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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Έ
νας φίλος έχει ένα γιο. Προσπαθεί να μου εξηγήσει για να καταλάβω. Απα-

ριθμεί τα κόστη, κάνει το άθροισμα. Τα ’χει υπολογίσει. Χρειάζομαι μια δου-

λειά, ένα μισθό μόνο για την ανατροφή του παιδιού μου, λέει. Γιατί είμαστε 

φτωχοί; Επειδή οι πατεράδες μας δεν χρειάζονταν έναν επιπλέον μισθό για 

να μεγαλώσουν εμάς. 

Αυτές τις μέρες το κράτος χρεοκόπησε και επισήμως. 5 ταμεία δεν μπορούν να ανταπο-

κριθούν στις υποχρεώσεις τους. Το κράτος έχει χρεοκοπήσει καιρό τώρα, σε όλες τις 

λειτουργίες και τους κοινωνικούς ρόλους του, απλώς δεν το ’χουμε καταλάβει χειροπια-

στά, γιατί έχουμε μάθει να μετράμε μόνο με τα λεφτά που μπαίνουν στην τσέπη μας. 

Σε όλες τις χώρες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κρίση. Αυξάνουν τις δημόσιες 

δαπάνες, μειώνουν τη φορολογία. Εδώ δεν μπορούν, κάνουν το αντίθετο, το κράτος 

είναι το ίδιο χρεοκοπημένο, αντί να ενισχύσει τη ρευστότητα, την αφαιρεί. Για τον 

εαυτό του. Η κρίση δεν είναι η αιτία των προβλημάτων μας. Τα προβλήματά μας μας 

κάνουν ανίκανους να αντιμετωπίσουμε την κρίση. 

Το κράτος δανείζεται ακριβότερα απ’ όσο δανείζεται καθένας από μας. Το κράτος δη-

λαδή είναι πια εντελώς αφερέγγυο. Πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογι-

σμού σε τοκοχρεολύσια. Δεν έχει λεφτά, αν ήταν επιχείρηση θα έβαζε λουκέτο. Αυτό 

είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας. Παραδόξως δεν συζητάνε όλοι αυτό. 

Γιατί είμαστε φτωχοί; Πληρώνουμε πάρα πολλά στο κράτος. Έχουμε τις μεγαλύτερες 

«κρατήσεις», οι εργαζόμενοι παραπονιούνται ότι σχεδόν το 40% του μισθού τους 

παρακρατείται, οι επιχειρήσεις ότι πληρώνουν σχεδόν το διπλάσιο απ’ όσα ο κάθε ερ-

γαζόμενος παίρνει στο χέρι. Πώς λοιπόν χρεοκόπησε αυτό το κράτος; Έχουμε δωρεάν 

παιδεία, όμως πληρώνουμε περισσότερες ιδιωτικές δαπάνες για παιδεία από κάθε άλ-

λον Ευρωπαίο. Περισσότερες ιδιωτικές δαπάνες για υγεία από κάθε άλλον Ευρωπαίο. 

Κάθε Σεπτέμβριο πανικόβλητοι γονείς ψάχνουν νηπιαγωγεία. Πληρώνουμε σχολεία, 

πληρώνουμε παιδικούς σταθμούς, πληρώνουμε φροντιστήρια, πληρώνουμε τις ξένες 

γλώσσες, τον αθλητισμό, τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, πληρώνουμε τις σχολές. 

Πληρώνουμε ιδιωτική ασφάλιση, πληρώνουμε νοσοκομεία, εξετάσεις, φακελάκια. 

Πληρώνουμε διόδια, η μοναδική χώρα που αντί να μειώνονται τα διόδια ακριβαίνουν 

με το χρόνο, πληρώνουμε δεκαετίες διόδια για δρόμους που δεν είναι εθνικοί οδοί, 

πληρώνουμε διόδια για δρόμους που δεν έχουν γίνει ακόμα. Δεν έχουμε μετρό, συ-

γκοινωνίες, πληρώνουμε ταξί, πληρώνουμε βενζίνες, πληρώνουμε πάρκινγκ γιατί δεν 

υπάρχουν θέσεις στάθμευσης. Πληρώνουμε σεκιουριτάδες γιατί δεν υπάρχει ασφά-

λεια, αστυνόμευση, πληρώνουμε κάθε διασκέδαση γιατί δεν υπάρχει ένα δέντρο, ένα 

παγκάκι, μια προβλήτα να κάτσει ένας άνθρωπος χωρίς να πληρώσει. Πληρώνουμε 

για κάθε δραστηριότητα, για κάθε λειτουργία του κράτους, πληρώνουμε ταρίφα για 

τη βάφτιση και την κηδεία μας. Πληρώνουμε την παιδεία, πληρώνουμε την υγεία, την 

ασφάλεια, πληρώνουμε τις συγκοινωνίες, τους δρόμους, τα σκουπίδια, το περιβάλλον. 

Πληρώνουμε δηλαδή διπλά. Πληρώνουμε αυτά που κανένας άλλος Ευρωπαίους δεν 

διανοείται να πληρώσει, γιατί του τα παρέχει ήδη το κράτος. Γι’ αυτό είμαστε φτωχοί. 

Κι όμως το κράτος έχει χρεοκοπήσει. Μήπως επειδή μας παρέχει υψηλές υπηρεσίες; 

Γίνονται κάθε χρόνο και χειρότερες. Κι όμως το κράτος δεν έχει λεφτά και δανείζεται. 

Πού πάνε αυτά τα λεφτά; Εκατοντάδες χιλιάδες κομματικές προσλήψεις, ενώ μένουν 

κενές οι απαραίτητες οργανικές θέσεις. Προκλητική κακοδιαχείριση του δημόσιου 

χρήματος από κομματικά στελέχη. Αύξηση όλων των δαπανών στα ταμεία και το ΕΣΥ, 

ενώ συγχρόνως οι υπηρεσίες τους υποβαθμίζονται. Διασπάθιση του δημόσιου χρή-

ματος στις ΔΕΚΟ την ίδια ώρα που χρεοκοπούν και οι υπηρεσίες τους υποβαθμίζονται. 

Μετατροπή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε άλλο ένα πεδίο διασπάθισης δημόσιου 

χρήματος. Εκποίηση της δημόσιας γης από κουμπάρους και ηγούμενους. Υπεξαίρεση 

του κοινωνικού πλούτου από πολιτικές εταιρείες Α.Ε. που μεταφέρουν συνεχώς χρήμα 

από τα δημόσια ταμεία και το μετατρέπουν σε μαύρο χρήμα, σε πολιτικό χρήμα. 

Έτσι το κράτος χρειάζεται κι άλλο χρήμα, πάντα περισσότερο χρήμα. Και χτυπάει 

δεύτερη φορά. Αυξάνει τους φόρους, μεγαλώνει τον ΦΠΑ, αυξάνει τους έμμεσους 

φόρους, τις ασφαλιστικές εισφορές, τους λογαριασμούς των υπηρεσιών κοινής ωφε-

λείας. Έτσι τα προϊόντα γίνονται ακόμα πιο ακριβά, η ζωή ακόμα πιο δύσκολη. 

Καμία υγιής παραγωγική δραστηριότητα δεν αναπτύσσεται σε τέτοιο περιβάλλον. Η 

ιδιωτική παραγωγή μειώνεται αντί να αυξάνεται, μόνο η διαπλοκή, η συναλλαγή με 

την εξουσία σε όλες τις βαθμίδες ανθεί σ’ αυτή τη χώρα. Στους πολίτες υπάρχει μόνο 

ένας δρόμος για να επιβιώσουν, να κλέβουν ο ένας τον άλλον. Και αυτό κάνουν. Και 

όλοι μαζί τον εαυτό τους. Γι’ αυτό είμαστε φτωχοί. 

Κάθε μέρα που περνάει η κατάσταση γίνεται λιγότερο αναστρέψιμη. Τα ταμεία χρεο-

κόπησαν, στα νοσοκομεία πεθαίνουν άνθρωποι γιατί λείπουν εξαρτήματα, τα ποτάμια 

έχουν γίνει χαβούζες, ζούμε δίπλα στις χωματερές, τα σχολεία μοιάζουν με παράγκες 

χωρίς δασκάλους, τα δικαστήρια με σταθμούς των ΚΤΕΛ που εκδικάζουν υποθέσεις 

μετά από μια δεκαετία, οι αστυνομικοί πυροβολούν ο ένας τον άλλον ή αυτοτραυμα-

τίζονται, η Ακρόπολη λειτουργεί 9 με 2, όταν δεν είναι κλειστή λόγω απεργίας, και τα 

πανεπιστήμια λειτουργούν χρόνο παρά χρόνο. Είμαστε φτωχοί καιρό τώρα, αλλά δεν 

το ’χουμε καταλάβει. Δεν είναι παράδοξο που κανένας δεν λέει κάτι για το μεγαλύτερο 

πρόβλημα που έχουμε και τι θα κάνουμε γι’ αυτό;  A
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η διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης 
με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο, 

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη

Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα το ζωγραφίζει η 
Μίνα Παπαθεοδώρου - Βαλυράκη. 
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Φοίτησε στην 
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με 
καθηγητή τον Γιάννη Μόραλη και στη 
συνέχεια με υποτροφία του ιταλικού 
Υπουργείου Εξωτερικών ξεκίνησε με-
ταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία της 
Τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Φλωρε-
ντίας. Από το 1983 εκθέτει στην Ιτα-
λία, στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ, ενώ συμ-
μετέχει και σε διεθνείς εκθέσεις. Στις 
19/10/2001 εξελέγη Sport Artist Of 
The Year 2002 - 2004 μεταξύ 55 καλ-
λιτεχνών διεθνώς. Έργα της βρίσκο-
νται στην Εθνική Πινακοθήκη Αθη-
νών, στο National Museum Of Women 
In The Arts στην Ουάσινγκτον, στο Ο-
λυμπιακό Μουσείο της Λωζάνης, στο 
Μουσείο της Βαρκελώνης, στο κτίριο 
του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη κ.α.

DO IT! Κάθε εβδομάδα ένας καλλιτέχνης αναλαμ-

βάνει να σχεδιάσει το εξώφυλλο της A.V. Στο τέλος 

της χρονιάς όλα τα εικαστικά εξώφυλλα θα συγκε-

ντρωθούν για να εκτεθούν στο Μουσείο Μπενά-

κη, όπου και θα είστε όλοι καλεσμένοι. 

A.V. 
Latest 

η νέα στήλη στο 
www.athensvoice.gr

Μην περιμένεις 
μέχρι την Πέμπτη. 
Μπες τώρα στο site 

της εφημερίδας και διάβασε 
καθημερινά 

ειδήσεις και σχόλια 
για την επικαιρότητα, 

την πολιτική και 
τα ΜΜΕ, γραμμένα 

για την ηλεκτρονική A.V. 
Απάντησε, σχολίασέ τα. 
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Ζωντανόςστηνπόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

οχί γία να γίνουν λεωφοροί  Ή ξενογλωςςοί, οπως η Tragana InTersecTIon π.χ., 
αλλα που δεν μεγαλωσαν να γίνουν δρομοί κανονίκοί κί εμείναν καπωσ αναπο-
φασίστοί μεσα στην πολη. (Μα τι λέω, το ατοΜο…)

Δρόμοι που δεν μεγάλωσαν... 

Υ
πάρχουν ορισμένες φράσεις που 
κάνουν το μάτι σου να γυρίζει – 
το «οδηγήθηκε σε δρόμους σκοτει-
νούς», ας πούμε, είναι μια τέτοια 
κλισεδούρα. Και καλά όταν το 

λένε για καλλιτέχνες, που είναι νούμερα έτσι κι 
αλλιώς κι όπου κι αν οδηγηθούνε δεν πρόκειται 
να ιδρώσει κανείς: όταν στο λένε για ένα σεφ, 
αναρωτιέσαι τι να υποθέσεις. Ο σεφ σε δρόμους 
σκοτεινούς; Με τα μπρόκολα; Με κάτι πονηρά 
φιλέτα; Έκανε kinky πειράματα με την καβου-
ρόψιχα; Πόσο σκοτεινοί μπορεί να ’ναι οι δρόμοι 
που περνάνε μέσα από μια κουζίνα; 
Δεν αναφέρομαι σε «δρόμους σκοτεινούς» λοι-
πόν, παρά σε κάτι δρόμους πολύ λοξούς, ανη-
φορο-κατηφορικούς, απροσδιόριστους, με μίνι 
πεζοδρόμια που κάποιος τα σκάρωσε από το τί-
ποτα και με μια ατμόσφαιρα πάρα πολύ ουδέτερη 
που δεν θυμίζει ούτε Νέα Υόρκη ούτε Νέο Δελχί 
(ούτε καν παλιό). Τους βρίσκεις σε διάφορες πε-
ριοχές της Αθήνας οι οποίες δεν είναι γειτονιές 
και, μεταξύ μας, δύσκολα τις λες «περιοχές»: εί-
ναι ανάμεσα στο Νέο Ψυχικό και Ελληνορώσων, 
ή ανάμεσα στο Παγκράτι και το Πίσω-από-το-
Χίλτον. Ανάμεσα από τον Άγιο Παντελεήμονα 

Αχαρνών και τα Πατήσια, Άνω ή Κάτω. Στα μέ-
ρη που βρίσκονται «ανάμεσα» υπάρχουν τέτοιοι 
δρόμοι ξεχασμένοι απ’ τον Θεό, με σκονισμένα 
συνεργεία αυτοκινήτων, βιτρίνες που διαφημί-
ζουν εξοπλισμό οίκων ευγηρίας, ψιλικατζίδικα με 
επιγραφές ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΑΣΕΤΕΣ, 
σνακ μπαρ με λαδωμένα τζάμια λες και τα κα-
θαρίζουν με τυρόπιτες και κάτι καφενεία-ουζερί 
για τα οποία δεν πρόκειται να γράψει κανένας 
ποτέ, ούτε καν εγώ. Σε τέτοιους στραβοχυμέ-
νους δρόμους βρίσκεις τηλεφωνικά κέντρα με 
αραβοειδείς επιγραφές δίπλα σε χαμηλοτάβανα 
κομμωτήρια με ξεθωριασμένες φωτογραφίες μο-
ντέλων από κατάλογους σαμπουάν. Και γραφεία 
τελετών. Και εισόδους πολυκατοικιών που μυρί-
ζουνε πάντα λάχανο, ακόμα και όταν το λάχανο 
είναι εκτός σεζόν. Και σε πιάνει κατάθλιψη. Μα 
γιατί αυτοί οι δρόμοι έμειναν έτσι στο «σχεδόν»; 
Γιατί τους έφαγε η κουλή ρυμοτομία της πόλης; 
Γενικά θέλεις κάτι πιο glamorous – αν δεν το 
ήθελες (αγαπητέ αναγνώστη) δεν θα γέμιζαν οι 
πλατείες με κόσμο και κοσμάκη που πίνει καφέ-
δες μέχρι να του βγουν απ’ τη μύτη. Επειδή πάω 
με τα πόδια κάθε πρωί στη ΝΕΤ αυτή την εποχή, 
και περνάω συνέχεια από υποανάπτυκτους δρό-

μους, εκτιμάω όλο και περισσότερο την γκλα-
μουριά της οποιασδήποτε πλατείας: οι τζαμαρίες 
είναι καθαρές, οι βιτρίνες φωτίζονται, οι επιγρα-
φές δεν είναι ανορθόγραφες. Υπάρχουν Γρηγό-
ρηδες, Everest, Goody’s, Starbucks, Appleby’s, 
Friday’s, Pizza Huts και καφετέριες με ζωηρά 
χρώματα, ακόμα-ακόμα και ντιζαϊνάτες. 
Έχουν μια λογική τελικά όλα αυτά – διώχνουν 
την αστική κατάθλιψη, γιατί άντε να σηκώσεις 
κεφάλι σε μια πόλη αν ΟΛΟΙ οι δρόμοι έμεναν 
λειψοί και δεν κατάφερναν ποτέ να ολοκληρω-
θούνε, σαν δρόμοι… 

Πήγα για καφέ στον Φάρο (Ψυχικού) 
δύο Σάββατα κολλητά, επειδή έπη-
ξα στο δρόμο με λευκά είδη εξοπλισμό 

νοσοκομείων. Στο Φάρο υπάρχουν χάι μαγαζιά, 
ακόμα κι ένας χάι μανάβης που πουλάει τα ακρι-
βότερα μπρόκολα της υφηλίου, παρέα με ινδο-
κάρυδα και με αυτά τα καραφλά φρουτάκια που 
θα ήταν ανήθικα αν είχανε και τρίχες απάνω 
τους. Καθίσαμε στο “Sotton”, που με καλό και-
ρό είναι τέλειο (σι-θρου) αλλά το χειμώνα έχει 
σόμπες για να ξεχνάς ότι μπάζει (σι-θρου, λέμε) 
στο εξωστρεφές κομμάτι του (υπαίθριο). Είναι 
λιγότερο fake από άλλες καφετέριες του Φάρου 
και τα γκαρσόνια του είναι κανονικά παλικάρια, 
που θα μπορούσαν άνετα να βρούνε δουλειά 
από Μπουρνάζι μέχρι Κολωνάκι. Επίσης είναι 
φτηνότερη από άλλες καφετέριες του Φάρου 
των οποίων τα γκαρσόνια θα δούλευαν κανονι-
κά στη Νάσα, αλλά έχε χάρη. 
Το βράδυ πήγαμε για φαΐ στον «Μαγεμένο Αυ-
λό». Εκατό χρόνια πριν έτρωγε εκεί ο Μάνος 
Χατζιδάκις και το μενού διατηρεί την παρα-
δοσιακή ελληνο-continental διάθεση που είχε 
και τότε. Η Άννα Φόνσου, λεπτή και νόστιμη 
όπως πάντα, καθόταν σε διπλανό τραπέζι αλλά 
ντράπηκα να της μιλήσω (κι έπρεπε να γυρίσω 
σπίτι να θηλάσω, δεν κάνω πλάκα). Το φαγητό 
ήταν άψογο, το μουσικο-τραγουδιστικό ντουέτο 
πατέρας-γιος έλεγε παλιά τραγούδια και ήταν 
ακόμα πιο άψογο. Οι τιμές ήταν λογικές (40 ευ-
ρώ). Τους ζαλίσαμε τον έρωτα επειδή αλλάξαμε 
τρεις φορές τραπέζι, δεν ξέραμε τι να φάμε και 
είμασταν αναποφάσιστοι γενικά, αλλά είπα να το 
σώσω αφήνοντας καλό πουρμπουάρ… το οποίο 
η παρέα μου πήρε φεύγοντας, τηγανισμένη μέσα 
στ’ άγρια μεσάνυχτα. Συφιλιάστηκα την άλλη 
μέρα που μου το είπανε, αλλά αυτά παθαίνεις ό-
ταν φύγεις νωρίς για να πας άρον-άρον σπίτι σου 
να θηλάσεις δίδυμα. Ακόμα δεν έχω καταλάβει 
γιατί μου την έσπασε τόσο πολύ το πουρμπουάρ 
ήρθε-κι-έφυγε: ήθελα να κάνω χάι κίνηση για να 
ξεχάσω τους ημιτελείς υποανάπτυκτους δρόμους 
των περιοχών που δεν είναι περιοχές και τελικά 
δεν μου βγήκε. Πράγμα που με πήγε σε δρόμους 
σκοτεινούς… και σιχτίριζα ένα τέταρτο μέχρι να 
ξαναβγώ σε ξέφωτο. Που λέει ο λόγος… A

Sotton, Σολωμού 4-6, Ν. Ψυχικό

Μαγεμένος Αυλός, Αμύντα 4, Παγκράτι, 210 7223.195   
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«Ο γιος μου θέλει 
να ντυθεί Βραζιλιάνα, μου 

λες πού θα βρω στολή;» 
(Περιπτερού λέει τον πόνο της, 

Ακαδημίας)

- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ y.nenes@yahoo.com

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 14/3 & 15/3, 11 π.μ. «Καλωσορίζοντας την 

άνοιξη και τα χελιδόνια!». Η Ελληνική Ορνιθολογική Ε-

ταιρεία προσκαλεί όλους τους φίλους της φύσης να υ-

ποδεχτούν τα χελιδόνια με τον πιο δημιουργικό τρόπο: 

φτιάχνοντάς τους μια φωλιά! Πάρκο Περιβαλλοντικής 

Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτση», Ίλιον Αττικής και Δημοτική 

Αγορά της Κυψέλης, Φωκ. Νέγρη 42.

ΜΟΥΣΙΚΗ 15/3, 8 μ.μ. «Ο Νότης Μαυρουδής συναντά 

τον Μάνο Χατζιδάκι». Συναυλία των Μαυρουδή, Μαχαι-

ρίτσα, Μουτσάτσου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 

Νέας Φιλαδέλφειας. 3ο Ενιαίο Λύκειο, Αίθουσα Διαλέξεων, 

Θεσσαλονίκης και Λαχανά, Νέα Φιλαδέλφεια.

ΘΕΑΤΡΟ 12/3, 10.30 π.μ. Παιδικό μιούζικαλ «Της φύσης 

μυστικό». Η καλλιτεχνική εταιρεία ΠΑΡΩΝ παρουσιάζει 

ένα πολυθέαμα με ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρα-

κτήρα, που θα μαγέψει μικρούς και μεγάλους. Πολυχώρος 

Νέου Κόσμου, Τιμοκρέοντος 6Α, Άγ. Σώστης. Πληροφορίες: 

210 9344.131 & 818

ΠΡΟΒΟΛΕΣ 12/3, 9 μ.μ. Προβολές στο Σινέ Γαλαξίας: 

“Men with guns”. Κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ 10/3, 6 μ.μ. «Η συμβολή των 

μεταναστών» στη διαμόρφωση της καθημερινότητας και 

του πολιτισμού μας. Μουσείο Μπενάκη, κτήριο Πειραιώς, 

Πειραιώς 138, Γκάζι, www.benaki.gr

Για περισσότερες πληροφορίες στο www.forfree.gr

Athens 
Τα τζάμπα της εβδομάδας

Αthens 
Voices
Λόγια που ακούστηκαν 
στους δρόμους της Αθήνας 
τις τελευταίες μέρες:

Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

   + 

Η ΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Ζητείται πιλότος ελικοπτέρου. 

Δίωρη απασχόληση.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΖΟΣ
Δίνει ρέστα στο «Κλουβί με τις τρελές».

O ΠΑΛΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ
Γιώργος Ελευθεριάδης, Motwary-Mastori, 

Δάφνη Βαλέντε, Μπράτης, Ντάσσιος, Παρθένης, 

MI-RO, τα δυνατά ονόματα της μόδας

θα δείξουν τα ρούχα της καλοκαιρινής τους 

συλλογής στο πιο γνωστό και επαγγελματικό 

event για την ελληνική μόδα: FASHION WEEK 

ATHENS.

(26-29 Μαρτίου στην Τεχνόπολη στο Γκάζι)

 

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
Κύριος: Έχετε κάλυμμα για υπόστρωμα;

Πωλήτρια: Α, εγώ είμαι 20 χρονών, κύριε, 

δεν ξέρω απ’ αυτά.

(Στο Zara Home)

ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ
«Ο αλιγάτορας είναι συνδυασμένο ζώο: 

Μισός άλιγας, μισός γάτορας»

(Από διαγώνισμα μαθητή)

   -
ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Αυτό δεν είναι ούτε λυρική, ούτε σκηνή. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ
Εντάξει, μωρέ, μην κάνετε έτσι. Και ο Αμπράμο-

βιτς είχε φέτος ζημιά 9,1 δισ. δολαρίων. 

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
Ο Προυστ πέθανε περιμένοντας μια μπίρα. 

Τα τελευταία του λόγια; 

«Θα ’ρθει κι αυτή αργά, όπως όλα…»

ΑΝΝΑ ΔΡΟΥΖΑ
Δεν χρειάζεται να φέρνει καλεσμένους

στην εκπομπή της. 

Είναι για λύπηση από μόνη της.

ΠΡΟΣ ΕΦΗ ΘΩΔΗ
Ακούστε να δείτε τι συμβαίνει:

Όταν μιλάς στον Θεό, προσεύχεσαι.

Όταν σου μιλάει ο Θεός, είσαι σχιζοφρενής.

ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ
Άσ’ το... 

ΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΞΕΚΑΤΙΝΙΑΣΜΑΤΑ
Η φύση είναι σοφή. Γι’ αυτό το δηλητήριο 

απαντάται σε μικρά ζώα – ποτέ σε αγέρωχα 

πλάσματα. ●  

«Όχι, 
Βάντα μου, αν 

μ’ αγαπούσαν θα μου 
γράφανε “δέκα” όλες!» 
(Καθηγήτρια σε διάδρομο, 

Τμήμα Αισθητικών ΤΕΙ 
Αθήνας)

«Παλιατζήηης! 
Σκουπίζω! Καθαρίζω! 

Μαζεύω! Παλιατζήηηης!» 
(Με λένε Λόλα και τα κάνω 

όλα. Γύφτος με 
ντουντούκα)

«Μα τι περίμενε 
ο μαλάκας; Δεκατεσ-

σάρων ετών να είμαι ακόμα 
παρθένα;» 

(Γκλουπ!… Κορίτσια στο 
δρόμο…)

«Η Νέλλη Γκίνη 
είναι αυτή με την 
άσπρη περούκα;» 

(Κυρία μπερδεύει τις πρωτα-
γωνίστριες, πρεμιέρα, στο 
«Κλουβί με τις τρελές»)

Σ την κατάταξη ο Ζαγοράκης 

διαδέχεται τον Ευριπίδη και 

ο Αρχιεπίσκοπος Χριστό-

δουλος τον Αριστοφάνη. Αισχύλος 

και Βαμβακάρης, Ηράκλειτος και 

Γεώργιος Παπαδόπουλος, Ιουστινι-

ανός και Λάκης Λαζόπουλος, Κάλας 

και Μπουμπουλίνα: Όλοι τους ανή-

κουν στη χορεία των εκατό «Με-

γάλων Ελλήνων», στα “charts” που 

κατέστρωσε η ψήφος του τηλεθε-

άμονος κοινού.

Η λίστα αυτή δείχνει περισσότερα 

γι’ αυτούς που ψηφίζουν παρά γι’ 

αυτούς που ψηφίζονται. Αν δει κα-

νείς τις αντιφάσεις της, τις αγεφύ-

ρωτες διαφορές που χωρίζουν τη 

μία προσωπικότητα από την άλλη, 

η τηλεοπτική ψηφοφορία αναδει-

κνύεται σε άσκηση μαζικής ψυχα-

νάλυσης. Γιατί οι μορφές που την α-

παρτίζουν –ενάντια στη λογική του 

μέσου– δεν είναι αναλώσιμες «δια-

σημότητες». Είναι προσωπικότητες 

εμβληματικές. Είναι ο καθρέφτης 

πάνω στον οποίο ο Έλληνας βλέπει 

το συλλογικό εαυτό του.

Πελαγοδρομώντας από την κλασι-

κή Αθήνα μέχρι το Βυζάντιο και από 

τους τριακοσίους του Λεωνίδα μέ-

χρι τα τρίποντα του Γκάλη, ο Έλλη-

νας αποκαλύπτει το χάρτη της ιστο-

ρικής του συνείδησης. Αποκαλύπτει 

το φαντασιακό του ως περιούσιου 

κληρονονόμου, που βρίσκεται ριγ-

μένος ανάμεσα σε ανάξιους γείτο-

νες και «νεόπλουτους» συμμάχους.

Η εκπομπή του ΣΚΑΪ, όπως και κάθε 

δημόσια συζήτηση περί ιστορίας, 

είναι μια καλή αφορμή. Είναι ένα 

κίνητρο για να ανανεώσει κανείς 

την ιστορική του αντίληψη, ξεδια-

λύνοντας την αλήθεια από τους 

μύθους της παιδαγωγούσας ιστο-

ρίας. Όπως, όμως, έδειξε και η αντι-

παράθεση για το βιβλίο της Έκτης 

Δημοτικού, οι εθνικές Βεβαιότητες 

δεν επιδέχονται αναθεώρηση. Εί-

ναι ακλόνητες, σταθερές όπως το 

περιλάλητο DNA του Έλληνα που 

διατρέχει τους αιώνες.

Έτσι, φαβορί για τον τίτλο του με-

γαλύτερου των Μεγάλων Ελλήνων 

είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Απέναντι 

σε τέτοιον αντίπαλο, οι μορφές που 

πρωταγωνίστησαν στην περιπέτεια 

του Νέου Ελληνισμού –ο Βενιζέλος, 

ο Καποδίστριας– δεν έχουν τύχη. Ο 

Νεοέλληνας ταυτίζεται με αυτούς 

που αντιλαμβάνεται ως «μακρινούς 

συγγενείς» του. Προτιμά να θυμάται. 

Κι από τον τρόπο που θυμάται καθο-

ρίζεται ο τρόπος που φαντάζεται 

το μέλλον του. Και κυρίως ο τρόπος 

που παρερμηνεύει το παρόν του. 

Ο Νεοέλληνας λογοδοτεί μόνον έ-

ναντι της ιστορίας του. Γι’ αυτό και 

είναι ανίκανος να κάνει αυτοκριτική 

στις αποτυχίες του. Να επενδύσει 

στις επιτυχίες του. Η αγιοποίηση 

του παρελθόντος του –οι ζωντανοί 

νεκροί του, οι Παρθενώνες του– του 

εξασφαλίζει το καλύτερο άλλοθι για 

την τωρινή του χρεοκοπία. 

- Κορίτσια, 
η Μεγάλη Βδομάδα 

είναι πριν το Πάσχα ή η 
βδομάδα μετά το Πάσχα; 

- Τι εννοείς; 
(Η κακομοίρα εννοούσε πότε 

έχουν διακοπές. Σε καφε-
τέρια στα Βου-Που)

Μεγάλοι  Έλληνες, 
μεγάλες βεβαιότητες
Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΝΤΣΙΝΗ

«Ρε Άννα, σου 
έχω πει, ή στην κουζί-

να ή πάνω στο πλυντήριο 
είναι το μπιμπερό» 

(Σεκιούριτι Α’, Αμερικάνι-
κη Πρεσβεία)

«Ρε μωρό 
μου, να στο στείλω 

με έναν κούριερ να μη μου 
σπας τα νεύρα;» 

(Σεκιούριτι Β’, λίγο πιο πάνω, 
Ναυτικό Νοσοκομείο)

Ξήλωσαν την άσφαλτο, άνοιξαν τρύπες, 
αφαίρεσαν μέρος του ταμπλό που περιέφραζε το χώρο, 

φύτεψαν ελιές, χαρουπιές, λεμονιές και γαζίες, έφτιαξαν ξύ-
λινα παγκάκια και υπόσχονται σύντομα κούνιες και τραμπάλες. 

☛ Έτσι απλά έγινε το πάρκο, Λένα Χουρμούζη, σελ. 17 

Βόλτα για 
«χρήσιμα 
αντικείμενα» 

☛ Ψυρρή - Μοναστηράκι, 
A.V. team, σελ. 24

«Το χάος 
με βοηθάει 
ν’ αντέχω»

☛ Κων. Γιάνναρης, στον 
Δ. Μαστρογιαννίτη, σελ. 20
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1.
Δηλαδή, τώρα, το μέτρο για τη 
νομιμοποίηση των παράνομων 
ημιυπαίθριων χώρων θα λύσει 

το οικονομικό πρόβλημα της χώρας;
Όχι. Πρόκειται για πιλοτικό πρόγραμμα, 
γιατί οι ημιυπαίθριοι χώροι είναι μόνο 
κατά το ήμισι παράνομοι, δεδομένου ότι 
το υπαίθριο σκέλος τους είναι καθ’ όλα 
νόμιμο. Άρα και τα έσοδα θα είναι μισά. 
Όμως αν πάει καλά το μέτρο, θα εφαρ-
μοστεί πλήρως και σε άλλου είδους πα-
ρανομίες, η νομιμοποίηση των οποίων 
θα δώσει ανάσα ζωής στο δημόσιο χρέος. 
Π.χ., όποιος περνάει με κόκκινο θα μπο-
ρεί έναντι ενός ποσού να γίνεται νόμιμος 
και να αποκτά το προνόμιο να μην ξανα-
σταματήσει ποτέ σε φανάρι. Ή κάποιος 
που εκδίδει γυναίκες δεν θα εξανεμίζει 
το εισόδημά του λαδώνοντας, αλλά θα 
πληρώνει το κράτος και θα μπορεί να συ-
νεχίζει τη δουλειά του νόμιμα. Για πολ-
λαπλασίασε τους άπειρους νόμους επί 
όσους θα ήθελαν να τους καταπατήσουν 
νόμιμα και θα δεις ότι έχουμε βρει επιτέ-
λους τη λύση για το πώς θα γίνουμε μια 
από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου. 

2.
Εδώ και είκοσι χρόνια ακούω 
γι’ αυτό το «γνωστό μοντέλο» 
που εκδίδεται και παίρνει ναρ-

κωτικά. Γιατί δεν μας λένε επιτέλους 
ποια είναι, μπας και καταφέρω να 
πάω κι εγώ μαζί της;  Έστω και τώρα 
που, λογικά, μετά από τόσο καιρό και 
τόσες καταχρήσεις, θα έχει σίγουρα 
γεράσει. 
Μην μπερδεύεσαι! Η περίφημη «γνωστό 
μοντέλο» δεν είναι ιδιότητα αλλά παρα-
τσούκλι, και γράφεται «Γνωστομοντέ-
λω» (κατά το «χοντρέλω»).  Έτσι χαρα-
κτηρίζονται στα «τηλεορασίστικα» όσες 
εκδίδονται με τη βοήθεια ενός αλλοδα-
πού που είναι γνωστός με το ψευδώνυ-
μο «Γνωστοστιλίστας» (μάλλον από τη 
Νικαράγουα θα είναι, όπως οι «Σαντινί-
στας»). Και δεν σου λένε ποιοι είναι, για-
τί, αν δεν το ξέρεις, θα πιστεύεις πάντα 
ότι μπορεί να είναι ο καθένας. Οπότε δεν 
θα στερηθείς τη χαρά του «κυνηγού», 
που είναι και η μισή απόλαυση.

3.
Άκουσα ότι στο Elysee, αντί να 
πετάνε γαρίφαλα, σπάνε πιάτα. 
Πώς το ξαναθυμήθηκαν έπειτα 

από τόσα χρόνια; 
Μα είναι προφανές ότι τα πιάτα επανήλ-
θαν λόγω οικονομικής κρίσης, σαν μια 
συμβολική εκδήλωση διαμαρτυρίας. Τα 
σπας για να δείξεις ότι δεν σου χρειά-
ζονται, αφού λόγω οικονομικής κατάρ-
ρευσης δεν έχεις φαγητό να βάλεις μέσα 
τους. Και επιπλέον, τώρα που οι πελάτες 
για να βγουν πρέπει να μαζεύουν χρή-
ματα από το υστέρημά τους, πρέπει να εί-
ναι σίγουρο ότι θα ευχαριστηθούν. Αφού 
λοιπόν μόνο με τα τραγούδια είναι πολύ 
αμφίβολο ότι θα διασκεδάσουν, το μαγα-
ζί τούς προσφέρει και μια ακόμα εναλ-
λακτική για ατέλειωτες ώρες κεφιού: να 
προσπαθούν να πετύχουν τον τραγουδι-
στή με τα πιάτα, ενώ αυτός θα προσπαθεί 
πανικόβλητος να τα αποφύγει.

4.
Γιατί πια έγινε τόση μεγάλη φα-
σαρία επειδή ο Γ. Παπανδρέου 
ταξίδεψε από το Λονδίνο στην 

οικονομική θέση και όχι στην business 
class;  
Διότι διέπραξε ένα ταξικό πραξικόπημα 
με στόχο τους «μη προνομιούχους». Αν 
αρχίσει ο καθένας να πηγαινοέρχεται με 
τόση ευκολία, ανάμεσα στους πραγματι-
κά σημαντικούς (της business class) και 
στους ασήμαντους (της oικονομικής), οι 
«ασήμαντοι» χάνουν το προνόμιο να ζη-
λεύουν τους «σημαντικούς». Άρα τους 
στερεί το κίνητρο να παλέψουν για να 
μπορέσουν κι εκείνοι μια μέρα να ανέ-
βουν κατηγορία, αφού το να κάθεσαι 
στην business δεν θα σημαίνει πια αυτό-
ματα ότι είσαι «κάποιος». Γι’ αυτό άλλω-
στε και η φασαρία προήλθε από αυτούς 
που κάθονταν στην business. Γιατί ήθε-
λαν ο «λαός» να συνεχίσει να προσπα-
θεί να γίνει σαν αυτούς, ώστε η χώρα να 
προχωρήσει επιτέλους μπροστά.

5.
Ποιος θα αποφασίσει να απο-
καλύψει επιτέλους στη Μα-
ριάννα Ντούβλη ότι στις γυμνές 

φωτογραφίες της σ το Playboy το 
photoshop κάνει «μπαμ»; Είναι σωστό 
να την αφήσουν να νομίζει ότι είναι έ-
τσι στ’ αλήθεια;

Μα έτσι είναι στ’ αλήθεια! Οι διαφο-
ρές με την πραγματικότητα οφείλο-

νται στο ότι η πραγματικότητα έχει 
προσωπικά μαζί της και της προ-
σθέτει κιλά στο photoshop. 

6.
Εφόσον αυτή η «ηλε-
κτρονική ομπρέλα» 
που αποκλείει τη χρή-

ση κινητών δεν μπήκε στον 
Κορυδαλλό γιατί μπορεί να 

προκα λ έσει εγ κεφα λικές 
βλάβες λόγω ακτινοβολίας, ό-

πως λένε, γιατί χρησιμοποιεί-
ται στη Βουλή; 

Διότι, σύμφωνα με έρευνες, όσοι βά-
φουν τα μαλλιά τους δεν κινδυνεύουν.  A

➜ nikos.zachariadis@gmail.com

(Μέλος του συλλόγου για την προστασία του δεύτερου δαχτύλου του ποδιού από 
την κακοποίηση που υφίσταται λόγω του μικρού ανοίγματος στα γυναικεία πα-
πούτσια τύπου “pip-toe”)  

ForrestGump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

Οι απαντήσεις του
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shootMe!
Του Κωνσταντίνου Ρήγου

ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ, 2η έκδοση! Οι ηθοποιοί που επιβιβάστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο, σε μια εκτός ελέγχου πορεία προς το φως! 
Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Έμιλυ Κολιανδρή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Δήμητρα Ματσούκα, Μαρία Ναυπλιώτου, Ιωάννα Παππά, Γιάννης Τσεμπερλίδης, Αιμίλιος Χειλάκης, από 
20 Μαρτίου στο Εθνικό Θέατρο, Πειραιώς 260, Κτίριο Δ΄, www.n-t.gr, titanic2009blogspot.com ➜ contact@rigosk.gr
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● Πήγα στη μάνα μου. Νωρίς το πρωί, ο ου-

ρανός ακόμα ανάμεσα στη βαριά συννεφιά 

και το αλμοντοβαρικό γαλάζιο, με δυνατή 

ψύχρα, ίδια ώρα όπως παλιά που ανηφόριζα 

για το σχολείο – το ’κοβα με το πόδι από τη 

Μιχαλακοπούλου, έβγαινα Άγιο Θωμά, μετά 

Γουδί, έπιανα λίγο ίσωμα στον Άγιο Θεράπο-

ντα και μετά πάλι ανηφόρες, τη Γρηγορίου 

Κουσίδη και μετά χέβι-μέταλ, την Παπάγου, 

καρα-ανηφόρα που μας έβγαζε τέρμα πάνω 

βουνό, στα σχολεία. Ανοιχτωσιά, άπλα, άνε-

μος, δίπλα το νεκροταφείο, η πανεπιστημι-

ούπολη και βουνό. Το τέλειο βουνό.

● Στο δρόμο θυμόμουνα τα πάντα σαν να 

είχα GPS στο κεφάλι μου. Μου τα έλεγε η φω-

νή: «Στα διακόσια μέτρα, πλατεία». Τσεκ. «Στα 
διακόσια δέκα μέτρα, σπίτι παλαιού συμμαθη-
τή». Ξανά τσεκ, το σπίτι του Β.Λ. «Αριστερά, 
γήπεδο μπάσκετ. Crazy Love στου Ζωγράφου, η 
συναυλία της βροχής». Βεβαίως. Τσεκ. «Στα πε-
ντακόσια μέτρα, γκομενικό». Τσεκ, διακριτικά. 

● Όλα τώρα φαίνονται πιο στενά και απο-

πνικτικά, αλλά μπορεί να φταίει απλώς η τε-

λειωμένη μου ανάσα, είκοσι χρόνια τσιγάρου 

και ένα καμένο ρινικό διάφραγμα. Αλλά και η 

παλιά ΠΑΜΚ τώρα έχει απ’ έξω κρεμασμένες 

Εσπρέσο και Τσάο, οπότε… «Τα κάνατε σκατά, 
τώρα στρίψτε δεξιά», η φωνή στο κεφάλι μου. 

Στρίβουμε. Στην πλατεία, ακόμα οι λεκέδες 

από λιωμένα παγωτά. Σε έναν τοίχο πιο πά-

νω ήταν απείραχτο για δεκαπέντε χρόνια το 

πρώτο σύνθημα που γράψαμε με τον Μ.Λ., 

«Μηδέ θεός, μηδέ αφέντης», μηδένα προ του 

τέλους, μαλάκα μου, τώρα το σβήσανε κι α-

νοίξανε κομπιουτεράδικο. Και μετά να την, 

η γνωστή κατηφόρα μπροστά μου. «Ευθεία 
μπροστά σας, κατηφόρα. Κι άλλο γκομενικό». 
Τσεκ. Ολομέτωπη. Μέχρι να τελειώσουν όλα 

τα γκομενικά έχω φτάσει πάνω, βουνό, τι 

βουνό, Αραράτ.

● Είναι ωραία εδώ η μάνα μου. Στην α-

νοιχτωσιά της κορυφής, στην πλαγιά, σαν 

πορτογαλικές καραβέλες οι πολυκατοικίες, 

ψηλές και γκρουπάτες, με ευάερη θέα εννιά 

ορόφων βλέπουνε μέχρι πέρα μακριά, πιο 

μακριά από την μπίχλα της Αθήνας, θάλασσα 

αριστερά. Κι από τη φοιτητική εστία δεξιά, 

ορμάει η αλάνα σαν πεδίο βολής, καφέ και 

μαδημένη, άτσαλη, σκαμμένη, φτάνει μέχρι 

Παπάγου. Ανεβαίναμε στην ταράτσα και κα-

πνίζαμε, βλέπαμε το Αλδεβαράν.

● Εδώ. Δίπλα στη δική μου ζωή, σχολειά, 

γυμνάσια, λύκεια, φροντιστήρια, γκομενικά, 

φίλους που αγάπησα και φίλους που έθαψα, 

εδώ είναι κι οι θείες, κι οι γονείς μου, στο ίδιο 

βουνό κοπάνες και θαμμένες γόπες, μυστικά 

που ποτέ δεν θα αποκαλύψω, λόγια, ζωγρα-

φιές σε χαρτιά κομμένα από το τελευταίο 

φύλλο της Γραμματικής του Τζαρτζάνου. Ε-

μένα βέβαια προτιμώ να με κάψουνε και να 

με σκορπίσουνε σε διάφορα σημεία του πλα-

νήτη, αλλά αυτό είναι άλλο Πανικοβάλ.

● Μπροστά στην είσοδο του νεκροτα-

φείου, στριμωγμένες ελεεινές μαρμαροπα-

ράγκες, καφετέριες από βρόμικα, ξεχαρβα-

λωμένα νάιλον, γύφτικα ντάτσουν γεμάτα 

γαρίφαλα στη ζούλα, που θα πουληθούν 

στα μπαράκια του Ψυρρή και θα τα αγοράσε-
τε εσείς, κατακαημένες τρέντι φατσούλες μου 
(cheers!). Ταξί που χάσκουνε για λίγο, ξεβρά-

ζουνε δυο-δυο τις συμπεθέρες, φορτώνουνε 

και φεύγουνε γεμάτα, όλο γκάζια. Δε γου-

στάρει ο ταρίφας μνήματα, γριές που κλαίνε, 

δε βγάζει καλές διαδρομές το νεκροταφείο, 

«κανένας δε θα σου πει “Αεροδρόμιο και γρή-
γορα”, να πούμε». Όλη η σπουδή στα νεκρο-

ταφεία συμβαίνει όμως μόνο εκεί, μπροστά 

– είσοδος, προαύλιο, παγκάκια, καφενείο 

μνημόσυνων. Αμήχανοι άντρες συγγενείς, 

ευγενικοί και ψαρωμένοι μπροστά στο θάνα-

το. Κοράκια με μαύρα παντελόνια και λευκά 

πουκάμισα, σαν σερβιτόροι, περιφέρουνε 

το άχθος της ζωής ανά κηδεία. Παλιές καρα-

βάνες, πτυχιούχες γριές του post mortem, 

κινούνται μόνες, με ευλυγισία καμαρώτου 

στις γωνιές και στις αλέες. Γνωρίζουνε ποιος, 

πώς, πότε. Ξέρουνε πού έχει βρύσες, πού θα 

βρεις παπά, τι έχει πίσω από εκείνες τις βα-

ριές μεταλλικές πόρτες των υπογείων. Μό-

λις περάσεις την αναστάτωση της εισόδου, 

αρχίζει μία γλυκιά ησυχία που ανηφορίζει τη 

λεωφόρο, πάει πάνω πέρα, στα ωραία δέ-

ντρα. «Συνεχίστε ευθεία, δεν έχει πουθενά 

να στρίψετε» ψιθυρίζει η φωνή του GPS.

● «Πώς θα γυρίσουμε πίσω τώρα, έτσι 

όπως τα ’κανες;» ψέλνει η μία την άλλη, 

κρατημένες αγκαζέ, γύρω στα πενήντα, 

μαυροφορεμένες, συγγενείς εξ αίματος 

μου μοιάζουν, βογκώντας ανηφορίζοντας 

το δρομάκι που βγάζει στο δικό τους μνήμα. 

Ντίρι-ντίρι-ντίρι, κρατώντας σπαρματσέτα, 

σακούλες με σπίρτα και λάδια, λουλούδια, 

σφουγγαράκια, κουτάκια, δεν ξέρω, ένα 

φορτίο με ψιλικά περιποίησης τάφου. Σαν 

ημέρα γενικής καθαριότητας. «Δεν γυρίζεις 
πίσω, γλυκιά μου», της απαντάει η φωνή.

● Ξεπροβάλλουν από τα δρομάκια. Έχουν 

γαλήνιες φυσιογνωμίες, κινούνται χαλαρά 

σαν επάνω σε κυλιόμενο διάδρομο. Η ηρεμία 

τους μοιάζει με μια μεγάλη ανακούφιση, ένα 

γλυκό κουράγιο που άντεξε τη δοκιμασία και 

να, τώρα, κοίτα τι ωραία που είναι εδώ, κοί-

τα, σου έφερα φρέσκα λουλούδια, θα σου 

κάνω με βετέξ τα μάρμαρα, θα σου ανάψω 

το φιτιλάκι σου, θα καθίσω λίγο εδώ κοντά 

σου, τι ωραία ησυχία που έχετε. Γυναίκες 

που μιλάνε με τις ψυχές. Κυλάνε το χρόνο 

τους μαζί, σαν ένα αλμανάκ στην άκρη της 

λογικής. Τα Χριστούγεννα είχανε κρεμά-

σει στο μικρό περιστύλιο του τάφου ενός 

δεκαεννιάχρονου, πολύχρωμα λαμπάκια. 

Στολίζουνε μεγάλες κόκκινες καρδιές από 

τριαντάφυλλα, γούνινα αρκουδάκια, κασκόλ 

του Παναθηναϊκού. Μικρά θλιμμένα αγγελά-

κια, πάνω στα μαγουλάκια τους χέζουν τα 

περιστέρια. Δεν έχει πολλούς αγίους κι εικο-

νίσματα το νεκροταφείο, έχει τελειώσει εδώ 

η προσδοκία. Ισχύει μόνο η αγάπη.  

● Παπάδες περιφέρονται σαν δυσοίωνοι 

φιλόσοφοι, βολτάρουν τη διαθεσιμότητά 

τους. Αν θέλεις μνημόσυνο τους φωνάζεις 

«Πάτερ, πάτερ, εδώ. Δίπλα στη μαρμάρινη 
καρδιά. Μπορείτε παρακα λώ;». Έρχονται, 

μουρμουρίζουν μοτεράκι τις προσευχές, 20 

λέξεις σε ένα δευτερόλεπτο, σαν το pecha 
kucha κάπως, πες τα γρήγορα, πάρε το εικο-

σάρικο, τζους στην παραπάνω οικογένεια. 

● Οι οικογένειες, εκτός αν είναι σε κηδεία 

που ολοφύρονται (αλλά και πάλι, μη νομί-

ζεις…), είναι ήσυχες δίπλα στους δικούς τους. 

Μιλάνε μαλακά, γελάνε γλυκά, τακτοποιούνε 

τα λιγοστά αξεσουάρ του μνήματος και ακούς 

τους ήχους της ζωής, ολόιδιους με της ηρε-

μίας γύρω. Τσικ-τσικ τα τζαμάκια στα εικονο-

στάσια, κλικ, τσαφ, ένα σπίρτο που ανάβει 

ένα καντήλι. Βήματα στα χαλίκια, μερικές σι-

ωπηλές ανάσες, με κάποιον τρόπο όλα έχουν 

βρει τη θέση τους. Ένα καλοντυμένο κοριτσά-

κι τριών χρονών παίζει με τα λουλούδια από 

ένα στεφάνι. Στην τρίτη αλέα δεξιά, φεύγο-

ντας, βλέπω ένα χαρτί κολλημένο στο τζάμι 

της εισόδου ενός μνήματος: «Όποιος πειράξει 
τα λουλούδια μου θα τον πάρω μαζί μου». 

● Αργότερα πήγαμε στη Ναυαρίνου και 

Τρικούπη να δούμε τους Αθηναίους που 

άρχισαν να φτιάχνουν το «Πάρκο Με Το 

Ζόρι». Χαμογελούσαν, έπαιζαν με μπάλες, ή-

ταν φίλοι, γείτονες, παλιοί συμμαθητές. Ένα 

πιτσιρίκι τριών χρονών σκάβει και φυτεύει 

ένα δέντρο. «Όποιος πειράξει το δεντράκι 

του πιτσιρίκου, θα τον πάρω μαζί μου», 

ακούω μία φωνή. A

➜ y.nenes@yahoo.com 

Πανικοβάλτων500 
Του Γιάννη νένέ 

«Πώς θα γυρίσουμε πίσω 
τώρα έτσι όπως τα ’κανες;» 
(Κυρίες ψέλνοντας η μία την άλλη, 
νεκροταφείο Ζωγράφου)
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Κ ρύος ιδρώτας έλουσε τα ανώτε-
ρα στελέχη του Υπουργείου Ε-
ξωτερικών αλλά και την Ντόρα 

Μπακογιάννη. Η ανακοίνωση από τη Χί-
λαρι Κλίντον της πρόθεσης του Μπαράκ 
Ομπάμα να επισκεφθεί την Άγκυρα σε 
έναν περίπου μήνα από σήμερα, σήμανε 
συναγερμό. Ήταν κυρίως η αίσθηση του 
χαμένου χρόνου που προκάλεσε σύγχυση 
στη Βασ. Σοφίας. Η πεποίθηση πως μετά 
από μία θητεία του Πέτρου Μολυβιάτη 
και αυτήν της Ντόρας Μπακογιάννη, η 
ελληνική διπλωματία πιάστηκε στη φά-
κα. Από τη μία η απίστευτη διπλωματι-
κή οκνηρία της κυβέρνησης Καραμανλή, 
που ανέτρεψε ό,τι είχε εμπεριστατωμένα 
δρομολογηθεί από τις κυβερνήσεις Σημί-
τη. Από την άλλη η απόφαση-περίγελος 
του Πέτρου Μολυβιάτη να παγώσει τη 
συμφωνία του Ελσίνκι και ό,τι αυτή συ-
νεπαγόταν για μία ομαλή πορεία των ελ-
ληνοτουρκικών σχέσεων. Επιπρόσθετα η 

«αφοσίωση» της Ντόρας Μπακογιάννη 
όχι στη διαχείριση των διπλωματικών 
εκκρεμοτήτων στα Βαλκάνια, το Αιγαίο 
και την Κύπρο, αλλά στη μεθόδευση των 
δικών της PR, με μοναδικό σκοπό την ε-
δραίωσή της ως υποψηφίας για μία μελ-
λοντική πρωθυπουργία. Οι καιροί έχουν 
γυρίσματα και η περίοδος Μπους ανήκει 
στο σκουπιδότοπο της Ιστορίας. Η νέα δι-
ακυβέρνηση στην Ουάσινγκτον αποφά-
σισε να αλλάξει τα δεδομένα στην περιο-
χή μας, με νέα βασικά στοιχεία κατά νου.

Η σκακιέρα ξαναστήνεται
Η αλλαγή εστιάζεται καταρχήν στις αμε-
ρικανορωσικές σχέσεις. Η επίσκεψη της 
Χίλαρι στο Κρεμλίνο σηματοδότησε το 
πέρασμα από τον επιθετικό ανταγωνισμό 
στην ανταγωνιστική συνεργασία.
Το δεύτερο στοιχείο αφορά την Κίνα. 
Μετά την επίσκεψη της Χίλαρι, το Πεκί-
νο διέβη τον Ρουβίκωνα και αναβαθμίζε-
ται σε honoris causa εταίρο.   
Το τρίτο στοιχείο αφορά το Ισλάμ. Ο 
Μπαράκ Ομπάμα αντελήφθη πως πο-
λιτική σημαίνει επικοινωνία και πως η 
τελευταία χρειάζεται πράξεις. Αποφάσι-
σε να απομονώσει το φονταμενταλισμό, 
επενδύοντας στο light ισλαμισμό. Δύο 
είναι οι άξονες που αποτελούν τον κορμό 
του εγχειρήματος. Η αποχώρηση από το 
Ιράκ και η συμφιλίωση με τον αραβικό 
κόσμο, βελτίωση, ακόμη και θεαματική, 
των σχέσεων με τη Συρία, που ενεργο-
ποιεί τον παγωμένο διάλογο της Δαμα-
σκού με το Ισραήλ, εμπλοκή στην υπόθε-
ση των Παλαιστινίων με στόχο ένα Όσλο 
2 μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης.

Ο δεύτερος άξονας αφορά την Κεντρική 
Ασία και την περιφέρειά της. Η Ουάσιν-
γκτον επιθυμεί να αποτρέψει την ενί-
σχυση του φονταμενταλισμού στο Αφ-
γανιστάν, υιοθετώντας μια ακόμη περισ-
σότερο πατερναλιστική πολιτική έναντι 
του Πακιστάν, με βασικό όμως σύμμαχο 
στην περιοχή την Ινδία. Σε αυτόν το γρί-
φο βασικό ρόλο εκτονωτή διαδραματίζει 
η Τεχεράνη. Η Ουάσινγκτον έχει απο-
φασίσει να «συνεννοηθεί» με το Ιράν. 
Είναι ζήτημα χρόνου. Η Μόσχα συμφω-
νεί και επαυξάνει. 

Το στοίχημα του Ερντογάν
Είχαν σοβαρό λόγο να ιδρώνουν οι ανώτε-
ροι διπλωμάτες στο ελληνικό Υπουργείο 
Εξωτερικών. Η επίσκεψη της Χίλαρι στην 
Άγκυρα δεν ήταν μία απλή «βόλτα για 
καφεδάκι» στην πρωτεύουσα ενός προ-
βληματικού συμμάχου. Αποτελούσε μέ-
ρος του σχεδίου και των μεθοδεύσεων που 
αναφέρθηκαν παραπάνω. Η Ουάσινγκτον 
έχει πλήρη επίγνωση πως η περίοδος 
Μπους λειτούργησε καταστροφικά για τις 
αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Ο αντιαμε-
ρικανισμός στην Τουρκία «χτύπησε κόκ-
κινο» και κατά την τελευταία πενταετία 
η κατάσταση επιδεινώθηκε. Ο Μπαράκ 
Ομπάμα κατέληξε σε μία απλή σκέψη, 
αφού τα σωστότερα πράγματα πρέπει να 
γίνονται όσο το δυνατόν πιο απλά, κατά 
τον Αλβέρτο Αϊνστάιν, αλλά όχι να αντι-
μετωπίζονται απλοϊκά. Με αυτή τη λογική 
ο Ομπάμα σκέφτηκε πως ο μετριοπαθής ι-
σλαμισμός του Ερντογάν είναι ένα πρώτης 
τάξεως εργαλείο δουλειάς. Η εμμονή της 
διακυβέρνησης Μπους σε μία άνευ όρων 

συμμαχία με τα αντιτουρκικά στοιχεία της 
περιοχής (Κούρδοι του Β. Ιράκ, Αρμενία 
κ.λπ.), αλλά και η επιμονή του αμερικανι-
κού πλέγματος εξουσίας να υποβαθμίσουν 
την Άγκυρα σε «πιστό υπηρέτη δίχως ρό-
λο», ώθησν την Τουρκία και τους βασι-
κούς συντελεστές της να συγκροτήσουν 
ένα νέο εκρηκτικό μείγμα κοινωνικής 
έκφρασης, τον επιθετικό νεοτουρκισμό. 
Το ιδεολόγημα αυτό επηρέασε μεγάλη 
μερίδα των ανώτερων αξιωματικών, ση-
μαντικό μέρος των μυστικών υπηρεσιών, 
ένα πλειοψηφικό ρεύμα της κοινωνίας και 
δυστυχώς και ένα κομμάτι της ελίτ.
Ο αντιαμερικανισμός και ο αντιευρωπαϊ-
σμός στην τουρκική κοινωνία έφτασαν σε 
πλειοψηφικά ποσοστά. Στην Ελλάδα οι 
οκνηροί διπλωμάτες και η ανερμάτιστη 
πολιτική τους ηγεσία παρακολουθούσαν 
(ορισμένοι έτριβαν και τα χέρια τους), νο-
μίζοντας πως η απομόνωση της Τουρκίας 
θα λειτουργούσε θετικά για τα ελληνικά 
συμφέροντα. Κοντόφθαλμη και κοντό-
μυαλη τακτική.
Η απόφαση του Μπαράκ Ομπάμα να ε-
πισκεφθεί την Τουρκία έπεσε σαν βόμβα 
στην Άγκυρα, που δεν το ανέμεναν, και 

στην Αθήνα, που απλά αιφνιδιάστηκε. Οι 
λόγοι είναι οι εξής: 
1) Ποτέ στην ιστορία Αμερικανός πρόε-
δρος δεν επισκέφθηκε την Τουρκία σε τό-
σο σύντομο διάστημα από την εκλογή του.
2) Ποτέ στην ιστορία Αμερικανός πρόε-
δρος δεν ενέταξε την Τουρκία στο πρό-
γραμμα της πρώτης περιοδείας του στην 
Ευρώπη μετά την εκλογή του.
3) Η Χίλαρι Κλίντον κατά τις συνομιλί-
ες της στην Άγκυρα εξήγησε πως κάθε 
πτυχή της αμερικανικής εξωτερικής πο-
λιτικής στη Μέση και Εγγύς Ανατολή και 
στην Κεντρική Ασία αφορά την Τουρκία, 
η οποία «φωτογραφίζεται» καρέ καρέ. 
Η Χίλαρι προέβη και σε διευκρινήσεις. 
Ανέφερε πως η Τουρκία έχει ρόλο στο 
ζήτημα του Ιράκ - Βορείου Ιράκ, στις 
σχέσεις της Αμερικής με τη Συρία. Στις 
σχέσεις Ουάσινγκτον - Τεχεράνης, στο 
Μεσανατολικό, στο Πακιστάν και βεβαί-
ως στο Αφγανικό. 
 
Η αναβάθμιση
Είναι προφανές πως χρειάζεται κάτι άλλο 
από τις συνεχείς διπλωματικές εξαερώ-
σεις για να βαφτούν τα κόκκινα αυγά του 
Πάσχα. Αυτό το λαϊκό ρητό δεν το γνω-
ρίζουν οι λεπτεπίλεπτοι διπλωμάτες στο 
κτίριο της Βασ. Σοφίας, που εδώ και μέ-
ρες μελετούν τις αναφορές του Έλληνα 
πρέσβη στην Άγκυρα κ. Ξυδά. 
Η διπλωματία της δεκαετίας του ’60 που 
εφήρμοσε ο Πέτρος Μολυβιάτης και η 
διπλωματία της φούσκας που υιοθέτησε 
η Ντόρα Μπακογιάννη κατέληξαν στην 
αυτοπαγίδευση. Ούτε το Κυπριακό γλίτω-
σε από την πλημμυρίδα, αλλά εκεί ευτυ-
χώς κυριαρχεί ο σύντροφος Χριστόφιας, 
που αποτελεί εγγύηση και έχει βάλει την 
Ντόρα στο περιθώριο και την Αθήνα στο 
«ψυγείο». Η πρώτη κίνηση της Άγκυρας 
για να «θεμελιώσει» τη νέα περίοδο σχέ-
σεων με τις ΗΠΑ ήταν βεβαίως η αποκα-
τάσταση των σχέσεών της με το Ισραήλ 
μετά την κρίση του Νταβός. Η συνάντηση 
στις Βρυξέλλες της Τζίπι Λίβνι με τον υ-
πουργό Εξωτερικών Αλί Παπατζάν λει-
τούργησε προς αυτή την κατεύθυνση, α-
φού οι καλές τουρκο-ισραηλινές σχέσεις 
αποτελούν αναγκαστική συνθήκη για τη 
συνεννόηση Τουρκίας και ΗΠΑ. Ο Μπα-
ράκ Ομπάμα θα εξηγήσει στους Τούρ-
κους συνομιλητές του πως η χώρα τους 
θα επαναδιαδραματίσει ρόλο-κλειδί στην 
περιοχή, και όχι μόνο πολιτικό. Ο ρόλος 
της Τουρκίας στο Αφγανιστάν και οι σχέ-
σεις της Άγκυρας με το Πακιστάν θα απο-
τελέσουν εργαλείο μεθόδευσης της εκεί 
πολιτικής των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Είναι 
προφανές πως ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης    
μπορεί να ασχολείται με το «μείζον ζή-
τημα των Σκοπίων» για τις ψήφους των 
ψηφοφόρων, την ώρα που στην περιοχή 
οι εξελίξεις είναι εκκωφαντικές. Τον έ-
βριζαν τον Σημίτη τότε. Ας δούμε ποιον 
θα αρχίσουν να βρίζουν τώρα.  A  

➜ n.georgiadis1@yahoo.com

Πολιτική

Η Διπλωματία του ’60
      Του ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Η Τουρκία έχει ρόλο στο 
Μεσανατολικό, στο Πακιστάν 
και βεβαίως στο Αφγανικό 
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T
ο Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγ-
γύης είναι μη κυβερνητική, μη 
κερδοσκοπική ανθρωπιστική 

οργάνωση που δημιουργήθηκε πριν από 
17 χρόνια, όταν ο εμφύλιος στη Βοσνία 
ξεσπούσε στο Σεράγεβο, με στόχο την 
προσφορά βοήθειας στα αθώα θύματα 
των πολεμικών αναμετρήσεων και ιδιαί-
τερα τα ορφανά παιδιά. Από τότε έχουν 
βοηθηθεί πάνω από 17.000 ορφανά παι-
διά σε Βοσνία, Σερβία, Παλαιστίνη, Σρι 
Λάνκα, Λίβανο και Κόσοβο. 
Το νέο πρόγραμμα «οικονομικής υιο-
θεσίας» του Καραβανιού αφορά τα ορ-
φανά παιδιά της Γάζας, την οποία το 
Καραβάνι επισκέφθηκε και παρέδωσε 
βοήθεια σε 250 από αυτά. Κάθε δωρη-
τής μπορεί να υιοθετήσει οικονομικά 
ένα ή και περισσότερα ορφανά παιδιά, 
δίνοντας 30 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο. 
Στο γραφείο του Ελληνικού Καραβανιού 
Αλληλεγγύης υπάρχουν πλήρη στοιχεία 
εκατοντάδων παιδιών, η φωτογραφία 
τους, η οικογενειακή τους κατάσταση, η 
διεύθυνσή τους, το πιστοποιητικό θανά-
του του/των γονιού/ών κ.λπ.
Πρόσθετη πηγή εσόδων είναι το μαγα-
ζί του Καραβανιού, το «Δεύτερο χέρι» 
(το ελληνικό charity shop), στη Φειδί-
ου 14,  όπου πωλούνται σε πολύ χαμη-
λές τιμές και σε άριστη κατάσταση είδη 
δώρων, δίσκοι, CD, μικροαντικείμενα, 
βιβλία, έργα τέχνης, κοσμήματα κ.ά. τα 
οποία προσφέρονται δωρεάν στο Καρα-
βάνι – μπορείτε να τo επισκεφθείτε και 
να προσφέρετε οποιοδήποτε χρηστικό 
είδος (δίσκους, βιβλία, διακοσμητικά, 
δώρα, μπιζού κ.λπ.) σε καλή κατάσταση, 
ώστε να μπορεί να πουληθεί. 
Μοναδική πηγή εσόδων του Ελληνικού 
Καραβανιού Αλληλεγγύης είναι οι φίλοι 
του, οι δωρητές του, όσοι συμμετέχουν 
στα προγράμματά του, αλλά και σωματεία 
και οργανώσεις που το εμπιστεύονται, 
ενώ δεν έχει λάβει οικονομική βοήθεια 
ποτέ ούτε από το Υπουργείο Εξωτερικών 
ούτε από την Ε.Ε.

INFO: Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης, πλ. 
Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 105 53, Αθήνα, 210 3314.334, 
210 3378.412, 210 3816.886, ΦΑΞ: 210 3314.334 
Αρ. λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας 159/480203-
99, 159/480503-88
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Ελληνικό 
Καραβάνι 
Αλληλεγγύης

  
Τζιχάντ
Tων ΑΓΓΕλΟΥ ΤσΕΚΕΡΗ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΙΤσΗ

Πούστηδοι, 
Θεός 
φυλάξοι
Έντονη αντιπαράθεση έχει προκαλέ-

σει στο κοινό της Λυρικής Σκηνής το 

φιλί μεταξύ δύο ανδρών που έβαλε 

η σκηνοθέτις στην παράσταση «Ρού-

σαλκα» του Ντβόρζακ. Σε ανακοί-

νωσή της η ορχήστρα διαχωρίζει τη 

στάση της και δηλώνει ότι μια τέτοια 

σκηνοθετική ερμηνεία υπονομεύει 

τον παραδοσιακό ανδρισμό της Λυ-

ρικής και τους αιματηρούς της αγώ-

νες για την ανεξαρτησία του Έθνους. 

Ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και 

ο σύλλογος εφέδρων καταδρομέων 

της Λυρικής, ενώ το πρώτο βράδυ οι 

συντελεστές της παράστασης απο-

δοκιμάστηκαν από μερίδα του φιλό-

μουσου κοινού με το σύνθημα «ζήτω 

ο πολιτισμός, έξω οι πουσταραίοι». 

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας επίσης, 

στις επίμαχες στιγμές, η ορχήστρα 

ερμήνευε αποσπάσματα από άλλα 

έργα, όπως την εισαγωγή από τον 

«Αγαπητικό της βοσκοπούλας» και 

τη δεύτερη σκηνή από τον «Καπετα-

νάκη» του Μουφλουζέλη.

Ένταση επικράτησε και κατά τη 

δεύτερη παράσταση, όταν ομάδα 

ακτιβιστών επιχείρησε να διαβάσει 

κείμενο υποστήριξης στη σκηνοθέ-

τιδα. Κατά τα επεισόδια που ακολού-

θησαν με μέλη της ορχήστρας, ένας 

ακτιβιστής τραυματίστηκε από χτύ-

πημα με κλαρινέτο, ενώ ένας άλλος 

δέχτηκε δοξαριά από κοντραμπάσο 

σε φα ματζόρε με αποτέλσμα να 

υποστεί ελαφρά διάσειση. Η ένταση 

αυτή δημιουργεί περισσότερη ανη-

συχία, αφού η επόμενη παράσταση 

που θα ανέβει είναι η μπαρόκ όπερα 

«Το κλουβί με τις τρελές» του Πισο-

γλέντι, βασισμένη σε λιμπρέτο του 

Ντραγκ Κουίν. ●
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Tου ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ➜ www.yannis-ioannοu.com

H
κρίση του παγκόσμιου χρημα-
τοπιστωτικού συστήματος προ-
καλεί πλέον ισχυρούς κλυδωνι-

σμούς στην παγκόσμια οικονομία, παρα-
σύροντάς την σε μια ύφεση που θα μπο-
ρούσε να εξελιχθεί ως μία από τις χειρό-
τερες οικονομικές κρίσεις του αιώνα μας.

Τ
ο μέλημα των κυβερνήσεων, 
των διεθνών οργανισμών και των 
κεντρικών τραπεζών όλου του 

κόσμου, όταν ξέσπασε η κρίση, ήταν να 
σωθεί πρώτα το τραπεζικό σύστημα από 
την κατάρρευση και κατόπιν να ακολου-
θήσουν οι προσπάθειες για να αντιμετω-
πισθεί η παγκόσμια  ύφεση. 
Λογικό είναι τη στιγμή που καίγεται το 
σπίτι σου να μην αναζητάς την αιτία της 
φωτιάς, αλλά να προσπαθείς να περιορί-
σεις τη ζημιά και να αποτρέψεις τα χειρό-
τερα. Όμως, όταν η φωτιά σβήσει, είναι 
απαραίτητο να διερευνήσεις τα πραγμα-
τικά αίτια, ώστε να διασφαλίσεις ότι κάτι 
παρόμοιο δεν θα ξανασυμβεί.
Στην περίπτωση της τρέχουσας κρίσης 
η προσπάθεια ανεύρεσης των αιτίων της 
έχει ήδη αρχίσει. Όμως, οι πιο πολλές 
αναλύσεις περιστρέφονται κυρίως γύ-
ρω από τα τεχνικά θέματα που οδήγησαν 
στην κατάρρευση των μεγάλων χρηματο-

πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως η πρακτική 
των τιτλοποιήσεων των δανείων υψηλού 
ρίσκου ή ο υψηλός βαθμός μόχλευσης 
των αμερικανικών τραπεζών. 
Τα πραγματικά αίτια βρίσκονται, κατά 
τη γνώμη μου, πολύ πιο βαθιά, στην ίδια 
τη δομή του νεοφιλελεύθερου μοντέλου 
που δείχνει πλέον ότι πνέει τα λοίσθια. 
Ενός  μοντέλου που μετέτρεψε τη δη-
μιουργικότητα σε απληστία, παρήγαγε 
ανισότητες και αποθέωσε το βραχυπρό-
θεσμο κέρδος. Ενός μοντέλου που μετέ-
τρεψε το θεσμό του χρηματιστηρίου από 
θεσμό που διευρύνει τη μετοχική βάση, 
μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις αντλούν 

κεφάλαια για επενδύσεις, σε παγκόσμιο 
κερδοσκοπικό παιχνίδι.
Ενός μοντέλου που πιέζει τις επιχειρή-
σεις και τα ανώτατα στελέχη τους να ε-
πιδείξουν βραχυπρόθεσμα κέρδη, αδι-
αφορώντας, πολλές φορές, για τις μα-
κροπρόθεσμες συνέπειες των ενεργειών 
τους στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Φ
υσικά τα αίτια της σημερινής 
κρίσης ή ταν γνωστά, αλλά όλοι 
έτειναν να τα αγνοούν. Ήταν τα 

ίδια πραγματικά αίτια που οδήγησαν στα 
σκάνδαλα της Enron, της Worldcom και 
στη «φούσκα» των χρηματιστηρίων πριν 
μερικά χρόνια. 
Η κρίση του υπάρχοντος συστήματος 
είναι δομική και απαιτεί ριζοσπαστικές 
λύσεις, ώστε να αποφευχθούν χειρότερα 
προβλήματα στο μέλλον. Χρειαζόμαστε 
μια νέα σχολή οικονομικής σκέψης που, 
όπως είπε και ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας, «θα λαμβάνει υπόψη του σε πολύ 
μεγαλύτερο βαθμό την πραγματική οι-
κονομία, που θα επιβάλλει κανόνες σω-
φρονισμού και ευθύνης στη λειτουργία 
του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συ-
στήματος». 
Απ’ ό,τι πλέον διαφαίνεται, η «αόρατος 
χειρ» της οικονομίας από μόνης της δεν 

επαρκεί για να αυτορυθμιστεί το σύστη-
μα. Η λογική των απελευθερωμένων α-
γορών που δεν γνωρίζουν συνοριακούς 
περιορισμούς και κρατικές παρεμβάσεις, 
μάλλον, φαίνεται να κλείνει τον κύκλο 
της. Η κρατική παρέμβαση φαίνεται πλέ-
ον αναπόφευκτη για να ρυθμίσει και να 
εποπτεύσει τις αγορές. 

H
τρέχουσα κρίση απαιτεί να επα-
ναπροσδιορίσουμε το ρόλο του 
κράτους, της αγοράς και της επι-

χείρησης. Απαιτεί να αναζητήσουμε και-
νούργιες απαντήσεις στα κλασικά ερω-
τήματα της πολιτικής οικονομίας: τι πα-
ράγουμε ως κοινωνία, με ποιον τρόπο 
παράγουμε και πώς κατανέμουμε το προ-
ϊόν της παραγωγής. Απαιτεί να ξανασκε-
φτούμε ποιες είναι οι αξίες που πρέπει να 
διέπουν τις αποφάσεις των αγορών, των 
επιχειρήσεων, των χρηματιστηρίων και 
των ηγετών. 
Τέλος, χρειαζόμαστε μια νέα γενιά η-
γετών, που σε επίπεδο διεθνών οργανι-
σμών, κυβερνήσεων και επιχειρήσεων  
θα αναλάβουν να φέρουν σε πέρας τις 
απαιτούμενες αλλαγές και οι οποίοι, ε-
κτός από τις κατάλληλες ικανότητες και 
γνώσεις, θα πρέπει να διαθέτουν όραμα 
και προπαντός ήθος.  A  

Τα πραγμα-
τικά αίτια 
της χρηματο-
πιστωτικής 
κρίσης
Του ΚΩΝσΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΙΑΒΡΑ, 
οικονομολόγου
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Τ
ι χρειάζεται για να 
γίνει ένα πάρκο 
στο κέντρο της Α-
θήνας; Όχι πολλά. 
Ένα κοπτικό για 
την άσφαλτο, τρία-
τέσσερα κομπρε-

σέρ, ένα λάστιχο για πότισμα, φτυάρια, 
αξίνες, μερικά δεντράκια και, κυρίως, 
πολλή μα πολλή θέληση και αποφασι-
στικότητα. Όλα αυτά τα διέθεταν και με 
το παραπάνω τα μέλη της Πρωτοβουλί-
ας Κατοίκων Εξαρχείων και οι τουλά-
χιστον 500 άνθρωποι κάθε ηλικίας που 
συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στο –ήδη 
πρώην– πάρκινγκ στη συμβολή των ο-
δών Χαρ. Τρικούπη, Ναυρίνου και Ζω-
οδόχου Πηγής. Και μέσα σε δέκα ώρες 
έφτιαξαν οι ίδιοι το πάρκο για τη δημι-
ουργία του οποίου ο Δήμος Αθηναίων 
είχε αποφασίσει πριν από 18 χρόνια χω-
ρίς όμως να προβεί ποτέ στην εκτέλεση 

της απόφασής του.
Εκατοντάδες κάτοικοι των Εξαρχεί-
ων συγκεντρώθηκαν νωρίς το πρωί του 
Σαββάτου στο οικόπεδο που το Τεχνικό 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο είχε πα-
ραχωρήσει στο Δήμο για να γίνει πάρκο. 
Ξήλωσαν την άσφαλτο, άνοιξαν τρύπες, 
αφαίρεσαν μέρος του ταμπλό που περι-
έφραζε το χώρο, φύτεψαν ελιές, χαρου-
πιές, λεμονιές και γαζίες, έφτιαξαν ξύ-
λινα παγκάκια και υπόσχονται σύντομα 
κούνιες και τραμπάλες. Ο καιρός, του-
λάχιστον μέχρι το απόγευμα που άνοι-
ξαν οι ουρανοί, ήταν υπέροχος. Πολλοί 
δούλεψαν με κέφι για τη μεταμόρφωση 
αυτού του άδειου χώρου. Κι άλλοι πολλοί 
παρακολουθούσαν επιδοκιμάζοντας, έ-
κοβαν βόλτες χαμογελώντας και κουβε-
ντιάζοντας με τους γείτονές τους.

Για την ιστορία
Η ιστορία του ανεκμετάλλευτου αυτού 

χώρου στα Εξάρχεια ξεκινά τον Μάιο του 
1990, όταν η διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ 
στέλνει στο Δήμο Αθηναίων αίτημα να 
χαρακτηρισθεί τμήμα 1.476 τ.μ «ως χώ-
ρος πλατείας» και ταυτόχρονα ζητά να α-
ποζημιωθεί με τίτλο μεταφοράς δόμησης 
και αυτός ο συντελεστής να μεταφερθεί 
σε οικόπεδο ιδιοκτησία του ΤΕΕ στο Μα-
ρούσι. Στο οικόπεδο στο Μαρούσι διενερ-
γήθηκε διαγωνισμός για την ανέγερση 
νέου κτιρίου του ΤΕΕ, αλλά τα σχέδια δεν 
προχώρησαν. Το δημοτικό συμβούλιο του 
Δήμου Αθηναίων τον Νοέμβριο του 1990 
αποδέχεται την πρόταση του ΤΕΕ για τη 
δημιουργία πάρκου, αναφέροντας χαρα-

κτηριστικά ότι «η μετατροπή του χώρου 
κρίνεται απαραίτητη, επειδή το οικόπεδο 
αυτό είναι κατάλληλο για τη δημιουργία 
πλατείας, σε μια κεντρική πυκνοκατοι-
κημένη περιοχή της Αθήνας, η οποία έχει 
απόλυτη ανάγκη από σημαντικού μεγέ-
θους κοινόχρηστους χώρους». 

Ωστόσο, το οικόπεδο χρησιμοποιούταν 
μέχρι προσφάτως ως υπαίθριος χώρος 
στάθμευσης. Η μίσθωση του ιδιωτικού 
πάρκινγκ έληξε, η Υπηρεσία Σχεδίου 
Πόλεως - Πολεοδομικών Υλικών έ-
κρινε ότι ο «χώρος είναι οικοδομήσιμος  
με παρόδια στοά 3 μ.». Το ΤΕΕ, εφόσον 
ο Δήμος μέχρι σήμερα δεν προχώρησε 
στην υλοποίηση της απόφασής του, φαί-
νεται διατεθειμένο να εκμεταλλευτεί το 
οικόπεδο αλλιώς. Η Πρωτοβουλία Κα-
τοίκων Εξαρχείων έκρινε απαραίτητο να 
αναλάβει δράση και ζητά να απαλλοτρι-
ωθεί το οικόπεδο και να γίνει πάρκο. Οι 
πρωτοβουλίες συνεχίζονται με καθημε-
ρινή περιφρούρηση από τους κατοίκους 
και την περαιτέρω διαμόρφωση του χώ-
ρου. «Δεν υπάρχει περίπτωση να μην 
πιάσουν αυτά τα δεντράκια», μου λέει 
μια κυρία κοιτώντας μια ολοκαίνουργια 
ελιά, «φυτεύτηκαν με πολλή αγάπη». A

Η Χαριλάου Τρικούπη πρασινίζει. Η A.V. ήταν παρούσα και μεταδίδει.

Έτσι απλά έγινε πάρκο
Της λΕΝΑσ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ

Ξήλωσαν την άσφαλτο, 
άνοιξαν τρύπες, φύτεψαν 
ελιές, χαρουπιές κ.ά., 
έφτιαξαν ξύλινα παγκάκια 
και υπόσχονται σύντομα 
κούνιες και τραμπάλες



18 A.V. 12 - 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

Π
ώς προέκυψε αυτή η 

οργανωμένη αθλητική 

δραστηριότητα «στο 

δρόμο»; Ο αθλητισμός θα 

έπρεπε να είναι η νούμερο 

ένα προτεραιότητα, η οποία φαίνεται και είναι 

δύσκολη μερικές στιγμές. Γι’ αυτό δοκιμάσαμε 

το παράτολμο εγχείρημα των street games, με-

τεξελίσσοντας κάπως το παιχνίδι στις αλάνες 

που εμείς προλάβαμε, αλλά τα σημερινά παιδιά 

όχι. Ξεκινήσαμε πέρσι πιλοτικά με «3 on 3» μπά-

σκετ στο Παγκράτι, «πρασινίσαμε» με ποδο-

σφαιρικό «3 on 3» την Πανεπιστημίου (συγκε-

ντρώνοντας 6.500 παιδιά και 20.000 γονείς), 

αποφασίσαμε να το κάνουμε θεσμό αξιοποι-

ώντας κι άλλες γειτονιές. Την Κυριακή 8/3 στη 

Λένορμαν στήθηκαν 20 ποδοσφαιρικά γήπεδα 

με χλοοτάπητα, όπου 6.000 παιδιά έπαιξαν «πο-

δόσφαιρο δρόμου» και πήραν πλούσια δώρα.

Είναι φιλική πόλη η Αθήνα για τέτοιες ενέρ-

γειες μαζικού αθλητισμού; Για μένα αυτά τα 

events ξεπερνάνε τον αθλητισμό κι εντάσσο-

νται στο γενικότερο κομμάτι της επικοινωνίας. 

Η Αθήνα είναι πανέμορφη. Αλλά φτιάχτηκε για 

500.000 κατοίκους, όχι για 5 εκατομμύρια· για 

100.000 αυτοκίνητα, όχι για 2 εκατομμύρια. Δεν 

μπορούμε να την γκρεμίσουμε και να την ξα-

ναφτιάξουμε, μπορούμε όμως να βρίσκουμε 

διαρκώς λύσεις. Οργανωμένο και συστηματικό 

πλάνο μαζικού αθλητισμού όντως δεν υπήρχε 

τα τελευταία 30-40 χρόνια. Εγώ θα συμβούλευα 

λοιπόν τον καθένα να κάνει αυτό που του ταιριά-

ζει, έστω περπάτημα ή ποδήλατο. Και ο Δήμος 

Αθηναίων μέσω του ΟΝΑ θα τον βοηθήσει. Με 

15 γυμναστήρια, 18 πολιτιστικά κέντρα, 3 κο-

λυμβητήρια, 5 κλειστά γήπεδα μπάσκετ, 3 γή-

πεδα ποδοσφαίρου, 15 γήπεδα 5x5, 80 ανοιχτά 

γήπεδα. Φιλοξενούμε στους 300 αθλητικούς 

χώρους της πόλης 48 αθλητικές ομοσπονδίες 

και 300 σωματεία (για όλες τις ηλικίες), αναλαμ-

βάνουμε τη συντήρησή τους κι επωμιζόμαστε 

σημαντικό βάρος που αναλογεί στη ΓΓΑ.

Στα σχολεία υπάρχει κάποιο ανάλογο πρό-

γραμμα; Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα «Αθλο-

παιδιές», με 250 γυμναστές μας που διδάσκουν 

σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο τα ολυμπι-

ακά αθλήματα. Επίσης ξεκινήσαμε σε διάφορα 

αθλήματα τα «Αθηναϊκά κύπελλα», μικρά τουρ-

νουά μέσα στα σχολεία. 

Αναπλάσεις ανάλογες με αυτή που μετα-

μόρφωσε το Σεράφειο προβλέπονται στο 

άμεσο μέλλον; Τον περασμένο Οκτώβριο 

εγκαινιάσαμε το γήπεδο ποδοσφαίρου στην 

Ακαδημία Πλάτωνα, στο πολύπαθο άλσος Πα-

γκρατίου κατασκευάσαμε παιδική χαρά, την ο-

ποία θα εγκαινιάσουμε με street basket στα τέλη 

Μαρτίου. Άλλη μια παιδική χαρά στο Παγκράτι 

(πλατεία Πλυτά), ακόμα μία στα προσφυγικά 

του Άγιου Σώστη στον Νέο Κόσμο, φτιάχνουμε 

ένα ωραίο γήπεδο 8x8 στην οδό Κάδμου στα 

Σεπόλια. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν σπίτι, 

πρέπει να παίζουν. Να κοινωνικοποιούνται και 

να εξελίσσονται σε ενεργούς πολίτες.

Αναφερθήκατε στο ποδήλατο, πώς μπο-

ρείτε να βοηθήσετε το ολοένα αναπτυσσό-

μενο κίνημα των ποδηλατών στην Αθήνα; 
Όταν ανέλαβα την προεδρία του ΟΝΑ, ο ποδη-

λατικός γύρος είχε να γίνει τρία χρόνια. Δεν τον 

αναβιώσαμε απλά, τον κάναμε σύμβολο. Πριν 

από δύο χρόνια στην πλατεία Κοτζιά είχε 6.000 

ποδηλάτες, τον περασμένο Οκτώβριο πίσω από 

το Καλλιμάρμαρο είχε τους διπλάσιους. Φυσικά, 

δεν φτάνει μόνο μια μέρα. Γι’ αυτό έχει υπογρα-

φεί μεταξύ του κ. Κακλαμάνη και του πρώην 

υπουργού Μεταφορών κ. Χατζηδάκη σύμβαση 

για δημιουργία δύο ποδηλατόδρομων (η οποία 

εγκρίθηκε από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. κ. Σου-

φλιά). Ο ένας κάνει το γύρο του άλσους Χωρο-

φυλακής στου Γουδή και ο άλλος περιλαμβάνει 

το μεγάλο περίπατο των Δ. Αρεοπαγίτου - Απ. 

Παύλου στο Θησείο και καταλήγει στο 

Ζάππειο. Πιστεύω ότι θα υλοποιη-

θούν άμεσα, τρέμω όμως στην 

ιδέα της οδικής συμπεριφο-

ράς του Αθηναίου.  

Ποια είναι η γνώμη σας για 

το σίριαλ στο οποίο έχει 

εξελιχθεί η ανέγερση του 

γηπέδου του ΠΑΟ στον Βο-

τανικό; Νομίζω ότι όλοι θέλουμε 

η πόλη να αλλάξει προς το καλύτε-

ρο και ότι όλοι σεβόμαστε την έννοια της 

πλειοψηφίας στη δημοκρατία. Είναι δεδομένο 

ότι η πλειοψηφία των πολιτών της Αθήνας, υ-

περκομματικά, θέλει να γίνει η «Διπλή Ανάπλα-

ση». Δηλαδή, η υπογειοποίηση και το γκρέμι-

σμα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με παράλληλη 

δημιουργία 35 στρεμμάτων πρασίνου και σε 

αντιστάθμισμα η αναβάθμιση μια περιοχής 4 

χλμ. από την Ομόνοια με κατασκευή του γηπέ-

δου του ΠΑΟ, 100 στρεμμάτων πρασίνου και 

εμπορικό κέντρο που σε δύσκολες εποχές θα 

προσφέρει 6.000 θέσεις εργασίας. Σεβαστό το 

δικαίωμα της προσφυγής στο ΣτΕ, αλλά εγώ 

κορμοράνους δεν έχω δει στην περιοχή.

Η αμφισβήτηση, όμως, δεν αφορά τόσο το 

αποτέλεσμα της «Διπλής Ανάπλασης», αλ-

λά τη διαδικασία που τηρήθηκε… Το ότι ο κ. 

Βωβός πρόλαβε να αγοράσει ένα οικόπεδο και 

μετά το εκχώρησε στο δημόσιο και τον Πανα-

θηναϊκό για να γίνει το γήπεδο με αντάλλαγμα 

τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης (από τη 

Λεωφόρο Αλεξάνδρας) προκειμένου να χτίσει 

εμπορικό κέντρο, δεν μπορεί να αμφισβη-

τηθεί κατά τη γνώμη μου. Έγινε μια 

συμφωνία, περιβαλλοντική με-

λέτη (που ενέκρινε το ΠΕ.ΧΩ.

ΔΕ.), μελέτη κατασκευής, το 

είδαν όλες οι παρατάξεις – 

οι πιο πολλές συμφωνούν. 

Μακάρι να μπορούσε να 

φτιαχτεί χωρίς καμία προ-

ϋπόθεση, αλλά αυτό δεν 

είναι ρεαλιστικό.

Να κλείσουμε με τις αγαπημέ-

νες σας γωνιές και διαδρομές στην 

πόλη… Γεννήθηκα στα Εξάρχεια, αλλά στην 

Εμμανουήλ Μπενάκη έζησα μόνο 1,5 χρόνο. 

Μεγάλωσα στη Νέα Σμύρνη, πήγα σχολείο εκεί, 

έτσι ασχολήθηκα με το μπάσκετ και τον Πανιώ-

νιο (ποτέ δεν θα ξεχάσω τη μέρα που μου είχε 

δώσει τη φανέλα του ο Φάνης Χριστοδούλου). 

Μου αρέσει η βόλτα στο Θησείο, ο σταθμός με-

τρό «Κεραμεικός» και η περιοχή Γκάζι - Ψυρρή, 

αλλά και το κέντρο με τα καφέ και τα μαγαζιά 

στο Κολωνάκι. Να χαζεύεις τα παλιατζίδικα, 

τους πλανόδιους, να τρως κάτι στα γρήγορα. A

Athens Sports City 
Ο πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Αθηναίων, Βασίλης Κικίλιας, 

μιλάει στην A.V. για το αθλητικό (και όχι μόνο) πρόσωπο της πόλης. 
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΝΕΓΟΥ

Ο Βασίλης Κικίλιας με παιδιά στη Λένορμαν
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Πριν από ένα χρόνο, μ’ ένα μεγάλο 

ρεπορτάζ στην A.V. επισημάναμε την 

προσοχή που πρέπει να δώσει η πολι-

τεία, καθώς η καρδιά της Αθήνας με-

τατρέπεται σ’ ένα σκληρό γκέτο.

Η κατάσταση όσο πάει και χει-
ροτερεύει – διότι πολύ απλά 
όταν αφήνεις ένα «ζωτικό χώ-

ρο» να γίνεται ξέφραγο αμπέλι, δίνεις 
το «ελεύθερο» στα κυκλώματα της πα-
ρανομίας να αποθρασυνθούν. Όπως και 
καθετί σε αυτή τη χώρα, που αφήνεται 
τα τελευταία χρόνια σ’ έναν παρακμιακό 
«αυτόματο πιλότο», το «ιστορικό» κέ-
ντρο έχει γίνει κάτι παραπάνω από «χα-
βούζα ψυχών» – έχει γίνει η ζωντανή 
απόδειξη της αποτυχίας της πολιτικής.
Πρώτη παράμετρος επιδείνωσης, το «ά-
λυτο» ζήτημα της λαθρομετανάστευσης. 
Χωρίς πολιτική ικανή να ανατρέψει το 
διογκούμενο κύμα της «εισβολής» στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω των νοτίων πα-
ραλίων της, η Ελλάδα βλέπει αμήχανη 
να στοιβάζονται στο κέντρο της πρωτεύ-
ουσας (ή στα λιμάνια εξόδου, όπως η Πά-
τρα) χιλιάδες απελπισμένοι, που απλώς 
θέλουν να φύγουν γι’ αλλού – αλλά δεν 
μπορούν. Προσοχή! Η αιτία του προ-
βλήματος στο κέντρο δεν είναι οι ίδιοι 
οι λαθρομετανάστες, αλλά το «ιδανικό 
ντεκόρ» και η «ανεξάντλητη δεξαμενή 
θυμάτων παρανομίας» που προσφέρουν 
στους εμπόρους σάρκας, ναρκωτικών, 
άθλιας προσωρινής στέγης, προϊόντων-
μαϊμού κ.λπ. Όταν ο λαθρομετανάστης 
είναι εξαθλιωμένος από την πείνα και 
την ανέχεια, γίνεται ένα ωραιότατο «βα-
ποράκι» στην υπηρεσία του οργανωμέ-
νου εγκλήματος.

Α πό πέρσι έχουν χειροτερεύσει 
πολλά ακόμα. Μετά τα γεγο-
νότα του Δεκεμβρίου (και την 

εγκατάλειψη της περιοχής για περίπου 
ένα μήνα), η αστυνομία «βυθίστηκε» 
ακόμα περισσότερο στη «χαζή διελκυ-
στίνδα» μεταξύ του «να δέρνει» ή «να 
κοιτάει». Με την εξαίρεση κάποιων ο-
μάδων της ΟΠΚΕ (που πιάνουν ένα (!) 
βαποράκι την ημέρα), μάλλον κάνει το 

δεύτερο. Το παράνομο αλισβερίσι συ-
ντελείται με θράσος μπροστά στα μάτια 
των αστυνομικών, μέρα-μεσημέρι.
Η αστυνομία δηλώνει αδυναμία «να 
στοιβάξει τους δεκάδες junkies/ παρε-
μπόρους/ κορίτσια από τη Νιγηρία στα 
κρατητήρια» (και πολύ σωστά, γιατί με 
τις «σκούπες» δεν γίνεται τίποτε – το 
πρόβλημα απλώς μεταφέρεται «παρα-
κάτω»), αλλά δηλώνει επίσης απρόθυμη 
να συγκροτήσει ένα “task force” που θα 
κυνηγήσει τα στελέχη του οργανωμέ-
νου εγκλήματος. Δεδομένου του υψη-
λότατου τζίρου του εμπορίου ναρκωτι-

κών στην περιοχή (υπολογίζεται στα 15 
κιλά πρέζα την ημέρα, δηλαδή της τάξης 
των 200.000 ευρώ) είναι πολύ εύκολο να 
φανταστεί κανείς ότι υπάρχουν πολλοί 
διεφθαρμένοι αξιωματούχοι που έχουν 
συμφέρον να διαιωνίζεται η κατάσταση.
Ταυτοχρόνως βρίσκεται σε εξέλιξη μια 
«γενική έκρηξη» της βίας σε όλο το λε-
κανοπέδιο (και σε όλη τη χώρα), σαν 
ακήρυχτος πόλεμος της νύχτας, χωρίς 
συγκεκριμένο προσανατολισμό – που 
σε συνδυασμό με τα επεισόδια τρομο-
κρατικής δράσης (ακόμα και με 60 κιλά 
εκρηκτικά) καθιστούν την αστυνομία 
μια «σαστισμένη υπηρεσία». Η αποδυ-
νάμωση της διοίκησης (όπως σε όλο το 

δημόσιο) έχει οδηγήσει στο να μη βά-
ζει κανείς το χέρι του να βγάλει το «φίδι 
από την τρύπα», ενώ πολλοί καλύπτο-
νται κουτοπόνηρα πίσω από το «άγχος 
για το τι θα πουν οι Συριζαίοι». Η έλευση 
Μαρκογιαννάκη απέδειξε (με τους χει-
ρισμούς στον Πειραιά) ότι με την «ανέ-
ξοδη σκλήρυνση» δεν επιτυγχάνονται 
παρά αγριότητες και γκάφες – αντίθε-
τα, μόνο με σκληρή δουλειά υπάρχουν 
αποτελέσματα. Ουδείς αντιλαμβάνεται 
βεβαίως (και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ) ότι η 
διαιώνιση της κατάστασης μόνο τραγι-
κά αποτελέσματα μπορεί να φέρει – με 

πρώτους τους μετανάστες να υφίστανται 
τις συνέπειες.

Επίσης αδύναμος να συγκροτή-
σει ένα οργανωμένο σχέδιο α-
ντιμετώπισης του προβλήματος 

–(προ)καλώντας και άλλους δημόσιους 
φορείς, όπου δεν έχει «αρμοδιότητα»– 
δηλώνει ο Δήμος Αθηναίων, με τους 11 
χιλιάδες (!) υπαλλήλους και τη Δημοτι-
κή Αστυνομία να έχει το αρχηγείο της 
ακριβώς πάνω από τη «διακεκαυμένη 
ζώνη». Η πλήρης απουσία της πρόνοιας 
γι’ αυτές τις εκατοντάδες «ρημαγμένες 
ψυχές» φέρνει στο προσκήνιο την έλλει-
ψη πολιτικής στη χώρα μας. Ο Νικήτας 

Κακλαμάνης, που στην περσινή έρευ-
να είχε αρχικά υποβαθμίσει τις ευθύνες, 
στη συνέχεια έθεσε διλήμματα προς τους 
«κουλτουριάρηδες» κατοίκους, «να μας 
πούνε επιτέλους τι θέλουν, να τους μα-
ζεύουμε με κλούβες;», και στη συνέχεια 
προχώρησε σε εξαγγελίες περί πεζοδρό-
μησης της οδού Αθηνάς – δείχνοντας 
πόσο μακριά από το πρόβλημα είναι.

Τ ο καλό νέο είναι ότι ανακοι-
νώθηκε η μεταφορά της Νο-
μαρχίας Αθηνών στην πλατεία 

Θεάτρου (μαζί με αυτήν του ΟΚΑΝΑ σε 
νοσοκομεία). Επίσης η ίδρυση ενός «επι-
τελικού οργάνου» για την περιοχή, που 
θα παίρνει και νομοθετικές πρωτοβουλί-
ες. Μόνο που όλα αυτά πρέπει να γίνουν 
«χθες» – αλλιώς σύντομα θα μιλάμε για 
το «ιστορικό γκέτο» της Αθήνας... A  

To «πάρτι» καλά κρατεί...

Το 
«ιστορικό» 
γκέτο
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΔΟΥΚΑ

Η πλήρης απουσία πρόνοιας για τις 
«ρημαγμένες ψυχές» φέρνει στο 
προσκήνιο την έλλειψη πολιτικής 

Λυρική 
χωρίς φιλιά
Ταλιμπάν στη Λυρική

Του λΥΟ ΚΑλΟΒΥΡΝΑ

Ε υτυχώς που το Δσ της Ορχήστρας 

της λυρικής σκηνής νοιάζεται 

για την ηθική μας διάπλαση. Οι 

εν λόγω κύριοι αποφάσισαν ότι κακώς η 

Γαλλίδα σκηνοθέτρια Marion Wasserman 

σκηνοθέτησε την όπερα «Ρούσαλκα» ό-

πως ήθελε, βάζοντας «ακραίες ομοφυλο-

φιλικές σκηνές» (=ένα φιλί)! Με ύπουλες 

μεθόδους και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη 

όλης της ορχήστρας, οι κρατικοί αυτοί υ-

πάλληλοι μοίρασαν φυλλάδιο στο κοινό 

καταγγέλλοντας την «αυθαιρεσία» της 

σκηνοθέτριας και άσκησαν εξουθενωτι-

κές πιέσεις στην ίδια και στους τενόρους 

να μην τολμήσουν να δώσουν το φιλί. Το 

αποτέλεσμα αυτής της ανήκουστης λο-

γοκρισίας; στην 1η πρεμιέρα το μισό κοινό 

γιουχάιζε τη σκηνοθέτρια, το άλλο μισό 

την ορχήστρα. στη 2η πρεμιέρα γκέι και 

λεσβίες ακτιβιστές μοιράσαμε φυλλά-

δια στηλιτεύοντας τη λογοκρισία και το 

ρατσισμό, αλλά προπηλακιστήκαμε και 

γρονθοκοπηθήκαμε από τους Ταλιμπάν 

της ορχήστρας. Ερωτώ: Κύριε διευθυντή 

της λυρικής, είστε ικανός να προστατέ-

ψετε την ελευθερία του λόγου ή έστω την 

καλλιτεχνική ακεραιότητα των καλλιτε-

χνών που προσκαλείτε από το εξωτερικό; 

Εφεξής θα πρέπει να εγκρίνει το κόρνο και 

το φλάουτο τις επιλογές του κάθε σκηνο-

θέτη; «Είναι απαράδεκτο να υπάρχει λο-

γοκρισία στην Ευρώπη του 2009» δήλω-

σε εμβρόντητη η κ. Βάσερμαν στο «10%». 

Μπορείτε, κ. Κυριακόπουλε, να υπενθυ-

μίσετε στην ορχήστρα σας ότι η χούντα 

έπεσε και ότι αν αναπολούν το φασισμό, 

ας μετακομίσουν στην Τεχεράνη. ●
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Κωνσταντίνος Γιάνναρης
Στην κόψη των γεγονότων

Βουτηγμένος στην προετοιμασία της καινούργιας του ταινίας, σκηνοθέτησε τη θεατρική παράσταση “Eldorado”. Από κοντά και η
 αφιερωμένη σε αυτόν έκθεση «Στην κόψη του ξυραφιού». Η Α.V. συνάντησε τον Κωνσταντίνο Γιάνναρη, που δεν μασάει τα λόγια του.        

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ - Φωτό: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Στην καινούργια του ταινία μια ομάδα έφηβων προσφύγων από τη Mέση Aνατολή, που ξανοίγονται 
με σχεδία στο πέλαγος, διασώζονται από διερχόμενο τάνκερ. Τίτλος της “Welcome abroad”.
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Γ
ια μένα είστε ένας εξ αγ-

χιστείας συγ γενής του 

Παζολίνι – σκηνοθέτης και 

gay είναι τα ευκόλως ανα-

γνωρίσιμα. Ας πούμε, η εμ-

μονή σας με τους μετανάστες. Η εγγύτητά 

σας είναι περισσότερο αισθητική – για να 

μην πω ερωτική; Υπάρχει αυτή η παρά-
μετρος, αλλά το γεγονός πως γεννήθη-
κα στην Αυστραλία, ήρθα στην Ελλάδα, 
σπούδασα και δούλεψα στην Αγγλία, ε-
πέστρεψα πάλι Ελλάδα… μου έδωσε την 
ψυχοσύνθεση του μετανάστη. 
Ο Παζολίνι είχε γράψει πως «στη σύγκρου-

ση μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας τα 

λαϊκά παιδιά ήταν από την πλευρά των μπά-

τσων». Συμφωνείτε; Μα να κατηγορείς τον 
τελευταίο κρίκο της εξουσίας –αυτούς 
που έχεις κάθε δικαίωμα να τους πεις 
ανεκπαίδευτους, ρατσιστές κ.ά.– για 
όλα τα δεινά της ελληνικής κοινωνίας 
είναι γελοίο, όταν υπάρχει το γενικευ-
μένο μπάχαλο. Όμως όταν δεν υπάρχει 
ένα συμβόλαιο μεταξύ του πολίτη και του 
κράτους, τι μπορείς να περιμένεις; Και 
δεν υπάρχει, γιατί δεν υφίσταται επί-
γνωση καθηκόντων, εκτός δικαιωμάτων, 
από καμία πλευρά. 
Οπότε οδεύουμε… Στην επικράτηση της 
φασιστικής νοοτροπίας: ο άλλος πάντα 
ευθύνεται για τα δεινά μου και όσο θα 
φταίει ο άλλος, εγώ θα βρίσκω το δίκιο 
μου ασκώντας βία. 
Στον «Όμηρο», όμως, δείξατε πως η βία ή-

ταν η έσχατη λύση, αφού ο «ήρωας» δεν 

μπορούσε διαφορετικά να βρει το δίκιο 

του. Αυτό δεν σημαίνει πως είμαι υπέρ 
της βίας, όταν κατέγραψα τον τρόπο που 
μεταμορφώθηκε αυτός ο άνθρωπος σε 
απαγωγέα-δολοφόνο – νομίζω πως με 
κάποιον τρόπο ήταν προφητική αυτή η 
ταινία για τα επεισόδια. Να επιστρέψου-
με όμως στις θέσεις του Παζολίνι. Ο Πα-
ζολίνι είχε κουραστεί με όλη την κατά-
σταση στην Ιταλία στα τέλη της δεκαετίας 
του ’60, όταν ο συναισθηματισμός είχε 
εμπλακεί με τη βία. Αυτά τα κείμενά του 
στην “Corriere della Sera” είναι τόσο επί-
καιρα όσο ποτέ –δες επίθεση στο Alter–, 

γιατί η τωρινή κατάσταση 
στην Ελλάδα θυμίζει πολύ 

εκείνη την εποχή στην 
Ιταλία. Ο Παζολίνι έ-

γειρε την πλάστιγγα 
προς τους μισθο-
φόρους μπάτσους 
για να δείξει πως τα 
πράγματα δεν είναι 
άσπρο-μαύρο. 

Ο ι  μ ε τ α π τ υ χ ι α κ έ ς 

σπουδές σας είχαν θέμα 

«Μεταπολεμικές ελληνο-

σοβιετικές σχέσεις». Πώς κρί-

νετε το σημερινό λόγο της Αριστε-

ράς; Στην πραγματικότητα μιλάμε για 
κουφάρι της Αριστεράς. Ποτέ η Αριστερά 
στην Ελλάδα δεν συμπεριφέρθηκε ιδι-
αίτερα έξυπνα, τουλάχιστον σε επίπεδο 
στοχαστών. Τη γλίτωσαν μόνο αυτοί που 
έφυγαν έξω, όπως ο Καστοριάδης, ο Αξε-
λός, με κάποιο τρόπο και ο Πουλαντζάς. 
Το ΚΚΕ μοιάζει με μια θρησκευτική σέ-
χτα Πίστης παρά Ανάλυσης. Από την άλ-
λη, ο Συνασπισμός δεν έχει αποφασίσει 

τι θέλει να είναι. Να κάνω επανάσταση 
κι αν ναι, τι επανάσταση να κάνω; Ολίγον 
παλαιοσταλινισμός, ολίγον ανανεωτι-
σμός, γενικά ολίγον και καμιά ευθύνη. 
Στα γεγονότα του Δεκεμβρίου σάς ήταν 

ξεκάθαρο με ποια πλευρά θα πάτε; Δυ-
σκολεύτηκα. Χρειάστηκα χρόνο για να 
συνειδητοποιήσω τι σήμαινε η δολοφο-
νία του παιδιού, αλλά τελικά κατέβηκα 
κι εγώ στους δρόμους. Νομίζω πως δεν 
ήμουν ο μόνος που δεν πήρε χαμπάρι τι 
συνέβη. Αυτή η τυφλή βία εξέπληξε ακό-
μη και τους αναρχικούς, που εξορίστηκαν 
από το Πολυτεχνείο για να μεταφερθούν 
στην ΑΣΟΕ. Βρέθηκα μέσα στο Πολυτε-
χνείο και αυτό που είδα ήταν όχλος. 
Ήθελα να καταγράψω τα γεγονό-
τα με την κάμερά μου ώστε στο 
μέλλον, πιο νηφάλια, να δώσω 
τη δική μου εκδοχή. Αντιμετω-
πίστηκα ως ρουφιάνος, άσε το 
πρόβλημα με τα δακρυγόνα. 
Ωστόσο εκνευρίστηκα και με 
τους «προοδευτικούς» φίλους 
μου που λέγανε πως δεν ήταν 
με το μέρος των εξεγερμένων 
παιδιών, γιατί δεν είχαν πο-
λιτικό πρόγραμμα. Συγνώμη, 
αλλά ποιος έχει στην Ελλάδα 
πολιτικό πρόγραμμα – για να 
μην πω στον κόσμο! 
Προλογίζοντας μια ταινία σας 

στο πορνογραφικό φεστιβάλ 

είχατε δηλώσει πως μια τσόντα 

σάς ενδιαφέρει –εκτός από την 

καύλα– και για τον τρόπο που «α-

ναπαριστά» τις σχέσεις εξουσίας. 

Αν δούμε τα γεγονότα ως πορνο-

γράφημα, πώς θα μοιράζατε τους 

ρόλους; Η αστυνομία ως παθητι-
κός νταβατζής και οι άλλοι να γαμιού-
νται και κυρίως να γαμούν την πόλη – 
μια πόλη που κανείς δεν αγαπά. 
Ίσως αυτή η πόλη δεν στέλνει πια μηνύματα 

για αγάπη. Να δούμε αυτό που έγινε με το 
πάρκο στην Πατησίων. Χρόνια έμενε ε-
ξαθλιωμένο και κανείς δεν είχε δείξει στο 
παρελθόν ενδιαφέρον, μέχρι που έσκασε 
μύτη ο «Ομέρ Πριόνης». Πόση υποκρισία! 
Περνάω καθημερινά από το πάρκο και 
βλέπω αναρχο-αριστερο-μπαμπούληδες 
«καβάλα να πάνε στην εκκλησία, καβά-
λα να προσκυνάνε». Θεωρούν αυτονό-
ητο να έρχονται με τις μηχανάρες τους 
για να δηλώσουν την ευαισθησία τους. 
Ανάμεσά τους –ευτυχώς– κάποιοι έρ-
χονται με ποδήλατα. Αυτοί, που έχουν 
πιο έμπρακτη οικολογική ευαισθησία, 
κάνουν πολύ λιγότερο θόρυβο από τους 
προηγούμενους.  
Απορώ, όταν το παράδειγμα δίνει μια τό-

σο... ευαίσθητη και με όραμα για την πόλη 

εξουσία. Και κυρίως με φαντασία για την 
ανάπλαση των δημόσιων χώρων! Εδώ οι 
δημοτικές αρχές βγαίνουν από ανθρώ-
πους που δεν μένουν καν στο εκλογικό 
τους διαμέρισμα, ψηφίζουν και επιστρέ-
φουν στα προάστια. Ενώ αυτοί που μέ-
νουν δεν έχουν δικαίωμα στη λήψη α-
ποφάσεων. Έλα, μετανάστη, στο κέντρο, 
μείνε εδώ, ζήσε όπως μπορείς –δεν με 
νοιάζει–, αλλά δεν έχεις κανένα δικαί-
ωμα στον τρόπο που θα γίνει καλύτερη η 
ζωή σου.       

Αισθάνεστε ετοιμοπόλεμος ή έχετε ε-

ν τα χ τ εί  σ’  έ να είδ ο ς «ε να λ λακ τικού 

mainstream»; Το μεγαλύτερο πρόβλημα 
είναι οι καθημερινές κολακείες. Χρειά-
ζεται δύναμη να τις αντιμετωπίσεις. Εγώ 
θέλω συνεχώς να πειραματίζομαι. Είναι 
η υπαρξιακή μου ανάγκη. Η ενασχόλησή 
μου τώρα με το θέατρο είναι σ’ αυτά τα 
πλαίσια, ανεξαρτήτως αν η τόσο κοντινή 
συνεργασία με τους ηθοποιούς με τρελαί-
νει… Γίνονται τόσο μικροπρεπείς, δήθεν 
λόγω ανασφάλειας. Μα, αγάπη μου, και ο 
εργάτης του Δήμου έχει ανασφάλεια μή-
πως και τρυπήσει κατά λάθος ένα σωλήνα 
που περνάει από κάτω, οπότε δεν είναι 

αυτό δικαιολογία για να ταλαιπωρείς 
τους πάντες. 
Ένας  Έλληνας καθηγητής στην 

Οξφόρδη μού έλεγε πως στην 

Αγγλία θεωρείστε μια εξαιρετι-

κή περίπτωση ταλέντου. Πιστεύ-

ετε πως η πορεία σας ήταν α-

νάλογη των δυνατοτήτων σας; 
Όχι, κάπου εγκλωβίστηκα 
λόγω οικογενειακών υπο-
χρεώσεων… Μπορεί να μην 
κέρδισα το χρήμα και τη φήμη 
που θα αποκόμιζα αν πήγαινα 
στο Λος Άντζελες – δεν εί-
χα την υπομονή να το κάνω, 
αλλά δεν μετάνιωσα γι’ αυτό. 
Εδώ απέκτησα την απόλυτη 
ανεξαρτησία. Εντάξει, ίσως 
περιόρισα τις φιλοδοξίες μου. 
Όταν ζούσατε στην Αγγλία είχα-

τε δίπλα σας ανθρώπους όπως 

ο Ντέρεκ Τζάρμαν. Δουλεύατε 

μαζί με τον Τζίμι Σόμερβιλ και τον 

Ισαάκ Τζούλιαν. Είχατε όραμα και 

άποψη. Υπερασπίζατε μια queer 

θέση. Σήμερα; Είναι παράδοξο που 
στην Ελλάδα τώρα ανθίζει όλη αυτή η 
queer αισθητική, με καθυστέρηση τόσων 
χρόνων. Αλλά είναι ωραίο που βλέπεις 
πλέον νέα παιδιά να διεκδικούν τη σε-
ξουαλική τους ελευθερία, έχουν αυτοπε-
ποίθηση, αγκαλιάζονται και φιλιούνται 
δημόσια – έστω κι αν αυτό συμβαίνει κυ-
ρίως στην περιοχή γύρω από τα gay μπαρ. 
Εμείς στηρίζαμε τότε πως η σεξουαλικό-
τητα και η πολιτική δεν μπορεί να δια-
χωριστούν. Επιτέλους, πρέπει να έρθει η 
ώρα που τα κόμματα θα καταλάβουν πως 
δεν μπορούν να εξορίζουν το σώμα και 
τις ανάγκες του από την πολιτική. 
Δίπλα σ’ αυτή την ελευθερία που περιγρά-

ψατε έχουμε και το επεισόδιο με το Δ.Σ. 

της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, που θεώρησε 

ανεπίτρεπτες τις ομοφυλοφιλικές νύξεις 

στο ανέβασμα της όπερας «Ρούσαλκα» και 

θέλησε να λογοκρίνει την παράσταση. Φα-
σίστες του κερατά και ανεγκέφαλοι! Να 
πάνε να χορέψουν το χορό του Ζαλόγ-
γου· να πάνε να πνιγούν, που θέλουν να 
θεωρούνται και ευαίσθητοι καλλιτέχνες 
ως μουσικοί!  
Ο Ντένης Ζαχαρόπουλος στο σημείωμα της 

έκθεσης γράφει για τη «χαοτική εγκυκλο-

παίδεια της ευαισθησίας και του καλλιτε-

χνικού ιδιώματός σας». Ακόμη υπάρχει χά-

ος; Μεγάλο. Μάλλον το προσελκύω και 
δεν μ’ αρέσει αυτό. Όμως, τελικά, μπορεί 
και να με βοηθάει ν’ αντέχω στη σημερι-
νή κατάσταση που ζούμε. A

Οδεύουμε 
στην επι-

κράτηση της 
φασιστικής 

νοοτροπίας: ο 
άλλος πάντα 

ευθύνεται για 
τα δεινά μου 

και εγώ θα 
βρίσκω το δί-

κιο μου ασκώ-
ντας βία 

Info 

• Η έκθεση «Στην 

κόψη του ματιού» με βί-

ντεο, φωτογραφίες και ταινίες 

μικρού μήκους του Κων/νου Γιάν-

ναρη παρουσιάζεται στο Μουσείο 

Αλεξ. Μυλωνά, Πλ. Αγίων Ασωμά-

των 5, Θησείο (έως 22/3)

• Η θεατρική παράσταση 

“Eldorado”, σε σκηνοθεσία Κων/

νου Γιάνναρη, ανέβηκε στο θέα-

τρο Χώρα, Αμοργού 20, Κυψέλη, 

210 8673.945
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Eίναι νέοι, μοντέρνοι και επαγγελ-
ματίες σχεδιαστές. Έρχονται να μας 
πουν τη δική τους ιστορία και να 
δείξουν το ταλέντο τους στη μόδα, 
το design, τη γραφιστική, στην πιο 
μοντέρνα εμπορική έκθεση της 
πόλης, που ανοίγει σήμερα τις 
πόρτες της στο BIOS. 

Της ΣΑΝΤΡΑΣ - ΟΝΤΕΤ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ

Σ ήμερα 12 και μέχρι 
τις 15 Μαρτίου, το BΙ-
ΟS σ την Πειραιώς 
θα γεμίσει χρώματα, 
σχέδια, υφάσματα, 
αντικείμενα, όλα με 

μπόλικο νεανικό αέρα από Ελλάδα, Κύ-
προ κι εξωτερικό. 38 νέοι σχεδιαστές μα-
ζεύονται για να μας «διηγηθούν μια ιστο-
ρία», μέσα από τις δουλειές τους: ρούχα, 
αξεσουάρ, αντικείμενα. Το “Tell a story”, 
το tradeshow νέων σχεδιαστών, είναι 
εδώ για άλλη μια φορά, με χορηγούς ε-
πικοινωνίας την ATHENS VOICE και το 
LOOKmag. Γραφίστες, σχεδιαστές μόδας 

και κοσμημάτων, αρχιτέκτονες, στιλί-
στες, όλοι επαγγελματίες, με τουλάχιστον 
2-3 συλλογές στο ιστορικό τους, θα πα-
ρουσιάσουν από πάνινα κουκλάκια μέχρι 
υπερμεγέθη, γεωμετρικά φορέματα. Το 
“Tell a story” δεν είναι μόνο μια εμπο-
ρική έκθεση για να δειγματίσουν οι αγο-
ραστές και να χαζέψουν οι fashionistas 
και οι καταναλωτές. Είναι μια συνάντη-
ση όσων ενδιαφέρονται για το χώρο του 
design, αλλά και δεν θέλουν να μιζεριά-
ζουν άλλο. Θα υπάρχουν παράλληλα 
δρώμενα, installations με βιντεοπρο-
βολές και dj sets όλες τις μέρες, ενώ το 
Σαββατοκύριακο κάποιοι σχεδιαστές θα 

παρουσιάσουν τις κολεξιόν τους 
με live performance. Κι όλα αυτά 
θ’ ανοίξουν μ’ ένα μεγάλο opening 
party, ανοιχτό για όλους, την Πέμπτη 12 
Μαρτίου στο Bios, στις 22.30.

Concept Store: Επειδή πέρσι τους 
πρήξαμε –πουλάτε το ένα, πουλάτε το 
άλλο;–, φέτος, για πρώτη φορά, θα λει-
τουργήσει στο χώρο κατάστημα, το “Tell 
a story shop”. Εκεί θα βρίσκει κανείς 
δημιουργίες όλων των σχεδιαστών από 
φετινές και παλιότερες κολεξιόν, ενώ κά-
ποιοι δημιουργοί έχουν φτιάξει μοναδι-
κά κομμάτια, αποκλειστικά για εκεί. Όσο 

για τους άνδρες, έχει t-shirts, 
κάποιες συλλογές αλλά και αρκε-

τά unisex κομμάτια. Οι τιμές ξεκινούν 
από € 10 και φτάνουν τα € 300. 
Δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες. To κα-
τάστημα θα λειτουργεί από την Πέμπτη 
μέχρι την Κυριακή 14.00-22.00.  

Face control; Για να μην υπάρχουν 
παρεξηγήσεις: στο tradeshow είναι όλοι 
ευπρόσδεκτοι. Το μόνο που χρειάζεται 
είναι να δώσει κανείς τα στοιχεία του 
στην είσοδο, ώστε να διασφαλιστεί κά-
ποια ασφάλεια, αλλά και για να υπάρξει 
μετέπειτα επικοινωνία. 

Tell a story, 

12-15/3, Bios 

(Πειραιώς 84, Γκάζι), 

Πέμ.-Κυρ. 14.00-22.00.

Opening party: Bios, 

12/3, 22.30, free είσοδος. 

Χορηγοί επικοινωνίας: 

ATHENS VOICE και LOOKmag.
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Πες μας την ιστορία 
Άννα Πολυδώρου 

Είναι η «ψυχή» της διοργάνωσης και ο άν-

θρωπος πίσω από το “Τell a story”. Όταν η Άν-

να Πολυδώρου προσγειώθηκε από την Κύπρο 

στην Αθήνα, είδε αμέσως ότι «υπήρχε μεγάλη 

ανάγκη νέων σχεδιαστών να δείξουν τη δου-

λειά τους». Έτσι, μετά από σκέψη και σχέδια 1,5 

χρόνου, έστησε στου Ψυρρή το OCCHI, ένα χώ-

ρο-gallery για να φιλοξενούνται δουλειές νέων 

σχεδιαστών. Το πρώτο “Tell a story” ουσιαστικά 

έγινε εντελώς D.I.Y. («Κάν’ το-μόνος-σου»), τον 

Φεβρουάριο του 2007, σ’ αυτόν το χώρο. «Ο κα-

θένας έφερε τη δουλειά του και τον κόσμο του» 

θυμάται. Από τότε μέχρι σήμερα, οι ιδέες που 

κρύβονταν μέσα στα κεφάλια τους ωρίμασαν, 

προσαρμόστηκαν και –μπαμ– γεννήθηκαν ρού-

χα, αξεσουάρ, τσάντες, αντικείμενα, t-shirts, 

wallpapers. «Ο καθένας μέσα από τα αντικείμε-

νά του προσπαθεί να πει μια ιστορία. Γι’ αυτό και 

υπάρχει ποικιλομορφία στις συλλογές» εξηγεί 

η ίδια. Θεωρεί ότι τα πάντα βασίζονται στις δι-

απροσωπικές σχέσεις. «Αν δεν αγαπήσω κάτι 

και δεν γνωρίσω το δημιουργό, δεν μπορώ να 

το στηρίξω καλά, να το πουλήσω». Προσπα-

θεί να αποστασιοποιηθεί από το «παιδί» της, 

το “Tell a story”: «Θέλω να δίνει την πλατφόρμα 

για προώθηση νέων σχεδιαστών αλλά μετά να 

στέκεται καθένας στα πόδια του». Η ίδια δεν έ-

χει ιδέα πώς να φτιάχνει πράγματα με τα χέρια. 

Νιώθει την περιοχή του Ψυρρή, και κυρίως την 

οδό Σαρρή, σαν μια μεγάλη οικογένεια. Πριν 

δούλευε ως δημοσιογράφος, κατά καιρούς ε-

πιμελείται project διάφορων καλλιτεχνικών κι 

έχει μια μικρή κόρη 2,5 χρονών. 

Αξεσουάρ
Αξίζει να δεις: 1. Τη ρομαντική, limited edition 

σειρά της Chrystal με ρούχα και αξεσουάρ. 

2. Τη γιαγιαδίστικη, πλεκτή Tbag τσάντα της 

Tiffany Cowell. 3. Τις mix&match παιχνιδιάρι-

κες καρφίτσες Knotty by Mika. 4. Τις limited 

edition KRV KURVA τσάντες, φτιαγμένες από 

Tyvek και με σχέδια γνωστών designers. 

Κόσμημα
Αξίζει να δεις: Τα σκουλαρίκια της Viveka 

BergstrÖm από αλουμίνιο και χρυσό με έναν 

αέρα έθνικ, και τα χρυσά, ρετρό κολιέ με ά-

ρωμα Γαλλίας της Gishlaine Dantan. Συμμε-

τέχουν ακόμα η Nicole Tsiailis και η Alison 

Damianou.

Ρούχα
Αξίζει να δεις: 1. Την πρώτη ατομική σειρά, 

“DESIGNEReals” του Κωνσταντίνου Θεοδού-

λου, με την τέλεια εφαρμογή. 2. Τη σειρά ρού-

χων Akira και Mushi της Άννας και της Όλγας. 

3. Τα μαξιμαλιστικά φορέματα της Euangelia. 

4. Τις ρετρό φούστες της Ιόλης Μιχαλοπού-

λου. 

Αντικείμενα
Aξίζει να δεις: 1. Τα πάνινα, κεντημένα και ζωγραφισμένα κουκλάκια της Psarokokalo. 2. Τα κο-

σμήματα και wallpapers με «πειραγμένα» μοτίβα της Κοκκινοσκουφίτσας από τη Red Riding Hood. 

3. Την «κουνιστή καρέκλα» του Κωνσταντίνου Οικονομίδη και τα αντικείμενα της Κωνσταντίας 

Μάνθου (οι οποίοι συμμετέχουν στο team που «ξαναχτίζει» το Olympic Hotel, project του Δάκη 

Ιωάννου). 4. Τις περιπέτειες της αξιαγάπητης Madame Mo.  

Εφαρμοσμένη 
Γραφιστική  
Αξίζει να δεις: Τα t-shirt του graphic designer 

και illustrator Αλέξη Μαρίνη.

Και τα prints πάνω σε t-shirts και μωρουδιακά 

της illustrator Ιωάννας Φιλίππου. A  

Συμμετέχουν ακόμα οι: 

Emma-nuella, Β612, Vlieger & 

Vandam, Meet the Cat, Ειρήνη Σπίνου, 

Mariana Penga, Theia, One love project, 

Alexia Kirmitsi, Βrokequeens, Daniela Pais, 

Antonia Chambi, Pari Masouraki, Fotini 

Lamnisou, Two in a Gondola, Lost Toys, 

Blanket Lo.
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Η 
γειτονιά του Ψυρρή είναι 
το πιο πρόσφατο δείγμα ολο-
κλήρωσης του κύκλου ζωής 
μιας νυχτερινής πιάτσας. 
Ήταν το next big thing στα 
μισά των 90s, όταν στα κου-
φάρια των παλιών βιοτεχνι-

ών ξεπήδησαν τα πρώτα μαγαζιά τα οποία καθιέρωσαν 
τον όρο «μεζεδοπωλείο», που κατόπιν ταλαιπωρήθηκε 
αφάνταστα με την προσθήκη του προσδιορισμού «μου-
σικό». Αγαπήθηκε από τα media, τάισε με ζεστά κου-
λούρια τα ξημερώματα την αλτερνατίβα που βρήκε για 
λίγο εκεί τη νέα της έδρα, έγινε το σήμα-κατατεθέν της 
μίνιμαλ τάσης «επιστροφή στους μικρούς χώρους» που 
κληρονόμησε το millennium. Απελπισμένοι ιδιοκτήτες 
(τότε άχρηστων) ακινήτων έπιασαν την καλή πουλώντας 
τέσσερις τοίχους προορισμένους να γίνουν freestyle 
μπαρ με «ποτό στο πεζοδρόμιο», ενώ οι πρώην επαγ-
γελματικές στέγες ορόφου στέγασαν το loft όνειρο που 
κάθε σπουδαστής της σχολής του Εθνικού όφειλε να εκ-
πληρώσει. Όταν οι ηθοποιοί αναζήτησαν την έμπνευση 
στην «επόμενη στάση Κεραμεικός», ήρθαν τα studios. 
Και ξαφνικά η περιοχή έγινε ορμητήριο σχεδιαστών που 
έστησαν δημιουργικά γραφεία, με ευτυχή κατάληξη το 
θεσμό, πια, του Design Walk. Εν τω μεταξύ οι νυχτερινές 
μπίζνες χόντραιναν, δικαίωμα στην εμπορία της δια-
σκέδασης αποκτούσαν όλο και περισσότεροι. Έσκασαν 
τα πρώτα dance stages, πλημμύρισαν τα στενά με κάθε 
λογής καφέ και φαγάδικα, μέχρι να φτάσουμε στο ση-
μερινό κυρίαρχο συνδυασμό ρακόμελου - ελληνάδικου. 
Αλλά και πάλι ο αστικός διαβήτης θα αναλάβει δράση, 
θα ξαναγράψει τον κύκλο και όλα θα γυρίσουν από την 
αρχή. Αυτό που σίγουρα όμως μένει αναλλοίωτο, έστω 
κι αν βρίσκεται στη σκιά του πανηγυριού της νύχτας, 
είναι το «Ψυρρή by day». Μια γειτονιά με άλλους πρω-
ταγωνιστές, άλλους ήρωες, που μετά και τα νέα μέτρα 
«αυτοκίνητης απαγόρευσης» καλείσαι να ανακαλύψεις. 
Εδώ δεν πάει τίποτα χαμένο και οτιδήποτε ψάχνεις να 
είσαι σίγουρος ότι θα το βρεις…

«Αγοράζω παλιά»

Τα στενά του Ψυρρή από την αριστερή πλευρά 
της ανόδου της Ερμού, σε απόλυτη σύνδεση με 
την αντίστοιχη δεξιά πλευρά που ανήκει στο 

Μοναστηράκι, είναι ο παράδεισος του παλαιοπωλείου. 
Με τη χαρακτηριστική μυρωδιά δεκαετιών, το συρφε-
τό «χρήσιμων - άχρηστων αντικειμένων», από παλιά 
νομίσματα μέχρι μπουζούκια (!) και παραπεταμένες α-

Ψυρρή - Μοναστηράκι

Τίποτα 
δεν πάει 
χαμένο

Βόλτα για «χρήσιμα αντικείμενα» 
στη σκιά του nightlife…

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΝΕΓΟΥ
Εικονογράφηση: SOTOS ANAGNOS
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ντίκες ανεκτίμητης αξίας, που δεν ανα-
γνωρίζει το ανεκπαίδευτο μάτι. Μικρά 
μαγαζιά με κατά κανόνα cult ιδιοκτήτες 
(που συνήθως απουσιάζουν αφήνοντας 
χειρόγραφα σημειώματα «αν χρειαστείς 
τίποτα είμαι απέναντι στο καφενείο») φι-
λοξενούν θησαυρούς για τη vintage πι-
νελιά που θέλεις να βάλεις στο σπιτικό 
σου. Π.χ. στη στενή οδό Λεωκορίου, το 
ξενοδοχείο Ochre & Brown σου φαίνε-
ται λίγο παράταιρα μοντέρνο και εισβάλ-
λεις στη γνωστή –λόγω Cantina Social– 
Στοά Λεωκορίου 6-8. Το μπαρ-ωδή στον 
αθηναϊκό «ακάλυπτο» τα πρωινά λει-
τουργεί ως τίμιο κυλικείο, απέναντί του 
στο μηχανουργείο του κυρίου Ράπτη οι 
σπίθες της οξυγονοκόλλησης χορεύουν 
με τη μουντζούρα, η ταμπέλα στα ρολά 
της εισόδου σε πληροφορεί για την έκθε-
ση “Lomography” που τρέχει αυτές τις 
μέρες και στο παλιό δισκάδικο μπορείς 
να βρεις απίθανα, σκονισμένα 45άρια. 
Λίγο πιο πέρα και ενώ οι φωνές από το 
καφενείο της επόμενης στοάς εγκαλούν 
το «πέτσινο πέναλτι» της προηγούμενης, 
η χαρά του συλλέκτη συνεχίζεται στον 
«Ζωίτσα». Φτάνει μόνο η θέα του παλιού 
τζουκ μποξ για να ψαρώσεις, ενώ τα κά-
δρα με τις παλιές διαφημίσεις τσιγάρων 
συμπληρώνουν το σκηνικό. Στο νούμερο 
11 είναι το ένα από τα δύο μαγαζιά «Α-
θανασόπουλος» (το άλλο στη συνέχεια 
του ίδιου δρόμου) – ίσως το πιο διάσημο 
καρεκλάδικο της πόλης. Επιδιορθώσεις, 
παλιά κομμάτια, αναπαλαιώσεις – συν 
κομοδίνα, ροτόντες, «σύνθετα». Στο λήμ-
μα «έπιπλα», ας αναφερθεί και το «Ανά-
γλυφον» (Ναυάρχου Αποστόλη & Ωγύγου, 
210 3241.717) με μια πιο καλλιτεχνική ο-
πτική «ξυλογλυπτικής» πάνω σε παρα-
δοσιακά κομμάτια και εικόνες. Παλαι-
οπωλείο, με ειδικότητα στα φωτιστικά, 
αυτό του Νίκα (Λεπενιώτου 23), δρόμος 
των παλαιοβιβλιοπωλείων το απέναντι 
πλακόστρωτο κομμάτι της Άστιγγος που 
σκάει στην Ερμού και κλασική πινελιά 

«Το Κομπολόι Του Ψυρρή» (Αγ. Αναρ-
γύρων 13, 210 3243.012). Πολλές χάντρες, 
πολύ μπεγλέρι, αλλά και θρησκευτικές 
εικόνες…

Design modern psyri  

Δίπλα σε αυτήν την επέλαση των 
ηλικιωμένων αντικειμένων 
εμφανίζονται και τα μοντέρ-

να design stores. Αντικείμενα-φετίχ, 
επώνυμες υπογραφές Ελλήνων/ξένων, 
ανερχόμενων/φτασμένων σχεδιαστών, 
εισαγωγές ρετρό αναπαλαιωμένων κομ-
ματιών για γερά πορτοφόλια, νέες προ-
τάσεις για τους εμμονοληπτικούς με το 
interior. To Noise Art (Ναυάρχου Απο-
στόλη 21, απέναντι από το Minibar, που 
σερβίρει μόνο ποτά-μινιατούρες) είναι 
πιο μαζικό και προσιτό, τα γειτονικά 
Mata Hari και Mofu (στο νο. 28 της Σαρρή) 
είναι πιο εξεζητημένα. Το πρώτο με με-
γάλη γκάμα από φωτιστικά (οροφής και 
δαπέδου), στο δεύτερο βρίσκεις σπάνια, 
καταπληκτικά κομμάτια, π.χ. vintage ι-
ταλικούς καναπέδες από τα 50s, αμφό-
τερα όμως «τσιμπάνε». Το Things (Κα-
ραϊσκάκη 35) είναι ακριβώς αυτό που λέει 
ο τίτλος του – «μικρά αντικείμενα», από 
είδη διακόσμησης γραφείου ή τοίχου μέ-
χρι τσάντες, με μια πιο ιδιαίτερη αισθη-
τική όμως από τα συνηθισμένα «φοιτη-
τικά» καταστήματα που πουλάνε design 
objects. Το εργαστήρι Καρτούσα (Τάκη 
9) κινείται στο ίδιο μοτίβο, ενώ ειδικεύ-
εται στα χειροποίητα «εναλλακτικά κο-
σμήματα».  Αντικείμενα design θα βρεις 
και στα –τυπικά– ρουχάδικα Formica 
(Παλλάδος 9) και στο Occhi (Σαρρή 35). 
Με μια διευρυμένη σχεδιαστική ματιά, 
«χρήσιμα αντικέιμενα» θα βρεις τόσο 
στο καινούριο sex shop Plaisir (Σαρρή 
19), αλλά και στην πιο «λογοτεχνική» ε-
ρωτική μπουτίκ Queen Of Hearts (Σαρρή 
20). Κι αφού το γυρίσαμε στο role playing, 
άλλες δύο διευθύνσεις – γιατί ποτέ δεν 
ξέρεις (κι ας πέρασαν οι Απόκριες). Το 

βεστιάριο Τα Ρούχα Του Βασιλιά εδρεύ-
ει πια Μιαούλη 25 (210 3313.393), ενώ η 
οδός Αγίου Δημητρίου (στις παρυφές της 
Αθηνάς) είναι ο δρόμος των επαγγελ-
ματικών στολών. Για σεφ, πυροσβέστες, 
επίδοξους αθλητές ιππασίες και πάει 
λέγοντας. Νέα είσοδος, στο νο. 8 της ο-
δού Μελανθίου (δίπλα στο δημιουργικό 
γραφείο Π6) είναι το Scan2er. Ο Αχιλ-
λεάς Φαγιόλας δεν σχεδιάζει φωτιστικά, 
αλλά lighted objects. Έχει διαφορά, την 
οποία θα καταλάβεις αν περάσεις βράδυ 
και παρατηρήσεις τη βιτρίνα. «Βλάσφη-
μες» φωτεινές αναπαραστάσεις, ωραία t-
shirts, προσεχώς κοσμήματα από νέους 
Έλληνες σχεδιαστές κι ένα ζευγάρι smart 
posters κάθε μήνα. Πρωταγωνιστής του 
μήνα Μαρτίου, ο Michael Jackson…

Να φάμε και κάτι;

Π ροσπαθώ να κρατηθώ να μη 
γράψω για φαγητό, αλλά δεν 
γίνεται να κάνεις όλο αυτό 

το ζιγκ ζαγκ ανάμεσα σε μυρωδιές και 
να μείνεις ανεπηρέαστος. Μια all-time 
classic πεντάδα είναι: το «εργατικό» 
μπιφτέκι του Κώστα πάνω στην πλατεία 
Ηρώων (κλείνει νωρίς)/ ο «Νικήτας» 
στην από κάτω πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων με πραγματικά μαγειρευτά/ η τσέ-
χικη παμπ (είσοδος από Αυλητών) για 
κάτι διαφορετικό και καλές μπίρες/ η 
ιρλανδέζικη παμπ James Joyce (Άστιγγος 
12, Μοναστηράκι), χορταστικό burger κι 
εξαιρετικό χοιρινό με σέλερι βρασμένο 
σε Guiness/ οι θηριώδεις μοσχαρίσιες 
στην ανώνυμη ψησταριά της λοξής οδού 
Βασιλικής (μεταξύ Αθηνάς, Νικίου και 
Κολοκοτρώνη… πιάνεται;). ●

Μικρά μαγαζιά με cult 
ιδιοκτήτες φιλοξενούν 

θησαυρούς για τη vintage 
πινελιά που θέλεις 

να βάλεις στο σπιτικό σου 

Chez Ψυρρή
Της ΛΕΝΑΣ XΟΥΡΜΟΥΖΗ

Chez Ψυρρή, δηλαδή στου 
Ψυρρή. Μπορεί να λέμε πάω 
στην Πλάκα, στο Μοναστη-
ράκι, στο Θησείο, το βράδυ, 
όμως, όλα αλλάζουν και πάω 
οπωσδήποτε στου Ψυρρή.

Ψαγμένα μπαρ, προσεγμένα εστιατό-

ρια, προχωρημένες γκαλερί ανταγωνίζο-

νται να τραβήξουν την προσοχή σου. Κτί-

ρια αναπαλαιωμένα δίπλα σε άλλα, που 

έχουν αφεθεί στην τύχη τους. Έντονες 

αντιθέσεις που κάπως δένουν και κάνουν 

μια γειτονιά όπου ο χρόνος κυλάει διαφο-

ρετικά, κυριολεκτικά. Το ρολόι στην πλα-

τεία Ηρώων κάτω από το εντυπωσιακό 

γκράφιτι φαίνεται να βιάζεται και τρομά-

ζει τις κούκλες με τα νυφικά που το κοιτά-

ζουν από την απέναντι βιτρίνα. 

Από τη βόρεια πλευρά της Ερμού μέχρι 

την πλατεία Ελευθερίας (Κουμουνδού-

ρου) εκτείνεται ο πολύβουος και πυκνο-

κατοικημένος μικρόκοσμος του Ψυρρή. 

Το 1999, όταν πρωτοπήγα, υπήρχε μόνο 

ένα καφενείο. Γραφικό, μικρό και με το πιο 

αργό σέρβις της νοτιοανατολικής Ευρώ-

πης. Έκανε και έναν δυο μεζέδες. Σήμερα 

βρίσκεται ανάμεσα σε περισσότερα από 

50 σύγχρονα καφέ, μπαρ, κλαμπ, τουλά-

χιστον 30 μεζεδοπωλεία, πέντε παραδο-

σιακά καφενεία, ένα ναό του παγωτού, 

εστιατόρια με διεθνή κουζίνα, εννέα ανα-

ψυκτήρια, θέατρα και θεατρικά εργαστή-

ρια, 21 γκαλερί, σκονισμένα ναξιώτικα 

μπακάλικα, καρεκλάδικα και ένα χυτήριο. 

Στου Ψυρρή βρίσκεις ό,τι θέλεις.

Βρίσκεις και πολλά αυτοκίνητα. Πάρα 

πολλά αυτοκίνητα, παρκαρισμένα σε γω-

νίες, στενά, και σε δεκάδες αυτοσχέδια 

πάρκινγκ σε ακάλυπτους χώρους και α-

λάνες. Ο δήμος λέει ότι θέλει να τα διώξει 

από τα στενάκια της περιοχής. Έχει ήδη 

αρχίσει να εφαρμόζει πιλοτικά το σχετικό 

πρόγραμμα. Οι μαγαζάτορες δηλώνουν 

έτοιμοι. Οι παρκαδόροι όμως; 

Είναι ωραία και τα ονόματα, στα δρο-

μάκια του Ψυρρή. Οι μεγάλοι τραγικοί της 

αρχαιότητας συνυπάρχουν με βυζαντι-

νούς αγίους, τους Αγίους Αναργύρους, 

τους Αγίους Ασώματους, τον Άγιο Αθα-

νάσιο. Εκκλησίες που δεν υπάρχουν πια 

είναι η Αγία Παρασκευή, η Αγία Θέκλα και 

η Αγία Ελεούσα. Χωμένος σε μια πυλωτή 

πολυκατοικίας πεισματικά δηλώνει την 

παρουσία του ένας μίνι ναός, μόνο μπετόν 

αρμέ. Οι γυναίκες εκεί φορούν μαντίλια.

Το σημερινό «χωνευτήρι» του Ψυρρή 

ήταν και στην παλιά Αθήνα κάτι σαν αυλή 

των θαυμάτων. Τα θαύματα σταμάτησαν 

και η περιοχή νέκρωσε. Για να ξαναγεννη-

θεί λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς. Δύο 

ταμπέλες σε αντικρινά μαγαζιά γύρω από 

την οδό Μιαούλη λένε αυτή την ιστορία: 

«Από το 1830» δηλώνει περήφανα η μία, 

για να τη συμπληρώσει αμέσως η άλλη 

“Since 2004”. ●

Αυτή είναι η οδός Παλλάδος –ξεκινάει από την 
Αθηνάς και καταλήγει στη Μιαούλη–, ο πλαστικός 

παράδεισος της Αθήνας. Ποτιστήρια, γλάστρες, 
κηπουρικά και οικιακά σκέυη, παιχνίδια, ακόμα 

και λουλούδια – όλα πλαστικά. (φωτογραφία 
τραβηγμένη από το δημιουργικό γραφείο Π6, 

που βρίσκεται εκεί κοντά στην οδό Μελανθίου)
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Μόρφω 
Παπανικολάου, 
αρχιτέκτων

«Ερημίτης» του Ψυρρή τα 
τελευταία μόνο χρόνια, 

εμπιστεύτηκα ανεπιφύ-
λακτα την αστείρευτη 
ενέργειά του. Καθημε-
ρινός παρατηρητής και 

χρήστης του σκληρού και 
ελκυστικού χαρακτήρα του, 

ανακαλύπτω καθημερινά πλούτο και ζω-
ντάνια που συμπυκνώνει όλα τα πρόσω-
πα της Αθήνας μαζί. Στο κέντρο και στη 
σκιά της Ακρόπολης, κτίρια αδιάφορα, ό-
μορφα, άσχημα, πολυώροφες βιοτεχνίες, 
κτίρια γραφείων και χαμηλές μονοκατοι-
κίες συνυπάρχουν με επώνυμα διατηρη-
τέα, αυθαίρετα, ερείπια με γκράφιτι και 
κτίρια πρόσφατα ανακαινισμένα. Σύν-
θεση μιας απείθαρχης συμφωνίας που 
φτιάχνει δυνατό χαρμάνι μητρόπολης. 
Είναι το τμήμα της πόλης που δεν κοιμά-
ται, που δίνει και παίρνει ζωή για 24 ώρες 
και για 7 μέρες, σε αναρίθμητη ποικιλία 
ανθρώπων, συναλλαγών και χρήσεων. 
Είναι ο τόπος που αλλάζει ταυτότητα από 
τη μέρα στη νύχτα. Που ανασαίνει σε δυο 
χρόνους, που παρασύρει στο ρυθμό της 
ανάσας του όσους εργάζονται, κατοικούν, 
δημιουργούν, ψωνίζουν, διασκεδάζουν, 
που απλά τον επισκέπτονται. Μόνο που 
η διττή του ταυτότητα και ο μητροπολιτι-
κός του χαρακτήρας ανατροφοδοτούνται 
αποκλειστικά σε συνθήκες πολυπλοκό-
τητας και πολυμορφίας. Σε καθεστώς α-
διαφορίας και ομηρίας από τους νέους 
«κουτσαβάκηδες», όπως έχει συμβεί και 
σε αντίστοιχες γειτονιές της πόλης, οι 
δρόμοι του, αποσπασματικά και ενδει-
κτικά, μετατρέπονται σε βαρετές τουρι-
στικές ατραξιόν για την ημέρα, σε φτηνή 
ανάλωση διασκέδασης για τη νύχτα και 
σε τόπο φόβου, ανασφάλειας και παρακ-
μής είτε μέρα είτε νύχτα. Κάτι πρέπει να 
αλλάξει άμεσα, το μέλλον του αφορά όλη 
την Αθήνα.

Ελένη Τζιρτζιλάκη, 
αρχιτέκτων
Η περιοχή υποβαθμίζεται συνεχώς αν 
και είναι μία από τις ιστορικές γειτονιές 
στην καρδιά της Αθήνας, με ιστορικά κτί-
ρια και παραδοσιακό ιστό. Η υποβάθμιση 
ξεκίνησε με τον εκτοπισμό των κατοίκων 
και των μικρών βιοτεχνιών, που αποτε-
λούν ιστορικό στοιχείο του κέντρου της 
Αθήνας. Για να γίνουν τα κέντρα πολλές 
μικρές βιοτεχνίες εκτοπίστηκαν, καθώς 
και πολλοί από τους παλιούς κατοίκους 
που έμεναν στις διώροφες μονοκατοι-
κίες. Εμείς επισημάναμε αυτά τα ζητή-
ματα με την ομάδα «Αστικό Κενό» και 
τις δύο πρώτες δράσεις μας σε κενά της 
περιοχής που τώρα χρησιμοποιούνται 
ως πάρκινγκ. Η περιοχή έγινε ένα δια-
σκεδαστήριο κακής ποιότητας, που πολύ 
γρήγορα παρήκμασε. Είμαστε περίπου 
150 κάτοικοι (τόσοι είχαμε συγκεντρω-

θεί στη γενική συνέλευση), 
παλιοί και νέοι, που αγωνιζό-

μαστε να κατοικούμε ανθρώπινα 
στη γειτονιά μας. Υπάρχουν ακόμη με-
ρικές μικρές βιοτεχνίες, καταστήματα, 
θέατρα. Ποτέ δεν είχαμε καμία συνερ-
γασία με το δήμο, δεν βοηθηθήκαμε σε 
τίποτα, αντίθετα υπάρχει μια μεθοδευ-
μένη, νομίζω, προσπάθεια να αναγκα-
στούμε να φύγουμε από τη γειτονιά μας. 
Δύο χρόνια τηλεφωνώ στο δήμο για ένα 
κάδο ανακύκλωσης, η απάντηση είναι 
ότι δεν υπάρχουν κάτοικοι. Δύο χρόνια 
τώρα παραμένει κλειστό και το θέατρο 
«Εμπρός», ένας χώρος ο οποίος θα μπο-
ρούσε να επαναχρησιμοποιηθεί και να 
δώσει ζωή στην περιοχή και στην πόλη. 
Τελευταία λάβαμε ένα φυλλάδιο από το 
δήμο ότι θα προστατεύσει την παραδοσι-
ακή φυσιογνωμία της περιοχής με το να 
διακόψει τα αυτοκίνητα από τις 9 έως τις 
3. Το μέτρο φαίνεται τουλάχιστον γελοίο. 
Στη συνέχεια μάθαμε από την «Ελευθε-
ροτυπία» ότι θα μετατραπεί σε οικολο-
γική γειτονιά. Έτσι λύνονται τα προβλή-
ματα; Δεν θα έπρεπε να ενημερωθούμε 
για τα παραπάνω, να συμμετέχουμε στις 
αποφάσεις; To πρόβλημά μας εντάσσεται 
στα προβλήματα των γειτονιών Ψυρρή, 
Κεραμεικός, Μεταξουργείο, Γκάζι και 
πώς γίνεται το “gentrification” σε αυ-
τές και γενικότερα στην Αθήνα, χωρίς 
καμία συνεργασία με τους κατοίκους, με 
την κοινότητα – αντίθετα, με τον με κάθε 
τρόπο μεθοδευμένο εκτοπισμό. Νομίζω 
ότι είναι καιρός ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΠΟ και 
ΔΗΜΟΣ να καταλάβουν ότι η γειτονιά 
δεν είναι ένας σκουπιδότοπος, να έλθουν 
σε επαφή με τους κατοίκους, τους βιοτέ-
χνες, τους αρχιτέκτονες, για να λύσουμε 
όλοι-ες μαζί τα προβλήματα, τα οποία σ’ 
αυτή τη φάση φαίνονται αξεπέραστα.

Αγγελική Αντωνοπούλου, 
ιδιοκτήτρια της γκαλερί a.andonopoulou.art

Με ό,τι αυτό σημαίνει σε κοι-
νωνική πρόνοια, συν-

θήκες υγιεινής, περί-
θαλψη τοξικομανών, 
ασφάλεια του πολίτη!  
Συγχαρητήρια, κύριε 

πρωθυπουργέ! Κύριοι 
αρμόδιοι υπουργοί! Συγ-

χαρητήρια, κύριε δήμαρχε! 
Σε σας είχαμε πιστέψει κι είπαμε, κάτι 
καλό θα μας προκύψει! Έτσι σκεφτήκαμε, 
εμείς οι καιροσκόποι  και οι κουλτουριά-
ρηδες της περιοχής, όπως μας αποκαλεί-
τε, γιατί σας ενοχλούσαμε με τα εδώ προ-
βλήματα. Μας ανακοινώσατε, στον Τύπο 
και στο έντυπο υλικό που μας μοιράσατε, 
τη δημιουργία της πρώτης οικολογικής 
γειτονιάς στου Ψυρρή!!! Οι κάτοικοι, τα 
κλεφτρόνια, οι έμποροι, οι ναρκομανείς, 
οι τουρίστες, οι πολίτες, οι μετανάστες, 
τα βαποράκια, οι ετοιμοθάνατοι της η-
ρωίνης, χαιρετίζουν τη δημιουργία της 
ΠΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 
ΣΤΟΥ ΨΥΡΡΗ!! ●

3 
κάτοικοι 
μας λένε
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Το σήμερα ενός 
σπουδαίου χτες
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΥΣΣΑ 

Οι μάγκες
Μακριά από τα κέντρα εξουσίας που 
βρίσκονταν προς το Σύνταγμα (Παλάτι, 
Βουλή, Υπουργεία, Δικαστήρια, Πανε-
πιστήμιο, Ακαδημία κ.λπ.), κοντά όμως 
στις πρώτες φυλακές της πόλης (Παλιά 
Στρατώνα, Γκαρμπολά) και στο παζά-
ρι στο Μοναστηράκι, η φτωχογειτονιά 
του Ψυρή σύντομα έγινε το επίκεντρο 
της αθηναϊκής μαγκιάς. Οι μάγκες, κα-
τά βάση περιθωριακοί άνθρωποι, κάλυ-
πταν ένα ευρύ φάσμα που ξεκινούσε από 
τους παράνομους και τους χασικλήδες 
του τεκέ και έφτανε μέχρι τους πρώτους 
ρεμπέτες και τους απλώς ήσυχους, απο-
μονωμένους τύπους. Η περιοχή Ψυρή 
αναφέρεται –πάντοτε εγκωμιαστικά και 
σε παράλληλη μνεία με τους μάγκες– σε 
πολλά ρεμπέτικα. Εξάλλου και συγγρα-
φείς του 19ου αιώνα, όπως ο Παπαδιαμά-
ντης ή ο Μητσάκης, έχουν καταγράψει 
σε πολλά κείμενά τους τον ιδιότυπο αυτό 
κόσμο, που τον διέλυσε τελικά ο αστυνο-
μικός διευθυντής Μπαϊρακτάρης. 

Τα δερματάδικα 
και οι Αξιώτες
Με το διασκορπισμό του κόσμου της μα-
γκιάς σε διάφορα σημεία της Αθήνας και 
–ιδίως– του Πειραιά, η περιοχή πέρασε 
στη «δικαιοδοσία» διαφόρων βιοτεχνι-
ών και μικροεμπόρων, ενώ παράλληλα 
παρέμενε και περιοχή κατοικίας. Αυτό 
εξάλλου φαίνεται και από το πλήθος των 
ναών, συνήθως κομψών και καλοφτιαγ-
μένων: του Ψυρή έχει την υψηλότερη 
αναλογία ναών από κάθε άλλη αθηναϊκή 
συνοικία. Σταδιακά, μέχρι το μεσοπό-

λεμο είχε ξεχωρίσει η κύρια δραστηριό-
τητα που χαρακτήριζε πλέον του Ψυρή: 
τα δέρματα. Ό,τι σχετικό με τα δέρματα, 
ξεκινούσε από εδώ. Ακόμα και σήμε-
ρα, βιοτεχνίες δέρματος, τσαγκαράδικα 
και καταστήματα πώλησης δερμάτινων 
ειδών διατηρούνται σε μεγάλους αριθ-
μούς στην περιοχή. Εξάλλου οι εξωτερι-
κοί δρόμοι της συνοικίας, ιδίως προς την 
οδό Αθηνάς, κρατούν ένα μεγάλο μέρος 
του μικρεμπορίου διαφόρων οικιακών 
ειδών και εργαλείων: οι Αθηναίοι λένε 
πως ό,τι θέλει κανείς θα το βρει Πολυ-
κλείτου, Βύσσης, Κακουργιοδικείου και 
στ’ άλλα δρομάκια της περιοχής. 

Από τους εσωτερικούς μετανάστες αυτοί 
που έδωσαν τον τόνο ήταν οι Αξιώτες (και 
όχι Ναξιώτες. Ακριβώς όπως ο εξ Ικαρίας 
είναι Καριώτης και όχι Ικαριώτης). Μέ-
χρι σήμερα, φέρνουν από τη Νάξο στην 
πλατεία Ψυρή (επισήμως: Ηρώων) και 
πουλάνε κάθε μέρα αρνιά και τυριά, κάθε 
προπασχαλινή περίοδο. Οι πρώτοι φετι-
νοί έχουν έρθει, μπορείτε να τους δείτε. 

Το σήμερα
Αφού έγινε πεδίο μαχών στα Δεκεμβρι-
ανά του 1944, η περιοχή για αρκετές δε-
καετίες ήταν απλά μια ήσυχη, φτωχική 
γειτονιά. Πριν 17 περίπου χρόνια, αρ-
χής γενομένης από το μπαρ-εστιατόριο 
«Τάκη 13», του Ψυρή κατέληξε από τα 
επίκεντρα της αθηναϊκής διασκέδασης. 
Ο τόπος άλλαξε όψη. Συγχρόνως όμως 
με τη life style ανάπτυξη, η βόρεια άκρη 
του Ψυρή, προς την Ευριπίδου, γινόταν 
σιγά σιγά στέκι μεταναστών από την Α-
σία. Σήμερα, τα διαφορετικά τους ρού-
χα, αλλά και τα κουρεία, βίντεο κλαμπ, 
μπακάλικα και call centers τους δίνουν 
έναν άλλον τόνο στην περιοχή. Επιπλέ-
ον, διατηρούνται τα στοιχεία του πα-
λιού κόσμου: τα δερματάδικα, τα λαϊκά 
νεοκλασικά με τα γερμανικά παράθυρα, 
τα μαγαζιά που κάνουν την οδό Πολυ-

Όρια και ονομασία
Σε αδρές γραμμές, η περιοχή περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Αθη-
νάς, Ευριπίδου, Ερμού και Σαρρή. Πρόκειται για πολύ παλιά γειτονιά 
της μεταπελευθεωτικής Αθήνας. Η ονομασία «Ψυρή», ήδη μεσαιω-

νική, προέρχεται από την Ψύρα (=Ψαρά), και δεν έχει καμιά σχέση με 
το ενοχλητικό ζωύφιο «ψείρα», ενώ ούτε τα δύο ρ δικαιολογούνται 

ορθογραφικά: κάποιος οικιστής από το νησί Ψαρά έδωσε τ’ όνομά του, 
κι έτσι η καταγωγή έγινε τοπωνύμιο. 



κλείτου σαν πολύχρωμο παιχνιδότοπο, 
το αρχετυπικό καφενείο του Τάκη στην 
Αγίου Δημητρίου 12.  

Έτσι σήμερα στου Ψυρή συνυπάρχουν 
το παλιό αθηναϊκό στοιχείο με δύο και-
νούργια: τη διασκέδαση και τους αλλο-
δαπούς. Δεν υπάρχει στην Αθήνα άλλη 
περιοχή με τόσο έντονη και αρμονική 
σύνθεση αντιθέσεων, που να δείχνει α-
πλόχερα και την ιστορία της. Η δε έξωση 
των ΙΧ το ΠΣΚ, μόνο καλό μπορεί να φέ-
ρει, νομίζω, στην περιοχή.

Μοναστηράκι
Με φυσικό όριο την Ερμού, το Μοναστη-
ράκι κείται νότια του Ψυρή, με μόνη την 
Πλάκα να το χωρίζει από την Ακρόπολη. 
Οφείλει την ονομασία του σε παλιό μο-
ναστήρι που υπήρχε εδώ, από το οποίο 
σώζεται ο ναΐσκος της Παναγίας στην 
πλατεία. Ο ηλεκτρικός, ονοματίζοντας 
το σταθμό «Μοναστηράκι», εξαφάνι-
σε όλα τ’ άλλα παλιότερα ονόματα: Γύ-
φτικα (λόγω των πολλών σιδεράδικων), 
Αμπατζήδικα - Τσαρουχάδικα (λόγω 
των αντίστοιχων εμπορευμάτων στην 
Πανδρόσου), Γιουσουρούμ (από το όνο-
μα Εβραίου εμπόρου μεταχειρισμένων 
ειδών). Το μέρος ήταν γνωστό κυρίως 
για δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι το ανά 
Κυριακή παζάρι μεταχειρισμένων ειδών 
στην πλατεία Αβησσυνίας και πέριξ, το 
οποίο επεκτάθηκε σε όλη τη βδομάδα 
καθώς και και σε μη μεταχειρισμένα. Το 
δεύτερο είναι η συνύπαρξη πολιτισμι-
κών καταλοίπων (τοπωνυμίων και μνη-
μείων) από όλες τις εποχές της Αθήνας: 
προϊστορικά, αρχαία, βυζαντινά, φρά-
γκικα, οθωμανικά, νεότερα. Τελευταία 
προστέθηκε κι ένα τρίτο: οι ατέλειωτες 
καφετέριες κατά μήκος της Αδριανού, με 
θέα προς την ανασκαμμένη Αρχαία Αγο-
ρά. Η δε ανάδειξη του Ηριδανού ποταμού 
και η αναμόρφωση της πλατείας έδωσαν, 
νομίζω, νέα πνοή στο χώρο. ●
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Κάτι συμβαίνει ΜΟνο… 
στου Ψυρρή 

Κάθε Τρίτη στου Ψυρρή, στις 22.30, μια μικρή 

αυλή μέσα σε στοά γεμίζει κόσμο. Αιτία; Δέκα 

νέοι ηθοποιοί παρουσιάζουν την παράστασή 

τους «ΜΟνο...», ένα παραμύθι για μεγάλους. 

Μιλάμε για το Cantina Social, ένα από τα πιο 

αγαπημένα εναλλακτικά στέκια της περιο-

χής, όπου ηθοποιοί - φοιτητές δραματικής 

σχολής ζωντανεύουν τον ουτοπικό κόσμο 

του «Μαγικού μονάρχη του Μο», του L.Frank 

Baum, συγγραφέα του «Μάγου του Οζ», σε 

διασκευή και σκηνοθεσία Γρηγόρη Χατζάκη. 

Η παράσταση είναι δωρεάν, αλλά στηρίζεται 

στις συνεισφορές του κοινού. Η Λήδα Θω-

μαΐδη, η 21 ετών ηθοποιός της παράστασης, 

λέει: «Δεν υπάρχει κόσμος που έρχεται να μας 

δει τυχαία, γιατί ο χώρος δεν βρίσκεται σε κε-

ντρικό σημείο του Ψυρρή και γιατί παίζουμε 

Τρίτες. Όσοι έρχονται το κάνουν ειδικά για 

την παράσταση». Θεωρεί ότι είναι μοναδική 

εμπειρία να παίζει σε ένα μη θεατρικό χώρο 

και σε τόσο άμεση επαφή με τον κόσμο. «Η 

σκοτεινή και συμβολική διάσταση του έργου 

ταιριάζει πολύ με την Cantina που, μαζί με το 

φωτισμό, δημιουργούν τέλεια ατμόσφαιρα». 

Cantina Social Λεωκορείου 6-8, εντός στοάς, 
Ψυρρή. Παίζουν οι Σ. Παπατρέχας, Χρ. Κοροβί-

λας, Μ. Αλεξανδροπούλου, Ά. Κολιοφώτη, Λήδα 
Θωμαΐδη κ.ά. Live μουσική παίζει ο Χ. Θεοδώ-

ρου. Μέχρι 17/3. -ΓΙΩΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Βόλτα 
στις γκαλερί 
Στου Ψυρρή υπάρχουν μερικές 
από τις πιο ενδιαφέρουσες 
γκαλερί της πόλης. Σε μία γκαλε-
ρότσαρκα στην περιοχή αυτές τις 
μέρες θα δεις... 

Την ατομική έκθεση του Στέφανου Τσιβό-

πουλου «Η Πραγματικότητα - Η Αφήγηση - Ο 

Αφηγητής» με βιντεο-εγκατάσταση και φω-

τογραφία που εστιάζει στο ρόλο της τεχνο-

λογίας στην ανακατασκευή και την πρόσλη-

ψη της πραγματικότητας. (Α.Δ., Παλλάδος 3, 
Ψυρρή, 210 3228.785) 

Τη νέα ατομική έκθεση του Αλέξανδρου 

Ψυχούλη  «Το δωμάτιο» σ την γκα λερί 

a.antonopoulou.art (Αριστοφάνους 20, 210 
3214.994), όπου θα βιώσες την προσωπική θέα-

ση ενός κύματος, κατασκευή του καλλιτέχνη. 

Στη Βαρβάκειο Αγορά, προβάλλονται τα ο-

κτώ βίντεο του Τούρκου καλλιτέχνη Ali 

Kazma, με ανθρώπινες δραστηριότητες 

σχετικές με τη συντήρηση, τη διόρθωση, 

την παραγωγή και τη δημιουργία. (Qbox, Αρ-
μοδίου 10, Βαρβάκειος αγορά, 211 1199.991) 

Στην Αθηνάς θα βρεις τώρα ένα νέο χώρο για 

την γκαλερί Καππάτος (Αθηνάς 12, 210 3217.931) 
που αυτό τον καιρό  παρουσιάζει τρεις νέους 

ζωγράφους, τον Γεώργιο - Παναγιώτη Κα-

βούνη, τον Γιάννη Λημναίο και τη Χαρά Πι-

περίδου, τα έργα των οποίων αναδεικνύουν 

μια ιδιαίτερου τύπου αφηγηματικότητα. 

Ζωγραφική σε ποικιλία θεμάτων και δι-

αστάσεων είναι η ατομική έκθεση του Βα-

σίλη Ζωγράφου “The elephant is good at 

remembering places” στην γκαλερί Batagianni 

(Αγίων Αναργύρων 20-22, 210 3221.675) . 

Δέσποινα Χρήστου (a. antonopoulou.art)
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Θεατρική 
γειτονιά
Εμπορικές κωμωδίες, μουσικές 
παραστάσεις, performances 
και πειραματικό θέατρο, στου 
Ψυρρή έχεις τι να διαλέξεις. 

=Στο χώρο της σάτιρας παίζεται αυτό τον 

καιρό το «Ninja Tv Λάιβ», με τους G. Krief, 

Στ. Gateley, Δ. Αναγνώστου, στο θέατρο Α-

ποθήκη (Σαρρή 40, 210 3253.153) και για 10η 

χρονιά η αστυνομική κωμωδία «Σεσουάρ 

για δολοφόνους» με αλλαγές στο καστ: Τ. 

Ζαχαράτος, Κ. Ευριπιώτης, Άν. Κουρή, Π. Κω-

στής.  

Αν ψάχνεις κάτι σε κωμωδία, υπάρχει η κο-

μεντί του Άλαν Έικμπορν «Στις κουζίνες», 

με τους Τ. Χαλκιά, Ρ. Σχίζα, Αρ. Αγγέλου, Ζ. 

Μακρυπούλια κ.ά. στο θέατρο Ήβη (Σαρρή 
27, 210 3215.127). 

Για μουσικοθεατρική παράσταση, μπορείς να 

διαλέξεις: «Τα μαγικά του έρωτα» των Λευ-

τέρη Παπαδόπουλου και Μάριου Στρόφαλη, 

που βασίζεται στο ερωτικό ποίημα «Άσμα 

Ασμάτων». Ερμηνεύουν οι Μ. Παναγιωτο-

πούλου, Ά. Μπερκ, Α. Μολυβδά και το Κουαρ-

τέτο του Μ. Στρόφαλη (Δίπυλον, Καλογήρου 
Σαμουήλ 2 & Διπύλου, 210 3229.771).

Παίζεται επίσης η «Φουρκέτα» της Ελένης 

Γκασούκα, με τους Μ. Καβογιάννη, Κ. Κόκλα, 

Θ. Αλευρά, Μπ. Γιωτόπουλο, Β. Ταγκούλη. Στο 
Θέατρο Εμπορικόν (Σαρρή 11, 210 3211.750). 
Σε διαφορετικό ύφος, η performance της ο-

μάδας Alma Kalma «Εκπνοή-και-τίποτα» 

στηρίζεται στο ποιητικό κείμενο του Δ. Δημη-

τριάδη «Εκπνοή» και σε κείμενα του Μπέκετ. 

Στον Χώρο Τέχνης Ασωμάτων (Ασωμάτων 6, 
210 3224.664). 

 - ΓΙΩΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η Θ. Τζήμου και ο 
Γ. Κριθαράς στην 
παράσταση του 

Μιχαήλ Μαρμαρινού 
«Βίοι (ζωές) Αγίων»

Μη χάσεις 
την παράσταση - performance του Μιχαήλ Μαρμαρινού «Βίοι (ζωές) Αγί-

ων», που αποπειράται να προσεγγίσει την έννοια του θείου. Ερμηνεύουν οι 

Μ. Αποστολίδου, Σ. Γαϊτανίδου, Γ. Κριθαράς, Αλ. Παυλίδου, Θ. Πολυζώνης και 

Θ. Τζήμου στο Θησείον, ένα θέατρο για τις τέχνες (
Τουρναβίτου 7, 210 3255.444).
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ΓΙΑ ΠΟΤΟ 
AMETHYST ART + BAR Πρωτο-
γένους 11, 211 1194.970
Πολυχώρος που συνδυάζει την 
τέχνη με τη διασκέδαση. Δυνα-
τά cocktails και ποτά από επιλεγ-
μένη κάβα και μουσικό μενού 
uptempo dance και mainstream 
house. Φιλοξενεί εκθέσεις κυρί-
ως Ελλήνων καλλιτεχνών. Τετ.-
Κυρ. από τις 10.00. 

BOO Σαρρή 21, 210 3255.542
Ξεκινάει με καφέ και snacks 
νωρίς το πρωί και συνεχίζει 
με cocktails και ποτά παρέα με 
mainstream rock funky ρυθ-
μούς και ιδιαίτερες live βραδιές. 

GURU BAR Πλ. Θεάτρου 10, 210 
3246.530
Funky crew, ταϊλανδέζικη κουζί-
να, μουσικές jazz, reggae, soul, 
ντίσκο και r’n’b. Στον πρώτο ό-
ροφο το juzz Upstairs και δίπλα 
το Upstairs που διοργανώνει εκ-
θέσεις και άλλες εκδηλώσεις. 

ZOUZOU DES PALAIS Αισώπου 
9, 210 3215.614  
Νέα πρόταση στη νυχτερινή δι-
ασκέδαση. Ωραίος χώρος, δια-
κοσμημένος σε στιλ ρετρό, που 
θυμίζει παλιό σινεμά. Μουσική 
που σε ταξιδεύει από Ιταλία μέ-
χρι Αμερική. Τιμές ποτών special 
€ 8, premium € 10 και ποτήρι ή 
cocktail σαμπάνιας € 10. 

JOY BAR, Σαρρή 18 & Σαχτούρη, 
210 3228.038
Στον τρίτο όροφο νεοκλασικού, 
σε μοντέρνο βιομηχανικό ντε-
κόρ, με συχνά πάρτι και dj’s να 
εναλλάσσονται.

MEZCAL Σαρρή 42 
Underground χώρος που διορ-
γανώνει συχνά πάρτι ηλεκτρο-
νικής μουσικής, με γνωστούς 
djs της Αθήνας να εναλλάσσο-
νται στα decks. Τα ατμοσφαι-
ρικά πάρτι του κρατάνε μέχρι 
αργά. 12/3 Kleo M. & NAK w/u 
Nimpo, 13/3 John Ts amis - 
Nick-H & Nick Airth και 14/3 
Professional Crap Dancers.   
 
MY BAR Κακουργιοδικείου 6, 694 
4862161 
Με κοσμοπολίτικο στιλ και 
lounge διάθεση. Η μπάρα του 
γίνεται meeting point τα Σαβ-
βατόβραδα. Με πολλά cocktails 
σαμπάνιας και πλούσια casual 
ασιατική κουζίνα. Ποτό € 7. 

CUBANITA Καραϊσκάκη 28, 210 
3314.605-7
Music bar και εσ τιατόριο με 
αυθεντική κουβανέζικη ατμό-
σφαιρα, που έχει επιμεληθεί ο 
σκηνογράφος Μανώλης Μαρι-
δάκης, συνδυάζοντας πέτρα, 
ξύλο και έντονα χρώματα. Mε 
live latin βραδιές, συλλογή πού-
ρων  και κουβενέζικων cds.  

FUNKY! EARTH BAR Αριστοφά-
νους 1, 210 3232.515
Αγαπημένο bar με ιδιαίτερες 
μουσικές επιλογές. Guests djs 
εξωτερικού και κάθε Παρ.-Κυρ. 
με Έλληνες djs και ραδιοφωνι-
κούς παραγωγούς να παραδί-
δουν μαθήματα freestyle μου-
σικής, με έμφαση στα «μαύρα» . 
Ανοιχτό από τις 22.00.  

SOUL Ευριπίδου 65, 210 3310.907

Γνωστό εδώ και 8 χρόνια για την 
ασιατική κουζίνα του από τη 
σεφ Άντζελα Γεωργαρά και τις 
ιδιαίτερες μουσικές του. Με ξέ-
νους guest djs και διαφορετικές 
μουσικές επιλογές κάθε μέρα 
σε ρυθμούς electronica, house, 
nu rave, swing, hip hop και funk. 
Κυρ. και Δευτ. κλειστά.    

FIDELIO Ωγυγού 2 & Ν. Αποστό-
λη, 210 3212.977
Πλήρως ανακαινισμένο και σε 
τρία επίπεδα, αποτελεί στέκι 
της περιοχής τα τελευταία 9 
χρόνια, με παράδοση σε funky, 
reggae και hip hop μουσικές. 

ΓΕΥΣΗ 
MATTONELLA Ερμού 82, πλ. 
Μοναστηράκιου, 210 3251.717
Νέο στέκι στο κέντρο, ειδικεύ-
εται στο παγωτό και τα γλυκά. 
Από τις 07.30 για καφέ και κρα-
τάει μέχρι αργά το βράδυ. Όλα 
από φρέσκα αγνά υλικά, δοκί-
μασε γλυκό banoffie, τρίμμα 
μπισκότου με φρέσκια μπανά-
να, καραμέλα και προαιρετικά 
σαντιγί και σιρόπι σοκολάτας. 

CHE BUENOS AIRES, Αγ. Δημη-
τρίου 13, 210 3239.063 
Αργεν τίν ικη κουζίνα, μπαρ 
και vineria με επιλεγμένες ετι-
κέτες κρασιών. Κάθε Δευτέρα 
για τους θεατρόφιλους ειδικό 
standard μενού με 30 ευρώ και 
live jazz μουσική υπόκρουση.

ΤΑΚΗ 13 210 3254.707
Το ιστορικό μαγαζί του Ψυρρή 
με γεύσεις απ’ όλο τον κόσμο. 
Εξαιρετικές σπεσιαλιτέ, ζεστή 
αρωματική σαλάτα και γενναί-
ες μερίδες mixed grill. Με πα-
ρεΐστικη διάθεση και ζωντανή 
ελληνική μουσική. Τις καθημε-
ρινές διατίθεται για επαγγελ-
ματικά δείπνα ή οικογενειακές 
γιορτές. 

ΜΙΝΙΜS Μιαούλη 6, 210 3249.990 
Το δημιούργημα του μάγειρα 
και ζαχαροπλάστη Νίκου Γκίνη 
–γνωστό από τη Σαντορίνη, τη 
δεκαετία του ’90– σε νέο all day 
χώρο. Σε κομψή ατμόσφαιρα με 
ελαφριά πιάτα ελληνικής και με-
σογειακής κουζίνας, με τα φημι-
σμένα γλυκά του και την καλά 
επιλεγμένη λίστα κρασιών – με 
την υπόκρουση ευχάριστων 
πάντα μουσικών επιλογών.    

ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΚΚΟΡΑ 
Καραϊσκάκη και Αισώπου 4, 210 
3211.565/051
Μεζεδοπωλείο που επιμένει 
στην ελληνική παραδοσιακή 
κουζίνα και τα μεζεδάκια της. 
Σπεσιαλιτέ του ο κόκορας, μα-
γειρεμένος σε πολλές διαφορε-
τικές εκδοχές, και τα καλά κρεα-
τικά που συνδυάζει με γευστικά 
υλικά. Αξιόλογη λίστα κρασιών.  

ΣΤΟΥ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ Σαρρή 15 & 
Αγ. Αναργύρων 45, 210 3240.370/ 
697 4698072
Με ζωντανή μουσική μεσημέρι 
και βράδυ από το συγκρότημα 
«Ακροβάτες» και κάθε Τρίτη, 
Τετάρτη και Πέμπτη από τον η-
θοποιό και τραγουδιστή Γιώργο 
Γιαννόπουλο. Ο χώρος του δι-
ατίθεται και για εκδηλώσεις με 
μενού επιλογής.   

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟ-

Amethyst  Art

Mezcal

Fidelio

Guru

Minims

Κρασοπουλιό του Κόκκορα

Στου Καχριμάνη

Boo

Cubanita

Funky! Earth Bar

Zouzou De Palais

Soul



ΝΟΣ - ΨΩΝΙΑ 
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 
Αγ. Ασωμάτων 6, Θησείο, 210 
3224.664
Ο πολυχώρος τέχνης και πολι-
τισμού έκλεισε 3 χρόνια. Εδώ 
εκτός από θεατρικές παραστά-
σεις, εκθέσεις, ομιλίες, γίνονται 
και θεραπευτικές συνεδρίες, 
εταιρικά και ομαδικά σεμινάρια, 
αλλά και μαθήματα (Τάι Τσι, Τσι 
Κουνγκ κ.ά. ). 

MONASTIRAKI DOJO Αθηνάς 
& Πρωτογένους 1 (3ος όρ.), 697 
2112656 
Εργαστήριο μελέτης του Aikido, 
της πολεμικής τέχνης που προ-
έρχεται από παραδοσιακές ια-
πωνικές μεθόδους ανάπτυξης 
του σώματος και του πνεύμα-
τος. Θα μάθεις τις δημοφιλείς, 
αντι-στρες, αρμονικές κυκλικές 
κινήσεις της, αλλά και μη βίαιες 
τεχνικές άμυνας.

BLACK ROSE TATTOO Παλλά-
δος 16, 210 3238.610 
Στο Black Rose Tattoo θα σου 
προτείνουν ιδέες για τατουάζ 
που σου ταιριάζουν και σε εκ-
φράζουν, ενώ μπορείς να δια-
λέξεις ανάμεσα από χιλιάδες 
σχέδια, αλλά και μια πολύ με-
γάλη ποικιλία body piercing και 
αξεσουάρ για το σώμα. 

ΕSSENCE HUMAN SPACE 
Παλλάδος 32, 210 3229.041, 694 
6951288    
Ή αλλιώς ένας εναλλακτικός 
πολυχώρος όπου θα κάνεις 
Yoga, Tai chi, Pilates, Ρεφλε-
ξολογία, Belly dance κ.ά. με 
την καθοδήγηση ανθρώπων 
με πολύχρονη εμπειρία. Tip: 
Οι αναγ νώσ τες της ATHENS 
VOICE έχουν 30% έκπτωση σε 
όλες τις ατομικές συνεδρίες. 
Αναλαμβάνει και τη διοργάνω-
ση και φιλοξενία σεμιναρίων. 
 
CENTRAL HAIR Π. Παλαμίδη, 
210 3214.319            
Τα μαλλιά σου εδώ (τα τελευταία 
8 χρόνια) είναι σε καλά χέρια – η 
cult ομάδα του Central έχει εκ-
παιδευτεί στο Λονδίνο από τον 
Vidal. Θα σου κάνουν σωστό γε-
ωμετρικό κούρεμα και θα βρεις 
μια μεγάλη γκάμα προϊόντων 
KEUNE, που δεν προέρχονται 
από πειράματα σε ζώα. Σε ένα 
μοναδικό κτίριο στην περιοχή.

IVAN HAIR SALON Θέμιδος 1, 
210 3222.800 -108 
Λειτουργεί εδώ και 4 χρόνια σε 
ένα χώρο με industrial και pop 
στοιχεία. Ο Ivan ασχολείται με 
την κομμωτική 16 χρόνια και 
ενημερώνεται από τις μεγαλύ-
τερες ακαδημίες του Λονδίνου, 
ενώ δίπλα του βρίσκονται 3 
ταλαντούχοι κομμωτές. Το σλό-
γκαν τους είναι "they choose to 
change you".

LEMON POPPY SEED Πρωτο-
γένους 7 & Αγ. Ελεούσης 9, 210 
3238.270 -207
Το κομμωτήριο είναι βασισμέ-
νο στα αγγλικά πρότυπα. Θα 
σου κάνουν κούρεμα που κρα-
τά τη φόρμα του και έχει δυ-
ναμικό στιλ, ενώ τα χρώματα 
αναδεικνύουν την κάθε κουπ. 
Ένας minimal χώρος με δυνατές 
γραμμές, στον οποίο κυριαρχεί 
η θετική ενέργεια. 

MATAHARI Σαρρή 28 & Κραναού 
1, 210 3236.290
Μεγάλη γκάμα διακοσμητικών, 
χρηστικών και δώρων, με έμ-
φαση στα φυσικά υλικά. Έπιπλα, 
φωτιστικά, πίνακες, γλυπτά, 
γυναικεία αξεσουάρ, όλα ξε-
χωριστά και σε μοναδικές τιμές, 
αφού οι ίδιοι κάνουν την εισα-
γωγή. Η φύση και η κουλτούρα 
του Bali στο χώρο σας.

B612 Καραϊσκάκη 35, 210 
3255.040
Το όνομα παραπέμπει στον πλα-
νήτη απ’ όπου προέρχεται ο Μι-
κρός Πρίγκιπας. Στον ιδιαίτερο 
υπόγειο χώρο του θα βρεις μο-
ναδικά κοσμήματα με τον Μικρό 
Πρίγκιπα και θα νιώσεις πως 
πραγματικά ο ήρωας του Σεντ 
Εξιπερί βρίσκεται ανάμεσά μας.

FORMIKA DESIGN STORE 
Παλλάδος 9, 210 3234.636, www.
formika-designstore.com 
Θα βρεις πολλές εμπνευσμένες 
προτάσεις για γυναικεία και 
ανδρικά ρούχα, αξεσουάρ, 
πρωτότυπα ντιζαϊνάτα είδη 
δώρων, αλλά και lomography 
φωτογραφικές μηχανές. 
 
HARD LUCK STREETWEAR 
Παλλάδος 15, 210 3252.242, www.
hardluck-clothing.com
Νέος εναλλακτικός χώρος, που 
ταυτίζεται με την underground 
κουλτούρα του δρόμου. Ρούχα 
και αξεσουάρ Fred Perry, Merc, 
Lonsdale, Hooligan, Hard Luck, 
Pitchfork, King Kerosin, Jailwear.

SEE X Καραϊσκάκη 1 & Ερμού, 210 
3230.208 (και στο Κολωνάκι, Σκου-
φά & Μασσαλίας, 210 3388.381)
Ρούχα για νέες, δυναμικές γυ-
ναίκες,casual και chic, με μάρκες 
Paramita, Fornarina, Erin Prinie, 
Badila. Έκπληξη: Τα ρούχα είναι 
κρεμασμένα σε αλυσίδες και 
κουνιούνται με κάθε άγγιγμα.
 
YESHOP IN HOUSE Αγ. Αναργύ-
ρων 13, 210 3312.622
Τα πολυχρηστικά - γεωμετρικά 
- urban chic ρούχα του σχεδια-
στή Γιώργου Ελευθεριάδη συ-
γκεντρώνονται σε ένα ατελιέ/ 
showroom/ boutique, που ε-
ναρμονίζεται με την ταυτότητα 
του ιδιοκτήτη του. 

SHOP Ερμού 112 A, 210 3321.683
 Οι… έχοντες εμμονές στο στιλ 
με χαρακτήρα βρίσκουν εδώ την 
καλύτερη πρώτη ύλη (Energie, 
Miss Sixty, Custo Barcelona, 
Pepe Jeans, Killah κ.ά.) για να 
φτιάξουν το προσωπικό τους 
εξωτερικό κολάζ. 

COLOR SKATE SHOP Πρωτογέ-
νους 5, 210 3317.119
O Bασίλης Aράμβογλου και ο 
Nεκτάριος Mεϊντάνης δημιούρ-
γησαν το the place to be για 
τους πιστούς skate lovers της 
πόλης, με φίρμες όπως: Circa, 
Toy Machine, Black Label κ.ά. 

STRATIGOS Ηφαίστου 9 & 14, 
Μοναστηράκι, 210 3223.043
Από τα μεγαλύτερα και πιο ε-
ξειδικευμένα street-skate shop. 
Που σημαίνει Circa, Nixon, DVS, 
Vans, Volcom, δηλαδή: παπού-
τσια, παντελόνια, μπλουζάκιακαι 
σανίδια σε υπερ-πληθώρα. A
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Monastiraki Dojo

Τάκη 13

Black Rose Tattoo

Ivan Hair Salon

Χώρος Τέχνης Ασωμάτων 
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Viva Mexico
Είναι η καλύτερη εποχή για ένα ταξίδι 
στη χώρα των αισθήσεων: Στο Μεξικό 
των Μάγιας, στο Μεξικό των τιρκουάζ 
θαλασσών. Στο Μεξικό του 21ου αιώ-
να, των αποικιακών πόλεων, του Diego 
Rivera, του mariachi, των πολύχρω-
μων φεστιβάλ. Η Feria de San Marcos 
ξεκίνησε να γιορτάζεται το 1604 σαν 
μια ταπεινή ζωοπανήγυρη, τιμώντας 
τον Άγιο Μάρκο, προστάτη της πόλης 
Aguascalientes. Στην πορεία αφομοίω-
σε τη μεξικάνικη κουλτούρα, ποτίστηκε 
με άφθονη τεκίλα και άρχισε να δονείται 
στους ρυθμούς της μεξικάνικης μουσι-
κής. Σήμερα είναι ένα μεγάλο φεστιβάλ 
που ανταποκρίνεται απόλυτα στην εικό-
να που έχεις στο μυαλό σου για το Με-

ξικό: Μάτσο, ροντέο, μπάντες mariachi, 
χορός και ταυρομαχίες. Πυροτεχνήματα, 
παζάρια, πλανόδιοι μάγοι, enchiladas. 
Μαζί, επώνυμοι star και πάνω από ένα 
εκατομμύριο κόσμου που συρρέει κάθε 
χρόνο εδώ για να διασκεδάσει μέχρι τε-
λικής πτώσης. 
Feria de San Marcos: 18 Απριλίου - 10 Μα-
ΐου 2009, Aguascalientes, Μεξικό, www.
feriadesanmarcos.com

Snow party στις 
Αυστριακές Άλπεις
Σε ποιo άλλο μέρος του πλανήτη γίνεται 
πάρτι σε χωριό που είναι xτισμένο ολό-
κληρο από πάγο; Ακούς live μουσική στο 
ξέφωτο ενός δάσους; Πού αλλού ο dj παί-
ζει σε open air σκηνή, στην κορφή των 

χιονισμένων Άλπεων; Στο Mayrhofen της 
Αυστρίας, στο πιο παράξενο φεστιβάλ-
πάρτι. Είναι το Snowbombing, το μεγαλύ-
τερο φεστιβάλ μουσικής-σκι-snowboard 
της Ευρώπης, που γίνεται κάθε άνοιξη 
και συγκεντρώνει πλήθος νέων από όλο 
τον κόσμο. Την ημέρα, η μουσική σκηνή 
ανηφορίζει στις πίστες, με τα καφέ και 
τα εστιατόρια να μετατρέπονται σε disco. 
Snowboard υπό τους ήχους των Fatboy 
Slim, Mylo, Biffy Clyro, Dizzee Rascal 
και πολλών ακόμα dj που θα έρθουν εδώ 
φέτος για να γιορτάσουν τα 10 χρόνια του 
Snowbombing. Το βράδυ, το Mayrhofen 
ξενυχτάει με electronic dance, live συ-
γκροτήματα, πάρτι και shows στα club 
της πόλης. Σκι το πρωί, πάρτι το βράδυ. 
Θα τα βγάλετε πέρα;
Snowbombing 29 Μαρτίου - 4 Απριλίου, 
Mayrhofen (73 χλμ. aπό το Innsbruck), Αυ-
στρία, www.snowbombing.com

Όλο το   Άμστερνταμ ένα πάρτι
Τετάρτη 29 Απριλίου, επτά το απόγευ-
μα. Στο εικοσιτετράωρο που ακολου-
θεί, το Άμστερνταμ θα ζήσει την πιο 
«άγρια» ημέρα του χρόνου, ένα ξέφρε-
νο πάρτι που θυμίζει κάτι μεταξύ Mardi 
Gras and Oktoberfest. Μια απίστευτη 
κραιπάλη στους δρόμους της ολλανδι-
κής πρωτεύουσας, με πολύ ποτό, μουσι-
κή DJ, χορό, θέατρο δρόμου. Εξαντρίκ 
φιγούρες κατακλύζουν το Leidseplein 
και το Stoperaplein, τα club ανεβάζουν 
την ένταση, αυτοσχέδια μπαλ-μασκέ. 
Ροκ συναυλία στο Museumplein, μεγά-
λα open-air gay και lesbian πάρτι στην 
περιοχή γύρω από το Homomonument 
και το Reguliersdwaarsstraat. Είναι το 
φεστιβάλ Koninginnedag, δηλαδή η Η-
μέρα της Βασίλισσας. Και βέβαια η Βα-
σίλισσα δεν είναι κάποια εξεζητημένη 
φιγούρα τραβεστί που περιφέρεται στο 
Reguliersdwaarsstraat. Πρόκειται για 
την επέτειο των γενεθλίων της πριγκί-
πισσας Juliana, επέτειο που διατήρησε η 
νυν βασίλισσα Βεατρίκη όταν διαδέχθη-
κε τη βασιλομήτορα.
Koninginnedag: 29-30 Απριλίου 2009, 
Άμστερνταμ, www.amsterdam.info/
queensday/

Τόκιο, σακέ και ανθισμένες 
κερασιές
Ποιος φταίει που κάθε άνοιξη καταναλώ-
νονται τόνοι από σακέ στο Ueno Park του 
Τόκιο; Τα άνθη της κερασιάς. Το αγα-
πημένο λουλούδι των Γιαπωνέζων. Κά-
θε χρόνο, γύρω στις αρχές Απριλίου, ο 
μυστήριος αυτός λαός κάνει “hanami”, 
δηλαδή παρατηρεί-τα-λουλούδια-να-
ανθίζουν, κατακλύζοντας το γεμάτο κε-
ρασιές πάρκο. Και επειδή κάθε μεγάλο 
γεγονός γιορτάζεται και με ένα μεγάλο 
πάρτι, κάθε χρόνο στήνεται εδώ μια τε-
ράστια γιορτή, το Sakura Festival, με 
«τιμώμενο πρόσωπο» τα άνθη της κε-
ρασιάς να στροβιλίζονται πάνω από τα 
κεφάλια των καλεσμένων. Άφθονο ποτό, 
μουσική, χορός, street show και μπόλι-
κη αστυνομία για να μην εξοκείλουν οι 
μεθυσμένοι. Όχι πως το Ueno Park έχει 
την αποκλειστικότητα, οι Ιάπωνες πα-
θαίνουν ακριβώς την ίδια παράκρουση 
όπου εντοπίζουν ανθισμένες κερασιές. 
Αυτά συμβαίνουν μόνο στην εξωτική Ια-
πωνία. Στη χώρα των εκπλήξεων.
Sakura Festival: Κάθε χρόνο, τις πρώτες μέ-
ρες του Απριλίου, Ueno Park, Τόκιο

Η Σεβίλλη στους ρυθμούς 
του φλαμένκο
Τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, χιλιάδες 
πολύχρωμα λαμπάκια θα ανάψουν για 
να υποδεχτούν το μεγάλο ανδαλουσια-
νό φεστιβάλ Feria de Avril, που για μία 
εβδομάδα θα πλημμυρίσει με χρώμα 
τη Σεβίλλη της Ισπανίας. Ένα μεθυστι-
κό μείγμα φολκλόρ και non-stop πάρτι 
στους ρυθμούς του φλαμένκο, με sherry, 
τάπας, ταυρομαχίες, μουσική και χορό. 
Αν και η Ανδαλουσία γιορτάζει την άνοι-
ξη με πολλά φεστιβάλ, κανένα δεν φτάνει 
σε ενέργεια και φαντασμαγορία τη Feria 
de Avril. Μια open-air γιορτή γεμάτη έ-
νταση και ερωτισμό, που θα αποχαιρετή-
σει τους πάνω από ένα εκατομμύριο επι-
σκέπτες της τα μεσάνυχτα της Κυριακής, 
με μια έκρηξη από πυροτεχνήματα. 
Feria de Avril: 28 Απριλίου - 3 Μαΐου 2009, 
Συνοικία Los Remedios, Σεβίλλη, www.
sevillaonline.es/english/seville-city-centre/
april_fair.htm  A

Φεστιβάλ της άνοιξης

Travel
Κείμενα - Φωτό: ΣΤΕΛΛΙΝΑ ΚΑΡΡΑ

ΘΑ ΑΚοΛουΘήΣουμΕ ΤΑ μΕγΑΛΑ φΕΣΤΙβΑΛ ΤήΣ ΑΝοΙξήΣ ΚΑΙ ΘΑ βΡΕΘου-
με στο μεξιΚο, στην ΑυστριΑ, το ΑμστερντΑμ, το τοΚιο, τη σεβιλλη. ΘΑ 
εισδυσουμε στον πΑρΑξενο Κοσμο τησ ιΑπωνιΑσ, ΘΑ ΚΑνουμε slAlom 
στισ χιονισμενεσ πιστεσ του mAyrhofen υπο τουσ ηχουσ διΑσημων 
dj. ΘΑ ΑΦεΘουμε στουσ ρυΘμουσ του ΦλΑμενΚο, στη γλυΚιΑ ζΑλη τησ 
τεΚιλΑ, στΑ ξεχωριστΑ Vibes που δονουν τισ πολεισ του Κοσμου οτΑν 
ΚΑνουν πΑρτι. ισωσ ψΑχνουμε ΑΦορμη γιΑ ενΑ συνΑρπΑστιΚο τΑξιδι...

Sakura Festival, Ueno Park



TechieChan
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Η αλήθεια είναι πως έχω πολύ καιρό 

να ασχοληθώ με οικιακούς εκτυπω-

τές. Στις δουλειές μου χρησιμοποιού-

με συνήθως δικτυακά φωτοτυπικά για τις εκτυ-

πώσεις, που είναι εντυπωσιακά οικονομικά στη 

χρήση, και στο σπίτι έχω έναν αρχαίο εκτυπωτή 

που έχω ξεχάσει την τελευταία φορά που του 

άλλαξα toner. Για να είμαι ειλικρινής δεν είμαι 

άνθρωπος της τυπογραφίας και σπάνια βρίσκω 

λόγο να τυπώνω πράγματα. Αλλά άκουσα τόση 

γκρίνια από έναν αναγνώστη, που είπα να ρίξω 

μια ματιά τι κυκλοφορεί στην αγορά.

Ως οικιακός αίλουρος των υπολογιστικών συ-

στημάτων, ξεπέταξα γρήγορα τους inkjet για να 

πάω στην οικονομική κατηγορία των laser. Αλλά 

όπως την πατάνε συνήθως τα οικόσιτα αιλου-

ροειδή, τα νυχάκια μου είχαν ατροφήσει από 

τα τόσα σαλιαρίσματα στους καναπέδες. Κι έτσι 

κόπιαρα δύο τρεις εκτυπωτές που βρήκα φτη-

νούς-φτηνούς. Epson 6200L και HP 1005P με 

65 περίπου ευρώ, Canon LBP2900 και Samsung 

ML2010P με 85 περίπου ευρώ και τον έγχρωμο 

laser Samsung CLP-310 με 135 περίπου ευρώ.

Θα μπορούσα τώρα να αρχίσω τις εξαντλητι-

κές δοκιμές και να δηλώσω επιστημονικώς πως 

τα κριτήριά μου βασίστηκαν κατά 15% στην τα-

χύτητα, 35% στην ποιότητα, 30% στην οικονο-

μία και 20% στο πάχος του κόκκου του τόνερ, 

όπως κάνουν πολλά περιοδικά του χώρου. Αλ-

λά έλεος, η διαφορά μεταξύ 14 και 18 σελίδων 

το λεπτό είναι άσχετη και το μήκος του κόκκου 

του τόνερ είναι αδιάφορο. Εδώ δεν κοιτάζω το 

μήκος του σπυριού ούτε όταν αγοράζω πιλάφι, 

έναν απλό εκτυπωτή θέλω και έχω την απαίτη-

ση να μη μου κοστίσει ο κούκος αηδόνι. Δηλαδή 

κι εγώ λατρεύω να φτιάχνω εξελάκια με στοι-

χεία κι έτσι έκανα το μόνο που θα με ενδιέφερε 

ως καταναλωτή αλλά όλοι βαριέστε να κάνετε. 

Έριξα μια ματιά στις τιμές των ανταλλακτικών 

τόνερ. Και φρίκαρα. Και έστειλα αμέσως email 

στον άνθρωπο που με έπρηζε τόσες μέρες και 

του ζήτησα συγνώμη που δεν έδωσα προσοχή 

στο πρόβλημά του. Λοιπόν έχουμε και λέμε.

Ο 6200L της Epson, που κοστίζει μόλις 65 ευ-

ρώ να τον αγοράσεις, πουλάει το τόνερ των 

6.000 σελίδων 120 ευρώ (διπλή τιμή από την τι-

μή αγοράς, 20 ευρώ οι χίλιες σελίδες). Ο Canon 

πουλάει το τόνερ των 2.000 σελίδων 65 ευρώ, 

32 ευρώ οι χίλιες σελίδες. Ο ασπρόμαυρος 

Samsung ML2010P 75 ευρώ τις 3.000 σελίδες 

(25 ευρώ/1.000σελίδες), o HP P1005 55 ευρώ 

οι 1.500 σελίδες (37 ευρώ/1.000). Για σύγκριση 

έβαλα και τον έγχρωμο Samsung με 160 ευρώ 

τα 4 τόνερ (45+ ευρώ /1.000 σελίδες). 

Για να καταλάβετε πόσο εντυπωσιακά μάς 

κλέβουν, η ίδια η HP πουλά 120 ευρώ το τόνερ 

των 12.000 σελίδων για ένα πιο επαγγελμα-

τικό μοντέλο ασπρόμαυρου laser εκτυπωτή 

LaserJet 4200 (10 ευρώ/1.000 σελίδες) και η 

Panasonic πουλά 50 ευρώ το τόνερ των 10.000 

σελίδων για το δικτυακό φωτοτυπικό της (5,5 

ευρώ περίπου/1.000 σελίδες μόλις προσθέ-

σεις και το τύμπανο). Και, πιστέψτε με, μόνο με 

μεγεθυντικό φακό θα μπορούσατε να δείτε τις 

διαφορές στην ποιότητα εκτύπωσης.   

Φυσικά υπάρχουν και τα συμβατά ή ξαναγε-

μισμένα, που συνήθως λειτουργούν μια χαρά 

(βρείτε μια μάρκα που να έχετε δοκιμάσει επιτυ-

χώς και μείνετε σε αυτή). Αλλά οι τιμές των ξα-

ναγεμισμένων ή συμβατών φροντίζουν να είναι 

ανάλογες και σχετικές με τις τιμές των εταιρει-

ών. Κι έτσι μπορείτε να βρεθείτε να πληρώνετε 

περισσότερο από τα 5-10 ευρώ/1.000 σελίδες, 

τα οποία θα έπρεπε να είναι το μάξιμουμ της τι-

μής. Γιατί ας μην ξεχνάμε πως και η HP στα τόνερ 

του LaserJet 4200 και η Panasonic στα τόνερ του 

DP 1510 σίγουρα δεν πουλάνε με χασούρα. ●

➜ techiechan@tellas.gr

Η κοροïδία 
με τους 
εκτυπωτές 
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Του Μιχάλη λεάνη 

Σήμερα εκτάκτως δεν έχει Επαναστάτες και Ρεφορμιστές. Έχει μόνο Επα-
νάσταση!!! Μια επανάσταση που συντελέστηκε στο ματς της Κυριακής 
στην Αυτόνομη Περιοχή της Τούμπας, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυ-

μπιακό, και καλό είναι να συνεχιστεί. Να μην την καταπνίξουν οι λακέδες εξευ-
ρωπαϊστές του ποδοσφαίρου μας και κατρακυλήσουμε πάλι χρόνια πίσω.  

Το ματς μάς ήρθε από το παρελθόν. Τό-
τε που τα ντέρμπι ανάμεσα στον εκπρό-
σωπο του πλούσιου και διεφθαρμένου 
Νότου με τον εκπρόσωπο του φτωχού 
και τίμιου Βορρά ξεκινούσαν τουλάχι-
στον ένα μήνα πριν την αναμέτρηση. 
Τότε που τα ντέρμπι ήταν ταξικά!!! Τότε 
που στους δρόμους της Θεσσαλονίκης 
αποβραδίς πιάναμε τα πόστα και σταμα-
τούσαμε κάθε φάτσα που μας φαινόταν 
άγνωστη, για να τη ρωτήσουμε κατά πού 
πέφτει η Μπότσαρη, η Νέα Κρήνη, τα 
Πανεπιστήμια. Τι, δεν ξέρεις; Από πού 
είσαι, ρε φίλε; Δεν είσαι από εδώ. Πάρ’ 
τα, να μας θυμάσαι... και το ξύλο έπεφτε 
right through. Δεν ήμασταν όλοι έτσι. 
Ούτε γουστάραμε όλοι την εύκολη απε-
νοχοποίηση στη φράση «τα ίδια κάνουν 
κι αυτοί» όταν κατεβαίνουμε κάτω. Α-
κούγεται παράξενο, αλλά τότε υπήρχαν 
κανόνες. Άγραφοι και γι’ αυτόν το λόγο 
πιο σημαντικοί. Οι πολλοί δεν θεωρού-
σαμε μαγκιά 10-15 άτομα να 
την πέφτουμε στον πρώτο 
ετεροδημότη φουκαρά 
που ανακαλύπταμε 
στο δρόμο μας. Ή-
ταν το λιγότερο 
ντροπή να ξυλο-
φορτώσεις φα-
ντάρο που υπηρε-
τούσε μακριά κι ήρ-
θε στο γήπεδο να δει 
την ομάδα της πόλης 
του. Ήταν το λιγότερο 
μαλακία να πουλήσεις 
τσαμπουκά σε τύπο που 
παρακολουθούσε το παι-
χνίδι με την κοπέλα του ή 
τη γυναίκα του. Κι όταν πολλές 
φορές, για να λέμε την αλήθεια, κάποιοι 
αθετούσαν αυτούς τους κανόνες, υπήρ-
χαν τότε οι πολλοί που παρενέβαιναν, 
πότε με το καλό και πότε με το άγριο, για 
να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. 
Όπως υπήρχαν και παιδιά δικά μας, που 
ξέραμε ότι έχουν μπερδευτεί με τα «μαύ-
ρα», τα «άσπρα» και τα… «σκονισμένα». 
Φροντίζαμε να τους κρατάμε έξω από 
μανούρες ή να τους έχουμε από κοντά, 
για να μη βρεθούμε όλοι μπερδεμένοι 
σε ακρότητες.  Προκαλούν οι αντίπαλοι; 
Γιατί τότε είχαμε και αντίπαλους στις α-
πέναντι ή στις διπλανές κερκίδες.  Άσε 
να δούμε πρώτα μπάλα (γιατί τότε βλέ-

παμε και μπάλα), να τους ρίξουμε μερι-
κά μπαλάκια να γουστάρουμε και μετά, 
αν τραβάει η όρεξή τους περιπέτειες, 
ας βρεθούμε έξω να δούμε ποιανού η 
καρδούλα το λέει κι αντέχει. Ούτε και 
ζούσαμε από την ομάδα. Αντίθετα, ζού-
σαμε για την ομάδα και δεν γουστάραμε 
κανείς πρόεδρος να μας κάνει τα χατί-
ρια και να μας χαρτζιλικώνει. Άντε, στη 
χειρότερη να περνούσαμε με τσαμπουκά 
και δυο τρεις από τον έλεγχο στις θύρες. 
Πότε αγρίεψαν για τα καλά τα πράγματα 
και ήρθε τούμπα το όλο σύστημα, δεν το 
καταλάβαμε. Όπως δεν καταλάβαμε ότι 
σιγά-σιγά μεγαλώναμε και αποστασιο-
ποιούμασταν από το όλο πανηγύρι. Όπως 
δεν αντιληφθήκαμε ότι τα σημεία των 
καιρών πλησιάζουν για να σαρώσουν 
τους άγραφους κανόνες που θεσπίσαμε. 
Και ο καιρός έφερε μαχαίρια, πιστόλια 
με φωτοβολίδες που σημάδευαν στην 
καρωτίδα τον αντίπαλο οπαδό, λοστούς 

στα μπουφάν και σιδηρογρο-
θιές στις κωλότσεπες, ότι 

τα ναρκωτικά έκαιγαν 
εγκεφάλους και τα 

λεφτά για την αγο-
ρά τους ερχόταν 
από πολύ ψηλά. 
Ότι η ομάδα εί-
ναι πια το πρό-
σχημα, ότι κατά 
βάθος μάς αρέ-
σει να πλακωνό-

μαστε, είτε σαν α-
δικημένοι είτε σαν 

ισχυροί που επιβάλ-
λουμε το δίκιο μας. Βία 

όπως Βιάγκρα, για να φτια-
χτούμε. Όλα αυτά για μια ιδέα, 

την ομάδα της καρδιάς μας, την πλέον 
ανιδιοτελή, αυτήν που δεν την αλλάζεις 
με τίποτα, χωρίς να έχουμε όμως ιδέα για 
ποια ιδέα μιλάμε. Έτσι, αν τολμήσεις να 
διατυπώσεις άλλη άποψη ή στα όρια του 
καθωσπρεπισμού των ημερών δεν κα-
ταδικάσεις απλώς τις ασχήμιες αλλά τις 
καταγγείλεις, τότε θεωρείσαι αυτόμα-
τα πουλημένος, συμβιβασμένος που τα 
παίρνεις και φλωρούμπα του κερατά. Και 
τότε όλα αυτά που άρχισαν  σαν χαβαλές, 
μεταμορφώνονται σε μια πολύ σοβαρή 
και συγχρόνως επικίνδυνη κατάσταση 
που αδυνατείς να την αλλάξεις.  A  

➜ info@athensvoice.gr

Βία όπως Βιάγκρα!!! 

Sports

Μαραθώνιος 

Κύπρου 

Στις 15 Μαρτίου στην Πάφο θα πραγ-

ματοποιηθεί ο φετινός μαραθώνιος 

αγώνας Κύπρου, με τη συμμετοχή επαγ-

γελματιών και ερασιτεχνών αθλητών απ’ 

όλο τον κόσμο. Παράλληλα, θα πραγμα-

τοποιηθούν και αγώνες ημιμαραθωνίου 

και 10.000 μ., ενώ η οργανωτική επιτροπή 

θα εξετάσει κατά περίπτωση καθυστε-

ρημένες αιτήσεις συμμετοχής – καθώς η 

προθεσμία έληξε στις 2/3. Περισσότερες 

πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.

cyprusmarathon.com ή στα τηλέ-

φωνα 00357 22370396, 00357 

99357358
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Skate
Του Billy Γρυπάρη 

Skate & the City

To spot της εβδομάδας
Μαζί με τους νέους σταθμούς του μετρό 
εμφανίζονται, εντελώς κατά λάθος, εκεί 
που δεν το περιμένεις, νέα σποτ. Έτσι, 
στο νέο σταθμό του Κεραμεικού εμφα-
νίστηκε μια πλατεία με σκαλιά, curbs, 
manual, long curb, που είναι τέλεια για 
να κάνεις skate ακόμα και τις βραδινές 
ώρες, γιατί ο φωτισμός είναι πλούσιος 
σε μια περιοχή που δεν κοιμάται ποτέ.

To video της εβδομάδας
Έχει τίτλο “Mind Field” και το υπο-
γράφει η εταιρεία-κολοσσός Alien 
Workshop. Λέγεται ότι έκανε πάνω 
από τρία χρόνια να το γυρίσει, αλλά το 
αποτέλεσμα σε αποζημιώνει, αφού από 
το βίντεο αυτό περνά ένα δυνατό team 
από νέους και ταλαντούχους skaters 
της εταιρείας στις πιο εκπληκτικές τους 
στιγμές. Σημείωνε ονόματα: Heath 
Kirchart, Josh Kalis, Antohοny Van 
Engelen, Mike Taylor, Omar Salazar, 
Dylan Rieder, Arto Saari, Jason Dill, 
Rob Dyrdek, Grant Taylor, Steve 
Berra, Jake Johnson, Tyler Bledsoe 
είναι οι skaters που 
παρελαύνουν μπρο-
στά στα μάτια σου 
και σου παίρνουν το 
μυαλό, μαζί φυσικά 
με τη μουσική που 
τους συνοδεύει. Υ-
πάρχει ακόμα ένα 
extra bonus γι’ 
αυτούς που θα το 
αγοράσουν. Μα-

ζί με το βίντεο παίρνουν και ένα φωτο-
γραφικό άλμπουμ 60 σελίδων με φωτο-
γραφίες από τα γυρίσματα. 

Τhe Photo Issue
Κυκλοφορεί σήμερα το νέο τεύχος του 
“Flipside”, του γνωστού πλέον free 
press για το skate στη χώρα μας, και είναι 
ολόκληρο αφιερωμένο στη φωτογρα-
φία. Όλοι οι skateboarding φωτογράφοι, 
Έλληνες και ξένοι, δείχνουν τη δουλειά 
τους σε ένα φωτογραφικό πανόραμα που 
εντυπωσιάζει με τα χρώματα και το στιλ 
του. Θα δείτε τις δουλειές των Antton 
Miettinen, Deeli, Leo Sharp, Παντε-
λή Μεσσαρόπουλου, Ηλία Μερτή, και 
φυσικά του Damian Argi, που είναι και 
ο εκδότης του περιοδικού, μέσα από το 
φακό των οποίων κάνουν παρέλαση δι-
άσημοι και ταλαντούχοι skaters στις κα-
λύτερές τους στιγμές. Συλλεκτικό, μην 
το χάσετε. 

Κόσμος πάει κι έρχεται
* Ο Koger Sarbast έγινε το νέο μέλος 
για το Κiffisia 21 skate shop, αντι-
προσωπεύοντας τη νέα εταιρεία του 
καταστήματος, τη γνωστή μας Flip 
skateboards, που προστέθηκε δίπλα 
στις κλασικές Independent trucks και 
Ricta wheels. Keep on, Koger man…
*  Νέ ο ς  s k a te rs  γ ι α  τ η ν  C l i c h é 
skateboards με το όνομα Edrid Duro, 
που θα κάνει το promotion της εταιρείας 
μαζί με τον Danniel Saxakian. 
* Ακόμα ένας rider προστέθηκε στο 
team της Royal trucks για το Black 
Sheep, οπότε να θυμάστε ότι ο Βαγγέ-
λης Μαρκογιαννάκης θα κάνει grinds 
με τα μοναδικά Royal.

 billygee23@yahoo.gr

Τ ο περασμένο Σ/Κ είχε τεράστιο ή-

λιο, τέλεια μέρα για skate! Άρχισαν 

λοιπόν να «πέφτουν» τηλεφωνάκια 

στην παρέα, για να κανονίσουμε. Κανείς. Και ξέ-

ρετε γιατί; Έμειναν όλοι σπίτι τους, κολλημένοι 

μπροστά σε οθόνες –άλλοι στο pc, άλλοι στην 

tv– για να παίξουν videogames. «Τα πήρα». 

Έξω γίνονταν πράγματα, ο κόσμος βόλ-

ταρε, γελούσε, ερωτευόταν, ζού-

σε! Και οι φίλοι μου (ξανα)έχα-

σαν μια καλή τζούρα ζωής –τό-

σο πολύτιμης και μικρής– για 

ένα «χόμπι» που όχι μόνο δεν 

τους προσέφερε τίποτα, αλλά 

αντίθετα τους ρουφούσε…  

Εννοείται ότι δεν γουστάρω τις 

απόψεις τύπου «αυτά είναι του 

διαβόλου». Καμία σχέση. Έχω όμως 

ξενερώσει με πολλούς φίλους αλλά και με 

όλους τους συνομηλίκους μου που χάνουνε 

πολύτιμες ώρες, περνώντας τη μισή μέρα, 

και συχνά περισσότερο, μπροστά σε μια οθό-

νη. Δεν γίνεται να μην αποβλακωθείς μετά! 

Πολλοί φίλοι, μάλιστα, έχουν αλλάξει συμπε-

ριφορά εντελώς. Κάποιοι είναι νευρικοί, άλ-

λοι δεν έχουν όρεξη για τίποτα και στις πιο… 

βαριές περιπτώσεις «παίζουν» ακόμα και σο-

βαρές αϋπνίες. 

Διάβαζα στο ίντερνετ μια έρευνα της Ιατρικής 

Σχολής του πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ 

που έδειχνε ότι η υπερβολική χρήση βιντεο-

παιχνιδιών αυξάνει τις πιθανότητες κατάθλι-

ψης σ’ έναν έφηβο. 

Κ αθώς «σέρφαρα», έπεσα και πάνω 

στη φοβερή δουλειά του Βρετα-

νού φωτογράφου Ρόμπι Κούπερ, 

που βιντεοσκοπεί τις εκφράσεις παιδιών κα-

θώς παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Σοκαρίστηκα. 

Τα παιδάκια φαίνονταν από αποχαυνωμένα, 

με κενά βλέμματα, έως τρομοκρατημένα!

Εκεί είναι που «τα παίρνω» ακόμη περισσότε-

ρο: όταν βλέπω μικρά παιδιά κολλημένα στα 

videogames να συνηθίζουν από τόσο μικρά 

τις εικόνες βίας και αγριότητας και τον κα-

κό ανταγωνισμό. Που δεν μαθαίνουν τίποτα 

παίζοντας, όπως θα έπρεπε, που χάνουν τη 

δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. 

Δεν θέλω να το παίξω δάσκαλος, αλλά λυπάμαι 

πραγματικά για τις κοινωνίες μας, που σπρώ-

χνουν ακόμη και παιδάκια σ’ ένα σκληρό ε-

θισμό, αντί να προωθούν δραστηριό-

τητες που θα τους χάριζαν μεγάλα 

χαμόγελα αυθορμητισμού. 

Ε πιστρέφω λοιπόν 

στο κλασικό «όλα με 

μέτρο». Δεν κρύβω 

πως κι εγώ ήμουν πωρωμένος 

με το DotA, για παράδειγμα, που 

ακόμη παίζω καμιά φορά για χαβαλέ 

με φίλους. Σε καμία όμως περίπτωση δεν 

συμφωνώ με τις υπερβολές.

Ξεκολλήστε, ρε παιδιααά!      

Ένα πράγμα θα σου πω
κι αυτό είναι ξεκόλλα, 
παιχνίδι γίνεται παντού,
όχι μόνο στην κονσόλα!

Παιδίτηςπόλης
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Video games: 
ΞΕΚΟΛΛΗΣΤΕ!
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    Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου 

 2310Soul

Η 
σχέση του Φεστιβάλ Κινη-
ματογράφου Θεσσαλονίκης 
με το αδελφάκι του, Φεστι-
βάλ Ντοκιμαντέρ (13 έως 22 

Μαρτίου), μοιάζει με τη σχέση μεγαλοκο-
πέλας αδελφής και ζαβού αδελφού πιτσι-
ρίκου. Η μεγαλοκοπέλα θέλει να φορά τα 
καλά της, να περπατά σε κόκκινα χαλιά και 
να συχνάζει σε κυριλέ γκαλά-βραβεύσεις, 
φωτογραφιζόμενη δίπλα στη διευθύντρια 
Δέσποινα Μουζάκη. Ή να εκλιπαρεί για 
ένα βλέμμα ή ένα βαλς με τον Γιώργο 
Χωραφά. Ή να συμμετέχει στο πηγαδά-
κι επωνύμων, που ακούν μαγεμένοι τον 
Θόδωρο Αγγελόπουλο να συνδιαλέγεται 
με τη σκόνη του χρόνου (όλοι εντωμεταξύ 
καταβροχθίζουν καναπεδάκια με σολομό 
και πίνουν κόκκινα κρασιά από το κτήμα 
Κτημολέων). Life is hard, then you die! Το 
αδελφάκι όμως δεν της έμοιασε!  Έχει το 
μαλλί τζίβα, φορά μακρύ σάλι τυλιγμένο 
στο λαιμό, στις τσέπες του μπουφάν του 
καβατζώνει μπίρες, αντί για Καραΐνδρου 
ακούει Φέλα Κούτι, Σαν Ρα και Μανού 
Ντιμπάνγκο, και ποσώς τον νοιάζει η κρί-
ση της παγκόσμιας αριστεράς. Το ζαβό α-
δελφάκι καίγεται για δράση, ακτιβισμό, 
φόρτσα. Να σώσουμε την Αφρική, να σου-
λατσάρουμε παρέα με τους φτωχούς και 
τους κροταλίες στο Μεξικό, να αγκαλια-
στούμε με τους μετανάστες χορεύοντας 
ένα παγκόσμιο ρέιβ αδελφοσύνης. Αυτό 
είναι το κλίμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Θεσσαλονίκης: πιο χαλαρό και αντιγκλα-
μουράτο σε σχέση με το Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου, πιο παιδαγωγικό, πιο χρήσιμο, 
πιο ανήσυχο και casual, πιο περιπετειώδες 
και ουσιαστικό, φεστιβάλ που απευθύνε-
ται σε γνήσιο σινεφίλ κοινό, χωρίς υστε-
ρικές τελετές έναρξης και λήξης. Και πάνω 
από όλα, για 11η συνεχή χρονιά, το «παιδί» 

του Δημήτρη Εϊπίδη έρχεται για να δικαι-
ώσει τις προσδοκίες του δημιουργού του. 
Ένα καλώδιο που ενώνει τη Θεσσαλονίκη 
με τον πλανήτη. Ταινίες από το Τόγκο, το 
Μάλι, τη Λιβερία, τη Νότια Αφρική, γυ-
ρισμένες από Αφρικανούς κινηματογρα-
φιστές, απαλλαγμένες δηλαδή από «λευ-
κές» ποιητικότητες, γνήσιες, χειροπια-
στές, πολυσύνθετες. Μεξικάνικα ντοκι-
μαντέρ, επίσης φτιαγμένα από ντόπιους 
δημιουργούς, απαλλαγμένα, όπως λένε οι 
δημιουργοί τους, από στερεοτυπικές εικό-
νες βίας, κάψας και κάκτου. Ίδομεν! Και 
τη φυλή των φεστιβαλιστών θαυμάσωμεν, 
όπως επίλεκτοι κουλτουροπρεπείς μαχη-
τές της θα παρελαύνουν επί «Ολύμπιον», 
παραλίας και λιμανιού, κόντρα στα άρμα-
τα και τις ταξιαρχίες των ανέμελων Θεσ-
σαλονικέων φραπεδαριστών, που ο δικός 
τους Φώτος Λαμπρινός είναι ο Ζαφείρης 
Μελάς στο κέντρο “Madiam”, ενώ στις 
πιρουέτες και τους στίχους του Στέλιου 
Ρόκκου, που εμφανίζεται στο “Fix”, βρί-
σκουν το ίδιο συγκινητικά μηνύματα και 
δράση με αυτά της Τσιάπα και των Ζαπατί-
στας του κομαντάντε Μάρκος.

Οφθαλμόλουτρα
Τα τελευταία χρόνια χάρη στο Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ παρέλασαν στη Θεσσαλο-
νίκη εξαίρετα μουσικά ταινιάκια, που 
ειδικά στις μεταμεσονύκτιες προβολές 
τους μετέτρεψαν τις αίθουσες σε πάρτι. 
Αν κρίνω από το φετινό πρόγραμμα, το ί-
διο θα ξανασυμβεί με τα αφιερώματα στον 
Φιλ Σπέκτορ και τη Σέλια Κρους, το 

χιπ χοπ ήχο της βερολινέζικης συνοικί-
ας Κρόιτσμπεργκ και τις αναμνήσεις από 
το ηδονιστικό νεοϋορκέζικο drag queen 
πάρτι “Squeeze box” της πλατείας Τάιμ 
Σκουέρ. Κάπου εδώ μπαίνουν στο πλάνο 
και ουρλιάζουν από τα ηχεία τα περίτε-
χνα, στριμμένα αλλά 100 τοις εκατό ροκ 
εν ρολ ακόρντα του μυθικού Θεσσαλονι-
κιού κιθαρίστα Τέρρυ Παπαντίνα. “T 4 
Trouble and The Self Admiration Society”. 
Στα 56 του χρόνια αυτή η αλλοπρόσαλλη 
πλην όμως γνήσια και αυθεντική περσό-
να εξομολογείται για την τέχνη και τη ζωή 
του, μπροστά στην κάμερα του Θεσσαλο-
νικιού φωτογράφου Δημήτρη Αθυρίδη. 
Κι ενώ στα εξώφυλλα των περιπτέρων το 
ελληνικό γκλαμ θα απαθανατίζεται με νέα 
για το μωρό της Ράνιας Θρασκιά και υπαρ-
ξιακές ερωτήσεις περί του αν ο Sakis στη 
Γιουροβίζιον θα φορέσει Κωστέτσο, στις 
οθόνες του 11ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ θα 
παρελάσει μια αρμάδα από παγκόσμιους 
γκλάμερς: ταινίες για το μόδιστρο Βαλε-
ντίνο και τη γλύπτρια Λουίς Μπουρζουά, 
για τον  Έλληνα γλύπτη Φιλό, που κατοι-
κεί στο Παρίσι, και τη διαμάχη του στοχα-
στή Άλντους Χάξλεϊ με τον ψυχεδελικό 
γκουρού Τίμοθι Λίρι, όπως τη θυμάται 
μαζί με άλλες ιστορίες της κοινής ζωής 
τους η γυναίκα του Λόρα Χάξλεϊ. Όρεξη 
να ’χεις να κοιτάς και να μπαινοβγαίνεις, 
αλλάζοντας αίθουσες και καρέ. Αυτή ήταν, 
είναι και θα είναι η ουσία του φεστιβάλ 
ντοκιμαντέρ, το ρεζουμέ του, η σημασία 
και η αξία του, το πάρτι εν ολίγοις για τις 
ανήσυχες ψυχές που βρίσκουν ευκαιρία 
να διακτινιστούν πέρα από τα Μάλγαρα, 
χωρίς ιντερέιλ ή ακριβά αεροπορικά εισι-
τήρια. Ψάξτε τα φυλλάδια με το πρόγραμ-
μα, μπείτε στο κλίμα, σπάστε τα!  A

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Salonica Documentarolla 

Valentino:  The Last Emperor

Brothers In Law
Fish and meat tavern

Αν ήταν παραδοσιακή ταβέρνα θα το 
έλεγαν «Τα μπατζανάκια», όμως το 
“Brothers In Law” φλερτάρει περισσότε-

ρο με την εστιατορική κουλτούρα, ανεξάρτητα 
αν η μεσογειακή του κουζίνα μπορεί να ικανο-
ποιήσει το μέσο καλοφαγά. Ο εσωτερικός χώρος 
συνιστά ένα σύνολο από όμορφα, ανοιξιάτικα 
αντικείμενα. Φλοράλ ταπετσαρίες, δαντελένια 
κουρτινάκια, καλαθάκια για το κουβέρ, ρολόγια-
αντίκες και πολλές όμορφες λεπτομέρειες στολί-
ζουν και τα 3 πατώματά του, προσθέτοντας μια 
χαλαρή νότα στο «σπιτικό» περιβάλλον που έχει 
δημιουργήσει ο Δημοσθένης Χατζηνικολάου 
μαζί με τον “brother In law” Στέλιο Καντεράκη. 
Τα φαγητά, κρεατικά, θαλασσινά και ζυμαρικά, 
ετοιμάζονται με μεράκι, με φρέσκα υλικά από 
τοπικούς παραγωγούς για ποιοτικότερη προ-
σέγγιση των συνταγών, ενώ το μενού κρύβει 
πολλές εκπλήξεις, όπως το χορταστικό burger 
“Brothers In Law” . Το γεύμα, εκτός από την ελλη-
νική έντεχνη και ελαφρολαϊκή μουσική, μπορεί 
να συνοδευτεί με εμφιαλωμένες ποικιλίες τοπι-
κών κρασιών αλλά και παραδοσιακό τσίπουρο. 
Brothers In Law, Μπαλάνου 4-6, Ερμού, Θεσ-
σαλονίκη, 2310 270.707

2310club
Του ΓιώρΓοY ΜπαΚα
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Πιο ανήσυχο και casual, πιο 
περιπετειώδες και ουσιαστι-
κό, το φεστιβάλ απευθύνε-
ται σε γνήσιο σινεφίλ κοινό 
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21OδηγόςΑΘΗΝΑ

Τέχνη / Μουσική / Θέατρο / Γεύση / Εκδηλώσεις / Σινεμά

Το σάντουιτς της εβδομάδας 
Αυτή είναι η τελευταία σας ευκαιρία να δείτε τον Γιοακίν Φίνιξ 
στην οθόνη δίχως τα μαύρα γυαλιά και το ιερατικό μούσι που 
αποτελεί το σήμα κατατεθέν του (και το αντικείμενο πλείστων 
όσων αστείων), από τότε που ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει την 
ηθοποιία για το hip hop. Αν οι δηλώσεις του είναι ειλικρινείς 
και δεν αποτελούν τη βάση μιας αλά Borat χολιγουντιανής 
φάρσας, όπως ισχυρίζονται οι φήμες, τότε «Οι δύο έρωτες του 
Τζέιμς Γκρέι» είναι ένα μάλλον ταιριαστό αντίο του ταλαντού-
χου ηθοποιού στο σινεμά. Η ιστορία του φιλμ μπορεί να είναι 
αυτή ενός άνδρα διχασμένου ανάμεσα σε δύο γυναίκες (από 
τη μια η Γκουίνεθ Πάλτροου και από την άλλη η Βινέσα Σόου), 
όμως η ταινία δεν μοιάζει σε τίποτα με τα συνηθισμένα ερωτικά 
δράματα του Χόλιγουντ. Ρομαντικά μελαγχολικό, αληθινό και 
ειλικρινές, μιλά για την αγάπη και τον έρωτα δίχως να τα εξι-
δανικεύει και βρίσκει στους χαρακτήρες των τριών ηρώων του 
τα κινηματογραφικά αντίστοιχα ανθρώπων που, πολύ απλά, θα 
μπορούσαν να είναι εμείς οι ίδιοι... - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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επιλογές Της Δήμήτρας τριανταφύλλού

T EXNH
ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩ-
ΡΟΥ ΒΑΛΥΡΑΚΗ
Οι θεματικές ενότητες που 
μελετάει η ζωγράφος σχη-
ματίζουν μια βιομηχανική 

εικόνα της μεγαλούπολης: σκελετωμέ-
νες σιλουέτες γερανών και αυτοκίνητα 
αγώνων που τοποθετούνται σε φόντα 
εκρηκτικών χρωμάτων. 16/3 - 18/4, Ει-
καστικός Κύκλος, Χαρ. Τρικούπη 121 (και 
παράλληλα στο χώρο της Καρνεάδου 20).

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ 
Το κείμενο (π.χ αποσπάσματα από την 
Αποκάλυψη και το Κοράνι) και το φως 
νέον πρωτοστατούν στην τελευταία δου-
λειά του γλύπτη – 6 κατασκευές στο χώ-
ρο, έργα μινιμαλιστικά με πρωτότυπη 
αισθητική. 12/3 - 25/4, Αίθουσα Τέχνης 
Μέδουσα, Ξενοκράτους 7. 

( )
  ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΟΥ 

ΕΙΜΑΙ ΛΥΚΟΣ
Στο νέο έργο της Έλενας Πέγκα, ένας συνηθι-
σμένος άνθρωπος ξυπνά, και σα λύκος βγαίνει 
στο άγριο κυνήγι της ευτυχίας. Στα πλαίσια των 
«αναγνώσεων» του Εθνικού Θεάτρου (12-15/3), 
με αναλόγια Ελλήνων συγγραφέων, συζητήσεις 
και είσοδο ελεύθερη. Παίζουν: Δ. αντωνίου, λ. 
Παπαληγούρα, Γ. μακρής κ.ά. 12/3 στις 18.30. 
Eυμολπιδών 41, Γκάζι, 210 3455.020

ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ
To γνωστό “Closer” του Πάτρικ Μάρμπερ σκη-
νοθετείται ευρηματικά από τον Γ. Κιμούλη. Παί-
ζουν ακόμα: Ζ. Δούκα, Ν. Ψαρράς,  Δ. Χρυσικού. 
Θέατρο Αθηνών, Βουκουρεστίου 10, 210 3312.343

Kiki Smith

Dead Without you

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
Μουσική, ποίηση και μεγάλα ζωγραφικά έργα, «πειραγμένα» 

με συνθήματα. Το τρίπτυχο της έκφρασης του νέου εικαστικού είναι 
εντυπωσιακό και απόλυτα φρέσκο. Μέχρι 28/3, Κέντρο Σύγχρονης 
Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, Αρματολών & Κλεφτών 48, 30 210 6439.466
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Για να καταχωριστείτε στους οδηγούς της A.V., στείλτε δελτία Τύπου 2 εβδομάδες πριν από την 
προγραμματισμένη ημερομηνία. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Χαρ. Τρικούπη 22, 10679 Αθήνα 

ή στο fax 210 3617.310 ή στο agenda@athensvoice.gr

➜ epiloges@athensvoice.gr

ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ Μια μεγάλη ομάδα ηθοποιών και χορευτών 
ενσαρκώνει, υπό τους ήχους ζωντανής dance μουσικής, τους 
ναυαγούς του Τιτανικού στα τελευταία λεπτά της ζωής τους. Ο 

τολμηρός χορογράφος-σκηνοθέτης Κωνσταντίνος ρήγος δίνει 
την εκδοχή του για το φευγαλέο του ονείρου και της ευτυχίας. 

20/3 - 17/5, Πειραιώς 260, Χώρος Δ. Tηλ. ταμείου: 210 4838.739 

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

ROMINA ELINA
Η εικαστικός ζωγραφίζει το συναισθηματικό 

χάρτη του μυαλού –“Feelings in our heads”– 

δίπλα από ρούχα με στιλ. Από 12/ 3, κατάστημα 

SEE X, Σκουφά 71 & Μασσαλίας, 210 3388.381 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΑΚΡΟΒΑΤΩΝ ΚΙΝΑΣ
Η ισχυρή ομάδα των 45 χορευτών έρχεται από 

τη χώρα όπου γεννήθηκε η τέχνη της ακροβα-

σίας πριν από 3.000 χρόνια. Με εξωτικά κου-

στούμια, αέρινες κορδέλες και ομπρέλες, παί-

ζει με ξίφη και σπαθιά, ακροβατεί με ποδήλατα 

και ισορροπεί χορεύοντας στο «Ο θρύλος του 

Δράκου και του Φοίνικα», μια παράσταση σαν 

μαγικό ταξίδι. Μέχρι 22/3, Θέατρο Badminton, 

210 8840.600, www.ticketnet.gr

ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΤΑ 
ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ 
Στα πλαίσια του 2ου μεταμεσονύκτιου φεστι-

βάλ «Σώματα και αντικείμενα σε κίνηση», η 

ομάδα eekuipoiz (ζογκλέρ: Marion Renard, 

Χρήστος Κούκης και guest ςπύρος ανδρε-

όπουλος) ερμηνεύει με ποιητική διάθεση 7 

χορογραφίες. 14/3, 00.00, Θέατρο Φούρνος, 

Μαυρομιχάλη 168, 2101 6460.748, € 8 με ποτό. 

ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΤΟΝ 
ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ
Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πο-

λιτισμού διοργανώνει το 6ο Πανόραμα οι-

κολογικών ταινιών με σοβαρά ντοκουμέντα 

για τη σημερινή κατάσταση της φύσης. Στις 

18/3, από 18.00 ως 23.00, σειρά παίρνουν οι 

ταινίες Ολλανδών δημιουργών. Τριπόδων 28, 

Πλάκα, 210 3225.245. Πληρ. για το πρόγραμμα: 

www.ellet.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΤΣΟΣ

Ο πολυτάλαντος εικαστικός εκθέτει 
τη ζωντανή και πλούσια εικονογρά-
φηση για το βιβλίο του «Μήνυμα σε 
ένα μπουκάλι» (εκδ. Μεταίχμιο). 
Μέχρι 2/5, Πολυχώρος Μεταίχμιο, 
Ιπποκράτους 118, 211 3003.580

Εθνικό θέατρο ακροβατών Κίνας

Romina Εlina

ΕΤΟΙΜΑΣΟΥ 
ΓΙΑ…

}{  ΜΟΥΣΙΚΗ
DEINE LAKAIEN Ηλεκτρονικός, σκοτεινός και ambient ρο-
μαντισμός από τους παλαίμαχους Γερμανούς, τέσσερα χρόνια μετά 
την πρώτη, ανεπανάληπτη εμφάνισή τους στην πόλη. Μαζί dj set 

του Λεωνίδα Σκιαδά – ηγετική μορφή της εγχώριας dark σκηνής. 
Gagarin 205, 14/3 στις 21.00, Λιοσίων 205, € 30, € 35 (ταμείο). 
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*         νέο
C        μέχρι   15
 ¤        15-30
  ¤¤     30-45
   ¤¤¤  45+
Ξ        Ξενυχτάει (μετά τη 1.00 π.μ.)

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

Κέντρο

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

ACropolis seCret
Ξεν. Divani Palace Akropolis, 
Παρθενώνος 19-25, Aκρό-
πολη, 210 9280.100 Aτμό-
σφαιρα κλασική με θέα στη 
φωτισμένη Aκρόπολη. Kαι 
για ποτό. Kλειστά tρίτη.   

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 
210 3462.983 Το πόστο του 
βραβευμένου σεφ Αλέξη 
Καρδάση. Ελληνική «πει-
ραγμένη» κουζίνα, κάβα με 
εξαιρετικές τιμές. €Σ/Κ Μ 

AKAΔHMiAΣ 
MΠpiZoΛAKiA
Aκαδημίας 61, Aθήνα, 210 
3627.234 Σουβλάκι, πίτες με 
χαλούμι, αγκιναροσαλάτα. 
Σπεσιαλιτέ μπριζολάκια στη 
λαδόκολλα. Delivery. Ως 
23.00. Kυρ. κλειστά. 

AΛeΞANΔpA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A 
& Ζωναρά 21, Λ. Aλεξάνδρας, 
210 6420.874/ Αργεντι-
νής Δημοκρατίας 14, 210 
6450.345 Ελληνική κουζίνα, 
ιδανικό και για επαγγελμα-
τικά γεύματα. Δίπλα, η μπι-
ραρία τους με πληθωρικές 
μερίδες και πολλές μπίρες. 
Κυρ.- Πεμ. ζωντανό έντεχνο 
ελληνικό τραγούδι από τις 
21.00. €Μ

AΛeΞANΔpeiA 
Μετσόβου 13 & Ρεθύμνου, 
210 8210.004 Γλυκύτατο, 
με γεύσεις εξαιρετικές με 
άρωμα Αιγύπτου. Κυρ. 
κλειστά €Μ

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

AlMAZ 
Tριπτολέμου 12 Γκάζι, 210 
3474.763 Γεύσεις του «δρό-
μου» και μεσογειακά πιάτα. 
Στην μπάρα ποτό και καλή 
μουσική. €Μ Κ Ξ A.V.

Al MilANese
Ξενοκράτους 49 & Aριστο-
δήμου, 210 7294.111-2 Το 
πρώην stars, με όλη την 
γκάμα της ιταλικής κουζίνας 
από τους γνωστούς Valter & 
Dario Fagnoni.  €K M  

* Α ΜΟDo Mio   
Λυκαβηττού & Σόλωνος 35, 
210 3618.104-5/ Καποδιστρί-
ου & Θράκης 2, Φιλοθέη, 210 
6822.301/ Φωκίωνος Νέγρη 
58, Κυψέλη, 210 8256.399/ 
Λάκκα Μυκόνου, 22890 
28581 Ιταλική τρατορία με 
παραδοσιακά spaghetti, πί-
τσες ψημένες σε φούρνο με 
ξύλα, ψάρι και κρέας. €

ANtiΠeiNA 
Συγγρού 138, δίπλα στο 
Πάντειο, 210 9221.001 Aπό 
το πρωί για καφέ και snacks, 
έως το βράδυ με νόστιμα 
φαγητά κατσαρόλας. €Σ/K 

Applebee’s 
Λ. Aλεξάνδρας & Σού-
τσου, 210 6459.805/ 
Δούσμανη & Λαζαράκη 
12, Γλυφάδα, 210 
8948.730/ Aγ. Ιωάννου 
42, Αγία Παρασκευή, 
210 6003.127/ Ερμού 91, 
210 3227.789/ Φιλαδελ-
φέως 8 & Xαρ. Tρικούπη, 
Kεφαλάρι, 210 6233.514/ 
Kosmopolis, Λ. Κηφισίας 
73, 210 6199.576  Νεανικό, 
για κάθε ώρα με burgers, 
steaks, cocktails  . €Μ A.V.

AsiA FresH  
Ξενοδοχείο Classical Athens 
Imperial, πλ. Kαραϊσκάκη, 
210 5201.600 Yψηλή αισθη-
τική και ασιατικός μινιμαλι-
σμός. Aυθεντικό sushi και 
πολλές ακόμα προτάσεις 
ιαπωνικής κουζίνας.   

AΣΠpo ΠiAto 
Xερσικράτους 8 & Λ. Παπά-
γου 145, Zωγράφου, 210 
7782.189 Mοντέρνο μουσικό 
μεζεδοπωλείο. Από τις 
12.00 με ελληνικές γεύσεις, 
ποικιλία κρασιών -  ενώ και 
το ρακόμελο ρέει άφθονο. 
Zωντανή μουσική. €M Ξ

bArAoNDA
Tσόχα 43, Aμπελόκηποι, 
210 6444.308 Εντυπωσιακό 
αποικιακό σκηνικό, κοσμικά 
parties, δυνατή μουσική, 
εξαιρετική κουζίνα από τον 
Mιχάλη nτουνέτα.  €

bArMΠoYNAKi
Bασ. Kωνσταντίνου 2, πλ. 
Σταδίου, Kαλλιμάρμαρο, 210 
7011.753 Με θέα στο Kαλ-
λιμάρμαρο και προσήλωση 
στα μικρά φρέσκα ελληνικά 
ψάρια. Δοκίμασε και τηγα-
νόσουπα καραβίδας. €Σ/K M

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

boYpΛiΩtiNΑ (H)         
B. Aλεξάνδρου 10 & Yμηττού, 
Kαισαριανή, 210 7291.545 
Οικογενειακό με μικρασια-
τικές γεύσεις από τα χέρια 
της κυρίας tριανταφυλλιάς. 
Δευτ. κλειστά. Σ/Κ M

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

brACHerA 
Πλ. Aβησσυνίας 3, Mοναστη-
ράκι, 210 3217.202 Ήρεμη 
και χαλαρή ατμόσφαιρα με 
θέατην Aκρόπολη. Διεθνής 
κι ελληνική κουζίνα. Kαθη-
μερινά από 8 μ.μ.

brAsserie VAlAoritoU 
Bαλαωρίτου 15, 210 
3641.530 Ντιζάιν arty ντε-
κόρ. Πιο απλά το μεσημέρι, 
πιο αμπιγέ το βράδυ. Εδώ 
κάνουν στάση πολιτικοί, με-
γαλοδικηγόροι και οι κυρίες 
τους. Kυρ. κλειστά.  €Ξ Μ

bYZANtiNo 
(Ξενοδ. Xίλτον) Bασ. Σοφίας 
46, 210 7281.400 Mοντέρνο 
μεεντυπωσιακό all time 
classic μπουφέ.  €
 
ΓiANtAH
Λεωνίδου 31 & Γιατράκου, 
Mεταξουργείο, 210 5238.812 
Στέκι για θεατρόφιλους 
(σερβίρει μέχρι αργά), 
μοντέρνο κι άνετο με θέα 
την πλατεία Aυδή. Kουζίνα 
ελληνική. Δευτ. κλειστά. 
Ξ Σ/K Μ  

CAMiNito
Μ. Αλεξάνδρου 30 & Περ-
δίκα 2, Μεταξουργείο, 210 
5244.661 Ατμόσφαιρα Αρ-
γεντινής, διεθνής κουζίνα, 
bar. Στον επάνω όροφο 
live μουσικές και θεατρικές 
παραστάσεις.  

CAppUCCiNo 
Bαλαωρίτου 12,  210 
3644.689 Μικρό στέκι στον 
πολυσύχναστο πεζόδρομο. 
Aπό νωρίς για καφέ και σπι-
τικό φαγητό, το βράδυ για 
ποτό. Delivery.  

CibUs
Aίγλη Zαππείου, 210 
3369.364, 694 6966441 
Mε φόντο την Aκρόπολη 
μεσογεικό μενού από τον 
ταλαντούχο σεφ Xρύσανθο 
Kαραμολέγκο. Kρασιά από 
διεθνή και ελληνικό αμπε-
λώνα.  €KΜ

CileNtio
Μαντζάρου 3 και Σόλωνος 
54, 210 3633.144 Νεοκλασι-
κό με μοντέρνα κουζίνα και 
υλικά από την φάρμα τους. 
Κυρ.κλειστά.  Μ

CipolliNo 
Δερβενίων 4 & Aσκληπιού, 
210 3632.780 Ιταλική τρατο-
ρία με μοντέρνα διακόσμη-
ση. Delivery. €Μ

Ciro’s poMoDoro
Aλωπεκής 9, 210 7296.500 
Pizza-restaurant με ενέρ-
γεια club. Δευτ.-tετ. “Vanas 
therapy” με τη B. Mπάρμπα. 
Πέμ. οι “salata Latina”. 
Παρ. one man show του n. 
Mουτσινά. Σάβ. μουσική  πα-
ράσταση με τους M. Zέη και 
eλ. Mουτσινά. Dj Γ. Φασιλής. 
Έως 1.30 Kυρ. κλειστά  €€ 

CosCA
Πραμάντων 10, πλ. Eλπίδος, 
Kουκάκι, 210 9210.229 
Σισιλιάνικο κουζίνα με καλή 
κάβα.Kυρ. κλειστά. 

CrAFt
Λ. Αλεξάνδρας 205, Αμπε-
λόκηποι, 210 6462.350/ Κε-
ντρική πλ. Χαλανδρίου, 210 
6832.670 Έξυπνο ντεκόρ, 
πολυσυλλεκτικό μενού με 
έμφαση στη σχάρα, ποικιλί-
ες από λουκάνικα και 6 βρα-
βευμένα είδη μπίρας. Κάθε 
μέρα από τις 9.00. €M Ξ A.V 

CrUDo 
Mεγ. Aλεξάνδρου 141 & Kων/
πόλεως 72, 210 3477.048 
Το wine bar του αγαπημέ-
νου iταλού Aντόνιο του il 
Postino. Τυριά, μπρουσκέ-
τες, cocktails σαμπάνιας, 
ιταλικές κι ελληνικές ετικέ-
τες. Mουσική από dj.  

DAKos 
Tσακάλωφ 6, Kολωνάκι, 210 
3604.020/ Ζησιμοπούλου 
& Λαζαράκη 26, Γλυφάδα, 
210 8947.040 Mοντέρνα 
πρόταση καθημερινής δια-
τροφής από την creta Farm. 
Σάντουιτς, πίτες, νόστιμα 
κυρίως (ανωγειανή μακα-
ρονάδα). Ο γνωστός σεφ 
Χριστόφορος Πέσκιας στο 
τιμόνι. Κολωνάκι: Κυρ. και 
Δευτ. κλειστά/ Γλυφάδα: 
Δευτ.-Παρ. 18.00-1.00, Σάβ. 
και Κυρ. 12.00-1.00 €Μ

DANesi CoFFee HoUse 
Σκουφά 37, 210 3613.823 
Design urban chic ατμό-
σφαιρα. Aπό το πρωί για 
καφέ, ααλάτες, σάντουιτς, 
ωραία γλυκά. tο απόγευμα 
happy hour με κοκτέιλ και 
καλά κρασιά σε ποτήρι. 
Φεύγεις με εξαιρετικά 
χαρμάνια καφέ και gadgets 
(ωραία φλιτζάνια).  

ΔiAΓΩNiΩΣ ΣΤΗ 
ΛΥΚΑβΗΤΤΟΥ
Λυκαβηττού 14, 210 
3617.821 Θεσσαλονικιό 
και ιστορικό, με μοντέρνο 
χώρο σε τρία επίπεδα. 
Εξαιρετικός γύρος. Ως τις 

2.00. Δευτ. μεσημέρι κλει-
στά. €Ξ Μ

ΔioNYΣoΣ
Pοβέρτου Γκάλι 43, Mα-
κρυγιάννη, 210 9233.182 
Απέναντι από την Aκρόπο-
λη, ανανεωμένο με πιάτα 
μεσογειακής κουζίνας που 
υπογράφει ο Mιχάλης nτου-
νέτας.€ 

ΔΟΜνΑΣ
Δουκίσσης Πλακεντίας 75 & 
Πανόρμου, 210 7714.770
Σπιτικό φαγητό με παρα-
δοσιακές και ιδιαίτερες 
γεύσεις σε ένα φιλικό και 
λιτό χώρο, ιδανικό και για ε-
παγγελματικά γεύματα. Πα-
ραλαβή και σε πακέτο. €Μ

eΛAiA 
M. Bασιλείου 41 και Eχελιδών, 
Pουφ-Γκάζι, 210 3411.174 
eξαιρετική μεσογειακή κου-
ζίνα με σήμα την ελιά. Με-
γάλος χώρος, παραδοσιακό 
και μοντέρνο μαζί. Οροφή με 
θέα στα άστρα. €
 
eΛAiΩN 
Zωοδόχου Πηγής 3, 210 
3813.803-4 Οθόνη που προ-
βάλλει όπερες. Ελληνική με-
σογειακή ελαφριά κουζίνα 
(ωραιότατα παπουτσάκια). 
Delivery 12.00-18.00.  

eNΘYMioN 
Aγ. Λαύρας 56, Άνω Πατήσια, 
210 2022.256 Κρέπες αλμυ-
ρές και γλυκές σε διάφο-
ρους συνδυασμούς. €

eΠi tHΣ ΠANopMoY
Πανόρμου 115, 210 6928.719 
eλληνική και μεσογειακή 
κουζίνα με ανατολίτικες 
πινελιές.  Μ

eΠtA ΘAΛAΣΣeΣ 
Oμήρου 11 & Bησσαρίωνος, 
210 3624.825 Κομψή ψαρο-
φαγία με συνοδεία λαϊκών 
σουξέ. nεανικές παρέες, δι-
άκοσμος του «βυθού».  €Μ Ξ

GolDeN CHopstiCKs  
Aπόλλωνος 2, Σύνταγμα, 210 
3232.120 Aυθεντικές κινέζι-
κες, ταϊλανδέζικες, ινδικές 
γεύσεις. Aπό τις 11 π.μ. ως 
τις 12.00. Delivery. €M/Κ

GrAND bAlCoN 
Ξεν. St. George Lycabettus, 
Kλεομένους 2, Δεξαμενή, 
210 7290.712 70s πολυτέλει-
ες, «πειραγμένες» ελληνικές 
γεύσεις από το σεφ Έκτορα 
Μποτρίνι. Θέα  η πόλη - 
καλή μουσική. Κυρ.-Δευτ. 
κλειστά.   €

Gb CorNer 
Ξεν. Grande Bretagne, πλ. 
Συντάγματος & Παν/μίου, 
210 3330.000 Ξενοδοχειακή 
πολυτέλεια. Μεσημέρι για 
business lunches με μεσο-
γειακή κουζίνα, και grill ως 
αργά το βράδυ.   €Κ Μ 

H ΠAΛiA AΘHNA 
Nίκης 46, 210 3245.777 Mια 
ανάσα από το Σύνταγμα.  
Γνήσια σπιτική ελληνική 
κουζίνα. Kυρ. κλειστά. Μ

Hell’s KitCHeN 
Kλεισθένους 13, πλ. Kοτζιά, 
210 5241.555 Βιομηχανικό 
ντιζάιν, δυναμωτικά πρω-
ινά, ελληνική και διεθνής 
κουζίνα, βράδυ “aperitivo” 
με κρασί σε ποτήρι και free 
μπουφέ. Σ/Κ brunch από 
12.00 έως 18.00.  Κ/Μ

HYtrA
Nαυάρχου Aποστόλη 7, 
Ψυρρή, 217 7071.118, 210 
3316.767  Δημιουργική 
ελληνική κουζίνα. Στο 
τιμόνι ο κάτοχος 3 αστε-
ριών Michelin σεφ Martin 
Berasategui. Δευτ. κλειστά.  

ΘeoΦiΛoΣ
Aμυντά 6, Παγκράτι, 210 
7252.251 h γνωστή ταβέρνα 
της Πλάκας έχει μεταφερθεί 
στο Παγκράτι και διατηρεί 
τις σπιτικές γεύσεις της μα-
μάς. €Σ/K M Ξ  

γεύση οδηγος
So Many 

Choices... 

Only One Voice

Στείλε στην ΑΤΗΕNs VoiCe 

info για ό,τι τρώγεται 

στην πόλη στο 

gourmet@ athensvoice.gr

La pasteria
Απλά πιάτα με διάσημη υπογραφή 

Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Σαν συνέχεια της γενικότερης τάσης η οποία θέλει διάσημους designers να υ-
πογράφουν σειρές ρούχων που προορίζονται για το ευρύ κοινό (όλη η Αθήνα 
περιμένει διαρκώς την ανοιξιάτικη κολεξιόν του Matthew Williamson για 

τα H&M), έτσι και η γαστρονομία κάνει τη μεγάλη στροφή και βάζει διάσημους και 
βραβευμένους σεφ (που μέχρι τώρα λίγοι τυχεροί και έναντι ακριβού αντιτίμου μπο-
ρούσαν να γευθούν) να υπογράφουν πιάτα απλά και καθημερινά που απευθύνονται 
σε όλο τον κόσμο και έχουν τιμές προσιτές. Τα αγαπημένα λοιπόν ιταλικά εστιατόρια 
La Pasteria, που ταΐζουν καθημερινά τους Αθηναίους μεσημέρι - βράδυ με σπιτική, 
αυθεντική, ανεπιτήδευτη ιταλική κουζίνα, κάνουν την πρωτοπορία και τοποθετούν 
στο τιμόνι τον Ettore Botrini, ένα σεφ διάσημο και χιλιοβραβευμένο, ένα σεφ που 
μέχρι τώρα είχαμε συνδέσει με πρωτοποριακές και ανατρεπτικές προτάσεις. Φυσικά 
κρατούν το στιλ και την ατμόσφαιρα (αυτή την καθησυχαστική απλότητα και την 
εικόνα της γνήσιας ιταλικής τρατορίας) και διατηρούν στους καταλόγους τους όλα ε-
κείνα τα πιάτα που χάρισαν φανατικούς πελάτες. Προσθέτουν τη γευστική επιμέλεια 
του διάσημου σεφ, ο οποίος εκφράζει την ιταλική πλευρά της οικογένειάς του, ανα-
σύρει μνήμες της παιδικής του ηλικίας και μπαίνει στη πρόκληση –αυτός ο ανατρε-
πτικός– να ακολουθήσει τη λογική μιας κουζίνας απλής, που ταυτόχρονα όμως είναι 
και απολαυστική και γνήσια, όπως η αληθινή ιταλική κουζίνα. Λέει ο ίδιος: «Μα… 
να μυθοποιήσουμε κάτι τόσο απλό όσο το φαγητό;», κι εκεί είναι που τον εκτιμώ 
βαθιά μια και αυτή η μικρή προτασούλα αποτυπώνει και τη δική μου φιλοσοφία. Από 
τις 15 Μαρτίου, λοιπόν, σε όλα τα La Pasteria μπορεί κανείς να δοκιμάσει το άγγιγμα 
του Ιταλού σεφ, εμείς σαν «ειδικοί» τα γευτήκαμε πρώτοι την περασμένη βδομάδα. 
Στο εστιατόριο του Χαλανδρίου, μέσα στη γνωστή ζεστή σπιτική ατμόσφαιρα, με τα 
καρό τραπεζομάντιλα και την ανοιχτή κουζίνα που σε αφήνει να γευτείς πρώτα με τα 
μάτια. Από τα παλιά και αγαπημένα ξεχωρίσαμε την ανανεωμένη pesto με κουκου-
νάρι, βασιλικό, ρόκα και παρμεζάνα. Την πεντανόστιμη ναπολιτάνα, σήμα κατατεθέν 
που δεν μπορεί ποτέ να λείπει από κανένα ιταλικό που σέβεται τον ευατό του. Δοκι-
μάσαμε ακόμη –από τα καινούργια πιάτα του Ettore Botrini– λαζάνια στο φούρνο 
με μανιτάρια, ντοματούλα και κιμά, πιάτο εξαιρετικής νοστιμιάς όσο και ιταλικής 
μαμαδίσιας απλότητας, και πένες με ψιλοκομμένο φιλέτο χοιρινού με λαχανικά, 
κρέμα γάλακτος και τρούφα – επίσης πολύ καλό. Ακολούθησε κι ένα πιάτο «τριλο-
γία», έτσι, για να δοκιμάσουμε και τα κρεατικά – κοτόπουλο με σκόρδο, μυρωδικά, 
κρέμα γάλακτος και λευκό κρασί, ιταλική tagliata σε φιλετάκια με ρόκα, παρμεζάνα, 
balsamico και maccinata pomodoro, δηλαδή το αυθεντικό ιταλικό μπιφτέκι με ψιλο-
κομμένη φρέσκια ντομάτα. Αυτό το τελευταίο με ενθουσίασε, έδωσα στο διπλανό μου 
την entrecote, εξασφάλισα και το δικό του μπιφτέκι! Κλείσαμε με γλυκά, όλα τους με 
μια γεύση σπιτική, το τιραμισού έκλεψε τη παράσταση κι απέσπασε επευφημίες και 
γερές κουταλιές απ’ όλους μας. 

LA PASTERIA, ανοιχτά καθημερινά, και Κυριακή, έως 1.30 π.μ., Παρασκευή & Σάββατο έως 2.00 π.μ.   

tastepolice
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ΚΟΥΚΛΑΚΙ 
Ήταν και εξακολουθεί να είναι το μο-
ναδικό… αστειατόριο της πόλης. Σε 
προκλητικό περιβάλλον, σερβίρει 
«πονηρό» φαγητό με αριστοφανι-
κό χιούμορ, ετοιμάζει διαφορετικές 
εκπλήξεις κάθε φορά και σ’ αφήνει να 
ανακαλύψεις το σημείο G της γεύσης. 
Οι παρεξηγήσεις απαγορεύονται.
Παπανικολή 88, Χαλάνδρι, 210 6818.710 

ΤΩΝ ΦΡΟΝΙΜΩΝ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
Ανανεώνει τη σπιτική κουζίνα του και 
προσθέτει πολλές νοστιμιές. Ξεχω-
ρίσαμε το «ζαρκάδι ραγού» με κόκ-
κινο λάχανο και πατάτες Δούκισσας, 
το «μπιφτέκι στρουθοκαμήλου» με 
πατάτες parisienne και σάλτσα μπάρ-
μπεκιου και την «πίτα καλαμάκι με φι-
λέτο γαλοπούλα». Τα απολαμβάνεις 
εκεί ή στο χώρο σου.  
Φιλολάου 7, Καισαριανή, 210 7010.559

CAKE 
Και με νέο κατάστημα στο Περιστέρι. 
Τα λαχταριστά cakes carrot cake, 
chocolate Fudge, n. York Βaked 
cheesecake και πολλά άλλα τρώγο-
νται με καφέ ή τσάι στο φιλόξενο χώ-
ρο τους ή κατόπιν παραγγελίας στο 
σπίτι. Σύντομα και νέο κατάστημα 
στο Κολωνάκι. 
Αιμιλίου Βεάκη 11, Περιστέρι, 210 

5737.253/ Ελευθερίου Βενιζέλου 73,

 Νέα Ερυθραία, 210 8074.604/ 

Λ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι, 210 6712.653  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Το γνωστό και αγαπημένο εστιατό-
ριο ανανεώνει το χώρο του και προ-
σθέτει νέα νόστιμα πιάτα. Σε πιο μο-
ντέρνο στιλ, αφαιρεί τα κλασικά τρε-
πεζομάντιλα και στη θέση τους βάζει 
σουπλά με συμβουλές μαγειρικής. Η 
ποιότητα της ελληνικής κουζίνας του 
σταθερή και οι πιστοί φίλοι το ίδιο.  
Αργεντινής Δημοκρατίας 8A & Ζωναρά 

21, Νεάπολη, 210 6420.874, 210 6434.367  

ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΚΙΑ 
Με προσήλωση στα παραδοσιακά 
ελληνικά προϊόντα η Μαρία Καρα-
μολέγκου προσθέτει στην οικογέ-
νεια Καραμολέγκου τα κουλτουρά-
κια. Μπισκότα γεμιστά με σοκολάτα 
και με επικάλυψη σοκολάτας, που 
συνδυάζουν την πλούσια γεύση της 
πραλίνας φουντουκιού και της κου-
βερτούρας γάλακτος. Σε συσκευα-
σία που έχει επιμεληθεί ο ζωγράφος 
Γιώργος Κόρδης. 

ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ 
Με ένα κλικ στο www.xrisizimi.gr, παίζεις στο συναρπαστικό παιχνίδι της 

Χρυσής Ζύμης. Λάβε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε πλούσια δώρα. Το 
παιχνίδι είναι απλό! Πρέπει να βρεις σε ποια σημεία μιας κουζίνας κρύ-

βονται τα υλικά με τα οποία φτιάχνονται οι Σπιτικές Πίτες Χρυσή Ζύμη. 
Βρες τα όλα και κέρδισε 10 συλλεκτικούς καταψύκτες και 500 βιβλία 

με «Ιστορίες Ζύμης». Πληρ.: info@xrisizimi.gr 

tips Της ΝΑτΑΛΙΑΣ ΔούΚΑ

ilVA 
Περσεφόνης & Γαργηττιών 
24, Γκάζι, 210 3478.282 
Kρέπες  με γεύσεις από όλο 
τον κόσμο δίπλα στο Μετρό. 
Βάφλες, σαλάτες και πολλές 
μακαρονάδες. €K ΣΚ

* KAΛΛiΣtH ΓeYΣiΣ
Ασκληπιού 137, 210 
6453.179, 6445.476 nέο 
decor, νέες γεύσεις, νέες 
τιμές. Οι σεφ nίκη tρέσσου 
και eυδοκία Φυλακούρη με 
concept πάντα τη δημιουρ-
γική ελληνική κουζίνα. Kυρ. 
μεσημέρι παιδικό μενού. 
Parking δωρεάν. Δευτ.
κλειστά.  

KAΠΠApH
Δωριέων 36, Άνω Πετράλω-
να, 210 3450.288 Mοντέρνος 
χώρος με μυρωδιές παλιάς 

γειτονιάς για μεζέδες, κρεα-
τικά, θαλασσινά και νόστιμα 
μαγειρευτά. €Σ/K M Ξ

ΚΑΤΣΟΥΡΜΠΟΣ 
Αμύντα 2, πλ.Προσκόπων, 
Παγκράτι, 210 7222.167 
Χαλαρό –μια σταλιά– και 
νόστιμη κρητική κουζίνα. 
Παξιμάδια, τυριά, ρακές 
και άλλα φερμένα από το 
νησί. €Μ

KAΦe AbHΣΣYNiA 
Kυνέτου 7, πλ. Aβυσηνίας, 
Mοναστηράκι, 210 3224.501 
Γνωστό μουσικό μεζεδοπω-
λείο με «παλαιοαθηναϊκή» 
ατμόσφαιρα. Kάθε Παρ. 
βράδυ πιάνο και τραγούδι, 
Σάβ. βράδυ πιάνο και Σ/K 
μεσημέρι ακορντεόν και 
τραγούδι. Kλειστά Kυρ. 
βράδυ και Δευτ. €Σ/K M 

KΙΟΥΠΙΑ 
Δεινοκράτους & Αναπήρων 
πολέμου 23, 210 7400.150 
Με καταγωγή από τη Ρόδο, 
αμέτρητα νόστημα πιάτα- 
φρόντισε να πας με παρέα 
για να αντεπεξέλθεις.   

KUZiNA 
Aδριανού 9, Θησείο, 210 
3240.133 Θέα την Ακρόπολη 
και το ναό του Ηφαίστου 
και μείξη μοντέρνων και 
παραδοσιακών ελληνικών 
γεύσεων διά χειρός Άρη 
Τσανακλίδη. €ΣΚ M Ξ

lA lU 
Αναγνωστοπούλου 1, πλ. 
Κολωνακίου, 210 6233.933, 
694 7681810 Ωραίος χώρος 
με «φρέσκιες» γεύσεις από 
τον Γ. Σολάκη και διάθεση 
για γλέντια με apple mojito 

και άλλα cocktail. Σ/Κ Μ Ξ

Q 
Xάρητος 43, 210 7253.817 
Περιβάλλον κομψό και γεύ-
σεις μεσογειακές. €Μ Ξ

ΛΕYΚΕΣ 
Λ. Γαλατσίου 100, 210 
2924.458 Mενού βασισμένο 
σε παραδοσιακές συνταγές 
και ντεκόρ αχυρώνα.

leNA’s bio
Nίκης 11, Σύνταγμα, 210 
3241.360 Αγαπάει τα βιολο-
γικά προϊόντα και στα στέλ-
νει σπίτι μαγειρεμένα ή όχι. 
snacks, γλυκά και αγορά των 
προϊόντων. Delivery καθη-
μερινά 8.00-19.00 και Σάβ. 
8.00-16.00. Και catering. 

loVe + liFe 
Δραγατσανίου 8, πλ. Kλαυθ-
μώνος, 210 3253.276 Πλη-
θωρική μεσογειακή κι ελλη-
νική κουζίνα και θαλασσινά. 
Ποτό με fingerfood. eναλ-
λαγές mainstream, ethnic, 
jazz,  ελληνικά από djs. Έως 
3.00. Kυρ. κλειστά.  

MAΓeipeYoNtAΣ tH 
MeΣoΓeio
Bησσαρίωνος 9, 210 
3389.741-42 Μεσογειακή 
με κυρίαρχη την ελληνική 
κουζίνα. “Αpperitivo” με 
cocktails, μπουφέ. Τake 
away. Kυρ. κλειστά  

MAΓeMeNoΣ AYΛoΣ 
Aμύντα 4, Παγκράτι, 210 
7223.195 Kλασικό και ιστο-
ρικό. Γευστική, ποιοτική 
κουζίνα και αναμνήσεις από 
Mάνο Xατζιδάκι. Σ/K M Ξ  

MAMACAs
Περσεφόνης 41, Γκάζι, 210 
3464.984 Μοντέρνα ταβέρ-
να που πάμε και ξαναπάμε 
για την ατμόσφαιρα. €Ξ Μ

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

ΜΕΞΙΚΑνΟΣ 
Ευδήλου 15, Ζωγράφου, 210 
7716.900 Γεύσεις Μεξικού, 
δυνατό bar, διοργάνωση 
catering, delivery. Πέμπ. 
ζωντανή μουσική.  

MesoN el MirADor
Aγησιλάου 88 & Σαλαμίνας, 
Kεραμεικός, 210 3420.007 
Στο 3ώροφο νεοκλασικό 
fahitas και mole από τη... 
Mεξικ-Άννα σεφ. Φοβερές 
μαργαρίτες στο μπαρ. Κυ-
ριακή από 13.00.  

* MeAt bAr
ομήρου και Σκουφά, Αθήνα, 
210 3611.116 Μοντέρνος 
χώρος με νόστιμα κρέατα 
όπως μπριζόλες στη λαδό-
κολα, λουκάνικα, μπιφτέκια, 
κοτόπουλο σχάρας. Καλή 
σχέση ποιότητας - τιμής. 
Ανοιχτό κάθε μέρα μεσημέ-
ρι - βράδυ. Κυριακή μόνο 
βράδυ. € 

MiNi siZe
Kωνσταντινουπόλεως 
26, Tαύρος, 210 3424.704 
creative ταβέρνα με μουσι-
κή υπόκρουση το σφύριγμα 
των τρένων. Ωραίο, με ελ-
ληνικές γεύσεις. €K Μ 

* ΜΙνΙΜs
Μιαούλη 6, Ψυρρή, 210 
3249.990 Το φημισμένο 
Minims της Σαντορίνης από 
το μάγειρα και ζαχαροπλά-
στη Νίκο Γκίνη, σε νέο all 
day χώρο στην καρδιά της 
Αθήνας. Με ελαφριά πιάτα 
ελληνικής - μεσογειακής 
κουζίνας, με φημισμένα 
γλυκά και καλά επιλεγμένα 
κρασιά. Ωραίες μουσικές.   

MoMMY 
Δελφών 4, Kολωνάκι, 210 
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3619.682 Πάνω στον πο-
λυσύχναστο πεζόδρομο, 
με μεσογειακή κουζίνα και 
κοκτέιλ. Lounge και ανάλα-
φρες μουσικές.€Ξ 

MosHi-MosHi 
Eκφαντίδου 6, Παγκράτι, 210 
7018.222 Mοντέρνος χώρος 
με ποπ-μίνιμαλ πινελιές και 
πολυασιατική κουζίνα. €M Ξ

MoYpieΣ
Πλ. Bαρνάβα, Mελισσίου 
1, Παγκράτι, 210 7016.100 
Mεγάλος άνετος χώρος με 
θέα στην πλατεία Bαρνάβα. 
eλληνική παραδοσιακή 
κουζίνα με μαγειρευτά και 
επιλογές σούβλας. Aπό 
11.00 π.μ. ως 1.00 π.μ.  

MΠΕΡΔΕΜΑ 
Bασ. Aμαλίας 20, Kηφισιά, 
210 8013.853/ Σπευσίππου 
8, Κολωνάκι, 210 7224.212 
Aπλό ντεκόρ κι ελληνική 
πολίτικη κουζίνα. eδώ θα το 
φας το κομψό (και νόστιμο) 
κεμπάπ. Κυρ. μόνο μεση-
μέρι.  €ΚΜ

ΜΥstiC piZZA 
Εμ. Μπενάκη 76, Εξάρχεια, 
210 3839.500/ Ευριδίκης 6, 
Καλλιθέα, 210 9592.092/ 
Σαρανταπόρου 1 & Μεσογεί-
ων, Χολαργός, 210 6545.000  
Η πιο «ακουστική» πίτσα. 
Με ζυμάρι από άλευρα 
κάνναβης, ζυμαρικά και 
πολύ ωραία γλυκά. Delivery: 
13.00-1.00 καθημερινές και 
Σ/Κ 17.00-1.00. 

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

NooDle bAr 
Aπόλλωνος 11, Σύνταγμα, 
210 3318.585/ Iωνίας 52, Ν. 
Σμύρνη, 210 9326.033/ Θη-
βών 228, Village Park, Ρέντη, 
210 4000.152 Σε αυθεντικές 
χαρτονένιες συσκευασίες 
(τόσο εξωτικές) ασιατικό 
ρύζι και νουντλς από κοτό-
πουλο, μοσχάρι, χοιρινό ή 
γαρίδες, με μια δόση γάλα 
καρύδας, καφτερό πιπέρι 
και σάλτσα σόγιας. Kάνει και 
διανομές. €

NΟΣΤΙΜiA 
Aμφικτύονος 18 και Bασίλης, 
Θησείο, 210 3450.091 Ήρθε 
από το Πόρτο Xέλι κι έφερε 
μαζί του νόστιμη ελληνική 
μεσογειακή κουζίνα. Καλά 
ελληνικά κρασιά. Kλειστά 
Kυριακή βράδυ και Δευτέ-
ρα. €Σ/K M

orieNtAl 
Nίκης 30, Σύνταγμα, 210 
3233.078 Στο κέντρο της 
Aθήνας με ελληνικές 
αλλά και πολυνησιακές 
γεύσεις. Kαι πολύ καλό 
σούσι. Delivery από τις 12 
το μεσημέρι μέχρι αργά το 
βράδυ. €M

ΠΑΛΙΑ ΓΕΙΤΟνΙΑ
Αναστασίου Ζίννη 31, Κου-
κάκι - Φίξ, 210 9220.583, 
211 7156.315 Πολυχώρος 
για καφέ στη χόβολη και 
τηγανίτες το πρωί, σπιτικό 
φαγητό μεσημέρι και βρά-
δυ.  Και μπάρα για cocktails. 
Ζωντανή μουσική Τετάρτη, 
Πέμπτη, Παρασκευή και 
Σάββατο.

pAlMie bistro 
Σόλωνος 72 & Μασσαλίας, 
Αθήνα, 210 3641.794 και 
σε 16 ακόμη σημεία της 
Αθήνας.  Kαφές ή φαγητό 
σε μοντέρνους χώρους, 
που συνδυάζουν την ποιό-
τητα με τη διασκεδαστική 
ατμόσφαιρα. Aλυσίδα με 
θαυμαστές απ’ όλη την 
γκάμα των ηλικιών. Aνοιχτό 
από 8.00 π.μ. ως  2.00 π.μ., 
εκτός Bούλας από 9.00 π.μ. 
ως 2.00 π.μ.  

ΠΑΠΑΔAΚΗΣ 
Φωκυλίδου 15, Kολωνάκι, 
210 3608.621 o θρυλικός 
Παπαδάκης της Πάρου. 
Ψαρικά και κρεατικά, καλά 
υλικά. Σεφ η Aργυρώ Mπαρ-
μπαρήγου (ανιψιά Παπα-
δάκη). Κάνε κράτηση. Κυρ. 
κλειστά. €Μ  

pAsΑJi 
City link, Στοά Σπυρομήλιου, 
210 3220.714  Μέσα στην 
κοσμοπολίτικη στοά, ανοι-
κτό από νωρίς το μεσημέρι. 
Πολύ κομψό meeting point 
της πόλης.  €Ξ

pAstA lA VistA
Bουτάδων 58, Γκάζι, 210 
3462.092 Kουζίνα με μο-
ντέρνα ιταλικά πιάτα. Kαι 
ωραία πίτσα. Aνοιχτό από 
τις 12.00 έως τις 2.00 π.μ. 
€K M Ξ 

pAsteriA (lA)  
Koλωνάκι, 210 3632.032/ 
Γλυφάδα, 210 8945.085/ 
Kηφισιά, 210 8085.607/ 
N. Σμύρνη, 210 9319.146/ 
Π. Φάληρο, 210 9858.880/ 
Πατησίων, 210 8250.315/ 
Mπουρνάζι, 210 5775.133/ Λ. 
Aλεξάνδρας, 210 6401.480/ 
Aγία Παρασκευή, 210 
6019.975/ Aργυρούπολη, 
210 9945.772/ Aεροδρό-
μιο-Olympus Plaza, 210 
3538.282/ Αχαρνών 309, 
Πατήσια, Xαλάνδρι, 
210 6854.210/ Pέντη, 
210 4922.960 
12 restaurants σε όλη την 
πόλη, για να μη νιώσεις ποτέ 
έλλειψη. Xαλάρωσε στην 
μπάρα με ένα ποτήρι κρασί 
από την πλούσια κάβα και 
κάποιο πιάτο με προσούτο ή 
τυριά. €M Ξ

peCorA NerA 
Σεβαστουπόλεως 158, Aμπε-
λόκηποι, 210 6914.183 Ζυμα-
ρικά με μουσική υπόκρουση 
παλιάς καλής ροκ. Η Τζένη 
(στο “Balthazar” για χρόνια) 
από τις πιο αγαπημένες «οι-
κοδέσποινες» της Aθήνας. 
Κυρ. κλειστά. €Μ Ξ 

* ΠΕΙνΑΚΟΘΗΚΗ   
Πειραιώς 187, Αθήνα, 
210 3426.141 
Από το πρωί για καφέ και 
ποικιλία γεύσεων από σού-
πες, πολλά ορεκτικά, ριζότα 
και ζυμαρικά μέχρι φιλέτα 
mix Grill. Πέμ.-Σάβ. όλο το 
24ωρο. Κυριακή μεσημέρι 
ζωντανή μουσική. € Ξ

ΠiNAKoΘHKH
Ψυχάρη 36, Άνω Πατήσια, 
210 6469.087 Πινελιές 
τέχνης, απλό φαγητό και με-
λωδίες πιάνου στεγάζονται 
σε ένα όμορφο, παλιό αρχο-
ντικό. Στο πιάνο ο Δ. Σιρβής 
και φωνή Β. Βρεττού. €Ξ KM

 
ΠiNiAtA
Hρακλείτου 19, Kολωνάκι, 
210 3628.298, 210 3628.296 
Μοντέρνο οινομαγειρείο με 
ελληνική κουζίνα. Φαγητό 
σε πακέτο και λίγα τραπέζια 
για τους τυχερούς. Aνοιχτό 
από 12.00 π.μ. μέχρι 23.00 
το βράδυ. Kυρ. κλειστά.

ΠΙΠΕΡΟΡΙΖΑ 
Πελαγονίας 6, Βοτανικός, 
210 3421.559 Πιάτα ημέρας, 
μεζέδες και της ώρας, όλα 
τους με σπιτική φροντίδα. 
Καλό κρασί και πολλή 
μουσική.   

piZZA HUt 
18118 Με 32 καταστήματα 
σε όλη την Αθήνα για τους 
pizza lovers. Από τα καλύ-
τερα delivery της πόλης. 
Ζήτα μαζί και την A.V. Τώρα 
και νέο, μέσα στη στοά 
Κοραή. A.V.

politi.Co  
Mητροπόλεως 3, Aθήνα, 
210 3232.351, 210 3232.251, 
Zησιμοπούλου 7, Γλυφάδα, 
210 8940.170, 210 8940.180. 
Delivery: 210 8940.598 tο 
πρώην “Kosebasi” αλλάζει 
όνομα και ανοίγει 2ο μαγαζί 

στο κέντρο της πόλης. 
Διατηρεί τις τούρκικες επιρ-
ροές στη γεύση, τα κεμπάπ 
και τα άλλα ανατολίτικα 
νόστιμα πιάτα και μειώνει 
τις τιμές του. Delivery: 11.00 
π.μ. έως τις 12.00 μ.μ. 

postiNo (il) 
Γριβαίων 3, Kολωνάκι, 210 
3641.414 o Aντόνιο θα σου 
ετοιμάσει σπιτικά φαγητά 
στην ιταλική του ταβέρνα 
με ντεκόρ παλιές φωτογρα-
φίες. Ξεκίνα με μαγειρευτά 
κατσαρόλας. €Μ Ξ Κ

prosopA 
Kωσταντινουπόλεως 84, 
Γκάζι, 210 3413.433 nεα-
ρές παρέες (και αρκετός 
καλλιτεχνικός κόσμος), 
προσεγμένη και πρωτότυπη 
μεσογειακή κουζίνα. €Ξ Α.V.

rAtKA
Xάρητος 30-32, Kολωνάκι, 
210 7290.746  Υπέροχο 
σούσι, φιλέτο στην πέτρα, 
θα τελειώσεις με κρέμα κα-
ταλάνα. Σάβ. μεσημέρι, Σαβ. 
βράδυ και Kυρ. κλειστά.   €Ξ

reD iNDiAN 
Επικούρου 25, Ψυρρή, 210 
3219.908-9 Παλιό νεοκλα-
σικό που μεταμορφώθηκε 
σε παλάτι της Ανατολής. 
Γεύσεις αυθεντικές από 
Ινδούς σεφ. Μόνο βράδυ, 
Δευτ. κλειστά.  

resto 
Aκαδημίας 84, 210 3810.026 
Μενού σωστής διατροφής 
με πρωτότυπα πιάτα (και 
για χορτοφάγους), από το 
πρωί στις 9 μέχρι το βράδυ 
στις 11, με πολύ καλές τιμές. 
Δίπλα και το μπακάλικό τους 
με προϊόντα του Bιολογικού 
Kύκλου. Kυριακή κλειστά.

piΦiΦi 
Eμ. Mπενάκη 69A & Bαλ-
τετσίου, Eξάρχεια, 210 
3300.237 Σε στιλ μοντέρνας 
ταβέρνας, με παραδοσιακές 
συνταγές απ’ όλη την eλλά-
δα. Kυρ.  13.00-18.00, Δευτ. 
κλειστά. €M  

sAlero 
Bαλτετσίου 51, Eξάρχεια, 
210 3813.358 Aνοιχτό από 
τις 10.00 το πρωί για καφέ, 
το μεσημέρι με γεύσεις από 
iσπανία, ποικιλίες τυριών, 
αλλαντικών, tapas, πλούσι-
ες σαλάτες. Aκόμα, ποικιλία 
έθνικ tapas στη μεγάλη μπά-
ρα. tο βράδυ για ποτό μέχρι 
αργά. €15-25. 

ΣAN AΛΛote 
Nαυάρχου Aποστόλη 11, 
Ψυρρή, 210 3245.025-26 Mε-
ζεδοπωλείο με εξαιρετικούς 
μεζέδες και κυρίως πιάτα. 
Zωντανή μουσική tετ - Kυρ. 
Kλειστά Δευτ.-tρ. εκτός 
γιορτών. €

ΣΠitAKiA 
Δεκελέων 24 & Zαγρέως, 
Γκάζι, 210 3412.323 Χώρος 
μοιρασμένος σε μικρά 
δωμάτια, ωραία μωσαϊκά 
και πολύ λευκό. Στα πιάτα 
απλές αλλά ενδιαφέρουσες 
προτάσεις. €Ξ Μ Κ

sMAll tAlK 
Nαϊάδων 2 & Aντήνορος, Πα-
γκράτι, 210 7222.607 eλληνι-
κή κουζίνα σε ατμοσφαιρικό 
χώρο και ενημερωμένη 
λίστα κρασιών με πάνω από 
50 ετικέτες. Πάρκινγκ. Έως 
1 π.μ. Kυρ.κλειστά.  

ΣΤΟΑ 
Πατησίων 101 & Kοδρι-
γκτώνος, Στοά Tριανόν, 210 
8253.932 Έξυπνα διαμορ-
φωμένος πολυχώρος. Από 
το πρωί καφές και σνακ, το 
μεσημέρι νόστιμοι μεζέδες, 
το βράδυ σύγχρονη διεθνής 
κουζίνα και ποτό. €Ξ A.V.

sUrreAl
Pεθύμνου 12, Mουσείο, 210 
8230.313 Σουρεάλ (άσπροι, 
μαύροι, κόκκινοι τόνοι) πε-
ριβάλλον και ιταλική μεσο-

γειακή κουζίνα με μοντέρνα 
(ρολάκια μπρεζαόλας 
γεμισμένα με σύκο και μα-
σκαρπόνε) και παραδοσιακά 
πιάτα. Κυριακή κλειστά. 

tAMAM 
Bριλησσού 30, Πολύγωνο, 
210 6455.156 eλληνική 
κουζίνα με αγαπημένες 
πολίτικες γεύσεις, γιαουρ-
τλού κεμπάπ, χουνγκιάρ 
μπεγεντί, μαντί. Aνοιχτά 
κάθε βράδυ. 

to ΠetAΛo
Ξάνθης 10 & Λ. Kαραγιάννη, 
Kυψέλη, 210 8622.000 eλλη-
νικές γεύσεις με gourmet 
πινελιές. Τηγανητές πατά-
τες και απλωτές τυρόπιτες 
με φύλλο που ανοίγεται 
στο χέρι. Σερβίρει μέχρι 
αργά, ιδανικό στέκι για 
μετά το θέατρο ή το σινεμά. 
Σάβ. μετά τις 20.00, Δευτ.
κλειστά, Κυρ. μεσημέρι έως 
τις 20.00.

tGi FriDAY’s 
Nεοφ. Βάμβα 2, Κολωνάκι, 
210 7227.721/ Kολοκοτρώνη 
35, Κηφισιά, 210 6233.947/ 
Λ. Κηφισίας & Αλεξάν-
δρας, Αμπελόκηποι, 210 
6475.417/ ΘΕΣΣΑΛοΝΙΚΗ: 
Mediterranean Cosmos 2310 
473.760, NEO: Πλ. Αριστοτέ-
λους 3 Aπό burgers και μεξι-
κάνικη tortilla μέχρι εισαγό-
μενα μπουκάλια μπίρας και 
κοκτέιλ τεκίλας. €Ξ Μ A.V.

*  tHe soCietY 
Kολοκοτρώνη 6, Σύνταγμα, 
210 3230.445
All day μοντέρνος χώρος για 
μεσογειακή - κλασική κου-
ζίνα μεσημέρι και βράδυ. 
Κυρ. μεσημέρι κλειστά € Ξ

tirboUsoN
Kωνσταντινουπόλεως 104, 
Kεραμεικός, 210 3410.107 
Μοντέρνος χώρος, με 
πρωτότυπη διακόσμηση. 
open kitchen για ξεχωρι-
στές ελληνικές γεύσεις και 
μεγάλη ποικιλία κρασιών. 
€Σ/K M Ξ A.V.

t pΑlACe
Ξεν. King George, B. Γε-
ωργίου 3, Σύνταγμα, 210 
3222.210 Kομψό, τολμηρό 
και μοντέρνο το lounge bar 
restaurant του ξενοδοχείου 
King George, διακοσμημένο 
από τον Aντώνη Kαλογρίδη. 
Γεύσεις μεσογειακές, κυρί-
ως ελληνικές.  €M  

 
tΣipiΓo 
Iάκχου 30, Γκάζι, 210 
3477.067 Φωτό από τα 
Κύθηρα στους τοίχους και 
γεύσεις που σε ταξιδεύουν 
μέχρι εκεί. Πιάτα ελληνικής 
κουζίνας και φρέσκο ψάρι. 
Όλα χειροποίητα, από αγνά 
υλικά.  Δευτ.-Παρ. από τις 
16.00, Σ/Κ από τις 12.00. 

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

XpYΣA
Αρτεμισίου 4 & Κεραμεικού, 
Γκάζι, 210 3412.515 Η Χρύσα 
και η κόρη της σε κάνουν 
να νιώθεις σαν στο σπίτι 
σου. Δοκίμασε σολομό με 
μαστίχα, νιόκι, cheese cake 
με μέλι. Κυρ. και μεσημέρι. 
Δευτ. κλειστά.  

ViA MilioNi
Mηλιώνη 3, Kολωνάκι, 210 
3617.196 Στέκι για all day 
συναντήσεις. Τρία επίπεδα 
με σύγχρονη διακόσμηση 
για  καφέ, ποτό, μεσογεια-
κές και ιταλικές γεύσεις από 
τον chef stefano Rossi. €Ξ 
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ΨApoKoKAΛo 
Σόλωνος 119, 210 3846.596, 
www.psarokokalo.com Από 
τα πιο συμπαθητικά του κέ-
ντρου, για ψάρι και κρέας. 
Kαθημερινά από τις 12.30 
το μεσημέρι μέχρι αργά το 
βράδυ. €Μ 

Βόρεια

AνΕΤΟν 
Στρ. Λέκκα 19, Mαρούσι, 210 
8066.700 nτεκόρ από ελλη-
νική ταινία με τον Λάμπρο 
Kωνσταντάρα, κουζίνα 
δημιουργική, ελληνική, 
υπέροχη. Στο τέλος θα χει-
ροκροτήσεις και τα γλυκά.  
Kυρ. κλειστά. 

ΓΑΪΔΑΡΟΣ
Ελληνοσερβικής Φιλίας 
52, Αγ. Παρασκευή, 210 
6004.724
Ελληνικές χωριάτικες συ-
νταγές στον ξυλόφουρνο, 
που σερβίρονται στο ωραίο 
αναπαλαιωμένο σπίτι δίπλα 
στο τζάκι. Αγριαφιώτικο 
χοιρινό, κλέφτικο, αγριο-
γούρουνο με δαμάσκηνα 
κ.ά. Δευτ. κλειστά. € Σ/Κ Μ 

ΔΙoΣΚΟΥΡΟΙ
Δημ. Bασιλείου, N. Ψυχικό, 
210 6713.977 All time classic 
στέκι για καφέ από το πρωί. 
tοπικές ελληνικές γεύσεις, 
αλλά και κάποια διεθνή πιά-
τα μεσημέρι και βράδυ. 

DAli 
Λ. Κηφισίας 336, Χαλάνδρι, 
210 6854.004 Πολυτελής 
χώρος, ζεστή ατμόσφαιρα, 
και κουζίνα με ιδιαίτερες 
προτάσεις από το σεφ, με 
έμφαση στην pasta. Έως 
1.00. €  

DA ViNCi
Αγ. Ιωάννου 23, Αγ. Παρα-
σκευή, 210 6000.102 
Πολυεπίπεδος χώρος, ανοι-
χτός από το πρωί για καφέ 
ως το βράδυ για φαγητό 
και ποτό. Και με  πολυτελή 
αίθουσα για ιδιαίτερο μενού 
και με αίθουσα εκδηλώ-
σεων και champagne hall 
για ποτό και finger food. 
Parking. Έως 1.00. €

ΕνΟΤΕCA 
Λεωφ. Πεντέλης 113, 
Χαλάνδρι, 210 6890.238 
o ιδιοκτήτης του Kώστας 
tουλουμτζής διαθέτει με-
γάλη συλλογή κρασιών κι 
εξαιρετική ιταλική κουζίνα 
που επιμελείται μαζί με το 
νέο σεφ. Kυρ. μεσημέρι 
ζωντανή μουσική. Δευτέρα 
κλειστά.  

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

ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩν ΓΕΥΣΕΩν
Βασ. Γεωργίου 46, Χαλάνδρι, 
210 6845.261-271  
Μαγειρεύει η κα Ευδοκία, 
ψήνει ο μάστορας Κυριάκος 
και ο κος Αποστόλης 
διαλέγει ψάρια φρέσκα 
όπως μόνο αυτός ξέρει. 
Ουζομεζέδες και ποικιλία 
ορεκτικών με σπεσιαλιτέ 
σαρδέλα ψητή στα κάρβου-
να και ψαρόσουπα. Κλειστά 
Κυριακή βράδυ. €M

KoYKΛAKi
Παπανικολή 88, Xαλάνδρι, 
210 6818.710 Γνωστό σου 
από παλιά, ωραία παρεΐστι-
κη ατμόσφαιρα, πιάτα... κα-
κόφημα και ονομασίες που 
θα σου μείνουν αξέχαστες. 
Kαθημερινά έως 12.30, 

Παρ. και Σάβ. έως 1.30. 

 ΛΙΑΣΤΗ NΤΟΜΑΤΑ 
Aγαμέμνωνος 23 (εμπ. κέ-
ντρο Eρμής), Xολαργός, 210 
6543.033 Mικρό και νόστιμο, 
με πιάτα σπιτικής φροντί-
δας. Οι κρητικές γεύσεις 
πολύ καλές επίσης. €Μ 

l’ osteriA DA ClAUDio 
Kώστα Bάρναλη 26, Xα-
λάνδρι, 210 6834.228, 693 
9950130 iταλική κουζίνα 
σε στιλ ταβέρνας. nόστιμα 
μαγειρευτά, εξαιρετικές 
λεπτές πίτσες και μακαρο-
νάδες, ελληνικό και ιταλικό 
χύμα κρασί. eπιδόρπιο 
πανακότα και σουφλέ σο-
κολάτα. 

MeAt Me 
Χαρ. τρικούπη 92, Κεφαλάρι, 
210 6232.358 /Λ.Κηφισίας 
37Α, Μαρούσι (Golden hall). 
Από τη Θεσσαλονίκη. Μο-
ντέρνος χώρος, απόλυτη 
και νόστιμη κρεατοφαγία. 
€ Μ

MeAtiNG 
Πλ. Ελευθερωτών 4, κεντρι-
κή πλατεία Χαλανδρίου, 210 
6800.339, 210 6812.181 Νεα-
νικό μπριζολάδικο. Πάρε ο-
πωσδήποτε την ανατολίτικη 
σαλάτα, συνέχισε με Τ-bone 
steak λουκούμι, χαιρέτα μας 
τον Χρήστο και τον Κίμωνα, 
τους συμπαθητικούς ιδιο-
κτήτες. €Μ Ξ A.V.

MeAt sQUAre
Λ. Σταμάτας 5A, & Σολωμού 
(εμπ. Kέντρο Φάρος), Δρο-
σιά, 210 8004.700/ Eθν. Aντι-
στάσεως 9-11 (εμπ. Kέντρο 
Kεράμειος), Xαλάνδρι, 210 
6831.300/ Hροδότου 2, Kο-
λωνάκι, 210 7251.100  nτιζα-
ϊνάτη κουζίνα, απολαυστική 
κρεατοφαγία.  Κολωνάκι: 
Δευτ.&Κυρ. 13.00-12.30 
και το café Δευτ.-Σάβ. 
7.45-20.30, Χαλάνδρι: 
Δευτ.-Παρ. 15.00-12.30, 
Σ/Κ 13.00-12.30, Δροσιά: 
Δευτ.-Παρ. 16.00 -12.30, 
Σ/Κ 13.00-12.30. €

MoDi 
Kασσαβέτη & Kυριαζή, Kηφι-
σιά, 210 8017.635 o Fabrizio 
Buliani επιστρέφει και δη-
μιουργεί ένα νέο χώρο που 
ανοίγει για καφέ και φαγητό 
από το μεσημέρι και σερβί-
ρει έως τις 12.30 το βράδυ. 
Kυρ. βράδυ κλειστά. 

oCtoberFest
Aγ. Iωάννου 82, Aγ. Παρα-
σκευή, 210 6082.999 Για 
μπίρες απ’ όλο τον κόσμο, 
ξανθές, μαύρες, κόκκινες, 
ξηρές, μοναστηριακές, 
δυνατές, ακόμα και χωρίς 
αλκοόλ. Kαι μπίρα με το 
μέτρο και συνοδευτικά από 
κρύα ορεκτικά, βαυαρικές 
σπεσιαλιτέ pretzel μέχρι 
χοιρινό κότσι. happy hour 
19.00 - 20.00 και παραγγε-
λίες πακέτο. €M A.V

pACiFiC - ΜoNte CArlo
Αγ. Δημητρίου 9, Κηφισιά, 
210 8015.830  Από το Monte 
carlo στην Αθήνα. Με fusion 
κουζίνα και επιρροές από 
Aσία, Περού, Χιλή και Ιταλία. 
Πολλά cocktails με φρέσκα 
φρούτα.  

* pAsioNAl 
Καποδιστρίου 64, Φιλοθέη, 
210 6800.200
Αυθεντική αργεντίνικη 
ατμόσφαιρα και κουζίνα 
που σε ταξιδεύει σε αργε-
ντίνικες pampes. Και μπαρ 
για ποτό - κρασί. Live πιάνο.  
Ανοιχτό από τις 18.00 και 
μετά. Κλειστά Κυρ. & Δευτ.   
30 με κρασί. 

* pAstis brAsserie 
Λ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι 
(Golden Hall), 2os όροφος, 
210 6835.577 All day χώρος 
για καφέ, σνακς, burgers και 
ζυμαρικά μέχρι τις 20.00 το 
βράδυ. Μετά σερβίρει γαλ-
λική κουζίνα και συνοδεύει 
με επιλεγμένα κρασιά.

Από τις 8.00 π.μ. έως τις 
2.00 το βράδυ. Κυριακή 
κλειστά. 

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

priAMo 
Kαποδιστρίου 74, Φιλοθέη, 
210 6842.099 h ιταλική κου-
ζίνα σε στιγμές δόξας. Mε-
γάλη ποικιλία από ορεκτικά, 
πολλές πάστες, ριζότα, 
κρεατικά. Kυρ. κλειστά.   

robiN’s HooD 
Bασ. Γεωργίου 34, Xαλάνδρι, 
210 6834.907 tη δεκαετία 
του ’50 ήταν ένα αστικό 
σπίτι, σήμερα είναι ένα πολύ 
καλό εστιατόριο με πρωτό-
τυπες μεσογειακές γεύσεις. 
Μπαρ για ωραία κοκτέιλ. Και 
Κυρ. μεσημέρι.  €A.V.

*ΤΑ ΡΩΜΑνΑΚΙΑ 
Λ. Μεσογείων 366 & πλ. Κο-
ραή 1, Αγ. Παρασκευή, 210 
6532.278/ 693 7371111
Δύο νέοι εκπρόσωποι της 
κρητικής κουζίνας παρου-
σιάζουν καθαρές κρητικές 
γεύσεις με ποιότητα. Όλα 
τους τα πιάτα είναι ιδιαίτερα 
και νόστιμα, θα θέλετε να 
ξαναπάτε. Παρ. και Σάβ. 
ζωντανή μουσική. 

sette
Γρ. Γυφτοπούλου 7 (πρώην 
Mεσολογγίου), Xαλάνδρι, 
210 6894.316 
iταλική δημιουργική κου-
ζίνα σε cozy ατμόσφαιρα. 
Φρέσκα υλικά και business 
lunch μενού. Δευτ. κλει-
στά. €M. 

siMplY bUrGers
Σωκράτους 31, Xαλάνδρι, 
210 6800.633/ Δ. Γούναρη 
187, Γλυφάδα, 210 9606.900 
Aλυσίδα καταστημάτων 
στο χώρο του ποιοτικού 
και γρήγορου φαγητού. 
Zουμερά μπιφτέκια, φρέ-
σκες σαλάτες, κρέατα και 
πουλερικά σε ειδική χάρτινη 
συσκευασία που –πώς 
γίνεται δεν ξέρουμε– τα 
διατηρεί ζεστά και τραγανά. 
Mε άλλα 6 καταστήματα 
στην Aθήνα.

sUΖΑννΑ  
Μαρμαριωτίσσης 28 & Σ. 
Βενιζέλου, Χαλάνδρι, 210 
6842.585 o Xρήστος Στι-
κόπουλος έχει αυθεντικές 
συνταγές από την Πόλη και 
η μαμά του από τη Συρία. 
Δευτ. κλειστά. C Κ

tUtti A tAVolA 
Λεωφ. Kηφισίας 254, Xαλάν-
δρι, 210 6778.765 Σπιτική 
ιταλική κουζίνα. Μπρου-
σκέτα, ζυμαρικά, νόστιμο 
κρέας, δεν πρέπει να φύγεις 
αν δεν δοκιμάσεις το βενε-
τσιάνικο τιραμισού. €Μ

VArDis 
Ξεν. Πεντελικόν, Δελη-
γιάννη 66, Kεφαλάρι, 210 
6230.650-6   eλληνική κουζί-
να, πολυτέλεια, εμπειρία.    

XoXΛiΔAKi
Aδριανίου 31, N. Ψυχικό, 210 
6746.661, 210 6746.551/ 
Λ. Πεντέλης 41, Xαλάνδρι, 
210 6848.043, 210 6820.943 
Aτμόσφαιρα παλιού μπακά-
λικου. Aτέλειωτη ποικιλία 
σε γεύσεις, ψαρομεζέδες, 
μεγάλη λίστα ούζων και 
προϊόντα για το σπίτι. Δευτ. 
έως Σάβ. μετά τις 18.00, 
Kυριακή κλειστά.   

*  WAGAMAMA
Λ. Κηφισίας 37 Α 
& Σπ. Λούη (Golden Hall), 
Μαρούσι, 210 6836.843-4 
Η γνωστή αλυσίδα εστια-
τόριων του Λονδίνου τώρα 
και στην Αθήνα. Με ασιατική 
κουζίνα σε μοντέρνο - μίνι-
μαλ ντεκόρ.

Νότια

brAsserie sUD 
Mαρίνα Φλοίσβου, Π. 
Φάληρο, 210 9853.183 Kο-
σμοπολίτικη ατμόσφαιρα 
με θέα στα κότερα της νέας 
μαρίνας Φλοίσβου. Aπό το 
πρωί για καφέ, γλυκά και 
πιάτα μεσογειακής κουζί-
νας.  €Σ/K Ξ

CAsA Di GiorGio
3η Mαρίνα Γλυφάδας, 210 
8947.417 Mετά από πετυ-
χημένη πορεία στη Mύκονο  
και στην Aθήνα. Mενού με 
ιταλικές επιρροές, νόστιμα 
σπαγγέτι, pizza, φρέσκα 
θαλασσινά και πλούσιες 
σαλάτες. 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΚΟνΕΣ 
Ευξείνου Πόντου 183, Π. 
Φάληρο, 210 9824.620/ 693 
6657025 Ωραίος χώρος σε 
λευκές - γκρι αποχρώσεις με 
έμφαση στην ελληνική κου-
ζίνα, με πολλά μεζεδάκια και 
έντεχνη και λαϊκή μουσική. 
€ Ξ Σ/Κ  

ΘΑΛΑΣΣΙνΟΣ 
Hρακλέους & Λυσικράτους 
32, Tζιτζιφιές, 210 9404.518 
Γνωστός για τους ωραίους 
μεζέδες, το φρέσκο ψάρι, 
και τους συμπαθέστατους 
ιδιοκτήτες του. Κυρ. βράδυ 
και Δευτ. κλειστά.  €Κ

il seGreto
Mπιζανίου 3, Πανόραμα Bού-
λας, 210 9659.526 tρατορία 
με προσεγμένες ιταλικές 
γεύσεις. eξαιρετική θέα στη 
θάλασσα και στην πόλη. 
Ανοιχτά κάθε βράδυ εκτός 
Δευτέρας. Κυριακή μόνο 
μεσημέρι. € 

iΣtioΠΛoΪKoΣ 
Aκτή Mικρολίμανου, Πει-
ραιάς, 210 4134.084, 210 
4134.184, 694 4915220 
Σημείο αναφοράς για όλο 
το Mικρολίμανο, με θέα τον 
Σαρωνικό. Aν πας Kυριακή 
απόγευμα, νομίζεις πως βρί-
σκεσαι σε παραλιακό club. 
Mε ελληνική δημιουργική 
κουζίνα. Διοργανώνονται 
και πολλά events και εκδη-
λώσεις. tο café του θυμίζει 
καράβι.

MAΪΣtpAΛi 
Aπόλλωνος 28, Bουλιαγμένη, 
210 9671.184-5 Στον Λαιμό 
της Bουλιαγμένης, μέσα σε 
καταπράσινο περιβάλλον. 
Ψάρι από όλες τις μεριές της 
eλλάδας, πολλά φρέσκα θα-
λασσινά και αχινοσαλάτα. €

MANiA 
Aιγαίου 67 & Kυζίκου 13, N. 
Σμύρνη, 210 9315.016 eλλη-
νική παραδοσιακή κουζίνα 
με σπιτικά πιάτα, άπαντα διά 
χειρός Mάνιας. Φρέσκο ψά-
ρι, θαλασσομεζέδες άλφα 
άλφα. Σάββατο και Kυριακή 
μεσημέρι ανοιχτά. €Κ

* MAtsUHisA AtHeNs               
Αstir Palace, Aπόλλωνος 40, 
Βουλιαγμένη, 210 8960.510 
Το πολυαναμενόμενο εστι-
ατόριο της κορυφαίας αλυ-
σίδας ανά τον κόσμο, τώρα 
και στην Αθήνα. Ασιατικός 
μινιμαλισμός και υψηλή γα-
στρονομία. Κάθε μέρα έως 
12.00, Παρ. και Σάβ. έως 
1.00, Κυρ. μόνο μεσημέρι, 
κλειστά Δευτέρα.  

MΠiΦteKAAAAtΣi 
Kωνσταντινουπόλεως 12, 
Γλυφάδα, 210 8944.880 
nόστιμο κρητικό φαγητό 
στo γνωστό «κρεατοφαγι-
κό» δρόμο της Γλυφάδας. 
Aυθεντικές γεύσεις σε 
ντάκο, απάκι, μακαρονάδα 
ανωγιανή, σφακιανή πίτα 
με μέλι, μπόλικη ρακή και 
παραδοσιακές μαντινάδες 
στους τοίχους.

oro toro 
Bάρης-Kορωπίου 73, Bάρη, 
210 8994.514-5/ Λ.Πεντέ-
λης 108, Βριλήσσια, 210 
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γεύση οδηγος

8100.150 steak house από 
τα καλύτερα του είδους 
του, ψήστες εκπαιδευμένοι 
στην Aργεντινή, κρέατα 
από Aργεντινή και n. Zη-
λανδία. Στα Βριλήσσια και 
μεσημέρι. €Μ 

ΠpAΣiNoΣ ΛoΦoΣ
Oσίου Λαυρεντίου, Λόφος 
Tρουμπάρι (Ύψος Λ. Aλίμου 
89), 210 9913.811 Νέος χώ-
ρος από τον Γιάννη Mπαξε-
βάνη. Kρέατα σουβλιστά και 
ψητά στη σχάρα σε πίτα. Mε 
μενού πικ-νικ σε παγκάκια 
και φαγητά «πακέτο». Aπό 
10.00 έως 1.00 το βράδυ.  

* sAltY sAilor
Ποσειδώνος 81 & Στρ. 
Σαράφη 5, Καλαμάκι, 210 
9883.154/9814.319 Για ψάρι 
και θαλασσινά με ιδιαίτερο 
στιλ σε ωραίο ναυτικό διά-
κοσμο. Σ/Κ Μ Ξ

* tHe sUsHi bAr
Aτλάντος 1, Παλαιό Φάληρο, 
210 9802.111, 210 Mεγάλη 
γκάμα από γιαπωνέζικες 
γεύσεις με έμφαση στο 
sushi και πιάτα για χορτο-
φάγους σε άνετο χώρο με 
minimal διακόσμηση. Kαι 
delivery. Aνοιχτά κάθε μέρα 
από τις 13.00 έως αργά το 
βράδυ.  

ViνCeNZo 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυ-
φάδα, 210 8941.310 Πάθος 
για ναπολιτάνικη κουζίνα. 
Πίτσα με λεπτή τραγανή 
ζύμη και πάστα σε νόστιμες 
παραλλαγές. Κάθε Πέμπ. 
βράδυ live τζαζ. Delivery. 
€Ξ Κ Μ A.V.

WAiCHHArt
Ακτή Μουτσοπούλου 58, 
Πειραιάς, 210 4534.408, 210 
4520.969
Σε στιλ μπιστρό, πολύ καλό 
φαγητό. Κυρ. κλειστά. €€ Ξ   

Δυτικά

ΓΙΟΡΤΗ ΜΠΑΞΕβΑνΗ 
τέρμα Ιεράς οδού, Δάσος 
Χαϊδαρίου, 210 5326.163 
Προχωρημένη ελληνική 
κουζίνα σ’ ένα μοντέρνο πε-
ριβάλλον μέσα στο πράσινο 
της Γιορτής του Κρασιού. 
Ο Γιάννης Μπαξεβάνης στο 
δικό του χώρο. €M

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

ΔAΦνΗ 
M. Aλεξάνδρου 86, Mπουρ-
νάζι, 210 5773.721 Πλούσιες 
γεύσεις, που διαρκώς ε-
μπλουτίζονται με νέα πιάτα 
ημέρας. eξαιρετική κουζίνα 
με μαγειρευτά και της ώρας. 
Kαλόγουστο περιβάλλον. 
Έως 1 π.μ. €Μ

ΜΑΚΑΡΟνΙ 
28ης οκτωβρίου 14, Πετρού-
πολη, 210 5050.103
Ιταλική κουζίνα με χορτα-
στικές μακαρονάδες, τα 
απαραίτητα κρεατικά και 
ζωντανά αστακουδάκια για 
τους φίλους των θαλασσι-
νών και καλά χειροποίητα 
γλυκά. Ανοιχτά από τις 
17.00 και μετά, Σ/Κ όλη 
μέρα. €

ΣtAXY
Δήμητρος & Pήγα Φεραίου, 
Eλευσίνα, 210 5589.700 tο 
μοντέρνο πολυτελές εστι-
ατόριο του elefsina hotel, 
με έμπνευση από τους 
καρπούς της γης.  eλαφριά 
μεσογειακή κουζίνα, γλυκά 
εξαιρετικά και ειδικά μενού 
για τις καθημερινές το με-
σημέρι με  19 το άτομο - και 
Kυριακάτικο brunch με 
€20. €Μ 

Ταβέρνες

bepΓiNA - AXiΛΛeAΣ 
Bαλτετσίου 58, Eξάρχεια, 210 
3302.933 Mε τραπεζάκια 
στον πεζόδρομο κάτω από 
τις μουριές. eλληνικά παρα-
δοσιακά φαγητά και εξαιρε-
τικά ψητά. Kαθημερινά από 
νωρίς το μεσημέρι μέχρι 
αργά το βράδυ. C M Σ/K Ξ 

KΩνΣΤΑνΤΙNΟΥΠΟΛΗ
Πλ. Αργεντινής Δημοκρα-
τίας 4, Πεδίον Άρεως 210 
6441.612 20 χρόνια ειδί-
κευση στις παραδοσιακές 
πολίτικες γεύσεις από την 
πρόθυμη και φιλική Έφη. 
€Σ/K Μ

MΙνΟΡΕ
Γυθείου 24, Χαλάνδρι, 210 
6778.790 Άλλαξε χώρο και 
από το κέντρο πήγε στα Β.Π. 
Κάθε βράδυ και Κυριακή 
μεσημέρι ωραίες παραδο-
σιακές ελληνικές γεύσεις. 
Δευτ. βράδυ κλειστά.  

NeoeΛΛHNiKoN
Aγ. Παρασκευής 126, Xα-
λάνδρι 210 6858.597, 210 
6856.301 Aυθεντική ελληνι-
κή κουζίνα και «παρέλαση» 
από 40 διαφορετικά μεζε-
δάκια. Aνοικτά κάθε μέρα με 
ζωντανή μουσική δίπλα στο 
τζάκι.M/e 

 
Πepi oYΣiAΣ 
Θησέως 25 & Δουκ. Πλακε-
ντίας, Πλ. Kένεντι, Xαλάνδρι, 
210 6830.220 
Ξεχωριστοί μεζέδες από 
διάφορες γωνιές της eλλά-
δας. C M 

poZAΛiA 
Bαλτετσίου 58, Eξάρχεια,
210 3302.933 
Γνωστό φοιτητοστέκι, 
φημίζεται για την ελληνική 
του κουζίνα και για τον 
καταπράσινο στεγασμένο 
του κήπο. Aτού της συγκε-
κριμένης ταβέρνας ότι είναι 
ανοιχτή ως αργά... και τις 
καθημερινές. C M

ΣΕΣΟΥΛΑΣ 
Aθ. Διάκου 17, Aγ. Tριάδα, 
Περιστέρι, 210 5775.594 
Mεζέδες στο δίσκο και 
κρεατικά που έρχονται στην 
κυριολεξία με τη σέσουλα 
πάνω στη λαδόκολλα. C
 
ΦΑνΑΡΙ 
Πλ. 28ης οκτωβρίου & Αγ. 
Αναργύρων 2, Ν. Ερυθραία, 
210 6253.535 Ζωντανή μου-
σική και γεύσεις κατευθείαν 
από Ανατολή. Παραδοσιακή 
πολίτικη κουζίνα με κεμπάπ, 
γιαουρτλού, σις ταβούκ. 
Delivery. Κυρ. βράδυ κλει-
στά. €Ξ Σ/K 

 

Oύζο-μουσική

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

ΛoΓiA tHΣ ΠΛΩpHΣ                                 
Aγησιλάου 71, Kεραμεικός, 
210 3460.488 Ποικιλία από 
νόστιμους θαλασσινούς με-
ζέδες και ψάρια στο κέντρο 
της πόλης, σε ένα ωραίο και 
απλό χώρο. Έχει και κρεα-
τικά. €M

MANitApiA 
Yμηττού 26 & Eλ. Bενιζέλου, 
Xολαργός, 210 6548.243  
Mεσημέρι ή βράδυ ανοιχτό 
για νόστιμα μεζεδάκια και 
μανιτάρια (από εκεί και το 
όνομα). 

ΜΕΛΩΔΙΑ
Καλλισθένους 87, πλ. Μερ-
κούρη, Άνω Πετράλωνα, 210 
3464.916
Οικογενειακή ταβέρνα με 

ζεστή ατμόσφαιρα. Δευτ.-
Πέμ. γεύσεις ιδιαίτερες 
όπως κλέφτικο, προβατίνα 
σε αμπελόφυλλο κ.ά. Κάθε 
Παρασκευή κιθάρα και Σάβ. 
τετραμελής κομπανία. €Μ

MoYΔiANo 
Eυριπίδου 17, Xαλάνδρι, 210 
6844.826 Παραδοσιακοί 
ελληνικοί μεζέδες, σπιτικό 
κρασί, λαϊκό κέφι. Δευτ. 
κλειστά. €Κ M 

ΠAΛiA AΘHNA 
Eμπεδοκλέους 75, Παγκράτι, 
210 7518.869 Γραφική μο-
νοκατοικία του ’30 όμορφα 
διακοσμημένη. Ποικιλία από 
σπιτικούς μεζέδες και ζω-
ντανή (χωρίς μικρόφωνα) 
μουσική τις καθημερινές 
- και καλό κρασί. Σερβίρει 
και αργιλέ με γεύσεις Ανα-
τολής. Kυρ. κλειστά.  

ΠAΛAi Πote 
Γρηγ. Λαμπράκη 75, Γλυφά-
δα, 210 9632.739 Mουσικό 
μεζεδο-γλεντοκοπείο. tετ. 
μέχρι Σάββατο βράδυ. 
Kυρ. μόνο μεσημέρι. Mε 
παιδότοπο.  

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

ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ (Η) 
Κρησίλα 34, Παγκράτι, 210 
7525.777 Παλιό αθηναïκό 
σπίτι, που έχει κατάλληλα 
διαμορφωθεί χωρίς να 
χάσει τίποτα σε ατμόσφαι-
ρα. Θ’ απολαύσεις καλή 
ελληνική κουζίνα σε χορτα-
στικές μερίδες, από Πέμπτη 
μέχρι και Κυριακή μεσημέρι 
ζωντανή μουσική χωρίς μι-
κρόφωνα. 24ωρο πάρκινγκ 
δίπλα. €Κ 

 

Bar-Restaurants

AMAloUr
Πλαστήρα 45 και 
Φιλαδελφείας, N. Σμύρνη, 
210 9337.710 
Πολύ ωραίος χώρος, θε-
ατρικά φτιαγμένος σε ένα 
διώροφο νεοκλασικό. Για 
ποτό στο μπαρ με μουσική 
rock, funky και soul και 
κουζίνα μεσογειακή που συ-
νοδεύεται με κρασί από την 
καλά ενημερωμένη λίστα.  

bAltHAZAr
Tσόχα 27 & Bουρνάζου, 
Aμπελόκηποι, 210 6441.215 
Από τους πιο κοσμικά της Α-
θήνας, με δημιουργική κου-
ζίνα. Εδώ γίνεται το power 
game της Αθήνας. Φόρεσε 
τα καλά σου, θα τους δεις 
και θα σε δουν όλοι.  €A.V. 

 blACK DUCK 
Xρήστου Λαδά 9A, Aθήνα, 
210 3234.760 Πολυχώρος 
που αγαπάει τις τέχνες, με 
καφέ, bar, εστιατόριο και 
γκαλερί. Φιλοξενεί έργα 
τέχνης, διοργανώνει μου-
σικές βραδιές, φιλολογικές 
συζητήσεις, παρουσιάσεις 
βιβλίων, cd κ.λπ. παρέα με 
αρωματικό καφέ, καλό κρα-
σί και σπιτικές γεύσεις. 

 βroWN bettY
Δ. Σούτσου 33, Αμπελόκηποι, 
210 6465.180   Μικρό και 
ζεστό bistro με νόστιμα βιο-
λογικά gourmet πιάτα. Κυ-
ριακή κλειστά. Έως 23.45.  

CeNtrAl
Πλ. Φιλικής Eταιρείας 14, 
Kολωνάκι, 210 7245.938, 210 
7241.059 tο κοσμοπολίτικο 
meeting point του Kολω-
νακίου, ανανεωμένο. Για 
συναντήσεις μεσημέρι και 

βράδυ με ντελικάτη κουζί-
να, sushi και πολλά cocktails 
μέχρι αργά. €Ξ

* CHiC
Ζησιμοπούλου 12, Γλυφάδα, 
210 8945.746 Αll day lounge 
κομψός χώρος για ποτά και 
μεσογειακή - διεθνή κουζί-
να. Καλές μουσικές επιλογές 
ανάλογα με την ώρα της 
ημέρας. 

DeKKo CosMopolitAN
Kανάρη 24, Kολωνάκι, 210 
3630.145, 210 3622.110 
Kοσμοπολίτικο με θεματικό 
ντεκόρ τη nέα Yόρκη και 
υπόγειο privé χώρο με 
house ρυθμούς. Πιάτα 
μεσογειακής κουζίνας και 
mainstream μουσική κάθε 
Παρ.&Σάβ., ενώ κάθε Πέμ. 
ελληνικά και Kυρ. r’n’b 
parties με τους Family the 
Label. Δευτ. κλειστά Ξ

eN AiΘpiA 
Bρυούλων 4, 210 2582.751, 
Πλ. N. Φιλαδέλφειας 
Ιδιαίτερος χώρος, ζωγρα-
φισμένος στο χέρι, από το 
πρωί για καφέ και από το 
μεσημέρι για ωραία δημι-
ουργική κουζίνα. «Δυνατή» 
μπάρα (μπίρες από όλο τον 
κόσμο) και έθνικ μουσική 
μέχρι αργά το βράδι. Ξ A.V. 

Σ/K

el bANDoNeoN 
Bιργινίας Μπενάκη 7, πλ. Με-
ταξουργείου, 210 5224.346
Ατμοσφαιρικό σκηνικό με 
αργεντίνικα στοιχεία για 
κρεατοφαγία και tango βρα-
διές. Κυριακή μόνο βράδυ 
για χορό και ποτό. €€€ Σ/Κ Μ

eleVeN 
Aγ. Kωνσταντίνου, Mαρούσι, 
210 6147.192 All day φαγητό 
(μεσογειακή κουζίνα), café, 
χαλαρωτικά cocktails νωρίς 
το απόγευμα, ξέφρενο κέφι 
με μουσική που σε κρατάει 
σε ρυθμό μέχρι το ξημέρω-
μα. Mε λίγα λόγια, non stop 
διασκέδαση σε ένα χώρο 
που εμπνέει να αφεθείς και 
να επικοινωνήσεις. €

FrAMe
Ξεν. St. George Lycabettus, 
Δεινοκράτους 1, πλ. Δεξα-
μενής, 210 7214.368 Up-to-
date κατάσταση στη γεύση, 
πιάτα δημιουργικής κουζί-
νας διά χειρός Έκτορα Mπο-
τρίνι. Και με νέο champagne 
bar. €M

GAlAXY βΑr 
Ξεν. Hilton, Bασ. Σοφίας 46, 
210 7281.000 Finger food σε 
ποτήρι μαρτίνι, κοκτέιλ, και 
φαντασμαγορική άποψη 
της πόλης. Galaxy BBQ για 
τους πιο πεινασμένους.   €Ξ Κ 

* Geo 
Πατησίων 82 & Δεριγνύ (ΑΣο-
ΕΕ), 210 8229.808-9 Πολυχώ-
ρος και σημείο συνάντησης 
φοιτητών, δικηγόρων, 
καθηγητών, ανοιχτός όλη 
μέρα. Το πρωί με καφέδες 
και το βράδυ με ποτό και 
φαγητό. Πολλά happenings 
και saturday night party.

GUZel
Λ. Kηφισίας 280, Xαλάνδρι, 
210 6800.101 Στη γνωστή 
χειμερινή του θέση, με 
πιάτα μεσογειακής κουζίνας 
και πολλές μουσικές από 
διαφορετικούς djs κάθε 
φορά. 

ΗΑrD roCK CAFΕ 
Φιλελλήνων 18, Σύνταγμα, 
210 3252.758 Στο τριώροφο 
νεοκλασικό, με εξαιρετική 
συλλογή από memorabilia, 
μεγάλη ποικιλία κοκτέιλ, 
πολλά και διαφορετικά πιά-
τα. Πραγματικό μουσείο του 
rock’n’roll, με επιλεγμένες 
μουσικές επιλογές. €M 

JACKsoN HAll 
Mηλιώνη 4, Kολωνάκι, 
210 3616.098 café-bar-
restaurant στην καρδιά της 
πόλης. Καλύτερο σημείο 
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στον πεζόδρομο της Mηλιώ-
νη. Kλασικές αμερικάνικες 
συνταγές σε ένα κλασικό 
αμερικάνικο σκηνικό. €Ξ 

Μ. A.V.

Mo loCo
Iάκχου 22 & Περσεφόνης, 
Γκάζι, 210 3416.991, 
693 7195109 
Bιομηχανικό design με 
funky χρώματα. oι τοί-
χοι φιλοξενούν πίνακες 
ζωγραφικής και εκθέσεις 
φωτογραφίας. highlight το 
άνοιγμα των 2 ορόφων, με 
εντυπωσιακό πολυέλαιο με 
πέτρες swarovski. Kουζίνα 
μεσογειακή με ασιατικές, 
ισπανικές και γαλλικές 
επιρροές από τη νέα σεφ. 
Aνοιχτό από το πρωί και 
για καφέ. 

* NArKissos HAll  
Αγ. Κωνσταντίνου 52, Μα-
ρούσι, 210 2138.366 Mεγάλη 
σάλα και πιάτα διεθνής 
κουζίνας με ζωντανή μου-
σική, κιθάρα και τραγούδι. 
Parking, Aνοιχτά Παρ. & 
Σάβ. € 

 NiCe N  eAsY 
Oμήρου 60 & Σκουφά, 
Koλωνάκι, 210 3617.201 
Ωραίος χώρος προσεγμένος 
σε όλα, ανοιχτός από νωρίς 
το πρωί ως αργά το βράδυ. 
eκτός από καφέ, τσάι (σε 
άπειρες εκδοχές), έχει και 
κρύα πιάτα νοστιμότατα, 
κρέπες και ποτά.  

NiXoN
Aγησιλάου 61B, Kεραμεικός, 
210 3462.077 Γευστικά 
πιάτα, ωραία ποτά και μια 
μποέμικη κινηματογραφική 
αίθουσα που μεταδίδει 
απρογραμμάτιστες προ-
βολές. Kαι παιχνίδια ποδο-
σφαίρου συνοδεία ποτών, 
τσιγάρων κτλ.  

obi UptoWN
Σκουλενίου 2, πλ. Αγ. Θεοδώ-
ρων, Αθήνα, 210 3610.512 
Ανανεωμένος χώρος με 
3 ορόφους. Ανοιχτό από 
το πρωί για καφέ και κρύα 
πιάτα, κουζίνα βιολογική με 
έθνικ πινελιές που ανοίγει 
το μεσημέρι και σερβίρει 
μέχρι το βράδυ. Στον 3ο 
γκαλερί με διαδοχικές εκ-
θέσεις. Μουσικές lounge, 
funky και jazz στο ισόγειο 
και ακριβώς από πάνω 
electro beats. 

people
Αμερικής 11, Κολωνάκι, 210 
3389.334-5 nεοϋορκέζικος 
χώρος με μοντέρνα ελλη-
νική κουζίνα από το σεφ 
Aνδρέα Πολυχρόνη. Mεγά-
λη μπάρα με πρωτότυπα 
cocktails. Kάθε tετ. βραδιές 
jazz με τον M. Kατσαρό στο 
πιάνο, τον K. Παρασκευά 
στο κοντραμπάσο και τον Π. 
Πασχαλίδη στην τρομπέτα.
Live μουσικό πρόγραμμα 
με πιάνο και 2 φωνές κάθε 
Πέμ., Παρ. και Σάβ. Πιάνο ο 
nίκος Παρδαλάκης και τρα-
γούδι ο Γιώργος Mπίλιος και 
η Έλσα Aφεντάκη. Aνοιχτό 
από τις 9 π.μ., κάθε μέρα. 
Από 20/10 κάθε Δευτ. και 
Τρ. ο Χρ. Ζαραλίκος και η 
παρέα του. Kλειστά Kυρ.

polis
Πεσματζόγλου 5, Αθήνα, 210 
3249.588 Xώρος μοντέρνος 
για μεσογειακή κουζίνα με 
ελληνικές πινελιές μεση-
μέρι - βράδυ. Επιλεγμένα 
καλά ιταλικά και ελληνικά 
κρασιά και ποτό μέχρι αργά 
το βράδυ με μουσικές από 
διαφορετικούς djs. Ανοιχτό 
από το πρωί και για καφέ - 
snacks. €Μ

* ΡΙνΟΚΕΡΩΣ
Ιπποκράτους 40, Aθήνα, 210 
3389.877 Με «καταγωγή» 
από το “Box” των Εξαρχείων 
και το “Εva’s Garden” της 
Φολεγάνδρου. Με απλές 
μεσογειακές γεύσεις, 
πρωί - μεσημέρι - βράδυ, 
καλό κρασί και πρωτότυπα 

cocktails, τα περισσότερα 
δικά τους. Μουσικές soul, 
jazz και rock. Σάβ. και Κυρ. 
Βreakfast hangover για τους 
ξενύχτηδες. Ξ 

* robiN’s
Λ. Καπανδριτίου και Έλλης 
2, Πολυδένδρι, 22950 22444 
Πολυχώρος ανοιχτός από 
το πρωί στις 9.00 για καφέ 
και τσάι, και από τις 12.00 
και μετά resto με γεύσεις 
που σε ταξιδεύουν – και 
ζαχαροπλαστείο ανοιχτό 
καθημερινά από τις 20.30 
έως τις 22.00.   

sirKeCi
Δραγούμη & Aδριανού 28, 
Kηφισιά, 210 6233.900 
tο γλεντζέδικο bar 
restaurant με νέα ελληνική 
κουζίνα παραδοσιακών συ-
νταγών απ’ όλη την eλλάδα. 
Kάθε Kυριακή μεσημέρι live 
πάρτι με ελληνική μουσική. 

soCiAlistA
Tριπτολέμου 33, Mονα-
στηράκι, 210 3474.733 Για 
φαγητό και ποτό σε ωραία 
ατμόσφαιρα με βραδιές που 
κρατάνε ως το ξημέρωμα.  

tHe HiVe
Bουτάδων 40 & Tριπτολέμου 
34, Γκάζι, 210 3477.444 
Mουσικός χώρος που κα-
λύπτει όλο το φάσμα της 
μαύρης μουσικής (soul, 
funk, latin, regae, jazz) με 
διαφορετικούς djs κάθε 
μέρα. Aνοιχτό και για εκθέ-
σεις ζωγραφικής και φω-
τογραφίας. Kαφέ, gourmet 
σάντουιτς και φαγητό με 
θέα την Aκρόπολη, τον 
πεζόδρομο και την πλατεία. 
Aνοιχτό από τις 09.00. 

tHe plACe
Βασ. Γεωργίου, κεντρική πλ. 
Χαλανδρίου, 210 6856.282 
All day μοντέρνος χώρος 
με δημιουργική μεσογεια-
κή κουζίνα, μεσημέρι και 
βράδυ. Το βράδυ party 
ατμόσφαιρα με εξαιρετικά 
cocktails. Διοργανώνονται 
events και parties όλη τη δι-
άρκεια του χρόνου.€M Ξ 

ΤΙΚΙ ΑΤΗΕνs 
Φαλήρου 15, Κουκάκι, 210 
9236.908 eξωτικό στιλ και 
επιρροές από τη δεκαετία 
του ’50. Πολλά κοκτέιλ και 
λίγα αλλά καλά πιάτα. Κάθε 
Κυρ. με πάρτι και live μου-
σικές (χωρίς φαγητό). Έως 
1.00 μ.μ. 

ΤΡΙΑ ΓΟΥΡΟΥνΑΚΙΑ
Σκουφά 73, Κολωνάκι, 210 
3604.400 
Ανανεωμένο και χωρισμένο 
σε 3 επίπεδα. Για καφέ και 
κρύα πιάτα, μοντέρνα πιάτα 
και ποτά στο bar μέχρι 
αργά. € Μ 

 Up NortH
Κυριαζή 11, Κηφισιά, 210 
8088.600 Κομψός χώρος με 
πολλές glam πινελιές. Ιδανι-
κό για privet parties, εκδη-
λώσεις και dinners. Πιάτα 
δημιουργικής μεσογειακής 
κουζίνας και μουσική jazz, 
soul και πιο αργά το βράδυ 
urban pop ακούσματα. Από 
τις 20.00. Kυριακή και Δευ-
τέρα κλειστά. 

VillA MerCeDes 
Aνδρονίκου & Tζαφέρι 
2, Pουφ, 210 3422.606, 
3422.886 
2 stages, cocktail bar και 
restaurant με ελληνική δη-
μιουργική κουζίνα. special 
guests djs. Φιάλη ουίσκι 
€100. 

 Vori
Aκτή Mιαούλη 75, Πειραιάς, 
210 4510.210  Mοντέρνο 
και κομψό restaurant wine 
bar. Mε προσεγμένη μεσο-
γειακή κουζίνα, δροσιστικά 
cocktails, λίστα ελληνικών 
κρασιών και εκλεκτά συ-
νοδευτικά μεζεδάκια στο 
μπαρ. Kάθε μέρα έως 24.30. 
Kλειστά Kυριακή.   M 
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Cafes/Bars

* AKAVoo brAsserie 
Πλ. Ελ. Βενιζέλου 4, Χαλάν-
δρι, 210 6830.839
Βrasserie με λονδρέζικη 
ατμόσφαιρα και ιταλική 
κομψότητα. Για καφέ, δρο-
σιστικά fruit cocktails και 
πλούσιες γεύσεις με στιλ.

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

bAr tHe KAsbAH
A. Παυλή 35B και Πανόρμου, 
Aμπελόκηποι, 210 6927.447 
Έγινε τριώροφο, ανοιχτό 
από το τις 12.00 για καφέ, 
μπίρα και τάβλι. tο βράδυ 
παίζει σε ρυθμούς funk, 
soul, latin, reggae και RnB 
μέχρι το πρωί. Ποτό €6, 
cocktail €8.

bAt CitY 
Λ. Aλεξάνδρας 11, 210 
6401.666 Aπό νωρίς το 
πρωί για καφέ και snacks σε 
lounge ρυθμούς, μέχρι πολύ 
αργά το βράδυ (ανοιχτό α-
κόμα και 20 ώρες το 24ωρο) 
με χορευτική rock διάθεση. 

bliNK
Πλ. Kαρύτση 10, Aθήνα, 210 
3245.705 Προσεγμένος 
χώρος με καναπέδες στη 
σοφίτα, μεγάλη τζαμα-
ρία και τραπεζάκια στο 
πλακόστρωτο για ωραίες 
εναλλακτικές βραδιές από 
καλούς Dj’s.  

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

boo 
Σαρρή 21, Ψυρρή, 210 
3255.542 Νωρίς το πρωί 
με café και snacks, και το 
βράδυ ποτά και δυνατά 
cocktails με mainstream 
rock funky ρυθμούς και live 
μουσικές.

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

CAFe Del sol 
Bουτάδων 44, Γκάζι, 210 
3418169  Δίπλα στη νέα στά-
ση του μετρό «Kεραμεικός», 
με  θέα στην Aκρόπολη. 
Kαφές, ελαφριά γεύματα, 
snacks, waffles, αλλά και 
ωραία εξωτικά βραδινά 
cocktails. 

CAFe 4 U 
Iπποκράτους 44, Aθήνα. 210 
3611.981 Aνοιχτό όλο το 
24ωρο με καφέδες, χυμούς 
και κρύα πιάτα. Xαλαρή 
ατμόσφαιρα και γρήγορη 
σύνδεση internet.  

CApU
Λέκκα 14, Aθήνα Mαύρες 
μουσικές και πολύχρωμα 
cocktails στην πιο «πονηρή» 
στοά της πόλης.

CAsHMere
Άνθιμου Γαζή 9, πλ. Kαρύτση, 
210 3248.690 All day café 
music bar με ποικιλία καφέ 
και πλούσια κάβα. Mουσικές 
rock, soul, funky και live και 
special guest djs. 

CirCUs 

Nαυαρίνου 11, Aθήνα, 210 
3615.255 Aτμοσφαιρικός 
χώρος με ιδιαίτερη διακό-
σμηση, ξεκινά από νωρίς το 
πρωί με καφέ, φαγητό και 
γλυκά έως αργά το βράδυ. 
Σπέσιαλ σαλάτες, ζυμαρικά 
και πρωτότυπα cocktails. 
Jazz, retro, swing ρυθμούς, 
και όχι μόνο. Για πιο privé, 
καναπέδες στο πατάρι.  

CitY
Xάρητος 43, Kολωνάκι, 
210 7228.910 Δροσιστικά 
cocktails στο γνωστό πεζό-
δρομο της Xάρητος. Χαλαρή 
ατμόσφαιρα και freestyle 
μουσική για τα ζεστά βράδια 
στην πόλη. 

eN ΔeΛΦoiΣ 
Δελφών 5, Kολωνάκι, 210 
3608.269 Στην είσοδο του 
πεζόδρομου-συνόρου 
που σε καλωσορίζει στο 
Kολωνάκι, με 30 something 
θαμώνες. A.V.

FeeliNGs
Κολοκοτρώνη & Ζαλοκώστα 
2, Χαλάνδρι, 210 6842.945
Για καφέ από νωρίς το πρωί 
και συνέχεια με snacks και 
finger food.Το βράδυ για 
ποτό, καλή μουσική και 
δορυφορική tV για αγώνες. 
Τιμές καλές για φοιτητές.  

FeriAle
Σόλωνος & Aσκληπιού, 210 
3613.286, 210 3643.409 Kα-
φές και αυθεντικές γεύσεις 
με κλασικό μενού και πιάτο 
ημέρας. Ποτό νωρίς το από-
γευμα. Συνδυασμένα όλα με 
σνακς και ωραία γλυκά. Kαι 
delivery καθημερινά 7.00-
21.00, Σάββατο 8.00-16.00.

FloCAFe
Σε 37 καταστήματα σε κάθε 
συνοικία της Αθήνας και σε 
όλη την Ελλάδα. Aγαπημένα 
café με υπέροχες γεύσεις 
καφέ, γλυκά και snacks, 
από κρύα sandwich σε 
μπαγκέτες και σε ψωμάκια 
όπως ciabatta και pizzetti 
μέχρι ζεστά λαχταριστά club 
sandwitches bacon.Το πιο 
ευχάριστο διάλειμμα της 
ημέρας.   

* GAspAr 
Δαμοκλέους 10 & Κωνστα-
ντινουπόλεως, Γκάζι 217 
7204.700 Καφέ και snacks 
το μεσημέρι, δροσιστικά 
ποτά και cocktails το βράδυ 
με ανάλαφρους rock και 
jazz ήχους. Πιο αργά οι ήχοι 
δυναμώνουν.  
Με ωραίο κήπο που λει-
τουργεί και χειμώνα.    

*  HiGH FiDelitY
Σόλωνος 136, 210 3630.906 
Το άρωμα αληθινού καφέ 
που σε τραβάει στη Σό-
λωνος καταλήγει στο νέο, 
μικρό και ζεστό καφέ μπαρ. 
Πρωτότυπα σάντουιτς και 
σαλάτες, μαύρες διαχρο-
νικές  μουσικές, μπάρα να 

μην ξεκολλάς, εικαστικές 
εκθέσεις. 

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

iNoteKA 
Πλ. Aβησσυνίας 3, Mοναστη-
ράκι, 213 0222.594 Mέσα στα 
παλιατζίδικα της Aβησσυνί-
ας, για καφέ και γλυκά από 
το μεσημέρι και  cocktails 
το βράδυ. Ψαγμένη 
electronica-techno-electro-
downbeat αλλά και new-
retro μουσική από djs.

JANetto’s 
Βαλαωρίτου 7, Kολωνάκι, 
210 3535.557 Στο αδιέξοδο 
της Βαλαωρίτου θα δεις 
πολλούς δημοσιογράφους 
και πολιτικούς να απολαμ-
βάνουν όλων των ειδών 
τους καφέδες, φρέσκους 
χυμούς και σνακ ή, πιο 
αργά, ποτά, συζητώντας 
όσα γίνονται και δεν λέγο-
νται. A.V.

KAΦeΚΟΥΤΙ 
Σόλωνος 123, 210 3840.559 
Δεν είναι τοσοδούλι πια, 
μεγάλωσε στο βάθος 
και διατηρεί το freestyle 
καλλιτεχνικό προφίλ του. 
Λειτουργεί πάντα και ως 
οδηγός πόλης με ταχύτατη 
ανανέωση των posters για 
τα events της πόλης. 

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

lA soiree De VotANiQUe 
Kαστοριάς 37, Bοτανικός, 
210 3471.401 Μικρός 
χαριτωμένος χώρος που 
φιλοξενεί εικαστικά δρώμε-
να - καθαρά ποτά και πολύ 
προσεγμένη μουσική. 

ΛΩpAΣ
Σούτσου 7, Πλ. Mαβίλη, 210 
6428.473 to γνωστό στέκι, 
ανανεωμένο σε πολύ cool 
ατμόσφαιρα. Για καφέ και 
σνακς με lounge και ethnic 
μουσικές μέχρι αργά το 
βράδυ σε funk, pop και rock 
ρυθμούς. Πατάρι για πιο 
privé καταστάσεις. Kάθε 
μέρα από το πρωί και happy 
hour 6.00 - 9.00. Σ/K από το 
απόγευμα. 

MΑΓΚΑΖΕ 
Aιόλου 33, πλ. Aγίας Eιρήνης, 

210 3243.740 Xαλαρή ατμό-
σφαιρα από νωρίς το πρωί 
ως αργά το βράδυ. Kαφές, 
ροφήματα, πoτό, cocktails, 
κρύα snacks. eξαιρετική η 
ποικιλία τους. Kαι σύνδεση 
internet. A.V.

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

Mortero 
Λεβαδείας 7, Γουδί, 210 
7770.101 Ζεστός καφές από 
τις 6.00 το πρωί, φαγητό πο-
λύ –όρεξη να ’χεις– και ποτό 
που σε κρατάει ως αργά. 

MΠAΛKoNAto KAΦeNeio 
Γ. Παπανδρέου 58, Zωγρά-
φου, 210 7489.321 Kαφές, 
επιτραπέζια παιχνίδια και 
τάβλι το πρωί. Pακή, ρακό-
μελα και νόστιμοι μεζέδες 
για συνέχεια. Kάθε Τρίτη 
στις 21.00 και κάθε Κυρ. στις 
17.00 live έντεχνο, rock, 
ρεμπέτικα και κρητικά. 

NUeVo CAFe 
Escape Center, Ίλιον, Λ. Δη-
μοκρατίας 67, 210 23 89.089 
Για καφέ και όχι μόνο, χαλα-
ρά μέσα στο εμπορικό, κάθε 
μέρα από τις 10 το πρωί.

obi 1
A. Παυλή 37Z, Πανόρμου, 
Aμπελόκηποι, 211 7008.109 
Aπό το πρωί για καφέ και 
εφημερίδα στο δροσερό 
του χώρο. Για τη συνέχεια 
σπιτικό ρακόμελο παρέα με 
soul, funk, reggae latin και 
rock ρυθμούς. Kάθε Kυρι-
ακή Brasil night. Ποτό €6, 
cocktails €8

oKio MUsiC CAFe 
Mαρίνα Zέας, Πειραιάς, 210 
4284.006 Δίνει χρώμα στο 
ωραίο σκηνικό της μαρίνας 
με τη φιλική και ζεστή του 
ατμόσφαιρα. Λειτουργεί 
από το πρωί με καφέ, 
χυμούς, full menu, ενώ το 
βράδυ γίνεται funky baraki. 
Πολύ συχνά γίνονται live 
από ανερχόμενα ελληνικά 
συγκροτήματα. 

pAssepArtoUt 
Σκουφά 47-49, Kολωνάκι, 
210 3645.546 All day κομψός 
και άνετος χώρος με μουσι-
κές από τους DJ’s Jeannot, 
Kώστα Aθανασόπουλο, 
Mάρκο Πετρόπουλο και 
Δημήτρη Kαζάκο. Kάθε Πέμ. 
και Kυρ. παρέα με τους ρα-
διοφωνικούς παραγωγούς 
του eν Λευκώ και Best.  

people sAY 
Στρ. Λέκκα 35 & Aθ. Διάκου, 
Mαρούσι, 210 6140.051 nέος 
και ιδιαίτερα διακοσμημέ-
νος χώρος, ανοιχτός από το 
πρωί. Για καφέ, φαγητό και 
ποτά μέχρι αργά το βράδυ. 

ΠΛΕΕΙ - plAY CAFe 
Aγ. Iωάννου 23 (ισόγειο εμπ. 
κέντρου), Aγ. Παρασκευή, 
210 6083.988 Ψαγμένη, 
φιλοεναλλακτική rock κον-
σόλα,  highlight η εξωφρε-
νικά φορτωμένη παιδική 
διακόσμηση. Στα συν οι 
χαμηλές τιμές.

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

rosebUD 
Σκουφά και Oμήρου 60, 
Kολωνάκι, 210 3392.370 

Enjoy Calditto
Το νέο ζεστό ρόφημα Calditto με γεύση σοκολάτα και 
καφέ κυκλοφορεί στα café bars της πόλης, στο ποτή-
ρι με τη σπείρα. Δοκίμασε το πλούσιο, εύγευστο και 
«δεμένο» ρόφημα, ζήτησέ το με κρύο ή ζεστό αφρόγα-
λα και το σιρόπι που προτιμάς. Φουντούκι, καραμέλα, 
σοκολάτα, βανίλια, amaretto ή irish cream και have it 
your way! 

ΔιασΚεΔαση οδηγος
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Στέκι στην πασαρέλα της 
Σκουφά, με καλλιτεχνικές 
παρουσίες. cinematic 
μουσικές, ανάλογα live και 
πιάτα μεσογειακής έμπνευ-
σης. Από νωρίς το πρωί έως 
αργά το βράδυ. A.V. 

seVeNsiNs 
Λ. Ποσειδώνος 1, Δέλτα Φα-
λήρου, 210 9411.035 All day 
πρόταση διασκέδασης. Για 
jazzy πρωινές στιγμές χαλά-
ρωσης με καφεδάκι, ή funky 
βραδιές με καλό κρασί και 
πολλά cocktails.Ξ  

soGNo Di prAliNA
Βασ. Γεωργίου, κεντρική πλ. 
Χαλανδρίου, 210 6856.279 
Ένα από τα λίγα καφέ - ζα-
χαροπλαστεία των Αθηνών. 
Φτιάχνουν σε καθημερινή 
βάση νόστιμα σοκολατένια 
γλυκά από τις πιο ακριβές 
και καλές σοκολάτες, που 
απολαμβάνεις εκεί με τον 
καφέ σου ή τα παίρνεις και 
σπίτι σου. 

ΣKoYΦAKi 
Σκουφά 47-49, Kολωνάκι, 
210 3645.888 Φοιτητές σε 
διαρκή ραστώνη, συγγρα-
φείς σε απόγνωση, επαγ-
γελματίες σε χαλάρωση 
συνθέτουν το κοινό του 
ζεστού καφέ στο δρόμο 
προς την πλατεία. A.V.

stAVlos CAFe 
Ηρακλειδών 10, Θησείο, 210 
3467.206 
Στο χώρο των παλιών βα-
σιλικών στάβλων συνεχίζει 
ένας από τους πρώτους 
πολυχώρους της πόλης. 
Μπαίνοντας εστιατόριο, στο 
μικρό κλαμπάκι για δυνατές 
μουσικές. A.V.

tHe sHiNe
Θουκιδίδου 3, Xαλάνδρι, 
210 6851.051 Ωραίος χώρος 
για καφέ και μεγάλη ποι-
κιλία ροφημάτων από το 
πρωί, ωραία γλυκά και με-
σημεριανό menu. tο βράδυ 
διασκεδάζει με ήχους soul, 

funk και rock, με την επιμέ-
λεια του Kώστα Kαντά. Aπό 
τις 8.00 π.μ. 

* to XHMeio
Σόλωνος 87-89, Aθήνα, 
210 3628.377 
Πολυσυλλεκτικό μενού, κα-
φέδες, cocktails, μεγάλη κά-
βα με malt whiskeys, special 
vodkas, gins, rums, tequilas, 
εκλεκτή λίστα κρασιών και 
μουσική που ανεβάζει τη 
διάθεση. 

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

UrbAN 
Βουτάδων 50, Γκάζι, 
210 3417.606
Μοντέρνος χώρος με 
μεγάλη μπάρα για ποτά 
και cocktails το βράδυ και 
lounge χώρος για καφέ.  

WAY oUt 
Zωοδ. Πηγής 5, Aθήνα, 
210 3844.471 Kαλός καφές, 
cocktails και νόστιμα σνακς. 
Ένα ευρωπαïκό Brown café 
με γνήσια jazz και blues 
μουσική.

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

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

ZeNDo
Σόλωνος και 
Bουκουρεστίου, 
Kολωνάκι, 210 3630.820  
smoothies από φρέσκα 
φρούτα και λαχανικά για 
σωστή διατροφή. nόστιμα 
σαντουιτσάκια, σαλάτες και 
φρουτοσαλάτες. Παράδοση 
στο χώρο σας με τα πόδια ή 
με ποδήλατο. 

ZillioN’s iCe CreAM bAr
Διονύσου 69, Kηφισιά, 
210 6201.211 
Ωραίος, ευχάριστος χώρος 
για ιταλικό καφέ, προσεγ-
μένα σάντουιτς, 29 γεύσεις 
σπιτικού παγωτού, εξαιρετι-
κό σπιτικό σοκολατένιο κέικ 
και παγωμένα cocktails. Aπό 
το πρωί καθημερινά. Ξ

ZUCCHero
Λ. Πάρνηθος 181, Aχαρναί, 
210 2443.604 Aτμοσφαιρι-
κός πολυχώρος, ανοιχτός 
όλη μέρα με live μουσική 
κάθε Παρασκευή και Σάβ-
βατο, πολλά events και djs 
σε αποχρώσεις rock, soul 
και funky. 
 

Netcafe

GNet 
Παπαφλέσσα 56 & Xριστι-
ανουπόλεως, Γαλάτσι/ 
Παπάγου 96 & Kλάδου 2, 
Zωγράφου/ Aραπάκη 70, 
Kαλλιθέα/ Π. Tσαλδάρη 3 & 
Aριστείδου, Hλ/κός Σταθμός, 
Mαρούσι/ Aγ. Kων/νου 7 & 
Σακελλαρίου, Mενίδι/ Tενέ-
δου 61, Φωκίωνος Nέγρη 
Aλυσίδα internet café για δι-
ασκέδαση και ενημέρωση. 
Παιχνίδια με απίστευτες τα-
χύτητες, email, chat, εφαρ-
μογές office. happenings 
και διαγωνισμοί. 

* JoHN Doe CoFFee & 
iNterNet 
Πανόρμου 86 & Kηφισίας, 

210 6983.303 Mια νέα ιδέα 
γεννήθηκε στην πόλη. 
Δύσκολα προσδιορίζεις 
την ταυτότητα του χώρου 
και αυτό είναι και το δυ-
νατότερο σημείο του. All 
day μοντέρνος χώρος που 
εναρμονίζει τις γρήγορες 
ταχύτητες της τεχνολογίας 
με τις χαλαρωτικές στιγμές 
ενός καφέ μπαρ. Πολύ καλή 
μουσική, κοκτέιλς, games. 
Xώρος που εγγυημένα δεν 
πρόκειται να βαρεθείς. 

Net CAFÉ 4U 
Ιπποκράτους 44, Αθήνα, 
210 3611.981
Ιnternet café στο κέντρο 
της Αθήνας με γρήγορη, 
αξιόπιστη και ασύρματη 
σύνδεση για lap top. Υπο-
στηρικτικές υπηρεσίες (fax, 
εκτυπώσεις, φωτοτυπίες, 
scan) και ειδικές τιμές για 
φοιτητές. (€ 1,5/ ώρα όλο 
το 24ώρο).   

plUG N’ plAY
Aγ. Παρακευής 25, Xαλάνδρι, 
210 6893.034 on line σύν-
δεση όλη μέρα κάθε μέρα 
και 650 παιχνίδια για τους 
fan του είδους. Kαφεδάκια 
με πρωτότυπες γεύσεις και 
ποικιλίες απ’ όλο τον κόσμο.  

 
Bars
     
AΛeΞANΔpA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 
14, Λ. Aλεξάνδρας, 
210 6450.345 Mπιραρία σε 
στιλ σαλούν με μπάρα, 3 
ντραφτ και 50 μπίρες από 
όλο τον κόσμο. Πολλές επι-
λογές σε τάπας.

AlMoDobAr
Kωνσταντινουπόλεως 60, 
Γκάζι, 694 6457442 
Bar που αγαπάει ιδιαίτερα 
την ηλεκτρονική μουσική 
και τα παρακλάδια της. Kάθε 
Πέμπτη Goth Atmospheric 
party με τον dj George the 
Ripper και κάθε Σάββατο 
parties με ion, Panos D κ.ά. 

ArGo bAr 
Δεινοκράτους 19, Κολωνάκι, 
6938 676734 Επέστρεψε 
πίσω απ’ το παλιό του στέκι. 
Με μυκονιάτικο αέρα, ενη-
μερωμένη μπάρα, διάσημα 
cocktails και μουσική σήμα 
κατατεθέν. Parking και είσο-
δος δωρεάν. 
 
* Αrt HoUse bArs 
Κωνσταντινουπόλεως 46, 
Γκάζι Από Θεσσαλονίκη 
κατηφορίζει και Αθήνα. 
Πρωτοποριακός - βιομηχα-
νικός χώρος που λειτουργεί 
ως θέατρο 21.00-23.00 και 
μετά bar. Αγαπάει πολύ την 
electronica, free style, funk 
και hip hop μουσική.   

AΣΠpo
Aριστοφάνους 4, Ψυρρή, 
210 3313.218 Σε όμορφο 
παραδοσιακό διατηρητέο 
διώροφο χώρο στην καρδιά 
του Ψυρρή. Σφύζει από 
κόσμο και αγαπά την τέχνη 
πολύ (κάθε εβδομάδα και 
μια παρουσίαση έργων νέ-
ων καλλιτεχνών). Freestyle 
μουσικές για freestyle 
ανθρώπους. Πολλά ποτά 
και ποικιλία cocktails. Mέχρι 
αργά το βράδυ, ανοιχτό 
κάθε μέρα.   

bArrio
Κεραμεικού 53, Μεταξουρ-
γείο, 210 5246.564 Με ανα-
νεωμένο concept, και στα 
πλατό να εναλλάσσονται 
γνωστοί ραδιοφωνικοί 
παραγωγοί, όπως η Ελένη 
Μαθιουδάκη (Τετάρτες), 
η Ειρήνη Στεφοπούλου 
(Πέμπτες) και ο Μανώλης 
Οικονόμου (Σάββατα). Τις 
Παρασκευές αναλαμβάνει 
δράση ο Στεφανόπουλος, 
ενώ οι Κυριακές είναι jazz 
με τον Γιώργο -Ίκαρο Μπα-
μπασάκη. 

βArteserA 
Kολοκοτρώνη 25, στοά 

H ευσταθία 
[εκτάκτως] στο Almaz 

Η τραγουδοποιός με τα χαμηλά λιπα-
ρά και όλη τη γεύση επιστρέφει στο 
μαγαζί που πριν από 6 χρόνια πέρνα-
γε τις Κυριακές της. Μαζί της και οι 
Calu Cacu, σε τραγούδια από τις τρεις 
δισκογραφικές της δουλειές, καθώς 
και πειραγμένες διασκευές σε ένα 
πάρτι έκπληξη. Ειδική γαστρονομική 
βραδιά, με το σεφ Δημήτρη Ηλία να 
προτείνει γεύσεις «χωρίς λιπαρά» 
από όλο τον κόσμο. Μετά το λάιβ συ-
νέχεια με ανεβασμένα beats και χο-
ρευτική διάθεση. 

ΑLMAZ, Τριπτολέμου 12, Γκάζι, 210 

3474.763. Έναρξη 20.00. Είσοδος με 

ποτό € 10 Tην Κυριακή 15/3. 

μηχάσεις

Δώρο CD
Η A.V. και η UpstAr/soNY MUsiC 

προσφέρουν σε πέντε (5) τυχερούς 
αναγνώστες το άλμπουμ των Στέρεο 

νόβα «βικτώρια» (περιλαμβάνει διπλό cd και dvd 
από τις «6.00 Π.Μ.» μέχρι το «Ταξίδι στη Γη»). Αν 
θέλεις κι εσύ ένα, στείλε σε sMs: AVCD (κενό) και το 
ονοματεπώνυμό σου στο 54121, μέχρι την Τρίτη 17/3 
στις 10.00 το πρωί. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ
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ΔιασΚεΔαση οδηγος

Amethyst

Π ολύ φρέσκια είσοδος στην πιά-
τσα του Ψυρρή, με προσανα-
τολισμό στο συνδυασμό art & 

bar. Από τη μία, αποτελεί ένα φινετσά-
το εκθεσιακό χώρο που φιλοξενεί έναν 
καλλιτέχνη ανά μήνα προσφέροντας τα 
έργα του σε πολύ καλές τιμές και φυσικά 
σε ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό από 
το συνηθισμένο κλίμα των γκαλερί. Από 
την άλλη, ένα φανταχτερό bar/club που 
παίρνει την ονομασία του από τον (ημι)
πολύτιμο λίθο και κινείται σε εκλεκτικούς 
mainstream ρυθμούς. Μουσικά βασίζεται 
σε μια uptempo χορευτική βάση προσε-
κτικά επιλεγμένου house, το οποίο δίνει 
τον τόνο αλλά και «σπάει» με γνωστές 
rock/pop «σφήνες» που βάζουν το κοινό 
στο παιχνίδι. Σε επίπεδο διακόσμησης, οι 
μαύρες κουρτίνες δημιουργούν «μυστηρι-
ώδη» ατμόσφαιρα, κάνοντας την αντίθεση 
με τους χρωματισμούς που φωτίζουν τη 
μεγάλη μπάρα με τους καθρέφτες στο φό-
ντο. Το Amethyst σέβεται το mainstream, 
του προσθέτει μια καλαίσθητη πινελιά 
glamour, παίζει τόσο στο επίπεδο της ε-
ξόδου για χορό όσο και στο πιο ήπιο 
socializing και φιλοδοξεί να κερδίσει τη 
θέση του στη δύσκολη αθηναϊκή νύχτα, 
στην οποία μόλις εμφανίστηκε. Η ποιότη-
τα σε κάβα, ήχο, φώτα είναι οι καλές αρ-
χές που ήδη τηρεί από τον Οκτώβριο που 
μπήκε στην κατηγορία “new entries”. 

AMETHYST, Πρωτογένους 11, Ψυρρή, 
211 1194.970. Ποτά:  € 8 (απλό),  € 9 (σπέσιαλ), 
€  80 φιάλη (απλή), € 90 (σπέσιαλ), ανοιχτά 

Τετ.-Κυρ από τις 22.00.

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

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

blUe
Mεσολογγίου 8, Xαλάνδρι, 
210 6815.505  Ωραίο, απλό 
και καθημερινό στέκι. Στον 
κάτω όροφο ρυθμοί rock 
alternative, indie. Aνοιχτό 
από το μεσημέρι.

βΟΟΖΕ CooperAtiVA
Κολοκοτρώνη 57, 210 
3240.944 Στο νεοκλασικό 
της Κολοκοτρώνη χτυπάει 
η καρδιά της αθηναϊκής 
αλτερνατίβας. Όμορφος 
καλλιτεχνικός χώρος, θεα-
τρικές παραστάσεις, πάρτι, 
αραιά live. 

boUrboN 
Kαλλιδρομίου 68, Eξάρχεια, 
210 8824.805 20 χρόνια 
στα eξάρχεια. eμβληματικό 
μπαρ της Kαλλιδρομίου. 
Kαθαρά ποτά, αντιπληθω-
ριστικές τιμές με ειδικότητα 
στα cocktails. Kαλή μουσική, 
ιδανικό στέκι για παρέα. 

boX 
Kωλέττη 4, Aθήνα, 210 
3847.597 Kάθε μέρα διαφο-
ρετικός dj με... ανοιχτόμυα-
λες μουσικές, αυτοσχέδια 
πάρτι «δωματίου», η πιο 
ωραία μπάρα για after 
midnight sessions και ψημέ-
νη ρακή. 

bUZZ 
Iεροφαντών 13, Γκάζι, 210 
3469.559 Zεστή ατμόσφαιρα 
δίπλα στο τζάκι, μοντέρνα 
αισθητική. Mainstream 
μουσικές για soundtrack 
και funky διαθέσεις. Δευτ. 
Kλειστά. 

CACHiCA
Πλαταιών 5 & Aγησιλάου, 
Kεραμεικός, 210 3470.188 
Άνοιξε στην πλατεία του 
Kεραμεικού σε ένα ωραίο 
νεοκλασικό με δυνατή μπά-
ρα. Aυθεντικά cocktails και 
δροσερά ποτά από τις 21.00 
με freestyle ρυθμούς από 
γνωστούς djs, all night long. 

Closer 
Ιπποκράτους 150, Εξάρχεια 
Από τα τυπικά rock places  
της πόλης με κονσόλα που 
αγαπάει τις κιθάρες και τα 
“μαύρα” και συχνά μυστικά 
gigs. 

ΓKAZAKi 
Tριπτολέμου 31, Γκάζι, 210 
3460.901 Mέσα είναι το 
ξύλο παντού, η μπάρα, το 
απίστευτο μπάνιο, έξω η 
αίσθηση παλιάς Aθήνας. 

ΔiΠΛo 
Aνδρ. Mεταξά 32 & Θεμι-
στοκλέους, πλ. Eξαρχείων, 
697 9116936 Για χρ΄νια στο 
ίδιο στρατηγικό σημείο, το 
βράδυ μουσική από dj για 
clubίστικες καταστάσεις.

eNZZo De CUbA 
Αγ. Παρασκευής 70, Μπουρ-
νάζι, 210 5782.610 Τρεις 
διαφορετικοί χώροι, με πολ-
λά live κι εκπλήξεις. Dance 
shows, δωρεάν μαθήματα 
χορού, latin fiesta. A.V.

FANtAseeD 
Tριπτολέμου 8, Γκάζι, 697 
2220530 6 διαφορετικά 
δωματιάκια, πολύχρωμη 
διάθεση, ανοιχτό από το 
μεσημέρι, αργά τα beats α-
νεβαίνουν στο μικρό clubάκι 
στο βάθος.

GAlAXY 
Σταδίου 10 (εντός στοάς) 
, 210 3227.733 Ορίζει από 
μόνο του την κατηγορία 
«ποτάδικο». Βγαλμένο από 
σελίδες αμερικάνικου μυθι-
στορήματος, μποέμικο κα-
ταφύγιο με τον κύριο Γιάννη 
να  σεβίρει εξαιρετικά ποτά 
σε αυτούς που ξέρουν και 
τον εμπιστεύονται.

GiNGerAle 
Θεμιστοκλεους 74, Εξάρχεια, 
210 3301.246 Πολύχρωμο 
στέκι που ανανεώνει την 
πλατεία. Από νωρίς το πρωί 
μέχρι αργά το βράδυ, με 
«μαύρη», κατά βάση, κον-
σόλα και 50s ντεκό.

GrAND DAMe
Περσεφόνης 23, Γκάζι, 210 
3416.412  Βιομηχανικό 
σκηνικό με design πινελιές 
για champagne cocktails. 
Κόσμος πολύς και καλλιτε-
χνικός. 

HAVANA NiGHts
Δεκελέων 46, Γκάζι, 697 
9915561 Κάντε την τέχνη 
του χορού δική σας με τις 
σπέσιαλ βραδιές του, στην 
όμορφη ατμόσφαιρα που 
δημιουργούν η ζεστασιά 
του ξύλου και η αντανά-
κλαση των κεριών. Παρ. και 
Σάβ. χορέψτε σε ρυθμούς 
mainstream, r&b, hip hop 
και ζητήστε να σας φτιά-
ξουν το δικό σας ξεχωριστό 
cocktail. 

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

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

iNtro 
Κ. Βάρναλη 30 & Μεγ. Αλε-
ξάνδρου, Περιστέρι, 210 
5759.442 Pop στέκι με δυ-
νατές βραδιές, χορευτικές 
μουσικές που αγαπάνε τη 
σκηνή της brit pop και γνω-
στοί DJs αναλαμβάνουν τα 
πλατό. Κάθε μέρα ανοιχτά 
από το πρωί για καφέ, μέχρι 
αργά το βράδυ για ποτό και 
cocktails. 

JAMes JoYCe  
Άστιγγος 12, Μοναστηράκι, 
210 3235.055
Όπως Ιρλανδία. Pub 
για άφθονη μπίρα, και 
Guiness, ζουμερά burgers 
σε γενναίες μερίδες και 
steaks. Live μουσική και 
οθόνες για ποδοσφαιρικά 
ματς. Καθημερινά έως 
τις 11.30, Παρ. & Σάβ. 
έως 24.00. Μ

KiNKY 
Aβραμιώτου 
6-8 (όπισθεν 
Aθηνάς 12), Mο-
ναστηράκι, 210 
3210.355 Ανοιχτό 
όλη μέρα, το 
πρώτο μπαράκι 
της Αβραμιώτου 
που εξελίχθηκε 
σε alternative rock 
δημοσιογραφικό 
στέκι.

* Koo - Koo
Iάκχου 17, Γκάζι, 210 
3450.930 Mε πολυσυλλε-
κτικό μενού όχι σε γεύσεις 
αλλά σε events. Kάθε Δευ-
τέρα και tρίτη πρόγραμμα 
με τραγούδι, χορό και stand 
up comedy με τους M. Θε-
οχαράκη, n. Kοντογιώργη 
και eλ. Σιδερά. tετάρτη 
και Πέμπτη djs και special 
events, ενώ Παρασκευή 
και Σάββατο live με τον Λ. 
Mπαλάφα, n. Mινδρινού και 
P. Kαπετανάκη. Kυριακή 
κλειστά, εισ. με ποτό €8.

loop 
Πλ. Ασωμάτων 3, Θησείο, 210 
3369.340 Το κλασικό πλέον 
freestyle στέκι αναθρέφει 
ακόμα μια ηλεκτρονική 
γενιά. Και ο Μανώλης πα-
ραμένει ένας από τους πιο 
μουσικά ενημερωμένους 
και ψύχραιμους ιδιοκήτες 
της νύχτας. 

45 MoipeΣ
Iάκχου 18 & Bουτάδων, Γκάζι, 
210 3472.729 Aπό τα πλέον 
ιστορικά ροκ club, από τα 
πρώτα στέκια που επέλεξαν 
το Γκάζι. Mε πολύ ωραία 
ταράτσα και urban θέα της 
πόλης, αλλά και ανεξάντλη-
τη δισκοθήκη που καλύπτει 
με άνεση όλο το φάσμα της 

rock σκηνής  από τους s. 
Pyros D (the earthbound, 
the Rockin’ Bones), Jim P 
(Dear Darkstar) και Kώστα. 

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

MAYpH ΓAtA
Αβραμιώτου 6-8, Μοναστη-
ράκι, 210 3248.200
Ο Γιώργος Αμοργιανός και 
ο Γιώργος Ελευθεριάδης, 
το ακούραστο team της 
Mαύρης Γάτας, μπαίνουν σε 
νέες περιπέτειες με πολλή 
δράση, χιούμορ, σασπένς 
και πολλά cocktails. Kαι με 
αγαπημένους electro, jazz, 
funky και hip hop ρυθμούς.  

MAYo bAr
Περσεφόνης 33, Γκάζι, 210 
3423.066
Pop ατμόσφαιρα, ωραίος 
χαρούμενος κόσμος και μια 
χειμωνιάτικη αυλή που αντι-
καθιστά την καλοκαιρινή τα-
ράτσα. Η σκάλα παραμένει 
meeting point. 

MG 
Σούτσου 11, πλ. Μαβίλη  Πο-
τάδικο στην πολυσύχναστη 
πλατεία, μεγάλη μπάρα, 
επικοινωνία με τα γύρω 
μπαράκια, μαύρες μουσικές, 
τζαζ περάσματα και τα απα-
ραίτητα ροκάκια. 

MiCrAAsiA   
Λ. Kωνσταντινουπόλεως 70, 
Kεραμεικός, 210 3469.139, 
694 5465449 Σε θεατρικό 
σκηνικό, με μουσικές απ’ 
όλο τον κόσμο. Σπιτική κου-
ζίνα με νόστιμες σαλάτες 
και πίτες. 

MilleNiUM
Bουτάδων 60, Γκάζι, 210 
3412.994 και Λ. Παπάγου 
143, Zωγράφου, 210 
7488.726  o γνωστός χώρος 
στου Zωγράφου τώρα 
και στο Γκάζι, σε ένα πολύ 
όμορφο νεοκλασικό κτίριο 

δύο ορόφων. eυχάριστο 
περιβάλλον, από το πρωί με 
καφέ, κρύα πιάτα, σαλάτες, 
waffles και sandwiches, ως 
αργά το βράδυ. Πάντα με 
mainstream μουσικές, ποτό 
και υπέροχα cocktails.

NHΠiAΓΩΓeio 
Eλασσιδών & Kλεάνθους 
8, Γκάζι, 210 3458.534 Kα-
ταξιωμένο στέκι, από τα 
πρώτα που καθιέρωσαν τον 
όρο freestyle. Πλέον και με 
δεύτερο stage στο βάθος. 
Funk η κυριότερη μουσική 
κατεύθυνση.

NiXoN 
Αγησιλάου 61 Β, 210 
3462.077 Ο κόσμος συνω-
στίζεται στους διαδρόμους 
μεταξύ των σεπαρέ. 
Καλλιτεχνική ατμόσφαιρα, 
προσεγμένο σάουντρακ, 
φοβερή κρυφή αίθουσα 
προβολών και ωραία 
κουζίνα.

Π
Eυπατρίδων 7, Γκάζι, 210 
3470.510 Alternative 
coffeshop - bar. Ψαγμένες 
μουσικές, ζεστά χρώματα 
και μια ωραία δροσερή, 

εσωτερική αυλή. Mε 
καλλιτεχνική διάθεση και 
εικαστικά δρώμενα να 
τρέχουν. Aνοιχτό από 
τις 20.00 έως αργά το 
βράδυ.

ΠΑΡAΦΩνΟ 
Aσκληπιού 130α και Σ. Kυ-

ρήνης 1, 210 6446.512 Σ’ ένα 
όμορφο νεοκλασικό κτίριο 
έβαλε πρώτο τη βάση για τη 
δημιουργία της ελληνικής 
jazz σκηνής και στεγάζει 
με συνέπεια από το 1981 
όλο το φάσμα της. Aνοιχτό 
καθημερινά από τις 21.00 
ως τις 3.00 με διαφορετικές 
καινούργιες και αναγνωρι-
σμένες μπάντες.  
 
ΠΛΑΣΤΕΛΙνΗ 
Αβραμιώτου 6-8, Μοναστη-
ράκι, 210 3219.120 
Ιndie στέκι στη νέα πιάτσα 
στο Μοναστηράκι. Μία πόρ-
τα απόσταση με τα διπλανά 
μπαράκια, κονσόλα με κι-
θάρες, εναλλασσόμενοι djs 
από αθηναïκά συγκροτήμα-
τα και μουσικό tύπο. 

ΠΟΤΟΠΩΛΕΙΟν 
Πανόρμου 113, Aμπελόκη-
ποι, 210 6911.672 Funk, soul 
και hip hop, εναλλασσόμε-
νοι dj και μπιτάτος κόσμος. 
Στέκι κλασικό πλέον, 365 
μέρες το χρόνο (από τις 5 το 
απόγευμα μέχρι όσο). A.V.

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

ritMos Del MUNDo
Αγησιλάου 88, Κεραμεικός, 
210 3420.007 Το μπαράκι 
του Meson el Mirador. Κάθε 
Σάβ. live brazilian music 
show με bοssa nova, sambas 
κ.ά. από τη Mιράντα Βερού-
λη και τους Desafinados. 
Είσοδος με πότο € 10. 
 
sANtA botellA 
Πανόρμου 115Α, Αμπελό-
κηποι, 210 6981.032 Στο 
αυτόνομο κράτος της 
Πανόρμου, με καφέδες που 
ανακουφίζουν και cocktails 
που δροσίζουν. Ο Κώστας 
είναι από τους πιο cool οι-
κοδεσπότες της αθηναϊκής 
νύχτας. A.V.

tHe seVeN JoCKers 
Βουλής 7, Σύνταγμα, 210 
3219.225 Από νωρίς το πρωί 
για καφέ, ποτό, δροσερές 
σαλάτες, homemade πίτες 
και γλυκά. Γήινα χρώματα 
και vintage στοιχεία στο 
εσωτερικό, τραπεζάκια έξω. 
Από τα πιο απρόβλεπτα 
after της πόλης.

* UseD - tHe reCYCle bAr
Γρ. Γυφτοπούλου 6 
(Mεσολογγίου), Xαλάνδρι, 
210 6839.426 
Kαφέ το πρωί, bar με 
ωραία ποτά και μουσικές 
soul, funky και επιλεγμένα 
mainstream κομμάτια. 
eκθέσεις ζωγραφικής στον 
όροφο και deco εμπνευσμέ-
νο από την ανακύκλωση 
- οικολογία. Ποτό €7 

WUNDerbAr
Θεμιστοκλέους 80, πλ. Eξαρ-
χείων, 210 3818.577 το ηλε-
κτρονικό στέκι της πόλης με 
ανανεωμένο line-up. A.V.

Πίστες

ΓΡΑΜΜΕΣ 
Κωνσταντινουπόλεως 111, 
Βοτανικός, 210 3414.350, 
210 3462.283 
Από Πέμπτη ως Σάββατο 
Γιώργος Μαργαρίτης, Λίτσα 
Γιαγκούση.

pAlAis roYAl
Σίνα 7, Μαρούσι, 
210 6106.869
Από Πέμπτη ως Δευτέρα ο 
Λευτέρης Πανταζής στήνει 
στη σκηνή του Palais Royal 
ένα πλούσιο πρόγραμμα για 
όσους αναζητούν αυθεντι-
κά μοντέρνα μπουζούκια. 

Clubs
  
AlCAtrAZ 
Λ. Συγγρού 137, N. Σμύρνη, 
210 9316.417 Live sex show 
από όμορφες strip dancers 
για ατελείωτες νύχτες 
και ξεσηκωτικά bachelor 
parties. eίσοδος με ποτό 
€15. Aπό 11.30 μ.μ. 

booM-booM 
Θησέως και Ποσειδώνος, Tζι-

Κερνάνε 
τα Starbucks 

Ένας διπλός αρωματικός 

doppio espresso κερασμέ-

νος για όλους τη Δευτέρα 

16/3 από τα καταστήματα 

Starbucks, που γιορτά-

ζουν με αυτόν τον τρόπο 

το πάθος τους για τον 

καφέ.
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Το ίντερνετ είναι ένα κανάλι, αλλά όχι πανάκεια – κά-
ποιος παλιός δισκοπώλης είχε πει «είναι σαν να εκτι-
μάς πίνακες ζωγραφικής από φωτοτυπίες». 5 διευ-

θύνσεις, λοιπόν, που τροφοδοτούν με χορευτικά beats (σε συ-
σκευασία βινυλίου ή CD) την πόλη: το παραδοσιακό Discobole 
στη γειτονιά της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 17, 210 3817.632), το καλά 
ενημερωμένο Zulu (Κωλέττη 33, 210 3806.500), το εκλεκτικό 
Vinyl Microstore (Διδότου 34, 210 3614.544), το new entry στο 
Γκάζι Θρι Σίξτι (Ελασιδών 29, 210 3453.307) και το απόκεντρο 
αλλά πλήρες Radical Soundz (Αγ. Ιωάννου 18-20, 210 6084.044, 
Αγ. Παρασκευή). Καλοί δίσκοι με πολλή κουβέντα… 

Λίγο πριν την εγγύηση των 2 
Many DJs (20/3), το Venue υπο-
δέχεται το βράδυ της Παρασκευής 
τον Trentemoller (  15). Την προη-
γούμενη φορά ο σπουδαίος Δανός 
ήρθε με live μπάντα και συγκλόνι-
σε, αύριο φτάνει με τους δίσκους 
του για ένα εκλεκτικό set. 
Έρχεται από το Detroit, αλλά δεν 
τηρεί την techno παράδοση. Α-
ντίθετα δανείζεται samplers κι 
έμπνευση από τα blaxploitation 
70s και φτιάχνει ένα σέξι χαρ-
μάνι μαύρου ηλεκτρονικού ή-
χου, σαν να λέμε Mahogany Soul. 
Moodymann το Σάββατο στο Bios 
(ανοίγουν οι Urban Disco, € 20).
Πολύ καλό event την Παρασκευή 
στο Letom (€ 15). Καλεσμένος 
του CJ Jeff, o Steve Bug – ιθύνων 
νους της Poker Flat και άνθρωπος 
που πέρασε στο house των 00s τη 
μίνιμαλ νοοτροπία. Ετοιμάσου και 
για πολλά εμβόλιμα classics…

Η Disco Pogo φέρνει το “Horse 
Meat Disco”  στην Αθήνα και 
πλημμυρίζει με glitter το Yoga 
Bala (13/3, free) *** O σουπερστάρ 
dj Paul Van Dyk Σάβ. στο Fuzz με 
τις δάφνες του νο. 3 στην πολύ αμ-
φισβητήσιμη λίστα του dj mag *** 
“Analog Mode” αύριο στο Buzz 
(free) με George Apergis, Spyros 
Kaloumenos, Takkiz Drakos, Denis 
Bunas *** “Funkalicious” dj set 
από τον Timewarp στο Funky! 
Earth bar (free) *** “Mamma Hot, Daddy Cool” την Κυριακή το 
βράδυ στον Ρινόκερω (free). Anna Mystic και Blend, αντίστοιχα 
*** Το avopolis.gr κλείνει 13 χρόνια ζωής και κάνει πάρτι Πα-
ρασκεύη και 13 στο Κ44 (free) *** 80ίλες αύριο βράδυ στο «Χη-
μείο» στη Σόλωνος, βάλε βάτες *** Στο blink της πλ. Καρύτση: 
Σάβ. «Ένα πάρτι που δε θα έχανε ούτε ο Big Lebowski» και 
Τετ. “Kill All Hippies” με καλές κιθάρες *** Παρ. και Σάβ. στο 
Argo στο Κολωνάκι με τον Ανδρέα Ράπτη, resident και στη Μύ-
κονο *** Stop the press για το live των επανακάμψαντων Future 
Sound Of London στις 23/5 στο Γήπεδο Softball στο Ελληνικό…

“Utopian 
Technologies” 
τα επόμενα δύο 
Σάββατα από το 

Κενό Δίκτυο στο 
θέατρο Κρατήρας (Κερα-

μεικός). Μult++imedia, προβο-
λές, live και dj sets από το αθη-
ναϊκό underground. Για μεθαύριο 
ενδεικτικά Electroware, Biomass, 
Direct Connection κ.ά.
➜ p_menegos@yahoo.com

citybeat

POST 
- IT

Του ΠΑΝΑΓΙΩτΗ 
ΜΕΝΕΓού 

trentemoller

steve bug

Horse Meat Disco

Utopian technologies

Moodymann

τζιφιές 80s καρεκλο-tracks, 
βάτες και χρυσές σκιές που 
αγγίζουν φρύδι, πλαστικά 
λουλούδια-φωτιστικά.

ClUb 22 
Ακαδημίας & Ζωοδ. Πηγής 3, 
210 9222.224  
Επιστρέφει για το χειμώνα 
στο κέντρο, με μουσικές 
παραστάσεις, συναυλίες, 
θεματικές βραδιές, stand 
up comedy και καραόκε. 
Resident DJs οι Σπύρος Πα-
γιατάκης και Kimon.

FUZZ ClUb 
Λ. Bουλιαγμένης 22 Aθήνα, 
210 9220.802, 
info@fuzzclub.gr,
 www.fuzzclub.gr  
Kάθε Σάββατο ξένοι djs της 
διεθνούς dance σκηνής. 
Kάθε Παρ., Σάβ. και Kυρ. 
(20.30 - 23.45) οι συναυλίες 
της AnΩΣhΣ. Kάθε Παρ. 
parties από όλων των ειδών 
τις μουσικές σκηνές.

iΣtioΠΛoΪKoΣ 
Aκτή Mικρολίμανου, 
Πειραιάς, 210 4134.084, 
210 4134.184, 694 4915220 
Mε θέα το Mικρολίμανο και 
deck πάνω από τη θάλασσα. 
Kαθημερινά συρρέει πλή-
θος κόσμου. Φιάλη ουίσκι 
€90 & 105.

MANsioN ClUb
Κολοκοτρώνη 34, 
πλ. Κεφαλαρίου 
Η Via Milioni ανεβαίνει στα 
βόρεια προάστια, σε ένα 
χώρο 400 τ.μ., έχει σήμα το 
δολάριο του Andy Warhol 
και θυμίζει πολυτελή έπαυ-
λη. Μενού από τον Στέφανο 
Ρόσι και κάθε Κυριακή από-
γευμα Bootycall από τους 
Μagna. 

NoiZ ClUb 
Eυμολπιδών 41, Γκάζι, 
210 3424.771 
Aπό τα καλύτερα womens 
club της πόλης, ανοιχτό 
από τις 23.00 μέχρι αργά, 
φιλόξενο και για τους ά-
ντρες φίλους του. nεανικό, 
άκρως θηλυκό, με έντονη 
προσωπικότητα, ωραίες 
μουσικές και ζεστή, ερωτική 
διακόσμηση, είναι ανοιχτό 
κάθε βράδυ.

preCioUs 
Αλεξ. Σούτσου 14, Κολωνάκι, 
210 3639.439 Νέος privé 
χώρος για απαιτητικούς 
clubber. Θεατρικό και πολυ-
τελές σκηνικό στον πρώτο 
όροφο για πολύ χορό, πιο 
χαλαρωτική ατμόσφαιρα 
στο δεύτερο όροφο και 
Dom Perignon αίθουσα για 
πιο απομονωμένες κατα-
στάσεις ή και οργάνωση 
προσωπικών πάρτι. Κλειστά 
Τρίτη.  

 seCoND sKiN
Κωνσταντινουπόλεως 78 & 
Ιερά οδός, Γκάζι  
to νέο club του Κεραμεικού 
που έστησαν καλλιτεχνικά 
, αισθητικά και μουσικά οι 
Γιώργος Φακίνος, Γιώργος 
Ταμβακολόγος και Γιάννης 
Μαντωνανάκης. Δυνατές 
βραδιές με 2 floors, 1 εισι-
τήριο και πολλούς residents 
djs. Κυριακή και Δευτέρα 
κλειστά. Εισ. ελεύθερη 
εκτός Παρ. €7 και Σαβ. €9 
με ποτό 

tiKi bAr
Φαλήρου 15, Mακρυγιάννη, 
(Σταθμός Mετρό Aκρόπολη), 
210 9236.908 
exotica-bar-restaurant, με 
μεγάλη λίστα cocktails και 
νόστιμα burgers. Lounge-
punk αισθητική, πολλά 
θεματικά parties, κάθε 
Kυριακή live συναυλίες με 
Έλληνες και ξένους καλλι-
τέχνες. 

UNDerWorlD 
Ιπποκράτους 56 . Το noir 
στέκι της πόλης με πολλά 
events σε ebm / electro / 
gothic στιλ. ●
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ΑFter DArK 
Διδότου 31, Αθήνα, 210 
3606.460 
12/3: Δημ. Kαρράς. 
13/3: the rockets. 14/3: 
Magic de spell. 15/3: 
8 AM:pM. 17/3: super 
puma. 18/3: Fool in the 
box. Έναρξη 23.00, Παρ.-
Σάβ. 24.00. 

ΑΘΗνΑΪΔΑ 
Καστοριάς 34-36, Βοτανι-
κός, 210 3480.000 
«Αll that Mπαζ» με τη 
Σπείρα Σπείρα & τον 
Σταμάτη Κραουνάκη. 
Έναρξη Πέμ.-Κυρ. 20.45, 
Παρ.-Σάβ. 21.45. Είσοδος   
€ 30, φοιτ.  € 15, Πέμ. €  20. 

ΑΚΤΗ 
Πειραιώς 178 & Λαμίας 4, 
210 3418.020 
«Γίναμε Θέαμα» με βασ. 
Παπακωνσταντίνου, 
Σάκη Μπουλά, Γ. Ζουγα-
νέλη, Χρ. Θηβαίο, Σωτ. 
Καλυβάτση. Παρ., Σάβ. & 
Κυρ. Έναρξη 22.00. 

AΛΑβΑΣΤΡΟν 
Δαμάρεως 78, Παγκράτι, 
210 7560.102 
12/3: Mode plagal. 
13/3: A Kapela. 14/3: 
Apurimac. 16 & 17/3: 
Ψαρογιώργης - Α. Περ-
σίδης - Ζ. Σπυριδάκης. 
18/3: David lynch - Κ. 
Μπαλταζάνης - Γ. Παλα-
μιώτης. Κάθε Κυριακή 
μεσημέρι ρεμπέτικα. .

ΑνΟΔΟΣ stAGe 
Πειραιώς 183 & Παλλάντος 
38, 210 3468.100
Παρ.-Σάβ. οι onirama μα-
ζί με τους Γιώργο Σαμπά-
νη, salata latina & τον DJ 
Θανάση Γκαραβέλα.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟνΙΚΗ
Πειραιώς 116, Γκάζι, 210 
9014.428
Παρ. Ευριδίκη & Δ. Κοργια-
λάς, Σάβ. Κίτρινα Ποδήλα-
τα, τρ. Κ. τουρνάς, τετ. & 
Πεμ. Δ. Τσακνής.

boite
Θεοδάμαντος 29, Ζωγρά-
φου, 210 7472.888
Πέμ. Μαρία Αχιλλέως 
& Κώστας Υφαντής 
με έντεχνο ελληνικό 
ροκ. Παρ., Σάβ. λαϊκά & 
έντεχνα. Δευτ. Κατερίνα 
Κυρμιζή & νίκος Γρη-
γοριάδης. Έναρξη € 22. 
Είσ. με ποτό   € 12. 18/3: 
«Τρεις στο Δρόμο» (€ 10 
με ποτό).

CAbAret VoltAire
Μαραθώνος 30, Μεταξουρ-
γείο, 210 5227.046
12/3: Λεωνίδας Παφι-
λιάρης. 13/3: Γιώργης 
Χριστοδούλου: Cabaret 
Ιnfantil. 14/3: Ιχώρ. 15 & 
18/3: Γ. νικητόπουλος 
- ν. Παρδαλάκης. 16/3: 
Mανώλης Μπρίμπου & 
pantera rosa band.

CAMiNito 
Μ. Αλεξάνδρου 28, 

Μεταξουργείο, 210 
5244.661 

Παρ. & 

Σάβ. «Zήτω τα λαïκά 
κορίτσια» του Παντελή 
Αμπαζή. Είσοδος  € 10, 
ποτό στο bar €  13 (+3). 
Κάθε Δευτ. ο Γιάννης 
νικολάου. Κάθε τετ. Κρι-
νιώ νικολάου - Ειρήνη 
Χαρίδου.

CAsAblANCA 
MUsiC HAll 
Zωοδ. Πηγής 3, 210 3811.175 
Παρ., Σάβ. & Κυρ. “Flosh 
royal” με τους νίνα 
Λοτσάρη - Παναγιώτη 
Πετράκη & Ζανό ντάνια 
σε σκην. Αποστολίας Πα-
παδαμάκη. Έναρξη 23.00. 
Είσ. με ποτό 
στο μπαρ 
  € 20. 

FAVelA 
liVe stAGe  
Π. Ράλλη 29 & Κρήτης 1, 210 
3463.553
Πέμ. Εncardia. τετ., Παρ. 
& Σάβ. Μιχάλης Τζουγα-
νάκης. Έναρξη 22.30. 

ZYΓΟΣ
Κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 
210 3241.610 
Παρ. ως Κυρ. Σωκράτης 
Μάλαμας. Έναρξη Παρ.-
Σάβ. 22.30 & Κυρ. 21.30. 

ΘΥΡΑ ΤΕΧνΗΣ
Σαρρή 14, Ψυρρή, 210 
3314.422
Παρ. & Σάβ. Κωνσταντί-
νος Θαλασσοχώρης. 
(23.30/είσοδος: € 15 με 
ποτό, 2ο ποτό  € 8).

JAZZ UpstAirs  
Πλ. Θεάτρου, 210 3246.530 
12, 13, 14/3: rex 
richardson (22.00/€ 15). 
18/3: Στέλιος Δάβαρης 
(21.30/€ 12).

ΚΟΟ-ΚΟΟ
Ιάκχου 17, Γκάζι, 693 
3331003
τρ. Stand up comedy 
«Τρεις στο Koo Koo». 
Παρ. & Σάβ. Λεωνίδας 
Μπαλάφας. Έναρξη  
22.00. Είσοδος με ποτό 
 € 8.
 
ΚΥΤΤΑΡΟ 
Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 
Αθήνα, 210 8224.134  
Παρ. & Σάβ. «Στροφή» 
με τον νίκο Πορτοκά-
λογλου & τη βασιλική 
Καρακώστα. Έναρξη 
22.30. Eίσοδος με ποτό   
€ 20 (φοιτ. Παρ. € 15 με 
ποτό). Δευτ. & τρ. Ελένη 
βιτάλη - Haig Yazidjian 

- Αρετή Κετιμέ (22.00/€  
20 με ποτό). 15/3: Σάννυ 
Χατζηαργύρη (21.30). 

ΜΕΤΡΟ 
Γκύζη & Κάλβου, 210 
6439.089
Παρ. & Σάβ. η «Η Ορχή-
στρα του Δρόμου» με 
τους Ευανθία Ρεμπού-
τσικα - Παναγιώτη 
Καλαντζόπουλο - Έλλη 
Πασπαλά (22.30/  € 15). 
Δευτ., τρ. & τετ. Τάνια 
Τσανακλίδου - Μάρθα 
Φριτζήλα (21.30/€  15).

ΟΚΙΟ MUsiC CAFÉ
Μαρίνα Ζέας, 210 

4284.006
±15/3: 

plastic 
people με μαύρη 

χορευτική μουσική.
 
ΠΑΡΑΦΩνΟ 
Ασκληπιού 130Α, 210 
6446.512 
12/3: De Monn & the 
Music Adventures. 13/3: 
Σάμι Αμίρης - Ζαχαρίας 
Πινακουλάκης. 14/3: 
black eden. 15/3: Σφου-
μάτο. 16/3: shelley burns 
Quartet. 17/3: Nukeleus. 
18/3: Dimitris Kalantzis 
Quartet σε ένα αφιέρωμα 
στον Mάνο Χατζιδάκι.
 
ΠΟΛΙΣ stUDio
Πέτρου Ράλλη 18, 690 
9313000
Kάθε Παρ. & Σάβ. Μιχά-
λης Εμιρλής - Γιώργος 
Τεντζεράκης & DJ Κων-
σταντίνος Αγγελίδης. 
Είσοδος με ποτό   € 15.
 
polis tHeAter  
Π. Ράλλη 18, 210 3476.316  
Κάθε Παρ. & Σάβ. «Mες 
στου Πόλις το Χαμάμ» 
με τη σύμπραξη της 
Γλυκερίας & της Ελένης 
Τσαλιγοπούλου σε 
επιμέλεια Λίνας νικολα-
κοπούλου. Μαζί τους το 
Τρίφωνο. Έναρξη 23.00.
STAGE 
Κάθε Πέμ., Παρ. & 
Σάβ. «Ηρώ-δυο» με τη 
σύμπραξη των Ηρώ, 
Αντώνη Λουδάρου, 
Μέμου Μπεγνή. Έναρξη 
23.00. Κάθε Δευτ. & τρίτη 
βαγγέλης Γερμανός & 
η Ευσταθία μαζί με τους 
Calu Cacu. τετ. η Αθηνά 
Ρούτση με τα τραγούδια 
τού «Μην πεις αντίο». 
Έναρξη 22.00. Είσοδος με 
ποτό   € 15.

ΠΥΡΗνΑΣ  
Mιχαλακοπούλου & Δι-

οχάρους 11, Xίλτον, 210 
7237.150 
Πέμ. Δ.Παναγιωτοπού-
λου. Παρ. Μ. Τσαϊρέλη 
& Τ. Ποταμιάνος. Σάβ. Κ. 
Μάτσικας. Kάθε Δευτ. 
ν. βοστάνης & Φ. Περι-
στέρης τετ. Ματ σε Δύο 
Υφέσεις. 

ΡΑΚΟΜΕΛΟ 
Διστόμου 9A, πλ. Aνεξαρ-
τησίας, Aγ. Mαρίνα, Hλιού-
πολη, 210 9702.025 
Στην κονσόλα κάθε Δευτ. 
& τρ. Dj pacheko, τετ. & 
Παρ. Αντ. Μαυρογιάν-
νης, Πέμ. rita taktikou, 
Σάβ. Π. Χαλάς. Έναρξη 
22.00. Είσοδος €  5. 

ritMos Del MUNDo  
Αγησιλάου 88, Κεραμεικός, 
210 3420.007
13/3: Cristina Fontana (η 
φωνή των Dr Vodkatini) 
& the Good Vibes (22.30). 
14/3: Miranda Verouli 
& Desafinados (23.00). 
Είσοδος με ποτό   € 10. 

roDeo 
Xέυδεν 34, πλ. Βικτωρίας, 
210 8814.702 
12/3: νουs - sticky Flees 
- Της νύχτας τα βελούδα 
(21.00/ € 7). 13/3: the boy 
- Apollo - lolek (20.00/ € 
8). 14/3: Οι Απροσάρμο-
στοι (22.00/€  10). 15/3: 
stone Devils - Deadly 44 
- 45 rats.

sANtA botellA 
Πανόρμου 115Α, Αμπελό-
κηποι, 210 6981.032 
τρίτη: jazz βραδιές με 
τους Α. Ανδρέου, Δ. Τσά-
κα, Δ. Σεβδαλή, Γ. Γεωργι-
άδη, Α. - Δράκο Κτιστάκη 
(23.00/ελεύθερη είσο-
δος). 16/3: swing shoes 
& Ε. Δημοπούλου (22.00/ 
ελεύθερη είσοδος).

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ νΟΤΟΥ 
ΚΕνΤΡΙΚΗ ΣΚΗνΗ 
Φραντζή & Θαρύπου 37, 
Νέος Κόσμος, 210 9226.975 
Παρ. & Σάβ. ο Γ. Χαρού-
λης. 12/3: Modrec & 
Αbsent Without leave 
(21.00/€ 10+5 με ποτό &   
€ 10+2 με αναψυκτικό). 
Kυρ. Γ. Μεράντζας - Κ. 
βέττα - Γ. Κ. Ιωάννου.

AΠΕνΑνΤΙ 
Φραντζή 14 
Κάθε Παρ. & Σάβ. Mελίνα 
Aσλανίδου & pαλλία 
Xρηστίδου. (22.30/ € 15). 

ClUb 
Φραντζή & Θαρύπου 35 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Κυρ. 
Club House band. Έναρ-
ξη 23.00. Είσοδος  € 6, 4 
(φοιτ.). Δευτ. Maraveyas 
Ιlegal. τρ. Ανοιχτή Θά-
λασσα. τετ. Αλχημιστές 
- MC Yinka - Λ. Καρα-
κώστα. 

ΧΑΜΑΜ
Δημοφώντος 97, Άνω Πε-
τράλωνα, 210 3421.212
Πέμ., Παρ. & Σάβ. η 
Ξανθίππη Καραθανάση 
(Πέμ. 22.00, Παρ. & Σάβ. 
23.00,  € 15). ●

μουσ.σκηνές-live
Του ΓΙΩΡΓού ΔΗΜΗτΡΑΚοΠούΛού

➜ museweek@athensvoice.gr

CINDY BLACKMAN TRIO
She bangs the drum 

Έ χει δημιουργήσει την προσω-
πική ιστορία της μέσα από το 
δικό της σχήμα, με τον πιανίστα 

Carlton Holmes και τον μπασίστα George 
Mitchell, και άλμπουμ σαν το post-bop 
“Music for the New Millennium” του 
2005, με έντονες αναφορές στο ύφος 
του Wayne Shorter.
HALF NOTE, Τριβωνιανού 17, Μετς. Έναρξη: Δευτ.-Σάβ. 
22.30, Kυρ. 21.00. Eίσοδος με ποτό € 40-35 (τραπέζι), 30 
(μπαρ) φοιτ. € 30-20. Κάθε Δευτ. € 25, φοιτ. 20, 15 (μπαρ). 
Mέχρι και 19/3. Στις 12/3: Stazo Mayor Y Los Ocampo

Μη Χασεισ
Από την επόμενη εβδομάδα και κάθε εβδομάδα θα είναι μαζί μας τα Coca-Cola soundwave News με όλα τα νεότερα από το αγαπημένο μας μουσικό κίνημα. οΛοΙ ΜΑΖΙ, ΠΕΡΙΣΣοτΕΡΗ ΜούΣΙΚΗ!
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Πώς σχετίζεται η «Στροφή» με την κρίση; Τα 
τραγούδια αυτά είναι γραμμένα σε εποχή 
προσωπικής κρίσης. Μιας περιόδου όπου 
χάνεις εντελώς τον προσανατολισμό σου 
και αναρωτιέσαι για το νόημα των πραγ-
μάτων. Σαν να χτυπάς έναν τοίχο. Για να 
πω την αλήθεια, αν δεν χτυπήσεις σε τοί-
χο δεν αποφασίζεις να κάνεις στροφή, η 
στροφή θέλει δουλειά, ξεβόλεμα. Αλλά 
από την άλλη, η κρίση είτε σε προσωπικό 
είτε σε κοινωνικό επίπεδο, δεν είναι μόνο 
καταστροφή και τέλος, όπως μας λέει η 
τηλεόραση. Μπορεί κανείς να τα δει σαν 
ευκαιρία για αφύπνιση. 
Υπάρχει το πρόβλημα ωστόσο. Θα ζορι-
στούμε, είναι σίγουρο.  Άνθρωποι χάνουν 
τις δουλειές τους. Δεν είναι αστείο, αλλά 
ίσως είναι και μια ευκαιρία να θυμηθού-
με κάποιες αξίες που έχουν πεταχτεί στα 
σκουπίδια τελευταία, όπως η δουλειά που 
λοιδορείται στον τόπο μας. 
Λες σε ένα από τα νέα τραγούδια «πατρίδα 

της κομπίνας και της παραγραφής». Δεν 
πάει άλλο αυτό. Αλλά για να μην γκρι-
νιάζουμε μόνο, αυτό που μου δίνει ελπίδα 
και θάρρος είναι ότι υπάρχουν πο-λλοί 
ξεροκέφαλοι που δουλεύουν σκληρά. Σε 
όλους τους τομείς. Και στο χώρο μου, ά-
σχετα αν τους αγνοεί η τηλεόραση σε πεί-
σμα του λαϊφστάιλ και του μάρκετινγκ, 
είναι οι μόνοι που έχουν κόσμο φέτος. 
Άλλο ένα καλό της κρίσης. Θα γίνει ένα 
ξεσκαρτάρισμα. 
Όποιο λάιβ έχει κάτι να πει φέτος πάει κα-
λά. Από τον Μάλαμα και τον Δεληβοριά 

μέχρι τη Βιτάλη, που σε πείσμα των προ-
βλέψεων σκίζει.
Στο Κύτταρο πώς είναι; Χαίρομαι γιατί έχω 
δυο χρόνια να παίξω και απολαμβάνω κά-
θε βραδιά. Μιλάμε για ένα ιστορικό χώρο, 
όπου βρίσκω πολύ ωραία υποδοχή στα νέα 
κομμάτια. Και ένα μεγάλο κομμάτι είναι 
τα κομμάτια από τη «Σβούρα» και παλιό-
τερα δικά μου από τη Βασιλική Καρακώ-
στα, που πατάει πολύ γερά στα πόδια της.
Τι έχεις κρατήσει από όλα αυτά τα χρόνια 

σου; Τη δουλειά. Οι άνθρωποι που θαυμά-
ζω είναι δημιουργοί σαν τον Γούντι Άλεν 
ή τον Κλιντ  Ίστγουντ ή σαν τον Ντίλαν και 
τον Κοέν, που έχουν πορείες 40-50 ετών 
πίσω τους και συνεχίζουν να είναι εκεί. 
Δεν μπορείς πάντα να περιμένεις την και-
νοτομία, αλλά είναι εκεί και δουλεύουν. 
Η εμπειρία σου με την επιτυχία; Όσο άγχος 
μπορεί να σου προκαλέσει η αποτυχία, 
σου προκαλεί κι η επιτυχία. 
Γιατί συστήνεσαι ξανά; Ο προηγούμενος 
δίσκος ήταν ένα είδος τέλους μιας επο-
χής. Το άλμπουμ τελείωνε με την ευχή 
δώσ’ μου μια νέα αρχή μες την καμένη γη. 
Αυτό που με κρατάει μαγεμένο στη δου-
λειά αυτή είναι ότι γράφω πράγματα που 
δεν ξέρω. Δεν γράφω τις ιδέες μου στα 
τραγούδια, αλλά αυτά που διαισθάνομαι, 
αυτά που βλέπω σε όνειρα, στιχάκια που 
κολλάνε στο μυαλό μου σαν τσίχλα. 
Στη χώρα της κραυγής, γράφεις στη «Στρο-

φή». Γιατί; Πάντα ήμουν οπαδός της απλό-
τητας. Το ιδανικό μου είναι να λες σημα-
ντικά πράγματα με λίγα λόγια. ●

Το νέο του άλμπουμ πατάει γκάζι μετά από μια περίοδο αναζήτησης. Κάτι 
σαν νέα αρχή μετά από μια σύγκρουση με τις παλιές βεβαιότητες. Μετά 
από μια δίχρονη απουσία, επιστρέφει με μια σειρά από πολύ επιτυχημένες 

εμφανίσεις στο ταιριαστό του Κύτταρο, που είχε να συναντήσει από την εποχή των 
Φατμέ, και με τα νέα τραγούδια του από το επερχόμενο άλμπουμ «Στροφή», που 
σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή πορείας. Τον συνάντησα στο στούντιό του και 
μπόρεσα να ακούσω από το μάστερ τα νέα του τραγούδια, που διαθέτουν ένα φρέ-
σκο ήχο, λες και παίζονται ζωντανά εκείνη τη στιγμή και εξιστορούν την έξοδο από 
μια βιωμένη προσωπική κρίση σε μια εποχή γενικευμένης κοινωνικής κρίσης.

Νέα αρχή: 

Νίκος πορτοκάλογλου
Του ΓΙΩΡΓού ΔΗΜΗτΡΑΚοΠούΛού

τοsoundtrackτηςπόλης
ιnfo 

 ΚΥΤΤΑΡΟ, Ηπείρου 

48 & Αχαρνών, 

210 8224.134. Έναρξη 22.30.  

Κάθε Παρασκευή και 

Σάββατο.
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ΠEΜΠΤΗ 12
JoHN WilliAMs Ρεσιτάλ κιθάρας σε έργα 

Βιβάλντι, Μορικόνε, Σκαρλάτι, Μπάριος, Μά-

ιερς και δικές του συνθέσεις. ΜΕΓΑΡο ΜούΣΙ-

ΚΗΣ. Έναρξη 20.30. Είσοδος € 9, 15, 27, 38, 55. 

ΑΠΟ ΤΟ ΥΑle ΣΤΗν ΑΘΗνΑ Jazz με την ει-

κοσαμελή χορωδία του Πανεπιστημίου του 

Yale “Redhot & Blue”, με ακαπέλα ερμηνείες 

σε τζαζ τραγούδια και μελωδίες από παρα-

στάσεις του Broadway. ΕΛΛΗΝοΑΜΕΡΙΚΑΝΙ-

ΚΗ ΕΝΩΣΗ, Μασσαλίας 22, Κολωνάκι. Έναρξη 
20.30, είσοδος ελεύθερη.

QUADro NUeVo Κουαρτέτο της τζαζ μέιντ 

ιν Τζέρμανι με ένα ουμανιστικό φιούζιον 

από τάνγκο, βαλς, φλαμένκο και κινηματο-

γραφικά θέματα. GAZARTE, Βουτάδων 32, 
Γκάζι, 210 3452.277. Έναρξη 22.30. Είσοδος 
με ποτό   € 25 (όρθιοι), € 35 και € 45 (καθισμέ-
νοι). Προπώληση: www.ticketquest.gr, ACS, 
Ελευθερουδάκης, Μουσείο Ηρακλειδών. Και 
στις 13/3.

MoDreC Τα νέα τραγούδια μαζί με την 

20μελή χορωδία του saint catherine’s, δια-

σκευές Beatles, επιρροές από At the Drive 

Ιn, Radiohead, tortoise, ξεκίνημα από του 

Absent Without Leave και άρνηση αμνησίας 

της Διεθνούς Αμνηστίας. ΣτΑύΡοΣ τού Νο-

τού. Έναρξη 21.00. Εισόδος € 10+5 (με ποτό) 
και € 10+2 (με αναψυκτικό). 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 
tHe boY - Apollo - loleK Από την εγχώ-

ρια alternative σκηνή χωρίς τη Mary, το φιλό-

τιμο και τις υστερίες. RODEO. Έναρξη 20.00. 
Είσοδος € 8.

ΣABBATO 14
oMAr roDriGUeZ lopeZ GroUp (Mars 

Volta) Το side project του omar Rodriguez 

Lopez, που μετά τη διάλυση των At the Drive 

in πήρε την πάνω βόλτα με τους Mars Volta, 

συνεργάστηκε με τον Damo suzuki των can 

και ηχογραφεί το υλικό του μεταξύ Καλιφόρ-

νιας και Άμστερνταμ. CLUB AN. Έναρξη 21.00. 
Είσοδος € 20. Προπώληση: Ticket House, Πανε-
πιστημίου 42, 210 3608.366, FNAC.

DeiNe lAKAieN Γερμανικό darkwave από τον 

αλανποετικό Alexander Veljanov και τον κλα-

σικοθρεμένο συνθέτη, πιανίστα και ντράμερ 

ernst horn. GAGARIN. Έν. 21.00. Είσ. € 30, 35.

ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΙ Οι μουσικοί που έπαιζαν 

με τον Παύλο Σιδηρόπουλο σε μια ενδια-

φέρουσα ροκ ανασκόπηση του μύθου του. 

RODEO. Έναρξη 22.00. Είσοδος € 10. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 15
sUNNY siDe oF tHe rAZor Το ροκ όχη-

μα της ηθοποιού Σάννυ Χατζηαργύρη με τη 

συμμετοχή των Ιncognia και Lexicon. ΚύττΑ-

Ρο. Έναρξη 21.30.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16
sWiNG sHoes Όπως κάθε Δευτέρα, την afro-

power της sugahspank. SANTA BOTELLA, Πα-
νόρμου 115Α, 210 6981.092

ΤΡΙΤΗ 17
ΜΑνΟlo VeGA Y sU GrUpo Κουβανέζικη 

μουσική με ονομασία προέλευσης σε αφρο-

κουβανέζικους, rumba και bolero ρυθμούς. 

ΕNZZO DE CUBA, Aγ. Παρασκευής 70, Μπουρ-
νάζι, 210 5782.610. Και στις 24 & 31/3.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥΡνΑΣ ΣΤΗν ΑΡΧΙΤΕΚΤΟνΙΚΗ 

Κάθε Τρίτη με γνωστά τραγούδια από την 

προσωπική του δισκογραφία και διασκευ-

ές. ΑΡΧΙτΕΚτοΝΙΚΗ, Πειραιώς 116 (Ελασιδών 
6), Γκάζι, 210 9014.428, 210 3420.842. Έναρξη   
23.00. Είσοδος με ποτό € 13.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18
«ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ νΕΟΥΣ» Ρεσιτάλ 

βιολοντσέλου και πιάνου με τους Σκανδινα-

βούς μουσικούς Αντρέας Μπράντελιντ και 

Μπενγκτ Φόρσμπεργκ, με έργα Σούμπερτ, 

Σούμαν, Κόπελ, Ντεμπυσί, Λίντγκρεν και Φο-

ρέ. ΜΕΓΑΡο ΜούΣΙΚΗΣ. Έναρξη 20.30.  ●

agenda Του ΓΙΩΡΓού ΔΗΜΗτΡΑΚοΠούΛού

ROCKWAVE FESTIVAL 2009 
Τα νέα λένε ότι το φετινό Rockwave θα παίξει στις 27, 28 & 29 Ιουνί-

ου στο terra Vibe της Μαλακάσας με τους Placebo, Μοby και Gogol 

Bordello για glam ξεκίνημα, Killers και Duffy στη φτεροπουπου-

λική συνέχεια και Motley crue, Wasp, Monster Magnet για το μεταλλι-

κό φινάλε. Η προπώληση θα ξεκινήσει στις 17 Μαρτίου με € 45 μέ-

χρι τις 31/3. Διήμερο 27 & 28/3, € 85. Τριημέρου ως 31/3, € 100. Τιcket House,  

Πανεπιστημίου 42, 210 3608.366 και www.ticketpro.gr 

omar rodriguez lopez Group 

εΤΟιΜασΟύ 
για…
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*   Νέο 
Λ     Λαϊκή απογευματινή
Φ    Φοιτητικό
Π    Παιδικό
Δ    Διάρκεια παράστασης

104 KENTPO ΛOΓOY 
KAI TEXNHΣ 
Θεμιστοκλέους 104 & 
Kαλλιδρομίου, 210 3826.185 
O γυάλινος κώδων. Αυ-
τοβιογραφικό. Tης Σύλβια 
Πλαθ. Σκηνοθ.-ερμηνεία: 
A. Tσούγκου. Δευτ. & Tρ. 
21.30. €17 (12 Φ). Δ: 85’. Και 
3 παραστάσεις Κυρ. 8, 15, 
22/3 (στα αγγλικά), 17.00 .
O κύριος Eπισκοπάκης. 
Δράμα. Tου Aνδρέα Mή-
τσου. Σκηνοθ.: Σ. Mάινας. 
Παίζουν: Σ. Mάινας, K. Kα-
ζανάς, K. Σπερελάκη. Σάβ. 
19.00, Πέμ.-Σάβ. 21.30, Kυρ. 
20.00, Τετ.  21.15. € 20, 15, 
10 (Τετ.). Δ: 100’. 
 Ο διχοτομημένος υπο-
κόμης. Σκηνοθ.: Κ. Γάκης. 
Παίζουν: Λ. Γιάκα, Π.  Νά-
τσης, Α.  Παρασκευαΐδη. 
Δευτ.&Τρ. 21.15. € 10. Δ: 80’. 
Ως 14/4.

41 STREET
Α. Λεντάκη 41 & Θράκης, 
Υμηττός, 210 7620.254 
Art Street Festival. Φεστι-
βάλ με μονόπρακτα έργα 
των Γ. Μαντά, Έφ. Μερά-
βογλου, Μ. Κουσουνή, Γ. 
Σπυρίδη, Γ. Κάλτσα. Σκη-
νοθ.: Έ. Μεράβογλου, Μ. 
Κουσουνής. Από ομάδες 
νέων καλλιτεχνών. Κάθε 
Κυρ. stand up comedy με 
τον Γ. Μάλλιαρη. Σ/Κ 22.00. 
€ 12. Δ: 120’.
Έγκλημα στο χώριαν 
Espresso. Κωμωδία. Της 
Έφης Μεράβογλου.  
Σκηνοθ.: Έ. Μεράβογλου. 
Παίζουν: Μ. Κοροβίλα, Χ. 
Καπενής, Α. Πρυνεντύ.  
 Σάβ. 22.00. € 12. Δ: 100’. 

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ 
Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 
210 5242.211
Ο επαγγελματίας. Του 
Ντούσαν Κοβάτσεβιτς. 
Σκηνοθ.: Π. Δημητρακο-
πούλου. Παίζουν: Γ. Τσορ-
τέκης, Δ. Σιδηροπούλου, Γ. 
Μπινιάρης. Πέμ.-Σάβ. 21.15, 
Κυρ. 19.15 (Λ), Σάβ. 18.15.   
€ 20 (15 Λ, Φ). Δ: 80’. 
Το υπέροχό μου διαζύγιο. 
Της Geraldine Aron. Σκη-
νοθ.: Κ. Δαμάτης. Παίζει: 
Σ. Σμυρναίου. Δευτ. & Τρ. 
21.15. € 20 (15 Φ). Δ: 110’. 

AΘHNA 
Δεριγνύ 10, 210 8237.330
Tο δώρο. Tων Aλέξανδρου 
Pήγα, Δημήτρη Aποστό-
λου. Σκηνοθ.: A. Pήγας. 
Παίζουν: E. Kαστάνη, Γ. 
Mποσταντζόγλου, B. Aνδρί-
τσου, A. Pήγας. Tετ. 20.30, 
Πέμ., Παρ. 21.15, Σ/K 18.00 
(Λ), 21.15. € 25, 22 (18 Φ, 
εκτός Σαβ.). Δ: 120’.
Μικρά συζυγικά εγκλή-
ματα. Του Έρικ-Σάμουελ 
Σμιτ. Σκηνοθ.: Γ. Μποστα-
ντζόγλου. Παίζουν: Γ. 
Μποσταντζόγλου, Δ. Παπα-
δήμα. Δευτ., Τρ. 21.15. € 20 
(15 Φ). Δ: 105’.

AΘHNAΪΣ 
Kαστοριάς 34, Bοτανικός, 
210 3480.030
Ζωή Λάσκαρη
Les belles. Των Λίζα 
Νεοχωρίτη & «Θεατρικής 
Ομάδας Les Belles». Σκη-
νοθ.: Γ. Κλίνης. Παίζουν: Ζ. 
Καραβασίλη, Λ. Νεοχωρίτη, 
Ε. Μπενοβία κ.ά. Δευτ., Τρ., 
Πέμ. 21.00, Τετ. 19.00. 
€ 17 (15 απογ., 12 Φ). Δ: 90’.
All that μπαζ.  Η τελευταία 
νύχτα του κόσμου. Μουσι-
κοθεατρικό. Του  Σταμάτη 
Κραουνάκη. Μαζί του η 
ομάδα Σπείρα-Σπείρα. 
Ερμηνεύουν: Τ. Καλουτά, 
Μ. Κοσκινά, Σ. Κραουνάκης 
κ.ά. Πέμ.(Λ)-Κυρ. 20.45, 
Παρ.-Σάβ. 21.45. € 30 (20 Λ, 
15 Φ).Ως 12/4. 
Ο καιρός των 
χρυσανθέμων. Του Μάνου 
Ελευθερίου. Σκηνοθ.: Λ.  
Γιοβανίδης. Παίζουν: Τ. 

Χρυσικάκος, Ν. Βλαβιανού, 
Μ. Ελευθερίου (φωνή). Παρ. 
21.00, Σάβ. 18.00 (Λ), 21.00, 
Κυρ. 17.00. € 17 (15 Λ, 12 
Φ). Δ: 70’. 

AΘHNΩN 
Bουκουρεστίου 10, 
210 3312.343
...Πιο κοντά... Κωμωδία. 
Του Πάτρικ Μάρμπερ. Σκη-
νοθ.: Γ. Kιμούλης. Παίζουν: 
Γ. Kιμούλης, Z. Δούκα, N. 
Ψαρράς κ.ά.Tετ.-Kυρ. 21.15, 
Σάβ. (Λ) & Kυρ. 18.15. € 25, 
22 (16 Φ, 20 Λ).

ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΝΤΕΩΣ 
ΤΕΙΡΕΣΙΑ 
Γ. Κωνσταντινίδη & Μάντε-
ως Τειρεσία, Φάληρο, 2310 
472.090
Κατεπείγον: ετών δέκα. 
Σκηνοθ.: Σμαρώ Πλατιώτη. 
Παίζουν: Ε. Ανδρέου, Ν. 
Ζαχαροπούλου, Μ. Ισίδου 
κ.ά. Παρ. & Σ/Κ. 21.00. € 15 
(10 Φ). Ως 22/3.

AKAΔHMOΣ 
Iπποκράτους 17, 210 3625119
Tρεις κι ο κούκος. Kωμω-
δία. Tων Ray Cooney, Tony 
Hilton. Σκηνοθ.: Σ. Κοτσί-
κος. Παίζουν: M. Σεφερλής, 
T. Zαχαροπούλου, Γ. Πε-
τρόχειλος κ.ά. Tετ. 19.30, 
Πέμ.-Σάβ. 21.30, Σάβ. 18.00, 
Κυρ. 19.30. € 22 (17 Φ, Π, 
Πέμπτες). Δ: 150’.
B’ σκηνή 
Edith Piaf. Μουσικοθε-
ατρική. Κείμ.-σκηνοθ.: Γ. 
Κιουρτσίδης. Παίζουν: Α. 
Μ. Αγγελίδου, Ρ. Αγγελίδου, 
Θ. Σαμαντζής, Μ. Σαμαράς. 
Δευτ. 21.15. € 20 (15 Φ, Π). 
Δ: 120’.

ΑΚΗΣ ΔΑΒΗΣ
 Αλκμήνης 12, Κάτω Πετρά-
λωνα, 210 3428.583
Έγκλημα στη 
Negromikele. Μαύρη 
κωμωδία. Κείμ.-σκηνοθ.: 
Λ. Παπαγεωργίου, Ι. Ριζο-
πούλου. Τρ.&Τετ. 21.15.  
€ 17 (12 Φ). Δ: 90’. 
 
ΑΚΡΟΠΟΛ - ΛΥΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ 
Ιπποκράτους 9-11,
210 3643.700 
Οι απάχηδες των Αθη-
νών. Οπερέτα. Του Νίκου 
Χατζηαποστόλου. Σκηνοθ.: 
Ισ. Σιδέρης. Χορογρ.: Κ. 
Κοσμίδης.  Ερμηνεύουν: Ν. 
Στεφάνου, Δ. Σιγαλός, Χ. 
Ανδριανός κ.ά. Σκην.-κοστ.: 
Γ. Κατρανίτσας. Τετ., Πέμ. 
18.30. Παρ.-Κυρ. 20.00.  
€ 33, 28, 25, 20 (15 Φ).  
Δ: 120’. Ως 12/4.

AΛEKOΣ 
AΛEΞANΔPAKHΣ
 (πρώην Pιάλτο), Kυψέλης 
54, 210 8827.000
Δεν πληρώνω, δεν πλη-
ρώνω! Tου Nτάριο Φο. 
Σκηνοθ.: K. Aρζόγλου. 
Παίζουν: Π. Σκουρολιάκος, 
A. Παλαιολόγου, A. Δαλιάνη 
κ.ά. Tετ. & Kυρ.19.00, Πέμ.-
Σάβ. 18.00 (Λ), 21.00.   
€ 24 (20 Λ, 16 Φ). Δ: 120’. 

ΑΛΕΚΤΟΝ 
Πλαταιών & Σφακτηρίας 23, 
Κεραμεικός, 210 3422.001
Μια φορά την εβδομάδα. 
Κωμωδία. Σκηνοθ.: Μ. Χάν-
να. Παίζουν: Τ. Αλεξοπού-
λου, Κ. Πέτρου, Α. Αρσένη 
κ.ά. Δευτ. & Τρ. 21.00. € 10. 
Δ: 75’. Ως 7/4.
Μοναχά μονάχοι. Δρα-
ματοποιημένοι μονόλογοι. 
Κείμ.-σκηνοθ.: Ομάδα Σύρ-
ραξις. Παίζουν: Δ. Θωμο-
πούλου, Γ. Αραχωβίτης, Γ. 
Γαλίτης, Χ. Γαλίτης. Τετ.-Σάβ 
στις 21.15, Κυρ. στις 20.00. 
€ 15 (10 Φ). 

AΛIKH 
Aμερικής 4, 210 3210.021
Δυο τρελοί-τρελοί παρα-
γωγοί. Mιούζικαλ. Tων Mελ 
Mπρουκς, Tόμας Mίχαν. 
Σκηνοθ.: Στ. Φασουλής. 
Παίζουν: Π. Xαϊκάλης, A. 
Λουδάρος, Γ. Bούρος, Σ. 
Γαρδέλης, B. Kαγιά κ.ά. Tετ. 
20.00, Πέμ. & Παρ. 21.15, 

 ΘΕΑΤΡΟ οδηγος

Cafés/bars     

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

EΝΥΔΡΕΙΟ INTERNET CAFé 
Συγγρού 13 & Λεμπέση, 
Mακρυγιάννη Γκέι καφέ με 
πρόσβαση στο διαδίκτυο σε 
φιλική ατμόσφαιρα.

S-CAPE SuMMER 
Kων/πόλεως 80, Γκάζι  Δίπλα 
στις ράγες του τρένου για 
ποτό μες στην καρδιά του 
γκέι νυφοπάζαρου.

Εστιατόρια     

ΠΕΤΑΛΟ
Ξάνθης 10 & Λ. Kαραγιάννη, 
Kυψέλη, 210 8622.000 Gay-
friendly κουτουκάκι, πάνω 
από τον πεζόδρομο της Aγ. 
Zώνης. Σπιτικό φαγητό με 
εξαιρετικές τιμές σε χαλαρή 
ατμόσφαιρα. Kαθημερινά 
από 20.00, πλην Δευτέρας.

ΣΑΠφΩ
M. Aλεξάνδρου 35, Γκάζι, 210 
5236.447 Gay-friendly με 
καλές τιμές, προσφιλές στις 
γυναίκες. Από μεσημέρι ως 
1, πλην Δευτέρας. 

Βar/club     

BIg 
Φαλαισίας 12 & Iερά Oδός 67, 
Γκάζι Για άντρες-αρκούδους 
και όσους τους λατρεύουν. 
Κάθε μέρα εκτός Δευτέρας. 
www.bigbarathens.gr

ΓΡΑΝΑζΙ 
Λεμπέση 20 & Kαλλιρρόης, 
Mακρυγιάννη Tο παλαιό-
τερο γκέι μπαρ της πόλης. 

Παρεΐστικη ατμόσφαιρα, 
συνήθως με ελληνική μου-
σική και ηλικίες άνω των 30. 
Strip-tease show το Σ/Κ. 

FOu CLuB
Iερά Oδός & Kελεού 8, Γκάζι 
Παρ.& Σάβ. drag shows και wet 
live show. Kάθε Tρίτη καραόκε.

KAzARMA 
Kων/πόλεως 84, 1ος όρ. 
Γκέι διασκέδαση με mixed 
μουσική.

ΛAMdA 
Λεμπέση 15, Mακρυγιάννη, 
www.lamdaclub.gr Ένα από 
τα παλιότερα γκέι μπαρ, με 
ανάμεικτες μουσικές. Στον 
κάτω όροφο dark room. 

NOIz 
Kων/πόλεως 70, Γκάζι, www.
noizclub.gr Σούπερ στέκι 
γυναικών με ξένη και ελλη-
νική μουσική.
 
SOdAdE 
Tριπτολέμου 10, Γκάζι Ασφυ-
κτικά γεμάτο και κεφάτο 
γκέι κλαμπ. Mε δύο stage 
mainstream και electronica0. 

S-CAPE ARMY ACAdEMY
M. Aλεξάνδρου 139, Γκάζι 
Super-sized γκέι κλαμπ. 
Mουσικά mainstream αλλά 
και ελληνικά.

Βιβλιοπωλείο     

ΠΟΛΥχΡΩΜΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ 
Aντωνιάδου 6 & Πατησί-
ων, 210 8826.600, www.
colourfulplanet.com Tο 
μοναδικό γκέι βιβλιοπωλείο 
με μεγάλη ποικιλία τίτλων, 
ελληνικών και ξένων. 

Σάουνες     

ALEXANdER 
Μ. Αλεξάνδρου 134, Γκάζι, 

www.alexandersauna.gr  
Η καλύτερη σάουνα της 
Αθήνας, με ευρύχωρο 
χαμάμ και σάουνα, μεγάλο 
τζακούζι και υψηλά στά-
νταρ υγιεινής. Παρασκευή 
- Σάββατο 16.00 -8.00, 
Δευτέρα - Πέμπτη 19.00 
- 3.00 και Κυριακή 16.00 
- 3.00 (Happy Hour 16.00 
- 17.00, € 10). Κάθε Τρίτη, 
Bears’Day. Κάθε Πέμπτη 
Young Day. Είσοδος € 15. Οι 
18-25 πληρώνουν είσοδο  € 
8 Δευτέρα - Πέμπτη και  € 10 
Παρασκευή - Κυριακή.

FLEX 
Πολυκλείτου 6, Mοναστηράκι 
Eίσοδος €  15. Πολύ κεντρική 
και καθαρή γκέι σάουνα, 
προσβάσιμη με το μετρό.

Βίντεοκλαμπ    

CLuB AMORE 2
Κ. Παλαιολόγου 28, Αθήνα, 
210 5240.664 Ιδιωτικές 
προβολές, ενοικιάσεις, 
πωλήσεις. 

EMPORIO VIdEO  
Σωκράτους 39, 1ος όρ., 
Ομόνοια, 694 6282840 
Καθημερινά 10.00-22.00, 
Σάβ.-Κυρ. 10.00-20.00/ Πα-
τησίων 24, 1ος όρ., Ομόνοια, 
694 6282841 Καθημερινά 
12.00-21.00, Σάβ. 12.00-
20.00/ Κηφισού 100, είσοδος 
ΚΤΕΛ, 1ος όρ., 694 6282842 
Καθημερινά 10.00-22.00, 
Σάβ.-Κυρ. 10.00-20.00/ 
Φυλής 100, πλ. Βικτωρίας, 
ισόγειο, 694 6282844 Καθη-
μερινά 11.00-23.00, Σάβ.-
Κυρ. 13.00-23.00/ Γούναρη 
39, Πειραιάς 1ος όρ., 694 
6282843 Καθημερινά 12.00-
21.00, Σάβ. 12.00-20.00/ 
Πολυζωΐδη 5, έναντι ΚΤΕΛ 
Ν. Θεσσαλονίκης Βαρδάρη, 
Θεσσαλονίκη, 1ος όρ., 694 
6282839 Καθημερινά 13.00-
22.00, Σάβ. 13.00-20.00, 
Κυρ. 14.00-20.00. 

EROXXX dVd SEX SHOP
Σταδίου 61, 1ος όρ., Ομόνοια
Τα καλύτερα ερωτικά DVD 
στις καλύτερες τιμές. Απο-
λαύστε ταινίες σε ατομικές 
καμπίνες DVD. Καθημερινά 
10.00-22.00, Σάβ. 10.00-
20.00, Κυρ. 12.00-20.00. 

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

VIdEORAMA dVd gAY 
CLuB
Οδυσσέως 13, πλ. Βαρδάρη, 
Θεσσαλονίκη Από τις καλύ-
τερες συλλογές ερωτικών 
DVD. Καθημερινά νέα θέμα-
τα ακυκλοφόρητα. Καθημε-
ρινά 14.00-22.00.

Hotels   

FASHION HOTELS 
Maroussi, Μαρούσι, Ολυμπίας 
10, 210 6198.191, Alfa, Νί-
καια, Γρηγ. Λαμπράκη 2, 210 
4949.933, Orion, Βούλα, Ιωάν-
νου Μεταξά 4, 210 8958.000, 
Αtlantic, Καλλιθέα, Πεισίστρα-
του 99, 210 9484.355 

HOTEL ΙΝΟΗ 
Πλ. Αμερικής, Λευκωσίας 
14, 210 8645.969, www.
inoihotel.gr Hμιδιαμονή από 
€ 18, υδρομασάζ από € 25, 
διανυκτέρευση από € 45. 

X-dREAM 
Αγ. Παρασκευή, Ύδρας 12, 
210 6080.459 Ημιδιαμονή 
από € 25, διανυκτέρευση 
από € 70.
Κέντρο, Μαιζώνος 6, 210 
5243.011-2/ Ομόνοια, Πει-
ραιώς 25 & Αναξαγόρα, 210 
5244.306-7 Ημιδιαμονή από 
€ 23, διανυκτέρευση από € 
60. www.xdream.gr 
Όλα τα δωμάτια έχουν 
κλιματισμό, τηλεόραση και 
ποικιλία από dvd.  ●

 G&L οδηγος

Η επίσημη ονομασία 
τους είναι ξενοδο-
χεία ημιδιαμονής. 

Θα μπορούσαν επίσης να λέ-
γονται θεόσταλτη ευλογία, 
αφού προσφέρουν θεόπνευ-
στο κοινωνικό έργο όταν δεν 
έχεις κεραμίδι να στεγάσεις 
τον έρωτά σου.

Η πείρα μου από τα τέτοια 
ξενοδοχεία είναι ανύπαρκτη 
– μία μόνο φορά με τράβηξε 
ένας γκόμενος και δεν θυμά-
μαι καν το ξενοδοχείο. 
Μια φίλη μου πηγαίνει συχνά, 
παρότι κι αυτή κι ο φίλος της 
έχουν σπίτι. Τους φτιάχνει η 
ιδέα να το κάνουν σε δωμάτια 
ειδικά διαμορφωμένα, οι τοί-
χοι των οποίων έχουν ποτίσει 
με βογκητά και καύλα.
Τα ξενοδοχεία ημιδιαμονής θα 
έπρεπε να επιδοτούνται από 
το κράτος· είναι σούπερ λύση 
για όσους ζουν με μπαμπαδο-
μαμάδες, άστεγα ζευγαράκια 
και γενικά όσους θέλουν να 
περάσουν μερικές ώρες κά-
νοντας το καλύτερο πράγμα 
στον κόσμο μετά τη σοκολάτα 
σ’ ένα πολιτισμένο περιβάλ-
λον. Όχι, το πίσω κάθισμα του 
αυτοκινήτου δεν είναι πολι-
τισμένο περιβάλλον, εκτός αν 
είσαι το παιδί λάστιχο ή ύπο-
πτα μικροκαμωμένος.

Η α λυσ ίδ α  των X D rea m 
Hotels προσφέρει κάτι πα-
ραπάνω από ένα κεραμίδι για 
άστεγους εραστές. Στο αδερ-
φάκι τους, το ριζικά ανακαι-
νισμένο, όμορφο διατηρητέο 
νεοκλασικό στη συμβολή των 
οδών Πειραιώς 25 και Ανα-
ξαγόρα (210 5244.306-7) δί-
νεται η ευκαιρία σε εραστές 
παντός φύλου να κάνουν κα-
λό στην ανθρωπότητα βγάζο-
ντας την ένταση και τα μάτια 
τους. Έχει πολύ προσεγμένα, 
κυριλάτα δωμάτια, με ποιοτι-
κή επίπλωση και εξοπλισμό· 
κάποια δωμάτια είναι εντε-
λώς μαύρα, με black light για 
μπάτμαν καταστάσεις, άλλα 
με leather διακόσμηση κτλ. 
Τιμές; € 23 το τρίωρο, € 60 η 
διανυκτέρευση. Πα μαλ! Και 
η τοποθεσία κεντρικότατη! 
Ένας περίπατος από το Γκά-
ζι και του Ψυρρή, ειδικά για 
πιτσιρικάδες που δεν έχουν 
τουτού. Φυσικά είναι ανοιχτό 
σε γκέι και στρέιτ ζευγάρια 
και όλους τους ενδιάμεσους 
συνδυασμούς. Το ξενοδοχείο 
έχει δύο εισόδους, άνετη πρό-
σβαση, διαθέτει και parking, 
ενώ οι υπεύθυνοί του θα σας 
εξυπηρετήσουν άμεσα, φιλι-
κά και διακριτικά. ●

gay&lesbian

Άστεγο σεξ
Έρωτας δίχως στέγη

Του ΛΥΟ ΚΑΛΟΒΥΡΝΑ
Xdream Hotels
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Σάβ. 18.00, 21.15, Kυρ. 
20.00. € 40 (30 Λ, 20 Λ & για 
κάτω των 25 και άνω των 
65, 22 Oμαδ., 18 Φ). Δ: 120’.

AΛKYONIΣ 
Iουλιανού 42-46, 
Πλ. Βικτωρίας, 210 8815.402
O έμπορος της Bενετί-
ας. Tου Oυίλιαμ Σέξπιρ. 
Σκηνοθ.: Γ. Mεσσάλας. 
Παίζουν: Γ. Mεσσάλας, N. 
Θεμελή, Σ. Bάγιας κ.ά. Παρ.-
Kυρ. 21.00, Σ/K και στις 
18.00.  € 20 (13 Φ). Δ: 120’. 
Tο ημερολόγιο ενός τρε-
λού. Tου Nικολάι Γκόγκολ. 
Σκηνοθ.-παίζει: Γ. Mεσσά-
λας. Τετ. & Πέμ. 21.00. 
€ 20 (13 Φ). Δ: 120’.

AΛMA 
Aγ. Kωνσταντίνου και Aκομι-
νάτου 15 -17, Μεταξουργείο, 
210 5220.100
Kεντρική Σκηνή
Tζον Γαβριήλ Mπόρκμαν. 
Δράμα. Tου Xένρικ Ίψεν. 
Σκηνοθ.: Γ. Mιχαλακόπου-
λος. Παίζουν: Γ. Mιχαλακό-
πουλος, K. Mαραγκού, N. 
Iωαννίδου. Tετ. 19.00 (Λ), 
Πέμ.-Σάβ. 21.00, Kυρ. 19.00. 
€ 25, 20 (18 Λ, Oμ., 15 Φ). 
Δ: 120’. 
B’ Σκηνή
φωτιά και νερό. Tης Xρύ-
σας Σπηλιώτη. Σκηνοθ.: Ά. 
Tομπούλη. Παίζουν: K. Γέ-
ρου, M. Zαχαράκος, B. Kου-
καλάνι. Δευτ. & Tρ. 21.00. 
€ 20 (15 Φ). Δ: 100’.

ALTERA PARS 
M. Αλεξάνδρου 123, 
Κεραμεικός, 210 3410.011
O φάκελος. Μαύρη κωμω-
δία. Του Spiro Scimone. Σκη-
νοθ.: Π. Νάκος. Παίζουν: Π. 
Νάκος, Γ. Κουρκουμέλης, Δ. 
Αγοράς κ.ά. Παρ. 21.30 και 
23.45, Σάβ. 21.30 και 23.45, 
Κυρ. 21.30. € 15, 10. Δ: 60’. 
Indian Summer. Της Lucy 
Maurice. Σκηνοθ.: Ε. Μπο-
ζά. Παίζουν: Κ. Τάκαλου, 
Ν. Σπηλιωτοπούλου, Μ.O. 
Afolayan. Δευτ.&Τρ. 21.00. 
€ 20 (15 Φ). Δ: 80’. 

AΛφA 
Πατησίων 37, 210 5238.742  
Tο θαύμα της Άννυ 
Σάλιβαν. Tου Oυίλιαμ 
Γκίμπσον. Σκηνοθ.: Γ. Δια-
μαντόπουλος. Mουσ.: Στ. 
Kραουνάκης. Παίζουν: Π. 
Tρικαλιώτη, Θ. Kινδύνης, 
Γ. Mαυρογιώργη κ.ά. Πέμ.-
Σάβ. 21.15, Kυρ. 20.00, Tετ. 
(Λ) 19.00, Σάβ. 18.00. € 24 
(18 Λ, 16 Φ). Δ: 130’.  

AMIPAΛ 
Aμερικής 10, 210 3639.385 
Μέχρι ο έρωτας... 
Μιούζικαλ. Του Στίβεν 
Ντόλτζινοφ. Σκηνοθ. : Α. 
Καραγιαννοπούλου. Παί-
ζουν: Ν. Νίκας, Δ. Μαριζάς. 
Δευτ.&Τρ. 21.15. € 22 (17 
Φ). Δ: 90’.
Θάρρος ή αλήθεια. Kωμω-
δία. Tου Jeff Gould. Σκηνοθ.: 
Γ. Bούρος. Παίζουν: Δ. Aλε-
ξανδρής, M. Aνδρούτσου, 
Σ. Γεωγλερής κ.ά. Πέμ.-Kυρ. 
21.15, Tετ. 20.00, Kυρ. 18.15, 
Σάβ. 18.15 (Λ). € 24 (16 Φ, 18 
Λ). Δ: 110’.  

ΑΜφΙ-ΘΕΑΤΡΟ - 
ΣΚΗΝΗ ΛΗΔΑ 
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
Αδριανού 111, Πλάκα, 
210 3233.644  
Ξαφνικά πέρυσι το κα-
λοκαίρι. Κοινωνικό. Του 
Τενεσί Ουίλιαμς. Σκηνοθ.: 
Σ. Ευαγγελάτος. Παίζουν: 
Κ. Χέλμη, Μ. Ασλάνογλου, 
Ζ. Ρηγοπούλου, Θ. Κουρλα-
μπάς. Τετ. (Λ), Κυρ. 19.00. 
Πέμ.-Σάβ. 21.00. € 24 (20 Λ, 
17 Φ). Δ: 90’.

ANEΣIΣ
Kηφισίας 14, 210 7707.227
Η απόδραση. Κείμ.-
σκηνοθ.: ομάδα Άλογοι. 
Παίζουν: Ν. Αξιώτης, Λ. 
Ελευθερίου, Ν. Μακρής κ.ά. 
Δευτ. & Τρ. 21.30. € 15 (10 
Φ). Δ: 60’. 
Tο φιόρο του Λεβάντε.
Ηθογραφία. Του Γρηγορίου 

Ξενόπουλου. Σκηνοθ.: K. 
Tσιάνος. Παίζουν: Σ. Πα-
παδόπουλος, X. Σώζος, X. 
Aλεξανιάν κ.ά. Tετ. & Πέμ. 
19.00 (Λ), Παρ. 21.00, Σ/K 
18.00 & 21.00. € 24 (17 Λ, Φ,  
14 Π). Δ: 120’. 

ΑΝΤΙΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΙΑΣ 
ΞΕΝΟΥΔΑΚΗ 
Μοσχονησίων 36, πλ. Αμερι-
κής, 210 8661.168
Ακατονόμαστος. Του 
Σάμουελ Μπέκετ. Σκηνοθ.: 
Μ. Ξενουδάκη. Παίζουν: Μ. 
Ξενουδάκη, Μ. Σωκράτη, 
Ε. Τζαβάρα. Παρ.-Σάβ. 
21.15, Κυρ. 20.00. € 20 (15 
Φ).  Δ: 90’.
Το υπόγειο. Του Φιοντόρ 
Ντοστογέφσκι. Σκηνοθ.: 
Χ. Γαλάνης. Παίζουν: Χ. Γα-
λάνης, Ι. Τζιλίνη. Δευτ.&Τρ. 
21.30. € 15 (12 Φ). Δ: 60’.   

ΑΠΛΑΚΑφΕ - BAR-
THEATER 
Αδριανού 1, Θησείο, 210 
3255.552
 Δε θα μείνω πολύ. Μαύρη 
κωμωδία. Tου Νίκου Πο-
ριώτη.  Σκηνοθ.: Ρ. Κυρίου. 
Παίζουν: Β.Σωτηροπούλου, 
Ν. Ποριώτης. Παρ. & Σ/Κ 
21.00. € 15, με ποτό. Δ: 75 .́  

AΠΛO ΘEATPO 
Χαρ. Τρικούπη 4 (πίσω από 
το Πάντειο Πανεπιστήμιο), 
210 9229.605, 210  9246.991 
Νέα Σκηνή 
Δεσποινίς Μαργαρίτα. 
Του Ρομπέρτο Αταΐντε. 
Σκηνοθ.: Ά. Μπρούσκου. 
Παίζουν: Ό. Λαζαρίδου,  Ά. 
Μπινιάρης. Τρ., Τετ., Κυρ. 
21.15, Πέμ. (Λ), Σάβ. 18.15.  
€ 22 (18 Λ, 16 Φ). 
* Ανάσα ζωής. Κοινωνικό. 
Του Ντέιβιντ Χέαρ. Σκηνοθ.: 
Α. Αντύπας. Παίζουν: Λ. 
Φωτοπούλου, Ρ. Οικονο-
μίδου. Τετ. (Λ), Κυρ. 18.15. 
Πέμ.-Σάβ. 21.15. € 22 (18 Λ, 
16 Φ). Δ: 120’. 

AΠOΘHKH
Σαρρή 40, Ψυρρή, 
210 3253.153
Σεσουάρ για δολοφό-
νους. Kωμωδία. 10ος 
χρόνος. Tων Mπρους Tζόρ-
νταν, Mέριλιν Άμπραμς. 
Σκηνοθ.: K. Aρβανιτάκης. 
Παίζουν: T. Zαχαράτος, K. 
Eυριπιώτης, Ά. Kουρή κ.ά. 
Tετ. 20.00, Πέμ.-Kυρ. 21.15, 
Σ/K 18.15 (Λ του Σαβ.). € 22 
(18 Λ, Oμαδ., 15 Φ και Πέμ. 
για κάτω των 25 και άνω 
των 65).  Δ: 120’. 
Ninja TV Live. Σάτιρα. 
Σκηνοθ.: N. Kλιντ. Mε τους: 
G. Krief, Δ. Αναγνώστου. 
Δευτ. & Τρ. 21.00. € 18 (15 
Φ). Δ: 60’.

AΠO MHXANHΣ
 Aκάδημου 13, Μεταξουρ-
γείο, 210 5237.297 
* Στάχτη στα μάτια. Του  
Ευγένιου Λαμπίς. Σκηνοθ.: 
Ν. Χατζόπουλος. Παίζουν: 
Λ. Αγγελίδου, Ά. Βλουτής, 
Ν. Γιαλελής κ.ά. Τετ.-Σάβ. 
21.00,  Κυρ. 19.00. € 20 (14 
Φ). Από 14/3. 

ART HOuSE 
Kων/πόλεως 46, Γκάζι, 
213 0330.480
* Ο Elvis ζει! Tου Γιώργου 
Αμυρά. Σκηνοθ.: Ζ. Ξαν-
θοπούλου. Παίζουν: Γ. 
Κατσίρη, Κ. Κωτσαδάμ, Β. 
Μαστρογιάννη. Πέμ.-Σάβ. 
21.15, Κυρ. 20.00. € 15 (12 
Φ). Δ: 80’. Ως 30/4.

ΑΡΓΩ STudIO 
Ελευσινίων 15-17, Μετα-
ξουργείο, 210 5201.684-5
Aληθινή ιστορία… ταξίδι 
για άλλη στεριά. Μουσι-
κοθεατρική παράσταση. 
Ιδέα-σκηνοθ.: A. Maioletti. 
Παίζει: Γ. Καπετανάκος. Τρα-
γούδι: L. Bedioui. Δευτ. & Τρ. 
21.00. € 15 (10 Φ). Ως 7/4.
Pinter’s People. Του 
Harold Pinter. Σκηνοθ.: 
Μ. Σάββα. Παίζουν: Σ. 
Καλαϊτζής, Δ. Προδρόμου, 
Μ. Σάββα, Χ. Τακτικός. 
Πέμ.-Κυρ. 21.00. € 18 (15 Φ). 
Ως 30/4. 

ΑΡΩΝΗ Β.Ουγκώ 55 & 
Δηληγιάννη, Μεταξουργείο, 
210 5222.656 
 Ωχ… τα νεφρά μου. Του 
Μπάμπη Τσικληρόπουλου. 
Σκηνοθ.: Π. Αλμπάνης. 
Παίζουν: Π. Αλμπάνης, Α. 
Αλεξίου, Γ. Παπαθανάσης, 
Μ. Ρίτζι. Δευτ.&Τρ. 21.15.
€ 15 (10 Φ). Δ: 90’. 

ΑΣΚΗΣΗ 
Φραγκούδη 18-20, Καλλι-
θέα, 210 9236.992
Παιχνίδια σφαγής. Μαύ-
ρη κωμωδία. Του Ευγένιου 
Ιονέσκο. Σκηνοθ.: Π. Μου-
στάκης. Από την ομάδα 
Άσκηση. Πέμ.-Σάβ. 21.OO.  
€ 22 (15 Φ). Δ: 130’. Ως 21/3.
Ο βυσσινόκηπος. Του 
Ά. Τσέχοφ. Σκηνοθ.: Π. 
Μουστάκης. Παίζουν: Ε. 
Λουμπαρδιά, Ε. Μαούνη, Π. 
Μουστάκης κ.ά. Κυρ.-Δευτ. 
20.00. € 22 (15 Φ). Δ: 190’.
Ως 16/3.

ΑΤΕΛΙΕ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 
Πάρνηθος 29, Κυψέλη, 210 
8819.571
Δωδέκατη νύχτα και 
μισή. Κωμωδία. Του Σέξ-
πιρ. Σκηνοθ.: Γ. Λιβανός. 
Χορογρ.: Σ. Πάτροκλος. 
Παίζουν: Κ. Ιμπροχώρη, 
Γ. Λιβανός, Ι. Στάικου κ.ά. 
Πέμ.-Σάβ. 21.15, Κυρ. 18.15. 
€ 17 (12 Φ). Δ: 120’. 

ATTIΣ
Λεωνίδου 7, Μεταξουργείο, 
210 5226.260  
Mademoiselle Julie. 
Kοινωνικό. Σκηνοθ.: Θ. 
Tερζόπουλος. Παίζουν: Σ. 
Xιλ, Θ. Aλευράς, T. Δήμας, 
Σ. Mιχοπούλου. Tετ.-Kυρ. 
21.00. € 20 (15 Φ). Δ: 60’.

ΑΥΛΑΙΑ 
Κουντουριώτου 182 & 2ας 
Μεραρχίας, Πασαλιμάνι, 210 
4522.332 
Πώς να τα φτιάξετε με 
τη γυναίκα σας! Κωμω-
δία. Του Robin Hawdon. 
Σκηνοθ.: Κ. Ζαχάρωφ. Παί-
ζουν: Κ. Ζαχάρωφ, Α. Αλε-
ξίου, Θ. Σκαλέρη κ.ά. Τετ. & 
Σ/Κ, 18.30, Πέμ.-Κυρ. 21.30.  
€ 22 (15 Φ, Π). Δ: 120’. 

BAdMINTON  
Άλσος Στρατού, Γουδή,210 
8840.600 
Εθνικό Θέατρο ακροβα-
τών της Κίνας. Τετ.&Παρ. 
20.30, Σάβ.17.00 & 20.30, 
Κυρ.12.30 & 17.00. € 14-44. 
Ως 22/3. (26-29/3 στο Μέ-
γαρο Μουσικής Θεσ/κης).

BAΣIΛAKOY 
Πλαταιών & Προφ. Δανιήλ 3, 
Μεταξουργείο, 210 3467.735
Eυτυχία Παπαγιαννοπού-
λου. Μονόλογος. Σκηνοθ.: 
Π. Zούλιας. Παίζει: Nένα 
Mεντή. Δευτ. & Tρ. 21.15, 
Tετ. 18.00. € 20 (17 Φ, Mα-
θητικό). Δ: 150’.

BAφEIO 
Aγ. Όρους 16 & Kων/πόλεως 
115, Βοτανικός, 210 3425.637
Bαριετέ. Kωμικά σκετς 
με τραγούδι και χορό. 
Σκηνοθ.: Θ. Eσπίριτου. 
Παίζουν: B. Kόκκα, Λ. Παπα-
γεωργίου, N. Στρατάκη κ.ά. 
Δευτ. & Tρ. 21.15. € 20 (15 
Φ). Δ: 80’. 
 Για κανέναν πάνω δεν 
είναι εύκολα κάτω. Των 
Η. Τσαλίκη, Χ. Θάνου. Σκη-
νοθ.: Χ. Θάνος. Παίζουν: 
Δ. Πάσσος, Π. Δορλής, Κ. 
Μάρκελλος κ.ά. Πέμ.-Παρ. 
21.15, Σάβ. 24.00. € 15 (10 
Φ). Ως 11/4.
Η πόλη. Της Λούλας 
Αναγνωστάκη. Σκηνοθ.: 
Ομάδα Fabrica. Παίζουν: Θ. 
Κουβούσης, Γ. Μαρινάκου, 
Σ. Λώλος. Τετ. 21.00, Παρ. 
23.30. € 15 (10 Φ). Δ: 80’. 
Ως 10/4.
Ορέστης. Του Γιάννη 
Ρίτσου. Μουσικοθεατρική 
παράσταση. Σκηνοθ.: Χ. 
Βάρφης, Β. Κονταξής. Χο-
ρογρ.: P. Tavernie. Παίζουν: 
Β. Κονταξής, Β. Κυπραίου, 
Α.  Κατσιναβάκη, Σ. Παργι-
νός. Δευτ.,Τρ., Σάβ. 21.15, 

Κυρ. 19.30. € 20 (15 Φ). Ως 
12/4.

BEAKH 
Στουρνάρη 32, 210 5223.522 
O Mεγαλέξανδρος και ο 
καταραμένος δράκος. 
Kείμ.-σκηνοθ.: Δ. Aβδελι-
ώδης. Παίζουν: K. Πασσάς, 
Θ. Zέρβας, M. Γεωργαλά 
κ.ά. Παρ. & Σάβ. 21.00. Kυρ. 
11.00, 19.00. € 20 (15 Φ). 
Δ: 80’.

ΒΙΚΤΩΡΙΑ 
Μαγνησίας 5 & Γ’ Σεπτεμβρί-
ου 119, 210 8233.125
Η βασίλισσα της ομορ-
φιάς. Του Μάρτιν Μακ 
Ντόνα. Δράμα. Σκηνοθ.: 
Ν. Κοντούρη. Παίζουν: Έ. 
Μαλικένζου, Ν. Τσαλίκη, Τ. 
Γιαννόπουλος, Κ. Γαβαλάς. 
Τετ.-Σάβ. στις 21.30, Κυρ. 
στις 20.00. € 22 (15 Φ).  
Δ: 95’. Ως 12/4.

BIOS 
Πειραιώς 84, 210 3425.335   
Walter Benjamin: Θέσεις 
για τη φιλοσοφία της 
ιστορίας. Από την Oμάδα 
Nova Melancholia. Σκηνοθ.: 
Β. Νούλας. Πέμ.-Κυρ. 21.15. 
€ 15 (12 Φ). Δ: 70’. Και  16 
& 17/3.
Call Cutta in a box. Από 
τους Rimini Protokoll. 
Ένα διηπειρωτικό θέατρο 
τηλεφώνου, με το κοινό να 
πρωταγωνιστεί. Τετ.-Σάβ. 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 . 
€ 25, 20. Δ: 60’. Στα αγγλικά. 
Απαραίτητες οι κρατήσεις. 
Ως 4/4.
Bios basement
Το κουτί της λήθης. Σκη-
νοθ.: Κ. Τσάχρας. Παίζουν: 
Σ. Μπιμπίλας, Κ. Τσάχρας, 
Ι. Τροβάς κ.ά. Δευτ. & Τρ. 
21.15 (εκτός από 9 & 10/3). 
€ 15 (10 Φ). Δ: 60’. Ως 7/4.  

BOOzE COOPERATIVA 
Kολοκοτρώνη 57, 
211 4000.863
Στην Εθνική με τα μεγά-
λα. Του Μ. Βιρβιδάκη. Σκη-
νοθ.: Μ. Τσουρουνάκης. 
Παίζουν: Γ. Συμεωνίδης, Θ. 
Βλαβιανός, Α. Κορτσαρί-
δου. Τετ.-Κυρ. 20.30. € 20, 
(10 Φ). Δ: 90’. Ως 12/4.

BPETANIA 
Πανεπιστημίου 7, 
210 3221.579 
Mη γελάτε... είναι σοβα-
ρό!!! Κωμωδία. Του Nόελ 
Kάουαρντ. Σκηνοθ.: Γ. Bαλ-
τινός. Παίζουν: Γ. Bαλτινός, 
Π. Σταθακοπούλου, A. 
Γλυκοφρύδη κ.ά. Tετ.-Kυρ. 
21.15, Σάβ., Kυρ. 18.15, Tετ. 
19.30 (Λ). € 27, 22 (16 Φ, 22 
Λ). Δ: 120’. 

CIRO’S POMOdORO 
Αλωπεκής 9, Κολωνάκι, 
2107296.500
Θα το πω στο Pomodoro. 
Stand up comedy. Των Ν. 
Μουτσινά, Ζ. Ξανθοπού-
λου. Παρ. 23.00. € 65, 55. 
Δ: 120’. 

COMEdY CLuB 
Aιόλου 48-50, 210 3311.009
Nύχτες κωμωδίας. Tης 
Λουκίας Pικάκη. Mε τους 
K. Πασά, Mπεμπέκο, E. Σασ-
σάλου κ.ά. Tετ.-Kυρ. 22.00. 
Tετ., Πέμ., Kυρ. € 15, Παρ. & 
Σάβ. € 18 (με ποτό). Aπαραί-
τητες οι κρατήσεις. 

CORONET 
Φρύνης 11, Παγκράτι, 
210 7012.123
It’s show time. Xορευτική  
θεατρική παράσταση. 
Σκηνοθ. : Εx Animo. Χο-
ρογρ.: Π. Μεταξόπουλος, 
Λ. Κοσμίδης, Γ. Καρυώτη, Δ. 
Ζωγραφάκης. Παίζουν: Π. 
Μεταξόπουλος, M. Καρδα-
ράς, Γ. Καρυώτη κ.ά. Τετ.-
Σάβ. 21.15, Κυρ. 19.00. € 23 
(18 Φ). Δ: 120’. Ως 29/3. 
Nοσφεράτου Διδόντι-
κους 3. Kωμωδία. Σκηνοθ.: 
Oμάδα Ex Animo. Παίζουν: 
Δ. Zωγραφάκης, P. Kυρίου, 
K. Λαδοπούλου κ.ά. Δευτ. & 
Tρ. 21.00. € 20 (15 Φ). 
Caveman. Σάτιρα. Tου Rob 

τέχνηθέατρο Της ΔήΜήΤΡΑΣ ΑΝΑΓΝώΣΤΟΥ 

Ο σκηνοθέτης Νίκος χατζόπουλος μιλάει για το έργο 

Ζωή μέσα στο ψέμα
ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ 
του Ευγένιου Λαμπίς
Σκηνοθεσία: Νίκος Χατζόπουλος
Παίζουν: Μάνια Παπαδημητρίου, Αλεξάνδρα 
Σακελλαροπούλου, Κώστας Μπερικόπουλος, 
Νίκος Γιαλελής.
ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ, Ακαδήμου 13, 210 5237.297

Μ ια από τις αντιπροσωπευ-
τικότερες και καλύτερες 
κωμωδίες του 19ου αιώνα, 

γραμμένη από το μετρ του είδους Ευγέ-
νιο Λαμπίς, ανεβαίνει στο Από Μηχα-
νής Θέατρο στις 14 Μαρτίου. «Στάχτη 
στα μάτια» ο τίτλος, που σημαίνει άλλο 
φαίνομαι και άλλο είμαι. Μια κοινωνία 
σε παρακμή, με μπουρζουάδες, ξεπε-
σμένους επιχειρηματίες, ματαιόδοξους, 
σοβαροφανείς επαγγελματίες και περι-
φερόμενες κυρίες, ζωντανεύει με φόντο 
ένα προξενιό και δυο οικογένειες που 
συναγωνίζονται στις συναντήσεις τους 
για τον πλούτο και την κοινωνική τους 
θέση με ένα και μοναδικό στόχο: ποιος θα 
πάρει από τον άλλο μεγαλύτερη προίκα. 
Νεοπλουτισμός, βλαχιά, επίδειξη ανοη-
σίας τα χαρακτηριστικά των συναντήσε-
ων καραμπόλα. Και βέβαια μέσα στη σύ-
γκρουση, ιδού η μεγάλη κωμωδία, όπου 
όλα διαλύονται και όλα φτιάχνονται με 
την έλευση του από μηχανής έρωτα που 
λυτρώνει και ενώνει τους δυο εραστές, 
τους πιο αθώους της ιστορίας. 

Γιατί διαλέξατε αυτό το έργο; Το διάλεξα 
γιατί το θεωρώ τρομερά επίκαιρο, παρόλο 
που είναι παλιό. Είναι ένα είδος θεάτρου-

πρόκληση για τους ηθοποιούς, και το έργο 
σχολιάζει τη μικροαστική συμπεριφορά 
και τη διάθεση, τη μανία των ανθρώπων 
να δείξουν κάτι διαφορετικό κι ανώτερο 
από αυτό που πιστεύουν ότι είναι.

Σύμπτωμα και σημάδι των καιρών μας; Οι 
άνθρωποι φτιάχνουν ένα ψέμα, φτιά-
χνουν μια μάσκα κοινωνικού φαίνεσθαι 
και όλο αυτό το ψέμα το πιστεύουν στο 
τέλος για αλήθεια. Αποτέλεσμα αυτής 
της κατάστασης είναι να φτάνουν όλα σε 
σημείο παραλογισμού. Σε μια φάρσα, όλα 
αυτά αποκτούν διάσταση σουρεαλιστική, 
ξεφεύγουν από την πραγματικότητα και 
παίρνουν τερατώδεις διαστάσεις.

Στις φάρσες υπάρχει έντονο το στοιχείο 

του σεξ, της μοιχείας και της ίντριγκας, το 

παιχνίδι με τις πόρτες. Σε αυτό το έργο δεν 

τα συναντάμε πολύ. Είναι περισσότερο 
κοινωνική σάτιρα παρά φάρσα. Γιατί ο 
στόχος των μελλοντικών πεθερικών εί-
ναι να αποσπάσουν όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο χρήμα για προίκα από τους 
άλλους και να δείξουν ανώτεροι, είναι 
ένας οικονομικός και κοινωνικός κανι-
βαλισμός αυτό που συμβαίνει. Οι επι-
πτώσεις είναι τερατώδεις τόσο στην προ-
σωπικότητα, όσο και στη συμπεριφορά 
των ανθρώπων. Μέσα από αυτή την προ-
σωπική κατασκευή-υπερπαραγωγή του 
εαυτού τους, όχι μόνο δεν μπορούν να 
ξεχωρίσουν την αλήθεια, αλλά δεν την 
ξέρουν στο τέλος, την έχουν χάσει στη 
διαδρομή. ●

Μ.  Παπαδημητρίου,  Αλ.  Σακελλαροπούλου
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Becker. Σκηνοθ.: A. Παπα-
στάθη. Παίζει: Δ. Σακατζής.
Πέμ.-Κυρ. 21.15. € 23, 18 
(15 Φ). Δ: 120’. Ως 15/3 & 
2-12/4. 

ΓKΛOPIA 
Iπποκράτους 7, 210 
3609.400
φήμες. Κωμωδία.Του Nιλ 
Σάιμον. Σκηνοθ.: Π. Mιχα-
ηλίδης. Παίζουν: B. Πανα-
γοπούλου, K. Kαζάκος, M. 
Γεωργιάδου κ.ά. Tετ. 19.30 
(Λ), Πέμ. & Παρ. 21.30, Σ άβ. 
18.30 & 21.30, Κυρ. 19.30.
€ 21 (16 Φ, Λ, Eξ.). Δ: 90’. 
Σνίτσελ με βότκα Τσέ-
χωφ. Κωμωδία. Σκηνοθ.: Τ. 
Παπαματθαίου. Παίζουν: Τ. 
Παπαματθαίου, Φ. Καλογε-
ράκου, Θ. Ρωμανίδης, Ί. Πα-
νταζάρα.  Δευτ.-Τρ. 21.00. € 
18 (15 Φ). Δ: 90’. Ως 12/4.
                
ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ uP STAgE  
Συγγρού 143, 210 9315.600
Offειλέτες. Stand-up μου-
σική παράσταση. Σκηνοθ.: 
Ν. Κροντηράς. Παίζουν: Λ. 
Σφοντούρης, Β. Πρωτογε-
ράκη, Μ. Γκίνος, Α. Κοντού. 
Κυρ. 21.00. € 15. Δ: 120’. 

ΔΗΛΟΣ - χΩΡΟΣ ΘΕΑ-
ΤΡΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Ελευσινίων 11, Μεταξουρ-
γείο, 210 5203.562
Βασίλισσα Ληρ. Σκηνοθ.: 
Κ. Καπελώνης. Από τη θεα-
τρική ομάδα Δήλος G8. Σ/Κ 
&Δευτ. 21.30, Παρ. 23.30.  
€ 12. Δ: 90’. Ως αρχές Απρίλη.

ΔHMHTPHΣ XOPN 
Aμερικής 10, 210 3612.500
Aπόψε τρώμε στης 
Iοκάστης. Kωμωδία. Του 
Άκη Δήμου. Σκηνοθ.: Στ. 
Φασουλής. Παίζουν: Σ. Φι-
λιππίδου, Π. Oρκόπουλος, 
Π. Δαδακαρίδης κ.ά. Tετ. 
20.00, Πέμ. & Παρ. 21.15, 
Σάβ. 18.15 (Λ), 21.15, Kυρ. 
18.15 & 21.15. € 25 (18 Λ, 
Oμαδ., Φ, την Πέμπτη κάτω 
των 25 και άνω των 65). 
Δ: 90’.

ΔΙΑΝΑ
Ιπποκράτους 7, 210 3626.596
Ο βροχοποιός. Κοινωνικό. 
Του Ρίτσαρντ Νας. Σκηνοθ.: 
Γ. Κακλέας. Παίζουν: Β. 
Χαραλαμπόπουλος, Α. 
Παπαθεμελή, Ο. Αυγουστί-
δης κ.ά. Τετ.-Κυρ. 21.30. 
Κυρ. 18.30. € 25 (22, 18 Φ). 
Δ: 120’.
 
ΔΙΠΥΛΟΝ 
Καλογήρου Σαμουήλ 2 & Δι-
πύλου, Ψυρρή, 210 3229.771
Τα μαγικά του έρωτα. 
Μουσικοθεατρική. Των 
Λευτέρη Παπαδόπουλου, 
Μάριου Στρόφαλη. Σκη-
νοθ.: Ρ. Μουζενίδου. Ερμη-
νεύουν: Μ. Παναγιωτοπού-
λου, Ά. Μπερκ, Α. Μολυβδά. 
13, 14, 20, 21/3, 21.00. € 20 
(15 Φ). Δ: 90’. 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - ΘΕ-
ΑΤΡΟ REX - ΣΚΗΝΗ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 
Πανεπιστημίου 48, 210 
3305.074 
To ημερολόγιο ενός 
απατεώνα. Του Αλεξάντρ 
Οστρόφσκι. Σκηνοθ.: Γ. Κα-
κλέας. Παίζουν: Ο. Παπα-
σπηλιόπουλος, Φ. Κομνη-
νού, Δ. Πιατάς κ.ά. Τετ.-Σάβ. 
21.00, Κυρ. 19.00, Τετ. & 
Πέμ. € 20, 16, 13, Παρ. & Σ/Κ   
€ 26, 23, 16, 13. Δ: 120’.  

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ-
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 Πειραιώς 
260, 210 4838.736
Χώρος ή
Ο κλήρος του μεσημε-
ριού. Του Πολ Κλοντέλ. 
Σκηνοθ.: Γ. Βίλερ. Παίζουν: 
Α. Μουτούση,  Λ. Γεωρ-
γακόπουλος, Ν. Κουρής, 
Ν. Καραθάνος. Τετ.-Σάβ. 
21.00, Κυρ. 19.00, Τετ.-
Πέμ. € 20, 16, Παρ. & Σ/Κ. 
€ 26, 23, 16 (13 Φ). Δ: 135’. 
Ως 15/4. 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - ΚΤΙ-
ΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ - 

ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ «ΝΙΚΟΣ 
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»
 Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 
213 0324.848
φάουστ. Του Γιόχαν 
Βόλφγκανγκ φον Γκέτε. 
Σκηνοθ.: Γ. Γάλλος, Β. Μαυ-
ρογεωργίου, Α. Ξάφης, 
Ομάδα Blitz, Α. Χιώτη. Παί-
ζουν: Γ. Βαλαής, Γ. Γάλλος, 
Δ. Κούρτη, Χ.Λούλης κ.ά. 
Τετ. 21.00 (18/3 στις 17.30, 
1/4 στις 17.30), Πέμ.&Παρ. 
21.00, Σάβ. 21.30 (14/3, 
28/3, 11/4 στις 17.30), Κυρ. 
19.00. Τετ. & Πέμ. € 16. Παρ. 
& Σ/Κ € 20, 16 (13 Φ).
φορτουνάτος. Του Μάρ-
κου Αντώνιου Φόσκολου. 
Σκηνοθ.: Μ. Φριντζήλα. 
Παίζουν: Β. Ανδρέου, Θ. 
Τοκάκης, Γ. Φριντζήλας κ.ά. 
Τετ. 21.15 (εκτός 25/3 και 
8/4 στις 17.30). Πέμ. 12/3 
και 9/4 στις 21.00. Παρ. 
20/3 και 3/4 στις 21.00. 
Σάβ. 21.15 (εκτός 21/3 και 
4/4 στις 17.30). Κυρ. 15.30. 
Τετ.-Πέμ. € 16, Παρ. & Σ/Κ 
€ 20 (13 Φ). 

ΕΘΝΙΚΟ - ΣΥΓχΡΟΝΟ 
ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
 Ευμολπιδών 39, Γκάζι, 210 
3455.020
Σκηνή Α
Ο χορός της μοναχικής 
καρδιάς. Του Ακύλλα Κα-
ραζήση. Σκηνοθ.: Α. Καρα-
ζήσης. Παίζουν: Ε. Θέου, Α. 
Καραζήσης, Γ. Κοζομπόλης 
κ.ά. Τετ.-Σάβ. 21.00, Κυρ. 
19.00. Ως 12/4.

ΕΙΛΙΣΣΟΣ-
ΜΙΚΡΟχΩΡΟΣ ΤΕχΝΗΣ 
Αγλαονίκης 3 & Βουλιαγμέ-
νης, Μετς, 210 9214.248
* Το υπόγειο. Δραματοποι-
ημένη νουβέλα. Του Φιό-
ντορ Ντοστογέφσκι. Σκη-
νοθ.: Χ. Τσάγκας. Από την 
Ομάδα Θεατρόραμα. Κυρ. 
19.30, Παρ., Σάβ. 21.15. € 17 
(10 Φ). Δ: 73’. 

ΕΛΠΙΔΑΣ 
Αριστοτέλους 53 & Σμύρνης, 
πλ. Βικτωρίας, 210 8229.030
Η αστεφάνωτη. Ηθογρα-
φία. Του Κωνσταντίνου Κο-
νοφάγου. Σκηνοθ.: Γ. Γαβα-
λάς. Παίζουν: Ε. Τσαλδάρη, 
Φ. Ζαρίκος, Κ. Λάσκος. Κυρ. 
(Λ) 19.00, Σάβ. 21.00. € 17 
(12 Φ, Λ). Δ: 90’. 
Δείπνο με φίλους. Του  
Ντόναλντ  Μάργκιουλις. 
Σκηνοθ.: Α. Περπινιάς. 
Παίζουν: Μ. Μπακοπούλου, 
Ν. Χαϊδά, Α. Περπινιάς, 
Ν.Τριανταφυλλόπουλος. 
Δευτ., Τρ. 21.00. €17 (12 συ-
νταξιούχοι, εκπαιδευτικοί, 
Φ). Δ: 120 .́ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
 Σαρρή 11, Ψυρρή, 
210 3211.750
φουρκέτα. Της Ελένης 
Γκασούκα. Σκηνοθ.: Ε. 
Γκασούκα. Παίζουν: Μ. 
Καβογιάννη, Κ. Κόκλας, Θ. 
Αλευράς κ.ά. Τετ. & Κυρ. 
20.00, Πέμ.-Σάβ. 21.15, Σάβ. 
18.15 (Λ). € 22, 20 (18 Λ, Ο, 
15 Φ και την Πέμ. για κάτω 
25 και άνω των 60 ετών).

ΕΞΑΡχΕΙΩΝ 
Θεμιστοκλέους 69, 210 
3300.879
Πολύ καλά. Κωμωδία. 
Της Λίζα Κορν. Σκηνοθ.: Τ. 
Βουτέρης. Παίζουν: Ε. Γε-
ρασιμίδου, Α. Δεκαβάλλα, 
‘Α. Θεοδότου, Λ. Παρούση. 
Τετ. (Λ), Κυρ. 19.00, Πέμ.- 
Σάβ. 21.00. € 22 (17 Λ, 14 
Φ). Δ: 120’. 

EΠI KOΛΩNΩ 
Nαυπλίου 12 & Λένορμαν, 
Kολωνός, 210 5138.067
Κεντρική Σκηνή 
Οι δανειστές. Δράμα. Του 
Αυγούστου Στρίντμπεργκ. 
Σκηνοθ.: Γ. Παλούμπης. Ερ-
μηνεύουν: Ά. Εμμανουήλ, 
Α. Αλεξοπούλου, Θ. Αλεξί-
ου. Κυρ. 21.30, Δευτ.-Τετ. 
21.00. € 20, 15 (12 Φ). Δ: 80’. 
Rottweiler. Του Γκιγιέρμο 
Έρας. Σκηνοθ.: Ε. Σκότη. 
Παίζουν: Δ. Λάλος, Γ. 
Ράμος, Γ. Τρίμμης, Δ. Καπε-

τανάκος. Πέμ.-Σάβ. 21.00 & 
Κυρ. 19.00. € 22, 15 (13,50 
Φ). Δ: 80’.  
Σκηνή Black Box
Ακρότητες. Του Γουίλιαμ 
Μαστροσιμόνε. Σκηνοθ.: 
Α. Κοέν. Παίζουν: Κ. Τσου-
τσουλίγα, Δ. Αθανασίου, Α. 
Χιώτη, Λ. Σταμπούλογλου. 
Σ/Κ 21.15. € 18 (12 Φ).  
Δ: 85’. Ως 29/3. 
Φουαγιέ 
Ρέκβιεμ. Του Φερνάντο 
Ρενχίφο. Σκηνοθ.: Γ. Μαυ-
ραγάνη. Παίζουν: Α. Ντου-
ράκης, Κ. Κουτσολέλος, 
Χ. Θεοδωρίδης. Πέμ.-Σάβ. 
22.45.  € 10. Δ: 50’. Ως 11/4.
Φουαγιέ
Toilet Stories. Κείμ.-
σκηνοθ.: Δ. Χαλιώτης. Παί-
ζουν: Γ. Καίσαρης, Σ. Κου-
κουλά, Ν. Κωνσταντάκης, 
Λ. Μεσάικου. Δευτ.&Τρ.  
22.45. € 10. Δ: 50’. 

Ε Σ Ω Θ Ε Α Τ Ρ Ο 
Ακταίου 3, Θησείο, 
210 3410.224
Ο αλχημιστής. Δραματο-
ποιημένο μυθιστόρημα. 
Του Πάολο Κοέλο. Σκηνοθ.: 
Τ. Προύσαλης. Ερμηνεύ-
ουν: Τ. Προύσαλης, Β. 
Κώστα, Γ. Αδρίμης κ.ά. Πέμ.-
Σάβ. 21.30, Κυρ 20.30, € 20 
(13 Φ). Δ: 80 .́ 

zINA 
Λεωφ. Aλεξάνδρας 74, 
210 6424.414 
O θάνατος του εμπορά-
κου. Tου Άρθουρ Mίλερ. 
Σκηνοθ.: Γ. Iορδανίδης. 
Παίζουν: Θ. Kαρακατσάνης, 
A. Γρηγοριάδου, M. Mαρ-
κάτης κ.ά. Πέμ.-Σάβ. 21.15, 
Kυρ. 20.00. Tετ. (Λ) 19.00, 
Σάβ. 18.00. € 24 (18 Λ, 16 
Φ). Δ: 130’.

HBH 
Σαρρή 27, Ψυρρή,  
210 3215.127
Στις κουζίνες. Tου Alan 
Ayckbourn. Σκηνοθ.: Π. 
Φιλιππίδης. Παίζουν: T. 
Xαλκιάς, P. Σχίζα, Z. Mακρυ-
πούλια κ.ά. Tετ. 20.00 (Λ). 
Πέμ.-Παρ. 21.15, Σ/K 18.15 
& 21.15. € 25 (18 Φ, Λ).  
Δ: 120’.

ΘEATPIKH ΣKHNH 
Nάξου 84, πλ. Kολιάτσου, 
210 2236.890
Tρεις πάνω στην κούνια. 
Kωμωδία. Tου Λουίτζι Λου-
νάρι. Σκηνοθ.: A. Aντωνίου. 
Παίζουν: A. Aντωνίου, M. 
Γιαννάτος, Δ. Kανέλλος, Γ. 
Zώη. Tετ. (Λ) 19.00, Πέμ.-
Σάβ. 21.15, Kυρ. 20.15. 
 € 20 (15 Φ). Δ: 90’.
Το μπαρ των ευχών. 
Μουσικοθεατρική. Της Μα-
ριλούς Βαλεοντή. Σκηνοθ.-
παίζει: Μ. Βαλεοντή. Δευτ. 
& Τρ. 21.15. € 15. Δ: 120’. 

ΘEATPO TEXNHΣ 
KAPOΛOY KOYN- 
YΠOΓEIO
Πεσμαζόγλου 5, 
210 3228.706
Ο Μαρξ στο Σόχο. Του 
Χάουαρντ Ζιν. Σκηνοθ.: Α. 
Καραγιαννοπούλου. Παί-
ζει: Ά. Αντωνόπουλος. Τετ. 
20.15, Πέμ. 21.15. € 22 (15 Φ, 
10 για τους νέους κάτω των 
25 χρ). Δ: 80’. 
Το αμάρτημα της μη-
τρός μου. Του Γεωργίου 
Βιζυηνού. Σκηνοθ.: Κ. 
Καπελώνης. Παίζουν: Η. 
Λογοθέτης, Μ. Ζαχαρή, Κ. 
Βελέντζας κ.ά. Δευτ.-Τρ. 
21.15, Τετ., Κυρ. 22.15,Σάβ. 
18.15 (Λ). € 22 (15 Φ, 10 για 
κάτω των 25 χρ.). Δ: 75’.
Από της ζωής τα μέρη 
χάθηκαν οι ποιητές.  Αφι-
έρωμα στον Κάρολο Κουν 
για τα 100 χρόνια από τη 
γέννησή του. Σκηνοθ.: Β. 
Νικολαΐδης. Ερμηνεύει: Κ. 
Γέρου. Παρ.-Σάβ. 21.15, Κυρ.  
20.15. € 22 (15 Φ, Λ, 10 κάτω 
των 25 χρ. κάθε Παρ). Δ: 80’. 
Φρυνίχου 14, Πλάκα, 
210 3222.464 
Το παιχνίδι του έρωτα 
και της τύχης. Του Πιέρ 
Καρλέ ντε Σαμπλέν Μαριβό. 
Σκηνοθ.: Έ. Γαβριηλίδης. 

Παίζουν: Ν. Χαραλάμπους, 
Ν. Μαρματάκη, Ό. Μεταξάς 
κ.ά. Σάβ. (Λ), 18.15, Πέμ.-
Σάβ.  21.15, Τετ. & Κυρ.  
20.00. € 22 (15 Φ, Λ, 10  
για κάτω των 25 χρ. κάθε 
Τετ.-Παρ.) 

ΘEATPO THΣ ANOIΞHΣ 
Γερμανικού 20, Μεταξουρ-
γείο, 210 5238.870
Neon. Του Αντώνη Τσιο-
τσιόπουλου. Σκηνοθ.: ή. 
Ποιμενίδης. Παίζουν: Κ. 
Φυτίλης, Α. Τσιοτσιόπου-
λος, Δ. Ησαΐα κ.ά. Δευτ. & 
Τρ. 21.15.  € 15 (12 Φ). Δ: 75’.  
Ως  14/4. 

ΘEATPO THΣ HMEPAΣ 
Γεννηματά 20, Mετρό Πα-
νόρμου, 210.69.29.090
Mπλε Σκηνή
Fool for love. Tου Sam 
Shepard. Σκηνοθ.: M. Bρα-
κάς. Παίζουν: K. Γαβάλλα, 
Δ. Δρακόπουλος, M. Bρα-
κάς. Πέμ.-Σάβ. 21.15, Kυρ. 
20.15. € 20 (15 Φ). Δ: 80’.  
* Αδύνατος... χαρα-
κτήρας. Μονόλογος. 
Κείμ.-παίζει: Ά. Ετιαρίδου. 
Σκηνοθ.: Κ. Δελακούρας. 
Πέμ., Παρ. 21.15. € 16 (13 
Φ). Δ: 60’.  
Η αβάσταχτη ελαφρό-
τητα του ταλέντου. Κω-
μωδία. Των Κ. Δελακούρα, 
‘Α. Ετιαρίδου. Σκηνοθ.: Ά. 
Ετιαρίδου. Παίζουν: Ά. Ε-
τιαρίδου, Κ. Μαρτιμιανάκη, 
Έ. Μανουρά. Σάβ. 22.00. € 
16 (με ποτό). Δ: 70’.

ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
ήπείρου  60  &  Ακακίων  1-3, 
210  6748.242
Πόε. Του Γιάννη  Σολδάτου. 
Σκηνοθ.: Α. Εσκενάζη. 
Παίζουν: Α. Εσκενάζη, Ε.  
Μουγκαράκη, Α. Σταθάτου 
κ.ά. Παρ. & Σάβ. 21.15, Κυρ. 
20.15. € 20 (15 Φ).

ΘEATPO TOY HΛIOY 
Φρυνίχου 10, Πλάκα,  
210 3231.591
Ο πλανήτης. Κωμωδία. 
Σκηνοθ.: Γ. Σαρακατσάνης. 
Παίζουν: Γ. Γιαννούλης, 
Λ. Ελευθερίου, Β. Καβα-
λιεράτου κ.ά. Σάβ. στις 
19.00, Κυρ. στις 21.15. € 12 
(με ποτό). Δ: 55’. Χορηγός 
επικοινωνίας και η ΑTHENS 
VOICE.
Μαμά Ελλάδα 2. Tων Γ. 
Παλαιολόγου, Γ.  Σαρακα-
τσάνη, Oμάδας AbOvo. 
Σκηνοθ.: Γ. Σαρακατσάνης. 
Παίζουν: Γ. Γιαννούλης, Λ. 
Eλευθερίου, B. Kαβαλιε-
ράτου κ.ά. Tετ.-Σάβ. 21.15, 
Kυρ. 19.00. € 15 (12 Φ) με 
ποτό). Δ: 90’. Xορηγός 
επικοινωνίας και η ATHENS 
VOICE. 

ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΟΥ ΚΕ-
ΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
- ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Πειραιώς 254, 212 2540.311, 
210 2540.319
Βιοπαλαιστής στη 
στέγη. Επιθεώρηση. 
Κείμ.-σκηνοθ.: Λάκης 
Λαζόπουλος. Παίζουν: Λ. 
Λαζόπουλος, Χρ. Ρώπα, 
Μ. Αντουλινάκη κ.ά. Κυρ. 
19.30, Τετ. 19.30, Πέμ.-Σάβ. 
20.45. € 50, 35, 30, 22 (15 Φ 
και για θεατές άνω των 65 
ετών). Κλειστό 16-20/3.

ΘEATPO TOY 
NEOY KOΣMOY
 Aντισθένους 7 & Θαρύπου, 
ΦIΞ, 210 9212.900
Πάνω Xώρος
Eχθροί εξ αίματος. Tου 
Aρκά. Σκηνοθ.: B. Θεοδω-
ρόπουλος. Παίζουν: Π. Δε-
ντάκης, A. Kωνσταντίνου, 
Λ. Mαλκότσης. Tετ.-Σάβ. 
21.15, Kυρ. 19.30 & 22.15. 
€ 20 (15 Φ),Tετ. & Πέμ. € 18 
(15 Φ). Δ: 80’. 
Kάτω Xώρος
Το σφαγείο . Του Ιλάν 
Χατσόρ. Σκηνοθ.: Β. Θεο-
δωρόπουλος. Παίζουν: Μ. 
Οικονόμου, Γ. Παπαγεωρ-
γίου, Ο. Τζιόβας. Τετ.-Σάβ. 
21.15,  Κυρ. 19.30. € 18 (15 

Φ) και € 16 (13 Φ, Τετ. & 
Πέμ.). Δ: 85 .́
 Ήθελα να σ’ αντάμωνα. 
Της Μαρίας Παπαλέξη.  
Σκηνοθ.: Β. Παπαδημητρά-
κη. Παίζουν: Β. Λιοδάκης, 
Ά. Γαρεφαλάκη, Β.Παπαγε-
ωργίου. Σάβ. 18.30, Κυρ. 
22.15, Δευτ. & Τρ. 21.15. 
€ 15. Δ: 90 .́ 
ΔώΜΑ
Εγώ ελπίζω να τη βο-
λέψω. Βασισμένο στο 
ομώνυμο βιβλίο του Μαρ-
τσέλο Ντ’ Όρτα. Σκηνοθ.: Β. 
Μαυρογεωργίου. Παίζουν: 
Κ. Μαυρογεώργη, Σ. Νένες, 
Θ. Πετρόπουλος κ.ά. Τετ.- 
Σάβ. 21.15, Κυρ. 19.30. € 18 
(15 Φ) και Τετ. & Πέμ. € 16 
(13 Φ). Δ: 80 .́ 
Μαύρη γαλήνη. Του Δη-
μήτρη Μαρωνίτη.Σκηνοθ.-
παίζει: Γ. Τσορτέκης. Δευτ., 
Τρ. 21.15. € 18 (15 Φ). Δ: 70 .́

ΘΗΣΕΙΟΝ, ΕΝΑ ΘΕΑ-
ΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕχΝΕΣ 
Τουρναβίτου 7, Ψυρρή, 210 
3255.444
Βίοι (ζωές) Αγίων. 
Performance. Του Μιχαήλ 
Μαρμαρινού. Σκηνοθ.: Μ. 
Μαρμαρινός. Ερμηνεύουν: 
Μ. Αποστολίδου, Σ. Γαϊτανί-
δου, Γ. Κριθαράς κ.ά. Δευτ., 
Πέμ., Παρ., Σάβ. 21.00, Κυρ. 
20.00. € 20 (15 Φ). Δ: 120’. 
Ως 12/4. 

ΘΥΜΕΛΗ ΕΛΛΗΣ 
ΒΟζΙΚΙΑΔΟΥ 
Μοσχονησίων 32, 
πλ. Αμερικής, 210 8657.677
Ο ρόλος της γυναίκας 
στο αρχαίο δράμα. Θεα-
τρικό αναλόγιο. Σκηνοθ.: 
Έ. Βοζικιάδου. Αφηγητές: 
Σ. Κατηφόρης, Μ. Κυρλύς, 
Κ. Καρκάλης. Παρ.&Σάβ. 
21.00, Κυρ. 20.00. € 12 (16 
Φ). Δ: 90’. 

ΘΥΡΑ ΤΕχΝΗΣ 
Σαρρή 14, Ψυρρή, 210 
3314.422
* Η Λυσιστράτη κοιμάται. 
Κωμωδία. Του Χρήστου 
Προσύλη. Σκηνοθ.: Χ. Προ-
σύλης. Παίζουν: Μ. Δρακο-
πούλου, Μ. Κουρουνιώτη.  
Τετ., Πέμ. 21.15. € 15 (12 Φ). 
Δ: 75’. Ως 9/4.

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΙΝΑ 
ΜΕΡΚΟΥΡΗ  
Πολυγνώτου 9-11, Πλάκα,  
210 3315.601
* Λουιζίτο. Μουσικοθεα-
τρική. Της Σουζάννα Ταμά-
ρο. Αφήγηση: Μ. Ψάλτη. 
16/3, 20.30. € 10.

IΛIΣIA - BOΛΟNAKH 
Παπαδιαμαντοπούλου 4,  
Iλίσια, 210 7210.045
B’ σκηνή
Tρίπτυχο. Kοινωνικό. Της 
Έντνα O’Mπράιαν. Σκη-
νοθ.: Γ. Διαμαντόπουλος. 
Παίζουν: H. Mουκίου, T. 
Παπαμόσχου, Ά. Zένιου. 
Δευτ.-Tρ. 21.00. € 22 (17 Φ, 
Λ). Δ: 80’.  
Έξι μαθήματα χορού 
σε... έξι εβδομάδες. Tου 
Richard Alfieri. Σκηνοθ.: 
Π. Zούλιας. Xορογρ.: M. 
Mαρμαρινού. Παίζουν: P. 
Πιττάκη - K. Kάππας. Tετ. 
21.00, Πέμ.-Σάβ. 21.00, Kυρ. 
20.00. € 23 (18 Φ). Δ: 120’. 
Tο σ’ αγαπώ δεν είναι... 
ντεμοντέ. Σκηνοθ.: M. 
Nτενίση. Παίζουν: M. Nτε-
νίση, Σ. Tζώρτζογλου, X. 
Σιμαρδάνης κ.ά. Tετ. 19.15 
(Λ), Πέμ.-Παρ. 21.00, Σάβ. 
18.30 & 21.30, Kυρ. 19.15. € 
25 (20 Λ, 18 Φ).

ΚΕΛΥφΟΣ
 Αμφικτύονος 17, Θησείο, 
210 3410.820
Το ημερολόγιο ενος τρε-
λού. Του Νικολάι Γκόγκολ.  
Σκηνοθ.: Τ. Τζαμαργιάς.
Παίζει: Δ.Κωνσταντίνου.
 Σάβ. & Δευτ. 21.15, Κυρ. 
20.15. Ως 13/4.
Η σύντομη οδύσσεια 
της Κατερίνας Γώγου. 
Θεατρικός μονόλογος. Του 
Ανδρέα Ταρνανά. Παίζει: 
Σ. Λεονάρδου. Τετ.&Πέμ. 
21.00. € 13. Δ: 80’.

KNΩΣΣOΣ 
Πατησίων 195 & Kνωσού 11, 
210 8677.070 
Tα 39 σκαλοπάτια. Mυ-
στηρίου. Του Tζον Mπού-
καν. Σκηνοθ.: K. Tσώνος. 
Παίζουν: Γ. Σταματίου, Σ. 
Σπαντίδας, N. Παλληκαρά-
κη, Φ. Kέπελης. Πέμ.-Σάβ. 
21.15, Kυρ. 19.30, Σάβ. (Λ) 
18.30. € 20 (15 Λ, 12 Φ). 
Δ: 130’. 

K44 
Kωνσταντινουπόλεως 44, 
Γκάζι, 210 3423.560
Eδώ. Tου Γκαζμέντ Kα-
πλάνι. Οι ιστορίες της 
ATHENS VOICE. Σκηνοθ.: 
Γ. Nανούρης. Παίζουν: A. 
Kαπουσίζη, Σ. Kεφαλληνού, 
B. Kοντομούς, Α. Ψαρρά. 
Δευτ.-Tρ. 21.00. € 15, 12, 
10. Δ: 80’.

KIBΩTOΣ 
Πειραιώς 115, 210 3427.426
Δεν μπορώ να μείνω 
μόνη μου. Kωμωδία. Tης 
Δήμητρας Παπαδοπούλου. 
Σκηνοθ.: Θ. Aθερίδης. Παί-
ζουν: Δ. Παπαδοπούλου, 
M. Aθανασίου, K. Aνταλό-
πουλος κ.ά. Tετ. (Λ) & Kυρ. 
20.00, Πέμ.-Σάβ. 21.15. € 25 
(18 Λ, Oμαδ., Φ και Πέμ. για 
κάτω των 25 και άνω των 
65). Δ: 120’. 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ 
Ερεχθείου 22, Ακρόπολη, 
210 9248.328
* χώρος Άμλετ. 
Performance. Κείμ.-
σκηνοθ.: Ι. Ρεμεδιάκη. 
Παίζουν: Α. Ζήλου, Α. Λο-
γαρά, Ν. Παυλάκη κ.ά. Τρ., 
Πέμ. 22.15, Τετ., Πάρ., Σάβ. 
21.00.   € 5. Δ: 70’. Από 17/3:

ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ 
Μυλλέρου 78, Μεταξουργείο, 
210 9718.590
Ηρόστατος. Του Ζαν Πολ 
Σαρτρ. Σκηνοθ.: Α. Θεοχάρης. 
Παίζουν: Α. Θεοχάρης, Κ. 
Γιαννικάκη. Σ/Κ 21.15. €  10. 
Δ: 90’.

ΛAMΠETH 
Λ. Aλεξάνδρας 106, 
210 6457.086 
Συμπέθεροι από τα Tίρα-
να. Tων Θ. Παπαθανασίου, 
M. Pέππα. Παίζουν: Π. Kο-
ντογιαννίδης, E. Kωνστα-
ντινίδου, T. Eυείδη κ.ά. Tετ. 
20.00, Πέμ. & Παρ. 21.15, 
Σάβ. 18.15 (Λ), 21.15, Kυρ. 
18.15, 21.15. € 25, 22, 18 (Λ, 
O, Φ, κάτω των 25 και άνω 
των 65 ετών).  

ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ 
Κουντουριώτου 40, Αιγά-
λεω, 210 5911.390
Πάμε σαν άλλοτε... Επι-
θεώρηση. Σκηνοθ.-κείμ.: 
Ν. Αθερινός. Ερμηνεύουν: 
Δ. Στυλιανοπούλου, Γ. Πα-
παζήσης, Λ. Μελίντα, Χρ. 
Κάλοου κ.ά. Τετ. (Λ), Πέμ., 
Κυρ. 19.45. Σάβ. 18.15 και 
21.15. Παρ. 21.15. € 20 (13 Λ, 
Φ). Δ: 120’. 

ΜΑΙΡΗ ΑΡΩΝΗ
 Πλ. Καραϊσκάκη, 
Μεταξουργείο, 210 5222.656
Μπρίζον break. Κωμωδία. 
Των Γ. Μακρή, Θ. Αλφόνσο. 
Σκηνοθ.: Κ. Κιμούλης. 
Παίζουν: Ε. Φιλήνη, Π. 
Ξεκούκης, Γ. Μακρής κ.ά. 
Τετ., Πέμ., Κυρ. 19.15, Παρ. 
& Σάβ.  18.15 (Λ). € 18, 15 
(10 Φ, Λ). 

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΤΡΙΑΝΤΗ 
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 210 
7282.333
* Θαΐς. Όπερα. Του Ζιλ Μα-
σνέ. Σκηνοθ.: Α. Μπερνάρ. 
Ερμηνεύουν: Μ. Πέτερσεν, 
Ε. Φουτράλ, ‘Α. Μ. Μουρ 
κ.ά. 13-15/3, 21.00. € 90, 65, 
45, 26 (14 Φ). Ως 15/3.

MEΛI 
Aριστοτέλους 87 & Φω-
καίας, πλ. Bικτωρίας, 210 
8223.160
 Όταν ο Σκαρίμπας κήρυ-

 ΘΕΑΤΡΟ οδηγος τινέα

Περιμένουμε με ενδιαφέρον
Ο «Κυνηγός», σε σύλληψη και σκηνοθεσία Βασίλη 
χριστοφιλάκη, είναι εμπνευσμένος από την ταινία 
“Τhe Woodsman”. Ο Ουόλτερ επιστρέφει μετά από 
12 χρόνια στην πόλη του. Ερωτεύεται τη Βίκυ, βρί-
σκει δουλειά σε ένα ξυλουργικό εργοστάσιο, προ-
σπαθεί να ξαναφτιάξει τη ζωή του και να αφήσει 
πίσω το παρελθόν. Κάποιες αφορμές όμως απο-
καλύπτουν το μυστικό του, ότι όλα αυτά τα χρόνια 
ήταν στη φυλακή με την κατηγορία της ασέλγειας 
εις βάρος ανήλικων κοριτσιών. Τα σκηνικά υπο-
γράφει ο Γιάννης Στεφανάκις, τα κοστούμια η Μα-
ρία Παπαδοπούλου. Παίζουν: Κώστας Καζανάς, 
Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Σταύρος Σιούλης, Νάντια 
Περιστεροπούλου. 16/3-7/4, Δευτ.&Τρ. 21.00 και 24/4 
- 24/5 Παρ.- Κυρ. 21.00. Θέατρο Πορεία, Τρικόρφων 3-5 
και 3ης Σεπτεμβρίου 69, πλ. Βικτωρίας, 210 8210.991

Kι ακόμα...  
Ένα νέο αγόρι διαπράττει ένα ασυνήθιστο έγκλη-
μα. Ξεκινάει ψυχοθεραπεία όταν ο ψυχίατρος ανα-
καλύπτει το μυστικό του: τη σημασία που έχουν για 
εκείνον τα άλογα. Στις συναντήσεις τους θίγονται 
υπαρξιακά ερωτήματα, ενώ το αγόρι αναδύεται 
ως σύγχρονος τραγικός ήρωας. Το έργο “Equus” 
του Peter Shaffer έχει αποσπάσει διθυραμβικές 
κριτικές στο εξωτερικό. Τη μετάφραση υπογράφει 
ο Δημήτρης Γιώτης, τη σκηνοθεσία ο Ιωσήφ Βαρ-
δάκης. Παίζουν: Σωκράτης Αλαφούζος, Δημήτρης 
Γιώτης, Βέρα χατζηιακώβου, χρυσούλα Παπαδο-
πούλου, Στέφανος Τσακιράκης, Ειρήνη χριστίδη, 
Νίκος Μοναστηριώτης, Παντελής Αχιλλέως, Μά-
κης Αρβανιτάκης. Δευτ.&Τρ. 21.15. Θέατρο Προσκή-
νιο, Στουρνάρη & Καπνοκοπτηρίου 8,210 8252.242

Δώρο 
Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώ-

στες της πέντε (5) διπλές προσκλή-
σεις για την παράσταση “Toilet Stories”, τη Δευ-
τέρα 16/3 στις 22.45 (κωμωδία σε σκηνοθεσία 
Δ. χαλιώτη, παίζουν οι Γ. Καίσαρης, Σ. Κουκουλά, Ν. 
Κωνσταντάκης,  Λ. Μεσάικου), στο φουαγιέ του θε-
άτρου Επί Κολωνώ, Ναυπλίου 12 & Λένορμαν, 210 
5138.067. Αν θέλεις κι εσύ μία, στείλε σε SMS: AVVA 
(κενό) και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, μέ-
χρι την Παρασκευή 13/3 στις 12.00 το μεσημέρι. 
Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και τα ονόμα-
τά τους θα βρίσκονται στο ταμείο του θεάτρου. 
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Δώρο 
Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώ-

στες της δεκαπέντε (15) διπλές προ-
σκλήσεις για την παράσταση «Έγκλημα 

στη Negromikele», για τις 24/3 (1) και άλλες δε-
καπέντε (15) για τις 25/3 (2), στις 21.15 (μαύρη 
κωμωδία σε σκηνοθεσία Λ. Παπαγεωργίου, Ι. Ριζο-
πούλου, παίζουν οι Γ. Δρακόπουλος, Μ. Ροβάκη, Α. 
Σταθάτου κ.ά.), στο θέατρο Άκης Δαβής, Αλκμή-
νης 12, Κάτω Πετράλωνα, 210 3428.583. Αν θέλεις 

κι εσύ μία, στείλε σε SMS: AVRA (κενό) 1 ή 2 και 
το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, μέχρι την 

Τρίτη 17/3 στις 10.00 το πρωί. Οι νικητές θα 
ειδοποιηθούν με sms και τα ονόματά τους 

θα βρίσκονται στο ταμείο του θεάτρου. 
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Της ΓΙώΤΑΣ 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ξε τον πόλεμο κατά της 
χαλκίδας. Κωμωδία. Του 
Γιάννη Σολδάτου. Σκηνοθ.: 
Γ. Μιχαηλίδης. Παίζουν: Χ. 
Καγιάς, Γ. Χριστοδούλου, Ν. 
Ρέγκου, Μ. Δρακοπούλου. 
Δευτ., Τρ. 21.15. € 22 (15 
Φ). Δ: 75’. 

METAΞOYPΓEIO 
Aκαδήμου 14, 210 5234.382
Ένας ήρωας το καμάρι 
της Δύσης. Σκηνοθ.: Σ. 
Λιβαθινός. Παίζουν: N. 
Kαρδώνης, Δ. Παπανικο-
λάου, M. Nαυπλιώτου κ.ά. 
Tετ.-Σάβ. 21.00, Kυρ.14.30 
& 18.30. € 22 (15 Φ). Δ: 120’.
Ως 29/3.
Νο 44. Σκηνοθ.: Γ. Παλού-
μπης. Παίζουν: Ε. Ντούμα, 
Γ. Λεάκος, Μ. Κανναβός, Π. 
Στραβαλέξης. Δευτ. & Τρ. 
21.00. € 22 (15 Φ).

ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑΣ 
Αμερικής (στοά Σπυρομήλι-
ου), 210 3210.025
Από μακριά. Κωμωδία.  
Του Θοδωρή Αθερίδη. 
Σκηνοθ.: Θ. Αθερίδης. Παί-
ζουν: Θ. Αθερίδης, Σ. Καρύ-
δη, Β. Βολιώτη, Γ. Καπουτζί-
δης κ.ά. Σάβ. (Λ), Κυρ. 18.15, 
Τετ. 20.00, Πέμ.-Κυρ. 21.15. 
€ 25 (18 Λ, Φ και κάθε Πέμ. 
για θεατές κάτω των 25 και 
άνω των 65 ετών). 

MOYΣOYPH
 Πλ. Kαρύτση 7, 210 3310.936 
O μπακαλόγατος ή της 
κακομοίρας. Κωμωδία. 
Tων Xρ. και Γ. Γιαννα-
κόπουλου. Σκηνοθ.: Π. 
Φιλιππίδης. Παίζουν: Π. 
Φιλιππίδης, T. Kωστής, X. 
Tσάφου κ.ά. Tετ. 19.30 (Λ), 
Πέμ.-Παρ. 21.15, Σάβ. 18.15 
& 21.15, Kυρ. 18.15 & 21.15. 
€ 25 (18 Λ, Φ). Δ: 120’.

MΠEΛΛOΣ - KEA 
Kέκροπος 1, Πλάκα, 

210 3229.889 
Kουλουβάχατα. Kωμωδία. 
Kείμ.-σκηνοθ.: Γ. Mπέλλος. 
Παίζουν: Γ. Mπέλλος, N. 
Παρούση, M. Δεσσύλας κ.ά. 
Kυρ. 19.00, Πέμ.-Σάβ. 21.00. 
€ 20 (10 Φ). Δ: 120’.

ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΑΙΗ 
Αγ. Μελετίου 61 & Πατησίων, 
210 8620.231
Μια τρελή, τρελή οικο-
γένεια. Κωμωδία. Των Ν. 
Τσιφόρου, Π. Βασιλειάδη. 
Σκηνοθ.: Μ. Παπανικολά-
ου. Παίζουν: Ε. Τζώρτζη, Β. 
Λακουμέντα, Π. Μόνια. Τετ. 
(Λ) & Κυρ. 19.30, Σάβ. (Λ) 
18.30. Πέμ.-Παρ. 21.15, Σάβ. 
21.30. € 18 (15 Λ, Φ, ηλικιω-
μένων). Δ: 120’.

ΝΙχΟΝ 
Αγησιλάου 61β, Κεραμεικός, 
210 8839.657
Αντί διδακτορικού. Stand 
up comedy show. Κείμ.-
ερμην.: Δ. Δημόπουλος. 
Δευτ. 21.15. € 15 με ποτό. 
 Δ: 80’. 
Blanching. Μουσικοθεα-
τρική. Εμπνευσμένη από 
το «Λεωφορείο ο Πόθος». 
Σκηνοθ.: Ζ. Ξανθοπούλου. 
Παίζουν: Γ. Διαμαντής, Α. 
Κοτσώρης, Κ. Κωτσαδάμ  
κ.ά. Τρ.&Τετ. 21.15. € 15 (με 
ποτό). Δ: 69’. Ως 29/4.

NEO EΛΛHNIKO 
ΘEATPO 
Σπ. Τρικούπη 34, Εξάρχεια, 
210 9511.292
Aμερικάνος στο κεφάλι. 
Kωμωδία. Σκηνοθ.: Γ. Aρμέ-
νης. Παίζουν: Γ. Aρμένης, 
Σ. Oλυμπίου, E. Σιδερά κ.ά. 
Παρ.-Σάβ. 21.00, Σάβ. 18.00 
(Λ), Kυρ. 20.00. € 20 (15 Λ). 
Δ: 130’. 
Β’ σκηνή 
Ο συλλέκτης. Του Τζον 
Φόουλς. Σκηνοθ.: Γιώργος 
Κιμούλης. Παίζουν: Τ. 

Ιορδανίδης, Κ. Δ. Οθωναί-
ου. Τετ. 20.00, Πέμ.-Σάβ. 
21.15, Κυρ. 20.00. € 20 (15 
Φ). Δ: 90’.  
Κεντρική Σκηνή
Το δάσος. Του Ντέιβιντ 
Μάμετ. Σκηνοθ.: Γ. Καρα-
ντινάκης. Παίζουν: Τ. Ιορ-
δανίδης, Θ. Ματίκα. Δευτ., 
Τρ. 21.15. € 20 (15 Φ). Δ: 75’.

ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΤΟΥ ΚΟΜΗ  
Λασκαράτου 15, Πατήσια, 
210 2112.135
Slip & Tanga 2. Κειμ.-
σκηνοθ.: Σ. Κούβαρη 
- Μπουζιάνη. Παίζουν: Σ. 
Δαλέζιος, Ε. Δήμου, Θ. Κών-
στας κ.ά. Δευτ.&Τρ. 22.30. € 
12 (με ποτό). Δ: 60’. 

OBIuPTOWN 
Σκουλενίου 2,  πλ. Αγ. Θεο-
δώρων, 210 2112.763
Ηθο...ποιός, Ηθο...πού, 
Ηθο...τι; Κείμ.-σκηνοθ.:  Γ. 
Μουρελάτος. Παίζουν: Γ. 
Μουρελάτος, Γ. Πισκιτζής. 
Κυρ. 21.00 & Δευτ. 21.30. 
€ 8. Δ: 60’. Ως 15/3.  

OΔOY KEφAΛΛHNIAΣ 
Kεφαλληνίας 16, Kυψέλη, 
210 8838.727
A’ Σκηνή
H επίσκεψη της γηραιάς 
κυρίας. Tου Φρίντριχ 
Nτίρενματ. Σκηνοθ.: Στ. 
Λιβαθινός. Παίζουν: M. 
Aρβανίτη, Γ. Φέρτης, K. 
Γαλανάκης κ.ά. Tετ. 20.00 
(Λ), Πέμ.-Σάβ. 21.00, Kυρ. 
20.00. € 23 (19 Λ, 16 Φ). 
Δ: 150’. 
Β’ Σκηνή
Λάσπη. Κοινωνικό. Του 
Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη. 
Σκηνοθ.: Λ. Μελεμέ. 
Παίζουν: Μ. Καλλιμάνη, 
Π. Μαρκοπούλου, Δ. Ξαν-
θόπουλος. Τετ. (Λ), Κυρ. 
20.00, Πέμ. ως Σάβ. 21.00. € 
23 (19 Λ, 16 Φ)

ΟΛΥΜΠΙΑ 
Ακαδημίας 59-61, 
210 3612.461
Ρούσαλκα. Όπερα. Του 
Αντονίν Ντβόρζακ. Σκηνοθ.: 
Μ. Βάσερμαν. Ερμηνεύουν: 
Π. Τσέρνοχ, Κ. Μπιξ, Ν. Ου-
σάκοβα, Μ. Κατσούλη κ.ά. 
13, 14, 15/3. 20.00. € 68, 58, 
48, 38, 28, 20 (15 Φ). 

OPφEAΣ 
Πανεπιστημίου 38, 
210 3604.618
Ένας ταξιτζής... στην 
μπανιέρα μου. Mιούζικαλ. 
Των Γιάννη Δαλιανίδη, Mίμη 
Πλέσσα. Σκηνοθ.: Γ. Δαλια-
νίδης. Παίζουν: Σ. Ψάλτης, 
Γ. Bασιλείου, N. Bανδώρος 
κ.ά. Tετ. 19.30 (Λ) & 21.30, 
Πέμ.-Παρ. 21.30, Σάβ. 18.30 
(Λ) & 21.30, Kυρ. 19.30 (Λ).  
€ 25 (16 Εξ., Φ, Π, 18 Λ).

ΠΑΛΛΑΣ 
Βουκουρεστίου 5,
210 3213.100
Το κλουβί με τις τρελές. 
Μιούζικαλ βασισμένο 
στο έργο του Jean Poiret. 
Σκηνοθ.: Σ. Φασουλής. 
Παίζουν: Σ. Φασουλής, Γ. 
Μπέζος, Ν. Γκίνη κ.ά. Τετ.-
Κυρ. 21.00. € 20, 25, 30, 45, 
50, 60, 80. 

ΠAPAMYΘIAΣ 
Παραμυθίας 27 & Mυκάλης, 
Kεραμεικός, 210 3457.904 
Bedtime Stories. Ελληνικό 
- κοινωνικό έργο. Του Γιώρ-
γου Ηλιόπουλου. Σκηνοθ.: 
Δ. Δεγαΐτης. Χορογρ.: Έ. Γε-
ροδήμου. Παίζουν: Ε. Μπα-
λαγιάννης, Γ. Χουλιάρας, 
Χ. Γεωργιάδου κ.ά. Για άνω 
των 15 ετών. Δευτ. & Τρ.  
21.15. € 18 (12 Φ). Δ: 120 .́ 
Aι δύο μονόλογοι. 
Stand up comedy με τους 
Σ. Σεραφείμ και Γ. Xατζη-
παύλου. Παρ. & Σάβ. 22.30. 
€ 15.
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Αίθουσες τέχνης

A.ANTONOPOuLOu.
ART 
Αριστοφάνους 20, Ψυρρή, 
210 3214.994
Αλέξανδρος Ψυχούλης. 
Εγκατάσταση. Ως 29/4.

ACg ART gALLERY 
Γραβιάς 4-6, Αγ. Παρα-
σκευή Eileen Botsford. 
Ζωγραφική, φωτογραφία, 
γλυπτική, εγκαταστάσεις. 
Ως 30/6.

* A.Δ. 
Παλλάδος 3, Ψυρρή, 
210 3228.785
Στέφανος Τσιβόπουλος. 
Βίντεο εγκατάσταση. Ως 
21/3.

AΔΑΜ 
Ν. Βάμβα 5, Κολωνάκι, 210 
3601.779
Ευαγγελία Ιωάννου. Ζω-
γραφική. Ως 28/3. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
Ξενοκράτους 45, 
210 7223.897
Ομαδική Ελλήνων καλλι-
τεχνών. Zωγραφική, χαρα-
κτική. Όλο τον Μαρτιο.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕχΝΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ 
Γλύκωνος 4, Κολωνάκι, 210 
7213.938
φίλιππος Θεοδωρίδης. 
Ζωγραφική. Ως 28/3.

ASH IN ART 
ήρακλέους & Λαχούρη 1, 
Συγγρού, 210 9216.890
Ομαδική Ελλήνων και 
ξένων καλλιτεχνών. 
Ζωγραφική, φωτογραφία. 
Ως 14/3.

ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
Ξανθίππου 11, 
210 7294.342-3
φαίδωνας Πατρικαλάκις. 
Ζωγραφική. 12/3 - 4/4. 

BERNIER-ELIAdES  
Επταχάλκου 11, Θησείο, 
210 3413.935-7
Alan Charlton, ulrich 
Rückriem. Ζωγραφική. 
Ως 24/3.

BONICOS gALLERY
Κ. Σερβίας 12-14, 210 
3236.424.
Τάσος Δήμος. Ζωγραφική. 
12-31/3.

CATS & MARBLES 
Φωκυλίδου 12, 210 3613.942 
Ομάδα Μαχόγκανι. Ζω-
γραφική, γλυπτική, έπιπλα. 
12/3 - 4/4.

CHEAP ART 
Θεμιστοκλέους & Αν. Μετα-
ξά 25, Εξάρχεια, 210 3817.517
 Δημήτρης Γεωργακό-
πουλος. Εγκατάσταση. 
Ως 11/4.

ΓΚΑΛΕΡΙ ΕΡΣΗ 
Κλεομένους 4, 210 7220.231
φιλιώ Κουφοπούλου. 
Ζωγραφική. Ως 28/3.

dESIgNER’S dOT 
gALLERY 

Μελαντίας 8 & ήλιουπόλε-
ως, Παγκράτι, 210 7522.322
Κων/νος Μπεδίας. Ζω-
γραφική. Ως 13/3.

dIANA gALLERY - 
dOWN TOWN 
Πλ. Καρύτση 5, 210 3249.626
φαίδων Αναστασιάδης. 
Ζωγραφική. Ως 28/3.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 
Καρνεάδου 20, 210 7291.642
Απόστολος Πετρίδης. 
Γλυπτική. Ως 14/3.
Μίνα Παπαθεοδώρου - 
Βαλυράκη. Ζωγραφική. 
16/3 -11/4.

ΕΚφΡΑΣΗ - ΓΙΑΝΝΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
Βαλαωρίτου 9Α, 210 
3607.598
Vladimir Velickovic. Ζω-
γραφική. Ως 28/3.

FIzz gALLERY 
Βαλαωρίτου 9Γ, 210 
3607.598 
Άγγελος Σκούρτης. Χαρα-
κτική. Ως 28/3. 

ζΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ 
Πλ. Κολωνακίου 20, 
210 3608.278
χάρης Κοντοσφύρης. 
Εγκατάσταση. Ως 21/3.

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 
gALLERY 
Δημοφώντος 30 & Θορικίων, 
210 9244.271
John Block. Εγκατάσταση. 
Ως 14/3.

KALFAYAN
Χάρητος 11, 210 7217.679
Βλάσης Κανιάρης. Εγκα-
τάσταση. Ως 28/3.

K-ART
Σίνα 54, 211 4013.877
Αγγελική Δουβέρη. Φω-
τογραφία, video, εγκατα-
στάσεις. Ως 14/3.

ΚΑΠΛΑΝΩΝ 5 
Καπλανών 5 & Μασσαλίας, 
210 3390.946
Σταμάτης ζέρβας. Ζω-
γραφική, εγκαταστάσεις. 
Ως 16/3.

MANIFACTuRA 
gALLERY 
Zωοδ. Πηγής 29, 210 
3811.470  
C. Tropee - Lelong, L. 
Peleyras. Ζωγραφική, κε-
ραμικά.Ως 21/3.

ΜΕΔΟΥΣΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΤΕχΝΗΣ  
Ξενοκράτους 7,
210 7244 .552
Στέργιος Στάμος. Γλυπτι-
κή. 12/3 - 25/4.  

OLd TOWN 
gALLERY TONIA 
KPAΣΣAKOΠOYΛOY
Bουκουρεστίου 25A, 210 
3626.968   
Έργα τέχνης.

PRO-ART/M. ΛΕΓΑΚΗ 
Καλλιδρομίου 30, 697 
6880408
Cristian Rothmann. Ζω-
γραφική. Ως 28/3.

QBOX 
Αρμοδίου 10, 211 1199.991
Ali Kazma. Βίντεο. Ως 
18/4.

* ΣΚΟΥφΑ 
Σκουφά 4, 210 3643.025
Παναγιώτης Μπελντέ-
κος. Ζωγραφική. Ως 31/3.

ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ήρακλείτου 10, 210 
3641.217-8
Λίλα Παπούλα. Ζωγραφι-
κή. Ως 28/3. 

ΣΥΝ 
Τοσίτσα 17, 210 8820.568
Ρένα Μαθέση. Ζωγραφι-
κή. Ως 15/3.

TEXNOXΩPOΣ 
Λεμπέση 4 & Mακρυγιάννη, 
Ακρόπολη, 210 9228.370 
Ομαδική Ξένων καλλιτε-

χνών. Χαρακτική. Ως 14/3. 
Βαρθολομαίος Παπαδα-
ντωνάκης. Χαρακτική. 
18/3 - 18/4.  

ΤΕχΝΟχΩΡΟΣ 
ΤΟ ΜΗΛΟ 
Αμύντα 11, Παγκράτι, 
210 7254.897 
Ιωάννης Μουχασίρης. 
Ζωγραφική. Ως 4/4.

THANASSIS FRISSIRAS 
gALLERY 
Kριεζώτου 7, 210 3640.288
Άκης Πειρουνίδης. 
Ζωγραφική, χαρακτική. 
Ως 4/4.

ΤΟ ΑΛΕφ 
Ιθάκης 29 & Πατησίων, 
210 8829.969
Ορέστης Καραμανλής 
- Στέφανος Ρόκος. Εγκα-
τάσταση. Ως 15/3. 
 
* TΡΙEΣΠΕΡΟΣ 
Pοβ. Γκάλλι 3-5, Aκρόπολη, 
210 9239.592 
Xώρος περιοδικών - μόνι-
μων εκθέσεων, γλυπτικής, 
φωτογραφίας κ.ά.

χΩΡΟΣ ΤΕχΝΗΣ «24» 
Σπευσίππου 38, 
210 7217.897
Ανδρέας Γεωργιάδης. 
Σχέδια. Ως 28/3.

* VICTOR gALLERY 
Φαναριωτών 23, 
210 6445.309 
digital Art. Eργαστήριο 
αναπαραγωγής έργων τέ-
χνης σε καμβά. 

 
Άλλοι Χώροι

* ACS 
Γαρυττού 53, Χαλάνδρι, 
210 6393.341
Joel Meyerowitz. 
Φωτογραφία. Ως 15/3.

ART gALLERY CAFE    
Ιπποκράτους 1 & Γαληνού, 
Βούλα, 210 8958.866    
Άλκης Άστρας. Ζωγραφι-
κή. 18/3 - 12/4.

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ 
Σατωβριάνδου 36, 
210 5242.211
Ανδρέας Βάης. Ζωγραφι-
κή. Ως 29/3.

BARTESERA 
Kολοκοτρώνη 25, 
Στοά Πραξιτέλους, 
210 3229.805  
Ομαδική Ελλήνων καλλι-
τεχνών. Κόμικς. Ως 2/4.

BLACK duCK 
Χρ. Λαδά 9Α, 694 6492740
Νίκος Μαραβέγιας. Φω-
τογραφία. Ως 27/3.  

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΜΙΕΤ 
Αμερικής 13, 210 3234.267
denis l’ Ηomme. Σχέδια. 
Ως 14/3.

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 
Σίνα 31, 210 3398.600 
φώκαια 1913-1920. Η μαρ-
τυρία του Φελίξ Σαρτιώ. 
Φωτογραφία. Ως 30/4.

ΓΚΑΛΕΡΙ ΕΛΛΗΝΟΑ-
ΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ Μασσαλίας 22, 
210 3680.071
Joseph Beuys και οι ελλη-
νικές αναφορές στο έργο 
του. Ζωγραφική. Ως 2/4. 

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
Βασ. Κωνσταντίνου 50, 210 
7235.937-8  
Έργα Ελλήνων ζωγρά-
φων από τη συλλογή της 
Εθνικής Τράπεζας. Ως 22/3.

FNAC ΜΑΡΟΥΣΙ 
The Mall, Α. Παπανδρέου 
35, Νερατζιώτισσα, 210 
6305.555
Σμάρα Αγιακάτσικα. 
Είκοσι εφτά φωτογραφίες 
από τα πρώτα χρόνια 
της αναβίωσης του 
καρναβαλιού της Βενετίας. 
Ως 20/4.

zAzzIuM 
Iπποκράτους & Διδότου 33, 
210 3618.446 
Kατερίνα Kυριαζοπούλου. 
Pop-art collage. Ως 31/7.

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ 
Λεωφ. Συγγρού 387, 
Π. Φάληρο, 210 9469.670
Κώστας Ανδρέου. Γλυπτι-
κή, ζωγραφική, χαρακτική. 
8-26/4 (εκτός από 17-20/4).

KENTPO ΛAΪKHΣ 
TEXNHΣ & 
ΠAPAΔOΣHΣ 
A. Xατζημιχάλη 6, Πλάκα, 
210 3243.972 
Λαογραφικά αντικεί-
μενα της Θράκης από τη 
συλλογή του Γ. Δαδαλιάρη. 
Ως 30/6.

ΜΕΓΑΡΟ ΕΫΝΑΡΔΟΥ 
ΜΙΕΤ 
Αγ. Κωνσταντίνου 20, 
210 3234.267 
Γιάννης Μόραλης. Σχέδια 
1934-1994. Ως 22/3. 

MOMMY 
Δελφών 4, Kολωνάκι, 
694 4372649
Σ. Γαΐτάνη, Κ. Βλάχος, N. 
Bee. Ζωγραφική, σκίτσα. 
Ως 15/3.    

ΠINAKOΘHKH ΔHMOY 
AΘHNAIΩN 
Πειραιώς 51, 210 3231.841 
Έργα καλλιτεχνών που 
εργάστηκαν στο Kέντρο 
Xαρακτικής Aθηνών. Ως 
31/3.

ΠΟΛΥχΩΡΟΣ 
ΜΕΤΑΙχΜΙΟ 
Ιπποκράτους 118, 211 
3003.500
Γιώργος Μπότσος. Ζω-
γραφική. Ως 2/5.

Μουσεία

ΒΥζΑΝΤΙΝΟ & χΡΙΣ-
ΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Σπουδές του Κων/νου Κ. 
Κερεστετζή από το Μου-
σείο του Prado. Αντίγραφα 
από El Greco, Vélasquez, 
Goya, Tiziano, Tintoreto, 
Dürer. Ζωγραφική. Ως 3/5.

EBPAΪKO MOYΣEIO 
Nίκης 39, 210 3225.582 
Eβραϊκές γειτονιές της 
Eλλάδας. Ως 31/3.

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡχΑΙΟΛΟΓΙ-
ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
Πατησίων 44, 210 8217.717
Πέντε νέες μόνιμες 
εκθέσεις. Ελληνιστική 
κεραμική, πήλινα ειδώλια, 
συλλογή Βλαστού Σερ-
πιέρη, χρυσά κοσμήματα, 
αργυρά, γυάλινα σκεύη. 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙ-
ΔΩΝ ήρακλειδών 16, Θη-
σείο, 210 3461.981  
Maurits Cornelis Escher. 
Χαρακτική. Ως 18/4.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙ-
ΚΗΣ ΤΕχΝΗΣ 
Βασ. Σοφίας & ήροδότου 1, 
210 7228.321-3
Jean-Luc Moulène, 
Άρις Γεωργίου, Alain 
Ceccaroli. Φωτογραφία. 
12/3 - 26/4.

MOYΣEIO MΠENAKH 
Kεντρικό Kτήριο, Kουμπάρη 
1, 210 3671.000 
χρυσός από τη μυθική 
Κολχίδα. Ως 6/4. 
Βλάσης Κανιάρης. Σχέδια, 
αντικείμενα. Ως 6/4.
Κτήριο Ιστορικών Αρχείων 
του Μουσείου, Εμ. Μπενάκη 
38 & Στέφ. Δέλτα, Κηφισιά, 
210 8079.878
Αναδρομή στην Κηφι-
σιά. Φωτογραφία από το 
λεύκωμα του βαρώνου 
Stillfried. Ως 31/3.
Κτήριο Πειραιώς 138 & 
Aνδρονίκου, 210 3453.113 
Δημήτρης χαρισιάδης. 
Φωτογραφία. Ως 19/4.
Η κατοικία από τον 20ό 
στον 21ο αιώνα. Σχέδιο.                                                                               
Από το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Αρχιτεκτονικής. Ως 15/3. ●

ΤΕΧνΗ οδηγος

ΠEIPAIΩΣ 131 
Πειραιώς 131, 210 3426.802
φούστα μπλούζα. Φαρ-
σοκωμωδία. Σκηνοθ.: Θ. 
Παπαθανασίου, M. Pέππας. 
Παίζουν: Δ. Λαμπρόγιαννη, 
A. Aντωνόπουλος, Σ. Zαννί-
νου κ.ά. Tετ. & Κυρ. 20.00, 
Πέμ. & Παρ. 21.15, Σάβ. 18.15 
(Λ) & 21.15, € 25, 19 (18 Λ, 
Oμαδ., Φ, την Πέμπτη για 
κάτω των 25 και άνω των 
65). Δ: 120’. Ως 12/4. 

ΠEPOKE 
Oδυσσέως 2, πλ. Kαραϊσκά-
κη, 210 5240.040
Eκτός ελέγχου...  όλα. Tου  
Ray Cooney. Σκηνοθ.: B. 
Tσιβιλίκας. Παίζουν: B. Tσι-
βιλίκας, Γ. Kωνσταντίνου, A. 
Mαυρομάτη κ.ά. Tετ. 19.15, 
Πέμ.-Kυρ. 21.15, Σάβ. 18.15 
Λ, Kυρ. 18.15. € 20, 23 (15 Φ, 
Λ). Δ: 120’. 

ΠPOBA 
Aχαρνών & Hπείρου 39, 
210 8818.117
H δράκαινα. Tου Δ. Mπό-
γρη. Σκηνοθ.: Σ. Tσόγκας. 
Παίζουν: M. Pαζή, Π. Πολυ-
κάρπου, N. Παπαδόπουλος 
κ.ά. Πέμ. 19.30 (Λ), Παρ. & 
Σάβ. 21.15, Kυρ. 19.30. € 20 
(15 Λ, 12 Φ, Oμ.). Δ: 95’.

ΠPOΣKHNIO
Kαπνοκοπτηρίου 8 & Στουρ-
νάρη, 210 8252.242
Ο υπηρέτης. Του Robin 
Maugham. Σκηνοθ.: Φ. Σο-
φιανός. Παίζουν: Φ. Σοφια-
νός, Π. Μιχαηλίδης, Ζ. Ναλπά-
ντη κ.ά. Τετ. 20.00,  Πέμ.-Σάβ. 
21.15, Σάβ. 18.15, Κυρ. 20.00. 
€ 20 (14 Φ). Δ: 135’. 
Equus. Tου Peter Shaffer 
Σκηνοθ.: I. Bαρδάκης 
Παίζουν: Σ. Aλαφούζος, Δ. 
Γιώτης, B. Xατζηιακώβου 
κ.ά. Δευτ.-Tρ. 21.15. € 20 (15 
Φ). Δ: 90’. 

PAΓEΣ
Kωνσταντινουπόλεως 82, 
Γκάζι, 210 3452.751
Δύο για την τραμπάλα. 
Tου William Gibson. Σκη-
νοθ.: Σ. Mαρή. Παίζουν: Δ. 
Παπαναστασίου, Σ. Mαρή. 
Tετ., Πέμ. 21.00. € 20 (10 Φ).
Δ: 90’. 
Η Scarlet ήταν τοξότης. 
Κωμωδία. Του Βασίλη Πα-
παλαζάρου. Σκηνοθ.: Β. Πα-
παλαζάρου,  Γ. Μενεδιάτης. 
Παίζουν: Π. Καλαφατάκη, 
Δ. Βλάχου, Β. Παπαλαζάρου 
κ.ά. Δευτ. & Τρ. 21.00. € 18 
(12 Φ). Δ: 75’.  Ως 17/3.
 Σκουπίδι. Κοινωνικό. Του 
Ρόμπερτ Σνάιντερ. Σκηνοθ.: 
Α. Βαλσάρη. Παίζει: Β. 
Βαφείδης. Κυρ. 19.30. Παρ. 
& Σάβ. 21.00. € 20, 15 (10 
Φ). Δ: 60’. 

POEΣ 
Iάκχου 16, Γκάζι, 
210 3474.312
Meet Market. Της Χριστί-
νας Θανάσουλα. Σκηνοθ.: 
Α. Γεωργοπούλου. Παίζουν: 
Ρ. Σούκουλη, Τ. Σακελλαρί-
ου. Τρ.&Τετ. 21.15. € 15 (10 
Φ). Δ: 70 .́ Ως 15/4.  
Πέρσες. Tου Aισχύλου. 
Σκηνοθ.: Λ. Θάνος. Παίζουν: 
Γ. Bόγλης, Γ. Aγκονσίλιο, Π. 
Γιαούζη κ.ά. Πέμ.-Σάβ. 21.15, 
Kυρ. 20.00. € 20, 15. Δ: 70’.   

ΣHMEIO 
Xαρ. Tρικούπη 10, πίσω από 
το Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
210 9229.579
Όταν δεν ήξερε τίποτα ο 
ένας για τον άλλο. Mετα-
δραματική θεατρική περ-
φόμανς. Tου Πέτερ Xάντκε. 
Σκηνοθ.: N. Διαμαντής.Παί-
ζουν: I. Mακρή, E. Aρβανίτη, 
Γ. Kαραγκιοζόπουλος κ.ά. 
Tετ.-Σάβ. 21.30, Kυρ.  20.30. 
€ 20, 12. Δ: 70’. 

ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΞ ΑΡχΗΣ 
Δερβενίων 46 και Εμ. Μπενά-
κη, 210 3822.661
Είμαι χάλια. Ψυχογρά-
φημα. Κείμ.-σκηνοθ.: Ν. 
Σπυρόπουλος. Από τους 
Θεατρικούς Ορίζοντες. 
Παρ.-Κυρ. 21.00. € 10. Δ: 70’. 

Β’ Σκηνή 
Το μάθημα. Του Ευγένιου 
Ιονέσκο. Σκηνοθ.: Σ. 
Καλός. Παίζουν: Σ. Καλός, 
Ν. Γιαννακοπούλου, Ε. 
Τσακάλου. Δευτ. & Τρ. 
21.15. € 10. Δ: 70’. Ως 31/5.

SΟuL 
Ευριπίδου 65, Ψυρρή, 695 
6845859
*Αρόδου. Mουσικοθεατρι-
κή, βασισμένη σε διήγημα 
του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρ-
κες. Σκηνοθ.: K. Φανουράκη. 
Ερμηνεύουν: Σ. Δερμιτζάκη, 
Γ. Καλόξυλος, Σ. Καρκαλέ-
μης κ.ά. Tετ.&Πέμ. 21.15. € 
15 (με ποτό). Ως 9/4.

STudIO 
ΜΑΥΡΟΜΙχΑΛΗ
 Μαυρομιχάλη 134, Εξάρχεια, 
210 6453.330 
Ο ερωτευμένος διάβο-
λος. Σκηνοθ.: Θ. Βλάχος. 
Παίζουν: A. Βατρικάς,  Ν. 
Καράλη, Η. Καρτάνου, Μ. 
Μπαλούτσου. Δευτ. & Τρ. 
21.15. € 20 (15 Φ).
Διαλεχτή μάνα Σοφία Αγ-
γελική, αχ, να ’σουν εδώ... 
Σκηνοθ.: Μ. Γιούργος. 
Παίζουν: Μ. Γιούργος, Χ. 
Γρηγορόπουλος. Τετ.-Σάβ. 
21.00, Κυρ. 20.00. € 15 (10 
Φ). Δ: 100’. Ως 15/3.

 ΣΤΟΑ 
Μπισκίνη 55 (3η στάση Ζω-
γράφου) , 210 7702.830
Λισαβόνα. Κοινωνικό. Του 
Αντώνη Νικολή. Σκηνοθ.: Θ. 
Παπαγεωργίου. Παίζουν: 
Θ. Παπαγεωργίου, Λ. Πρω-
τοψάλτη, Ε. Καμινάρη, Δ. 
Θεοδώρου. Τετ. (Λ), Κυρ. 
19.00. Τρ., Παρ., Σάβ. 21.30. 
€ 22 (15 Λ, Φ). Δ: 90’.  

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
Κολωνού 31, Μεταξουργείο, 
698 1802544
Νεκροί ταξιδιώτες.
Σκηνοθ.: Γ. Μαρκοπούλου. 
Παίζουν: Μ. Αιγινίτου, Β. Γύρα, 
Γ. Στάμος, Χ. Χαραλάμπους. 
Τετ.-Κυρ. 21.15 & Δευτ. (16/3, 
21.15). € 18 (15 Φ). Δ: 70’.  

ΣφΕΝΔΟΝΗ 
Μακρή 4, Μακρυγιάννη, 
210 9246.692
 Λα Πουπέ. Σκηνοθ.-παίζει: 
Ά. Κοκκίνου. Χορογρ.: Μ. 
Νέστορα. Τετ., Παρ., Σάβ. 
21.00, Κυρ.19.00. € 20 (15 
Φ). Δ: 80’. Ως 15/3.
Μορφές από το έργο του 
Βιζυηνού. Κείμ.-παίζει: Ά. 
Κοκκίνου. Σκηνοθ.: Δ. Αβδε-
λιώδης. Πέμ. 20.00.  
€ 20 (15 Φ). Δ: 130’.

ΤΕχΝΟΠΟΛΗ 
Πειραιώς 100,  Γκάζι, Αίθ. Δ9 
(Αποθήκη), 693 7755764
Γράφημα. Των Ρ. Λεπάζ, 
Μ. Μπρασάρ. Σκηνοθ.: Χ. 
Λύγκας. Παίζουν: Τ. Πυρ-
γιέρης, Σ. Γρηγοριάδου, 
Χ. Λύγκας, Ν. Νταϊλιάνη. 
Δευτ.-Πέμ.  21.00., Σάβ. 
22.00, Παρ. 22.00 & 24.00, 
Κυρ. 20.30 & 22.30. € 15.  Δ: 
120’. Ως 23/3. 

ΤζΕΝΗ ΚΑΡΕζΗ 
Ακαδημίας 3, 210 3636.144
Το μαύρο κουτί. Του Γιώρ-
γου Ηλιόπουλου. Σκηνοθ.: 
Α. Καλογρίδης. Παίζουν:  Γ. 
Ηλιόπουλος, Α. Μαξίμου, 
Ά. Γεραλή κ.ά. Τετ. & Κυρ. 
20.00, Πέμ. & Παρ. 21.00, 
Σάβ. 18.00 & 21.00. € 24 (18 
Λ), 16 Φ. Δ: 130’. 

ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ 
Κεφαλληνίας 17 & Κυκλά-
δων, Κυψέλη, 210 8656.004 
Ναπολεοντία. Κωμωδία. 
Του Ανδρέα Στάικου. Σκη-
νοθ.: Α. Στάικος. Παίζουν: 
Μ. Βακούσης, Α. Γιαννούλη, 
Γ. Γιαννακάκος κ.ά. Δευτ., Τρ. 
21.30. € 20 (10 Φ). Δ: 90’. 
ζορζ Νταντέν. Κωμωδία. 
Του Μολιέρου. Σκηνοθ.: 
Ν. Καμτσής. Παίζουν: Δ. 
Οικονόμου, Ν. Στυλιανού, Λ. 
Ζαμπετάκης κ.ά. Πέμ.-Σάβ. 
21.30. Κυρ.-Δευτ. 20.00.  
€ 20 (15 Φ). Ως 12/4.  
Blind. Κοινωνικό. Του Μω-

ρίς Μέτερλινκ. Σκηνοθ.: Ζ. 
Μαντά. Παίζουν: Ε. Σταματί-
ου, Σ. Μουσούλη, Ε. Ρουσά-
κη κ.ά. Τετ . 21.00 & 22.30. € 
15 (10 Φ). Δ: 60’. 

TPENO ΣTO POYφ - 
AMAΞOΣTOIXIA 
Σιδ/κός σταθμός Pουφ, Kων/
πόλεως, 210 5298.922
O έβδομος σταθμός.  Aπο-
πλάνηση μιας κούκλας. 
Tου Eυγένιου Tριβιζά. Σκη-
νοθ.: T. Λύγαρη. Παίζουν: 
Γ. Γαλάτης, A. Mαριανός, 
Δ. Mενούνος κ.ά. Παρ. & 
Σάβ. 21.00, Kυρ. 19.00. € 24 
(16 Φ). Mόνο για ενήλικες. 
Δ: 120’.
Oι ράγες πίσω μου. 
Kείμ.-σκηνοθ.: X. Pώμας. 
Παίζουν: X. Pώμας, Θ. 
Aνδρούτσου, Δ. Kαρατζιάς, 
A. Kολοβός. Tρ.-Πέμ. 21.00. 
€ 24 (16 Φ). Δ: 90’.
Ερωτική διαδοχή. Μουσι-
κοθεατρική. Σκηνοθ.: Β. Κόκ-
κα. Ερμηνεύουν: Φ. Γέμτου, 
Κ. Τσαμπρούνη. Τετ., Πέμ. 
21.30.  € 22 (με ποτό). Δ: 110’. 
Μουσικό βαγόνι Orient 
Express
Κυριακάτικα μεσημέρια 
στο Orient Express. 12.00. 
€ 22 (με φαγητό και ποτό), 
Π. Μάρκαρης, 22/3.

φΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 
Α. Λεντάκη -Αμισσού - Σμύρ-
νης, Υμηττός, 210 7625.856
Θεατές. Σκηνοθ.: Ν. Βασι-
λείου. Παίζουν: Σ. Σπήλιου, 
Σ. Πιτσώκος, Κ. Μαντάλα, Θ. 
Ζακάλκας. Ως 15/3.

φΟΥΡΝΟΣ 
Μαυρομιχάλη 168, Εξάρχει-
α,210 6460.748
Ακίνητοι ταξιδιώτες. Ροκ 
μαύρη κωμωδία. Σκηνοθ.: 
Α. Κουτρουμπής. Χορογρ.: 
Α. Κουτρουμπής, Ό. Γερο-
γιαννάκη, Θ. Κουτρουμπή 
κ.ά. Πέμ.-Κυρ. 21.30. € 17 (10 
Φ). Δ: 50’. Ως 12/4.
 Η γενιά των Κόστια. 
Performance. Του Τσέ-
χοφ. Σκηνοθ.: Δ.Τσιάμης. 
Παίζουν:  Μ. Αθηναίου, Σ. 
Ράτσης, Θ. Σμέρος. Δευτ.-
Τετ. 21.15. € 15 (12 Φ) . Δ: 90’. 
Ως  8/4.
Σώματα και αντικείμενα 
σε κίνηση - 2ο φεστιβάλ. 
Σάβ. 24.00. € 8 (με ποτό). 
Ως 11/4.
 
XYTHPIO 
Iερά Oδός 44, 210 3412.313
Αραβο-Ισραηλινός τσε-
λεμεντές. Κοινωνικό. Του 
Ρόμπιν Σόανς. Σκηνοθ.: Κ. 
Σπανού. Παίζουν : Ν. Σιμο-
πούλου, Γ. Μελισσάρης, Β. 
Σωτηροπούλου. Τετ. 18.00, 
Δευτ.& Τρ. 21.00. € 20 (12 Φ, 
7 την Τετ). Δ: 120’. Ως  12/4.
Kαλιφόρνια ντρίμιν. 
Kωμωδία. Tου Bασίλη Kα-
τσικονούρη. Σκηνοθ.: N. Kα-
ραγέωργος. Παίζουν: Γ. Γε-
ροντιδάκης, Π. Kαρμάτης, T. 
Eλευθερίου, E. Pουμελιώτη. 
Tετ.-Πέμ. 21.15, Παρ.-Σάβ. 
21.15 & 23.30, Kυρ. 20.00. € 
22, 17. Δ: 110’.

XΩPA 
Aμοργού 20, Kυψέλη,
 210 8673.945 
Σκηνή Mικρή Xώρα

Γένεση. Του Αλέξη Σταμά-
τη. Σκηνοθ.: Ά. Σιδηροπού-
λου. Παίζουν: Χ. Στέργιο-
γλου, Ρ. Κυριαζή. Τετ.-Παρ. 
21.15, Κυρ. 21.30. € 18 (14 
Φ). Δ: 70’. 
χοντροί άντρες με φού-
στες. Μαύρη κωμωδία. 
Του Νίκι Σίλβερ. Σκηνοθ.: Χ. 
Καρχαδάκης. Παίζουν: Μ. 
Γεωργιάδου, Ά. Εμμανουήλ, 
Δ. Μακαλιάς, Α. Μιχαλοπού-
λου. Σάβ. 19.00 & 21.30, Κυρ. 
19.00. € 19 (14 Φ). Δ: 90’. 
Eξώστης - Σκηνή Eνδοχώρα
Mizery. Aυτόβιογραφικό 
ψυχολογικό θρίλερ. Tου Στί-
βεν Kινγκ. Σκηνοθ.: Π. Zού-
λιας. Παίζουν: N. Ψαρράς, 
A. Παπαδοπούλου. Δευτ. & 
Tρ. 21.15, Παρ. 00.15. € 22 
(18 Φ). Δ: 150’.
Σκηνή Nέα Xώρα
Tα λέμε στο διάλειμμα. 
Κοινωνικό. Tων Γρ. Xατζάκη, 
B. Tαμπάσκου. Σκηνοθ.: 
Γ. Xατζάκης. Παίζουν: M. 
Kωστή, Δ. Kουρούμπαλης, 
Σ. Πουλοπούλου κ.ά. Kυρ. 
14.30 & Σάβ. 00.30. €  18 (12 
Φ). Δ: 75’. Ως 12/4. 
Chatroom/η παράσταση. 
Σκηνοθ.: Σ. Βγενοπούλου. 
Παίζουν: Μ. Γεωργιάδου, Σ. 
Γεωργοβασίλη, Π. Εξαρχέας 
κ.ά. Παρ.&Σάβ. στις 19.00. € 

20, 14. Δ: 70’.
Eldorado. Μαύρη κω-
μωδία. Του Μάριους φον 
Μάγιενμπουργκ. Σκηνοθ.: 
Κ. Γιάνναρης. Παίζουν: Θ. 
Σαμαράς, Γ. Φέστα, Δ. Κουρ-
τάκη κ.ά. Τετ.-Κυρ. 21.30. € 
19 (Τετ. & Πέμ.), € 22 (Παρ.- 
Κυρ.), € 15 Φ.  Δ: 90’. 

χΩΡΟΣ ΑΛΛΟΥ 
Ομήρου Ντέιβις 11, Π. Ψυχι-
κό, 210 6710.109
Cascando. Του Μπέκετ. 
Χιουμοριστικός μονόλογος. 
Σκηνοθ.-ερμηνεία: Αθηνά 
Χατζηγιαννάκη. Πέμ.-Κυρ. 
23.00. Δ: 35’. Είσ. ελεύθερη. 

χΩΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ 
ΜΝΗΜΗΣ 
Κοραή 4, 210 3318.936
Στη σωφρονιστική αποι-
κία. Του Franz Kafka. Σκη-
νοθ.: Σ. Στρούμπος. Παίζουν: 
Ν. Δροσάκης, Ρ. Προδρόμου, 
Α. Ρήγα, Μ.Φιορεντζής. 
Πέμ.-Κυρ. 21.00. € 10. Δ: 60’. 
Ως 12/4. 
Κοραή 4 - Προσβάσιμος 
χώρος. Της Αιμιλίας Βάλβη. 
Σκηνοθ.: Ε. Γεωργοπούλου. 
Παίζουν: Μ. Τσιμά, Α. Βάλβη, 
Κ. Μιζάρας.  Δευτ. & Τρ. 
21.15. € 15 (10 Φ).

XΩPOΣ  TEXNHΣ 
AΣΩMATΩN 
Aσωμάτων 6, Θησείο, 
210 3224.664
Tο διαμάντι και το κήτος 
ή ολόκληρος ο Mποστ 
σε μία ώρα. Σκηνοθ.: B. 
Aσλανίδης. Παίζουν: Δ. 
Aσλανίδης, K. Kαπετάνιος, A. 
Mαρτζούκος κ.ά. Σ/K, Δευτ. 
21.00. € 20 (15 Φ). Δ: 120’. 
Εκπνοή-και-Τίποτα. 
Performance. Κείμ.: Δ. 
Δημητριάδη, Σ. Μπέκετ. 
Σκηνοθ.: Γ.  Μήτρου. Ερ-
μηνεύουν: Μ.  Χαρέλα, Μ. 
Θεοδοσίου.  Τετ.-Παρ. 21.30 
& Κυρ.  24.00. € 15, 20. Δ: 50’. 
Ως 15/3. ●

 ΘΕΑΤΡΟ οδηγος

«Περιμένω» 
Στον αντίποδα της αρνητικότητας και της 
κοινωνικής πραγματικότητας, η χοροθεα-
τρική ομάδα “Chorus” τοποθετεί την πίστη 
της στην αγάπη. Μέσα από την παράσταση 
«Περιμένω», με εργαλείο τη γλώσσα του 
κινησιολογικού θεάτρου, επιχειρεί να μας 
θυμίσει την απλότητα και την ελπίδα που 
υπάρχει πίσω από όσα μας καταπιέζουν και 
μας αλλοιώνουν. Το σενάριο και τη σκηνο-
θεσία υπογράφει ο Γ. Παπαθανασίου, τη 
χορογραφία ο Β. Γιαννέλος. Ερμηνεύουν 
οι Β. Γιαννέλος, Π. Καρίντζη, Α. Μεμλίκας, 
Κ. Παπαδοπούλου, Γ. Παπαθανασίου, Δ. 
Σάλλιαρης, Π. Τσίτσου. Θέατρο της Ημέ-
ρας, Νικ. Γεννηματά 20, Αμπελόκηποι Κυρ. & 
Δευτ. 21.15 ,¤15, 12, 6. 

Μη 
χάσεις!
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Μ
ια από τις πιο πολυση-
ζητημένες εκθέσεις αυ-
τών των ημερών είναι η 
έκθεση “Altermodern” 

στα πλαίσια της Τριενάλε που οργανώ-
νει, για 4η φορά φέτος, η λονδρέζικη Tate 
Modern. Επιμελητής της είναι ο άνθρω-
πος που βρίσκεται πίσω από την ίδρυση 
του Palais de Tokyo, στο Παρίσι. Ο ίδιος 
που διατύπωσε τη θεωρία περί «σχεσια-
κής αισθητικής» (relational aesthetics), 
ως μια συγκροτημένη βάση μελέτης και 
κατανόησης της τέχνης στην αλλαγή της 
χιλιετίας. Στην Altermodern, ο Nicolas 
Bourriaud λανσάρει ένα νέο όρο, το 
Altermodernism (τον Άλλο, τον Αλλαγ-
μένο Μοντερνισμό, σε ελεύθερη από-
δοση), μιλώντας για μια νέα εποχή στην 
τέχνη, μετά και το τέλος του μεταμοντέρ-
νου: αυτήν του παγκόσμιου υποτιτλισμού, 
της μετάφρασης και της γενικής μετα-
γλώττισης. Μιας εποχής όπου ο καλλιτέ-
χνης γίνεται “homo viator”, το πρότυπο 
του σύγχρονου ταξιδιώτη σε ένα πέρασμα 
ανάμεσα σε σημεία και σχήματα, ανάμεσα 
στη γεωγραφία και την ιστορία, πέρασμα 
ανάλογο με την κοινή εμπειρία της κινη-
τικότητας, του ταξιδιού και της διαρκούς 
διάβασης ορίων. «Ένα νέο είδος φόρμας 
εμφανίζεται» γράφει μάλιστα ο Μπουριό. 
«Η φόρμα του ταξιδιού (the journey-form), 
φτιαγμένη από γραμμές τραβηγμένες τόσο στο 
χώρο όσο και στο χρόνο, και η οποία υλοποιεί 
τροχιές αντί για προορισμούς».
Η κριτική που δέχεται αυτό τον καιρό ο 
Μπουριό συγκεντρώνεται στο κατά πόσο 
η έκθεση που έστησε στην Τέιτ αποδει-
κνύει, ή έστω δικαιολογεί, τη θέση του 

ή απλώς προσφέρει έργα ως πλατφόρμα 
ανάδειξης μιας θεωρίας η οποία δεν προ-
ήλθε οργανικά από αυτά.

Είναι πολύ ενδιαφέρον να παρατηρήσει 
κανείς πόσο αυτό ακριβώς το επιχείρημα 
του «οργανικά προκύπτοντος» ξεπηδά 
πιο συχνά εκεί που δεν υπάρχει στέ-
ρεο έδαφος για να απορρίψει κανείς μια 
πρόταση, ειδικότερα μια τόσο φιλόδοξη 
και ριψοκίνδυνη. Στις διατυπώσεις της 
ανάλογης συζήτησης στην Ελλάδα, μά-
λιστα, λόγω και μιας καθυστερημένα «ε-
φηβικίζουσας» στάσης και των καλλιτε-
χνών, το «οργανικό» είναι ιερό προνόμιο 
των δημιουργών – κατηγορία στην ο-
ποία δεν συμμετέχουν ασφαλώς οι «κα-
κοί» επιμελητές, οι οποίοι σέρνουν τον 
«ανήμπορο» καλλιτέχνη να χωρέσει σε 
ραμμένα από πριν κοστούμια, αν φυσικά 
δεν τον αγνοήσουν τελείως εφόσον δεν 
ανήκει «στην αυλή τους». 
Δυστυχώς ή ευτυχώς, τα πράγματα είναι 
πολύ πιο απλά, αν όχι εντελώς πεζά, έξω 
από την (ελληνική) σφαίρα «των ψευ-
δαισθήσεων μεγαλείου» και με εξαιρέ-
σεις φυσικά, που ωστόσο μάλλον επι-
βεβαιώνουν τον κανόνα. Οι επιμελητές, 
ακριβώς όπως και οι καλλιτέχνες, αλλά 
και οποιοσδήποτε άλλος σκέφτεται γύ-
ρω από τη ζωή στις θεμελιώδεις διαφο-
ροποιήσεις της, σχηματίζουν, με κάθε 
λογής εργαλεία, ένα πρίσμα θέασης και 
συγκροτούν ένα προσωπικό ημερολόγιο 
γύρω από αυτό. Οι πραγματικά αξιομνη-
μόνευτες εκθέσεις είναι κατά τη γνώμη 
μου, αυτές οι οποίες αποκαλύπτουν, με 
ειλικρίνεια και ρίσκο, ακριβώς αυτό το 

ημερολόγιο και 
τις διακειμενικές 
σχέσεις (τα έργα 
δηλαδή) που το χα-
ρακτηρίζουν, το ενισχύ-
ουν ή το διαλύουν. 

Ερωτηθείς κατά πόσο ικανοποιείται από 
«το κρέμασμα» (the hang), τη διαδικα-
σία δηλαδή σύνθεσης μιας έκθεσης, ο 
Μπουριό απάντησε ότι «το κρέμασμα» 
μοιάζει με μια οπτική όπερα, το λιμπρέ-
το της οποίας συγκρατεί διαφορετικές 
φωνές και τραγούδια. Είναι ίσως, είπε, η 
επιβεβαίωση μιας διαίσθησης και υπη-
ρετεί την ανάγκη αποκάλυψης συνδέσε-
ων. Κατάδυση σε βαθιά θάλασσα και όχι 
απλή ωκεανογράφηση.                 

Η πρόσφατη συζήτησή μου 
με έναν άλλο εξαιρετικά 
έμπειρο και με διεθνή κα-
ριέρα επιμελητή, τον Paolo 

Colombo, με αφορμή την έκθεση « Ύ-
μνος στη σκιά» (In praise of shadows), 
την οποία θα παρουσιάσει το Μουσείο 
Μπενάκη τον ερχόμενο Μάιο, δεν απεί-
χε σαν εντύπωση από τα παραπάνω. Στην 
έκθεση αυτή, η οποία χρησιμοποιεί σαν 
κεντρική μεταφορά, για την αφήγηση 
που επιχειρεί, τη φιγούρα του απατεωνί-
σκου Καραγκιόζη και του θεάτρου σκιών, 
ο Colombo ανιχνεύει τις εσωτερικές αλ-
λά και μορφολογικές σχέσεις έργων που 
επηρεάζουν το θεατή με τρόπο σύνθετο, 
αναφερόμενα τόσο στο θυμικό όσο και 
στο λογικό του και κάνοντάς τον ενεργό 
δέκτη, πραγματικό κοινωνό των μηνυ-

μάτων τους, χωρίς να απαιτούν τη συμ-
μετοχή του. Με συστηματική έρευνα και 
φροντίδα, ο Colombo έχει ανασύρει τις 
κοινές αναφορές των καλλιτεχνών που 
συγκροτούν το σώμα της έκθεσης, ώστε 
να σχηματίσει ένα πλέγμα, ή καλύτερα 
έναν αστερισμό από σχέσεις εμφανείς 
και δυνάμεις βαρύτητας και αλληλοε-
πιρροής εξίσου ισχυρές αν και αφανείς. 
Ο τρόπος που ο επιμελητής εδώ ανατρέ-
χει στις προσωπικές ιστορίες και τα βι-
ώματα των καλλιτεχνών, είτε μιλώντας 
γι’ αυτά είτε αναδεικνύοντάς τα με την 
έκθεση, έχει την ισχύ και τη γοητεία που 
έχει η προφορική αφήγηση, η παράδοση 
του “storytelling”, η οποία άλλωστε βρί-
σκεται στις ρίζες του Καραγκιόζη αλλά 
και κάθε είδους τέχνης-δράσης.

Από τον καμβά του performing που φτιά-
χνει με τα κολάζ του ο Σουηδός Jockum 
Nordstrom, μελετητής του Καραγκιόζη 
κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην 
Καβάλα, στις ταινίες της πρωτοπόρου του 
animation Γερμανίδας Lotte Reininger 
και τα πολιτικά έργα του Νοτιοαφρικα-
νού William Kentridge και της Αφρο-

αμερικανίδας Kara Walker, από τις 
εντελώς προσωπικές παραγωγές 

με κούκλες και animation της 
Φινλανδής Katarina Liiiqvist, 
στις ταινίες του Πολωνού δά-
σκαλου της κινηματογραφίας 
Ladislas Starewitch, από τα 
μικρά θέατρα-εγκαταστάσεις 
του Βρετανού Andrew Vickery 

και τα βίντεο του Τούρκου Haluk 
Akakce, στα τρομερά clay-animation 

της Σουηδέζας Nathalie Djurberg και τα 
υπαινικτικά σχέδια της Ελληνίδας Χρι-
στιάνας Σούλου: η έκθεση ξαναφέρνει 
στη συζήτηση έργα τέχνης που δημιουρ-
γήθηκαν με ιδιαίτερη υπομονή και αφο-
σίωση, με επίπονη χειροναξία, με ανα-
φορές στο συλλογικό και το κοινωνικά 
δραστήριο, με χιούμορ και ειρωνία, με 
γνώση της ιστορίας και ανατροπή της ευ-
θύγραμμης θεώρησής της, με ζύμωση του 
Υψηλού με το Χαμηλό. Συζητώντας για 
τις φιγούρες του Καραγκιόζη που έχει δα-
νειστεί από τον Μάνο Χαριτάτο και την 
οικογένεια Σπαθάρη, ο Paolo Colombo 
αποκαλύπτει ότι συμμετέχει στην έκθεση 
δανείζοντας και ένα γλυφιτζούρι Καρα-
γκιόζη που έχει βρει στη Σχινούσα τη δε-
καετία του ’60. Οι παράξενες εκφάνσεις 
του υλικού πολιτισμού, η συνάφεια της 
μαζικής κουλτούρας με τη λαϊκή παρά-
δοση και από εκεί με την υψηλή τέχνη 
και την ιστορία της αισθητικής, δεν είναι 
βέβαια θέμα νέο. Η λεπτότητα, η ευφυΐα 
και η γνώση με την οποία θα το χειριστεί 
ένας επιμελητής (σε ένα περιβάλλον μά-
λιστα όπου όλα τα έχει δει κανείς και όλα 
τα έχει λίγο πολύ βαρεθεί) είναι στοίχη-
μα που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς. 
Στη ρίζα του τίτλου της έκθεσης βρίσκεται 
άλλωστε το λογοτεχνικό αριστούργημα 
του Ιάπωνα Junichiro Tanizaki (1935), το 
οποίο μιλά για τη μοναδική εκφραστικό-
τητα και ομορφιά του υπαινικτικού, του 
μισοφωτισμένου, του θαμπού και μυστη-
ριώδους.  A

τέχνητέχνη Της ΝΑΝΤΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πόσο «κακοί» είναι οι επιμελητές και πόσο «ανήμποροι» οι καλλιτέχνες; 
Η A.V. συζητάει με τον Paolo Colombo, επιμελητή της έκθεσης «Ύμνος στη σκιά», 
που θα δούμε στο Μουσείο Μπενάκη τον Μάιο.

Το κρέμασμα
Ιnfo

   «Ύμνος στη σκιά», 

Μουσείο Μπενάκη, κτήριο Οδού 

Πειραιώς, Αθήνα, 23/5 - 26/7, 

www.benaki.gr  

Διοργάνωση: Irish Museum of Modern Art, 

Δουβλίνο - Istanbul Modern, Κωνσταντινού-

πολη - Μουσείο Μπενάκη

Altermodern, Tate Triennial, Tate Britain, 

Λονδίνο, 3/2 - 26/4, www.tate.org.uk

Jockum Nordström,  A Stick in the Wood



Watchmen ***  
Σκηνοθεσία: Ζακ Σνάιντερ
Πρωταγωνιστούν: Τζέφρι Ντιν Μόργκαν, Τζάκι 
Ερλ Χέιλι, Μπίλι Κράνταπ, Μάλιν Άκερμαν, Μάθιου 

Γκουντ, Πάτρικ Γουίλσον, Κάρλα Γκουτζίνο

Χωνευτήρι της ποπ κουλτούρας, φάρος 
που εκπέμπει σήματα ανησυχίας, επική-
δειος για τους ήρωες (σούπερ ή μη), συ-
μπύκνωση της δυσπιστίας μιας ολόκλη-
ρης γενιάς για τις φιγούρες της ηγεσίας, το 
graphic novel των Άλαν Μουρ και Ντέιβ 
Γκίμπονς “Watchmen” είναι κάτι πολύ 
διαφορετικό από ένα απλό comic book. 
Η γνώση της μυθολογίας του και του μύ-

θου που το συνοδεύει μοιάζει να αποτελεί 
προαπαιτούμενο για τον υποψήφιο θε-
ατή της κινηματογραφικής του μεταφο-
ράς, αλλά την ίδια στιγμή η ανάγνωσή του 
(κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδό-
σεις Anubis) αναμφίβολα υπονομεύει την 
απόλαυση που προσφέρει η ταινία. Όταν 
το έργο στο χαρτί είναι από μόνο του τόσο 
σπουδαίο, τι μπορεί να προσφέρει μια με-
ταφορά του στην οθόνη; Ο Ζακ Ζνάιντερ 
αρκείται στο να το «ζωντανέψει», προ-
σπαθώντας να παραμείνει όσο πιο πιστός 
γίνεται όχι μόνο στο πνεύμα της ιστορίας 
του αλλά και στα καρέ του κόμικ, και το 

καταφέρνει, κάτι που επίσης αποτελεί ε-
πίτευγμα και παγίδα. Σε κάθε περίπτωση 
όμως, όπως το βιβλίο δεν είναι ένα ακόμη 
superhero comic, έτσι και η ταινία δεν εί-
ναι επίσης μια ακόμη superhero movie, 
έστω κι αν όλοι οι ήρωές της φορούν στο-
λή και κάποιοι έχουν τη δύναμη να κατα-
στρέψουν τον κόσμο. Τοποθετημένο σε 
ένα καθόλου νοσταλγικό, απόλυτα ψυ-
χροπολεμικό και θεοσκότεινο 1985, με την 
Αμερική να έχει κερδίσει το Βιετνάμ, τον 
Νίξον να είναι ακόμη πρόεδρος, τους υπε-
ρήρωες που έκαναν την εμφάνισή τους για 
πρώτη φορά στη δεκαετία του ’60 να είναι 

στην παρανομία και τον κόσμο να βρίσκε-
ται στα πρόθυρα του πυρηνικού ολέθρου, 
το “Watchmen” είναι βουτηγμένο στο νι-
χιλισμό και την απαισιοδοξία, έννοιες με 
τις οποίες οι θεατές των shopping malls 
δεν έχουν ακόμη εξοικειωθεί, έστω κι αν 
τα πάντα (από τον «Σκοτεινό Ιππότη» μέ-
χρι την οικονομική κρίση) έχουν αρχίσει 
να τους προϊδεάζουν για ένα μέλλον όχι 
και τόσο λαμπρό. Το φιλμ του Σνάιντερ, 
λοιπόν, είναι σχεδόν προδιαγεγραμμένο 
ότι θα απογοητεύσει όσους επιζητούν το 
μεγάλο ποπ θέαμα, όχι γιατί δεν το έχει 
(μερικές φορές μάλιστα περισσότερο και 
πιο «χυδαία» απ’ ό,τι χρειαζόταν), αλ-
λά γιατί το θέαμα εδώ είναι το σκουλήκι 
που συσπάται λαχταριστό, κρύβοντας το 
αγκίστρι που καρφώνεται και πονά. Το 
“Watchmen” απ’ αυτή την άποψη παρα-
μένει πιστό στο βιβλίο εκεί που ακριβώς 
χρειάζεται, στην επώδυνα αληθινή περι-
γραφή της μάταιης προσπάθειας του αν-
θρώπου να αγγίξει την αρμονία και την 
τελειότητα και τα όποια στραβοπατήματά 
του σβήνουν σ’ αυτήν τη συνειδητοποίη-
ση. Μπορεί ο λόγος ύπαρξής του να μοιά-
ζει ομιχλώδης, όμως δεν παύει να είναι 
ένα φιλμ τολμηρό και θαρραλέο, ένα αξι-
οπρόσεκτο σκοτεινό αστέρι, αν όχι για ο-
ποιονδήποτε άλλο λόγο, τότε και μόνο για 
το ότι ένα τόσο φαρμακερά απαισιόδοξο 
φιλμ βρήκε μήτρα και στέγη μέσα στο πιο 
λαμπερό mainstream της αμερικάνικης 
κινηματογραφικής βιομηχανίας.  A

Ποιος μας φυλά από τους φύλακες;
Το καλύτερο κόμικ όλων των εποχών επιτέλους (;) στο σινεμά 

Τη νύχτα που ο Φερνάντο Πεσόα 
συνάντησε τον Κωνσταντίνο 
Καβάφη ***
Μπορεί η νύχτα που περιγράφει ο τίτλος να 

μην υπήρξε ποτέ, όμως το ντοκιμαντέρ του 

Στέλιου Χαραλαμπόπουλου την εφευρίσκει 

χρησιμοποιώντας ως καταλύτη έναν Έλληνα 

που συνάντησε τους δυο ποιητές πάνω στο 

υπερωκεάνιο για την Αμερική. Το φιλμ ανα-

ζητά τις λογοτεχνικές παραλλήλους των δύο 

σπουδαίων ανδρών και ευτυχεί να τις σκια-

γραφήσει μέσω αυτού του μυθοπλαστικού 

ευρήματος. Μόνο που δυστυχώς το εύρημά 

του είναι τόσο καλό που όταν εξαντλείται, το 

ντοκιμαντέρ εξαντλείται επίσης. 

Παγωμένο ποτάμι 
(Frozen River)***
Το «Παγωμένο ποτάμι» της Κόρτνεϊ Χαντ πα-

κετάρει σε μια σίγουρη για τις δυνάμεις της 

ταινία μια δυνατή ιστορία και μια κοινωνικο-

πολιτική ματιά πάνω στους παρίες του αμε-

ρικάνικου ονείρου. Ταπεινωμένοι άνθρωποι 

της εργατικής τάξης, ινδιάνοι, μετανάστες, 

αποτελούν τους μοχλούς αυτού του δράμα-

τος, στο οποίο μια γυναίκα, προσπαθώντας 

να ξεπληρώσει το σπίτι της, αναγκάζεται να  

μεταφέρει παράνομους μετανάστες από τα 

σύνορα του Καναδά. Εξαιρετική η Μελίσα 

Λίο σε μια χαμηλότονη αλλά συνταρακτική 

ερμηνεία που την έφερε ως τα όσκαρ. 

Κοίτα τι έγινε 
(What just Happened)**
Οι προθέσεις είναι καλές, αλλά το αποτέλε-

σμα δεν δένει σε αυτή την καυστική σάτιρα 

για την αληθινή ζωή του Χόλιγουντ. Ο Ρό-

μπερτ Ντε Νίρο είναι ο μεγαλοπαραγωγός 

που βλέπει την καριέρα του να ακολουθεί 

την πορεία της διαλυμένης οικογενειακής 

του ζωής, όταν ο σκηνοθέτης της καινούρ-

γιας του ταινίας σκοτώνει και τον Σον Πεν και 

το σκύλο του στο φινάλε, κι ο Μπρους Γουί-

λις αρνείται να ξυριστεί. Τα στιγμιότυπα είναι 

συχνά χαριτωμένα, αλλά πάντα επιφανειακά 

και αποσπασματικά, ενώ η σκηνοθεσία του 

Μπάρι Λέβινσον απλά διεκπεραιωτική. 

Ακόμη
Έκανε την έκπληξη στα όσκαρ, κερδίζοντας 

αυτό της καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. 

Οι «Αναχωρήσεις» (Okoribito) του Γιοτζίρο 

Τακίτα, η ιστορία ενός μουσικού που χάνει 

τη δουλειά του κι αναγκάζεται να δουλέψει 

σε γραφείο κηδειών, φτάνει στις αίθουσες 

με τον αέρα του θριαμβευτή. >> Στους «Δύο 

έρωτες» (Two Lovers)**1/2 o Τζέιμς Γκρέι 

καταγράφει το (τετριμμένο) δίλημμα ενός 

άντρα ανάμεσα στη γυναίκα που νιώθει ότι 

πρέπει να αγαπήσει και σ’ αυτήν που έχει ε-

ρωτευτεί. Ρομαντισμός, μελαγχολία και αξι-

οπρόσεκτες ερμηνείες από τους πρωταγω-

νιστές του. 

Ιf it’s not love, then it’s the bomb 
that will  bring us together

Πρεμιέρες

τέχνηCine Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ * Αδιάφορη ** Μέτρια *** Καλή **** Πολύ καλή ***** Εξαιρετική
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* * *  Watchmen
Του Ζακ Σνάιντερ, με τους 
Τζέφρι Ντιν Μόργκαν, Τζάκι 
Έρλ Χέιλι. Τα πρώην μέλη 
μιας ομάδας «υπερηρώ-
ων» αναλαμβάνουν ξανά 
δράση για να σώσουν τη Γη 
από τον πυρηνικό όλεθρο. 
Μεταφορά του ομώνυμου 
κόμικ από το σκηνοθέτη 
των «300». aΕΛΛΩ cinemax 

5+1, aΘΗΝΑΙΟΝ, aΘΗΝΑΙΟΝ, 

aΙΓΛΗ, aΤΤΙΚΟΝ, BΑΡΚΙΖΑ, cIne 

cItY, SteR cInemaS ΑΓ. ΕΛΕΥ-

ΘΕΡΙΟΣ, SteR cInemaS, VILLaGe 

15 cInemaS @ the maLL, 

VILLaGe 20 cInemaS PaRK, 

VILLaGe 5 cInemaS PaGRatI, 

VILLaGe 9 cInemaS @ FaLIRO, 

ΕΤΟΥΑΛ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΗΦΙΣΙΑ 

cinemax, ΝΑΝΑ cinemax, ΟDeOn 

KΟSmOPOLIS ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDeOn 

StaRcIt, ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝ/ΦΟΣ, ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ

* * * ΤΗ ΝΥχΤΑ ΠΟΥ 
Ο ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΠΕΣΟΑ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑβΑΦΗ 
Του Στέλιου Χαραλαμπό-
πουλου. Ντοκιμαντέρ που 
εφευρίσκει μια συνάντηση 
μεταξύ των δύο ποιητών 
για να μιλήσει για τις 
παράλληλες πορείες της 
τέχνης τους. aPOLLOn - 

cInemaX class, ΤΡΙΑΝΟΝ

* * * ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΠΟΤΑ-
ΜΙ (FROzen RIVeR)
Της Κόρτνεϊ Χαντ, με τους  
Μελίσα Λίο, Μίστι Άπχαμ, 
Τσάρλι ΜακΝτέρμοτ. Στα 
σύνορα Αμερικής και 
Καναδά μια γυναίκα μπλέ-
κεται σε μια επιχείρηση 
παράνομης μεταφοράς 
μεταναστών. Λιτό αλλά 
εντυπωσιακό δράμα. aaβΟ-

ΡΑ, aΣΤΥ - cinema, VILLaGe 15 

cInemaS @ the maLL, VILLaGe 

20 cInemaS PaRK, ΙΛΙΟΝ

* * ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΕΓΙ-
ΝΕ (What JuSt 
haPPeneD)
Του Μπάρι Λέβινσον, με 
τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, 
Κάθριν Κίνερ, Σον Πεν, 
Κίρστεν Στιούαρτ. Η ζωή 
ενός μεγαλοπαραγωγού 
καταρρέει, σε αυτή τη 
χαριτωμένη σάτιρα των 
ηθών του Χόλιγουντ. SteR 

cInemaS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, SteR 

cInemaS, VILLaGe 15 cInemaS @ 

the maLL, VILLaGe 20 cInemaS 

PaRK, VILLaGe 5 cInemaS 

PaGRatI, VILLaGe 9 cInemaS @ 

FaLIRO, ΝΑΝΑ cinemax, ΟDeOn 

KΟSmOPOLIS ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDeOn 

StaRcItY, ΝΑΝΑ cinemax

ΑΝΑχΩΡΗΣΕΙΣ 
(OKORIBItO) 
Του Γιοτζίρο Τακίτα, με 
τους Μασαχίρο Μοτόκι, 
Τσουτόμου Γιαμαζάκι. Ένας 
μουσικός χάνει τη δουλειά 
του και προσλαμβάνεται σε 
γραφείο κηδειών. Όσκαρ 
καλύτερης ξενόγλωσσης 
ταινίας. ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ΟDeOn 

OΠΕΡΑ

* *  ΔΥΟ ΕΡΩΤΕΣ (tWO 
LOVeRS)
Του Τζέιμς Γκρέι, με τους  
Γιοακίν Φίνιξ, Γκουίνεθ 
Πάλτροου, Βινέσα Σόου, 
Ιζαμπέλα Ροσελίνι, Ηλίας 
Κοτέας. Ένας άντρας επι-
στρέφει στο πατρικό του 
και βρίσκεται διχασμένος 
ανάμεσα σε δυο γυναίκες, 
σε αυτό το μελαγχολικό 
αλλά και αργόσυρτο ρομά-
ντζο. aΛΕΞΑΝΔΡΑ, aΣΤΕΡΙΑ, 

aΤΛΑΝΤΙΣ, SteR cInemaS 

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, VILLaGe 15 

cInemaS @ the maLL, VILLaGe 

20 cInemaS PaRK,  VILLaGe 9 

cInemaS @ FaLIRO, ΓΛΥΦΑΔΑ, 

ΔΑΝΑΟΣ, ΕΜΠΑΣΣΥ nOVa 

ODeOn, ΟDeOn KΟSmOPOLIS 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDeOn StaRcItY 

* * ΜΑΡΛΕϊ, ΕΝΑΣ 
ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΠΕΛΑΣ 
(maRLeY anD me)
Του Ντέιβιντ Φράνκελ, με 
τους Όουεν Γουίλσον, Τζέ-
νιφερ Άνιστον, Έικ Ντέιν, 
Καθλίν Τέρνερ, Άλαν Άρκιν. 
Ένα ζευγάρι βλέπει τη ζωή 
του να αλλάζει όταν απο-

κτά σκύλο. aΕΛΛΩ cinemax 

5+1, aΤΛΑΝΤΙΣ, BΑΡΚΙΖΑ, cIne 

cItY, SteR cInemaS ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕ-

ΡΙΟΣ, SteR cInemaS, VILLaGe 15 

cInemaS @ the maLL, VILLaGe 

20 cInemaS PaRK, VILLaGe 5 

cInemaS PaGRatI, VILLaGe 9 

cInemaS @ FaLIRO, ΓΑΛΑΞΙΑΣ, 

ΓΛΥΦΑΔΑ, ΟDeOn KΟSmOPOLIS 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDeOn StaRcItY, aΕΛ-

ΛΩ cinemax 5+1

* *  ΣΚΛΑβΟΙ ΣΤΑ 
ΔΕΣΜΑ ΤΟΥΣ
Του Τόνι Λυκουρέση, με 
τους Γιάννη Φέρτη, Δήμη-
τρα Ματσούκα, κ.ά. Στην 
Κέρκυρα των αρχών του 
20ού αιώνα ο έρωτας δυο 
νέων θυσιάζεται στο βωμό 
μιας οικονομικής συναλλα-
γής. aΝΔΟΡΑ, cIneRama, SteR 

cInemaS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΖΕΑ, 

ΙΝΤΕΑΛ, ΟΣΚΑΡ, ΦΟΙβΟΣ

* * * SLumDOG 
mILLIOnaIRe
Του Ντάνι Μπόιλ, με τους 
Ντεβ Πατέλ, Φρέιντα Πί-
ντο. Ένας νεαρός από της 
Βομβάη διεκδικεί το μεγάλο 
βραβείο σε ένα τηλεοπτικό 
παιχνίδι. attIΚΟΝ - cInemaX 

class, aΕΛΛΩ cinemax 5+1, aΘΗ-

ΝΑΙΟΝ cinepolis, aΙΓΛΗ, aΝΟΙΞΗ 

ΔΗΜΟΤ. ΚΙΝ/ΦΟΣ χΑϊΔΑΡΙΟΥ 

2+1, cIne cItY, SteR cInemaS 

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, SteR cInemaS, 

VILLaGe 15 cInemaS @ the 

maLL, VILLaGe 20 cInemaS PaRK, 

VILLaGe 5 cInemaS PaGRatI, 

VILLaGe 9 cInemaS @ FaLIRO, ΔΙ-

ΑΝΑ, ΕΤΟΥΑΛ, ΚΗΦΙΣΙΑ cinemax, 

ΝΑΝΑ cinemax, ΝΙΡβΑΝΑ 

cinemax, ΟDeOn KΟSmOPOLIS 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDeOn StaRcItY, 

ΟDeOn ΜΑΓΙΑ, ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ, ΣΙΝΕ 

χΟΛΑΡΓΟΣ (πρώην ΑΛΟΜΑ), ΣΙΝΕ-

ΑΚ ΔΗΜΟΤ. ΚΙΝ/ΦΟΣ, ΣΠΟΡΤΙΓΚ 

ΔΗΜΟΤ. ΚΙΝ/ΦΟΣ, ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 

* * PuSh, ΤO ΕΠΙΚΙΝ-
ΔΥΝΟ χΑΡΙΣΜΑ (PuSh)
Του Πολ ΜακΓκίγκαν, με 
τους Κρις  Έβανς, Ντακότα 
Φάνινγκ. Νεαροί με υπερ-
φυσικές δυνάμεις αντιμε-
τωπίζουν πράκτορες των 
ΗΠΑ... VILLaGe 20 cInemaS 

PaRK, ΟDeOn KΟSmOPOLIS ΜΑ-

ΡΟΥΣΙ, ΟDeOn StaRcItY 

* * ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΤΕ-
ΣΠΕΡΟ (Τhe taLe OF 
DeSPeReauX)
Των Σαμ Φελ, Ρόμπερτ 
Στίβενχαγκεν. Κινούμενα 
σχέδια με ήρωα ένα θα-
ραλλέο ποντικό. aΘΗΝΑΙΟΝ, 

aΘΗΝΑΙΟΝ cinepolis - 3D DIGItaL, 

aΙΓΛΗ, BΑΡΚΙΖΑ, cIneRama, SteR 

cInemaS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, SteR 

cInemaS, VILLaGe 15 cInemaS @ 

the maLL, VILLaGe 20 cInemaS 

PaRK, VILLaGe 5 cInemaS PaGRatI, 

VILLaGe 9 cInemaS @ FaLIRO, 

ΕΤΟΥΑΛ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΗΦΙΣΙΑ 

cinemax, ΟDeOn KΟSmOPOLIS 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDeOn StaRcItY, ΣΙΝΕ 

χΟΛΑΡΓΟΣ, ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝ/ΦΟΣ, ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ, aΕΛΛΩ 

cinemax 5+1, ΕΤΟΥΑΛ, ΝΑΝΑ 

cinemax 

* * * * GRan tORInO 
Του Κλιντ  Ίστγουντ, με 
τους Κλιντ  Ίστγουντ, Μπι 
Βανγκ. Ένας στριφνός 
χήρος και ο νεαρός Ασιάτης 
γείτονάς του θα έρθουν 
κοντά όταν ο δεύτερος 
προσπαθήσει να κλέψει 
το αυτοκίνητό του. aBΑΝΑ, 

aΕΛΛΩ cinemax 5+1, aΘΗΝΑΙΟΝ, 

aΘΗΝΑΙΟΝ cinepolis, aΤΤΑΛΟΣ, 

cIne cItY, SteR cInemaS ΑΓ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, SteR cInemaS, 

VILLaGe 15 cInemaS @ the 

maLL, VILLaGe 20 cInemaS 

PaRK, VILLaGe 5 cInemaS 

PaGRatI, VILLaGe 9 cInemaS @ 

FaLIRO, ΚΗΦΙΣΙΑ cinemax, ΝΑΝΑ 

cinemax, ΟDeOn KΟSmOPOLIS 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDeOn StaRcItY, 

ΤΙΤΑΝΙΑ cinemax

* * * ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΤΗ 
ΔΥΣΗ (eDen IS WeSt)
Του Κώστα Γαβρά, με τους 
Ρικάρντο Σκαμάρτσιο, 
Ούλριχ Τουκούρ, Ερίκ Κα-
ρακαβά, Τζουλιάν Κέλερ, 
Ιεροκλή Μιχαηλίδη, Άννυ 
Λούλου. Το ταξίδι ενός 
λαθρομετανάστη από την 
Ελλάδα στο Παρίσι. aΛΕΚΑ 

ΔΗΜΟΤ. ΚΙΝ/ΦΟΣ Δ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 

aΤΛΑΝΤΙΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΔΑΝΑΟΣ, 

ΟDeOn KΟSmOPOLIS ΜΑΡΟΥΣΙ, 

ΟDeOn OΠΕΡΑ, ΟDeOn StaRcItY

* *  ΕΠΙχΕΙΡΗΣΗ βΑΛ-
ΚΥΡΙΑ (VaLKYRIe)
Του Μπράιαν Σίνγκερ, με 
τους Τομ Κρουζ, Κένεθ 
Μπράνα, Μπιλ Νάι. Ιστορικό 
θρίλερ για την προσπάθεια 
μιας ομάδας αξιωματικών 
των SS να δολοφονή-
σουν τον Χίτλερ. VILLaGe 

20 cInemaS PaRK, ΟDeOn 

KΟSmOPOLIS ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDeOn 

StaRcItY 

ΑΠΛΩΣ ΔΕΝ ΣΕ ΓΟΥ-
ΣΤΑΡΕΙ (he’S JuSt nOt 
that IntO YOu)
Του Κεν Κουάπις, με τους 
Τζένιφερ Άνιστον, Σκάρλετ 
Γιόχανσον κ.ά. Οι σχέσεις 
τριών ζευγαριών σε μια ρο-
μαντική κομεντί βασισμένη 
σε ένα self help βιβλίο. 
VILLaGe 15 cInemaS @ the 

maLL, VILLaGe 20 cInemaS PaRK, 

ΟDeOn KΟSmOPOLIS ΜΑΡΟΥΣΙ 

*  ΑΓΕΝΝΗΤΟΣ (the 
unBORn) 
Του Ντειβιντ Σ. Γκόγιερ, 
με τους Οντέτ Γιούτσμαν, 
Γκάρι Όλντμαν. SteR cInemaS 

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, SteR cInemaS, 

VILLaGe 20 cInemaS PaRK

*  Η ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ 
χΡΟΝΟΥ
Του Θόδωρου Αγγελό-
πουλου, με τους Γουίλεμ 
Νταφόε, Μισέλ Πικολί, Ιρέν 
Ζακόμπ, Μπρούνο Γκανζ. 
Ένας σκηνοθέτης γυρίζει 
μια ταινία που διατρέχει 
την ιστορία του περασμέ-
νου αιώνα. aΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤ. 

ΚΙΝ/ΦΟΣ χΑϊΔΑΡΙΟΥ 2+1, SteR 

cInemaS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΔΙΑΝΑ, 

ΕΛΛΗ, ΝΑΝΑ cinemax 

ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ 2 
(the PInK PatheR 2)
Του Χάραλντ Σβαρτ, με 
τους Στιβ Μάρτιν, Ζαν Ρενό, 
Άντι Γκαρσία. Ο επιθεωρη-
τής Κλουζό επιστρέφει. 
SteR cInemaS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 

SteR cInemaS, VILLaGe 15 

cInemaS @ the maLL, VILLaGe 

20 cInemaS PaRK, VILLaGe 5 

cInemaS PaGRatI, VILLaGe 

9 cInemaS @ FaLIRO, ΝΑΝΑ 

cinemax, ΟDeOn KΟSmOPOLIS 

ΜΑΡΟΥΣΙ, aΘΗΝΑΙΟΝ cinepolis

* * * BOLt
Των Κρις Γουίλιαμς, 
Μπάιρον Χάουαρντ, με 
τις φωνές των Τζον Τρα-
βόλτα, Μάιλι Σάιρους κ.ά. 
Διασκεδαστική κωμωδία 
κινουμένων σχεδίων. aΕΛ-

ΛΩ cinemax 5+1, aΘΗΝΑΙΟΝ- 3D 

DIGItaL, aΘΗΝΑΙΟΝ cinepolis 

aΙΓΛΗ, aΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤ. ΚΙΝ/

ΦΟΣ χΑϊΔΑΡΙΟΥ 2+1, aΣΤΕΡΑΣ 

ΔΗΜΟΤ. ΚΙΝ/ΦΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, SteR 

cInemaS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, SteR 

cInemaS, VILLaGe 15 cInemaS @ 

the maLL, VILLaGe 20 cInemaS 

PaRK, VILLaGe 5 cInemaS 

PaGRatI, VILLaGe 9 cInemaS @ 

FaLIRO, ΕΤΟΥΑΛ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 

ΚΗΦΙΣΙΑ cinemax, ΝΑΝΑ 

cinemax, ΟDeOn KΟSmOPOLIS 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDeOn StaRcItY, ΡΕΞ 

- ΟΞΥ, ΣΟΦΙΑ, aΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤ. 

ΚΙΝ/ΦΟΣ, BΑΡΚΙΖΑ

* *  ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΑ 
χΕΙΛΗ (the ReaDeR)
Του Στίβεν Ντάλντρι, με 
τους Κέιτ Γουίνσλετ, Ρέιφ 
Φάινς, Ντέβιντ Κρος. Ένας 
άντρας ξαναβρίσκει τη γυ-
ναίκα που τον μύησε στον έ-
ρωτα. ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ΟDeOn 

KΟSmOPOLIS ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDeOn 

OΠΕΡΑ, ΟDeOn StaRcItY 

ΜΑΔΑΓΑΣΚaΡΗ 
2 (maDaGaScaR: 
eScaPe 2 aFRIca )
Των  Έρικ Ντάρνελ, Τομ 
ΜακΓκράθ. Τα τετράποδα 
του ζωολογικού κήπου της 
Νέας Υόρκης καταλήγουν 
στην Αφρική.  SteR cInemaS 

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, SteR cInemaS, 

VILLaGe 15 cInemaS @ the 

maLL, VILLaGe 20 cInemaS 

PaRK, VILLaGe 5 cInemaS 

PaGRatI ●

ΤΑινιεσ με λιγΑ λογιΑ
Του γιωργου κρασσακοπουλου 

Αθήνας

aaBOPa
Tέρμα Iπποκράτους, 
210 6423.271, 210 6462.253
Παγωμένο ποτάμι 19.00-
21.00-23.00

aBΑΝΑ
κηφισίας 234 & λυκούργου, 
210 6756.546 Dolby Stereo
Gran torino 18.00-20.30-
22.50

aeΛΛΩ 
cInemaX 5+1 
πατησίων 140, στάση 
κεφαλληνίας, 210 8259.975
Αίθουσα 1: Slumdog 
millionaire 18.00-20.40-
23.20 Σάββ.-Κυρ. & 12.40-
15.20
Αίθουσα 2: Gran torino 
17.30-20.00-22.30/ Η ιστο-
ρία του Ντεσπερό, Σάββ.-
Κυρ. 13.30-15.30 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Μάρλεϊ, ένας 
μεγάλος μπελάς, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.10/ 
Slumdog millionaire, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
19.20-22.00, Σάββ.-Κυρ. 
16.40-19.20-22.00/ 
Μπολτ, Σάββ.-Κυρ. 12.20-
14.30 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Watchmen 
18.00-21.20/ Μάρλεϊ, ένας 
μεγάλος μπελάς, Σάββ.-
Κυρ. 15.50
Αίθουσα 5: Watchmen 
16.20-19.40-23.00/ Μάρ-
λεϊ, ένας μεγάλος μπελάς, 
Σάββ.-Κυρ. 12.00-14.10

aΘhnaIOn - 
3D DIGItaL
Βασ. σοφίας 124, 
αμπελόπηποι, 210 7782.122, 
210 8108.220
Αίθουσα 1: Watchmen 
17.00-20.00-23.00/ Μπολτ, 
Σάββ.-Κυρ. 15.00 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Gran torino 
18.00-20.20-22.40/ Η ιστο-
ρία του Ντεσπερό, Σάββ.-
Κυρ. 16.00 μεταγλ.

aΘhnaIOn cInePOLIS 
-3D DIGItaL 
Ζησιμοπούλου 7 & ιωάν. 
Μεταξά, γλυφάδα, 210 
8108.230
Αίθουσα 1: Watchmen 
17.00-20.00-23.00/ Η ιστο-
ρία του Ντεσπερό, Σάββ.-
Κυρ. 15.00 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Slumdog 
millionaire 16.50-19.20-
21.50
Αίθουσα 3: Slumdog 
millionaire 18.00-20.30-
23.00/ Μπολτ, Σάββ.-Κυρ. 
16.00 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Gran torino 
18.00-20.20-22.40/ Ο ροζ 
πάνθηρας 2, Σάββ.-Κυρ. 
16.00

aIΓΛh
λ. πεντέλης 98, Χαλάνδρι, 
210 6841.010 
Αίθουσα 1: Slumdog 
millionaire 18.00-20.30-
22.50/ Μπολτ, Σάββ.-Κυρ. 
16.00 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Watchmen 
19.00-22.00/ Η ιστορία 
του Ντεσπερό, Σάββ.-Κυρ. 
17.00 μεταγλ.

aΛeKa Δhm.  ΚIn/
ΦOΣ Δ.  zΩΓPaΦOY
3ης ορεινής Ταξιαρχίας 13, 
Zωγράφου, 210 7773.608
Παράδεισος στη Δύση 
20.10-22.30

aΛeΞanΔPa
πατησίων 79 & λεωφ. Aλε-
ξάνδρας, 210 8219.298, 
210 6786.000
Δύο έρωτες 18.15-20.30-
22.45
 
anΔOPa
σεβαστουπόλεως 117, Ερυ-
θρός σταυρός, 210 6998.631
Σκλάβοι στα δεσμά τους 
(Έγχρωμο ελληνικο)
18.00-20.20-22.50

anOIΞh 
Δhm.  KIn/ΦOΣ 
XaϊΔaPIOY 2+1
Aγωνιστών στρατοπέδου 49, 

Xαϊδάρι, 210 5813.470-50 
Αίθουσα 1: Slumdog 
millionaire 17.30-20.00-
22.30
Αίθουσα 2: Μπολτ 17.00 
μεταγλ./ Slumdog 
millionaire 19.00/ Η σκό-
νη του χρόνου 21.30

aPOLLOn - cInemaX 
cLaSS
σταδίου 19, 210 3236.811
Τη νύχτα που ο Φερνάντο 
Πεσόα συνάντησε τον 
Κωνσταντίνο Καβάφη 
18.30-20.30-22.40, Σάββ.-
Κυρ. & 16.30

attIKOn - cInemaX 
cLaSS
σταδίου 19, 210 3236.811
Slumdog millionaire 
17.30-20.00-22.30, Σάββ.-
Κυρ. & 15.00

aΣtePaΣ Δhm. KIn/
ΦOΣ neaΣ IΩnIaΣ
Aσκληπιού 4 (πίσω από OTE), 
N. Iωνία, 210 2712.640 
Ο παλαιστής 20.15-22.30/ 
βαλς με τον Μπασίρ 18.00 
/ Μπολτ, Σάββ.-Κυρ. 16.00 
μεταγλ.

aΣtePIa
κηφισίας 334, 210 6208.521
Δύο έρωτες 18.00-20.15-
22.30

aΣtY - cInema
Kοραή 4, στάση Mετρό 
πανεπιστήμιο, 210 3221.925
Μέρες θυμού 16.45-
19.00/ Παγωμένο ποτάμι 
21.15-23.00

atΛantIΣ
λ. Βουλιαγμένης 245,
210 9711.511
Αίθουσα 1: Δύο έρωτες 
18.00-20.20-22.40
Αίθουσα 2: Μάρλεϊ, ένας 
μεγάλος μπελάς 17.30/ 
Παράδεισος στη Δύση 
20.00-22.20

attaΛOΣ
κοτιαίου &  Ελ. Βενιζέλου, 
Νέα σμύρνη, 210 9331.280 - 
210 9319.779 DolbyDigital
Gran torino 18.00-20.30-
23.00

aΦaIa - neW StaR 
aRt cInema
Δημοσθένους 96, καλλιθέα, 
210 9595.534, 210 9513.349
Το αλάτι αυτής της θά-
λασσας 17.00/ Έλα να 
δεις 19.00/ Η εαρινή σύ-
ναξη των αγροφυλάκων 
21.30

BaPKIza 
Θάσου 22, Bάρκιζα, 
210 8973.926 
Αίθουσα 1: Watchmen 
19.00-22.00/ Η ιστορία 
του Ντεσπερό, Σάββ.-Κυρ. 
16.50 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Μάρλεϊ, ένας 
μεγάλος μπελάς 18.35-
20.45-22.50/ Μπολτ, 
Σάββ.-Κυρ. 16.50 μεταγλ.

cIne cItY
κων/λεως 82, Μπουρνάζι, 
210 5756.243
Αίθουσα 1: Slumdog 
millionaire 18.00-20.30-
23.00
Αίθουσα 2: Gran torino 
18.10-20.30-22.50
Αίθουσα 3: Μάρλεϊ, ένας 
μεγάλος μπελάς 18.00-
20.20-22.50
Αίθουσα 4: Watchmen 
19.20-22.30, Σάββ.-Κυρ. 
& 16.20

cIneRama
αγίας κυριακής 30, 
π. Φάληρο, 210 9403.593
Σκλάβοι στα δεσμά τους 
18.00-20.30-23.00/ Η ιστο-
ρία του Ντεσπερό, Σάββ.-
Κυρ. 16.15 μεταγλ.

VILLaGe 15 cInemaS 
@ the maLL 
ανδρέα παπανδρέου 35 
(παράπλευρος αττικής ο-
δού), Μαρούσι, θέση Ψαλίδι, 
210 6104.100 
Αίθουσα 1: Μπολτ, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.00-

Έ χει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα κινη-
ματογραφικά γεγονότα της χρονιάς – κι όχι μόνο σε 
εθνικό επίπεδο. Έντεκα χρόνια μετά μπορεί να έχει 

αγγίξει την ωριμότητα, άλλα δεν έχει χάσει την ικανότητά 
του να εκπλήσσει. Ξεκινά αύριο και διαρκεί μέχρι τις 22 του 
μήνα. Δοκιμάσαμε να το κωδικοποιήσουμε σε δέκα σημεία, 
αλλά εσείς προτιμήστε καλύτερα να το ζήσετε από κοντά. 

Προορισμός: Αφρική. Φέτος, για πρώτη φορά θα δούμε την α-
φρικανική πραγματικότητα καθαρά μέσα από φιλμ δημιουρ-
γών από το μάλι, τη Λιβερία ή το Τόγκο, χώρες που όχι απλά 
αγνοούμε την κινηματογραφία τους αλλά που συχνά δυσκο-
λευόμαστε να τις τοποθετήσουμε στο χάρτη. 
Viva mexico. Δεν είναι μόνο η μυθοπλασία που ανθεί στο με-
ξικό, αλλά και οι ταινίες τεκμηρίωσης, όπως αποδεικνύουν τα 
επτά ντοκιμαντέρ που συνθέτουν το αφιέρωμα στη χώρα της 
κεντρικής Αμερικής, τα οποία στην πλειοψηφία τους εστιάζουν 
σε ανθρώπινες ιστορίες, σε απόκληρους, ονειροπόλους, σε αν-
θρώπους της διπλανής πόρτας που περιμένουν ένα θαύμα.
Η Αυστρία πέρα από τα κλισέ. Σε μια χώρα που συχνά ακόμη 
και οι φιξιόν ταινίες έχουν την υφή ενός ντοκουμέντου, είναι 
λογικό το είδος του ντοκιμαντέρ να βρίσκεται στην παγκόσμια 
πρωτοπορία. Ανάμεσα στα φιλμ του αφιερώματος και το «7915 
χμ.» του «σταρ» του είδους Νίκολαους Γκαϊράλτερ.  
Φώτος Λαμπρινός. Έντεκα ταινίες από την εξαιρετικά πλούσια 
καριέρα του  Έλληνα σκηνοθέτη που γυρίζει ντοκιμαντέρ από 
τη δεκαετία του ’60, αποτελώντας ούτε λίγο ούτε πολύ θεματο-
φύλακα της ιστορικής μνήμης της χώρας μας. Ανάμεσά τους και 
η ολοκαίνουργια ταινία του «Καπετάν Κεμάλ, ο σύντροφος». 
Στέφαν Σβίτερτ. Ο πολυβραβευμένος ελβετός σκηνοθέτης γυρί-
ζει τον κόσμο με οδηγό τη μουσική, καταγράφοντας παραδόσεις 
και σκιαγραφώντας πορτρέτα σπουδαίων καλλιτεχνών. 
Πίτερ Ουιντόνικ. Σκηνοθέτης, παραγωγός νεωτεριστής και άν-
θρωπος-κλειδί στο παγκόσμιο τοπίο του ντοκιμαντέρ, ο Κανα-
δός παρουσιάζει δύο από τις ταινίες του σε ένα spotlight στον 
άνθρωπο και το έργο του.
It’s all Greek. To σύνολο σχεδόν της φετινής ελληνικής παρα-
γωγής ντοκιμαντέρ σε 40 σχεδόν ταινίες. Καινούργια φιλμ από 
σκηνοθέτες σαν τον Γιώργο Αυγερόπουλο, την εύα Στεφανή, 
αλλά και τον Κωνσταντίνο Γιάνναρη ή τη Λουκία Ρικάκη.   
Ένας μεγάλος κόσμος. Στις αίθουσες προβολών του «επισήμου 
προγράμματος» του φεστιβάλ, έρχεσαι αντιμέτωπος με «αν-
θρώπινες διαδρομές» που αγνοούσες κι «όψεις του κόσμου» 
που δεν γνώριζες. Κάθε ταινία μια ευχάριστη έκπληξη.
Ζω ένα δράμα. Για χρόνια το «είδος» του δραματοποιημένου 
ντοκιμαντέρ υπήρξε «αγκάθι» στις σχέσεις του φεστιβάλ με του  
Έλληνες (κυρίως) δημιουργούς. Φέτος αυτό το υβρίδιο μυθο-
πλασίας και καταγραφής αποκτά τη θέση του στο πρόγραμμα. 
etc. Φυσικά έχει κι άλλο! Συζητήσεις, masterclasses (και ένα 
από το σπουδαίο διευθυντή φωτογραφίας Βίλμος Ζίγκμοντ), 
εκθέσεις φωτογραφίας, ημερίδες, πάρτι. Να είστε εκεί. ●

Cine Του γιωργου κρασσακοπουλου

11ο Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Η ζωή σε 24 καρέ
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17.15 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
12.45-15.00-17.15 μεταγλ./ 
Δύο έρωτες 19.30-21.45-
00.00
Αίθουσα 2: Η ιστορία του 
Ντεσπερό, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.15-16.15-
18.15 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
12.15-14.15-16.15-18.15 
μεταγλ./ Slumdog 
millionaire, Πέμ. & Κυρ.-
Τετ. 20.15-22.45-01.15, 
Παρ.-Σάββ. 20.15-22.45-
01.30
Αίθουσα 3: Γκίνες, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 13.45-
16.00, Σάββ.-Κυρ. 11.30-
13.45-16.00/ Κοίτα τι έγινε 
18.45-21.15-23.30
Αίθουσα 4: Watchmen, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.15-18.30-21.45-01.00, 
Σάββ.-Κυρ. 12.00-15.15-
18.30-21.45-01.00
Αίθουσα 5: Slumdog 
millionaire, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.30-18.15-
21.00-23.45, Σάββ.-Κυρ. 
13.00-15.30-18.15-21.00-
23.45
Αίθουσα 6: Μαδαγασκάρη 
2, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.00 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
11.00-13.00-15.00 μεταγλ./ 
Απλώς δε σε γουστάρει 
17.15/ Παγωμένο ποτάμι 
20.00-22.15-00.30
Αίθουσα 7: Watchmen, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.15-17.30-20.45-00.15, 
Σάββ.-Κυρ. 11.00-14.15-
17.30-20.45-00.15
Αίθουσα 8: Gran torino, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.30-18.00-20.30-23.00-
01.30, Σάββ.-Κυρ. 12.45-
15.30-18.00-20.30-23.00-
01.30
Αίθουσα 9: Μάρλεϊ, ένας 
μεγάλος μπελάς, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14.00-
16.30-19.00-21.30-00.00, 
Σάββ.-Κυρ. 11.30-14.00-
16.30-19.00-21.30-00.00
Αίθουσα 10: Η ιστορία 
του Ντεσπερό, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 15.15-17.15 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 11.15-
13.15-15.15-17.15 μεταγλ./ 
Watchmen 19.15-22.30
Αίθουσα 11: Ο ροζ πάν-
θηρας 2, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.00-17.00, 
Σάββ.-Κυρ. 11.00-13.00-
15.00-17.00/ Slumdog 
millionaire, Πέμ. & Κυρ.-
Τετ. 19.00-22.00-00.30, 
Παρ.-Σάββ. 19.00-22.00-
00.45
Αίθουσα 12: Μπολτ, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14.00 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 11.45-
14.00/ Watchmen 16.30-
19.45-23.15
Αίθουσα 13: Slumdog 
millionaire, Πέμ. & Δευτ.-
Τετ. 19.00-22.00, Παρ.-
Σάββ. 19.00-22.00-00.45, 
Κυρ. 16.00-19.00-22.00 
Αίθουσα 14: Watchmen, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
19.45-23.15, Σάββ.-Κυρ. 
16.30-19.45-23.15

VILLaGe 20 cInemaS 
PaRK -  VILLaGe 
cInemaS GOLD cLaSS 
Θηβών 228 & π. Pάλλη, Aγ. 
Iωάννη Pέντη, 210 4278.600
Αίθουσα 1: Slumdog 
millionaire 17.00-19.30-
22.00
Αίθουσα 2: Watchmen 
17.45-21.00-00.15
Αίθουσα 3: Μαδαγασκάρη 
2, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.15-17.15 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 11.00-13.15-15.15-
17.15 μεταγλ./ Παγωμένο 
ποτάμι 19.45-21.45-23.45
Αίθουσα 4: Watchmen, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.30-17.45-21.00-00.15, 
Σάββ.-Κυρ. 11.15-14.30-
17.45-21.00-00.15
Αίθουσα 5: Κοίτα τι έγινε, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.30-17.45-20.00-22.15-
00.30, Σάββ.-Κυρ. 11.00-
13.15-15.30-17.45-20.00-
22.15-00.30
Αίθουσα 6: Η ιστορία του 
Ντεσπερό, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.45-16.45 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 12.45-
14.45-16.45 μεταγλ./ 

Slumdog millionaire 
18.45-21.15-23.45
Αίθουσα 7:Watchmen, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.30-18.45-22.00-01.15, 
Σάββ.-Κυρ. 12.15-15.30-
18.45-22.00-01.15
Αίθουσα 8: Watchmen, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.00-18.15-21.30-00.45, 
Σάββ.-Κυρ. 11.45-15.00-
18.15-21.30-00.45
Αίθουσα 9: Slumdog 
millionaire, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.30-17.00-
19.30-22.00-00.30, Σάββ.-
Κυρ. 12.00-14.30-17.00-
19.30-22.00-00.30
Αίθουσα 10: Απλώς δε σε 
γουστάρει, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.15-23.15, 
Σάββ.-Κυρ. 12.30-15.15-
23.15/ Μάρλεϊ, ένας μεγά-
λος μπελάς 18.15-20.45
Αίθουσα 11: Slumdog 
millionaire, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.30-18.00-
20.30-23.00-01.30, Σάββ.-
Κυρ. 13.00-15.30-18.00-
20.30-23.00-01.30
Αίθουσα 12: Μάρλεϊ, ένας 
μεγάλος μπελάς, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14.00-
16.30-19.00-21.30-00.00, 
Σάββ.-Κυρ. 11.30-14.00-
16.30-19.00-21.30-00.00
Αίθουσα 13: Η ιστορία 
του Ντεσπερό, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 15.45-17.45 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 11.45-
13.45-15.45-17.45 μεταγλ./ 
Μάρλεϊ, ένας μεγάλος 
μπελάς 19.45-22.30-01.00
Αίθουσα 14: Γκίνες, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.00-18.15-20.30-22.45, 
Σάββ.-Κυρ. 11.30-13.45-
16.00-18.15-20.30-22.45/ 
Push, το επικίνδυνο χάρι-
σμα 01.00
Αίθουσα 15: Watchmen, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.15-19.30-22.45, Σάββ.-
Κυρ. 13.00-16.15-19.30-
22.45
Αίθουσα 16: Δύο έρωτες, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.15-17.30-19.45-22.00-
00.15, Σάββ.-Κυρ. 12.45-
15.15-17.30-19.45-22.00-
00.15
Αίθουσα 17: Επιχείρηση 
βαλκυρία, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.00-19.00, 
Σάββ.-Κυρ. 11.30-14.00-
19.00/ Push, το επικίνδυ-
νο χάρισμα 21.30-00.00/ 
Ο ροζ πάνθηρας 2, 17.00
Αίθουσα 18: Ο ροζ πάνθη-
ρας 2, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 14.15-21.15, Σάββ.-
Κυρ. 12.00-14.15-21.15/ 
Αγέννητος 23.45/ Κοίτα τι 
έγινε 16.45-19.00
Αίθουσα 19: Μπολτ, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.45, 
Σάββ.-Κυρ. 11.15-13.30-
15.45/ Gran torino 18.00-
20.45-23.15
Αίθουσα 20: Watchmen, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.00-20.15-23.30, Σάββ.-
Κυρ. 13.45-17.00-20.15-
23.30

VILLaGe 5 cInemaS 
PaGRatI
υμητού 110 & Χρεμω-
νίδου, παγκράτι, 210 
7572.440, κρατήσεις 210 
8108.080, Dolby SRD, www.
villagecinemas.gr.
Αίθουσα 1: Ο ροζ πάν-
θηρας 2, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.00-17.00, 
Σάββ.-Κυρ. 11.00-13.00-
15.00-17.00/ Μάρλεϊ, ένας 
μεγάλος μπελάς 19.00-
21.30-00.00
Αίθουσα 2: Μπολτ, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.15 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 12.30-
15.15-17.30 μεταγλ./ 
Κοίτα τι έγινε, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17.30-20.00-
22.15-00.30, Σάββ.-Κυρ. 
20.00-22.15-00.30
Αίθουσα 3 : Watchmen, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
21.15-00.45, Σάββ.-Κυρ. 
11.15-14.30-17.45-21.15-
00.45/ Gran torino 16.15-
18.45
Αίθουσα 4: Slumdog 
millionaire 16.45-19.15-
21.45-00.15/ Μαδαγασκά-

ρη 2, Σάββ.-Κυρ. 12.15-
14.30 μεταγλ.
Αίθουσα 5: Η ιστορία του 
Ντεσπερό, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.30-17.30 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 11.30-
13.30-15.30-17.30 μεταγλ./ 
Watchmen 19.30-23.00

VILLaGe 9 cInemaS @ 
FaLIRO 
παλαιά λεωφ. ποσειδώνος 
1 & Μωραϊτίνη 3, π. Φάληρο, 
κρατήσεις 8011 009191,
 210 8108.080, 
www.villagecinemas.gr
Αίθουσα 1: Slumdog 
millionaire 13.10-15.50-
18.30-21.10-23.40
Αίθουσα 2: Κοίτα τι έγινε, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.30-21.40-00.00, 
Σάββ.-Κυρ. 12.00-14.30-
21.40-00.00/ Gran torino 
17.00-19.20
Αίθουσα 3: Η ιστορία του 
Ντεσπερό, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 13.00 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. 11.40-13.40-
15.40-17.40 μεταγλ./ Δύο 
έρωτες, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 15.00-17.20-19.40-
22.00-00.20, Σάββ.-Κυρ. 
19.40-22.00-00.20
Αίθουσα 4: Μάρλεϊ, 
ένας μεγάλος μπελάς, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
13.20-15.40-18.00-20.20-
22.40-01.00, Σάββ.-Κυρ. 
11.00-13.20-15.40-18.00-
20.20-22.40-01.00
Αίθουσα 5: Slumdog 
millionaire, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.10-16.50-
19.20-22.00-00.40, Σάββ.-
Κυρ. 16.50-19.20-22.00-
00.40/ Μπολτ, Σάββ.-Κυρ. 
12.40-14.40 μεταγλ.
Αίθουσα 6: Ο ροζ πάνθη-
ρας 2, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 14.50, Σάββ.-Κυρ. 
12.50-14.50/ Watchmen 
16.50-20.00-23.10
Αίθουσα 7: Watchmen, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 15.40-
19.00-22.20, Παρ. 15.40-
19.00-22.20-01.40, Σάββ. 
12.20-15.40-19.00-22.20-
01.40, Κυρ. 12.20-15.40-
19.00-22.20
Αίθουσα 8: Watchmen 
18.40-22.00
Αίθουσα 9: Slumdog 
millionaire 18.10-20.50/ 
Watchmen 23.40

ΓaΛaΞIaΣ
λ. Μεσογείων 6, 
αμπελόκηποι, 210 7773.319  
Dolby Stereo
Αίθουσα 1: Μάρλεϊ, ένας 
μεγάλος μπελάς 18.00/ 
Σφραγισμένα χείλη 
20.30-23.00
Αίθουσα 2: Αναχωρήσεις 
17.50-20.10-22.30

ΓΛYΦaΔa 
Zέππου και Ξενοφώντος, 
γλυφάδα, 210 9650.318 
www.glyfada-cinemas.gr, 
προπώληση:210 6786.000 & 
www.i-ticket.gr DolbyDigital
Αίθουσα 1: Δύο έρωτες 
18.40-20.50-23.00
Αίθουσα 2: Μάρλεϊ, ένας 
μεγάλος μπελάς 18.00/ 
Παράδεισος στη Δύση 
20.15-22.30

ΔanaOΣ
λ. κηφισίας 109, 
210 6922.655
Αίθουσα 1: Δύο έρωτες, 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 18.00-
20.20-22.40, Δευτ. 17.30-
23.00/ Αγάπη στ άκρα, 
Δευτ. 20.00
Αίθουσα 2: Παράδεισος 
στη Δύση 17.40-20.00-
22.20

ΔIana
περικλέους 14, Μαρούσι, 
210 8028.587
Η σκόνη του χρό-
νου 17.00/ Slumdog 
millionaire 19.10-21.30

eΛΛh
ακαδημίας 64, 210 3632.789
Η σκόνη του χρόνου, Πέμ. 
17.30-20.00-23.00, Παρ.-
Δευτ. & Τετ. 17.30-20.00-
22.30, Τρ. μόνο 17.30, 
Πέμ. μετά την προβολή 

των 20.00 θα ακολουθησει 
συζητηση με τον Θ. Αγγε-
λόπουλο

emΠaΣΣY nOVa 
ODeOn
πατριάρχου ιωακείμ 5, 
210 7215.944, 
κρατήσεις www.odeon.gr
Δύο έρωτες 17.30-20.00-
22.30

etOYaΛ
πλατεία Δαβάκη καλλιθέα, 
210 9510.042 - 210 9592.611 
& 210 9536.742 
www.etoile-cinemas.gr 
Slumdog millionaire 
17.20-19.40-22.00/ Η ιστο-
ρία του Ντεσπερό, Σάββ.-
Κυρ. 15.40 μεταγλ.

etOYaΛ - aΛeΞanΔPa
κρέμου 141, καλλιθέα, 
210 9560.306
Αίθουσα 1: Watchmen 
19.15-22.10/ Η ιστορία 
του Ντεσπερό, Σάββ.-Κυρ. 
17.00 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Watchmen 
18.00-20.50/ Μπολτ, 
Σάββ.-Κυρ. 16.10 μεταγλ.

IΛIOn
Τροίας 34 & πατησίων 113 
στάση αγγελοπούλου, 
210 8810.602 
Παγωμένο ποτάμι 18.30-
20.30-22.30

InteaΛ
πανεπιστημίου 46, 
210 3826.720
Σκλάβοι στα δεσμά τους 
17.00-19.40-22.20

KhΦIΣIa cInemaX
λ. κηφισίας 245, 
210 6233.567
Αίθουσα 1: Gran torino 
17.30-20.00-22.30/ Μπολτ, 
Σάββ.-Κυρ. 15.30 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Watchmen 
19.20-22.40/ Η ιστορία 
του Ντεσπερό 17.20 με-
ταγλ., Σάββ.-Κυρ. & 15.20 
μεταγλ.
Αίθουσα 3: Slumdog 
millionaire 17.30-20.00-
22.30, Σάββ.-Κυρ. & 15.15
 
mIKPOKOΣmOΣ - 
PRInce 
λεωφ. συγγρού 106, στάση 
μετρό Φιξ, 210 9215.305
4ο Διεθνές Κιν/φικό φεστι-
βάλ επιστημονικής φαντα-
σίας & φανταστικού
Πέμ. 17.30 Dark spirits/ 
19.15 Ψηφιακοί καθρέ-
πτες/ 20.30 Shadowland/ 
22.30 the dead outside/ 
00.00 Yesterday, Παρ. 
17.30 the shadow within/ 
19.15 βασανισμένα 
τέρατα/ 20.30-nobody/ 
22.15 chemical wedding/ 
00.00 Bumba atomica, 
Σάββ. 17.30 Διαγνωστικο 
μικρού μήκους ζώνη 
Ι/ 19.00 Διαγνωστικο 
μικρού μηκους ζωνη ΙΙ/ 
20.15 a princely reprieve/ 
22.10 Walled in/ 00.00 
Grace, Κυρ. 17.30 Ρετρο-
σπεκτίβα βραβείων Κο-
τρώνη/ 19.30 Διαγνωστι-
κο μικρού μήκους ζώνη 
ΙΙΙ/ 21.00 Διαγνωστικό 
μικρού μηκους ζωνη ΙV/ 
22.45 Shadowland, Δευτ. 
17.30 the dead outside/ 
19.15 Ζεύγη & ντουέτα/ 
21.15 Walled in/ 23.00 
Dark spirits, Τρ. 17.30 a 
princely reprieve/ 19.15 
the shadow within/ 21.00 
chemical wedding/ 23.00 
nobody, Τετ. 17.30 Ακα-
τάλληλα για ενηλίκους/ 
18.45 Άντρες με τα όπλα 
τους/ 20.15 Grace/ 21.45 
Βραβείο κοινού μικρού μή-
κους/ 22.15 Βραβείο κοινού 
μεγάλου μήκους

nana cInemaX
λεωφ. Bουλιαγμένης 179, 
Δάφνη (στάση μετρό  Άγ. 
Iωάννης), 210 9703.158, 
210 9706.865 
Αίθουσα 1: Gran torino, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.30-20.00-22.30, Σάββ.-
Κυρ. 20.00-22.30/ Μπολτ, 
Σάββ.-Κυρ. 12.45-15.20-
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17.40 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Slumdog 
millionaire 18.15-20.45-
23.15/ Κοίτα τι έγινε, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.15/ 
Η ιστορία του Ντεσπερό, 
Σάββ.-Κυρ. 12.30-14.45-
16.30 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Watchmen 
16.20-19.40-23.00, Σάββ.-
Κυρ. & 13.00
Αίθουσα 4: Slumdog 
millionaire 17.00-19.30-
22.00, Σάββ.-Κυρ. & 12.00-
14.30
Αίθουσα 5: Watchmen 
18.00-21.20/ Η σκόνη 
του χρόνου, Σάββ.-Κυρ. 
13.00-15.30
Αίθουσα 6: Κοίτα τι έγινε 
20.30-22.45, Σάββ.-Κυρ. & 
16.30/ Ο ροζ πάνθηρας 
2, Σάββ.-Κυρ. 12.15-14.30-
18.30/ Η σκόνη του χρό-
νου, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
18.00

nIPBana cInemaX
λεωφ. Aλεξάνδρας 192, 
210 6469.398, 210 6445.221
Slumdog millionaire 
17.30-20.00-22.30, Σάββ.-
Κυρ. & 15.15

ODeOn KOSmOPOLIS 
maPOYΣI 
λ. Kηφησίας 73 & πουρνάρα 
(Kόμβος Aττικής οδού), 
κρατήσεις www.odeon.gr
Αίθουσα 1: Απλώς δε σε 
γουστάρει, Πέμ.-Κυρ. 
& Τρ.-Τετ. 18.40, Σάββ.-
Κυρ. & 13.30-16.00/ Gran 
torino, Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 
21.30-00.10, Δευτ. 00.10
Αίθουσα 2: Μάρλεϊ, ένας 
μεγάλος μπελάς, Πέμ.-
Κυρ. & Τρ.-Τετ. 18.50-
21.20-23.50, Δευτ. 23.50/ Ο 
ροζ πάνθηρας 2, Πέμ.-Κυρ. 
& Τρ.-Τετ. 16.40, Σάββ.-
Κυρ. & 12.40-14.40
Αίθουσα 3: Push, το επικίν-
δυνο χάρισμα, Πέμ.-Κυρ. 
& Τρ.-Τετ. 18.20-23.00/ 
Σφραγισμένα χείλη, 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 20.30/ 
Μπολτ, Σάββ.-Κυρ. 11.50-
14.00-16.10 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Επιχείρηση 
βαλκυρία, Πέμ.-Κυρ. & 
Τρ.-Τετ. 20.00-22.30/ Η 
ιστορία του Ντεσπερό, 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 17.50 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. & 
11.40-13.50-15.50 μεταγλ.
Αίθουσα 5: Watchmen, 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 18.00-
21.10-00.20, Δευτ. 23.20, 
Σάββ.-Κυρ. & 14.30
Αίθουσα 6: Δύο έρωτες, 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 17.10-
19.20-21.40-00.00, Δευτ. 
00.00, Σάββ.-Κυρ. & 12.10-
14.40
Αίθουσα 7: Κοίτα τι έγινε, 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 17.40-
20.20-22.45, Σάββ.-Κυρ. & 
15.10, Σάββ. & 12.30, Δευτ. 
23.40
Αίθουσα 8: Μάρλεϊ, ένας 
μεγάλος μπελάς, Πέμ.-
Κυρ. & Τρ.-Τετ. 16.50-
19.30-22.00-00.30, Σάββ.-
Κυρ. & 12.00-14.20
Αίθουσα 9: Slumdog 
millionaire, Πέμ.-Κυρ. 
& Τρ.-Τετ. 17.20-19.50-
22.20-00.45, Σάββ.-Κυρ. & 
12.20-14.50
Αίθουσα 10:Slumdog 
millionaire, Πέμ.-Κυρ. & 
Τρ.-Τετ. 18.10-20.40-23.10, 
Σάββ.-Κυρ. & 15.40, Σάββ. & 
13.10, Δευτ. 23.30
Αίθουσα 11: Watchmen, 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 17.00-
20.10-23.20, Σάββ.-Κυρ. 
& 12.50
Αίθουσα 12: Παράδεισος 
στη Δύση, Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-
Τετ. 19.40-22.10-00.30/ 
Μπολτ, Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-
Τετ. 17.30 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. & 13.00-15.20 μεταγλ.

ODeOn OΠePa
ακαδημίας 57, 210 3622.683, 
κρατήσεις www.odeon.gr
Αίθουσα 1: Αναχωρήσεις 
16.50-19.45-22.30
Αίθουσα 2: Σφραγισμένα 
χείλη 22.10/ Παράδεισος 
στη Δύση 17.00-19.30

ODeOn StaRcItY

λ. συγγρού 111 & λεοντίου, 
N. Kόσμος, DTS-ES Dolby 
Digital, www.i-ticket.gr, 
κρατήσεις www.odeon.gr
Αίθουσα 1: Slumdog 
millionaire 17.50-20.20-
23.00, Σάββ.-Κυρ. & 12.40-
15.10
Αίθουσα 2: Slumdog 
millionaire 20.20-23.00/ 
Σφραγισμένα χείλη 
17.40/ cinema Park Σάββ.-
Κυρ. 11.00 Ταξίδι στο σύ-
μπαν/ 13.00 Η ανθρώπινη 
εμπειρία/ 15.00 Άγρια 
φύση
Αίθουσα 3: Gran torino 
21.40-00.10/ Push, το επι-
κίνδυνο χάρισμα 19.10/ 
Η ιστορία του Ντεσπερό 
17.10 μεταγλ./ cinema 
Park Σάββ.-Κυρ. 11.00 
Ταξίδι στο σύμπαν/ 13.00 
Η ανθρώπινη εμπειρία/ 
15.00 Άγρια φύση
Αίθουσα 4: Μάρλεϊ, ένας 
μεγάλος μπελάς 18.50-
210.20/ Επιχείρηση βαλ-
κυρία 23.50/ Μπολτ, 16.40 
μεταγλ./ cinema Park 
Σάββ.-Κυρ. 11.00 Ταξίδι 
στο σύμπαν/ 13.00 Η αν-
θρώπινη εμπειρία/ 15.00 
Άγρια φύση
Αίθουσα 5: Μάρλεϊ, 
ένας μεγάλος μπελάς 
17.00-19.40-22.00-00.30/ 
cinema Park Σάββ.-Κυρ. 
11.00 Ταξίδι στο σύμπαν/ 
13.00 Η ανθρώπινη εμπει-
ρία/ 15.00 Άγρια φύση
Αίθουσα 6: Watchmen 
16.50-20.00-23.20, Σάββ.-
Κυρ. & 13.30
Αίθουσα 7: Watchmen 
18.00-21.10-00.20/ 
Μπολτ, Σάββ.-Κυρ. 12.00-
14.10 μεταγλ.
Αίθουσα 8: Παράδεισος 
στη Δύση 17.30-19.50-
22.20/ Push, το επικίνδυ-
νο χάρισμα 00.40/ Μπολτ, 
Σάββ.-Κυρ. 13.10-15.20 
μεταγλ.
Αίθουσα 9: Κοίτα τι έγινε 
18.15-20.30-22.45/ Η ιστο-
ρία του Ντεσπερό, Σάββ.-
Κυρ. 12.20-14.40 μεταγλ. 
Αίθουσα 10: Δύο έρωτες 
17.15-19.30-21.50-00.10, 
Σάββ.-Κυρ. & 12.30-14.50/ 
cinema Park Σάββ.-Κυρ. 
11.00 Ταξίδι στο σύμπαν/ 
13.00 Η ανθρώπινη εμπει-
ρία/ 15.00 Άγρια φύση

OΣKaP
αχαρνών 330, 210 2234.226
Σκλάβοι στα δεσμά τους 
18.00-20.20-22.50

ΠaΛΛaΣ
παγκράτι, 210 7515.434  
Η Δούκισσα 18.10/ 12, 
20.15/ βαλς με τον Μπα-
σίρ, 23.00/ Πίτερ Παν: 
Επιστροφή στη χώρα του 
ποτέ, Σάββ.-Κυρ. 16.00/ 
Μπάμπι 2, ο πρίγκηπας 
του δάσους, Κυρ. & 11.30

ΠtI ΠaΛaI
ριζάρη 24, στάση Μετρό 
Ευαγγελισμός, 210 7291.800 
- 210 7243.707 Dolby Stereo, 
όπισθεν κιν/φου πάρκινγκ
Slumdog millionaire 
18.00-20.20-22.40

ΣIne XOΛaPΓOΣ 
(ΠΡΩΗΝ aΛOma)
Μεσογείων 232 & Βεντούρη, 
Χολαργός (4η στάση 
Χολαργού), 210 6525.122 
Dolby Stereo
Slumdog millionaire 18.00-
20.30-23.00/ Η ιστορία 
του Ντεσπερό, Σάββ.-Κυρ. 
16.00 μεταγλ.

ΣOΦIa
Ευσταθιάδου 2,
αργυρούπολη, 210 9927.447
Αμφιβολία 20.15-22.30/ 
Μπολτ, Πέμ.-Κυρ. 18.15 
μεταγλ.

ΣΠOPtIΓK
Δhm. KIn/ΦOΣ 
κ. παλαιολόγου 18,
 Ν. σμύρνη, 210 9333.820
Αίθουσα 1: Slumdog 
millionaire 17.45-20.00-
22.20
Αίθουσα 2: Watchmen 
19.00-22.00/ Η ιστορία 

του Ντεσπερό, Παρ.-Κυρ. 
17.15 μεταγλ.

SteR cInemaS 
aΓ.  eΛeYΘePIOΣ
αχαρνών 373-375, κρα-
τήσεις 210 2371.000, 801 
8017837 
Αίθουσα 1: Δύο έρωτες 
19.40-21.50-00.00/ Ο ροζ 
πάνθηρας 2, Σάββ.-Κυρ. 
11.20-13.40-15.40-17.40
Αίθουσα 2: Αγέννη-
τος 23.50/ Slumdog 
millionaire 19.00-21.30/ 
Η ιστορία του Ντεσπερό, 
Σάββ.-Κυρ. 12.00-13.45-
15.30-17.15 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Η σκόνη του 
χρόνου, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 18.00, Σάββ.-
Κυρ. 12.40-15.15-18.00/ 
Slumdog millionaire 
20.15-23.00
Αίθουσα .4: Μάρλεϊ, ένας 
μεγάλος μπελάς Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ.:18.00 
Σάββ.-Κυρ.:11.00-13.30-
15.50-18.00 Watchmen-
:20.00-23.20
Αίθουσα 5: Watchmen, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
18.20-21.40, Σάββ.-Κυρ. 
11.40-15.00-18.20-21.40
Αίθουσα 6: Μάρλεϊ, ένας 
μεγάλος μπελάς, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 21.20, 
Σάββ.-Κυρ. 12.10-21.20/ 
Gran torino, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 23.40, Σάββ.-
Κυρ. 14.20-16.40-23.40/ 
Σκλάβοι στα δεσμά τους 
19.00
Αίθουσα 7: Slumdog 
millionaire, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 19.30-22.00, 
Σάββ.-Κυρ. 12.00-14.30-
17.00-19.30-22.00/ 
underworld: Εξέγερση 
των λύκων, Παρ.-Σάββ. 
00.20
Αίθουσα 8: Κοίτα τι έγινε, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
20.20-22.30, Σάββ.-Κυρ. 
17.50-20.20-22.30/ Μα-
δαγασκάρη 2, Σάββ.-Κυρ. 
12.20-14.15-16.10 μεταγλ.
Αίθουσα 9: Watchmen, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
19.10-22.20, Σάββ.-Κυρ. 
16.00-19.10-22.20/ Μπολτ, 
Σάββ.-Κυρ. 13.00 μεταγλ.
Αίθουσα 10: Slumdog 
millionaire 18.30-21.00-
23.30/ Μπολτ, Σάββ.-Κυρ. 
13.50-16.20 μεταγλ.

SteR cInemaS 
Εμπορικό κέντρο ESCAPE, 
λεωφ. Δημοκρατίας 67α, Ίλι-
ον, κρατήσεις 210 2371.000, 
801 8017837
Αίθουσα 1: Watchmen, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 18.00-
21.20, Παρ. 18.00-21.20-
00.40, Σάββ. 12.20-14.40-
18.00-21.20-00.40, Κυρ. 
12.20-14.40-18.00-21.20
Αίθουσα 2: Watchmen, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
19.40-23.00, Σάββ.-Κυρ. 
16.20-19.40-23.00/ Μα-
δαγασκάρη 2, Σάββ.-Κυρ. 
11.00-12.45-14.30 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Slumdog 
millionaire 19.50-22.30/ 
Ο ροζ πάνθηρας 2, Σάββ.-
Κυρ. 11.40-13.40-15.40-
17.50/ Αγέννητος, Παρ.-
Σάββ. 00.50
Αίθουσα 4: Slumdog 
millionaire 18.30-21.00-
23.40/ Μπολτ, Σάββ.-Κυρ. 
11.30-14.00-16.15 μεταγλ.
Αίθουσα 5: Slumdog 
millionaire, Πέμ. & Δευτ.-
Τετ. 19.30-22.00, Παρ. 
19.30-22.00-00.30, Σάββ. 
12.00-14.30-17.00-19.30-
22.00-00.30, Κυρ. 12.00-
14.30-17.00-19.30-22.00
Αίθουσα 6: Κοίτα τι έγινε 
19.20-21.40-00.00/ Η 
ιστορία του Ντεσπερό, 
Σάββ.-Κυρ. 12.15-14.15-
16.00-17.40 μεταγλ.
Αίθουσα 7: Μάρλεϊ, ένας 
μεγάλος μπελάς 19.00-
21.10/ Gran torino 23.20/ 
Μπολτ, Σάββ.-Κυρ. 12.30-
14.45-16.50 μεταγλ.

tItanIa cInemaX
πανεπιστημίου & Θεμιστο-
κλέους, 210 3811.147
Gran torino 17.30-20.00-

22.30

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Νέο Ηράκλειο, 210 2826.873
Αίθουσα 1: Slumdog 
millionaire 18.00-20.20-
22.45/ Η ιστορία του Ντε-
σπερό, Σάββ.-Κυρ. 16.15 
μεταγλ.
Αίθουσα 2: Watchmen 
17.00-20.00-22.50/ Η ιστο-
ρία του Ντεσπερό, Κυρ. 
15.30 μεταγλ.

tPIanOn 
πατησίων & Kοδριγκτώνος, 
210 8222.702, 210 8215.469
Τη νύχτα που ο Φερνάντο 
Πεσόα συνάντησε τον 
Κωνσταντίνο Καβάφη 
18.00-20.00-22.00

ΦIΛIΠ
πλατεία Aμερικής, Θάσου 
11, 210 8612.476 
Μοναδική μου ηλιαχτίδα 
18.00-20.15-22.30/ Κυριακ. 
απογεύατα 16.00: Ο βίν-
σεντ κι εγώ

ΦΟΙβΟΣ
Εθνικής αντιστάσεως 1, 
περιστέρι, 210 5711.105
Σκλάβοι στα δεσμά τους 
18.00-20.30-22.50
 
Προαστίων

aΛIKh Δhm. KIn/ΦOΣ 
n. maKPhΣ (ΠΡΩΗΝ 
BΑΣΗ)
λεωφ. Μαραθώνος 196, 
Νέα Μάκρη, 22940 69871, 
Dolby Stereo, πάρκινγκ
Αμφιβολία, Πέμ. & Δευτ.-
Τρ. 20.30, Παρ.-Κυρ. 20.00-
22.00, Τετ. 19.00/ Κιν/κή 
λέσχη Τετ. 21.15 Του Θεού 
η κωμωδία

aPtemIΣ 
Δhm. KIn/ΦOΣ
Μαρκόπουλο, 22990 23924, 
Dolby Stereo Suround
Η Δούκισσα 21.30/ Όλα θα 
πανε καλα 19.40/ Μπολτ, 
Παρ.-Κυρ. 18.15 μεταγλ.

ΟDeOn ΜΑΓΙΑ
αβάντων 83, Χαλκίδα, 
22210 25625
Slumdog millionaire 
17.10-19.50-22.30

PaΦhna ΣIne 
ΠanOPama (ΛΥΚΕΙΟ)
22940 25439
Αμφιβολία 20.30

Πειραιά

attIKOn
ΔHM. KIN/ΦOσ πλ. αγ. κων-
σταντίνου, 210 4175.897
Watchmen 18.30-21.30

Δhm. Penth OneIPO - 
FILmcenteR
Μπαλτατζη 8 & Χρ. σμύρνης, 
210 4833.453  (πειραιώς 
125, στο ύψος του Facotry 
οutlet) Dolby 
Ισοβίτες 18.30-20.30-
22.30

ΖΕΑ
Χαρ. Τρικούπη 39, πασαλι-
μάνι, 210 4521.388
Σκλάβοι στα δεσμά τους 
17.45-20.05-22.15

PeΞ - OΞY
αγ. Δημητρίου 5, 
Δραπετσώνα, 210 4635.600
Κατίν, Πέμ.-Κυρ. 21.00/ 
Μπολτ, Σάββ.-Κυρ. 18.30 
μεταγλ./ Ανθισμένες κε-
ρασιές, Πέμ.-Παρ. 19.00

ΣIne ΠaPaΔeIΣOΣ
αγ. γεωργίου & Ζάππα 4, 
κορυδαλλός, 210 4960.955
Η εαρινή σύναξη των α-
γροφυλάκων, Παρ.-Σάββ. 
20.00-23.00, Κυρ. 18.00-
21.00/ Ώρα για σερφ, 
Σάββ. 17.00 μεταγλ., Κυρ. 
11.00 μεταγλ./ Τετ. κιν/κή 
λέσχη 21.00: Η έκλειψη

ΣIneaK
Δhm. KIn/ΦOΣ
πλ. Δημαρχείου, 210 
4225.653
Slumdog millionaire 
18.10-20.30-22.45 ● 

Το προγραΜΜα προΒολωΝ σΤισ αιΘουσΕσ ισΧυΕι απο ΤΗΝ πΕΜπΤΗ

Από τις μεγαλύτερες προκλήσεις 
σε μια ταινία εποχής είναι α-
ναμφίβολα η ανασύστασή μιας 

πραγματικότητας που δεν υπάρχει πια. 
Στο «Σκλάβοι στα Δεσμά τους», το ο-
ποίο διαδραματίζεται στην Κέρκυρα 
των αρχών του 20ού αιώνα, η ανασύ-
σταση των λεπτομερειών υπήρξε πρω-
ταρχικό μέλημα του σκηνοθέτη τους 
Τώνη Λυκουρέση: «Η σύνθεση ενός ύ-
φους εποχής δημιουργεί το γοητευτικό άλ-
λοθι για να αναπτυχθεί η δραματική πλοκή 
της κινηματογραφικής αφήγησης. Δεν ανα-
παριστώ νοσταλγικά το χθες. Αναφέρομαι 
στο σκοτεινό του πλαίσιο με ποικίλους αι-
σθητικούς τρόπους, ώστε να συνυπάρξει ο 
εξπρεσιονισμός των συναισθημάτων με την 
ατμόσφαιρα των πρώτων έγχρωμων φωτο-
γραφιών, αρχές του 20ού αιώνα». Πολύ-
τιμοι συνεργάτες του σε αυτό το έργο ο 
σκηνογράφος Κωνσταντίνος Ζαμάνης 
και η ενδυματολόγος Μπιάνκα Νικολα-
ρεΐζη, τιμημένοι και οι δύο στα κρατικά 
βραβεία, μας εξηγούν το πώς μέσα από 
τη δουλειά τους η ταινία ταξίδεψε πίσω 
στο χρόνο.

Κωνσταντίνος Ζαμάνης, 
σκηνογράφος 
Η Κέρκυρα αποτελεί φυσικό σκηνικό για µια 

ταινία εποχής. Αν όµως αρχίσει να παρατηρεί 

κανείς πιο προσεκτικά και έχοντας στο µυαλό 

του ότι πρέπει να αναπαραστήσει µία εποχή 

που προηγείται του ηλεκτρικού ρεύµατος και 

του τσιµέντου, τα πράγµατα γίνονται λίγο πιο 

σύνθετα. Μέσα από µία σειρά ρεπεράζ, συ-

νειδητοποιήσαµε πως οι παρεµβάσεις στις 

προσόψεις των κτιρίων και στα καντούνια εί-

ναι πολύ περισσότερες από αυτές που νοµίζει 

κανείς, µε κύριο πρωταγωνιστή τις μονάδες 

των κλιματιστικών, που συµπληρώνονται από 

ρολόγια της ΔΕΗ, καλώδια, σωλήνες, στοι-

χεία από τσιµέντο, παράθυρα αλουµινίου... 

Στα εσωτερικά γυρίσματα δεν µπήκαµε 

σε ήδη υπάρχοντα κερκυραϊκά σπίτια και 

φέραµε τα έπιπλα βόλτα! Αυτό συνέβη µό-

νο στην περίπτωση δύο χώρων, εκ των ο-

ποίων µάλιστα ο ένας παίζει ελάχιστα. Οι 

υπόλοιποι χώροι είναι µεν σε σπίτια των 

αρχών του αιώνα ή και παλιότερα, άδεια 

όµως. Ξεκινήσαµε από τα στοκαρίσµατα…  

Αποφασίσαµε µε τον Τώνη να δώσουµε 

χρώµα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους. 

Η εκκίνησή µας ήταν µάλλον η χρωµατική 

αίσθηση, παρά η εποχή. Από τη στιγµή που 

καταλήξαµε στη χρωµατική κωδικοποίηση 

των χώρων, η επένδυσή τους µε έπιπλα και 

αντικείµενα ήταν µεν δύσκολη και απαιτητική, 

έρεε όµως σε ένα πολύ συγκεκριµένο κανάλι.

Μπιάνκα νικολαρεΐζη, 
ενδυματολόγος
Ξεκίνησα αρκετούς μήνες πριν από την έ-

ναρξη των γυρισμάτων την ιστορική έρευνα 

από αρχεία της Κέρκυρας εκείνης τις επο-

χής (1900). Επίσης από ζωγραφικούς πίνα-

κες πήραμε ιδέες με τον Τώνη Λυκουρέση 

για την γκάμα τον χρωμάτων που θα είχαν 

τα κοστούμια. Θέλαμε τα ρούχα να δείχνουν 

φορεμένα και να έχουν την πατίνα του χρό-

νου. Ο στόχος μου είναι να αποκαλύπτω τη 

διάθεση του ρόλου με κάθε κοστούμι και τα 

αξεσουάρ του. Επίσης, εδώ υπήρχε το ζη-

τούμενο της παρακμής της αριστοκρατικής 

οικογενείας των Οφιομάχων σε αντίθεση με 

την ανερχόμενη αστική τάξη. Αυτή η αντί-

θεση έβγαινε από το χρώμα, το ύφασμα και 

το στιλ κάθε κοστουμιού. Υπήρχε μια ακόμη 

σημαντική δυσκολία, το να μαζέψω αρκετά 

ρούχα ώστε να καλυφθούν οι σκηνές με τον 

πολύ κόσμο και να προσαρμοστούν όλα αυ-

τά τα ρούχα στα μέτρα τους... ●

Cine Του γιωργου κρασσακοπουλου

Αναπλάθοντας 
μια χαμένη εποχή
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Σάββας Γρηγοριάδης 
«Ονειροψιθυριστές», Α. Α. Λιβάνη, 2008 

❶ Ένα από τα συνθήματα του Μάη του 
’68 ήταν «Η φαντασία στην εξουσία». 

Είναι πάγια αρχή μου ότι η λογοτεχνία 
φαντασίας, με την ελευθερία που δίνει 
στο συγγραφέα, είναι το κατεξοχήν εί-
δος που επιτρέπει την ανάδυση 
μιας επαναστατικής φωνής για 
κριτική στη σημερινή κοινωνι-
κή δομή.  
❷ Παρόλο που γενικά η λογοτε-
χνία φαντασίας δεν είναι ιδιαί-
τερα αναπτυγμένη στην Ελλάδα, 
παρατηρούμε τελευταία την εί-
σοδο μιας νέας γενιάς στη λογο-
τεχνία, που έχει επιλέξει το είδος 
της Φαντασίας. Οι εκδοτικοί οίκοι 
έχουν αρχίσει να τους εμπιστεύ-
ονται, το κοινό ανταποκρίνεται. 
Οπότε τα πράγματα γίνονται κά-
θε μέρα και πιο αισιόδοξα.
❸ Υπάρχουν πολλοί λόγοι, αλλά 
ο κυριότερος είναι για να δια-
σκεδάσει. Να περάσει λίγες ώρες 
ξέγνοιαστος από οποιαδήποτε 
υποχρέωση και να ψυχαγωγηθεί, κρατώ-
ντας ένα βιβλίο στα χέρια του. Τώρα, αν 
προβληματιστεί και λίγο, αν του δημιουρ-

γηθούν κάποιες απορίες, πιστεύω ότι ο 
σκοπός έχει επιτευχθεί πλήρως. 

Πόπη Βερνάρδου 
«Χουανίτα», Ελληνικά Γράμματα, 2002

❶ Αγαπώ πολύ την Ε.Φ., αλλά γράφω κυ-
ρίως Φανταστικό. Ο λόγος είναι γιατί εκεί 
με ωθούν οι ήρωές μου. Δεν μου «επι-

τρέπουν» να γράψω κάτι άλλο. 
Άλλωστε, έτσι κι αλλιώς δημι-
ουργείς νέους κόσμους και αντι-
λαμβάνεσαι νέες δυνατότητες, 
αλλά και τους περιορισμούς μέ-
σα στους οποίους αναπτύσσεται 
η ζωή στις σημερινές κοινωνίες.
❷ Η Ε.Φ. στη χώρα μας είχε και 
έχει ένα πιστό κοινό (σίγουρα μι-
κρό) και εξακολουθεί να είναι πα-
ρεξηγημένη και στο περιθώριο. 
❸ Όπως είπε και ο Φίλιπ Ντικ: 
«Η Ε.Φ. είναι μια επαναστατική 
μορφή τέχνης και έχει ανάγκη 
από συγγραφείς και αναγνώστες 
και κακές συμπεριφορές». Ο α-
ναγνώστης που θα πάρει το βι-
βλίο μου θα κάνει ένα ταξίδι στο 
χώρο και το χρόνο μέσα από την 

παραλλαγή ενός μύθου – οι μύθοι απο-
τελούν αστείρευτη πηγή για το χώρο του 
φανταστικού.  

παρουσιάσεις / εκδόσεις / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις

Βookvoice Επιμέλεια:
Αγγελική ΜπιρΜπιλή

Δευτέρα 

16/3, 19.00 

Για το βιβλίο « Σου έχει μείνει κα-

θόλου περιουσία» του γιώργου 

Χατζηστεργίου (εκδ. Αλεξάν-

δρεια), θα μιλήσουν ο Μ. γλέζος, η 

Μ. ιατρού, ο Α. Νουκάκης. Ξενοδοχείο 

«Αμαλία», Λ. Αμαλίας 10, Σύνταγμα

Sff-rated, σπεύσατε 

Εναλλακτικοί κόσμοι 
Του ΔήΜήτρή ΦύσσΑ  

Τ
ο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ ταινιών Επιστημονικής Φαντασίας και Φα-
νταστικού της Αθηναϊκής Λέσχης Επιστημονικής Φαντασίας (Α-
ΛΕΦ), το καθιερωμένο πλέον “sff-rated”, ξεκινάει σήμερα. Οι εκδηλώ-
σεις θα κρατήσουν μία βδομάδα κι έχουν τα πάντα: 55 ταινίες μικρού και 

11 μεγάλου μήκους, μεταμεσονύκτιες προβολές, αφίσα, συμμετοχές από 14 χώρες, 
ρετροσπεκτίβες, βραβεία κοινού, διαγωνιστικό τμήμα, χορηγούς, χαμηλό εισιτήριο 
και πολλές εκπλήξεις. Την υψηλή ποιότητα του Φεστιβάλ εγγυάται ο ακαταπόνη-
τος διοργανωτής του, ο εξαίρετος συγγραφέας Αλέκος Παπαδόπουλος.  Όλα αυτά 
στο καλτ σινεμά «Μικρόκοσμος» (Λ. Συγγρού 106, μετρό «Φιξ», 210 9215.305, www.
sffrated.wordpress.com). 
Tα τελευταία χρόνια κυκλοφορούν τόσο πολλά και αξιόλογα βιβλία ελληνικής Επι-
στημονικής Φαντασίας (Ε.Φ.) και συναφών ειδών, ώστε μπορούμε πλέον να μιλάμε 
για μια υπολογίσιμη παραγωγή. Η ελληνική Ε.Φ. δεν εκδίδεται πια αποκλειστικά από 
«βαρεμένους» εκδότες ούτε πουλιέται μόνο στα ειδικά μαγαζιά γύρω από την Κάνιγ-
γος. Αρκετοί παραδοσιακοί εκδοτικοί οίκοι «ρίχνουν» στην αγορά τέτοια βιβλία, και 
κάθε βιβλιοπωλείο που σέβεται τον εαυτό του τα διαθέτει. Η ATHENS VOICE συνά-
ντησε δέκα νέους συγγραφείς, μέλη ή μη της ΑΛΕΦ (www.alef.gr), και τους έθεσε (τις 
ίδιες) τρεις ερωτήσεις. Μας είπαν πράγματα αξιοπρόσεκτα:  

❶ Γιατί γράφετε Ε.Φ.;

❷ Ποια γνώμη έχετε για τη «σκηνή» 
της Ε.Φ. στην Ελλάδα;

❸ Γιατί ένας αναγνώστης να διαβάσει 
Ε.Φ.; Γιατί ν’ αγοράσει το βιβλίο σας;

“Walled in”, στον Μικρόκοσμο
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Βασίλης Δρόλιας
«Τυχαία είσοδος», 
Τόπος, 2008

❶ Το βιβλίο δεν είναι 
Ε.Φ. με την κλασική 
έννοια, μα περισσό-
τερο ένα μυθιστόρημα 
στο οποίο η επιστήμη 

και η τεχνολογία χρησιμοποιούνται από 
τον ήρωα/αφηγητή παίζοντας ενεργό ρό-
λο στην πλοκή του βιβλίου.
❷ Δεν γνωρίζω τη σκηνή της Ε.Φ. στην 
Ελλάδα, μα θα ήθελα πραγματικά να τη 
δω να εξελίσσεται.
❸ Η σωστά γραμμένη Ε.Φ., στην οποία οι 
νόμοι της φύσης εξακολουθούν να ισχύ-
ουν, μα χρησιμοποιούνται με νέους, ριζο-
σπαστικούς τεχνολογικούς τρόπους, εί-
ναι ένα παράθυρο στο «εναλλακτικό μέλ-
λον μας» (ή στο παρελθόν, αν πρόκειται 
για βιβλίο «εναλλακτικής ιστορίας»), που 
καλύπτει ένα μεγάλο λογοτεχνικό κενό, 
σχετικό με τη σκέψη, τη φαντασία και τη 
λογική ανθρώπων με «θετικό μυαλό», 
που συνήθως αγνοούνται από την «κλα-
σική λογοτεχνία». Στην εποχή του ίντερ-
νετ, οι άνθρωποι που προσανατολίζονται 
έτσι πολλαπλασιάζονται και είναι σχεδόν 
βέβαιο πως η Ε.Φ. θα αναπτυχθεί τις επό-
μενες δεκαετίες. Στην «Τυχαία είσοδο» ο 
αναγνώστης θα μπορέσει να εξετάσει μια 
από τις μεγαλύτερες προκαταλήψεις του 
δυτικού πολιτισμού, μέσα από το πλαίσιο 
της ντετερμινιστικής σκέψης των χολι-
γουντιανών ταινιών. Το τελικό συμπέρα-
σμα κρίνεται από την προκατάληψη αυτή, 
προκαλώντας τον αναγνώστη.

Παναγιώτης 
Κούστας
«Έξι δισεκατομμύρια 
τρόποι ζωής», Τρίτων, 
2008

❶ Η Ε.Φ. είναι κομμά-
τι της πεζογραφίας, 
που είναι κομμάτι της 

λογοτεχνίας, που είναι κομμάτι της τέ-
χνης… δηλαδή του τρόπου που βρήκε ο 
άνθρωπος να απαντά δημιουργικά στις 
απορίες του και να περνάει καλά την ώρα 
που το κάνει. Ακριβώς το αντίθετο από 
τη θρησκεία. Η Ε.Φ. μού ταιριάζει, λει-
τουργώ καλύτερα μέσα στα «πειραγμένα» 
περιβάλλοντά της. 
❷ Έχει από όλα ο μπαξές. Μερικά αρι-
στουργήματα –κυρίως διηγήματα– μια 
πλειονότητα από πολύ καλά έως μέτρια 
έργα, και λίγα πραγματικά κακά κατα-
σκευάσματα. Νομίζω πως τελευταία αν-
θεί, δημιουργικά και εκδοτικά.
❸ Κοίτα, η Ε.Φ. απαιτεί από τον αναγνώ-
στη της να μπει «παρθένος» στο βιβλίο, να 
αποδεχτεί άλλες αρχές, και στη συνέχεια 
να τσεκάρει συνεχώς αν ο συγγραφέας 

είναι συνεπής στις συνθήκες που δημι-
ούργησε ή τον δουλεύει. Όπως σε κάθε 
αναζήτηση ηδονής, αυτή η δυσκολία σού 
προσφέρει στο τέλος εξωτικές ανταμοιβές. 
Όσο για το δικό μου βιβλίο, θα ήθελα να το 
διαβάσουν όλοι, γιατί από μικρός γούστα-
ρα να μοιράζομαι τα παιχνίδια μου.

      
Μιχάλης 
Μανωλιός 
«Σάρκινο φρούτο», 
Τρίτων, 1999

❶ Γιατί επιτρέπει στο 
συγγραφέα να προσαρ-
μόσει το περιβάλλον 
στα μέτρα της ιδέας του, 

παρέχοντας έτσι καταπληκτικές ευκαιρίες 
για την εξερεύνηση των συναισθημάτων 
και της ανθρώπινης φύσης σε ακραίες ή 
κατά παραγγελία συνθήκες. Κυρίως όμως 
γράφω Ε.Φ. για να ζήσω, χωρίς (σχεδόν) 
κανένα ρίσκο, χίλιες ζωές σε μία. 
❷ Η γραπτή Ε.Φ., αν και λογοτεχνία αιχ-
μής, στην Ελλάδα βρίσκεται σε αφάνεια 
που δεν της αξίζει. Υπάρχει αρκετοί ικα-
νοί συγγραφείς Ε.Φ., χρειάζονται μόνο 
«λίγο πιο ίσες» ευκαιρίες από εκδότες - 
αναγνώστες. 
❸ Γιατί ήδη όλοι ζούμε την Ε.Φ. τού χτες. 
Στην ουσία, η Ε.Φ. δεν ασχολείται με το 
μέλλον αλλά με το παρόν, που συχνά την 
ξεπερνάει. Ανοίγει το μυαλό μας σε ορί-
ζοντες που πολλές φορές δεν ξέρουμε 
καν ότι υπάρχουν. Το «Σάρκινο φρούτο» 
θα κάνει τον αναγνώστη να σκεφτεί, και 
ίσως να ταρακουνήσει γερά κάποιες από-
ψεις του. Προτείνεται σε όσους ψάχνουν 
μια κριτική ματιά στο σύγχρονο κόσμο 
και στις σχέσεις που επιβάλλει.

Αλέκος 
Παπαδόπουλος 
«Λάθος οδηγίες», 
Τρίτων, 2008

❶ Η Ε.Φ. προσφέρει 
βαθμούς ελευθερίας 
που η ρεαλιστική λο-
γοτεχνία εκ σχεδίου 

δεν διαθέτει. Όλα τα κείμενα ρεαλιστικής 
λογοτεχνίας μπορούν να ξαναγραφούν 
ως Ε.Φ., διατηρώντας τα αρχικά τους λο-
γοτεχνικά στοιχεία, αλλά εμπλουτιζό-
μενα με νέες διαστάσεις. Το αντίστροφο 
δεν είναι εφικτό. Η φαντασία στο μέγι-
στο, αυτό δεν πρέπει να είναι η τέχνη;
❷ Παραμένει περιθωριακή, και με παρα-
γωγή τόσο μικρή που είναι δύσκολο να 
την περιγράψεις ως κάτι το ενιαίο, ή έστω 
ως ρεύμα με κοινά χαρακτηριστικά. Να 
σημειωθεί δε ότι οι περισσότεροι εκδό-
τες θεωρούν ότι ο χαρακτηρισμός «Ε.Φ.» 
κάνει κακό εμπορικά, και αποφεύγουν να 
χαρακτηρίζουν έτσι ένα βιβλίο.
❸ Η Ε.Φ. είναι απαιτητικό λογοτεχνικό εί-
δος. Παράλληλα με τα βασικά συγγραφικά 

ζητούμενα (πλοκή, χαρακτήρες, σχέσεις, 
περιβάλλον), αναπτύσσει ιδέες και θέτει 
κοινωνικούς και φιλοσοφικούς προβλη-
ματισμούς σε πρώτο επίπεδο σημαντικότη-
τας. Απευθύνονται λοιπόν, τόσο η Ε.Φ. όσο 
και οι «Λάθος οδηγίες», σε αναγνώστες οι 
οποίοι, εκτός από το να συνεπαρθούν με 
ένα βιβλίο, αναζητούν επιπλέον και ερεθί-
σματα προβληματισμού για τη συλλογική 
τύχη της ανθρωπότητας, και όχι μόνο για 
την ατομική μοίρα των ηρώων.

Κωνσταντίνος 
Παπαχρήστου
«Ο φύλακας του 
χρόνου», Α. Α. Λιβάνη, 
2008

❶ Γιατί είναι ένα πεδίο 
όπου υπάρχει ελεύθε-
ρος χώρος για τη σκέ-

ψη και τη φαντασία να δημιουργήσουν 
έναν κόσμο χωρίς περιορισμούς. Προ-
σωπικά, μου αρέσει να χρησιμοποιώ και 
επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία, 
τα οποία είτε υπάρχουν είτε βρίσκονται 
σε πειραματικό στάδιο, δίνοντας κι έναν 
τόνο ρεαλισμού.
❷ Πιστεύω ότι γίνονται αξιόλογες προ-
σπάθειες στη χώρα μας ώστε να αναδει-
χτεί αυτό το είδος και να φτάσει και, γιατί 
όχι, να ξεπεράσει την αντίστοιχη «σκη-
νή» του εξωτερικού.
❸ Γιατί μπορεί να τον βοηθήσει να δρα-
πετεύσει από την πραγματικότητα και 
την καθημερινότητα, που συνήθως δεν 
είναι ευχάριστες. Η γραφή στο βιβλίο μου 
είναι άκρως κινηματογραφική, κάτι που 
μπορεί να οδηγήσει κάθε αναγνώστη στο 
δικό του χώρο φαντασίας, μέσα από έναν 
κόσμο περιπέτειας, δράσης και αγωνίας.

Γιάννης 
Πλιώτας
«Το βασίλειο της
αράχνης», Α. Α. 
Λιβάνη, 2008
 
❶ Γράφω στο χώρο του 
φανταστικού για τον 
ίδιο λόγο που γράφω 

γενικότερα. Για μένα είναι μία διέξοδος 
από την πραγματικότητα, μία καταβύθι-
ση στο νου και μια φιλοσοφική αναζή-
τηση για την εξέλιξη της κοινωνίας των 
ανθρώπων.
❷ Ως αναγνώστης τη σέβομαι απεριόρι-
στα. Υπάρχουν βιβλία όπως το «Έξι δισε-
κατομμύρια τρόποι ζωής» του Παναγιώτη 
Κούστα, που θα έπρεπε να διδάσκονται 
στα σχολεία, για να γίνουμε όλοι καλύτε-
ροι άνθρωποι.
❸ Δεν ξεχωρίζω την Ε.Φ. από τα υπόλοι-
πα είδη. Για μένα, πρέπει να ασχοληθεί 
ο αναγνώστης με το κάθε είδος που τον 
ενδιαφέρει και για να ολοκληρωθεί ως 
προσωπικότητα και για να ψυχαγωγηθεί.

Βάσω Χρήστου
«Λαξευμένο δίχτυ», 
Ίαμβος, 2007

❶ Γράφω και Ε.Φ. και 
Φάντασι. Καμιά φορά 
το κάνω για να μετα-
φέρω κάποιον προ-
βληματισμό μου σ’ ένα 

άλλο πλαίσιο. Άλλοτε, πάλι, γιατί μου 
αρέσει να ξετυλίγω άλλους κόσμους και 
ν’ ασχολούμαι με τις εκεί δυναμικές που 
προκύπτουν. Τέλος, γράφω Ε.Φ. γιατί, υ-
ποθέτω, σε όλους αρέσει να γράφουν το 
είδος που τους αρέσει να διαβάζουν.
❷ Παρά τους χαλεπούς καιρούς, αισθάνο-
μαι αισιοδοξία. Βλέπουμε αφενός έναν πυ-
ρήνα ατόμων (έστω και λίγων) που ασχο-
λούνται πολλά χρόνια και συστηματικά με 
το θέμα, αφετέρου έναν αριθμό νέων παι-
διών που «προσχωρούν». Πρόσφατα βλέ-
πουμε και εκδοτικούς οίκους να κάνουν α-
ντίστοιχο άνοιγμα. Όλα αυτά δημιουργούν 
προϋποθέσεις για άνοδο του επιπέδου και 
για περισσότερη εξέλιξη του είδους.
❸ Δεν υπάρχει μόνο μία απάντηση. Η Ε.Φ. 
έχει εξαιρετικά ευρύ πεδίο. Υπάρχουν είδη 
που μπορεί να διαβάσει κανείς για να ταξι-
δέψει αλλού (διαστημικά ταξίδια, μακρινό 
μέλλον), για να προβληματιστεί (σύγχρονα 
προβλήματα στο κοντινό μέλλον, συχνά 
διογκωμένα), για να εξετάσει πολιτικά και 
ιστορικά γεγονότα υπό άλλο πρίσμα (εναλ-
λακτική ιστορία). Όλα αποτελούν «τροφή 
για τη σκέψη». Το «Λαξευμένο δίχτυ» τον 
ταξιδεύει σ’ ένα διαφορετικό κόσμο.  

Κατερίνα 
Χρυσανθοπούλου
«Κινέζικο δωμάτιο», 
Τόπος, 2008

❶ Λόγω θέματος, το 
βιβλίο μου είναι στα 
όρια της Ε.Φ. Έναυσμα 
για να το γράψω ήταν 

η διαφωνία μου με τους «ανθρώπους των 
γραμμάτων», που συχνά δηλώνουν ότι ο 
πολιτισμός σήμερα είναι σε τέλμα, μάλ-
λον αγνοώντας ότι αιχμή του πολιτισμού 
είναι η τεχνολογία. Ευτυχώς υπάρχουν 
και μερικοί «άνθρωποι της επιστήμης» 
που δεν θεωρούν τις τεχνολογικές εξελί-
ξεις «ανήθικες» ή «σατανικές». 
❷ Η ελληνική παραγωγή του είδους εξε-
λίσσεται ραγδαία και συστηματικά, απορ-
ρίπτοντας αδυναμίες που στο παρελθόν 
τη χαρακτήριζαν «παραλογοτεχνία». 
❸ Η Ε.Φ. συνήθως μας δίνει βιβλία που έ-
χουν ευρήματα και κρύβουν εκπλήξεις, που 
έχουν όραμα και, κυρίως, φαντασία. Όσο 
για το δικό μου; Μόνο μία κουβέντα: Κάθε 
χρήστης του διαδικτύου αναρωτιέται για 
την ταυτότητα των «συνομιλητών» του – το 
«Κινέζικο δωμάτιο» δίνει την απάντηση. A

➜ d.fyssas@gmail.com
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13/3, ΣΤΙΣ 18.00 Το βιβλίο του Θανάση 

Διαμαντόπουλου «Εστεμμένο πάθος» πα-

ρουσιάζει το Βιβλιοπωλείο της Εστίας, με 

ελεύθερη είσοδο. Θα μιλήσουν ο καθηγητής 

Διεθνούς Δικαίου Κ. Αρβανιτόπουλος, ο ι-

στορικός Δ. Σωτηρόπουλος και ο συγγρα-

φέας Η. Μαγκλίνης. Στον Ιανό, Σταδίου 24. 

16/3, ΣΤΙΣ 19.00 Συνέχεια του αφιερώματος 

στον Αντουάν Ντε σεντ εξιπερί, με αφορμή 

τα 60 χρόνια από την πρώτη έκδοση του 

«Μικρού πρίγκιπα». Θα παρακολουθήσου-

με την πορεία του πιλότου και του Μικρού 

πρίγκηπα και τη συνάντηση στην έρημο, με 

τους Γ. Κοτανίδη και Α. Δημητροκάλη να ερ-

μηνεύουν τους αντίστοιχους ρόλους. Λέσχη 

ανάγνωσης Fnac, Μαρούσι (The Mall Athens).

“DRUGS” Harry Shapiro, εκδ. 
Ερευνητές, σελ. 366

Οδηγός για τις νόμιμες και 

παράνομες ψυχοδραστικές 

ουσίες που κυκλοφορούν 

στη χώρα μας, από την ηρω-

ίνη και το έκστασι μέχρι το 

αλκοόλ και την καφεΐνη, με 

τη συνεργασία του ΚΕΘΕΑ. Και στοιχεία για 

τη διεθνή νομοθεσία.  

«ΦΟΝΙΚΟ ΠΑΘΟΣ» 
Τσέλσι Κέιν, εκδ. Ωκεανίδα, 
σελ. 437 

Ένας αστυνομικός κυριεύ-

εται από το πάθος για μια 

πανέμορφη κατά συρροή 

δολοφόνο – αλλά αντί να τη συλλάβει αυ-

τός, τον πιάνει εκείνη και τον βασανίζει α-

νελέητα για δέκα ημέρες. Τελικά η δολοφό-

νος θα φυλακιστεί, αλλά ο αστυνομικός θα 

κληθεί να εξιχνιάσει μια ακόμη σειρά από 

φόνους… 

«ΜΠΡΑΒΟ ΜΙΚΡΕ» 
του Γεράσιμου Τσιαπάρα, 
εκδ. Ιβίσκος, σελ. 309 

Συνεχείς εκπλήξεις, χιού-

μορ και ανατροπές σε αυτό 

το μυθιστόρημα το οποίο 

παρακολουθεί τις ζωές δύο 

ανθρώπων που στα παιδικά τους χρόνια 

βρίσκονταν πολύ κοντά. Όταν μετά από πο-

λύ καιρό συναντηθούν και πάλι, ο ένας θα 

φτάσει πολύ κοντά στο θάνατο και ο άλλος 

θα βρίσκεται ήδη πολύ μακριά από τη ζωή. 

Το βιβλίο θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 

13/3, στις 19.00, στο βιβλιοπωλείο «Έκφρα-

ση», Γεννηματά 81, Άνω Γλυφάδα

MY OFFICE Δεν έχετε γραμματεία ή έχετε α-

νάγκη να την ενισχύσετε; Η εταιρεία Μy office 

προσφέρει αποστολή fax, email,sms, μετα-

φράσεις και άλλες υπηρεσίες από απόσταση 

για επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις σε 

όλη την Ελλάδα. www.myoffice.gr ή στο 210 

5158.500

ΙΕΚ ΔΟΜΗ Αν είσαι 16 - 24, κατέθεσε (16/3 

- 13/4) τη σύνθεσή σου με ανακυκλώσιμα υ-

λικά και θέμα “fashion - sound - electrical & 

electronical recycling” στο ΙΕΚ ΔΟΜΗ. Όλα 

τα έργα θα εκτεθούν στη Στοά του Βιβλίου (9-

12/6) και τα 7 καλύτερα θα βραβευθούν με υ-

ποτροφίες αξίας € 22.000. Μαυροκορδάτου 1-3, 

210 3824.411

AMSTEL PULSE 6 νέοι ταλαντούχοι συγγρα-

φείς παρουσιάζουν τα διηγήματά τους σε  γνω-

στά αθηναϊκά στέκια. Τις συναντήσεις, που 

ξεκινούν στις 19.00 και υποστηρίζει η Amstel 

Pulse, εγκαινίασε η Χ. πάλμου (4/3, Rosebud) 

και ακολουθούν οι Β. Δήμου (Magaze,10/3), Φ. 

Χρονόπουλος (Polis, 17/3), γ. Αθανασόπουλος  

(Εν Αθήναις,24/3), Δ. Μάργαρης (Bacaro, 31/3) 

και D. Semitecolo (Εν Δελφοίς, 7/4). 

Tip: Η έκδοση είναι συλλεκτική και θα χαρίζεται 

στα 6 café-bars. 

Τι νέα Info
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Variousartists
Του Μάκη Μηλάτου

Νέα γκρουπ, εκρηκτικά χαρμάνια
Βάζω τα βινύλια, 
βάζεις το πικάπ;
Από τη διάσταση του φα-

κέλου καταλαβαίνω πως 

κρύβει μέσα του ένα άλ-

μπουμ, το χαμόγελο του 

βινυλιομανούς (που λέει κι ο Πετρουλάκης) 

ζωγραφίζει το πρόσωπο. Οι Anika ξαναχτυ-

πούν με τον ίδιο τρόπο που το είχαν κάνει 

το 2005 με το Mini-LP “A: 0304”. Τώρα ο Άγις 

(aka: A.G.) μού ταχυδρομεί το LP “A: 0507”, 

μια ακόμη μουσική περιπέτεια χαραγμένη σε 

αυλάκια βινυλίου. Τα σιγκλάκια και τα LP από 

βινύλιο είναι το ίδιο ποθητά από τους πιτσιρι-

κάδες, όπως και πριν 50 χρόνια. Η «νέα ποπ» 

έχει μπει για τα καλά στη μηχανή του χρόνου 

και το κοντέρ δείχνει 1960 (ή κάπου εκεί). 

Το ίδιο κάνουν οι B-Sides, οι Dread Astaire, οι 

Last Drive, οι Rockin Bones, οι Ducky Boyz, 

οι o.c.b., o Σωτήρης Δεμπόνος, οι Palov & 

Mishkin... Δεν είναι τυχαίο που το Sonik με 

τα 45άρια ελληνικών συγκροτημάτων είδε 

το fan base του να μεγαλώνει. Τι απέγιναν ά-

ραγε όλα αυτά τα i-pod; Κι απ’ την άλλη, όλοι 

αυτοί οι πιτσιρικάδες νεο-fans του βινυλίου 

έχουν πικάπ σπίτι τους; 

Αγγλία γίναμε...
Όταν την ίδια βδομάδα 

φτάνουν στα χέρια μου 

3-4 cd που είναι όλα οk 

(και είναι κάτι που ε-

παναλαμβάνεται κάθε 

τόσο), αυτό φανερώ-

νει  π ω ς το επίπεδ ο 

ανεβαίνει και γίνεται όλο και 

πιο ανταγωνιστικό. Βέβαια τα περισσότε-

ρα ραδιόφωνα κωφεύουν ακόμη στο πιο 

ζωντανό και δημιουργικό κομμάτι της ελ-

ληνικής μουσικής πραγματικότητας, αλλά 

αυτό δεν αλλάζει την αλήθεια. Ο Παύλος Κα-

ραπιπέρης (τραγουδιστής των Small Blues 

Trap) βάζει πινελιές εκσυγχρονισμού στην 

blues παράδοση με το “Fifteen Raindrops in 
an Ocean of Blues Tales” (***), οι An Orange End 

χτίζουν με τα τουβλάκια του “Lego” (***) έ-

ναν κιθαριστικό κόσμο που κρατάει από τα 

90s και φτάνει ως το σήμερα, διανθισμένο 

με ποπ ευαισθησία, ρομαντισμό, μελαγχο-

λία και ένταση. Την παραγωγή έχει κάνει ο 

Sak (Raining Pleasure) και συμμετέχει στα 

φωνητικά η Evira (Abbie Gale). Κάτι αντίστοι-

χο, αλλά όχι παρόμοιο, κάνουν και οι Fuzzy 

Nerds με το “Mirror Phase”, δημιουργώντας 

ένα “wall of sound” γεμάτο κιθαριστική έντα-

ση αλλά και τρομπόνια, τσέλα, σίνθια και ένα 

ολόσωστο rhythm section. Μπορείς και να 

το κατεβάσεις δωρεάν από το www.heedia.

com. Οι Delightful, μετά από κάμποσα χρόνια 

δουλειάς και προπόνησης, κυκλοφορούν το 

πρώτο τους άλμπουμ “Delightful” (***) με τη 

βοήθεια των Dirk Polac και Tejo Bolten από 

τους Mecano.

Ε... Ε...
 Έρχονται!

A C / D C ,  D e e p 

Purple, Depeche 

Mode, Ladytron, 

Sisters of Mercy, 

Cinematic Orchestra, 

Morrissey, Duffy, Paul 

Weller, Bloc Party, White 

Lies, Ojos de Brujo, Lila Downs, Youssou N’Dour, 

Rene Aubry, U2, MGMT, Tortoise, Friendly 

Fires, Antony and the Johnsons, Killerw, Gogol 

Bordelo, Voivoid, Placebo, Moby, Motley Crue... 

Πόσα χρειάζεσαι για να δεις όλα αυτά (ή έστω 

τα περισσότερα;) Πάνω από € 1.000. Γι’ αυτό 

όλο και περισσότεροι την κάνουν για κάποιο 

μεγάλο φεστιβάλ του εξωτερικού. Με τα μισά 

λεφτά βλέπεις τα πιο «τώρα» συγκροτήμα-

τα, σε ένα 3ήμερο. Kαι στις συναυλίες είμαστε 

–χωρίς λόγο– οι ακριβότεροι της Ευρώπης. 

Κάνε το καλό...
Συνήθως οι «φιλανθρω-

πικές» συλλογές είναι για 

πέταμα. Βασίζονται στο 

εκτόπισμα των ονομάτων 

που συμμετέχουν, με α-

ποτέλεσμα το μουσικό 

περιεχόμενο να είναι αδιάφορο, βαρετό κι 

ασήμαντο. Να όμως που η συλλογή “Dark Was 
the Night” (***) –που κυκλοφορεί υπέρ της ορ-

γάνωσης Red Hot που μάχεται το AIDS και τις 

συνέπειές του– προσπαθεί για το καλύτερο. 

Κυκλοφορεί σε διπλό cd και τριπλό βινύλιο, 

έχει την επιμέλεια των αδερφών Dessner από 

τους National και συγκεντρώνει σπουδαία 

ονόματα της «νέας σκηνής»: Andrew Bird, 

Antony, Beirut, Iron & Wine, Arcade Fire, Bon 

Iver, Cat Power, Grizzly Bear, Yo La Tengo, My 

Morning Jacket, New Pornographers, Dirty 

Projectors κ.ά., που συμμετέχουν όχι με «ξε-

πέτα» αλλά με κανονικά τραγούδια. 

Get the rhythm back
Τα καινούργια γκρουπ 

φτιάχνουν εκρηκτι-

κά χαρμάνια με rock, 

hip-hop, αφρικάνι-

κους ρυθμούς, μου-

σικές του δρόμου. Οι 

Mongrel (και σούπερ 

γκρουπ μπορείς να το 

πεις), μια μουσική κολεκτίβα με μέλη από 

τους Arctic Monkeys, τους Babyshambles και 

τους Revered and the Makers, κυκλοφόρη-

σαν το “Better Than Heavy” (****) και οι Buraka 

Som Sistema από την Πορτογαλία το “Black 
Diamond” (****), βασισμένο στο kuduro από 

την Αγκόλα. Τώρα που το κιθαριστικό pop/

rock γίνεται όλο και πιο φλώρικο, καινούρ-

γιες μουσικές μολότοφ έρχονται να μας πουν 

ποιο είναι το rock του 21ου αιώνα. A

➜ makismilatos@in.gr

* Αδιάφορος ** Μέτριος*** Καλός**** Πολύ καλός***** Εξαιρετικός

Le page

Athens Voice + Ιανός
Για ένα βράδυ η πόλη ζωντάνεψε. 

Στο ραντεβού της A.V. στον Ιανό οι Le Page 
και οι Callas έκαναν την αρχή. Κάθε τελευταία 

Παρασκευή του μήνα η εφημερίδα της πόλης θα 
γεμίζει το πατάρι του Ιανού παρουσιάζοντας τον 

«Πρώτο ήχο», με τα πιο ενδιαφέροντα κι ελπιδοφόρα 
σχήμτα της νέας ελληνικής σκηνής.  

Μείνε συντονισμένος...

callas
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elements of style

Φόρμες, φαρδιά hippy φουστάνια, μαντίλια, τζιν, mix&match, casual look, αλλά με χιούμορ και άποψη. Αυτή είναι η νέα κολεξιόν Attrattivo 

που ανήκει σε δυναμικά, παιχνιδιάρικα κορίτσια με funky διάθεση και αντισυμβατικό attitude. To «τυπάκι» της νέας Attrattivo καμπάνιας 

είναι η ηθοποιός Ιωάννα Πηλιχού, που αναμφίβολα… έχει το look του αυθεντικού Attrattivo girl! - ΕΛΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

shopping / soul / body / mind / market

She’s got 
the look! 



<< Δόξα τω Θεώ: η άνοιξη είναι σχε-

δόν έξω από την πόρτα μας και 

μαζί με την ανανεωτική διάθεση 

φέρνει μαζί της και ένα δροσερό, στιλιστι-

κό look. Όπως πάντα, ανάμεσα στα στοιχεία 

που το απαρτίζουν βρίσκονται και τα νέα 

κομμάτια της Levi’s. Άνετα, συχνά παιχνι-

διάρικα, αλλά κυρίως με σταθερό το ανεπι-

τήδευτο-ισχυρό στιλ της φίρμας, ετοιμάζο-

νται να καταλάβουν τις πρώτες θέσεις στην 

ντουλάπα μας.

Το μυθικό Marlboro jean jacket και άλλα 

σοφιστικέ, casual και νεανικά ρούχα και α-

ξεσουάρ περιλαμβάνει η Stradiblue, η νέα 

συλλογή της Stradivarius. Μοντέρνα και με 

κυρίαρχο χρώμα το μπλε, δίνει έμφαση στα 

κοντά jackets, στα floral prints και στα χαλα-

ρά πουκάμισα που συνδυάζονται εύκολα με 

jeans. Η εταιρεία μετρά 500 καταστήματα 

σε 31 χώρες στον κόσμο. www.stradivarius.es

Η αισιοδοξία δεν θα μπορούσε να μη γίνει αι-

σθητή και στο σπίτι. Ένας καλός λόγος είναι 

το κατάστημα OIKOS με τη «σφαιρική» του 

άποψη για όλες τις νέες τάσεις και τα μεγάλα 

ονόματα στο interior design, όπως το και-

νούργιο, μοντέρνο κάθισμα Ball Chair από 

polycarbonate σε διάφορα χρώματα. Χάρη-
τος 9, Κολωνάκι, 210 7254.587

Η εποχή μάς προκαλεί υπερδιέγερση, οι α-

νάγκες μας για κίνηση και έκφραση αυξάνο-

νται. Το νέο Sony Walkman της σειράς W σε 

στιλ ακουστικών βοηθάει στο συνδυασμό 

των δύο παραπάνω, αφού μπορείς να κινείς 

τα χέρια σου ελεύθερα ενώ περπατάς (ή α-

κόμα καλύτερα ενώ χορεύεις). Πληρ.: 801 
11 92000

Τα εργασ τήρια Cast alia L aboratoires 

Dermatologiques προτείνουν την ολοκλη-

ρωμένη σειρά προϊόντων Helioderm για 

προστασία από τον ήλιο για άνδρες, γυναί-

κες και παιδιά, με φίλτρο για UVA και UVB 

ακτινοβολία και βιταμίνες C και E. Με κά-

θε αντηλιακή κρέμα προσώπου, παίρνετε 

δωρεάν και ένα αντηλιακό σπρέι σώματος 

Helioderm. A   

➜ style@athensvoice.gr

Gas
Θα υποδεχθούμε τη νέα σεζόν με κόκκινο αμάνικο top, ένα ρούχο φωτεινό από τη νέα 

συλλογή της Gas με το γνώριμο casual στιλ (Κ. Διάθεση: Elmec Sport, Λ. Βουλιαγμένης 
96, Γλυφάδα, 210 9699.442) Lavipharm

αντηλιακό σπρέι σώματος Helioderm €19

Stradivarius
Συλλογή Stradiblue

Elementsofstyle
Της ΕΛΙΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Sony Walkman
Σειρά W σε στιλ ακουστικών

Levi’s
αντρικό πουκάμισο € 64

Oikos
Ball Chair € 300
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Όλα για την πλαστική χειρουργική προσώπου

 

Η πλαστική χειρουργική προσώπου κρύβει μύθους, 

αλήθειες, κινδύνους και εμμονές. Τέλος πια τα τα-

μπού. Καιρός για ξεκάθαρα, εμπεριστατωμένα tips 

από έμπειρους ειδικούς. Ρωτήσαμε λοιπόν και μά-

θαμε ό,τι πρέπει να ξέρει ο κάθε ενδιαφερόμενος…

Τι «φτιάχνει» η πλαστική χειρουργική προσώπου;

Αποκαθίστανται όχι μόνο λειτουργικές βλάβες, αλλά 

συγχρόνως βελτιώνεται αισθητικά η εμφάνισή του (δι-

ορθώνονται ή και εξαφανίζονται δυσμορφίες, παρα-

μορφώσεις και αντιαισθητικά χαρακτηριστικά). 

Γιατί κάνουν πλαστική χειρουργική προσώπου;

Ο άνθρωπος έχει γενικά την τάση να αρέσει στο περι-

βάλλον του και να είναι επιθυμητός. Κάποιες φορές ο 

ίδιος δεν είναι ευχαριστημένος με την εμφάνισή του και 

θέλει να δείχνει διαφορετικός (πιο όμορφος, πιο νέος, 

πιο αδύνατος κ.λπ.). Η ψυχολογία και η καθημερινότητά 

μας αλλάζουν μ’ ένα κομπλιμέντο, μια ένδειξη θαυμα-

σμού, αλλά και αντίθετα, με μία αρνητική παρατήρηση 

ή ένα υποτιμητικό σχόλιο.

Εμμονή ή πραγματική ανάγκη για αισθητική επέμβαση;

Εκτός από τα κίνητρα των ενδιαφερόμενων για αισθητική πλαστική επέμβαση, κρύ-

βονται και… μεγάλες προσδοκίες: κάποιες φορές 

ρεαλιστικές, άλλες απίθανες (άτομα με ψυχώσεις και 

εμμονές). Γι’ αυτό, ο αισθητικός πλαστικός χειρουρ-

γός πρέπει ν’ ακούει προσεκτικά τις επιθυμίες του 

καθένα και να χειρουργεί ανάλογα με τα κίνητρα και 

τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων. Πρέπει, επί-

σης, ο χειρουργός να παρουσιάσει τι ακριβώς θα δια-

σφαλιστεί και θα αλλάξει –ή όχι– μετά την επέμβαση.

Τι πρέπει να προσέξετε εάν αποφασίσετε 

κάποια πλαστική χειρουργική επέμβαση προ-

σώπου:

● Eπισκεφθείτε δύο ή τρεις, εξειδικευμένους στην 

επέμβαση που επιθυμείτε, πλαστικούς χειρουργούς.

● Bεβαιωθείτε για τους τίτλους σπουδών και εξειδί-

κευσης του χειρουργού.
● Zητήστε λεπτομέρειες για όλες τις διαδικασίες.

● Zητήστε να δείτε φωτογραφίες ατόμων, «πριν και 

μετά», που έχουν χειρουργηθεί από το γιατρό.

● Eπιλέξτε να σας χειρουργήσει εκείνος ο οποίος θα 

σας εμπνεύσει αίσθημα απόλυτης εμπιστοσύνης και 

σιγουριάς.

Ευχαριστούμε τον Dr. med. Βασίλη Παυλιδέλη, Χειρουργό Ωτορινολαρυγγο-

λόγο, εξειδικευμένο στην Ρινοπλαστική, Ωτοπλαστική και Πλαστική Χειρουργική  

Προσώπου.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.pavlidelis.gr
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Soul/Body/Mind
Της ΕΛΙΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

LEE 

Φωτογραφικός διαγωνισμός
H επιτυχημένη καμπάνια-διαγωνισμός “Make 

History” της εταιρείας ρούχων Lee βράβευ-

σε ένα νικητή με € 50.000, ενώ οι καλύτερες 

συμμετοχές δημοσιεύθηκαν σε περιοδικά 

μόδας. Στο www.makehistory.eu αλλά και 

σε καταλόγους σε όλα τα ευρωπαϊκά κατα-

στήματα Lee, θα βρεις ακόμα τη λίστα 101 

συμμετοχών. Ο διαγωνισμός συνεχίζεται και 

τον Μάρτιο. LEE, 210 6198.650

MAT FASHION
Συλλογή «Felix the Cat»
Η νέα funky συλλογή των ρούχων  Mat 

Fashion έχει σήμα κατατεθέν τον αντισυμ-

βατικό ήρωα cartoon, Felix the Cat και μό-

το «Free Yourself». Δες τις sporty γραμμές 

σε μεγέθη για «πραγματικές» γυναίκες στο 

www.matfashion.com. Η συλλογή διατίθε-

ται και σε Κύπρο και Γερμανία.

LACTA
Για ερωτευμένους
Όσοι βρέθηκαν στο The Mall Athens, το Odeon 

Kosmopolis, το Odeon Starcity στην αθήνα 

(7-14/2) ή στο Odeon Plateia στη Θεσ/κη (12-

14/2) τους περίμενε μια «γλυκιά» έκπληξη: σε 

διαμορφωμένο από τα σοκολατάκια Lacta 

Heartbeats χώρο, έκαναν Lacta Love Tattoos, 

άκουσαν προβλέψεις στο Lacta Love Star Signs 

και μπήκαν στην κλήρωση για ένα ρομαντικό 

ταξίδι για δύο και για περιποίηση σε spa.

«ΣΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ»
Παραδοσιακά προϊόντα
Γνωστά προϊόντα απ’ όλη την Ελλάδα, βρα-

βευμένα και παγκοσμίως, προσγειώθηκαν 

στο κέντρο της πόλης. Το «Στο Κολωνάκι» 

έφερε λιχουδιές που είναι βασισμένες 

στις παλιές συνταγές των γιαγιάδων μας. 

Μεταξύ αυτών θα βρεις μεγάλη ποικιλία 

τυριών και αλλαντικών, κρασιά και βιολο-

γικές σάλτσες. Καρνεάδου 2, Κολωνάκι, 210 
7226.919

O!LIVE FACTOR®

O!love
Η εταιρεία πραγματοποίησε το O!love event, 

στο O!live factor shop in shop, στο Attica. Κα-

λεσμένος ο Dr. Φαίδων Lindberg, Έλληνας πα-

θολόγος - διαβητολόγος, ειδικός σε θέματα δι-

ατροφής. Θα τα βρεις στο Attica, mastihashop, 

στα Aroma Ψυχικού, Βριλησσίων & Γλυφάδας, 

στα delicatessen Μεσογαία, Culpa Deli και ε-

πιλεκτικά είδη στον Θανόπουλο. O!live factor 
Ε.Π.Ε., Λ.Συγγρού 171, Ν. Σμύρνη, 210 9330.576

ΕΥΙΤΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Κέντρο κινησιολογίας 
Άνοιξε στο Κολωνάκι και προσφέρει ομαδικό (δέκα άτομα ανά γκρουπ) μάθημα pilates, με 

στρώματα και απλά όργανα, σύγχρονα επιτοίχια όργανα, εξατομικευμένη καθοδήγηση από 

τον ειδικό γυμναστή του γκρουπ, ομαδικά τμήματα Gyrokinesis, αλλά και ατομικά μαθήματα 

pilates - Gyrotonic. Σημείωσε πως το διήμερο 28-29/3 θα γίνει το πρώτο σεμινάριο με θέμα 

«Pilates - Gyrotonic, το τέλειο πάντρεμα». Λυκαβηττού 39-41, Κολωνάκι, 210 3645.582, www.
pilates.gr, www.gyrotonic.gr

NOTIS HAUTE COIFFURE
Όλα για τα μαλλιά
Για τον Μάνο και την Ελένη η περιποίηση των μαλλιών είναι ιεροτελεστία. Στο κομμωτήριό 

τους notis Haute Coiffure θα βρεις από θεραπευτικές μάσκες μαλλιών μέχρι οικολογικές 

αντιαλλεργικές βαφές, ενώ θα σου προτείνουν το στιλ που σου ταιριάζει σε συνδυασμό με τη 

δική τους μοντέρνα πινελιά. Τις Τετάρτες -20% στο πακέτο κούρεμα - χτένισμα - χρώμα.

Ηροδότου 7, Κολωνάκι, 210 7223.864
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μΕΓαρο μουΣιΚΗΣ 
Δευτέρα 9/2 μεσημέρι, 
στις 4, σε είδα να μπαίνεις, 
σε σκέφτομαι. alexissko@
yahoo.gr

PAIRIDAEZA 
Σάββατο 14 Φεβρουαρί-
ου, φορούσες γούνινο 
γιλέκο και τρελό ξανθό 
καρέ σγουρό μαλλί, 
στείλε mail. ormikriou@
yahoo.gr

ιΣτιοΠΛοΪΚοΣ 
6/1, είσαι ξανθός με 
αλογοουρά, έχεις άσπρο 
μικρό αμάξι, μπήκαμε στο 
μαγαζί, ήταν μαζί σου δυο 
φίλοι, ήταν με ένα γκρι 
αμάξι…

ΕυτυΧιΔου
Πανουργίας, θεά ξανθιά 
πρασινομάτα, δούλευες 
Τσικνοπέμπτη, κοιταχτή-
καμε και ζαλίστηκα, τι να 
κάνω; 

ΛΕΩΦορΕιο 230
Σάββατο βράδυ 14/2, κα-
τέβηκες και χαιρέτησες! 
patikosti@yahoo.gr
 
αΓ. ΠαραΣΚΕυΗ
North, 14/2, σε λένε Σο-
φία, σου ζήτησα φωτιά, 
δεν μπορώ να σε ξεχάσω. 
697 3631428

DA VINCI
Σε λένε Καρολίνα, ήσουν 
με φίλη, μιλήσαμε, θέλω 
να σε ξαναδώ, όμορφη 
παιδαγωγέ. Τάσος

ρΕΞ
Πλούταρχος, Σάββατο 
βράδυ, φορούσα μαύρο 
σακάκι, ήμουν πρώτο τρα-
πέζι, εσύ μαύρο παλτό, 
ήσουν ψηλή, καστανή, 
κοίταξες κατάματα, πάρε 
τηλ. 694 9935110

ΣυΝταΓμα 
Είμαι ο σκληρός που με 
κοίταζες, ξανθιά γυναι-
κάρα, θέλεις να παίξουμε 
μπάλα μαζί; Τηλ. 694 
8681762

αριΣτοτΕΛουΣ
Το ατελείωτα γυμνασμένο 
κορμί σου με κόλαζε στη 
μέση της Αριστοτέλους, 
κάτω απ’ τον καυτό ήλιο, 

μεσημέρι, απόλυτη θέω…

Ερμου 
Είμαι ο ξεδοντιάρης μπε-
τονομούρης, γλοιώδης, 
που σου χαμογέλασε και 
του πέταξες στραγάλια! 
Πάρε με. 694 2856434

αραΧΩΒΗΣ
Φοιτητικό εστιατόριο, 
25/2, μεσημέρι, γλυκιά 
καστανόξανθη με περμα-
νάντ, μοβ ζιβάγκο, μαύρο 
παλτό, γκρι κασκόλ, κόκ-
κινη τσάντα, γιατί ήσουν 
σκεπτική; Ξέρεις ποιος… 
στείλε εδώ.

τ12
Θαμώνας της Τ12, με-
λαχρινή ξεχασιάρα, θα 
ήθελες να χαθούμε στην 
κορδέλα moebius;...

ΛΕυΚοΣ ΣΚουΦοΣ 
Ξωτική ύπαρξη… 22/2, 
έστριψες απρόσμενα… 
στείλε κάτι απροσδόκητο 
στο edisinios@yahoo.com 

ΣτΗΛΗ μυρτουΣ 
Τ. 246, αγαπητή 
Κατερίνα, σίγουρα 
θα έχεις και άλλες 
προτάσεις, αλλά, αν 
θες, ρίξε ένα μέιλ. 
Φιλικά πρώτα απ’ 
όλα. quest21@in.gr

ΛΕΩΦορΕιο Β7
24/2 φορούσες γκρι παλ-
τό, πολύχρωμο σκούφο 
και μιλούσες με φίλο για 
μουσική, είσαι τόσο ευγε-
νικός. yihoh@hotmail.com

ΕυαΓΓΕΛιΣμοΣ 
Οι νοσοκόμες μού πήρανε 
το αίμα και τα μάτια σου το 
μυαλό, ξανθέ μου άγγελε, 
σου άλλαζαν θέσεις, κι 
όσο πιο κοντά σε έφερ-
ναν, τόσο πιο πολύ σε 
ήθελα μέχρι τελευταίας 
σταγόνας του αίματός 
μου. 10 π.μ., 25/2, Δημή-
τρης, 697 7660023

α7-Β7
Κάθε μέρα παίρνεις το Α7-
Β7 από μετρό Αμπ/πων 
και κατεβαίνεις στην ΗΒΗ, 
είσαι γλυκιά με καστανά 
μαλλιά και γαλάζια μάτια, 
νομίζω ότι δουλεύεις στην 
Otenet. mainsail@mail.gr 

Παο - ROMA
Αγώνας μπάσκετ, 12/2, 
εσύ με πράσινες μπότες 
και δυο φίλες, να κεράσω 
κι άλλα δημητριακά; Δοκί-
μασε… 698 3133517

ΨυΧιΚο
Πριν 2 Κυριακές, 15/2, 
έτρωγες με μια φίλη σου 
στο Spuntino το μεσημέρι, 
θέλω να σε ξαναδώ πάρα 
πολύ, πότε θα ξαναέρθεις; 
Απάντα εδώ.

Β7 
21, 8.30, κουκλίτσα μελα-
χρινή, με τη μαμά σου… 
πάρε 694 0113030

ΧαΛαΝΔρι 
Πίνεις καφέ, χαμογελάς 
και πλημμυρίζεις το 
πρωινό με ηλιαχτίδες, θα 
σε βλέπω κάθε μέρα; Το 
ξανθό αγόρι

ιΚα 
Π λ .  Θ εά - τρου, ήρθες 
και δεν μπορώ να ξεχάσω 
το βλέμμα και το χαμόγε-
λό σου! 697 7200764

VILLAGE ρΕΝτΗ
Pizza Hut 22/2, ήσουν 
ντυμένη μαρκησία (ανι-
ματέρ), διασκέδαζες τους 
πελάτες κάνοντας αστειά-
κια λόγω αποκριάς. Τολ

MOGWAI 
20/2, ψηλός, καστανός, 
φαινόσουν μαγεμένος 
από τη μουσική όπως κι 
εγώ, κρίμα που χαθήκαμε 
στο πλήθος, στείλε…

CAPRICE 
Σάββατο 21/2 κοιταζόμα-
σταν όλο το βράδυ, γλυκιά 
μελαχρινή με το υπέροχο 

χαμόγελο, το αγόρι με τα 
μπλε μάτια, θα σε ξαναδώ; 
gbe831@gmail.com 

μΕτρο
Το Σάββατο 7/2 στο μετρό 
Πανεπιστημίου φόραγες 
μπότες ιππότη, δερμά-
τινη φούστα, καθόσουν 
απέναντι, με κοίταζες και 
άλλαζες συνεχώς σταυ-
ροπόδι, πάρε με και όποια 
σου μοιάζει στο στιλ δε-
κτή. 698 1807015

ΨυρρΗ
Τσικνοπέμπτη, Τάκη 13, 
ήμουν με ξανθιά φίλη, 
ήσουν με μεγάλη παρέα, 
γλυκέ καστανέ, κοιτούσες 
επίμονα, η γλυκιά μελα-
χρινή… στείλε.

ΖΩοΔοΧου ΠΗΓΗΣ 
Παρασκευή, στη στάση, 
φόραγες και ένα καπελά-
κι, μιλήσαμε για λίγο και 
σε σκέφτομαι συνέχεια, 

πάρε με. 698 
3973599

ΚορΩΠι
20/2, 15.20, 

προαστι-
ακός από 
Κορωπί, με 

την κόρη. 
Σ., 35χρ., 

ξανθό μαλλί, 
άσπρο μπουφάν, 

καφέ κολάν, καφέ μπότες, 
είσαι αστέρι. Καθόμουν 
διαγώνια. Στείλε 693 
7285276, Νικ

401 
24/2, Δερματολογικό, 
γιατρέσσα όμορφη, ξέ-
ρεις ότι η αλωπεκία είναι 
αφορμή! Ο μουστακαλής. 
Στείλε εδώ!

ΠΕιραιΩΣ & ιΕρα 
οΔοΣ 
21/2 Σάββατο,12 το 
βράδυ, εγώ οδηγός με 
κοστούμι, καπέλο και 
γυαλιά, εσύ μελαχρινή 
οδηγός με φίλη σου και 
μιλήσαμε στο φανάρι πριν 
στρίψω Ι. Οδό, εσύ να δεις 
πόσο ωραία είσαι! Φτιά-
ξε μου τη βραδιά πάλι! 
gatosf4@yahoo.gr 

αΓ. ΛαυραΣ
22/2 ανέβαινες την Αγ. 

Λαύρας, λεπτή, καστανά 
κοντά μαλλιά, αριστοκρα-
τική, είμαστε γείτονες; 
sct@in.gr 

SCAPE 
Σάββατο 21/2, εσύ γύρω 
στα 20, φορούσες μπου-
φάν και καθόσουν όρθιος 
με φίλες σου δίπλα στην 
είσοδο, κοιταχτήκαμε λί-
γο πριν φύγω, θέλω να σε 
ξαναδώ. 697 4669797

NOTOS 
Έξυπνα μάτια, σε παίδε-
ψα, είχες υπομονή και 
καλό γούστο, μιλήσαμε 
L’Aquila-ταξίδια, με κέρ-
δισες, υπόσχεση για υπέ-
ροχα πράγματα, χρησιμο-
ποίησε ό,τι σου άφησα… 
Γιώργος

ΠΛ. ΧαΛαΝΔριου 
Κάθε μεσημέρι συναντιό-
μαστε στη Βελανιδιά, 
μελαχρινή παντρεμένη, 
είμαι ο Κώστας. 690 
7800299

ΠαΝορμου 
Σε είδα έξω από τον Σκλα-
βενίτη, εγώ πέρναγα με 
άσπρο αμάξι, είσαι θεά, 
επικοινώνησε. Νίκος, 695 
6770719

ΣοΛΩΝοΣ 
Πέμπτη βράδυ, 19/2, 
πέρασα και πήγαμε μαζί 
μέχρι Τζουμαγιάς στην 
Κυψέλη, κρατούσες την 
A.V., θέλω να τα ξαναπού-
με. 697 8071165

ΗΛΕΚτριΚοΣ 
Τσικνοπέμπτη 19/2, 13.30, 
στεκόμασταν αντικριστά, 
μας χώριζαν δυο χέρια… 
ήσουν μόνη, κρατούσες 
περιοδικό, δεν ήταν μόνο 
τα υπέροχα μάτια σου, 
ήταν αυτό που εξέπεμπες! 
Θέλω πολύ να σε ξαναδώ! 

ΓΚαΖι
Fox, 14/2 γύρω στις 4, κοι-
ταζόμασταν, φορούσες 
τζιν καμπάνα, μαύρα all 
star και μαύρο παλτό. Η 
κοπέλα με τα κοτσιδάκια

K44
22/2 party @ K44, miss 
pantalon petit poua, δεν 
σ’ αρέσει ο συνδυασμός 

αφάνα-μουστάκι; Στείλε 
εδώ.

ALL THAT JAZZ 
Σε είδα το Σάββατο, δεν 
μπόρεσα να σου μιλήσω, 
γοητευτικέ απόστρατε 
επισμηναγέ. 697 2869809

ΣτΗΛΗ μυρτΩΣ 
Αγαπητή Ελίνα, μην τα 
παρατάς, η ζωή συνεχί-
ζεται, εμένα με παράτησε 
η πρώην μου χωρίς να 
ξέρω το λόγο. Νίκος, 698 
7287873

ΠαΛΛΗΝΗ
Ιούνιος 2008, σε λένε 
Δημήτρη Α. και δούλευες 
στο Starnet, θέλω να σε 
ξαναδώ… 697 2599469

τρα Λα Λα
21/2. Μεσημέρι, έπινες 
καφέ στο μπαρ με παρέα, 
ήσουν πολύ γλυκιά (με 
καφέ ρούχα), μακάρι να σε 
γνώριζα.

SAFE CASE 
Σε βλέπω να δουλεύεις 
πίσω από τον πάγκο μπρο-
στά στο laptop σου, είσαι 
η πιο όμορφη και γλυκιά 
νεράιδα, με μαγεύεις.

ΚαΝτΖα 
Ιούλιος ’08, κατέβηκες με 
προαστιακό, καστανή με 
μάτια υπέροχα, εγώ κο-
ντούλης με μουσάκι.

μοΝαΣτΗραΚι
Τσικνοπέμπτη, μετρό, κα-
τέβηκες Μοναστηράκι… 
κοιταζόμασταν συνέχεια, 
μελαχρινή με το μαύρο 
παλτό και τις χαμηλές 
υπέροχες καφέ μπότες. 
angstefan7@hotmail.com 

POP
Τσικνοπέμπτη, ήρθες 
με μια φίλη σου, επειδή 
δεν γινόταν να μιλή-
σουμε περισσότερο, το 
έχω κρατήσει, Αθηνά. 
usedticketboat@yahoo.
com 

PARKING
Μαλένα, κάθε πρωί στις 9 
περνάς μπροστά από το 
parking, μαγεία! Σου πρό-
σφερα σοκολάτα και είπες 
άλλη φορά. Πότε; 

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

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Αποστόλη μου, σ’ αγα-
πάω, μ’ ακούς;! Θα γυρί-
σω όλη την Παλλήνη για 
να σε βρω, instabile. Πάρε 
με. 699 3637082

Κρίμα δεν λες τίποτα, 
Γω… είσαι το πιο γλυκό 
χαμόγελο, θέλω να σε 
βρω, σε βλέπω παντού, 
είσαι μαγεία…

Κερνάω σκέψεις, λέξεις 
και αισθήσεις… όχι παραι-
σθήσεις! 693 2149771

Λονδίνο σε είδα στην 
Oxford Street, είσαι παί-
δαρος! Κρατούσες την 
μπούμπα αγκαλιά και το 
γουναρικό σάς φωτογρά-
φιζε! Αμάν! 

Ξανθό μου αστεράκι από 
Πευκάκια, ποιος είναι ο 
«smartάκιας»; Σ. 

Προς Θ.: αν συμβαίνει 
αυτό που φαντάζομαι (και 
επιθυμώ), γίνε πιο ξεκά-
θαρος, εγώ δεν μπορώ, 
έχεις το νούμερό μου.

Επιτέλους, ποιος είσαι συ 
με τα βιβλία και τις μαύρες 
λέξεις που καταλήγεις 
στο Α… μου; 

Κ., στα όλα ή τίποτα ψηφί-
ζω ΟΛΑ! Call me. M. 

Άννα, δεν σε έφτυσα, δεν 
το συνηθίζω, ο δισταγμός 
σου ας είναι ευκαιρία να 
τα ξαναπούμε. Πάνος

Αφού με αγαπάς, ρε μι-
κρό μου! Τι φοβάσαι; Μη 
φεύγεις… δώσ’ μου μια α-
ληθινή ευκαιρία! Όσο φο-
βάσαι κι όσο θα φεύγεις 
τόσο θα μ’ αγαπάς! Α.Χ.

Το αφήνω… αφού το βλέ-
πω… δεν μας πάει…

Ελπίζω να ’φερα ζωή, 

φως και γέλιο, αιτία να 
αγαπήσεις. Δυνατά όταν 
γελάς εσύ, εγώ φωτίζω, 
αφού πολύ νεράιδα…

Ματάκια μου, μεθυσμένη 
στην Κρακοβία, στο βρα-
δινό τηλεφώνημα ήσουν 
πιο ειλικρινής, έλα Μάκρη 
να βρούμε άκρη…

Moan u Darky…! 3 - 10 
και συνεχίζουμε γερά, 
ναι; Ναι! 

Γύρισα όταν είχες πλέον 
φύγει. Τα λάθη πληρώνο-
νται, θα είμαι δική σου όταν 
γυρίσεις. Παρταλάκι σου…

Έκανα την εγχείρηση 
(ΟΚ…) τελείωσα το άλλο, 
σπίτι, οι δικοί μου χώρια, 
εγώ μένω κι αλλού, παίζω 
όπου να ’ναι, έχω τάσεις 
σχιζοφρένειας, ζω από 
περιέργεια, πέτα μου ένα 
χαρτί στην πόρτα ό,τι να 
’ναι για life bonus. N. 

Μελινάκι, χρόνια πολλά, 
γλυκά 21!

Το πιο ωραίο δώρο μού 
έκανες σήμερα (23/2) Α… 
μου, κι άξιζε περισσότερο 
γιατί δεν το περίμενα… 
Εννοείται πως ήταν τέλειο! 

«Κι αν με τραβήξεις πλάι 
σου ευλογημένη να ’σαι…»

Δώσε στοιχεία για να κα-
ταλάβει η γειτόνισσα ποια 
είναι, πολλές γειτονιές… 
μπέρδεμα.

Σε είδα να με λες μαλ…
κα, ένα μαλ…κα ξέρω, τον 
άντρα σου, αλήθεια τε-
λειώνεις τώρα ή θες ένα 
χεράκι; Είσαι για λύπηση.

20 Ιαν. είχες τα γενέθλιά 
σου, ψυχή μου, να τα 
χιλιάσεις, Γεωργία μου, σε 
λατρεύω για πάντα και το 
ξέρεις. Λ. 

Για την Ελίνα από στήλη 
Μυρτώς, αν αυτό φτάνει 
να νιώσεις καλύτερα, δεν 
είσαι η μόνη που το ζητάς. 
Ηλίας

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 € 1,19 με ΦΠΑ

Σε είδα...

~ pdf ~
Κάθε Πέμπτη 

όλη η εφημερίδα και σε PDF

www.athensvoice.gr
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Σε γνωρίζω...

ABILITY. Υψηλού επιπέδου 
γνωριμίες σχέσης - συμβί-
ωσης - γάμου. Πανελλαδικά 
- εξωτερικό. Με εντιμότητα, 
εχεμύθεια, υπευθυνότητα, 
εξειδικευμένο προσωπικό 
(σύμβουλοι σχέσεων, 
ψυχολόγοι), σύγχρονες 
μεθόδους (σκιαγράφηση 
σωματότυπου, ψυχολογική 
αξιολόγηση), ενώνουμε 
ζωές επί 23 συνεχή χρόνια 
με απόλυτη επιτυχία. Για 
εκδηλώσεις - πάρτι - εκδρο-
μές, AbilityClub. Τηλ. κέ-
ντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr 

ABILITY. Κούκλα 35χρονη 
κοινωνιολόγος Δ/Υ, 1.70, 
καλλίγραμμη, μελαχρινή, 
με ήθος και θηλυκότητα, με 
προσωπική και πατρική πε-
ριουσία, Ι.Χ., επιθυμεί γνω-
ριμία γάμου. Πανελλαδικά. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947

ABILITY. Εξαιρετικός 
35χρονος με οικογενειακή 
επιχείρηση, πολύ εμφανίσι-
μος και ποιοτικός, δραστή-
ριος, μηνιαίως άνω € 8.000, 
ακίνητα β. προάστια, 2 Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου. 
Πανελλαδικά. Ability. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947

ABILITY. Οδοντίατρος 
47χρονος, άκρως γοητευ-
τικός, με χιούμορ, 1.85, 
πρόσχαρος, ευγενής, με κα-
τασταλαγμένο χαρακτήρα, 
μηνιαίο εισόδημα άνω 
€ 15.000, πολυτελή ακίνητα 
ν. προάστια, σπορ Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία σοβαρής 
προοπτικής. Ability. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947

ABILITY. Ελληνοαμερικάνα 
32χρονη δασκάλα, 1.72, 
πολύ όμορφη, με σπάνιο 
χαρακτήρα, ειλικρινής, με 
ξένη νοοτροπία, ακίνητα 
Ελλάδα - Ν. Υόρκη, Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου. 
Ability. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947

ABILITY. Δραστήριος 
55χρονος βιοχημικός, αρι-
στοκρατικός, τζέντλεμαν, 
με δικό του εργαστήριο ν. 
προάστια, ψηλός, μελαχρι-
νός ευγενέστατος, μηνιαίως 
άνω  € 25.000, μεζονέτα, 
Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία σο-
βαρής προοπτικής. Ability. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη στο Γραφείο 
Συνοικεσίων της, πλαισιω-
μένη από επιστημονικούς 
συνεργάτες (ψυχολόγους, 
ανθρωπολόγους, συμβού-
λους γάμου), δημιουργεί 
γέφυρα επικοινωνίας 
μεταξύ ανθρώπων σε ένα 
δύσκολο έργο, με σοβαρό-
τητα και επαγγελματισμό. 
Συνεργάζεται με  Έλληνες 
Ευρώπης - Αμερικής και 
με γονείς. Πραγματοποιεί 
ζεστή επικοινωνία σε ψυ-
χαγωγικές εκδηλώσεις, 
πάρτι, εκδρομές, με αγάπη 
και προσωπικό ενδιαφέρον. 
VIP’S, 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr 

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρί-
δη προτείνει στους κυρίους 
να συμβάλουν θετικά στην 
ευτυχία τους, γνωρίζοντας 
24χρονη ιδιωτική υπάλ-
ληλο, 27χρονη λογίστρια, 
29χρονη τραπεζικό, 33χρο-
νη οπτικό, 37χρονη νηπια-
γωγό, 39χρονη καθηγήτρια, 
44χρονη δημοσιογράφο, 
εμφανίσιμες και οικονομικά 
ανεξάρτητες. VIP’S, 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύ-
νταγμα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει στις 
κυρίες να κρατήσουν την 
ευτυχία για πάντα, γνωρί-

ζοντας 36χρονο διευθυντή 
πολυεθνικής, 37χρονο 
επιχειρηματία, 42χρονο 
αρχιτέκτονα, 45χρονο διευ-
θυντή τράπεζας, 46χρονο 
ιατρό, 48χρονο κρατικό 
λειτουργό, 50χρονο μηχα-
νικό αεροσκαφών. VIP’S, 
210 3234.793, Νίκης 24, Σύ-
νταγμα, www.vip-petridi.gr

33χρονος πιλότος ψηλός 
και πάρα πολύ όμορφος, με 
αθλητικό σώμα, καστανός 
με πράσινα μάτια, με εισο-
δήματα άνω των  € 10.000 
μηνιαίως, με βίλα με πισίνα 
και γήπεδο τένις στην Κηφι-
σιά, με εξοχικό στην Κέρκυ-
ρα (διώροφο παραδοσιακό 
αρχοντικό), με 3 αυτοκίνη-
τα, αναζητά νέα έξυπνη, 
εμφανίσιμη, χαριτωμένη, 
για γνωριμία γάμου. Γρ. 
Συνοικεσίων «Ψύλλα», 210 
6120.611

35χρονη καλλονή με 
ξεχωριστή λάμψη και προ-
σωπικότητα, ιδιοκτήτρια 
μεγάλου ξενοδοχείου, με 
μηνιαία εισοδήματα άνω 
των  € 30.000, αναζητά 
κύριο δυναμικό, έξυπνο, 
έως 48 ετών, για γνωριμία 
γάμου. Γρ. Συνοικεσίων 
«Ψύλλα», 210 6120.611

39χρονος γιατρός χει-
ρούργος καρδιολόγος, με δι-
κό του ιατρείο και συνεργα-
σία με μεγάλο νοσοκομείο, 
ψηλός αθλητικός, με μαγευ-
τική εμφάνιση και προσωπι-
κότητα, με εισοδήματα άνω 
των € 15.000, με μεζονέτα 
στην Πολιτεία (Κηφισιά), με 
τρία αυτοκίνητα και μικρό 
ιδιωτικό σκάφος, αναζητά 
νέα έως 37 ετών για γνωρι-
μία γάμου. Γρ. Συνοικεσίων 
«Ψύλλα», 210 6120.611

Γνωριμίες γάμου «Πάπ-
πας». Το 2009 γιορτάζουμε 
70 χρόνια επιτυχίας στη δη-
μιουργία σχέσεων ζωής και 
δεσμευόμαστε για ακόμα 
πιο δυναμική παρουσία στο 
μέλλον. Δεν είμαστε τυχαία 
το μεγαλύτερο όνομα στο 
χώρο. Σας περιμένουμε 
στο Κολωνάκι, Ομήρου 38 
στον 3ο όροφο. Ωράριο 
λειτουργίας καθημερινές 
9.00-21.00, Σάββατο 10.00-
14.00. Τηλέφωνο για ραντε-
βού 210 3607.748, www.
pappas.gr

35χρονος χρηματιστής, 
με σπουδές στα οικονομικά 
και μεταπτυχιακό, υποψή-
φιος διδάκτωρ, σοβαρός, 
ειλικρινής, με χιούμορ, 
1.80, αθλητικός, αρρενω-
πός, € 65.000 μηνιαίως, 4 
διαμερίσματα, αγρόκτημα, 
3 Ι.Χ., αναζητά δεσποινίδα 
25-30 ετών, όμορφη, ηθική, 
συνειδητοποιημένη, για 
οικογένεια. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3607.748, καθημερινά 
9.00-21.00, Σάββατο 10.00-
14.00, www.pappas.gr

45χρονη επιχειρηματίας 
εκπληκτικής εμφάνισης και 
προσωπικότητας, δραστή-
ρια, δυναμική, 1.78, λεπτή, 
ξανθιά, πρασινομάτα, 
διαζευγμένη χωρίς υποχρε-
ώσεις, €  6.000 μηνιαίως, 
ακίνητα, επιχείρηση, διαμέ-
ρισμα, εξοχικό, οικόπεδα, 
Ι.Χ., αναζητά κύριο 50-60 
ετών, ψηλό, αριστοκρατικό, 
γοητευτικό, μορφωμένο, με 
σκοπό το γάμο. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3607.748, καθημερινά 
9.00-21.00, Σάββατο 10.00-
14.00, www.pappas.gr
 
Πανέμορφη φιλόλογος, 
πτυχιούχος φιλοσοφικής, 
1.72, λεπτή, καστανόξανθη, 
αιθέρια, γλυκιά, ευγενική, 
δραστήρια, € 2.200 μηνι-
αίως, διαμέρισμα, εξοχικό, 
έσοδα από ενοίκια, Ι.Χ., πα-
τρική περιουσία, επιθυμεί 

γνωριμία γάμου με κύριο 
38-45 ετών, ψηλό, αρρενω-
πό, γοητευτικό, δυναμικό, 
κατασταλαγμένο και επαγ-
γελματικά δημιουργημένο. 
«Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3607.748, 
καθημερινά 9.00-21.00, 
Σάββατο 10.00-14.00, 
www.pappas.gr

29χρονη καλλονή καλής 
οικογένειας, με εξαιρετι-
κούς τρόπους και ευγένεια, 
εργαζόμενη σε υπουργείο, 
πτυχιούχος με 2 μεταπτυ-
χιακά, 1.67, λεπτή, ξανθιά,   
2.500 μηνιαίως, μεζονέτα, 
εξοχικό, 4 ακίνητα, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο 
33-40 ετών, ψηλό, εμφανί-
σιμο, πτυχιούχο, ανάλογης 
οικονομικής κατάστασης. 
«Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3607.748, 
καθημερινά 9.00-21.00, 
Σάββατο 10.00-14.00, 
www.pappas.gr

Από το 1950 που ιδρύσαμε 
το πρώτο γραφείο μέχρι 
σήμερα, κατορθώσαμε να 
βρισκόμαστε πάντα πρώτοι 
στην εκτίμηση της αθηναϊ-
κής και όλης της ελληνικής 
κοινωνίας. Βασιζόμενοι 
στην πολυετή πείρα μας και 
πλαισιωμένοι από αξιόλο-
γους επιστημονικούς συ-
νεργάτες με φιλική διάθεση, 
είμαστε στο πλευρό σας 
μέχρι να βρείτε το σύντρο-
φο της ζωής σας. «Λούης», 
Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 6, 
7ος όροφος, 210 5235.692 

Δικηγόρος 33χρονη, 
πανέμορφη, κόρη εργοστα-
σιάρχη, 1.72, μελαχρινή, 
πρασινομάτα, με έντονη θη-
λυκότητα και φινέτσα, εξαι-
ρετικής προσωπικότητας, 
κάτοχος 2 πολυτελέστατων 
ακινήτων, καταθέσεις, εξοχι-
κό, μηνιαίως € 4.200, επιθυ-
μεί γνωριμία γάμου με κύριο 
έως 45 ετών, μορφωμένο, 
με προσωπικότητα, δραστή-
ριο. Αποκλειστικά «Λούης», 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 
210 4176.812-813 

Στρατιωτικός Π.Ν. 35χρο-
νος, εξαιρετικά αρρενωπός, 
οικογένεια στρατιωτικών, 
ψηλός, μελαχρινός, ευγε-
νής, με χιούμορ, μηνιαίως   
€ 3.500, 2ώροφο, μαγαζιά 
ενοικιαζόμενα, καταθέσεις, 
Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κυρία έως 32 
ετών, σοβαρή, με κατα-
σταλαγμένο χαρακτήρα. 
Αποκλειστικά «Λούης», Πει-
ραιάς, Καραΐσκου 117, 210 
4176.812-813 

Νηπιαγωγός 35χρονη, 
όμορφη, λεπτεπίλεπτη, 
ευγενική, οικογένεια εκπαι-
δευτικών, με χαριτωμένους 
τρόπους, αισιόδοξη, μηνι-
αίως €  2.500, 2 σπίτια, ορο-
φοδιαμέρισμα, Ι.Χ., επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο 
έως 45 ετών, καλλιεργημέ-
νο, κοινωνικό, με ενδιαφέ-
ροντα. Αποκλειστικά «Λού-
ης», Πειραιάς, Καραΐσκου 
117, 210 4176.812-813 

Μηχανολόγος-μηχανικός 
με επώνυμη εταιρεία 
ιδιόκτητη, 46χρονος, με 
πολύ αρρενωπή εμφάνιση, 
αθλητικός, 1.90, μελαχρι-
νός, δυναμικός, μηνιαίως 
 € 10.000, μεζονέτα πολυ-
τελέστατη, επενδύσεις 
εξωτερικό, 2 Ι.Χ., εξοχικό, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με κυρία έως 42 ετών, ό-
μορφη, φινετσάτη, έξυπνη. 
Αποκλειστικά «Λούης», 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 
210 4176.812-813 
 
Επώνυμος επιχειρηματίας, 
35χρονος, αλυσίδα 4 κα-
ταστημάτων, πτυχιούχος, 
πολύ εμφανίσιμος, ψηλός, 
ευγενής, με αρρενωπότητα 
στους τρόπους και στο στιλ, 

ακίνητα Ελλάδα - εξωτερι-
κό, μηνιαίως  € 15.000, τζιπ, 
καταθέσεις, βίλα Γλυφάδα 
επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με κυρία έως 32 ετών, 
όμορφη, καλλιεργημένη. 
Αδιάφορο το οικονομικό. 
Αποκλειστικά «Λούης», Πει-
ραιάς, Καραΐσκου 117, 210 
4176.812-813 

40χρονος προγραμματι-
στής, με σπουδές στο εξω-
τερικό, κάτοικος Κυκλάδων, 
ελεύθερος, ελκυστικός, με 
ύψος 1.78, καστανόξανθος 
με πράσινα μάτια, με ενδια-
φέροντα ποδόσφαιρο, τέ-
νις, θαλάσσια σπορ, μηνιαίο 
εισόδημα  € 2.500, υπέροχη 
μεζονέτα, σπορ Ι.Χ., αναζη-
τά κυρία 30-38 ετών, εμφα-
νίσιμη, γλυκιά, εξωστρεφή, 
με αγάπη στα ταξίδια και 
δυνατότητα μετακίνησης 
στο νησί του. «Πρότυπο 
Κέντρο Σχέσεων», Ομήρου 
38, Κολωνάκι, 2ος όροφος, 
210 3616.029

35χρονη βιολόγος, 
καθηγήτρια μέσης εκ-
παίδευσης, ελεύθερη, με 
μεταπτυχιακές σπουδές 
στο εξωτερικό, κάτοικος 
βορείων προαστίων, εμφα-
νίσιμη, με ύψος 1.76, χόμπι 
ζωγραφική, υπολογιστές, 
θέατρο, μηνιαίο εισόδημα 
 € 3.500, επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κύριο έως 45 ε-
τών, ελεύθερο, οικονομικά 
ανεξάρτητο, πτυχιούχο, 
κατά προτίμηση γιατρό. 
Διαμονή Αθήνα. «Πρότυπο 
Κέντρο Σχέσεων», Ομήρου 
38, Κολωνάκι, 2ος όροφος, 
210 3616.029

Ανεπανάληπτη 37χρονη 
Βουλγάρα ιατρός, εργαζό-
μενη, ξανθιά, καλλίγραμμη, 
αναζητά διακριτικό ευκα-
τάστατο Έλληνα για ταξίδι 
- γνωριμία - συμβίωση. 
Δεκτός επαρχία, νησί. Αυ-
θημερόν διασύνδεση. 210 
8064.902

Ζήτα μου ό,τι θες

Πτυχιούχος καθηγητής, 
με μητρική γλώσσα την αγ-
γλική, παραδίδει μαθήματα 
αγγλικών. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 694 5825349

Παραδίδονται σε εργαστή-
ριο μαθήματα κεραμικής, 
μικρού γλυπτού, ανάγλυ-
φου, χρηστικού και διακο-
σμητικού αντικειμένου. 210 
6411.392, 693 7411215

Έλληνας καθηγητής αγ-
γλικών, ειδικευμένος στη 
σύγχρονη μεθοδολογία 
εκμάθησης, παραδίδει μα-
θήματα κατ’ οίκον. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 694 4574452

Αβαθές εργασιακό 
μέλλον; Δουλέψτε στο 
χώρο σας, μερική (έως 
€ 1.160) / πλήρης (έως 
€ 3.620) απασχόληση. 
Ελεύθερο ωράριο, χωρίς 
αφεντικό. Όχι ντίλερ-
πλασιέ-τηλεμάρκετινγκ. 
Internet επιθυμητό. 210 
8954.890 (τηλ. κέντρο), 
κος Βενίτης, www.extra-
eisodima.gr 

Επιδοτούμενα 
Σεμινάρια ECDL
1. Βασικές έννοιες Πλη-
ροφορικής - Windows 
- Word - Excel 64 ώρες, 
συμμετοχή € 200
2. Internet - Powerpoint 
- Access 42 ώρες, συμμε-
τοχή € 130
Κέντρο Επιστήμης Πλη-
ροφορικής (Κ.Ε.Π.) 
Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι, 
210 5913.349, www.e-
kep.gr

Μικρέςαγγελίες
210 3617369 fax: 210 3617310

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.
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Μίλαμουβρώμικα
Της Μυρτώς Κοντοβά
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 Στείλε το γράμμα σου ταχυδρομικά, ή στο 
fax της A.V., ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη «Μίλα μου βρώμικα».

Και λοιπόν, έξι χρόνια αργότε-
ρα (και με εναλλαγή από έφηβη 
σε «ενήλικα», ένα relation-shit, 
δουλειές, γαμήσια και ωριμάν-
σεις στο ενδιάμεσο), καταλαβαί-

νεις πως τα πράγματα είναι χειρότερα 
απ’ ό,τι νόμιζες: έχεις φάει τα μούτρα 
σου, γαμώ την τύχη σου μέσα. Το ανώ-
τερο (κατά εσέ ανώτατο) σεξ που σπο-
ραδικά κάνετε, που σου γαμάει και το 
μυαλό συγχρόνως (γιατί φτάνει τόσο 
ψηλά), πάντα no strings attached, σε 
μεταλλάσσει αργά και κρυφά. Αυτή η 
ανείπωτη, σχεδόν ανώμαλη, σχέση που 
ψευτο-μισόκαρδα μοιράζεστε μία κά-
θε τόσους μήνες, σε επηρεάζει περισ-
σότερο απ’ ό,τι νόμιζες. Συν το ότι τις 
τελευταίες εβδομάδες έχεις γνωρίσει 
και ένα φίλο του που σε ανάβει (κι ας 
τον θεωρείς κρυφο-γκέι) και μπαίνεις 
σε σκέψεις τύπου: τώρα, με το που θα 
αρχίσω πραγματικά να γουστάρω τον 
Ψ, ο κύριος Χ  θα καταλάβει τι παίζει 
και θα τα στείλει όλα κατά διαόλου με 
μεθυσμένες εξομολογήσεις. Αφού και 
να ήσασταν μαζί θα σκοτωνόσασταν, 
δύο «εγώ» τέτοιων διαστάσεων σπάνια 
χωράνε σ’ ένα κρεβάτι... Ας ελπίσουμε 
ότι ο Ψ θα αποδειχθεί γκέι, ο Χ θα πα-
ραμείνει συναισθηματικός ερημίτης κι 
εγω να ψωνίσω μεγαλύτερο δονητή. Ή 
γκόμενα. Και ευχαριστώ τον Θανάση-
του-προηγούμενου-τεύχους που μου 
θύμισε τα εφηβικά μου χρόνια, ήταν ό-
πως τα λες. Και δεν ξανάρχονται.

 -Cheers 

Εγώ πάλι σας εύχομαι ο Ψ να αποδειχθεί ε-
ντελώς στρέιτ και να πέσει στα πόδια σας, 
ο Χ να περιορίσει το «εγώ» του και να σας 
στέλνει κάθε μέρα τριαντάφυλλα, εσείς να 
ψωνίσετε μεγαλύτερο δονητή (όχι αποκλει-
στικώς για μοναχική χρήση) κι άμα λάχει, να 
χτυπήσετε και δυο-τρεις Αντζελίνες Τζολί 
για το χάι. Όλα αυτά σας τα εύχομαι επειδή 
μόλις έφτασαν τα καταπληκτικά μπλουζάκια 
που παρήγγειλα στο Ίντερνετ και γουστάρω 
πολύ.

» Ντίαρ Μυρτώ, προς τις απα-
νταχού λιγότερο έμπειρες από 

εμένα: δοκιμάστε να συμπεριφέρε-
στε στους άντρες με δεδομένο το ότι 
είναι καθίκια. Αυτοί θα σας συμπε-
ριφέρονται με τον καλύτερο τρόπο, 
προκειμένου να σας αποδείξουν ότι 
δεν είναι. Γιατί, δεν ξέρω για ποιο λό-
γο, όταν δεν τους το λες με νεύρα (ότι 
είναι καθίκια) αλλά σαν να τους λες 

«έχεις πυτιρίδα», κάτι παθαίνουν 
και γίνονται ιππότες (λέμε, τώρα...). 
Επίσης: Οι γυναίκες ξέρουν τι θέλουν. 
Μέτρο. Σε όλα. Στα μπινελίκια, στα μέ-
λια, στις εκπλήξεις, στην αδιαφορία. 
ΣΕ ΟΛΑ!!! Αλλά ξεκινάς μια αρπαχτή 
έστω, χωρίς να έχεις καταλάβει τι θέ-
λει η άλλη, άσ’ το... Γιατί και αρπαχτή 
να θέλει δεν πρόκειται να τελειώσει... 
(Δεν θα ξαναξυπνήσω πριν τις 8. Ξυ-
πνάω και τον παντογνώστη.)         -Τζούσι

Μέχρι τη μέση, οκ το γράμμα. Από κει και 
κάτω μπήκε ιός και τίναξε το σύστημα στον 
αέρα, γι’ αυτό σας παρακαλώ θερμά, μην ξα-
ναξυπνήσετε πριν τις 8. Στο κάτω κάτω, σκε-
φτείτε και τον παντογνώστη.
Υ.Γ. Μη λέτε καθίκια τα αγόρια. Τα συμπαθώ.

» Λοιπόν, κοπελιές, μόλις βρήκα 
τι θέλουν οι άντρες και πρέπει 

να σας το πω. Βασικά θέλουν μόνο σεξ. 
Τίποτα άλλο. Να είσαι πάντα διαθέσιμη 
όποτε έχουν καύλες, έτοιμη για όλα, να 
τα κάνεις όλα και να μην τραβάς και ζόρι 
που έχουν, ή έτσι λένε, άλλες τρεις κά-
βα ή περνάει κανάς μήνας μέχρι να έρ-
θει πάλι η σειρά σου. Θέλουν και κάτι 
άλλο, βασικότερο, να μην τους παίρνεις 
τηλέφωνο. Τον πεθύμησες; Θες να τον 
δεις; Θες να ρωτήσεις κάτι; Πνίγεσαι 
και θες βοήθεια; Πρόβλημά σου. ΜΗΝ 
ΠΑΡΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. Είπαμε, όταν 
θέλει θα πάρει εκείνος.
Επίσης ο σίγουρος τρόπος για να εξα-
φανιστούν είναι να τους δείξεις πως δέ-
νεσαι κατά οποιονδήποτε τρόπο. Έχω 
γνωρίσει βέβαια και την αντίθετη, ακό-
μα πιο τρομακτική περίπτωση, του ά-
ντρα που στο πρώτο ραντεβού τα έχετε, 
στο δεύτερο σε έχει πάει στη μάνα του 
και στο τρίτο εκκλησία. Τι λέγαμε, λοι-
πόν... Α ναι, για όλους τους υπόλοιπους. 
Η λύση είναι μία: να κάνουμε κι εμείς το 
ίδιο... και να φροντίζουμε να το μάθουν 
κιόλας. Love u all.                   -Ginger

Οι γενικεύσεις οδηγούν σε σύγχυση. 
Υ.Γ. 1 Όπως και να ’χει το πράγμα, δεν μπορώ 
να φανταστώ κάτι καλύτερο από το τυχαίο 
άγγιγμα ενός γυμνού αντρικού χεριού στο 
δικό σου, καθώς και αυτή τη συγκλονιστική 
αίσθηση τη στιγμή που ακουμπάνε απαλά οι 
τριχούλες των δύο χεριών. A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)   
Ό,τι κι αν κάνεις, σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκε-
ται η καριέρα σου και οι διαπροσωπικές σου σχέ-
σεις, μη χάνεις την πίστη σου τώρα. Δεν είναι ώρα 
για παρορμητισμούς, αλλά ούτε και για να το βάλεις 
στα πόδια. Είναι καιρός για να ανοίξεις την καρδιά 
σου και να εκφράσεις όλη τη δημιουργικότητα και 
την αγάπη που έχεις μέσα σου. Δεν έχεις βαρεθεί να 
ακούς ότι επειδή είσαι Κριός θα πρέπει μονίμως να 
είσαι δυναμικός, τολμηρός κι έτοιμος να κατακτή-
σεις; Με ανάδρομη την Αφροδίτη στο ζώδιό σου, 
τον Άρη από 15/3 στο 12o οίκο σου και την πανσέ-
ληνο στις 11/3 στην Παρθένο, αμφιβάλλεις ακόμα 
και για την παραμικρότερη κίνηση που θέλεις να 
κάνεις. Άρα υποδύσου κατανόηση και συμπάθεια, 
ακόμα και αν αισθάνεσαι ότι θέλεις να δώσεις κα-
λαμιά στο διπλανό σου. Θα μπορέσεις να πάρεις το 
αίμα σου πίσω σε λίγο – όχι τώρα.   

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)
Φυσικά και κάθε κίνηση της Αφροδίτης σε ενδια-
φέρει άμεσα, αφού είναι η κυβερνήτης σου. Έτσι 
η φαινομενικά ανάδρομη πορεία της στο 12ο οίκο 
σου είναι σίγουρο ότι σε κάνει να βρίσκεσαι σε α-
ναντιστοιχία με τον υπόλοιπο κόσμο. Πιο συγκεκρι-
μένα θέλεις να είσαι μακριά από τον κόσμο. Όμως 
ΑΥΤΟ είναι που θέλεις αυτή την εποχή. Και τώρα 
ένα κομμάτι ειρωνείας που αξίζει να δοκιμάσεις: 
Γυρίζοντας δίπλα σου και βλέποντας την τρέλα που 
κυριαρχεί, μπορείς να επικεντρωθείς αδιάσπαστος 
στο δικό σου δρόμο, αγνοώντας τη συμβουλή που 
σου δίνουν να αποκτήσεις περισσότερο βάθος και 
επιμένοντας στην πρακτικότητα. Κάνε αυτό που 
ξέρεις να κάνεις καλύτερα από όλους – δάμασε τον 
υλικό κόσμο, φτιάξε κάτι στέρεο και αδιαφόρησε 
για τους άλλους που σε λένε τρελό. (Ξανά: όχι σε 
περασμένες σου αγάπες του καιρού χαλάσματα) 

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)
Από 15/3 η προτεραιότητα ονομάζεται Καριέρα – 
ούτε αισθηματικά, ούτε οικογένεια, ούτε φίλοι, ού-
τε διασκέδαση. Η αναγνώριση, το επαγγελματικό 
σου στάτους και η προώθηση των συμφερόντων 
σου δεν σου αφήνουν περιθώρια για να δεθείς όσο 
θα ήθελες με κάποιον/α – ούτως ή άλλως με την 
Αφροδίτη ανάδρομη, όσο λιγότερο ασχολείσαι με 
τις ερωτικές σχέσεις τόσο το καλύτερο. Ευτυχώς 
και ιδέες έχεις και σχέδια έχεις και ανθρώπους που 
μπορούν να σε στηρίξουν. Άρα αφού το timing είναι 
αρνητικό στον τομέα των σχέσεων, χρησιμοποίησε 
τις επόμενες εβδομάδες για να προχωρήσεις επαγ-
γελματικά, έχοντας υπόψη σου ότι κανείς δεν σου 
χρωστάει τίποτα, και ακόμα περισσότερο ότι μερι-
κοί από τους συναδέλφους ή τους ανωτέρους σου 
θα διασκέδαζαν πολύ αν σε έβλεπαν να τρως χύμα.          

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)
Ετοιμάζεις ταξίδι μοναχά για πάρτη του/της ή για 
την πάρτη σου; Ή μήπως τα πράγματα είναι πιο γει-
ωμένα και πρόκειται για επαγγελματική μετακίνηση, 
σπουδές, εργασιακά ραντεβού; Η κινητικότητα είναι 
η ουσία των πλανητών στον 9ο οίκο, όπως και μερι-
κές καυτές ερωτήσεις που σε κάνουν να ξενυχτάς: 
«Κι αν όλα όσα κάνω δεν έχουν κανένα νόημα;». Όσο 
για την πανσέληνο στον Σκορπιό, μπορεί έρωτας να 
είναι η αιτία αλλά η ανάδρομη Αφροδίτη σού δημι-
ουργεί την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε κατάσταση πο-
λιορκίας από ενοχλητικούς ανθρώπους που επιμέ-
νουν ότι πρέπει να επικοινωνήσεις, να σχετιστείς, να 
συμμετέχεις. Ώχου… Γιατί δεν σε αφήνουν ήσυχο/η;  

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
Προσπαθώντας να μείνεις στην επιφάνεια κάθε 
κατάστασης που αντιμετωπίζεις, δεν φαίνεται να 

τη βγάζεις καθαρή χωρίς κάθε είδους αποδράσεις. 
Και ποιος θα μπορούσε, όταν η Αφροδίτη βρίσκεται 
στον 9ο οίκο και ο Άρης ξεκινάει την πορεία του 
στους Ιχθύες (15/3). Πάντως, καριέρα ή όχι καριέ-
ρα, δεν μπορείς να το σκάσεις χωρίς να σκεφτείς 
τα χρήματα που κοστίζει η απόδρασή σου. Όποιος 
σου λέει να κατασιγάσεις τη φωνή που σου ψιθυρί-
ζει «ήρθε η εποχή των ισχνών αγελάδων» και «άσε 
την ευημερία να έρθει προς τα εσένα» δεν σε ξέρει 
καθόλου μα καθόλου. Το σύμπαν μπορεί να είναι 
ένα ποτάμι αφθονίας, αλλά, φίλε, χρειάζεται να βά-
λεις τα οικονομικά σου σε τάξη, γιατί στην επόμενη 
στροφή υπάρχει ρουφήχτρα.    

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)
Ακόμα κι αν δημιουργεί φοβερή αναστάτωση σε 
κάποιον που σχεδιάζει την ατζέντα της αυριανής 
μέρας από την προηγούμενη, υπάρχουν περίοδοι 
που πρέπει να πετάμε χάρτες και οδηγούς και να 
αυτοσχεδιάζουμε. Με τον 6ο οίκο (καθημερινότη-
τα, εργασιακή ρουτίνα, σώμα και ευθύνες) σε ακα-
ταστασία και σένα στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, 
μαθαίνεις ότι είσαι μέρος ενός μεγαλύτερου Όλου. 
Έτσι, και με τον Άρη από τις 15/3 στις διαπροσωπι-
κές σου σχέσεις, ακόμα κι αν πρέπει να αποκοπείς 
από ανθρώπους που κάποτε σε στήριζαν, να είσαι 
ευχαριστημένος/η που θα εξερευνήσεις νέες λεω-
φόρους που σε οδηγούν στην πληρότητα. Με άλλα 
λόγια: Σταμάτα να ελέγχεις τα πάντα. (Υ.Γ.: Με την 
πανσέληνο στις 11, είσαι έτοιμος για την επόμενη 
πίστα του εξωφρενικού βίντεο γκέιμ που είναι η ζωή 
σου εδώ και μήνες, ή πρέπει να ζητήσεις βοήθεια;)  

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)
Τα πάνω κάτω και τα παλιά καινούργια. Η Αφροδίτη 

ανάδρομη σε γεμίζει με ανεκπλήρωτες φαντασιώ-
σεις, σε τσιμπάει με νέες ερωτικές ιστορίες, σου δη-
μιουργεί συναισθηματικό πόνο και σε αποπροσανα-
τολίζει. Μπερδεύεις και μπερδεύεσαι. Λένε ότι σου 
λείπει το βάθος, ειδικά αν ανήκεις στους νάρκισσους 
Ζυγούς, αλλά δεν είναι όλοι οι Ζυγοί έτσι. Όταν η Α-
φροδίτη σε κάνει να ενδιαφέρεσαι σοβαρά για κά-
ποιον γυρίζει ανάδρομη και ο Άλλος ξαφνικά γίνεται 
απόμακρος, απασχολημένος, ανοίκειος. Η άρνηση 
της κατάστασης δεν βοηθάει, αλλά από την άλλη 
δεν χρειάζεται να κάνεις τεράστιο ένα πρόβλημα 
που δεν θα κρατήσει για πολύ. Όσο για την πανσέ-
ληνο στην Παρθένο (11/3)... «Ταξιδεύεις σε μια άλλη 

διάσταση. Σε μια διάσταση που δεν έχει μόνο εικόνα 
και ήχο, αλλά και πνεύμα. Ένα ταξίδι σε μια θαυμα-
στή χώρα που τα όριά της είναι αυτά της φαντασίας. 
Καλώς ήρθατε στη Ζώνη του Λυκόφωτος!».
 
Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
Η είσοδος του Άρη στους Ιχθύες από 15/3 είναι κα-
λό νέο. Εντάξει, δεν είναι μια διέλευση που θα αλ-
λάξει τη ζωή σου, αλλά θα υπάρξουν στιγμές που 
θα νιώθεις ότι μπορείς να καταφέρεις τα πάντα, 
που θα είσαι αισιόδοξος, που θα αισθάνεσαι ερω-
τευμένος ακόμα και αν δεν υπάρχει αντικείμενο. 
(Βεβαίως και ο συνδυασμός του Άρη με τον Ουρανό 
αργότερα μπορεί να πυροδοτήσει έναν έρωτα –κι 
ένα παιδί;–, την ανάγκη για ριζικές αλλαγές και τη 
διάθεση να διακριθείς). Ταυτόχρονα ο Δίας συνεχί-
ζει την πορεία του στον Υδροχόο, ωθώντας σε να 
αλλάξεις δουλειά, σπίτι ακόμα και χώρα. Βεβαίως 
η καθημερινότητα της δουλειάς μοιάζει ελαφρώς 
ασυνάρτητη και με εμπόδια –όχι σοβαρά αλλά ι-
κανά να σου χαλάνε τη μέρα–, όμως στο διά ταύτα 

υπάρχει ζωτικότητα, πολλές ανοιξιάτικες μέρες και 
μουσική που ξεμυαλίζει... 

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)
Όταν λέμε ότι είσαι τυχερός, είσαι τυχερός. Σε αυτή 
την αδυσώπητη οικονομική κρίση ο Πλούτωνας –ο 
πλανήτης που συμβολίζει και τον πλούτο– βρίσκε-
ται στον ηλιακό 2ο οίκο σου, δηλαδή μπορεί να ευ-
νοεί τα οικονομικά σου. Την ώρα που οι άλλοι τρε-
λαίνονται από την αγωνία τού αύριο, εσύ διαλέγεις 
τηλεόραση πλάσμα και αγοράζεις σπίτι. Ακόμα κι αν 
δεν υιοθετείς ένα πιο άνετο lifestyle, τουλάχιστον 
το φάσμα της πτώχευσης δεν είναι παρόν – ούτε και 
υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί εφόσον δεν υ-
περβάλλεις ή εφόσον διαλέγεις προσεκτικά πού θα 
δώσεις τα αυγά σου. Πέρα από το σημαντικότατο 
χρηματικό παράγοντα, η ουσία είναι ότι μπορείς να 
αξιοποιήσεις τα ταλέντα σου και να ανεβάσεις την 
εμπορική αξία του εαυτού σου. Τι άραγε σηματο-
δοτεί η πανσέληνος στις 11 για την επαγγελματική 
σου ζωή; Μια νίκη; Μια ήττα; Ή μια πύρρεια νίκη; 

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)
Τις καλές μέρες είσαι υπομονετικός, απαλλαγμέ-
νος από άγχος, γεμάτος από αιγοκερίσια δυναμική 
αποφασιστικότητα. Τις άλλες είσαι τόσο αποστασι-
οποιημένος και ψυχρός, που με την εμφάνισή σου, 
σαν τον Iceman στον Μπάτμαν, παγώνεις ό,τι βρί-
σκεται γύρω σου. Αντίθετα με το κλισέ, οι Αιγόκε-
ροι αγαπάνε τα πάρτι από καιρό σε καιρό, αρκεί να 
μην τους ξενυχτάνε πάρα πολύ. Παρότι η Αφροδίτη 
πάει να σε στραβώσει με ανόητες οικογενειακές α-
ντιπαραθέσεις, ή γιατί ξαφνικά αισθάνεσαι ότι δεν 
σε προσέχουν όσο θα ’θελες, εντούτοις υπάρχουν 
περισσότερες στιγμές που μπορούν δυνητικά να 
σου φτιάξουν τη διάθεση ώστε ο πάγος να λιώσει. 
Αρκετά δεν έχεις σκεφτεί πόσο μικρή είναι η ζωή 
και ότι στις δέκα λύπες αναλογεί μία χαρά; Ρίξ’ το 
λίγο έξω. Δες κανέναν άνθρωπο, κυκλοφόρησε, 
εμφανίσου. 

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)
Υπάρχουν εποχές που χρειάζεται να χρησιμοποιή-
σεις όλα τα εγκεφαλικά κύτταρα που διαθέτεις, να 
εμπιστευτείς απολύτως τη λογική σου και να σκέ-
φτεσαι προσεκτικά πριν πράξεις. ΔΕΝ είναι μία από 
αυτές τις εποχές. Με τον κυβερνήτη του 4ου οίκου 
σου στο 2ο, άφησε την καρδιά σου να σε οδηγήσει 
όσο προσπαθείς και αγωνίζεσαι να ικανοποιήσεις 
την τεράστια όρεξή σου να ζήσεις, να αγαπήσεις, 
να δημιουργήσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να 
έχεις δεύτερες σκέψεις σε οτιδήποτε, ή να ελέγχεις 
το αποτέλεσμα. Μπορεί να μην ξέρεις καν τι κάνεις 
μέχρι να γίνει. Δύσκολο; Υ.Γ.: Η πανσέληνος στις 
11/3 στην Παρθένο λέει ότι στη φάση της αναγέν-
νησης που βρίσκεσαι, χρειάζεται να λάβεις υπόψη 
σου (να τροποποιήσεις, να ελέγξεις, να ξεμπλέξεις, 
να ισορροπήσεις) και την οικονομική σου κατάστα-
ση πριν περάσεις στον επόμενο κύκλο.    

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)
“I found a reason to live today” τραγουδάνε χα-
ρούμενοι οι επτά νάνοι καθ’ οδόν για το δάσος, 
και από 15/3, με τον Άρη στο ζώδιό σου, μπορείς 
να το τραγουδάς κι εσύ. Βρες το λόγο που σε κά-
νει να σηκώνεσαι το πρωί από το κρεβάτι σου και 
βγες έξω για να τον κάνεις πραγματικότητα. Ήρθε 
η ώρα να βάλεις χοντρό χέρι σε κάποιους που θα 
’πρεπε να τα έχουν ακούσει εδώ και πολύ καιρό. 
Και να θυμάσαι τρία πράγματα: 1) Οι πληγωμένοι, 
προβληματικοί άνθρωποι που μαζεύεις... αυτά 
μπορούν, αυτά κάνουν. 2) Θα έχεις καλύτερα α-
ποτελέσματα αν τους εξηγήσεις τι θέλεις, αντί 
να εξαφανίζεσαι ή να προσπαθείς να τους κάνεις 
να μαντέψουνε ή αντί να τους κατηγορείς ότι δεν 
σε υπολογίζουν. 3) Αυτό σημαίνει ότι συμπεριφέ-
ρεσαι πολύ πιο αλλοπρόσαλλα στον εαυτό σου 
παρά σε οποιονδήποτε άλλο. A

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

 gpano@stardome.gr 

Stardust
Από τον ΓιώρΓΟ ΠΑνΟΠΟυλΟ

Προς Ιχθύες
Aνάμεσα σε σένα 
και Αυτόν/ήν υπάρχει 
η φαντασία σου
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