοφανείς 
τρόπους ταξινόμησης μιας βιβλιοθήκης, 
στο τέλος τα τινάζει όλα στον αέρα και 
ελπίζει «τουλάχιστον να μείνει μια θέση 
στα ράφια για τη γάτα». Οι βιβλιοθήκες 
μου πιάνουν πολλά δωμάτια. Ο δικός μου 
τρόπος ταξινόμησης για τα λογοτεχνικά 
τουλάχιστον βιβλία έχει να κάνει με χώ-
ρες και μέσα σ’ αυτές οι συγγραφείς το-
ποθετούνται κατά χρονολογία. Ένα πρό-
βλημα είναι με αυτούς που έχουν αλλού 
γεννηθεί και σε άλλη χώρα έχουν γρά-
ψει ή με αυτούς που έχουν πάρει άλλη 
υπηκοότητα (πχ. Τ.Σ. Έλιοτ, Μπολάνιο). 
Μπέρδεμα υπάρχει επίσης όταν ο συγ-
γραφέας ή ποιητής γράφει σε πολλά εί-
δη. Τις «Δοκιμές» του Σεφέρη πού θα τις 
βάλεις; Στην ποίηση; Και τα Ημερολόγιά 
του; Τα βάζεις μάλλον στην ποίησή του. 
Την «Αλληλογραφία Ν. Καββαδία - Μ. Κα-
ραγάτση», που εκδώσαμε πρόσφατα, θα τη 
βάλεις με τον Καββαδία ή με τον Καρα-
γάτση; Ανάλογα με το πού, δείχνεις και 
τις προτιμήσεις σου. Τελικά αναγκάζεσαι 
να κάνεις πολλές ζαβολιές προκειμένου 
να βρεις μια λογική για όλα τα βιβλία· μια 
βιβλιοθήκη είναι σε αέναη κίνηση και 
δηλώνει πολλά για το χαρακτήρα και τα 
γούστα του αναγνώστη. 

Εσείς γράφετε σε πολυτονικό; Μόνο. 

Υπήρξε ποτέ νεαρής ηλικίας αναγνώστης 

που παραξενεύτηκε λόγω του πολυτονικού 

στα βιβλία σας; Μια φορά μια κυρία ήρθε 
εκτάκτως ένα Σάββατο μεσημέρι προκει-
μένου ν’ αγοράσει 30 αντίτυπα από τα πα-
ραμύθια του Perrault για κάποια σχολική 
γιορτή. Βλέποντας με φρίκη πως ήταν σε 
πολυτονικό άρχισε ν’ αναρωτιέται «τι θα 
πάθουν τα παιδάκια όταν το δουν»! Δεν 
τα πήρε τελικά. Ήταν τέτοιο το σοκ που α-
ποφασίσαμε κάποια από τα παιδικά να τα 
βγάζουμε σε μονοτονικό. Πάντως σίγουρα 
δεν κάνει κακό σε κανέναν το πολυτονικό, 
μπορείς και να το αγνοήσεις διαβάζοντάς 

το. Προσέχουμε πάρα πολύ 
τη γραμματική και δεν ακολουθούμε την 
υπεραπλουστευμένη λογική που επιβλή-
θηκε με την εφαρμογή του μονοτονικού. 
Προσέχουμε το συλλαβισμό των λέξεων, 
ειδικά στις σύνθετες· ας πάρουμε υπόψη 
μας και πόσο ισοπεδώθηκαν προφορές με 
την κυριαρχία της ρουμελιώτικης με το 
μη χωρισμό του -ντ- ή του -μπ- στο συλ-
λαβισμό που ακολούθησε το μονοτονικό, 
χωρίς να υπάρχει λόγος. 

Πώς θα περιγράφατε την εκδοτική σας προ-

σπάθεια; Η κεντρική λογική από την αρ-
χή μέχρι σήμερα παραμένει η ίδια – ένα 
βιβλίο πρέπει να έχει λόγο ύπαρξης για 
να εκδοθεί. Το δεύτερο που μας βασανί-
ζει είναι το πώς θα δίνουμε τη δική μας 
ερμηνεία σ’ αυτά. Γιατί η έκδοση είναι 
μια ερμηνεία μέσω της επιλογής του εξω-
φύλλου, των τυπογραφικών στοιχείων, 
των κειμένων, των υποσημειώσεων και 
των φωτογραφιών που θα συνοδέψουν 
το κείμενο· όλα αποκαλύπτουν τον τρόπο 
που βλέπεις το βιβλίο. Το βιβλίο κυκλο-
φορεί όταν κριθεί απολύτως έτοιμο από 
μας κι αυτό έγινε αιτία κάποιες φορές να 
καθυστερήσουμε μια έκδοση χάνοντας 
μια κερδοφόρο περιόδο (π.χ. Χριστού-
γεννα). Το σίγουρο είναι πως πάντα προ-
σπαθούμε να μεταδώσουμε το κέφι και 
τη γοητεία που μας έχει δημιουργήσει το 
πρωτότυπο κείμενο στην ανάγνωσή του. 

Μια κακή έκδοση μπορεί να επηρεάσει ένα 

αριστούργημα της λογοτεχνίας; Σίγουρα 
δεν βοηθάει για ν’ αναδειχθεί, αλλά ο 
Βιζυηνός θα υπερισχύσει της οποιασδή-
ποτε κακής έκδοσης. Μεγαλύτερο πρό-
βλημα και από μια κακή έκδοση είναι μια 
κακή μετάφραση. Το ’79-80, όταν ξε-
κινήσαμε, έβγαιναν βιβλία του λεγόμε-
νου «προοδευτικού» χώρου συχνά άθλια 
τυπωμένα, σε κακές μεταφράσεις. Εμείς 
μαζί με άλλους, όπως το ΜΙΕΤ, η Στιγμή, 
το Ροδακιό, παίρνοντας τη σκυτάλη από 
καλές εκδόσεις όπως το παλιό Θεμέλιο 
του Μίμη Δεσποτίδη, ο Κέδρος, ο Ίκα-

ρος και οι εκδόσεις Κείμενα 
(του εκδότη και τυπογράφου 
Φίλιππου Βλάχου) βάλαμε 
στο τραπέζι ένα θέμα αισθη-
τικής. Πιστεύουμε πως η αι-
σθητική είναι και πολιτική 
παρέμβαση.
 
Ποιο βιβλίο σας κρύβει πίσω 

μια κρυφή ιστορία; «Ο Μέγας 
Ανατολικός». Ο Εμπειρίκος 
είχε ζητήσει από τη σύζυγό 
του και το γιο του να πάρουν 
οι ίδιοι, μεταθανάτια, την 
απόφαση για την έκδοσή 
του. Όταν ήρθε η στιγμή, 
μας κάλεσαν σπίτι τους με 
τον Γιώργη Γιατρομανωλά-
κη – είχε γράψει παλαι-
ότερα για τον Κέδρο μια 
σπουδαία μελέτη και από 

το ’85 έγινε επιμελητής των βιβλίων του 
Εμπειρίκου. Εκεί μας παρακάλεσαν, επει-
δή το σκάνδαλο θα ήταν μεγάλο, να τους 
προστατεύσουμε από τα ΜΜΕ και τους 
περίεργους. Για δύο χρόνια δουλεύαμε 
μυστικά (1989-90) – είχαμε αγοράσει 
φωτοτυπικό για να μη διαρρεύσει το μυ-
στικό. Στη «συνωμοσία» συμμετείχε και 
ο τυπογράφος μας, ο κος Ζουμαδάκης. Η 
ανακοίνωση έκδοσής του έγινε ένα μήνα 
πριν κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία. 
Το βασανιστικό ήταν πως δεν μπορούσα 
να μοιραστώ τη χαρά μου που είχα στα 
χέρια μου ένα τέτοιο κείμενο, αφού δεν 
το γνώριζαν ούτε οι φίλοι μου.

Πρώτο βιβλίο της Άγρας το «Με μια τρελή 

σοδειά» του Διονύση Καψάλη. Κρατώντας 

το, σκεφτήκατε πως είστε πια εκδότης; Όχι! 
Είναι το αντίστοιχο με κάποιον που λέ-
ει γράφω ποιήματα ή είμαι ποιητής. Δεν 
πίστευα ποτέ πως η Άγρα θα είχε μια με-
γάλη διάρκεια – χρειάστηκε 
να περάσουν δώδεκα χρόνια 
για να βάλω κάτω από την 
υπογραφή μου την ιδιότητα 
εκδότης. Πίστευα πως αυτό 
θα ήταν κάτι προσωρινό και 
32 χρόνια μετά ακόμα το πι-
στεύω! Το λέω γιατί πάντα 
υπάρχει ένα στοιχείο αυτο-
σχεδιασμού. 

Πώς «απαιτεί» ένα κείμενο ένα 

συγκεκριμένο σχήμα βιβλίου; 
Θα δώσω ένα παράδειγμα. 
Τα πρώτα βιβλία του Εμπει-
ρίκου βγήκαν στο τυποποι-
ημένο μικρό βιβλιοφιλικό 
σχήμα της Άγρας, 12χ17. Όταν θελή-
σαμε να εκδώσουμε το «Η σήμερον ως αύ-
ριον και ως χθες» έπρεπε να το βγάλουμε 
σε μεγαλύτερο σχήμα προκειμένου να 
μην κόβονται οι στίχοι. Βέβαια αυτό απο-
δείχτηκε εμπορικά καταστροφικό. Κά-
ποιοι βιβλιοπώλες μάς είχαν «βολέψει» 
σε ραφάκια κι επειδή το συγκεκριμένο 
δεν χωρούσε, μπήκε στον πάγκο του 

Προκρούστη και «εξορίστηκε» στο υπό-
γειο, στο τμήμα της ποίησης, αποσυνδε-
μένο από τα υπόλοιπα βιβλία του. 

Με ποιους συγγραφείς είναι ταυτισμένη η  

Άγρα; Ενδεικτικά αναφέρω: Εμπειρίκος, 
Καββαδίας, Κωνσταντινίδης, Πεντζίκης, 
Καψάλης, Μπουκάλας, για πολλά χρόνια ο 
Δημητριάδης. Από ξένους Ζέμπαλντ, Τα-
μπούκι, Τάρικ Άλι, Ελλρόυ, Τάιμπο, Σιμε-
νόν, Γιάλομ… Ακολουθούμε την “politique 
d’ auteur” (πολιτική του συγγραφέα). Θέ-
λουμε το συγγραφέα στο σύνολο του έργου 
του – τα δοκίμιά του, την αφανή δουλειά 
του, αλλά και μελέτες γι’ αυτόν.

Το πιο αρνητικό που συμβαίνει σήμερα 

στο χώρο του βιβλίου;  Έχουν αυξηθεί οι 
εκδότες και ο αριθμός των βιβλίων που 
εκδίδονται ενώ συγχρόνως πολλά βιβλι-
οπωλεία κλείνουν. Αυτό που κυρίως έχει 
αλλάξει είναι η ταχύτητα κυκλοφορίας 
βιβλίων. Παλιότερα ένα βιβλίο «μειωμέ-
νης εμπορικής ταχύτητας» και για πιο 
ειδικό κοινό μπορούσε να μείνει στα βι-
βλιοπωλεία περισσότερο καιρό και κά-
ποια στιγμή να εξαντληθεί. Σήμερα δεν 
ισχύει αυτό. Γενικά όμως τα πράγματα εί-
ναι θετικά. Βγαίνουν σπουδαία βιβλία κι 
επιτέλους πολλά από τα αριστουργήματα 
της παγκόσμιας διανόησης έχουν κυκλο-
φορήσει στα ελληνικά. Η γενιά του ’30 
των Ελλήνων συγγραφέων ήταν κοσμο-
πολίτικη και διάβαζε τα βιβλία στο πρω-
τότυπο. Μετά αυτό άλλαξε και βγήκαν 
γενιές συγγραφέων που δεν γνώριζαν 
τι συντελούνταν στην παγκόσμια λογο-
τεχνία. Η ελληνική λογοτεχνία έπαιξε 
χωρίς να γνωρίζει τον Τζόις, τον «Μόμπυ 
Ντικ», τον Προυστ, τον Σελίν, τα μεγάλα 
ερωτογραφήματα –λόγω πολέμου, εμ-
φυλίου, εξορίας, χούντας, αλλά και του 
ελληνοκεντρικού επιχειρήματος και της 

επιστροφής στις ρίζες–, κάτι 
που έχει μεγάλη επίπτωση στα 
ελληνικά γράμματα. Το καλύ-
τερο είναι τα έργα να μπορούν 
να δημιουργήσουν διάλογο με 
την εποχή που γράφονται. 

Ποια βιβλία ετοιμάζετε; Στο ε-
πόμενο διάστημα θα κυκλοφο-
ρήσουν τα «Γράμματα του Νίκου 
Καββαδία στην αδελφή του Τζέ-
νια και την Έλγκα», το «Μπάρ-
τλμπυ, ο γραφέας» του Herman 
Melville. Επίσης ετοιμάζουμε 
το τεράστιο μυθιστόρημα του 
Φουέντες “Terra Nostra” που 
είναι και το αριστούργημά του, 

του Ρομπέρτο Μπολάνιο το «2666» κ.ά. 

Ο σκύλος που ζούσε έξω από το παλιό κτί-

ριο των εκδόσεων στην Άγρα ζει; Η Λίζα; 
Την είδα πριν από 2 μήνες. Ζει και έχει 
ηρεμήσει. Ήταν των γειτόνων. Εμείς εί-
χαμε παλιότερα ένα γάτο, που μάλιστα 
φιγουράριζε σε μια αφίσα που βγάλαμε 
με τους συγγραφείς της Άγρας. A

ρος και οι εκδόσεις Κείμενα 
(του εκδότη και τυπογράφου 
Φίλιππου Βλάχου) βάλαμε 
στο τραπέζι ένα θέμα αισθη

Ιnfo

2o Bazaar Βιβλίων 

στην Άγρα (Ζωοδόχου 

πηγής 99-101). 19 & 20/2, 

11.00-19.00.  

Παρουσίαση του βιβλίου 

«1.001 βιβλία Άγρα» στη Στοά

του Βιβλίου, 18/2. 20.00. Θα 

μιλήσουν: Δ. καψάλης, Μ. 

κορομηλά, π. Μπουκάλας, 

Ν. Ξυδάκης, Στ. 

πετσόπουλος. 

στην Άγρα (Ζωοδόχου 

πηγής 99-101). 19 & 20/2, 

11.00-19.00. 

Παρουσίαση

«1.001 βιβλία Άγρα» στη Στοά

του Βιβλίου, 18/2. 20.00. Θα 

μιλήσουν: Δ. 

κορομηλά, 

Πιστεύουμε 
πως η αισθη-

τική είναι 
και πολιτική 
παρέμβαση

Πιστεύουμε 
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Τι νέα

ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ 
Συλλογικό, 
εκδ. Black Duck
 
Ο Καραγκιόζης ως έ-
νας εκπρόσωπος της 
λαϊκής τέχνης μέσα 
από τα μάτια και το συ-
ναίσθημα των Γ. Τσα-

ρούχη, Δ. Μυταρά, Ί. Δραγούμη, Μ. Ρασούλη, 
Μ. Μπουρμπούλη, Γ. Σπέη και πολλών άλλων. 

10 ΛΕΠΤΑ, 10 ΜΗ-
ΝΕΣ, 10 ΧΡΟΝΙΑ Suzy 
Welch, μτφ. Χρυσού-
λα Γραμμένου, εκδ. 
Διόπτρα, σελ. 240

Οι αποφάσεις μας και 
το αντίκτυπο που θα 
έχουν σε 10 λεπτά, σε 
10 μήνες, ακόμα και 

σε 10 χρόνια. Πώς όμως μπορούμε να οδη-
γηθούμε στις σωστές αποφάσεις; Η συγγρα-
φέας αναπτύσσει και προτείνει τη μέθοδο 10 
- 10 - 10, υποστηρίζοντας ότι είναι μοναδική 
για φοιτητές, μητέρες, γιατί όχι και για στε-
λέχη επιχειρήσεων… 

Bazaar ΣΤΗΝ ΑγΡΑ 
Είναι το δεύτερο bazaar των εκδόσεων με 
προσφορές και εκπτώσεις έως και 50%, σε 

πεζογραφία, ποίηση, δοκίμια, αστυνομικά, 
παδικά κ.λπ. Δίπλα στις εκδ. Άγρα (Ζωοδόχου 
Πηγής 101) στις 19 και 20/2, 11.00-19.00, www.
agra.gr

ΤΟ ΕΡγΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΕΚΕΒΙ
Μυθιστόρημα, διήγημα, ποίηση, επιμέλεια 
και διόρθωση κειμένων, μερικά από τα μα-
θήματα του «εργαστηρίου του βιβλίου του 
εκεΒι», που θα διαρκέσουν από τις 14/3 έως 
τις 20/5. Οι εγγραφές άρχισαν ήδη ενώ οι ε-
πίδοξοι μελλοντικοί συγγραφείς θα πρέπει 
να καταθέσουν την αίτησή τους έως τις 28/2. 
Από τον Σεπτέμβριο θα αρχίσουν και τα μα-
θήματα εξ αποστάσεως. Εθνικό Κέντρο Βιβλί-
ου, Αθ. Διάκου 4, 210 9200.346, www.ekebi.gr

17/2, 19.00 
Δύο νέα τους βιβλία παρουσιάζουν οι εκδ. 
Πατάκη: το «Κοράκι σε άλικο φόντο» του ε-
λευθέριου κεραμίδα και «Το δίχτυ του ου-
ρανού» της λίαν Χερν. Για τα δύο βιβλία, που 
αμφότερα είναι φαντασίας, θα μιλήσουν ο 
Ελ. Κεραμίδας, η ποιήτρια Μ. Τοπάλη και ο 
συγγραφέας και ηθοποιός Μ. Πανώριος. 
Βιβλιοπωλείο Πατάκη, Ακαδημίας 65 

17/2, 20.00 
Το βιβλίο «Γεζούλ» της Νίκης Μαραγκού πα-
ρουσιάζουν οι εκδ. Εστία. Καλεσμένοι να μιλή-
σουν είναι η ιστορικός Αικατερίνη Κουμαρια-
νού και η φιλόλογος Ελένη Αντωνιάδου. Σπίτι 
της Κύπρου, Ηρακλείτου 10, 210 3641.217

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 
Neil Gaiman, μτφ. Διονυσία Μαρίνου, 

εικονογρ. Dave McKean, εκδ. ΟΞΥ 

Ο Καν Όουενς θα ήταν εντελώς φυ-
σιολογικό αγόρι αν παραβλέπαμε ότι 
μένει σ’ ένα νεκροταφείο, ότι την α-
νατροφή του έχουν αναλάβει φαντά-
σματα κι ότι ο Σίλας, ο αινιγματικός 

προστάτης του, ζει και κινείται στο με-
ταίχμιο του κόσμου των ζωντανών και 

του κόσμου των νεκρών, δίχως ν’ ανήκει 
σε κανέναν απ’ τους δύο. 

Στο νεκροταφείο ο Καν θα ζήσει πολλές περιπέτειες 
– θα συναντήσει τον αρχαίο Λουλακί Άντρα, θα ανακαλύψει 
την πύλη που οδηγεί στην εφιαλτική Νεκρόπολη και θα 
γνωρίσει τον παράξενο και τρομαχτικό Υπηρέτη. Μα κι έξω 

απ’ το νεκροταφείο, ο κίνδυνος καραδοκεί στο πρόσωπο ενός άντρα ονόματι 
Τζακ, του άντρα που δολοφόνησε την οικογένεια του Καν και που τώρα ψάχνει να 
βρει και τον ίδιο, για να αποτελειώσει το αποτρόπαιο έργο του.

Το «Βιβλίο του νεκροταφείου» έχει κερδίσει το Βραβείο Hugo 2009 – «Καλύτερο 
μυθιστόρημα» και το Βραβείο Locus 2009 – «Καλύτερο μυθιστόρημα για εφήβους». 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
Neil Gaiman, μτφ. Διονυσία Μαρίνου, 

εικονογρ. Dave McKean, εκδ. ΟΞΥ 

Ο Καν Όουενς θα ήταν εντελώς φυ
σιολογικό αγόρι αν παραβλέπαμε ότι 
μένει σ’ ένα νεκροταφείο, ότι την α
νατροφή του έχουν αναλάβει φαντά
σματα κι ότι ο Σίλας, ο αινιγματικός 

προστάτης του, ζει και κινείται στο με
ταίχμιο του κόσμου των ζωντανών και 

του κόσμου των νεκρών, δίχως ν’ ανήκει 
σε κανέναν απ’ τους δύο. 

Θα 
κυκλο-
φορήσει

– θα συναντήσει τον αρχαίο Λουλακί Άντρα, θα ανακαλύψει 
την πύλη που οδηγεί στην εφιαλτική Νεκρόπολη και θα 
γνωρίσει τον παράξενο και τρομαχτικό Υπηρέτη. Μα κι έξω 

απ’ το νεκροταφείο, ο κίνδυνος καραδοκεί στο πρόσωπο ενός άντρα ονόματι 

Η ΑΝΤΖΕΛΑ, Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΚΙ ΕγΩ Παύλος Λάμπρος, εκδ. Δωδώνη 

20 διηγήματα, ερωτικά και όχι μόνο, με κάποιους από τους ήρωές τους 
να συλλογίζονται πως με τη δομή του εγκεφάλου μας ίσως, τελικά, να 
είναι αδύνατο να κάνουμε την οποιαδήποτε σκέψη. Οι ίδιοι όμως εξα-
κολουθούν να σκέφτονται και να πράττουν. 

Δώρο βιβλία  
Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες της πέντε (5) αντίτυπα 
του βιβλίου «Η Άντζελα, ο διάβολος κι εγώ». Αν θες κι εσύ ένα, 

στείλε σε SMS: AVBooK (κενό) 2 και το ονοματεπώνυμό σου στο 
54121, μέχρι την Τρίτη 22/2 στις 10 το πρωί. Οι νικητές θα ειδοποιη-

θούν με sms και θα μπορούν να παραλάβουν το δώρο τους από τα γραφεία της 
A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όρ., 210 3617.360). Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Δώρο βιβλία  
Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες της 
του βιβλίου «Η Άντζελα, ο διάβολος κι εγώ». Αν θες κι εσύ ένα, 

στείλε σε SMS: 
54121,

Δώρο βιβλία  
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HABITAT 
Το Habitat Γλυφάδας μετακόμισε σε νέα 
διεύθυνση (Δούσμανη 26, 210 8983.662) και 
διεξάγει διαγωνισμό, χαρίζοντας 3 σετ που 
αποτελούνται από δερμάτινη πολυθρόνα 
και σκαμπό αξίας € 3.055 το καθένα, κα-
θώς και 100 ακόμα δώρα από τη συλλογή 
Habitat. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή για το 
κοινό μέσω της σελίδας www.facebook.com/
HabitatGreece. Και με εκπτώσεις που φτά-
νουν το 50%.

Διπλό, ρε γαμώτο, τέτοια 
εποχή συνήθως είναι 
κλεισμένη με μια καλο-
καιρινή και κάνα δυο φθι-
νοπωρινές περιπτώσεις, 
διαχρονικά δε, παίζουν 
και κάνα δυο μεγάλοι έ-
ρωτες του παρελθόντος, 
οπότε αν θες να πάρεις 
νουμεράκι, την επόμενη 
φορά όχι δίπλα στην πόρ-
τα, αλλά μπροστά!

Ιλίσια, εντέλει ψάχνεις 
συγκάτοικο, γκόμενο ή 
χρήμα, μικρή σπανιόλα; 
Θέλουν τέχνη και πονη-
ριά που δεν κατέχεις!

Μάλλον έχεις τσίχλα στο 
μυαλό. Δεν εξηγείται 
πώς όταν με βλέπεις στο 
δρόμο κάνεις πως δεν με 
γνωρίζεις.

Σ’ αγαπώ, μπισκουτίνι 
μου.

Όσο και να με απειλείς 
πως θα βγάλεις το βίντεο 
στο Youtube, με εσένα θα 
γελάσουν και τα δήθεν… 
προσόντα σου. Γαριδάκι!

Ξέρεις πολύ καλά πως δεν 
μπορώ να ζήσω χωρίς 
εσένα, αλλά στο τέλος θα 
τα καταφέρω.

Εγώ σου μιλάω για παρα-
λίες κι εσύ για ΔΝΤ. Εγώ α-
κούω Χατζηγιάννη κι εσύ 
Τερζή. Αν και οι φίλες μου 
επιμένουν πως είναι αγε-
φύρωτοι οι κόσμοι μας, 
εγώ θα ρίξω γέφυρες.

Μπαρμπουνάκι μου, πέ-
ρασα υπέροχα του Αγίου 
Βαλεντίνου. Έτσι θέλω να 
είναι κάθε μέρα μας.

Αν θέλεις να με ξαναδείς 
στείλε γράμμα στο «Έχεις 
πακέτο». Θα κλάψουν 
μανούλες!

Γιατί με πήγες στο Cock; 
Μου έχει ξυπνήσει ο 
άλλος μου εαυτός, τον 
οποίο είχα καλά κοιμήσει 
και μου ζητάει να τον 
ταΐσω!

Σου είπα, αν πας στην 
Patty δεν θα σου ξανα-
μιλήσω. Οπότε μη μου 
στέλνεις μηνύματα.

Μεγάλοι άνθρωποι είμα-
στε, λες συνέχεια. Ναι, 
αλλά εγώ αισθάνομαι 
έφηβη. Είναι κακό;

Γιώργο μου, ήλιε μου, ζω 
μόνο για σένα. ●

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

Elementsofstyle
 ➜ style@athensvoice.gr

Swatch 
Lady double tour, με λουράκι που δένει 2 φορές 

γύρω από τον καρπό € 39 (Κ. Διάθεση: Ματζαγριωτά-
κη 3, Καλλιθέα, 210 9565.656, www.swatchgroup.com)  

GiorGio armani
Acqua di Gioia, γιορτάστε την Παγκόσμια Ημέρα 
Νερού (22/3) διπλασιάζοντας τη δωρεά των 100 

λίτρων πόσιμου νερού

VoGuE EyEwEar
Γυαλιά ηλίου από τη νέα συλλογή με πρωταγωνί-
στρια την Kate Moss, www.vogue-eyewear.com

(Ανθούσας 3, Παλλήνη, 210 6669.300)

LEVi’S
California Dreaming! Denim strapless φόρεμα από 
τη νέα συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2011 (Καλαβρύ-
των 2 & Καϊάφα, 14564, Ν. Κηφισιά, 210 6873.500-1)

PiaGGio
Moto Guzzi V7 Racer 744 κ.εκ., € 9.990 (Piaggio 

Hellas S.A., Υμητού 259, 210 7572.200 -249, διατίθε-
ται στο επίσημο δίκτυο συνεργατών Moto Guzzi)

StokkE
Tripp Trapp chair, έξυπνο καρεκλάκι φαγητού 

για μωρά (www.stokke.com)

Sony
Cyber-shot™ HX φωτογραφική μηχανή HX100V 

με Full HD video και λειτουργία GPS/Πυξίδας
(Κ. Διάθεση: Sony Hellas, 210 6782.000)  

LacoStE  
Συλλεκτικό polo σε συνεργασία με τα Liberty 

€ 139 (Lacoste Store, Σόλωνος 5, Κολωνάκι, 
210 3618.030, www.lacoste.com) 

ΕΞΕρΕυνητης 
Εορταστικό Bazaar για τα 15 χρόνια του, και για 15 
μέρες όλα τα είδη με έκπτωση 50% (Εξερευνητής, 

Ηρακλείτου 6, Κολωνάκι, 210 3627.159)

PLuS4u
Μοντέρνο αντρικό ρολόι ΟΥΥΟ 

€ 38 (plus4u.gr) 

MARKS & SPENCER 
Η Marks & Spencer στην Ελλάδα έκλεισε 
τα 20 χρόνια της και έδωσε την ευκαιρία 
σε 100 κατόχους Marks & Spencer Bonus 
Card να πάρουν πίσω σε μετρητά το κό-
στος των αγορών που πραγματοποίη-
σαν μέσα στον Δεκέμβριο. Αποκτώντας 
μια Bonus Card θα έχετε την ευκαιρία να 
επωφεληθείτε από ανάλογες κινήσεις 
που θα γίνουν και στο μέλλον. 

Body
Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ

Εργαστήρι ψυχολογιασ 
Τα όνειρά μας υπάρχουν για να τα κάνουμε πραγ-
ματικότητα και ορισμένοι επιμένουν ότι δεν είναι 
δα και τόσο δύσκολο. Αρκεί να ακολουθήσουμε 
μια μέθοδο. Το L.A. Theater (www.latheater.gr) και 
το κίνημα onelifenow (www.onelife-now.info) ορ-
γανώνουν μια σειρά εργαστηρίων με τον ψυχο-
λόγο Πρ. Ανδριανό, με ακριβώς αυτό το σκοπό, 
να βοηθήουν τους συμμετέχοντες να κάνουν τα 
όνειρά τους πραγματικότητα. Η πρώτη συνάντη-
ση θα γίνει την Κυριακή 20/2 και θα είναι δωρεάν. 
Πληροφορίες: Βασ. Αλεξάνδρου 6 & Αναλήψεως 1 
(Μετρό Αγ. Αντωνίου), Περιστέρι, 210 5789.337, 694 
4124014  

το ΒιΒλιο τήσ 
ΜαΜασ KATjA KESSlER
μτφ. Αλεξάνδρα Παύλου, εκδ. Ψυχογιός, σελ. 268 

Είσαι έγκυος και α-
ναρωτιέσαι: Επιτρέ-
πεται να συνεχίσεις 
τη γυμνασ τική; Να 
φοράς τακούνια; Να 
βάφ εις τα μ α λ λιά 
σου; Πότε αρχίζει 
η παραγωγή γάλα-
κ το ς;  Για τ ί  πα λιά 
φορούσες σουτιέν 
μέγεθος Α και ξαφ-
νικά φοράς μέγεθος 

C; Όλες οι απαντήσεις στα κάθε είδους ερωτήμα-
τα που θα σου έρθουν στο μυαλό βρίσκονται σε 
αυτό εδώ το βιβλίο. Ένας σύμβουλος που θα συ-
νοδεύει 10 μήνες πριν και άλλους 10 μήνες μετά 
τον τοκετό σου. 

Είσαι έγκυος και α
ναρωτιέσαι: Επιτρέ
πεται να συνεχίσεις 
τη γυμνασ τική; Να 
φοράς τακούνια; Να 
βάφ εις τα μ α λ λιά 
σου; Πότε αρχίζει 
η παραγωγή γάλα
κ το ς;  Για τ ί  πα λιά 
φορούσες σουτιέν 
μέγεθος Α και ξαφ
νικά φοράς μέγεθος 
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τάλαβες ότι δεν μπο-

ρούσα να σταματή-

σω να σε κοιτάζω. 

Και τώρα που θέλω 

να σε ξαναδώ; 

Village Mall
10/2, «127 ώρες», 

αίθουσα 8. Όταν 

έβγαινες, έμπαινα. 

Είσαι ξανθιά, κοντό 

μαλλάκι, τέλειο χα-

μόγελο. Καστανός 

με τζόκεϊ.

FOX 

13/2. Κυριακή από-

γευμα, κάθεσαι με 

παρέα στις πολυ-

θρόνες στο βάθος. 

Είσαι μελαχρινή, σε 

βλέπω συχνά εκεί. 

Στείλε εδώ.

λαχρινός με μούσι, 

διάβαζες βιβλίο. 

Περιμέναμε δίπλα 

δίπλα. Μετά σ’ έχα-

σα. Στείλε! 

 

 Fuzz 
Είχες ράστα, ήσουν 

με δυο φίλους 

μπροστά αριστέρα 

απ’ τη σκηνή το 

Σάββατο 12/2. Εγώ 

φορούσα μπορντό 

μακριά φούστα. 

Στείλε στο site.

 

 ΤΡΑμ
Στάση Εδέμ. Μελα-

χρινή, πολύ γυμνα-

σμένη, φορούσες 

άσπρη κολλητή 

Σε είδα...

σου. Μαύρο δερμά-

τινο, μαύρα μαλλιά. 

Κοιταχτήκαμε. 

Μόνο για μία στάση. 

Θέλω κι άλλο. Στεί-

λε εδώ.

ΣΥνΑΥλΙΑ  
ΤηΣ Patty  
13/2. Είσαι ένας  

άγγελος μελαχρι-

νός, δεν έχω ξανα-

δεί τόση ομορφιά. 

Πρώτη παράσταση 

ήσουν με ένα  

παιδάκι, μάλλον  

αδελφή σου, φο-

ρούσες γρκι φόρμα 

και πράσινα παπού-

τσια. Δεν πρόλαβα 

να σου μιλήσω.  

Θέλω να σε δω 

μόνο. Έχω τρελαθεί 

μαζί σου. 

μΕΤΡΟ
Σύνταγμα προς 

Αεροδρόμιο, Πα-

ρασκευή 11/2 κατά 

τις 22.00. Είσαι με-

ΔΙΟγΕνηΣ
Ν. Σμύρνη, 29/1, 

ψάχνω την ξανθιά 

40άρα με το κόκκινο 

παλτό. 690 9218511, 

καθόμουν πίσω 

σου.

gazarte
28/1 μελαχρινέ, 

επειδή το μέρος 

είναι πολυσύχνα-

στο, δώσε επιπλέον 

στοιχεία, τι ώρα, τι 

ποτό, τι παρέα…

StarbuckS
Κοραή, μακρυμαλ-

λούσα μελαχρινή, 

εκεί συχνάζεις, με 

αναστατώνεις! Είμαι 

ο γκριζομάλλης 

θαυμαστής σου, 

ό,τι θες στη διάθεσή 

σου! 694 5327296

Κ44
11/2, καθόσουν 

στη δίπλα παρέα, 

φόραγες πράσινο 

φούτερ και όταν 

το ’βγαλες μαύρο 

t-shirt, κοιταζόμα-

σταν, η κοκκινομάλ-

λα, στείλε εδώ. 

ΠΟΤΟΠωλΕΙΟ
12/2, είσαι κοκκι-

νομάλλα και ήσουν 

περίπου με τέσ-

σερις φίλες σου, 

κοιταζόμασταν 

αλλά ήμουνα πολύ 

μακριά να σου μιλή-

σω, εάν θες στείλε 

στο potoathino@

hotmail.com 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
Στο Γκάζι 11/2 καθό-

σουν με την παρέα 

σου και μου ζήτη-

σες αναπτήρα, φο-

ρούσες σκουφάκι 

μαύρο, εγώ ξανθιά 

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

με κόκκινο καπέλο, 

mkrs14@yahoo.

com

cOO bar
Θεσσαλονίκη 12/2, 

στεκόμασταν δί-

πλα-δίπλα, με κοι-

τούσες επίμονα…

ΦΑνΑΡΙ 
ΑλΕξΑνΔΡΑΣ
12/2, εσύ σε ένα 

BMW με φίλη σου, 

εγώ στο διπλανό 

αυτοκίνητο! Χαμο-

γέλασες! Ξανθιά 

κούκλα! Χρήστος, 

694 9151409

ΑΣΤΟΡ
Γκριζομάλλη και 

γλυκούλη ξαναήρ-

θα 2-3 φορές στο 

σινεμά και δεν σε 

βρήκα, η βέρα είναι 

αληθινή; 

Star chanel
«Αξίζει να το ζεις», 

Παρασκευή 11/2, ή-

μασταν οι μόνοι που 

πήγαμε πρώτη φο-

ρά και μας φώναξε 

η υπεύθυνη να μας 

ενημερώσει για τις 

πληρωμές… Έχεις 

πολύ ωραίο στιλ 

ξανθιά από την Πε-

τρούπολη, στείλε 

αν θες kosdel32@

hotmail.gr. 29 εί-

μαι… όχι 32.

ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΥ- 
ΠΟλΕωΣ
Συχνά σε βλέπω να 

περπατάς παράλ-

ληλα στις γραμμές 

του τρένου και να 

μπαίνεις σ’ ένα σπί-

τι. Είσαι σαν ξωτικό, 

λίγο αφηρημένη, 

με μακριά μαλλιά. 

Τι να κάνω για να 

σου τραβήξω την 

προσοχή; Να πέσω 

σε τρένο;

ΒΕλΑνΙΔΙΑ
Χαλάνδρι, Τετάρτη 

9/2 με φίλες σου, 

μιλούσες ρώσικα 

τύπου, ταΐζαμε το 

σκύλο, θέλω να 

σε ξαναδώ, 697 

5859569

nueVa trOVa
Παράσταση θεός… 

φυλάξου!!! Κάθε 

Δευτέρα είμαι εκεί, 

απέναντί σου, αλλά 

εσύ… τίποτα, θα ξα-

νάρθω πάλι… γλυκέ 

μου Χίτλερ!

ΒΑΣΙλΙΣΣηΣ 
ΣΟΦΙΑΣ
Σάβατο μεσημέρι 

περπατούσες ω-

ραία ξανθιά με καφέ 

παλτό και σακούλες 

από ψώνια. Σε είδα 

μέσα από το τρόλεϊ 

και το γράφω μόνο 

για να μου φύγει ο 

καημός.

aΠΕγνωΣμΕνΟΣ
Αόρατος, βρε 

κορίτσια, θα με 

προσέξει κάποια κι 

εμένα; Είμαι ένας 

μελαχρινός, ψηλός, 

συμπαθητικός 30ά-

ρης, με καλό χαρα-

κτήρα, gpailioup@

yahoo.gr

the Mall
Γλυκιά Στέλλα που 

ήσουνα στην προ-

ώθησή του στο Mall 

καθώς και σε άλλες, 

θα ήθελα πολύ να 

σε γνωρίσω, στείλε 

μου μήνυμα 693 

7537049

Piaza DuOMO
Κυριακή 6/2, Μη-

τροπόλεως, ήρθες 

με φίλο σου, κο-

λάν μαύρο bella, 

κοιταχτήκαμε, ο 

τύπος πίσω σου με 

το φουλάρι, 697 

6449993

ΘηΣΕΙΟν
Στο “Cock”, Κυριακή 

13/2, καθόσουν 

πρώτη σειρά κι 

ενώ τρελάθηκα με 

την παράσταση, η 

ομορφιά σου μου 

αποσπούσε την 

προσοχή, ωραίε  

μελαχρινέ. Η απέ-

ναντί σου.

ΤΡΟλΕϊ 1
Στην Καλλιθέα, 8/2, 

γύρω στις 15.00, 

ανέβηκες Κουκάκι 

αν δεν κάνω λάθος, 

είσαι ψηλός, γαλα-

νομάτης, με τόσο 

στριμωξίδι ήμουν 

πλάτη, ακριβώς 

μπροστά σου. Εί-

μαι η ξανθιά με το 

μαύρο παλτό και τη 

μεγάλη δερμάτινη 

τσάντα που έψαχνα 

απεγνωσμένα τα α-

κουστικά. Θέλω πο-

λύ να σε γνωρίσω!   

MOlliz
Γαλάτσι, είσαι ψη-

λός, κοντό μαλλί και 

ελαφρά αξύριστος. 

Παίζεις μουσική 

κάθε Πέμπτη και τα 

τραγούδια σου είναι 

τόσο υπέροχα όσο 

κι εσύ. Για σένα έχω 

μάθει όλα τα 80s για 

να σε προσεγγίσω, 

αλλά ντρέπομαι. Σε 

κοιτάω επίμονα, θέ-

λω να σου μιλήσω, 

αγόρι της disco.

μΕΤΡΟ
Σύνταγμα, 8/2 

γύρω στις 21.30, 

εγώ έβγαινα κι εσύ 

έμπαινες στην μπλε 

γραμμή. Φόραγες 

άσπρη φόρμα, κοι-

ταχτήκαμε έντονα, 

αν το δεις στείλε.  

ΤΡΙΑ 
γΟΥΡΟΥνΑΚΙΑ
10/2, είσαι ψηλός 

με αλογοουρά. Στεί-

λε e-mail στο site 

γιατί δεν μπορώ να 

σε ξεχάσω.

 

γΚΑζΙ
11/2 γύρω στις 

15.00 έξω από το 

Μamacas στο μαύ-

ρο αμάξι... με σπα-

σμένα νεύρα από 

πριν και ενώ έλεγα 

γιατί έστριψα από 

εδώ και είχα πήξει 

πίσω από τους ταρί-

φες κανά 20 ,́ πέρα-

σες, σε είδα που με 

κοίταξες, κόλλησα, 

σου χαμογέλασα... 

το ίδιο κ εσύ... μου 

έφτιαξες τη διάθε-

ση.... σε ευχαριστώ! 

 
λΕωΦΟΡΕΙΟ Χ14
Κυριακή 13/2, ώρα 

13.00. Ήσουν η πιο 

όμορφη σγουρο-

μάλλα στο λεωφο-

ρείο. Δεν πήρα τα 

μάτια μου από εσέ-

να. Ο όρθιος τύπος 

με τα ακουστικά. Θα 

σε ξαναδώ; 

ΚΑΘΟΔΟΣ 
ΑλΙμΟΥ
Οδηγούσες, 26/1 

γύρω στις 10.00 ένα 

μαύρο Οpel Corsa 

με αριθμό ΙΗΟ 5..., 

είμαι η μελαχρινή 

με τα γαλανά μάτια 

που οδηγούσε το 

σκούρο γκρι αυ-

τοκίνητο ακριβώς 

πίσω από το δικό 

σου... Mου έκανες 

νόημα μέσα από τον 

καθρέφτη σου... δυ-

στυχώς, έπρεπε να 

στρίψω αριστερά... 

αν το δεις, στείλε 

στο blueeyes982@

gmail.com 

μΠΡΙζΑ
Πλατεία Καρύτση, 

5/2. Σταύρο από  

Ν. Ερυθραία, πώς 

θα σε ξαναδώ;

Το κορίτσι με τα  

λακάκια...

ΠλΑΤΕΙΑ ΑγΙων 
ΑΣωμΑΤων
Ξημερώματα Κυρια-

κής, 13/2 στο Θη-

σείο. Ψηλός αγκαζέ 

με μια φίλη σου 

κι ένας φίλος σου 

σας περιτριγύριζε. 

Ενώ σε είχα πλάτη, 

πέρασες από δίπλα 

μου, με σκούντησες 

και μου χαμογέ-

λασες. Αν το δεις 

στείλε, γιατί το μισό 

καλό έκανες.

 

μΑΡΑΘωνΟΣ - 
ΑΤΤΙΚη ΟΔΟΣ
Σάββατο βράδυ εσύ 

με Lancia Ypsilon, σε 

ρώτησα στο φανάρι 

τι ακούς και είπες 

Ρυθμό. Ήσουν τόσο 

γλυκιά έτσι όπως 

κουνιόσουν με τη 

μουσική... Στείλε για 

μια δεύτερη βόλτα, 

χωρίς κόντρες αυτή 

τη φορά! 

 

taF 

Κυριακή απόγευμα, 

καφές και εφημερί-

δα. Είσαι μελαχρινή 

με κατάλευκη επι-

δερμίδα. Τελειώνει 

ο καφές και εξαφα-

νίζεσαι. Και μένω 

σύξυλος. Πρέπει να 

σε ξαναδώ.

μΕΤΡΟ 
ΕΥΑγΕλΙΣμΟΣ 

Κυριακή απόγευμα, 

προς Αιγάλεω. Εσύ 

πράσινο παλτό, 

ξανθιά με σγουρά 

μαλλιά. Κάθομαι 

ακριβώς απέναντί 

φόρμα. Μάλλον 

πήγες βόλτα στην 

παραλία, αφού ήταν 

Κυριακή 13/2. Θέλω 

να σε ξαναδώ!

aFter Dark 

Κυριακή βράδυ,  

κάθεσαι μόνος  

κοντά στην έξοδο 

και πίνεις μπίρα.  

Φοράς σκούφο.  

Δανείζομαι τον  

αναπτήρα σου,  

μόνο για να σε  

δω να χαμογελάς. 

Είχε σκοτάδια εκεί, 

τι λες να συναντιό-

μασταν κάπου πιο 

φωτεινά την επό-

μενη; 

 

rOi Mat 

Παρασκευή βράδυ 

11/2, σγουρά μακριά 

μαλλιά, μοβ μπλού-

ζα. Χόρευες μόνη 

σου, είχες κλειστά 

τα μάτια και δεν κα-
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Σε γνωρίζω...

Αν είσαι μόνος/η και η 
συντροφικότητα, ένας 
ποιοτικός γάμος, είναι ση-
μαντικά για σένα, πρέπει να 
προχωρήσεις μπροστά, να 
διεκδικήσεις την ευτυχία 
σου αγγίζοντας μια άλλη 
καρδιά! Diamantin, όνομα με 
κύρος, ποιότητα και παρά-
δοση 25 χρόνων στο χώρο 
των συνοικεσίων σε Ελλάδα, 
Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική. 
Αυθημερόν εξυπηρέτηση, 
δεκτοί γονείς. Επισκεφθείτε 
μας καθημερινά Αγίου Κων-
σταντίνου 7, Πειραιάς, 210 
4120.916, 210 4173.933, 
www.diamantin.com

ABILITY. Υψηλών προδια-
γραφών γνωριμίες σχέσης 
συμβίωσης-γάμου. Πανελ-
λαδικά-εξωτερικό. Η κυρία 
Ράνια Κελεμπέκογλου και οι 
συνεργάτες της (σύμβουλοι 
σχέσεων, ψυχολόγοι) με 
απεριόριστη εμπειρία 26 
χρόνων, πραγματική αγάπη, 
σωστό χειρισμό, πρωτοπο-
ριακές μεθόδους με άμεσα 
αποτελέσματα (ρεκόρ γά-
μων 2009 + 2010) προτείνει 
τα κατάλληλα άτομα για 
μια ευτυχισμένη γνωριμία 
γάμου. Δεκτή διαμεσολά-
βηση γονέων-συγγενών. 
Για εκδηλώσεις-εκδρομές 
AbilityClub. Tηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.
gr, Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109)

ABILITY. Όμορφη 38χρονη 
Πειραιώτισσα επιχειρηματί-
ας, ξανθούλα, ονειροπόλα, 
ευγενική, χαμηλών τόνων, 
χωρίς πολλές απαιτήσεις, 

επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
κύριο αξιοπρεπή και ευγενι-
κό έως 50 ετών. Tηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, κέ-
ντρο (έναντι Σόλωνος 109), 
www.abilityclub.gr

ABILITY. Συνταξιούχος 
63χρονος και εισοδηματίας 
ακινήτων, πολύ νεανικός 
και κατασταλαγμένος, του 
αρέσει η ποιότητα ζωής, 
τα ταξίδια και τα κοινωνικά 
δρώμενα, επιθυμεί σύ-
ντροφο ζωής κυρία καλού 
χαρακτήρα. Οικονομικό 
κυρίας εντελώς αδιάφορο. 
Πανελλαδικά. Tηλ. κέντρο 
210 3826.947, Λόντου 8, κέ-
ντρο (έναντι Σόλωνος 109), 
www.abilityclub.gr

ABILITY. Κλασάτης ο-
μορφιάς Μαρουσιώτισσα 
επιστήμων 33χρονη, 1.71, 
λεπτή, δραστήρια, πολυ-
πράγμων, μοναχοκόρη ια-
τρών, της αρέσει η άθληση, 
η πεζοπορία, τα ταξίδια και 
η μουσική, διαθέτει ακίνητα 
Μαρούσι-Πεύκη και επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με σοβαρό, 
μορφωμένο νέο έως 45 ε-
τών. Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Tηλ. κέ-
ντρο 210 3826.947, Λόντου 
8, κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr

ABILITY. Υψηλού οικο-
νομικού status: 39χρονος 
επιστήμων επιχειρηματίας 
με έδρα Βρυξέλλες, άκρως 
γοητευτικός, ψηλός, κοσμο-
γυρισμένος, με αμεσότητα 
λόγου και 44χρονος μικρο-
βιολόγος (μέτοχος διαγνω-
στικού), 1.81, αρρενωπός, 
ειλικρινής, με  χιούμορ και 

έντονη προσωπικότητα, 
επιθυμούν γνωριμία γά-
μου. Πανελλαδικά. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Tηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8, κέντρο 
(έναντι Σόλωνος 109), 
www.abilityclub.gr

ABILITY. Φινετσάτη 53χρο-
νη Eλληνοαμερικάνα χήρα, 
κάτοικος Ν. προαστίων, 
με άψογους τρόπους και 
καλλιτεχνική φύση, και 
πάμπλουτη 55χρονη μεγα-
λοεπιχειρηματίας ναυτιλια-
κών, λεπτούλα, πρόσχαρη, 
κοινωνική, με αστείρευτο 
ταμπεραμέντο, επιθυμούν 
σύντροφο ζωής. Πανελ-
λαδικά. Tηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8, κέντρο 
(έναντι Σόλωνος 109), 
www.abilityclub.gr

ABILITY. Φαρμακοποιός 
41χρονη πολύ όμορφη, με 
τέλειες αναλογίες, γλωσσο-
μαθής, ευαίσθητη, με πολλά 
ενδιαφέροντα και χόμπι, 
εξωστρεφής, κοινωνικότα-
τη, μηνιαίως άνω € 4.000 και 
ακίνητα Κολωνάκι, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο 
μορφωμένο, κοινωνικό, έως 
55 ετών. Tηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8, κέντρο 
(έναντι Σόλωνος 109), 
www.abilityclub.gr

ABILITY. Δικαστικός 54χρο-
νος αρκετά εμφανίσιμος, 
με άψογη και προσεγμένη 
εμφάνιση, ήθος και αξιοπρέ-
πεια, του αρέσει η οικογενει-
ακή ζωή, τα ταξίδια, η ποιο-
τική μουσική και το θέατρο, 
και επιθυμεί γνωριμία γάμου 
ή συμβίωσης με φινετσάτη 

κοινωνική κυρία. Tηλ. κέ-
ντρο 210 3826.947, Λόντου 
8, κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr

ABILITY. 28χρονη νέα (ΤΕΙ 
Λογιστών) αρκετά ευπα-
ρουσίαστη, καστανόξανθη, 
1.68, 59 κιλά, εργαζόμενη 
σε πολυεθνική με ιδιό-
κτητο διαμέρισμα στους 
Αμπελόκηπους και Ι.Χ., έχει 
γλυκό και πράο χαρακτήρα, 
είναι κατασταλαγμένη και 
επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με νέο κατασταλαγμένο, ευ-
γενικό, έως 38 ετών. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Πανελλαδικά. 
Tηλ. κέντρο 210 3826.947, 
Λόντου 8, κέντρο 
(έναντι Σόλωνος 109), 
www.abilityclub.gr

Αθηναία μοναχική, κάτοι-
κος Κρήτης, χήρα μαυρο-
μάλλα, ονειρική, αναζητά 
συμβίωση-συντροφικότητα 
ιατρού-βιοτέχνη-
επιχειρηματία-στρατιωτικού 
διαζευγμένου/χηρευάμε-
νου. Αυθημερόν διασύνδε-
ση. Δεκτός πανελλαδικά. 
210 8069.930, 697 9423346

Γνωριμίες γάμου «Πάπ-
πας». Εδώ και 70 χρόνια 
βρισκόμαστε στην πρώτη 
θέση στη δημιουργία γάμων 
και σχέσεων ζωής και δε-
σμευόμαστε για ακόμα πιο 
δυναμική παρουσία στο μέλ-
λον. Δεν είμαστε τυχαία το 
μεγαλύτερο όνομα στο χώ-
ρο. Σας περιμένουμε στο Κο-
λωνάκι, Ομήρου 38, στον 3o 
όροφο, ωράριο λειτουργίας 
καθημερινές 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, τηλ. 

για ραντεβού 210 3620.147, 
www.pappas.gr 

Αβαντάζ. Επιχειρηματίας 
30χρονη, με σπουδές στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων 
και μεταπτυχιακό στο 
Μάρκετινγκ, μελαχρινή με 
καστανά μάτια και βλέμμα 
που σαγηνεύει, έξυπνη, 
γλυκιά, κοινωνική, € 3.000 
μηνιαίως, κάτοχος κατα-
στήματος και ιδιοκτήτρια 
μονοκατοικίας, Ι.Χ., επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο 
καλλιεργημένο, εμφανίσιμο, 
ανεξάρτητο, έως 38 ετών. 
«Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3620.147, 
καθημερινές 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr

Αβαντάζ. Αδέσμευτος 
Ιπτάμενος στα ελικόπτερα, 
30 ετών, 1.90, αρρενωπός, 
αθλητικός, οικονομικά ανε-
ξάρτητος, € 1.200 μηνιαίως, 
σπίτι, Ι.Χ., επιθυμεί γνωρι-
μία γάμου με δεσποινίδα 
ελεύθερη, ψηλή, εμφανί-
σιμη, έως 29. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3620.147, καθημερινές 
9:00-21:00, Σάββατο 10:00-
14:00, www.pappas.gr

Αβαντάζ. Γοητευτική νοση-
λεύτρια 42ετών, διαζευγ-
μένη χωρίς υποχρεώσεις, 
εμφανίσιμη, πολύπλευρη, 
δυναμική, με αγάπη στα 
ταξίδια και το θέατρο, 
υψηλόμισθη, επιθυμεί 
σοβαρή γνωριμία με κύριο 
εμφανίσιμο, καλλιεργημένο, 
έως 50 ετών. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3620.147, καθημερινές 
9:00-21:00, Σάββατο 10:00-
14:00, www.pappas.gr

Αβαντάζ. Πανέμορφη 
δημοσιογράφος 37ετών, 
εργαζόμενη σε γνωστό 
τηλεοπτικό σταθμό, πα-
νέξυπνη, δημιουργική, 
ευχάριστη, καλόκαρδη, 
οικονομικά ανεξάρτητη, 
κάτοχος 2 ακινήτων, Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με κύριο καλλιεργημένο, 
οικονομικά ανεξάρτητο, έως 
50 ετών. «Πάππας», Ομήρου 
38, 3ος όροφος, Κολωνάκι, 
210 3620.147, καθημερινά 
9:00-21:00, Σάββατο 10:00-
14:00, www.pappas.gr

Πρόξενος 64χρονος πολύ 
γοητευτικός, εξαιρετικά 
μορφωμένος, ευγενής με 
χιούμορ, 1.85 αριστοκράτης, 
κάτοχος ακινήτων Ελλάδα-
Βοστώνη, μηνιαίως € 12.000, 
μονοκατοικία, βίλα εξοχική 
σε κοσμοπολίτικο νησί, 2 Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
κυρία έως 58 ετών φινετσά-
τη, καλλιεργημένη, με αγάπη 
στα ταξίδια. Αδιάφορο το 
οικονομικό. Αποκλειστικά 
«Λούης» Πειραιάς, Καραΐ-
σκου 117, τηλ. κέντρο 210 
4176.812, www.louis.gr 

Γνωστός εργολάβος 
Κολωνακίου 55χρονος, 2 
πτυχία, εξαιρετικά αρρε-
νωπός, 1.92, μελαχρινός, 
πάμπλουτος, κοσμοπολίτης, 
με αγάπη στα ταξίδια και τα 
σπορ, τζέντλεμαν, κάτοχος 
πολλών ακινήτων, μηνιαί-
ως € 80.000, βίλα Ψυχικό, 
πολυώροφο ακίνητο ενοικι-
αζόμενο, 3 Ι.Χ., επενδύσεις, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
κυρία έως 50 ετών, όμορφη, 
καλλίγραμμη, κοινωνική. 
Δεκτά παιδιά. Αδιάφορο το 
οικονομικό. Αποκλειστικά 
«Λούης» Πειραιάς, Καραΐ-
σκου 117, τηλ. κέντρο 210 
4176.812, www.louis.gr 
   
Μοντελίστ 35χρονη πτυχι-
ούχος Γαλλικής ακαδημίας 
πανέμορφη, 1.78, ξανθιά, 

γαλανομάτα, ιδιόκτητη 
επιχείρηση, εξαιρετική προ-
σωπικότητα, δραστήρια, 
έξυπνη, μηνιαίως € 8.000, 
οροφοδιαμέρισμα, εξοχικό, 
Ι.Χ., επενδύσεις, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο 
έως 48 ετών καλλιεργημέ-
νο, με σοβαρό χαρακτήρα. 
Αποκλειστικά «Λούης» Πει-
ραιάς, Καραΐσκου 117, τηλ. 
κέντρο 210 4176.812, www.
louis.gr 

Επώνυμη δημοσιογράφος 
μεγάλου καναλιού 35χρονη, 
1.70, λεπτή, ξανθιά, εντυ-
πωσιακής εμφάνισης και 
προσωπικότητας, ακίνητα 
παραλιακή, Ι.Χ., μηνιαίως 
άνω € 4.000, επιθυμεί γνω-
ριμία γάμου με κύριο έως 50 
ετών, δραστήριο, με προ-
σωπικότητα. Αποκλειστικά 
«Λούης» Πειραιάς, Καραΐ-
σκου 117, τηλ. κέντρο 210 
4176.812, www.louis.gr 

Αρχιτέκτων 40χρονος, 
1.82, άριστης εμφάνισης και 
προσωπικότητας, ιδιοκτή-
της τεχνικής εταιρείας, μη-
νιαίως € 15.000, πολυτελή 
ακίνητα Β. προάστια, σπορ 
Ι.Χ., καταθέσεις, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κυρία 
έως 36 ετών, όμορφη, με ε-
πίπεδο. Οικονομικό αδιάφο-
ρο. Αποκλειστικά «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 
τηλ. κέντρο 210 4176.812, 
www.louis.gr 
 
Συνταξιούχος αξιωματι-
κός πολεμικού ναυτικού 
67χρονος, γοητευτικός, 
αξιοπρεπής, ευγενικός, 
ήπιων τόνων, άνευ υποχρε-
ώσεων, € 4.000 μηνιαίως, 2 
διαμερίσματα, Ι.Χ., καταθέ-
σεις, λάτρης των ταξιδιών, 
επιθυμεί γνωριμία με κυρία 
προσεγμένης εμφάνισης, 
γλυκομίλητη, ήρεμη, για 
γάμο. Αδιάφορο το οικο-
νομικό. «Πρότυπο Κέντρο 
Σχέσεων», Ομήρου 38, 2ος 
όροφος, 210 3616.029, 
210 3635. 619, καθημερινά 
9:00-21:00, Σάββατο 10:00-
14:00, www.relation.gr  

Αξιωματικός πολεμικού 
ναυτικού 32χρονη, εντυπω-
σιακής εμφάνισης, άριστου 
χαρακτήρα, δραστήρια, με 
αγάπη στις τέχνες, κάτοχος 
οροφοδιαμερίσματος, 
εξοχικού, € 2.500 μηνιαίως, 
επιπλέον έσοδα από ενοίκια 
2 επαγγελματικών χώρων, 
Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία με 
κύριο επιτυχημένο επαγγελ-
ματικά, ευπαρουσίαστο, κα-
τασταλαγμένο, για γάμο και 
οικογένεια. «Πρότυπο Κέ-
ντρο Σχέσεων», Ομήρου 38, 
2ος όροφος, 210 3616.029, 
210 3635. 619, καθημερινά 
9:00-21:00, Σάββατο 10:00-
14:00, www.relation.gr  

VIP’S. Καρναβάλι στη 
Νάουσα «Γενίτσαροι και 
Μπούλες», 3ήμερη εκδρομή 
με αναχώρηση 5/3, ελάτε 
να ξεφαντώσουμε στο 
καρναβάλι της Νάουσας, με 
προσκύνημα στην Παναγία 
Σουμελά και διαμονή στο 
ξενοδοχείο Grand Hotel 
Palace 5 αστέρων στη 
Θεσσαλονίκη. Κέφι, χορός, 
τραγούδι και φυσικά αξιό-
λογες γνωριμίες. Δηλώστε 
έγκαιρα συμμετοχή στα τη-
λέφωνα 210 3310.014, 698 
6719721. Σας περιμένουμε. 
Τιμή έκπληξη! 

VIP’S. Το Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων της Μάγδας 
Πετρίδη διοργανώνει 
βραδιά αγάπης για να γιορ-
τάσουμε μαζί τον Άγιο Βα-
λεντίνο, με κέφι, τραγούδι, 
χορό και φυσικά αξιόλογες 
γνωριμίες, στο νυχτερινό 
κέντρο «Κριστίν», Πρατίνου 

80, στο Παγκράτι, όπισθεν 
Κάραβελ, στις 18/2/2011, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 
προσέλευσης 22.30. Δηλώ-
στε έγκαιρα συμμετοχή στα 
τηλέφωνα 210 3310.014, 
698 6719721

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρί-
δη προτείνει για γνωριμία 
γάμου: 32χρονη γυμνάστρια 
με ιδιόκτητο γυμναστήριο 
στον Πειραιά, καλλίγραμμη, 
με πλούσια μαύρα μαλλιά 
και πολύ καλούς τρόπους, 
με πολύ προσγειωμένη σκέ-
ψη, γνωρίζει αγγλικά, ισπα-
νικά, ρετιρέ στον Πειραιά με 
θέα τη θάλασσα, εξοχικό, 
Ι.Χ. και καλό μηνιαίο εισόδη-
μα, αγαπάει τη γυμναστική, 
τη μουσική, την ποίηση 
και την εξοχή. Επιθυμεί να 
γνωρίσει τον άντρα που θα 
την πάρει από το χέρι και θα 
την πάει στον έβδομο ουρα-
νό. Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Ελλάδα-
εξωτερικό. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». Τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρί-
δη προτείνει για γνωριμία 
γάμου: 37χρονος διευθυ-
ντής σε μεγάλη αλυσίδα 
σούπερ μάρκετ, όμορφος, 
με μεγάλη καρδιά και baby 
face, μάστερ και μεταπτυχι-
ακό στα Οικονομικά, γνωρί-
ζει αγγλικά και γερμανικά, 
μηνιαίο εισόδημα € 3.500, 
μονοκατοικία στο Αιγάλεω, 
εξοχικό στις Ροβιές, τζιπ, α-
γαπάει το θέατρο, το τζόκιν, 
την κηπουρική, επιθυμεί να 
γνωρίσει τη γυναίκα που θα 
είναι για πάντα ερωτευμένοι 
και θα έχουν τα παιδιά τους 
ευτυχισμένα μουτράκια. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Ελλάδα-
εξωτερικό. VIP’S, «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων», τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρί-
δη προτείνει για γνωριμία 
γάμου: 40χρονη ιδιοκτήτρια 
δύο ιδιόκτητων φαρμακεί-
ων στο κέντρο της Αθήνας, 
φινετσάτη, πρόσχαρη κοκ-
κινομάλλα, μεγαλωμένη από 
καλή οικογένεια με αρχές 
και έντονο το συναίσθημα 
της δοτικότητας, σπούδασε 
και μεγάλωσε στην Αγγλία, 
γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά, 
μηνιαίο εισόδημα πάνω από 
€ 4.000, 2 διαμερίσματα, 
εξοχικό στην Ακράτα, Ι.Χ., 
αγαπάει τις εκδρομές, τη 
μουσική, τις αντίκες και τη 
θάλασσα, επιθυμεί να γνω-
ρίσει τον άντρα που θα την 
αγαπήσει πραγματικά και για 
πάντα. Δεκτή διαμεσολάβη-
ση γονέων-συγγενών. Ελ-
λάδα-εξωτερικό. VIP’S, «Διε-
θνές Γραφείο Συνοικεσίων», 
τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρί-
δη προτείνει για γνωριμία 
γάμου: 44χρονος δημόσιος 
υπάλληλος στο ΚΤΕΟ, 
αρρενωπός με γκρίζους 
κροτάφους και ζωντάνια 
εφήβου, γνωρίζει αγγλικά, 
ιταλικά, μηνιαίο εισόδημα 
€ 2.600, διαμέρισμα στη 
Ν. Σμύρνη, εξοχικό στην 
Κάρπαθο, Ι.Χ., αγαπάει τον 
κινηματογράφο, τη μουσι-
κή, το χειμερινό σκι και τους 
περιπάτους, επιθυμεί να 
γνωρίσει τη γυναίκα που θα 
φτιάξουν τη ζωή τους και θα 
βάλουν κοινούς στόχους. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Ελλάδα-
εξωτερικό. VIP’S, «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων», τηλ. 

κέντρο 210 3234.793,
 Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει για 
γνωριμία γάμου: 45χρονη 
λογοθεραπεύτρια με ιδι-
όκτητο ιατρείο, νεανικής 
εμφάνισης, ξανθούλα, με 
γαλανά μάτια, μεταπτυχιακό 
και σπουδές στην Αμερική, 
γνωρίζει αγγλικά, ιταλικά, 
μηνιαίο εισόδημα υψηλό, 
διαμέρισμα, εξοχικό, κτημα-
τική περιουσία, Ι.Χ., αγαπάει 
τα παιδιά, τη ζωγραφική, το 
θέατρο και το μαγείρεμα, 
επιθυμεί να γνωρίσει τον 
ιππότη που περίμενε τόσα 
χρόνια και ονειρευόταν. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Ελλάδα-
εξωτερικό. VIP’S, «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων»,
 τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Κατόρθωσαν να κρα-
τήσουν τα σκήπτρα ευτυχι-
σμένων γάμων και το 2010 
η κυρία Μάγδα Πετρίδη με 
τους συνεργάτες της. Τους 
εμπιστεύονται καθημερινά 
βιομήχανοι, πλοιοκτήτες, 
μεγαλοεπιχειρηματίες, 
επιστήμονες, καλλιτέχνες, 
δικαστικοί, δημόσιοι και 
ιδιωτικοί υπάλληλοι και 
βρίσκουν το άλλο τους μισό. 
Έχοντας δικαιολογημένα τη 
σιγουριά των επιτυχημένων, 
περιμένουν και εσάς να σας 
καλοπαντρέψουν με αξιόλο-
γα άτομα και να γίνει το 2011 
η αφετηρία στην ευτυχία 
σας. Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Ελλάδα-
εξωτερικό. VIP’S, «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων», τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

Ζήτα μου ό,τι θες

Κάτω Πατήσια, Δημακο-
πούλου, διαμέρισμα 58 τ.μ., 
δυάρι 1ου, 1 υ/δ και μεγάλο 
σαλόνι, φωτεινό, λίγα κοι-
νόχρηστα, θέα, 100 μ. από 
ΗΣΑΠ, τιμή € 310, 
210 2235.292

Θέλετε να μάθετε για τη 
ζωή στη δυτική Αφρική 
ενώ θα γίνονται μερεμέτια, 
βαψίματα, σοβατίσματα και 
επιδιορθώσεις στο σπίτι σας 
και, παράλληλα, θα μπορείτε 
να ξεσκονίσετε τα γαλλικά 
σας αλλά και να ακούσετε 
εξωτικές γλώσσες όπως μο-
ρί, φουλφουλέ, γιουλά και 
μπισά που είναι οι διάλεκτοι 
της Μπουρκίνα Φάσο. Σας 
συστήνουμε τον Ντογκό 
(698 0206467), ευγενικό, 
συνεπή, άριστο στη δουλειά 
του, με λογικό μεροκάματο, 
γυναίκα και δυο μικρά παι-
διά στην Ουαγκαντούγκου 
(συνεννοείται στα ελληνικά, 
αλλά τα γαλλικά του είναι 
άψογα). 
Μαργαρίτα (η δασκάλα του 
στην αγορά της Κυψέλης, 
697 2219968)  
και Μυρσίνη («έβαψε θαυ-
μάσια το μπάνιο μας, που 
είχε τα χάλια του»)

Ενοικιάζεται πολύ ωραίο 
δυάρι 60 τ.μ. ρετιρέ 4ου 
ορόφου στην Κυψέλη, οδός 
Σκοπέλου, προσόψεως, 
φωτεινό, ανακαινισμένο, 
αλουμίνια, μεγάλη βεράντα 
με τέντες. Από ιδιώτη, 
€ 370, 210 7212.930, 
694 5993001

Παραδίδονται σε εργαστή-
ριο μαθήματα κεραμικής, 
μικρού γλυπτού, ανάγλυ-
φου, χρηστικού και διακο-
σμητικού αντικειμένου. 210 
6411.392, 693 7411215 

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε με το 210 3617.369 (11.00-19.00). 
Χρεώσεις: € 24 οι 20 πρώτες λέξεις και € 0,35 κάθε επιπλέον. Αγγελία σε πλαίσιο: € 35.

Μικρέςαγγελίες
210 3617.369 fax: 210 3617.310
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Μίλαμουβρώμικα
Της Μυρτώς Κοντοβά
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Μυρτώ, ξέρω πως σου έχω γράψει 

πολλές φορές, σε βαθμό γραφικότη-

τας και πριξαρχιδισμού. Παρ’ όλα αυ-

τά συνεχίζω, καθώς αυτό με βοηθάει 

τόσο από ψυχολογική άποψη όσο και 

από διάθεση να μοιραστώ το πρόβλημά μου. 

Είναι γεγονός και το κατάλαβα, πως κάθε ε-

μπειρία αποτελεί και ένα βήμα προς την ωρί-

μανση. Δεν ξέρω αν αυτό σε μένα θα λειτουρ-

γήσει ή αν θα παραμείνω ο ίδιος μαλάκας και 

ποταπός μέχρι να γεράσω. Η νεκροψία θα 

δείξει. Κάνοντας μία ανασκόπηση στα όσα 

συνέβησαν τον τελευταίο χρόνο διαπιστώ-

νω πως ενώ στη ζωή μου (σπουδές, δουλειά 

κ.λπ.) πάω εκπληκτικά, στα γκομενικά τα έχω 

σκατώσει και άσχημα μάλιστα. Ξεκινάω πά-

ντα, όταν βρίσκω τη special one με ενθουσια-

σμό και με σκοπό να περάσω καλά. Έλα όμως 

που στο τέλος καταλήγω να πληγώνω και να 

πληγώνομαι. Το πρόβλημα είναι πως άλλοτε 

αναλώνομαι στο σεξουαλικό επίπεδο –χω-

ρίς να εξερευνώ και να εκτιμώ το χαρακτήρα 

της κοπέλας που είναι δίπλα μου– και άλλοτε 

πέφτω σε ψυχάκι – που σε συνδυασμό με το 

παραπάνω γίνεται ακόμα πιο «πατατοσαλά-

τα» η υπόθεση. Τώρα είμαι μόνος πάλι και την 

τελευταία μου σχέση δεν μπορώ να την ξεχά-

σω. Το χειρότερο, δε, είναι πως είμαι δίπλα 

της γεωγραφικά και το γαμημένο το μετρό 

εδώ στο Λονδίνο μάς έχει φέρει μούρη με 

μούρη τρεις φορές την τελευταία εβδομάδα. 

Έχω μπερδευτεί και, ναι, το απολαμβάνω πα-

ρόλο που πονάει.                     - Κωνσταντίνος Κ.

Ε, αφού το απολαμβάνετε προς τι το όλο θέμα; 
Καθίστε και μαζοχιστείτε με την ησυχία σας 
στο όμορφο, βροχερό Λονδινάκι (που έχει και 
εκπτώσεις – αϊ σιχτίρ), κάντε και καμιά βόλ-
τα στην Brick Lane και αφήστε μας ήσυχους 
στην κολλώδη ουσία της Αθήνας με τα βαρετά 
μπαρ, με την κρίση σε τσέπη και αισθήματα 
και με τους άρρωστους που πετάνε φόλες στο 
Ζάππειο για να εκτονώσουν ποιος ξέρει πόση 
βία από την ελλειμματική ψυχή τους.
Υ.Γ. Όσο για το γκομενικό, δεν υπάρχει η 
special one, φίλε Κωνσταντίνε. Τουλάχιστον 
έτσι όπως το εννοείς. Γιατί, σύντομα, η ταμπέ-
λα αποσύρεται και μένει το κορίτσι σκέτο. Και 
κάπου εκεί αρχίζει η διαδρομή.

»Και τώρα σου λένε ότι οφείλεις να 

φερθείς σαν σοβαρό και υπεύθυνο 

άτομο (με 2 χρόνια και 2 μήνες σε αγαμιαία 

κάθειρξη χο χο χο). Ότι το πηγάδι δεν έχει «υ-

γρορροές» πια... Βασικά έχεις πεισθεί και έ-

χεις αφήσει σκοινί και κουβαδάκι στο πατάρι. 

Μέχρι που ξανασυναντάς Εκείνον. Ναι, αυ-

τόν για τον οποίο είχες ξετινάξει τότε μπού-

κλες και ισιώματα στα κομμωτήρια, αρώματα 

και «χώματα» και μετά την «ανικανοποιήτη 

χυλόπιτα», αρκετή γυμναστική με σμιλεμένα 

άλλα μόρια (αχ, ωραίες εποχές... άνευ ΔΝΤ). 

Που λες, εδώ και μήνες λετσομένης απάθει-

ας (το γνωστό: «σιγά μην ντυθώ για να πάω 

να τον δω με τα ρούχα για ποτό» + που να 

περπατώ με το τακούνι αρχηγό, βαριο-πούλ 

με το στανιό) ένιωσα «βαθύ καυλαντισμό δι-

αθέσεων» για την παντελοκουρτίνα του – και 

όχι μόνο. Κοινώς έφυγα τρέχοντας, καθότι 

ο πλέον δεσμευμένος με παιδί φαίνεται να 

επιδοκιμάζει μια επικείμενη «συγκαύλωση». 

Ο πισινός μου τα θέλει άγρια, αλλά το ηθικόν 

της υπόθεσης με κωλύει και φυσικά με φο-

βάμαι. Αλλά γίνεται της σκάφης εις το «κέ-

ντρον». Βρε Μυρτώ, δύσκολον να το παίζεις 

«υπέρ πάντων» όταν αυτό που θέλεις εκλε-

κτικώς είναι το «υπερ πάντων» και με «γορ-

γήν, βια-στικήν... χάρην» βεβαίως, βεβαίως.

Φιλιά.                                            - Ξεσκιστοσεντομένη

Είναι ολοφάνερο: παίζει σοβαρό θέμα μεταξύ 
εσάς και του πισινού σας. Διότι εσείς λέτε ένα 
σοφότατο “no” αλλά εκείνος βροντοφωνάζει 
ένα ηρωικό “yeah!” Μάλλον τις θέλει τις ξυ-
λιές του.   
Υ.Γ.1 Πάντως αν πρόκειται για εφάπαξ πα-
ραγωγή ενδορφινών (το λεγόμενο one night 
stand) μπορεί κι ο πισινός να έχει τα δίκια 
του. 
Υ.Γ.2 Ντελίριο ναρκισσισμού. Έτσι λέγεται η 
ίωση που χτύπησε την πένα σας. Έφαγα μισή 
πίτσα παρμεζάνα-ντομάτα για να μπορέσω να 
σας παρακολουθήσω. Έλεος.

»Μυρτώ, έχω πρόβλημα και λογικά 

μπορείς να δώσεις μια λύση. Πώς 

μπορούμε εμείς οι άσημοι να προσεγγίσου-

με εσάς τους διάσημους χωρίς να νομίζετε 

ότι σας θέλουμε απλά και μόνο για το όνο-

μά σας; Γιατί έχω ένα παρόμοιο πρόβλημα… 

Μέσω φέισμπουκ μιλάμε (είναι σίγουρα το 

άτομο, όχι κάποιος που διαχειρίζεται το προ-

φίλ) και ναι, δεν βλάπτει, μην το κατηγορή-

σεις, γιατί ξέρω ότι αντιπαθείς το γλυκύτατο 

φέισμπουκ. Αλλά δεν ξέρω τι να πω και πώς 

να προσεγγίσω πιο προσωπικά… Δώσε μια 

λύση. Σίγουρα θα σου έχει συμβεί! Εεεεεε, 

φανταστική Μυρτώ! Σε φιλώ. 

Lick me more, lick me more, lick me more, 
lick me…
Υ.Γ.1 Ποιος είναι λοιπόν ο λόγος που θέλετε 
να προσεγγίσετε ένα άτομο το οποίο αφενός 
θεωρείτε διάσημο και αφετέρου δεν το ξέρετε 
καν; Τουλάχιστον παραδεχτείτε ότι σας γοη-
τεύει η αναγνωρισιμότητα – δεν είναι επιλή-
ψιμο, απλώς λίγο χαζομάρα.   
Υ.Γ.2 Απάντηση δεν έχω σ’ αυτό που με ρω-
τάτε. Φαντάζομαι πάντως ότι αν υπάρχει μετα-
ξύ σας κάτι παραπάνω και πιο ενδιαφέρον από 
το καυλάντισμα στο facebook, θα βρείτε μόνοι 
σας τρόπο να το επικοινωνήσετε. A

Δώρο βιβλία  
ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΒΡΩΜΙΚΑ Μυρτώ 
Κοντοβά, εκδ. ATHENS VOICE 
Books, σελ. 205 

215 επιστολές σας... ζητούν 
απαντήσεις. Η Μυρτώ βάζει 
τα πράγματα στη σωστή τους 
διάσταση. 

Η A.V. χαρίζει σε τρεις (3) αναγνώστες 
της από ένα βιβλίο. Αν θες κι εσύ στείλε 
σε SMS: AVBOOK (κενό) 1 και το ονο-
ματεπώνυμό σου στο 54121, μέχρι την 

Τρίτη 22/2 στις 10 το πρωί. Οι νικητές θα 
ειδοποιηθούν με sms και θα μπορούν να παραλά-
βουν το δώρο τους από τα γραφεία της A.V. (Χαρ. 
Τρικούπη 22, 3oς όρ., 210 3617.360).

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Η A.V. χαρίζει σε 
της από ένα βιβλίο. Αν θες κι εσύ στείλε 
σε SMS: 
ματεπώνυμό σου στο

Τρίτη 

 Στείλε το γράμμα σου ταχυδρομικά, ή στο 
fax της A.V., ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη «Μίλα μου βρώμικα».
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)
Με ενεργοποιημένο τον 11o οίκο σου, μη  δίνεις 
σημασία εάν δεν αισθάνεσαι συντονισμένος και 
απόλυτα συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνεις. 
Ίσως έχεις βαρεθεί να κυνηγάς ουράνια τόξα και 
να ελπίζεις σ’ ένα υπέροχο αύριο που όποτε το 
πλησιάζεις αυτό απομακρύνεται. Οι απογοητεύ-
σεις δεν  θα πρέπει να σε κάνουν κυνικό και πι-
κρόχολο. Αντιθέτως θα πρέπει να σου υπενθυ-
μίσουν ότι είσαι περισσότερο ικανοποιημένος 
όταν αντιμετωπίζεις με επιτυχία τα εμπόδια που 
εμφανίζονται ή όταν χαλαρώνεις τους ανθρώ-
πους γύρω σου – τουλάχιστον όταν δεν τρως 
το χρόνο σου γκρινιάζοντας ή κατηγορώντας 
τους με το βλέμμα σου. Ηρέμησε. Ακόμα και μια 
καλολαδωμένη μηχανή χρειάζεται να μένει κά-
ποιες μέρες εκτός λειτουργίας. Και αφού θέλεις 
να σε αγαπάνε, γιατί δεν το λες φωναχτά; Υ.Γ. 
1 Με την Αφροδίτη στον Αιγόκερω μπορείς να 
κυκλοφορείς ως ένα ακριβό, εμπορεύσιμο, δε-
λεαστικό, ενδιαφέρον προϊόν. Αφού είσαι στη 
βιτρίνα ανάδειξε τις αρετές σου και κάλυψε τις 
ατέλειες. Υ.Γ. 2 Ο Δίας τρέχει στο πρώτο δεκαή-
μερο χωρίς επιστροφή. Μπορείς να μαντέψεις 
το δώρο που σου φέρνει ή προτιμάς να ενθου-
σιαστείς την ώρα που θα το ανοίγεις;  

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)
Με τον Άρη στον τομέα της καριέρας εδώ και 
τέσσερις πέντε εβδομάδες αι-
σθάνεσαι σαν να τρέχουν ξω-
πίσω σου κυνηγητικά σκυ-
λιά (με τη μορφή ανθρώ-
πων που επηρεάζουν την 
επαγ γε λματική σου 
πορεία), 

που δεν σε αφήνουν να αναπνεύσεις ούτε 
για πέντε λεπτά. Ούτε στο σπίτι σου δεν αισθά-
νεσαι απολύτως ασφαλής ακούγοντας απ’ έξω 
τα γαβγίσματα. Αυτό που πρέπει να αντιλη-
φθείς είναι ότι η ανάγκη σου για αποτελέσμα-
τα και αναγνώριση είναι αυτή που σε κάνει να 
συνεχίζεις να επιμένεις στο στόχο σου, παρόλο 
που πολλές φορές προχωράς σε κινούμενη 
άμμο. Μόνο που χρειάζεται να ισορροπήσεις 
την εικόνα που θέλεις να βγάλεις προς την κοι-
νωνία με την επιθυμία σου για συναισθηματική 
σταθερότητα στην ιδιωτική σου ζωή. Μη χα-
μογελάς. Σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού όλα 
είναι πιθανά. Μην ξεχνάς ότι παραμένεις πάντα 
ο γκουρού της υπομονής και της επιμονής. Υ.Γ. 
Η Πανσέληνος (18/2) στην τελευταία μοίρα του 
Λέοντα, σε αντίθεση με τη σύνοδο Άρη/Πο-
σειδώνα στον Υδροχόο που σε αφορά άμεσα, 
σηματοδοτεί είτε μια εποχή έμπνευσης και δη-
μιουργικότητας είτε μια εποχή που μια πλευρά 
της ζωής, επαγγελματική ή προσωπική, υπερ-
τονίζεται εις βάρος μιας άλλης με αποτέλεσμα 
κάπου να αισθάνεσαι looser.  

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)
Εάν πιστεύεις ότι ο Θεός, το Σύμπαν ή η Ανώτε-
ρη Δύναμη σε έχουν υπό την προστασία τους 

(και με ενεργοποιημένο τον 9ο ηλιακό σου οίκο, 
ασφαλώς και θέλεις να πιστεύεις κάτι τέτοιο), 
τότε η σκληρή κριτική, οι υποδείξεις και οι πα-
ρατηρήσεις για τη δουλειά σου (ή και την προ-
σωπική σου ζωή) δεν θα σε ενοχλήσουν, οπότε 
άσε τους ενδιαφερόμενους να σε ελέγξουν. Ο 
Δίας σε βοηθάει ούτως ή άλλως να αποφύγεις 
μερικούς αδίστακτους ανθρώπους που θέλουν 
να σε παγιδεύσουν και άλλους τόσους που θέ-
λουν να σε χειραγωγήσουν. Πάντως περισσό-
τερο πρακτικά, ό,τι σχετίζεται με διαφήμιση, 
εξωτερικό, σπουδές, μίντια, εκδόσεις, μετακι-
νήσεις, μετακομίσεις και δίκες δέχονται καλές 
επιρροές. Και μια ερώτηση που αξίζει να σκε-
φτείς ιδιαίτερα: Αφού θεωρείς ότι εσύ γράφεις 
το σενάριο της ζωής σου, μπορείς να απαντή-
σεις επακριβώς ΠΟΙΟΣ ή ΤΙ πιστεύεις ότι σε κά-
νουν να σηκώνεσαι το πρωί από το κρεβάτι; 

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)
Η αλήθεια είναι ότι με ενεργοποιημένους τους 7ο 
και 8ο ηλιακούς σου οίκους  χρειάζεται να κάνεις 
μεγάλη προσπάθεια για να δεις αντικειμενικά τις 
οποιεσδήποτε σχέσεις σου. Γνωρίζεις από πρώ-
το χέρι ότι οι συντροφικές σχέσεις για να επιβι-
ώσουν χρειάζονται απεριόριστη αντοχή, συνε-
χείς συμβιβασμούς και τακτικές υποχωρήσεις. 
Θα προτιμούσες να μην υπάρχουν συγκρούσεις, 
απαιτήσεις, παράπονα. Δυστυχώς υπάρχουν. Αν 
μπορούσες να δεις για λίγο αποστασιοποιημένα 

τις δυσλειτουργίες που προκαλείς στις σχέ-
σεις σου με τη ευθιξία σου, τότε ίσως θα μπο-
ρούσαν να εξελιχθούν καλύτερα κάποιες 
από αυτές που βρίσκονται στην κατάψυ-
ξη. Αν μπορούσες… Όμως δεν μπορείς, 
κι αυτό δημιουργεί επιπλοκές. Βεβαίως 
υπάρχει και η περίπτωση να κόψεις τους 

γόρδιους δεσμούς φεύγοντας από σχέσεις 
που δεν σου παρέχουν καμία ικανοποίηση. Πά-

ντως ένας φωτισμένος δάσκαλος ή ένας ψυχα-
ναλυτής θα σου μίλαγε  για τα πλεονεκτήματα 
που έχουν οι διακανονισμοί στις σχέσεις, όπως 

και για τις παρενέργειες όταν δεν τους 
υπολογίζεις. Υ.Γ. Χρήματα: Πού χάνο-

νται τα χρήματα; Δεν πληρώνω, δεν 
πληρώνω. 

Λέων (23 Ιουλίου 
- 22 Αυγούστου)
Κι έρχεται μια στιγμή που 

θέλεις να ουρλιάξεις ότι εί-
σαι ΠΑΝΤΑ αυτός που πρέπει να 

πει στους επιβάτες με τους οποίους βρίσκεται 
μαζί στην ίδια βάρκα να καθίσουν κάτω και να 
σταματήσουν να την κουνάνε, γιατί αν συνεχί-
σουν κινδυνεύετε όλοι μαζί να βρεθείτε στον 
πάτο. Με την Πανσέληνο (18/2) στην τελευταία 
μοίρα του Λέοντα σε αντίθεση με τη σύνοδο 
Άρη/Ποσειδώνα στον Υδροχόο, θα πρέπει να 
αποδείξεις για άλλη μια φορά ότι μπορείς να 
περπατάς στην επιφάνεια της θάλασσας προ-
σπαθώντας να πείσεις τους άλλους ότι πρόκει-
ται για θαύμα κι όχι για φτηνά κόλπα. Επίσης δεν 
μπορείς να αποφύγεις –ακόμα κι αν δεν θέλεις– 
την ανάμειξή σου με τους σημαντικούς άλλους 
της ζωής σου, προσπαθώντας να παραμείνεις 
ψύχραιμος όταν σου τη λένε ή σε πιέζουν να 
χωρέσεις στα παπούτσια που σου δίνουν κι είναι 
τουλάχιστον δύο νούμερα μικρότερα. Ουφ… Τι 
διάολο θέλουν, επιτέλους; Μάλλον αυτή την 
περίοδο και όχι μόνο γύρω από την Πανσέλη-
νο θα το μάθεις, πιθανόν και άτσαλα. Θυμήσου 
βεβαίως ότι αν όλα ήταν ήρεμα και νηφάλια θα 
έπρεπε να ανακατεύεις το δικό σου καζάνι που 
είναι γεμάτο με προβλήματα, άγχη και ανησυχί-
ες. Όποτε, καλύτερα να φταίνε οι άλλοι.  

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)
Οι εξελιγμένοι Παρθένοι με  τον Πλούτωνα κυ-
ρίως (αλλά και με την Αφροδίτη τώρα) στον 5ο 
τους οίκο γράφουν με ένταση βιβλία, συνθέ-
τουν μελαγχολική μουσική, ανεβάζουν δραμα-
τικές παραστάσεις, σχεδιάζουν ή κάνουν πρά-
ξη μια σειρά από μεγαλεπήβολα οράματα, ταξι-

δεύουν αναζητώντας νόημα, ενώ ταυτόχρονα 
περιμένουν τον Ένα ή τη Μοναδική για να ερω-
τευθούν παράφορα. Οι regular Παρθένοι, με 
Άρη και Ερμή στον Υδροχόο και την Πανσέληνο 
στον Λέοντα, αγχώνονται με τις απαιτήσεις 
της καθημερινότητας, μπλέκονται σε εργασια-
κούς καβγάδες, δουλεύουν έξτρα ώρες, τρώνε 
τζανκ, στήνονται στις ουρές περιμένοντας να 
πληρώσουν λογαριασμούς, πάνε το σκύλο 
για εμβόλια και φτιάχνουν σούπες για τους 
άρρωστους φίλους τους. Και εξελιγμένοι και 
regular πάντως συναντιούνται στον 8ο ηλιακό 
οίκο, όπου το Χρήμα και το Σεξ  ενδιαφέρουν 
και  τους δύο.    

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)
Όσο κι αν ο Κρόνος επιβάλλει στη ζωή σου 
στρατιωτική πειθαρχία, o Δίας από τον Κριό και 
το μποτιλιάρισμα στον ηλιακό σου 5ο οίκο παί-
ζουν μια μουσική που μάλλον δεν μπορείς να α-
γνοήσεις όσα παράσιτα κι αν κάνουν οι φόβοι, 
τα άγχη και οι αγωνίες σου για το παρόν και το 
μέλλον σου. Βεβαίως τα πράγματα είναι σοβα-
ρά, αλλά και ο Έρωτας είναι σοβαρή υπόθεση 
ακόμα κι αν έχει ανάλαφρη μουσική υπόκρου-
ση. Δεν είναι σίγουρο ότι πρέπει να αναλύσεις 
ό,τι υπάρχει στην καρδιά σου. Οι διελεύσεις 
των πλανητών στον πέμπτο ηλιακό σου οίκο 
κάνουν ούτως ή άλλως δύσκολη τη λογική επε-
ξεργασία και ο ενθουσιώδης Δίας βαριέται τις 
υποσημειώσεις και τους αστερίσκους. Η προ-
τροπή να υιοθετήσεις μία πιο αισιόδοξη στά-
ση μπορεί να σου φαίνεται υποκριτική αρχικά, 
αλλά θα εντυπωσιαστείς στο πόσο μπορεί να 
λύσει τις αμφιταλαντεύσεις σου ανάμεσα στον 
έρωτα και τις υποχρεώσεις της ζωής σου. 

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
Κι ενώ είσαι έτοιμος να κάνεις ένα μεγάλο βή-
μα, με το συμπαντικό συνωστισμό στον Υδρο-
χόο και την Πανσέληνο (18/2) στον Λέοντα –σε 
κομβικά δηλαδή σημεία του ηλιακού σου ω-
ροσκοπίου–, κάποιος σου κατεβάζει το γενικό 
διακόπτη και βρίσκεσαι στο σκοτάδι. Τι γίνεται 
όταν στην εικόνα συνεχίζουν να βρίσκονται 
πλανήτες στον 4ο οίκο σου; Η οικογενει-
ακή καθημερινότητα συνεχίζει να 
διαταράσσεται είτε πρακτικά, με 
το σπίτι ως χώρο να θέλει επεμ-
βάσεις, είτε ψυχικά, αφού δεν 
σου επιτρέπεται να εκφράσεις 
τις δικές σου ανάγκες. Ακόμα κι 
επαγγελματικά πρέπει να υπο-
ταχτείς/ανεχτείς/ υποχωρήσεις 
χωρίς δικαίωμα αντίρρησης. Κι 
όμως... Με τον Άρη τα αισθήματά 
σου γίνονται τόσο εκρηκτικά, φανε-
ρά και απροκάλυπτα, όσο και οι μεσαίες σε-
λίδες ενός πορνοπεριοδικού. Μέσα σε αυτή 
την τεταμένη περίοδο η Αφροδίτη και ο Δίας 
σού υπενθυμίζουν ότι όσο ο ήλιος συνεχίζει να 
βγαίνει από την ανατολή εσύ θα συνεχίσεις να 
ερωτεύεσαι, να ονειρεύεσαι, να κάνεις μεγαλο-
πρεπή σχέδια και να είσαι μοναδικός ακόμα και 
τις βροχερές μέρες. 

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)
Η λέξη «επιβράδυνση» είναι μια λέξη της μό-
δας που σε αφορά στα οικονομικά σου, γιατί  
στις σχέσεις σου, τις επιθυμίες σου, τα επαγ-
γελματικά σου όνειρα χρειάζεται να μπει η λέξη  
«επιτάχυνση». Πάντως αν χρειάζεται να δώ-
σεις όλη την προσοχή σου σε σπουδές, σχέ-
δια, project, ή χρειάζεται να κάνεις γνωστά τα 
ταλέντα σου συναντώντας ανθρώπους που 
σε ενδιαφέρουν, κάνε το τώρα, προσέχοντας 
βεβαίως τι λες και τι συμφωνείς. Λούζεσαι με 
τέτοια ενέργεια και δύναμη, που το τελευταίο 
πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να απομο-
νωθείς από  τους ανθρώπους που επιθυμείς 
να σε ακούσουν, να σε στηρίξουν, να σου α-
νοίξουν δρόμους, να σε συμβουλεύσουν, να 
σε ερωτευτούν. Έξω είναι η ζωή... Εκεί έξω κά-
τι γίνεται και σε αφορά... Εκεί έξω υπάρχουν 

οι ευκαιρίες... Την πόρτα του σπιτιού μόνο το 
delivery boy μπορεί να τη χτυπήσει... Go.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)
Αν δεν έχεις δει τον Ντέιβιντ Κόπερφιλντ να 

εμφανίζει και να εξαφανίζει το Άγαλμα 
της Ελευθερίας, για να πάρεις ιδέες 

θα πρέπει να επινοήσεις τα δικά 
σου ταχυδακτυλουργικά για να 
τα εφαρμόσεις στα οικονομικά 
σου, που τραντάζονται σαν ψα-

ρόβαρκα σε τρικυμία. Οι παγκόσμι-
ες αγορές βρίσκονται σε ύφεση, τα 

χρηματιστήρια ανεβοκατεβαίνουν, υπάρχει 
οικονομική νευρικότητα στα όρια της υστερί-
ας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βρεις νέους 
τρόπους ώστε να εξασφαλίσεις το επόμενο 
γεύμα και το επόμενο ζευγάρι παπούτσια. Το 
οικονομικό ζήτημα είναι κεφαλαιώδες, και αν 
δεν ανήκεις στους γεννημένους των πρώτων 
έξι εφτά ημερών του ζωδίου σου που ίσως έ-
χουν μπλεχτεί σε σκοτεινές υποθέσεις, το κα-
λύτερο που έχεις να κάνεις είναι να εκμεταλ-
λευτείς κάποιον ή κάποιους που είναι έτοιμοι 
να σε βοηθήσουν οικονομικά, να μειώσουν 
τους οικονομικούς σου πονοκεφάλους και να 
σκουπίσουν το μέτωπό σου από τον ιδρώτα 
της αγωνίας. Ή, ακόμα καλύτερα, να στύψεις 
τον εαυτό σου επαγγελματικά πουλώντας τον 
ένα ευρώ παραπάνω από τους άλλους.     

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)
Με traffic jam στο ζώδιό σου και επιπλέον μια 
έντονη Πανσέληνο (18/2) στην τελευταία μοί-
ρα του Λέοντα, σε αντίθεση με τη σύνοδο Άρη/
Ποσειδώνα στον Υδροχόο, θα νιώθεις τη μια 
στιγμή ότι έχεις τον έλεγχο της ζωής σου και 
ότι όλα είναι δυνατά, και την αμέσως επόμενη 
ότι παραπατάς προσπαθώντας με μισή καρ-
διά να βρεις το δρόμο σου. Βεβαίως και είσαι 
έτοιμος να έρθεις αντιμέτωπος με όποιον τολ-
μήσει να σε αγνοήσει. Όμως γίνεται τρομερά 
ενδιαφέρον (για κάποιον παρατηρητή) όταν 
συμπεριφέρεσαι με τρόπο που κανείς δίπλα 
σου δεν περιμένει. Τη μια στιγμή παίρνεις την 
καρδιά σου και την κολλάς με οξυγονοκόλλη-

ση στην καρδιά του Άλλου, και την άλλη 
το σκας πανικόβλητος σα να μπήκε στο 
δωμάτιο ο Φρέντι Κρούγκερ. Τη μια λες 
ότι  οικογένεια/δουλειά/φίλοι σημαί-

νουν τα πάντα για σένα και την άλλη 
δεν μπορείς να αντέξεις καμία υ-

ποχρέωση, ευθύνη, δέσμευση. 
Διψάς για τρυφερότητα, διάρκεια 

και συντροφικότητα, αλλά σπρώ-
χνεις τους άλλους μακριά σου. Έι, τι 

σου συμβαίνει; 

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)
Εάν μέσα σου είσαι πεισμένος ότι ακολουθείς  
το σωστό δρόμο, ξέρεις επίσης και ότι δεν 
χρειάζεται να βρίσκεσαι αυτή την εποχή στο 
προσκήνιο. Είναι πιθανόν να περνάς μια εποχή 
αφιερωμένη στην προετοιμασία και τις εσωτε-
ρικές διεργασίες που σε φέρνουν αντιμέτωπο 
με τα βαθύτερα κομμάτια του εαυτού σου, που 
μερικά δεν φαντάζεσαι ότι υπάρχουν και με-
ρικά συνεχίζουν να σε πονάνε. Από την άλλη 
πλευρά, αν ανήκεις στους Ιχθύες που δεν έχουν 
φιλοσοφήσει τη ζωή, μπορεί να σκέφτεσαι ότι 
η Τύχη σε βοηθάει ακόμα και αν τη στριμώχνεις 
σε μία γωνία με παράπονα, ανησυχίες, φόβους, 
τύψεις και ένα μπουκέτο λάθη του παρελθό-
ντος. Ξέρεις κάτι; Όπως και στις σχέσεις αυτός 
που πιέζεται πολύ, αργά ή γρήγορα πηγαίνει 
για τσιγάρα στο περίπτερο και δεν επιστρέφει, 
έτσι και η τύχη μετατρέπεται σε χαλκομανία 
όταν τη θεωρείς δεδομένη. Υ.Γ. Προσοχή στη 
δουλειά. Προσοχή στο σώμα. Πρόσεξε αυτούς 
που αγαπάς. A

✽ Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων θα 

πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου.

 gpano@stardome.gr

Stardust
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

τέσσερις πέντε εβδομάδες αι
σθάνεσαι σαν να τρέχουν ξω-
πίσω σου κυνηγητικά σκυ-
λιά (με τη μορφή ανθρώ-
πων που επηρεάζουν την 
επαγ γε λματική σου 
πορεία), 

μπορούσες να δεις για λίγο αποστασιοποιημένα 
τις δυσλειτουργίες που προκαλείς στις σχέ
σεις σου με τη ευθιξία σου, τότε ίσως θα μπο
ρούσαν να εξελιχθούν καλύτερα κάποιες 
από αυτές που βρίσκονται στην κατάψυ
ξη. Αν μπορούσες… Όμως δεν μπορείς, 
κι αυτό δημιουργεί επιπλοκές. Βεβαίως 
υπάρχει και η περίπτωση να κόψεις τους 

γόρδιους δεσμούς φεύγοντας από σχέσεις 
που δεν σου παρέχουν καμία ικανοποίηση. Πά

ντως ένας φωτισμένος δάσκαλος ή ένας ψυχα
ναλυτής θα σου μίλαγε  για τα πλεονεκτήματα 
που έχουν οι διακανονισμοί στις σχέσεις, όπως 

και για τις παρενέργειες όταν δεν τους 
υπολογίζεις. Υ.Γ. Χρήματα: Πού χάνο

νται τα χρήματα; Δεν πληρώνω, δεν 
πληρώνω. 

Λέων 

θέλεις να ουρλιάξεις ότι εί
σαι ΠΑΝΤΑ αυτός που πρέπει να 

πει στους επιβάτες με τους οποίους βρίσκεται 
μαζί στην ίδια βάρκα να καθίσουν κάτω και να 
σταματήσουν να την κουνάνε, γιατί αν συνεχί
σουν κινδυνεύετε όλοι μαζί να βρεθείτε στον 
πάτο. Με την Πανσέληνο (18/2) στην τελευταία 

 Υδροχόε
    Τώρα μπορείς 
να χαμογελάσεις ξανά, 
αφού ο Άρης συνεχίζει την πορεία του 
            και φέρνει στη ζωή σου αυτό
που αναζητούσες. Οικονομία!
      Γιατί τώρα με την Q μόνο 

   με € 1 δίνεις λύση
στην επικοινωνία σου.
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