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Τζαμί στην Αθήνα τώρα Του Γιώργου Καμίνη, σελ. 12 / Γειτονιά Η άνοιξη ήρθε στο Γκάζι, σελ. 36
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Πες ότι είναι μια δουλειά, αυτή η εφημερίδα ας πούμε. Που χρει-
άζεται 100 ανθρώπους για να βγαίνει. Και παίρνουμε ένα χι-
λιάρικο ο καθένας. Αλλά έχω και κάτι συγγενείς και φίλους να 
βολέψω, όχι πολλούς, άλλους 30 που μπαίνουν στο μισθολόγιο. 
Ο μισθός μας γίνεται 700 ευρώ. Πολλοί είμαστε, περισσεύουμε, 
φτιάχνουμε ωραίους κανονισμούς εργασίας, γράφουμε 16 με 21 
ώρες τη βδομάδα, μαζί με τα «διοικητικά» δεν είμαστε στα γρα-
φεία πάνω από 30 ώρες. Η δουλειά όμως δεν βγαίνει, οι φίλοι 
και συγγενείς κάπου έχουν χαθεί σε πιο πολυτελείς δραστηρι-
ότητες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, γραφεία δημοσίων σχέσεων, 
φτιάχνουν τη βιβλιοθήκη της εφημερίδας, ένα γυμναστήριο, 
ένα εκκλησάκι, γιατί πώς να ζήσει ο άνθρωπος αν δεν καλλι-
εργήσει την ψυχή του. Προσλαμβάνουμε για να βγει η δουλειά 
άλλους 20 ωρομίσθιους, να γράφουν άρθρα με το κομμάτι. Ο μι-
σθός μας πάει στα 500 ευρώ. Χωρίζουμε και τη δουλειά σε στά-
δια, αμειβόμενα ξεχωριστά, επίδομα διόρθωσης άρθρου, επίδο-
μα επιτήρησης έκδοσης πριν το τύπωμα του φύλλου. Τα έσοδα 
είναι ίδια πάντα, ο μισθός μας πάει τώρα στα 400 ευρώ. Δεν 
βγαίνουμε και πολλοί από μας αρχίζουν να πουλάνε ιδιωτικώς 
άρθρα, στήνουν τα προσωπικά τους μπλογκ και εισπράττουν 
απευθείας, συνήθως χωρίς να πληρώνουν ΦΠΑ, εφορίες και 
άλλες τέτοιες αηδίες. Τα έσοδα πέφτουν, λεφτά για υπολογιστές 
δεν υπάρχουν, τα γραφεία είναι εγκαταλελειμμένα, εικόνα διά-
λυσης. Η εφημερίδα απαξιώνεται συνεχώς, οι αναγνώστες την 
εγκαταλείπουν, χάνουμε τη δουλειά μας. Δεν χάνουμε απλώς 
τους μισθούς μας, πληρώνουμε κι από πάνω φόρους, «χαρά-
τσια» της ΔΕΗ, για να αναπληρώσουμε τους φόρους που δεν 
πληρώνουμε όταν κάνουμε ιδιαίτερα προσωπικά μπλογκ. 
Αν πεις σ’ έναν κανονικό άνθρωπο αυτό το παράδειγμα, θα σου 
απαντήσει, ε, ναι, τι δεν καταλαβαίνεις; Το περίεργο είναι ότι 
πολλοί δεν το καταλαβαίνουν, ιδίως αυτοί που δεν έχουν καν το 
άλλοθι του εργοδότη που θέλει κέρδη. Αυτοί που εργοδότης τους 
είναι ο ελληνικός λαός ο οποίος πληρώνει με τους φόρους του. 
Μέχρι το 2009, ακόμα και μέχρι σήμερα, για μεγάλο μέρος των 
συμπολιτών μας, το κράτος ήταν μια μηχανή που τύπωνε λεφτά 
και εμείς οφείλαμε απλώς να θέλουμε περισσότερα. Ότι κάποιοι 
πλήρωναν πάντα αυτά τα λεφτά, κανέναν δεν απασχολούσε. 
Με την πρόσφατη απεργία στις πανελλαδικές, αναπτύχθη-
καν δύο αντιδράσεις. Η μία, η «θυμωμένη», που λέει, πληρώ-
στε επιτέλους κι εσείς κάτι, οι καλομαθημένοι, που τινάζετε 
στον αέρα τα νεύρα 100 χιλιάδων παιδιών γιατί πρέπει να 
δουλέψετε 24 λεπτά τη μέρα παραπάνω. Και η άλλη, η «αγα-
πησιάρικη», που επαναλαμβάνει τα γνωστά, για τις δυσκολί-
ες του επαγγέλματος, για τις μειώσεις των μισθών. Νομίζω ότι 
και οι δύο δεν βοηθάνε τους εκπαιδευτικούς. Ιδίως αυτή που 
υποτίθεται ότι τους υπερασπίζεται. Γιατί στην πραγματικότη-
τα δεν υπερασπίζεται αυτούς. Αλλά το πελατειακό κράτος το 
οποίο κρύβεται βάζοντας τους εκπαιδευτικούς μπροστά. 
Η απεργία μέσα στις πανελλαδικές εξετάσεις μοιραία θα ηττη-
θεί. Γιατί είναι προκλητική απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία 
που έχει δεχτεί να υποστεί πολύ περισσότερα. Το χειρότερο ό-
μως είναι ότι ήταν μια απεργία κατασκευασμένη ακριβώς για να 
ηττηθεί. Η κορυφή της πυραμίδας του πελατειακού κράτους δι-
ατηρεί όσα προνόμια μπορεί να κρατήσει και αφήνει πια τη βά-
ση εκτεθειμένη. Χωρίς τα δανεικά, δεν υπάρχουν πια λεφτά για 
όλους. Οι υπόλοιποι χάνουν και οι παράλογες απεργίες σαν κι 
αυτή έχουν ως μόνο στόχο μια ακόμη παραπλάνηση: Δεν φταίμε 
εμείς που χάνετε, αλλά η Μέρκελ, τα μνημόνια, οι νεφελίμ. 
Όμως πριν τις συζητήσεις για τα ωράρια των εκπαιδευτικών, 
έχουμε συζητήσει πολλά άλλα πράγματα. Ο χώρος της εκπαί-
δευσης ήταν ένα προνομιακό πεδίο πελατειακών σχέσεων. Με 
τον πολλαπλασιασμό των ειδικοτήτων τα τελευταία 20 χρόνια, 
το σύστημα πέτυχε να διοχετεύει στο κράτος υπεράριθμους, να 
το φουσκώνει και να το αδειάζει με γρήγορες συνταξιοδοτήσεις 
για να το γεμίσει ξανά. Από το 1993 ως το 2013 οι πανεπιστημι-
ακές σχολές διπλασιάστηκαν με μόνο στόχο τη βιομηχανική 
παραγωγή πτυχίων κατάλληλων μόνο για τη μοριοδότηση στο 

δημόσιο. Σχολές Κοινωνικής Θεολογίας και Κοινωνικής Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής φύτρωσαν σε κάθε πόλη. Εφηύραμε ένα 
νέο επάγγελμα, του «αδιόριστου καθηγητή», οποιοσδήποτε 
Έλληνας πολίτης ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης ήταν 
εν δυνάμει εκπαιδευτικός. Οι υπάλληλοι αυτοί αμέσως μετά 
εξαφανίζονταν στους αχανείς διαδρόμους του δημοσίου, σε 
κόμματα, σε δήμους, στην Αρχιεπισκοπή, σε βουλευτικά γρα-
φεία, σε βιβλιοθήκες και ιδρύματα. Ακόμα και σήμερα, μετά 
από 4 χρόνια κρίσης, χωρίς φράγκο, έχουμε 4,5 χιλιάδες απο-
σπασμένους «κάπου». Σε άλλες χώρες το Υπουργείο Παιδείας 
είναι ένα διώροφο κτίριο με 50 επιτελικούς υπαλλήλους, εδώ 
είναι μια πολιτεία. Αντί να ζητάνε το τέλος των αποσπάσεων, 
ζητούσαν κι άλλες προσλήψεις. Κάθε μέρα οι εφημερίδες γρά-
φουν τις πιο εξοργιστικές περιπτώσεις αυτών που συνηθίσαμε 
να ονομάζουμε «επίορκους». Κατηγορούμενοι για ποινικά 
αδικήματα, για πειθαρχικά παραπτώματα, ανενόχλητοι συνε-
χίζουν να αμείβονται κανονικά από το δημόσιο. Κυβερνήσεις, 
κόμματα, υπουργοί, συνδικαλιστές, δικαστές, δεν μπορούν 
και δεν θέλουν να βρουν έναν τρόπο να τους απομακρύνουν. 
Αργόμισθοι, με εξωφρενικές δικαιολογίες, αρνούνται να εκτε-
λέσουν τα καθήκοντά τους γιατί κατά χιλιάδες αντιμετωπίζουν 
«ψυχολογικά προβλήματα». Οι επιθεωρητές δημόσιας διοί-
κησης ανακαλύπτουν ότι σε ολόκληρες περιφέρειες μεγάλος 
αριθμός εκπαιδευτικών εργάζεται μονοψήφιο αριθμό ωρών 
την εβδομάδα. Σε κάθε απόπειρα αξιολόγησης, κόμματα και 
συνδικαλιστικές ηγεσίες αντιστέκονται στην «υποταγή, τη χει-
ραγώγηση, τη μισθολογική καθήλωση, την άρση της μονιμό-
τητας». Το πελατειακό κράτος προστατεύει τους κομματικούς 
στρατούς. Επίορκοι, αργόμισθοι, αδιάφοροι, χαμένοι μέσα στις 
δαιδαλώδεις δομές του, αποσπασμένοι κάπου ή στο σπίτι τους, 
χωρίς να ελέγχονται από κανέναν. Το σύστημα προστατεύει τις 
δομές του, φυτεύει στρατόπεδα, σχολές, σχολεία παντού για 
να πολλαπλασιάζει το μέγεθος και συνεπώς τη δυνατότητά του 
να πουλάει εκδουλεύσεις. Σε κάθε προσπάθεια εξορθολογι-
σμού, συγχώνευσης σχολείων σε λειτουργικές εκπαιδευτικές 
μονάδες στην υπηρεσία των μαθητών και όχι στο παρκάρισμα 
καθηγητών, ήταν αντίθετοι. Μάχες εναντίον της προσπάθειας 
να μειωθούν οι αποσπάσεις. Μάχες εναντίον της λειτουργίας 
των πειθαρχικών. Μάχες εναντίον της αξιολόγησης για να α-
μείβονται καλύτερα και να προάγονται όσοι δουλεύουν. Μάχες 
εναντίον της ανακάλυψης των αργόμισθων. Μάχες εναντίον 
της κατάργησης των οριζόντιων επιδομάτων. Μάχες εναντίον 
των μεταθέσεων, όχι σε άλλη πόλη, ούτε καν σε άλλη γειτονιά. 

Όλες οι μάχες μέχρι τώρα που δόθηκαν με μεγάλη επιτυχία, ήταν 
μάχες που κέρδιζε το βαθύ κράτος εναντίον του παραγωγικού 
δημοσίου. Το πελατειακό σύστημα κέρδιζε χρόνο. Οι εκπαι-
δευτικοί, όμως, είχαν συμφέρον να δουλεύουν. Να δουλεύουν 
περισσότερο. Να δουλεύουν σωστά. Να πληρώνονται μόνο αυ-
τοί που δουλεύουν. Για να παίρνουν καλύτερους μισθούς. Για να 
δουλεύουν σε καλύτερες συνθήκες. Όπως οι Ευρωπαίοι συνά-
δελφοί τους. Έδωσαν όλες τις μάχες που ήθελε το πελατειακό 
κράτος. Και στο τέλος αντιλαμβάνονται ότι, μοιραία, χαμένη θα 
είναι η βάση της πυραμίδας. Το βαθύ κράτος το καμουφλάρει αυ-
τό με μια «ηρωική έξοδο», με μια εκ των προτέρων προορισμένη 
να ηττηθεί απεργία. Οι δομές έμειναν σχεδόν άθικτες. Οριζό-
ντια μέτρα επιβάλλονται εκεί που χρειάζεται αλλαγή μοντέλου. 
Πληρώνουν το λογαριασμό αυτοί που δουλεύουν πραγματικά. 
Οι άλλοι πληρώνονται απλώς λιγότερο την αργομισθία τους. 
«Την παιδεία τη σκοτώνει το μνημόνιο» φωνάζουν τώρα οι δυ-
νάμεις της καθυστέρησης. Η δημόσια παιδεία είχε πεθάνει από 
τότε που χρειάζονταν φροντιστήριο τα παιδιά από το δημοτικό 
ακόμα. Οι επαγγελματικές ομάδες του δημόσιου τομέα με κάθε 
τέτοια οδυνηρή ήττα θα καταλαβαίνουν ότι το συμφέρον των 
εργαζομένων δεν είναι η υπεράσπιση του παρασιτισμού, αλλά 
το λειτουργικό, αυστηρά αξιολογούμενο, παραγωγικό δημό-
σιο που προσφέρει υπηρεσίες στους πολίτες. A
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ ➜ panikoval500@gmail.com

Αthens Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε

-Αυτό εδώ είναι 
το κινητό του;

-Όοοχι, ρε. Λέει πόσο 
τρέχει. 4…9…9…

(Πιτσιρικαρία, αναρωτιούνται μπροστά από την 
πινακίδα μιας Μερσεντές για το τι σημαί-

νουν τα νούμερα. Κάτω Πετράλωνα, 
Σάββατο απόγευμα)

«Άι εμ νέξτε 
του ε μπιγκ στορ κολντ 

Τζούμπο».
(Ιταλός τατουατζής στο κινητό του, έξω από 

τα Jumbo, οδεύοντας στο International 
tattoo Convention, tae Kwon Do Φα-

λήρου. Σάββατο πρωί) 

-Από την Ελ-
λάδα ξεκίνησαν όλα. Το 

ξέρεις ότι η Γραμμική Ά   δεν 
έχει μεταφραστεί ακόμα;

-Ρε φίλε, είσαι πολύ 
διαβασμένος.

(Σοβαρή συζήτηση μεταξύ δύο σαραντάρη-
δων, Κυριακή, πτήση Κωνσταντινού-

πολη-Αθήνα)

«Δαίμονες». 
Καμαρίνι Άννας Βίσση. 

Μία παρέα από το fan club μι-
λάει με τη σταρ. Φαλακρός κύριος 

στέκεται δίπλα της για φωτογραφία. 
Η σταρ του ρίχνει τα πλούσια μαλλιά 

της επάνω στην καράφλα.
Κύριος: «Επειδή είμαι πάνω από 40, 
μπορούμε να βγάλουμε μία σοβα-

ρή φωτογραφία;»
(Παρασκευή βράδυ, Παλλάς)

Κύριος Α: Ωπ, τι 
έγινε; Ξυρίστηκες;

Κύριος Β: Είχα πρόβλημα με 
την καρδιά και τα ξύρισα 

όλα...
(Χ.Τρικούπη, μεσημέρι 

Πέμπτης)

«Θέλει 
κανείς μπίρα με 

καραμέλα;»
(Φωνή μέσα στο πλήθος, International 
tattoo Convention, tae Kwon Do Φαλή-

ρου, Σάββατο μεσημέρι)

«Και μάλιστα, 
για το νυφικό έχω δύο 

σχεδιαστές. Και τον Νίκο
 και τον Τάκη».

(Μέλλουσα νύφη, Cafe 9, Κολοκοτρώνη, 
Δευτέρα μεσημέρι)

O ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Πίνακας διαστάσεων 70x60 cm, 
λάδι σε μουσακά.
(ήρθε σε sms)

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ
Ο πιο cool Έλληνας της χρονιάς.

ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ
Πώς χαθήκαμε έτσι! Να κανονίσουμε
μία απ’ αυτές τις μέρες να βρεθούμε
Θυμάσαι; Την είχαμε και πέρσι 
ή πρόπερσι, αν δεν γελιέμαι, επισημάνει 
την επιτακτική αυτή ανάγκη
-Γιάννης Βαρβέρης
(από το εξαιρετικό αφιερωματικό τεύχος της Οδού 
Πανός στον τρυφερό και πρόωρα χαμένο ποιητή)

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ
Παραμένει λέει στις επιχειρήσεις του ΣΕΒ. Ωραία. 
Τώρα πρέπει να βρούμε και γαμπρό.

ΓΙΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Όσοι την κράζουνε θα κάνανε κρα για να της 
μοιάσουν. 
Μη στριμώχνεστε.

ΤΟ ΤWEET ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
«Είδα ένα λούτρινο αρκουδάκι σε μια βιτρίνα  
€ 140... 
Kάτσε να φύγω, λέω, ζωντανό θα ’ναι..»
(@prezakus)

 ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
- Τι έχετε πρώτη ώρα;
- Σκοποβολή με τη Θρησκευτικού!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Μέχρι κι εγώ το κατάλαβα ότι ήταν πέναλτι.

ΕUROVISION 2013
Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. 
Ας προσπαθήσουμε άλλη μια φορά όλοι μαζί.

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Θεέ μου, δώσε ένα Γκράμι στη Μαντώ 
να μας αφήσει επιτέλους ήσυχους.

ΓΙΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Στο βιβλίο της δηλώνει ότι είναι για την Ελλάδα 
ό,τι ο Λίνκολν για τους Αμερικάνους. Ο Ντάνιελ 
Ντέι Λιούις ήδη δοκιμάζει ταγέρ και καούκες.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗ ΝΕΡΑΪΔΟΥΠΟΛΗ
Ο Αρναούτογλου θα γίνει μπαμπάς. 

ΠΟΥ ΖΩ;
Το είδα ξαφνικά στη Σκουφά και είπα μη χειρό-
τερα. Ένα μαρμάρινο κολονάκι σταθερής βάσης 
(έχει πολεοδομική άδεια;) κολλημένο 
στο πεζοδρόμιο, που στο επάνω μέρος φέρει το 
πορτρέτο του αγίου ανφάς με ωραιότατο outfit, 
μία εγκοπή για τον οβολό από κάτω και την πα-
ράκληση: Υπέρ ανεγέρσεως του ναού... Ευτυχώς 
κάποιος είχε φροντίσει να βουλώσει την εγκοπή 
με μερικά φετουτσίνι! 

Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Το Εξώφυλλο ΜΑΣ 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει η 

Mellanie Hill. Γεννήθηκε το 1978 στο 

Ουέλινγκτον της Νέα Ζηλανδίας, 

μα ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. 

Υπήρξε μέλος της καλλιτεχνικής ομά-

δας Group Mel-air. Έργα τους έχουν 

παρουσιαστεί μεταξύ άλλων στη 

γκαλερί Vamiali’s, στο Ίδρυμα Δέστε, 

στην ICA (Λονδίνο), στην έκθεση 

Open Space (Κολωνία) και ανήκουν σε 

ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό. Στην τελευταία ατο-

μική έκθεση, στην γκαλερί Vamiali’s, 

η Melanie Hill παρουσίασε το έργο με 

τίτλο «Thin threads», το oποίο και θα 

φιλοξενηθεί από την γκαλερί στο πε-

ρίπτερό της στην ART ATHINA.

DO IT! Κάθε εβδομάδα ένας καλ-
λιτέχνης αναλαμβάνει να 

σχεδιάσει το εξώφυλλο της A.V. Στο τέλος 
της χρονιάς όλα τα εικαστικά εξώφυλλα 
θα συγκεντρωθούν για να εκτεθούν στο 
Μουσείο Μπενάκη, όπου και θα είστε όλοι 
καλεσμένοι.

ΔιΑΒΑσε τΗ ΦωτογρΑΦιΑ

ΞύΠνΑ, ΜΑΜΑ!
«Δεν πιστεύει ότι η μητέρα του είναι 
νεκρή –από δηλητήριο– και παίζει 
μαζί της. Δεν ξέρει τι είναι θάνατος. 
Απουσία. Ταξίδι χωρίς επιστροφή. 

Είναι μικρό. Μωρό σχεδόν, που περ-
πατάει. Και της ζητάει να σηκωθεί.

 Να περπατήσει. Να τη βυζάξει. 
Κινδυνεύει... Πρέπει να μάθει να ζει 
μόνο του. Αλλά δεν ξέρει τι σημαίνει 

αυτό. Κι όταν μάθει μπορεί 
να έχει χαθεί». 

-Οδός Πανός (Μάιος-Αύγουστος 2013, 

τεύχος 159, € 10 με cd)

Είναι μια παλιά φωτογραφία που κυκλοφορεί 
στο διαδίκτυο. Δείχνει ένα ελεφαντάκι τριών 
μηνών στο δάσος Gunung Rara της Μαλαισίας 
που προσπαθεί με την προβοσκίδα του να ξυ-
πνήσει τη νεκρή μαμά του. Την αναδημοσιεύου-
με για την υπέροχη λεζάντα που διαβάσαμε στο 
τελευταίο τεύχος του περιοδικού του Γιώργου 
Χρονά «Οδός Πανός» (σελ. 167), που μόλις κυ-
κλοφόρησε. 



Share happiness με τα γεμιστά ΠαΠαδοΠούλού και την A.V.#athensvoice_makemehappy!

Τα αγαπημένα σου Γεμιστά Παπαδοπούλου 
και η Athens Voice δημιούργησαν την πιο 
ευτυχισμένη online κοινότητα.
Ήδη έχουμε τους πρώτους happy winners και 
δημοσιεύουμε τις εικόνες και τα μηνύματά τους!

Έλα κι εσύ, μοιράσου τη στιγμή, κάνε κάποιον 
ευτυχισμένο με μια φωτογραφία κι ένα μήνυμα!

Δες κι εσύ τη συμμετοχή σου δημοσιευμένη στη 
νέα εβδομαδιαία στήλη της Athens Voice 
Make me happy και γίνε εξώφυλλο στη σελίδα 
των Γεμιστών Παπαδοπούλου στο facebook!

Ανέβασε τη φωτογραφία σου 
στο instagram με hashtag 
#athensvoice_makemehappy 
κενό και το μήνυμα 
που τη συνοδεύει. 
π.χ.: Σ’ αγαπώ πολύ, 
Συγγνώμη, 
Με παντρεύεσαι; 
Θέλω να πάμε διακοπές μαζί…
Είναι αγόρι! francyfos 

let's play

n1ko5s share happiness
sylvestroni 
#Friends#

Βήμα 1 
Βγάλε φωτογραφία ο,τιδήποτε κάνει ευτυχισμένο 
εσένα ή ένα αγαπημένο σου πρόσωπο 
και γράψε ένα μήνυμα.

Βήμα 2 
Ανέβασέ τη φωτογραφία με το μήνυμα σου στο 
instagram με hashtag #athensvoice_makemehappy

Βήμα 3 
Δες όλες τις συμμετοχές σε real time στην Athens Voice 
και στη σελίδα facebook των Γεμιστών και 

Βήμα 4
Μπες στο facebooktab των Γεμιστών, κάνε like στις 
φωτογραφίες που σου αρέσουν και μπες στην κλήρω-
ση για να κερδίσεις Γεμιστά Παπαδοπούλου.

angelasdr09
sylverstroni 

#FUN# 

n1ko5s 
every min u are angry u lose 

60 sec of happiness

Στείλε την αγαπημένη σου στιγμή ευτυχίας 
και δες την να ανεβαίνει σε real time στη live happy gallery στο athensvoice.gr  

και στο facebook.com/GemistaPapadopoulou

Η Μαγική Συνταγή της Ευτυχίας.

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΣΑΣ
Ανταλλακτικά αυτοκινήτου
Άνθη - κατοικίδια ζώα
Αθλητικές δραστηριότητες και ελεύθερου 
χρόνου
Βιβλία
Γραφική ύλη - σχολικά είδη
Δίδακτρα φροντιστηρίων, ξένων γλωσσών, 
χορού, μουσικής κ.ά.
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Είδη ένδυσης και υπόδησης
Είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας
Έπιπλα και φωτιστικά
Επισκευές οικιακών συσκευών
Εργαλεία και εξοπλισμός για το σπίτι και τον 
κήπο
Επισκευές οπτικοακουστικών συσκευών
Είδη αθλήσεως και εξοχής
Είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού
Εφημερίδες - περιοδικά
Είδη ατομικής φροντίδας
Έξοδα ξενοδοχείων

Εστιατόρια - ταβέρνες - ζαχαροπλαστεία - κα-
φενεία - κυλικεία - μπαρ - νυχτερινά κέντρα
Είδη ταξιδίου, είδη καπνιστού
Καλύμματα δαπέδου
Καύσιμα - λιπαντικά
Κουρεία - κομμωτήρια
Καπνός
Κοσμήματα - ρολόγια
Μεταφορές πραγμάτων
Μέσα εγγραφής ήχου και εικόνας
Μουσικά όργανα
Λευκά είδη
Οικονομικές και νομικές υπηρεσίες
Οικιακές συσκευές
Οικιακές υπηρεσίες, υπηρεσίες οικιακής 
μέριμνας
Πολιτιστικές δραστηριότητες
Πακέτο διακοπών
Παιχνίδια
Προσωπικά είδη
Ράδιο CD - τηλεοράσεις - DVD
Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου - 
μοτοσικλέτας

Στεγνό καθάρισμα και επιδιόρθωση 
ενδυμάτων
Τροφές και υπηρεσίες για ζώα
Τρόφιμα, ροφήματα, αλκοολούχα και
 μη ποτά
Υαλικά, επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικια-
κής χρήσης
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
κατοικίας
Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές - βιντεο-
κάμερες
 
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 
ΦΟΡΟ ΣΑΣ
Ασφάλιστρα κάθε είδους (ζωής, πυρός, με-
ταφορών κ.λπ.)
Αποχέτευση
Αγορά αυτοκινήτων
Αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων
Δημοτικά τέλη
Εισιτήρια λεωφορείων, τρένων, πλοίων και 
αεροπλάνων

Ενοίκια κύριας κατοικίας και ενοίκια παιδιών 
που σπουδάζουν σε άλλη πόλη
Ηλεκτρικό ρεύμα
Ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές 
υπηρεσίες
Νοσοκομειακή περίθαλψη
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγραερί-
ου και φυσικού αερίου
Τηλεφωνικές υπηρεσίες
Ταχυδρομικές υπηρεσίες
Τέλη κυκλοφορίας
Τυχερά παιχνίδια
Υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης
Ύδρευση
Αγορά λοιπών αντικειμένων αξίας άνω των 
10.000 ευρώ, που λαμβάνονται υπόψη για 
τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήμα-
τος

(Τα στοιχεία τα βρήκαμε στο site της 
Τεχνολογιστικής)

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΝΟΣΟΝ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΕΦΟΡΙΑΝ
Μαζεύετε αποδείξεις; Καλά κάνετε, αλλά όχι εντελώς. Βρήκαμε ποιες αποδείξεις ισχύουν και ποιες 
όχι, για να κατοχυρώσετε έκπτωση φόρου έως 2.100 ευρώ (και ούτε σεντ παραπάνω), και αν βέβαια 
είναι ίσες με το 25% του εισοδήματος που δηλώνετε. Επίσης, μία συμβουλή από λογιστή δεν θα έβλαπτε.
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Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ τΟυ Forrest Gump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για την άμεση βελτίωση 
της ποιότητας του λάστιχου που βοηθάει τα χάρτινα καπελάκια 
των πάρτι να στερεωθούν στο κεφάλι)

Η πιο ανησυχητική 
(ψιλή) είδηση της 
εβδομάδας 
Ότι «ο υφυπουργός 
πολιτισμού κ. Τζαβάρας 
ανακήρυξε ως Ιστορικό 
Διατηρητέο Μνημείο τον 
Μητροπολιτικό Ναό της 
εκλογικής του περιφέρειας 
στον Πύργο, προκειμένου να 
του χορηγηθεί το ποσό των 
3.900.000 ευρώ μέσω των 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ, για την 
αποκατάσταση των ζημιών 
που έχει υποστεί από τους 
σεισμούς». 
Οι κακόπιστοι μπορεί να δουν 
πίσω από αυτό την απώλεια 
κάθε ελπίδας και το θρίαμβο 
του πελατειακού κράτους, 
που στέλνει το μήνυμα ότι 
οι μόνοι που θα σωθούν 
είναι αυτοί που θα σπεύσουν 
να μπουν στον κύκλο των 
«εκλεκτών» κομματόσκυλων. 
Ανεξάρτητα από ό,τι λέγεται 
για τα μάτια του κόσμου. 
Όμως ο καθένας δικαιούται 
να αντιλαμβάνεται την 
επιχειρηματικότητα με το 
δικό του τρόπο. Άρα και 
ο επαρχιώτης διοριστής 
Μαυρογιαλούρος του 
Πύργου φροντίζει τη δική 
του «επιχείρηση» που 
είναι οι ψηφοφόροι του 
και τα ρουσφέτια τους. 
Οπότε, αυτήν προσπαθεί να 
στηρίξει. Εξάλλου, σε μια 
κυβέρνηση που κάθε τόσο 
επικαλείται τη βοήθεια της 
Παναγίας για την έξοδο από 
την κρίση και την Ανάπτυξη, 
είναι λογικό το πρώτο βήμα 
προς την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας να είναι 
η προσευχή. Συνεπώς τα 
κονδύλια των ΕΣΠΑ πρώτα 
στους χώρους προσευχής 
πρέπει να διατεθούν!

Η Επανάσταση της 
Εβδομάδας 

Η αποχώρηση των οπαδών 
του Ολυμπιακού από την 
απονομή του «πέτσινου» 
Κυπέλλου στον τελικό.   
Μια κίνηση σιωπηλής 
αξιοπρέπειας, που δείχνει ότι 
η επέλαση του γενικευμένου 
«χρυσαυγιτισμού» βρίσκει 
αντίδραση. Διότι όπως οι 
«Χρυσαυγίτες» με μεθόδους 
υποκόσμου διαστρέφουν 
την πραγματικότητα και 
την ιστορία ώστε να τους 
βολεύει, έτσι και όσοι 
αγνοούν το γεγονός ότι η 
διαιτησία έδωσε κανονικά 
το Κύπελλο στον Ολυμπιακό 
στην πραγματικότητα 
διαστρέφουν κι αυτοί 
με τον ίδιο τρόπο 

που επιτίθενται ομαδικά σε 
ανυπεράσπιστους 14χρονους 
Αφγανούς.
  

Η «και-με-τον-
αστυφύλαξ-και-με-τον-
χωροφύλαξ» δήλωση 
της Εβδομάδας 
Η διευκρίνηση του 
Δημήτρη Αβραμόπουλου 
ότι «το Μουσουλμανικό 
Τέμενος, στον Βοτανικό, θα 
κατασκευαστεί χωρίς Μιναρέ, 
για λόγους αρμονίας με το 
γύρω χώρο».  
Δεν είναι τόσο η καθεαυτή 
απόφαση για το «κόψιμο» του 
Μιναρέ, όσο η δικαιολογία 
που μετατρέπει το θέμα 
σε κωμωδία. Διότι, είναι 
προφανές ότι έχεις απέναντί 
σου μια κυβέρνηση που 
ακόμα προεξέχει από 
το λαρύγγι της άκρη 
του «αντιρατσιστικού 
νόμου» – τον οποίο έκανε 
«γαργάρα» για λόγους 
«Καρατζαφεροφιλοφιλίας». 
Που από τη μια δηλώνει 
ότι θα αντιμετωπίσει 
αποφασιστικά τη Χρυσή 
Αυγή και ταυτόχρονα 
στέλνει σιωπηλά φιλάκια 
(τύπου «’σου πω...») 
στους Χρυσαυγίτες. Που 
παριστάνει την ευρωπαϊκή 
και ταυτόχρονα προσπαθεί 
να συγκρατήσει όπως ο Dr. 
Strangelove το χέρι, για να 
μην πεταχτεί αντανακλαστικά 
σε ναζιστικό χαιρετισμό. 
Την ώρα λοιπόν που σαν 
ζογκλέρ ισορροπεί πάνω σε 
ένα τεντωμένο σκοινί, εκείνη 
προσπαθεί να πείσει ότι έχει 
την πολυτέλεια να ασχοληθεί 
με την αισθητική του τοπίου. 
Ε, αυτό ακριβώς δεν είναι 
η πραγματική ουσία της 
κωμωδίας καταστάσεων;  
Πάντως, για να 
διευκολύνουμε ακόμα 
περισσότερο τα πράγματα, 
ακόμα πιο εναρμονισμένο με 
το τοπίο θα ήταν ένα Τέμενος 
θαμμένο σαν καταφύγιο μέσα 
στη Γη, με δίχτυ καμουφλάζ 
από πάνω, που στην πόρτα 
θα γράφει «Χρυσαυγίτη, 
εδώ ΔΕΝ είναι Τέμενος 
Μουσουλμάνων».  A
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ΑπΑνθρωπη θέση 
    έργΑσίΑσ τησ έβδομΑδΑσΜεταφορέας λεγομένων κώστα καραμανλή 

Οι διδακτικές 
αυξομειώσεις 
της εβδομάδας

Η μείωση των μεταμοσχεύ-
σεων σε σχέση με την υψη-
λή θέση στις πλαστικές εγ-

χειρήσεις στην Ελλάδα. Όχι, 
αυτό δεν σημαίνει απαραίτη-
τα ότι από άποψη ζωής προ-
τιμούμε να δίνουμε έμφαση 
στο εξωτερικό περιτύλιγμα 

(δηλαδή στην πλαστική), 
παρά στο εσωτερικό (δηλα-
δή στα εσωτερικά όργανα). 

Μπορεί να σημαίνει ότι όταν 
αισθάνεσαι όμορφος δεν 
έχεις άγχος, άρα εμφανί-

ζεις λιγότερα προβλήματα 
υγείας (οπότε δεν χρειάζεσαι 

τόσες μεταμοσχεύσεις)! 

               η έπίΚη ΦωτογρΑΦίΑ τησ έβδομΑδΑσ

Ο Γιαννακης εξαΓεται ςτην κινα
Ο Παναγιώτης Γιαννάκης φθάνει μια μέρα πριν το 

κυβερνητικό κλιμάκιο στο Αεροδρόμιο του Πεκίνου, καθώς 
ανέλαβε τη θέση του προπονητή της Εθνικής ομάδας 

Μπάσκετ της Κίνας.
Κωμική λεπτομέρεια Νο 1 Η γραβάτα του Κινέζου που 

συνοδεύει τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Που είτε πρόκειται για 
απεικόνιση ενός χάρτη κάποιου άγνωστου αρχιπελάγους, είτε 
για φωτογραφία από τα απομεινάρια ενός τουρτοπόλεμου σε 

γαλάζιο τοίχο. 
Κωμική λεπτομέρεια Νο 2 Το «κινέζικου τύπου» κούρεμα του 
Παναγιώτη Γιαννάκη (γνωστό και ως «ό,τι περισσέψει από το 

μπολ») επιτέλους βρίσκεται στο φυσικό του περιβάλλον. 
Κωμική λεπτομέρεια Νο 3 Το τσαλακωμένο περιτύλιγμα της 
ανθοδέσμης σε συνδυασμό με την ανοικονόμητη γαλάζια 

κορδέλα, που δείχνουν ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στα 
κινέζικα ανθοπωλεία.  

την πραγματικότητα, 
προκειμένου να 
πανηγυρίζουν για κάτι που 
δεν δικαιούνται.  
Όμως η αποχώρηση των 
φιλάθλων και τα εκτεταμένα 
σχόλια απαξίωσης των 
ίδιων για τον τρόπο που 
κέρδισαν, έδωσαν μια 
επαναστατική απάντηση 
σε όλα εκείνα τα μέσα που 
προσπάθησαν με πηχυαίους 
τίτλους να αγνοήσουν 
την πραγματικότητα, 
να τους ντοπάρουν και 
να τους φανατίσουν. 
Αντιμετωπίζοντάς τους, 
δηλαδή, σαν υπανάπτυκτους 
πελάτες-ιθαγενείς που, για 
να χαρούν, τους αρκούν 
μερικές ψεύτικες χάντρες 
και καθρεφτάκια σε σχήμα 
Κυπέλλου. 
 

Η προσβολή της 
Εβδομάδας 
Η οικειοποίηση του 
υπερήφανου και ανδρείου 
Σπαρτιάτικου «Μολών Λαβέ» 
από θρασύδειλα ανθρωπάκια 

Η «γροθιά 
στο στομάχι» 

της Εβδομάδας 

Το γράμμα 

συμπαράστασης ενός 

αριστούχου μαθητή 

α΄Λυκείου στους 

απεργούς καθηγητές, 

όπου δηλώνει πως «το 

όνειρό του δεν είναι να 

γίνει ένας ακόμα άνεργος» 

και που κάνει το γύρο του 

Facebook. 

η πραγματική γροθιά 

στο στομάχι δεν είναι 

αυτά που γράφει ο 

μαθητής, αλλά αυτοί που 

σχολιάζουν από κάτω 

με ενθουσιασμό. διότι 

είναι φανερό πως δεν 

τους ανησυχεί καθόλου 

ότι ένα παιδί γυμνασίου 

σκέφτεται και γράφει σαν 

μια διασταύρωση Παύλου 

χαϊκάλη με Παναγιώτη 

Λαφαζάνη! αρκεί να 

λέει αυτά που θέλουν να 

ακούσουν.  

και μάλιστα επιτίθενται 

με οργή σε όποιους 

τολμούν να υπαινιχθούν 

ότι όλη αυτή η ξεκάθαρη 

κομματική ρητορική που 

περιέχεται στην επιστολή 

μπορεί να προέρχεται από 

«υπαγόρευση» κάποιου 

μεγαλύτερου. αγνοώντας 

ότι αν πρόκειται όντως 

για υπαγόρευση, αυτό 

τελικά είναι υπέρ του 

μαθητή! διότι δείχνει 

ότι δεν σκέφτεται στην 

πραγματικότητα έτσι. Άρα 

έχει ελπίδα να αλλάξει 

κάτι προς το καλύτερο. 

αντίθετα με όσους 

σκέφτονται έτσι, που δεν 

κατάφεραν να αλλάξουν 

τίποτα.

Η Γιάννα Αγγελοπούλου-

Λίνκολν διαλύει τις 

παρεξηγήσεις...
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θα είναι σε θέση τις επόμενες δεκαετίες 
να απορροφούν ανθρώπινους πόρους 
μέσω δημόσιων επενδύσεων. Το γνω-
στό αυτό μοντέλο έχει πλέον φαλιρίσει. 
Η Αριστερά, η ΟΛΜΕ, οι άσχετοι και οι 
αδιάφοροι εξακολουθούν να πιστεύουν 
πως η οικονομία θα διευθετηθεί μέσω 
κρατικών πρωτοβουλιών. Δεν κάνουν 
απλώς λάθος. Εγκληματούν. Η Δεξιά, 
οι κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες και 
οι δημόσιοι φορείς εξακολουθούν να ι-
σχυρίζονται πως ο κρατικός κορβανάς 
αποτελεί την ατμομηχανή της οικονο-
μίας. Δεν λαθεύουν απλώς. Καταδικά-
ζουν την κοινωνία σε απόγνωση.
Στην εποχή του τρισδιάστατου εκτυπω-
τή που αλλάζει εκ βάθρων ό,τι γνωρί-
ζαμε παγκοσμίως για τα παραγωγικά 
μοντέλα, η ελληνική πολιτική ελίτ πε-
ριορίζεται στη διαμόρφωση ενός σκη-
νικού όπου με ασφάλεια και κυρίως με 
προοπτική θα μπορεί να διαφεντεύει 
τον τόπο. Ας σκεφτούν ότι αυτή τη στιγ-
μή στο Ντακάρ της Σενεγάλης μπορεί 
τρεις ή τέσσερις νεαροί επιστήμονες να 
εργάζονται πάνω σε ένα project το οποίο 
αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου 
που έχει λανσάρει το πανεπιστήμιο ΜΙΤ 
και που στοχεύει στην παραγωγή συ-
στημάτων λογισμικού για προϊόντα που 
μπορούν να παραχθούν μέσω τρισδιά-

στατων εκτυπωτών. Ομάδες νε-
αρών επιστημόνων μπορούν 
αυτή τη στιγμή να εργάζονται 
παράλληλα ή αυτόνομα σε κά-
θε γωνιά της Οικουμένης. Από 
το Βιετνάμ έως το Περού.
Η συμμετοχή της Ελλάδας 
στην επερχόμενη αυτή επα-
νάσταση γίνεται είτε σπα-
σμωδικά είτε μέσω εκπροσώ-
πων. Η ίδια αυτή νοοτροπία 
επικρατεί σε κάθε βαθμίδα της 
οικονομικής ζωής του τόπου. 
Οι συζητήσεις, όπως αυτή που 

διενεργήθηκε στο ΣΕΒ τη Δευ-
τέρα που μας πέρασε, είτε στα διάφορα 
Forum όπου παρεμβαίνουν πολιτικοί ή 
στελέχη της Οικονομίας, είναι από αδι-
άφορες έως υποκριτικές. Το χειρότερο. 
Είναι αναποτελεσματικές. 
Αργά ή γρήγορα τα μνημόνια τελειώ-
νουν. Ο ξαφνικός έρωτας του ΣΕΒ ή δια-
φόρων πολιτικών με αντιμνημονιακά 
συνθήματα εξελίσσεται εκ του ασφα-
λούς. Πολύ σύντομα η Τρόικα θα αποτε-
λέσει παρελθόν, αλλά η υφεσιακή κρίση 
και η αδυναμία της ελληνικής οικονομί-
ας να αναπτυχθεί θα αποτελεί ενδημικό 
χαρακτηριστικό. Τότε δεν θα υπάρχουν 
μνημόνια προς δαιμονοποίηση ή για να 
προσφέρουν άλλοθι. Τότε η κοινωνία 
θα αντιληφθεί πως μία ανεργία της τά-
ξης του 28 με 30% δεν είναι δυνατόν 
να απορροφηθεί παρά μόνο μέσω της 
μετανάστευσης ή, στην καλύτερη πε-
ρίπτωση, σε βάθος χρόνου δεκαετιών. 
Πολλών δεκαετιών. A

➜ n.georgiadis1@yahoo.com

Η κόκκινη γραμμΗ

Να τα μας! Επικοινωνιακό πρό-
γραμμα προβολής του έργου των 
συμβούλων του πρωθυπουργού 
είναι σε εξέλιξη.

Πρώτα ήταν ο διευθυντής του πρωθυπουρ-
γικού γραφείου, Κώστας Μπούρας, που εθεά-
θη να πίνει καφέ στην Κηφισιά με τον πρωθυ-
πουργό πριν από μέρες. 

Ο «έτερος Καππαδόκης», ο γραμματέας του 
υπουργικού Τάκης Μπαλτάκος, έκανε ρελάνς 
και εμφανίστηκε σε επίσκεψη στα Ναυπη-
γεία Ελευσίνας με δηλώσεις και τα συναφή. 
Μεγαλεία. 

Ο ένας μετα τον άλλο, οι πρώην προβλέ-
πουν τώρα μακροημέρευση της κυβέρνη-
σης. Πρώτα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και 
προ ημερών ο Κώστας Καραμανλής. Ο επό-
μενος...

Συμβαίνουν στη ΝΔ. Αφού ανακοίνωσαν τη 
διαγραφή του προέδρου της ΟΛΜΕ Παπαχρή-
στου από τη ΝΔ, ανακάλυψαν πως δεν ήταν 
στέλεχος του κόμματος, αλλά απλά της συν-
δικαλιστικής παράταξης ΔΑΚΕ. Οπότε στράφι 
η διαγραφή!
 
Δηλαδή, το άνοιγμα της ΝΔ προς κέντρο θα 
γίνει με την επιστροφή του Γ. Καρατζαφέρη 
στην παράταξη;

«Δουλεύω για τη συνοχή της κυβέρνησης 
και στο πεδίο μου, στην ευθύνη του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, με τις δικαιοπολιτικές μου 
αναφορές, οι οποίες δεν διεκδικούν να δια-
μορφώσουν ένα ιδεολογικό πεδίο μακριά από 
αυτό που η κοινωνία ζητάει». Αντώνης Ρου-
πακιώτης, τι εστί υπουργός Δικαιοσύνης... 

Πού χάθηκε ο Μιχ. Χρυσοχοίδης; 
Φλερτάρει εκ νέου με την «παρά-
ταξη σωτηρίας» που οραματίζε-
ται ο Α. Σαμαράς;

Αυστηρή προειδοποίηση έστειλε ο Δ. Βί-
τσας προς τις συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ 
για το μοίρασμα της οικονομικής επιδότησης: 
«Οι συνιστώσες δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για 
τα οικονομικά. Τελεία».

Όχι και τελεία. Ο Αντ. Νταβανέλος θεωρεί ότι 
η συζήτηση για την κατάργηση των συνιστω-
σών τείνει να γίνει «μαντζούνι για πάσα νόσο».

Στο μεταξύ ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γ. Μα-
νιάτης δηλώνει πως θα καταθέσει πρόταση 
για το πώς πρέπει τα κόμματα να χρηματοδο-
τούνται. Λίγο αργά για δάκρυα.

Η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μαριλένα 
Κοππά φλερτάρει με τη ΔΗΜΑΡ;

Τον πνίγει το παράπονο τον Αλέξη Κούγια. 
Ο συνήγορος της συζύγου του  Άκη είπε: «Ο 
Τσοχατζόπουλος είναι άφραγκος, το σπίτι εί-
ναι με δάνειο, δεν πληρωνόμαστε εγώ και οι 
συνήγοροί του, δεν έχουν φράγκο».  

Το πιο σύντομο ανέκδοτο σε τίτλο: «Αγώνας 
δρόμου για να πετάξουν ξανά τα υδροπλά-
να». Δεν χρειάζονται πολλά. Τρεις υπουργι-
κές αποφάσεις, ένα προεδρικό διάταγμα και 
μια απόφαση του διοικητή της ΥΠΑ. Καλά... 
Χριστούγεννα!
 
Απαγορευμένη είδηση στην ιστοσελίδα «Ί-
σκρα» του «Αριστερού Ρεύματος» η ομιλία 
Τσίπρα στο ΣΕΒ. Υπάρχουν και κόκκινες γραμ-
μές, μην το ξεχνάμε!  ●

Ο Αντώνης Σαμαράς προσπάθησε να είναι 

πολύ πειστικός όταν κατά την ομιλία του 

στο Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, 

τη Δευτέρα που μας πέρασε, εκστόμισε 

τη φράση: «Η Ελλάδα θα επιστρέψει στις 

αγορές το 2ο εξάμηνο του 2014». Είχε προ-

ηγηθεί ο Γιάννης Σουρνάρας με ανάλογη 

ρήση προ εβδομάδος. Οι παριστάμενοι 

χαμογέλασαν διακριτικά. Το ίδιο πρωί το 

«Ρόιτερς» είχε αναρτήσει στο παγκόσμιο 

Διαδίκτυο την πρόβλεψη πως η Ελλάδα 

θα χρειαστεί νέα δημοσιονομικά μέτρα 

για το 2015 και το 2016. Νωρίτερα οι «Κασ-

σάνδρες» της Κομισιόν ανέβαζαν το δημο-

σιονομικό κενό για τη διετία αυτή σε 8 δις 

ευρώ. Συμπλήρωναν δε πως θα περάσουν 

δύσκολα χρόνια έως ότου η χώρα χρημα-

τοδοτηθεί από τις διεθνείς αγορές. Ποιον 

να πιστέψει κανείς; Τους πολιτικά ευνουχι-

σμένους τεχνοκράτες της Kομισιόν ή τους 

θλιβερά αισιόδοξους γηγενείς πολιτικούς 

των Αθηνών;

η Δευτέρα που μας πέρασε ο 
ΣΕΒ επιχείρησε να δημοσιοποι-
ήσει το ενδιαφέρον του για τον 

Αλέξη Τσίπρα. Ήταν κάτι σαν ξαφνικός 
έρωτας. Έμοιαζε σαν να προσπαθούσε ο 
Δημήτρης Δασκαλόπουλος, πρόεδρος  
των Βιομηχάνων, να θεμελιώσει μια νέα 
σχέση. «Να μη δαιμονοποιούμε τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ» είπε ο άνθρωπος με έντονα α-
ντιμνημονιακό τόνο. Οι παριστάμενοι 
σταυροκοπήθηκαν, διότι ήταν παρόντες 
όταν οι Γερμανοί στο Βερολίνο τον έδει-
χναν με το δάχτυλο λέγοντάς του: «Θα 
επενδύσουμε στην Ελλάδα, όταν εσείς 
επιστρέψετε τα κεφάλαια που βγάλατε 
από τη χώρα». Ήταν εκεί όταν η Τρόικα 
«ενημερωνόταν» από «ιδιώτες οικονο-
μικούς παράγοντες» πως θα πρέπει να 
πέσει στα τάρταρα ο κατώτατος μισθός 
και πως θα έπρεπε να επιβληθούν σχέ-
σεις εργασίας στην αγορά που θα επέ-
τρεπαν  αναίμακτες για τους επιχειρη-
ματίες απολύσεις.
Είναι προφανές, λοιπόν, πως μπροστά 
στο απόλυτο αδιέξοδο που αισθάνεται 
το επιχειρείν λόγω της αδυναμίας του 
να στήσει ένα νέο παραγωγικό ι-
στό με πρωτοβουλίες και ιδέες 
που θα ανέτρεπαν τον παραδο-
σιακά κρατικοδίαιτο και μετα-
πρατικό χαρακτήρα της ελλη-
νικής βιομηχανίας (λέμε, τώρα, 
για να ξεχνιόμαστε), ο ΣΕΒ ανα-
πτύσσει τη μόνη πρωτοβουλία 
που γνωρίζει άρι-
στα. Καλλιερ-
γεί τις δημό-
σιες σχέσεις 
του με ένα 

κόμμα που ενδεχομένως, αν τα φέρει η 
ζωή, μπορεί και να αναρριχηθεί στην 
εξουσία. 
Ο ελιγμός αυτός πραγματοποιείται σε 
μια στιγμή που οι κυρίαρχοι επιχειρη-
ματίες που διαθέτουν αυτή τη στιγμή 
μία σοβαρή ρευστότητα εξαγοράζουν τα 
«ασημικά» της κρατικής περιουσίας με 
μεθόδους που δεν έχουν σε τίποτε να 
ζηλέψουν από το πρόσφατο διαπλεκό-
μενο παρελθόν. Η υπόθεση «ΤΑΙΠΕΔ» 
είναι εξαιρετικά διδακτική. Ο τρόπος 
διαχείρισης των αποκρατικοποιήσεων, 
ή καλύτερα ο τρόπος διαχείρισης των 
αντιθέσεων μεταξύ των εκάστοτε μνη-
στήρων-αγοραστών των «ασημικών», 
αγγίζει τα όρια της τελειότητας. Μόνο 
που αυτή η «τελειότητα» αποτελούσε 
τον κανόνα κατά τα χρόνια της μαύρης 
περιόδου της διεφθαρμένης εξουσίας 
του παρελθόντος. 
Είναι πια δεδομένο ότι η πολιτική ελίτ 
της χώρας μετά από τρία χρόνια ανα-
γκαστικής διαχείρισης της δημοσιονο-
μικής τρύπας δεν είναι σε θέση 
να υποδείξει το νέο μοντέλο 
οικονομικής ανάπτυξης που 
θα βγάλει την κοινωνία και 
την οικονομία από το σπιράλ 
της αυτοεξαφάνισης. Δεν υ-
πάρχει ούτε ένας νέος επιστή-
μονας έως και 45 ετών με κά-
ποιες προδιαγραφές και προ-
οπτικές που να μην επιχειρεί 
να φτιάξει τη ζωή του στο εξω-
τερικό. Κανείς πολιτικός και 
οικονομικός παράγων της χώ-
ρας δεν έχει θέσει το ζήτημα 
της σταθερής συρρίκνωσης του 
πληθυσμιακού δυναμικού της χώρας 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ασφα-
λιστικά ταμεία και την επιβίωσή τους. 
Δεν υφίσταται ούτε μία δημόσια συζή-
τηση (έστω και ιδιωτική) για το πώς θα 
διαρθρωθεί η παραγωγική  προοπτική 
της χώρας κατά την επόμενη εικοσα-
ετία. Ούτε η αγροτική παραγωγή, ού-
τε και μόνο η τουριστική βιομηχανία, 

πρόκειται να λύσουν το ζήτη-
μα. Καμία αύξηση εξαγωγής 

ελαιόλαδου ή κατσικίσιου 
κρέατος δεν πρόκειται να 
επιλύσει το μείζον ζήτημα 
της χώρας που είναι η α-
πορρόφηση της ανεργίας. 

Η χώρα χρειάζεται άμεσα 
αλληλοεξαρτώμενο σχέδιο 

παραγωγής  γνώσης και α-
πορρόφησής της από παραγω-

γικές δομές. Δεν υπάρχει 
άλλη λύση. Το κράτος, 

τα κράτη γενικά, δεν 

Πολιτική

ΤρισδιάσΤάΤη Τράγωδιά
Του Ν. ΓεωρΓιάδη 

Τ
ό ξαφνικός 

έρωτας του ςέΒ 
× διαφόρων 

Πολιτικων μέ 
αντιμνήμονι-

ακα ςυνθήματα 
έξέλιςςέται έκ 
του αςφαλους
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Τζαμί στην Αθήνα τώρα
Η υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας, μη διαπραγματεύσιμη 

παράμετρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Του ΓιώρΓου Καμινη 

Υπάρχει ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, στην οποία να μην μπορούν να 

ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, σε αδειοδοτημένους 

χώρους θρησκευτικής λατρείας, νόμιμοι κάτοικοι μουσουλμα-

νικού θρησκεύματος; Ναι. Δυστυχώς πρόκειται για την Αθήνα, η 

οποία και κατέχει την αποκλειστικότητα.

δημιουργία μουσουλμανικού τεμένους στην Αθήνα 
είναι απολύτως επιβεβλημένη. Αφενός  γιατί συνιστά 
ζήτημα συνταγματικής νομιμότητας και συμμόρφωσης 

της χώρας με τις διεθνείς συμβατικές της υποχρεώσεις. Αλλά 
και αφετέρου, επειδή θα θέσει τέλος στην παράνομη λειτουργία 
δεκάδων, διάσπαρτων μουσουλμανικών χώρων λατρείας, που 
λειτουργούν παράνομα σε γκαράζ, υπόγεια και αποθήκες, χωρίς 
να τηρούν καμία προδιαγραφή, με ανώνυμες χρηματοδοτήσεις 
και σε συνθήκες απόλυτης έλλειψης ασφάλειας για τους πι-
στούς αλλά και τους περιοίκους. Όπως γνωρίζουμε, χριστιανι-
κοί ναοί της Ορθοδοξίας υπάρχουν και λειτουργούν, εδώ και χρόνια, σε ολόκληρο τον κόσμο, φυσικά και 
στον μουσουλμανικό. Αδυνατώ, συνεπώς, να κατανοήσω για ποιους λόγους ορισμένοι αντιτάσσονται σε 
μια αξιοπρεπή ρύθμιση και μια νόμιμη λύση στο ζήτημα των λατρευτικών αυτών χώρων. Άλλωστε με την 
κατασκευή μουσουλμανικού τεμένους στην Αθήνα συντάσσεται και η Εκκλησία της Ελλάδας.
Ζητήσαμε εξαρχής από την κεντρική κυβέρνηση να επισπεύσει τις διαδικασίες για την κατασκευή  
μουσουλμανικού τεμένους καταρχάς στον Ελαιώνα, έργο που θα αναβαθμίσει τον περιβάλλοντα χώρο 
και θα σέβεται, βεβαίως, την ιστορία της Αθήνας. Επιπλέον, επειδή εκείνο που προέχει για το τον Δή-
μο είναι η χωρίς υποκρισίες και στείρες προκαταλήψεις αντιμετώπιση του ζητήματος και για να μην 
δημιουργηθεί μια κατάσταση υδροκεφαλισμού, με χιλιάδες ανθρώπους να συρρέουν σε ένα τέμενος, 
κρίνουμε ότι πιο λειτουργικό θα ήταν να υπάρχουν επιπλέον ένας ή δύο χώροι άσκησης των θρησκευ-
τικών αυτών καθηκόντων στα επτά κοινοτικά διαμερίσματα, που να πληρούν όλες τις νόμιμες προδια-
γραφές, βάζοντας έτσι οριστικά τέλος στο καθεστώς παράνομης λειτουργίας ανάλογων χώρων. 
Για τον Δήμο της Αθήνας, αλλά και για μένα προσωπικά, η υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερί-
ας αποτελεί αναπόσπαστη και μη διαπραγματεύσιμη παράμετρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ό-
σοι πρεσβεύουν το αντίθετο, είτε εθελοτυφλούν είτε έχουν κίνητρα επικίνδυνα, μισαλλόδοξα και ο-
πωσδήποτε αντιδημοκρατικά. A
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ΣτάΣη Pimm’s Έ
λ ληνες και Βρετανοί 
έχουν ένα κοινό στοι-
χείο: Ξέρου ν να τη-
ρούν τις παραδόσεις. 
Και τώρα ήρθε η ώρα 

να μοιραστούν μία από αυτές. 
Το Pimms. Το βρετανικό πο-
τό της φιλίας, που φέρνει τις 
παρέες πιο κοντά, βγαίνει από 
τα σύνορα της πατρίδας του για 
πρώτη φορά με πρώτο προο-
ρισμό την Ελλάδα και όχημα 
το λεωφορείο της φιλίας που 
ξεκίνησε ήδη από το Λονδίνο 
και βρίσκεται καθ’ οδόν. Μη 
χάσεις την ευκαιρία να ταξιδέ-
ψεις μαζί του!

Ο καλύτερΟς 
φίλΟς της παρεας 

Το Pimm’s αγαπάει τις απογευματινές ώρες, τό-
τε που όλοι έχουμε λίγη ανάγκη να χαλαρώσου-
με. Το δείχνουν και έρευνες που έχουν γίνει ότι 
η αναπτυσσόμενη τάση των Ευρωπαίων είναι να 
βγαίνουν για ποτό αργά το απόγευμα –νωρίς το 
βράδυ, μεταξύ 19.00 και 22.00–, για να συναντή-
σουν τους φίλους τους. Το ίδιο ακριβώς ισχύει 
και στην Ελλάδα. Το 71% επιλέγει να βγει νωρίς 
το βράδυ για να συναντηθεί με την παρέα και το 
55% για να χαλαρώσει. Συνδετικός κρίκος σε όλα 
αυτά είναι το Pimm’s. Όπως θα έλεγαν οι Άγγλοι, 
«Everything Stops for Pimm’s o’Clock», που σε 
ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «Σταματήστε ό,τι 
κάνετε. Φύγετε από τη δουλειά!  Ήρθε η ώρα για 
φίλους. Ήρθε η ώρα για Pimm’s!». 

Τι είναι το PimmÕs 
Το Pimm’s δημιουργήθηκε από τον James 
Pimm’s το 1840 και έγινε δημοφιλές από το ο-
μώνυμο διάσημο μπαρ Οστρακοειδών του στο 
Λονδίνο, όπου συνόδευε ποιοτικό φαγητό και 
χαλαρή κουβέντα μεταξύ φίλων, δημι-
ουργώντας μια μοναδική ατμόσφαι-
ρα. Αναζωογονητικό και γευστικό, 
έχει ως βασικά συστατικά το 
τζιν και τη μυστική του (έως και 
σήμερα) συνταγή από βότανα, 
μπαχαρικά, φρούτα και λικέρ. 
Θα δείτε τους bartenders να α-
ναμειγνύουν ένα μέρος Pimm’s 
μ ε  δ ύ ο  μ έ ρ η  α να ψ υ κ τ ι κο ύ 
lemon lime και πολύ πάγο, μία 
φέτα αγγουριού, λίγο λεμόνι και ένα 
κλαδάκι δυόσμου για να δημιουργήσουν 
το Pimm’s Fizz. Το Pimm’s, που δεν είναι απλά 
ένα ποτό αλλά μια σημαντική βρετανική πα-
ράδοση, βγαίνει τώρα για πρώτη φορά από τα 
σύνορα της πατρίδας του και έρχεται στην Ελ-
λάδα. Ως τον Ιούνιο θα υπάρχει σε 3.000 μπαρ 
και καφετέριες σε όλη τη χώρα. 

Πάρε και εσύ
 μέρος στη 

μεγαλύτερη 
ανθρώπινη 

σπείρα φιλίας!



ΣτάΣη Pimm’s Το Pimm’s o’clock Bus, το λονδρέζικο 

λεωφορείο της φιλίας, έρχεται στην Ελλάδα! 

Τ
ο Pimm’s έρχεται από το Λονδίνο με το λεωφορείο της φιλίας για να 
κάνει στάση σε όλες τις ελληνικές παρέες. Το βράδυ της Παρασκευής 
17 Μαΐου στην πλατεία Μοναστηρακίου όλα θα σταματήσουν και ε-
κατοντάδες φίλοι θα συγκεντρωθούν σε μία γιορτή αφιερωμένη στη 
φιλία, με DJ set από τον Πάρη Γκακγαδέλη, ενώ θα σχηματίσουν μια 

γιγάντια Σπείρα Φιλίας, σηματοδοτώντας την έναρξη των διαδρομών του 
Pimm’s ο’Clock Bus. 

Πάρε μέρος στην πρώτη Σπείρα Φιλίας, που συμβολίζει την ενότητα και 
τη σημαντικότητα της φιλίας στη ζωή μας και μας παροτρύνει να κάνουμε 
ένα διάλειμμα από την πολυάσχολη καθημερινότητά μας και να θυμηθούμε 
τους φίλους μας, και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις κανάτες Pimm’s 

που μπορείς να απολαύσεις μαζί με τους φίλους την ίδια κιόλας μέρα. Από 
τις 19.00 και μετά θα έχεις την ευκαιρία να είσαι ο πρώτος που θα δοκιμάσει 
την εμπειρία του Pimm’s o’Clock Βus, του παραδοσιακού κόκκινου διώρο-
φου λεωφορείου από το Λονδίνο, που έχει στόχο να διαδώσει το μήνυμα 
της φιλίας σε όλη την πόλη και να διευκολύνει φίλους να βρεθούν. 

Γίνε ο πρώτος που θα δοκιμάσει τη βόλτα με το Pimm’s o’Clock Bus, κάνε το 
Τεστ της Φιλίας για να δεις πόσο πραγματικά γνωρίζεις τους φίλους σου και 
μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι παρέα με δύο φίλους σου στο Λονδίνο. 
Το Pimm’s δίνει σε όλους τους επιβάτες την ευκαιρία να απολαύσουν με 
τους φίλους μία κανάτα Pimm’s Fizz την ίδια βραδιά που θα κάνουν τη βόλτα 
τους με το Pimm’s, με ένα κουπόνι που θα προσφέρει € 6 έκπτωση.  

Έλά Στη γιγάντιά ΣπΈιρά ΦιλιάΣ 

Οί δίαδρΟμες τΟύ 
Pimm’s o’Clock Bus 

Πάρε χαρτί και σημείωσε τις τέσσερις 

διαδρομές που θα κάνει το διώροφο 

λονδρέζικο λεωφορείο της φιλίας σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη και κάνε μια 

μεγάλη έκπληξη στην παρέα σου. Να 

θυμάσαι πως όλες οι διαδρομές θα 

γίνονται 19.00 με 22.00, τις ώρες δη-

λαδή που η παρέα γίνεται ένα. 

δίαδρΟμη 1 
Κέντρο άθήνας 

Παρασκευή & Σάββατο, από 17 Μα-

ΐου έως 1 Ιουνίου, θα δεις το Pimm’s 

O’Clock Bus κάπου ανάμεσα στον πε-

ζόδρομο του Θησείου (Ερμού), στην 

πλατεία Κολωνακίου, στην πλατεία 

Συντάγματος, στην Πανεπιστημίου και 

στην πλατεία Κουμμουνδούρου. 

δίαδρΟμη 2 
Βόρεια προάστια 

Παρασκευή & Σάββατο, από 7 έως 22 

Ιουνίου, το Pimm’s bus θα κάνει στάσεις 

στην πλατεία Κηφισιάς, στη λεωφόρο 

Κηφισίας και Αγίου Κωνσταντίνου, στη 

λεωφόρο Κηφισίας και Γραβιάς, στην 

πλατεία Χαλανδρίου Κολοκοτρώνη, στη 

λεωφόρο Κηφισίας - Αγ. Βαρβάρα, στο 

Μαρούσι (Βασ. Σοφίας και Σουρή).

δίαδρΟμη 3
Θεσσαλονίκη

Τα Παρασκευοσάββατα 28 & 29 Ιου-

νίου και 5 & 6 Ιουλίου το Pimm’s bus θα 

φέρει πιο κοντά τους Θεσσαλονικείς, 

σε μια διαδρομή από την πλατεία Αρι-

στοτέλους, προς της λεωφόρο Νίκης 

και Μητροπολίτου Ιωσήφ, τη λεωφόρο 

Νίκης και Νικ. Ουρανού, την Τσιμισκή 

και την Παύλου Μελά και την Ίωνος 

Δραγούμη. 

δίαδρΟμη 4 
νότια προάστια 

Παρασκευή & Σάββατο, από 12 έως 

27 Ιουλίου, με αφετηρία τον Φλοίσβο, 

το λεωφορείο θα κατευθύνεται προς 

λεωφόρο Ποσειδώνος - Μαρίνα Αλίμου 

(Αμφιθέας), λεωφόρο Ποσειδώνος και 

Αλίμου, πλατεία Αγ. Κωνσταντίνου (Γλυ-

φάδα) και Γρηγορίου Λαμπράκη. 

το Pimm’s 
o’Clock Bus 
είναι εδώ

Για να διαδώσει το μή-

νυμα της φιλίας σε όλη 

την πόλη, ώστε φίλοι 

από οποιοδήποτε μέρος 

να βρεθούν μεταξύ τους 

νωρίς το βράδυ. Θα κάνει 

μία κυκλική διαδρομή 

σε συγκεκριμένους προ-

ορισμούς της πόλης με 

ελευθερη επιβίβαση στις 

ειδικές στάσεις 

λεωφορείου.   

 

Γίνε  ο πρώτος που θα 

δοκιμάσει την εμπειρία 

του Pimm’s Bus, πάρε 

μέρος στο Τέστ Φιλίας και 

κέρδισε έκπτωση σε μια 

κανάτα PIMM’S που μπο-

ρείς να απολάυσεις παρέα 

με τους φίλους σου, κα-

θώς και την ευκαιρία να 

μπεις στην κλήρωση για 

ένα ταξίδι στο Λονδίνο 

μαζί τους φίλους σου.

«Το παρόν περιγράφει προωθητική ενέργεια περιορισμένης 
χρονικής διάρκειας που δεν αποσκοπεί στην παροχή υπηρε-
σιών προς το κοινό.  Επισημαίνεται ότι δεν δύναται να απο-

κλειστεί η πιθανότητα τροποποίησης, ακύρωσης ή μετατρο-
πής μέρους ή και του συνόλου της προωθητικής ενέργειας, 

και καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνεται σχετικά».
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ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Δείτε πρώτοι το μεγαλύτερο 
graffiti σε τοίχο της Αθήνας 
λίγο πριν αποκαλυφθεί

Αν η Αθήνα δεν έχει πρόσωπο, οι καλλιτέχνες 
γκραφιτάδες μάς δίνουν κάθε τόσο από μια έκ-
πληξη ζωγραφίζοντας τους βρόμικους τοίχους 
της. Αυτή τη φορά η έκπληξη είναι μεγάλη, για 
την ακρίβεια η μεγαλύτερη σε διαστάσεις προ-
σωπογραφία graffiti στην Ελλάδα, και θα απο-
καλυφθεί στα μέσα Ιουνίου.

Δεν κάνουμε spoiler, αλλά μπορούμε να πού-
με ότι βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Αθή-
νας (ας πούμε στο Γκάζι) και υπογράφεται από 
τον γνωστό iNO. Ο τοίχος έχει ύψος 12 μέτρα 
και χρειάστηκαν 25 μέρες δουλειάς για να δη-
μιουργηθεί το έργο, αποκλειστικά με σπρέι. Το 
«πρόσωπο» είναι μία αφύπνιση. Ο νέος της σύγ-
χρονης πόλης που το μυαλό του χειραγωγείται, 
αλλά ο ίδιος νομίζει ότι έχει τον έλεγχο. 

Ο iNO σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών και 
ασχολείται με τη Street Art από το 2000. Δείτε 
περισσότερα για αυτόν στην ιστοσελίδα www.
ino.net

BILLY ΓΡΥΠΑΡΗΣ

Επιμέλεια: 
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Γράφουν: 
Νενέλα Γεωργελέ, Billy Γρυπάρης, 

Ναταλία Δαμίγου-Παπώτη,
Γιώργος Δημητρακόπουλος, 

Παναγιώτης Μένεγος, Μάκης 
Μηλάτος, Γιάννης Νένες, Τάκης 
Σκριβάνος, Δημήτρης Φύσσας
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Art-AthinA 2013
Υπό νέα διεύθυνση –με τον Αλέξη Κανιάρη διευθυντή– είκοσι χρόνια μετά τη διοργάνωση της πρώτης ελληνι-
κής art fair, η Art-Athina έρχεται δυναμικά να προβάλει και να τοποθετήσει τη σύγχρονη ελληνική εικαστική 
σκηνή στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό χώρο. 45 γκαλερί (από Ελλάδα και εξωτερικό), περισσότεροι από 800 καλλι-
τέχνες με έργα τους δίνουν το «παρών», ενώ οι αριθμοί αυξάνουν αν υπολογίσουμε τα παράλληλα προγράμματα. 
Φέτος, εκτός από τα περίπτερα των γκαλερί, η Art-Athina διοργανώνει συμπόσια, αφιερώματα, ακόμα και ένα 
διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα τέχνης για παιδιά μέχρι 13 ετών με τίτλο «I Love Art-Athina». 

spring
rolls

Χριστίνα Δημητριάδη, 
«End And», 2011, Ελένη 
Κορωναίου Gallery



16 - 22 ΜΑΪΟΥ 2013 A.V. 19

Art-AthinA 2013

>

16-19/5, Κλειστό Π. 

Φαλήρου (TaeKwonDo), 

Ολυμπιακά Ακίνητα, Μωραϊτίνη 

2, 17561 Π. Φάληρο (16/5, μόνο με προ-

σκλήσεις). 17/5 14.00-21.00, 18/5 12.00-21.00, 

19/5 12.00-21.00. € 7, 5 (παιδιά κάτω των 12 

ετών/Μαθ/Φ/+ 65 ετών/ Άνεργοι ΟΑΕΔ). Για 

γκρουπ επισκεπτών άνω των 10 ατόμων στο 

info@art-athina.gr. Η AΤΗΕΝS VOICE είναι χορηγός 

επικοινωνίας και στο site της (www.athensvoice.gr) 

δείτε όλες τις γκαλερί με τα έργα που συμμετέχουν.
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spring
rolls

Steven C. Harvey,  «The Last Junction»,  
2012-13,  Γκαλερί ΑΔ

Helmut Middendorf,  «Χωρίς Τίτλο (Ντιν/ Στρέιζαντ)», 2012,  Ελένη Κορωναίου Gallery

ΣυμποΣια και αφιερώματα
Το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης επιμελήθηκε ένα αφιέρω-
μα (βίντεο) για τον Ορέστη Δουμάνη (1929-2013), ο οποίος από το 1967 μέ-
χρι σήμερα μέσα από τις εκδόσεις  «Αρχιτεκτονικά Θέματα» και «Θέματα 
Χώρου+Τεχνών» στήριξε δυναμικά τη νεότερη ελληνική αρχιτεκτονική, 
καθώς επίσης και το έργο σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών. 
I Love Art-Athina - Kids Lab. H Art-Athina 2013 σε συνεργασία με το Very 
Young Contemporary Art -VYCA δημιούργησαν το Kids Lab, ένα διαδρα-
στικό χώρο τέχνης μέσα στην Art-Athina! Το πιο παιχνιδιάρικο περίπτερο 
της φουάρ υποδέχεται τις οικογένειες σε ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλ-
λον, όπου μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν σε δημιουργικά παιχνίδια μάθη-
σης και εικαστικού πειραματισμού με σκοπό οι νεαροί επισκέπτες να ανα-
καλύψουν νέες δεξιότητες και τρόπους έκφρασης και να  ενεργοποιήσουν 
την εικαστική τους αντίληψη. Επιμέλεια: Χάρριετ Μητράκου-Γυπαράκη.
Aφιέρωμα στην γκαλερί Δεσμός.  Ένα αφιέρωμα στην ιστορική γκαλερί 
που για 22 χρόνια έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας σύγ-
χρονης ελληνικής τέχνης. Επιμέλεια Μάνος Στεφανίδης.

Αλέξανδρος Ψυχούλης, «Deluxe», 
2011, a.antonopoulou.art
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Ηλιοδώρα Μαργέλλου,  a.antonopoulou.art 

Αντώνης Παπαδόπουλος, «Rider», 2013, 
Astrolavos Art Galleries

Μανταλίνα Ψωμά, «Η απομάκρυνση 25», 2011,  Αίθουσα Tέχνης 
Ρεβέκκα Καμχή

Μέλανι Χιλ «Thin 
Thread», 2012, 

Vamiali’s Gallery 

Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη, «Suns in The Sunset», 2012,  
Εικαστικός Κύκλος

Gilles Miquelis, «Couple with dogs», 
2012, Galerie Laureen Thomas
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Ο 
Αλέξης Κανιάρης γεννήθηκε και μεγάλωσε «μέ-

σα στην τέχνη». Ο πατέρας του δεν ήταν άλλος 

από τον γνωστό σε όλους μας καλλιτέχνη Βλάσ-

ση Κανιάρη, τον «Πρωτοπόρο» της σύγχρονης 

ελληνικής τέχνης. Ο Βλάσσης Κανιάρης, ο οποίος 

γρήγορα κατάλαβε ότι οι σπουδές ιατρικής δεν 

ήταν αυτό που τον ενδιέφερε, εφόσον η ζωγρα-

φική τον είχε ήδη κερδίσει, δεν δίστασε να μετακομίσει 

στο Παρίσι την εποχή που ήταν σημείο συνάντησης όλων 

των καλλιτεχνικών ρευμάτων. Εκεί γεννήθηκε ο Αλέξης 

Κανιάρης. Εκεί αγάπησε και εκτίμησε την τέχνη και την 

προσφορά της στο κοινωνικό σύνολο. Η συγκεκριμένη 

λοιπόν ανάθεση του Πανελληνίου Συλλόγου Αιθουσών 

Τέχνης (Π.Σ.Α.Τ.) στον Αλέξη Κανιάρη ως διευθυντή της 

Art Athina 2013 δίνει μία μοναδική ευκαιρία στον επαγγελ-

ματία/ διοργανωτή διεθνών εκθέσεων να προσφέρει τις 

πολύτιμες υπηρεσίες του στο βωμό της σύγχρονης τέχνης 

και να βοηθήσει έμπρακτα στη διάδοση και προώθησή της. 

Ένα μεγάλο στοίχημα…    

Μία μικρή αναδρομή του θεσμού. Πότε ξεκίνησε η Art 

Athina και κάτω από ποιες συνθήκες; H Art-Athina ξεκίνη-

σε το 1993 και φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια πορείας. Η δη-

μιουργία του θεσμού ήταν μια σπουδαία πρωτοβουλία του 

Πανελλήνιου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης (ΠΣΑΤ) και του 

τότε Διοικητικού Συμβουλίου με πρόεδρο την κυρία Τζούλια 

Δημακοπούλου. Με θεματικό άξονα της πρώτης διοργάνω-

σης τη «φωτογραφία στον εικαστικό χώρο», γινόταν εξαρ-

χής φανερό ότι η έκθεση έδινε βήμα στη σύγχρονη τέχνη, 

προωθούσε τον ανοιχτό διάλογο με πληθώρα εικαστικών 

μέσων και καλωσόριζε το δημιουργικό διάλογο κατά τη δι-

άρκεια ενός καλλιτεχνικού εορταστικού εξαήμερου!

Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του Υπουργείου Πολιτι-

σμού και του Πανελληνίου Συλλόγου Αιθουσών Τέχνης 

(ΠΣΑΤ) στην οργάνωσή της; Το Υπουργείο Πολιτισμού στά-

θηκε από την αρχή αρωγός στην προσπάθεια του Π.Σ.Α.Τ. 

και υποστήριξε όλα αυτά τα χρόνια την ανάπτυξη και εξέ-

λιξη της Art-Athina πολλαπλώς: ηθικά, οικονομικά, πρακτι-

κά. Τροποποιώντας το καθεστώς των χορηγιών, το Υπ.Πο. 

ενέταξε φέτος την έκθεση στο ΕΣΠΑ. Αυτό ισοδυναμεί με 

μία διαφορετική λογική σχετικά με την κάλυψη συγκεκριμέ-

νων δαπανών, του τρόπου διοργάνωσης και προβολής της 

έκθεσης.

Πείτε μας γιατί να επισκεφτεί κάποιος που δεν είναι α-

γοραστής τη συγκεκριμένη φουάρ; Τονίζω ότι η έκθεση 

δεν επικεντρώνεται σε εμπορικούς σκοπούς. Αντίθετα, κύ-

ριος και σταθερός στόχος της Art-Athina είναι να γίνει τόπος 

καλλιτεχνικής συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων. Η 

επικοινωνία με ξένους φορείς, ο διάλογος σε ευρωπαϊκό και 

σταδιακά σε παγκόσμιο επίπεδο και η παρουσίαση των σύγ-

χρονων τάσεων είναι οι κεντρικές αρτηρίες της έκθεσης. Το 

στοίχημα είναι ο κάθε καλεσμένος να κάνει έναν ευχάριστο 

εικαστικό περίπατο και να μπορέσει να «ταξιδέψει» σε άλλες 

χώρες μέσα σε ένα εορταστικό κλίμα τέχνης. 

Ποιες παράλληλες εκδηλώσεις θα πλαισιώνουν τη φου-

άρ; Φέτος καλωσορίζουμε νέες αίθουσες τέχνης, ομαδικές 

δράσεις από 19 χώρες και 4 ηπείρους, μεταξύ άλλων και από 

την Αυστραλία, φέρνοντας 800 καλλιτέχνες στον ίδιο χώρο. 

Η συνεργασία μας με την Άρτεμις Ποταμιάνου και τη Μαρίνα 

Φωκίδη, που επιμελούνται τέσσερις ξεχωριστές δράσεις, 

συνοψίζεται στη συγκρότηση ενός πλούσιου παράλληλου 

προγράμματος. Ταυτόχρονα, το αφιέρωμα στην γκαλερί 

«Δεσμός», σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Μάνου Στε-

φανίδη, αναδεικνύει τη διαδρομή της εξέχουσας και πλέον 

ιστορικής γκαλερί. Ακόμα, γιορτάζουμε την παγκόσμια μέ-

ρα των μουσείων με εξέχοντες πολιτιστικούς χώρους της 

Ελλάδας, ενώ δίνουμε την καλλιτεχνική σκυτάλη στους 

νεαρούς φιλότεχνους μέσα από το Kids Lab, ένα ξεχωριστό 

διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήριο!

Πιστεύετε ότι δεδομένης της οικονομικο-πολιτικής κα-

τάστασης στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή θα είχαν λόγο 

να επισκεφτούν τη συγκεκριμένη φουάρ οι διεθνείς 

συλλέκτες; Τι κίνητρα τους έχετε δώσει; Ομολογουμέ-

νως η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, καθότι αρνητική, 

λειτούργησε ως σκόπελος καθ’ όλη την προετοιμασία της 

έκθεσης. Μην ξεχνάμε ότι ένα χρόνο πριν δεν υπήρχε ούτε 

κυβέρνηση! Σαφώς αντιμετωπίσαμε προβλήματα στο να 

πείσουμε εκθέτες, επισκέπτες και VIP καλεσμένους για μια 

διαφορετική προσέγγιση της ελληνικής πραγματικότητας. 

Ωστόσο, με επιμονή, μέσα από συνέργειες με αξιόλογους 

εξωτερικούς συνεργάτες, ένα αξιόλογο VIP πρόγραμμα, αλ-

λά και δημοσιεύσεις στον ξένο τύπο, αποδείξαμε ότι υπάρ-

χουν πάντα λόγοι επίσκεψης της έκθεσης. Σε ένα δεύτερο 

επίπεδο θέλουμε οι διεθνείς συλλέκτες να συνδυάσουν την 

επίσκεψή τους στην έκθεση με τουριστικούς λόγους και με 

ένα ταξίδι στην ελληνική δημιουργική σκηνή, όπως αυτή 

ανασυστήνεται σήμερα.

Πιστεύετε ότι ο επισκέπτης φεύγοντας θα έχει αποκο-

μίσει μία σαφή και πλήρης εικόνα για το τι συμβαίνει 

αυτή τη στιγμή στο χώρο της σύγχρονης τέχνης στην 

Ελλάδα; Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της έκθεσης 

είναι ότι παρουσιάζει την πλειονότητα των ελληνικών αι-

θουσών τέχνης και μάλιστα σε έναν κοινό χώρο. Μέσα από 

μία περιήγηση στον κάτω όροφο της έκθεσης, ο επισκέπτης 

έχει την ευκαιρία να «βουτήξει» στον κόσμο της σύγχρονης 

ελληνικής δημιουργίας. Ως «ισχύς εν τη ενώσει» καταξιωμέ-

νοι καλλιτέχνες, δραστήριοι γκαλερίστες και καλλιτεχνικές 

ομάδες συνομιλούν σε αυτή την αφήγηση με επίκεντρο τα 

έργα τέχνης. Ωστόσο, η έκθεση ποτέ δεν εγκλωβίστηκε στη 

μονομερή παρουσίαση της ελληνικής δημιουργίας. Αντίθε-

τα, αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως και εξαρχής είναι 

η ταυτόχρονη ανάγνωση της ελληνικής και ξένης τέχνης. 

Έτσι, ο επισκέπτης πέρα από την πλήρη εικόνα που αποκτά 

για την ελληνική σύγχρονη τέχνη έχει την ικανότητα να ψη-

λαφίσει τις παρούσες καλλιτεχνικές τάσεις του εξωτερικού.

Ποια είναι η αντιμετώπιση του ξένου τύπου στην επι-

κοινωνιακή σας στρατηγική; Είναι πρόθυμοι να «αγκα-

λιάσουν» το γεγονός ή αντιμετωπίζετε σκεπτικισμό;  

Μας εξέπληξε ευχάριστα η θετική ανταπόκριση του ξένου 

Δημοκρατική και διεθνής φέτος η Art Athina
O διευθυντής της Art Athina Αλέξης Κανιάρης μιλάει με την ιστορικό τέχνης Μαρίνα Αθανασιάδου

μάς ενΔιάφερει 
πρωτιςτως νά κά-

νουμε την εκθεςη 
άκομά πιο προςιτη 

ςτο κοινο κάι άκομά 
πιο επιςκεψιμη
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τύπου στην επικοινωνιακή στρατηγική μας! Τόσο οι αντα-

ποκριτές διεθνών εντύπων που θα συμμετέχουν στην έκ-

θεση ως ομιλητές όσο και δημοσιογράφοι του εξωτερικού 

προσεγγίζουν την Art-Athina ως μία «ιστορία που πρέπει να 

ειπωθεί σε πείσμα των καιρών»: Πώς λειτουργεί/πορεύεται 

η σύγχρονη τέχνη στη χώρα μας και κατά πόσο μπορεί να 

διαψεύσει στερεοτυπικές φράσεις του είδους: η κρίση πα-

ρεμποδίζει την καλλιτεχνική ανάπτυξη. Για εμάς, το ενδια-

φέρον των ξένων μέσων, καθώς και η διαδικτυακή προβολή 

του θεσμού στην Ευρώπη, αλλά και πέρα από τον Ατλαντικό, 

ευνοεί την περαιτέρω εξωστρεφή τάση της έκθεσης και τη 

συνακόλουθη προβολή της σε ένα ευρύτερο κοινό που κα-

ταξιώνει την Art-Athina ως μία από τις πλέον μακροβιότερες 

Διεθνείς Εκθέσεις Σύγχρονης Τέχνης στην Ευρώπη.

Πόσο εδραιωμένη είναι η συγκεκριμένη φουάρ στις α-

τζέντες των ανθρώπων της τέχνης διεθνώς, δεδομένου 

ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός σε όλο τον κόσμο; Η 

μη πραγματοποίηση της έκθεσης το 2012 αναντίρρητα στοί-

χησε στην εξέλιξη του θεσμού, αν και κατανοώ τους λόγους 

πίσω από αυτή την απόφαση. Η Art-Athina όμως μετράει 18 

διοργανώσεις και αυτό την εντάσσει στη λίστα αξιόλογων 

Διεθνών Εκθέσεων, ενώ σε κάθε περίπτωση θα απέφευγα 

να χρησιμοποιήσω τη λέξη «ανταγωνισμός» επί του παρό-

ντος. Κύριο μέλημά μας, όπως κάθε χρονιά, είναι η επαφή 

με διοργανώσεις εκθέσεων στο εξωτερικό, οι γόνιμες συ-

μπράξεις με τις γύρω χώρες και η στροφή προς τα έξω με 

μικρά, αλλά σταθερά βήματα. Αναγνωρίζουμε ότι η Ελλάδα 

χαρακτηρίζεται συχνά ως «καλλιτεχνική περιφέρεια», αλλά 

αυτό δεν σηματοδοτεί και λιγότερο ποιοτικές καλλιτεχνικές 

δημιουργίες. Γνωρίζοντας καλά τι συμβολίζει πλέον η Art-

Athina μάς ενδιαφέρει πρωτίστως να κάνουμε την έκθεση 

ακόμα πιο προσιτή στο κοινό και ακόμα πιο επισκέψιμη!

Ποιο κατά την προσωπική σας εκτίμηση είναι το μεγάλο 

«αγκάθι», αν υπάρχει κάποιο, που αντιμετωπίσατε όλο 

αυτό το διάστημα που διευθύνετε την οργάνωση ενός 

τόσο πολύπλοκου καλλιτεχνικού/εμπορικού γεγονό-

τος; Η οργάνωση μίας τόσο πολυτμηματικής έκθεσης προϋ-

ποθέτει προγραμματισμό, σχεδιασμό και συντονισμό. Είναι 

αλήθεια ότι η γενικότερη αναταραχή δεν βοήθησε. Συχνά 

μάλιστα λειτούργησε ανασταλτικά στη γρήγορη διεκπεραί-

ωση πληθώρας ζητημάτων, καθώς βρεθήκαμε μπροστά 

σε δύσκολες αποφάσεις και χρονοβόρες διαδικασίες από 

τη μία και σε μηχανισμούς που πιστοποιούν τι σημαίνει το 

ελληνικό μοτίβο της «τελευταίας στιγμής» από την άλλη. 

Στον αντίποδα, μεγάλη ανάσα σ’ αυτή τη διαδρομή ήταν 

η συνεργασία με αξιόλογους επαγγελματίες, Έλληνες και 

ξένους συμμετέχοντες εκθέτες, αλλά και έγκριτους πολιτι-

στικούς φορείς!

Είστε ένας άνθρωπος που μεγάλωσε μέσα στην τέχνη, 

έχετε δει τα παιδικά σας παιχνίδια και ρούχα να μετατρέ-

πονται σε έργα τέχνης. Παράλληλα είστε, ως επαγγελ-

ματίας, χρόνια στο χώρο των εμπορικών εκθέσεων σε 

διεθνές επίπεδο. Τι αποκομίσατε από το  συγκεκριμένο 

εγχείρημα, δηλαδή να οργανώσετε μία έκθεση όπου οι 

εκθέτες είναι αίθουσες τέχνης; Η διοργάνωση εκθέσεων 

τέχνης με γοητεύει. Πάντα πίστευα ότι θα μπορούσαν να 

γίνονται περισσότερα πράγματα στο κομμάτι προβολής 

της τέχνης. Σαφώς απαιτείται συγκροτημένη προσέγγιση 

και καλός σχεδιασμός. Με άλλα λόγια ο συνδυασμός οργά-

νωσης εκθέσεων, που υπεραγαπώ ως αντικείμενο, και της 

τέχνης μέσα στην οποία μεγάλωσα είναι μία τεράστια πρό-

κληση. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση μιας τέτοιας έκθεσης 

αποτελεί και την εκπλήρωση ενός ονείρου.

Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία.

spring
rolls

Άρτεμις ΠΟτΆμιΆνΟυ
Art-Athina Contemporaries: Paradise Lost / 

Platform Project @ Art Athina

Στο Paradise Lost, 39 καλλιτέχνες από 
τις συμμετέχουσες γκαλερί που ανή-
κουν στη νεότερη γενιά, συναντιού-
νται σε ένα ανέλπιστο διάλογο. Με 

βασική θεματική έμπνευση της έκθε-
σης τη “Θεία Κωμωδία” του Δάντη, δη-

μιουργείται ένας λαβύρινθος-εμπειρία για 
το θεατή ώστε να μεταβαίνει από έργο σε 
έργο, από έννοια σε έννοια, προσπαθώντας 
να βρει τελικά το δικό του παράδεισο. Η  
“Θεία Κωμωδία”, εξάλλου, χαρακτηρίζεται 
ως μια αλληγορία που μπορεί να ερμηνευθεί 
και ως υπαρξιακό ταξίδι, η επίπονη πορεία 
του ανθρώπου να υποτάξει τα πάθη του στο 
δρόμο της τελειοποιήσεώς του. Ταυτόχρο-
να, στο έργο αυτό, ο Δάντης κάνει σαφή α-
ναφορά στην πολιτική κατάσταση της τότε 
διαφθαρμένης Ιταλίας, αναμένοντας λύση 
από ένα δίκαιο πολιτικό-πολιτειακό θεσμό 
που μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους 
στην επίγεια ευτυχία (Παράδεισος). Ο λα-
βύρινθος του Paradise Lost είναι φτιαγμέ-
νος από φτηνά υλικά αστικού τοπίου, ταυ-
τισμένα με τις έννοιες της μετάβασης και 
της μετακόμισης, αλλά και με όλο το βάρος 
των αρνητικών συνειρμών της οικονομικής 
κατάπτωσης, όπου ο θεατής καλείται να βι-
ώσει ένα ταξίδι εμπειρίας διανύοντας την 
υποτιθέμενη μετάβαση από την κόλαση, στο 
καθαρτήριο και τον παράδεισο.

Ο στόχος του Platform Project @ Art Athina 
είναι να χαρτογραφήσει την εικαστική δρά-
ση, όπως αυτή παράγεται μέσα στo πλαίσιo 
ομαδικών πρωτοβουλιών καλλιτεχνών, που 
αποφασίζουν να αναζητήσουν από κοι-
νού λύσεις στα εικαστικά ερωτήματα. Στο 
Platform Project @ Art Athina θα παρουσια-
στούν 44 πλατφόρμες-δράσεις καλλιτεχνι-
κών ομάδων από 16 χώρες και με περισσότε-
ρους από 500 καλλιτέχνες. Οι πλατφόρμες 
είναι από: Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Ελβετία, 
Αγγλία, Γερμανία, Αυστρία, Βοσνί-
α-Ερζεγοβίνη, Σουηδία, Ολλανδία, 
Καναδά, Νέα Ζηλανδία, Φιλανδία, 
Γαλλία, Ρωσία και Σερβία.

μΆρινΆ ΦΩΚιΔΟυ
Οpen form/ Symposia @ Art-Athina

Πιστεύω πως η Art Athina έχει μία από τις μεγα-

λύτερες ευκαιρίες να χρησιμοποιήσει σωστά τα 

κονδύλια που πήρε από το ΕΣΠΑ για φέτος και 

του χρόνου και να βάλει τις σωστές βάσεις και 

για τα επόμενα χρόνια. Είναι μια άριστη ευκαι-

ρία να μην έχουμε ξανά φαινόμενα πυροτεχνη-

μάτων στη μετα-διαφθοράς εποχή της Ελλάδας.

Πάνω σε αυτή την ιδέα βασίστηκα για να καλέσω στην 

έκθεση “Οpen Form” πάρα πολύ γνωστές γκαλερί και 

καλλιτέχνες να συμμετάσχουν! Για να δοθεί μια δυνατή 

σπρωξιά της Αrt Αthina προς το διεθνές γίγνεσθαι ξανά. 

Η υποστήριξη ήταν συγκινητική από καλλιτέχνες του 

βεληνεκούς Juergen Teller, του χολιγουντιανού σταρ 

James Franco –η γκαλερί του έχει στείλει μια σειρά από 

έργα του που κάνουν μόνο 300 ευρώ το ένα–, του Jeremy 

Deller ή της γκαλερί Sadie Coles. Όλο αυτό γίνεται για την 

υποστήριξη της Ελλάδας και της σημερινής σκηνής της 

σύγχρονης τέχνης και είναι αληθινά υπέροχο από τη 

μεριά τους.

Το ίδιο και με τα συμπόσια – κάλεσα και αποδέχτηκαν 

την πρόσκληση επιμελητές οι οποίοι παίζουν πολύ δυ-

νατούς ρόλους στη διεθνή σκηνή της τέχνης σήμερα. 

Άλλοι είναι διευθυντές μουσείων, άλλοι ετοιμάζουν με-

γάλες Μπιενάλε. Η επιλογή δεν ήταν τυχαία, έγινε βάση 

γεωγραφικών κριτηρίων και επίσης λόγω των προτζεκτ 

που ετοιμάζουν. Η ιδέα είναι να ξεπηδήσουν από τα συ-

μπόσια αυτά νέες συνεργίες και συνεργασίες και σχέσεις 

αγάπης! Πέρα από τις παρουσιάσεις τους, στο μυαλό 

μου είχα αυτοί οι άνθρωποι να δουν από κοντά τη σύγ-

χρονη τέχνη στην Αθήνα τού σήμερα και να γνωρίσουν 

καλλιτέχνες. Ελπίζω, λοιπόν, οι καλλιτέχνες να έρθουν 

να τους ακούσουν.

Ήρθε η ώρα που πρέπει όλοι τους να υποστηρίξουν την 

Ελλάδα, τους φορείς της και τους καλλιτέχνες. Πρέπει 

να μετριαστεί η ξενομανία μας. Και επίσης, όμως, και οι 

φορείς και οι καλλιτέχνες πρέπει να σκύψουν το κεφάλι 

και να δουλέψουν σκληρά. Έτσι ελπίζω στην υποστή-

ριξη των συλλεκτών στην Art Athina με την παρουσία 

τους, ή όπως μπορούν, όπως και στη σωστή στρατηγική 

της φετινής διοργάνωσης, να εκμεταλλευτεί σωστά τις 

επιχορηγήσεις και όλες τις συμμετοχές, να ευχαριστήσει 

τις γκαλερί, τους συλλέκτες, τους καλλιτέχνες 

και το κοινό, και να χτίσει με αυτή την ευκαι-

ρία κάτι στιβαρό.Για το κοινό δεν ελπίζω, είμαι 

σίγουρη ότι θα είναι εκεί μαζί μας για φέτος 

περισσότερο ενωμένο από κάθε άλλη φορά! 

παράλληλα προγράμματα
Η Άρτεμις Ποταμιάνου και η Μαρίνα Φωκίδη μιλούν για τα προγράμματα που επιμελούνται
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Θα σε δω 
στο Μουσείο

«Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα 
κι εγώ/ μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ’ το μουσείο δε θέ-

λω να βγω». Το τραγούδι της Λιλιπούπολης ετοιμαστείτε να 
τραγουδήσετε στις 18/5, καθώς όλα τα μουσεία ανοίγουν τις 

πόρτες τους από το πρωί μέχρι το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο, 
και οργανώνουν μια σειρά εκδηλώσεων ειδικά για τη 

Διεθνή Ημέρα Μουσείων.

ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Από τις 10.00 έως τις 24.00

1. Ξεναγήσεις στις Μόνιμες Συλλογές: Κυ-
κλαδική τέχνη, Αρχαία Ελληνική & Αρχαία 
Κυπριακή τέχνη. (11.00, 13.30, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00)
2. Βραβείο ΔΕΣΤΕ 2013. Η έκθεση με τα έρ-
γα των 6 υποψηφίων καλλιτεχνών (Μ. Θε-
οδωράκη, Ηλ. Παπαηλιάκης, Μ. Πυργέλης, 
Κ. Σαχπάζης, Αλ. Τζάννης, Μ. Χριστοφίδου). 
(Ξεναγήσεις: 17.00, 19.00, 21.00, 23.00)
3. «Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας» Η θεατρική 
παράσταση με το έργο του Oscar Wilde, από 
την ομάδα «Ιπτάμενοι Άνθρωποι» για παιδιά – 
και όχι μόνο. (12.00 & 14.30)
4. Δημιουργικές δραστηριότητες για παι-
διά: Εικαστικό εργαστήριο με τους Αλ. Τζάν-
νη και Ηλ. Παπαηλιάκη (12.30-14.30) / Τα παι-
διά θα φτιάχνουν τα δικά τους μικρά έργα 
τέχνης και θα ενημερωθούν για το φετινό 
summer camp (11.00-16.00)
5. Προβολές σε συνεργασία με το Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύ-
χτες Πρεμιέρας». «Marina Abramovic: The 
Artist is Present» του Matthew Akers (18.00) & 
«Ai Weiwei: Never Sorry» της Alison Klayman 
(21.00)
Αφιέρωμα σε μικρού μήκους πειραματικά 
φιλμ καλλιτεχνών του 20ού αιώνα, όπως 
Marcel Duchamp, Man Ray, Salvador Dali κ.ά. 
Επιμέλεια Ορέστης Ανδρεαδάκης (όλη μέρα).
6. DJ Set από τους παραγωγούς του En Lefko 
87.7 (21.00-24.00)
STREET PARTY στη Νεοφύτου Δούκα

Η ATHENS VOICE είναι χορηγός επικοινωνίας 
Νεοφύτου Δούκα 4 | Βασ. Σοφίας & Ηροδότου 1  
www.cycladic.gr 
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ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΜΟΥΣΕΙΑ

Φυσικής Ιστορίας 
(και Κέντρο ΓΑΙΑ) 

Παιχνίδια για τους μικρούς επισκέπτες, 
παράσταση Θεάτρου Σκιών (12.00). Οι ε-
πιστήμονες εξηγούν την αξία των συλλο-
γών. Εργαστήρι για τα παιδιά. Περιήγηση 
στην «Ιπποκρατική Ιατρική διά μέσου των 
Αιώνων». Προβολή του ντοκιμαντέρ «Σα-
ρανταβότανο». (10.00-16.00, Όθωνος 100, 
Κηφισιά, 210 8015870)

Μουσείο Μπενάκη
Στο Πωλητήριο του κτηρίου (Κουμπάρη 
1) εγκαινιάζεται η έκθεση «Το Μουσείο αλ-
λιώς - 35 χρόνια Πωλητήριο. Από την αρ-
χαιότητα στο σύγχρονο design». Ζωντανά 
εργαστήρια με καλλιτέχνες να αποκαλύ-
πτουν τα μυστικά της τέχνης τους – από 
οrigami μέχρι φουστανέλα. Εκπαιδευτικά 
εργαστήρια για παιδιά από 5 ετών (Σάβ. 
18/5, 11.00-20.00 & Κυρ. 19/5, 11.00-15.00). Τα 
παρασκήνια της έκθεσης «Κωνσταντίνος 
Μάνος, A Greek Porfolio, 50 χρόνια μετά» 
(18 & 19/5, 12.00-15.00). Ελεύθερη είσοδος 
18 & 19/5. Στα υπόλοιπα κτίρια (Πειραιώς, 
Ισλαμικό, Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα) ελεύ-
θερη είσοδος μόνο 18/5. 

Μουσείο Ακρόπολης
Με αφορμή την κοπή αναμνηστικών με-
ταλλίων με θέμα τον πετεινό πραγματο-
ποιούνται δράσεις για παιδιά. Στον προαύ-
λιο χώρο η Ορχήστρα Νέων του Κέντρου 
Γραμμάτων & Τεχνών Δίου δίνει συναυλία 
στις 21.00. (Διονυσίου Αεροπαγίτου 15)

Ιστορικό Αρχείο 
Εθνικής Τράπεζας

Νύχτα Μουσείων στο Ιστορικό Αρχείο της 
Εθνικής Τράπεζας. Εικαστικές εγκαταστά-
σεις, εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφι-
κής, προβολές βίντεο, ξεναγήσεις, έκθε-
ση αρχειακού υλικού αντλημένου από το 
Ιστορικό Αρχείο, καλλιτεχνικά εργαστή-
ρια για μικρούς και μεγάλους. (18/5, 18.00-
00.00, Μέγαρο Διομήδη, 3ης Σεπτεμβρίου 
146, 210 8807799)

Ίδρυμα Β & Μ Θεοχαράκη
Εκτός από τη δωρεάν είσοδο στην έκθε-
ση, κυνήγι θησαυρού για τα παιδιά στους 
ορόφους (18.00 & 19.00), μελωδίες τάνγκο 
(20.30), μουσική, χορός τραγούδι και ποί-
ηση από την Ισπανία (22.00-23.00), προβο-
λή της ισπανικής ταινίας «Bienvenido Mr. 
Marshall» (20.00, 00.00), welcome drinks 
στον προαύλιο χώρο κ.ά. (18.00-02.00, Βασ. 
Σοφίας 9 & Μέρλιν)

Σκηνή από τη θεατρική παράσταση «Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας», Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

16 - 22 ΜΑΪΟΥ 2013 A.V. 25
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Πρεμιερα του Φεστιβαλ αθηνών 
Ο Δημητρης ΠαΠαϊωαννου ξαναπλαθει την «πρώτη Ύλη»

Ο 
Δημήτρης Παπαϊωάννου, ένα χρόνο μετά, επιστρέ-

φει με την «Πρώτη Ύλη» στο Φεστιβάλ Αθηνών. Στο 

γκαράζ της Πειραιώς –θα μπορούσε να είναι κρεοπω-

λείο (ο κιμάς κόβεται παρουσία πελάτου) ή ξυλουρ-

γείο– φέρνει τη νέα «Πρώτη Ύλη», όπως εξελίχθηκε μέσα 

από μια μεθοδική διαδικασία ανάπτυξης με ενδιάμεσους 

σταθμούς τη Νέα Υόρκη και το Εδιμβούργο.

Η Ιερά Σινδόνη, σκέφθηκα στιγμιαία καθώς είδα στο 

Facebook την ανακοίνωση για την έναρξη των παραστά-

σεων στο Φεστιβάλ Αθηνών – συνοδευόταν από τη φωτο-

γραφία του λευκού πανιού με τα αποτυπώματα των ποδιών 

του «παραγώμενου» που μεθοδικά καθάριζε ο Δημήτρης 

Παπαϊωάννου επί σκηνής, με στάλες ιδρώτα να διατρέχουν 

το μέτωπό του. 

Ένα χρόνο μετά, η μετεξέλιξη της «Πρώτης Ύλης» συνεχί-

ζεται – αφού από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη βρέθηκε 

επί ένα μήνα με residency στη Νέα Υόρκη, στο ΕΜPAC. Εκεί, 

μέσα από μια διαρκώς γονιμοποιητική διαδικασία, ο Παπαϊ-

ωάννου αποφάσισε πως ήρθε η στιγμή να γίνει το πέρασμα 

στον επόμενο ερμηνευτή. Από τον Tadeu Liesenfeld στον 

Μιχάλη Θεοφάνους, μια μετακίνηση ουσιαστικά από τον 

πρωτόπλαστο στον πρωτόγονο.

«Αυτό που κάνω με τον Μιχάλη Θεοφάνους τώρα είναι μια α-
πόπειρα λείανσης της τραχύτητας – και αυτό μοιάζει να είναι 
αντίστροφο με τη διαδικασία που ακολούθησα με τον Tadeu» 

μου εξηγεί ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. «Αυτό αποδεικνύεται 
γόνιμο για μένα, γιατί ουσιαστικά ακολουθώ τη διαδικασία που 
ακολουθεί ο μάστορας όταν επεξεργάζεται το υλικό του».

Παρακολουθώντας την «Πρώτη Ύλη» στο Εδιμβούργο –ως 

παράλληλη δράση της έκθεσης «From Death to Death and 
other small tales» της Συλλογής Δημήτρη Δασκαλόπουλου 

σε συνεργασία με τη Scottish National Gallery of Modern 

Art– ένιωσα πραγματικά κάποιες ακίδες να χώνονται στο 

δέρμα παρακολουθώντας το επίμονο και επίπονο σφυρη-

λάτημα του μαυροντυμένου δημιουργού Δημήτρη Παπαϊω-

άννου πάνω στο γυμνό «παραγόμενο» Μιχάλη Θεοφάνους 

(αν και μερικές φορές έμοιαζε να συμβαίνει το αντίθετο...). 

Με τη σωματική τόλμη και άσκηση να εντείνονται και να 

δοκιμάζουν νέα όρια σε σχέση με αυτά που είχα δει τον πε-

ρασμένο Ιούνιο στην Αθήνα. Τώρα και για ένα μήνα, το κοινό 

θα έχει την ευκαιρία να δει τη μετα-τελετή μεταμόρφωσης 

της «Πρώτης Ύλης» στο χώρο όπου γεννήθηκε και απ’ όπου 

είμαι σίγουρη ότι θα εκκινήσει ξανά (σαν το τραπέζι-καράβι 

που διασχίζει «σφυρίζοντας» τη σκηνή).

-ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΕΣΤΗ

* Η «Πρώτη Ύλη» κάνει πρεμιέρα την 1η Ιουνίου στον Χώρο Α της 
Πειραιώς 260. Παραστάσεις όλο τον Ιούνιο. Έναρξη προπώλη-
σης 20 Μαΐου.
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Μ
ουσική που δεν σταματά να διαμορφώνεται ποτέ, volume 

στο φουλ και κρουστά που οδηγούν τον τόσο επιδραστικό 

industrial, post-rock, avant-garde ήχο των Swans. «Ανεβαί-
νουμε κάθε βράδυ στη σκηνή για να παίξουμε μουσική. Δεν 

θέλω να γίνω ένας κλόουν που θα ανακυκλώνει το παρελθόν του ή να 
γίνουμε σαν ένα ποπ γκρουπ που φυσικά δεν είμαστε. Το μόνο που με 
ενδιαφέρει είναι να συμβαίνει κάτι εκείνη τη στιγμή, κάθε λεπτό που 
είμαστε όλοι μαζί στη σκηνή» θα πει.

Περίμενες τη θετική αποδοχή των blogs και των κριτικών στο 

«Seer»; Μου έκανε εντύπωση που δεν ήταν στο νούμερο ένα της 

λίστας με τα καλύτερα της χρονιάς. Δεν με νοιάζει στ’ αλήθεια. Είναι 

ωραίο να βλέπεις θετική αντιμετώπιση της μουσικής σου. Σίγουρα 

το να υπάρχει κοινό που παρακολουθεί τις συναυλίες σου και αγορά-

ζει τους δίσκους σε βοηθά να συνεχίσεις να γράφεις μουσική. 

Είναι πια μόνο οι συναυλίες που συντηρούν τα συγκροτήματα; 

Βγάζουμε και κάποια χρήματα από τις κυκλοφορίες. Έχω αυτή τη 

μαζοχιστική συνήθεια να βγάζω χειροποίητα άλμπουμ της μουσι-

κής μου, ώστε να συνεχίζω να ηχογραφώ. Ακόμη αγοράζουν βινύ-

λια και μερικά cd. Συντηρώ τον εαυτό μου από 14 ετών και έχω τον 

τρόπο μου να επιβιώνω. Όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία με το free 

downloading είχα εξοργιστεί γιατί ήταν η δουλειά μου, αλλά τελικά 

το ξεπέρασα και προσπαθώ να βρω τρόπους για να συνεχίσω να 

κάνω τη μουσική μου.

Ποια είναι η ανάγκη σας να εξελίσσετε διαρκώς τον ήχο στα τρα-

γούδια σας μέσα από τις συναυλίες; Τα τραγούδια μας «μεγαλώ-

νουν» μέρα με τη μέρα. Φαντάσου σαν ένα θεατρικό έργο που δεν 

σταματά να εξελίσσεται. Μια σειρά τραγουδιών που προσπαθεί να 

βρει συνεχώς νέους τρόπους έκφρασης. Δεν θα το έλεγα αυτοσχε-

διασμό. Κάποια στιγμή η μουσική καθαυτή φτάνει σε ένα επίπεδο 

που περισσότερο μας παίζει αυτή παρά εμείς αυτή. (γέλια)

Fuzz, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Πειραιώς & Χαμοστέρνας, 210 3450817. 
Έναρξη 20.00. Είσοδος € 25, 30. Προπώληση: Ticket House, Public, viva.
gr Στις 17/5. Support από Moa Bones.

www.athensvoice.gr

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη στο Site
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Daft Punk - Random access 
memoRies
Σχεδόν μια δεκαετία μετά 
την «αποτυχία» του «Human 
After All», το ντουέτο επι-
στρατεύει κόσμο και κοσμά-
κη για το μεγάλο comeback: 

Giorgio Moroder, Julian Casablancas, Nile Rogers, 
Panda Bear, Todd Edwards, Paul Williams.

BoarDs of CanaDa - 
TomoRRow's HaRvesT
Αφού έπαιξαν στο δια-
δίκτυο το «κυνήγι του 
χαμένου θησαυρού» με 
κάτι αποσπάσματα και κάτι 
κωδικούς προκαλώντας τον 

απαιτούμενο ντόρο, τώρα αναμένουμε και την 
ουσία μετά από 8 χρόνια σιωπής.

alunaGeorGe - Body music
Η Aluna Francis και ο George 
Reid έχουν συζητηθεί αρκε-
τά και έχουν δημιουργήσει 
προσδοκίες ήδη από τα 
πρώτα σιγκλάκια τους. Για 
να δούμε τι μπορούν και με 

ένα ολόκληρο άλμπουμ.

Camera oBsCura - desiRe 
Lines
Οι indie Σκοτσέζοι που καλά 
μας τα ’χουν πει ως τώρα, 
ηχογράφησαν στο Portland 
το νέο τους πόνημα με τη 
βοήθεια του Tucker Martin 

(Spoon) και τη συμμετοχή των Neko Case και Jim 
James (My Morning Jacket). 

John leGenD - Love in THe 
FuTuRe
Μετά από 5 χρόνια (αν 
εξαιρέσεις τη συνεργασία 
με τους Roots το 2010) επι-
στρέφει στη μελιστάλακτη 
«μαύρη» τραγουδοποιία με 

τη βοήθεια των Kanye West (βλέπε και παρακά-
τω), Dave Tozer, Q-Tip, Hit-Boy, No ID.

kanye West - άτιτλο  
(άκομA)
Kαι όνο που έγραψε στο 
twitter πως όπου να ’ναι θα 
κυκλοφορήσει δίσκο, έγινε 
πανικός από 9(!) εκατομ-
μύρια followers. Το 2010 

με το «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» είχε 
προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό. Συμμετέχουν: 
Daft Punk, Skrillex, Odd Future και «ανταποδίδει» 
ο (βλέπε παραπάνω) John Legend.
  

eleanor frieDBerGer - 
PeRsonaL RecoRd
Ο αδελφός έχει «παρκάρει» 
προσωρινά κι ενόσω οι 
Fiery Furnaces αργούν, η 
αδελφή κάνει σόλο καριέρα 
που ξεκίνησε πολύ καλά το 

2011 με το «Last Summer».

Δίσκοί που μάλλον
θεσ νά άκουσείσ

Μετά το μαραθώνιο που πραγματοποιήθηκε 
εκτάκτως την Παρασκευή για πρώτη φορά 
σε εθνική οδό με μουσικό χαλί από Depeche 
Mode, μπαίνουμε στον πιο active μουσικό 

μήνα της χρονιάς. Έχουμε και λέμε...

Ο Michael Gira των SWANS
 μιλά στην A.V.

ΔΕΛΤΙΟ
 ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Έχουμε και λέμε...
Akrotiri Mikro Club στην Παραλία 

του Άγιου Κοσμά με χιλιάδες μπουκά-
λια στους τοίχους

Ammos Beach, παραμένει το dance 
club της παραλιακής στα Λουτρά 

Αλίμου
Akanthus στον Αστέρα Γλυφάδας με 
τη Θωμαή Απέργη κάθε Τετ. να τρα-

γουδά live.
W, κι αυτό στον Αστέρα με τα «Show 
Me Love» πάρτι να σε περιμένουν τις 

Πέμπτες
Dream City, το mega club της Ιεράς 

Οδού μετακομίζει Γλυφάδα για το κα-
λοκαίρι, κάθε Παρ. 

MTV Wild Nights δίπλα στη φωταγω-
γημένη πισίνα

Island, η σταθερή αξία στη Βάρκιζα – 
«ξεχνάς ότι είσαι στην Αθήνα» και με 

χαμηλότερες τιμές στα ποτά

Φεστιβάλ Πολλήσ ΜΟυΣΙκήΣ 
74 ονόματα σε 3 μέρες, πόσα αντέχεις να δεις;

Πέρυσι, μπορεί και να ήταν το πιο πολυσύχναστο ραντεβού 
της χρονιάς, δικαιώνοντας τους εμπνευστές του, Κωνσταντίνο 
Δαγριτζίκο και Αλέξανδρο Βούλγαρη. 

Φέτος, ο The Boy επανέρ-
χεται στο ρόλο του καλλι-
τεχνικού διευθυντή μιας 
συνάντησης κυριολεκτι-
κά «όσων παίζουν μουσι-
κή στην Αθήνα».
Από 68 τα ονόματα αυξά-
νονται σε 74, πάντα με 
ελεύθερη είσοδο, και οι 
συναυλίες αρχίζουν αυ-

στηρά στις 19.00 πηγαίνοντας μέχρι το πρωί. Θα δούμε 
από νέους βετεράνους, όπως οι «βιομηχανικοί» Mech_nimal 
μέχρι παλιούς, όπως ο Μανώλης Αγγελάκης & Τα Θηρία και οι 
Simgmatropic. Και βέβαια εντελώς πρωτομεφανιζόμενα σχή-
ματα με απίθανα ονόματα, όπως Τάδε, Carbonated Lemonade, 
Σύντομο Τέλος, Desert Squirt και, το αγαπημένο μας, Εμφιαλω-
μένοι Εραστές.
6 d.o.g.s., Παρ. 24 & Κυρ. 26/5, free (κάθε μέρα από τις 18.00 ως τις 
20.00 θα υπάρχει happy hour)

DANCE DIARY
Κυκλώνουμε τις παρακάτω ημερομηνίες

Ben Klock, το techno ραντεβού η σεζόν μάς το φύλαγε για το τέλος. Ίσως το πιο «τώρα» όνομα που επισκέφτηκε 
φέτος το σκοτεινό gig space της Αβραμιώτου, με τις βραδιές του στο βερολινεζικο Berghain να προηγούνται 

της παρουσίας του (€10) ● Οι Amateurboyz για πρώτη φορά στο νέο ιδρωτήριο club της Αθήνας, στο υπόγειο 
του Bios Ρομάντσο της Αναξαγόρα 3-5, το Σάββατο 25/5 ● Group Rhoda  SSION στο Bios στις 15/6 ή αλλιώς το 

«flamboyant» στα ελληνικά μεταφράζεται «φανταχτερός». Θα γεμίσει glitter και χρώμα η Πειραιώς.

ΑπέρΑντΑ ΧωρΑφιΑ
Αγρομουσικό Φεστιβάλ 2013

24-26/5,  σ το βιολογικό αγρόκτημα 
«Ευμέλεια» στις Γούβες Λακωνίας, για 
2η χρονιά ένα φεστιβάλ που υπόσχεται 
«κατασκηνωτική εμπειρία 5 αστέρων και 
μιας πανσελήνου (στις 25/5) με θέα-θέμα 
σε Πάρνωνα και Ταΰγετο. Στο καλλιτε-
χνικό πρόγραμμα παίζουν live από τους 
Joalz του Leon Segka, το «κορίτσι του 
2013» Stella και τους Tasainas & The Soul 
Vibrators/ Al & Natachef/ One Hour Before 
The Trip. Επίσης, μόλις τελειώσουν οι συ-
ναυλίες ξεκινούν dj sets από Blue Lagoon 

(Κορμοράνος) και Palov 
(Cast-A-Blast). Θα λει-

τουργεί θερινός 
κινηματογρά-
φ ο ς,  chil l  out 
area και κουζίνα, 
την οποία επιμε-

λούνται η ομάδα 
Tip The Chef. 

αgromusicfestival.

ISLAND
SIgMAtropIc
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ΜΟυΣΙκΟ
 ήΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

 
Μετά το μαραθώνιο που 

πραγματοποιήθηκε εκτά-
κτως την Παρασκευή για 

πρώτη φορά σε εθνική οδό 
με μουσικό χαλί από Depeche 

Mode, μπαίνουμε στον πιο 
active μουσικό μήνα της χρο-

νιάς. Έχουμε και λέμε...

Plisskën Festival (16, 17, 18 & 19/5)
4 χώροι, 32 καλλιτέχνες, 5 stages. 
H κεντρική εκδήλωση θα πραγμα-
τοποιηθεί στο Κτίριο 56, Κέντρο 
Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος στις 
18/5. Όλα στο Moullinex. Όρεξη να 
’χεις, να ακούς. 
Swans (17/5, Fuzz)
H πιο ψαρωτική συναυλία του μή-
να, που κανείς από τους μυημέ-
νους δεν ρισκάρει να χάσει. 
Κόρε. Ύδρο [18/5, Gagarin] 
Όλα είναι ένα ψέμα.
Q u a n t i c  &  F r e n t e  C u m b i e r o  = 
Ondatrópica [17&18/5, Gazarte]
Cumbia από Κολομβία με βασικό 
υπεύθυνο τον κατάσκοπο Quantic 
με τα χίλια πρόσωπα. 
The Residents [24/5, Fuzz]
40 χρόνια επιτυχίες. To avant κοινό 
είναι έτοιμο για όλα. Από καιρό.
Dee Dee Br idgewa ter  [24& 25/5, 
Gazarte]
Jazz, malt και Billie Holiday. 
ΙΑΜΧ [Gagarin, 25/5]
Καθιερωμένη εμφάνιση του μαύ-
ρου πρίγκιπα με διαφορετικό μέικ 
απ. Ελπίζω.
Allah Las, (31/5, Fuzz)
Vintage ποπαρία βγαλμένη από τα 
ηλιόλουστα 60s. Τι άλλο, ανοιξιά-
τικα;
Dream Syndicate (1/6, Gagarin)  
Ροκ νοσ ταλγία που σκοτώνει. 
Θα παιχτεί όλο το κλασικό «Days 
Of Wine And Roses» και τρομε-
ρό support από Last Drive και 
Jaywalkers. 
Barb Wire Dolls (7/6, Gagarin)
Πρόσεξε εδώ τι γίνεται: Πανκ 
γκρουπ από Κρήτη μεριά που γα-
μάει και δέρνει στο L.A. Ασήμαντη 
λεπτομέρεια. Είχαν την τιμή να 
παρευρεθούν μπροστά στην –πιο 
κλασικογενή– επιτροπή του «Ελά-
ντα έχεις ταλέντο».  
2o Cuba Festival  (8/6, Boτανικός 
Live Stage)
Salsa στο φουλ με Jesus Cutino, 
Baclava Cubano και άλλα πολλά 
λεμονάτα.
En Lefko Fest. (14/6, Τεχνόπολις)
Εν λευκώ και out of the blue. Tα 
είπαμε. Εδώ και τώρα με Jessie 
Ware - John Talabot. Εκεί και τότε με 
Archive. Τελευταία προσθήκη: Bebe.  
+ 3 Ελληνικά. Κλάσικ.
+ Τελευταίο καλοριφέρ από την ω-
ραία παρέα του Φοίβου Δεληβοριά 
στο Κyklos Live Stage (17/5) Ουάν 
οφ. Μια και έξω. 
+ Για καλό σκοπό η συνάντηση της 
Μαρίας Φαραντούρη και της ανερ-
χόμενης υψίφωνης Vivan Daglas. 
(22/5, Mέγαρο)
+ Ελένη Καραΐνδρου με μουσική 
και τραγούδια από τις ταινίες του 
Θόδωρου Αγ γε λόπουλου σ τις 
31/5 και 1/6 στο Μέγαρο Μουσι-
κής Αθηνών με τη Δήμητρα Γα-
λάνη στο τραγούδι, τη συμμετοχή 
των Human Touch και μουσική δι-
εύθυνση του Αλέξανδρου Μυράτ. 

Ε
ίναι τρελοί αυτοί οι Residents. Πάντα ήταν. 
40 χρόνια στη μουσική πιάτσα ανακατεύ-
ουν συνεχώς την τράπουλα με κρυμμένα 
τα πρόσωπά τους. Αν περιμένεις μια κα-

νονική συνέντευξη, ξέχασέ το. Ο εκπρόσωπός 
τους Homer Flynn πετάει μερικές σουρεάλ και 
πειραγμένες απαντήσεις, όπως είναι και οι συν-
θέσεις τους. 

Τι έχει αλλάξει από την τελευταία συνάντηση τον 

Νοέμβριο του 2008; Το μόνο σίγουρο είναι τα εσώ-

ρουχα. Είναι η 40ή επετειακή συναυλία και... δεν ήταν 

το 2008. Δεν θα είναι ούτε το 2014.  Ή θα είναι; Το πρώ-

το άλμπουμ των Residents κυκλοφόρησε το 1974.

Τι έχει αλλάξει από τότε; Οι Residents επινοούνται 

εκ νέου από τους δημιουργούς τους κάθε 10 χρόνια. 

Σχεδόν. Θα μου έπαιρνε πολλή ώρα για να μιλήσω α-

ναλυτικά για την κάθε αυτή επανεκκίνηση.

Με δυο τρεις λέξεις πώς θα περιγράφατε 

τις 4 αυτές δεκαετίες; 

Πρώτη δεκαετία: η εφεύρεση του σύνθι.

Δεύτερη δεκαετία: η εφεύρεση του sampler.

Τρίτη δεκαετία: η εφεύρεση του  gaming CDROM.

Τέταρτη δεκαετία: η  εφεύρεση του iPad.

Ποια είναι η σημερινή avant-garde στη μουσική; 

Δεν νομίζω ότι υφίσταται στην πραγματικότητα από 

τα 40s και μετά. Από την άλλη στην Αμερική όλα σή-

μερα είναι avant garde. Δεν είμαι και καμία αυθεντία 

στο είδος.

Τι να περιμένουμε από το live; Το μόνο που πρέπει 

να περιμένετε είναι να εκπλαγείτε και να διασκεδά-

σετε. Οι Residents έχουν επιλέξει να μην κάνουν κάθε 

φορά το ίδιο, όπως συμβαίνει συνήθως με τα συγκρο-

τήματα.

Τι υπάρχει πίσω από τη μάσκα; Ένα μαύρο καλσόν.

Fuzz Live Music Club, Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιω-
ακείμ, Ταύρος, 210 3450817. Έναρξη 21.00. Είσοδος € 29/ 
33 (ταμείο). Προπώληση: Public, Ticket House, www.viva.
gr Στις 24/5. Δεν θα υπάρξει support.

www.athensvoice.gr

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη στο Site

THE 
RESIDENTS 
40 ΧΡονίά εΠιτΥΧιεσ
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1. Της ΣΕΛΕΤΕ (στην ομώνυμη σχολή, α-

νάμεσα Ν. Ηράκλειο και Ειρήνη, κοντά στο 

Mall). Αν είσαστε τυχεροί και υπομονετικοί, 

θα δείτε σκίουρους στα πεύκα και στα κυ-

παρίσσια. 

2. Της Καισαριανής, στον Υμηττό. Εκτός 

από τη γνωστή πηγή, στο ομώνυμο μο-

ναστήρι, με λίγο μόνο ακόμα περπάτημα 

πάνω στο δρόμο φτάνετε α) σ’ ένα πολυ-

βολείο, ανοιχτό και προσβάσιμο β) σ’ ένα 

άλλο μοναστήρι, το πανέμορφο «Αστέρι».

3. Η διαδρομή Βαρυμπόμπη - Άγιος Μερ-

κούριος. Είναι μόνη της ένα διαρκές πάρκο, 

με όλων των ειδών τα υπέροχα φυτά.

4. Το πάρκο Τρίτση. Με κοινόχρηστα ξύλι-

να τραπέζια δίπλα στη λίμνη του, ιδανικό 

για παιδικά πάρτι.

5. Η Ριζάρειος, στο σταθμό του Ευαγγελι-

σμού. Με τον υπαίθριο τραγουδιστή Μπό-

ρις Βουτσίνο και πολλούς μενεξέδες.

6. Το βουναλάκι του Ασύρματου, στο 

Μπραχάμι. Με όλων των ειδών τα εγκατα-

λειμμένα μηχανήματα, μέσα στο (σχετικό) 

πράσινο. Ειδικό για φετιχιστές της Βιομη-

χανικής Αρχαιολογίας.

7. Του Αϊ-Νικόλα Πευκακίων. Αν θελήσετε  

ν’ ανεβάσετε ερασιτεχνική παράσταση στο 

θεατράκι, ατενίζοντας το δημοτικό σχολείο 

που έφτιαξε ο Δημήτρης Πικιώνης.

8. Συγγρού, στη λεωφόρο Κηφισίας. Πα-

σίγνωστο, αλλά έχετε δει τον πύργο του 

Συγγρού (έργο  Τσίλερ) ή τα μελίσσια;

9. Η ρεματιά (Μαρούσι - Χαλάνδρι). Μόνο 

να την περπατήσετε, ειδικά τώρα που έχει 

νερό, και ν’ αγναντεύτετε τα δέντρα, ακού-

γοντας τα βατραχάκια.

10. Αρδηττός, στο Καλλιμάρμαρο. Ναι, περ-

νάτε συνέχεια από κει, αλλά έχετε πλησιάζει 

ποτέ τα πεύκα και τα αθάνατα που έχει; 

11. Στην Ακαδημία Πλάτωνος. Για να χαζέ-

ψετε την ανασκαφή ή Πακιστανούς να παί-

ζουν κρίκετ, να παίξετε μπάλα ή να κάνετε 

πικνίκ, όλα ανάμεσα στα αρχαία, χωρίς εισι-

τήριο εισόδου. 

10+1 «μυστικά» για 11 πάρκα

Φεστιβάλ Θεάτρου
Εφηβικό στη Στέγη, Bob Theatre, «Τα 12 κουπέ». Νεανικές ομάδες ανεβαίνουν στη σκηνή. 

3ο Φεστιβάλ Εφηβικού 
Θεάτρου
17-19/5, Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών
•  Θεατρικά έργα από το φεστιβάλ 
εφηβικού θεάτρου Connections 
του Εθνικού Θεάτρου της Αγγλί-
ας, που θα παρουσιαστούν σε 
μορφή ημισκηνοθετημένης πα-
ράστασης. 
•    Θεατρικά έργα γραμμένα από 
επιλεγμένους Έλληνες θεατρι-
κούς συγγραφείς, μετά από δίμη-
να εργαστήρια με τις αντίστοιχες 
ομάδες που θα τα παρουσιάσουν. 
• Θεατρικά έργα που ανήκουν 
στο είδος devised theatre, δη-
λαδή έργα που προκύπτουν από 

αυτοσχεδιασμούς και τεχνικές 
θεατρικής γραφής, που θα τα 
επιμελείται δραματουργικά ο 
υπεύθυνος σκηνοθέτης για κάθε 
ομάδα.
(Σημειώνουμε την παράσταση 
«Επιστροφή» από τη Θεατρική Ο-
μάδα του Ειδικού Καταστήματος 
Κράτησης Νέων του Αυλώνα, που 
θα πραγματοποιηθεί στο χώρο 
Φυλακών Αυλώνας στις 18/5 –οι 
θέσεις έχουν κρατηθεί– και θα 
προβληθεί στη Στέγη βίντεό της 
στις 22.00).
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύ-
θερη με δελτία εισόδου. Δείτε 
στο site της A.V. το πλήρες πρό-
γραμμα.
Λεωφ. Συγγρού 107, 210 9005800

Bob Theatre 
Festival 2013 
14-19/5, Bios
Πρεμιέρες, μετακλήσεις 
από το εξωτερικό, stand-
up comedy, αυτοσχεδι-
ασμός, ο διαγωνισμός 
Scratch Night, με έπαθλο 
€ 1.000 και οι καλύτερες 
νεανικές παραστάσεις 
της χρονιάς έρχονται 
στο Bios. Γενική είσοδος 
€ 9. Πειραιώς 84, Αθήνα, 
210 3425335. Δείτε στο 
site της A.V. το πλήρες 
πρόγραμμα.

3o Φεστιβάλ Νέων 
Καλλιτεχνών 
«Τα 12 κουπέ»
24/5 - 2/6, New Wagon 
Αμαξοστοιχίας - Θε-
άτρου Το Τρένο στο 
Ρουφ
Performances από το 
χώρο του θεάτρου, της 
μουσικής, του χορού, 
των εικαστικών, της 
φωτογραφίας, της video 
art κ.ά. Όλες οι ομάδες 
εμφανίζονται καθημε-
ρινά σε ένα κυλιόμενο 
πρόγραμμα 4 ωρών από 
τις 19.00 έως τις 0.00. € 4 
για 4 performances ανά 
ημέρα. Σιδηροδρομικός 
Σταθμός Ρουφ, επί της 
Κωνσταντινουπόλεως, 
Προαστιακός Ρουφ,  
210 5298922 

Ακαδημία Πλάτωνος

spring
rolls
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14/5
Ζιζή Μακρή στην «Astra»
Οι ΓΦΑ (Γυναικείες Φυλακές Αβέρωφ) ανή-

καν στο φρουριακής μορφής συγκρότημα 

των ομώνυμων φυλακών, που βρισκόταν 

απέναντι από τον Παναθηναϊκό, εκεί που 

σήμερα υψώνεται ο Άρειος Πάγος. Η χα-

ράκτρια Ζιζή Μακρή ήταν εκεί ως πολιτι-

κή κρατούμενη το 1960-61. Σήμερα εκτί-

θενται έργα της που δείχνουν τη ζωή των 

φυλακισμένων γυναικών. Συνοδεύονται και 

από τεκμήρια της φυλακής. 14/5 - 1/6, Γκα-
λερί «Astra», Καρυατίδων 8, Ακρόπολη, 210 
9220236 

17/5
Πανελλήνιες εξετάσεις 
Εν μέσω απεργιών και επιστρατεύσεων, 

δεν αποκλείεται οι εξετάσεις, σε ορισμένα 

εξεταστικά κέντρα, να εξελιχτούν σε «καλ-

λιτεχνικά» χάπενινγκ, που το νοήμον κοινό 

θα παρακολουθεί με ενδιαφέρον – εκτός 

αν πρόκειται για υποψήφιους ή τους γονείς 

τους, οπότε θα σιχτιρίζουν. 

17/5
«Παραπλάνηση, αποκάλυψη  
και το αστυνομικό μυθιστόρημα»
Μια διάλεξη του συγγραφέα John Verdon  

από το DEREE -The American College of 

Greece και τις Εκδόσεις Διόπτρα. 18.00, Γρα-
βιάς 6, Αγία Παρασκευή, είσοδος ελεύθερη

19/5
Ορθοπεταλιές 
Με σύνθημα «Ανοίγουμε το δρόμο στη ζωή» 
θα γίνει η 6η πανελλαδική ποδηλα-

τοπορεία, για τον περιορισμό 

της χρήσης του ΙΧ και υπέρ 

του ποδηλάτου και 

των μέσων μαζικής 

μεταφοράς. www.
podilates.gr

19/5
Τρέξε! 
 Στον 1ο αγώνα 

δρόμου γύρω 

από τη λίμνη του 

Μαραθώνα, απόστα-

σης 10 χλμ. για τους 

ενήλικες και 500 μ. 

για τα παιδιά. Τον διοργανώνουν ο δήμος 

Μαραθώνος και ο Σύλλογος Μαραθωνο-

δρόμων της περιοχής, σε συνεργασία με 

την ΕΥΔΑΠ και το restaurant-café FRAGMA. 

www.telmissos.gr 

24/5
36η Γιορτή Βιβλίου στο Πεδίον 
του Άρεως
Tην Παρασκευή 24/5 ξεκινάει (τη διοργα-

νώνει ο Σύλλογος Εκδοτών Βιβλίων Αθηνών 

σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και 

τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας).  Φέτος είναι αφιερωμένη στα 

150 χρόνια από τη γέννηση του Κωνσταντί-

νου Καβάφη και θα διαρκέσει ως 9/6. Η A.V. 

είναι χορηγός επικοινωνίας και θα επανέλ-

θει με το πλήρες πρόγραμμα.

1&2/6
Βρες χρήματα 
για να κάνεις σινεμά 
Έχεις στο μυαλό σου το επόμενο κινημα-

τογραφικό αριστούργημα, αλλά δεν έχεις 

χρήματα για να υλοποιήσεις την ιδέα σου.  

Διεκδίκησέ τα στο 1ο Κινηματογραφικό 

Φεστιβάλ Εναλλακτικής Χρηματοδότησης 

που θα πραγματοποιηθεί 1 & 2 Ιουνίου στο 

Ε.Δ.Ω., Προφήτη Δανιήλ 18, Κεραμεικός. Δη-
λώσεις συμμετοχής ως 17/5, www.groopio.
com

«Μεταξού»
 Ο καιρός άνοιξε και μαζί του άνοιξε η μονα-

δική αυτή ταβέρνα, όπου τρώτε και πίνετε 

με λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια ζωντανά, 

σε  παλιά αθηναϊκή αυλή. Μουριά με 

πλούσια σκιά και πλακάκια πρώ-

της τάξεως. Στον πεζόδρομο 

Πυθοδώρου 10 & Πιερί-

ας, κοντά στα Σίδερα. 
Λένορμαν & Κωνστα-
ντινουπόλεως, 210 

5229290 

Πλέι οφ (Ι)
Στο ποδόσφαιρο, 

αν διακατέ χεσ τε 

από ισχυρό μαζοχι-

σμό και δεν έχετε τίποτα 

καλύτερο να κάνετε, μπορεί-

τε να παρακολουθήσετε τα ματς για 

Ερμού, 
προσφορές &

 συναυλίες 
Για 10 ημέρες (16-25/5) ο Εμπορικός 

Σύλλογος Αθηνών κατεβάζει τιμές και... 
μουσικά σύνολα στο εμπορικό τρίγωνο 

των Αθηνών, αφού το δεκαήμερο των προ-
σφορών θα πλαισιώσουν τα μουσικά σύνολα-

εργαστήρι και η Φιλαρμονική του Δήμου 
Αθηναίων.

17/5
Κατερίνα Γώγου
 «Κατερίνα Γώγου - Για την Αποκατά-

σταση του Μαύρου» λέγεται η ταινία 

(ημι-φιξιόν) του Αντώνη Μποσκοΐτη, 

που θα προβληθεί την Παρασκευή 

17/5, 9 το βράδυ, στο «Ίλιον», με ε-

λεύθερη είσοδο. Η ηθοποιός που έ-

γινε θρύλος ως ποιήτρια σπάει ξανά 

το φράγμα του χρόνου. Θα μιλήσει, 

μεταξύ άλλων, ο σκηνοθέτης, πεζο-

γράφος και συγγραφέας Λευτέρης 

Ξανθόπουλος. «Ίλιον», Τροίας 34, 
Αγγελοπούλου, 210 8810602  



Φεστιβάλ Θεάτρου
Εφηβικό στη Στέγη, Bob Theatre, «Τα 12 κουπέ». Εφηβικές και νεανικές ομάδες ανεβαίνουν στη σκηνή. 

spring
rolls

ΣΚΟΝΗ, 
ΦΙΛΕ
MotoFestival, 
αυτό το Σ/Κ

Ο Θανάσης Χούντρας, 
πρωταθλητής αγώνων 
μοτοσικλέτας, γνωστός 
δημοσιογράφος του είδους 
αλλά και εκπαιδευτής 
ασφαλούς οδήγησης 
μοτοσικλέτας, είχε την ιδέα: 
μετά την επιτυχία του 1ου 
Moto Weekend να γίνει ένα 
διήμερο ακόμα πιο γεμάτο, 
με δράση, μουσική όλη 

μέρα, δώρα, νέα μοντέλα, 
test drives σε πίστα 1 km 
με φυσικό περιβάλλοντα 
χώρο 40 στρεμμάτων και 
την επίβλεψη εκπαιδευτών, 
προβολή live του αγώνα Mo-
toGP της Γαλλίας (Le Mans), 
stunt riding + quad, ακόμα 
και πτήση με αερόστατο, για 
τους πιο τολμηρούς. Όλα 
με επίκεντρο την καλύτερη 
γκόμενα του κόσμου, τη 
μοτοσικλέτα. Η είσοδος είναι 
ελεύθερη για το κοινό.

I n f o
18 & 19 Μαΐου, στο χώρο του Auto 
Festival, 32ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθη-
νών Λαμίας, αμέσως μετά τα πρώτα 
διόδια (Αφιδνών), στο Πολυδένδρι, 
2103424222

C O MI C S

Τι σκέφτεται ένα 
γιαούρτι πριν κατα-
λήξει στο κουστούμι 
ενός πολιτικού;
Πόσο μόνα νιώθουν τα φιλτράκια για 
στριφτό, όταν τελειώνουν πρώτα 
τα χαρτάκια και μετά ο καπνός; Ένας 
χαρταετός νιώθει πραγματικά ελεύθερος 
όταν τον «πετάμε» ή χρειάζεται να κοπεί το 
σχοινί του και να φύγει μακριά; 
Αυτές και άλλες ερωτήσεις που στο 
μυαλό ενός κομίστα γίνονται ιστορίες, 
εικόνες και wham! Όπως συνέβη με τον 
Τάσο Παπαϊωάννου (τον άνθρωπο πίσω 
από το One Man Studio & τις εκδόσεις 
giganto books) και τα αντικείμενα που 
χρησιμοποιούμε καθημερινά, τα οποία 
ζωντάνεψαν και βρίσκονται στις σελίδες 
του «Populart #5 / The way things are Vol.1». 
Το (συγκεντρωτικό των προηγούμενων) 

αλμπουμάκι κυκλοφορεί σε 200 
υπογεγραμμένα και αριθμημένα 

αντίτυπα. Το ίδιο ισχύει και για το 
«It’s my party» του Ηλία Κυριαζή, που 

περιέχει ολόκληρη την ιστορία του 
Πέτρου-που-βρέθηκε-σε-ένα-πάρτι-

χωρίς-να-θυμάται-πώς-έφτασε-εκεί. Το 
πράγμα γίνεται ακόμα πιο μυστηριώδες, 

όταν διαπιστώνει ότι ξαναζεί όλα τα 
πάρτι της ζωής του. Εντάξει, όλοι το 

έχουμε περάσει αυτό, αλλά άλλο είναι 
να το βλέπεις σε κόμικ και μάλιστα από 
το χέρι ενός τόσο ταλαντούχου και 
αναγνωρισμένου δημιουργού.
I n f o  www.gigantobooks.com
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τις θέσεις που οδηγούν στο (παρακατια-

νό) ευρωπαϊκό κύπελο. Στο μίνι μαγιάτικο 

πρωτάθλημα θα μετάσχουν, υπό κανονι-

κές συνθήκες, οι ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης, 

Ατρόμητος, ΠΑΣ Γιάννενα, ενώ καραδοκεί 

(υποτίθεται, αν κάποιος από τους παραπά-

νω δεν αδειοδοτηθεί), ο Παναθηναϊκός. Δεν 

μετέχει ο πρωταθλητής Ολυμπιακός. 

Πλέι οφ (ΙΙ) 
 Στο μπάσκετ, αντιθέτως, θα πάρει μέρος 

και ο ήδη πρωταθλητής Ευρώπης Ολυ-

μπιακός, πρώτος στην κανονική διάρκεια 

του πρωταθλήματος και με πλεονέκτημα 

έδρας. Επίσης ο κυπελλούχος Παναθηνα-

ϊκός, θεωρητικά τουλάχιστον, μπορεί να 

κοντράρει το μεγάλο αντίπαλό του, ενώ και 

ο Πανιώνιος, τουλάχιστον, δεν είναι αμελη-

τέα ποσότητα. Επομένως, στην πορτοκαλί 

μπάλα εντοπίζεται (κάποιο) ενδιαφέρον για 

τον Μάη και τον Ιούνιο. 

17&18/5
Εθελοντής στο 
Athens Pride 2013 
Στην ιστοσελίδα www.
athenspride.eu μπορείς 

να συμπληρώσεις αί-

τηση εθελοντή και να 

βοηθήσεις στο φετι-

νό Athens Pride, που 

θα γίνει στις 8/6 στην 

πλατεία Κλαυθμώνος. 

(18/5 θα γίνει το πάρτι 

του Athens Pride, στο 

χώρο 12Α, δίπλα στη 

Σχολή Καλών Τεχνών). 

Επίσης, αξίζει να πας στο Θέατρο Βικτώ-

ρια (Μαγνησίας 5 & Γ’ Σεπτεμβρίου) στις 

17/5 (16.30) για τα εγκαίνια της έκθεσης 

αφίσας «Σημείο αποδοχής» συνδιοργα-

νωμένη από την Colour Youth - Κοινό-

τητα LGBTQ Νέων Α-

θήνας και την Ένωση 

Γραφιστών Ελλάδας. 

Την  επομένη  (18/5, 

12.00) στο θέατρο θα 

παρουσιαστούν οι κύ-

κλοι ιστοριών με θέμα 

το coming out των α-

φηγητριών/αφηγητών 

στον εαυτό τους, τους 

γύρω τους και την οικο-

γένειά τους. Έπειτα από 

την ιστορία ακολουθεί 

συζήτηση σε κάθε κύκλο. 

Στις 17/5 (20.00) στην Κα-

πνικαρέα, θέατρο των καταπιεσμένων 

με θεματική την ομοφοβία και το coming 

out LGBTQ ατόμων. Όλες οι εκδηλώσεις 

είναι στα πλαίσια του εορτασμού της Πα-

γκόσμιας Ημέρας Κατά της Ομοφοβίας 

και Τρανσφοβίας. www.colouryouth.gr 

LIZARD 
TATTOO 
Δεκατρία χρόνια 
λειτουργίας έχει 
κλείσει το Lizard 
Tattoo Studio και 
ο tattoo artist Τά-
κης Χυτήρης λέει 
πως αυτό που τον 
ε υ χ α ρ ι σ τ ε ί  π ι ο 
πολύ μέσα σε όλα 
αυτά τα χρόνια της 
επαγγελματικής 
του δραστηριότη-

τας είναι ότι ο κόσμος έχει αποδεχθεί πλέον το tattoo 
ως τέχνη. Και δεν διστάζει να εμπιστευτεί αρκετό από το 
δέρμα του σώματός του στον καλλιτέχνη, ώστε εκείνος 
να αποτυπώσει τις ιδέες του μέσα από το μελάνι. Στο LTS 
υπάρχει και τμήμα piercing με εξειδικευμένο προσωπι-
κό. Ριζάρη 32 & Καλλιμάχου, Παγκράτι, 210 7249816 

16 - 22 ΜΑΪΟΥ 2013  A.V. 33



Αθήρι

Marsheaux

spring
rolls

Α ΝΟ Ι Ξ Η  2 0 13

NEEΣ ΛΕΞΕΙΣ
Παγκάκι
Πετσούλα
Αστέρας Τρίπολης
Γιάχο (τελεία – γκρρρ)
Γκάτσμπι
YFSF (Your Face Sounds 
Familiar ή Καρναβάλι Για 
Πάντα)
Bowie Για Πάντα
Laternative 5 Χρόνια
Στέβια
Καμίνης
Ρομάντσο
Σκορπιός
Το Φαγητό του  
Πουλιού
Φωλιές-Φωλιές-
Φωλιές
Η «Άτακτη» του 
Βαμβακάρη από τη 

Sugahspank
Delphi, νέα μπίρα,  
πιτ-μπλακ μπουκάλι
Marsheaux, νέο άλ-
μπουμ, καλύτερο από 
τα προηγούμενα
YOLO (You Only Live 
Once ή Δεν Ξέρω Τι Άλλο 
Να Γράψω Πια Στο Του-
ίτερ)
Εμβληματικός (η λέξη-
λαίλαπα επιστρέφει)
Γκετ Λάκι («Πήδηξα» 
στη γλώσσα των Νταφτ 
Πανκ)
Άνχα βαζχάκ γιεράαν 
θιράτ  («Θα σε αφήσω να 
ζήσεις» στη γλώσσα των 
Ντοθράκι)

Αθήρι Μέσα στην καταπράσινη βεράντα, για 
δημιουργική κουζίνα από τον πολυβραβευ-
μένο Αλέξη Καρδάση και μεζέδες – φλογέρα 
με χόρτα εποχής σε πέστο ρόκας με σέσκου-
λα και κρύα σάλτσα εσπεριδοειδών, από € 
2,5. Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 210 3462983 

L’ Abreuvoir Κάτω από τις μουριές (μεση-
μέρι η καλύτερη και πιο ρομαντική στιγμή 
του), με γαλλική κομψότητα και μενού με € 
30. Ξενοκράτους 51, Κολωνάκι, 2107229106

Ηλιόγευστον Στην πράσινη αυλή με τα λου-
λούδια και τα χρωματιστά τραπέζια, με διά-
θεση οινομαγειρείου, για φαγάκια σπιτικά 
(από Πελοπόννησο μέχρι Μικρά Ασία) από 
τη σεφ Έλενα Μπαρμπέα, σε πολύ φιλικές 
τιμές. Παπαφλέσσα 18, Γαλάτσι, 210 2910822

Μπεμπέκα Μέσα στην αυλή με τα λουλου-
δάκια και τις λεμονιές για κρεατικά, πιάτα 

ημέρας και αχτύπητα  τηγανητά κολοκυθά-
κια με σος γιαουρτιού-δυόσμου. Διονύσου 
16, Χαλάνδρι, 210 6854880

Scala Vinoteca Λιλιπούτεια αυλή με τα δέ-
ντρα της Αναγνωστοπούλου να φέρνουν 
δροσιά, για μεσογειακή κουζίνα και πολύ 
καλά κρασιά. Σίνα 50 (είσοδος από Αναγνω-
στοπούλου), Κολωνάκι, 210 3610041

Balthazar Χαλαρά στον όμορφο και ατμο-
σφαιρικό κήπο του (που ανοίγει σήμερα Πέ-
μπτη 16/5), για σούσι, μεσογειακή κουζίνα 
ή οικονομικές επιλογές σε μικρά πιατάκια 
των € 5. Μετά για ποτά και τέλεια κοκτέιλ 
στην μπάρα που θα τους δεις όλους. Τσόχα 
27 & Βουρνάζου, 210 6441215

Θαλασσινός  Γραφική αυλή γειτονιάς με 
τραπεζάκια δίπλα στα δέντρα και τις πέρ-
γκολες. Στο πιάτο μερακλίδικοι μεζέδες και 

ψαράκια πάντα φρέσκα που συνοδεύονται 
με ωραίες ρακές και κρασιά. Ηρακλέους & 
Λυσικράτους 32, Τζιτζιφιές, 210 9404518

Malconi’s Στον πιο κρυφό κήπο-αυλή 
του Κολωνακίου, από το πρωί μέχρι αργά 
το βράδυ για πάστα, μπέργκερς και πίτσα 
margarita από ξυλόφουρνο (€8). Π. Ιωακείμ 
& Πλουτάρχου 23, Κολωνάκι, 210 7248920

Φιλίππου Από το μεσημέρι, στην πλαϊνή 
του βεράντα με τις παχιές δροσιές για ντολ-
μαδάκια αυγολέμονο και ωραία λαδερά πα-
ρέα με γείτονες και γνωστούς Κολωνακιώ-
τες. Ξενοκράτους 19, Κολωνάκι, 210 7216390

Safka Στη μικρή αυλή με τη μίνιμαλ αισθητι-
κή για σκανδιναβική γαστρονομία υψηλού 
επιπέδου που συνδυάζεται με πολύ καλά 
κρασιά Ελλήνων παραγωγών. Μεγ. Αλεξάν-
δρου 80-82, Κεραμεικός, 210 5243340

Φαγητό 
μέσα στο 
πράσινο
Μεγάλη απόλαυση να τρως 
και να πίνεις στις αθηναϊκές 
αυλές
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Mαμά, κοίτα... Σινεμά!
Ακόμα και το πιο άτακτο παιδάκι ψαρώνει μπροστά σε μία καλή παιδική ταινία και 
την παρακολουθεί μαγεμένο (ή τσιρίζοντας). Δοκιμάστε το: Ένα μεγάλο Κινηματο-
γραφικό Παιδικό Φεστιβάλ διοργανώνεται στο Κατράκειο από τις 17-20 Ιουνίου, 
με τις καλύτερες παιδικές ταινίες («Ξενοδοχείο για τέρατα», «Ράλφ - η επόμενη πίστα» 
κ.ά.) στη μεγαλύτερη οθόνη που υπάρχει στην Ελλάδα. Παράλληλα (για τους γονείς 
που βαριούνται τις ταινίες) θα υπάρχουν φουσκωτά παιχνίδια, παραστάσεις με μα-
ριονέτες και Καραγκιόζη, πλαστελίνες κ.λπ. Στο Φεστιβάλ θα μαζευτούν και ρούχα 
για παιδιά που τα έχουν ανάγκη, ενώ οι διοργανώσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες 
περιοχές (Περιστέρι, Αιγάλεω, Ελευσίνα, Ζωγράφου, Αγ. Παρασκευή, Καλλιθέα, 
Μαρούσι, Πλαζ Βούλας) και πόλεις της Ελλάδας (Καλαμάτα, Τρίπολη, Κεφαλονιά).  
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
I n f o  Κατράκειο, Ακροπόλεως & Νέστορος, Νίκαια. 17-20 Ιουνίου, πληροφορίες: 210 4960955

16/5

Ταινιόραμα στο Άστυ
Συνεχίζοντας την παράδοση του πρόσφατα εκλιπόντος Αντώνη Στεργάκη, οι γιοι 
του Γιώργος και Δημήτρης ξεκίνησαν και φέτος το «Ταινιόραμα» στο λαμπρό σινεμά 
της Κοραή. 16 Μαΐου - 3 Ιουλίου, 49 μέρες, 49 κινηματογραφικά αφιερώματα. Τρεις 
ταινίες την ημέρα μ’ ένα εισιτήριο 6 ευρώ, κάρτα για όλο το «Ταινιόραμα» με 30 ευρώ. 
Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα: www.facebook.com/KinematographosAsty  A

28/5
Engage: Νέοι & Πολιτική
Η Intelligence Squared Greece και η Στέγη Γραμ-
μάτων & Τεχνών, με την υποστήριξη του Ινστι-
τούτου Νεολαίας και του British Council, διορ-
γανώνουν ένα επίκαιρο φόρουμ  για τη συμμε-
τοχή των νέων στην πολιτική, τη σημασία της 
και τους νέους τρόπους με τους οποίους οι νέοι 
αποκτούν πολιτική δύναμη. Με συντονιστή τον 
Νίκο Ανδρίτσο (δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ) οι ομι-
λητές θα αναπτύξουν τα θέματα: Politics Across 
Borders (Zain Awan, UK Youth Ambassador 
και νικητής του Malcolm X Award)/ Running 
for Office (Κώστας Μπακογιάννης, Δήμαρ-
χος Καρπενησίου)/ Change through Activism 

(Craig Bennet, Director of Campaigns and 
Policy, Friends of the Earth)/ Press and Online 
Media (Ελίνα Μακρή, Συντάκτρια Cafebabel.
gr)/ European Youth Politics (Μπάμπης Παπαϊ-
ωάννου, Thessaloniki European Youth Capital 
2014) / Politics as a Student (Natalie Robinson, 
UK Youth Ambassador και Member of Youth 
Parliament)/ Advising the Government (Sean 
Bailey, Special Advisor on Youth του Βρετανού 
Πρωθυπουργού)/ Developing Young Leaders 
(Tony Sewell, CEO of Generating Genius και σύμ-
βουλος του World Bank).
Τρίτη 28/5,19.00-21.00, Στέγη Γραμμάτων & Τε-
χνών (Συγγρού 107, Αθήνα). Είσοδος ελεύθερη (με 
προκράτηση), 213 017 8036 ή rsvp@iq2.gr. Η A.V. 
είναι χορηγός επικοινωνίας.
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ΓΚΑΖΙ ΕΙΝΑΙ: Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην «Τεχνόπολις», το πρώτο βιο-
μηχανικό μουσείο της πόλης – άνοιξε φέτος / Το πιο φιλόξενο γρασίδι, 

με κουτάκι μπίρα στο χέρι και οκλαδόν / Οι γεύσεις: Από τα γκουρμέ εστιατόρια μέχρι τα μεζεδάδικα και 
το βρόμικο της γωνίας / Η γειτονιά του ποδηλάτου. Εδώ κάνει πετάλι κάθε χρόνο, στην «Τεχνόπολις», το 
Athens Bike Festival (φέτος 20-22/9) / Οι ταράτσες που ανοίγουν μία-μία με θέα σε όλη την πλατεία / Οι δι-
ακριτικοί πεζόδρομοι με τα τραπεζάκια που θα σου θυμίσουν κάτι από τις διακοπές σου στο νησί / Η γειτο-
νιά που δεν μένει ακίνητη ποτέ, θα δεις κόσμο ακόμα και τη Δευτέρα / Ο σταθμός μετρό «Κεραμεικός». Τις 
βραδινές ώρες συναγωνίζεται την πρωινή κίνηση Ομόνοιας και Συντάγματος / Η ατάκα «δεν θα ξαναπάρω 
αυτοκίνητο» που λες κάθε Σάββατο βράδυ, αλλά ξαναπαίρνεις / Οι συναυλίες και τα φεστιβάλ στην αυλή της 
«Τεχνόπολις» / Ο πολύχρωμος ξενώνας της ΜΚΟ Κλίμακα (Κων/πόλεως 30) που δίνει κάθε μέρα δωρεάν 
φαγητό σε άστεγους / Τα άδεια lofts, λόγω κρίσης, που περιμένουν υπομονετικά τους νέους ενοίκους τους 
/ Τα ραντεβού που δίνεις με το κορίτσι/αγόρι κάτω από την ταμπέλα «Κεραμεικός / Οι ματιές και τα φλερτ 
που μεταφέρονται την επόμενη εβδομάδα στη στήλη της A.V. «Σε είδα»/ Η ταράτσα της «Ταινιοθήκης της 
Ελλάδας» / Ο θόρυβος των τρένων που περνούν / Τα απροσδιόριστα σύνορα με τις όμορες γειτονιές Ρουφ & 
Κεραμεικός / Η αύξηση των πιτόγυρων (πριν το ποτό) / Η παράνομη είσοδος στο Γκάζι από την Περσεφόνης 



Plastiko 
Σωφρονίου 12Α, 

210 3413729 

Πρόταση μέχρι να πας διακο-
πές: Πάρε το μετρό, κατέβα στη 
στάση Κεραμεικός και αναζή-
τησε το στενάκι της Σωφρονί-
ου (ανάμεσα σε Βουτάδων και 
Ευμολπιδών). Με το που θα 
φθάσεις θα αισθανθείς ότι βρί-
σκεσαι σε κάποιο νησί! Είναι ο 
συνδυασμός του ξύλου και του 
λευκού, η απόσταση αναπνο-
ής από την περατζάδα, τα άνε-
τα τραπεζάκια και τα σκαμπό, 
όλη η διάθεση. Στο Plastiko θα 
πιεις καλοφτιαγμένα κοκτέιλ 
μόλις με €6,50 (δοκίμασε Blue 
Aphrodite, Cucumber Vodka, 
Lemon Dream Tropicana, δρο-
σερό πεπόνι και άλλα), φθηνά 
και καλά ποτά (τα απλά ποτά, 
τα cocktails και η βαρελίσια 
Heineken, αν σερβιριστούν σε 
πλαστικό κοστίζουν €1 λιγό-
τερο). Με δυο λόγια, value for 
money και γλυκιά καλοκαιρινή 
ζωή. Συντονίσου στο Facebook 
(plastikococktailscafe). 
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tirbouson 

Κωνσταντινουπόλεως 104, 210 3410107

Τι καλύτερο από το να κάθεσαι με την παρέα σου σε ένα μαγαζί, που γίνεται καλοκαιρινό, σε μια ήσυχη 
γειτονιά της Αθήνας, να βλέπεις τα τρένα να περνούν, να χαλαρώνεις με την μπίρα σου και να σιγοκου-
βεντιάζεις, δοκιμάζοντας νοστιμιές. Και στο τέλος να μην πιστεύεις ότι ο λογαριασμός είναι τόσο χαμη-
λός. Εμείς δοκιμάσαμε και σας προτείνουμε ένα ανάλαφρο, καλοκαιρινό πιάτο, με βίδες, κοτόπουλο κα-
πνιστό (το καπνίζουν οι ίδιοι) με εστραγκόν, φρέσκια ντομάτα και γιδοτύρι. Εξαφανίσαμε ένα εξαιρετικό 
σαγανάκι με φέτα, τυλιγμένη σε φύλλο κρούστας, με ουζομέλι και δύο σουσάμια. Στο τέλος ο Γιάννης 
Μάργαρης μας κέρασε ψημένη ρακή, που τη φτιάχνει ο πατέρας του, και μας ήρθε παγωμένη, γεμάτη 
αρώματα, ακούγοντας από τα ηχεία easy listening και όλες τις εκφάνσεις της «μαύρης» μουσικής. 
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ProsoPa 
Κωνσταντινουπόλεως 4 & Μ. Βασιλείου 52, 210 3413433 

Γνωστό και μη εξαιρετέο, το εστιατόριο Prosopa από το 1999 έχει γίνει αγαπητό και διατηρεί 
σταθερή την πελατεία του – θα συναντήσεις εδώ πολλούς καλλιτέχνες και ηθοποιοί. Με χαλαρό 
περιβάλλον και πολύ φιλικό σέρβις, θα απολαύσεις την προσιτή μεσογειακή του κουζίνα σε ένα 
καταπληκτικό κηπάκι, καθημερινά 20.00 με 2.00. Εμείς δοκιμάσαμε φρέσκα ραβιόλια γεμισμένα 
με μανιτάρια, σολομό στη σχάρα, κολοκυθόπιτα με τυριά, όλα τους εκπληκτικά, και για το τέλος 
τσίζκεϊκ λεμόνι και frozen yogurt. Στα Prosopa μπορείτε να πιείτε και χύμα καλό κρασί, σε ποτήρι ή 
κανάτα, ενώ κάθε Κυριακή υπάρχει έκπτωση 20%.

Αθήρι 
Πλαταιών 15, 210 3462983 

Ελληνική νοστιμότατη και προσιτή δημιουργική κουζίνα και ένας καταπράσινος κήπος όνειρο. Θα 
απολαύσετε νέες καλοκαιρινές γεύσεις από τον κατάλογο, που σας δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσετε 
πολλές από αυτές τις γεύσεις σε μορφή… τάπας, στην ελληνική τους εκδοχή, όπως κουνελοντολμάς 
στιφάδο €2,50/τεμάχιο, ανάποδο παπουτσάκι €3,50/τεμάχιο και άλλα πολλά. Θα συνοδεύσετε με 
καλό κρασί Ελλήνων παραγωγών, από €3 το ποτήρι και από €12 η φιάλη, ενώ τα κυριακάτικα μεση-
μέρια είναι ιδανικά για όλη την οικογένεια, με πολλές ασχολίες για τα παιδιά. Το Αθήρι, που θα το 
βρείτε και στο Michelin Guide 2013, σας ετοιμάζει και πολλές εκπλήξεις με τα καινούργια του μενού.  
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Malvazia 
Αγαθημέρου 1, 210 3417010 

Εξαιρετικό εστιατόριο-bar, ποιοτικό, με ελληνική δημιουργική κουζίνα στα καλύτερά της και ένα κα-
ταπληκτικό αίθριο που ανοίγει και αποκαλύπτεται μια ιδιαίτερα ατμοσφαιρική αυλή, ευγενέστατο 
σέρβις, με φωτισμένα δέντρα ολόγυρα, κεριά, το ξύλο και την πέτρα να κυριαρχούν. Στο Malvazia, 
το οποίο θα σας σερβίρει από τις 19.30 έως και τη 1.30, θα βρείτε και μια εκπληκτική προσφορά: Δύο 
άτομα μπορούν να επιλέξουν όποιο ορεκτικό θέλουν από τον κατάλογο, όποια σαλάτα, δύο κυρίως 
πιάτα, επίσης της επιλογής τους και ένα γλυκό, αντί €19/άτομο. Μη χάσετε τις βραδιές της Τρίτης με 
αργεντίνικο τάνγκο και της Τετάρτης που είναι αφιερωμένες στο latin. www.malvazia.gr

Το Πωλητηριο Του Βιομηχανικού μούσειού Φωταεριού 
στην «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων

Πρωτότυπα κοσμήματα, σημειωματάρια και 
κασετίνες, διακοσμητικά σπιτιού και χρηστι-
κά αντικείμενα για ποδηλάτες, δεκάδες τίτλοι 
βιβλίων για τη βιομηχανία αλλά και μια πλού-
σια ποικιλία από παιχνίδια για τους μικρούς 
επισκέπτες, όλα με ένα κοινό στοιχείο: είναι 
εμπνευσμένα από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα 
του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου. 

Επιστρατεύοντας έννοιες όπως καινοτομία 
και επιχειρηματικότητα, απαραίτητες για την 
επιτυχία μιας βιομηχανίας, το πωλητήριο 
του Μουσείου διαφοροποιείται και αναλαμ-
βάνει όλη τη διαδικασία παραγωγής αντικει-
μένων εμπνευσμένων από το βιομηχανικό 
χαρακτήρα, σε συνεργασία με ελληνικές 
βιοτεχνίες και εργοστάσια. Έτσι στηρίζεται 

το έργο των Ελλήνων βιομηχανικών σχεδι-
αστών, καθώς και η εγχώρια παραγωγή, πε-
τυχαίνοντας παράλληλα ένα τελικό προϊόν 
χωρίς μεσάζοντες στη χαμηλότερη δυνατή 
τιμή για τον αγοραστή. 

Ώρες λειτουργίας πωλητηρίου: 10.00-19.00, 
«Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, 
Γκάζι, 210 3475518, 210 3453548

Dabbous
Τριπτολέμου 37 

Η νέα άφιξη στο Γκάζι που θα γίνει το στέκι σου. Με χαλαρή και άκρως καλοκαιρινή διάθε-
ση που σε προκαλεί να ξεχάσεις ότι βρίσκεσαι στο κέντρο της Αθήνας. Ο προσεγμένος του 
κατάλογος έχει να προτείνει πολλά, κλασικά αλλά και twisted, summer cocktails. Διάλεξε 
ένα Tropical Dabbous, με Ρούμι Angostura, συνδυασμένο με πουρέ mango, passion fruit 
και σιρόπι καρύδας, και άσε τη μουσική και τις γεύσεις να σε ταξιδέψουν στην Καραϊβική. 

Free Gallery 
Κωνσταντινουπόλεως 58 & Δεκελέων 1Α 

Στη ζωή πρέπει να έχεις επιλογές και αυτό ακρι-
βώς είναι το σκεπτικό του Free Gallery, ενός νέου 
πολυχώρου στην πιο ζωντανή γειτονιά της πόλης. 
Mainstream ύφος και διάθεση, επιτραπέζια παι-
χνίδια, κόσμος όλων των ηλικιών, καφές, ποτό, 
φαγητό, διάφορα σνακ, με έμφαση στην ποιότητα 
και την ευχάριστη εξυπηρέτηση. Με πολλές εκ-
πλήξεις και διαφορετικά events κάθε εβδομάδα. 

Ten Ten
Μάξιμος
Ζαχαριάδης

Γιάννης Γκίκας

Κλαίρη 
Σταμάτη

Κλαίρη 
Σταμάτη

Βιομηχανικό Μουσείο 
Φωταερίου
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Συμβαίνει πάντα, κάθε άνοιξη, η Θεσ-

σαλονίκη να παραδίδεται σε μια γλυκιά 

εντροπία. Όλοι και όλα περιφέρονται, το 

βόρειο άστυ τελεί υπό μια ρευστή κατά-

σταση, σαν ένα σέικερ όπου εντός του 

χτυπιούνται πληροφορίες, σαν κάποιος 

αόρατος προγραμματιστής να φτιάχνει 

κώδικα βασισμένο σε εκατοντάδες αλγό-

ριθμους, ίσης σημασίας ο καθένας, σαν να 

παίζει ένα cd στο random, γι’ αυτό κι έτσι 

ακριβώς γράφω αυτή την ανταπόκριση, 

χωρίς ειρμό, χωρίς αρχή και τέλος, μόνο 

πρόσωπα, στέκια, ήχοι, εικόνες που σαν 

γύρη στριφογυρνούν καθώς περιφέρομαι 

στους δρόμους της πόλης. 

Θ
έατρο Αυλαία, «Mistero Buffo» του Ντάριο 

Φο, εξαίρετη σκηνοθεσία του Θωμά Μο-

σχόπουλου, Ξάφης, Μάσχα, Καλαϊτζίδου 

(γεια σου, Αννούλα του βορρά), Μπερικό-

πουλος, Χρυσοστόμου, Τοκάκης σε μαγικές ερ-

μηνείες, το κωμικό και το τραγικό, η εξουσία και 

η πίστη, η θρησκευτική κατάνυξη και το βέβηλο 

χιούμορ, ο θάνατος, οι γελωτοποιοί της κάθε 

αυλής, έφυγα μαγεμένος. Χίλια μπράβο!

Ανθοφορούσες νεραντζιές στην Αγίου Μηνά, 

τραπεζάκια έξω στην Παλαιών Πατρών Γερ-

μανού που ξαφνικά γέμισε από καινούργια κα-

φέ, το «City Zen», το «Jasmine», το πολυαγαπη-

μένο all time classic «Local», που σε λίγες μέρες 

αποκτά και «αδελφάκι», και λίγο παραπέρα, πί-

σω από το ιερό της Αγίας Σοφίας, το «Estrella» 

με την τοιχογραφία της στριτ άρτιδος Σιμόνης 

Φοντάνα να αναπαριστά μια πλανεμένη γοργό-

να με πλεξούδα. 

Η πόλη είναι το σύνολο των επιθυμιών των αν-

θρώπων της, το άθροισμα των δρόμων και των 

μουσικών που ξεπετιούνται, από την πλατεία 

Αριστοτέλους έως την πλατεία Λιστόν της 

Κέρκυρας είναι ένα άσμα δρόμος. Ακούω και 

ξανακούω την «Ανοιχτή πληγή», αυτό το μελίρ-

ρυτο λοξής τζαζ διαμαντάκι με το διεστραμ-

μένα ερωτικό στίχο, βλέπω το φοιτηταριό να 

αράζει στα καφέ «Mikel», το «Ανοιχτή πληγή» εί-

ναι τραγούδι των κόρε.ύδρο, που ο δίσκος τους 

«Ασκήσεις στον Υπαρξισμό» είναι ό,τι ωραιότερο 

ελληνικό έχω ακούσει φέτος. 

Στον πεζόδρομο της Αγίας Θεοδώρας, στην 

γκαλερί Donopoloulos Fine Arts, ο Νίκος Ασλα-

νίδης εκθέτει την καινούργια ζωγραφική του, 

ακριβώς απέναντι το «Candy Bar» με τους ροζ, 

φλούο, παστέλ και λαχανί τοίχους, παραδίπλα 

ο «Πετρίδης» με τα είδη κάμπινγκ, που είναι 

σαν να βοούν στους περιφερόμενους διαβά-

τες «ώρα για Καλαμίτσι, ώρα για Αρμενιστή, 

ώρα για Καβουρότρυπες, we 

all scream for camping», πεινάς 

είπες; Σουτζουκάκια ψητά στη 

«Διάβαση», νέο, μερακλίδικο, 

εξαιρετικό σχαράδικο στην 

Παύλου Μελά, ανάρτηση στο 

Facebook, νέος δίσκος από 

Παύλο Παυλίδη και b-movies 

συν live αυτό το σαββατοκύ-

ριακο στον Μύλο, διαλέγω το track 1, την ιστο-

ρία δηλαδή εκείνου του κοριτσιού και εκείνου 

του τύπου που, παρότι ζουν στην Πατησίων 

της Αθήνας, ονειρεύονται περιπέτειες με κλέ-

φτες και αστυνόμους σαν τη Φέι Ντάναγουεϊ 

και τον Στιβ ΜακΚουίν. Είναι τέρμα καλοκαίρι 

ο δίσκος του Παυλίδη, είναι μειλίχιος και mid 

tempo, η μπάντα σφυράει. 

«Της Πάολας τα στήθη δεν έχουν σιλικόνη, μπά-

τσοι, γουρούνια, δολοφόνοι», σκέφτομαι το 

σύνθημα στην Άνω Πόλη καθώς οδηγώ στον 

περιφερειακό και παντού στα μπάνερ διαφη-

μίζεται το σχήμα Καρράς - Πάολα - Παντελίδης, 

ανηφορίζουμε για Χορτιάτη, στάση για σοκο-

λατόπιτα στον «Μπάτσιο», γραφείο τελετών 

«Σκιερός», όσο κι αν η Θεσσαλονίκη σκάει από 

αυτό το πρόωρο, μαγιάτικο, καψερό, μίνι καλο-

καίρι, πάντα στον Χορτιάτη κάνει μείον έξι από 

τις θερμοκρασίες της πόλης. 

Δώδεκα τα μεσάνυχτα, ανη-

φορίζον τας την Αγγελάκη 

τρακάρουμε την Άν να Μά-

σχα μετά την παράσταση του 

“Mistero Buffo”. «Θερμά συγ-

χαρητήρια, κυρία μου! Ήταν ό,τι 

ωραιότερο είδα στη Θεσσαλο-

νίκη τα τελευταία δύο χρόνια». 

Γελάει, ευχαριστεί, αποχωρεί διακριτικά, απέ-

ναντι, σταθμευμένοι στο πάρκινγκ, οι δύο α-

στυνομικοί του περιπολικού κάνουν τσιγάρο 

στήνοντας αυτί. Όλοι κρυφακούν τους πάντες 

στη Θεσσαλονίκη, όλοι βλέπουν τα πάντα, όλα 

είναι υπό θέαση. Και η άνοιξη αυτή θεάρεστον 

έργον. Τελεία. A  

Του ΣτέφΑνου τΣιτΣοΠουλου 

2310 Soul
«Study of a movement 3», 2013

Ο Νίκος Ασλανίδης επιστρέφει με τη «Recent works» στην Donopoulos Fine Arts 

Θεσσαλονίκη

Random play

Ανθοφορούσες 
νεραντζιές στην 

Αγίου Μηνά, 
τραπεζάκια έξω 

στην Παλαιών 
Πατρών Γερμανού

spring
rolls
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Του Μιχάλη λεάνη 

SportS

Ο Ολυμπιακός πήγε στο Λονδίνο, πρω-

τεύουσα όχι μόνο  της Αγγλίας αλλά και 

των Απανταχού Βασιλοφρόνων, για να 

γκρεμίσει τη... μοναρχία! Και επειδή η 

Βασιλομήτωρ της Βρετανίας δεν ασχο-

λείται με το μπάσκετ, οι ερυθρόλευκοι 

βρήκαν στο δρόμο τους τη... βασίλισσα 

της Ισπανίας Ρεάλ και την έριξαν από το 

θρόνο. 

 

● Μετά τη Γιουγκοπλάστικα (1989, 1990, 

1991), για να είμαστε ακριβείς τα δύο πρώτα 

χρόνια Γιουγκοπλάστικα και μετά Ποπ 84, και 

τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (2004, 2005), ο Ολυμπι-

ακός γίνεται η 3η ομάδα της ιστορίας της Ευ-

ρωλίγκας που κερδίζει για δεύτερη συνεχό-

μενη σεζόν το τρόπαιο. Οι «ερυθρόλευκοι» 

με τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης (100-88) 

πραγματοποίησαν το πολυπόθητο back to 

back  κατακτώντας την κορυφή της Ευρώ-

πης για δεύτερη σερί φορά, γεγονός σπάνιο 

για τη διοργάνωση. 

● Η πρώτη φορά που διεξήχθη Final Four 

ήταν την περίοδο 1987-

88 σ τη Γάνδη,  μ ε το 

τρόπαιο να καταλήγει 

στην Ολίμπια Μιλάνο, η 

οποία είχε κατακτήσει 

και την προηγούμενη 

σεζόν τον τίτλο, ο οποί-

ος όμως δεν ήταν με τη 

σημερινή μορφή αφού 

υπήρχαν νοκ-άουτ παι-

χνίδια μέχρι τον τελικό. 

Ούτως ή άλλως, με τη 

νοκ-άουτ μορφή και η Βαρέζε αλλά και η 

Ρεάλ Μαδρίτης έχουν repeat τα περασμένα 

χρόνια.

● Με την άνετη επικράτησή του επί της Ρεάλ 

Μαδρίτης και την κατοστάρα, υπέρλαμπρο 

άστρο στον ουράνιο θόλο του Ο2 ARENA, ο 

Ολυμπιακός κατάφερε αυτό που έμοιαζε  α-

κατόρθωτο. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, που 

στο παρελθόν κάηκαν στο... χυλό, φρόντι-

σαν να δημιουργήσουν μια ομάδα συνόλου 

από Έλληνες και πολλούς νέους παίκτες, ε-

μπιστευόμενοι επιτέλους την μπαγκέτα του 

μαέστρου σε έναν Έλληνα προπονητή που 

αμφισβητήθηκε αρκετά, σύμφωνα με τις νε-

οελληνικές παραδόσεις. 

● Και έτσι έχουμε άλλη μια πρωτιά, εκτός 

από αυτή του repeat. Ιστορία σε αυτό τον 

τελικό έγραψε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, 

καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονη-

τής που σηκώνει την Ευρωλίγκα! Ο πρώτος 

Έλληνας κόουτς που φτάνει σε Final-4 και 

σηκώνει το βαρύτιμο τρόπαιο. Κατάφερε, 

δηλαδή, όσα δεν μπόρεσαν στο παρελθόν 

οι Γιάννης Ιωαννίδης τρεις φορές με τον ΑΡΗ 

σε Γάνδη (1988), Μόναχο (1989) και Σαραγό-

σα (1990), το 1994 και 1995 με τον Ολυμπιακό 

στο Τελ Αβίβ και τη Σαραγόσα, αλλά και το 

1998 στη Βαρκελώνη με την ΑΕΚ, και ο Πα-

ναγιώτης Γιαννάκης με τον Ολυμπιακό στο 

Παρίσι το 2010.

● Τρίτη πρωτιά, παρακαλώ. Ναι, έχουμε και 

τρίτη, γιατί σε πείσμα των καιρών το ελληνι-

κό μπάσκετ κυριαρχεί. Με το repeat του Ολυ-

μπιακού στην Ευρωλίγκα, η χώρα μας έφτα-

σε συνολικά τις 9 κατακτήσεις σε 17 χρόνια 

και παραμένει στην κορυφή του Ευρωπαϊ-

κού στερεώματος. Ασύλληπτο νούμερο! 

● Τα τελευταία 5 χρόνια μετράμε 4 κατακτή-

σεις! Το 2009 στο Βερολίνο ήταν ο Παναθη-

ναϊκός, στη Βαρκελώνη το 2011 πάλι οι Πρά-

σινοι στην κορυφή. Στην Κωνσταντινούπολη 

το 2012 ήταν ο Ολυμπιακός. Και φέτος ήταν 

ξανά οι «ερυθρόλευκοι», που έγραψαν τη δι-

κή τους ιστορία στο Λονδίνο. Αν συνυπολο-

γίσει κανείς και τους 5 χαμένους τελικούς (ο 

Ολυμπιακός 1994, 1995 και 2010, ο Παναθη-

ναϊκός το 2001 και η ΑΕΚ το 1998), η Ελλάδα 

μετρά 14 παρουσίες σε τελικούς Ευρωλίγκας 

την τελευταία 20ετία!

● Θέλετε και άλλη πρωτιά, τώρα που ζε-

σταθήκατε; Δεν θα σας χαλάσω το χατίρι. 

Καλύτερος παίκτης της Ευρωλίγκα τη φετι-

νή  περίοδο ο Βασίλης 

Σπανούλης και ανατέλ-

λων αστέρας της διορ-

γάνωσης ο Κώστας Πα-

πανικολάου. Αλλά στον 

Kill Bill υποκλίθηκαν και 

οι... αντίπαλοι και αυτή 

είναι μια ξεχωριστή τι-

μή για τον Έλληνα κα-

λαθοσφαιριστή. Διαβά-

στε τι δήλωσε μετά τον 

τελικό ο Τζέισι Κάρολ. 

●  «Είχαμε ένα κα λό προβάδισμα, όσο δεν 
μπορούσαν να κάνουν κάτι. Και εκεί, άρχισαν 
να βάζουν τα σουτ. Το έκαναν όταν η διαφο-
ρά ήταν στους επτά πόντους και εκεί εμείς κά-
ναμε ένα ανόητο φάουλ σε προσπάθεια για 
τρίποντο (σ.σ. στον Σλούκα) με αποτέλεσμα 
η διαφορά να πάει στους τέσσερις πόντους, 
στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ακόμα ε-
λέγχαμε το παιχνίδι, αλλά πιστεύω πως εκεί 
που άλλαξε η ροή του ήταν όταν ο Σπανούλης 
πέτυχε τρία σερί τρίποντα, πράγμα που μας 
ανάγκασε να αλλάξουμε λίγο την άμυνά μας. 
Αυτό τους έδωσε άλλα ελεύθερα σουτ» ανέ-

φερε ο Τζέισι Κάρολ.

● Να δώσουμε, όμως, και μια πρωτιά στο με-

γάλο αντίπαλο; Έτσι και αλλιώς η γαλαντομία 

χαρακτήριζε πάντα τους θριαμβευτές. Θα 

δώσουμε, λοιπόν, την πρωτιά της πιο ειλικρι-

νούς και... έξω από τα δόντια δήλωσης στον 

προπονητή της Ρεάλ Πάμπλο Λάσο. «Όπως 
το συνηθίζω, θέλω να δώσω συγχαρητήρια 
στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του τίτλου. 
Έκαναν μεγάλο παιχνίδι. Και είναι πραγματικοί 
πρωταθλητές, γιατί είχαν μία τρομερή χρονιά 
φέτος. Η δική μου ομάδα έδωσε τα πάντα, από 
την πρώτη στιγμή της διοργάνωσης. Αυτό τους 
είπα και στα αποδυτήρια. Τώρα, νιώθουμε 
σκ...ά, αλλά θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι 
για όσα κάναμε φέτος». A  

➜ info@athensvoice.gr

Σε Ευρωλίγκας 
τελικό το 

τρόπαιο είναι... 
ελληνικό! 

spring
rolls
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Τέχνη
Μουσικη  
ΘέαΤρο 
Γέυση 
ΒιΒλιο  
σινέΜα

Anna Wich σελ. 44

Η ΚοΚΚιΝοσΚουφιτσΑ ενηλικώνεται 
 H Κλεοπάτρα Χαρίτου φωτογραφίζει παραμύθια των αδελφών Γκριμ

Ποιός είναι ο κοινός τόπος ενός παιδιού και ε-

νός ενήλικα μέσα στη χιλιοπερπατημένη δια-

δρομή μέσα στο δάσος; Μέσα από ποιες υπο-

συνείδητες προβολές ενηλικιώνεται το παιδί 

στην Κοκκινοσκουφίτσα και ποιους φόβους 

συντηρεί εμμονικά ο ενήλικας; Το καλό και το 

κακό παραμένει το ίδιο με το πέρασμα των χρό-

νων; Ερωτήσεις που έθεσε στον εαυτό της η 

φωτογράφος και έστησε μια έκθεση στην Οι-

κεία Κατακουζηνού με την πορεία της Κοκκινο-

σκουφίτσας από το σπίτι της στο σπίτι της για-

γιά της, από την παιδικότητα στην ενηλικίωση. 

Όμως, δεν έμεινε εκεί. Φωτογράφισε και άλλα 

παραμύθια των αδελφών Γκριμ με παιδιά του 

15ου Δημοτικού Αθηνών. «Μετά από ανάγνωση 

των αυθεντικών παραμυθιών, με πολλή κουβέ-

ντα, ζωγραφική και με τα αυτιά ανοιχτά, κατέ-

γραψα μαζί με την καταλυτική συμμετοχή και 

υποστήριξη των δασκάλων τους τις εντυπώ-

σεις τους, μετατρέποντάς τις σε φωτογραφίες, 

με την ενεργή συμμετοχή τους» θα πει. 
-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗΣ

I n f o 18&19/5 & 25-26/5, Οι-κία Κατακουζηνού, Αμα-λίας 4, 5ος ορ. Στις 18/5, 20.30 παραμύθια που δεν ακούσατε ποτέ αυστηρά 
για ενήλικο κοινό, μια συ-νομιλία της αφηγήτριας 

Σάσας Βούλγαρη και των φωτογραφιών. 
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ΦΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗΣ
Τελετουργικές μάσκες, παιδικά αεροπλανάκια, 
χάρτινες ανθοδέσμες, μια ιερατική κούκλα και ένα 
μικρό υπαίθριο θέατρο είναι μερικά μόνο από τα μι-
κρογλυπτά της έκθεσης «Ανθίβολα παιχνιδιών» του 
Φαίδωνα Πατρικαλάκη. Οι εικαστικές κατασκευές 
του καλλιτέχνη συνυπάρχουν με ζωγραφικά έργα 
του, που διακρίνονται για τη γνωστή ανθρωποκε-
ντρική θεματογραφία του. Έως 5/6, Αίθουσα Τέχνης 
«Αστρολάβος Αrtlife», Ηροδότου 11

επιλογές Tης ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΔΑΜΙΓΟΥ-ΠΑΠΩΤΗ ➜ epiloges@athensvoice.gr

AnnA Wich, Μια αθηναια 
Έχοντας μεγαλώσει στη Φραγκφούρτη και ζήσει στο Παρίσι, η Άννα Βιχ 
(1949-1998) φτάνει στην Ελλάδα το 1975. Οι αποσκευές της: η φωτογρα-
φική της μηχανή, η φωτογραφική παιδεία της Γερμανίας, η επαναστατι-
κότητα της γενιάς του 1960 και η περιέργειά της να γνωρίσει την Ελλάδα. 
Στην Αθήνα γράφει, φωτογραφίζει, διδάσκει φωτογραφία και εργάζεται 
για τον ελληνικό κινηματογράφο ως φωτογράφος πλατό και μοντέζ αρ-
νητικού. Η δουλειά και η ζωή της έγινε ταινία από τον Σταύρου Καπλα-
νίδη και θα προβληθεί στο Goethe-Institut Athen την Τετάρτη 22 Μαΐου, 
στις 20.30 (ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους, 60́ , Ομήρου 14-16, 210 36 61 
000). Η έκθεση, σε συνεργασία με το Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσεί-
ου Μπενάκη, θα διαρκέσει μέχρι 22/5. 

ΝΑ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΑ
Ένας άντρας και μια γυναίκα προσπαθούν να πεί-
σουν τους εαυτούς τους πως είναι ερωτευμένοι 
για να μη μείνουν μόνοι, στη μουσικοθεατρική 
κωμωδία του Αντώνη Τσιπιανίτη. Παίζουν οι: 
Γιάννης Μωραΐτης, Μίνα Ορφανού. Σκηνοθεσία: 
Δημήτρης Μαλισσόβας. Είσοδος € 10  με ποτό. 
Από 17/5, The Apartment, Κολωνού 76 & Οδυσσέως, 
Μεταξουργείο, 210 5246340

RED BULL COLLECTIVE ART 
Tο παιχνίδι που ζωγραφίζουμε και μετά διπλώνουμε 
το χαρτί για να συνεχίσει ο επόμενος ονομάζεται 
«cadavre exquis» (εξαίσιο πτώμα). Eφευρέθηκε από 
τους σουρεαλιστές τη δεκαετία του ’20, αλλά η Red 
Bull του έδωσε άλλη διάσταση. Για ένα μήνα, 2.000+ 
επίδοξοι καλλιτέχνες από 85 χώρες συνέβαλαν στη 
δημιουργία ενός έργου που ξεπερνά το 1,3 χλμ. Επι-
λεγμένα έργα φιλοξενούνται στο Κολέγιο Τέχνης, 
Design & Media «ΑΚΤΟ», Eυεπλίδων 11Α. 20-27/5

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Η γκαλερί «7» παρουσιάζει την καινούργια δου-
λειά του ζωγράφου σε μια έκθεση με τίτλο «Χώροι 
μικρών, αναμνήσεις μεγάλων». «Οι αναμνήσεις των 
παιδικών μας χρόνων μετασχηματίζονται σε εικό-
νες, καταλαμβάνουν τον ενήλικο χώρο (το χώρο των 
μεγάλων) και μας συντροφεύουν εντέλει σε όλες τις 
εκφάνσεις της ζωής μας» λέει ο Θεοδωρίδης για 
τη δουλειά του. Έως 8/6, Γκαλερί «7», Σόλωνος 20 & 
Βουκουρεστίου, 210 3612050
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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 3617310 ή στο agenda@athensvoice.gr

Μη χάσεις

VLΛVES PARA/LYSIS
Η παράλυση ως ρωγμή στην κανονικότητα, ως κρίση, που ενδέχεται όμως να αποδειχθεί 
λυτρωτική, λειτουργώντας ως προφύλαξη ή προειδοποίηση. Σε συνέχεια της περσινής έκ-
θεσης με τίτλο VLΛVES, 11 καλλιτέχνες διερευνούν αυτή τη φορά την έννοια της παράλυσης, 
χρησιμοποιώντας εκφραστικά μέσα που ποικίλλουν από τη φωτογραφία και το βίντεο μέχρι 
την εγκατάσταση και τη ζωγραφική. Την έκθεση έχουν επιμεληθεί οι συμμετέχοντες. Συμμε-
τέχουν οι: Eileen Botsford, Σύνθια Γεροθανασίου, Χρήστος Σαρρής κ.ά. 17/5 - 1/6, METApolis, 
Αιόλου 48-50 & Κολοκοτρώνη, 210 3253550. Η Α.V. είναι χορηγός επικοινωνίας.

ΦΑΙΔΡΑ ΚΡΕΣΠΗ
Ναι, το καλοκαίρι ο τρόπος με τον οποίο σχετιζόμαστε και βιώνουμε πάντα αλλάζει κάπως, σαν να 
μεταβάλλεται κάθε φορά η σχέση μας με το χρόνο, με το σώμα μας και με τους άλλους. Η Φαίδρα Κρέ-
σπη, που σπούδασε αρχιτεκτονική και έχει συνεργαστεί με διάφορα αρχιτεκτονικά γραφεία, πάντα 
κινούνταν και στο παράλληλο σύμπαν της ζωγραφικής. Λίγο πριν κάνει την εμφάνισή του το καλοκαίρι, 
η Κρέσπη παρουσιάζει την έκθεσή της «Midsummer Bonds». Και μιλάει για τους ανθρώπινους δεσμούς 
και για την καλοκαιρινή συνθήκη. Για τη χαλάρωση του σώματος τα ζεστά απογεύματα, για τις παρέες, 
τον ερωτισμό, τη μητρότητα, το δέσιμο με τη φύση και τη φιλία. 20/5 - 8/6, Bartesera, Κολοκοτρώνη 25, 
Στοά Πραξιτέλους, 210 3229805

ΔΩΡΟ 40 διπλά εισιτήρια για avant premiere
Η A.V. σας εξασφάλισε 40 διπλά εισιτήρια για την παράσταση 

«Υγρά μάτια» του Κων/νου Παππά, στις 23/5 (21.30), στο Θέ-
ατρο Παραμυθίας (Παραμυθίας 27 & Μυκάλης, Κεραμεικός, 210 

3457904). 2 νέοι άντρες θα αγαπηθούν και θα έρθουν αντιμέτωποι με τα 
μυστικά τους. Σκην. Κ. Παππά. Παίζουν: Ά. Σιδέρης, Β. Τσιγκριστάρης. 
Στείλε sms: ΑVAV (κενό) και ονοματεπώνυμο στο 54121 μέχρι τις 21/5 
στις 10.00 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και τα ονόματά τους 
θα βρίσκονται στο ταμείο του θεάτρου.Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ
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*	 νέο
C	 μέχρι			15
œ	 μέχρι	25
œœ	 μέχρι	40
œœœ	 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

AΛATΣI 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 210 7210501, 
697 7210501 	Στο	μοντέρνο	εστι-
ατόριο	του	δημοσιογράφου	
Σταύρου	Θεοδωράκη	κατα-
φθάνουν	καθημερινά	από	
το	νησί	στάκες,	τυριά,	άγρια	
χόρτα,	μέχρι	και	η	περίφη-
μη	μπουγάτσα	του	Ιορδάνη.	
Δοκίμασε	το	γαμοπίλαφο.	
Κυρ.	κλειστά.	œœ Μ A.V.

*ΑΣΤΕΡ 
Τρώων 48, Άνω Πετράλωνα, 210 3416668 
Μικρό	και	με	νεαρούς	
συμπαθέστατους	ιδιοκτήτες	
(ηθοποιοί).	Πολλά	μεζεδά-
κια,	πινελιές	και	προϊόντα	
από	Κρήτη,	καλή	ρακή.	
Από	το	πρωί	ανοιχτό	και	
για	καφέ,	και	για	σούπερ	
ελληνικό	πρωινό.	œΜ

BΑΡουΛκο 
Πειραιώς 80, Κεραμεικός, 210	5228400	
Αστέρι	Michelin	από	το	
σεφ	Λευτέρη	Λαζάρου.	Από	
τα	καλύτερα	της	Αθήνας,	
με	έμφαση	στο	δημιουρ-
γικό	ψάρι	–	κριθαράκι	με	
καραβίδες	μούρλια!	Κυρ.	
κλειστά.	œœœ

Βeer AcAdemy Home
Εθν. Αντιστάσεως 4, Καισαριανή, 210 
7011108 Beer	Academy	no	
3,	η	συνέχεια!	Με	ωραία	
ταράτσα	και	rock	μουσικές,	
μεταξύ	άλλων	–πολλών	
άλλων–	και	τη	δική	του	
φρέσκια	μπίρα	Βeever	σε	
2	εκδοχές,	μία	πικρή	pils	
και	μία	ελαφριά	red	ale.	
Και	delivery.	Ανοιχτά	από	το	
μεσημέρι.	œ

BLAcK dUcK 
Xρήστου Λαδά 9A, Aθήνα, 210 3234760 
Κομψός	πολυχώρος	(all	
day	&	night	long)	με	café,	
εστιατόριο	με	μεσογειακές	
γεύσεις,	bar,	gallery	και	
live	μουσικές	βραδιές.		Κυρ.	
από	17.30	και	μετά.	œ	

*ΓκΕΛ BISTroT	
Κολοκοτρώνη 59β & Λιμπονά, Αθήνα, 
211 4000863	Δίπλα	και	ίδιας	
ιδιοκτησίας	με	το	γνωστό	
Booze.	Για	πρωινά,	σά-
ντουιτς,	πιάτα	απ’	όλον	τον	
κόσμο,	ποτά.	œΜ

*cHez mIcHeL
Ηροδότου 15, Κολωνάκι, 215 5510090 
Νέα	άφιξη	στο	Κολωνάκι,	
ανοικτό	από	νωρίς	το	πρωί	
έως	αργά	το	βραδύ	για	φα-
γητό	και	ποτό	σε	ένα	πολύ	
προσεγμένο	χώρο	με	λιτές
γραμμές	και	κυρίαρχο	χρώ-
μα	το	μαύρο	και	μουσικές	
επιλογές	βασισμένες	στην	
jazz.	

cUcINA PoVerA   		
Ευφορίωνος 13 & Ερατοσθένους, 
Παγκράτι, 210 7566008 Καλό	
wine	resto	(ιδιοκτήτης,	ο	
sommelier	Γιάννης	Καημενά-
κης).	Πολλά	καλά	κρασιά	και	
σε	ποτήρι.	Στο	πιάτο	απλές	
γεύσεις	με	εποχιακά	προϊό-
ντα.	Δευτ.	κλειστά. Κ Μ œœ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ
Πλατεία Δεξαμενής, Κολωνάκι, 210 
7214368	Το	ιστορικό	καφενείο	
της	Αθήνας	ξανά	ανοιχτό	
από	τις	10	το	πρωί	μέχρι	

αργά	(πολύ)	το	βράδυ,	για	
καφέδες,	μεζεδάκια	(από	
τη	1	το	μεσημέρι),	ρακή	από	
τηn	Κρήτη	και	τρομερό	σπι-
τικό	χαλβά	με	παγωτό.	œ

eN AIΘPIA 
Bρυούλων 4, 210 2582751, Πλ. N. 
Φιλαδέλφειας Xώρος	ζωγρα-
φισμένος	στο	χέρι,	από	το	
πρωί	για	καφέ	και	από	το	
μεσημέρι	με	ωραία	δημι-
ουργική	κουζίνα.	«Δυνατή»	
μπάρα	(μπίρες	από	όλο	τον	
κόσμο)	και	έθνικ	μουσική	
μέχρι	αργά	το	βράδυ.		œ Ξ A.V. Σ/K

FABrIzIoÕS   		
Σπευσίππου 8, Κολωνάκι, 210 7247180 
Ο	πολύ	καλός	Ιταλός	σεφ	
Φαμπρίτσιο	Μπουλιάνι	στο	
δικό	του	χώρο	με	αυθεντι-
κές	ιταλικές	συνταγές	και	
τέλεια	γλυκά.	Μικρή	λίστα	
κρασιών	και	δυνατότητα	να	
φέρει	κάποιος	το	δικό	του	
μπουκάλι.	Κάθεμέρα	και	
μεσημέρι.		œœΜ	

Goody‹S  					
Delivery service: 801 1000011, από 
κινητό 210 2805120, 211 1025700 Τα	
burgers	που	σε	μεγάλωσαν,	
οι	σαλάτες	που	κρατούν	τη	
γραμμή	σου,	οι	παραδοσι-
ακές	γεύσεις	στη	σύγχρονη	
version	τους,	η	ελληνική	
αλυσίδα	που	ξέρεις	και	
εμπιστεύεσαι.C	

*KABAr Ακάμαντος 28, Θησείο, 210 
3464285 Το	νέο	αδελφάκι	της	
γνωστής	ταβέρνας	Κάππαρη	
των	Πετραλώνων.	Με	δύο	
όμορφους	χώρους,	στον	
ένα	για	νόστιμη	μεσογειακή	
κουζίνα,	στον	άλλο	για	ποτό,	
ωραία	κοκτέιλ	και	μουσι-
κές. 	œ Μ

KoHeNoor 
Τριπτολέμου 41, Γκάζι, 210 3455762 Λιτό	
ντεκόρ	και	αυθεντικά	παρα-
δοσιακά	ινδικά	πιάτα.	Μετά	
από	δέκα	χρόνια	επιτυχίας	
στο	Σιδάρι	της	Κέρκυρας,	οι	
Ινδοί	ιδιοκτήτες	σερβίρουν	
σπεσιαλιτέ	που	τις	ξέρουν	
καλά.	Δοκιμάστε	tandoori	
και	vindaloo	ακριβώς	όπως	
india.	œ

KUzINA 
Aδριανού 9, Θησείο, 210 3240133 Στι-
λάτη	μοντέρνα	«ταβέρνα»	
με	fusion	πιάτα	από	τον	Άρη	
Τσανακλίδη.	Συνέχισε	τη	
βραδιά	μ’	ένα	ποτό	στην	τα-
ράτσα	και	με	συγκλονιστική	
θέα	στην	Ακρόπολη	και	το	
Ναό	του	Ηφαίστου.	œœ	 M Ξ

ΛΕΜοΝοκΗΠοΣ   
Aγ. Τριάδος 11 & Επταλόφου, Νέα Φιλα-
δέλφεια, 210 2588611	Κουκλίστικο	
ντεκόρ	με	τοίχους	και	έπι-
πλα	ζωγραφισμένα	στο	χέρι.	
Ωραίος	κήπος	και	κουζίνα	
με	άπειρους	και	νόστιμους	
μεζέδες.	œΜ

mINI SIze
Kωνσταντινουπόλεως 26, Tαύρος, 210 
3424704 creative	ταβέρνα	
με	μουσική	υπόκρουση	
το	σφύριγμα	των	τρένων.	
Ωραίο,	με	ελληνικές	γεύ-
σεις.	œK Μ 

ΜοΜΜυ οPeN  																	
Δελφών 4, Κολωνάκι, 210 3619682	
Μεσογειακές	-	ιταλικές	
γεύσεις	και	καταπληκτικά	
cocktails	στην	μπάρα.	œ Μ Ξ

ΠΑΠΑΔAκΗΣ   
Φωκυλίδου 15, Kολωνάκι, 210 3608621 
Ψαρικά	και	λίγα	κρεατικά,	
καλά	υλικά.	Σεφ	η	τηλεστάρ	
–Μαντόνα	της	γεύσης–	
Aργυρώ	Mπαρμπαρήγου.	
Κάνε	κράτηση.	Κυρ.	κλει-
στά.	œœΜ

ΠΑΠΑΝΔΡΕου 
Αριστογείτωνος 1, Κεντρική Αγορά, 210 
3257607 Ανοιχτό	από	το	1896,	
ξεκίνησε	να	σερβίρει	πατσά	
και	βραστό	στους	εργάτες	
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tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

 γεύση οδήγοσ taste police
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Θαλασσάκι 
Όλες	της	Τήνου	οι	νοστιμιές

Έ
χω γυρίσει 2-3 μέρες από την Τή-
νο, καλεσμένη από την καινούρ-
για κυκλαδίτικη μπίρα Νήσος (ε-
ξαιρετική, αλλά θα μιλήσουμε γι’ 

αυτήν στο επόμενο τεύχος) κι έχω ακόμα 
τις ομορφιές του νησιού μέσα μου. Γυρί-
σαμε, μυρίσαμε, φάγαμε και ήπιαμε όλα τα 
καλούδια του νησιού. Και φυσικά πήγαμε 
στο famous Θαλασσάκι, ταβέρνα που μετά 
τις δύο απανωτές μου επισκέψεις μέσα σε 
δυόμισι μέρες συγκαταλέγω στις καλύτε-
ρες που έχω γευτεί εδώ και χρόνια. Κάτω 
από τα γραφικά Υστέρνια και πάνω στη 
θάλασσα ακριβώς, σε κατακτάει με την 
πρώτη ματιά. Με το απέραντο γαλάζιο και 
τα βότσαλα για φυσικό ντεκόρ, απλώνει 
τραπέζια πάνω στη μικρή προβλήτα, όλα 
τους ζωγραφισμένα στο χέρι. Άλλο γα-
λάζιο με μικρά λουλουδάκια του αγρού, 
πιο δίπλα ένα πράσινο με ζωηρές φούξια 
περικοκλάδες, το επόμενο αχνοκίτρινο 
με ψαράκια να κολυμπάνε, στο άλλο τα 
ψαράκια είναι φαγωμένα κι έχουν πάνω 
τους τα αγκίστρια. Ρωτήσαμε για τον καλ-
λιτέχνη που φτιάχνει αυτές τις υπέροχες 
ζωγραφιές και φτάσαμε στη… μαγείρισσα. 
Η νεαρή Αντωνία έχει σπουδάσει κοινω-
νική λειτουργός, ως προς τη μαγειρική 
είναι αυτοδίδακτη – και, ναι, έχει πολύ 
ταλέντο. Μαζί με τον Άρη τον άντρα της 
φτιάξανε τούτη εδώ την ταβέρνα και βαλ-
θήκανε να αναδείξουν τα ντόπια προϊό-
ντα του νησιού τους. Εξαιρετικά τυριά, 
λούζα, αγκιναράκια, κάπαρη, ντοματά-
κια, έχουν μάλιστα πίσω από την ταβέρ-
να το δικό τους μποστάνι με τα άπαντα… 
Ό,τι φάγαμε ήταν καταπληκτικό. Σαλάτες 
με μπουκετάκια μυρωδικών, χταπόδια 
ψητά με πετιμέζι και ολόκληρα σκόρδα-
λουκούμι να κάνουν την κάθε μπουκιά 
μεγαλείο γεύσης. Μύδια με μάραθα και 

κάπαρες και μύδια με ζαφορά και σκόρδο, 
καλαμάρια ψητά με κρεμμύδια και πατά-
τες να λιώνουν στο στόμα. Μεγάλη δύ-
ναμη επιδεικνύει το Θαλασσάκι και στο 
θέμα «μπακαλιάρος». Παστός και πάντα 
παρών ακόμη κι όταν δεν βρίσκουν φρέ-
σκο ψάρι, τους βολεύει και κάνουν μ’ αυ-
τόν 4-5 συνταγές. Πήραμε έναν «άσπρο» 
με ζαφορά και πατάτες βραστές, κι έναν 
«κόκκινο» με τηγανητό μπριάμ δίπλα του, 
πατατούλες δηλαδή και κολοκύθια σε κυ-
βάκια λουσμένα με έξτρα σκορδάτη ντο-
ματοπελτεδένια σάλτσα. Δεν ήταν μόνο 
πεντανόστιμα όλα όσα φάγαμε (υπάρχουν 
και μαγειρευτά, όπως σουτζουκάκια, λε-
μονάτο μοσχάρι, κατσικάκι στο φούρνο, 
κακαβιά κατόπιν παραγγελίας), ήταν και 
υπέροχα σερβιρισμένα. Η τέλεια ταραμο-
σαλάτα ήρθε με ένα λουλουδάκι μαντζου-
ράνας στην κορφή, οι σαλάτες στολιζό-
ντουσαν με κερασάκια τουρσί, το φρέσκο 
κρεμμυδάκι ήταν κομμένο σε ροδέλες 
και πιανόταν σε «κολιέ» με ένα πράσινο 
κλωνί για να ομορφύνει τη ρεγγοσαλά-
τα. Κι ακόμη, ο Βαγγέλης και ο Βασίλης 
που σερβίρανε ήταν γλυκύτατα παιδιά που 
θες να τους κάνεις φίλους, οι μουσικές 
απαλές και καλές. Η κουζίνα άστραφτε 
από καθαριότητα και ήταν γεμάτη από 
παιδικές ζωγραφιές, με τα πρόσωπα του 
μαγαζιού «φιλοτεχνημένα» από τα πιτσι-
ρίκια του Άρη και της Αντωνίας. Σε μικρά, 
παλιακά και επίσης υπέροχα σφηνάκια 
ήπιαμε ρακές και γλυκό κρασί και κλεί-
σαμε με μπεζέδες με γλυκό κουταλιού και 
λουκούμι τριαντάφυλλο με παγωτό καϊ-
μάκι. Αν βρεθείτε στην Τήνο η επίσκεψη 
επιβάλλεται, μόνο φροντίστε να κλείσετε 
τραπέζι, ο κόσμος πάντα πολύς. Ανοιχτά 
συνεχώς μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.
Όρμος Υστερνίων, 22830 31366      

BOUTIQUE 
ΚΑΛΑΜΑΚΙ 

Κυριαζή 34, 210 6230053

Το γνωστό στέκι στην
Αθήνα, με την ιδιαίτερη ποιότη-
τα στο φαγητό (εδώ αντιμετω-
πίζουν το σουβλάκι ως έδεσμα) 
και τον προσεγμένο χώρο του, 
θα το συναντήσετε πλέον και 

στην Κηφισιά. Θα απολαύσετε 
χειροποίητα καλαμάκια (στο 

κοτόπουλο θα βρείτε και μπού-
τι), φρεσκοζυμωμένα (με τα 

μυρωδικά τους) μπιφτεκάκια 
από μοσχάρι, αλλά και από γα-
λοπούλα, πίτες που φτάνουν 
από ένα παραδοσιακό ζυμω-
τήριο (και ολικής αλέσεως), 

ολόφρεσκες δροσερές σαλά-
τες και φρεσκοκομμένες (στο 
χέρι) τηγανητές πατάτες. Εδώ 
θα περιμένετε ελάχιστα λεπτά 
παραπάνω, γιατί όλα φτιάχνο-
νται την ώρα της παραγγελίας 
σας και... μόνο από τους ίδιους. 
Ακόμα και η ρίγανη, φερμένη 
από την ορεινή Ναυπακτία, 

έχει τριφτεί εντός. Και delivery, 
για να απολαμβάνετε όλες 
αυτές τις νοστιμιές και στο 

δικό σας χώρο. 
Και στην Πανόρμου 

(Καρύστου 3, 210 6995840)
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της	πρωινής	βάρδιας	και	
συνέχισε	γράφοντας	ιστο-
ρία	στα	hangover	των	party	
animals	όλης	της	πόλης.	
Ανακαινισμένο,	ανοιχτό	24	
ώρες,	με	βιτρίνα-πανόραμα	
της	ελληνικής	κουζίνας.	œΜΞ

PASΑJI 
City link, Στοά Σπυρομήλιου, 210 3220714		
Μέσα	στην	κοσμοπολίτικη	
στοά,	ανοιχτό	από	νωρίς	το	
μεσημέρι,	πιάτα	ελληνικής	
δημιουργικής	κουζίνας.	
Πολύ	κομψό	meeting	point	
της	πόλης.	Pres	fix	menu	
από	€	15,	Δευτ.-Παρ.	happy	
hour	17.00-21.00,	ποτό	€	6	
και	κοκτέιλ	€	7.	œœΜ

PASTerIA (LA)  
Κωνσταντινουπόλεως 68, Μπουρνάζι, 
210 5775.133-2/A. Παπανδρέου (The Mall 
4os όροφος), Μαρούσι, 210 6198230/	
Koλωνάκι, 210 3632032/ Γλυφάδα, 210 
8945085/ Kηφισιά, 210 8085.607/ Ν. 
Σμύρνη, 210 9319.146/Π. Φάληρο, 210 
9858880/ Αμπελόκηποι, 210 6401480/ 
Αγ.Παρασκευή, 210 6019975/Αργυρούπο-
λυ,210 9945772/ Χαλάνδρι, 210 6854210/ 
Ρέντη, 210 4922960/ Κ. Πατήσια, 210 
2236295/ Ν.Μάκρη, 22940 91330  Δώ-
δεκα	restaurants	σε	όλη	
την	πόλη	για	να	μη	νιώσεις	
ποτέ	την	έλλειψη.	Μπάρα	
για	κρασί	από	την	πλούσια	
κάβα	του	και	ωραιότατο	
ιταλικό	μενού	που	επιμε-
λείται	ο	Ιταλός	σεφ	ettore	
Botrini. œ Μ Ξ 

PIzzA HUT 
I.Μεταξά 5, Γλυφάδα, A. Μουτσοπούλου 
8, Πειραιάς,	Κολοκοτρώνη 32, Κεφαλάρι, 
Αγ. Παρασκευής & Στρ. Τόμπρα, Αγ. 
Παρασκευή, Κύπρου 104, Μπουρνάζι, Λ. 
Αλεξάνδρας 108, Νεάπολη, Λ. Νίκης 79 
(Λευκός Πύργος), Θεσσαλονίκη, 18118 
Με	17	καταστήματα	σε	όλη	
την	Αθήνα	για	τους	pizza	
lovers.	Από	τα	καλύτερα	
delivery	της	πόλης.	Ζήτα	
μαζί	και	την	A.V.		œ œ V.

PoSTINo (IL) 
Γριβαίων 3, Kολωνάκι, 210 3641414	
o	πιο	Έλληνας	iταλός	της	
Αθήνας,	ο	Αντόνιο,	έφτιαξε	
μια	ταβέρνα	γεμάτη	νο-
σταλγικές	καρτποστάλ	και	
γεύσεις	που	σε	στέλνουν	
κατευθείαν	στην	κατσαρόλα	
μιας	Ιταλίδας	μάμα.	Από	
φέτος,	στο	νέο	διαμορ-
φωμένο	χώρο	απολαύστε	
εκτός	από	τα	γνωστά	του	
πιάτα	και	την	παραδοσιακή	
vineria	με	αλλαντικά,	τυ-
ριά	και	κρασιά	της	νότιας	
Ιταλίας.	Ανοιχτά	από	13.00.		
œ œ Μ Ξ Κ

rATKA
Xάρητος 30-32, Kολωνάκι, 210 7290746 
tο	απόλυτο	ραντεβού	των	
τελευταίων	τριών	δεκαετι-
ών	στο	κέντρο	της	αθηναϊ-
κής	περιπέτειας.	Μeeting	
point	για	όλο	το	κοσμικό,	
πολιτικό,	επιχειρηματικό,	
δημοσιογραφικό	crowd	της	
Αθήνας,	μ’	ένα	chic	κοινό	
που	ορκίζεται	στα	κλασικά	
της	πιάτα	(σούσι,	καρμπο-
νάρα,	φιλέτο	πέτρας)	κι	
έχει	σαν	άλλοθι	την	τούρτα	
φράουλα.	Αέρας	γαλλικού	
μπιστρό,	φοβερή	λίστα	
κρασιών,	τα	σωστά	κοκτέιλ	
στο	μπάρ	περιμένοντας.	
Σάββατο	μόνο	μεσημέρι,	
Κυριακή	κλειστά.			œ œ œ  Ξ A.V.

rooSTer  			
Πλ. Αγ. Ειρήνης 4, 210 3224410 Αll	day	
bar	και	εστιατόριο,	σ’	ένα	
από	τα	πιο		hot		meeting	
points	της	Αθήνας	στην	
πλατεία	Αγ.	Ειρήνης.		

ΣΠοΝΔΗ 
Πύρρωνος 5, πλ. Bαρνάβα, Παγκράτι, 
210 7564021 Bραβευμένο	με	
αστέρι	Michelin.	Προ-
σελκύει	μεγαλύτερης	
ηλικίας	κόσμο,	αληθινούς	
connaisseurs.	Λίστα	με	
1.000	(!)	ετικέτες	κρασιού.	
œœœ

ΤΑ ΣΤΑΧυΑ
Σπυρίδωνος Τρικούπη 12, 210 3838539 
Το	στέκι	που	επιλέγεις	
για	σνακ	και	όχι	μόνο	στα	
Εξάρχεια	ανανεώθηκε,	
δημιουργώντας	ακριβώς	
δίπλα	του	ένα	νέο	χώρο	
με	σύγχρονο	και	minimal	
σχεδιασμό.	Θα	δοκιμάσετε	
γνήσιο	ιταλικό	καφέ	και	
γευστικά	αλμυρά	και	γλυκά	
σνακ	κάθε	μέρα	από	τις	7	
το	πρωί,	ενώ	το	βράδυ	θα	
πιείτε	το	ποσό	σας	έως	
αργά.	Κάθε	Τετάρτη	πάρτι.

TGI FrIdAy‹S 

Κολοκοτρώνη 35, Κηφισιά, 210 
6233947-8/ Υμηττού 110, Παγκράτι 
(Εμπ. Κέντρο Athens Millennium), 
210 7560544-5/ Νεοφύτου Βάμβα 2, 
Κολωνάκι, 210 722 7721/ Λ. Κηφισίας 
& Αλεξάνδρας, Αμπελόκηποι, 210 
6475417-8/ Λαζαράκη 43, Γλυφάδα, 210 
8982608-9/ PierOne Μαρ. Φλοίσβου, Π. 
Φάληρο, 210 9853281/ Athens Metro Mall, 
Λ. Βουλιαγμένης 276, Αγ. Δημήτριος, 
210 9717223 Aπό	burgers	και	
μεξικάνικη	tortilla	μέχρι	
εισαγόμενες	μπίρες	και	
κοκτέιλ	τεκίλας.	Το	πιο	
συμπαθητικό	και	γελαστό	
σέρβις	της	Αθήνας	και	
ντεκόρ	με	αμερικανιές	που	
θες	ώρες	να	το	χαζεύεις.	
œΞ Μ A.V.

To	ΜΑυΡο ΠΡοΒΑΤο 
Αρριανού 33, Παγκράτι, 210 7223469 
Ελληνική	δημιουργική	κου-
ζίνα	με	έμφαση	στις	πρώ-
τες	ύλες,	παραδοσιακά	πιά-
τα	με	σύγχρονες	πινελιές	
σε	ατμόσφαιρα		χαλαρή	και	
οικεία..	Τοπ	πιάτα:γαύρος	
μαρινάτος,	χιουνκιάρ	μπε-
γιεντί,	υπέροχη	σαρικόπιτα	
με	ξυνομυζήθρα,	γαρίδες	
με	μαραθόριζα	και	ούζο.	
Τραπέζια	μέσα	και	έξω	στο	
πεζοδρόμιο.	œ Μ

 
ΒορέΙΑ

ArTIGIANo (LÕ) 
Ζωγράφου, 210 7486888/ Άγ. Δημήτριος, 
210 9370444/ Ακρόπολη, 210 9233303/ 
Αιγάλεω, 210 5616400/ Αγ. Παρασκευή, 
210 6086000/ Αχαρναί, 210 2477770/ 
Βύρωνας, 210 7655.519/ Γλυφάδα, 
210 9607.000/ Καλλιθέα, 210 9560300/ 
Κυψέλη, 210 8833555/ Ν. Ν. Σμύρνη, 210 
9311480/ Ν. Χαλκηδόνα, 210 2510593/ 
Πεύκη, 210 8064199/ Ν. Ψυχικό, 210 
6775.400/ Νίκαια, 210 4979.600/ Πειραιάς 
210 4525.777/ Χαλκίδα, 22210 60945/ 
Κόρινθος 27410 75100/ Καλαμάτα 27210 
98863 Νόστιμη	ιταλική		κουζί-
να	(τα	μακαρόνια	τα	βράζουν	
τη	στιγμή	της	παραγγελίας),	
κρεατικά,	μενού	διαίτης	και	
παιδικά.	Και	delivery.	œ			

ΑΣΠΡο ΠΙΑΤο
Εθνικής Αντιστάσεως 39, Χαλάνδρι, 
210 6825181/ Χερσικράτους & Λ. 
Παπάγου 145, Ζωγράφου, 210 7782189	
Μοντέρνο	μουσικό	μεζε-
δοπωλείο	με	μεσογειακές	
γεύσεις.	Live	ελληνικό	
έντεχνο,	κρητικό	και	λαϊκό	
τραγούδι.	Παρ.-Σάβ.	20.00-
2.00.	Κυρ.	μεσημέρι	14.30	
-	22.00.œ

dA VINcI
Αγ. Ιωάννου 23, Αγ. Παρασκευή, 210 
6000102	Πολυεπίπεδος	χώρος,	
ανοιχτός	από	το	πρωί	για	
καφέ	ως	το	βράδυ	για	φαγη-
τό	και	ποτό.	Και		πολυτελής	
αίθουσα	για	ιδιαίτερο	μενού	
και	αίθουσα	εκδηλώσεων	
και	champagne	hall	για	πο-
τό	και	finger	food.	Parking.	
Έως	1.00.	œœ	

FrAGmA 
Λίμνη Mαραθώνα, 6ο χλμ. από τον Άγ. 
Στέφανο, 210 8143.415, 693 2478767 
Μετά	από	ωραία,	κοντινή	
εκδρομή	για	καφέ	και	
μεσογειακές	γεύσεις	με	
θέα	στη	λίμνη	του	Mαρα-
θώνα.	eνημερωμένη	λίστα	
κρασιών,	ωραία	cocktails.	
Aνοιχτό	από	το	πρωί.			œ

HoT-HoT 
Βρυούλων 3, 213 0246631 
Ο	σεφ	Βασίλης	Χαριτάκης	
θα	σας	προτείνει	Buffalo	
Ribeye	burger,	με	χειρο-
ποίητο,	ζυμωτό	ψωμί,	αλλά	
η	γκάμα	των	burgers	είναι	
μεγάλη	και	πραγματικά	
λαχταριστή.	Μπορείτε,	
βεβαίως,	να	επιλέξετε	
και	από	hot-dogs,	όλα	με	
διαλεχτά	υλικά,	ανάμεσά	
τους	και	βιολογικά.	Σας	
περιμένει	στον	sixties	
ατμόσφαιρας	πολύ	όμορφο	
χώρο	του	όλο	το	24ωρο,	
365	ημέρες	το	χρόνο,	αλλά	
την	απόλαυση	μπορείτε	να	
την	πάρετε	και	στο	σπίτι,	
με	ένα	τηλέφωνο	(delivery:	
12.30	-	1.00).	œX

*J  
Αργυροπούλου 6, Κηφισιά, 210 8013896 
Το	καινούργιο	meeting	
point	των	Β.	Π.	All	day,	με	
καλή	διάθεση	για	όλες	τις	
ώρες.	Δηλαδή,	και	καφέδες	
και	χάζι	μετά	το	shopping,	
και	πολύ	καλή	κουζίνα,	
και	εξαιρετικά	ποτά	στην	
πολυσύχναστη	και	πολύ	
ζωντανή	του	μπάρα.	Χώρος	
μοντέρνος	και	ζεστός,	αν	
δεν	κάτσεις	στην	μπάρα,	ας	
είναι	τουλάχιστον	στο	υπέ-
ροχο	μαρμάρινο	τραπέζι	με	
το	«τζάκι»	να	σου	ζεσταίνει	
τις	στιγμές. œ œ Μ Ξ

ΜΠΕΜΠΕκΑ	
Χαλάνδρι, Διονύσου 16, 210 6854.880  
Νοστιμιές	στα	κάρβουνα	
και	μεζεδάκια	μαμαδίστι-
κα,	μια	ευχάριστη	εμμονή	
στα	ελληνικά	προϊόντα	και	
ένας	κήπος	απ’	όπου	ξεχει-
λίζουν	αρώματα	βασιλικού	
και	πορτοκαλιάς.	

my WAy GrILL 
Βασ. Γεωργίου 33, Χαλάνδρι, 210681.3607 
Μοντέρνα	κρεατοφαγία	
από	τους	συντελεστές	των	
γνωστών	«Εξ	Ανατολής».	
Και	τα	κλασικά	σουβλά-
κια-καλαμάκια,	και	τέλεια	
κεμπάπ,	και	θαλασσινά,	
όλα		περασμένα	από	wok	με	
νόστιμες	asian	ή	μη	σαλ-
τσούλες.	Τα	ορεκτικά	του	
είναι	απ’	όλη	την	Ελλάδα.	œ

ocToBerFeST
Aγ. Iωάννου 82, Aγ. Παρασκευή, 210 
6082.999	
Μπίρες	απ’	όλο	τον	κόσμο,	
ξανθές,	μαύρες,	κόκκινες,	
ξηρές,	μοναστηριακές,	
δυνατές,	χωρίς	αλκοόλ,	
ακόμα	και	με	το	μέτρο!	
Κρύα	ορεκτικά,	βαυαρικές	
σπεσιαλιτέ	pretzel,	χοιρινό	
κότσι,	λουκάνικα.	Και	πα-
ραγγελίες	πακέτο.	œ M A.V.

oozorA Αγ. Τρύφωνος & Ομήρου, 
Κηφισιά, 210 8018.516 
Πολύ	μοντέρνος	χώρος	από	
τους	K	studio,	ίδια	μοντέρ-
να	αντίληψη	και	στην	ιαπω-
νική	του	κουζίνα.	Κλειστά	
Δευτέρα.	œœœ

oSTerIA dA cLAUdIo (LÕ) 
Kώστα Bάρναλη 26, Xαλάνδρι, 210 
6834.228, 693 9950130	
Η	κουζίνα	του	Ιταλού	και	
ταμπεραμεντόζου	σεφ	
claudio	είναι	αυθεντική	και	
πεντανόστιμη.Μαγειρευτά,	

εξαιρετικές	λεπτές	πίτσες	
και	μακαρονάδες,	ελληνικό	
και	ιταλικό	χύμα	κρασί.œœ

SImPLy BUrGerS
Κεντρικό τηλ.18380/ Λ. Κηφισίας 238, 
Εμπορικό Κέντρο Μελά /Λ. Γρηγορίου 
Λαμπράκη 238, Κορυδαλλός/ Λ. Κηφι-
σίας 228, Αβάνα, Χαλάνδρι(dine in)/ Λ. 
Πρωτόπαπα 43, Ηλιούπολη/ Π. Φάληρο, 
Λ. Αμφιθέας 183 /Μαρούσι, Χατζηαντωνά 
3/ Βριλήσσια/ Ν. Σμύρνη/ Παγκράτι/ Άγ. 
Στέφανος/ Αγ. Παρασκευή/ Γλυφάδα / Ν. 
Ηράκλειο/ Αμπελόκηποι/ Σωτήρος Διός 48, 
Πασαλιμάνι/ Γαλάτσι/ Περιστέρι (Μπουρ-
νάζι) Zουμερά	μπιφτέκια,	
φρέσκες	σαλάτες,	κρέατα	
και	πουλερικά	σε	ειδική	
χάρτινη	συσκευασία	που	
–πώς	γίνεται	δεν	ξέρου-
με–	τα	διατηρεί	ζεστά	και	
τραγανά.	Και	dine	in	και	
delivery	στο	σπίτι	με	δώρο	
brownies.	œ

* Το ΑΡΧοΝΤΙκο 
Κηφισίας 70 & Πάρνωνος, Μαρούσι, 
210 6120808 Με	καταγωγή	
από	τη	Μεσσηνία	και	με	
ιστορία	από	το	1984	στους	
Αμπελοκήπους.	Τώρα	στο	
καινούργιο	του	πόστο,	με	
όμορφο	μοντέρνο	ντεκόρ	
και	με	την	ίδια	πολύ	καλή	
ελληνική	σπιτική	κουζίνα.	
Από	το	μεσημέρι	μέχρι	τις	
19.00.	Ανοιχτό	Δευτέρα	με	
Παρασκευή,	σύντομα	με	
διευρυμένο	ωράριο.	œΜ

νοτΙΑ

APPLeBee’S 
Λαζαράκη 12, Γλυφάδα, 210 8941.521-2
Η	μεγαλύτερη	κουζίνα	
casual	dining	στον	κόσμο,	
με	νόστιμα	burgers	από	
100%	κιμά	από	ελιά	μο-
σχαριού,	φρέσκες	σαλάτες	
ημέρας,	νωπά	steaks	και	
κοτόπουλα	μαριναρισμένα	
στις	ιδιαίτερες	συνταγές	
Applebee’s.	Μενού	από	
€9,90,	μενού	με	χαμηλές	
θερμίδες,	signature	
cocktails,	σπιτικά	γλυκά		
happy	hours	και	άλλα	
πολλά	σε	ένα	πολύ	προ-
σεγμένο...	αμερικάνικο	
περιβάλλον.	

mATSUHISA ATHeNS               
Αstir Palace, Aπόλλωνος 40, Βουλιαγμέ-
νη, 210 8960.510
 Όπως	είπε	και	η	Μαντόνα,	
όταν	ανοίγει	ένα	nobu,	η	
πόλη	μπαίνει	κατευθείαν	
στο	χάρτη	των	μητροπόλε-
ων	του	πλανήτη!	Ασιατικός	
μινιμαλισμός	και	υψηλή	
γαστρονομία.	Black	cod	
ή	μενού	omakase,	για	να	
πάρεις	μια	γεύση	απ’	όλα.
Υπέροχη	θέα	θάλασσα.œœœ	

mImAyA    	
Μάρκου Μπότσαρη 8, Γλυφάδα, 210 
8944.850 
Μεσογειακή	κουζίνα	με	
έμφαση	στις	πρώτες	ύλες	
που	κατά	κύριο	λόγο	είναι	
ελληνικές.	Ο	σεφ	Μιχάλης	
Ηρωγλίδης	αναμειγνύει	
ελληνική	παράδοση	και	
γαλλικές	τεχνικές	και	σερ-
βίρει	θαύματα.	œœ Μ

rIALTo
Ηρώων Πολυτεχνείου 4, Ηλιούπολη, 
210 9958.764
Απολαυστικοί	καφέδες	και	
cocktails	από	εξειδικευ-
μένους	baristas	και	γα-
στρονομικές	απολαύσεις	με	
έμφαση	στα	ζυμαρικά.	

ΣΕΜΕΛΗ
Σερρών 67, Κορυδαλλός, 210 4953521 
Τσιπουράδικο	με	ιστορία	
που	κρατάει	από	το	’93,	
φιλόξενο	και	ζεστό,	με	
καλοφτιαγμένα	κρεατικά	
και	θαλασσινά	και	σαλάτες	
από	φρέσκα	υλικά	ημέρας.	
Με	πολύ	παρεΐστικη	διά-
θεση	και	κάποιες	ημέρες	
ζωντανή	μουσική.		œ	

VIΝceNzo 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυφάδα,	210 
8941.310	
Πάθος	για	ναπολιτάνικη	
κουζίνα,	γι’αυτό	πάντα	
γεμάτο	από	πελατεία	που	
φτάνει	εδώ	από	όλη	την	
Αθήνα.	Πίτσα	με	τραγανή	
λεπτή	ζύμη	και	πάστα	σε	
άπειρες,	νόστιμες	παραλ-
λαγές.	Χαλαρό	και	cosy	
περιβάλλον	–	κάτσε	στο	
«αίθριο»,	μια	πράσινη	όαση	
μέσα	στο	χειμώνα.	Πέμπτη,	
Παρασκευή	και	Σάββατο	
σερβίρει	μέχρι	τις	5	το	
πρωί.	œΞ Κ Μ A.V.

✢  ΤΣΕκΑΡΕ Το! ✢
ΜΠοΥτΑρΗ / 
ΑνοΙΞΗ 
Σημείο Στίξης 

Rose Wine, καθη-

μερινή πρόταση 

για το σπίτι ή 

το εστιατόριο, 

κέρδισε το χρυσό 

μετάλλιο στα 

ροζέ blends του  

Διεθνούς Διαγω-

νισμού Οίνου Θεσσαλονίκης 2012. Σε άριστη 

ισορροπία ποιότητας και τιμής. Pink Kong 

Wine Rose, εξαιρετικό αρωματικό ροζέ κρα-

σί, θα το βρείτε σε μια εντυπωσιακή ροζ ατο-

μική φιάλη των 187 ml, με χαμηλό αλκοολικό 

βαθμό (10,5 vol), που ευνοεί την κατανάλω-

σή του από νωρίς το απόγευμα. 

MAGNUM COOKIE 

Νέος λαχταριστός πύραυλος, με 

απολαυστικό συνδυασμό βανί-

λιας με μεγάλα κομμάτια Cookies, 

σε ένα υπέροχα τραγανό χωνάκι, 

με άφθονο σιρόπι σοκολάτας. Δρο-

σιστικό, γευστικό, καλοκαιρινό.  
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Dj Shadow

AΛΑΒΑΣΤΡΟΝ
Δαμάρεως 78, Παγκράτι, 210 
7560102
16/5: Γιώργος Λιμάκης. 
17/5: Βασίλης Ξενόπου-
λος Τρίο. 18/5: Βaby Witch 
20/5: To πρόγραμμα. 
21/5: Phalanx Brass. 22/5: 
Takim.

ΑΝ CLUB
Σολωμού 13-15, 210 3305056
17/5: Lucky Funeral - 
Sadhus - Allochiria. 18/5: 
Saturnus - Shattered 
Hope. 19/5: Mpire of 
Evil - Noise Disorder - 
Hellbound.

ΑΠΑΝΕΜΙΑ
Θόλου 4, Πλάκα,  
210 3248580
Πέμ. Mπάμπης Στόκας. 
Παρ. & Σάβ. Βαγγέλης 
Κορομηλής, Θεόφιλος 
Μήτσης, Μιχάλης Κα-
ραχάλιος. Δευτ. Θέμης 
Ροδαμίτης. Τρ. Θάνος 
Ανεστόπουλος. Tετ. Νeon 
- Shifting Realities (Θο-
δωρής Ρέλλος / Γιάννης 
Αναστασάκης).

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
Ελασιδών 6, Γκάζι, 210 
9014428
Σάβ. Χρήστος Δάντης.

ΒΑDMINTON
Ολυμπιακά Ακίνητα, Γουδή, 
211 1010.000 
Μίκης Θεοδωράκης. 
«Ποιος τη ζωή μου…» (κα-
θημερινά εκτός Δευτέρας) 
ως 26/5.

ΒΙΟS 
Πειραιώς 84, 210 3425335 
16-19/5: Βοb Theatre Fest.  

ΒΙΟS ΡΟΜΑΝΤΣΟ 
Αναξαγόρα 3-5 
17/5: Trouble!  Alex (Urban 
Disco)  & Costis (Black 
Athena). Special Guest: 
Rusty Brown (Bomba 
Energia Soundsystem). 

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Λ. Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη, 
210 9315600
Παρ. Σταμάτης Γαρδέλης. 

CASA
Πλατεία Αγίου Δημητρίου 

13, Κηφισιά, 210 6234225
18/5: Jose Padilla.

ENZΖO DE CUBA
Αγ. Παρασκευής 70-72, Περι-
στέρι, 210 5782610
Πέμ. Νoche Latino με 
την Mariela Nelson. Παρ. 
Pedro Santana + Xoρόρα-
μα dance team. Σάβ. Pedro 
Santana. Κυρ. Bachata,  
Kizomba & Dembow Night 
Pedro + Vaso Vilegas. Δευτ. 
Βrasilian Party. Tρ. Salsa 
Romantica. Tετ. Los Locos 
Club: Πέμ. Βασίλης Δήμας. 
Δευτ. Zωντανή ελληνική 
βραδιά. Tρ. Νοτική Βραδιά 
αφιέρωμα. Tετ. «Δύσκολη 
Νύχτα» Παρ. «Greek Style 
Edition». Κυρ. So Sexy 
Sundayz.

FAUST
Καλαμιώτου 11, Αθήνα
16/5: Theodore. 19/5: 
Panos Birbas. 20/5: 
Jerome. 21/5: Mareas. 
22/5: Γιώργης Χριστο-
δούλου.

FLORAL
Θεμιστοκλέους 80, Εξάρ-
χεια, 210 3800070
17/5: Σtella. 18/5: 
Dustbowl. 20/5: Lindy 
Hop. 

FUZZ CLUB
Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωα-
κείμ 1, Ταύρος, 210 3450817
17/5: Swans. 18/5: Tonis 
Sfinos.
 
GAGARIN 205
Λιοσίων 205, Αττική
18/5: Κόρε. Ύδρο. 

GAZARTE
Βουτάδων 32-34, Γκάζι, 
210 3460347
16/5: Ιyeoka. 17&18/5: 
Quantic & Frente 
Cumbiero. 
 
HALF NOTE
Tριβωνιανού 17, Μετς, 
210 9213310
16/5: Aρμός & Κορίνα 
Λεγάκη. 17/5 : Τina and 
the Jazzymates. 18/5: 
Γιώργος Κρομμύδας Τρίο. 
19/5: Μαρία Χριστίνα & 
the 7 Pedals feat. Aνδρέας 
Πολυζογόπουλος. 20/5: 
Nίνα Λοτσάρη - Μιχάλης 
Νικολούδης - Γιώργος 
Φακανάς.
22/5: Avant Premiere.

ΙΝ VIVO
Χ. Τρικούπη 79 & Μεθώνης, 
Εξάρχεια, 210 3822103
18/5:  Δημήτρης Παναγό-
πουλος & Aura.

KOO KOO
Iάκχου 17, Γκάζι, 
210 3450930
Παρ. 3 La Louna και  2 
Xorevoun. 18/5: 1 χρόνος 
Destiny Radio. 19/5: 
Phase. 

ΚΥΤΤΑΡΟ
Hπείρου 48 & Αχαρνών, 
210 8224134
17/5: Mωρά στη Φωτιά 
& Απροσάρμοστοι. 18/5: 
Aφιέρωμα στον R.J. Dio.  

PASSPORT
Καραίσκου 119, Πειραιάς,
210 4296401
17/5: Marietta Fafouti 
and Band.18/5: Αλκίνοος 
Ιωαννίδης.  

ΡΑΚΟΜΕΛΟ
Διστομου 9, Ηλιουπολη, 
210 9702025
Κυρ. Ζωντανή ελληνική 
μουσική.

ΡΥΘΜΟΣ STAGE 
Μαρίνου Αντύπα 38, Ηλιού-
πολη, 210 9750.060
16/5: Usurum. 17/5: Ηρώ. 
18/5: Mανώλης Λιδάκης - 
Ερωφίλη. 20/5: Τραγούδια 
δίχως σύνορα. 22/5: Δη-
μήτρης Πουλικάκος. 

SIX D.O.G.S
Αβραμιώτου 6-8, 
210 3210510
16/5: Pad Trio. 17/5: 
Plissken Fest. 18/5: The 
Shrine. 19/5: Borderline 
Syndrome - One Leg Mary. 
20/5: Happy Dog Project. 
22/5: Lucky Funeral - 
Beyond Perception - The 
Big Nose Attack - Yellow 
Devil Sauce - Black Hat 
Bones - Puta Volcano - 
Three Way Plane. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Φραντζή & Θαρύπου 35-37, 
Νέος Κόσμος, 210 9226975
Kεντρική Σκηνή Σάβ. 
Μιχάλης Τζουγανάκης. 
Plus.16/5: Δημήτρης 
Μυστακίδης - Μαρία Κώ-
τη - Νίκος Τατασόπουλος. 

17/5: Aπόστολος Ρίζος. 
Κυρ. Βίκυ Καρατζογλου 
- Αντιγόνη Ψυχράμη. 
Club. 16/5: Salonumuz 
Klimalidir.  Σάβ: House 
Band. 17/5: Ένα Βήμα 
Μπροστά. 

ΤΗΕ ΗUB
Αλκμήνης 5, Πετράλωνα, 
210 3411009
16/5: Plissken Fest. Mε 
Βeat Culture, Slow Magic, 
Giraffage, XXYYXX.

AΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΙΑΝΟΣ
Σταδίου 24, 210 3217917
17/5: Παναγιώτης Μάργα-
ρης - Ευρυδίκη. 18/5: Ανα-
στασία Μουτσάτσου. 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Πειραιώς 254, Ταύρος, 212 
2540300
18/5: Plissken Fest. 19/5: 
Berliner Philarmoniker 
Orchestra. 

MEΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 
210 7282000
17/5: Παρασκευή στις 3: 
Συναυλίες στη Βιβλιοθήκη. 
20/5: Ρεσιτάλ πιάνου του 
Jan Lisiecki (20.30). 21/5: 
Gala για τον εορτασμό των 
100 ετών από τη γέννηση 
της Gina Bachauer (19.30). 
21/5: Ορχήστρα Νυκτών 
εγχόρδων «Θανάσης 
Τσιπινάκης» με  Διονύση 
Σαββόπουλο, Φωτεινή 
Δάρρα, Γιάννη Κότσιρα 
κ.ά.(20.30). 22/5: Mαρία 
Φαραντούρη - Vivian 
Daglas (20.30).

ΠΑΛΛΑΣ
Βουκουρεστίου 5, 
210 3213100
16,17,18,19&22/5: «Δαίμο-
νες» του Νίκου Καρβέλα με 
την Άννα Βίσση σε σκηνο-
θεσία του Γιάννη Κακλέα.

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΩΝ
Λ Συγγρού 107-109, 
210 900 5 800
20/5: Στέφανος Νάσος 
& Απόστολος Παληός 
σε έργα John Adams, 
Steve Reich και George 
Crumb ●

μουσικέσ σκηνές live

Στην κεντρική του ημέρα το Plissken επιφυλάσσει εκπλήξεις και συναρπαστικά ονόματα για να 
ανακαλύψεις. Μεταξύ άλλων Death Grips, Ebo Taylor, Fucked Up, Girls Names και F.M. Belfast. 
Στο dance stage τσεκ A.N.D.Y, Eliphino, Larry Gus, Moullinex, Pyramid, Jonas Rathsman.

Κτίριο 56, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254, Είσοδος Γ, Ταύρος, 212 2540123. Έναρξη 14.30. Είσο-
δος €36, €30 προπώληση, Τicket House,  Public, www.viva.gr, www.ticketarena.gr. Στις 18/5.

F.M. Belfast

PLISSKEN FESTIVAL 2013

διασκέδαση οδηγοσ

 
BArS
   

A FOR ATHENS 
Μιαούλη 2-4, Μοναστηράκι, 210 3244244 
Στον 6ο όροφο του 
ομώνυμου ξενοδοχείου, με 
θέα σε Ακρόπολη και 
Λυκαβηττό, προσφέρεται 
από έξοδο του πρώτου 
ραντεβού έως και για τη 
σύναξη των παλιών 
συμμαθητών. Αν έχει κόσμο 
θα περιμένεις λίγο μέχρι να 
ανέβεις, το ασανσέρ χωράει 
μόνο τρεις.

ΒARTESERA 
Kολοκοτρώνη 25, Στοά Πραξιτέλους, 210 
3229.805 Επανέφερε στο 
προσκήνιο την πιάτσα της 
Κολοκοτρώνη, καθιέρωσε τη 
μόδα με τα μωσαϊκά, πολεμάει 
το αδιαχώρητο κάθε Παρ.-Σάβ. 
Ροκ  - φάνκι κονσόλα, 
εκθέσεις και συναυλίες στην 
αίθουσα τέχνης.

BLACKBIRD
Κλεισόβης 5, πλ. Κάνιγγος Δυο 
βήματα από τα Εξάρχεια, με 
αφίσες και άλμπουμ να 
κυριαρχούν στους τοίχους, 
μουσικές από Cure μέχρι 
Τρύπες, καλά και φθηνά 
ποτά και τα ΠΣ μια αίσθηση 
ότι έγινες ξανά 18.  

ΒΟΟΖΕ COOPERATIVA
Κολοκοτρώνη 57, 210 3240.944 Στο 
νεοκλασικό της 
Κολοκοτρώνη χτυπάει η 
καρδιά της αθηναϊκής 
αλτερνατίβας. Όμορφος 
καλλιτεχνικός χώρος, 
θεατρικές παραστάσεις, 
πάρτι, αραιά live. 

CANTINA SOCIAL 
Λεωκορίου 6-6, Ψυρρή Το τελευταίο 
indie hip bar (μέχρι το 
επόμενο) δηλώνει έδρα στη 
Στοά της Λεωκορίου και 
μαζεύει τη μετακινούμενη 
αλτερνατίβα. 

CAMP 
Ευπόλιδος 4, πλ. Κοτζιά, 210 3247679 

Πολυχώρος που αγαπάει την 
τέχνη και τις καλές 
μουσικές, για τις οποίες 
φροντίζει μια πολύ καλή 
ομάδα από djs. Με ένα 
μοντέρνο café bar στο 
ισόγειο και τον πάνω χώρο 
να είναι αφιερωμένος σε 
εκθέσεις και happenings.  

DUDE 
Καλαμιώτου 14 Μεγάλη 
μακρόστενη και το 
σημαντικότερο φιλόξενη 
μπάρα, και μουσικές dub, 
reggae, new funk αλλά και 
κιθάρες από τα eighties. 
Έω;(πολύ) αργά. 

EL RAy ALO BAR
Θουκυδίδου 7, Χαλάνδρι, 210 6814459 
Ενημερωμένη κάβα, 
μουσικές από βραζιλιάνικη 
τζαζ μέχρι ατμοσφαιρική 
εναλλακτική ποπ, και 
ατμόσφαιρα που θυμίζει 
αθηναϊκή κέντρο. 

FAUST
Αθηναΐδος και Καλαμιώτου 12, Πλ. Αγίας 
Ειρήνης, 210 3234095 Ιδιαίτερος 
χώρος, σαν θεατρικό 
σκηνικό, με τακτικά live, 
πολύ κόσμο και τις 
καθημερινές, δωρεάν 
γκαρνταρόμπα και φιλική 
εξυπηρέτηση. Από τα μπαρ 
που έκαναν στέκι την 
ευρύτερη γειτονιά. 

FLOwER 
Δορυλαίου 2, πλ. Μαβίλη. 210 6432.111 
Αμετακίνητο στέκι της 
«διαφορετικής» πλατείας. 
Συνωστισμός, ροκάδες και 
φθηνές μπίρες.

J 
Αργυροπούλου 6, Κηφισιά, 210 8013896 
Εξαιρετικά καλαίσθητος 
χώρος, δημιουργία του 
γνωστού δίδυμου Γιώργου 
Γαβαλά και Γιάννη Μουρίκη, 
θα σε εντυπωσιάσει με τη 
φωτισμένη μεγάλη του κάβα 
και θα σου θυμίσει κάτι από 
Νέα Υόρκη. 

KEy BAR 

Πραξιτέλους 37, 210 3230.380  
Μεγάλωσε, ομόρφυνε και 
έγινε all day. Από τις 8 το 
πρωί με καφέ, τα μεσημέρια 
σερβίρει πιάτα απ’ την 
ανανεωμένη του κουζίνα και 
τα βράδια εξακολουθεί να 
αποτελεί must στη 
νυχτερινή διασκέδαση down 
town. 

ΚΛΟΥΒΙ 
Κυδαντινών & Δημοφώντος 57, 
Πετράλωνα, 210 3479998  
Θα πιεις το κοκτέιλ σου σε 
ένα από τα πιο χαλαρά 
πεζοδρόμια της πόλης, 
ακούγοντας από jazz μέχρι 
ροκ, ανάλογα τις διαθέσεις 
τόσο του dj όσο και του 
κόσμου. 

ΛΩPAΣ
Σούτσου 7, πλ. Mαβίλη, 210 6428.473 
Καφενέιο μεταμεσονύκτιων 
ιδεών από τον καιρό που 
σέρβιρε ο θρυλικός 
ιδιοκτήτης Νίκος Λώρας κι 
έπινε o Νίκος Καρούζος.Η 
νέα γενια της οικογένειας το 
εκσυγχρονίζει διατηρώντας 
την ποιότητα. 

MO BETTER 
Θεμιστοκλέους & Κωλέττη 32, Εξάρχεια 
Χρόνια στο ίδιο σημείο, με 
φανατικούς φίλους, 
μουσικές ροκ και… γενικώς 
και τους τελευταίους να 
φεύγουν με γυαλιά ηλίου. 

MOJO CLUB 
Παπαδιαμαντοπούλου 36, Ιλίσια Γενιές 
και γενιές clubbers 
μεγάλωσαν εδώ, πάντα με 
ροκ, funk, jazz, disco και 
new wave. Συχνά 
διοργανώνει και live. 

9 ΒΗΤΑ
Θουκυδίδου 9Β, Χαλάνδρι, 210 6801007 
Σερβίρει καφέδες και άλλα 
ροφήματα από το πρωί, ενώ 
όσο περνάει η ώρα 
«παρουσιάζει» τη μεγάλη 
ποικιλία του σε μπίρες, ποτά 
και κοκτέιλ, που 
συνοδεύονται με soul, jazz 
και ροκ μουσικές.

PARTy
Καραϊσκάκη 31, Ψυρρή  Μουσικές 
που κινούνται στον ευρύτερο 
χώρο της ροκ αλλά και 
βραδιές jazz, με συχνά live 
και τον Νίκο στο μπαρ, 30 
χρόνια barman, να σου 
φτιάχνει με μαεστρία όποιο 
κοκτέιλ θελήσεις. 

ΠΟδΗΛΑΤΟ
Θεμιστοκλέους 48, Εξάρχεια Κλασικό, 
μικρό και χαριτωμένο, με 
διαφορετικούς djs να 
εναλλάσσονται μέσα στην 
εβδομάδα και να αποτελεί 
μια από τις πρώτες επιλογές 
της γειτονιάς για ξενύχτι.  

PLOUGHMAN 
Κυριαζή 14-16, Κηφισιά,  210 8014523 
Διάσημη ροκ παμπ, με 
άποψη και μουσικές 
επιλογές που ξεκινούν από 
τις αγαπημένες δεκαετίες 
του ’60 και του ’70 και 
φθάνουν έως και το σήμερα. 

SANTA BOTELLA 
Πανόρμου 115Α, Αμπελόκηποι, 210 
6981.032 Στο αυτόνομο κράτος 
της Πανόρμου, με καφέδες 
που ανακουφίζουν και 
cocktails που δροσίζουν. 

ΤΡΙΘΕΣΙΟ 
Προύσσης 13 & Σμύρνης 36, Νέα 
Φιλαδέλφεια, 211 4045780 Σερβίρει 
από τους καλύτερους και 
πιο ιδιαίτερους καφέδες 
της Αθήνας, original 
κοκτέιλ, και πολλά σνακ. 
Καλή επιλογή και για το 
βράδυ, με τον κόσμο που 
το επισκέπτεται να είναι 
συνήθως πάνω από 25, σε 
ρυθμούς funky, ethnic, jazz 
και indie rock.   

ZAF 
Πλατεία Αγίας Ειρήνης 8, 210 3236711 
Ιδιαίτερος και 
καλοστημένος χώρος, στο 
κέντρο της πόλης, όπου 
μπορείτε να απολαύσετε τον 
καφέ σας το πρωί ή να 
περάσετε ένα από τα πιο 
ενδιαφέροντα βράδια σας 
μέχρι αργά. 
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cinevoice
 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛  Τόσο όμορφα πουκάμισα του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Hannah Arendt **  

ΣκηνοθεΣία: Μαργκαρέτε Φον Τρότα

Με ΤουΣ: Μπάρμπαρα Σούκοβα, Άλεξ Μίλμπεργκ,  

Τζάνετ Μακτίρ

Πώς προσεγγίζεις μια ηρωίδα που στη ζωή της σκέφτηκε 

τόσο τολμηρά και απροσδόκητα όσο η Γερμανίδα φιλόσο-

φος και πολιτική επιστήμονας Χάνα Άρεντ; Η Φον Τρότα 

επιλέγει την οδό μιας τυπικής βιογραφίας, αλλά την ίδια 

στιγμή επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της 

ζωής της, που ξεκινά όταν η Ισραηλινή Μοσάντ συλλαμβά-

νει και φέρνει στο Ισραήλ για να δικαστεί το ναζί εγκλημα-

τία πολέμου Άντολφ Άιχμαν. Η Άρεντ επιδιώκει να καλύψει 

τη δίκη για λογαριασμό του «New Yorker», αλλά η άποψή 

της για την «κοινοτοπία του κακού» και την ευθύνη των ηγε-

τών των Εβραϊκών κοινοτήτων στη Γερμανία δεν της φέρνει 

καινούργιους φίλους. Μέσα από την ερμηνεία της Μπάρ-

μπαρα Σούκοβα μπορείς ξεκάθαρα να δεις το μέγεθος της 

αποφασιστικότητας, την αφοσίωσή της, την καθαρότητα 

της σκέψης της. Όμως η προσωπικότητά της σκιαγραφείται 

αποσπασματικά και με τρόπο μάλλον συμβατικό, στερώ-

ντας από την ταινία τη δύναμη που έχει στο επίπεδο των 

ιδεών που κουβαλά η ηρωίδα της. 

Ο Μανάβης ***
ΣκηνοθεΣία: Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος 

Κάθε εβδομάδα, ο μανάβης Νίκος Αναστασίου ή ένας από 

τους γιους του και η γυναίκα του φορτώνουν το φορτηγό 

τους φρούτα και λαχανικά και ανεβαίνουν στα χωριά της 

ορεινής Πίνδου για να τα πουλήσουν. Μια διαδρομή που 

κάνουν εδώ και 26 χρόνια και που για ένα χρόνο ακολού-

θησε ο Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος καταγράφοντάς τη σε 

αυτή την ταινία. Και καταγράφοντας μαζί την εικόνα μιας 

Ελλάδας που είναι την ίδια στιγμή τόσο γνώριμη, αλλά και 

τόσο μακρινή για τους κατοίκους των μεγάλων αστικών κέ-

ντρων. Που ίσως στα χέρια κάποιου άλλου θα μπορούσε να 

μοιάζει φολκλόρ ή αστεία, μα που στην ταινία του Κουτσια-

μπασάκου αποκαλύπτεται απόλυτα αυθεντική, ειλικρινής, 

γενναία. Δίχως να κάνει καμιά απολύτως προσπάθεια να 

«μιλήσει» για οτιδήποτε, η ταινία κατορθώνει να σε κάνει να 

αναλογιστείς και να κατανοήσεις μια σειρά από πράγματα 

που ξεκινούν από τα πρακτικά και φτάνουν σε αυτά του κό-

σμου των ιδεών. Και που όλα μαζί περιγράφουν με τρυφε-

ρότητα και καθαρότητα κάτι που παραμένει αλώβητο στο 

χρόνο, από «τότε» μέχρι τώρα, και που πραγματικά αξίζει 

να δείτε με τα μάτια σας.

Λαϊκή Καλλιδρομίου

Μικρές εξεγέρσεις *  

ΣκηνοθεΣία: Κυριάκος Κατζουράκης

Με ΤουΣ: Κάτια Γέρου, Δημήτρη Πλειώνη, Αρτό Απαρτιάν,  

Μάρθα Φριντζήλα

Η τρίτη μεγάλου μήκους του εικαστικού Κυριάκου Κατζου-

ράκη διαδραματίζεται σε ένα χωριό της Βόρειας Ελλάδας 

και ξετυλίγεται γύρω από τον έρωτα ενός άντρα που ανα-

ζητά τα έργα του Βυζαντινού ζωγράφου Αλέξη Πανσέλη-

νου και μιας γυναίκας που δυσανασχετεί στο γάμο και τη 

ζωή της. Οι δυο τους θα ερωτευθούν, όμως ο έρωτάς τους 

δεν μπορεί παρά να είναι αδιέξοδος σε μια ταινία που δυ-

στυχώς φλερτάρει περισσότερο απ’ όσο θα θέλαμε στο σε-

νάριό της με τα κλισέ ενός τυπικού μελοδράματος. Ναι, το 

φιλμ κατορθώνει κατά στιγμές να συλλάβει την ατμόσφαι-

ρα εγκλεισμού που μια μικρή κοινωνία μπορεί να αποπνέει 

και η σκηνοθεσία προσπαθεί να αναδείξει την ένταση της 

ιστορίας. Όμως το σενάριο δεν κατορθώνει να βρει έναν 

καινούργιο τρόπο να μιλήσει για κάτι υπερβολικά γνώριμο 

και οι ηθοποιοί δυσκολεύονται να δώσουν σάρκα σε χαρα-

κτήρες που μοιάζουν μάλλον σχηματικοί. 

Στάση «Κουταλάκια»Ραντεβού στο φουαγιέ

criticÕs CHOICE

Να θυμηθώ να πάρω λουλούδια

O Υπέροχος Γκάτσμπι (The GreaT GaTsby) ***  

ΣκηνοθεΣία: Μπαζ Λούρμαν / Με ΤουΣ: Τόμπι Μαγκουάιαρ, Λεονάρντο ντι Κάπριο, 

Κάρεϊ Μάλιγκαν, Τζόελ Ετζερτον

Για χρόνια ο Μπαζ Λούρμαν, λάτρης του λαμπερού, του εντυπωσιακού, 
του θεαματικού, του αστραφτερού, δοκίμαζε να βρει το κατάλληλο υλικό 
για να χωρέσει το ολοένα και πιο ασυγκράτητο όραμά του για το σινεμά. 
Μερικές φορές οι ιστορίες του ήταν απλά πρόφαση για να χτίσει έναν 
απόλυτα τεχνητό μα τόσο όμορφο κόσμο, όπως στο «Moulin Rouge» ή 
άλλοτε, όπως στην «Αυστραλία», ήταν απλά τόσο αδιάφορες που ούτε οι 
εικόνες μπορούσαν να τις σώσουν. Στον «Υπέροχο Γκάτσμπι» μοιάζει να 
βρίσκει κάτι που ταιριάζει γάντι στις φιλοδοξίες του. Το βιβλίο του Σκοτ 
Φιτζέραλντ περιγράφει μια εποχή που η Αμερική βρισκόταν μεθυσμένη 
από τον πλούτο και τη λαμπερή ζωή, αλλά έχει μια ιστορία πολυεπίπεδη, 
εν δυνάμει συγκλονιστική. Βλέποντας την ταινία του Λούρμαν είναι σα-
φές ποιο κομμάτι τον προσέλκυσε: Τα πάρτι είναι καλειδοσκοπικά, το set 
design ζαλιστικό, τα κοστούμια ανεπανάληπτα, η αισθητική αψεγάδια-
στη. Όμως όλη η λάμψη, όλο το θέαμα, η μουσική, η ταχύτητα δεν θάβουν 
την ουσία της ιστορίας, αλλά αντίθετα βοηθούν τις ιδέες του Φιτζέραλντ 
για το χρήμα, τους ανθρώπους, την αγάπη, να βρουν ένα βατήρα, να 
εκτοξευθούν ψηλότερα. Ναι, το φιλμ προσπαθεί υπερβολικά να εντυπω-
σιάσει (και τα καταφέρνει), ναι, ο Λούρμαν δεν είναι το ίδιο ικανός στο να 
χειρίζεται τους χαρακτήρες του τόσο καλά όσο τα πάρτι, ναι, υπάρχουν 
αρκετές αμήχανες στιγμές, κομμάτια που δεν βρίσκουν την ένταση που 
τους αξίζει. Όμως ακόμη κι έτσι το φιλμ δεν σε αφήνει ποτέ ασυγκίνητο, 
και κυρίως μοιάζει απόλυτα πιστό στις ιδέες του βιβλίου. Κάτι μας λέει 
πως αν ο συγγραφέας του μπορούσε να το δει, θα έδινε την έγκρισή του. 

ÇWill you still 

love me when I` m 

no longer young and 

beautifulÈ 

(Η Λάνα Ντελ Ρέι τραγουδά ÐσυχνάÐ 

ένα στίχο που σε στοιχειώνει στον 

ÇΥπέροχο ΓκάτσμπυÈ)
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ΑθήνΑς

ΑΒΑΝΑ
Κηφισίας 234 και Λυκούργου 3, Tηλ: 
2106756546

Αίθ.1 Στο τέλος του δρόμου 
Πέμ.-Τετ. 22:40 / Κουαρτέτο 
Πέμ.-Τετ. 18:40, 20:40 
Αίθ.2 (Θερινή) Στο τέλος του 
δρόμου Πέμ.-Τετ. 21:00 

AΕ Λ ΛΩ CinemA x 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8259.975 

Αίθ.1 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τρ. 19:15 3D, 22:15 3D / 
Τετ. 19:15 3D, 22:15 
Αίθ.2Iron Man 3 Πέμ.-Τετ. 
20:15, 22:45 / Οι Κρουντς με-
ταγλ. Σάβ.-Κυρ. 18:15 
Αίθ.3 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 23:00 
Αίθ.4 Trance Πέμ.-Τετ. 21:30, 
23:30 / Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 18:30 
Αίθ.6 (Θερινή) Ο υπέροχος 
Γκάτσμπυ Πέμ.-Τετ. 21:30 

ΑΘΗΝΑΙΑ (ΘΕρΙΝό)
Χάρητος 50, Κολωνάκι, 210 7215717, 
Stereo

Hannah Arendt Πέμ.-Τετ. 
20:45, 23:00 

ΑΘΗΝΑΙόΝ
Βασ.  Σοφίας 124, Αμπελόκηποι,  
210 7782.122 
 
Αίθ.1 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 17:40, 20:20, 23:00 
Αίθ.2 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 19:30 3D, 22:10 3D 

AΘHnAiOn CinepOlis 3D 
Ζησιμοπούλου 7, Γλυφάδα,  
210 8108.230 

Αίθ.1 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 17:40, 20:20, 22:50 
Αίθ.2 Oblivion Πέμ.-Τετ. 
20:30 / Chinese Zodiac Πέμ.-
Τετ. 18:10 / Το πρόσωπο του 
κακού Πέμ.-Τετ. 23:00 
Αίθ.3 Iron Man 3 Πέμ.-Τετ. 
17:30, 20:00, 22:30 
Αίθ.4 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 19:30 3D, 22:10 3D

ΑΙΓΛΗ 
Λ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι,  210 6841.010
 
Αίθ.1 The Call Πέμ.-Τετ. 18:30 
/ Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 20:15, 22:40 
3D 
Αίθ.2 Oblivion Πέμ.-
Τετ. 22:50 / Hannah 
Arendt Πέμ.-Τετ. 
18:15, 20:30 

ΑΛΕΞΑΝΔρΑ 
eUROpA CinemAs 
Λ. Αλεξάνδρας & 
Πατησίων 77-79,  
210 8219.298

Trance Πέμ.-Τετ. 
18:20, 20:30, 22:40 

ΑΜΥΝΤΑΣ (ΘΕρΙΝό)
Κωνσταντινουπόλεως 16, 
Υμηττός,  210 7626.418

Άλλοθι Πέμ.-Τετ. 20:45, 
22:40

ΑΝόΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ 2+1
Αγωνιστών Στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι, 
210 5813.470 

Αίθ. Iron Man 3 Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:30 / Το μεγάλο 
ταξίδι της Ζαράφα μεταγλ.
Σάβ.-Κυρ. 18:30 
Αίθ.2 Μια αξιοπρεπής οικο-
γένεια Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 
22:30 

ΑΣΤΥ
Κοραή 4, 210 3221.925

(Ταινιοραμα 2013) Αναζητώ-
ντας ένα φιλί τα μεσάνυχτα 
Πέμ. 20:00 / Ερωτική αναπα-
ράσταση Πέμ. 22:00 / Blue 
Valentine Πέμ. 18:00 / Σιωπη-
λός μάρτυς Παρ. 22:00 / Στη 
σκιά των τεσσάρων γιγάντων 
Παρ. 20:00 / Το κυνήγι του 
κλέφτη  Παρ. 18:00 / Φραν-
κενστάιν Τζούνιορ Σάβ. 22:00 
/ Η γκαρσονιέρα Σάβ. 20:00 / 
Το Πάρτι Σάβ. 18:00 / Matador 
Κυρ. 22:00 / Ψηλα τακούνια 
Κυρ. 18:00 / Γυναίκες στα πρό-
θυρα νευρικής κρίσης Κυρ. 
20:00 / Σεράγιεβο σ’αγαπώ 
Δευτ. 22:00 / Ο Καίσαρας πρέ-
πει να πεθάνει Δευτ. 20:00 / 
Μέλι Δευτ. 18:00 / Διαζύγιο 
αλά Ιταλικά Τρ. 18:00 / Αστυ-
νόμος Πέπε Τρ. 22:00 / Ατιμα-
σμένη και εγκαταλελειμμένη 

Τρ. 20:00 / Dogville Τετ. 22:00 
/ Το στοιχείο του εγκλήματος 
Τετ. 20:00 / Europa Τετ. 18:00 

ΒΑρΚΙΖ Α
Θάσου 22,  210 8973.926

Αίθ.1 Κουαρτέτο Πέμ.-Τετ. 
20:40, 22:30 / Iron Man 3 
Πέμ.-Τετ. 18:30 3D 
Αίθ.2 Η γεύση της εκδίκησης 
Πέμ.-Τετ. 20:30, 22:30 / Οι 
Κρουντς μεταγλ. Πέμ.-Τετ. 
18:30 3D 
Αίθ.3 (Θερινή) Oblivion Πέμ.-
Τετ. 20:30, 22:40 

Cine CApiTOl
Ιουλιανού & 3ης Σεπτεμβρίου (3ος όρ. 
στο Capitol Mall, σταθμός Βικτώρια), 
210 8210.542

Hannah Arendt Πέμ.-Τετ. 
19:20, 21:30 

CineRAmA
Αγ. Κυριακής 30, Παλαιό Φάληρο,  
210 9403.593

Αν...Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:30, 
22:30 

VillAGe sHOppinG AnD mORe 
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, Άγ. I. Pέντη, 14848

Αίθ.2 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 20:40, 23:40 
Αίθ.4 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:40 3D, 22:40 3D / Κυρ. 
16:40 3D, 19:40 3D, 22:40 3D 
Αίθ.5 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 17:00, 20:00, 23:00 
Αίθ.6 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:40, 20:40, 23:40 / Κυρ. 
14:40, 17:40, 20:40, 23:40 
Αίθ.7 The Call Πέμ.-Τετ. 19:45, 
21:45, 00:00 / Οι Κρουντς με-
ταγλ. Κυρ. 14:20, 16:30 
Αίθ.8 Οι Κρουντς μεταγλ.
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:00 3D / Κυρ. 14:50 3D, 
17:00 3D / Dead Shadows 
Πέμ.-Τετ. 00:30 / Iron Man 3 
Πέμ.-Τρ. 19:10 3D, 21:50 3D / 
Τετ. 19:10 3D, 21:50 
Αίθ. 9 Iron Man 3 Πέμ.-Τετ. 
17:30, 20:15, 22:50 / Ξενο-
δοχείο για τέρατα μεταγλ.
Κυρ. 15:15 
Αίθ.10 Το πρόσωπο του κακού 
Πέμ.-Τετ. 18:50, 21:00, 23:10 

Αίθ.11 Σάμμυ 2 μεταγλ.Πέμ., 
Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:15 / Κυρ. 15:00, 17:15 / Iron 
Man 3 Πέμ.-Τετ. 19:30, 22:10 
Αίθ.12 Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ.Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:15 / Κυρ. 
14:15, 16:15, 18:15 / Scary 
Movie 5 Πέμ.-Τετ. 20:15, 
22:15, 00:15 
Αίθ.13 Ραλφ, η επόμενη πίστα 
μεταγλ.Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00 / Κυρ. 
15:50, 18:00 / Το πρόσωπο του 
κακού Πέμ.-Τετ. 20:10, 22:20, 
00:30 
Αίθ.14 Οι Κρουντς μεταγλ.
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:40 / Κυρ. 14:20, 16:30, 
18:40 / Iron Man 3 Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:45 
Αίθ.15 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:20, 21:20, 00:20 / Κυρ. 
15:20, 18:20, 21:20, 00:20 
Αίθ.17 Chinese Zodiac Πέμ.-
Τετ. 18:10, 20:45, 23:20 
Αίθ.18 Ραλφ, η επόμενη πίστα 
μεταγλ. Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:20 / Κυρ. 
15:10, 17:20 / Το πρόσωπο του 
κακού Πέμ.-Τετ. 19:30, 21:40, 
23:50 
Αίθ.20 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:00, 22:00 / Κυρ. 16:00, 
19:00, 22:00  

VillAGe 5 CinemAs pAGRATi 
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου,  
Παγκράτι, 14848

Αίθ.1 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:30, 21:30, 00:20 / Σάβ.-
Κυρ. 18:00, 21:00, 23:50 
Αίθ.2 Iron Man 3 Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:40, 
21:20, 00:00 / Κυρ. 15:30, 
18:40, 21:20, 00:00 
Αίθ.3 Οι Κρουντς μεταγλ.
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:00 / Σάβ. 17:30 / Κυρ. 
15:40, 18:00 / Το πρόσωπο 
του κακού Πέμ.-Τετ. 20:10, 
22:10, 00:10 
Αίθ.4 Οι Κρουντς μεταγλ.
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ. 18:30 
3D / Κυρ. 16:20 / Τετ. 18:30 / 
Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ. 21:10 3D, 
00:00 3D / Σάβ.-Κυρ. 18:30 
3D, 21:30 3D, 00:20 3D / Τετ. 
21:10, 00:00 
Αίθ.5 The Call Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30, 20:30 
/ Σάβ.-Κυρ. 20:30 / Ο υπέ-
ροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-Τετ. 
22:30 / Οι Κρουντς μεταγλ. 
Σάβ. 18:30 3D / Κυρ. 14:50 
3D, 17:30 3D  

VillAGe 15 CinemAs @ THe 
mAll 
Α. Παπανδρέου 3, 14848 

Αίθ.1 Chinese Zodiac 
Πέμ.-Τετ. 17:40, 20:10 / Ο 
Όλυμπος έπεσε Πέμ.-Τετ. 
22:40 
Αίθ.2 Ο υπέροχος Γκά-
τσμπυ Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 15:30 3D, 
18:30 3D, 21:30 3D, 00:30 
3D / Κυρ. 12:30 3D, 15:30 3D, 
18:30 3D, 21:30 3D, 00:30 3D 
Αίθ.3 Τζακ ο κυνηγός γιγά-
ντων Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 16:40, 19:00 / Κυρ. 
14:20, 16:40, 19:00 / Trance 
Πέμ.-Τετ. 21:20, 23:40 
Αίθ.4 Iron Man 3 Πέμ.-Τετ. 
16:40, 19:20, 22:00, 00:40 
Αίθ.5 Οι Κρουντς μεταγλ.
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 15:00, 17:00, 19:00 / Κυρ. 
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00 / Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 21:10, 00:10 
Αίθ.6 Scary Movie 5 Πέμ.-Τετ. 
16:30, 18:30, 20:30, 22:30, 
00:30 
Αίθ.7 Iron Man 3 Πέμ., Παρ., 

Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00 3D 
/ Σάβ.-Κυρ. 16:20 3D, 

19:00 3D / Ο υπέρο-
χος Γκάτσμπυ Πέμ.-

Τετ. 21:45 
Αίθ.8 The Call 
Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:50, 
20:00, 22:10, 
00:20 / Σάβ.-
Κυρ. 20:00, 
22:10, 00:20 
/ Οι Κρουντς 
μεταγλ.Σάβ. 

16:00, 18:00 
/ Κυρ. 12:00, 

14:00, 16:00, 
18:00 

Αίθ.9 Το πρόσωπο 
του κακού Πέμ.-Τετ. 

18:20, 20:20, 22:20, 
00:20 

Αίθ.10 Iron Man 3 Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 15:40, 
18:20, 21:00, 23:40 / Κυρ. 
13:00, 15:40, 18:20, 21:00, 
23:40 
Αίθ.11 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 17:15, 20:15, 23:15 
Αίθ.12 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 16:30, 19:30, 22:30 / Κυρ. 
13:30, 16:30, 19:30, 22:30 
Αίθ.13 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 20:15, 23:15 
Αίθ.14 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 22:30 

VillAGe 9 CinemAs @ FAliRO 
Λ. Ποσειδώνος 1, Π. Φάληρo, 14848

Αίθ.1 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ. 
17:20 3D, 20:10 3D, 23:00 3D / 
Κυρ. 14:30 3D, 17:20 3D, 20:10 
3D, 23:00 3D / Τετ. 17:20 3D, 
20:10, 23:00 
Αίθ.2 Οι Κρουντς μεταγλ.
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:30 / Κυρ. 12:30, 14:30, 
16:30, 18:30 / Το πρόσωπο 
του κακού Πέμ.-Τετ. 20:30, 
22:30, 00:30 
Αίθ.3 Trance Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:20, 
21:40, 00:00 / Κυρ. 14:40, 
17:00, 19:20, 21:40, 00:00 
Αίθ.4 Iron Man 3 Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:20, 
21:00, 23:40 / Κυρ. 13:00, 
15:40, 18:20, 21:00, 23:40 

Αίθ.5 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:10, 22:10 / Κυρ. 16:20, 
19:10, 22:10 
Αίθ.6 Iron Man 3 Πέμ.-Τετ. 
22:00 / The Call Πέμ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00, 20:00 
/ Παρ.-Σάβ. 18:00, 20:00, 
00:40 / Οι Κρουντς μεταγλ. 
Κυρ. 13:50, 15:50 
Αίθ.7 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Τρ., Τετ. 
18:30, 21:20, 00:10 / Κυρ. 
15:40, 18:30, 21:20, 00:10 / 
Δευτ. 18:30, 21:20 
Αίθ.8 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ-
Πέμ., Παρ., Σάβ., Κυρ., Τρ., 
Τετ. 18:00, 21:00, 00:00 / 
Δευτ. 18:00, 21:00 
Αίθ.9 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 22:30 

VillAGe ATHens meTRO mAll 
Λ. Βουλιαγμένης 276, Άγιος Δημήτριος, 
14848

Αίθ.1 Οι Κρουντς μεταγλ.
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:00 / Κυρ. 12:40 3D, 
14:50 3D, 17:00 / Ο υπέροχος 
Γκάτσμπυ Πέμ.-Τετ. 19:10 3D, 
22:10 3D 
Αίθ.2 Οι Κρουντς μεταγλ. 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 16:00 / Κυρ. 13:50, 16:00 
/ Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-
Τετ. 18:10, 21:10, 00:10 
Αίθ.3 Τζακ ο κυνηγός γιγάντων 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:10 / Κυρ. 12:10, 14:40, 
17:10 / Το πρόσωπο του κακού 
Πέμ.-Τετ. 19:40, 21:50, 00:00 
Αίθ.4 Ξενοδοχείο για τέρατα 
μεταγλ.Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00 / Κυρ. 
13:00, 15:00, 17:00 / Iron Man 
3 Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:40, 
00:20 
Αίθ.5 The CallΠέμ.-Τετ. 18:30 
/ Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-
Τετ. 23:10  
/ Tad, ο χαμένος εξερευνητής 
μεταγλ.Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 16:30 / Κυρ. 
12:30, 14:30, 16:30 / Iron Man 
3 Πέμ.-Τρ. 20:30 3D / Τετ. 
20:30 

ΓΛΥΦΑΔΑ όDeOn
 Ζέππου 14, Γλυφάδα, 210 9650.318
 
Αίθ.1 Οι Κρουντς μεταγλ.
Πέμ.-Τετ. 19:00 / Μεγάλες 
προσδοκίες Πέμ.-Τετ. 21:30 
Αίθ.2 Trance Πέμ.-Τετ. 19:40, 
22:00 

ΔΑΝΑόΣ 
Λ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου,  
210 6922.655

Αίθ.1 Hannah Arendt Πέμ.-
Τετ. 18:00, 20:15, 22:30 
Αίθ.2 Το αγόρι Τρώει το φα-
γητό του πουλιού Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:30, 22:30 

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι,  210 8028.587 

Με λένε Ερνέστο Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:30 / Η πέτρα της 
υπομονής Πέμ.-Τετ. 18:40 / Οι 
Κρουντς μεταγλ. Σάβ.-Κυρ. 
17:00 

ΕΚρΑΝ (ΘΕρΙΝό)
Ζωοδόχο Πηγής & Αγαθίου, Νεάπολη, 
Tηλ: 2106461895, Stereo

Το κυνήγι Πέμ.-Κυρ. 20:45, 
23:00 / Τα μυθικά πλάσματα 
του Νότου Δευτ.-Τετ. 21:00, 
23:00 

ΖΕΦΥρόΣ (ΘΕρΙΝό)
Τρώων 36, Θησείο, 210 3462.677

Το πρόσωπο ενός άλλου 
Πέμ.-Παρ. 22:30 / Μικρές 
εξεγέρσεις Πέμ.-Τετ. 20:45 
/ Γυναίκα στους αμμόλοφους 

Σάβ.-Κυρ. 22:30 / Ο Λάκκος 
Δευτ.-Τετ. 22:30 

ΘΗΣΕΙόΝ (ΘΕρΙΝό)
Αποστόλου Παύλου 7, Θησείο,  
210 3470980

Skyfall Πέμ.-Τετ. 20:40, 23:05 

ΙΝΤΕΑΛ 
Πανεπιστημίου 46, 210 3826.720 

Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-
Τετ. 17:10, 19:45, 22:20

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemAx CyTA
Λ. Κηφισίας 245, 210 6233.567

Αίθ.1 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 21:30 
Αίθ.2 Μια αξιοπρεπής οικογέ-
νεια Πέμ.-Τετ. 18:00 / Ο υπέ-

ροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-Τετ. 
20:00, 23:00 

ΛΑΪΣ (ΘΕρΙΝό)
Ιερά Οδός 48 & Μ. Αλεξάνδρου, 
Μεταξουργείο, 210 3609.695

Ο μανάβης Πέμ.-Τετ. 
21:15, 23:00 

ΜΙΚρόΚόΣΜόΣ FilmCenTeR
Λ. Συγγρού 106 (μετρό Φιξ ),  
210 9215.305

Hannah Arendt Πέμ.-Τετ. 
18:20, 20:20, 22:20 

ΝΑΝΑ CinemAx CyTA
Λ. Βουλιαγμένης 179, Δάφνη, 210 
9703.158  
 
Αίθ.1 Oblivion Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Δευτ., Τετ. 20:45, 
23:15 / Οι Κρουντς μεταγλ.
Σάβ.-Κυρ. 18:45 / Κλειστό Τρ. 
Αίθ.2 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 21:30 
Αίθ.3 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 23:00 
Αίθ.4 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τρ. 19:15 3D, 22:15 3D / 
Τετ. 19:15 3D, 22:15 
Αίθ.5 Iron Man 3 Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Δευτ., Τετ. 18:45, 
21:15  / Κλειστό Τρ. 
Αίθ.6 Το πρόσωπο του κακού 
Πέμ.-Τετ. 19:45 / Trance 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Κυρ., Δευτ., 
Τετ. 21:45, 23:45 

ODeOn KOsmOpOlis mApOyΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα,  
210 6786.000, 801 11 60000 
 
Αίθ.1 Ο Όλυμπος έπεσε Πέμ.-
Τετ. 21:10 / Δεν κρατιέμαι 
Πέμ.-Τετ. 19:10 
Αίθ.2 Stoker Πέμ.-Τετ. 21:50 
/ Οι Κρουντς μεταγλ.Σάβ.-
Κυρ. 18:10 
Αίθ.3 Ξέχασέ το Πέμ.-Τετ. 
19:20 / Κουαρτέτο Πέμ.-Τετ. 
21:40 
Αίθ.4 Το πρόσωπο του κακού 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 22:50 
Αίθ.5 Η αυτοβιογραφία ενός 
ψεύτη Πέμ.-Τετ. 21:00 3D 
Αίθ.6 Iron Man 3 Πέμ.-Τετ. 
21:30 3D / Οι Κρουντς μεταγλ.
Σάβ.-Κυρ. 18:30 3D 
Αίθ.7 Trance Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 20:10, 22:20 / 
Σάβ.-Κυρ. 18:00, 20:10, 22:20 
Αίθ.8 The Call Πέμ.-Τετ. 
20:40, 22:40 
Αίθουσα 9 Ο υπέροχος Γκά-
τσμπυ Πέμ.-Τετ. 19:00 3D, 
22:00 3D 
Αίθ.10 Iron Man 3 Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:50, 22:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 17:10, 19:50, 22:30 
Αίθ.11 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
20:00, 23:00 / Σάβ.-Κυρ. 
17:00, 20:00, 23:00 
Αίθ.12 Οι Κρουντς μεταγλ.
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:10 / Σάβ.-Κυρ. 17:00, 19:10 

/ Μεγάλες προσδοκίες Πέμ.-
Τετ. 21:20   
 
όDeOn sTARCiTy
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, Νέος  
Κόσμος, 210 6786.000

Αίθ.1 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 23:00 
Αίθ.2 Οι Κρουντς μεταγλ.
Πέμ.-Τετ. 19:10 / Μεγάλες 
προσδοκίες Πέμ.-Τετ. 21:30 
Αίθ.3Δεν κρατιέμαι Πέμ.-Τρ. 
21:10 / Κλειστό Τετ. 
Αίθ.4 Ο Όλυμπος έπεσε 
Πέμ.-Τετ. 21:50 / Κουαρτέτο 
Πέμ.-Τετ. 19:40 
Αίθ.5 Trance Πέμ.-Τετ. 20:10, 
22:20 
Αίθ.6 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Τετ. 19:00 3D, 22:00 3D 
Αίθ.7 The Call Πέμ.-Τετ. 
20:40, 22:40 
Αίθ.8 Stoker Πέμ.-Τετ. 21:40 / 
Ξέχασέ το Πέμ.-Τετ. 19:20 
Αίθουσα 9 Το πρόσωπο του 
κακού Πέμ.-Τετ. 20:50, 22:50 
Αίθ.10 Iron Man 3 Πέμ.-Τετ. 
19:50, 22:30 

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 210 7515.434 

Σμύρνη: Καταστροφή μιας 
κοσμοπολίτικης πόλης 
1900-1922 Πέμ.-Τετ. 18:30 / Ο 
Ρόμπερτ Μίτσαμ είναι νεκρός 
Πέμ.-Τετ. 22:30 / Δέκα μικροί 
νέγροι Πέμ.-Τετ. 20:30 

ρΙΒΙΕρΑ (ΘΕρΙΝό)
ΒαλΤετ.σίου 46, Εξάρχεια,  210 3837716

Blancanieves – Χιονάτη Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ΣΙΝΕ ΠΑρΙ (ΘΕρΙΝό)
Κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 210 3222071 

Trance Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΣΙΝΕ ΦΛόΙΣΒόΣ (ΘΕρΙΝό)
Πάρκο Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο, 
2109821256

Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 21:15 / Παρ.-
Κυρ. 21:00, 23:30 3D 

ΣΙΝΕ Ψ Υ Χ ΙΚό Cl AssiqUe 
(ΘΕρΙΝό)
Λεωφ.Κηφισίας 290 & Παρ.ίτση 2, 
Ψυχικό (Φάρος), 210 6777.330-1

Κλειστό Πέμ. / Django, ο 
Τιμωρός Παρ.-Τετ. 21:10

ΣόΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2,πλατεία Αγίας Τριάδος, 
Αργυρούπολη, 210 9927.447

Blancanieves – Χιονάτη Πέμ.-
Τετ. 20:30, 22:30 

sTeR CinemAs 
Εμπ. κέντρο Escape, Λ. Δημοκρατίας 
67A, Ίλιον, 210 8092.690, 801 801 7837 

Αίθ.1 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ.-Παρ. 18:00, 21:00, 00:00 
/ Σάβ.-Κυρ. 15:00, 18:00, 
21:00, 00:00 / Δευτ.-Τετ. 
18:00, 21:00 
Αίθ.2 Iron Man 3 Πέμ.-Τετ. 
22:15 / The Call Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:20, 20:20 / 
Σάβ.-Κυρ. 14:20, 16:20, 18:20, 
20:20 
Αίθ.3 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
20:00, 23:00 / Σάβ.-Κυρ. 
14:00, 15:00, 20:00, 23:00 
Αίθ.4 Iron Man 3 Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:40, 21:15, 
23:50 / Σάβ.-Κυρ. 13:20, 
16:00, 18:40, 21:15, 23:50 
Αίθ.5 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:00 3D, 22:00 3D / Σάβ.-
Κυρ. 13:00 3D, 16:00 3D, 19:00 

3D, 22:00 3D 
Αίθ.6 Το πρόσωπο του κακού 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
21:30, 23:30 / Σάβ.-Κυρ. 
19:20, 21:30, 23:30 / Trance 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:20 / Σάβ.-Κυρ. 14:30, 17:10 
Αίθ.7 Οι Κρουντς μεταγλ. 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:10 / Σάβ.-Κυρ. 14:10, 16:10, 
18:10 / Chinese Zodiac Πέμ.-
Τετ. 20:10, 22:30 

ΤΑΙΝΙόΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔόΣ - ΛΑΪΣ
Ιερά Οδός 48 & Μ. Αλεξάνδρου 134-136, 
210 3609695

Αίθ.1 Ταξισυνειδησία: Η 
άγνωστη ιστορία του Ελληνοα-
μερικανικού ριζοσπαστισμού 
Πέμ.-Τρ. 21:45 / 11 Συναντή-
σεις με τον πατέρα μου Πέμ.-
Τρ. 20:00 / Η πτώση Τετ. 18:00 
Αίθ.2 Ταξισυνειδησία: Η 
άγνωστη ιστορία του Ελληνοα-
μερικανικού ριζοσπαστισμού 
Πέμ.-Τετ. 20:00 / Σαν πέτρινα 
λιοντάρια στην μπασιά της 
νύχτας Πέμ.-Τετ. 21:15 

ΤΙΤΑΝΙΑ CinemAx
Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέους,  
210 3811.147
 
Μικρές εξεγέρσεις Πέμ.-Τετ. 
18:00, 20:00, 22:00 

ΤρΙΑ ΑΣΤΕρΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386, 210 2826.873 

Αίθ.1 Ο υπέροχος Γκάτσμπυ 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:30, 20:00, 22:40 3D / 
Σάβ.-Κυρ. 20:00, 22:40 3D / 
Οι Κρουντς μεταγλ.Σάβ.-Κυρ. 
18:00 
Αίθ.2 Oblivion Πέμ.-Τετ. 
17:45, 20:15, 22:30 

ΤρΙΑΝόΝ FilmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101,  
210 8222.702

(Αφιέρωμα στον Αντυ Γου-
όρχολ) I Shot Andy Warhol 
Πέμ. 18:00 / Τα κορίτσια του 
Τσέλσι Πέμ. 20:00 / I, a Man 
Πέμ. 23:00 / Γυναίκα είδωλο 
Παρ. 18:00 / Lonesome 
Cowboys Παρ. 20:00 / Trash 
Παρ., Κυρ. 23:00 / Blood for 
Dracula Σάβ. 20:00 / Flesh 
for Frankenstein Σάβ. 18:00 
/ Andy Warhol’s Bad Σάβ. 
23:00 / Ο Jonas Mekas μιλά 
για τον Γουόρχολ Κυρ. 21:45 
/ Flesh   Κυρ. 18:00 / Heat 
Κυρ. 20:00 / Με λένε Ερνέστο 
Δευτ.-Τετ. 19:00, 21:00, 23:00 

ΦόΙΒόΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 1, Περιστέρι, 
210 5711.105

Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-
Τετ. 19:00, 21:30 / Οι Κρουντς 
μεταγλ.Σάβ.-Κυρ. 17:15

ήΜΙΚΕνΤΡΚΟΙ

Α Λ ΣόΣ (ΘΕρΙΝό)
Δεκελείας154, 210 2532.003, 210 
2583.133

Επιχείρηση: Argo Πέμ.-Τετ. 
20:45, 22:45 

ΠΕρΑΝ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ  
ΠΕρΙΣΤΕρΙόΥ (ΘΕρΙΝό)
Κ. Βάρναλη 32 & Μ. Αλεξάνδρου, Περι-
στέρι, 210 5780.892-3

Μπανάνες Πέμ.-Παρ. 20:30, 
22:30 / Το Τέρας Σάβ.-Κυρ. 
20:30, 22:30 / Το αδελφάτο 
των ιπποτών της ελεεινής 
Τραπέζης Δευτ.-Τετ. 20:30, 
22:30  

 
ΠΡΟΑςΤΙων

ΑΚΤΗ (ΘΕρΙΝό)
Θησέως & Αιόλου, Βουλιαγμένη, 210 
8961.337

Στο τέλος του δρόμου Πέμ.-
Κυρ. 21:10 / Ο έρωτας της βα-
σίλισσας Δευτ.-Τετ. 21:10 

ΑΜΑρΥΛΛΙΣ (ΘΕρΙΝό) - sUZUKi
Αγίου Ιωάννου 2, 210 6010561

Η πέτρα της υπομονής Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00 

ΑΜΙΚό (ΘΕρΙΝό)
Επιδαύρου & Ανδρούτσου 20,  210 6815.532

No Πέμ.-Τετ. 20:45, 23:00

ΑρΤΕΜΙΣ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ
Γιαννάκη 2, Μαρκόπουλο, 22990 23924 

Ο Όλυμπος έπεσε Πέμ.-Τετ. 
21:15 / Οι Κρουντς μεταγλ.
Πέμ.-Τετ. 19:30 

ΜΑΓΙΑ 
Αβάντων 23 & Ιατρίδου, Χαλκίδα, 
22210 25625

Το πρόσωπο του κακού Πέμ.-
Τετ. 20:30, 22:30 

ΣΙΝΕ ΓΕρΑΚΑΣ ΔΗΜ. ΚΙΝ /ΦόΣ 
(ΘΕρΙΝό)
Μιλτιάδου & Γαργητού, Γέρακας,  
210 6612.717

Δεν κρατιέμαι Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΙΝΕ ΠΑρΑΔΕΙΣόΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, 
Κορυδαλλός, 210 4960.955

Αίθ.1 Επιχείρηση: Argo Πέμ.-
Κυρ. 21:10 / Django, ο Τιμωρός 
Δευτ.-Τετ. 21:00 
Αίθ.2 (Θερινή) The 
Impossible Πέμ. 20:50, 22:50 
/ Django, ο Τιμωρός Παρ.-
Σάβ. 20:50 / The Paperboy 
Κυρ. 20:50, 22:50 / Επιχεί-
ρηση: Argo Δευτ. 20:50 / Τρ. 
22:50 / Τετ. 20:50, 22:50 / Άλ-
λοθι Δευτ. 22:50 / Τρ. 20:50 

ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦόΣ
Πλατεία Δημαρχείου, 210 4225.653 

Ο υπέροχος Γκάτσμπυ Πέμ.-
Τετ. 17:10, 19:45, 22:20 ●

cine ωρεσ προβολησ ☛ Το πρόγραμμα προβολών στις αίθουσες ισχύει από την Πέμπτη

O Υπέροχος Γκάτσμπυ (The Great Gatsby) ***    Ίσως όχι αληθινά σπουδαίος,  μα σίγουρα υπέροχος

Ο Μανάβης ***Μια αποκαλυπτική βόλτα σε μια Ελλάδα που αγνοούμε

Hannah Arendt **     Σπουδαίες ιδέες σε μια μάλλον τυπική βιογραφία

Μικρές Εξεγέρσεις *    Κοινωνικό δράμα που δεν  αγγίζει τις φιλοδοξίες του 

JUsT THe FACTs

Kυκ
λοφ
ορο
υν

Για να διαφημιστείτε, 

επικοινωνήστε στο 210 3617.530

Κυκλοφορεί

To soundtrack
της πόλης

Γιώργος Δημητρακόπουλος

Ένα μουσικό  
ημερολόγιο συναυλιακών 

αναμνήσεων
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Σε είδα...

42 Bar
Δευτέρα 11/5 απόγευμα... 
να προσέχεις πώς χειρίζεσαι 
τα περιστέρια, Εύα Κόπερ-
φιλντ...

Six DogS
12/5, όμορφη καστανή με υ-
πέροχο χαμόγελο, καθόσουν 
στο πάσο δίπλα στην είσοδο, 
θέλω να σε ξαναδώ να γελάς. 
Ο απέναντι μελαχρινός με τα 
γυαλιά.

aegean
Από Θεσσαλονίκη για Αθήνα, 
10/5 απόγευμα, καθόσουν 
στην 7F, εγώ στην 7C, ήσουν 
απίστευτα κομψή και γοητευ-
τική. Ioukar71@gmail.com 

ΗΣΑΠ
Ανέβηκες Ηράκλειο με μια φί-
λη σου, κάθισες απέναντί μου, 
εγώ φορούσα ένα μπορντό 
καπέλο, στείλε se_eida_se_
eida@yahoo.com 

oniraMa
Gotham City, 30/3. Είμαι η Δέ-
σποινα. Για λίγο γίναμε μια...

Tally Weijl
Αιγάλεω. Σάββατο μεσημέρι 
11/5 στην ουρά του ταμείου, 
ήσουν με ένα αγόρι, μάλλον 
αδερφός σου, αγόρασες ένα 
μπλε φορεματάκι... ήμουν 
πίσω σου.

ΓκΑζι
Εγώ με τη φίλη μου κι εσύ με 
τις φίλες σου, σέξι και κου-
κλίτσα.

ShaMone
Σε φωνάζουν εδώ... κοντού-
λη, ξανθούλη με τα πολλά 
tattoo... όπως και να σε λένε... 
σε θέλω... ξανά και ξανά! Α.

TaTToo ConvenTion 
Ψηλέ μελαχρινέ με τα τρια-
ντάφυλλα στο μπράτσο. Πότε 
θα «χτυπήσουμε» ένα μαζί;

ΘΗΣειο 
Δουλεύεις στο κεντρικό περί-
πτερο, αγόρι με τα πορτοκαλί 
μαλλιά. Περνάω κάθε μέρα 
για τσιγάρα και σου χαμογε-
λάω. Μίλα μου, επιτέλους!

Μετρο
9/5 κατά τις 12 παρά, περπα-
τούσες με μια φίλη σου απ’ 
το μετρό Αγίας Παρασκευής 
προς την πλατεία. Η μελα-
χρινή φίλη σου έσερνε μια 
βαλίτσα και στα φανάρια σάς 
ρώτησε μια κυρία. Εσύ ξανθό 
αστεράκι, φορούσες γκρι στα-
ράκια, μαύρη μπλούζα και πα-
ντελόνι. Αν τύχει και το δεις...  
 
ΠεριΣτερι 
Σε πήρα κούρσα για 
Metropolitan. Είσαι η Παναγιώ-
τα. Μακάρι να σε έπαιρνα ξανά 
κούρσα για έναν καφέ! Αν δια-
βάζεις Αthens Voice στείλε στο 
taxiperis@yahoo.gr 
 
aB ΒριλΗΣΣιων
Mεσημέρι 10/5. Μετρίου ανα-
στήματος, φορούσα μπλε μπου-
φάν, μπλε φόρμα, αθλητικά 
παπούτσια. Εσύ μαυρομάλλα με 
εξαίρετο χαμόγελο, ευγενέστα-
τη, βρισκόσουν σε πάγκο προ-
ώθησης προϊόντων (κριτσίνια, 
αν είδα καλά). Θα ήθελα να πάμε 
για φαγητό. Εάν το δεις, στείλε 
στο chriscosta155@yahoo.gr 

Wine PoinT 
11/5. Ήσουν με ένα μακρυ-
μάλλη μουσάτο. Σας ρώτησα 
αν χρειάζεστε την καρέκλα. 
Ελπίζω να είστε μόνο φίλοι... 
και να σε ξανά δω! 

Μετρο
Ομόνοια, μεσημέρι 13/5. Φο-
ρούσες μαύρη μακριά μπλού-
ζα και βερμούδα. Με κοίταζες, 
κατέβηκες Άγιο Ελευθέριο. 
Έχεις τέλειο βλέμμα. 

DePeChe MoDe 
Ήσουν στους VIP, κόκκινο 
καρέ μαλλί, σκουλαρίκι στη 
μύτη. Κουνιόσουν τόσο ωραία 
στο Personal Jesus. Είσαι για 
μια άλλη συναυλία;

legalize
Όλοι ήταν χαομένοι με τους 
Pallyria, αλλά εγώ κοίταζα 
μόνο εσένα. Μελαχρινέ μα-
κρυμάλλη, αποκλείεται να μη 
με πρόσεξες. Ήρθε η παρέα 
μου και έφυγα. Ήθελα τόσο 
να μείνω. 

ThrouBi
Παρασκευή 10/5, ήσουν με 
δύο φίλες σου στην μπάρα, 
μελαχρινός γυμνασμένος με 
μούσια. Είμαι ο ψηλός που 
σε σκούντηξε φεύγοντας. 
Κοιταζόμασταν ώρα. Γιατί δεν 
έκανες τίποτα;

ΠλΑτειΑ ΜΑΒιλΗ
Ξημερώματα Σαββάτου 11/5. 
Ήθελα να σου γλείψω τη 
σάλτσα από το βρώμικο που 
έτρωγες, μελαχρινό αγόρι με 
τα κόκκινα All Star. Η καστανή 
που σε χάζευε. Στείλε εδώ. 

Μετρο ΑιΓΑλεω
Πήραμε τον ηλεκτρικό μαζί 
από Βικτώρια. Αλλάξαμε 
γραμμή στο Μοναστηράκι και 
πήγαμε Αιγάλεω. Σε όλη τη 
διαδρομή καθόμασταν απένα-
ντι. Κρατούσες ένα όργανο, 
κιθάρα νομίζω. Ένιωσα ότι 
κάτι πήγες να πεις μα χαμογέ-
λασες μόνο. Σωστά;

Γράψε για το ΣΕ ΕΙΔΑ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε 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 œ 1,23 με ΦΠΑ

Γράψε για το ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλε 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 œ 1,23 με ΦΠΑ

Ένα χρόνο μακριά σου και ακό-
μα δε σε ξέχασα. Σπουργιτάκι 
μου, γιατί τα κάναμε έτσι;

Γιώργο, δεν ξέρω αν σε έχω 
ερωτευτεί και δεν ξέρω τι να 
σου πω. Γι’ αυτό τα γράφω 
εδώ.

Το καλοκαίρι έρχεται κι εγώ 
σκέφτομαι εσένα. Τι θα κάνεις 
άραγε φέτος; Πάντα θα θυμά-
μαι το καλοκαίρι μας.

Μαρίνα, είσαι καύλα. Σε βλέπω 
κάθε μέρα στη σχολή και τρε-
λαίνομαι. Δεν πάει άλλο.

Κάθε μέρα για καφέ ερχόμουν, 
μπας και σε πετύχω... Σου 
έστειλα μηνύματα στο fb, τίπο-
τα. Τώρα βρήκα τον έρωτα  της 
ζωής μου και πάρ’ τα μου.

Είσαι ξαδέλφη της κολλητής 
μου, αλλά εγώ σε ερωτεύτη-
κα... αυτά.

Δεν υπάρχει ευτυχία που να 
κόβεται στα τρία. Τι θα κάνω με 
εσάς τους δύο που έχω μπλέξει 
και δεν ξέρω ποιον να διαλέξω;

Σοφία, έχω ρωτήσει όλους 

τους φίλους σου πού θα πας 
διακοπές για να σε πετύχω. 
Δεν μου λέει κανείς. Γιατί με 
αποφεύγεις;

3 μήνες μαζί. Μωράκι μου, σ’ 
αγαπάω. Χαμογέλα, κόσμε. Η 
ζωή είναι ωραία!

Θέλω να σε χωρίσω και ψάχνω 
μια καλή δικαιολογία να σου 
πω. Σε βαρέθηκα, μωρή. Θέλω 
την ησυχία μου.

Δεν ήρθες ποτέ σε εκείνο το 
πάρτι. Κι εγώ είχα πάει μόνο 
για σένα.

ξέρεις εΣύ...

BiC 
Διαγωνισμό σχεδια-
στικής καινοτομίας με 
τίτλο «Ελληνικά μυαλά 
ξυράφια» διοργανώνει 
η BIC, δίνοντας τη δυ-
νατότητα σε νέους έως 
28 ετών, σπουδαστές 
ή απόφοιτους σχολών 
Βιομηχανικού, Προϊ-
οντικού, Διακοσμητι-
κού, Γραφιστικού και 

Εικαστικού Σχεδιασμού, να διεκδικήσουν 6 μήνες 
απασχόλησης στο Παγκόσμιο Τμήμα Έρευνας 
& Ανάπτυξης των ξυριστικών BiC® στην Αθήνα. 
Μπορείτε να καταθέτετε το σχέδιό σας ως τις 7/7, 
στο www.bic-ellinika-myala-xyrafia.gr  

CoCa-
Cola 
Τη μεγαλύτερη 
«προσωποποιη-
μένη» καμπάνια 
παγκοσμίως με 
τίτλο «Μοιρά-
σου μια Cοca-
C o l a »  π α ρ ο υ -
σιάζει αυτό το 

καλοκαίρι το διάσημο αναψυκτικό. Έτσι, οι συ-
σκευασίες θα αποχωριστούν για λίγο το γνωστό 
λογότυπο, το οποίο θα δώσει τη θέση του σε 150 
δημοφιλή ελληνικά ονόματα και υποκοριστικά, 
τιμώντας τους καταναλωτές που επιλέγουν την 
Coca-Cola τόσα χρόνια. 

FaCTory ouTleT 
Τα Παιδικά Χωριά SOS ενίσχυσαν το Πάσχα τα 
Factory Outlet, με τα Μαγικά Σοκολατένια Αβγά, 
τα οποία κόστιζαν μόλις € 1,50, επιφύλασσαν 
μοναδικά δωράκια για παιδιά και το 10% των 
πωλήσεων διατέθηκε για τις ανάγκες των SOS. 
Η ενέργεια διήρκεσε περίπου ένα μήνα και αγο-
ράστηκαν δεκάδες χιλιάδες μαγικά αβγά. 

Για μία ημέρα μόνο μπορείς να 
αγοράσεις όποιο σουτιέν 

Tezenis θέλεις (θα βρεις από 
έντονα χρώματα και σχέδια 

με ρίγες και πουά μέχρι floral 
και animal prints) μόνο με € 5! 

Σημείωσε τις ημερομηνίες: 16/5 
(Πατησίων 112), 17/5 (Σταδίου 

28, στάση μετρό Πανεπιστήμιο), 
18/5 (River West).

Μη χάσεισ

SyoSS gloSSing 
Νέα σειρά προϊόντων 

περιποίησης και styling που 
προσφέρει «κλείδωμα λάμψης» 

που διαρκεί, σαν να βγήκατε 
από το κομμωτήριο, αλλά και 

κράτημα για 24 ώρες, χωρίς να 
κολλάει τα μαλλιά. Έτσι θα έχετε 

επαγγελματικό αποτέλεσμα 
χωρίς το ανάλογο κόστος, 

ιδανικό για την καθημερινή 
περιποίηση στο σπίτι.

Τι Νεά

νΑΥτικοΣ οΜιλοΣ 
ΒοΥλιΑΓΜενΗΣ 

Τα καθιερωμένα Summer Camps για παιδιά 
5 έως 12 ετών διοργανώνει και φέτος το 

καλοκαίρι ο ΝΟΒ. Έτσι, τα παιδιά θα έχουν 
τη δυνατότητα να κάνουν τα πρώτα τους 

βήματα σε ναυταθλητισμό, ιστιοπλοΐα, wind 
surf, water polo, κολύμβηση, συγχρονισμέ-
νη κολύμβηση, θαλάσσιο σκι, με τη σωστή 

καθοδήγηση των προπονητών του ΝΟΒ, 
συνδυάζοντας την εκμάθηση με τις καλοκαι-
ρινές διακοπές. Τα Summer Camps πραγμα-
τοποιούνται σε τρεις περιόδους των δύο και 
τριών εβδομάδων, ξεκινώντας από τις 17/6 
έως τις 9/8. Το πρόγραμμα αρχίζει καθημε-
ρινά από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 14.30 ή 

τις 16.30, ανάλογα με το αν θα περιλαμβάνει 
εκτός από δεκατιανό και μεσημεριανό φα-
γητό στο εστιατόριο του ομίλου. Πληρ. 210 

8962416, 210 8962142, www.nov.gr  

johnnie WalKer 

Στο ιταλικό λιμάνι Portofino 
«έδεσε» τις προηγούμενες 
ημέρες το John Walker & 
Sons Voyager, το πολυτε-
λές ιστιοφόρο τύπου δεκα-
ετίας 1920 του οποίου το 
ταξίδι αναπαριστά τις επι-
κές διαδρομές του Johnnie 
Walker από τις τέσσερις 
γωνίες της Σκοτίας στους 
τέσσερις ορίζοντες του κό-
σμου. Επόμενη στάση του 
θα είναι στον Πειραιά. 
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Ανω ΠετρΑλωνΑ Κυκλώπων 25
Οροφοδιαμέρισμα  95τ.μ., 4ου ορόφου, 
υπό κατασκευή,  3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
ανεξάρτητη θέρμανση αερίου, κλιματισμός, 
parking υπογείου, σχεδιασμός και κατα-
σκευή υψηλών προδιαγραφών  από ομάδα 
μηχανικών. € 215.000, 210 3635508,  
6977 785793

Σε γνωρίζω...

Πάμπλουτη συνταξιούχος 
τραπεζικός 45χρονη, εισο-
δηματίας τεράστιας ακίνητης 
περιουσίας, υψηλές καταθέ-
σεις, τριώροφη πολυτελής 
μοντέρνα μονοκατοικία, Ι.Χ., 
ξανθιά, λεπτή, κοινωνική 
αναζητά γνωριμία με κύριο 
ευπαρουσίαστο, καλλιερ-
γημένο, ανοιχτόκαρδο, για 
συμβίωση ή γάμο. Γραφείο 
Συνοικεσίων «I DO!». Κολωνά-
κι, Αμερικής 19, 6oς όροφος, 
καθημερινά 10:00-19:00, 213 
0260.000, 6977 433711, www.
idosinikesia.gr 

ABILITY. Υψηλών προδιαγρα-
φών γνωριμίες συντροφι-
κότητας-γάμου από όλη την 
Ελλάδα-Ευρώπη-Αμερική-
Αυστραλία. Για εσάς που ψά-
χνετε ποιότητα, που αγαπάτε 
τη ζωή και αναζητάτε ένα σύ-
ντροφο ζωής και ψυχής. Σύγ-
χρονες μέθοδοι, στοχευμένα 
ραντεβού, πλειάδα επιλογών, 

άμεσα αποτελέσματα. Ρεκόρ 
γάμων και ευτυχισμένων 
ζευγαριών. Δεκτή διαμεσολά-
βηση γονέων-συγγενών. Τιμές 
ασυναγώνιστες! Προλάβετε! 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
Ερμού 18, Σύνταγμα, 4ος όρο-
φος, www.abilityclub.gr 

Ανεπανάληπτη Ροδίτισσα 
35άρα, επιχειρηματίας επώ-
νυμη, καλλονή, γυμνασμένη, 
επιθυμεί γνωριμία-ταξίδι με 
επιχειρηματία-ξενοδόχο-
εργολάβο-κατασκευαστή-
ιατρό. Δεκτός επαρχία, νησί. 
210 8069.930

ζήτα μου ό,τι θες

Το θέατρο «Ρόδα» ζητά πα-
ραχώρηση χώρου άνω των 
300τ.μ., για τη στέγασή του και 
τη συνέχιση της 20ετούς παρά-
δοσης που έχει δημιουργήσει. 
Αναλαμβάνει την αναβάθμιση 
και συντήρηση του χώρου που 
θα του διατεθεί. 6932203962, 
Νικόλαος Τσιουμπλεκτσής, 

a.papafotirod@yahoo.gr 

Πωλείται οικόπεδο 97 τ.μ. 
στο Περιστέρι κοντά στο μετρό 
Αγ. Αντωνίου, τιμή € 65.000. 
Πληροφορίες: 210 5740690 
(8:00-10:00 και 18:00-20:00) 
και στο κινητό 6936 918778 

Παραδίδονται σε εργαστήριο 
μαθήματα κεραμικής,  
μικρού γλυπτού, ανάγλυφου,  
χρηστικού και διακοσμητικού  
αντικειμένου. 210 6411392,  
6937 411215  

ΜιΚρεΣ αγγελίες Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε με το 
210 3617.369 (11.00-18.00) Χρεώσεις: œ 34 οι 20 πρώτες 

λέξεις και œ 0,35 κάθε επιπλέον. Αγγελία σε πλαίσιο: œ 45.

Δωρεάν Σεμινάρια 
Πληροφορικής (δράση e-
gnosis) Εκπαιδεύσου τώρα 
ΔΩΡΕΑΝ και απόκτησε ανα-
γνωρισμένο πιστοποιητικό 
για το ΑΣΕΠ και τον ιδιωτικό 
τομέα καταβάλλοντας μό-
νο τα εξέταστρα € 190. Κέ-
ντρο Επιστήμης Πληροφο-
ρικής (Κ.Ε.Π.) Καραϊσκάκη 
62, Χαϊδάρι, 210 5913.349, 
www.e-kep.gr

Σ’ αυτόν τον τόμο βρίσκονται μερικά από τα πολιτικά 
άρθρα που έγραψε η Σώτη Τριανταφύλλου 
τα τελευταία τρία χρόνια περιγράφοντας μια λίγο-
πολύ σταθερή επικαιρότητα και εκφράζοντας μια 
σειρά πολιτικές θέσεις σχετικά με τα κοινωνικά  
κινήματα, τις διεθνείς σχέσεις, την Aριστερά, τον 
πλουραλισμό και την πολυπολιτισμικότητα, 
την οικονομική και θεσμική κρίση στη χώρα μας. 

Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2012 / Σελίδες: 416 / € 16 / 
ISBN 978-960-9515-07-8

«Η μικρή αυτή συλλογή θα ήθελε να 
θεωρηθεί, από όσες και όσους της 
αφιερώσουν λίγο από το χρόνο τους, 
ως μία κατάθεση ψυχής για τις πίκρες 
της Αριστεράς και τις διαψεύσεις 
των ανήσυχων Αριστερών».
Μια συλλογή ποιημάτων του Στράτου Φαναρά αφιε-
ρωμένα στη φιλελεύθερη Αριστερά.

Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2012 / Σελίδες:104 / € 11 / 
ISBN 978-960-9515-06-1

ΚυΚλοφορουΝ

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  A T H E N S  V O I C E  B O O K S
Κεντρική Διάθεση: Xαρ. Tρικούπη 22, 106 79 Aθήνα, 210 3617.170, εσωτ. 114, fax: 210 3617.310, www.athensvoice.gr

AT H E N Svoicebooks

ΒοΥλιΑΓΜενΗ 

Κεντρική Πλατεία, Ιάσονος 18
Ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα από 42τ.μ. έως 
47 τ.μ., διπλά τζάμια, ηλεκτρικά ρολά, πόρτα 
ασφαλείας, κουζίνα και λουτρό minimal, A/C, 
συναγερμός, ολοκληρωμένος κήπος, θέσεις 
στάθμευσης, θέα θάλασσα-κήπος. Τιμή από  
€ 100.000. 6977 785793, 210 3635508 

Της ΜυρΤώΣ ΚΟΝΤΟΒΑ
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Μίλα Μου βρώΜικά
Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.

Ήμουν μόνος και ανεξάρτητος, 

Μυρτώ. Δέσμευση δεν δεχόμουν 
από καμία και μάλιστα, προτού 
πιεστώ, την έκανα χωρίς πολλές 
πολλές εξηγήσεις. Σχέσεις δεν 

έκανα συχνά και γενικά οι γκόμενες εί-
χαν την τελευταία θέση στο σχέδιο της 
ζωής μου. Για κάτι σοβαρό, ούτε λόγος 
φυσικά. Και τότε... ήρθε! Αυτή! Μια α-
λήτισσα που κοιμόταν από δω κι από 
κει, άραζε έξω απ’ τα μπαρ και άφηνε 
να τη χαϊδολογάει όποιος να ’ναι... Κι 
όμως. Με κοίταξε με τα τεράστια κα-
στανά μάτια της και έλιωσα. Με ακο-
λούθησε σπίτι, με άγγιξε στο λαιμό με 
τη βελούδινη γλώσσα της και έγινα 
λάσπη, χώμα, τραντάχτηκα σύγκορ-
μος. «Ώπα, λέω μέσα μου, μεγάλε δεν 
είσαι για τέτοια σχέση εσύ, στείλ’ τη 
όσο είναι καιρός». Την έδιωξα, της έ-
κλεισα την πόρτα στα μούτρα, αλλά το 
άλλο πρωί τη βρήκα εκεί που την είχα 
αφήσει. Με περίμενε όλη νύχτα. Όλα 
έγιναν χωρίς να το καταλάβω, οι μέρες 
έφυγαν, οι μήνες πέρασαν και να που 
τώρα κοιμάται στο κρεβάτι μου, τρώει 
το φαγητό μου και ενίοτε κατουράει στο 
πάτωμά μου. Το κορίτσι μου δεν έχει 
τρόπους, αλλά δεν με απασχολεί.  Δυο 
και τρεις φορές τη μέρα ξεποδαριάζομαι 
για χάρη της και περιμένω υπομονετικά 
να την επιβραβεύσω με ένα κόκαλο ό-
ταν τα κάνει σε κάποιο δέντρο ή κάπου 
μέσα στο πάρκο. Θα μάθει σιγά-σιγά. 
Έχουμε όλη τη ζωή μπροστά μας... Τη 
λένε Τίλντα, έχει άσπρο μαλακό τρίχω-
μα, στραβή ουρά και με κάνει ό,τι θέλει. 
Την πάτησα άσχημα. Μυρτώωωω. Και 
πού να κλείσουμε χρόνο...

Πάντα υποψιαζόμουν ότι υπάρχει ζωή και σε 
άλλους πλανήτες. 

Υ.Γ. Το κορίτσι σας είναι πολύ μπροστά. 
Δώστε της φιλιά από εμένα, από το αγόρι 
μου και από τους 2.000.000 ψύλλους του. 

Διαβάζω ξανά και ξανά το άρθρο για τον 
«άντρα Πιέζομαι» και έχω πεθάνει στα 
γέλια! Και τι να κάνεις σε έναν άντρα 
που ξυπνάει μια μέρα και ενώ ήταν όλα 
υπέροχα, σου λέει ότι φοβάται τη δέ-
σμευση; Του εξηγείς ότι δεν είσαι δε-
σμοφύλακας, σου λέει ότι δεν είσαι, ναι, 
αλλά αυτός έχει θέμα με τις σχέσεις και 
τότε σου ’ρχεται να τον ξεχέσεις! Γιατί, 
πού ξέρεις, ρε παπάρα, ότι εγώ είμαι η 
δεσμώτρια του ιλίγγου σου; Άσ’ το να 
τσουλήσει το θέμα, ζήσε το τώρα.
Πώς γίνεται αυτός ο συνδυασμός; Αυ-

τός, ενώ είναι εξαιρετικός άνθρωπος 
γενικότερα, ειδικότερα είναι μαλάκας 
στις σχέσεις και φοβάται τη δέσμευση 
και κλασικά εικονογραφημένα. Πήγε 
για κατι χαλαρό και μόλις είδε ότι με 
ερωτεύεται και πάει να γίνει κάτι κα-
λό, φρίκαρε και την έκανε. Δεν είναι ότι 
μου το είπε μόνο, είναι ότι το ένιωσα, 
το είδα, ήταν εκεί ο έρωτας κι έσπαγε 
πλάκα! Είναι δικό του το θέμα και αν 
θελήσει να το λύσει, υπάρχει ψυχολό-
γος σε κάθε γωνιά. Απλά μου λείπουν 
τα αστεία του, το πώς με κοίταζε, περ-
νούσαμε τόσο καλά, ένιωθα 16 κι είμαι 
30 – μια χαρά ώριμος ήταν μέχρι να πει 
«αυτήν εδώ την έχω». Και αυτά που μου 
είπε του τύπου «είμαι αρχιμαλάκας, 
ανώριμος, δεν μπορώ τις σχέσεις, δεν 
σου αξίζει κάτι μέτριο» είναι παπαριές 
για να την κάνει, για να δικαιολογήσει 
τον εαυτό του, για να παρηγορήσει εμέ-
να, για να πάει να βγει μ’ όλες τις τσού-
λες της γης!
Είναι ο ναρκισσισμός μεγάλη λακκού-
βα και όποιος πέφτει, θέλει και αυλή 
να τον θαυμάζει και να μην κλείνει η 
αυλόπορτα. Τίποτα δεν έπαθε! Εγώ σε 
μετωπική σύγκρουση με 180 χλμ. σε 
χωματερή και αυτός γρατζούνισε λίγο 
τον προφυλακτήρα, αλλά χρώμα είναι, 
θα βγει! Πριν κάνα μήνα έτρεχε αυτός 
με 180 και δεν βρήκε τοίχο, αλλά λι-
βάδι!

Το κείμενο «Ο άντρας Πιέζομαι» γράφτηκε και 
δημοσιεύτηκε το 2007. Όπως βλέπουμε όλοι, 
η πρόοδος της επιστήμης είναι απελπιστικά 
αργή. Μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο αποσυμπί-
εσης, πολύ φοβάμαι ότι αυτού του είδους οι 
άντρες θα αρχίσουν να πετάνε πάνω απ’ τα 
κεφάλια μας και μετά να σκάνε ένας ένας σαν 
μπαλόνια στον ουρανό. 

Υ.Γ. 1 Χμ. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, 
ίσως αυτό να ήταν μια λύση...

 Υ.Γ. 2 Μια σοφή τύπισσα που γνώρισα 
πρόσφατα, έλεγε ότι οι άνθρωποι που 
πιπιλάνε την καραμέλα περί δέσμευσης 
στην πραγματικότητα απλώς δεν θέλουν 
να μοιραστούν τίποτα με κανένα. Και ότι 
αυτό ακριβώς είναι ο ναρκισσισμός: το 
να μην αφήνεις χώρο στη ζωή σου για 
κάποιον άλλο. Μιλάμε, δηλαδή, για συ-
ναισθηματικούς Σκρουτζ Μακ Ντακ.

Υ.Γ. 3 Αφήστε που τέτοιοι τύποι δεν αλ-
λάζουν ούτε στα 150 τους. Οπότε μήπως 
να ρίχνατε μια ματιά και σε κανέναν άλ-
λο ήρωα; Τόσο λαό έχει η Ντίσνεϊ, είναι 
ανάγκη να κολλήσετε τρέχοντας πίσω 
από μια fuckin’ τυχερή δεκάρα; A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Ο Άρης στον Ταύρο συνεχίζει να πιέζει τα οικονο-
μικά σου. Ουσιαστικά σου δίνεται η ευκαιρία, και 
προτού το άγχος γίνει πανικός, να σκεφτείς το πα-
ρόν και το μέλλον της επαγγελματικής σου ζωής 
από οικονομική σκοπιά. Με δυο λόγια το ζήτημα 
είναι πώς θα αυξήσεις ή πώς θα σταθεροποιήσεις 
το εισόδημά σου. Έξοδα, έκτακτες δαπάνες κ.λπ. 
κ.λπ. σου τονίζουν ακριβώς αυτό: να ξανασκε-
φτείς τα επόμενα βήματά σου. Ταυτόχρονα η συ-
γκέντρωση πλανητών στους Διδύμους διευρύνει 
την επικοινωνία. Δηλαδή; Αισθάνεσαι ότι ο κό-
σμος δεν αποτελείται μόνο από τα στενά όρια του 
σπιτιού ή της γειτονιάς σου, αλλά είναι μεγάλος. 
Ό,τι σχετίζεται με μίντια, ταξίδια, σπουδές, ξένες 
γλώσσες, εκδόσεις, σχολείο, τουριστικά επαγγέλ-
ματα, ευνοείται. Χρήσιμες γνωριμίες, επαγγελμα-
τικά ραντεβού, μετακινήσεις. Είσαι πειστικός/ή. 
Μπορείς να ρίξεις γέφυρες όπου υπήρχε δυσαρ-
μονία και παρεξηγήσεις. Υ.Γ. Υπάρχει τεράστια δι-
αφορά μεταξύ του «σου προσφέρω συμβουλή» 
και του «θα επωμιστώ εγώ το πρόβλημά σου».  

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Εν μέσω εκλείψεων, του Άρη στο ζώδιό σου και 
του Κρόνου στον Σκορπιό, δεν έχεις άδικο να αι-
σθάνεσαι ζορισμένος/η (το λιγότερο). Ωστόσο 
με τους δύο «ευεργέτες» πλανήτες (Αφροδίτη 
και Δία) στους Διδύμους, το σύμπαν σού στέλ-
νει μήνυμα ότι ΔΕΝ θέλει να σου κάνει κακό. Έτσι 
κάτι γίνεται και την τελευταία στιγμή έρχεται κά-
ποια οικονομική βοήθεια, ή στη δύσκολη στιγμή 
εμφανίζεται ο από μηχανής θεός και σώζει την 
κατάσταση, ή αυτό που θεωρούσες κακό τελικά 
δεν είναι και τόσο και αυτό που θεωρούσες αδι-
άφορο αποδεικνύεται μεταμφιεσμένη ευλογία. 
Η περιουσία, τα χρήματα, η οικονομική σου κα-
τάσταση άλλοτε είναι στα πάνω τους κι άλλοτε 
αντιμετωπίζεις πτώσεις. Αυτή η περιοδικότητα 
της ανόδου και της πτώσης σημαίνει ότι δεν είσαι 
και τόσο έξυπνος όσο νομίζεις στην απόκτηση και 
τη διατήρηση των χρημάτων σου ή, εν μέρει, το 
σύμπαν θέλει να σου μάθει πώς να δέχεσαι από 
τους άλλους και πώς να τους ελέγχεις. Εννοείται 
ότι δίνοντάς σου κάποιος ένα ευρώ ή τα καλά του 
αισθήματα εσύ δεν θα ζητήσεις άλλα εκατό και 
την πλήρη υποταγή του – συνεννοούμαστε; 
   
ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Business and pleasure. Αυτός ο συνδυασμός θα 
σε απασχολήσει αυτό το διάστημα. Φυσικά και η 
ισορροπία των δύο θα ήταν μια ιδανική διαχείρι-
ση των πλανητικών διελεύσεων στο ζώδιό σου, 
όμως πάντα η ζυγαριά προς τα κάπου γέρνει πε-
ρισσότερο. Όσο κι αν η Αφροδίτη εδώ προσπαθεί 
να σε αποπλανήσει δελεάζοντάς σε με όμορφους 
αγνώστους ή γοητευτικές άγνωστες, με ταξίδια ή 
πειρασμούς κάθε είδους, ή ακόμα και με την επι-
θυμία να μην κάνεις απολύτως τίποτα εκτός από 
το να κακομαθαίνεις τον εαυτό σου, ο Άρης στον 
Ταύρο σε βραχυκυκλώνει με εργασιακές ιστορίες 
καθημερινής τρέλας, ο Ερμής επίσης εδώ στο ζώ-
διό σου (από 15/5) σε κάνει να τρέχεις για εκκρε-
μότητες και δουλειές και ο Δίας επείγεται να σε 
βγάλει από το λιμάνι για καινούργιες περιπέτειες. 
Το πρόσημο της εποχής πάντως είναι θετικό – θε-
τικότατο, για την ακρίβεια. Χωρίς ωστόσο να πα-
ραβλέπεις τις λακκούβες στα πεζοδρόμια. 

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Σε καμία περίπτωση δεν είσαι το υποκοριστικό 
σου –«Καρκινάκι»– και καλά θα κάνεις να μην γκρι-
νιάζεις δεξιά κι αριστερά ότι το σύμπαν, η ζωή 
και οι άνθρωποι δεν σε αφήνουν σε ησυχία. Με 
τους αργούς πλανήτες –Ουρανό και Πλούτωνα– 
σε κομβικά σημεία του ηλιακού σου χάρτη βρί-

σκεσαι ή βρέθηκες σε οριακές επιλογές ζωής κι 
αυτό σημαίνει ότι σου δίνεται και η δύναμη και η 
αντοχή και η δυνατότητα να ανταπεξέλθεις σε 
αυτές. Ακόμα και τις δυσκολίες –που, ναι, μερικές 
φορές είναι τεράστιες και επώδυνες– μπορείς να 
τις αντιμετωπίσεις, ακόμα κι αν πρόσκαιρα γονα-
τίζεις, κι αυτό δεν είναι παρηγοριά στον άρρωστο 
αλλά η ουσία του Καρκίνου – είσαι η αποθέωση 
της ζωής, το απόγειο του καλοκαιριού, με τη φύ-
ση στην καλύτερη στιγμή της. Δύο τρία πράγματα 
που χρειάζεται να έχεις υπόψη σου αυτή την πε-
ρίοδο: 1. Αυτό που πρέπει να σε ενδιαφέρει είναι 
να πραγματοποιήσεις τους δικούς σου στόχους 
κι όχι να ζήσεις σύμφωνα με τις προσδοκίες των 
άλλων, όσο κοντά σου κι αν βρίσκονται. 2. Δεν 
πειράζει να ζήσεις κάποια στιγμή διχασμένος/η 
ανάμεσα στην επιθυμία της έντασης ενός έρωτα 
και της ανάγκης για ασφάλεια μέσα σε ένα ζευγά-
ρι. 3. Ερώτηση κρίσεως: Τι κάνεις όταν το πλοίο 
έχει σαλπάρει, βρίσκεται στα ανοιχτά κι εσύ απο-
φασίζεις ότι δεν σε ενδιαφέρει ο συγκεκριμένος 
προορισμός; 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Με το ένα μάτι στην καριέρα, στον ανταγωνισμό 
και τα επόμενα επαγγελματικά βήματα, και το 
άλλο στο δίλημμα έρωτας ή φιλία: αυτό είναι το 
γενικό πλαίσιο της περιόδου. Βεβαίως χρειάζεσαι 
αναγνώριση και χειροκρότημα, όχι γιατί είσαι ψώ-
νιο (εντάξει, λίγο), αλλά γιατί αποτελεί μια ισχυ-
ρή ένδειξη ότι βρίσκεσαι στο σωστό δρόμο, γιατί 
πολλές φορές αναρωτιέσαι αν αυτό που έχεις ε-
πιλέξει ως επάγγελμα είναι αυτό που εκφράζει το 
κουκούτσι του εαυτού σου. 
Οπότε, το επαγγελματικό στάτους σε ενδιαφέρει 
και βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτή-
των σου. Όχι πολύ πιο κάτω βρίσκεται επίσης και 
η ανάγκη να ενδιαφέρεις πολύ κάποιον/α – αι-
σθηματικά μιλώντας. Γιατί μπορεί η κοινωνική 
αποδοχή να είναι τεράστιας σημασίας, αλλά ζωή 
χωρίς δράμα, σκηνές, ατάκες μπορεί να υπάρξει; 
Μεγαλώνοντας αποκτάς καλύτερους φίλους και 
πιο σταθερές ερωτικές/συντροφικές σχέσεις. 
Όμως ένα κακομαθημένο αγόρι ή ένα τρομερό 
κορίτσι πάντα σε μαγεύουν – τώρα πάντως στα 
σίγουρα.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Ακόμα καλύτερα. Όσο μαζεύον ται πλανήτες 
στους Διδύμους τόσο περισσότερο χρειάζεται 
να βγαίνεις προς τα έξω, να κοινωνικοποιείσαι, να 
σε βλέπουν, να είσαι ορατός από παντού και από 
τους πάντες. Η δημόσια εικόνα σου έχει σημασία. 
Κυκλοφορώντας με τους καλύτερους, ανήκεις 
στους καλύτερους. Πρακτικά σημαίνει ότι επαγ-
γελματικά βρίσκεσαι σε μια περίοδο που όχι μόνο 
τα πράγματα κυλάνε εύκολα –τηρουμένων των 
αναλογιών και της δυσκολίας της εποχής–, αλλά 
μπορείς επιπλέον να προχωρήσεις, να εξελιχθείς, 
να δημιουργήσεις ή να εκμεταλλευτείς τις ευκαι-
ρίες που σου πέφτουν στο δρόμο, να ανοιχτείς, να 
μπεις στο μέλλον σου. Ναι, τσακωμοί, εντάσεις, 
συγκρούσεις, αντιζηλίες, αλλαγές δουλειών, επι-
κοινωνιακά χάσματα και χωρισμοί δεν συμβαδί-
ζουν με την αγάπη και την ενότητα που ένθερμα 
διακηρύσσεις. Κάποια στιγμή θα συνειδητοποι-
ήσεις –μεγάλος, ώριμος και σοφός πια– ότι ούτε 
τώρα, ούτε πριν και πιθανόν ούτε στο μέλλον θα 
μιλήσεις τη γλώσσα των άλλων. Προς το παρόν, 
ωστόσο, για λίγο οι άλλοι καταλαβαίνουν και α-
νταποκρίνονται στη δική σου γλώσσα.    

Ζύγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Με τη μεγαλύτερη σαφήνεια: η περίοδος –Μάιος 
και Ιούνιος– είναι ευνοϊκή σε ό,τι αφορά τις ευκαι-
ρίες που έρχονται από το εξωτερικό ή περιέχουν 
το εξωτερικό – σπουδές, συνεργασίες, ταξίδια, 

μετακινήσεις, εισαγωγές/εξαγωγές. Επίσης ό,τι 
αφορά ίντερνετ, σάιτ κ.λπ., εκδόσεις, εμπόριο, 
εκπαίδευση, νομικές υποθέσεις. Επαγγελματική 
πρόταση ή αναζήτηση δουλειάς στο εξωτερικό. 
Ταυτόχρονα δημιουργούνται επαγγελματικές 
ευκαιρίες ή κουμπώνει μια εργασιακή πρόταση 
ή δρομολογούνται εξελίξεις. Μετακομίσεις, αλ-
λαγή σπιτιού, αλλαγή εργασιακού χώρου. Ακόμα 
και ερωτικές ιστορίες μπορεί να δημιουργούνται 
με ανθρώπους άλλης χώρας ή που έχουν σχέση 
με το εξωτερικό – έχουν σπουδάσει έξω, έχουν 
μείνει ή γεννηθεί ή η δουλειά τους σχετίζεται με 
εξωτερικό κ.λπ. Είναι μια εποχή που ανήκεις στον 
κόσμο και επιθυμείς αλλαγές που θα σε ανανεώ-
σουν – η στασιμότητα τώρα είναι αργός θάνατος. 

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Το καυτό ζήτημα της περιόδου, με τον Άρη στον 
Ταύρο, είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις – ο κάθε 
σημαντικός άλλος είτε σε αισθηματικό επίπεδο 
είτε σε επαγγελματικό, κυριαρχεί. Όπου υπάρ-
χουν διαφωνίες γίνονται συγκρούσεις και αντιπα-
ραθέσεις. Όπου υπάρχει συμφωνία και σύμπνοια 
οι σχέσεις σταθεροποιούνται και παγιώνονται. 
Απλοϊκά και συμβολικά (μερικές φορές ωστόσο 
κυριολεκτικά, αφού στην εικόνα υπάρχει και ο 
Κρόνος) είναι εποχή Γάμου ή Διαζυγίου.  Ή με σένα 
ή χωρίς εσένα. Τώρα, όσον αφορά τις διελεύσεις 
στους Διδύμους, το σύμπαν 
προσπαθεί να σου ανεβάσει 
το ηθικό. Ναι, αξίζεις. Φυσικά 
και είσαι ελκυστικός. Ω, ναι, 
έχεις θαυμαστές! Βεβαίως και 
σε πλησιάζουν, ή σε πλησιάζει 
κάποιος/α ερωτικά που δεν 
υποψιάζεται καν ότι αισθάνε-
σαι σαν πληγωμένο ζώο στη 
σπηλιά του. Ακόμα κι αν σκυ-
λοβαριέσαι από την εργασιακή 
ρουτίνα που σου έχει επιβληθεί 
κάτι γίνεται και παίρνεις πάλι 
μπρος. Μην ξεχνάς: τα ταλέντα 
σου είναι προσοδοφόρα. Μην 
πουλάς φτηνά τον εαυτό σου. 

ΤόξόΤης  
(22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Κάθε άλλος που μετράει για 
σένα –είτε αισθηματικά είτε ε-
παγγελματικά– είναι καταρχάς 
δεκτικός απέναντί σου. Αυτό 
σημαίνει ότι έχεις ήδη μπόνους 
το ήμισυ της καλής θέλησης 
αυτών που σε ενδιαφέρουν 
και χρειάζεται να καλύψεις το 
υπόλοιπο μισό χωρίς πολλές 
δυσκολίες. Ο Άλλος σε βλέπει, 
σε προσέχει, τον ενδιαφέρεις, 
μπορεί να σε δει ερωτικά. Ή ο 
άλλος θέλει να συνεργαστεί 
μαζί σου επαγγελματικά, δι-
ακρίνει τις δυνατότητές σου, 
ποντάρει σε σένα, σου προ-
σφέρει την ευκαιρία. Παρόλο 
που η επόμενη έκλειψη στο τέλος του μήνα (25/5) 
γίνεται στο ζώδιό σου, τα ερωτικά και επαγγελ-
ματικά ενδεχόμενα λειτουργούν – αυτό που είναι 
να γίνει θα γίνει. Y.Γ. Ναι, όλα είναι ανοιχτά. Με μια 
προειδοποίηση: Χρειάζεται να συνειδητοποιή-
σεις ότι οι επιλογές σου ανά εποχάς κινήθηκαν με-
ταξύ ναρκισσισμού και ανισόρροπων ανθρώπων. 
Ασφαλώς και δεν είναι κακό να αποδεχτείς την 
τρέλα του άλλου – απλώς δεν μπορείς να διαμαρ-
τυρηθείς ότι δεν την ήξερες. 

αιγόΚέρως  (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι κέρδισες τον 

πρώτο λαχνό του λαχείου θα πρέπει να είναι συ-
γκλονιστική. Λίγοι έχουν νιώσει αυτό το είδος 
της έκστασης. Οι περισσότεροι, ωστόσο, γνω-
ρίζουμε το είδος της ερωτικής έκστασης. Όταν 
ερωτευόμαστε ενεργοποιείται ένα εργοστάσιο 
από ορμόνες, χημικές ενώσεις και αντιδράσεις 
που μας κάνουν να αιωρούμαστε μεταξύ ουρα-
νού και γης. Τι σχέση έχει ο τζόγος με τον έρω-
τα; Εκτός του ότι ανήκουν και οι δύο στον Ταύ-
ρο, στον οποίο τώρα διελαύνει ο Άρης, αυτό που 
χρειάζεται να σου τονιστεί είναι ότι μπορείς να 
κερδίσεις το λαχείο. Είναι πάντα μια πιθανότητα. 
Όμως, δεν λένε ότι αν δεν παίξεις δεν μπορείς να 
κερδίσεις; Άρα, πώς θέλεις να νιώσεις την ερω-
τική παραζάλη αν δεν διακινδυνεύσεις να ερω-
τευθείς; Δηλαδή, να αφεθείς. Και πώς θα αφεθείς 
αν επαναλαμβάνεις συνεχώς στον εαυτό σου ότι 
δεν είσαι αξιαγάπητος/η; 

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Με τον Κρόνο ανάδρομο στον τομέα της επαγ-
γελματικής ζωής και τον Άρη στον Ταύρο, δηλαδή 
στα θεμέλια της υπάρξής σου και στο σημείο ε-
κείνο που συμβολίζει το σπίτι και την οικογένεια, 
η εικόνα είναι θολή και η επαγγελματική δυναμι-
κότητα έχει μειωθεί. Όχι, δεν χειροτερεύει κάτι 
δραματικά στην καριέρα σου, αλλά η κούραση και 
οι προσπάθειες που δεν έχουν εμφανή αποτελέ-

σματα υπονομεύουν την αυ-
τοπεποίθησή σου.  Όλα είναι 
αργόσυρτα σαν ντοκιμαντέρ 
του National Geographic για 
το ζευγάρωμα της αράχνης. 
Ό,τι περιμένεις αργεί και ό,τι 
επιθυμείς δεν έρχεται. Χμμμ... 
Δεν έχεις άδικο, αλλά αυτή την 
εποχή, με έντονη πλανητική 
δραστηριότητα στους Διδύ-
μους, το σενάριο διαφοροποι-
είται επί τα βελτίω. Όχι, η ζωή 
δεν είναι μια συρραφή παλιών 
επεισοδίων της προσωπικής 
σου ιστορίας. Υπάρχει ζωντά-
νια, δημιουργικότητα, παιδιά,  
κα λή διάθεση, αισιοδοξία, 
ιδέες, μέλλον, φίλοι, ταξίδια, 
χόμπι, ξενύχτια, σεξ, φλερτ. Υ-
πάρχει απόλαυση. And the old 
devil called Love.   
 
ιχθύές  
(19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Όταν η συζήτηση έρχεται σε 
επικίνδυνα θέματα, όπως αι-
σθήματα, κρίση στη σχέση ή 
χρήματα, που από κάτω όμως 
κρύβουν άλλα επώδυνα ση-
μεία τριβής, εύχεσαι να μην 
είχες φωνή για να τα αποφύ-
γεις. Δεν μπορείς. Όσο κι αν 
δυσκολεύεσαι, ως «σιωπηλό» 
ζώδιο, χρειάζεται να μιλήσεις 
για όσα σε καίνε ακόμα και με 
αυτούς που σε καίνε. Ταυτό-

χρονα η οικογένεια. Ω, η οικογένεια! Από τη μία 
πλευρά μπορείς να έχεις μια σημαντική καριέρα 
γεμάτη θαυμασμό, αναγνώριση, στήριξη μακριά 
από την οικογένεια, αλλά από την άλλη χωρίς αυ-
τήν αισθάνεσαι άδειος και κενός. Αυτή την εποχή 
η οικογένεια –ό,τι την αποτελεί, όπως την έχεις 
διαμορφώσει ή όπως την επιθυμείς και την ονει-
ρεύεσαι– βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής 
σου. Αγάπη, σπίτι, παιδιά. Δημιούργησε ή εξέλιξε 
ή απογείωσέ τα! A  

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τά-
σεων  θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου

StarduSt
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Δίδυμε, Τώρα Τώρα Τώρα 

Κ ΥΚ ΛΟΦΟΡΟΥΝ
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