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Εβδομαδιαία εφημερίδα, διανέμεται δωρεάν. 
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η διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης 
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χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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Το Εξώφυλλο 
μας 
Αυτή την εβδο-
μάδα το σχεδι-
άζει ο Κώστας 
Σπανάκης. Γεν-
νήθηκε το 1960 
στα Χανιά, όπου 
ζει. Εργάζεται 
στην Εθνική Τρά-
πεζα, παράλληλα 
όμως ασχολείται 
με τη ζωγραφική, 
τη φωτογραφία 
και τη μουσική 
(κιθάρα, μουσι-
κός παραγωγός 
στο ραδιόφωνο). 
Από το 1998 έχει 
κάνει μία έκθεση 
σκίτσου και κό-
μικ, δύο εκθέσεις 
φωτογραφίας και 
τέσσερις εκθέ-
σεις ζωγραφικής, 
στην πόλη που 
ζει. Έχει βραβευ-
τεί στην έκθεση 
ζωγραφικής της 
ΟΤΟΕ το 2005. 
Δουλειά του έχει 
εκτεθεί στο «Τυ-
πογραφείο» και 
στο καφέ «Άρω-

μα» στα Χανιά.

DO IT! Κάθε 
εβδο-

μάδα ένας καλλι-
τέχνης αναλαμ-
βάνει να σχεδιά-
σει 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.



Everybody’s free  
(to wear sunscreen)
Της Mary SchMich*

κυρίες και κύριοι, φοράτε αντηλιακό.
Αν μπορούσα να σας δώσω μόνο μία συμβουλή για το μέλ-
λον, αυτή θα ήταν το αντηλιακό. Τα μακροχρόνια οφέλη 
του αντηλιακού έχουν αποδειχτεί από επιστήμονες, ενώ 
το υπόλοιπο της συμβουλής μου δεν έχει καμιά αξιόπιστη 
βάση πέρα από την εμπειρία μου. 
Θα σας δώσω τώρα αυτή τη συμβουλή. 
Χαρείτε τη δύναμη και την ομορφιά της νεότητάς σας. Ή 
μάλλον, αφήστε το – δεν θα καταλάβετε τη δύναμη και την 
ομορφιά της νεότητάς σας παρά μόνο όταν θα έχει σβήσει. 
πάντως, πιστέψτε με, σε 20 χρόνια θα κοιτάτε τις φωτο-
γραφίες σας και θα θυμάστε, με έναν τρόπο που δεν διανο-
είστε αυτή τη στιγμή, το πόσες δυνατότητες είχατε μπρο-
στά σας και πόσο υπέροχοι δείχνατε πραγματικά… 
Δεν είστε τόσο χοντροί όσο νομίζετε. 
Μην ανησυχείτε για το μέλλον. Ή, ανησυχήστε, αλλά να 
ξέρετε πως το να ανησυχείτε είναι τόσο αποτελεσματικό 
όσο το να προσπαθείτε να λύσετε μία αλγεβρική εξίσωση 
μασώντας τσίχλα. 
Τα πραγματικά προβλήματα στη ζωή σας θα είναι αυτά που 
ποτέ δεν πιστέψατε ότι θα σας απασχολούσαν ποτέ, αυτά 
που θα σκάσουν βίαια μπροστά σας στις 4 η ώρα, ένα νω-
χελικό απόγευμα Τρίτης. 
κάντε κάθε μέρα κάτι που να σας τρομάζει. 
Τραγουδήστε. 
Μην παίζετε με τις καρδιές των ανθρώ-
πων, μην ανέχεστε ανθρώπους που 
παίζουν με την καρδιά σας. 
Χρησιμοποιείτε οδοντικό νήμα.   
Μη χάνετε χρόνο με ζήλιες. κά-
ποιες φορές θα είστε μπρο-
στά, κάποιες πίσω. 
Ο αγώνας είναι μεγάλος 
και στο τέλος είναι μόνο 
με τον εαυτό σας.
να θυμάστε τα κομπλιμέντα που 
δέχεστε, αλλά να ξεχνάτε τις προ-
σβολές. Αν τα καταφέρετε, πείτε 
μου πώς να το κάνω κι εγώ…   
κρατάτε τα παλιά ερωτικά γράμματά 
σας. πετάξτε τις παλιές ενημερώσεις 
τραπεζών.
Τεντωθείτε. 
Μην αισθάνεστε ένοχοι αν δεν ξέρετε τι θέλετε 
να κάνετε στη ζωή σας. Οι περισσότεροι ενδια-
φέροντες άνθρωποι που γνωρίζω, δεν ήξεραν 
τι ήθελαν να κάνουν στη ζωή τους στα 22 
τους. Μερικοί από τους πλέον ενδιαφέροντες 
40ρηδες που γνωρίζω, δεν το έμαθαν ακόμη. 
να παίρνετε πολύ ασβέστιο. 
να είστε καλοί με τα γόνατά σας, θα σας λεί-
ψουν όταν τα χάσετε.   
Μπορεί να παντρευτείτε, μπορεί και όχι. 
Μπορεί να κάνετε παιδιά, μπορεί και όχι, μπο-
ρεί να πάρετε διαζύγιο στα 40 σας, μπορεί 
να χορέψετε το τρελό κοτόπουλο στην 75η 

επέτειο γάμου σας. 
Ό,τι κι αν κάνετε, μη συγχαίρετε υπερβολικά τον εαυτό σας, 
ούτε και να τον επιπλήττετε – οι επιλογές σας είναι κατά το 
ήμισυ αποτέλεσμα τύχης, το ίδιο και των άλλων.   
Χαρείτε το σώμα σας, χρησιμοποιείστε το με όποιον τρό-
πο μπορείτε, μην το φοβάστε, ούτε να φοβάστε πώς το 
βλέπουν οι άλλοι, είναι το καλύτερο όργανο που θα έχετε 
ποτέ.     
Χορέψτε… ακόμα κι αν δεν μπορείτε να το κάνετε πουθενά 
αλλού εκτός από το σαλόνι σας.
να διαβάζετε τις οδηγίες ακόμη κι αν τελικά δεν τις εφαρ-
μόσετε. 
Μη διαβάζετε περιοδικά ομορφιάς, το μόνο που καταφέρ-
νουν είναι να σας κάνουν να αισθάνεστε άσχημοι.   
Γνωρίστε τους γονείς σας, ποτέ δεν ξέρετε πότε θα φύγουν 
για πάντα. 
να είστε καλοί με τα αδέλφια σας. Είναι ο καλύτερός σας 
σύνδεσμος με το παρελθόν σας και οι άνθρωποι που το 
πιθανότερο είναι να μείνουν δίπλα σας στο μέλλον. κατα-
λάβετε πως οι φίλοι έρχονται και φεύγουν, αλλά πρέπει να 
κρατήσετε κοντά σας κάποιους λίγους εκλεκτούς. 
Δουλέψτε σκληρά για να γεφυρώσετε τις αποστάσεις, 
γεωγραφικές και ιδεολογικές, γιατί όσο γερνάτε, τόσο πε-
ρισσότερο θα χρειάζεστε τους ανθρώπους που σας γνωρί-
ζουν από μικροί.   
Ζήστε κάποτε στη νέα Υόρκη, αλλά πριν σας κάνει σκλη-
ρούς ανθρώπους. 
Ζήστε κάποτε στη βόρεια καλιφόρνια, μα φύγετε πριν γί-
νετε μαλθακοί. 
Ταξιδέψτε. 
Αποδεχτείτε κάποιες αναπάντεχες αλήθειες: οι τιμές θα 
ανεβαίνουν, οι πολιτικοί θα τσιλιμπουρδίζουν, ακόμη κι 

εσείς θα γεράσετε – και τότε θα 
φαντασιώνεστε πως όταν ήσα-

σταν νέοι οι τιμές ήταν λογικές, 
οι πολιτικοί ήταν ευγενείς και 

τα παιδιά σεβόντουσαν τους 
μεγαλύτερους. 

να σέβεστε τους μεγαλύ-
τερους. Μην περιμένετε 

από κανέναν άλλο να 
σας υποστηρίξει. 

Μπορεί να διαθέ-
τετε ένα μεγάλο 
τραπεζικό λογα-

ριασμό ή πλούσιο 
σύζυγο, αλλά ποτέ δεν ξέρετε πότε θα 

σας τελειώσουν. 
Μην παιδεύετε πολύ τα μαλλιά σας, αλλιώς 

στα 40 σας θα φαίνονται σαν να είστε 85. 
να είστε προσεκτικοί στο ποια συμβουλή θα 

ακολουθήσετε, αλλά να είστε και υπομονετικοί με 
αυτούς που σας τη δίνουν. 
Η συμβουλή είναι ένα είδος νοσταλγίας. Το να 
τη μοιράζεσαι μοιάζει με το να ψαρεύεις από τα 
άχρηστα της ζωής, να τα καθαρίζεις, να βάφεις τα 
άσχημα μέρη και να τα ανακυκλώνεις με περισ-
σότερη αξία από όση έχουν. 
Αλλά πιστέψτε με για το αντηλιακό…

*Το κείμενο της Mary Schmich έγινε τραγούδι από 
τον Baz Luhrmann και καλοκαιρινή κάρτα διακο-
πών από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
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10 χρόνια στην κορυφή 
της προτίμησης των αναγνωστών

ανάμεσα στους οδηγούς πόλης
πανελλαδικά, στην Αθήνα
στα δυναμικά κοινά 18-44
στους εργαζόμενους, 
στους φοιτητές, 
στο ανώτερο μορφωτικό επίπεδο και 
στο γυναικείο κοινό

Focus-Bari A’ Εξάμηνο 2013

Η ATHENS VOICE είναι η εφημερίδα με τη 
μεγαλύτερη απήχηση στο νεανικό κοινό 18-24 
ανάμεσα σε όλες τις ελληνικές εφημερίδες

ATHENS VOICE  72 χιλ.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ            64
ΒΗΜΑ     63
ΕΘΝΟΣ της Κυρ.    62
REAL NEWS    61



Θα πάει η 
ATHENS VOICE 
διακοπές;
Και ναι, και όχι! Είμαστε έτοι-
μοι για το καλοκαίρι. Κυκλο-
φορούν ήδη οι δύο αγγλικοί 
οδηγοί μας: ATHENS CITY GUIDE 
και THESSALONIKI GUIDE. Το 
πιο χρήσιμο δώρο που μπορείς 
να κάνεις στους ξένους φίλους 
σου που θα επισκεφθούν την 
Ελλάδα. Η Αθήνα και η Θεσ-
σαλονίκη, τα μυστικά τους, οι 
διαδρομές των διακοπών, από 
την εφημερίδα της πόλης.

Κυκλοφορούν μαζί τα τρία 
μας περιοδικά, το LOOK και το 
HOmE στα κόκκινα stands και 
το SOUL στα περίπτερα.

Πάρε μαζί σου στα νησιά ή θα 
το βρεις εκεί το SUmmEr GUIDE 
των διακοπών. 
Η σημερινή pocket ATHENS 
VOICE είναι ένας οδηγός επιβί-
ωσης για τον πιο καυτό μήνα 
με ό,τι συμβαίνει στην πόλη. 
Όμως εκτός από αυτά η 

ATHENS VOICE θα συνεχίσει όλο 
το μήνα να σας ενημερώνει 
στην ηλεκτρονική της διεύ-
θυνση www.athensvoice.gr και 
m.athensvoice.gr με τα άρθρα 
και τις ειδήσεις των επόμενων 
ημερών. 
Ραντεβού τον Σεπτέμβριο.

Ο κΟσμΟσ 
τησ 

ATHENS 
VOICE
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Στράτος Καλαφάτης
φωτογράφος

Viewmaster 9 καλλιτέχνές 
ςτέλνουν 
ςτην α.V. 
το δικο τους 
καλοκαιρι

αυγουςτιατικο

Info Η φωτογραφία είναι από το λεύκωμα του φωτογρά-
φου που επιλέχτηκε από την ισπανική Camper για να φωτο-
γραφήσει το 4ο τεύχος του περιοδικού της «The Lifelovers 

ABC». Η καλλιτεχνική επιμέλεια είναι της La Fabrica.
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Με τα παράθυρα 
ανοιχτά

Αύγουστος πάντα στην Αθήνα

Του ΟΡΕΣΤΗ ΦΕΡΝΑΖΗ

Viewmaster
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Π
όδια απλωμένα στο κύμα. Πόδια στην άμμο. Πόδια στις 
ξαπλώστρες. 
Ψάρια ξεκοκαλισμένα. Αστακοί ξεκοιλιασμένοι. Αστακοί 
ολοζώντανοι. Άδειες μπίρες. Χάρτινα τραπεζομάντιλα. 
Ψαροκέφαλα. 

Μοχίτο σε πλαστικά ποτήρια. Μπαλκόνια. Ανατολές και ηλιοβα-
σιλέματα. Φεγγάρια. Πολλά φεγγάρια. Πολλά ηλιοβασιλέματα.
Τέτοια βλέπει μπροστά του όλη μέρα αυτός που ξεμένει Αύγου-
στο στην Αθήνα. Οι διακοπές των άλλων έρχονται και τον βρί-
σκουν. Κανείς πια δεν πάει διακοπές αφωτογράφητος. Θα ήταν 
σαν να μην έχει παει.
Αυτός που μένει πίσω τον Αύγουστο –καθηλωμένος στην οθόνη 
του γραφείου του, την οθόνη που του πετάει τις καρτ ποστάλ 
των άλλων– έχει ξεχάσει πότε πήγε διακοπές. Είναι σαν να πήγε 
πέρυσι. Φεύγει πάντα πρώτος. Όχι από αναχωρητισμό. Όχι μόνο 
για να αποφύγει το μέινστριμ – για να φεύγει όταν οι άλλοι μέ-
νουν. Του αρέσουν τα άδεια νησιά του πρώιμου καλοκαιριού, οι 
έρημες παραλίες, τα ήσυχα χωριά. Δεν του αρέσουν οι άνθρω-
ποι, όταν είναι πολλοί. Του αρέσει η πόλη τον Αύγουστο. 
Λένε ότι η πόλη είναι ωραία τον Αύγουστο. Δεν λένε την αλή-
θεια. Χωρίς τον ίλιγγο της κίνησης όλα ξεχωρίζουν. Γίνονται 
περισσότερο ορατά. Προσέχεις για πρώτη φορά τη βρύση. Τη 
βρύση του πάρκου με το σκουριασμένο στόμα. Τη βρύση που 
ανοίγει κάθε απόγευμα ο άστεγος και πλένει τα πόδια του και ρί-
χνει τρεις-τέσσερις χούφτες νερό στο πρόσωπό του και σαν να 
ανακουφίζεται. Και μιλάει βρεγμένος προς τον ήλιο με κλειστά 
τα μάτια.
Χωρίς τους πολλούς, οι λίγοι είναι περισσότερο παρόντες. Οι 
ταξιτζήδες που αράζουν κάτω από το παράθυρό σου, τα τρα-
γούδια από τα ραδιόφωνά τους, οι καβγάδες τους –«Σαβιόλα, 
κουφάλες, Σαβιόλα»–, τα χαζοξενύχτια τους με κουτάκια μπί-
ρας και μπεγλέρια στα σκαλιά της εισόδου.
Χωρίς τους θορύβους, οι άδειοι δρόμοι αντηχούν τις ζωές των 
διαμερισμάτων. Την ηχώ των ανθρώπων που τον Αύγουστο 
ξεχνιούνται, νομίζουν πως έχουν απομείνει μόνοι και αφήνο-
νται. Τραγουδάνε, βρίζονται, κοιμούνται, γαμιούνται με τα 
παράθυρα ανοιχτά. Και στέλνουν στο δρόμο ένα «Χρόνιααα-τώ-
ρα-μακρι-ά-σου-λιωώ-νωωωω», ένα «βαριέμαι, ρε πούστη μου, 
βαριέμαι ασφυκτικά», ένα σπαρακτικό «μη, μη μας το κάνεις αυ-
τό, Γιώργο – μη μας το κάνεις, σε ικετεύω». Και τα βράδια σφυ-
ρίγματα παράφωνα, μυρωδιές από τηγάνι και ένα εκκωφαντικό 
«δεν έχεις ιδέα, δεν έχεις ιδέα, αχ, αααα, τι παθαίνω τώρα».
Τον Αύγουστο οι ελάχιστες ζωές στην άδεια πόλη είναι κατα-
δικασμένες να γίνονται αισθητές. Σαν να ήταν σπάνιες. Σαν 
να ήταν σημαντικές. Σαν να θέλανε κάτι να πουν μέχρι και τα 
τζιτζίκια που ακούς να χαλάνε τον τόπο στην έρημη κοίτη της 
Βασιλίσσης Σοφίας.
Κι αν θέλεις να καταλάβεις πώς είναι στην Αθήνα ο Αύγουστος 
–πώς είναι αυτή η χώρα του αγοραφοβικού, του ωτακουστή και 
του ηδονοβλεψία–, σταμάτα. Σταμάτα λίγο στα νεκρά κύτταρα 
της πόλης. Στα αστικά έλη: τις στοές με τα κλειστά μαγαζιά, 
τους πεζοδρόμους με τα σφαλιστά παράθυρα, τις νησίδες του 
κέντρου που τις περισσότερες νύχτες δεν κυκλοφορεί ψυχή, 
χειμώνα-καλοκαίρι.
Γιατί, δεν ξέρω αν το έχεις οσμιστεί, πάντως η πόλη έχει πάθει 
μόνιμο Αύγουστο. Έχει, εκεί που σφύζει η ζωή της, κάτι μέρη, 
δέκα-είκοσι μέτρα δρόμου –μεσάνυχτα Σταδίου και Αιόλου, 
Τετάρτη στου Ψυρρή, κάθε μέρα χαμηλά στα Ιλίσια–, κάτι μέρη 
που σαν να πήζει το αίμα της κι πόλη τελματώνει. 
Η Αθήνα έξω είναι πια όπως και η Αθήνα μέσα: κάπου ζωντανή, 
κάπου νεκρή. Σαν τον αχανή όροφο, όπου λίγες σκιές δουλεύ-
ουν υστερικά γύρω από τα γυμνά γραφεία των απολυμένων.
Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει, αλλά ο Αύγουστος είναι ο μήνας 
που νικά. Ο μήνας που διαρκεί. Που μένει στο πρόσωπο της πό-
λης σαν τα καμένα πίξελ στην οθόνη.
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Θοδωρής Τσεκούρας
δημιουργικός διευθυντής,

διαφημιστής
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Κρουαζιέρα 
με το ΜΙΜΙΚΑ Λ.
Έργο και κείμενο του ΦΙΛΙΠΠΑ ΦΩΤΙΑΔΗ* 

Οι παιδικές μου αναμνήσεις από την Πάτμο 
συνοδεύονται από αυτές του πλοίου που μας 
πηγαινοέφερνε: το θρυλικό ΜΙΜΙΚΑ. Ανα-

χωρούσε από τον Πειραιά στις 11 το πρωί και 
εκτελούσε το δρομολόγιο της “άγονης γραμμής” στα 

Δωδεκάνησα, με πρώτη στάση την Πάτμο γύρω στα με-
σάνυχτα. Εκτός από τις άθλιες, για τα σημερινά –αλλά 
και τα τότε– δεδομένα, καμπίνες, είχε την (εντυπωσια-
κή για ένα πεντάχρονο αγόρι) ιδιαιτερότητα του να μην 
είναι αυτό που λέμε “φέρι μπόουτ”, αλλά να μπορεί να 
μεταφέρει αυτοκίνητα: ένας γερανός τα ανέβαζε στο 
κατάστρωμα του πλοίου στον Πειραιά και τα κατέβαζε 
στον εκάστοτε δωδεκανησιακό προορισμό, ενίοτε μά-
λιστα ελαφρώς τρακαρισμένα.
Διέθετε πάντως και μια πολυτελή “ισόγεια” θέση αυ-
τοκινήτου. Το οικογενειακό μας FIAT 128 είχε μία και 
μόνο φορά την τιμή να φιλοξενηθεί σε αυτή την πολυ-

Viewmaster
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πόθητη θέση, κατά τη διάρκεια του αξέχαστου για εμέ-
να ταξιδιού, κατά το οποίο η άφιξη του ΜΙΜΙΚΑ στην 
Πάτμο μάς βρήκε να κοιμόμαστε οικογενειακώς στην 
καμπίνα μας. Οι υπεύθυνοι για κάποιο λόγο δεν μας 
είχαν χτυπήσει την πόρτα για να μας ξυπνήσουν, όπως 
κανονικά θα έπρεπε. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε το 
γύρο των Δωδεκανήσων, να φτάσουμε μέχρι τη Ρόδο, 
για να προσεγγίσουμε στην επιστροφή μετά από περί-
που 33 ώρες το λιμάνι της Πάτμου ξανά. Ο λοστρόμος/
σερβιτόρος, όταν είδε την ίδια οικογένεια για δεύτερη 
συνεχόμενη βραδιά να περιμένει να δειπνήσει στο ε-
στιατόριο του πλοίου, μας ρώτησε απορημένος “καλά, 

εσείς πού πηγαίνετε;”.
Νομίζω ότι από τότε δεν γκρίνιαξα ποτέ ξανά για τη δι-
άρκεια του ταξιδιού προς την Πάτμο. Στο κά-
τω-κάτω η ανταμοιβή όταν φτάνεις στο νησί 
είναι τέτοια, που αξίζει την αναμονή.

*Ο Φ.Φ. είναι αρχιτέκτονας, ζωγράφος. Σε συνεργασία με την Εταιρεία 
Πατμιακού Πολιτισμού παρουσιάζει την ατομική του έκθεση «Κάτω από 
τα τείχη της Μονής, η αυλή της διπλανής» στην Οικία Σταύρακα, στη 
Χώρα της Πάτμου. Συχνός επισκέπτης του νησιού, ο Φ.Φ. αποδίδει με το 
δικό του ιδιαίτερο τρόπο οικείες εικόνες από τα σοκάκια και τις ταράτσες 
των σπιτιών στη Χώρα, καθώς και κάποιες παραλίες της Πάτμου. 
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι 16/8.
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Viewmaster

John Armleder

OPAR 7, 2007 (Ελβετία)

Info Τα έργα θα παρουσιαστούν στην 4η Μπιενάλε 
Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (18/9 - 31/1) με 
γενικό τίτλο «Παλιές Διασταυρώσεις - Make it 
Νew». Η Α.V. είναι χορηγός επικοινωνίας.
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Jacques Berthet

Oliviers, 2008-2011 (Ελβετία)
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Viewmaster

Η Τάμτα συναντά τον Μηδενιστή και στήνουν ένα υπαίθριο «κρεβάτι» 
κάτω από τον αθηναϊκό ήλιο. Σύμβολο για τα καλοκαιρινά «σ’ αγαπάω».

shoot Me!
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟυ ΡΗγΟυ

➜ contact@rigosk.gr
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Viewmaster

Γιώργος Καλφαμανώλης

φωτογράφος
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Viewmaster

Δήμος Κοντός
πολιτικός μηχανικός
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H KAΣΕΤΑ ΤΟΥ 

ΜΟΝSIEUR 
MINIMAL

Μonsieur Minimal 

- Summer Lovers

Breakbot - Baby I’m Yours

Daft Punk - Instant Crush 

Stardust - Music Sounds 

Better With You

Acid House Kings  

- Do What You Wanna Do

The Establishment  

- Love Like This

Empire Of The Sun  
- We Are The People 

Belle & Sebastian  

- The Boy With The Arab 

Strap 

Kakkmaddafakka 

- Touching

Washed Out - Belong

Toro Y Moi - Low Shoulder

Xaxakes - Monte Carlo

* O Monsieur Minimal παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ «Minimal to Maximal» σε περιοδεία
(22/8, Αθήνα στο Island club, 3&5/9 στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, Daios Hotel, 
12/9 Θεσσαλονίκη στο Omilos club, 20/9 στην Αθήνα, Full Band Live Festival «Αισχύλια»)

Ακούστε το 
mixtape στο 

athensvoice.gr

www.athens voice.gr
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24 τρόποι για να 
ζήσεις τις διακοπές 
σου στην Αθήνα 

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΝΕΓΟΥ

Τουρίστας
στην πολη 
σου
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ζήσεις τις διακοπές ζήσεις τις διακοπές 

ποληπολη



Τουρίστας
στην πολη 
σου
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Hop on - Hop off 
λεωφορείο
Ναι, είναι το περίφημο διώροφο α-
νοιχτό κόκκινο λεωφορείο που ξε-
κινά από την πλατεία Συντάγματος 
και κάνει την «τουριστική» βόλτα. 
Αθηναϊκές καρτ ποστάλ, όπως η 
αλλαγή φρουράς ή τα αξιοθέατα 
των ενοποιημένων αρχαιολογικών 
χώρων, φαίνονται διαφορετικά ό-
ταν οι συνεπιβάτες ομιλούν την αγ-
γλική (διάρκεια 90 λεπτά, €18 για 
όσους είναι πάνω από 14 ετών).

Athens Happy Train 
90 λεπτά που, αφού θα λείπουν 
όλοι και δεν θα σε δει κανείς, 
μπορείς να ζήσεις τον τουριστικό 
σου μύθο στην Αθήνα παρέα με 
ανθρώπους που είναι κατά κανόνα 
πιο ξανθοί από σένα. Σημεία: αφε-
τηρία η Ερμού στο Σύνταγμα και 
η Άρεος στο Μοναστηράκι (€6 για 
ενήλικες, athenshappytrain.com).

Βόλτα με segway 
Καταρχάς δεν είναι δύσκολο να 
το οδηγήσεις, 5 γυροσκόπια 
ελέγχουν την ισορροπία 
σου 100 φορές το δευτε-
ρόλεπτο για να μη γίνεις 
«τραυματίας στην Αθή-
να», ενώ οι μπαταρίες του 
διαρκούν 35 χιλιόμετρα. 
Στο athenssegwaytours.

com όλες οι διαδρομές και τα κό-
στη – πιο δημοφιλείς, η βόλτα της 
Ακρόπολης, του Εθνικού Κήπου 
και η «Ολυμπιακή» με άξονα το 
Καλλιμάρμαρο.

Βουτιά, ηλιοβασίλεμα 
κι αξιοθέατα
Όχι με αυτή τη σειρά. Ενιαίο εισι-
τήριο €10 (μειωμένο στα €5) για τα 
Αρχαιολογικά Μουσεία Βραυρώνας 
(σύνολο γλυπτών από το ιερό της 
Αρτέμιδας), Λαυρίου (με μικρή αί-
θουσα αφιερωμένη στα μεταλλεία) 
και Μαραθώνα (Τύμβος Πλαταιέων, 
Μεσοελλαδικό Νεκροταφείο), 
σταμάτημα για βουτιά σε Χάρακα ή 
ΚΑΠΕ ή Λεγραινά και καρτποστα-

λικό ηλιοβασίλεμα στον 
Ναό του Ποσειδώνα στο 
Σούνιο.

Metrospotting
Σύνταγμα-
Ελληνικό 14 
λεπτά. Και ενδιά-
μεσα νέοι σταθμοί 
σε Ηλιούπολη, Αρ-
γυρούπολη, Άλιμο. 

Μη μου πεις ότι δεν 
έχεις περιέργεια.

Βουτιά και 
burger
Κολύμπι απόγευμα 
καθημερινής στην 
Αγία Μαρίνα (34ο χλμ. 
Αθηνών-Σουνίου), 

επιστροφή την ώρα 
που πέφτει ο 
ήλιος και η πα-
ραλιακή μπορεί 
όντως να μοιάζει 
με αθηναϊκή 
Ριβιέρα, και 
φαγητό με την 

άμμο κολλημένη πάνω σου στα 
μπεργκεράδικα της Γλυφάδας. Τε-
λευταίο αγαπημένο, το Just Burgers 
(Λαοδίκης & Βασιλέως Γεωργίου Β’ 
10) και πιο συγκεκριμένα το «full 
house» (με τσορίθο, τηγανητό αυγό 
και γλυκοπατάτα).

Βουτιά και κοψίδια
Στα Καλύβια. Συμπαθητική παραλία 
ειδικά στις αυγουστιάτικες ερη-
μιές και μέτα πάρτι στον οικισμό 
που φημίζεται για το κρέας του και 
πιο συγκεκριμένα στην ψησταριά 
«Τρίγωνο» ή στον «Χριστόφορο». 
Σίγουρα θα στέλναμε εκεί τον Ά-
ντονι Μπουρντέν, αν έκανε ποτέ 
αθηναϊκό επεισόδιο.

Βόλτα με Υπερωκεάνειο
Κατασκήνωση στην ταράτσα του 
μπαρ χιτ της καλοκαιρινής σεζόν 
(Περικλέους 46) με ή χωρίς μεζέ 
στο ομώνυμο μεζεδοπωλείο της 
στοάς του ισογείου. Ανεβαίνοντας 
τη σκάλα, συναντάς το πλήθος που 
έμεινε ορφανό από το κλείσιμο του 
Pop και μπορείς να σκέφτεσαι την 
Αθήνα σαν νησί που ορίζεται από 
ακάλυπτους πολυκατοικιών.

Καντίνα Σοσιάλ
Ήταν, είναι και θα παραμείνει το 
μπαρ στο κέντρο που δεν θα μπο-
ρούσε να υπάρχει σε καμία άλλη 
καλοκαιρινή πρωτεύουσα του κό-
σμου. (Λεωκορίου 8, Ψυρρή)

Πρεμιέρες στα θερινά
3 ευκαιρίες αξιοποίησης του κα-
λοκαιρινού υπερόπλου αυτής της 
πόλης. Indie 15αύγουστος με το «Η 
αδερφή της αδερφής σου» για όσους 
ανήκουν στην «Juno» – «500 μέρες 
με τη Σάμερ» κοινότητα/ «Το μυστι-
κό της Μέιζι», η Τζούλιαν Μουρ στο 
ρόλο της Κιμ Γκόρντον των Sonic 
Youth, σόρι λάθος η Τζούλιαν 
Μουρ σε ρόλο Νεοϋρκέζας ροκ 
σταρ με ψυχολογικά σε μεταφορά 
έργου του Χένρι Τζέιμς (22/8)/ 
Ο Louis CK σε ταινία του Γούντι 
Άλεν. Αν χρειάζεσαι, που δεν χρει-
άζεσαι, περισσότερες λεπτομέρειες 
παίζουν ακόμα Άλεκ Μπάλντουιν 
και Κέιτ Μπλάνσετ και λέγεται 
«Blue Jasmine» (29/8).

Τα Πετράλωνα σε 3 στά-
σεις Πινγκ-πονγκ στο υπόγειο 
της «Λόλας» (Κειριαδών 11, Κάτω 
Πετράλωνα)/ κοκτέιλ Gin Gin στο 
«Κλουβί» (Δημοφώντος & Κυδα-
ντινών)/ σουβλάκι στη «Φωλιά του 
Κώκου» (Θεσσαλονίκης & Ξενάρ-
χου) με τραπεζάκια πλατεία και 
ατμόσφαιρα σοσιαλιστικών 80s.

«Αθηναίος τουρίστας». 
Κοντεύει να γίνει το «νέο σύντομο ανέκδοτο». 
Χοντρικά 1 στους 4 Αθηναίους δεν θα κάνει δι-
ακοπές φέτος στα νησιά. Τουλάχιστον 3 στους 
10 δηλώνουν απερίφραστα «τέρμα τα χαϊλίκια, 
λιγότερες μέρες σε σχεση με παλιά». Η AthenS 
VoICe βρήκε διάφορους τρόπους για να γεμί-
σουν οι «τουρίστες στην πόλη τους» το αθηναϊκό 
τους ημερολόγιο. Γιατί οι έρωτες τον Αύγουστο 
δεν γεννιούνται μόνο, ανανεώνονται κιόλας...

αλλαγή φρουράς ή τα αξιοθέατα 
των ενοποιημένων αρχαιολογικών 
χώρων, φαίνονται διαφορετικά ό-
ταν οι συνεπιβάτες ομιλούν την αγ-
γλική (διάρκεια 90 λεπτά, €18 για 
όσους είναι πάνω από 14 ετών).

90 λεπτά που, αφού θα λείπουν 
όλοι και δεν θα σε δει κανείς, 
μπορείς να ζήσεις τον τουριστικό 
σου μύθο στην Αθήνα παρέα με 
ανθρώπους που είναι κατά κανόνα 
πιο ξανθοί από σένα. Σημεία: αφε-
τηρία η Ερμού στο Σύνταγμα και 
η Άρεος στο Μοναστηράκι (€6 για 
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Καταρχάς δεν είναι δύσκολο να 

λικό ηλιοβασίλεμα στον 
Ναό του Ποσειδώνα 
Σούνιο.

Metrospotting
Σύνταγμα-
Ελληνικό 14 
λεπτά. Και ενδιά
μεσα νέοι σταθμοί 
σε 
γυρούπολη

Μη μου πεις ότι δεν 
έχεις περιέργεια.

Βουτιά και 
burger
Κολύμπι απόγευμα 
καθημερινής στην
Αγία Μαρίνα 
Αθηνών-Σουνίου), 

επιστροφή την ώρα 
που πέφτει ο 
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Stay tuned 4 more...
redbullartofmotion.com 

www.facebook.com/rbafm 

#artofmotion

Art of Motion
3o Red Bull

H παγκόσμια ελίτ του free running στη Σαντορί-

 

Γ
ια τρίτη συνεχόμενη χρονιά 

το Red Bull Art of Motion 

υποδέχεται τους 18 κο-

ρυφαίους αθλητές του 

κόσμου στην πιο φυσική πί-

στα του κόσμου. Στη Σαντορίνη.  

Στις 14 Σεπτεμβρίου το κυκλα-

δίτικο νησί θα καθηλώσει τους 

χιλιάδες φανατικούς θεατές που 

θα έχουν πάρει θέση στην Καλ-

ντέρα, αλλά και «αμέριμνους» 

τουρίστες σε ένα μοναδικό 

αγώνα free running. 

Οι σπεσιαλίστες του είδους θα 

«πετάξουν» πάνω από καλντε-

ρίμια, στέγες και μονοπάτια 

μέσα από τολμηρά άλματα, 

tricks, αναρριχήσεις και drops.

Η τελική σύσταση των αθλη-

τών θα προκύψει με βάση τις 

καλύτερες περσινές επιδόσεις, 

τον online προκριματικό που 

έκλεισε στις  31 Ιουλίου μέσω του 

redbullartofmotion.com και 

από τον προκριματικό αγώνα στις 

11 Σεπτεμβρίου στη Σαντορίνη.

Όσοι δεν καταφέρουν να πα-

ρακολουθήσουν τον αγώνα 

από κοντά, το Red Bull Art 

of Motion, θα προβληθεί live 

streaming μέσω redbull.tv.

Του ΓΙΩρΓΟΥ ΔΗΜΗΤρΑκΟΠΟΥλΟΥ

Ο Pavel Petkuns από τη Λετο-νία κατάφερε να ξεχωρίσει για δύο συνεχόμενες χρονιές από την παγκόσμια αφρόκρεμα του είδους και έτσι όλα τα μάτια φέ-τος θα είναι πάνω του. Θα κατα-φέρει να τριτώσει τις επιτυχίες του ή κάποιοι καλά διαβασμένοι υποψήφιοι είναι έτοιμοι να τον αντιμετωπίσουν στα ίσια; Μπορεί να έρθει η έκπληξη από έναν καινούργιο διεκδικητή του τίτλου; Ραντεβού στις 14/9.

Art of Motion
3o Red Bull

H παγκόσμια ελίτ του 

κόσμου στην πιο φυσική πί-

 Σαντορίνη. 

χιλιάδες φανατικούς θεατές που 
-

Οι σπεσιαλίστες του είδους θα 

«πετάξουν» πάνω από καλντε-

tricks, αναρριχήσεις και drops.

-

τών θα προκύψει με βάση τις 

καλύτερες περσινές επιδόσεις, 

τον online προκριματικό που 

έκλεισε στις  31 Ιουλίου μέσω του 
και 

από τον προκριματικό αγώνα στις 

11 Σεπτεμβρίου στη Σαντορίνη.

Όσοι δεν καταφέρουν να πα-

ρακολουθήσουν τον αγώνα 

Red Bull Art 

, θα προβληθεί live 

redbull.tv.

ΟΠΟΥλΟΠΟΥλΟΠΟΥ ΟΥλΟΥλ



Πέφτει η νύχτα 
στο Μεταξουργείο...
...και τον τελευταίο χρόνο ανοί-
γουν το ένα μετά το άλλο στέκια με 
το άρωμα που κάπως έχουν χάσει 
τα Εξάρχεια. Δίπλα στον παραδοσι-
ακό «Αιγύπτιο» με τα φαλάφελ και 
το «Νούρα» με τους ναργιλέδες και 
την ανατολίτικη κουζίνα, το όμορ-
φο μπαρ «Κεραμείο», το «Ρακόρ» με 
τις χορτοφαγικές ανησυχίες, το πε-
ρίφημο «Τριφασικό» με τα κρητικά 
γλέντια, τα «Κανάρια» με τους μι-
κρούς μεζέδες, ήρθαν: ένα μπαρ 
με καλές προθέσεις και 
όνομα «Λάσπη», το «Σα-
λαντίν» με την ωραία 
κουζίνα και τη φοβερή 
μοσχαρίσια γλώσσα, 
το σκοτεινό «Zero» 
με τα underground 
live από συγκροτή-
ματα της νέας ελ-
ληνικής σκηνής και 
τελευταίο απ’ όλα το 
«Καμπεθόν» σε ένα 
σπίτι που θα ήθελες 
να είναι σπίτι σου 
και μια αυλή που θα 
ήθελες να είναι αυ-
λή σου. 

Τηλεγράφημα 
από την Πλατεία  
Προσκόπων 
(«Το Παγκράτι είναι το νέο μαύρο»)
Ποικιλία σε μαρμάρινο τραπέζι 
καφενείου στο «Τρίγωνο»/ Κι εσύ 
τέκνον στο καφενείο «Βρούτος»;/ 
Cupcakes, μινιμαλισμός και συ-
μπάθεια στο Small 8/ Οι παλιοί 
πάνε «Αερόστατο»/ Ονοματοδοσία 
με κέφια στο «Piggyπόπουλο» – ναι, 
είναι εκλεπτυσμένο σουβλατζίδι-
κο-ψησταριά/ Παραγοντικό και 
ποιοτικό το «Μαύρο Πρόβατο».

Πανσέληνος του  
Αυγούστου Τετάρτη 21 του 

μηνός – στα σκαλάκια δίπλα στον 
Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων 
(Ερμού 34) βλέποντας τα αρχαία. 
Μην τρομάξετε με την αυστηρότητά 
σας τα παρακείμενα πιτσιρίκια που 
κάνουν μπάφο/φασώνονται.

TVictims
Τιμημένο αθηναϊκό μπαλκόνι (τον 
Αύγουστο έχει λιγότερη ζέστη), 
αυτοσχέδια σπιτικά κοκτέιλ και 
μαραθώνιο τηλεοπτικό catch-up σε 
ό,τι έχασες το χειμώνα ή δεν πρό-
λαβες το καλοκαίρι. Από τη θερινή 
σοδειά: 2η σεζόν «The Newsroom» 
– ο Aaron Sorkin βομβαρδίζει με 
ατάκες εξιδανικευμένης αμερι-
κάνικης ενημέρωσης, 3η σεζόν 
«The Killing» – με νέες νοσηρές 
υποθέσεις μυστηρίου στο δια-
βρωμένο από την υγρασία Σιάτλ. 
Από τις πρεμιέρες ξεχωρίζουμε το 
καλογυρισμένο «Hannibal» με την 
τσιμεντένια ερμηνεία του Μαντς 
Μίκελσεν στο ρόλο του αγαπημέ-
νου κανίβαλου ψυχίατρου Χάνι-
μπαλ Λέκτερ, ενώ πληροφοριακά η 
μισή τελευταία του «Breaking Bad» 
ξεκινά στις 11/8. 

Τα κορίτσια 
της Απόλλωνος
Το θρυλικό μανάβικο στην είσοδο 
της Πλάκας που δεν κλείνει σχεδόν 
ποτέ. Οι δυο γλυκομίλητες ιδιο-
κτήτριες θα σου χρειαστούν, όταν 
ψάχνεις τον ανανά που θα κάνει 
τη διαφορά στην αυγουστιάτικη 
φρουτοσαλάτα.

ElectronicΑύγουστος
5 δίσκοι της φετινής καλοκαιρινής 
σοδειάς για τα ακουστικά σου, ενώ 
περιπλανιέσαι στην άδεια πόλη: 
Boards of Canada, «Tomorrow’s 
Harvest»/ Fuck Buttons, «Slow 
Focus»/ Zomby, «With Love»/ 
Moderat, «II»/ Jon hopkins, 
«Immunity». A

Τips

● Βρέχουμε λίγο τις άκρες από τα 
σεντόνια, ο καλός (δηλαδή όχι ο πυ-
ρετικός) ύπνος  σε γλιτώνει από το 
εγκεφαλικό, όταν στο instagram όλοι 
ποστάρουν «πατουσάκια στο Αιγαίο».

● Ρούμι, λάιμ, κομμάτια πεπόνι και 
προαιρετικά σιρόπι ζάχαρης. Χτυπάς, 
φορτώνεις πάγο, άσπρο πάτο. Πες το 
Ντάικιρι Πεπόνι. 

● Όλο τον Αύγουστο το wine bar 
Heterokliton  (Φωκίωνος, κάθετη 
στην Ερμού) ανοιχτό. Με ποτήρι 
κρασί από €2 και πιάτο τυριών από 
€7.

● Το καλοκαίρι είναι παγω-
μένη μπίρα. Κι αν το ψυγείο 
είναι άδειο, υπάρχει και το 

beer-shop.gr για να καλύ-
ψει πιο απαιτητικές ορέξεις 

από εκείνες που μπορεί να 
ικανοποιήσει το πλησιέστερο 
περίπτερο (ελάχιστη παραγ-

γελία €7).

● Η κρέπα με το απάκι της «ρωξά-
νης» στην κορυφή της Πραξιτέλους.

● Sightseeing. Οι ροδιές μέσα στα αρ-
χαία στο Μοναστηράκι/ οι γάτες που 
λιάζονται ρεμβάζοντας στις αρχαίες 
κολόνες/ οι χελώνες που κατοικούν 
στον αρχαιολογικό χώρο του Κερα-
μεικού.

● Η πόλη από τις δύο άκρες του 
ορίζοντα. Ένα βράδυ στο πάρκινγκ 
κάτω από το κάποτε «Πάνθεον» στην 
Αγία Βαρβάρα (δυτικά) κι άλλο ένα 
στα «αστυνομικά» της Ηλιούπολης 
(ανατολικά).

Δεν υπάρχουν (αθλητικές) ειδήσεις  (φέτος) 
τον Αύγουστο...
Ο Σαβιόλα στον Ολυμπιακό. Το μόνο πράγμα που μας θυμίζει κάπως το 
ένδοξο παρελθόν. Τότε που τον Αύγουστο τρέχαμε σε αεροδρόμια για τις 
μεγάλες μεταγραφές κι επιστρέφαμε εσπευσμένα από διακοπές για προ-
κριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο Ολυμπιακός είναι ήδη στους ο-
μίλους του Champions League, το προκριματικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται 
στη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ (ξεκινάει με Μέταλιστ και βλέπουμε), η 
ΑΕΚ είναι στην Γ΄ Εθνική και ο Παναθηναϊκός στον κόσμο του. Αν θες να 
δεις μπάλα στην Αθήνα, το πρωτάθλημα ξεκινά στις 17/8. Καλό κουράγιο, 
αν και τα φιλικά ΠΑΟ-Λάτσιο (4/8, επιστροφή στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας) 
Λίβερπουλ-Ολυμπιακός (3/8 στο Άνφιλντ) και Βαλένθια-Ολυμπιακός (10/8 
στο Μεστάγια) μοιάζουν περισσότερο ελκυστικά.

με καλές προθέσεις και 
Σα-

κουζίνα και τη φοβερή 

● Όλο τον Αύγουστο το wine bar 
Heterokliton
στην Ερμού) ανοιχτό. Με ποτήρι 
κρασί από €2 και πιάτο τυριών από 
€7.

από εκείνες που μπορεί να 
ικανοποιήσει το πλησιέστερο 
περίπτερο (ελάχιστη παραγ

● Η κρέπα με το απάκι της

No 
news

No 
news
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SUMMER LOVER
Του ΔημηΤρη ΦΥΣΣΑ

Αύγουστος, οεέ. Αύγουστος μπήκε 
πια κι όσοι-ες μένετε αναγκαστικά 
στην πόλη είμαι βέβαιος ότι όλο 
και κάτι θα σκαρφίζεστε για να 
ξεφύγετε. Σ' αυτό το πνεύμα και η  
τελευταία καλοκαιριάτικη στήλη, 
ως Summer Lover αυτή τη φορά, 
προσαρμοσμένη στις... θερμές 
περιστάσεις ελπίζει κάτι, κάπως, να 
βοηθήσει. 

Παραλίες της αττίκης 
Υπάρχουν και μερικές μισοάγνωστες 
παραλίες ή νησάκια της Αττικής, χρη-
σιμότατα αν θελήσετε μια γρήγορη ο-
λιγόωρη ή ημερήσια βόλτα και εφόσον 
δεν θέλετε βαβούρα. Στον Σαρωνικό, 
δοκιμάστε την παραλία του Άη Νικόλα 
(με χερσόνησο πολύ όμορφα διαμορ-
φωμένη, σαν νησί) ή τον Άγιο Πέτρο 
στον κολπίσκο του Σουνίου. Στον Ευ-
βοϊκό, αν δεν ξέρετε την παραλία του 
Ραμνούντα, το λιμανάκι στο Κάτω Σού-
λι, το Σέσι (και μικρό και μεγάλο) και, 
ιδίως, τον Λημιώνα με τις σκάλες των 
εγκαταλειμμένων ορυχείων, αξίζει να 
τις επισκεφτείτε. Από νησάκια, υπεν-
θυμίζω το αρκετά γνωστό πευκωμένο 
Αγκίστρι, τη σχεδόν άγνωστη Μονή 
κοντά του (εκεί θα πάω και γω πρώτη 
φορά φέτος) και το Γαϊδουρονήσι, ό-
που περνάς με καϊκάκι και υπάρχει ψα-
ροταβέρνα. 

ςε βουνα καί ςε λοφους 
Έγραφα την άλλη φορά για το Τατόι, 
τον Άγιο Μερκούριο και την Πάρνηθα, 

δίχως να φαντάζομαι τόση τρενομανία 
και Παρνηθομανία (ευχαριστώ για τα 
μέιλ). Συνεχίζω σήμερα, υπενθυμίζο-
ντας ότι για πολλή δροσιά μπορείτε να 
πάρετε το τελεφερίκ (είναι δωρεάν) και 
να ανεβείτε στην Πάρνηθα, κάνοντας 
στη συνέχεια βόλτες στα ψηλά του με-
γάλου βουνού. Εναλλακτικά, μπορεί-
τε να πάτε στον Υμηττό, από νωρίς το 
πρωί, στην εξαίρετη διαδρομή Καισα-
ριανή (υπάρχει πηγή στο μοναστήρι) 
- Αστέρι - κεραίες του ΟΤΕ, κι αν κάνε-
τε κέφι να πάρετε το μονοπάτι για το 
Λιόπεσι (Παιανία). Για μια πιο γρήγορη 
ανάσα, συνιστώ το συνοικισμό Γεώργι-
ος Παπαντρέου, στα Τουρκοβούνια, 
όπου και το «Αττικό Άλσος -  Θόδωρος 
Αγγελόπουλος», καλοκαιρινό σινεμά 
μέσα στη μυρωδιά των πεύκων. 

αττίκα αλςη καί Παρκα
Τέλος, αν δεν σας παίρνει ούτε σε πα-
ραλία να πάτε ούτε σε βουνό να ανε-
βείτε, δοκιμάστε λίγη ανάσα σε κάποιο 
από τα πάρκα και τα άλση μας, κι ας μην 
είναι πολλά. Ενδεικτικά: της Νέας Σμύρ-
νης (να πάτε απόγευμα, συνδυάζεται 
με σινεμαδάκι το βράδυ στο «Φιλίπ»). 
Της Νέας Φιλαδέλφειας (επίσης συν-
δυάζεται με σινεμαδάκι στο «Άλσος). 
Το άλσος Παγκρατίου (συνδυάζεται με 
σινεμά στη μικρούλα και γλυκιά «Όα-
ση» ή το αρχέγονο «Πάλας»). Το πάρκο 
Τρίτση στα Λιόσια, ειδικά αν προτιμάτε 
τη μαγεία του νερού.   

➜ d.fyssas@gmail.com

«Ζεφυρος» 
Το καλοκαιρινό σινεμά που βλέ-
πετε στη φωτογραφία έχει κληρο-
νομήσει τον τίτλο ενός άλλου, πα-
λιότερου, που υπήρχε προπολεμι-
κά. Ήταν ένα σινέ-μπιραρία, όπως 
συνηθιζόταν τότε, που υπήρχε 
στην εξαφανισμένη σήμερα (λό-
γω των ανασκαφών στην Αρχαία 
Αγορά) παλιά πλατεία του Θησεί-
ου, που βρισκόταν βόρεια της ο-
δού Αποστόλου Παύλου και προς 
το σημερινό αρχαιολογικό χώρο. 
η μπιραρία εκείνη έπαιζε κατά 
καιρούς και ταινίες, μέχρι το 1938, 
οπότε την «πήραν» οι ανασκαφές. 
Ο «Ζέφυρος» που ξέρουμε σήμε-
ρα αναβίωσε την παλιά ονομασία 
το 1945 (φαντάζομαι ότι ο τοτι-
νός ιδιοκτήτης θα πήγαινε στον 
παλιό  «Ζέφυρο») και ήταν λαϊκό 
σινέ βαριετέ. μέχρι το 1986 έπαιζε 
καραγκιόζη, έπαιζε λαϊκό θέατρο, 
έφερνε βαριετέ και πρόβαλλε δα-
κρύβρεχτες ή άλλες λαϊκές ταινί-
ες, όπως «η εκδίκησις του Ινδού» 
(1951), «μεγάλος πόνος σε μικρή 
καρδιά» (1957), «Ο κατατρεγμέ-
νος της Βομβάης» (1961), «Κλάψε 
φτωχή μου καρδιά» (1968), «μα-
σίστας» (1975), «Το ολοκαύτωμα 
των καννιβάλων» (1982), «Θα γί-
νει του Τρινιτά το κάγκελο» (1983) 
κ.λπ. Έκλεισε για μια πενταετία 
(1986-1990), αλλά ξανάνοιξε το 
1991 ως σούπερ ποιοτικό. Αυτή η 
καινούργια φάση είναι συνδεμέ-
νη με τον Νίκο Μουζακιώτη, γνώ-
στη του καλού σινεμά, που έκανε 
τον «Ζέφυρο» κέντρο των σινε-
φίλ. Πρόσφατα, ο μουζακιώτης 
πέθανε, αλλά η γυναίκα του Γωγώ 
συνεχίζει, πιστή στην παράδοση. 
Τα τελευταία χρόνια η συνεργα-
σία του «Ζέφυρου» με τη «New 
Star» του Βελισσάρη Κοσσυβάκη 
έχει δυναμώσει ακόμα περισσό-
τερο το κάποτε ξεχασμένο αυτό 
συνοικιακό σινεμά. Εδώ λοιπόν 
θα δροσιστείτε, δίπλα στο Αστε-
ροσκοπείο, βλέποντας εξαίρετα 
ποιοτικά αφιερώματα. Τρώων  36, 
Άνω Πετράλωνα, 210 3462677, εισι-
τήριο € 8, φοιτ. € 6 
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Αν είσαι από αυτούς που όταν βλέπεις ταινία σε πιάνει λιγούρα, 
μάθε πού θα δοκιμάσεις τα καλύτερα

Της  Λουκίας Μητςακου

Αθηναία
Έρχεσαι κυρίως για τη διάσημη τυ-
ρόπιτα – έχει αλλάξει ο προμηθευ-
τής, παραμένει όμως το ίδιο νόστι-
μη. Χάρητος 50, Κολωνάκι, 210 7215717

Αίγλη
Μπορείς να απολαύσεις ιδιωτική 
προβολή στην Prive Veranda με 
δείπνο 4 πιάτων και 1 ποτήρι 
κρασί με € 25 το άτομο. Η καντί-
να σχεδόν δεν έχει σε τίποτα να 
ζηλέψει την κουζίνα ενός μικρού 
εστιατορίου. Από σουβλάκι μέχρι 

πίτσα.
Κήπος Ζαππείου, 210 3369369-300

Cine Paris 
Ηot dogs (από τα πιο ξακουστά 
της Αθήνας, παρακαλώ), γρανίτα 
και πολλά αλκοολούχα ποτά. 

Κυδαθηναίων 22 Πλάκα, 210 3222071

Βοξ
Παγωτά Ben & Jerry’s σε υπέροχες 
γεύσεις. Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια, 210 
3837716
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πίτσα.
Κήπος Ζαππείου, 210 3369369-300

Cine Paris 
Ηot dogs (από τα πιο ξακουστά 
της Αθήνας, παρακαλώ), γρανίτα 
και πολλά αλκοολούχα ποτά. 

Κυδαθηναίων 22 Πλάκα, 210 3222071

Βοξ
Παγωτά Ben & Jerry’s σε υπέροχες 

Σινεμά... o Λιχούδης

Cine Paris

Vox
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Φλοίσβος
Κοτομπουκιές, μπιφτέκια, μπι-
φτέκια γαλοπούλας. Πάρκο Φλοίσβου 
Παλαιού Φαλήρου, 210 9821256

Ζέφυρος
Η μπίρα σερβίρεται σε παγωμένο 
ποτήρι. Τρώων 36, Άνω Πετράλωνα, 210 
3462677

Σινέ Ψυρρή
Γρανίτα φράουλα. 
Σαρρή 40-44, 210 3247234

Θησείον
Σπιτικό γλυκό βύσσινο (με πα-
γωτό καϊμάκι ή σκέτο), παγωμέ-
νη βυσσινάδα (καλύτερη κι απ’ 
της μαμάς) και λικέρ βύσσινο. Τις 
φτιάχνουν οι κυρίες Παναγιώτα 
Μανιάκη και Radka Dimitrova.
Απ. Παύλου 7, Θησείo, 210 3420864, 210 
3470980

Φιλοθέη
Ηot dog και πίτσα.
Πλατεία Δροσοπούλου, Φιλοθέη, 
210 6833398
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ςινέ Ψυρρή

Θησείον

Ριβιέρα
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Το Athens street 
    Art FestivAl 

ΤΟΙΧΟΣ
Τι είναι ο Τοίχος 
που θα ξεκινήσει 
να «αναπνέει» 
στις 14 Σεπτεμβρίου; 
Η A.V. θα είναι εκεί 
ως fan και ως χορηγός 
επικοινωνίας. Εσύ;
Του Billy Γρυπάρη

Οι στόχοι του Φεστιβάλ 

Το φεστιβάλ υλοποιήθηκε με τη 
συνεργασία δύο δημόσιων φορέ-
ων, της ΑΣΚΤ & του Δήμου Νίκαιας 
Άγ.Ι. Ρέντη, και οργανώθηκε από 
τη Γωγώ Κολυβήρα και συνεργά-
τες, που είχαν την ιδέα, εθελοντικά 
και χωρίς καμία χρηματική βοήθεια 
από το κράτος. Όταν υπάρχουν κα-
λές προθέσεις και δυναμική από-
φαση των φορέων προκύπτει και 
ουσιαστικό αποτέλεσμα. Εδώ να 
πούμε και για την ισχυρή βούληση 
του πρύτανη της ΑΣΚΤ κ. Γιώργου 
Χαρβαλιά, που το εισηγήθηκε στη 
Σύγκλητο, και την άμεση αποδοχή 
της πρότασης από τον αποδεδειγμέ-
να δραστήριο και όχι τυχαία αγαπη-

τό σε όλους τους κατοίκους του δή-
μου, δήμαρχο Γιώργο Ιωακειμίδη. 

Μπορεί μόνο ξένοι καλλιτέχνες να 
ενήργησαν εικαστικά στο 1ο Athens 
Street Art Festival, όμως σκοπός 
μας είναι αυτή η δραστηριότητα να 
γίνει θεσμός, να επαναληφθεί και 
τα επόμενα χρόνια και να γίνει δί-
αυλος επικοινωνίας γενικότερα Ελ-
λήνων street artists με καλλιτέχνες 
από άλλες χώρες.
Γνωρίζουμε τη μεγάλη δυναμική που 
έχει η χώρα μας σε αυτό τον τομέα και 
θέλουμε να κάνουμε την αρχή της ε-
ξωστρέφειας. Αυτό το στόχο είχε και 
το κάλεσμα των ξένων καλλιτεχνών, 
να γίνει αρχή ώστε να δουλέψει το 
σύστημα αντιστρόφως ανάλογα: Έλ-

ληνες καλλιτέχνες να προβληθούν ή 
να προσκληθούν και να δημιουργή-
σουν σε χώρες της Ευρώπης. 
Δεν θέλουμε να νιώσουν οι Έλληνες 
street artists ότι οι «ξένοι» ήρθαν 
να εισβάλουν στα λημέρια τους, το 
μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να 
μεταφέρουν θετικά μηνύματα στις 
χώρες τους. Στέλνουμε το μήνυμα 
ότι η Ελλάδα της κρίσης και ο κό-
σμος της μπορεί να παράγει σημα-
ντικά πολιτιστικά γεγονότα.
 
Τοίχοι υπαίθριες gallery 

Οι τοίχοι της ΑΣΚΤ θυμίζουν υπαί-
θρια gallery. Οι ξένοι καλλιτέχνες 
έκαναν τις δράσεις τους σαν να είναι 
έργα σε καμβά που θα διατηρηθούν 

και ο
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ερπατώντας στους χώρους της Σχο-
λής στην Πειραιώς 256, σχολιάζουμε 
ένα-ένα τα έργα των ξένων καλλιτε-

χνών που πήραν μέρος στο Athens Street Art 
Festival. Το φεστιβάλ με τίτλο «Crisis [?] 
What Crisis [?»] πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα 27/6 - 21/7. Είκοσι διεθνώς διακε-
κριμένοι street artists από Γαλλία, Ισπανία, 
Πορτογαλία, Ιταλία, Γερμανία σχολίασαν 
την κρίση με έργα τους στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών, αλλά και ως κοινωνική προ-
σφορά σε σχολεία, στο πολιτιστικό κέντρο 
και στη γέφυρα του προαστιακού του Δήμου 
Νίκαιας Άγ. Ι. Ρέντη. Η συζήτηση εξελίσσεται 
ελεύθερα. Παρόντες ο Πάνος Χαραλάμπους, 
καθηγητής στην ΑΣΚΤ Αθήνας και πρόεδρος 
των εικαστικών της Σχολής, ο Γιάννης Σκαλ-
τσάς, επίκουρος καθηγητής και υπεύθυνος 

του Γραφείου Διασύνδεσης της ΑΣΚΤ, και η 
Γωγώ Κολυβήρα, διοργανώτρια του Athens 
Street Art Festival 2013 και επικεφαλής της 
διεθνούς εθελοντικής ομάδας υποστήριξης του 
φεστιβάλ GK Art+Events Mgmt. Ακούγονται 
πολλές ενδιαφέρουσες απόψεις, για τη Σχολή, 
την «Τέχνη του Δρόμου» ως κίνημα, για το 
τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Για την αισθητική 
των έργων των φιλοξενουμένων καλλιτεχνών 
και τους στόχους του φεστιβάλ. Για την επι-
κοινωνία που αναπτύσσεται δημόσια με τα εξ 
ορισμού εφήμερα έργα του συγκεκριμένου κι-
νήματος και για το κατά πόσο μπορούν να θε-
ωρηθούν καταγραφή κοινωνικών ή πολιτικών 
γεγονότων, ώστε να αποτελέσουν ίχνος γρα-
φής μιας συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου. 
Σας μεταφέρω τμήμα της πολύ ενδιαφέρουσας 
συζήτησης που αναπτύχθηκε…

Π

στο χρόνο. Ελπίζουμε να έχουν εν-
διαφέρον για τους φοιτητές που το 
πιθανότερο θα «απαντήσουν» σχο-
λιάζοντας(;), καταστρέφοντας(;), 
εμπνεόμενοι(;) ανταγωνιζόμενοι(;) 
και έτσι θα προκύψει μια διαλεκτική 
σχέση και μια ενδιαφέρουσα συνο-
μιλία αλληλοεπίδρασης. Η εμπλοκή 
του εικαστικού στιλ και ο ρυθμός 
των καλλιτεχνών του δρόμου είναι 
μια πολύμορφη δύναμη που μπορεί 
να δημιουργήσει, να επενεργήσει, 
καταργώντας ό,τι δεν ταιριάζει στην 
ιδεολογία τους, να μουτζουρώσει, 
ακόμα και να «διορθώσει» ένα ει-
καστικό έργο. Εκτός από διάφορα 
σημεία στην πόλη μας, υπάρχει και 
στον εσωτερικό χώρο της ΑΣΚΤ μία 
«δερματογραφία», που αλλάζει συ-

νεχώς εμφάνιση. Ο ανταγωνισμός 
μαζί με το σεβασμό είναι τα δυο ση-
μαντικά στοιχεία που ξεχωρίζουν 
στα σχέδια των καλλιτεχνών. 
 
Σίγουρα ένας νέος Έλληνας καλλι-
τέχνης εξαιτίας της κατάστασης που 
βιώνει είναι πιεσμένος και αυτό τον 
ωθεί να κάνει πράγματα που έχουν 
εκρηκτικότητα. Την πίεση και την 
ανασφάλεια που βιώνει ο Έλληνας 
δεν μπορεί να την αντιληφθεί ο 
Γερμανός ή ο Γάλλος, όχι τουλάχι-
στον στον ίδιο βαθμό. Δεν είναι θέ-
μα μόνον ταλέντου, είναι και θέμα 
εμπειριών και συνθηκών που όταν 
συνυπάρξουν δημιουργούν εκρη-
κτικά αποτελέσματα (π.χ. η Αθήνα 
είναι περισσότερο μουτζουρωμένη 

αντί ζωγραφισμένη σε κάθε σημείο 
της, τα τρένα είναι «στολισμένα» 
κ.λπ.). Έτσι, αυτού του είδους η τέ-
χνη μπορεί να έχει μια πολύ ενδι-
αφέρουσα προοπτική. Στην ΑΣΚΤ 
πιστεύουμε ότι θα βγουν εξαιρετι-
κοί καλλιτέχνες. Τέλος ευελπιστού-
με το συγκεκριμένο εγχείρημα να 
έχει επιτυχία, ώστε να εμπλακούν 
όλες οι καλλιτεχνικές δυνάμεις δη-
μιουργώντας δυνατά και ελεύθερα 
εικαστικά αποτελέσματα. 

Στον Δήμο Νίκαιας - Άγ. Ι. Ρέντη 
ήταν συγκινητικά τα σχόλια και οι 
ευχαριστίες του κόσμου. Επίσης και 
στον χώρο της CAMP (contemporary 
art meeting point) στην πλατεία Κο-
τζιά, που θύμιζε δρόμο και τοίχους 
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που συνήθως επιλέγουν για δράσεις 
οι street artists, την έκθεση ενδεικτι-
κών έργων της προσωπικής γραφής 
των ξένων καλλιτεχνών επισκέφτηκε 
πολύς κόσμος και κυρίως νέα παιδιά.

Καλλιτέχνες χωρίς σύνορα

Η δυναμική που υπάρχει στο street 
art είναι η ελευθερία. Οι καλλιτέ-
χνες διεκδικούν σημεία που δεν 
μπορούν να βρουν σε άλλους χώ-
ρους έκθεσης και δημιουργούν ει-
καστικά που περιέχουν στοιχεία 
προπαγάνδας ή διαμαρτυρίας σε 
ποικίλες μορφές. Με αυτό τον ό-
μορφο τρόπο αποτυπώνουν τα ΟΧΙ 
τους στο αστικό τοπίο. Είναι ο λε-
γόμενος σύγχρονος «Μινώταυ-
ρος» της αφομοίωσης, που εξιτάρει 
αυτά τα παιδιά που δημιουργούν 
κάτω από συνθήκες παρανομίας, 
μέσα στη νύχτα, κυνηγημένοι από 
την αστυνομία. Το σημαντικότερο 
στοιχείο είναι ότι πάρα την ταχύ-
τητα με την οποία δημιουργούν, τα 
περισσότερα εικαστικά είναι τόσο 
καλαίσθητα που θα μπορούσαν να 
κοπούν τα σημεία του τοίχου που 
έχουν ζωγραφιστεί και να τοποθε-
τηθούν σε μια γκαλερί.

Η γραφή τους είναι πάντα ένα είδος 

αντίδρασης με ένα ύφος επιθετικό-
τητας που σε αυτή την κοινότητα αλ-
λάζει καθημερινά μορφές. Σίγουρα 
και στους street artist υπάρχουν και 
οι stars, κάποιοι καλλιτέχνες είναι 
ακραίοι στην κριτική προς το σύστη-
μα, υπάρχουν άλλοι που είναι πιο 
«εξημερωμένοι». Αλλά ο κάθε street 
artist έχει διαφορετικό χαρακτήρα. 
Σε κάποια σχέδια θα παρατηρήσεις 
ένα κοινωνικό μήνυμα, άλλα είναι 
πιο εγωκεντρικά, σε αρκετά υπάρ-
χουν στοιχεία θυμού και πρόκλη-
σης, πάντως σίγουρα όταν κάποιος 
δημιουργεί κάποιος λόγος υπάρχει. 
Στα καλλιτεχνικά ονόματα που υ-
πογράφουν υπάρχει επίσης ένα 
είδος μυστικότητας και αυτόματα 
μια γλυκιά πλύση εγκεφάλου προς 
το θεατή. Μπορεί να θαυμάσει, να 
χλευάσει αυτό που βλέπει ή ακόμα 
και να το σβήσει επειδή του προκα-
λεί ταραχή. Αυτό είναι η επιτυχία: 
όταν καταφέρνει η τέχνη να «κλέ-
ψει» μερικά λεπτά προσοχής από 
τον κάθε περαστικό, εξωτερικεύο-
ντας τα συναισθήματα που γεννάει 
η δύναμη της εικαστικής σύνθεσης. 
Σίγουρα τα τελευταία χρόνια αρκε-
τοί νέοι έχουν εναποθέσει τις εκ-
φραστικές τους ελπίδες αγκαλιάζο-
ντας αυτό το είδος τέχνης που είναι 
ανάλαφρα ελεύθερο, αντί το παλιό 

στιλ παίρνεις το πτυχίο σου, ξεκι-
νάς συνεργασία με μια γκαλερί και 
στη συνέχεια ακολουθείς το μονο-
πάτι που λέγεται καριέρα. 
Σήμερα τα θέματα είναι πιο ανοιχτά 
κι όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες του δρό-
μου ρισκάρουν την έκφρασή τους στο 
δέρμα της πόλης και μέσα σε αυτήν 
πειραματίζονται, εξελίσσονται, αφή-
νοντας πίσω το κλασικό τελάρο και 
τους πανεπιστημιακούς κανόνες.

Ο ΤΟΙΧΟΣ

Ο «ΤΟΙΧΟΣ» (le M.U.R.) είναι ένα 
συγκροτημένο και θεσμοθετημένο 
πείραμα που ξεκίνησε πριν 8 χρόνια 
με τη φιλοδοξία να αποτυπώνεται η 
ευρωπαïκή Street Art σε ένα σημείο. 
Δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του 
Γάλλου εικαστικού Thom-Thom 
στην Obercampf στο Παρίσι. Διατί-
θεται σε καλλιτέχνες οι οποίοι εναλ-
λάσσονται ανά 15 μέρες. Μέχρι σή-
μερα έχουν παρουσιάσει τη δουλειά 
τους περισσότεροι από 300 καλλιτέ-
χνες, γνωστά ονόματα, όπως Vhils, 
Jr, Rero, Mosco, Duval, Kouka κ.λπ. 
Μετά από πολλές προσπάθειες και 
συνεννοήσεις συμφωνήθηκε ανά-
μεσα στον Thom-Thom και τη Γωγώ 
Κολυβήρα & συνεργάτες η δημιουρ-
γία ενός αντίστοιχου «ΤΟΙΧΟΥ» 
στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκε στον 
πολιτιστικό Πολυχώρο «Μάνος Λοΐ-
ζος» (Θηβών 245, Νίκαια), στον οποίο 
υπάρχουν θέατρο, δημοτικό σινεμά, 
καφέ-restaurant, χώρος περιήγη-
σης, μεγάλη αίθουσα πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, και βρίσκεται απένα-
ντι από το Μall που στεγάζει μεταξύ 
άλλων και τα Village στο Ρέντη.

Ο «ΤΟΙΧΟΣ» (le M.U.R.) εγκαινι-
άστηκε με ένα έργο του καλλιτέχνη 
στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Αποτε-
λεί την πρώτη οργανωμένη, νόμιμη 
και θεσμοθετημένη προσπάθεια στη 
χώρα μας, προβολής της δουλειάς 
Ελλήνων και ξένων street artists. 
Κάθε 15 ημέρες ένας καλλιτέχνης 
θα δημιουργεί ένα έργο στην μπρο-
στά όψη του, ενώ στην πίσω πλευρά 
και όχι μόνο μπορούν να γράφουν 
τα σχόλιά τους οι περαστικοί.
Θα επιλέγονται και θα προσκαλού-
νται καλλιτέχνες στη βάση αισθη-
τικών κριτηρίων από οργανωτική 
επιτροπή. Η συγκεκριμένη δράση 
θα ξεκινήσει να «αναπνέει» στις 14 
Σεπτεμβρίου 2013. Ραντεβού τον 
Σεπτέμβρη! 

Ενημερωθείτε για το φεστιβάλ και τις 
λοιπές δράσεις στο www.athensaf.
eu. Η ΑΤΗΕΝS VOICE είναι χορηγός 
επικοινωνίας. A

Πάνος Χαραλάμπους 
Γωγώ Κολυβήρα, Billy   
Γρυπάρης με έργο του 

Frank Dival
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Θα σε δω στην AGORA
Η 4η Μπιενάλε Αθήνας (ΑΒ4) ξεκινάει τον Σεπτέμβρη

Χρησιμοποιώντας το άδειο κτίριο του πρώην Χρηματιστηρίου Αθηνών ως 
κύριο χώρο της, η ΑΒ4 προτείνει την AGORA ως απάντηση στο καίριο ερώ-
τημα: Και τώρα τι; Το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμά της περιλαμβάνει έργα 
τέχνης, συνεργατικές εκδηλώσεις, performances, συζητήσεις στρογγυλής 
τραπέζης, προβολές ταινιών, εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα, 
και αξιοποιεί τις δυνατότητες του Διαδικτύου. Κι επειδή η συμμετοχή του 
κοινού είναι εξίσου σημαντική με αυτή των δημιουργών, ας ετοιμαζόμαστε 
να πάρουμε θέση. Η A.V. είναι χορηγός επικοινωνίας.
29/9 - 1/12, Πρώην Χρηματιστήριο Αθηνών, Σοφοκλέους 8-10, 
www.athensbiennale.org/agora 
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Πάβλος Χαμπίδης
Ζωγράφος

 Γιάννης Καραμπάτσος 

φωτογράφος
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Εικονογράφηση: Φαίδρα Κρέσπη

ΤΑ

 
ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Το καλοκαίρι στα νησιά ή στην πόλη, 
μέσα από τα δικά σας tweets
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Τι εννοείς ήταν 
αλλιώς οι διακοπές 
παλιά. @kihli

Αυτό που για να πάμε στα νη-
σιά, πρέπει να πάμε στον Πει-
ραιά, κάπως να το λύσουμε κά-
ποια στιγμή, πλιζ. @mikatsou 

Μπαίνεις στο πλοίο Ηγουμενί-
τσα, μιλάς κανονικά.
Βγαίνεις από το πλοίο Κέρκυρα, 
μιλάς τραγουδιστά. @pipila

Ανάφη. Και δεν πάω διακοπές 
στο σιξ ντογκς; @eirinitopipini 

Θέλω να μπω στ’ αμαξι, να 
βάλω τέρμα τη μουσική, να πα-
τήσω το γκάζι... Και να δω αν 
μπορώ να οδηγήσω μέχρι τις 
Κυκλάδες, ας πούμε.
@DimitrisFakinos

Ξέρεις τι είναι πιο ωραίο από το 
να διαβάζεις την Ιστορία ενός 
έρωτα της Νικόλ Κράους; Να τη 
διαβάζεις στη Σαντορίνη. 
@Metaichmio

Σκορπιός μπουρδέτο, σμέρνα 
μπιάνκο, σαβούρο, τριγόνια με 
αγκινάρες, ευτυχώς δεν τρώνε 
και ανθρώπους στους Παξούς. 
@ggsuss

Ο Πόρος, λέει, είναι ερωτικός, 
γαλήνιος, με δαντελωτές ακρο-
γιαλιές, γαλαζοπράσινα νερά 
και πυκνή βλάστηση. Σιγά μη 
θεραπεύει και τους κάλους. 
@psarianot

«11χρονος με καταγωγή από 
τη Μυτιλήνη πάει στη ΝΑΣΑ» 
...Κρίμα να μην είναι από τη 
Χίο, θα πήγαινε ένας ακόμα  
μαζί του. @avraamakis 

Διακοπές αποφασίσαμε να πάμε 
Ιούλιο. Το έτος τώρα συζητάμε.
@anastassio1968

Εκείνος ήθελε διακοπές στη 
Φολέγανδρο. Εκείνη ήθελε δια-
κοπές στη Σκιάθο. Τελικά συμ-
βιβάστηκαν! Βρήκαν μια μέση 
λύση! Θα πάνε Σκιάθο... 
@vertis_nikos

Φθηνές τιμές η Σαντορίνη, άμα 
δώσω το συκώτι μου κλείνω ρά-
ντζο. @Cinnamonellis 

Από το να μιλάω για Μαρξ 

-Γεια σας, 
ψησταριά εκεί;

-Ναι, τι θα θέλατε;
-Ένα εξοχικό.
-Βεβαίως, πού;

-Στην Τζια.
@theblobgr

παίρνοντας ναρκωτικά και 
κυκλοφορώντας γυμνός στην 
Ανάφη, όπως οι αριστεροί, προ-
τιμώ να κάνω επανάληψη τα 
μαθήματά μου. @adiasistos 

Έχω χρόνια να κάνω μπάφο. Αν 
δεν φτάσουν τα λεφτά για δια-
κοπές θα κάνω έναν περιποιη-
μένο και όπου με πάει.
@demexereis

Στη Ρόδο χορεύουν τσάμπικο.
@Dimos1234 

Έχεις και πρόσωπα πολλά 
και μια καρδιά χρυσάφι
είσαι κορίτσι ζόρικο 
θα πάμε στην Ανάφη; @Panosgi 

Θα στήσω ένα τεράστιο ηχείο 
σε σχήμα Τ, ψηλά στην Αμοργό, 
και θα κάτσω απέναντι στην Α-
στυπάλαια να παρτάρω μέχρι να 
χαράξει. #diakopes_giok
@bLoOdyBeEtRut85 

Πάτε και την πέφτετε σε κοπέ-
λες που έχουν φωτό από Σα-
ντορίνη. Λέτε να πήγαν μόνες 
τους; @Nio_nios

Μόλις γύρισα από Σαμοθράκη, 
προσπαθώ ακόμα να απαντήσω 
το γιατί. @TheSkyEtc

9 ευρώ η χωριάτικη στη Μύκο-
νο. Μάλλον την κόβει ο πελε-
κάνος. @depouli

Το κόκκινο μπικίνι της Εύης 
Βατίδου αναστατώνει τη Μύκο-
νο. Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι 
γκέι ενθουσιαζόμαστε εύκολα 
με κάτι τέτοια ασήμαντα.
@FragileAlex 

Ταξιτζής με δερμάτινο σαλόνι, 
μόλις έχει βγει απ’ το πλυντή-
ριο, του άφησα μισό κιλό άμμο 
στο κάθισμα. Δεν ψήθηκε που 
ήταν Ανάφης. @adaftys
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-Πού θα με πας διακοπές; 
-Στις μαγευτικές αυλίδες, στα 
νησιά ταράτσα-ταράτσα και ένα 
τριήμερο στο όρος μπαλκόνι. 
@DenisStevens

17 εκ. ξένοι στα νησιά και 10 εκ. 
Έλληνες στα μπαλκονήσια! Για 
την ανάπτυξη, ρε γαμωτο!
@NickolasSpirida

Μην τουιτάρετε από αμοργό. 
Παθαίνουμε στερητικό. Αμέν-
σιωτο. @eleniamorgos 

Στην Ανάφη δεν σηκώνουν 
κανένα τηλέφωνο! (Τώρα θέλω 
ακόμα πιο πολύ να πάω.) 
@leoegotora

Επίσης βλέπω καθημερινά 
ζευγάρι, γκόμενα ξανθιά σκυλί 
πολέμου με Louboutin 12ποντη 
στην Ανάφη, στην ψαροταβέρ-
να, στο σταυρό που σου κάνω.
@adaftys

Ναυτιλίας ο Μίλκος Βαρβι-
τσιώτης, τελικά. Επιτέλους το 
τελεφερίκ Πειραιά-Μύκονο θα 
πάρει σάρκα και οστά. 
@sheikyerbutti

Άντε να έρθει το καλοκαίρι να 
πάει το fb Μύκονο, το τουίτερ 
Χαλκιδική, το instagram Σεϋ-
χέλλες να ησυχάσουμε. 
@greeceingreed 

Δωρεάν ξαπλώστρες +ομπρέ-
λες +wifi +εξυπηρέτηση κ ω-
ραίο κόσμο στο Ποτοκάκι της 
Σάμου. Να τα λέμε κι αυτά, 
νησιά δεν είναι μόνο Μύκονος-
Σαντορίνη. @dimigalano

Από τα αρχαία χρόνια είχαν 
τόσο παράφωνους παπάδες στις 
Κυκλάδες για να διώχνουν τους 
πειρατές. @DimmanP

Δε φυσάει πολύ σήμερα στη Σα-
ντορίνη, αλλά νομίζω πως είδα 
την Ανάφη να περνάει. @dim80

O N. Χατζηνικολάου στο STAR. 
Θα πηγαίνει ο Τσιλιπουνιδάκης 
στη Μύκονο να ρωτάει για το 
αντιρατσιστικό. @fdelafraga 

Η άλλη θέλει, λέει, να πάει σε 

ξωτικό νησί. Κάτι σαν τη Μύ-
κονο σκέψου, αλλά με μυτερά 
αυτιά. @harry_ako 

Έρχονται οι μπραντζελίνα στη 
Σαντορίνη. Μην αφήνετε τα 
παιδιά σας να κυκλοφορούν 
μόνα τους. @yourkats

O χλιδάτος Bollywood γάμος 
στη Μύκονο! Στοίχισε πάνω 
από ένα εκατομμύριο ευρώ! 
@YahooNewsGR

Αν ο μπαμπάς σου είναι από την 
Κω και η μαμά σου από τη Ρόδο 
είσαι Κωρόιδο. @Specialistas69

Γυναίκα, ντουφέκι, φακός κι ο-
μπρέλα, δε δανείζονται. (Παξοί) 
@psarianot

Ένα τριήμερο στις Κυκλάδες 
πάω κι εγώ ο άμοιρος άνεργος 
και χάλασε ο καιρός; Πού είναι 
το κράτος; 
@sagdiyiev  

Βου βουουουου κάνει στην 
Αμοργό ο αέρας. Και οι πανκς 
γίναν γκουρού με άσπρα λινά...
@ypatia

Το ωραίο στα νησιά είναι που 
δεν έχει πολυκατοικίες απέ-
ναντι κ μπορείς να βγαίνεις να 
κάνεις τσιγάρο κ να χαζεύεις τη 
θάλασσα, γυμνός. @sokolatakis

Οι μόνοι τρομοκράτες είναι 
όσοι αφήνουν τα νησιά χωρίς 
νερό και γιατρούς. @risinggalaxy 

Είχα αποφασίσει να πάω δια-
κοπές φέτος. Αλλά ξεχάστηκα, 
πήγα στη λαϊκή και πήρα 1 

κιλό ντομάτες. Δεν πειράζει. 
Του χρόνου, να’ μαστε καλά. 
@U_dioica

Σαν βγεις στον πηγαιμό για 
την Ιθάκη να ξέρεις μαλακία 
έκανες, στους Παξούς είναι πιο 
ωραία. @koloubra

Αυτοί οι Κονιτόπουλοι να δεις 
που θα ’ναι όσα είναι και τα νη-
σιά μας. @kyrosgranazis

Φαγητό φούρνου που σε κάνει 
να θες να χορέψεις νησιώτικα. 
Κονιτόπουλο με πατάτες. 
@OlgaIsBored 

Δώσε μου νησιώτικα και την 
ψυχή μου πάρε. Αρκεί να με 
σκοτώσεις πρώτα. @Antonis_Sp 

Στις παραλίες της Καραϊβικής 
ακούνε νησιώτικα κι έχουν α-
φίσα του Πάριου με ράστα. 
@isminouta 

Όταν βαριέμαι βγαίνω στο δρό-
μο και φωνάζω Παξοί Παξοί. 
@Dimos1234 

3 μέρες έκατσε μόνο στη Μύκο-
νο η Κιμ Καρντάσιαν. Πολύ λί-
γο. Διακοπές του κώλου έκανε. 
@eVaN_GiAn 

Ανταπόκριση της πεθεράς μου 
από Σαντορίνη: Όπως ήταν η 
Αλίκη Βουγιουκλάκη στο φέ-
ρετρο έτσι είναι βαμμένη και η 
Τατιάνα Στεφανίδου... 
@FragileAlex

Κάθε Κυριακή γεμίζω το τρα-
πέζι με ό,τι έχει το σπίτι για 
πρωινό, περνάω με ένα δίσκο 
και βάζω ό,τι θέλω, αυτό είναι 
διακοπές. @kyrosgranazis

Είμαι τόσο μπατίρω που το κα-
λοκαίρι πηγαίνω διακοπές στην 
εσοχή. @MustaKissa6

Αν τα νησιά Κουκ ενωθούν με 
τα νησιά του Πάσχα, θα τα πουν 
νησιά Μαγειρίτσα. @avraamakis 

Διακοπές + Γιόγκα + Δημι-
ουργική Γραφή + Υποκριτική 
+ Φωτογραφία στην Αμοργό = 
Project Blue. @Sotiropoulos 

ΤΑ

ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Ζητείται φίλος/φίλη 
με ελικόπτερο και 
μετρητά για δια-

κοπές σε ελληνικά 
νησιά. Προσφέρεται 
αγάπη, αγκαλιές και 

πολύ αντηλιακό. 
@George_G_Geef
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Και τώρα κρίσιμη ερώτηση: 
Ποιος ξέρει πόση ώρα είναι 
Αθήνα-Παξοί;; (με αυτοκίνητο-
χωρίς)@tkapsimalis 

Καλά, πότε κάνουν διακοπές οι 
Αιγύπτιοι; Όλο στους δρόμους 
βγαίνουν. Δεν έχουν ελληνικό 
καλοκαίρι αυτοί; Δεν πάνε Α-
μοργό; @ftoovaskano 

Σπίτι, με cornflakes και γά-
λα. Βλέπω τον Μαμαλάκη να 
γυρνάει τα νησιά και να ψήνει 
ψαράκια στην παραλία. Άλλο 
ένα καλοκαίρι θα κάνω ζωάρα. 
@U_dioica

Άκου πώς θα γίνει τώρα. Έχω 
αλλάξει σεντόνια κ μυρίζουν 
πούδρα. Θα κλείσω παντζούρια, 
θ’ αφήσω ανοιχτό παράθυρο κ 
θα λέμε ότι είμαι Αμοργό.
@EvAk0_Mou

Θέλω να πάω να ξεκουραστώ, 
στις διακοπές μου. Το νησί έχει 
φασίνα. @fdelafraga

Ιερέας στη Ρόδο παράτησε το 
μυστήριο του γάμου κι έφυγε.  
@TOPONTIKI

Σε θέλω με σκοπό τη Σάμο. 
@sounds2nice

Διαχρονικά όμορφη η Κέρκυ-
ρα. Βέβαια και κάτω από την 
επιφάνεια της θάλασσας να 
βρισκόταν, την ίδια υγρασία θα 
είχε. @PapOffice

I ate octopus for dinner. 
#thingsIneverthoughtIwoulddo 
@ σάμος @kirstennhawley

-Έλα, μαμά; 
-Έλα, παιδί μου, έφαγες; 
-Πού είσαι, μαμά; 
-Στη Σκιάθο, έφαγες; 
-Στο καράβι; 
-Ναι, έφαγες; 
-Έφαγα.
-Κοίτα μην τρως πολύ τώρα που 
λείπω, πάχυνες. @Kat_Chemeng

H μάνα μου ζήτησε να της κα-
τεβάσω το OST Mama mia, να 
πάρει μαζί της στη Σκιάθο.
@nikisot

90 ευρώ το αεροπορικό για Σά-
μο. Παρίσι να έκανα τη θητεία 
μου, πιο φθηνά θα μου ερχόταν.
@Cinnamonellis

-Σε όλες τις Κυκλάδες ζευγα-
ρώνεις  (προσωπική εμπειρία;) 
@kyrosgranazis
-Μόνο οι γλάροι το κάνουν αυ-
τό. @Vandalismos

Πρέπει να βρω μια δουλειά 
που με λίγο κόπο θα κάνεις 
πολλά λεφτά. Π.χ. έμπορος 
ναρκωτικών. Η χίτμαν. Ή να 
πουλάω κροκς στη Σαντορίνη. 
@ShuriStar

Μη με πας απ’ το σπίτι, τ’ ακου-
ούς, διακοπές να με πας.
@lawgikos

Όποιος από εσάς είναι Σκιάθο 
και ενδιαφέρεται να με γνωρί-
σει, μάλλον πρέπει να γυρίσει 
Αθήνα γιατί εδώ είμαι. 
@spy_plak

Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, σαν 
τη Μύκονο δεν έχει, σαν τη 
Σαντορίνη δεν έχει.......... ε δεν 
πάτε κάπου που έχει; 
@WetCaptain

Ευτυχία να βρω τη μόνη σκιά 
της Αστυπάλαιας. @ypatia

H Λίντα από το Όσλο από το 
φετινό καλοκαίρι θα θυμάται 
μόνο τους πήδουλους στη Σκιά-
θο και όχι την Ακρόπολη. Της 
κατέστρεψαν τη ζωή. @anipsios 

Περιμένω να γεννήσει η Kate 
Middleton, να κάνει κοριτσάκι, 
να το βγάλει Dayana, να βγάλω 
200 ευρώ στο στοίχημα που το 
έχω παίξει, να πάω διακοπές.
@xeluros

Εγώ πάντως για πρώτο παιδί 
θέλω αγόρι, να πάρει τα μάτια 
μου, τη μύτη μου, τα αυτιά μου, 
από τον μπαμπά του ας πάρει το 
σπίτι στη Λευκάδα. @AsproDonti 

Ποιο ζώο είναι άγριο, ζει στη 
ζούγκλα και χορεύει νησιώτικα;
Το λιοντάρι-ντάρι-ντάρι-
ντάρι-ντάρι! @giannoug

Ψώνισα τις διακοπές μου  
ρούχα.@AGGELIKA_P

-Πού θα πας διακοπές; 
-Καλλικράτεια.
-Χαλκιδικής;
-Όχι Καραϊβικής. 
@Incognito128

Διακοπές στο σπίτι. Ξύπνημα 3 
το μεσημέρι, κρύος καφές κα-
ραβίσιος, λίγες κ μόνο απαραί-
τητες κινήσεις κ αντί για κύμα ο 
ήχος του ανεμιστήρα.
@Austinmod 

Πήγα στη Σύρο. Απέναντι 
Μύκονος, Πάρος, Τήνος, απ’ 
την άλλη Σέριφος, παραδίπλα 
Σίφνος. Ένιωσα περικυκλαδω-
μένος. @Aristoteleios

Οι καλοκαιρινές διακοπές θα 
γίνονται σαν τους Ολυμπιακούς 
αγώνες κάθε τέσσερα χρόνια, 
ενώ θα χρειάζονται σπόνσορες 
για να τις χρηματοδοτήσουν.
@axlg 

Όσοι βρίσκεται σε διακοπές κα-
λά να περνάτε. Χαχαχα, ’ντάξει 
να βρούνε το κουφάρι σας να το 
δέρνει το κύμα δίπλα σε ψόφιες 
φώκιες στη Ζηλανδία. @iaaaaii 

-Ελένη?
-Παρούσα.
-Διακοπές?
-Δονούσα.
-Αντηλιακό?
-Φορούσα.
-Αμάξι?
-Οδηγούσα.
-Σεξ?
-Πηδούσα.
-Instagram?
-Πατούσα.
-Τέλεια! Και του χρόνου!
@Frasier A

-Πόση ώρα κάνει το 
καράβι για 
Σαντορίνη; 

- Oγδόντα πέντε 
ευρώ και δέκα λεπτά. 

@Dimos1234

@Frasier A
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ύο Αθηναίοι, η Στέλλα και 
ο Κωστής, είναι φανατικοί 
του κέντρου της πόλης. Από 

το μπαλκόνι του δωματίου τους 
βλέπουν τις ταράτσες των απέναντι: 
κεραίες, μπουγάδες, σύννεφα. Κά-
θε μπουγάδα και μία διαφορετική 
ιστορία, κάθε σύννεφο και μία άλλη 

ατμόσφαιρα – αυτή ήταν η ιδέα που 
άρχισε να σχηματίζεται στο μυαλό 
τους σαν ένα πρότζεκτ. 
Εδώ και δύο χρόνια άρχισαν να 
φωτογραφίζουν την ίδια ταράτσα 
και να γράφουν τα διηγήματά της 
(υπάρχουν περίπου 60 ταράτσες). 
Στη δική τους ανεβαίνουν και προ-

βάλλουν στον τοίχο ταινίες 8 mm. 
Κάποια στιγμή, μάλιστα, η Στέλλα 
γύρισε και μία πειραματική ταινία 
με μπουγάδες, «The other story of 
Snow white». 12 γυναίκες απλώνουν 
ρούχα, ενώ μας αφηγούνται το 
γνωστό παραμύθι της Χιονάτης. 

ΤΑ ΡΑΤ Σ Α  1
Έμενε σε ένα μικρό υπόγειο διαμέρι-
σμα.  Το φως της μέρας εκεί μέσα ήταν 
πάντα ίδιο. Από τα μικρά χαλασμένα 
παράθυρα δεν ξεχώριζες τον καιρό, 
λιακάδα, συννεφιά, όλα ίδια. 
Γι' αυτό κι από όλες τις δουλειές του 
σπιτιού, προτιμούσε το άπλωμα των 
ρούχων. Ανέβαινε στην ταράτσα της 
πολυκατοικίας και καμιά φορά ο αέρας 
φυσούσε τόσο δυνατά που σήκωνε το 
φόρεμά της. Τι όμορφα να είσαι ψηλά, 
με ήλιο, αέρα, να κοιτάς την πορτοκαλί 
μπάλα που έχει χάσει κάποιο παιδί, 
σωστό νεράντζι πεσμένο στην άκρη 
του δρόμου. 
Εκείνη την ημέρα είχε σίδερο. Τα μικρά 
ρουφούσαν με μανία το αναψυκτικό 
τους. Τα καλαμάκια σχεδόν φωσφόρι-
ζαν. Από το μέσα δωμάτιο ξεχυνόταν 
μία μπόχα από ιδρώτα και μπίρα, αυτό 
το ρεμάλι ο αδερφός της μάζευε τους 
φίλους του σχεδόν κάθε βράδυ και 
μεθούσαν παρέα. Τι να κάνει; Άνεργοι 
όλοι τους. 
Να μπορούσε να φύγει από εκείνη την 
τρύπα! Να πάνε κάπου πιο ψηλά, σε 
ένα σπιτάκι πάνω στη γη, όχι μέσα σε 
αυτή την πρόβα θανάτου, όπως ψιθύ-
ριζε μονάχη της. 
Απ' έξω μια σειρήνα ακούστηκε. Κά-
ποιο πυροσβεστικό ξεπερνούσε με 
θράσος τη φασαρία της γειτονιάς. 
Να φύγει! Δεν θα πήγαινε πουθενά. 
Ο ήχος του πυροσβεστικού χάθηκε 
αφήνοντας τα μάτια της βουρκωμένα. 
Ως εκεί. Δεν επέτρεπε τα κλάματα. Κι 
αν άρχιζε και δεν μπορούσε να σταμα-
τήσει; Τι;  Να πλημμυρίσει το υπόγειο 
διαμερισματάκι; Σ.Σ.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

ΤΑΡΑΤΣΑΣ
Κείμενο-Φωτογραφίες: ΣΤΕΛΛΑ ΣΕΡΕΦΟΓΛΟΥ, ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Δ
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ΤΑ ΡΑΤ Σ Α  2
Την άφησε στο κρεβάτι και σηκώ-
θηκε. Είχε αποκοιμηθεί. Βγήκε από 
το δωμάτιο στην ταράτσα και περ-
πάτησε ως την άκρη. Το φεγγάρι 
τον έλουσε, όπως τα γύρω σπίτια 
και τη θάλασσα. Ησυχία.
Αυτή η πόλη ήταν τώρα μόνο δική 
του. Ύψωσε τα χέρια. 
-Μη σε χάσω! ακούστηκε η μικρή 
της φωνή από το δωμάτιο. 
Δεν απάντησε. 
Με το πρώτο φως γύρισε κοντά 
της για να κρυφτεί απ' τα μάτια της 
πόλης. 
«Τι έρωτας!» είπε η γειτόνισσα κι 
έκλεισε το απέναντι παράθυρο.
Ο ήλιος τούς έκαιγε μέχρι αργά. 
Το θυμούνται ακόμα. Κ.Π.

Περισσότερες «Ιστορίες Ταράτσας» 
σε συνέχειες, στο athensvoice.gr
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TO NISI KALOKERI

Τα ελληνικά νησιά όπως

               τα είδε το

Ταινίες που γυρίστηκαν              στα ελληνικά 

νησιά και έγιναν τοπικοί θρύλοι 

και σήμα κατατεθέν σε μπαρ και ταβέρνες

Της ΛΕΝΑΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ
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Σοφία Λόρεν και Άλαν 
Λαντ ποζάρουν δίπλα 

στην Ακρόπολη. Υποχρε-
ωτικό πέρασμα για όλους 
τους σταρ του Χόλιγουντ 

το ’60. Εκείνη την περίοδο, 
στην Ύδρα, πρωταγωνι-
στούσαν στο «Παιδί και 
το Δελφίνι». Μία από τις 
πρώτες διεθνείς παρα-

γωγές που γυρίστη-
καν στην Ελλάδα και 

ακόμα συζητιέται. 
Το 2006 οι Υδραίοι 
έφτιαξαν άγαλμα 

αφιερωμένο στην 
ομώνυμη ταινία 

του 1957.
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Αμοργός ÇΑπέραντο γαλάζιοÈ του Μπε-
σόν Το μπαρ Deep Blue στα Κατάπο-
λα, χρόνια τώρα προβάλλει κάθε α-
πόγευμα την ταινία. Σε κάθε προβο-
λή αλλάζει η γλώσσα των υποτίτλων 
ανάλογα με την πλειοψηφία κατα-
γωγής του κοινού. Στη δε παραλία 
της Αγίας Άννας γίνεται το αδια-
χώρητο για μια βουτιά από τον ίδιο 
βράχο που βουτούσε ο μικρός Ζακ.  
 
Καστελόριζο ÇMediterraneoÈ Mε τη 
Βάνα Μπάρμπα ως «Βασιλίσσα» 
και το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσ-
σης ταινίας. Όλοι ψάχνουν το ελι-
κοδρόμιο για να παίξουν μπάλα. 
 
Κεφαλονιά ÇΤο μαντολίνο του Λοχαγού 
ΚορέλιÈ Από τα λίγα νησιά όπου μια 
χολιγουντιανή παραγωγή ξεσήκω-
σε θύελλα αντιδράσεων. Κι αυτό δι-
ότι ο συγγραφέας του βιβλίου Λουί 
ντε Μπερνιέρ κατηγορήθηκε από 

τους Κεφαλονίτες για παραποίηση 
ιστορικών γεγονότων και προσώ-
πων του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Παρόλ’ αυτά 
η ταινία έκανε ακόμα πιο διάση-
μο το νησί και τις ομορφιές του.    
 
Κρήτη ÇZorba the GreekÈ Χάνεις το 
λογαριασμό από το πόσες ταβέρνες 
ή μαγαζιά λαϊκής τέχνης έχουν δα-
νειστεί τον τίτλο της ταινίας. Ωστό-
σο στο δρόμο για τον Πλατανιά Ρε-
θύμνου μια ταμπέλα νέον σε προ-
σκαλεί στην εμπειρία του: the best 
syrtaki show in Crete. Κάθε βράδυ 
χορευτές αναπαριστούν ολόκλη-
ρες σκηνές από την ταινία (μέχρι 
και χαστούκια στη μαντάμ Ορτάνς 
πέφτουν). Το αστείο είναι ότι η αυ-
θεντική παραλία όπου έζησαν και 
γνωρίστηκαν ο Καζαντζάκης με 
τον αληθινό Γιώργο Ζορμπά είναι η 
Καλογριά, στη Στούπα Μεσσηνίας. 
 

Μύκονος της φαντασιωτικής ÇΣίρ-
λεϊ ΒάλενταϊνÈ Η ιστορία της νοι-
κοκυράς από το Λίβερπουλ που 
κατά τη διάρκεια διακοπών στην 
Ελλάδα μαθαίνει το νόημα της ζω-
ής από το μουστακαλή ταβερνιάρη. 
Τα γυρίσματα έγιναν στην περιο-
χή του Αγ. Ιωάννη, εκεί βρίσκεται 
άλλωστε μέχρι σήμερα και η παρα-
λιακή ταβέρνα της ταινίας, αν και 
ανακαινισμένη. Επίσης στη Μύκο-
νο έχει γυριστεί η τελευταία σκη-
νή του «Bourne Identity» και πιο 
πρόσφατα το ελληνο-αυστραλέζικο 
«Kings of Mykonos» με την «Ελ-
ληνίδα Νικόλ Κίντμαν», όπως α-
ποκαλούν οι ομογενείς στην Αυ-
στραλία τη Ζέτα Μακρυπούλια.  
 
Ρόδος ÇΤα κανόνια του ΝαβαρόνεÈ 
Tο πολεμικό έπος γυρισμένο το 
1961 με τους Άντονι Κουίν, Ντέι-
βιντ Νίβεν και Γκρέκορι Πεκ. Από 

Ηλιοβασίλεμα στη 
Σάμη, Κεφαλονιά. 
Το μαντολίνο του 
Λοχαγού Κορέλι.

Η Ντάριλ και οι 
λοιποί «Summer 

Lovers» στην 
κόκκινη παραλία 

της Σαντορίνης

Κρήτη και συρτάκι 
αλά «Zorba the Greek» 

Η «Βασί-
λισσα» του 
«Mediterraneo» 
Βάνα Μπάρμπα 
στο Καστελόριζο 

Η μοναχική Σίρλεϊ Βάλενταϊν στην 
κοσμοπολίτικη Μύκονο
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τις διασημότερες παραλίες του νη-
σιού των Ιπποτών είναι η παραλία 
Άντονι Κουίν. Ο πρωταγωνιστής 
«ερωτεύθηκε» το μικρό ορμίσκο 
στη Ρόδο ανάμεσα στις παραλίες 
Φαληράκι και Λαδικό. Μια εκπλη-
κτική παραλία μήκους 250 μέτρων, 
η οποία, σε συνεννόηση με την τότε 
κυβέρνηση, συμφωνήθηκε να πα-
ραχωρηθεί στον πρωταγωνιστή της 
ταινίας αντί του ποσού, όπως εί-
χε διαρρεύσει τότε, των... 64.000 
δραχμών. Ο Κουίν ήθελε να αξιο-
ποιήσει τουριστικά αυτή την παρα-
λία και πάλευε να την αποκτήσει ως 
το θάνατό του το 2001. Eίχε ανοίξει 
αλληλογραφία με την ελληνική κυ-
βέρνηση και απειλούσε ότι αν δεν 
ικανοποιούσε το «δίκαιο», όπως 
το χαρακτήριζε, αίτημά του, τό-
τε «θα διέσυρε τη χώρα διεθνώς». 
 
Ρόδος η ÇΑπόδραση στην ΑθήναÈ Tου 

1979 με τους Ρότζερ Μουρ, Τέ-
λη Σαβάλας, Ντέιβιντ Νίβεν και 
Κλαούντια Καρντινάλε.  Γυρί-
στηκε στο μεγαλύτερο ποσοστό 
της στο χωριό Καλυθιές της Ρό-
δου και ειδικότερα στο μέρος των 
παλιών Τούρκικων λουτρών. 
 
Σαντορίνη ÇSummer LoversÈ Το ερω-
τικό τρίο των Ντάριλ Χάνα, Πίτερ 
Γκάλαχερ και Βελερί Κενσέν και ο 
ορισμός της τουριστικής αισθητι-
κής του ’80. Το σπίτι που έμεναν οι 
πρωταγωνιστές είναι σήμερα μα-
γαζί με είδη δώρων και λέγεται φυ-
σικά Summer Lovers. Στην ταινία 
πρωτοεμφανίζεται αγνώριστος σε 
σχέση με σήμερα και ο Βλαδίμη-
ρος Κυριακίδης. Αλλά και η «Λά-
ρα Κροφτ» πέρασε το 2001 για 15 
κινηματογραφικά λεπτά από τη 
Σαντορίνη και το εν υπνώσει η-
φαίστειο ξύπνησε! Οι Μπρατζελί-

να αγόρασαν σπίτι στο νησί, όπως 
κόπτονται οι ντόπιοι. Ποιος ξέρει…  
 
Σκιάθος, Σκόπελος, Πήλιο Όλα τα σετ 
για το ÇMamma Mia!È Η Σκιάθος το 
έχει καμάρι ότι φιλοξένησε όλους 
τους ηθοποιούς και τους συντελε-
στές της ταινίας στα ξενοδοχεία της. 
Η Σκόπελος θεωρεί ότι νίκησε τη 
Σκιάθο, διότι οι δικές της παραλίες 
επελέγησαν για τα γυρίσματα. Στην 
παραλία Καστάνη γυρίστηκε το τρα-
γούδι «Does your mother show», 
το οποίο ακούγεται κάθε μέρα στο 
ένα και μοναδικό μπιτς μπαρ. Στον 
δε ορμίσκο της Νταμούχαρης στο 
Πήλιο θα συναντήσεις παντού φω-
τογραφίες της Μέριλ Στριπ και θα 
ακούσεις ιστορίες για το πού έφα-
γε, πού έκανε ηλιοθεραπεία κ.ά. Το 
νησί της ταινίας, πάντως, είχε το ό-
νομα Kalokeri. A

Ο μικρός Ζακ 
στην Αμοργό του 

«Απέραντου 
Γαλάζιου»

Αμοργός, «Απέραντο Γαλάζιο»  

Ο Κόλιν Φερθ στη Σκόπελο 
ή, αλλιώς, το nisi kalokeri 

Η παραλία του 
Άντονι Κουίν 

στη Ρόδο 

Λάρα Κροφτ-Τζολί 
στη Σαντορίνη 
για ανασκαφές 
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Βουτιά στην τέχνη
Όλη η Ελλάδα μια γκαλερί

Του  Δημητρη μαστρογιαννιτη

Genesis, Ζιζέλ αφροδίτη  Λούψεν  

αντρέας Κοντέλλης (Ianos αίθουσα τέχνης)
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ΠάΡοσ
Κάθαρσις
Είναι Ολλανδέζα και έχει 
μια ιδιαίτερη αγάπη για 
την Πάρο, αφού εκεί 
–στην γκαλερί Αποθή-
κη– έκανε το ντεμπούτο 
της πριν 5 χρόνια. Η 
καινούργια δουλειά της 
Ζιζέλ αφροδίτης Λούψεν 
έχει τίτλο «Κάθαρσις». 
Υποβρύχιες φωτογραφίες 
απεικονίζουν τη διφορού-
μενη ζωή μεταξύ ύπαρξης 
και ανυπαρξίας. Ως 16/8, 
Γκαλερί «Αποθήκη», Κάστρο 
Παροικιάς, Πάρος, www.
giselelubsen.com

έΠιΔάυΡοσ
Κύκλωψ 
Το μοναδικό σατυρικό 
δράμα του Ευριπίδη 
σκηνοθετεί ο Βασίλης 
Παπαβασιλείου, το οποίο 
πραγματεύεται από μια 
άλλη οπτική γωνία τις 
περιπέτειες του Οδυσσέα 
στο νησί του κύκλωπα Πο-
λύφημου. Παίζουν: Νίκος 
Καραθάνος, Δημήτρης 
Πιατάς, Νίκος Χατζόπου-
λος κ.ά. 2&3/8

άΘηνά
Χρήστος Αντωναρόπουλος
Στο lobby του ξενοδοχεί-
ου Divani Apollon Palace & 
Thalasso εκθέτονται έργα 
του καλλιτέχνη με τον 
τίτλο «Ημί-φως ΙΙΙ», αφού 
χρησιμοποιεί το ηλεκτρι-
κό, τεχνητό, ανθρώπινο 
φως σε χαμηλούς τόνους. 
Ως 8/9, Αγίου Νικολάου 10, 
Βουλιαγμένη

συΡοσ
Μιχάλης Μακρουλάκης 
Έργα που «εκπέμπουν» 
φως από νησιά του Αιγαί-
ου, αλλά και στις νεκρές 
φύσεις του, στα πορτρέτα 
του, στα γυμνά ή στις 
εικόνες της καθημερι-
νότητας. 4-31/8,  Έπαυλη 
Τσιροπινά, Ποσειδωνία 
 
 έΛΛάΔά
Ο Ianos ταξιδεύει
Τρεις ομαδικές εκθέσεις 
(επιμέλεια:  Ίρις Κρητι-
κού) της Ianos Αίθουσα 
Τέχνης ταξιδεύουν. Τα 
«90 επιστολικά δελτάρια 

από τη Σμύρνη» πάνε στο  
Ιστορικό και Λαογραφικό 
Μουσείο του Δήμου Αίγι-
νας (13-22/8)· ο «Αόρατος 
θίασος», αφιερωμένος 
στον Καβάφη, ανεβαίνει 
Καβάλα  (ως 18/8, οικία 
Μεχμέτ Αλή), ενώ στην αί-
θουσα της Αθήνας συνε-
χίζεται η έκθεση «Ελληνικό 
καλοκαίρι» αφιερωμένη 
στο φιλέλληνα Jacques 
Lacarrière (ως 28/8, Στα-
δίου 24).  

άνΔΡοσ
Ιστορώντας  
την υπέρβαση
Είναι ο τίτλος της έκθεσης 
με έργα από την παρά-
δοση του Βυζαντίου ως 
τη νεότερη τέχνη. Τα 
υπογράφουν μερικοί από 
τους σπουδαιότερους 
Έλληνες ζωγράφους, 
όπως ο τσαρούχης, ο 
Εγγονόπουλος, ο Παρθέ-
νης και πολλοί άλλοι. Μια 
έκθεση που δείχνει πώς 
η βυζαντινή τέχνη έχει 
επηρεάσει τη νεότερη και 
σύγχρονη εικονογραφική 
ιστοριογραφία. Ως 29/9, 
Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γου-
λανδρή, Μουσείο Μοντέρ-
νας Τέχνης, 210 7252895

χάνιά
Χωρίς Όρια 
Έργα σαράντα οκτώ 
καλλιτεχνών από τις 
συλλογές του μουσείου 
Φρυσίρα. Ο τίτλος κρύβει 
ένα πανόραμα τάσεων, 
ιδεών και δημιουργίας, 
που σκοπό έχει να αποθε-
ώσει τη σύγχρονη αναπα-
ραστατική ζωγραφική.  Ως 
30/9, Δημοτική Πινακοθήκη 
Χανίων, Χάληδων 98-102

Πάτμοσ
Robert McCabe 
Φωτογραφίες και αρχει-
ακό οπτικοακουστικό 
υλικό αποτυπώνουν την 
εικόνα μιας Πάτμου που 
χάθηκε σιγά-σιγά, αλλά 
και αγαπημένες όψεις της 
πατμιακής καθημερινότη-
τας και παράδοσης. Επιμέ-
λεια: Ελισάβετ Πλέσσα.
24/7 - 25/8, «Μονοπάτια της 
μνήμης», Παλιό Δημοτικό 
Σχολείο Χώρας Πάτμου

Genesis, Ζιζέλ αφροδίτη  Λούψεν  

μιχάλης μακρουλάκης 



Ναύπλιο
  γιατι οι αναπλιώτες ειναι ερώτευμενοι με την πολη τους; 

Για τους ίδιους λόγους που την ερωτευθήκαμε και εμείς: γιατί συνδυάζει 
vintage ατμόσφαιρα, ιστορία, χαλάρωση και διασκέδαση. 

(Οκ, έχει και νόστιμο φαγητό, μπαράκια με ωραίες μουσικές και είναι δίπλα...)
Της ΛΕΝΑΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ

Έ
ξω από τον Άγιο Σπυρί-
δωνα τρεις τουρίστες έ-
χουν καρφώσει το βλέμ-
μα τους σε μια γυάλινη 
προθήκη στον τοίχο της 
εκκλησίας. Καταλαβαί-
νουν ότι κάτι σημαντι-
κό έχει γίνει εκεί, αλλά 

τι; Δεν υπάρχει κανείς να τους ε-
ξηγήσει ότι εδώ είναι καρφωμέ-
νη η σφαίρα που δολοφόνησε τον 
πρώτο κυβερνήτη της ανεξάρτητης 
Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Ο 
μπαμπάς παρακολουθεί τη σκηνή 
και αισθάνεται υποχρεωμένος να 
καλύψει το κενό. Δυσκολεύεται να 
θυμηθεί, αλλά επιστρατεύει ό,τι πιο 

αγγλικό σε αξάν έχει. Τους πλησι-
άζει και λέει: «Δις φερστ οφ Γκρις»!  
Οι τουρίστες, ολωσδιόλου χαμένοι 
στη μετάφραση, χαμογελούν ευ-
γενικά και κοιτούν ακόμα πιο εξε-
ταστικά την προθήκη σαν να τους 
λύθηκε κάθε απορία. Ωστόσο, η 
φράση του πατρός μου χαρακτη-
ρίζει όσο τίποτε άλλο τ’ Ανάπλι, 
μια πόλη που βρίθει από πρωτιές.  

η πόλη της πρωτιάς
Εδώ έγινε η πρώτη πολιτική δολο-
φονία στην Ελλάδα, η πρώτη πλα-
τεία Συντάγματος, το πρώτο Εθνι-
κό Τυπογραφείο, η πρώτη Βουλή 
των Ελλήνων, οι πρώτες θεατρικές 

παραστάσεις, η σχολή Ευελπί-
δων, το πρώτο Γυμνάσιο, το πρώ-
το Φαρμακείο. Επίσης λέγεται ότι 
στο Ναύπλιο έπεσαν για πρώτη 
φορά βεγγαλικά «άτινα το πρώτον 
ήδη εθεώντο μετ’ εκπλήξεως οι Έλ-
ληνες κάτοικοι του Ναυπλίου» από 
Γάλλους στρατιώτες στην επέτειο 
της Ιουλιανής Επανάστασης, ενώ 
στα χρόνια του Όθωνα στολίστηκε 
το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέ-
ντρο και έγινε το πρώτο ρεβεγιόν.  
Το Ναύπλιο αποτελεί μοναδικό 
παράδειγμα πόλης της καποδι-
στριακής εποχής. Ο Κυβερνήτης 
ονειρευόταν να το μεταμορφώσει 
σε μια μικρογραφία των μεγάλων 
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ευρωπαϊκών πόλεων. Και μάλλον 
το κατάφερε. Γι’ αυτό παραμέ-
νει πρώτη επιλογή απόδρασης για 
κάθε Αθηναίο που θέλει να ξε-
φύγει από μια πόλη-κόλαση και 
να βρεθεί σε μια πόλη-πρότυπο.  
Κτίρια φράγκικα, ενετικά και νε-
οκλασικά, όλα καλοδιατηρημένα 
και κατοικημένα. Μικρές πλατεί-
ες, πλακόστρωτοι δρόμοι, πεντα-
κάθαροι, με τις βουκαμβίλιες να 
κρέμονται και να γεμίζουν χρώμα 
τα σοκάκια. Η ιστορία ζωντανεύ-
ει παντού. Κάθε πόρτα που ανοίγει 
σε ταξιδεύει σε ίχνη διαφορετικού 
κατακτητή κάθε φορά, επαναστά-
σεις, μύθους, σπίτια καπεταναίων 

που τώρα είναι ξενοδοχεία μπου-
τίκ, υπέροχες κάμαρες ή αποθήκες, 
παλαιοπωλεία που είναι και μπαρ, 
δωμάτια με κεχριμπάρια και ολο-
μέταξες φούντες. Από πάνω το επι-
βλητικό Παλαμήδι με τα 999 σκα-
λοπάτια και γύρω παντού θάλασσα. 
Θέλοντας και μη στο Ναύπλιο θα α-
φεθείς στο μύθο της «ερωτικής πό-
λης», διότι αν μη τι άλλο οι ίδιοι οι 
Αναπλιώτες είναι ερωτευμένοι με 
την πόλη τους. Όπως ο Κ., ο ξενο-
δόχος μας, ο οποίος ήταν πάντα δι-
ατεθειμένος να παρατήσει ό,τι τον 
απασχολούσε για να σου γνωρίσει 
το δικό του Ναύπλιο. 

Βόλτα στα σοκάκια
Η ξενάγηση όφειλε να ξεκινήσει 
μέσα από τα σοκάκια του ιστορικού 
κέντρου. Κάθε κατάστημα και στά-
ση για να χαιρετηθεί με γνωστούς 
και να σου υποδείξει ποιος έχει 
αλλοτριωθεί από την εμπορευμα-
τοποίηση του τουρισμού και ποιος 
πραγματικά αγαπάει την πόλη του. 
Βολτάρουμε στον Μεγάλο Δρό-
μο, την πιο χαρακτηριστική περα-
ντζάδα του Ναυπλίου, χανόμαστε 
αριστερά του σε μικρούς πεζόδρο-
μους, συναντάμε πλήθος καφέ και 
μπαρ, ταβερνάκια και εστιατόρια, 
γκρουπάκια που παίζουν μουσική 
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σε διάφορες γωνιές. Ο Κ. έχει ήδη κάνει για εμάς πριν 
από εμάς πρόγραμμα, με μεζεδοπωλεία, οινοποιεία και 
οπωσδήποτε το «Φουγάρο», ολόφρεσκος χώρος πο-
λιτισμού, με εργαστήρια, βιβλιοθήκη, εκθεσιακούς και 
συναυλιακούς χώρους και καφέ εκεί όπου στεγαζόταν 
κάποτε οι εγκαταστάσεις της κονσερβοποιίας «Ανθός». 
Αφήνουμε το ιστορικό κέντρο για τις παιδικές ανα-
μνήσεις του Κ. Κοντά στο σημερινό νεκροταφείο στην 

τοποθεσία «Βαυαρικά μνήματα», βρίσκεται το περί-
φημο, εντυπωσιακό Πέτρινο Λιοντάρι το οποίο έχει 
τα μάτια του κλειστά και μια έκφραση ανθρωπομορ-
φικής θλίψης. «Εδώ παίζαμε με φυσοκάλαμα και πειρά-
ζαμε τα ζευγαράκια». Το λιοντάρι είναι φιλοτεχνημέ-
νο από τον Γερμανό γλύπτη Siegel, ο οποίος έφτασε 
στην Ελλάδα το 1938, όταν του ζητήθηκε από τον πα-
τέρα του Όθωνα να φτιάξει κάτι που να θυμίζει για 
πάντα το θάνατο των στρατιωτών το 1833-1834. «Ε-
μείς όμως το λέμε το “Αγγουρώον” γιατί ο λόγος θανάτου 
ήταν κάποια πικράγγουρα που φάγανε οι άτυχοι Βαυαροί».  
Επόμενη στάση το Παλαμήδι. «Εδώ ερχόμασταν όταν το 
σκάγαμε από το σχολείο». Η θέα από το Παλαμήδι επι-
βεβαιώνει τη στρατηγική δεινότητα και διορατικότητα 
των Βενετσιάνων. Βλέπεις τα πάντα από το Μπούρ-
τζι στο βάθος, έως την Ακροναυπλιά και το σύγχρο-
νο Ναύπλιο. «Σε αυτήν την περιοχή μεγάλωσα» λέει ο 
Κ. δείχνοντας τα Ταμπάκικα, «όλοι πρόσφυγες από τη 
Μικρά Ασία. Λεγόταν τα Ταμπάκικα γιατί κατεργάζονταν 
δέρματα. Ένα τεράστιο περιβόλι με ελιές, αμπέλια, ρο-
διές, συκιές, στάρι, βαμβάκι και κηπευτικά. Και το νερό 
ήταν άφθονο, στο συνοικισμό υπήρχαν πέντε πηγάδια που 
έβγαζαν πολύ νερό». Σήμερα τα παλιά φτωχόσπιτα είναι 
όμορφα ανακαινισμένα και δίπλα τους έχουν χτιστεί 
αρκετές νέες μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες που 
καθόλου δεν προσβάλλουν την κλίμακα της συνοικί-
ας. Αφήνοντας το Παλαμήδι, ο Κ. παίρνει συνωμοτικό 
ύφος και λέει «από εδώ δεξιά είναι η παραλία της Καρα-
θώνας, το δικό μας μυστικό μέρος. Γι’ αυτό και έχει γλιτώ-
σει από μηχανικούς και κατασκευαστές». Ήρθε η στιγμή 
για την πρώτη βουτιά του Αυγούστου στο Ναύπλιο! 
 

ΜΗ ΧΑΣΕιΣ! 

Την πρώτη ατομική έκθεση της Salli Yule-Tsingas RE-THINK 

(colour inside your own dawn lines) που στεγάζεται στο ισόγειο 

του κτιρίου του πρώτου Κοινοβουλίου της μοντέρνας Ελλάδας. 

Η καλλιτέχνιδα από το Λονδίνο παρουσιάζει μια σειρά από εγκα-

ταστάσεις και κολάζ στον προαύλιο χώρο της γκαλερί και με χα-

ρούμενο τρόπο συμπλέκει το σύγχρονο Ναυπλίο με τα ιστορικά 

ερείπια, εξερευνώντας τις ρίζες της περιοχής από το γεωργικό 

της πλούτο μέχρι την ίδια την πόλη ως σύμβολο ιστορικής αντί-

στασης. Η Yule-Tsingas χρησιμοποιεί μέταλλα, σπασμένα κλασι-

κά αγάλματα, πεταμένα έπιπλα κ.ά. Με τη δουλειά της υποστη-

ρίζει μία διαφορετική ματιά, μέσα από την «ανακατασκευή» του 

καθημερινού και του πεταμένου. 23/8 - 1/9, ώρες λειτουργίας: 

10.30-14.30 & 18.30-23.30. Σταϊκοπούλου 12 (Βουλευτικό)
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πού να μείνεις 

ΑιΩΝ HOTEL 
Όθωνος 21-23, 27520 99377, 
www.aion-hotel.gr 
Υψηλής αισθητικής ξενοδο-
χείο, που θα σας προσφέρει 
πολυτελή και άνετη διαμονή. Τα 
δωμάτια είναι εξοπλισμένα με 
σύγχρονες ανέσεις (τηλεόραση, 
κλιματισμό, ίντερνετ κ.λπ.), ενώ 
τα μπάνια –κρατηθείτε– διαθέ-
τουν χαμάμ και τζακούζι. Υψη-
λής αισθητικής είναι και το μπαρ 
δίπλα στο lobby, που αποτελεί 
ένα ξεχωριστό σημείο συναντή-
σεων. Μπορείτε να νοικιάσετε 
και αυτοκίνητο. 

GRAND SARAI 
Φωτοµάρα & Ποταµιάνου 3, 
27520 22563, 
www.grandsarainafplio.com 
Θα το βρείτε στο κέντρο της 
παλιάς πόλης, σε ένα ιστορικό 
κτίριο του 17ου αιώνα που απο-
καταστάθηκε διατηρώντας όλα 
τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του 
παρελθόντος. Με 12 δωμάτια 
φωτεινά και ψηλοτάβανα, με 
θέα στον Αργολικό Κόλπο, την 
παλιά πόλη και το Παλαμήδι, αί-
θουσα πρωινού, σαλόνι, μπαρ, 
γρήγορες ταχύτητες ίντερνετ, 
πολύγλωσσο προσωπικό και 
24ωρη υποδοχή.  
 
AMALIA HOTEL NAFPLIO
Αµαλίας (Τύρινθα), 27520 24400, 
www.amaliahotels.com 
Πολυτελές αλλά και διακριτι-
κό, χτισμένο με σεβασμό στην 
κουλτούρα και την αρχιτεκτο-
νική της περιοχής. Θα έχετε 
baby siting και γιατρό, και θα 
δοκιμάσετε γεύσεις ελληνικής 
και μεσογειακής κουζίνας στο 
εστιατόριό του. 

ΞΕΝΟΝ ιΝ 
Πλατεία Συντάγµατος, 27520 
29333 
Στην καρδιά της παλιάς πόλης, 
σε ένα ριζικά αναπαλαιωμένο 
κτίριο, με δίκλινα δωμάτια και 
μια σουίτα, φινετσάτα έπιπλα, 
ξύλινα πατώματα και ζωγρα-
φισμένες οροφές που θα σας 
εντυπωσιάσουν. 

πού να φας 

POPEYE 
Σταϊκοπούλου 32, 27520 26005, 
www.popeyebistro.com  
Θα το βρείτε σε ένα από τα πιο 
γραφικά σοκάκια της παλιάς 
πόλης, λειτουργώντας υπό νέα 
διεύθυνση, και θα σας ενθουσι-
άσει με τα αυθεντικά, φρέσκα 
ιταλικά του πιάτα και γεύσεις. 

Δοκιμάστε ζουμερά και λαχταρι-
στά burgers, μια μεγάλη ποικιλία 
από ζυμαρικά και, φυσικά, την 
παραδοσιακή ιταλική πίτσα με 
λεπτή και πεντανόστιμη ζύμη. 

ANTICA GELATERIA DI ROMA 
Φαρµακοπούλων 3 & Κοµνηνού, 
27520 23520 
Δύο αδέλφια ιταλικής καταγω-
γής από τη Ρώμη, ο Marcello και 
η Claudia Raffo άνοιξαν πριν από 
περισσότερα από 10 χρόνια την 
οικογενειακή επιχείρησή τους, 
την οποία και εξακολουθούν να 
λειτουργούν με τον ιταλικό πα-
ραδοσιακό τρόπο: φτιάχνοντας 
παγωτά με φρέσκα προϊόντα 
και χωρίς χρωστικές ουσίες και 
σκόνες, βάσει της παλιάς, παρα-
δοσιακής συνταγής της Σικελίας 
του 1870. Θα σας αρέσει. 

ΚΟΤΕΤΣι 
Σταϊκοπούλου 34, 27520 27788, 
fb page: Κοτέτσι/Kotetsi
Ένα ιδιαίτερο σουβλατζίδικο, 
στα χαρακτηριστικά πλακό-
στρωτα δρομάκια με τα παλιά 
αρχοντικά, με χαρακτήρα τόσο 
στη διακόσμησή του, με κόκκινα 
ξύλινα τραπεζάκια στο εξωτε-
ρικό και φωτογραφίες παλιών 
διαφημίσεων μέσα, όσο και στις 
γεύσεις του. Θα φάτε νόστιμο 
σουβλάκι με αλάδωτη πίτα, φρε-
σκοκομμένες σαλάτες, πατάτες 
καθαρισμένες και κομμένες από 
τα χέρια τους, σπιτικό τζατζίκι ή 
σος, συνοδεία καλού χύμα κρα-
σιού ή μπίρας. Από νωρίς το με-
σημέρι έως αργά το βράδυ. 

ΣΑΒΟΥΡΑΣ 
Μπουµπουλίνας 79, 27520 96193 
Η «βιτρίνα» του θα σας δώσει 
μια πρώτη ιδέα από τα φρέσκα 

Προτάσεισ 
για να περασετε
καλύτερα

Αιών Hotel

Popeye

Κοτέτσι
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ψάρια που προμηθεύεται από 
την καθημερινή ψαριά. Δοκιμά-
στε τη μακαρονάδα του ψαρά, 
«γαρνιρισμένη» με καλοψημέ-
νες γαρίδες τεραστίων διαστά-
σεων. Πολύ νόστιμα, επίσης, 
είναι και τα γνήσια ελληνικά του 
πιάτα. 

ΑΛΑΛΟΥΜ 
Παπανικολάου 10, 27520 29883 
Σπεσιαλιτέ του η ελληνική κου-
ζίνα, με χορταστικά, μεγάλα πιά-
τα. Δοκιμάστε φιλέτο κοτόπου-
λο με σος μάνγκο και γάλα καρύ-
δας, αλλά και δαμάλι γεμιστό με 
φρούτα και σος βερίκοκο. 

GYROKOMEIO GRILL 
Σιδηράς Μεραρχίας & Πολυζωί-
δου, 27520 23600
Καλό, καθόλου πρόχειρο φα-
γητό. Θα σας μείνουν αξέχαστα 
τα παϊδάκια του, το κοκορέτσι, 
το κοντοσούβλι, αλλά και οι πε-
ντανόστιμες πίτες με καλαμάκι 
κοτόπουλο και χοιρινό – που 
μπορείτε να συνδυάσετε με χει-
ροποίητες τηγανητές πατάτες. 
Και delivery. 

πού να διασκεδάσεις 

CIRCULO COOPERATIVA 
Β. Κωνσταντίνου 6 & Κοκκίνου 17, 
27520 47090, www.circulo.gr   
Θα σας προσφέρει εξαιρετικής 
ποιότητας καφέ, μοναδικές 
ποικιλίες τσαγιού και μια μεγά-
λη ποικιλία από μπίρες, κρασιά 
και ποτά. Με ethnic μουσικές 
και  μια μεγάλη αγάπη στην 
τέχνη, αν η επίσκεψή σας δεν 
συμπέσει με κάποια έκθεση, 
επισκεφθείτε την εναλλακτική 
του βιβλιοθήκη. Και στις 23/8 
μη χάσετε την 3η Γιορτή Circulo 
Cooperativa, με τον Θανάση Πα-
πακωνσταντίνου και τον Παύλο 
Παυλίδη με τους B-Movies, στην 
παραλία Καραθώνα, με ελεύθε-
ρη είσοδο. 

ΣΟΚΑΚι CAFÉ 
Εθνικής Αντιστάσεως 8, 
27520 26032 
Τόπος συνάντησης όλων των 
Ναυπλιωτών και όχι μόνο, για 
περισσότερα από 20 χρόνια, στο 
γνωστό σημείο πίσω από την 
πλατεία Συντάγματος και πλή-
ρως ανακαινισμένο. Δοκίμασε 
τις extra large κρέπες του, αλλά 
και τα ριζότο, τα burgers, το φι-
λέτο σολομού με λαχανικά και 
άλλα πιάτα που έχει προσθέσει 
στον κατάλογό του. Από μουσι-
κές, μακριά από mainstream και 
τα συνηθισμένα, επιμένει σε ή-
χους από 60s, 70s και 80s. Συχνά 
μουσικές βραδιές με guest djs, 
που επιλέγει η Ματίνα, η ψυχή 
του μαγαζιού. 

ΕΣ ΑΕι ENOTECA & TAPAS BAR 
Σταϊκοπούλου 8, 27520 22884 
Θα το βρεις στην παλιά πόλη του 
Ναυπλίου, πίσω από την πλα-
τεία Συντάγματος. Ένας ιδιαίτε-
ρος χώρος, πρόσφατα ανακαινι-
σμένος, με 30 ετικέτες κρασιού, 
και σε ποτήρι, από τον ελληνικό 
αμπελώνα, τρία –τέσσερα tapas 
ημέρας, espresso, γευστικούς 
φυσικούς χυμούς και δροσερά 
κοκτέιλ, παραμένει ανοιχτό από 

τις 12 το μεσημέρι έως αργά το 
βράδυ. Ιδιαίτερες είναι και οι 
μουσικές του, οι οποίες κινού-
νται ανάμεσα σε be bop, latin 
jazz, funk, soul και dub. Φεύγο-
ντας, βγάλτε και μια φωτογρα-
φία με φόντο την abstract δια-
κοσμηση με τις παλέτες. 

3 SIXTY CAFÉ 
Παπανικολάου 26, 27520 28068 
Στιλάτο, all day café-bar, στον 
ισόγειο χώρο ενός νεοκλασικού 
του 1836, με την Conceptual 
Interior Designer Ισμήνη Καρα-
λή να σχεδιάζει το concept και 
το interior design. Πέρα από κα-
φέ και ποτό θα σας προσφέρει 
επίσης πολύ νόστιμο και καλο-
φτιαγμένο easy food & σπιτικά 
γλυκά, καθώς και μία πολύ ενδι-
αφέρουσα wine list, την πρώτη 
στο είδος της, βασισμένη απο-
κλειστικά στην εντοπιότητα της 
περιοχής της Πελλοπονήσου. 
Με προσεγμένη μουσική και 
μουσικά events με πολύ γνω-
στούς  guests djs. 

ΜΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΣ 
Μπουμπουλίνας & Σοφρώνη 1, 
27520 26652
Αγαπημένο μπαράκι  παύλα 
liveάδικο, φτιαγμένο με πολύ 

Σοκάκι

3 Sixty

Ες Αεί

Ευ Ζειν
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μεράκι από τα παιδιά που το 
δουλεύουν. Με πιάνο, όμορ-
φες ταπετσαρίες, καναπέδες 
από παλέτα, παλιά μπαούλα για 
τραπέζια, καλόγουστες ταπε-
τσαρίες, βιβλία, ακόμα και καρέ-
κλες 110 ετών θα δείτε, όλα να 
δένουν σε μια τέλεια αρμονία. 
Με μουσικές soul, rock, funk και 
reggae, live με διάφορα σχήμα-
τα, από τον Πάνο Μουζουράκη 
και τον Στάθη Δρογώση μέχρι 
τζαζ μπάντες, θεατρικά έργα. 
Θα σερβιριστείτε παραδοσιακό 
πρωινό με βιολογικό καφέ και 
τσάι και το βράδυ θα απολαύσε-
τε ιδιαίτερα κοκτέιλ με φρέσκα 
φρούτα σε πολύ καλές τιμές. 
Μπορεί στα πόδια σας να τρι-
γυρνάει και ένα από τα «αφεντι-
κά», ο Μπελαφόντε, ο γάτος του 
καταστήματος. 

αγορές - προϊόντα 

ΚΑΡΝΑΓιΟ 
Σταϊκοπούλου 16, 27520 25327 
Στην αρχή της Σταϊκοπούλου, 
στην καρδιά της παλιάς πόλης, 
θα βρείτε ένα από τα παλαιότε-
ρα καταστήματα στο είδος του 
(από το 1981), με μοναδικά ελ-
ληνικά χειροποίητα κοσμήματα, 
παραδοσιακά μεταλλικά παιχνί-
δια, εντυπωσιακές μαριονέτες 
και πολλές ελληνικές κεραμικές 
δημιουργίες. Στο εσωτερικό 
δεσπόζει η τοιχογραφία από το 
1890 περίπου, που αποκαλύ-
φθηκε τυχαία πριν 20 χρόνια 
στους τοίχους του καταστήμα-
τος. Αντικείμενα ιδιαίτερης αι-
σθητικής για εσάς, το σπίτι σας ή 
για ξεχωριστά δώρα.

ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
Λ. Αµαλίας 21, 27520 25972
Στεγασμένο σε ένα νεοκλασικό 
διατηρητέο κτίριο του 1866, 
έχει κλείσει 25 χρόνια λειτουρ-
γίας (από το χειμώνα του 1988) 
και αποτελεί πλέον σταθερή 
αξία στο αντικείμενο και στο 
δώρο. Θα βρείτε σε προσιτές 
τιμές αντικείμενα κατοικίας και 
τέχνης, τσάντες και αξεσου-
άρ για μικρούς και μεγάλους, 
κοσμήματα σύγχρονων Ελλή-
νων σχεδιαστών, είδη γραφεί-
ου, μανικετόκουμπα και κα-
πνιστικά είδη, αλλά και πολλές 
πρωτότυπες ιδέες για ένα δώρο 
γάμου. Θα το βρείτε στο ιστο-
ρικό κέντρο της πόλης, ανοιχτά 
και τις Κυριακές. 

ΕΥ ΖΕιΝ COLLECTOR’S 
 ART GALLERY 
Εθνικής Αντιστάσεως 10, 
27520 47284, www.cag.gr 
Θα βρείτε εκθέματα της ευρω-
παϊκής, αμερικανικής και ασια-
τικής τέχνης σε αυτή την πολύ 
προσεγμένη και ενημερωμένη 
γκαλερί – μη διστάσετε να ζη-
τήσετε συμβουλές και καθοδή-
γηση για να φτιάξετε από την 
αρχή τη δική σας συλλογή. Με 
πίνακες, έργα σε χαρτί και γλυ-
πτά σημαντικών καλλιτεχνών 
του χθες και του σήμερα αλλά 
και συλλογές από πορσελάνες, 
γραμματόσημα, χρυσά και α-
σημένια νομίσματα και πολλά 
άλλα συλλεκτικά είδη. 

ΚΟΜΠΟΛΟΓΑ∆ιΚΟ 
Σταϊκοπούλου 1, 27520 29841
Ο παράδεισος του κομπολογιού, 
με χάντρες παλιές και πολύτιμες 
από κεχριμπάρι, κοράλλι, ελε-
φαντόδοντο και κόκαλο, αλλά 
και καινούργιες που αστρά-
φτουν στο φως. Το κομπολόι 
ως έργο τέχνης, για εσάς ή για 
δώρο. 

ΧΥΜΟι «ΟιΚΟΓΕΝΕιΑ 
ΧΡιΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ»  
www.chfamily.gr 
Χυμοί από ελληνικά φρούτα 
στυμμένα μέσα σε 24 ώρες από 
τη συγκομιδή, χωρίς συντηρητι-
κά, ζάχαρη και χρωστικές, όπως 
τα παρασκευάζει εδώ και δύο 
γενιές η οικογένεια Χριστοδού-
λου. Δοκιμάστε τις νέες σειρές 
Ρόδι 100%, Μήλο - Ρόδι - Καρότο 
και Πορτοκάλι - Ρόδι, και τα βιο-
λογικά Πορτοκάλι, Πορτοκάλι - 
Μήλο - Καρότο, αλλά και το εξω-
τικό κοκτέιλ Μήλο - Πορτοκάλι 
- Μπανάνα - Μάνγκο - Πάσσιον, 
από φρούτα που έχουν ωριμά-
σει χωρίς τη χρήση λιπασμάτων 
ή φυτοφαρμάκων. 

ΠΟΤΟΠΟιιΑ ΚΑΡΩΝΗ 
Αγ. Παρασκευή, 27520 24968, 
www.karonis.gr 
Ούζο, τσίπουρο και μαστίχα, 
όλα παρασκευασμένα εξ απο-
στάξεως σε σύγχρονους χάλ-
κινους αποστακτήρες, από την 
ποτοποιία Καρώνη που έχει να 
επιδείξει 140 χρόνια ιστορίας. 
Επίσης, παράγεται και εκλεκτό 
εκχύλισμα βύσσινου (λικέρ βύσ-
σινο), με βύσσινα από την πε-
ριοχή της Αρκαδίας. Εκτός από 
την Πελοπόννησο, τα προϊόντα 
της ποτοποιίας μπορείτε να τα 
βρείτε και στην Αττική. ●

Μαύρος Γάτος

Καρνάγιο

Μεγάλο Κατάστημα
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Οι επισκεπτεσ
Της Χαρίκλειας Βρεττού

Στην Αλεξάνδρα Ζ.

Π
ερπατά ξυπόλυτη στα 
πατώματα που είχε σκου-
πίσει και σφουγγαρίσει 
σχολαστικά. Δεν είχε 
κοιμηθεί όλο το βράδυ. 

Πήγε πέντε. Επιθεωρεί το πε-
δίο. Μπαλκόνια εντάξει. Πόρ-
τες εντάξει. Μπάνιο εντάξει. 
Κουζίνα εντάξει. Γυαλιά, πορ-
τοφόλι, μαντίλι, χαρτομάντιλα, 
κινητό στην τσάντα. Τα ρούχα 
που θα φορούσε σιδερωμένα 
και περασμένα στην κρεμά-
στρα. Όλα τ’ άλλα στις βαλίτσες. 
Είναι ακόμα ανοιχτές. Λουκε-
τάκια και κλειδιά στο τραπέζι. 
Είναι σχεδόν έτοιμη. Ζέστη. 
Κάποιοι κάνουν φασαρία στον 
ακάλυπτο. «Τι στο διάολο; Δεν 
κλείνουν καμιά πόρτα; Είναι 
πέντε η ώρα». Η πρώτη βαλί-
τσα έκλεισε εύκολα. Η δεύτερη 
παραήταν γεμάτη. Σε λίγο θα 
φανούν τα παιδιά της. Θα την 
πάνε στο λιμάνι. Θα μπορούσαν 
να βοηθήσουν. Όχι. Άρχισε να 
βγάζει. Έφτασε στο όπλο.

Το πιστόλι το είχε τυλίξει σε 
μια μαξιλαροθήκη, ανάμεσα 
σε πετσέτες και σεντόνια. Τις 
σφαίρες χωριστά σ’ ένα τάπερ. 
Ήξερε από χρόνια ότι ο συγ-
χωρεμένος είχε στο μαγαζί μια 
μπερέτα. Όταν το ’κλεισε, την 
έφερε στο σπίτι. Η Κατίνα συμ-
φώνησε με τα παιδιά της να τη 
δώσουν. Απόψε όμως όλο το 
βράδυ σκεφτόταν πώς θα πάρει 
το όπλο μαζί της. Το άφησε στο 
πάτωμα κι άρχισε να ξαναβά-
ζει τα ρούχα στη βαλίτσα. Δε 
χρειαζόταν δέκα πετσέτες. Και 
σεντόνια είχε στο χωριό. Κι αν 
κάποιος έπαιρνε τη βαλίτσα της 

κατά λάθος; Όχι, όχι, το όπλο 
έπρεπε να το έχει κοντά της. Το 
’χωσε βιαστικά μαζί με το τάπερ 
στη τσάντα. Κάτι έπρεπε να βά-
λει από πάνω. Πάλι άδειασμα. 
Κι η βαλίτσα στη μέση. Όπου να 
’ναι θα φανούν τα παιδιά. Κάτι 
έχει αφήσει ανοιχτό στον ακά-
λυπτο. «Ποιος στην ευχή κάνει 
τόση φασαρία; Ναι». Πίσω απ’ 
το κουρτινάκι της κουζίνας, το 
παράθυρο. Έκλεισε. Κλείδωσε. 
Ντύθηκε.

Πίστευε πως ο άντρας της θα 
είχε κάτι στην άκρη. Μια ζωή 
κοντά του, στερήθηκε πολλά. 
Εκείνος έβγαζε λεφτά. Πού πή-
γαν; Ένα χρόνο μετά το θάνατό 
του, η Κατίνα έψαχνε ακόμα. 
Και καθάριζε. Τα δωμάτια, τα 
μπαλκόνια, το καμαράκι που 
εκείνος είχε διαλέξει να μένει 
μόνος του, δίπλα στο πλυ-
σταριό. Λίγα πράγματα είχαν 
μείνει από το μαγαζί. Δυο κα-
ρέκλες, ένα τραπέζι, ένα τάβλι, 
η τηλεόραση. Όλα βρώμικα.  
Ένα μονό κρεβάτι, χωρίς προ-
σκέφαλο. Θέα. Λυκαβηττός, 
Ακρόπολη, Αιγάλεω, Πάρνηθα. 
Κεραίες. Πολλή ζέστη. 

Τον πυροβολισμό τον άκουσε 
μέρα μεσημέρι, την ώρα που ε-
τοίμαζε φαγητό. Ανέβηκε στην 
ταράτσα. Η πόρτα δεν άνοιγε. 
Πήρε τηλέφωνο τα παιδιά. Η 
Κατίνα καθάριζε μετά, για μέ-
ρες. Τους τοίχους με ασβέστη. 
Το μωσαϊκό και τα έπιπλα με 
χλωρίνη. Για τις γωνίες, οδο-
ντόβουρτσα και μπατονέτες. Το 
γκαζάκι που έψηνε καφέ ήταν 
για πέταμα. Το πέταξε. Η μικρή 
της κόρη φύλαξε το όπλο στο 
βάθος της ντουλάπας. Μια μπε-
ρέτα του τριανταπέντε και εφτά 
σφαίρες. «Μέχρι να δούμε τι θα 
το κάνουμε» είχε πει. 

Χτυπάει το κουδούνι. «Έλα, 
μαμά!» Ανοίγει. Όπλο, τάπερ, 
μαντίλι, πορτοφόλι, γυαλιά, 
κινητό στην τσάντα. Από πάνω, 
μια ζακέτα. Ανοίγει την πόρτα 
του διαμερίσματος και τους 
ακούει στο ασανσέρ. Βάζει τα 
παπούτσια της.
 
- Καλώς μου τα!
- Έλα, μαμά, ήρθαν οι επισκέ-
πτες σου. Έτοιμη;
- Αυτή τη βαλίτσα, ρε παιδιά, 
δεν μπορώ να την κλείσω. Έ-
χει κολλήσει το φερμουάρ και 
παλεύω μισή ώρα. Δεν αντέχω 
άλλο! Έχω αργήσει.
- Μη μου στενοχωριέσαι, Κα-
τινάκι μου, λέει ο γαμπρός. Θα 
στην κλείσω εγώ τη βαλίτσα. 
Και σε χρόνο ντε τε θα έχουμε 
διακτινιστεί στο λιμάνι. Άδειοι 
είναι οι δρόμοι. 
- Μαμά, σβήνω τα φώτα, λέει η 
μεγάλη. 

Το σπίτι μυρίζει ένα μείγμα 
τεσσάρων τουλάχιστον καθα-
ριστικών.
Στο ημίφως αστράφτουν τα παρ-
κέ. Περπατάει αργά, να μη γλι-
στρήσει πάνω στο είδωλό της. 

- Πολλή ζέστη, μαμά! Σε ζη-
λεύω που φεύγεις. Έτοιμη;
- Έτοιμη. Πάμε!

Κατεβαίνουν τα σκαλιά. Η Κα-
τίνα κρατά την τσάντα της σφι-
χτά. Τι θα πει στα παιδιά; Θα 
το βρει στο δρόμο. Κάθεται στο 
πίσω κάθισμα. Στην Ομόνοια, 
η αστυνομία μαζεύει κόσμο. 
Στην Πειραιώς, περίπολος της 
τροχαίας. 

-Πω, πω! Τι ξέχασα! Στην κα-
τάψυξη, σας έχω αφήσει σνί-
τσελ και μπιφτέκια. Να πάτε να 
τα πάρετε. Να μην τρώτε όλο 
απ’ έξω όσο θα λείπω. ●
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εΝ ΑΡΧΗ 
Ο εΡΩτΑσ ΛιΓΟ 
πΡιΝ τΟ τεΛΟσ
Του Manosnef Παπαδάκη

Σ
ε δυόμισι χρόνια από τώ-
ρα, εκείνος ο μαυροντυ-
μένος παππούς με τα γέ-
νια θα με βουτήξει σε μια 
κολυμπήθρα με νερό, και 

θα με ονομάσουν Αντρέα. Σε 
έξι χρόνια από σήμερα θα γνω-
ρίσω τον Σπύρο. Θα μείνουμε 
αδελφικοί φίλοι μέχρι τα γε-
ράματα. Σε τριάντα χρόνια από 
τη στιγμή που μιλάμε, στις δι-
ακοπές στη Λατινική Αμερική, 
θα γνωρίσω τη Λήδα. Θα μου 
είναι οικείο το πρόσωπό της, 
και θα συνεχίσουμε μαζί μέχρι 
το τέλος. Μα μη σας παίρνουν 
τα ζουμιά. 

Γιατί αυτή τη στιγμή που μι-
λάμε, όλα αυτά είναι ασήμα-
ντα. Αύγουστος στην Αθήνα, 
έξι και σαράντα ένα το πρωί 
και τα πάντα να μοιάζουν με 
έρημη πόλη. Κανονισμένο το 
είχανε να φύγουνε όλοι, και 
τώρα Σύνταγμα και Σταδίου 
βολοδέρνουν μόνες τους, σαν 
κιτρινισμένες καρτ ποστάλ της 
κακιάς ώρας. Κι αν ιστορία αυ-
τής της πόλης είναι να ξερνάει 
τα παιδιά της, τότε έτσι είναι 
και η δική μου. Έξι και σαράντα 
πέντε, το ταξί να γκαζώνει στην 
αξημέρωτη Πατησίων, κι εγώ 
εγκλωβισμένος στην κοιλιά της 
μητέρας μου.

Αυτός δίπλα της, της κρατάει το 
χέρι και την κοιτάει στα μάτια. 
Εννιά μήνες τώρα την έχει στην 
πούδρα και την έπεισε ο καρ-
γιόλης να με ξεγεννήσει, αλλά 

δεν θα του περάσει.  Κι αν νο-
μίζουν πως θα καταφέρουν να 
με βγάλουν, και πως θα αφήσω 
αυτό το υπέροχο πλάσμα που 
ονόμασαν μητέρα μου, είναι 
γελασμένοι.

Σε 20 λεπτά από τώρα, όλα θα 
τελειώσουν, εφτά και δέκα δύο 
λεπτά το πρωί, προσπερνάμε τη 
γεμάτη αίθουσα αναμονής. Το 
ήξερα, πως η ουτοπία της κοι-
λιάς δεν θα κρατούσε για πολύ, 
και τώρα όλοι επιμένουν πως 
πρέπει όλο αυτό να τελειώσει. 
Δεν θα παραδοθώ ποτέ, δεν 
έχω επιλογή, έτσι και αλλιώς, 
μητέρα, είμαστε μαζί σε όλο αυ-
τό, έτσι δεν είναι;

Οι γιατροί φορούν μάσκες και 
απόκοσμες άσπρες στολές. 
Η μητέρα φωνάζει να την α-
φήσουν ήσυχη. Τις κρατάνε 
τα χέρια και της ανοίγουν τα 
πόδια. Δεν καταλαβαίνω. Θα 
μπορούσαμε όλοι να ζήσουμε 
ευτυχισμένοι, γιατί δεν μας 
αφήνουν ήσυχους; Εφτά και 
σαράντα τρία, το νοσοκομείο 
Μητέρα λιάζεται λίγο λίγο, κι 
εγώ δίνω την ύστατη μάχη για 
έναν έρωτα που δεν γεννήθηκε 
ποτέ! Τα πάντα καταρρέουν 
γύρω μου και δεν έχω πια από 
πού να κρατηθώ. Η μητέρα μου 
με σπρώχνει χωρίς σταματημό, 
τη βασανίζουν τα καθίκια, τι να 
κάνει κι αυτή, κρατήσου, μη-
τέρα, ακούς; Εφτά και σαράντα 
έξι και ένα κάτασπρο φως με 
τυφλώνει. Δεν μπορώ να δω 
τίποτα, μόνο καταλαβαίνω τα 
χέρια που ετοιμάζονται να με 
πάρουν μακριά της.

Αυτός ο τόπος, μητέρα, είναι 
ένα απαίσιο μέρος. Σε βάζουν 
να κάνεις πράγματα που δεν 
θες. Σκοτώνουν, μητέρα, όλους 
τους έρωτες αυτού του κόσμου. 

Μια μέρα, όμως, μητέρα, μια 
μέρα θα είμαι μεγάλος, θα κοι-
τάξω χαμηλά, και αυτή η πόλη 
θα μου ανήκει. Τότε θα κατέβω 
τα σκαλοπάτια ένα ένα, θα σου 
πιάσω το χέρι και θα σε πάρω 
ξανά μαζί μου. Μέχρι τότε, ή 
μέχρι να σε ξαναδώ, σου εύχο-
μαι καλή συνέχεια. Καλή συνέ-
χεια και καλή τύχη. ●

Διαγωνισμός Διηγήματος 

στην 36η Γιορτή Βιβλίου 

Το Διαγωνισμό Διηγήματος μέσω 
Αυτοματικής Γραφής με θέμα «Η καλο-
καιρινή Αθήνα προσπέρασε» διορ-
γάνωσε το Μικρό Πολυτεχνείο. Μετά 
το σεμινάριο του Θράσου Καμινάκη 
(Μικρό Πολυτεχνείο), η Κριτική Επιτρο-
πή κατέληξε στους 12 διακριθέντες. 
Και τα 12 κείμενα θα τα διαβάσετε στο 
site της ATHENS VOICE (Χορηγός επι-
κοινωνίας). 
Οι νικητές: 1. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΡΕΤΤΟΥ / 2. 
MANOSNEF  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ / 3. ΈΛΕΝΑ 
ΓΙΟΒΑΝΑΚΗ / 4. ΑΛΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ-
ΛΟΥ / 5. ΝΑΣΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ / 6. 
ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ / 7. ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑ ΧΑΛΟΦΤΗ / 8. ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΟΥΒΑΡΑ 
/ 9. ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΑΚΑ / 10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΒΑΓΓΑΛΗ / 11. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
/ 12. ΝΑΤΑΣΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
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Η ιστορία ενός έρωτα
Νικόλ Κράους, εκδ. Μεταίχμιο
Γιατί εξιτάρει την περιέργεια όταν συγγραφείς 
σαν τον Τζ. Μ. Κουτσί και Αντρέ Ασιμάν χρησι-
μοποίησαν χαρακτηρισμούς όπως γοητευτικό και 
διασταύρωση Γ. Άλεν, Κάφκα και Λ. Μπλουμ, ενώ 
κέρδισε τα Prix du Meilleur Etranger και William 
Saroyan International Prize for Writing. Κορίτσι 
ψάχνει να γνωρίσει τη συνονόματή της ηρωίδα 
ενός βιβλίου. (μτφ. Πόλυ Μοσχοπούλου)
 
Γεύση από ροδάκινο
Τζόαν Χάρις, εκδ. Ψυχογιός
Γιατί θα δούμε τη Βιαν Ροσέ να ε-
πιστρέφει στο Λανσκνέ, με τα δύο 
παιδιά της και χωρίς τον Ρούσο, που 
αρνείται να γυρίσει εκεί που του έκα-
ψαν τη βάρκα, για να συναντήσει και 
άλλους ήρωες της «Καυτής σοκολά-
τας». Θα βρει αλλαγμένο το χωριό με 
Μουσουλμάνους να κυκλοφορούν και 
τα σοκάκια να μυρίζουν μπαχαρικά. (μτφ. 
Βασιλική Κοκκίνου)
 
Νέλσον Μαντέλα - 
Συζητήσεις με τον εαυτό μου 
εκδ. Πατάκη
Γιατί γνωρίζεις έναν από τους 
σημαντικότερους ανθρώπους, 
χωρίς τη διαμεσολάβηση κανε-
νός –εντάξει, υπάρχει η ομάδα 

που έκανε την επιλογή–, μέσα από τις επι-
στολές που έστελνε από τη φυλακή, καταγρα-
φές από τα ημερολόγιά του, απομαγνητοφω-
νημένες συζητήσεις και το προσχέδιο μιας 
ανολοκλήρωτης συνέχειας για τα χρόνια της 
προεδρίας του. (μτφ. Νίνα Μπούρη)
 
Αρχαίο φως, Τζων Μπάνβιλ
εκδ. Καστανιώτη
Γιατί ήδη με την πρώτη παράγραφο του βι-

β λ ί ο υ  σ ’  έ χ ε ι 
κερδίσει καθώς 
δίνει από το συγ-
γραφικό ύφος 
μέχρι το θέμα: «Ο 
Μπίλι Γκρέι ήταν 
ο καλύτερός μου 
φίλος κι εγώ α-
γάπησα τη μητέρα 
του. Το αγάπησα 
μπορεί να είναι πο-
λύ βαριά κουβέντα, 
μα δεν ξέρω κάποια 
ελαφρύτερη που να 
ταιριάζει στην περί-
σταση. Εγώ ήμουν 
δεκαπέντε χρονών 
και η κυρία Γκρέι 
τριάντα πέντε». (μτφ. 
Τόνια Κοβαλένκο)

Γιατί να τα διαβάσω;
Διότι είναι ιδανική παρέα και μπορούν να σε ταξιδέψουν παντού

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ

Κάρτα εορτών του 
Στέργιου Δελιαλή 
(1972). Από το 
βιβλίο «Αθηναϊκό 
Underground» 
(εκδ. ATHENS 
VOICE Books) Σε 
επιμέλεια Θανάση 
Μουτσόπουλου, ένα 
πλούσια εικονογρα-
φημένο βιβλίο με 
αναλυτικές προσεγ-
γίσεις στο φαινόμε-
νο του αθηναϊκού 
Underground από 
ερευνητές και 
μελετητές.

Γιατί ήδη με την πρώτη παράγραφο του βι
β λ ί ο υ  σ ’  έ χ ε ι 
κερδίσει καθώς 
δίνει από το συγ
γραφικό ύφος 
μέχρι το θέμα: «Ο 
Μπίλι Γκρέι ήταν 
ο καλύτερός μου 
φίλος κι εγώ α
γάπησα τη μητέρα 
του. Το αγάπησα 
μπορεί να είναι πο
λύ βαριά κουβέντα, 
μα δεν ξέρω κάποια 
ελαφρύτερη που να 
ταιριάζει στην περί
σταση. Εγώ ήμουν 
δεκαπέντε χρονών 
και η κυρία Γκρέι 
τριάντα πέντε». 
Τόνια Κοβαλένκο)

που έκανε την επιλογή–, μέσα από τις επι
στολές που έστελνε από τη φυλακή, καταγρα
φές από τα ημερολόγιά του, απομαγνητοφω
νημένες συζητήσεις και το προσχέδιο μιας 
ανολοκλήρωτης συνέχειας για τα χρόνια της 
προεδρίας του. 

Αρχαίο φως, Τζων Μπάνβιλ
εκδ. Καστανιώτη
Γιατί ήδη με την πρώτη παράγραφο του βιΓιατί ήδη με την πρώτη παράγραφο του βι

ψαν τη βάρκα, για να συναντήσει και 
-

τας». Θα βρει αλλαγμένο το χωριό με 
Μουσουλμάνους να κυκλοφορούν και 

(μτφ. τα σοκάκια να μυρίζουν μπαχαρικά. (μτφ. 

Γιατί γνωρίζεις έναν από τους 
σημαντικότερους ανθρώπους, 
χωρίς τη διαμεσολάβηση κανε-
νός –εντάξει, υπάρχει η ομάδα 

(μτφ. 

BOOK VOICE
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Πεζογραφήματα
Μάρκος Μέσκος, εκδ. Γαβριηλίδης
Γιατί σε μικρά κείμενα, χωρισμέ-
να στις ενότητες «Παιχνίδια στον 
Παράδεισο», «Κομμένη Γλώσσα», 
«Μουχαρέμ» και «Νερό Καρκά-
για», ανακαλύπτεις πώς μπορούν οι 
αναμνήσεις για τα παιδικά χρόνια να 
γράφονται με αγάπη, αλλά καθόλου 
μελίρρυτη νοσταλγία. Ζωντανεύουν 
τα παιδικά χρόνια του στην Έδεσσα.  
Η αθωότητα της ηλικίας συνορεύει με 
την ταραχώδη ελληνική ιστορία (’35-
’45), με μια ισορροπία που φανερώνει 
το ποιητικό παρόν του συγγραφέα.  

Μύθοι και στερεότυπα της ελληνικής κρίση ς 
Πέτρος Παπασαραντόπουλος, εκδ. Επίκεντρο
Γιατί καταφέρνει να ξεχωρίσει την ήρα από το 
στάρι μέσα στην ελληνική κρίση ώστε να μπο-
ρεί να φανεί το «δίκιο», αν απομακρυνθούν 
απλοϊκές και συνωμοσιολογικές ιδεοληψίες, 
που δίνουν δικαίωμα σε δημαγωγικές πρακτικές 
να  έχουν τον κυρίαρχο ιδεολογικό λόγο – λόγος 
που έχει καθιερωθεί μεταπολιτευτικά.  

De Profundis
Όσκαρ Ουάιλντ, εκδ. Σμίλη 
Γιατί είναι ένα από τα πιο σπουδαία 
δείγματα επιστολικής λογοτεχνίας. 
Την έστειλε ο Όσκαρ Ουάιλντ από 
τη φυλακή στο λόρδο Άλφρεντ Ντά-
γκλας, και έμελλε να γίνει γνωστή 
με τον τίτλο «De Profundis» (Εκ 
Βαθέων). Ο Ντάγκλας, πατέρας του 
νεαρού εραστή του Ουάιλντ, ήταν ο 
άνθρωπος που τον οδήγησε στη φυ-
λακή για δύο χρόνια σε συνθήκες 
εξοντωτικές, την οποία ο συγγρα-
φέας είχε χαρακτηρίσει σε επιστο-
λή του «γκροτέσκα πινακοθήκη». 
(μτφ. Ανδρέας Παππάς)

Άγρια Δύση, μια ερωτική ιστορία
Μιχάλης Μοδινός, εκδ. Καστανιώτη
Γιατί είναι ένα μυθιστόρημα δρό-
μου που ενώνει Αμερική και Ελλάδα σε διάστημα 
50 χρόνων μέσα από μια ιστορία έρωτα που προ-
καλεί συγκρούσεις, σχέσεις κυριαρχίας και υπο-
τέλειας. Πάνω στην ιστορία του ζευγαριού αντανα-
κλάται η ιστορία της ανθρωπότητας με θέματα που 
άπτονται πολιτικής, οικονομίας και οικολογίας.

Όλοι μπορούν να κάνουν φόνο
Ανθή Λεκάτη, εκδ. Mελάνι

Γιατί είναι ελληνικό αστυνομι-
κό που αποτίνει φόρο τιμής στο 
ύφος της Άγκαθα Κρίστι, αλλά 
και στο σύγχρονο νουάρ. Επαρ-
χία, μια λέσχη ανάγνωσης, δύο 
φόνοι και ένας γοητευτικός συγ-
γραφέας αστυνομικών μυθιστο-
ρημάτων. Ο αστυνόμος Δαμιανέ-
ας, έχοντας ως ήρωα τον Ηρακλή 
Πουαρό, θα επιχειρήσει να δια-
λευκάνει τις δύο, φαινομενικά, 
άσχετες υποθέσεις.  

Το αγόρι που μιλούσε με τους πλανήτες
Κριστίν Μπαρνέτ, εκδ. Ψυχογιός
Γιατί είναι η αληθινή μαρτυρία της συγγραφέως 
για το πώς δεν πτοήθηκε όταν της ανακοίνω-

σαν πως ο γιος της δεν θα μπορεί 
να αυτοεξυπηρετεί-
ται στο μέλλον, για 
να καταλήξει τελικά 
δεκατριών χρονών ε-
ρευνητής στον τομέα 
της κβαντικής φυσι-
κής, αφού στα εννιά του 
ανέπτυξε μια θεωρία-
προέκταση της Θεωρίας 
της Σχετικότητας. (μτφ. 
Μιχάλης Μακρόπουλος) 

Η οργή των αγγέλων 
John Connelly, εκδ. Bell
Γιατί παντρεύει το θρίλερ με την αστυνομική ίντριγκα. 
Το κουφάρι ενός αεροπλάνου κρύβει 
μια λίστα με τα ονόματα αυτών που 
έχουν κάνει συμφωνία με το διά-
βολο. Για την αναζήτηση της λίστας 
θα σπεύσουν ένας σίριαλ κίλερ, μια 
γυναίκα που την ελκύουν οι φόνοι, 
ένα παιδί που θυμάται το θάνατό του 
και ο Τσάρλι Πάρκερ που γνωρίζει τι 
σημαίνει αν η λίστα πέσει σε λάθος χέ-
ρια. (μτφ. Παλμύρα Ισμυρίδου)

Τo σημείο του Μπόρκμαν 
Hakan Nesser, 

εκδ. Μεταίχμιο
Γιατί συνδυάζει αστυνομική 
ίντριγκα, μαύρο χιούμορ κι 
έναν επιθεωρητή που θα ζή-

λευαν όλες οι αστυνο-
μίες του κόσμου. Όταν 
τρεις άντρες βρίσκο-
νται δολοφονημένοι 
στην ήσυχη παραλιακή 
πόλη Καλμπρίγκεν, ο 
επιθεωρητής Βαν Βέ-
τερεν, που κάνει δι-
ακοπές εκεί κοντά, 
καλείται να συνδρά-
μει στην έρευνα. Κε-
ρασάκι: η εξαφάνιση 
μιας συναδέλφου του.  

(μτφ. Γωγώ Αρβανίτη)

Η Ελλάδα στην κρίση
Τάσος Γιαννίτσης, εκδ. Πόλις
Γιατί προσπαθεί να αρθρώσει ένα σύγχρονο 
δημοκρατικό αφήγημα μακριά από το δίπο-
λο μνημονιακό-αντιμνημονιακό, ώστε να 
ανακτηθεί ο δημόσιος χώρος και το συλλο-

γικό συμφέρον, να κινητο-
ποιηθούν δυνάμεις που θα 
ανατρέψουν δόγματα και 
ιδεοληψίες που κρατούν 
την Ελλάδα σε μια λογική 
επαρχιακού μικρομάγαζου 
των Νοτίων Βαλκανίων.
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λωτικής αφήγησης, πλέκοντας με μαεστρικό τρόπο την 
αγωνία, το γέλιο και τη συγκίνηση. Ένα βιβλίο μαγευτι-
κό που διαβάζεται μονορούφι» γράφει ο μεταφραστής 
του Αύγουστος Κορτώ. Όσο για τη συγγραφέα μετράει 
7 No1 best seller σε Amazon και «New York Times».

Το συμβόλαιο του Παγκανίνι
Λαρς Κέπλερ, εκδ. Πατάκη
Γιατί έχει κινηματογραφική 
γραφή – γι’ αυτό ετοιμάζεται 
να μεταφερθεί στο σινεμά, όπως 
και το προηγούμενο βιβλίο του 
(αν και πίσω από το ψευδώνυμο 
κρύβεται ένα ζευγάρι). Δύο υπο-
θέσεις θα απασχολήσουν ταυ-
τόχρονα τον επιθεωρητή Γιούνα 
Λίννα, μια δολοφονία και μια υ-
ποτιθέμενη αυτοκτονία, ενώ στο 
στόχαστρο δολοφόνου βρίσκεται 
η αδελφή του πρώτου θύματος. 
(μτφ. Μαριάννα Κουτάλου)

Πού ήσασταν όλοι
Πάολο ντι Πάολο, εκδ. Ίκαρος
Γιατί είναι η ανάλυση της πολιτικής 
κατάστασης μια χώρας, της Ιταλίας, 
μέσα από την ιστορία μιας οικογέ-
νειας. Και όπως σημειώνει ο Αντόνιο Ταμπούκι, «δεν 
είναι τόσο ένα μυθιστόρημα για το καθεστώς Μπερ-
λουσκόνι, όσο για το τέλος ενός καθεστώτος, για τη 
μελαγχολία που αφήνει στην 
ψυχή όποιου το έζησε, αλλά και 
μια διασκεδαστική ιστορία που 
διαβάζεται με ευχαρίστηση». 
(μτφ. Ανταίος Χρυσοστομίδης)

Στον γκρεμό
Ντόρα Γιαννακοπούλου, εκδ. Διόπτρα
Γιατί αποδεικνύει πως λεπτά νήματα 
μπορεί να ενώνουν τις μοίρες (φαινο-
μενικά) διαφορετικών ανθρώπων. Πριν 
από δεκαπέντε χρόνια: ένα απρόσμενο 
γεγονός θα αφήσει ερωτηματικά για το τι 
συνέβη στους ερωτευμένους Παύλο 
και Ελπίδα. Μετά: η εξαφάνιση ενός 
νέου ηθοποιού θα λύσει το μυστήριο 
δένοντας απρόσμενα τις ζωές του 
νέου, της αγαπημένης του και του 
ζευγαριού.

Φίλες για πάντα
Jennifer Weiner, εκδ. Διόπτρα
«Αναμειγνύει στοιχεία αστυ-
νομικού μυθιστορήματος, 
κοινωνικής σάτιρας και καθη-

Οι αισιόδοξοι
Βαγγέλης Μπέκας, εκδ. 
Γαβριηλίδης
Γιατί είναι ένα ελληνικό 
αστυνομικό μυθιστό-
ρημα που διασχίζει όλη 
την Αθήνα, από το Κο-
λωνάκι και τα Εξάρχεια 
μέχρι τα στέκια των α-
στυνομικών, όπου ένας 
δημοσιογράφος και ένας 
αστυνομικός ενώνουν τις 
δυνάμεις τους έχοντας να 
αντιμετωπίσουν από τη 
δολοφονία ενός υπουρ-
γού μέχρι νεοναζί, χωρίς 
συμμάχους, εκτός από μία 
ομάδα… αισιόδοξων που 
πιστεύουν πως μπορούν 
να αλλάξουν τα πράγματα.  

Ελληνοπάθεια
Γιώργος Ι. Στα-

μάτης, εκδ. emg
Γιατί επιχειρεί 
μ ι α  δ ι ά γ ν ω σ η 
των εθνικών μας 
α σ θ ε ν ε ι ώ ν  κ α ι 
προτείνει λύσεις 
για  τη  θεραπεία 
τους, έχοντας ως 
συμπαραστάτες (και) 
δημοσιευμένα κεί-
μενα αρθρογράφων, 
δημοσιογράφων, πο-
λιτικών, διανοητών, 
ώστε να αναδειχτεί ένα 
κοινό μέτωπο που υπε-
ρασπίζεται με πάθος τη 
μεταρρύθμιση των θε-
σμών του συστήματος.
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Η πολιτική βία στην ελλη-
νική  κοινωνία
Δημήτρης Κ. Ψυχογιός, 
εκδ. Επίκεντρο
Γιατί αναζητά τις αιτί-
ες εμφάνισης της βίας 
(τρομοκρατία, αιματη-
ρές συγκρούσεις διαδη-
λωτών-αστυνομία κ.ά.) 
στην Ελλάδα έξω και 
πέρα από τις κοινωνικές 
συνθήκες, αλλά στην 
κουλτούρα της ελληνι-
κής κοινωνίας. Όπως 
σημειώνει: «Πρόκειται 

για την αγωνιστική ανάγνωση 
της ιστορίας που η Δεξιά αποκα-
λεί “πολεμική αρετή των Ελλή-
νων” και η Αριστερά “αντιστασι-
ακό ήθος του ελληνισμού”».

Το άρωμα της νοσταλγίας
Μαρκ Λεβί, εκδ. Ψυχογιός
Γιατί συνδυάζει Λονδίνο και 
Κωνσταντινούπολη μεταπολεμι-
κής εποχής, με την Άλις να βρί-
σκεται σε αναζήτηση του ιδανι-

κού συντρόφου, «προσπαθώντας» να βγάλει αληθινή 
την πρόβλεψη ενός μέντιουμ. Κλείσιμο ματιού για όσες 
γυναίκες δεν βλέπουν πως ο έρωτας τις περισσότερες 
φορές βρίσκεται μια ανάσα δίπλα τους, αλλά αναζητούν 
το ιδανικό έξω από την καθημερινότητά τους. (μτφ. Τ. 
Δημητρούλια - Χ. Κογιώνη)

για την αγωνιστική ανάγνωση 
της ιστορίας που η Δεξιά αποκατης ιστορίας που η Δεξιά αποκα
λεί “πολεμική αρετή των Ελλή
νων” και η Αριστερά “αντιστασι
ακό ήθος του ελληνισμού”».

Το άρωμα της νοσταλγίας
Μαρκ Λεβί, εκδ. Ψυχογιός
Γιατί συνδυάζει Λονδίνο και 
Κωνσταντινούπολη μεταπολεμι
κής εποχής, με την Άλις να βρί
σκεται σε αναζήτηση του ιδανι

κού συντρόφου, «προσπαθώντας» να βγάλει αληθινή 
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Η ιστορία του Μιξ, του Μαξ και του Μεξ
Λουίς Σεπούλβεδα, εκδ. Opera
Γιατί είναι ένα πολύ αισιόδοξο βιβλίο, λατρεύει τις 
γάτες και υποστηρίζει το σεβασμό που πρέπει να τρέ-
φουμε απέναντι στη διαφορετικότητα. Ένας γάτος, 
τυφλός αλλά με ελληνική κατατομή, πετυχαίνει το 
ακατόρθωτο: να πετάξει, έ-
στω για πολύ λίγο, έχοντας 
έναν ποντικό στην πλάτη 
του. (μτφ. Αχιλλέας Κυρια-
κίδης)

20 βιβλια
για τον αύγούστο

Ο Φώτης Γεωργελές διαλέγει  
βιβλία για τις διακοπές

ΜΕ ΗΛΙΟ

Όλα τα χαμένα Βασιλική Πέτσα, Πόλις
Αστείο Γιάννης Παλαβός, Νεφέλη

1Q84 Μουρακάμι, Ψυχογιός
Πολύ χιόνι μπροστά στο σπίτι  

Νίκη Αναστασέα, Πόλις
Το ψέμα του Λύκου Γιώργος Μπράμος, 

Καστανιώτη
Πού ήσασταν όλοι Paolo di Paolo,  

Ίκαρος
Arab jazz Καρίν Μισκέ, Πόλις

Το πρόσωπο του Ουρανού 
 Δήμητρα Κολλιάκου, Πατάκη

Η προμήθεια Τζορτζ Πελεκάνος,  
Πατάκη

Ο ζωγράφος του Μπελογιάννη  
Ν.  Δαβέτας, Μεταίχμιο

ΜΕ ΣυΝΝΕΦΙΑ

Πολιτική βία στην ελληνική κοινωνία 
Δημήτρης Ψυχογιός, Επίκεντρο

Η Ελλάδα και η Κρίση Τάσος  
Γιαννίτσης, Πόλις

Ξύπνα, Ευρώπη! Ντανιέλ Κον Μπεντίτ, Γκι 
Βέρχοφσταντ, Μεταίχμιο

Επαναστάσεις Ματιέ Πιγκάς,  
Φερενίκη

Μύθοι και στερεότυπα της  
ελληνικής κρίσης Πέτρος  

Παπασαραντόπουλος, Επίκεντρο
Απρονοησία και Νέμεσις  

συλλογικό, ARB
Η Βία Μανδραβέλης, Μητσός,  

Κουναλάκη, Μοσχολιού, Παππάς, Πόλις
Αγανακτήστε αλλά τολμήστε Γιώργος 
Κύρτσος, Προοδευτική Επικοινωνίες

Ο Εκτροχιασμός Κώστας Σημίτης, Πόλις
Ο αριστερός εθνικολαϊκισμός 2008-13 
Αντρέας Πανταζόπουλος, Επίκεντρο

Λογική και ευαισθησία
Τζέην Ώστεν, εκδ. Σμίλη 
Γιατί είναι το πιο χαρακτηριστικό μυθιστό-
ρημα της Ώστεν, μίας από τις μεγαλύτερες 
μορφές της αγγλικής λογοτεχνίας. Οι απο-
λαυστικοί και ρεαλιστικοί διάλογοι, η λε-
πτή και συνάμα καυστική ειρωνεία και η 
εξαιρετικά διεισδυτική ματιά στα ζητήματα 
των ανθρώπινων σχέσεων αποτελούν τα 
βασικά χαρακτηριστικά και αυτού του μυ-
θιστορήματος που θα σας γοητεύσει. (μτφ. 
Αλεξάνδρα Παπαθανασοπούλου)

Ναρκόπολις
Τζιτ Θαχίλ, εκδ. Ψυχογιός
Γιατί μας μεταφέρει στη 
Βομβάη μέσα από… τη 
χρήση παραισθησιογόνων, 
που έμελλε ν’ αλλάξουν 
την ιστορία της. Οι πίπες 
οπίου αναβοσβήνουν πριν 
δώσουν τη θέση τους σε 
σκληρότερα ναρκωτικά, η 
πραγματικότητα μπλέκε-
ται με τις ψευδαισθήσεις 
και στον τεκέ μπαινοβγαί-
νουν χρήστες απ’ όλες τις 
χώρες του κόσμου, έτοιμοι να καούν μαζί με 
την πόλη. (μτφ. Αργυρώ Μαντόγλου)

Ο αριστερός εθνικολαϊκισμός 2008-2013
Ανδρέας Πανταζόπουλος, εκδ. Επίκεντρο
Γιατί τα βάζει με μια ιδεολογική μορφολογία 
που ακούει στο όνομα αριστερός «εθνικολαϊ-
κισμός» και προσπαθεί να αναδείξει για ποιους 
λόγους ο εθνικολαϊκισμός δεν είναι η λύση στα 
μείζονα προβλήματα εμπιστοσύνης και αντι-

προσώπευσης που αντιμετωπίζει 
το ελληνικό πολιτικό σύστημα.  

Η τελευταία υπόθεση
Lee Child, εκδ. Bell
Γιατί κάθε περιπέτεια του Τζακ Ρίτσερ δίνει μια ευκαιρία 
να δούμε από μέσα τον τρόπο σκέψης των Αμερικάνων 
που ζουν στις Νότιες Πολιτείες, 
αλλά και τη λογική που λειτουρ-
γεί ο αμερικανικός στρατός. 
Μια γυναίκα θα βρεθεί απαγ-
χονισμένη δίπλα σε μια μεγάλη 
στρατιωτική βάση, τοποθετώ-
ντας στο κάντρο των υπόπτων 
εκτός από τους ντόπιους και 
τους σταρτιώτες. (μτφ. Μαρία-
Ρόζα Τραϊκόγλου)

Μπείτε στην ιστοσελίδα 
των εκδ. Ψυχογιός, δηλώστε 

ποιο βιβλίο θέλετε να διαβάσετε 
αυτό το καλοκαίρι και μπείτε σε 
κλήρωση για μια 4ήμερη κρου-
αζιέρα στο Αιγαίο με την Louis 

Cruises. Τρεις ακόμα τυχεροί ανα-
γνώστες θα κερδίσουν 3 δωροε-
πιταγές αξίας €100 για να διαβά-
σουν τα αγαπημένα τους βιβλία 
από τις εκδ. Ψυχογιός. Συμμετοχές 
ως 29/8 και πληροφορίες:  www.
psichogios.gr/klirosi. Χορηγός ε-
πικοινωνίας η ATHENS VOICE. 

Διαγωνισμός από τις εκδ. Ψυχογιός
Με ποιο βιβλίο θα ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι;  

Μπείτε στην ιστοσελίδα 
των εκδ. Ψυχογιός, δηλώστε 

Διαγωνισμός από τις εκδ. Ψυχογιός
Με ποιο βιβλίο θα ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι;  

Μη 
χάσεισ!  
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Το πρόβλημά 
μας είναι 
πολιτικό, όχι 
οικονομικό
Χρήστος 
Γιανναράς,  
εκδ. Ιανός 
Γιατί είναι συ-
γκεντρωμένες 
εδώ οι επιφυλ-
λίδες, τις οποίες 
δημοσίευε στην 
«Καθημερινή», 
όλες προσανατο-
λισμένες στο να 

βρουν εξηγήσεις στα πως και τα γιατί 
της σημερινής κρίσης, εξετάζοντας 
όλες τις αιτίες: πολιτικές, ηθικές και 
πολιτισμικές. Στο στόχο του η δυσκι-
νησία και η αντιπαραγωγικότητα της 
ελληνικής δημόσιας διοίκησης και η 
ριζωμένη παθολογία που δεν θέλει να 
διαρρήξει το σύστημα.

Αγανακτήστε, αλλά τολμήστε
Γιώργος Κύρτσος, εκδ. Προοδευτικές 
Επικοινωνίες
Γιατί δεν ωραιοποιεί ούτε στρογγυ-
λεύει καταστάσεις, λέει τα πράγματα 
με το όνομά τους και μιλάει με αριθ-
μούς και στοιχεία για να καταγράψει 

ό,τι συμβαίνει 
σήμερα, ώστε 
να μπορέσου-
με να προ-
σαρμοστούμε 
και να δημι-
ουργήσουμε 
με τις πρωτο-
βουλίες μια 
θετική δυνα-
μική. A

Πριν έρθεις εσύ 
Τζότζο Μόις, 
εκδ. Ψυχογιός
Γιατί είναι από 
αυτές τις ερω-
τικές ιστορίες 
που φέρνουν 
κοντά δύο δι-
αφορετικούς 
ανθρώπους, που 
ενώ κάνουν τα 
πάντα προκει-
μένου να μην 
αφεθούν ο 
ένας στα… χέ-
ρια του άλλου, 
στο τέλος ο 
συγχρωτισμός 

και η καθημερινότητα κά-
μπτουν τις αντιρρήσεις και ανοίγουν 
τους δρόμους της συνάντησης – προς 
χαρά των ρομαντικών αναγνωστών. 
(μτφ. Χρύσα Μπανιά)



Ας σκεφτούμε
(για λίγο) τις σπουδές

Tης Λουκίας  Μητςακου
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ΚΟΛΕΓΙΑ - ΙΕΚ - ΚΕΝΤΡΑ 
ΤΕΧΝΩΝ 

AKTO
Κολέγιο Τέχνης, Design & Media 
με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 

προγράμματα σπουδών σε επίπεδο 
Bachelor of Arts Honours Degree 
και Master of Arts in Design, αλλά 
και Open Learning και Distance 
Learning. Εξειδίκευση σε Φωτο-
γραφία, Αρχιτεκτονική, Διαφή-
μιση, Σχέδιο Μόδας, Κόμικς και 
άλλους τομείς. Κεντρικό Campus: 
Ευελπίδων 11Α (Πεδίον Άρεως), 

210 5230130, Campus: Κραναού 
3, πλατεία Κουμουνδούρου, 
Θησείο, 210 3238111, www.

akto.gr 

AMC 
Κολέγιο με προπτυχιακά και 
μεταπτυχιακά προγράμματα σε 
συνεργασία με δημόσια Βρετα-
νικά Πανεπιστήμια σε επιστή-
μες Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και Οικονομικών, Πληροφο-
ρικής, Υγείας, Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες, Πολυτεχνικές Επι-

στήμες, Επιστήμες Πολιτισμού 
και Επικοινωνίας. Campus Αθήνας: 

Σωρού 74, Μαρούσι, 210 6199891, 
Campus Πειραιά: Φίλωνος & Σωτήρος 
1A, Πειραιάς, 210 4121200, www.amc.
edu.gr

ΒΑΚΑΛΟ
Κολέγιο με προγράμματα Bachelor 
of Arts στη Γραφιστική και στην 
Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου, 
μεταπτυχιακές σπουδές Master 
of Arts στην Οπτική Επικοινωνία 
και στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 
και προγράμματα σε Ζωγραφική, 
Σκηνογραφία-Ενδυματολογία και 
Κόμικ. Κολέγιο Βακαλό Art & Design, 
Λ. Κατσώνη 26, 210 6442514, 210 
6456035, 210 6458847, www.vakalo.

gr/sitegr 

ICPS
Κολέγιο ανθρωπιστικών επιστημών 
με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 

προγράμματα σπουδών στην Ψυχο-
λογία, Παιδοψυχολογία, Ψυχολογία 
Υγείας και Προσωποκεντρική Συμ-
βουλευτική.  Φιλικών 56α & Κανάρη, 
Άγ. Αντώνιος (Περιστέρι), 210 6456564 
-5, www.icps.edu.gr

IEK AKMH
ΙΕΚ με κλάδους σπουδών: Οικονομία 
& Διοίκηση, Τουριστικά & Επισιστικά, 
Επαγγέλματα Υγείας, Ηχοληψία & 
Μουσική, Η/Υ & Νέες Τεχνολογίες, 
Τεχνικά Επαγγέλματα, Αισθητική & 
Spa, Παιδαγωγικά, Μόδα & Ομορφιά, 
Οπτικοακουστικά & Τέχνη, ΜΜΕ & 
Αθλητισμός, Εφαρμοσμένες Τέχνες. 
Αθήνα,  Κοδριγκτώνος 16/ Πειραιάς, 
Φίλωνος 67 & Σωτήρος Διός (ενιαίο τη-
λεφωνικό κέντρο: 210 8224074), www.
iek-akmi.gr

IEK DELTA
ΙΕΚ με τομείς σπουδών: Οικονομία 
& Διοίκηση, Πληροφορική, Art & 
Design, Sound & Music, Beauty & 
Fashion, Επαγγέλματα Υγείας, Κοι-
νωνικών Υπηρεσιών, Τουριστικά 
Επαγγέλματα, Μηχανολογία, Ηλε-
κτρολογία, Ηλεκτρονική Τεχνολογία, 
ΜΜΕ. Ιουλιανού 26, 210 8225983, www.
delta-iek.gr 

ALBA 
Κολέγιο μεταπτυχιακών σπουδών με 
εξειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσε-
ων (Graduate Business School at the 
American College of Greece). Αμερικα-
νικό Κολέγιο, Ξενίας 6-8,210 8964531-8, 
www.alba.edu.gr

VELLIOS SCHOOL Of ArT
Με βάση το πρόγραμμα Βρετανικού 
πανεπιστημίου οργανώθηκε ο κλάδος 
«New Creative Media» και προσφέ-
ρεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
σε όσους ενδιαφέρονται να σπουδά-
σουν τις νέες τεχνολογίες. Animation, 
Web design, Ραδιοφωνικές & τη-
λεοπτικές παραγωγές κ.λπ. είναι 
κάποια από τα πεδία δράσης του. 3ης 
Σεπτεμβρίου 24, 210 5201730, www.
velliosschoolofart.gr 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

GOETHE InSTITuT
Ινστιτούτο διδασκαλίας της γερμανι-
κής γλώσσας και προετοιμασίας για 
διπλώματα. Επιμόρφωση και τμήματα 
τηλεκπαίδευσης για καθηγητές. 
Ομήρου 14-16, 210 3661000, www.
goethe.de/ins/gr/ath 

ΓΡΑΨΑΣ
Εκπαιδευτικός Όμιλος - Κέντρο Ευ-
ρωπαϊκών Γλωσσών με γλώσσες και 
προετοιμασία για πτυχία στα Αγγλικά, 
Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά. 
Επίσης, παιδικά-εφηβικά τμήματα και 
σεμινάρια για Εκπαίδευση Δασκάλων. 
12 παραρτήματα σε Αθήνα και Πει-
ραιά.  800 11 47277, 210 7565300, 210 
7521767, www.grapsa.edu.gr

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Εκπαιδευτικός και πολιτιστικός οργα-
νισμός με 60 προγράμματα που απευ-
θύνονται σε ευρύτατο κοινό σε τομείς 
εξειδίκευσης τις ξένες γλώσσες, την 
πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρή-
σεων και τα πολιτιστικά θέματα. Μαθή-
ματα αγγλικών για ενήλικες, παιδιά και 
εφήβους και νέων ελληνικών για ξενό-
γλωσσους ενήλικες, καθώς και πιστο-
ποίηση δεξιοτήτων στην ξένη γλώσσα 
και σεμινάρια επιμόρφωσης. Mασσαλί-
ας 22, 210 3680900, www.hau.gr

EL MunDO
Κέντρο ισπανικής γλώσσας με μαθή-
ματα ισπανικών, πορτογαλικών, κατα-
λανικών, βάσκικων και γαλικιανών. Α-
κόμα, πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
σεμινάρια, διαγωνισμούς γαστρονομί-
ας και φωτογραφίας και πολλά άλλα. 
Λεωφ. Συγγρού 9 (μετρό Ακρόπολη), 210 
9246901, www.elmundo.gr 

ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡφΩΤΙΚΟ  
ΙΝΣΤΙΤΟύΤΟ ΑθΗΝΩΝ
Με τμήματα ιταλικής γλώσσας και 
κουλτούρας για ενήλικες και νέους, 
καθώς και εξειδικευμένα τμήματα 
και εκδηλώσεις που προωθούν τον 
ιταλικό πολιτισμό. Πατησίων 47, 210 
5242646 -674, www.iicatene.esteri.it

Ο Σεπτέμβριος δεν είναι μακριά. Μερικές φορές το να σχεδιάζεις το επόμενο 
βήμα σου είναι πολύ πιο καθησυχαστικό από το να αφήνεσαι στο «θα δούμε».
Κάναμε μία πρώτη επιλογή για σχολές που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν 
μια σωστή εξέλιξη, και τα καλύτερα κέντρα ξένων γλωσσών. Διαβάστε,
κρατήστε σημειώσεις,  σκεφθείτε χωρίς άγχος� και από Σεπτέμβρη θα είμαστε 
εδώ, με πιο αναλυτικές πληροφορίες. 
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2310 Soul
Του ΣΤέφΑνΟΥ ΤΣιΤΣΟπΟΥλΟΥ 

«Εδώ… όλα παίζουν!!!» Συμφωνώ και επαυξάνω: το σλόγκαν της 78ης 
ΔΕΘ –γεροί να ’μαστε μέχρι να τη φέρει ο Σεπτέμβρης– γίνεται πράξη 
ντάλα καλοκαίρι. Μπροστά από το γιγάντιο outdoor που κοσμεί την 
είσοδο της ΧΑΝΘ το τεράστιο έλατο είναι ακόμα στολισμένο με τα 
χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια, ενώ παραδίπλα συνεχίζει να εκτίθεται 
μια εξίσου ογκώδης διαφήμιση του Χωριού του Αγιοβασίλη. 

Π
αραισθησιογόνος ζέστη, ηχηρή κάψα, last Christmas I gave you my 
heart, but the very next day… είπες «πάμε Χαλκιδική» και συμφώνησα 
χωρίς να γνωρίζω τίποτα για το «Κρεμλίνο». Μέχρι που το είδα να 
ξεπροβάλλει εμπρός μου, τεράστιο, κατακόκκινο, 

ογκώδες, ανυπέρβλητο. Ανάμεσα στα χωριά Διονυσίου 
και Νέας Τρίγλιας, δρόμο που τον ακολουθούν μόνο οι 
μυημένοι που θέλουν να αποφύγουν το μποτιλιάρισμα 
από το πρώτο πόδι, το κοσμικό κέντρο «Κρεμλίνο» είναι 
αδύνατον να μην το προσκυνήσεις. Το κόκκινο σοβιετικό 
αστέρι κοσμεί την πρόσοψή του. Μια τεράστια εικόνα του 
Αγίου Γεωργίου φερμένη από τη Ρωσία ανεβάζει το επί-
πεδο αυτού του υπαρκτού σουρεαλισμού, περικυκλωμέ-
νη από την κίτρινη σημαία του βυζαντινού αετού. 
Ένα αγόρι κι ένα κορίτσι που εκτελούν χρέη καθαριότη-
τας με μυούν στα ενδότερά του: είναι έργο επιχειρημα-
τία της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, μετανάστη στην Ελ-
λάδα, ο οποίος το οραματίστηκε και το υλοποίησε. Βλέπεις τον Αϊ-Γιώργη, 
όπως και στο πραγματικό Κρεμλίνο, αφού έτσι λέγεται η αίθουσα από όπου 
ο πρόεδρος Πούτιν κάνει όλα του τα διαγγέλματα. Η αίθουσα διατίθεται για 
γάμους και δεξιώσεις και διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό ώστε ανά 
πάσα στιγμή να πέφτει μέσω ειδικού μηχανήματος ακόμα και χιόνι. 
Απέναντι από το «Κρεμλίνο», ταπεινό και με αρχιτεκτονική λαμαρίνας, βρίσκε-
ται το café bar «Serie», που τη νύχτα υποθέτω γίνεται της αγάπης brasserie! 
Αλλά με το «Κρεμλίνο» θεωρώ πως ολοκληρώνεται η απόβαση των Ρώσων 
στη Χαλκιδική: Δεν είναι μόνο τα γουναράδικα της Καλλιθέας που διαλαλούν 

πραμάτεια σε άπταιστες κυριλλικές 
επιγραφές, ούτε τα λεωφορεία του 
Μουζενίδη, του εξειδικευμένου δη-
λαδή τουριστικού πράκτορα, που 
ξεφορτώνουν μιλιούνια από το ξαν-
θό γένος. Είναι πλέον και το «Κρεμ-
λίνο», όπου άνετα θα μπορούσε να 
φιλοξενήσει το reunion-χορό των 
αποφοίτων της τάξης του ’84 από τη 
μεγάλη σχολή της KGB. 

Και πάνω που νομίζω πως τελείω-
σα με τον υπαρκτό σουρεαλισμό, 
φίλος μου που δουλεύει σε μεγά-
λο ξενοδοχείο μού εξομολογείται 
το εξής: «Βασικό μισθό παίρνω 800. 
Έχω όμως χάρη στους Ρώσους και τα 
εξτραδάκια μου. Κάθε που παίζουν 
στα μπιτσόμπαρα ο Ρόκκος, η Θεο-
δωρίδου, ο Μαζωνάκης ή η Βανδή, 
και μερακλώνουν τα “ρούτσκι”, και 
θέλουν να μυηθούν στο greek κέφι, 
έπεσε γραμμή να μην τα αφήνουμε 
να πηγαίνουν μόνα, αφού υπάρχει 
κίνδυνος να καρφωθούν στην επι-
στροφή, τίγκα στη βότκα όπως γυ-
ρίζουν. Είμαι λοιπόν ο οδηγός τους, 
τους επιστρέφω με ασφάλεια, πλη-
ρώνομαι υπερωρία από το ξενοδο-
χείο, αλλά τσιμπάω και εξτραδάκι 
πουρμπουάρ 200 ευρώ από τους 
ολιγάρχες». Γιατί είπαμε, εδώ είναι 
Θεσσαλονίκη, δεν είναι παίξε γέλα-
σε: εδώ... όλα παίζουν!!! A  

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Τρίγλια καλεί Μόσχα!

Το είδα να 
ξεπροβάλλει 
εμπρός μου,

τεράστιο, 
κατακόκκινο, 

ογκώδες, 
ανυπέρβλητο 
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Τέχνη
Μουσικη  
ΘέαΤρο 
Γέυση 
ΒιΒλιο  
σινέΜα

Σωκράτης Μάλαμας σελ. 84

ÇDRALIONÈ 
από το Cirque du Soleil
Η φοβερή ομάδα επιστρέφει 
στην Ελλάδα, έτοιμη για έναν  
καινούργιο θρίαμβο.  
Η προπώληση ξεκίνησε  
ώστε να επιλέξουμε με άνεση 
θέσεις και ημέρα.

Της ΛουκίαΣ ΜητΣακου

υτυχώς, γιατί σε λίγο θα νιώθαμε 
την έλλειψη, αφού ένα χρόνο μετά 
ακόμα συζητάμε για την «Alegria». 

Τώρα το Cirque du Soleil επιστρέφει μ’ 
ένα ολοκαίνουργιο, εκθαμβωτικό σόου 
«νεότερης γενιάς», το «Dralion». Εδώ η 
Ανατολή και η Δύση συνυπάρχουν, κάτι 
που δηλώνεται και στον τίτλο: Dra από 
το δράκο (συμβολίζει την Ανατολή) και 
Lion (παραπέμπει στη Δύση). Υπόσχεται 
να μας κόψει την ανάσα, να ξεπεράσει τον 
εαυτό του και να μας κάνει να το ερωτευ-

τούμε από την αρχή. Και δεν έχουμε κα-
μιά αμφιβολία πως θα τα καταφέρει.
Τα νούμερα φανερώνουν από μόνα τους 
το είδος του θεάματος... Επτά εκατομμύ-
ρια κόσμος το έχουν δει μέχρι σήμερα. 
230 άνθρωποι, 50 καλλιτέχνες, 180 τε-
χνικοί, προπονητές, μασέρ, γυμναστές, 
μάγειρες και 200 επιπλέον άτομα βοη-
θητικό προσωπικό αποτελούν το ανθρώ-
πινο δυναμικό. Επιπλέον, 300 ζευγάρια 
παπούτσια, 1.500 χειροποίητα κουστού-
μια, 5.000 μέτρα ύφασμα, καπέλα και α-
ξεσουάρ, μουσικά όργανα, φωτιστικά και 
ηχητικά μηχανήματα υψηλής τεχνολο-
γίας. Σκηνικά βάρους 136 τόνων, μεταξύ 
των οποίων οι 3 τεράστιοι αιωρούμενοι 
ατσάλινοι δακτύλιοι και η γιγαντιαία με-
ταλλική πλάτη ύψους 26 μέτρων και πλά-
τους 60 πόδια, που απλώνεται σ’ όλη την 
έκταση της σκηνής, συνολικής επιφάνει-
ας 3 στρεμμάτων. Σαφώς πρόκειται για 
μια παραγωγή που φιλοδοξεί να σπάσει 
όλα τα ρεκόρ της «Alegria»!

Και φυσικά στο «Dralion» συνυπάρχουν 
το χιούμορ με τα ταχυδακτυλουργικά, 
τα ακροβατικά που περιφρονούν τους 
νόμους της βαρύτητας με το θέατρο, η 
ζωντανή μουσική της Ανατολής με αυτή 
της Δύσης.

Ε

29/10 - 3/11, Ο.Α.Κ.Α. 
Η προπώληση των ει-
σιτηρίων ξεκίνησε: 
Αγορά εισιτηρίων 
μέσω internet στο 
www.lavris.gr και 
επίσης στα καταστή-
ματα κινητής τηλε-
φωνίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
και στα Ελληνικά Τα-
χυδρομεία (ΕΛΤΑ).
Τιμές εισιτηρίων Δ΄ 
ζώνη: €35, Γ΄ ζώνη: 
€45, Β΄ ζώνη: €55, 
Α΄ ζώνη: €65, VIP 
Silver: €75, VIP Gold: 
€90, VIP Platinum: 
€120.  Φοιτητικά και 
παιδικά εισιτήρια 
έκπτωση 20% σε 
όλες τις ζώνες. Ει-
δικές τιμές για την 
έκδοση ομαδικών 
εισιτηρίων ανάλογα 
με τον αριθμό. Πληρ. 
για ομαδικά: 210 
7258510. Πληρ. για 
προπώληση: 210 
8938138
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tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Fabrica de Vino  
Κρασί & παραλία, το τέλέίο ζέυγαρί

ο wine bar Fabrica de Vino φέτος ντύθηκε εξοχικά και κατέ-
βηκε στην παραλία του Αλίμου. Εκεί θα παραμ είνει για όλο 
το καλοκαίρι (κλειστό το ομώνυμο της Εμ. Μπενάκη για όλο 

τον Αύγουστο), με καλά κρασιά απ’ όλη την Ελλάδα, πιάτα σε πολύ 
καλές τιμές (μπιφτεκάκια 4 ευρώ, πίτσα 5, γαρίδες με σάλτσα lime 
5, φάβα με χταπόδι και καραμελωμένα κρεμμύδια 5), αλλά και wine 
parties με τον πολύ γνωστό sommelier Αλέξανδρο Σακκά να σε 
μαθαίνει τα μυστικά του κρασιού διοργανώνοντας βραδιές αφιε-
ρωμένες σε καλές ετικέτες του ελληνικού αμπελώνα (πληροφορίες 
στο 6906 049615). Κοντά σ’ αυτά μεγάλη επιτυχία γνωρίζουν και τα 
κοκτέιλ του Fabrica De Vino, φτιαγμένα με οίνους και αποστάγμα-
τα ελληνικά από τον Αριστοτέλη Παπαδόπουλο και την ομάδα του 
Soulshakers, με ονόματα όπως Bipbop (με ερυθρό Αμπέλου Γη), Rose 
(με τσίπουρο Νταραίος), Pink (με Μαλαγουζιά Συμεωνίδη). Άμα 
ζεσταθείς πολύ, δίπλα ακριβώς είναι η θάλασσα για να δροσιστείς… 
Ακτή του Ήλιου, Άλιμος, 210 3214148

Poems & crimes μέ Κουζίνα 
ΚαλοΚαίρίνή, τήσ μαμασ
Στην πίσω κρυφή αυλή των εκδόσεων Γαβρι-
ηλίδης, την Παρασκευή 2 Αυγούστου στις 9 
το βράδυ,  τρεις νέοι σεφ, η Αλίκη Σκαλίδη, ο 

Τάσος Τσιούτας και ο Γιώργος Πάλλης εμπνέ-
ονται από ένα μοναδικό ελληνικό κρασί (λευκό 

και ροζέ), το Μοσχάτο Αμβούργου του Αγροτι-
κού Συνεταιρισμού Τυρνάβου, και δημιουργούν ένα 

πλήρες καλοκαιρινό δείπνο με πιάτα όπως καγιανά με 
απάκι σε ντάκο (πρώτο πιάτο), μελιτζάνα παπουτσάκι (δεύτερο 

πιάτο), ελληνική σαλάτα με σος βινεγκρέτ, φέτα και λουίζα και επιδόρ-
πιο ρυζόγαλο με μαστίχα, crème anglaise και κανέλα. Συμμετοχή 18 ευρώ 
το άτομο με το κρασί. Τηλέφωνο κρατήσεων 210 3228839, κλειστά από τις 
9/8 μέχρι Σεπτέμβρη

Poems & 
Κ
Στην πίσω κρυφή αυλή των εκδόσεων Γαβρι
ηλίδης, την Παρασκευή 2 Αυγούστου στις 9 
το βράδυ,  τρεις νέοι σεφ, η Αλίκη Σκαλίδη, ο 

Τάσος Τσιούτας και ο Γιώργος Πάλλης εμπνέ
ονται από ένα μοναδικό ελληνικό κρασί (λευκό 

και ροζέ), το Μοσχάτο Αμβούργου του Αγροτι
κού Συνεταιρισμού Τυρνάβου, και δημιουργούν ένα 

πλήρες καλοκαιρινό δείπνο με πιάτα όπως καγιανά με 

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

LIDL 
Όλο τον Αύγουστο στα καταστήματα Lidl θα 
βρίσκετε νέες γεύσεις και πολλές προσφο-
ρές. Σημειώστε: 5-10/8 γεύσεις από Ισπανία 
και Πορτογαλία. Από 8/8 ποικιλίες γεύσεων 
Linessa, με λίγες θερμίδες και χαμηλά λιπαρά. 
12-17/8 μεγάλη ποικιλία από προϊόντα grill και 
εξοπλισμό ψησίματος. Και τέλος, 26-31/8 προ-
ϊόντα XXL της Lidl σε πολύ χαμηλές τιμές.

*	 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.	9-25/8	κλει-
στά.	œ Μ a.V.

AΛEΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A & Ζωναρά 21, 
Λ. Aλεξάνδρας, 210 6420874/ Αργεντινής 
Δημοκρατίας 14, 210 6450345	Ελληνι-
κή	γεύση	στην	καλή	εκδοχή	
της,	συχνά	αφιερώματα	σε	
τοπικές	κουζίνες.	Ιδανικός	
χώρος	και	για	επαγγελματι-
κά	γεύματα.	Δίπλα,	η	μπιρα-
ρία	με	πληθωρικές	μερίδες	
και	πολλές	μπίρες	(κλειστή	
Κυριακή).	Με	μειωμένες	
τιμές	όλο	τον	Αύγουστο.	œΜ

BALTHAZAR Τσόχα 27 & Βουρνάζου, 
210 6441215 Ο	πιο	όμορφος	

και	κοσμικός	«κήπος»	
της	Αθήνας.	Μεσογειακές	
γεύσεις	από	τον	καλό	σεφ	
Χρήστο	Μανουσόπουλο,	
αλλά	και	σούσι.	Κλειστά	
10-20/8.

ΒΛΑΣΣΗΣ  	
Μαιάνδρου 15, Ιλίσια, 210 7256335 
Όπου	και	να	μεταφέρεται,	
θα	τον	ακολουθούμε	πιστά.	
Στο	απλό	και	μια	σταλιά	
intellectuel	χώρο	με	πάθος	
για	την	ελληνική	κουζίνα.	
Εξαιρετικά	μαγειρευτά,	το	
ίδιο	και	καλύτερα	τα	ψαρικά	
στη	σχάρα	ή	στο	τηγάνι.	
Κυρ.	κλειστά.	10-26/8	κλει-
στά.	œ	Μ			

BYZANTINO 
(Ξενοδ. Xίλτον) Bασ. Σοφίας 46, 210 
7281400 Ίσως	ο	πιο	διάσημος	
και	all	time	classic	μπου-
φές	της	πόλης.	Εξαιρετικό	
πρωινό	(και	κινέζικο!),	
ακόμη	πιο	πλούσιο	το	
μεσημεριανό,	και	πιάτα	a	
la	carte.		œœ

CULTO 
Λασκαράτου 13, Άνω Πατήσια, 210 
2288441 Meeting	point	της	
περιοχής. Από	το	πρωί	για	
καφέ	μέχρι	αργά	για	ποτό.
Πέμπτη	και	Παρασκευή	ιτα-
λική	βραδιά	με	μενού	€12.	
10-20/8	κλειστά.	œ Ξ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ
Πλατεία Δεξαμενής, Κολωνάκι, 210 
7224609	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-

Τ
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τικό	χαλβά	με	παγωτό.	œ

GOODYÕS  					
Delivery service: 801 1000011, από κινητό 
210 2805120, 211 1025700 Τα	burgers	
που	σε	μεγάλωσαν,	οι	σαλά-
τες	που	κρατούν	τη	γραμμή	
σου,	οι	παραδοσιακές	γεύ-
σεις	στη	σύγχρονη	version	
τους,	η	ελληνική	αλυσίδα	που	
ξέρεις	και	εμπιστεύεσαι.c	

MINI SIZE
Kωνσταντινουπόλεως 26, Tαύρος, 210 
3424704 creative	ταβέρνα	με	
μουσική	υπόκρουση	το	σφύ-
ριγμα	των	τρένων.	Ωραίο,	με	
ελληνικές	γεύσεις.	œK Μ 

ΜΟΜΜΥ ΟPEN  																	
Δελφών 4, Κολωνάκι, 210 3619682	
Μεσογειακές	-	ιταλικές	
γεύσεις	και	καταπληκτικά	
cocktails	στην	μπάρα.	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.

ΠΙΤΑ ΑΛΛΙΩΣ Π. Τσαλδάρη & Ανα-
κρέοντος, πλ. Αγίου Λαζάρου, Βύρωνας, 
210 7601005, 6984 421880  Ή	όταν	ο	
Κώστας	και	η	Πόπη	αποφά-
σισαν	να	ανοίξουν	το	τέλειο	

σουβλατζίδικο!	Τυλιχτά	με	6	
διαφορετικά	είδη	πίτας,	μα-
ζί	και	ωραίες	σαλάτες,	και	
χορτο-μυζηθροκαλίτσουνα,	
και	πίτα	Καισαρείας,	και	
καλό	κόκκινο	κρασί.	œΜ Ξ

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	φέ-
τος,	στο	νέο	διαμορφωμένο	
χώρο	απολαύστε	εκτός	από	
τα	γνωστά	του	πιάτα	και	την	
παραδοσιακή	vineria	με	
αλλαντικά,	τυριά	και	κρασιά	
της	νότιας	Ιταλίας.	œ œ Μ Ξ Κ

ΤΑ ΣΤΑΧΥΑ
Σπυρίδωνος Τρικούπη 12, 210 3838539 
Το	στέκι	που	επιλέγεις	για	
σνακ	και	όχι	μόνο	στα	Εξάρ-
χεια	ανανεώθηκε,	δημιουρ-
γώντας	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.	

TGI FRIDAY‹S 
Κολοκοτρώνη 35, Κηφισιά, 210 6233947-
8/ Υμηττού 110, Παγκράτι (Εμπ. Κέντρο 
Athens Millennium), 210 7560544-5/ Νεο-
φύτου 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	κο-
κτέιλ	τεκίλας.	Το	πιο	συμπα-
θητικό	και	γελαστό	σέρβις	
της	Αθήνας	και	ντεκόρ	με	
αμερικανιές	που	θες	ώρες	
να	το	χαζεύεις.	œΞ Μ a.V.

Βορέια

ADA 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	ποτό	
και	finger	food.	Parking.	
Έως	1.00.	œœ	

KINGSIZE BEER HOUSE 
Σαρδέων 6, Πλ. Ελ. Βενιζέλου, 210 2510977 
Στο	οικογενειακό	πέτρινο	
κτίσμα	του	1928,	μια	all-
day	μπυραρία	έξω	από	τα	
συνηθισμένα,	σας	καλεί	να	
απολαύσετε	τον	καφέ	σας,	
το	αγαπημένο	σας	ποτό	ή	μια	
δροσερή	μπίρα	χωρίς	απα-
ραίτητη	τη	συνοδεία	φαγη-
τού.	Με	70	διαφορετικές	ετι-
κέτες	μπίρας,	ανάμεσά	τους	
και	κάποιες	πολύ	ποιοτικές	

ελληνικές,	και	πέντε	βα-
ρέλια	draft	και	τον	έμπειρο	
σεφ	να	προτείνει	γερμανικά	
λουκάνικα,	κότσι,	ποικιλίες	
αλλαντικών,	τυριών	και	κρε-
ατικών.	Με	μια	ωραιότατη,	
δροσερή	ταράτσα.	œ

ΜΠΕΜΠΕΚΑ	
Χαλάνδρι, Διονύσου 16, 210 6854.880  
Νοστιμιές	στα	κάρβουνα	
και	μεζεδάκια	μαμαδίστικα,	
μια	ευχάριστη	εμμονή	στα	
ελληνικά	προϊόντα	και	ένας	
κήπος	απ’	όπου	ξεχειλίζουν	
αρώματα	βασιλικού	και	
πορτοκαλιάς.	

νοτια

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

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	γαλ-
λικές	τεχνικές	και	σερβίρει	
θαύματα.	œœ Μ

VIΝCENZO 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυφάδα,	210 
8941.310	Πάθος	για	ναπολιτά-
νικη	κουζίνα,	γι’αυτό	πάντα	
γεμάτο	από	πελατεία	που	
φτάνει	εδώ	από	όλη	την	
Αθήνα.	Πίτσα	με	τραγανή	λε-
πτή	ζύμη	και	πάστα	σε	άπει-
ρες,	νόστιμες	παραλλαγές.	
Χαλαρό	και	cosy	περιβάλλον	
–	κάτσε	στο	«αίθριο»,	μια	
πράσινη	όαση	μέσα	στο	χει-
μώνα.	Πέμπτη,	Παρασκευή	
και	Σάββατο	σερβίρει	μέχρι	
τις	5	το	πρωί.	œΞ Κ Μ a.V.

ταΒέρνές

PIΦIΦI 
Eμ. Mπενάκη 69A & Bαλτετσίου, Eξάρχεια, 
210 3300.237 Σε	στιλ	μοντέρνας	
ταβέρνας,	με	παραδοσιακές	
συνταγές	απ’	όλη	την	eλλά-
δα.	Kυρ.	13.00-18.00.	m 	

POZAΛIA 
Bαλτετσίου 58, Eξάρχεια,210 3302.933	
Γνωστό	φοιτητοστέκι,	φη-
μίζεται	για	την	ελληνική	
του	κουζίνα	και	για	τον	κα-
ταπράσινο	στεγασμένο	του	
κήπο.	Aτού	ότι	μένει	ανοιχτά	
ως	αργά...	και	τις	καθημε-
ρινές.	m Ξ

 γεύση οδηγος
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Μη χάσεις

3 ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

>> Μαρία 
Φαραντούρη 
Γιορτάζει πενήντα 
χρόν ια κα λ λιτε-
χνικής πορείας με 
τη συναυλία «Χθες 
άρχισα να τραγου-
δώ» στο Ηρώδειο 
στις 17 Σεπτεμβρί-
ου. Μια αναδρομή 
στους σημαντικό-
τερους σ ταθμούς 
της καριέρας της με 
επιλογές από το έρ-
γο συνθετών όπως 

οι Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζιδάκις, Διονύσης 
Σαββόπουλος, Θάνος Μικρούτσικος, Μάνος Λοΐζος, 
αλλά και ξένων συνθετών, όπως οι Zulfu Livaneli, Kurt 
Weil, Charles Lloyd, Lucio Dalla. Μια συναυλία που θα 
συμβάλει στην ενίσχυση του έργου του σωματείου «Δί-
κτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού». 

 >> ΣωκρατηΣ 
ΜάλάΜάς 
Μετά από ένα κα-
λοκαιρινό ταξ ίδι 
σε πολλά μέρη της 
Ελλάδας ο τραγου-
δοποιός με τους πιο 
φανατικούς φίλους 
θ α  φ τ ά σ ε ι  σ τ η ν 
Πε τρούπολ η γ ια 
μια συναυλία στο 
Θέατρο Πέ τρας , 
στις 7 Σεπτεμβρίου. 
Τραγούδια από την 
προσωπική του δι-

σκογραφία, αγαπημένες του συνθέσεις άλλων τραγου-
δοποιών, παλιά λαϊκά, ροκ με την παρέα δεξιοτεχνών 
μουσικών που τον συντροφεύουν τα τελευταία χρόνια.

>> ΓίαννηΣ
Χάρούλης 
Οι  «Μαγγανείες» 
του  δημο φι λούς 
μουσικού και τρα-
γουδιστή που πα-
ρουσιάστηκαν σε 
μια κα λοκαιρινή 
μεγάλη περιοδεία 
σ την Ελ λάδα, α-
νεβαίνουν σ τις 9 
Σεπτεμβρίου σ το 
Θέατρο του Λυκα-
βηττού. Ισ τορίες 
από τους προσωπι-

κούς του δίσκους και τη συνεργασία του με τον Θανάση 
Παπακωνσταντίνου μαζί με διασκευές.

αΠοΔραΣΕίΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
>> ΕνΖΖο DE CUBA
Δευτέρες λάτιν χορός με τους καλύτερους χορευτές του είδους 
Thiago-Anastasia-Jefferson-Eleniza. Τρίτες Salsa Romantica με 
free μαθήματα χορού. Τετάρτη οι Los Locos με τρέλα και χορό. 
Πέμπτη Noche Latina με την Κουβανή χορεύτρια Mariela Nelson. 
O Pedro Santana ζωντανεύει τις Παρασκευές με την ομάδα χο-
ρού Dance Team, ενώ το Σάββατο παίρνει το μικρόφωνο με χορό 
από τους Yoel Pereira. Η Κυριακή αφιερώνεται στην Bachata, 
Kizomba & Dembow. Με τον Pedro Santana unplugged, guest 
DJ Junior el Principito από Republica Dominicana, και στο χορό 
Kizomba από τον ABDUH from London. Στο Club, Τρίτες η θεμα-
τική «Νοτική βραδιά», Τετάρτη ελληνική μουσική με τον T. Χα-
τζισταυρινό, Πέμπτες συναυλία από τους Ν. Μανίκα, Γ. Κρητικό 
και Μ. Ιωαννίδου, Παρασκευή ο μουσικός παραγωγός Ν. Μαρ-
κόγλου του Ρυθμός 94,9, ενώ κάθε Κυριακή το Sweet Greekζ με 
διάθεση για πάρτι. Αγ. Παρασκευής 70-72, Περιστέρι, 210 5782610 

>> νίGHT OUT Στη HύτRA
Ανοιχτή όλο το καλοκαίρι η Hytra 
στην ταράτσα της Στέγης Γραμμάτων 
& Τεχνών. Για φαγητό και ποτό με μο-
ριακή, μοντέρνα κουζίνα εμπνευσμέ-
νη από την ελληνική παράδοση από 
τους σεφ Ν. Καραθάνο, Χρ. Καραμο-
λέγκο και Δ. Δημητριάδη. Τα κοκτέιλ 
του head bartender Π. Φράγκου εί-
ναι εκεί για σένα. Αρκεί να δηλώσεις 
στον αλχημιστή του μπαρ ποιο ποτό 
προτιμάς για βάση, και την προτίμη-
σή σου γενικά σε μια γλυκιά, ξινή ή 

φρουτώδη γεύση. Ηλεκτρονικό downtempo soundtrack κάθε 
Παρ. & Σάβ. από τον Γ. Δημητρακόπουλο, θεματικές βραδιές και 
full moon nights. Εκτός Δευτέρας, Λ. Συγγρού 107, 217 7071118 
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cinevoice
 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διακοπές με Γούντι Άλεν, 
Τζόντι Φόστερ και Κέιτ Μπλάνσετ

Όλες οι ταινίες 
του Αυγούστου

criticÕs CHOICE

Elysium *** Του Νιλ ΜπλόκαΜπ
Σε ένα καλοκαίρι όπου το ένα μετά το άλλο τα blocbusters 
γκρεμίζονταν με πάταγο στα ταμεία, έρχεται επιτέλους 
μια ταινία που στοχεύει στο μεγάλο κοινό, αλλά δεν το 
βλέπει σαν ανόητους ιθαγενείς που θα ξεγελαστούν α-
πλά με μια χούφτα χάντρες από ειδικά εφέ. Το καινούριο 
φιλμ του σκηνοθέτη του «Dirtrict 9» επιμένει σε μια εν-
διαφέρουσα επιστημονική φαντασία με κοινωνικό πρό-

σωπο και για μία ακόμη φορά δημιουργεί μια εξαιρετική 
δυστοπία για να την αφηγηθεί. Από τη μία μια ταλαιπω-
ρημένη, άρρωστη, γεμάτη ανθρώπους γη που πεθαίνει, 
κι από την άλλη ο κόσμος των πλούσιων και των τυχερών 
που ζουν στο διαστημικό παράδεισο του «Elysium». Για 
τον Ματ Ντέιμον είναι ζήτημα ζωής και θανάτου να φτά-
σει εκεί, για την Τζόντι Φόστερ εξίσου σημαντικό να τον 
εμποδίσει. (από 22 Αυγούστου)
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Έρωτας είναι...

ΤαιΝιες, ΤαιΝιες, ΤαιΝιες

πορεί να σηματοδοτεί 
ουσιαστικά το ξεκίνη-
μα της «νέας κινημα-

τογραφικής σεζόν», αλλά η 
«Θλιμμένη Τζασμίν» του Γού-
ντι Άλεν βγαίνει στις αίθουσες 
λίγο πριν την εκπνοή του Αυ-
γούστου (στις 29 του μήνα) 
και είναι μία από τις πιο ενδι-
αφέρουσες κυκλοφορίες του 
καλοκαιριού. Όχι μόνο γιατί η 
εισπρακτική του πορεία στην 
Αμερική ήταν εντυπωσιακή, 
αλλά και γιατί η Κέιτ Μπλάν-
σετ, στο ρόλο της γυναίκας 
που προσπαθεί να ξαναβρεί 
το βηματισμό της, μοιάζει ήδη 
φαβορί για τα Όσκαρ.››› Το 
«Κορώνα γράμματα» (Lay the 
Favorite) ** ½  φέρνει τον Στί-
βεν Φρίαρς στο Λας Βέγκας 
και σε ένα γραφείο στοιχημά-
των που τρέχει ο Μπρους Γου-
ίλις, στο οποίο θα βρεθεί να 
δουλεύει η Ρεμπέκα Χολ. Ολί-
γο από δράμα, ολίγο από κω-
μωδία σε μια ταινία που παρα-

μένει χαριτωμένη, ακόμη κι αν 
στο μεγαλύτερο μέρος της εί-
ναι μάλλον αμήχανη (από 8/8) 
››› Η Τζούλιαν Μουρ είναι μια 
δασκάλα αγγλικών σε μια μι-
κρή πόλη της Αμερικής με μια 
προσωπική ζωή μάλλον κενή 
στο σκηνοθετικό ντεμπούτο 
του Κρεγκ Ζισκ «Κάτσε φρόνι-
μα» (The English Teacher) (από 
1/8) ››› Η Ζιλιέτ Μπινός κι ο Έ-
ντγκαρ Ραμίρεζ είναι ένα ζευ-
γάρι καρδιοχειρουργών με τα 
δικά τους προβλήματα... καρ-
διάς στην «Ανοιχτή καρδιά» 
(À coeur ouvert)** ½ της Μαριόν 
Λεν, ένα φιλόδοξο ρομάντζο 
που δεν σε παρασύρει όσο θα 
ήθελες (από 1/8) ››› Πρωτα-
γωνιστεί ο Πιρς Μπρόσναν, 
διαδραματίζεται στα πλαίσια 
ενός γάμου σε ένα όμορφο 
μεσογειακό χωριό, αλλά το «Έ-
ρωτας είναιͰ » (Love is All you 
Need)*** της Σουζάνε Μπίερ 
δεν είναι ευτυχώς το «Mamma 
Mia», αλλά μια ελαφριά μεν, 
όμως ποτέ ανόητη και με με-
ρικές απαραίτητες δόσεις πί-
κρας δραμεντί (από 1/8)

M

Θλιμμένη Τζασμίν

Οικογένεια Μίλερ
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››› ο τζέιμς φράνκο, ο Σεθ ρόγκεν και μια σειρά 
ακόμη από νεαρούς hot shots του Χόλιγουντ 
υποδύονται τους εαυτούς τους στο «This is the 
End», στο οποίο βρίσκονται παγιδευμένοι σε 
ένα σπίτι ενώ ο κόσμος καταρρέει. Πιθανότατα 
η ταινία των Σεθ ρόγκεν και  Έβαν Γκόλντμπεργκ 
θα είναι η πιο αστεία disaster movie που είδα-
τε ποτέ (από 1/8) ››› ο Πολ Γουόκερ βρίσκεται 
να οδηγάει λάθος αυτοκίνητο τη λάθος στιγμή 
στον «Μαχητή» (Vehicle 19) του Μουκούντα Μά-
ικλ Ντίγουιλ, που προφανώς περιέχει πολλά fast 
and furious κυνηγητά με αυτοκίνητα (από 1/8) 
››› Μια σειρά από σταρ του γαλλικού σινεμά, με τη Μόνικα Μπε-
λούτσι και τον Καντ Μεράντ στο κέντρο πρωταγωνιστούν στην 
κομεντί της Ντανιέλ τομπσόν «Μια βραδιά στο Σαντ Τροπέ» (Des 
gens qui s’embrassent), που διαδραματίζεται εκτός από το γαλ-
λικό θέρετρο και στη Νέα ύόρκη, το Παρίσι και το λονδίνο. Ό,τι 
πρέπει, αν οι φετινές διακοπές σας ήταν φτωχές (από 8/8) ››› 

Από το φεστιβάλ του Sundance έρχεται η ταινία της λιν Σέλτον 
«H αδελφή της αδελφής σου» (Your Sister’s Sister), μια κομεντί 
για τον έρωτα, το ποτό και την αδελφική αντιζηλία, που δείχνει τι 
συμβαίνει στο κινηματογραφικό είδος του mumblecore όταν ε-
νηλικιώνεται (από 15/8) ››› η Σαρλότ ράμπλινγκ και ο τζέφρι ρας, 
η τζούντι Ντέιβις και η ελληνοαυστραλέζα Μαρία Θεοδωράκη 
πρωταγωνιστούν στην ταινία του φρεντ Σεπίσι «The Eye of the 
Storm», που αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που προσπα-
θεί να ελέγξει τη ζωή της ακόμη και όταν βρίσκεται κοντά στο 
θάνατο (από 15/8) ››› η οντρέ τοτού ζει το «Κρυφό πάθος της 
Τερέζα Ντ» (Thérèse Desqueyroux)** ½  (η τελευταία ταινία που 
γύρισε ο Κλοντ Μιλέρ πριν πεθάνει) στο ρόλο μιας γυναίκας που 
στη δεκαετία του ’20 δυσανασχετεί στην τακτική ζωή της και δο-
κιμάζει να δολοφονήσει τον άντρα της (από 22/8) ››› η τζένιφερ 
Άνιστον είναι στρίπερ στο «Οικογένεια Μίλερ» (We’re the Millers) 
του ρόσον Μάρσαλ Θέρμπερ κι αυτό για κάποιους είναι το μόνο 
που χρειάζεται να ξέρουν. Όμως αυτή η κωμωδία με τον τζέισον 
Σουντέικις στο ρόλο ενός μικρέμπορα ναρκωτικών και της πλα-
στής του οικογένειας μοιάζει να εμπεριέχει κι άλλες απολαύσεις 
(από 22/8) ››› δεύτερη ταινία για την τζούλιαν Μουρ μέσα στον 
Αύγουστο, το «Μυστικό της Μέιζι»(What Masie Knew)*** των Σκοτ 
Μακγκίχι και Ντέιβιντ Σίγκε, είναι μια σύγχρονη μεταφορά του 
ομώνυμου βιβλίου του Χένρι τζέιμς, για ένα νεαρό κορίτσι και τον 
αντίκτυπο που έχει στη ζωή της το διαζύγιο των γονιών της.››› 
ο Ζαν Ντιζαρντέν και ο τιμ ροθ πρωταγωνιστούν στο «Möbius» 
του έρίκ ροσάντ, ένα κατασκοπικό, «χρηματοπιστωτικό» θρί-
λερ, που μπλέκει Αμερική, έυρωπαϊκή Ένωση και ρωσία σε έναν 
ιστό βρώμικού χρήματος (από 22/8) ››› Μετά τα «Αυτοκίνητα» 
της Pixar, η Disney δοκιμάζει την ίδια πάνω-κάτω συνταγή με 
τα «Αεροπλάνα» (Planes). Αν πετύχουν, αναμείνατε τρένα και 
πλοία (από 22/8) ››› ο τζον Κιούζακ είναι ένας πράκτορας της CIA 
που αναλαμβάνει να προστατεύσει μια γυναίκα που δουλεύει σε 
ένα σταθμό κωδικοποίησης της υπηρεσίας, στο «The Numbers 
Station» του Κάσπερ Μπάρφοεντ (από 22/8)››› Άλλη μια σειρά 
young adult βιβλίων δοκιμάζουν την τύχη τους στην οθόνη με 
την πρώτη ταινία του «Θανάσιμα εργαλεία: Πόλη των Οστών» 
(The Mortal Instruments: City of Bones) του Χάρλαντ Σβαρτ,  στο ο-
ποίο λυκάνθρωποι, βρικόλακες και μυστικοί κόσμοι διαφορετικοί 
από το δικό μας συγκρούονται και αποκαλύπτονται (από 29/8).

CINE voice
Έρωτας είναι... Το μυστικό της Μέιζι

Κάτσε φρόνιμαΤο κρυφό πάθος της Τερέζα Ντ

επαΝεκδόςεις
«Η Διπλή ζωή της Βερόνικα» του Κριστόφ 

Κισλόφσκι (από 1/8) ››› «Ασανσέρ για 
δολοφόνους» του Λουί Μαλ (από 1/8) ›››  
«Τα Μυστικά της κρεβατοκάμαρας» του 

Μάικλ Γκόρντον (από 8/8) ››› «Οι Ευνοού-
μενοι του Φεγγαριού» του Οτάρ Ιοσελιάνι 
(από 22/8) ››› «Μια αγάπη ολότελα δική 

μας» του Ντάγκλας Σερκ (από  22/8)

 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη
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32
BEERS
Η μπίρα… αλλιώς 
Μια νέα διάσταση στην απόλαυση της 
μπίρας φέρνει το ιταλικό brand: Οκτώ 
αφροζύμωτες μπίρες, απαστερίοτες, 
άφιλτρες και με τη δεύτερη ζύμωσή 
τους να γίνεται στο μπουκάλι, που κα-
ταφέρνουν να διατηρούν την ένταση 
και την πολυπλοκότητα των αρωμά-
των τους. Οι 8 ετικέτες διατίθενται σε 
μια ποικιλία αρωματικών μπουκέτων, 
γεύσεων και αλκοολικών βαθμών, σε 
φιάλη 750ml, το άνοιγμα της οποίας 
παραπέμπει σε κρασί. 
Κ.Δ.: CORKS IKE, Αίμωνος 82, Αθήνα, 
www.facebook.com/32ViaDeiBirraiGR\
- ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ



90 A.V. 1 - 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

elements of style
Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ

ΝΙΚΕ 
Δύο νέα παπούτσια για τρέξιμο, το Nike Free Flyknit και το Nike Free Hyperfeel, μαζί με 
δύο νέες τεχνολογίες για τα ρούχα, την Aeroloft και την Dri-FIT Knit, παρουσίασε η Nike. 
Τα νέα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν τις φυσικές ικανότητες των δρομέων 
και καθορίζονται από τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της Nike «Nature Amplified», μια 
προσέγγιση που εστιάζει στο σώμα που βρίσκεται σε κίνηση και τροφοδοτείται από επιστη-
μονικά δεδομένα και ιδέες των ίδιων των αθλητών. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
Πέντε ελαφριές και γευστικές συντα-
γές, με βάση τα μπισκότα Παπαδοπού-
λου ΠΤΙ-ΜΠΕΡ και Digestive, ετοίμασε 
ο Στέλιος Παρλιάρος. Θρεπτικά, δρο-
σερά, σοκολατένια και μη, θα τα βρείτε 
στα σούπερ μάρκετ μαζί με τις πολυσυ-
σκευασίες ΠΤΙ-ΜΠΕΡ Παπαδοπούλου. 
«Με τα μπισκότα Παπαδοπούλου με δένει 
μια ιδιαίτερη σχέση ζωής, αφού έχουμε 
και οι δύο ως κοινό σημείο αφετηρίας 
μας την Κωνσταντινούπολη» δήλωσε ο 
έμπειρος patissier. 

COLLAGEN PRO-ACTIVE 
Ιδανικό συμπλήρωμα διατροφής-ασπίδα στον 
ήλιο, που απορροφάται εύκολα από τον ορ-
γανισμό μας και λόγω του κολλαγόνου που 
περιέχει κρατάει το δέρμα μας ενυδατωμένο και 
ελαστικό, τα μαλλιά μας πιο δυνατά και λαμπερά, 
αποφεύγοντας την ταλαιπωρία από τον ήλιο και 
τη θάλασσα. www.collagenpower.gr

ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 
Μια εντυπωσιακή παγωμένη εκτέλεση του 
ελληνικού καφέ προτείνει ο Λουμίδης Παπα-
γάλος: α) ετοιμάζουμε έναν διπλό ελληνικό β) 

τον αφήνουμε στο ψυγείο 
για 5 λεπτά γ) αφού παγώσει 
περνάμε τον καφέ από το 
φίλτρο του γαλλικού και σερ-
βίρουμε σε 2 χαμηλά ποτήρια 
δ) ετοιμάζουμε αφρόγαλα και 
το προσθέτουμε στον καφέ ε) 
προσθέτουμε το καλαμάκι και 
απολαμβάνουμε. 
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Ραφήνα-Τήνος
21/7 ήσουν με την αδερφή σου 
και κάποιες κυρίες, κοντό σορτς, 
κοιμήθηκες στον καναπέ, θέλω 
να σε ξαναδώ. 6987 017740

Arch 
Περιστέρι. Ήσουν με δυο φίλες 
σου, σας κέρασαν κάτι τύποι 
δίπλα σου… κοιταζόμασταν συ-
νέχεια, θέλω να επανορθώσω. 
skoukostas@hotmail.com 

ςκοπελος
16/7. Είχα υπηρεσία στο λιμάνι, 
με ρώτησες για την τράπεζα, 
απάντησε ο φίλος μου, είσαι 
ξανθιά, φορούσες ροζ σορτσά-
κι. dbuddy@hotmail.com 

καβαλα, Open
22/7, καθόσουν μόνος στο 
μπαρ, λαδί βερμούδα, σκούρο 
μπλουζάκι, κοιταζόμασταν όλο 
το βράδυ, τέτοιο βλέμμα δεν 
ξανάδα, στείλε στο kalisi1313@
gmail.com 

ολα 1
Στη Γρηγορίου Λαμπράκη, 23/7 
έντεκα παρά, φόραγες ριγέ 
πουκάμισο, είχες smart, θέλω 
να σε ξαναδώ. irinimortou@
hotmail.com 

κΤελ 
23/7, από Αντίρριο για Αθήνα, 
φορούσες λουλουδάτο φόρε-
μα και είχαμε «επαφή». 6995 
090649

παΡαλία κίνεΤας
Κυριακή 21/7. Ήσουν με μια 
κοπέλα και τα παιδάκια της, 
μαύρα μαλλιά ίσια, πανέμορφη, 
καπνίζεις Marlboro, εγώ με τους 
φίλους μου, μαύρο μαγιό, πρά-
σινη μπλούζα, κοιταχτήκαμε 
πολλές φορές, δεν μπορώ να 
σε βγάλω απ’ το μυαλό μου, 
θέλω να σε ξαναδώ… paralia_
kinetas@outlook.com 

Θεςςαλονίκή-αΘήνα
29/7 βράδυ… κοιταζόμασταν 
συνέχεια, όμορφε μελαχρινέ, 
άσπρο t-shirt, τζιν, δεν ήξερα 
τι να πω είναι η αλήθεια… στο 
11… θα καταλάβεις αν το δεις.

ίκεα αεΡοδΡομίου
Γκομενάκι φίνο, με βοήθησες 
σήμερα τόσο με την πραμάτεια 
μου και μάλλον το λιγότερο που 
μπορώ να κάνω για σένα είναι 
να κεράσω μερικά καφάσια μπί-
ρες! Θα με βρεις: turn_loose_
the_swans@hotmail.com

μεΤΡο πανοΡμου
Σάββατο 27/7, συναντηθήκαμε 
στο ίδιο βαγόνι στις 14.50, 
κατεβήκαμε Μοναστηράκι και 
το απόγευμα ξαναβρεθήκαμε 
τυχαία κατά την επιστροφή 
μας πάλι στο μετρό Πανόρμου, 
μιλήσαμε ελάχιστα γι’ αυτή τη 
σύμπτωση… σ’ έχασα στα σκα-
λιά… θα ήθελα να σε ξαναδώ! 
georpanormou@gmail.com 

μεΤΡο
Με κατεύθυνση προς Σύνταγμα, 
κατέβηκες στον Ευαγγελισμό, 
Πέμπτη μεσημέρι γύρω στις 
3:30, είσαι ξανθιά με γαλανά 
μάτια, φορούσες καφέ μπλούζα 
και φούστα και καθόσουν, είμαι 
ο μελαχρινός ψηλός, και κοιτα-
χτήκαμε. evangelismosstation@
yahoo.com

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

Σε είδα... ξέρεις εΣύ...

Βρέθηκε κινητό Κυριακή βράδυ 
στην Κολοκοτρώνη και Θησέως 
στο κέντρο, για πληροφορίες 
στο sto_eiiipa@yahoo.gr

Κικλαμινάκι όμορφο, μου λείπεις! 
Με χαλάει που χανόμαστε…

Βγήκαμε μετά από 3 χρόνια 
«ψυχρού πολέμου», μου ’χες 
λείψει, κι εγώ σε σένα, θα κά-
νουμε τίποτα ή θα αφήσουμε να 
περάσουν άλλα 3 χρόνια έτσι; 

Εισιτηριάρχη των Εξαρχείων, τα 
ξυραφάκια σκούριασαν και τα 
δέντρα έχουν ψηλώσει αρκετά 
και μου κρύβουν τη θέα σου, 
πότε θα σταματήσεις να είσαι 
τόσο βιαστικός…

Αμαλία… sorry Αλίκη, είσαι 
αστέρι.

Που είσαι, Κώστα, με το ποδηλα-
τάκι σου;;; Ελπίζω να σε ξαναδώ 
(εκτός γυμναστηρίου). Ελένη

βουλίαγμενή 
Κεντρική Πλατεία, Ιάσονος 18

Ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα από 
42 τ.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 

Σύγχρονα χρώματα, σχέδια, υλικά και 
φόρμες που αποτυπώνουν τη street 
κουλτούρα, με τη Swatch να εκπλήσ-
σει και πάλι με μια μεγάλη γκάμα 
συναρπαστικών νέων μοντέλων στη 
συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2013. 
Ανακαλύψτε τις συλλογές Classic για 
κάθε εποχή, Les Annees Folles, μια εκ-
συγχρονισμένη εκδοχή της ρετρό λάμ-
ψης από τη δεκαετία του '20 και την 
Urban Expression, όπου καλλιτέχνες 
μεταμορφώνουν τους δρόμους σε γκα-
λερί, μεταφέροντας ατάκες, freestyle 
γραφικά και το οξύ πνεύμα που συνα-
ντάμε εκεί, στους καρπούς μας.

Σύγχρονα χρώματα, σχέδια, υλικά και 
φόρμες που αποτυπώνουν τη street φόρμες που αποτυπώνουν τη street 

 να εκπλήσ-

συναρπαστικών νέων μοντέλων στη 
συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2013. 

Classic για 
, μια εκ-

συγχρονισμένη εκδοχή της ρετρό λάμ-
ψης από τη δεκαετία του '20 και την 

, όπου καλλιτέχνες 
μεταμορφώνουν τους δρόμους σε γκα-
λερί, μεταφέροντας ατάκες, freestyle 
γραφικά και το οξύ πνεύμα που συνα-

Σύγχρονα χρώματα, σχέδια, υλικά και 
φόρμες που αποτυπώνουν τη street 

Κομψή και 
λαμπερή 
συλλογή 

Φθινόπωρο
/Χειμώνας 

2013
Linajola ClassiC

Prohibition les annies Folles

Japan Road Urban expression

Gent Originals

Συλλογή εμπνευσμένη 
από τον αριθμό 27, 

τον οποίο «τυλίγουν» 
μύθοι, αστικοί θρύλοι 
και γεγονότα. Ένα από 
αυτά και το «Club 27», 
μέλη του οποίου ήταν 

ροκ σταρ που «έφυγαν» 
όλοι στην ίδια ηλικία, 
όπως οι Brian Jones, 
Jimi Hendrix, Janis 

Joplin, Jim Morrison, 
Kurt Cobain, Amy 

Winehouse και άλλοι�

GENERATION 27
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StarduSt
Από τον ΓιώρΓΟ ΠΑνΟΠΟΥλΟ

Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Οι πλανήτες στον Καρκίνο, ο Άρης συγκε-
κριμένα, σε κάνουν να βλέπεις τον Πατέρα 
ή η Μητέρα σε οποιονδήποτε σε κινητο-
ποιεί συναισθηματικά κι αυτό σημαίνει 
ότι ασυνείδητα ξαναζείς την παιδική σου 
ηλικία επαναλαμβάνοντας τη σχέση σου 
με τις γονείς. Μην το κάνεις γιατί ο διευθυ-
ντής, ο συνεργάτης, ο συνάδελφος, ο/η 
σύντροφος, ο φίλος ΔΕΝ είναι γονιός σου. 
Ψυχραιμία. Είναι μια έντονη περίοδος, με 
την έννοια ότι μπορεί να υπάρξουν εκρή-
ξεις στη μέση του πουθενά με ασήμαντη 
αφορμή, που στη ρίζα της όμως έχει προη-
γούμενες εκκρεμότητες. Ο άξονας, λοιπόν, 
Οικογένεια/Επαγγελματική ζωή είναι ευ-
αίσθητος και χρειάζεται προσοχή. Από την 
άλλη πλευρά ταυτόχρονα –και με τον Δία ε-
πίσης στον Καρκίνο– είναι αυτοί ακριβώς οι 
τομείς που δέχονται ευεργετικές επιρροές 
– γάμος, επαγγελματικές προτάσεις, μωρά, 
αλλαγή σπιτιού κ.λπ. Επίσης, μην ξεχνάς 
ότι η ανεξαρτησία μερικές φορές απαιτεί 
και χωρισμούς που κανείς δεν αρνιέται ότι 
είναι δύσκολοι. Μην ξεχνάς και ότι από τις 
16/8, που η Αφροδίτη θα περάσει στον 
Ζυγό, θα αναζωογονήσει την κοινωνικότη-
τά σου και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Το 
χαμόγελο κολλάει στο πρόσωπό σου και το 
καλό είναι ότι δεν το προσποιείσαι. 

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Πώς να σου πει κάποιος να ελέγξεις κάθε 
κατάσταση που σου συμβαίνει, όταν 
βρίσκεσαι σε διαρκή συναισθηματική και 
επαγγελματική πίεση κι όταν επιπλέον 
δεν έχεις την πολυτέλεια να αφιερώσεις 
ένα λεπτό στον εαυτό σου; Κι όμως, με 
πλανήτες στον Καρκίνο για όλο σχεδόν το 
μήνα μπορείς να συμπλεύσεις αρμονικά 
με το περιβάλλον σου, αν ανακοινώσεις 
χωρίς περιστροφές στους ανθρώπους που 
αισθάνεσαι να σε τρελαίνουν ότι «παιδιά, 
χαλαρώστε μαζί μου γιατί τα έχω παίξει». 
Ναι, υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιοι να 
σου ρίξουν ένα φαρμακερό βλέμμα και να 
εξαφανιστούν, αλλά υπάρχουν και κάποιοι 
άλλοι που όχι μόνο μπορούν να δείξουν 
κατανόηση στη μεταβατική φάση που περ-
νάς, αλλά και να σε βοηθήσουν, αν χρεια-
στεί, και μάλιστα μετά τις 16/8 που Αφρο-
δίτη και Ερμής βρίσκονται στη φιλική σου 
Παρθένο.  Άφησέ τους να σε κανακέψουν, 
μη διστάζεις να γνωρίσεις καινούργιους 
ανθρώπους και κυρίως αυτό το μήνα υπο-
δύσου ότι δεν έχεις κανένα πρόβλημα – θα 
περάσεις πολύ-πολύ καλύτερα.   
   
ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Ένα μέρος της προσοχής του επικεντρώνε-
ται υποχρεωτικά στην οικονομική και συ-
ναισθηματική του ασφάλεια. Είναι ωραίο 
να ξοδεύεις, να αγοράζεις περιττά πράγ-
ματα που σου φτιάχνουν τη διάθεση, να μη 
κοιτάς τις τιμές. Είναι ωραιότερο να έχεις 

δικό σου σπίτι, να μην αγχώνεσαι με τους 
λογαριασμούς, να πληρώνεσαι ανάλογα 
με την αξία σου. Δύο μικρές συμβουλές: 
1) Απόφυγε τις παγίδες που ονομάζονται 
Απληστία και Παρόρμηση να μπεις στο μάτι 
των άλλων – συνειδητά ή ασυνείδητα. 2) 
Μίλησε επειγόντως για ό,τι σου λείπει και 
φρόντισε να ισορροπήσεις έσοδα-έξοδα. 
3) Σταμάτα να έχεις αβάσιμους φόβους 
ότι κάποιοι στοχεύουν να σε εξαφανίσουν 
από λεπτό σε λεπτό. Η τύχη σου μέχρι τον 
επόμενο Ιούλιο βρίσκεται στην τσέπη σου. 
Κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται, έρχονται έτσι 
τα πράγματα που οικονομικά διατηρείσαι 
στην επιφάνεια ή και παίρνεις τα πάνω 
σου.  Κράτα επίσης στο μυαλό σου ότι 16/8 
- 11/9, που η Αφροδίτη θα βρίσκεται στον 
Ζυγό, αισθάνεσαι πιο ελαφρύς, χαλαρός, η 
ζωή κυλάει πιο εύκολα και οι καινούργιες 
συναντήσεις μπορούν να εξελιχθούν σε 
ερωτικές ιστορίες.  

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Σε δύο περιπτώσεις έχεις το ελεύθερο να 
παραπονεθείς, να γκρινιάξεις, να τρελα-
θείς ή να παραπατήσεις: αν αντιμετωπίζεις 
Πλούτωνα ή Ουρανό, που κατεδαφίζουν 
τη ζωή σου για να την ξαναχτίσουν περισ-
σότερο ολοκληρωμένη, ή βρίσκεσαι σε 
ένα σταυροδρόμι που πιέζεσαι να προχω-
ρήσεις και δεν ξέρεις προς τα πού και με 
ποιον. Ωστόσο, ακόμα κι αυτοί όμως σε μια 
συμπαντική συγκυρία που θέλει δράση 
και αφήνει ΟΛΑ τα ενδεχόμενα ανοιχτά, 
χρειάζεται να αναστείλουν την εσωστρέ-
φεια και τους φόβους και να κολυμπήσουν 
στα άπατα. Δεν μπορεί να μην αισθάνεσαι 
ζωντανός και γεμάτος ενεργητικότητα 
που μεταφράζεται σε  στόχους, αναθε-
ώρηση σχέσεων που δεν κυλάνε, νέες 
προοπτικές στα επαγγελματικά, υπερά-
σπιση των επιθυμιών σου, νέα πρόσωπα 
που εισβάλλουν ορμητικά στη ζωή σου, 
καινούργια όνειρα. Μετάτρεψε αυτή την 
αίσθηση σε δράση. Και σε παρακαλώ.... σε 
παρακαλώ, κάνε τη χάρη στον εαυτό σου 
να μην τρελαίνεσαι γιατί κάποιος που τον/
τη θέλεις σε αγνοεί, όταν κάποιος άλλος/η 
δίπλα σου σε θέλει. Μη γίνεσαι το κλισέ της 
τσίχλας, που όσο την πατάνε τόσο κολλάει 
– είναι άδικο. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Τι περίεργο καλοκαίρι! Αυτή τη στιγμή 
σκέφτεσαι ότι θα ήταν υπέροχο να φύγεις 
κάπου μακριά από ωράρια και αλλοπρό-
σαλλους ανθρώπους κι εκεί που θα πας να 
μείνεις για μήνες ή για πολύ καιρό.  Όχι, δεν 
πρόκειται για τεμπελιά που σε κάνει να θέ-
λεις να αποδράσεις, ούτε γιατί βαρέθηκες 
να δουλεύεις, ούτε γιατί έχασες την πίστη 
σου στις σχέσεις και τους ανθρώπους – αν 
και αυτοί που σε ενδιαφέρουν κάνουν 
ομολογουμένως τα πάντα για να τη χάσεις. 
Θέλεις ένα γερό διάλειμμα από όλους και 
από όλα προτού η διάθεσή σου για απομό-

νωση καταλήξει σε αντικοινωνική συμπε-
ριφορά. Να το πω αλλιώς. Αυτή την εποχή 
δεν αντέχεις τις ενήλικες υποχρεώσεις, 
είτε πρόκειται για σχέσεις είτε πρόκειται 
για δουλειά. Αυτό σημαίνει ότι κι αν ακόμα 
εργάζεσαι μέσα στον Αύγουστο –πιθανό 
σενάριο– δεν θέλεις να έχεις την αίσθηση 
ότι καταπιέζεσαι αφόρητα. Και αν υπάρχει 
κάποιος/α δίπλα σου θα πρέπει να σε αντι-
μετωπίζει σαν κάτι εντελώς εύθραυστο. 
Όταν στις 28/8 ο Άρης μπει στο ζώδιό σου, 
επανέρχεσαι στη σκηνή πρωταγωνιστής. 
Κουρασμένος, αλλά πρωταγωνιστής. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Εάν είχες γονείς που δεν σου πέρασαν τη 
σκυτάλη του κυνισμού, ή την πίστη ότι η 
ζωή είναι μια διαρκής μάχη που σε θέλει 
μονίμως στρατευμένο, τότε είσαι πιθανόν 
ένας από τους επικοινωνιακούς, αξιαγά-
πητους Παρθένους, που ανοίγονται ακόμα 
και σε ανθρώπους που δεν ξέρουν αλλά 
τους εμπιστεύονται ενστικτωδώς. Ακόμα 
όμως κι αν δεν μεγάλωσες με το «σωστό» 
είδος γονιών, το σίγουρο είναι ότι με ση-
μαντικούς πλανήτες στον Καρκίνο αισθά-
νεσαι σίγουρος/η για την καλοσύνη των 
ξένων ή της ξένης, κι είσαι έτοιμος/η να 
τους βοηθήσεις, να τους συναναστραφείς, 
να συνεργαστείς μαζί τους ή και να τους 
ερωτευθείς. Βεβαίως ο Δίας εκεί υπόσχεται 
νέους φίλους, επαγγελματικές προτάσεις 
που θα σε οδηγήσουν στο μέλλον, στήρι-
ξη από ανθρώπους που έχουν επιρροή. 
Μπορείς να είσαι όσο φιλικός ή ενθουσι-
ώδης θέλεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος να 
στέλνεις το μυαλό σου διακοπές. Έλα όμως 
που η Αφροδίτη από 16/8 στο ζώδιό σου 
έχει την ανάγκη να βλέπει τη ζωή ως κάτι 
παρά πάνω από συμφωνίες, υποχρεώσεις 
και καθήκοντα. Οπότε, απόλαυσε με την 
καρδιά σου ό,τι δεν απολαμβάνεις με τη 
λογική.  

Ζύγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Ο Άρης στον Καρκίνο για όλο το μήνα κάνει 
το Θέμα Επάγγελμα ζωτικό και κεντρικό. 
Ο Δίας επίσης στον Καρκίνο δίνει προοπτι-
κές, ευελιξία, λύσεις –σε κάποιους τώρα, 
σε κάποιους άλλους αργότερα–, ούτως ή 
άλλως ο Δίας θα παραμείνει στον Καρκίνο 
μέχρι τον Ιούλιο του 2014. Τα επαγγελμα-
τικά σου δέχονται και θα δεχτούν ευνοϊκές 
επιρροές – είναι η χρονιά που οι εξελίξεις 
αρχικά σ’ ό,τι ονομάζεται «επαγγελματική 
πραγματικότητα» και κατ’ επέκταση «οι-
κογενειακή ζωή» είναι από αξιοσημείωτες 
έως εντυπωσιακές. Είσαι και θα είσαι πε-
ρισσότερο κοινωνικά ορατός, το στάτους 
σου θα γυαλιστεί, η αναγνώριση είναι προ 
των πυλών. Ανοίγεσαι επαγγελματικά με 
θετικά αποτελέσματα. Ωστόσο αυτό το μή-
να μην ξεχνάς ότι υπάρχει ανταγωνισμός, 
χτυπήματα κάτω από τη ζώνη και κυρίως 
εργασιακές μάχες που καλείσαι να αντι-
μετωπίσεις. Η Αφροδίτη στο ζώδιό σου, 
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Λέοντα, μη φοβάσαι να κάνεις το άλμα. 
Δεν μπορείς να περάσεις το χάσμα με μικρά βήματα. 

στο σπίτι της, δηλαδή, 16/8 - 11/9, είναι 
ο συμπαντικός σύμμαχός σου. Θέλεις να 
είσαι αξιαγάπητος, ενδιαφέρον, ευφυής 
και να σε αγαπάνε. Θέλεις να προσφέρεις 
και να κάνεις σημαντικά πράγματα για τους 
άλλους. Να τους μαγειρέψεις, να τους 
φροντίσεις, να τους κάνεις τη ζωή εύκολη. 
Το ίδιο επιθυμείς κι εσύ. Κι έτσι γίνεται. Και-
ρός ανακωχής με όσους έχεις ψυχρανθεί, 
καιρός συμφιλίωσης, καιρός να χαλαρώ-
σεις τον έλεγχο. Its time for Love! 

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Όταν ένας Σκορπιός αρχίζει να αισθάνεται 
βαθιά βρίσκεται ήδη σε ναρκοθετημένο 
έδαφος. Ευτυχώς, η έντονη πλανητική 
κινητικότητα στον Καρκίνο σε βοηθάει 
να αποστασιοποιηθείς ή να σκεφτείς 
περισσότερο λογικά. Μπορείς να δώσεις 
χειρουργικές λύσεις σε ό,τι σε απασχολεί 
και να αντιμετωπίσεις τα άγχη σου με 
αποστασιοποίηση τραπεζίτη. Μπορείς 
να κινηθείς κοινωνικά και επαγγελματικά 
προμοτάροντας τον εαυτό σου σαν το α-
πόλυτο Smash Hit. Μπορείς να θωρακίσεις 
τον εαυτό σου και να επεκτείνεις το δίκτυο 
των γνωριμιών σου με ανθρώπους που 
μπορεί να σου φανούν χρήσιμοι, γιατί μετά 
τις 28/8 ο τομέας της καριέρας γίνεται 
Κολοσσαίο με τους εταιρικούς μονομάχους 
να βγάζουν τα μαχαίρια τους στα γραφεία. 
Μέχρι τότε όμως οι διακοπές, ή η καθημε-
ρινότητά σου, μπορούν να είναι περισσό-
τερο κεφάτες από ό,τι τα τελευταία χρόνια 
περιέχοντας και «επιχειρήσεις σαγήνης»: 
Α, ναι, το ρήμα σαγηνεύω σήμαινε ψαρεύω 
με συρόμενο δίχτυ, με «τη σαγήνη». Καλό 
ψάρεμα, Σκορπιέ. 

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Κάθε φορά που υπάρχει κίνηση στον 
Καρκίνο –όπως συμβαίνει τώρα με τον 
Δία και τον Άρη–, εκτός από τη μετάγγιση 
μιας σταγόνας χολιγουντιανού film noir 
στη ζωή σου (πάθος, ανεμιστήρες πάνω 
από ερωτικά κρεβάτια, εκρήξεις, ζήλεια, 
βραδινά ραντεβού, ξαφνικά γυρίσματα της 
τύχης), το θέμα έρχεται στην αγάπη άνευ 
όρων. Ωχ… στην ομορφιά της αγάπης 
χωρίς εγωισμούς. Στο σεξ που καταργεί 
τα όρια που χωρίζουν δύο σώματα και με-
τατρέπεται σε έκσταση. Οι στενές σχέσεις 
σου, είτε ερωτικές είτε επαγγελματικές, 
ίσως υποφέρουν από άγχος  που συνοψί-
ζεται στο «αφήστε με ήσυχο». Κάτω από 
άλλες συνθήκες μια τέτοια συμπεριφορά 
σου θα μας έριχνε όλους στα οικογενειακά 
παγωτά-γίγας για να ξεπεράσουμε την 
αρνητικότητά σου με sugar shock. Λες 
τόσο γλυκά όμως «αφήστε με ήσυχο», 
που αυτή τη φορά οι λογαριασμοί –πολλοί 
λογαριασμοί– που έχεις να πληρώσεις δεν 
θα μπούνε στο σπίτι σου από τη χαραμάδα 
της πόρτας, αλλά ίσως έρθουν με λευκά 
ταχυδρομικά περιστέρια. Υ.Γ. Και, ναι, όλος 
ο μήνας και κυρίως το πρώτο του μισό είναι 

μήνας κοινωνικότητας – σε προσκαλούν, 
φαίνεσαι, σε θέλουν στην παρέα τους, 
κυκλοφορείς, συναναστρέφεσαι, ακούς 
πιθανόν για δουλειές που σε ενδιαφέρουν, 
σου προτείνουν, σε συμβουλεύουν, αρπά-
ζεις την ευκαιρία στον αέρα. 

αιγόΚέρως  (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Το σασπένς που ζεις μπορεί να είναι ερω-
τικής υφής, ή επαγγελματικό, αλλά του-
λάχιστον δεν σε γονατίζει. 
Μπορεί βεβαίως να είναι 
και απλά βαρετό. Η ζωή 
σου, όπως έχεις καταλάβει 
καλά τους τελευταίους μή-
νες, δεν είναι μια σειρά από 
κατακτήσεις βουνών με 
σημαίες σου στην κορυφή. 
Προσπαθείς να δεις προς 
τα πού θα πας, με ποιον 
ταιριάζεις, φοβάσαι την 
τροπή που μπορεί να πάρει 
η δουλειά σου και τους αγ-
χωμένους εργοδότες, και 
οι ερωτικοί σύντροφοι εί-
ναι πιο απαιτητικοί απ’ ό,τι 
μπορείς να αντέξεις. Κι ενώ 
οι Αιγόκεροι θεωρούν τους 
εαυτούς τους αυτάρκεις 
και εξοπλισμένους εκ γενε-
τής με αντοχή και επιμονή, 
τώρα που οι κοντινοί τους 
άνθρωποι, οι ανώτεροί 
τους και το αντικείμενο 
του πόθου τους απαιτούν 
από αυτούς να αναλά-
βουν τις ευθύνες τους, 
ή τους πιέζουν έντονα, 
αισθάνονται αμηχανία και 
θυμό. ΝΑΙ, με τον Άρη στον 
Καρκίνο μέχρι τις 28/8, 
οι σχέσεις (συντροφικές 
και επαγγελματικές) είναι 
εύθραυστες – δηλαδή, 
όσα φέρνει η ώρα δεν τα 
φέρνει ο χρόνος. CUT. Υ-
πάρχει ο Δίας στην εικόνα. 
Κι όταν υπάρχει Δίας στην 
εικόνα υπάρχει προστασία, 
άνοιγμα, ευκαιρία, νέες 
πίστες, αέρας ανανέωσης, 
ερωτικές συναντήσεις, 
καινούργια πρόσωπα. Με 
τον Δία είσαι αλεξίσφαιρος 
– εντάξει, δεν χρειάζεται 
να το διαπιστώσεις κιόλας.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Προσπαθείς σκληρά να διατηρήσεις το 
πλοίο στο σωστό προορισμό από τον Ο-
κτώβριο του ’12, που ο Κρόνος άρχισε να 
πλέει στα βαθιά νερά του Σκορπιού. Είτε η 
οικογένεια δεν είναι το καταφύγιο που πί-
στευες ότι ήταν είτε η επαγγελματική ζωή 
σε πιέζει να της δώσεις όλη την ενέργεια 
που έχεις δίνοντάς σου πίσω ελάχιστα, το 

σίγουρο είναι ότι όσο αποκρουστική κι αν 
σου ακούγεται η λέξη Αλλαγή –παρόλο 
που η λέξη αλλαγή είναι υδροχοϊκής σύλ-
ληψης, εν τούτοις οι Υδροχόοι ενδιαφέρο-
νται για την αλλαγή όλων των άλλων εκτός 
των ιδίων, που αποφεύγουν τις αλλαγές–, 
χρειάζεται να πάρεις μερικές γενναίες α-
ποφάσεις για τη ζωή σου. Πρέπει να μάθεις 
να είσαι περισσότερο υπομονετικός στη 
δουλειά σου, να είσαι πιο σταθερός στις 
υποχρεώσεις σου και να μένεις σε ό,τι ανα-

λαμβάνεις μέχρι το τέλος. 
Ωστόσο από τις 16/8 και 
μετά μπορείς να χαλαρώ-
σεις. Η Αφροδίτη στον 
Ζυγό δημιουργεί χαλαρή 
κοινωνικότητα, συναντή-
σεις που σου φτιάχνουν 
το κέφι, αλλά πιθανόν 
έχουν και επαγγελματικό 
ενδιαφέρον, κινητικότη-
τα, μετακινήσεις. Επικοι-
νωνείς άνετα πάλι κι αφού 
επικοινωνείς είσαι καλά.  
 
ιχθύές  

(19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Στον Καρκίνο βρίσκεται 
η ερωτική και σεξουαλι-
κή σου ζωή κι αυτή την 
εποχή αυτός ο τομέας 
φλέγεται. Έχεις ακόμα ένα 
μήνα για να πρωταγωνι-
στήσεις σε μια ανάλαφρή 
ερωτική περιπέτεια με 
σκηνές έντονου σεξ κι άσε 
τον Ποσειδώνα στο ζώδιό 
σου να επιμένει σε ρομα-
ντικά μελό με δάκρυα και 
αποχωρισμούς και θυσίες. 
Ό,τι κι αν έχει συμβεί μέχρι 
τώρα, φαίνεται ότι η ερω-
τική/συντροφική σου ζωή 
μπαίνει σε μια καινούργια 
περίοδο. Φυσικά ως Ιχθύς 
μπορεί να περάσεις και 
δύσκολες στιγμές στην 
προσπάθειά σου να α-
ποφασίσεις αν πρέπει να 
δώσεις κάπου την καρδιά 
σου ή αν πρέπει να ανα-
ζητήσεις την τύχη σου 
έξω από μία σχέση που σε 
κάνει να χασμουριέσαι. 
Κι αν είσαι σε σχέση που 
έχει αποδείξει τις αντοχές 

της τράβηξε τον άλλο στον ενθουσιασμό 
σου, ξανανάψτε μαζί τις μηχανές. Επιπλέον 
μπορείς να ονειρευτείς ξανά, να σχεδιά-
σεις το μέλλον σου, να ξεκινήσεις κάτι που 
σου δίνει χαρά και ικανοποίηση. ΘΕΛΕΙΣ 
να διασκεδάσεις, να ξεφύγεις για λίγο από 
τη ρουτίνα. Κυνήγησε κι άσε να σε κυνη-
γήσουν. ●

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων  
θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου

Κ ΥΚ ΛΟΦΟΡΟΥΝ
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Daft Punk - Get Lucky 
Κόλλημα του φετινού καλοκαιριού.  

Απ' του χρόνου βλέπουμε�  

Empire of the Sun - We Are  

The People  
Μου θυμίζει καλοκαίρια της εφηβείας 

μου λόγω της new wave φωνής του 

τραγουδιστή. 

Κoop - Koop Island Blues  

Για το καλοκαίρι που το ακούγαμε με τη 

θάλασσα να μας βρέχει τα ακροδάχτυ-

λα των ποδιών στους Παξούς. 

Bob Marley & The Wailers  

- Could You Be Loved  
Γιατί είναι το μεγαλύτερο κλισέ που 

υπάρχει και που δεν το βαριέσαι και δεν 

σε ενοχλεί ποτέ. 

Astrud Gilberto - Girl From 

Ipanema  
Και τα άπαντα Jobim για μένα�

Locomondo - Βόμβες χαράς  

Το άκουσα τελευταία και χαμογέλασα 

επιτέλους!

Sade - Paradise  
Για βράδια κάτω από έναστρο ουρανό.

Groove Armada - My Friend  

Κοριτσίστικο καλοκαίρι.  

Cayetano - Mall Fever  
Aτμοσφαιρικό και υπέροχο�  

Pink Martini  
Nα παίζει γενικά για ένα κοσμοπολίτικο 

καλοκαίρι!

Tα καλοκαιρινά 
τραγούδια της 

ΑνδριΑνΑς 
ΜπΑΜπΑλη

Η KAΣETA TOΥ KAΛOKAIΡIOY

ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΤΟΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 
Το επόμενο τεύχος 
της ATHENS VOICE 

κυκλοφορεί 
στις 5/9.

* Το βίντεο με το τραγούδι της Ανδριάνας Μπάμπαλη «Πέντε Βήματα» από το νέο της άλμπουμ  
που κυκλοφορεί το φθινόπωρο (Feelgood Records), μπορείτε να το δείτε στο athensvoice.gr
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