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Το στοίχημα της λογικής Του Πάσχου Μανδραβέλη, σελ. 21   Μπλε βαθύ, σχεδόν μαύρο, σε κόκκινο φόντο Του Ανδρέα Παππά, σελ. 20

Είναι αυτοί  Έλληνες;
Των Αφροδίτης Αλ Σάλεχ, 

Βασίλη Χρονόπουλου
σελ. 24

Το αντίθετο του θανάτου
Της Σώτης Τριανταφύλλου

σελ. 23

Στο σπίτι με τη 
Δήμητρα Γαλάνη

Του Γιώργου Δημητρακόπουλου
σελ. 36
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Η Ομόνοια ως πιάτσα
Του Δημήτρη Φύσσα, σελ. 28
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Θέματα 31. Sports «Ο διαιτητής είναι γυμνός». 
Ο Μιχάλης Λεάνης τα λέει όπως είναι.

32. 2310 Soul Η Θεσσαλονίκη με ένα 
λάμδα. Του Στέφανου Τσιτσόπουλου.

38. Taste Police Όχι άλλη ρόκα παρ-
μεζάνα! Η Νενέλα Γεωργελέ βλέπει τι 
τρώει η Αθήνα.

45. Θέατρο Μια πόλη, χιλιάδες σκηνές. 
Της Δήμητρας Τριανταφύλλου.

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

52. Various Artists Ο Μάκης Μηλάτος 
βαθμολογεί μουσικές: Ένα * = χάλια, τρία 
*** = μέτριο, πολλά ***** = Χριστούγεννα.

53. BookVoice Το καλύτερο πράγμα 
μετά το σεξ (ένα βιβλίο). Των Γ.  Νένε, 
Ε. Μίγδου.

55. Elements of style Το ράφι με τα 
καινούργια προϊόντα. Τακτοποιεί η 
Ζωή Παπαφωτίου.

57. Soul / Body / Mind Εκτός από την 
απολέπιση υπάρχουν και τα τσάκρα 
σου. Της Ζωής Παπαφωτίου.

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

61. Μίλα μου βρώμικα Η Μυρτώ 
Κοντοβά κάνει τα σεξουαλικά σας προ-
βλήματα να ακούγονται σαν τραγούδι 
της Πρωτοψάλτη.

62. Stardust Τα άστρα από τον άνθρω-
πο που θα ήθελες να έχεις για ψυχανα-
λυτή σου. Του Γιώργου Πανόπουλου.

06. Γράμματα Μερικές φορές είναι κα-
λύτερα κι από άρθρα. Ευχαριστούμε.

08. Ζωντανός στην Αθήνα Η Μανίνα 
Ζουμπουλάκη πάει παντού και μετά 
αναρωτιέται τι είναι η ζωή.

10. Info-diet H Σταυρούλα Παναγιω-
τάκη ανεβοκατεβάζει αξίες της Αθήνας 
με ρυθμό haiku.

11. Απαντήσεις του Forrest Gump Ο 
Νίκος Ζαχαριάδης έχει επιστημονικές 
απαντήσεις σε ποπ απορίες.

12. Shoot me Ποιους θα γδύσει αυτή 
την εβδομάδα ο Κωνσταντίνος Ρήγος;

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

15. City Lover Άγρια πόλη, όμορφα α-
γαπιέται. Ο Δημήτρης Φύσσας γνωρίζει 
καλά την Αθήνα.

16. Τζιχάντ Το πιο καθησυχαστικό 
δελτίο ειδήσεων της πόλης. Των Ά. Τσέ-
κερη, Γ. Κυρίτση.

18. Σκίτσο Γελάς, αλλά μετά σου κόβε-
ται το γέλιο. Του Γιάννη Ιωάννου.

19. Citizen Ένας απλός πολίτης παρα-
τηρεί έκπληκτος την πολιτική ζωή. Του 
Κώστα Γιαννακίδη.

20. Ενεργός πολίτης Για να μη μένεις 
με σταυρωμένα τα χέρια. Του Τάκη 
Σκριβάνου.

31. Skate Ο Billy Γρυπάρης με τη σανίδα 
του περνάει σα σίφουνας μπροστά από 
τα μάτια σας.

Στήλες

33 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!

16 Η ελπίδα πεθαίνει 
πάντα πρώτη
Του Νίκου Γεωργιάδη

18 Ο «ξαφνικός θάνατος» 
του (νέου) εκλογικού νόμου
Του Ευτύχη Παλλήκαρη

20 Μπλε βαθύ, σχεδόν 
μαύρο, σε κόκκινο φόντο
Του Ανδρέα Παππά

21 Το στοίχημα της λογικής
Του Πάσχου Μανδραβέλη 

22 Το αντίθετο του θανάτου
Της Σώτης Τριανταφύλλου

24 Μια ζωή ματαιώσεις
Της Αφροδίτης Αλ Σάλεχ
Πολιτογραφήσεις αλλοδαπών
Του Βασίλη Χρονόπουλου

28 Η Ομόνοια ως πιάτσα
Του Δημήτρη Φύσσα

36 Στο σπίτι με τη 
Δήμητρα Γαλάνη

Περιεχόμενα 21 - 27/1/10 Εικόνα εξωφύλλου: 
Αλέξης Βερούκας

22  ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

36  ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΗ



4 A.V. 21 - 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Ε
δώ κάτω είναι Νότος, αρχίζει η Κεντρική Αμερική. Στη 

χώρα των Mάγιας ο ήλιος είναι καυτός. Υγρασία, χαμένες 

πτήσεις, χαμένες βαλίτσες, χαμένες ώρες στα αεροδρόμια. 

Η γη των Μάγιας τώρα λέγεται Ριβιέρα Μάγια, δίπλα στα 

ερείπια αρχαίων ναών υψώνονται τεράστια ξενοδοχεία. Η ατελείωτη 

γαλάζια θάλασσα της Καραϊβικής. Ο ήλιος καίει, αλλά σκοτεινιάζει 

νωρίς. Έρχονται παρέες. Τα αγόρια είναι γυμνασμένα, τα κορίτσια φο-

ράνε μικρά μαγιό. Έχουν τατού παντού, φίδια και αητούς. Στη μέση ένα 

ψυγείο, μπίρες, Leon νέγκρα, μουσική. Σακίδια που γίνονται καρέκλες, 

μεγάλα στερεοφωνικά. Οι Soda Stereo στο “Zoom”, η Μάλα Ροντρί-

γκεζ τραγουδάει “toca toca”, καυτό, σέξι, ραπ λατίνο. Στο βάθος της 

θάλασσας υψώνονται ουρανοξύστες, σα να ’ναι ζωγραφισμένοι στο 

photoshop πάνω στο κύμα, είναι το Κοζουμέλ. Αφηρημένος κοιτάζω 

το έργο, κλέβω εικόνες, λέξεις, «hola, μπουέντια, κε ταλ;». Αντιγράφω 

χαιρετισμούς, παλάμη γροθιά, φιλί αγκαλιά. 

Στις 4 αρχίζει να σκοτεινιάζει, απ’ την άκρη της παραλίας ξεκινάει ο 

μονότονος βαρύς ήχος. Τα ηχεία είναι τεράστια, στη σκηνή ο dj. Ηλε-

κτρονική μουσική χωρίς λόγια, ρυθμικό κάλεσμα, οι παρέες μαζεύουν 

τα πράγματά τους, η μουσική τούς οδηγεί δίπλα στα ηχεία. Φοράω ένα 

μπλουζάκι, η θερμοκρασία εδώ όταν φεύγει ο ήλιος πέφτει απότομα, 

μπροστά στο ηχείο γροθιές στο διάφραγμα. Ξαπλωμένοι στην παρα-

λία κοιτάζουν τον ήλιο που δύει, τις πολυκατοικίες του Κοζουμέλ στη 

θάλασσα, πίνουν μια μπίρα σιωπηλοί, κάποια ζευγάρια όρθια αγκαλια-

σμένα φιλιούνται πολλή ώρα, τρία κορίτσια χορεύουν, ένα τσιγάρο 

αλλάζει χέρια, σκοτεινιάζει, σε μια παραλία του Γιουκατάν καπνίζω ένα 

τσιγάρο, νιώθω τη μουσική, δεν περιμένω τίποτα, μόνο τον ήλιο να χα-

θεί στη θάλασσα. Νύχτα, γυρνάω την παραλία προς την αντίθετη φο-

ρά, μουρμουρίζω ένα σκοπό, γεμάτος από εικόνες, ήσυχος, γιατί τώρα 

ξέρω τι είναι, από πού έρχεται αυτός ο ρυθμός κάθε βράδυ. Γιατί μου 

φαίνεται αυτό το ηλιοβασίλεμα τόσο ονειρικό, σχεδόν μυστικιστικό; Τι 

ήταν αυτό που μόλις είδα; Ξαφνικά καταλαβαίνω το λόγο. Δεν έμοιαζε 

με κανένα ρεπορτάζ νεανικού δελτίου ειδήσεων, ο φακός δεν ζούμαρε 

στην μπάρα, μικρόφωνα δεν ρώταγαν περνάτεεε καλαααά; Περνάμε 

τέεελεια, σφηνάκιααα, Μύκονοοος. Ήταν απλώς η πραγματικότητα. 

Αλήθεια είναι αυτό που θα δείξει η τηλεόραση. Ποια είναι η πραγμα-

τικότητα και ποια η ψευδαίσθηση; Η απάντηση εξαρτάται από το ποια 

εμπειρία είναι πιο ισχυρή και για όλο και περισσότερους ανθρώπους 

πιο ισχυρή είναι η προσομοίωση, βλέπουν μόνο τηλεόραση. 

Μακρινά sms. Είμαι απέναντί σου, στην Κούβα, venceremos. Στη Φρα-

γκφούρτη έχει -7°. Στο Καράκας μόλις σκοτεινιάζει βγαίνουν μαχαίρια, 

ηχοσυστήματα στα πορτμπαγκάζ αυτοκινήτων. Φιλιά από την ανοι-

ξιάτικη Αθήνα σου. Στη Μόσχα -26°. Οι δικοί μου έχουν δραπετεύσει, 

στέλνουν σήματα, όλα καλά amor; Ποτέ δεν νιώθεις στ’ αλήθεια ποιοι 

είναι αυτοί που σε νοιάζονται, ωσότου έχουν πια χαθεί. Haagen-Dazs, 

seven-11, Hooters, Starbucks. Η διεθνής των συμβόλων παντού. Ουρά 

για έναν καφέ. Φεύγει απ’ το ταμείο, φοράει πράσινη στολή αμερικά-

νικη αλλά έχει μάτια μαύρα μεξικάνικα. Με αιφνιδιάζει, πώς σε λένε; 

Γράφει το όνομα σ’ ένα ποτήρι, φεύγει να φτιάξει την παραγγελία. Στο 

ποτήρι γράφει Fotch, έτσι ακούγεται το όνομά μου σ’ αυτή την άκρη του 

κόσμου; Με βλέπει που διαβάζω, γελάει, δεν σ’ έγραψα σωστά; Λέγε με 

όπως σ’ αρέσει, γλυκιά μου, ψιθυρίζω ελληνικά και πίνω τον τελευταίο 

καπουτσίνο, γιατί μετά ανακαλύπτω το καφέ Routa με σήμα το σήμα 

του αυτοκινητόδρομου και τέλεια εσπρέσο κον πάνα. Παίρνεις τον 307, 

την παραλιακή μέχρι να βρεις τον αυτοκινητόδρομο Mexico 180. Βό-

ρεια φτάνεις στο Σιτζέν Ιτζά, στις αρχαίες πυραμίδες των Μάγιας. Άδειοι 

δρόμοι έρημοι, σαν κομμένοι με μαχαίρι στη ζούγκλα που πριν χίλια, χί-

λια πεντακόσια χρόνια σκέπασε κι εξαφάνισε αυτές τις αρχαίες πόλεις. 

Τώρα γύρω τους ένα τεράστιο παζάρι με είδη λαϊκής τέχνης σου κρύβει 

το μεγαλείο, δεν σ’ αφήνει να ταξιδέψεις πίσω στο χρόνο. Νότια, περνάς 

από το Τουλούμ, τους ναούς δίπλα στην αμμουδιά και συνεχίζεις όσο 

αντέχεις, νότια, συνεχώς νότια, στο Chetumal, την Μπελίζ, τη Νικαρά-

γουα, το μεγάλο δρόμο που οδηγεί στην κεντρική Αμερική, στις καυτές 

χώρες. Το κόκκινο Σεβρολέτ έχει κάνει 200 χιλιάδες χιλιόμετρα, τρέμει, 

τρίζει, αναπηδάει χωρίς αναρτήσεις στα σαμαράκια, topes λέγονται, 

το μαθαίνεις οδυνηρά μέχρι να καταλάβεις τι σημαίνουν όλες αυτές οι 

ταμπέλες παντού, όμως εγώ νιώθω χαρούμενος, δεν κουράζομαι, δεν 

έχω ξαναοδηγήσει ποτέ σ’ έναν αυτοκινητόδρομο του Μεξικού, νιώθω 

χαρούμενος γιατί υπάρχει ακόμα για μένα μια «πρώτη φορά». 

Ρύζι, φασόλια, γκουακαμόλε, σαλάτα κάκτου. Κάκτος, η σωτηρία της 

ερήμου, τρώγεται, γίνεται χαρτί, γίνεται ύφασμα, τεκίλα, μεσκάλ. Πα-

ραγγελίες ένα απ’ όλα στον κατάλογο, μέχρι να μάθεις τι είναι τι. Τίποτα 

δεν μοιάζει μ’ ό,τι ξέρεις. Ο Χοακίμ γελάει. Η αλήθεια είναι πως ό,τι ονομά-

ζετε εσείς μεξικάνικο φαγητό στην Ευρώπη, δεν το τρώμε στο Μεξικό. 

Στην τηλεόραση σκηνές από κηδείες, στους δρόμους παντού τζιπάκια, 

αστυνομία με πολυβόλα, έλεγχοι. Ο πόλεμος με τις συμμορίες ναρκωτι-

κών έχει στοιχίσει μέχρι τώρα 15.000 νεκρούς. Στο Mexico City τα σπίτια 

στις καλές γειτονιές μοιάζουν με ταινία, τεράστιοι φράκτες, φυλάκια, 

ιδιωτικοί στρατοί, αυτόματα. Συμβουλές, μην παίρνετε ταξί θα σας κλέ-

ψουν. Άμα σας κλέψουν μην πάτε στην αστυνομία, θα σας κλέψει. Πο-

λύς πλούτος, πολλή φτώχεια. Είναι επικίνδυνα, Χοακίμ; Αν δεν ψάχνεις 

τα λάθος πράγματα δεν είναι. Τι ψάχνετε εσείς; Άμα την απαντήσουμε 

αυτή την ερώτηση στον εαυτό μας, Χοακίμ, θα σου πούμε και σένα.

Στο Παλένκο είναι η καλή συνοικία, Γκούτσι, Σανέλ, ο δρόμος με τις 

μάρκες. Ένας δρόμος. Στην Κοντέσα η μποέμ γειτονιά με τα εστιατό-

ρια. Δυο-τρία τετράγωνα όλα-όλα. Η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου με 

μία από τις πλουσιότερες αστικές τάξεις του κόσμου. Αν συγκρίνεις το 

Mexico City με την Αθήνα δεν έχει καμία σχέση. Όμως αυτή η εκρηκτι-

κή, επικίνδυνη, τριτοκοσμική μεγαλούπολη είναι γεμάτη λεωφόρους, 

επιβλητικά δημόσια κτίρια, γεμάτη πάρκα, λίμνες, νερά, βάρκες, γε-

μάτη μουσεία μοντέρνα κατασκευασμένα από τους μεγαλύτερους 

αρχιτέκτονες, με παγκάκια - έργα τέχνης παντού. Στην τηλεόραση, 

στις ειδήσεις, ανάμεσα στις συμμορίες ναρκωτικών και το Αφγανι-

στάν, είδηση σε μεξικάνικο κανάλι η Ελλάδα. «Η Ελλάδα προσπαθεί να 

καθησυχάσει τις διεθνείς αγορές». Είναι φανερό. 

Η Παρθένος της Γουαδελούπης εμφανίστηκε στον Χουάν Ντιέγκο, 

ένα νεαρό ινδιάνο, 500 χρόνια πριν. Του είπε να μαζέψει λουλούδια κι 

όταν άφησε τους κρίνους, στο πόντσο του υπήρχε η στάμπα της. Έτσι 

ξεκίνησαν όλα. Τα θαύματα είναι πιο ισχυρά από τα ξίφη των Ισπανών 

του Κορτέζ. Η μεξικάνικη εκδοχή της Σινδόνης του Τορίνου είναι τώρα 

σε μια τεράστια μοντέρνα εκκλησία στρογγυλή, που δεν μοιάζει και 

πολύ με ναό. Κάτω από την Εικόνα της μαύρης Παναγίας, δύο κυλιό-

μενοι διάδρομοι περνάνε τους πιστούς κοντά, ανφάς και προφίλ, για 

να δουν το μαγικό πόντσο. Έξω ιερείς ραντίζουν με λουλούδια τους 

πιστούς για να τους εξαγνίσουν. Λίγο πιο κάτω κάποιοι άλλοι ιερείς, 

ντυμένοι Αζτέκοι, ραντίζουν με ένα άλλο θυμιατό τους πιστούς για 

να φύγουν τα κακά πνεύματα. Λίγο πιο κάτω, σ’ ένα παζάρι, όλα αυτά 

έχουν γίνει λαϊκή τέχνη, το απίθανο, το διάσημο μεξικάνικο ποπ κιτς. 

Πώς κατάφεραν και ανακύκλωσαν όλες τους τις ταυτότητες, όλες τις 

ιστορίες, σ’ αυτή τη χρηστική λαϊκή τέχνη είναι θαύμα. Πυραμίδες, θεοί 

των Μάγιας, Παναγίτσες καθολικές σκουρόχρωμες, η Φρίντα Κάλο και 

ο Ριβέρα, οι Λουτσαδόρες οι παλαιστές του μεξικάνικου κατς, οι σκε-

λετοί της Ημέρας των νεκρών, οι μάσκες, ο Ζαπάτα κι ο Πάντσο Βίλα, 

γίνονται κεραμεικά, καθρέφτες, πιατέλες με εκτυφλωτικά χρώματα. 

Έλα, φίλε, amigo, σενιόρ, καμπαλέρο, για τη γυναίκα σου, τη δεύτερη 

γυναίκα σου, τη γραμματέα σου σενιόρ, γελάω, σιγά-σιγά κάπου θα με 

βρεις του λέω, παραδίδομαι, αγοράζω σομπρέρο-τασάκια και αητούς-

αναπτήρες, βράδυ στην Αβενίδα Κιντά, Πλάγια ντελ Κάρμεν, Νότιο 

Μεξικό, μπερδεύοντας δολάρια και πέσος. Τρώω στη “Fat Tuesday”, 

φαγητό Νέας Ορλεάνης στο Cozumel κοιτάζοντας στη γωνία μήπως εμ-

φανιστεί ο Κάπτεν Μόργκαν, ο Ζαν Λαφίτ, έστω ο Τζόνι Ντεπ. Μαριάτσι 

παίζουν πάνω απ’ τα τραπέζια, Λα Κουκαράτσα, τουρίστριες τραβάνε τη 

σκηνή με κάμερες για να ξαναζήσουν τη βραδιά στην τηλεόραση, στο 

Ντιτρόιτ. Μια Αμερικάνα μοιράζει εικοσάρικα πέσος στο προσωπικό, και 

του χρόνου, έχει αρχίζει να κάνει ψύχρα. Στο ράστα μπαρ με τις μαργα-

ρίτες δεν έχει σήμερα live, στη ντόπια καντίνα δεν έχει μαργαρίτες, μό-

νο σερβέζας, σενιόρ. Δεν πήγα στην Isla Mujeres, το νησί των γυναικών 

που λάτρευαν τη Σελήνη, κάποτε όμως θα πάω, ξέρω πως θα μ’  αρέσει. 

Στο αεροδρόμιο 5 η ώρα τη νύχτα τα πουλιά χιλιάδες, μαύρα, πετάνε 

με έναν απειλητικό θόρυβο, υγρασία, ξαφνικά χαράζει, σιωπούν αμέ-

σως, σιγή. Fasten seat belts. A

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης: Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Σιντσιρμάς

Αρχισυντάκτες Γιάννης Νένες, 
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνοι  Ύλης Ελένη Μπακοπούλου, Τάκης Σκριβάνος

Συντακτική ομάδα: Ν. Αργυροπούλου, K.Ρήγος, Δ. Φύσ-
σας, Σ. Στασινός, Λ. Λαζόπουλος, Π. Δούκας, Γ. Κυρίτσης, 
Ά. Τσέκερης,M. Mηλάτος, Π. Μένεγος, Δ. Αναγνώστου, Α. 
Μποζώνη, Γ. Τζιρτζιλάκης, Σ. Tσιτσόπουλος, Γ. Πανόπου-
λος, M. Kοντοβά, N. Γεωργελέ, Γ. Βαλλιανάτος, Σ. Tρια-
νταφύλλου, Δ. Τριανταφύλλου, Λ. Καλοβυρνάς, Γ. Kων-
σταντινίδης, N. Γεωργιάδης, Γ. Δημητρακόπουλος, Ευτ. 
Παλλήκαρης, B. Γρυπάρης, Μ. Τσιντσίνης, Μ. Ζουμπου-
λάκη, Γ. Ιωάννου, Γ. Κρασσακόπουλος, Ζ. Σφυρή, Σ. Κρα-
ουνάκης, M. Λεάνης, N. Zαχαριάδης, Π. Μανδραβέλης, 
Σ. Ο. Κυπριωτάκη, Μ. Πιτένης, Γ. Παυριανός, Θ. Μήνας, 
Κ. Παναγοπούλου, Λ. Χουρμούζη, Στ. Χαραμή, Τζ. Διαμα-
ντοπούλου, A. Αλ Σάλεχ, Ι. Μπλάτσου, Κ. Γιαννακίδης

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: Αχιλλέας Πεκλάρης
Μυρσίνη Λιοναράκη

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

Ρουμπίνη Καλλίτση-Pavarotti
Yπεύθυνες Διαφήμισης: Bερονίκη Xαριτάτου-

Γκονζάλες, Μαρία Βενιού

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: Μαρία Αυγερινού
Υποδοχή Direct Market: Νίκη Παπαδοπούλου

ads@athensvoice.gr

Project Manager: Mάρω Ζήνα

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

Έλενα Βενεκά
Διαχωρισμοί - Eκτύπωση: «H Kαθημερινή AE» 

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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Ποιο είναι τελικά 
το μικρό Παρίσι;
Αγαπητοί αθενσβοϊσιανοί, νομίζω πως 
ήρθε η ώρα να αποφασίσετε: το Κουκάκι 
(τεύχος 285 14/1/10) ή τα Άνω Πετράλωνα 
(11/12/08) είναι τελικά το «Μικρό Παρίσι»;
Φιλικά        -ΜιΑ Μικρή πΑριζιΑνΑ 

Κοπεγχάγη, περιβάλλον 
και Μαντόνα
Ω, ναι! Ήμουν κι εγώ στην Κοπεγχάγη. 
«Πήγες με κάποια οργάνωση;», με ρω-
τάνε. Όχι, μισώ τις οργανώσεις. Πήγα ως 
πολίτης του κόσμου που έχει δικαίωμα να 
διαδηλώνει για ένα κοινό αγαθό. Σε με-
ρικούς φάνηκε αδιανόητο: «Ρε φίλε, δεν 
θα το έκανα ποτέ. Τι λες τώρα». Πάντως 
εκεί γνώρισα αρκετούς τύπους που έκα-
ναν το ίδιο μ’ εμένα. Ήμουν ενήμερος προ 
πολλών μηνών, έκλεισα οικονομικό ει-
σιτήριο και διαμονή, και ιδού: με βρίσκω 
να παρακολουθώ το Klima Forum (www.
klimaforum09.org) και να συμμετέχω στη 
μεγάλη διαδήλωση της 12ης Δεκεμβρίου. 
Ο διεθνής τύπος έκανε λόγο για «ιστορι-
κή στιγμή για το μέλλον του πλανήτη». 
Σε πολλά σημεία στην πόλη υπήρχαν καλ-
λιτεχνικές εγκαταστάσεις, όπως μια πο-
λική αρκούδα από πάγο που έλιωνε, και 
φωτογραφίες από μέρη όλου του πλανήτη 
που καταστρέφονται λόγω της ανθρώπι-
νης παρέμβασης και της κλιματικής αλ-
λαγής. Ναι, το ξέραμε ότι ο πλανήτης εί-
ναι σκατά και τον καταστρέφουμε. Αλλά, 
ουφ, δεν ξέρω, με όλα αυτά τα δεδομένα 
συγκεντρωμένα μαζί με τα επιστημονικά 
δεδομένα και τις συζητήσεις στο Forum, 
ε, μια μίνι κατάθλιψη την πάθαινες κι ένα 
δάκρυ κορόμηλο το έριχνες. Για 100.000 
διαδηλωτές τη 12η Δεκεμβρίου έκανε λό-
γο ένας τυπάς της Greenpeace. Ήμασταν 
πολλοί. Πάρα πάρα πολλοί: συγκέντρωση 
από το πρωί στην πλατεία Christiansborg, 
μουσικές να παίζουν, ομιλίες το μεσημέ-
ρι και μετά πορεία δυόμισι ώρες μέχρι να 
φτάσουμε έξω από το Bella Center, όπου οι 
«μεγάλοι» του κόσμου αποφάσιζαν για το 
μέλλον του κόσμου.  Το πλακάτ που πήρα 
στον ώμο βαρύ, το περπάτημα πολύ, είχε 
κρύο, οι εγχειρισμένες μου αμυγδαλές έ-
φτυναν αίμα στο τέλος από τα συνθήματα 
που φωνάζαμε. Άρχισα να ανα-
ρωτιέμαι γιατί βρισκόμαστε 
εκεί. Πιστεύαμε ότι θα σώ-
σουμε τον κόσμο; Δεν ξέρω 
αλλά είναι καλύτερο από το 
να μην κάνεις τίποτα, αν και 
ψυχοφθόρο, πονάει η σκέψη 
ότι δεν θα καταφέρουμε τίπο-
τα λόγω του παγκόσμιου πο-
λιτεύματος που κυριαρχεί και 
λέγεται ηλιθιοκρατία. Ίσως ζηλεύω 
αυτούς που απλώς περνούν ξένοιαστα τη 
ζωούλα τους, διασκεδάζοντας, καταναλώ-
νοντας, δίχως να προβληματίζονται για τί-
ποτα πέρα από το λάιφστάιλ, από το «τι να 
φορέσω» ή «η πιστωτική μου κάρτα έχει 
φτάσει στο όριό της». Θέλουμε να ζούμε σε 

ωραία διαμερίσματα, αλλά δεν αντιλαμ-
βανόμαστε πως το πραγματικό μας σπίτι 
είναι ο κόσμος και έχει περισσότερη ση-
μασία το να ζούμε σ’ έναν όμορφο κόσμο 
από το να ζούμε σ’ ένα γαμάτο διαμέρισμα. 
Οι ανάγκες μας είναι ψεύτικες και τεχνη-
τές. Πέρα από το να διαδηλώνουμε και να 
απαιτούμε αλλαγή πολιτικής και ευαισθη-

σία στο περιβάλλον, οφείλουμε και 
ατομικά να επαναπροσδιορίσου-

με πάρα πάρα πολλά πράγματα. 
Από την άλλη, αυτοί είμαστε. 
Σκέφτομαι τις γιορτινές μέρες, 
έχουμε ανάγκη να νιώσουμε 
καλά. Στολίζουμε δέντρα, α-
νάβουμε λαμπάκια, κάνουμε 

ψώνια, καταναλώνουμε πολλή 
πολλή ενέργεια. Αυτό είναι κακό 

για το περιβάλλον, κάνει καλό όμως 
στους ανθρώπους. Τι είναι αυτό που με-
τρά περισσότερο; Να αισθάνονται ωραία οι 
άνθρωποι ή να μην καταστρέφουν τον κό-
σμο; Ένας φίλος μου κατέληξε: καλά κάνει 
η Μαντόνα και δεν παίρνει δώρα στα παι-
διά της τα Χριστούγεννα.              -κιΜων Θ.

Το Εξώφυλλο Μας 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο Αλέξης 

Βερούκας. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. 

Το 1985 παρακολούθησε το εργαστήριο 

γραφικών τεχνών Ceruleum στη Λωζάν-

νη. Από το 1986 έως το 1988 σπούδασε 

Ιστορία της Τέχνης στο “Institut d’Art et 

Archéologie” (Σορβόννη, Paris IV) και από 

το 1988 έως το 1993 σπούδασε ζωγραφι-

κή (εργαστήριο Leonardo Cremonini) και 

λιθογραφία (εργαστήριο Abraham Hadad) 

σ την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 

(ENSBA) του Παρισιού. Ατομικές εκθέσεις 

του έχουν φιλοξενηθεί στη Galerie Flak 

(Παρίσι), στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, 

στην Γκαλερί Βουρκαριανή (Κέα), στην Γκα-

λερί Έψιλον (Θεσσαλονίκη), ενώ το 2004 

στην Exposition PIAC κέρδισε το Βραβείο 

του Εθνικού Συμβουλίου του Μονακό.

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

Γράμματα

100 λέξεις

Στείλε το γράμμα σου ταχυ-

δρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.

gr για τη στήλη «Γράμματα». 

Μόνο 100 λέξεις. Αλλιώς θα 

μπαίνουν συντομευμένα. 

Γράμματα χωρίς ονομα-

τεπώνυμο, διεύθυνση, 

τηλέφωνο δεν θα δη-

μοσιεύονται.

100 λέξεις

Στείλε το γράμμα σου ταχυ-

δρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη «Γράμματα». 

Μόνο 100 λέξεις. Αλλιώς θα 

μπαίνουν συντομευμένα. 

Γράμματα χωρίς ονομα-

τεπώνυμο, διεύθυνση, 

τηλέφωνο δεν θα δημο-

σιεύονται.
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Ζωντανόςστηνπόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

Το αμερίκανίκο ρηΤο λεεί “everything old is new again” καί ΤελευΤαία παίΖεί  
πολύ σε εξώφύλλα (αμερικανικών) περιοδικών. ολα επιστρεφούν, απο τισ βατεσ με-
χρι τισ ροκιεσ. κι αμα τα εχεισ ξετιναξει μια-δύο φορεσ ήδή, παλιατσαριεσ τα λεσ…

Όλα τα παλιά καινούργια

Η 
κοπελίτσα που τραγουδάει με 
το ροκ σχολικό συγκρότημα 
είναι 16 χρονών και τα λέει ό-
πως η Joan Jett – ροκίστικα, 
άγρια και λίγο «θα σας σπάσω 

τα σβαρόφσκι». Η Joan Jett ξαναγίνεται σταρ ό-
που να ’ναι γιατί γυρίζεται ταινία για τη ζωή της 
με πρωταγωνίστρια την Κρίστεν Στιούαρτ, την 
πιτσιρίκα που παίζει στα “Twilight” και “New 
Moon” μαζί με τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Ας ξε-
περάσουμε το γεγονός ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον 
έχει «βγει» και σε δονητή (ως  Έντουαρτ Κάλεν 
για τα αρρωστάκια). Ας γυρίσουμε στο αρχικό 
θέμα, στη μανία που έχουν οι μόδες να επιστρέ-
φουν: οι βάτες, το lurex, το pvc, το Flashdance, 
τα κολάν και οι κάλτσες-σκουλήκι-του-Αρκά 
δεν είχαν κανένα απολύτως λόγο να βγούνε από 
τα βάθη της Ιστορίας. Δηλαδή και η ίδια η Ιστο-
ρία αναρωτιέται τι χρωστάει να ξαναβλέπει διά-
φορες μπούρδες φτου κι απ’ την αρχή. 
Στη μουσική πάλι, παλαιολιθικά πράγματα προ-
σγειώνονται στην κεφάλα μας με διαφορετικό 
τρόπο: στα 15-20 σου οφείλεις να χτυπηθείς με 
ροκ και punk κάτω από πολύ δυνατά ηχεία (παρα-
μόρφωση επιπέδου Κουασιμόδου). Ή οφείλεις την 
πρώτη φορά να χτυπηθείς και να τα τραγουδήσεις 

όλ’ αυτά τα ατίθασα αδιαφορώντας για τα ηχεία: 
τη δεύτερη φορά, όταν δηλαδή δεν θα είσαι 15-20 
χρονών, τότε και μόνο τότε θ’ αρχίσεις να προσέ-
χεις τα ηχεία. Και με τη μουσική… υπάρχει δεύ-
τερη, και τρίτη, ίσως και τέταρτη φορά… Και είναι 
πάρα πολύ spooky να ακούς σημερινά συγκροτή-
ματα που παίζουν σχεδόν χθεσινή μουσική. 
Καλά, όχι ακριβώς χθεσινή: η ροκ εννοείται εί-
ναι διαχρονική κ.λπ., κ.λπ. (ώωωχου), απλώς 
είναι περίεργο το να ακούς ένα τραγούδι που 
γράφτηκε πέρσι, π.χ., και το ρεφρέν, το κουπλέ, 
τα φωνητικά, η κιθάρα, το μπάσο, το οτιδήποτε… 
να σε πηγαίνει τριάντα χρόνια πίσω. Θυμάσαι 
τις βάτες και λες «ήμαρτον». Δηλαδή ακούς το 
φρέσκο κομμάτι, λες κοτσάνες του τύπου «η ροκ 
είναι διαχρονική», πολύ απρόθυμα θυμάσαι τον 
εαυτό σου πριν Χ χρόνια να χτυπιέται με παρό-
μοια κομμάτια ΚΑΙ με βάτες Μπεν Χουρ, και θέ-
τεις τα όριά σου. Ωραία, καλά κάνετε, παλικάρια 
μου, και τα ακούτε, μπράβο σας που τα φοράτε. 
Χαίρομαι που όλα τα παλιά είναι καινούργια. Ή 
δεν χαίρομαι. Θέλω καλύτερα ηχεία και να τα 
μελετάω όλα απ’ το σπίτι μου ΧΩΡΙΣ να φοράω 
βάτες. Όπου, ακόμα κι αν τα ακούω φορώντας 
έναν τενεκέ στο κεφάλι, δεν έχει σημασία.
Τίποτα δεν έχει σημασία βέβαια κι άμα θες την 

τσιμπάς τη μόδα ή αδιαφορείς γι’ αυτήν, κα-
νένας δεν σε πιάνει απ’ το λαιμό. Απλώς είναι, 
ξαναλέω, περίεργο που δεν ξεμπερδεύεις ποτέ 
με τίποτα. Θέλεις να βγάλεις απ’ το μυαλό σου 
την Joan Jett, τους Clash, τους Ramones, τους 
Sex Pistols ή ακόμα και τους Animals, τους Bee 
Gees, τους Eagles ή έστω τους καψερούς Simon 
& Garfunkel; Δεν γίνεται, ξέχασέ το, θα τους 
ακούς ξανά και ξανά σε ατέλειωτες παραλλαγές 
μέχρι τα βαθιά σου γεράματα, γι’ αυτό καλύτερα 
να συμβιβαστείς με την ιδέα και να αρχίσεις να 
τους βλέπεις με τρυφερότητα. Πάμε όλοι μαζί: 
when you goooo/to Saaaaan Francisco…  

Τ ο ότι βρέθηκα σ’ ένα εστιατόριο που λέ-
γεται «Το λίκνο της γεύσης» και άκουσα 
τη Λίνα Παπαϊωάννου να τραγουδάει 

υπέροχα ελληνικά τραγούδια, όχι απλώς δεν έ-
χει καμία σχέση με τα προηγούμενα, νομίζω ότι 
δεν έχει καμία σχέση με τίποτα απολύτως. Αλλά 
συμβαίνουν αυτά στη ζωή (σώπα!). Το «Λίκνο» 
έχει πολύ νόστιμο φαγητό με τοπ το ριζότο με 
σύγκλινο και την τέλεια χορτόπιτα. Το μενού ε-
πιμελείται ο Μπαξεβάνης και είναι από τα πολύ 
πετυχημένα του. Είναι μεγάλο, ψηλοτάβανο και 
αεράτο μαγαζί. Το μπουγιουρντί βγαίνει γύρω 
στα € 35-45. Η Λίνα Παπαϊωάννου, τώρα, είναι 
γυναίκα του ποδοσφαιριστή του Ηρακλή Λάκη 
Παπαϊωάννου κι έχει καταπληκτική φωνή, 
κάτι ανάμεσα σε Ελένη Ροδά και Βίκυ Μοσχο-
λιού με Λίνα στο καπάκι. Όλοι μιλούσανε για 
ποδόσφαιρο, εκτός από τη συνάδελφο Κρυ-
σταλλία Πατούλη κι εμένα που μιλούσαμε για 
τραγούδι. Για τον Παπάζογλου και τον Ρασούλη, 
μεταξύ άλλων, ή άλλα αντ’ άλλων. Εννοείται ότι 
το ρεπερτόριο της Λίνας έπιανε από παλιά ως 
καινούργια τραγούδια και όλα έμοιαζαν σημε-
ρινά, μια και το «παλιό» στη μουσική πια έχει 
καταργηθεί. Δεν υπάρχει, δηλαδή: άπαξ και το 
ακούμε σήμερα είναι καινούργιο. Μια φωνούλα 
μέσα μας επιμένει «μα τα ’χω ξανακούσει αυτά, και 
τ’ άλλα, και τα παράλλα» κι έχει δίκιο, αλλά δεν 
βγάζεις άκρη, δεν υπάρχει καν επιχείρημα. Ό,τι 
μας αρέσει είναι οκέι, παλιό ή καινούργιο, και 
όξω απ’ την πόρτα… 
Το ροκ σχολικό συγκρότημα; Ήταν καταπλη-
κτικό όπως όλα τα ροκ σχολικά συγκροτήματα. 
Οι ντράμερ, κιθαρίστες, μπασίστες, τραγουδι-
στές, τραγουδίστριες και κιμπορντίστες, όλοι 
υπέροχοι. Τόσο την έχουνε τη ροκ στο αίμα τους 
που ξεχνάς ότι είναι 16-17 χρονών – παρόλο 
που αυτή είναι η σωστή ηλικία τελικά για να σε 
χτυπήσει η ροκ στο δοξαπατρί… A     

«Το λίκνο της γεύσης», Επταλόφου 88 & Βοσπόρου 75, 
Βύρωνας, 210 7669.230    

➜ manina@otenet.gr      
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Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ y.nenes@yahoo.com

Αthens 
Voices
Λόγια που ακούστηκαν στους 
δρόμους της Αθήνας την περα-
σμένη εβδομάδα...

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
Το νέο έτος που παραγγείλατε σας περιμένει 
στη γωνία.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
Δίνει ρέστα στο ρόλο της Μαρίνας στον «Θείο 
Βάνια». Αξίζει να δείτε την παράσταση μόνο και 
μόνο γι’ αυτόν τον υπέροχο παππούλη.
(Στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού)

ΜΕΡΙΛ ΣΤΡΙΠ
Και τη λίστα του μπακάλη να βγει να διαβάσει 
στην οθόνη, οι Αμερικάνοι θα της δώσουν Ό-
σκαρ, Σφαίρες, Έμμυ, Τόνι, ό,τι τους βρίσκεται. 
Εμείς, που την αγαπάμε περισσότερο, θα της 
δίναμε και το Champions League.

Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
«Στα 60s ταξιδεύαμε για να ανακαλύψουμε τους 
εαυτούς μας. Τώρα ταξιδεύουμε για να καταλά-
βουμε καλύτερα ο ένας τον άλλο».
(Σωστή ατάκα, δεν θυμάμαι πού τη διάβασα)

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
«Μπαμπάαα, καίει το ποδόσφαιρο!»
(4χρονο, παρακολουθώντας τα επεισόδια 
με τους χούλιγκανς στην Καβάλα)

ΚΥΠΡΟΣ ΝΤΟΥΖ ΠΟΥΑΝ
Τις μεταφυσικές ικανότητες του γνωστού 
μένταλιστ Γιούρι Γκέλερ επιστράτευσε, λέει, 
η οικογένεια του Τάσου Παπαδόπουλου 
προκειμένου να εξιχνιάσει την υπόθεση της 
κλοπής της σορού του τέως προέδρου.

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
Στις 11.30 το βράδυ έδειχναν σε επανάληψη το 
δελτίο ειδήσεων των πεντέμισι το απόγευμα.
(Πάλι καλά που ήταν της ίδιας μέρας)

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Αβούλωτο στόμα.

AΠΟΡΙΑ
Γιατί δυσανασχετείτε για την ουρά στα ταμεία 
του Μουσείου της Ακρόπολης;
Δεν σας ευχαριστεί μια τέτοια είδηση;

ΑΠΟΡΙΑ 2
Θα βρεθεί ένας χριστιανός να πάρει την πρω-
τοβουλία να ξανατυπώσει τα επίσημα εισιτήρια 
του Μουσείου της Ακρόπολης που αναγράφουν 
ΑΚΟΜΑ εκείνο το Διονυσίου ΑΕΡΟπαγίτου; Ή 
θα συνεχίσουμε το ρεζιλίκι μέχρι εξαντλήσεως 
του στοκ; •

Greatest Hits
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΠΑΥΡΙΑΝΟΣ

γράφει για την Α.V. ένα τραγούδι

Έρωτας στις εκπτώσεις

Τη γνώρισα πρώτη φορά
στις προσφορές του Zara
και πήγαμε στο Sephora
να πάρει μια τσατσάρα

Ήθελα σχέση ερωτική
αυτή ήθελε παρέα

κι από την Ηλεκτρονική
μ’ έσουρνε στο ΙΚΕΑ

Παντού με πήγε η τρελή
στο Attica, στο Hondo
εγώ της ζήταγα φιλί

κι αυτή ζητούσε σκόντο

Δεν πηδηχτήκαμε ποτέ
γιατί πάνω στη φάση
μια ευκαιρία Cosmote
έτρεχε να προφτάσει

Και όταν ένα πρωινό
οι εκπτώσεις σταματήσαν

εκεί, μπροστά στον Γερμανό
oι δρόμοι μας χωρίσαν

Κύριος: Τι 
κάνετε εσείς;

Κοπελίτσα: Ποδηλατο-
πορεία.

Κύριος: Ελπίζω να μην εί-
σαστε από αυτούς που τα 

σπάνε και τα καίνε.
(Αμέσως μετά την ποδηλατο-

δρομία της Κυριακής)

Δ. Αρεοπαγίτου. 
Κυρία μπαίνει παράνομα με το 

αυτοκίνητό της στον πεζόδρομο.

Αστυνομικός: 
Κυρία μου, πού πάτε;
Κυρία (κάνοντας νόημα): 

Ακολουθώ αυτόν 
(τον μπροστινό της).

Και φεύγει.

«Καλά, γυ-
μνούς τους συλ-

λάβανε;» 
(Ηλικιωμένη κυρία στη φίλη 
της, βλέποντας τον πίνακα του 
Τσαρούχη «Η σύλληψη τριών 

κομμουνιστών» στο Μου-
σείο Μπενάκη)

«Μην 
τα φοράτε 
στον ήλιο»

(Γραμμένο επάνω στα γυαλιά 3D 
που μοιράζονται στο Αθήναι-

ον για την προβολή του 
Avatar)

«Όταν με-
γαλώσω θα γίνω 

ή γιατρός ή δασκά-
λα. Θα δούμε τι θα 

φοράω».
(Μικρή, ετών 4, στη μαμά της, 

περπατώντας στο δρόμο)

«Άγαλμα ση-
μαίνει αυτό που δί-

νει αγαλλίαση»
(Φράση από κείμενο του Γιάννη 

Τσαρούχη, αναρτημένο στην ανα-
δρομική έκθεση του Μουσείου 

Μπενάκη)

Το ράψιμο σκοτώνει τη 
μόδα…

…και έχει πλάκα!

Το συλλογικό φαγητό 
σκοτώνει τις αλυσίδες 

fast foods…
…και είναι νόστιμο!

Sharing is caring.

3 STICKERS 
ΠΟΥ ΒΡΗΚΑ ΣΤΟΥ ΨΥΡΡΗ

Στο άρθρο που δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο 
τεύχος σχετικά με τη θεατρική παράσταση «Βάκχες» 
που ανέβηκε στο μακρινό Ρίο ντε Τζανέιρο, από παρά-
βλεψη αναφέρθηκε λάθος το όνομα του Έλληνα σκηνο-
θέτη που είχε την ιδέα γι’ αυτή την παράσταση. Φυσικά 
μιλάμε για τον Σωτήρη Καραμεσίνη (και όχι Βασίλη, 
όπως γράφτηκε). Ο Σωτήρης εργάζεται στο θέατρο από 
το 1992. Σπούδασε θεολογία, σκηνοθεσία κινηματογρά-
φου, σαξόφωνο, θεωρία της μουσικής και αφρολάτιν 
κρουστά. Παράλληλα με τη σκηνοθεσία, ασχολείται 
με τη σκηνογραφία, τη μουσική, τη διδασκαλία, και την 
έρευνα στις μεθόδους των παραστατικών τεχνών, για 
ένα «ολιστικό θέατρο». Έχει οργανώσει και επιμελη-
θεί εκατοντάδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ, 
συναυλίες. Να θυμηθούμε την ωραία σκηνοθετική του 
περιπέτεια. Τον Μάρτιο του 2008 και αφού είχε ολο-
κληρώσει μια δουλειά με την Καραμπέτη («Το τελευταίο 
όνειρο της Έμιλι Ντίκενσον» του Σταμάτη Πολενάκη) α-
ποφάσισε να πουλήσει το σπίτι του και να μετακομίσει 
στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Από τον Απρίλη του 2008 ως τον 
Οκτώβρη του 2009 έζησε στη φαβέλα Vidigal σκη-

νοθετώντας τις «Βάκχες» με την πολυβραβευμένη 
θεατρική ομάδα “Nos do Μorro” («Εμείς του λόφου» 
σημαίνει) και είναι η ομάδα ηθοποιών που έβγαλε το 
βραζιλιάνικο σινεμά από την αφάνεια με τις ταινίες «Πό-
λη του Θεού» και «Πόλη των ανθρώπων». 
Εξηγεί ο σκηνοθέτης: «Το ότι επέλεξα αυτό το θίασο του 
λόφου και όχι κάποια γνωστή κομπανία “της ασφάλ-
του”, όπως λέγεται, ήταν τεράστια έκπληξη και για τους 
δύο. Οι από πάνω και οι από κάτω – έτσι παίζει το θέμα 
εκεί και ο διαχωρισμός αυτός είναι σχεδόν ολοκληρω-
τικός. Όταν άνοιξα τις πρόβες ανέβαιναν άνθρωποι του 
χώρου να δουν ποιος είμαι και πώς δουλεύω. Τελικά, 
γρήγορα, μου άνοιξαν τις πόρτες τους για συνεργασίες 
και οι της ασφάλτου. Εκεί πια δεν μετρούσε αν είσαι 
ξένος ή όχι, αυτό που μετρούσε ήταν καθαρά η δουλειά 
σου. Αυτό ήταν πολύ απελευθερωτικό για μένα, αφού 
μου έλειπε στην Ελλάδα». Οι πρόβες κράτησαν συνολι-
κά 9 μήνες, πριν παιχτεί η παράσταση.  
Ο Σωτήρης Καραμεσίνης κάνει αυτή τη στιγμή ένα διά-
λειμμα και επιστρέφει στην Αθήνα, που του έλειψε, 
αλλά το πλάνο του είναι να ξαναγυρίσει σύντομα εκεί 
για να περιοδεύσει τις «Bάκχες» του με τους ηθοποιούς 
του θιάσου σε διάφορα διεθνή φεστιβάλ. Ποιο είναι το 
όνειρο ολόκληρης της ομάδας; «Φυσικά να παίξουμε 
το έργο και εδώ. Να είναι η ομάδα του λόφου ο πρώτος 
βραζιλιάνικος θίασος που θα παίξει “Βάκχες” στην Ελλά-
δα». Ακούει κανείς;

Ο Σωτήρης Καραμεσίνης 
σκηνοθετεί «Βάκχες» 
στις βραζιλιάνικες φαβέλες

ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

Από το 

προηγούμενο 

τεύχος

Γραμμή ζωής

Τ ο ότι η πόλη μας δεν εί-
ναι καθόλου φιλική προς 
τα άτομα με αναπηρίες 

είναι πλέον γνωστό. Υπάρχουν 
όμως κάποιοι άνθρωποι και πρωτο-
βουλίες που προσπαθούν να βελτι-
ώσουν την κατάσταση. Εντοπίσαμε 
τη Σόνια Περλέγκα, που εδώ και 4 
χρόνια «εκπέμπει» από το δημοτικό 
ραδιοφωνικό σταθμό Ηρακλείου 
Αττικής «Επικοινωνία 94FM». 
Κάθε Τρίτη και Τέταρτη, στις 14.30 
το μεσημέρι, η εκπομπή «Γραμμή 
ζωής» ενημερώνει τους πολίτες με 
αναπηρία περί… των πάντων. Από 
θέματα υγείας και πρόνοιας μέχρι 
ψυχαγωγία, πολιτισμό, καθημε-
ρινή ζωή στην πόλη. Επιδόματα, 
παροχές, επιδοτούμενες διακοπές, 
εκπτώσεις, εργασιακά θέματα, 
φοροαπαλλαγές κι ένα σωρό άλλα. 
Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό 
από το να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος 
και ότι ίσως υπάρχει κάποιος που 
μπορεί να σε βοηθήσει να ξεφύγεις 
από το χάος-ζούγκλα αυτής της 
χώρας. 
Δευτ.-Παρ. 9.30-20.00, 210 2759.200, 
210 2759.300,  zoi@94fm.gr. Αφήνε-
τε όνομα, τηλέφωνο και πρόβλημα 
και επικοινωνούν μαζί σας. 
   ΣΑΝΤΡΑ - ΟΝΤΕΤ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ

Διάδωσέ το
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ForrestGump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

Οι απαντήσεις του

(Μέλος του συλλόγου για την αντικατάσταση των τεσσάρων άσκοπων 
λεπτών φύλλων στα χαρτομάντιλα με ένα αλλά ανθεκτικότερο) 

1.
Όταν σε λίγα χρόνια εξαντληθούν 

τα παγκόσμια αποθέματα προπο-

νητών, τι θα κάνει ο Ολυμπιακός; 

Πού θα τους βρίσκει για να τους απολύει;

Πρόκειται για ένα πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζουν όλες οι ομάδες παλιάς τεχνο-
λογίας που «καίνε» πολλούς προπονητές 
ανά σεζόν. Γι’ αυτό όλο και περισσότεροι 
ζητάνε τη στροφή της ομάδας σε ήπιες 
μορφές «προπονητοκατανάλωσης». Ό-
πως, για παράδειγμα, η «Αλεφαντιανή», 
που είναι ανακυκλώσιμη. Και επιπλέον 
συμβαδίζει με τη συνθήκη του Κιότο, που 
προβλέπει τη μείωση των εκπομπών ρύ-
πων από απολυμένους προπονητές, που 
επιβαρύνουν το περιβάλλον.

2.
Για ποιο λόγο, στις τηλεοπτικές συ-

ζητήσεις για το μεταναστευτικό, 

οι μαύροι που απαραιτήτως βγαί-

νουν σε link για να ντοπάρουν τους εκπρό-

σωπους του ΛΑΟΣ είναι πάντα όρθιοι; 

Καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους. 
Θέλουν να δείξουν την ταλαιπωρία του 
μετανάστη που δεν απολαμβάνει τα ίδια 
δικαιώματα στις καρέκλες, όπως οι Ελ-
ληνες πανελίστες.

3.
Προς τι αυτή η διαρκής μουρμού-

ρα των «Βρυξελλιανών» για την 

οικονομία; Εντάξει, το καταλάβα-

με! Τώρα τι θέλουν και συνεχίζουν τα ίδια 

και τα ίδια;

Ό,τι ακριβώς και οι γκόμενες, όταν ανα-
καλύπτουν ότι δεν ήσουν πιστός και ότι 
η σχέση σας, αντί να βασίζεται στην ειλι-
κρίνεια, ήταν στην πραγματικότητα ένα 
ψέμα. Και ότι τα όνειρά τους να γεράσετε 
μαζί σκόρπισαν στον άνεμο, γιατί εσύ δεν 
πήρες ποτέ την αγάπη τους στα σοβαρά. 
Και ότι έχασαν τα καλύτερα χρόνια της ζω-
ής τους μαζί σου. Οπότε, το μόνο που τους 
μένει είναι να σε εκδικηθούν με τη μόνη 
αλάνθαστη μέθοδο: την αδιάκοπη, μονό-
τονη και επαναλαμβανόμενη γκρίνια.

4.
Αφού στην Εθνική δεν έχει πεζο-

δρόμια, τι την κόφτει την «Ένωση 

Πεζών» που ο Γιούρκας Σεϊταρίδης 

δήλωσε ότι έπιασε τα 358 χλμ./ώρα στη δια-

δρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη και του έκανε 

μήνυση;

Μα σκοπός τους δεν ήταν να τιμωρηθεί ο 
Σεϊταρίδης, αλλά να υποφέρουν οι άλλοι 
κάγκουρες. Αν δηλαδή δεν έκαναν μήνυ-
ση, η δήλωση αυτή θα περνούσε στα ψιλά 
και κάποιοι μπορεί να μην τη μάθαιναν 
ποτέ. Ενώ τώρα που σίγουρα τη γνωρίζουν 
όλοι, είναι αναγκασμένοι να υπερασπι-
στούν λόγω καγκουρικής αλληλεγγύης 
κάποιον που παπαρολόγησε πιο πολύ από 
αυτούς. Και αυτό για έναν κάγκουρα που 

έχει έμφυτο μέσα του το αίσθημα «έλα να 
τις μετρήσουμε», είναι σα να παραδέχεται 
ότι μια φλώρικη Lamborghini τρέχει πιο 
γρήγορα από το VTS του. Με άλλα λόγια, 
η χειρότερη τιμωρία. 

5.
Γιατί στις φωτογραφίες από την 

παράσταση «Χαμάμ γυναικών» 

δεν υπάρχει έστω και μία ολόσω-

μη, που να δείχνει την Εύα Λάσκαρη γυμνή 

από μπροστά; 

Για να σε προβληματίσει. Αυτή είναι άλ-
λωστε και η διαφορά της Τέχνης, από την 
απλή γυμνή φωτογράφιση: Να σε κάνει 
να αναρωτιέσαι αν η πρωταγωνίστρια έ-
χει κάνει brazilian ή ολική. 

6.
Μα «Πολίτης ο Απολίτιστος»; Είναι 

δυνατόν να φανταστείς τον Γιάν-

νη Πολίτη με ρόπαλο;

Όχι, αλλά το νόημα της διαφήμισης δεν 
είναι να πείσει εσένα. Είναι να πείσει τον 
ίδιο τον Γιάννη Πολίτη ότι μπορεί να ξε-
περάσει τον «σον-σον» εαυτό του. 

7.
Γιατί οι αγρότες που κλείνουν τις 

Εθνικές όσο μιλάνε μεταξύ τους 

στα γενικά πλάνα είναι ήρεμοι και, 

ξαφνικά, μόλις βάζουν μπροστά τους το μι-

κρόφωνο αγριεύουν; 

Διότι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα 
στον Θεό, που φέτος τους έκλεψε πρώτος 
την ιδέα για το κλείσιμο των δρόμων, με 
την κατολίσθηση στα Τέμπη.

8.
Τώρα που αποκαλύφθηκε ότι αντί 

για παγκόσμια υπερθέρμανση θα 

πάθουμε «Εποχή Παγετώνων», 

σημαίνει ότι τζάμπα τόσο καιρό αγόραζα 

μακό και πρέπει να κάνω κι άλλα έξοδα για 

να πάρω παλτό; 

Ναι, αλλά σκέψου ότι η αποκάλυψη δεν 
έγινε έτσι τυχαία. Οι οικολογικές οργα-
νώσεις, έχοντας συναίσθηση της ευθύ-
νης τους, φρόντισαν να το ανακοινώσουν 
σε περίοδο εκπτώσεων, ώστε να μπορέ-
σεις να αντιδράσεις άμεσα. 

9.
Μα τι μου θυμίζουν αυτοί οι τύποι 

στο “Avatar”; Τι μου θυμίζουν;

Σου θυμίζουν στρουμφάκια με-
τά από πολύχρονη προπόνηση με απαγο-
ρευμένες ουσίες.

10.
Πείτε μου ξανά, τι θα κερδίσω με 

την ψηφιακή;

Θα ακούς τον Σαμαρά να κα-
ταγγέλλει την ακυβερνησία σε Dolby 
Surround. A  

➜ nikos.zachariadis@gmail.com
www.nikos-zachariadis.org



shootMe!
Του Κωνσταντίνου Ρήγου

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟ O Ryan McGinley, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της έκθεσής του “Crooked Aisles” στην γκαλερί The Breeder, ανακαλύπτει με-
ρικά φουσκωτά ζωάκια (Ιάσωνος 45, πλατεία Καραϊσκάκη, έως 27/2)

➜ contact@rigosk.gr

12 A.V. 21 - 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010
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● ● ● Υπήρχαν παλιά κάποιες ακαριαίες στιγμές που έκαναν, 

ένα αναμμένο τσιγάρο, να μοιάζει επικολυρική ποίηση. Περ-

πατώντας, ας πούμε, νύχτα, στις δροσιές και στα σκοτάδια, 

μία πεταμένη γόπα πάνω στις πλάκες με την ισχνή της κά-

φτρα να σαλεύει ακόμα αναδεύοντας ένα ίχνος καπνού, σου 

έδειχνε την κατεύθυνση – έβρισκες το δρόμο στα βήματα 

εκείνου που την πέταξε μόλις πριν λίγο. Ήταν ένα σημάδι· το 

σενάριο έβρισκε την επόμενη σκηνή του. Γοητευτικό.

● ● ● Αλλά εκείνες οι νύχτες είχαν, έτσι κι αλλιώς, άλλον 

αέρα. Είχαν κάθε ανάσα να αχνίζει ζεστή, επάνω στο κρύο, 

σκούρο μπλε τους. Μιλούσες κι έφευγαν τρελές οι λέξεις, 

μικρά συννεφάκια ζωής δεξιά κι αριστερά από το έρκος των 

οδόντων σου. Αλλά είχε, βλέπεις, κι ακόμα κρύο. Έτρεμες 

από αγάπη, να πεις πολλά μέσα στο μηδέν Κελσίου. Τα φιλιά 

ακόμα εξέπεμπαν τη μικρή τους, θερμή ομίχλη, θολώνοντας 

το φακό ακριβώς έτσι όπως θα ήθελε ο σκηνοθέτης του μυα-

λού σου. 

● ● ● Σήμερα δεν έχει πια χειμώνες σε αυτό το location που 

βρέθηκες.

● ● ● Σήμερα τα φιλιά, στην Αθήνα, στο δρόμο, δεν υπάρ-

χουν. Όταν τα συναντήσω, είναι κρυμμένα μέσα σε γιακάδες 

και σηκωμένους βραχίονες σαν το «φτέρνισμα του κόμη 

Ντράκιουλ» (κρύβεις το πρόσωπο με τον όρθιο αγκώνα και 

την κάπα σου, με τρόπο Κρίστοφερ Λι), κουκουλώνει ο ένας 

την άλλη για να προστατεύσει τις αναπνοές τους από τις 

κάμερες και τον τοξικό αέρα. Και μόλις φιληθούνε, ξεταπώ-

νουν, κάνουν λίγο πίσω και ανάβουνε τσιγάρο.

● ● ● Η Αθήνα περισσότερο καπνίζει και λιγότερο φιλιέται. 

● ● ● Η Χριστίνα Χριστοφόρου δεν ζει στην Αθήνα. Ζει στο 

Λονδίνο και σχεδιάζει εικόνες. Πέρσι, όταν ερχόταν εδώ, 

έκανε βόλτες, πήγαινε στα μαγαζιά, στο Magaze, στο Use, στο 

Φίλιον, και κρυφάκουγε τους Αθηναίους. ATHENS VOICES. 

Τους κατέγραφε πάνω στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής 

αυτής της πόλης: στον καφέ και στο τσιγάρο. Και τους έ-

κανε βιβλίο. Ένα μικρό, τσεπάτο βιβλιαράκι, λίγο μεγαλύτερο 

σε διαστάσεις από ένα πακέτο τσιγάρων.

● ● ● «Εκατόν έντεκα φράσεις που άκουσα από εκατόν 

έντεκα ανθρώπους αμέσως πριν καπνίσουν εκατόν 

έντεκα τσιγάρα». Ένα αναπτηράκι σχεδιασμένο στο εξώ-

φυλλο και εκατόν έντεκα γόπες στις σελίδες του: 

• «Σόρι, κιόλας». (Και ανάβει τσιγάρο)

• «Παιδιά, ό,τι θέλετε. Εγώ όλα τα τρώω». (Και 

ανάβει τσιγάρο)

• «Είμαι χαζή που δεν το σκέφτηκα, ή μπορεί να είμαι 

χαζή που τελικά το σκέφτηκα». (Και ανάβει τσιγάρο)

•«Άμα πας έτσι στο χορηγό, φράγκο δε θα πάρεις». (κ.ο.κ.)

● ● ● Η Αθήνα καπνίζει. Tώρα, με περισσότερο εκδικητική 

μανία απ’ ό,τι πριν την «απαγόρευση». Φουντώνει το κουρ-

νιαχτό μέσα στις κόχες και τις καταπακτές της, ανοίγεις μια 

πόρτα και ξεχύνεται από μέσα το ghoul με την ανάσα μαύρη, 

βγαίνουν αναθυμιάσεις από πνευμόνια – σφουγγάρια γεμάτα 

πίσσες. Παλιά κάπνιζα κι εγώ σαν τη χαλυβουργική, αλλά 

ήταν το λιγότερο από αυτά που έκανα ώστε να το θεωρήσω 

«βλαβερό». Σιγόκαιγα τις μέρες μου, μέχρι που μου τελείωσε 

η ανάσα. Έγινε διακεκομμένη, ύστερα έκανε δυο-τρία παφ 

πουφ κι ύστερα έσβησε (οκ, σχεδόν) σαν γόπα στις σελίδες 

της Χριστίνας Χριστοφόρου. Σταμάτησα να καπνίζω εδώ και 

εφτά χρόνια, ούτε που το περίμενα ότι θα το καταφέρω. Τώ-

ρα με ενοχλεί αφάνταστα η κάπνα του τσιγάρου. Με πνίγει. 

Αναζητώ απεγνωσμένα αέρα. Βγάζω το κεφάλι έξω από το 

παράθυρο σαν τα σκυλιά στα αυτοκίνητα, με τη γλώσσα έξω.

 • «Έλα, ρε μαμά, έλα, ρε μαμά». (Και ανάβει τσι-

γάρο)

● ● ● Ανιχνεύω και την παραμικρή υποψία νικοτίνης. Σε 

βλέπω. Με κοιτάς με ξινισμένη αμηχανία όταν σε πλησιάζω, 

κρύβεις κάτω από το τραπέζι το αριστερό σου χέρι και με 

το δεξί κάνεις την αδιόρατη κίνηση «διώχνω κουνούπι» από 

μπροστά σου. Κάνω στροφή και φεύγω. Διασχίζω γρήγορα 

τους χώρους με την ατμόσφαιρα πυκνή από την μπουρούχα, 

σαν αράχνες, κουρέλια, σκόνες αιώνων. Θυμώνω άγρια με 

εκείνους που δεν σέβονται τον αέρα των άλλων. Αλλά πιο 

πολύ θυμώνω με την τελεσίδικη σημασία που δίνουν στο 

τσιγάρο τους, σαν νεύρωση, σαν αδυναμία, σαν έξαλλο τικ 

μπροστά στην παραμικρή τους ευθύνη. 

● ● ● Θυμώνω που δεν έχει σενάριο αυτό το κολοτσίγαρο.

 • «Θυμάσαι εκείνο τον τύπο στη Σέριφο;» 

• «Και η Κέρκυρα με ενδιαφέρει, όλα με ενδιαφέρουν σε 

αυτή τη φάση».

• «Ευκολάκι, πάντως, δεν είναι». 

• «Καλά, ηλίθιος είσαι; Κόντεψα να μείνω». (Και ανάβουν 

όλοι τσιγάρο)

● ● ● «Σας πειράζει το τσιγάρο;» με ρωτάει χωρίς στ’ αλή-

θεια να με ρωτάει, ο ταρίφας που με πάει στο αεροδρόμιο. 

Τον βλέπω πίσω από σύννεφα, ένας καφέ σταχτί όγκος σφη-

νωμένος σε λαμαρίνες. Δεν μπορώ να βγάλω ούτε έναν ήχο 

από την ασφυξία. Ανοίγω λίγο το παράθυρο (δεν ανοίγει, του 

κάνω νόημα, γρυλίζει, το ανοίγει δύο δάχτυλα). Με μαχαι-

ρώνει παγωμένος αέρας Αττικής Οδού πάνω στο μέτωπο. 

Παίρνω τη στάση Σκύλος-Γλώσσα-Έξω.

 • «Θα με κάνεις να καπνίσω» λέει το τσιγάρο, 

νούμερο εκατόν ένα στο βιβλίο.

● ● ● Φτάνουμε στο Τελωνείο. Μπαίνω σε ένα λαβύρινθο 

γραφειοκρατίας, σκάλες, είσοδοι, πόρτες, παράθυρα, ένα 

γαμοπακέτο θέλω να ρημαδοπληρώσω, να ρημαδοπάρω και 

να ρημαδοφύγω. Δύο κτίρια και δεκαεφτά γκισέ αργότερα, 

είμαι καπνισμένος σαν σύγκλινο. Μεσήλικες τελωνειακοί 

που μου γάβγιζαν στον ενικό σαν να με ήξεραν και από τον 

ιππόδρομο, με σπορ βρόμικα μπουφάν, απεριποίητες γκρή-

ζυ χαίτες και εκατόν έντεκα χιλιάδες τσιγάρα στα χέρια τους, 

πότισαν τη μέρα και το ωριλά μου με τόσο καμένο άνθρακα 

που νόμισα ότι ήταν για μένα η κάσα από σανίδες και τον πρό-

χειρο σταυρό καρφωμένο πάνω της, που είδα να ξεφορτώ-

νουνε βαριά οι μεγαλοκούριερ, μαζί με άλλα εμπορεύματα 

και χαρτόκουτα Amazon.com, βγαίνοντας από το γραφείο 

νούμερο έντεκα και πηγαίνοντας στην αποθήκη δώδεκα για 

ακόμα μία σφραγίδα.

 • «Ουου, εδώ κι ένα χρόνο» λέει μία φωνή και α-

νάβει το τσιγάρο νούμερο εκατόν δύο του βιβλίου.

● ● ● Θολωμένος το ίδιο βράδυ, σε ένα πάρτι, μετά από 

εφτά χρόνια και τέσσερις - πέντε - εφτά βότκες, ζητάω για 

πρώτη φορά να μου δώσουν κι εμένα ΕΝΑ ΤΣΙΓΑΡΟ. Δε γαμιέ-

ται. Πρέπει κάπως να συμμετέχω κι εγώ στη ζωή αυτής της 

πόλης. Δώσε.

● ● ● Το πρώτο παφ, με τον παμπάλαιο αγαπημένο ήχο 

κλινγκ από έναν πρόθυμο, διπλανό Zippo και το μικρό ντου-

μάνι μπεντζίνας που μου ήρθε απότομα στη μούρη, ήταν 

εξαίσιο. Ξύπνησε μέσα μου όλες τις κοιμισμένες αμαρτίες. 

Χιλιάδες πορνοαγγελάκια σηκώθηκαν μέσα στο μυαλό μου 

σα νυχτερίδες. Στο δεύτερο παφ είδα μπροστά μου τον ταρί-

φα σε διαστάσεις Γκόλεμ, να κρατάει στα χέρια του ένα θεϊκό, 

ζουμερό σουφλέ σοκολάτας και να μου το προσφέρει. Πάρε.

● ● ● «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΟΥΦΛΕ! Είναι τα πνευμόνια σου» ά-

κουσα τη Σαπφώ Νοταρά να μου λέει αρπάζοντάς με από το 

λαιμό.

● ● ● Ήταν το τσιγάρο 112. Το έσβησα για πάντα μέσα 

στη βότκα και βγήκα έξω, στον καθαρό αέρα της αγα-

πημένης μας πόλης.

(Το βιβλίο της Χριστίνας Χριστοφόρου υπάρχει στο βιβλιοπω-

λείο Ευριπίδης (evripidis.gr), τιμή € 6. Περισσότερη Χριστίνα: 

christinachristoforou.com). A  

➜ y.nenes@yahoo.com

Πανικοβάλτων500 
Του Γιάννη νένέ 

Εκατόν   Έντεκα τσιγάρα
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Καινούργιο μαγκανοπήγαδο 
στην πόλη!
Τα πηγάδια της  Αθήνας εξαφανίστηκαν ή 

εγκαταλείφτηκαν, ελάχιστα λειτουργούν. 

Πολύ φυσιολογική εξέλιξη, αν λογαριάσουμε 

ότι οι περισσότερες μονοκατοικίες πέσανε 

κι ότι όλα τα νοικοκυριά είναι συνδεμένα με 

το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Σε πείσμα των καιρών 

ωστόσο, ένα πηγάδι (φωτογραφία) ανοίχτη-

κε στις μέρες μας. Το πηγάδι είναι έργο μιας 

επιτροπής κατοίκων, που έχει πραγματοποι-

ήσει κατάληψη στη Βίλα Δρακόπουλου, α-

ποτρέποντας την οικοδόμηση πολυώροφου 

κτιρίου (που σχεδίαζε στο χώρο ο Ερυθρός 

Σταυρός και ο αμαρτωλός Δήμος Αθηναί-

ων) και επεκτείνοντας το ομώνυμο πάρκο 

σχεδόν στο διπλάσιο. Η Βίλα-πάρκο Δρακό-

πουλου βρίσκεται Πατησίων 356-358 κι έχει 

πουλιά, πράσινο, παιδική χαρά, δραστήριους 

νέους εθελοντές που την αναμορφώνουν, 

χώρο για φύτεμα νέων δέντρων και –πλέ-

ον– το εξαίρετο πηγάδι. Που έχει νερό και 

δεν είναι διακοσμητικό! (Περισσότερα: http://
epitropiktimadrakopoulou.blogspot.com) 

«Λουκιδέλης» 

Προπολεμική ταβέρνα, υπόγεια το χειμώ-

να και ισόγεια το καλοκαίρι, που διατηρεί-

ται σταθερά από την ομώνυμη οικογένεια. 

Σπεσιαλιτέ της είναι τα αμελέτητα, ενώ 

σερβίρει και πολλών άλλων ειδών μεζέδες 

(σαλιγκάρια, φάβα «παντρεμένη», μπακαλιά-

ρο με σκορδαλιά ή άνευ, καθώς και πολλών 

ειδών κρεατικά, μερικά ψαρικά και σαλάτες). 

Οι πελάτες συμπληρώνουν οι ίδιοι, με τσεκά-

ρισμα, τη λίστα της παραγγελίας. Στο σύνολό 

τους τα φαγητά είναι καλομαγειρεμένα, σε 

επαρκείς μερίδες, με ευπρόσωπες τιμές. Το 

υπόγειο, όπου βρέθηκα πρόσφατα, διαθέτει 

ρουστίκ διακόσμηση, συμπεριλαμβανομέ-

νων λαϊκών ρητών και γελοιογραφιών, σειρά 

κρασοβάρελων (από ένα τέτοιο προερχόταν 

το κρασί μας) και λαϊκή μουσική από σιντί. 

Γ. Παπανδρέου 79, Ν. Φι λαδέ λφεια, 210 
2510.659, σε 7ήμερη βάση, μεσημέρι-βράδυ.  

«Νίκος Γκούμας» 
Μιλώντας για τη Φιλαδέλφεια, σε πιάνει η 

καρδιά σου βλέποντας το κυκλώπειο σκάμ-

μα, όπου έχουν φυτρώσει δέντρα και λιμνά-

ζουνε νερά, στο σημείο όπου μέχρι πριν έξι 

χρόνια  βρισκότανε ολοζώντανο το γήπεδο 

της ΑΕΚ. Πρόκειται για ένα αθλητικό/πολε-

οδομικό/συναισθηματικό έγκλημα, για το ο-

ποίο ποτέ κανείς δεν πλήρωσε τα σπασμένα 

(ή μάλλον… τα γκρεμισμένα και τα ανασκαμ-

μένα). Και κανείς ποτέ δεν θα με πείσει 

ότι η εξαφάνιση του γηπέδου «Νίκος Γκού-

μας» δεν έχει σχέση με την παρατεταμένη  

ανυποληψία της συμπαθέστατης κιτρινό-

μαυρης ομάδας. 

    

Γιατί τα λένε Τουρκοβούνια
Σήμερα είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι τα Τουρ-

κοβούνια, η λοφοσειρά που χωρίζει το λεκα-

νοπέδιό μας σε ανατολικό και δυτικό τμήμα, 

από το Ψυχικό μέχρι τον Λυκαβηττό, δημι-

ουργώντας δυο ποτάμια (Ιλισσό και Κηφισ-

σό αντίστοιχα), είναι ο αρχαίος Βριλησσός. 

Πότε χάθηκε το αρχαίο όνομα είναι αβέβαιο. 

Όμως οι λόφοι πήραν το σημερινό τους επει-

δή επί Τουρκοκρατίας ανήκαν στο οθωμα-

νικό Δημόσιο, όπως άλλωστε όλοι οι λόφοι, 

τα βουνά, τα ποτάμια, οι λίμνες κ.λπ. – και σε 

τέτοια μέρη οι ατομικές ιδιοκτησίες αποκλεί-

ονταν: ούτε χωράφια, ούτε σπίτια. Μετά τη 

δημιουργία του ελληνικού κράτους, ο μεν 

Λυκαβηττός ξαναβαφτίστηκε με το αρχαίο 

του όνομα, οι άλλοι λόφοι όμως κράτησαν το 

παλιό. Και φυσικά χτίστηκαν κι έγιναν Γαλά-

τσι, Άνω και Νέα Κυψέλη, Γκύζη, Κυπριάδη,  

Στρέφη, Ψυχικό, Λαμπρινή και Φιλοθέη. ● 

➜ d.fyssas@gmail.com 

CityLover
Του Δημητρη Φύσσα

Μπες κι εσύ!www.athensvoice.grΑνανεωμένο και πλήρωςενημερωμένο
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Τζιχάντ
Tων Άγγελου Τσεκερη
γιώργου κυριΤση

Exo i xenoi
Αντιδράσεις προκαλεί η πρόθεση 

της κυβέρνησης να χορηγεί ιθαγέ-

νεια σε μετανάστες που διαμένουν 

νόμιμα στη χώρα πάνω από μια πε-

νταετία. Όπως επισημαίνουν εθνικές 

και πατριωτικές οργανώσεις, το 

μέτρο θα οδηγήσει σε αφελληνισμό 

πατροπαράδοτων θεσμών, όπως το 

ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ και οι καποδιστριακοί 

δήμοι, των οποίων η φυλετική καθα-

ρότητα διατηρείται αμετάβλητη από 

την αρχαιότητα. Επισημαίνουν δε τα 

παραδείγματα άλλων χωρών, όπως 

η Αυστραλία, όπου την ιθαγένεια 

αποκτούν μόνο όσοι διαθέτουν μάρ-

σιπο, προκειμένου να μην αλλοιωθεί 

η τρισχιλιετής εθνική παράδοση της 

χώρας, ενώ τα ελληνόπουλα που 

γεννιούνται εκεί απελαύνονται από 

τη χώρα με βάρκες μόλις κλείσουν 

τα 18 τους. 

Στην ανησυχία συντελούν και 

οι επιδόσεις της πατρίδας μας στις 

παγκόσμιες στατιστικές, η οποίες 

την καθιστούν χώρα πρότυπο για ο-

λόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οι αιτιά-

σεις για τον επικείμενο αφελληνισμό 

μετριάζονται από την πρόθεση της 

κυβέρνησης να δώσει δικαίωμα ψή-

φου στους απόδημους, ούτως ώστε 

για το ωράριο των καταστημάτων 

του κέντρου να αποφασίζει ο ελλη-

νισμός της Μινεσότας. Σε ίντσες. 

Η κυβέρνηση καθησυχάζει τις αντι-

δράσεις, δηλώνοντας ότι η ελληνική 

ιθαγένεια θα χορηγείται μόνο υπό 

αυστηρές προϋποθέσεις και εφό-

σον οι ενδιαφερόμενοι περάσουν 

σχετικές εξετάσεις στην ελληνική 

ιστορία, το τσάμικο, τη Σουπερλίγκα 

και την ύλη των μεσημεριανών τη-

λεοπτικών εκπομπών. Ταυτόχρονα 

διευκρινίζεται ότι το μέτρο δεν θα 

ισχύσει για τα πλοία του εμπορικού 

μας στόλου, τα οποία θα διατηρή-

σουν υποχρεωτικά την παναμέζικη 

και τη λιβεριανή ιθαγένεια.   ●
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Ο ι αγρότες δεν συμφωνούν με το 
ρυθμό παροχής των επιχορηγή-
σεων ούτε με τη νομική διαδικα-

σία λεπτομερούς αναφοράς των καλλι-
εργειών τους (για τις ελιές), όπως απαιτεί 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αγρότες δεν 
επιχειρούν την αλλαγή των μονοκαλλι-
εργειών με άλλες, παρά τις περί του αντι-
θέτου εισηγήσεις. Οι αγρότες διαφωνούν 
με την αγροτική πολιτική όλων των κυ-
βερνήσεων και κατεβαίνουν στα μπλό-
κα. Στην Αλαμάνα, φερ’ ειπείν, πίσω 
από το μπλόκο κρύβεται συνδικαλιστής 
του ΠΑΣΟΚ που ανήκει στην ομάδα της 
Τόνιας Αντωνίου (του βαθέος ΠΑΣΟΚ) 
και όχι της Κατερίνας Μπατζελή, που εί-
ναι και η αρμόδια υπουργός. Πρόκειται 
για τοπική ενδοπασοκική διαμάχη στη 
Φθιώτιδα. Οι αγρότες απλώς ζητούν τα 
λεφτά τους και αδιαφορούν για το πού 
θα βρεθούν. Άλλη μια απόδειξη υψηλού 
βαθμού συλλογικής συνείδησης.
Οι κατασκευαστές αρνούνται να συναι-
νέσουν στη μείωση των τιμών των α-
πούλητων ακινήτων, παρά το έλλειμμα 
ρευστότητας. Οι επιχειρηματίες που κα-
τασκευάζουν οικοδομικά υλικά αρνού-
νται να μειώσουν τις τιμές, παρά το πά-
γωμα της οικοδομικής δραστηριότητας. 
Τα συνδικάτα αρνούνται να συζητήσουν 
ελαστικές συνθήκες εργασίας, παρά την 
ανεργία που μαστίζει τον κλάδο της οι-
κοδομής. Ο αρμόδιος υπουργός κ. Ρέπ-
πας αρνείται να προσδιορίζει το τις πταίει 
στην υπόθεση των Τεμπών και πετά το 

μπαλάκι στις κατασκευαστικές εταιρείες, 
οι οποίες έχουν ήδη πετάξει το μπαλάκι 
στο θεό της Βροχής. 
Οι μεγαλογιατροί και οι φαρμακοβιο-
μήχανοι αρνούνται να συναινέσουν στη 
μείωση της τιμής του φαρμάκου, που πε-
ριέργως πώς είναι και η ακριβότερη στην 
Ευρώπη. Οι μεγαλογιατροί αρνούνται 
να δηλώσουν τα πραγματικά εισοδήμα-
τά τους, όταν μάλιστα ο  Έλληνας πολί-
της πληρώνει περισσότερα από αυτόν 
της Κεντρικής Ευρώπης στον τομέα της 
Υγείας. Αυτό, ως γνωστόν, αποκαλείται 
συλλογική κοινωνική συνείδηση. Οι ε-
πιχειρηματίες αρνούνται να εξοφλήσουν 
τις εισφορές τους στα ασφαλιστικά τα-
μεία. Το κράτος, επίσης.  
Η Εκκλησία αρνείται να φορολογηθεί και 
προτιμά να διαθέτει ποσά για «φιλαν-
θρωπικούς σκοπούς», παρά να καταθέτει 
εκκαθαριστικό στις ΔΟΥ. Φαίνεται πως 
ακόμη και η κυβέρνηση πιστεύει στις κα-
λές προθέσεις της Εκκλησίας. Για το λόγο 
αυτό, προσκαλεί τον αρχιεπίσκοπο στο 

υπουργικό συμβούλιο.
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο αρνούνται 
την κατάργηση των προνομιακών επι-
δομάτων τους και άρα τη μείωση του συ-
νολικού ετήσιου εισοδήματός τους, παρά 
την καθολική πλέον ομολογία περί της 
πλήρους διοικητικής ανικανότητας του 
Δημοσίου. Οι εργαζόμενοι στις πολεοδο-
μίες αρνούνται να υποβληθούν σε έλεγχο 
και αξιολόγηση, παρά το γεγονός ότι ο 
τομέας που υπηρετούν έρχεται δεύτερος 
στη λίστα της διαφθοράς στη χώρα. Οι 
δήμαρχοι και οι κοινοτάρχες αρνούνται 
να στηρίξουν το σχέδιο «Καλλικράτης» 
με διάφορα προσχήματα. Η τοπική αυτο-
διοίκηση είναι πρώτη στη λίστα διαφθο-
ράς στην Ελλάδα. Όλος ο καυγάς γίνεται 
για να διατηρηθούν τα «κεκτημένα της 
συνδιαλλαγής». Είναι προφανές πως και 
οι τοπικοί άρχοντες σε αυτή τη χώρα δι-
αθέτουν υψηλό δείκτη κοινωνικής και 
πολιτικής συνείδησης.
Η πλειοψηφία των βουλευτών των δύο 
μεγάλων κομμάτων απορρίπτουν το νέο 
εκλογικό νόμο του Γιάννη Ραγκούση, που 

μειώνει αντικειμενικά τη δυνατότητα 
συνδιαλλαγής. Στο Μαξίμου γνωρίζουν 
πως ο νόμος αυτός δεν είναι δυνατόν να 
περάσει στη Βουλή. Ορκίζονται πως θα 
επιμείνουν, αλλά κανείς δεν τους παίρ-
νει στα σοβαρά. Οι βουλευτές επιθυμούν 
να διατηρήσουν τον απόλυτo πυρήνα δι-
αφθοράς που διασφαλίζουν οι απόλυτα 
φαύλοι εκλογικοί νόμοι της μεταπολί-
τευσης. Αρνούνται ακόμη και τη μείωση 
των μισθών τους κατά 7%. Είναι φανερό 
πως η πλειοψηφία των βουλευτών διατη-
ρούν σε υψηλό βαθμό τη σπάνια πολιτική 
και κοινωνική συνείδηση που, αλίμονο, 
τους χαρακτηρίζει διαχρονικά.
Οι  Έλληνες αρνούνται να αποδεχθούν ως 
ισότιμους τους οικονομικούς μετανάστες, 
ακόμη και υπό προϋποθέσεις. Αντίθετα 
επιθυμούν διακαώς να κρατούν τους με-
τανάστες σε ομηρεία, με χαμηλές αμοιβές 
και χωρίς ασφαλιστικές εισφορές. Αρέσει 
στους Έλληνες να βλέπουν τους Πακιστα-
νούς να αρμέγουν τα γελάδια και να τρυ-
γούν τα μποστάνια, ζώντας σε συνθήκες 
Αϊτής… σε παραπήγματα. Οι  Έλληνες εί-
ναι φιλόξενος λαός. Διατηρούν σε υψη-
λό βαθμό το αίσθημα της ευθύνης και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης. Απλά αρνού-
νται πεισματικά την έννοια της ατομικής 
ευθύνης. Απαιτούν το δικαίωμα στη λα-
μογιά. Θα συμφωνούσαν να κατοχυρωθεί 
αυτό το δικαίωμα και στον καταστατικό 
χάρτη, μετά και τη θεσμική κατοχύρωσή 
του στην καθημερινότητά τους. A

➜ n.georgiadis1@yahoo.com

Οι Έλληνες αρνούνται 
πεισματικά την έννοια 
της ατομικής ευθύνης

Πολιτική

Η ελπίδα πεθαίνει πάντα πρώτη
Του Νικου γεώργιΆΔη
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Tου ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ➜ www.yannis-ioannοu.com

Α
χ, αυτός ο εκλογικός νόμος! Η κυβέρνη-
ση καταργεί το νόμο Παυλόπουλου –που 
είχε στο μεταξύ καταργήσει το νόμο 

Σκανδαλίδη, που είχε καταργήσει δεν θυμάμαι 
ποιον– και προωθεί μια παραλλαγή του λεγόμε-
νου «γερμανικού συστήματος». Τι είναι ευρύτερα 
γνωστό για το σύστημα αυτό; Προφανώς ότι ε-
φαρμόζεται στη Γερμανία. Επίσης ότι θα υπάρχει 
ένας συνδυασμός λίστας υποψηφίων –με 120 ή 
150 ονόματα, που θα ορίζονται από τον αρχηγό 
κόμματος–, ενώ οι υπόλοιποι θα εκλέγονται  σε 
μονοεδρικές ή ολιγοεδρικές περιφέρειες. Τι είναι 
αυτό, τώρα, ευχή ή κατάρα για τη χώρα; 
Με τη δημοσιοποίηση αυτών των αρχών, άρχισαν 
στη χώρα τα «ανάθεμα» μαζί με –λιγότερα ομο-
λογουμένως– «ζήτω». Η κοινή γνώμη γνωρίζει 
επίσης, κυρίως από τα μέσα ενημέρωσης, ποιοι 
ήδη διαφωνούν και ποιοι όχι με τις προτεινόμενες 
αλλαγές. 
Στην κυβέρνηση άρχισε ήδη το... γερμανικό κα-
ψόνι. Πλειάδα βουλευτών εκφράζει αντιρρήσεις, 
κάποιοι μάλιστα λένε ότι θα εκδηλωθούν αργά ή 
γρήγορα σε τέτοιο βαθμό, που ανάγκασαν προ-
καταβολικά τον πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου να 
πει ότι αν δεν υπερψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό 
–όπως και το άλλο για τις αλλαγές στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, ο «Καλλικράτης»– τότε πέφτει η 
κυβέρνηση. 
Στη ΝΔ ο νέος αρχηγός Α. Σαμαράς τάχθηκε ανα-
φανδόν κατά του γερμανικού συστήματος γιατί, 
όπως λέει, ευνοεί τον αρχηγισμό. Κι αυτά σε ένα 
κόμμα που μόλις πριν από μερικούς μήνες ο τότε 

αρχηγός και πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής και το 
μισό υπουργικό συμβούλιο, μεταξύ των οποίων 
ο Γ. Σουφλιάς, η Ντ. Μπακογιάννη, ο Ά. Σπηλιω-
τόπουλος, τόνιζαν τα θετικά μιας αλλαγής α λα 
γερμανικά. Τώρα η ηγεσία της ΝΔ ζητεί κομματική 
πειθαρχία για την καταψήφιση του νέου εκλο-
γικού νόμου, εφόσον διατηρήσει τα γερμανικά 
του χαρακτηριστικά... Με δεδομένο ότι ΣΥΡΙΖΑ και 
ΚΚΕ τάσσονται παγίως υπέρ της απλής αναλογι-
κής, το συμπέρασμα είναι προφανές. Τα ρολά στα 
μαγαζιά έχουν κατέβει, κομμένος ο διάλογος σε 
όργανα. Όλοι παίρνουν θέσεις μάχης. Μακροπρό-
θεσμη συνέπεια; Θα έχουμε πιθανότατα άλλον 
έναν εκλογικό νόμο που η επόμενη κυβέρνηση θα 

καταργήσει για να ψηφίσει κάτι άλλο. Η ευκαιρία 
ευρύτερης πολιτικής συναίνεσης για τον εκλογι-
κό νόμο έχει ήδη χαθεί.

Ό
μως, πώς είναι δυνατόν να πεθαίνει μια 
κουβέντα πριν καν αρχίσει για την αλλα-
γή ενός νόμου, που υποτίθεται μάλιστα 

ότι θα κάνει δύσκολη τη ζωή του πολιτικού χρήμα-
τος και των ισχυρών του τόπου να εκμαυλίζουν 
συνειδήσεις βουλευτών; Και το κυριότερο: Πώς 
θα ενημερωθεί η κοινή γνώμη για το τι είναι το 
περιβόητο «γερμανικό σύστημα εκλογής» προ-
σαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα, ό-
ταν κάποιοι το εξισώνουν με τη... γερμανική κατο-
χή και άλλοι το θεωρούν πανάκεια διά πάσα πολι-
τική νόσο; Δυστυχώς, η κοινωνία μας και η πολιτι-
κή σκηνή λειτουργούν ακόμα και για τα μεγάλα με 
όρους εκκλησιαστικού αφορισμού...
Κι όμως, διαβάζοντας πρόσφατα το βιβλίο του κα-

θηγητή Θανάση Διαμαντόπουλου «Ο νέος εκλογι-
κός νόμος, προβλήματα και διλήμματα» –μην το 
φοβηθείτε, δεν ξεπερνά τις 100 σελίδες– αντιλή-
φθηκα ότι έχει ήδη προηγηθεί μια συζήτηση σε 
βάθος για το νέο εκλογικό σύστημα από άξιους 
καθηγητές με εμπειρία στο θέμα. Θέλετε ονόματα; 
Η νέα ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών έδωσε 
το λόγο στους Ηλ. Νικολακόπουλο, Γιώργο Σωτη-
ρέλη, Νίκο Αλιβιζάτο, Δημοσθένη Δώδο, Φίλιππο 
Σπυρόπουλο, Λίνα Παπαδοπούλου, Θόδωρο Χα-
τζηπαντελή και Θανάση Διαμαντόπουλο. Μέρος 
του προβληματισμού αποτυπώνεται στο εν λόγω 
βιβλίο, που με βοήθησε να πάρω μια γεύση των 
συν και πλην της εφαρμογής αυτού του συστή-
ματος στη χώρα. Προφανώς η κουβέντα έχει 
προχωρήσει σε βάθος. Ερώτηση: Γιατί οι πολιτικοί 
δεν προσφεύγουν στους καθύλην αρμόδιους για 
να ενημερωθούν καλύτερα; Γιατί δεν διατίθεται 
χρόνος στα κανάλια από τους περισπούδαστους 
εκπομπάρχες για έναν κύκλο ανοιχτών συζητή-
σεων, ώστε να μάθουμε την αλήθεια;  

Κ
αι ας αρχίσει ο διάλογος με τα αυτονόη-
τα: Το γερμανικό εκλογικό σύστημα πα-
ραμένει σταθερό εδώ και δεκαετίες και 

οι ειδικοί κάνουν ακόμα έρευνες για τις ατέλειες 
και το βαθμό μη κατανόησής του από τους Γερμα-
νούς πολίτες. Τουλάχιστον, ας σεβόμαστε αυτούς 
που στις σύγχρονες δημοκρατίες τηρούν τους 
βασικούς κανόνες και δεν τους κάνουν λάστιχο 
ανά τετραετία. A

➜ palikar@otenet.gr

Ο «ξαφνικός 
θάνατος» 
του (νέου) 
εκλογικού 
νόμου
Του ευΤυχη ΠΆλληκΆρη

Η ευκαιρία ευρύτερης πο-
λιτικής συναίνεσης για τον 
εκλογικό νόμο έχει ήδη χαθεί
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citizen
Tου κώσΤΆ γιΆΝΝΆκιΔη

Π ρώτα φεύγει η ψυχή. 
Μετά το χούι. Η σύντα-
ξη μπορεί να μη φύγει 

ποτέ. Έρχεται και κάθεται μόνη της 
στο λογαριασμό, θρηνώντας, μα-
ζί με τους συγγενείς, το δικαιούχο 
που συναντά τον Δημιουργό και 
τον ευχαριστεί για το θαύμα. Πώς 
γίνεται η Ελλάδα να είναι η χώρα 
με τους περισσότερους αιωνόβιους 
συνταξιούχους; Κατά πάσα πιθα-
νότητα είναι το καλό λάδι. Όχι αυτό 
που μπαίνει στη σαλάτα, αλλά αυτό 
που κάνει το σύστημα να γυρίζει. 
Διαβάζω (στο «Πρώτο Θέμα») ότι 
τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία 
χορηγούν συντάξεις σε 60.000 νε-
κρούς. Μπορώ να φανταστώ πώς 
γίνεται: όσο δεν υπάρχει κεντρική 
διασύνδεση ληξιαρχείων και κοι-
νωνικής ασφάλισης, τόσο το ασφα-
λιστικό ταμείο θα δυσκολεύεται να 
μάθει εγκαίρως ότι ο δικαιούχος 
βαδίζει τη μακαρία οδό και πως η 
σύνταξη ζεσταίνει τις τσέπες των 
συγγενών του. Εκ των πραγμάτων, 
ένας παππούς που φόρεσε το ξύλι-
νο παλτό για να μην κρυώνει στην 
Αχερουσία την εποχή που ακόμα 
κυκλοφορούσαν δραχμές, τώρα 
εμφανίζεται αγκαλιά με την κατο-
στάρα και με ευρώ στο λογαριασμό. 
Ξέρω και άλλα: το κόλπο με τις συ-
ντάξεις αναπηρίας, τις κομπίνες με 
επιδοτήσεις και ευρωπαϊκά προ-
γράμματα, το όργιο των προμηθει-
ών και τη βουτιά των αρπακτικών 
στη δημόσια περιουσία. Και πιο χα-
ριτωμένα: ακούω το διοικητή του 
ΟΑΕΔ να επιβεβαιώνει την ύπαρξη 
άδειων ταμείων, πλην όμως δεν κα-
ταθέτει και δημοσίως την κρίσιμη 
πληροφορία που μας λέει ότι ο ΟΑ-
ΕΔ έχει τόσα παράθυρα ώστε ακόμα 
και ένας αποφασισμένος τριπλοθε-

σίτης μπορεί να εισπράξει επίδομα 
ανεργίας. Κανένας δεν είναι βέβαι-
ος για τον πραγματικό αριθμό των 
ανέργων αυτής της χώρας. Λογικό. 
Εδώ δεν μπορείς να προβλέψεις τι 
θα γίνει αύριο σε αυτή τη χώρα, εί-
ναι δυνατόν να γνωρίζεις τους α-
νέργους της; Όχι. Και αυτός είναι ο 
λόγος που οι παράγοντες των Βρυ-
ξελλών δεν κατανοούν το δράμα 
των αγοριών μας, όταν συνομιλούν 
μαζί τους. Ένα από αυτά τα αγόρια 
μού διηγείται ότι οι Ευρωπαίοι αδυ-
νατούν να αντιληφθούν πώς ακρι-
βώς μεταφράζεται σε οικονομικά 
μεγέθη αυτό που εμείς αποκαλού-
με ελληνική νοοτροπία ή δαιμόνιο 
της φυλής. Αδυνατούν, επειδή δεν 
γνωρίζουν. Και κατά βάθος μας μι-
σούν. Δεν το λέω εγώ, το περιγράφει 
παράγοντας του δημοσίου βίου που 
έχει καλή άποψη και πληροφόρη-
ση για όσα λέγονται –και γράφο-
νται–στις Βρυξέλλες. Είναι το που-
λόβερ που ξηλώνεται, το πάρτι που 
τελείωσε, ο Θεός που ξύπνησε, ο 
κερατάς που πήρε το μήνυμα; Πείτε 
το όπως θέλετε και θα είστε κοντά 
στην καρδιά του προβλήματος που 
αντιμετωπίζουμε. Δεν έχει να κά-
νει με μεγέθη, αλλά με νοοτροπία 
και τρόπο ζωής. Γι’ αυτό και δεν 
λύνεται. Μπορείς να κόψεις όσες 
δαπάνες θέλεις. Μπορείς επίσης να 
φορολογήσεις και το περπάτημα. 
Όμως, όσο αυτός ο «υπέροχος λα-
ός» αποτελείται σε μεγάλο βαθμό 
από το ψηφιδωτό μικρών και μεγά-
λων απατεώνων... Όσο αυτός ο λαός 
κολακεύεται από την πολιτική και 
καλλιτεχνική ηγεσία του... Ε, άλλο 
τόσο δεν θα κοιτάζει την αλήθεια. 
Η χώρα που γνωρίζει ότι και οι πε-
θαμένοι παίρνουν σύνταξη δεν α-
νησυχεί για το θάνατο. 

« Ναι, αλλά ο συνταξιούχος του ΟΓΑ πεθαίνει και πρόωρα και 
νηστικός». Περιμένω να το ακούσω από τους τύπους που εμφα-
νίζονται στην τηλεόραση και επιδίδονται σε βαθυστόχαστες α-

ναλύσεις για το πρόβλημα αυτής της χώρας. Βλέπω έναν. Φοράει τζιν, καφέ 
δερμάτινο και τζόκεϊ. Απευθύνεται προς το πανελλήνιο. Και το πανελλήνιο 
τον ακούει. Διότι ο τύπος, εκτός από δερμάτινο και τζόκεϊ, διαθέτει και τρα-
κτέρ πάνω στην εθνική. Στην κυβέρνηση τους περίμεναν κατά το Πάσχα, 
όταν και ο καιρός είναι ελαφρώς καλύτερος, ενώ πλησιάζει και η περίοδος 
των μετακινήσεων προς την ελληνική ύπαιθρο. Βγήκαν νωρίτερα. Πέρα 
από το μαλλιοτράβηγμα της κυβέρνησης με το ΚΚΕ, θα παρακολουθήσουμε 
και πάλι το γνωστό έργο σε επανάληψη: τα προβλήματα του αγροτικού κό-
σμου και τα όρια της συνδικαλιστικής δράσης. Ακούγεται σαν διδακτορική 
διατριβή ή σαν κάτι περίεργο, κάτι, τέλος πάντων, εξωτικό και ελαφρώς 
απόκοσμο. Φανταστείτε τώρα ότι είστε golden boy, κοινώς ένα τσογλάνι με 
δικαίωμα υπογραφής, του ΔΝΤ και παρακολουθείτε τις εικόνες στο CNN. 
Τι κάνετε; Παίρνετε τον ελληνικό φάκελο και τον στέλνετε στα Ηνωμένα 
Έθνη. Η μέρα της ανθρωπιστικής βοήθειας δεν είναι πλέον μακριά. 
➜ kostas@giannakidis.com

Ένας απλός πολίτης παρατηρεί έκπληκτος την πολιτική 
ζωή. Και προσπαθεί να το φιλοσοφήσει...



Π
ριν μερικές ημέρες ο κ. Αντώνης 

Σαμαράς έστειλε επιστολή στον υ-

πουργό Εσωτερικών κ. Γιάννη Ρα-

γκούση σχετικά με το νομοσχέδιο περί από-

κτησης ιθαγένειας των μεταναστών. Σ’ αυ-

τήν ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ανέ-

φερε τις νομοθεσίες που ισχύουν σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. Το συμπέρασμα που 

προκύπτει απ’ όσα αναφέρει ο κ. Σαμαράς 

είναι ότι στην Ελλάδα θα αποκτήσουμε τον 

ευνοϊκότερο νόμο για τους μετανάστες σε 

ολόκληρη την Ευρώπη! Όπως έγραφε 

και ο ίδιος, «η Ελλάδα και σε αυτή την 

περίπτωση υιοθετεί το χαλαρότερο 

μοντέλο κτήσης της ιθαγένειας, 

ανάλογο του οποίου μπορεί να 

συναντήσει κανείς είτε σε χώρες 

με αποικιοκρατικό παρελθόν 

(π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο) είτε σε 

χώρες που σε καμία περίπτωση 

δεν μπορεί να θεωρηθούν πύλες-

εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Τι έγινε; Αποκτήσαμε ξαφνικά την πιο 

προοδευτική διακυβέρνηση της Ευρώ-

πης; Η μικρή Ελλάδα γίνεται, σε θεσμικό 

τουλάχιστον επίπεδο, πιο ανεκτική στους 

μετανάστες απ’ ό,τι χώρες με αποικιοκρατι-

κό παρελθόν; Ή μήπως αληθεύει αυτό, που 

άλλοι ακροδεξιοί ισχυρίζονται, ότι δηλαδή 

υπάρχει σχέδιο αφελληνισμού της χώρας; 

Μάλλον τίποτε από αυτά. Σύμφωνα με τον κ. 

Μ. Παύλου, διευθυντή Εθνικού Παρατηρητη-

ρίου του Ρατσισμού & της Ξενοφοβίας ΕΝΩ-

ΣΗ-ΚΕΜΟ/i-RED, τα «στοιχεία» του κ. Σαμαρά 

είναι λάθος. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση 

παραθέτοντας συγκεκριμένους νόμους, η 

Πορτογαλία, η Γερμανία, η Ισπανία έχουν άλ-

λες νομοθεσίες απ’ αυτές που διαλαλεί διά 

της επιστολής του ο κ. Σαμαράς.

Ένα ερώτημα είναι πώς έγινε το λάθος, αλλά 

το σημαντικότερο είναι άλλο: πώς υιοθετή-

θηκαν άκριτα οι ισχυρισμοί ενός πολιτικού, ό-

ταν μάλιστα εμπεριέχουν το παράδοξο να εμ-

φανίζεται η χώρα ως η ανεκτικότερη ολόκλη-

ρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Το αστείο είναι 

ότι έγιναν συζητήσεις επί συζητήσεων πάνω 

στα λάθος στοιχεία του κ. Σαμαρά, αλλά το 

χειρότερο είναι ότι ο στόχος επετεύχθη. Χω-

ρίς να πιστώνεται στον αρχηγό της ΝΔ, όλοι 

θεωρούν ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο 

θα είναι το «καλύτερο» ή το «χειρότερο» (ε-

ξαρτάται από ποια σκοπιά το κρίνει κάποιος) 

της Ευρώπης. Η δημοσιογραφία –που έχει 

καθήκον να ελέγχει την αλήθεια ή την αναλή-

θεια των ισχυρισμών που διατυπώνονται επί-

σημα– έμεινε στο βαθύ της ύπνο. Χειρότερα: 

φτιάχνει παράθυρα επί του φανταστικού. Οι 

διαξιφισμοί στην τηλεόραση γίνονται και με 

βάση τα λάθος στοιχεία Σαμαρά.

Στην περίπτωση της κ. Θάλειας Δραγώνα, 

ευτυχώς, υπήρξε η δημοσιογραφική ομάδα 

«Ιός» και μια ομάδα blogers (jungle-report.

blogspot.com) που άνοιξαν τα βιβλία της κα-

θηγήτριας για να αντιπαραθέσουν τα πραγ-

ματικά κείμενα με αυτά που διακινούν στο 

δημόσιο διάλογο το ΛΑΟΣ, κάποιοι βουλευτές 

της ΝΔ κι εφημερίδες όπως το «Πρώτο Θέ-

μα». Και στην περίπτωση της κας Δραγώνα, 

το εκπληκτικό δεν είναι η πλαστογράφηση 

των κειμένων της καθηγήτριας. Είναι το γε-

γονός ότι όσοι τα αναπαράγουν δεν σκέφτο-

νται καν «μα είναι δυνατόν να βγαίνει βιβλίο 

με φρασεολογία καφενείου και ορθογραφι-

κά λάθη; Αν μη τι άλλο, οι καθηγητές στην 

Ελλάδα γράφουν με πιο πομπώδες ύφος από 

το «Μας έκαναν Έλληνες ενώ δεν ήμασταν». 

Όπως έγινε και με την υπόθεση των 

«δηλώσεων» Κίσιγκερ, η αναπαρα-

γωγή των φράσεων σε εισαγωγικά 

γίνεται όχι μόνο χωρίς τεκμηρίωση, 

αλλά χωρίς καν τη στοιχειώ-

δη λογική επεξεργασία. 

Τρίτο παράδειγμα: Πριν μέ-

ρες το Υπουργείο Οικονομι-

κών ανακοίνωσε ότι θα αυ-

ξήσει τον ειδικό φόρο των 

τσιγάρων από το 57,5% της 

λιανικής τιμής στο 70%, δη-

λαδή κατά 12,5 ποσοστιαίες μονά-

δες. Η «Ομοσπονδία Επαγγελμα-

τιών Ενοικιαστών Περιπτέρων και 

Καπνοπωλών Ελλάδας» αντέδρασε, 

λέγοντας ότι αυτή η αύξηση του φόρου θα α-

νεβάσει την τιμή των ακριβών τσιγάρων από 

3,2 σε 5,4 ευρώ! Η αύξηση δηλαδή του φόρου 

κατά 6% (12 ποσοστιαίες μονάδες στις 57) θα 

έκανε πιο ακριβά τα τσιγάρα κατά 68%! Αυτή 

η τερατώδης αύξηση (Πραγματική; Φαντα-

στική; Δεν ξέρουμε, διότι ουδείς μπήκε στον 

κόπο να μας εξηγήσει) δεν προβλημάτισε κα-

νέναν. Πώς είναι δυνατόν να αυξάνει ο φόρος 

κατά 0,40 ευρώ, και να αυξάνει το πακέτο κα-

τά 2,2 ευρώ; Είναι προφανές ότι το υπουργείο 

Οικονομικών έκανε λάθος και γι’ αυτό απέσυ-

ρε τελικά την τροπολογία. Αλλά από την άλλη 

πλευρά και οι περιπτερούχοι μάλλον τερατο-

λογούσαν για την εξωφρενική αυτή αύξηση 

κατά 68%. Το σημαντικό όμως είναι ότι, για μία 

ακόμη φορά, ο δημόσιος διάλογος δεν έγινε 

μόνο με λανθασμένα στοιχεία, αλλά εμφιλο-

χώρησε μια παραδοξότητα χωρίς να ελέγξει 

κανείς την αλήθεια ή την αναλήθειά της.

Γράφαμε παλιότερα ότι τα προβλήματα του 

Τύπου ξεκινούν από το γεγονός ότι οι εφημε-

ρίδες έχασαν το στοίχημα της εγκυρότητας. 

Τώρα χάνουν και το στοίχημα της λογικής. 

➜ www.medium.gr
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Πολιτική

Το 
στοίχημα 
της 
λογικής
Του ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Ο
Μίκης Θεοδωράκης, αγαπημένο 

παιδί κατά καιρούς της Αριστεράς 

αλλά και πρώην υπουργός Επικρα-

τείας του Μητσοτάκη (για να μην ξεχνιόμα-

στε), ξεσπάθωσε και πάλι με αφορμή την «υ-

πόθεση Δραγώνα». Έχοντας, λοιπόν, διαχρο-

νικά όσο και εργολαβικά αναλάβει να εκφρά-

ζει τον «καημό της ρωμιοσύνης» και τη «συ-

νείδηση του έθνους», φρόντισε παράλληλα 

να τραβήξει και πάλι επάνω του τα φώτα της 

δημοσιότητας. Αυτή τη φορά εξαπέλυσε επί-

θεση κατά της Θάλειας Δραγώνα, προσθέτο-

ντας και τη δική του φωνή στις υλακές του 

Καρατζαφέρη. Έγραψε, λοιπόν, μεταξύ άλ-

λων: «Επιχειρείτε ένα γενικευμένο ευνουχι-

σμό σε ό,τι πολυτιμότερο και πιο ελληνικό 

πέτυχε ο λαός μας έως τώρα, με τελικό απο-

τέλεσμα τη μετατροπή μας σε έναν άλλο λαό, 

προσαρμοσμένο στις συνταγές του καμου-

φλαρισμένου αφελληνισμού που κοσμούν 

κάθε σελίδα του εν λόγω βιβλίου σας. […] Ο-

χυρωμένη πίσω από ηχηρά ονόματα ξένων 

επιστημόνων, βαλθήκατε με τη βοήθεια ισχυ-

ρών πολιτικών και οικονομικών κύκλων, μιας 

και είναι πολύ δύσκολο να ευνουχίσετε έναν 

ολόκληρο λαό κατεδαφίζοντας τα σύμβολα 

και τους μύθους του, να ξεκινήσετε το θεάρε-

στο έργο σας από τα τρυφερά και ανύποπτα 

παιδιά μας. […] Όπως το επιχείρησε χθες η 

φίλη σας κυρία Ρεπούση –ανεπιτυχώς– ενώ 

σήμερα, με τον αέρα μάλιστα της κρατικής 

συμπαράστασης, το επεκτείνετε εσείς με νέα 

έφοδο για ευνουχισμό της μαθητικής μας νε-

ολαίας από κρατικό μάλιστα πόστο!»

Α
φήνω κατά μέρος το τρισβάρβαρο 

συντακτικό του αυτόκλητου προ-

στάτη της «ελληνικότητάς» μας, 

για να προσθέσω απλώς ότι, λίγες ημέρες 

πριν, σε επιστολή του στο γνωστό αστέρα 

του θεάτρου αλλά και του αυριανισμού, Στέ-

φανο Ληναίο, ο Μ.Θ. είχε ήδη κάνει λόγο για 

«συμμορία», αποκαλούσε τη Θάλεια Δραγώ-

να «νέο φρούτο», ενώ ειρωνευόταν θρασύ-

τατα την ιδιότητα του καθηγητή Νίκου Μου-

ζέλη, συζύγου της Θ.Δ.

Τ
ι να πρωτοθαυμάσει κανείς; Ή, μάλ-

λον, με τι να πρωτοαηδιάσει; Με το 

ύφος «εθνικόφρονα» γυμνασιάρχη 

Μπλε 
βαθύ, 
σχεδόν 
μαύρο, 
σε κόκκινο 
φόντο
Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΠΑ

Έγιναν 
συζητήσεις επί 

συζητήσεων 
πάνω στα λάθος 

στοιχεία
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Πιστός με το στανιό 

Σταυρός, πρωινή προσευχή, εκκλησια-
σμός στο σχολείο: να καταργηθούν όλα ζητούν 
τέσσερις γονείς, τρεις Έλληνες και ένας αλλοδα-
πός, οι οποίοι μέσω του Ελληνικού Παρατηρητη-
ρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι προσέφυγαν 
στον Συνήγορο του Πολίτη – με βάση και απόφα-
ση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων για την απομάκρυνση των θρησκευ-
τικών συμβόλων από σχολείο της Ιταλίας. 
Με ταξύ των γονέων 
και ο συγγραφέας Θα-
νάσης Τριαρίδης από 
τη Θεσσαλονίκη, ο ο-
ποίος επαναλαμβάνει 
σ την AΤ ΗΕΝS VO I CE 
την άποψή του ότι «η 
ύπαρξη θρησκευτικών 
συμβόλων στα σχολεία 
και σε κάθε άλλο χώρο 
δημόσιου χαρακτήρα, η σχολική προσευχή, ο ο-
μαδικός εκκλησιασμός κατά την ώρα του σχο-
λείου, καθώς και η κάθε μορφή προσηλυτισμού 
μέσα στην υποχρεωτική εκπαίδευση ανηλίκων, 
δηλαδή το μάθημα των Θρησκευτικών, όπως 
διαχρονικά διδάσκεται, συνιστούν μια βαθιά 
προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και πα-
ραβιάζουν ευθέως βάναυσα το στοιχειώδες και 
θεμελιακό ανθρώπινο δικαίωμα για ελευθερία 
της συνείδησης: άρα και της θρησκευτικής συνεί-
δησης (η πλήρης δήλωσή του εδώ: www.triaridis.
gr/keimena/keimD063.htm). Παρεμπιπτόντως, 
ενδιαφέρουσα είναι η άποψη του κ. Τριαρίδη και 

για τη βάπτιση: «Ο νηπιοβαπτισμός μπορεί να μην 
είναι (πια) θεσμική υποχρέωση, μα είναι ένας ανε-
πανόρθωτος ευτελισμός της όποιας πίστης των 
γονιών που αποφασίζουν για λογαριασμό των 
μωρών τους σε ποιον και σε τι αυτά θα πιστεύουν. 
Κι αν κάποιος πιστός νηπιοβαπτίζοντας τα παιδιά 
του εκφυλίζει την πίστη του, εκείνος που δεν πι-
στεύει μα συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, λο-
γαριάζοντάς τη γραφική παράδοση και κοινωνική 
εκδήλωση ή απλώς αδρανώντας, εκφυλίζει τον 
ίδιο του τον εαυτό». 
Όποιος γονιός ανήλικου/ης μαθητή/τριας θέλει 
να απευθύνει επιστολή/έκκληση προς τον Συ-

ν ήγ ο ρ ο  τ ο υ  Π ο λ ί τ η 
για απομάκρυνση των 
θρησκευτικών συμβό-
λων από τις σχολικές 
αίθουσες και κατάργη-
ση της ομαδικής προ-
σευχής και του σ χο-
λικού εκκ λησιασμού, 
μπορεί να απευθυνθεί 
στο Ελληνικό Παρατη-

ρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι:  office@
greekhelsinki.gr. 

Αϊτή Η κατάσταση μετά το σεισμό είναι δρα-
ματική και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα απευθύνουν 
επείγουσα έκκληση για οικονομική βοήθεια. Οι 
ειδικοί τραπεζικοί λογαριασμοί είναι οι εξής: Εθνι-
κή Τράπεζα 080/480865-76, Alpha Bank 104-00-
2320001125, Αγροτική Τράπεζα 041-01-022035-
49, Eurobank 0026.0215.45.0100065123, Εμπορι-
κή Τράπεζα 83773707. Για απευθείας επικοινωνία 
με τους Γιατρούς: 210 5200.500  A  
➜ scrivanos@athensvoice.gr

Ενεργός 
πολίτης

      Του ΤΆκη σκριΒΆΝου

Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 
➜ p.koulouras@gmail.com

«Αϊτή, δύο 
μέρες μετά»   

➽

της δεκαετίας του 1950; Με την προσφυγή 

και πάλι στην τόσο προσφιλή στην άκρα δε-

ξιά, αλλά και στην παλαιοκομμουνιστική αρι-

στερά, συνωμοσιολογία; Με τη φτηνή δημα-

γωγία της αναφοράς στα «τρυφερά και ανύ-

ποπτα παιδιά» που κινδυνεύουν; Με τη σύ-

μπλευση του Μ.Θ. με τους Πλευρογεωργιά-

δηδες και τους Σαμαροτραγάκηδες; Ή μήπως 

με τις εκλεκτικές συγγένειες, τις οποίες ο ί-

διος προβάλλει και επικαλείται, με το «βαθύ» 

ΠΑΣΟΚ των αυριανιστών; 

Γ
ια τον αυτοδιορισμένο εθνα-

μύντορα και εθνοσω-

τήρα, λοιπόν, έγρα-

φα πριν από δύο περίπου χρό-

νια ότι «ολισθαίνει όλο και πε-

ρισσότερο τα τελευταία χρό-

νια προς έναν αριστεροφανή 

χριστοδουλισμό», ζητώντας 

να κλείσουμε τα σύνορα με 

τα Σκόπια (sic), κάνοντας α-

ντιεβραϊκές δηλώσεις και 

γενικώς καλλιεργώντας την 

πιο στενοκέφαλη καχυπο-

ψία για οτιδήποτε έξωθεν, και ειδι-

κότερα βέβαια από τη Δύση, προ-

ερχόμενο. Πού να ήξερα όταν τα έ-

γραφα αυτά ότι στον κατήφορο του τυ-

φλού λαϊκισμού, της αντιδυτικής ξενοφοβίας 

και του φτηνού εθνικοπαλικαρισμού, η κα-

τρακύλα θα ήταν τόσο ραγδαία.

Κ
αι μιας και περί Θάλειας Δραγώνα 

και πολεμικής εναντίον της ο λό-

γος, τι γίνεται αλήθεια με το κόμμα 

που η κυβέρνησή του της ανέθεσε τα συγκε-

κριμένα καθήκοντα; Με ελάχιστες εξαιρέ-

σεις, οι βουλευτές και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ 

έχω την αίσθηση ότι τηρούν αιδήμονα σιω-

πή. Κοινώς, κάνουν την πάπια. Όπως, άλλω-

στε, έκαναν την πάπια (και πάλι με ελάχιστες 

εξαιρέσεις) στο θέμα των ταυτοτήτων, πριν 

από μερικά χρόνια, όταν και πάλι οι δυνάμεις 

του αναχρονισμού και της ακινησίας συ-

γκρούστηκαν με τις δυνάμεις του πιο στοι-

χειώδους θεσμικού εκσυγχρονισμού. Και 

όπως επίσης κάνουν την πάπια σε 

ένα άλλο μείζον θέμα των ημερών: 

το νομοσχέδιο για τους μετανάστες 

και την υπό προϋποθέσεις απόδοση 

της ελληνικής ιθαγένειας στα 

παιδιά τους. Σε αυτό το θέμα 

θα επανέλθω, όμως, τη μεθε-

πόμενη εβδομάδα.

Τ
έλος, εν είδει επιλό-

γου, από το ίδιο προ 

διετίας κείμενό μου, 

απομονώνω: Αλήθεια, όταν ο 

Μίκης Θεοδωράκης ήταν κρα-

τούμενος της χούντας, ο «ξένος» 

Σερβάν-Σρεμπέρ δεν ήταν αυτός που 

ήρθε με «ξένο» αεροπλάνο, για να τον ε-

λευθερώσει από τα χέρια των δικτατόρων 

και να τον μεταφέρει ασφαλή στην «ξένη» 

πόλη Παρίσι, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, 

βρίσκεται στη δυτική Ευρώπη; Όσο για τους 

«αντιιμπεριαλιστές» τότε φίλους του Μίκη 

Θεοδωράκη, τους Σοβιετικούς, τους Κινέ-

ζους και άλλους «υπαρκτούς» που τον γέμι-

ζαν με παράσημα και βραβεία, αυτοί απλώς 

έκαναν business με τον Μακαρέζο. A

 ➜ achpappas@hotmail.com

Όλο και περισσότερο, τα τελευταία χρόνια, ο Μ.Θ. ολισθαίνει προς έναν αριστερο-φανή χριστο-δουλισμό
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Το αντίθετο του θανάτου
                    Της ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Μ
ε ταφράζον τας το 
αφήγημα του Ρο-
μπέρτο Σαβιάνο «Το 
αντίθετο του θανά-
του» (εκδ. Πατάκη)  
αναρωτιόμουν: τι 

είδους άνθρωποι είναι αυτοί που παντρεύονται 
από τα δεκαοκτώ τους και που, για να πληρώ-
σουν τα έξοδα του γάμου, κατατάσσονται στις 
«ειρηνευτικές δυνάμεις» και πάνε μισθοφόροι 
στο Αφγανιστάν; Η ιστορία που διηγείται ο Σα-
βιάνο διαδραματίζεται σ’ ένα χωριό κοντά στη 
Νάπολη, όπου η δεκαοκτάχρονη Μαρία μένει 
χήρα λίγες εβδομάδες πριν από το γάμο της: ο 
αρραβωνιαστικός της, μισθοφόρος στο Αφγα-
νιστάν, σκοτώνεται σε βομβιστική επίθεση. Ο 
νεανικός έρωτας και τα ρομαντικά όνειρα ανθί-
ζουν στη σκληρή ενδοχώρα όπου οι νέοι άνδρες 
φαίνεται να έχουν δύο εναλλακτικές δυνατό-
τητες: είτε να γίνουν μέλη της μαφίας, είτε να 
υπηρετήσουν στο μισθοφορικό στρατό. Δίπλα 
σε οδικές πινακίδες διάτρητες από σφαίρες της 
Καμόρρα, υπάρχουν συνθήματα και προτροπές: 
ARRUOLARSI NELL’ ESERCITO, ήτοι JOIN 

THE ARMY. Και στις δυο περιπτώσεις, ο θά-
νατος καραδοκεί: ο Σαβιάνο δεν αναγνωρίζει 
τρίτη λύση· εξάλλου, έτσι όπως εξελίχθηκε η 
κατάσταση στη Νότια Ιταλία –με την Καμόρρα 
να έχει υποκαταστήσει τον νόμο και το κράτος– 
όποιος θέλει να γλιτώσει από τη μαφία επιλέγει 
να σταλεί σε κάποιο εξωτικό κι επικίνδυνο μέ-
ρος ελπίζοντας ότι θα γλιτώσει κι από κει. 
 

Αναρωτιόμουν λοιπόν, όχι μόνον τι εί-
δους άνθρωποι είναι αυτοί –που πλη-
ρώνουν τις δόσεις του γαμήλιου δα-

νείου με το μεροκάματο του μισθοφόρου στην 
Καμπούλ– αλλά τι είδους κοινότητες είναι 
αυτές που δεν προσφέρουν μια τρίτη επιλο-
γή: γιατί ο Έντσο, ο νεαρός ήρωας του Σαβιάνο, 
δεν έφευγε από το χωριό του εφόσον δεν είχε 
στον ήλιο μοίρα; Γιατί δεν μπάρκαρε στα καρά-
βια; Γιατί δεν γινόταν εσωτερικός μετανάστης, 
προλετάριος σε κάποια βιοτεχνία στον βορρά; 
Γιατί δεν άνοιγε ψιλικατζίδικο; Η Ιταλία είναι 
μεγάλη χώρα· δεν μπορεί, κάποιος τρόπος θα 
υπάρχει να επιζήσει κανείς χωρίς να κουβαλη-
θεί στην Καμπούλ.

 

Τ ο  ε π ι χ ε ί -
ρ η μ ά  μ ο υ 
είναι τούτο: 

ο καθένας από μας, 
η Μαρία, ο Έντσο, οι 
οικογένειές τους, το 
χωριό τους ευθύνονται 
για το πώς ζούμε και 
για το πώς πεθαίνουμε 
στον σημερινό κόσμο. 
Ο Ρομπέρτο Σαβιάνο 
τιτλοφορεί το αφήγη-
μά του «Το αντίθετο του 
θανάτου» από την πα-
λιά επιτυχία του Σέρτζο 
Μπρούνι “(L’ amore) è il 
contrario della morte”, 
αλλά το αντίθετο του θα-
νάτου δεν είναι ο έρωτας· 
είναι η άρνηση να γίνεις 
στρατιώτης· η αποδοχή 
της ζωής σαν μια μεγάλη 
αλλά ειρηνική περιπέτεια. 
Ποιος φταίει για τον θάνατο 
του Έντσο; Αναμφισβήτητα 
η ύπαρξη του πολέμου, του 
«μετώπου» και της ψευτο-
ειρηνευτικής δύναμης στην 
οποία, ως μη όφειλε, συμμε-
τέχει η Ιταλία. Από το σημείο 
αυτό αρχίζει η προσωπική 
ευθύνη του «μικρού ανθρώ-
που», της μοντέρνας εκδοχής 
του κομφορμιστή που, λίγες 
δεκαετίες νωρίτερα, υποστή-
ριξε και αποθέωσε τον φασι-
σμό. Όχι: ο φασισμός δεν είναι 
η τρομοκρατική εξουσία του 
κεφαλαίου· είναι η τρομοκρα-
τική εξουσία της ανθρώπινης 
βλακείας· το καθεστώς που γεν-
νιέται από την απάθεια, την ά-
γνοια και τον φανατισμό, όψεις 
του ίδιου νομίσματος. 

Γ ιατί σκοτώθηκε ο Έντσο; 
Διότι βρισκόταν εκεί. 
Αν είχε σκοτωθεί σε δυ-

στύχημα με μοτοσικλέτα, το πένθος θα ήταν 
το ίδιο, η ευθύνη όμως θα ήταν διαφορετικής 
φύσεως. Ο Σαβιάνο επιρρίπτει αυτή την ευθύ-
νη στο απλό γεγονός ότι υπάρχουν περιοχές 
του κόσμου –όπως η Νότια Ιταλία– όπου μόνο 
και μόνο το ότι έχεις γεννηθεί εκεί είναι λά-
θος, όπου η πρώτη σου ανάσα και η τελευταία 
σου κρίση βήχα έχουν την ίδια αξία, την αξία 
του σφάλματος. Ο γενέθλιος τόπος «φταίει» 
για τον διαμελισμό του Έντσο στο Αφγανιστάν, 
για το ότι οι Ταλιμπάν επιτέθηκαν στο τεθω-
ρακισμένο στο οποίο επέβαινε: ένοχος ο τελ-
ματώδης ιταλικός Νότος που αντιστέκεται στο 
μέλλον. Αλλά, κανένα ξεχωριστό άτομο δεν 
είναι αθώο, κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω 
από την ενοχή του συνόλου: τι θα συνέβαινε 
αν οι νεαροί που θέλουν να παντρευτούν δεν 
κατατάσσονταν ούτε στον μισθοφορικό στρατό, 
ούτε στις συμμορίες; Τι θα συνέβαινε άραγε αν 
κανείς –κανείς– δεν παρουσιαζόταν στο κάλε-
σμα ARRUOLARSI, ή JOIN THE ARMY;  A

Κανένα ξε-
χωριστό άτο-
μο δεν είναι 

αθώο, κανείς 
δεν μπορεί να 
κρυφτεί πίσω 
από την ενοχή 

του συνόλου 
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Ριχάρδος ή Κώστας; Ριχάρδος, αλλά μικρό 
με φώναζαν Κώστα, έτσι, για ευκολία

Μητέρα από τις Σεϋχέλλες 
και πατέρας από Γκάνα. 
Γνωρίστηκαν και ερωτεύ-
τηκαν στη Βηρυτό, όπου η 

μητέρα πήγε ως οικονομικός μετανάστης 
και ο πατέρας με τη ναυτιλιακή εταιρεία 
όπου δούλευε. Εκεί, κάπου στα 1975, όταν 
ξεσπά ο εμφύλιος πόλεμος στον Λίβανο 
και η Βηρυτός διαιρείται κατά μήκος της 
μουσουλμανικής και χριστιανικής γραμ-
μής, η εταιρεία του πατέρα μεταφέρεται 
στην Ελλάδα και οι γονείς του Ριχάρδου 
ακολουθούν. Λίγους μήνες μετά, γεννιέ-
ται και ο Ριχάρδος ή Κώστας.
Ο Ριχάρδος γεννήθηκε και μεγάλωσε 
στους Αμπελόκηπους Αθηνών. Στην ηλι-
κία των 5 ετών οι γονείς του χώρισαν και ο 
πατέρας έφυγε από την Ελλάδα. Έμειναν 
μόνοι, ο Ριχάρδος και η μητέρα του, η ο-
ποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός για να 
μεγαλώσει το γιο της. Ο Ριχάρδος έδινε 
από πολύ μικρός καθημερινές μάχες. Ε-
ξάλλου ήταν μαύρος από μονογονεϊκή οι-
κογένεια χαμηλού εισοδήματος. Διόλου 
εύκολος συνδυασμός. 
Φοίτησε στο 19ο Δημοτικό και στο 56ο 
Γυμνάσιο Αμπελοκήπων και ακολούθησε 
το 6ο Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο. Σε 
όλη τη διάρκεια των μαθητικών του χρό-
νων ήταν ο μόνος «Έλληνας με ξενικά 
χαρακτηριστικά», όπως συνηθίζει να λέ-
ει. Προβλήματα πολλά δεν αντιμετώπισε, 
αλλά όπως τονίζει «είναι θέμα χαρακτή-
ρα. Ήμουν δυνατός και ήξεραν πως δεν 
μπορούσαν να μου ‘‘την πουν’’».
Από την ηλικία των 14 χρόνων συμμετεί-
χε στην ομάδα μπάσκετ και στην ομάδα 
στίβου. Συνέχισε στίβο στην ομάδα του 
Πανελληνίου και κατόρθωσε να είναι ο 
7ος στην κατηγορία του. Όμως οι πόρτες 
ήταν κλειστές στη συμμετοχή του στο πα-
νελλήνιο πρωτάθλημα. Όχι πως δεν είχε 
τα προσόντα. Τουναντίον. Απλώς δεν εί-
χε ιθαγένεια. 
Στην ηλικία των 20 ετών αποφάσισε να 
εγκαταλείψει τον αθλητισμό. «Με κούρα-
σε ψυχολογικά αυτή η άρνηση. Εξάλλου 
είχα φτάσει όσο ψηλά μου επιτρέπανε. 
Για παραπάνω… προϋπόθεση αποτελού-
σε η ιθαγένεια»
Ο Ριχάρδος άλλωστε δεν ζούσε μια εύ-
κολη ζωή. Εκτός από το σχολείο και τον 
αθλητισμό, ήταν υποχρεωμένος και να ερ-
γάζεται, αρχικά για να συνεισφέρει στην 
οικογένεια, και κατόπιν, με την ενηλικίω-
σή του, για να έχει τα απαραίτητα ένσημα 
και να ανανεώνει την κάρτα παραμονής 

του. «Θυμάμαι να είμαι πάντα σε ένα κυ-
νήγι ενσήμων. Οι φίλοι μου είχαν την πο-
λυτέλεια να αναζητούν μια καλή δουλειά, 
ακόμα και να μένουν άνεργοι. Εγώ όχι. 
Έπρεπε να κάνω όποια δουλειά έβρισκα 
μόνο και μόνο για να μη χάσω την κάρτα 
παραμονής και με απελάσουν» 
Έδωσε Πανελλήνιες και πέρασε στη 
σχολή Εμποροπλοιάρχων – ήθελε να ακο-
λουθήσει το δρόμο του πατέρα του.  Αλλά 
δεν υπολόγισε έναν παράγοντα: η σχολή 
ήταν πολύ μακριά και για να πηγαίνει και 
να μπορεί ταυτοχρόνως να εργάζεται, θα 
έπρεπε να έχει μεταφορικό μέσο. Όμως, 
για να βγάλει άδεια οδήγησης (για μηχα-
νάκι) έπρεπε το τότε Υπουργείο Μεταφο-
ρών να τον ταυτοποιήσει ως κάτοχο Πρά-
σινης Κάρτας. Την εποχή όμως εκείνη 
δεν υπήρχε παρόμοιο σύστημα ταυτοποί-
ησης στο Υπουργείο Μεταφορών. 
Έτσι, ματαιωμένος για άλλη μια φο-
ρά , ε γ κατέλε ιψε τα σ χέδιά του γ ια 
σπουδές και αφοσιώθηκε στην προ-
σ πάθε ια τ ης πολι το γράφησ ής του. 
Την πρώτη φορά που ξεκίνησε τις διαδι-
κασίες απευθύνθηκε σε δικηγόρο. Ήταν 
20 χρονών. Ο δικηγόρος τού ζήτησε και 
έλαβε 500.000 δρχ. ως αμοιβή. Πέρασαν 
όμως δύο χρόνια και δεν είχε λάβει καμία 
απάντηση. Έτσι, αποφάσισε να αναλάβει 
μόνος του.

Τα λοιπά πέντε χρόνια θα τα περά-
σει μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας 
και Υπουργείου Εσωτερικών. «Η 

διαδικασία σκάλωνε στο ότι το Υπουργείο 
Εσωτερικών χρειαζόταν ισχύουσα κάρτα 
παραμονής για να προχωρήσει στην πολι-
τογράφηση, αλλά εγώ, όπως και χιλιάδες 
άλλοι, τη λάμβανα πάντα ληγμένη» 
Ήταν 25 χρονών όταν επιτέλους κατόρ-
θωσε να βγάλει άκρη: την ισχύουσα κάρτα 
τη λάμβανε το ΥΠΕΣ αλλά δεν την κα-
ταχώριζε στο σύστημα. Βρήκε την κάρτα 
του σε μια πελώρια κούτα, εκεί, σε κάποιο 
από τα αρμόδια γραφεία. «Δεν θέλω να 
πιστέψω ότι το έκαναν σκόπιμα επειδή 
είμαι μαύρος. Αλλά και πάλι… για ποιον 
άλλο λόγο να το έκαναν; Ίσως για χρήμα-
τα. Αλλά εγώ ποτέ δεν θα λάδωνα για να 
πάρω την ελληνική ιθαγένεια»
Η υπηκοότητα του παραχωρήθηκε στις 25 
Μαΐου 2003. Ήταν 27 χρονών. «Θυμάμαι 
την ημέρα εκείνη ως την πιο ευτυχισμένη 
της ζωής μου»

***
«Τι άλλαξε την ημέρα εκείνη πραγματικά;» 
τον ρωτάμε. «Τίποτα» απαντά ύστερα από 
σκέψη. «Απλώς σταμάτησα να φοβάμαι. 

Μια ζωή από 
ματαιώσεις
Είναι όλοι αυτοί Έλληνες; Είναι.

Της ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΑΛ ΣΑΛΕΧ
Φωτό: ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ

Πατρίδα είναι 
η συνείδηση, 
η αλληλεπί-

δραση με τους 
ανθρώπους 

που μοιράζε-
σαι την ίδια 

κοινωνία
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1. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αυξά     
νει τον αριθμό των αλλοδαπών που 

δικαιούνται την ελληνική ιθαγένεια σε 
σχέση με τον ισχύοντα Κώδικα Ιθαγέ-
νειας. 
Πράγματι.  Η βασική α λ λαγή είναι ότι οι 
αλλοδαποί μπορούν να υποβάλουν αίτη-
ση σε πέν τε χρόνια αν τί για δέκα (ισ χύ-
ων Κώδικας Ιθαγένειας). Κατά τα άλλα οι 
προϋποθέσεις δεν α λ λάζουν ιδιαίτερα. 
Η κυβέρνηση επιλέγει να δώσει τη δυνατό-
τητα στους μετανάστες, όταν φτάσουν στα 
πέντε χρόνια νόμιμης διαμονής να επιλέξουν 
είτε το καθεστώς του επί μακρόν διαμένο-
ντος είτε την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη. 
Αυτό θα γίνει με δική τους απόφαση λαμ-
βάνοντας υπόψιν τις πραγματικές ανάγκες 
αυτών και της οικογένειάς τους. Αυτοί που 
θα επιλέξουν την ελληνική ιθαγένεια και εί-
ναι σε στρατεύσιμη ηλικία θα υποχρεωθούν 
να εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους θη-
τεία σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 
Στην πραγματικότητα αν δεν άλλαζε ο Κώδι-
κας Ιθαγένειας, βραχυπρόθεσμα πάνω από 
100.000 μετανάστες που έχουν συμπληρώσει 
τα 10 χρόνια νόμιμης παρουσίας στη χώρα θα 
μπορούσαν να αποκτήσουν την ελληνική ιθα-
γένεια. Ο ισχύων κώδικας δεν προβλέπει προ-
θεσμίες, γεγονός που σημαίνει ότι η εκάστοτε 
κυβέρνηση μπορεί να καθυστερεί την έκδοση 
της σχετικής απόφασης αλλά, από την άλλη 
πλευρά, της δίνει το δικαίωμα να το κάνει και 
εξαιρετικά γρήγορα...

2. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνει 
ιθαγένεια στους μετανάστες που 

ζουν στη χώρα μας.
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνει το δικαίω-
μα σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις του να 
αιτηθούν την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ-
νειας. Η ιθαγένεια δεν αποδίδεται αυτομάτως. 
Αν δεν την επιθυμούν μπορούν έτσι κι αλλιώς 
να επιλέξουν την ιδιότητα του επί μακρόν δια-
μενόντος μετανάστη. 
Σημειωτέον ότι:
Σε πέντε χρόνια οι Υπήκοοι Τρίτης Χώρας δι-
καιούνται να τους χορηγηθεί άδεια επί μακρόν 
διαμένοντος βάσει της οποίας θεωρούνται μό-
νιμοι κάτοικοι της ΕΕ με αυξημένη προστασία 
απέναντι στην απέλαση και στις διακρίσεις. 
Οι αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες δεν απελαύ-
νονται από τη στιγμή που αναγνωρίζονται ως 
τέτοιοι ενώ οι Κοινοτικοί έχουν από την πρώτη 
στιγμή και χωρίς καμία άλλη διατύπωση δι-
καίωμα εγκατάστασης και εργασίας σε όποια 
χώρα της ΕΕ θελήσουν.

3. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνει 
ιθαγένεια στους «λαθρομετανά-

στες». 
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνει το δικαί-
ωμα να ζητήσουν την ελληνική ιθαγένεια με 
προϋποθέσεις αυτοί που έχουν πάνω από πέ-
ντε χρόνια νόμιμης παραμονής. Το καθεστώς 
νομιμότητας το έχει δώσει το ελληνικό κράτος 
μέσα από αρκετά δύσκολες διαδικασίες. Ευνοϊ-
κότεροι όροι υπάρχουν μόνο για τα παιδιά που 
έχουν γεννηθεί ή έχουν μεγαλώσει στη χώρα. 

4. Κάποιοι λένε ότι σε λίγα χρόνια οι 
«ξένοι» θα είναι περισσότεροι από 

τους  Έλληνες στην Ελλάδα. 
Υπερβολικό μεν, αλλά σε κάτι αληθινό.

Πολιτο-
γράφηση 
αλλοδα-
πών: 

11 σύντομες απαντήσεις 

Του ΒΑΣΙΛΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
➜ www.diavatirio.net

Ένιωσα ότι απέκτησα πλέον το δικαίωμα 
να διεκδικήσω τα όνειρά μου»
«Έγινες Έλληνας με αυτό το χαρτί;» «Όχι. 
Ήμουν Έλληνας»
«Τι είναι η ελληνικότητα;» «Η γλώσσα», α-
παντά δίχως δισταγμό, και συμπληρώνει: 
«Πατρίδα είναι η συνείδηση, η αλληλεπί-
δραση με τους ανθρώπους που μοιράζε-
σαι την ίδια κοινωνία, τους ίδιους κανό-
νες, τα ίδια προβλήματα» 
«Το χρώμα δεν επηρεάζει;» «Ποτέ δεν α-
ντιλήφθηκα τον εαυτό μου ως μαύρο, ως 
διαφορετικό. Μόνο μέσα από την αντί-
δραση των άλλων, που άλλες φορές ήταν 
υπερβολικά θετική ή δίχως λόγο αρνητι-
κή. Ποτέ όμως απολύτως φυσιολογική»
«Τι έκανες μόλις πήρες την υπηκοότητα;» 

«Πήγα φαντάρος. Στις Ειδικές Δυνάμεις. 
Ήμουν, έως τότε, ο τρίτος που κατάφερε 
να γίνει δεκτός στο Σώμα των Ειδικών 
Δυνάμεων»
«Γιατί εκεί;» «Γιατί μου άρεσε ο αθλητι-
σμός και γιατί έμοιαζε δύσκολο»
«Πώς σε δέχθηκαν μέσα;» «Ε, προφανώς 
είχα ασύλληπτα καψώνια, κυρίως κατά τη 
διάρκεια της εκπαίδευσής μου για τις Ει-
δικές Δυνάμεις. Αλλά ήθελα να πετύχω, 
οπότε άντεξα»

«Δεν ένιωσες την ανάγκη να αποδείξεις και 

να επιδείξεις την ελληνικότητά σου;» «Όχι. 
Ήξερα την παγίδα αυτή. Απλώς προσπα-
θούσα να μην αδικούμαι μόνο και μόνο 
επειδή είμαι Έλληνας με ξενικά χαρα-
κτηριστικά»
«Αδικήθηκες ποτέ;» «Ε, βέβαια. Αφού πέ-
ρασα επιτυχώς τις εξετάσεις στη σχολή 
Ειδικών Δυνάμεων και ήρθα 36ος στο 
σύνολο, δηλαδή σε πολύ υψηλή θέση, με 
κόλπα με εμπόδισαν να καταταγώ στο σώ-
μα αλεξιπτωτιστών. Ενώ πάντα παίρνουν 
τους πρώτους 41, όταν με είδε ο διοικητής 
έφερε ρύθμιση με την οποία κατ’ εξαίρε-
ση εκείνη τη χρονιά θα έπαιρναν μόνο 
τους πρώτους 35! Το κακό είναι ότι μαζί 
με εμένα αδικήθηκαν και οι άλλοι!»

Σήμερα, ο Ριχάρδος, ως νομικά 
κατοχυρωμένος Έλληνας πο-
λίτης, εργάζεται στα ΕΛΤΑ με 

σύμβαση έργου και οδηγεί νταλίκες που 
μεταφέρουν αυτοκίνητα της Hertz, και, 
στον ελεύθερο χρόνο του, ονειρεύεται 
την επόμενη ημέρα. Στην ερώτησή μας 
σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρνει η 
κυβέρνηση για την αλλαγή του κώδικα 
ιθαγένειας, δεν απαντά. Χαμογελά πονη-
ρά. Είναι προφανές πως δεν πιστεύει πως 
θα συμβεί κάτι παρόμοιο. «Δηλαδή τα 
παιδιά πλέον θα παίρνουν την ιθαγένεια 
δίχως να περνάνε την ταλαιπωρία που πέ-
ρασα εγώ;» εκστομίζει δειλά και ύστερα 
αφήνεται σε σκέψεις.

Τι θα ήθελες να συμβουλεύσεις τα παιδιά 

που θα πάρουν σε λίγους μήνες την ελληνι-

κή ιθαγένεια; «Keep walking… Έχει πολύ 
δρόμο μετά»         

*** 

Μ ε τη νέα χρονιά η κυβέρνηση 
φέρνει νομοσχέδιο βάσει του 
οποίου τα παιδιά των μετανα-

στών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή ήρ-
θαν σε μικρή ηλικία και φοίτησαν σε ελλη-
νικό σχολείο για 3 ή 6 χρόνια θα μπορούν 
να λαμβάνουν την ελληνική ιθαγένεια. 
Η διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση του 
νομοσχεδίου που ολοκληρώθηκε την 7η Ι-
ανουαρίου δημιούργησε την εντύπωση ότι 
οι Έλληνες αντιδρούν «καθέτως και οριζο-
ντίως», για να χρησιμοποιήσω την έκφραση 
βουλευτή του ΛΑΟΣ. Τα σχόλια όμως στην 
ηλεκτρονική αυτή διαβούλευση σε καμία 
περίπτωση δεν είναι αντιπροσωπευτικά της 
ελληνικής κοινωνίας. Όχι μόνο γιατί οι χρή-
στες του διαδικτύου δεν ξεπερνούν το 15% 
του πληθυσμού, αλλά και γιατί η ομοιομορ-
φία των ενθέρμως αρνητικών μηνυμάτων 
πρόδιδε την προέλευση και το στόχο τους. 
Ήταν καταφανώς υποκινούμενα από συγκε-
κριμένο πολιτικό κόμμα και λοιπούς σχημα-
τισμούς που αναζητούν ταυτότητα, χώρο, 
αλλά και «πελατεία» (θορυβημένοι από την 
έλευση Σαμαρά).
Στην πραγματικότητα, θα δυσκολευτού-
με να βρούμε έναν Έλληνα που με το χέ-
ρι στην καρδιά θα δεχόταν να περνάνε τα 
παιδιά αυτά τόσες ματαιώσεις όσες και ο 
Ριχάρδος μόνο και μόνο επειδή το χρώμα 
τους ή και το ονοματεπώνυμό τους δεν 
προσομοιάζουν στα δικά μας.   

➜ alsalech@gmail.com

➜ http://afroditealsalech.blogspot.com  
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Όσο δεν δίνουμε πρόσβαση σ την ιθαγένεια 
όσοι α λ λοδαποί έρχον ται σ την Ε λ λάδα θα 
παραμένουν για πάν τα «ξένοι». Το πόσο ξέ-
νος είναι αυτός που ζει 5, 10, 15 ή 20 και παρα-
πάνω χρόνια στη χώρα είναι θέμα οπτικής... 
Με το νέο κώδικα ο αριθμός των αλλοδαπών πο-
λιτών θα μειωθεί κατά τον αριθμό αυτών που θα 
γίνουν, αφού ακολουθήσουν τη νέα διαδικασία, 
Έλληνες πολίτες.

5. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αλλοιώ-
νει το εκλογικό σώμα της χώρας μας. 

Το εκλογικό σώμα αλλοιώνεται όταν οι διαδικασί-
ες σύστασής του είναι αδιαφανείς. Για παράδειγ-
μα, με τον προηγούμενο Κώδικα Ιθαγένειας (αναι-
τιολόγητο των αποφάσεων) οι κυβερνώντες μπο-
ρούν να επιλέξουν την απόδοση ιθαγένειας μόνο 
σε αυτούς που θα τους ψηφίσουν και να απορρί-
ψουν όσους θέλουν. Μπορούν επίσης να εκβιά-
σουν την ψήφο χρησιμοποιώντας τη μη ύπαρξη 
προθεσμίας για την έκδοση της τελικής απόφασης. 
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο προτείνει «αντι-
κειμενικοποίηση» των προϋποθέσεων και της 
διαδικασίας κτήσης της ιθαγένειας μέσω πολι-
τογράφησης. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι γνωστό 
από πριν, και σε όλους, το ποιοι θα δικαιούνται 
να αιτηθούν και να αποκτήσουν την ελληνική ι-
θαγένεια. Αν καταχρηστικά απορρίπτονται αιτή-
σεις, οι αιτούντες θα έχουν δικαίωμα προσφυγής. 

6. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις καλούν 
στη χώρα «λαθρομετανάστες». 

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις κανείς άν-
θρωπος χωρίς χαρτιά δεν μπορεί να επωφεληθεί 
της διαδικασίας πολιτογράφησης. Από την άλλη 
πρέπει να περιμένει τουλάχιστον 7 με 18 χρόνια 
αν προσπαθήσει να αποκτήσει δικαιώματα μέσω 
των παιδιών του που θα γεννηθούν ή θα μεγαλώ-
σουν στην Ελλάδα. Το νομοσχέδιο δεν καλεί «λα-
θρομετανάστες». Η προσπάθεια παραπληροφό-
ρησης που έχει στηθεί γύρω από αυτό μπορεί... 

7. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δίνουν ελ-
ληνική ιθαγένεια σε εγκληματίες. Οι 

ελληνικές φυλακές είναι γεμάτες από αλ-
λοδαπούς που έχουν τελέσει έγκλημα στη 
χώρα μας. 
Προϋπόθεση πολιτογράφησης σύμφωνα με το 
άρθρο 5 (1β) είναι:
Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα, κατά την 
τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αί-
τησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της 
ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή ανεξαρτή-
τως ποινής και χρόνου έκδοσης της καταδικαστι-
κής απόφασης, για εγκλήματα προσβολών του 
πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, ανθρωπο-
κτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωματικής 
βλάβης, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και τη 
διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικο-
νομικά εγκλήματα, εγκλήματα με χρήση μέσων 
υψηλής τεχνολογίας, εγκλήματα περί το νόμισμα, 
αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, 
απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, 
του νόμου περί μεσαζόντων, πλαστογραφίας, 
ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήμι-
σης, λαθρεμπορίας, εγκλήματα που αφορούν τα 
όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση λαθρομετα-
ναστών στο εσωτερικό της χώρας ή τη διευκό-
λυνση μεταφοράς ή προώθησής τους ή της εξα-
σφάλισης καταλύματος σε αυτούς για απόκρυψη 
ή για παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκα-
τάσταση και κίνηση αλλοδαπών στην Ελλάδα. 
Ανεξάρτητα με την άποψη που έχει ο καθένας για 
την εγκληματικότητα των αλλοδαπών στη χώρα 
μας, γίνεται σαφές ότι η αναφορά σε παραβατι-
κούς μετανάστες σε σχέση με τον προτεινόμε-
νο Κώδικα Ιθαγένειας είναι απλά εκτός θέματος. 
Θα έλεγε κανείς μάλιστα ότι οι παραπάνω προ-
ϋποθέσεις είναι περισσότερο αυστηρές από ό,τι 
χρειάζεται...

8. Να δίνεται ελληνική ιθαγένεια αρ-
κεί να παραιτούνται αυτής που ήδη 

έχουν. 
Αν γίνει αυτό τι θα απογίνει με τους Έ λ λη-
νες του εξωτερικού; Όταν αποκ τούν την ι-
θαγένεια του τόπου διαμ ονής τους ή όταν 
είναι τέκνα δεύτερης και τρίτης γενιάς θα έ-
χουν πρόσβαση σ την ε λ ληνική ιθαγένεια; 

9. Οι μετανάστες που θα αποκτήσουν 
την ελληνική ιθαγένεια θα φέρουν 

εδώ τις οικογένειές τους και θα αλλοιώσουν 
τη σύνθεση της χώρας. 
Δεν χρειάζεται να αποκτήσουν την ιθαγένεια για 
να καλέσουν την οικογένειά τους στη χώρα. Μπο-
ρούν να το κάνουν πολύ πριν (όταν συμπληρώ-
σουν μόνο δύο και όχι πέντε χρόνια νόμιμης παρα-
μονής στη χώρα). Το προβλέπει το Προεδρικό Διά-
ταγμα που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την ευ-
ρωπαϊκή οδηγία περί οικογενειακής επανένωσης. 

Προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανέ-
νωση (Άρθρο 5 ΠΔ 131/06):
1. Ο υπήκοος τρίτης χώρας που κατοικεί νόμιμα 
στην Ελλάδα για διάστημα δύο ετών δικαιού-
ται να ζητήσει, κατόπιν αίτησής του, την είσοδο 
και διαμονή στη χώρα μελών της οικογένειάς 
του, κατά το άρθρο 4 του παρόντος. Η αίτηση 
υποβάλλεται και εξετάζεται όταν τα μέλη αυ-
τά διαμένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας. 

10. Η μη προσφυγή σε δημοψήφισμα   
είναι αντισυνταγματική.

Γενικά όταν κάτι δεν μας αρέσει το βαφτίζου-
με αντισυνταγματικό. Το δημοψήφισμα προ-
βλέπεται ως θεσμός από το Σύνταγμά μας στο 
άρθρο 44 παρ2 και δεν λέει πουθενά ότι ό-
ταν πολλοί ή λιγότεροι πολίτες το θελήσουν 
μπορούν να προκαλέσουν τη διεξαγωγή του. 
Σε κάθε περίπτωση το Σύνταγμά μας προβλέπει 
ότι η πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή του δημο-
ψηφίσματος ανήκει στο υπουργικό συμβούλιο 
και στην απόλυτη πλειοψηφία της Βουλής για 
εθνικά θέματα. Στην περίπτωση ψηφισμ έ-
νου νομοσχεδίου απαιτείται αυξημένη πλειο-
ψηφία των τριών πέμπτων του συνόλου της 
Βουλής μετά από πρόταση των δύο πέμπτων 
του συνολικού αριθμ ού των βουλευτών... 
 
Άρθρo 44
*2. O Πρόεδρoς της Δημoκρατίας πρoκηρύσσει με 
διάταγμα δημoψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέμα-
τα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειoψη-
φίας τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών, πoυ λαμ-
βάνεται με πρόταση τoυ Yπoυργικoύ Συμβoυλίoυ. 
 
Δημoψήφισμα πρoκηρύσσεται από τoν Πρόεδρo 
της Δημoκρατίας με διάταγμα και για ψηφισμένα 
νoμoσχέδια πoυ ρυθμίζoυν σoβαρό κoινωνικό 
ζήτημα, εκτός από τα δημoσιoνoμικά, εφόσoν αυ-
τό απoφασιστεί από τα τρία πέμπτα τoυ συνόλoυ 
των βoυλευτών, ύστερα από πρόταση των δύo 
πέμπτων τoυ συνόλoυ και όπως oρίζoυν o Kανoνι-
σμός της Boυλής και νόμoς για την εφαρμoγή της 
παραγράφoυ αυτής. Δεν εισάγoνται κατά την ί-
δια περίoδo της Boυλής περισσότερες από δύo 
πρoτάσεις δημoψηφίσματoς για νoμoσχέδιo. 
 
Aν νoμoσχέδιo υπερψηφιστεί, η πρoθεσμία τoυ 
άρθρoυ 42 παράγραφoς 1 αρχίζει από τη διεξα-
γωγή τoυ δημoψηφίσματoς.

11. Η χορήγηση ιθαγένειας σε μετανά-
στες είναι βόμβα στα θεμέλια της ε-

θνικής και κοινωνικής συνοχής. 
Οι μοναδικοί που ετοιμάζονται για πόλεμο και συ-
γκρούσεις υιοθετώντας έναν ιδιαίτερα βίαιο λόγο 
είναι ένα μέρος από αυτούς που αντιτίθενται στις 
προτάσεις της κυβέρνησης. Κατά τα άλλα δεν υ-
πάρχει τέτοιο θέμα. Οι πολίτες μιας χώρας αλλά 
και οι κάτοικοί της μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες 
και προβλήματα. Βόμβα στα θεμέλια της κοινωνι-
κής συνοχής μπορεί να αποτελέσει ο ολοκληρω-
τικός αποκλεισμός από τα δικαιώματα ανθρώπων 
που είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας. A
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Π ερισσότερο απ’ οποιαδήποτε άλλη πλατεία του κέντρου, η Ομόνοια μπορεί να θεω-
ρηθεί ως η κατεξοχήν πλατεία της πιάτσας. «Και μην αρχίσεις τώρα τα ευφυολογή-
ματα», που θα ’γραφε κι ο Καβάφης, ότι πιάτσα δεν είναι παρά η πλατεία στα ιταλικά∙ 
γνωστό. Όμως πιάτσα στα ελληνικά δεν σημαίνει απλά «πλατεία», αλλά είναι ο α-

νοιχτός χώρος που αποτελεί στέκι κάποιου κλάδου της οικονομίας ή απλά αραχτών τύπων που 
θεώνται το «θέατρο της κοινωνίας», του οποίου μέρος είναι και οι ίδιοι και παρακολουθούνται 
από άλλους, με μια κάποια χροιά λαϊκότητας ή και (ημι)παρανομίας (παράβαλε «Τα παιδιά της 
πιάτσας» του Τσιφόρου). Όταν ο ταξιτζής ή η πόρνη «κάνουν πιάτσα» δεν αναφέρονται κατ’ α-
νάγκην σε πλατεία, μα σ’ έναν οποιονδήποτε ανοιχτό χώρο, συνήθως ένα δρόμο.  

Η Ομόνοια 
ως πιάτσα
       Του Δημητρη Φύσσα - Φωτό: αΛΕΞαΝΔρΟσ ΦΙΛΙΠΠΙΔησ

Πρόσκαιρη συμβίωση ποικίλων λαϊκών ατομισμών

Πόλη
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Πιάτσα και λαϊκός πόλος 
Ποιοι συναποτελούν την πιάτσα της Ομόνοιας; 
Πλανόδιοι, ασκόπως περιφερόμενοι, αραχτοί, 
απασχολούμενοι στους ισόγειους χώρους εργα-
σίας που έχουν φάτσα στην πλατεία ή σε στοές 
και περαστικοί (λιγότερο αυτοί οι τελευταίοι). Οι 
πλανόδιοι ασκούν βιοποριστική απασχόληση, οι 
αραχτοί και οι περιφερόμενοι κάνουν αυτό που 
λένε οι λέξεις και συνεπώς δεν ασκούν τίποτα, οι 
εργαζόμενοι και οι πελάτες των μαγαζιών είναι 
και δεν είναι στην πιάτσα (αφού στεγάζονται) και 
οι περαστικοί απλώς τη διασχίζουν, κατευθυνό-
μενοι βιαστικά ίσως σε κάποιον όροφο κτιρίου 
(πόσα γραφεία περίεργων συλλόγων, πόσες μι-
κροεπειχειρήσεις, πόσες δημόσιες υπηρεσίες;), το 
οποίο τυπικά και μόνο βρίσκεται στο γεωγραφικό 
χώρο της πιάτσας. Τα παραδείγματα αφθονούν: 
το κτίριο του ΤΕΒΕ, ψηλά στην Αγ. Κωνσταντίνου 
και δίπλα στην πλατεία, με κανέναν τρόπο δεν 
μπορεί να θεωρηθεί κτίριο της πιάτσας, ούτε καν 
το ισόγειό του, με την επίσημη είσοδο και τους 
καιροφυλακτούντες κλητήρες∙ το ίδιο και το κτί-
ριο του Ειρηνοδικείου, μέσα στην ενιαία στοά του 
Σαρόγλειου Μεγάρου και του Μετοχικού Ταμεί-
ου Πολιτικών Υπαλλήλων, κι ας είναι η στοά αυ-
τή εν μέρει στοά της πιάτσας, με την καφετέρια 
“Janeiro”, μερικά μικρομάγαζα, και πολύ περισ-

σότερα κλειστά, πολλούς ταλαίπωρους το βράδυ, 
καθώς κι ένα υπέροχο αίθριο που βλέπει ουρανό.
Η Ομόνοια και οι «δορυφόροι» της (Λαυρίου, 
Κουμουνδούρου, Κοτζιά, Βάθης, Κάνιγγος, Κε-
ντρική Αγορά, Μεταξουργείο) είναι ο κατεξο-
χήν λαϊκός πόλος, η λαϊκή πιάτσα της πόλης, ενώ 
στον αντίποδά της βρίσκεται το Σύνταγμα και οι 
δικοί του «δορυφόροι» (Κολωνάκι, Κοραή, Ζάπ-
πειο, Κλαυθμώνος, Δεξαμενή, μνημειακά κτίρια 
της Πανεπιστημίου). Στην Ομόνοια η πιάτσα με-
γεθύνεται λόγω του αξιοσημείωτου ελεύθερου 
εμβαδού που διαθέτει πλέον η πλατεία, του πλή-
θους των μαγαζιών στα πέριξ και των στάσεων/
αφετηριών που έχουν τα συγκοινωνιακά μέσα 
εδώ, των οποίων φυσικά προεξάρχει ο ηλεκτρι-
κός. Οχτώ σκάλες, κυλιόμενες και μη, φέρνουν 
συνεχώς και κατά μάζες τούς επιβάτες από το υ-
πόγειο στην επιφάνεια. Από κοντά και οι λεωφο-
ρειακές γραμμών στους γύρω δρόμους (Μενάν-
δρου, Χαλκοκονδύλη, Πανεπιστημίου, Ζήνωνος, 
Αθηνάς), ενώ δεν λείπουν και τα τρόλεϊ (Σταδίου, 
Αγ. Κωνσταντίνου). 

Μ ια κουβέντα για το παρελθόν. Η Ομό-
νοια δεν ήταν από πάντα περιοχή της 
πιάτσας. Όταν πρωτοσχεδιάστηκε ως 

«πλατεία Όθωνος» ήταν άκρως κυριλέ. Εδώ γύρω 
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δημιουργήθηκαν μερικά από τα επιση-
μότερα δημόσια κτίρια (το Ωδείο, το Δη-
μαρχείο, η Εθνική Τράπεζα, τα Δικαστή-
ρια, το Βασιλικό/Εθνικό Θέατρο κ.λπ.), 
καθώς και πολλά σπουδαία ιδιωτικά: τα 
σπίτια του Μελά, του Σαρόγλου και του 
Ανδριτσάκη, το θέατρο Κοτοπούλη, το 
ένα από τα περίφημα καφενεία «Ζαχα-
ράτου», το «Ρεξ» κ.λπ. Επίσης αξιόλογα 
μαγαζιά, όπως ο «Κατράντζος», ο «Λα-
μπρόπουλος», το «Μινιόν» το στεγνο-
καθαριστήριο “Star” (που επιζεί) κ.λπ. Η 
αλλαγή του χαρακτήρα της πλατείας ήρ-
θε σταδιακά από τη χρήση του ηλεκτρι-
κού και την επίδραση του κόσμου της 
αγοράς, ιδίως της μαύρης αγοράς στον 
πόλεμο και εντάθηκε τις πρώτες μεταπο-
λεμικές δεκαετίες. 

«Ισθμός» και πλανόδιοι 
Ποια στοιχεία δίνουν τον τόνο στην πιά-
τσα της σημερινής Ομόνοιας; Μ’ ένα πρώ-
το κοίταγμα θα ’λεγε κανείς ότι αυτό που 
ξεχωρίζει είναι ο μακρύς «ισθμός», που 
ενώνει την Πανεπιστημίου και τη Στα-
δίου με την Αγίου Κωνσταντίνου και την 
Πειραιώς. Πάνω του δεσπόζει ένα ενιαίο, 
επίμηκες τσιμεντένιο έδρανο, που «δί-
νει» προς την Ακρόπολη, επί του οποίου, 
σχεδόν οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της 
νύχτας, κάθονται ή ξαπλώνουν αλλοδα-
ποί, άνεργοι, άεργοι, πρεζόνια, αργόσχο-
λοι και ξεκουραζόμενοι. Παράλληλα με το 
έδρανο και προς τη νότια πλευ-
ρά, αναπτύσσεται μια εξίσου 
μακρά «ζαρντινιέρα», με 
χορτάρι και χαμηλές ελιές, 
όπου αράζουν άλλοι τό-
σοι. Ανάμεσα στο έδρανο 
και τη «ζαρντινιέρα», ένας 
ξύλινος διάδρομος έχει 
δοθεί στους πεζούς. 

Ο ι αστοί γκρι-
νιάζουν: «Τι 
κατάσταση είν’ 

αυτή, τι ωραία που ήταν 
πρώτα η Ομόνοια, πώς κα-
τάντησε τώρα». Αλλά πότε οι 
αστοί, οι μονίμως εποχούμε-
νοι αυτοί άνθρωποι, πήγανε 
πεζή κάπου, για να πάνε στην 
Ομόνοια; Οι αρχιτέκτονες που 
εμπνευστήκανε αυτό τον ενωτικό 
«ισθμό» έδωσαν χώρο στους πεζούς, έ-
νωσαν την Ομόνοια με τα πεζοδρόμια 
των γύρω δρόμων, αύξησαν το χώρο της 
πιάτσας. Αντιρρήσεις μπορεί να έχει κα-
νείς για το προς τη Γ΄ Σεπτεμβρίου κομ-
μάτι, του οποίου η διαμόρφωση είναι, 
νομίζω, ατυχής. Μα αυτό το λογαριάζω 
δευτερεύον.   

Π έρα από τον «ισθμό», μεγάλη 
εντύπωση ως στοιχείο της πιά-
τσας κάνει η πανσπερμία των 

πλανόδιων που περιφέρονται εδώ και 
στα πέριξ: λαχειοπώλες, κουλουράδες, 
σαλεπιτζήδες και καστανάδες (το χειμώ-
να), καροτσάκια «ό,τι πάρετε € 1», άλλα 
καροτσάκια με κασέτες ήχου, συνήθως 
με δημοτικά  (πιθανώς το τελευταίο μέ-

ρος στην Ελλάδα όπου ακόμα πωλούνται 
κασέτες, και μάλιστα ακόμα και άγρα-
φες), τσιγαρούδες, μανάβηδες, λούστροι, 
μικρέμποροι με τσόλια που απλώνονται 
και πουλάνε οτιδήποτε (γυαλιά, ρούχα, 
τσατσάρες, μικροπράματα), τσόλια έτοι-
μα να μαζευτούν άρον άρον αν φανεί 
αστυνομικός. Περιφερόμενοι ζητιάνοι, 
πορτοφολάδες, παπατζήδες, πωλητές 
κλεμμένων ή λαθραίων, κούριερ, μπά-
τσοι και σεκιουριτάδες έξω από πόρτες 
(όλοι αυτοί είναι επίσης επαγγελματίες 
του δρόμου) συμπληρώνουν την εικό-
να. Πλανόδιοι μουσικοί εξακολουθούν 
να εμφανίζονται στην Ομόνοια: κλαρι-
τζήδες, τυφλοί ακορντεονίστες και κάνας 
ξεχασμένος λυράρης ή γκαϊντατζής στο 
υπόγειο, οι συνήθεις Νοτιοαμερικάνοι 
Ινδιάνοι (ή και εμφανιζόμενοι ως τέτοιοι) 
μπροστά στο «Νέον», πάντα με τα μεγά-
φωνά τους, πάντα άκρως οργανωμένοι. 
Μέχρι και τσιγγάνες που λένε τη μοίρα 
επιπολάζουν ακόμα στα πεζοδρομάκια 
προς την Πατησίων (Δώρου, Σατωβριάν-
δου, Βερανζέρου). Όλοι αυτοί σταλιάζουν, 
όταν έχει πολύ ήλιο, στους φοίνικες που 
βρίσκονται στις άκρες της πλατείας. Τέ-
λος, παρά τα όσα νομίζουν πολλοί «σκαν-
δαλισμένοι» συμπολίτες μας, πάνω στην 
Ομόνοια δεν υπάρχουν πόρνες∙ ο ενδι-
αφερόμενος μπορεί φυσικά να τις συ-
ναντήσει σε μπουρδέλα και σε  ξενοδο-
χεία – γαμηστρώνες, ανάμεσα Αθηνάς-
Πειραιώς, Πατησίων-Γ΄ Σεπτεμβρίου και 

Αριστοτέλους, καθώς και κατά μήκος 
της Βερανζέρου, της Καποδιστρίου και 
εν μέρει της Σολωμού, στα χαμηλά, 
δυτικά κομμάτια των δρόμων. 

Στοές, επινίκια  
και άλλα πολλά
Στην εντύπωση της πιάτσας συμ-
βάλλουν τα ξενοδοχεία στην ε-
πικράτεια της πλατείας, τόσο 
τα διατηρητέα εγκαταλειμμένα 
(«Μπάγκειον», «Μέγας Αλέ-
ξανδρος»), όσο και τα λειτουρ-

γούντα (“2 Fashion House Hotel”, 
“Classical Acropol”, «Γκρεκοτέλ», 
«Άρης», «Μίνως») κ.λπ., κυμαινό-
μενα από πολύ λαϊκά μέχρι σχεδόν 

κυριλέ. Την εντύπωση τη δίνουν βε-
βαίως οι πελάτες, εδικά οι επαρχιώτες. 

Μπορεί οι άνθρωποι να μην έχουν πια τα 
κοντοβράκια και τα ραμμένα καλάθια με 
τις κότες, όπως στις ταινίες με τον Χατζη-
χρήστο, αλλά το χαμένο ύφος δεν αλλά-
ζει. Τουρίστες ξεπέφτουν όχι σπάνια στα 
φτηνά ξενοδοχεία, και τρώνε στα μαγαζιά 
με τις μόνιμες ομπρέλες (Κοτοπούλη, Σα-
τωβριάνδου, Δώρου, Γλάδστωνος), χω-
ρίς να παραλείψουν το γαλακτοπωλείο 
«Στάνη» ή κανένα τσοντάδικο. 

Τ α οποία τσοντάδικα («Κοσμο-
πολίτ», «Αβέρωφ», «Αθηναϊκόν» 
και ιδίως το μνημειακό «Σταρ») 

αποτελούν, για προφανείς λόγους, χα-
ρακτηριστικά στοιχεία της πιάτσας. 
Προσθετέα τα σεξ σοπ (έστω κι αν δεν 
είναι όλα ισόγεια), οι καμπίνες ιδιωτικής 
προβολής πορνό (Ικτίνου, Πανεπιστημί-

ου κ.λπ.), τα τελευταία δημόσια λουτρά 
στην Αγ. Κωνσταντίνου και στην Ξούθου 
και οι πάμπολλες στοές. Αξίζει ειδική 
μνεία στη στοά «Της πείνας» (επισήμως 
«μεγάρου Τρικούπη», από Ομόνοια προς 
Πατησίων, όπου επιζεί το αρχαιότερο 
μανταριστήριο / διορθωτήριο ρούχων 
της Αθήνας («Λώλης»). Επίσης, εδώ μέ-
χρι πρόσφατα μπορούσες (μήπως μπο-
ρείς ακόμα;) να βρεις πούλμαν για επι-
σκεπτήριο στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νε-
οσυλλέκτων στρατιωτών και σμηνιτών 
(Τρίπολη, Μεσολόγγι, Κόρινθο κ.λπ.).  

Αξιοσημείωτα είναι και τα περί-
πτερα: προς την Αθηνάς με αλ-
λόγλωσσες εφημερίδες τα οποία 

συντωχρόνω αποβαίνουν στέκια των α-
ντίστοιχων αλλοδαπών που τις διαβά-
ζουν και τις σχολιάζουν (Ρώσοι, Ουκρα-
νοί, Αλβανοί και άλλοι), άλλα περίπτερα 
προς Πειραιώς με ρολόγια και διάφορα 
μικροπράματα κι άλλα προς Πανεπι-
στημίου με τσοντοπεριοδικά. Αλλά και 
τα λοιπά μικρομάγαζα δεν πάνε πίσω: 
φορητές βιτρίνες με σαντουιτσάδες, μα-
γαζάκια-τρύπες με φτηνά εμπορεύματα 
(ζώνες, γάντια, είδη σπιτιού), σαράφικοι 
πάγκοι, προποτζίδικα, καφενεία και ου-
ζερί (ιδίως σε στοές), σουβλατζίδικα, ζα-
χαρώδη είδη, πάγκοι εφημεριδοπωλών, 
που τα βράδια αυξάνονται σ’ έμβαδό. Σα 
μικρομάγαζα μοιάζουν και οι πάμπολλοι 
τηλεφωνικοί θάλαμοι που κυριαρχούν 
πάνω στην πλατεία. Τα μεγαλύτερα μα-
γαζιά έχουν επίσης προσαρμοστεί στο 
κλίμα (π.χ. τα ρουχάδικα Αθηνάς και Ο-
μόνοια, που τρέμουν όποτε ο ηλεκτρικός 
περνάει δίπλα στα θεμέλιά τους), έστω κι 
αν ανήκουν σε «αλυσίδες» («Έβερεστ», 
«Ζάρα», «Κέι εφ σι», «Γκούντιζ», «Χό-
ντος», «Γκλου», «Γρηγόρης», «Νέον»), με 
την έννοια ότι το κτίριο, η πελατεία και η 
«πατίνα» του χρόνου κρατάνε και επαυ-
ξάνουνε την ομονοιακή χροιά τους. 

Στην Ομόνοια λαμβάνουν χώρα 
δημόσιες κοινωνικές εκδηλώσεις: 
αθλητικά επινίκια, πολιτικές συ-

γκεντρώσεις, ιδίως μικρών κομμάτων, 
και διαδηλώσεις. Τους συμμετέχοντες 
(φίλαθλοι, φοιτητές, καταληψίες μαθη-
τές, συνδικαλιστές, κομμουνιστές, αρι-
στεριστές, αλλά τελευταία επίσης ακρο-
δεξιοί και αλλοδαποί) δυσκολεύομαι να 
τους λογαριάζω για μέρος της πιάτσας, 
διότι, πρώτον, η πιάτσα, εξ ορισμού θα 
’λεγα, δεν έχει τίποτα το αγωνιστικό, το 
διεκδικητικό, παρά είναι μια πρόσκαιρη 
συμβίωση ποικίλων (και εν πολλοίς α-
ντικρουόμενων)  λαϊκών ατομισμών∙ και 
δεύτερον, με εξαίρεση τους αλλοδαπούς, 
οι υπόλοιποι ούτε ζουν, ούτε δουλεύουν, 
ούτε αργοσχολάζουν εδώ.  

Οι νέοι μόνιμοι κάτοικοι
Η εξαίρεση των αλλοδαπών που προα-
νέφερα έχει να κάνει με τούτο: για πρώ-
τη φορά μετά από δεκαετίες, τα πέριξ 
της Ομόνοιας ξαναπέκτησαν μόνιμους 
κατοίκους. Εγκαταλειμμένα σπίτια, πα-
ρατημένα διαμερίσματα, πολυκατοικίες 

πρώην γραφείων (όχι μόνο η πρώην Ει-
σαγγελία στο ακόμα πιο πρώην «Αμπά-
σαντορ»), πάμφτηνα ξενοδοχεία και ξε-
νώνες, στη Σοφοκλέους, στη Σωκράτους, 
στην Αναξαγόρα, στη Μενάνδρου, στη 
Βερανζέρου, στη Βούλγαρη, στη Νικηφό-
ρου, στη Ζήνωνος, είναι μόνιμες κατοι-
κίες για πάρα πολλούς αλλοδαπούς. Οι 
άνθρωποι αυτοί, όταν βγαίνουν στην Ο-
μόνοια, βγαίνουν στην κεντρική πλατεία 
της γειτονιάς τους. Πού αλλού να πάνε; 
Αρέσει ή όχι, είναι μέρος του μόνιμου 
ανθρώπινου στοιχείου εδώ, συντριπτι-
κό μάλιστα ως ποσοστό κατοίκων, έχο-
ντας προσδώσει και διαφορετικό χρώ-
μα ρούχων, γλώσσας και δέρματος στην 
πιάτσα. Όταν νυχτώσει για τα καλά, οι 
(περισσότεροι) Έλληνες φεύγουν από τη 
μεγάλη πλατεία για τις γειτονιές τους. 
Μόνο οι εργαζόμενοι στον «Κατσέλη» 
και στα «Έβερεστ», οι εφημεριδοπώλες, 
οι αστυνομικοί που έχουν βάρδια και κάτι 
περίεργοι σαν εμένα είναι ντόπιοι. Αυτές 
τις ώρες, οι αλλοδαποί είναι που δίνουν 
τον τόνο – δεν έχουν όλοι σπίτι, άλλωστε. 
Μαζί τους, όσοι  Έλληνες δεν μπορούν να 
πάνε σπίτι τους ή δεν έχουνε καν: πάμ-
φτωχοι, άστεγοι και πρεζόνια.

Το μείγμα παράγει όντως αυξη-
μένη ανέχεια, βρομιά κι εγκλη-
ματικότητα. Και λοιπόν; Ούτε οι 

ακροδεξιοί, ούτε ο μέσος τηλεφοβισμέ-
νος μικροαστός κάνουν τον κόπο να σκύ-
ψουν στο πρόβλημα και να καταλάβουν 
ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ήρθαν εδώ με 
τη θέλησή τους για να ενοχλήσουν την 
Αιωνία Ελλάδα (σας), να κατουρήσουν/ 
κλέψουν/ μαχαιρωθούν. (Το ίδιο ισχύει 
και για τα δικά μας τα πρεζόνια.) Φτω-
χοί, αξιοθρήνητοι άνθρωποι είναι, που 
αξίζουν κάθε βοήθεια, όχι περαιτέρω βία 
και καταστολή (κάτι ξέρω και γω, στα 
Πατήσια μένω, όχι στην Εκάλη). Όταν 
κάνουνε λάντζα στις κουζίνες μας, μα-
ζεύουνε τις ελιές μας, κουβαλάνε βαριά 
έπιπλα στις μετακομίσεις  μας ή ξεσκα-
τώνουνε τους παππούδες μας, τότε μόνο 
είναι καλοί; Η ελληνική οικονομία στη-
ρίζεται στην εργασία των αλλοδαπών. 
Καιρός είναι ν’ αναγνωρίσουμε τους 
αυριανούς συμπολίτες μας, όπως είχαμε 
αναγνωριστεί παλιότερα και μεις –εμείς, 
οι χτεσινοί Αρβανίτες, Σλάβοι, Άραβες, 
Φράγκοι, Βλάχοι, Βούλγαροι, Κατελάνοι, 
Μαλτέζοι, Τούρκοι, Ιταλοί–, και όχι μόνο 
«οι αρχαίοι ημών πρόγονοι». 

Διά ταύτα 
Ωστόσο, δεν προτιμάω την ειδυλλιακή α-
στική Ομόνοια του 1910, που βλέπουμε 
στις καρτποστάλ. Συμφωνώ ότι τώρα έ-
χει πολύ θόρυβο, μα και τότε είχε πολλή 
μπόχα από τα περιττώματα των υποζυ-
γίων συν τρελή σκόνη. Αν ξεφύγετε από 
τις σταχυολογημένες φοβιολαγνείες των 
δελτίων ειδήσεων και αποφασίσετε να 
ζήσετε έστω και λίγο τη ζωή στη μεγάλη 
πλατεία, ίσως διαμορφώσετε τη δική σας 
γνώμη για τα πράγματα, αφήνοντας στην 
άκρη τη γνώμη του κάθε Αυτιά. A  
➜ d.fyssas@gmail.com 

Για πρώτη 
φορά μετά από 
δεκαετίες, τα 
πέριξ της Ομό-
νοιας ξαναπέ-
κτησαν μόνι-

μους κατοίκους 

Πόλη
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Του Μιχάλη λεάνη 

Sports

Θ α σου διηγηθώ πώς έχουν τα γε-

γονότα, φίλε αναγνώστη, και είμαι 

σίγουρος ότι θα καταλάβεις. Αρκεί 

να μην έχεις καταναλώσει κανένα μπουκάλι 

οινόπνευμα και στρίβεις στο ισιάδι ή κανένα 

μαροκίνι και κατηφορίζεις στην ανηφόρα. Αν 

και διόλου απίθανο, μετά το τέλος της ιστο-

ρίας, να τα χρειαστείς και τα δύο. Σιγά μην 

μπεις στο δίλημμα να διαλέξεις. Μα ακριβώς 

γι’ αυτά τα διλήμματα μιλάει η ιστορία μας σή-

μερα. Στον Ολυμπιακό για τη φετινή περίοδο 

προσέλαβαν έναν προπονητή που όταν τον 

ρωτούσαν πώς λέγεστε, απαντούσε: Τιμούρ 

Κετσπάγια. Αυτόν γούσταρε να καθίσει στον 

πάγκο ο πρόεδρος Κόκκαλης. Θα μου πεις ο 

Κόκκαλης, με τόσα που έχει στο κεφάλι του, 

έβλεπε κυπριακό ποδόσφαιρο και θαμπώθηκε 

από την προπονητική του Γεωργιανού Τιμούρ; 

Όχι. Αλλά, ο Κετσπάγια ήταν ο προπονητής της 

Ανόρθωσης, της ομάδας που έκανε τη ζημιά 

στον Ολυμπιακό στα περσινά προκριματικά 

του Τσάμπιονς Λιγκ. Κάποιοι θα πέσανε από 

δίπλα του, από αυτούς που κατά καιρούς ε-

πηρεάζουν τον πρόεδρο, θα τους είπε, θα του 

είπαν, και τελικά άφησε… να τον ψήσουν. Έτσι 

κι αλλιώς η φιλοσοφία του Κόκκαλη για την 

προπονητική είναι σαφής: Από τη στιγμή που 

δεν μιλάμε για τον Μουρίνιο, για τον Λίπι, τον 

Γκουαρντιόλα ή τον Αντσελότι, όλοι οι άλλοι 

είναι ίδιοι. Γι’ αυτό ας πάρουμε έναν να τελειώ-

νουμε. Το «ίδιοι» ενισχύει φυσικά και για τη θε-

ωρία του αναλώσιμου. Ήρθε, λοιπόν, ο άνθρω-

πος που δεν θυμάται πώς είναι τα κουρεία και 

αφού κατάφερε να περάσει την ομάδα στους 

ομίλους και συγχρόνως να την κάνει άνω κάτω 

με τους τραυματισμούς, μια που εκείνη την 

περίοδο όποιος πρόφερε και μόνο τη λέξη Ο-

λυμπιακός πάθαινε θλάση, τελικά τον έδιωξε. 

Οι φίρμες της ομάδας ήταν ντουμάνι με τον 

Γεωργιανό. Ο Κόκκαλης έδειξε σε κάποια φάση 

να αμφιταλαντεύεται, αλλά περισσότερο με-

τρούσε ότι η πρόσληψη του Τιμούρ ήταν προ-

σωπική του επιλογή, κόντρα στη λογική αλλά 

και το λαϊκό αίσθημα. Τι γίνεται την ίδια ώρα 

στην αντίπερα όχθη, στο πράσινο στρατόπε-

δο; Εκεί, υποστήριζαν ότι ο κόσμος να χαλάσει, 

να έρθουν τα πάνω κάτω, δεν αλλάζουν προ-

πονητή. Ο Χενκ Τεν Κάτε θα κάτσει στον πάγκο 

συμπληρώνοντας τα δύο χρόνια του συμβο-

λαίου του και ολοκληρώνοντας το έργο του. 

Στο τέλος της σεζόν θα έκαναν ταμείο και θα 

έπαιρναν αποφάσεις. Έτσι λειτουργούν οι σο-

βαροί σύλλογοι, υποστήριζαν φανατικά. Επει-

δή το τέλος στην Ελλάδα είναι μια καινούρια 

αρχή και χρονικά ούτε ως τέλος ούτε ως αρχή 

μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια, άρχισαν 

με τα πρώτα σαλτανάκια του Τεν Κάτε –που 

τα συνήθιζε ο άνθρωπος, δεν τα ανακάλυψε 

φέτος– να του ροκανίζουν καλικαντζαρίσια 

την καρέκλα. Για να μη φανούν ισοπεδωτικοί 

ή επιπόλαιοι και βασικά ανακόλουθοι με όσο 

διατράνωναν, έθεσαν ένα χρονικό ορίζοντα. 

Το ντέρμπι των αιωνίων. Κερδίζουμε, μένουμε 

στην κορυφή, μένει κι αυτός. Πέφτουμε από 

την κορυφή, πέφτει κι αυτός. Εντωμεταξύ, στο 

κόκκινο στρατόπεδο έχει έρθει ο Ζίκο! Κρίθηκε 

καλή περίπτωση, επειδή οι περισσότεροι Λατι-

νοαμερικάνοι  συμφωνούσαν απόλυτα με την 

πρόσληψή του. Κι άλλο δίλημμα ξαφνικά στην 

ομάδα. Να κάνουμε το χατίρι στα παιδιά ή να 

κρατήσουμε το δίδυμο Μπάντοβιτς-Νινιάδη, 

που ανέλαβαν υπηρεσιακοί και έδειχναν να 

πηγαίνουν καλά το καράβι; Η μπίλια έκατσε 

στον Βραζιλιάνο όχι μετά από ενδελεχή ανά-

λυση των πεπραγμένων και όλοι μαζί αναφώ-

νησαν «Ζίκο το έθνος, Ζίκο ο Ολυμπιακός»! Αλ-

λά κι αυτός μέχρι εκεί ήταν. Μέχρι, δηλαδή, να 

κερδίσει το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη. Παραδό-

ξως, μετά από αυτό το ματς και οι δύο έχασαν 

τον προπονητή τους. Ο Τεν Κάτε απολύθηκε, 

και να σου ο Νιόπλιας στον πάγκο! Στον Ολυ-

μπιακό, πάλι, μετά τη νίκη αυτή η ομάδα αρχί-

ζει να ξεφουσκώνει. Συγχρόνως κάτι ραγίζει 

στις σχέσεις παικτών και Ζίκο. Το θέμα είναι 

τι κάνουμε τώρα; Τον διώχνουμε κι αυτόν και 

φέρνουμε πίσω Μπάντοβιτς-Νινιάδη; Γιατί όχι; 

Αφού και ο Παναθηναϊκός έχει Νιόπλια και Βα-

ζέχα και τα πάνε μια χαρά. Μικρές ασήμαντες 

λεπτομέρειες. Ο ΠΑΟ βρέθηκε στην κορυφή 

όχι επειδή παίζει καλύτερα, αλλά γιατί επιτέ-

λους η ομάδα εκμεταλλεύεται το όπλο που λέ-

γεται Σισέ και κυρίως επειδή ο Ολυμπιακός έχει 

τρελαθεί στις γκέλες, με πρόσφατη αυτή στην 

Καβάλα. Μικρή λεπτομέρεια επίσης είναι ότι 

ο Ολυμπιακός δεν παίζει κανένα ποδόσφαιρο 

ομορφότερο από αυτό που δίδαξε ο Κετσπά-

για. Άλλη μια μικρή λεπτομέρεια είναι ότι και 

οι δύο δήλωναν ανοιχτά ότι στις μεταγραφές 

του Γενάρη θα ενισχυθούν και μόνο τέτοια δι-

άθεση δεν δείχνουν. Σημειωτέον, και οι δύο 

συνεχίζουν στην Ευρώπη με αντιπάλους που 

επιβάλλουν την ενίσχυση των ρόστερ τους, 

αν τους ενδιαφέρει πραγματικά η ευρωπαϊκή 

προοπτική και οι διακρίσεις. Όλο αυτό όμως το 

ιστορικό, φίλε αναγνώστη, λέγεται προγραμ-

ματισμός των δύο κορυφαίων ομάδων της Ελ-

λάδας. Δικαίωμά σου, τώρα, αν θα ξεκινήσεις 

από το ουίσκι ή από το μαροκίνι. A

➜ info@athensvoice.gr

Ζίκο που 
καήκαμε 
και Νιόπλια 
stasera 
και domani!   

Skate
Του Billy Γρυπάρη 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΑ

• Με την νέα χρόνια, η ιndependent trucks 

απέκτησε τον μικρό αλλά εξαιρετικά ταλα-

ντούχο Μιχάλη Βασιλάκη. Ο Μιχάλης θα 

μπορεί πλέον να κάνει πιο ξένοιαστα b/s 

smith grind με το μοναδικό δικό του τρόπο.

•Στο team της Eastpak προστέθηκε φέτος 

και ο μικρός Κωνσταντίνος Μαυρίδης. Με 

νέο team manager, η γνωστή εταιρεία ετοι-

μάζεται να αναταράξει τα νερά στο χώρο 

του skateboarding.

•Νέο αίμα, όμως, μπήκε και στη γνωστή μας 

Vans. Ο σκληρός Γιάννης λιβάνης προστέ-

θηκε στο flow team. Ευκαιρία να δείξει το τα-

λέντο του, που αρκετοί αγνοούν.  Go, John! 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΑ

•Μετά την αποχώρησή του από το team 

της Plan-b, ο Ryan Gallant επέστρεψε στην 

πρώτη του εταιρεία που τον ανέδειξε, τη μο-

ναδική Expedition skateboards. Το πρώτο 

του μοντέλο κυκλοφορεί ήδη στο εμπόριο. 

Δύσκολα τα πράγματα για την Plan-b, αφού 

πριν ολοκληρώσει το νέο της βίντεο έχει ήδη 

χάσει τρεις skaters.

•Ο Dan Murphy, ένας ξεχωριστός skater ε-

γκατέλειψε τη Mystery skateboards, για να ε-

νταχθεί στη Foundation skateboards. Πολύ 

μυστήριο αυτή η μεταγραφή, πάντως. 

Την περίοδο των Χριστουγέν-

νων η συμπρωτεύουσα έχει ε-

ντελώς διαφορετικό χαρακτή-

ρα από την Αθήνα. Το γνώριζα χρόνια, 

αλλά είχα πολύ καιρό να το νιώσω ξανά 

στο πετσί μου. Οι εορταστικές μέρες στη 

Θεσσαλονίκη είναι ό,τι καλύτερο. Βρίσκε-

σαι εκεί όπου όλα είναι πιο απλά, πιο λιτά, 

πιο αυθεντικά, μακριά από το χαμό της 

πρωτεύουσας και την τεράστια εορτα-

στική της ψευδαίσθηση. Η skate σκηνή 

της πόλης τη χειμερινή περίοδο είναι πο-

λύ σκληρή. Οι skaters  του καλοκαιριού 

δεν είναι πλέον ενεργοί και όπως πάντα 

το χειμώνα μένει εδώ μόνο ο σκληρός πυ-

ρήνας τους. Ο μέσος όρος ατόμων που κά-

νουν skate δεν είναι σταθερός, αλλάζει α-

νάλογα με της καιρικές συνθήκες. Βέβαια, 

τα βασικά άτομα που ρολάρουν στο δρόμο 

καθημερινά είναι γνωστά εδώ και χρόνια. 

Δεν μπορείς να προβλέψεις τον καιρό, από 

λεπτό σε λεπτό μπορεί να μουσκέψουν τα 

πάντα γύρω σου σαν να έβρεξε. Τα πράγ-

ματα δυσκολεύουν όταν φυσά  Βαρδάρης, 

που έχει την ικανότητα να μετατρέπει την 

υγρασία σε πάγο και να κάνει το ψύχος 

πολικό και τότε οι δρόμοι δεν σε χωράνε. 

Οι skaters, συνηθισμένοι καθώς είναι, θα 

βρουν τρόπο να τσουλήσουν το πατίνι τους 

σε κάποιο ζεστό σημείο ή, αν αυτό είναι αδύ-

νατον, θα μαζευτούν όλοι μαζί κάπου για να α-

ράξουν.  Έτσι βρέθηκα κι εγώ σε αρκετά τέτοια 

στέκια που επιλέγουν οι locals και μπορώ να 

πω ότι ζήλεψα το ζεστό τρόπο που είναι δε-

μένοι μεταξύ τους. Από διάφορες συζητήσεις 

που κάναμε κατάλαβα ότι δεν τους αγγίζει και 

πολύ το ελληνικό skate industry, ποιος δηλα-

δή έχει την Χ εταιρεία, ποιος έφυγε, πού πήγε 

κ.λπ. Αντίθετα, τους ενδιαφέρουν άλλα θέμα-

τα εκτός skate κι αυτό είναι πολύ ευχάριστο. 

Επίσης, δεν άκουσα κανένα να μιλάει για τον 

εαυτό του, τι κόλπο θέλει να κάνει, ποιο έχει 

κάνει, αν το έχει τραβήξει ή όχι με κάμερα, αν 

έχει βγάλει φωτογραφίες… Δεν έχουν κολ-

λήσει το μικρόβιο του εγωκεντρισμού, που 

υπάρχει στην Αθήνα. Δεν υπάρχει ζήλια και 

κακώς εννοούμενος ανταγωνισμός ανάμε-

σά τους, μόνο σεβασμός και αγάπη γι’ αυτό 

που κάνουν. Ο μύθος ότι οι βορειοελλαδίτες 

skaters έχουν την Αθήνα στο μυαλό τους σαν 

κάτι μακρινό και αλλοπρόσαλλο είναι αληθι-

νός και μάλιστα καμαρώνουν που απέχουν 

από όλο αυτό το αλαλούμ. Τελικά είναι πολύ 

όμορφο να υπάρχουν skaters τόσο διαφο-

ρετικοί από τους υπόλοιπους, παρασύρο-

ντας κι εσένα στον απλό ρυθμό τους. Δεν 

έχουν απολύτως τίποτα να ζηλέψουν από 

το μπάχαλο της Αθήνας, είναι πολύ καλύ-

τεροι και υγιείς. Τους παρακολουθούσα και 

από μέσα μου έβγαινε συνέχεια η φράση 

Στη Σαλούγκα… 
με 90% υγρασία, υποδεχτήκαμε το είκοσι δέκα

Χρήστος Βασιούρης, ollie over, στην Τούμπα 
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που είχα διαβάσει κάποτε, “don’t talk about 

it, be about it”… Θα ξαναπάω με την πρώτη 

ευκαιρία. Καλή μας χρονιά, skaters.         

 billygee23@yahoo.gr



32 A.V. 21 - 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

« Δεν θέλουμε να υποτιμήσουμε το 
λαό των Ιωαννίνων και του ΠΑΣ, 
αλλά οι 7.500 θέσεις του γηπέδου 
τους την Κυριακή δεν θα γεμίσουν 

από αυτούς, αλλά από την κίτρινη λαοθάλασσα 
που θα εκστρατεύσει για να ενισχύσει τον Άρη σε 
αυτό το κρίσιμο εκτός έδρας παιχνίδι». Δεν υπάρ-

χουν πιο χαρούμενοι άνθρωποι στη Θεσσαλο-

νίκη από τους αρειανούς! Αυτό ήταν το πρώτο 

συμπέρασμα που έβγαλα με το που επέστρε-

ψα στην πόλη μετά από ένα μήνα μακρινής α-

πουσίας. Ο εκφωνητής του βαμμένου κίτρινου 

σταθμού «Αθλητικά Νέα», ο ευδιάθετος ταρί-

φας που τον άκουγε, εγώ στο πίσω κάθισμα, 

πληγωμένο παόκι να προσπαθώ να συμμερι-

στώ τη χαρά τους, κι ο προπονητής της ομάδας 

Κούπερ να απολαμβάνει τυφλής εμπιστοσύ-

νης και ως άλλος Μωυσής να οδηγεί τους Χα-

ριλιώτες στη Γη της Χαναάν. «Φέτος η ομάδα δεν 
φέρνει μόνο αποτελέσματα, αλλά παίζει και καλή 
μπάλα» συμπληρώνει ο ομάρ ταρίφ.

Καλή χρονιά, 2010, ανταπόκριση πρώτη, για 

περάστε, για περάστε, σε λίγο θα βγάλει και 

μεγάφωνο ο πρεζέμπορας της πλατείας Ναυ-

αρίνου, 400 ευρώ τα 50 γραμμάρια πουλούσε 

το «μαύρο» σε διερχόμενο ζευγάρι «κατανα-

λωτών». Επιστρέφεις στη Θεσσαλονίκη και 

βλέπεις τη γειτονιά σου να έχει μετατραπεί σε 

zombie nation. Εννιάμισι το βράδυ, παιδιά που 

παραπατούν ή ρίχνουν «ύπνους» καλυμμένοι 

από χαρτόκουτα, καμία σχέση με ποιητικο-

ρομαντικά πρεζόνια τύπου Πιτ Ντόχερτι. Ό-

πως και οι πρεζέμποροι. Ούτε λαμέ κοστούμια 

ή χαβανέζικα πουκάμισα α λα Τόνι Μοντάνα 

στον «Σημαδεμένο» ούτε φιμέ Καγιέν, όπως τα 

bro από το σίριαλ “Wire” του Πελεκάνου. Είναι 

κάτι ξερακιανοί αθίγγανοι παρέα με λιπόσαρ-

κους Ρωσοπόντιους που μοιράζουν τις παρ-

τίδες και κάνουν την «αγορά» του Ναυαρίνου 

σκηνικό απελπιστικά φτηνιάρας ταινίας.

Ευτυχές το νέον έτος, μωρά μου. Μπάλα και 

φραπόγαλα, σκόνες και υγρασία, πρώτη βδο-

μάδα εκπτώσεων, όλοι στο κυνήγι του τζιν-

αλεπού και του μπουφάν-λαγού, και στο ενδι-

άμεσο συζητήσεις για την κρίση, 12.300 Θεσ-

σαλονικείς κάτοχοι αυτοκινήτων παρέδωσαν 

τις πινακίδες τους εξαιτίας της αύξησης των 

τελών, έγραφε στο πρωτοσέλιδο ο «Αγγελι-
οφόρος». «Δεν τα πιστεύω τα περί κρίσης» μου 

λέει γνωστός dj σε πασίγνωστο μπαρ της 

Βαλαωρίτου, «για να πάρεις iPhone, πρέπει 
να μπεις σε λίστα αναμονής, κάθε βράδυ όλοι 
τσακίζουν ποτά και η περιοχή είναι φίσκα». Δεν 

μπορείς να ερμηνεύσεις την κατάσταση της 

πόλης κρίνοντάς την από την ευδαιμονία που 

επικρατεί στη “zona diasquedastica”, όμως για 

συνέχισε, έλειπα καιρό κι έχω χάσει επεισό-

δια. «Ο φίλος σου ο Πορτοκάλογλου! Άνοιξε το 
“Elvis” κι όλα είναι όπως παλιά. Οι ηλεκτρονικά-
ριοι του βορρά ξαναβρήκαν το στέκι τους, λαϊκό 

προσκύνημα κάθε βράδυ». Δεν μπορώ να μη 

χαρώ για τον Χρήστο. Δυο-τρεις μήνες πριν, έ-

βλεπα το καινούργιο “Elvis” γιαπί, σκαλωσιές 

κι όνειρα. Κάποιοι τον αμφισβήτησαν όταν 

πήρε την απόφαση να φύγει από την παραλία 

και να μεταναστεύσει πιο ψηλά, υποθέτω οι 

ίδιοι που τώρα τον αποθεώνουν.

Προσπαθώ να επιβιώσω από το τζετ λαγκ! 

Ρακόμελα στο «Αστόρια» και κανελάδες στο 

“Ελίτ”, στο ένα με υπόκρουση Ντάινα Ουάσιν-

γκτον και “Cry me a river”, στο άλλο με “Skater 
boy” και Αβρίλ Λαβίν. Και τις Τετάρτες μαθήμα-

τα Ιστορίας της Τέχνης στο Μακεδονικό Μου-

σείο. Γράφτηκα έτσι, χωρίς πολλή διάθεση, να 

κάνουμε και κάτι άλλο, βρε παιδί μου, να μη 

σκοτώνουμε το χρόνο μας με τα ίδια και τα ί-

δια. Μαγεύτηκα από τα πρώτα λεπτά που άρχι-

σε το course της η ιστορικός τέχνης και καθη-

γήτρια του Παντείου  Έφη Φουντουλάκη. Με 

ρούφηξαν οι πίνακες του Μονέ και του Μανέ, η 

εισαγωγή της για το πέρασμα από το νεοκλα-

σικισμό στο ρομαντισμό, ο Βοναπάρτης στο 

άλογο να σκαρφαλώνει τις Άλπεις, η μετάβα-

ση στον ιμπρεσιονισμό. Δεύτερο course από 

τον Πέτρο Μαρτινίδη της Αρχιτεκτονικής του 

ΑΠΘ: την ώρα που η γαλλική ναυτιλία παρακ-

μάζει, ακμάζουν οι μεγάλες θεατρικές σκηνές, 

με αποτέλεσμα λοστρόμοι και μούτσοι να μη 

μείνουν άνεργοι και, αντί να ανεβάζουν ή να 

κατεβάζουν πανιά στα κατάρτια, να ανεβο-

κατεβάζουν με τα γιγάντια σκοινιά και τις τε-

ράστιες τροχαλίες τα σκηνικά των παραστά-

σεων. Τρίτο course από τον ιστορικό τέχνης 

του ΑΠΘ Αντώνη Κωτίδη: Οι φουτουριστές, 

το νταντά, ο σουρεαλισμός. Ο ηλεκτρισμός, η 

μουσική του Ρουσολό, οι αφορισμοί του Πικά-

μπια, ο Μαρινέτι, η εισαγωγή του «Ουρητήρα» 
του Ντυσάν από το πεδίο όπου λειτουργούσε 

στο πεδίο των μουσείων, ο συμβολισμός και 

τα νοήματα. Το αμφιθέατρο του Μακεδονικού 

Μουσείου κάθε Τετάρτη είναι φίσκα. «Μας α-
πομαγεύετε», όπως παρατήρησε σε άψογη, μη 

φουτουριστική, μη ντανταϊστική, αλλά εξό-

χως ρομαντική-έντεχνη γλώσσα η υπεύθυνη 

κ. Γιόκα. Όσοι πιστοί επικοινωνήστε με το μου-

σείο, μπας και σας δεχτούν, πιστέψτε με, δεν 

είναι σκέτες διαλέξεις, είναι πάρτι.

Την άλλη μέρα σινεμά, στην πρεμιέρα του 

«Σέρλοκ Χολμς», στο Βακούρα. Λίγο πριν κό-

ψω εισιτήριο, το μάτι μου έπεσε στο ανάκλι-

ντρο του παρακείμενου “Nico Tattoo” και σε 

έναν τύπο που του κεντούσαν «καινούργια 

ρούχα». Η πλάτη του έγραφε You’ll Never Walk 
Alone. Αυτό είναι η Θεσσαλονίκη, σκέφτομαι, 

καθώς κλείνω το σετ της πρώτης ανταπό-

κρισης: μια βόλτα στους δρόμους με καλές ή 

κακές παρέες. Να προσέχετε! A

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Του ΣτΕΦΑνου τΣιτΣοΠουλου 

2310Soul

Barθelonika

Ελληνική κουζίνα ισπανικών αποχρώσε-

ων ή ισπανική κουζίνα ελληνικών απο-

χρώσεων; Και τα δύο! Το φρεσκότατο, 

μόλις τριών μηνών, bar restaurant «Barθelonika» 

συνδυάζει με υποδειγματικό τρόπο τις 2 μεσο-

γειακές κουζίνες (βλέπε τορτίγια εσπανιόλα με 

τυρί φέτα), που διαθέτουν πολλά κοινά σημεία 

αλλά ταυτόχρονα και διαφορετικές γεύσεις. Ο 

χώρος, ανοιχτός και καθαρός σαν την κουζίνα 

του, με κεφάτη και χαρούμενη διακόσμηση, κα-

ταφέρνει να προσελκύσει όλες τις φυλές της 

πόλης, από φοιτητές, hippies και hipsters μέχρι 

δικηγόρους, τραπεζίτες και επιχειρηματίες, για 

κουβέντα, χαβαλέ, επαγγελματικά ραντεβού 

και, πάνω από όλα, νόστιμο και ποιοτικό φαγη-

τό. Εμπνευστές αυτού του επιτυχημένου εγχει-

ρήματος ο Αλέξανδρος Τζίμος (ιδιοκτήτης του 

θρυλικού μπαρ «Ανεμόεσσα») και ο Χοσέ Αρκάς 

Πέρεζ ή αλλιώς «Πέπε», που με τη μεγάλη του ε-

παγγελματική εμπειρία στους χώρους εστίασης 

μας φέρνει από τη χώρα των Βάσκων τον αέ-

ρα της ισπανικής κουζίνας και της προσφιλούς 

στους Θεσσαλονικείς ισπανικής κουλτούρας. 

Βενιζέλου 3, 2310 225.242

The real Θεσσαλονιck-a-rolla

Κάνω βόλτες και ξαναβρί-
σκω τις παλιές μου συνήθει-
ες επί στέρεου εδάφους, 
δεν είμαστε για πειράματα! 

2310club
Του ΓιώρΓοY ΜΠΑΚΑ
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Σατιρικός, πνευματώδης, αστείος, 
δραματικός, τραγικός, λυρικός, αλληγορικός, 

ποιητικός, κωδικοποιημένος, υπεραπλουστευμένος, 
ο άνθρωπος του Χρήστου Κάλφα έως και τις 3/2 

σε περιμένει για να παίξετε και να ανταλλάξετε 
ματιές στην γκαλερί Λόλα Νικολάου 
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Δεύτερη ταινία βασισμένη πάνω στην τριλογία βιβλίων του Σουηδού Στιγκ Λάρσον “Millennium” (κυκλοφορούν και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 

Ψυχογιός), το «Κορίτσι που έπαιζε με τη φωτιά» συνεχίζει την ιστορία της χάκερ Λίζμπετ Σαλάντερ, που επιστρέφει στη Σουηδία μόνο και μόνο για να 

κατηγορηθεί ως ύποπτη για φόνο και να βρεθεί στο στόχαστρο του πραγματικού δολοφόνου. Στην πορεία θα βοηθήσει το δημοσιογράφο Μίκαελ 

Μπλούμκβιστ σε μια έρευνά του για το trafficking γυναικών και την πορνεία, θα αντιμετωπίσει φαντάσματα από το παρελθόν, firewalls σε δίκτυα υπο-

λογιστών και φυσικά… άντρες που μισούν τις γυναίκες – και ειδικότερα εκείνη. Όπως και στο «Κορίτσι με το τατουάζ» έτσι κι εδώ, το φιλμ συμπυκνώνει 

περισσότερη δράση και ανατροπές απ’ όση ένας κύκλος επεισοδίων μιας τηλεοπτικής σειράς, πράγμα που διατηρεί το ενδιαφέρον αμείωτο, έστω κι αν 

η σκηνοθεσία του Ντάνιελ Άλφρεντσον δεν είναι το ίδιο ευέλικτη ή αποτελεσματική όσο του Νιλς Άρντε Όπλερβ στην πρώτη ταινία. Η Νόομι Ράπας, 

εντούτοις, για μία ακόμη φορά προσφέρει απλόχερα στη Λίζμπετ τη σκοτεινιά, την αποφασιστικότητα, τον ερωτισμό και το μπερδεμένο ψυχολογικό 

υπόβαθρο που απαιτεί ο ρόλος, μεταμορφώνοντάς τη σε μια αληθινά συναρπαστική κινηματογραφική ηρωίδα.            - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Το κορίτσι που έπαιζε με τη φωτιά
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THEODORAS VOGIATZIS
Εφευρετικός νέος καλλιτέχνης δημιουργεί πέ-
ντε φανταστικά τρέιλερ για ταινίες μεγάλου μή-
κους που ποτέ δεν θα γυριστούν: “Thodorabo”, 
“Thodorocky”, “Christ Soldier”, “Jesus II” και «Λ». 
Πρωταγωνιστής ο ίδιος ο καλλιτέχνης. 22/1 - 21/2, 
Six D.O.G.S.,  Αβραμιώτου 6-8

ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Υιοθέτησε τον εξπρεσιονιστικό τρόπο για μια σει-
ρά από λάδια και σχέδια σε χαρτί, έργα ανθρω-
ποκεντρικά με μια έντονη αίσθηση αγωνίας και 
αποξένωσης. 21/1 - 20/2, Gallery Medusa, Ξενο-
κράτους 7, 210 7244.552

επιλογές Της Δήμήτρας τριανταφύλλού

LUBA LUKOVA
Σχολιάζει τους μηχανισμούς διαμόρφωσης της 
κοινής γνώμης για τα πολιτισμικά ζητήματα χρη-
σιμοποιώντας αμφίσημες εικόνες απέναντι στα 
στερεότυπα. Η επιμέλεια είναι της Δάφνης τσα-
ούση. 21/1 - 6/3, Gallery Q Box, Αρμοδίου 10, 211 
119.991

ΣΙΜΟΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
Φορτισμένη από τη μαγεία και τη συγκίνηση του 
οδοιπορικού της στους δρόμους του μεταξιού, 
δημιούργησε μια ενότητα φωτογραφιών με ευαι-
σθησία στα διαφορετικά σημεία των πολιτισμών 
και έμφαση στη γεωμετρία. 26/1 - 13/2, Αστρολά-
βος - Artlife, Ηροδότου 11, 210 7221.200

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ 
ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ 
ΜΥΤΑΡΑ
Μια καλή αφορμή για ένα 
μικρό πανόραμα σύγχρο-
νης ελληνικής ζωγραφι-
κής, που εκτός από τον 
Δημήτρη Μυταρά περι-
λαμβάνει μερικές από τις 
πιο δυνατές σύγχρονες 
υπογραφές: Μαριλίτσα 
Βλαχάκη, Καλλιρόη Μα-
ρούδα, Σάββας Γεωργιά-
δης κ.ά. Την επιμέλεια έ-
κανε η Λίμπερυ Πολύζου. 
25/1 - 25/2,  Galerie Glikas, 
Ελ. Βενιζέλου 97, Περιφε-
ρειακή Υμηττού (Κατεχάκη), 
Ηλιούπολη, 210 9961.431

Μαριλίτσα Βλαχάκη
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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

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
● ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ & ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ Από τη διάσημη  Ελληνοαμε-

ρικανίδα ηθοποιό Ολυμπία Δουκάκη. Από 25/1, Ανώτερη Σχολή 

Δραματικής Τέχνης Μιμής Ντενίση, 210 8660.890, 210 8821.780

● ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ με θέμα την αφηγηματική 

του συγγένεια με τη λογοτεχνία. Εισηγητής ο κινηματογραφι-

στής Φώτος Λαμπρινός. 28/1 - 18/3, Μουσείο Φρυσίρα, πληρ. 
210 3234.678, 210 3316.027

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ
Δύο από τους πιο εμπνευσμένους νέους 
δημιουργούς, ο Κώστας Γάκης και ο Βα-
σίλης Μαυρογεωργίου, επανέρχονται 
στο «Θέατρο του Νέου Κόσμου», με ένα 
πληθωρικό έργο (μουσική, καρτούν, 3D 
animation) που έγραψαν και σκηνοθέτη-
σαν οι ίδιοι. Παίζουν: Κ. Μαυρογεώργη, 
Γ. Παπαγεωργίου, Μ. Φιλίνη, Α. Φιλιός. 
Αντισθένους 7 & Θαρύπου, 210 9212.900

ΟΜΑΔΑ ΟΝΕΙΡΟ
Με πρώτη ύλη το μυθιστόρημα του Λου-
κιανού «Αληθινή Ιστορία… Ταξίδι για μια 
άλλη στεριά» δημιουργεί μια μουσικοθε-
ατρική παράσταση με μουσικές αναφο-
ρές από τη Μεσόγειο και τον παγωμένο 
Βορρά. Τραγουδάει η Lamia Bedioui, 
σκηνοθετεί η Αlessandra Maioletti. 
Θέατρο Ειλισσός, Αγλαονίκης 3 & Βουλιαγ-
μένης 40, Μετς, 210 9214.248

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Παρουσιάζει την «Τραβιάτα» του Βέρντι, την τραγική ιστορία του έρωτα μιας εταίρας 
με γόνο καλής οικογένειας του Παρισιού. Η οικογένεια του νέου αντιδράει, το ζευ-
γάρι χωρίζει, ξανασυναντιέται λίγο πριν το θάνατο της κοπέλας και η όπερα κερδίζει 
ένα από τα πιο μελωδικά της έργα. Από την Ορχήστρα, τη Χορωδία και το Μπαλέτο 
της ΕΛΣ. 22- 28/1 (εκτός 25/1), Θέατρο Ολύμπια, Ακαδημίας 59-61, 210 3612.461

Voicechoice
Tου MIXAλH ΠITENH

1Η επιστροφή των 
Stranglers
Ποιος απ’ αυτούς που ήταν το 

1985 στο Rock in Athens και άκουγε το 
“Midnight Summer Dream” φανταζόταν 
ότι μετά από 25 χρόνια θα το ξανακούσει 
στην Αθήνα από το ίδιο συγκρότημα; Ένα 
ιστορικό ροκ γκρουπ που αρνείται να πε-
ράσει στην ιστορία. Fuzz Club, Πατριάρ-
χου Ιωακείμ 1, Ταύρος, 22/1, 21.00

2Ο Salvator Dali διαβάζει
σκαρφαλωμένος στο τζάκι της 
Κοκό Σανέλ ή χωμένος κάτω από 

ένα τραπέζι. Φωτογραφίες όπου ο ίδιος 
σκηνοθετεί ακόμη και τις απόλυτα προσω-
πικές στιγμές του διαβάσματος. Η έκθεση 
Dalibros μάς γνωρίζει τη βιβλιοθήκη ενός 
βιβλιοφάγου, ενός ζωγράφου που θα προ-
τιμούσε να μείνει στην ιστορία ως συγγρα-
φέας, ενός παθιασμένου αναγνώστη που 
επιζωγραφίζει τα βιβλία του. Ινστιτούτο 
Θερβάντες, Μητροπόλεως 23, έως 5/2

3Οι πολεμιστές 
του Ουράνιου Τόξου
Τον Ιούλιο του 1985 το πλοίο 

Rainbow Warrior της Greenpeace, ενώ ε-
τοιμαζόταν για μια παρέμβαση εναντίον 
των γαλλικών πυρηνικών δοκιμών στη 
Νέα Ζηλανδία ανατινάχτηκε και σκοτώ-
θηκε ένα μέλος της οργάνωσης. Ο Γάλλος 
πρωθυπουργός L. Fabius παραδέχτηκε 
ότι η δουλειά έγινε από πράκτορες των 
μυστικών υπηρεσιών. Στη ταινία της Ολ-
λανδής Suzanne Raes, οι μνήμες μελών 
του πληρώματος αναπαριστούν τα ηρω-
ικά χρόνια του οικολογικού ακτιβισμού. 
Γαλλικό Ινστιτούτο, Σίνα 32, 27/1, 20.00

4Οι 85 φωτογραφίες 
του Leon Levinstein
Ασπρόμαυρα πρόσωπα και σώμα-

τα της μεταπολεμικής Νέας Υόρκης, περι-
πλανήσεις σε ένα όχι και τόσο σαφές αστικό 
τοπίο, φωτογραφικές αφηγήσεις που δεν 
ολοκληρώνουν μια ιστορία. Soundtrack 
της έκθεσης στο mp3 το “Plays” του Stan 
Getz, ο ασπρόμαυρος τζαζ ήχος της δε-

καετίας του ’50. Ελληνοαμερικανική 
Ένωση, Μασσαλίας 22, έως 23/1

➜ pitenis@ath.forthnet.gr

DESIGN FOR LIFE
Ανατροπές σ τη συμβατική καθημερινότητα 
προτείνουν γνωστοί και νέοι ταλαντούχοι σχε-
διαστές, παρουσιάζοντας εκθέματα με πρωτο-
ποριακά σχήματα, λειτουργικότητα και στοιχεία 
σύγχρονης τέχνης. Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα, 
22-24/1, Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης, Θησείο 

ΠΑΓΩΤΟ ΜΕΣ ΣΤΟ 
ΧΕΙΜΩΝΑ
Η τρελούτσικη φάρσα του Bellei από τη δεκαε-
τία του ’70 στηρίζεται σε μια σειρά από παγίδες 
οι οποίες δίνουν στο έργο έναν ξέφρενο ρυθμό. 
Κεντρικός ήρωας ένας παθολογικά ζηλιάρης σύ-
ζυγος που βλέπει παντού εραστές. Η σκηνοθεσία 
είναι του Ιωσήφ Βαρδάκη και παίζουν οι: Δ. Γιώ-
της, Γ. Δρίτσας, Ε. Γιακουμή, Θ. Βουτσά. Θέατρο 
Αθήνα, Πατησίων & Δεριγνύ 10, 210 8237.330

ΜΟΥΣΙΚΗ 

& ΜΟΥΣΙΚΟΙ

Για το παραπάνω θέμα κα-

ταθέτουν τη ματιά τους με-

ρικοί από τους πιο γνωστούς 

Έλληνες φωτογράφους: Μά-

ρω Κουρή, Ιάκωβος Χατζη-

σταύρου, Σπύρος Τσακίρης 

(ο οποίος έχει και την επιμέ-

λεια) κ.ά. SPIRA café, Μεσο-

λογγίου 5, μέχρι 31/1

Busnelli



Στο σπίτι με τη 

Δήμητρα 
Γαλάνη 

>>«Εδώ, στο Γκάζι, υπάρχουν διάφο-
ρες εθνικότητες. Έχει και πολλούς Αι-

γύπτιους. Θαυμάσιοι άνθρωποι, μακάρι να 
είχαμε έναν κόκκο από τον πολιτισμό τους. 
Χτυπάει μια μέρα 6 η ώρα τα ξημερώματα 
το κουδούνι, παραμονή Χριστουγέννων, 
και βλέπω έναν άνθρωπο να μου φωνάζει: 
“Κυρία Δήμητρα, είσαι καλά; Είναι η πόρτα 
ανοιχτή”. Είχε χαλάσει και δεν έκλεινε κα-
λά. Δεν τον ήξερα. Ήταν γείτονας».

>>«Δεν ήρθα στην περιοχή με τη λο-
γική να την “αναβαθμίσω” ή να την 

“καθαρίσω”. Ήρθα με την ανάγκη να ενσω-
ματωθώ και να ζήσω αυτό το multi culti, με 
ό,τι καλό και κακό μπορεί να έχει. Μετά από 
τόσα χρόνια γνωριζόμαστε πια, χαιρετιό-
μαστε σαν καλοί γείτονες. Στο Χαλάνδρι, 
που έμενα, σπάνια χαιρετιόμασταν».

>>«Ο φόβος καλλιεργείται. Όταν 
μια μαμά είναι με το παιδάκι της στο 

δρόμο και μόλις περάσω με το σκυλί μου το 
τραβάει, αυτόματα μεταφέρει το δικό της 
φόβο στο παιδί. Έτσι και ο φόβος για τους 
ξένους καλλιεργείται και μεταδίδεται μέσω 
των ΜΜΕ στην κοινωνία».

>>«Τι να πω για την Αθήνα; Αυτή η 
πόλη θέλει ανατίναξη. Κοιτάς από 

τα μπαλκόνια και βλέπεις τον Παρθενώνα, 
μετά σκανάρεις δίπλα και βλέπεις το χάος. 
Μια καμένη ιστορία είναι, ας τη γλεντήσου-
με τουλάχιστον».

>> «Τη σιχαίνομαι την τηλεόραση, 
αλλά βλέπω πού και πού για να ξέρω 

πού βρίσκομαι, τι είναι αυτό που δημιουρ-
γεί όλη αυτή τη λαγνεία. Τα θεάματα που 
ήρθαν φορετά απ’ έξω εφαρμόστηκαν πά-
νω σε μια κοινωνία απροετοίμαστη. Για τον 
Εγγλέζο ένα ριάλιτι είναι παιχνίδι, το βλέ-
πει, κλείνει την τηλεόραση και τελειώνει 
εκεί. Δεν το παίρνει να το κάνει ζωή, γιατί 
αργότερα θα δει ένα ωραίο μιούζικαλ, μια 
έκθεση, ένα καταπληκτικό θέατρο, έχει πά-
ρα πολλές επιλογές και πάνω απ’ όλα μια 
διαμορφωμένη παιδεία».

>>«Η κρίση είναι εικονική. Αφορά ό,τι 
μας ξεκουνάει πάρα πολύ βάρβαρα 

από ένα οικοδόμημα που έχουμε φτιάξει, 
τελείως άσχετο από την πραγματικότητα. 
Το βλέπω στον κόσμο που έρχεται να δια-
σκεδάσει, πόσο δύσκολα σκάει το χειλάκι 
του πια. Τον κόσμο τον έχουν τρομάξει».

>>«Δεν μπορούν να με πείσουν ότι 
όσοι άνθρωποι έχουν περάσει από 

την πολιτική όλα αυτά τα χρόνια ήταν όλοι 
τους ηλίθιοι. Η συμπεριφορά της εξουσίας, 
από τη μεταπολίτευση και μετά, είναι ανε-
γκέφαλη. Αφήνουν πίσω τους ερείπια και 
γκρίνια για τους προηγούμενους».  

>>«Το κυρίαρχο ρεύμα της ενημέρω-
σης δεν φωτίζει τους πραγματικά 

πνευματικούς ανθρώπους. Προσπαθεί να 
τους παροπλίσει, να τους βάλει σε πόστα 

ώστε να τους “γλυκάνει”, τα οποία συνήθως 
αρνούνται διότι δεν θέλουν να παίξουν το 
παιχνίδι της. Προτιμούν να είναι στη σιωπή 
και να επηρεάζουν δέκα συνειδήσεις».

>>«Οι δισκογραφικές, αφού έκαναν 
απίστευτους τζίρους με την αλλα-

γή στο CD και αφού πέρασαν την περίοδο 
των παχιών αγελάδων, όπου νόμιζαν πως 
όλοι οι άλλοι είναι μυρμήγκια ξεχνώντας 
το έργο των δημιουργών, τώρα κοιτιού-
νται – ήρθε η ώρα της αλήθειας. Έδωσαν 
πέτσινους δίσκους, χρυσούς, αδαμάντι-
νους, έσπρωξαν προϊόντα στην αγορά με 
τα χίλια βγάζοντας σε μια μέρα οκταπλά 
πλατινένιους δίσκους, και τώρα κάθονται 
και μετρούν τις απώλειες. Αυτό διαλύει και 
εμάς, διότι είναι το έργο μας εκεί, αν και του 
συμπεριφέρθηκαν σαν να ήταν πατάτες». 

>>«Θεωρώ ότι η περίοδος αυτή μπο-
ρεί να βγει σε καλό, να οδηγήσει σε 

ξεκαθάρισμα, δεν μπορεί ο κάθε πικραμένος 
να γίνεται συνθέτης ή στιχουργός. Έχουμε 
πάρα πολλούς “μίλιδες βανίλιδες”, που α-
πλώς  ανοιγοκλείνουν το στόμα τους. Έτσι 
χάλασαν τα επαγγέλματα, μαγαρίστηκαν 
από ανθρώπους που δημιούργησαν σύγχυ-
ση. Έχω βαρεθεί να βλέπω υδραυλικούς που 
δεν είναι γεννημένοι υδραυλικοί. Ενώ τον 
υδραυλικό το μάστορα, με το που θα πιάσει 
τον κάβουρα, τον έχεις καταλάβει αμέσως».

>>«Το τραγούδι είναι καθρέφτης 
της κοινωνίας. Όταν η κοινωνία οδη-

γείται στην ευτέλεια, ακολουθεί και η μου-
σική. Το τραγούδι είναι άμεσο αντίκρισμα 
του ψυχισμού και της διάθεσης του λαού. 
Κάποτε ο μέσος Έλληνας άκουγε ποιητές 
στα τραγούδια του, τον Σεφέρη, τον Ελύτη, 
και στιχουργούς σαν τον Γκάτσο, τον Παπα-
δόπουλο, τον Ελευθερίου, ανθρώπους που 
έγραφαν με άλλη οπτική».

>>«Δεν μπορεί ένας δίσκος να κάνει 
επιτυχία, το αντίκρισμά του να είναι 

5.000 πωλήσεις και στο διαδίκτυο να έχει 
ενάμισι εκατομμύριο κλικ. Εντάξει με την 
πειρατεία, αλλά όχι κι έτσι. Εσύ ο ίδιος πρέ-
πει να στηρίξεις αυτό που αγαπάς, που σου 
ανοίγει την ψυχή, που σε κάνει να γίνεσαι 
καλύτερος άνθρωπος, να κλαις, να γελάς, 
να χαίρεσαι, να επαναστατείς, να κουλά-
ρεις. Πώς αλλιώς θα το συντηρήσεις»; 

>>«Για μένα ο θείος των παιδιών 
(των Imam Baildi), ο Τάσος Φαληρέ-

ας, ήταν γκουρού. Έπαιξε τεράστιο ρόλο 
στη διαμόρφωση της αισθητικής μου και 
στη μουσική μου παιδεία με τη σκέψη του 
και το ένστικτό του. Γι’ αυτό και οι Imam 
Baildi παρεμβαίνουν με ήθος και αξιοπρέ-
πεια στο μουσικό μας παρελθόν». 

Info
Η Δήμητρα Γαλάνη μαζί με την Ελένη Τσαλι-
γοπούλου και τους Imam Baildi συνεχίζουν 
τις εμφανίσεις στο VOX, Ιερά Οδός 16, 210 
3411.000. Έναρξη: Πέμ. 22.30, Παρ.-Σάβ. 23.00

Όλος ο κόσμος αγαπά τη Γαλάνη. Ο ταξιτζής που με πήγε στο σπίτι της, στο 

Γκάζι, έπινε νερό στο όνομά της. Χτύπησα το κουδούνι χωρίς ανταπόκριση, 

νόμιζα πως το είχε μετανιώσει, αλλά μέσα σε 5 λεπτά έσκασε μαζί με τη Σούσι, 

το αγαπημένο της λαμπραντόρ. Η πόρτα της εξόδου αποκάλυψε ένα άνετο, 

ζεστό και καλαίσθητο σπίτι, που ακούει πρώτο τις μελωδίες της. Περνάμε από 

την κουζίνα, με κερνάει κάτι ζενιάλ μελομακάρονα, φτιάχνουμε τσάι και προ-

σγειωνόμαστε στους καναπέδες δίπλα στο πιάνο μιλώντας για τη νέα κατά-

σταση των ελληνικών πραγμάτων. Στους τοίχους της ζηλεύω τα βιβλία και τα 

βινύλιά της, στο λόγο της μια χορταστική και συνάμα παιδική εκφορά και στο 

μυαλό της μια εκλεκτική αλλά κυρίως συνειδητοποιημένη σκέψη.

Συνέντευξη στον ΓΙΩΡΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ 
Φωτό: ΛΙΛΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

επιλογές 
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*         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

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 
210 3462.983 Ένας βρα-
βευμένος σεφ, ο  Αλέξης 
Καρδάσης και μια  ελληνική 
«πειραγμένη» κουζίνα 
.Κάβα με εξαιρετικές τιμές. 
€Σ/Κ Μ 

AΛATΣI 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 
210 7210.501, 697 7210501 
Μοντέρνο  κρητικό εστια-
τόριο του γνωστού δημοσι-
ογράφου Σταύρου Θεοδω-
ράκη. Δίπλα σου θα τρώνε 
πολιτικοί και αστέρες της 
tV. Κυρ. κλειστά. € € Μ A.V.

AlIArmAn 
Σωφρονίου 2, Γκάζι, 210 
3426.322 Περιβάλλον με 
στοιχεία απ’ όλο τον πλα-
νήτη. Γεύσεις ελαφριάς 
μεσογειακής κουζίνας. Από 
12.00 ως 10.00. Μετά  «το 
γυρίζει» σε bar.

ATHEnS GATE    
Λ. Συγγρού 10, Αθήνα, 210 
9238.302-3 Το εστιατόριο του 
ομώνυμου ξενοδοχείου.Με-
σογειακή κουζίνα σε χώρο με 
εξαιρετική θέα στον Παρθε-
νώνα και τους Στύλους του 
Ολυμπίου Διός. Ανοιχτό κάθε 
βράδυ 19.00 - 23.00. €€

BAcAro 
Σοφοκλέους 1, 210 3211.882 
Πολυχώρος με χαρακτήρα. 
Εμμονή στις ιταλικές γεύ-
σεις, αυθεντικά σάντουιτς 
tramezzini, σούπερ κοκτέιλ 
και γκαλερί σύγχρονης τέ-
χνης. Aπό το πρωί ως αργά 
το βράδυ. €Ξ Μ A.V.

BAlTHAZAr
Tσόχα 27 & Bουρνάζου, Aμπε-
λόκηποι, 210 6441.215 Από 
τους πιο κοσμικούς χώρους 
της Αθήνας, δημιουργική 
κουζίνα. Εδώ γίνεται το 
power game της Αθήνας. 
Φόρεσε τα καλά σου, θα τους 
δεις και θα σε δουν όλοι.  €A.V. 

BEEr  AcADEmY 
Σαρρή 18 και Σταχτούρη 1, 
Ψυρρή, 210 3228.038 Μπάρα 
για δυνατούς πότες με αδυ-
ναμία στην μπίρα. Μεγάλη 
ποικιλία από ανάλογους 
μεζέδες.  €

BlAcK DUcK 
Xρήστου Λαδά 9A, Aθήνα, 
210 3234.760 Πολυχώρος 
που αγαπάει τις τέχνες, 
με καφέ, bar, εστιατόριο 
και γκαλερί. Για μουσικές 
βραδιές, φιλολογικές 
συζητήσεις, παρουσιάσεις 
βιβλίων, cd κ.λπ. παρέα με 
αρωματικό καφέ, κρασί και 
σπιτικές γεύσεις.  € 

BrASSErIE  VAlAorIToU 
Bαλαωρίτου 15, 210 3641.530. 
Το αμπιγιέ της Βαλαωρίτου. 
Εδώ κάνουν στάση πολιτικοί, 
μεγαλοδικηγόροι και οι κυ-
ρίες τους.Τα μεσημέρια του 
Σαββάτου παρέες γνωστών 
δημοσιωγράφων και διαφη-
μιστών σε... happy hour. Kυρ. 
κλειστά.  €Ξ Μ

* BrASSErIE VInTAGE    
Πλ. Κοτζία (8ος όροφος 
Notos Home), 210 3239.011 
Ωραίος χώρος με εξαιρετική 
θέα Ακρόπολη και Λυκαβητ-
τό, γεύσεις μεσογειακές με 
άρωμα Ιταλίας. Εκδηλώσεις 
&catering. Ανοιχτό μεση-
μέρι και βράδυ.Κυριακή 
κλειστά. € 

BUEnA VISTA       
Ζωοδόχου Πηγής 3 & Ακαδη-
μίας, 210 3829.179  Τapas, 
κρασί και live μουσική και 
χορός σε πολυτελές σκη-
νικό που σε ταξιδεύει από 
Ισπανία μέχρι Αργεντινή. 
Κάθε Παρ. Flamenco. Φιάλη 
€ 120, Κρασί € 60 και tapas 
για 2 € 30.

ΒUrGErS’n’ roSES 
Kολχίδος 13, Αμπελόκη-
ποι, 210 6446.510 Το νέο 
brand στο χώρο για γνήσια 
American burgers, χρυσο-
ψημένες πατάτες και απο-
λαυστικά ορεκτικά! take 
away ή delivery.  Διάλεξε το 
Jean harllow με τη θρυλική 
Mystic sauce για γεύση απ’  
το hollywood!  c

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

cEnTrAl             
Πλ. Φιλικής εταιρείας 14, 
Κολωνάκι, 210 7245.938 
Το σήμα κατατεθέν των 
αδερφών Πάνα εδώ και 
χρόνια, πάνω στην πλατεία. 
Κοσμοπολίτικο, σούσι και 
μενού μεντιτερανέ, με δύ-
ναμη στα after office parti, 
αξεπέραστα κοκτέιλς βάζεις 
κάτι νόστιμο και κατεβαίνεις 
τα σκαλιά του. €€€ 

cIBUS
Aίγλη Zαππείου, 210 
3369.364, 694 6966441 
Με φόντο την Ακρόπολη 
μεσογειακό μενού από τον 
εξαιρετικό σεφ Δημήτρη 
Δημητριάδη και κρασιά από 
διεθνή και ελληνικό αμπε-
λώνα. Ανοιχτά κάθε μέρα 
από 20.00 ως 1.00. € € m

18
Σουηδίας 51, Κολωνάκι, 210 
7235.561 Ιστορικό και αναλ-
λοίωτο μέσα στο χρόνο, 
κλασικά πιάτα που τα ξέρεις 
από τα 70s. €€

ΔΗΜoΚΡΙτΟΣ 
Δημοκρίτου 23 & Tσακάλωφ, 
Kολωνάκι, 210 3613.588, 210 
3619.293 Ιστορία χρόνων, 
στα τραπέζια του έχουν 
γευματίσει πολλά γνωστά 
ονόματα της ελληνικής 
διανόησης αλλά και όλη η 
Αθήνα. πανόραμα ελληνικής 
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.€ 

En AIΘPIA 
Bρυούλων 4, 210 2582.751, 
Πλ. N. Φιλαδέλφειας Xώρος, 
ζωγραφισμένος στο χέρι, 
από το πρωί για καφέ και από 
το μεσημέρι για ωραία δημι-
ουργική κουζίνα. «Δυνατή» 
μπάρα (μπίρες από όλο τον 
κόσμο) και έθνικ μουσική μέ-
χρι αργά το βράδι. Ξ A.V. Σ/K

FrAnKIES BUrGErS  
Γκύζη: 210 6427.664/ 
Περιστέρι: 210 5718.956 Mε-
γάλη ποικιλία γεύσεων  σε 
burgers. Διανομή σε όλη την 
Αθήνα από τις 12.00 έως τις 
24.00. €

* FUnKY GoUrmET          
Παραμυθιάς 13, Κερα-
μεικός, 210 5242.727, 
www.funkygourmet.com 
Boutique εστιατόριο –25 
θέσεων– με gourmet δη-
μιουργίες σε καινούργιο, 
εντυπωσιακό art χώρο από 
τους ιδιοκτήτες και σεφ 
Γεωργιάννα Χιλιαδάκη και 
Νίκο Ρούσσο. € € 

GAlAXY ΒΑr 
Ξεν. Hilton, Bασ. Σοφίας 46, 
210 7281.000 Finger food σε 
ποτήρι μαρτίνι, κοκτέιλ, και 
φαντασμαγορική 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. Art περιβάλλον με 
εναλλασσόμενες καλλιτε-
χνικές εκθέσεις. Κυρ. 11.00-
13.00 live κλασική μουσική, 
Σάβ. 15.00-17.00 live jazz.

GB cornEr 
Ξεν. Grande Bretagne, πλ. 

Συντάγματος & Παν/μίου, 
210 3330.000  Ατμόσφαιρα 
οld Athens, πολυτέλεια, 
σέρβις αστέρων. Θα πας 
για business lunch ή after 
shopping, δίπλα σου θα 
τρώνε οι 300 της Βουλής και 
οι δημοσιογράφοι που ψά-
χνουν το θέμα τους. €€€ 

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 

 InBI   
Ηρακλείτου 21, Κολωνάκι, 
210 3392.090 Γιαπωνέ-
ζική κουζίνα επιπέδου, 
εκρηκτικά cocktails και συ-
νωστισμός από celebrities. 
Κλειστά Κυρ. €€€  

* ΙΟΑΝnIS  
Aθ. Διάκου 28-34, (ξεν. Royal 
Olympic), Μακρυγιάννη, 210 
9288.400 Ελληνική δημιουρ-
γική κουζίνα από τον Κώστα 
Τσίγκα, πολυτελές περιβάλ-
λον, πανοραμίκ θέα σε όλη 
την Αθήνα του κέντρου. €€

JAcKSon HAll 
Mηλιώνη 4, Kολωνάκι, 210 
3616.098  Το περίφημο 
«ραντεβού στον Ινδιάνο». 
Όλη η Αθήνα περνάει για 
καφέ, burgers, steaks, ποτό. 
Ντεκόρ αγαπημένα αμερι-
κάνικο.€Ξ Μ. A.V.

* JAcKSon FISH              
Μηλιώνη 4, Κολωνάκι, 210 
3616.098 Ένας όροφος, ο 
2ος, αφιερωμένος στο ψάρι 
και τους πιστούς οπαδούς 
του. €€ 

JK
Φιλ. Εταιρείας 19-20, πλ. 
Κολωνακίου, 210 3644.874 
Κομψό στέκι των πολιτικών 
-ένα βήμα από τη Βουλή- και 
των σκληροπυρηνικών 
Κολωνακιωτών από το πρωί 
μέχρι το βράδυ. €€  

ΚΑΛΛΙΣτΗ ΓΕΥΣΙΣ    
Ασκληπιού 137, Αθήνα, 210 
6453.179/ 6983 134731 Δη-
μιουργική ελληνική κουζίνα 
με προϊόντα εποχής από την 
Ν.Τρέσσου και Ε. Φυλακού-
ρη. Θεματικές βραδιές με 
εκθέσεις έργων τέχνης. Και 
πάρκινγκ στην Ιπποκράτους 
110. Ανοιχτό από 19.30-
1.00, Κυρ. μεσημέρι. Δευτ. 
κλειστά. €

KIKU
Δημοκρίτου 12, Κολωνάκι, 
210 3647.033 Το πρώτο 
grande γιαπωνέζικο της Αθή-
νας, φέτος ανακαινισμένο. 
Αυθεντικότατο Japanese από 
το σεφ Τανάκα Μινόρου. 
Απλό, λιτό αλλά πολυτελές, 
όπως προστάζει η ανατολίτι-
κή κουλτούρα. Πιες οπωσδή-
ποτε σάκε και κάνε οπωσδή-
ποτε κράτηση. €€€

KFc              
Γλυφάδα, Village Ρέντη, The 
Mall, Ομόνοια, Παγκράτι, 
Πειραιάς, www.kfc.gr  Ο ναός 
του κοτόπουλου κι εσύ θα 
προσκυνήσεις. Κοτόπουλα 
Αγγελάκης και μπαχαρικά Kfc 
σε απίθανους συνδυασμούς. 
Φτερούγες, μπουτάκια και 
φιλέτα. Delivery όλα εκτός 
από the Mall και Ομόνοιας. €

ΛΕYΚΕΣ 
Λ. Γαλατσίου 100, 210 
2924.458 Παραδοσιακή κου-
ζίνα με ελληνικές γεύσεις. 

Οι ερωτευμένοι ζητήστε 
τραπέζι στο κατώι για αγα-
πησιάρικη ατμόσφαιρα.€

mAmAcAS
Περσεφόνης 41, Γκάζι, 210 
3464.984 Διάσημο, πάντα 
με κόσμο. Το πρώτο που 
καθιέρωσε τον όρο «μο-
ντέρνα ελληνική ταβέρνα» 
και κατέβασε τον κόσμο στο 
τότε έρημο, Γκάζι. Δίπλα και 
το μπαρ.  €€Ξ Μ

ΜΑΝΗΜΑΝΗ          
Φαλήρου 10, Κουκάκι, 210 
9218.180 Ελληνική κουζίνα 
από τον πολύ καλό σεφ 
Αλέξανδρο Φουρούλη, που 
«παίζει» δημιουργικά, κυρί-
ως με συνταγές και πρώτες 
ύλες από τη Μάνη. Κλειστά 
Δευτ. €m

mAΣA 
Eθν. Aντιστάσεως 240-244, 
Kαισαριανή, 210 7236.177 
Λαχταριστές αστακομα-
καρονάδες προστέθηκαν 
στη μακρόχρονη ιστορία 
κρέατος. Mεγάλη λίστα κρα-
σιών (και βιολογικά).Κήπος 
με τριανταφυλλιές. Δευτ. 
κλειστά. € Σ/Κ

mATAroA  
Ιεράς Οδού & Κεραμεικού 
116, Κεραμεικός, 210 
3428.312, 698 3409997 
Βιομηχανικό ντεκόρ, τα-
ράτσα με θέα Ακρόπολη 
και γεύσεις κατά βάση με-
σογειακές. Πλούσια κάβα, 
πρωτότυπα cocktails,παρε-
ΐστικη διάθεση και ωραίες 
μουσικές. Ξ €

mIloS 
( Ξενοδ. Hilton) Bασ. Σοφίας 
46, 210 7244.400 o ιδιο-
κτήτης Κώστας Σπηλιάδης 
έκανε διάσημη την ελληνική 
κουζίνα στο εξωτερικό και 
έπειτα άνοιξε και εδώ. φρέ-
σκο ψάρι και προιόντα  από 
όλη την Ελλάδα αλλά και 
κάποια πιάτα με κρέας. Και 
επαγγελματικά γεύματα σε 
εξαιρετικές τιμές.  €m

ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ.Gr     
Ευελπίδων 47 & Καλλινόβου, 
210 8813.121 Μπριζολάκια 
χοιρινά, παϊδάκια, ψαρο-
νέφρι, όλα ψημένα στη 
σχάρα. 13.00-1.00, Κυρ. 
κλειστά. €

nooDlE BAr 
Σύνταγμα,  210 3318.585/ 
Χαλάνδρι, 210 6800.064/ Ν. 
Ηράκλειο, 210 2815.500/ 
Ν. Σμύρνη, 210 9326.033/
Πειραιάς 210 4115.151/
Άλιμος 210 9850.250/ Αγ. 
Παρασκευή 210 6537.177/
Κηφισιά 210 6233.216/ 
Άγ. Ελευθέριος (Ster) 210 
2114.829/ Μαρούσι 210 
8069.100/ Ζωγράφου 210 
7777.067/Θεσσαλονίκη 
2310 260.092/ Πάτρα 2610 
362.360/ Ρέθυμνο 28310 
51198/ Βόλος 24210 23040/
Χαλκίδα 2210 83833/Παλλή-
νη 210 6669.824 Η γνωστή 
αλυσίδα εστιατορίων με 
νόστιμες ασιατικές γεύσεις 
που μαγειρεύονται καθη-
μερινά πάντα με φρέσκα 
υλικά. €

oBI UPToWn
Σκουλενίου 2, πλ. Αγ. Θεοδώ-
ρων, Αθήνα, 210 3610.512 
Ανανεωμένος χώρος με 
3 ορόφους. Από το πρωί 
για καφέ και κρύα πιάτα, 
κουζίνα βιολογική με έθνικ 
πινελιές που ανοίγει το με-
σημέρι και σερβίρει μέχρι το 
βράδυ. Στον 3ο γκαλερί με 
διαδοχικές εκθέσεις. Μου-
σικές lounge, funky και jazz 
στο ισόγειο και ακριβώς από 

πάνω electro beats. 

PASTA lA VISTA     
Δεκελέων 1Α, Γκάζι, 210 
3461.392 Σε νέο χώρο με 
της ίδιας νοστιμιάς ιταλικές 
γεύσεις και μακαρονάδες 
που ξετρελαίνουν και τους 
πιο δύσκολους.  Και delivery 
14:00 με 00 :30€

ΠΑΝΩ ΚΑτΩ 
Λυκαβηττού 14, 210 3617.821 
Το πρώην «Διαγωνίως στη 
Λυκαβηττού» με καινούργιο 
όνομα, τα ίδια εξαιρετικά 
κρεατικά και νέα δυνατή 
λίστα κρασιών. Κάθε μέρα 
14.00-1.00, Κυρ. 14.00- 
20.00. Κλειστά Δευτ. € € m

PAlmIE BISTro 
Σόλωνος 72 & Μασσαλίας, 
Αθήνα, 210 3641.794 και σε 
16 ακόμη σημεία της Αθήνας.  
Kαφές ή φαγητό σε μοντέρ-
νους χώρους, που συνδυά-
ζουν ποιότητα και χαλαρή 
ατμόσφαιρα. Aλυσίδα με 
θαυμαστές απ’ όλη την 
γκάμα των ηλικιών. Aνοιχτό 
από 8.00 π.μ. ως  2.00 π.μ., 
εκτός Bούλας από 9.00 π.μ. 
ως 2.00 π.μ. € 

ΠΑΠΑΔAΚΗΣ 
Φωκυλίδου 15, Kολωνάκι, 
210 3608.621 o θρυλικός 
Παπαδάκης της Πάρου. Ψα-
ρικά και  λίγα κρεατικά, καλά 
υλικά. Σεφ η τηλεστάρ- Μα-
ντόνα της γεύσης- Aργυρώ 
Mπαρμπαρήγου (ανιψιά 
Παπαδάκη). Κάνε κράτηση. 
Κυρ. κλειστά. €€Μ

PASTErIA (lA)  
A. Παπανδρέου (The Mall 
4os όροφος), Μαρούσι, 210 
6198.230/ Koλωνάκι, 210 
3632.032/ Γλυφάδα, 210 
8945.085/ Kηφισιά, 210 
8085.607 12 restaurants σε 
όλη την πόλη για να μη νιώ-
σεις ποτέ έλλειψη. Μπάρα 
για κρασί από την πλούσια 
κάβα του και ωραιότατο  
ιταλικό μενού που επιμε-
λείται  ο Ιταλός σεφ ettore 
Botrini. € Μ Ξ 

PIZZA HUT 
Κολοκοτρώνη 32,  Κεφαλά-
ρι, Αγ. Παρασκευής & Στρ. 
Τόμπρα, Αγ. Παρασκευή, 
Κύπρου 104, Μπουρνάζι, 
Πίνδου 1, Ν. Φιλαδέλφεια, Λ. 
Αλεξάνδρας 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.Και μέσα στη στοά 
Κοραή. € A.V.

PoSTIno (Il) 
Γριβαίων 3, Kολωνάκι, 210 
3641.414 o Aντόνιο θα σου 
ετοιμάσει σπιτικά φαγητά 
στην ιταλική του ταβέρνα 
με ντεκόρ παλιές φωτογρα-
φίες. Ξεκίνα με μαγειρευτά 
κατσαρόλας. Από φέτος με 
μεγαλύτερο χώρο για να 
χωράμε όλοι. €€Μ Ξ Κ

rATKA
Xάρητος 30-32, Kολωνάκι, 
210 7290.746   Για πάνω 
από 30 χρόνια  το απόλυτο 
meeting point για όλο το 
κοσμικό, πολιτικό, επιχειρη-
ματικό και δημοσιογραφικό 
crowd της Αθήνας. Πιάτα 
αναλλοίωτα μέσα στο χρόνο 
(σούσι, καρμπονάρα, φιλέ-
το πέτρας) άλλοθι για όλους 
η τούρτα φράουλα . Σάββα-
το μόνο μεσημέρι, Κυριακή 
κλειστά.   €€€  A.V Ξ

ΡΕΣΠΕΝτΖΑ   
Ευμολπιδών 24, Γκάζι, 210 
3414.140 Φρέσκο ψάρι, 
σπέσιαλ ψαρόσουπα και 
μεγάλη ποικιλία σε θαλασσι-
νούς μεζέδες σε τριώροφο 
χώρο με ταράτσα για ωραία 
θέα και το χειμώνα. Δευτέρα 
κλειστά. €€Ξ Μ

ΡΙΝΟΚΕΡΩΣ
Ιπποκράτους 40 & Διδότου,, 
210 3389.877 Με «καταγω-
γή» από το “Box” των Εξαρ-
χείων και το “Εva’s Garden” 
της Φολεγάνδρου. Με 
απλές μεσογειακές γεύσεις, 
πρωί - μεσημέρι - βράδυ, 
καλό κρασί και πρωτότυπα 
cocktails, τα περισσότερα 
δικά τους. Μουσικές soul, 
jazz και rock. Ανοιχτό κάθε 
μέρα από 7.00, Σ/Κ από τις 
12.00 μ.μ.  Μ Ξ 

Polly Maggoo 
Γαλλικό κι αξιολάτρευτο 

Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Ίσως γιατί η ελληνική κουζίνα είναι φέτος στα πολύ πάνω 
της (να περιμένεις μέχρι και τα ινδικά της Αθήνας να προ-
σθέσουν μια χωριάτικη στον κατάλογο), εγώ σαν πρώτη 

μου έξοδο για το 2010 διάλεξα ένα καινούργιο γαλλικό. Για το 
Polly Maggoo, είναι αλήθεια ότι μου έφαγαν φίλοι τ’ αυτιά… 
βρε, τι ωραίο, μια σταλιά και με δυνατή προσωπικότητα, κατα-
πληκτικό φαγητό, μπίρι μπίρι…
Στις σκοτεινές γειτονιές του Μεταξουργείου είναι ωραία να περ-
πατάς βράδυ. Έχει μια old Athens ατμόσφαιρα, στο πιο φτωχικό 
και ρομαντικό της. Το Polly Maggoo είναι μικρό, πιάνει τη γωνία 
Σαλαμίνος με Λεωνίδου, είναι έξυπνα στημένο και «απαλά» μο-
ντέρνα διακοσμημένο. Εμπνέεται από την cult ομώνυμη ταινία 
των 60s του William Klein, αγαπάει την απλότητα και δείχνει 
με τη μία ότι εδώ έχει δουλέψει αρχιτέκτονας – η Παναγιώτα 
Καμπέρου, που σπούδασε στο Παρίσι μαζί με τον ιδιοκτήτη και 
άντρα της και σεφ Γιώργο Ηλιού. Γνωριζόμαστε αμέσως με τον 
Γιώργο, ο χώρος είναι μικρός και ευνοεί τις επαφές. Για λίγο κα-
θισμένες στο επίσης μια σταλιά μπαρ, ξεκινάμε με κοκτέιλ μαρ-
τίνι. Η φίλη μου τα βρίσκει «πατημένα» στο τζιν, εγώ ξέρω μόνο 
το “stirred not shaken” κι άλλες λοιπές φιλοσοφίες, οπότε μένω 
να παίζω με τα δάχτυλα το ποτήρι, κρατώντας το αισθάνεσαι μια 
στάλα πιο μοιραία… Εν τω μεταξύ μαθαίνω ότι ο Γιώργος, σεφ-
ιδιοκτήτης-καινούργιος φίλος μου, έχει δουλέψει σε τριάστερα 
του Παρισιού για χρόνια, γνωρίζει καλά τις γαλλικές γεύσεις και 
του αρέσει να δημιουργεί. Παίρνουμε τρία πρώτα κι ένα κυρίως, 
δηλαδή μια πλούσια σαλάτα με ωραιότατο παστράμι (αλλαντικό) 
Δράμας και με ωραίο φρυγανάκι με λιωμένο κατσικίσιο τυρί, ένα 
πιάτο με μπρουσκέτες που στολίζονται με πρασινάδες, πέστο και 
chorizo –μεγάλη μερίδα για ορεκτικό, μπορείς και σαν κυρίως– 
και αυγά μπρουγιέ (όπως scrambled eggs) με μυρώνια (χορταρι-
κό) και λάδι τρούφας. Αυτό το τελευταίο ήταν από τις ωραιότερες 
γεύσεις που έχω φάει εδώ και καιρό, και ήταν η στιγμή που με 
απανωτές πιρουνιές αποφασίσαμε ότι το καινούργιο γαλλικό 
αξίζει να γίνει στέκι μας. Πεντανόστιμο πιάτο, εμπνευσμένο και 
ωραία δοσμένο με βουτηρωμένα ψητά ψωμάκια.
Για κυρίως πήραμε φιλετάκια φρέσκου μπακαλιάρου με πατατο-
σαλάτα, κάπαρη και μαϊντανούς, καθώς κι ένα κουπάκι γεμάτο με 
aioli, δυνατό και σκορδάτο, για να βουτάμε τις μπουκιές. Πιάτο 
απλό, ελαφρύ, ωραιότατο. Έκπληξη δοκιμάσαμε και στα κρασιά. 
Καλά επιλεγμένα, όλα όσα «παίζουν» αυτό τον καιρό, δηλαδή 
και Βιβλία Χώρα (€ 23) και Thema Παυλίδη (€ 21) και Κτήμα Άλφα 
κόκκινο (€ 39) και Σαμαρόπετρα (€ 21) και αλλά πολλά σε τιμές 1 
προς 2, το οποίον απολύτως τίμιες και προσιτές. Το Polly Maggoo 
έχει μικρό κατάλογο, όλες του οι γεύσεις είναι απλές αλλά καλά 
δουλεμένες, είχες δίκιο, φίλε, είναι όντως resto με ισχυρή προ-
σωπικότητα, έχει ωραίες μουσικές γαλλικές και jazz, είναι απλό 
και από τιμές να υπολογίζεις περίπου € 20 χωρίς κρασί. Ανήκει 
σε μια νέα Αθήνα, με γειτονιές και ανθρώπους που αλλάζουν, 
thanks god, προς το καλύτερο. Συστήνεται ανεπιφύλακτα. 

Polly Maggoo, Λεωνίδου 80 & Σαλαμίνος, Μεταξουργείο, 210 5241.120

tastepolice γεύση οδηγος

Δώρο cd
Η A.V. εξασφάλισε 

για τους αναγνώ-
στες της δέκα (10) α-

ντίτυπα του νέου cd της δημοφι-
λούς ραδιοφωνικής παραγωγού 
και compiler Άννας Διαμαντο-
πούλου, με 14 κομμάτια, το οποίο 
κυκλοφορεί από τη the sound of everything. Αν θες κι 
εσύ ένα, στείλε σε sMs: AVcD (κενό) και το ονοματεπώ-
νυμό σου στο 54121, μέχρι την Τρίτη 26/1 στις 10.00 το 
πρωί. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα μπορούν 

να παραλάβουν το δώρο τους από τα γραφεία της A.V. 

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ
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rocK ‘n’ roll  
Λουκιανού 6 & Υψηλάντου, 
Κολωνάκι, 210 7217.127/ 210 
7237.521 Πάνω για φαγητό, 
κάτω για ποτό, παντού για 
χορό, φλερτ, to know us 
better. Το αγαπημένο όλης 
της Αθήνας – κάθε παρέα 
που σέβεται τα γλέντια της 
το θεωρεί «δικό» της. Τα 
φιλιά μας στον Αντρέα. 

 ScAlA VInoTEcA               
Σίνα 50 (είσοδος από Ανα-
γνωστοπούλου), Κολωνάκι, 
210 3610.041  Wine bar resto 
με σούπερ αρχιτεκτονική και 
ντιζάϊν, γεύσεις από τον Χρ. 
Πέσκια. Ζωντανό, κοσμικό, 
δύσκολο να βρεις τραπέζι, 
πάρε έγκαιρα για κράτηση. 
Κλειστά Κυριακή.  € € €

ΣΠΟΝΔΗ 
Πύρρωνος 5, πλ. Bαρνάβα, 

Παγκράτι, 210 7564.021 Bρα-
βευμένο με αστέρι Michelin, 
και του αξίζει εντελώς! 
Προσελκύει μεγαλύτερης 
ηλικίας κόσμο,  αληθινούς 
connaisseurs. Λίστα με 1.000 
(!) ετικέτες κρασιού. € € €    

TEn       
Πλουτάρχου 10, Κολωνάκι, 
210 7210.161 Αν ψάχνεις 
«χαρά» στο Κολωνάκι, είσαι 
στη σωστή διεύθυνση. Ο 
Νεκτάριος και το Χριστινάκι 
θα αναλάβουν τα υπόλοιπα. 
Στηρίξου πάνω τους λίγο 
πριν καταρρεύσεις από φα-
γητό, ποτό, χορό. Έχουμε κά-
νει σχέση destiny μαζί τους.  

TGI FrIDAY’S 
Μαρίνα Φλοίσβου (Pier One), 
Π. Φάληρο, 210 9853.281/ 
Nεοφ. Βάμβα 2, Κολωνάκι, 
210 7227.721 Aπό burgers 

και μεξικάνικη tortilla μέχρι 
εισαγόμενες μπίρες και κο-
κτέιλ τεκίλας. Το πιο συμπα-
θητικό και γελαστό  σέρβις 
της Αθήνας και ντεκόρ με 
Αμερικανιές που θες ώρες 
να το χαζεύεις. €Ξ Μ A.V.

THE HIVE
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 ζωγραφικής 
και φωτογραφίας. Kαφέ, 
gourmet σάντουιτς και φα-
γητό με θέα την Aκρόπολη, 
τον πεζόδρομο και την πλα-
τεία. Aνοιχτό από τις 09.00. 

THE SocIETY 
Kολοκοτρώνη 6, Σύνταγμα, 

210 3230.445 All day μοντέρ-
νος χώρος για μεσογειακή 
- κλασική κουζίνα μεσημέρι 
και βράδυ. Κυρ. μεσημέρι 
κλειστά € Ξ

TIrBoUSon
Kωνσταντινουπόλεως 104, 
Kεραμεικός, 210 3410.107 
Φωτεινό και γελαστό, 
προτώτυπη διακόσμηση. 
open kitchen για ελληνικές 
γεύσεις, μεγάλη ποικιλία 
κρασιών και βεράντα, για με-
γάλες παρέες και καπνιστές.
Σούπερ τηγανιτές πατάτες. 
Καθημερινά 14.00-1.00, Δευ-
τέρα 18.00-1.00. € Σ/K Ξ A.V.

T PΑlAcE
Ξεν. King George, B. 
Γεωργίου 3, Σύνταγμα, 
210 3222.210 Kομψό και 
πολύ σικάτο το lounge bar 
restaurant του ξενοδοχεί-
ου King George. Γεύσεις 
μεσογειακές, κυρίως ελλη-
νικές.  €m  

τΟ  TPEno ΣTo PoYΦ 
Σταθμός Pουφ (Kων/
πολεως), 210 5298.922, 
693 7604988 tο Wagon - 
restaurant που συνδυάζει 
ατμόσφαιρα, γεύσεις με 
δημιουργικές αποχρώσεις 
και μελωδίες πιάνου. Δίπλα 
του, στο Wagon - bar, live 
εναλλασσόμενα σχήματα. 
Kλειστά Δευτέρα. €Ξ 

TUDor HAll     
Ξεν. Κing George Βασ. Γεωργί-
ου 3, Σύνταγμα, 210 3222.210 
Πολυτέλεια ,κομψότητα, 
σύγχρονη γαλλική κουζίνα 
και σε μενού 3 πιάτων με € 
40. Κλειστά Κυρ. €€€

TΩn ΦPonImΩn 
TA ΠAIΔIA 
Φιλολάου 7, Kαισαριανή, 210 
7010.559 tο «σταυροδρόμι 
των γεύσεων» σε χώρο 
μοντέρνο, άνετο, με ωραίο 
πατάρι. Mε πιάτα ελληνικά, 
γαλλικά, ιταλικά, όλα φτιαγ-
μένα στο χέρι... και οι  τηγα-
νητές πατάτες. Kυριακή έως 
Πέμπτη 12.00 π.μ. - 12.00 
μ.μ., Παρασκευή - Σάββατο 
12.00 π.μ. - 1.00 μ.μ. Kλειστά 
Δευτέρα. Kαι delivery. 

ΥΑΔΕΣ    
Εντός Αττικού Άλσους, Γα-
λάτσι, 210 6470.936  Αll day 
χώρος για ποτό, φαγητό 
και καφέ σε προνομιακό 
σημείο, με πανοραμική θέα 
την  Αθήνα και ανανεωμένο 
μενού και διακόσμηση. 

XPYΣA
Αρτεμισίου 4 & Κεραμεικού, 
Γκάζι, 210 3412.515 Η Χρύσα 
και η κόρη της σε κάνουν να 
νιώθεις σαν στο σπίτι σου. Ο 
Ρενάτο στην κουζίνα μαγει-
ρεύει. Δοκίμασε σολομό με 
μαστίχα, νιόκι, cheese cake 
με μέλι. Μικρή ωραία αυλή. 
Kυριακή κλειστά. Δευτέρα 
μόνο βράδυ. 

 YUm YUm   
Πανόρμου 61, Αμπελόκηποι, 
210 6980.880, 6980.288/ 
Βουλής 11, Σύνταγμα, 210 
3233.433, 3233.533 Ασιατική 
κουζίνα σε minimal χώρο με 
ελαφριές, υγιεινές γεύσεις, 
κάθε μέρα 12.00 με 24.00. €  

Βόρεια

ΓΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
Κηφισίας 317, Κηφισιά, 210 
8001.402 Στο κηφισιώτικο 
νεοκλασικό νόστιμα πιάτα  
από τη Νένα Ισμηρνόγλου. 
Δοκίμασε τα τυριά του. Κυρ. 
βράδυ κλειστά.  €€m Κ

* cASA     
Πλ. Αγ. Δημητρίου 13, Κη-
φισιά, 210 6234.225 Ο ναός 
του cocktail! Δροσιστικά, 
μοναδικά cocktails και 
επιλεγμένες γεύσεις για να 
τα συνοδεύσεις. 

DAlI 
Λ. Κηφισίας 336, Χαλάνδρι, 
210 6854.004 Πολυτελής χώ-
ρος, ωραία ατμόσφαιρα, και 
κουζίνα με ιδιαίτερες προτά-
σεις από το σεφ, με έμφαση 
στην pasta. Έως 1.00. €  

ElEVEn 
Aγ. Kωνσταντίνου, Mαρούσι, 
210 6147.192 All day φαγητό 
(μεσογειακή κουζίνα), café, 
χαλαρωτικά cocktails νωρίς 

NOODLE BAR   
Το νέο πάθος της πόλης είναι τα γλυ-
κά σοκολάτας “Chocolate rolls” και 
έρχονται μετά από κάθε γεύμα στα 
γνωστά ασιατικά εστιατόρια. Σο-
κολατένια ρολά πασπαλισμένα με 
τραγανή κρυσταλλική ζάχαρη που 
κρύβουν στο εσωτερικό τους φύλλο 
ραφινάτη κρέμα από σοκολάτα. 
Σύνταγμα, 210 3318.585/ Χαλάνδρι, 210 
6800.064/ Άλιμος, 210 9850.250/ Αγ. 
Παρασκευή, 210 6537.177/ Κηφισιά, 210 
6233.216 

OQ  
Το νέο bar-restaurant των Ν.Π. 
που συνδυάζει το κλασικό με το μο-
ντέρνο. Κουζίνα με πρωταγωνιστή 
το κρέας -chateaubriand ή t-Bone- 
αλλά και με τα απαραίτητα ζυμαρι-
κά και θαλασσινά. Δυνατή μπάρα με 
cocktails, ποτά και πρωτότυπες γεύ-
σεις finger food. Μουσική που «ανε-
βαίνει» όσο περνάει η ώρα.  
A. Μεταξά 50 & Πανδώρας, 16674 Γλυφά-
δα, 210 8945.210

BRASSERIE VINTAGE
Μοντέρνο, σε προνομιακό σημείο, 
με εξαιρετική θέα Ακρόπολη και Λυ-
καβηττό. Ανοιχτά από το μεσημέρι 
έως νωρίς το βράδυ με μεσογειακή 
κουζίνα –έμφαση στις ιταλικές γεύ-
σεις– και πλούσια λίστα κρασιών. 
Διαθέτει catering και οργανώνει και 
εκδηλώσεις. 
Πλ. Κοτζιά, notos home (8ος όροφος), 
210 3239.011

ΚΟΥΚΛΑΚΙ 
Στο μοναδικό αστειατόριο της Αθή-
νας οι εκπλήξεις διαδέχονται η μία 
την άλλη και δεν σταματούν ποτέ. 
Στον προκλητικά sexy χώρο του θα 
«ανοίξει» η καρδιά σου, ενώ το «πο-
νηρό»-φτου πιπέρι φαγητό  σερβίρε-
ται όπως πάντα με χιούμορ αριστο-
φανικό από το έμπειρο προσωπικό. 
Παπανικολή 88, Χαλάνδρι, 210 6818.710

BACCARO 
Bar-resto που αγαπάει τις τέχνες. Με 
μεσογειακή ελαφριά κουζίνα, μεση-
μέρι-βράδυ, με καλές τιμές, ποτό ή 
cocktails στο bar, θεατρικά sketch, 
χορευτικά shows και μουσική live ή 
από γνωστούς dj’s. Κάθε  Τετάρτη 
θα ακούσεις και θα δεις τους Cubana 
Bop με κουβανέζικη jazz! 
Σοφοκλέους 1, Αθήνα, 210 3211.882

ΜΑΣΑ   
Το εστιατόριο με τα πολύ καλά κρεα-
τικά, τα ψαριά και τα φρέσκα πεντα-
νόστιμα ζυμαρικά. Πρόσθεσε στο 
μενού και δύο νέα πιάτα: ελάφι με 
φρέσκες παπαρδέλες και πένες με 
κοτόπουλο και λαχανικά. Κι ακόμη 
σημείωσε πως μετά από συνεν-

νόηση με το μάγειρα δέχονται 
και ειδικές παραγγελίες. 

Εθν. Αντιστάσεως 240, Καισα-
ριανή, 210 7236.177

tips Της ΝΑτΑΛίΑΣ ΔούκΑ
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πούτρώμε

1920
Ένα εστιατόριο που αγαπάει 
την μπίρα

Της ΖίΖΗΣ ΣΦύΡΗ

Το διατηρητέο σπίτι της δεκαετίας του ’20 
στέκεται καλοσυντηρημένο στο Χαλάν-
δρι. Η νύχτα είναι βροχερή και διασχί-

ζουμε γρήγορα γρήγορα τον κήπο, ωστόσο προ-
λαβαίνει το μάτι μας να σημειώσει την ομορφιά 
του: το μπαρ που περιμένει το καλοκαίρι να δρο-
σίσει τους θαμώνες του, τα πανύψηλα δέντρα 
που φροντίζονται με μεράκι και τις γωνιές με 
τις αγγελικούλες, τους φοίνικες και τα γεράνια. 
Συζητώντας με τους ιδιοκτήτες, σιγά σιγά μας 
ξετυλίγεται η γοητευτική ιστορία του σπιτιού. 
Φτιαγμένο από μάστορα της εποχής, πρόκειται 
για το εξοχικό μιας αστικής οικογένειας που ήταν 
περιτριγυρισμένο από χωράφια όπου καλλιερ-
γούνταν ζαρζαβατικά. Η οικογένεια μεγάλωσε, 
προστέθηκε κι άλλος όροφος και μετατράπηκε 
σε μόνιμη κατοικία. Τώρα γνωρίζει άλλες δόξες. 
Μια παλιά πιανόλα στη γωνία θυμίζει το παρελ-
θόν. Το «1920» ξεκίνησε σαν μπιραρία. Με τα 
χρόνια, όμως, και διευρύνοντας το μενού του, 
εξελίχθηκε σε εστιατόριο αξιώσεων. Η κουζίνα 
με μεσογειακές νότες, βγαλμένη με μεράκι από 
τα χέρια του Γιάννη Γαβαλά, σε γοητεύει.  
Παραγγέλνουμε κροστίνι με λαδοτύρι (μικρά 
αραβικά πιτάκια με λιαστή ντομάτα και λαδοτύ-
ρι γκρατινέ) και ανοίγουμε την πρώτη Grolsch 
μπίρα μας. Συνεχίζουμε με τυροκουλούρα (εξαί-
ρετο πιάτο φτιαγμένο με φύλλο χειροποίητο, 
γεμιστό με τυριά και μαύρο σουσάμι) και σαλάτα 
Αμβροσία (πράσινα με φρέσκα μανιτάρια, μπέι-
κον, κρουτόν, βινεγκρέτ με ματζουράνα και μέ-
λι). Κι άλλες Grolsch φτάνουν στο τραπέζι, μαζί 
με εντυπωσιακό και τρυφερό σουβλάκι από ψα-
ρονέφρι για δύο άτομα και νοστιμότατο χοιρινό 
μαριναρισμένο κότσι με τραγανή πετσούλα. Τα 
συνοδεύουμε με πραγματικές τηγανητές πατά-
τες και πατάτες bbq με σος σαμίρα.
Θα βρείτε ικανοποιητική σε αριθμό και ποιότη-
τα λίστα κρασιών, αλλά η μεγάλη αγάπη για την 
μπίρα δεν ξεχνιέται, αφού ακόμα φιγουράρουν 
στον κατάλογο καμιά σαρανταριά ετικέτες από 
όλο τον κόσμο. Αλλά και τα γλυκά ήταν πολύ νό-
στιμα και δυσκολεύομαι να σας πω πιο ήταν το 
καλύτερο, γι’ αυτό πάρτε τα όλα, είναι άξια προς 
δοκιμή: και την πανακότα με μαστιχέλαιο και το 
σπιτικό μπράουνι με παγωτό βανίλια και τη ρευ-
στή καρδιά σοκολάτας και το τηγανητό παγωτό 
με σος φραγκοστάφυλο.
Το «1920» διαθέτει μια μεγάλη αίθουσα δεξιώ-
σεων στον κήπο του και οι άνθρωποί του έχουν 
τον τρόπο να ντύσουν με μοναδικότητα ιδιαί-
τερες στιγμές, όπως γάμος, βάπτιση ή μεγάλα 
επαγγελματικά δείπνα. Γλεντζέδες και κοσμο-
πολίτες οι ιδιοκτήτες, οργανώνουν πάρτι με Dj 
για τις Τσικνοπέμπτες –κλείστε εγκαίρως– και 
μπουφέ ή στολίζουν αναλόγως την ημέρα του 
Αγίου Βαλεντίνου.

1920, Ζύθος και Εδέσματα, Αγ. Παρασκευής 110, Χα-

λάνδρι, 210 6813.029, www.1920.gr. Ανοιχτά Τρίτη έως 

Πέμπτη 7.30  μ.μ.- 1.00 π.μ., Παρασκευοσάββατα έως 1.30 

π.μ., Κυριακή μεσημέρι-βράδυ. Δευτέρα κλειστά. Κατα-

νάλωση/άτομο € 20-25 μαζί με ποτό.

➜ zsfyris@otenet.gr

 γεύση οδηγος

το απόγευμα, ξέφρενο κέφι 
με μουσική που σε κρατάει 
σε ρυθμό μέχρι το ξημέρω-
μα. Mε λίγα λόγια, non stop 
διασκέδαση σε ένα χώρο 
που εμπνέει να αφεθείς και 
να επικοινωνήσεις. 

GolDEn PHoEnIX 
N. Kηφισιά, Λ. Tατοΐου 131, 
210 8078.640/ Xαλάνδρι, Λ. 
Πεντέλης 85, 210 6844.898/ 
Kεφαλάρι, X. Tρικούπη & 
Γορτυνίας, 210 8013.588/ 
Eλληνικό, Λ. Bουλιαγμένης 
120 (έναντι αμερικανικής 
βάσης), 210 9644.889 
Aλυσίδα κομψών εστιατο-
ρίων με εξαιρετικό κινέζικο 
φαγητό.  Στου Xαλανδρίου 
και sushi bar. Kαθημερινά 
19.30-1.00. Δυνατότητα να 
διοργανώσουν τραπέζι  στο 
σπίτι σου.   

KoYKΛAKI
Παπανικολή 88, Xαλάνδρι, 
210 6818.710 Γνωστό σου 
από παλιά, ωραία παρεΐστι-
κη ατμόσφαιρα, πιάτα... κα-
κόφημα και ονομασίες που 
θα σου μείνουν αξέχαστες. 
Kαθημερινά έως 12.30, 
Παρ. και Σάβ. έως 1.30. Κυρ. 
κλειστά.€€

ocToBErFEST
Aγ. Iωάννου 82, Aγ. Παρα-
σκευή, 210 6082.999 Για 
μπίρες απ’ όλο τον κόσμο, 
ξανθές, μαύρες, κόκκινες, 
ξηρές, μοναστηριακές, 
δυνατές, ακόμα και χωρίς 

αλκοόλ. Kαι μπίρα με το 
μέτρο και συνοδευτικά από 
κρύα ορεκτικά, βαυαρικές 
σπεσιαλιτέ pretzel μέχρι 
χοιρινό κότσι. happy hour 
19.00 - 20.00 και παραγγελί-
ες πακέτο. € m A.V

PASIonAl 
Καποδιστρίου 64, Φιλοθέη, 
210 6800.200 Ατμόσφαι-
ρα και κουζίνα που σε 
ταξιδεύουν σε αργεντίνικες 
pampes. Μπαρ για ποτό, 
live πιάνο. Κυριακή κλειστά. 
€ 35 με το κρασί. €

ΠΟΛΙτΙΚΑ… ΚΑΙ ΑΠΛΑ
Ιωάν. Παλαιολόγου & Βα-
λαωρίτου 2, Χαλάνδρι, 210 
6856.466 Κουζίνα με όλη τη 
γεύση και τα αρώματα της 
Πόλης, νόστιμα και απλά. 
Ανοιχτό καθημερινά 19.00-
1.00, Κυρ. 13.00-18.00. €€ 

PrIAmo 
Kαποδιστρίου 74, Φιλοθέη, 
210 6842.099 h ιταλική κου-
ζίνα σε στιγμές δόξας. Στέκι 
επιχειρηματιών, πολιτικών 
και κοσμικών. Kυρ. κλειστά.   

SImPlY BUrGErS
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, Πασαλιμάνι, 
210 4171.355/Γαλάτσι, 210 
2910.444/ Περιστέρι (Μπουρ-
νάζι), 210 5761.501 Zουμερά 
μπιφτέκια, φρέσκες σαλά-
τες, κρέατα και πουλερικά σε 
ειδική χάρτινη συσκευασία 
που –πώς γίνεται δεν ξέ-
ρουμε– τα διατηρεί ζεστά 
και τραγανά. Και εκεί και  
delivery στο σπίτι με δώρο 
brownies  

THE PlAcE
Βασ. Γεωργίου, κεντρική πλ. 
Χαλανδρίου, 210 6856.282 
All day μοντέρνος χώρος 
με δημιουργική μεσογεια-
κή κουζίνα, μεσημέρι και 
βράδυ. Το βράδυ party 
ατμόσφαιρα με εξαιρετικά 
cocktails. Διοργανώνονται 
events και parties όλη τη 
διάρκεια του χρόνου.€m Ξ 
VArDIS 
Ξεν. Πεντελικόν, Δελη-
γιάννη 66, Kεφαλάρι, 210 
6230.650-6   eλληνική κου-
ζίνα, πολυτέλεια, εμπειρία, 
αστέρι Μichellin.     €€€

1920    
Αγ. Παρασκευής 110, Χαλάν-
δρι, 210 6813.029 Κομψό 
και διαχρονικό με κλασική 
διεθνή κουζίνα και με αρκε-
τά πιάτα κρεατικών. 40 είδη 
μπίρας και 22 ετικέτες ελ-
ληνικών κρασιών. catering 
- δεξιώσεις. Μόνο βράδυ. 
Κυρ. και μεσημέρι. Δευτ. 
κλειστά  Ξ €

Νότια

AKΡΩτΗΡΙ ΒoUTIQUE  
Βασ. Γεωργίου Β5, Άγιος 
Κοσμάς, 210 9859.147-9 
Ο κοσμοπολίτικος dine & 
dance προορισμός δίπλα 
στη θάλασσα. 

ΒΟΣΠΟΡΟΣ
Ακτή Κουμουνδούρου 20, 
210 4131.377  trendy τα-
βέρνα με κλασικές γεύσεις 
και πολύ καλές τιμές, τρως 
μαζί  όλους τους βέρους 
Πειραιώτες σε φιλικό 
περιβάλλον.

cHInA ToWn
Λ. Βουλιαγμένης 10, 210 
9315.223, 801 11 60200 Κινέ-
ζικες γεύσεις σε λιτό, προ-
σεγμένο χώρο. Κάθε Κυρ. 
μεσημέρι ανοιχτός μπουφές 
με  14 και τις καθημερινές 
12.00 - 18.00 15% έκπτωση. 
Και delivery. 

cUcInA DI mAFIA    
Εμπορικό κέντρο (Euroterra), 
Λαύριο Αττικής, 22927 70900 
Ιταλικά πιάτα και επιλεγμένα 
ιταλικά κρασιά σε ζεστή 
οικογενειακή ατμόσφαι-
ρα. Ανοιχτά μεσημέρι και 
βράδυ.  

ΔΟΥΡΑΜΠΕΗΣ 
Ακτή Πρωτοψάλτη 27, 
Πειραιάς, 210 4122.092 Κλα-
σικό, πασίγνωστο, αθάνατο. 
Με ψαροφαγική κουζίνα 
που διατηρεί τα υψηλά της 
standards.   €Μ

FAcES   
Ζησιμοπούλου 10, Γλυφά-
δα, 210 8980.140, www.
facesglyfada.gr Η all day 
διασκέδαση των n.Π. από 
το πρωί με καφέ έως αργά 
το βράδυ με cocktails και 
ποτά αλλά και για μεσογεια-
κή fusion κουζίνα με ethnic 
επιρροές που επιμελείται ο 
σεφ Χρήστος Τζιέρας. 

FISH BAr      
Ζησιμοπούλου 2, Γλυφάδα, 
210 9680.100, 697 4909710
Μοντέρνο bar-resto για 
ψάρι ή κρέας, πλούσια 
λίστα κρασιών και μουσικές 
επιλογές τις πιο hot της 
σεζόν. Ανοιχτά Τετ.-Κυρ. 
και μεσημέρι μόνο για ψάρι. 
Δευτ. και Τρ. κλειστά. €

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 
Hρακλέους & Λυσικράτους 
32, Tζιτζιφιές, 210 9404.518 
Γνωστός για τους ωραίους 
μεζέδες, το φρέσκο ψάρι, 
και τους συμπαθέστατους 
ιδιοκτήτες του. Κυρ. βράδυ 
και Δευτ. κλειστά.  €Κ
IΘΑΚΗ 
Aπόλλωνος 28, Λαιμός 
Bουλιαγμένης, 210 8963.747 
Kυριλέ, υπερπολυτελές, 
ακριβό. Ξένοι και ζευγάρια 
σε ρομαντική έξοδο. Ψαρο-
φαγία.   €Μ Ξ

IΣTIoΠΛoΪKoΣ 
Aκτή Mικρολίμανου, Πει-
ραιάς, 210 4134.084, 210 
4134.184, 694 4915220 
Σημείο αναφοράς για όλο 
το Mικρολίμανο, με θέα τον 
Σαρωνικό. Aν πας Kυριακή 
απόγευμα, νομίζεις πως βρί-
σκεσαι σε παραλιακό club. 

Mε ελληνική δημιουργική 
κουζίνα. Διοργανώνονται 
και πολλά events και εκδη-
λώσεις. tο café του θυμίζει 
καράβι.

mATSUHISA ATHEnS               
Αstir Palace, Aπόλλωνος 40, 
Βουλιαγμένη, 210 8960.510 
Ασιατικός μινιμαλισμός 
και υψηλή γαστρονομία.
Υπέροχη θέα θάλασσα. Κυρ. 
μόνο μεσημέρι, κλειστά 
Δευτέρα.€€€  

mΠAΛKonI 
Δημοκρατίας 100, Kόκκινο 
Λιμανάκι, Pαφήνα, 22940 
75888 (κρατήσεις) Μεσογει-
ακές γεύσεις, καφέ αλλά και 
δροσιστικά cocktails. Πλή-
ρως ανακαινισμένο. € 

ΟΙΚΕΙΟ       
Πλ. Νυμφών & Λαοδίκης, 
Γλυφάδα, 210 8943.402/ 
Πλουτάρχου 15, Κολωνάκι, 
210 7259.216  Το γνωρίσαμε 
στο Κολωνάκι, με τα ωραία 
ελληνικά μαγειρευτά και τα 
μεζεδάκια του. Τώρα και 
στα νότια, σε πιο μεγάλο 
χώρο. Έως 12.30, Παρ.-Σάβ. 
1.00, Κυρ. κλειστά. €  

* oQ  
A. Μεταξά 50 & Πανδώρας, 
Γλυφάδα, 210 8945.210 
Μενού με πρωταγωνιστή 
το κρέας –chateaubriand 
και t-Bone, αλλά και πιάτα 
θαλασσινών ή ζυμαρικών. 
Δυνατή μπάρα για finger 
food, cocktails και ωραία 
funky και soul μουσική. 
Κάθε μέρα από τις 21.00. 
€€ Σ/Κ Μ

SUΖΑΝΝΑ  
Xαρίτων 5 & Ορφέως, Π. Φά-
ληρο, 210 6842.585 o Xρή-
στος Στικόπουλος έχει αυ-
θεντικές συνταγές από την 
Πόλη και η μαμά του από τη 
Συρία. Δευτ. κλειστά. c Κ

Δυτικά

ΑPolIS      
Άλσος Αγ. Δημητρίου, Πε-
τρούπολη, 210 5060.620 
Πολυχώρος με εξαιρε-
τική θέα. Μοιράζεται σε 
διάφορα επίπεδα με καφέ, 
εστιατόριο και μπαρ με 
ελληνική μουσική. Κουζίνα 
μεσογειακή, μοντέρνα και 
δημιουργική από τον Δημή-
τρη Δημητριάδη και Γιώργο 
Μαργαρώνη. Ανοιχτό κάθε 
βράδυ, Κυρ. από το πρωί. € 

ΓKAΛEPI ToY mEZE  
Mεγ. Aλεξάνδρου 61-63, Πε-
ριστέρι, 210 5720.047-8 eυ-
χάριστος χώρος με παστέλ 
χρώματα και λουλουδιστά 
φωτιστικά. Όπως μαρτυρά 
το όνομά του, αγαπά την 
τέχνη. Mε ελληνική κουζίνα 
και πολλές νόστιμες δημι-
ουργικές προτάσεις. €m Ξ 

* ΛΕΜΟΝΟΚΗΠΟΣ   
Aγ. Τριάδος 11 & Επταλό-
φου, Νέα Φιλαδέλφεια, 
210 2588.611 Νεοκλασικό 
σπίτι με έπιπλα και ντεκόρ 
ζωγραφισμένα στο χέρι, 
δροσερό κήπο και κουζίνα 
που κινείται μεσογειακά 
μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και 
Ισπανίας.  

ΜΑΚΑΡΟΝΙ 
28ης Οκτωβρίου 14, Πε-
τρούπολη, 210 5050.103 Σε 
ανανεωμένο χώρο ιταλική 
κουζίνα με χορταστικές μα-
καρονάδες, τα απαραίτητα 
κρεατικά και ζωντανά αστα-
κουδάκια για τους φίλους 
των θαλασσινών και καλά 
χειροποίητα γλυκά. Ανοιχτά 
από τις 17.00 και μετά, Σ/Κ 
όλη μέρα. €

Ταβέρνες

EΠI THΣ ΠAnoPmoY
Πανόρμου 115, 210 6928.719 
eλληνική και μεσογειακή 
κουζίνα με ανατολίτικες 
πινελιές.  Μ

TEΛHΣ (Ο) 
Ευριπίδου 86, πλ. Κου-
μουνδούρου, 210 3242.775 
Ανοιχτό από το μεσημέρι, 
ο χαμός γίνεται το βράδυ 
όταν μαζεύεται όλη η Αθήνα 
για χοιρινά μπριζολάκια - 
πατάτα - σαλάτα. Γρήγορο, 
νόστιμο, χορταστικό, πάμ-
φθηνο, after.€    

mYPoBoΛoΣ
Γιατράκου 12, Mεταξουρ-
γείο, 210 5228.806 Kαθημε-
ρινά ανοιχτό από το πρωί 
για καφέ και κουζίνα, που 
σερβίρει από τις 16.00. Σ/K 
η κουζίνα ανοίγει από τις 
14.00. Ποτά έως αργά το 
βράδυ. 

nEoEΛΛHnIKon
Aγ. Παρασκευής 126, Xα-
λάνδρι 210 6858.597, 210 
6856.301 Aυθεντική ελληνι-
κή κουζίνα και «παρέλαση» 
από 40 διαφορετικά μεζε-
δάκια. Aνοικτά κάθε μέρα με 
ζωντανή μουσική.m/E 

ΠΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ
Εμπεδοκλέους 75 & Φιλολά-
ου, Παγκράτι, 210 7518.869 
Γραφική μονοκατοικία του 
’30 με «πονηρά» μεζεδάκια, 
ρακή, κρασάκι και ατμόσφαι-
ρα παλιάς αθηναϊκής γειτο-
νιάς. 12-15 ευρώ. Κυριακή 
κλειστά. 

PoZAΛIA 
Bαλτετσίου 58, Eξάρχεια,210 
3302.933 Γνωστό φοιτη-
τοστέκι, φημίζεται για την 
ελληνική του κουζίνα και 
για τον καταπράσινο στεγα-
σμένο του κήπο. Aτού της 
συγκεκριμένης ταβέρνας 
ότι είναι ανοιχτή ως αργά... 
και τις καθημερινές. € m

Oύζο-μουσική

9ΟΝ mEZEΔoΣXoΛEIon
Πλ. Πλαστήρα 9, Παγκράτι, 
210 7562.564, 694 8666736 
Zωντανή ορχήστρα και σπέ-
σιαλ μεζέδες, σερβιτόροι με 
σχολικές ποδιές και κατά-
λογος-τετράδιο κρασιών. 
Aνοιχτά από Πέμπτη έως 
και Σάββατο βράδυ, και τις 
Kυριακές το μεσημέρι. 

ΠΑΛΙΑ ΙΣτΟΡΙΑ  
Δημοφώντος 146, Άνω Πε-
τράλωνα, 210 3460.601
Παραδοσιακό βολιώτικο 
τσιπουράδικο, με αυθεντικό 
τσίπουρο Τιρνάβου, ποικιλί-
ες θαλασσινών και κρεατικά. 

Η ΜΑΓΓΙΡΑ ΣΤΟ 
BUENA VISTA
Οne Woman show από τη Ματθίλδη 
Μαγγίρα, που από 22/1 κάθε Πα-
ρασκευή και Σάββατο θα αλλάξει 
τα φώτα στη νυχτερινή Αθήνα. Βig 
cigar στο  μεταμορφωμένο χώρο 
του Βuena Vista. Ένα… εξωφρενικό 
βαριετέ που τρέχει από τη Monroe 
μέχρι την Καρακαλτάκα και από 
τον Michael Jackson μέχρι την etta 
James. Mαζί με τους Προκόπη Πολίτη 
και Γιάννη Σκουλά αυτοσχεδιάζουν, 
χορεύουν, μεταμφιέζονται και σαρ-
κάζουν μέσα σε ένα μουσικό ταξίδι 
με αφετηρία  τα 50s και προορισμό 
το σήμερα.
BUENA VISTA Ζωοδόχου Πηγής 3 & 
Ακαδημίας, 210 3829.179 

LOCOMONDO ΣΤΟ 
ΚΥΤΤΑΡΟ
Έχουν συνδέσει το όνομα τους με τη 
reggae. Aφού είδαν την πρεμιέρα 
της νέας ταινίας του Fatih Akin “Soul 
Kitchen”, που περιέχει μέσα τη δια-
σκευή τους στη «Φραγκοσυριανή», 
και κυκλοφόρησαν το νέο τους δι-
πλό άλμπουμ “Locomondo Live!”, ήρ-
θε η ώρα για μια σειρά εμφανίσεων 
με τη γνωστή ενέργεια και δύναμη 
που τους καθιέρωσε. 

ΚΥΤΤΑΡΟ, Ηπείρου 48 & Αχαρνών. 
Έναρξη 22.30. Είσοδος € 12. 

Κάθε Παρασκευή & Σάββατο από 
22/1.

tipsout
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Ginger ale

Το Ginger Ale είναι το σαλόνι σου. 
Τελεία. Ή μάλλον το σαλόνι που 
ονειρεύεσαι. Γεμάτο vintage 

συλλεκτικά έπιπλα κι αντικείμενα, δια-
λεγμένα ένα προς ένα, που αναπαρι-
στούν απόλυτα τη ρετρό αίσθηση που δεν 
θα πάψει ποτέ να σε συγκινεί. Για να το 
περιγράψουμε καλύτερα, δεν είναι καν 
το σαλόνι που ονειρεύεσαι, αλλά οι δι-
αφορετικές εκδοχές του. Γιατί χωρίς να 
αλλάζει το στιλ της διακόσμησης (και να 
διολισθαίνει στο υπερφορτωμένο κιτς), 
το nostalgia chic παραμένει αλλά παίρνει 
διαφορετική μορφή από γωνιά σε γωνιά, 
από το ισόγειο στον όροφο - πατάρι. Πό-
τε τον τόνο δίνουν οι εμπριμέ πολυθρό-
νες, πότε η  Όντρεϊ Χέπμπορν στον τοίχο, 

άλλοτε η τηλεόραση - αντίκα (που κάθε 
φορά θέλουμε να ζητήσουμε για το σπίτι), 
έτσι το all day café-bar έγινε ένα από τα 
τελευταία χιτάκια που κάνουν τη διαφορά 
στην τιμημένη πλατεία. Ανοιχτό από το 
πρωί για καφέδες και σνακ, μαζεύει τους 
φοιτητές και τους ανήσυχους της γειτο-
νιάς, ενώ υποδέχεται και μεγαλύτερες 
παρέες που θέλουν ένα ποτό μετά (ή πριν) 
το θέατρο και το σινεμά. Από τα πλατό του 
Ginger Ale βγαίνει ένα freestyle άρωμα, το 
οποίο όμως κινείται προς το soul/funk, 
προκειμένου να δέσει με το περιβάλλον. 
Κι αν, λέμε αν, είχες πάει ποτέ εκπαιδευ-
τική εκδρομή στη «Φάρμα» των Οινο-
φύτων, βρες τον DJ Dennis που τρέχει το 
μαγαζί να τα πείτε…

GINGER ALE, πλ. Εξαρχείων, 210 3301.246, 

ποτό € 6,50-7, σπέσιαλ και € 8-9 κοκτέιλ

goingout
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Εάν θα μπορούσατε να πάτε πίσω το χρόνο, πού θα πηγαίνατε; Στις 
δεκαετίες 1930-40, την εποχή του swing και του Big Band, γιατί ήταν μια περί-
οδος με σημαντική live διασκέδαση. Ή στα sixties, με τους νέους και συναρ-
παστικούς ήχους τους. Αλλά μόνο με εισιτήριο επιστροφής. 

Πώς χαλαρώνετε;
Με ήλιο στη θάλασσα, αλλά είναι τόσο δύσκολο να τα βρεις αυτά στη Βαυαρία!
τι να περιμένουμε από τα live σας στην Αθήνα; τίποτα διασκευές;
Μόνο μία, αλλά δεν θυμίζει τίποτα από το πρωτότυπο, είναι σαν ένα καινούργιο 
τραγούδι. Κατά τ’ άλλα, παίζουμε μόνο τα δικά μας πράγματα. Τραγούδια κι από 
τα δύο άλμπουμ: live, groovy και εμπλουτισμένα με solo αυτοσχεδιασμούς. 

τι θα δείτε στην Αθήνα; Ανυπομονούμε να δούμε τα μνημεία, μια συναρπα-
στική πόλη, πολλούς καλούς ανθρώπους και το ελληνικό κοινό. 

(Στην Anne Schnell) Πότε συνειδητοποίησες πρώτη φόρα τη δύναμη 
της φωνής σου; Όταν με μια στριγκλιά κατάφερα να ξυπνήσω τη μαμά μου 
και να την κάνω να τρέξει στο δωμάτιο. Βασικά, ήταν σ’ ένα workshop στα 16 
μου, όταν ένας καθηγητής με ρώτησε αν είχα ποτέ σκεφτεί να τραγουδήσω 
επαγγελματικά. 

Ποια είναι η πιο έξυπνη ατάκα για καμάκι που έχεις ακούσει; Καμιά συμ-
βουλή; «Επειδή ξέχασα τον αριθμό μου, δεν μου δίνεις το δικό σου για να με 
αποζημιώσεις;» Δεν έχω ακούσει καμία έξυπνη ατάκα μέχρι στιγμής… ●

Στο ΗΑLF NOTE. Μέχρι 28/1.

 soundtrack

The jojo effect 
with anne schnell  
Του ΓίΩΡΓού ΔΗμΗτΡΑκοΠούΛού

γ ερμανικό nu-jazz σχήμα με lounge και latin στοιχεία. H τραγουδί-
στρια-συνθέτρια-ηθοποιός-μοντέλο Anne Schnell τραγουδάει επι-
λογές από τα άλμπουμ “Not With Me” (2006) και από το πιο πρόσφα-

το “Ordinary Madness”. Η AtHeNS VOiCe τους εντόπισε και τους απέσπασε 
πληροφορίες για τις μικρές αμαρτίες τους και τα ταξίδια στο χρόνο…

Ανοικτά κάθε μέρα από τις 
16.00, Σ/Κ από το πρωί. 
 
TZITZIKAΣ & mEPmHΓKAΣ 
Aγ. Γεωργίου & Aισχύλου 
26, Xαλάνδρι, 210 6810.529/ 
Πλ. Παπαδιαμάντη 4, Άνω 
Πατήσια, 210 2232.376/ Mη-
τροπόλεως 12-14, Σύνταγμα, 
210 3247.607/ Δροσίνη 12-
14, Kηφισιά, 210 6230.080 
Kέρασμα τσίπουρο και ελιές 
για καλωσόρισμα. Aπό τις 
σπεσιαλιτέ η σαλάτα με το 
ανθότυρο. Kαι με νέο μαγαζί 
στην Kηφισιά. Kάθε βράδυ, 
Kυριακή μόνο μεσημέρι.  

ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ         
Κρησίλα 34, πλ. Βαρνάβα, 
Παγκράτι, 210 7525.777 Σε 
παραδοσιακή αθηναϊκή 
μονοκατοικία, ελληνική 
κουζίνα με πολλά μεζεδά-
κια, άφθονο κρασί και ρακή. 
Πέμ., Παρ., Σάβ. βράδυ και 
Κυρ. μεσημέρι ρεμπέτικα 
και λαϊκά χωρίς μικρόφωνο. 
Δευτ. κλειστά 
 

Cafes/Bars/
snacks

ΑΡΩΜΑ cAFÉ          
Πλ. Γκύζη 17, 210 6459.069  
All day στέκι του κέντρου 
για δυνατό ξύπνημα το πρωί 
με καφέ esspreso ή ελλη-
νικό και ποτά ή cocktails το 
βράδυ σε χαλαρή διάθεση. 

BAIrES 
Σίνα & Σκουφά 21, Kολωνάκι, 
210 3635.458 Όνομα συντο-
μογραφία της αργεντίνικης 
πρωτεύουσας, vintage 
ατμόσφαιρα, extravagant 
cocktails, ποτών, ανθρώπων 
και μουσικής. Aπό τις 12.00 
το μεσημέρι μέχρι αργά το 
βράδυ. 

BAT cITY 
Λ. Aλεξάνδρας 11, 210 
6401.666 Aπό νωρίς το 
πρωί για καφέ και snacks σε 
lounge ρυθμούς, μέχρι πολύ 
αργά το βράδυ (ανοιχτό α-

κόμα και 20 ώρες το 24ωρο) 
με χορευτική rock διάθεση. 

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

BrAZIlIAn 
Bαλαωρίτου 10, Kολωνάκι, 
210 3622.845 Το γνωστό ση-
μείο συνάντησης της Βαλα-
ωρίτου. Οικείο περιβάλλον, 
με κλασικό ντεκόρ, αύρα 
αρχοντιάς και μυρωδιές 
καλού καφέ.

cAFE DEl Sol 
Bουτάδων 44, Γκάζι, 210 
3418169  Δίπλα στη νέα στά-
ση του μετρό «Kεραμεικός», 
με  θέα στην Aκρόπολη. 
Kαφές, ελαφριά γεύματα, 
snacks, waffles, αλλά και 
ωραία εξωτικά βραδινά 
cocktails. 
 
cAPU
Λέκκα 14, Aθήνα  Mαύρες 
μουσικές και πολύχρωμα 
cocktails στην πιο «πονηρή» 
στοά της πόλης.

cITY
Xάρητος 43, Kολωνάκι, 
210 7228.910 Δροσιστικά 
cocktails στο γνωστό πεζό-
δρομο της Xάρητος. Χαλαρή 
ατμόσφαιρα και freestyle 
μουσική.

El cAmIno         
Ανταίου 3, πλ. Μερκούρη, 
Άνω Πετράλωνα, 211 
7108.541 All day χώρος για 
καφέ και ροφήματα το πρωί 
και ελαφριά κουζίνα από 
το μεσημέρι έως το βράδυ, 
συνοδεία κρασιού απ’ όλο 
τον κόσμο και με επιλογές 
σε ποτήρι. Μουσικές jazz 
και latin. 

FlocAFE loUnGE BAr 
rESTAUrAnTS        
Αιγαίου 2 & Λ. Συγγρού 141, 
210 9343.003,  Ποσειδώνος 
& Χαράς , Νέα Μάκρη, 22940 
91164,  Εμπορικό Κέντρο Τhe 
Mall Athens - Νερατζιώτισσα, 
Μαρούσι, 210 6107.350,  
Λαζαράκη 26, Γλυφάδα, 210 
9680.177, Λ. Κηφισίας 15, Ν. 
Φιλοθέη, 210 6839.222 Σε 
κάθε συνοικία της Αθήνας 
και σε όλη την Ελλάδα. Aγα-
πημένα café με υπέροχες 
γεύσεις καφέ, γλυκά και 
snacks, από κρύα sandwich 
σε μπαγκέτες και σε ψωμά-
κια όπως ciabatta και pizzetti 
μέχρι ζεστά λαχταριστά club 
sandwitches bacon.Το πιο 
ευχάριστο διάλειμμα της 
ημέρας.   

FlorAl BooKS + coFFEE 
Θεμιστοκλέους 80, Πλ. 
Εξαρχείων, 210 5226.609 Το 
ιστορικό στέκι της πλατείας 
Εξαρχείων άνοιξε ξανά τις 
πόρτες του. Για καφέ, ποτό, 
διάβασμα στο νέο χώρο του 
βιβλιοπωλείου και με πολ-
λές εκδηλώσεις.  

*GASolInE          
Γαργηττίων 23Α, Γκάζι 
(σταθμός Κεραμεικού), 210 
3469.396 All day χώρος με 
όλα τα είδη καφέ, πλήρως 
ενημερωμένη κάβα, και 
πολλά cocktails. Μουσική 
απ’ όλο τον κόσμο με dj κά-
θε βράδυ. € 7 το ποτό.  

GlorIA JEAn’S coFFEE         
Λεβίδου 1 και Κασσαβέτη, 
Κηφισιά και σε άλλα 5 κατα-
στήματα   Εμπειρία καφέ που 
την προσφέρει σε εκατομ-
μύρια λάτρεις του είδους σε 
όλο τον κόσμο. 

HIGGS   
Ευπόλιδος 4, πλ. Κοτζιά, 210 
3247.679 Στη θέση ενός 
παλιού παραδοσιακού 
καφενείου, ένα all day 
καθημερινό στέκι για καφέ 
και snacks το πρωί, ελαφριά 
γεύματα μεσημέρι έως το 
βράδυ και για ποτό. € Ξ

IAnoS cAFE
Σταδίου 24, Αθήνα, 210 
3217.917 Στο κομψό πατα-
ράκι πάνω από το βιβλιο-
πωλείο του Ιανού βρίσκεται 
ένα ζεστό καφέ. Καφέδες, 
ποτά, ελαφριά γεύματα, μια 
μικρή γκαλερί που φιλοξενεί 
διάφορες εκθέσεις και μια 
επίσης μικρή μουσική σκηνή 
για ατμοσφαιρικά live.

JoHn DoE 
coFFEE & BooZE      
Πανόρμου 86 & Κηφισίας, 
Αμπελόληποι, 210 6983.303 
All day μοντέρνος χώρος με 
fun διάθεση, super κονσόλα 
του παίζει από mp3 μέχρι 
βινύλια. Πολλά happenings, 
lives και εκπλήξεις κάθε 
βδομάδα. A.V.

KEY BAr 
Πραξιτέλους 37, 210 
3230.380 Zωντανό μέσα κι 
έξω από τις κόκκινες πόρτες 
του. Ωραίοι ρυθμοί, εξαιρε-
τικά –από καλή κάβα– key 
flavoured cocktails και «δια-
κριτική» κουζίνα. Kαι με 11 
εναλλασσόμενους djs. Aπό 
τις 8 π.μ.

lAUnDrETTE      
Βουκουρεστίου 34, Κολωνάκι, 
210 3390.750 Μικρό, φιλικό 
και πολύ περιποιητικό με 
τον κόσμο. Πιάτα ημέρας σε 
pizza, pasta, μαγειρευτά και 
ωραίες σαλάτες. Τετάρτη, 
κάθε πιάτο με € 7και delivery. 

lA SoIrEE DE VoTAnIQUE 
Kαστοριάς 37, Bοτανικός, 
210 3471.401 Μικρός 
χαριτωμένος χώρος που 
φιλοξενεί εικαστικά δρώμε-
να - καθαρά ποτά και πολύ 
προσεγμένη μουσική. 

lE cAFÉ DE l’ArT  
Πλ. Μεσολογγίου 6, Πα-
γκράτι, 210 7255.998,  www.
lecafedelart.gr Όταν η από-
λαυση του καφέ συναντά την 
τέχνη, γίνεται Le café de l’Art. 
Ζεστός, αρμονικά φτιαγ-
μένος χώρος, με εικαστική 
δραστηριότητα, όπου συνα-
ντιέται η πολυμορφία των 
ανθρώπων της πόλης με τον 
αέρα και τη γοητεία των καλ-
λιτεχνών. Ωραίες μουσικές, 
ποτά και κοκτέιλ θα συντρο-
φεύουν τις βραδιές σας. 

lEnA’S BIo
Nίκης 11, Σύνταγμα, 210 
3241.360 Αγαπάει τα βιο-
λογικά προϊόντα και στα 
στέλνει σπίτι μαγειρεμένα ή 
όχι. snacks, γλυκά και αγορά 
των προϊόντων. Delivery 
καθημερινά 8.00-19.00 
και Σάβ. 8.00-16.00. Και 
catering. 

ΜElI coFFEE & SnAcK 
Μασσαλίας 5, Αθήνα, 210 
3601.646 Ζεστός που ξεχει-
λίζει από γλυκές και αλμυ-
ρές γεύσεις. Χειροποίητες 
τραγανές λιχουδιές, κρέπες, 
σπιτικά γλυκά και νοστιμό-
τατοι λουκουμάδες. 

monA’S 
Hρακλείτου & Σωκράτους 5, 
Xαλάνδρι, 210 6816.590. All 
day café bar με mainstream 
μουσικές που ξεκινούν 
χαλαρά το πρωί και δυνα-
μώνουν το βράδυ. Ωραίος 
χώρος με ποπ διάθεση.  

mΠAΛKonATo KAΦEnEIo 
Γ. Παπανδρέου 58, Zωγρά-
φου, 210 7489.321 Kαφές, 
επιτραπέζια παιχνίδια και 
τάβλι το πρωί. Pακή, ρακό-
μελα και νόστιμοι μεζέδες 
για συνέχεια. 

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

PAKomEΛo
Διστόμου 9α, πλ. Aνεξαρ-
τησίας - Aγ. Mαρίνα Hλιού-
πολης, 210 9702.025, www.
torakomelo.gr h μεγαλύτερη 
ποικιλία σε ρακόμελο απ’ όλη 
την eλλάδα. Pακομελομε-
ζέδες, ποικιλίες, καφεδάκι 
από το απόγευμα, cocktails 
και σφηνάκια μέχρι αργά. Mε 
κονσόλα για blues ρυθμούς, 
με jazz-funk διάθεση και 
latin επιρροές. events live 
συγκροτημάτων και εκθέσεις 
καλλιτεχνών. A.V.

 To XHmEIo
Σόλωνος 87-89, Aθήνα, 
210 3628.377 Πολυσυλ-
λεκτικό μενού, καφέδες, 
cocktails, μεγάλη κάβα 
με malt whiskeys, special 
vodkas, gins, rums, tequilas, 
εκλεκτή λίστα κρασιών και 
μουσική που ανεβάζει τη 
διάθεση. 

 τΟ τΣΑΪ
Λυκαβηττού & Αλ. Σούτσου 
19, Κολωνάκι, 210 3388.941 
tσαγερία στο κέντρο, 
ανοιχτά από τις 10.00 π.μ. 
με τσάι, σαλάτες, κρύα σά-
ντουιτς, τάρτες και γλυκά.

TrIBEcA 
Σκουφά 47-49 & Oμήρου, 
210 3623.541 tο πιο hip και 
φιλικό μέρος για γρήγορο 
ραντεβού. Το πρωί για εξαι-
ρετικά σάντουιτς, χυμούς, 
και το βράδυ για μουσική σε 
σωστό beat και διάθεση. A.V.

ΦIΛIon 
Σκουφά 34, Kολωνάκι, 210 
3637.758 All time classic 
στέκι συγγραφέων, ηθο-
ποιών και πολιτικών, βέρων 
Aθηναίων πάνω απ’ όλα, με 
σπουδαίες τάρτες, τιμημένη 
τυρόπιτα κουρού και γευ-
στικά παγωτά. A.V. 

 
Bars
     
ArGo BAr 
Δεινοκράτους 19, Κολωνάκι, 
693 8676734 Το ροκ αστέρι 
της πόλης επέστρεψε στο 
Κολωνάκι και ροκάρει στην 
πλατεία Δεξαμενής. Σταθερή 
αξία στη νυχτερινή διασκέ-
δαση της Αθήνας που κρα-
τάει χρόνια. Μεγάλη μπάρα, 
κεφάτες μουσικές. 

ΑrT HoUSE BArS 
Κωνσταντινουπόλεως 46, 
Γκάζι Από Θεσσαλονίκη 
κατηφορίζει και Αθήνα. 
Πρωτοποριακός - βιομηχα-
νικός χώρος που λειτουργεί 
ως θέατρο 21.00-23.00 και 
μετά bar. Αγαπάει πολύ την 
electronica, free style, funk 
και hip hop μουσική.   

ΒArTESErA 
Kολοκοτρώνη 25, στοά 

Πραξιτέλους, 210 3229.805 
Επανέφερε στο προσκήνιο 
την πιάτσα της Κολοκο-
τρώνη, καθιέρωσε τη μόδα 
με τα μωσαϊκά, πολεμάει 
το αδιαχώρητο κάθε Παρ.-
Σάββ. Ροκ  -  φάνκι κονσόλα, 
εκθέσεις και συναυλίες στην 
αίθουσα τέχνης.

ΒΙΟS 
Πειραιώς 84, 210 3425.335 
eναλλακτικός πολυχώρος 
με café-bar και basement 
που λειτουργεί ως πειρα-
ματική σκηνή. Συνεχές 
πρόγραμμα με live, dj 
sets, προβολές, διαλέξεις, 
θεατρικές παραστάσεις, 
εκθέσεις. A.V.

BUZZ 
Ιεροφαντών 13, Γκάζι, 210 
3469.559, 694 4227929
cozy μικρό club με funky, 
soul και dance διαθέσεις. 
Διοργανώνει συχνά πάρτι 
με τις καλύτερες dance 
ομάδες και έχει residents 
djs τους Akylla, Mikele, 
George Apergis κ.ά. 

EnZZo DE cUBA 
Αγ. Παρασκευής 70, 
Μπουρνάζι, 210 5782.610, 
210 5782.446, Λάμπρου 6, 
Μπουρνάζι (dance σκηνή). 
Τρεις διαφορετικοί χώροι, 
με πολλά live κι εκπλήξεις. 
Dance shows, δωρεάν μα-
θήματα χορού, latin fiesta. 
Και δωρεάν parking.  A.V.

GAlAXY                
Σταδίου 10 (μέσα στη Στοά), 
210 3227.773 Από τα πιο 
παλιά και γνωστά ποτάδικα 
της Αθήνας. Ο (απόλυτα 
σωστός) μπάρμαν έχει να 
σου πει ιστορίες για όλη 
την πόλη. 

HoXTon 
Bουτάδων 42, Γκάζι, 210 
3413.395 Mπαρ σε βιομη-
χανικό σκηνικό, ονομασία 
που προκύπτει από την arty 
συνοικία του ανατολικού 
Λονδίνου, και ροκ μουσική 
κονσόλα. Για fashionistas 
και καλλιτέχνες που πίνουν 
ποτά στον πεζόδρομο. 

 InTrEPID FoX
Tριπτολέμου 30, Γκάζι, 210 
3466.055 Rock χώρος στην 
καρδιά της «νύχτας», με 
ιδιαίτερη διακόσμηση για 
μπιλιάρδο, μεγάλη ποικιλία 
από μπίρες και πολλά live.  

45 moIPEΣ
Iάκχου 18 & Bουτάδων, Γκάζι, 
210 3472.729 Aπό τα πλέον 
ιστορικά ροκ club, από τα 
πρώτα στέκια που επέλεξαν 
το Γκάζι. Urban θέα στην πό-
λης, αλλά και ανεξάντλητη 
δισκοθήκη που καλύπτει 
με άνεση όλο το φάσμα της 
rock σκηνής. 

ΜΑrABoU
Πανόρμου 113, Αμπελόκη-
ποι, 210 6910.797 Με δυνατή 
μπάρα, πλούσια κάβα, 
cocktails από φρέσκα φρού-
τα, sandwiches και δροσε-
ρές σαλάτες. Πάντα υπό 
τον ήχο world, funky, soul, 
jazz, swing, pop, και electro 
μουσικής. Για 20άρηδες ή 
όσους αισθάνονται έτσι.   

mAYo BAr
Περσεφόνης 33, Γκάζι, 210 
3423.066 Pop ατμόσφαιρα, 
ωραίος χαρούμενος κόσμος 
και μια χειμωνιάτικη αυλή 
που αντικαθιστά την καλο-
καιρινή ταράτσα. Η σκάλα 
παραμένει meeting point. 

mEZcAl   
Σαρρή 42, Ψυρρή Under-
ground χώρος με πάρτι 
ηλεκτρονικής μουσικής με 
γνωστούς djs της Αθήνας να 
εναλλάσσονται στα decks. 
Mέχρι αργά. 

mIcrAASIA   
Λ. Kωνσταντινουπόλεως 70, 
Kεραμεικός, 210 3469.139, 
694 5465449 Ανανεωμένο με 
ταράτσα ανοιχτή και για το 
χειμώνα, φιλοξένει εκθέσεις 
και διοργανώνει μεταμεσο-
νύχτια parties Παρ. και Σαβ.  

ΠΟτΟΠΩΛΕΙΟΝ 
Πανόρμου 113, Aμπελόκη-
ποι, 210 6911.672 Funk, soul 
και hip hop, εναλλασσόμε-
νοι dj και μπιτάτος κόσμος. 
Στέκι κλασικό πλέον, 365 
μέρες το χρόνο (από τις 5 το 

απόγευμα μέχρι όσο). A.V.

ΠΩΛΕΙτΑΙ 
Kωλέττη 9, Eξάρχεια, 210 
3845.570 Ζωντανό στέκι 
στον «επαναστατικό» 
πεζόδρομο όλες τις ώρες, 
όλες τις μέρες, με μουσικά 
περάσματα από funk & jazz 
μέχρι 60s pop και από alt. 
rock μέχρι ethnic. 

SAnTA BoTEllA 
Πανόρμου 115Α, Αμπελό-
κηποι, 210 6981.032 Στο 
αυτόνομο κράτος της 
Πανόρμου, με καφέδες που 
ανακουφίζουν και cocktails 
που δροσίζουν. Ο Κώστας 
είναι από τους πιο cool οι-
κοδεσπότες της αθηναϊκής 
νύχτας. Δευτέρα 16/12 οι 
swing shoes featuring Ειρή-
νη Δημοπούλου live.  A.V.

6 D.o.G.S. 
Αβραμιώτου 6-8, Μοναστη-
ράκι, 210 3210.510 Τα 4 
μπαράκια ενοποιήθηκαν σε 
ένα χώρο που λειτουργεί all 
day, φιλοξενεί συναυλίες, 
εκθέσεις, ηχογραφήσεις, art 
projects και πάρτι (ή απλά 
σε τροφοδοτεί με καφεΐνη). 
Κοινώς, όποιος θέλει να 
κάνει κάτι στην Αθήνα, 
απευθύνεται στα «σκυλιά». 
Στους resident DJs και ο Boy 
(Πέμ.). 

TroVA                          
Αθηνάς & Βλαχάβα 9, 
Μοναστηράκι, 210 3224.896 
Χώρος ιδιαίτερης αισθητι-

κής με πινελιές Λατινικής 
Αμερικής, για πάρτι που 
συζητιούνται. 

Clubs
  
* DYBBUK          
Πατριάρχου Ιωακείμ 37, 
Κολωνάκι, 694 2400897 
Dance club (στο χώρο του 
πρώην Dragoste) σε 2 επί-
πεδα, με design που φέρει 
την υπογραφή του Αντώνη 
Καλογρίδη. Κυρ. και Δευτ. 
κλειστά. 

* EDo             
Λ. Βουλιαγμένης 22, Νέος 
Κόσμος,  210 9227.211 
club με Massive live up 
Parties και sushi bar. Τρίτη 
Knockout Parties hosted 
by Gifted, Τετ. Wild thing 
Parties, A Journey to Rock, 
Kremidazz on the mix, 
Πέμ. Residence DJ Maggie 
charalambidou.

* FUZZ  clUB     
Π. Ιωακείμ 1, Ταύρος, (Πει-
ραιώς και Χαμοστέρνας), 210 
9220.802 
Το club που φιλοξενεί από 
συναυλίες, parties με dj 
από την παγκόσμια μουσική 
σκηνή μέχρι avant premier 
ταινιών και θεατρικών πα-
ραστάσεων. 

IΣTIoΠΛoΪKoΣ 
Aκτή Mικρολίμανου, Πειραιάς, 
210 4134.084, 210 4134.184, 
694 4915220 Mε θέα το 

Mικρολίμανο και deck πάνω 
από τη θάλασσα. Kαθημερινά 
συρρέει πλήθος κόσμου. 
Φιάλη ουίσκι €90 & 105.

* mAD clUB         
Δεκελέων 12, Γκάζι, 210 
3427.730 & 2103462.027 
Πολυχώρος με κεντρικό 
σύνθημα “hear new music, 
hear first για εναλλακτικό 
clubbing, με indie, pop και 
rock ακούσματα. special 
events, parties, συναυλίες 
με ανερχόμενα group από 
την αγγλόφωνη ελληνική 
σκηνή. 

 SEconD SKIn
Κωνσταντινουπόλεως 78 & 
Ιερά Οδός, Γκάζι  to νέο club 
του Κεραμεικού που έστη-
σαν καλλιτεχνικά , αισθητικά 
και μουσικά οι Γιώργος Φακί-
νος, Γιώργος Ταμβακολόγος 
και Γιάννης Μαντωνανάκης. 
Δυνατές βραδιές με 2 floors, 
1 εισιτήριο και πολλούς 
residents djs. Κυριακή και 
Δευτέρα κλειστά. Εισ. ελεύ-
θερη εκτός Παρ. €7 και Σαβ. 
€9 με ποτό 

* VS clUB     
Κελεού 10 & Ιερά Οδός, Γκάζι, 
211 7108.515 Glamorous και 
underground club με μουσι-
κές electronica, progressive 
και tech house με γνωστούς 
djs Ελλάδας και εξωτερικού 
να εναλλάσσονται στα decks. 
Παρασκευή και Σάββατο 
είσοδος € 10 Ανοιχτά Τετ. 
- Σάβ. ●

 ΔιασΚεΔαση οδηγος
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ΑΘΗΝΑΪΚΟ 
ΚΑΦΩΔΕΙΟ
Σόλωνος & μασσαλίας, 
δίπλα στη Νομική, 
210 3603.309
κάθε Παρ. & Σάβ. στις 
22.30 και κυρ-Δευτ. στις 
20.30 ο  Παντελής Αμπα-
ζής με την «Ανωτάτη 
Ζαμπετική» και τις «Ζήτω 
τα λαϊκά κορίτσια». 
Ελεύθερη είσοδος και 
πάρκινγκ. 

ΑΚτΗ ΣτΗΝ 
ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Πειραιώς 178 & Λαμίας 4, 
210 3418.020
Παρ.-κυρ. Βασίλης 
Παπακωνσταντίνου, 
Σάκης Μπουλάς, Λάκης 
Παπαδόπουλος, Ραλλία 
Χρηστίδου, Γιάννης 
Ζουγανέλης. Έναρξη 
22.30. κυρ. 21.30. 

ΑΝΟΔΟΣ 
Πειραιώς 183 & Παλλάντος 
38, 210 3468.100
Παρ. & Σάβ. Γιώργος Μα-
ζωνάκης  σε concept του 
Κωνσταντίνου Ρήγου. 
μαζί του ο Λούκας Γιώρ-
κας και η κέλλυ καλτσή, 
είσοδος με ποτό στο 
μπαρ € 15,  φιάλη ουίσκι 
€ 180, κρασί € 90. 

ΑΡΧΙτΕΚτΟΝΙΚΗ
Ελασιδών 6, Γκάζι, 
210 9014.428
Πέμ. Φτου και Παίζουμε. 
Παρ.-Σάβ. mπάμπης 
Στόκας. κυρ.-Δευτ. 
Δάντης - Αλεξάνδρα 
Κονιάκ & 40 Κύματα. τρ. 
Κώστας τουρνάς. τετ. Μ. 
Γερασιμίδου - Β. Αξιώτης 
- τάσος Φωτιάδης. Έναρ-
ξη 23.00. Είσοδος € 13. 
τετ.-Πέμ. € 10.

BAcAro
Σοφοκλέους 1, 210 3211.882 
21/1: Insight Unit. 22/1: 
Dr Vodkatini. 23/1: 
G-Play Hammond Trio 
(16.00) Εύη Σιαμαντά 
(22.00). 24/1: colores De 
cuba (16.00). 25&26/1: 
Adam nussbaum. 
27/1: cubana Bop: 
Έναρξη 22.00. Είσοδος 
ελεύθερη. κάθε βράδυ 
από τις 21.30. dj sets 
από “DanceToDance” 
Barcelona. 

BUEnA VISTA 
Ζωοδόχου Πηγής 3, 
210 3829 179 
Aπό 22/1 κάθε Παρ. και 
Σάβ. “Big cigar” με τη 
Ματθίλδη Μαγγίρα σε 
μια variete παράσταση.

cASABlAncA 
mUSIc HAll 
Ζωοδόχου Πηγής 3, 
210 3811.175
κάθε Παρ.-κυρ.  Νίνα 
Λοτσάρη - Παν. Πετράκη 
- Κων. Καζάκο. Είσοδος 
€ 20 με ποτό.

ΔΙΠΛΑ ΣτΟ ΠΟτΑΜΙ
Λ. κατσώνη 189, Άγ. 

Ανάργυροι, 210 
2610.444 & 

210 2610.438
Aπό 22/1 κάθε 

Παρ. & Σάβ. 
Δημή-

τρης Ζερβουδάκης. 
Έναρξη 22.30

EΝΝΕΑ ΟΓΔΟΑ 9/8 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 40, 
210 8821.095
Παρ.- Σάβ. με Αθηναϊκή 
Κομπανία, Ρίτσα Ποζιού, 
Αλέξη Σδριν, Γιώργο τσα-
πά. Φιάλη από € 100, κρα-
σί από € 40. και φαγητό. 

FUZZ
Πατριάρχου ίωακείμ 1, 
ταύρος (Πειραιώς & Χαμο-
στέρνας)
22/1: Stranglers (21.00/
€ 35)

ZYΓΟΣ
κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 
210 3241.610
Άγαμοι Θύται, «Αλλιώς 
δεν γίνεται». Έναρξη 
Παρ. & Σάβ. 23.00, κυρ. 
21.00.  
 
ΙΑΝΟΣ 
Σταδίου 24, 210 3217.810
22/1: Γιάννης Κυρατσός 
& Friends (22.30/€ 10) 
23/1: Μάκης Αμπλιανίτης 
- Kismet - Bahar. 25/1: Α-
φιέρωμα στον Πάνο τζα-
βέλα με συμμετοχή των 
Κ.  Βέττα, Γ. Ζουγανέλη,Β. 
Λέκκα, Ηλ. Λογοθέτη, Λ. 
Μαχαιρίτσα, Μ. Πασχαλί-
δη κ.ά. (20.00/FRee). 26/1: 
Παρουσίαση του νέου 
άλμπουμ του Πάρι Περυ-
σινάκη (12.30/FRee)
  
GInGEr AlE 
Θεμιστοκλέους 74, πλ. Ε-
ξαρχείων, 210 3301.246  
Kυρ. Swinging Sunday’s 
με τους Hot club De 
Grece με swing.

HAlF noTE 
JAZZ clUB
τριβωνιανού 17, μετς, 
210 9213.360
21/1: Blues cargo. 22-
28/1: the Jojo Effect 
with Anne Schnell 
Έναρξη: Δευτ.-Σάβ. 22.30, 
Kυρ. 21.00. eίσοδος με 
ποτό 40-35 (τραπέζι), 30 
(μπαρ). Φοιτ. 30-20. κάθε 
Δευτέρα 25, φοιτ. 20, 15 
(μπαρ).

IZo 
Χαλκίδος 41, Άνω Πατήσια, 
210 2526.002
Πέμ. live Bands. Παρ. 
& Σάβ. Emmanuel 
Saint laurent, man 
Avgoustinato, maggie 
Varoucha & Support 
Bands. Έναρξη 22.30. 
τετ. Jam nights.

Koo Koo
ίάκχου 17, Γκάζι, 210 
3450.930, 693 3331003
Πέμ. Ζακ Στεφάνου & 
μΠάντα Κοάλα (22.30). 
Παρ. Σταύρος Νταντούς 
and los Tigainos. 
(23.00). Σάβ. Λεωνίδας 
Μπαλάφας (23.00). τετ. 
rosebleed (21.30).
 Είσοδος με ποτό € 12. 

KYTτΑΡΟ lIVE
Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 
Αθήνα, 210 8224.134
21/1: Therapy? 
(21.00/€25). 22&23/1: 
locomondo (22.30/€12). 
24/1: Schoolwave 

(18.30/€10, € 5 φοιτ.)

mATAroA
ίεράς οδού & κεραμεικού 
116, κεραμεικός, 698 
3409997, 210 3428.312 
κάθε κυρ. lazy Sundays. 

ΜΕτΡΟ
Γκύζη 47 & κάλβου, 210 
6461.980, 210 6439.089
Δευτ. & τρίτη Μάρθα Φρι-
ντζήλα. Έναρξη 21.30.

mYΓΑ
Αισώπου & μίκωνος 13, 
Ψυρρή, 698 2234799
21/1: Ska Bangies 
(22.30/€ 8). 23/1: Afrikan 
Simba - Professor 
Skank (22.00/€ 10)

ΟΞΥΓΟΝΟ lIVE
Βούρβαχη & κορυζή 4, 210 
9240.740
Παρ. & Σάβ. Πάνος Μου-
ζουράκης (23.00/€ 15 
με ποτό) 

ΠΑΛΛΑΣ
Βουκουρεστίου 5, 
210 3213.100
Χάρις Αλεξίου από 23/1 
για 15 παραστάσεις (€ 20, 
25, 30, 45, 50, 60, 70, 80). 
Προπώληση, ellthea.gr, 
FNAC, Public, Παλλάς.

PAnDoU
καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, 
210 3314.601-2
Πέμ. Δημήτρης Κα-
λαντζής. Παρ.-Σάβ. 
Encardia. κυρ. David 
navhmias.  Δευτ. Ανδριά-
να Μπάμπαλη. 
τετ. Νοvitango. 

ΠΙΣΙΝΑ 
μαρίνα Ζέας, 210 4520.918
κάθε Πέμ. «Άνω Κάτω» 
με ροκ ήχο αλλά και 
έντεχνα.

ΠΛΑτΟ
Πέτρου Ράλλη 2 & Πειραιώς, 
210 3417.943-4  
Παρ. & Σάβ. Γλυκερία, 
Χρήστος Νικολόπουλος, 
Μελίνα Ασλανίδου, 
Κώστας Καραφώτης. 
Έναρξη 23.00. Είσοδος 
με ποτό στο μπαρ € 15.  
Ελάχιστη κατανάλωση σε 
τραπέζι € 40.

ΠΟΛΙΣ STAGE
Πέτρου Ράλλη 18, 210 
3476.316, 210 3452.527
Παρ. & Σάβ. Ευριδίκη, Δ. 
Κοργιαλάς, Γ. Καραδή-
μος, τ. Μπότση, ΟΚ. Στα 
ντεκ οι Σπύρος Παγιατά-
κης και Μαρία Παπιδάκη. 

ΠΟΛΙΣ STUDIo
Πέτρου Ράλλη 18,
210 3476.316 
Παρ. & Σάβ. 4x4 με τους 
Ηρώ, Αντώνη Λουδάρο, 
Μέμο Μπεγνή, Αλέ-
ξανδρο Μπουρδούμη, 
Γιώργο Παπαδόπουλο σε 
σκην. Κωνσταντίνου Ρή-
γου. κυρ. & Δευτ. Καίτη 
Γαρμπή.

PolIS THEATrE
Πέτρου Ράλλη 18
τετ.-Σάβ. Γιώργος 
Νταλάρας - Πίτσα Πα-
παδοπούλου- Μιχάλης 
τζουγανάκης - Ασπασία 
Στρατηγού.

ΡΑΚΟΜΕΛΟ 
Διστόμου 9, Ηλιούπολη, 
210 9702.025
κάθε κυρ. του ίανουαρί-
ου Live ο Νίκος Γκιόλιας 
(κιθάρα).  Έναρξη 22.00 
Είσοδος με ποτό € 8. 

rEX
Πανεπιστημίου 48, 
210 3814.591
Πέμ.-Σάβ. Μιχάλης Χα-
τζηγιάννης - onirama. 
Έναρξη 23.00. Είσοδος με 
ποτό στο μπαρ € 20. 

roDEo clUB
Χέυδεν 34, πλ. Βικτωρίας, 
210 8814.702         
21/1: Salonumuz 
Klimalidir με gypsy-ska-
punk-funk. 22&23/1: 
Wishbone Ash (Feat. 
martin Turner). Έναρξη 
21.00.

ΡΥΘΜΟΣ STAGE 
μ. Αντύπα 38, Ηλιούπολη, 
210 9750.060
Πέμ.-Σάβ. «Αρχίζουμε 
Γιορτή» με τον Γιώργο 
Δημητριάδη και guests.

SAnTA BoTEllA 
Πανόρμου 115Α, Αμπελό-
κηποι, 210 6981.032
Δευτ. Funky mondays με 
τους Groove Busters. tρ. 
Α.  Ανδρέου -  Δ. τσάκας -  
Δ. Σεβδαλής - Γ. Γεωργι-
άδης -  Α. Δ. Κτιστάκης. 

ΣτΑΥΡΟΣ τΟΥ ΝΟτΟΥ 
ΚΕΝτΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Φραντζή & Θαρύπου, Νέος 
κόσμος, 210 9226.975
Παρ.-Σάβ. Νίκος Πορτο-
κάλογλου - Νίκος Ζιώγα-
λας - Μανώλης Φάμελ-
λος. Έναρξη 23.00. 27/1: 
Film και Fantastikoi Hxoi. 
eίσοδος με μπίρα € 12.

PlUS
Φραντζή 14, 210 9226.975
Παρ. & Σάβ. Ελεωνόρα 
Ζουγανέλη, Δήμος Α-
ναστασιάδης, Θανάσης 
Αλευράς.  

6 D.o.G.S.
Aβραμιώτου 6-8, 
210 3210.510
22/1: counter culture 
2 από το Θρί Σίξτι (360) 
recordstore (22.00/€ 16)

THAlASSA PEoPlE’S 
STAGE
Λ. Ποσειδώνος 58, Αστέ-
ρας Γλυφάδας, 
210 8982.979
Παρ. & Σάβ. Έλενα Πα-
παρίζου, Λούκας και 
1550. Είσοδος € 15 με 
ποτό. Φιάλη € 160, € 180 
σπέσιαλ. 

VEGErA
Πέτρου Ράλλη 29 & κρή-
της 1, 210 3420.444, 699 
3001.000
Πέμ.-Σάβ. Λένα Αλκαί-
ου - Ευσταθία. Έναρξη 
23.00. Είσοδος € 15 (με 
ποτό). 

VoX
iερά οδός 16, 210 3411.000
Δήμητρα Γαλάνη - Ε-
λένη τσαλιγοπούλου 
- Ιmam Baildi. Έναρξη 
Πέμ. 22.30, Παρ. & Σάβ. 
23.00.●

μουσ.σκηνές-live
γιαΝΝησ ΚύΡαΤσΟσ & FRIeNDs

Μ ουσικό πρόγραμμα με υλικό από 
τον πρώτο του δίσκο με τίτλο «Ο κό-
σμος είναι μικρός», που κυκλοφορεί 

από την εταιρεία Polytropon ένα χρόνο μετά την 
εμφάνισή του στον τελικό του Φεστιβάλ Τραγου-
διού Θεσ/νίκης. Στίχοι για φοιτητικές αγάπες και 
παρέες μαζί με διασκευές γνωστών ελληνικών 
και ξένων τραγουδιών, κυρίως της ποπ-ροκ σκη-
νής. Καλεσμένοι της βραδιάς οι Όναρ. Μαζί του οι 
μουσικοί Λάζαρος Πλιάμπας (τύμπανα), Βαγγέ-
λης Παρασκευόπουλος (ηλ. κιθάρα), Φώτης Σαβ-
βίδης (ηλ. μπάσο), Νίκος Μπούμπας (πλήκτρα).

ΙΑΝΟΣ, Σταδίου 24, 210 3217.810. Έναρξη 22.30. 

Είσοδος € 10. Προπώληση: www.ianos.gr. Στις 22/1.Γ.  Κυρατσός
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Cafés/bars     

BlUE TrAIn 
Kων/πόλεως 84, Γκάζι Το 
πρώτο γκέι μπαρ που άνοιξε 
πορτοπαράθυρα στο δρόμο. 
Δωρεάν ασύρματο δίκτυο. 

εστιατόρια     

ΣΑΠΦΩ
M. Aλεξάνδρου 35, Γκάζι, 
210 5236.447 Gay-friendly 
ταβερνείο με καλές τιμές, 
προσφιλές στις γυναίκες. 
Aνοιχτά από μεσημέρι έως 
1, πλην Δευτέρας. 

Βar/club     

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

ΓΡΑΝΑΖΙ 
Λεμπέση 20 & Kαλλιρρόης, 
Mακρυγιάννη Για εγγυη-
μένο κέφι σε παρεΐστικη 
ατμόσφαιρα, συνήθως με 
ελληνική μουσική και ηλικί-
ες άνω των 30. strip-tease 
show το Σ/Κ. 

FoU clUB
Iερά Oδός & Kελεού 8, Γκάζι 
Παρασκευές και Σάββατα 
drag shows και wet live show. 
Kάθε tρίτη καραόκε.

HEllo
Κωνσταντινουπόλεως 8, 
Γκάζι Ο Χρήστος, ιδιοκτήτης 
του Big Bar, σε συνεργασία 
με την εμπειρία του Ηλία 
Ντερτινή δημιούργησαν 
ένα disco bar με μουσικές 
από τα 60s, τα 70s και τα 
80s που σε προδιαθέτουν 
να χορέψεις ανεξαρτήτως 
σωματικής, ηλικιακής και 
σεξουαλικής τοποθέτησης. 

KAZArmA 
Kων/πόλεως 84, 1ος όρ. Bαρ-
βάτη γκέι διασκέδαση στις 
επάλξεις του γκέι στρατώνα 
της πόλης με mixed μουσική.

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. 

SoDADE 
Tριπτολέμου 10, Γκάζι  Mε 
δύο stage mainstream και 
electronica, είναι απαραί-
τητος 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 ΠΛΑΝΗτΗΣ 
Aντωνιάδου 6 & Πατησί-
ων, 210 8826.600, www.

colourfulplanet.com tο μο-
ναδικό γκέι βιβλιοπωλείο της 
χώρας, με μεγάλη ποικιλία 
τίτλων, ελληνικών και ξένων. 

Βίντεοκλαμπ - 
sex shops 

THE SEnSES.X
Αναγνωστοπούλου 22, 
Κολωνάκι, 210 3637.710 Μια 
ερωτική boutique υψηλής 
αισθητικής, που θα δώσει 
μια παιχνιδιάρικη νότα στην 
ερωτική σας ζωή! Διαλέξτε 
πικάντικα αξεσουάρ και 
βοηθήματα μέσα από μια 
τεράστια γκάμα και απε-
λευθερώστε τη φαντασία 
σας κάνοντας παιχνίδια με 
το σύντροφό σας. Ανοιχτά 
ώρες καταστημάτων.

PASSIon SEX STorE
Άγγελου Μεταξά 41 (1ος 
όρ.), Γλυφάδα, 210 8900.838 
Με δύο χρόνια παρουσίας 
στο χώρο των ερωτικών 
καταστημάτων, σου βάζει 
ιδέες και σου προσφέρει τα 
πάντα για τον έρωτα και όχι 

μόνο. Δώρα για το σύντροφό 
σου, τον ευατό σου και τους 
φίλους σου, όπως σέξι εσώ-
ρουχα, αξεσουάρ και παιχνί-
δια προσεκτικά διαλεγμένα 
από ανανεωμένες συλλογές, 
σε προσιτές τιμές. 

PlAISIr
Σαρρή 17, Ψυρρή, 
210 3243.833, www.
plaisirsexshop.gr Νέα άφιξη, 
24 ώρες ανοιχτό sex shop, 
με πληθώρα ερωτικών βο-
ηθημάτων, χιουμοριστικών 
αξεσουάρ κ.λπ.  

EmPorIo VIDEo  
Σωκράτους 39, 1ος όρ., Ομό-
νοια / Πατησίων 24, 1ος όρ., 
Ομόνοια/ Κηφισού 100, εί-
σοδος ΚΤΕΛ, 1ος όρ./ Φυλής 
100, πλ. Βικτωρίας, ισόγειο/ 
Γούναρη 39, Πειραιάς 1ος όρ.

EroXXX DVD SEX SHoP
Σταδίου 61, 1ος όρ., Ομόνοια
Νέος ξεχωριστός χώρος. Για 
πρώτη φορά τα καλύτερα 

ερωτικά DVD 
στις καλύ-
τερες τιμές. 
Απολαύστε 
την ταινία 
της απολύτου 
αρεσκείας 
σας σε ατομικές 
καμπίνες DVD. Κα-
θημερινά 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. 

erotic shows

ΚΙΝΚΥ ΟΠΕΡΑ
Λεωφ. Συγγρού 154, 210 
9588.880 Οι συντελεστές 
του club υπόσχονται νύχτες 
που όμοιές τους δεν θα έχει 
ξαναζήσει η Αθήνα και θεά-
ματα στα πρότυπα  των με-
γάλων ευρωπαϊκών clubs. 

σάουνες     

AlEXAnDEr SAUnA
Μεγ. Αλεξάνδρου 134 & 
Ιερά Οδός (στάση μετρό 
Κεραμεικός), 210 6980.282, 
693 6959134, www.
alexandersauna.gr
Το αυθεντικό cruising 
spa Fun στην καρδιά της 
διασκέδασης στο Γκάζι απο-
τελεί τον ιδανικό προορισμό 
για κάθε επισκέπτη. Ένας 
μοντέρνος και νεανικός 
χώρος που συνδυάζει 
χαλάρωση, διασκέδαση και 
πολλές γνωριμίες, όπου 
θεματικές ημέρες, parties 
& events σας περιμένουν 
να τα απολαύσετε. cruising 
spa Fun: Κυριακή 16.00-
3.00. Partners’ day: Δευτέρα 
(είσοδος 2 ατόμων € 22 ) 
19.00-3.00. Bears’ day: Τρί-
τη 19.00-3.00. Underwear 
Day: Τετάρτη, dresscode 
underwear & swimsuit. Mix 
& Match day: Πέμπτη 19.00-

3.00. 
explosive 

night: Παρασκευή 
19.00-8.00. infernal 

night: Σάββατο 16.00-8.00. 
happy hour Κυριακή & 
Σάββατο από  16.00 έως 
17.00 με είσοδο € 10. Γενική 
είσοδος € 15, Young club 
(18-25 χρόνων) € 9. 

sex Clubs

Fc.UK 
Κελεού 3, Γκάζι,  www.fc-uk.
gr Dark room με προβολές 
hardcore gay ταινιών και 
πριβέ καμπίνες. Και special 
parties κάθε μήνα όπως τα 
Underwear & Fisting. 

Hotels   

X-DrEAm 
Μαιζώνος 6, 210 5243.011-2 
www.xdream.gr. Ημιδιαμονή 
από € 23, διανυκτέρευση 
από € 60. Όλα τα δωμάτια 
έχουν κλιματισμό, τηλεόρα-
ση και ποικιλία από dvd. 

ΘεσσαλΟΝιΚη

Bar

ElI - ElA
Λ. Βύρωνος 5, Διαγώνιος, 
2310 270.233 Ανοιχτό καθη-
μερινά, γεμίζει από γυναίκες 
και άντρες. www.myspace.
com/elielabar

BIGAroom
Παύλου Μελά 44, κέντρο, 
2310 267.727 Για γκέι άντρες 
και γυναίκες, ανοιχτό κάθε 
μέρα, όλη μέρα.  www.
bigaroom.gr

BAr mE
Αγίου Μηνά 3 Και για τα δύο 
φύλα καθημερινά μετά τις 
21.00, πλην Δευτέρας και 
Τρίτης που είναι κλειστό.

Club

EnolA clUB
Βαλαωρίτου 19 (2oς όροφος)  
Με άντρες, κυρίως, θαμώ-
νες, ανοίγει κάθε μέρα μετά 
τις 22.00.  www.enola.gr

Βίντεοκλαμπ - 
sex shops 

BlUEVISIon
Αφροδίτης 6, Βαρδάρης Ένας 
πραγματικός πολυχώρος δι-
ασκέδασης, ανοιχτός  από τις 
12 το πρωί έως τις 2.00.

EmPorIo VIDEo  
Πολυζωΐδη 5, έναντι ΚΤΕΛ 
Ν. Θεσσαλονίκης Βαρδάρη, 
Θεσσαλονίκη, 1ος όρ.

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.

Ταξιδιωτικά 
γραφεία

TSAKIrIDIS TrAVEl
Μητρ. Ιωσήφ 12, 2310 
222.150  Για ταξίδια σε Ελ-
λάδα και εξωτερικό. www.
greekislandscruises.net ●

 G&L οδηγος

Ήμουν κι εγώ εκεί 

4ο Berlin Porn Film Festival in Athens

Έ κανε ποδαρικό στην Αθήνα στις 15/1, βγάζοντας τη μεταπορνογραφία από την ντου-
λάπα. Kinky, fetish, feminist, sexy, queer performances και ταινίες προκάλεσαν, χωρίς 
αυτός να είναι ο σκοπός τους. Ένα mix κόσμου γέμισε το Gagarin 205. Ηδονοβλεψίες, 

φετιχιστές, λάγνοι, straight, gay κι όλα τα ενδιάμεσα έδωσαν το «παρών» στη μεγάλη φιέστα 
της απελευθέρωσης και της απόλαυσης χωρίς ταμπού και ενοχές. Η πολιτική συνάντησε το 
σεξ, το s/M τον αισθησιασμό, το cult το εναλλακτικό πορνό και το post porn το κοινό του. Η όλη 
ιδέα της μεταπορνογραφίας ξενίζει όμως ακόμα κάπως, έχει κάτι το υπερβολικό. Ηighlight της 
βραδιάς η εμφάνιση του Buck Angel, που από γυναίκα φωτομοντέλο έγινε βραβευμένος trans 
άνδρας πορνοστάρ. Ευχόμαστε του χρόνου να διαρκέσει περισσότερο. - Ε. ΠΑΠΑΔΑκΗΣ

Delice Party
Club 50Days, Δαμοκλέους 8, Γκάζι

Μ ετά τη μεγάλη επιτυχία των δύο προη-
γούμενων πάρτι αλλά και του καλο-
καιρινού xLsior festival στη Μύκονο, 

η Lifezone events παρουσιάζει το επόμενο Delice  
Anniversary World tour Party, με τίτλο “Kiss from 
Miami”, στις 23/1 στο καινούργιο club 50Days. spesial 
guest dj ο Paul heron από το Λονδίνο, με support τον 
resident dj Jmt και live από τη Wiveca. Και φυσικά τα α-
πίθανα αγόρια του Delice σε ένα μοναδικό deliceboys 
show. Είσοδος με ένα ποτό δωρεάν € 20 πριν από τις 
2, € 30 μετά τις 2. 

Mη χάσεις
τετάρτη 27/1, 20.30. το βιβλίο 

του Γρηγόρη Βαλλιανάτου «Ακα-

τάλληλο» -μια επιλογή κειμένων από 

την ομώνυμη στήλη του στην AtHeNS 

VOiCe- θα παρουσιάσουν ο τάσος 

Θεοδωρόπουλος, η μπέττυ Βακαλίδου 

κι ο κωνσταντίνος ματσούκας.

Πολύχρωμος Πλανήτης, Αντωνιάδου 

6, δίπλα στην ΑΣοΕΕ, μετρό Πλ. 

Βικτωρίας. 
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*   Νέο 
Λ     Λαϊκή απογευματινή
Φ    Φοιτητικό
Π    Παιδικό
Δ    Διάρκεια παράστασης

104  
θεµιστοκλέους 104, Εξάρ-
χεια, 210 3826.185
Σκηνή 104+1
Ο διχοτοµηµένος υπο-
κόµης. Σκηνοθ.: Κ. Γάκης. 
Παίζουν: Λ. Γιάκα, Π. Νά-
τσης κ.ά. Κυρ. 19.30, Δευτ., 
Τρ. 21.30. € 15 (10 Φ). 
Αισθηµατικές νουβέλες 
δρχ. 35. Σκηνοθ.: Αγγελίτα 
Τσούγκου. Παίζουν: Κ. 
Κακούρης, Γ. Τσαγκαράκη, 
Αγγ. Τσούγκου. Πέμ.-Σάβ. 
21.15, Σάβ. 18.30, Κυρ. 
20.30. € 20 (15 Φ, Λ, κάθε 
Πέμ. γενική είσοδος 10). 
Δ: 90 .́ Ως 28/3. 

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ 
Σατωβριάνδου 36, Οµόνοια, 
210 5242.211
Ρόζα Λούξεµπουργκ. 
Γράµµατα από τη φυλακή. 
Μονόλογος. Σκηνοθ.: Σ. 
Μικρούτσικου. Με τη Μ. Κα-
τσανδρή. Δευτ.-Τρ. 19.15. € 
20 (15 Φ). Δ: 60 .́ Ως 2/2. 
Εσύ και τα σύννεφά σου. 
Του Eric Westphal. Σκηνοθ.: 
Κοραής Δαμάτης. Παίζουν: 
Αντ. Βαλάκου, Σμ. Σμυρναί-
ου κ.ά. Σάβ. 18.15, Τετ. & 
Κυρ 19.15, Πέμ.-Σάβ 21.15. € 
20 (15 Φ, Λ). Δ: 90.  
Απόψε κάνεις µπαµ. 
Μουσική παράσταση με 
τους Χρ. Θεοδώρου και 
Βικτ.Ταγκούλη. Σκηνοθ.: 
Κ.Δαμάτης. Δευτ. & Τρ. 
22.00. € 20 με ένα ποτήρι 
κρασί. Δ: 90 .́   

ΑΓΚΥΡΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ
Σόλωνος 124, 
210 3837.540-667
Άλλη µια µπύρα για τον 
Χένρυ. Bar Theatre. Από 
την Ομάδα Πλάνη. Σκηνοθ.: 
Άννα Ετιαρίδου. Παρ., Σάβ. 
22.00. € 17 (με ποτό).  

ΑΘΗΝΑ
Δεριγνύ 10, 210 8238.698,
210 8237.330 
Το αταίριαστο ζευγάρι. 
Του Νιλ Σάιμον. Σκηνοθ.: Α. 
Ρήγας. Παίζουν: Υ. Μανέ, Κ. 
Κωνσταντίνου. Πεμ.-Σαβ.  
21.15, Σάβ. 18.00, Τετ.&Κυρ. 
20.00. € 25, (22 Λ, 18 Φ).
Παγωτό µες στο χειµώνα. 
Του Mino Bellei. Σκηνοθ.: 
Ι. Βαρδάκης. Παίζουν: Δ. 
Γιώτης, Γ. Δρίτσας, κ.ά. 
Δευτ. & Τρ. 21.15 € 20 (15 
Φ). Δ: 100’.  

ΑΘΗΝΑΪΣ
Καστοριάς 34-36 & Ιερά 
Οδός, Βοτανικός, 
Μουσική Σκηνή,
210 3480.080
Festivalium - 10 χρόνια 
Σπείρα. Του Στ. Κραουνά-
κης & Σπείρα-Σπείρα. Τετ. 
(Λ), Κυρ. 20.30, Παρ., Σάβ. 
21.30, € 28 (20 Λ, 15 Φ). Δ: 
135 .́ Ως 28/3. 

ΑΘΗΝΩΝ 
Βουκουρεστίου 10, 
210 3312.343
Σλουθ. Αστυνοµική κωµω-
δία. Του Ά. Σάφερ. Σκηνοθ.-
Παίζουν: Γ. Κιµούλης, Κ. 
Μαρκουλάκης. Σάβ. (Λ), 
Κυρ. 18.15, Τετ.-Κυρ. 21.15. 
€ 25, 22 (20 Λ, 16 Φ και κάθε 
Πέµ. για άνω των 60 και ως 
25 ετών).  

ΑΚΡΟΠΟΛ
ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 
Ιπποκράτους 9-11, 
210 3643.700
Το µικρόβιο του έρωτα. 
Οπερέτα. Του Κώστα Γιαν-
νίδη. Σκηνοθ.: Σ. Σπυράτου, 
Λ. Λιάβας. Τετ., Πέμ. 18.30, 
Παρ.-Κυρ. 20.00, € 33, 28, 
25, 20, 18 (15 Φ). Δ: 165. 

ALTERA PARS
Μ. Αλεξάνδρου 123, Κερα-
μεικός, 210 3410.011
Φ-Xρυσός λόγος. Μουσι-
κή παράσταση της Λ. Νι-
κολακοπούλου. Ερμηνεία: 
Κ. Νιστοπούλου. Παίζει: 
Σ. Σταθακόπουλος. Παρ. & 
Σάβ. 00.00, Κυρ. 16.00. € 
20, (10 Φ). Δ: 75 .́ Ως 24/1. 
Της φύσης µυστικό.... 
Παιδικό μιούζικαλ του Μ. 
Κουκουλομμάτη. Σκηνοθ.:  
Μ. Κουκουλομμάτης. Παί-
ζουν: Γ. Μπανταδάκης, Δ. 
Παντά, Ε. Καζάκου κ.ά. Κυρ. 
11.30. € 15 (12Π, 8 για συλ-
λόγους, σχολεία κτλ.). 

«Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΑΣΤΩΝ»
Σκηνοθεσία & μετάφραση: Κωστής Τσώνος. Παίζουν: Γιώργος Κοντοπόδης, 
Άριελ Κωνσταντινίδη, Εύη Εμμανουήλ, Τατιάνα Άρκου 
Θέατρο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ, Ιλισίων 21 & Κερασούντος, Ιλίσια, 210 7481.695

Πρωταγωνιστής στην ερωτική κωμωδία καταστάσεων 
«Ο τελευταίος των μεγάλων εραστών» (με 706 παρα-
στάσεις στο Broadway και μια κινηματογραφική με-

ταφορά το 1972) ο παντρεμένος Τζόνι, η επιθυμία του οποίου 
να «πάρει μέρος» στη σεξουαλική επανάσταση έχει φτάσει στο 
κατακόρυφο. Πρώτη πιθανή ερωμένη μια νυμοφομανής έτοι-
μη να τον κατασπαράξει, επόμενη μια ανερχόμενη χορεύτρια 
και ηθοποιός που δεν φαίνεται να έχει σχέση με τα ερωτικά του 
σχέδια, τρίτη και καθοριστική η αδελφική φίλη της συζύγου 
του. Υστερία, ηρεμιστικά, συζητήσεις επί συζητήσεων και στη 
μέση ένας άντρας. Ο ηθοποιός που τον ερμηνεύει, ο Γιώργος 
Κοντοπόδης, μας βάζει στη θέση του. 

Πώς αισθάνεται ένας άνδρας ανάµεσα σε τρεις γυναίκες; Άρχοντας.
Πώς οδηγήθηκε η οµάδα στον Νιλ Σάιµον;  Η ανάγκη του κόσμου 
να γελάσει είναι επιτακτική. Ο Νιλ Σάιμον είναι ένας συγγρα-
φέας που όταν ένα κείμενό του πέσει στα χέρια σου δεν μπορεί 
παρά να σε ενθουσιάσει, άρα η απόφαση ήταν μάλλον εύκολη... 
Το έργο παρουσιάστηκε το 1969, τότε που η ιδέα της σεξουαλικής 

επανάστασης βρισκόταν στο επίκεντρο. Σήµερα τι µπορεί να µας 

πει; Αυτό ήταν και δικό μου ερώτημα, το οποίο μετά από μία 
εβδομάδα παραστάσεων μπορώ πια να απαντήσω. Η επανά-
σταση, και δη η σεξουαλική, είναι μέσα στον άνθρωπο, ασχέτως 
εποχής. Όλοι βρίσκουν κάτι από τον εαυτό τους στους ήρωες 
του έργου. Άλλωστε, αυτό είναι που ξεχωρίζει και τους σημα-
ντικούς συγγραφείς: η διαχρονικότητα. 
Ποιο πιστεύετε ότι είναι το βασικό στοιχείο της παράστασής σας; 

Σίγουρα το κέφι. Η πείρα είναι πολύ σημαντική για το θέατρο, 
αλλά θεωρώ πως εξίσου σημαντικά είναι και η διάθεση και το 
πάθος που έχουν οι νέοι ηθοποιοί. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα 
υπάρχει στην παράστασή μας και απ’ ό,τι καταλαβαίνω το αντι-
λαμβάνεται ο κόσμος.
Το είδος της ερωτικής κωµωδίας έχει και αυτό τις απαιτήσεις του... 
Προσωπικά, το μόνο που έκανα ήταν να αφεθώ στις οδηγίες 
του σκηνοθέτη και στη ροή του κειμένου. Ο ερωτισμός και η 
κωμωδία βγαίνουν αβίαστα από τις καταστάσεις.  A

Ο Γιώργος Κοντοπόδης από την ομάδα 
«Δημιουργοί» μιλάει στην A.V. για την επιλογή 
της ομάδας να ανεβάσει μία από τις πιο 
επιτυχημένες κωμωδίες του Νιλ Σάιμον

Στο κυνήγι 
των πειρασμών

τέχνηθέατρο 
Γ. Κοντοπόδης, Ε. Εµµανουήλ

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ οδηγος
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ΑΛΜΑ
Αγ. Κωνσταντίνου & Ακομινά-
του 15-17, 210 5220.100
Φθινοπωρινή ιστορία.  
Του Αλ.Αρμπούζοφ. Σκηνοθ: 
Ι. Μιχαλακοπούλου. Παί-
ζουν: Γ. Μιχαλακόπουλος, Κ. 
Μαραγκού. Τετ., Κυρ. 19.00, 
Πέμ.-Σάβ 21.00. € 25, 20 (15 
Φ). Δ:110. 
Δούλες. Του Ζαν Ζενέ. 
Σκηνοθ.: Τάκη Λουκάτου. 
Παίζουν: Ε. Καραγιάννη, Τ. 
Λουκάτοςκ.ά. Δευτ. & Τρ. 
21.00. € 20 (15 Φ). Δ: 120 .́ 
M/S Flora. Σκηνοθ.: Π. 
Φιλιππίδης. Παίζουν: Αλ. 
Κοτσοβούλου, Άγγ. Μπού-
ρας. Δευτ. & Τρ. 21.15. € 20 
(15Φ). Δ: 75 .́

ΑΜΙΡΑΛ 
Αμερικής 10, 210 3608.856
Η παλίρροια του Σεπτέµ-
βρη. Της Δ. Ντι Μοριέ. Σκη-
νοθ.: Ρ. Πατεράκη. Παίζουν: 
Ε. Ερήμου, Α. Συσσοβίτης. 
Τετ. 20.00, Πέμ. & Παρ. 
21.15, Σάβ. 18.15, 21.15, Κυρ. 
20.00. € 24 (18Λ, 16Φ). 

ΑΝΕΣΙΣ 
Κηφισίας 14, Αµπελόκηποι, 
210 7707.227
Το φιόρο του λεβάντε. 
Του Γρηγορίου Ξενόπου-
λου. Σκηνοθ.: Κ. Τσιάνος. 
Παίζουν: Σ. Παπαδόπουλος, 
Φ. Τσακίρη, κ.ά. Τετ., Πέµ. 
(Λ) 19.00, Σάβ., Κυρ. 18.00, 
Παρ.-Κυρ. 21.00. € 24 (18 Λ 
Φ, 15 Π). Δ: 120 .́ 

ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ
Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο, 
210 5231.131
Είσαι η µητέρα µου του 
Γιόοπ Άντμιρααλ & «Η 
γυναίκα της Πάτρας» 
του Γιώργου Χρονά. Δύο 
μονόλογοι, μια παράσταση. 
Σκηνοθ.: Α. Κράλλη & Λ. 
Κιτσοπούλου (αντίστοιχα). 
Παίζουν: Χρ. Βαλαβανίδης 
& Ε. Κοκκίδου (αντίστοιχα).  
Δευτ., Πέμ., Παρ., Σάβ. 21. 
00, Κυρ. 19.00. € 20 (14 Φ). 

ΑΠΛΟ ΘΕΑΤΡΟ
Χαριλάου Τρικούπη 4, Καλλι-
θέα, 210 9229.605
Νέα Σκηνή
Ποιος φοβάται τη Βιρτζί-
νια Γούλφ; Του Εντ. Άλμπι. 
Σκηνοθ: Αντ. Αντύπας. 
Παίζουν: Δ. Καταλειφός, 
Ρ. Οικονομίδου, κ.ά. Τετ. & 
Κυρ. 18.00, Πέμ.-Σάβ. 21.00. 
€ 22 (Παρ., Σάβ., Κυρ.) € 18 
(Τετ., Πέμ.), 16 Φ. Δ: 120 .́ 

ΑΣΚΗΣΗ 
Φραγκούδη 18-20, Καλλιθέα, 
210 9236.992
Παιχνίδια σφαγής. Του 
Ευγένιου Ιονέσκο. Σκηνοθ.: 
Π. Μουστάκης. Παίζουν: Π. 
Μουστάκης, Γ. Μπόγρης κ.ά. 
Κυρ.-Δευτ. 21.00. € 22 (15 
Φ). Δ: 145 .́ Ως 29/3

ΑΤΤΙΣ 
Λεωνίδου 7, Μεταξουργείο, 
210 5226.260
Μάουζερ. Του Χάινερ 
Μίλερ. Σκηνοθ.: Θ. Τερζό-
πουλος. Παίζουν: Θ. Τερ-
ζόπουλος, Μ. Μπέικου κ.ά. 
Τετ.-Κυρ. 21.00. € 20. Δ: 60 .́ 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
Πλαταιών & Πρ. Δανιήλ 3, 
Κεραμεικός, 210 3467.735
Σε στενό οικογενειακό 
κύκλο. Σκηνοθ.: Ν. Μαστο-
ράκης. Παίζουν: Π. Χαϊκάλης, 
Ελ. Καστάνη κ.ά. Τετ.-Παρ. 

21.15, Σάβ. 18.00 & 21.15. Κυρ. 
19.00. € 23 (18 Φ). Δ:120.  
Αίµα στο χιόνι. Του Φ. 
Ρίντλεϊ. Σκηνοθ.: Π. Ζούλιας. 
Παίζουν: Β. Κρούσκα, Τ. Φώ-
ης. Δευτ.-Τρ. 21.15. € 22 (17 
Φ). Δ: 120 .́ 

ΒΑΦΕΙΟ 
«ΛΑΚΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ»  
Αγ. Όρους 16 & Κων/πόλως, 
Βοτανικός, 210 3425.637
Παλιά καπέλα. Από την ο-
μάδα Γκολ. Σκηνοθ.: Μαρίνα 
Βρόντη. Τετ.&Πέμ. 21.15. € 
15 (10 Φ). Δ: 80 .́ Ως 28/2.   
Παντογνώστης και ζω-
ντόβολος. Της Κ. Σερό. Σκη-
νοθ.: Μ. Κοιλάκος. Παίζουν: 
Αλ. Γιάννου, κ.ά. Δευτ., Τρ. 
21.00. € 15 (10 Φ). Δ: 85 .́
Το αµάρτηµα της µητρός 
µου. Του Γ. Βιζυινού. Σκη-
νοθ.: Κωστής Καπελώνης. 
Παίζουν: Η. Λογοθέτης, κ.ά. 
Παρ.&Σαβ. 21.15, Σάβ. 18.15, 
Κυρ. 20.00. € 20 (15 Φ, 10 για 
μαθητές). Δ: 75 .́ 

ΒΙΚΤΩΡΙΑ 
Μαγνησίας 5 (Γ΄ Σεπτεµβρίου 
119), 210 8233.125 
Αυτό θα το δούµε! Του 
Tom Stoppard. Σκηνοθ.: 
Δ. Κοµνηνός. Παίζουν: Μ. 
Βρόντη, Μ. Γεωργιάδης κ.ά. 
Παρ.-Δευτ. 21.15, Κυρ. 19.00 
(Σάβ.-Δευτ.). € 23 (15 Παρ., 
Φ, 10 µειωµένο). Δ: 80 .́ 
Μαύρο Γεµενί, τα πάθια 
της αγάπης. Μουσική 
παράσταση του Νίκου 
Χαλδεάκη. Σκηνοθ.: Μέμης 
Σπυράτου. Παίζουν: Xρ. 
Θεοφιλάτος, Π. Ντρέκη, Χρ. 
Κλουκίνα κ.ά. Τετ. 20.30. Γε-
νική είσοδος € 20. Δ: 50 .́ 
 
ΓΚΛΟΡΙΑ 
Ιπποκράτους 7, 
210 3609.400
Το στραβόξυλο. Του 
Δηµήτρη Ψαθά. Σκηνοθ.: Κ. 
Τσιάνος. Παίζουν: Δ. Πιατάς, 
Ν. Βλαβιανού κ.ά. Τετ. 19.15 
(Λ), Πέµ.-Παρ. 21.15, Σάβ. 
18.15 (Λ), 21.15, Κυρ. 19.15. € 
23 (18 Λ, 17 Φ). Δ:105. 

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ
Λ. Συγγρού 143, Ν. Σμύρνη, 
210 9315.600
Play it again, Sam. Του Γού-
ντι Άλεν. Μουσική παράστα-
ση. Σκηνοθ.: Αγγ. Κασόλα. 
Παίζουν: Γ. Καρούνης, Ε. Με-
λά, Αντ. Χαντζής κ.ά. Δευτ. 
21.30. € 15 με ποτό.  

CASABLANCA 
MUSIC HALL
Ζωοδόχου Πηγής 3, 
210 3811.175
Νo Shakespeare Please. 
Σκηνοθ.: Μπ. Μάλφα, Μ. 
Κοντούλη. Παίζουν: Γ. 
Σκιαδαρέσης, Ζ. Δούκα, Κρ. 
Κατσούλης, Κ. Παπουτσάκη, 
Μπ. Μάλφα κ.ά. Δευτ.-Τρ. 
21.30. € 25. Δ: 150. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΝ 
Αµερικής 10, 210 3612.500 
Απόψε τρώµε στης Ιοκά-
στης. Κωµωδία. Του Άκη 
Δήµου. Σκηνοθ.: Σ. Φασου-
λής. Παίζουν: Σ. Φιλιππίδου, 
Π. Δαδακαρίδηςκ.ά. Σάβ. (Λ) 
18.15. Πέµ.-Σάβ. 21.15, Τετ. 
20.00, Κυρ. 18.15. € 25 (€ 22 
Λ, Οµ., Φ, € 18 κάθε Πέµ. για 
θεατές κάτω των 25 και άνω 
των 65 ετών). Δ: 80 .́ 
Το µπουφάν της Χάρλεϊ… ή 
πάλι καλά. Μονόλογος. Του 
Β. Κατσικονούρη. Σκηνοθ.: Π. 

Ζούλιας. Παίζει: Αν. Παναγιω-
τοπούλου. Δευτ., Τρ. 21.15. € 
22, 20 (18 Φ). Δ:60. 

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗ-
ΝΗ - ΘΕΑΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑ
Ακαδημίας 59-61, 210 
3612.461
Τραβιάτα. Όπερα του 
Βέρντι. Σκηνοθ.: Νίκος Σ. 
Πετρόπουλος. Ερμηνεύει η 
Ορχήστρα Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής. 22, 23, 24, 26, 27, 
28/1. € 78, 68, 58, 48, 38, 
28, 20 (15 Φ, Π, προεδρικό 
θεωρείο: 130, 110).  

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ  
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΑΘΗΝΑΣ 
Ευµολπιδών 41, Γκάζι, 
210 3455.020
Gyns! Guns! Guns! 
Performance από την ομάδα 
Blitz. Σκηνοθ.: Γ. Βαλαής, 
Αγγ. Παπούλια, Χρ. Πασσα-
λής. Παίζουν: Γ. Βαλαής, Ιπ. 
Δελβερούδης, Κυρ. 19.00, 
Τετ.-Σάβ. 21.00, € 20 (Τετ., 
Παρ.-Κυρ.), € 13 (Πέμ. Φ). 
Βεγγέρα. Του Ηλία Καπε-
τανάκη. Σκηνοθ.: Γ. Λεοντά-
ρης. Παίζουν: Μ. Κεχαγιό-
γλου, Π. Μάλαμας κ.ά. Κυρ. 
19.30, Τετ.-Σάβ. 21.30. € 20 
Τετ., Παρ.-Κυρ. (13 Φ, Πέμ). 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 
Αγ. Κων/νου 22-24, Οµό-
νοια, 210 5288.170
Ο θείος Βάνιας. Του 
Άντον Τσέχοφ. Σκηνοθ.: 
Γ. Χουβαρδάς. Παίζουν: 
Μ. Σκουλά, Γ. Βογιατζής, Α. 
Καραζήσης κ.ά. Τετ.-Σάβ. 
21.00, Κυρ.19.00. €15-26 (13 
Φ, Πέμ.). Δ:140. Ως 28/3.
Δον Ζουάν του Μολιέρου. 
Σκηνοθ.: Αιμίλιος Χειλάκης. 
Παίζουν: Γ. Μπέζος, Αιμ. Χει-
λάκης, Αθ. Μαξίμου κ.ά. Τετ., 
Πέμ. € 26, 23, 15 (13 Φ).  

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ «ΝΙΚΟΣ 
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»
Αγ. Κωνσταντίνου 22-24, 210 
5288.170-1, 210 72034.567 
Μαρά/Σαντ. Του Πέτερ 
Βάις. Σκηνοθ.: Έφη Θεοδώ-
ρου. Παίζουν: Κ. Βασαρδά-
νης,κ.ά.. Τετ.-Σάβ. 21.00. 
Κυρ. 19.00. € 20 (13Φ). 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ  
ΣΚΗΝΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Πανεπιστημίου 48, 210 
3305.074, 210 7234.567
Το τρίτο στεφάνι του 
Κώστα Ταχτσή. Των Στα-
μάτη Φασουλή και Θανάση 
Νιάρχου. Σκηνοθ.: Σ. Φα-
σουλής. Παίζουν: Ν. Μέντη, 
Φ. Κομνηνού, κ.ά. Τετ.& Κυρ. 
18.00, Πέμ. 19.00, Παρ. & 
Σάβ. 20.00. € 26 (Διακεκρι-
μένη Ζώνη), € 23 (Ζώνη Ά ), 
(15 Λ, 13 Φ). Κάθε Πέμπτη ει-
δική ενιαία τιμή € 13. Δ:240. 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
Σαρρή 11, Ψυρρή,
210 3211.750
Φουρκέτα. Της Ελένης Γκα-
σούκα. Σκηνοθ.: Ε. Γκασού-
κα. Παίζουν: Μ. Καβογιάννη, 
K. Κόκλας, Θ. Αλευράς κ.ά. 
Τετ. 18.30, Πέμ.-Κυρ 21.30, 
€ 23-22 (18 Φ, Λ, Ο, κάτω των 
25 και άνω των 60). Δ:105. 
Αττική Οδός. Έργο - σκη-
νοθ.: Θανάσης Παπαθα-
νασίου, Μιχάλης Ρέππας. 
Παίζουν: Τ. Ρουσσέα, Ε. 
Γερασιμίδου, Γ. Τζώρτζης, 
Σ. Ζαλμάς, Δ. Λαμπρόγιαννη 

κ.ά. Τρ., Τετ., Παρ. 21.30, 
Σάβ.-Κυρ.18.45. € 23-22 (18 
Φ, Λ, Ο και κάτω των 25 και 
άνω των 60). Δ:120. 

ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ 
Ναυπλίου 12 & Λένορµαν 94, 
Κολωνός, 210 5138.067
Κεντρική Σκηνή
Ροτβάιλερ. Κοινωνικοπο-
λιτικό. Του Γκιγιέρµο Έρας. 
Σκηνοθ.: Ε. Σκότη. Παίζουν: 
Δ. Λάλος, Γ. Ράµος κ.ά.    Κυρ. 
19.00, Δευτ. 21.15. € 22 (15 
Φ), € 18. Δ: 80 .́ Ως 28/3.  
Φουαγιέ
Κεντήµατα. Της Μαργιάν 
Σατραπί. Σκηνοθ.: Γ. Σιού-
της. Παίζουν: Ι. Πύρρου, Τ. 
Ζαφείρη, Μ. Παπασάββα 
κ.ά. Δευτ. & Τρ. 21.30, € 10. 
Δ: 50 .́ Ως 16/2.   
Σκηνή Black Box
Βλαντιµίρ Μαγιακόφσκι: 
Ιδού εγώ. Παίζουν: Γ. Μι-
χελής, Τζ. Σούμα κ.ά. Παρ.-
Κυρ. 21.00. € 17 (13Φ). Δ: 75 .́ 

ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
Θεμιστοκλέους 69, 
210 3300.879
Νύχτες εξόδου. «Οι δύ-
σκολες νύχτες του κυρίου 
Θωμά» του Ι. Καμπανέλλη  

και «Η έξοδος» του Γ. Μα-
νιώτη. Σκηνοθετεί-παίζει ο 
T. Βουτέρης.  

ΗΒΗ
Σαρρή 27, Ψυρρή,
210 3215.127
Τροµεροί γονείς. Του Ζαν 
Κοκτό. Σκηνοθ.: Π.Φιλιππί-
δης. Παίζουν: Τ. Χαλκιάς, 
Ε. Κωνσταντινίδου, Χ. 
Αλεξανιάν κ.ά. Τετ.(Λ), Πέμ., 
Κυρ. 20.00, Παρ. 21.15, Σάβ. 
18.15, 21.15. € 27 (Σάβ.), 26, 
(18 Λ, Φ). Δ: 150. Ως 28/3.
Το τρελόκουτο. Παιδικό. 
Του Ράινερ Χάχφελντ. 
Σκηνοθεσία: Θ. Ματίκα, Τ. 
Ιορδανίδης. Παίζουν: Β. 
Μελή, Ε. Λεωνιδάκη, κ.ά. 
Κυρ. 11.00. € 15 (8 σχολεία, 
σύλλογοι, group). Δ: 90.  

ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΗΣ ΔΑΒΗΣ 
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Αλκμήνης 8, Γκάζι, 
210 3428.650
1900. Του Αλεσάντρο 
Μπαρίκο. Σκηνοθ.: Γ. Ρήγας. 
Παίζει: Μ. Νίκας. Πέμ.-Κυρ. 
21.00. € 15 (10 Φ). Δ: 90 .́ 

ΘΕΑΤΡΟ ΟΔΟΥ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Κυκλάδων 11 & 
Κεφαλληνίας, Κυψέλη Ύστα-
το σήµερα. Του Χ. Μπάρ-
κερ. Σκηνοθ: Λ. Βογιατζής. 
Παίζουν: Λ. Βογιατζής, Δ. Ή-
μελλος. Τρ.-Σάβ. 21.00, Κυρ. 
19.00. € 20 (15 Φ). Δ: 90 .́ 

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ 
ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ
Φρυνίχου 14, Πλάκα, 
210 3222.464
Ο βασιλιας πεθαίνει. Του 
Ε. Ιονέσκο. Σκηνοθ.: Μ. 
Παπαδημητρίου. Παίζουν: 
Γ. Γεννατάς, κ.ά. Σάβ. 18.15, 
Πέμ.-Σάβ. 21.15, Τετ. & Κυρ. 
20.00. € 22 (15Φ, 10 για τους 
νέους κάτω των 25 χρ. κάθε 
Τετ.-Παρ.).    
  
ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ 
ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ - 
ΥΠΟΓΕΙΟ
Πεσµαζόγλου 5, 
210 3228.706
Η µέθοδος Gronholm. Tου 
Τζόρντι Γκαλθεράν. Σκηνοθ.: 
Διαγόρας Χρονόπουλος. 
Παίζουν: Γ. Καραμίχος, Π. 
Λαγούτης, κ.ά. Δευτ. & Τρ. 
21.15, Τετ. 22.30. € 22 (15 Φ, 
Λ, 10 για τους νέους κάτω 
των 25 χρόνων από Δευ.-

Παρ. ). Δ: 95 .́ Ως 28/3.

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 
Φρυνίχου 10, Πλάκα, 
210 3231.591  
Πήτερ Παν. Παιδικό. Του Τζ. 
Μπάρι. Σκηνοθ.: Δ. Βασιλει-
άδου. Παίζουν: Α. Παπασπύ-
ρος, Τ. Γρηγορίου κ.ά. Κυρ. 
11.00 & 16.00. 
€ 15. Δ: 90 .́ Ως 28/3.  
Κάθε Δευτέρα χωρίζουµε; 
Της Β. Σωτηροπούλου. 
Σκηνοθ.: Γ. Μιχαηλίδης. 
Παίζουν: Θ. Προκοπίου, Β. 
Σωτηροπούλου κ.ά. Δευτ.& 
Τρ. 21.00. Σάβ. 18.00.  € 18 
(12 Φ). Δ: 105 .́ Ως 9/3. 
Ρώσικες νύχτες. Μουσική 
παράσταση. Σκηνοθ.: Γ. 
Μποσταντζόγλου. Παίζουν: 
Λ.Μαρσέλλου, Θ. Μπου-
σικάκος, Δ. Νικητίδου κ.ά. 
Πέμ.-Σάβ. 21.15, Κυρ. 20.00. 
€ 18 (12 Φ). Δ: 90. Ως 28/3.

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ 
Αντισθένους 7 & Θαρύπου, 
µετρό «Συγγρού-Φιξ», 
210 9212.900
Πάνω χώρος
Τρωάδες. Του Ευριπίδη. 
Σκηνοθ.: Β. Θεοδωρόπου-

λος. Παίζουν: Λ. Κονιόρδου, 
Γ. Τσορτέκης, κ.ά. Κυρ. 
19.00, Τετ.-Σάβ. 21.15. Παρ.-
Κυρ. € 23 (16 Φ), Τετ. & Πέμ. 
€ 18 (12 Φ). Δ: 95 .́
Λιοντάρια. Των Βασίλη 
Μαυρογεωργίου, Κώστα 
Γάκη. Σκηνοθ.: Βασίλης 
Μαυρογεωργίου, Κώστας 
Γάκης. Παίζουν: Κ. Μαυρο-
γεώργη, Γ. Παπαγεωργίου, 
Μ. Φιλίνη κ.ά. Κυρ. 21.30, 
Δευτ. & Τρ. 21.15, Τετ. & Σάβ. 
19.00. € 20 (15 Φ), Τρ.&Τετ. € 
15 (12 Φ). Δ: 80 .́ 
 Κάτω χώρος
Αδάµ και Εύα - Γράµµατα 
από τη Γη. Του Μαρκ Τουέιν. 
Σκηνοθ.: Παντελής Δεντά-
κης. Παίζουν: Κ. Λυπηρίδου, 
Δ. Μαλτέζε, Κ. Τάκαλου. 
Τετ.-Σάβ. 21.15, Κυρ. 19.00. € 
20 (15 Φ), Τετ., Πέμ. € 15 (12 
Φ). Δ: 80 .́
Σόσιαλ Δοµή ΑΕ. Του Κρις 
Ραντάνοφ. Σκηνοθ.: Κ. Ρα-
ντάνοφ. Παίζει: Κρις Ραντά-
νοφ. Δευτ. & Τρ. 21.15, Κυρ. 
21.30. € 20 (15 Φ). Δ: 60 .́ 
Τι γλώσσα µιλάµε, Άλ-
µπερτ; Παιδικό. Του Βασίλη 
Μαυρογεωργίου. Σκηνοθ.: 
Π. Δεντάκης. Παίζουν: Ντ. 
Ρέντη, Γ. Τσαγκαράκη, Σε-
ραφείμ Ράδης. Κυρ. 15.00 & 
17.00. € 10. Δ: 45 .́ 
Δώμα
Χρυσές δουλειές. Του 
Στίβεν Τόμπσον. Σκηνοθ.: 
Βασίλης Χριστοφιλάκης. 
Παίζουν: Κ. Καζανάς, Δ. Μα-
τσούκα, κ.ά. Τετ.-Σάβ. 21.15. 
Κυρ. 19.00. € 20 (Φ 15). 
Τετ.&Πέμ. € 15 (12 Φ). 
Το όνοµά µου είναι Rachel 
Corrie. Της Rachel Corrie. 
Σκηνοθ.: Μάνια Παπαδη-
μητρίου. Παίζει: Δήμητρα 
Σύρου. Δευτ. & Τρ. 21.15. € 
18 (15 Φ). Δ: 70 .́ 
 
ΘΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Πειραιώς 254, Ταύρος,
212 2540.311 
Ο βιοπαλαιστής στη 
στέγη. Του Λ. Λαζόπουλου. 
Σκηνοθ.: Λ. Λαζόπουλος. 
Παίζουν: Λ. Λαζόπουλος, Χρ. 
Ρώπα, κ.ά. Τετ., Κυρ. 19.30, 
Πέμ.-Σάβ. 20.45. € 35, 22 
(15Φ). Κάθε Πέμ. για θεατές 
άνω των 65 ετών € 15 (με 
την επίδειξη ταυτότητας). 
Qed ή Τι απεδειξε ο κυ-
ριος Φάινµαν. Του Πίτερ 
Παρνέλ. Σκηνοθ.: Ι. Βαρδά-
κης. Παίζουν: Γ. Κοτανίδης, 
Ελ. Γεροφωκά. Τετ.-Σάβ. 
21.00. Κυρ. 19.30, € 22(17 Φ). 
Δ: 105 .́ Ως 31/1.    

ΙΛΙΣΙΑ - ΒΟΛΑΝΑΚΗ
Παπαδιαμαντοπούλου 4, 
Αθήνα, 210 7210.045 & 
210 7216.317
Έξι µαθήµατα χορού σε... 
έξι εβδοµάδες. Κοινωνική 
κοµεντί. Του Richard Alfieri. 
Σκηνοθ.: Π. Ζούλιας. Παί-
ζουν: Ρ. Πιττακή, Κ. Κάππας. 
Κυρ. 19.30, Τετ.-Σάβ. 21.30. 
Δ: 120 .́ € 23 (18 Φ).
Η φωνή της Λουντµίλα. 
Documentary theatre. Σκην.: 
Ά. Μπαφαλούκας. Με την 
Ηρώ Μουκίου. Τετ. 18.15, 
Δευτ.-Τρ. 21.00. € 15.  

ΙΛΙΣΙΑ 
«ΜΙΜΗ ΝΤΕΝΙΣΗ» 
Παπαδιαµαντοπούλου 4, 
Ιλίσια, 210 7210.045
Κεντρική Σκηνή
Το άνθος του κάκτου. Σκη-
νοθ.: Μ. Ντενίση. Παίζουν: 

Μ. Ντενίση, Κ. Βουτσάς, κ.ά. 
Τετ., Πέμ., Κυρ. 19.30, Παρ. 
21.00, Σάβ. 18.30 & 21.30.  € 
23 (18 Φ).

ΘΕΑΤΡΟ 
ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ
Αγ. Μελετίου 61Α, Κυψέλη, 
210 8640.414
Οι επισκέπτες. Του Χένρι 
Τζέιμς. Σκηνοθ.: Π. Ζούλιας. 
Παίζουν: Κ. Δανδουλάκη, Φ. 
Μπαξεβάνη, Ολ. Σκορδίλη 
κ.ά. Σάβ.18.30, Κυρ.19.30, 
Τετ-Σάβ. 21.15, € 26 (22Λ, 
18Φ). Δ: 130 .́ Ως 28/3. 

ΚΙΒΩΤΟΣ
Πειραιώς 115, 210 3427.426
Κορίτσια ηµερολογίου. 
Σκηνοθ.: Κ. Αρβανιτάκης. 
Παίζουν: Β. Ανδρίτσου, Κ. 
Μπαλανίκα κ.ά. Τετ. 20.00, 
Πέμ.-Παρ. 21.15, Σάβ. 18.15 
(Λ),  21.15, Κυρ. 18.15, 21.15 € 
26 (20 Λ, 18 Φ). Δ: 105. 

ΛΑΜΠΕΤΗ 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 106, 
210 6457.086
Συµπέθεροι απ’ τα Τίρανα. 
Κωµωδία. Των Θ. Παπαθα-
νασίου, Μ. Ρέππα. Σκηνοθ.: 
Θ. Παπαθανασίου, Μ. Ρέπ-
πας. Παίζουν: Χ. Χατζηπα-
ναγιώτης, Β. Σταυροπούλου 
κ.ά. Σάβ. (Λ) 18.15, Πέµ.-Σάβ. 
21.15, Τετ. 20.00, Κυρ. 20.15. 
€ 25, 22 (€ 18 Φ, Οµ., και κάθε 
Πέµ. για κάτω των 25 και 
άνω των 65). Δ: 120 .́ 

ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 
Ακαδήµου 14, 210 5234.382
Το γάλα. Του Βασίλη Κα-
τσικονούρη. Σκηνοθ.: Άννα 
Βαγενά. Παίζουν: Ά.Βαγενά, 
Δ. Πατσής κ.ά. Πέμ. & Παρ. 
21.00. € 22, Σάβ. 21.00. € 25 
(15 Φ). Δ: 120. Ως 28/3. 

ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑΣ
Αμερικής 2 & Στοά Σπυρομή-
λιου, CityLink, 210 3210.025
Από µακριά. Σκηνοθ. Θ. 
Αθερίδης. Παίζουν: Γ. Κα-
πουτζίδης, Σ.Καρύδη κ.ά € 
18-25, Σάβ. 18.15, Τετ., Κυρ. 
20.00, Πέμ.-Σάβ. 21.15, € 25 
(€ 18 Λ, Φ & κάθε Πέμ. για 
θεατές κάτω των 25 και άνω 
των 65 ετών). Δ: 120 .́ 

ΜΟΥΣΟΥΡΗ 
Πλ. Καρύτση 7, 210 3310.936
Ο µπακαλόγατος ή της 
κακοµοίρας. Κωµωδία. 
Των Χρ. και Γ. Γιαννακόπου-
λου. Σκηνοθ.: Π. Φιλιππίδης. 
Παίζουν: Π. Φιλιππίδης, Τ. 
Κωστής κ.ά. Τετ. (Λ) 19.15, 
Πέµ.-Παρ, 21.15, Σάβ. 18.00 
& 21.15, Κυρ. 21.15 € 26, 27 
(βραδ. Σαβ.), (€ 18 Λ, Φ). 

ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Κεφαλληνίας 16, Κυψέλη, 
210 8838.727
Ο βυσσινόκηπος. Του Ά. 
Τσέχοφ. Σκηνοθ.: Στ. Λιβαθι-
νός. Παίζουν: Μπ. Αρβανίτη, 
Γ. Φέρτης, κ.ά. Πέμ., Παρ., 
Σάβ. 21.00, Τετ. & Κυρ. 
20.00. € 23 (19Λ, 16Φ).  

ΟΡΦΕΑΣ - ΣΚΗΝΗ 
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΤΣΙ-
ΝΑΣ» 
Πανεπιστηµίου 38 & Ιππο-
κράτους, 210 3604.618 
Το επάγγελµα της κυρίας 
Γουόρεν. Κοινωνικό. Του 
Τζορτζ Μπέρναρντ Σο. Σκη-
νοθ.: Α. Βουτσινάς. Παίζουν: 
Α. Λαδικού, Β. Παναγοπού-
λου κ.ά. Τετ. (Λ), Σάβ. 18.30, 
Πέµ. (Λ), Κυρ. 19.30, Παρ., 
Σάβ. 21.15. € 23 (17 Λ, Φ). 
Ο τρελαντώνης. Της Πη-
νελόπης Δέλτα. Παιδικό. 
Σκηνοθ.: Γλ. Καλαϊτζή. 
Παίζουν: Λ. Βαρτάνης, Ε. 
Γούση, Τ. Φεσάκη κ.ά. Παρ. 
18.00, Σάβ. 14.30, Κυρ. 11.00 
& 15.00. € 15. Δ: 90 .́ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 131 
Πειραιώς 131, Γκάζι, 
210 3450.922
Ζωή σ’ ελόγου µας. Επιθε-
ώρηση. Σκηνοθ.: Θ. Παπα-
θανασίου, Μ. Ρέππας. Παί-
ζουν: Ά. Παναγιωτοπούλου, 
Γ. Ζουγανέλης κ.ά. Σάβ. (Λ) 
18.15. Πέµ.-Σάβ. 21.15, Τετ., 
Κυρ. 20.00. € 26 (20 Λ, Φ, Οµ. 
και κάθε Πέµ. για κάτω των 
25 και άνω των 65). Δ: 120.  
Για µια φούχτα µπάµιες. 
Παιδικό. Του Ε. Τριβιζά. 
Σκηνοθ.: Κ. Ν. Φαρμασώνης. 
Παίζουν: Ν. Γκεσούλης, Θ. 
Προκοπίου, Σ. Βαρτάνη κ.ά. 
Καθημερινά για σχολεία 
10.00. € 15 (γκρουπ άνω 
των 30 ατόμων € 12,5, € 8 
για σχολεία). Δ: 90 .́

ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ
Σιδηροδρομικός σταθμός 
Ρουφ (επί της Κωνσταντινου-
πόλεως), 210 5298.922, 693 
7604988
Θεατρικό Βαγόνι
Το κολιέ της Ελένης. Σκη-
νοθ: Τ. Λύγαρη. Παίζουν: Τ. 
Λύγαρη, Β. Ρόκκος, Α. Αθα-
νασιάδου. Πέμ-Σάβ. 21.00, 
Κυρ. 19.00. € 22 (16 Φ).
Μουσικό Βαγόνι Orient 
Express
Η αρπαγή της ηνωµένης 
Ευρώπης. Σκηνοθ.: Τ. Λύ-
γαρη. Ερμηνεύουν: Θ. Βλα-
βιανός, Τ. Γιωτοπούλου κ.ά. 
Τετ.-Σάβ. 21.30, Κυρ.20.00, 
€ 22 (με ένα ποτήρι κρασί). 
Δείπνο προαιρετικά.
Ο έβδοµος σταθµός: Το 
µυστικό του πειρατή Μπε-
λαφούσκ. Του Ευγένιου 
Τριβιζά. Σκηνοθ.: Τ. Λύγαρη. 
Παίζουν: Μ. Σορμαϊνης, Χρ. 
Καγιάς κ.ά. Σάβ. 15.00, Κυρ. 
11.00, 15.00. €16.( Δείπνο 
προαιρετικό από €20 ). 
Εδώ. Του Μάικλ Φρέιν. Σκη-
νοθ.: Ι. Βαρδάκης. Παίζουν: 
Κ. Ταχτσόγλου, Ίρις Χατζη-
αντωνίου, Β. Ρόκκος. Τρ. & 
Τετ. 21.00.€ 22 (16 Φ).
Μουσικό βαγόνι. 
Η φωτιά σου αναµµένη. 
Της Νικολέττας Αναστα-
σίου. Μουσική παράσταση 
με τους: Κ. Βαβίτσας, Έ. 
Γκώγκου, Μ. Επιτροπάκης, Γ. 
Μουτσάκης. Τρ. 21.30. € 22 
(με ένα ποτήρι κρασί). Δεί-
πνο προαιρετικά από € 20.

ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ 
Κεφαλληνίας 17 & 
Κυκλάδων, Κυψέλη,
 210 8254.600, 210 8679.535
Προσοχή! Το φαρµακείο 
διανυκτερεύει… Των Ε-
ντουάρντο ντε Φιλίπο & Μα-
νόλη Μαυρολέων. Σκηνοθ.: 
Τ. Μάνεση. Από τη θεατρική 
ομάδα Φαρμακοποιών Αθή-
νας-Πειραιά «Ψυχής Ίαμα». 
24, 31/1, 7/2 στις 18.00, 
27/1, 3/2 στις 20.30. Δ: 90 .́  
Παραµύθια για πλάσµατα 
τρυφερά και αθώα. Παι-
δικό. Σκηνοθ.: Ν.Καμτσής. 
Παίζουν: Ρ. Φουρλάνου, κ.ά. 
Κυρ. 15.30. € 10. Ως 31/3. 
Το τέλος του παιχνιδιού. 
Του Σάμιουελ Μπέκετ. Σκη-
νοθ.: Ν. Καμτσής. Παίζει: Π. 
Πολυκάρπου, Ν. Αλεξίου, 
κ.ά. Πέμ.-Σάβ. 21.30, Κυρ., 
Δευτ. 20.00. € 20 (15 Φ). 

ΦΟΥΡΝΟΣ 
Μαυροµιχάλη 168, Εξάρχεια, 
210 6460.748
The Phantom of the 
Ompera. Σκηνοθ.: Γιάννης 
Ο. Παίζουν: ομάδα Splish-
Splash. Παρ.-Κυρ. 21.15. 
€ 15 (10 Φ). Ως 31/1. 
Hardgore. Του Δ. Γκενερά-
λη. Σκηνοθ.: Φ. Μπουραΐ-
μης. Παίζουν: Λ. Παπαγεωρ-
γείου, Γ. Τσουρουνάκης, Κ. 
Μάρκελος. Δευτ., Τρ. 21.15 
(€ 15, 12 Φ). Δ: 55 .́ 
Μέσα της. Βασισμένο στο 
“Red” της Α. Ρέινολντς. Σκη-
νοθ.: Γ. Ανδρέου. Παίζουν: Γ. 
Ανδρέου, Β. Λέκκα. Δευτ. & 
Τρ. 23.15. € 12 (10 Φ). Δ: 60 .́
Ιφιγένεια της Ευρυπίδου. 
Της Σοφίας Διονυσοπούλου. 
Σκηνοθ.: Σ. Διονυσοπούλου. 
Παίζει: Μαρλέν Σαΐτη. Τετ.-
Πέμ. 21.30. € 15 (12Φ). Δ: 50 .́  

ΧΩΡΑ 
Αµοργού 20, Κυψέλη, 
210 8673.945
Σκηνή Νέα Χώρα
Μαµά Ελλάδα². Των Γ. 
Παλαιολόγου, Γ. Σαρακα-
τσάνης, AbOvo. Σκηνοθ: Γ. 
Σαρακατσάνης. Παίζουν: Γ. 
Γιαννούλης, Λ. Ελευθερίου 
κ.ά. Κυρ.19.00, Δευτ, Τρ. 
21.15. € 17 (12 Φ). Δ: 100 .́ 
Ως 31/1.
Rent. Του Τζόναθαν Λάρ-
σον. Σκηνοθ.: Θ. Μαρσέλ-
λου. Παίζουν: Αρ. Αγγέλου, 
Π. Μουζουράκης, κ.ά. Τετ.-
Σάβ. 21.00, Κυρ. 21.15. € 29, 
27 (19 Φ). Τετ. & Πέμ. € 27, 24 
(17 Φ). Δ: 120 .́ Ως 28/2. 
Chatroom. Του Enda Walsh. 
Σκηνοθ.: Σ. Βγενοπούλου. 
Παίζουν: Μ. Γεωργιάδου, Π. 
Εξαρχέας κ.ά. Παρ.&Σάβ. 
19.00. € 20 (14 Φ). Δ: 70 .́
Σκηνή μικρή χώρα
Πάκµαν. Σκηνοθ.: Γιώργος 
Παλούμπης. Παίζουν: M. 
Κανναβός, Θ. Αλεξίου, Ε. 
Ντούμα, Ε. Μαργαρίτη Τετ.-
Σάβ. 21.00, Κυρ.19.00. € 18 
(12 Φ). Δ: 80 .́

➜ agenda@athensvoice.gr

Μαρία Μπαγανά
Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου η ηθοποιός Μαρία Μπα-
γανά (γνωστή από τα σκερτσακια της TV), μετά την 
πρώτη της επιτυχημένη παράσταση, θα ξανανεβεί 
στο σανίδι του John Doe για μεγαλύτερες δόσεις γέ-
λιου. Support: Κώστας Κουκούτσης. 
John Doe, Πανόρμου 86 & Κηφισίας, 210 6983.303

 ΘΕΑΤΡΟ οδηγος

Μη 
χάσεις!

Δώρο 
προσκλήσεις 
Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες 

της δέκα (10) διπλές προσκλήσεις για την 
παράσταση «Κάθε Δευτέρα χωρίζουµε» (σκην. 

Γ. Μιχαϊλίδης, παί-
ζουν οι Ελ. Κάλλια, 
Θ. Προκοπίου, Ντ. 
Μιχαηλίδη, Β. Σω-
τηροπούλου κ.ά.), 
στο «Θέατρο του 
Ήλιου» το Σάβ-
βατο 23/1, στις 
18.00. Αν θες κι 
εσύ μία, στείλε σε 
SMS: AVVA (κενό) 
και το ονοματε-
πώνυμό σου στο 
54121, μέχρι την Παρασκευή 22/1 στις 10.00 το πρωί. Οι 
νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και τα ονόματά τους θα 
βρίσκονται σε λίστα στο ταμείο του θεάτρου (Φρυνίχου 10, 
μετρό Ακρόπολη, 210 3231.591).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Εκπτωτικά 
κουπόνια

Η AThEnS VOiCE εξασφάλισε για τους ανα-
γνώστες της τριάντα (30) εκπτωτικά κουπό-

νια (δύο άτομα με ένα εισιτήριο, που κοστίζει € 15) για την 
παράσταση «Παντογνώστης και ζωντόβολος», την 
Τρίτη 26/1, στις 21.00, στο θέατρο «Βαφείο - Λάκης Κα-
ραλής» (σκην. Μ. Κοιλάκος, παίζουν οι Αλ. Γιάννου, Γ. Ρουσ-
σάκης, Β. Φυλακτού, Στ. Φώτση). Αν θες κι εσύ μία, στείλε σε 
SMS: AVRA (κενό) και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, 
μέχρι τη Δευτέρα 25/1 στις 10.00 το πρωί. Οι νικητές θα 
ειδοποιηθούν με sms και τα ονόματά τους θα βρίσκονται 
σε λίστα στο ταμείο του θεάτρου (Αγ. Όρους 16 & Κωνστα-
ντινουπόλεως 115, μετρό Κεραμεικού, 210 3425.637).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Δώρο 
προσκλήσεις

Avant premiere για την παράσταση «Άτιτλο, 
µια σπουδή στον Samuel Beckett» και μόνο για 

τους αναγνώστες της AThEnS VOiCE, η οποία εξασφάλισε ο-
γδόντα (80) διπλές προσκλήσεις. Η avant premiere της πα-
ράστασης, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Άρης Σερβετάλης, 
θα παρουσιαστεί στις 4/2 στο Ίδρυµα «Μιχάλης Κακογιάν-
νης» (21.00). Αν θες κι εσύ μία, στείλε σε SMS: AVP (κενό) και 
το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, μέχρι την Τρίτη 26/1 στις 
10.00 το πρωί. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και τα ονό-
ματά τους θα βρίσκονται σε λίστα στο ταμείο του Ιδρύματος 
«Μιχάλης Κακογιάννης», Πειραιώς 206 (ύψος Χαμοστέρνας), 
Ταύρος, 210 3418.550. Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ
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* Προτείνουμε

Αίθουσες τέχνης

A.ANTONOPOULOU.
ART
Αριστοφάνους 20, 4ος όρο-
φος, Ψυρρή, 210 3214.994
Άννα Λάσκαρη. Εικαστικά. 
Ως 10/2. 

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ
Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 
210 5242.211
«Στα χνάρια των κου-
τσών». Έβη Χρήστου. 
Σκηνογραφία και εικαστικά. 
Ως 7/2. 

Α.Δ.  
Παλλάδος 3, Ψυρρή, 
210 3228.785 
Γεωργία Σαγρή. Βίντεο, 
σχέδια και εγκατάσταση. 
Ως 10/2.

ADAM GALLERY
N. Bάμβα 5, 210 3601.779
«Aθήνα-Nέα Yόρκη, New 
York-Athens, Eικαστικά 
Παράλληλα». Γιώργος Ζυμα-
ράκης. Ζωγραφική. Ως 20/2. 

ΑΕΝΑΟΝ
Κατεχάκη 70, 210 6711.264
Νατάσσα Μαρκίδου. 
Φωτογραφία. Γιώργος 
Σκύθος. Ζωγραφική. Νίκος 
Σεφεριάδης. Ζωγραφική. 
Ως 23/1.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ
Γλύκωνος 4, Δεξαμενή, 210 
7213.938 
«Μικροί Τροπικοί». Ειρήνη 
Ηλιοπούλου. Ζωγραφική. 
Ως 30/1.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ  
ΚΑΠΠΑΤΟΣ
Αθηνάς 12, 210 3217.931 «Το 
Άδειο Μουσείο». Νίκος 
Χαραλαμπίδης. Κατα-
σκευές. Ως 30/1. 

ART PRISMA 
Μπουμπουλίνας 48, 
Πειραιάς 210 4296.790 
Έργα τέχνης- γκρα-
βούρες.

ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ - 
ARTLIFE
Ηροδότου 11, 210 7221.200
*Φαίδων Πατρικαλάκις. 
Ζωγραφική. Ως 23/1. 
«Δρόµοι του Μεταξιού: 
οδοιπορικό στην Κίνα». 
Σιμόνη Ζαφειροπούλου. 
Φωτογραφία. Ως 13/2. 

ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ
Ξανθίππου 11, Κολωνάκι, 210 
7294.342 
“Xmas Highlights”. Ζω-
γραφική και κατασκευές 
από Έλληνες δημιουργoύς. 
Ως 23/1.

BERNIER / ELIADES 
Επταχάλκου 11, Θησείο, 210 
3413.935-7 
*Χριστιάνα Σούλου. Εικα-
στικά. Ως 18/2. 

ΓΚΑΛΕΡΙ 7  
Ζαλοκώστα 7, 210 3612.050
Άρης Παπάζογλου. Ζω-
γραφική. Ως 30/1.

ΓΚΑΛΕΡΙ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
Πλ. Κολωνακίου 20, 
210 3608.278
*Αλέξανδρος Τοµπάζης. 
Ζωγραφική, γλυπτική, φω-
τογραφία. Ως 30/1.

ΕΚΦΡΑΣΗ «ΓΙΑΝΝΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ»
Βαλαωρίτου 9Α, 210 
3607.598
Γιάννης Αντωνόπουλος. 
Ζωγραφική. Ως 6/2. 

EΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 
GALLERY
Δημοφώντος 30 & Θορικίων 
7, 210 3411.748, 
www.koroneougallery.com
“Desire for Truth”. Ευτύ-
χης Πατσουράκης. Εικα-
στικά, κολάζ, κατασκευές. 
Ως 27/2.   

ESTUDIO GALLERY
Κυριαζή 22Α, Κηφισιά,
211 7001.029
Ανίτα Ναχµία. Ζωγραφική. 
Ως 24/1. 
Παναγιώτης Μαστραντώ-
νης. Ζωγραφική. 27/1-27/3.

ΗΩΣ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ

Χέυδεν 38, πλ.Βικτωρίας, 
210 8237.111
Γεώργιος Μακρής. Ζωγρα-
φική. Ως 18/2. 
 
ΙΛΕΑΝΑ ΤΟΥΝΤΑ
Αρματολών & Κλεφτών 48, 
Αμπελόκηποι, 210 6439.466 
“Showrnhaylinglei”. Δημή-
τρης Φουτρής. Εγκατάστα-
ση. Ως 23/1.

KALFAYAN GALLERIES 
Χάρητος 11, 210 7217.679
*Γιαννούλης Χαλεπάς. 
Ζωγραφική & γλυπτική. 
Ως 13/2. 

ΚΑΠΛΑΝΩΝ 5
Καπλανών 5 & Μασσαλίας, 
Κολωνάκι, 210 3390.946
«World - µια προσέγγιση». 
Elke Lagansky. Ζωγραφική. 
Ως 6/2. 

ΚΑPPATOS
Aθηνάς 12, Μοναστηράκι, 
210 3217.931 
Νίκος Χαραλαµπίδης. 
Εγκαταστάσεις, ζωγραφική 
κ.ά. Ως 30/1.

K-ART
Σίνα 54, 211 4013.877 

Samandhi in the City. 
Μάρτιν Ντόνεφ. Εικαστικά & 
Εγκαταστάσεις. Ως 6/2.

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ 
«ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ»
Στασινού 8, 210 7234.061 
Art studio S. Ομαδική έκθε-
ση ζωγραφικής. Ως 31/1. 

LE CAFÉ DE L’ ART
Πλ. Μεσολογγίου 6, Παγκρά-
τι, 210 7255.998
Γιώργος Μελάτος. Ζωγρα-
φική. Ως 31/1. 

LORAINI ALIMANTIRI/
GAZONROUGE
Κυκλάδων 8, Κυψέλη, 
210 5248.077
“Seriously Underwegs”. 
izabelle Fein. Ως 20/2.  

 ΜΕΔΟΥΣΑ
Ξενοκράτους 7, Κολωνάκι, 
210 7244.552,
Νίκος Βλάχος. Ζωγραφική. 
Ως 20/2.  

OLD TOWN 
GALLERY TONIA 
KPAΣΣAKOΠOYΛOY
Bουκουρεστίου 25A, 
210 3626.968   
Μόνιµη έκθεση έργων 
τέχνης Ελλήνων καλλιτε-
χνών (19ου αιώνα & σύγ-
χρονα). Ζωγραφική. 

THANASSIS 
FRΙSSIRAS GALLERY  
Κριεζώτου 7, 210 3640.288
Αλεξία Ξαφοπούλου. Ζω-
γραφική. Ως 27/2.

THE ART FOUNDATION 
TAF
Νορμανού 5, Μοναστηράκι, 
210 3238.757
Night watch. Ομαδική 
έκθεση -show. Εικαστικά. 
Ως 14/2. 

THE BREEDER
Ιάσονος 45, 210 3317.527
Ryan McGinley. Ζωγραφι-
κή. Ως 20/2.  

TITANIUM YIAYIANNOS 
GALLERY
Β. Κωνσταντίνου 44, 210 
7297.644
Κώστας Βρούβας. Γλυ-

πτική και εγκαταστάσεις. 
Ως 6/2. 

Q BOX
Αρμοδίου 10, 1ος όροφος, 
Βαρβάκειος αγορά, 
211 1199.991
Δράση/Αντί-δραση. Luba 
Lukova. Επιμέλεια: Δάφνη 
Τσαούση. Γραφιστική & 
Εικαστικά. Ως 6/3. 

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ «24»
Αλέκος Κυραρίνης. Ζω-
γραφική. Ως 20/2.

WWW.ARTAZ.GR
Έκπληξη 2! On line εικα-
στική φιλανθρωπική εκδή-
λωση για την υποστήριξη 
των άστεγων της Αθήνας. 
Η εκδήλωση πραγματοποι-
είται με τη συμμετοχή 300 
καλλιτεχνών. Ως 20/2.

Άλλοι Χώροι

BARTESERA
Κολωκοτρώνη 25, Στοά Πρα-
ξιτέλους, 210 3229.805
Στέλλα Κυριακού. Κόσμη-
μα. Ως 12/2. 

BLACK DUCK
MULTIPLARTE
Χρήστου Λαδά 9Α & Σταδίου, 
210 3234.760
«Φως στο νερό». Ιωάννα 
Αθανασίου. Ζωγραφική. 
Ως 10/2. 

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙ-
ΚΗ ΕΝΩΣΗ
Μασσαλίας 22, 210 3680.000
Leon Levinstein. Φωτο-
γραφία. Ως 23/1.

HOXTON
Βουτάδων 42, Γκάζι, 
210 3413.395
“Glamourization of 
violence”. Γιώργος Συνε-
τός. Φωτογραφία. Ως 27/1.  

MUSIC MACHINE
Διδότου 16 & Ασκληπιού, 210 
3612.376
“Psychoposters”. Τα 60s  
στην Αμερική. Ομαδική έκ-
θεση αφίσας. Ως 10/3.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
«ΜΕΛΙΝΑ»
Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλο-
νίκης, Θησείο
“Design for life”. Ομαδική 
έκθεση design. Ως 24/1. 

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Πειραιώς 100 & Περσεφόνης 
1, Γκάζι, 210 3461.589
Η ανθρώπινη µορφή 
στην τέχνη. Ζωγραφική, 
γλυπτική, χαρακτική & δια-
κοσμητική. Ως 24/1.
Ηµερίδα για το design. 
10.00-13.00. 23/1. 

FNAC ΜΑΡΟΥ-
ΣΙ+ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
The Mall, Ανδ. Παπανδρέου 
35, Νερατζιώτισσα, 210 
6305.555 / Μητροπόλεως & 
Αιόλου, 210 3731.100
Παγκράτης Παγκρατίδης. 
Φωτογραφία. Ως 5/4. 

Μουσεία
Ιδρύματα

ΕΘΝΙΚH ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
Βασ. Κωνσταντίνου 50, 
210 7235.937-8
Έργα τέχνης. Μόνιμα εκ-

θέματα.

HERAKLEIDON, 
EXPERIENCE IN VISUAL 
ARTS
Ηρακλειδών 16, Θησείο, 210 
3461.981
*Edgar Degas. Γλυπτική.
Ως 25/4.

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
Λεωφ. Συγγρού 387, Π. Φά-
ληρο, 210 9469.600
Κώστας Βαρώτσος. Εγκα-
ταστάσεις. Ως 21/2.

ΙΔΡΥΜΑ 
Μ.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ
Βασ. Σοφίας 9, 210 3611.206
Σπύρος Παπαλουκάς. Αγι-
ογραφίες, μακέτες. Ως 7/3.

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πειραιώς 206, Ταύρος, 210 
3418.550
«Σινεφίλ-cinephile». Εικα-
στικά. Ως 28/2. 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝ. & 
Ε. ΜΙΧΕΛΗ
Βασ. Σοφίας 79, 210 7218.626
Έφη Μιχελή. Ζωγραφική. 
Ως 30/6.

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερί-
ας, 210 7224.028
Γ. Ι. Κατσίγρας. Ζωγραφική. 
Ως 30/1.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΥΡΟΥ - 
ΕΥΤΑΞΙΑ  
Παπαρρηγοπούλου 7, 
210 3231.397
Κωνσταντίνος Παρθένης. 
Ζωγραφική. Ως 1/2.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑ-
ΤΟΣ ΗΛΙΑ ΛΑΛΑΟΥΝΗ 
Καλλισπέρη 12, 210 9221.044
Αίθ. Περιοδικών Εκθέσεων
Γαλλικά κουτιά του 19ου 
αι. Από τη συλλογή της 
Janine nessi-Parmentier. 
Ως 27/2.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙ-
ΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Νεοφ. Δούκα 4, Κολωνάκι, 
210 7228.321-3
*«Έρως, από τη “Θεογο-
νία” του Ησίοδου στην 
ύστερη αρχαιότητα». 
Γλυπτά, ανάγλυφα, αγγεία, 
ειδώλια, λυχνάρια και κο-
σμήματα. Ως 5/4.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 
(ΚΤΗΡΙΟ ΟΔΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, 
210 3453.111
Νίκος Στεφάνου. Ζωγρα-
φική. Ως 15/2.
*«Γιάννης Τσαρούχης 
1910-1989». Ζωγραφική. 
Ως 13/3.
Εκδηλώσεις (Αμφιθέατρο)
Παρουσίαση του φωτο-
γραφικού έργου των Γιώρ-
γου Βογιατζάκη, Παύλου 
Παυλίδη και Λουκά Βασιλι-
κού. 21/1. 20.30.  
«Υπάρχει τελικά µαθηµα-
τική λογοτεχνία;». Συζή-
τηση. Ομιλητές: Απόστολος 
Δοξιάδης, Τεύκρος Μιχαηλί-
δης. 22/1. 19.00.
Συναυλία µε έργα µουσι-
κής δωµατίου των Φίλιπ-
που Τσαλαχούρη και Σίμου 
Παπάνα. 26/1. 20.30. € 10. 
Παρουσίαση του µεγάλου 
Ιταλού κωµικού ηθοποι-
ού Toto. 28/1. 20.30. 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
Κουμπάρη 1, Κολωνάκι, 
210 3671.000
«Του ’60 οι εκδροµείς. 
Πώς ζήσαµε τα 60ς στην 
Ελλάδα». Φωτογραφίες, 
εικόνες, αντικείμενα. Ως 
24/1. 
Παρουσίαση του παιδι-
κού βιβλίου της Κυριακής 
Τρακάδα «Ο κυρ Άλιμος, η 
μικρή ιστορία και ο Θουκυ-
δίδης». 25/1. 18.30. 
Παρουσίαση των βιβλίων 
του Ιδρύµατος «Άρτος 
Ζωής». 26/1, 13.00.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ
Πανεπιστημίου 12, 
210 3643.774
Συλλογές νοµισµάτων 
από την αρχαία Ελλάδα 
έως τις µέρες µας. 

➜ agenda@athensvoice.gr

ΤΕΧνη οδηγος

Old town 
gallery
Διαθέτει επιλεγμένα 
έργα τεκμηριωμέ-
νης καλλιτεχνικής 
αξίας από τους πιο 
καταξιωμένους Έλ-
ληνες  ζωγράφους 
του 19ου και 20ού 
αιώνα. Παράλληλα 
π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  σ υ μ -
βουλές επένδυσης, 
εκτιμήσεις αλλά και 
συντηρήσεις από 
εξειδικευμένους 
επιστημονικούς συ-
νεργάτες. Βουκου-
ρεστίου 25Α, Κολω-
νάκι, 210 3626.968

Μη 
χάσεις!
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τέχνηCine Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ * Αδιάφορη ** Μέτρια *** Καλή **** Πολύ καλή ***** Εξαιρετική

Λίβανος (Levanon) ***  
Γυρισμένο εξ ολοκλήρου σε ένα τανκ με τα μόνα 
εξωτερικά πλάνα να είναι αυτά που βλέπουν οι 
στρατιώτες που το επανδρώνουν μέσα από τη 
διόπτρα ή το στόχαστρό του, ο «Λίβανος» του 
Σαμουέλ Μαόζ κερδίζει αρχικά τις εντυπώσεις 
για τη φιλμική του δεξιοτεχνία. Όμως η ιδέα του 
κατορθώνει να είναι κάτι παραπάνω από ένα έ-
ξυπνο κόλπο, αφού μεταδίδει την κλειστοφο-
βική αίσθηση, τη μη δυνατότητα διαφυγής των 
νεαρών ανδρών που μοιάζουν παγιδευμένοι 
σε έναν πόλεμο που δεν κατανοούν ή ενδιαφέ-
ρονται να πολεμήσουν. Η αυθεντικότητα της 
ιστορίας είναι δεδομένη μια που ο Μάοζ ήταν 
και ο ίδιος στρατιώτης στην εισβολή του Ισραήλ 
στον Λίβανο, όμως το φιλμ αντιμετωπίζει μάλ-
λον σχηματικά τους ήρωές του, μειώνοντας έτσι 
τον αντίκτυπο της ιστορίας του.

Στη χώρα των μαγικών 
πλασμάτων 
(Where the Wild Things Are)****
Σκηνοθεσία: Σπάικ Τζόουνζ
Πρωταγωνιστούν: Μαξ Ρέκορντς, Κάθριν Κίνερ 
και οι φωνές των Τζέιμς Γκαντολφίνι, Πολ Ντάνο, 
Κάθριν Ο’ Χάρα, Λόριν Αμπρόουζ

Υπάρχει μια άγρια πλευρά στη χαρά κά-
θε μικρού παιδιού, μια λάμψη από τη 
μη εξημερωμένη φύση μας, αυτή που 

εγκαταλείπουμε όταν μεγαλώνουμε, 
που γυαλίζει στα μάτια του όταν παίζει. 
Μοιάζει να είναι πιο κοντά στην πλευρά 
των ζώων, των ενστίκτων, της αλήθειας. 
Πιο κοντά στην πραγματική μας φύση. 
Σ’ αυτό το μαγικό, αλλά θαμμένο βαθιά 
κόσμο θέλει να μας ταξιδέψει ο Σπάικ 
Τζόουνζ μέσα από μια τρικυμία σε μια 
σκοτεινή θάλασσα, που θα μας βγάλει σε 
μια αφιλόξενη παράξενη ακτή. Εκεί δη-

λαδή που θα βρεθεί ο πεντάχρονος Μαξ, 
όταν μετά από έναν καυγά με τη μητέρα 
του θα φύγει τρέχοντας από το σπίτι και 
θα διασχίσει το πάρκο που μοιάζει με δά-
σος, για να ανακαλύψει στο κέντρο του 
όχι μια λίμνη με πάπιες αλλά έναν άγριο 
ωκεανό. Στο τέλος του θα βρει μια άλλη 
μεριά, χωρίς κανόνες και μαμάδες, χωρίς 
τα πρέπει και την αμετακίνητη λογική, 
έναν κόσμο που τον κατοικούν τεράστια 
χνουδωτά κι όμως απειλητικά πλάσματα. 
Όπως κι ο Μαξ έτσι κι εκείνα αφήνουν 
τα συναισθήματα και τις αισθήσεις τους 
να τους δείξουν το δρόμο, όπως κι εκεί-
νος οδηγούνται συχνά σε αδιέξοδο. Έτσι, 
με την άφιξή του θα τον χρίσουν βασιλιά 

τους και θα τρέξουν, θα γελάσουν, θα κου-
λουριαστούν μαζί του σαν μια μπάλα, θα 
χτίσουν ένα κάστρο με μια χαρά ξέφρενη 
που όμως είναι σίγουρο πως κάποτε θα 
στερέψει. Το βιβλίο του Μόρις Σέντακ 
πάνω στο οποίο βασίστηκε το σενάριο του 
φιλμ, γραμμένο για παιδιά, έχει λιγοστές 
λέξεις και μερικές υπέροχες εικόνες. Η 
ταινία του Τζόουνζ τις μεταφέρει στην 
οθόνη πιστά, αλλά όχι δουλικά, τις με-
ταμορφώνει σε αληθινή τέχνη και βρί-
σκει τα λόγια που χρειάζεται για να κάνει 
την ταινία του κατανοητή σε όλους τους 
ενήλικες που έχουν μάθει να δίνουν με-
γαλύτερη σημασία στις λέξεις παρά στις 
εικόνες. Το φιλμ, αντίθετα από το βιβλίο, 
δεν απευθύνεται πρωταρχικά σε παιδιά, 
ακόμη κι αν εκείνα μπορούν ίσως να το 
απολαύσουν περισσότερο – αν όχι να το 
κατανοήσουν καλύτερα. Αυτά μπορούν 
να καταλάβουν τη μέθη τού να ουρλιά-
ζεις δίχως λόγο, την εκρηκτική χαρά της 
αταξίας, τη σημασία που μπορεί να έχει 
για σένα κάτι που σε όλους τους άλλους 
μοιάζει κουτό ή άχρηστο. Αυτά τα Πλά-
σματα συλλαμβάνουν ακέραιη την ουσία 
της παιδικής ηλικίας και μας τη θυμί-
ζουν δίχως να χρειάζονται ζαχαρωμένες 
φόρμουλες ή φροϊδικές αναλύσεις για να 
το κάνουν. Ο Τζόουνζ και οι ξεχωριστοί 
συνεργάτες του κατασκευάζουν την ει-
κόνα και την αλήθεια ενός κόσμου που, 
αν και φανταστικός, μας είναι γνώριμος 
και κατορθώνουν να του προσδώσουν μια 
δύναμη που, σαν τη βαρύτητα, πολύ απλά 
δεν μπορείς να νικήσεις (ή δεν μπορείς 
να νικήσεις για πολύ) και που σε τραβά 
με την αλήθεια της εκεί που κρύβεται το 
δικό σου wild thing. Αυτό που μπορεί 
να πιστεύεις ότι άφησες πίσω, αλλά που 
στην πραγματικότητα κουβαλάς για πά-
ντα εντός σου… A

Αμέλια (Amelia) **
Σκηνοθετημένο από τη Μίρα Ναΐρ και με τη βρα-
βευμένη δύο φορές με Όσκαρ Χίλαρι Σουόνκ 
να υποδύεται την πρώτη γυναίκα πιλότο που 
διέσχισε τον Ατλαντικό για να χαθεί λίγα χρό-
νια αργότερα πετώντας πάνω από τον Ειρηνικό 
Ωκεανό, το «Αμέλια» προοριζόταν για ένα από 
τα δυνατά χαρτιά της οσκαρικής περιόδου. Ό-
μως, παρά τα λαμπρά κοστούμια, τα αεροπλά-
να-αντίκες και το θέμα που προϊδεάζει για ένα 
μεγαλοπρεπές, έστω και παλιομοδίτικο δράμα, 
το φιλμ μοιάζει από τα πρώτα του κιόλας πλά-
να πιο επίπεδο κι από αποτυχημένο σουφλέ. 
Άνευρο και βαρετό, με ένα σενάριο-συνταγή, 
με ηθοποιούς που δεν δείχνουν καν να προσπα-
θούν να του εμφυσήσουν ζωή, σέρνεται κυριο-
λεκτικά στην οθόνη δίχως να κατορθώσει ποτέ, 
όπως η ηρωίδα του, να απογειωθεί. 

Κελί 211 (Celda 211) ***
Ένας καινούργιος δεσμοφύλακας αποφασίζει 
να επισκεφθεί μια μέρα νωρίτερα τη φυλακή ό-
που θα αναλάβει υπηρεσία, μόνο και μόνο για να 
παγιδευτεί ανάμεσα στους κρατούμενους που 
θα εξεγερθούν και να αναγκαστεί να προσποι-
ηθεί ότι είναι ένας από αυτούς για να επιβιώσει. 
Το φιλμ του Ντανιέλ Μονζόν είναι ένα τεταμένο 
θρίλερ που χρησιμοποιεί υπέρ του τον ιδιαίτε-
ρο χώρο και την πινακοθήκη των χαρακτήρων 
ενός σωφρονιστικού ιδρύματος. Παίζοντας συ-
νεχώς με την πιθανότητα αποκάλυψης της αλη-
θινής ταυτότητας του πρωταγωνιστή, δίνοντάς 
του έναν εξαιρετικό «αντίπαλο» στο πρόσωπο 
του απειλητικού, ζωώδη σχεδόν Λουίς Τοσάρ, 
κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον όσο βρίσκεται ε-
ντός των κελιών, έστω κι αν τελικά πέφτει θύμα 
των σεναριακών του απιθανοτήτων.   

Το δεύτερο φιλμ της τρι-
λογίας του «Millenium: Το 

κορίτσι που έπαιζε με τη 
φωτιά” (Flickan som lekte med 

elden)**1/2 του Ντάνιελ Άλφρεντσον 
(βλ. σελ. 35) συνεχίζει την ιστορία από εκεί που 
την άφησε η πρώτη ταινία, δίχως όμως να τα 
καταφέρνει το ίδιο καλά.❱❱ Ο Ρόμπιν Γουίλιαμς 
και ο Τζον Τραβόλτα αναλαμβάνουν τη φροντί-
δα δύο επτάχρονων διδύμων ενώ βρίσκονται 
στα πρόθυρα μιας μεγάλης επαγγελματικής 
συμφωνίας. Οι «Γερόλυκοι» (Old Dogs) του Γου-
όλτ Μπέκερ σε κάνουν να αναρωτιέσαι σε ποιο 
ακριβώς κοινό απευθύνονται. ❱❱ Στην ταινία του 
Ινδού Σάντος Σίβαν «Ταχαάν, το παιδί με τη χει-
ροβομβίδα» (Tahaan), ένα νεαρό αγόρι αναλαμ-
βάνει να πάρει πίσω το γάιδαρο της οικογένειάς 
του, που έχει κατασχεθεί από έναν τοκογλύφο. 

Πρεμιέρες

Ακόμη

Άγρια ομορφιά
Μια ταινία που θες να σφίξεις στην αγκαλιά σου

Ταχαάν, το παιδί με τη χειροβομβίδα
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Αθήνας

AAΒΟΡΑ 
Ιπποκράτους 180, 
210 6462.253 
Στρέλλα 18.30-20.45-
23.00

ABΑΝΑ
Κηφισίας 234 & Λυκούργου, 
210 6756.546 Dolby Stereo
Το ποτάμι ανάμεσα 18.30-
20.40-22.50

AEΛΛΩ CINEMAX 5+1 
Πατησίων 140, 210 8259.975
Αίθουσα 1: Γερόλυκοι 
16.45-18.45-20.45-22.45, 
Σάββ.-Κυρ. & 14.45, Κυρ. 
& 12.45
Αίθουσα 2: Νήσος 18.00-
20.10-22.20/ Ο Άρθουρ 
και η εκδίκηση του Μαλ-
ταζάρ, Σάββ.-Κυρ. 16.00 
μεταγλ., Κυρ. & 12.00-14.00 
Αίθουσα 3: Sherlock 
Holmes 17.40-20.20-
23.00, Σάββ.-Κυρ. &15.00, 
Κυρ. & 12.20
Αίθουσα 4: I love Karditsa 
18.45-21.00-23.15, Σάββ.-
Κυρ. & 16.30 Κυρ. & 12.00-
14.15
Αίθουσα 5: Στη χώρα των 
μαγικών πλασμάτων 
17.00-19.15-21.30-23.45 
Σάββ.-Κυρ. και  14.45 Κυρ. 
και  12.30

AΘΗΝΑΙΟΝ - 
3D DIGITAL 
Β. Σοφίας 124, τέρμα Αμπε-
λοκήπων, 210 7782.122, 
210 8108.220
Αίθουσα 1: Avatar 16.45-
19.50-23.10  (Σε τρισδιά-
στατη προβολή)
Αίθουσα 2: Sherlock 
Holmes 17.50-20.20-
22.50, Σάββ.-Κυρ. & 15.20

AΘHNAION 
CINEpOLIS 3D DIGITAL 
Ζησιμοπούλου 7 & Ι. Μεταξά, 
Γλυφάδα, 210 8108.230
Αίθουσα 1: Avatar 16.45-
19.50-23.10 ,Κυρ. & 13.30 
(Σε τρισδιάστατη προβολή)
Αίθουσα 2: Γερόλυκοι 
18.40-20.40-22.40
Αίθουσα 3: Sherlock 
Holmes 18.00-20.30-
23.00, Σάββ.-Κυρ. & 15.30
Αίθουσα 4: Νήσος 18.20-
20.40-22.50/ Ψηλά στον 
ουρανό, Σάββ.-Κυρ. 16.10 
μεταγλ.

ΑΙΓΛΗ
Λεωφόρος Πεντέλης 98, 
Χαλάνδρι, 210 6841.010
Αίθουσα 1: Είναι μπερδε-
μένο 18.20/ Γερόλυκοι,  
20.45-22.30
Αίθουσα 2: Νήσος 18.15-
20.30-22.40

AΛEKA ΔHM. ΚIN/ΦOΣ 
Δ. ZΩΓpAΦOY 
3ης Ορεινής Ταξιαρχίας 13, 
Zωγράφου, 210 7773.608
Νήσος 18.00-20.15-22.30

AΛΕΞΑΝΔΡΑ 
Πατησίων 77-79, 
(ΗΣΑΠ Βικτώρια), 210 
8219.298, 210 6786.000 
Το κορίτσι που έπαιζε με 
τη φωτιά 17.40-20.10-
22.50/ Ο μικρός Νικόλας, 
Παρ.-Κυρ. 16.10 μεταγλ.

AΝΔΟΡΑ
Σεβαστουπόλεως 117, 
210 6980.796 
Αγριόχορτα 17.20-19.00/ 
Είναι μπερδεμένο  20.45/ 
Κυνόδοντας  22.50

AΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1
Στρατοπέδου 49, 
210 5813.470
Αίθουσα 1: Γερόλυκοι 
18.00/ Sherlock Holmes 
20.00-22.30
Αίθουσα 2: Νήσος 19.00, 
Σάββ.-Κυρ. & 17.15/ Γερό-
λυκοι  20.50-22.45

ApOLLON - 
CINEMAX CLASS 
Σταδίου 19, 210 3236.811
Αμέλια 18.00-20.15-22.30/ 
Ο μικρός Νικόλας, Σάββ.-
Κυρ. 16.00

ATTIΚΟΝ - 
CINEMAX CLASS 
Σταδίου 19, 210 3228.821
Sherlock Holmes 17.20-
20.00-22.40

AΣΤΕΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΚΙΝ/ΦΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Ασκληπιού 4, Ν. Ιωνία, 
210 2712.640
Βασίλισσα Βικτώρια : Τα 
χρόνια της νιότης 18.00-
20.15-22.30, Κυρ. 11.30-
16.00 παράσταση από 
μαριονέτες

AΣΤΕΡΙΑ 
Κηφισίας 336, 210 6208.521
Αμέλια 18.00-20.15-22.30/ 
Ο μικρός Νικόλας, Σάββ.-
Κυρ. 16.00

AΣΤΥ - CINEMA 
Κοραή 4, 210 3221.925 
Λίβανος 18.10-20.20-22.30

AΤΛΑΝΤΙΣ
Βουλιαγμένης 245, Δάφνη, 
210 9711.511
Αίθουσα 1: Ο εκλεκτός 
20.10-22.30/ Ο μικρός Νι-
κόλας 18.00, Κυρ. & 16.20
Αίθουσα 2: Ένας σοβαρός 
άνθρωπος 18.45-20.45-
22.45

AΤΤΑΛΟΣ 
Κοτιαίου &  Ελ. Βενιζέλου, 
Νέα Σμύρνη, 210 9331.280, 
210 9319.779 
Sherlock Holmes 18.00-
20.30-23.00

BApKIZA
Θάσου 22, Bάρκιζα, 
210 8973.926 
Αίθουσα 1: I love Karditsa 
18.40-20.40-22.40/ Πλανή-
της 51: Επισκέπτης από τη 
γη, Σάββ.-Κυρ.  16.45 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Εννέα 18.25-
20.40-22.40/ Ο Μπάρι 
και οι ντισκο-σκώληκες, 
Σάββ.-Κυρ. 16.45 μεταγλ.

CINE CITY
Κωνσταντινουπόλεως 82, 
Μπουρνάζι, 210 5756.243
Αίθουσα 1: Sherlock 
Holmes 18.30-21.30
Αίθουσα 2: Νήσος 18.20-
20.35-22.50
Αίθουσα 3: Γερόλυκοι 
19.00-21.00-23.00
Αίθουσα 4: Sherlock 
Holmes 20.00-23.00

CINERAMA
Αγ. Κυριακής 30, Π. Φάληρο, 
210 9403.593 -595
Ένας σοβαρός άνθρωπος 
18.00-20.15-22.30

VILLAGE 15 CINEMAS 
@ THE MALL 
Ανδρέα Παπανδρέου 3 (θέση 
Ψαλίδι), 210 6104.100
Αίθουσα 1: Ο Άρθουρ και η 
εκδίκηση του Μαλταζάρ, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.45-16.45 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 12.45-14.45-16.45 
μεταγλ./ Το κορίτσι που 
έπαιζε με τη φωτιά 19.00-
21.45-00.30
Αίθουσα 2: Avatar, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.45-
19.00-22.15 (Σε τρισδιάστα-
τη προβολή), Σάββ.-Κυρ. 
12.30-15.45-19.00-22.15
Αίθουσα 3: Στη χώρα των 
μαγικών πλασμάτων, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 13.45-
16.00-18.15-20.30, Σάββ.-
Κυρ. 11.30-13.45-16.00-
18.15-20.30/ Sherlock 
Holmes 22.45-01.30
Αίθουσα 4: Γερόλυκοι, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
13.30-15.30-17.30-
19.30-21.30-23.30-01.30, 
Σάββ.-Κυρ. 11.30-13.30-
15.30-17.30-19.30-21.30-
23.30-01.30
Αίθουσα 5: Νήσος, Πέμ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.00-16.15-
18.30-20.45-23.00-01.15, 
Παρ. 16.15-18.30-20.45-
23.00-01.15, Σάββ.-Κυρ. 
11.45-14.00-16.15-18.30-
20.45-23.00-01.15
Αίθουσα 6: Χριστουγεν-
νιάτικη ιστορία, Πέμ.-Παρ. 
& Κυρ.-Τετ. 15.00-17.00, 
Σάββ. 11.00-13.00-15.00-
17.00/ Κελί 211-:19.15-
21.30-23.45/ Πλανήτης 
51: Επισκέπτης από τη γη, 
Κυρ. 12.00 μεταγλ.
Αίθουσα 7: Avatar 14.00-
17.30-21.00-00.30 (Σε τρισ-
διάστατη προβολή)
Αίθουσα 8: Ο μικρός Νικό-
λας, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.30-16.30 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 12.30-14.30-16.30 
μεταγλ./ Sherlock Holmes 
18.30-21.15-00.00
Αίθουσα 9: Ο μικρός Νικό-
λας, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
13.30-15.45 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 11.15-13.30-15.45 
μεταγλ./ I love Karditsa 
18.00-20.15-22.30-00.45
Αίθουσα 10: Πλανήτης 

51: Επισκέπτης από τη 
γη, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.15-17.15 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 11.15-13.15-15.15-
17.15 μεταγλ./ Sherlock 
Holmes 19.15-22.00-00.45
Αίθουσα 11: Ψηλά στον ου-
ρανό, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.15 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
11.00-13.00-15.15-17.45 
μεταγλ./ Ο εκλεκτός, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.30-
20.00-22.30-01.00, Σάββ.-
Κυρ. 20.00-22.30-01.00
Αίθουσα 12: Τα μάθατε 
για τους Μόργκαν;, 
Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ.:15.00-
17.15-19.45, Σάββ.-Κυρ. 
12.45-15.00-17.15-19.45, 
Δευτ. 15.00-17.15/ Νήσος 
22.00-00.15
Αίθουσα 13: Sherlock 

Holmes, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
19.15-22.00, Παρ.-Σάββ. 
19.15-22.00-00.45
Αίθουσα 14: Τα μάθατε για 
τους Μόργκαν; Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 22.45, Σάββ.-Κυρ. 
17.45-22.45/ Νήσος 20.15

VILLAGE 20 CINEMAS 
pARK -  VILLAGE 
CINEMAS GOLD CLASS 
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, Aγ. 
Iωάννη Pέντη, 210 4278.600
Αίθουσα 1: Ι love Karditsa, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
20.15, Σάββ.-Κυρ. 18.00-
20.15/ Γερόλυκοι, Πέμ. & 
Κυρ.-Τετ. 22.30, Παρ.-Σάββ. 
22.30-00.30
Αίθουσα 2: Sherlock 
Holmes 18.30-21.15-00.00
Αίθουσα 3: Στη χώρα των 
μαγικών πλασμάτων, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.00-16.15-18.30-20.45-
23.00-01.15, Σάββ.-Κυρ. 
11.45-14.00-16.15-18.30-
20.45-23.00-01.15
Αίθουσα 4: Sherlock 
Holmes, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 15.45-18.30-21.15-
00.00, Σάββ.-Κυρ. 13.00-
15.45-18.30-21.15-00.00
Αίθουσα 5: Ο Άρθουρ και η 
εκδίκηση του Μαλταζάρ, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 

15.00-17.00 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 11.00-13.00-15.00-
17.00 μεταγλ./ Γερόλυκοι 
19.00-21.00-23.00-01.00
Αίθουσα 6: I love Karditsa, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.45-17.00-19.30-21.45-
00.00, Σάββ.-Κυρ. 12.30-
14.45-17.00-19.30-21.45-
00.00
Αίθουσα 7: Avatar, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.00-
19.15-22.45 (Σε τρισδιάστα-
τη προβολή), Σάββ.-Κυρ. 
112.45-16.00-19.15-22.45 
(Σε τρισδιάστατη προβολή)
Αίθουσα 8: Avatar, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14.15-
17.30-20.45-00.15 (Σε 
τρισδιάστατη προβολή), 
Σάββ.-Κυρ. 11.00-14.15-
17.30-20.45-00.15 (Σε τρισ-

διάστατη προβολή)
Αίθουσα 9: Πλανήτης 51: 
Επισκέπτης από τη γη, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.15-16.15-18.15 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. 12.15-14.15-
16.15-18.15 μεταγλ./ Γερό-
λυκοι 20.30-22.30-00.30
Αίθουσα 10: I love Karditsa, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.45-18.00-20.15-22.30-
00.45, Σάββ.-Κυρ. 13.30-
15.45-18.00-20.15-22.30-
00.45
Αίθουσα 11: Sherlock 
Holmes, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 14.45-17.45-23.15, 
Σάββ.-Κυρ. 12.00-14.45-
17.45-23.15/ Νήσος 21.00
Αίθουσα 12: Νήσος, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.45-
18.00-20.15, Σάββ.-Κυρ. 
11.15-13.30-15.45-18.00-
20.15/ Ο εκλεκτός 22.15-
00.45
Αίθουσα 13: Πλανήτης 
51: Επισκέπτης από τη 
γη, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.15-17.15 μεταγλ. Σάββ.-
Κυρ. 11.15-13.15-15.15-
17.15 μεταγλ./ Sherlock 
Holmes 19.15-22.00-00.45
Αίθουσα 14: Ψηλά στον 
ουρανό, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.30-16.45 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 12.30-

14.30-16.45 μεταγλ./ 
I love Karditsa 18.45-
21.00-23.15-01.30
Αίθουσα 15: Ο Άλβιν και 
η παρέα του 2, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 15.00, Σάββ.-
Κυρ. 11.00-13.00-15.00/ 
Sherlock Holmes 17.00-
19.45-22.30-01.15
Αίθουσα 16: Κελί 211, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.30-
17.45-20.00-22.15-00.30, 
Σάββ.-Κυρ. 13.15-15.30-
17.45-20.00-22.15-00.30
Αίθουσα 17: Ο εκλεκτός, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.15-18.45-21.15-23.45, 
Σάββ.-Κυρ. 11.15-13.45-
16.15-18.45-21.15-23.45
Αίθουσα 18: Ο μικρός Νι-
κόλας, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 14.30-16.45 μεταγλ., 

Σάββ.-Κυρ. 12.15-14.30-
16.45 μεταγλ./ Το κορίτσι 
που έπαιζε με τη φωτιά 
18.45-21.30-00.15
Αίθουσα 19: Γερόλυκοι, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.30-17.45-19.45-21.45-
23.45, Σάββ.-Κυρ. 11.30-
13.30-15.30-17.45-19.45-
21.45-23.45
Αίθουσα 20: Νήσος, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14.45-
17.00-19.30-21.45-00.00, 
Σάββ.-Κυρ. 12.30-14.45-
17.00-19.30-21.45-00.00

VILLAGE 5 CINEMAS 
pAGRATI
Υμητού 110 & Χρεμω-
νίδου, Παγκράτι, 210 
7572.440, κρατήσεις 210 
8108.080, Dolby SRD, www.
villagecinemas.gr
Αίθουσα 1: Ο μικρός Νι-
κόλας, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 15.15-17.15 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. 11.15-13.15-
15.15-17.15 μεταγλ./ I love 
Karditsa 19.30-21.45-00.00
Αίθουσα 2: Πλανήτης 51: 
Επισκέπτης από τη γη, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.10 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
11.30-13.20-15.10 μεταγλ./ 
Γερόλυκοι 17.00-19.00-
21.00-23.00-01.00

Αίθουσα 3: Ο εκλεκτός 
22.15-00.45/ Νήσος 15.30-
17.45-20.00/ Χριστουγεν-
νιάτικη ιστορία, Σάββ.-
Κυρ. 11.30-13.30
Αίθουσα 4: Sherlock 
Holmes 16.00-18.45-
21.30-00.15/ Ο Άρθουρ 
και η εκδίκηση του Μαλ-
ταζάρ, Σάββ.-Κυρ. 12.00-
14.00 μεταγλ.
Αίθουσα 5: Avatar, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.00-
18.00-21.10-00.30 (Σε 
τρισδιάστατη προβολή), 
Σάββ.-Κυρ. 11.45-15.00-
18.00-21.10-00.30

VILLAGE 9 CINEMAS @ 
FALIRO 
Παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος 
1 & Μωραϊτίνη 3, Π. Φάληρo
Αίθουσα 1: Sherlock 
Holmes, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17.10-19.40-22.10-
00.40, Σάββ.-Κυρ. 14.40-
17.10-19.40-22.10-00.40
Αίθουσα 2: I love Karditsa, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.30-17.40-19.50-22.00-
00.10, Σάββ.-Κυρ. 11.10-
13.20-15.30-17.40-19.50-
22.00-00.10
Αίθουσα 3: Στη χώρα των 
μαγικών πλασμάτων, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 

16.00-
18.00-

20.00 Σάββ.-
Κυρ. 12.00-14.00-

16.00-18.00-20.00/ Ο 
εκλεκτός 22.10-00.30
Αίθουσα 4: Νήσος, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.00-
17.10-19.20-21.30-23.40, 
Σάββ.-Κυρ. 19.20-21.30-
23.40/ Ο μικρός Νικόλας, 
Σάββ.-Κυρ. 11.20-13.20-
15.20-17.20 μεταγλ.
Αίθουσα 5: Γερόλυκοι, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.00-17.00-19.00-21.00-
23.00-01.00, Σάββ.-Κυρ. 
11.00-13.00-15.00-17.00-
19.00-21.00-23.00-01.00
Αίθουσα 6: Sherlock 
Holmes, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 16.10-18.50-
21.10-23.30, Σάββ.-Κυρ. 
11.20-13.40-16.10-18.50-
21.10-23.30
Αίθουσα 7: Avatar, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.20-
18.30-21.40-00.50 (Σε 
τρισδιάστατη προβολή), 
Σάββ.-Κυρ. 12.10-15.20-
18.30-21.40-00.50 (Σε τρισ-
διάστατη προβολή)
Αίθουσα 8: Sherlock 
Holmes 18.40-21.10-23.40
Αίθουσα 9: Γερόλυκοι 
18.00-20.00-22.00-00.00

ΓΑΛΑΞΙΑΣ
 Λ. Μεσογείων 6, 
210 7773.319
Αίθουσα 1: I love Karditsa 
18.10-20.20-22.40
Αίθουσα 2:  Κουζίνα με ψυ-
χή 18.40-20.50-23.00

ΓΛΥΦΑΔΑ ODEON
Ζέππου & Ξενοφώντος,
Γλυφάδα, 210 9650.318 
Αίθουσα 1: Το κορίτσι που 
έπαιζε με τη φωτιά 19.30-
22.30/ Ο μικρός Νικόλας 
17.10 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Ένας σοβαρός 
άνθρωπος 18.20/ I love 
Karditsa 20.40-23.00

ΔΑΝΑΟΣ
 Λ. Κηφισίας 109, Αμπελόκη-
ποι, 210 6922.657-5, 
www.danaoscinema.gr
Αίθουσα 1: Το κορίτσι που 
έπαιζε με τη φωτιά 17.30-
20.10-22.50/ Ο μικρός 
Νικόλας, Σάββ.-Κυρ. 15.30 
μεταγλ.
Αίθουσα 2: Ένας σοβαρός 
άνθρωπος 17.40-19.50-
22.00/ Ο μικρός Νικόλας, 
Σάββ.-Κυρ. 15.30 με υπότ.

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΚΑΛΥΨΩ
Λαμπράκη & Καλυψούς, 
Καλλιθέα, 210 9510.909
Κυνόδοντας 18.00-20.00

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14 (ηλεκτ. σταθ-
μός Μαρούσι), 210 8028.587 
Dolby Stereo
Κουζίνα με ψυχή 17.15-
19.00/ Ένας σοβαρός 
άνθρωπος 20.45-22.40/ Ο 
μικρός Νικόλας, Πέμ.-Κυρ. 
15.40 με υπότ.

ΕΛΛΗ
Ακαδημίας 64, 210 3632.789 
Dolby Stereo SR Air 
Αστυνομία, ταυτότητα, 
Πέμ.-Σάββ. & Δευτ.-Τετ. 
17.30-20.00-22.30, Κυρ. 
20.00-22.30/ Αγριόχορτα, 
Κυρ. 17.30

ΕΜΠΑΣΣΥ NOVA 
ODEON 
Π. Ιωακείμ 5, Κολωνάκι, 
210 7215.944 
Το κορίτσι που έπαιζε με 
τη φωτιά 17.00-19.45-
22.30, Τρ. μόνο 17.00

ΕΤΟΥΑΛ
Ελ. Βενιζέλου 152, 
Καλλιθέα, 210 9592.611
Sherlock Holmes 18.00-
20.30-23.00

ΕΤΟΥΑΛ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Κρέμου 141, 210 9560.306
Αίθουσα 1: Κουζίνα με 
ψυχή 18.30-20.30-22.30
Αίθουσα 2: Νήσος 
18.30-20.45-23.00

ΙΛΙΟΝ 
Τροίας 34, Πατησίων, 
210 8810.602 Το ποτάμι 
ανάμεσα 18.30-20.30-

22.30/ Η μάχη του Αλγε-
ρίου, Κυρ. 16.15

ΙΝΤΕΑΛ
Πανεπιστημίου 46 (μετρό), 
210 3826.720 
Το ποτάμι ανάμεσα 18.20-
20.20-22.20/ Κι αν σου κά-
τσει;, Σάββ.-Κυρ. 16.20

ΚΗΦΙΣΙΑ CINEMAX 
Λεωφ. Κηφισίας 245,
210 6233.567 
Αίθουσα 1: Γερόλυκοι 
18.30-20.30-22.40, Σάββ.-
Κυρ. & 16.30
Αίθουσα 2: Νήσος 17.40-
20.00-22.20
Αίθουσα 3: Sherlock 
Holmes 17.30-20.00-22.40

MIKpOKOΣMOΣ - 
pRINCE 
Λεωφ. Συγγρού 106 
(μετρό Φιξ), 210 9215.305 
Λίβανος 17.30-19.15-21.00-
22.45/ Στρέλλα 00.20

ΝΑΝΑ CINEMAX
Αίθουσα 1: I love Karditsa 
18.45-21.00-23.15, Σάββ.-
Κυρ. & 16.30 Κυρ. & 12.00-
14.15
Αίθουσα 2: Sherlock 
Holmes 17.30-20.30-
23.30/ Ο Άρθουρ και η 
εκδίκηση του Μαλταζάρ, 
Σάββ.-Κυρ. 15.30 μεταγλ., 
Κυρ. & 12.30 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Κελί 211, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.50-
19.00-21.20-23.45, Σάββ.-
Κυρ. 19.00-21.20-23.45/ 
Ψηλά στον ουρανό, 
Σάββ.-Κυρ. 14.30-16.45 με-
ταγλ., Κυρ. & 12.15 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Στη χώρα των 
μαγικών πλασμάτων 
17.30-19.45, Σάββ.-Κυρ. 
& 15.15, Κυρ. & 13.00/ 
Sherlock Holmes 22.00
Αίθουσα 5: Γερόλυκοι 18.15-
20.15-22.15, Σάββ.-Κυρ. & 
16.15, Κυρ. & 12.15-14.15
Αίθουσα 6: Νήσος 18.30-
20.45-23.00, Σάββ.-Κυρ. & 
16.15, Κυρ. & 14.00

ΝΙΡΒΑΝΑ CINEMAX
Λεωφ. Αλεξάνδρας 192, 
210 6469.398
Νήσος 17.40-20.00-22.30

ODEON KOSMOpOLIS 
MApOYΣI 
Λ. Kηφησίας 73 & Πουρνάρα, 
210 6786.000, 801 1160000 
Αίθουσα 1: Ο εκλεκτός, 
Πέμ.-Τρ. 19.30-22.00-
00.30, Τετ. 17.00-23.40/ 
Εννέα, Πέμ.-Τρ. 17.00
Αίθουσα 2: Στη χώρα των 
μαγικών πλασμάτων 
18.40, Πέμ.-Τρ. & 20.50, 
Σάββ.-Κυρ. & 12.20-14.20-
16.20/ Νήσος 23.00
Αίθουσα 3: Το κορίτσι που 
έπαιζε με τη φωτιά, Πέμ.-
Τρ.:18.40-21.30-00.10 Τετ. 
17.00-23.00/ Ο μικρός Νι-
κόλας, Σάββ.-Κυρ. 12.10-
14.10-16.10 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Ένας σοβαρός 
άνθρωπος 17.35/ Κελί 
211, Πέμ.-Τρ. 19.50-22.20-
00.40, Τετ. 23.40
Αίθουσα 5: I love Karditsa 
16.40-18.50-21.00-23.10/ 
Ο Άλβιν και η παρέα του 
2, Σάββ.-Κυρ. 12.30-14.30 
με υπότ.
Αίθουσα 6: Sherlock 
Holmes 18.30-21.10-23.50, 
Σάββ.-Κυρ. & 13.10-15.50
Αίθουσα 7: Sherlock 
Holmes 17.30-20.10-
22.50, Σάββ.-Κυρ. & 14.50/ 
Πλανήτης 51: Επισκέπτης 
από τη γη, Σάββ.-Κυρ. 
12.50 μεταγλ.
Αίθουσα 8: I love Karditsa 
17.20-19.40-21.50-00.00/ 
Ο μικρός Νικόλας, Σάββ.-
Κυρ. 13.20-15.20 μεταγλ.
Αίθουσα 9: Avatar, Πέμ.-
Τρ. 16.30-20.00-23.30, 
Σάββ.-Κυρ. & 13.00 (Σε 
τρισδιάστατη προβολή), 
Τετ. 19.00-22.30
Αίθουσα 10: I love Karditsa 
18.10-20.30-22.40, Σάββ.-
Κυρ. & 13.30-16.00, Παρ.-
Σάββ. & 00.50
Αίθουσα 11: Avatar, Πέμ.-Τρ. 
19.00-22.30, Σάββ.-Κυρ. & 
12.00-15.30 Τετ.:16.30-23.30 

Cine ωρεσ προβολησ
ΤΟ ΠρΟΓρΑΜΜΑ ΠρΟΒΟΛωΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ

Πικρό ψωμί

Ο Ianos, η Εταιρεία Ελλήνων 

Σκηνοθετών και η Ομοσπονδία Κι-

νηματογραφικών Λεσχών ξεκίνησαν 

κινηματογραφικές προβολές σε μια 

προσπάθεια να φέρουν στην επιφάνεια 

σημαντικές ταινίες, για τις οποίες είτε 

δεν έγινε ποτέ ιδιαίτερος λόγος είτε έ-

χει περάσει τόσος καιρός από την πρώτη 

τους προβολή, που πολύς κόσμος δεν τις 

θυμάται πια. Στις 27/1 στις 21.30 θα προ-

βληθεί η ταινία «Πικρό ψωμί» του Γρηγό-

ρη Γρηγορίου, η οποία θεωρείται σταθ-

μός για τον ελληνικό κινηματογράφο ως 

η πρώτη νεορεαλιστική ελληνική ταινία 

η οποία συνδύασε τον ιταλικό νεορε-

αλισμό με την ελληνική πραγματι-

κότητα, ασκώντας κριτική 

στην εξουσία.
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(Σε τρισδιάστατη προβολή)
Αίθουσα 12: Γερόλυκοι 
17.10-19.20-21.20-23.20/ 
Πλανήτης 51: Επισκέπτης 
από τη γη, Σάββ.-Κυρ. 
15.10 μεταγλ.

ΟDEON OΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, 210 3622.683
Αίθουσα 1: Κουζίνα με ψυ-
χή 17.45-20.00-22.15
Αίθουσα 2:  Ένας σοβαρός 
άνθρωπος 17.50-20.10-
22.30

ODEON STARCITY
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, 
210 6786.000, 801 1160000 
Αίθουσα 1: Avatar 19.30-
23.00, Σάββ.-Κυρ. & 16.00 
Κυρ. & 12.30 (Σε τρισδιά-
στατη προβολή)
Αίθουσα 2: Ο εκλεκτός 
18.50-21.30-00.30/ 
Cinema park: Άγρια φύ-
ση, Κυρ. 11.00/ Ταξίδι στο 
σύμπαν, Κυρ. 13.00/ Δυνά-
μεις της γης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 3: Το κορίτσι που 
έπαιζε με τη φωτιά 19.00-
21.40-00.20/ Ο μικρός 
Νικόλας 16.50 μεταγλ./ 
Cinema park: Άγρια φύση, 
Κυρ. 11.00/ Ταξίδι στο 
σύμπαν, Κυρ. 13.00/ Δυνά-
μεις της γης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 4: Κελί 211, Πέμ.-
Τρ. 20.10-22.30-00.50, Τετ. 
22.30-00.50/ Εννέα 17.30/ 
Cinema park: Άγρια φύση, 
Κυρ. 11.00/ Ταξίδι στο σύ-
μπαν, Κυρ. 13.00/ Δυνά-
μεις της γης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 5: Sherlock 
Holmes 21.10-23.50, Πέμ.-
Τρ. & 18.30/ Cinema park: 
Άγρια φύση, Κυρ. 11.00/ 
Ταξίδι στο σύμπαν, Κυρ. 
13.00/ Δυνάμεις της γης, 
Κυρ. 15.00
Αίθουσα 6: Avatar 17.20, 
Κυρ. & 14.00 (σε τρισδιά-
στατη προβολή)/ I love 
Karditsa 20.40-22.50-01.00
Αίθουσα 7: Sherlock 
Holmes 17.10-20.00-
22.40/ Πλανήτης 51: Επι-
σκέπτης από τη γη, Κυρ. 
13.10-15.10 μεταγλ.
Αίθουσα 8: Στη χώρα των 
μαγικών πλασμάτων 
17.00-19.10-21.20, Κυρ. & 
12.00-14.40/ Νήσος 23.30
Αίθουσα 9: Γερόλυκοι 
18.20-20.20-22.20-00.30/ 
Ο μικρός Νικόλας, Σάββ.-
Κυρ. 16.10 μεταγλ., Κυρ. & 
12.10-14.10 μεταγλ.
Αίθουσα 10: I love Karditsa 
17.40-19.50-22.00-00.10, 
Κυρ. & 13.20-15.30/ 
Cinema park: Άγρια φύση, 
Κυρ. 11.00/ Ταξίδι στο 
σύμπαν, Κυρ. 13.00/ Δυνά-
μεις της γης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 1: Avatar 19.30-
23.00, Σάββ.-Κυρ. & 16.00 
Κυρ. & 12.30 (Σε τρισδιά-
στατη προβολή)
Αίθουσα 2: Ο εκλεκτός 
18.50-21.30-00.30/ 
Cinema park: Άγρια φύ-
ση, Κυρ. 11.00/ Ταξίδι στο 
σύμπαν, Κυρ. 13.00/ Δυνά-
μεις της γης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 3: Το κορίτσι που 
έπαιζε με τη φωτιά 19.00-
21.40-00.20/ Ο μικρός 
Νικόλας 16.50 μεταγλ./ 
Cinema park: Άγρια φύση, 
Κυρ. 11.00/ Ταξίδι στο 
σύμπαν, Κυρ. 13.00/ Δυνά-
μεις της γης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 4: Κελί 211, Πέμ.-
Τρ. 20.10-22.30-00.50, Τετ. 
22.30-00.50/ Εννέα 17.30/ 
Cinema park: Άγρια φύση, 
Κυρ. 11.00/ Ταξίδι στο σύ-
μπαν, Κυρ. 13.00/ Δυνά-
μεις της γης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 5: Sherlock 
Holmes 21.10-23.50, Πέμ.-
Τρ. & 18.30/ Cinema park: 
Άγρια φύση, Κυρ. 11.00/ 
Ταξίδι στο σύμπαν, Κυρ. 
13.00/ Δυνάμεις της γης, 
Κυρ. 15.00
Αίθουσα 6: Avatar 17.20, 
Κυρ. & 14.00 (σε τρισδιά-
στατη προβολή)/ I love 
Karditsa 20.40-22.50-01.00
Αίθουσα 7: Sherlock 
Holmes 17.10-20.00-
22.40/ Πλανήτης 51: Επι-
σκέπτης από τη γη, Κυρ. 
13.10-15.10 μεταγλ.
Αίθουσα 8: Στη χώρα των 
μαγικών πλασμάτων 
17.00-19.10-21.20, Κυρ. & 
12.00-14.40/ Νήσος 23.30
Αίθουσα 9: Γερόλυκοι 
18.20-20.20-22.20-00.30/ 
Ο μικρός Νικόλας, Σάββ.-
Κυρ. 16.10 μεταγλ., Κυρ. & 
12.10-14.10 μεταγλ.
Αίθουσα 10: I love Karditsa 
17.40-19.50-22.00-00.10, 

Κυρ. & 13.20-15.30/ 
Cinema park: Άγρια φύση, 
Κυρ. 11.00/ Ταξίδι στο 
σύμπαν, Κυρ. 13.00/ Δυνά-
μεις της γης, Κυρ. 15.00

ΟΣΚΑΡ 
Αχαρνών 330, Κ. Πατήσια, 
210 2234.130 -226 
Ψυχή βαθιά 18.00/ Είναι 
μπερδεμένο 20.40-22.40

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 
210 7515.434, Dolby Stereo
Βασίλισσα Βικτώρια : Τα 
χρόνια της νιότης 18.30/ 
Στρέλλα 22.30/ Η γοη-
τεία του σκαντζόχοιρου 
20.30/ Υπόθεση: Farewell, 
Σάββ.-Κυρ. 16.20, Κυρ. & 
11.30-14.30

ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ
ριζάρη 24, 210 7291.800,
210 7243.707 
Η λευκή κορδέλα 17.40-
20.10-22.40

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
(ΠΡΩΗΝ ΑΛΟΜΑ)
 Λ. Μεσογείων 232, 
210 6525.122 Sherlock 
Holmes 17.30-20.10-22.50

ΣΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, πλ. Αγ. Τριά-
δος, Αργυρούπολη,
 210 9927.447, 210 9917.094 
Γερόλυκοι 18.30-20.30-
22.30/ Ο Άρθουρ και η 
εκδίκηση του Μαλταζάρ, 
Σάββ.-Κυρ. 16.45 μεταγλ.

ΣΠOpTIΓK
ΔHM. KIN/ΦOΣ 
Κ. Παλαιολόγου 18,
Ν. Σμύρνη, 210 9333.820
Αίθουσα 1: Γερόλυκοι 
19.00-21.00-23.00
Αίθουσα 2: Νήσος 18.15-
20.30-22.45

STER CINEMAS 
AΓ.  EΛEYΘEpIOΣ
Αχαρνών 373-375, 
210 2371.000, 801 801 7837
Αίθουσα 1: Νήσος, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.50-
19.15-21.45-00.00, Σάββ.-
Κυρ. 11.40-14.30-16.50-
19.15-21.45-00.00
Αίθουσα 2: Ο μικρός Νικό-
λας, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.00-18.00 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 11.30-14.00-16.00-
18.00 μεταγλ./ Sherlock 
Holmes 20.00-22.30
Αίθουσα 3: Γερόλυκοι, Πέμ. 
& Κυρ.-Τετ. 18.20-20.20-
22.20, Παρ.-Σάββ. 18.20-
20.20-22.20-00.20/ Ψηλά 
στον ουρανό, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 16.20 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. 1.50-13.50-
16.20 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 16.30 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. 11.00-13.00-
16.30 μεταγλ./ Sherlock 
Holmes 18.30-21.00-23.30
Αίθουσα 5: Στη χώρα των 
μαγικών πλασμάτων, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.40-
19.00-21.30, Σάββ.-Κυρ. 
11.15-14.20-16.40-19.00-
21.30/ Ο εκλεκτός 23.45
Αίθουσα 6: Avatar, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19.50-
23.00, Σάββ.-Κυρ. 12.30-
15.40-19.50-23.00
Αίθουσα 7: Γερόλυκοι, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.20-19.20-21.20-23.20, 
Σάββ.-Κυρ. 13.20-15.20-
17.20-19.20-21.20-23.20
Αίθουσα 8: Sherlock Holmes, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 17.00-
19.30-22.00, Παρ. 17.00-
19.30-22.00-00.30, Σάββ. 
12.00-14.30-17.00-19.30-
22.00-00.30, Κυρ. 12.00-
14.30-17.00-19.30-22.00
Αίθουσα 9: I love Karditsa, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 18.10-
20.10-22.10, Παρ. 18.10-
20.10-22.10-00.10,
Σάββ. 12.10-14.10-16.10-
18.10-20.10-22.10-00.10, 
Κυρ. 12.10-14.10-16.10-
18.10-20.10-22.10
Αίθουσα 10: I love Karditsa, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.10-19.10-21.10-23.10, 
Σάββ.-Κυρ. 13.10-15.10-
17.10-19.10-21.10-23.10

STER CINEMAS 
Εμπορικό κέντρο Escape, 
Λ. Δημοκρατίας 67A, Ίλιον
Αίθουσα 1: Avatar, Πέμ. 
& Δευτ.-Τετ. 18.00-21.10, 
Παρ. 18.00-21.10-00.15, 
Σάββ. 14.50-18.00-21.10-
00.15, Κυρ. 14.5-18.00-

21.10/ Πλανήτης 51: 
Επισκέπτης από τη γη, 
Σάββ.-Κυρ. 12.50 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Γερόλυκοι, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.20-
19.20-21.20-23.20, Σάββ.-
Κυρ. 11.20-13.20-15.20-
17.20-19.20-21.20-23.20
Αίθουσα 3: Sherlock 
Holmes 16.00-18.30-
21.00-23.30/ Ψηλά στον 
ουρανό, Σάββ.-Κυρ. 12.00-
14.00 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Sherlock Holmes, 
Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 19.30-22.00, 
Παρ.-Σάββ. 19.30-22.00-
00.30/ Η κληρονόμος 
17.30/ Η εποχή των πα-
γετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Σάββ.-Κυρ. 
11.00-13.30-15.30 μεταγλ.
Αίθουσα 5: I love Karditsa, 

Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 16.00-
18.10-20.20-22.30, Παρ. 
16.00-18.10-20.20-22.30-
00.40, Σάββ. 11.40-13.50-
16.00-18.10-20.20-22.30-
00.40, Κυρ. 11.40-13.50-
16.00-18.10-20.20-22.30
Αίθουσα 6: Ο μικρός Νικό-
λας, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.10 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
11.10-13.10-15.10-17.10 
μεταγλ./ Avatar 19.10-
21.30-23.50
Αίθουσα 7: Στη χώρα των 
μαγικών πλασμάτων 
16.30-18.40-20.50/ Ο ε-
κλεκτός 23.00/ Ο Άρθουρ 
και η εκδίκηση του Μαλ-
ταζάρ, Σάββ.-Κυρ. 12.30-
14.30 μεταγλ.

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ
Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου 
Αέξάνδρου 134-136 (Μετρό 
Κεραμεικός), 210 3609.695, 
210 3612.046
Αίθουσα Α: Ricordi mi, 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 18.00-
20.00-22.00, Δευτ. 18.00-
22.00, Δευτ. 20.00/ Ανάμε-
σα στους τοίχους
Αίθουσα Β: Το προξενιό 
της Άννας, Πέμ: 20.00/ 
Διόρθωση, Παρ. 22.00/ 
Πρωινή περίπολος, Σάββ. 

20.00/ Ολγα Ρόμπαρτντς, 
22.00/ Ρεβάνς, Κυρ. 20.00/ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, 
22.00/ Πεθαίνοντας στην 
Αθήνα, Δευτ. 20.00/ Κυ-
ριακάτικο ξύπνημα, Τρ. 
20.00/ Από τη άκρη της 
πόλης, Τετ. 20.00

ΤΙΤΑΝΙΑ CINEMAX
Πανεπιστημίου & Θεμιστο-
κλέους, 210 3811.147, 
210 3841.689 
Νήσος 17.40-20.00-22.30

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386,
210 2826.873, 210 2825.607 
Αίθουσα 1: Sherlock 
Holmes 18.10-20.30-23.00
Αίθουσα 2:  Νήσος 18.00-
20.15-22.45

TpIANON 
Πατησίων & Kοδριγκτώνος, 
210 8222.702, 210 8215.469
Λίβανος 17.20-19.10-
21.05-23.00/ Η ορχήστρα 
των χρωμάτων, Τρ. 20.30

ΦΙΛΙΠ 
Πλατεία Αμερικής, Θάσου 
11, 210 8612.476 
Ταχάαν, το παιδί με τη χει-
ροβομβίδα 18.30-20.30-
22.30/ Κυρ. απογεύματα 
16.00, Το σκασιαρχείο

ΦΟΙΒΟΣ
Περιστέρι, 210 5711.105 
I love Karditsa 18.50-20.50-
22.50/ Ο μικρός Νικόλας, 
Σάββ.-Κυρ. 17.00 μεταγλ.

Προαστίων

AΛΙΚΗ ΔΗΜ. 
ΚΙΝ/ΦΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 
(ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΗ)
Λεωφ. Μαραθώνος 196, 
Νέα Μάκρη, 22940 69871 
Εννέα, Πέμ. & Δευτ.-Τρ. 
20.30, Παρ.-Κυρ. 20.00-
22.00, Τετ. 19.00/ Κινημ/
κή λέσχη Τετ. 21.15 Χιόνι

AΡΤΕΜΙΣ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 

Μαρκόπουλο, 22990 23924  
Νήσος 19.15/ Avatar 21.30

ΟDEON ΜΑΓΙΑ
Χαλκίδα, 22210 25625 
I love Karditsa 18.00-
20.15-22.30

ΡΑΦΗΝΑ ΣΙΝΕ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ (ΛΥΚΕΙΟ)
ραφήνα 22940 25439/26281 
Νήσος 20.30

Πειραιά

AΤΤΙΚΟΝ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Πλ. Αγ. Κωνσταντίνου, 
Ηρώων Πολυτεχνείου,
210 4175.897 I love Karditsa 
18.30-20.30-22.30

ΟΝΕΙΡΟ ΡΕΝΤΗ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Μπαλτατζή 8 & Χρ.Σμύρνης 
(Πειραιώς 125), 210 4823.482
Ψηλά στον ουρανό 20.00-
21.45 με υπότ.

ΖΕΑ
Χαριλάου Τρικούπη 39, 
Πασαλιμάνι, 210 4521.388
Αγριόχορτα 18.00-20.00-
22.00

ΡΕΞ - ΟΞΥ
Αγίου Δημητρίου 5, 
Δραπετσώνα, 210 4635.600 
Νήσος, Πέμ.-Κυρ. 20.30-
22.30/ Πλανήτης 51: Επι-
σκέπτης από τη γη, Σάββ.-
Κυρ. 18.30 μεταγλ.

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, 
Κορυδαλλός, 210 4960.955
Νήσος, Πέμ.-Κυρ. 20.15-
22.15/ Πλανήτης 51: Επι-
σκέπτης από τη γη, Σάββ.-
Κυρ. 18.00/ Τετ. ειδικές 
προβολές, 21.00 Moon

ΣΙΝΕΑΚ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Πλ. Δημαρχείου, Κέντρο, 
210 4225.653 
Νήσος 18.00-20.15-
22.30 ●

Cine ωρεσ προβολησ
ΤΟ ΠρΟΓρΑΜΜΑ ΠρΟΒΟΛωΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ

ΤΑΙΝΙΕΣ με λΙγΑ λογΙΑ

* * * * ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ 
ΜΑΓΙΚΩΝ ΠΛΑΣΜΑ-
ΤΩΝ (WHERE THE WILD 
THINGS ARE)
Του Σπάικ Τζόουνζ, με τους 
Μαξ Ρέκορντς, Κάθριν Κί-
νερ, και τις φωνές των Τζέ-
ιμς Γκαντολφίνι, Πολ Ντάνο, 
Κάθριν Ο’ Χάρα, Λόριν Α-
μπρόουζ. Ένα μικρό αγόρι 
το σκάει από το σπίτι για να 
μεταφερθεί σε ένα μαγικό 
κόσμο που κατοικείται από 
παράξενα πλάσματα. Ο Σπά-
ικ Τζόουνζ μεταφέρει με λυ-
ρισμό, αγάπη και έμπνευση 
το παιδικό βιβλίο του Μόρις 
Σέντακ. 
AΕΛΛΩ, STER CINEMAS ΑΓ. ΕΛΕΥ-

ΘΕΡΙΟΣ, STER CINEMAS, VILLAGE 

15 CINEMAS @ THE MALL, 

VILLAGE 20 CINEMAS pARK, 

VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, 

ΝΑΝΑ, ΟDEON KΟSMOpOLIS ΜΑ-

ΡΟΥΣΙ, ΟDEON STARCITY

* * *  ΛΙΒΑΝΟΣ 
(LEVANON)***1/2 
Του Σαμουέλ Μάοζ, με τους 
Γιοάβ Ντονάτ, Ιτάλι Τιράν, 
Όσρι Κοέν, Μικαέλ Μοζό-
νοβ. Η ιστορία του πληρώ-
ματος ενός τανκ την πρώτη 
μέρα της εισβολής των Ισ-
ραηλινών στον Λίβανο το 
1982. Μια αντιπολεμική ται-
νία «κλεισμένη» όλη μέσα 
σε ένα άρμα. Χρυσό Λιοντά-
ρι στο Φεστιβάλ Βενετίας. 
AΣΤΥ, ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ, ΤΡΙΑ-

ΝΟΝ

ΚΕΛΙ 211 (CELDA 211) 
* * * 
Του Ντανιέλ Μονζόν, με 
τους Λουίς Τοσάρ, Αλμπέρ-
το Αμάν, Αντόνιο Ρεσίνες, 
Μάρτα Ετούρα. Ένας και-
νούργιος δεσμοφύλακας 
παγιδεύεται όταν οι κρα-
τούμενοι μιας φυλακής εξε-
γείρονται και πρέπει να 
προσποιηθεί ότι είναι ένας 
από αυτούς. Απολαυστικό, 
τεταμένο θρίλερ, που όμως 
δεν αποφεύγει τις 
υπερβολές. 
VILLAGE 15 CINEMAS @ THE 

MALL, VILLAGE 20 CINEMAS 

pARK, ΝΑΝΑ, ΟDEON STARCITY, 

ΟDEON KΟSMOpOLIS ΜΑΡΟΥΣΙ

* * ΑΜΕΛΙΑ(AMELIA)
Της Μίρα Ναΐρ, με τους Χί-
λαρι Σουόνκ, Κρίστοφερ Έ-
κλεστον, Μία Βασίκοβσκα, 
Γιούαν Μακ Γκρέγκορ. Βιο-
γραφία της πρώτης γυναί-
κας πιλότου που διέσχισε 
τον Ατλαντικό, που όμως α-
ντίθετα από την ηρωίδα της 
δεν «απογειώνεται» ποτέ. 
ApOLLON, AΣΤΕΡΙΑ

* *  ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ 
ΕΠΑΙΖΕ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ 
(FLICKAN SOM LEKTE 
MED ELDEN)
Του Ντάνιελ Άλφρεντσον, 
με τους Νοομι Ράπας, Μίκα-
ελ Νικβιστ, Σοφία Λεντάρπ, 
Λένα Έντρε, Γκεόργκι Στάι-
κοφ. Δεύτερη ταινία στη βα-
σισμένη στα βιβλία του 
Στιγκ Λάρσον σειρά ταινιών 
“Millennium”, όχι το ίδιο πε-
τυχημένη όσο η πρώτη. Η 
Λίσμπετ Σαλάντερ επιστρέ-
φει στη Σουηδία για να βρε-
θεί κατηγορουμένη για φό-
νο κι αντιμέτωπη με τα 
φαντάσματα του παρελθό-
ντος της.
 AΛΕΞΑΝΔΡΑ, VILLAGE 15 

CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 

20 CINEMAS pARK, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΔΑ-

ΝΑΟΣ, ΕΜΠΑΣΣΥ NOVA ODEON, 

ΟDEON KΟSMOpOLIS ΜΑΡΟΥΣΙ, 

ΟDEON STARCITY

ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ (OLD 
DOGS) 
Του Γουόλτ Μπέκερ, με 
τους Τζον Τραβόλτα, Ρόμπιν 
Γουίλιαμς, Τζάστιν Λονγκ, 
Ματ Ντίλον. Δύο μεσήλικες 
φίλοι πρέπει να αναλάβουν 
τη φροντίδα δύο εφτάχρο-
νων διδύμων, μια περίοδο 
που βρίσκονται στις δια-
πραγματεύσεις για το κλεί-
σιμο μιας σημαντικής επαγ-
γελματικής συμφωνίας. 
AΕΛΛΩ, AΘΗΝΑΙΟΝ, AΝΟΙΞΗ 

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, CINE 

CITY, STER CINEMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕ-

ΡΙΟΣ, STER CINEMAS, VILLAGE 15 

CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 

20 CINEMAS pARK, VILLAGE 9 

CINEMAS @ FALIRO, ΚΗΦΙΣΙΑ, ΝΑ-

ΝΑ, ΟDEON KΟSMOpOLIS ΜΑΡΟΥ-

ΣΙ, ΟDEON STARCITY, ΣΟΦΙΑ, 

ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ, 

VILLAGE 5 CINEMAS pAGRATI, AΙ-

ΓΛΗ 

* * *  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
(pOLITIST, ADj.)
Του Κορνέλιου Πορουμπόι-
ου, με τους Ντράγκος 
Μπουκούρ, Βλαντ Ιβάνοφ, Ι-
ρίνα Σαουλέσκου, Τσερασέ-
λα Τανταρίφ. Ρουμάνος α-
στυνομικός έχει αμφιβολίες 
για το αν πρέπει να συλλά-
βει νεαρό που καπνίζει μα-
ριχουάνα, μέχρι τη στιγμή 
που ο ανώτερός του τού ε-
ξηγεί με τη βοήθεια ενός λε-
ξικού τι σημαίνει νόμος και 
προσωπική ηθική.  ΕΛΛΗ

Ι LOVE KARDITSA 
Του Στράτου Μαρκίδη, με 
τους Κώστα Αποστολάκη, 
Κατερίνα Παπουτσάκη, 
Μπέσυ Μάλφα, Γεράσιμο 

Σκιαδαρέση. Κωμωδία στην 
οποία κλωνοποιημένος Νε-
οϋορκέζος από την Καρδί-
τσα επιστρέφει στην πατρί-
δα κυνηγημένος από τη 
Μαφία. 
AΕΛΛΩ, AΤΤΙΚΟΝ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ, 

BΑΡΚΙΖΑ, STER CINEMAS ΑΓ. Ε-

ΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, STER CINEMAS, 

VILLAGE 20 CINEMAS pARK, 

VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, 

ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ΝΑΝΑ, ΟDEON 

KΟSMOpOLIS ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON 

STARCITY, ΟDEON ΜΑΓΙΑ, ΦΟΙ-

ΒΟΣ, VILLAGE 15 CINEMAS @ THE 

MALL, VILLAGE 5 CINEMAS 

pAGRATI, ΓΛΥΦΑΔΑ

* * * ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ 
ΨΥΧΗ (SOuL KITCHEN) 
Του Φατίχ Ακίν, με τους Αδάμ 
Μπουσδούκο, Μόριτζ Μπλά-
ιμπτροϊ, Μπίρολ Ουνέλ. Ελ-
ληνικής καταγωγής μαγαζά-
τορας προσπαθεί να κρατή-
σει το εστιατόριό του σε λει-
τουργία στο Αμβούργο.
 ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ΔΙΑΝΑ, ΕΤΟΥΑΛ - ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΑ, ΟDEON OΠΕΡΑ

ΕΝΑΣ ΣΟΒΑΡΟΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ Των Τζόελ 
& Ίθαν Κοέν, με τους Μάικλ 
Στάλμπαργκ, Ρίτσαρντ 
Κάιντ κ.ά. Ένας καθηγητής 
φυσικής αγωγής στη Μι-
νεσότα του 1967 αναζητεί 
τη βοήθεια των ραβίνων 
για να αντιμετωπίσει τις 
δραματικές αλλαγές στη 
ζωή του. Οι συμβουλές 
τους όμως τον μπερδεύουν 
ακόμη περισσότερο… 
AΤΛΑΝΤΙΣ, CINERAMA, ΓΛΥΦΑΔΑ, 

ΔΑΝΑΟΣ, ΟDEON KΟSMOpOLIS 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON OΠΕΡΑ, ΔΙΑΝΑ

Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΟΥ 
ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΥ 
Του Μονά Ασάς, με τους 
Ζοζιάν Μπαλασκό, Γκαράνς 
λε Γκιγιερμίκ, Τόγκο Ιγκά-
ουα. Η 11χρονη Παλομά, η 
οποία έχει βαρεθεί τη χωρίς 
ενδιαφέρον ζωή της, έχει 
αποφασίσει να αυτοκτονή-
σει στα επόμενα γενέθλιά 
της… 
ΠΑΛΑΣ

ΝΗΣΟΣ 
Tου Χρήστου Δήμα με τους 
Βλαδίμηρο Κυριακίδη, 
Δημήτρη Τζουμάκη, 
Μιχάλη Μαρίνο, Οδυσσέα 
Παπασπηλιόπουλο, Κώστα 
Βουτσά, Ελένη Καστάνη. 
Το θάνατο ενός προύχοντα 
σε ένα νησί του Αιγαίου 
διαδέχεται η ακόμα πιο 
παράξενη διαθήκη του… 
AΕΛΛΩ, AΘΗΝΑΙΟΝ, AΙΓΛΗ, 

AΛΕΚΑΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ Δ. ΖΩΓΡΑ-

ΦΟΥ, AΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, AΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜ. ΚΙΝ/

ΦΟΣ, CINE CITY, STER CINEMAS 

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, VILLAGE 15 

CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 

20 CINEMAS pARK, VILLAGE 9 

CINEMAS @ FALIRO, ΕΤΟΥΑΛ-

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΗΦΙΣΙΑ, ΝΑΝΑ, 

ΝΙΡΒΑΝΑ, ΟDEON KΟSMOpOLIS 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΡΑΦΗΝΑ ΣΙΝΕ ΠΑΝΟ-

ΡΑΜΑ(Λύκειο), ΡΕΞ - ΟΞΥ, ΣΙΝΕ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ, ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ/

ΦΟΣ, ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ, 

ΤΙΤΑΝΙΑ, ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ, ΟDEON 

STARCITY, VILLAGE 5 CINEMAS 

pAGRATI ●

Του ΓΙωρΓΟΥ ΚρΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Δώρο dvd
H A.V. εξα-

σφάλισε για 
τους αναγνώ-

στες της πέντε (5) dvd της 
ταινίας «Διαφθορά στη 
Νέα Ορλεάνη», που κυ-
κλοφορεί από την ODEON. 
Στην υπόθεση, ένας α-
στυνομικός του τμήματος 
ανθρωποκτονιών της Ν. 
Ορλεάνης παίρνει προα-
γωγή έχοντας σώσει έναν 
κρατούμενο από πνιγμό, 
στο χάος που ακολούθησε 
το πέρασμα του τυφώνα Κατρίνα. Ένα χρόνο μετά θα 
βρεθεί εθισμένος στο σεξ, στα φάρμακα και την κοκα-
ΐνη, αλλά και αντιμέτωπος με έναν έμπορο ναρκωτι-
κών. Σκηνοθετεί ο Βέρνερ Χέρτζογκ, πρωταγωνιστεί 
ο βραβευμένος με Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου Νίκολας 
Κέιτζ και η Εύα Μέντες. Αν θες κι εσύ ένα, στείλε σε SMS: 
AVAV (κενό) και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, 
μέχρι την Τρίτη 26/1 στις 10.00 το πρωί. Οι νικητές θα 
ειδοποιηθούν με sms.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ
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Τ
ο Που-Σου-Κου που πέρασε σε 5 προτάσεις: ο Blend aka Mishkin με τους 
MCs του είναι μακράν το καλύτερο live της σκηνής… και του(ς) άξιζε 
το λαϊκό προσκύνημα της προηγούμενης Παρασκευής / O άνθρωπος-
φάντασμα Bernard Fevre (aka Black Devil Disco Club) ήταν τελικά φτυ-

στός ο «εθνικός μας σταρ» Ανδρέας Ευαγγελόπουλος / Όταν μεγαλώνουν τα «τραν-
σάκια» φοράνε τα ίδια ρούχα και γίνονται γκοθ ή το αντίθετο; / Εξαιρετικό γκουρμέ το 
«βρόμικο» έξω από το Πάντειο / Ο Σέρλοκ Χολμς δεν είναι action hero.

H Klik Records συνεχίζει τα πάρτι στο 
Galaxy bar του Hilton, καλώντας αυτό το 
Σάββατο τον Michael Mayer, βαρύ πυ-
ροβολικό (και A&R) της Kompakt, ½ των 
Supermayer και γενικά από τις πιο ση-
μαντικές περσόνες της χορευτικής σκη-
νής για τη δεκαετία που έφυγε. Μαζί του 
ο George Kyriakou και το νέο φυντάνι 
της ετικέτας Alex Dimou (από τις 22.00, 
€ 20).
Η σύμπραξη Κορμοράνου και Yes It Does! 
Sure It Does! φέρνει στην πόλη τον σπου-
δαίο Riton. Τον λένε Henry Smithson, 
συμμετέχει με εκλεκτούς κυρίους στα πρό-
τζεκτ Die Verboten, Gucci Soundsystem, 
Eine Kleine Nachtmusik, κι επειδή δεν 
φτάνει ο χώρος για περισσότερα, απλά τον 
τσεκάρεις και καταλαβαίνεις τον αδόκιμο 
όρο kraut disco. Hipsters θα σφαχτούν 
σαββατιάτικα στην ποδιά του, χωρίς να 
πληρώσουν είσοδο στο 6 D.O.G.S.

Σε urban μονοπάτια, η σύμπραξη a:formal 
και Ιnnersence στήνει βραδιά αφιερωμέ-
νη στην Critical Recordings με καλεσμένο 
το αφεντικό της Kasra και τους εξαιρε-
τικούς SpectraSoul κάπου ανάμεσα στο 
παλιό souful drum’n’bass και στο σύγ-
χρονο σκοτεινό dubstep. Με € 5 το Σάβ. 
στο Swing. 

Τ η ν  Π α ρ α σ κ ε υ ή  σ τ ο  B i o s  ξ α ν ά 
“Improvize” με τους «διόσκουρους» 
Chevy & Mr. Statik, σαν να λέμε Στόκτον 
– Μαλόουν, πάρε disco, βάλε techno 
(free), το ίδιο βράδυ στην Πειραιώς σε 
πιο ακαδημαϊκό τόνο live το Vladislav 
Delay quartret (€ 15) *** Επίσης Πα-
ρασκευή στην Αβραμιώτου εκλεκτικές 
βινυλιοεπιλογές στη βραδιά “Counter 
Culture” με το τιμ του «Θρι Σίξτι» (Πα-
παϊωάννου, Bennett, Μαλεύρης συν 
Terra Exotica, free) *** Στο Blend, guest 
o Guido Schneider παρέα με τον Mikee 
(Σάβ., € 20) *** Στο υπόγειο του Skull, 
την Παρ. πιο electro με  Klinik & Kyros, 
το Σάβ. πιο techno με Dura - Funkslut *** 
Ο George Apergis στο μηνιαίο ηλεκτρο-
νικό residency στο Almodobar, δίπλα 
στις γραμμές της Κων/πόλεως (free) *** 
Σήμερα Πέμ. στο Floral της πλ. Εξαρχείων 
παρουσίαση του φεστιβάλ “Psarokokalo” 
με Cayetano on dexx, ενώ το Σάβ. ανα-
λαμβάνουν οι Athens Swing Cats *** 

Σάββατο στο Key με «Κουμπάρους» Βαλλάτο -Μίχο - Καραμπεάζη από τον Βορρά, 
ξέρω πού θα σε δω τα ξημερώματα *** Κάτι διαφορετικό στη «Μύγα» (Αισώπου & 
Μύκονος 13, Ψυρρή) το Σάβ., με guest τον mc Afrikan Simba να μπλέκει με τους dub 
ρυθμούς του Professor Skank (€ 10) *** Τέλος, σημείωσε το εβδομαδιαίο «μενού» 
στο classic Argo Bar, στο Κολωνάκι:  κάθε Πέμπτη Στάθης Παπούλιας και κάθε Παρα-
σκευή ο «γιατρός» του Τάσος Χρηστίδης.

➜ p_menegos@yahoo.com

citybeat Του Παναγιώτη Μένέγου 

Μichael Mayer

Riton

SpectraSoul

Chevy
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VariousartistsQ&A
Του Μάκη ΜηλάτουΤου ΓιώρΓου 

ΔηΜητράκοπουλου               *
 Αδιάφορος

        ** Μέτριος

     *** Καλός

  **** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός

Νέα σεζόν
Σαν τον παλιό καλό καιρό
Ήχοι και παρέες από το παρελθόν που 
μπορούν όχι απλώς να επιβιώνουν, 
αλλά και να δίνουν ιδιαίτερο χρώμα 
στη μουσική του τώρα.

TINDERSTICKS
Falling Down a Mountain 
(***)

Να που η επανασύνδε-
ση είχε νόημα. Αναπα-
ράγουν μεν τη μουσική 

τους φόρμα, αλλά την εμπλουτίζουν με 
(α λα Roxy Music) σαξόφωνα, φυσαρ-
μόνικες, ρετρό στοιχεία από το rock και 

την pop, λυρισμό 
και μελαγχο-

λία και αγ-
γίζουν τις 
πιο καλές 
στιγμές 
τους. 

PORTUGAL THE MAN 
The Satanic Satanist (***)

Το μπιτλικό μουσικό 
σύμπαν εκρήγνυται και 
πάλι, γεμίζοντας τον 
ουρανό με ψυχεδελικά 

διαμάντια και ποπ ουράνια τόξα. Και μόνο 
το εξώφυλλο να ξεδιπλώσεις... 

WE ARE THE RIDERS 
The Jeffrey Lee Pierce Project (****)

Τα ξεχασμένα τραγούδια του 
Jeffrey Lee Pierce βαρά-
νε προσκλητήριο... Οι 
φίλοι καταφθάνουν 
και ερμηνεύουν στο 
χώρο του αόρατου, 
μοιρολογώντας έναν 
σπουδαίο της φυλής 
τους. Ο Nick Cave, o Mark 
Lanegan, o David Eugene Edwards, η Lydia 
Lunch, η Debbie Harry, o Mick Harvey, η 
Isobel Campbell με την –σχεδόν a capella– 
ερμηνεία τους δίνουν ζωή στα ψυχεδελικά 
μπλουζ. Θα τον θυμόμαστε έτσι κι αλλιώς. 

Η συμπαθής φολκ...
Ή, αλλιώς, το συμπαθές τίποτα για το 
οποίο έχουμε μιλήσει και παλιότερα. 
Ευχάριστοι, καλών προθέσεων ήχοι 
της διπλανής πόρτας, με μεράκι και 
φροντίδα, αληθινοί, αλλά ποτέ συναρ-
παστικοί, ιδιαίτεροι, ρηξικέλευθοι, 
τολμηροί. Πάντα οι ελάσσονες δημι-
ουργοί προκαλούν συμπάθεια και είναι 
καταδικασμένοι να ζουν μ’ αυτό.

CHRIS CACAVAS 
Love’s Been Discontinued 
(***)

Διατρέχε ι  δια κριτ ι-
κά και με σεμνότητα το 
μεγαλύτερο μέρος του 

κλασικού ροκ τοπίου με country, folk και 
rock αναφορές. Καθώς διασχίζεις την Α-
μερική σου (με αυτοκινούμενο ίσως;), θα 

τον πετύχεις σίγουρα να κάθεται στην ξύ-
λινη βεράντα του με μια κιθάρα. 

RICHARD WALTERS 
The Animal (**)

Χάλια εξώφυλλο που 
δημιουργεί επιφύλαξη. 
Τελικά το περιεχόμενο 
είναι κάπως καλύτερο, 

χωρίς όμως να υπάρχει κάποιος ιδιαίτε-
ρος μουσικός, στιχουργικός ή ερμηνευ-
τικός χαρακτήρας.  

NITS 
Strawberry Wood (**)

Όπως τους θυμάσαι, 
λίγο πιο folk, λίγο πιο 
κουρασμένοι και σκονι-
σμένοι από τη σκόνη του 

χρόνου. Βάλε και μια σταγόνα νοσταλγίας 
για όσα ζήσαμε μαζί τους...

Caribian Weekend
οι ανταλλαγές των πολιτισμών, οι διασταυρώ-
σεις των ήχων και το ανακάτεμα των ρυθμών 
μόνο καλό έχουν κάνει και χωρίς τα δεκανίκια 
από τις μουσικές του κόσμου ο ήχος της ποπ 
κουλτούρας θα ήταν πια βαρετός. Γι’ αυτό και οι 
Vampire Weekend αφήνονται περισσότερο απ’ 
ό,τι στον προηγούμενο δίσκο τους στην αδια-
φιλονίκητη γοητεία των ήχων της καραϊβικής 
και της λατινικής άμερικής, εξού και ο τίτλος 
“Contra” (****) για το δεύτερο άλμπουμ τους. ά-
φρός από reggae και ska της δεκαετίας του ’60 
(ακόμη και στον τρόπο ερμηνείας), zouk και άλ-
λοι αφροκουβανέζικοι ρυθμοί δίνουν γεύση στη 
χαριτωμένη και έξυπνη pop τους. 

« Ένα τελευ-
ταίο γεια στον 
Vic Chesnutt, 

στον Rowlond S. 
Howard, στον 
Jay Reatard» 

➜ makismilatos@gmail.com 

Φίλιππος Πλιάτσικας
«Λίγο όνειρο ακόμη» στο Γυάλινο

Πώς αντιμετωπίζεις τις κατηγοριοποιήσεις 
για το «όχι άλλο Πλιάτσικα» και την «εντεχνι-
ακή κατατονία»; Γενικά η έννοια της κατηγοριο-
ποίησης με απωθεί. Η έντεχνη σκηνή, ας πούμε, 
βρίσκεται μάλλον σε αναβρασμό, με πολλές δυ-
νατές νέες παρουσίες, την Ελεονώρα Ζουγανέλη, 
τη Νατάσα Μποφίλιου, τον Κωστή Μαραβέγια, αρ-
κετά διαφορετικοί ο ένας από τον άλλο, κι όμως 
όλοι τους έχουν κερδίσει την αγάπη του κόσμου. 
Οπότε όποιος εφηύρε την ταμπέλα της «εντεχνι-
ακής κατατονίας» μάλλον πρέπει να ξανακοιτάξει 
την έννοια της λέξης κατατονία στο λεξικό. Όσο 
για το «όχι άλλο Πλιάτσικα», θα μπορούσα να πω 
κάτι ανάλογο, αλλά νομίζω ότι αυτό που ταιριάζει 
περισσότερο είναι: «Ειρήνη σε όλους, αδέλφια».

Mε τι γελάς; Με τις ειδήσεις, με τις ατάκες της κό-
ρης μου, με σκηνικά που βλέπω στα φανάρια, με τα 
αποτελέσματα του ελληνικού πρωταθλήματος... 
Προσπαθώ να γελάω όσο μπορώ, ακόμα και με τα 
πράγματα που «κανονικά» με θυμώνουν. 
Νομίζω ότι είναι ο πιο υγιής τρόπος να 
αντιμετωπίσεις τα παράδοξα της ελ-
ληνικής πραγματικότητας.

Πώς βλέπεις σήμερα τη ροκ 
μπαλάντα, που έχει αξιοποιη-
θεί από τη Eurovision μέχρι τα 
σκυλάδικα; Με την ίδια ακριβώς 
αγάπη που την έβλεπα και πριν. Η 
ροκ μπαλάντα είναι ένα μουσικό είδος 
που σαν άκουσμα με αγγίζει και σαν μέσο 
με εκφράζει. Όπως προφανώς και πολύ κόσμο 
γύρω μου, αλλιώς δεν θα είχε γίνει αντικείμενο 
εμπορικής εκμετάλλευσης. Σαφώς αυτού του εί-
δους η «αξιοποίησή» της δεν μου αρέσει, αλλά 
δεν μπορώ να ακυρώσω κατι που αγαπάω εξαιτί-
ας αυτού. Είναι σαν να λες ότι δεν θα ξαναφάς το 
παστίτσιο της μαμάς σου επειδή τώρα το βγάζει 
κατεψυγμένο ο «Μπαρμπα-Στάθης».  

Ποιο νομίζεις ότι είναι το κοινό σου σήμερα; 
Ξεχωριστό, ιδιότυπο, έξυπνο, «νεανίζον» (όχι α-
παραίτητα νεαρό), ρομαντικό αλλα σκεπτόμενο, 
με χιούμορ (που πραγματικά σε αιφνιδιάζει ώρες 
ώρες!), ευαίσθητο αλλά και ευαισθητοποιημένο, 
αισιόδοξο, φωνακλάδικο, όμορφο, που του αρέ-
σει να χορεύει και να τραγουδάει. 

Θα έκοβες ποτέ τα μαλλιά σου για να επανεκ-

κινήσεις την καριέρα σου; Αν η πορεία στην τέ-
χνη που εξασκούμε είναι τέτοια που εξαρτάται από 
το μήκος των μαλλιών, τότε μάλλον δεν φταίνε τα 
μαλλιά αλλά πρέπει να ψάξουμε κάπου αλλού την 
ταμπέλα της επανεκκίνησης, γιατί στην κατεύθυν-
ση που βρισκόμαστε η ταμπέλα γράφει «τρίχες». 

Πώς ήταν η καλοκαιρινή εμπειρία με τη 
Sinead O’Connor και τον Gordon Gano; Σαν 
ένα συναισθηματικό ποτ πουρί! Από τη μία η μυ-
σταγωγία της συνεύρεσης με τη Sinead, από την 
άλλη η επανένωση με τον Gordon, όπου βιώσα-
με το «ήρθε απόψε ένας φίλος απ’ τα παλιά» και 
όλο αυτό με φόντο την ενέργεια του κόσμου στις 
κερκίδες... Κατάλαβα τι συνέβη στον Οβελίξ ό-
ταν έπεσε στη μαρμίτα τότε που ήταν μικρός.
 
H τελευταία συναυλία που πήγες; Πάνος Κα-
τσιμίχας και Μάνος Ξυδούς. 

Κατεβάζεις μουσική; Θέλω ειλικρινή απάντη-
ση. Ειλικρινά, όχι. Για λόγους ιδεολογικούς, αλλά  
διαφωνώ και με την απληστία που σηματοδοτεί 
το να κατεβάζεις τραγούδια που δεν προλαβαί-
νεις να ακούσεις, απλώς γιατί είναι τζάμπα. 

Τα τελευταία πράγματα που ξεχώρι-
σες σε θεατρικό, μουσικό και κι-

νηματογραφικό επίπεδο στην 
Αθήνα;  Μουσικά, ο Γιώργος 
Rous. Οι «Εξαιρέσεις» είναι ένα 
κομμάτι απλό αλλά φρέσκο, 
γεμάτο ενέργεια. Θεατρικά, την 
παράσταση του Στάθη Λιβαθι-

νού «Βυσσινόκηπος». Κινηματο-
γραφικά, μια παλιά ταινία που είδα 

για δεύτερη φορά, το “Happy Go Lucky”.

Πώς βλέπεις την ελληνική πραγματικότητα 
σήμερα; Εγκλωβισμένη. Καλλιεργείται μεθοδικά 
γύρω μας ένα αίσθημα τρόμου και απειλής, ώστε 
να συνεχίσουμε να ψάχνουμε για βοήθεια οπου-
δήποτε αλλού εκτός από τον εαυτό μας. Γιατί κά-
τι τέτοιο θα είχε ως προϋπόθεση να κοιτάξουμε 
προς τα μέσα και τότε μάλλον θα ανακαλύπταμε 
τις πραγματικές μας ανάγκες, πράγμα που προ-
φανώς θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο γι’ αυτούς 
που καλλιεργούν το φόβο και την απαισιοδοξία. 

Υποσχέσου κάτι για τη νέα χρονιά. Ότι θα κλέ-
βω λιγότερους στίχους από την κόρη μου, γιατί 
θα φτάσει μια ηλικία που θα με μηνύσει.

Πες μας κάτι που δεν ξέρουμε για σένα. Άρχι-
σαν τώρα να μου αρέσουν τα καρό πουκάμισα! 
Γιατρέ μου, είμαι καλά; ●

Ιnfo
Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, 

210 9315.600, από 22 ιανουα-

ρίου κάθε παρ. & Σάβ. Μαζί του ο 

Mc Yinka,  με special guests τους 

Αλκή στις 5/2 και τους Rosebleed 

στις 19/2. Έναρξη 22.30. Είσοδος στο 

μπαρ € 15, ελ. κατ. € 35.

Ό νομα που έγινε σύνθημα, πυξ λαξ μυ-
θολογία, «λίγο όνειρο ακόμη», δανει-
σμένοι στίχοι από την κόρη. ο Φίλιπ-

πος πλιάτσικας απαντά σε μερικές όχι και τόσο 
εύκολες ερωτήσεις της άτηΕΝS VOICE.
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Βookvoice Επιμέλεια:
Αγγελική ΜπιρΜπιλή

Αν ζούσε σήμερα 
ο Γιάννης Τσαρούχης 
θα ήταν εκατό χρονών 

Ο άγιος 
Τσαρούχης
Η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση μετά 
το θάνατό του, που συμβαίνει αυτές τις ημέ-
ρες στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραι-
ώς και θα διαρκέσει μέχρι τον Μάρτιο, εμπε-
ριέχει αυτή την εκατονταετία σαν μία «αθη-
ναϊκή κιβωτός» ιστορίας και τέχνης. Δεν εί-
ναι τυχαίο που συγκινεί κάθε είδους κοινό 
και το μουσείο είναι κάθε μέρα γεμάτο από 
ανθρώπους που αναζητούν να αγαπήσουν 
το παρόν μέσα από το παρελθόν, τους ήρω-
ες, το θέατρο, τα νεοκλασικά κτίρια, τους έ-
ρωτες, τα ζεϊμπέκικα, τους μήνες που ζω-
γράφισε ο Τσαρούχης στη ζωή του. Και επει-
δή ένα τέτοιο έργο δεν μπορεί να μη συνδυ-
αστεί με το προφίλ του έξοχου στοχαστή 
και ανθρώπου Τσαρούχη, η ζωή και η προ-
σωπικότητά του έχουν έρθει και πάλι στο 
προσκήνιο. Η Μαρία Καραβία, δημοσιογρά-
φος που τον γνώρισε και τον έζησε από κο-
ντά, συγκέντρωσε τις μνήμες και τις συνο-
μιλίες της μαζί του σε ένα βιβλίο με τίτλο «Ο 
στοχαστής του Μαρουσίου» (εκδ. Καπόν). 
Πολλές φωτογραφίες (μαζί και οι σπάνιες ε-
κείνες με τις θεατρικές του μεταμφιέσεις) 
συνδυάζονται με τη σκέψη του επάνω στην 
τέχνη και τη σύγχρονη ζωή, με λεπτομέρει-
ες που δείχνουν το χιούμορ και την αιχμηρή 
ματιά του στην Ελλάδα. 
Όπως, για παράδειγμα, η απάντησή του ό-
ταν του είχαν πει ότι οι δικτάτορες της 21ης 
Απριλίου θα τον έχουν στα όπα-όπα επειδή 
ζωγράφιζε Εσατζήδες και ναύτες. «Κάνετε 
λάθος» είχε πει. «Όλοι αυτοί έχουν στα σπί-
τια τους πίνακες με λουλούδια». 
    - ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ

22/1, 21.00

για το θεατρικό έργο της 

Μαρίας Σούμπερτ “Invitation t

o a party, not anotherfairytale

” (εκδ. Μπαρτζουλιάνος) θα μιλή-

σουν οι κ. Μπούρας, Β. Χατζηιακώβου. 

Βιβλιοπωλείο κΟΑΝ - ATHENS VOICE, 

             Σκουφά 64.

Δελφικές γιορτές 1930, ο Τσαρούχης 
ντυμένος βοσκός της Σκύρου (φωτ. 

Nelly's, Φωτ. Αρχείο Μουσείου Μπενάκη) 
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«ΒΙΑΙΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1975-

2007» είναι ο τίτλος της ποιητικής συλλογής 

του Δημήτρη Αρμάου, που εκδόθηκε πρό-

σφατα από τις εκδόσεις «Ύψιλον». Αυτά τα 

ποιήματα των τελευταίων 30 ετών στάθηκαν 

αφορμή για μια ουσιώδη συζήτηση για τη βι-

αιότητα της διάψευσης αλλά και για την ποί-

ηση στον καιρό μας, με το δημιουργό τους. Ο 

Δημήτρης Αρμάος, ποιητής, φιλόλογος (κα-

θηγητής σε νυχτερινό), επιμελητής εκδόσε-

ων, 50 ετών σήμερα, αποτελεί κορυφαία φυ-

σιογνωμία (για όσους γνωρίζουν) στο χώρο 

του βιβλίου και των Γραμμάτων. Είναι λάτρης 

και γνώστης της τυπογραφικής τέχνης και 

δημιουργός εξαιρετικών βιβλίων. Όσο για το 

ίδιο το βιβλίο, η άψογη επιμέλεια, η απροσ-

δόκητη εικονογράφηση (προμετωπίδα και 12 

σχέδια του Αλέξη Ταμπουρά) και η απέριττη 

αισθητική, η φροντίδα για το συνολικό εκδο-

τικό αποτέλεσμα, εμπλουτίζει διαχρονικά το 

σύνολο της ποιητικής παραγωγής του τόπου. 

Αντί άλλων θα επικαλεστώ στίχους από το ποί-

ημά του «Μια καθαρόαιμη ράτσα»:
Αληθινά αγαπώ όσους τραγουδούν    τους Ποιητές/ 
Γιατί συχνά οι άλλοι βαβίζουν / Κανείς τους    παρα-
δόξως     τόσοι αυτοκτονήσαν     δεν τα βρήκε με το 
θάνατο / Κανείς τους δεν ορέχθηκε πλούτο άλλο από 
ρυθμούς και λέξεις / Κανείς τους δεν ευτύχησε με τη 
νεκροφιλία της εξουσίας / Ή δεν αγνόησε το λυγμό 
που πρέπει να σωθεί / Απόρριψη άγνοια τύφωση πέν-
θος απάτη μπαμπεσιά κ.τ.ά.

220 ποιήματα. Είναι έκδοση συγκεντρωτική; 

Είναι κάτι σαν «οριστικότερη». Περιλαμβάνει 

τα περισσότερα δημοσιευμένα, πολλά ξανα-

δουλεμένα ωστόσο, και αρκετά αδημοσίευτα 

ποιήματα. Και μέσα στις ήδη δημοσιευμένες 

ενότητες η ύλη έχει αναδιαταχθεί, με κριτή-

ριο θεματολογικό κυρίως.

Ποιες είναι οι «Βίαιες εντυπώσεις»;  Πρόκει-

ται για έκφραση που εμφανίζεται στο κείμε-

νο (μια φορά μάλιστα ακριβώς έτσι), αλλά 

κατάγεται από το «Περί εγκλημάτων και ποι-
νών» του Τσέζαρε Μπεκαρία. Εκεί ο Ιταλός 

διαφωτιστής εξηγεί γιατί προτιμά την τιμω-

ρία από το θάνατο (σε περιπτώσεις αξιόποι-

νων πράξεων) και λέει πως οι «βίαιες εντυ-

πώσεις» δεν έχουν αντοχή ως βιώματα στην 

κοινωνία. Φυσικά η γνώμη μου είναι, όπως 

θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, διαφορετική, 

αν και όχι ως προς ό,τι αυτός υπερασπίζεται.  

Ο τίτλος δηλώνει κάτι το οριστικό, κάτι 

που τελεσιδίκησε; Το στοιχείο είναι βι-

ογραφικό, αλλά νομίζω όχι ατομικό. Πι-

στεύω ότι εμπειρίες σαν αυτές, αν όχι ό-

λοι, τις μοιραζόμαστε πολλοί. Ναι, μετά 

από μια ηλικία (κι όχι πολύ «προχωρημέ-

νη») ο άνθρωπος αχρηστεύεται κοινωνικά 

από τις ευγενέστερες των προθέσεων, και 

όσο πιο καλλιεργημένος είναι, τόσο δραμα-

τικότερα. Τα είχε συλλάβει πολύ ωραία όλα 

αυτά ο Ντοστογέφσκι.

Τι βρίσκεται στον αντίποδα των βίαιων ε-

ντυπώσεων; Ο κόσμος όπου πιστεύει ένας 

μη διεφθαρμένος νέος άνθρωπος. Αυτό που 

τελειώνει με τα χρόνια, που για τον «μυαλω-

μένο» πλέον είναι αδιανόητο ή αφελές. 

Στη «Σύνοψη» του βιβλίου κλείνεις λέγοντας 

ότι οι στίχοι, τα ποιήματα, παραδίνονται ό-

πως όλοι οι νικημένοι κατά κράτος. Σ’ αυτό 

το βιβλίο δεν μιλάει κάποιος «ώριμος» άνθρω-

πος. Η εμπειρία που εισπράττει τον πλήττει ως 

σταθερή διάψευση: «φυσιολογικά», του ρο-

μαντισμού, αλλά και από τη σποραδική ευτυ-

χία ως υπέρβαση των συστηματικών διαψεύ-

σεων, ως συμβάν που καταλήγει παρά φύσιν.

Τα θέματα που δεσπόζουν είναι έρωτας και 

πόλεμος. Γιατί πόλεμος σε μια ζωή αδιατά-

ρακτης ειρήνης; Ο φόβος για μια διαρκώς εύ-

θραυστη ειρήνη και η ρεαλιστική βεβαιότητα 

ότι δεν υπάρχει ειρήνη πουθενά όταν κάπου 

γίνεται πόλεμος, επέβαλαν το θέμα αυτό σε 

κάμποσα από τα κομμάτια του βιβλίου. Σε πολ-

λά κείμενα όμως, αθώα εκ πρώτης όψεως, α-

σκείται έντονη κριτική στις διαμορφωμένες 

νοοτροπίες, στην υποκρισία του καθημερινού 

βίου και στην αποδόμηση θεσμών και ηθικών 

προεξοφλήσεων. Ο έρωτας είναι ο αντίποδας: 

η ουσία της ειρηνικής ζωής. Ο έρωτας εγείρει 

το αίτημα κατάπαυσης του πολέμου. Κι από 

την άλλη, αποτελεί τον αναπόσπαστο όρο του 

λυρισμού. Από έρωτα πρωτοκάνουμε όλοι και 

τις πιο άτεχνες ποιητικές μας δοκιμές.

Γιατί η ποίηση έχει τόσο μικρή απήχηση 

στη χώρα μας, σε σχέση με άλλα είδη λο-

γοτεχνίας ή με άλλες μορφές τέχνης; Δεν 

έχω να προσθέσω κάτι στις γνωστές αιτίες 

συρρίκνωσης του κοινού της ποίησης. Πίσω 

από την κυριαρχία της ευτελούς διασκέδα-

σης κρύβεται μια πολιτισμική βιομηχανία που 

«μοίρασε τα χαρτιά» στην αυγή του προηγού-

μενου αιώνα (αλλού και νωρίτερα), προκει-

μένου να διαμορφώσει ένα κοινό ευάλωτο 

στη διαφήμιση. Από αυτό δεν έχουν ακόμα 

υποστεί εμφανείς ήττες οι τέχνες με δικό 

τους «χρηματιστήριο». Αλλά η βλάβη τους 

δεν είναι επί της ουσίας μικρότερη. Ας μην 

ξεχνάμε ότι η ποίηση χρωστάει τις ποιότητές 

της σήμερα ακριβώς στο γεγονός ότι είναι 

οικονομικά αδιάφορη – arte povera. 

Είναι πολιτική μια τέτοια ποίηση; Παίρνει θέ-

ση σε όσα διαδραματίζονται εδώ και τώρα; 

Και πόσο δραστική μπορεί να είναι μια τέχνη 

με τόσο μικρό κοινό; Και η πιο εσωστρεφής 

ποίηση του λεγόμενου «ήσσονος τόνου» είναι 

πολιτική, αν απαντά στις αγωνίες της εποχής 

της. Η δική μου θα παρατηρούσα ότι διακρίνε-

ται και από πάθος αγκιτάτσιας, από «διδακτι-

σμό» – που δεν με φοβίζει, αφού τον γέννησε 

βρασμός ψυχής. Άρα, η θέση της είναι εξ επα-

φής με την επικαιρότητα και πρόθεσή της είναι 

η συμβολή στη διαμόρφωση της ζωής μας, όσο 

κι αν δεν μπορεί να προσδοκά ουσιαστική πα-

ρέμβαση με το μικρό κοινό όπου απευθύνεται. 

Αλλά υπάρχουν και πιο αισιόδοξα μηνύματα: 

το κοινό της ποίησης όχι μόνο δεν είναι μικρό 

(τόσο, π.χ., όσο μας δίνουν τα τιράζ και οι πω-

λήσεις των συλλογών), παρά είναι και κρίσιμο. 

Είναι η «κρίσιμη μάζα». Αλλάζουν πολλές δια-

δικασίες επικοινωνίας, αλλά δεν παρέδωσαν 

το πνεύμα οι τρόποι των φυσικών γλωσσών 

ανάμεσα σε δυο ταξικούς εχθρούς ή δυο 

αταξικούς ερωτευμένους – και οι τρόποι 

αυτοί δεν έχασαν καθόλου την έξαρση 

της εκφραστικότητάς τους. 

Οι «βίαιες εντυπώσεις» από την Αθή-

να;  Ως σύνολο ανθρώπων η Αθήνα πα-

ραμένει καταφύγιο. Ως αστικός χώρος 

είναι απελπισία. Η συμφορά του αστικού 

χώρου είμαστε, βεβαίως, εμείς, οι γενιές 

των τελευταίων 50 χρόνων. Και η ρίζα του 

κακού βυθίζεται στον επαρχιωτικό ατομισμό 

μας. Μην πιστεύετε τους λειτουργιστές εκ 

των αρχιτεκτόνων – δεν υπάρχει καν τυχαι-

ότητα εδώ: ληστές του δημόσιου βίου εξα-

σφάλισαν ένα παρόν χωρίς μέλλον σε κακούς 

γονείς, «ρεαλιστές των γραφείων κηδειών» 

(«Όσο φάμε κι όσο πιούμε… κ.λπ.»). Εκεί κατέ-

ληξε ο αθεράπευτος διά των αιώνων καημός 

του Έλληνα για την παροδικότητα της ύπαρ-

ξης, καημός που εκχυδαΐστηκε (εκτιμώ) επί 

Τουρκοκρατίας. Η Αθήνα, από την άλλη, μας 

χώρεσε όλους μέσα στη φιλάνθρωπη φύση 

της (που επιμένει να νικά στιγμές-στιγμές τα 

ανόσια έργα μας). Είμαι από τις εκατοντάδες 

χιλιάδων που την ευγνωμονούν σαν τέτοια, 

μέσα στην προσβολή τους. A

Μια συζήτηση με αφορμή την πρόσφατη έκδοση των ποιημάτων 
της τελευταίας τριακονταετίας του Δημήτρη Αρμάου 

Οι βίαιες εντυπώσεις
Της εΥγεΝιΑΣ γ. ΜιγΔΟΥ

«Η ζωγραφική του Αλέξη Ταμπουρά αναδίδει με 
σαφήνεια εκείνο τον ευγενή υπερρεαλισμό που 
μπόλιασε ανεξίτηλα πλέον κάθε κατοπινή μορφή. 
Δεν θα μπορούσα να μην προσέξω μια 
καλλιτεχνική τάση που το αντίστοιχό της στο 
λόγο δεν το απαρνήθηκα κι ο ίδιος ποτέ. 
Αλλά η επιλογή της προμετωπίδας έχει και 
καταστατικό χαρακτήρα: θαρρεί κανείς πως 
είναι μια εικαστική αποτύπωση εφαρμογής της 
μυθικής μεθόδου σε ελληνικό συγκείμενο (μια 
εγκάρσια τομή που αναδεικνύει τη συγχρονία – 
μια εγκάρσια, θα έλεγα, «γεωπολιτική» τομή). 
Αυτός είναι ένας από τους βασικότερους 
μηχανισμούς προαγωγής του μηνύματος 
και στα δικά μου κείμενα, που θεματικά εξάλλου 
είναι αλληλέγγυα».
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Badila σημαίνει ανατρεπτικές δημιουργίες από βαμβακερά υφάσματα που μου αρέσει να φοράω στις πρωινές και βραδινές εμφανίσεις 
μου. Στα καταστήματα της φίρμας που βρίσκoνται σε κάθε γωνιά της πόλης, και συγκεκριμένα στο υποκατάστημα στην Πατησίων 64 
στην Αθήνα, από όπου και πέρασα βρήκα girly φορέματα και φούστες, ευκολοφόρετα t-shirts και denims και πολλές ακόμα προτάσεις 
streetwear σε τιμές έκπληξη (-30%). Κ. Διάθεση: 210 5220.366, www.badila.gr                                                                                    - ΖΩΗ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ 
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BADILA
Τα ρούχα της 

πόλης

Sales

30%



Νέα Υόρκη, 1949. Ένας Ουκρανός μετα-
νάστης, ο Bernard Gant, δημιουργεί ένα 
(ομώνυμο) brand που φτιάχνει πολυτελή 
και υψηλής ποιότητας πουκάμισα. Χαρα-
κτηριστικό - επινόηση της Gant: η εξω-
τερική θηλιά στην πλάτη του πουκαμίσου 
–από διαφορετικό ύφασμα– για εύκολο 
κρέμασμα.  

Σουηδία, 1980. Μια παρέα τριών Σουη-
δών –μετά από προϋπηρεσία στη βιομη-
χανία των ρούχων– με επικεφαλής τον 
Lennart Bjork αποφασίζει να κάνει ένα 
μεγάλο βήμα: να πάρει τα δικαιώματα της 
Gant και να την απογειώσει. Κι από κει, 
αρχίζει η ιστορία του brand με «το αμε-
ρικανικό στιλ και την ευρωπαϊκή κουλ-
τούρα».

2009, 60 χρόνια μετά την ίδρυση της εται-

ρείας. Η Gant έχει ανέβει στις πασαρέλες 
(«Δεν είμαστε σίγουροι αν ήταν ένα βή-
μα που πρέπει να συνεχίσουμε, σε όλα 
τα είδη μας. Τα γυναικεία ναι. Αλλά τα 
αντρικά μάλλον όχι» αναφέρει χαρακτη-
ριστικά ο Lennart Bjork), έχει λανσάρει 
αρώματα, παιδικά ρούχα, έχει συνεργα-
στεί και στηρίξει ανθρώπους που έχουν 
κάνει τη διαφορά, όπως ο Cousteau και ο 
Kennedy… 
«Στην Ελλάδα, αγαπάτε πολύ τα Gant. 
Ταιριάζουν με το στιλ ζωής σας. Θέλετε 
κάτι χρωματιστό, ανθεκτικό, που να μη 
σας προδίδει, ούτε μετά από πολλά χρό-
νια…» λέει ο Lennart Bjork. 
Για τα γενέθλιά της, λοιπόν, η Gant –ό-
πως κάθε σωστή εξηντάρα– έκανε ένα 
υπέροχο, φαντασμαγορικό πάρτι στην 
πρωτεύουσα της χώρας που τη φιλοξενεί 
τα τελευταία 20 χρόνια, τη Στοκχόλμη. 
Ανάμεσα σε απίστευτο κόσμο ντυμένο 
από πάνω ως κάτω Gant, μοναδικά υφά-
σματα και τη σουηδική απλότητα και η-
ρεμία, ξεχώριζες παντού τη λέξη-κλειδί 
«vintage πολυτέλεια». Ένα team της Gant 
ξέθαψε παλιά πουκάμισα, επανασχεδίασε 
κάποια από τα print τους και παρουσίασε 
6 αντρικά και 4 γυναικεία συλλεκτικά 
πουκάμισα - φόρο τιμής στο ρετρό. Τι 
θα φορεθεί; «Τα ριγέ και τα καρό έχουν 
πάλι την τιμητική τους» υποστηρίζει ο 
Lennart.   
Ήμασταν κι εμείς εκεί και ανακαλύψαμε 
μια Gant που δεν φανταζόμασταν… Αυτή 
που απεικονίζει ένα καλό, αμερικάνικο 
όνειρο, που λέει ότι «ο καθένας μπορεί 
να κάνει οτιδήποτε, αρκεί να βάλει τα δυ-
νατά του». Μιλάει για απλή πολυτέλεια, 
για ένα στιλ που πηγάζει από την προσω-
πική ομορφιά. Είδαμε ένα «ηθικό» brand 
που καθιέρωσε το sportswear παγκοσμί-
ως. Από πίσω κρυβόταν μόνο η δεξιοτε-
χνία του καλού ρούχου και η δύναμη μιας 
παρέας. Της ίδιας που την κρατάει και 
σήμερα ζωντανή.  

60 χρόνια GANT
Η γνωστή αμερικανική φίρμα γιόρτασε τα γενέθλιά της

 με ένα φαντασμαγορικό πάρτι στη Στοκχόλμη. Η A.V. ήταν εκεί.
Της ΣΑΝΤΡΑΣ - ΟΝΤΕΤ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ

1960

1976

1964

1978
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Body/Market
Της Ζωής ΠαΠαφωτίου

ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΜΕΡΑ» 

ή υπερηχογραφία είναι μία από τις πιο σύγχρονες και ακίνδυνες ιατρικές απεικονιστικές μεθόδους στις 

μέρες μας. ςτις 23/1 η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Εφαρμογής των υπερήχων στην ίατρική & τη Βιολογία 

οργανώνει ημερίδα με θέμα «ή υπερηχογραφία σήμερα» στο ξενοδοχείο Crowne Plaza στην αθήνα (Μιχα-

λακοπούλου 50), με σκοπό την ενημέρωση των γιατρών για τις νέες εξελίξεις αλλά και την πρακτική τους 

εξάσκηση σε σχετικά μηχανήματα και τεχνικές. Πρόεδρος της οργανωτικής Επιτροπής της ήμερίδας είναι 

ο ακτινολόγος Παύλος ς. Ζουμπούλης MD, PhD. πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας υπερηχογραφίας είναι 

ο καθηγητής Γυναικολογίας Νίκος Παπαντωνίου, αντιπρόεδρος ο καθηγητής Χειρουργικής Κωνσταντίνος 

Βαγιανός, μέλη του Δ. ς. είναι ο καρδιολόγος αθανάσιος τριανταφύλλου και ο ακτινολόγος Δημοσθένης Κόκ-

κινος. (Πληρ. - εγγραφές: ERA, ασκληπιού 17, αθήνα, 210 3634.944, info@era.gr)

 Τango argentino

Έχεις διάθεση για κάτι καινούργιο στη ζωή σου; Νέο 

τμήμα αρχαρίων αργεντίνικου tango ξεκινάει στο 

Danzarin, κάθε Παρασκευή βράδυ 9.00 με 10.30. Και 

τις Κυριακές τα απογεύματα, μέχρι τις 11 το βράδυ, 

ειδικές βραδιές όπου θα πίνεις ένα ποτήρι κόκκινο 

κρασί και θα δοκιμάζεις τα καινούργια σου βήμα-

τα... σε ατμόσφαιρα Μπουένος Άιρες. Δωρεάν μά-

θημα γνωριμίας 5/2, για να δεις αν σ’ αρέσει. (Θεσ/

νίκης 17, Θησείο, Γέφυρα Πουλοπούλου, πληρ. 694 

4841010, www.danzarin1.blogspot.com)

 ΞΕνώνΑΣ ΜΑζΑΡΑκΗ 

ςε υψόμετρο 600 μ., αποτελείται από 3 κτίρια, σχεδι-

ασμένα από τον αρχιτέκτονα Γιώργο Γιαξόγλου, ενώ 

τους εσωτερικούς χώρους (με θέμα τα στάχυα, την 

ελιά, τον ουρανό, τα κλαδιά, το ρόδι και τα άνθη) επι-

μελήθηκε η σκηνογράφος Ελένη Μανωλοπούλου. υ-

πάρχουν 3 μονόχωρες κατοικίες 45 τ.μ. και 3 δίχωρες 

60 τ.μ., με κουζίνα, τζάκι, μεγάλες βεράντες. υπάρχει 

και η δυνατότητα ενιαίας κατοικίας 120 τ.μ., για 7-9 

άτομα, με 4 μπάνια, 2 κουζίνες και 2 τζάκια. (Πικου-

λιάνικα, Mυστράς Λακωνίας, 27310 20414)

ΑΜΒΥΞ

οίνος εφραίνει καρδίαν έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. 

την άποψή τους αυτή ερχεται να επιβεβαιώσει σή-

μερα η εταιρεία ποτών Άμβυξ α.Ε., που από φέτος 

δείχνει την αγάπη της για το ελληνικό κρασί με τη 

δημιουργία του τμήματος «Άμβυξ Εnothèque» και 

την αποκλειστική πανελλαδική διανομή των οινι-

κών προϊόντων του «Κτήματος Άλφα». (Κωσταντι-

νουπόλεως 6, αργυρούπολη, 210 9692.260)

PraXiS

ςε προβληματίζει το επαγγελματικό σου μέλλον; 

ο εκπαιδευτικός οργανισμός Praxis διοργανώνει 

σεμινάρια επαγγελματικού μακιγιάζ, περιποίησης 

νυχιών και ονυχοπλαστικής, γραφιστικής, διακο-

σμητικής, μαγειρικής και αρωματοθεραπείας σε ο-

λιγάριθμα γκρουπ και τιμές έκπληξη. (Ώρες μαθημά-

των: Δευτ.-Παρ. απόγευμα, ςαριπόλου 5, πίσω από 

το αρχαιολογικό Μουσείο, 210 8230.090)
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ΤΡΕΝΟ 
9/12 ανέβηκα Άγ. Νικό-

λαο, κατέβηκες Νερα-

ντζιώτισσα, καθόμουν 

απέναντί σου, εσύ φο-

ρούσες μαύρα. Η κοπέλα 

με τα μεγάλα γυαλιά και 

τις μπούκλες. se_eida_

sto_treno@yahoo.com 

UNICEF
7/12, Τηλεμαραθώνιος, 

γλυκιά και όμορφη τηλε-

φωνήτρια, στο στούντιο 

ήσουν για φωτογραφία 

με την ανθοδέσμη, όταν 

έφευγες. stinunicef@

windowslive.com 

ΤΑΞΙ
Πειραιώς-Carrefour, 

24/12, πήγαινέ με ό-

που θέλεις… ταξιτζή. 

mr.cabdriver09@yahoo.

com

ΤΡΟΛΕΪ 15 
Στις 7/12, ώρα 4, μιλή-

σαμε για τα επεισόδια, 

είσαι πανέμορφη, ποτάκι;  

Thad_res@yahoo.gr

ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
Παρασκευή 4/12 στις 

5.30 σε καφέ… Ήσουνα 

με δυο φίλους, κοιτα-

χτήκαμε πολλές φορές! 

Ήσουνα πανέμορφη!  

karxar@yahoo.gr 

ΤΡΟΛΕΪ
30/11, ώρα 12, μπήκες 

στη Σταδίου και κάθισες 

δίπλα μου! Ήσουν από 

άλλο πλανήτη, σαραντα-

πεντάρα, μελαχρινή θεά! 

Κατέβηκες Καλλιθέα! 

Πάρε 697 4235605

COSTA COFFEE
25 Νοεμβρίου, καπνί-

ζοντες, κοιταζόμασταν 

συνέχεια, θέλω να σε 

ξαναδώ. Παύλος, 694 

9050443

ΣΛΙΜΑΝ
Lancia, σε βοήθησα να ξε-

παρκάρεις, βράδυ, αλλά 

όλη η Σλίμαν μάς κόρνα-

ρε. stratis6@yahoo.com

ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ
Η&Μ 7/12, 14.30, όλη μέ-

ρα σκεφτόμουν πώς θα 

ήσουν στο μοβ φόρεμα 

που βρήκες τυχαία δίπλα 

στο ταμείο… manpats@

gmail.com 

ΚΑΤ 
Πέμπτη 3/12 είχα έρθει 

για το πόδι μου, εσύ για 

το χέρι σου, θέλω να ξα-

ναδώ το χαμόγελό σου… 

698 5763399

EASY JET 
3/12. Wir flugen aus 

Berlin. Du UWE blond, 

Baart rund 40, sa? Bei Dir. 

Jorgos. Schick hier. 698 

7296231

ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Φάγαμε πορτοκαλάκι με 

δακρυγόνο στην πορεία 

της Δευτέρας στο Σύ-

νταγμα, μμμ νόστιμο, πά-

με σινεμά; 693 4809659

ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΤΡΙΤ
Σε είδα καιρό πριν σε 

πολυκατάστημα, με τη 

μητέρα σου, και μιλήσα-

με, από τότε σε ψάχνω, 

Έλενα, πάρε με στο 694 

6189237

ΑΙΓΑΛΕΩ 
Μετρό 3/12, 1.45, διά-

βαζες AThEnS VoiCE και 

γελούσες, γαλανομάτα 

με μπλουζάκι Ramones, 

στείλε κανένα μέιλ. 

kostast211@gmail.com 

ΚΤΕΛ
7/12, 12.00, από Μαρκό-

πουλο για προαστιακό, 

πρασινομάτα ξανθιά, 

καρφωθήκαμε μόλις 

μπήκες, στείλε μου. 693 

7285276, Νίκος

ΜOYΣEIO 
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
28/12, ξανθιά, φορούσες 

μπλε φόρεμα, κοιταχτή-

καμε πολλές φορές, δεν 

πρόλαβα να σου μιλήσω, 

θα ’θελα να σε ξαναδώ. 

697 3263448

ΒΙΚΤΩΡΙΑ 
3/12, 1.30, όμορφη ξαν-

θιά, με τσάντα yamaha 

και πορτοκαλί κινητό, 

αν παίζεις φλάουτο θα 

σε συνοδεύω στο πιάνο. 

ktmc21am@yahoo.gr 

PLAYHOUSE
Σου ζήτησα χυμό 

φράουλα και σταφύλι 

αλλά δεν είχες, έχω στο 

σπίτι μου! Θες; Ε, Άρη; 

blueroseano@hotmail.

com 

ΤΡΑΜ 

Στάση Αιγαίου, ξανθιά 

με ροζ μπουφάν, μου 

ζήτησες φωτιά και σου 

χάρισα τον αναπτήρα. 

nikos435@me.gr 

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Ανταλλάζαμε ματιές επί-

μονα, κατέβηκες Κόρινθο 

και στις σκάλες γύρισες 

και κοίταξες, σου έκανα 

νόημα να πάρεις το επό-

μενο τεύχος. 

SODADE 
Κυριακή 6/12 και μετά 

σε διπλανά ταξί στην 

Τρικούπη, είσαι απίστευ-

τος, μου χαμογέλασες, 

στείλε nightshiftt2000@

yahoo.gr 

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
6/12 ήσουν με ένα ζευ-

γάρι, κατέβηκαν Νέο 

Κόσμο, εσύ Άγ. Δημήτριο 

μαζί μου, οδηγείς ένα 

αμάξι, σε έχασα, ακόμα 

μετανιώνω, μακάρι να 

με βρεις. cdreamer13@

yahoo.com

SOCIALISTA
Γκάζι, 7/1, Αϊ-Γιαννιού, 

δίπλα στον dj, ψηλός, 

καστανός, φόραγες 

άσπρη μακρυμάνικη με 

γαλάζια κοντομάνικη! 

Κοιταχτήκαμε για λίγο, 

μετά έκατσες μακριά. 

nadiamusic28@yahoo.gr 

ΣΚΟΥΦΑ
Μεσημέρι Σαββάτου, 

κοιταχτήκαμε γλυκά στα 

μάτια, όμορφη μελαχρι-

νή, ντυμένη στα μαύρα, 

φορούσα μπλε τζιν, 

άσπρο μπουφάν, στείλε 

μήνυμα. 694 9935110

ΣTEKI THΣ ΕΛΕΝΑΣ
7/1, μελαχρινός, μοβ 

πουκάμισο, καθόσουν 

γωνία απέναντι και κοι-

τούσες, είμαι η κοπέλα με 

το κόκκινο, στείλε εδώ…

ETΑΙΡΕΙΑ SECURITY
Στο χoλ μιας εταιρείας 

security σε είχα συναντή-

σει, πανέμορφη Ιωάννα 

Σ. από τη Νέα Σμύρνη, δυ-

στυχώς δεν σε ξαναείδα! 

Αν θες πάρε τηλέφωνο 

στο 697 4235605

XΟΛΑΡΓΟΣ
Καφετέρια Grey, Κυριακή 

3/1, βράδυ, καθόσουν με 

ένα ζευγάρι, έχεις ξανθά 

σπαστά μαλλιά, φόραγες 

γκρι φούτερ…

608
Τετάρτη μεσημέρι, εγώ 

μελαχρινός με άσπρο 

μπουφάν, εσύ μελαχρινή 

με μαύρο μπουφάν, κοί-

ταξες κατάματα, περιμέ-

νω τηλέφωνο ή μήνυμα. 

694 7233406

PLAY 
Σάββατο, 2/1, κοιταζό-

μασταν, μετά σε είδα στο 

δρόμο, σου είπα γεια, 

γλυκιά μελαχρινούλα, 

θέλω να σε ξαναδώ. 

searchtoplay@live.com

ΣΠΙΡΤΟΚΟΥΤΟ
Κ. Πετράλωνα, πάρτι 

Πρωτοχρονιάς, εσύ 

σφηνάκια στην μπάρα, 

μακρύ μαλλί, κούκλα, ο 

ξανθός από πίσω σου, 

κοιταζόμασταν, στείλε 

εδώ. plantomdust@

yahoo.com

ΓΚΑΖΙ 
Σε είδα, κυρία μου, την 

Πρωτοχρονιά, καστανή 

με υπέροχο σώμα, σε 

ερωτεύτηκα, πάρε με 694 

8681762

ΙΚΕΑ
Μεσημέρι 4/1, με κοιτού-

σες ενώ κατέβαινες στις 

αλλαγές, φορούσα κα-

πελάκι, μαύρη ζακέτα και 

άσπρα παπούτσια…

Νομίζω ότι τελικά δεν εί-

σαι τόσο καλός δάσκαλος 

όσο οι γονείς σου… μου 

’χεις τάξει επανάληψη 

εδώ και τόσο καιρό.

Σ… ήταν ο πατέρας μου, 

Σ… όπως Στέλιος, εγώ 

πάλι δεν ενδιαφέρομαι 

για «τρίγωνα», γιατί ποτέ 

δεν είναι ισόπλευρα. Η 

μια γωνία έχει…

Μάρκο, θα σ’ αναζητώ 

πάντα στα πρόσωπα των 

περαστικών, μα δεν θα σε 

βρίσκω, θα μου λείπεις 

πάντα.

Μάχη χωρίς Άρη είναι 

Μακελειό.

Τόσο η ήττα όσο και η 

νίκη δεν πρέπει να σου 

κοστίζουν την τιμή σου, 

γιατί χωρίς τιμή, έχεις, 

ούτως ή άλλως, χάσει, 

μια έντιμη ήττα είναι 

σαφώς προτιμότερη από 

μια άτιμη νίκη. 

Ψηλέ, μελαχρινέ 35άρη, η 

εμφάνισή σου στ’ όνειρό 

μου σύντομη, αλλά η 

γνωριμία μπορεί να συνε-

χιστεί.  oneiromelaxrino@

yahoo.gr 

  

Όχι!!! Δεν πάει ο Μωάμεθ 

στο βουνό. Ας έρθει το 

βουνό στον Μωάμεθ… κι 

αν το ode ήταν παγίδα; Γι’  

αυτό ας έρθει το βουνό.

Ντένη και Σωκράτη, ανη-

συχώ για σας αλλά είμαι 

σίγουρη ότι έχετε και οι 

δυο μια όμορφη κοπέλα 

να σας φροντίζει. 

Αν στέλνετε στην A.V. 

και δεν απαντούν μπορεί 

απλά να μην το έχουν 

διαβάσει ή να μην είναι 

σίγουροι/-ες.

Μόνο εσύ μπορείς να 

με κάνεις πραγματικά 

ευτυχισμένο. Μόνο εσύ. 

Να μην το ξεχάσεις ποτέ 

αυτό! Χρόνια πολλά. ●

Ξέρεις εσύ...

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 € 1,19 με ΦΠΑ

Σε είδα...
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GETITNOW.GR 

Για σένα που σου αρέσει να ψωνίζεις έξυπνα και 

γρήγορα τα καλύτερα της αγοράς μόνο με ένα κλικ, 

το Online Megastore GETITNOW.GR είναι εδώ. Το 

GETITNOW.GR άνοιξε τις διαδικτυακές του πύλες 

στις 14/12 και επιφυλάσσει εκπλήξεις. Η αρχή έγινε 

με την «Προσφορά της ημέρας», μια υπηρεσία για 

γρήγορους και τυχερούς χρήστες, που κάθε μέρα 

διαθέτει για 24 ώρες ένα προϊόν επώνυμης εταιρείας 

σε χαμηλή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων  

κομματιών. Επίσης όσοι επισκεφτείτε το GETITNOW.

GR μπορείτε να πάρετε μια ιδέα από την πληθώρα 

προϊόντων και υπηρεσιών που θα προσφέρει σε τι-

μές άκρως δελεαστικές. Και επειδή οι εκπλήξεις στο 

GETITNOW.GR δεν τελειώνουν ποτέ, το νέο πρωτο-

ποριακό Online Megastore ψάχνει τους εκπροσώ-

πους του στο διαδίκτυο μέσω του πρώτου online 

reality διαγωνισμού στη χώρα μας, παρουσιάστρια 

του οποίου θα είναι η Καλομοίρα, η οποία επιστρέφει 

από την Αμερική για να ανακαλύψει τους 3 πιο cool 

Έλληνες που θα γίνουν εκπρόσωποι της εταιρείας 

GETITNOW.GR. Οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν για 

τη θέση του Techie King, της Shopping Queen και του 

Gamer Prince. Το καλύτερο είναι ότι το κοινό θα μπο-

ρέσει να παρακολουθήσει online το διαγωνισμό των 

15 καλύτερων υποψήφιων και να ψηφίσει τους τελι-

κούς νικητές οι οποίοι θα εξασφαλίσουν μια «χρυσή» 

συνεργασία με την εταιρεία.  

COCA COLA

Κοντά στα παιδιά που με-

γαλώνουν χωρίς τις οι-

κογένειές τους βρέθηκε 

η Coca Cola, υποστηρί-

ζοντάς τα οικονομικά και 

διοργανώνοντας μια χρι-

στουγεννιάτικη γιορτή. Τα 

παιδιά των «παιδικών χωριών 

SOS» τραγούδησαν γιορτινές μελωδίες με τον Λούκα 

Γιόρκα και δημιούργησαν στολίδια από ανακυκλώσι-

μα υλικά. (800 11 55800, www.coca-cola.gr) 

PLUS4U

Είσαι φοιτητής και χρειάζεσαι προσωπικό υπολο-

γιστή; Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.plus4u.gr 

παίρνει μέρος στο πρόγραμμα επιδότησης φορητού 

υπολογιστή για φοιτητές του Υπουργείου Παιδείας 

και σου προτείνει να «τη δεις ψηφιακά» και να έχεις 

κέρδος έως και € 550! (www.plus4u.gr)    

ATHENS HEART

Σε σένα που θέλεις να ψωνίζεις έξυπνα και όχι ακρι-

βά, τα 80 καταστήματα του Athens Heart από 15/1 

έως τέλος Φεβρουαρίου προσφέρουν κάθε είδους 

προϊόντα με έκπτωση έως και 70%. (Εμπορικό Κέντρο 

Athens Heart, Πειραιώς 180, Κόμβος Χαμοστέρνας) 

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 

Θέλεις να μάθεις περισσό-

τερα για την τέχνη των 

φωτισμών; Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 

σού δίνει την ευκαιρία 

καθώς διοργανώνει σε-

μινάρια καλλιτεχνικού 

φωτισμού από επαγγελμα-

τίες στα πλήρως εξοπλισμένα 

εργαστήριά του. (Πληρ. - Εγγραφές: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, Ρεθύ-

μνου 3, Μουσείο, 210 8225.983)

 

GANT

Η Gant φέρνει στο iPhone σου τις νέες διαφημιστι-

κές καμπάνιες της, αλλά και τις συλλογές της, με μια 

εφαρμογή που όχι μόνο σε ενημερώνει για τα νέα 

προϊόντα Gant αλλά εντοπίζει και τα 20 πιο κοντινά 

σημεία πώλησής τους, ανάλογα με το σημείο που 

βρίσκεσαι. (Πληρ.: 210 8007.300,  www.gant.com)        

Market
Της ΖωΗΣ ΠΑΠΑΦωΤΙΟΥ

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

Σε γνωρίζω...

ABILITY. Υψηλών προδι-
αγραφών γνωριμίες σχέ-
σης - συμβίωσης - γάμου. 
Πανελλαδικά - εξωτερικό. 
Σύγχρονοι άνθρωποι με 
σημερινές ανάγκες εξα-
σφαλίζουν στο γραφείο 
μας τη σημαντικότερη από-
φαση της ζωής τους! Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων. 
Εντιμότητα, εχεμύθεια, 
υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσίες, σύγχρονες 
μέθοδοι (διερεύνηση δε-
δομένων, σκιαγράφηση 
σωματότυπου, αξιολόγηση 
προσωπικότητας) διασφα-
λίζουν τη μοναδικότητα 
του γραφείου Ability. Για 
εκδρομές - εκδηλώσεις 
AbilityClub. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, www.
abilityclub.gr 

ABILITY. Η κυρία Ράνια 
Κελεμπέκογλου και οι συ-
νεργάτες της (σύμβουλοι 
σχέσεων, ψυχολόγοι) 
με απεριόριστη εμπειρία 
24 χρόνων, πραγματική 
αγάπη, σωστό χειρισμό, 
πρωτοποριακές μεθόδους 
με άμεσα αποτελέσματα 
(ρεκόρ γάμων το 2009), σας 
βοηθά, καθοδηγεί, προτεί-
νει τα κατάλληλα άτομα για 
μια ευτυχισμένη γνωριμία 
γάμου. Κάντε μια καινούρ-
για αρχή για τη ζωή που 
ονειρεύεστε. Σας αξίζει! 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr

ABILITY. Απευθυνόμαστε 
στους γονείς που θέλουν 
πραγματικά να βοηθήσουν 
τα παιδιά τους ώστε να 
βρουν το σωστό σύντροφο 
ζωής. Με εχεμύθεια προ-
τείνουμε, συμβουλεύουμε, 
καθοδηγούμε με την πολύ-
χρονη εμπειρία μας. Άρι-
στα, άμεσα αποτελέσματα. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Είμαι 32 χρονών 
Δ/Υ (υπουργείου) 1.70, 60 
κιλά, πολύ εμφανίσιμη, με 
πολλά ενδιαφέροντα (χορό, 
μουσική, διάβασμα, αθλη-
τισμό), κάτοικος Αθηνών, 
με δικό μου διαμέρισμα και 
εξοχικό, και επιθυμώ γνω-
ριμία με προοπτική εξέλιξης 
γάμου με κύριο έως 44 
ετών, εμφανίσιμο, έξυπνο, 
κατασταλαγμένο. Δέχομαι 
διαμεσολάβηση γονέων. 
Πληροφορίες Ability. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947 

ABILITY. Είμαι 46χρο-
νος, 1.82, αρρενωπός, 
σπόρτσμαν, διευθύνων 
σύμβουλος πολυεθνικής με 
σπουδές και μεταπτυχιακά 
Αγγλία, εξωστρεφής, ευχά-
ριστος, με οικονομική άνε-
ση και ακίνητη περιουσία, 
επιθυμώ γνωριμία με κυρία 
έως 44 ετών, όμορφη, 
χαμογελαστή, δραστήρια. 
Το οικονομικό της εντελώς 
αδιάφορο. Πληροφορίες 
Ability. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947

ABILITY. Είμαι 35 ετών ψη-
λή, καλλίγραμμη, κάτοικος 
Ν. προαστίων, πανεπιστη-
μιακής μόρφωσης, υπο-
διευθύντρια ομίλου, μου 
αρέσει η ποιοτική μουσική, 
τα ταξίδια, το διάβασμα. 
Είμαι πρόσχαρη, οικονομικά 
ευκατάστατη, με προσωπι-
κή και πατρική περιουσία. 
Επιθυμώ γνωριμία γάμου 
με αξιοπρεπή, ψηλό και ευ-
γενικό κύριο έως 46 ετών, 
ελεύθερο ή διαζευγμένο. 
Πληροφορίες Ability. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947

ABILITY. Είμαι 40 ετών, ε-
λεύθερος, στέλεχος υπουρ-
γείου, 1.82, αθλητικός, 2 
πανεπιστημιακά πτυχία, 
χόμπι τένις, ορειβασία, 
πνευματικά ενδιαφέροντα, 
οικονομικό πολύ καλό και 2 
μονοκατοικίες Ν. προάστια. 
Επιθυμώ γνωριμία γάμου με 
νέα έως 37 ετών, καλλιερ-
γημένη, όμορφη, ποιοτική, 
καλής οικογενείας. Ευχαρί-
στως συνομιλώ με γονείς. 
Πληροφορίες Ability. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947

ABILITY. Είμαι δικηγόρος - 
νομικός σύμβουλος 55χρο-
νος, 1.80, γοητευτικός, 
γκριζομάλλης με ευχάριστο 
χαρακτήρα και ήθος, ανοι-
χτόκαρδος, λάτρης των 
ταξιδιών και της φύσης, 
ευκατάστατος με μεζονέτα 
και τζιπ, επιθυμώ γνωριμία 
σοβαρή με κυρία μορφωμέ-
νη, φινετσάτη έως 52 ετών. 
Πληροφορίες Ability. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947

ABILITY. Είμαι κυρία 44 
ετών, οικονομολόγος, 1.65, 
55 κιλά, γλυκιά, λεπτή, με 
όμορφο πρόσωπο, ειλι-
κρινής, κατασταλαγμένη, 
με θέση στο Δημόσιο. Μου 
αρέσουν τα ταξίδια, η 
γυμναστική, η μαγειρική. 
Διαθέτω οροφοδιαμέρισμα, 
εξοχικό και Ι.Χ., και επιθυμώ 
ουσιαστική γνωριμία με 
σοβαρό κύριο έως 56 ετών, 
επιστήμονα, κοινωνικό. 
Πληροφορίες Ability. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947

ABILITY. Είμαι χήρα, συντα-
ξιούχος δημοσίου, 52 ετών, 
οικονομικά ανεξάρτητη 
με διαμέρισμα ιδιόκτητο, 
μικρόσωμη, 1.63, λεπτή, 
με όρεξη για ζωή, επιθυμώ 
γνωριμία κυρίου για συμ-
βίωση ή γάμο έως 65 ετών 
ευχάριστο, κοινωνικό, χα-
μογελαστό. Πληροφορίες 
Ability. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947

ABILITY. Είμαι γιατρός 37 
ετών, ξανθιά, λεπτή, εμφα-
νίσιμη, με ιδιόκτητο ιατρείο 
και ακίνητα Β. προάστια, 
είμαι ρομαντική, φυσιολά-
τρης και επιζητώ σύντροφο 
ζωής έως 50 ετών με καλλι-
έργεια ψυχής, εμφανίσιμο, 
δραστήριο. Πληροφορίες 
Ability. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947

ABILITY. Αρχιτέκτων 36 
ετών, 1.81, αρρενωπός, με-
λαχρινός, με οικογενειακές 
επιχειρήσεις, κάτοικος Β. 
προαστίων, με πολλά ενδια-
φέροντα, κοινωνικός, δρα-
στήριος. Επιθυμώ γνωριμία 
γάμου και δημιουργία οικο-
γένειας, με νέα όμορφη, με 
ήθος, έως 33 ετών. Δέχομαι 
διαμεσολάβηση γονέων. 
Πληροφορίες Ability. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947 

ABILITY. Διευρύνετε τον 
κύκλο των γνωριμιών σας 
μέσω των προσωπικών 
προτάσεων αλλά και εκδη-
λώσεων που διοργανώνει 
το γραφείο Ability. Βρείτε 
το σωστό σύντροφο εύκο-
λα, άμεσα, εχέμυθα, έντιμα. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947  

VIP’S. Πολύ όμορφη 28χρο-
νη δημοσιογράφος, ψηλή, 
με άψογους τρόπους και 
προσωπικότητα, οικονομι-
κά ανεξάρτητη, ιδιόκτητο 
σπίτι και Ι.Χ., επιθυμεί γνω-
ριμία γάμου με κύριο εμφα-
νίσιμο, με ευγενικούς τρό-
πους, που να πιστεύει ότι 
μέσα στην πορεία της ζωής 
ο τελικός και υψηλότερος 

σκοπός κάθε σχέσης είναι 
η αγάπη. Δεκτή διαμεσο-
λάβηση συγγενών. Ελλάδα 
- εξωτερικό. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

VIP’S. Χειρούργος ορθο-
πεδικός 39χρονος, πολύ-
γλωσσος, master Αγγλία, 
γοητευτικός, αθλητικός, 
καλού χαρακτήρα, πολύ 
πλούσιος, έχει μεγάλη 
ακίνητη περιουσία και κα-
ταθέσεις, μηνιαίο εισόδημα 
€ 50.000-60.000, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κοπέλα 
χαρούμενη, γιατί πιστεύει 
μέσα από την επιστήμη του 
αποδεδειγμένα ότι οι ευ-
τυχισμένοι άνθρωποι είναι 
υγιέστεροι, επειδή η ευτυ-
χία συνδέεται με την αισιο-
δοξία. Οικονομικό κοπέλας 
αδιάφορο. Ελλάδα - εξωτε-
ρικό. Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Μετεωρολόγος 
29χρονη, μεταπτυχιακό 
στην πληροφορική, αγ-
γλικά, γαλλικά, ισπανικά, 
πανέμορφη, ψηλή, λυ-
γερόκορμη, κοινωνική, 
πρόσχαρη, με πολλά ενδια-
φέροντα και από πολύ καλή 
οικογένεια, ευκατάστατη, 
πολυτελή μεζονέτα, εξοχι-
κό, οροφοδιαμέρισμα, οικο-
πεδικές εκτάσεις, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο 
καλλιεργημένο, ψηλό, που 
θα υπάρχουν πολλά κοινά 
ενδιαφέροντα μεταξύ τους. 
Ελλάδα - εξωτερικό. Δεκτή 
διαμεσολάβηση συγγενών. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο Συ-
νοικεσίων».Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγ-
μα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Οικονομολόγος 
(διευθυντής υπουργείου 
Οικονομικών) 45χρονος, 
αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, 
γοητευτικός, εξαιρετικά 
ευγενικός, με αγάπη στη 
μουσική και τα ταξίδια, έχει 
μεγάλη οικονομική άνεση, 
δύο ορόφων μεζονέτα, 
συν δύο διαμερίσματα και 
πατρική περιουσία, μηνιαίο 
εισόδημα € 6.000, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κυρία 
όμορφη, καλού χαρακτήρα, 
να νιώθει ελεύθερη και να 
έχει το θάρρος της γνώ-
μης της, αλλά όταν κάνει 
λάθος να το παραδέχεται. 
Ελλάδα - εξωτερικό. Δεκτή 
διαμεσολάβηση συγγενών. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο Συ-
νοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγ-
μα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Πανεπιστημίου Αθη-
νών καθηγήτρια 37χρονη, 
πανέμορφη, καστανό-
ξανθη, με θηλυκότητα, 
χαρισματική και με απόψεις 
προοδευτικές από πολύ 
καλή οικογένεια, οικονο-
μικά ανεξάρτητη, σπίτι 
ιδιόκτητο και Ι.Χ., επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο 
μορφωμένο, ευγενικό, 
που να έχει χιούμορ για να 
μπορούν να μοιράζονται 
το ίδιο όνειρο, τις ίδιες 
επιθυμίες, τα ίδια ενδιαφέ-
ροντα. Ελλάδα - εξωτερικό. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

VIP’S. Ιατρός (παθολογοα-

νατόμος) 46χρονος, ιταλι-
κά, αγγλικά, εμφανίσιμος, 
ευγενικός, με ιδιαίτερη 
αγάπη στο χορό και στα 
ταξίδια, οικονομικά ανεξάρ-
τητος, με μηνιαίο εισόδημα 
€4.000-5.000, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κυρία 
γοητευτική, να της αρέ-
σουν η φύση και τα ταξίδια, 
ο χορός, αλλά προ πάντων 
η δημιουργία οικογένειας. 
Ελλάδα - εξωτερικό. Δεκτή 
διαμεσολάβηση συγγενών. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Δημ. υπάλληλος (πτυ-
χιούχος Παντείου) 38χρο-
νη, εμφανίσιμη, καλλί-
γραμμη, εξαιρετικού ήθους 
με ευγενικούς τρόπους, 
οικονομικά ανεξάρτητη, 
διαμέρισμα πολυτελές 
στα νότια προάστια, Ι.Χ., 
μηνιαίο εισόδημα € 1.600, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με κύριο αξιόλογο, που 
όταν συναντηθούν, με μια 
αληθινή ματιά, δύο λόγια 
αληθινά, να αισθανθούν το 
πραγματικό μεγαλείο του 
έρωτα. Ελλάδα - εξωτερικό. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα,
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Ελληνοαμερικάνος 
52χρονος πανεπιστημιακού 
επιπέδου, γοητευτικός, 
αθλητικός, ψηλός, πλοιο-
κτήτης, κάτοχος ακινήτων 
Κηφισιά - Γλυφάδα - Νέα 
Υόρκη, μηνιαίο εισόδημα 
άνω των € 40.000, ο ίδιος 
λέει δεν τον ενδιαφέρει 
να έχει πολλά χρήματα, 
αλλά την ικανότητα να τα 
απολαμβάνει με το σωστό 
ταίρι! Γι’ αυτό επιθυμεί να 
γνωρίσει μια όμορφη κυρία, 
που να της αρέσει ο ίδιος, 
για να της κάνει πρόταση 
γάμου. Ελλάδα - εξωτερικό. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

VIP’S. Συμβολαιογράφος 
50χρονη (που η ηλικία της 
εμφανισιακά έχει μείνει στα 
τριάντα) πανέμορφη, έχει 
μοναδικότητα και σεβασμό 
στον εαυτό της και τους 
γύρω της, διαζευγμένη 
χωρίς υποχρεώσεις, πολύ 
ευκατάστατη, ακίνητη πε-
ριουσία, μηνιαίο εισόδημα 
€ 5.000-7.000, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο 
καλλιεργημένο, ανοιχτό-
μυαλο, με όρεξη να ζήσουν 
μια όμορφη ζωή, γιατί η 
ζωή έχει τη γεύση που της 
δίνεις!!! Ελλάδα - εξωτερι-
κό. Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

VIP’S. Μεγαλοεπιχειρηματί-
ας 58χρονος εμφανίσιμος, 
διαζευγμένος χωρίς υπο-
χρεώσεις, ταξιδεύει πολύ, 
είναι ένας άντρας με ανε-
ξάρτητο πνεύμα και μυαλό, 
με ανώνυμη εταιρεία, 
πολλά ακίνητα, σπίτια και 
καταστήματα στα βόρεια 
προάστια, μηνιαίο εισόδη-
μα έως € 50.000, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κυρία 
εμφανίσιμη, γελαστή, για 
να ζήσουν μια ευχάριστη 
ζωή. Ελλάδα - εξωτερικό. 

Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Ρεκόρ ευτυχισμένων 
γάμων το 2009 κατόρθω-
σαν η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
με τους συνεργάτες της 
μέσα από το «Διεθνές Γρα-
φείο Συνοικεσίων VIP’S». 
Έχοντας δικαιολογημένα 
τη σιγουριά των επιτυ-
χημένων, περιμένουν και 
εσάς το 2010 να σας καλο-
παντρέψουν με αξιόλογα 
άτομα. Ελλάδα - εξωτερικό. 
Καλή Χρονιά. Δεκτή δια-
μεσολάβηση συγγενών. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Εκδρομή γνωριμίας 
στο πανέμορφη Ξυλό-
καστρο διοργανώνει το 
γραφείο μας, Κυριακή 31 
Ιανουαρίου. Φαγοπότι, κέ-
φι, χορός, τραγούδι και αξι-
όλογες γνωριμίες. Δηλώστε 
εγκαίρως συμμετοχή στα 
τηλέφωνα 210 3310.014, 
698 8896958, 698 6719721

Meeting Point (σημείο συ-
νάντησης). Εχτές μόνη/-ος, 
σήμερα με το ταίρι σου!!! 
Γρήγορα, εύκολα, σίγουρα 
και ανέξοδα εκπληρώ-
νεις το όνειρό σου. VIP’S. 
Τηλεφωνήστε μας για τη 
συμμετοχή σας στα τηλέ-
φωνα 210 3310.014, 698 
8896958, 698 6719721

Αξιολάτρευτη Βουλγάρα 
25χρονη, φοιτήτρια Οικο-
νομικών, ξανθιά, καλογυ-
μνασμένη, γελαστή, με τρό-
πους, επιθυμεί γνωριμία με 
άντρα ανεξάρτητο, επιχει-
ρηματία - δικηγόρο - ιατρό 
- βενζινοπώλη. Αυθημερόν 
ραντεβού. 697 7251633, 
210 8064.902

Γοητευτικός Ελληνοαμερι-
κανός, 40 ετών, υπεύθυνος 
αλυσίδας εστιατορίων στην 
Αμερική, 1.80, αθλητικός, 
μελαχρινός, πολύ αρρε-
νωπός, € 5.000 μηνιαίως, 
πολυτελές διαμέρισμα στο 
Μαϊάμι, Ι.Χ., επιθυμεί γνω-
ριμία γάμου με δεσποινίδα 
γλυκιά, εμφανίσιμη, έως 
37 ετών. Διαμονή Αμερική. 
«Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3607.748, 
καθημερινές 9.00-21.00, 
Σάββατο 10.00-14.00, 
www.pappas.gr

Οδοντίατρος 39 ετών, 
σπάνιος συνδυασμός ο-
μορφιάς και θηλυκότητας, 
ξανθιά, πρασινομάτα, 
λεπτοκαμωμένη, ευχά-
ριστη, γλυκιά, ευγενική, 
οικονομικά ανεξάρτητη, 
ιδιόκτητο γραφείο, διαμέρι-
σμα, Ι.Χ., επιθυμεί σοβαρή 
γνωριμία με κύριο έξυπνο, 
καλλιεργημένο, ευγενικό, 
ευπαρουσίαστο, έως 52 
ετών. Δεκτός διαζευγμέ-
νος με παιδιά. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3607.748, καθημερινές 
9.00-21.00, Σάββατο 10.00-
14.00, www.pappas.gr

28χρονη καλλονή, στέλε-
χος τοπικής αυτοδιοίκησης, 
πτυχιούχος φιλολογίας, 
1.68, ξανθιά, πρασινομάτα, 
γλυκιά, ευχάριστη, με παι-
δεία και ήθος, οικονομικά 
ανεξάρτητη, 2 διαμερίσμα-
τα, εξοχικό, Ι.Χ., επιθυμεί 
σοβαρή γνωριμία κυρίου 
μορφωμένου, γοητευτικού, 

με αξιόλογο επάγγελμα, 
έως 40 ετών. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3607.748, καθημερινές 
9.00-21.00, Σάββατο 10.00-
14.00, www.pappas.gr

Ιατρός-χειρουργός 
52χρονος, εξαιρετικά 
καλλιεργημένος, ευγενής, 
πρόσχαρος, 1.85, λεπτός, 
γοητευτικός, διαζευγμέ-
νος χωρίς υποχρεώσεις, 
ευκατάστατος, με ακίνητη 
περιουσία, Ι.Χ., επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κυρία 
όμορφη, καλλιεργημένη, 
με θηλυκότητα, χωρίς 
υποχρεώσεις έως 48 ετών. 
Δεκτή και από επαρχία. 
«Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3607.748, 
καθημερινές 9.00-21.00, 
Σάββατο 10.00-14.00, 
www.pappas.gr

29χρονη νοσηλεύτρια 
με θέση στο Δημόσιο, 
εξαιρετικά εμφανίσιμη, 
1.71 ύψος, μελαχρινή με 
έντονο βλέμμα, ευχάριστη, 
κοινωνική, οικονομικά ανε-
ξάρτητη, επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κύριο καλλιερ-
γημένο, ανεξάρτητο ευπα-
ρουσίαστο, έως 42 ετών. 
«Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3607.748, 
καθημερινές 9.00-21.00, 
Σάββατο 10.00-14.00, 
www.pappas.gr

Ζήτα μου ό,τι θες

Πωλείται Snackbar/πα-
ρασκευαστήριο στο Εμπο-
ρικό τρίγωνο της Αθήνας. 
Τζίρος ≈ € 500 ημερησίως. 
Δυνατότητες επέκτασης. 
Λειτουργεί από το 1985. Ά-
δεια και για καμινάδα. Άδεια 
άμεσα μεταβιβάσιμη. Πλη-
ροφορίες & ραντεβού στο 
210 3217.809, Δευτ.-Παρ. 
10.00-17.00

Κυρία, Ιστορικός Τέχνης 
με master στην Αγγλία, 
ζητά εργασία σε χώρο 
τέχνης - gallery - μουσείο. 
www.katsianou.com, 210 
8252.822, 697 7836927

Πτυχιούχος καθηγητής, 
με μητρική γλώσσα την αγ-
γλική, παραδίδει μαθήματα 
αγγλικών. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 694 5825349

Παραδίδονται σε εργαστή-
ριο μαθήματα κεραμικής, 
μικρού γλυπτού, ανάγλυ-
φου, χρηστικού και διακο-
σμητικού αντικειμένου. 210 
6411.392, 693 741121

Το αστειατόριο «Κου-
κλάκι» ζητά σερβιτόρο 
με χιούμορ έως 30 ετών, 
καθώς και κύριο για την 
υποδοχή έως 40 ετών. 
Παρ-Σάβ., 210 6818.710, 
694 5269950, μετά τις 
12 μ.μ. 

Επιδοτούμενα 
Σεμινάρια ECDL
1. Βασ. έννοιες Πληροφο-
ρικής - Windows - Word 
- Excel
64 ώρες, συμμετοχή 
€ 210
2. Internet - Powerpoint 
- Access
42 ώρες, συμμετοχή 
€ 140
Κέντρο Επιστήμης Πλη-
ροφορικής (Κ.Ε.Π.) 
Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι, 
210 5913.349, www.e-
kep.gr
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Μίλαμουβρώμικα
Της Μυρτώς Κοντοβά
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 Στείλε το γράμμα σου ταχυδρομικά, ή στο 
fax της A.V., ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη «Μίλα μου βρώμικα».

Αγαπητή  Μυρτώ
Για να ασχοληθείς με εμάς τους 
gay στην επόμενη σειρά σου, θα 
πρέπει α) να ξαναμελοποιήσει 
στίχους σου ο Σταυριανός και να 

σε ξαναερμηνεύσει ο Μάντζιος, β) να 
μας πείσεις ότι το τελευταίο τηλεοπτικό 
σου πόνημα it’s worth watching for και 
γ) να γεμίσεις τη στήλη σου με ΠΡΑΓ-
ΜΑΤΙΚΑ βρώμικα λογάκια και όχι με τις 
εξυπνακίστικες αυτοαναφορές σου. Till 
then, please, άσε μας ήσυχους να είμαστε 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ βρώμικοι και ασχολήσου 
με τα γεμιστά σου, το σικλαμέν baignoire 
σου, και βρες τρόπους να γειτνιάζει η 
στήλη σου με διαφημίσεις ροζ αγγελιών 
για να κονομήσεις κάνα φραγκάκι. Κα-
λύτερα να δω gay στήλη στην αθλητική 
εφημερίδα που διαβάζω όταν χέζω, παρά 
δικό σου σίριαλ με θέμα του εμάς.
Με φιλικούς χαιρετισμούς    -Παναγιώτης

Αυτά που καταθέτετε είναι πολύ σοβαρά. Στη 
θέση σας θα έκανα μήνυση.

»Καλή μου Μυρτώ, σου γράφω μό-
νο για να μοιραστώ αυτή τη χαρά 

που έχει κουρσέψει τη ζωή μου εδώ και 
τρία χρόνια. Σήμερα (19/1) συμπληρώ-
νονται ακριβώς τρία χρόνια από τότε που 
της άνοιξα την πόρτα και την καλοσώ-
ρισα. Μάλλον θα πρέπει να δεχτώ πως 
είμαι τελικά καλός άνθρωπος, για να 
μου συμβεί αυτό που ποτέ δεν πίστεψα 
ότι μπορεί να υπάρξει. Κάπου διάβασα 
πως ο Έρωτας έχει ορισμένη/σύντομη 
ημερομηνία λήξης. Πώς ορίζουν άραγε 
οι «ειδικοί» το Θεό λοιπόν; Ποια είναι 
τα βασικά του μέρη; Είμαι στα 40 πλέ-
ον, έχω δύο ζαχαρένια παιδιά (ο βασι-
κότερος λόγος που δεν μετάνιωσα ποτέ 
που γνώρισα κάποτε τον πατέρα τους) 
και αισθάνομαι ευλογημένη γιατί καθώς 
διέσχιζα το τούνελ, συνάντησα το alter 
ego μου, ουράνιο πλάσμα, γένους θηλυ-
κού. Κι αυτή η λεπτομέρεια δυσκολεύει 
τα πράγματα πολύ, γιατί δυστυχώς στο 
Ελλαδιστάν οι δικαστές κοιτάζουν μο-
νάχα τη λεπτομέρεια και χάνουν την ου-
σία. Κι η ουσία είναι πως δύο άνθρωποι 
που έχουν τόση αγάπη να δώσουν, δεν 
θα ’πρεπε να πρέπει ν’ απολογηθούν σε 
κανένα ομοφοβικό μαλάκα. Ποτέ και για 
κανένα λόγο. Κι ούτε να φοβούνται πως 
ο τελευταίος μπορεί να τους αφαιρέσει 
την επιμέλεια, γιατί δεν παρέχουν υγι-
ές περιβάλλον στα παιδιά. Λες και όλα 
τα straight ζευγάρια εξασφαλίζουν πα-
ραδείσους στα δικά τους. Λες και το έ-
γκλημα της παιδικής κακοποίησης δεν 
βαρύνει κυρίως τον αντρικό πληθυσμό. 
Λες και η ομοφυλοφιλία είναι έγκλη-
μα μακράν βαρύτερο και πιο αισχρό. Η 
σεξουαλική ταυτότητα του καθενός είναι 
αυστηρά προσωπική του υπόθεση κι ο-
φείλουμε να τη σεβόμαστε ευλαβικά. Κι 
αν όλοι το μαθαίναμε αυτό στα παιδιά 
μας, θ’ ακυρωνόταν και ο μελλοντικός 
φόβος που όλοι εκφράζουν όταν ανα-
φέρονται στην απίθανη βεβαίως περί-
πτωση να γίνει gay (κούφια η ώρα που 
τ’ ακούει!!) το βλαστάρι τους όταν με-
γαλώσει: «Για να μην υποφέρει το παι-

δί, που θα ζει στο περιθώριο!». Μα αν 
το αποδεχτούμε, αυτόματα καταργούμε 
το γαμοπεριθώριο. Δεν είχα καμιά σκα-
σίλα, ούτε ιδιαίτερο κόλλημα να ζήσω 
τη διαφορετικότητά μου. Απλά έτυχε 
να ερωτευτώ έναν άνθρωπο που φέρει 
όλο το πακέτο: δε θα ’μουν αχάριστη αν 
–κούφια η ώρα που τ’ ακούει επίσης!– τ’ 
αρνιόμουν; Τρελή θα ’μουν!
Αυτά. Ελπίζω σε καλύτερες μέρες, σε λι-
γότερες ταμπέλες και σε φωτεινότερα 
μυαλά! 
Να είσαι πολύ πολύ καλά.
Υ.Γ. Θα ’ταν καλό, αντί για τα gay κουρε-
λοπρότυπα των φτηνοσίριαλ που τρομο-
κρατούν τους ήδη χεσμένους γονείς, να 
γινόταν καμιά προσπάθεια επί το ουσια-
στικότερον. Θέλω να ελπίζω πως υπάρχει 
τόσο η δυνατότητα, όσο και η διάθεση. 
Ειδάλλως –αν συνεχίσει να πηγαίνει έ-
τσι η βάρκα– είμαστε να παίρνουμε τα 
συμπράγκαλά μας και να την κάνουμε. 
Έξω από δω...              -Α.Β.

Γράψατε τον Μπεν Χουρ, αλλά μου αρέσετε 
και σας δημοσιεύω έστω και πετσοκομμένη. 
Gay ή straight, αδιάφορο. Ήρθαμε για να 
ζήσουμε πλήρεις.

»Έχω ένα πρόβλημα. Τα προβλή-
ματα των αλλονών. Ουσιαστικά 

κανένα δικό μου πρόβλημα, απλά των 
αλλονών. Από τότε που θυμάμαι τον 
εαυτό μου, που δεν είναι και πολύς 
καιρός, οι άνθρωποι έχουν χάσει κάθε 
αίσθηση του χιούμορ, κάθε ίχνος χα-
μόγελου ή γέλιου γενικά, και έχουν α-
ναπτύξει ολόκληρη φιλοσοφία του πώς 
να είσαι βαρετός, γκρινιάρης, σπαζο-
απαυτούλης και μίζερος όσο γίνεται. 
Το όνειρό μου, τελικά, δεν είναι ούτε 
το σπίτι ούτε η δουλειά ούτε ένας υπέ-
ροχος σύντροφος. Είναι ένας πλανήτης 
που θέλω να χτιστεί σύντομα και να 
καταφύγουμε εκεί, όχι όλοι οι πονεμέ-
νοι ούτε οι προβληματισμένοι, ούτε οι 
δυστυχισμένοι κ.λπ κ.λπ. Θα πάμε εκεί 
όλοι όσοι we used to be happy και τώρα 
είμαστε ξενέρωτοι και κρυόκωλοι κατά 
άλλους, πολύ απλά επειδή μας μετέδω-
σαν τη νόσο της βλακείας τους! Μπο-
ρεί να ακούγεται μαλακία, αλλά ένας 
τέτοιος πλανήτης θα ήταν ιδανικός γι’ 
αυτούς που ξέρουν να χαμογελούν, να 
γελούν όχι σαν τις γκόμενες που βάζουν 
το χέρι στο στόμα (γέλα, μωρή, εκδηλώ-
σου πια), να λένε ξύπνησα καλά και δεν 
έχω πρόβλημα (όχι τρύπησε η καλή μου 
η κάλτσα να πάω να φαρμακωθώ) και 
τέλος εκεί που η υποκειμενική και αντι-
κειμενική αναισθησία θα γίνει νόμος!
Υ.Γ. Οι απογραφές για τον πλανήτη 
Ηappy ξεκίνησαν.

-Ανώνυμη wanna be again ευτυχισμένη!

Τώρα αυτό, που δεν καταλαβαίνω Χριστό απ’ 
αυτά που γράφετε, πού να οφείλεται; Στο ότι 
έχετε κάψει φλάντζα εσείς ή στο ότι έχω κά-
ψει φλάντζα εγώ; A
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Stardust
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου) 
Ναι, υπάρχουν εποχές που όταν αισθανόμαστε 
ότι η καρδιά μας έχει πληγωθεί γινόμαστε κυνικοί, 
πικρόχολοι και χάνουμε την πίστη μας στην αγάπη. 
Θα θέλαμε η αγάπη να θριαμβεύει πάντα στο τέ-
λος όπως στα μυθιστορήματα ή στο σινεμά, αλλά 
στην αληθινή ζωή οι σχέσεις είναι γεμάτες απογο-
ήτευση, πόνο, ανακολουθίες, διαψεύσεις, ήττες. 
Με τον Άρη ανάδρομο στον 5ο οίκο της ερωτικής 
επιθυμίας και τον Κρόνο ανάδρομο στον Ζυγό, δεν 
περνάς την καλύτερη συναισθηματική περίοδο 
της ζωής σου. Ίσως να συνειδητοποιείς ότι ο Έ-
ρωτας δεν είναι το παιχνίδι που φαντασίωνες ή 
ζούσες μέχρι τώρα, ούτε χαρά, ενθουσιασμός ή 
διασκέδαση, ούτε πρωταθλητισμός. Με έκπληξη 
αντιλαμβάνεσαι ότι ο έρωτας και οι σχέσεις είναι 
σοβαρές υποθέσεις που πρέπει να τις μάθεις όσο 
καλά μαθαίνεις ένα επάγγελμα. Όποιος αγαπάει 
σημαίνει ότι κάνει μεροκάματα στο αίσθημα και το 
συμβιβασμό. Αγαπάω σημαίνει διαρκώ. 

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)
Είναι καλό όταν οι άλλοι επευφημούν την αφοσίω-
σή σου ή τη σταθερότητά σου, αλλά όταν σε κατη-
γορούν σα στενόμυαλο, σαν κάποιον που θέλει να 
ελέγχει, ή σαν κάποιον που δεν τον ενδιαφέρει τι 
αισθάνεται ο άλλος, ε, τότε πληγώνεσαι όσο κι αν 
παριστάνεις ότι δεν τρέχει τίποτα. Με μια μητέρα 
που έδινε την εντύπωση ότι τα ξέρει όλα δεν είχες 
άλλη επιλογή ως παιδί από το να μην τολμάς να 
εκφραστείς, να κρύβεσαι, να ελέγχεις και να είσαι 
διστακτικός στις σχέσεις. Μακάρι οι γονείς μας να 
γεννιόντουσαν μαζί μας. Πόσα πισωγυρίσματα και 
πίκρες θα γλιτώναμε. Όμως γονείς και παιδιά τούς 
χωρίζει ένα βαθύ ποτάμι πάνω από το οποίο μπο-
ρεί να υπάρξει μια γέφυρα για να περάσουν λίγη α-
γάπη ο ένας στον άλλον. Όσο κι αν οι ψυχολογικές 
διακυμάνσεις σε τρομοκρατούν με αποτέλεσμα 
να παγώνεις προκειμένου να μην τις νιώσεις, είναι 
σίγουρο ότι με τον Άρη στον 4ο οίκο σου επί μήνες 
έρχεσαι σε επαφή με βαθύτερα στρώματα του 
εαυτού σου – με φόβο εγκατάλειψης, με τη σχέση 
που είχες με τη μητέρα σου να στοιχειώνει τις αι-
σθηματικές σου σχέσεις, με την αίσθηση της ανε-
πάρκειας έντονη… Ευτυχώς που με την Αφροδίτη 
στον Υδροχόο και τον Δία στους Ιχθύες από 18/1 
στους κοινωνικούς οίκους, ο εξωτερικός κόσμος 
είναι μια αγκαλιά που σε ζεσταίνει. 

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)
Ο αέρας από τις 18/1 με τον Δία στους Ιχθύες θα 
είναι ηλεκτρισμένος από τις ευκαιρίες, οπότε πρό-

σεξε μην κατεβάσεις τον γενικό πριν εκμεταλλευ-
τείς το γεγονός ότι ο διευθυντής, ο από πάνω, ο 
πρόεδρος της εταιρείας ή κάποιος που μπορεί να 
σε βοηθήσει επαγγελματικά είναι διατεθειμένοι 
να σου μιλήσουν. Η διέλευση του Δία στο 10ο οίκο 
φέρνει φήμη και δημόσια αναγνώριση. Πλησιά-
ζοντας στο ζενίθ της καριέρας σου θερίζεις ό,τι 
έσπειρες. Θυμήσου, ωστόσο, ότι αφού πάντα θα 
υπάρχουν κάποιοι που θα τους άρεσε να σε δουν 
να εξαφανίζεσαι από προσώπου Γης να είσαι όσο 
το δυνατόν καλύτερος επαγγελματίας. Ακριβής 
όσο ένα Στραντιβάριους και υπεύθυνος όσο κά-
ποιος που διαχειρίζεται το κόκκινο κουμπί των πυ-
ρηνικών, είσαι τελικά έτοιμος να κερδίσεις σε αυτή 
την επαγγελματική παρτίδα σκάκι χωρίς να χάσεις 
το Βασιλιά σου;

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)
Στη μέση μιας πλανητικής καταιγίδας που απο-
τελείται από Πλούτωνα και Κρόνο, η είσοδος του 
Δία στους Ιχθύες δημιουργεί μια βαθιά, ανακου-
φιστική, αναζωογονητική ανάσα. Με τους Ιχθύες 
στον 9ο ηλιακό σου οίκο από τις 18/1, το μενού 
περιέχει εύνοια σε σπουδές, ταξίδια, μετακομί-
σεις, εισαγωγές, εξαγωγές, εκδόσεις, δημόσιες 
σχέσεις κ.λπ. Ψυχολογικά όμως η ενεργοποίηση 
του ηλιακού σου 9ου οίκου δημιουργεί μια έλξη 
για το άπειρο και αποτελεί την τέλεια δικαιολογία 
για να δραπετεύσεις από την καθημερινότητα. Αν 
έχεις αλλεργία στα αρωματικά κεριά ίσως θα πρέ-
πει να επισκέπτεσαι συχνότερα τη θάλασσα για 
να ξεφεύγεις από την πίεση των σχέσεων ή την 
εργασιακή τρέλα, ώστε να έρχεσαι σε επαφή με 
τον πνευματικό εαυτό σου. Μπορεί ακόμα να σου 
έρθει η διάθεση να πιάσεις τη Βίβλο. Ίσως διαβά-
ζοντας για τα καψόνια που έκανε ο Θεός στους 
βιβλικούς ήρωες και τις τρομακτικές δοκιμασίες 
στις οποίες τους υπέβαλε να συνειδητοποιήσεις 
ότι τελικά ζεις μια θαυμάσια ζωή.

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
Ίσως η είσοδος της Αφροδίτης στον Υδροχόο να 
μην αποτελεί ένα γεγονός που θα σου αλλάξει τη 
ζωή, αλλά η αίσθηση ότι ενδιαφέρεις τους άλλους,  
ή ότι υπάρχει πιθανότητα μιας ικανοποιητικής επαγ-
γελματικής πρότασης, είναι ασφαλώς κάτι. Περνώ-
ντας διαστήματα που θα ’θελες να βρίσκεσαι όσο 
το δυνατόν μακρύτερα από κοινωνία, πολιτική και 
όλο τον παράλογο κόσμο, η δημόσια εικόνα σου και 
η κοινωνική αλληλεπίδραση γίνονται προτεραιότη-
τες ανώτερες από την ανάγκη σου να παραμείνεις 
αόρατος. Και για να το θέσουμε με ανθρώπινους 
όρους, η είσοδος του Δία στους Ιχθύες διακηρύσσει 
ότι αν δουλεύεις παραγωγικά και με όλη σου την 
καρδιά θα σου εξασφαλίσει μια ευχάριστη, ενδια-
φέρουσα και ζωντανή καθημερινότητα. Ποιος να 
σου το ’λεγε ότι η υπόσχεση μιας χαλαρής «κανονι-
κότητας» θα έμοιαζε τόσο δελεαστική… 

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)
Η είσοδος του Δία στους Ιχθύες είναι το αστρολο-
γικό γεγονός του μήνα και σε αφορά άμεσα, αφού 
ανανεώνει, ζωντανεύει, εξομαλύνει τις σχέσεις 
σου – συντροφικές και επαγγελματικές. Ακόμα και 
αν ανήκεις στους Παρθένους που έχουν ορκιστεί 
ότι δεν θα αφήσουν ποτέ ξανά να μπει κάποιος στη 
ζωή τους για να την κάνει άνω κάτω, το γεγονός 
είναι ότι κάθε φορά που αφήνεσαι αισθηματικά σε 
κάποιον που σε ενδιαφέρει αυτόματα παραχωρείς 
ένα κομμάτι της ανεξαρτησίας σου και της καρ-
διάς σου. Με τον Δία (από 18/1) έφτασε η στιγμή 
που η καρδιά σου θα χτυπάει γρηγορότερα στην 
προσδοκία ενός έρωτα. Από εδώ και πέρα η αγάπη 
μπορεί να σε βρει όπου κι αν είσαι… Θεωρώντας 
τον εαυτό σου υπόδειγμα λογικής τελειότητας να 
θυμάσαι ότι η λογική πάει περίπατο όταν εμφανί-
ζεται Αυτός ή Αυτή που κινητοποιεί τις ορμόνες 
σου – thank God…  

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου 
- 23 Οκτωβρίου)
Μπορεί να μην περνάς τις πιο 
φωτεινές στιγμές της ζωής 
σου με τον Κρόνο ανάδρομο 
στο ζώδιό σου, όμως αυτό 
δεν αποτρέπει τις ευχάρι-
στες εκπλήξεις. Το πέρασμα 
της Αφροδίτης στον Υδρο-
χόο σού επιτρέπει να εκφρά-
ζεσαι πιο άνετα, να είσαι 
πιο τρυφερός, να μπορείς 
να δημιουργείς και να αγα-
πάς χωρίς να αγχώνεσαι 
ότι αγάπη και δημιουργία 
καταλήγουν στα αζήτητα. 
Ναι, με την Αφροδίτη στον 
5ο οίκο σου, μπορείς να 
χοροπηδάς στον καναπέ 
κρατώντας για μικρόφωνο 
μια βούρτσα και τραγου-
δώντας I feel pretty. Πέντε 
λεπτά αργότερα αλλάζεις 
διάθεση και αποφασίζεις 
ότι είσαι πολύ απασχολη-
μένος για να δεσμευτείς 
και για να  τρελαίνεσαι με 
προβληματικούς τύπους. 
Η διατήρηση της καλής υ-
γείας και μια δουλειά που 
σε γεμίζει είναι πιο γλυκά 
από ένα φιλί στο μάγου-
λο. Τι λες; 

Σκορπιός (24 Οκτω-
βρίου - 21 Νοεμβρίου)
Μπορείς να σταματή-
σεις να αγχώνεσαι για 
την επαγγελματική σου 
υπό σ ταση; Μπορείς 
να μην επιμένεις ότι ο 
κόσμος έχει μεταλλα-
χτεί σε μια αφιλόξενη 
έρημο; Μπορείς να υπο-
τάξεις τις ορμόνες σου στη συνείδηση για να μη 
σε τρελαίνουν με τις σωματικές τους απαιτήσεις; 
Όχι. Μπορείς όμως να παραβλέψεις φόβους, απα-
γορεύσεις, παρορμήσεις και απελπισία, αφού με 
την είσοδο του Δία στους Ιχθύες τους επόμενους 
μήνες η καρδιά σου ανοίγει, η φλόγα σου ξανα-
ζωντανεύει και ανακαλύπτεις ξανά ότι μπορείς να 
νιώσεις ξανά τη γεύση που έχουν τα παθιασμένα 
φιλιά. Για την ακρίβεια τα ξεσπάσματα ενθουσι-
ασμού και καλλιτεχνικής έμπνευσης είναι τόσο 
έντονα που δεν αφήνεις καν το φάντασμα ενός ε-
παγγελματικού Βατερλό να σου χαλάσει το πάρτι. 
Τουλάχιστον το προσπαθείς.  

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)
Παρόλο που ο μέσος Τοξότης υποτίθεται ότι δι-
ψάει για καινούργιες εμπειρίες, για περιπέτεια και 
ταξίδια –πηγαίνοντας πρώτος εκεί όπου δεν έχει 
πατήσει ποτέ πριν άνθρωπος– υπάρχουν αρκετοί 
Τοξότες που δεν έχουν καν άδεια οδήγησης. Με 
σημαντικούς πλανήτες σε γήινα και υδάτινα ζώ-
δια ίσως έχεις μείνει κολλημένος για πολύ σε ένα 
μέρος – γεωγραφικά ή διανοητικά. Όμως με την Α-
φροδίτη και τον Άρη στους 3ο και 9ο ηλιακούς σου 
οίκους, κινήσου! Άνοιξε νέα κανάλια επικοινωνίας. 
Ανοίξου, απλώσου, γνώρισε, μάθε, ξεκόλλα. Υ.Γ. 
Μα φυσικά ο Δίας στους Ιχθύες –18/1– είναι ένα 
καλό νέο. Όταν η αισιοδοξία ενεργοποιείται εντός 
σου, τα πράγματα έξω αλλάζουν ταυτόχρονα.  

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)
Επί μήνες τώρα, ακόμη και οι Αιγόκεροι που δια-
θέτουν ελάχιστη αστρολογική γνώση ανησυχούν 
ότι ο Πλούτωνας, ο Άρης, οι εκλείψεις και ο Κρό-

νος που ενεργοποιούν τον 
Ήλιο τους λειτουργούν σαν 
πολιορκητικός κριός που α-
νατρέπει οτιδήποτε σταθε-
ρό στη ζωή τους. Εκτός από 
εμπειρίες θανάτου (συμβο-
λικού) και αναγέννησης, σε 
στιγμές έκλαμψης συνειδη-
τοποιείς ότι η συσσωρευμένη 
πλανητική ενέργεια σου προ-
σφέρει μια έντονη και οξεία 
αντίληψη της πραγματικό-
τητας που περιλαμβάνει την 
αγάπη, το χρήμα, την καριέρα, 
τη φιλία και το σεξ. Οι αληθινά 
μοντέρνες ψυχές του ζωδίου 
σου ξέρουν ότι με μια μικρή 
βοήθεια εκ μέρους τους το σύ-
μπαν θα τους βοηθήσει να προ-
χωρήσουν όπως πρέπει. Κακά 
τα ψέματα: έχεις το πάθος –ναι, 
ναι το πάθος– και τη δύναμη να 
δημιουργήσεις τον καινούργιο 
σου εαυτό τινάζοντας από πά-
νω σου ό,τι δεν σου χρειάζεται 
στην καινούργια ζωή που έχεις 
ήδη ξεκινήσει. 
 
Υδροχόος (20 Ιανουαρίου 
- 18 Φεβρουαρίου)
Οι γεννημένοι το τελευταίο δε-
καήμερο Υδροχόοι με τον Ποσει-
δώνα και το Χείρωνα είναι τόσο 
σοκαρισμένοι από τη ματαίωση 
ή τις απογοητεύσεις που τους έ-
χουν φέρει οι δύο αυτοί πλανήτες, 
που σε κάθε καλό νέο αυτοί ακού-
νε μια καινούργια δοκιμασία. Γεγο-
νός 1: Ο Δίας φεύγει από το ζώδιό 
σου. Είτε έπιασες από τα μαλλιά 
τις ευκαιρίες είτε τις αγνόησες, το 
σίγουρο είναι ότι ο πλανήτης της 

τύχης θα ξαναγυρίσει σε 12 χρόνια. 
Γεγονός 2: Η μετατόπιση του Δία στο 

2ο ηλιακό σου οίκο σημαίνει πιθανόν καλύτερα 
οικονομικά – μια προοπτική που μοιάζει εξαιρετική 
εν μέσω της κρίσης. Αν η εύνοια δεν είναι ευθέως 
οικονομική, ε, τότε θα πρέπει να ανασκουμπωθείς 
και να δημιουργήσεις με έξτρα προσόντα – που 
θα αποκτήσεις με επέκταση των σπουδών ή με 
καινούργιες δεξιότητες. Γεγονός 3 (ελάσσονος ση-
μασίας): Η Αφροδίτη είναι στο ζώδιό σου. Εκτός 
από τη ναρκισσιστική έξαρση που θα παρατηρή-
σεις στον εαυτό σου, οι άλλοι είναι πιο ευάλωτοι 
στις επιθυμίες σου, άρα μπορείς να ζητήσεις και η 
απάντηση να είναι ΝΑΙ.   

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)
Όχι, από τις 18/1 που ο Δίας αρχίζει τη διέλευσή 
του στο ζώδιό σου δεν αρχίζει η Χρονιά σου, όπως 
την εννοούν οι αστρολόγοι-γκρούπις του Δία. Αρ-
χίζει η επαγρύπνηση,  η διορατικότητα και η αισιο-
δοξία ότι θα ανακαλύψεις χρυσό εκεί που οι άλλοι 
περιμένουν τσίγκο: αρχίζει δηλαδή μια περίοδος 
που καλείσαι να στύψεις τις ευκαιρίες όπου αυτές 
εμφανίζονται χωρίς να αγνοείς ότι αυτό που πιθα-
νόν να σου φαίνεται ασήμαντο σήμερα, μπορεί να 
είναι κάτι που θα αλλάξει τη ζωή σου αύριο. Φυ-
σικά μπορεί να υπάρξει μια υπέροχη σχέση, ένας 
γάμος, μια προαγωγή, μια αναγνώριση, ένα παιδί, 
μια επιτυχία. Όμως να θυμάσαι επίσης ότι ο Δίας 
γεννάει υπερβολή, απροσεξία, αλαζονεία, με α-
ποτέλεσμα κακούς χειρισμούς και απότομες πτώ-
σεις. Δεν χρειάζεται να φρικάρεις. Εμπνεύσου.  A

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

 gpano@stardome.gr

Αιγόκερε
χρειάζεται να ξεπεράσεις την 
πεποίθησή σου ότι όποιος ανοίγεται 
μαζί σου και σου λέει «σε αγαπάω» 
το κάνει επειδή θέλει να σε 
χρησιμοποιήσει. Συνηθισμένος/η 
ό,τι αποκτάς να το κερδίζεις με 
εξουθενωτική κούραση, ιδρώτα και 
αίμα, είναι ο πόνος και η απώλεια 
στις σχέσεις που σε σπρώχνουν 
αναγκαστικά στο να επανεξετάσεις 
τους μηχανισμούς άμυνας που 
διαθέτεις.

TA ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
ΤΗΣ 

ATHENS VOICE

18/1 Αφροδίτη στον Υδροχόο
18/1 Δίας στους Ιχθύες
13/1 ανάδρομος Κρόνος
Ερμής στον Αιγόκερω
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