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 Ειδική έκδοση

Μια ATHENS VOICE τσέπης
για τις επόμενες 30 καυτές 

μέρες του Αυγούστου
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Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ
Αυτή την εβδοµάδα το σχεδιάζει ο Μπενουά πα-
ρέ. Γεννήθηκε στο Παρίσι το 1961. Ζει στην Ελ-
λάδα από το 1986. Έπειτα από τις πρώτες του 
σπουδές στο Παρίσι, σπούδασε ζωγραφική µε 
δάσκαλο τον Ν. Κεσσανλή και χαρακτική µε τον 
Θ. Εξαρχόπουλο στην ΑΣΚΤ (1987-1992), από 
την οποία και αποφοίτησε µε άριστα (30/30). 
Πέραν της ζωγραφικής, έχει επίσης ασχοληθεί 
µε διαφήµιση, γραφιστική, σκηνικά θεάτρου, 
τοιχογραφίες, βυζαντινή τέχνη, πορτρέτα και 
εικονογράφηση βιβλίων. Έχει λάβει µέρος σε 
αρκετές ατοµικές εκθέσεις στην Ελλάδα (Αθή-
να, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη κ.α.), αλλά 
και στο Παρίσι (“Axiome”). Έλαβε επίσης µέρος 
σε οµαδικές εκθέσεις (Ελλάδα, Γαλλία, Γερµα-
νία κ.α.). Συνεργάζεται και µε το lepetitjournal.

com, µια γαλλόφωνη εφηµερίδα στο internet. www.benoitpare.com

Αύγουστος 
2010 

Μια ειδική έκδοση για το τελευταίο 

φύλλο της σεζόν. Μια ATHENS VOICE τσέ-

πης με τα τελευταία νέα, τις πληροφορίες 

που θα χρειαστείς όπου κι αν βρίσκεσαι τις 

επόμενες 30 καυτές μέρες του Αυγούστου. 

Στην Αθήνα ή στις διακοπές, κράτα το μαζί 

σου. Θα σου χρειαστεί. 

Ραντεβού τον Σεπτέμβρη!
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Αγαπητή AthEnS VoiCE, γεια σου. 
Είδα ένα παράξενο όνειρο. Τον Αύ-
γουστο, λέει, πέρασα τις καλύτερες 
διακοπές της ζωής μου! πήγα στην 

Αμοργό, στην πάτμο και στα κύθηρα 
και ερωτεύτηκα ένα πλάσμα αγγε-
λικό. Ήμασταν συνέχεια μαζί, μια 

στην Αθήνα, μια στα νησιά, κάναμε 
βόλτες, πλατσουρίζαμε, πηγαίναμε 
για φαγητό, σε πάρτι, μέχρι και σε 

εκθέσεις. Μήπως να κόψω το ποτό 
από Σεπτέμβρη; 

Αγαπητή αναγνώστρια/η, είδαμε 
σχεδόν το ίδιο όνειρο! κι επειδή το 

θυμάμαι πολύ καλά θα στο περι-
γράψω σκηνή-σκηνή. παραλίες, 

πανσέληνος, happenings, μουσικές, 
Αθήνα, νησιά, κόσμος, τα μυστικά 
μας, αυτό το όνειρο θα το λέμε αυ-

γουστιάτικο και θα το μοιραζόμαστε 
για όλο τον υπόλοιπο μήνα. κάπου 

θα συναντηθούμε! 
Υ.Γ. Το ίδιο πίνουμε;

Καλό 
Καλοκαίρι!
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 Πες μου, 
είσαι έτοιμος; 29 Ιουλίου, έχεις ακόμα μια μέρα, αποφά-
σισες τι θα κάνεις; Πού θα πας; 

 Μάζεψε τα πράγματά σου. Πάρε το αγαπημένο σου πα-
λιό μαγιό. Κάνε ό,τι κάνεις πάντα. Οι εποχές είναι οι πιο 
πιστοί μας σύντροφοι, οι πιο σταθεροί φίλοι. 

 Φοβάσαι φέτος να φύγεις; Φοβάσαι ότι το μυαλό σου 
θα μείνει εδώ; Δεν ξέρεις τι θα βρεις πίσω σου όταν γυ-
ρίσεις; 

 Ρωτάς γιατί τα πράγματα δεν μπορούν να ξαναγίνουν 
όπως πριν; Δεν υπάρχει απάντηση, τα πράγματα ποτέ 
δεν ξαναγίνονται όπως πριν. 

 Κλείσε τα πατζούρια. Κατέβασε το γενικό. Άνοιξε το 
ψυγείο. Τώρα είναι η ώρα να κάνεις εκείνη την απόψυξη 
που χρειαζόσουνα πάντα. 

 Ακουμπάς τον πάγο μέχρι να νιώσεις τα χέρια σου να 
καίγονται. Δεν χρειάζεται ο πόνος για να νιώσεις ότι 
είσαι ζωντανός. 

 Φοβάσαι ότι όλα γύρω σου αλλάζουν, φοβάσαι ότι πρέ-
πει ν’ αλλάξεις κι εσύ; Μόνο όσοι αλλάζουν συνεχώς 
μένουν ίδιοι. 

  Έκανες μια ευχή γι’ αυτό το καλοκαίρι; Πρόσεχε τι 
εύχεσαι. Να είσαι επιφυλακτικός με τα πράγματα που 
τραβούν αμέσως την προσοχή σου. Μερικές φορές δεν 
λάμπουν, γυαλίζουν. 

  Πες μου, υπάρχει κάτι που σε κάνει ευτυχισμένο; 

 Προσπαθείς να θυμηθείς πώς ήταν να νιώθει κανείς 
ευτυχισμένος;

 Προσπαθείς με όλες σου τις δυνάμεις να μην είσαι πια 
θλιμμένος;

 Πες μου, μερικές φορές 
ένας απρόσωπος ξένος είναι ο μόνος 
άνθρωπος που μπορείς να μιλήσεις. 

 Υπάρχει ένα στήριγμα για να πιαστείς;
 Υπάρχει κάποιος ν’ ακουμπήσεις πάνω του; 
 Νιώθεις ότι καμιά φορά σε τραβάει το σκοτάδι; 
 Φοβάσαι τι θα σκεφτούν; Μήπως σε δουν να κλάψεις; Σε 

νοιάζει αν μοιάζεις αδύναμη, τα μάτια βουρκωμένα, μαύ-
ρες γραμμές, δάκρυα και μακιγιάζ σε πρησμένο πρόσωπο; 

 Δεν υπάρχει τίποτα πιο βαρετό από την τελειότητα.
 Τι θες να κάνεις τώρα;
 Τι είσαι διατεθειμένος να δεις; Να αισθανθείς; Πώς 

μπορείς να μάθεις τον κόσμο που ζεις, που αγαπάς; 
 Ξέχασες το πρόσωπό της; Πρέπει να μάθεις να ζεις μ’ 

ό,τι θυμάσαι. 
 Θα σου περάσει. Όλα περνούν. Κι ίσως αυτή η γνώση 

είναι αυτό που πονάει περισσότερο. 
 Πώς θυμόμαστε να θυμόμαστε; 
 Να γράφεις είναι ένας τρόπος να θυμάσαι. 

Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ
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 Κλείσε τα μάτια. Τι κάνεις εδώ; Τι περιμένεις απ’ αυτό 
το καλοκαίρι; Τα καλοκαίρια οι άνθρωποι χωρίζουν. 

 Ιδρωμένος και τρέμεις. Φταίει η ζέστη ή δεν είσαι έτοι-
μος ν’ αντιμετωπίσεις τον τρόμο της αγάπης; 

 Κλειδιά. Πάρε ένα δεύτερο ζευγάρι μαύρα γυαλιά. Βι-
βλία. Φτιάξε το CD γι’ αυτόν τον Αύγουστο. Τι θέλεις ν’ 
ακούσεις; Ποια φωνή θέλεις να σε ξυπνάει; 

 Έχεις αποκτήσει τη συνήθεια να διαβάζεις την ώρα του 
φαγητού; Πόσο καιρό ζεις μόνος; 

 Νομίζεις ότι οι άνθρωποι αξίζουν μια δεύτερη ευκαι-
ρία; Πάντα οι άνθρωποι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. 

 Αν μπορούσες να επιστρέψεις στο παρελθόν, θα το άλ-
λαζες; 

 Το ξέρεις ότι θα σου κοστίσει; 
  Νομίζεις ότι θα υπάρχει πάντα καιρός, πάντα έτσι δε 

νομίζουμε; 
 Θα μου κοστίσει τι; 
 Πότε πρέπει να ανησυχεί κανείς περισσότερο; Όταν ο 

καιρός φεύγει χωρίς να το καταλαβαίνεις ή όταν οι μέρες 
δεν περνάνε με τίποτα; 

 Μερικές φορές δεν υπάρχει χρόνος για να αποφασί-
σεις ποια είναι η καλύτερη απάντηση. Μερικές φορές 
μπορείς να δώσεις μόνο την αληθινή απάντηση.

 Μερικές φορές είναι καλύτερη η σιωπή. 
 Όταν κάποια σου λέει, οτιδήποτε μπορώ να κάνω για 

σένα. Οτιδήποτε. Φώναξέ με και θα έρθω. Ζήτα μου και 

θα το κάνω. Χωρίς να το θέλει σε αφοπλίζει. Όταν κά-
ποιος σου προσφέρει μια λευκή επιταγή, ποτέ δεν μπο-
ρείς να την εξαργυρώσεις. 

 Ακόμα κι αν θες. 
 Τα συναισθήματα. Τι είναι; Γιατί τσακώνεσαι μ’ αυτούς 

που αγαπάς; 
 Κι εγώ τι θ’ απογίνω; 
 Πού θες να πας; Μερικές φορές δεν πας κάπου, αλλά 

φεύγεις από κάπου. Μερικές φορές νομίζεις ότι να ση-
κώνεσαι να φύγεις, να τα παρατάς, είναι αυτό που απο-
καλείται λύση. Δεν είναι. 

 Αναζητάς κάτι ή τρέχεις να ξεφύγεις από κάτι;
 Τι βλέπεις εσύ που δεν βλέπουν οι άλλοι;
 Υπάρχει μυστικό άραγε ή όλα θα τελειώσουν έτσι; 
 Όταν στριμώχνονται, άλλα ψάρια πηδάνε έξω και άλλα 

πιάνονται. Ακόμα κι αν νιώθεις μόνο κούραση, ακόμη κι 
αν αυτός ο χειμώνας σε τρόμαξε, σε εξάντλησε, εσύ δεν 
θα μείνεις στην απόχη. Φύγε. Αυτός ο Αύγουστος είναι 
δικός σου. Η ζωή περνάει πιο γρήγορα από καλοκαιρινές 
διακοπές. Τίποτα δεν πρέπει να χάσεις. 

 Δεν θέλεις να παίξεις ακόμα σ’ αυτό το έργο; 
 Κλείσε τα φώτα. Εισιτήρια, κλειδιά, βαλίτσα. Ένα σκο-

νισμένο αυτοκίνητο. Χάρτες. 30 μέρες. Κάπου θα συνα-
ντηθούμε. 

 Δεν είμαστε άγνωστοι για τους εαυτούς μας. Προσπα-
θούμε να γίνουμε.    



Αύγουστος2010
6 δημιουργοί - 6 καλοκαιρινές διαδρομές

Νίκος Βενιανάκης
Αρχιτέκτονας
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Sox (Σωκράτης Αργείτης)

Ζωγράφος
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Ζωγράφος
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Γιώργος Γούσσης
Κομίστας
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Γιώργος Ζαχαριουδάκης

Ζωγράφος
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Θοδωρής Τσεκούρας
Διαφημιστής
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Μια μέρα στις παραλίες 
της Αττικής. 

Προσοχή στις κάμερες 
του STAR!

 ΝΟΤΙΑ 
Άλιμος Γιαγιάδες, 
μετανάστες, παιδιά 
και πάντα (μα πάντα 
όμως) μια γυναικο-
παρέα που λες ότι 
ήρθε από το (ανατο-
λικό) διάστημα.
 
Ελληνικό Ελεύθερη, 
επαναστατική, τη 
στηρίζουμε.
 
Αστέρια Γλυφά-
δας Μπορείς να 
προσποιηθείς πως 
παίζεις σε ταινία της 
Φίνος Φιλμ.
  
Βούλα Α & Β  Έχουν 
και γκαζόν για πικ-
νίκ.
 
Καβούρι Συγνώμη, 
κύριε, σας πάτησα; 

Πλαζ Βουλιαγμένης 
30άρα, μόνη, πάει 

και σε πιάνο μπαρ, 
ψάχνει.
 
Λιμανάκια Βουλιαγ-
μένης Λόγια που 
ακούγονται συχνά: 
«μουρλοκακομοί-
ρα, πού πας με τη 
σαγιονάρα;», «βρέ-
θηκε αφυδατωμένος 
καθώς έκανε ηλιο-
θεραπεία».

Αστέρας Βουλιαγ-
μένης Άμα ήταν 
σίριαλ θα το έλεγαν 
“Gossip Girl”.
 
Yabanaki Με σκου-
φάκι, μπρατσάκι, 
παιδάκι, παρεάκι 
και όλοι στην τσου-
ληθρίτσα. 

Grand Resort 
Lagonissi Large σε 
όλα της. Μεγάλες 
στιγμές. 

Φρεαττύδα - Βοτσα-
λάκια Ξέρεις το α-
νέκδοτο με τον τύπο 
που κάνει μακρο-
βούτι και βγαίνει 
με μια γαλότσα στο 
στόμα;

 ΔΥΤΙΚΑ
Πόρτο Γερμενό 
Ψάθα, ομπρέλα, 
τραπεζομάντιλο, η 
οικογένεια τρώει 
μεγαλοφώνως και 
οκλαδόν! 

Ψάθα Μα είναι 
δυνατόν αυτή η πα-
ραλία να βρίσκεται 
τόσο κοντά στην 
Ομόνοια; 

Αλεποχώρι Μπιτς 
βόλεϊ, ρακέτες, 
μυρωδιές από τις 
παρακείμενες τα-
βέρνες, τα μπάνια 
του λαού. 

Κινέττα Αυτοί ό-
λοι είναι φίλοι της 
Ζωζώς; Δεν έχει 
πισίνα; 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
Χάρακας Αν τη 
γράψουμε, μήπως 
σκάσουν μύτη περί-
πτερα, καντίνες και 
οικογένειες; 
Λεγραινά Πριβέ τις 
καθημερινές. 

Κακιά Θάλασσα 
Ο μύθος λέει πως 
εκείνη επέλεξε το 
όνομά της για να α-
ποφύγει την κοσμο-
συρροή. Αλλά δεν 
τα κατάφερε. 

Καράβι Το λέει και 
η λέξη – σαν καράβι 
με κόσμο, παραμονή 
15αύγουστου. 

- ΤΑΚΗΣ ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ
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Πράσινες  
βόλτες  
● Στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης».  Όχι 
μόνο γιατί είναι το μεγαλύτερο πε-
ριβαλλοντικό πάρκο των Βαλκανίων 
και αποτελεί καταφύγιο για 170 είδη 
πουλιών, αλλά γιατί όλο τον Αύγου-
στο θα βρίσκονται εκεί γλυπτά από το 
ξύλο των καμένων κορμών δένδρων 
της πυρκαγιάς της Πάρνηθας του 
2007. Έξι γλύπτες διεθνούς φήμης, 
Uli Mueller (Γερμανία), Kemal Tufan 
(Τουρκία), Kamen Tanev (Βουλγαρία), 
Αντώνης Μυρωδιάς, Γιώργος Καλτσί-
δης και Σπύρος Ντασιώτης (Ελλάδα), 
εργάστηκαν μέσα στο πάρκο με αφορ-
μή το 1ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής. 

Παράλληλα ξεκίνησε η εκπαίδευση 
των «Νέων Εθελοντών Πάρκου Τρί-
τση». Η ομάδα θα παρέχει υπηρεσίες 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης, οικο-
λογικής ξενάγησης, ψυχαγωγικής πε-
ριβαλλοντικής εκπαίδευσης και υπο-
στήριξης πρώτων βοηθειών. 
● Στον Εθνικό Κήπο, γιατί εγγυημέ-
να η θερμοκρασία είναι δύο με τρεις 
βαθμούς χαμηλότερη. Μονοπάτια με 
σήμανση, επιγραφές με τις ονομασί-
ες δέντρων, δροσιά και ως τις 26 Σε-
πτεμβρίου οι εξαιρετικές 19 μεγάλες 
γλυπτικές εγκαταστάσεις της Βάνας 
Ξένου με γενικό τίτλο «Η ψυχή του 
τόπου», ο διάλογος που η γλύπτρια 
έχει ανοίξει μεταξύ της φύσης και της 
ελληνικής μυθολογίας. 
● Στον κήπο του Προεδρικού Μεγά-
ρου. Κάθε Κυριακή με την αστυνο-

μική ταυτότητα για να δεις αριές και 
κυπαρίσσια που ξεπερνούν τον έναν 
αιώνα ζωής. Ο προεδρικός κήπος 
ξεχωρίζει και για τα έργα γλυπτικής 
ονομαστών καλλιτεχνών: «Ο Ποιη-
τής» και η «Ξαπλωμένη» του Γιάννη 
Παππά, το «Τοτέμ» του Θεόδωρου 
Παπαγιάννη και έργα του Γιώργου 
Ζογγολόπουλου. Η πόρτα του κήπου 
είναι ανοικτή από τις 10.00 π.μ. μέ-
χρι τη δύση του ηλίου και η είσοδος 
των επισκεπτών γίνεται από τη Βασι-
λίσσης Σοφίας και Κόκκαλη. 
● Στο Πάρκο των Ηρώων για πολύ 
κρυμμένο πράσινο και μαθήματα κυ-
κλοφοριακής αγωγής για ποδηλάτες. 
Βρίσκεται στην Κωνσταντινουπόλε-
ως, στη συνέχεια της Χαμοστέρνας 
κάτω από την Πειραιώς.

 - ΛΕΝΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ
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Six… hot d.o.g.s.
Ξέρουμε πού θα είσαι κάθε Κυριακή. Στα FREE Barbeque του Six D.O.G.S. πίνοντας τα πιο 

δροσιστικά (σπιτίσια) απεριτίφ και χλαπακιάζοντας τα σπέσιαλ “six... HoT d.o.g.s.”. Βάζουν 
κρέατα, βάζεις ό,τι έχεις ευχαρίστηση (ακόμη και την τέχνη του ψήστη) και τρώτε παρέα… Μέχρι 
να διαβάσεις αυτές τις γραμμές θα έχει ανάψει και η νέον ταμπέλα «Στο βάθος κήπος». Ο άγριος, 
μυστικός, τιμ-μπαρτονικός κήπος που βλέπαμε τόσο καιρό από τα παράθυρα του Six d.o.G.S., με 
πάγκους και τραπέζια, μερικές σεζλόνγκ, αιώρες, κούνια –όλα ειδικά σχεδιασμένα από το αρχιτε-
κτονικό γραφείο Point Supreme–, τζάμπα Wi-Fi, πρίζες, καθόλου μουσική, μόνο πουλάκια, θα μας 
ξεκαλοκαιριάσει. Το φιλικότατο HOLA 5 (το Happy Hour του μαγαζιού – απλά ποτά, cocktails, με-
γάλες μπίρες € 5) συνεχίζεται Δευτ.-Πέμ. μετά τις 23.00, Παρ.-Σάβ. μετά τη 01.00, Κυρ. από 19.00. 
Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 210 3210.510, http://sixdogs.gr     -ΣΑΝΤΡΑ-ΟΝΤΕΤ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ
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Α ν έχεις παρακολου-
θήσει  τα  περασμέ-
να Athens Hip Hop 
Festivals, μπορείς να 

φανταστείς, περίπου, τι να περιμέ-
νεις. Aν και το 3ο Athens Hip Hop 
Festival φτάνει ακόμη πιο «τού-
μπανο» από τα περασμένα. Ο Μη-
δενιστής, οι Giants, ο Εισβολέας, 
ο Phyrosun, οι Ορθολογιστές, οι 
Απέχεις, ο Neon και ο Τ. Λάθος, ο 
Μάντης Johnson και πολλοί ακόμα 
θα ανέβουν στη σκηνή της «Τε-
χνόπολις», σχεδόν με την άμμο 
στα (φαρδιά) μπατζάκια τους! Όσο 
εμείς Αυγουστο-παραθερίζουμε, 
οι 8 καλύτερες breakdance ομάδες 
της χώρας προθερμαίνονται για το 
μεγάλο Battle of Athens 2010 και 
κορυφαίοι Mcs δοκιμάζουν ρίμες 
για να είναι έτοιμοι για το Mcs 
Battle. Στις 4 Σεπτεμβρίου στην 
«Τεχνόπολις» θα φανεί για άλλη 
μια φορά ότι η hip hop σκηνή της 
Αθήνας «καίει» ακόμη δυνατά. Η 
ATHENS VOICE θα είναι και πάλι 
εκεί ως χορηγός επικοινωνίας. 

- ΣΑΝΤΡΑ - ΟΝΤΕΤ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ

 

Πόσο 
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Ο Κωνσταντίνος Γιάνναρης μιλάει για την ταινία του

Άνθρωπος στη θάλασσα
 Φωτογραφίες: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΣΟΥΡΗ 

Μερικά από τα βασικά μοτίβα της ταινίας μου είναι η αέναη 
κίνηση, ο μεγάλος και ανοιχτός χώρος, ο ξεριζωμός και 
συγχρόνως η παγίδευση, ο περιορισμός και η κλειστοφο-
βία. Το πλοίο είναι ένας από τους κεντρικούς πρωταγω-

νιστές της ταινίας. Ένα τεράστιο σύγχρονο δεξαμενόπλοιο 
γιγαντιαίων διαστάσεων, που εκτείνεται προς κάθε σημείο του 

ορίζοντα. Ένα τεράστιο, ανοιχτό τοπίο που περικλείει μέσα του σκοτεινές 
γωνίες και κρυψώνες. Ωστόσο, η απεραντοσύνη του δεξαμενό-
πλοιου φαντάζει σαν μικρή, ασφυκτική φυλακή μπροστά 
στην ακόμα πιο αχανή ανοιχτή θάλασσα. Εξωτερί-
κευση και εσωτερίκευση είναι η βασική αντίθεση που 
χαρακτηρίζει την ταινία, μια κατάσταση που αντικα-
τοπτρίζεται στις ζωές των ίδιων των χαρακτήρων.

Το να περάσεις ολόκληρο σχεδόν το καλοκαίρι στη θάλασσα ακούγεται ως οι ιδανικές διακο-
πές, όχι όμως αν βρίσκεσαι στο κατάστρωμα ή τα αμπάρια ενός τεράστιου δεξαμενόπλοιου, 
όπως ο Κωνσταντίνος Γιάνναρης. Η καινούργια του ταινία “Man in the sea”, η πρώτη μετά από 
πέντε χρόνια, τα γυρίσματα της οποίας μόλις ολοκληρώθηκαν, διαδραματίζεται σχεδόν ολό-
κληρη σε ένα πετρελαιοφόρο που περισυλλέγει τριάντα έφηβους μετανάστες που πλέουν 
μεσοπέλαγα με ένα ακυβέρνητο πλοιάριο. Η άφιξή τους θα ανεβάσει την ένταση στο καράβι 
και ειδικά μεταξύ του  κυβερνήτη και της γυναίκα του, που βρίσκεται στο πλοίο σε μια προ-
σπάθεια να σώσει το γάμο της. Ο Αντώνης Καρυστινός, η Θεοδώρα Τζήμου (στη φωτο με 
το σκηνοθέτη), ο Στάθης Παπαδόπουλος, ο Κωνσταντίνος Σειραδάκης καθώς και νεαροί μη 
ηθοποιοί από το Αφγανιστάν συνθέτουν το καστ της ταινίας. -ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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2 μήνες Αθηναϊκό Φεστιβάλ 
Την πιο σταθερή παρουσία τον Αύγουστο στην πόλη την έχει το Αθηναϊκό Φεστιβάλ. Πάρε χαρτί και σημείω-
νε: Αττικό Άλσος – 9/8 η Ελένη Δήμου με ελεύθερη είσοδο, 12/8 «Το παιχνίδι της μοναξιάς» με τους Δάνη 
Κατρανίδη και τη Χρύσα Παπά (€ 10), 23/8 συναυλία με το Τρίφωνο (είσοδος ελεύθερη), 26/8 η Λυσιστράτη 
από το Εθνικό Θέατρο (€ 10) και πολλές άλλες εκδηλώσεις. Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού –24/8 συναυλία με 

τον Πασχάλη, 31/8 «Αντιγόνη» του Σοφοκλή κ.ά., όλα με ελεύθερη είσοδο. Θέατρο «Δώρα Στράτου» – 31/8 
συναυλία με τον Ψαραντώνη (€ 10). Πληρ. & πρόγραμμα: 210 3612.920, 210 3621.601 και www.cityofathens.gr 

Λαϊκό 
υπερθέαμα
Η Ζωζώ στα Τουρκοβούνια
Τα παλιά χρόνια στις λαϊκές γει-
τονιές της Αθήνας άνθιζαν τα α-
ναψυκτήρια. Μικρές υπαίθριες 
σκηνές μέσα σε πάρκα, με τραπε-
ζάκια, πολυθρόνες με νάιλον κορ-
δόνια και ελαφρύ «πρόγραμμα 
ποικιλιών». Ακροβατικά, διαγω-
νισμούς ταλέντων, σταντ-απ κω-
μικούς, μπούρδες, ελαφρότητες, 
παλιά βεστιάρια επιθεωρήσεων 
και περαστικές, αρπαχτές εμφανί-
σεις καλλιτεχνών της «επίσημης» 
λαϊκής πιάτσας. Ήταν πιο αθώο 
από την τηλεόραση και είχε γεύση 
γρανίτας και ψητού καλαμποκιού.

Φέτος, το 4ο Αθηναϊκό Φεστι-
βάλ στο Αττικό Άλσος αναβιώνει 
κατά κάποιον τρόπο την έννοια 
της συνοικιακής διασκέδασης με 
ένα πρόγραμμα γεμάτο θεατρικές 
παραστάσεις από λαϊκούς θιά-
σους (από Χαϊκάλη μέχρι Καίτη 
Ιμπροχώρη και Ισμήνη Καλέση), 
συναυλίες κάθε είδους (από Βιο-
λάρη μέχρι Θεοδοσία Τσάτσου) 
και δύο σπέσιαλ εμφανίσεις –με 
ελεύθερη είσοδο–, που το απο-
γειώνουν σαν να είναι μποζώνιο 
στη χρονοτρύπα του Cern: 4/8 
Μαίρη Λίντα και 31/8 Ζωζώ Σα-
πουντζάκη, στην οποία αναμέ-
νεται και λαϊκό προσκύνημα. Αν 
πάτε, να πάρετε μαζί «και μια ζα-
κετούλα, βγαίνει ψύχρα το βρά-
δυ». - ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ

Info
Πολιτισμικός 

Οργανισμός Δήμου 

Αθηναίων, 210 3621.601 

Είσοδος από οδό Καρ-

πενησιώτη, στον περι-

φερειακό Γαλατσίου 

(Τουρκοβούνια)



29 ΙΟΥΛΙΟΥ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 A.V. 27



Για το καλοκαίρι ο κωδικός είναι λομογραφίες κάτω από το νερό

Lomo underwater 
Όλα ξεκίνησαν στις αρχές του 1990 από σπουδαστές στη Βιέννη που ανακάλυψαν μια μικρή αινιγματική ρώσικη φωτογραφική μηχανή, την Automat 

Lomo Kompact, και ξεκίνησαν  ένα νέο ύφος πειραματικής φωτογραφίας αδιαφορώντας για τους κανόνες με γρήγορα αντανακλαστικά, παρατήρη-
ση και πολλά κλικ. Μεταξύ των φανατικών και οι David Byrne, Laurie Anderson, Nabayosi Araki, Underworld, Daft Pank, Moby. H κοινότητα των ΛΟΜΟγρά-
φων μεγάλωνε συνεχώς, κολλημένη με τα ευτυχή ατυχήματα των φωτογραφικών αυτών μηχανών, αποθεώνοντας το περιστασιακό, το τυχαίο, το στιγμιό-
τυπο με ταχύτητα, θόλωμα, αυθορμητισμό, ασυνήθιστες λήψεις, χρωματισμένες λάμψεις. Για το καλοκαίρι ο κωδικός είναι λομογραφίες κάτω από το νερό. 
Βούτα μια lomo από τον  Έλληνα αντιπρόσωπο www.skiadopoulos.gr ή τα sites www.lomography.com και www.lomography.gr και βγάλε τους φίλους σου 
πιο μούσκεμα από ποτέ. Πέτα και ένα unsharp mask στο photoshop για 3D μπουρμπουλήθρες. Wet wet wet. - ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Απλωτές 
στην πόλη
Τον Αύγουστο είναι η ευκαιρία 
σου να χαρείς τις πισίνες

ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Καλύπτονται όλα τα γούστα της παρέας. Θά-
λασσα, πισίνα, bar, club, café, restaurant κ.ά. 
Δευτ.-Παρ. 10.00-16.30 (€ 10), 16.30-18.30 (€ 5). 
Σ/Κ (€ 12). Ποσειδώνος 58, 210 8941.620

ASTIR PALACE
Σαν μονοήμερη εκδρομή. Παραλία, πισίνα, 
γεύμα (μεσημεριανό ως τις 17.00), γυμναστήριο 
και parking. 10.00-19.00, Δευτ.-Πέμ. (€ 50), 
Παρ.-Κυρ. (€ 100). Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, 
210 8902.000

CLASSICAL ATHENS IMPERIAL
Πισίνα, roof garden και το super stylish “Hippy 
Chic Lounge Bar”. Τι άλλο θέλεις;  Δευτ.-Κυρ., 
10.00-20.00 (€ 15 με αναψυκτικό). Μ. Αλε-
ξάνδρου 2-6 & Καραϊσκάκη, Μεταξουργείο, 210 
5201.600

DIVANI CARANEL
Κάνοντας κρόουλ στη μια διαδρομή 
βλέπεις τον Λυκαβηττό, στην άλλη την 
Ακρόπολη. 11.30 - 19.30, Δευτ.-
Παρ. (€ 40), Σ/Κ (€ 50). Βασ. Αλε-
ξάνδρου 2, 210 7207.000

HILTON
Εδώ δεν κολυμπάς, προπονείσαι για τους Ολυ-
μπιακούς, αφού πρόκειται για τη μεγαλύτερη 
πισίνα της Αθήνας. Τρεις επισκέψεις Δευτ.-Παρ. 
(€ 85), Σ/Κ (€ 130). 8.00-20.00, Δευτ.-Παρ. (€ 35), 
Σ/Κ & αργίες (€ 55). Βασ. Σοφίας 46, 210 7281.000

CLASSICAL VOULIAGMENI SUITES
Πισίνα λες και είναι συνέχεια της θάλασσας. 
11.00-19.00, Δευτ.-Παρ. (€ 25), Σ/Κ (€ 35), € 10 
για τα μέλη του first club. Πανός 8 & Χλόης, 
Βουλιαγμένη, 210 8964.901

GRAND RESORT LAGONISSI
Αν δεν πας Μύκονο μπορείς να έρθεις εδώ. 
8.00-18.00, Δευτ.-Παρ. (€ 50), Σ/Κ (€ 95 με φα-
γητό), 40ό χλμ. Αθηνών-Σουνίου, 22910 76000

SEMIRAMIS
Σαν να βουτάς σε πισίνα του Χόκνεϊ, στο πιο 
ψυχεδελικό. Ημιδιαμονή (11.00-19.00 σε 2κλι-
νο) και βουτιές στην πισίνα (€ 130, τα 2 άτομα). 
11.00- 19.00, Δευτ.-Παρ. (€ 50), Σ/Κ (€ 60 με α-
ναψυκτικό ή καφέ). Χαρ. Τρικούπη 48, Κεφαλάρι, 
210 6284.400

THE MARGI
Στη μέση πισίνα και γύρω-γύρω δέντρα. Δευτ.-
Κυρ. 10.00-19.00 (€ 25). Λητούς 11, Βουλιαγμένη, 
210 8929.000 

PARK HOTEL ATHENS
Κάτι σαν βουνό και θάλασσα με το Πεδίον του 

Άρεως απέναντι. 10.30-18.00, Δευτ.-Κυρ. (€ 
25 με καφέ ή αναψυκτικό). 

Λ. Αλεξάνδρας 10, 210 8994.500  
- ΖΩΗ ΠΑΠΑφΩΤΙΟΥ

Ο Εnrique Ιglesias 
στην Αθήνα 

Έχει ήδη υποσχεθεί ότι η πρώτη του 
φορά στην Αθήνα θα συνδυαστεί με 
ένα σόου που δεν έχουμε ξαναδεί, 
που σημαίνει ότι η προσοχή στρέ-
φεται στις 24 Σεπτεμβρίου, όταν ο 
Enrique Iglesias θα ανέβει στη σκηνή 
του ΟΑΚΑ. Ο Ισπανός star έρχεται 
στην Ελλάδα ως special guest, στο 
πλαίσιο του πρώτου Διαδικτυακού 
Μουσικού Διαγωνισμού EuroVoice 
2010, ο τελικός του οποίου θα πραγ-
ματοποιηθεί στη χώρα μας στις 23 και 
24/9. Ήδη έχουν προκριθεί καλλιτέ-
χνες από 33 χώρες, με το νικητή να 
κερδίζει 100.000 ευρώ και ένα συμ-
βόλαιο με δισκογραφική. Τσέκαρε το 
www.eurovoice.tv  - ΤΑΚΗΣ ΣΚΡΙβΑΝΟΣ

Καλοκαίρι με σκάκι 
Το πάρκο φιξ/Κλωναρίδου βρίσκεται στα 

Πατήσια, Πατησίων & Καυταντζόγλου. Προς τη 
βόρεια πλευρά του, δίπλα στο «κόκκινο σπίτι» 

(τη διατηρητέα βίλα Κλωναρίδου), πολύς κόσμος 
παίζει σκάκι και ντόμινο πάνω στα παγκάκια, στη 
σκιά των δέντρων. Την αρχή την είχαν κάνει Αλ-

βανοί μετανάστες, τώρα όμως μαζεύεται κόσμος 
όλων των εθνοτήτων, των ηλικιών και των δύο 
φύλων (αν και οι άντρες φανερά υπερτερούν). 

Αν έχετε σκακιστική λόξα, να ξέρετε πως ο 
χώρος λειτουργεί όλο το καλοκαίρι. Πάρτε τη 

σκακιέρα σας και δεν θα μείνετε δίχως συμπαί-
κτη. Εξαιρείται το ντάλα μεσημέρι. Άλλα μέρη με 
τζάμπα σκάκι: πλατεία Δαβάκη, Καλλιθέα, στο 
κιόσκι και στα παγκάκια ·παραλία Αλίμου, με-

γάλη σκακιέρα με τεράστια πλαστικά πιόνια ·κα-
τάληψη Πάτμου και Καραβία, Κάτω Πατήσια, 

μέσα στον κήπο. - ΔΗΜΗΤΡΗΣ φΥΣΣΑΣ

Εnrique Ιglesias 

Margi

Hilton

Ανοιχτά 
τον Αύγουστο

Κολυμβητήριο Γουδί: πισίνα 
50 μέτρων. Δευτ.-Παρ. 8.00-
21.00. Σάβ. 9.00-19.00. Κυρ. 

9.00-14.00 (με ημερήσια συνδρο-
μή € 5). Γ. Παπανδρέου & Κανελοπού-

λου, 210 7771.990
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«Εδώ… Αετοφωλιά. Όλα ήσυχα!»
18 χρόνια ανεβαίνει στην Πάρνηθα ο Σπύρος Κρεμεζής, ως εθελοντής δασοπυροφύλακας: «πρέπει 

να δεις από κοντά το βουνό για να καταλάβεις… Στην “Αετοφωλιά” –όπως λέμε το σημείο που καθό-
μαστε– η αίσθηση του βουνού είναι απλά απερίγραπτη. Βλέπεις τα φώτα όλης της Αθήνας μέχρι και τη 
Μαλακάσα, αλλά και τη Χαλκίδα και τη Βοιωτία. Τη νύχτα έχει μια καταπληκτική δροσιά που μπορεί 

όμως να φτάσει μέχρι και 7-8 βαθμούς. Φοράμε χοντρά μπουφάν και καθόμαστε κάτω από τα αστέρια. 
Δεν το πιστεύεις ότι είσαι στην Αθήνα κι ότι βλέπεις όλα τα αστέρια. Έχει απίστευτη ησυχία. Και το 

πρωί, όταν κατεβαίνουμε από το βουνό, βλέπουμε τουλάχιστον δέκα ελάφια κάθε φορά…». 
Το να γίνεις εθελοντής δασοπυροφύλακας δεν απαιτεί καμία εμπειρία ή εκπαίδευση. Αρκεί ένα τηλε-
φώνημα και σε βάζουν σε μια ομάδα 4-5 ατόμων, μαζί με εκπαιδευμένο άτομο, ανεβαίνετε σ’ ένα από 
τα δύο πυροφυλάκια της Πάρνηθας και περνάτε εκεί τη νύχτα έχοντας το νου σας για τυχόν πυρκα-

γιές. Από τα πιο χρήσιμα πράγματα που μπορείς να κάνεις καλοκαιριάτικα στην Αθήνα… 
Εθελοντές Δασοπροστασίας Αττικής, 210 5200.680, www.edasa.gr - ΣΑΝΤΡΑ - ΟΝΤΕΤ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ

Σκάψε, μικρέ   Ίντι 

Χώματα παντού. Μέσα στα χώματα θαμμένα σπα-
σμένα αγγεία και κτερίσματα. Δεν υπάρχει κάτι πιο 

κοντινό στις περιπέτειες του Ιντιάνα Τζόουνς Τζούνιορ 
από τη φετινή εναλλακτική κατασκήνωση του «Ελλη-
νικού Κόσμου» στην Πειραιώς. Πρέπει να είσαι από 
πέντε έως 12 ετών. Να έχεις κόλλημα με την Αθηνά, τον 
Ποσειδώνα, τον Θησέα και τον Κέκροπα. Οι γονείς σου 
να επιμένουν ότι η Αθήνα είναι τέλεια Αθήνα τον Αύγου-
στο. Η θεματική ενότητα «Σκάψε, σκάψε, μύθους να 
βρεις…» ξεκινά στις 23 Αυγούστου και ακόμα υπάρ-
χουν κενές θέσεις για επίδοξους αρχαιολόγους. Μην 
ξεχάσεις το καπέλο, τα γυαλιά ηλίου και το αντηλιακό. 
Έχει πολλή δουλειά! (Πληροφορίες για κρατήσεις στο 
212 2540.650) -  ΛENA ΧOYΡMOYZH
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Τους ηρωοποίησες βλέπο-
ντας κάθε καλοκάιρι στο 
Ιντεάλ το «Απέραντο γαλά-
ζιο» του Λικ Μπεσόν, τους 
ζηλεύεις κάθε φορά που 
ετοιμάζονται να βουτήξουν 
από το βατήρα στα Λιμα-
νάκια της Βουλιαγμένης, 
αν θες να γίνεις ένας από 
αυτούς σημείωσε τα παρα-
κάτω στοιχεία... 

Αιγαίον
Ζαμάνου 53 & Πανδώρας, 
Γλυφάδα, 210 8945.409

Divers Club
Λεωφ. Μαραθώνος 417, 
22940 69196, 
www.diversclub.gr

Aqua Divers Club
48,5 χλμ. Λεωφ. Αθηνών-

Σουνίου (Ξενοδοχείο 
Καλυψώ), 22910 53461, 
210 9713.550

Atlantis Diving
Ηλιούπολη, 210 9762.777,
www.atlantis-diving.gr

Athina Diving
38o χλμ. Λεωφ. Αθηνών-
Σουνίου, 22910 25434, 

www.aquadiversclub.com/

Hellas Underwater 
Explorers
Γαρυττού 152, Αγία Παρα-
σκευή, 211 7005.074,
www.underwater-
explorers.gr

- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ

Δεν πατώνω, δεν πατώνω
Μαθήματα καταδύσεων στην Αττική…
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BEACH VOLLEY 
…στην παραλία του ΟΑΚΑ

Α ν μείνεις στην Αθήνα τον 
Αύγουστο υπάρχει ένα 
πράγμα για το οποίο δεν 
μπορείς να παραπονεθείς 

ότι θα σου λείψει. Το beach volley. Στην 
αρχή του καλοκαιριού είδαμε γήπεδα 
να στήνονται μέχρι και στην πλατεία Συ-
ντάγματος, στο πρόσφατο Rockwave 
υπήρχε γήπεδο στη Μαλακάσα, αλλά 
από την αρχή της άνοιξης λειτουργεί 
και το πρώτο κλειστό γήπεδο beach 
volley στην Αθήνα. Στις εγκαταστάσεις 
του ΟΑΚΑ, ανοιχτό και τους 12 μήνες 
του χρόνου με δυνατότητα πολλών 
διαφορετικών χρήσεων. Μπορείς να 
κλείσεις το χώρο για να παίξεις με την 
παρέα σου, μπορείς να πας σκοπεύο-
ντας να βρεις συμπαίκτες, μπορείς να 
γραφτείς σε ακαδημία ενηλίκων (ή να 
γράψεις κάποιο πιτσιρίκι σε ακαδημία 
juniors), μπορείς να συσφίξεις τις σχέ-
σεις με συναδέλφους σε team bulding 
προγράμματα, μπορείς απλά να χαζέ-
ψεις τα τουρνουά που διεξάγονται. 
Γ ι α  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς 
μπες www.oakabeachvolley.gr, τηλ. 
γραμματείας 695 0429059, και θυμή-
σου ότι το ωράριο είναι Δευτ.-Παρ. 
10. 00-22. 00 κ αι  Σάβ.  09. 30-14. 30

- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ

36 A.V. 29 ΙΟΥΛΙΟΥ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010



29 ΙΟΥΛΙΟΥ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 A.V. 37



38 A.V. 29 ΙΟΥΛΙΟΥ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

ΣΟΥΠΕΡ 
ΛΙΓΚΑ 
2010-11

Η παγκόσμια οικονομική κρίση ασφαλώς 
χτυπάει και το ποδόσφαιρο κι αναγκάζει τις 
προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες να προσγειώ-
σουν τις αμοιβές. Η πολυμετοχική τρικυμία και 
η ιστορική διαδοχή στις διοικήσεις των ΠΑΟ 
και Ολυμπιακού, αντίστοιχα, αναγκάζει τους 
αιωνίους να κυνηγήσουν περισσότερο από 
ποτέ τις εντυπώσεις κάνοντας μεταγραφές 
αεροδρομίου. Κι έτσι μας προέκυψε απρόσμενα 
ένα καυτό καλοκαίρι. Η Σούπερ Λίγκα μπορεί να 
αδυνατεί να εκλέξει πρόεδρο, αλλά ξεκινά κα-
νονικά το διήμερο 28-29 Αυγούστου. Ας δούμε 
τα πρόσωπα, νέα και παλιότερα, με τα οποία θα 
ξεχειμωνιάσουμε…

Βαγγέλης Μαρινάκης: Ο νέος ιδιοκτήτης του 
Ολυμπιακού ξοδεύει πολύ, παράλογα για μερι-
κούς, αλλά αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να 
μπεις στην καρδιά των «γάβρων» μετά από 17 
χρόνια Κόκκαλη.

Νίκος Κωνσταντόπουλος: Οι φίλοι τον 
χαρακτηρίζουν «επιχείρηση καθαρά χέρια», οι 
εχθροί «γλάστρα», το μόνο σίγουρο είναι ότι ο 
Τζίγγερ μάς τρέλανε με το νέο του πρόεδρο…

Άλμπερτ Ριέρα: Ο αριστε-
ροπόδαρος Ισπανός είναι 
παικταράς σε καλή ηλικία 
(28) κι έκανε το αεροδρόμιο 
«Καραϊσκάκης» με 3.000 Ολυ-
μπιακούς. Μένει να δούμε αν 

θα αντέξει το υπέρογκο βάρος 
των χρημάτων που δαπανήθηκαν 

για την υπογραφή του…

Σίντνεϊ Γκοβού: Σε επίπεδο 
παλμαρέ είναι η σημαντικότε-
ρη μεταγραφή του καλοκαι-
ριού, κατευθείαν από το Μου-
ντιάλ της Ν. Αφρικής. Αν και 

η έλευση του νέου κατόχου 
της πράσινης φανέλας με το 10 

επισκιάστηκε από τις πολυμετοχι-
κές κόντρες. 

Ντένις Ρόμενταλ - Αριέλ Ιμπάγάσα: Τα πρώ-
τα χτυπήματα του Μαρινάκη είναι δύο «μεγάλα 
παιδιά» (32 και 34 ετών αντίστοιχα), που όμως 
ταιριάζουν απόλυτα στο σχέδιο ομάδας «μιας 
χρήσης» που ακολουθούν στον Πειραιά προκει-
μένου να επιστρέψουν χθες στην κορυφή. Καλό 
Μουντιάλ ο Δανός εξτρέμ, εξαιρετική θητεία 
στην Ισπανία ο Αργεντίνος μπαλαδόρος…

Νίκος Λυμπερόπουλος - Τραϊανός Δέλλας: 
Επέστρεψαν αμφότεροι στην ομάδα που τους 
αγάπησε και φιλοδοξούν να παίξουν το τελευ-
ταίο χαρτί του Μπάγεβιτς προκειμένου να κάνει 
την ΑΕΚ και πάλι ανταγωνιστική. Εγγυώνται 
προσωπικότητα, βοηθούν για «καλά αποδυτή-
ρια» και κρεμάνε αμέσως μετά τα παπούτσια 
τους.

Πάπα Μπούμπα Ντιόπ: Το 
όνομα του Σενεγαλέζου υπερ-
βαίνει τον όρο χαφ, το σίριαλ 
της μεταγραφής του στην 
ΑΕΚ κούρασε αλλά είχε χάπι 

εντ, στο χορτάρι θα δείξει τις 
αδιαμφισβήτητες αρετές του…

Σωκράτης Παπασταθόπου-
λος: Οk, αυτός (ευτυχώς) δεν 

είναι ακόμα Σούπερ Λίγκα, 
αλλά πήρε μια τεράστια μετα-
γραφή για τη Μίλαν. Μόνο και 

μόνο το ότι ο καβαλιέρε Μπερ-
λουσκόνι τον υποδέχτηκε ως «ο 

Έλληνας που έσβησε τον Μέσι» φτάνει…

 -Π.Μ.

ΠΑΟΚ ΣΤΑ ΟΠΛΑ
Το τεύχος που κρατάς στα χέρια σου έκλεισε μια μέρα προτού 3.000 τρελα-
μένοι ΠΑΟΚτσήδες κάνουν απόβαση στο Άμστερνταμ για τον πρώτο αγώνα 
της προκριματικής φάσης του Champions League κόντρα στον Άγιαξ. Αν το 
σκορ δεν είναι απαγορευτικό, η ρεβάνς στις 4/8 προϊδεάζει για μια φλεγόμε-
νη Τούμπα. Ακόμα κι αν ο Ζαγοράκης «σκούπισε» μόλις μετά από 23 μέρες 
προετοιμασίας τον Ιταλό κόουτς Μπερέτα, προσλαμβάνοντας τον Παύλο 
Δερμιτζάκη, ακόμα κι αν ο παπα-Χρήστος (ο περίφημος παπα-
ΠΑΟΚ) είναι μαύρο πρόβατο για τον Άνθιμο, ακόμα κι αν για 
την πρόκριση στους χρυσοφόρους ομίλους με- σολα- βεί 
άλλος ένας προκριματικός γύρος (με εξίσου 
δυνατό αντίπαλο στις 17 ή 18 και 24 ή 25/8), 
το ποδοσφαιρικό σύνθημα του φετινού Αυ-
γούστου είναι «(μ)ΠΑΟΚ και τα μυαλά μας πο-
νάνε»… - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ

Παπα-Πάοκ
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ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ 2010
Το βάθρο είναι χαμηλό…

Στη φωτογραφία πανηγυρίζουν οι θριαμβευτές της περσινής Εθνικής, που χωρίς Παπαλουκά - Διαμαντίδη φόρεσε χάλκινο μετάλλιο στο 
Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας. Φέτος ο «Μήτσος» επιστρέφει, οι αντίπαλοι –ακόμα και οι Αμερικάνοι– κατεβαίνουν με σημαντικές απώλειες 
και η «επίσημη αγαπημένη» μοιάζει έτοιμη και ικανή να επαναλάβει τα μεγάλα κόλπα του προηγούμενου Μουντιάλ το 2006. Τότε που είχε 
κερδίσει dream team κι ασημένιο μετάλλιο. Το τουρνουά είναι στη γειτονιά μας (Τουρκία), ξεκινά στις 28/8 και στην πρώτη φάση η Εθνική 

αντιμετωπίζει Τουρκία, Πουέρτο Ρίκο, Ρωσία, Κίνα και Ακτή Ελεφαντοστού. Τα παιδιά προετοιμάζονται με κλειστά κινητά υπό τις οδηγίες 
του Γιόνας Καζλάουσκας στο Καρπενήσι, συζητάνε το σοκ της διαφαινόμενης «ανταλλαγής» Σπανούλη - Σχορτσιανίτη μεταξύ των αιωνίων 
και όπως πάντα ετοιμάζονται να δικαιολογήσουν τον τίτλο του πιο αξιόπιστου και σοβαρού συγκροτήματος που διαθέτει ο ελληνικός αθλη-

τισμός. Τα μετάλλια παίζονται το βράδυ της 12ης Σεπτεμβρίου, μην κανονίσεις τίποτα….  -Π.Μ.

Οι ρακετίστες

Τ ο καλοκαιρινό κλισέ τούς θέλει «ενοχλητικούς». 
Εκείνοι αυτοχαρακτηρίζονται «αθλητές». Κι αν 
δεις έστω ένα καλοκαιρινό τουρνουά τους ή πε-

ράσεις από κάποια πλαζ-στέκι τους, θα επιβεβαιώσεις το 
δεύτερο. Οι (ξυλο)ρακετίστες είναι οργανωμένοι εδώ και 
6,5 χρόνια σε συλλόγους πανελλαδικώς και υπόκεινται 
στον καλτ ΠΣΑΞ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αντισφαί-
ρισης Ξυλορακέτας). Θα τους βρεις στη «Γαλάζια Ακτή» 
(37,5 χλμ. Αθηνών-Σουνίου), στο Καβούρι (μπροστά στο 
ξενοδοχείο Divani Apollon), στην Α΄Ακτή Βούλας, στην 
πλαζ Αλίμου, στον Άγιο Σπυρίδωνα (Πόρτο Ράφτη), στη 
Σαρωνίδα, στην «Αιγινήτισσα» κι αλλού. Θα σου πουν 
ιστορίες για τους «Έλληνες μετανάστες από την Αλεξάν-
δρεια που έφεραν το σπορ στην Ελλάδα», για το περίφη-

μο εργαστήριο πίσω από την Πάντειο που η οικογένεια 
Φερεντίνου έφτιαχνε τις θρυλικές ρακέτες «Αγόρι», για 
τα συστήματα βαθμολογίας και τις ιδέες τους να εγκα-
ταστήσουν «ταχογράφο και σχετικό λογισμικό που θα 
μετρά μπαλιές και βαθμό δυσκολίας», για τις customized 
ρακέτες που φτιάχνουν προκειμένου να επιτευχθεί η 
ιδανική «στρεπτική ακαμψία» (εκεί γίνεται λίγο spooky). 
Γενικά είναι ωραίοι τύποι, χομπίστες οικογενειάρχες που 
συνιστούν μια παρέα σε όλη την Ελλάδα που, να ξέρεις, 
σέβεται απόλυτα τους λουόμενους. Γι’ αυτό έχει εκδώσει 
και κανόνες συμπεριφοράς προκειμένου να μην ενο-
χλούν όσους απλά απολαμβάνουν τον ήλιο. Προσφέρουν 
εκπληκτικό θέαμα και σου υπενθυμίζουν ότι όταν στέκε-
ται ο ένας απέναντι στον άλλον είναι συμπαίκτες και όχι 
αντίπαλοι. Μη φωνάξεις γκολ, δηλαδή…
Περισσότερο info, στοιχεία επικοινωνίας και προγραμματισμένα events 

στa psax.gr και raketes.gr  - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ

Πλαζ Βουλιαγμένης, 1979 
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Wakesurf
«Bάρος στις μύτες!» 

Δ
εν υπάρχει τίποτα ωραι-
ότερο από το να κάνεις 
wakesurf το πρωί, πριν πας 
στο γραφείο. Το νερό είναι 

στα καλύτερά του, ο δάσκαλός σου (ο 
δικός μου είναι ο Δημήτρης Φατσής, 
Shark Water Ski Club, Yabanaki) έ-
χει πρωινά κέφια. Θα πάρεις ενέργεια 
για το υπόλοιπο της ημέρας – αν εί-
σαι hyperactive, όπως κι εγώ, καλύ-
τερα να κάνεις δύο τεταρτάκια ή να 
επιστρέψεις αργά το απόγευμα για το 
τελειωτικό χτύπημα. Σου πετάει το 
κοντό σχοινί: «ακούμπησε τις πατού-
σες σου στην άκρη της σανίδας, όταν 
το σκάφος ξεκινήσει θα γυρίσει μόνη 
της». Δεν κουράζεις γόνατα και μέση. 
Γυμνάζεις όμως τα πόδια σου. «Φτιάξε 
τα πόδια σου, γύρνα το μπροστινό σου 
γόνατο προς τα μένα». Εντάξει, δά-
σκαλε, αλλά δυνάμωσε λίγο τη μουσι-
κή. «Βάρος στις μύτες, έτσι!  Έλα κοντά 
στο κύμα. Μπράβο! Πέτα το σχοινί». 
Παράδεισος. Το μυαλό καθαρίζει. Και 
αρχίζεις να αγαπάς τα απόνερα που 
τόσο μισούσες. Μέχρι ο δάσκαλος να 
σου πει «άλλη μία». Ήδη περιμένεις 
να ξημερώσει η επόμενη μέρα.

- ΜΑΡΩ ΖΗΝΑ
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WAKEBOARD
Αεροπλανικά στη θάλασσα

Μ παίνω στο σκάφος ψαρωμένος. Έχω δει στην 
τηλεόραση και τα περιοδικά στιγμιότυπα με 
τύπους να κάνουν wake και τους θεωρώ ψι-

λοεξωγήινους – ξέρεις «Μωυσήδες που περπατάνε στο 
νερό» και τέτοια.  Δεν ισχύει. Κάποιοι από αυτούς που 
μπαίνουν μαζί μου είναι fit, κάποιοι έχουν τα κιλά τους, 
φυσικά είναι κι ένα κορίτσι μαζί. Όπως ακριβώς μου το 
λέει ο Δ., ο δάσκαλος της σχολής που κρατάει το τιμόνι. 
«Έρχονται από πιτσιρικάδες μέχρι 70χρονοι, δεν υπάρχει 
καμία προϋπόθεση – όλοι μπορούν μετά από μερικά 
μαθήματα να το κάνουν». Πρώτος πέφτει ο Σ. Είναι ο 
«καλός», ξεκίνησε πριν από 6 χρόνια. Βολεύεται στις 
«μπότες», τις σανίδες, «μετράει» το σχοινί, ξεκινά χαλα-
ρά, συνεννοείται με τον οδηγό-προπονητή του για την 
αυξομείωση της ταχύτητας και μετά «πετάει». Οι συνεπι-
βάτες μου τον βλέπουν με δέος, εκστομίζουν κάτι “back 
flip”, “three sixty” και “wake 2 wake” βαφτίζοντας τα άλ-
ματα, κραυγάζουν επιδοκιμαστικά σε κάθε επιτυχημένη 
φιγούρα – ρωτάνε τι δεν πήγε καλά στις πτώσεις. Μετά 
βουτάνε και οι υπόλοιποι, κάνουν τη 15λεπτη βόλτα 
τους και βγαίνουν απαλλαγμένοι από περιττή αδρεναλί-
νη. Το wakeboard είναι το νέο hip θαλάσσιο σπορ. Με € 
300 αποκτάς την κάρτα που ισοδυναμεί με 10 μαθήματα 
και στο τέλος τους όλο και κάποιο μικρό αεροπλανικό θα 
είσαι σε θέση να κάνεις. Την επόμενη φορά, θα φορέσω 
κι εγώ σωσίβιο. Στ’ αλήθεια ψήθηκα…
Σχολή Shark Ski Club, YaBanaki, Ακτή Βάρκιζας, ζήτησε 
τους δασκάλους Άγγελο Πολυζωγόπουλο και Δημήτρη Φα-
τσή και να ακούς προσεκτικά ό,τι σου λένε 

- Παναγιώτης Μένέγος
ο Kώστας Παπαθανασίου πετάει χαμηλά

Έ ξι skaters (skaters και skate crew) με ένα βαν διέ-
σχισαν σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη για να κά-
νουν αυτό που αγαπάνε και γνωρίζουν περισσό-
τερο: Skate μέχρι τελικής πτώσης! Ήταν μια ιδέα 

του ελληνικού ΜΤV και του Frulite On the Go που ξεκίνησε πριν 
από ένα μήνα, παρουσιάστηκε live και διαδραστικά στο ΜΤV 
και τώρα μπορείτε να το παρακολουθήσετε όσοι από εσάς 
θέλετε να δείτε στην οθόνη σας την πιο on the road περιπέτεια 
Ελλήνων skaters σε ευρωπαϊκό χώρο. Τους τρεις Έλληνες 
skaters, Mike Βασιλάκη, Θάνο Πάνου και νέστωρα Χαριτω-
νίδη ακολούθησε με την κάμερα το crew του MTV στο skate 
ταξίδι τους σε Βενετία, Μιλάνο, Λυών, Βασιλεία, Στουτγάρδη, 

Φρανκφούρτη, Αμβούργο, Κοπεγχάγη, Βερολίνο, Πράγα και 
Βιέννη. Ένα μοναδικό ταξίδι, δυνατές συγκινήσεις, πολλή τρέ-
λα και αμέτρητα πάρτι μπορείτε να δείτε σ’ αυτή την ελληνική 
παραγωγή του MTV με τίτλο “On the Go”. Το microsite του MTV 
“On the Go” (mtvgreece.gr/onthego) έχει φτιαχτεί με τέτοιο 
τρόπο ώστε να προσφέρει θέαμα και interactive επικοινωνία, 
που όχι μόνο θα εξιτάρει τους fan του skateboard, αλλά και θα 
προσφέρει τη δυνατότητα σε όσους δεν γνωρίζουν πολλά να 
«εισβάλλουν» στον κόσμο του skateboarding και να αφεθούν 
στη μαγεία του σε 8 ολόκληρα επεισόδια! Ο καλύτερος τρόπος 
να περάσεις ένα δροσερό μεσημέρι στο σπίτι σου, όταν ο Αύ-
γουστος τα καίει όλα έξω. - BILLY γΡΥΠαΡης

 3.300 χλμ.

40 μέρες

11 πόλεις της Ευρώπης

MTV... On the Go

Mike Βασιλάκης σε fs blunt 
στη Φρανκφούρτη
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“Put the fun inside your legs - rent a bike!”. Αυτό είναι 

το σύνθημα της ομάδας του Athens Βy Bike, του πιο 

φίνου και φρέσκου ποδηλατάδικου που μόλις άνοιξε 

στου Ψυρρή. Ενοικιάζουν ποδήλατα (στην τιμή και 

κράνος, φώτα, καλάθι, κλειδαριά), σου δίνουν χάρ-

τες με σημειωμένους τους πεζοδρόμους, τις πιο safe 

διαδρομές του κέντρου και προτεινόμενες βόλτες. 

Είναι ανοιχτά σερί, όλη την εβδομάδα, 9.00-19.00. 

Αν (ξε)μείνεις στην πόλη Αύγουστο, πέρνα να γίνετε 

ποδηλατο-φίλοι. (Απ’ όσους ρωτήσαμε είναι οι μόνοι 

που θα παραμείνουν ανοιχτοί τον Αύγουστο). 

Athens By Bike, Αγ. Θέκλας 18, 213 0423.922  

- ΣΑΝΤΡΑ - ΟΝΤΕΤ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ

Νοικιασμένες 
ορθοπεταλιές
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Cocktail στην πόρτα σου
Ε ίσαι τώρα εσύ αραχτός στην ταράτσα –φάση August in the city– και το 

μόνο που λείπει από το σκηνικό είναι ένα παγωμένο μοχίτο. Όχι μόνο κά-
νει αφόρητη ζέστη για να ξεμυτίσεις, αλλά είναι 
Αύγουστος και είναι όλα κλειστά. Μαγικές λέ-
ξεις: Cocktail Delivery Service. Μ’ ένα τηλεφώ-
νημα, η Drinkworks φέρνει στην ταράτσα σου το 
Party Kit (βγαίνει σε 2 μεγέθη) που περιλαμβά-
νει από το ποτό και τα φρέσκα υλικά μέχρι όλο το 
“hardware”, από αναδευτήρες και ποτήρια μέχρι 
καλαμάκια. Για να τ’ ανακατέψεις όλα μαζί και να 
φτιάξεις το πιο νόστιμο homemade κοκτέιλ (από 
€ 2,70/κοκτέιλ). Εξυπηρετούν όλη την Αθήνα και 
τον Πειραιά. - ΣΑΝΤΡΑ - ΟΝΤΕΤ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ

Drinkworks, 
211 0153.588,  
www.drinkworks.
gr, καθημερινά έως 
21.00, Σάβ.-Κυρ. 
19.00-22.00.

Ο Ιούλιος φεύγει, 
οι διαρρήκτες έρχονται

Home Alone
«Ελπίζω να τα βρω όλα στη θέση τους». 
Η στάνταρ σκέψη όταν το κλειδί μπαί-
νει για πρώτη φορά στην πόρτα μετά 
τις διακοπές. Γίνεται ένα άδειο σπίτι 
χωρίς συναγερμό να περάσει απαρατή-
ρητο από τους επίδοξους διαρρήκτες; 
Γίνεται. Αρκεί να μη διαφημίζεις, να 
μην επιδεικνύεις ακόμα κι όταν λείπεις 
τι τέλειο που είναι το σπιτικό σου και 
τα υπάρχοντά σου. Αντικείμενα όπως 
υπολογιστές, συστήματα ήχου, home 
cinema και κρύσταλλα Βοημίας μακριά 
από παράθυρα που βλέπουν σε δρόμο. 
Για να μη σε βάλουν στο μάτι, το διαµέ-
ρισµα δεν πρέπει να δείχνει «εντελώς 
κλειστό», υποδηλώνοντας την απου-
σία. Αφήνεις ένα φως αναμμένο. Ποτέ, 
όμως, το ίδιο. Αυτό μπορεί να γίνει με 
την εγκατάσταση ενός αυτόματου δι-
ακόπτη, ο οποίος ρυθμίζει τα φώτα να 
ανάβουν περιοδικά. Πιο ανέξοδα ζητάς 
από τον έμπιστο γείτονα, φίλο ή συγγε-
νή να περνά αραιά και πού από το σπίτι. 
Για να μη φαίνεται ότι λείπεις ζητάς από 
κάποιον να μαζεύει την αλληλογραφία, 
τις εφημερίδες και ό,τι άλλο μπορεί να 
λαμβάνεις τακτικά. Σταματάς να ενημε-
ρώνεις μέσω Facebook, Twitter κι άλ-
λων κοινωνικών δικτύων πού βρίσκε-
σαι ανά λεπτό. Τα μέλη της ιστοσελίδας 
PleaseRobMe.com υποστηρίζουν ότι 
η δημοσίευση προσωπικών πληροφο-
ριών στο ίντερνετ μας κάνει πιο ευά-
λωτους στους διαρρήκτες. Ξέρουν κι 
αυτοί από τεχνολογία και σε παρακο-
λουθούν. Εξάλλου ο βασικός τους στό-
χος είναι να μάθουν πότε θα λείπεις. 
Για να πετύχουν μπορεί να υποδυθούν 
ρόλους: από τον υπάλληλο του ΟΤΕ 
μέχρι τον πλασιέ. Οτιδήποτε για να εκ-
μαιεύσουν πληροφορίες. Άλλες φορές 
αφήνουν φυλλάδια στα χαλάκια των 
διαμερισμάτων. Αν μαζευτούν αρκετά 
είναι φανερό ότι λείπει ο ένοικος του 
σπιτιού. Εάν μένεις σε μονοκατοικία οι 
ειδικοί λένε ότι είναι καλό να κουρεύεις 
τους θάμνους (πίσω από τους οποίους 
θα μπορούσε να κρυφτεί ο κλέφτης ώ-
στε να μην είναι ορατός από το δρόμο). 
Απομακρύνεις ή κλειδώνεις εργαλεία 
και σκάλες σε αποθήκες. Εάν τελικά 
είσαι ένα από τα θύματα των θερινών 
διαρρηκτών, καταγγέλλεις την κλοπή 
στην αστυνομία, περιγράφεις με κάθε 
λεπτομέρεια τον τρόπο που μπήκαν οι 
διαρρήκτες στο σπίτι και τι σου πήραν. 
Μέχρι να έλθει η σήμανση, δεν αγγίζεις 
κανένα αντικείμενο. - ΛENA ΧOYΡMOYZH
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Δελφίνια 
στην  Αθήνα

Αύγουστος στην Αθήνα – νεκρική ησυχία. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο 
με κατεύθυνση τα Σπάτα. Ξέρεις ήδη ότι στο Αττικό Ζωολογικό Πάρ-

κο –το μεγαλύτερο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με 2.000 ζώα από 
300 διαφορετικά είδη– προστέθηκε μια πανέμορφη και 

ευαίσθητη παρέα. Η Κάλια, ο Ερμής, η Χλόη και ο Ιάσονας, τα δελ-
φινάκια στο πρώτο και μοναδικό Δελφινάριο της Ελλάδας, κάνουν 
παρέα με δύο θαλάσσια λιοντάρια Καλιφόρνιας. Θα τους γνωρίσεις 

όλους από κοντά στην εκπαιδευτική τους παράσταση κάθε μέρα 
στις 12.00 (τα Σ/Κ 12.00, 14.30 και 17.30). Αν πάλι δεν είσαι στα Σπάτα 

αλλά στη θάλασσα και δεις εκεί δελφίνι… αλανιάρικο, ενημέρωσε 
online το www.spotadolphin.gr για τα βασικά χαρακτηριστικά του 

ή αλλιώς συμπλήρωσε την ενσωματωμένη φόρμα παρατήρησης 
για το «Δρόμο του Δελφινιού» στο ενημερωτικό έντυπο που έχει 

εκδώσει η Wind και διανέμει σε ιστιοπλοϊκούς ομίλους και λιμάνια. 
www.atticapark.com, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 9.00 έως τη δύση του 
ηλίου, Θέση Γιαλού, Σπάτα, 210 6634.724, € 15 είσοδος για ενήλικες, € 

11 (για παιδιά μέχρι 11 ετών). Συν € 3 για το Δελφινάριο. 

-  ΔΗμΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑφΥΛΛΟΥ
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Κάνε το απωθημένο σου 
έργο τέχνης 
Καυτό καλοκαίρι κι εσύ έχεις μείνει μόνος στην Αθήνα; Μην απελ-
πίζεσαι. Ξέσπασε δημιουργικά στο Taf, στην εγκατάσταση «Εν Λευ-
κώ». Πρόκειται για μια έμπνευση του Χαράλαμπου Δερμάτη που ε-
ξελίσσεται μέσα από τις δημιουργίες των ίδιων της των επισκεπτών. 
Κάθε επισκέπτης αποτυπώνει σε ένα λευκό χαρτί την έμπνευσή του 
και την κλείνει σε ένα φάκελο. Στο τέλος της κάθε ημέρας, οι φάκελοι 
θα ανοίγουν και τα «έργα» θα αναρτώνται στους τοίχους της gallery. 
Ως 5/9, Νορμανού 5, 210 3238.757, www.theartfoundation.gr  - ZΩΗ ΠΑΠΑφΩΤΙΟΥ

Πάτησε pause έξω 
από το Μέγαρο

Ο ήχος του 
χρώματος
Η πολύχρωμη έκρηξη των οκτώ 
μεγάλης κλίμακας banners στην 
πρόσοψη του Μεγάρου Μουσικής 
Αθηνών μοιάζει σχεδόν με ακτιβι-
στική ενέργεια. Οκτώ νέοι καλλιτέ-
χνες (Δημήτρης Ανδρεάδης, Νίκος 
Αρβανίτης, Αντρέας Κασάπης, Α-
λεξάνδρα Νασιούλα, Νίκος Σεπε-
τζόγλου, Μαρήλια Σταγκουράκη, 
Κώστας Χριστόπουλος, Βαγγέλης 
Χούρσογλου) μπήκαν στο Μέγαρο 
με αφορμή τη συμπλήρωση των 20 
χρόνων του και για ένα μήνα το με-
τέτρεψαν σε ατελιέ υπό το διακριτι-
κό βλέμμα του καθηγητή της ΑΣΚΤ 
Γιάννη Ψυχοπαίδη. Τα έργα τους 
αναρτήθηκαν στην πρόσοψη και η 
εικαστική μουσική ξεκίνησε να ηχεί 
στην πόλη. * Μέχρι 15/9    

- ΔΗμΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑφΥΛΛΟΥ

Οι 
διακοπές 

της κρίσης
Σύμφωνα με έρευνα 
της ΚΑΠΑ research 

για την έκθεση «Του-
ριστικό Πανόραμα»…

● Για πρώτη φορά ο Αύγουστος 
θα καλύψει ποσοστό μικρότερο 
από το 50% των παραθεριστών, 
ενώ αυξάνονται τα μερίδια για 

τον Ιούλιο (από 30,5% προ τριε-
τίας σε 33,1% φέτος) και τον Σε-
πτέμβριο (από 7,5% σε 10,6%).

● 1 στους 4 Έλληνες θα κάνει δια-
κοπές έως μία εβδομάδα (1 στους 
5 πριν τρία χρόνια), 1 στους 50 θα 

ξεπεράσει τον ένα μήνα…

● Μόλις για δεύτερη (και συνε-
χόμενη) χρονιά την τελευταία 

δεκαετία το ποσοστό αυτών που 
δηλώνουν ότι δεν ταξιδεύουν στο 
εξωτερικό ξεπερνά το αντίστοιχο 
εκείνων που το κάνουν.Το μεγα-
λύτερο ποσοστό (23%) δηλώνει 

ότι θα ξοδέψει έως € 600. 

● Top-5 προορισμών: 1. Κυκλά-
δες, 2. Πελοπόννησος, 3. Ιόνιο, 

4. Χαλκιδική, 5. Κρήτη. 

- ΠΑΝΑγΙΩΤΗΣ μΕΝΕγΟΣ
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To Green Design 
Festival σχεδιάζει 

για την Α.V.
φαντάζεσαι την Αθήνα τόσο πρά-
σινη;  Τα παιδιά του Green Design 
Festival δημιούργησαν μια «πρά-

σινη» εικόνα και μας προσκαλούν 
από 23/9 έως 10 /10 σε μια σειρά 

υπαίθριων δωρεάν πολιτισμικών, 
οικολογικών δράσεων με «βάση» 

την πλατεία Συντάγματος. μαζί τους 
περισσότεροι  από 100 σχεδιαστές 

από όλους του κλάδους του design.  
Δες και στο site του φεστιβάλ 

greendesignfestival.gr.
 - γΙΩΡγΟΣ  ΔΗμΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Beauty tips

για τα μαλλιά Βράσε χαμομήλι, σούρωσέ το, πρό-
σθεσε χυμό λεμονιού, βάλ’ το σ’ ένα ψεκαστήρι και 
ψέκασε τις άκρες των μαλλιών σου αφού βγεις από 
τη θάλασσα. Τους δίνει λάμψη!
για (κομπογιαννίτικο) βαθύ μαύρισμα Βάλε μέ-
σα στο μπουκαλάκι του κλασικού baby oil τρίμμα 
καρότου και μερικές στάλες βάμμα ιωδίου. Ανακί-
νησέ το καλά και πασπαλίσου παντού (εκτός από το 
πρόσωπο). Μην το παρακάνεις με τον ήλιο γιατί θα 
γίνεις τηγανητή.
(Κρυφή) d.i.y. άσκηση Εκτός από το κλασικό περπά-
τημα και τρέξιμο στην άμμο, αν έχει κοχυλάκια ή άλ-
λους «θησαυρούς» μάζεψέ τους με βαθιά καθίσματα, 
λυγίζοντας τα γόνατα κι όχι σκύβοντας. Θα γυμνάσεις 
τέλεια τα οπίσθια, χωρίς να πάρει είδηση κανένας.
Νύχια Ταλαιπωρούνται πολύ και σπάνε, γι’ αυτό 
πέρνα τα έστω και μ’ ένα διαφανές βερνίκι.
Stand Up Paddle Είναι σαν σανίδα του surf, αλλά 
μεγαλύτερη και φλατ. Στέκεσαι όρθια και κάνεις 
κουπί. Γυμνάζεις πόδια, κοιλιακούς, πλάτη, ώμους. 
Θα το βρεις σε οποιαδήποτε παραλία έχει σχολή 
windsurfing.

City tips

Βεραντάδα Γέμισε τη βεράντα με μπανανιές. Μεγαλώνουν υπερβολικά 
γρήγορα και είναι φίλες μας. Ζήτα από όποιον έρχεται για επίσκεψη να 
φέρνει μια γλαστρούλα. «Κατέβασε» από το ίντερνετ τις πιο κοριτσίστικες 
συνταγές κοκτέιλ και γίνε master. Καθιέρωσε την καθημερινή βεραντάδα 
με όποιον έχει μείνει στην πόλη. Κατάβρεξέ τους όλους με το λάστιχο.
Πικ-νικ Επισκέψου ένα από τα πάρκα της πόλης (Αττικό Άλσος, Ριζάρη, 
Εθνικός κήπος, Μέγαρο Μουσικής, Πεδίον του Άρεως, Ακαδημία Πλάτω-
νος…). Πάρε φαγώσιμα από το σπίτι και καφέ σε θερμός. Κι ένα παλιό σε-
ντόνι. Βάλε και το μαγιό σου και κάνε ηλιοθεραπεία. Ναι, εκεί στο πάρκο. 
Couchsurfing Αν δεν ξέρεις το «σερφάρισμα του καναπέ», καιρός να το 
μάθεις. Παραχωρείς (ή σου παραχωρούν) τον καναπέ σου σε κάποιο άλλο 
μέλος της couchsurfing «κοινότητας». Μπορείς έτσι να κάνεις τζάμπα δια-
κοπές. Αλλά όχι μόνο. Αν γυρνάς από τη δουλειά και φιλοξενείς στο σαλόνι 
σου μια φασαριόζικη παρέα Ισπανών, σου εγγυώμαι ότι θα κάνεις τις καλύ-
τερες διακοπές στην πόλη μαζί τους! Τσέκαρε το couchsurfing.org     
Carpooling Δεν έχεις μέσο (και παρέα) να πας στη θάλασσα; Στο carpooling 
βρίσκεις άτομα που πάνε προς την ίδια κατεύθυνση μ’ εσένα, συνεννοείστε, 
σε «τσιμπάνε» και πάτε παρέα. Μοιράζεστε και τα έξοδα. Είναι αναμφισβή-
τητα διασκεδαστικό και περιπετειώδες να συνταξιδεύεις με κάποιον άγνω-
στο (αν δεν σου βγει μανιακός δολοφόνος). Όχι; www.carpooling.gr

- ΣΑΝΤΡΑ - ΟΝΤΕΤ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ

Κορίτσι (ταπί), μόνο, βρίσκει λύσεις



ΤΟ ΜΙΚΡΟ 
ΜΑΥΡΟ 

ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ

Κι αφού εξοικειωθήκαμε με τα greeklish και κάθε άλλη νέα διάλεκτο της ψηφιακής εποχής, επιστρέ-

φουμε στη μοναδικότητα και στην επικοινωνία της προσωπικής, χειροποίητης γραφής. Από τις κάρτες 

που ταχυδρομούμε από τα νησιά, λεκιασμένες με σταγόνες από παγάκια που λιώνουν, μέχρι τα «μικρά 

μαύρα βιβλιαράκια» Moleskines ή ό,τι άλλο σημειωματάριο έχει όμορφο χαρτί που σε κάνει να θέλεις 

να το γεμίσεις εικόνες και γράμματα, οι διακοπές και οι περιηγήσεις αποκτούν άλλη σημασία όταν 

καταγράφονται έτσι (όπως οι σελίδες από το σημειωματάριο του αρχιτέκτονα Νίκου Βενιανάκη που 

βλέπετε). Βάλτε στο σακίδιο 2-3 χρωματιστά μολύβια ή ένα απλό μπικ και ζωγραφίστε τις μέρες σας. 

Μπορεί να κάνει ακόμα και λίγος καφές ή μία κόκκινη κιμωλία που θα βρείτε στα βότσαλα της παραλί-

ας. Κεντρική διάθεση Moleskine: Stormy, Κανάρη 14, Κολωνάκι, 210 3618.523 - γΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
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Π έρσι ήταν οι Faith No More. Φέτος ο 
τραγουδιστής των System of a Down 
Serj Tankian (φωτό). Στο λιμάνι του 

Πειραιά αυξημένη κίνηση. Επιστροφή από νησιά 
και πάλι πίσω. Ροκ μυθολογία και ξερό ψωμί. Ο 
Serj Tankian γεννήθηκε στον Λίβανο από Αρμέ-
νιους γονείς, την έκανε για Αμερική πιτσιρικάς 
και κάπου μεταξύ σπουδών και αχλαδίου έφτιαξε τους System 
Of A Down με τρεις φίλους. Eπιλογές από τα albums του γκρουπ και 
από τη σόλο δουλειά του “Elect the Dead”. Τα συμφωνικά μέρη 
των τραγουδιών θα πλαισιωθούν από 8μελη κλασική ορχήστρα. 
Support από τους Visa με αρμένικες ρίζες και rock πειραματισμούς. 
Θέατρο TerraVibe Park, Μαλακάσα. Είσοδος € 25. Προπώληση: Ticket 
House, Πανεπιστημίου 42, 210 3608.366, ticketpro.gr,  tickethouse.gr. 
Στις 17  Αυγούστου.

•Aν μείνεις Αθήνα στο Cashmere (Άνθιμου Γα-
ζή 9, Παλιά Βουλή) στις 22/8 παίζουν οι Βeggar’s 
Blues Diary και συνεχίζονται κάθε Πέμπτη όλο 
τον Αύγουστο, στον κήπο του Νομισματικού 
μουσείου (Πανεπιστημίου 12, 210 3610.067) οι 
jazz βραδιές με τους Plus 1. 

•Ακόμη, το νου σου, γιατί με την επιστροφή, αν δεν έχου-
με εξαϋλωθεί μέχρι τότε, ακολουθούν U2 στις 3/9, Porcupine Tree 
με Αnathema στις 9/9, Placebo στις 11/9, Τindersticks στις 19/9, 
Prodigy στις 17/9, Οzzy στις 25/9, Αrchive στις 25/9, Scorpions 
στις 6/10, Sivert Hoyem στις 23/10, στις 30 & 31/10. Άουτς. 

- γΙΩΡγΟΣ ΔΗμΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Pupkulies & 
Rebecca 
Burning Boats

Faithless 
Flyin’ High

Trentemöller
 Sycamore 
Feeling

Miami horror 
Moon Theory

Aeroplane 
We Can Fly

Stel 
I Burn Like

Bison 
 Way to L.A. (Day)

Chaim 
 Love Rehab

Chemical Βrothers

Swoon

Gramatik 
 Dungeon Sound

Lindstrom & 
christabelle  
Lovesick

Chris Νemo 
Keep Me Loving 
You

Ellen Allien 
Sun the Rain

Minus Blue 
Be As One

Camera Obscura 
Forests and Sands
 
Summer 2010 
mixtape 
by gk@bestradio.
gr*

H PLAYLIST TOY ΓιώρΓοΥ ΚαρΚανη

Ο γιώργος 
Καρκάνης είναι 

υπεύθυνος 
προγράμματος 

Best 92,6

H ελληνική ύπαιθρος ένα απέραντο 

λαϊβάδικο. Τον Ιούλιο οι James είπαν 

“Sit Down Next To Me”  σε Γιάννενα και 

Ηράκλειο. Όλο και πιο συχνά οι ανακλή-

σεις δεν σταματούν μόνο στην Αθήνα 

αλλά κυκλοφορούν μέσω εθνικών 

οδών. Αποκέντρωση με ροκ στοιχείο. 

Οι Scorpions πέρσι τραγούδησαν στο 

Κάστρο της Μυτιλήνης. Από την άλλη, 

όπως πάντα, και πάλι χαμός στο Chania 

Rock Festival, σε ένα μουσικό διήμερο 

με συγκροτήματα από την Ελλάδα και 

το εξωτερικό, όπως οι Last Drive και οι 

W.A.S.P. Οι Stereo MCs θα παίξουν σε 

αποκλειστική ελληνική εμφάνιση στο 

φεστιβάλ Hραίον 7, 8 & 9 Αυγούστου 

στη Σάμο, μαζί με τους Παύλο Παυλίδη, 

μπάμπη Στόκα, 63 Ηigh. Θα πρόσθετα 

και τους πρόσφατα ανανήψαντες Vaya 

Con Dios, που είχαν ανακοινώσει σε 

Πρέβεζα και Ιωάννινα, αλλά ακυρώθη-

καν. Cancelled. O Θεός μαζί τους.- γ. Δ. 
 

ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ 
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Sillyboy
Ο καλύτερος ελληνικός 
δίσκος του 2010

O 
Sillyboy κάνει pop. 
Μοντέρνα καλόγου-
στη ΠΟΠ (καλύτερα 
με ελληνικούς χαρα-

κτήρες). Αποενοχοποιώντας 
τον όρο, απεγκλωβίζοντάς τον 
από τον εγχώριο indie σνομπι-
σμό-κομπλεξισμό, παραδίδει 
στο ντεμπούτο του υπέροχα, 
«στρογγυλά», δροσερά, στ’ α-
λήθεια καλοκαιρινά τραγούδια. 
Με στίχους όπως “I often listen 
to Ziggy and get undressed” 
που αποκαλύπτουν το παντα-
χού παρόν φάντασμα του David 
Bowie κι επιρροές στις οποίες 
δεν διστάζει να συμπεριλάβει 
τον Keziah Jones. 

Του ζητήσαμε τα 3 πράγματα 
που θεωρεί pop στην αθηναϊκή 
καθημερινότητα. Κι εκείνος α-
πάντησε: «το μουστάκι του Πα-
πανδρέου,το ευρώ, οι εκθέσεις 
lomography».

Το “Played” κυκλοφορεί από την 
πρωτοεμφανιζόμενη Just Gazing 
Records σε περιορισμενο αριθμό 
500 βινυλίων που θα βρεις στα 
ανεξάρτητα δισκάδικα της πόλης. 
Τον Σεπτέμβριο θα κυκλοφο-
ρήσει και σε cd από τη Sound Of 
Everything. 

 - ΠΑΝΑγΙΩΤΗΣ μΕΝΕγΟΣ
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Παραλίες 
σαν ζωγραφιάΑφάλες, Ιθάκη. Πας μόνο με σκάφος (ας εί-

ναι και τσόφλι, δεν χρειάζεται να είναι θαλα-
μηγός). Λευκός τεράστιος βράχος, 2-3 παραλί-
ες (κόλποι), μία μεγάλη. Καλύτερα να κάτσεις 
εκεί που σκάει το κύμα, γιατί πέφτουν κοτρόνες 
συχνά... 

Δεσποτικό. Εάν οι Κυκλάδες σχημάτιζαν έναν 
κύκλο, Η μαύρη αμμουδιά των αρχαιολόγων  
θα ήταν το κέντρο αυτού. Απέναντι από τον Αϊ-
Γιώργη της Αντιπάρου, φτάνεις στο νησί με το 
«πειρατικό» πλοίο του Σαργού. Τιμή: 3 ευρώ. 
Κάνεις μπάνιο στην παραλία με τη μαύρη αμμου-
διά, δίπλα σε αρχαία, ενώ γύρω σου κυκλοφο-
ρούν Ιντιάνα Τζόουνς που κάνουν ανασκαφές. 
Θεωρείται από τους σημαντικότερους αρχαιολο-
γικούς νησιωτικούς χώρους. Οι ντόπιοι ωστόσο 
μιλούν για το αδέσποτο Δεσποτικό αναφερό-
μενοι στην εγκατάλειψή του από την πολιτεία. 
Αυτή που δεν εγκαταλείπει ποτέ τις σπηλιές του 
νησιού είναι η φώκια Μονάχους μονάχους. 

Κάμπια, Σαντορίνη. Μικρός κολπίσκος με βότσα-
λα, 5 λεπτά με τα πόδια από την περίφημη Κόκκι-
νη Παραλία, την οποία «κατασκοπεύει» άριστα. 
Και στο πίσω μέρος, Ιούνιο με Σεπτέμβριο, μικρό 
συμπαθητικό ταβερνάκι από αυτά που τρως χω-
ρίς να έχεις βγάλει την άμμο από πάνω σου…

Βλυχάδα, Σαντορίνη. Το απόκοσμο σκηνικό των 
σκούρων βράχων της μοιάζει «σαν να περιμένεις 
να σκάσουν αμφίβιοι εξωγήινοι από υποβρύ-
χιο Εντερπράιζ». Να σημειωθούν όμως και τα 
2-3 παραλιακά ταβερνάκια που ανταγωνίζονται 
στο ρεκόρ της διαδρομής «ψάρι-δίχτυ-τηγάνι-
στομάχι»… 

Νταμούχαρη Πηλίου, όπως «Μάμα Μία» και Μέ-
ριλ Στριπ. Πριν μπεις όμως στον οικισμό, στρίψε 
αριστερά μέσα από τα στούντιο του Μαΐστρου 
για να πέσεις σε μια φυσική πισίνα με καταπρά-
σινα νερά που λέγεται Αυλάκι. Η χολιγουντιανή 
Νταμούχαρη ήταν κάποτε λιμάνι. Στις αρχές του 
εικοστού αιώνα, δεν υπήρχε δρόμος που να συν-
δέει την Τσαγκαράδα και τα υπόλοιπα χωριά με 
τον Βόλο. Η προμήθεια τροφίμων και φαρμάκων 
γινόταν μέσω του λιμανιού της Νταμούχαρης, 
όπου λειτουργούσαν τελωνείο και μεγάλη α-

ποθήκη. 

Μαραθονήσι. Λέγεται και νησί των αρσενι-
κών και παράγει σχεδόν πάντα 100% αρσενικά 
χελωνάκια. Η νησίδα αυτή ανοικτά της Ζακύν-
θου αναδεικνύεται σε κυριότερη περιοχή παρα-
γωγής αρσενικών Καρέτα καρέτα στη Μεσόγειο. 

Αϊ-Γιώργης των Πάγων, Κέρκυρα. Βλέπει Αδρια-
τική, πηγαίνουν Ιταλοί και οικογένειες και, ναι, 
έχει κρύα νερά. Μετά, φαγητό στον “Fisherman”. 
Μη ρωτήσεις «τι να πάρω»…

Μυρτιώτισσα, Κέρκυρα. Για γυμνιστές, συρι-
ζαίους, αιώνιους και ιόνιους hipsters, φοιτητές, 
νεοχίπηδες, όχι Σάκηδες και Άντζελες. 

Κουλούρα, Κέρκυρα. Το κοντινότερο στην Αλ-
βανία σημείο του νησιού – ο μύθος λέει ότι πολ-
λοί λαθρομετανάστες ήρθαν στην Ελλάδα κολυ-
μπώντας και καταλήγοντας εδώ. Βοτσαλάκι, και 
προσοχή γιατί βαθαίνει απότομα. 

Χαλικιά Βάττα. Άσπρο βότσαλο, τιρκουάζ νε-
ρά και ένα ουζερί ανοικτό όλο το χρόνο, με τη 
σημαία της Μάνης: Νίκη Ή Θάνατος – ΤΑΝ Ή 
ΕΠΙ ΤΑΣ. Πρόκειται για το άγνωστο επίνειο του 
Φλομοχωρίου στην προσηλιακή Μάνη. Ο καλύ-
τερος μεζές με διαφορά του ουζερί είναι το ψητό 
χταπόδι. Απέναντι, με καλό καιρό φαίνονται τα 
Κύθηρα.

Κρυονέρι, Πελοπόννησος, ανάμεσα σε Άστρος 
Κυνουρίας και Τυρό. Όνομα και πράγμα. Πε-
ντακάθαρη, μεγάλα άσπρα χαλίκια, αλμυρά νερά 
που μπλέκονται με κρύα ρεύματα γλυκού νερού 
που κατεβαίνουν από το βουνό. Προσοχή, βα-
θαίνει απότομα. 

Φωκιανός. Αν υπάρχει θεός, έχει φτιάξει το εξο-
χικό του εδώ, στη νότια Αρκαδία. Από πάνω σου 
ο Πάρνωνας και μπροστά σου το Μυρτώο. Λευ-
κά βότσαλα, γαλαζοπράσινα νερά, χρωματιστά 
ψάρια, κοχύλια και κοράλλια, δέντρα παντού, 
ελάχιστος κόσμος. Θα χρειαστείς εφόδια – νερό, 
τροφή, χαρτάκια. 

Δραγονέρα στο Αγκίστρι. Για όσους χτύπησε η 
κρίση, η πιο κοντινή στην Αθήνα –ιδανική για 
κάμπινγκ– παραλία. Πολύ πράσινο, σωστός 
ίσκιος, όχι πολύς κόσμος.-  Α.V.  TEAM
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Παραλίες 
σαν ζωγραφιά

Φεστιβάλ Μεγάρου γκυζη στη σάντορινη 
Ένα από τα καλύτερα αυγουστιάτικα φεστιβάλ –και μάλιστα 

με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις– διοργανώνεται 
σε ένα παλαιό αρχοντικό του 17oυ αιώνα, το Μέγαρο γκύζη 

στα Φηρά σαντορίνης. Έναρξη 1/8 με μία ομαδική έκθεση με 
εικόνες της θάλασσας αλλά και της Σαντορίνης, στην οποία 

συμμετέχουν με 18 ζωγραφικά έργα η τάνια Δημητρακοπούλου 
(φωτό), ο Πάνος κόκκαλης και ο κώστας Παππάς, 

ενώ με χαρακτικά η κλέβες κρίσικο και ο Δημήτρης τσιρογιάννης. 
Στις 4/8 συναυλία με τη ρίτα άντωνοπούλου, στις 10/8 η ομάδα 

κουκλοθέατρου και αφήγησης παραμυθιών Φτουξελευτερία και 
πολλά άλλα μέχρι τις 23/8. Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει ο 
γιάννης Παπακωνσταντίνου. 22860 23077, www.megarogyzi.gr
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Aπρίλιος 2006. Κισσός Πηλίου. Ο σωκράτης Μάλαμας παίζει στο σχολαρχείο του βασίλη με 

δύο μουσικούς. Μαζί του ο νίκος Παραουλάκης στο νέι και το παλιό του  μπουζούκι ο Μήτσος 

άναγνωστόπουλος. Ξεκινούν στις 10 το βράδυ και γύρω στη 1 π.μ. οι μουσικοί του φεύγουν. Ο 

Μάλαμας συνεχίζει μέχρι τις 5 το πρωί, μεταφέροντας τον κόσμο του σε ένα παράλληλο σύμπαν. 

Όσοι ήταν εκεί ακόμη παραμιλάνε. Το νου σου γιατί αυτό το καλοκαίρι θα βρίσκεται σε Χαλκιδική 

(4/8), Xίο (6/8), κύμη (8/8), σκόπελο (10/8), τζουμέρκα (12/8), Προσοτσάνη Δράμας (14/8).

 - ΓΙΩΡΓΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Στο σύμπαν του Μάλαμα

Νέα Σελήνη (10/8, 06:08¨),  στις 17°25΄΄ του Λέοντα
(ημιτετράγωνο με Αφροδίτη, Vesta, Κρόνο)

Αυτή η Σελήνη θέλει τις σχέσεις δραματικές και με διαστάσεις Επιδαύρου. Αν βρί-
σκεσαι σε μια σχέση που κλυδωνίζεται, μπορείς να πεις το «άνδρας που είναι δεν 
ήταν ποτέ» και να φύγεις ή να σκάσεις περιμένοντας να σου περάσει η διάθεση 
να τα κάνεις όλα στάχτες.

Πανσέληνος (24/8, 20:05΄), στις 01°26΄ των Ιχθύων 
(σύνοδος με Ποσειδώνα και Χείρωνα) 

Ad vitam aeternam – για πάντα. Να θέλεις να βυθιστείς στον Άλλο. Να θεωρείς 
τον Άλλο θεό και να πηγαίνεις να τον συναντήσεις στα γόνατα. Να είσαι τυφλός, 
μουγκός και κουφός. Και μετά ένα πρωί σηκώνεσαι και ο υπέροχος Άλλος έχει 
μεταμορφωθεί από μπασκετμπολίστας σε πυγμαίο. 

Πρωινό
Zee Avi - Just You And Me 

Στο αυτοκίνητο
 Funhouse από Pink αν και από πέρσι το 

καλοκαίρι δεν το έχω ακόμη βαρεθεί 

Στο τραπέζι
ΚΑΜΙΑ μουσική – 

αυτό είναι αυστηρή επιλογή

Στο απεριτίφ απέναντι από τη θάλασσα 
: το υπόλοιπο άλμπουμ της Zee Avi 

Βουτιά στα βαθιά: 
Arvo Pärt - Tabula Rasa 

Όλος ο κόσμος σε ένα: Beethoven 
op.131 

Στην κηδεία μου (δεν βιάζομαι): Perfect 
Day - Lou Reed

Ο μόνιμος αρχιμουσικός 
της Καμεράτας, Ορχήστρας 

των Φίλων της Μουσικής στέλνει 
στην A.V. τις μουσικές επιλογές του. 
«Δεδομένου ότι η μουσική υπάρχει 

μόνο ζωντανά, πρόκειται μάλλον για 
εγγραφές για τις οποίες μιλάμε, που 

όταν είναι τίμιες είναι απλά φωτο-
γραφίες μιας στιγμής. 

Οι επιλογές είναι της στιγμής. 
(Αύριο θα ήταν άλλες…)»

H PLAYLIST TOY ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΥΡΑΤ

Stardust 
Summer

Αύγουστος 
Σχέσεις, σχέσεις, σχέσεις

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
(gpano@stardome.gr)
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Free wi-fi
Το ίντερνετ σάλπαρε 

Όλο τον Αύγουστο ταξιδεύει με 
το ιστιοφόρο Messenger, ζη-

τώντας να είναι δωρεάν για όλους. Η-
ράκλειο, Χαλκιδική, Δωδεκάνησα με 
το κίνημα LETSFREE.0RG, που ξεκί-
νησε από τις φαβέλες της Βραζιλίας. 
Σε κάθε σταθμό το πλήρωμα εξηγεί 
πως το κινητό μπορεί να σπάσει τον 
ψηφιακό αποκλεισμό λόγω κόστους. 
Καπετάνιος και εμπνευστής της ιδέας 
είναι ο 44χρονος “gaucho” (κάτοικος 
του Rio Grande do Sul της Βραζιλίας) 
άνδρέας Μπλαζουδάκης. Σκο-
πεύει να γυρίσει με το ιστιοφόρο όλο 
τον κόσμο σε 3 χρόνια (με αφετηρία 
τον Πειραιά), με μια ομάδα ειδικών 
επιστημόνων σε τεχνολογίες κοινω-
νικών δικτύων για κινητά. 

Στην πορεία του το Messenger θα 
διαπιστώσει ότι τα ελληνικά νησιά 
είναι δικτυωμένα με τουλάχιστον 46 
hotspots για δωρεάν ασύρματη πρό-
σβαση στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα:
● Στο ιόνιο η λευκάδα ξεχωρίζει 
με κόμβους δημόσιου δικτύου wi-fi: 
στο Δημαρχείο, στο ξενοδοχείο Νίρη-
κος, στο εμπορικό κέντρο Αραβανή, 
στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, στο Κέντρο 
Νεότητας Δήμου Λευκάδας και στην 
κεντρική πλατεία Ιωάννου Μελά. 
● Στα Δωδεκάνησα η Πάτμος ήταν 
το πρώτο νησί με ταχύτατο δημόσιο 
wi-fi ασύρματο δίκτυο, από το 2004, 
με πρωτοβουλία του καθηγητή του 
MIT, Νίκολας Νεγκροπόντε. Πρωτο-
πόρα και η κως, με ευρυζωνικό 
δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή της 
πλατείας Ελευθερίας, του λιμανιού, 
της μαρίνας, του Επαρχείου, του νο-
σοκομείου, των Τεχνικών Υπηρεσι-
ών, του 2ου Δημοτικού Σχολείου και 
της περιοχής του Ακταίον - ΔΗ.ΡΑ.Σ. 
● Στη σάμο στην πλατεία Καρλοβά-
σου στο Καρλόβασι και στην πλατεία 
Αγίου Αντωνίου στον Μαραθόκαμπο. 
Στη Μυτιλήνη παράγγειλε ούζο με 
wi-fi στην πλατεία Πλωμαρίου. 
● Στην Άνδρο διαδικτυακή είναι η 
πλατεία του Δημαρχείου στη Χώρα. 
Στη σύρο μπορείς να ανοίξεις τον 
υπολογιστή σου στην πλατεία Μια-
ούλη, στην Ερμούπολη.
● Στην κρήτη ξεχωρίζει το ηρά-
κλειο με δημοτικό δίκτυο στο λιμά-

νι, στο Δημαρχείο, στις πλατείες 
Δασκαλογιάννη, Ε. Βενιζέ-

λου, Ελευθερίας, Κορ-
νάρου και στο πάρκο 

Θεοτοκοπούλου. 
Στα Χανιά ίντερ-
νετ με καφέ στο 
μπαρ του δημοτι-
κού κήπου. Δορυ-

φορικό ίντερνετ 
τοποθετήθηκε και 

στη γαύδο. 
● Οι Μικρές κυκλάδες 

(Δονούσα, ηρακλειά, σχοι-
νούσα) είναι δικτυωμένες με δορυ-
φορικό ίντερνετ, αποτέλεσμα της 
συνεργασίας μεταξύ του Υπουργεί-
ου Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
του Hellas Sat και του ΟΤΕ. -Λ.Χ.

« Εμείς βουτούσαμε 
από  αρχαιοτάτων 
χρόνων με αυτό τον 
τρόπο, μέχρι που ήρ-

θε αυτός ο καλός Γάλλος σκηνο-
θέτης με το “Απέραντο Γαλάζιο” 
και έκανε την ελεύθερη κατάδυση 
με σκανταλόπετρα γνωστή σε όλο 
τον κόσμο» λέει ο Κωνσταντί-
νος Ευστρατίου, εκπαιδευτής 
καταδύσεων και ερωτευμένος 
με το βυθό. «Η σκανταλόπετρα 
είναι ιδέα. Από τις 24 έως τις 28 
Αυγούστου 2010, ταξιδέψτε στη 
Μήλο μαζί με τη σκανταλόπετρα! 
Ακολουθήστε την και αγωνιστεί-
τε και εσείς!» λένε στο φόρουμ 
τους οι λάτρεις-αθλητές αυτής 
της ελεύθερης κατάδυσης. Τι 
είναι η σκανταλόπετρα; Μια 
πέτρα από μάρμαρο ή γρανίτη 
με στρογγυλεμένες γωνίες και 
υδροδυναμικό σχήμα, βάρους 
8-14 κιλά. Τη χρησιμοποιού-
σαν οι σφουγγαράδες από την 
αρχαιότητα μέχρι πριν από λίγα 
χρόνια, σαν βοηθητικό εργα-
λείο στις καταδύσεις τους. Στη 
μία της άκρη υπάρχει μια τρύ-
πα στην οποία είναι δεμένο ένα 
μακρύ σχοινί, που ξετυλίγεται 
από τη βάρκα κατά την κατά-
δυση και ξαναμαζεύεται κατά 
την ανάδυση. Σ’ αυτήν είναι 
περασμένο και ένα μικρό σχοι-
νί με μια θηλιά την οποία περνά 
στον καρπό του ο σφουγγαράς, 
για να μπορεί να ελευθερώνει 
τα χέρια του χωρίς να χαθεί η 
σκανταλόπετρα και η σύνδεσή 
του με τη βάρκα. Οι διασυλ-
λογικοί αγώνες σκανταλόπε-
τρας θα είναι ανοιχτοί για όλο 
τον κόσμο!  Έλληνες και ξένοι 
αθλητές και πρωταθλητές, με 
την παρουσία και την καθοδή-
γηση του μέντορα του αθλή-
ματος και ιατρού καταδυτικής-
υπερβαρικής Ιατρικής Νικόλα 
Τρικοίλη, θα διδάσκουν την 
τεχνική. Παράλληλα θα ξεκι-
νήσει στη Μήλο ένας διαγωνι-
σμός υποβρύχιας φωτογραφίας 
με θέμα τη σκανταλόπετρα, ο 
οποίος θα ολοκληρωθεί το κα-
λοκαίρι του 2011 στο νησί των 
σφουγγαράδων, την Κάλυμνο.

- ΛΕΝΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ
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Όταν η μέρα φεύγει, η ορεινή υπνοβασία έρχεται. Το βράδυ 14/8, στο χιονοδρομικό 

κέντρο του Πηλίου Χάνια, ο αφέτης θα δώσει το σύνθημα για την εκκίνηση του 1ου 

ορεινού νυχτερινού αγώνα δρόμου. Ώρα εκκίνησης 21.00 και όριο έγκυρου τερμα-

τισμού 2.00 π.μ. «Υπάρχουν νυχτερινοί αγώνες στο εξωτερικό, αλλά ορεινή υπνο-

βασία γίνεται μόνο στην Ελλάδα» διευκρινίζει ο Ανδρέας Καλογερόπουλος, υπεύ-

θυνος επικοινωνίας της διοργάνωσης. Οι αθλητές θα τρέξουν 16,1 χλμ. Η διαδρομή 

αναπτύσσεται σε δάσος και περιλαμβάνει κατά 50% μονοπάτι και δασικό δρόμο, για 

να βοηθήσει όσους δεν έχουν εμπειρίες σε ορεινούς αγώνες. Είναι υποχρεωτικός ο 

φακός κεφαλής με εφεδρικές μπαταρίες, ενώ η διοργάνωση έχει τοποθετήσει ανά 

20-30 μ. ανακλαστήρες που φωσφορίζουν με το φως των φακών. Τα έπαθλα είναι 

κύπελλα, μετάλλια και η ικανοποίηση του τερματισμού.  -ΛΕΝΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ

Υπνοβασία στο βουνό 

των Κενταύρων

Δικαιώματα 
του ταξιδιώτη

Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω
Μην επιβιβαστείς στο πλοίο για τα νησιά χω-
ρίς το φυλλάδιο οικονομικής επιβίωσης το ο-
ποίο συνέταξε η Νομαρχία Πειραιά σε συνερ-
γασία με διάφορες καταναλωτικές ενώσεις. 
Ο «Οδηγός Διακοπών για κερδισμένους 
ταξιδιώτες» περιέχει πληροφορίες και τις 
τιμές των προϊόντων που πωλούνται στα κυ-
λικεία των επιβατηγών πλοίων. Ενδεικτικά, 
μην πληρώσεις πάνω από € 0,50 για το εμφι-
αλωμένο νερό των 0,50 lt. Το τοστ με ζαμπόν 
και τυρί κοστολογείται έως € 1,80 και το τοστ 
με τυρί έως € 1,60. Για καφέ μονό «ελληνικό» 
δεν πρέπει να πληρώσεις πάνω από € 1,60, 
για φίλτρου έως € 1,60, για εσπρέσο έως € 
1,70 και για φραπέ μέχρι € 1,60. Το φυλλάδιο 
μοιράζεται στο λιμάνι του Πειραιά. - Λ. Χ.

Με πνίγει το δίκιο
Εάν το πλοίο καθυστερήσει υπερβολικά να 
αναχωρήσει, δικαιούστε κάλυψη εξόδων δι-
ατροφής και διαμονής ή να ακυρώσετε το ει-
σιτήριο και να πάρετε πίσω τα χρήματά σας.
Αν το ταξίδι ματαιωθεί με υπαιτιότητα του 
πλοίου, το αντίτιμο του εισιτηρίου επιστρέ-
φεται από την εταιρεία.
Αν δεν ταξιδέψετε με δική σας υπαιτιό-
τητα και εφόσον ειδοποιήσετε έγκαιρα το 
γραφείο που εξέδωσε τα εισιτήρια, δικαι-
ούστε το 50% της αξίας του εισιτηρίου.
Αν το αυτοκίνητό σας υποστεί ζημιά στο 
γκαράζ από κακό χειρισμό του πλοιάρχου, 
δικαιούστε αποζημίωση από την πλοιοκτή-
τρια εταιρεία.
Αν έχετε τιμαλφή, μεγάλα χρηματικά πο-
σά και αντικείμενα αξίας, μπορείτε να τα 
παραδώσετε στο λογιστήριο του πλοίου 
για φύλαξη. Αν χαθούν ή κλαπούν, μπορεί-
τε να ζητήσετε αποζημίωση ίση με την αξία 
των αντικειμένων που δώσατε.
Αν έχετε κλείσει εισιτήριο με καμπίνα 
και όταν επιβιβαστείτε στο πλοίο βρείτε τη 
θέση σας κατειλημμένη, πρέπει να υποβά-
λετε μήνυση στην πλησιέστερη λιμενική 
αρχή, γιατί η διπλοκράτηση θεωρείται υπε-
ράριθμο εισιτήριο κατά θέση, ενώ οι ποινές 
που επιβάλλονται σε τέτοιες περιπτώσεις 
μπορεί να φτάσουν και τα € 14.500. 
Πηγή: ΙΝΚΑ





Μια παρέα, κυρίως παιδιά μεταναστών, με κασετόφωνα και κιθά-
ρες, δίπλα στο ποτάμι, το 1978. Ήταν το πρώτο αυθόρμητο πάρτι 
δίπλα στις όχθες του Αλιάκμονα.  Το Νεστόριο έβγαλε την ελληνι-
κή μουσική σκηνή από τα γήπεδα και την έφερε δίπλα στη φύση.  
32ο River Party (28/7 - 1/8): πέντε ημέρες μουσική, 
χορός στην καινούργια dance σκηνή, ελεύθερο κά-
μπινγκ και extreme σπορ.
Και τα πάρτι δίπλα στα ποτάμια συνεχίζονται όλο 
τον Αύγουστο. 
● By The River Party (5-8/8) στις όχθες του Καλαμά, 
στη Θεσπρωτία. Εκδρομές, αγώνες beach volley, 4X4, 
super cross, rafting, βουτιές στο ποτάμι, βόλτες με άλο-
γα. Αξίζει επίσης μια επίσκεψη στο Θεογέφυρο. Εδώ είναι Βαλκάνια. 
● Στην Παλαιά Κατσανούσα Σερρών, στην αυλή ενός ερειπωμέ-
νου χωριού, 6 & 7/8 πραγματοποιείται το 1ο Rock Ethnic Balkan 
Festival. Η ιδέα του διοργανωτή Σωτήρη Κουλακτσίδη είναι να συν-
δέσει το ροκ με την παραδοσιακή μουσική και το βαλκανικό στοιχείο. 

● Μόλις επτά χιλιόμετρα δυτικά της Τουρκίας. Το πάρτι στον πο-
ταμό Άρδα στον Έβρο επιστρέφει φέτος στα πρώτα του βήματα. 
Η 16η Συνάντηση Νέων ξεκινά στις 28 Ιουλίου και ολοκληρώνε-
ται την 1η Αυγούστου. Κι εδώ η μουσική συνοδεύεται από ελεύθε-

ρη κατασκήνωση και πολλά αθλητικά δρώμενα. 
● Τα τύμπανα ηχούν στον ποταμό Άραχθο. Από 25 
έως 31 Ιουλίου Κρουστοπανήγυρι στο Κομμένο 
Άρτας. Ένα επταήμερο διεθνές φεστιβάλ με καλ-
λιτεχνικό διευθυντή τον γνωστό κρουστό Νίκο 
Τουλιάτο. 
● H Κρήτη παίρνει τα βουνά. Ikarus Rock Festival 
στις 6 Αυγούστου στο χωριό Αβδού. Barb Wire 

Dolls Bad Motherf*cker (USA), Puta Volcano (USA/GR) και πολλοί 
άλλοι απαρτίζουν το πιο συναρπαστικό line-up που έχει περάσει 
από το νησί και σύμφωνα με τον κύριο διοργανωτή, τον Tas των 
Black Ocean, το Ikarus θα γίνει θεσμός. 

- ΛENA XOYΡMOYZH

River 
Party
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Η Επίδαυρος… ζηλεύει
Ο ι πληροφορίες για τον «Οθέλλο» από τη Schaubühne Berlin δεν 

αφήνουν καμία αμφιβολία – ο σκηνοθέτης Thomas Ostermeier 

δεν ετοίμασε γι’ αυτή την παγκόσμια πρεμιέρα, σε συμπαρα-

γωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών, μια ακαδημαϊκή ανάγνω-

ση της τραγωδίας του Σέξπιρ (δεν μας έχει συνηθίσει 

εξάλλου σε κάτι τέτοιο). Ποιο θα είναι το χρώμα 

του Οθέλλου, αναρωτιούνται οι θεατρόφιλοι; 

Η ρηχή δεξαμενή με το «πετρέλαιο» στην ορ-

χήστρα θα ξεσηκώσει τους «ιεροφάντες» του 

χώρου; Πώς θα λειτουργήσει το σκηνικό με 

τη βίντεο εγκατάσταση, τα close up στους η-

θοποιούς, που θα προβάλλονται ώστε οι θε-

ατές να μπορούν να τους βλέπουν όπου κι αν 

κάθονται; Με λίγα λόγια (και ελληνικούς υπέρ-

τιτλους), πρόκειται για την πολυαναμενόμενη 

παράσταση του Φεστιβάλ Αθηνών μ’ αυτή την 

«τραγωδία του ανθρώπου κάτω από τον άδειο ουρα-

νό», που μιλά για το ρατσισμό, τη ζήλια, τον έρωτα, την 

ανταγωνιστικότητα και τη φιλοδοξία. 

- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗΣ
Φεστιβάλ Αθηνών, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 6&7/8, € 50, 

40, 30, 20, 15 (Φ10), 210 3272.000, www.greekfestival.gr

Θα σε 

(ξανά)δω εκεί

«Ορέστης» του Ευρυπίδη (Εθνικό Θέατρο). 

Σκην.: Γιάννης Χουβαρδάς. Ερμηνεύουν: 

Νίκος Κουρής, Στεφανία Γουλιώτη, Νίκος Καρα-

θάνος κ.ά. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου,30&31/7.

«Ερωφίλη - Άσκηση 2» & «Γλέντι “Ερωτόκριτος”».  

Σκην.: Σίμος Κακάλας. Ερμην.: Σίμος Κακάλας, Έλε-

να Μαυρίδου κ.ά. Μικρή Επίδαυρος, 30&31/7.

«Πλούτος - Πενίας Θρίαμβος» του Αριστο-

φάνη (Θέατρο Τέχνης + ΔΗΠΕΘΕ Βόλου). 

Σκην.: Διαγόρας Χρονόπουλος. Ερμην.: 

Δημήτρης Λιγνάδης, Μάνια Παπα-

δημτρίου κ.ά. Αρχαίο Θέατρο 

Επιδαύρου,13&14/8.

Η θανατηφόρα αγκαλιά 
του ασπρόμαυρου (;) Οθέλλου 

στη Δεισδαιμόνα



Αυτό το καλοκαίρι τρία διαφορετικά projects «κατασκηνώνουν» στην 
Πελοπόννησο. Δυο από αυτά έχουν υιοθετήσει μία τάση αρκετά 
διαδεδομένη στο εξωτερικό: καλλιτέχνες που φιλοξενούνται σε ένα 

συγκεκριμένο τόπο δημιουργούν έργα σε ανοιχτό διάλογο με τους ντόπιους.   

● Στην Καρδαμύλη της Μεσσηνιακής Μάνης 
26 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες (Νίκος 

Αρβανίτης, Ζάφος Ξαγοράρης, Ιλάν 
Μανουάχ κ.ά.) «έστησαν σκηνές» και 
άρχισαν υπό τον τίτλο «Θεμιτή Κατο-
χή» και το συντονισμό του Θεόδωρου 
Ζαφειρόπουλου να δημιουργούν έρ-
γα και in situ δράσεις. Στις 7/8 αρχίζει 
η έκθεση (έως 31/8) σε δημόσιους και 
ιδιωτικούς χώρους (ξενοδοχεία, cafés 

κτλ.) οι οποίοι λειτούργησαν ως εικα-
στικά «μέσα». Παράλληλες επισκέψεις, 

ομιλίες και παρουσιάσεις ενισχύουν την 
παρακολούθηση αλλά και τις παρεμβάσεις 

από το κοινό της τοπικής κοινωνίας. 

● Ο Δήμος Λεωνίδειου διοργανώνει με τη σειρά του το δικό του “Artist in 
Residence” από 6 ως 16/8, ανοίγοντας τις πόρτες του καστρόσπιτου «Πύργος 

του Τσικαλιώτη» (1808). Εδώ, 6 καλ-
λιτέχνες (Angelika Jaekel, Καλλιρ-
ρόη Κατσαφάνα, Ευαγγελία Μπίζα, 
Ευγενία Παπαδοπούλου, Λία Πέ-
τρου και Λουκία Ρίτσαρντς – έχει 
και την επιμέλεια) αναδεικνύουν με 
τα έργα τους την παράδοση και τη μο-
ναδική φύση (όπως το οικοσύστημα 
του Πάρνωνα) της τσακώνικης γης. 

● Τέλος, στη Δημοτική Πινακοθή-
κη Καλαμάτας «Α.Τάσσος» (27210 
28864) μέχρι τις 30/10 μια μεγάλη 
ομάδα Ελλήνων εικαστικών (Αλέξης 
Βερούκας, Θεόφιλος Κατσιπάνος, 
Γιώργος Σπυρόπουλος κ.ά.) εμπνέ-
ται από το συναρπαστικό βιβλίο του 
Ε. Σάμπατο «Περί ηρώων και τά-
φων» και ύστερα διερευνά το μύθο 
και τα σύμβολα των ηρώων μέσα από 
ζωγραφικά έργα, γλυπτά και εγκα-
ταστάσεις. * www.kardamiliproject.
info, www.leonidio.gr 

-  ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑφύΛΛΟύ

Αrt Residencies στην Πελοπόννησο

Kardamili Project

Έργο του Γιώργου Σπυρόπουλου 
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
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Εικαστικός τουρισμός 

Ραντεβού στη Νάξο
Ένα από τα «περιεκτικά» φεστιβάλ της περιφέρειας, το φεστιβάλ Νάξου, γιορτάζει αυτό το καλοκαίρι 

τα δέκατα γενέθλια και γι’ αυτό φουλάρει τον κύριο τόπο δράσης του, δηλαδή τον Πύργο Μπαζαίου, 

με πολλές και εκλεκτές εκδηλώσεις. Από τα πιο ατμοσφαιρικά αλλά και ευρηματικά δρώμενα είναι η 

διαδραστική παράσταση «Σολωμός (ο Λάμπρος)» στις 21/8 από τους «Όχι Παίζουμε» του σκηνοθέ-

τη Γιώργου Σαχίνη ή αλλιώς: η πρωτοπόρος ελληνική ομάδα στο είδος των site specific project. Στη 

νέα της εξερεύνηση η ομάδα επιλέγει να μεταφέρει σκηνικά το ποίημα «Ο Λάμπρος» του Διονύσιου 

Σολωμού. Το θρίλερ με ήρωα ένα φάντασμα  που μπαίνει μέσα σε έναν πέτρινο πύργο εκτυλίσσεται 

στον Πύργο Μπαζαίου και στους γύρω αγρούς. Σημειώστε ακόμα τη συναυλία με την Αρλέτα (16/8) 

αλλά και τα εργαστήρια και σεμινάρια μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Η καλλιτεχνική διεύθυνση είναι 

του Στέλιου Κρασανάκη. www.naxosfestival.gr, 22850 31402  - ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑφύΛΛΟύ

Οι ηθοποιοί της παράστασης 
«Σολωμός (ο Λάμπρος)» Αντώνης 

Στρούτζας και Ειρήνη Αλεξίου 



Η κούκλα Galen Ayers 
των Siskin Group θα πλημμυρίσει 
στις 4/9 με μελωδίες και 
πρωτότυπους στίχους την 
παραλία του Βλυχού. 
Μαζί της η εξίσου νεαρά 
και όμορφη Kirsty Newton. 
Ντουέτο σκέτος πειρασμός.

Στο λιμάνι αραγμένο το “Guilty”, το εξεζητημένο, γεμάτο γω-

νίες και χρώματα γιοτ-πλωτό έργο τέχνης του Δάκη Ιωάννου 

–ποιου άλλου;– που κατασκεύασε ο αγαπημένος του καλλιτέ-

χνης Jeff Koons σε σχέδιο της Ivana Porfiri. Λίγο πιο δίπλα, 

στον ανατρεπτικό και μυστηριώδη εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ, στα παλιά Σφαγεία του νησιού, ο ίδιος συλλέκτης 

διοργανώνει έκθεση με το τρισδιάστατο έργο (τίτλος “We”) ενός άλλου «προστατευόμενου» καλλιτέχνη του, του Maurizio 

Cattelan (ως 30/9). Μερικά βήματα πιο κει, το παλιό γυμνάσιο του νησιού, το ιστορικό Σαχτούρειο, φιλοξενεί για 10η χρονιά τον 

εικαστικό επιμελητή Δημήτριο Αντωνίτση και την ιδέα του για μια έκθεση-καθρέφτη των σημερινών τάσεων στα εικαστικά, με 

συμμετέχοντες ανερχόμενους –ή 100% «τώρα»– καλλιτέχνες από Ελλάδα και εξωτερικό (σημείο έμπνευσης της φετινής έκθεσης 

ο μεγάλος Ρώσος ζωγράφος Marc Chagall με τα μνημειώδη ροζ και γαλάζια έργα του). Και βέβαια η νέα άφιξη που ισχυροποιεί 

ακόμα περισσότερο τον τίτλο «Ύδρα - Κέντρο σύγχρονης Τέχνης», το Hydra International Arts Festival (1-7/9). Καλλιτέχνες από 

Ελλάδα (π.χ. Ελευθερία Αρβανιτάκη), Αγγλία, Ιταλία, μουσικές συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις, gourmet δείπνα και σεμινάρια 

μαγειρικής θα τρέχουν για μία περίπου εβδομάδα στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, στον προαύλιο χώρο της Μητρόπο-

λης, στα Κανόνια του Μιαούλη, στο Ιστορικό Μουσείο, στην παραλία του Βλυχού και στα εστιατόρια «Ενάλιον» και «Τα Γεφύρια». 

Όπου κι αν γυρίσεις φέτος το μάτι σου, κάτι θα παίζει. Hydra School Projects - Σαχτούρειο Γυμνάσιο Ύδρας, έως 26/9. Προπώληση για 

H,I.A.F.: Ticket House, Πανεπιστημίου 42, 210 3608.366   - ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑφύΛΛΟύ

Κάτι τρέχει στην   Ύδρα
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Είσαι στην Αίγινα;
Ένα ζευγάρι γυναικών -φίλες που μοιράζο-
νται σκέψεις, αισθήματα, απογοητεύσεις, 
και όνειρα- πρωταγωνιστεί σε 30 σχέδια σε 
σινική μελάνι και ακουαρέλα. Ο ζωγράφος  
Παύλος Σάμιος εισχωρεί στον προσωπικό 
τους κόσμο χωρίς εκείνες να το γνωρίζουν. 
13-31/8, Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας, Σπύ-
ρου Ρόδη 16, 22970 26401 - Δ. Τ.

Στην παραλία του Πόρου  
Σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί (Θεοφυλα-
κτόπουλος, Νικολαΐδου, Σακαγιάν κ.ά.) 
εκθέτουν στο Κτίριο Συγγρού στην παραλία 
του Πόρου και παράλληλα τρέχουν εκδη-
λώσεις όπως η ομιλία του καθηγητή Ψυχια-
τρικής και ζωγράφου Άρη Λιάκου, με θέμα 
«Ζωγραφική και συναίσθημα» (7/8, 20.00). 
Κourd Gallery, έως 20/8 - Δ. Τ.

Σινεμά σε περιοδεία
Το Ινστιτούτο Θερβάντες βγαίνει στην πε-
ριφέρεια με ένα πλούσιο κινηματογραφικό 
φεστιβάλ που ξεκινάει στις 24/8 (έως 28/9) 
στην πίσω αυλή του Παυσιλύπου στην Καρ-
δίτσα. Ακολουθεί (26/8 - 4/9) ένα αφιέρωμα 
στο σύγχρονο κινηματογράφο της Αργεντι-
νής στην Αυλή με τα χαμάμ στο Λαογραφι-
κό Μουσείο Ξάνθης. Η είσοδος είναι πάντα 
ελεύθερη. www.cenate.@cervantes.es - Δ. Τ.

Τόνια Νικολαΐδου

Χιούμορ εντός Χανίων
«Ο ιδιόμορφος κόσμος του, φτιαγμένος καθαρά με χειρωνακτικό τρόπο, 
κυριαρχείται από χιούμορ, ειρωνεία, σουρεαλιστική σκέψη» σημειώνει η 
Πέγκυ Κουνενάκη, επιμελήτρια της πρώτης αναδρομικής έκθεσης στην 
Ελλάδα ενός ιδιαίτερα ευρηματικού στην εικαστική του γλώσσα καλλι-
τέχνη, του Στηβ Γιαννάκου. Η τοποθεσία της έκθεσης παίζει και αυτή το 
ρόλο της, αφού οι οικογενειακές ρίζες του Γιαννάκου ανάγονται στα Χανιά 
(γόνος πρώτης γενιάς Κρητών μεταναστών στις ΗΠΑ). Έως 26/9, Δημοτική 
Πινακοθήκη Χανίων, 28210 92294 - ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑφύΛΛΟύ

Pop αέρας 
στη Μύκονο

«Ακούγοντας εκατοντάδες 
τραγούδια, γεμάτος ενοχές για τις 

ώρες που χασομερούσα εδώ και κει, 
θέλησα να ζωγραφίσω παλιά και 

καινούργια πρόσωπα. Να τα βάλω 
στον καμβά και να τα μεταμορφώσω, 

να τα κάμω δικά μου». Αυτά λέει 
για τη νέα του έκθεση ο Φίλιππος 

Θεοδωρίδης, ο νεαρός καλλιτέχνης, 
μαθητής του Γιάννη Ψυχοπαίδη στην 

ΑΣΚΤ, που ξεχώρισε πέρυσι στην  
πρώτη του ατομική έκθεση σε αθηνα-
ϊκή gallery για τη φρεσκάδα των έρ-

γων του και τον pop χαρακτήρα τους. 
Έως 3/8, Scala Gallery, Ματογιάννι 48, 

Μύκονος, 22890 26992 - Δ. Τ.
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ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΛΑύΡΙΟ
Η gallery «Καπλανών 5» διοργα-
νώνει έκθεση ζωγραφικής, φω-
τογραφίας και χαρακτικής σε μια 
σπάνια συνάντηση των πιο ση-
μαντικών Ελλήνων εικαστικών 
(Ψυχοπαίδης, Μπότσογλου,  
Ζέρβας  κ.ά.).  Έως 31/8, Villa 
Serpieri, Τεχνολογικό Πολιτιστικό 
Πάρκου Λαυρίου, Λεωφ. Λαυρίου 
1, 22920 60545

«ΟΔύΣΣΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΩ
Εκδήλωση για… αποφασισμέ-
νους θεατές: ολονύκτια, δωδε-
κάωρη ανάγνωση-τραγούδισμα 
της Οδύσσειας του Ομήρου στο 
Μεσαιωνικό Κάστρο της Κω 
στις 7/8. Το σύνολο αρχαιοελ-
ληνικής μουσικής Λύραυλος 
- Κέντρο Ελληνικής Μουσι-
κής Κληρονομιάς θα ντύνει 
μελωδικά τις αναγνώσεις. Θες 
να διαβάσεις κι εσύ λίγο από το 
ποίημα; Πληρ.: 22420 24548 &  
210 3219.100

ΕΝΑ ΠΑΡΑΜύΘΙ ΣΤΗ ΣύΡΟ
«Το καρναβάλι των ζωων»: η 
όπερα-μουσικό παραμύθι του 
Saint-Saens, με σολίστ τους 
Γιάννη Βακαρέλη και Κατρίν 
Γκίνσκλινγκε . Ο ζωγράφος 
Αλέκος φασιανός ζωγραφίζει 
ζωντανά τα σκηνικά και ύστερα 
ντυμένος πουλί αφηγείται την ι-
στορία. 25 & 26/8, Θέατρο Σύρου, 
Ερμούπολη

ΧΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ
Sandra Berten, Γιάννης Ζαγο-
ριανάκος – δύο ζωγράφοι, μια 
κοινή αγάπη: το χρώμα. Τοπία 
ανθρώπινα και αφηρημένα από 
τους δύο καλλιτέχνες. Έως 14/8, 
Πολιτιστικός Σύλλογος στη Λόζα 
της Χώρας Αμοργού

5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΟύΣΙΚΟ 
φΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΙΝΑΣ
Καταξιωμένοι καλλιτέχνες και 
νέα ταλέντα ερμηνεύουν έρ-
γα Σοπέν και Σούμαν αλλά και 
τραγούδια από όλο τον κόσμο. 
Έναρξη στις 6/8 με Μαρία φα-
ραντούρη, Έλλη Πασπαλά και 
Σαβίνα Γιαννάτου. Στις 14/8 
ρεσιτάλ κλασικού πιάνου με την 
Ντόρα Μπακοπούλου. Είσοδος 
€ 12, www.aeginamusicfestival.gr

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ 
ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟύ
Πολιτιστικό τριήμερο γύρω από 
τους άξονες αρχιτεκτονική, γλυ-
πτική, περιβάλλον και μουσική, 
μέσα από παιχνίδια δράσης, ερ-
γαστήρια και συναυλίες στον πα-
ραδοσιακό πυρήνα του χωριού. 
20-22/8, www.stimarpissa.gr

ΡΑΛΛΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜύΚΟΝΟ
Ο Διονύσιος Π. Ραλλάτος εκθέτει 
νέα έργα (ακρυλικά σε μέταλλο) 
με χιουμοριστική διάθεση. Έως 
5/8, Δημοτική Πινακοθήκη Μυκό-
νου  - Δ. Τ.

Δες το

Σταμάτης Ζέρβας, Λαύριο

Ανδρέας Κοντέλλης, 7-31/8, A.r.t s.a., Βουρκάρι Κέας
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0231Theheatlist
Στέκια, σποτ και ιδέες για όσους δεν αποχωρίζονται την πόλη ακόμα και το μήνα Αύγουστο 

Του ΣΤΕφΑΝΟύ ΤΣΙΤΣΟΠΟύΛΟύ

Ένα τσάρτερ για την Κω
Για όσους προγραμματίζουν διακοπές στα 
Δωδεκάνησα συστήνεται ιδιαιτέρως η Κως, 
που από το αεροδρόμιο Μακεδονία απέχει 
μία ώρα οργιά. Το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου για Θέματα Υγείας 
«Ιπποκράτης» καταθέτει αδιάσειστα οπτικά 
ντοκουμέντα που τεκμηριώνουν γιατί η Κως 
θεωρείται δίκαια –όχι μόνο λόγω Ιπποκράτη, 
αλλά και λόγω αυτού του φεστιβάλ– η 
κοιτίδα της παγκόσμιας ιατρικής. Ταινίες 
από όλο τον κόσμο διαγωνίζονται 
καταγράφοντας ό,τι έχει σχέση με σωματικές 
και ψυχικές ασθένειες, βιομηχανίες 
φαρμάκων, αλήθειες, ψέματα. Από 1 μέχρι 
6/9 στον κινηματογράφο «Ορφέας» θα 
προβληθούν 110 ταινίες από 27 χώρες με 
θέμα την υγεία, και είναι η ευκαιρία σου τη 
μέρα να γνωρίσεις τις πανέμορφες παραλίες 
του νησιού και τη νύχτα να συμμετάσχεις 
σε αυτό το ολονύχτιο gathering εικόνων και 
ιστοριών που σε αφορούν. healthfilmfestival.
gr και healthfilmfestival.blogspot.com 

Ανεύρετοι νήσοι
Ανεμιστήρες φυσάνε και σηκώνουν την άμμο, ξύλινη σκάλα με κοφτερά μαχαίρια αντί για σκαλοπάτια, καμακωμένο ψάρι 
που δεν παραδίνεται, καρφιά χτυπημένα πάνω σε οράματα πρώην κραταιού υπαρκτού σοσιαλισμού, καράβι που πλέει σε 

κρυστάλλινα νερά φτιαγμένα από μπουκάλια βότκας, περάστε να δείτε, περάστε να θαυμάσετε. Η έκθεση «Ανεύρετοι νήσοι» 
στην Αποθήκη Β1, στο λιμάνι, και στη Μονή Λαζαριστών, στη Σταυρούπολη, είναι ό,τι πιο διεθνές έχει να παρουσιάσει η πόλη 

φέτος το καλοκαίρι. Αμπράμοβιτς, Ξόνογλου, Gilbert & George, Τσόκλης, Λουί Μπουρζουά, Γιάννης Κουνέλης, και μια 
ντουζίνα ακόμα Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες συνδιαλέγονται με τις πόλεις και τη μοναξιά, την εσωστρέφεια, το άγχος, την 

έκφραση και το αποτέλεσμα. Η απόπειρα της Κατερίνας Κοσκινά να τοποθετήσει το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στον 
παγκόσμιο χάρτη της τέχνης θεωρείται το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς για την πόλη. H Α.V. είναι χορηγός επικοινωνίας.

Alice Aycock, “Sand Fans”, 1970-2010. Από την έκθεση «Ανεύρετοι νήσοι».

«Η βασίλισσα των 
προφυλακτικών»,  Διεθνές
φεστιβάλ Κινηματογράφου για 
Θέματα ύγείας «Ιπποκράτης»
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Σταμαρνής! 
Φέτος το καλοκαίρι μπορείς να δεις τον Σταμάτη 
Κραουνάκη παντού. Στο «Ντερλικατέσεν» να 
συνδιαλέγεται με τον Εικοσιδυό, στο υπαίθριο 
καφέ του Βασιλικού Θεάτρου να κουβεντιάζει με 
τις γκαρσόνες, στην Τσιμισκή να λοξοκοιτάει τις 
βιτρίνες, και τις νύχτες να ψάχνει για δροσιές στο 
Επταπύργιο. Ως Δικαιόπολις στους «Αχαρνής» του 
ΚΘΒΕ κατάφερε να παρασύρει την παράσταση 
στο Θέατρο Δάσους αλλά και παντού ανά την 
Ελλάδα, όπου περιοδεύει σε ένα ξέφρενο γλέντι 
με λαϊκά πάλκα κι αρχαία γνωμικά. Βαθιά στο 
μυαλό του μπορεί και να σκέφτεται να μετακομίσει 
εδώ για πάντα. Μακάρι!

SOUL 
Kυκλοφορεί 
χωρίς μαγιό

Με εξώφυλλο και cover story τα κορίτσια με 
κορμί-λάστιχο του φετινού ημερολογίου της 

Pirelli, σουταρισμένο κάπου στα βάθη της 
Βραζιλίας από τον Τέρι Ρίτσαρντσον, το διπλό 

καλοκαιρινό τεύχος του SOUL είναι το απόλυτο... 
ξεκάρφωμα για την παραλία. Διάβασε: «2010 - Το 
καλοκαίρι της αγάπης». Η Μπλιαχ List του φετινού 

θέρους με όλα τα κλισέ που σιχαινόμαστε. 
Φιλόζωες που μας εξαναγκάζουν να λουζόμαστε 

την τριχιά των σκυλιών τους, κουλτουριάρες 
γκαρσόνες που σερβίρουν κάνοντας perfor-

mance, «Αγνάντι», «Απάγκιο», «Ανεμόεσσα» και 
λοιπά βουκολικά, αυγουστιάτικη πανσέληνος, 

γιασεμιά, εντεχνίλες, ρακέτες κι ό,τι μας τη 
σπάει. Ένα τεύχος interactive που σε προκαλεί 
να συμπληρώσεις και τη δική σου Μπλιαχ List 
με όλα όσα σε εκνευρίζουν και σου χαλούν το 

καλοκαίρι.

Frozen
 downtown 

Τα τέσσερα καλύτερα μέρη στη 
Θεσσαλονίκη για να πιεις τα 

κοκτέιλ σου παγιδευμένος στην 
πόλη τον μήνα Αύγουστο για 

λόγους που μόνο εσύ ξέρεις: στο 
«Μικρό» στην Ικτίνου, στο “De 

facto” στην Παύλου Μελά, στην 
«Παπαρούνα» της Συγγρού, στο 

“microMond” της Ισαύρων. 
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Σταμάτης Κραουνάκης 
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Καρπούζι 
ντάκιρι στο 

«Mικρό» της 
Ικτίνου.
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Oh my garden, oh my 
Haven! 
Μερικά καλοκαίρια πριν, η στοά Ρογκότη, 
στη Βενιζέλου 3, τις νύχτες έστεκε 
έρημη και καψερή, με τα τριγύρω μπετά 
του κέντρου να τη φλογίζουν. Έως ότου 
καλοκαιρινό θαύμα συνετελέσθη, ένα 
καράβι ξεφόρτωσε έπιπλα από την 
Ινδονησία, τεράστιους ανεμιστήρες, 
αρωματικά κεριά και γλάστρες δαπέδου ή 
κρεμαστές που τη μεταμόρφωσαν σε κήπο. 
Το φετινό θέρος, το “Haven” χαρίζει στη 
στοά Ρογκότη τον τίτλο της πιο δροσερής 
στοάς της Θεσσαλονίκης. All day, τροπικό, 
με εξαιρετικούς πρωινούς lounge ήχους και 
τις νύχτες το καλύτερο house στην πόλη, 
είναι το στέκι που δεν θα σε προδώσει ποτέ.

SIMPLY BURGERS 
Είναι απολαυστικά, είναι ζουμερά, είναι τα burgers που έγιναν 

μανία! Το μυστικό της επιτυχίας τους κρύβεται στον 100% φρέσκο 
μοσχαρίσιο κιμά που πλάθεται καθημερινά και ψήνεται στη σχάρα τη 

στιγμή της παραγγελίας. Ούτε λεπτό πριν! 
Τα super burgers συνοδεύονται πάντα από τέλειες τηγανητές 

πατάτες country style και σερβίρονται με ντομάτα, κρεμμύδι, σπιτική 
SB σος ή τη μοναδική σος creole σε μπολάκι για να βουτάμε τις 

πατάτες μας. Dine in ή take out για να ζήσεις κι εσύ αυτή τη γευστική 
εμπειρία… Τόσο ωραία, τόσο simply! 

Mediterranean Cosmos, Θεσσαλονίκη, 2310 383.048 

Κράτα το σόου, 
μαϊμού

Στους Funky Monkey και τα 
κατορθώματά τους, όπως τα 
κατέγραψαν στον τελευταίο 
τους δίσκο «13», ενώνονται 
οι τέσσερις τοπικές σκηνές 

των σκέιτ, χιπ χοπ, τατού και 
υπόγειων προβάδικων. Με 

δυο Γιάννηδες στις κιθάρες και 
το τραγούδι, έναν Στέλιο στα 

τύμπανα, έναν Νίκο στο μπάσο 
και συμμορίτικες βοήθειες 

από Professional Sinnerz και 
Como Esta Loco, ο ήχος των 

Funky Monkey είναι παρτάκικος 
και θορυβώδης, ιλιγγιώδης 

αλλά και ταξιδιάρης, αφού η 
μπάντα φέτος το καλοκαίρι 

παίζει παντού, όπου μπορεί να 
ξεφορτώσει το βανάκι της και 

χαρίζει ιδανικό live soundtrack. 
myspace.com/funkymonkeythe-

band08 Funky Monkey.

Ο κήπος του “Haven”
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Β αθύ μπλε, όπως στα ντο-
κιμαντέρ του Κουστό ή 
του ΣΚΑΪ για τροπικούς 
παράδεισους. Οργιαστι-

κό πράσινο, η επιτομή της μεσογει-
ακής φύσης. Καυτός, χρυσαφένιος 
ήλιος που λούζει με το φως του τις 
μέρες του καλοκαιριού, ασημένια 
φεγγάρια που τις νύχτες καθρεφτίζο-
νται στους βράχους του. Ο «Αρμενι-
στής» δεν είναι ένα απλό κάμπινγκ, 
είναι ένα ευλογημένο σποτ, είναι η 
καλύτερη αφορμή για διακοπές ή 
ταξίδι στην ομορφιά της Σιθωνίας. 
Από το 1982 έως σήμερα, παραμένει ο 
ορισμός της απόδρασης, της ανεμελιάς, 
του ιδανικού καλοκαιριού, που κολυ-
μπάει στην πιο καθαρή και πανέμορ-
φη θάλασσα. Μια αυτόνομη πολιτεία, 
όπου εντός της χιλιάδες άνθρωποι 
συμβιώνουν και χαίρονται διακοπές 
διαρκείας. Το πιο εξωτικό μέρος της 
Ελλάδας, θα μπορούσε να θεωρηθεί 
και ό,τι πλησιέστερο στην Καραϊβική. 
Ο «Αρμενιστής» είναι ένας τρόπος κι 
ένας τόπος για να αρμενίζεις στη ζωή, 
όπως είναι και το σλόγκαν του, να απο-
λαμβάνεις την απλότητα, να χαίρεσαι 
τη φύση, να ζεις χαμένος στην ομορ-
φιά αλλά και τις σκέψεις σου. Μπο-
ρείς να απομονωθείς εδώ χωρίς να σου 
λείψει τίποτα, εφόσον μιλάμε για μια 
οργανωμένη παραθεριστική πολιτεία, 
ένα μικρό γαλατικό χωριό φτιαγμέ-
νο για ανέσεις και μικροχαρές. Σου-
περμάρκετ, ενημερωμένο newsstand, 
καντίνες, ταβέρνα, beach bar, τροχο-
βίλες, τροχόσπιτα, γήπεδα βόλεϊ, σι-
νεμά, συναυλίες, ευκαιρία για περιπά-
τους ή ρακετομάνια, το meeting point 
της βόρειας Ελλάδας αλλά και των 
χιλιάδων φίλων του από το νότο. Ένα 
διαρκές Γούντστοκ δίπλα στο κύμα, 
με όλες τις φυλές του θέρους να συμ-
βιώνουν αρμονικά και την ταινία της 
ζωής σου σαν νερό να κυλάει. Βούτα.

Αρμενιστής, Σιθωνία, Χαλκιδική, 
23750 91497 

- ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟύ
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για διακοπές 

Camping Αρμενιστής
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Κυzina (210 3240.133) Στο βάθος η Ακρόπολη, 
ο Ναός του Ηφαίστου κι ένα κομμάτι από τα 
γραφικά Αναφιώτικα. Στο τραπέζι σου πιάτα 
ελληνικής δημιουργικής - fusion κουζίνας του 
Άρη Τσανακλίδη. 

Mataroa (210 3428.312, κλειστά 5 μέρες γύρω απ’ 
τις 15/8) Η Ακρόπολη, κάδρο φωτισμένο μπρο-
στά σου. Στην ταράτσα του θα ακούσεις ωραίες 
ατμοσφαιρικές μουσικές, θα απολαύσεις με-
σογειακή κουζίνα και θα πιεις δροσερά cocktails. 

Olive Garden (210 3326.000) Μοναδική θέα Α-
κρόπολη και όχι μόνο, ψηλά στο εστιατόριο του 
ξενοδοχείου Titania. Γύρω σου θα πρασινίζει ο 
τόπος από τις πολλές ελιές, στο πιάτο θα έχεις 
μεσογειακές και διεθνείς γεύσεις, τα αυτιά σου 
θα χαϊδεύει απαλή μουσική πιάνου.  

Τamam (210 6455.156) Πάνω απ’ τη φωτισμένη 
Αθήνα με μόνιμο δροσερό αεράκι, θέα πανορα-
μίκ και με μενού ελληνικό με επιρροές από την 
Πόλη! Κάποιες μέρες και με χορό της κοιλιάς.

Ρεσπέντζα (210 3414.140) Δροσερή ταράτσα με 
θέα Ακρόπολη. Μοντέρνα βιομηχανικό ντεκόρ 
και στο πιάτο φρέσκα ψάρια, τέλεια ψαρόσου-
πα, όλοι οι θαλασσινοί μεζέδες.  

Galaxy Bar του Ηilton (210 7281.000) Ναι, αυτό 
που βλέπεις στο βάθος είναι καράβι! Αεράκι 
που κάνει τις μουσελίνες να θροΐζουν, κομψές 

εμφανίσεις και ζευγάρια που δίνουν 
όρκους πάνω από τη φωτισμένη πόλη. 
Κι από την άλλη, μεγάλη μπάρα με 
φημισμένα cocktails, sushi και bbq 
νοστιμιές για τους πεινασμένους, εξαι-
ρετικό σέρβις. 
 
Αthens Gate Hotel (210 9238.302-3) 
Βραδινό ρομαντικό δείπνο με μεσογειακά 
εξαιρετικά πιάτα στο ομώνυμο εστιατόριό 
του με θέα στον Παρθενώνα και τους στύ-
λους του Ολυμπίου Διός.  

Διόνυσος (210 9233.182) Στο… μεγάλο πιάτο η 
Ακρόπολη και στα πιο μικρά μεσογειακή κουζίνα 
αξιώσεων από το βραβευμένο σεφ Μιχάλη Ντου-
νέτα. Θα χαλαρώσεις από το εξαιρετικό σέρβις, 
και θα συμπεριληφθείς, παρεμπιπτόντως, σε 
πολλές φωτογραφίες από τους τουρίστες… 

Ιοannis (210 9288.400) Από το roof του εστιατο-
ρίου του παλιού αλλά σούπερ ανακαινισμένου 
ξενοδοχείου Royal Olympic η συγκλονιστική 
θέα είναι σχεδόν 360 μοίρες! Εσύ θα φοράς κάτι 
καλό κι αέρινο και θα γεύεσαι τις δημιουργικές 
συνταγές του Κώστα Τσίγκα ή απλά θα πίνεις το 
ποτό σου στο bar. 

Μeson El Mirador (210 3420.007, 10-24/8 
κλειστό) Στη «μεξικάνικη» ταράτσα του με την 
άπλετη θέα, θα πιεις απολαυστικές παγωμένες 
μαργαρίτες, θα δοκιμάσεις tapas και πικάντικη 

κουζίνα και θα ακούσεις μουσική που θα σε τα-
ξιδέψει νοερά στο Μεξικό. 

Στροφή (210 9214.130) Η παλιά, πολύ γνωστή 
ταβέρνα, τώρα με ανανεωμένο χώρο και εξίσου 
ανανεωμένη κουζίνα, αλλά με την κλασική εικό-
να στο φόντο, την Ακρόπολη.   

Tudor Hall (210 3222.210) Η θέα στην Ακρόπο-
λη στο εστιατόριο του ξενοδοχείου King George 
συναγωνίζεται την κομψή πολυτέλεια του χώ-
ρου και τη σύγχρονη γαλλική κουζίνα αστέρων. 
 
Brasserie Vintage (210 3239.011) Αριστερά 
σας η Ακρόπολη… δεξιά σας ο Λυκαβηττός. 
Στον τελευταίο όροφο του Notos Home στην 
πλατεία Κοτζιά το all day restaurant προσφέρει 
εκτός από καφέ, χυμούς και κρύα πιάτα, μεσο-
γειακή κουζίνα, με πολλά ιταλικά πιάτα.  

Kyoto (210 9241.406) Το μόνο πρόβλημα είναι 
πως αν δεν είσαι πολύ εξοικειωμένος με τα 
τσόπστικς για το σούσι, δεν μπορείς να χαρείς 
την Ακρόπολη – σαν να είναι η μια πλευρά του 
γιαπωνέζικου εστιατορίου. 

- ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Πιάτο με θέα 
Το μενού περιλαμβάνει και φαντασμαγορική 
θέα της Αθήνας 

Olive Garden

2 και να καίνε!

Βρίσκονται και τα δύο στα βόρεια και φέτος 

το καλοκαίρι χαλάνε κόσμο. Το πρώτο είναι το 

Cash (Δηλιγιάννη 54, Κεφαλάρι, 210 1004.772) των 

αδελφών Μωράκη (Sirceci, Guzel, Lalu κ.ά.), ένα bar 

resto club που με το που άνοιξε μάζεψε όλο το πλήθος 

στον κήπο του για κοσμικό socializing. Υπέροχα κοκτέιλ 

από τον famous σ’ όλη τη νυχτερινή Αθήνα Νεκτάριο 

Ντάλλα –σουξέ η καϊπιρίνια με κεράσι– και  μεσογειακή 

κουζίνα από το σεφ Γιάννη Σολάκη. Το δεύτερο είναι το 

κεφάτο Coupepe (πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου, Νέα Πε-

ντέλη, 210 8100.040), μια πιτσαρία που με σλόγκαν το 

“Bake & Shake” δημιουργεί κάθε βράδυ συνωστι-

σμό από τα πλήθη που συρρέουν με πρόσχημα 

την πίτσα και τα τρομερά μοχίτος, αλλά με 

πραγματικό σκοπό τα πάρτι που ανά-

βουν ξαφνικά. ΘΑ παραμείνουν α-

νοιχτά όλο τον Αύγουστο.

FREDDITO VANILLA
Φαντάσου το ιδανικό καλοκαιρινό ρόφημα. Μέσα από το καλαμάκι ξε-
χύνεται ένας γρανιτοειδής πειρασμός με γεύση  βανίλιας και τριμμένου 
σοκολατένιου μπισκότου. Δεν είναι όνειρο, αλλά το νέο Freddito Vanilla. 
Θα το βρεις στα αγαπημένα σου στέκια. (ΧΟΡΕΚΑ ΑΕΒΕ, 211 6003.200)
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Ελευσίνα
Mια cult εκδρομή του καλοκαιριού

23 χλμ. από την Αθήνα – οι ρόδες τρέχουν στην Αττική 
οδό για μια «θεματική βόλτα» με μεγάλη ιστορία. Ελευσί-
να: αποχρώσεις της σκουριάς και βιομηχανική δραστηρι-
ότητα που έχει εκπνεύσει δίπλα στις αρχαιότητες. Σήμερα 
η πόλη έχει να σου δείξει τα εξής: σοβαρές προσπάθειες 
για πολεοδομικές και οικολογικές παρεμβάσεις, τον Λό-
φο των Αρχαιοτήτων (όπου αναπτύχθηκαν οι αρχαίοι 
οικισμοί) και το μουσείο, αμφότερα στο κέντρο της πόλης, 
ορατά λείψανα του αρχαίου λιμενοβραχίονα στο σύγχρο-
νο λιμάνι, μεταβυζαντινές εκκλησίες, ένα σιδηροδρομικό 
σταθμό από τα τέλη του 19ου αιώνα και πολλά «νεκρά» 
εργοστάσια –για τα οποία οι κάτοικοι συνεχώς διεκδι-
κούν την «αφύπνισή» τους–, όπως τα επιβλητικά συ-
γκροτήματα του οινοποιείου Κρόνος ή το Παλαιό Ελαι-
ουργείο – εντυπωσιακός σήμερα πολιτιστικός χώρος της 
περιοχής. Πάντως, όποια μέρα του Αυγούστου «ξεβρα-
στείς» στην Ελευσίνα, το πολιτιστικό κέντρο «Λεωνίδας 
Κανελλόπουλος», ανοιχτό όλο το μήνα 
(εκτός από τον Δεκαπενταύγουστο), φι-
λοξενεί μια έκθεση σε συνεργασία με το 
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστο-
ρίας, ενώ μια ακόμα καλύτερη αφορμή 
έρχεται στις 24/8 με την έναρξη των Αι-
σχύλειων (φεστιβάλ αφιερωμένο στον 
τραγικό ποιητή που γεννήθηκε εδώ), το 
οποίο και θα διαρκέσει μέχρι 22/9 – συ-
μπίπτει με την περίοδο που διοργανώ-
νονταν τα Ελευσίνια Μυστήρια. Αρχή 
με το Τρίφωνο στις 24/8 στον αρχαιολογικό χώρο και 
ύστερα στο Παλαιό Ελαιουργείο: «Ιππείς» από τη Θε-
ατρική Διαδρομή (25/8), «Ορέστης» από το Εθνικό Θέ-
ατρο (29/8), Οικολογικό Διήμερο (30 & 31/8), Raining 
Pleasure (1/9), Σωκράτης Μάλαμας (3/9), Λυσιστράτη 
από το Εθνικό Θέατρο (5/9), Φαραντούρη, Πασπαλά, 
Γιαννάτου (10/9) κ.ά. 
Tip: Μη φύγεις χωρίς να περάσεις από την Τράτα, την 
πιο παλιά ψαροταβέρνα της Ελευσίνας (Κοντούλη 24, 210 
5541.602). Αχινός και καβουροσαλάτα σε μερίδες ΧL, 
φρέσκο ψάρι, όλα εξαιρετικά, το ίδιο και οι τιμές.

               - ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑφύΛΛΟύ

To γραφικό λιμάνι της Ελευσίνας

Παλαιό Ελαιουργείο

* Με λεωφορείο: 
στάση «Τέρμα» 
(845, 871, A16, 
B16). Με προα-
στιακό: σταθμός 
Μαγούλας και 
στη συνέχεια 
λεωφορεία 879 ή 
863 (Νοσοκο-
μείο - Ελευσίνα). 
Αισχύλεια: 210 
5565.600, www.
aisxylia.gr 
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ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ Στο beach club 
restaurant Μojito Bay (22910 78950-1) 
στην παραλία Λομπάρδας στην Αγ. 
Μαρίνα, θα πας απ’ το πρωί για βουτιές 
και beach volley, θα συνεχίσεις με 
cocktails, θα απολαύσεις μεσογειακή 
κουζίνα και θα χορέψεις όσο αντέξεις…  
μουσική δεν σταματάει να ανεβάζει τη 
διάθεση…

ΑΙΓΙΝΑ Ο Ιππόκαμπος  στην παραλία 
του νησιού, ξεκινάει με λουκούλεια 
πρωινά, συνεχίζει με μεσογειακή 
κουζίνα, το βράδυ φτιάχνει και τέλεια 
cocktails, μπορεί και να πετύχεις κάποιο 
καλό μουσικά live.

ΒΡΑΧΑΤΙ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) Στο Λουξ (27410 
55411) για φρέσκο ψάρι ημέρας, κολο-
χτύπες, αστακούς από την Ελαφόνησο 
και καραβίδες από τον Κορινθιακό.  

ΖΟΥΜΠΕΡΙ Όαση δροσιάς και το και-
νούργιο Χειμώνα - Καλοκαίρι (22940 
99704) του Φώτη Χρυσανθίδη (γνω-
στός σου από την Αυλή του Αντώνη). 
Σε καταπράσινο παραδεισένιο κήπο 
πιάτα ελληνικής κουζίνας με πολίτικες 

επιρροές, φρέσκα ψάρια και ψητά στα 
κάρβουνα από τη Νίκη Παρλιάρου, γλυ-
κά από τον Στέλιο (Παρλιάρο, θείο του 
Φώτη). Ανοιχτά κάθε μέρα, μεσημέρι 
και βράδυ.    

ΛΟΥΤΡΑΚΙ Στο Ριγάνι (27440 66744) 
που τα έχει όλα! Μεσημέρι - βράδυ, στο 
δροσερό κήπο με τις μουριές, με κανα-
πέδες για ατέλειωτο ριλάξ και τραπέζια 
για μεγάλες εκδρομικές παρέες. Με πο-
λύ νόστιμη μοντέρνα ελληνική κουζίνα. 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Στο Fragma (210 
8143.415) θα πας από το πρωί για καφέ, 
για μεσογειακές γεύσεις μεσημέρι και 
βράδυ, για τη δροσιά και τη μαγευτική 
θέα στη λίμνη Μαραθώνα. Aν μείνεις 
μέχρι το βράδυ μπορεί να πετύχεις μου-
σικό live πρόγραμμα.   

ΡΑΦΗΝΑ Το Μπαλκόνι (Κόκκινο Λιμα-
νάκι, 22940 75888) κρέμεται πάνω απ’ τη 
θάλασσα, έχει φοβερή θέα στο γαλάζιο 
και είναι ιδανικό για ρομάντζες, είναι 
ανοιχτό από το πρωί και προσφέρει 
φαγητό, ποτό, καφέδες. 

- ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΟΥΚΑ

Νοστιμιές σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα 

Δυο τσιγάρα δρόμος

Fragma

Εφημερεύουν….
Τα εστιατόρια που θα είναι 
ανοιχτά όλο τον Αύγουστο 

Jackson Hall, 210 3616.098
Butcher Shop, 210 3413.440

Sardelles, 210 3478.050
Εν Αιθρία, 210 2582.751
Διόνυσος, 210 9233.182
Vincenzo, 210 8941.310 

Cibus, 210 3369.364
Lallabai, 210 3369.300

Beer Academy, 210 6833.773
Dali, 210 6854.004

Al Milanese, 210 7294.111-2
Daphne’s, 210 3227.971

Eλαία, 210 3411.174
Υάδες, 210 6470.936

Malabar, 210 8929.160
Σκούφιας, 210 3412.252

1920, 210 6813.029
Κuzina, 210 3240.133

La Pasteria, 210 8085.607
Eleven, 210 6147.192

La Strada, 210 6710.370
Ιθάκη, 210 8963.747

Figueira, 210 8992.453
Χαρτί και Καλαμάρι, 210 4023.306

Μάσα, 210 7236.177 
Ψωμί και Αλάτι, 210 6848.178

Επί της Πανόρμου, 210 6928.719
Island, 210 9653.563-4
Galaxy, 210 7281.000

Ιστιοπλοϊκός, 210 4134.084 
Πισίνα, 210 4511.324 
Patron, 213 0200.000

Pizza Hut, 
18118

Παρα-
μένουν 
ανοιχτά 
όλο τον 
Αύγου-
στο για 

να μη μας 
λείψουν τα 

νόστιμα ορε-
κτικά, οι πίτσες με 

τις μοναδικές ζύμες (αφράτες, λεπτές, 
cheesy bites κ.ά.) και με τα φρέσκα υλι-
κά, οι λαχταριστές μακαρονάδες και οι 
δροσερές σαλάτες. 

Simply 
Burgers, 

210 
8025.111 
Τα 
burgers 
που λα-

τρέψαμε 
ευχαρι-

στούν και 
ανταποδίδουν! 

Μένουν κοντά μας 
ανοιχτά όλο τον Αύγουστο με ζουμερά 
burgers από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά 
και με τα νέα (σλουρπ!) burgers με 
κοτόπουλο σε αφράτα ψωμάκια, με 
country style πατάτες και με φρεσκο-
κομμένες σαλάτες, δηλαδή με όλα όσα 
χρειάζεσαι για ένα καλό, γρήγορο και 
νόστιμο γεύμα. Dine in ή take away.  
www.simplyburgers.gr   



29 ΙΟΥΛΙΟΥ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 A.V. 81



82 A.V. 29 ΙΟΥΛΙΟΥ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

AUGUST BEAT
Του ΠΑΝΑγΙώΤη ΜΕΝΕγΟΥ

Σ την πόλη τα ρολά πέφτουν 
μετρημένα, αφού η οικο-
νομική κρίση βάζει το εξής 
δίλημμα: να μείνουν ανοι-

χτά τα μπαρ για να σερβίρουν τους όχι 
και λίγους που δεν θα αποδράσουν από 
την πόλη ή να κλείσουν αφού έτσι κι 
αλλιώς η κίνηση είναι πεσμένη, να μην 
επιβαρύνονται και με τα λειτουργικά; Οι 
περισσότεροι επιλέγουν τη μέση λύση 
και σημαδεύοντας τον Δεκαπενταύγου-
στο παίρνουν ρεπό. 

Στην πλατεία Καρύτση τα περισ-
σότερα μαγαζιά μένουν κλειστά την 
εβδομάδα 12 με 19/8. Λίγο παραπάνω 
κάνουν διακοπές το Bartesera (13-
23/8) και το Baba Au Rum της Κλειτίου 
(5 με 25/8). Στο δεύτερο μισό του μήνα 
θα είναι έτοιμη η αυλή του 6 d.o.g.s. της 
Αβραμιώτου, το οποίο δεν θα κλείσει 
καθόλου.
 
Στο γκάζι τα μαγαζιά της πλατείας δεν 
κλείνουν ποτέ, άντε να ξεκουραστούν 
το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου. 
Στα γύρω στενά έχουν πρόβλημα από 
τις χωματουργικές εργασίες που έχουν 
μείνει στη μέση, το Swing ξανανοίγει 
25/8, ενώ το Soul κλείνει το προσεχές 
Σάββατο 31/8. Το Τώρα Κ44! δεν θα 
κλείσει ποτέ για όσους γιορτάσουν την 
Κοίμηση στην πόλη.

Στου Ψυρρή πάμε κατά περίπτωση, η 
αγαπημένη Cantina Social μένει κλει-

στή από 8 έως 19/8, ενώ στην Παραλι-
ακή τα μεγάλα clubs μένουν κλειστά το 
weekend του Δεκαπενταύγουστου και 
στη συνέχεια φιλοξενούν τους επιστρέ-
ψαντες.

Αλλά, το summer beat δεν χτυπά 
στην πόλη. Τα νησιά, όπως κάθε χρόνο, 
παίρνουν τη σκυτάλη των μετακλήσε-
ων guest DJs από το εξωτερικό. Πολύ 
πιο συγκρατημένα σε σχέση με τα 
προηγούμενα χρόνια, με τη Μύκονο 
πατροπαράδοτα να κρατά τη σημαία 
του καλοκαιρινού clubbing και το Cavo 
Paradiso να πρωταγωνιστεί τηρώντας 
το μύθο του. Μερικές ημερομηνίες για 
ταξίδια dance αστραπής:

4/8 Minus Showcase @ Cavo Paradiso  
(Μύκονος) Ένα από τα σημαντικά labels 
της παγκόσμιας techno σκηνής ανα-
λαμβάνει τη βραδιά, με πλοηγούς τον 
ιδρυτή του Richie Hawtin, την προστα-
τευόμενή του Magda και τον Gaiser από 
τη νέα φουρνιά.
4/8 CJ Jeff, Mikele & g. Siras @ 
Neromylos (Χανιά)
Ελληνική τριάδα στο όμορφο beach 
club του Πλατανιά Χανίων.
13/8 Sven Väth @ Cavo Paradiso 
(Μύκονος) Eίναι η πιο αναγνωρίσιμη 
φιγούρα στην παγκόσμια dance σκηνή 
με όλες του τις ιδιότητες (dj - παραγω-
γός - «επιχειρηματίας» ιδιοκτήτης club 
και label), άρα κάθε ραντεβού μαζί του 
μετράει.

15/8 Eric Morillo & Agent Greg @ 
Paradise Club (Μύκονος)
Άλλοι θα τον γιορτάσουν σε πανηγύρια 
κι άλλοι με house… με τις υγείες σας.
20-28/8 XLSior festival (Μύκονος)
Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για το 
προχωρημένο dance festival που φέτος 
απλώνεται σε ακόμα περισσότερα μέρη 
(bars, clubs, παραλίες και πισίνες) και 
διευθύνεται σκηνοθετικά από τον Κων-
σταντίνο Ρήγο. Αναλυτικό πρόγραμμα 
(που ολοκληρώνεται αυτές τις στιγμές) 
στο www.xlsiorfestival.com
21/8 David Morales @ Cavo Paradiso 
(Μύκονος)
Τα γενέθλια του Morales είναι πια 
τόσο καλοκαιρινό κλισέ σαν να λέμε 
“souvlaki”, “mousaka”, “sea, sun & sex”.

Κι επειδή οι νύχτες στα νησιά δεν είναι 
τόσο οι guest DJs, αλλά τα μπαρ-μύθοι, 
ιδού ένα top-5 που καλό είναι να βρεις 
στο δρόμο σου (πριν σε βρει αυτό):
Q (Αιγιάλη, Αμοργός): λειτουργεί 
σχεδόν 24 ώρες την ημέρα – μην μπερ-
δευτείς αν πας στις 2 και έχει ελάχιστο 
κόσμο, όταν θα επιστρέψεις στις 5 θα 
είναι τίγκα με παλιοροκάδες.
Parasol (Ερεσσός, Μυτιλήνη): beach 
bar πάνω στο κύμα με τρομερά κοκτέιλ, 
μυθικό κλείσιμο μετά bbq στα μέσα 
Σεπτέμβρη και φυσικά το προοδευτικό 
κλίμα του χωριού.
Kashmir (Αρμενιστής, Ικαρία): πάνω 
μπορεί να πετύχεις να χορεύουν σε 80s 
πίστα νησιώτικα και στο video wall να 

Sven  Väth
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παίζει chill out zone του MTV, κάτω ο μεγαλύτερος είναι 21 και 
κάνει κάθε χρόνο πάρτι ο DJ Noiz.
Πατητήρι (Χώρα, Φολέγανδρος): προτιμάται τα τελευταία 
χρόνια από τις αθηναϊκές πάρτι ομάδες (Κορμοράνος, Yes It 
Does!, Urban Tropicalia) για να σπάνε λίγο τα ρακόμελα.
Αερικό (Χώρα, Σέριφος): όλη η μυθολογία της νησιώτικης 
ρομαντζάδας αποτυπώνεται στην ταράτσα του, χωρίς όμως 
να καταλήγει κιτς καρτ ποστάλ.

Μίλα της 
βρώμικα! 
Μόλις προλαβαί-
νεις να πάρεις μαζί 
σου πριν φύγεις 
το soundtrack της 
αγαπημένης σειράς 
του Mega «Μίλα μου 
Βρώμικα» που έγραψε 
και επιμελήθηκε η δική 
μας Μυρτώ Κοντοβά. 

Όλα τα τραγούδια που ακούστηκαν από τους πρωτα-
γωνιστές αλλά και από τους διάσημους guests (Άννα 
Βίσση, Γιώργος Μαζωνάκης, Δήμητρα Γαλάνη, Σταμάτης 
Γαρδέλης, Μιθριδάτης, Γιώργος Καπουτζίδης, Δημήτρης 
Πουλικάκος, Αργύρης Αγγέλου) σε αποκλειστικές ηχο-
γραφήσεις. To κυκλοφόρησε η Sony Music.



ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ & ΧΛΟΗ (Η Κηφισιά 
δεν έχει λόγο να κατεβαίνει Αθήνα)
T.G.I. Friday’s (210 6233.947) για 
chicken wings με σος Jack Daniels ● 
Π box (210 8088.818, 14-22/8 κλειστά) 
για λαγανίνια γεμιστά με γκουρμεδιές 
● Bearfoot Contessa (210 8081.939) 
για ριζότο και ωραία κρασιά ● La 
Pasteria (210 8085.607) για φοβε-
ρές πίτσες και αυθεντικά ιταλικές 
μακαρονάδες ● Γουρουνάκια (210 
8011.093) και Μύθος (210 8082.419) 
για τρομερά σουβλάκια ● Γεύσεις 
με Ονομασία Προέλευσης  (210 
8001.402) για ελληνική δημιουργική 
κουζίνα στον ωραίο του κήπο.

ΑΙΓΛΗ, ΔΕΞΑΜΕΝΗ & ΑΘΗΝΑΙΑ 
(Το ραντεβού των σινεφίλ του κέντρου)
Lallabai (210 3369.300) για ωραί-
ες πίτσες και ελαφριά πιάτα ● Cibus 
(210 3369.364) για γκουρμέ πιάτα και 
παγωτό ουίσκι ● Jackson Hall (210 
3616.098) για burgers με θέα στην πε-
ρατζάδα ● Mi Sueno (210 6813.442) 
για ισπανικά chorizo ● Scala Vinoteca 
(210 3610.041) για τορτίγια και κοσμι-
κή κοζερί ● Il Postino (210 3641.414) 

για ιταλικά μαμαδίστικα ● Πρυτανείο 
(210 3643.353-4) για κομψές σαλάτες, 
ριζότα, μακαρονάδες ● Abreuvoir 
(210 7229.106) και Al Milanese (210 
7294.111-2) για φιλέτο καφέ ντε Παρί 
και ιταλικές νοστιμιές στους υπέρο-
χους (όμορους) κήπους τους ● T.G.I. 
Friday’s (210 7227.721) για αμερικα-
νιές και τέλεια κοκτέιλ ● Brasserie 
Valaoritou (210 3641.530) για ταρτάρ 
τόνου και κοτόπουλο τεριγιάκι ● Μα-
γεμένος Αυλός (210 7223.195) για φι-
λέτο πιπεράτο και σουφλέ μακαρόνια.

ΕΛΛΗΝΙΣ & ΑΝΕΣΗ 
(Ποπκόρν και lounge καναπέδες 
στους Αμπελοκήπους)
Pecora Nera (210 6914.183, κλειστά 
7-23/8) για crostinia, μακαρονάδες 
και ωραίες μουσικές ● Santa Botella 
(210 6981.032) για τάπας και σνακς 
● Επί της Πανόρμου (210 6928.719) 
για ελληνική-ανατολίτικη κουζίνα, 
σε όλη την «παραλία» της Πανόρμου 
και στα εκεί ουζερί και σουβλατζίδικα 
που μένουν ανοιχτά και μέχρι πολύ 
αργά ● Balthazar (210 6441.215) για 
χταπόδι με καραμελωμένα κρεμμύ-

δια και κεφτεδάκια ● Πάρκο Ελευ-
θερίας (210 7223.784) για μακαρονά-
δες και ωραίες σαλάτες.

ΣΙΝΕ ΨΥΡΡΗ, ΘΗΣΕΙΟΝ, ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ 
(Τουρίστας στο ιστορικό κέντρο)
Κουζίνα Σινέ Ψυρρή (210 3215.534) 
στην ταράτσα για ιταλικό ● Ζείδω-
ρον (210 3215.368) για μεζεδάκια ● 

Stavlos (210 3467.206) για μεσο-
γειακή κουζίνα και ροκ μουσικές ● 

Οικονόμου (210 3467.555, 2-23/8 
κλειστά) για κοκκινιστό με μελιτζάνες 
● Ελαία (210 3249.512) για ελληνική-
μεσογειακή κουζίνα ● Ταβέρνα του 
Ψαρρά (210 3218.733) για παραδοσι-
ακή κουζίνα και ψάρι ● Noodle Bar 
(210 6452.394) για γουον τον, τη-
γανητό ρύζι και καλή πολυασιατική 
κουζίνα ● Κyoto (210 9241.406) για 
maki rolls και σάκε ● To Κουτί (210 
3213.229) για σουπιές με μάραθο και 
σαλάτα με αγκινάρες.

ΛΙΛΑ & ΗΛΕΚΤΡΑ 
(Για τους σινεφίλ στα Πατήσια)
Λεμονόκηπος (210 2588.611), μέ-
σα στις δροσιές για λαυράκι ποσέ με 

Σινεφίλ & χορτάτοι
Πού θα φας μετά από ένα καλό θερινό σινεμά για να έχεις σίγουρο το happy end…

Φωτογραφία του Τάσου Βρεττού από την έκθεση 
«Αθήνα: Πόλη & Κινηματογράφος» στο Μουσείο Μπενάκη
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πατατοσαλάτα και μετά υπέροχη λε-
μονόπιτα ● Εν Αιθρία (210 2582.751) 
για πολλές μπίρες, τάπας, μεζέδες 
και καλές μουσικές ● Λεύκες (210 
2924.458, 9-23/8 κλειστά) για ντολ-
μάδες και σούφρα του Πασά μέσα 
στον ωραίο κήπο ● Τζίτζηκας και 
Μέρμηγκας (210 2232.376, 14-18/8 
κλειστά) για μποξαδάκια και κοτόπου-
λο μαστιχάτο πάνω στην ήσυχη πλα-
τεία ● Culto (210 2288.441, 7-20/8 
κλειστά) για μπιφτέκια και κους κους 
στη δροσερή βεράντα.

ΛΑΪΣ (Η Ταινιοθήκη έχει το θερινό της, 
Μεταξουργείο)
Sardelles (210 3478.050) για σαρδε-
λίτσες, μοσχιούς και πατάτες τηγα-
νητές τύπου λουκουμά ● Butcher 
(210 3413.440) για μπριζόλες μοσχα-
ρίσιες και πατάτες με αυγά τηγανη-
τά ● Μataroa (210 3428.312, κλειστά 
λίγες μέρες το δεκαπενταύγουστο) και 
στην ταράτσα θέα-Ακρόπολη για με-
σογειακά πιάτα και καλές μουσικές 
● Aleria (210 5222.633, 7-22/8 κλει-
στά) για εξαιρετική δημιουργική κου-
ζίνα ● Αθήρι (210 3462.983, κλειστά 

4-5 μέρες γύρω στο δεκαπενταύγουστο) 
στον υπέροχο κήπο του για ελληνική 
δημιουργική κουζίνα ● Prosopa (210 
3413.433, 10-20/8 κλειστά) με θέα τα 
τρένα και μεσογειακά πιάτα ● Σκού-
φιας (210 3412.252) για ρομάντζες 
στην πλατεία και κότσι χοιρινό ● Γιά-
νταη (210 5238.812, 8-23/8 κλειστά) 
για αρνάκι ριγανάτο με θέα στην πλα-
τεία Αυδή ● Κάππαρη (210 3450.288) 
για μεζέδες και πιάτα παλιάς ταβέρνας 
● Almaz (210 3474.763), στο γραφικό 
κήπο του για ωραία μεσογειακή και 
τέλειες μουσικές ● Ρεσπέντζα (210 
3414.140,12-30/8 κλειστά), στην ταρά-
τσα της για φρέσκο ψαράκι.

ΕΚΡΑΝ, VOX, ΡΙΒΙΕΡΑ, 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ (Οι θερινοί που έγιναν 
τραγούδι, Εξάρχεια) 
Γιάντες (210 3301.369) για μπιφτέ-
κια σχάρας και βλίτα ● Βεργίνα (210 
3302.933) για εξαιρετικά ψητά και πα-
ραδοσιακά ελληνικά ● Ροζαλία (210 
3302.933) για λαχανοντολμάδες, μο-
σχαράκι κοκκινιστό, σταβλίσια σχά-
ρας ● Ριφιφί (210 3300.237, κλειστά 
6-23/8) για κόκορα με χυλοπίτες και 

πολλά μαγειρευτά ● Barbara’s Food 
Company (210 3805.004, κλειστά το 
Σ/Κ του δεκαπνταύγουστου) για δρο-
σερό ταμπουλέ και τέλειο cheesecake 
● Αλεξάνδρα (210 6420.874, 14-27/8 
κλειστά) για πολλά ελληνικά πιάτα 
και δίπλα, στην μπιραρία τους, για 
παγωμένες μπίρες και ασορτί πιάτα 
● Λεύκα (210 3614.038), αγαπημένη 
από το 1937, για ψητά, μαγειρευτά, 
σουξέ το αρνάκι λαδορίγανη.

ΣΙΝΕ ΦΙΛΟΘΕΗ (Το αγαπημένο της 
νεολαίας των Β.Π.)
Παλιά Αγορά (210 6837.037) για μα-
καρονάδες, mixed grill και ωραία κρα-
σιά ● Χριστόφορος (210 6848.697) 
για ψαράκι και ντοματοκεφτέδες ● 

Dali (210 6854.004, κλειστά 2 μέρες το 
δεκαπενταύγουστο) για fondue και ρι-
ζότο με τρούφα ● Beer Academy (210 
6817.170, κλειστά 15/8) για πολλές 
μπίρες και τέλεια λουκάνικα ● Pizza 
Hut για greek lover’s πίτσα και ζυ-
μαρικά (18118) ● Tutti a Tavola (210 
6778.765, κλειστά 2-3 μέρες το δεκα-
πενταύγουστο) για καρμπονάρα και άλ-
λα ιταλικά.  - ΝΕΝΕΛΑ γΕώΡγΕΛΕ
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Ραντεβού τον Αύγουστο
Μερικά πράγματα που θα μάθετε από τις ταινίες του Αυγούστου

❱❱ Ακόμη κι ο Τολστόι, παρότι λάτρευε τη γυναίκα του, δεν μπορούσε να την αντέξει (O τελευταίος σταθμός / Τhe Last 
Station)  ❱❱ 22 σφαίρες δεν αρκούν για να σκοτώσουν τον (L’ Immortel) Ζαν Ρενό. ❱❱ Η Ιταλία είναι φωτογενής ακόμη κι 
όταν είναι φλύαρη (Baaria, η πόλη του ανέμου). ❱❱ Η libido στους μεσήλικες Σουηδούς είναι πιο αυξημένη απ’ ό,τι θα  
φανταζόσασταν (Μια ιδανική λύση / Det Enda Rationale). ❱❱ Η Αγκάθα Κρίστι μεταφράζεται πετυχημένα στα γαλλικά 
(Ειδικότης μας το έγκλημα / Le Crime est Notre Affaire). ❱❱ Το Ισραήλ δεν είναι έτοιμο για διαφυλετικές σχέσεις (H 
νύφη της θάλασσας / Jaffa). ❱❱ Το εγώ των action star δεν είναι ανάλογο των ποντικιών τους. Τουλάχιστον όταν τους 
καλεί ο  Σιλβέστερ Σταλόνε (Οι αναλώσιμοι / The Expendables). ❱❱ Υπάρχει happy end ακόμη και για τα πράσινα άσχη-
μα τέρατα. Έστω, στα κινούμενα σχέδια... ( Σρεκ κι εμείς καλύτερα / Shrek Forever After). ❱❱ Η ζωή είναι ένα όνειρο, 
μέσα σε ένα όνειρο. Το είπε πρώτος ο Έντγκαρ Άλαν Πόε, αλλά ο Κρίστοφερ Νόλαν το επιβεβαιώνει στην καινούργια 
του ταινία Inception. Σ’ αυτήν η βιομηχανική κατασκοπεία γίνεται σε… εγκεφαλικό επίπεδο, τα όνειρα υφίστανται ως 
μια εναλλακτική πραγματικότητα και οι έμμονες ιδέες είναι ο πιο ανθεκτικός κι επικίνδυνος ιός. Εικόνες που δεν έχετε 
ξαναδεί, σε μια ταινία που δεν μοιάζει με τίποτα απ’ ό,τι περιμένετε. - γΙώΡγΟΣ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Σπαζοκεφαλιά
Φτιάξε μια καλοκαιρινή ιστορία από τους τίτλους των επανεκδόσεων του Αυγούστου! 
Μπόνι και Κλάιντ/ Το πνεύμα του μελλισιού/ Η περιπέτεια/ Ωραίος και σέξι/ Το νόημα της ζωής/ 
Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι/ Η περιφρόνηση/ Η άγνωστη κυρία/ Funny Face/ Τα παιδιά του παραδείσου

“Ιnception” 
του Κρίστοφερ Νόλαν. 
Τα πράγματα είναι 
πολύ σοβαρά.
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Ν
οικιάστε και δείτε online κλα-
σικά αριστουργήματα,  και-
νούργιες φεστιβαλικές ταινίες 
που δεν έφτασαν στις αίθου-

σες της Αθήνας, ανακαλύψτε εξωτικές κι-
νηματογραφίες, διαβάστε κριτικές, κάντε 
«φίλους» σε έναν από τους πλέον ενδι-
αφέροντες προορισμούς για τους κινημα-
τογραφόφιλους online. Www.Mubi.com. 

Διαλέξτε εσείς ποιες ταινίες θα δείτε σε... 
επανέκδοση από τη συλλογή της Criterion, ή 
τις εκδόσεις της βρετανικής Eureka. Τα DVD 
τους ήταν ήδη άψογα, αλλά τώρα στην εποχή 
του Blu-ray, οι φθαρμένες κόπιες, ο ατελής 
ήχος και ο ενοχλητικός διπλανός των κινημα-
τογράφων είναι απλά μια μακρινή ανάμνηση. 
Ανάμεσα στους τίτλους που μόλις κυκλοφό-
ρησαν, ο Μαύρος νάρκισσος, το Καλά Χριστού-
γεννα, κύριε Λόρενς, αλλά και το Crumb, ή το 
Mystery Train. Αναζητήστε τα σε ένα «κοντι-
νό» σας e-shop.  

Αποφασίστε να δείτε όλους του κύκλους 
των σειρών που θέλατε, αλλά ποτέ δεν προ-
φταίνατε. Για παράδειγμα το box set του 

The Wire, που για πολλούς είναι 
η καλύτερη σειρά στην ιστορία 
της αμερικάνικης τηλεόρασης 

και μια αιχμηρή ακτινογραφία της 
ίδιας της Αμερικής. Για κάτι πιο ελα-

φρύ ανακαλύψτε καινούργιες απολαύσεις, 
όπως το Glee, που είναι ίσως η πιο feelgood 
ταινία της χρονιάς. Οι outsiders ενός αμε-
ρικάνικου σχολείου παίρνουν τη μελωδι-
κή τους εκδίκηση συμμετέχοντας παρά τη 
χλεύη στη μουσικοχορευτική ομάδα του. Το 
musical συναντά τον Τζον Χιουζ και γράφει 
ιστορία τόσο στην τηλεόραση όσο και στα 
μουσικά charts.

Στραφείτε στο παρελθόν και πείτε ναι σε 
αστείες ή άθλιες b-movies (τι θα λέγατε για το 
Santa Claus Conquers the Martians;), στις ται-
νίες που απολάμβανε ο παππούς σας και σε 
έναν πλούτο τηλεοπτικού και κινηματογρα-
φικού υλικού που ποτέ δεν φανταζόσασταν 
ότι υπάρχει διαθέσιμος, ελεύθερα και νόμιμα 
στο διαδίκτυο. Κάντε ένα search στο google ή 
ξεκινήστε από sites όπως το archive.org ή το 
publicdomaintorrents.com. 

- γΙώΡγΟΣ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Το home 
entertainment 
δεν πάει 
διακοπές

GLEE:  To πιο πετυχημένο σίριαλ 
της χρονιάς, τώρα και σε πίτσα-δώρο 

σε σχήμα άστρου

Jah Marnya 
Stormy Weathers [Roots 
Garden]

Floyd The Locsmif 
Axelrod Moment [In The Loop]

Mophono’s Halftone Society 
Hunger [Bastard Jazz]

BNC Ft. Elephant Phinix 
Ruff & Rugged [Cast-A-Blast]

Joni Rewind Ft. Jahmall, 
Hulcha, Knox
Rolling  [Eimsbush] 

Jzone Ft. Ra The Rugged 
Man 
Fall Down Brew [Old Maid 
Records]

Turntable Dubbers 
Rasta Be Good [Nice Up]

H PLAYLIST TOY BLEND

Ο Βlend 
aka Mishkin 
(Cast-A-Blast) 
στέλνει στην 
A.V. τα αγαπημένα 
του τραγούδια

Επιμέλεια: 
γΙώΡγΟΣ ΔηΜηΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Σε είδα τον 
Αύγουστο 

σε θρη-ντη

Harold and the Blue Notes Remixed by 
Dimitri From Paris - “The Love I Lost”
Γλυκιά, αθώα soul, ξεδιάντροπα νοσταλγι-
κό mood, πίνεις τα καμπάρια με τον Teddy 
Pendergrass και ξαφνικά μπαίνει ο Ben E. 
King, ενώ στην πίστα μερικά ξεχασμένα 
λαμέ κουρέλια χορεύουν «χέρια ψηλά 
στον ουρανό».  (http://tiny.cc/uhmlv)

Damien Jurado - “Cloudy Shoes”
Συγκινητική urban folk με έγχορδα, φωνή 
που θυμίζει Andrew Bird σαν να έχει πλα-
ντάξει στο κλάμα πριν, και ένα repeat με-
τά από κάθε στίχο που σε γραπώνει και το 
θυμάσαι για όλο το υπόλοιπο της νύχτας. 
(http://tiny.cc/2kw1a) 

Morcheeba - “Even Though” 
(Surfing Leons Afternoon Remix)
Προχτές (στις 26) κυκλοφόρησαν πέντε 
remixes αυτού του single. To trip hop 
ποτέ δεν είχε πιο καλοκαιρινή έκφραση 
από αυτή των Morcheeba και μάλιστα τώ-
ρα (τα καλά νέα!) με την επιστροφή στο 
γκρουπ της υπέροχης φωνής της Skye 
Edwards. Θέλω να κλαίω: είναι 1995 και 
φεύγω διακοπές. (http://tiny.cc/dnali)

Janelle Monae - “ColdWar”
 (Wondamix) & “Tightrope” (Organized 
Noize Remix) Feat. Big Boi
Η «σέχτα» της Janelle, οι Wondaland Arts 
Society μιξάρουν το “ColdWar” κατεβά-
ζοντας τη θερμοκρασία με new age σύνθι 
και σπανιόλικα κιθαριστικά, ενώ το έτσι 
κι αλλιώς ακαταμάχητο “Tightrope”, που 
έχει δημιουργήσει χορευτικό ρεύμα, ξα-
ναπαίρνει ένα σφιχτό τουίστ και φεύγει 
σφαιράτο στην άσφαλτο. Η γυναίκα-
μποτ-android είναι το καλύτερο μουσικό 
συμβάν της χρονιάς. (http://tiny.cc/f73rf)

Kele - “Tenderoni” 
(Larry Tee & Beckwith Remix) 
Πάρε remix. Είσαι ένα παλιορομπότ – 
σκλάβος των Depeche Mode, σκύλα των 
Pet Shop Boys, κοπανάς στα υαλότουβλα 
τις νικελένιες bot μπότες σου, τρίζουν οι 
κλειδώσεις σου, αναβοσβήνουν οι λά-
μπες στο κράνος σου, η motherboard σου 
είναι υγρή από ορυκτέλαιο. (http://tiny.
cc/cqwsp )

Mighty Mouse - “A Summer In Space”
(Mixtape)
Δεκατρία ολόκληρα tracks nu disco, 
African beats, κλασική house, 52 λεπτά μι-
ξαρισμένα και φρι, από τους παραγωγούς 
Mighty Mouse για την κασέτα του Ιουλίου. 
Ichisan, A Mountain Of One, Satin Jackets, 
Ajello, Last Rhythm κ.ά. Μπόνους: το “Ave 
Maria” σε digi-Bollywood εκδοχή. (http://
tiny.cc/z7ja2)

Καλό καλοκαίρι, παλιόσκυλα! Peace.

Η κασέτα 
του καλοκαιριού

Κατεβάστε τα ελεύθερα
Του γΙΑΝΝη ΝΕΝΕ

Kid Cudi, Best Coast and Vampire
 Weekend - “All Summer”
Από τη σειρά κομματιών ειδικά για την 
Converse, καλοκαιρινό breezy ροκάκι με 
κολλητικά ουουου, ρυθμό «ρόδες που κυ-
λάνε» και ένα γλυκό, ζεστό, μπρουκλινέζι-
κο rap του Kid Cudi. (http://tiny.cc/o3a6a )

Edward Sharpe & the Magnetic Zeros 
- “Memory Of A Free Festival” 
(David Bowie cover)
Από tribute άλμπουμ στον David Bowie 
(“We Were So Turned On”) που κυκλο-
φορεί τον Οκτώβριο (με Duran Duran (!), 
Warpaint, Chairlift κ.ά.), το σούπερ χιτ που 
ξεκινάει ήρεμα και σιγά σιγά σαν mantra 
ξετυλίγεται σε εκστασιασμένο ύμνο προς 
τον Ήλιο.  Άι λάικ. (http://tiny.cc/ayhr4)
 
La Roux - “Bulletproof” (Acoustic) 
Κάθε ώρα, κάπου στον πλανήτη, κάποιος 
σαμπλάρει αυτό το κομμάτι. Είναι εθιστι-
κό, κάτι τρέχει με τη φωνή της La Roux. 
Εδώ, γυμνό, τρυφερό και στακάτο, καθα-
ρό το κομμάτι, για να το ψήσετε στο καπό 
του αυτοκινήτου, μέρα μεσημέρι. (http://
tiny.cc/8kdug) 

Dale Earnhardt Jr. - “Vocal Chords” 
Από το ΕΡ “Horse Power”, που μόλις κυ-
κλοφόρησε, ελαφρύ, feelgood ποπάκι 
από το Detroit με soul, Philly διάθεση, χα-

ριτωμένο beat και τα απαραίτητα ουουου 
για να κολλάει επάνω σου σαν άμμος με 
αντηλιακό. (http://tiny.cc/fg9g7)

Belle & Sebastian 
- “I Didn’t See It Coming” (Live)
Το καινούργιο τους τραγούδι, σε live εκτέ-
λεση στο Ελσίνκι. Χειροκροτήματα, φωνές, 
δονήσεις που πετάνε στριφογυριστά στον 
αέρα με τις νότες της κιθάρας και καλιφορ-
νέζικο, καλοκαιρινό sweetness – γεύση 
πορτοκάλι. Αν ήμουν ο Marilyn Manson θα 
είχα ξεράσει. (http://tiny.cc/na3l5) 

Ty Segall - “Caesar” 
Ερεθιστικό σαν ερωτικό blend από ε-
πιρροές T. Rex, Black Lips, κοφτές, μα-
τωμένες, κιθάρες garage, ένα ντέφι στο 
βάθος να σερφάρει, και κλαψιάρικα, σέξι 
ουρλιαχτά α λα Τζάγκερ. Είσαι στο San 
Francisco κι έχεις οχτώ πόδια. (http://tiny.
cc/whmd7)

Roxy Music - “Virginia Plain” & 
“Love is the drug” (Live)
Ζωντανοί (και με απρόσμενα επιτυχημένο 
comeback), στο τελευταίο επεισόδιο της 
σεζόν στο “Friday Night With Jonathan 
Ross”. Δύο κλασικά tracks, τόσο σέξι όσο 
το κόκκινο της ζούγκλας, λερωμένο στο 
γιακά στο λευκό πουκάμισο του Bryan 
Ferry. (http://tiny.cc/cohjt) 
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Γιατί να τα διαβάσω;
Γιατί είναι η καλύτερη συντροφιά των διακοπών...

Του ΔηΜηΤΡη ΜΑΣΤΡΟγΙΑΝΝΙΤη

Ο σκιτσογράφος Αλέξης 
Κυριτσόπουλος σ’ ένα μικρό 

βιβλιαράκι που χωράει 
στην παλάμη, με τίτλο 

«Σ’ Αγ» δημιουργεί ένα μικρό 
ανθρωπάκι που παίζει με τα 

γράμματα της φράσης 
«Σ’ αγαπώ» (εκδ. Αρμός). 
γιατί, λοιπόν, σ’ αγαπώ...

Οι μηχανόβιοι, ιστορίες πάθους και αλητείας
Έρευνα-Συλλογή: Κώστας Ζαχαρόπουλος, 
ηλίας Μπαρμπίκας, εκδ. Καστανιώτης
Γιατί είναι ένα από τα πιο «αληθινά» βιβλία που 
έχουν εκδοθεί, αφού συγκεντρώνει ιστορίες μη-
χανόβιων τις οποίες διηγήθηκαν στους 2 «συλλέ-
κτες». Τις περισσότερες ιστορίες τις φυσάει αέρας 
ελευθερίας, καθώς οι μηχανές διασχίζουν δρό-
μους της Ελλάδας και είναι χωρισμένες θεματικά: 
Πάθος, Ηρωισμοί, Τούμπες, Μπάτσοι, Πολυχρω-
μία, Συνεργεία, Κλοπές, Ταξίδια, Αγώνες, Freak 
Out. Όσοι έχουν μηχανή –ή τη 
σκέφτονται– θα το αγαπήσουν.

Χίλιες και μία 
ημέρες

Francois Pétis de la 
Croix, εκδ. Κέδρος
Γιατί «παραμυθιά-
ζεσαι» με ανατολίτι-
κες ιστορίες αγάπης, 
ιρανικής προέλευσης, 
εφάμιλλης αξίας με το 
«Χίλιες και μια νύχτες» 
που απλώς δεν έτυχαν 

της ίδιας αναγνώρισης. Η δια-
φορά από τις «Νύχτες»; Εδώ, 
η παραμάνα της ανδροφοβικής 
πριγκίπισσας Φαρουκνάζ της 
διηγείται ιστορίες αγάπης για 
να της αλλάξει γνώμη.  

Το καθετί στην ώρα του…
Valerie Tong Cuong, εκδ. Πόλις
Γιατί οι ήρωες είναι αναγνωρίσι-
μοι –κι ας είναι Γάλλοι–, γιατί τους 
νιώθουμε δικούς μας ανθρώπους 
(καθημερινοί άνθρωποι της πόλης), 
γιατί η έννοια του χρόνου (όλοι που 
ζούμε στις πόλεις ξέρουμε την αξία 
του) κατατρύχει τους ήρωες και δι-
αμορφώνει τη ζωή τους. Γιατί παίζει με το 
δράμα και την κωμωδία (όπως ζωή) και ενώ έχει τη 
δομή αγαπημένης, πλην «τραγικής», ταινίας (“Short 
Cuts”) αποπνέει την αισιοδοξία της «Αμελί». 

γυμνό γεύμα
Ουίλιαμ Μπάροουζ, εκδ. Τόπος
Γιατί είναι ένα βιβλίο-μύθος που δεν 
καθόρισε μόνο το στίγμα της αμερι-
κάνικης λογοτεχνίας του ’70, αλλά 
επηρέασε συγγραφείς, τραγουδιστές, 
επινόησε το “heavy metal”. Γιατί το 
κείμενο είναι μεγαλύτερο από αυτό 
που έχει κυκλοφορήσει στο παρελ-
θόν, με επιπλέον σημειώσεις του 
συγγραφέα, εναλλακτικά προσχέδια 

του μυθιστορήματος. Γιατί είναι 
η απόλυτη περι-

πέτεια αναζή-
τησης ναρκωτι-
κών και ομοφυ-
λόφιλου σεξ στη 
Νέα Υόρκη και 
στην Ταγγέρη, με 
αιχμές για το δυ-
τικό τρόπο ζωής. 

γλυκιά αιωνιότητα
George Pelecanos, εκδ. Οξυ
Γιατί, είναι ένα τμήμα της τοιχο-
γραφίας που στήνει ο Πελεκάνος 
με τα βιβλία του για τη «σκοτεινή» 
πλευρά της Ουάσινγκτον – εδώ, 
1986, με τον ήρωα Ντιμίτρι Καρά να 
«συνδιαλέγεται» με πρεζέμπορους, 
ενώ προσπαθεί να σώσει μια φίλη του 
από τα νύχια τους. Γιατί προσφέρει λύ-
σεις σε σοβαρά θέματα (ναρκωτικά).
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Βενετία
Jan Morris, εκδ. Πάπυρος
Γιατί διαθέτει τις πληροφορίες που ψάχνει έ-
νας τουρίστας από ένα (διαχρονικό) ταξιδιωτι-
κό οδηγό (χωρίς να είναι 
οδηγός), γιατί διαθέτει 
την αξιοπιστία ενός ρε-
πορτάζ (χωρίς να είναι), 
γιατί διαθέτει τις αρετές 
ενός μυθιστορήματος 
(δεν είναι). Τότε τι είναι; 
Η βιωματική εικόνα ενός 
ταξιδιώτη για την πόλη-
μύθο –πόσες άραγε πό-
λεις αναφέρονται ως η 
Βενετία (του Βορρά, της 
Ασίας; κ.λπ.)–, που όλοι 
θέλουμε να πάμε.

Σκέψου έναν αριθμό 
John Verdon, εκδ. Διόπτρα
Γιατί έχει μια διαολεμένα πρωτότυπη 
αστυνομική ιστορία και δεν υπάρχει τί-
ποτα πιο γοητευτικό από το να παρα-
κολουθείς το παιχνίδι της γάτας με το 
ποντίκι, μεταξύ ενός δολοφόνου και 
του «κυνηγού» του – με τον πρώτο 
να στέλνει μηνύματα και γρίφους 
επιταχύνοντας τους ρυθμούς. Γιατί έχει 
όλα τα φόντα να γίνει μια κινηματο-
γραφική ταινία, που σημαίνει γρήγο-
ρη δράση και κοφτό… μοντάζ, άρα θα 
θέλεις να λες «εγώ το έχω διαβάσει».  

η ανάσα τους πίσω μας 
Περιχάν Μαγκνέτ, εκδ. Μελάνι
Γιατί διαβάζεις για πολύ σοβαρές κα-
ταστάσεις –μια μητέρα μαζί με τη κό-
ρη της κρύβονται από την αστυνομία 
σε διάφορες χώρες του κόσμου– χω-
ρίς να αισθάνεσαι στενάχωρα, αφού 
τις περιπέτειές τους διηγείται η μικρή, 
στην ηλικία, κόρη. Γιατί θα μπορούσε 
να είναι μια αληθινή ιστορία –η συγ-
γραφέας έχει διωχθεί από την τουρκι-
κή κυβέρνηση–, γιατί έχει ένα αναπάντεχο 
(αν και απόλυτα λογικό στην εξέλιξη) τέλος. 

Πανωλεθρίαμβος
Κωνσταντίνος Τζούμας, 

εκδ. Καστανιώτης 
Γιατί μ’ αυτό το βιβλίο ο Κ.Τ. κλείνει 

την αυτοβιογραφική τριλογία του. Γιατί 
κι εδώ ο λόγος του είναι χειμαρρώδης 

και χαλαρός, ενώ τελειώνοντάς το έχεις 
την εντύπωση πώς έφυγες από ένα πάρτι 
με τη γεύση της σαμπάνιας στον ουρανί-

σκο. Γιατί παρελαύνουν από τις σελίδες του 
σκηνοθέτες και ηθοποιοί –που αγαπήσα-
με– και τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα 

του νέου ελληνικού κινηματογράφου (1975-
2005), αλλά και πολλές από τις παρέες της Αθήνας 
– «σαββουπολικοί γαλαξίες».   

Πόσο επίκαιρη είναι η αθηναϊκή 
δημοκρατία σήμερα;
Jaqueline De Romilly, εκδ. Ερμής
Γιατί ειδικά αυτή την περίοδο πρέπει να βρίσκουμε 
λόγους για να αισθανόμαστε πιο περήφανοι και αισι-
όδοξοι. Γιατί μέσω των απαντήσεων της ελληνίστριας 
J.d.R. στις ερωτήσεις ενός νέου (Fabrice Amedeo), έν-
νοιες όπως ελευθερία, ισότητα, βία, Ευρώπη, κόμματα, 

δημοκρατικές αξίες, γίνονται 
εύκολα κατανοητές και συνάμα 
ερεθιστικές – μπορούν ακόμη 
και να γίνουν επιχειρήματα στη 
σημερινή εποχή της κρίσης.

η γη των θαυμάτων
Μπάρρυ Άνσγουορθ, εκδ. Πατάκη
Γιατί εκτός του ότι έχει πολύ σασπένς 
–Μεσοποταμία, 1914, μέλη αρχαιολογι-
κής αποστολής μπλέκουν με «πλαστούς» 
αρχαιολόγους που ψάχνουν πετρέλαιο 
για Δυτικές χώρες–, μαθαίνεις για αλη-
θινά γεγονότα που καθόρισαν τη μοίρα 
μιας χώρας (δες Ιράκ) και το αντίκτυπό 
τους ακόμη μετράει, ενώ στη θέση μερικών 
ηρώων, με μια μικρή αναγωγή, μπορούν ά-
νετα να μπουν σημερινά πολιτικά (και όχι 
μόνο) πρόσωπα.

Hotel de Dream
Edmund  White, εκδ. Πατάκη
Γιατί είναι σαν να κοιτάς από κλειδαρότρυπα τη 
ζωή μερικών από τους σημαντικότερους συγγρα-

φείς της αγγλοσαξωνικής λογοτεχνί-
ας (Κόνραντ, Τζέιμς), εξ αντα-
νακλάσεως, αφού πρόκειται για 
μια μυθιστορηματική βιογραφία 
του Στίβεν Κρέιν (πρωτοπόρος 
του ρεαλισμού), αλλά και γιατί εί-
ναι σαν να διαβάζεις δύο βιβλία, 
αφού παράλληλα ο Σ.Κ. γράφει το 
τελευταίο του αριστούργημα.  
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Ένα ποίημα 
για το… 

καλοκαίρι
ΠΛΟΙΑ ΠΛΟΙΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ

Κατάλευκο πλοίο της γραμμής
κότερο και κρουαζιερόπλοιο

πάνω σ’ ένα φόντο σκούρο γκρίζο
να κι ένα φέρι με στόμα ανοιχτό

Έτοιμο να καταπιεί ή να ξεράσει
αυτοκίνητα ΙΧ και φορτηγά
και να που τώρα μια βραχνή

σειρήνα αναγγέλλει αναχώρηση

Ένα μοναχικό πανί αλάργα
κι ένα καραβόσκαρο λευκό που

μάλιστα πλησιάζει ολοταχώς
στο μαύρο στόμιο του Υπόγειου

Γιατί άραγες βιάζεται να πιάσει
μώλο και στεριά και προκυμαία

μα δεν είναι μέσα δυστυχώς
ούτε ο Ιούλιος Βερν ούτε ο Οδυσσέας

Γκραντ με τα παιδιά του κι ας 
καμώνεται τον νοσταλγικό ρετρό

του περασμένου αιώνα – πως ανήκε 
στο art nouveau και πριν ακόμη

απ’ το Παρισινό Μετρό
(Νυδρί, 27 Μαΐου 2005) 

Του Νάνου Βαλαωρίτη από τη συλλογή 
ποιημάτων «Άνθη του θερμοκηπίου» 

(εκδ. Απόπειρα)

Αναλυτικός κατάλογος των κερατάδων
Charles Fourier, εκδ. Άγρα
Γιατί το… σπορ φοριέται πολύ τον Αύγου-
στο, οπότε να μην ξέρεις σε ποια από τις πα-
ρακάτω κατηγορίες ανήκεις/ανήκει; Κερα-
τάς εκ παραγραφής. Πρώιμος ή πρόωρος. 
Κερατάς τουρλού. Εμβρόντητος κερατάς. Α-
ποστάτης ή αυτόμολος κερατάς κ.λπ. –όλοι 
με τις επεξηγήσεις των τίτλων τους, φυσικά. 
(Τα σχέδια είναι του Τάσου Παυλόπουλου.) 

Το κορίτσι του τατουάζ/ 
Το κορίτσι που έπαιζε με τη φωτιά/ 
Το κορίτσι στη φωλιά της σφήγκας
Στιγκ Λάρσον, εκδ. Ψυχογιός
Γιατί αυτή η τριλογία έγινε παγκό-
σμιο best seller ως ένα γνήσιο, 
καλογραμμένο ψυχολογικό θρί-
λερ, που θίγει σοβαρά θέματα για 
την παγκοσμιοποιημένη κοινω-
νία: οικονομικές απάτες, πολιτικές 
ίνρτιγκες, κατασκοπεία, αλλά και 
ρατσισμός, σεξουαλική βία, τρά-
φικινγκ… Γιατί έχουν τρομερό εν-
διαφέρον οι δύο ήρωες και σε κάθε 
βιβλίο εξελίσσονται συνεχώς – άρα 
και μεγαλύτερη αγωνία γι’ αυτούς. 
Γιατί ακόμα κι αν είδαμε τις ταινίες, 
δεν πλησιάζουν στο ελάχιστο τη σκέ-
ψη του συγγραφέα. Γιατί αισθανόμα-
στε μια (αναίτια ίσως) παρηγοριά όταν 
διαβάζουμε πως ακόμα και η σουηδική 
κοινωνία δεν είναι τόσο άψογη.  

η όψη του σκότους
Μάικλ γκρεγκόριο, εκδ. Ελληνικά γράμματα
Γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον το μπλέξιμο 
της ιστορικής αναπαράστασης (1808, Βαλτι-
κές χώρες υπό την κατοχή των Γάλλων του 
Ναπολέοντα) με την αστυνομική ίντριγκα 
(δολοφονούνται κοπέλες που μαζεύουν κε-
χριμπάρι). Γιατί εμμέσως βρίσκονται σε αντιπαράθεση φιλοσο-
φικές ιδέες (Καντ) και επιστημονικές ανακαλύψεις (Λαμάρκ) με 
θρησκευτικά πιστεύω (καθολικοί vs πιετιστές – παρακλάδι του 
προτεσταντισμού).  

Ο κόσμος της κυρίας Όλιβ
Elizabeth Strout, εκδ. Άγκυρα
Γιατί ένα βραβείο Pulitzer είναι ένα μεγά-
λο βραβείο, γιατί είναι ένα καλογραμμέ-
νο best seller, γιατί είναι μια χορταστική 
φέτα αληθινής ζωής με πολλούς καθη-
μερινούς χαρακτήρες (στο Κρόσμπι του 

Μέιν) που δίνουν ευκαιρία 
ν’ αναγνωρίσουμε τον εαυτό 
μας, συνειδητοποιώντας την 
αξία του μικρού σε σχέση με 
το μεγάλο – η Όλιβ Κρέιτζ 
κλαίει για τις αλλαγές στην 
πατρίδα της μέχρι που συ-
νειδητοποιεί τι συμβαίνει 
στους κοντινούς της. 

Ποιος θυμάται τον Αλφόνς
Κώστας Ακρίβος, εκδ. Μεταίχμιο
Γιατί πρόκειται για μια αληθινή ι-
στορία ειπωμένη από ένα συγγρα-
φέα που αναζητά τα ίχνη του Αλ-
φόνς Χοχάουζερ, ενός Αυστριακού 
που κατέληξε το 1926 στο Πήλιο, 
όπου έμεινε το υπόλοιπο της ζωής 
του. Γιατί παρελαύνουν μύθοι σαν 
την Γκρέτα Γκάρμπο, γιατί το όνο-
μα του Αλφόνς μπλέχτηκε με μια 

δολοφονία τουρίστριας, αρχαιοκαπηλία 
και Ναζί. Αλήθεια ή ψέματα;  

Τόκυο
Mo Hayder, εκδ. ΚΟΑΝ
Γιατί «φωτίζει» τη σκοτεινή πλευρά της ια-
πωνικής πρωτεύουσας με τα μέλη της Yakusa 
να έχουν τον πρώτο λόγο, καθώς η Αγγλίδα 
Γκρέη προσπαθώντας να βρει άκρη με ένα 
φριχτό βασανιστήριο από το παρελθόν, α-
ναγκάζεται να γίνει συνοδός σε νυχτερινό 
κλαμπ. Γιατί είναι ένα γνήσιο θρίλερ που α-
ποδεικνύει πως τελικά στην Ιαπωνία ακόμα 
και η παρανομία έχει ρίζες στο παρελθόν.

Αγγελική - Βασιλικές γιορτές
Ανν γκολόν, εκδ. ώκεανίδα
Γιατί είναι η συνέχεια (αν τους έχεις διαβάσει) των τό-
μων «Μαρκησία των αγγέλων» και «Γάμος στην Του-
λούζη» (και αν δεν τα έχεις διαβάσει δεν είναι αργά να 
τα ξεκινήσεις). Γιατί είναι σαν να παρακολουθείς ένα τυ-
πωμένο σίριαλ με έρωτες, αλλά το 17ο αιώνα. Γιατί μπορεί 
να το έχει διαβάσει και η μαμά σου παλιά. Γιατί υπάρχει 
συνέχεια και μετά απ’ αυτόν τον τόμο. 
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Ε ίναι έξυπνο, ενήλικο αλλά 
και φρέσκο, κοντά στην ε-
πικαιρότητα αλλά με εμβά-

θυνση των θεμάτων, πολιτικοποιη-
μένο, μαχητικό. Συγκεντρώνει κά-
θε μήνα τις πιο αξιόλογες πένες του 
ελληνικού δημοσίου λόγου και μι-
λάει για βιβλία, για πολιτική, για την 
κοινωνία μας. Οι δημιουργοί του, 
Μανώλης Βασιλάκης και Ηλίας Κα-
νέλλης, εξηγούν στη ATHENS VOICE 
την περιπέτεια της κατασκευής της 
ATHENS REVIEW OF BOOKS.

Πώς σκεφτήκατε να εκδώσετε 
την ARB; Τι αισθανόσασταν ότι έ-
λειπε από την αγορά και σε ποιους 
απευθύνεται; Από πολύ παλιά συ-
ζητούσαμε το ενδεχόμενο έκδοσης 
ενός τέτοιου εντύπου, αλλά απο-
φασίσαμε να ξεκινήσουμε το εγχεί-
ρημα όταν εκδηλώθηκε η μεγάλη 
κρίση στην ελληνική οικονομία – κι 
όλα δείχνουν πως πετύχαμε! Εμείς 
«ανοίγαμε» όταν άλλοι φοβούνταν 
ότι θα κλείσουν. Αυτό το φαινομε-
νικά παράδοξο και απρόσμενο είναι 
απολύτως λογικό: σε τέτοιες επο-
χές που αμφισβητείται ό,τι ξέραμε 
κι ό,τι μας βόλευε, που τα πράγματα 
σοβαρεύουν, πολλοί άνθρωποι που 
δεν αρκούνται στις κοινοτοπίες ού-
τε ενδίδουν στο λαϊκισμό ψάχνουν 
νέες ιδέες και προσεγγίσεις. Σε πο-
λύπλοκα ζητήματα δεν υπάρχουν 
απλές απαντήσεις. Η διαφορά της 
ARB είναι ότι δεν προσφέρει χιλιοει-
πωμένες κοινοτοπίες, αλλά κείμενα 
εύληπτα και συναρπαστικά, ανα-
λυτικά και παρεμβατικά, ειλικρινή 
και όχι σπουδαιοφανή, γραμμένα 
από κατά τεκμήριο ειδικούς. Τέλος, 
απευθύνεται σε ανθρώπους που 
είναι διατεθειμένοι να αφιερώσουν 
χρόνο για διάβασμα –κι αυτοί είναι 
αρκετοί!–, που είναι ανοικτοί σε 
νέες ιδέες και καινοτομίες, που δεν 

στέκονται στην επιφάνεια 
των πραγμάτων ούτε είναι 
κολλημένοι σε πάσης φύ-
σεως ιδεοληψίες. Από την 
αρχή ξέραμε σε τι είδους 
κοινό στοχεύαμε, αλλά 
δεν μπορούσαμε να προ-
βλέψουμε την έκταση 
της ανταπόκρισής του. 

η ARB δεν αφορά απο-
κλειστικά το βιβλίο. Εί-
ναι πολιτικοποιημένη, 
με σοβαρές αναλύσεις 
και κείμενα γραμμένα 
από σημαντικούς πα-
νεπιστημιακούς, λο-
γοτέχνες, δημοσιο-
γράφους. Πόσο έτοι-
μο πιστεύετε είναι το 
κοινό για υψηλού ε-

πιπέδου κείμενα για την ιστορία, 
τη φιλοσοφία, την οικονομία, την 
πολιτική, το δίκαιο; Η ίδια η επιτυ-
χία της είναι η απόδειξη ότι το κοινό 
υπήρχε και ήταν έτοιμο από καιρό. 
Μάλλον αυτοί που εξεπλάγησαν εί-
ναι εκείνοι οι «επαγγελματίες» που 
θεωρούν ότι όλα μπορείς να τα πεις 
ή να τα ερμηνεύσεις με μερικές ε-
κατοντάδες λέξεις. Πάντως, αν δεν 
είχε υπάρξει μέχρι τώρα αντίστοιχο 
εγχείρημα είναι γιατί απαιτεί πολύ 
μόχθο και, ως γνωστόν, ό,τι μπορείς 
να αποφύγεις, πες το με λίγα λόγια 
και εικονογράφησέ το… Τέλος, εί-
ναι τέτοια η ποικιλία της θεματολο-
γίας και τόσο το εύρος των συνερ-
γατών μας, που ματαιοπονούν όσοι 
προσπαθούν να μας κατατάξουν 
ή να μας βάλουν κάποια ταμπέλα. 
Τις προθέσεις και τις καταστατικές 
αρχές μας τις διατυπώσαμε στο ι-
δρυτικό editorial, που βρίσκεται 
πάντα στην ιστοσελίδα μας (www.
booksreview.gr), όπου δηλώνουμε 
ότι προσπαθούμε να παρεμβαίνου-
με σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας με 
μοναδικά όπλα μας την ειδίκευση 
και τις ιδέες μας.

Με ποια κριτήρια επιλέγετε κείμε-
να και συνεργάτες;  Δεν κάνουμε 
απλώς επιλογή κειμένων, δηλαδή 
δεν δημοσιεύουμε ό,τι στέλνει 
όποιος έχει κέφι: αναθέτουμε τα 
κείμενα σε όσους θεωρούμε κα-
τάλληλους για το συγκεκριμένο 
θέμα – και συνήθως είναι οι κατ’ 
εξοχήν ειδικοί. Εκτός από τους μό-
νιμους συνεργάτες μας υπάρχουν 
μερικές εκατοντάδες άνθρωποι 
με διανοητική τόλμη, κορυφαίοι 
Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, 
συγγραφείς και δημοσιογράφοι, 
οι οποίοι έχουν δεχθεί να συνερ-
γαστούν με την ARB. Και στα μόλις 
εννιά τεύχη έχουν φιλοξενηθεί 
μόνο μερικές δεκάδες… A

Το εκδοτικό εγχείρημα του Μανώλη Βασιλάκη 
κα του ηλία Κανέλλη μετράει ήδη 9 τεύχη 

Στο ρυθμό του ARB
Της ΑγγΕΛΙΚηΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛη



 Η ΝΕΑ ΤΑΣΗ
Όπως η μαμά τους, έτσι τώρα και τα 
κορίτσια στην εφηβεία αποκτούν τα 
δικά τους «αναγνώσματα παραλίας». 
Τα πρώτα σκιρτήματα του έρωτα, η 
μετάβαση από το παιδικό στο θηλυκό 
σύμπαν, τα αγόρια, το νέο σώμα και 
το πρώτο καλοκαίρι που το κορίτσι ξυ-
πνά γυναίκα, εμφανίζονται όλο και πιο 
συχνά σε βιβλία άκρως απολαυστικά.

Δώδεκα και… τρελαμένες 
Λόρεν Μάιρακλ, μτφ. Φωτεινή Μο-
σχή, εκδ. Ψυχογιός, σελ. 248, € 11

Η Γούινι γίνεται 12 
χρονών, κάνει μια 
καινούργια κολλητή 
και μάλλον χάνει μια 
παλιά. Έχει έρθει η 
σειρά της να «μεγα-
λώσει». Σε ένα χρόνο 
θα μπει στην εφη-
βεία και θα έχει ένα 

σωρό καταστάσεις να αντιμετωπίσει: 

κατασκήνωση, φιλίες, περίοδο, την 1η 
γυμνάσιου… Θα σου πούμε ό,τι σου λέ-
νε όλοι: όταν μεγαλώσεις, όλα αυτά θα 
σου λείπουν.
 
Κι αν μ’ αγαπάει στ’ αλήθεια; 
Λένα Μερίκα, εκδ. Κέδρος, σελ. 211, 
από 12 ετών

Η δεκατετράχρονη 
Θεοδώρα μαζί με 
τον αδερφό της τον 
Μίλτο, δηλαδή το 
δαιμόνιο ντεντεκτι-
βικό δίδυμο, ξανα-
χτυπούν, αυτή τη 
φορά σε αποστολή 
δύσκολη, που τους 

φέρνει στο χωριό του παππού στη Μά-
νη. Η ιστορία τα περιέχει όλα: έρωτα, 
σχέσεις γονιών-παιδιών, ρατσισμό, ξε-
νοφοβία, στενομυαλιά και άλλα ακαν-
θώδη θέματα, τα οποία η συγγραφέας 
θίγει με ένα πολύ στακάτο και χιουμορι-
στικό τρόπο.

Πού είσαι, μικρέ κατεργάρη; 
Τελείωσε το σχολείο και η 
μαμά σου έχει βάλει GPS στο 
παντελόνι για να σε εντοπίζει; 
Η αλήθεια είναι ότι αυτή την 
εποχή το μόνο που περιμένου-
με από σένα είναι ατελείωτες 
ώρες παιχνιδιού. Ωστόσο, σου 
μαζέψαμε μερικά βιβλία τόσο 
διασκεδαστικά σαν κανονικό 
παιχνίδι. Καλές βουτιές...

 Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Παιδική χάρα 

«Ιστορίες για περίεργα 
παιδιά», μια οπτικοακουστι-

κή εγκατάσταση για τους 
μικρούς λουόμενους στον 

Πύργο Μπαζαίου, στη Νάξο. 
Κείμ. ΧρήστοςΜπουλώτης, 

εικον. Βασίλης Παπατσα-
ρούχας. Έως 3/9.
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Το καλοκαίρι που ξύπνησα 
όμορφη Τζέννυ Χαν, μτφ. Μυρτώ 
Καλοφωλιά, εκδ. Πατάκη, σελ. 246, € 12

Η Μπέλι –όπως όλα 
τα παιδιά του πλανή-
τη– μετράει τη ζωή 
της με τα καλοκαί-
ρια, αφού οτιδήποτε 
όμορφο της συμβαί-
νει, συμβαίνει καλο-
καίρι. Όμως, το πρώ-
το καλοκαίρι που α-

ντί για κορίτσι θα ξυπνήσει γοητευτική 
κοπέλα, θα καταλάβει πόσο πιο σύνθε-
τος μπορεί να είναι ο κόσμος – και μαζί 
και τα καλοκαίρια. Μυθιστόρημα που 
συνδυάζει αριστοτεχνικά το ερωτικό ει-
δύλλιο με το οικογενειακό δράμα.

 Για έφηβους

Fantazoo Thijs Wilms, σχ. Wil 
Raymakers, εκδ. Εuropress comics, 
2310 694200

Ατέλειωτα καρέ γε-
μάτα νεύρο και πα-
ντελής απουσία λό-
γου! Πρωταγωνιστές 
στα ξεκαρδιστικά και 
έξυπνα σκιτσάκια 
του Fantazoo όλα τα 
μέλη του ζωικού βα-
σιλείου. Από τα πιο 

διασκεδαστικά και ανάλαφρα αναγνώ-
σματα για το καλοκαίρι (και μάλιστα ιδα-
νικό για όλη την οικογένεια).

Αστέρω - Το κορίτσι της βρο-
χής Χριστίνα Παπαδάκη, εκδ. Θυμάρι, 
σελ. 244, για μεγάλα παιδιά και νέους

Με φόντο τη Ζάκυν-
θο και τα Ζαγοροχώ-
ρια της Ηπείρου το 
1894, η Χριστίνα Πα-
παδάκη στήνει ένα 
συναρπαστικό μυθι-
στόρημα για την α-
γάπη, την απώλεια, 
την εμπιστοσύνη, 

την αδικία και τη συγνώμη (ό,τι δηλαδή 
θα περιλαμβάνει σε λίγα χρόνια το σύ-
μπαν του έφηβου αναγνώστη).

Το ημερολόγιο ενός σπασί-

κλα - Σκυλίσια ζωή Τζεφ Κίνι, 
μτφ. Χαρά Γιαννακοπούλου, εκδ. Ψυχο-
γιός, σελ. 232, € 11, από 9 ετών

Graphic Novel - Best 
seller με πρωταγωνι-
στή ένα μικρό σπασί-
κλα που την ώρα που 
ο καιρός είναι τέλειος 
και όλα τα παιδάκια 
παίζουν, εκείνος παί-
ζει ηλεκτρονικά με 
τις κουρτίνες κλει-

στές. Ο σπασικλάκος επιμένει ότι είναι 
«άνθρωπος του μέσα», ενώ η μαμά του 
βλέπει τις ιδανικές διακοπές γεμάτες 
δραστηριότητες και μάλιστα με ολόκλη-
ρη την οικογένεια. Μήπως να το κάνεις 
εσύ δώρο στους γονείς σου;

Περιπέτεια στο Αιγαίο Ελπίδα 
Λαμπάκη, εικον. Σοφία Τουλιάτου, 
εκδ. Καστανιώτης, σελ. 112, € 10

Έφτασε το καλοκαίρι 
και η Έλσα διψάει για 
διακοπές στο εξοχι-
κό της, έλα όμως 
που οι γονείς της τη 
στέλνουν χωρίς τη 
θέλησή της σε ένα 
ξερονήσι των Κυ-
κλάδων για να βρει 

μια θεία της. Πού να ξέρει ότι οι φετινές 
διακοπές θα εξελιχθούν σε μια σούπερ, 
τρελή περιπέτεια με μυστήριο, νυχτερι-
νές παρακολουθήσεις, ολοκαίνουρ-
γιους φίλους – και ένα ωραίο αγόρι. Ά-
παιχτη εικονογράφηση από μια υπο-
γραφή που δεν μπορεί με τίποτα να δώ-
σει διαφορετικό αποτέλεσμα.

Ο Πέρσι Τζάκσον και η θά-
λασσα των τεράτων Ρικ Ραϊόρ-
νταν, μτφ. Αναστασία Λαμπροπούλου 
εκδ. Πάπυρος, σελ. 330

Ύστερα από μια ήσυ-
χη χρονιά στο γυνά-
σιο Μέριγουέδερ, έρ-
χεται και πάλι η ώρα 
της περιπέτειας. O 
superstar –ήδη από 
το πρώτο βιβλίο– 
Πέρσι επιστρέφει 
δριμύτερος, με το 

δεύτερο βιβλίο της σειράς να βασίζεται 

όπως και το πρώτο στην ελληνική μυθο-
λογία («Οδύσσεια» του Όμηρου). Διαβά-
ζεται με κομμένη την ανάσα.
 
Για ΜιΚΡα ΠαιΔια

Superman - Η ιστορία του αν-
θρώπου από ατσάλι Κείμ.-εικον. 
Ραλφ Κοσεντίνο, μτφ. Αγγελική Μό-
σχου, εκδ. Ψυχογιός, € 4,38

36 σελίδες δράσης 
με την ιστορία του 
πιο super ήρωα από 
όλους, του 
Superman. Ο μακρι-
νός πλανήτης Κρύ-
πτωνας, οι εχθροί 

που απόκτησε στον πλανήτη γη (Λεξ 
Λούθορ, Μέταλλο κ.λπ.) ,όλα όσα περι-
λαμβάνει η ζωή του μύθου σε ένα κόμικ. 
Το πιθανότερο είναι το αγοράκι σας να 
μην το αφήσει από τα χέρια του ούτε με 
εγχείρηση.

Ξένιαστος κόσμος Άκης Μελά-
χρης, εκδ. Άγκυρα, σελ. 32, € 3,99

Βιβλίο - περιοδικό με 
κόμικ, κρυπτόλεξα, 
λαβύρινθους, κουίζ 
με αριθμούς, σελίδες 
γνώσεων και …30 
αυτοκόλλητα! Τίπο-
τα καλύτερο για ένα 
(ανήσυχο) παιδάκι 
που έχει πάρει «ά-

δεια» από το σχολείο.

Παιχνίδια και στις διακοπές 
Άννα Πολέντα-Αποστολάκη, σκ. 
Κατερίνα Βερούτσου, εκδ. Ελληνικά 
Γράμματα, για παιδιά 4+, σελ. 45, € 8

Πρώτον: το βιβλίο πε-
ριέχει αυτοκόλλητα! 
Δεύτερον: τις ασκή-
σεις μόνο ως ασκή-
σεις δεν μπορείς να 
τις δεις: (π.χ. «κόλλη-
σε το φτυάρι δίπλα 
στο κουβαδάκι»). Τρί-

τον: (για τη μαμά) το βιβλίο βοηθά το μι-
κρό μαθητή του νηπιαγωγείου να προε-
τοιμαστεί ευχάριστα και δημιουργικά για 
την επόμενη χρονιά. Υπάρχουν και αντί-
στοιχα βιβλία για την ηλικία 5+. •
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6
01] Ρολόι από τη συλλογή 
Swatch art SpecialS, 
δημιουργία του μεγάλου κομίστα 
Enki Bilal (Κ. Διάθεση: Ματσαγριωτά-
κη 3, Καλλιθέα, 210 9565.656)  
02] Κάνε βουτιές μαζί του! Αδιά-
βροχο ραδιόφωνο  OctOpuS 
€ 59 (Σόλωνος 18, 210 3636.677) 
03] FiSh Finder με  
οθόνη LCD και τεχνολογία Sonar. 
Βάλε εσύ το δόλωμα κι άσ’ το να 
ψάχνει, € 89 (www.togadget.gr)  
04] Με Facebook, Twitter και  
Flickr, φωτογραφίες, links και  
ενημερώσεις σε μία συσκευή,  
κινητό τηλέφωνο htc legend 
(www.htc.com.gr)  
05] Φωτογραφική μηχανή 
OlympuS pen e-pl1,  
μια «επαγγελματίας» του  
είδους που «μιλάει»  
τη γλώσσα σου, € 538  
(Fotomatic Α.Ε., 210 2111.860) 
06] wabOba prO,  
η τρελόμπαλα-θεσμός των  
διακοπών που κάνει γκελ  
πάνω στο νερό, € 8,95  
(www.ouaou.gr) 

1

3

4
5

Τα απαραίτητα γκάτζετ και αξεσουάρ που μπορείς  
να βάλεις στη βαλίτσα των διακοπών σου 

ΕπιΜΕλΕιΑ: ΖΩΗ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

φύγεμαζί τους 
2
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01] Ανδρικό ρολόι tiSSOt 2010  
T-Race Nicky Hayden Limited Edition  
από κρύσταλλο ζαφειριού, ατσάλι και  
καουτσούκ, € 615 (The Swatch Group 
Greece, 210 9565.656)  
02] cybOOk OpuS Orange,  
πάνω από 300 βιβλία στην τσέπη σου,  
€ 239 (www.you.gr)  
03] Δερμάτινο σακίδιο πλάτης bree, 
χωράει τα πάντα και είναι κούκλα! (Καρ. 
Σερβίας 10, 210 3232.403/ Σκουφά 30,  
Κολωνάκι, 210 3627.810)  
04] Tζιν σορτς levi’S, το πιο hot   
ρούχο της γυναικείας καλοκαιρινής  
γκαρνταρόμπας (Καλαβρύτων 2 &  
Καϊάφα, Νέα Κηφισιά, 210 6873.500-1) 
05] Κινητό τηλέφωνο SOny ericSSOn 
vivaz™ ΡrO με δυνατότητα βιντεοσκό-
πησης σε υψηλή ανάλυση, οθόνη αφής 
3.2 ιντσών και πληκτρολόγιο Qwerty (801 
11810.810) 
06] Ρολόι της tOywatch  
από τη συλλογή Jelly (Athens Watch co,  
Λ. Βουλιαγμένης  51, Βούλα, 211 0140.369)  
 07] Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 
SOny neX-5, έτοιμη να αιχμαλωτίσει κάθε 
σου στιγμή (801 11 92000)
08] Γυναικείο φανελάκι lee με στάμπα 
από τα πιο stylish «πλύνε-βάλε» ρούχα της 
εποχής, € 34,50 (210 6198.650)
09] Ανδρικό ρολόι hamiltOn 
Jazzmaster Seaview Chrono αδιάβροχο 
στα 100 m, για τα μακροβούτια σου,  
€ 605 (210 9565.656)  
10] Γυναικεία γυαλιά ηλίου 
cOmmOdOre της συλλογής  
Theo € 300 (Κ. Διάθεση: Πλ. Εθνικής  
Αντιστάσεως 8, Ηλιούπολη, 210 9935.698, 
www.ofthalmos.gr) 
11] Νότες εξωτικών φρούτων και  
λουλουδιών σε συλλεκτικό μπουκάλι 
eScada marine grOOve τα 50 ml, € 
57,27 (στα καταστήματα καλλυντικών) 
12] Το άρωμα των εσπεριδοειδών, του  
θυμαριού και της πιπερόριζας ενώνονται 
στο νέο ανδρικό άρωμα σε άκρως  
καλοκαιρινη συσκευασία JOhn 
varvatOS artiSan  
(στα καταστήματα καλλυντικών / 
www.johnvarvatosfragrance.com) 
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elements of style
shopping / soul / body / mind / market

Τα ιδανικά ρούχα για θεαματική είσοδο στην πιο ζεστή περίοδο του χρόνου, τον Αύγου-
στο, ανακαλύψαμε στο κατάστημα της Ιωάννας Κουρμπέλα. Φορέματα από φυσικές 
πρώτες ύλες σε ρομαντικό και αρχαιοελληνικό στιλ, εντυπωσιακά σύνολα με πτυχώσεις 
και καμπύλες σε γήινα και παστέλ χρώματα από τη νέα συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 
2010 της εμπνευσμένης σχεδιάστριας, που θα γίνουν ένα με το σώμα σου και θα εναρ-
μονιστούν με κάθε σου κίνηση (Retail store: Ανδριανού 109 & Χατζημιχάλη 12, Πλάκα, 210 
3224.591/ Head office: 210 9942.731, www.kourbelaioanna.gr). - ΖΩΗ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

IOANNA 
KOURBELA

 Αέρινα κορίτσια 
στην πόλη

εως 31/8

Summer

Sales

35%-50%

& special 

Offers
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Elementsofstyle
Της Ζωής ΠαΠαφωτίου

MAH JONG
Ζώνες από δέρμα και αλογότριχα Whaterfront 

για τέλειο african look, η μία € 220 
(Κανάρη 14, Κολωνάκι, 210 3622.860) 

CALZEDONIA
Πολύχρωμο ριγέ μπικίνι € 44,50 

(Κ. Διάθεση: Calin Α.Ε., Κάλβου 2 & Παλαιολόγου,
 Χαλάνδρι, 210 6840.005)

SKINOS  
Λικέρ Mastiha Spirit. Ηρεμεί το στομάχι σου 

μετά από ένα λουκούλειο γεύμα και αρωματίζει
 τα κοκτέιλ σου (www.myskinos.com).

A.L.E.
Γυναικεία σανδάλια, ό,τι πρέπει για τις καλοκαιρινές 

σου βόλτες € 69 (Κ. Διάθεση: Μεσογίτη & Σωρού, 
Μεταμόρφωση,210 2853.813, www.attrattivo.gr) 

CXEDIO
Χειροποίητα παρεό από ρεγιόν ύφασμα  διά χειρός 

Σάββα Δήμου (Κουτσικάρη 29 & Κάλβου 151, 210 
6442.944, www.dimosart.gr) 

Η A.V. 
και η 

Bio Sure προσφέ-
ρουν σε δέκα (10) 
αναγνώστες από 
ένα σετ που περι-
λαμβάνει σαμπου-
άν, αφρόλουτρο και γαλάκτωμα σώμα-
τος, όλα 100% πιστοποιημένα βιολογικά 
και οικολογικά. Για να το κερδίσεις, στείλε 
SMS: AVXY (κενό) και το ονοματεπώνυ-
μό σου στο 54121, μέχρι την Παρασκευή 
27/8 στις 10.00 το πρωί. Οι νικητές θα 
ειδοποιηθούν με sms και θα μπορούν να 
παραλάβουν το δώρο τους από τα γρα-
φεία της A.V. (Χαρ.Τρικούπη 22, 3ος όρ., 
210 3617.360)
Κάθε μήνυμα χρεώνεται €1,23 με ΦΠΑ

Η A.V. 
εξασφά-

λισε για μία (1)  τυχε-
ρή αναγνώστρια ένα 
βαμβακερό φόρεμα 
(S) από τα καταστή-
ματα Attrattivo. Αν 
θέλεις να κερδίσεις, 
σ τ ε ί λ ε  σ ε  S M S : 
AVRA (κενό) και το 
ονοματεπώνυμό 
σου στο 54121, μέχρι την Παρα-
σκευή 27/8 στις 10.00 το πρωί. Η νικήτρια 
θα ειδοποιηθεί με sms και θα μπορεί να 
παραλάβει το δώρο της από τα γραφεία 
της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3oς όρ., 210 
3617.360).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται €1,23 με ΦΠΑ

FIAT
Νέο Abarth Punto Evo για τους λάτρεις της δυναμι-
κής οδήγησης από € 20.250 (Σ.Κ. Παζαρόπουλος Α.Ε., 

Λεωφ. Πειραιώς 40, Μοσχάτο, 210 4824.800)

BEPANTHOL
Αντηλιακό γαλάκτωμα προσώπου και σώματος 

SPF 20, που προστατεύει την επιδερμίδα από τον 
ήλιο ενώ παράλληλα την ενυδατώνει (Στα φαρμακεία) 

ΟΙΚΙΑ
Δρύινο τραπέζι σε μοντέρνο σχέδιο € 390
 (Αγίου Ελευθερίου 74Α, Καμίνια, Πειραιάς, 

210 4827.252) 

Δώρο φόρεμα  Σετ μπάνιου
Διαγωνισμός 
για bartenders
Με το νικητή να τιμάται ως Διεθνής Mixing 
Star και να συμμετέχει ως guest star σε 
μ ι α  π α ρ α γ ω γ ή  τ ο υ 
Hollywood. Νωρίτε-
ρα βεβαίως θα πρέπει 
να επιστρατεύσει όλη 
τη φαντασία και 
τ ο  τ α λ έ ν τ ο  τ ο υ 
και να δημιουρ-
γήσει το καλύτε-
ρ ο  D i s a r o n n o 
Cocktail. Περισσό�
τερες πληροφορίες 
στο www.t��mi��www.t��mi��
ingstar.�u και στην 
εταιρεία Μπόικος 
(210 3424.445�6). 
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Μικρέςαγγελίες
210 3617.369 fax: 210 3617.310

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.

ςε γνωρίζω...

ABILITY. Υψηλών προδια-
γραφών γνωριμίες σχέσης-
συμβίωσης-γάμου. Πανελλα-
δικά-εξωτερικό. Σύγχρονοι άν-
θρωποι με σημερινές ανάγκες 
εξασφαλίζουν στο γραφείο μας 
τη σημαντικότερη απόφαση 
της ζωής τους! Δεκτή διαμεσο-
λάβηση γονέων. Εντιμότητα, 
εχεμύθεια, υψηλών προδιαγρα-
φών υπηρεσίες, σύγχρονες μέ-
θοδοι (διερεύνηση δεδομένων, 
σκιαγράφηση σωματότυπου, 
αξιολόγηση προσωπικότητας) 
διασφαλίζουν τη μοναδικότητα 
του γραφείου Ability. Για εκδρο-
μές-εκδηλώσεις AbilityClub. 
Tηλ. κέντρο 210 3826.947,   
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Η κυρία Ράνια Κελε-
μπέκογλου και οι συνεργάτες 
της (σύμβουλοι σχέσεων, 
ψυχολόγοι) με απεριόριστη 
εμπειρία 24 χρόνων, πραγμα-
τική αγάπη, σωστό χειρισμό, 
πρωτοποριακές μεθόδους με 
άμεσα αποτελέσματα (ρεκόρ 
γάμων το 2009), σας βοηθά, 
καθοδηγεί, προτείνει τα 
κατάλληλα άτομα για μια ευτυ-
χισμένη γνωριμία γάμου. Κάντε 
μια καινούργια αρχή για τη ζωή 
που ονειρεύεστε. Σας αξίζει! 
Tηλ. 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 προτείνουμε, συμ-
βουλεύουμε, καθοδηγούμε με 
την πολύχρονη εμπειρία μας. 
Άριστα, άμεσα αποτελέσματα. 
Tηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr

ABILITY. Όχι πια μόνοι!! Βάλτε 
στη ζωή σας τη συντροφικό-
τητα, την αγάπη και χαρείτε το 
καλοκαιράκι με ένα σύντροφο 
ζωής. Κάντε τη σωστή γνω-
ριμία μέσω των προσωπικών 
προτάσεων του γραφείου 
ABILITY ή και μέσω των εκδη-
λώσεων που διοργανώνει. 
Tηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 109).

ABILITY. Ειδικός παθολόγος 
40χρονος ψηλός, αρρενωπός, 
πολύ εμφανίσιμος, με χιούμορ 
καλής οικογενείας, κάτοικος Ν. 
Ψυχικού, με ιδιόκτητο ιατρείο 
και ακίνητα, επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με νέα όμορφη, δροσε-
ρή, μορφωμένη έως 36 ετών. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέ-
ων-συγγενών. Tηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.
gr Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109). 

ABILITY. Ποιοτική επιστήμων 
εργαζόμενη στο δημόσιο 
54χρονη, 1.67, 60 κιλά, νεανι-
κή, πρόσχαρη, με κατασταλαγ-
μένο χαρακτήρα, κάτοικος Π. 
Φαλήρου, επιθυμεί σύντροφο 
ζωής, κύριο, σοβαρό, αξι-
οπρεπή, έως 65 ετών. Tηλ. 

κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr, Λόντου 8, κέ-
ντρο (έναντι Σόλωνος 109).   

ABILITY. Γλυκύτατη 29χρονη 
βοηθός μικροβιολόγου με 
ωραίες αναλογίες, σοβαρή, κα-
τασταλαγμένη, ευαίσθητη, με 
δικό της διαμέρισμα Βύρωνα 
και εξοχικό Σαλαμίνα, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με νέο εμφανί-
σιμο, κοινωνικό, έως 40 ετών. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέ-
ων-συγγενών. Tηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.
gr, Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109).  

ABILITY. Πάμπλουτη 36χρονη 
ιδιοκτήτρια ιδιωτικού σχολεί-
ου, πραγματική κούκλα 1.70 
λεπτή καστανόξανθη, ευγενέ-
στατη, με προσωπικότητα, στιλ 
και ήθος, ακίνητα Γλυφάδα 
και Πάρο, επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με μορφωμένο κοινω-
νικό κύριο έως 45 ετών. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr, Λόντου 8, κέ-
ντρο (έναντι Σόλωνος 109).  

ABILITY. Οδοντίατρος του ΕΣΥ 
43χρονος, 1.85, πολύ εμφανί-
σιμος, με αθλητικό παράστημα, 
κατασταλαγμένος, χόμπι αθλη-
τισμός, θάλασσα, ταξίδια και 
ορειβασία, έχει 2 διαμερίσματα 
Αθήνα και εξοχικό στην Άνδρο, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
νέα όμορφη, κατασταλαγμένη, 
έως 40 ετών. Δεκτή διαμεσο-
λάβηση γονέων-συγγενών. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 109).  

ABILITY. Υπάλληλος αερο-
πορικής εταιρείας 35χρονη 
(εδάφους), 1.70, πολύ εμφα-
νίσιμη, με τέλειες αναλογίες, 
πολύγλωσση, κοινωνική, με 
πολλά ενδιαφέροντα, κάτοικος 
Αμαρουσίου, με ιδιόκτητο 
οροφοδιαμέρισμα, Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με α-
νεξάρτητο, εμφανίσιμο κύριο. 
Πανελλαδικά. Δεκτή διαμεσο-
λάβηση γονέων-συγγενών. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 109).  

ABILITY. Επιστήμων 42χρο-
νος με μεταφορική εταιρεία, 
κάτοικος Βουλιαγμένης, 1.80, 
λεπτός, γοητευτικός, με πολύ 
χιούμορ, εγκάρδιος, μηνιαίως 
άνω € 12.000, ακίνητα και 
Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με νέα γλυκιά, ευαίσθητη, με 
ψυχικό κόσμο. Οικονομικό 
νέας εντελώς αδιάφορο. 
Πανελλαδικά. Δεκτή διαμεσο-
λάβηση γονέων-συγγενών. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 109).  

ABILITY. 55χρονος επιχειρη-
ματίας (αλουμίνια) διαζευγ-
μένος, χωρίς υποχρεώσεις, 
ψηλός, νεανικός, τζέντλεμαν, 
με πολλά ενδιαφέροντα, κά-
τοικος Βάρκιζας, με οικονομική 
άνεση, λάτρης της καλής ζωής, 
του θεάτρου, των ταξιδιών, 

επιθυμεί συνοδοιπόρο-
σύντροφο ζωής φινετσάτη 
κυρία της ηλικίας του. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr Λόντου 8, κέντρο 
(έναντι Σόλωνος 109).  

ABILITY. 60χρονος συντ/χος 
ΔΥ (τραπεζικός), 1.79, πολύ 
καλής εμφάνισης, με μεγάλο 
γιο παντρεμένο στο εξωτερικό, 
δραστήριος, με κοινωνική ζωή 
και οικονομική ανεξαρτησία, 
επιθυμεί σύντροφο ζωής, κυρία 
φινετσάτη, με γλυκό και πράο 
χαρακτήρα, να της αρέσουν τα 
ταξίδια, η φύση και η λογοτε-
χνία. Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 109).  

ABILITY. Γλυκύτατη 47χρονη 
δασκάλα, χωρίς υποχρεώσεις, 
μικρόσωμη, λεπτούλα, χαριτω-
μένη, με ήπιο χαρακτήρα, ήθος 
και ευγένεια που σε μαγνητίζει, 
έχει διαμέρισμα στο κέντρο, 
εξοχικό Κορινθία και Ι.Χ., επιθυ-
μεί γνωριμία σοβαρή με πράο, 
σοβαρό κύριο έως 60 ετών. 
Πανελλαδικά. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.
gr, Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109).  

ABILITY. Ευκατάστατη φινε-
τσάτη 52χρονη εισοδηματίας 
ακινήτων και κάτοχος ζαχαρο-
πλαστείου, 1.70 καλλίγραμμη, 
με ευχάριστο χαρακτήρα, 
εγκάρδια με αμεσότητα λόγου, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου ή 
συμβίωση με σοβαρό, κοινω-
νικό κύριο. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.
gr, Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109).  

ABILITY. Όμορφη νέα ιδ. 
υπάλληλος 26χρονη, καταγωγή 
Πελοπόννησος, 1.71, κατάξαν-
θη, λεπτή, ομιλούσα 2 γλώσσες, 
απόφοιτος Λυκείου και Λογιστι-
κής Σχολής, διαθέτει πατρικό 
σπίτι και εξοχικό Πάτρα, επιθυ-
μεί γνωριμία γάμου με απλό, 
ευχάριστο νέο, έως 36 ετών. 
Πανελλαδικά. Δεκτή διαμεσολά-
βηση γονέων-συγγενών. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr Λόντου 8, κέντρο 
(έναντι Σόλωνος 109).  

ABILITY. 36χρονος νομικός 
1.78, λεπτός, με οικογενειακή 
επιχείρηση στο κέντρο της Αθή-
νας, πολύ καλής εμφάνισης και 
τρόπων, ευαίσθητος, δραστή-
ριος με άποψη ζωής, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με νέα έως 
34 ετών, όμορφη, με σοβαρό 
χαρακτήρα. Δεκτή διαμεσολά-
βηση γονέων-συγγενών. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr, Λόντου 8, κέντρο 
(έναντι Σόλωνος 109).  

ABILITY. 43χρονη ΔΥ με κλα-
σάτη ομορφιά, κατασταλαγ-
μένο χαρακτήρα, της αρέσει 
η μουσική, το διάβασμα και η 
κοινωνική ζωή, επιθυμεί σύ-
ντροφο ζωής με κύριο έως 52 
ετών, δραστήριο, κοινωνικό. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr, Λόντου 8, 

κέντρο (έναντι Σόλωνος 109).   

VIP’S. Φοβάστε τη μοναξιά; 
Όχι πια!!! Κοντά μας θα βρείτε 
με σιγουριά ό,τι ψάχνετε. Το 
διαπιστώνετε από την πρώτη 
επίσκεψή σας στο Διεθνές Γρα-
φείο Συνοικεσίων που διευ-
θύνει η κυρία Μάγδα Πετρίδη. 
Δεκτή διαμεσολάβηση συγγε-
νών. VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
προτείνει: χαμόγελο ευτυχίας 
θα στόλιζε το πρόσωπο κάθε 
άντρα που θα συναντούσε 
στο δρόμο του μαυρομάλλα 
28χρονη, με υπέροχες ανα-
λογίες και φωτεινό χαμόγελο, 
κόσμημα πολύτιμο για το υ-
πουργείο στο οποίο εργάζεται 
ως διοικητική υπάλληλος, έχει 
δική της μονοκατοικία και 2 
καταστήματα, αναζητά μέσα 
σε ένα γάμο τη χαρά της ζωής 
και το πάθος δίπλα σε έναν 
άντρα ξεχωριστό. Δεκτή δια-
μεσολάβηση γονέων και συγ-
γενών. VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
προτείνει: είναι 37 ετών και είναι 
ήδη εξαιρετικά επιτυχημένος 
επιχειρηματίας, πανεπιστη-
μιακού επιπέδου, ψηλός, 
γυμνασμένος και εξαιρετικά ευ-
γενικός, λατρεύει τα πολυτελή 
αυτοκίνητα και γι’ αυτό έχει 2, 
λατρεύει τα άνετα σπίτια και γι’ 
αυτό έχει 3, πιστεύει πως η ζωή 
είναι πανέμορφη και θα πρέπει 
να τη μοιραζόμαστε μόνο με 
τη σύντροφό μας, την οποία 
και αναζητά με σκοπό το γάμο. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέων 
και συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». Τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, Νίκης 24, 
Σύνταγμα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
προτείνει: ο μικρός φτερωτός 
θεός έρωτας θα σας σημαδέψει 
με τα βέλη του και εσείς θα τον 
ευγνωμονείτε γι’ αυτό, όταν 
θα γνωρίσετε πανέμορφη 
καστανόξανθη 32χρονη φαρ-
μακοποιό, το φαρμακείο είναι 
δικό της και οι θεραπείες που 
θα σας προσφέρει θα είναι… 
μοναδικές. Ζει στη μεζονέτα της 
στα Ν. προάστια και επιθυμεί 
να γνωρίσει και να παντρευτεί 
τον άντρα το μοναδικό, που θα 
της χαρίσει ευτυχία. Μήπως 
είσαι εσύ αυτός; Δεκτή διαμε-
σολάβηση γονέων και συγγε-
νών. VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
προτείνει: 39χρονος Έλλη-
νας μηχανολόγος που ήρθε 
πρόσφατα από το εξωτερικό, 
κάτοχος σημαντικών ακινήτων 
τόσο εντός όσο και εκτός Ελ-
λάδος, ψηλός, μελαχρινός και 
όμορφος, αισθάνεται μόνος 

στην ίδια του την πατρίδα, αυ-
τή η αίσθηση είναι πικρή, για το 
λόγο αυτό αναζητά μια γλυκιά 
Ελληνίδα με σκοπό το γάμο για 
να μοιραστούν μαζί το όνειρο 
μιας σωστής οικογένειας. Οι-
κονομικό αδιάφορο. Δεκτή δι-
αμεσολάβηση γονέων και συγ-
γενών. VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
προτείνει: εξαίσια ξανθιά 
δημοσιογράφος 40 ετών, το 
πνεύμα της οποίας είναι οξύ, 
οι απόψεις της προοδευτικές, 
η πένα της χαρισματική, η 
γυμναστική απαραίτητο συ-
στατικό της καθημερινότητάς 
της, δραστηριότητα που της 
χάρισε υπέροχες αναλογίες, 
μόνιμη κάτοικος Β. προαστίων, 
διατηρεί υπερπολυτελές σπίτι 
και πολύ μεγάλο τραπεζικό 
λογαριασμό, επιθυμεί γνωριμία 
γάμου κυρίου με τον οποίο 
θα συναποφασίσουν πώς θα 
ζήσουν τη ζωή τους. Δεκτή δι-
αμεσολάβηση γονέων και συγ-
γενών. VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
προτείνει: γοητευτικός ψηλός 
αρρενωπός, μελαχρινός, με 
μαύρα μαλλιά, αμυγδαλωτά 
μάτια, 45χρονος πολιτικός μη-
χανικός, πολύγλωσσος, με δική 
του κατασκευαστική εταιρεία, 
μεγάλο μηνιαίο εισόδημα και 
περιουσία, ο οποίος λατρεύει 
τη μουσική, τα ταξίδια και την 
καλή ζωή, επιθυμεί γνωριμία 
γάμου και θέλει να προσφέρει 
στη γυναίκα που θα τον συγκι-
νήσει τα… πάντα. Δεκτή δια-
μεσολάβηση γονέων και συγ-
γενών. VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει: ποινικο-
λόγος 46χρονη, όμορφη, 
καλλίγραμμη, διαθέτει ισχυρή 
προσωπικότητα, ενώ έχει τόσο 
ευαίσθητη ψυχή που μπορεί 
να χαρίσει την ευτυχία, είναι 
πλούσια, με πολλά ακίνητα και 
καταθέσεις, επιθυμεί κύριο, 
γοητευτικό, σοβαρό και μονα-
δικό, με σκοπό το γάμο. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων και 
συγγενών. VIP’S. «Διεθνές Γρα-
φείο Συνοικεσίων». Τηλ. κέ-
ντρο 210 3234.793, Νίκης 24, 
Σύνταγμα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρί-
δη προτείνει: πάμπλουτος 
50χρονος Ελληνοαμερικάνος, 
εξαιρετικά γοητευτικός, τρυφε-
ρός, με άπειρα συναισθήματα, 
ευγενικούς τρόπους, πολύ κα-
λός χειριστής λόγου, ιδιαιτέρως 
ευφυής, πάρα πολύ ανοιχτοχέ-
ρης, η περιουσία του ξεπερνά 
κάθε φαντασία, ιδιοκτήτης 
πολυκατοικιών, επενδύσεων, 
πανάκριβων αυτοκινήτων και… 
και… και… επιθυμεί γνωριμία 
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γάμου με γυναίκα τρυφερή, επι-
κοινωνιακή, με ευγενικά αισθή-
ματα, που θα σημαίνει τα πάντα 
γι’ αυτόν. Οικονομικό αδιάφορο. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέων 
και συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». Τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, Νίκης 24, 
Σύνταγμα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
προτείνει: πολύ όμορφη 
52χρονη, ψηλή, με τέλειο 
σώμα, ωραία μάτια και μαλλιά, 
δημόσιος υπάλληλος και επι-
χειρηματίας, μεγάλο μηνιαίο 
εισόδημα, πολυτελές σπίτι 
και αυτοκίνητο, διαζευγμένη 
χωρίς υποχρεώσεις, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο εμ-
φανίσιμο, ευγενικό, με χιούμορ 
και όρεξη για καλή ζωή. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων και 
συγγενών. VIP’S. «Διεθνές Γρα-
φείο Συνοικεσίων». Τηλ. κέ-
ντρο 210 3234.793, Νίκης 24, 
Σύνταγμα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
προτείνει: σίγουρα δεν είναι 
απαραίτητο να αρρωστήσετε 
για να τον γνωρίσετε, επιτυ-
χημένος γιατρός 57 ετών, με 
ιδιόκτητο ιατρείο, χαρισματι-
κός, γοητευτικότατος, με εξαι-
ρετικούς τρόπους, ιδιοκτήτης 
3 σπιτιών στην Αθήνα και 2 
εξοχικών, επιθυμεί διακαώς, 
με σκοπό το γάμο, να γνωρίσει 
τη γυναίκα που θα του γιατρέ-
ψει τη μοναξιά. Απαραίτητα 
όμορφη. Οικονομικό αδιάφορο. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέων 
και συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». Τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, Νίκης 24, 
Σύνταγμα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Αν σας ενδιαφέρουν 
οι προτάσεις από την κυρία 
Μάγδα Πετρίδη, καταξιωμένων 
ατόμων με υψηλό κοινωνι-
κο-μορφωτικό επίπεδο, για 
να πετύχετε υψηλούς και 
εγγυημένους στόχους στις 
διαπροσωπικές σχέσεις, 
εμπιστευθείτε την πείρα της 
στους ευτυχισμένους γάμους. 
Βιομήχανοι, πλοιοκτήτες, μεγα-
λοεπιχειρηματίες, επιστήμονες, 
δικαστικοί, καλλιτέχνες, δημό-
σιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, 
επισκέπτονται το Γραφείο της 
καθημερινά. Γιατί όχι κι εσείς; 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέων 
και συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». Τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, Νίκης 24, 
Σύνταγμα, www.vip-petridi.gr

Πάμπλουτη συνταξιούχος 
Δημοσίου 48χρονη, διαζευγμέ-
νη χωρίς υποχρεώσεις, ξανθιά, 
λεπτή, με νεανική εμφάνιση, € 
2.500 μηνιαίως, ενοικιαζόμενα 
διαμερίσματα, οροφοδιαμέ-
ρισμα, Ι.Χ., 2 εξοχικά, αναζητά 
γνωριμία κυρίου ευπαρουσία-
στου, ευκατάστατου, ευδιάθε-
του, δυναμικού, για γάμο, έως 
60 ετών. «Ψύλλα», Μαρούσι, 
Διονύσου 25 (πλησίον ΗΣΑΠ), 
1ος όροφος, 210 6120.611 
-648, www.psila.gr

Δημοσιογράφος 35χρονος 
πάμπλουτος, ψηλός, γυμνα-

σμένος, ιδιαίτερα εμφανίσιμος, 
πολυταξιδεμένος, ειλικρινής, 
γαλαντόμος, € 40.000 ετησίως, 
μονοκατοικία, 2 εξοχικά, 2 Ι.Χ., 
5 διαμερίσματα ενοικιαζόμενα, 
αναζητά γνωριμία γάμου με 
νέα λεπτή, όμορφη, ευγενική, 
με ευχάριστη προσωπικότητα. 
«Ψύλλα», Μαρούσι, Διονύσου 
25 (πλησίον ΗΣΑΠ), 1ος όρο-
φος, 210 6120.611 -648, www.
psila.gr

Όμορφη εκπαιδευτικός 
35χρονη, ελεύθερη, λεπτή, 
γελαστή, πρόσχαρη, ευγενική, 
μηνιαίως € 2.500, σύγχρονη, 
μονοκατοικία, Ι.Χ., καταθέσεις, 
αναζητά γνωριμία κυρίου ανώ-
τατου πνευματικά επιπέδου, 
επιτυχημένου, ευαίσθητου, 
για γάμο και δημιουργία οικο-
γένειας. «Ψύλλα», Μαρούσι, 
Διονύσου 25 (πλησίον ΗΣΑΠ), 
1ος όροφος, 210 6120.611 
-648, www.psila.gr

«Ψύλλα» Μαρούσι. Το 
γραφείο μας συνεχίζει την 
επιτυχημένη πορεία του στο 
χώρο των συνοικεσίων, με 
σοβαρότητα και εχεμύθεια. 
Άνθρωποι όλων των ηλικιών, 
σοβαροί και συγκροτημένοι, 
ανώτατου πνευματικά και οι-
κονομικά επιπέδου, αναζητούν 
και βρίσκουν κοντά μας το 
σύντροφο της ζωής τους. Συ-
νεργασία με γονείς, εξωτερικό. 
Διονύσου 25 (πλησίον ΗΣΑΠ), 
1ος όροφος, 210 6120.611 
-648, www.psila.gr

Κυρία στα σαράντα, κομψή, 
καλλιεργημένη, με ξεχωρι-
στή προσωπικότητα, ζητά 
σύντροφο για το υπέροχο 
ταξίδι της ζωής! 210 8066.936, 
698 5609403, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Exclusive

Κύριος σαραντάρης με έντονη 
προσωπικότητα και ψυχικά 
χαρίσματα, ζητά σύντροφο 
ζωής για μια ουσιαστική συ-
νοδοιπορία. 210 8066.936, 
698 5609403, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Exclusive

Κύριος πενηντάρης, διαζευγ-
μένος χωρίς υποχρεώσεις, 
καλλιεργημένος, χαρισματική 
προσωπικότητα, με αγάπη 
στα ταξίδια και στην καλή 
ζωή, ζητά σύντροφο με κοινά 
ενδιαφέροντα. 210 8066.936, 
698 5609403, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Exclusive

Επιστήμων χαριτωμένη και 
δροσερή, με ποιότητα ζωής 
και στόχους, ζητά επιτυχημένο 
άντρα μέχρι 55 ετών για μια ου-
σιαστική συντροφική σχέση! 
210 8066.936, 698 5609403, 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Exclusive 

Κυρία 52 ετών νεότερης 
εμφάνισης, με άποψη που 
αποτυπώνεται στην αισθητική 
και στην κουλτούρα της, 
ζητά συνοδοιπόρο ζωής! 210 
8066.936, 698 5609403, ΕΠΙ-
ΚΟΙΝΩΝΙΑ Exclusive

Επιστήμων 34 ετών, κοινωνι-
κά και επαγγελματικά καταξι-

ωμένη, εξαιρετικής εμφάνισης 
και στιλ, ζητά άντρα έως 45 
ετών, χωρίς υποχρεώσεις, 
μορφωμένο και οικονομικά 
ανεξάρτητο. 210 8066.936, 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Exclusive

Κυρία 47 ετών, λαμπερή και 
χαρισματική, διαζευγμένη 
χωρίς υποχρεώσεις, επιχει-
ρηματίας, ζητά σύντροφο με 
στιλ και άποψη! 210 8066.936, 
698 5609403, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Exclusive

Επικοινωνήστε, γνωρίστε 
(μέσα από ψυχαγωγικά και 
πολιτιστικά δρώμενα) άτομα με 
ποιότητα ζωής και στόχους για 
κοινωνική συναναστροφή και 
όχι μόνο! 210 8068.197, www.
epikinoniaclub.gr 

Ταξιδευτής 57 ετών με 
πνευματικές και μεταφυσικές 
αναζητήσεις, εξαιρετικού στιλ 
και εμφάνισης, ζητά σύντροφο 
ζωής με κοινά ενδιαφέροντα. 
210 8066.936, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Exclusive

24χρονος νέος εμφανί-
σιμος, αθλητής, με πολλά 
ενδιαφέροντα και με ελαφριά 
νοητική στέρηση, επιθυμεί 
να γνωριστεί με εμφανίσιμη 
νέα αναλόγου ηλικίας και εν-
διαφερόντων. 210 8066.936, 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Exclusive

Κύριος στα 60, bon viveur, γο-
ητευτικός, αθλητικός με αγάπη 
για τη φύση και την ποιοτική 
ζωή, εισοδηματίας, ζητά κυρία 
χωρίς υποχρεώσεις, με κοινά 
ενδιαφέροντα. 210 8066.936, 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Exclusive 

Κυρία στα 45 αξιόλογη, 
καλλιεργημένη, χωρίς υποχρε-
ώσεις, ευκατάστατη, αναζητά 
άντρα επιτυχημένο έως 60 
ετών για να ζήσουν μαζί το 
συναρπαστικό ταξίδι της ζωής! 
210 8066.936, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Exclusive

Νέα 27 ετών, πρόσφατα 
εγκατεστημένη στην Αθήνα, 
από οικογένεια στρατιωτι-
κών, ζητά εμφανίσιμο νέο 
για παρέα, φιλία και ίσως μια 
ποιοτική συντροφική σχέση. 
210 8066.936, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Exclusive

Νέος 29, στρατιωτικός, 
εμφανίσιμος, ζητά σύντροφο 
για μια ουσιαστική σχέση. Δυ-
νατότητα μετακίνησης λόγω 
μεταθέσεων. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. 210 8066.936, 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Exclusive

Ανανέωση με παρέα!!! Αχόρ-
ταγη Ρωσίδα 23χρονη χημικός, 
ξανθιά, βιτσιόζα, 1.75 ύψος, 
αναζητά σχέση-διακοπές καλο-
καιρινές με κύριο ευκατάστατο. 
Εχεμύθεια. Ελλάδα-Ευρώπη-
επαρχία. 210 8069.930

Το Γραφείο «Πάππας» εγγυ-
άται επιλεγμένες γνωριμίες 
γάμου με εχεμύθεια για άμεσα 
αποτελέσματα. Η ελίτ της αθη-
ναϊκής κοινωνίας σάς περιμένει. 

Πάμπλουτοι ομογενείς, μεγα-
λοεπιχειρηματίες, ανώτεροι 
κρατικοί λειτουργοί, όμορφες 
νέες, χήρες, απευθύνονται 
στην πολυετή μας πείρα. Δεκτοί 
γονείς. Σας περιμένουμε στο 
Κολωνάκι, Ομήρου 38, στον 3ο 
όροφο, καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατα 10:00-14:00. Τηλέφω-
νο για ραντεβού 210 3620.147, 
www.pappas.gr    

Αβαντάζ. 42χρονος μάνατζερ 
σε πολυεθνική εταιρεία της 
Γαλλίας, 1.94, κανονικής σω-
ματικής διάπλασης, καστανός, 
πανεπιστημιακής μόρφωσης 
και κάτοχος μάστερ, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κυρία καλλι-
εργημένη, εμφανίσιμη, ψηλή, 
έως 40 ετών. Διαμονή Γαλλία. 
«Πάππας», Ομήρου 38, Κολωνά-
κι, 210 3620.147, καθημερινές 
9:00-21:00, Σάββατο 10:00-
14:00, www.pappas.gr

Αβαντάζ. Δικηγόρος 37 ετών, 
1.78, 68 κιλά, καστανόξανθη, 
με αγάπη στα σπορ και τις τέ-
χνες, οικονομικά ανεξάρτητη, 
κάτοχος 3 ακινήτων, Ι.Χ., επι-
θυμεί γνωριμία γάμου με κύριο 
καλλιεργημένο, εμφανίσιμο, 
για δημιουργία οικογένειας. 
«Πάππας», Ομήρου 38, Κο-
λωνάκι, 210 3620.147, καθη-
μερινές 9:00-21:00, Σάββατο 
10:00-14:00, www.pappas.gr  

Αβαντάζ. Δασκάλα 35 ετών, 
καστανόξανθη, λεπτή, με δικό 
της διαμέρισμα και Ι.Χ., πράος 
χαρακτήρας, ευαίσθητη, χαμη-
λών τόνων, αρκετά δραστήρια 
και καλλιεργημένη, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο έως 
43 ετών, ευγενικό, με ήθος. 
«Πάππας», Ομήρου 38, Κολωνά-
κι, 210 3620.147, καθημερινές 
9:00-21:00, Σάββατο 10:00-
14:00, www.pappas.gr 

Αβαντάζ. 30χρονος ιπτάμενος 
στα ελικόπτερα, 1.90, αρρε-
νωπός, αθλητικός, οικονομικά 
ανεξάρτητος, € 1.200 μηνιαίως, 
σπίτι, Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με δεσποινίδα ελεύθερη, 
ψηλή, εμφανίσιμη, έως 29 
ετών. «Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3620.147, καθη-
μερινές 9:00-21:00, Σάββατο 
10:00-14:00, www.pappas.gr

Πρόξενος 62χρονος εξαιρετικά 
νεανικός, 1.85, μελαχρινός, κομ-
ψός, πολυπράγμων, με χιούμορ 
και ενδιαφέροντα, κάτοχος 
ακινήτων Ελλάδα-Βοστόνη, 
μονοκατοικία πολυτελέστατη, 2 
Ι.Χ., μηνιαίως € 25.000, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κυρία έως 
58 ετών, κομψή, φινετσάτη, 
κοινωνική. Αδιάφορο το οικο-
νομικό. Αποκλειστικά «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, τηλ. 
κέντρο 210 4176.812-813, 
www.louis.gr 

Ιατρός 34χρονη οικογένειας 
επιστημόνων, 1.72, μελαχρινή, 
πολύ εμφανίσιμη, εξαιρετικά 
ευγενής, με ήθος και προσω-
πικότητα, μηνιαίως € 3.400, 
ιδιόκτητο ιατρείο στη Γλυφάδα, 
2 σπίτια, εξοχικό, Ι.Χ., επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο έως 45 

ετών, σοβαρό, καλλιεργημένο, 
εμφανίσιμο. Αποκλειστικά 
«Λούης» Πειραιάς, Καραΐσκου 
117, τηλ. κέντρο 210 4176.812-
813, www.louis.gr 

38χρονη λέκτορας πανεπι-
στημίου, 2 doctora Αγγλία-
Γαλλία, πανέμορφη ξανθιά με 
θηλυκότητα και φινέτσα, κόρη 
επώνυμης κολωνακιώτικης 
οικογένειας, μηνιαίως € 2.100, 
3ώροφο Κολωνάκι, καταθέ-
σεις και Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κύριο έως 50 ετών, 
μορφωμένο, πολύπλευρο, δυ-
ναμικό. Αποκλειστικά «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, τηλ. 
κέντρο 210 4176.812-813, 
www.louis.gr 

Πανέμορφη πλοιοκτήτρια 
36χρονη επώνυμης οικογενεί-
ας, 1.72, ξανθιά, παιδίατρος 
32χρονη εξαιρετικά καλού χα-
ρακτήρα με μεγάλη περιουσία, 
φωτομοντέλο 23χρονη κόρη 
εργοστασιάρχη, δασκάλα 
29χρονη κόρη εκπαιδευτικών 
με θηλυκότητα και φινέτσα, 
37χρονη εξαιρετικά εμφανίσι-
μη πάμπλουτη Κολωνακιώτισ-
σα, επιθυμούν γνωριμία γάμου 
μέσω του Γραφείου «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, τηλ. 
κέντρο 210 4176.812-813, 
www.louis.gr 
 
Επιχειρηματίας 55χρονος 
Ελληνοκαναδός, αρκετά γοη-
τευτική προσωπικότητα, μέ-
τοχος 3 εταιρειών σε Ευρώπη 
και Καναδά, μηνιαίο εισόδημα 
€ 100.000, με πολυώροφο ακί-
νητο Καναδά, βίλα παραλιακή 
και σπορ Mercedes, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κυρία φινε-
τσάτη, καλλιεργημένη, έως 52 
ετών. Δεκτά παιδιά. Αδιάφορο 
το οικονομικό. Αποκλειστικά 
«Λούης» Πειραιάς, Καραΐ-
σκου 117, τηλ. κέντρο 210 
4176.812-813, www.louis.gr 

Ζήτα μου ό,τι θες

Πωλείται κιθάρα B.C. Rich, 
μοντέλο Warbeast, μαύρη-
κόκκινη, ελαφρώς χρησιμοποι-
ημένη. Τιμή € 600. 697 0197475

Ηθοποιός με πολυετή πείρα 
στο θέατρο αναλαμβάνει 
υποψήφιους σπουδαστές για 
εισαγωγικές εξετάσεις σε δρα-
ματικές σχολές και Υπουργείο 
Πολιτισμού. Τηλ. επικοινωνίας: 
697 7356055

Λυκαβηττός, οδός Μ. Ευγε-
νικού 12, διαμέρισμα 75 τ.μ., 
1ου, 2 υ/δ, μεγάλο σαλόνι, 
μπάνιο, κεντρική θέρμανση, 
κλιματισμός, άριστη κατάστα-
ση, € 450. 697 7690698

Πωλείται οικόπεδο 97 τ.μ. στο 
Περιστέρι. Πληροφορίες 693 
6918778

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

Μικρέςαγγελίες



29 ΙΟΥΛΙΟΥ - 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 A.V. 107

Σε βλέπω κάθε βράδυ 
στα όνειρά μου, αν νομί-
ζεις ότι είσαι εσύ ο θηλυ-
κός άγγελος που έρχεσαι 
κάθε βράδυ στα όνειρά 
μου, περιμένω μήνυμά 
σου. 694 7596009

Αν εννοείς χρήματα, δεν 
ενδιαφέρομαι! Και τι πα-
νικός αυτός με την Pam 
και το coaching; Κάντε 
ειρήνη, παιδιά, δε λέει.

Και το καλύτερο είναι ότι 
πήρες τα… μου σε όλα 
τα επίπεδα, η θεία δίκη 
βλέπεις… Η Τσιτσιολίνα

Μικρέ παιχταρά, δεν τόλ-
μησα να σου πω ότι σ’ 
αγαπούσα όσο ήμασταν 
μαζί και τώρα… είναι 
μάταιο, σε σκέφτομαι 
ακόμα, ακούω Best και 
όλες οι μουσικές μού 
θυμίζουν εμάς…

Εννοείται πως δεν έχω 
τα αρχ… αφού μου τα 
έχεις πάρει… εσύ κοινώς 
έχεις πάρει τα… μου, η 
Τσιτσιολίνα

Έχω κουραστεί, δεν είναι 
κακό, όταν θελήσεις να 
δώσουμε εξηγήσεις, 
πες μου. Εγώ αυτό επε-
δίωκα.

Μάγκες, ξέρετε γυναίκα 
που λέει συγνώμη; 
Αν γνωρίσατε γυναίκα 
που λέει συγνώμη, 
παντρευτείτε την, τις 
άλλες στο συμβολαιο-
γράφο για συμβόλαιο 
συμβίωσης.

Εγώ εξ απαλών ονύ-
χων… έχω μάθει να 
μυρίζομαι τα λαμόγια… 
H Τσιτσιολίνα

Όπως εγώ δεν είμαι εν 
Βερσαλλίοις (όπως εν 
Παρισίοις, μάθε και ορ-
θογραφία) πορφυρογέν-
νητη, ούτε εσύ είσαι η 
Carrie αλλά η… μακάρι… 
H Τσιτσιολίνα

Μακριά και από τους Δω-
δεκαθεϊστοφασίστες. Ο 
κοινός τους τόπος είναι ο 
Άδωνις και τα κουμάσια 
του Καρατζαφέρη.

Τα καλύτερα ήρθαν νω-
ρίς για μας και τα τέλεια 
πλησιάζουν, σε ευχαρι-
στώ για όλα… Ι.Π. 

Ένα βάζο με μπόλικα 
σκατά είσαι μωρή! Ξε-
καβάλα το ηλίθιο καλάμι 
σου και δες ότι ο κόσμος 
δεν περιστρέφεται γύρω 
απ’ τη μαϊμουδόφατσά 
σου… Για σένα τα λέω…

Μαρκέλαααα, θα σου 
πάρω τον γκόμενοοο, 
μπου!!! Και η τρίτη στη 
δεύτερη σειρά θα σου 
πάρει τον γκόμενο, τρέ-
ξε να προλάβεις! Χα χα! 

Τα καταφέρατε να γίνετε 
κατ’ εικόνα και ομοίωση 
του Θεού σας, δηλαδή 
σιχαμεροί απατεώνες, 
ψεύτες, φθονεροί, μίζε-
ροι, ανίκανοι…

Μωρή Μιχάλω, τα κου-
μπούρια σου πανάθεμα 
τη φούρια σου, τι τα κου-
βαλάς παντού; Τι έγινε; 
Δεν σε προστατεύει πια 
ο Θεός;…

Μαρία - Χριστίνα, λυπά-
μαι! Προσπάθησα να σε 
προειδοποιήσω ότι ο 
καβγάς ήταν για το «πά-
πλωμα» και το «πάπλω-
μα» ήσουν εσύ… ●

Ξέρεις εσύ...
Γράψε για το ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ (μέχρι 20 λέξεις) 

και στείλ’το με SMS:  AVXE, κενό και 
το μήνυμά σου στο 54121

Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι 
με το νούμερο του αποστολέα.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ
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ςε είδα...

MEΤΡΟ
Είσαι συνήθως 
Σύνταγμα στο 
γραφείο του με-
τρό, ψηλός, μελα-
χρινός, κούκλος, 
μάλλον Θοδωρής, 
θα σου μιλήσω…

ΚΤΕΛ
Μπήκες στη στάση 
Αλιβέρη για Αθήνα 
25/7, ανταλλάξα-
με ματιές, είχες 
μοβ Αll Star, μου 
άρεσες, άμα θες 
firefistace2009@
hotmail.com 

ΛΕΓΡΑΙΝΑ
24/7 εσύ ξανθιά 
πανέμορφη με 
κόκκινο μαγιό, 
ήσουν με φίλο 
σου, κοιτα-
ζόμασταν, 
θέλω να σε 
ξαναδώ, 
στείλε εδώ.

ΛΙΜΑΝΙ 
ΠΕΙΡΑΙΑ
Τετάρτη 21/7 
μπήκες στο πλοίο 
για Ίο, μελαχρινέ 
με τη μπεζ-
κόκκινη μπλούζα 
και την τζιν βερ-
μούδα, στείλε, 
έχω τρελαθεί μαζί 
σου…

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Περίμενες… ψη-
λός, ξανθός με 
γυαλιά, Γιάννη σε 
λέγανε, σε χαιρε-
τούσα κάθε μέρα, 
μένεις Βριλήσσια, 
6981 461254

ΗΣΑΠ
Κηφισιά-τέρμα 
και αντίστροφα 
3 μέρες μετά, 
καθόμασταν απέ-
ναντι, έχω μακριά 
μαλλιά, μπλε μά-

τια, piercing στη 
μύτη…

ΚΟΥΚΑΚΙ
Μελαχρινή 
κουκλίτσα, τζιν 
παντελόνι, μαύ-
ρη μπλούζα με 
στρασάκια, γύρω 
στα 17 μάλλον 
γυρνούσες από 
το φροντιστήριο, 
μαγεύτηκα, 697 
1985059

VERDE
22/7, αραχτός, 
ψηλός, αδύνατος, 
φορούσες trendy 
ροζ μπλούζα και 
μπεζ βερμούδα! 
Καθόσουν με πα-

νέμορφη ξανθιά! 
Ταιριάζατε! Σε 
θέλω! 

ΑΓΟΡΑ
Συναντηθήκαμε 
12/7, με γοήτευ-
σες, ζήτησες πολ-
λά έδωσα λίγα, 
γίνε το μέλλον 
μου, Γιάννη από τη 
Λιβαδειά, περιμέ-
νω τηλεφώνημα.

ΓΑΛΑΤΣΙ
Σε είδα εκεί ένα 
ωραίο βράδυ πριν 
δυο χρόνια ακρι-
βώς, καλοκαίρι, 
γλυκιά κοκκινο-
μάλλα σεκιουρι-
τού, θέλω πολύ να 
σε ξαναδώ, 697 
7703607

806
Πέμπτη 22/7 στις 
12.40, κατεβήκατε 
στο μετρό Αιγά-
λεω και με κοιτού-
σατε! Ωραία κορι-
τσάκια, το παιδί με 
το green μπλουζά-
κι and glasses, 694 
0109655

ΠΤΗΣΗ  
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
Λονδίνο-Αθήνα,  
Απρίλιος 2007. 
Είσαι ο Κωνσταντί-
νος, σου έδωσα 
κέρμα για το καρο-
τσάκι αποσκευών, 
angeliki_paris@
hotmail 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Είσαι πολύ σέξι 
γυναίκα, ξανθιά, 
καυτό σορτς, υπέ-
ροχο σώμα, στα 
Φυρά σε είδα και 
με τρέλανες γυ-
ναικάρα μου, 698 

5929615

ΗΣΑΠ
19/7 καθό-
σουν κάτω 
στο βαγόνι! 
Ψηλός, γκρι 

μπλούζα, τζιν 
και Assics με 

γλυκό βλέμμα, 
κοιταζόμασταν 
ώσπου κατέβηκες 
Αττική, θες να 
πιούμε ένα καφέ, 
έστω και στο 
πάτωμα; thelo_
duke@hotmail.
com

ΜΕΤΡΟ
13/7, σταμάτησες 
Άγιο Αντώνιο, 
απόγευμα γύρω 
στις 6, φορούσες 
ένα μαύρο φό-
ρεμα και ήσουν 
υπέροχη, θέλω να 
σε ξαναδώ, v_01_
co_m@yahoo.gr 

ΖΑΧΑΡΩ
Προς όλους τους 
Πυργιώτες και 
Καλαματιανούς, 
παιδιά θα με 

βρείτε εκεί από 6 
έως 9 Αυγούστου! 
Μαριάνα

MEAT  
MARKET
Κυριακή, λουλου-
δάτο φόρεμα, 
άσπρη τσάντα, ά-
σπρο βραχιόλι στο 
δεξί χέρι, βλέμμα-
τα, shall we meet? 
tafmeetmarket@
yahoo.com 

BAZAAR  
ΠΕΤΡΑΚΗ
15/7, έπαιρνα 
Amita από το 
ψυγείο και έπε-
σες πάνω μου 
– τυχαία; Μουσάκι 
και πανέξυπνο 
βλέμμα, η καστα-
νή με τα γυαλιά, 
kitsou2003@
yahoo.com 

ΠΛΟΙΟ ΓΙΑ ΙΟ
Γωγώ είσαι αισθη-
τικός, ήσουν στο 
πλοίο για Ίο, 14/5, 
έκατσες δίπλα μου 
και μιλάγαμε, πά-
ρε με τηλέφωνο, 
694 6575755

PUBLIC
Σύνταγμα, 14/7, 
κοιταζόμασταν 
έντονα, πήραμε 
μαζί την ATHENS 
VOICE, αλλά δεν 
σου μίλησα, αν 
θες να διορθωθεί 
το λάθος μου πάρε 
τηλέφωνο στο 
694 4426705   

MΕΓΑΡΟ  
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
Λεωφ.Συγγρου, 
21/7… ξανθέ 
γαλανομάτη, 
μου άνοιξες την 
πόρτα να περάσω. 
Αλήθεια, εκεί δου-
λεύεις; Να το κάνω 
στέκι αν είναι...

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
Τσιτσιφιές, στα 
εγκαίνια, 22/7. 
Δουλεύεις εκεί, 
είσαι μελαχρινή 

Γράψε για το ΣΕ ΕΙΔΑ (μέχρι 20 λέξεις)  
και στείλ’ το με SMS: AVSE, κενό και  
το μήνυμά σου στο 54121
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι 
με το νούμερο του αποστολέα.  
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

με πανέμορφα 
μάτια και όταν 
δεν τριγυρνούσες 
μέσα στο μαγαζί 
καθόσουν σε έναν 
πάγκο πίσω από 
τα ταμεία και 
δίπλα στην 
αποθήκη 
που 
φόρτω-
ναν τα 
δώρα 
στα κα-
ροτσά-
κια. Είχα 
χαζέψει 
από τη στιγμή 
που σε αντίκρισα...

732
Περίπου 8.15, 
σε έχω δει πάνω 
από μια φορά, 
πήγαινες από Βύ-
ρωνα κέντρο, εγώ 
κατέβηκα Ευαγγε-
λισμό. Καθόσουν 
μόνη μπροστά και 
φορούσες πάλι 
τη λευκή φούστα. 
Έχεις ανοιχτά 
μαλλιά, σε κοίταξα 
αρκετές φορές, 
νομίζω και  
συ... m36ath@ 
hotmail.com

ΕΘΝΙΚΗ  
ΑΜΥΝΑ
24/7, πανέμορφη 
κοκκινομάλλα με 
το καρό κόκκινο 
φουστανάκι, σε 
είχε πιάσει τικ στα 
μάτια και ήσουν 
τρισχαριτωμένη 
έτσι που δυσφο-
ρούσες. Απάντα 
στο Site της A.V. 
αν θες. 

ΓΛΥΦΑΔΑ
25/7, 18.15,  Γωνία 
Ζησιμοπούλου 
(Oscar) ήσουν με 
μια φίλη σου. Εσύ 
ξανθιά με σοκολα-
τένια επιδερμίδα 
και απίστευτα 
μάτια. Εγώ με 
γυαλιά ηλίου και 
κάπρι. Ασχολιό-
μουν με το κινητό 
όταν μου έριξες 

ένα βλέμμα από 
μικρή απόσταση. 
Θα μπορούσες να 
δημιουργήσεις 
καινούργιο  

επάγγελμα, μιας 
και πολλοί θα πλή-
ρωναν μόνο και 
μόνο για να τους 
κοιτάς. Αν το δεις 
στείλε στο Site 
της A.V. 
 
ΑΤΤΙΚΟ  
ΑΛΣΟΣ
Συναυλία Δελη-
βοριά, 23/7, κα-
θόσουν μπροστά 
στο Φοίβο και 
ανέμιζες τα ξανθά 
σου μαλλιά δεξιά-
αριστερά στον 
«Γλάρο». Στείλε 
εδώ!
 
ΜΕΤΡΟ
Πανόρμου, 24/7, 
είσαι μελαχρινή, 
φορούσες πρά-
σινη μπλούζα και 
πήγαινες για πότο 
με την παρέα σου. 
Σε σκέφτομαι συ-
νέχεια… 
 
ΠΛΑΚΑ
Αέρηδες, 23/7,  
μακρυμάλλη, 
είχες αράξει με 
τους φίλους σου 
σ’ ένα παγκάκι και 
συζητάγατε για 
διακοπές. Θα με 
πάρεις μαζί; 
 
ΣΑΡΩΝΙΔΑ
Παραλία, 25/7, 
ξάπλωνες σε 
μπλε πετσέτα και 
φορούσες ασορτί 
μπικίνι. Κοιταζό-

Ήταν γραφτό 
να σε συναντήσω. 

Στείλε μου  
unlimited sms  

από το 
Vodafone CU 

σου.

Σε είδα και  
θέλω να σου  

μιλήσω. Aν έχεις 
Vodafone CU 

μπορούμε να τα λέμε 
σε unlimited  

ρυθμούς.
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μασταν και μου 
χαμογέλασες. 
Δεν σου μίλησα, 
όμως…  
 
837
Αιγάλεω, Πέμπτη 
22/7, πάλι περι-
μέναμε μαζί το 
λεωφορείο για Αγ. 
Βαρβάρα. Είσαι 
ξανθιά με πράσινα 
μάτια. Στείλε εδώ!

ΤΙΚΙ 
Παρασκευή 23/7, 
στο live των 
Smoking Barrels, 
πολύς κόσμος, 
όμως συνέχεια κοί-
ταζες προς το μέ-
ρος μου, ψηλέ με 
το μούσι. Η ξανθιά 
με το λευκό φόρε-
μα. Στείλε εδώ.

Κ-44
Παρασκευή 23/7, 
ήσασταν και οι 
δύο υπέροχες, 
το πιο όμορφο 
ζευγάρι που έχω 
δει. Ειδικά όταν 
αρχίσατε να φιλιέ-
στε μας φτιάξατε 
το βράδυ! Μήπως 
θέλετε και τρίτο 
στην παρέα;

VΙDEO CLUB 
OASIS
Χολαργός, είσαι 
φοβερή, κάθε φο-
ρά που ερχόμαστε 
να νοικιάσουμε 
κάτι σε χαζεύου-
με. Και να σκε-
φτείς ότι όλα αυτά 
θα μπορούσαμε 
να τα κατεβάζου-
με δωρεάν...

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
21/7, πρέπει να εί-
σαι φωτογράφος, 
ήσουν μόνος, πολύ 
θα ήθελα να σου 
κάνω παρέα αλλά 
δεν τόλμησα...

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σάββατο 24/7, 
περίμενες taxi, 
προσφέρθηκα 
να σε πάω σπίτι, 

αλλά φυσικά φο-
βήθηκες να μπεις 
στο αμάξι με έναν 
άγνωστο. Πολύ 
θα ήθελα να σε 
γνωρίσω. Και μην 
ανησυχείς, δεν 
δαγκώνω!

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
23/7, με έβρεξες 
καθώς περνούσα 
κάτω από το μπαλ-
κόνι σου. Μου 
ζήτησες συγνώμη 
με αυτό το γλυκύ-
τατο βλέμμα. Πώς 
θα μπορούσα να 
σου θυμώσω; Πό-
τε θα πατσίσουμε; 
Στείλε εδώ! 
 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ 
24/7, βγάζατε 
φωτογραφίες στο 
παγκάκι απέναντι 
από το σιντριβάνι. 
Σας κοίταξα και 
χαμογέλασα. Εσύ 
ξανθιά. Ήσουν 
το πιο ευχάριστο 
διάλειμμα της 
ημέρας. 
 
ΣΧΟΙΝΙΑΣ 
24/7, διπλανά 
βραχάκια, καρό 
βερμούδα εσύ, 
μαύρο ολόσωμο 
εγώ. Πριν από 
κάθε βουτιά κοιτα-
ζόμασταν λες και 
είχαμε συνεννο-
ηθεί. Φύγατε πριν 
από μας. Ραντε-
βού το επόμενο 
Σάββατο στο ίδιο 
μέρος; 
 
ΜΑΡΙΝΑ  
ΦΛΟΙΣΒΟΥ 
24/7, αργά το 
βράδυ, με μία φίλη 
μου, προσπαθού-
σαμε να σκαρ-
φαλώσουμε στο 
μόλο, αλλά δυσκο-
λευόμασταν. Μας 
έδειξες πού ήταν 
τα σκαλάκια. Κάτι 
μου λέει πως μαζί 
σου θα μπορούσα 
να σκαρφαλώσω 
και στον Όλυμπο! 
Τι λες; 

ΣΟΛΩΝΟΣ &  
ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ
26/7, πέρασα με 
κόκκινο, παραλίγο 
να με πατήσεις κα-
βάλα στην 900ά-
ρα μηχανή σου. 
Αντί να με βρίσεις, 
μου χαμογέλασες. 
Θέλω να ξαναδώ 
το χαμόγελό σου. 
 
ΜΕΤΡΟ  
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
 22/7, 15:45, 
μπήκες στο Μονα-
στηράκι, κίτρινο 
φόρεμα, εγώ καρό 
πουκάμισο, στά-
θηκες δίπλα μου, 
μύριζες υπέροχα, 
κοιταχτήκαμε, κα-
τέβηκες γρήγορα, 
δεν πρόλαβα. 
 
PARTNERS, 
ΓΛΥΦΑΔΑ
23/7, αξύριστος, 
καρέ μαλλί, ήσουν 
σε παρέα με δύο 
κοπέλες & έναν 
γκριζομάλλη. 
Καθόμουν απένα-
ντί σου, φούξια 
μπλούζα, κοιτού-
σες αλλά δε μίλη-
σες. Περιμένω…
SIX DOGS 

Παρασκευή 23/7, 
και τα πέντε αγό-
ρια που κάθονταν 
μπροστά στο dj! 
Είμαστε πολλές, 
θα σας μοιρα-
στούμε. Απαντή-
στε μας!!!
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 

εδώ...

ΣΟΛΩΝΟΣ 
Στο ύψος της 
Νομικής, στο βεν-
ζινάδικο. Περιμέ-
ναμε και οι δύο το 
αυτοκίνητό μας. 
Γιατί δεν μιλήσαμε 

Αττική, Πέμπτη 
22/7. Από Αττική 
μέχρι Ηράκλειο 
κοιταζόμασταν 
συνέχεια. Είσαι 
καστανή και έχεις 
γκρι, γατίσια μά-
τια! Στείλε εδώ! 
ΛΑΔΟΚΟΛΑ

«ΚΟΥΤΑΛΑ»
Σάββατο 24.7, 
εσείς σε μαύρο 
mini, εμείς πίσω 
σας με λευκό 
smart, αργούσατε, 
κορνάραμε. Έβγα-
λες το κεφάλι σου 
από το παράθυρο, 
ζήτησες συγνώμη. 
Ζαλίστηκα!!
 
ISLAND
Το Σάββατο ήσουν 
στην πόρτα και 
περίμενες το 
αυτοκίνητό σου. 
Σου άρεσαν τα 
παπούτσια μου. 
Συνοδευόμουν… 
Θα στείλεις;

BLUE STAR
Για Σύρο, 13/7. Ή-
σουν το πιο γλυκό 
κορίτσι με το πρά-
σινο φορεματάκι 
σου. Μου ζήτησες 
φιλτράκια και 
πρέπει να έγινα 
κατακόκκινος... 
Δεν μπόρεσα να 
ζητήσω τηλέ-
φωνο. Ελπίζω να 
πέρασες όμορφα 
στο νησί. Όπως 
ελπίζω να το δεις 
και να στείλεις 

αφού θέλαμε... 
Νίκος 
 
AVANTI 
Πολλούς καφέδες 
πίνεις και πολύ  
κοιτάζεις. Μήπως 
βράδυ για ποτό 
είναι πιο εύκολα; Tι 
λες για Σάββατο; 
Η πολύ ψηλή με 
τα ασημένια πεδι-
λάκια

STARBUCKS, 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Περάσαμε όλη 
την εξεταστική 
να διαβάζουμε 
δίπλα-δίπλα. Εγώ 
Ιατρική, εσύ Νο-
μική. Δεν σου μί-
λησα ποτέ, ξανθιά 
νομικάρια... Πώς 
μπορώ να επανορ-
θώσω;
 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Παρασκευή πρωί 
23/7, πήζαμε σε 
διπλανά αυτοκίνη-
τα: εγώ μελαχρινή 
σε γκρι Punto και 
εσύ καστανός σε 
μαύρο Yaris. Θα 
κάνεις το πρώτο 
βήμα με e-mail; 
ΗΣΑΠ 

Πατήσια, Τετάρτη 
21/7, Καθόσουν 
με δύο φίλες 
και φορούσατε 
όλες γυαλιά ηλίου 
νυχτιάτικα! Εσύ 
φορούσες τα χρω-
ματιστά! Στείλε 
μου! 
 
ΣΤΑΘΜΟΣ  
ΛΑΡΙΣΗΣ
Τρίτη 20/7, είσαι 
κοκκινομάλλα, 
κρατούσες βαλί-
τσα. Τσακώθηκες 
με μια κυράτσα 
που σε αποκάλεσε 
αναρχικό στοιχείο. 
Ήθελα να μπω στη 
μέση αλλά έφυγα. 
Τώρα το μετανιώ-
νω. Πώς να επα-
νορθώσω;

ΣΤΑΔΙΟΥ
Στο φανάρι πριν 
την πλατεία, εσύ 
σε κάμπριο άκου-
γες Placebo, εγώ 
δίπλα σου με το 
ποδήλατο. Κοιτού-
σες επίμονα, αλλά 
δεν μου πρότεινες 
να «φορτώσω» το 
ποδήλατο και να 
’ρθω συνοδηγός. 
Ποτέ όμως δεν 
είναι αργά. 

ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Κυκλοφορείς με 
ένα λαμπραντόρ, 
άλλες φορές βα-
ριέσαι τη ζωή σου 
και άλλες είσαι 
πολύ χαρούμενη. 
Δεν παίρνω την 
απόφαση να σου 
μιλήσω. Μήπως 
εσύ; 

ΧΑΡΙΛΑΟΥ  
ΤΡΙΚΟΥΠΗ 
Σε βλέπω συχνά 
να καπνίζεις στην 
είσοδο της πολυ-
κατοικίας, αγόρι 
με το ξυρισμένο 
κεφάλι. Θα έρθω 
να σου μιλήσω 
όταν βρω το  
θάρρος…

Με το Vodafone CU
έχεις δωρεάν και 
unlimited ομιλία 
και sms προς όλη 

τη Vodafone

ΣΥΡΟΣ 
25/7, σε είδα 
πάνω από το  
καράβι στο λιμά-
νι. Κοιταχτήκα-
με, μου χαμογέ-
λασες, αλλά δεν 
καταλάβαινες  
τι σου έλεγα. Θα 
γυρίσω λοιπόν, 
στη Σύρο 29/7, 
    οπότε CU 
            again! 
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H Μonika 
στέλνει στην 

ΑΤΗΕΝS VOICE 
τα τραγούδια του 

καλοκαιριού

Τι ακούει η ΜΟΝΙΚΑ; 

Faith No More
Easy 

Big Pink
Dominos 

Beach House 
Gila

David Bowie 
Starman 

Madonna
La Isla Bonita 

Mungo Jerry 
In the Summertime

Beach Boys
Kokomo

Alphaville
Forever Young

George Harrison 
Got My Mind Set On You

Cindy Lauper 
Girls Just Wanna Have Fun

Summer 
guide + lOOk 
+ hOme
Αν δεν τα έχεις βρει στα 
κόκκινα stands, ο Οδηγός 
Διακοπών μαζί με τα 
2 περιοδικά κυκλοφορούν 
στα περίπτερα όλης της 
επαρχίας μέσω του 
πρακτορείου Τύπου. 

Μόνο με € 3
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