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Ζήσε με τήν 
ATHENS VOICE

και αυτα τα 
Χριστουγεννα

WINTEr GuIdE
O οδηγός των γιορτών είναι 

το τελευταίο τεύχος του 2013. 
Ραντεβού τον Γενάρη με το πρώτο τεύχος 

της νέας χρονιάς.

Τις επόμενες μέρες κυκλοφορούν 
τα 3 περιοδικά της ATHENS VOICE.

LOOk, SOuL, HOmE

www.athensvoice.gr
H ηλεκτρονική athensvoice 

δεν πάει διακοπές, 
θα είναι κάθε μέρα εδώ.

Κάθε λεπτό η A.V. θα είναι παρούσα 
με όλες τις ειδήσεις, 

τα άρθρα και την υπόλοιπη ύλη. 

ΝEW YEArÕS EVE PArTY 
31 Δεκεμβρίου μετά τα μεσάνυχτα η 

Athens Voice και η KliK RecoRds 
υποδέχονται το νέο χρόνο 

μ’ ένα μεγάλο πάρτι στο city link. 
Θα σας δούμε εκεί.

Ο κΟσμΟσ τησ 
ATHENS VOICE

εύχεται σε όλους τους αναγνώστες, 
φίλους και συνταξιδιώτες

καλές γιορτές!
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Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης  Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Σιντσιρμάς

Αρχισυντάκτες Γιάννης Νένες, 
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος

Συντακτική ομάδα: Δ. Αθανασιάδης, Ν. Αργυρο-
πούλου, Μ. Αυγέα, Γ. Βαλλιανάτος, Κ. Βνάτσιου, N. 

Γεωργελέ, N. Γεωργιάδης, Κ. Γιαννακίδης, Β. Γραμμα-
τικογιάννη, B. Γρυπάρης, Ν. Δαμίγου - Παπώτη, Γ. Δη-
μητρακόπουλος, N. Zαχαριάδης, Μ. Ζουμπουλάκη, Δ. 
Καραθάνος, Λ. Καρανικολού, Σ. Καρρά, M. Kοντοβά, 
M. Κοραχάη, Σ. Κραουνάκης, Γ. Κρασσακόπουλος,  Γ. 
Kωνσταντινίδης, Λ. Λαζόπουλος, M. Λεάνης, Β. Μα-
τζάρογλου, M. Mηλάτος, Θ. Μήνας, Α. Μυλωνά, Ευτ. 
Παλλήκαρης, Γ. Παναγόπουλος, Κ. Παναγοπούλου, 

Γ. Πανόπουλος, Δ. Παπαδόπουλος, Γ. Παυριανός, 
K.Ρήγος,  Ζ. Σφυρή, Π. Τατσόπουλος, Κ. Τζήκας, Γ. 

Τζιρτζιλάκης, Σ. Tριανταφύλλου, Σ. Tσιτσόπουλος, Δ. 
Φύσσας, Θ. Χειμωνάς, Λ. Χουρμούζη

Γραμματεία Σύνταξης: Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr

Aτελιέ: Mορφούλα Bογιατζόγλου, Sotos Anagnos
Διόρθωση κειμένων: Δήμητρα Γκρους  

Εικονογραφήσεις: Θοδωρής Μπαργιώτας, 
Νεκτάριος Σταματόπουλος, Smart, Β. Γκογκτζιλάς, 

Benoit Paré, art@athensvoice.gr
Φωτό: In Time, Ideal Images, Αλ. Βλάχος (Action 

Images) Κ. Αμοιρίδης, Στ. Ανδριώτης, Α. Κούρκου-
λος, C. Makkos, Στ. Καλησπέρης, Mάρω Kουρή, 

Damien Argi, Α. Φιλιππίδης, Θ. Σταμάτης, Π. 
Βουμβάκης, Τ. Βρεττός, Β. Georgousis, Στ. Ρόκκος, 

Βαγγέλης Τάτσης
 

 Διαχείριση Web: Βαγγέλης Κορωνάκης
vkoron@athensvoice.gr

A.V. Web Crew: Ντίνα Βλαχοπούλου, Γιάννης  
Τσάκαλος, Καρολίνα Νιαμονιτάκη,  

Αγγελική Νικολάρη, Ελένη Μπεζιριάνογλου

Διευθυντής Εμπορ. Ανάπτυξης:  
Νίκος Τσουανάτος

Digital Advertising Manager:  
Αναστασία Μπαφούνη

Direct Market Manager: Βασίλης Ζαρκαδούλας
Direct Market: Νίκος Δαμδημόπουλος, Δημήτρης 

Καλαμάρης, Θεοδώρα Θεμελή, 
Ελεονώρα Βερυκοκίδη  

Υποδοχή Διαφημιστικής Αγοράς & Direct 
Market: Μαρία Αυγερινού marketing@

athensvoice.gr

Διεύθυνση Λογιστηρίου:  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο: Σωτηρία Ψυχογυιού,  

Μιχάλης Παπακωνσταντίνου

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση:  
«Kαθημερινές Εκδόσεις AE»

Διανομή: Free Sunday

Athens Voice S.A.
Xαρ. Tρικούπη 22, 106 79 Aθήνα

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369, fax: 210 3632.317
Διαφημιστικό: 210 3617.530, fax: 210 3617.310

Aγγελίες: 210 3617. 369 / Λογιστήριο: 210 3617. 170

www.athensvoice.gr
Aν δεν βρίσκετε την A.V. στα σημεία διανομής, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

Εβδομαδιαία εφημερίδα, διανέμεται δωρεάν. 
Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, 

η διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης 
με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο, 

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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TO ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο Στάθης 
Πετρόπουλος. Γεννήθηκε και μεγάλωσε 
στην Αθήνα. Σπούδασε βιομηχανικό σχέδιο 
στην Αμερική και το 2002 ίδρυσε με τον α-
δερφό του, Βασίλη, την Vastdesign, μία εται-
ρεία σχεδιασμού και παραγωγής προϊόντων. 

Από το 2009 κύρια 
απασχόλησή του εί-
ναι η εικονογράφη-
ση. Συνεργάζεται με 
εκδοτικούς οίκους, 
εκδότες εφαρμογών, 
περιοδικά και διαφη-
μισ τικές εταιρείες. 
Έχει βραβευτεί σε δι-
αγωνισμό του αμερι-

κάνικου περιοδικού εικονογράφησης «3x3» 
και ετοιμάζει την πρώτη του ατομική έκθεση 
στην γκαλερί Skoufa.
Η εικόνα του εξωφύλλου είναι εμπνευσμέ-
νη από τα χριστουγεννιάτικα στεφάνια στις 
πόρτες των σπιτιών και δημιουργήθηκε με 
σκοπό να δώσει λίγη αισιοδοξία μέσα στο 
αρνητικό κλίμα των ημερών.
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Α
ν σπαζοκεφαλιάζεις την περίοδο 
των εορτών γιατί θέλεις να κάνεις 
δώρα με άποψη στα αγαπημένα σου 
πρόσωπα ή τους κολλητούς, υπάρ-

χουν καλά νέα! Το μεγαλύτερο κατάστημα 
της adidas στη νοτιοανατολική Ευρώπη 
έγινε πραγματικότητα στο Ελληνικό από τις 
αρχές Δεκεμβρίου. Είχα ακούσει πως έγινε 
χαμός στο opening party στις 10 Δεκεμβρί-
ου με τους Stavento και αποφάσισα να κάνω 
το check-in μου.  

Εδώ θα βρεις την πιο πλήρη συλλογή σε 
αθλητικά αλλά και sport style προϊόντα, που 
δεν θα συναντήσεις σε ένα απλό αθλητικό 
κατάστημα ή sneakerstore. Από ποδο-
σφαιρικά παπούτσια αιχμής, πλήρη συλ-
λογή «adidas by Stella McCartney», iconic 
superstar και Stan Smith ως τα μοναδικά 
NBA καλούδια, αν είσαι μπασκετικός fan. 

Το κατάλαβα από πρώτο χέρι όταν κατέ-
βηκα στη στάση «Ελληνικό» του μετρό για 
να επισκεφτώ το νέο adidas meeting point 
στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 47. Κατά τη δι-
άρκεια της διαδρομής, αναρωτιόμουν αν η 
αποστολή «Άγιος Βασίλης ψάχνει δώρα για 
την παρέα» θα στεφθεί με επιτυχία. Βρήκα 
όλες τις απαντήσεις, όταν άρχισα να σουλα-
τσάρω στον εντυπωσιακό χώρο 800 τετρα-
γωνικών μέτρων του νέου adidas store στο 
Ελληνικό. 

Η πρώτη «Happy» έκπληξη ήταν το 
superstar track jacket των adidas Originals 
με τη υπογραφή του Pharrell Williams και 
αποφάσισα να χαρίσω στον εαυτό μου. 
Για το «προχωρημένο» έτερον ήμισύ μου 
βρήκα τη λύση στην tiger προσέγγιση του 
μοναδικού Jeremy Scott.  Άλλοι τρέχουν κι 
άλλοι «τρέχουν». Πώς μπορείς να κάνεις 
ευτυχισμένο ένα φίλο που θεωρεί το τρέ-
ξιμο τρόπο ζωής και δεν ψάχνει μια από τα 
ίδια; Ζήτησα τη βοήθεια των παιδιών στο 
adidas store και εμπιστεύτηκα τα «energy 
boost» χωρίς ενδοιασμό, ειδικά όταν τα 
δοκίμασα: τρομερό πάτημα, αλλά εγώ αυτά 
θα τα φόραγα και με τα αγαπημένα μου 
jeans. Ρολάροντας για ώρα και χαζεύοντας 
τα training items με τα οποία μπορείς να 
βγάλεις στιλάτα αυτό το χειμώνα στο gym, 
ξέχασα πως κάτω από το χριστουγεννιάτι-
κο δέντρο πρέπει να υπάρχει μια έκπληξη 
και για τον hipster κολλητό, που είναι η 
πιο απαιτητική περίπτωση! Και οι οδηγίες 
στο Facebook ήταν σαφείς: «Σειρά “adidas 
originals x Neighborhood” που δεν μπορώ 
να την πετύχω εύκολα αλλού». Τα κατάφε-
ρα και ελπίζω να εκτιμήσει τα δύο t-shirts 
που του διάλεξα. Μια βόλτα στο νέο adidas 
store στο Ελληνικό θα σας οδηγήσει στα 
καλύτερα. 

adidas store
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 47, κοντά 
στο σταθμό μετρό «Ελληνικό»  

www.adidas.gr 
www.facebook.com/adidas
www.facebook.com/adidasRunning
www.facebook.com/adidasBasketball
www.facebook.com/adidasoriginals
www.facebook.com/adidasFootballGR
adidasFootballGR

@adidasgr   @adidasgr

adidas Energy Boost

adidas originals
 by Neighborhood graphic T-shirt

adidas originals tiger 
by Jeremy Scott

superstar track 
jacket adidas 

Originals x
 Pharrell  Williams 

adidas originals
 by Neighborhood graphic T-shirt
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OI FAKE ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για την τοποθέτηση καθαριστήρων 
στους εξωτερικούς καθρέφτες των αυτοκινήτων)

(17 ΣυμπεραΣματα ενοΣ κριΣιμου καλοκαιριου)

1. S.O.S. Οι πιθανές μεταμφιέσεις 
του φυγά Χριστόδουλου Ξηρού. Από 
αριστερά (πάνω σειρά): Χριστόδουλος 
Ξηρός αδυνατισμένος, Άγιος Βασίλης, 
Κιμ Γιονγκ Ιλ, Ήρωας διαφήμισης Τζάμπο 
(κάτω σειρά): Άγκελα Μέρκελ, Ηλίας 
Παναγιώταρος, Lady Gaga, Anonymous.
2. Η διαδικασία προσλήψεων στις 
ΔΕΚΟ. Για να διοριστεί κανείς δεν 
χρειάζεται ΑΣΕΠ. Αρκεί οι κυβερνητι-
κοί κριτές να ακούσουν το κομματικό 
βιογραφικό του. Και στη συνέχεια 
να πατήσουν απλώς το κουμπί «Σε 
προσλαμβάνω». Γιατί η «Ανάπτυξη», 
πρώτα από όλα, χρειάζεται ταλέντο. 
3. Αφίσα των παραστάσεων στο 
νησί «Κεφαλονιά». Καλλιτέχνες 
όλων των κομμάτων προσγειώνονται 
θεαματικά στο νησί, ξεναγούνται 

στις περιοχές που επλήγησαν από το 
σεισμό συνοδεία μεγάλου μπαλέτου 
παρατρεχάμενων, κάνουν δηλώσεις 
συμπαράστασης και αναχωρούν.
4. Η Απόλυτη Selfie: Ο Πούτιν και 
οι Έλληνες fans του. H φωτογραφία 
αυτή υπάρχει στη φαντασία κάθε 
Έλληνα πολιτικού. Διότι, πέρα από τα 
προσχήματα περι δημοκρατίας, ορ-
θολογισμού και Ευρώπης, κατά βάθος 
γοητεύεται από το στιβαρό πολεμο-
χαρή ηγέτη ο οποίος δεν διστάζει να 
καταπατήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα 
στη χώρα του, προτιμάει τους δικούς 
του εθνικιστές από τους ξένους, κυκλο-
φορεί γυμνόστηθος επειδή είναι πραγ-
ματικός άντρας και έχει βρει τρόπο να 
μιλάει στην ψυχή κάθε νοσταλγού του 
θεοκρατικού Βυζαντίου.  

5. Ο Ρομπέν του πρωτογενούς πλε-
ονάσματος. Ο λαϊκός ήρωας Αντώνης 
Σαμαράς με το συνεργάτη του Γιάννη  
Στουρνάρα κατάσχει τα χρήματα από 
τους προνομιούχους μισθωτούς και 
τα μοιράζει στους στρατιωτικούς 
ψηφοφόρους του! 
6. Η Ιστορία της νέας «Μπουμπουλί-
νας», Ραχήλ. Επιτέλους η ιστορία της 
ηρωίδας κυκλοφόρησε και σε Κλασικά 
Εικονογραφημένα ώστε να μπορέσουν 
και οι ψηφοφόροι της να διαβάσουν 
για τους αγώνες ενάντια στα Νεφελίμ 
και στις δυνάμεις της Νέας Τάξης.
7. Οι πλούσιες κυρίες της Βαρβακεί-
ου ανάβουν και το Άγιο Φως!
8. Ντοκουμέντο: Η Καρυάτιδα 
απομακρύνεται από την Ελλάδα, 
παρά τη θέλησή της! Σύμφωνα με 

την αντίληψη του πρώην υπουργού 
Πολιτισμού κ. Παναγιωτόπουλου 
(βλ. Επιστολή σε Τζορτζ Κλούνι), τα 
γλυπτά του Παρθενώνα ξενιτεύτηκαν 
παρά τη θέλησή τους (!)
9. Ο Θεός στέλνει μέσω θείας φώτι-
σης τα πρόσωπα του Ανασχηματι-
σμού στον Αντώνη Σαμαρά. Ο Θεός, 
ως οπαδός της Λαϊκής Δεξιάς, του 
παρουσίασε σαν όραμα τον Γεράσιμο 
Γιακουμάτο, τη Σοφία Βούλτεψη και 
τον Αργύρη Ντινόπουλο.
10. Ο Αντίχριστος στη selfie της 
Μέρκελ. Αφού η νίκη της Γερμανίας 
οφείλεται σύμφωνα με όλες τις ενδεί-
ξεις στη Νέα Τάξη, στην πραγματική 
selfie που τράβηξε η Γερμανίδα 
καγκελάριος με τον Λούκας Ποντόλσκι 
στα αποδυτήρια το κύπελλο το κρατάει 

ο ίδιος ο Σατανάς!
11. Η Ηρωική Μάχη της Κυβέρνησης 
με την Τρόικα εμπνέει τον Λαό. Οι 
Έλληνες πολιτικοί δίνουν τον ιερό 
αγώνα ενάντια στον κατακτητή, για να 
μπορέσουν απερίσπαστοι να κάνουν 
τροπολογίες που θα συνταξιοδοτούν 
τους ψηφοφόρους πελάτες τους από 
τα 50 τους χρόνια!
12. Αποκάλυψη: Κάτω από τον τύμ-
βο της Αμφίπολης βρίσκεται το δια-
στημόπλοιο Enterprise! Τα στοιχεία 
μιλούν από μόνα τους. Στρογγυλός ο 
τάφος, στρογγυλό και το Enterprise. 
Όπως το γνωρίσαμε όλοι από το 
περίφημο ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ του Τζορτζ 
Λούκας, που κάποιοι προσπάθησαν να 
μας πείσουν ότι είναι ταινία επιστημο-
νικής φαντασίας.

13. Αχιλλομπέιο: Το νέο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας στον Βόλο. Ο Αχιλλέας 
Μπέος επενδύει στο «Μεγάλο Σχολείο 
της Ζωής» που είναι το πραγματικό 
πανεπιστήμιο. Ταυτόχρονα συμπλέει 
με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για 
την επιχειρηματικότητα, σπάζοντας το 
κρατικό μονοπώλιο στον τζόγο.
14. Οι «Μνημονιοσκίστες»: Μια 
παιδική παράσταση για όλη την 
οικογένεια! Οι δύο αγαπημένοι παι-
δικοί ήρωες σκίζουν όσο πιο πολλές 
σελίδες από την κατάρα της κακιάς 
μάγισσας και το κοινό ψηφίζει ποιος 
το κάνει καλύτερα. Η παράσταση πρό-
κειται σύντομα να βγει σε περιοδεία 
και στις εκλογικές περιφέρειες.
15. Ενας πρόεδρος μετράει βουλευτές 
μέχρι τα Χριστούγεννα. ●

1. 

4. 

13. 14. 15. 

10. 11. 12. 

7. 8. 9. 

5. 6. 

2. 3. 
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16 A.V. 14 - 20 OKTΩΒΡΙΟΥ 2010

Η Αθήνα γιορτάζει!
Η Athens Voice & η KliK RecoRds καλωσορίζουν το 2015 

με το πρώτο πάρτι της χρονιάς στο

citY linK
Στοά Σπυρομήλιου (είσοδος από Βουκουρεστίου)



14 - 20 OKTΩΒΡΙΟΥ 2010 A.V. 17 

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου
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Look
για τη μόδα, το γυναικείο 

περιοδικό της A.V. 

Home
για το design, 

την αρχιτεκτονική και το σπίτι

SouL
Progressive urban culture 

by A.V. 
στα περίπτερα
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ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ 
ΡΟΛΟΣ (ΘΕΑΤΡΟ) 

Καρυοφυλλια Καραμπέτη
(Ramona travel/H Γη της Καλοσύνης, Θέατρο 
Οδού Κυκλάδων) (5)

λένα παπαληγουρα 
(Κατερίνα, Θησείον)

έλένη ουζουνιδου
(Σταματία, Το γένος Αργυροπούλου, Θέατρο 
του Ν. Κόσμου)

αλέξανδρα αϊδινη 
(Η Μεγάλη Χίμαιρα)

μαρια Κιτσου 
(Αρμαντέιλ)

ΑΝΔΡΙΚΟΣ 
ΡΟΛΟΣ (ΘΕΑΤΡΟ)
αρησ σέρβέταλησ 
(Ο Σωσίας, Ροές) (6)

Θανοσ τοΚαΚησ 
(Μεφίστο, Εθνικό)

Κων/νοσ ασπιωτησ
(Rocky Horror Show, Rex)

αρησ μπαλησ 
(Σλάντεκ, Πόρτα)

ηλιασ μέλέτησ 
(Γράμματα στον Στάλιν, Studio Μαυρομιχάλη/
Επι Κολωνώ)

ΞΕΝΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

το Κέφαλαιο του έμπορου 
Στέμαν/Ελφρίντε Γέλινεκ (Στέγη) (7)

σιροησ, ο βασιλιασ τησ πέρσιασ 
Max Cencic (Μέγαρο)

Physical TheaTre 
DV8 (Στέγη)

easTshadow 
Γίρζι Κίλιαν (Φεστιβάλ Αθηνών)

ολοσ ο ουρανοσ πανω στη γη 
η το συνδρομο τησ γουέντι
Ανχέλικα Λίντελ (Φεστιβάλ Αθηνών)

ΣΥΝΑΥΛΙΑ 

winTer Plissken FesTival  
2014 (8)

Mινωσ ματσασ
(Κήπος του Μεγάρου)

siMPle Minds & βοy GeorGe  en 
leFko
(Texnopolis )

γιαννησ Χαρουλησ 
(Βράχων)

lady GaGa 
(ΟΑΚΑ)

Η ATHENS VOICE ψΗφισε αυτουσ που αγαπΗσε να βλεπει, να ακουει, να διαβαζει τΗ χρονια που περασε. αυτο σΗμαινει πωσ δεν μιλαμε          για αντικειμενικα βραβεία –υπαρχουν αραγε;– αλλα για βραβεια σε δουλειεσ που τραβΗξαν τΗν προσοχΗ μασ και κερδισαν το 
θαυμασμο μασ. οπωσ τισ προΗγουμενεσ χρονιεσ ετσι και φετοσ θα ψΗφισετε κι εσεισ. μεσα απο το σαιτ τΗσ A.V. θα ανακατεψετε τΗν          καταταξΗ στισ πενταδεσ συμφωνα με τα δικα σασ κριτΗρια. τα αποτελεσματα τΗσ ψΗφοφοριασ σασ θα τα μαθετε τΗ νεα χρονια… 

2014 ATHENS VOICE CHOICE
ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΤΑΙΝΙΑ
Xenia
σκην. Πάνος Χ. Κούτρας (1)

μιΚρο Ψαρι 
σκην. Γιάννης Οικονομίδης

η έΚρηξη
σκην. Σύλλας Τζουμέρκας

στο σπιτι
σκην. Αθανάσιος Καρανικόλας

wild duck
σκην. Γιάννης Σακαρίδης  
 

ΑΝΔΡΙΚΟΣ 
ΡΟΛΟΣ (ΤΑΙΝΙΑ) 

αγγέλοσ παπαδημητριου 
(Xenia) (2)

βαγγέλησ μουριΚησ 
(Το Μικρό Ψάρι)

Χρηστοσ στέργιογλου 
(Η Αιώνια Επιστροφή του Αντώνη Παρασκευά)

βασιλησ δογανησ
( Έκρηξη)

αλέξανδροσ λογοΘέτησ
(Wild Duck)  
 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ 
ΡΟΛΟΣ (ΤΑΙΝΙΑ)
αγγέλιΚη παπουλια 
(Η Έκρηξη) (3)

μαρια Καλλιμανη
(Στο Σπίτι)

Θέμιδα μπαζαΚα
(Wild Duck)

αμαλια μουτουση 
(Χαρά)

μαρισσα τριανταφυλιδου 
(Στο Σπίτι)

ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Θέιο τραγι
(σκην. Άρης Μπινιάρης  Θέατρο Οδού Κυκλά-
δων - Λευτέρης Βογιατζής) (4)

δέΚαημέρο
(σκην. Νίκος Καραθάνος, Εθνικό Θέατρο)

αγαπητη έλένα 
(σκην. Ελένη Σκότη, Επί Κολωνώ)

αρμαντέϊλ
(σκην. Κων/νος Ασπιώτης, Σύγχρονο Θέατρο)

ΚοΚΚινοσΚουφιτσα -  
το πρωτο αιμα 
(σκην. Λένα Κιτσοπούλου, Στέγη)  
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CD  

έιρηνη σΚυλαΚαΚη 
Before Dawn (1)

γιωργοσ ξυλουρησ 
Goats

αλΚινοοσ ιωαννιδησ 
Μικρή Βαλίτσα 

λένα πλατωνοσ-γιωργοσ Χρονασ
ΙερόςΠόνος

yannis kasseTas 
New York Sessions presents: East N Blues  
 

TΡΑΓΟΥΔΙ  
Ph2 & Melina Mercouri 
Αγάπη πού ’γινες δίκοπο μαχαίρι (2)

Θανασησ παπαΚωνσταντινου 
Ο Χαμαγιούν και ο Βακάρ 

carTe PosTale
Rio

Monika 
Shake Your Hands

νατασα μποφιλιου
Ένα φιλί απο δυόσμο
 

VIDEO CLIP 

leon oF aThens 
Βaby Asteroid (σκην.:  ΓιώργοςΛάνθιμος) (3)

MechaniMal 
We come alive (σκην.: ΓιάννηςΚαράμπελας)

noise FiGures 
Out Of My Mind (σκην.:  www.blicker.tv)

FilM 
Ping Pong With Angels (σκην.:  Γρηγόρης 
Ρέντης)

μy drunken haze 
Carol Wait (σκην.: Aγγελική Χατζή)

DJ 

Blue laGGon [KOΡΜΟΡΑΝΟΣ] (4)

μr.z
βad sPencer [YID!SID!]

dJ Fo 

aMaTeurBoyz  
 

ΒΙΒΛΙΟ 

Κατέρινα αγγέλαΚη-ρουΚ 
Ποίηση 1963-2011 (Καστανιώτης) (5)

μιΧαλησ μοδινοσ
Τελευταία έξοδος Στυμφαλία (Εστία)

Χρηστοσ οιΚονομου 
Το καλό θα έρθει από τη θάλασσα (Πόλις)

aριστοσ δοξιαδησ 
Αόρατο ρήγμα ( Ίκαρος)

μανινα ζουμπουλαΚη 
Το φερμουάρ (Παπαδόπουλος)

Η ATHENS VOICE ψΗφισε αυτουσ που αγαπΗσε να βλεπει, να ακουει, να διαβαζει τΗ χρονια που περασε. αυτο σΗμαινει πωσ δεν μιλαμε          για αντικειμενικα βραβεία –υπαρχουν αραγε;– αλλα για βραβεια σε δουλειεσ που τραβΗξαν τΗν προσοχΗ μασ και κερδισαν το 
θαυμασμο μασ. οπωσ τισ προΗγουμενεσ χρονιεσ ετσι και φετοσ θα ψΗφισετε κι εσεισ. μεσα απο το σαιτ τΗσ A.V. θα ανακατεψετε τΗν          καταταξΗ στισ πενταδεσ συμφωνα με τα δικα σασ κριτΗρια. τα αποτελεσματα τΗσ ψΗφοφοριασ σασ θα τα μαθετε τΗ νεα χρονια… 

2014 ATHENS VOICE CHOICE
ΕΚΘΕΣΗ 

desTe Fashion collecTion
(Μουσείο Μπενάκη) (6)

ÇThe luMen PrizeÈ 
(Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών)

ÇιασισÈ 
(Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης)

Ça Thousand doorsÈ 
(Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, ΝΕΟΝ)

Κωνσταντινοσ παρΘένησ
( Ίδρυμα Θεοχαράκη) 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 

δημητριοσ μπουρασ 
(Φωτορεπορτάζ στο Ιρακινό Κουρδιστάν) (7)

γέωργιοσ Κωνσταντινοσ  
μαλέΚαΚησ 
(«Αθήνα», Γκαλερί Σκουφά) 

στρατοσ Καλαφατησ 
(«Άθως, τα χρώματα της πίστης», ΜΙΕΤ)

Χριστοφοροσ δουλγέρησ 
(«The Schools Project», Donopoulos 
International Fine Arts) 

αρισ γέωργιου
(«...και σώματι», Kalos & Klio Showroom) 

GRAPHIC 
DESIGN 

Κωστασ ΘέοΧαρησ
Εικονογράφηση του βιβλίου «Αθήνα, η ζωή 
στους δρόμους», εκδ. Gramma Books) (8)

BeeTrooT 
(Επικοινωνία Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών)

desiGners uniTed 
(Λογότυπο του FinalFour της Ευρωλίγκας του 
μπάσκετ)

GrdesiGn 
(Για το διαγωνισμό αφίσας/εξώφυλλου για τα 
10 χρόνια του Μουσείου Μπενάκη Πειραιώς)

έΚδοσέισ πλανοδιον 
(Σειρά βιβλίων Σύρτις) 
 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ/
ΣΛΟΓΚΑΝ 

αληΘινο γιαουρτι
(Δωδώνη) (9)

ο αγαπουλασ μέ τον πιου
(Wind)

caveMan 
(7 Days Bake Rolls)

τα JuMBo δέν ξέΧνω 
(Jumbo)

παμέ στοιΧημα. 
υποστηριζέισ ο,τι παιζέισ
(ΟΠΑΠ)  A  
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Πέτρος 
ΚλαμΠανης
Από τη νέα γενιά της τόσο καρποφόρας ελληνικής 

τζαζ σκηνής ο κοντραμπασίστας Πέτρος Κλαμπάνης 

αποδεικνύεται από τους πιο ευφάνταστους και σύγ-

χρονους μουσικούς με εντυπωσιακή διαδρομή από 

τη Ζάκυνθο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου μέχρι την έδρα του στη  Νέα Υόρκη. Συγχω-

νεύει κλασική, world και τζαζ, παίζει με την ελληνική 

παράδοση και συνομιλεί με την παγκόσμια τζαζ σκηνή.
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Cruel
AnAgrAms
Nέο αθηναϊκό ντουέτο με noir αισθητική, blur 

εικονοποιία και συναυλιακή δράση, που επε-

κτείνεται διαρκώς ακολουθώντας κατά γράμ-

μα την τακτική του kanto monosou. (D.I.Y.)

Θα τους δούμε 21/12 στο Ρομάντσο.

Kωνςταντινος 
Πλέμμένος
Απόφοιτος από τη σχολή του Εθνικού, παρουσιάζει από κοινού 

με τον Γιώργο Κατσή μια παράσταση για τον εμφύλιο στο bios, 

ενώ συμμετέχει με την Ομάδα Ηappy End στο έργο «Όχι αθώος 
πια» της Γεωργίας Μαυραγάνη που θα παίζεται στη Στέγη μέχρι 

τον Απρίλιο του 2015.

Athens Voice 23 



WheresWilder
Συστήθηκαν μόλις πριν από μερικούς μήνες. Ένα ψυχεδελικό ροκ 

σχήμα από την Αθήνα που σε χρόνο dt έπαιξε μια σειρά από δυνατά 

live, ενώ από τις 15 Δεκεμβρίου διατίθεται η ψηφιακή μορφή του 

πρώτου άλμπουμ τους «Yearling» στη νεοσύστατη δισκογραφική 

εταιρεία του six d.o.g.s., όπου θα γίνει και η επίσημη παρουσίαση στις 

14 Ιανουαρίου 2015. 

24 Athens Voice
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νέγρος
τού μορια 
Στις 20 Δεκεμβρίου θα εμφανιστεί στο THHF 

Thessaloniki Hip Hop Festival ως ο καλύ-

τερος πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης 

της χρονιάς. Ο πιο ανερχόμενος Έλληνας 

ράπερ αυτή τη στιγμή, με απαράμιλλο flow, 

εθιστικά beats και μουσική ισάξια αντίστοι-

χων σχημάτων της Ευρώπης και των ΗΠΑ. 

Γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους, μεγάλωσε 

στην Κυψέλη. Εκπροσωπεί με μοναδικό τρό-

πο τη νέα γενιά δημιουργών που έχουν γα-

λουχηθεί στο κέντρο της αρχαίας πόλης και 

εκφράζει ίσως καλύτερα από κάθε άλλον την 

Αθήνα ως μητρόπολη του 21ου αιώνα. 
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Alex Mentis + AlexiA
Ο Alex Mentis ζει εδώ και 5 χρόνια στη Γαλλία, όπου σπούδασε θέατρο και μουσική. Ανάμεσα 

στα όρια αυτών των δύο τεχνών κάνει μουσική για θεατρικές παραστάσεις και δουλεύει ως 

τραγουδοποιός, αντιμετωπίζοντας κάθε κομμάτι σαν θεατρικό μονόπρακτο. Στο Παρίσι γνώ-

ρισε την Alexia, η οποία ζώντας εκεί τα τελευταία 4 χρόνια γράφει acoustic ethnic μουσική, 

συνεργάζεται με ηθοποιούς και εικαστικούς σε διάφορα project και έχει εμφανιστεί live σε 

Γαλλία και Ιταλία. Στις 26 Δεκεμβρίου θα παρουσιάσουν ζωντανά από κοινού τη δουλειά τους 

στο six d.o.g.s για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 

Κωςτας 
νιΚούλι 
Βλέποντάς τον στην «Xenia» του 

Πάνου Χ. Κούτρα δεν ήταν δύσκο-

λο να αντιληφθείς ότι ο εικοσάχρο-

νος ηθοποιός είχε ένα έμφυτο, πη-

γαίο ταλέντο. Η μόνη απορία ήταν 

αν υπήρχαν αρκετοί καλοί ρόλοι 

εκεί έξω για αυτόν. Ο Νικούλι όμως 

βρήκε ήδη τον πρώτο από αυτούς 

στο «Καλάσνικοφ» του Κωνσταντί-

νου Γιάνναρη, που γυρίζεται αυτό 

τον καιρό και το οποίο περιμένου-

με με ανυπομονησία.

νιΚος Πανταζαρας
Ίδια γενιά με τον Χάρη Φραγκούλη και εξίσου δύσκολες αναμετρήσεις και βουτιά 

στα βαθιά. Σκηνοθετεί, ερμηνεύει και αναμετράται με τον «Ακατανόμαστο» του 

Σάμιουελ Μπέκετ στο Θέατρο Οδού Κυκλάδων.
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Athens Voice 27 



xαρης 
ΦραγΚούλης
Σπουδές στο Εθνικό, ιδανικό σχολείο δίπλα στον Δημή-

τρη  Καταλειφό και ασταμάτητη δημιουργικότητα σε 

δύσκολους ρόλους με τους πιο απαιτητικούς δημιουρ-

γούς του ελληνικού θεάτρου. Βραβείο Χορν για το ρόλο 

του Φρόιντ. Πρωταγωνιστεί  στο νεο-νουάρ φιλμ του 

Νίκου Τριανταφυλλίδη «Οι αισθηματίες» που μετά το 

ταξίδι της σε Μόσχα και Λονδίνο βγαίνει αυτή την εβδο-

μάδα και στις αθηναϊκές αίθουσες, ενώ τον Ιανουάριο 

στη Στέγη θα τον δούμε στην όπως πάντα δημιουργική 

ανάγνωση του Γιάννη Χουβαρδά στον  «Άμλετ».

ςοΦια 
ΚοΚΚαλη 
Εντυπωσίασε ήδη στη «Μικρά Αγγλία» του 

Παντελή Βούλγαρη, αλλά φέτος ετοιμάζε-

ται να κάνει κάτι ίσως ακόμη πιο θεαματικό 

στην ταινία του The Boy «Νήμα», στο οποίο 

υποδύεται τόσο μια μητέρα όσο και το γιο 

της, σε μια διαφορετική ιστορία ενηλικίω-

σης κι ένα ρόλο που δεν θα μπορούσε να 

απέχει περισσότερο από αυτόν της Μόσχας 

στην ταινία του (μπαμπά) Βούλγαρη.

28 Athens Voice
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moAn
Φοβερά πιτσιρίκια που άνοιξαν τους James αλλά 

δεν το έκαναν θέμα. Η πρόσφατη εμφάνισή τους 

στο six d.o.g.s έγινε sold out. Έχουν ήδη ρεύμα χω-

ρίς καν να βγάλουν τον πρώτο τους δίσκο. Φαντά-

σου. Τον υποσχέθηκαν για το 2015 πάντως. 

αλέξανδρα 
Κλαδη
Από τη Ζάκυνθο στο μουσικό κόσμο της Αθήνας, 

γράφοντας η ίδια μουσική και ελληνικό στίχο. Γρά-

φει μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο. 

Είναι συγγραφέας παιδικών παραμυθιών και συν-

θέτης παιδικών μιούζικαλ και θυμίζει pin-up girl 

περασμένων δεκαετιών. Το πρώτο της άλμπουμ 

αναμένεται μέσα στο 2015. A

30 Athens Voice
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Η χρονιά που πέρασε σε fast forward

Κείμενα: ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ

Εικονογράφηση: Hypokondriak
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ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΜΕΤΑ

Λαζόπουλος Μπογδάνος

Υπογεννητικότητα 40άρηδες: Επιστροφή στο πατρικό σπίτι

Υστερικά κακόγουστα tag στους τοίχους Το μεταθανάτιο πορτρέτο του Λουκάνικου 

στην οδό Παλαμήδου 4 και Σαρρή

Βαλκάνια Λατινική Αμερική

Μοντέρνο σουβλάκι Σουσάκι, μον αμούρ

Ξέκωλα στο Facebook To Facebook σοβαρεύει

Μίκης Σταύρος

Νεανική επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Σπυροπούλου

Ατενίστας (σκουπίζουν πλατείες) Βελονίστας (γκρουπ θεραπευτικού πλεξίματος)

Ποδηλάτες Μαραθωνοδρόμοι

Γοργόνα: η αδερφή του Μεγαλέξαντρου Κυρία Περιστέρη

Donuts Begels

Ο Ρουβάς στα Θεατρικά Βραβεία Το six d.o.g.s στη Στέγη

Ρουβάς Πελεγρίνης 

Ζαν Πολ Σαρτρ Χρυσούλα Διαβάτη

Gourmet snack: Φανουρόπιτα Νeo-gourmet: Κόλλυβα

Μυστικό τζαζ στέκι στο Σύνταγμα Μυστικό μπιφτεκάδικο σε ταράτσα στο Σύνταγμα 

Μύκονοοοοοος Αμφίποληηηηηηηηηη

Ugg Μπότες πάνω από το γόνατο

Η ταινία του Παπακαλιάτη Το παγκάκι του Μαραβέγια

Παρκούρ στη Σαντορίνη Παρκούρ στα Εξάρχεια

Γυαλιά καθρέφτες Ξύλινα

Χωρίς παπαράτσι: Βατικανό Χωρίς παπαράτσι: Salon de Bricolage

Arcade Fire Pink Floyd

Ελεονόρα Ζουγανέλη «Playing with Melina»

Σουλεϊμάν Ερντογάν

Το Κάτω Παρτάλι Ραχήλ Μακρή

Άδωνις Σεφερλής

Μπουτάρης Ψινάκης

Ο Κολοκοτρώνης της Σταδίου Ο Λέων της Αμφίπολης

Lady Gaga Αμάλ Αλαμουντίν-Κλούνεϊ

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Φεράρι Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στο μιούζικαλ «Άννι»

Twitter Instagram

«Οι 50 αποχρώσεις του γκρι» Instagram κλειδωμένο

Μαντίλα παλεστίνα Παπιγιόν

Φτηνά ποτά Φτηνό πετρέλαιο

Tonis Sfinos Μπατμανίδης

Frozen yogurt Κεφτέδες

Κωνσταντινουπολίτικη κουζίνα Σμύρνη αγαπημένη

Βιολογικά προϊόντα Θα ανοίξω έναν ξενώνα

Ο Κραουνάκης - Σωκράτης Το πρόσωπο του Σόλωνα στο τεράστιο γκράφιτι του 

iNO στο Μεταξουργείο 

Minor Project Ευστάθιος Δράκος

Πετράλωνα Το Μετς ξαναμπαίνει δυναμικά

Δέκα χρόνια ψυχανάλυση Γιώργος Πανόπουλος

Γωγώ Τσαμπά Omar Souleyman

Μπότοξ Πόσιμο κολλαγόνο

Η γιαγιά στο ΑΤΜ Η γιαγιά που μπλογκάρει τα γεμιστά

Ουρανοί στο ίνσταγκραμ Η θέα από το A For Athens στο ίνσταγκραμ

Παρελάσεις χωρίς θεατές Αντάρτικα στο Χαλάνδρι

Επιστροφή χρημάτων στους ένστολους 20 ευρώ για δύο μπουκαλάκια νερό 

στο περίπτερο των Εξαρχείων

Ξεκοίλιασμα κουτσομούρας επί σκηνής (Φάουστ) Θεατρικές παραστάσεις σε εστιατόρια

ή πάνω κρεβάτια στημένα σε στοά

Θεία Δίκη Ιωάννα Μάνδρου

John Mask και Μιχάλης: γυμνές νυχτερινές βόλτες  

στη Θεσσαλονίκη

Ακτιβιστικός δημόσιος θηλασμός με μητέρες 

και μωρά στο Ζάππειο

Λιγότερα «Αγοράζω χρυσό» Περισσότερα νέα βιβλιοπωλεία

Τα διάρκειας 3μισι ωρών προγράμματα του B.D.Foxmoor «Nymphomaniac», the director’s cut, 5μισι ώρες

Woody Allen Bill Cosby

Beyonce Δούκισσα Νομικού

Ληγμένα χάπια Ληγμένα γάλατα

Gay Pride 2014 Sochi 2014
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>

Ελεονόρα Ζουγανέλη

iNO

Beyonce

2015

● Πειρατικά 
ΙΧ ταξί  

καμένα στο  
Σύνταγμα
● Robbie 

Williams: 
«Let me 

entertain you, 
Athens!»
● Κέντρο 

Πολιτισμού 
Ιδρύματος 
Σταύρος 
Νιάρχος

● «H Βου-
λιαγμένη θα 
γίνει η νέα 

αθηναϊκή Ρι-
βιέρα» (ΛΟΛ)
● Ο Λαφαζά-
νης στο νέο 
χιλιάρικο

NEW ENTRIES
● Το Ποτάμι

● Ο «Κύριος»  

της Μαβίλη

● Η «Cookoovaya» της 

Χατζηγιάννη Μέξη

● Το «Yoko» της  

Πατριάρχου Ιωακείμ

● Το «Μohnblumchen» 

έγινε πιτσαρία

● H Τελεία του  

Γκλέτσου

● To νέο δεκάευρο

● Μαγειρίτσα-μαρτίνι

● Παποτό

● Κούριερ με πατίνια

● Το «Froget Me Νωt» 

της Αδριανού

● One Athens: Συγκρό-

τημα κατοικιών στην 

παλιά Σχολή Δοξιάδη

● Έλληνες σχεδιαστές 

με χιούμορ

● Huffington.Greece

● Η Αλκυονίδα και  

πάλι προβάλλει

● Η Ξένια Καλογερο-

πούλου ανακτά την 

«Πόρτα» της

● Ο Kosmos εκπέμπει 

ξανά (στους 93,6 στην 

Αθήνα και 93,9 στη 

Θεσσαλονίκη)
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ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΜΕΤΑ

Δηλώσεις συμμετοχής στην αποστολή στον Άρη Το «Αίολος - Κεντέρης» Δεκαπενταύγουστο

Διόδια Αφιδνών Πτήση στο Λονδίνο με Ryanair

Adams Family Η Άντζελα κάνει καμπάκ

Από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα: Τσουρέκια Τερκενλής Από την Ξάνθη στην Αθήνα: Καριόκες Παπαπαρασκευάς 

Καριέρα: Τηλεοπτικός chef Σούπερ καριέρα: Διευθυντής ΜΚΟ για αποναρκοθετήσεις

Τηλεοπτική συνταγή για βουτήματα 16.753 ευρώ για κουλουράκια στη Βουλή μέσα σε τρεις μήνες

Γιάννης Αγγελάκας Βαγγέλης Μουρίκης

Paul στην Πανεπιστημίου Paul στη Γλυφάδα

ΤV celebrities Lili Shu στο ισόγειο του St.George Lykabettus

Μπουγατσάν Αυθεντικό ρώσικο πιροσκί από την Καλίνκα-Μαλίνκα  

της Σόλωνος

Η Νάνα Μούσχουρη στο Ηρώδειο Η Μόνικα στο Ηρώδειο

Βιολογικές λαϊκές Οικιακές μίνι φάρμες στις ταράτσες

Fashion bloggers Food bloggers

Παολάρα Παοκάρα

Λουκουμάδες Churros

Your Face Sounds Familiar Πατρινό Καρναβάλι για πάντα

Ειδήσεις Αντένα Miley Cyrus

Nefeli Walking Undercover Ψαραντώνης

Σαντορίνη όλο το χρόνο Spetsathlon 2014

Τρέχω για μένα: Joggers Βγάζω τον Μαξ για τσίσα: Σκυλίτες

Μικρές θεατρικές ομάδες Εθελοντισμός

Η γρίπη των πτηνών Έμπολα

Στριφτά τσιγάρα Ερωτευμένα στένσιλ

Δεκαπενταύγουστος, άδεια η Αθήνα Επίσκεψη Μέρκελ στην Αθήνα 

Φροντιστήρια γερμανικών Μαθήματα κινέζικων στο σπίτι

Ρακόμελο Ούζο με πορτοκαλάδα

Πανελίστας Τζαμάς

«Μακιγιαρισμένοι φόβοι», Γ. Αρναούτογλου «Όλα για λίγο παράδεισο», Σ. Τσιμτσιλή

Χρωματιστά φώτα στο σιντριβάνι του Συντάγματος Σαμπουάν στο σιντριβάνι του Συντάγματος

Μικρομηκάδες The Callas

Η Τσιγγάνα που Δακρύζει, πάνω από το τζάκι Ο Μπούκουρας που κλαίει στη Βουλή

Wikileaks Μπαλτάκος

Πλύσιμο στόματος 5 λεπτά με στοματικό διάλυμα Σακουλάκι με ξηρούς καρπούς με επικάλυψη Wasabi  

από το Carpo

Η μπανάνα ως αντιρατσιστικό σύμβολο Μπουγέλωμα με κουβά γεμάτον παγάκια

Μαρινέλλα - Μαρινέλλα Μαρινέλλα - Βέμπο

XYTA Ελληνικά Πανεπιστήμια

ΧΥΤΑ Κινέζικα δεξαμενόπλοια

Άγιος Βαλεντίνος στις διαφημίσεις «Στάζω καύλα» στους τοίχους της πόλης

«Τα καγκέλια» «Να ζήσουν οι τσολιάδες μέχρι και το 3 χιλιάδες»

Η Κοντσίτα της Eurovision Θέκλα, η γυναίκα με τα μούσια, του Αρκά

Σεισμός στην Κεφαλονιά Μήνυμα συμπαράστασης από την Πενέλοπε Κρουζ

Νότης Σφακιανάκης Πολλά θαυμαστικά… και τελείες…!!!!!!

Ελιά Τελεία

Μιλόνγκα Swing

Όχι άλλο swing Όχι άλλα χειροποίητα κοσμήματα

Startup Ρομάντσο

Μέγαρο Υπατία Σύνταγμα

Κουκούλα Βραχιολάκι

Κατσαρίδες Αθηναϊκά κουνούπια

Βλάχικος Γάμος Mad Music Video Awards

Νικολόπουλος Μιχελογιαννάκης

Σε 34.984 ελέγχους 1.069.778 παραβάσεις

«Βασανίζομαι» «Θέλω να σας γλείψω όλες» (του Θεσσαλονικιού Nar)

Μινώταυρος Σήφης

Λογαριασμοί ΔΕΗ Ρεσό

Μας έκαψαν τα γραφεία Επιτέλους πετάχτηκε η σαβούρα και τώρα τα γραφεία  

έγιναν κούκλα

 

Γιάννης Αγγελάκας

The Callas

ΠΟΤΕ ΔΕΝ 
ΜΑΘΑΜΕ

● Τι απέγινε το  
αεροπλάνο των  

Μαλαισιανών  
αερογραμμών
● Τι απέγινε ο  

Μιχάλης Λιάπης
● Τι απέγινε η απαγό-
ρευση καπνίσματος
● Τι απέγινε το τζαμί

● Τι απέγινε η  
ανάπλαση του  

Πεδίου του Άρεως
● Τι απέγινε η Λευκή 

Εβδομάδα των  
χειμερινών διακοπών 

στα σχολεία
● Τι απέγινε η σύνδεση 

των ταμειακών  
μηχανών με τις  

κεντρικές οικονομικές 
υπηρεσίες

● Τι απέγινε ο  
τηλεπωλητής  

 «το-κοπί-το-πίτα»
● Τι απέγινε ο  

Τίμος Κουρεμένος
● Τι απέγιναν τόσα  

ροδάκινα
● Τι στ’ αλήθεια  

απέγινε ο Γιώργος  
Παπανδρέου

● Αν τραγούδησε  
τελικά η Beyonce στο 

πριβέ πάρτι γενεθλίων 
στον Σκορπιό

● Τι απέγιναν οι  
πλούσιες κυρίες της 

Βαρβακείου που  
μοίραζαν χιλιάρικα

ΧΑΣΜΟΥΡΗΤΟ 
2014

● Cat Power στο Fuzz
● Πιστοποιητικό 
θρησκευτικών 
φρονημάτων

● Μπαρθελονίκη
● ΝΕΡΙΤ

● ΔΗΜΑΡ
● Fusion

● Τηλεοπτικές 
μεταγραφές
● Σεμινάρια 

δημιουργικής γραφής
● Αξιοποίηση 

Ελληνικού
●  «Γεννήθηκα 17 

Νοέμβρη» στα 
βιβλιοπωλεία

ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΜΑΧΕΣ

●  Ευρωπαϊκή Ένωση  
vs Google

● ΣΑΤΑ vs Uber
● Διαβάτη vs Ρουβά  / 

Λιγνάδη / whoever
● Διοικητικό  

Συμβούλιο ΕΜΣΤ  
vs Άννα Καφέτζη

● Ρωμανός vs  
Αθανασίου

● Ιπτάμενοι αναρχικοί 
vs ΜΑΤ

● Μιχάλης Μαρμαρι-
νός vs Ζωόφιλων

● Καθαρίστριες vs MAT
●  Κορτώ vs Βερύκιου

● Αρχαιολόγοι  
(με το γάντι) vs Κυρίας 

Περιστέρη 
● Ρούλα Κορομηλά vs 

Μοβ χρώματος  
(γενικά)
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● «Όταν βαριέμαι κάνω κράτηση για 8 
άτομα σε εστιατόρια. Μετά ρωτάω αν επι-

τρέπεται το κάπνισμα. Μου λένε χαρούμενα 
«φυσικά» και το ακυρώνω»

(@anestis)

● «Ο γερμανοτσολιάς κρύβεται μέσα στο 
λογαριασμό της ΔΕΗ»
(Κώστας Ζουράρις)

● «Το 20013 πήρα ένα δάνειο από το Παρα-
καταθηκών και Δανείων και μέχρι το 2032 η 
κόρη μου πρέπει να πληρώνει ένα χιλιάρικο 
το μήνα. Είμαι ο έσχατος ταπεινός βουλευ-

τής των 300»
(Γ. Γιακουμάτος, βουλευτής της ΝΔ)

● «Παντού φως» 
(Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος στη μάχη για τη 

δημαρχία της Αθήνας)

● «Πρέπει να υπάρξει ένα ευρύτερο σχέδιο 
ανακατάληψης της νήσου και αφοπλισμού 

όλων των Κρητικών»
(Θεόδωρος Πάγκαλος)

●  Το κλασικό πια σύνθημα στη Φωκυλί-

δου: «Θέλω να πεθάνω» και η απάντηση 

από δίπλα: «Μη βιάζεσαι. Υπάρχει ουρά»
● «Είμαι 29 χρόνων, ζω στον Βόλο, σπούδα-

σα ιχθυολόγος στην Ηγουμενίτσα. Εργά-
στηκα και ως ιχθυολόγος και γενικά έχω κά-
νει αρκετές δουλειές. Σήμερα ασχολούμαι 

με τα χωράφια μου, είμαι αγρότης»
(«Γέρων Παστίτσιος /  

Φίλιππος Λοΐζος)

● «Όταν λέτε «βγαίνουμε στις αγορές» 
θα ψωνίσουμε τίποτα ή μόνο θα κοιτάμε τις 

βιτρίνες;» 
(@ o-kakos-o-lykos)

● «Ο γιος μου είναι αξιωματικός των  
Ειδικών Δυνάμεων, δεν είναι παιδάκι της 

φραπεδιάς που βλέπει τούρκικα στον κανα-
πέ. Υπερασπίστηκε τον πατέρα του»

(Τάκης Μπαλτάκος)

● «Όποιος με πειράξει… Το ράσο μου 
πετάει τριφασικό ρεύμα γιατί είναι ποτισμέ-

νο από τον Γρηγόριο τον Ε »́
(Μητροπολίτης Γόρτυνος)

● «Έχεις πιο πολλά θέματα και  από τη 
Vogue»

(Σε T-shirt)

● Η Μιμή Ντενίση και η Σμύρνη

● Εξωστρεφής Λυρική

● Η «Φόνισσα» του Παπαδιαμάντη  

στο Μέγαρο

● Το πεντικιούρ στις Καρυάτιδες  

της Αμφίπολης

● Τα πάρτι του Κορμοράνου

● Stand-up comedy στο Tin Pan Alley

● Ο «Πουπουλένιος»

● Η «Xenia» του Κούτρα

● Ο Λουδοβίκος Εουνάουντι  

στο Ηρώδειο

● Ο Νικ Κέιβ στις Νύχτες Πρεμιέρας

● Φασουλής-Φιλιππίδης ως γλυκιές, 

δολοφονικές γριούλες στο  

«Αρσενικό και παλιά δαντέλα»

● Το καλλιτεχνικό πείραμα  

Ίχνη Εμπορίου στη Στοά  

των Εμπόρων στη Βουλής

● Ο Άγγελος Μπράτης. Ελληνική  

μόδα με έδρα το Μιλάνο και  

τις ευλογίες του Armani.

● Μπαρ με επιτραπέζια

● Χαρούλης sold-out

● Gourmet street food

● Ο Πολ Όστερ στην Αθήνα

● Η Αμαλία Μουτούση στη «Χαρά»

● Athens Tattoo Festival  

στο Τάε Κβον Ντο

● Το Μίκυ Μάους επανήλθε

● Το Candy Crash μπαίνει  

στο Χρηματιστήριο

●  Comicdom Con Athens 2014.  

Κάθε χρόνο και μεγαλύτερο.  

Highlight: To Cosplay με το  

διαγωνισμό κόμικ κοστουμιών.

● «Elysium Online»: Το κόμικ του Ηλία 

Κυριαζή που σάρωσε όλα τα βραβεία 

στο Comicdom

● «Λεξικό Αναμνήσεων» του Γιώργου 

Χουλιάρα (εκδ.Μελάνι): το  

εξυπνότερο βιβλίο της χρονιάς 

● Τα καλύτερα ραντεβού: στο Suite 

Lounge, του St.George Lycabettus

● Η Αλέκα Κανελλίδου  

ξανατραγουδάει τζαζ

● Το Vice είναι μάχιμο

● To πέναλτι του Σαμαρά που  

μας πέρασε στους 16

● Open parties με DJs τα Σαββατοκύ-

ριακα στην Πλατεία Μοναστηρακίου

● Ο Φώτης Βαλλάτος βρίσκεται  

παντού, ταυτόχρονα

● Street artists εισβάλλουν στη Στέγη: 

No respect!

● Ο Μάκης Παπαδημητρίου στη  

διαφημιστική καμπάνια της Q

● Σε εκδήλωση της ΔΗΜΑΡ ακούγο-

νται Rolling Stones, AC/DC και το τρα-

γούδι από το Ghostbusters 

ΣΕ 140 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

SUCCESS 
STORIES

ΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΑΓΑΠΕΣ
● Ο εθνικός ευεργέτης Σώρας και τα 600 

δισεκατομμύρια που θα χάριζε στη χώρα

● Όπως ήρθε, έτσι ξεχάστηκε: To ello.co

● Stage Volume 1. Έκλεισε πριν καν 

συμπληρώσει χρόνο. Κρίμα. ● Οι Συνθετι-

κοί ● Πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου

● Mega χωρίς Όλγα Τρέμη ● Μουσείο Μπε-

νάκη χωρίς Άγγελο Δεληβοριά ● Ρώσικα 

γραφεία τουρισμού ● Δωρεάν wifi ● Weird 

wave στον ελληνικό κινηματογράφο ● Ο 

φραπέ ● Η Δρούζα ● Ο Καραγκούνης

● Ο Φερνάντο Σάντος ● Παραίτηση Κου-

κοδήμου: Δυσαναπλήρωτο το κενό στο 

Υπουργείο Παιδείας και στον πολιτισμό 

γενικότερα. ● Tέρμα η Eurovision για τη 

ΝΕΡΙΤ



ΜΙΛΑ 
ΟΠΩΣ ΤΟ 2014

● Πελταστής

● Grexit (μτφ. Μια ζωή σε 

θυμάμαι να φεύγεις)

● Τρολ (ιντερνετικό Γκρέμλιν)

● Selfie (η αυτοϊκανοποίηση  

σε φωτογραφία)

● Γιαπωνέζικοι γιαρμάδες

● Αμάλ

● Μικέλ

● Τομπούλογλου

● Συλημένος 

● Βελονίστας

● Ιταλοντίσκο

● Γιουρτ (βεδουίνικη σκηνή 

στημένη σε χλιδάτη πλαζ)

● Pop-Up Store (ανοίγει και  

ξανακλείνει σε μία μέρα)

● Υψίστης ασφαλείας

● Πρωτογενές πλεόνασμα

● Παγωτό wasabi

●  White-walling (μτφ. Ποστά-

ρεις στον τοίχο σου και μετά 

από 5 λεπτά τα σβήνεις. Χα.)

● Μπιτσόμπαρο

● Πσόφος

● «Κουκλίτσα μου»
(σε δημοτικό συμβούλιο)

● «Καλημέρα, καλημέρα»
● BackPack

● Τζαμποσακούλα

● Salon de Bricolage

● «Αν νομίζεις πως δεν με 
πονάει αυτό που κάνω, 

γελιέσαι» (Στέλλα/Μελίνα)

Στέλλα/Μελίνα

Σκίτσο: 
Δημήτρης Χατζόπουλος

ΤΟ CULT 
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ:

«Το 
Σύμπλεγμα 

της 
Αράχνης», 
δραματικό 

- κοινωνικό 
σίριαλ 

γυρισμένο 
στην Καβάλα. 
Ψάξτε το στο 

youtube.

ΥΓΕΙΑ – ΜΟΔΑ 
– ΟΜΟΡΦΙΑ
● Το σακίδιο του 

Σταύρου

● Το αραιό μούσι του 

Γιάννη Πρετεντέρη

● Το πυκνό μούσι των 

250 χίπστερς του  

ιστορικού κέντρου

● Κόκκινο παντελόνι 

στην Κολοκοτρώνη

● Κρόσσια (όχι μόνο  

τα νεύρα)

● Η επιστροφή:  

παντόφλα πισίνας  

σε μπλε/άσπρο

● Η λευκή κάλτσα  

πετσετέ με  

παντόφλα πισίνας

● H πετσέτα rainbow 

του Parthenis

● Γυαλιά Νάνα  

Μούσχουρη

● Eσπαντρίγιες

● Κιμονό

● Τσάντα-τενεκές από 

φέτα, των StudioLav

● Παρεό-χαρτί  

περιτυλίγματος 

 ιχθυοπωλείου, 

 των We design

● Τα prints της 

Μαίρης Κατράντζου 

για την adidas

ΔΕΝ ΜΕΝΟΥΝ 
ΠΙΑ ΕΔΩ

● Τόνι Άντονι 

● Αλβέρτος Αρούχ  

(Επίκουρος)

● Τζένη Βάνου 

● Αντώνης Βαρδής

● Μπάμπης Γούσιας 

(Σπείρα Σπείρα)

● Μάνια Καραϊτίδη

(εκδόσεις Εστία)

● Μένης 

Κουμανταρέας 

● Σάκης Μπουλάς 

● Κώστας Πανιάρας 

● Κωστής  

Παπαγιώργης

● Άρης Σταθάκης

● Οδυσσέα

 Χατζόπουλος 

(εκδόσεις Κάκτος)

«Το Σύμπλεγμα της Αράχνης»

HOLIDAY 
CHEERS EVENT 

VOL. 2 
20/12 

@ IOaNNa 
KOURbELa ShOpS

Ήρθε η ώρα για το καθιερωμένο ετήσιο 

ολοήμερο street party event που διοργα-

νώνουν τα Ioanna Kourbela Shops μαζί με 

την Athens Voice, τον Εn Lefko 87,7 και το 

φιλανθρωπικό οργανισμό Κιβωτός Του Κό-

σμου. Συμμετέχουμε σ’ αυτό το event με με-

γάλη χαρά κάθε χρόνο τέτοια μέρα, όχι μόνο 

γιατί περνάμε τέλεια, όχι μόνο γιατί έχουμε 

την ευκαιρία να ψωνίσουμε με έκπτωση αυ-

τά τα σούπερ στιλάτα πολυμορφικά σύνολα 

και αξεσουάρ από τις συλλογές της Ιωάν-

νας, αλλά και γιατί βοηθάμε με ένα τρόπο 

τους σκοπούς της Κιβωτού του Κόσμου. 

Το ραντεβού, λοιπόν, για να ανοίξουν χα-

ρούμενα τα φετινά μας Χριστούγεννα έχει 

προγραμματιστεί για το Σάββατο 20 Δεκεμ-

βρίου στο πεζόδρομο της Αδριανού στην 

Πλάκα. 

Αγαπημένα ονόματα djs θα είναι εκεί για να 

μας φτιάξουν το soundtrack και τη διάθεση 

της μέρας. Θα ακούσουμε Live DJ set από 

τον Γιώργο Μπακαλάκο και την Κατερίνα 

Καφετζή (a.k.aΚΑFKA) του En Lefko 87,7, 

θα δοκιμάσουμε sparkling κεράσματα και 

γεύσεις από τη Bianco Nero και τη Max 

Perry και το καλύτερο; Θα έχουμε την ευ-

καιρία να συμμετέχουμε στο μεγάλο διαγω-

νισμό του event, όπου 5 τυχεροί του 2015 θα 

κερδίσουν ετήσια έκπτωση 30%. 

Στη διάθεση προσφοράς μας για τη «Κιβωτό 

Του Κόσμου» ειδών πρώτης ανάγκης, ενδυ-

μάτων και παιχνιδιών, τα Ioanna Kourbela 

Shops μας ανταποδίδουν 20% έκπτωση σε 

όλες τις αγορές μας για όλη την εβδομάδα 

από 15/12 έως 20/12. 

 

Η αποκορύφωση του «Holiday Cheers 

Event: Vol 2» θα γίνει στις 18.00 με την κλή-

ρωση των 5 τυχερών νικητών. 

Χορηγός επικοινωνίας του event είναι η 

ΑΤΗΕΝS VOICE (ευκαιρία να εξασφαλίσετε 

ένα τεύχος από τον Χριστουγεννιάτικο Οδη-

γό μας και τα χριστουγεννιάτικα τεύχη του 

LOOKmag και του HOMEmag). 

IOANNA KOURBELA SHOPS, Αδριανού 109 
&Χατζημιχάλη 12, Πλάκα, 210 3224591, 
www.ioannakourbela.com/ eshop.
ioannakourbela.com  

38 ATHENS VOICE



shoot ME!
Του ΚωΝΣτΑΝτΙΝου ΡΗΓου➜ contact@rigosk.gr

Βρέχει και το ύφασμα
δίνει τα αρώματά του 
στην ατμόσφαιρα.
 
Η Βίκυ Καγιά με τη δημιουρ-
γία του Άγγελου Μπράτη από 
το πρώτο ύφασμα στον κό-
σμο που αναδύει άρωμα ουί-
σκι, κατασκευασμένο από το 
Johnnie Walker και το Harris 
Tweed Hebrides. To Fabric of 
Flavour είναι το αποτέλεσμα 
μιας μοναδικής συνεργασίας 
των δύο πρωτοπόρων, πα-
ραδοσιακών σκοτσέζικων 
brands. Το άρωμά του, που 
είναι εμπνευσμένο από τα και 
γευστικά  χαρακτηριστικά 
του Johnnie Walker Black 
Label, εμποτίστηκε στο ύφα-
σμα σε διάφορα στάδια της 
διαδικασίας παραγωγής του 
και δημιουργήθηκε από την 
Angela Flanders σε συνερ-
γασία με τον Master Blender 
του Johnnie Walker, Jim 
Beveridge.
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14 πρόσωπα 
τόυ 2014 
Πρωταγωνίστησαν στις εξελίξεις 
 
Της ΛΕΝΑΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ

1 3

5

6

8 9
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ÇΜαχητέσÈ του Έμπολα  
Το ιατρικό προσωπικό σε όλο τον κόσμο και κυρίως 

στη δυτική Αφρική, το οποίο ακούραστα και με 

κίνδυνο ζωής πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε χι-

λιάδες ασθενείς του ιού Έμπολα, έχει ήδη κερδίσει 

τον τίτλο «Πρόσωπο της Χρονιάς» από το έγκριτο 

αμερικανικό περιοδικό «time». «Διακινδύνευσαν και 
επέμειναν, έκαναν θυσίες και έσωσαν ζωές» σχολία-

σε η διευθύντρια του περιοδικού, Νάνσι Γκιμπς. Η 

έξαρση του ιού στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους 

από 6.000 ανθρώπους. Για πολλές δεκαετίες, ο αι-

μορραγικός πυρετός Έμπολα ήταν κάτι σαν μυθικό 

τέρας που στοίχειωνε τα χωριά της Αφρικής. Κάθε 

φορά που εμφανιζόταν, μία θυσία (ανθρώπου ή 

ζώου) αρκούσε για να κάνει το τέρας να επιστρέψει 

στη σπηλιά του. Στη Δύση έφτανε ως εφιαλτικό 

δυστοπικό σενάριο χιλιγουντιανής παραγωγής με 

ανθρώπους που αιμορραγούσαν από τα μάτια και 

έβλεπαν τα ζωτικά τους όργανα να διαλύονται, ενώ 

οι γιατροί αδυνατούσαν να βρουν φάρμακο και 

επαφίονταν στον έναν ήρωα που θα βρει την τελική 

λύση. Κι όμως, το 2014 το μυθικό τέρας Έμπολα έγι-

νε πραγματική επιδημία, η οποία ενδυναμώνει χάρη 

στην ανάπτυξη και την πρόοδο που κάνει όλο τον 

κόσμο ένα παγκόσμιο χωριό. Ο ιός ταξίδεψε από τις 

καλύβες της Λιβερίας, της Γουινέας και της Σιέρα 

Λεόνε στη Μαδρίτη, το Παρίσι, το Τέξας και τη Νέα 

Υόρκη. Είναι ο ιός που χτύπησε περισσότερο τους 

ανθρώπους που προσπαθούν να τον αντιμετωπί-

σουν: γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. 

τζόσόυα ΓόυόνΓκ, ηγέτης έτών 17  
Η Εξέγερση των Ομπρελών στο Χονγκ Κονγκ έχει 

για επικεφαλής έναν παθιασμένο νεαρό ετών 17. 

Μπορεί να μην έχει ακόμα το δικαίωμα της ψήφου 

ή δίπλωμα οδήγησης, αλλά κατάφερε να γίνει 

σύμβολο ενός αγώνα υπέρ της δημοκρατίας. Το 

2011, στα 14 του χρόνια, ο Γουόνγκ συνίδρυσε την 

ομάδα Scholarism σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το 

υποστηριζόμενο από το Πεκίνο σχέδιο εφαρμογής 

ενός προγράμματος «πατριωτικής εκπαίδευσης» 

στα δημόσια σχολεία του Χονγκ Κονγκ. Το επόμενο 

φθινόπωρο κατάφερε να κινητοποιήσει 120.000 

άτομα προκειμένου να καταλάβουν το αρχηγείο της 

τοπικής κυβέρνησης, αναγκάζοντας τους ιθύνοντες 

να πάρουν πίσω το σχέδιό τους. Τα κρατικά ΜΜΕ 

επιχείρησαν να τον απαξιώσουν παρουσιάζοντάς 

τον ως «εξτρεμιστή» που διατηρεί σκιώδεις σχέσεις 

με τις ΗΠΑ. Πολλοί πολίτες μού λένε: «Το Χονγκ Κονγκ 
στηρίζεται πάνω σου. Κάποιοι έφτασαν σε σημείο να 
με χαρακτηρίσουν ήρωα» έχει γράψει ο Γουόνγκ στο 

Facebook. «Αυτοί οι έπαινοι μου προκαλούν αμηχανία, 
ακόμη και ενόχληση. Ήρωας αυτού του κινήματος είναι 
κάθε πολίτης του Χονγκ Κονγκ». Στην εξέγερση του 

Χονγκ Κονγκ, που συνεχίζεται, οι ομπρέλες ανοί-

γουν κάθε φορά που ανοίγουν οι ουρανοί ή τα σπρέι 

πιπεριού των αστυνομικών δυνάμεων. 

 

αμπου μπακρ αλ μπαγκναντι,
ο νέος «Μπιν Λάντεν»  
Ο χαλίφης του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ και του 

Λεβάντε κινείται σαν σκιά, αλλά οδηγεί τους τζιχα-

ντιστές ολοένα και πιο μέσα στα εδάφη της Συρίας 

και του Ιράκ. Στη Δύση ξύπνησε ο εφιάλτης της «δι-

εθνούς τρομοκρατίας» και το φάντασμα του Οσάμα 

Μπιν Λάντεν. Ο «αόρατος σεΐχης» είναι επικηρυγμέ-

νος για 10 εκ. δολάρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Ο Αλ-Μπαγκνάντι «πέρασε» από τις αμερικανικές 

φυλακές στο Ιράκ μετά την επέμβαση για την ανα-

τροπή του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεΐν, το 2003. 

Πιστεύει ότι όλοι οι μουσουλμάνοι πρέπει να ζουν 

σε ένα ισλαμικό κράτος που θα εφαρμόζει τη Σαρία, 

και το πρώτο βήμα γι’ αυτό είναι η δημιουργία ενός 

χαλιφάτου στο Ιράκ και τη Συρία. Κάποιοι θεωρούν 

ότι ριζοσπαστικοποιήθηκε επί ηγεσίας Σαντάμ Χου-

σεΐν και άλλοι λένε ότι αυτό έγινε κατά την τετραετή 
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1. Τζόσουα Γουόνγκ
2. «Μαχητές» του Έμπολα

3. Γιάννης Αντετοκούνμπο
4. Βλαντιμίρ Πούτιν

5. Ο Πάνος Κούτρας, ανάμεσα 
στους πρωταγωνιστές του «Ξενία» 

6. Γιώργος Σαμαράς
7. Νίκος Ρωμανός

8. Τζέρεμι Μικς
9. Εθνική Γερμανίας
10. Τζορτζ Κλούνεϊ,   

Αμάλ Αλαμουντίν
11. Τιμ Κουκ
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παραμονή του στη Βάση Μπούκα στο νότιο Ιράκ. Εκεί 

κρατούνταν πολλοί διοικητές της Αλ Κάιντα. Το βέ-

βαιο είναι ότι έχει στις τάξεις του περισσότερους από 

7.000 πολεμιστές. Με εργαλείο στρατολόγησης το 

ίντερνετ, έχει πείσει πολλούς Ευρωπαίους μουσουλ-

μάνους δεύτερης ή τρίτης γενιάς να πολεμούν μαζί 

του για την ίδρυση του Ισλαμικού Κράτους. 

Βλαντιμιρ πουτιν, ο άυτοκράτοράς  

Με την προσάρτηση της Κριμαίας, ο πρόεδρος της 

Ρωσίας οδήγησε τη χώρα του στη μεγαλύτερη μετά 

το τέλος του Ψυχρού Πολέμου κρίση στις σχέσεις 

της με τη Δύση. Ωστόσο, η δημοτικότητα του Βλαντι-

μίρ Πούτιν εκτινάχθηκε στο 88%. Σχεδόν άγγιξε τα 

ποσοστά του 2008, όταν τα ρωσικά τεθωρακισμένα 

προχωρούσαν προς τη γειτονική Γεωργία. Από το 

2000, που ανήλθε στην εξουσία, στόχος του Βλαντι-

μίρ Πούτιν είναι να αποκαταστήσει τη χαμένη αίγλη 

της μεγάλης Ρωσίας. Με την προσάρτηση της Κριμαί-

ας σχεδόν το πέτυχε. Μέχρι που ένα επιβατηγό αε-

ροπλάνο που πετούσε πάνω από τον εναέριο χώρο 

της ανατολικής Ουκρανίας συνετρίβη εξαιτίας της 

κακής εκπαίδευσης κάποιων φιλορώσων ανταρτών. 

Περίπου 300 άτομα, ανάμεσά τους δεκάδες παιδιά, 

πέθαναν επειδή η πορεία του αεροσκάφους των 

Μαλαισιανών Αερογραμμών περνούσε από τον ενα-

έριο χώρο της εμπόλεμης ανατολικής Ουκρανίας. Ο 

Ρώσος πρόεδρος επέρριψε την ευθύνη στην κυβέρ-

νηση της Ουκρανίας, αλλά οι Ευρωπαίοι εταίροι του 

δεν συμφώνησαν. Εδώ και καιρό βλέπουν μια Ρωσία 

που ολοένα και περοσσότερο απομονώνεται από τα 

ιδεώδη της Ευρώπης. 

πανος κουτρας, άποβάςη ςτις κάννες  
Η μόνη ελληνική συμμετοχή στο φετινό φεστιβάλ 

των Καννών και μία από τις καλύτερες. Η «Liberation» 

έγραψε ότι ίσως η μεγαλύτερη ομορφιά του «Xenia» 
είναι η επιμονή του σκηνοθέτη στο χρωματιστό χιού-

μορ, το παιδικό όνειρο και τον εφιάλτη ενός τρένου 

φαντάσματος εκτός ελέγχου, το οποίο θυμίζει τη 

χώρα του σήμερα «Με κάποιο τρόπο είναι λίγο τα παι-
δικά μου χρόνια. Είτε ήταν Ξενία ή όχι, τα ξενοδοχεία του 
καλοκαιριού είναι κάτι που θυμάμαι έντονα. Όλοι, νομί-
ζω, οι άνθρωποι της γενιάς μου έχουν λίγο πολύ κάποιες 
κοινές αναμνήσεις από καλοκαιρινές διακοπές, από 
μια Ελλάδα που έχει περάσει. Ως ένα σημείο, αν θες, η 
ταινία μου λειτουργεί σαν μια επίσκεψη στη χαμένη μου 
νεότητα και στην παιδική μου ηλικία. Αυτή ήταν μία από 
τις βασικές μου ιδέες. Ναι, μπορείς να πεις ότι αυτό το ξε-
νοδοχείο είναι μια Ελλάδα σε εγκατάλειψη, αλλά και μια 
ηλικία, ίσως η δική μου νεανική ηλικία» (συνέντευξη 

του Π. Κούτρα στον Γ. Κρασσακόπουλο για την A.V.).

τζΈρΈμι μικς, κάτάδικος-ΜοντεΛο 
Οι αστυνομικοί της Καλιφόρνια δεν μπορούσαν να 

φανταστούν τι θα επακολουθούσε μετά την ανάρτη-

ση της φωτογραφίας του συλληφθέντος για οπλο-

κατοχή και συμμετοχή σε συμμορία στο Facebook. Η 

φωτογραφία του 30χρονου Τζέρεμι Μικς και η ανα-

κοίνωση της σύλληψής του και ακόμη τριών μελών 

της συμμορίας προκάλεσε αμόκ στο γυναικείο πλη-

θυσμό. Μέχρι το πρωί της Παρασκευής της 6ης του 

Ιούνη, η φωτογραφία του 30χρονου εγκληματία ξε-

περνούσε τα 35.250 «likes», τα 11.260 σχόλια, ενώ οι 

κοινοποιήσεις είχαν φτάσει τις 3.665. Με διαφορά το 

καλύτερο σχόλιο είναι το: «Μαμά, ερωτεύτηκα έναν 
εγκληματία». Η φρενίτιδα συνεχίστηκε, με την κοι-

νότητα του Facebook να πιστεύει ότι ο γαλανομάτης 

συλληφθείς με τις γωνίες και τα σαρκώδη χείλη είναι 

ο πιο σέξι άντρας πίσω από τα κάγκελα και πρέπει να 

απελευθερωθεί. Γιατί η «ομορφιά δεν φυλακίζεται». 

Το viral στο μεγαλείο του. 

νικος ρωμανος, άπεργος πεινάς  
Ο απεργός πείνας που «πέρασε» το βραχιολάκι από 

τη Βουλή. Για πρώτη φορά μετά από μια απεργία 

πείνας 31 ημερών, η Βουλή συζητά μια ειδική τρο-

πολογία που κατάφερε να φέρει ομοφωνία στο 

άκρως διχασμένο ελληνικό κοινοβούλιο. Ο υπουρ-

γός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου πρότεινε 

και έγινε αποδεκτό από όλα τα κόμματα, να μπορεί 

να υπαχθεί ο Νίκος Ρωμανός στο καθεστώς της 

ηλεκτρονικής παρακολούθησης εφόσον έχει με ε-

πιτυχία παρακολουθήσει το 1/3 των μαθημάτων και 

εργαστηρίων επί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο.  

Ο 21χρονος, ο οποίος πέρασε μετά από πανελλα-

δικές εξετάσεις στο ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων Α-

θηνών με κατεύθυνση τις Μονάδες Υγείας, ζητούσε 

εκπαιδευτική άδεια για να φοιτήσει. Το Δικαστικό 

Συμβούλιο Πειραιά απέρριψε το αίτημά του. Ακο-

λούθησε η απόρριψη και του Αρείου Πάγου στην αί-

τηση αναίρεσης που είχε καταθέσει η υπεράσπιση. 

Ο Νίκος Ρωμανός έχει καταδικαστεί σε 15 χρόνια και 

11 μήνες για την απόπειρα ληστείας σε τράπεζες στο 

Βελβεντό Κοζάνης. Το ελαφρυντικό της μετεφηβι-

κής του ηλικίας απορρίφθηκε. Πριν από έξι χρόνια 

ο φίλος του Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος πέθανε 

δίπλα του στα Εξάρχεια από το όπλο του ειδικού 

φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα. Πολλοί θεωρούν 

ότι ο 15χρονος τότε Ρωμανός εισχώρησε στον ένο-

πλο εντιεξουαστιακό αγώνα εξαιτίας αυτού του θα-

νάτου. Ο Νίκος Ρωμανός και οι σύντροφοί του έχουν 

πει για την ενέργεια που τους οδήγησε στη φυλακή: 

«Κάθε μας επιθετική πράξη είναι και μία στιγμή του 

συνολικού επαναστατικού πολέμου που διεξάγεται 

σε όλα τα επίπεδα. Τα χρήματα από αυτή τη ληστεία 

δεν είχαν προορισμό τον επίπλαστο καταναλωτικό 

παράδεισο. Είναι απλά το εργαλείο για να κινηθεί 

κάθε μορφή αγώνα. Από την εκτύπωση προκηρύ-

ξεων μέχρι την αγορά όπλων και πυρομαχικών, για 

τη χρηματοδότηση των παράνομων υποδομών 

άμυνας και επίθεσης. Από την ενοικίαση των παρά-

νομων σπιτιών μας μέχρι την προμήθεια εκρηκτικών 

για να τινάξουμε στον αέρα την κοινωνική ειρήνη».

τιμ κουκ, ο περηφάνος 
Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, ανα-

φέρθηκε δημοσίως στο θέμα της σεξουαλικότητάς 

του με ανοιχτή επιστολή του προς το Bloomberg 

Businessweek. Δήλωσε περήφανος που είναι γκέι. Ο 

επικεφαλής της πολυεθνικής εταιρείας τεχνολογίας 

πρόσθεσε ότι η ομοφυλοφιλία του είναι ένα από τα 

μεγαλύτερα δώρα που του χάρισε ο Θεός. «Το γεγο-
νός ότι είμαι γκέι μού έδωσε τη δυνατότητα να κατανο-
ήσω σε βάθος τι σημαίνει να ανήκεις σε μια μειονότητα 
και μου άνοιξε ένα παράθυρο στις προκλήσεις που 
καθημερινά αντιμετωπίζουν άλλες μειονοτικές ομά-
δες» γράφει ο Τιμ Κουκ. «Υπήρξαν στιγμές δύσκολες, 
στιγμές αμηχανίας και στεναχώριας. Ωστόσο, απέκτη-
σα αυτοπεποίθηση, έμαθα να ακολουθώ το μονοπάτι 
μου και να ορθώνω το ανάστημά απέναντι στην αδι-
αλλαξία και την αντιπαλότητα. Με λίγα λόγια έγινα χο-
ντρόπετσος σαν ρινόκερος. Προσόν απαραίτητο, όταν 
είσαι ο διευθύνων σύμβουλος της Apple». Μία από τις 

πρώτες αντιδράσεις ήρθαν από τη Ρωσία: «Ξέρετε τι 
μπορεί (σ.σ. ο Τιμ Κουκ) να μας φέρει;» αναρωτήθηκε 

ο γνωστός ομοβοφικός Ρώσος νομοθέτης Βιτάλι 

Μιλόνοφ: «Μπορεί να μας κολλήσει AIDS και Έμπολα 
και γονόρροια, όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Α-
πορρίψτε τον».

«τα παντσέρ», οι κάτάκτητες της βράζιΛιάς   
Η Γερμανία στέφθηκε το 2014 Παγκόσμια πρωτα-

θλήτρια. Το γκολ του Μάριο Γκέτσε στο 113ο λεπτό 

του τελικού με την Αργεντινή χάρισε στην ομάδα του 

Γιόακιμ Λεβ τον τίτλο και το τέταρτο τρόπαιο στην 

ιστορία της (αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κόσμου το 

1954, το 1974, το 1990 και το 2014). Μπορεί να μην έ-

χουν τους δημοφιλείς σταρ του ποδοσφαίρου, αλλά 

τα «πάντσερ» του Λεβ έβαλαν 7 γκολ στη διοργανώ-

τρια Βραζιλία. Ταπείνωση που όμοια δεν έχει ζήσει 

καμία διοργανώτρια του Μουντιάλ. Το twitter πήρε 

φωτιά στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έγιναν 672 εκατομ-

μύρια tweets σχετικά με το Μουντιάλ, με τα 35.6 

εκατομμύρια να γίνονται κατά τη διάρκεια του 7-1 της 

Γερμανίας κόντρα στη Βραζιλία για τα ημιτελικά του 

θεσμού. Το νούμερο αυτό αποτελεί ρεκόρ, κάνοντας 

αυτό το παιχνίδι το πιο πολυσυζητημένο ζωντανό 

πρόγραμμα στο twitter μέχρι σήμερα. 

αικατΈρινη πΈριςτΈρη, η άρχάιοΛογος της 
άΜφιποΛης  
«Η αρχαιολογία είναι πάντα μαγεία και πάντα είναι το 
άγνωστο… Δεν ξέρουμε τι θα μας κρύψει και τι θα μας 
βγάλει η αυριανή μέρα. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. 
Ποτέ δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, αλλά πάντα 
πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα βρούμε ωραία 
πράγματα». Με αυτά το λόγια η πιο προβεβλημένη 

αρχαιολόγος των τελευταίων ετών περιέγραψε την 

αγάπη της γι’ αυτό που κάνει εδώ και χρόνια στον 

τύμβο του λόφου Καστά. Χρόνια είχε κάποιος αρ-

χαιολογικός χώρος να απασχολήσει τόσο τα μέσα 

ενημέρωσης αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό. 

Rosseta και Philae, φτάςάΜε ςτον κοΜητη 67P 
Με απόλυτη επιτυχία η διαστημοσυσκευή Philae 

προσεδαφίστηκε στον κομήτη 67P tchourioumov-

Guerassimenko. Η προσεδάφιση έγινε στις 18.07 

ώρα Ελλάδας τη 12η Νοεμβρίου του 2014, σχεδόν 

επτά ώρες μετά το διαχωρισμό του Philae από το 

μητρικό διαστημόπλοιο Rosseta. Στην αίθουσα 

ελέγχου στο Ντάρμασταντ της Γερμανίας οι ειδικοί 

της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (esA) 

ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς και χειροκροτήματα. 

«Πετύχαμε ένα τεράστιο βήμα για τον ανθρώπινο πο-
λιτισμό» δήλωσε ο γενικός διευθυντής του esA, Ζαν 

Ζακ Ντορντέν. Λίγα λεπτά μετά την επιβεβαίωση 

της προσεδάφισης, ο επικεφαλής της αποστολής 

Στεφάν Ουλαμέκ είπε: «Το Philae μάς μιλάει… είμαστε 
στον κομήτη». Ωστόσο, τρεις ημέρες μετά η μπατα-

ρία του ρομπότ σταμάτησε. Δεν έβλεπε τον Ήλιο 

όσο χρειαζόταν για να φορτίζεται. «Ο προσεδαφι-
στής μας κοιμάται: Καληνύχτα, Philae...» ανέφερε το 

tweet της ΕsA. Όμως το μικρό ρομπότ πρόλαβε να 

μεταδώσει πολύτιμες πληροφορίες πριν σβήσει… 

γιωργος ςαμαρας, ο ψυχράιΜος  
Το πέναλτι που έφερε την εθνική Ελλάδος στους «16» 

της διοργάνωσης του Παγκόσμιου Κυπέλλου, για 

πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαί-

ρου. «Δεν ένιωθα πίεση εκείνη τη στιγμή» είπε ο Έλλη-

νας διεθνής. Η εθνική Ελλάδος δεν κατάφερε να πε-

ράσει στους «8», αλλά ελάχιστοι διαμαρτυρήθηκαν. 

the GReek FReak & BiG PaPa, 
οι εΛΛηνες του NBA  
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «μπορεί να έχει δύσκολο 
όνομα, αλλά στο παρκέ ξέρουμε πια ποιος είναι και τι 
μπορεί να κάνει». Από παιχνίδι σε παιχνίδι, ο Έλληνας 

μπασκετμπολίστας με καταγωγή από τη Νιγηρία 

εδραιώνει τη θέση του στους Μιλγουόκι Μπαλς και 

στο ΝΒΑ. Ο επονομαζόμενος «Greek Freak» διανύει 

την καλύτερή του σεζόν. Δίπλα του διαπρέπει ο «Big 

Papa» των Χιούστον Ρόκετς. Ο πρώην διεθνής του 

Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου έχει αφήσει 

άναυδους τους Αμερικανούς.  A

τζορτζ κλουνΈϊ - 
αμαλ αλαμουντιν,  

ο γάΜος της χρονιάς  
Ο 53χρονος σταρ του 

Χόλιγουντ και η δικηγό-

ρος των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων κατάφε-

ραν να επισκιάσουν 

οποιοδήποτε άλλο 

γάμο διασημοτήτων 

μέσα στο 2014. Η φιέ-

στα που έστησαν στην 

πλωτή Βενετία δεν είχε 

προηγούμενο. Ακόμα 

και η ίδια Ιταλία ξέχα-

σε για λίγο τη μεγάλη 

οικονομική κρίση και 

έζησε ημέρες Τσινε-

τσιτά. Αποκλειστικές 

φωτογραφίες μόνο από 

έναν εκδοτικό οίκο, το 

μυστήριο του ποιος οί-

κος μόδας θα αναλάβει 

να ράψει το νυφικό της 

Αμάλ, το πού θα γίνει η 

τελετή. Όλα συνέβαλαν 

στο παραμύθι. Το ζευ-

γάρι αποζημίωσε τους 

θαυμαστές του προ-

σφέροντας απλόχερα 

πολλά ενσταντανέ μαζί 

με τους διάσημους κα-

λεσμένους τους. Η Βε-

νετία, που κάθε χρόνο 

βυθίζεται τουλάχιστον 

κατά 10 χιλιοστά, χάρη 

στον Τζορτζ και την 

Αμάλ αναδύθηκε σαν 

παλιά σταρ της «Ντόλ-
τσε Βίτα». 
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κόσΜόσ 

του αθλητιςμου

ΈουςΈμπιο 
(1942 - 5 ιανουαρίου 2014)  
Ο γεννημένος στη Μοζαμ-

βίκη Εουσέμπιο Ντα Σίλβα 

Φερέιρα είναι ο σούπερ 

σταρ του πορτογαλικού 

ποδοσφαίρου. Ο «μαύρος 

πάνθηρας» βρήκε δίχτυα 

319 φορές με την Μπένφικα 

και την οδήγησε στην κατά-

κτηση του Κυπέλλου Πρω-

ταθλητριών το 1962.  

 

παναγιωτης ποικιλιδης 
(1965 - 23 Μαΐου 2014)
Ολυμπιονίκης της πάλης και 

παράγοντας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.  

 

κωστασ Μόυρόυζησ 
(1934 - 11 ιουνίου 2014)  
Από τις μεγαλύτερες μορφές 

του ελληνικού μπάσκετ. Ως 

προπονητής έκατσε στον 

πάγκο του ΠΑΟ, της ΑΕΚ, του 

Ολυμπιακού και της εθνικής 

Ελλάδος σε 40 αγώνες.  

 

αλφρΈδο ντι ςτΈφανο 

(1926 - 7 ιουλίου 2014)  
Ο θρύλος του ποδοσφαίρου 

πέθανε, ενώ γευμάτιζε με την 

οικογένειά του κοντά στο γή-

πεδο της αγαπημένης του Ρε-

άλ Μαδρίτης. Πέντε κύπελλα 

πρωταθλητριών με τη Ρεάλ 

και το 2011 κέρδισε μια θέση 

στο hall of Fame της FiFA.  

 

φιλιπ Χιουζ 
(1989 - 27 νοεμβρίου 2014) 
Η Αυστραλία θρήνησε ένα 

νέο και ταλαντούχο παίκτη 

του κρίκετ. Χτυπήθηκε από 

μπαλάκι κατά τη διάρκεια 

του αγώνα και εξέπνευσε 

λίγες μέρες μετά.  

 

κοςμος του ΒιΒλιου
 

Μένησ κόυΜανταρέασ  

(1931 - 6 δεκεμβρίου 2014)  
Ένας από τους σημαντι-

κότερους συγγραφείς και 

μεταφραστές της δεύτερης 

μεταπολεμικής γενιάς της 

ελληνικής πεζογραφίας. 

Αφήνει πίσω του πλούσιο 

συγγραφικό έργο, με φόντο 

την Αθήνα κατά κανόνα. 

(«Μηχανάκια», «Δύο φορές Έλ-
ληνας», «Βιοτεχνία Υαλικών» 

κ.ά.) Βρέθηκε δολοφονη-

μένος στο διαμέρισμά του 

στην Κυψέλη. «Η τελειότητα 
είναι ανέφικτη. Ό,τι έκανα το 

έκανα με αγάπη και φειδώ, α-
ποφεύγοντας όσο μπορούσα 
το ναρκισσισμό και τις περιαυ-
τολογίες». (από συνέντευξή 

του στην A.V.)  

 

π. ντι. τζΈϊμς 
(1920 - 27 νοεμβρίου 2014)  
Η επονομαζόμενη «βασίλισ-

σα του αστυνομικού μυθι-

στορήματος» της Βρετανίας. 

Κατέγραψε όλες τις αλλαγές 

της βρετανικής κοινωνίας 

μέσα από τα δημοφιλή βιβλία 

της με κεντρικό ήρωα τον 

αστυνόμο Άνταμ Νταγκλίς.

 

ναντιν γκορντιμΈρ 
(1923 - 13 ιουλίου 2014)  
Η κορυφαία, τιμημένη με Νό-

μπελ Νοτιοαφρικανή λογο-

τέχνης μέσα από τα γραπτά 

της κατήγγειλε τις πρακτικές 

του φυλετικού καθεστώτος 

του απάρτχαϊντ και διακρί-

θηκε για τη συνολικότερη 

ακτιβιστική δράση της. 

 

γιαννης δΈληολανης 

(1965 - 13 ιουλίου 2014)  
Συγγραφέας, ποιητής και 

κριτικός κινηματογράφου. Ο 

Γιάννης Δεληολάνης υπήρξε 

από τα ιδρυτικά στελέχη του 

περιοδικού «Σινεμά».

μανια καραϊτιδη 

(1928 - 1 ιουνίου 2014)  
Ο θρύλος των ελληνικών 

εκδόσεων και από το 1972 

επικεφαλής των εκδόσεων 

«Βιβλιοπωλείον της Εστίας».  

 

γκαμπριΈλ γκαρςια
Μαρκέσ (1927 - 17 άπριλίου 2014)  
Ο νομπελίστας συγγραφέας 

από την Κολομβία και μια 

από τις κορυφαίες πένες της 

ισπανόφωνης λογοτεχνίας. 

Καθιερώθηκε ως ένας από 

τους σημαντικότερους συγ-

γραφείς της εποχής του με 

τα «Εκατό χρόνια μοναξιά».  
 

κωςτης παπαγιωργης 

(1947 - 21 Μαρτίου 2014) 
Συγγραφέας, δοκιμιογράφος 

και μεταφραστής, μία από τις 

πλέον σημαντικές μορφές 

των ελληνικών γραμμάτων. 

 

αμιρι μπαρακα 
(1934 - 10 ιανουαρίου 2014)  
Από τους πιο σημαντι-

κούς και αμφιλεγόμενους 

μαύρους Αμερικανούς 

λογοτέχνες και πολιτικούς 

ακτιβιστές. Συνδέθηκε με τη 

γενιά των μπιτ συγγραφέων 

και καθιερώθηκε με το προ-

κλητικό για την εποχή θεα-

τρικό του «Dutchman» (1963), 

όπου άσκησε κριτική στους 

λευκούς των Ηνωμένων 

Πολιτειών για τη ρατσιστική 

μεταχείριση του μαύρου 

πληθυσμού. 

 

κόσΜόσ 

της γαςτρονομιας 

Έπικουρος
( - 12 άπριλίου 2014)  
Ο Αλβέρτος Αρούχ, γνωστός 

ως «Επίκουρος», κριτικός 

εστιατορίων και συγγραφέ-

ας γαστρονομικών βιβλίων. 

Πένα «καυστική», με αγάπη 

μεγάλη για την ελληνική 

κουζίνα. Στα 10 χρόνια της 

A.V. ο Επίκουρος αντικα-

τέστησε για μία φορά τη 

Νενέλα Γεωργελέ στο «Taste 
Police». Μέσα σε λίγες λέξεις 

περιέγραψε πώς λειτουργεί 

η γαστρονομική μόδα στην 

Ελλάδα… «Έχουμε γίνει εξ-
πέρ στα σούσι και στα σασίμι. 
Ο ελληνικός λαός (και Κολω-
νάκι) περίμενε το πλήρωμα 
του χρόνου για να εκπληρώ-
σει το γαστρονομικό του κάρ-
μα στην εξόχως μοδάτη και 
στιλάτη jap-fusion cuisine, η 
οποία κυριαρχεί την ώρα τού-
τη στον εστιατορικό ορίζοντα 
της χώρας, ο οποίος ως γνω-
στόν αρχίζει από την παραλία 
της Ψαρρούς και καταλήγει 
στην πλατεία της Δεξαμενής. 
Όπως όλα τα πράγματα στη 
χώρα μας, από τα tapas μέχρι 
τη ρόκα-παρμεζάνα, έτσι και 

14 κοςμοι φτωΧοτΈροι
Οι μεγάλες απώλειες του 2014 

Της ΛΕΝΑΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ

Γκαμπριέλ Γκαρσία

Μάρκες

Αλφρέδο Ντι Στέφανο 

Μένης Κουμανταρέας

Μάνια Καραϊτίδη 
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τα σούσι είναι μόδα και, ως 
γνωστό, ό,τι είναι μόδα συνή-
θως περνάει. Sictransit mundi, 
όπως έλεγαν οι γαστρονομικά 
πιο ψαγμένοι Ρωμαίοι». 
 

αλΈξια αλΈξιαδου 

(1973 - 28 οκτωβρίου 2014)  
Μαγείρισσα, κόρη της αγα-

πημένης τηλεοπτικής μαγεί-

ρισσας Βέφας Αλεξιάδου, 

συγκίνησε με τον αιφνίδιο 

θάνατό της. Το τηλεοπτικό 

κοινό τη γνώρισε μέσα από 

τις εκπομπές, δίπλα στη μη-

τέρας της. Λίγες ώρες πριν 

φύγει από τη ζωή άφησε ένα 

μήνυμα στον προσωπικό της 

λογαριασμό στο Facebook. 

Ανήμερα της εθνικής επετεί-

ου της 28ης Οκτωβρίου, η 

Αλεξία Αλεξιάδου ευχόταν 

«να είμαστε όλοι καλά με 
υγεία, και να γιορτάσουμε και 
του χρόνου».  
 

κόσΜόσ 

της δημοςιογραφιας

ςοφιανος Χρυςοςτομιδης 
(1912 - 4 δεκεμβρίου 2014)  
Διαπρεπής δημοσιογράφος 

της ανανεωτικής Αριστεράς 

και διευθυντής της εφημερί-

δας «Αυγή». Γιος του ο γνω-

στός μεταφραστής, συγγρα-

φέας και δημοσιογράφος 

Ανταίος Χρυσοστομίδης.

 

Βαςιλης κωνςταντινιδης 
(1929 - 3 δεκεμβρίου 2014)  
Παλαίμαχος δημοσιογρά-

φος και για μακρό διάστημα 

διευθυντής της εφημερίδας 

«Αυγή».  
 

ηλιας ςκουλας 
(1927 - 19 νοεμβρίου 2014)  
Από τους πιο πετυχημένους 

και αναγνωρισμένους σκι-

τσογράφους της εποχής του. 

 

νικος ζΈρΒολινακης 
(1948 - 13 άυγούστου 2014)  
Εξαιρετικός δημοσιογρά-

φος, ο οποίος συνεργά-

στηκε με πολλές αθηναϊκές 

εφημερίδες και περιοδικά 

(«Το Βήμα», «Έθνος», «Ελευ-
θεροτυπία», «Πάνθεον», 
«Εικόνες»). Είχε πάθος με τη 

φωτογραφία. 

 

μαριαννα καραθαναςη 
(1982 - 11 άυγούστου 2014) 
Η γνωστή ως ρεπόρτερ του 

Alter έφυγε από τη ζωή σε 

ηλικία 32 ετών, νικημένη 

από τον καρκίνο. «Πάλεψα 
πολύ. Μέχρι εδώ ήταν. Δεν 
μπορώ να κάνω κάτι άλλο. 

Σας χαιρετώ όλους» έγραψε 

στο Facebook. 

 

ΈλΈνη καραπαναγιωτη
 (1940 - 22 ιουνίου 2014)  
Δημοσιογράφος, διευθύ-

ντρια των εκδόσεων «Διακο-
πές» του Δημοσιογραφικού 

Οργανισμού Λαμπράκη. 

Ήταν δισέγγονη του ποιητή 

Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. 

 

αρησ σταθακησ
(1943 - 12 ιουνίου 2014)  
Δημοσιογράφος, πρώην 

βουλευτής. Ξεκίνησε ως 

συντάκτης αυτοκινήτου στο 

«Νέα Πολιτεία» (1968-1972) 

και τα περιοδικά «Auto Εξ-
πρές» (1968-1970) και «4 Τρο-
χοί» (1970-1974). Τιμήθηκε με 

το βραβείο δημοσιογραφίας 

του Ιδρύματος Προαγωγής 

Δημοσιογραφίας «Μπότση» 

«για την προσφορά του στην 
ελληνική κοινωνία, με το σκε-
πτικό ότι “έμαθε τους Έλληνες 
να φορούν ζώνες ασφαλείας 
και κράνη’’». 
 

 κόσΜόσ των 

Έικαςτικων τΈΧνων

κωςτας λαΧας
(1936 - 11 δεκεμβρίου 2014) 
Εμβληματική φυσιογνωμία 

του εικαστικού κόσμου της 

Θεσσαλονίκης. Το 1972 

ίδρυσε την γκαλερί «Κοχλί-

ας», την πρώτη επαγγελμα-

τική αίθουσα Τέχνης στην 

πόλη. Έχει γράψει πολλά 

βιβλία και στίχους του με-

λοποίησε ο Θ. Μικρούτσικος.  

 

κωςτας πανιαρας 
(1934 - 14 οκτωβρίου 2014)  
Ο «ανατροπέας της Τέχνης» 

απεβίωσε στο ατελιέ του. 

Ένας από τους σημαντικότε-

ρους Έλληνες εικαστικούς 

μεταπολεμικά. Το χρώμα 

ήταν το στοιχείο που κυρι-

αρχούσε και συντελούσε 

στη δημιουργία συνθέσεων 

με μεγάλες επιφάνειες. «Αν 
ζήσω περισσότερο, αυτό που 
θα με διασκέδαζε πολύ θα 
ήταν να μπορούσα να ζωγρα-
φίζω με spray, παρέα με τους 
νεότερους, επάνω στους νυ-
χτερινούς τοίχους της πόλης». 

(από κείμενό του στην A.V.) 

 
γιωργος δΈρπαπας 
(1937 - 24 ςεπτεμβρίου 2014)  
Σημαντικός ζωγράφος του 

φανταστικού ρεαλισμού. Έ-

ζησε και εργάστηκε σε Αθήνα 

και Μύκονο, όπου και άφησε 

την τελευταίο του πνοή. 

κωςτας λουςτας 
(1933 - 19 ιουνίου 2014)  
Σημαντικός ζωγράφος και 

από τα ιδρυτικά στελέχη 

του Μουσείου Σύγχρονης 

Τέχνης της Φλώρινας. Μέ-

ντοράς του ο Γιάννης Μόρα-

λης. Ζούσε και εργαζόταν 

στη Νέα Υόρκη.  

 

αννα παλιΈρακη 
(1948 - 5 άπριλίου 2014)  
Εκπροσωπεί τη γενιά του 

Πολυτεχνείου και υπήρξε 

πρωτεργάτης στους αγώνες 

των εικαστικών καλλιτε-

χνών μετά τη δικτατορία. 

Έχει εικονογραφήσει βιβλία 

και εξώφυλλα μεταξύ των 

οποίων και τα βιβλία της Ιω-

άννας Καρυστιάνη. 

 

τζον Χριςτοφορου 
(1921 - 19 φεβρουαρίου 2014)  
Διεθνώς αναγνωρισμένος 

εικαστικός, μετρ του εξ-

πρεσιονισμού. Έργα του με 

αναδρομικές και ατομικές 

εκθέσεις σε πολλές γκαλερί 

και μουσεία της Ευρώπης.  

 

κόσΜόσ 

των Έλληνικων 

ΓραΜΜατων 

δημητρης τριΧοπουλος 
(1938 - 1 δεκεμβρίου 2014)  
Καθηγητής επιδημιολογίας, 

ακαδημαϊκός με σημαντικές 

μελέτες που κατέδειξαν τη 

συμβολή του παθητικού 

καπνίσματος στην ανάπτυξη 

καρκίνου του πνεύμονα. Συ-

νέγραψε περισσότερα από 

650 επιστημονικά άρθρα 

και έλαβε πλήθος τιμητικών 

διακρίσεων.  

 

Έμμανουηλ κριαρας 
(1906 - 22 άυγούστου 2014)  
Φιλόλογος, ομότιμος κα-

θηγητής της Φιλοσοφικής 

Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλο-

νίκης. Κληροδοτεί στους 

μελετητές και φοιτητές του 

εκατοντάδες τόμους με 

πραγματείες, μελέτες, επι-

στολές, κείμενα, 14 τόμους 

του μνημειώδους έργου 

«Λεξικό της Βυζαντινής 

Γραμματείας». Ο ίδιος δή-

λωνε κάποτε: «Ανυψώνει τον 
άνθρωπο ο Έρωτας. Ο πραγ-
ματικός, ο αληθινός έρωτας. Ο 
έρωτας είναι το αντίδοτο του 
θανάτου. Είναι ίσως η ίδια η 
ζωή. Μόνο όταν είσαι ερωτευ-
μένος ζεις. Ειδάλλως είσαι… 
πέτρα…». 

μιΧαηλ ςακΈλλαριου 
(1912 - 16 άυγούστου 2014)  
Τακτικό μέλος της Ακαδη-

μίας Αθηνών και πρόεδρός 

της το 1992.  

 

κόσΜόσ τόυ θέατρόυ 

& κινηματογραφου 

τονι αντονι
(1948 - 14 δεκεμβρίου 2014)  
Το πραγματικό του όνομα 

ήταν Αντώνης Κόνιαρης. 

Ηθοποιός της επιθεώρη-

σης, της τηλεόρασης, ενώ 

έκανε πολλές εμφανίσεις σε 

βιντεοταινίες. Πέθανε από 

καρκίνο.  

 

μπαμπης αλατζας 
(1949 - 16 νοεμβρίου 2014)  
Ηθοποιός του Θεάτρου 

αλλά και της μικρής οθόνης, 

στην οποία ξεκίνησε την 

καριέρα του στον «Συμβο-

λαιογράφο» της ΕΡΤ.  

 

δημητρης γιαννοπουλος 
(1958 - 6 οκτωβρίου 2014) 
Ένας από τους καλύτερους 

ρολίστες στην τηλεόραση 

και τον κινηματογράφο. 

 

Έκαλη ςωκου 

(1927 - 5 ςεπτεμβρίου 2014)  
Παρέμεινε πιστή στο Θέα-

τρο Τέχνης Κάρολος Κουν 

μέχρι το τέλος.  

 

σασα καστόυρα 
(1940 - 18 ιουνίου 2014)  
Ξεκίνησε στο Κρατικό Θέ-

ατρο Βορείου Ελλάδος και 

κράτησε χαρακτηριστικούς 

ρόλους σε αρκετές ελληνι-

κές ταινίες. Έγινε ιδιαίτερα 

αγαπητή από το κοινό και 

λόγω της συμμετοχής της 

στο δημοφιλές σίριαλ της 

κρατικής τηλεόρασης «Η 

γειτονιά μας».  

 

μπαμπης γουςιας 

(1974 - 25 άπριλίου 2014)  
Ο αξιαγάπητος ηθοποιός και 

μέλος της θεατρικής ομάδας 

«Σπείρα - Σπείρα» πέθανε 

από καρκίνο. Ο Σταμάτης 

Κραουνάκης έγραψε σχετικά 

στο Facebook για το φίλο και 

συνεργάτη του: «Σήμερα το 
ξημέρωμα μας αποχαιρέτησε 
ο Μπάμπης Γούσιας. Από την 
Πρωτοχρονιά μέχρι σήμερα το 
πάλεψε, με χιούμορ και πίστη. 
Είναι η πρώτη απώλεια που 
χτύπησε την ομάδα. Μαζί μας 
από το ’11 μέχρι τώρα, ηθοποι-
άρα, σύντροφος και περιστέρι 
αγάπης κι ενέργειας. Στο φως 
να ντυθεί... Σιωπή τώρα λίγο». 

μαργαριτα γΈραρδου 
(1930 - 1 άπριλίου 2014)  
Σημαντική ηθοποιός του 

ελληνικού θεάτρου και του 

κινηματογράφου. Σε ηλικία 

μόλις 20 ετών έπαιξε δίπλα 

στον Αιμίλιο Βεάκη.  

 

ςακης μπουλας 

(1954 - 21 φεβρουαρίου 2014)  
Χαρισματικός ηθοποιός και 

τραγουδοποιός. Από τους 

ιδρυτές του πρώτου Μουσι-

κού καφενείου με το όνομα 

«Σούσουρο» μαζί με τους 

Γιαννη Ζουγανέλη, Νικόλα 

Άσιμο, Θάνο Αδριανό και 

Περικλή Χαρβά. Κατέληξε 

μετά από πολύμηνη μάχη με 

τον καρκίνο επιδεικνύοντας 

«γενναιότητα και αξιοπρέ-

πεια μέχρι το τέλος».  

 

κόσΜόσ τόυ 

Έυρωπαϊκου 

κινηματογραφου 

πολ μαζουρςκι 
(1930 - 2 ιουλίου 2014)  
Σκηνοθέτης αμερικανικής 

καταγωγής, πέντε φορές 

προτεινόμενος για Όσκαρ. 

«Ήταν ο Αμερικανός Φελίνι 
μας» έγραψε ο φίλος του και 

σκηνοθέτης Μελ Μπρουκς. 

 

αλΈν ρΈνΈ 
(1922 - 2 Μαρτίου 2014)  
Ο Γάλλος σκηνοθέτης που 

συνδέθηκε με το κινηματο-

γραφικό ρεύμα του «Νέου 

Κύματος» και ξεχώρισε με 

την ταινία «Χιροσίμα, αγάπη 
μου» σε σενάριο της Μαρ-

γκερίτ Ντιράς του 1959.   

  

κοςμος της μοδας

οςκαρ ντΈ λα ρΈντα 

(1932 - 21 οκτωβρίου 2014)  
Αγαπημένος σχεδιαστής μό-

δας των σταρ του Χόλιγουντ 

και των πρώτων κυριών των 

ΗΠΑ από την εποχή της Τζάκι 

Κένεντι. Ο Όσκαρ ντε λα Ρέ-

ντα έβαλε τη Νέα Υόρκη στο 

χάρτη των μεγάλων οίκων 

της μόδας δίπλα στο Παρίσι 

και το Μιλάνο. Ο Λατίνος 

μετρ έλεγε: «Μου αρέσουν το 
φως, το χρώμα και η ακτινοβο-
λία. Θέλω τα πάντα γύρω μου 
να έχουν χρώμα και ζωντάνια».   
 

λορΈν ςκοτ 
(1964 - 17 Μαρτίου 2014)  
Πρώην μοντέλο, είχε δική 

της εταιρεία μόδας και πολ-

λά χρέη. Η σύντροφος του 

Μικ Τζάγκερ βρέθηκε νεκρή 

Άρης Σταθάκης

Κώστας Πανιάρας 

Εμμανουήλ Κριαράς 

Μπάμπης Γούσιας 

Σάκης Μπουλάς 

Όσκαρ ντε λα Ρέντα 
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στο διαμέρισμά της. Οι αρ-

χές απέδωσαν το θάνατό 

της σε αυτοκτονία. «Τελειο-
μανής και πάντα υπέρμετρα 
γενναιόδωρη, ευγενική. Ένας 
άνθρωπος με χάρη και αίσθη-
ση του χιούμορ» είπε για την 

εκλιπούσα η Αν Γουίντορ. 

 

κοςμος της ποιηςης

Μαρκ στραντ 
(1934 - 29 νοεμβρίου 2014)   
Από τους σημαντικότερους 

ποιητές της γενιάς του. Στοι-

χεία που ξεχωρίζουν στην 

ποίησή του είναι η γλωσσική 

σαφήνεια, ο υπερρεαλισμός 

και η εμμονή στα θέματα της 

απουσίας, της απόρριψης 

και του θανάτου. 

 

τακης μΈνδρακος 

(1927 - 3 νοεμβρίου 2014)  
Ποιητής, μεταφραστής 

και κριτικός λογοτεχνίας. 

Ασχολήθηκε με τη λογοτε-

χνία από την εφηβεία. Ήταν 

ιδρυτικό μέλος της Εταιρεί-

ας Συγγραφέων και μέλος 

της Φιλολογικής Στέγης 

Πειραιώς. 

 

Βυρων λΈονταρης 

(1931 - 6 άυγούστου 2014)  
Ανήκε στους ποιητές της με-

ταπολεμικής γενιάς. Πρώτη 

ποιητική συλλογή το 1954 

με το «Γενική αίσθηση».  
 

μαγια αγγΈλου 
(1928 - 28 Μαΐου 2014)  
Από τις πιο σημαντικές Αμε-

ρικανίδες ποιήτριες και πε-

ζογράφους της τελευταίας 

50ετίας. Μέσα από τα αυτο-

βιογραφικά της βιβλία μάς 

δίδαξε «γιατί κελαηδάει το 
πουλί στο κλουβί». Και όπως 

έλεγε: «Αν κάτι δε σου αρέσει, 
άλλαξέ το. Αν δεν μπορείς να 
το αλλάξεις, δες το αλλιώς». 
 

κοςμος της πολιτικης

γιαννης 
Χαραλαμποπουλος 
(1919 - 16 οκτωβρίου 2014) 
Παλαίμαχος στρατιωτικός, 

αντιστασιακός και ιστορικό 

στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ο ευ-

θυτενής υπουργός Άμυνας 

επί πρωθυπουργίας Ανδρέα 

Παπανδρέου.  

 

έντβαρντ σέβαρναντζέ 
(1928 - 7 ιουλίου 2014)  
Γεννηθείς στη Γεωργία, ο 

τελευταίος υπουργός Εξωτε-

ρικών της Σοβιετικής Ένωσης 

που συνέβαλε στην πτώση 

του Τείχους του Βερολίνου. 

Όμως, ως ηγέτης της μετα-

σοβιετικής Γεωργίας είδε 

την πολιτική του καριέρα να 

τελειώνει μέσα στην ταπεί-

νωση, όταν εκδιώχθηκε από 

το Κοινοβούλιο και εξανα-

γκάστηκε σε παραίτηση. 

 

ΒοϊτςΈΧ γιαρουζΈλςκι
 (1923 - 25 Μαΐου 2014)  
Στρατηγός, τελευταίος 

κομμουνιστής ηγέτης της 

Πολωνίας. 

 

τονι μπΈν 
(1926 - 14 Μαρτίου 2014)  
Ο γοητευτικός αριστοκρά-

της ομιλητής του Εργατικού 

Κόμματος της Βρετανίας. 

Είχε ξεχωρίσει για τις αντι-

βασιλικές θέσεις του, την 

αντιπολεμική του δραστη-

ριότητα, την υπεράσπιση 

των φτωχών τάξεων και 

τις θέσεις του εναντίον της 

ΕΟΚ/ΕΕ, ενώ υποστήριζε 

την επιστροφή των Γλυπτών 

του Παρθενώνα στην Ελ-

λάδα. «Ο κόσμος ελέγχεται 
με δύο τρόπους: πρώτα τους 
τρομάζεις και μετά τους δια-
λύεις το ηθικό». 
 
ορΈςτης κολοζωφ
 (1940 - 8 φεβρουαρίου 2014) 
Ιστορικός στέλεχος του 

Κομμουνιστικού Κόμματος 

Ελλάδος: «Υπερασπίστηκε 
τον επαναστατικό χαρακτήρα 
του Κόμματος ενάντια στις 
προσπάθειες διάλυσής του 
από τους οπορτουνιστές τόσο 
στην περίοδο του 1968 όσο 
και την περίοδο 1989-1991», 
ανέφερε  η ανακοίνωση της 

ΚΕ του ΚΚΕ. 

 

αριΈλ ςαρον
 (1929 - 11 ιανουαρίου 2014)  
Πολιτικός, στρατιωτικός, 

πρωθυπουργός του Ισραήλ 

από το 2001 μέχρι το 2006, 

όταν και χτυπήθηκε από ε-

γκεφαλικό. Ο Αριέλ Σαρόν θα 

μείνει στην ιστορία ως υπεύ-

θυνος για την καταστροφική 

εισβολή στο Λίβανο το 1982 

και τη σφαγή χιλιάδων αμά-

χων στους προσφυγικούς 

καταυλισμούς Σάμπρα και 

Σατίλα. Η αντιφατική του 

προσωπικότητα φάνηκε το 

2005, όταν  απέσυρε τα ισρα-

ηλινά στρατεύματα και τους 

8.000 Εβραίους εποίκους 

από τη Λωρίδα της Γάζας. 

 

κόσΜόσ τησ ρόκ

ιαν μακλαγκαν  
(1945 - 4 δεκεμβρίου 2014)  
Βρετανός κιμπορντίστας 

που έγραψε ιστορία στη ροκ 

μουσική σκηνή ως μέλος 

των συγκροτημάτων small 

Faces και Faces και ως συ-

νεργάτης άλλων συγκροτη-

μάτων μεταξύ των οποίων 

και οι Rolling stones. 

 

μπομπι κις 

(1944 - 2 δεκεμβρίου 2014)  
Ο θρυλικός σαξοφωνίστας 

των Rolling stones, ο οποίος 

είχε επίσης συνεργαστεί 

με τους Τζον Λένον, Τζορτζ 

Χάρισον, Έρικ Κλάπτον και 

Τζο Κόκερ. 

ρομπΈρτ γιανγκ 
(1965 - 11 ςεπτεμβρίου 2014) 
Ο κιθαρίστας που το 1984 

Τόνι Μπεν 

Τόμι Ραμόν 

Αντώνης Βαρδής 
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μαζί με τον Μπόμπι Γκιλέσπι 

δημιούργησαν τους Primal 

scream στη Γλασκώβη. «Δώ-
σε αγάπη στην άλλη πλευρά, 
αδελφέ», έγραψε αποχαιρε-

τώντας τον ο συγγραφέας 

Ίρβιν Γουέλς. 

 

τομι ραμον 

(1952 - 12 ιουλίου 2014)  
Ντράμερ, ιδρυτικός μέλος 

των Ramones. Πέθανε από 

καρκίνο στο σπίτι του στο 

Κουίνς της Νέας Υόρκης. 

πακο ντΈ λουθια 
(1948 - 26 φεβρουαρίου 2014)  
Κορυφαίος κιθαρίστας και 

συνθέτης του φλαμένκο. 

Μία από τις πολλές συνερ-

γασίες του ήταν αυτή με τον 

Γιώργο Νταλάρα.  

  

κόσΜόσ τoυ 

λαϊκου τραγουδιου

αντωνης Βαρδης 
(1948 - 2 ςεπτεμβρίου 2014)  
Συνθέτης, τραγουδιστής. Σε 

ηλικία 17 ετών δημιούργησε 

τους Vickings. Κυκλοφόρη-

σε 11 προσωπικούς δίσκους.  

λακης παππας 
(1938 - 26 Μαρτίου 2014) 
Τραγουδιστής των μπουάτ. 

Άφησε το στίγμα στην «Οδό 
Ονείρων», «Ο Έκτορας και η 
Ανδρομάχη» του Μάνου Χα-

τζιδάκι κ.ά.  

 

τζένη βανόυ 
(1939 - 5 φεβρουαρίου 2014)  
Κατά κόσμον Ευγενία Βρα-

χνού. Ήταν έτοιμη να σπου-

δάσει στη Φυσικομαθηματι-

κή Σχολή όταν γνώρισε τον 

συνθέτη Μίμη Πλέσσα, τον 

οποίο θεωρούσε μέντορά 

της. Ερμήνευσε τραγούδια 

του Μίμη Πλέσσα, του Μίκη 

Θεοδωράκη, του Γιώργου 

Μουζάκη, του Κώστα Γιαν-

νίδη, του Ζακ Ιακωβίδη, του 

Αττίκ κ.ά.  

  

κοςμος του Χολιγουντ

μαϊκ νικολς
 (1931 - 20 νοεμβρίου 2014)  
Ο Αμερικανός σκηνοθέτης 

του «Πρωτάρη». Ενεργός 

καλλιτεχνικά μέχρι τέλος, 

ετοίμαζε για λογαριασμό 

του hBo τηλεοπτική μετα-

φορά του θεατρικού έργου 

«Master Class» με θέμα τη 

ζωή της Μαρίας Κάλας, που 

θα πρωταγωνιστούσε η Μέ-

ριλ Στριπ. 

 

τζοαν ριΒΈρς 

(1933 - 4 ςεπτεμβρίου 2014)  
Κωμικός, τηλεπαρουσιά-

στρια, συγγραφέας με τις 

κοφτερές, εύστοχες ατάκες. 
«Ο άντρας μου αυτοκτόνησε. 
Και ήταν δικό μου λάθος. 
Έβγαλα τη σακούλα από το 
κεφάλι μου, την ώρα που 
κάναμε έρωτα». «Έχω κάνει 
τόσες πλαστικές, που όταν 
πεθάνω θα δωρίσουν το σώμα 
μου στην Tupperware».
 

ρομπιν γουιλιαμς 
(1951 - 11 άυγούστου 2014)  
«Αυτοκτονία από ασφυξία» 
γράφει στην έκθεσή του ο ια-

τροδικαστής. Ο παγκόσμιος 

κινηματογράφος χάνει έναν 

ηθοποιό που έβγαζε αβίαστα 

το γέλιο, μετρ των μεταμφι-

έσεων και της μίμησης. Ήταν 

το παιδί που ποτέ δεν ενηλι-

κιώθηκε. «Η κωμωδία υπάρχει 
για να μας κάνει να συνειδητο-
ποιήσουμε ότι ακόμα είμαστε 

εν μέρει ζώα. Όσο νοήμονες 
και αν πιστεύουμε ότι είμαστε, 
ακόμη σκοντάφτουμε, έχουμε 
ανθρώπινες αδυναμίες, σεξου-
αλικότητα, όλα αυτά που σε 
κάνουν να έχεις συναίσθηση 
της ανθρώπινης φύσης. Έτσι 
πρέπει. Να μας κρατά ξύ-
πνιους, να προσπεράσει τις η-
λιθιότητες. Έτσι ώστε να μην τα 
παίρνουμε όλα τόσο σοβαρά 
και καταστρέψουμε το είδος». 
 

λοριν μπακολ 

(1925 - 13 άυγούστου 2014)  
Η αγέλαστη ξανθιά θεά των 

φιλμ νουάρ με τη βαριά φω-

νή που μεσουρανούσε τις 

δεκαετίες του ’40 και ’50.  Ση-

μάδεψε μια ολόκληρη γενιά 

και χαρακτηρίστηκε ίνδαλ-

μα της μόδας και μία από τις 

20 μεγαλύτερες ηθοποιούς 

όλων των εποχών. Σύζυγος 

του Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ στον 

οποίο είπε τη θρυλική κινη-

ματογραφική ατάκα: «Ξέρεις 
να σφυρίζεις, έτσι; Ενώνεις τα 
χείλη και φυσάς».   
 

μπομπ Χοςκινς 
(1942 - 30 άπριλίου 2014)  
Βραβευμένος με Όσκαρ, έ-

νας από τους πιο αγαπητούς 

ηθοποιούς στο Ηνωμένο Βα-

σίλειο. Η καριέρα του εκτεί-

νεται σε τρεις δεκαετίες με 

πρωταγωνιστικούς ρόλους 

στον κινηματογράφο, την 

τηλεόραση και το θέατρο.  

 

ςιρλΈϊ τΈμπλ
(1929 - 11 φεβρουαρίου 2014) 
Το παιδί-θαύμα τη χρυσής 

εποχής του Χόλιγουντ. Οι 

μουσικοχορευτικές της ικα-

νότητες ανέβασαν το κασέ 

της, ενώ ολόκληρη σειρά 

από προϊόντα, από κούκλες 

μέχρι ρούχα, λανσαρίστη-

καν με βάση τη δημόσια 

εικόνα της. 

 

φιλιπ ςΈϊμορ Χοφμαν 

(1968 - 2 φεβρουαρίου 2014)  
Ηθοποιός και σκηνοθέτης, 

από τα μεγάλα ταλέντα του  

Χόλιγουντ. Βρέθηκε νεκρός 

στο διαμέρισμά του στη Νέα 

Υόρκη από υπερβολική δόση 

ναρκωτικών.  Όπως έγραψε 

ο «Γκάρντιαν», ο Φίλιπ Σέιμουρ 

Χόφμαν είχε «τρία ονόματα και 
3.000 τρόπους για να εκφράσει 
την αγωνία, την ανησυχία, την 
ένταση της στιγμής». A  

Ρόμπιν Γουίλιαμς 

Λορίν Μπακόλ 

Φίλιπ Σέιμορ Χόφμαν 



Κλείστε το Instagram και κατεβάστε τα πό-
δια απ’ το τζάκι. Κάτι μου λέει πως φέτος θα 
κάνουμε Χριστούγεννα στο δρόμο. Δεν είναι 
σχόλιο για την οικονομία, είναι αλήθεια! Η χρι-
στουγεννιάτικη Αθήνα είναι πιο εξωστρεφής. 
Street party, swing και τζαζ συναυλίες στο Σύ-
νταγμα, ρεβεγιόν, Χριστούγεννα στις γειτονιές 
με γιόγκα και μελομακάρονα, Djs παντού. Η Α-
θήνα είναι μια μεγάλη ντισκοτέκ. Χωρίς «πόρ-
τα», η διάθεση μετράει, οι καλοί, ως γνωστόν, 
χωράνε παντού.

Χριστούγεννα στα όρθια
Είμαστε πάνω κάτω 20 και βαριόμαστε λιγάκι 
τα ρεβεγιόν. 6+1 πάρτι για να αλλάξεις το χρόνο, 
όπως του αξίζει: κάπου στο ημίφως, με καλούς 
φίλους και μουσική που χτυπάει απολαυστικά 
στα μηνίγγια. Θα φέρετε και κάτι να πιούμε; 
Θα φέρουμε. Ακόμα κι αν είσαι απ’ αυτούς που 
βγαίνουν «μια φορά το χρόνο», τώρα πρέπει να 
είναι αυτή η φορά ασυζητητί.

20/12  to (be) 4 x-mas funky party
Λωλάθηκα (sic). Μου έστειλε μήνυμα ο Στέφα-
νος Λώλος, αυτό το Σάββατο θα είναι όλοι στη 
Φάμπρικα. Τι; Πάμε πάλι. Στον Τεχνοχώρο 
Φάμπρικα, που μαζεύονται όλοι οι ηθοποιοί 
και οι ωραίες φάτσες, κάνουν funky disco πάρ-
τι με μουσική και dresscode από τα 90s. Για να 
μαθαίνουν οι νεότεροι και να μην ξεχνάνε οι 
παλιότεροι. Θα βάλουμε λοιπόν τα μεταλλιζέ 
και τα crop tops μας και θα είμαστε Μεγ. Αλε-
ξάνδρου 125 από νωρίς. Πάρε κοκτέιλ Φάμπρι-
κα (τζιν, μανταρίνι και σιρόπι κανέλας) και τον 
Στέφανο (Λώλος) αγκαζέ και έλα να με βρεις. 
Μια ξανθιά με τσόκερ. 

23/12 LetÕs Christmas party!!!
Μείνε Μεταξουργείο και έλα στον Μπλε Πα-
παγάλο (Λεωνίδου 31), που είναι γκουρμέ και 
έχει και μουσάτους μπάρμαν. Μην πεις ότι 
δεν σε ενδιαφέρει. Η καλλιτεχνική κολεκτίβα 
«NorForSale» κλείνει πάνω από ένα χρόνο πο-
λυσυλλεκτικών δράσεων πάνω στην υποκριτι-

κή, το τραγούδι και το χορό και γιορτάζει επέ-
τειο και Χριστούγεννα μαζί. Στα decks Αλέξαν-
δρος Πουλάκης, είσοδος δωρεάν, να είσαι εκεί 
από τις 22.00 και να κανονίσεις να φύγεις με 
ταξί, το μετρό κλείνει νωρίς τις Τρίτες κι εμείς 
θα αργήσουμε. 

24/12 trashathon xmas eve 2014
«Και ντύσου κάτι γιορτινό, μέρες που ’ναι! Βά-
λε ένα παπιγιόν, ένα κάποιο φωτάκι, έναν τά-
ρανδο, μια φάτνη στο μούσι σου, κάτι οικολο-
γικό σε κλαδί» λένε και κλαίνε στο Bios από τα 
γέλια. Οι επιζώντες από το περσινό Trashathon 
(από το Trash + το Marathon) και οι φίλοι τους 
θα είναι εκεί από τις 23.00 και μετά με είσοδο 
ελεύθερη. Θα ακούσεις οικτρή, vintage ποπ, 
θα χορέψεις μπαλαλάικα σουξέ και θα νιώσεις 
τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην αφέ-
λεια του memorabilia και τις ενοχές που συ-
ντροφεύουν μέσα μας αμέτρητα ακούσματα 
διεθνούς καρα-kitsch-αριού. Να ισοπεδωθεί ο 
καθωσπρεπισμός στο dancefloor τώρα. 

Χριστούγεννα στην αθηνα voL 2014
Της Μαρίας Κοραχαη - Εικονογράφηση: ςταθης ΠΕτροΠουλος
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24/12 Christmas eve party by the aLL 
tomorrows party GirLs @ Φούαρ
Πριν φύγουν για Νέα Υόρκη και αφού φορέ-
σουν τα παπιγιόν και τα φανταχτερά τους, οι 
«The All Tomorrows Party Girls», κατά κό-
σμων, Χριστίνα Βλάσση και Τατιάνα Γιομπαζο-
λιά, χαρίζουν cd με αγαπημένα τους τραγούδια, 
κερνούν λόγω γιορτής, τα σπάνε στο προσω-
ρινά τελευταίο τους πάρτι. Indie, pop, rock, 
surf δυναμίτες και ωραία ατμόσφαιρα. Ελάτε 
να ιδρώσουμε τις αγαπημένες μας φανέλες στο 
Φουάρ (Μητροπόλεως 72), λένε. Μα πώς να 
μην πας; 

24/12 Dusk (thexmasevespeLL) Live at six 
D.o.G.s.
Παραμονή Χριστουγέννων η Dusk επιστρέφει 
στο αγαπημένο της λημέρι με φεγγαροσκιές, 
αστερόσκονη και στολισμένες μελωδίες, για 
να ζεστάνει τα έσω και να ξορκίσει τα στοιχειά 
των εορτών και όχι μόνο. Κομμάτια δικά της 
καθώς και ωραίες διασκευές σε ένα full band 

set με ακουστικούς, ηλεκτρικούς και ήχους της 
φύσης. Είσοδος €5, να είστε εκεί απ’ τις 22.00 
και μετά. 

26/12 pepper Christmas party
Όλα τα ωραία κορίτσια της μουσικής γεμίζουν 
και τους τρεις ορόφους του Gazarte και καλά 
κάνουν. Λαμπερό, πιπεράτο και ιδιαίτερα χρι-
στουγεννιάτικο, το πάρτι του Pepper για τη δεύ-
τερη ημέρα των Χριστουγέννων κάνει buzz δια-
βάζοντας απλά τα ονόματα: Μέλη της μπάντας, 
τα «κορίτσια για φίλημα» του Pepper: Ειρήνη 
Δούκα, Εστερίνα Κανέλλου, Idra Kayne, Αλε-
ξάνδρα Κλάδη, Δάφνη Λάζου, Κατερίνα Ντού-
σκα, Μαρία Παπάζογλου, Ειρήνη Σκυλακάκη, 
Μαριέττα Φαφούτη (Ισόγειο). Για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα, οι δύο Djs από τη Μεγάλη Βρετα-
νία, «The Allergies» (ισόγειο). Οι Vanilla Swing 
μας μεταφέρουν στα 50s, με κέφι, πολύ χορό 
και όλα τα αγαπημένα classics (2ος όροφος). 
Εκπλήξεις, special guests και φυσικά όλοι οι 
παραγωγοί του Pepper 96.6 (1ος όροφος). Extra 

κλήρωση: 20 τυχεροί κερδίζουν cd και βιβλία.

31/12  sounD wave presents nye fest 
Greek fusion teChno
Αλλάζουμε το χρόνο στα όρθια. Ντύσου κάτι 
φανταχτερό για να φαίνεσαι, θα είμαστε πολ-
λοί στο Area 19 (Ορφέος 182, Βοτανικός). 15 ώ-
ρες ασταμάτητα tech και techno vibes από τους 
καλύτερους Djs και παραγωγούς της ελληνι-
κής σκηνής. Πάρε να κάνεις κράτηση στο 6987 
362292, προλαβαίνεις δεν προλαβαίνεις. Είσο-
δος: €15. Μπουκάλι: €30/4 άτομα.

31/12 athens voiCe + kLik reCorDs party!
Φυσικά, θα αλλάξουμε το χρόνο στο πάρτι της 
A.V. με την Klik Records στο Cytilink. Στα 
decks Glass Coffee, Lee Burton, Alex Dimou, 
12 Tones, Anna Anastasiou, Savvas, Theo Tag, 
Kostas Papazetis και Dj Snatch. Οι πόρτες ανοί-
γουν στις 00.30, είσοδος 25 ευρώ με ελεύθερη 
κατανάλωση, κρατήσεις στο 6977454149... τα 
υπόλοιπα από κοντά.
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Πάρτι, θέατρα, 
μουσικές του δρόμου
Κι αν βγαίναμε όλοι έξω κι αρχίζαμε να 
χορεύουμε; Τα αθηναϊκά flash mobs θα 
ξεκινούσαν από το Κουκάκι. Την Κυρια-
κή στις 21/12, η μπάντα των Quilombo 
και η χορεύτρια Βιτόρια Κοτσάλου ξε-
κινούν το πάρτι απ’ τον πεζόδρομο της 
Δράκου. Βραζιλιάνικες μουσικές και πα-
ράξενες χρωματιστές φιγούρες δίνουν το 
σύνθημα σε ένα εικαστικό εργαστήριο 
χωρίς αρχή και χωρίς τέλος, περίπου από 
τις 12.00, περίπου ως τις 14.00. 

Πώς είναι η ιδανική πόλη στα μάτια ενός 
πιτσιρίκου; Στις 22/12 στον πεζόδρομο 
Πυθέου του Νέου Κόσμου, από τις 12.00 
ως τις 14.00 ξεκινάει θεατρικό παιχνίδι 
με θέμα: χάρτινες κούτες γίνονται έργα 
τέχνης από μικρούς και μεγαλύτερους 
εξετάζοντας τα κτίρια της πόλης. Στην 
πλατεία Κλαυθμώνος πάλι δεν πετάνε 
τίποτα. Παίρνεις το ανιψάκι σου, τρώτε 
ζαχαρωτά, κάνετε ευχές για το νέο χρό-
νο, γράφεστε σε όποιο εργαστήρι θέλετε 
και μαθαίνετε να φτιάχνετε χιονάνθρω-
πους από κάλτσα, στολίδια από πομ πον, 
οικολογικό χριστουγεννιάτικο δέντρο, 
καθημερινά από το πρωί ως το απόγευ-
μα. Αν είστε ξωτικό πάντως, να πάτε μια 
μέρα πριν αλλάξει ο χρόνος. Η ομάδα 
Paperdollwise ανεβάζει την παράσταση 
«Ζητούνται ξωτικά» στις 12.00. Μπορεί 
να είστε από τους τυχερούς. Στο Θέατρο 
Αερόπλοιο (Κεφαλληνίας 17 & Κυκλάδων, 
Κυψέλη) στις 16.00 «Δυο συναχωμένοι 

πιγκουίνοι» λένε την ιστορία τους. Τι έ-
γινε όταν ένας κύκλος συνάντησε μια 
γραμμή; Να ρωτήσετε την παιδαγωγική 
ομάδα «Μικρές Ιστορίες» που τριγυρίζει 
στις παιδικές χαρές της πόλης. Στις 27/12 
θα είναι στη Θερμίδας, στη Ριζούπολη 
από τις 12.00 ως τις 14.00. 

Επόμενη στάση, Σύνταγμα. Παρακαλώ 
αποβιβαστείτε και πιάστε την μπακέ-
τα. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου 
Αθηναίων μας κάνει διευθυντές Ορχή-
στρας για μια μέρα, στις 21/12 στο μετρό 
Συντάγματος. Σε μουσική διεύθυνση 
του Μιχάλη Οικονόμου, να είστε εκεί 
στις 12.00 ακριβώς. Κι αν σας άρεσε, να 
γράψετε στην ατζέντα σας στις 27/12 ότι 
οι ίδιοι συμπράττουν μαζί με τη Χορω-
δία του Δήμου Αθηναίων μια μοναδική 
παράσταση-ταξίδι στον κινηματογράφο 
και την όπερα με διακεκριμένους σολίστ, 
υπό τη μουσική διεύθυνση του Ελευθέ-
ριου Καλκάνη. Έτσι ακριβώς. Στη Διο-
νυσίου Αρεοπαγίτου στις 24/12, η Φι-
λαρμονική του Δήμου Αθηναίων θα λέει 
κάλαντα από τις 11.00. Μένουμε στην 
ίδια μέρα και στη μουσική. Αξίζει μια ε-
πίσκεψη στο Πεδίον του Άρεως για να 
δείτε την Big Band του Δήμου Αθηναίων, 
με εξαιρετικούς  σολίστ, ιστορικές συν-
θέσεις και ενορχηστρώσεις πρωτοπόρων 
δημιουργών και σύγχρονη τζαζ.

Σας αρέσουν τα ζογκλερικά; Η ομάδα 
Νεφελόπετρα ετοιμάζει κάτι φαντα-
σμαγορικό. 9 περφόρμερ κι άλλοι τόσοι 
μουσικοί, τραγουδιστές, χορευτές και 

ακροβάτες φτιάχνουν μουσική και ζω-
γραφίζουν για να μας πουν μια ιστορία. 
Circus Explosiva στο Σύνταγμα, από τις 
17.30 Παραμονή. Όποιος αργήσει θα τον 
βάλουμε να μαζεύει τα μπαλάκια. Αν δεν 
προλαβαίνετε μη σκάτε, κάτι παρόμοιο 
θα γίνει και στο Πάρκο Φιξ στις 28/12. 
Παράσταση, εργαστήρια ζογκλέρ, τέ-
χνης κι άλλα πολλά μπορεί να συμβούν, 
να είστε εκεί στις 12.00. 

Κι αν οδηγήσετε λίγο πιο μακριά, στο 
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά έρχεται το 
Μαύρο Θέατρο της Πράγας με την πα-
ράσταση «Ανθολογία». Καλώς ήρθατε 
στο ρομαντικό-ανατρεπτικό κόσμο του 
Τσέχου σκηνοθέτη, Γίρζι Σνερτς, του-
ρουτουρούν. Οπτικές αυταπάτες, ονει-
ροπόλα διάθεση, μαγικά μπροστά στη 
σκηνή, σωματικό θέατρο κι άλλα πολλά 
θα γίνονται κάτω απ’ το black light από 
19 ως 28/12. Εισιτήρια από €10. 

Στη Μαρίνα Φλοίσβου, μην τρομάξετε, 
κυκλοφορούν πιγκουίνοι! Τα πιτσιρίκια 
θα ντυθούν πολικά ζωάκια, θα φτιάξουν 
λιχουδιές από ζαχαρόπαστα, θα πατινά-
ρουν δίπλα στη θάλασσα, θα τραγουδή-
σουν όπερα παρέα με τη σοπράνο Κάτια 
Πάσχου και τον τενόρο Μανώλη Λο-
ρέντζο κι άλλα πολλά χαρούμενα 24 & 
26/12 και 31, 5, 6/1.

Όλα τα ψώνια εδώ
Τρία bazaar για να ξοδέψεις χρόνο και 
χρήμα. Μερικές φορές κάνει καλό. 

Κοσμοσυρροή αναμένεται το σαββα-
τοκύριακο 20 & 21/12 στο μπαζάρ του 
jamjar.gr, του online καταστήματος με 
χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα και α-
ξεσουάρ  καλλιτεχνών, που θα σε υπο-
δεχτούν από τις 10.30 ως τις 20.00 στην 
Ερμού (46). Θα βρεις σούπερ δωράκια, 
θα φας πολλές μαρμελάδες, θα γνωρίσεις 
ωραίους τύπους και ωραίες τύπισσες και 
θα φύγεις με κόκκινα γελαστά μάγουλα.

Preloved μόδα, ρούχα και αξεσουάρ που 
χαρίστηκαν στην ActionAid από τους 
υποστηρικτές της, Έλληνες σχεδιαστές, 
όπως Madame shou shou, Cat Black, 
The Dreamer, ΣΟΜΦ και χαμηλές τι-
μές στο six d.o.g.s. «One Pretty Thing» 
λέει η ActionAid και αυτό ακριβώς εί-
ναι το θέμα του μπαζάρ 19-21/12 (11.00-
21.00). Κάθε αντικείμενο θα φορά ένα 
καρτελάκι με μερικά λόγια που έγραψε 
ο πρώην ιδιοκτήτης του γι’ αυτό. Για να 
προωθήσουμε εναλλακτικούς τρόπους 
κατανάλωσης, να μάθουμε τις ιστορίες 
των ρούχων και να μη μείνει τίποτα χω-
ρίς καινούργιο ιδιοκτήτη. Αβραμιώτου 
6-8, Αθήνα

Πολλά «going» και στο «φασαριόζικο» 
Noisy Christmas Spree στην μπλε κοι-
νότητα, που μας υπόσχεται απόλυτη 
shopping εμπειρία. Μεγάλη λίστα Ελ-
λήνων σχεδιαστών, καινούργια και πα-
λιά πρόσωπα της ελληνικής βιομηχανίας 
μόδας, εκεί θα είναι και το Make a Wish 
Greece. Κρατήσεις στο 210 8082117. 
Bellini Aperitivo, Λεβίδου 11, Κηφισιά. 

S(w)inging 
στο Σύνταγμα
Χριστούγεννα live 

Γάτες που σουινγκάρουν, χριστουγεν-
νιάτικες ευχές που τραγουδιούνται με 
σαξόφωνο και πολυκοσμία παρατηρού-
νται εδώ και λίγες μέρες στο Σύνταγμα. 
14 μπάντες και 100 μουσικοί ζεσταίνουν 
τα σωθικά της πόλης με τζαζ και swing. 
Από 13 ως 27/12 τα πρωινά θα βλέπουμε 
live ραδιοφωνικές εκπομπές από τον Hit 
88.9 και τον En Lefko 87.7 και το βράδυ 
συναυλία. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες, η 
Big Band του Δήμου Αθηναίων με ξεχω-
ριστούς  Έλληνες σολίστ που διακρίνο-
νται στον τζαζ αυτοσχεδιασμό στις 22/12. 
Θα δούμε τους: Empty Frame, Gautier, 
Jaguar Bombs, Los Mujeros, Happy Dog 
Project, Swing Shoes ft Sugahspank, 
Leon of Athens, Monsieur Minimal, 
Wedding Singers, Penny & the Swingin’ 
Cats, Gadjo Dilo, Big Band του Δήμου 
Αθηναίων με τη συμμετοχή της Θωμαή 
Απέργη, Φιλαρμονική του Δήμου Αθη-
ναίων, Τζόνι Βαβούρα & τους Cadillacs, 
Idols, Circus Explosiva, Συμφωνική Ορ-
χήστρα του Δήμου Αθηναίων, Χορωδία 
του Δήμου Αθηναίων. A

ενασ kosmos στον αερα

Jacqui naylor - Santa Baby 
rhye -The Fall 

stromae - Tous Les Mêmes
michel bublé - Santa Claus Is Coming to Town 

oum - Lik
al Lindrum & his magic hat - Hide & Seek

macy Gray - Hands
Deluxe - Tall Ground

yasmine hamdan - Beirut
aaron neville - Merry Christmas Baby

Diana krall - Jingle Bells
blind boys of alabama feat.tom waits - Go Tell It On The 

Mountain  
sergio mendes - Meu Rio

raige - Ulisse 
Zaza fournier - Vodka Fraise 

alaa wardi - Aicha
Zaz - Champs Elysées

kovacs - I ’ve Seen That Face Before (Libertango)
the Lost fingers - Tom’s Diner
ben L’oncle soul - Attends-Moi

To καυτό νέο στην μπάντα των FM είναι πα-
σπαλισμένο με αρώματα και χρώματα της 
ανατολής, μπαχαρικά και τσίλι, λεπτές απο-
χρώσεις της γεύσης από όλο τον πλανήτη. 
Τροπικό και σοφιστικέ ταυτόχρονα, μοντέρνο 
αλλά και κλασικό, δεν θα αντιμετωπίσει ποτέ 
το πρόβλημα της ασάφειας στο στίγμα του: 
Έχει χαρακτήρα! 
Ο Κosmos είναι πλέον πανελλαδικής εμβέ-
λειας. Και μέσω του www.nerit.gr/kosmos, 
παγκόσμιας απήχησης. Ο πιο κοσμοπολίτικος 
σταθμός έρχεται ανανεωμένος αυτά τα Χρι-
στούγεννα με πλήρες πρόγραμμα, από τις 8 το 
πρωί ως τις 2 τη νύχτα, 7 μέρες την εβδομάδα. 
Με παλιούς και νέους παραγωγούς, σε έναν 
ασταμάτητο καταιγισμό μουσικών διαμα-
ντιών. Aπό την πιο παραδοσιακή μουσική της 
λατινικής Αμερικής ως την πιο μοντέρνα τάση 
στην ευρωπαϊκή σκηνή. Jazz, blues, reggae, 
soul, funk, hip-hop, R&B και όλα τα υβρίδιά 
τους μπερδεύονται με το σύγχρονο tango και 
swing, τα χορευτικά classics, τις αναμνήσεις 
μας από το rock, την pop που αξίζει, την κινη-
ματογραφική συγκίνηση και επιλεγμένες στιγ-
μές από τη σύγχρονη ελληνική παραγωγή.  
Αυτό είναι το playlist των φετινών γιορτών 
από το KOSMOS, με τραγούδια χριστουγεννιά-
τικα και μη, παλιότερα και ολόφρεσκα.
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The ChriSTmaS FaCTory
Το έλκηθρο του Αι Βασίλη έπεσε στην Τεχνόπολη

28/11-6/1/2015 Μια μικρή γιορτινή όαση σχεδόν στο κέντρο της πόλης. Στο Christmas 

Factory φυτρώνουν απ’ τα δέντρα φωτάκια και κόκκινες μπάλες, ο Άγιος Βασίλης υπάρχει 

και δέχεται να φωτογραφηθεί μαζί σου, μπορείς να φας όσα ζαχαρωτά θέλεις και πρόσεχε, 

κυκλοφορούν ξωτικά! Το Χριστουγεννιάτικο Εργαστήριο της Τεχνόπολης είναι χωρισμέ-

νο σε 4 άλλα μεγάλα εργαστήρια. Στο Sweet Factory φτιάχνεις σοκολατένιες βαρκούλες 

παρέα με τους βοηθούς του Αι Βασίλη. Ψωνίζεις ζαχαρωτά, σοκολατένιες φατσούλες, ζε-

λεδάκια κι άλλα χρωματιστά χαρούμενα αρτοσκευάσματα που κάνουν την καρδιά σου να 

λιώνει και τα σωθικά σου να καραμελώνουν. Στο Santa’s House γράφεις γράμμα και το στέλ-

νεις απ’ ευθείας στον Αι Βασίλη μέσω του ειδικού ταχυδρομείου. Γι’ αυτούς που αγαπούν τα 

παραμύθια, στο Toys Factory μαθαίνουν πως γράφεται ένα παραμύθι, φτιάχνουν ένα όλοι 

μαζί, το εικονογραφούν και το ζωγραφίζουν. Ενώ στο εργαστήριο Digital Christmas, γρά-

φεις τις ευχές σου digital, σε ένα βίντεο και τις στέλνεις σ’ αυτούς που αγαπάς. 

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 10.00-22.00, €5 (γενéκή είσοδος), 10 (απερéόρéστο)

SanTa ClauS Kingdom
Το εργοστάσιο του Αι Βασίλη είναι στην Παιανία

29/11-2/1/15 Το απόλυτο χριστουγεννιάτικο βασίλειο σε έναν τεράστιο εσωτερικό χώρο, 

σε 12ωρη non stop λειτουργία. Παιχνίδια δράσης, χειμερινά σπορ, δημιουργικά εργαστή-

ρια, παιδικές παραστάσεις, αθλητικές επιδείξεις, μαγικά κόλπα, face painting και άλλα 

πάρα πολλά. Το μεγαλύτερο, το πιο φαντασμαγορικό εργοστάσιο του Αι Βασίλη είναι εδώ! 

Σωλήνες, κινούμενα γρανάζια, περίπλοκοι μηχανισμοί και τροχαλίες, περιστρεφόμενοι 

ιμάντες, καπνοί, ήχοι μηχανών, γραμμές παραγωγής… Τα ξωτικά, οι βοηθοί του Aι Βασίλη, 

δουλεύουν για να προλάβουν να ετοιμάσουν τα ζαχαρωτά, τα παιχνίδια και τα δώρα. Μπο-

ρείς να βοηθήσεις, θες να γίνεις ξωτικό; Η λίμνη των Εσκιμώων κρυστάλλωσε και έγινε ένα 

απέραντο παγοδρόμιο. Πραγματικά βουνά με τσουλήθρες, χιονοσαμπρέλες και η Μοναδι-

κή Τεχνητή Πίστα Σκι Αρχαρίων. Πίστευες ποτέ ότι θα μπορούσες να κάνεις σκι μέσα στην 

πόλη; Ακόμα, μπορείς να κάνεις την πιο μεγάλη ορεινή διαδρομή με ποδήλατα Berg (Bikes) 

4 x 4. Να φωτογραφηθείς στο Snow Globe και να μπεις στο τεράστιο Igloo. Πριν φύγεις μην 

ξεχάσεις να περάσεις από τη χώρα του Αι Βασίλη. Όλα με ένα, ενιαίο εισιτήριο.

M.E.C. Παιανίας,  Λεωφ. Λαυρίου 301, 10.00-22.00, €8 (γονείς), 12 (παιδιά), 7, 10 (προπώληση)

x-mas χωρίς ηλίκία
Για το παιδί που κρύβεις μέσα σου κι αυτό που έχεις στ’ αλήθεια 

Της Μαρίας Κοραχαη

ChriSTmaS STar
Χιόνια στη Helexpo Maroussi 

12/12- 4/1 /15 Έτοιμοι; 6D cinema, παγοδρόμιο, πίστα roller skates, τσουλήθρα snow disc, 

τραμπολίνο, wipe out, στίβος μάχης, συγκρουόμενα, ποδήλατα 4 x 4, ρόδα (το αγαπημένο 

όλων ferries wheel), τρενάκι, mini καρουσέλ, extra large παιδότοπος με φουσκωτά και 

άλλα πολλά με ένα εισιτήριο. Στην Πολιτεία των Πάγων υπάρχουν παγόβουνα και ιγκλού, 

μπορείς να κάνεις roller skating, παγοτσουλήθρες με χιονοέλκυθρο και φυσικά τραμπο-

λίνο. Εδώ θα βρεις το μεγαλύτερο φιλανθρωπικό bazaar της πόλης. Παιδικά, πανέμορφα 

δημιουργήματα, δώρα και χριστουγεννιάτικα στολίδια. Τα έσοδα, όπως και μέρος των 

χορηγιών, θα προσφερθούν στα ιδρύματα της Πρόνοιας. Οι βοηθοί του Αι Βασίλη είναι 

όλοι στη Μαγική Πόλη των Ξωτικών. Μεγάλες, χαρτόκουτες, με φωτισμένα παράθυρα, 

χιονισμένες στέγες και φως του φεγγαριού. Εδώ βλέπεις τρισδιάστατες προβολές, το πιο 

περίεργο σπίτι του Αι Βασίλη και τραβάς 3D φωτογραφίες. Τι ξέρετε για τις Δοκιμασίες των 

Καλικάντζαρων; Παμπόνηρα πλάσματα από τα έγκατα της γης βγαίνουν στην επιφάνεια 

τα Χριστούγεννα και αρχίζουν τις σκανταλιές. Οι τολμηροί διαλέγουν ανάμεσα σε πίστα 

ποδηλάτων, στίβο μάχης, ορειβατικό τοίχο, αλογομαχίες, γήπεδο ποδοσφαίρου και πολλά 

ακόμη. Όσοι τα καταφέρουν, θα πάρουν το δίπλωμα τους και θα συναντήσουν τον Αι Βασί-

λη για να  φωτογραφηθούν μαζί του.  

Helexpo Palace, Λ. Κηφισίας 39, Μαρούσι, 10.00-22.00, €7 (ενήλικες), 12 (παιδιά), 6 (άνεργοι, παιδιά ανέργων)
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Μαρία ανδρίκακη 
(Δευτ.-Παρ. 15.00-16.00)

01. JOHN LENNON - Happy Xmas 
(War is Over) 
Ίσως το πιο δυνατό συναισθη-
ματικά τραγούδι για Χριστού-
γεννα.

02. FRED ASTAIRE - Cheek to 
Cheek 
Το πιο αισιόδοξο και χαρούμε-
νο τραγούδι που έχω ακούσει 
ποτέ. Από την ταινία «Top Hat». 

03. BILLY MACK - Christmas is All 
Around 
Κι άλλο τραγούδι από ταινία, 
από το all time classic «Love 
actually». 

04. ELVIS PRESLEY - Can’t help 
falling in love with you 
Από οποιοδήποτε top10 δεν θα 
μπορούσε να λείπει ο Elvis. 

05. DANY BRILLANT - Strangers 
in the night 
Η original εκτέλεση με τον 
Frank Sinatra είναι φανταστι-
κή, αλλά ο Dany δίνει μια νότα 
«Christmas».

06. PETRO ECO ft. TONY 
MAROUDA - I’ll love you and don’t 
care 
«Εγώ θα σ’ αγαπώ και μη σε 
νοιάζει» τραγουδούσε ο Τώνη 
Μαρούδας το 1948. Πολλά 
χρόνια αργότερα έπεσε στα 
χέρια του Petro Eco και το απο-
τέλεσμα είναι κέφι.

07. HOWARD ASHMAN, ALAN 
MENKEN - Be our guest 
Τραγούδι από την ταινία «Η πε-
ντάμορφη και το τέρας».  

08. ELLA FITZGERALD - Frosty 
the Snowman 
Ο αγαπημένος μικρών και με-
γάλων, χιονάνθρωπος Frosty, 
διά στόματος Ella Fitzgerald. 

09. MAGIC! - Rude 
Μια μικρή δόση surf/reggae σί-
γουρα κάνει τα Χριστούγεννα 
λίγο πιο ξεσηκωτικά και πολύ 
πιο χορευτικά!

10. MICHAEL BUBBLE ft. THE 
PUPPINI SISTERS - Jingle Bells 
Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα 
με όλη τη χρυσόσκονη και τη 
λάμψη της πανέμορφης δεκα-
ετίας του ’50.

Γίαννης 
καςτανακης 
(Δευτ.-Παρ. 20.00-22.00)

01. Frank Sinatra - Santa Claus is 
coming to town
To αγαπημένο μου χριστου-
γεννιάτικο τραγούδι. Φυσικά 
και υπάρχει Αϊ-Βασίλης.

02. Mary Poppins OST
Το πνεύμα της γιορτής αποτυ-
πωμένο σε εικόνες. 

03. Wham - Last Christmas 
Αυτό το τραγούδι αδικείται, 
όπως και οι κουραμπιέδες. 
Κυκλοφορούν μόνο Χριστού-
γεννα! 

04. Family of the year - Hero
Από την ταινία «Μεγαλώνο-
ντας - Boyhood», που φέτος 
πήρε το δικό μου Όσκαρ. 

05. Hozier - Angel of Small Death and 
the Codeine Scene
Μας γονάτισε με το «Take me 
to church», μας ξεσηκώνει με 
τούτο εδώ. 

06. George Ezra - Did you hear 
the rain
Με κέρδισε με την a cappella 
εισαγωγή του από τα πρώτα 
δευτερόλεπτα ακρόασης.

07. Leonard Cohen - Slow
Ο σοφός γέροντας προτείνει: 
Take it slow!

08. Woodkid - I love you (Quintet 
Version)
Η συναυλία του στην Αθήνα 
ήταν για μένα η καλύτερη που 
είδα μέσα στη χρονιά.

09. Sia - Chandelier 
Το pop τραγούδι της χρονιάς 
με αυτό το τόσο χαρακτηριστι-
κό video. Σούπερ!

10. Tim Deluxe - Love is
Αγάπη είναι…. (αποσιωπητικά). 
Δεν εξηγούνται όλα. Πρέπει να 
το ακούσεις για να καταλάβεις. 
Καλές γιορτές!

Γίώτα κοτςέτα 
(Δευτ.-Παρ. 13.00-15.00)

01. LEONARD COHEN - Almost 
like the blues («Popular Problems»)
Συντονίζεται με την καρδιά 
μου.

02. THIEVERY CORPORATION 
feat. SHANA HANIGAN - Depth of 
my Soul («Saudade»)
Ιούνιος 2014, πλατεία Νερού. 
Ταυτόσημο με το καλοκαίρι. 

03. HOZIER - Angel of small death & 
the codeine scene («Hozier»)
Ευτυχώς, ο Θεός εκτός από 
τους άντρες έπλασε και τα 
μπλουζ. Ευγνώμων.

04. ELKANO BROWNING 
CREAM - Bohemia (Makala Remix) 
(«Copperdollar, the back of 
Beyond- Compiled by Dj Marc 
Stylus»)
Το μερίδιο της Ανατολής, στη 
λίστα μου. 

05. ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ - 
Tonight («Before Dawn»)
Υπέροχο, καθαρό και κυρίως 
αναλγητικό. Η Ειρήνη Σκυλα-
κάκη ήρθε και θα μείνει. 

06. GUTS feat. PATRICE & THE 
SCHOOL VOICES NYC - Want it 
back («Hip Hop After All»)
Από τη Νέα Υόρκη με αγάπη. Το 
ακούς μία και τριγυρνάς με τη 
μελωδία και τις παιδικές φω-
νές για μέρες.

07. CHINESE MAN - Tall Ground- 
Deluxe («The Groove Sessions 
Vol.3»)
Όπως όταν φουλάρεις το ρε-
ζερβουάρ και δεν σε κρατάει 
τίποτα...

08. WANDA DAVIS - Where did you 
sleep last night 
Παραδοσιακό αμερικάνικο 
φολκ, συγκλονιστικό είτε το 
ακούς από τον Kurt Cobain 
unplugged είτε από τη soul 
φωνή της Wanda Davis. Κυκλο-
φόρησε τέλη του ’13, αλλά εγώ 
το ανακάλυψα φέτος...

09. VANCE JOY - Riptide («Dream 
Your Life Away»)
«...I love you when you’re 
singing that song...», ή όπως με 
ρωτάει και το παιδί μου «μαμά, 
ποιο είναι αυτό το τραγούδι 
που στο ρεφρέν λέει αου-ου-
ου...;»

10. LEONARD COHEN - Slow 
(«Popular Problems»)
Top-10 που ανοίγει και κλείνει 
με Leonard Cohen, μην το φο-
βάσαι. Πάει κατευθείαν στον 
παράδεισο...

Λιάνά Μάστάθη
(Παρ.-Σάβ. 22.00-00.00)

01. MOBY & AMARAL -  Escapar 
(Slipping Away)
Καλή η πρώτη εκτέλεση με 
την Alison Moyet, καλή και η 
γαλλική με τη Mylene Farmer, 
αυτή όμως η εκτέλεση με τους 
Amaral μιλάει στην ψυχή μας.

02. BLACK KEYS - Turn blue
Ένα από τα συγκροτήματα 
που περιλαμβάνεται στην 
(ομολογουμένως) μικρή λίστα 
συναυλιών που θα ήθελα να 
δω. Ακόμα και αν αυτό σημαί-
νει ότι θα «ταξιδέψω» μέχρι το 
Terra Vibe.

03. THIEVERY CORPORATION 
- Focus on sight 
Από το 2000. Ανακαλύπτεις 
ξανά και ξανά τη δισκογραφία 
των ανεξάντλητων Thievery.

04. BOCO - Running the Mardi Gras 
Σπάνιο Northen soul 45άρι 
που πουλιέται σε εξωφρενικά 
γελοία τιμή στα εξειδικευ-
μένα site. Thank God for the 
internet.

05. TONY ALLEN FEAT. 
DAMON ALBARN - Go back 
Από το «Film of Life», ένα από 
τα καλύτερα άλμπουμ του 
2014.

06. HANNAH WILLIAMS - Work 
it out (Live στο στούντιο του 
Pepper)
Μπορεί το «Work» it out να γίνει 
ακόμα πιο συγκλονιστικό (και 
σπαρακτικό); Προφανώς, ναι. 

07. NICK WATERHOUSE - Let it 
come down  
O Nick διασκευάζει Mose 
Alisson και έχει αρχίσει να 
εδραιώνει τη θέση του στο 
ipod μας.

08. LIZARD SOUND SESSIONS: 
CALEXICO feat. TAKIM - Stray
Calexico με ελληνικό touch!

09. ONDATROPICA - Cumbia 
especial 
Comment στο youtube: How 
can you listen to this song and 
not to dance... the rhythm is 
intoxicating.

10. GALT MacDERMOT - Coffee 
cold. Διαχρονικό, ατμοσφαιρικό 
και για αυτή τη λίστα γιορτινό! 

ΓίώρΓος 
Μουχταρίδης 
(Διευθυντής, Δευτ.-Παρ. 10.00-13.00)

Τα τραγούδια του Δεκέμβρη 
είναι πάντα εσωστρεφή.

01. ST.VINCENT - I prefer your love 
…τo Jesus λέει το πιο γλυκά πα-
ράξενο τραγούδι του 2014. 

02. MARGARET WHITTING & 
JOHNNY MERCER - Baby itÕs cold 
outside
Ο πιο ερωτικός τρόπος να μι-
λήσεις για τον καιρό!

03. JULIE ANDREWS - My favorite 
things 
Η μελωδία που προσκύνησε 
και ο γίγαντας John Coltrane. 
Και είναι πάντα Χριστούγεννα!

04. BRYAN FERRY - As time goes by 
…για να αποχαιρετήσεις το 
χρόνο που φεύγει και να καλω-
σορίσεις αυτόν που έρχεται. 
The world will always welcome 
lovers as time goes by

05. AUDREY HEPBURN / 
ANDY WILLIAMS - Moon river 
Όλη η ελπίδα και η αισιοδοξία 
των 60s σε οκτώ στίχους του 
Johnny Mercer. Two drifters!

06. THE BRIAN SETZER 
ORCHESTRA - Boogie Woogie 
Santa Claus 
Για πολύ μεγάλες αίθουσες... 
και για χορό, πολύ χορό.

07. BRUCE SPRINGSTEEN 
- Santa Claus is coming to 
town 
Γιατί κανείς άλλος δεν είχε 
τόση ανάγκη όσο ο Bruce να 
πιστέψει στον Άγιο Βασίλη! Και 
το έκανε.

08. ISRAEL KAMAKAWIWO 
OLE - Over the rainbow / 
What a wonderful world
Τραγούδια πέρα και πάνω από 
εποχές!

09. THE BEACH BOYS - God 
only knows 
Δεκέμβρης και Χριστούγεννα 
στο Venice Beach και το σώμα 
σου να μυρίζει αλμύρα. Ένα 
από τα 10 σπουδαιότερα όλων 
των εποχών. 

10. PHOSPHORESCENT - Song 
for Zula 
Για να γιορτάσεις και να ζε-
σταθείς και από τη «φωτιά της 
αγάπης που καίει»!

Γίαννης νένές 
(Δευτ.-Παρ. 8.00-10.00, μαζί με τη 
Ματούλα Κουστένη)

01. DΕΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ft. 
SCARLETT JOHANSSON - IÕll be 
home for Christmas
Κάτι να γυαλίζει.

02. KATYNA RANIERI - Amarcord
Κάτι με πολλά φώτα, όπως το 
πλοίο από το «Amarcord» του 
Φελίνι.

03. MURRAY LACHLAN 
YOUNG - Simple everyoneÕs taking 
cocaine
Χιονισμένα Χριστούγεννα, 
κύριοι.

04. MEGAPUSS - Sound +Vision 
(στα ισπανικά)
Κάτι μπλε διά χειρός David 
Bowie, από την παρέα του 
Devendra Banhart. 

05. T-REX - Mambo sun
«I got stars in my beard and I 
feel real weird for you».

06. JOHN GRANT - I wanna go to 
Marz (OST «Weekend»)
Παρασκευή βράδυ στο 
Nottingham.

07. KATE BUSH - How to be invisible
Φέτος θα μάθουμε καινούργια 
πράγματα.

08. BOMBINO - Aman
Αφρικάνικη σκόνη.

09. CORNELIUS - Drop
Άκου τον ήχο του νερού, είναι 
θεραπευτικός.

10. MONTSERRAT FIGUERAS, 
LUYS DE NARVAEZ, 
HESPERION XXI - Con que la lavare
Νίψον ανομήματα μη μόναν 
όψιν. A

WINTERÕS MIX By PEPPER 96,6
Έξι παραγωγοί του Pepper 96,6 ετοιμάζουν για σας ένα mixtape με τραγούδια για τον Δεκέμβρη

Στο athensvoice.gr μπορείτε να ακούσετε τις επιλογές. Και στο μεγάλο (τριώροφο) πάρτι του Pepper 96,6 στις 26/12 στο Gazarte, 

ετοιμαστείτε να απογειωθείτε με τις μουσικές του αγαπημένου σταθμού της πόλης. Stay tuned!
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Gabriela Lingenza,  «Hats», 3D Printing, 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών

● «3D Printing». Μια έκθεση που μας ταξι-

δεύει στο συναρπαστικό κόσμο της τρισ-

διάστατης εκτύπωσης. Με 80 εκτυπωμένα 

αντικείμενα, ευφυή μηχανήματα, και συ-

ναρπαστικά βίντεο από 36 καλλιτέχνες, 

σχεδιαστές και επιστημονικές ομάδες από 

όλο τον κόσμο, αλλά και με εργαστήρια και 

ομιλίες να εξερευνούν τις τρεις διαστάσεις 

της τέχνης, της μόδας, του design, της ε-

πιστήμης και της αρχιτεκτονικής. (Ως 31/1, 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών)
● «Αλεξανδρινό κουαρτέτο» είναι ο τίτλος 

της έκθεσης του Ανδρέα Γεωργιάδη. Συ-

νεπαρμένος από την μοναδική ατμόσφαι-

ρα της Αλεξάνδρειας, και από το κορυφαίο 

μυθιστόρημα του Ντάρελ, δημιουργεί μια 

εικαστική καταγραφή από στιγμιότυπα, ε-

ντυπώσεις και αναμνήσεις. Επιμέλεια: Ίρις 

Κρητικού. (Ως 17/1, Ιanos)
● «Επέκεινα». Το τρίτο μέρος (μετά τον «Έ-
ρωτα» και την «Ίαση») της σειράς των αρ-

χαιολογικών εκθέσεων που μας μαθαίνει 

όσα απασχολούσαν (και απασχολούν) τον 

άνθρωπο. Αυτή τη φορά μαθαίνουμε για το 

τι πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες για το θάνα-

το και τη μεταθανάτια ζωή. (Ως 8/2, Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης)
 ● Μεταξύ άλλων φωτογράφων ο Στράτος 

Καλαφάτης, ο Κώστας Ορδόλης, ο Χάρης 

Κακαρούχας εκθέτουν φωτογραφίες τοπί-

ων στην έκθεση «Topophilia». (Ως 10/1, Εικα-
στικός κύκλος)
● Στην gallery genesis εκθέτει η Ομάδα τέ-

χνης «Σημείο», μια ομάδα που ασχολείται 

με την κλασσική, σύγχρονη και μοντέρνα 

ζωγραφική, καθώς και κάθε μετεξέλιξή 

της. (Ως 10/1)
● «Η ποιητική της Χίου από τη ματιά των εικα-
στικών». Είναι η έκθεση που διοργανώνει το 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Πειραιώς με την ΑΣΚΤ 

στο πλαίσιο του 1ου Φεστιβάλ Μαστίχας 

(Ως 19/12)  ●   Δ.Μ.  

εκθεσεισ για να δεισ

Τουσ 
ευχηθηκαμε 
να ζησουν
4 μουσεία γιόρτασαν φέτος 
επετειακά γενέθλια και συνεχίζουν, 
ευτυχώς για εμάς, ακάθεκτα. 
Γιορτάστε μαζί τους με μια επίσκεψη 
στις εκθέσεις τους.

[10 χρόνια] Μουσείο Μπενάκη οδού Πειραιώς 

(Πειραιώς 138, 210 3453111) 
● «Depression Era - Στην εποχή της ύφεσης». 36 

καλλιτέχνες, ερευνητές, συγγραφείς κ.ά. δημι-

ούργησαν ένα ανοιχτό καλλιτεχνικό αρχείο που 

επεξεργάζεται την πραγματικότητα της εποχής 

και του τόπου. Ως 11/1. 

● Παύλος Σάμιος, «Ζωγραφική απολογία». Ανα-

δρομική έκθεση του καλλιτέχνη με επιλογή έρ-

γων που καλύπτει όλη την περίοδο του έργου του, 

αλλά και με έργα που δημιούργησε τα τελευταία 4 

χρόνια. Ως 11/1. 

● Βένια Γεωργακοπούλου, «Προμαχώνες». Μια 

μνημειακής κλίμακας γλυπτική εγκατάσταση κα-

τασκευασμένη από σίδερο. Ως 8/2. 

● «Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος μεταξύ Βενετίας 

και Ρώμης». Με αφορμή τα 400 χρόνια από το θά-

νατό του διερευνά τα πρώτα βήματα του καλλιτέ-

χνη στη Δύση (1567-1574). Ως 1/3.

[10 χρόνια] Μουσείο Μπενάκη Ισλαμικής Τέ-

χνης (Ασωμάτων 22 & Διπύλου 12I, 210 3251311) 
● Θεόδωρος Ράλλης, «Με το βλέμμα στην Ανατο-

λή». Επιλεγμένοι πίνακες, έγγραφα, επιστολές και 

φωτογραφίες. Παράλληλα, παρουσιάζονται σχέ-

διά του για την εικονογράφηση βιβλίων, έργα του 

εμπνευσμένα από τη λογοτεχνία και την ποίηση, 

αποσπάσματα από το ημερολόγιό του από το Άγιο 

Όρος, καθώς και επιλογή από την αρθρογραφία 

του στον τύπο της εποχής. Ως 22/2.

[100 χρόνια από την ίδρυσή του] Βυζαντινό 

και Χριστιανικό Μουσείο (Βασ. Σοφίας 22, 213 
2139500) 
Εκτός από τη μόνιμη έκθεσή του αφιερωμένη στη 

«Βυζαντινή αυτοκρατορία» μπορείτε να δείτε την 

έκθεση «Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος πριν από 

τον El Greco». Η έκθεση επιχειρεί να ερμηνεύσει 

το ζωγράφο με βάση το κοινωνικό και πολιτισμικό 

περιβάλλον που καθόρισε τις καλλιτεχνικές του 

επιλογές. Ως 31/3.

[20 χρόνια] Μουσείο ελληνικής παιδικής τέ-

χνης (Κόδρου 9, Πλάκα, 210 3312621) 
● Είναι ένα από τα τρία παρόμοια μουσεία που 

υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Εδώ θα δείτε έργα 

παιδιών από τη συλλογή του, που δημιουργήθηκε 

μέσα από πανελλήνιους διαγωνισμούς με συγκε-

κριμένες θεματολογίες. Δ.Μ.  

 

 

Θεόδωρος Ράλλης
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«Λίλιομ», σκην. Θωμάς Μοσχόπουλος, 
Θέατρο Πόρτα

● «Ένας άνθρωπος για όλες τις εποχές». Η 

επιστροφή του Γιώργου Μιχαλακόπου-

λου στο Εθνικό μετά από 15 χρόνια πραγ-

ματοποιείται με έργο ρεπερτορίου (16ος 

αι., Αγγλία) διά χειρός Ρόμπερτ Μπολ. 

Σκην.: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. 

● Ο Δημήτρης Λιγνάδης σκηνοθετεί 

τον απαγορευμένο έρωτα των δύο α-

δελφών στο «Κρίμα που είναι πόρνη» του 

Τζον Φορντ. (Χώρα)
● Ένα ανέβασμα με κινηματογραφικές 

αναφορές (και όχι μόνο) ετοίμασε η ο-

μάδα blindspot για την «Έντα Γκάμπλερ» 
του Ερρίκου Ίψεν. (Στέγη Γραμμάτων & 
Τεχνών, από 22/12)
● Το έργο του Αλέξη Σταμάτη «Innerview» 

έχει θέμα του το θέατρο, καθώς φέρνει 

στη σκηνή (με τις σκηνοθετικές οδηγίες 

της Λίλλυ Μελεμέ) ένα σκηνοθέτη, έναν 

ηθοποιό και μια δημοσιογράφο. (Ίδρυμα 
Μιχάλης Κακογιάννης)
● Ο «Θείος Βάνιας» του Άντον Τσέχοφ 

φέρνει στη ρώσικη ντάτσα τους Γιάν-

νη Φέρτη, Γιάννη Βόγλη, Στέλιο Μάινα, 

Αλεξία Καλτσίκη (μεταξύ άλλων) σε 

σκηνοθεσία Λίλλυς Μελεμέ. (Θέατρο 
Δημήτρης Χορν)
● «Ο Σωσίας» του Ντοστογιέφσκι έδω-

σε μια ακόμα ευκαιρία στον Άρη Σερ-

βετάλη να δημιουργήσει ένα σπουδαίο 

ρόλο. (Ροές)
● Στην «Αγαπητή Ελένα» της Λουντμίλα 

Ροζουμόβσκαγια  μια καθηγήτρια στη 

Ρωσία έρχεται αντιμέτωπη με το αλλο-

τριωμένο πρόσωπο των μαθητών της. 

Σκην.: Ελένη Σκότη (Επί Κολωνώ)
● «Λίλιομ» στην ουγγαρέζικη αργκό εί-

ναι το «λουλούδι», η «μάρκα», η «μούρη», 

ο άνθρωπος του υποκόσμου. Ο ήρωας 

στο έργο του Φέρεντς Μόλναρ είναι το 

ακαταμάχητο αστέρι του Λούνα Πάρκ 

της Βουδαπέστης. (Πόρτα, από 21/12)
● Ο Κωνσταντίνος Ρήγος σκηνοθετεί 

«Rocky Horror Show» και ο Κωνσταντί-

νος Ασπιώτης κεντάει ως Δρ Φρανκ 

ν’Φούρτερ. (Rex)
● Tο εξαιρετικό «Amor» επαναλαμβά-

νεται σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζό-

πουλου. (Άττις)
● Η Βίκυ Σταυροπούλου είναι η «Ντόλλυ 
η προξενήτρα» στο ομώνυμο έργο του 

Θόρντον Ουάιλντερ. Μια τρελή κωμω-

δία καταστάσεων που σκηνοθετεί ο 

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. (Θέατρο 
Αλίκη)
● Μπορεί να είναι παλιότερη παρα-

γωγή, αλλά όταν η σκηνοθεσία είναι 

της Λίνα Βερτμίλερ για την «Μποέμ» του 

Πουτσίνι παραμένει ακόμα μοντέρνα. 

(Εθνική Λυρική Σκηνή)
● «Death Wishes Orpeus» λέγεται η λυ-

ρική παράσταση με έργα Monteverdi, 

Gluck, Strauss (κ.ά.) σε σκηνοθεσία Μι-

χάλη Αργυρού και τη σύμπραξη μουσι-

κών και λυρικών ερμηνευτών. (Beton7)
● (Και για μετά τις γιορτές, 16-18/1, 

κρατήστε θέση για την «Άννα Καρένινα» 

που έρχεται στο θέατρο Badminton 

απ ό τον ισ τορικό ρ ώ σ ικο θ ία σ ο 

Vakhtangov). ●

ΣτιΣ γιορτέΣ πάμέ θέάτρο

Μπες και τσέκαρε κάθε θέατρο τι παίζει

www.athens voice.gr
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«Ηρακλής, οι 12 άθλοι», 
Pantheon theater

μάμά, μπάμπά, 
ποιά πάράΣτάΣΗ θά ΔοΥμέ;
Πιστέψτε μας πολλές παιδικές παραστά-

σεις θα τις χαρείτε όσο και τα παιδιά σας

● «Ηρακλής, οι 12 άθλοι». Με τον Σάκη Ρουβά 

στο ρόλο του Ηρακλή, Ευρυσθέα τη Ρούλα 

Πατεράκη και Αθηνά τη Ναταλία Δραγούμη, 

τον Γιώργο Θεοφάνους να υπογράφει τη 

σύνθεση των τραγουδιών και το σκηνοθέτη 

Απόλλωνα Παπαθεοχάρη να σημειώνει  «Η 
ζωή μας είναι μια διαρκής διαδικασία επι-
λογής και λήψης αποφάσεων. Με αυτήν την 
προοπτική, καθώς είναι και δικός μου ήρωας ο 
Ηρακλής, θέλησα να προσπαθήσω να ταυτίσω 
την πορεία του με τη ζωή του κάθε ανθρώπου 
σε κάθε στιγμή της Ιστορίας», όλα δείχνουν 

πως είναι μια παράσταση που προκαλεί 

σίγουρα την περιέργεια για να τη δει όλη η 

οικογένεια, όταν μάλιστα, το κείμενο είναι 

του Στρατή Πασχάλη (σε διασκευή Γιάννη 

Λιγνάδη).  (Pantheon theater)   
● «Σρεκ, το μιούζικαλ». Ο Άγγελος Μέντης 

έκανε υπέροχη δουλειά μεταφέροντας το 

γνωστό κινηματογραφικό μιούζικαλ στη 

σκηνή του Εθνικού Θεάτρου.  

● Η «συνέχεια» της ένδοξης Λιλιπούπολης 

ακούει στον τίτλο «Το αστέρι της Λιλιπούπο-
λης». Η Ρεγγίνα Καπετανάκη το σκηνοθετεί 

για το Εθνικό Θέατρο. 

● Η Γεωργία Μαυραγάνη και η Ομάδα της 

Happy end ομολογούν «Όχι αθώος πια» παρα-

σέρνοντας τους έφηβους να σκεφτούν για 

τη ζωή τους. (Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών) 
● Τους «Ηλίθιους» του Νιλ Σάιμον σκηνοθέ-

τησε ο Πέτρος Φιλιππίδης με Νίκο Κουρή 

και Τζένη Θεωνά στους πρωταγωνιστικούς 

ρόλους. (Αλίκη) 

● «12 παρά 12», το καινούργιο έργο του 

Ευγένιου Τριβιζά ανεβαίνει στο Μέγαρο, 

φέρνοντας σε σύγκρουση τον παλιό και το 

νέο χρόνο. 

● Τον «Γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες» κάνει 

ο Φιλέας Φογκ στο Μέγαρο, σε σκηνοθεσία 

Τατιάνας Λύγαρη.  

● «Ψαρόσουπα». Το αγαπημένο παραμύθι 

παρουσιάζεται σε μορφή υπερθεάματος με 

πρωταγωνιστές τους Ρένο Χαραλαμπίδη και 

Σοφία Κουρτίδου. (Ακροπόλ)  
● «Η τελευταία μαύρη γάτα» του Ευγένιου 

Τριβιζά κυκλοφορεί στη σκηνή του θεάτρου 

Δημήτρης Χορν. Την έχουν ξαμολήσει οι 

σκηνοθέτες Κώστας Γάκης, Αθηνά Μουστά-

κα, Κωνσταντίνος Μπίμπης. 

● «Το μυστικό της Πολιτείας Χάμελιν» έχει ένα 

οργιώδη θίασο (με τον Γιώργο Παπαγεωργί-

ου να δίνει ρέστα) σε μια παράσταση που θα 

κάνει τους μεγάλους να γελάσουν και τους 

μικρούς να παρασυρθούν. (Πόρτα) 
● «Το παιδί και τα μάγια» από την ομάδα 

Default Company θα σας μαγέψει με τα σκη-

νικά, τα κοστούμια και την ευρηματικότητά 

της. (Πόρτα) 
● Σκιές, κούκλες, ηθοποιοί και μουσικοί ζω-

ντανεύουν τον «Ερωτόκριτο» του Κορνάρου, 

σε σκηνοθεσία Ηλία Καρελλά. (Κάππα) 
● Στο θέατρο Μαιρηβή κουκλοπαίχτες απ’ 

όλο τον κόσμο παρουσιάζουν δουλειά τους. 

● To Εθνικό Θεάτρο της Κίνας παρουσιάζει 

το υπερθέαμα «China Dream». (Μπάντμιντον, 
26/12-6/1) ●

Μπες και τσέκαρε κάθε θέατρο τι παίζει

www.athens voice.gr

ΠΑΙΔΙΚΑ BΙΒΛΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΥ-
ΓΕΝΝΑ 
ΜΑΖΙ!
Fun Books 

Η βραβευ-
μένη Παιδι-
κή Χορωδία 
Τυπάλδου 
ερμηνεύει 

τα πιο γνωστά χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια και τα πιο δημοφιλή πα-
ραδοσιακά κάλαντα από όλη την 
Ελλάδα. Τα κομμάτια είναι πλήρως 
ενορχηστρωμένα, το cd περιλαμ-
βάνει και ορχηστρικές, καραόκε 
εκτελέσεις, ενώ το εικονογραφη-
μένο βιβλίο περιέχει τους στίχους 
όλων των τραγουδιών.

ΕΝΑ 
ΣΠΛΑΤΣ 
ΣΤΑ ΠΑΡΑ-
ΜΥΘΙΑ – 
ΘΕΡΑΠΕΥ-
ΤΙΚΕΣ 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Ελένη Κόντη, 
Ι. Σιδέρης 

Πώς ο κακός λύκος γίνεται καλός; 
Γιατί «θα πρέπει» να μας ακολου-
θούν πάντα οι φοβίες; Και πώς 
μπορούμε να βοηθήσουμε τα παι-
διά να τις ξεπεράσουν; Στο βιβλίο 
της Ε. Κόντη η πραγματικότητα 
συναντάει τη φαντασία και βοηθά 
τα παιδιά να ξεπεράσουν τις φοβί-
ες τους και να γίνουν ευτυχισμένα. 
Ένα εύχρηστο και χρήσιμο βιβλίο 
για γονείς, εκπαιδευτικούς, ακόμα 
και για τις γιαγιάδες. 
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ΑιμιλιΑ ΞΑνθοπούλού
Ωραίες, παράξενες, γοητευτικές, 

περίεργες, χρωματιστές γυναικείες 

φιγούρες κυκλοφούν στην έκθεσή 

της «Face it» σαν αντανακλάσεις κα-

θρεφτών μπροστά στις επισκέπτριες 

της έκθεσης. Ως 17/1, Ena Art Gallery, 
Βαλαωρίτου 9Γ

EΞΑφΑνιση των ειδων. ερχετΑι 
το τελοσ τού κοσμού;  

Μέσα από πρόσφατες επιστημονικές 

ανακαλύψεις, αληθινά εκθέματα, 

βίντεο και διαδραστικά παιχνίδια, η έκ-

θεση ταξιδεύει τους επισκέπτες πίσω 

στο χρόνο, για να ανακαλύψουν είδη 

που εξαφανίστηκαν αλλά και είδη που 

δεν θα κατάφερναν να επιβιώσουν, αν 

άλλα δεν είχαν εξαφανιστεί. Στο τελευ-

ταίο τμήμα της έκθεσης οι επισκέπτες 

γνωρίζουν τις συνέπειες της εξαφά-

νισης των ειδών για τους ανθρώπους. 

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», 
Πειραιώς 254, Ταύρος, 212 2540000

Voltaire Follies
Ένα πραγματικό καμπαρέ στήνεται 

στο Cabaret Voltaire με τον George 

BanGable, μετρ των performances 

και διεθνή καριέρα, στο ρόλο του 

Gentleman Conferencier να υποδέχε-

ται τη femme fatale, La Dandizette και 

στήνουν ένα burlesque show γεμάτο 

χιούμορ και κοσμοπολίτικο αέρα. Δίπλα 

τους μερικοί από τους καλύτερους χο-

ρευτές swing. 30/12, 22.00, Μαραθώνος 
30, Μεταξουργείο, 210 5227046

εντΑ ΓκΑμπλερ
Ο σκηνοθέτης Μιχάλης Κωνστα-

ντάτος, με σημαντικές εμπειρίες 

και διακρίσεις από το χώρο του κι-

νηματογράφου, σε συνεργασία με 

τη Γιώτα Αργυροπούλου –η οποία 

ερμηνεύει και τον κεντρικό ρόλο–, 

ξαναγράφουν το έργο του Ερρίκου 

Ίψεν με τη μορφή κινηματογραφι-

κού σεναρίου και το φέρνουν στο 

σήμερα. 22-30/12, Στέγη Γραμμάτων 
& Τεχνών, Λ. Συγγρού 107-109, 210 
9005800
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επεκεινΑ
Η έκθεση εξετάζει ένα από τα σημαντι-

κότερα μυστήρια που απασχόλησε και 

εξακολουθεί να απασχολεί τον άνθρωπο: 

την τύχη της αθάνατης ψυχής  μετά τον θά-

νατο του φθαρτού σώματος. Παρουσιάζει 

τα τελετουργικά και τις συνήθειες, καθώς 

και τις κυρίαρχες αντιλήψεις των αρχαίων 

Ελλήνων για τη ζωή μετά το θάνατο από την 

εποχή των ομηρικών επών έως τον Πλάτω-

να, και  χωρίζεται σε 5 ενότητες: Η στιγμή 

του θανάτου, Έθιμα ταφής και οι τρεις εκδο-

χές του Άδη (Ομηρικός, Βακχικός-Ορφικός, 

Πλατωνικός). Επιμέλεια έκθεσης: Καθηγη-

τής Νίκος Σταμπολίδης, Δρ. Σταυρούλα Οι-

κονόμου. Οργάνωση - Παραγωγή: Μουσείο 

Κυκλαδικής Τέχνης. Σε συνδιοργάνωση με 

το Ίδρυμα Ωνάση και το Υπουργείο Πολιτισμού 
& Αθλητισμού. Ως 8/2, Μουσείο Κυκλαδικής 

Τέχνης, Μέγαρο Σταθάτου, Βασ. Σοφίας & 
Ηροδότου 1

«Επέκεινα», Ερυθρόμορφος κρατήρας με παράσταση 
Νέκυιας (Κάτω Κόσμου) 450-440 π.Χ.

Photo © The Metropolitan Museum of Art. Image 
source: Art Resource, NY
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ΔΗμΗτρά 
χΑτούπη
H οραματίστρια

Παθιασμένη με το θέατρο, πρωταγωνιστεί 

στη «Μητέρα του σκύλου», ενώ διδάσκει και 

διευθύνει τη σχολή θεάτρου «Δήλος». Η A.V. τη 

συνάντησε και μίλησε μαζί της.

 Της ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΕζιΡιΑΝΟΓΛΟυ

Έχετε γνωρίσει ποτέ κάποια «Ραραού» 

στη ζωή σας; Αν ναι, μπορείτε να μας 

την περιγράψετε; Η Ραραού πετάει στο 

φανταστικό της κόσμο και ρίχνει από ψηλά 

στη γήινη πραγματικότητα σταγόνες που 

προσγειώνονται σαν στίγματα και που οι 

υπόλοιποι προσπαθούν να τις πετάξουν 

από πάνω τους. Ποιο είναι αυτό το πλάσμα 

που έχει το θράσος να μην αυτολογοκρίνε-

ται; Ποιο είναι αυτό το πλάσμα που έχει το 

θάρρος να δηλώνει «ευτυχής και επιτυχη-

μένη;» Που διαθέτει την τρέλα να λέει τα πιο 

επικίνδυνα, για τους άλλους, πράγματα με 

την αθωότητα ενός παιδιού και τη φαντασία 

ενός ποιητή; Τις Ραραού σήμερα 

τις βρίσκω στα Εξάρχεια και 

την Πατησίων, δίπλα σε 

κάδους απορριμμάτων, 

στις υπόγειες ράγες του 

μετρό, εξόριστες στην 

κεντρική λεωφόρο. 

Εξόριστες από την ίδια 

την κοινωνία, όχι όμως 

από τον εαυτό τους. 

Αναγνωρίζετε χαρα-

κτηριστικά της Ραραού 

σε εσάς; Η Ραραού υπάρχει σε 

όλους μας. Είναι η εξόριστη αθωό-

τητα όλων. Είναι ο ακροβάτης στο τεντω-

μένο σκοινί μιας Ελλάδας που αιωρείται, 

κατάσχεται, προδίδεται. Ο ακροβάτης που 

προτιμά να πηδήξει στο κενό από ύψος χιλί-

ων μέτρων χωρίς δίχτυ ασφαλείας. 

Τι σας οδήγησε στη δημιουργία της δρα-

ματικής σχολής «Δήλος»; Η αλήθεια είναι 

ότι δεν το σκέφτηκα πολύ. Μια ομάδα παθια-

σμένων παιδιών μπορεί να σε οδηγήσει στην 

πραγματική δημιουργία και το όραμά σου. 

Δεν χρειάζεσαι πολλά. Άλλωστε, τα σημα-

ντικότερα πράγματα στη ζωή γίνονται χωρίς 

πολλή σκέψη. Η εκπαίδευση πάντα ασκούσε 

μια ιδιαίτερη γοητεία πάνω μου, ίσως γιατί 

οι γονείς μου ήταν δάσκαλοι. Η σχολή ήταν 

και είναι όραμα για μένα. Πόσο μάλλον δια-

κρίνοντας το χαμηλό επίπεδο της θεατρικής 

εκπαίδευσης στη χώρα μας, και όχι μόνο της 

θεατρικής βεβαίως. Φέτος, η Δήλος κλείνει 

τα 11 χρόνια λειτουργίας της. 

Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές που 

διακρίνετε μεταξύ των φοιτητών σας και 

της δικής σας γενιάς; Ανατροπή. Η δική 

μου γενιά έπεσε σε διαχωριστικές γραμμές: 

θέατρο - τηλεόραση, ποιοτικό - εμπορικό, 

τηλεοπτικό - κινηματογραφικό κ.ά. Τι θα την 

κάνουμε την τέχνη μας με τόσες διαχωρι-

στικές γραμμές; Η νέα γενιά είναι έτοιμη για 

την ανατροπή. Εμείς που τη φέραμε στον 

κόσμο και την αναθρέψαμε, εμείς προκαλέ-

σαμε τη σύγχυσή της. Και από την άλλη, ένα 

κράτος που σνομπάρει την παιδεία, πόσο 

μάλλον τη θεατρική. 

Ποια είναι η πρώτη οδηγία «για ναυτιλο-

μένους» (συμβουλή) που δίνετε στους 

φοιτητές σας; Να σέβονται τον εαυτό τους 

και ως εκ τούτου τους άλλους και να ακούν. 

Ξεπεράστε τα όριά σας, είναι το «σλόγκαν».

Ετοιμάζετε κάποια παράσταση με τους 

φοιτητές σας; Ένας από τους βασικούς 

στόχους της σχολής όταν ξεκίνησε, ήταν οι 

απόφοιτοι να παίζουν σε επαγγελματικές 

παραστάσεις υπό την αιγίδα της «Δήλος». 

Η συνεργασία που ξεκίνησε με το «Σύγ-

χρονο Θέατρο» από φέτος, έχει 

ως βάση αυτή τη φιλοσοφία: 

τη σύνδεση της σχολής με 

τον επαγγελματικό χώρο. 

Αυτή τη στιγμή, η εφη-

βική-παιδική σκηνή του 

Σύγχρονου Θεάτρου φι-

λοξενεί την Ομάδα Απο-

φοίτων Δήλος με τα «Μά-

για της Πεταλούδας» του 

Λόρκα, που διασκευάστηκε 

σε μιούζικαλ, σε μουσική Χρί-

στου Θεοδώρου και σκηνοθεσία 

Νικολέτας Ξεναρίου, ενώ μέσα στη 

χρονιά επίσης προγραμματίζεται «Ο θίασος» 

του Θόδωρου Αγγελόπουλου, που έγινε θεα-

τρικό έργο το οποίο σκηνοθετώ. ●

Info  «Μητέρα του σκύλου» του Παύλου Μάτεσι. 
Σκην.: Σταύρος Τσακίρης. Παίζουν (και): Ν. Γιαλελής, 
Γ. Δρίτσας, Χρ. Ευθυμίου, Η. Ζερβός, Στ. Κριεζή, Μ.  
Λαμπροπούλου, Τζ. Παπαδοπούλου, Έ. Ρευματά, Μ. 
Ροζάκη. (Σύγχρονο θέατρο, Ευμολπιδών 45, Γκάζι, 
210 3464387). Ανώτερη σχολή δραματικής τέχνης 
«Δήλος», Ελευσινίων 11, Μεταξουργείο, 210 5203562

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη στο site

www.athens voice.gr

ερωτοκριτοσ
Η μεταφορά του έργου του Βιτσέντζου 

Κορνάρου όπου φέρνει στη σκηνή σκιές, 

κούκλες, ηθοποιούς αλλά και την Αρετή Κε-

τιμέ με το σαντούρι της σε σκηνοθεσία Ηλία 

Καρέλλα θα παίζεται στις γιορτές επιπλέον 

παραστάσεις (26/12, 11.30 & 2/1, 11.30), 

εκτός της καθιερωμένης Κυριακής (11.30). 

Κάππα, Κυψέλης 2, Κυψέλη, 210 7777104, 210 
7777124
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ΜΠΑΛΕΤΟ

ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ
Πλούσια σκηνικά, υποβλητικοί φω-

τισμοί, λαμπερά κοστούμια δημιουρ-

γούν το παραμυθένιο περιβάλλον 

για να χορέψουν οι εξαίρετοι σολίστ 

και το corps de ballet του Μπαλέτου 

της Εθνικής Όπερας του Κιέβου 

τις υπέροχες μελωδίες του Σεργκέι 

Προκόφιεφ. Τους πρωταγωνιστι-

κούς ρόλους της Σταχτοπούτας 

και του Πρίγκιπα θα ερμηνεύσουν 

εναλλάξ οι σολίστ Τζούλια Μοσκα-
λένκο και Γκεννάντι Πετρόφσκι, 
καθώς και Ολέσια Σαϊτάνοβα και 

Νικίτα Σουχορούκοφ. 

Συμπαραγωγή: ΟΜΜΑ - PrimeΑrt

Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, 19, 20, 22, 25, 26 & 
27/12 20.30, 19, 20, 21, 23, 26, 27 & 28/12 16.30, 21 
& 28/12 11.30

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Ç12 ΠΑΡΑ 12È
Παιδιά, τρέξτε, παράσταση με και-

νούργιο έργο του Ευγένιου Τριβιζά, 

και μάλιστα σε παγκόσμια πρώτη! 

Στον προθάλαμο του χωροχρόνου, 

ο ανυπόμονος Νέος Χρόνος (Πάνος 

Μουζουράκης) συναντά τον Παλιό 

Χρόνο (Γρηγόρης Βαλτινός) που 

αρνείται να αποχωρήσει. Κι ενώ το 

σύμπαν βρίσκεται στα πρόθυρα του 

απόλυτου χάους, Ρωμαίοι εκατό-

νταρχοι, δεινόσαυροι, αμετανόητοι 

ηγεμόνες, αλυσοδεμένοι κατάδικοι, 

εκδικητές Βεδουίνοι, σαλπιγκτές, 

πειρατές, πανικόβλητοι πιγκουίνοι, 

αρλεκίνοι και ένας λευκός μονόκερoς 

εμφανίζονται και εξαφανίζονται 

από τις χρονοπύλες, σε μία ονειρική 

πανδαισία ήχων και χρωμάτων. Τους 

ηθοποιούς πλαισιώνουν με τις μελω-

δικές φωνές τους περισσότερα από 

100 μέλη του Μουσικού Ομίλου των 

Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων 

Εκάλης και της Χορωδίας Graduarti 

(απόφοιτοι των Σχολείων) υπό τη 

διεύθυνση και διδασκαλία της μαέ-

στρου Χριστίνας Βαρσάμη-Κούκνη. 

Τα ηχογραφημένα μουσικά μέρη θα 

ερμηνεύσει η Εθνική Συμφωνική 

Ορχήστρα της ΝΕΡΙΤ. Συμμετέχει σύ-

νολο αποτελούμενο από 12 μέλη της 

Συμφωνικής, το οποίο θα διευθύνει 

ο μαέστρος Στάθης Σούλης. Τα έσο-

δα των παραστάσεων θα διατεθούν 

για την ενίσχυση του Ταμείου Υπο-

τροφιών των Αρσακείων-Τοσιτσείων 

Σχολείων.

Συμπαραγωγή: ΟΜΜΑ - Φιλεκπαι-

δευτική Εταιρεία

Μουσική: Δημήτρης Παπαδημητρίου / Σκηνοθεσία: 
Φωκάς Ευαγγελινός  / Σκηνικά - κοστούμια: Έλλη 
Παπαγεωργακοπούλου / Φωτισμοί: Γιώργος Τέλλος 
Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, 18, 19, 21, 25, 28, 29 
&30/12 20.00, 20, 26 & 27/12 16.00 & 20.00 

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

ÇΟ ΚΑΡΑγΚΙΟζηΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ 
ΧΡΙΣΤΟΥγΕΝΝΩΝÈ

Ο Ηλίας Καρελλάς με τον ευρηματι-

κό θίασο σκιών του θα αναμετρηθεί 

αυτή τη χρονιά με το γερο-τσιφούτη 

Εμπενίζερ Σκρουτζ, την εμβλημα-

τική φιγούρα της «Χριστουγεννιάτι-
κης ιστορίας» του Κάρολου Ντίκενς. 

Άραγε είναι ικανός ο διάσημος αρ-

χιτσιγκούνης να ταλαιπωρεί ακόμα 

και τον πολυμήχανο Καραγκιόζη; 

Πώς θα αλλάξει ξαφνικά ο Σκρουτζ 

το βράδυ των Χριστουγέννων; Θα 

καταφέρουν η αγάπη, η μουσική και 

η συνεργασία να μεταμορφώσουν 

έναν άνθρωπο; Συνταξιδιώτες του 

Ηλία Καρελλά στις νέες περιπέτει-

ες του κοσμαγάπητου ήρωά του θα 

είναι τα Ημισκούμπρια (Δημήτρης 

Μεντζέλος-Μ.C., Μιθριδάτης-M.C. 

και Πρύτανης-D.J.) και η Kompania 

(Κατερίνα Τσιρίδου, Δημήτρης Κρα-

νίδας, Σωτήρης Παπατραγιάννης, 

Νίκος Πρωτόπαπας και Δημήτρης 

Γκίνης). 

20-23, 25-30/12, 17.00, Αίθουσα Banquet

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΝΑ ÕΜΑΣΤΕ... gala!
Από τη Βιέννη στην Αθήνα, μελω-

δίες που σιγοτραγουδήθηκαν από 

μικρούς και μεγάλους και εξακο-

λουθούν να γοητεύουν θα διώξουν 

τον παλιό χρόνο και θα υποδεχτούν 

το νέο. Εδώ θα συναντηθούν (με-

ταξύ άλλων) ο Γιόχαν Στράους ΙΙ με 

τον Νίκο Χατζηαποστόλου, ο Σπυ-

ρίδωνας-Φιλίσκος Σαμάρας με τον 

Καρλ-Γιόζεφ Μίλλεκερ, μέσα από 

βαλς και άριες από διάσημες οπε-

ρέτες. Το γκαλά θα κλείσει με δύο 

εντυπωσιακά φωνητικά ensemble 

που φέρουν την υπογραφή του Γιό-

χαν Στράους υιού: το κουαρτέτο 

«Alle maskiert» [Όλοι είναι μεταμφιε-
σμένοι] από την οπερέτα «Μια νύχτα 
στη Βενετία» και το «Champagne trio» 

από τη Δεύτερη Πράξη της «Νυχτε-
ρίδας» σε διασκευή για κουαρτέ-

το. Μπορείτε ήδη να χαμογελάτε.  

Συμπαραγωγή: ΟΜΜΑ - ΚΟΑ

Τραγουδούν: Μυρσίνη Μαργαρίτη, Μαρία Μητσο-
πούλου, Βαγγέλης Χατζησίμος, Χάρης Ανδριανός / 
Την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών διευθύνει ο Ανδρέ-
ας Τσελίκας
30/12, 20.30, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Εδώ θα συναντηθούν το καινούργιο έργο 
του Eυγένιου Τριβιζά με τη Σταχτοπούτα, 
τον Καραγκιόζη και ένα γκαλά οπερέτας
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«Ο Καραγκιόζης και 
το θαύμα των 
Χριστουγέννων»

«Σταχτοπούτα»

«12 παρά 12»
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ΜSHOP
Στο ΜShop –το κατάστημα του Μεγάρου– θα 

βρείτε δώρα για κάθε φιλόμουσο και όχι μόνο

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών δημιούργησε  
το δικό του πρωτότυπο ημερολόγιο €12

Μια τσάντα… γεμάτη μουσική €22

Δαχτυλίδι «Το κόκκινο της χαράς» ζωγραφισμένο 
στο χέρι από την «Ατέρμονο» €60 

«Μάτια» για καλότυχη χρονιά της Ντίνας Ρόζου €28 

Κεραμικό ρόδι-γούρι της Καίτης Σκούρτη, 
ζωγραφισμένο στο χέρι,  €22

Για πληροφορίες: 2107282591, themshop@megaron.gr

InfO
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, Βας. Σοφίας 

& Κόκκαλη, 210 7282333, www.megaron.gr
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ΔΩΡΑ γΙΑ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Μια ξεχωριστή γιορτή 

για παιδιά ετοιμάζουν 

οι Atenistas σε συνερ-

γασία με το Μέγαρο και 

θέλουν τη συμμετοχή 

μας. Στις 10/1 η μουσι-

κοθεατρική παράστα-

ση «Ο γύρος του κόσμου 
σε 80 ημέρες» θα είναι 

δωρεάν για παιδιά 

που φιλοξενούνται 

σε ιδρύματα ή στηρί-

ζονται από φορείς της 

Αθήνας. Εκεί θα τους 

δοθούν δώρα που θα 

πάμε εμείς… Πώς; Αγο-

ράζεις ένα δώρο (δεν 

το τυλίγεις, παρά το 

βάζεις σε εορταστική 

σακούλα γνωρίζοντας 

πως απευθύνεται σε 

παιδιά 5-15 ετών) και το 

αφήνεις σε ειδικά δια-

μορφωμένο χώρο στα 

φουαγιέ του Μεγάρου 

τις ώρες λειτουργίας 

των ταμείων και τις μέ-

ρες των παραστάσεων 

από τις 10 μέχρι τις 30 

Δεκεμβρίου. Γράφεις 

την ευχή σου στις ειδι-

κές καρτούλες, ώστε 

το δώρο σου να γίνει 

πιο προσωπικό. Τα δώ-

ρα θα προσφερθούν 

από τους ηθοποιούς 

της παράστασης στα 

παιδιά που θα την πα-

ρακολουθήσουν! 

Και του χρόνου 
να 'μαστε... gala!
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Σε ποια συνοικία της Αθήνας μεγαλώσατε; 
Μεγάλωσα στη δεκαετία του ’80 στο κέντρο 
της Αθήνας, στα Πετράλωνα.

Τι νοσταλγείτε από την Αθήνα των παιδικών 
σας χρόνων; Ίσως έναν πιο ανεπιτήδευτο χα-
ρακτήρα που είχε. 

Στο βιβλίο σας «Αθήνα, η ζωή στους δρό-
μους» υπάρχουν αναφορές στην Ελλάδα 
του ’50 και του ’60. Εσείς πώς γνωρίσατε 
αυτή την Ελλάδα; Μικρός περνούσα πολλές 
ώρες στο καφενείο του πατέρα μου, που βρι-
σκόταν σε μια λαϊκή γειτονιά του κέντρου. Κά-
ποιοι από τους χαρακτήρες του βιβλίου ήταν 
καθημερινοί θαμώνες του καφενείου, από το 
λαχειοπώλη και τον ψαρά με το τρίκυκλο μέχρι 
τη λουλουδού και τον παγωτατζή. Άνθρωποι 
που έκαναν την ίδια δουλειά από το ’50 και το 
’60. Πολλές φορές κρυφάκουγα τις ιστορίες 
και τις περιγραφές τους για εκείνες τις εποχές, 
αλλά ταυτόχρονα, θέλοντας να δώσω ένα με-
γαλύτερο εύρος, έκανα και αρκετή έρευνα.

Το βιβλίο σας θυμίζει ένα όμορφο παλιό α-
ναγνωστικό. Ήταν σκόπιμο αυτό; Και γιατί; 
Σκοπός μου είναι να θυμίζει μια παλιά προσεγ-
μένη έκδοση. Έχω μια μικρή συλλογή από εικο-
νογραφημένα βιβλία περασμένων δεκαετιών 
και πάντα ζήλευα το μεράκι με το οποίο ήταν 
δουλεμένα. Από το δέσιμό τους μέχρι την υφα-
σμάτινη ράχη, ήταν φτιαγμένα για να αντέξουν 
στο χρόνο.

Έχετε στιλ που θυμίζει τους μοντερνιστές 
σχεδιαστές και γραφίστες της δεκαετίας του 
’60. Ποιες είναι οι επιρροές σας; Αγαπημένοι 
μου εικονογράφοι της εποχής του ’60 είναι ο  
Alain Gree, o Miroslav Sasek, ο Enzo Mari, οι Alice  
και Martin Pronensen. Tα κινούμενα σχέδια της 
Hanna Barbera, τα πολωνικά κινούμενα σχέδια, 
ο Φρέντι Κάραμποτ, ο Πάνος Βαλσαμάκης, ο 
Μόραλης. Τα εξώφυλλα των δίσκων του ’60, η 
ζωγραφική στα κεραμικά, τα εμπριμέ υφάσμα-
τα της εποχής. 

Ποια σημεία και στοιχεία της Αθήνας σάς γο-
ητεύουν; Αγαπώ πολύ τη νεοκλασική της αρ-
χιτεκτονική, τις μοντερνιστικές πολυκατοικίες 
του ’30, τις μπλε τέντες, τα ξύλινα θυρωρεία 
στις παλιές εισόδους, τις καλλιγραφικές επι-
γραφές, το χειρόγραφο «είσοδος» στα μαγαζιά, 
τα τρίκυκλα γεμάτα με φρούτα μέχρι πάνω, το 
παζάρι τα σαββατοκύριακα στο Μοναστηράκι, 
τα δισκάδικα, τα παλιά τυροπιτάδικα που κρα-
τάνε την ίδια συσκευασία τόσα χρόνια, το χάος 
στους δρόμους, τα παλιά μηχανάκια με καφά-
σια για μπαγκαζιέρα. Μετά από τόσες βόλτες 
έχω ακόμα τη χαρά να ανακαλύπτω γωνιές της 
που με γοητεύουν.
Η αγαπημένη σας αθηναϊκή βόλτα; Πετράλω-
να - Θησειο - Μονατηρακι - Συνταγμα.

-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

«Αθήνα, η ζωή στους δρόμους» του Κώστα Θεοχά-
ρη, εκδ Gramma (grammabooks.gr), 64 σελ., €15
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Το βιβλίο «Αθήνα, η ζωή στους δρόμους» του κυρίου Κώστα Θεοχάρη είναι το 
πιο συγκινητικό βιβλιαράκι του φετινού μου χειμώνα. Είναι μια νοσταλγική 
ελεγεία στους «μικρούς ήρωες» των αθηναϊκών δρόμων της δεκαετίας του ’50 
και του ’60. Από τις σελίδες του περνούν αμαξάδες, λουστράκοι, γαλατάδες, πε-
ριπτεράδες, κουταλιανοί, καστανάδες… θαυμάσια όλοι τους εικονογραφημένοι 
από το εκλεπτυσμένο σκίτσο του Θεοχάρη. Αν δεν ήταν βιβλίο θα μπορούσε να 
είναι μουσική (του Γιώργου Μουζάκη), τραγούδι του Λευτέρη Παπαδόπουλου 
(όχι τυχαία προλογίζει το βιβλίο), σκηνή από ταινία του παλιού ελληνικού σι-
νεμά (Κλωτσοσκούφι), αφίσα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (κάποτε). 
Θα το έβλεπα ακόμα σαν τη «δροσερή συνέχεια» του παλιού Αναγνωστικού της 
Ά  Δημοτικού με τη Λόλα και τον Μίμη. Είναι πράγματι τόσο ωραίο. Τα σκίτσα 
και οι ομοιοκατάληκτες λεζάντες-στιχάκια διατρέχουν τις σελίδες με τέτοια 
γλύκα και αθωότητα που σου φέρνουν δάκρυα στα μάτια. Αυτό το περιεχόμενο 
συμπληρώνει η εξίσου στιλάτη έκδοσή του σε χαρτί palatina και σκληρό εξώ-
φυλλο, που σχεδίασαν με σπάνια καλαισθησία οι εκδόσεις Gramma. 
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Τα πιο 
λαμπερα 
ρεβεγιόν
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΒΝΑΤΣΙΟΥ 
Είναι οι πιο γιορτινές μέρες του χρόνου. 
Τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια βάζουν 
τα δυνατά τους και στήνουν τα πιο  όμορ-
φα και  πλούσια τραπέζια της χρονιάς.

Ξενόδόχεια, λαμψη & πόλυτελεια

St George Lycabettus Ίσως το ιδανικότε-
ρο σημείο για ένα πραγματικά αξέχαστο 
ρεβεγιόν. Για τα Χριστούγεννα, ο executive 
Chef Βασίλης Μήλιος ετοιμάζει το «Red 
Christmas Dinner», μετά τα μεσάνυχτα live 
jazz και πολλά δώρα. Την Πρωτοχρονιά, το 
υπέροχο «New Years Gold Gourmet Dinner» 
θα σερβίρεται με φόντο τη φωτισμένη 
Ακρόπολη. Κλεομένους 2, Κολωνάκι, 210 
7416191

Μεγάλη Βρετανία Στο πολυτελές GB Roof 
Garden παραμονή Χριστουγέννων €185/
άτομο (και μισό μπουκάλι κρασί). Παραμονή 
Πρωτοχρονιάς (€380/άτομο, και μισό μπου-
κάλι κρασί). Πλ. Συντάγματος, 210 3330000

King George Ζωντανή μουσική και εορ-
ταστικό μενού στο λαμπερό Tudor Hall. 
Χριστούγεννα (€95/άτομο), Πρωτοχρονιά 
(€330/άτομο-και μισό μπουκάλι κρασί). Βασ. 
Γεωργίου Α, Πλ. Συντάγματος, 210 3222210

Poseidon Hotel Εορταστικό μενού παρα-
μονής Πρωτοχρονιάς στο Sky Bar 360° με 
€40/άτομο και πλούσιο πρωτοχρονιάτικο 
Brunch με €15/άτομο. Λεωφ. Ποσειδώνος 72, 
Π. Φάληρο, 210 9872000

The Parliament Hotel Στο Athens Plaza ζή-
στε ξεχωριστά την παραμονή Χριστουγέν-
νων και Πρωτοχρονιάς με €69/άτομο. Γεύμα 
ανήμερα με €63/άτομο (50% έκπτωση για 
παιδιά έως 12 ετών). Βασ. Γεωργίου Ά 2, πλ. 
Συντάγματος, 210 3352400

Hilton Δείπνο Παραμονής Χριστουγέννων 
€120 (με ένα ποτήρι σαμπάνια Mumm, δω-
ρεάν πάρκινγκ και ελεύθερη είσοδο στο 
πάρτι του Galaxy Bar). Πάρτι παραμονής 
Χριστουγέννων από €25/άτομο. Επίσημο 
δείπνο παραμονή Πρωτοχρονιάς με €145/
άτομο. Πάρτι παραμονής Πρωτοχρονιάς 
από  €30/άτομο. Βασιλίσσης Σοφίας 48, 210 
7281000

Radisson Blue Rark Hotel Χριστούγεννα 
€55/άτομο και Πρωτοχρονιά €75/άτομο 
με κεφάτες μουσικές στο Galo Nero. Στο St’ 
Astra Restaurant με φαντασμαγορική θέα, 
δημιουργίες από τον executive chef Γιάννη 
Λιόκα €80/άτομο τα (Χριστούγεννα και 
€130/άτομο (Πρωτοχρονιά). Λεωφ. Αλεξάν-
δρας 10, 210 8894500

Pallas Athena Μοδάτο και ντιζαϊνάτο. Τα 
ρεβεγιόν έρχονται με ζωντανή μουσική και 
δημιουργίες από τον executive chef Σάκη 
Τζανέτο. Μενού 6 πιάτων για τα Χριστού-
γεννα και την Πρωτοχρονιά ( €79/άτομο και 
€129/άτομο). Πλατεία Κοτζιά, 210 3250900

εστιατόρια, μερεσ γιόρτησ
Αθήρι Ο πολυβραβευμένος Αλέξης Καρδά-
σης την παραμονή των Χριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς ετοιμάζει καταπληκτικά 
πιάτα. Προτάσεις ελληνικές και δημιουργικές, 
αλλά και αρνάκι, γουρουνόπουλο και όλα τα 
καλά με €40/άτομο. Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 
210 3462983

Monk Ολοκαίνουργιο wine bar με κρασιά από 
όλο τον κόσμο – στην επιλογή τους βοηθάει 
ένας από τους καλύτερους σομελιέ, ο Βασί-
λης Παπαδόπουλος. Την παραμονή των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα υπάρ-
χει μενού τριών πιάτων μαζί με επιδόρπιο και 
welcome drink. Καρόρη 4, Αθήνα, 210 3211117

Σπονδή Πού θα σε βρει το πιο λαμπερό 
βράδυ, αν όχι στο πιο πολυβραβευμένο 
εστιατόριο της Αθήνας; Χριστούγεννα €120/
άτομο, Πρωτοχρονιά €140/άτομο. Πύρρωνος 
5, Παγκράτι, 210 7564021

Altamira Ρεβεγιόν στις χώρες του κόσμου 
με τις γεύσεις της πολυεθνικής κουζίνας του 
Altamira, ζωντανή μουσική και τιμές a la carte.  
Χίλιες & Μια νύχτες, σαλάτα της Οδαλίσκης, 
Γαλοπούλα στο Χαρέμι, ελάφι Μπελ Επόκ κ.ά. 
Τσακάλωφ 36Α, Κολωνάκι, 210 3614695/Περι-
κλέους 28, Μαρούσι, 210 6128841

Παληά Αθήνα και Ωραία Ελλάς Αλλάξτε 
χρονιά στις παλιές γειτονιές και στις όμορφες 
εποχές με μερακλίδικα μεζεδάκια, αλλά και 
γιορτινό μενού και ζωντανή μουσική που θα 
φτάσει τη νύχτα μέχρι το πρωί. Εμπεδοκλέους 
75, Παγκράτι, 210 7518869 / Πολυδάμαντος 19& 
Κρησίλα 34, Παγκράτι, 210 752577

Γευσιπλοΐα Στο ίδιο ζεστό κλίμα κινείται 
και αυτό το ωραίο μεζεδοπωλείο. Ζωντανή 
μουσική στις 24, 25 & 31 Δεκεμβρίου και πιάτα 
γεμάτα νοστιμιά. Ελάχιστη κατανάλωση €10/
άτομο. Ν.Τρύπια 11, Ν.Φιλαδέφεια, 210 2635891

Cosca Σισιλιάνα κουζίνα από τις καλύτερες. 
Γιορτάστε την παραμονή των Χριστουγέννων 
με γνήσια ιταλικά πιάτα (€48/άτομο) και την 
παραμονή της Πρωτοχρονιάς με πλούσιο ε-
ορταστικό μενού (€53/άτομο). Πραμάντων 10, 
Πλατεία Ελπίδος, Κουκάκι, 210 9210229

Μεξικανός  Ένα αλλιώτικο ρεβεγιόν με latin 
μουσική, καταπληκτικά κοκτέιλ και αυθεντικά 
μεξικάνικα πιάτα από τη Vera Cruz, την εξωτι-
κή πατρίδα του ιδιοκτήτη. Ευδήλου 15, Ζωγρά-
φου, 210 7716900/ Ιάκχου 8, Γκάζι, 210 3421142

Μαύρο Πρόβατο Το δημοφιλές στέκι θα πα-
ραμείνει ανοιχτό την παραμονή των Χριστου-
γέννων και ανήμερα, με πιάτα γιορτινά όπως 
γαλοπούλα γεμιστή με κιμά, ξηρούς καρπούς 
και πορτοκάλι, ψαρονέφρι με σάλτσα τρού-
φας και πουρέ κάστανο κ.ά. Σωκράτους &Ζαΐ-
μη 2, Μελίσσια, 210 8102466

Soleto Από το απόγευμα της παραμονής 
των Χριστουγέννων με swing μπάντα και 
χορούς. Συνεχίζει με τον Λάκη Παπαδόπουλο 
και μενού (€70/άτομο), ρεβεγιόν παραμονή 
Πρωτοχρονιάς με γεύσεις extra gourmet 
(€75/άτομο), σε επιμέλεια Μιχάλη Ντουνέτα. 
Λαοδίκης 33-35, Γλυφάδα, 210 9680460

Vezene Θα απολαύσετε γεύσεις καταπληκτι-
κές από το μαέστρο της γαστρονομίας Άρη 
Βεζενέ. Μενού Χριστουγέννων:€90/άτομο 
και Πρωτοχρονιάς €120/άτομο. Βρασίδα 11, όπι-
σθεν Χίλτον, 210 7232002

Ψαρομαγεία Με μουσικές επιλογές από 
professional DJ και μενού 6 πιάτων για την 
παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρω-
τοχρονιάς, είναι σίγουρο ότι θα περάσετε 
αξέχαστα αυτές τις δύο βραδιές. Τιμή μενού: 

€60/άτομο (και ποτά). Λεωφ. Πεντέλης 108, 
Βριλήσσια, 210 6096604
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πεσ τό 
μÕ ενα 
γλυκό
Της ΕΦΗΣ ΠΑΛΛΗ

Το γλυκό στην κατηγορία 
δώρο - «μην πάμε με άδεια 
τα χέρια» είναι ό,τι το μαύρο 
στην κατηγορία μόδα: all 
time classic! Κάναμε τις 
βόλτες μας, δοκιμάσαμε και 
παρουσιάζουμε τα πιο εντυ-
πωσιακά, σε μοναδικούς 
συνδυασμούς γλυκίσματα 
των φετινών Χριστουγέν-
νων. Το ταξίδι στην ονειρο-
ζαχαρο-χώρα αρχίζει.

● Αφράτη Πάβλοβα παραδο-
σιακή με φράουλες, χριστου-
γεννιάτικα δεντράκια από 
δύο-τριών ειδών σοκολάτες και 
βουτυρένια μπισκότα, παραδο-
σιακά πανετόνε με αποξηραμέ-
να φρούτα και ξηρούς καρπούς, 
έλατα με γκανάζ σοκολάτας και 
κροκάν αμυγδάλου, τι κάνει νιά-
ου νιάου στα κεραμίδια; Ο Στέλι-
ος Παρλιάρος στα καταστήματα 
Sweet Alchemy δημιουργεί 
απογειωτικές ζαχαροπλαστικές 
δημιουργίες, με τη σοκολάτα 
να κυριαρχεί. Επιστρατεύει όλη 
του τη μαεστρία με πολλών 
ειδών αχνισμένα κέικ και γλασα-
ρισμένους κορμούς και μας απο-
τελειώνει με αυτή τη ζουμερή 
πουτίγκα, τη γεμιστή με σταφί-
δες και κράμπερι. Κολοκοτρώνη 
9, Κηφισιά, 210 8080480/ Ηροδό-
του 24, Κολωνάκι, 210 7240205

● Οι φούρνοι Βενέτη δια-
τηρούν τις παραδοσιακές 
συνταγές αλλά και εξελίσσουν 
τις γεύσεις με θεαματικά (γιαμ) 
αποτελέσματα. Διαθέτουν 
βασιλόπιτες που συνδυάζουν 
χειμερινά φρούτα και ξηρούς 
καρπούς, με σοκολάτα (τέλεια 
η πορτοκάλι με σοκολάτα γάλα-
κτος), βασιλόπιτα αμυγδάλου 
και παραδοσιακό σμυρνέικο 
τσουρέκι με κανελογαρίφαλα 
και επικάλυψη μαρέγκας. Αν 
θέλετε να πρωτοτυπήσετε σας 
προτείνουμε με κλειστά μάτια 
τη μοδάτη και εντυπωσιακή, 
που προτείνουν φέτος: βασι-
λόπιτα-μακαρόν με γεύση ρόδι, 
επικάλυψη λευκής σοκολάτας 
και διακόσμηση με πραγματικά 
γαλλικά μακαρόν.

● Στις boulangerie-patisserie 
Paul ο παράδεισος ντύθηκε 
στα λευκά και πήρε το όνομα 
«Bûcheamandeabricot», δηλαδή 
χριστουγεννιάτικος κορμός με 
μους αμυγδάλου, παντεσπάνι, 
κρυσταλλιζέ compotée βερίκο-
κο και τραγανά αμύγδαλα. Από 
τους μετρ στο χώρο σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, δημιούργησαν 
και το «l’ entremet Bougie», 
με κρέμα bavaroise 
βανίλιας, 

μαλακό παντεσπάνι, βατόμου-
ρο και λευκή σοκολάτα, όλο 
αυτό σε συσκευασία σε σχήμα 
φαναριού – ιδανική επιλογή για 
ένα γλυκό πρωτότυπο δώρο. 
Λεβίδου 4, Κηφισιά, Πανεπιστημί-
ου 10, Αθήνα, πλατεία Εσπερίδων 
& Κύπρου 70, Γλυφάδα

● Στα Fresh θα βρείτε κορμούς 
με γέμιση καραμέλα ή σοκολάτα 
bitter, αλλά και το συγκλονιστι-
κό κορμό προφιτερόλ με ολό-
κληρα σουδάκια στη γέμιση. Το 
«Mont Blanc», για όσους αγα-
πούν το κάστανο, έχει βανίλια 
Μαδαγασκάρης με μαρέγκα και 
κρέμα κάστανο και κομμάτια 
από κάστανο, τυλιγμένο σε 
πουρέ κάστανο. Το παραδοσι-
ακό στις δυτικές χώρες «Ginger 
Bread House», μπισκοτένιο 
σπιτάκι με το άρωμα και την πι-
κάντικη γεύση του τζίντζερ που 
ταιριάζει άψογα με καφέ, τσάι 
και γενικά τα ζεστά ροφήματα. 
Διαθέτουν και ποικιλία σε μους 
και τάρτες με 0% ζάχαρη γι’ αυ-
τούς που προσέχουν! Fresh: Αρ-
γυρούπολη, Γλυφάδα, Ερυθραία, 
Ψυχικό, Χαλάνδρι, Κολωνάκι, Νέα 
Σμύρνη, Παγκράτι

● Για ένα παραδοσιακού τύπου 
γλυκό, μια τσουρεκένια βασι-
λόπιτα με το μαχλέπι να σπάει 
τη μύτη, ο δρόμος δείχνει προς 
τον Παπαπαρασκευά! Φτιάχνει 
και την «τριφτή» με ζύμη που 
θυμίζει κάτι από κέικ, κάτι από 
μπισκότο και κάτι από τάρτα 
γεμιστή με βελούδινη βανίλια! 
Η «μαλλιαρή» είναι μια κλασι-
κού τύπου τούρτα με γέμιση 
σοκολάτα-φράουλα με πολλά 
και λεπτά φύλλα σοκολάτας. 
Δοκιμάσαμε και μελομακάρονα 
γεμιστά. Το καρύδι θα το συνα-
ντήσετε στη μέση ως γέμιση, 
οπότε αν θέλετε να πάρετε πιο 
ατομικού-τύπου κέρασμα, μη 
διστάσετε! Παπανδρέου 13, Γλυ-
φάδα , 210 980220

● Η Μέλισσα μας έμαθε τα 
υψηλής γαστρονομίας γλυκά 
μέσα από μυστηριώδεις συνδυ-
ασμούς και σπάνια υλικά. Από 
τις τάρτες ξεχωρίζει η λεμόνι-
πραλίνα, στις πιο φρουτένιες 
γεύσεις πρωταγωνιστεί η τάρ-
τα ανανά που είναι Daquoise 
με δροσερή μους καρύδας, 
κομμάτια φρέσκου ανανά και 
δυόσμο. Κάθε μπουκιά από το 
καρέ φραμπουάζ με πυκνή σο-
κολάτα, φραμπουάζ, τραγανή 
νουγκατίνα με grue de cacao και 
γλυκάνισο δεν είναι απλά ξεχω-
ριστή, είναι εθιστική. E. Mακαρί-
ου 43, Περιστέρι, 210 5711055

● Συλλεκτικές χριστουγεν-
νιάτικες συσκευασίες με μελο-
μακάρονα και κουραμπιέδες 
φτιαγμένα με φρέσκο βούτυ-
ρο, βασιλόπιτα με επικάλυψη 
λευκής σοκολάτας, σοκολάτας 
υγείας ή άχνη ζάχαρη, τριπλή 
μους σοκολάτας, γλυκό κάστα-
νο και τέλος εντυπωσιακά σπι-
τάκια από μπισκότα βουτύρου 
θα βρείτε στα ζαχαροπλαστεία 
Κωνσταντινίδης. Μέχρι να ε-
τοιμάσουν το γλυκό, πιανίστες 

θα σας βάζουν στο κλίμα των 
γιορτών με γνωστές 

μελωδίες.
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Ζαχαρόπλαστεια, 
χριστόυγεννιατικα
Της ΜΑΝΙΝΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ 

Τα παιδιά τρελαίνονται για ζαχαροπλαστεία, συνοικιακά, πο-

λυτελή, διάσημα, άσημα, ακριβά και φθηνά: η τσουρεκίλα τούς 

σπάει τη μύτη, οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα, μέρες 

που είναι, τα φέρνουν στα όριά τους… καλά, όχι μόνο τα παιδιά. 

Και τους μεγάλους, είτε πάνε συνοδεία είτε μόνοι τους.

Κάθε «άνθρωπος που γράφει» έχει αναλύσει κάπου, 
κάποτε την αγαπημένη του ανάμνηση ζαχαροπλαστείου: 
ο παππούς ή η γιαγιά τον/την πήγαινε στο τάδε ζαχαρο-
πλαστείο όπου η σοκολατίνα ήταν άπαιχτη. Ο μπαμπάς ή 
η μαμά αγόραζε εκλέρ από το δείνα (ζαχαροπλαστείο) ό-
που η κρέμα ήταν συγκλονιστική. Γράφεις-δεν γράφεις, 
υπάρχει στο παρελθόν σου χαντακωμένη μια πάστα, ένα 
φοντάν, μια τούρτα, ένα σοκολατάκι, ένα αμυγδαλωτό 
αξεπέραστο. Τις γιορτές το φεστιβάλ αναμνήσεων φτά-
νει στο peak – κάποια θεία έφτιαχνε μελομακάρονα και 
μοσχοβολούσε η γειτονιά. Κάποια άλλη έψηνε κουρα-
μπιέδες με ακόμα συγκλονιστικότερα αποτελέσματα. Τα 
σκέφτεσαι και κλαις κ.λπ. κ.λπ. κ.λπ. 
Οι αναμνήσεις «μας πάνε πίσω στην παιδική μας ηλικία» 
τότε που τρώγαμε παστάκια όποτε τα βρίσκαμε αφύλα-
χτα, μας κερνούσαν χριστουγεννιάτικα γλυκά σ’ όλα τα 
συγγενικά σπίτια και περνάγαμε τις γιορτές με άχνη 
ζάχαρη μέχρι το βρακί μας. Για μένα π.χ. που μεγάλωσα 
στην Καβάλα, οι ωραιότεροι κουραμπιέδες, κολλημένοι 
πάνω στα Χριστούγεννα, είναι της Νέας Καρβάλης – οι 
πρόσφυγες από την ορίτζιναλ Καρβάλη έχουνε μαγικές 
συνταγές για αφράτους κουραμπιέδες που μοσχοβολάνε 
αμύγδαλο μέσα από τις δεκαετίες (τςςςς). 
Ο παππούς μου λοιπόν (όχι θα τη γλιτώνατε…) με πήγαινε 
στον «Μαλάμο» στον Άγιο Παντελεήμονα, στον «Κα-
νάκη» στη Φιλαδέλφεια και στον «Μικέ» στη Μαβίλη. 
Έπαιρνα πάντα τα ίδια: ένα, ή στην καλύτερη, δύο κοκ. Και 
τώρα ακόμα, όταν πηγαίνω με τα παιδιά μου σε ζαχαρο-
πλαστεία με υπέροχες βιτρίνες, με εντυπωσιακά γλυκά, 
ελαμπορέ πάστες και τέτοια… παίρνω ένα κοκ στο τέλος. 
Όλα αυτά δεν ενδιαφέρουν κανέναν χωρίς την απαραί-
τητη πληροφορία, οπότε τα πιάνω ένα-ένα, με παιδιά 
και άνευ: ο «Μαλάμος» υπάρχει εδώ και 93 χρόνια, κάθε 
φορά που περνάω και τον βλέπω ανοιχτό αισθάνομαι 
ανακούφιση (ότι δεν διαλύθηκε ακόμα το Σύμπαν), έχει 
λογικές τιμές και καλή ποιότητα υλικών, σούπερ μελο-
μακάρονα και, πάντα, ωραίο κοκ. Ο «Κανάκης» εκτός 
από τα παραδοσιακά γλυκά, έχει αριστουργήματα με 
καϊμάκι – κρέμες, παγωτά, πάστες κ.λπ. Είναι το μεγά-

λο, απλωμένο καφέ-ζαχαροπλαστείο παλαιού τύπου 
με ατέλειωτο κατάλογο γλυκών, φιλικό στα παιδιά, που 
μπορούν να κρέμονται από τους πολυέλαιους χωρίς να 
κάνουν ζημιές. 
Το «Αθηναϊκόν» επίσης προσφέρεται να πας με τα 
παιδιά σου, όσα κι αν είναι: έχει πολλαπλές βιτρίνες με 
γλυκά (τον άμμο της θάλασσας), εκεί που νομίζεις ότι 
καθάρισες πετάει έξτρα εταζέρες με κουλουράκια-petit-
four-βουτήματα-cookies, κι έχει συνηθίσει επειδή η 
πελατεία του πηγαίνει εκεί από την παιδική ηλικία της, 
άσχετα που έχουνε περάσει καμιά εκατοστή χρόνια από 
τότε (ποιος μετράει;). Είναι στολισμένο σαν χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο, κυριολεκτικά, με λαμπάκια και φωτάκια 
να του κρέμονται από παντού, πράγμα που ενθουσιά-
ζει ακόμα περισσότερο τα παιδιά, σα να μη τους έφτανε 
το φεστιβάλ σοκολάτας/ζάχαρης που τα ’χει κάνει να 
σκαρφαλώνουν στο ταβάνι.
Το «Oak Room Café»  είναι καφέ, όχι ζαχαροπλαστείο, 
ντιζαϊνάτο, με δερμάτινους καναπέδες και βελούδινες 
λεπτομέρειες – καθόλου κατάλληλο για παιδιά, που ό-
μως κάθονται σούζα προκειμένου να φάνε ΤΗ μηλόπιτα, 
διάσημη, και καταπληκτική από όποια μεριά κι αν τη 
δεις. Το ζαχαροπλαστείο του «Μικέ» δεν έχει καφέ, 
παίρνεις τα γλυκά σου και φεύγεις – όλα είναι κατα-
πληκτικά, κυρίως (ε, ναι) τα κοκ. Οι βιτρίνες του είναι 
τόσο καλλιτεχνικές που χαζεύεις τα χρυσο-τυλιγμένα 
σοκολατάκια λες κι είσαι Ρώσος μεγιστάνας σε κοσμη-
ματοπωλείο. 
Ανάλογο σε αίσθηση-μπιζουτερί είναι και το παραδοσι-
ακό art-nouveau ζαχαροπλαστείο «Καμέλια», με τούρ-
τες-αριστουργήματα και ανάλαφρα μελομακάρονα, με 
υπέροχα μίνι-κοκ και εκλαιράκια. Ο «Βενέτης» στη 
Βασιλίσσης Σοφίας είναι ανάμεσα στα νοσοκομεία της 
περιοχής (location, location, location), έχει τραπεζάκια 
έξω, σερβίρει σε χάρτινα ποτήρια ζεστή σοκολάτα στα 
πιτσιρίκια που πατάνε τα παστάκια τους και κυνηγάνε 
κάτι ζαλισμένα περιστέρια ενώ εσύ τρώς κρουασίνια-
σταφίδα-κρέμα. Που κρατάνε όση ώρα χρειάζεται ώστε 
να παίξουν τα παιδιά σου, να μαδήσουν ελαφρά ένα πε-
ριστέρι, να χύσουν τη σοκολάτα στα ρούχα τους και να 
ξηλώσουν λίγη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. 
Η αλήθεια είναι ότι ψοφάω για καφε-ζαχαροπλαστεία-
τύπου-Εθνική-οδός, από αυτά που έχουνε τα πάντα και 
μία θεία τους μαζί, που μέσα στη βαβούρα πουλάνε και 
μια χυλόπιτα στη γωνία, ένα μίλκο, ψωμί ψυγείου έτσι 
κι έχεις ξεμείνει… μου αρέσουν χιλιο-στολισμένα, με 
πλαστικά έλατα στις γωνίες και κόκκινες γιρλάντες ανά-
μεσα στα μελομακάρονα που είναι και αυτά στολισμένα 
με πλαστικά γκυ σε πράσινα πλαστικά δισκάκια. Με 
πιτσιρικάδες που φτιάχνουν χαμογελαστούς καφέδες 
«πολυτελείας», με τιμές μη-πολυτελείας, φθηνές χαρ-
τοπετσέτες και σημεία στα οποία μπορείς να καπνίσεις 
πίσω από τις χριστουγεννιάτικες μπάλες, έστω κι αν δεν 
καπνίζω. Ή δεν σπάω μπάλες.  

Το καλύτερο του καφε-ζαχαροπλαστείου είναι ότι 
μυρίζεις σαν κουραμπιές όταν γυρίζετε σπίτι, εσύ 

και τα παιδιά σου. Και αυτό είναι η πραγματι-
κά χριστουγεννιάτικη διάθεση. Με μπόλι-

κη άχνη ζάχαρη από πάνω…  A    

Μαλάμος, Αχαρνών 124, 210 8211120

Κανάκης, Λ. Δεκελείας 80, Ν. Φιλαδέλφεια, 
210 2510636

Μικέ, Σούτσου 9, 210-6426261

Oak Room Café, Radisson Blu Park Hotel, 
Αλεξάνδρας 10, 210 8894500

Αθηναϊκόν, Μαντζάρου 1  
& Εθνικής Αντιστάσεως, 210 6756885

Καμέλια, 28ης Οκτωβρίου, 210 6743781

Βενέτης, Βασιλίσσης Σοφίας 68,  
μετρό Μέγαρο Μουσικής, 210 7211089        
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* Αν ακόμη κι αυτά, τα «εύκολα», σου φαίνονται 
βουνό, ή δεν προλαβαίνεις ούτε να ψωνίσεις, 

η Aria Fine Catering είναι η χρυσή λύση. Μπο-
ρούν να σου φτιάξουν τα πάντα και τώρα τις 

γιορτές λανσάρουν τα Celebration Boxes που 
έχουν μέσα σκεύη (ωραία) μιας χρήσεως και 

γεύσεις εξαιρετικές και εορταστικές (από finger 
food μέχρι και ολόκληρη γαλοπούλα) σε τιμές 
που δεν σκοτώνουν… www.aria.gr, 210 9656388

Το finger 
food τησ 
τσόχασ
Τρία πράγματα που ξέρουμε 
για τα χαρτιά: κρατάνε ώρες, 
σηκώνουν πολύ ποτό, τα χέρια 
μας είναι απασχολημένα. Με-
ρικές ιδέες για εύκολο και πε-
ντανόστιμο finger food, ειδικά 
διαμορφωμένο για βραδιές που 
φτάνουν μέχρι το πρωί! 

● Κριτσίνια σίτου τυλιχτά με 
προσούτο. Φρέσκα σπαράγγια με 
τυλιγμένο χοιρομέρι ή μορταδέλα 
πικάντικη.
● Ξυλάκια (sticks) με κοτόπουλο 
μαριναρισμένο σε soya sauce, 
μαζί με τοματίνια και φρούτο 
βανίλια. 
●Ξυλάκια (sticks) με ελιές με αμύ-
γδαλο και κυβάκια παλαιωμένης 
παρμεζάνας.
● Ξυλάκια με τοματίνι και μο-
τσαρέλα βουτηγμένα στο πέστο 
βασιλικού. 
●Γλιφιτζουράκι (καλαμάκι) με 
κολοκυθοκεφτεδάκι. Μπορεί να 
ψηθεί και στο grill, ώστε να απο-
φύγετε το τηγανητό λάδι. Επίσης, 

πριν σερβίρετε βουτήξετε τις 
ακρούλες τους σε γιαούρτι, θα 
δώσετε μια νότα δροσιάς. 
● Γλιφιτζουράκια (καλαμάκι) με 
μπιφτεκάκια μοσχαρίσια σε μι-
κρό μέγεθος, κυβάκι από ξινό-
μιλο και κυβάκι από παντζάρι 
βουτηγμένο στο γιαούρτι. 
Περνάτε ένα κυβάκι ξινόμηλο 
κι ένα από βρασμένο παντζάρι 
που έχετε ανακατέψει πρώ-
τα σε μπολ με λίγο ξύδι απλό, 
σκόρδο, στραγγιστό γιαούρτι και 
λίγη μαγιονέζα.
● Γλυκά sticks με μήλο μέλι 
και κανέλα ή διάφορα ψητά ή 
ποσέ φρούτα, όπως αχλάδι και 
κυδώνι.

ρεβεγιόν 
στό σπιτι 
Τι κρασιά ταιριάζουν με το  
χριστουγεννιάτικο μενού

Η ωραιότερη γιορτή γίνεται σε 
σπίτια, σε τραπέζια με φίλους, με 
φαγητά που έχετε μαγειρέψει 
μόνοι σας. Τι κρασιά όμως ται-
ριάζουν με τις πολύπλοκες γεύ-
σεις της γιορτής; Θα προτιμή-
σετε ελληνικά ή ξένα; Εμείς σας 
προτείνουμε κρασιά από τους 
ελληνικούς αμπελώνες όλης της 
χώρας, αφρώδη, λευκά δροσε-

ρά, λευκά πλούσια, φρέσκα 
κόκκινα, γεμάτα κόκκινα 

και κρασιά γλυκά.
Θα ξεκινήσετε με 

ένα αφρώδες 
κρασί για τα 

καναπεδάκια, μετά συνεχίστε με 
ένα chardonnay γεμάτο για τις 
σούπες και τα ψαρικά (που μπο-
ρεί κάποιος από τους καλεσμέ-
νους σας να το κρατήσει μέχρι 
το τέλος). Για τη γαλοπούλα θα 
προτιμήσετε ένα κόκκινο όχι πο-
λύ τανικό για να πηγαίνει με όλες 
τις πλούσιες και διαφορετικές 
γεύσεις στη γέμιση (κάστανα, 
σταφίδες, κουκουνάρια) και θα 
τελειώστε με ένα γλυκό κρασί 
για τα μπλε τυριά, τις σοκολάτες, 
τις καραμέλες, τα γλυκά και τη 
βασιλόπιτα. Να θυμάστε ότι τα 
τυριά ταιριάζουν με ελληνικά 
λευκά κρασιά και μάλιστα όχι με 
τα καλύτερά μας. Για περισσότε-
ρους καλεσμένους και πιο γιορ-
τινή εντύπωση διαλέξτε φιάλες 
Magnum (χωρητικότητα 2 φιά-
λες) ή ακόμα πιο εντυπωσιακά 
και γιορτινά τις φιάλες Double 
Magnum (χωρητικό- 
τητα 4 φιάλες).

Στρείδια
Σαλάτες με 

εσπεριδοειδή
Ξηροί καρποί

Αφρώδη

Σούπες
Καραβίδες

Χτένια
Χοιρινό με 

κυδώνια

Βαρελίσιο 
chardonnay

Αρνάκι 
φρικασέ

Καπνιστός 
σολωμός

Νυχτέρι από 
τη Σαντορίνη

Γουρουνό-
πουλο με 
κάστανα

Γαλοπούλα 
με γέμιση

Ποιοτικό 
Αγιωργίτικο

Αρνάκι 
στο φούρνο 

με πατάτες

Cabernet 
Sauvignion

Αγριογού-
ρουνο με 

δαμάσκηνα
Ξινόμαυρο

Πιπεράτα 
φιλέτα

Syrah

Πλατό 
αλλαντικών

Ξινόμαυρο ή 
Φρέσκο 
Αγιωργίτικο

Πλατό φρέ-
σκων τυριών

Μοσχοφίλερο

Μπλε τυριά
Καραμέλες

Γλυκά με 
καραμέλα

Βασιλόπιτα

Γλυκά 
Μοσχάτα

Σοκολάτες
Σοκολατένια 

γλυκά

Vinsanto ή 
Γλυκιά 
Μαυροδάφνη

 

πρότασεισ 

Και για τους πολύ προχωρημένους 
την επόμενη μέρα, πρωινό με 
Panettone και Prosecco

Της ΕΦΗΣ ΠΑΛΛΗ
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τα δώρα τόυ 
gourmanD
Της ΕΦΗΣ ΠΑΛΛΗ

To εγχειρίδιο των πιο απο-
λαυστικών δώρων για τα 
Χριστούγεννα. 

● Ξεκινάμε από τα βασικά, 
δηλαδή το κρασί, και από την 
ελληνική γη προτείνουμε τη 
λουλουδάτη Μαλαγουζιά από 
το Κτήμα Αντωνόπουλου, την 
πολυποικιλιακή Παράγκα από 
το Κτήμα Κυρ-Γιάννη και από 
το Κτήμα Βιβλία Χώρα το μο-
ναδικό ροζέ με νότες από καλο-
καιρινά φρούτα και μπαχαρικά. 
Σε όλες τις κάβες και τα σούπερ 
μάρκετ. Αν ο παραλήπτης είναι 
λάτρης του καλού ποτού (ή 
και ο μπαμπάς, τουτέστιν αδυ-
ναμία μεγάλη) τότε το δώρο 
ακούει στο όνομα «Ουίσκι». Οι 
επιλογές σε Blended, Bourbon, 
Malt είναι πολλές. Αν θες να 
κάνεις την ευχάριστη έκπληξη, 
το ιαπωνικό καπνιστό Tokinoka 
white oak και το γλυκόπιοτο 
σκοτσέζικο Monkey Shoulder 
θα κάνουν τη δουλειά τους! 
Στην κάβα Kylix (Καρνεάδου 
20, Κολωνάκι, 210 7242217) έχει 
τόσο μεγάλη ποικιλία σε μονα-
δικά κρασιά-ποτά που δεν θα 
ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις! 
Μεγάλη ποικιλία καλών γαλλι-
κών κρασιών-ημίγλυκα, ξηρά, 
αφρώδη, και μάλιστα σε εξαι-
ρετικές τιμές θα βρεις στα Lidl.
● Αλλά και κάποιο αγαπημένο 
κοκτέιλ που μόνο ένας καλός 
«mixologist» μπορεί να φτιάξει, 
μπορείς να προσφέρεις! Οι 
drinkworks.gr έχουν τη λύση 
και είναι απλούστατη: μπαίνεις 
στην ιστοσελίδα, επιλέγεις το 
αγαπημένο σου κοκτέιλ και αυ-
τό παραδίδεται στη διεύθυνση 
που επιθυμείς! 
● Τα προϊόντα τρούφας, όπως 
το λάδι, είναι τα υλικά που 
μπορούν να απογειώσουν 
την πιο απλή συνταγή και τα 
λατρεύουν όλοι! Το σουξέ της 
χρονιάς είναι το τρουφέλαιο 
μαύρης τρούφας της εταιρείας 
Δίρφυς που στο Παντοπωλείο 
Μεσογειακής Διατροφής (Σο-
φοκλέους 1, Αθήνα), το βρήκαμε 
με €10 τα 100ml.
● Μια εξαιρετική επιλογή που 
θα εκτιμηθεί είναι το Trikalinos 
Αυγοτάραχο, το οποίο όχι μόνο 
είναι ξεχωριστό σε ποιότητα 
και γεύση, αλλά βγαίνει και σε 
έτοιμο gift box, δηλαδή σε κα-
λαίσθητη θήκη η οποία περιέχει 
ένα βαζάκι Αυγοτάραχο, ένα 
Τρίμμα και μια Αφρίνα. Επειδή 
σύμφωνα με το Ινστιτούτο Πα-
στέρ έχει και αντιθρομβωτική 
δράση, χάριζέ το ασύστολα! 
Στα καλά deli. 
● Οι «cheese lovers» είναι 
πολλοί. Για καλά διεθνή τυ-
ριά σε παραπέμπουμε στο 
Degustasion (Κουμπάρη 5, 
Αθήνα, 210 9627744). 
Για τυριά 

από όλη την Ελλάδα πήγαινε 
στον Αλεξανδρή (Ηρώων 
Πολυτεχνείου 30, Ηλιούπολη, 
2109918730). Και μόνο με ένα 
τηλεφώνημα μπορείς να πα-
ραγγείλεις μια ωραία (και τίμια) 
πιατέλα, με τιμές που ξεκινούν 
από €25. 
Μετά τα τυριά (για να μην πούμε 
μαζί) έρχονται τα αλλαντικά. 
Φρεσκοκομμένα, λαχταριστά 
και βελούδινα στη γεύση αλ-
λαντικά, όπως μοταρδέλα με 
φιστίκι αιγίνης,  κρητικό απάκι 
με πάπρικα, προσούτο Dalma 
(εκ των Δαλματικών ακτών), 
φτιάχνονται με αγάπη από το 
αλλαντοποιείο Δανάη, ενώ από 
τα αλλαντικά Στρεμμένου προ-
τείνουμε λούντζα με προσούτο 
και χοιρομέρι κρασάτο (προ-
σοχή είναι εθιστικά). Πολλές 
γευστικές προτάσεις και τολ-
μηρούς συνδυασμούς μπορείς 
να προμηθευτείς από το Box 
(Κύπρου 76-78, Βύρωνας, 210 
7600279) που τα αμπαλάρει και 
σε χειροποίητα ξύλινα κουτιά.  
Γεύση ντελικάτη και ταξιδιάρα 
(κατάλληλη για τη μαμά ή τη 
θεία) είναι το ευωδιαστό τσάι. 
Ο Δρόμος του τσαγιού έχει 
τεράστια ποικιλία (με αποξηρα-
μένα φρούτα, καρπούς, βότανα 
και νότες από μπαχαρικά, αλλά 
και πρωτότυπες προτάσεις 
με μεσογειακές γεύσεις όπως 
μαστίχα Χίου). Σε καλές τιμές 
θα βρεις και αξεσουάρ (όπως 
τσαγερό και κούπες) με πινελιές 
από την ιαπωνική και ινδική 
αισθητική. (Καψάλη 5, Κολωνάκι, 
210 722 1460 / Γ. Δροσίνη 16, Κη-
φισιά, 210 808 78200).
● Ιανός Deli. Στις εξορμήσεις 
σας στην πόλη για χριστου-
γεννιάτικα δώρα, θα βρείτε μια 
ωραία έκπληξη να σας περιμέ-
νει στον Ιανό. Τώρα, εκτός από 
βιβλία, και μια μεγάλη ποικιλία 
σε εκλεκτά προϊόντα από όλη 
την Ελλάδα. Βότανα της Anassa, 
Bariamis Sweets, μαρμελάδες 
Σύρου της Άρωμ, τη βραβευμέ-
νη σειρά Harmonian και άλλα 
νόστιμα.Σταδίου 24, 210 3217810
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το πνεύμα των Χριστουγέννων 
αρέσουν οι λιχουδιές και γι’ αυτό 
φέτος εγκαταστάθηκε στο Make 

my Cake στο Χαλάνδρι. Εκεί τα χριστου-
γεννιάτικα στολίδια είναι τραγάνα μπι-
σκότα, τα πακέτα δώρων σοκολατένια 
και τυλιγμένα με ζαχαρόπαστα και τα 
ξωτικά, οι βοηθοί του Αϊ-Βασίλη, δεν 
τυλίγουν δώρα αλλά τα ψήνουν...

Το Μake my Cake (mmc) δημιουργή-
θηκε από τρεις φίλες, την Αλίνα, τη 
Χρύσα και την Ιουλία. Από διαφορετι-
κούς εργασιακούς χώρους η καθεμία, 
τους ένωσε η κοινή τους αγάπη για τη 
ζαχαροπλαστική και τη ζαχαροτεχνία. 
Θέλοντας να συνδυάσουν την εντυ-
πωσιακή εξωτερική εμφάνιση με το 
νόστιμο και σπιτικό, ξεκίνησαν το 2012 
να φτιάχνουν τούρτες από ζαχαρόπα-
στα για φίλους και γνωστούς αρχικά και 
σιγά-σιγά μπήκαν σε ένα μαγικό κόσμο 
γεμάτο ζάχαρη και χρώματα όπου κάθε 
τούρτα είναι ένα ταξίδι φαντασίας. 

Στο mmc φτιάχνουν ή σχεδιάζουν 
μαζί σας την τούρτα που έχετε ονει-
ρευτεί για εσάς ή τους αγαπημένους 
σας. Αυτό άλλωστε που κάνει τα γλυκά 
τους ξεχωριστά είναι η μικρή ιστορία 
που έχουν να πουν στον αποδέκτη 
τους. Και κάτι πολύ σημαντικό στις 
μέρες μας, χρησιμοποιούν μόνο αγνά, 
αληθινά υλικά: αυθεντική σοκολάτα, 
βούτυρο αγελάδας, φρέσκα αυγά, 
ζάχαρη, φρούτα, όπως ακριβώς θα 
θέλαμε να κάναμε στο σπίτι μας για τα 
παιδιά μας. Μια πληροφορία για το χό-
μπι του αγαπημένου σας, ένα γεγονός, 
ένα παιδικό παιχνίδι ή απλώς μια ιδέα 
αποκτούν ξαφνικά σοκολατένια υπό-
σταση και ζαχαρένια επικάλυψη. 

Έκτος από τις τούρτες με ζαχαρόπα-
στα, φτιάχνουν κατά παραγγελία cup 
cakes, mini cakes, πρωτότυπα cake 
pops, μπισκότα και πολλά άλλα κερά-
σματα. Παράλληλα ετοιμάζουν καθη-
μερινά φρεσκοψημένα, λαχταριστά 
γλυκά. Ψήνουν μικρές ποσότητες για 
να είναι πάντα φρέσκα και αλλάζουν 
συχνά τον κατάλογο ώστε να βρίσκε-
τε πάντα διαφορετικά πράγματα να 
δοκιμάσετε. 

Γλυκά δώρα για γλυκές στιγμές. Το 
δρόμο άλλωστε τον δείχνουν τα ψί-
χουλα που αφήνει πίσω του το πνεύμα 
των Χριστουγέννων, που δοκιμάζει 
τα πάντα! 

Make my Cake 
Ηρακλείτου 114, Χαλάνδρι
210 8035863, 6974 508197
http://www.makemycake.gr/en/
home/
https://www.facebook.com/
Makemycakesweets



Εστιατόριο ÇΑθηναϊκόÈ: Η παράδοση 
αναδεικνύεται με φυσικό αέριο

Σύμφωνα με τον κ. Α. Πορφυρίου, ιδιοκτή-

τη του ιστορικού εστιατορίου «Αθηναϊκό» 

στο κέντρο της Αθήνας, η χρήση του φυσι-

κού αερίου προσφέρει πρωτίστως αυτο-

νομία και ευελιξία ενώ συμβάλλει και στην 

προστασία του περιβάλλοντος. 

Όπως σημειώνει ο σεφ κ. Κ. Αδαμίδης, «η 
χρήση φυσικού αερίου αποτελεί έναν πιο υγι-
εινό τρόπο μαγειρέματος, ενώ το αποτέλεσμα 
είναι πιο γευστικό καθώς προσφέρει ακρίβεια, 
καίει ομοιόμορφα και το φαγητό παίρνει πιο 
καλή “βράση”.  Για ένα εστιατόριο, όπως είναι 
το “Αθηναϊκό”, το οποίο έχει δικό του παρα-
σκευαστήριο για την προετοιμασία των πρώ-
των υλών, οι ανάγκες σαφώς είναι αυξημένες 
και το φυσικό αέριο τις καλύπτει προσφέρο-
ντας ένα επιπλέον πλεονέκτημα: οικονομία». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, είτε πρόκειται για 

παραδοσιακές ταβέρνες είτε για πολυτελή 

εστιατόρια, το φυσικό αέριο προσφέρει τα-

χύτητα στην προετοιμασία και ακρίβεια στη 

θερμοκρασία για την προετοιμασία γευστι-

κών πιάτων. 

Η εξοικονόμηση στο κόστος κατανά-

λωσης ενέργειας μπορεί να φτάσει και 

το 50%, ενώ η μείωση της εκπομπής 

ρυπογόνων ουσιών ξεπερνάει το 75% σε 

σύγκριση με άλλα καύσιμα. 

Το παράδειγμα του ÇΡακί ΜεζέÈ

Ένα απτό παράδειγμα για το πώς το ευρύ 

κοινό μπορεί να απολαύσει επώνυμο φαγη-

τό, αποτελεί η μοντέρνα ταβέρνα «Ρακί Με-

ζέ» (πρώην ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ) στην Καλλιθέα. 

Το κατάστημα στα λίγα χρόνια λειτουργίας 

του έχει καταφέρει να φέρει την ελληνική 

θάλασσα στο τραπέζι μας και να καταστήσει 

την ψαροφαγία προσιτή σε όλους. 

Γαρίδες και καλαμαράκια με τη σέσουλα, 

γκουρμέ ριζότο θαλασσινών και καβουρομα-

καρονάδες, μύδια αχνιστά, νόστιμες σούπες, 

φρέσκα ψάρια και ευφάνταστοι μεζέδες προ-

ετοιμάζονται σε κουζίνες φυσικού αερίου. Η 

χρήση φυσικού αερίου από την επιχείρηση 

μετατρέπει το ταλέντο του σεφ σε απόδοση 

υψηλής ποιότητας, η οποία καταφέρνει να 

αποτυπωθεί στην προτίμηση του κοινού για 

το μαγαζί. Το «Ρακί Μεζέ» έχει καταφέρει  να 

μειώσει τα λειτουργικά του κόστη και να κα-

τεβάσει τις τιμές του προσφέροντας μενού 

σε προσιτές τιμές (όπως είναι το «μενού της 

παρέας», το οποίο περιέχει ψαρομεζέδες και 

θαλασσινά σε απεριόριστη ποσότητα καθώς 

και κρασί ή ρακί), εκφράζοντας με αυτό τον 

τρόπο το σεβασμό του προς το κοινό σε μια 

εποχή κρίσης και περνώντας το μήνυμα ότι 

η ποιότητα δεν συνάδει πάντα με την υψηλή 

τιμή όταν τα κόστη ενέργειας και η σωστή 

γενικότερη διαχείριση μπορούν να επιτύ-

χουν οικονομίες κλίμακας. 

Ελληνικά εστιατόρια: ÇΚάτι ψήνεταιÈ με φυσικό αέριο
Τα γνωστότερα ελληνικά εστιατόρια μαγειρεύουν με φυσικό αέριο

Ό
λες σχεδόν οι γειτονιές της Αθήνας και ιδιαίτερα το κέντρο φημίζονται για τα παραδοσιακά εστιατόρια, τα οποία αποτελούν σήμα 

κατατεθέν για τουρίστες και μόνιμους κατοίκους, ειδικά όταν καταφέρνουν να παντρέψουν την παράδοση με τις ανέσεις ενός 

σύγχρονου περιβάλλοντος. Με την τουριστική κίνηση να θέτει υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, τα εστιατόρια (παραδοσιακά ή 

γκουρμέ, κρεατοφαγίας ή ψαροφαγίας) στρέφονται στο φυσικό αέριο για να επιτύχουν οικονομία κα ποιοτικό γευστικό αποτέ-

λεσμα. Οι ιδιοκτήτες το προτιμούν γιατί αποτελεί βασικό λόγο εξοικονόμησης κόστους, ενώ οι σεφ για την ακρίβεια που προσφέρει στο 

μαγείρεμα. Όποιος και να είναι ο λόγος (αλλά και ο τόπος, καθώς το φυσικό αέριο δεν χρησιμοποιείται μόνο στην Αθήνα), το φιλικό αυτό 

προς το περιβάλλον καύσιμο έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών από το χώρο της εστίασης, αλλά και των καταναλωτών 

οι οποίοι εκτιμούν το τελικό αποτέλεσμα και μετατρέπονται σε πιστούς πελάτες. 
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Τ
α Escape Rooms έκαναν την εμφάνισή τους πε-
ρίπου πριν 3 χρόνια και γρήγορα κατέκτησαν την 
Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία. Στηρίζονται 
στα adventure games, τα βιντεοπαιχνίδια, δηλαδή, 

που για να σε οδηγήσουν στο τέλος του παιχνιδιού, α-
παιτούν τη λύση διάφορων γρίφων.
Μόνο που εδώ δεν έχεις να κάνεις με την οθόνη ενός 
υπολογιστή, αλλά με ένα πραγματικό περιβάλλον, στο 
οποίο πρωταγωνιστής δεν είναι κάποιος εικονικός ή-
ρωας αλλά εσύ ο ίδιος. Και αντί για οποιαδήποτε βο-

ήθεια από το Internet, έχεις τους συμπαίκτες σου (3-5 
άτομα). Ζόρικο, ε;

Στην Αθήνα υπάρχουν τέσσερα Escape Rooms: Το Sir 
Lock’s House (Εμμανουήλ Μπενάκη & Δερβενίων 39-41, 
210 3826351), το Athens Clue (Διοχάρους 11& Ίωνος Δρα-
γούμη, 210 7212018 και Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας 26, 210 
3211121), το Trap Athens (Καρόρη 4, Πλ. Αγίας Ειρήνης, 
Μοναστηράκι, 210 3254824) και το Adventure Rooms 
(Αθηνάς & Κακουργοδικείου 2, Μοναστηράκι, 211 0124729), 
που μέρα με τη μέρα αποκτούν περισσότερους ενθουσι-
ασμένους επισκέπτες. 
«Είναι σαν να είσαι πρωταγωνιστής σε μία ταινία», μου λέει 
ο Γιώργος, ιδιοκτήτης του Sir Lock’s House, «και είναι 
πολύ πιο ενδιαφέρον να παίζεις σε μια ταινία από το να την 
παρακολουθείς». «Μοιάζει με την παιδική μας φαντασίωση 
που θέλαμε να γίνουμε μέρος μιας περιπέτειας. Ένα παιχνίδι 
του μυαλού πάρα πολύ διασκεδαστικό», λέει ο Θοδωρής 
Βαλάσογλου, ένας εκ των ιδιοκτητών του Trap Athens.  
Οι θεματικές των δωματίων εξυπηρετούν κάθε γούστο. 
Μπορείς να ταξιδέψεις στο χρόνο για να γίνεις ένας 
από τους επιβάτες του Τιτανικού και να προσπαθήσεις 
να σωθείς πριν βουλιάξει το πλοίο, να βρεις τη βόμβα σε 
ένα υπόγειο μιας τράπεζας στην Πράγα, πριν προλάβει 
να εκραγεί, τα αρχεία ενός μυστικού πράκτορα που ε-
ρευνά μια σειρά υποθέσεων, πριν εκείνος επιστρέψει, 
να εντοπίσεις 5 κλεμμένα αγάλματα στην Κνωσό ή να α-
νακαλύψεις το μυστικό του Da Vinci. Και όλα αυτά είναι 
μόνο κάποια από τα συνολικά 15 δωμάτια που υπάρχουν 
σε όλη την Αθήνα.
Μέσα στα δωμάτια δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να 
σε τρομάξει ή να απαιτεί ειδικές γνώσεις. Πρέπει όμως 
να βάλεις το μυαλό σου να δουλέψει και να συνεργα-
στείς με την υπόλοιπη παρέα σου, για να καταφέρετε 
να αποδράσετε όλοι μαζί. Αν δεν τα καταφέρετε πριν 
τελειώσει ο χρόνος, μην ανησυχείτε σας βγάζουν έξω 
(εγγυημένα). Επίσης μην απογοητευτείτε, γιατί μόνο 
ένα 30% καταφέρνει τελικά να ανοίξει την πόρτα πριν 
σταματήσει η αντίστροφη μέτρηση. 
Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού η αδρεναλίνη σκαρ-
φαλώνει στα ύψη και τα δωμάτια μοιάζουν τόσο αληθι-
νά που σύντομα αφήνεις έξω από την κλειδωμένη πόρ-
τα τον υπόλοιπο κόσμο και τα όποια προβλήματά σου 
και προσηλώνεσαι στον κοινό στόχο. Μπορώ να πω ότι 
σίγουρα δεν έχεις ξαναζήσει τίποτα παρόμοιο και πως 
θα περάσουν μέρες (πολλές) μέχρι να σταματήσεις να 
συζητάς την εμπειρία με τους φίλους-συμπαίκτες σου. 
Ακόμα και αν χάσεις. ●
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Τι λες; 
μπορεις να 
Τα καΤαφερεις; 
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Χριστουγεννα 
στα Βουνα

Σελίδες μιας άλλης Ελλάδας 
Του ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΠΑΣΓΙΟΥΡΑΚΗ

Φενεός

Τούτες τις μέρες μ’ 
έχει κυριεύσει η ε-
πιθυμία να πάρω τα 
βουνά. Να απομα-
κρυνθώ από τον «πο-
λιτισμό», να μη βλέπω 
ούτε να ακούω πολιτι-
κούς, βουλευτές, ευ-
ρωπαίους αξιωματού-
χους, τηλεοπτικούς 
παρουσιαστές.
Ωστόσο έχω και άλ-
λο λόγο, πολύ πιο 
σημαντικό, που με 
προσανατολίζει στα 
βουνά. Είναι το σκη-
νικό των Χριστου-
γέννων, τα έλατα, οι 
λευκές βουνοκορφές, 
τα παραδοσιακά ορει-
νά χωριά, η παγερή 
νύχτα και η θαλπωρή 
του αναμμένου τζα-
κιού. Και ακόμη, η 
οικογενειακή ατμό-
σφαιρα ενός ξενώνα, 
το ζυμωτό ψωμί στον 
ξυλόφουρνο και οι 
πίτες, το κρασί και το 
τσιπουράκι, τα τσου-
γκρίσματα, οι ευχές, η 
λημνοσύνη της καθη-
μερινότητας, έστω και 
παροδικά. Είναι όλα 
αυτά, τα τόσο επιθυ-
μητά και ανθρώπινα, 
που μαζί με τα λαμπά-
κια και τα πολύχρωμα 
στολίδια του δέντρου 
έρχονται κάθε χρόνο 
να ομορφύνουν, μι-
κρών και μεγάλων τις 
στιγμές.
Πιάνω τον εαυτό μου 
να αναρωτιέται ποιον 
ορεινό ξενώνα θα 
προτιμούσε για τις 
γιορτές. Αδύνατον να 
επιλέξω μόνον έναν. 
Στη μνήμη μου, μετά 
από τις περιηγήσεις 
τόσων χρόνων, α-
ναδύονται πολλοί, 
εξαιρετικά αγαπητοί. 
Όλοι έχουν τα δυνατά 
σημεία και τις μικρές 
τους αδυναμίες. Η 
τελική επιλογή, πά-
ντως, βασίζεται κυρί-
ως σε προσωπικά κρι-
τήρια και στο φυσικό 
κάλλος της συγκεκρι-
μένης περιοχής.

Ας ξεκινήσουμε μ’ έναν ορεινό οικισμό, κορυφαίο σε γραφικότητα, τοπογραφία και παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική. Είναι το Συρράκο Ιωαννίνων, πατρίδα του ποιητή του «Βουνού και της Στάνης», Κώστα 
Κρυστάλλη. Χτισμένο σε υψόμετρο 1.150 μέτρων, στις πλαγιές του όρους Λάκμος, το Συρράκο καθηλώνει 
από την πρώτη στιγμή τα βλέμματά μας με την αμφιθεατρικότητα και την εκθαμβωτική ομορφιά των πέ-
τρινων σπιτιών. Γράφαμε τότε στο τεύχος 36 του περιοδικού:  «Ευτύχησε το Συρράκο να είναι χτισμένο μα-
κριά από οδικές αρτηρίες πολυσύχναστες. Έτσι γλίτωσε από την ισοπέδωση του τουρισμού και της “εξέλι-
ξης”, διατήρησε την ταυτότητά του αναλλοίωτη. Γιατί το Συρράκο δεν είναι πέρασμα. Είναι προορισμός».

Σειρά έχει η Παύλιανη, πολύ διάσημη τα τελευταία χρόνια. Εδώ, σε υψόμετρο 
1.050 μέτρων, φωλιάζει το «Αγρόκτημα Βασιλικιά». Είν’ ένα ξύλινο σαλέ που μας συ-
ναρπάζει με το φυσικό περιβάλλον, τα συμπαθητικά ζωάκια, τις ιδιαιτερότητες της 
κατασκευής και της επίπλωσης των σπιτιών. Ζούμε μοναδικές στιγμές χαλάρωσης 
στους καναπέδες, στις πολυθρόνες και στα χαλιά, μπροστά στις φλόγες του τζακιού. 
Τα χιόνια και τα έλατα της Οίτης, οι στολισμένες ταβέρνες της Παύλιανης, δημιουρ-
γούν το ιδανικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό, που γίνεται ακόμη ωραιότερο με τις 
πεζοπορικές μας περιηγήσεις στη ρεματιά του Ασωπού, με την κρυστάλλινη ροή. 
(τεύχος 97-2014)

Στο αναπλασμένο αρχοντικό «Κάσα Κάλντα», του 1864, πε-
ράσαμε μέρες και νύχτες μαγικές, απολαύσαμε την κοτόπιτα 
της Πόπης, αγναντέψαμε τα Τζουμέρκα, περιπλανηθήκαμε στα 
στενά καλντερίμια, βαδίσαμε την ιστορική λιθόστρωτη στράτα 
ως τους γειτονικούς Καλαρρύτες. Μας εντυπωσίασε η περίφημη 
Μονή Κηπίνας και η συνολική ορεινή περιοχή. Από τότε αυτός ο 
τόπος είναι για μας ψυχική καταφυγή.

Αρκετά χρόνια πριν είχα βρεθεί στην ορεινή Κορινθία, στο Οροπέδιο Φενεού. Ο 
τόπος με είχε αφήσει εκστατικό. Τρία επιβλητικά βουνά, ο Χελμός, η Ντουρντουβά-
να και η Ζήρεια, με κορυφές πάνω από τα 2.000 μέτρα. Ανάμεσά τους το Οροπέδιο 
Φενεού με τις θρυλικές –ήδη από την αρχαιότητα– Καταβόθρες, τη γοητευτική Λίμνη 
Δόξας, τα δύο μικρά ποτάμια, τα ονομαστά όσπρια Φενεού και την καλή τουριστική 
υποδομή. Ιδανικό ορμητήριο είναι ο ξενώνας «Εύχαρις», χτισμένος με πέτρα και ξύλο 
στα 900 μέτρα. Έλατα, χιόνια, αναμμένο τζάκι και η φιλοξενία της Εύχαρης και του Βα-
σίλη συνθέτουν ένα υπέροχο περιβάλλον, όχι μόνο για τις μέρες των Χριστουγέννων 
αλλά για κάθε εποχή του χρόνου. (Ελ. Πανόραμα: τεύχη 27, 73, 85, 86)

Για τους ορεινούς προορισμούς της Ελλάδας θα μπορούσα να γράφω με τις ώρες. 
Δεν θα ’θελα, ωστόσο, να κλείσω το μικρό αυτό οδοιπορικό, χωρίς να ανηφορίσω στα 
υψίπεδα της Παλιάς Κλειδωνιάς, στον «Φιλοξενώνα Ζαγόρι». Εκεί θα με υποδεχτούν 
με ανοιχτές αγκαλιές ο Νίκος, η Βούλα κι ο γιος τους Γιώργος. Θα με φιλέψουν με πα-
ραδοσιακά πιάτα και πίτες, μεζεδάκια για τσίπουρο και κρασάκι. Θα περιπλανηθώ στα 
μονοπάτια του Βοϊδομάτη, στις μεταβυζαντινές εκκλησίες του τόπου. Θα αγναντέψω 
το χαοτικό Βίκο, τα χωριά του Ζαγοριού, τη χιονισμένη Νεμέρτσικα στα σύνορα με την 
Αλβανία. Θα γλυκάνει η ψυχή μου με ήσυχη κουβεντούλα πλάι στο τζάκι. Ύστερα θα κοι-
μηθώ σαν πουλάκι στην απόλυτη σιγαλιά. Και θα αναρωτηθώ, για άλλη μια φορά, πόσα 
–άραγε– πράγματα χρειάζεται ένας άνθρωπος στη ζωή του, για να είναι ευτυχισμένος.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΣΤO athens vOice.gr
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Γιάννης 
ΠαΠαδόΠόυλός 

Εκδ. ΠαΠαδόΠόυλός 

Αν είχα να επιλέξω ένα και 

μόνο βιβλίο από τα βιβλία 

που εκδώσαμε πρόσφατα 

στις εκδόσεις Παπαδόπου-

λος, για δώρο σε ένα φίλο, 

θα διάλεγα το «Άνθρωπος 
στον Άρη» του Andy Weir.  

Πρόκειται για μια ρεαλιστική 

περιπέτεια που θα συναρπά-

σει κάθε φίλο της επιστήμης, 

της θετικής σκέψης και της 

τεχνολογίας. Ο πρωταγωνι-

στής, ένας σύγχρονος Ρο-

βινσώνας, πρέπει να επιβιώ-

σει μόνος του στον Άρη. Α-

ντιμετωπίζει τις καταστάσεις 

με λογική και χιούμορ, καμιά 

φορά κυνικό. Εννοείται ότι 

ανυπομονώ να δω την ταινία 

του Ρίντλεϊ Σκοτ, το βιβλίο 

προσφέρει τρομερές δυνα-

τότητες μεταφοράς του στη 

μεγάλη οθόνη. 

Εύά Κάράϊτιδη 

ΕΚδ. της Εςτιάς 

Διαλέγω τη «Μεγάλη Χίμα-

ρα», του Μ. Καραγάτση. Ένα 

μυθιστόρημα που διανύει 

το χρόνο απτόητο, μυώντας 

κάθε καινούργια γενιά ανα-

γνωστών στα προαιώνια 

θέματα του έρωτα και του 

θανάτου. Με νέα ορμή χάρη 

στη θεατρική μεταφορά του 

από τον ταλαντούχο εγγονό 

του Καραγάτση.

άνδρΕάς ςιδΕρης  
ΕΚδ. ι. ςιδΕρης 

Το βιβλίο «Μια στάση ζωής 
που σε κάνει να λες παρών» 

διεγείρει τη σκέψη μας, το 

πολιτισμικό και πολιτικό μας 

αισθητήριο, ερμηνεύει το 

είναι και την ταυτότητα του 

ελληνικού σύγχρονου καθη-

μερινού βίου. o Σαράντος 

Καργάκος μάς υπενθυμίζει 

ότι το ευ ζην δεν μπορεί να 

υπάρξει χωρίς μία πνευ-

ματική θεμελίωση και ένα 

σκοπό. Το βιβλίο είναι ένα 

χαριστήριο για τους «νέους» 

και ένα δυσεύρετο «φως 

ανέσπερο» στο εθνικό μας 

δείλι. 

Νικόλαός Κάράτζάς 
ΕΚδ. Ianos
Το «Finis Graeciae», του Χρή-

στου Γιανναρά. Πολιτικά 

κείμενα. h αρχή του νήματος 

που οδήγησε, 25 χρόνια 

μετά, στην κατάρρευση της 

Ελλάδας. Γλώσσα, παιδεία, 

στρέβλωση της Ιστορίας, 

διωγμός της αριστείας. Χλευ-

ασμός του πατριωτισμού, 

lifestyle, τζόγος, ποδοσφαι-

ρολαγνεία, αβάσταχτη ελα-

φρότητα.

λιζα ςιόλα 

ΕΚδ. ςτΕρΕωμά 

Σε ένα νεαρό αγαπημένο 

μου φίλο θα χαρίσω φέτος 

τις γιορτές το βιβλίο της 

Μπαρμπαρά Κονσταντίν 

«Και μετά, η Πωλέτ…» που 

εκδόθηκε από τον εκδοτικό 

οίκο μας οίκο, πιστεύοντας 

ότι διαβάζοντάς το θα τον 

βοηθήσει να καταλάβει ότι, 

εντέλει, αν θέλουμε, δεν 

είμαστε μόνοι. Την εποχή 

αυτή που η κρίση κλονίζει τις 

οικογενειακές δομές, αφήνει 

τους νέους αβοήθητους, 

τους ηλικιωμένους μόνους 

του, το μυθιστόρημα αυτό θα 

μπορούσε να ονομασθεί «μυ-

θιστόρημα της αντί-κρίσης». 

Με πραγματικά μοντέρνα 

γραφή, χιούμορ αλλά και βά-

θος σκέψης, η συγγραφέας 

κατορθώνει να φτιάξει ένα α-

καταμάχητο κι απολαυστικό 

κλίμα στην ιστορία της όπου 

συναντώνται ο έρωτας, η α-

γάπη για τη φύση και τα ζώα, 

η φιλία, ο πόνος, η χαρά, 

αλλά κυρίως η αλληλεγγύη 

μεταξύ των γενεών και των 

ανθρώπων γενικότερα.   

αρης ΜαραγκόΠόυλός 

ΕΚδ. τόπός 

Το μυθιστόρημα «Χίλια 
φθινόπωρα του Γιάκομπ ντε 
Ζουτ», του Άγγλου συγγρα-

φέα Ντέιβιντ Μίτσελ, το 

οποίο κυκλοφορεί από τις 

εκδόσεις μας. Επειδή, μέσα 

από μια πυκνή περιπέτεια 

εποχής, που αναπτύσσει 

ως τα έσχατα όριά τους τις 

τεχνικές της κλασικής παρά-

δοσης των Ρόμπερτ Λούις 

Στίβενσον, Τζόζεφ Κόνραντ 

κ.ά., ο συγγραφέας κατα-

φέρνει να αφηγηθεί πειστικά 

σύγχρονες αγωνίες, π.χ. 

την παράλογη ανάγκη κάθε 

εξουσίας να ελέγχει όχι μό-

νο τον πλούτο αλλά και τη 

σκέψη, όχι μόνο τη ζωή αλλά 

και το θάνατο, κι όλο αυτό 

με φόντο μια συναρπαστι-

κή πτυχή της ευρωπαϊκής 

ιστορίας του 18ου-19ου αι., 

σε μια εξωτική, παντελώς 

άγνωστή μας Ιαπωνία.

πΕνύ ΨύχόΓιόύ
ΕΚδ. ΨύχόΓιός
Φέτος τις γιορτές θα δωρίσω 

το βιβλίο μαγειρικής του Άκη 

Πετρετζίκη με τίτλο «Αυτό 
πρέπει να το δοκιμάσεις» και 

το επιλέγω γιατί απευθύνε-

ται πραγματικά σε όλους, 

έχει γευστικές δημιουργίες 

για κάθε περίσταση, είναι 

γραμμένο με πολύ κέφι, 

υπόσχεται να ικανοποιήσει 

και τον πιο απαιτητικό ου-

ρανίσκο, ενώ παράλληλα 

θα χαρίσει απολαυστικές 

αναγνωστικές στιγμές στον 

κάτοχό του! Δεν είναι απλά 

ένα ακόμη βιβλίο μαγειρικής, 

είναι μία εξαιρετική έκδοση 

που θα κοσμήσει τη βιβλιο-

θήκη κάθε σπιτιού για πάρα 

πολλά χρόνια! Επιλέγω «Αυ-
τό πρέπει να το δοκιμάσεις» 
γιατί είναι ένα δώρο που θα 

ανοιχτεί πολλές φορές και 

θα χαρίσει πολλά χαμόγελα!

όι ΕΚδότΕς διαλΕγόυΝ 
Ρωτήσαμε τους ανθρώπους που φροντίζουν την εκδοτική παραγωγή 
της χώρας «Ποιο βιβλίο θα δωρίζατε εσείς σε κάποιο αγαπημένο σας

πρόσωπο τις γιορτές;». Να τι μας απάντησαν. 
Επιμέλεια: Δημητρης Καραθανος

Γιάννης Παπαδόπουλος

Εύα Καραϊτίδη

Ανδρέας Σιδέρης

Νικόλαος Καρατζάς

Λίζα Σιόλα

Άρης Μαραγκόπουλος

Πένυ Ψυχογιού
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Θόδωρης 
ΒαςιλόΠόυλός
ΓΕνιΚός διΕύΘύντης των  
ΒιΒλιόΠωλΕιωΝ ΕυριΠιδης
«Η χρησιμότητα του άχρη-
στου», του Nuccio Ordine, 

από τις εκδόσεις Άγρα. Ένα 

βιβλίο-μανιφέστο που έχει 

σκοπό να μας θυμίσει ότι όλα 

είναι χρήσιμα για διαφορετι-

κούς λόγους, όπως η λογο-

τεχνία και οι ανθρωπιστικές 

επιστήμες, σε αντίθεση 

με τους τεχνοκράτες που 

πιστεύουν ότι η πρακτική 

χρησιμότητα είναι η μόνη 

που αξίζει. 

νωντάς πάπάΓΕωρΓιόύ
ΕΚδ. μΕτάιχμιό
Άλλη μια χρονιά φτάνει στο 

τέλος της και σίγουρα δεν θα 

μπορούσα να σκεφτώ καλύ-

τερο δώρο από το λεύκωμα 
«1960-2015: Τα καλύτερά μας 
χρόνια σε 285 γελοιογραφίες», 
του μεγάλου μας γελοιογρά-

φου Κώστα Μητρόπουλου. 

Μια επιλογή, εν είδει ιστο-

ρικής αναδρομής όπως συ-

νηθίζουμε να κάνουμε στην 

εκπνοή κάθε χρονιάς, των 

σημαντικότερων στιγμών 

του νεοελληνικού μας βίου, 

με το διεισδυτικό, έξυπνο, 

μοναδικό και προπάντων 

χιουμοριστικό τρόπο του. 

Με γέλιο και αυτοσαρκασμό 

αντιμετωπίζονται καλύτερα 

τα δεινά και οι ατυχίες της 

συλλογικής και ατομικής μας 

ζωής. Χρόνια πολλά!

Κωςτάς δάρδάνός 

ΕΚδ. GutenberG
Φρειδερίκος Νίτσε, «Αντί-
χριστος - Ανάθεμα κατά του 
Χριστιανισμού»: Η ουσία της 

διδασκαλίας του Χριστού 

μέσα από ένα σκληρό, ισο-

πεδωτικό κείμενο για γερά 

στομάχια. Αντέχετε; Ο Χρι-

στός γεννάται μέσα μας.

ΓρηΓόρης  
πάπάδόΓιάννης 

ΕΚδ. πάράξΕνΕς μΕρΕς 

Τα «Παιδικά νουάρ» της Α-

ντριάνας Μίνου, μια σειρά 

από αφηγήματα που μόνο 

παιδικά δεν είναι. Είναι 

τρυφερές και ευαίσθητες, 

αισιόδοξες και παράδοξες 

και μελαγχολικές ιστορίες. 

Είναι σοβαρή και αστεία και 

θλιμμένη λογοτεχνία, είναι 

ποίηση, είναι θεατρικό έρ-

γο, είναι σινεμά, και ακόμη 

περισσότερο είναι μουσική. 

Πάνω απ’ όλα, όμως, είναι 

ένα βιβλίο που ερωτεύεσαι 

με την πρώτη ματιά.

Κωνςτάντινός 
ΠαΠαδόΠόυλός  

ΕΚδ. διόπτρά 

Στο πιο αγαπημένο μου πρό-

σωπο θα έδινα το βιβλίο της 

Sun-Mi Hwang «Η κότα που 
ονειρευόταν να πετάξει». Ένα 

μυθιστόρημα που ξυπνάει 

στις καρδιές την ελπίδα. 

Μια ιστορία για μικρούς και 

μεγάλους, ένα αλληγορικό 

παραμύθι με τόσο βαθιά 

νοήματα. Θα το έδινα, για να 

έβλεπε μέσα από αυτή τη 

συγκινητική ιστορία ότι ένα 

όνειρο σου δίνει δύναμη και 

κουράγιο για να ζεις και να 

αντεπεξέρχεσαι στις κακου-

χίεςı πως η αυτοπεποίθηση 

σε κάνει να αντιμετωπίζεις 

ακόμα και πολύ δυνατότε-

ρους αντιπάλους και να τους 

νικάς. Το πιο βασικό, ίσως, 

για να μάθει πως μια μάνα 

βρίσκει τη δύναμη να σπρώ-

ξει το «μωρό» της να κυνη-

γήσει την τύχη του σε άλ-

λους κόσμους, εκεί όπου θα 

είναι πιο ευτυχισμένο και πιο 

ελεύθερο, κι ας είναι μακριά 

της. Μια γενναία κοτούλα, η 

Μπουμπουκίτσα, θα δείξει το 

δρόμο, σε ένα μυθιστόρημα 

που αγάπησα πολύ.

γιωτα λιΒαΝη  
Εκδ. λιΒαΝη 

Προτείνω το βιβλίο «Η εφεύ-
ρεση των φτερών» της Sue 

Monk Kidd. Το πνεύμα της 

δύναμης, της αγάπης και της 

ελευθερίας που διατρέχει 

τόσο έντονα όλο το κείμενο 

–παρόλο που η ιστορία ε-

κτυλίσσεται τον 19ο αιώνα–, 

είναι απόλυτα σύγχρονο, 

διαχρονικό και αγκαλιάζει 

όλους. Δείχνει πόσο δύ-

σκολο είναι να κολυμπήσει 

κανείς ενάντια στο ρεύμα. 

Και αποδεικνύεται ακόμα πιο 

δυνατό, επειδή οι ιστορίες 

είναι αληθινές. Η διαδρομή 

δύσκολη, αλλά η Ιθάκη είναι 

πάντα εκεί, λαμπερή, και πε-

ριμένει όσους προσπαθούν.

ηλιας λιΒαΝης 
Εκδ. λιΒαΝη
Θα δώριζα το βιβλίο «Η Καρ-
δερίνα» της Donna Tartt. 

Πρόκειται για μια καθηλωτι-

κή ιστορία, δομημένη σε πα-

νανθρώπινα θέματα, όπως 

το πεπρωμένο, η φιλία και 

η ελπίδα. Ένα βιβλίο που σε 

καλεί να το διαβάσεις ξανά 

και ξανά.

ΓιωρΓός χρόνάς
ΕΚδ. όδός πάνός
Επιλέγω το βιβλίο του Φώτη 

Θαλασσινού «Εκείνο». Θέ-

λοντας να επαναφέρω το 

δολοφονημένο συγγραφέα, 

το φίλο μου, Μένη Κουμα-

νταρέα, τώρα που η ψυχή 

του γυρίζει για 40 μέρες δί-

πλα μας, λίγο πριν φύγει για 

τον έναστρο ουρανό μας, κι 

αργότερα στον Σείριο, όπου 

υπάρχουν παιδιά, αρχίζω 

να ξαναδιαβάζω τα βιβλία 

του συγγραφέα Φώτη Θα-

λασσινού. Η σπάνια νήσος 

του Κως –η νήσος του Ιππο-

κράτη– τον οδηγεί από την 

ασθένεια, την περιγραφή 

της πραγματικότητάς του, 

στο φανταστικό κόσμο των 

ανεικονικών του πόλεων. 

Πέτσινα παντελόνια, φόρμες 

από φωτιά, μαύρα παράξενα 

πουλιά, κράνη σε κεφαλές 

ανθρώπων που δραπέτευ-

σαν από τον κόσμο μας και 

κινούνται στο υπερπέραν. 

Εσώτερες δυνάμεις τούς ο-

δηγούν σε ιδιωτικές στιγμές 

που οι πεινασμένοι από φα-

ντασία έρωτος παραληρούν. 

Νύχτωσε, όλα τα φώτα 

οδηγούν στους δρόμους του 

Φώτη Θαλασσινού, υγρασία, 

χαμηλές φωνές, πάθη που 

φαίνονται τόσο φυσικά κι 

όμως στην ανόητη πολιτεία 

μας απαγορεύονται. Διώκο-

νται. Δεν ξέρω αν αυτός ο 

συγγραφέας μάς διδάσκει 

τον Έρωτα. Ή την Επανάστα-

ση, για την ελευθερία του. 

Πολύ δική του. Που γίνεται 

και δική μας.

πάνάΓιωτης 
μΕτάξάτός  
Εκδ. Bell / ΧαρλΕΝικ 

Διαλέγω το παραμύθι - θε-

ατρικό μιούζικαλ «Γλυκοζα-
χαρούληδες, το πνεύμα των 
γενεθλίων» και θέλω να το 

χαρίσω στον εγγονό μου, 

που μόλις γεννήθηκε, καθώς 

και σε όλα τα παιδιά του κό-

σμου, για να είναι η ζωή τους 

γλυκιά και να διέπεται από 

τις αξίες του βιβλίου: θετική 

σκέψη, επιμονή, συνέπεια, 

φιλία, πίστη στον εαυτό, 

ομαδικό πνεύμα. 

ςαΜης γαΒριηλιδης
Εκδ. γαΒριηλιδη
Θα πρόσφερα το πρώτο 

βιβλίο που διάβασα και που 

μου άνοιξε τη διαδρομή που 

ακολούθησα. Είναι «Ο θαυμά-
σιος Ορενόκος» του Ιουλίου 

Βερν, ενός διαχρονικού συγ-

γραφέα που ακόμα και σήμε-

ρα τα βιβλία του είναι μαγικά. 

Εγώ το είχα διαβάσει σε 

έκδοση της Ατλαντίδας. Κά-

νοντας μία αναζήτηση στη 

ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ βρήκα κάμποσες 

εκδόσεις και από νεότερους 

εκδοτικούς οίκους.

άννά πάτάΚη
ΕΚδ. πάτάΚη
Θα χαρίσω στο γιο μου το 

βιβλίο του Τεύκρου Μιχαη-

λίδη «Μιλώντας στην Άννα για 
τα μαθηματικά», με την ευχή 

να αρχίσει να το διαβάζει και 

να ανακαλύψει μεγαλώνο-

ντας όχι μόνο τους πολλούς 

και ποικίλους τρόπους με 

τους οποίους τα μαθηματικά 

κάνουν καθημερινά τη ζωή 

του ευκολότερη αλλά και κά-

ποια από αυτά τα μονοπάτια 

που περπατούν στις συνα-

ντήσεις τους ο «παλαίμαχος 

μαθηματικός» και η μικρή 

του φίλη που αγαπάει τις 

ερωτήσεις. Μακάρι να είχε 

γραφτεί λίγα χρόνια πριν, να 

το δώσω και στην αγαπη-

μένη μου Ελεάννα, που μου 

είπε, για να με προσγειώσει, 

εντάξει, νονά, είμαι καλή στα 

μαθηματικά, αλλά αυτό δεν 

είναι το πιο σημαντικό, τι σου 

διδάσκουν για τη ζωή; 

                      

τακης Φραγκόυλης  
Εκδ. αλΕξαΝδρΕια
Όταν έπεσε στα χέρια μου το 

βιβλίο «Η περίπτωση Έντου-
αρτ Αϊνστάιν», του Laurent 

Seksik, αγνοούσα παντελώς 

την ύπαρξη του Έντουαρντ, 

γιου του Άλμπερτ Αϊνστάιν, 

και για να είμαι πιο ακριβής 

ελάχιστα στοιχεία γνώριζα 

για τη βιογραφία της μεγα-

λύτερης ιδιοφυΐας του 20ού 

αιώνα. Η ιδιαιτερότητα όμως 

αυτής της σχέσης πατέρα, 

όταν αυτός είναι ο Αϊνστάιν, 

και γιου, με τη διαταραγμένη 

ψυχική υγεία, δεν είναι κάτι 

που μπορεί να σε αφήσει 

αδιάφορο. Η ανάγνωσή του 

έγινε με μιας. Ο Σεκσίκ πλά-

θει το μύθο στηριζόμενος 

σε βιογραφικά στοιχεία και 

η αίσθησή σου είναι ότι αυτά 

έγιναν, και έγιναν έτσι ακρι-

βώς. Τα πέτρινα χρόνια του 

Γ΄ Ράιχ, η γκρίζα Ζυρίχη του 

’40, του ’50, του ’60, οι μονό-

λογοι ενός παιδιού που με-

γαλώνει στο ψυχιατρείο, κά-

τω από τη σκιά των υψηλών 

δένδρων του προαυλίου και 

του αφόρητου ονόματος 

που κουβαλά και οι διάλογοι 

των δυο τους, η αναχώρηση 

του πατέρα στην Αμερική, 

η παραμονή του γιου στο 

τρελάδικο, η ανημπόρια μιας 

μεγαλοφυΐας να αντέξει το 

δράμα. Συγκίνηση αλλά και 

Γιώτα Λιβάνη  

Ηλίας Λιβάνης

Σάμης Γαβριηλίδης

Άννα Πατάκη

Γιώργος Χρονάς

Τάκης Φραγκούλης 

Θοδωρής Βασιλόπουλος

Νώντας Παπαγεωργίου 

Κώστας Δαρδανός 

Γρηγόρης Παπαδογιάννης

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος  

 Παναγιώτης Μεταξάτος
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χιούμορ. Θλίψη αλλά και 

πνιχτά ηχηρά γελάκια, στη 

σιωπή του διαβάσματος. Αυ-

τό είναι το βιβλίο. 

Μαγγη ΜιΝόγλόυ  
ΕΚδ. ΚριτιΚη 

Για τις γιορτές θα δώριζα 

το μυθιστόρημα του Χέρ-

μαν Μπροχ, «Οι αθώοι», 

ένα βιβλίο επίκαιρο σε μια 

εποχή που οι άνθρωποι δεν 

καταλαβαίνουν ότι με την 

αδιαφορία τους μπορεί να 

γίνουν συνεργοί σε φαινό-

μενα ακραία και επικίνδυνα. 

Οι ήρωες του βιβλίου, ε-

μπνευσμένοι από την όπερα 

του Μότσαρτ «Ντον Τζιοβά-
νι», ζουν και δρουν χωρίς 

συνείδηση των κοινωνικών 

και πολιτικών συνεπειών 

των πράξεών τους, αμέ-

τοχοι στα όσα συμβαίνουν 

γύρω τους, «αθώοι» και 

συνάμα συνένοχοι στην 

επερχόμενη ναζιστική βαρ-

βαρότητα. Είναι ένας νέος 

τύπος «πολιτών του 20ού 

αιώνα», που φέρνει στο νου 

τη σημερινή πραγματικότη-

τα της αδιαφορίας και της 

πολιτικής απάθειας.

Νικόλας τΕλλιδης  
άνΕμός ΕΚδότιΚη
Το βιβλίο-δώρο που θα επι-

λέξω να χαρίσω είναι το μυ-

θιστόρημα του Γιάννη Φι-

λιππίδη «Ο Απρίλης στάθηκε 
αλήτης». Και δεν είναι μόνο 

επειδή η απηχησιμότητα το 

κατατάσσει στα δημοφιλέ-

στερα της χρονιάς. Γνώριζα 

ότι ο συγγραφέας είχε την 

πρόθεση να περιγράψει μια 

φωτεινή ερωτική ιστορία 

με ξέφρενο χιούμορ και συ-

ναισθηματική εμβάθυνση 

τέτοια, που χαρακτηρίζει 

τον ίδιο και δικαιολογεί την 

επιτυχία των βιβλίων του. Ο 

«Απρίλης…» πέτυχε το στό-

χο του: έγινε ένα βιβλίο με 

βεβαιωμένη αντικαταθλι-

πτική δράση, που εκπέμπει 

ελπίδα για τα απραγματο-

ποίητά μας όνειρα, εμφυ-

σώντας αισιοδοξία, φέρνο-

ντας τον Απρίλη μέσα μας, 

όποια περίοδο κι αν τύχει να 

το διαβάσουμε, αφήνοντας 

έξω όλο το γκρίζο και την 

απαισιοδοξία που χαρακτη-

ρίζουν την εποχή μας.

Θάνάςης Κάςτάνιωτης
ΕΚδ. Κάςτάνιωτη 

Ένα από τα πιο ωραία βιβλία 

που εκδώσαμε πρόσφατα 

και θα δωρίσω σε φίλους 

μου στις γιορτές είναι το 

μυθιστόρημα «Αδελφή μου, 
αγάπη μου» της σπουδαίας 

Αμερικανίδας συγγραφέ-

ως Τζόις Κάρολ Όουτς. 

Συγκλονιστικό βιβλίο, 

γραμμένο με τη φωνή ενός 

εφήβου που αποδομεί την 

αμερικανική οικογένεια ενώ 

συνθέτει μια εντυπωσιακή 

τοιχογραφία της σύγχρονης 

αμερικανικής κοινωνίας. Για 

τον αναγνώστη βέβαια είναι 

κι ένα παιχνίδι μυστηρίου 

στο οποίο συμμετέχει από 

την αρχή μέχρι την τελευ-

ταία σελίδα. Αξίζει οπωσδή-

ποτε να διαβαστεί.  

ΕυαγγΕλός  
ΠαΠαθαΝαςόΠόυλός
ΕΚδ. ΚΕδρός
Προτείνω το graphic novel 

«Αϊβαλί» του Soloup, σκι-

τσογράφου της εφημερίδας 

«Το Ποντίκι», με κείμενα 

των  Φώτη Κόντογλου, Ηλία 

Βενέζη, Αγάπης Βενέζη-

Μολυβιάτη και Αχμέτ Γιο-

ρουλμάζ. Τα καταπληκτικά 

σκίτσα μάς ταξιδεύουν από 

τη σημερινή Μυτιλήνη στο 

Αϊβαλί των αρχών του 20ού 

αιώνα και στην περίοδο 

της Μικρασιατικής Κατα-

στροφής. Ένα έργο που 

αντικρίζει την Ιστορία με 

ειλικρίνεια, ευαισθησία και 

με το πνεύμα της ειρήνης και 

της συμφιλίωσης.  

Βαςιλης Βαρδακας,  
Βλαςης ΜαρωΝιτης  
ΕΚδ. Key booKs 

Θα κάνουμε δώρο το «Η 
δύναμη των εσωστρεφών σ’ 
έναν κόσμο που δεν σταματάει 
να μιλάει» της Susan Cain σε 

εκείνο το φίλο ή τη φίλη μας 

που είναι «ήρεμη δύναμη». 

Σε αυτόν που προτιμάει να 

ακούει παρά να μιλάει. Σε 

αυτόν που η σκέψη του τρέ-

χει με χίλια, αλλά δεν κάνει 

σαματά γι’ αυτό. Θα του το 

δώσουμε σε ένα μπαρ που 

θα ’χουμε πάει δύο τρεις 

φίλοι (και καλοί) για να μιλή-

σουμε γι’ αυτά που έχουν 

σημασία. Θα του πούμε ότι 

οι εσωστρεφείς μπορούν να 

γίνουν καλλιτέχνες, εφευ-

ρέτες, συγγραφείς, καλοί 

σύζυγοι, καλοί πατεράδες, 

οι καλύτεροι φίλοι, αλλά και 

να ηγηθούν. Θα του πούμε 

επίσης ότι δεν έχει σημασία 

που δεν ξημεροβραδιάζεται 

στο fb, στο twitter και στο 

instagram. Τον αγαπάμε ό-

πως είναι και καλό θα είναι να 

αγαπάει κι αυτός τον εαυτό 

του, όπως είναι. Έχει δύναμη 

μέσα του. Τη «Δύναμη των 

εσωστρεφών».

Κωςτάς ΓΚόβόςτης 

ΕΚδ. ΓΚόβόςτη 

Επιμένω να δωρίζω το «Σιδε-
ρένιο τακούνι», αυτό το εμ-

βληματικό βιβλίο που έγρα-

ψε ο Τζακ Λόντον το 1906. 

«Σιδερένιο τακούνι» είναι 

το όνομα που δίνει ο Τζακ 

Λόντον στην Πλουτοκρατία, 

ως μορφή ενός έσχατου 

οικονομικο-πολιτικού ολο-

κληρωτισμού. Κάνει προ-

φητικές προβλέψεις, που 

ήδη έχουν επαληθευτεί, και 

μια εκδοχή αυτών των προ-

βλέψεων παρακολουθούμε 

σήμερα να εκτυλίσσεται 

μπροστά στα μάτια μας, με 

τη μορφή της «εργατικής 

αριστοκρατίας», της κρίσης 

του εκπαιδευτικού συστή-

ματος και των κατευθυνό-

μενων πανεπιστημιακών 

σπουδών, της τρομοκρα-

τίας και της καταστολής, 

κυρίως όμως με τη μορφή 

της διαπλοκής και της δια-

φθοράς των θεσμών. Αναμ-

φίβολα, κυρίως την περίοδο 

αυτή, της κρίσης των ιδεών 

και των αξιών, το βιβλίο 

αυτό παραμένει ιδιαιτέρως 

επίκαιρο.

γιαΝΝης ΦαλδαΜης
Εκδ. κλΕιδαριθΜός
Θα δώριζα το «Αυτοκίνητο, 
η πλήρης εικονογραφημένη 
ιστορία». Ένα συναρπαστικό 

road trip στην ιστορία του 

αυτοκινήτου. Μια ολοκλη-

ρωμένη παρουσίαση της 

ιστορίας της αυτοκίνησης 

από τις πρώτες εφευρέσεις 

μέχρι τα αυτοκίνητα του 

αύριο. Θα θαυμάσετε τις ε-

ντυπωσιακές –και εκπληκτι-

κά λεπτομερείς– έγχρωμες 

φωτογραφίες 1.200 και πλέ-

ον αυτοκινήτων, θα μάθετε 

απίστευτες λεπτομέρειες, 

θα γνωρίσετε τους ανθρώ-

πους και τις ιστορίες που 

κρύβονται πίσω από θρυλικά 

μοντέλα. 

άννά πάπάδημητριόύ 

ΕΚδ. άΓΚύρά 

Θα επέλεγα το «Ο κόμπος», 

από τη Γιοβάννα: Η πρώτη 

μου επαφή ήταν με το χει-

ρόγραφο του βιβλίου. Μέσα 

σε λίγες ώρες κατάλαβα 

πως αυτό που κράταγα στα 

χέρια μου δεν ήταν απλά ένα 

λογοτεχνικό κείμενο. Ήταν 

η αλήθεια μιας ολόκληρης  

εποχής,  που θα μπορούσε 

όμως κάλλιστα  να είναι και 

της σημερινής. Με έκανε να 

αναρωτηθώ από πού προ-

ερχόμαστε. Πώς και πόσο 

μας καθορίζουν πράγματα 

και γεγονότα στη ζωή μας. 

Ο λογοτεχνικός λόγος της 

με ταξίδεψε και  ακούμπησε 

στην ψυχή μου.

ΠαΝός καΠόΠόυλός  
ΕΚδ. PolarIs
«Το βιβλίο όλων των πραγ-
μάτων» του Χις Κέγερ από 

τις παιδικές μας εκδόσεις, 

ενός σπουδαίου Ολλανδού 

συγγραφέα που βραβεύ-

τηκε το 2012 για το σύνολο 

του έργου του με το σημα-

ντικότερο διεθνές βραβείο 

παιδικής λογοτεχνίας, το 

βραβείο Άστριντ Λίντγκρεν. 

Ο μικρός Θωμάς βιώνει την 

ενδοοικογενειακή βία από έ-

ναν αυστηρό, θρησκόληπτο 

πατέρα, μα στο ημερολόγιό 

του, το «Βιβλίο όλων των 

πραγμάτων», γράφει ότι ό-

ταν μεγαλώσει θέλει να γίνει 

ευτυχισμένος. Μέσα από μια 

συγκινητική, γεμάτη ελπίδα 

ιστορία ο μικρός Θωμάς 

ανακαλύπτει πώς αρχίζει η 

ευτυχία: όταν τελειώνει ο 

φόβος. ●

Μάγγη Μίνογλου 

Νικόλας Τελλίδης  

Θανάσης Καστανιώτης

Άννα Παπαδημητρίου 

Κώστας Γκοβόστης 

Βλάσης Μαρωνίτης

Βασίλης Βαρδάκας

Ευάγγελος Παπαθανασόπουλος



Athens Voice 93 



94 Athens Voice

Διονύση Χαριτοπούλού
πρόβες πολέμου (εκδ. Τόπος)

Ο τίτλος κυριολεκτεί. Πρόβες για αληθινές 
προετοιμασίες για έναν πόλεμο που τελικά δεν 
έγινε. Έβρος. 1974. Προ, κατά, μετά την τουρκι-
κή εισβολή στην Κύπρο. Καλούνται οι έφεδροι. 
Μέσα σ’ αυτούς κι ο συγγραφέας του βιβλίου. 
Κρατά ημερολόγιο που το δημοσιεύει 40 χρό-
νια μετά, δηλαδή φέτος. Βιβλίο συναρπαστικό, 
όπως όλα –κι επιμένω στο «όλα»– τα πεζογρα-
φήματα του Χαριτόπουλου. Ίδιο γράψιμο, κο-
φτό, συναρπαστικό, όπως και το αριστουργη-
ματικό τελευταίο του «Εκ Πειραιώς». Κι αυτό 
όμως, το πρώτο, το ίδια αριστουργηματικό. 
Ο άνθρωπος έχει το έμφυτο ταλέντο που δεν 
επιδέχεται  «καλλιέργεια» γιατί υπάρχει αυτο-
φυές από τα γεννοφάσκια του. Ενδιαφέρον 
είναι επίσης, για ένα μελετητή του, όπως εγώ, 
που διαπιστώνει  χαρακτήρες και περιστατικά  
που αναπτύχθηκαν  αργότερα σε αυτοτελείς 
νουβέλες του.

[Οι δύο Πάγκαλοι που είναι
 και οι δύο εξίσου καλοί]

Με τον ανδρέα στην 
Ευρώπη / οι χαμένοι 
(διηγήματα) (εκδ. Πατάκη)

Στο πρώτο είναι ο αριστερός που 
προσχωρεί στο Πασόκ, στις 3 του 
Σεπτέμβρη του 1974 και το 1982 βρί-
σκεται στο πρώτο κυβερνητικό του 
πόστο ως υφυπουργός Εμπορίου 
στο οίκημα της οδού Κάνιγγος. Το 
πρώτο κεφάλαιο αποτελεί υπό-
δειγμα ακτινογραφίας του Έλληνα 
δημόσιου υπαλλήλου της εποχής 
που λίγο διαφέρει από το σημερινό 
ομόλογό του. Σπαρταράς στο γέ-
λιο, νομίζεις ότι συμβαίνει σε άλλο 
πλανήτη, ενώ στην πραγματικότη-
τα ξέρεις ότι συμβαίνει εδώ και τώ-
ρα κι εύχεσαι κρυφά μέσα σου μην 
τύχει και πέσει ποτέ στα χέρια της 
τρόικας, γιατί σίγουρα, ανεξάρτητα 
από την εκλογή προέδρου, δεν θα 
πάρουμε άλλη δόση. Το υπόλοιπο 
βιβλίο, πολύ σύντομα και περιεκτι-
κά, μας εξιστορεί τα κορυφαία περι-
στατικά της δεύτερης εμπειρίας του 
ως υφυπουργού εξωτερικών αρ-
μόδιου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Εδώ αφού απομυθοποιεί ορισμένα 
περιστατικά που τον συνοψίζουν 
αδίκως σε μία φράση, παρακολου-
θούμε το ταλέντο του εθνικού δια-
πραγματευτή που βασίζεται εν πολ-
λοίς στις διαπροσωπικές σχέσεις 
που αναπτύσσει με τους ισχυρούς 
της Ευρώπης για να πετύχει το στό-
χο του. Και η αγάπη του για το συναι-
σθηματικό και πανέξυπνο Ανδρέα, 
ξεχειλίζει από παντού, χωρίς υπερ-
βολές αλλά και χωρίς εκπτώσεις.
Στους «Χαμένους» ο διηγηματογρά-
φος Πάγκαλος (που μόνο πρωτάρης 
δεν φαίνεται σ’ αυτή τη συμπυκνω-
μένη μορφή του αφηγηματικού λό-
γου) μας δείχνει την άλλη Ελλάδα, 
του εξωτερικού, αυτή που γνωρίζει 
όχι ένας υπουργός αλλά ένας γεν-
νημένος συγγραφέας. Τύποι, όλοι 
Έλληνες, συναρπαστικοί, Ζορμπά-
δες και Σταβίσκι, ευρηματικοί και 
αετονύχηδες. Ανθρώπινοι πέρα 
ως πέρα. Αυτή η άλλη Ελλάδα που 
προσπάθησα να περιγράψω κι εγώ 
σε ορισμένα βιβλία της αυτοεξορί-
ας μου. («Ο Παύλος από τη Φάρσαλα έγινε αρχι-
γκάστερ» κ.ά.).  Ένας Πάγκαλος ολοζώντανος, 
ευρηματικός, ταλαντούχος ψυχολόγος του Ο-
δυσσέα - Ρωμιού που επιβιώνει καλύτερα στο 
εξωτερικό παρά στον τόπο του. Με πόση χαρά 
θα χαιρέτιζε τα διηγήματα αυτά ο συγγραφέας 
του «Εγχειρίδιου του καλού κλέφτη», ο Ηλίας Πε-
τρόπουλος, αν ζούσε!

τατιανα αβΕρώφ 
Δέκα ζωές σε μία (εκδ. Μεταίχμιο)

Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου διαβάζουμε: «Ένα 
μυθιστόρημα γεμάτο πάθος και ανατροπές, με 
ήρωες υπαρκτούς που ζωντανεύει την ταραγ-
μένη ατμόσφαιρα και τα ιστορικά γεγονότα που 
σημάδεψαν την Ελλάδα, από το 1908 μέχρι τις 
αρχές του Εμφυλίου... Η άγνωστη ζωή του πο-
λιτικού Ευάγγελου Αβέρωφ-Τοσίτσα μέσα από 
τη ματιά της κόρης του. Από τη συγγραφέα του 
ΞΕΦΩΤΟΥ».

Ωραία που ο εκδότης μάς θυμίζει το 
πρώτο της αυτό ιστορικό μυθιστό-
ρημα που κυκλοφόρησε το 2000 
για να εκτιμήσουμε καλύτερο το 
τελευταίο της «Δέκα ζωές σε μία», 14 
χρόνια μετά. Εν συντομία: πρόκει-
ται για ένα συγγραφικό άθλο. Ποτέ 
δεν διάβασα τέτοια αφήγηση που 
ισορροπεί πάνω σε ένα τεντωμένο 
σκοινί, πάνω από μια άβυσσο, που 
είναι η ψυχή του κάθε ανθρώπου, 
χωρίς ωστόσο προστατευτικό δί-
χτυ ασφαλείας. Και ποτέ η αγωνία 
μου σαν αναγνώστη δεν ήταν με-
γαλύτερη από το να παρακολουθώ 
αυτή τη συγγραφική ακροβασία 
με το φόβο μήπως η ακροβάτισσα-
συγγραφέας γκρεμοτσακιστεί. Και 
ω που θαύματος: βγαίνει σώα και 
αβλαβής, θριαμβεύτρια απ’ αυτό  
το συγγραφικό σάλτο μορτάλε. Η 
ανακούφιση και η χαρά μου που τα 
έβγαλε πέρα σ’ αυτή την οριακή χει-
ρουργική επέμβαση και κατάφερε 
να αναστήσει ένα χαρακτήρα (τον 
πατέρα της) αγωνιστή και γεννημέ-
νο διπλωμάτη, πλάθοντάς τον με τα 
γήινα υλικά του, τα χθόνια, ζωντα-
νεύοντας παράλληλα μια ολόκληρη  
εποχή και μια περιοχή (το Μέτσοβο), 
άγνωστη καθ’ ολοκληρίαν, με ανα-
γκάζει να υποκλιθώ στο επίτευγμά 
της αυτό και να πω, πρώτη φορά 
στη ζωή μου, chapeau!

Θανασησ αγαΘοσ 
η εποχή του 
μυθιστορήματος 
- αναγνώσεις της 
πεζογραφίας της γενιάς 
του ’30 (εκδ. Γκοβόστη)

Επιτέλους κι ένα βιβλίο γι’ αυτή την 
πολυθρύλητη γενιά που πράγματι 
δόξασε το μυθιστόρημα όσο καμία 
άλλη, γραμμένο από νεότατο πα-
νεπιστημιακό, φιλολογικά πλήρως 
τεκμηριωμένο, που δεν όζει ωστό-
σο καμιά «φιλολογίτιδα» που είναι 
η «κυτταρίτιδα» των περισσότερων 
αν τίστοιχων συγγραμμάτων. Κι 
αυτό γιατί ανοίγεται σε άλλες πε-
ριοχές που η γενιά αυτή των προι-
κισμένων πεζογράφων επηρέασε. 
Όπως ο κινηματογράφος, η τηλε-

όραση, η πρόσληψή της από νεό-
τερους συγγραφείς, ακόμα και η παιγνιώδης 
συνεργασία της στο περίφημο «Μυθιστόρημα  
των τεσσάρων» (Μυριβήλης, Καραγάτσης, Τερ-
ζάκης, Βενέζης). Αυτό που επίσης μου άρεσε 
είναι η γραφή αυτή καθεαυτή του μελετητή 
η οποία εξέρχεται από τα στεγανά των υπο-
σημειώσεων και των παραπομπών και γίνε-
ται βατή σε ένα μη εξειδικευμένο αναγνώστη. 
Χάρισμα αυτού του δοκιμίου και η αποφυγή 
της εξεζητημένης γλώσσας και των εν πολλοίς 
δάνειων ορολογιών από το αγγλοσαξωνικό και 
δυτικοευρωπαικό οπλοστάσιο που συναντού-
με σε μη αφομοιωμένη μεταγλώττιση σε δοκί-
μια αυτού του είδους. Ένα ανάγνωσμα που λέει 
καινούργια πράγματα σε μια γλώσσα στρωτή, 
ανάλαφρη, δροσερή, κατανοητή στον καθένα. 
Το δοκίμιο αυτό έχει την επιπλέον αρετή γιατί 
σου ανοίγει την όρεξη να ξαναδιαβάσεις ορι-
σμένα μυθιστορήματα της σπουδαίας αυτής 
γενιάς που δεν έπαψε, μες στα χρόνια, να πα-
ραμένει νέα. ●

4 προτάσεισ
 για τις γιορτές 

tου Βασίλη Βασίλίκού
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ΜυθιστορήΜατα
ΜΕΛΙΣΣΙΑ Αλέξης Σταμάτης, Καστανιώτης
Μια ιστορία για τη μνήμη και το πάθος με κεντρική ηρωίδα 

την Αγάπη, grande dame της ελληνικής λογοτεχνίας, που 

βρίσκεται κατάκοιτη στο κρεβάτι της σε αρχοντικό στα 

Μελίσσια. Στον ίδιο χώρο τα παιδιά της, ο άντρας της κόρης 

της, ένας μυστηριώδης βοηθός και μια παράξενη κο-

πέλα. Το κάθε πρόσωπο έχει προθέσεις διαφορετι-

κές και το δωμάτιο της Αγάπης μετατρέπεται σε ένα 

θάλαμο που εκρήγνυται. 

ΤΟ ΚΑΛΟ ΘΑ ’ΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 
Χρήστος Οικονόμου, Πόλις 
Στο πρώτο μέρος μιας τριλογίας διηγημάτων για 

τους εμφύλιους σ’ ένα νησί του Αιγαίου, άνθρωποι 

που τα τελευταία χρόνια εγκαταστάθηκαν στο νησί, 

παλεύουν να σταθούν ξανά όρθιοι και βρίσκονται αντι-

μέτωποι με τους αφιλόξενους ντόπιους. Οι σχέσεις θα 

δοκιμαστούν, θα αναμετρηθούν με τα φαντάσματα του 

χθες, αλλά και με το φόβο και την αγωνία για το αύριο. 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ 
Μιχάλης Μοδινός, Εστία
Ιδιότυπα τρυφερό, με μαύρο χιούμορ και σαρκασμό, γεμάτο 

από εικόνες πολιτιστικής, οικολογικής και κοινωνικής πα-

ρακμής πλασμένες με την οικονομία και την καυστικότητα 

του συνθήματος, το νέο μυθιστόρημα του Μιχάλη Μοδινού 

είναι ταυτόχρονα χρονικό της κρίσης, δοκίμιο για την α-

ποσάθρωση των εθνικών μύθων, οξυδερκές σχόλιο για το 

αίτημα της ευτυχίας και, εν τέλει, ένα πολιτικό αφήγημα.

Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Νίκος Θέμελης, Μεταίχμιο
Ο Θέμελης μας ταξιδεύει για πρώτη φορά στα χρόνια της 

ελληνικής επανάστασης του 1821 και μάλιστα στην εποχή 

της εμφύλιας διαμάχης. Το δεύτερο μέρος διαδραματίζεται 

το 2009, και πάλι δύσκολη για τη χώρα εποχή. Μια λυπημένη 

γεύση στο στερνό βιβλίο του αλλά και η πίστη ότι μπορούμε 

να αλλάξουμε «εμφυλιακές» νοοτροπίες και να φτιάξουμε 

μόνοι μας το μέλλον μας.

ΚΑΡΜΕΝ (1845) Προσπέρ Μεριμέ, Οδός Πανός
Η Κάρμεν, στην αρχή, ήταν το ερωτικό κείμενο του συγ-

γραφέα Μεριμέ για μια άστατη τσιγγάνα που ερωτεύθηκε 

παράφορα. Μετά έγινε όπερα, μπαλέτο, σινεμά, μύθος για 

τα πάθη του έρωτος και τις καταστροφές που φέρνει αυτός 

ο φτερωτός θεός. Διαβάζεται με μια ανάσα αληθινής, ζω-

ντανής ζωής.

ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ Σοφί Φοντανέλ, Στερέωμα 
Στη ζωή όλων φτάνει μια στιγμή όπου οι ρόλοι αντιστρέφο-

νται ανάμεσα σ’ εμάς και τους γονείς μας: η στιγμή όπου από 

παιδιά τους γινόμαστε κηδεμόνες τους. Η συγγραφέας και 

αρχισυντάκτρια του γαλλικού ELLΕ περιγράφει την εμπειρία 

της –εμπειρία με την οποία ο καθένας από μας μπορεί να 

ταυτιστεί– με χιούμορ και τρυφερότητα, σκιαγραφώντας 

συγχρόνως το παρελθόν μιας αστικής οικογένειας Αρμενί-

ων στο Παρίσι της εποχής μας.

ΒΙΒΛΙΑ Για τισ ΓιορτΕσ

BEATLES Mauri Kunnas, Ψυχογιός 
Η συναρπαστική ιστορία του διασημότερου 
συγκροτήματος, από τα παιδικά χρόνια στο 

Λίβερπουλ μέχρι την κορυφή. Όπως γράφει και το 
οπισθόφυλλο, λέγοντας την αλήθεια, η ιστορία των 

Beatles έχει ειπωθεί χίλιες φορές, ποτέ όμως με τόσο 
τρελό και αστείο τρόπο. 
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ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Στέφανος Ξένος, Πάπυρος 
Δεκατέσσερις αφηγήσεις στις οποίες σημαδιακές μορφές 

του μύθου, της ιστορίας και της λογοτεχνίας ζωντανεύουν 

και μας μεταφέρουν αποστάγματα βιωμάτων και σοφίας, 

ή αποκαλύπτουν τη σκοτεινή τους φύση. Ανάμεσά τους ο 

Μορφέας στο «Περί ύπνου», ο Γκάτσμπυ στο JG, ο Ντόριαν 

Γκρέι στο «Πορτρέτο», ο Αδόλφος Χίτλερ στον «Αγώνα», ο 

Σωκράτης στο «Κώνειο», ο Διογένης στο «Πιθάρι», ο Ιαβέρης 

στο «Ποτάμι». Ο αναγνώστης καλείται να αναγνωρίσει ποιος 

είναι αυτός που του απευθύνεται σε πρώτο πρόσωπο.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΑΪΝΣΤΑΪΝ
Λοράν Σεκσίκ, μτφ. Άννυ Σπυράκου, 
Αλεξάνδρεια
«Όλοι με περνάνε για τρελό. Είμαι απλώς ο γιος του 

Αϊνστάιν». Το δράμα να έχεις πάτερα μια μεγαλοφυΐα 

συνοψίζεται σε αυτή τη μικρή φράση. Το 1930 ο εικοσά-

χρονος Έντουαρντ οδηγείται σε άσυλο από τη μητέρα 

του και θα περάσει τη ζωή του ανάμεσα στους τρελούς, 

εγκαταλειμμένος απ’ όλους. Ο βραβευμένος γιατρός 

και συγγραφέας της βιογραφίας του Άλμπερτ Αϊνστάιν 

(2008), ξετυλίγει τα αλληλένδετα πεπρωμένα τριών αν-

θρώπων, με φόντο την τραγωδία του αιώνα και την επο-

ποιία μιας μεγαλοφυΐας. 

Ο ΑΠΡΙΛΗΣ ΣΤΑΘΗΚΕ ΑΛΗΤΗΣ 
Γιάννης Φιλιππίδης, Άνεμος 
Τριάντα ώρες στην καρδιά ενός Απρίλη στο ωραιότερο νησί 

του κόσμου, τη Σαντορίνη, κι ένας έρωτας που δεν κουρά-

στηκε ποτέ να περιμένει, συνθέτουν το παζλ των τριάντα 

ωρών που θα χρειαστεί η ηρωίδα μέχρι να δει ολοκάθαρα 

μέσα της και γύρω της. Πότε έρχεται εκείνη η ώρα που αντι-

λαμβάνεται κανείς ότι πρέπει ν’ αντιστρέψει το χρόνο για να 

κερδίσει όσα δεν έπαψε να διεκδικεί στ’ αλήθεια ποτέ; Ένα 

μυθιστόρημα αυτογνωσίας από τον υπεύθυνο των εκδόσε-

ων της Άνεμος Εκδοτική. 

ΜΑΚ ΤΙΓΚ, ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 
Frank Norris, Gutenberg 
Ο Νόρις, συγγραφέας με θεμελιώδη συμβολή στο αμερικα-

νικό ρεαλιστικό μυθιστόρημα και με κλίση σε έναν εκλεκτι-

κιστικό νατουραλισμό, μεταφράζεται για πρώτη φορά στα 

ελληνικά. Ο «ΜακΤίγκ» είναι ένα «διπλό βιβλίο»: ένα μέρος 

του (το μεγαλύτερο) αποτυπώνει με δυναμισμό και αδρότητα 

την τύχη της μεσαίας τάξης, ενώ η συνέχειά του καταλήγει 

ένα απροσδόκητο «γουέστερν», βασισμένο στον «Πυρετό 

του Χρυσού», που μόλις ξεθύμαινε στα χρόνια συγγραφής 

του (τέλη του 19ου αιώνα).

ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ Ή ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΥΡ-
ΜΗΓΚΙΩΝ Μαρία Σούμπερτ, Κριτική
Ένα νησί αποκλείεται από τον υπόλοιπο κόσμο πέντε μήνες 

το χρόνο. Μια βιβλιοθήκη κληροδοτείται από τον μεγάλο 

ευεργέτη του νησιού, ενώ οι κάτοικοι έχουν να αντιμε-

τωπίσουν τον αποκλεισμό μαζί με τις επιπτώσεις του 

διαβάσματος. Θα μπορέσουν να επιβιώσουν το νησί και η 

βιβλιοθήκη; Η δραματοθεραπεύτρια και συγγραφέας γράφει 

με χιούμορ μια συμβολική ιστορία: το νησί δεν είναι παρά μι-

κρογραφία μια κρίσης: οικονομικά προβλήματα, απαισιοδο-

ξία, αδιέξοδο, διαφθορά, φασισμός και προβλήματα με τους 

μετανάστες που αναζητούν μια καλύτερη ζωή. 

ΕΦΤΑ ΨΥΧΕΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ
 Ζαχαρίας Μαυροειδής, POLARIS 
Μεγάλωσε σε μια μονοκατοικία γεμάτη γάτες, σπούδασε 

αρχιτεκτονική και θέατρο και κατέληξε να ασχοληθεί με τον 

κινηματογράφο. Γνωστός ως δημιουργός του «Ξεναγού», 

την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, κάνει ένα stop από τη 

σκηνοθεσία και κυκλοφορεί το πρώτο του βιβλίο, την ιστορία 

μιας γάτας που θα κλιθεί να επιβιώσει στον άγριο χειμώνα 

ενός κυκλαδίτικου νησιού. Ένα εφτάψυχο road movie, που 

διαβάζεται και σαν ταινία μεγάλου μήκους. 

Η ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 
Roberto Bolano, Άγρα 
Το βιβλίο που έκανε τον Μπολάνιο διάσημο σε όλο το ισπανό-

φωνο κοινό του κόσμου, έχοντας χαρακτηριστεί ως τρομα-

κτικά αστείο αλλά και αφάνταστα ευρηματικό, παρουσιάζει 

διάφορους συγγραφείς που επιδίδονται παράλληλα σε 

μαζικές δολοφονίες, δύο αδελφούς που γράφουν και κατευ-

θύνουν μια συμμορία χούλιγκαν και έναν ποιητή ο οποίος 

σχηματίζει τους στίχους του στον ουρανό, μέσα από τον κα-

πνό που αφήνει η εξάτμιση του αεροπλάνου.

Ο ΚΟΜΠΟΣ Γιοβάννα, Άγκυρα 
Όπως γράφει στο οπισθόφυλλο του βιβλίου η πολυδιαβα-

σμένη συγγραφέας, αφορμή για το βιβλίο ήταν μια «νυχτερι-

νή εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη που φιλοξενούσε κα-

ταξιωμένες γυναίκες –ηθοποιούς εν προκειμένω– με θέμα τις 

αναμνήσεις τους από τα παιδικά τους χρόνια». Τι ρόλο μπορεί 

να παίξει ένας κόμπος από σπάγγο, δεμένος στο ποδαράκι 

ενός νεογέννητου, για την ψυχή του, τη ζωή του όλη; Και πό-

σο εγκληματικός μπορεί να γίνει ο άνθρωπος όταν το πνεύμα 

του είναι τυφλά δέσμιο στο τι θα πει ο κόσμος;

ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΜΕΡΑ Ντένις Λεχέιν, Κέδρος 
Ένα πολιτικοκοινωνικό αστυνομικό μυθιστόρημα, με φόντο 

τη Βοστόνη στο τέλος του Ά  Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι 

ΗΠΑ βρίσκονταν στο σταυροδρόμι παρελθόντος και μέλλο-

ντος. Πρωταγωνιστές ένας λευκός αστυφύλακας και ένας 

μαύρος δραπέτης αλλά περισσότερο τα γεγονότα που σημά-

δεψαν τη χώρα: η σύγκρουση των εργατών με το κεφάλαιο, 

ο αγώνας για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών, η ανά-

πτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος. 

ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ Elif Shafac, Παπαδόπουλος 
Ένα μυθιστόρημα που ξετυλίγεται στην Τουρκία και το Λονδί-

νο τη δεκαετία του ’70 και του σήμερα, και διερευνά τον πόνο 

και την απώλεια, την αφοσίωση και την προδοσία, τα βάσανα 

των μεταναστών, τη ρήξη της παράδοσης με το σύγχρονο 

κόσμο, καθώς και την αγάπη και την απογοήτευση που πολύ 

συχνά διαλύει τις οικογένειες. 

ΝΕΚΡΗ ΓΡΑΜΜΗ 
Κωνσταντίνος Κέλλης, Κλειδάριθμος
Μεταφυσικός τρόμος με αστυνομική πλοκή. Πρωταγωνι-

στής ο πρώην αστυνομικός που «σκότωσε» σε τροχαίο τη 

γυναίκα της ζωή του και παραμένει κλεισμένος σε ένα άδειο 

διαμέρισμα. Μέχρι που θα εμφανιστεί ένας αλλόκοτος ντε-

τέκτιβ, ο οποίος γνωρίζει πράγματα για τη ζωή του αλλά κι 

ένα τηλέφωνο που χτυπάει τις νύχτες με φωνές νεκρών να 

ακούγονται από την άλλη άκρη της γραμμής… 

ΤΟ ΜΙΣΟΣ Βαγγέλης Γιαννίσης, Διόπτρα 
Αστείρευτα γλαφυρός, με κάθε του σκηνή να θυμίζει σεκάνς 

ταινίας, από το στήσιμο του αφηγηματικού καμβά μέχρι τη 

σκηνική ακριβολογία, τoυς αδρογραμμένους χαρακτήρες και 

τους νευρώδεις διαλόγους, και με τις απροσδόκητες παγίδες 

στην πλοκή να διαδέχονται η μια την άλλη, ο συγγραφέας θα 

συνεπάρει τους αναγνώστες του Jo Nesbo και του Henning 

Mankell. 
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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΣΗΜΑΝΤΟΤΗΤΑΣ 
Μίλαν Κούντερα, Εστία 
Να φωτίζεις τα σοβαρότερα προβλήματα και ταυτόχρονα 

να μη γράφεις ούτε μία σοβαρή φράση, να γοητεύεσαι από 

την πραγματικότητα του σημερινού κόσμου και παράλλη-

λα να αποφεύγεις κάθε ρεαλισμό, αυτό είναι η «Γιορτή της 

ασημαντότητας» του Τσέχου συγγραφέα ο οποίος από το 

1975 ζει στη Γαλλία. Μυθιστόρημα αλλά και μια θαυμαστή 

σύνοψη ολόκληρου του έργου του.

ΑΓΕΝΝΗΤΟΙ ΑΔΕΛΦΟ 
Μιχάλης Μανωλιός, Κλειδάριθμος 
Μια διάσημη συνθέτρια κρύβεται από τη δημοσιότητα 

λίγους ορόφους πάνω από το υπόγειο στο οποίο ένα κα-

τακερματισμένο μυαλό ονειρεύεται την επιστροφή στην 

οικογένειά του. Μια επιστήμονας παριστάνει τον Θεό σ’ 

έναν κόσμο που η τεχνολογία μπορεί να μορφοποιήσει 

μέσα σου ανθρώπους αγέννητους από τη φύση. Κι άλλες 

τέτοιες φυσιογνωμίες. Σε ένα γρήγορο και με αυξανόμενη 

ένταση μυθιστόρημα.

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ - ΕΝΑΣ ΥΜΝΟΣ 
Victor Segalen, Άγρα 
Το Δεκέμβριο του 1909 ο Βικτόρ Σεγκαλέν, που βρισκόταν 

στην Κίνα ήδη επί ένα εξάμηνο, θα μπαρκάρει με ένα πλοίο 

καταπλέοντας στον ποταμό Γιανγκ-τσε. Από το ταξίδι του 

αυτό θα προκύψει το κείμενο «Ένας μεγάλος ποταμός», που 

θα δημοσιευτεί το 1956 στο περιοδικό Lettres Nouvelles. Ο 

αναγνώστης θα σκεφτεί τις δοξαστικές αναφορές του Αν-

δρέα Εμπειρίκου σε μεγάλους ποταμούς σαν τον Ζαμβέζη, 

τον Αμαζόνιο, τον Γουαδαλκιβίρ – άλλωστε, το τεύχος του 

Lettres Nouvelles με το κείμενο του Σεγκαλέν βρέθηκε στη 

βιβλιοθήκη του Έλληνα ποιητή. 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ Σελτσούκ Αλτούν, 
POLARIS
Ο θρύλος λέει ότι ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολό-

γος δραπέτευσε με ένα γενοβέζικο καράβι, γλιτώνοντας το 

θάνατο και κερδίζοντας τον τίτλο του αθάνατου αυτοκρά-

τορα. Πέντε αιώνες μετά την εξαφάνισή του, τρία μέλη μιας 

μυστικής σέκτας έρχονται σε επαφή με ένα νεαρό καθηγη-

τή από τον Γαλατά, αποκαλύπτοντάς του ότι κατάγεται από 

το γένος του Παλαιολόγου και ότι είναι ο επόμενος αυτο-

κράτορας στη σειρά διαδοχής, υπό τον όρο να εκτελέσει τις 

τελευταίες επιθυμίες του προγόνου του. 

ΡΩΞΑΝΗ Ντεντέ Ζοζεφίν, Λιβάνης 
Έχοντας κατακτήσει τη Μικρά Ασία, τη Συρία και την Αίγυ-

πτο, ο Αλέξανδρος ετοιμάζεται να επιτεθεί στο τελευταίο 

περσικό οχυρό, όταν σαγηνεύεται από την ομορφιά της 

κόρης του σατράπη της Βακτριανής. Στα δεκαεφτά της, η 

εκθαμβωτική Ρωξάνη θα γίνει βασίλισσα της απέραντης 

αυτοκρατορίας του. Η Ζοζεφίν Ντεντέ ζωντανεύει μέσα 

από τα μάτια μιας ερωτευμένης γυναίκας τα τελευταία 

χρόνια της βασιλείας του Αλέξανδρου, μέχρι τη μέρα που, 

δώδεκα χρόνια μετά το θάνατό του, θα δολοφονηθεί μαζί 

με το γιο της. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ 
Σώτη Τριανταφύλλου, Πατάκης 

Η διαφορετικότητα, μέσα από μια ιστορία επαναπροσδιο-

ρισμού φύλου, στο επίκεντρο του τελευταίου βιβλίου της 

Σώτης Τριανταφύλλου, η οποία τοποθετεί την ιστορία της 

στην Αμερική. Πρωταγωνιστής ο Σαλ, ο οποίος με 15.000 

δολάρια στην τσέπη αφήνει τη μητέρα του στο Μέιν και 

φεύγει για το Μεξικό, προκειμένου να υποβληθεί σε εγχεί-

ριση αλλαγής φύλου. Στο δρόμο θα κάνει μερικές στάσεις 

για να μιλήσει για τελευταία φορά ως άντρας με κάποια α-

γαπημένα του πρόσωπα, ανάμεσά τους η αδερφή του και η 

πρώην σύζυγός του. Αλλά ας μην πούμε περισσότερα. 

αστυνοΜικα
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ Stephen King, Bell
Το πολυαναμενόμενο νέο βιβλίο του «Βασιλιά» του τρόμου, 

είναι ένα αγωνιώδες ταξίδι στο μυαλό ενός παράφρονα 

δολοφόνου. Σε μια χτυπημένη από την οικονομική κρίση 

πόλη της Αμερικής, ένας μοναχικός οδηγός θερίζει το πλή-

θος των ανέργων που σχηματίζουν ουρές περιμένοντας να 

ανοίξουν οι πύλες μιας Ημερίδας Εύρεσης Εργασίας με μια 

κλεμμένη Μερσέντες. Έχει ανακηρυχθεί ως το Καλύτερο Βι-

βλίο Θρίλερ και Μυστηρίου του 2014 στα Goodreads Choice 

Awards (τη μεγαλύτερη ετήσια παγκόσμια ψηφοφορία 

αναγνωστών). 

Η ΖΗΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΧΑΙΡΙΑ Ιερώνυμος Λύκαρης, 
Καστανιώτης
«Το φθόνο μόνο ο θάνατος τον νικά»… Ο τίτλος τα λέει όλα: 

μούσα και ερωμένη λαϊκού συνθέτη, οργανώνει με συνερ-

γάτη νταλικέρη, μπράβο και νταβατζή, τη δολοφονία της 

αντιζήλου της που κατάφερε τον ιδιοκτήτη του κέντρου 

που δουλεύουν να την παντρευτεί. Είναι το πρώτο βιβλίο 

pocket size μιας σειράς μαύρων κωμωδιών, όπου κινητήρια 

δύναμη και καταλύτης των ανθρώπινων πράξεων είναι ένα 

από τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα. Ο συγγραφέας, που 

πρωτοεμφανίστηκε στο δεύτερο τόμο των «Ελληνικών 

Εγκλημάτων» (2008), εξελίσσεται σε ένα από τα πιο δυνατά 

ονόματα της αστυνομικής λογοτεχνίας. 

Η ΜΑΝΤΟΝΑ ΤΗΣ ΝΟΤΡ ΝΤΑΜ Alexis 
Ragougneau, Στερέωμα
Μια νέα γυναίκα, πολύ όμορφη, βρίσκεται νεκρή και πολύ 

γρήγορα συλλαμβάνεται ένας ύποπτος. Μπροστά σε ένα 

προαναγγελθέν δικαστικό λάθος, ένας αντικομφορμι-

στής ιερέας αρχίζει έρευνα, με τη βοήθεια μιας νέας αντι-

εισαγγελέως. Είναι το πρώτο μυθιστόρημα του Γάλλου 

θεατρικού συγγραφέα, που εκδόθηκε με την υποστήριξη 

του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας.

Ποιήσή
ΔΙΔΥΜΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ Μαριέττα Πεπελάση, 
IANOS
Η Μαριέττα Πεπελάση είναι ποιητική προσωπικότητα. 

Συμβουλευτική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια, 

έχει γράψει ποίηση και πεζά. Επίσης ζωγραφίζει εδώ 

και πολλά χρόνια.

Στις «Δίδυμες Ακτίνες», «ο ρυθμός, η αυστηρή δόμηση 

του λόγου, η έκδηλη μουσικότητα δημιουργούν ένα 

πρώτης τάξεως λιμπρέτο για ορατόριο, που όταν 

γραφτεί θα σταθεί αντάξιο της “Λειτουργίας κάτω από την 

Ακρόπολη” του Νικηφόρου Βρεττάκου» σημειώνει ο Κων-

σταντίνος Μπούρας στο οπισθόφυλλο του βιβλίου.

ΣΕ ΨΑΧΝΕΙ Η ΠΟΙΗΣΗ Γιώργος Σωτηρέλλος, 
Οσελότος
Μια συλλογή που περιλαμβάνει τόσο ποιήματα όσο και όχι 

ποιήματα. Και τα δύο έχουν την αξία τους. Περισσότερα 

για τον Αγράμματο Συγγραφέα στα Agramatos61.blogspot.

com, Zevgari.blogspot.com

Το ημερολόγιο του Ι-
ΑΝΟΥ για το 2015 έχει 
θέμα «Τα πάθη του 
έρωτα» και την επι-
μέλεια έχουν κάνει ο 
Νίκος Καρατζάς και η 
Φοίβη Παπαγιαννίδη. 
Σελ. 144, 6,00€
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ΒιοΓραφιΕσ
ΑΛΥΓΙΣΤΟΣ Laura Hillenbrand, Bell
Το βιβλίο πάνω στο οποίο έκανε το σκηνοθετικό της ντε-

μπούτο η Angelina Jolie, ανακηρύχθηκε βιβλίο της χρο-

νιάς από το ΤΙΜΕ, κέρδισε το Bραβείο Καλύτερου Bιβλίου 

των Los Angeles Times στην κατηγορία Βιογραφία και πα-

ρέμεινε για 180 εβδομάδες στη λίστα των best seller των 

New York Times, εκ των οποίων τις 15 στο Νο1! Πρόκειται 

για μια συγκλονιστική αληθινή ιστορία επιβίωσης, αντο-

χής και λύτρωσης ενός βετεράνου του Β’ Παγκοσμίου Πο-

λέμου. Η ταινία θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες 

1/1/2015. Μην πάτε αδιάβαστοι.

Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ
 ΤΑΧΤΣΗ Γιάννης Βασιλακάκος, Οδός Πανός
Η Αυστραλία είναι η χώρα που ήθελε να ζήσει ο Κώστας 

Ταχτσής. Εκεί άρχισε να δακτυλογραφεί το «Τρίτο Στεφάνι». 

Το βιβλίο περιέχει επιστολές του από τη Νέα Υόρκη και την 

Αθήνα, με παραλήπτες Αυστραλούς καλλιτέχνες. Μια ανα-

πνοή τού ταλέντου του στους ζοφερούς καιρούς μας.

ΜΕ ΜΟΛΥΒΙ ΦΑΜΠΕΡ ΝΟΥΜΕΡΟ ΔΥΟ 
Άλκη Ζέη, Μεταίχμιο 
Η Άλκη Ζέη ξεδιπλώνει τα νεανικά της χρόνια με φόντο τα 

μεγάλα γεγονότα και τα πάθη της ελληνικής ιστορίας τον 

20ό αιώνα, δίνοντάς μας μια σπαρταριστή πινακοθήκη αν-

θρώπων που έμελλε να σφραγίσουν τη μεταπολεμική Ελ-

λάδα: τη Διδώ Σωτηρίου, τον Κουν, τον Γκάτσο, τον Εμπει-

ρίκο, τη Ζωρζ Σαρή κ.ά. Η έκδοση διανθίζεται από πλούσιο 

φωτογραφικό υλικό.

ΙστορΙΑ-ΠοΛΙτΙΚΗ-ΔοΚΙΜΙΑ
ΟΙ ΥΠΝΟΒΑΤΕΣ – ΠΩΣ Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΗΓΕ ΣΤΟΝ 
ΠΟΛΕΜΟ ΤΟ 1914 Christopher Clark, 
Αλεξάνδρεια
Εξαιρετικό, μεγαλειώδες, μακράν το καλύτερο βιβλίο που 

γράφτηκε ποτέ για το θέμα. Έτσι υποδέχθηκε ο ξένος τύπος 

τη διεξοδική έρευνα για τα αίτια και τις αφορμές του Μεγά-

λου Πολέμου. Ο Κρίστοφερ Κλαρκ, καθηγητής νεότερης 

ευρωπαϊκής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, ανι-

χνεύει τους δρόμους που οδήγησαν στον πόλεμο περνώ-

ντας απ’ όλα τα κρίσιμα κέντρα αποφάσεων της Ευρώπης. 

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΒΕΡΣΑΛΛΙΩΝ David A. 
Andelman, Γκοβόστη 

Ο βετεράνος ξένος ανταποκριτής Andelman ρίχνει μια 

σύγχρονη ματιά στη Συνθήκη των Βερσαλλιών, στρέφο-

ντας τη ματιά του στα πολλά λάθη που έμελλε να οδηγή-

σουν σε μια σειρά από κρίσεις, αιματοχυσίες και πολέμους, 

από την Αλγερία μέχρι το Κόσοβο και από το Ισραήλ μέχρι 

το Βιετνάμ. Και παρατηρεί πως οι διαβουλεύσεις εκείνες ε-

πηρέασαν την Ιστορία όχι μόνο του 20ού αλλά και του 21ου 

αιώνα.

Η «ΥΠΟΥΛΟΣ» ΘΩΠΕΙΑ Λένα Διβάνη, 
Καστανιώτης 
Περισσότερο κρίσιμα και επίκαιρα παρά ποτέ τα ερωτήματα 

που θέτει η συγγραφέας. Και αυτό γιατί ενώ ο κόσμος μετα-

βάλλεται δραματικά, η Ελλάδα δεν μοιάζει έτοιμη να δεχθεί 

και να αφομοιώσει αυτές τις αλλαγές. Γιατί αισθανόμαστε 

ανάδελφο έθνος, εχθροί με τους «ξένους» από το 1821 

μέχρι σήμερα; Και γιατί ταυτόχρονα είμαστε διαχρονικά 

στραμμένοι εκτός από μίσος και με δέος προς τη Δύση, ενώ 

αδιαφορούμε για τη γειτονιά μας; Το βιβλίο αποπειράται 

ριξικέλευθρες απαντήσεις εστιασμένες στα «ημέτερα πταί-

σματα». 

FINIS GRAECIAE Χρήστος Γιανναράς, ΙΑΝΟS
Διαβάζοντας βιβλία που είχαν εκδοθεί πριν ξεσπάσει η 

κρίση διαπιστώνει κανείς ότι πολλοί την είχαν προβλέψει 

και προειδοποιούσαν. Ένας από αυτούς ήταν και είναι ο 

γνωστός καθηγητής Φιλοσοφίας και συγγραφέας Χρή-

στος Γιανναράς. Το 1986 είχε δημοσιεύσει στο Βήμα την 

επιφυλλίδα Finis Graeciae: η Ελλάδα τέλειωσε, τη σκο-

τώσαμε εμείς. Για τον Γιανναρά τα σημάδια κατεδάφισης 

κάθε στοιχείου ζωντανής συνέχειας του Ελληνισμού ήταν 

φανερά: Μονοτονικό, εξοβελισμός των Αρχαίων από τα 

σχολεία, στρέβλωση της Ιστορίας, καταργημένη η αξιο-

λόγηση της ποιότητας, σε διωγμό η αριστεία. Τα κείμενα 

που συνόδευαν τότε το Finis Graeciae φωτίζουν σήμερα 

τη «λογική» της αυτοχειρίας. Επομένως, και την προσωπι-

κή έξοδο από το αδιέξοδο.

ΕΞΤΡΕΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ Π. Παπασαραντόπουλος, 
Επίκεντρο 
Ο συγγραφέας αναλύει το φαινόμενο της πολιτικής βίας και 

της κοινωνικής αποδοχής και νομιμοποίησής της, σημειώ-

νοντας ότι η αποδοχή της βίας ως θεμιτού μέσου επίλυσης 

των κοινωνικών αντιθέσεων δεν είναι καινούργιο φαινό-

μενο στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε περιόδους όξυνσης των 

εθνικών παθών. 

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
Χρ. Ιορδάνογλου, Πόλις 
Η στρέβλωση της λειτουργίας της οικονομίας από τα διάφο-

ρα συμφέροντα, που σε μεγάλο βαθμό ευθύνονται για τη 

σημερινή κρίση. Γράφει ο Χρ. Ιορδάνογλου: «Ο ρόλος ακόμη 

και των ισχυρότερων ομάδων συμφερόντων δεν έχει μελε-

τηθεί με την απαιτούμενη επάρκεια και αποστασιοποίηση...  

Ακόμη και μια απλή χαρτογράφηση των ειδικών ρυθμίσεων 

υπέρ της μιας ή της άλλης ομάδας θα άλλαζε τους όρους 

της πολιτικής συζήτησης στη χώρα».

ΑΟΡΑΤΟ ΡΗΓΜΑ Αρίστος Δοξιάδης, Ίκαρος
Πώς λειτουργεί η ελληνική οικονομία στην πράξη; Σε τι 

διαφέρει από άλλες δυτικές οικονομίες; Με ποιες δυνάμεις 

και ποιες πρακτικές μπορούμε να ξεπεράσουμε την 

κρίση;  Αρχίζοντας με παραδείγματα από τον τουρισμό, 

τη ναυτιλία, τη γεωργία, τη δημόσια διοίκηση και από 

άλλες δραστηριότητες και φθάνοντας στα ελλείμματα, 

στην ανεργία και στη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη, ο 

συγγραφέας περιγράφει με απλά λόγια και ανθρώπινους 

όρους τι σημαίνει η μετάβαση από την στρεβλή ευμάρεια 

της μεταπολίτευσης σε μια παραγωγική και εξωστρεφή 

ανάπτυξη.

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ Mason Currey,
 Key Books
Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να περάσουμε τη μέρα 

μας; Επειδή όλους μας απασχολεί αυτή η ερώτηση, θα 

βρεις απαντήσεις σε αυτό το βιβλίο που εξετάζει τα καθη-

μερινά τελετουργικά της ζωής των πιο σπουδαίων προσω-

πικοτήτων της διανόησης των τελευταίων 400 ετών. Πώς 

παράγεις σημαντικό δημιουργικό έργο ενώ ταυτόχρονα 

πρέπει και να κερδίζεις το ψωμί σου; Τι είναι καλύτερο, να 

αφοσιώνεσαι σε ένα έργο ή να ασχολείσαι με αυτό κάθε 

μέρα κι από λίγο; 
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1960-2015: ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ 285 ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ, 
Κώστας Μητρόπουλος, Μεταίχμιο 

Οι σημαντικότερες στιγμές του νεοελληνικού βίου, εν είδει ιστορικής αναδρομής, με τον 
διεισδυτικό, έξυπνο, μοναδικό και προπάντων χιουμοριστικό τρόπο του μεγάλου μας γε-

λοιογράφου 

ΑΤΖΕΝΤΑ ΚΟΕΛΟ 2015 ΑΛΧΗΜΕΙΑ
Πάουλο Κοέλο, εικ. Καταλίνα Εστράντα,
Λιβάνης
Μια ατζέντα για την καινούργια χρονιά από τον διάσημο και πολυ-
διαβασμένο συγγραφέα του «Αλχημιστή» και του «Ημερολογίου 
Ενός Μάγου». Τι μας ωθεί να αφήσουμε την άνεση και να αντιμε-
τωπίσουμε προκλήσεις, παρόλο που ξέρουμε πως η δόξα του 
κόσμου παρέρχεται; Είναι η «αναζήτηση για το νόημα της ζωής» 
σύμφωνα με τον Πάουλο Κοέλο, τον συγγραφέα με τους περισσό-
τερους θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ολόκληρο 
τον πλανήτη.

Ο 13ΟΣ ΑΘΛΟΣ ΤΟΥ Η-
ΡΑΚΛΗ Γιάννης Παλαι-
ολόγος, Εστία 
Αναδεικνύει τα κοινωνικά, 

πολιτιστικά και πολιτικά 

ρεύματα που άφησαν την 

Ελλάδα ανυπεράσπιστη, 

όταν έφτασε στις ακτές 

της ο παγκόσμιος οικο-

νομικός τυφώνας,  και 

σκιαγραφεί την ολέθρια 

αλληλεπίδραση μεταξύ 

ύφεσης, θεσμικής πα-

ρακμής και  κοινωνικής 

διάλυσης από το 2010 

και μετά.  

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 
Τσάρλσγουορθ 
Μαξ, Πανεπιστη-
μιακές Εκδόσεις 
Κρήτης 
Η ιστορία της φιλοσοφί-

ας της θρησκείας ως ένα 

σπουδαίο πνευματικό 

επίτευγμα του δυτικού 

πολιτισμού. Η ιστορία που 

αφηγείται ξεκινά από την ελληνι-

κή αρχαιότητα και φτάνει μέχρι τα 

πιο πρόσφατα ρεύματα του 20ού 

αιώνα.

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ 

George Lois, Key 
Books 
Ένας από τους κορυφαίους 

διαφημιστές στον κόσμο, ο 

Ελληνοαμερικανός George 

Lois, εμπλουτίζει αυτή τη 

διεθνή έκδοση με συμβουλές που απευ-

θύνονται αποκλειστικά σε Έλληνες. Ένας 

απαραίτητος οδηγός για όσους θέλουν 

να απογειώσουν τη δημιουργικότητά 

τους.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUPER 
FOODS Κωνσταντίνος Ξένος, 
Αστερία Σταματάκη, Διόπτρα 
Ένα βιβλίο για τις αξίες και τα οφέλη 

των ελληνικών υπερτροφών, που 

μας προτρέπει να σταματήσουμε να 

αναζητούμε «υπερτροφές» από ο-

πουδήποτε αλλού και να αγαπήσουμε 

περισσότερο τα προϊόντα μας. 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΑΘΛΩΝ Στέλιος 
Παρασκευόπουλος, Ι. 
Σιδέρης  Μια γλυκόπικρη ανα-

μόχλευση της Ιστορίας μας, ένα 

«μέτρημα» ένδοξων και άδοξων 

στιγμών, από το 1821 και την 

εποχή του Καποδίστρια, έως τη 

μεταπολίτευση και την εποχή της 

οικονομικής κρίσης.  

ΔΙΗγΗΜΑτΑ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, Στάμος Τσιτσώ-

νης, Κριτική  
Δώδεκα συναρπαστικές «εκδρο-

μές» στη χώρα των μαθηματικών 

από τον συγγραφέα, μεταφρα-

στή και μαθητικό Στάμο Τσιτσώ-

νη. Διηγήματα που ισορροπούν 

ανάμεσα στο πραγματικό και το 

φανταστικό. 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΝΟΥΑΡ Αντριάνα Μί-
νου, Παράξενες μέρες

Δεν είναι ένα παιδικό βι-

βλίο. Είναι παράδοξες, 

αστείες, τρυφερές, ανατρε-

πτικές, αθυρόστομες, θλιμ-

μένες, ρομαντικές, προκλη-

τικές, είναι πολλές ιστορίες 

και μία ιστορία μόνο. 

ΒΓΕΣ ΑΠ’ ΤΟ ΚΑΔΡΟ 
Γιώτα Αλέξη, Παράξε-

Cosmote books 
Εκατοντάδες τίτλοι βιβλίων που μπορείτε να παραγγείλετε ηλεκτρονικά. Ανάμε-

σα στα best sellers το «Η Ανατολή» της Victoria Hislop (Διόπτρα), το παιδικό «Το 
μυστήριο των τριών κλεμμένων δώρων» του Ευγένιου Τριβιζά (Ψυχογιός) και το 
«Αυτό πρέπει να το δοκιμάσεις» του Άρη Πετρετζίκη (Ψυχογιός). Δείτε τα όλα στο 

www.cosmotebooks.gr
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νες Μέρες
Νέο αίμα. Η Γιώτα Αλέξη, 

μόλις είκοσι δύο ετών 

αλλά έχει τόσο μεγάλο 

θράσος (ή άγνοια κινδύ-

νου) ώστε να βγάζει τη 

γλώσσα σε όλες τις πα-

ραδοσιακές μεθόδους 

για το πώς ξεκινάει, τι 

πρέπει να γράφει και 

πώς να κάνει δημόσι-

ες σχέσεις ένας συγ-

γραφέας. 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΟΔΙΑ 
ΣΕ ΑΝΤΡΙΚΑ ΠΑ-
ΠΟΥΤΣΙΑ Γιάννης 
Αγγουριδάκης, 
Γαβριηλίδης 
Εννέα διηγήματα που 

μοιάζουν με ταξίδια σε διαφορετι-

κούς προορισμούς, που κρύβουν 

εκπλήξεις. Ο έρωτας, η φιλία, η 

κοινωνία είναι ορισμένα από τα 

θέματα που διαπραγματεύεται. 

τΕΧνή - 
Graphic 
Novel 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΡΗ Andy Weir, Πα-
παδόπουλος 

Ο αστροναύτης Μαρκ 

Γουάτνι ξυπνάει τραυ-

ματισμένος και μόνος 

μέσα σε μια αμμοθύ-

ελλα στον πλανήτη 

Άρη. Οι πιθανότητές του να επιζήσει 

είναι ανύπαρκτες, όμως δεν το βάζει κάτω. 

Γραμμένο με χιούμορ κι αυτοσαρκασμό, 

έφτασε στις πρώτες θέσεις στις λίστες των 

Sunday Times και Amazon, κερδίζοντας 

φανατικούς αναγνώστες μεταξύ των φίλων 

του διαστήματος, της επιστήμης και της 

περιπέτειας.

ΕΝΑΣ ΚΙ ΕΝΑΣ… 46+1 ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ 
Δημήτρης Γκιώνης, Άγκυρα  

Ένα βιβλίο αφιερωμένο από τον συγγρα-

φέα του σε ανθρώπους της 

τέχνης που γνώρισε και που 

πλέον δεν βρίσκονται στη 

ζωή, με εξαίρεση τον Μίκη 

Θεοδωράκη. Μια προσωπι-

κή κατάθεση με τα βιώματα 

ενός πολιτιστικού συντάκτη.

ΑΪΒΑΛΙ Soloùp, Κέδρος
Εκπληκτικά σχέδια του 

Soloup (Αντώνη Νικολόπουλου) 

τα οποία συνοδεύουν κείμενα 

των Βενέζη και Κόντογλου. Πρό-

κειται για ένα ταξίδι από τη Μυ-

τιλήνη στο Αϊβαλί. Μικρασιατική 

Καταστροφή, συνθήκη της Λω-

ζάνης και Ανταλλαγή πληθυσμών 

στα απόνερα του Πρώτου Παγκό-

σμιου πολέμου.  

ΝΕΑΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
1954-1960 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙ-
ΚΟΣ-ΜΕΝΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑ-
ΡΕΑΣ, επιμέλεια Θανάσης 
Νιάρχος, Τόπος 

Γράμματα εξομολογητικά, τρυφερά και 

γεμάτα από την επιθυμία ενός μέλλοντος 

δημιουργικού, που θα τους αναδείξει 

ως συγγραφείς, αλλά και θα στεριώσει 

τη φιλία τους την οποία οι Βασιλικός και 

Κουμανταρέας αισθάνονταν ήδη από τότε 

πολύτιμη.

ΟΙ ΕΚΑΤΟ ΑΛΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑ-
ΓΚΙΟΖΗ Τάσος Παυλόπουλος, Άγρα 
Οι πρώτες εκατό αυτοτελείς εικονογραφη-

μένες ιστορίες του Καραγκιόζη του Τάσου 

Παυλόπουλου, με τη σειρά που δημοσιεύ-

τηκαν στην «Εφημερίδα των» Συντακτών το 

2013 και το 2014, σατιρίζοντας την επικαι-

ρότητα. A
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*	 νέο
C	 μέχρι			15
œ	 μέχρι	25
œœ	 μέχρι	40
œœœ	 45+
Ξ	 Ξενυχτάει	(μετά	τη	1.00	π.μ.)
Σ/Κ	 Ανοιχτό	Σάββατο/	
	 (ή)	Κυριακή	μεσημέρι
Μ	 Ανοιχτό	μεσημέρι
	 Τιμές	χωρίς	κρασί
A.V.	 Μην	ξεχάσεις	να	πάρεις					

	 την	Athens	Voice	
	 φεύγοντας	

Κέντρο

ABBEY BEER DINER							
Περσεφόνης 13 & Ορφέως, Γκάζι, 2103459266
Ζεστό	και	προσεγμένο	περιβάλλον,	από	
ξύλο	και	σκούρες	αποχρώσεις,	παρου-
σιάζει	μια	Gastropub	με	περισσότερες	
από	εβδομήντα	ετικέτες	και	16	βαρέλια	
συνδυασμένα	με	κλασικό,	μα	και	διε-
θνές	φαγητό.	Ανοιχτό	και	μεσημ.	œ

ABREUvoIR (LÕ)
Ξενοκράτους 51, Kολωνάκι, 210 7229106 Παλιό,	αγα-
πημένο,	με	γαλλική	κουζίνα,	κομψότη-
τα	και	στιλ,	έμαθε	στους	Αθηναίους	τα	
σαλιγκάρια	μπουργκινιόν	και	το	φιλέτο	
σος	καφέ	ντε	Παρί.	Καθημερινά	και	με	
μενού	30	ευρώ.	œœœ M

AETHRIoN 
Ξεν. Xίλτον, Bασ. Σοφίας 46, 210 7281000	Αll	day	
στέκι	με	service	πολλών	αστέρων.	
	Καφέδες,	ροφήματα,	σάντουιτς	και	ε-
λαφριά	γεύματα.	Στον	ίδιο	χώρο	και	μι-
κρό	«μπακάλικο»	με	προιόντα	Ελλήνων	
παραγωγών	(λάδια,	ξίδια,	μυρωδικά,	
μπαχαρικά,	μέλια)	για	να	αγοράσεις.œ

ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ (ΤΟ) 
Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέους 2, Ομόνοια, 210 3838485, 
Μητροπόλεως 34, Σύνταγμα, 210 3252688
Το	ιστορικό	εστιατόριο	της	οδού	Σα-
νταρόζα,	που	μεταφέρθηκε	στην	οδό	
Θεμιστοκλέους,	απέκτησε	πρόσφατα	
το	μοντέρνο	του	αδερφάκι	στη	Μητρο-
πόλεως.	Καλή	ελληνική-μεσογειακή	
κουζίνα	και	όμορφο	περιβάλλον.	Κυ-
ριακή	κλειστά.	œ

AΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
Aκάμαντος & Aπ. Παύλου, Θησείο, 210 3413795 Mε	θέα	
στην	Aκρόπολη	και	κομψή	αισθητική.	
Ποικιλία	μεσογειακών	προτάσεων	και	
κρητικές	πινελιές.	Aνοιχτό	από	τις	8.00	
το	πρωί.	œΚ Ξ A.V.

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 210 3462983	Ο	Αλέξης	
Καρδάσης	είναι	ένας	από	τους	πιο	βρα-
βευμένους	Έλληνες	σεφ	και	εδώ	είναι	
το	πόστο	του.	Πολλές	πρωτότυπες	προ-
τάσεις	ελληνικής	δημιουργικής	κουζί-
νας	σε	τιμές	κάτι	παραπάνω	από	value	
for	money.	Και	καταπράσινος	κήπος.	
Καθημερινά	20.00-1.00	και	Κυριακή	
13.00-18.00.	Δευτέρα	κλειστά.
	œ Κ 

AΙΓΛΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Κήπος Ζαππείου, είσοδος Βασ. Όλγας, 210 3369364-300 
Στη	ρομάντζα	του	κήπου	του	Ζαππείου	
με	τον	έναστρο	αττικό	ουρανό	από	
πάνω	και	απλή	ελληνική	κουζίνα	σε	
προσιτές	τιμές.	Ελεύθερο	parking.	œ

ΑΙR LoUNGE  
Σοφοκλέους 26 & Κλεισθένους (Fresh Hotel), Αθήνα, 210 
5248511	Ταρατσάτο	και	αεράτο,	το	εστι-
ατόριο	του	ultra	modern	Fresh	hotel.	
Θέα	Ακρόπολη	και	μεσογειακή	κουζίνα	
από	10π.μ-2π.μ.	œœ Μ Ξ

AΛATΣI 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 210 7210501, 6977 210501 
Διευρυμένο	μενού	με	γεύσεις	από	όλη	
την	Ελλάδα	–και	αρκετά	κρητικά	επί-
σης–,	με	ένα	κομμάτι	ανοιχτής	κουζί-
νας	μέσα	στη	σάλα	όπου	μαγειρεύονται	
διάφορα	νόστιμα	μπροστά	σου	τύπου	
μυρίζεις-	λιμπίζεσαι-παραγγέλνεις.	
Κυριακή	κλειστά.	œœ Μ A.V.

AΛEΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A & Ζωναρά 21, Λ. Aλεξάνδρας, 
210 6420874/ Αργεντινής Δημοκρατίας 14, 210 6450345	
Ελληνική	γεύση	στην	καλή	εκδοχή	της,	
συχνά	αφιερώματα	σε	τοπικές	κουζίνες.	
Ιδανικός	χώρος	και	για	επαγγελματικά	
γεύματα.	Σάββατο	βρ.	και	Κυρ.	μεσημέρι	
έντεχνη	ζωντανή	μουσική	.	Δίπλα,	η	
μπιραρία	με	πληθωρικές	μερίδες	και	
πολλές	μπίρες	(κλειστή	Κυριακή).	œΜ

AΛEΞANΔPEIA 
Μετσόβου 13 & Ρεθύμνου, 210 8210004 Γλυκύτα-
το,		γεύσεις	εξαιρετικές	με	άρωμα	
Αιγύπτου.	Κυρ.	βράδυ	και	Δευτέρα	
κλειστά.	œ Μ

ALERIA 
Μεγ. Αλεξάνδρου 57, Μεταξουργείο, 210 5222633 
Ατμοσφαιρικό	ντεκόρ,	με	αυλή	που	
θυμίζει	γαλλική	εξοχή	και	εσωτερικό	
σε	δύο	επίπεδα.	Πάνω	γυάλινη	οροφή	
για	να	βλέπεις	τ’	αστέρια.	Mενού	από	τα	
καλύτερα	στην	ελληνική	δημιουργική	
κουζίνα.	Και	μπαρ	για	ποτό.	œœœ

ΑΜΑ ΛΑΧΕΙ 
Kαλλιδρομίου 69 & Μεθώνης 66, Εξάρχεια, 210 3845978	
Η	ιστορική	ταβέρνα	(κοντά	4	δεκαετίες)	
ξανανοίγει	στα	χέρια	της	νέας	γενιάς.	
Στο	Άμα	Λάχει	Στης	Νεφέλης	για	καφέ	
και	παραδοσιακές	γεύσεις,	από	το	
πρωί	μέχρι	αργά	το	βράδυ	καθημερινά,	
και	στο	Άμα	Λάχει	chez	Violette	για	
γεύσεις	αυθεντικού	γαλλικού	μπιστρό,	
από	τις	8	το	βράδυ,	Τρ.-Κυρ.	 œ

AΜAΛΘΕΙΑ 
Tριπόδων 16, 210 3224635 Στο	ίδιο	σημείο	τα	
τελευταία	40	χρόνια.	Από	το	πρωί	καφέ-
δες,	αυθεντικές	γαλλικές	κρέπες,	σπι-
τικά	γλυκά	τύπου	γαλακτοπωλείο.	œΜ Ξ

ΑΣΤΥ 68 
Κωνσταντινουπόλεως 68, Γκάζι, 210 3466896	Ελληνι-
κές	«πειραγμένες»	γεύσεις,	κουζίνα	
ανοιχτή	από	το	μεσημέρι,	κοκτέιλς	και	
ποτά	μέχρι	αργά	το	βράδυ.	œ Ξ

ATHENS GATE    
Λ. Συγγρού 10, Αθήνα, 210 9238302-3	Το	εστιατόριο	
του	ομώνυμου	ξενοδοχείου.Μεσογειακή	
κουζίνα	σε	χώρο	με	εξαιρετική	θέα	
στον	Παρθενώνα	και	τους	Στύλους	του	
Ολυμπίου	Διός.	Ανοιχτό	κάθε	βράδυ	
19.00-23.00.	œœ

ATHINAIS BRASSERRIE
Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 99, Αθήνα, 210 6431133	Στο	ξε-
νοδοχείο	Αthinais,	ένας	ζεστός	χώρος	
με	καφέ,	γλυκά	που	δεν	αντιστέκεσαι	
εύκολα	και	ελαφριά	γεύματα	για	όλες	
τις	ώρες	της	ημέρας.	Ανοιχτό	από	τις	
8.00	το	πρωί	έως	τις	23.00.	

AvoCADo  
Νίκης 30, Σύνταγμα, 210 3237878		
Με	έμπνευση	από	το	κίνημα	«slow	
food	movement»,	χρησιμοποιεί	μόνο	
φρέσκα,	εποχιακά,	παραδοσιακά	
υλικά.	Ντόπιοι	και	εξωτικοί	χυμοί	
φρούτων	και	λαχανικών,	φρέσκες	σα-
λάτες,	σούπες	και	χορτοφαγικά	πιάτα	
εμπνευσμένα	από	Μεσόγειο,	Ινδία	και	
Ανατολή.	Κυρ.	μέχρι	τις	19.00.

BALTHAZAR
Τσόχα 27 & Βουρνάζου, 210 6441215 	Το	υπέροχο	
νεοκλασικό	έχει	καταπληκτική	διακό-
σμηση,	μεσογειακή	κουζίνα	και	δίνει	
έμφαση	στα	κοκτέιλ	–	από	τον	βραβευ-
μένο	mixologist	Αλέξανδρο	Γκικόπου-
λο.	Ανοιχτός	και	ο	κήπος	για	καλοκαι-
ρινές	βραδιές	που	κρατούν	μέχρι	αργά,	
με	μουσικές	jazz,	swing,	funk.	Μόνο	
βράδυ,	κλειστά	Κυρ.,	Δευτ.	œ	œ

BARAoNDA		
Τσόχα 43, Αμπελόκηποι, 210 6444308
«Ακρωτήρι»	και	«Dream	city»		συστε-
γάζονται	πια	στο	παλιό	«Baraonda»,	
ένα	πολυτελές	και	κομψό	club	με	
mainstream	μουσική.	Δευτ.	και	Τρ.	τα	
πλήθη	ξεσηκώνει	ο	Τόλης	Βοσκόπου-
λος.	Τετ.	κλειστά.	

BARLEY CARGo
Kολοκοτρώνη 6, Σύνταγμα, 210 3230445	Beer	bar,	
ανοιχτό	από	τις	11	το	πρωί.	Ατέλειωτη	
ποικιλία	σε	μπύρες-έχουν	185	ετικέτες	
και	θέλουν	να	τις	κάνουν	300!	Και	
όλες	οι	ελληνικές	μικροζυθοποιίες	
και	ωραία	πιάτα	με	τιμές	που	ξεκινούν	
από	2	ευρώ.	Κυρ.	ανοιχτό	από	7	το	
απόγευμα.	œ Ξ Μ

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

BIg APPlE
Σκουφά 69, Κολωνάκι, 210 3643820 Σαν	να	πη-
γαίνεις	σε	πάρτι	που	θα	συναντήσεις	
όλους	τους	φίλους.	Δηλαδή	ωραίος	
κόσμος	και	up	to	date	μουσική.	Κου-
ζίνα	μοντέρνα,	πολύ	καλά	burgers	και	
φρέσκα	γλυκά.œΜ	

BISTRoT LE mIGNoN 
Χάρητος 39Β, Κολωνάκι, 210 724271	Παριζιάνικος	
αέρας	στην	ατμόσφαιρα	και	το	ντεκόρ,	
κουζίνα	μοντέρνα	γαλλική,	από	την	
οποία	δεν	λείπει	ούτε	η	αντρεκότ	ούτε	
το	φουά	γκρα.	Μόνο	βράδυ,	Σάβ.	και	
μεσημέρι	Κυρ.	μόνο	μεσημέρι,	Δευτ.	
κλειστά.	œ œ

BLACK DUCK 
Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 5-7, Αθήνα, 210 3252396		to	
καταπράσινο	bistrot	υψηλής	αισθητι-
κής	στον	κήπο	του	Μουσείου	Πόλεως	
των	Αθηνών	στην	πλατεία	Κλαυθμώνος.	
Από	το	πρωΐ	μέχρι	τις	7	το	απόγευμα	
για	καφέ,σνακ,ποτά	και	μεσογειακή	
κουζίνα.Εδώ,η	κλασική	μουσική	
συναντά	την	σύγχρονη	σε	σωστά	ντε-
σιμπέλ!	œ	

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

BOYPΛIΩTINΑ (H)         
B. Aλεξάνδρου 10 & Yμηττού, 
Kαισαριανή, 210 7291545 Οικογενειακό	με	
μικρασιατικές	γεύσεις	από	τα	χέρια	
της	κυρίας	tριανταφυλλιάς.	Δευτ.	
κλειστά.œ	M

BRASSERIE TITANIA (LA)
Πανεπιστημίου 52, Κέντρο, 210 3326200
Στο	ισόγειο	του	ξενοδοχείου,	ευχά-
ριστη	στάση	μετά	τις	δουλειές	ή	το	
shopping	στο	κέντρο.	Εξαιρετικά	
ελληνικά	και	διεθνή	πιάτα	που	απο-
λαμβάνεις	με	service	ξενοδοχειακού	
επιπέδου	χαζεύοντας	τους	γρήγορους	
ρυθμούς	της	πόλης.	€

ΒΡΟΥΤΟΣ 
Αμύντα 12, πλ. Προσκόπων, Παγκράτι, 210 7219254 
Καφενείο-ρακάδικο,	«αδερφάκι»	του	
γνωστού	Σκούφια.	Ανοιχτό	από	το	πρωί	
με	καφέδες,	γλυκά,	υπέροχα	σαντου-
ιτσάκια	και	αργότερα	με	ποικιλίες,	
πιατάκια	με	3-4	ευρώ,	ρακές	και	ελ-
ληνικές	ετικέτες	σε	απίστευτες	τιμές.	
Κάθε	μέρα	από	τις	10	το	πρωί.	C

BRoWNÕS 
Βασ. Αλεξάνδρου 2 (Divani Caravel Hotel), 210 7207000 
Ατμοσφαιρικός	χώρος,	ξενοδοχειακό	
service	και	πολυτέλεια,	μεσογειακές	
γεύσεις	επιπέδου.	Κυριακή	κλειστά.	
	œœœ

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

BY THE GLASS  
Γ. Σουρή 3  & Φιλελλήνων, 210 3232560  Wine	bar	
resto	με	πολλές	ετικέτες,	αρκετές	
επιλογές	και	σε	ποτήρι,	σε	τιμές	που	
ξεκινούν	από	€	3,5,	και	μερίδες	των	
25ml,	75ml	και	150ml	για	πολλές	
οινογνωσίες.	Μαζί	με	σαλάτες	και	
«εύκολα»	μοντέρνα	πιάτα.	Τέλειο	το	
«έσω-έξω»	αίθριο.	œœΜ

ΓΙΑ ΔΕΣ 
Χαλεπά 65, Άνω Πατήσια, 211 2140158 Μια	μαμά	
(Δέσποινα)	κι	ένας	γιος	(Γιάννης	και	
σεφ)	άνοιξαν	αυτό	το	χαριτωμένο	με-
ζεδοπωλείο	που	σερβίρει	από	το	πρωί	
προφέροντας	καφέ	Mokarico	και	συ-
νεχίζει	ως	αργά	το	βράδυ	με	σπιτικούς	
μεζέδες,άφθονο	ποτό	και	κέρασμα	
γιαούρτι	με	χειροποίητο	γλυκό
φράουλα.Εξαιρετικά	χαμηλές	τιμές.	œ Μ

CHEZ mICHEL
Ηροδότου 15, Κολωνάκι, 215 5510090 
Aπό	νωρίς	το	πρωί	έως	αργά	το	βράδυ	
για	φαγητό-ποτό	σε	ένα	προσεγμένο	
χώρο	με	λιτές	γραμμές	και	μουσικές	
επιλογές	βασισμένες	στην	jazz.	

CINCo 		
Σκουφά 52, Κολωνάκι, 210 3643603 Εντυπωσιακός	
βιομηχανικός	χώρος	με	ωραίες	λεπτο-
μέρειες.	Κουζίνα	ιαπωνο-περουβιανο-
ισπανική	από	τον	Δημήτρη	Κατριβέση,	
τάπας	και	μεγάλη	μπάρα	για	ποτό	και	
κοκτέιλ.	œ

CITY BISTRoT   
Στοά Σπυρομήλιου, Αθήνα, 210 3211315-16	Το	και-
νούργιο	στέκι	στο	κέντρο	της	πόλης	
ανήκει	στους	αδερφούς	Ιωαννίδη	
(Matsuhisha),	είναι	ανοιχτό	από	το	
πρωί	και	σερβίρει	καφέ,	ποτό	και	καλή	
μεσογειακή	κουζίνα.	œœœ 

CoDICE BLUE 
Λουκιανού & Xάρητος 15, Kολωνάκι, 210 7230896 Θα-
λασσινά	φρέσκα,	ιταλική	κουζίνα	και	
τραγανή	πίτσα.	œœ 		Κ/Μ

CoLLAGE 
Καπνικαρέας 3, Αθήνα, 210 3232060 Πρωινά	και	
specialty	coffees	από	νωρίς,	στη	συνέ-
χεια	«καθημερινή»	ιταλική	κουζίνα,	
aperitivo	το	απόγευμα	και	cocktails	
από	έμπειρους	bartenders.	Κι	ένας	
ακόμη	όροφος	από	πάνω	που	φιλοξε-
νεί	εκθέσεις,	live	performances	και	
events.	œΜ

DANTE    
Αναπήρων Πολέμου 22 & Δεινοκράτους, Κολωνάκι, 
2107291991 Στο	υπέροχο	νεοκλασικό,	
ψηλά	στις	παρυφές	του	Κολωνακίου.	
Τώρα	με	καλή	ιταλική	κουζίνα	από	τους	
συντελεστές	του	«Freud	oriental».	Στο	
δεύτερο	όροφο	και	coctail	bar.	œœ œ		

DAPHNEÕS 
Λυσικράτους 4, Πλάκα, 210 3227971	Διακριτικό	
σέρβις	και	εκλεπτυσμένη	ελληνική	
κουζίνα	σε	ένα	υπέροχο	νεοκλασικό,	
που	έχει	υποδεχτεί	κάποιες	από	τις	
πιο	σημαντικές	προσωπικότητες	της	
πολιτικής	σκηνής	–	βλ.	Χίλαρι	Κλίντον.	
Εντυπωσιακή	αυλή.	œœœ
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Σουηδίας 51, Κολωνάκι, 210 7235561 Πολιτικοί,	
δημοσιογράφοι,	παλιοί	Κολωνακιώτες	
έχουν	για	χρόνια	στέκι	τους	αυτό	το	
μικρό,	ατμοσφαιρικό	μπιστρό.	Ιστορικό	
και	αναλλοίωτο	μέσα	στο	χρόνο,	με	
κλασικά	πιάτα	που	τα	ξέρεις	από	τα	
70s.	Δευτ.-Τετ.	και	μεσημέρι.	œœ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ
Πλατεία Δεξαμενής, Κολωνάκι, 210 7214368	Το	
ιστορικό	καφενείο	της	Αθήνας	ξανά	
ανοιχτό	από	τις	10	το	πρωί	μέχρι	αργά	
(πολύ)	το	βράδυ,	για	καφέδες,	μεζεδά-
κια	(από	τη	1	το	μεσημέρι),	ρακή	από	
τηn	Κρήτη	και	τρομερό	σπιτικό	χαλβά	
με	παγωτό.	œ

ΔIONYΣOΣ
Pοβέρτου Γκάλι 43, Mακρυγιάννη, 210 9233182 Εμβλη-
ματικό	της	Αθήνας,	ανανεωμένο,	με	
πιάτα	μεσογειακής	κουζίνας.	œœœΜ

2ΜΑΖΙ  									
Νίκης 48, Πλάκα, 210 3222839
Πέρα	για	πέρα	ελληνική	κουζίνα	με	
κρητικές	βάσεις.	Χαρακτηριστικό	της,	
οι	συνδυασμοί	παραδοσιακών	συντα-
γών	με	μοντέρνες	παρεμβάσεις.	Κι	όλα	
αυτά	από	τον	Γιάννη	Μπαξεβάνη	και	τον	
Ηλία	Γώγο	σε	ένα	όμορφο	νεοκλασικό	
στην	Πλάκα.	œ œ Μ

DooRS     			
Καρνεάδου 25-29, εμπ. Κέντρο Λαιμού, Κολωνάκι, 210 
7250904 Πιάτα	μεσογειακής	κουζίνας	και	
μεγάλη	μπάρα	για	ποτά.	Μόνο	βράδυ,	
Σάβ.	και	μεσημέρι.	Κυρ.	κλειστά.	œœ

DoSIRAK
Βουλής 33, Σύνταγμα, 2103233330	Ό,τι	τρώνε	
στην	Ιαπωνία	και	την	Κορέα,	sushi,	
tempura,	κοτόπουλο	teriyaki,	wan	
kalbi	και	διάφορα	άλλα	που	δεν	
μπορούμε	να	προφέρουμε	το	όνομά	
τους,	αλλά	τρώμε	ευχαρίστως.	Κυρ.	
κλειστά.	œ Μ

ELECTRA Roof GARDEN
Ξενοδοχείο Electra Palace, Ν. Νικοδήμου 18-20, Αθήνα, 
210 3370000 Η	θέα	στην	Ακρόπολη	θα	σε	
μαγέψει,	το	ίδιο	και	τα	δημιουργικά	
μεσογειακά	του	πιάτα.	œœœ

EN AIΘPIA 
Bρυούλων 4, 210 2582751, Πλ. N. Φιλαδέλφειας Xώρος	
ζωγραφισμένος	στο	χέρι,	από	το	πρωί	
για	καφέ	και	από	το	μεσημέρι	με	ωραία	
δημιουργική	κουζίνα.	«Δυνατή»	μπάρα	
(μπίρες	από	όλο	τον	κόσμο)	και	έθνικ	
μουσική	μέχρι	αργά	το	βράδυ.		œ Ξ A.V. 

fABRICA DE  vINo			
Εμ. Μπενάκη 3, Αθήνα, 210 3214148	Εντυπωσιακή	
λίστα	κρασιού	με	άπειρες	ετικέτες	
–μπορείς	να	να	τις	πιεις	και	σε	ποτή-
ρι–	κι	ένα	κελάρι	για	να	επιλέξεις	ποιο	
κρασί	θα	απολαύσεις	στον	εδικά	για	
την	περίσταση	διαμορφωμένο	χώρο		με	
το	κατάλληλο	μεζεδάκι.	œ Μ Ξ

fALAfELLAS
Αιόλου 51, 2103239809  Λιλιπούτειος	χώρος	
με	τέλειο	όνομα	και	τέλεια	φαλάφελ	
σε	μέγεθος	«τσέπης»	ή	«γίγας».	Και	
ταμπουλέ,	και	κεφτεδάκια,	και	ωραίες	
jazz	μουσικές.	Πάρ’	τα	στο	χέρι	και	κά-
τσε	να	τα	ευχαριστηθείς	στα	παγκάκια	
απέναντι	που	ο	κόσμος	έχει	μετατρέψει	
σε	«υπαίθρια	τραπεζαρία».	œΜ 	

fLAmmE RoUGE
Τριπτολέμου 26, Γκάζι, 210 3473903	Καφέ	με…
ποδηλατική	ματιά,	που	ιδρύθηκε	από	
μια	φανατική	οπαδό	του	δίκυκλου.	
Αξίζει	να	πας	μόνο	και	μόνο	για	την	
ευφάνταστη	διακόσμησή	του.	Θα	βρεις	
όμως	και	καφέ,	ιδιαίτερα	cocktails,	
finger	food,	ξεχωριστά	ροφήματα	και	
νόστιμα	γλυκά.	C

f+W		
Ξενοκράτους 49, Κολωνάκι, 2107211146 Με	τον	
olivier	campanha	(πρώην	Mono)	στα	
του	φαγητού	και	τον	πολύ	καλό	Γιάννη	
Μακρή	να	παίζει	στα	δάχτυλα	τα	κρα-
σιά	της	ενδιαφέρουσας	κάβας.	œœΜ 

fREUD oRIENTAL 
Ξενοκράτους 21,  210 7299595	Πολύ	κομψο,	πολύ	
εκλεπτυσμένο	γιαπωνέζικο	εστιατόριο	
που	στεγάζεται	σε	νεοκλασικό	σπίτι	με	
κομψή	μίνιμαλ	διακόσμηση.	Ποικιλία	
πιάτων	με	ωμό	ψάρι	και	σάκε.	Κυρ.	
κλειστά.		œœœΞ

fUGA  			
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, Μέγαρο Μουσικής, 210 7242979  
Το	εστιατόριο	του	Μεγάρου	με	μοντέρνα	
μεσογειακή	κουζίνα,	τον	Γιάννη	Κορο-
βέση	στο	μπαρ	και	με	τέλειο	κήπο	για	
δροσιές.	œœ

fUNKY GoURmET   					
Παραμυθιάς 13, Γκάζι, 2105242727
Boutique	εστιατόριο,	βραβευμένο	με	
αστέρι	Michelin!	Σούπερ	gourmet	
δημιουργίες	σε	εντυπωσιακό	arty	χώ-
ρο,	ιδιοκτήτες	και	σεφ	οι	εξαιρετικοί	
σεφ	Γεωργιάννα	Χιλιαδάκη	και	Νίκος	
Ρούσσος.	Ό,τι	και	να	φας	απ’	τα	χέρια	
τους	θα	σε	ενθουσιάσει,	οπότε	χαλάλι	
οι	τιμές.	Κυρ.,	Δευτ.	κλειστά. œ œ œ

GALAXY ΒΑR & RESTo 
Ξεν. Hilton, Bασ. Σοφίας 46, 210 7281000 Βραβευμέ-
νο	σαν	ένα	από	τα	καλύτερα	sky	bars	
του	κόσμου	και	εντελώς	cosmopolitan.	
Για	fingerfood	σε	ποτήρι	μαρτίνι,	μεσο-
γειακή	κουζίνα,	κοκτέιλ	και	φαντασμα-
γορική	άποψη	της	πόλης.			œΞ Κ 

GALLo NERo (IL)
Λ. Αλεξάνδρας 10, ξενοδοχ. Park, Πεδίον Άρεως, 210 
8894500	Φρέσκια	ματιά	στην	ιταλική	κου-

 γεύση οδηγος

Ωραίες οι γιορτές, αλλά η προετοιμασία 
για το γιορτινό τραπέζι μπορεί να σε εξα-
ντλήσει. Από την άλλη, θες να καλέσεις 
τα αγαπημένα σου πρόσωπα σπίτι για να 
γιορτάσετε μαζί. Τι κάνεις; Ετοιμάζεις το 
τέλειο πάρτι σε 5 λεπτά και περιμένεις 
τους καλεσμένους σου!

Πώς; Πολύ απλά. Το μόνο που χρειά-
ζεται να κάνεις, είναι μια βόλτα από τα 
Lidl. Γιατί από 29 Δεκεμβρίου μέχρι και 
3 Ιανουαρίου εδώ θα βρεις μια εβδομάδα 
party & New Years Eve και τις πιο νόστι-
μες λιχουδιές για τους καλεσμένους σου. 
Το καλύτερο μάλιστα είναι ότι οι νοστι-
μιές αυτές δεν χρειάζονται σχεδόν καθό-
λου προετοιμασία. 

Επίλεξε το νόστιμο και τραγανό σνακ με 
φιστίκι, τα sugarland ζελεδάκια Party 

Mix, την πίτσα που έχει ψηθεί σε πέτρι-
νο φούρνο με καυτερό σαλάμι πεπερό-
νε, καυτερή πιπεριά, κρεμμύδι και πι-
κάντικο τυρί (ιδιαίτερα καυτερή γεύση), 
το chene d’ Argent τυρί για φοντύ, από 3 
διαφορετικά είδη τυριών (έμενταλ, Comté 
και Tomme de Bresse), το sunrise mojito, 
με γεύση που απογειώνει και να είσαι σί-
γουρος/η ότι θα κάνεις το πιο εντυπωσι-
ακά νόστιμο πάρτι της χρονιάς!

Πάρτι σε 5 λεΠτά!
Με τη μαγική βοήθεια του Lidl

www.lidl-hellas.gr

H ςυνταγη 
της εβδομαδας 

απο τα
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ζίνα	από	τον	σεφ	Gianluca	
Barlucci.	Πίτσα	τραγανή	
και	σε	γεύσεις	που	δεν	
έχεις	φανταστεί	–	γλυκιά	με	
σοκολάτα	και	μασκαρπό-
νε!	œœΜ

GAZARTE 
Bουτάδων 34, Γκάζι, 210 3460347, 210 
3452277	Θέα	Aκρόπολη,	μεσο-
γειακές	γεύσεις,	πρωτότυπα	
κοκτέιλ.	Mουσική	funky,	
latin,	jazz,	soul,	ethnic.	Δευτ.	
&	Τρ.	κλειστά.		œΞ

GAZI CoLLEGE
Περσεφόνης 53 & Γαργηττίων, Γκάζι , 210 
3422112 Σε	mood	βιβλιοθήκης	
με	ράφια	και	σχολικούς	
μαυροπίνακες	για	καφέ	και	
snacks,	σαλάτες	και	γλυκά	
από	τις	8	το	πρωί.	Παρ.	και	
Σάββατο	ανοιχτό	όλη	τη	
νύχτα	για	τα	πιο	πεινασμένα	
κολεγιόπαιδα.

G.B. Roof GARDEN    
Πλ. Συντάγματος & Πανεπιστημίου, 
210 3330000 (ξεν. Μεγ. Βρετανία) Η	
αξεπέραστη	κομψότητα,	
πολυτέλεια,	σέρβις	της	Με-
γάλης	Βρετανίας,	συν	κατα-
πληκτική	θέα	σε	Ακρόπολη,	
Σύνταγμα	και	φωτισμένη	
Αθήνα.	Μεσογειακή	κουζί-
να.	œ œ œ Μ

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

HETERoCLITo 
Φωκίωνος 2 & Πετράκη (Μητρόπολη), 210 
3239406 Wine	bar	που	από	την	
ώρα	που	άνοιξε	έχει	το	δικό	
του	φανατικό	κοινό.	Στο	
ποτήρι	Έλληνες	παραγωγοί	
(καλές	τιμές),	στο	πιάτο	τυ-
ριά,	αλλαντικά	και	μεζέδες.	
Όλες	οι	ετικέτες	του	κατα-
λόγου	και	για	το	σπίτι	ή	για	
δώρο,	σε	τιμές	κάβας.	Κάθε	
μέρα	από	τις	12.30	το	μεση-
μέρι	μέχρι	αργά,	Κυριακή	
17.00-23.00. œΜ

HYTRA
Λ. Συγγρού 107-109 (Στέγη Γραμμάτων & 
Τεχνών), 217 7071118	Δημιουργικά	
πιάτα	από	τον	Τάσο	Μαντή.	
Το	καλοκαίρι	στην	ταράτσα	
της	Στέγης,	ίσως	η	πιο	πανο-
ραμική	θέα	της	πόλης.	œ œ œ

JK
Φιλ. Εταιρείας 19-20, πλ. Κολωνακίου, 
210 3644874 Κομψό	στέκι	των	
πολιτικών	–ένα	βήμα	από	τη	
Βουλή–	και	των	σκληροπυ-
ρηνικών	Κολωνακιωτών	από	
το	πρωί	μέχρι	το	βράδυ. œ œ		

ΚΑΛΙΝΚΑ ΜΑΛΙΝΚΑ
Σόλωνος & Μαυρομιχάλη, 210 3388358 
Ρώσικα	χειροποίητα	πι-
ροσκί	που	μαζεύουν	τους	
πεινασμένους	του	κέντρου	
σε	ουρές	από	το	πρωί.	
Εκτός	από	τα	παραδοσιακά	
με	κιμά	ή	πατάτα,	θα	βρεις	
και	πιο	ξεχωριστές	γεύσεις,	
όπως	με	παπαρούνα,	μούρο,	
κοτόπουλο	ή	ανθότυρο.	Και	
σπιτική	ρώσικη	σαλάτα	με	
το	κιλό.	CΜ

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΓΕΥΣΙΣ    
Ασκληπιού 137, Αθήνα, 210 6453179/ 6983 
134731	Γλυκός	χώρος	με	άρω-
μα	γυναίκας	και	φωτογρα-
φίες	από	λουλούδια	στους	
τοίχους.	Δύο	νεαρές	σεφ	
συνεχίζουν	τη	μακρόχρονη	
ιστορία	με	πιάτα	ελληνικά	
και	δημιουργικά.	Κυρ.	μόνο	
μεσημέρι		&	Δευτ.	κλειστά.	œ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΦΑΝΗ 
(ΤΑ)
Σωκράτους 1 & Ευριπίδου 52, Αθήνα, 
2103254184
Ο	γνωστός	Αραπιάν	της	
Ευριπίδου	στο	δικό	του	
μεζετζίδικο.	Παστουρμα-
δοπιτάκια,	σαγανάκι	με	
παστουρμά,	σουτζούκι	πολί-
τικο,	τρομερά	ντολμαδάκια,	
σπιτική	ρώσικη	και	άλλα	
καλούδια	που	μπορείς	να	
πάρεις	και	για	το	σπίτι.	Στα	
συν	η	όμορφη	αυλή	στο	πί-
σω	μέρος	του	μαγαζιού.		œ Μ

ΚΙΚU     		
Δημοκρίτου 12, Κολωνάκι, 2103647033
Το	πρώτο	γιαπωνέζικο	της	
Αθήνας.	Μίνιμαλ	αισθητική	
και	αθόρυβη	πολυτέλεια,	
αυθεντικές	ασιατικές	

γεύσεις	και	τεχνικές.	Κυρ.	
κλειστά.	œ œ œ

KoHENooR 
Τριπτολέμου 41, Γκάζι, 210 3455762 
Λιτό	ντεκόρ	και	αυθεντικά	
παραδοσιακά	ινδικά	πιάτα.	
Μετά	από	δέκα	χρόνια	επι-
τυχίας	στο	Σιδάρι	της	Κέρ-
κυρας,	οι	Ινδοί	ιδιοκτήτες	
σερβίρουν	σπεσιαλιτέ	που	
τις	ξέρουν	καλά.	Δοκιμάστε	
tandoori	και	vindaloo	ακρι-
βώς	όπως	india.	œ

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

LA SUITE LoUNGE
Ξεν. St. George Lycabettus, Kλεομένους 2, 
Δεξαμενή, 210 7416000	Πολυτέλεια	
στο	χώρο,	«πειραγμένες»	
ελληνικές	γεύσεις	από	το	
σεφ	Βασίλη	Μήλιο.	Θέα	η	
πόλη,	καλή	μουσική.			œœ

LAUNDERETTE
Βαλαωρίτου 18 & Αμερικής, Κολωνάκι, 
210 3606277
Το	μικρό,	φιλικό	και	πολύ	
περιποιητικό	«πλυντήριο»	
τώρα	στο	καινούργιο	του	
πόστο.	Πιάτα	ημέρας,	pizza,	
pasta,	μαγειρευτά	και	
ωραίες	σαλάτες.	Ιδανικό	
για	business	ή	γρήγορο	
lunch	break	στο	κέντρο	της	
πόλης.	œ

LI LI SHU 
Δεινοκράτους 1, Πλ. Δεξαμενής, 
Κολωνάκι, 210 7222254	Εντυπω-
σιακής	αισθητικής	–το	
όνομα	σημαίνει	στα	κινέζικα	
«ωραίο	δέντρο»–,	ασιατικό	
bar-club-restaurant,	στο	
ισόγειο	του	«st	George	
Lycabettus».	Σεφ	ο	Miguel	
huelamo	από	το	διάσημο	
«Zuma»	του	Λονδίνου,	πιά-
τα	κινέζικα,	γιαπωνέζικα,	
κορεάτικα.	Διάσημοι	djs	στα	
ντεκ,	κλαμπίστικη	διάθεση,	
συνωστισμός	από	ωραίες	
εμφανίσεις	.	Για	το	καλοκαί-
ρι	απέναντι	στη	βεράντα	με	
τους	lounge	καναπέδες.	œœ œ

mΑΙ ΤΑΙ 
Πλουτάρχου 18, Κολωνάκι, 210 7258306 
Δίδυμα,	μικρά	και	χαλαρά.	
Στο	café	για	Mai-tai,	καϊπι-
ρίνια,	στο	grill	για	σουβλάκι,	
ζυμαρικά.			œ

mALCoNI‹S     
Π. Ιωακείμ & Πλουτάρχου 23, Κολωνάκι, 
210 7248920-2	Πολύ	ωραίο	ντε-
κόρ,	ανοιχτό	από	το	πρωί	για	
espresso	lungo	ή	πλούσια	
πρωινά.	Στη	συνέχεια	ποτή-
ρι	κρασί	ή	και	φαγητό,	σου-
ξέ	η	ταλιάτα.	Και	«μυστική»	
αυλή.	œœ Μ		

mALvAZIA
Aγαθημέρου 1, Pούφ, 210 3417010	
Εξαιρετική	μεσογειακή	
κουζίνα.	Κάθε	Τρίτη	βράδυ	
αργεντίνικο	tango,	Τετάρτη	
Ballroom	&	Latin,	Πέμ.-
Σάβ.	live!	Και	όλες	τις	ημέ-
ρες	λειτουργίας	ελεύθερο	
μενού	με	19.00	ευρώ	ανά	
άτομο.	Π/Σ	live	μουσική.	œ Κ Ξ 

mAmA RoUX
Αιόλου 48-50, μετρό Μοναστηράκι, 213 
0048382 Φαλάφελ,	γαλλικές	
βελουτέ	σούπες,	BLt	
sandwich,	νεοϋρκέζικο	
cheesecake	και	πρωτότυπα	
cocktails.	Και	καλές	μουσι-
κές,	και	συχνά	πάρτι.	Κάθε	
Κυριακή	brunch	12.00-18.00	
με	€	12-15/	άτομο.	Δευτ.	
βράδυ	κλειστά.				

ΜΑΝΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΟΥΖΙΝΑ 
Αιόλου 27, 210 3252335
Το	μαγέρικο	νέας	γενιάς.	
Όλοι	πολύ	νέοι,	από	τον	
ιδιοκτήτη	μέχρι	τα	παιδιά	
που	σερβίρουν,	με	αδυναμία	
στις	νοστιμιές	απ’	όλη	την	
Ελλάδα.	Τρία	μεγέθη	πιάτων	
για	να	γεμίσεις,	με	τιμές	
2,80-5-7,80	ευρώ.	Φεύγο-
ντας,	αγόρασε	παραδοσιακά	
προϊόντα	από	τα	ράφια	για	
να	μεγαλουργήσεις	και	στη	
δική	σου	κουζίνα.	œ Μ

MEATrOPOlEOs 3 
Μητροπόλεως 3, Σύνταγμα 210 3241805
Μοντέρνο	περιβάλλον	με	
ντιζαϊνάτες	πινελιές.	Νό-
στιμα	καλαμάκια,	ζουμερά	
μπιφτέκια	και	λουκάνικα	

στα	κάρβουνα,	σαλάτες	και	
συνοδευτικά	σε	ποικιλία.	
Ανοιχτά	κάθε	μέρα	από	τις	
12	το	μεσημέρι	μέχρι	τη	1.00	
το	βράδυ.	œ

mEXIKANoS (Ο)
Ευδήλου 15, Ζωγράφου, 210 7716900 
Περιβάλλον	χαλαρό,	γεμάτο	
χρώμα.	Αυθεντικές	μεξι-
κάνικες	γεύσεις	και	μαζί	
παγωμένες	μαργαρίτες,	μο-
χίτο,	σανγκρία	ή	τεκίλες	και	
μεξικάνικες	μπίραεςσερ-
βιρισμένες	όπως	Μεξικό.	
Κάτω	από	την	πέργκολα	έχει	
τη	δροσιά	που	ζητάς,	όταν	
ο	υδράργυρος	είναι	ψηλά.	
Δευτ.-Πέμ.	από	τις	6	μ.μ.,	
Παρ.-Κυρ.	από	τις	2	μ.μ.	œ

METAΞΟΥΡΓΕΙΟ  (TO)   
Μυλλέρου 25 & Λεωνίδου, πλ. Αυδή, 
217 7050.103/ 694 4678930	Οινο-
μαγειρείο	στην	καρδιά	του	
κέντρου	από	το	1933,	με	μα-
γειρευτά	ημέρας,	τηγανιές,	
κρεατομεζέδες,	ψαρομεζέ-
δες,	της	ώρας.	C Μ Ξ  

ΜΕΛΙΛΩΤΟΣ				
Καλαμιώτου 19, Αθήνα, 210 3222458 
-498/ www.melilotos.gr	Σπιτικά	
μαγειρέματα,	σαν	να	λέμε	
κόκορας	με	χυλοπίτες,	
μπάμιες,	φασολάκια,	χορ-
τόπιτες,	με	καλές	πρώτες	
ύλες.	Εκεί	ή	στο	χώρο	σου	
με	ένα	τηλεφώνημα.	Διανο-
μή:	Δευτ.-Παρ.	12.00-18.00.	
Ανοιχτά	έως	τις	20.30.	Κυρ.	
κλειστά.	œ

*ΜΕΞΙΚΑΝΟΣ
Ιάκχου 8 &Ευμολπιδών, Γκάζι, 210 3421142 και 
Ευδήλου 15, Γουδή, 210 7716900
Αυθεντικές	γεύσεις,	υπέ-
ροχες	μαργαρίτες,	μοχίτο,	
σανγκρία	αλλά	και	ιδιαίτε-
ρες	μπίρες	σας	περιμένουν	
εδώ.	Μετά	το	Γουδή	τώρα	
και	στο	Γκάζι.	€

mILoS 
(Ξενοδ. Hilton) Bασ. Σοφίας 46, 210 
7244400.	Φρέσκο,	καλοψημένο	
ψάρι,	εκλεκτά	προϊόντα	από	
όλη	την	Ελλάδα	–εξαιρε-
τικό	το	ψάρι	ψημένο	μέσα	
σε	κρούστα	αλατιού	–	και	
κάποια	πιάτα	με	κρέας.	
Επαγγελματικά	γεύματα	σε	
απρόσμενα	καλές	τιμές.	œœœM

moHNBLUmCHEN 
Πλ. Δεξαμενής 7 & Σπευσίππου 1, 
Κολωνάκι, 210 7236960		Ήταν	ένα	
από	τα	πιο	ιστορικά	μαγαζιά	
ρούχων	του	Κολωνακίου,	
τώρα	μεταμορφώθηκε	σε	
σύγχρονο	ιταλικό	bistrot	
(με	τους	ίδιους	ιδιοκτήτες).	
Ποικιλία	από	μπρουσκέτες,	
κροστίνι,	πιάτα	καλών	τυ-
ριών	και	αλλαντικών,	pizza	
και	pasta.	Καλά	ιταλικά	
κρασιά	και	πολλές	μπίρες.	
Μόνο	βράδυ,	Κυριακή	και	
μεσημέρι.	œœ	

ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΝ	
Καραγ. Σερβίας 20 & Λέκκα, Σύνταγμα, 
2103318810-11 Τρεις	όροφοι	
γιατί	ο	κόσμος…	ουρά,	τα	
άπαντα	από	σχάρα,	πικάντι-
κοι	μεζέδες	παλιοί	και	νέοι,	
μεγάλες	μερίδες.	Διανομή	
κατ’	οίκον	(ή	κατά…γρα-
φείο),	ανοιχτά	κάθε	μέρα,	
τις	Κυριακές	το	βράδυ	
ζωντανή	μουσική.	œΜ		

ΝEW TASTE   			
Φιλελλήνων 16, Σύνταγμα, 210 3273000	
Το	εστιατόριο	του	design	
ξενοδοχείου	«Νew»	–made	
by	campana–	με	ωραία	
πρωινά,	μεσογειακή	κουζί-
να	και	καλά	κοκτέηλ.	œœΜ 

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ
Λόφος Λυκαβηττού, 210 7210701, 7227065 
Θέα	μαγική,	μεσογειακή	
κουζίνα.	Πάρε	το	τελεφερίκ,	
αν	η	ιδέα	ν’	ανέβεις	με	τα	
πόδια	σε	κουράζει.			œ Μ Ξ

PAUl
Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα, 210 
3632352/ Πλατεία Εσπερίδων & Κύπρου 
70, Γλυφάδα, 210 8947169	
Γαλλικός	φούρνος	με	
παγκόσμια	ιστορία.	Οι	γαλ-
λικές	νοστιμιές	που	ξέρεις	
στην	πιο	αυθεντική	τους	
μορφή:	brioche,	μπαγκέτες,	
γαλλικά	γλυκά	και	πολλά	άλ-
λα,	στο	φούρνο	που	έχει	πια	
γίνει	το	meeting	point	της	
Πανεπιστημίου.	Σύντομα	και	
στην	Κηφισιά.	C

ΠΑΠΑΔAΚΗΣ   
Φωκυλίδου 15, Kολωνάκι, 210 3608621 
Ψαρικά	και	λίγα	κρεατικά,	

καλά	υλικά.	Σεφ	η	τηλεστάρ	
–Μαντόνα	της	γεύσης–	
Aργυρώ	Mπαρμπαρήγου.	
Κάνε	κράτηση.	Κυρ.	κλει-
στά.	œœΜ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
Αιόλου 68Α, 210 3226980 
Ανοιχτό	από	το	1898,	ξε-
κίνησε	να	σερβίρει	πατσά	
και	βραστό	στους	εργάτες	
της	πρωινής	βάρδιας	και	
συνέχισε	γράφοντας	ιστορία	
στα	hangover	των	party	
animals	όλης	της	πόλης.	
tώρα	λειτουργεί	σε	και-
νούργιο	χώρο.	Παρ.	και	Σάβ.	
ανοιχτό	24	ώρες.	œΜΞ

PAllAs ATHENA 
RESTAURANT
Αθηνάς 65 & Λυκούργου, Κέντρο, 
2103250900
Σύγχρονα	πιάτα,	με	κρητι-
κές	επιρροές	και	βιολογικά	
προϊόντα	της	κρητικής	
φάρμας	Agreco,	από	τον	
Σάκη	Τζανέτο.	Ανοιχτά	και	
μεσημ.œ

PArlIAMENT (THE)    					
Ξεν. NJV ATHENS PLAZA, Bασ. Γεωργίου Α΄, 
Σύνταγμα, 210 3352400	Πολυτέλεια	
και	κομψότητα	στο	χώρο,	
αλλά	και	στα		πιάτα,	που	αν	
και	κινούνται	μεσογειακά	
διατηρούν	έντονα	τα	ελ-
ληνικά	στοιχεία.	Πρωινός	
μπουφές	7.00-11.00.	œœΜ

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

PAsTErIA (lA)  
Κωνσταντινουπόλεως 68, Μπουρνάζι, 
210 5775.133-2/A. Παπανδρέου (The Mall 
4os όροφος), Μαρούσι, 210 6198230/	
Koλωνάκι, 210 3632032/ Γλυφάδα, 210 
8945085/ Kηφισιά, 210 8085.607/ Ν. Σμύρ-
νη, 210 9319.146/ Αγ.Παρ., 210 6019975/
Αργυρούπολη,210 9945772/ Χαλάνδρι, 210 
6854210/ Κ. Πατήσια, 210 2236295/ Ν.Μά-
κρη, 22940 91330  
Παντού	σε	όλη	την	πόλη,	
για	να	μη	νιώσεις	ποτέ	την	
έλλειψη.	Μπάρα	για	κρασί	
από	την	πλούσια	κάβα	του	
και	ωραιότατο	ιταλικό	μενού	
που	επιμελείται	ο	Ιταλός	
σεφ	ettore	Botrini. œ Μ Ξ 

PIZZA HUT 
I.Μεταξά 5, Γλυφάδα, A. Μουτσοπούλου 
8, Πειραιάς,	Κολοκοτρώνη 32, Κεφαλάρι, 
Αγ. Παρ.ς & Στρ. Τόμπρα, Αγ. Παρ., 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.	œ œ Α.V.

ΠΙΤΑ ΑΛΛΙΩΣ Π. Τσαλδάρη & Ανα-
κρέοντος, πλ. Αγίου Λαζάρου, Βύρωνας, 
210 7601005, 6984 421880  
Ή	όταν	ο	Κώστας	και	η	Πόπη	
αποφάσισαν	να	ανοίξουν	
το	τέλειο	σουβλατζίδικο!	
Τυλιχτά	με	6	διαφορετικά	
είδη	πίτας,	μαζί	και	ω-
ραίες	σαλάτες,	και	χορτο-
μυζηθροκαλίτσουνα,	και	
πίτα	Καισαρείας,	και	καλό	
κόκκινο	κρασί.	Σε	τιμές	
έξτρα	φιλικές.	œΜ Ξ

PUrE BlIss     
Ρόμβης 24Α, Σύνταγμα, 210 3250360-2 
Εναλλακτικός	πολυχώρος	
σε	3	επιπέδα	με	café,	εστια-
τόριο	με	βιολογικά	προϊόντα	
και	χώρος	σεμιναρίων	για	
μασαζ,	ρεφλεξολογία,	ρέικι,	
οτιδήποτε	μπορεί	να	σε	κά-
νει	άνθρωπο.	œ			

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

 γεύση οδηγος
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KAyAK Boutique CAfƒ
Στο κλίμα των ημερών το ιδιαίτερο Kayak Boutique Café, μας υποδέχεται με 
δεκάδες χριστουγεννιάτικες λιχουδιές. Κουραμπιέδες και μελομακάρονα 
βασισμένα σε σπιτική συνταγή (και σε παγωτό), παραδοσιακή βασιλόπιτα 
με φρεσκοκαβουρδισμένα αμύγδαλα και πορτοκάλι, κορμός κάστανο, αλλά 
και παγωτό 5 spices με βανίλια, κάρδαμο, γλυκάνισο, κανέλα και πιπερόριζα. 
Τολμήστε, επίσης, τη σοκολάτα Grand Marnier, με γιορτινές νότες φρούτων 
και μπαχαρικών σε συνδυασμό με την απόλυ-
τη σοκολάτα και τη διακριτική αίσθηση 
του Grand Marnier και συνοδεύστε τις 
χριστουγεννιάτικες αυτές λιχουδιές 
με ζεστά ροφήματα και τα καλύτερα 
χαρμάνια καφέ. Όλα τα παραπάνω 
φτιαγμένα με αγνές και ελληνικές 
πρώτες ύλες. Μεταξά 24-26 & Ζησι-
μοπούλου 9, Γλυφάδα, 210 8949130 

GOINÕ oUT
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RoCK ÕNÕ BALLS 
Βασιλικής 2 & Πλ. Αγ. Ειρήνης, 210 
3211112 Χώρος	με	βιομη-
χανικές	επιρροές,	στο	
μενού	πρωταγωνιστούν	οι…	
κεφτέδες	(φουρνιστοί	και	
όχι	τηγανητοί)	που	μπορείς	
να	συνδυάσεις	με	νόστιμες	
σαλτσούλες	και	αρκετές	
γαρνιτούρες	–	σεφ	ο	Λεωνί-
δας	Κουτσόπουλος.	hot	τα	
παγωτά	σε	σάντουιτς	(κι	εδώ	
πολλοί	συνδυασμοί),	καλές	
τιμές,	πολλή	νεολαία.	Μπά-
ρα	με	καλά	κοκτέιλ,	μουσι-
κές,	τι	άλλο,	ροκ…	œœ Μ

SAm 
Τσακάλωφ 30, Κολωνάκι 210 36184 Το	
νέο	hot	spot	της	πόλης	στην	
καρδιά	του	Κολωνακίου.	
Από	το	πρωί	στις	8	για	καφέ,	
σάντουιτς,	γλυκά,	στη	συνέ-
χεια	καλή	μεσογειακή	κου-
ζίνα	με	εύκολες	προτάσεις	
–	πίτσα	τέλεια,	pasta,	πιάτα	
ημέρας.	Δύναμη	στη	μπαρ,	
το	στοιχείο	του	Σαμ.	œ Μ

SCHooL
 Πλ. Αγίας Ειρήνης 8, Αθήνα, 210 3236711
All	day,	με	χαρούμενο	ντε-
κόρ	και	θρανία	για	τραπέζια.	
Και	για	καφέ	αλλά	κυρίως	
για	πίτσα,	λεπτή	τραγανή	και	
πεντανόστιμη.	Και	ωραία	
κοκτέιλ.	œ Μ

SHAmoNE					
Κωνσταντινουπόλεως 46, Γκάζι, 210 
3450144	Το	bar-restaurant	του	
Φώτη	Σεργουλόπουλου	με	
εντυπωσιακό	χώρο,	κουζίνα	
16	πιάτων	σε	οικονομικές	
τιμές	(€	6-14	το	πιάτο),	
μεγάλη	μπάρα	για	cocktails	
και	burlesque	happenings	
από	ηθοποιούς,	χορευτές	
και	performers	κάθε	Παρ.	
και	Σάββατο.	œΞ

TZITZIKAΣ & MEPMHΓKAΣ 
Mητροπόλεως 12-14, Σύνταγμα, 210 
3247.607/ Aγ. Γεωργίου & Aισχύλου 26, 
Xαλάνδρι, 210 6810529/ Δροσίνη 12-14, 
Kηφισιά, 210 6230080 Ντεκόρ,	
όπως	παλιό	παντοπωλείο.	
Kέρασμα	τσίπουρο	και	ελιές	
για	καλωσόρισμα.	Aπό	τις	
σπεσιαλιτέ	η	σαλάτα	με	το	
ανθότυρο.	Kάθε	βράδυ,	Kυρ.	
μόνο	μεσημέρι.

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

To	ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ 
Αρριανού 33, Παγκράτι, 210 7223469 
Ελληνική	δημιουργική	
κουζίνα	με	έμφαση	στις	
πρώτες	ύλες,	σε	ατμόσφαι-
ρα	χαλαρή	και	οικεία.	Τοπ	
πιάτα:	χιουνκιάρ	μπεγιεντί,	
σαλάτα	Μυρτώ,	γαρίδες	
με	μαραθόριζα	και	ούζο.	
Τραπέζια	μέσα	και	έξω	στο	
πεζοδρόμιο.	Πάντα	χαμός,	

κάνε	κράτηση.	œ Μ

ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ  							
Κρησίλα 34, πλ. Βαρνάβα, Παγκράτι, 
210 7525777, www.oraia-ellas.gr 
Παραδοσιακή	αθηναϊκή	
μονοκατοικία	με	ελληνική	
κουζίνα.	Πολλά	μεζεδάκια,	
καλό	κρασί	και	ρακή.	Τρ.-
Σάβ.	βράδυ	και	Κυριακή	
μεσημέρι	ρεμπέτικα	και	
λαϊκα	χωρίς	μικρόφωνο.	
Δευτ.	κλειστά.œ

 
Βορέια

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ KEMΠΑΠ
Πλ.Ελευθερωτών 4, Χαλάνδρι, 210 
6617353 Μοιάζει	απλό	αλλά	
δεν	είναι,	μια	και	στην	κου-
ζίνα	βρίσκεται	ο	φοβερός		
ιδιοκτήτης-σεφ	Δημήτρης	
Αγοραστός.	Από	φέτος	στην	
κουζίνα	κεμπάπ	και	σου-
βλάκι.	Κλειστά	Κυρ.	βράδυ	
και	Δευτ.	œœΜ

ALTAmIRA 
Περικλέους 28, Mαρούσι, 210	6128841/ 
Τσακάλωφ 36 Α, Κολωνάκι, 210 3614695 
Μεξικάνικη,	ινδική,	αραβική	
και	πολυνησιακή	κουζίνα.	
Kοκτέιλς,	εισαγόμενη	μπίρα,	
έθνικ	ήχοι.Κυρ.και	μεση-
μέρι.	Στο	Κολωνάκι,	Κυρ.	
κλειστά.		œœΜ

AmIGoS 
 Kύπρου 65A, Γλυφάδα, 210 8983167/ Mεγ. 
Aλεξάνδρου 70, N. Σμύρνη, 210 9332220 
Mεξικάνικες	γεύσεις	και	
παραδοσιακή	διακόσμηση	
στην	όμορφη	«casa»	τους	
με	τη	ζεστή	και	φιλική	
ατμόσφαιρα,	ανοιχτά	από	το	
πρωί.	Δευτ.	έως	Παρ.	μεση-
μεριανό	μενού	€	13.	œœΣ/K M

APsENDI 
Λ. Kηφισίας 250 & Σερρών (έναντι Φιλο-
θέης), 210 6717890 Aτμόσφαιρα	n.	
Yόρκης,	πολυσυλλεκτικός	
κατάλογος,	γεύσεις	από	
eλλάδα	μέχρι	iνδία.	Funky	
μουσικές.		Ανοιχτά	από	τις	
8	το	πρωί	για	καφέ,	κάθε	
μέρα.	œΞ

ΑΡΜΟΛΙΑ
Πλατεία Ελευθερωτών (κεντρική πλατεία 
Χαλανδρίου), 210 6856279	Ψαρονο-
στιμιές	με	μοντέρνο	χώρο,	
που	θυμίζει	μπακάλικο,	
με	όνομα	παρμένο	από	το	
μεσαιωνικό	χωριό	της	Χίου,	
από	εκεί	είναι	ο	ιδιοκτή-
τητς.	Ανοιχτά	κάθε	μέρα	
από	το	μεσημέρι.	œM

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

ΑΣΠΡΟ ΠΙΑΤΟ
Εθνικής Αντιστάσεως 39, Χαλάνδρι, 210 

6825181 Μοντέρνο	μουσικό	
μεζεδοπωλείο	με	μεσογει-
ακές	γεύσεις.	Live	ελληνικό	
έντεχνο,	κρητικό	και	λαϊκό	
τραγούδι.	Παρ.-Σάβ.	20.00-
2.00.	Κυρ.	μεσημέρι	14.30-
22.00.	œ

BEER ACADEmY 				
Αγ. Ιωάννου 100, Αγ. Παρ., 210 6007913 
Η	«ακαδημία»	της	μπίρας.	
Για	δυνατούς	πότες	με	αδυ-
ναμία	στις	μπίρες	όλων	των	
αποχρώσεων	και	βαθμίδων	
και		μεγάλη	ποικιλία	σε	γερ-
μανικές	σπεσιαλιτέ.	œ	

BoTRINIÕS 
Βασ. Γεωργίου Β 24β, Χαλάνδρι, 210 
6857324 Ο…	eφιάλτης	στην	
κουζίνα	Έκτορας	Μποτρίνι	
είναι	ένας	εξαιρετικός	σεφ	
και	αυτό	είναι	το	δικό	του	
εστιατόριο.	Πολύ	καλά	δη-
μιουργικά	πιάτα,	τιμές	μια	
σταλιά…	εφιαλτικές,	αλλά	
ανάλογες	με	τη	δημιουργι-
κότητα	του	σεφ	και	την	ποι-
ότητα	των	υλικών.	Κλειστά	
Δευτέρα.	œ œ œ œ

*BUBA		
Παπαδιαμαντή 4, Κηφισιά, 2106231151, 
6980457387
Νέο	bar-	restaurant	του	
Κωνσταντίνου	Ζουγανέλη,	
με	κοσμοπολίτικη	κουζίνα	
και	ιδιαίτερη	διακόσμηση.	
Ένα	νεοκλασσικό	εξοχικό	
γίνεται	εργαστήριο	αλχημει-
ών	οικείας	και	εκλεπτυσμέ-
νης	γεύσης.	Δευτ.-	Σάβ	μόνο	
βράδυ,	Κυρ.	μόνο	μεσημ	. œ œ

DA LUZ 
Xαρ. Tρικούπη 157, Kηφισιά, 212 6253065 
Από	το	πρωί	για	καφέ,	στη	
συνέχεια	μεσογειακή	κουζί-
να	με	ανατολίτικες	πινελιές	
και	αργά	το	βράδυ	ωραία	
κοκτέιλ	σαμπάνιας.		œΜ

DA vINCI
Αγ. Ιωάννου 23, Αγ. Παρ., 210 6000102	
Πολυεπίπεδος	χώρος,	ανοι-
χτός	από	το	πρωί	για	καφέ	
ως	το	βράδυ	για	φαγητό	και	
ποτό.	Και		πολυτελής	αίθου-
σα	για	ιδιαίτερο	μενού	και	
αίθουσα	εκδηλώσεων	και	
champagne	hall	για	ποτό	
και	finger	food.	Parking.	
Έως	1.00.	œœ	

fRAGmA 
Λίμνη Mαραθώνα, 6ο χλμ. από τον Άγ. 
Στέφανο, 210 8143415, 693 2478767 
Μετά	από	ωραία,	κοντινή	
εκδρομή	για	καφέ	και	μεσο-
γειακές	γεύσεις	με	θέα	στη	
λίμνη	του	Mαραθώνα.	eνη-
μερωμένη	λίστα	κρασιών,	
ωραία	cocktails.	Aνοιχτό	από	
το	πρωί.		œ

ΗΑ DoG 
Ελ. Βενιζέλου 72, Ν. Ερυθραία, 210 
6250702/ A. παπανδρέου 22, χαλάνδρι, 210 
6853040 hot	dogs	όπως	Αμε-
ρική.	Έντεκα	διαφορετικά	
είδη	σε	λουκάνικα	με	έξι	
διαφορετικές	σάλτσες	και	
chicken	dog	με	λουκάνικο	
από	κοτόπουλο.	Ανοιχτό	
11.00-4.00,	Κυρ.από	τις	
18.00.	œ

HoT-HoT 
Βρυούλων 3, 213 0246631/ Πραξιτέλους 2 
& Κολοκοτρώνη 14, Αθήνα, 213 0272440 
Buffalo	Ribeye	burger,	
με	χειροποίητο,	ζυμωτό	

ψωμί,	αλλά	η	γκάμα	των	
burgers	είναι	μεγάλη	και	
πραγματικά	λαχταριστή.	Και	
hot-dogs.	Χώρος	sixties	
ατμόσφαιρας,	ανοιχτό	όλο	
το	24ωρο,	365	ημέρες	το	
χρόνο.	(delivery:	12.30-
1.00).	œX

J  
Αργυροπούλου 6, Κηφισιά, 210 8013896 
All	day,	με	καλή	διάθεση	
για	όλες	τις	ώρες.	Δηλαδή,	
και	καφέδες	και	χάζι	μετά	
το	shopping,	και	πολύ	καλή	
κουζίνα,	και	εξαιρετικά	
ποτά	στη	ζωντανή	του	μπά-
ρα.	Χώρος	μοντέρνος	και	
ζεστός,	αν	δεν	κάτσεις	στην	
μπάρα,	ας	είναι	τουλάχιστον	
στο	υπέροχο	μαρμάρινο	τρα-
πέζι	με	το	«τζάκι»	να	σου	
ζεσταίνει	τις	στιγμές. œ œ Μ Ξ

LITTLE INDIA*
Π. Ιωακείμ & Κρήνης 2, Νέα Ερυθραία, 
213 0328876	Εστιατόριο	με	
μεγάλη	ποικιλία	ινδικών	
γεύσεων,	από	την	ηθοποιό	
Θάλεια	Ματίκα.	Ωραίος,	
φιλόξενος	και	προσιτός	
χώρος,	όπου	θα	συναντή-
σετε	πιάτα	όπως	samosas	
λαχανικών,	raita,	korma,	
karahi	και	πολλά	ακόμα.			œ		

MATIlDE PIZZA BAr 
Περικλέους 7, Ν. Ψυχικό, 210 6716803	
Ιταλός	ο	ιδιοκτήτης,	με	
τρατορία	και	στη	Νέα	Υόρκη.	
Εξαιρετική	πίτσα,	ωραία	
σύγχρονα	ιταλικά	πιάτα,	πο-
λύ	καλά	κοκτέιλ.	Σάββατο,	
Κυριακή	και	μεσημέρι.	œœ Σ/ΚΜ

*ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ
Σωκράτους& Ζαΐμη2, Μελίσσια 
Αγαπήθηκε	από	την	πρώτη	
μέρα	που	έκανε	«μπε»	και	
έπειτα	από	παράκληση	των	
θαμώνων	του,	αποφάσισε	
να	αποκτήσει	αδερφάκι	
στα	Μελίσσια.	Διαφορετικό	
ντεκόρ,	πιάτα	και	τιμές	το	
ίδιο	νόστιμα.			œ

mELoUK 
Κολοκοτρώνη 5, Χαλάνδρι, 210 6824600 
Μοντέρνος	χώρος	και	λου-
κουμάδες	αλμυροί-γλυκοί	
που	αβαντάρονται	και	από	
πολύ	καλά	κοκτέιλ.	Καλές	
μουσικές	που	κρατάνε	
τον	κόσμο	μέχρι	αργά	το	
βράδυ. œΜ

ΜΠΕΜΠΕΚΑ	
Χαλάνδρι, Διονύσου 16, 210 6854880  
Νοστιμιές	στα	κάρβουνα	
και	μεζεδάκια	μαμαδίστικα,	
μια	ευχάριστη	εμμονή	στα	
ελληνικά	προϊόντα	και	ένας	
κήπος	απ’	όπου	ξεχειλίζουν	
αρώματα	βασιλικού	και	
πορτοκαλιάς.	Κάθε	μέρα	
από	το	μεσημέρι.	œ

oCToBERfEST
Aγ. Iωάννου 82, Aγ. Παρ., 210 6082999	
Μπίρες	απ’	όλο	τον	κόσμο,	
ξανθές,	μαύρες,	κόκκινες,	
ξηρές,	μοναστηριακές,	
δυνατές,	χωρίς	αλκοόλ,	α-
κόμα	και	με	το	μέτρο!	Κρύα	
ορεκτικά,	βαυαρικές	σπεσι-
αλιτέ	pretzel,	χοιρινό	κότσι,	
λουκάνικα.	Και	παραγγελίες	
πακέτο.	œ M A.V.

oSTERIA DA CLAUDIo (LÕ) 
Kώστα Bάρναλη 26, Xαλάνδρι, 210 6834.228, 
693 9950130	Η	κουζίνα	του	
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Ιταλού	και	ταμπεραμεντόζου	
σεφ	claudio	είναι	αυθεντική	
και	πεντανόστιμη.Μαγει-
ρευτά,	εξαιρετικές	λεπτές	
πίτσες	και	μακαρονάδες,	
ελληνικό	και	ιταλικό	χύμα	
κρασί.œœ

ΠΑΛΙΑ AΓΟΡΑ 
Kεχαγιά 26 & M. Pενιέρη, Φιλοθέη, 210 
6837037	Το	σημείο	«ραντε-
βού»	όλης	της	Φιλοθέης	
εδώ	και	πολλά	πολλά	
χρόνια.	Ηappy,	μοντέρνο,	
πάντα	φασαριόζικο,	τις	κα-
θημερινές	η	νεολαία	και	οι	
γιάπηδες	από	την	Κηφισίας,	
τις	Κυριακές	οι	περίοικοι	
για	καφέ	και	εφημερίδες.	
Κουζίνα	μοντέρνα	με	απ’	
όλα.	œΜ A.V.

ΠΙΚ ΝΙΚ BAR 
Πλ. Πλαστήρα 1, Ν. Ερυθραία, 210 8077501 
Χαρούμενο	και	πολύχρωμο	
bar-restaurant,	για	ταξίδια	
γεύσεων	σε	Μαρόκο,	Ινδία,	
Τουρκία,	Ταϊλάνδη.	Μου-
σικές,	cocktails	και	ποτά	
απ’	όλο	τον	κόσμο	για	να	
συνοδεύουν	τα	μικρά	αλλά	
δυνατά	πιάτα.	Π/Σ/Κ	από	το	
μεσημέρι.	œ  

ΠΟΡΤΟ ΚΑΓΙΟ
Γαρυττού 112, Αγία Παρ., 210 6003352 
Μεζεδοπωλείο	με	αυθεντι-
κή	μανιάτικη	κουζίνα.	Συχνά	
γίνονται	live	με	ρεμπετολα-
ϊκή	και	έντεχνη	μουσική.	
Στα	συν	η	όμορφη	αυλή	του	
που	έχει	δροσιά	και	πολλά	
λουλούδια.	œ

ΡΩΜΑΝΑΚΙΑ (ΤΑ)
Λ. Μεσογείων 366 & πλ. Κοραή 1, Αγ. 
Παρ., 210 6532278/ 693 7371111	Δύο	
νέοι	σεφ	-	δίδυμα	αδέρφια,	
ο	Μανώλης	και	ο	Κωνστα-
ντίνος	μαγειρεύουν	καθα-
ρές	κρητικές	γεύσεις	με	
προϊόντα	που	έρχονται	από	
το	νησί.	Όλα	τους	τα	πιάτα	
είναι	ιδιαίτερα	και	νόστιμα,	
θα	πας	και	θα	ξαναπάς.	œ

SEmIRAmIS RESTAURANT 
Ξεν. Semiramis, Xαρ. Tρικούπη 48, Kεφα-
λάρι, 210 6284500 Ποπ	πολυχρω-
μία	από	τον	Karim	Rashid,	
διεθνή	πιάτα.Κάτσε	δίπλα	
στην	πισίνα	με	τα	τρεχούμε-
να	νερά.	œœΜ

ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ 
Κηφισίας 70 & Πάρνωνος, Μαρούσι, 
210 6120808 Με	καταγωγή	
από	τη	Μεσσηνία	και	με	
ιστορία	από	το	1984	στους	
Αμπελοκήπους.	Τώρα	στο	
καινούργιο	του	πόστο,	με	
όμορφο	μοντέρνο	ντεκόρ	
και	με	την	ίδια	πολύ	καλή	
ελληνική	σπιτική	κουζίνα.	
Από	το	μεσημέρι	μέχρι	τις	
19.00.	Ανοιχτό	Δευτέρα	με	
Παρ.,	σύντομα	με	διευρυμέ-
νο	ωράριο.	€	Μ

WHITE ElEPHANT
	Αγ. Παρ.ς 124, Χαλάνδρι, 210 6855581 
Ένα	από	τα	πιο	καλά	
εστιατόρια	της	Αθήνας	που	
επιστρέφει	μετά	από	απου-
σία	χρόνων.	Asian	γεύσεις,	
sushi	bar	και	κοκτέιλ.	
Κλειστά	Δευτέρα	œœ Κ Μ

νοτια

AmALoUR
Πλαστήρα 45 & Φιλαδελφείας, N. Σμύρνη, 
210 9337710	
Χώρος	θεατρικά	φτιαγμένος	
σε	διώροφο	νεοκλασικό.	Για	
ποτό	στο	μπαρ	με	μουσική	
rock,	funky	και	soul.	Στην	
κουζίνα	ο	πολύ	καλός	σεφ	
Λεωνίδας	Κουτσόπουλος.	
Κρασιά	από	καλά	ενημερω-
μένη	λίστα.		œ œ

BALUX CAfE THE HoUSE 
PrOJECT   
Λ. Ποσειδώνος 58, Αστέρας Γλυφάδας, 
210 8983577		Ένα	σπίτι	πάνω	
στη	θάλασσα.	Διαφορετικά	
επίπεδα	και	είδη	διασκέδα-
σης.	Καφέ,	μοντέρνα	multi	
culti	κουζίνα	και	sushi	και	
club.	Mœœ

ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ 
Aιτωλικού 72, Πειραιάς, 210 4612.457	
Στη	θρυλική	ταβέρνα	του	
Βασίλαινα	έχουν	γλεντήσει	
αλά	ελληνικά	όλοι	οι	σταρ	
και	οι	ViP	που	ήρθαν	στην	
Ελλάδα	από	το	’50	και	μετά.	
Σήμερα,	ανανεωμένη	ριζικά	
από	την	τρίτη	γενιά,	είναι	
ένα	πολύ	καλό	εστιατόριο	με	
μοντέρνα	κουζίνα	και	έμφα-
ση	ψάρι.œœK Ξ

BELLE AmIE  
Αγγέλου Μεταξά 11 & Βούλγαρη, Πλατεία 
Κανάρη, Πειραιάς, 210 4175740
Το	ιστορικό	στέκι	–στου	
Μπελαμή,	το	ουζερί,	που	
τραγούδαγε	ο	σερ	Μπιθί	
(Γρηγόρης	Μπιθικώτσης	
άμα	είσαι	πολύ	νέος)–	α-
ναβιώνει	και	πάλι	στον	
Πειραιά.	Υπέροχα	ανακαι-
νισμένο	το	παλιό	αρχοντικό,	
ανοιχτό	από	το	πρωί	μέχρι	
το	βράδυ	για	ελληνικό	με	
λουκούμι	ή	υποβρύχιο,	πιά-
τα	ελληνικά	που	υπογράφει	
ο	Χρήστος	Τζιέρας,	μεζέ-
δες,	γλυκά,	ελληνικά	κρασιά	
και	αποστάγματα.	œ Μ

BURGER JoINT 
Φοίβης 17, Γλυφάδα, 2108940260/ Δ. 
Σολωμού 4-6, Νέο Ψυχικό, 2106712222 
industrial	διακόσμηση	
και	άρωμα	από	Νέα	Υόρκη	
και	στα	δύο	καταστήματα.	
Καταπληκτικά	burgers	–α-
δυναμία	μας	το	hangover–,	
αλλά	και	πίτσα	και	άλλες	
καταπληκτικές	νοστιμιές	
του	«δρόμου»,	όλα	από	
εξαιρετικά	υλικά.	Η	Νέα	
Υόρκη	κάνει	στάση	και	στο	
Ψυχικό.	Το	δεύτερο	Burger	
Joint	των	αδελφών	Παπα-
κώστα	στο	Ψυχικό	διαθέτει	
και	εξωτερικό	χώρο.	œ Μ

ΔΟΥΡΑΜΠΕΗΣ 
Ακτή Πρωτοψάλτη 27, Πειραιάς, 210 
4122092	Κλασικό,	πασίγνωστο,	
αθάνατο.	Με	ψαροφαγική	
κουζίνα	που	διατηρεί	τα	
υψηλά	της	standards.			œΜ

ZEΦYPOΣ 
Aκτή Kουμουνδούρου 48, Mικρολίμανο, 
210 4175152 Δίπλα	στα	σκάφη,	
θα	σε	φυσήξει	ο	ζέφυρος	
και	θα	φας	ωραιότατο	
ψαράκι.	Κρασί	και	μεζέδες	
που	θα	σου	μείνουν	αξέ-
χαστοι.

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 
Hρακλέους & Λυσικράτους 32, Tζιτζιφιές, 
210 9404518 Πολλοί	μεζέδες,	
αχινοσαλάτα,	αχτύπητη	τα-
ραμοσαλάτα.	Πολύ	απλό	και	
όμορφο	ντεκόρ,	αυλή	για	τις	
λιακάδες	του	χειμώνα.	Δη-
μοσιογράφοι,	πολιτικοί	και	
επιχειρηματίες	με	χαλαρή	
διάθεση,	το	φανατικό	κοινό	
της	20	χρόνια	τώρα.	Κυρ.	
βράδυ	και	Δευτ.	κλειστά.	
œœΣ/Κ M

ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ  											
Ακτή Κουμουνδούρου 58, Μικρολίμανο, 
210 4132070
Ψαροταβέρνα	επάνω	στη	
θάλασσα	και	με	ό,τι	περι-
λαμβάνει	η	έννοια	«θαλασ-
σινές	γεύσεις».	œ œ Μ

IΘΑΚΗ 
Aπόλλωνος 28, Λαιμός Bουλιαγμένης, 210 
8963.747 Kυριλέ,	υπερπολυτε-
λές.	Ξένοι	και	ζευγάρια	σε	
ρομαντική	έξοδο.	Ψαροφα-
γία	επιπέδου.			œœœΜ Ξ

ISLAND					
27o χλμ. Λ. Αθηνών-Σουνίου, Βάρκιζα, 
210 9653563-4 Κοσμοπολίτικα	
νησιώτικο	σκηνικό,	μο-
ναδικό	location	μπροστά	
στη	θάλασσα,	μεσογειακή	
δημιουργική	κουζίνα	από	
το	βραβευμένο	σεφ	Νίκο	
Σκλήρα	και	asian	fusion	
πιάτα.	Πρωτότυπα	cocktails	
και	μουσικές	που	σε	ταξι-
δεύουν,	πάντα!	œœ

IΣTIOΠΛOΪKOΣ 
Aκτή Mικρολίμανου, Πειραιάς, 210 
4134.084, 210 4134.184, 694 4915220 
Σημείο	αναφοράς	για	όλο	
το	Mικρολίμανο,	με	θέα	τον	
Σαρωνικό.	Σύγχρονη,	μεσο-
γειακή	κουζίνα	με	έμφαση	
στο	ψάρι.	Δυνατότητα	για	
events	και	εκδηλώσεις.	tο	
café	του,	από	πάνω,	θυμίζει	
κατάστρωμα	καραβιού.

mATSUHISA ATHENS               
Αstir Palace, Aπόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, 
210 8960510  Όπως	είπε	και	
η	Μαντόνα,	όταν	ανοίγει	
ένα	nobu,	η	πόλη	μπαίνει	
κατευθείαν	στο	χάρτη	των	
μητροπόλεων	του	πλανήτη!	
Ασιατικός	μινιμαλισμός	και	
υψηλή	γαστρονομία.	Black	
cod	ή	μενού	omakase,	για	
να	πάρεις	μια	γεύση	απ’	όλα.
Υπέροχη	θέα	θάλασσα.œœœ	

mImAYA    	
Μάρκου Μπότσαρη 8, Γλυφάδα, 210 
8944850 Μεσογειακή	κουζίνα	
με	έμφαση	στις	πρώτες	
ύλες	που	κατά	κύριο	λόγο	

είναι	ελληνικές.	Ο	σεφ	Μι-
χάλης	Ηρωγλίδης	αναμει-
γνύει	ελληνική	παράδοση	
και	γαλλικές	τεχνικές	και	
σερβίρει	θαύματα.	œœ Μ

ΠIΣINA 
Aκτή Θεμιστοκλέους 25, Φρεαττύδα, 
Πειραιάς, 210 4511324, www.pisinacafe.
gr tο	café	του	δίνει	την	
εντύπωση	ότι	βρίσκεται	στο	
Monte	carlo!	Kομψό	και	
μοντέρνο,	με	φωτισμένη	
πισίνα		και	θέα	στα	σκάφη	
της	Μαρίνας	Ζέας.	Διεθνείς	
γεύσεις,	πιάτα	με	ψάρι	
και	κρέας	και	εναλλαγή	
mainstream	και	πιο	κλασι-
κών	επιλογών	στη	μουσική.	
Από	το	πρωί	ως	το	βράδυ,	
και	για	party,	εταιρικά	
γεύματα	και	άλλες	εκδηλώ-
σεις.œœΜ	

RIALTo
Ηρώων Πολυτεχνείου 4, Ηλιούπολη, 
210 9958764
Απολαυστικοί	καφέδες	και	
cocktails	από	εξειδικευ-
μένους	baristas	και	γα-
στρονομικές	απολαύσεις	με	
έμφαση	στα	ζυμαρικά.	

ΣΑΡΔΕΛΑΚΙ 
Φοίβης 15, Γλυφάδα, 6948 609715 	Με	
τέλειους	ψαρομεζέδες,	
μεγάλες	μερίδες,	μικρες	
τιμές.	Σε	«σύμπραξη»	με	τη	
γνωστή	ψαροταβέρνα	Παπα-
ΐωάννου.	œM		

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

vIΝCENZo 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυφάδα,	210 8941310	
Πάθος	για	ναπολιτάνικη	
κουζίνα,	γι’αυτό	πάντα	γε-
μάτο	από	πελατεία	που	φτά-
νει	εδώ	από	όλη	την	Αθήνα.	
Πίτσα	με	τραγανή	λεπτή	
ζύμη	και	πάστα	σε	άπειρες,	
νόστιμες	παραλλαγές.	
Χαλαρό	και	cosy	περιβάλ-
λον	–	κάτσε	στο	«αίθριο»,	
μια	πράσινη	όαση	μέσα	στο	
χειμώνα.	Πέμπτη,	Παρ.	και	
Σάββατο	σερβίρει	μέχρι	τις	
5	το	πρωί.	œΞ Κ Μ A.V.

ΦΛΟΙΣΒΟΣ
Λ. Ποσειδώνος, Π. Φάληρο, 210 9881582	
Από	τον	όμιλο	«Kαστελόρι-
ζο».	Πολυχώρος,	με	κάτω	το	
“spell”	για	κάτι	πιο	ελαφρύ	
ή	για	ποτό,	πάνω	μοντέρνα	
μεσογειακά	πιάτα.		œΚ Μ Ξ

ΔυτιΚα

RAILS 
Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αγ. Αντώνιος, 
Περιστέρι, 210 5728137	All	day	bar	
με	έμφαση	στο	φαγητό	και	
στα	gourmet	snacks.	Όλα	
τα	πιάτα	παρασκευάζονται	
εντός	του	καταστήματος	
από	σεφ,	ο	οποίος	προτείνει	
ιδιαίτερα	burgers,	σαλάτες,	
ζυμαρικά,	πιάτα	όπως	σο-
λομό	και	χοιρινό,	σάντουιτς	
αλλά	και	τάπας.	Το	Rails	εί-
ναι	πραγματικά	το	value	for	
money	σημείο	συνάντησης:	
για	το	ποτό	σας	θα	πληρώ-
σετε		€5,50,	για	ένα	ποτήρι	
καλό	ιταλικό	κρασί	€3,50,	
ενώ	οι	καφέδες	κοστίζουν	
λιγότερο	από	€3.	

ΡΑΚΟΘΕΩΡΙΕΣ	
Αγίας Λαύρας 9, Αιγάλεω, 210 5902290 
Γνήσια	κρητική	ρακή,	πάνω	
από	50	μεζέδες,	Κυρ.
μεσημέρι,	Δευτ.	βράδυ	live	
έντεχνο	και	ρεμπέτικο	στον	
πιο	κεφάτο	πεζόδρομο-
στέκι	των	δυτικών	προα-
στίων.	œΜ

TErrA PETrA 
Θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη, 210 5060694-5 
All	day	εντυπωσιακός	πο-
λυχώρος	σε	τρία	επίπεδα:	
Del’	Αrte	music	café	από	το	
πρωί,	bar	με	jazz	και	blues	
για	σοφιστικέ	νύχτες	και	
bar-restaurant	(μόνο	βράδυ)	
με	απλά	μεσογειακά	πιάτα	με		
freestyle	μουσική.		

THINK BEER 
Μ. Αλεξάνδρου 63, Περιστέρι, 210 
5720291 Χώρος	μοντέρνος	και	
pop	για	την	πρώτη	ελληνική	

μπιραρία		(42	ετικέτες	και	
βαρέλια).	Μαζί	και	πολύ	κα-
λοί	μεζέδες	νέας	ελληνικής	
κουζίνας	σε	έξτρα	καλές	τι-
μές	αλλά	και	αποστάγματα,	
κρασί,	κοκτέιλ	τσίπουρου	
κ.ά.	Κάθε	μέρα	από	το	με-
σημέρι.	œM

ταΒέρνές

ΑΔΙΕΞΟΔΟ 
Φαίδρας 3 & Απ. Παύλου, Θησείο, 210 
3462723	Από	τη	Σίφνο	με	
σιφνέικες	και	σμυρνέικες	
σπεσιαλιτέ,	και	πολλούς	
παραδοσιακούς	μεζέδες.	
Μεγάλη	ποικιλία	(καλών)	
χύμα	κρασιών,	τσίπουρα	και	
τσικουδιές.			

ANΘPΩΠOΣ 
23ο χλμ. Λεωφ. Διονύσου, Διόνυσος, 
210 8150926	Mεγάλος	χώρος,	
εκλεκτοί	μεζέδες	και	ωραία	
θαλασσινά.	Δευτ.	κλειστά.		Κ 

ARGENTINA 
Kαλέντζι, Mαραθώνας, 22940 66476 
Χρόνια	γνωστή	για	τα	αρ-
γεντίνικου	μεγέθους	και	
νοστιμιάς	κρέατα,	σε	ξύλινο	
δίσκο.	Αξίζει	την	εκδρομή.	
Κυρ.	βράδυ	κλειστά.	KΜ

AΣXHMOΠAΠO 
Iώνων 61, Άνω Πετράλωνα, 210 3463282	
Παραδοσιακή	κουζίνα	και	
ζωντανή	μουσική	σε	κλίμα	
που	φέρνει	μνήμες	από	τα	
παλιά.	Κ Μ 

AYΛH (H) 
Aχαιών 24 & Γοργοποτάμου 14, Π. Φάληρο, 
210 9370238, 9334813	Ποικιλία	σε	
ψητά	σχάρας,	μαγειρευτά	και	
ψαρικά.	Ζωντανή	μουσική	
κάθε	Παρ.	βράδυ	&	Σάβ.	
μεσημέρι	και	βράδυ.	KΜ		

ΓΛYKYΣ(Ο) 
Aγγέλου Γέροντα 2, Πλάκα, 210 3223925 
Γνήσιοι	παραδοσιακοί	μεζέ-
δες	στο	κλασικό	στέκι	φοι-
τητών.	Ανοιχτό	με	καφέδες	
και	γλυκά	από	το	πρωί.	

ΔIAΣHMOΣ 
Aκτή Θεμιστοκλέους 306, Πειραιάς, 
210 4514887
Γιρλάντες	από	χταπόδια	για	
ντεκόρ,	θαλασσινά	και	φρέ-
σκα	ψαρικά.	M 

24ΩPO (TO)
Λεωφ. Συγγρού 44, 210 9221159 Στον	
πλανήτη	φυσικά	«Kανείς	
δεν	κλείνει	μάτι».	Kαι	πα-
τσάς,	αλλά	όποιος	δεν	είναι	
του	σπορ	ας	δοκιμάσει	το	
κοκκινιστό	με	τις	πατάτες	
(1.000-θερμίδες-που-δεν-
καίγονται-ποτέ). 

ΚΑΠΠΑΡΗ
Δωριέων 36, Άνω Πετράλωνα, 210 
3450288 Σπιτάκι	μικρό	στα	Πε-
τράλωνα,	με	νόστιμο	φαγάκι	
–	έξτρα	πόντος	στο	κοκκινι-
στό.	Όλες	οι	ηλικίες	κόσμου	
και	ωραία	βαβούρα.	œ

ΠΑΛΗΑ ΑΘΗΝΑ
Εμπεδοκλέους 75 & Φιλολάου, Παγκράτι, 
210 7518869, www.palia-athina.gr 
Γραφική	μονοκατοικία	του	
’30,	με	αυλή,	με	«πονηρά»	
μεζεδάκια,	ρακή,	κρασάκι	
και	ατμόσφαιρα	παλιάς	
αθηναϊκής	γειτονιάς.	Τις	κα-
θημερινές	μη	χάσετε	τα	live.	
Δευτέρα	κλειστά.	

PIΦIΦI 
Eμ. Mπενάκη 69A & Bαλτετσίου, Eξάρχεια, 
210 3300237 Σε	στιλ	μοντέρνας	
ταβέρνας,	με	παραδοσιακές	
συνταγές	απ’	όλη	την	eλλά-
δα.	Kυρ.	13.00-18.00.	M 	

POZAΛIA 
Bαλτετσίου 58, Eξάρχεια,210 3302933	
Γνωστό	φοιτητοστέκι,	
φημίζεται	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

TEΛHΣ
Ευριπίδου 86, πλ. Κουμουνδούρου, 
210 3242775 Εδώ	δεν	θα	φας	
πόρτα,	πλούσιοι	και	φτωχοί,	
τρέντηδες	και	μεροκαμα-
τιάρηδες,	θα	κάτσουν	δίπλα	
δίπλα	για	άπαιχτα	χοιρινά	
μπριζολάκια	-	πατάτα	-	
σαλάτα.	Ανοιχτό	από	το	
μεσημέρι,	ο	χαμός	γίνεται	το	
βράδυ,	όταν	μαζεύεται	όλη	
η	Αθήνα	μετά	τα	μπαρ.Γρή-
γορο,	νόστιμο,	χορταστικό,	
πάμφθηνο,	after.	●

 γεύση οδηγος
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Α
πό την Πειραιώς μέχρι την παρα-
λιακή, ανάμεσα στον Ιλισό και τον 
Κηφισό, βρίσκεται η περιοχή του 
Μοσχάτου. Καθόλου τυχαίο που οι 
ντόπιοι την αποκαλούν χαριτολο-

γώντας «Μεσοποταμία».  Για του λόγου το 
αληθές, υπάρχει και ομώνυμος σύλλογος 
στην περιοχή. Με έντονο το υγρό στοιχείο, 
το Μοσχάτο ήταν κάποτε γεμάτο αμπέλια, 
γεγονός στο οποίο χρωστά και το όνομά 
του. Αν και πλέον ανήκει στον Δήμο Μο-
σχάτου-Ταύρου, διαθέτει ξεχωριστή κοι-
νότητα που κρατά ακόμα τον παλιό της χα-
ρακτήρα, αυτό της γειτονιάς. «Οι κάτοικοι 
γνωρίζονται μεταξύ τους και σε γενικές 
γραμμές αλληλοστηρίζονται» μας λέει ο 
κ. Κεντέρογλου, που διαθέτει μαγαζί στην 
κεντρική πλατεία της πόλης, την πλατεία 
Μεταμορφώσεως. «Ουσιαστικά, η περιοχή 
χωρίζεται σε δύο ποτάμια, πάνω υπάρχει η 
βιομηχανική ζώνη, κάτω η παραλία και στη 
μέση η κατοικήσιμη» εξηγεί. «Τίποτα δεν 
μένει κρυφό, ενώ έχει και αυτό τις cult φι-
γούρες του, με πιο χαρακτηριστική εκείνη 
του Αντουάν που πουλάει λαχεία και κά-
ποιες φορές τραγουδάει στα γήπεδα κατά 
τη διάρκεια ποδοσφαιρικών αγώνων» λέει 
ο Γιώργος, που ζει και εργάζεται εδώ από 
παιδί. Πράγματι, αν κάποιος διασχίσει τη 
Μακρυγιάννη και μετά τη Χρυσοστόμου 
Σμύρνης θα δει τα μέρη και τις πλατείες, 
που ουσιαστικά συμπυκνώνουν την έντο-
νη ζωή της περιοχής. Ωστόσο τα κρυφά 
στέκια στα διάφορα στενά μαρτυρούν την 
άλλη όψη του Μοσχάτου, που προδίδει τον 
αστικό του χαρακτήρα.

Καρναβαλι & Κυνήγι  
του χαμένου θήσαυρου 

Το Μοσχάτο είναι ευρέως γνωστό για το 
καρναβάλι που λαμβάνει χώρα για περισ-
σότερες από δύο δεκαετίες. Ξεκίνησε κά-
ποτε από σχολικές τάξεις γυμνασίων και 
λυκείων. Ο Γιώργος Αναστόπουλος, κάτοι-
κος της περιοχής, θυμάται χαρακτηριστικά 
μία από τις πρώτες χρονιές στις αρχές του 
’90, όπου η θεματολογία αντλήθηκε από 
την κλωνοποίηση της Ντόλι. Στη συνέχεια 
μπήκαν οι χορηγοί, και έφτασε να παίρνει 
μέρος στο καρναβάλι της Πάτρας και αρ-
γότερα το δεύτερο να παίρνει μέρος στο 
καρναβάλι του Μοσχάτου. Δεν είναι τόσο 
το καρναβάλι που λάτρεψαν οι κάτοικοι, ό-
μως, όσο το κυνήγι του θησαυρού πριν από 
αυτό – ένα «παιχνίδι» που πραγματοποιεί-
ται λίγο πριν από τις ομάδες που παίρνουν 
μέρος και στο καρναβάλι. «Αν δεν υπάρχει 
κυνήγι θησαυρού, δεν υπάρχει καρναβάλι» 
λέει ο Κωνσταντίνος Φράγκος, συντονι-
στής της θεατρικής ομάδας τού Πνευμα-
τικού Κέντρου της περιοχής. «Οι ομάδες 
περνούν από δοκιμασίες όπως το να λύ-
νουν γρίφους, να βγαίνουν για “σαφάρι”, μο
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Μπορεί να το έχει πάρει το μάτι σου 
σε κάποιο βιντεοκλίπ ή σε κάποια 
ταινία μικρού μήκους, αφού έχει 
υπάρξει ως χώρος γυρισμάτων ουκ 
ολίγες φορές. Το Δένδρο είναι το ε-
ναλλακτικό σημείο της πόλης. Άπλω-
σε τις ρίζες του τα τελευταία χρόνια 
στο Μοσχάτο, αλλά προσελκύει 
κόσμο από όλη την Αθήνα. Αλλάζει 
και εξελίσσεται ανάλογα με την επο-
χή, έχοντας πάντα ανοδική πορεία 
προς το φως. Ποτέ δεν το βρίσκεις 
ίδιο. Κάθε επίσκεψη αποτελεί και 
μια ξεχωριστή εμπειρία. Στο βάθος 
υπάρχει ένας μαυροπίνακας όπου 
γίνεται live-art από καλλιτέχνες, 
με αποτέλεσμα ένα διαφορετικό 
έργο να κοσμεί το χώρο για κάποιο 
χρονικό διάστημα κάθε φορά, ενώ 
καλλιτεχνικές εκθέσεις ποικίλης ύ-
λης λαμβάνουν χώρα κατά καιρούς. 
Σταθερή αξία, ωστόσο, το ποδήλατο 
στο βάθος. Θα συναντήσεις ενδε-
χομένως και κόσμο να διαβάζει, ή να 
ανταλλάσσει βιβλία, καθώς διαθέτει 
βιβλιοθήκη για bookcrossing. Τώρα, 
στην καρδιά του χειμώνα, ο προσεγ-
μένος κατάλογός του διαθέτει μετα-
ξύ άλλων ζεστά κοκτέιλ με βάση τα 
βότανα σε συνδυασμό με αλκοόλ, 
ενώ δίνεται έμφαση στα χειροποί-
ητα προϊόντα που συνδυάζουν τα 
μικρά ή μεγάλα πιάτα του. Η μουσική 
κυμαίνεται σε soul & funky ύφος, 
ενώ φιλοξενεί και live. 
Μακρυγιάννη 145, Μοσχάτο, 
210 4819305

το
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νΔ
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Αυτοπροσδιορίζεται ως ένα παραδοσιακό καφενείο αλλά είναι κάτι περισ-

σότερο. Έχει μόνο δυο χρόνια που άνοιξε κι όμως ήδη έχει καταχωρηθεί σε 

λίστες με τα ομορφότερα στέκια. Άλλοι αγάπησαν τη μαμαδίσια κουζίνα 

του με τα χειροποίητα λουκάνικα και το φρεσκοζυμωμένο τηγανόψωμο, 

άλλοι το παρεΐστικο κλίμα του. Κάθε του γωνιά μαρτυρά τη φροντίδα που 

δείχνουν οι οικοδεσπότες στον κόσμο που το επισκέπτεται. Από την κολό-

νια που θα βρεις στο μπάνιο μέχρι τις κουβερτούλες δίπλα στην ξυλόσο-

μπα της αυλής κι από το σπιτικό παστουρμά που σερβίρεται με την ομελέτα 

μέχρι τα χειροποίητα σουτζούκια, όλα επιβεβαιώνουν πως η λεπτομέρεια 

κάνει τη διαφορά. Σολωμού 41 & Λυκούργου, Μοσχάτο, 210 4810686, 

fb: www.facebook.com/stouMertika?ref=br_tf
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ca Αποτελεί το κέντρο της πόλης 

για το Μοσχάτο από κάθε άποψη. 

Είναι το σημείο που συναντώνται 

οι περισσότεροι κάτοικοι της 

περιοχής, ενώ η φήμη του έχει 

εξαπλωθεί παντού λόγω του πα-

γωτού του. Θα βρεις εκεί σχεδόν 

όλα τα παράγωγα γάλακτος που 

μπορεί να βάλει ο νους σου, ενώ 

καλός καφές, ζεστές βάφλες και 

λαχταριστοί λουκουμάδες περι-

φέρονται στο χώρο.

Μεταμορφώσεως 72, 

Μοσχάτο, 210 4820888

μα
σα

 σο
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α Πήρε τη σκυτάλη από το Folie 

Meze και άνοιξε στην καρδιά του 

Μοσχάτου ένα χώρο που θυμίζει 

άνοιξη μέσα στο χειμώνα. Σε 

οικογενειακό κλίμα, με έναν ευ-

φάνταστο παιδότοπο και πιάτα 

εμπνευσμένα από την ελληνική 

κουζίνα, ταξιδεύει τους επισκέ-

πτες σε νησιά της Μεσογείου. 

Στο χώρο διοργανώνονται και 

εκδηλώσεις. 

Μεταμορφώσεως 27, 

Μοσχάτο, 210 4831382, 

www.masasoura.gr  
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Έκανε την εμφάνισή του στην πλατεία Μεταμορφώσεως το 2001 ως ένα 

ποτάδικο με ροκ ύφος απέναντι από το τότε Cine. Έτσι πήρε και το όνομά 

του: έβγαινε ο κόσμος από το Cine και συνέχιζε στο Cinexeia. Φέτος μας 

υποδέχεται ανανεωμένο και ανακαινισμένο και σε συνεργασία με το Στέ-

φανο Στεφανίδη (σεφ των Public Café στο Σύνταγμα) αποτελεί το πρώτο 

burger bar του Μοσχάτου με κουζίνα που θα λειτουργεί από τις 12 το μεση-

μέρι έως τις 12 το βράδυ και που υπόσχεται να κλέψει καρδιές με Philly ή 

Meat Ball Sandwich. 

Θερμοπυλών 38, Μοσχάτο, 210 4836878ci
ne

xe
ia

 

Εικόνες και γεύσεις τριών γενεών συνθέτουν την Οινοθόη. Η διακόσμηση 

κυμαίνεται σε vintage ύφος. Μια παλιά μηχανή floretta στην αυλή, μια 

τηλεόραση του ’63, ένα ραδιόφωνο του ’45 και άλλες λεπτομέρειες που συ-

μπυκνώνουν τη νεότερη ιστορία της Αθήνας. Η κουζίνα είναι εμπνευσμένη 

από τη γιαγιά Αθηνά και τη μαμά Τούλα με τα γαρδουμπάκια, το βεργάδι 

και τις σπιτικές πίτες να έχουν την τιμητική τους, ενώ κρασί από την ορεινή 

Αιγιαλεία συνοδεύει μεζέδες, μοναδικά. Τις καθημερινές, Δευτέρα έως 

Πέμπτη, υπάρχει προσφορά με 15 ευρώ, ενώ Παρασκευή, Σάββατο και Κυ-

ριακή μεσημέρι ο χώρος πλημμυρίζει από ζωντανή μουσική.

Κωνσταντινουπόλεως 91, Μοσχάτο, 210 4826540, 

www.oinothoi.gr 
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να κάνουν καντάδες ή να ψάχνουν κρυμμένες 
απαντήσεις με προορισμό κάποιο κρυμμένο 
αντικείμενο στην πόλη». 

έργαστήρι συναισθέατρο
Το Εργαστήρι Συναισθέατρο στεγάζεται 
στο Πνευματικό Κέντρο και λειτουργεί υπό 
την αιγίδα του Δήμου. Πρόκειται για ένα πει-
ραματικό εργαστήρι (θεατρικών κυρίως) τε-
χνών, σεμιναριακού χαρακτήρα, που κατα-
πιάνεται με τη δραματοθεραπεία με τελικό 
σκοπό την αυτο-βελτίωση μέσα από τις πρό-
βες. Συναντήσαμε τον Κωνσταντίνο Φράγκο 
και την Ντόρα Μάτσικα, μέλη της ομάδας που 
το συντονίζει, κατά τη διάρκεια της πρόβας 
δύο μονόπρακτων που θα ανεβούν τις γιορ-
τές. «Στις πρόβες επικοινωνούμε με τρόπους 
που δεν είχαμε σκεφτεί και αυτό μας κάνει κα-
λύτερους. Τα κείμενα είναι οι αφορμές και η 
σκηνή το μέσο» μας εξηγούν. Από το 2015 θα 
δέχονται άτομα και από άλλους δήμους, ενώ 
σκοπεύουν να δημιουργήσουν και κινηματο-
γραφική λέσχη. http://synaistheatro.blogspot.
gr/?view=flipcard 

ο Καπέταν ανΔρέασ Ζέπποσ 
Μπαίνοντας στα «Κανάρια», την ιστορική 
ταβέρνα του Μοσχάτου που βρίσκεται εκεί 
από το 1936 προσφέροντας μόνο ψάρι και γα-
ρίδα, δεν περίμενα ότι ο Ζέππος ήταν υπαρκτό 
πρόσωπο. Το τραγούδι του Παπαϊωάννου α-
ναφέρεται σε πραγματική ιστορία. Ο Ζέππος 
γεννήθηκε, λένε, μέσα σε ένα καΐκι ερχόμενο 
από το Αϊβαλί στον Πειραιά κάπου το 1914, κα-
τά την πρώτη περίοδο της καταστροφής της 
Μικράς Ασίας. Στα 24 του παντρεύεται και με-
τακομίζει στο Μοσχάτο στο σπίτι της γυναίκας 
του. Ψαράς ο πεθερός του, δεινός ψαράς κι ο 
ίδιος, αποκτά γρήγορα δικό του ψαροκάικο. 
Παρόλο που λόγω κατοχής η πείνα θέριευε 
στην Αθήνα, εκείνος δεν αντιμετώπιζε πρό-
βλημα φαγητού αφού έπιανε ψάρια με το σω-
ρό. Περιουσία ωστόσο δεν έκανε, τάιζε και 
βοηθούσε όσο περισσότερους μπορούσε. 
Μάλιστα, πετούσε κάποιες μέρες ψάρια στην 
αυλή, στα Κανάρια, και κάπως έτσι άνοιξε το 
ταβερνάκι γιατί τα έψηναν και τα έτρωγαν ό-
λοι μαζί. Αφού φρόντιζε με συσσίτια κυρίως 
τα παιδιά και τις οικογένειες της περιοχής, ό,τι 
του έμενε το έπινε. Με τον Παπαϊωάννου ή-
ταν καλοί φίλοι. Του έγραψε λοιπόν αυτό το 
τραγούδι, που ουσιαστικά μαρτυρούσε την 
καθημερινότητά τους.  

Το Μοσχάτο αποτελεί μία από τις ιδανικές πε-
ριοχές για να βγει κανείς και να περιπλανηθεί 
στις γιορτές. Διαθέτει καλή αγορά για ψώνια 
και βόλτες, πολλά κουτούκια και χώρους δια-

σκέδασης. 

l Αδέσποτες γάτες. Σχεδόν 
σε κάθε γωνιά υπάρχουν μπο-
λάκια με νερό και γατοτροφή, 
ενώ πολλές κοιμούνται στις 
αυλές των σπιτιών.

l Μονοκατοικίες με περιποι-
ημένες αυλές.

l Νεραντζιές. Θα μπορούσε 
η περιοχή να λέγεται εναλλα-
κτικά έτσι, αφού είναι γεμάτη 
από τα εν λόγω δέντρα και 

δίπλα στις Τζιτζιφιές. 

l Αρκετούς γνωστούς καλλι-
τέχνες της εγχώριας μουσικής 
σκηνής που είτε διατηρούν δι-
κά τους μαγαζιά στην περιοχή, 
είτε συχνάζουν σε αυτά. 

l Πεζόδρομους και «ημιπε-
ζόδρομους» κατάλληλους για 
περπάτημα. 

l Τα «Κανάρια», μία από τις 
πιο παλιές ταβέρνες. Προ-

σφέρει μόνο φρέσκια γαρίδα 
και φρέσκο ψάρι. Ούτε καν 
πατάτες τηγανητές. 

l Το σινέ Κήπος. Είναι ο θε-
ρινός κινηματογράφος του 
Μοσχάτου και οι κάτοικοι το 
αποκαλούν «κόσμημα της 
πλατείας Μεταμορφώσεως». 

l Παραδοσιακά κουτούκια 
και φούρνους με ζυμωτό 
ψωμί. A

στο μοσχατο θα δεις

ΕορτΑστικΕσ 
έΚΔήλώσέισ

Παρασκευή 19/12
★ Χριστουγεννιάτικο bazaar με κα-
τασκευές των παιδιών, αλλά και φί-
λων τους, διοργανώνουν στο 1ο Νη-
πιαγωγείο Μοσχάτου (Χρ. Σμύρνη 5, 
Μοσχάτο, στις 18.00)
★ Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του Κέ-
ντρου Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ) 
Μοσχάτου-Ταύρου (Πίνδου & Αγ. Κων-
σταντίνου 31, Μοσχάτο, στις 19.00)
★ Ερασιτεχνικό Θεατρικό Πειρα-
ματικό Εργαστήρι Συναισθέατρο - «Η 
Αρκούδα», κωμωδία του Α.Π. Τσέχοφ. 
(Σολωμού & Κων/πόλεως, Μοσχάτο, 
στις 20.00)

σαββατο 20/12
★ Στο κέντρο αθλητισμού και πο-
λιτισμού «Πνοή» διοργανώνεται μια 
διαδραστική παράσταση για παιδιά. 
(Χρ. Σμύρνης 111, στις 11.30)
★ Χριστουγεννιάτικη γιορτή που 
κάνουν κάθε χρόνο στο κλειστό γυ-
μναστήριο Μοσχάτου ο αθλητικός 
σύλλογος «Σ.φι.γ.μός» Μοσχάτου-
Ταύρου και το φιλανθρωπικό σωμα-
τείο «H Aγάπη Υπάρχει» (Μιαούλη 60, 
στις 19.00)
★ Ερασιτεχνικό Θεατρικό Πειρα-
ματικό Εργαστήρι «Συναισθέατρο» 
- «Πού πήγαν τα Χριστούγεννα;», βα-
σισμένο στο παιδικό παραμύθι του Β. 
Ηλιόπουλου (Σολωμού & Κων/πόλεως, 
στις 19.00)

κυριακή 21/12 
★ Θεατρική ομάδα «Κ.Ε.Φ.Ι.» - «Η 
λαίδη Φθέιροσολ» - Τ. Ουίλιαμς, μονό-
πρακτο/ «Η μέθοδος της Δίδος Μαρ-
γαρίτας» - Ρ. Ατάιντε, διασκευή σα-
τυρικής κωμωδίας.  (Σολωμού & Κων/
πόλεως, στις 20.00)

Δευτερα 22/12
★ Επαγγελματική Θεατρική ομάδα 
«Οδός ηθοποιών 6» - «Έχω ανάγκη 
την αγάπη», σπονδυλωτή μουσικο-
χορευτική παράσταση σε κείμενα 
και σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Αττα-
λιώτη. (Σολωμού & Κων/πόλεως, στις 
20.00)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορι-
κού Συλλόγου Μοσχάτου, στις 21 Δε-
κεμβρίου τα καταστήματα της περιοχής 
θα είναι ανοιχτά. 
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02. FKA Twigs - LP1
Χόρευε κι έκανε φωνητικά 

για γνωστές τραγουδίστρι-

ες, όμως η 26χρονη Tahliah 

Debrett Barnett ήξερε ότι 

μπορούσε να το κάνει καλύ-

τερα. Και το ’κανε, χωρίς να 

πολυσκοτίζεται για τους τίτλους, αφού το περιεχό-

μενο μετράει. Έτσι μετά τα EP1 & EP2 κυκλοφόρη-

σε φέτος το LP1 με μία ενδιαφέρουσα προσωπική 

άποψη για το trip-hop, που το τσάκισε, το στραπα-

τσάρισε, το κανάκεψε, του ψιθύρισε γλυκόλογα 

και το άφησε να πετάξει.

03. Ex Hex - Rips 
Στη Mary Timony (Wild Flag, 

Helium, Autoclave) φαίνεται 

πως δεν αρέσει η μοναξιά. 

Έτσι μετά από κάποιες σόλο 

απόπειρες αποφάσισε πως 

τα γκρουπ τής ταιριάζουν 

περισσότερο, κι αν είναι όλο κορίτσια –που τους 

αρέσει η power pop– ακόμη καλύτερα. Η indie φά-

ση απέκτησε το καινούργιο της all girl συγκρότημα 

που δείχνει να έχει προοπτικές. 

04. My Dranken Haze  
- My Dranken Haze
Γιατί να το κρύψωμεν άλλω-

στε; Είμαστε όλοι «θύματα» 

της γοητείας της pop κουλ-

τούρας και «αιωνίως αιχ-

μάλωτοι» των garage ήχων 

και της rock’n’roll δυναμικής. Από τον κανόνα δεν 

ξεφεύγουν και οι My Dranken Haze και, βασισμένοι 

στο πρωτογενές υλικό της garage και ψυχεδελικής 

μυθολογίας, δημιουργούν ένα άλμπουμ που γο-

ητεύεται από το παρελθόν αλλά ζει και αναπνέει 

στο παρόν.  

05. Ough - More Than 
Any Other Day
Το Μόντρεαλ συνεχίζει 

να βγάζει διαμαντάκια. Οι 

γεροφιλόσοφοι της indie α-

νορθοδοξίας Godspeed You! 

Black Emperor κάτι είδαν σ’ 

αυτούς και τους πήραν στην Constellation. Ο post-

punk ήχος τους δύσκολα περνάει απαρατήρητος, 

όπως και η φωνή του Tim Beeler που τραγουδάει. 

06. Fear of Men - Loom
Αν θέλεις να την ξεπετάξεις 

την υπόθεση, λες: οι νέοι 

Smiths από το Brighton και 

ξεμπερδεύεις. Όμως και 

μόνο που έχουν την Jessica 

Weiss ως frontwoman, οι 

ισορροπίες αλλάζουν κι από την άλλη μπορεί να 

είσαι Άγγλος μουσικός και οι Smiths να μην είναι 

μέσα στο dna σου; Το πρώτο τους άλμπουμ α-

κολουθεί τη συλλογή με τα σιγκλάκια της «Early 

Fragments».

07. A Victim of Society 
- Distractions
Όπως έγραφα και στην κρι-

τική μου εδώ: «Κάτω από 

το κιθαριστικό νέφος της 

rock’n’roll ιστορίας, που δεί-

χνει να γνωρίζει καλά, και με 

τον ενθουσιασμό νεοφώτιστου, το ντουέτο αυτό 

κρύβει έναν πλούσιο συναισθηματικό κόσμο. Τι κι 

αν ο θόρυβος από τις κιθάρες σού ξύνει την ψυχή; 

Αισθηματίες, κατά βάθος, έχουν κρυμμένες μελω-

δίες να αντιπαραθέσουν και οξυδερκείς παρατη-

ρήσεις για τη ζωή…»

08. Arca - Xen
Κάτι τρέχει με τον Alejandro 

Ghersi από τη Βενεζουέλα. 

Ακόμη δεν βγήκε από το 

αυγό κι έχει πίσω του πα-

ραγωγή σε 4 κομμάτια από 

το περίφημο «Yeezus» του 

Kanye West, έχει βάλει το χεράκι του στο EP2 της 

FKA Τwigs και η Bjork τον έχει κλείσει να της κάνει 

παραγωγή στον καινούργιο της δίσκο. Εδώ συ-

στήνεται με την προσωπική του μουσική άποψη, 

ηλεκτρονικού, πειραματικού και avant garde περι-

εχομένου.  

09. Blue-Eyed Hawk  
- Under the Moon
Με όνομα και τίτλο δίσκου 

από ποιήμα του W B Yeats, το 

αγγλικό κουαρτέτο ανακα-

τεύει επιτυχώς jazz, electro, 

rock, folk και στήνει μια ενδι-

αφέρουσα τραγουδοποιία με συλλογική δημιουρ-

γική λειτουργία που δικαιώνει τον όρο: γκρουπ.  

10. Sabina - Touzours
Ιταλίδα και με γερμανικό 

αίμα και παρισινό παρελθόν 

η Sabina (Sciubba) έγινε γνω-

στή ως τραγουδίστρια των 

νεοϋορκέζων electropop 

Brazilian Girls, όμως το τα-

μπεραμέντο της την έχει οδηγήσει και σε άλλες 

συνεργασίες (Bebel Gilberto, Baaba Maal) και τώρα 

στο πρώτο της σόλο άλμπουμ. Ευχάριστη, φωτει-

νή, χαριτωμένη, στοχαστική, πολύγλωσση pop 

με στοιχεία από rock, latin και electronica, με μία 

σταγόνα Nico. 

11. Adult Jazz - Gist Is
Ούτε adult, ούτε jazz ακρι-

βώς, αλλά με πειραματική 

διάθεση και μουσικές ανα-

ζητήσεις που εκτείνονται σε 

ένα ευρύ φάσμα μουσικών 

ειδών, το αγγλικό κουαρτέτο 

δείχνει πως έχει την ικανότητα να δημιουργεί γοη-

τευτικά, ατμοσφαιρικά, ιδιαίτερα και με προσωπι-

κότητα τραγούδια που δεν περνάνε απαρατήρητα. 

Ne
xt

 Bi
g t

hi
Ng

 εμ
πρ

άκ
τω

ς
11

 ν
τε

μ
π

ο
ύ

τα
 π

ο
υ

 α
ξί

ζε
ι ν

α
 ξ

α
να

θ
υ

μ
η

θ
ο

ύ
μ

ε 
 Το

υ
 Μ

Α
Κ

Η
 Μ

Η
Λ

Α
Τ

Ο
Υ

Καλές είναι οι εκτιμήσεις των ειδι-

κών για τα συγκροτήματα που θα 

μας απασχολήσουν στο μέλλον 

(που συνήθως τα ξεχνάμε πριν 

τα γνωρίσουμε) ή για τα next big 

thing που τα περισσότερα περνάνε 

και δεν ακουμπάνε, όμως ο πρώ-

τος δίσκος κάποιου είναι ένα ουσι-

αστικό πειστήριο για την αξία του, 

για το αν το ’χει ή δεν το ’χει, μια 

καλή αφορμή για να ασχοληθούμε 

μαζί του, για να περιμένουμε το 

επόμενο βήμα, για να εκτιμήσουμε 

το ταλέντο και τις δυνατότητές 

του. Μπορεί πια να βγαίνουν αρκε-

τοί καλοί δίσκοι, όμως δύσκολα ξε-

φεύγουν από τα συνηθισμένα, από 

αυτό το «συμπαθές τίποτα» που 

δεν σε προκαλεί να γυρίσεις και 

να τους ξανακούσεις, που έχουν 

την αξία και το ειδικό βάρος για 

«πολλές και κατ’ ιδίαν ακροάσεις», 

που έλεγε κι ο Χατζιδάκις. Να λοι-

πόν μία «χρυσή» 11άδα που καλύ-

πτει όλες τις θέσεις και που αξίζει 

τον κόπο να ακούσεις και –κυρίως– 

να ξανακούσεις.

>

>

01. Benjamin Booker -Benjamin Booker
Με καταγωγή από τη Βιρτζίνια αλλά κάτοικος Νέας 

Ορλεάνης, ο Benjamin πήρε τη κιθάρα του, έβαλε 

το βύσμα στον ενισχυτή και ζόρικα, αφτιασίδωτα 

και στεγνά blues αλλά και rock ’n roll και rhythm 

and blues άρχισαν να ξεπηδάνε από παντού. Κάτι 

θα ξέρει ο Jack White, που τον πήρε για να ανοίγει 

τις συναυλίες του.
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ΑΘΗΝΑΪΣ
Καστοριάς 34-36, Βοτανικός, 210 
3480000 
19&20/12: Στέφανος Κορ-
κολής, Σοφία Μανουσάκη, 
String Demons. 

AKAΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
Σπύρου Πάτση, Μαραθωνομάχων 8, 
Βοτανικός, 210 4830330 
19, 20&21/12: Active 
Member, Bαβυλώνα, Stab 
& MCD.

ΑΝΟΔΟΣ LIVE STAGE 
Πειραιώς 183, 210 3468100 
Παρ. & Σάβ. Άγαμοι Θύται. 
«Με το κεφάλι ψηλά!». Με 
Λαυρέντη Μαχαιρίτσα - Πά-
νο Μουζουράκη. Κείμενα: 
Δήμητρα Παπαδοπούλου. 
Σκηνοθεσία: Ιεροκλής Μι-
χαηλίδης.
 
ΒΕΤΟΝ7
Πύδνας 7,  Βοτανικός, 210 7512625
20, 27/12: H ιστορία του 
Στρατιώτη του Στραβίνσκι 
από την Ευρωπαϊκή Καμε-
ράτα Νέων.

BIOS
Πειραιώς
24/12: Trashathon Xmas 
Eve.

BIOS ΡΟΜΑΝΤΣΟ 
Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια, 216 7003325 
19/12: Mani Deum, Victory 
Collapse. 21/12: Film, Cruel 
Anagrams. 23/12: Voyage 
Limpid Sound, Kenny 
Freq. 26/12: π 05 Fest. με 
Αdam X σε dj set. 28/12: 
Nίκος Ειρηνάκης, Und Die 
Haken. 29/12: Chickn, 
Cave Children. 30/12 Κeep 
Shelly in Athens.  

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ LIVE STAGE 
Iερά Οδός
22/12: Maraveyas Ilegal. 
28/12: Bήτα Πείς. 

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Λεωφόρος Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη, 
210 9315600
Παρ.&Σάβ. M. Μητσιάς, Μ. 
Στόκας, Φ. Βελεσιώτου, 
Π. Βουλγαράκη. 30/12: Δ. 
Καλαντζής μαζί με Μ. Ρίζου, 
Sugahspank και
Λ Παλαιολόγου. 4/12: Δ. 
Μυστακίδης, Μ. Ζαμάνη. 
5&6/12: B. Σκουλάς. Kυρ. 
Boρριάδες. Upstage Παρ. 
Ά. Μπούρμα. Σάβ. Ηaig 
Yazgjian. 

CAMORRA 
Aμερικής 6, Κολωνάκι, 215 2151399
Παρ. & Σάβ. Onirama. 
 
CLUB 22 LIVE STAGE 
Βουλιαγμένης 22, 210 9244390 
Πέμ., Παρ., Σάβ. Πάνος Κιά-
μος, Stan, Eλένη Χατζίδου. 
 
ΔΙΟΓΕΝΗΣ STUDIO
Λεωφ. Συγγρού & Αμφιθέας, 210 
9425754
Πέμ.-Σάβ. Α.ς Ρέμος, Γ. Ζου-
γανέλης, Μ.Ασλανίδου.

ENZΖO DE CUBA 
Αγ. Παρασκευής 72, Περιστέρι, 210 
5782610  
Πέμ. Νoche Latino. Παρ. 
Σάβ. Pedro Santana. Κυρ. 
Salsa Dominicana. Δευτ. 
Βrasilian Party. Tρ. Todo 
Suave. Tετ. Los Locos.  

FAUST 
Καλαμιώτoυ 11, 210 3234095
23/12: Imitate Your 
Mother. 28/12: Angelika 
Dusk. 30/12: Ιdra Kayne. 

FLORAL 
Θεμιστοκλέους 80, 210 3800070
18/12: Kώστας Παρίσης, 
Θάνος Ανεστόπουλος. 
19/12: Dog Beat. 20/12:  
Echo Train. 
21&28/12: Bill Hunchback 
dj set. 26/12: Γιάννης Κασ-
σέτας. 27/12: Eκμέκ. 30/12: 
Sugahspank & Swing Shoes.

FUZZ  
Πειραιώς 209, Ταύρος, 210 3450817 
24/12: Nouvelle Vague, 
27/12: 30 Years Metal 
Hammer.

GAGARIN
Λιοσίων 205, 215 5400888
19/12: 1000 Mods, 

20&21/12: Vodka 
Juniors, Despite 

Everything.  

22/12: Aφιέρωμα στους 
Arcade Fire. 26/12: All 
Together Now Neon Party 
Xmas Edition. 27/12: Mιχά-
λης Ρακιντζής full band. 

GAZARTE 
Βουτάδων 32-34, Γκάζι, 210 3460347
18&19/12: Kadebostany 
(19/12 sold out). 20/12: 
Benjamin Clementine.
24/12: Σ. Δράκος και 
Κaterine Duska. 26/12: 
Pepper 96.6 Xmas party 
Pepper’s Girly Heart’s Club 
Band: (Ε. Δούκα, Εστερίνα, 
Idra Kayne, Α. Κλάδη, Κ. 
Ντούσκα, Ε. Σκυλακάκη, Μ. 
Φαφούτη), Vanilla Swing 
& Τhe Allergies. 28&29/12: 
Δ. Γαλάνη με τους Π. Κλα-
μπάνη, Θ. Κωνσταντίνου, Σ. 
Μάνεση και Χ. Ραφαηλίδη. 
31/12: Marietta Fafouti and 
Friends, Jaguar Bombs. 
5/1: KOA, The Copy Project.

GUANTANAMO CLUB ΣΤΗΝ 
ΑΚΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Πειραιώς 178, 210 3418020
Παρ. & Σάβ. Τζίμης Πα-
νούσης. 

HALF NOTE 
Tριβωνιανού 17, Μετς, 210 9213310
18/12: Βασιλική Καρακώ-
στα. 19-26/12: O Sister! 
Από την Ισπανία. 22/12: 
Sapoon Opera. 27/12-5/1 
Steve Lucky & The Rhumba 
Bums. Kάθε Σάβ. από 27/12 
Λάμπρος Φισφής.

HOLLY WOOD STAGE 
Λ. Βουλιαγμένης 289, Άγιος Δημήτριος, 
210 9700418
19/12: Αρετή Κετιμέ και 
Δημήτρης Καρράς.

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 
Ιερά Οδός 18-20, 210 3428272
Παρ & Σάβ. Γ. Νταλάρας, Ε. 
Βιτάλη, Γλυκερία. 

JAZZ POINT 
Aκαδημίας 18, 210 3235911
19/12: Depy & Melodies 
Project. 20/12: Σταύρος 
Ρωμανός και Swingers.

KITTY CAT 
Σταδίου 7, 210 3423560
18/12: Rattler Proxy. 
20/12: Baby Guru.

KOOKOO 
Iάκχου 17, Γκάζι, 210 3450930
18/12: Greeklish 
Babylon, Sinema. 20/12: 
Trashformers present 
Ntiskoteka project. 21/12: 
Guitar Workbench Live. 
23/12: Μαθητές του 
Μοdern Music School. 25-
27/12: Trashformers. 4/1: 
Anneke Van Giersbergen, 
Danny Cavanagh.

ΚΥΤΤΑΡΟ
Hπείρου 48 & Αχαρνών, 
210 8224134
20/12: Λ. Παπαδόπουλος, 
Γ. Γιοκαρίνης, Δ. Πουλικά-
κος. 21/12: W.E.B., Siva Six, 
Randomwalk, Nano Infect, 
In Vein. 22/12: Santacore 
Vol. 3. 3/1: The Bullets. 5/1: 
Saints and Sinners.  
 
LaMΠΟΥΑΤ 
Λ. Συγγρού 338 
18, 25/12 & 1/1: Γ. Νταγά-
κη. Σάβ. Τα παιδιά μες στην 
πλατεία με Π. Παπαϊωάν-
νου, Χ. Καραντωνίου, Θ. 
Κάππο, Μ. Δακανάλη.

LEVARE MUSIC THEATRE 
Iερά Οδός 76, 210 3412622
Σάβ. (22.30), Κυρ. (14.30) Μ. 
Λιδάκης & Γ. Κότσιρας.

PASSPORT 
Kαραϊσκου 119 - Πειραιάς 210 4296401
24/12 & 2/1: Ελένη 
Τσαλιγοπούλου & bogaz 
musique. Σάβ. Imam Baildi. 
26/12: Iratus, Tαφ Λάθος. 

PASSPORT ART 
Ανδρούτσου 151, Πειραιάς, 210 4296401 
Δευτ. Φοίβος Δεληβοριάς, 
Ξανακούγοντας τοn Μάνο 
Χατζιδάκι. 

ΡΥΘΜΟΣ STAGE
Μαρίνου Αντύπα 38, Ηλιούπολη, 210 
9750060
19&26/12: K. Κούκα, Λ. 
Αλκαίου, Α. Μπουρδούμης. 
20&27/12 Κ. Μακεδόνας, 
Ε. Πέτα.

SECOND SKIN
Δαμοκλέους 8, Γκάζι 
Κάθε Σάβ. DJ George 
Fakinos & guests. Kάθε Τετ. 
Κaraoke Night. 20/12: 
Saterminator. Πρεμιέρα 
της ταινίας μικρού μήκους. 
26/12: Rammstein Greek 
FC party. 31/12: New Year’s 
Eve Party.

SIX DOGS 
Aβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 210 
3210510
18/12: My Drunken Haze. 
19/12: Vinyl Suicide, 
Playground Theory. 20/12: 
Βοkomolech. 21/12: Need. 
22-28/12: Asphalt. Έκθεση 
Φωτογραφίας του
Εvan Maragkoudakis από 
την περιοδεία των Planet 
of Zeus. 22/12: Bangies. 
23/12: Xenofon Razis, 
Flipstar. 24/12 Dusk. 
26/12: Alexia + Alex Mentis. 
29/12: Acid Baby Jesus 
with Virilio. 30/12: Afro 
Session Vol II. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ 
Φραντζή & Θαρύπου 35-37, 210 
9226975 
Kεντρική Σκηνή  Παρ. 
Π. Θαλασσινός. 
24/12&5/1: M. Πασχα-
λίδης.25/12&&31/12 Δ. 
Αναστασιάδης. 
Club  Σαβ. και 24&25&31/12 
Ηοuse Band «20 χρόνια Live 
- 20 χρόνια μια παρέα!».  
Plus Πέμ. Θ. Κοτονιάς & τα 
Μακρινά Ξαδέρφια. Παρ. Π. 
Παυλίδης & Τhe B-Movies. 
Σάβ. και 25/12, 31/12: H. 
Ματιάμπα, Μ. Στρατής. 
23&30/12: Φ. Βελεσιώτου 
& Β. Καζαντζής.

ΤΙΚΙ 
Φαλήρου 15,  210 9236908
18/12: Taiwan MC Live 
(Chinese Man), S.O.A.P. 
 
TIN PAN ALLEY
Τουρναβίτου 6, Πλατεία Ασωμάτων, 
210 3210158 
19, 26/12: Penny and the 
Swingin’ Cats. Σάβ., Κυρ. 
Σίλας Σεραφείμ. 

ΦΩΤΑΕΡΙΟ  
Πειραιώς 102, 210 3413888
Παρ.&Σάβ. Νότης, Πέγκυ, 
Σάγια.

ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ
 
ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ 
Ολυμπιακά Ακίνητα Γουδή, 
210 8840600 
23/12: Μουσικά Σύνολα 
NEΡΙΤ. 
 
ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΤΑ 
L. Mεσογείων 59, Αμπελό-
κηποι, 210 7711333
23/12-30/12: Κωνστα-
ντίνος Βήτα, Κορνήλιος 
Σελαμσής. 
  
ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΕΣ 
Ιάκχου 16, Γκάζι, 210 
3474312 
Δευτ.& Τρ. Εύα Κοτανίδη, 
Woman.

ΙΑΝΟΣ 
Σταδίου 24, 210 3217917
20/12: Α. Μουτσάτσου & Ν. 
Μαυρουδής. 24-31/12: Χρι-
στουγεννιάτικες Ιστορίες 
για την Κιβωτό του Κόσμου. 
24/12 Μ. Ελευθερίου και Α. 
Μάνου. 27/12: Π. Καρασού-
λος, Γ. Ανδρέου, Γ. Βασιλό-
πουλος, Ρ. Αντωνοπούλου. 
28/12: Γ. Ευαγγελάτος, Θ. 
Καραμουρατίδης. 29/12: N. 
Μωραΐτης, Α. Μπάμπαλη. 
30/12: Θ. Γκόνης και Γ. 
Νέγκα. 31/12: «Το σωστό 
κλειδί του Κάστρου», Μικρή 
Άρκτος. 

ΙΔΡΥΜΑ 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Πειραιώς 206, Ταύρος, 210 3418550
Πέμ. (20.00), Παρ. & Σάβ. 
(21.00): Σταμάτης Κραου-
νάκης & Σπείρα Σπείρα, 
Άρης Βλάχος. 19, 26/12 και 
2/1 Ηρώ Σαΐα «Γυναίκα Τρι-
αντάφυλλο». 22/12: Θέμης 
Καραμουρατίδης. 

MEΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 210 7282000 
18-21, 25-30/12, (20.00), 
20, 27, 27/12 (16.00): Eυ-

γένιος Τριβιζάς, Δώδεκα 
παρά δώδεκα. 19/12: 
Παρασκευή στις 3: Συναυ-
λίες στη Βιβλιοθήκη / KOA. 
19/12: Τελειόφοιτοι του Ε-
θνικού Ωδείου Ν. Σμύρνης. 
22/12: Σπουδαστές του 
Ωδείου Νίκος Σκαλκώτας. 
20, 21&27, 28/12: Encardia. 
30/12: «Kαι του χρόνου να 
’μαστε… gala», βραδιά οπε-
ρέτας με τους Μ. Μαργαρί-
τη, Μ. Μητσοπούλου. 
 
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Πλατεία Καρύτση 8, 210 3221917
18/12: Xoρωδιακό Σύνολο: 
Athens Singers 19/12 
Σόνια Θεοδωρίδου. 20/12: 
Γιώργος Ψυχογιός. 21/12: 
Nότης Μαυρουδής, Γιώρ-
γος Τοσικιάν. 

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΩΝ 
Συγγρού 107-109, 210 9005800
23/12: «Χριστούγεννα στο 
Παρίσι του Βασιλιά Ήλιου» 
με την Καμεράτα.

CLUBBING 

18/12 
Kasseta Records with 
Leon Segka @ Some 
Bizzare. / Cj Jeff + Thodoris 
Triantafillou + George R + 
George Dexx @ Dybbuk 

19/12 
Kumquat Label Night με 
Εchonomist, Ondrej, Tolis 
Q @ Six dogs 
Disco Dracula @ Skull Bar 
Mendo + Viton + Mattik + 
John Tsamis + Antoni Bios 
@ Dive 
Olga Kouklaki, DJ Fo @ 
Sodade2

20/12
Edu Imbernon @ Saint 
Solange 
Pre-Xmas party 
των gingeRadio και 
RedUmbrella με παραγω-
γούς του Ginger και τον 
Mario K. @ Fabric
Dewalta & Shannon, Mr 
Static, Lostra, Pan @ six 
dogs 
Cleopatra Fyntanidou + 
No Rabbitz + Vassilis Batis 
@ Loft
Mikele + Romylos @ 
Skull Bar 
dj Angelo + Da Mike @ 
Dybbuk 
ΛεGirlz @ Pop Up

23/12
Νicola Conte DJ set @ Vibe

24/12
Christmas Ball με Κreon, 
Lee Burton και Αnestie 
Gomez @ six dogs 
Cayetano: Molecules In Hi-
Fi @ Μοmix 
Gus & Bonso @ Pop Up 
Trashathon Xmas Eve 
@ Bios 
Christmas Eve Party @ 
Φουάρ

25/12 
Silly Christmas με Bocada 
VS Λατέρνατιβ + friends @ 
six dogs
Nina Kraviz, Shlomi Aber 
@ Fuzz

26/12
Christmas Open Partara 
2014 @ Gazi Music Hall 
 Rammstein Greek FC 
party. @ Second Skin 
mmm… party μεAlex 
Hobson, Katerina Karali, 
Chris Kontos και Bad 
Spencer @ 33 ΣΤΡΟΦΕΣ 
(πρώην Taboo music hall) 
D’ Amore party @ Vibe 
 
27/12 
Leon Segka + Mikele @ 
Pop Up
George Fakinos & guests. 
@ Second Skin 
Danceteria: ClubKid, Gee 
Spice, Marsha @ Six Dogs 

31/12
Free party με όλους τους 
residents, και 20 djs @ 
six dogs
New Year’s Eve Party. @ 
Second Skin
«Έλα να αγαπηθούμε 
darling» party-open bar @ 
Romantso ●
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cinevoice
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Magical Girl ****
ΣκηνοθεΣία: Κάρλος Βερμούτ

Παίζουν: Χοσέ Σακριστάν, Μπάρμπαρα Λένι, Λουίς Μπερμέχο

Ένας άντρας θα κάνει τα πάντα για να ικανοποιήσει  
την τελευταία επιθυμία της μικρής του κόρης που πεθαίνει. 
Και για να το καταφέρει θα κάνει κομμάτια τη ζωή του  
και τη ζωή δύο ακόμη ανθρώπων που θα βρεθούν στο 
δρόμο του. 

Ένα κορίτσι που πεθαίνει από καρκίνο, ο οικο-
νομικά εξαθλιωμένος πατέρας της που χρειά-
ζεται απεγνωσμένα χρήματα, μια γυναίκα που 
υπνοβατεί σε ένα διαλυμένο γάμο, ένας άντρας 
που της είναι απόλυτα αφοσιωμένος. Τα υλικά 
μιας τραγωδίας, ή ενός έντονου μελοδράματος, 
μοιάζουν να βρίσκονται όλα εκεί στη δεύτερη με-
γάλου μήκους του Κάρλος Βερμούτ, μόνο που αυτό 
που παραδίδει το «Magical Girl» είναι κάτι ολοκληρωτι-
κά απρόβλεπτο και κυριολεκτικά αταξινόμητο. Μπορεί 
να στηρίζεται πάνω σε μια στέρεη αφηγηματική δομή, 
σε ένα σενάριο που ξέρει να κρατά τα ηνία της αγωνίας 
και των αποκαλύψεων σφιχτά, αλλά και να τα χαλαρώ-
νει όταν πρέπει, όμως πέρα από τη συναρπαστική του 
ιστορία το φιλμ του Βερμούτ κατορθώνει να τρυπώνει 
διακριτικά κάτω από το δέρμα σου με τρόπο που δεν το 
περιμένεις. Με τη σκηνοθετική ωριμότητα ενός Αλμο-
δοβάρ αλλά και την ανατρεπτική ματιά στην ανθρώπινη 
φύση και την κοινωνική δομή που θυμίζει το κυνικό, 
διαπεραστικό ύφος του Μπουνιουέλ, ο Βερμούτ στήνει 
ένα φιλμ γεμάτο ηθικά ερωτηματικά που σε κρατά σε 
εγρήγορση από την αρχή ως το τέλος. Θα μπορούσε να 
είναι ένα σύγχρονο φιλμ νουάρ, ένα ψυχολογικό θρί-
λερ ή μια αιχμηρή κοινωνική ταινία, ένα έντονο δράμα 
ή μια δηλητηριώδης κωμωδία για την πιο πικρή ψίχα 
της ανθρώπινης καρδιάς, όμως είναι όλα αυτά και τίπο-
τα τόσο προφανές, μια ταινία που δεν μπορείς να περι-
γράψεις παρά μόνο να δεις. Ή, καλύτερα, να τη βιώσεις. 
(ΣτιΣ αιθουΣεΣ απο 18/12)

-Γιατί γελάς;

-Δεν μπορώ να 

σταματήσω να σκέφτομαι 

πώς θα έμοιαζε το πρόσωπό 

σου, αν πέταγα το μωρό σου 

από το παράθυρο.

Το ÇMagical GirlÈ του κάρλος Βερμούτ

έχει μια αλλόκοτη αίσθηση 

του χιούμορ

Πιο Πολλές ταινιές 
κι από στόλιδια σε χριστόυγεννιατικό δεντρό

Η αγάπη είναι παράξενη
(Love is stranGe) ****
ΣκηνοθεΣία: Άιρα Σακς

Παίζουν: Τζον Λίθγκοου, Άλφρεντ Μολίνα, 

Μαρίσα Τομέι

Ο Τζορτζ κι ο Μπεν, μετά από 39 χρόνια 
μαζί, μπορούν επιτέλους να παντρευτούν. 
Όταν όμως χάσουν το σπίτι τους, η σχέση 
τους θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια σειρά 
από απρόβλεπτα προβλήματα.

Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι ο 
γάμος μεταξύ ανθρώπων του ίδιου φύ-
λου είναι κάτι υπερβολικά σοκαριστικό. 
Υπάρχουν άλλοι που θεωρούν ότι είναι 
μια μίμηση ενός λάθος μικροαστικού 
προτύπου. Όμως ο γάμος για τους σω-
στούς λόγους δεν είναι τίποτα από τα δύο, 
λέει το φιλμ του Άιρα Σακς και οι σωστοί 
λόγοι δεν είναι άλλοι από την αγάπη. Η 
ταινία του μπορεί να έχει ένα ζευγάρι α-
ντρών στο κέντρο της, όμως δεν είναι 
ένα μανιφέστο για τίποτα περισσότερο 
από τη δύναμη της αγάπης, από την τρυ-
φερότητα της συνύπαρξης, από το μεγα-

λείο της κατανόησης, από τη δύναμη 
του «μαζί». Με τον τρόπο μιας τρυ-

φερής κομεντί του Γούντι Άλεν 
ή με τη λεπτεπίλεπτη παρατη-
ρητικότητα του σινεμά του Ερίκ 
Ρομέρ, ο Άιρα Σακς κατορθώνει 

να συλλάβει στην κάμερά του την 
αλήθεια μιας μακροχρόνιας σχέσης 

και το απόσταγμα της αγάπης 
δύο ανθρώπων με τρόπο 

που αψηφά την ό-
ποια πολιτική θέ-
ση ή τα φύλα τους. 
Κι αυτό είναι που 
κάνει την ταινία 
του βαθιά πολι-
τική, αφού αντί-
θετα με τον τίτλο 
της ταινίας του η 
αγάπη δεν είναι 
καθόλου παράξε-

νη μα απλή, κατα-
νοητή και υπέροχη, 

όσο αυτό το τρυφερό, 
γοητευτικό και γεμά-
το ομορφιά φιλμ. 

(Aπο 18/12)
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Χόμπιτ: Η μάχη των 
πέντε στρατών 
(the hobbit: the battLe of the five arMies) ***
ΣκηνοθεΣία: Πίτερ Τζάκσον

Παίζουν: Μάρτιν Φρίμαν, Ίαν ΜακΚέλεν, Ρί-

τσαρντ Αρμιτάζ

Νάνοι, άνθρωποι, ξωτικά εναντίων Ορκ, 
στην πιο μεγάλη μάχη που γνώρισε ποτέ η 
Μέση Γη και η οποία ολοκληρώνει την τρι-
λογία του «Χόμπιτ». 

Πέρασαν 13 ολόκληρα χρόνια από την 
πρώτη ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλι-
διών» και τώρα ήρθε η ώρα για το οριστι-
κό αντίο στο σύμπαν του Τόλκιν, όπως το 
μετέφερε στην οθόνη ο Πίτερ Τζάκσον. 
Μπορεί το «Χόμπιτ», το οποίο μάλλον ξε-
χειλώθηκε για να γίνει τρεις ταινίες, να 
μην ήταν αντάξιο της αρχικής τριλογίας 
του «Άρχοντα», όμως κανείς δεν μπορεί 
να αρνηθεί ότι μας αποχαιρετά με τρόπο 
τουλάχιστον εντυπωσιακό. Ναι, μπορεί 
το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας να μην 
είναι τίποτα περισσότερο από μια θεαμα-
τική μάχη, όμως αν το «Χόμπιτ» χρειαζό-
ταν ένα κρεσέντο για να μας αποχαιρε-
τήσει το βρίσκει εδώ με το παραπάνω. Ο 
Τζάκσον ξέρει πολύ καλά να χειρίζεται 
τόσο τα ειδικά εφέ και τα ψηφιακά τοπία 
μιας πάντα θεαματικής Μέσης Γης (α-
κόμη κι αν κάπου-κάπου οι εικόνες του 
φλερτάρουν με την αισθητική ενός video 
game), αλλά γνωρίζει και πώς να χρησι-
μοποιήσει το συναίσθημα με τρόπο που 
κάνει πολλά μάτια στην οθόνη κι εκτός να 
δακρύσουν. Και, ναι, το «Χόμπιτ» μπορεί 
να μην υπήρξε ποτέ αντάξιο της τριλο-
γίας του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», αλλά 
τουλάχιστον γι’ αυτή την ταινία κανείς 
δεν μπορεί να πει πως δεν προσπάθησε 
τουλάχιστον να μείνει αξέχαστη. 
(απο 18/12)

Ο Νίκος Τριανταφυλλίδης επιστρέφει στο σινεμά με 

τους «Αισθηματίες», μια κατά βάθος ρομαντική ιστορία 

με φόντο τον αθηναϊκό υπόκοσμο και πρωταγωνιστές δύο νε-

αρούς που κάνουν τις βρομοδουλειές ενός αφεντικού απολαμ-

βάνοντας την εύνοιά του. Μέχρι τη στιγμή που ένας από αυ-

τούς θα ερωτευτεί την κόρη του (από 18/12)  >>> Η ταινία της 

Disney «Ψυχρά και ανάποδα» κυκλοφορεί τώρα σε sing along 

εκδοχή ως «Ψυχρά και ανάποδα: τραγουδιστά»  (Frozen: Sing 
Along version), για να μπορείτε να την τραγουδήσετε δίχως ενο-

χές μαζί με τα πιτσιρίκια σας και τους ήρωές της (από 18.12) >>> 

Εκείνος κι εκείνη sweethearts από το σχολείο θα ξαναβρεθούν 

μετά από είκοσι χρόνια και θα ανακαλύψουν πως τίποτα δεν 

είναι ικανό να σκοτώσει την «Πρώτη αγάπη» (The Best of Me) στη 

ρομαντική αυτή μελούρα του Μάικλ Χόφμαν που είναι βασισμέ-

νη στο βιβλίο του βασιλιά της ρομαντικής μελούρας Νίκολας 

Σπαρκς (από 18/12) >>> Μπορεί μια ερωτική σχέση να επιβιώσει 

όταν ανάμεσα στους δύο ερωτευμένους μεσολαβούν «10.000 

χιλιόμετρα»; (10.000 Km)*** Το φιλμ του Κάρλος Μαρκές Μαρσέτ 

καταγράφει με τρυφερό και αληθινό τρόπο κάτι που είναι πραγ-

ματικότητα για όλο και περισσότερους ανθρώπους στις μέρες 

μας (από 18/12)  >>> «Το Αγόρι κι ο κόσμος» (O Menino e o Mundo) 
του Άλε Αμπρέου είναι μια ποιητική, διαφορετική ταινία κινου-

μένων σχεδίων από τη Βραζιλία, 

που φτάνει στις αίθουσες με 

μια σειρά από βραβεία 

σε δεκάδες φεστιβάλ 

ανά τον κόσμο (από 
18/12) >>> Βραβευ-

μένο στις Κάννες 

και σ τη Θεσσα-

λονίκη πέρσι το 

«Κελί από χρυ-

σάφι»  (La Jaula 

de Oro) του Ισπανού Διέγκο Κεμάδα-Δίεζ αφηγείται την ιστορία 

τριών εφήβων από τη Γουατεμάλα που επιχειρούν να διασχί-

σουν τα σύνορα προς την Αμερική αναζητώντας μια καλύτερη 

ζωή (από 18/12) >>>  Ο Κωνσταντίνος Πιλάβιος φέρνει στην με-

γάλη οθόνη τον ήρωα της τηλεοπτικής σειράς «Ο παραμυθάς»,  
στην ταινία «Ο παραμυθάς και οι ιστορίες του» (από 18/12) >>>  

Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Μπράντλεϊ Κούπερ είναι ένα ζευγάρι σε 

μια προβληματική σχέση στην Αμερική του 1929 στο «Serena» 

της Σουζάνε Μπίερ, μια ταινία που παρά τα μεγάλα ονόματα 

μάλλον πέρασε παντού απαρατήρητη (από 18/12) >>> Η Νικόλ 

Κίντμαν είναι η «Γκρέις του Μονακό» (Grace of Monaco) στην 

άνευρη βιογραφική ταινία του Ολιβιέ Νταάν για την ηθοποιό 

Γκρέις Κέλι, που έγινε πριγκίπισσα του ευρωπαϊκού κρατιδί-

ου (από 25/12)>>> Ο Κιάνου Ριβς είναι ένας πρώην εκτελεστής 

που επιστρέφει στην ενεργό δράση για να βρει τον άνθρωπο 

που του έκλεψε τα πάντα στο «John 

Wick» των Ντέιβιντ Λιντς και Τσαντ 

Σταχέλσκι (από 25/12)>>> Ο Μπεν Στί-

λερ επιστρέφει για «Μια νύχτα στο 

μουσείο: Το μυστικό του Φαραώ» 

(Night At The Museum 3: Secret Of The 
Tomb) στην κωμωδία του Σον Λέβι για 

να κρατήσει ζωντανή τη μαγεία που 

κάνει τα εκθέματά του να ζωντανεύ-

ουν (από 25/12)>>> Μια ακόμη ιστορία 

του Αστερίξ μεταφέρεται στην οθό-

νη, αυτή τη φορά σε κινούμενα σχέδια 

στο χαριτωμένο «Αστερίξ: Η κατοικία 

των Θεών» (Asterix: Le domaine des 
dieux)*** (από 25/12)>>> Μάγισσες και 

μάγοι, σκοτεινές δυνάμεις και ειδικά 

εφέ δίνουν ρέστα στην περιπέτεια 

φαντασίας του Σεργκέι Μποντρόφ 

«Ο έβδομος γιος» (The Seventh Son) 
που μετρά ηθοποιούς όπως ο Τζεφ 

Μπρίτζες και η Τζουλιάν Μουρ στους 

πρωταγωνιστές του. Αλλά μην το 

προσμετράτε εναντίον τους, έχουν κι 

αυτοί έξοδα (από 25/12)>>> Ο πρώην 

αστυνομικός Λίαμ Νίσον βοηθά έναν 

άντρα να εξιχνιάσει την εξαφάνιση 

της γυναίκας του μόνο και μόνο για 

να βρεθεί αντιμέτωπος με κάτι πολύ 

μεγαλύτερο στο «Μονοπάτι του θα-

νάτου» (A Walk Among the Tombstones) 
του Σκοτ Φρανκ (από 25/12) >>> Η ζωή 

τριών ζευγαριών αναστατώνεται όταν 

μαθαίνουν ότι ένας καλός τους φίλος 

έχει μόνο λίγους μήνες ζωής στο «Α-

γαπώντας, πίνοντας και τραγουδώ-

ντας» (Aimer, Boire et Chanter)***, την 

τελευταία ταινία του Αλέν Ρενέ πριν 

το θάνατό του (από 25/12)>>> Η δεύτε-

ρη ταινία της σκηνοθέτριας Αντζελίνα 

Τζολί «Αλύγιστος» (Unbroken) είναι 

βασισμένη στην αληθινή ιστορία του 

ολυμπιονίκη Λούι Ζαμπερίνι που εντυπωσίασε τον Χίτλερ, επέ-

ζησε ενός αεροπορικού δυστυχήματος και επιβίωσε 47 μέρες 

σε μια σωστική λέμβο πριν συλληφθεί από τους Γιαπωνέζους 

στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο (από 1/1/15)>>> Τα «Μεγάλα μάτια» 

(Big Eyes) του Τιμ Μπάρτον είναι η ιστορία της Μάργκαρετ Κιν, 

μιας ζωγράφου που απεικόνιζε ανθρώπους με τεράστια μάτια 

στους πίνακές της και του άντρα της που έκλεψε το έργο της 

και το παρουσίασε ως δικό του (από 1/1/15)>>> Ο Ρομπ Μάρσαλ 

του «Σικάγο» επιστρέφει με τη μεταφορά ενός ακόμη θεατρικού 

μιούζικαλ στα «Μυστικά του δάσους» (Into the Woods), που 

μπλέκει τις ιστορίες των παραμυθιών των αδελφών Γκριμ σε 

μια καινούργια ανατρεπτική αφήγηση και με ηθοποιούς όπως 

ο Τζόνι Ντεπ, η Έμιλι Μπλαντ και η Μέριλ Στριπ στους πρωταγω-

νιστικούς ρόλους (από 1/1/15)>>> Ο Βασίλης Μυριανθόπουλος 

μεταφέρει στο σινεμά το θεατρικό έργο του Άκη Δήμου «Απόψε 

τρώμε στης Ιοκάστης», που αφηγείται την ιστορία μιας γυναί-

κας με το όνομα Ιοκάστη, η τρελή ζωή της οποίας θυμίζει μια 

ξεκαρδιστική τραγωδία (από 1/1/15) 

Aκόμη

«Μυστικά του δάσους»
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Άνω ΠετρΆλωνΆ 
Κυκλώπων 25
Οροφοδιαμέρισμα 95 τ.μ., 4ου ορόφου, 
ετοιμοπαράδοτo, 3 υπνοδωμάτια, 2 μπά-
νια, ανεξάρτητη θέρμανση αερίου, δρύινα 
πατώματα, κλιματισμός, parking υπογείου, 
σχεδιασμός και κατασκευή υψηλών προδι-
αγραφών. € 200.000, 210 3635.508, 6977 
785793

ΓλυφΆδΆ Fridays
Τετάρτη βράδυ, ήσουν η πιο 
χαρούμενη νότα στη βραδιά 
μου. Μόνο με την ευγένεια 
και το χαμόγελό σου μου 
άλλαξες τη διάθεση. Είμαι η 
θλιμμένη κοπέλα με τα όμορ-
φα μάτια, όπως μου είπες. 
Τελικά χρειάζομαι συντρο-
φιά, πρόλαβα ή είναι αργά; 

ΠροΆστιΆκοσ
18.50 περίπου μπήκες στο 
συρμό απο Δ. Πλακεντίας. 
Κοιταζόμασταν συνέχεια, 
κατέβηκα Παλλήνη, ενώ 
εσύ συνέχισες. Φορούσες 
λευκή ζακέτα και άκουγες 
μουσική, έπρεπε να σου 
είχα μιλήσει. Η ξανθιά γα-
λανομάτα που σε κοίταζε 
δειλά. Αν το δεις, στείλε.

στΆδιο κΆρΆϊσκΆκη 
17/9 είσαι θεός με τα κόκκι-
να, μ’ έχεις τρελάνει. Δώσε 
μου μια ευκαιρία και στην 
επέτειό μας θα σε πάω στη 
Θύρα 7! 

κΆτρΆκειο 
17/9, αφού σου αρέσει ο 
Χαρούλης μου αρκεί. Πόσο 

όμορφη πια; Φορούσες μαύ-
ρο φόρεμα, κόκκινα all star 
και γυαλιά. Σε κοιτούσα όλο 
το βράδυ αλλά δεν τόλμησα 
να σου μιλήσω. Δεν μπορώ 
να σε βγάλω από το μυαλό 
μου! Αν το δεις, στείλε εδώ.

φΆουστ 
Σε λένε Χριστίνα. Χορεύεις 
τέλεια αφρικάνικα. Τι άλλο 
κάνεις καλά; Πάμε για καφέ 
να μου τα πεις; Ο μελαχρινός 
με το μπλε μπουφάν nautica.

Lady GaGa 
Σε είδα στην αρένα, είσαι 
μελαχρινός και είχες χρυσά 
σχέδια κολλημένα στους 
κροτάφους σου. Σου χα-
μογέλασα στο «Alejandro» 
και μου έκλεισες το μάτι. Σε 
έχασα μετά. Πού θα σε βρω; 
Ο μελαχρινός με το piercing 
στη μύτη.

ΆμΠελοκηΠοι 
Παρασκευή μεσημέρι, γύρω 
στις 2μισι, στάση Αμπελό-
κηποι. Φορούσες τζιν, πλατ-
φόρμες και γκρι μπλούζα. 
Είσαι κούκλα! Σ’ ερωτεύτη-
κα! Πες μου πού μπορώ να 

σε ξαναδώ. Δημήτρης

Θησεωσ 
Κυριακή πρωί, τέρμα Θη-
σέως, δίπλα στο τελεμάρ-
κετινγκ, σε είδα να πίνεις 
καφέ και κόπηκα. Είσαι 
γεματούλα και μ’ αρέσεις. 
Βάλε τον καφέ, να βάλω τα 
κουλουράκια. 

intimissimi 
Ν. Σμύρνη, 18/9 πρωί. 
Περνούσα απ’ έξω και σε 
είδα να ψωνίζεις εσώρουχα. 
Σταμάτησα και καλά να δω 
το βιτρίνα. Αχ, για ποιον τα 
φοράς; Έχω πάθει την πλάκα 
μου, θέλω οπωσδήποτε να 
σε γνωρίσω! Φορούσες ριγέ 
μακριά φούστα και μαύρη 
μπλούζα. Στείλε στο seeida-
eswrouxa@hotmail.gr  

aLobar
Χαλάνδρι. Σάββατο βράδυ, 
καθόσουν μπροστά στον dj 
και με πέθαινε το χαμόγελό 
σου, μελαχρινέ με το απί-
στευτο σώμα και τα μούσια. 
Η ξανθιά με τα μαύρα. Θα 
είσαι εκεί και το επόμενο 
Σάββατο;

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

Σε είδα...

σε γνωρίζω...

Αβαντάζ. «Μια Θέση στην Καρδιά σου». 
Μια εκπομπή του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΠΑ με θέμα 
Συμβίωση-Γάμος-Οικογένεια. Εκδηλώσεις 
Γνωριμιών. Συνεργασία επαρχία-εξωτερικό-
γονείς. Επικοινωνία κάθε Κυριακή στο ΕΧΤΡΑ 
8.30-9.30 μ.μ., και κάθε Σάββατο στο ΑΒ 
12.30-1.30. Πληροφορίες: 210 3623.294-
295, www.pappas.gr, www.g-papas.gr 

Αβαντάζ. Από τον τραπεζικό κλάδο 38χρονη 
ελεύθερη, 1,75 ύψος, ξανθιά, πράσινα μάτια, 
ωραίο χαρακτήρα, αγάπη στα ταξίδια, το 
θέατρο, €1.000 μηνιαίως, διαμέρισμα, Ι.Χ. και 
σημαντική πατρική περιουσία, επιθυμεί κύριο 
έως 55 ετών, απαραίτητα ΤΕΙ ή ΑΕΙ, σοβαρό, 
για δημιουργία οικογένειας. Δεκτός και δια-
ζευγμένος. «Πάππας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 
3ος όροφος, 210 3620147, καθημερινά 9.00-
21.00, Σάββατο 10.00-14.00, www.pappas.gr   

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε με το 
210 3617.369 (11.00-18.00)  

Χρεώσεις: œ 34 οι 20 πρώτες λέξεις και œ 0,35 κάθε 
επιπλέον. Αγγελία σε πλαίσιο: œ 45.

ΜιΚρεΣαγγελίες
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Της Μυρτώς Κοντοβά
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Μίλα Μου βρώμικα

Μυρτώ, είμαι η κοπέλα του προ-

ηγούμενου τεύχους (τελευταίο 
γράμμα) και πιο μπερδεμέ-
νη από ποτέ. Γιατί πριν ακόμα 
διαβάσω τη συμβουλή σου, ρί-

σκαρα με τον τύπο που σου έλεγα και 
το 3ο ραντεβού (που εγώ επιδίωξα και 
εκείνος ανταποκρίθηκε) κατέληξε σπί-
τι του. Το χειρότερο, όμως, είναι ότι 
βρισκόταν 2 δρόμους πάνω απ’ το σπίτι 
του φίλου μου.  Πού να το πω και να με 
πιστέψουν!  
Ωστόσο, η κατάληξη μάλλον αναμενό-
μενη. Βιαζόταν όμως τόσο, που τέλειωσε 
πριν καν το καταλάβω. Και πάνω που άρ-
χισα να ξενερώνω και να μετανιώνω για 
ό,τι έκανα, με πήρε αγκαλιά και δεν στα-
μάτησε να με κοιτάζει και να με φιλάει 
(ούτε ο φίλος μου έτσι) θέλοντας μάλιστα 
να συζητήσει τι με χάλασε. Επιδίωξε και 
2η φορά, η οποία ήταν ευτυχώς καλύτε-
ρη και μετά με άφησε στο μετρό. Και πάλι 
αγκαλιές, φιλιά και το κορυφαίο «στείλε 
μου όταν φτάσεις» και φυσικά του έστει-
λα. Είπε θα με πάρει, μέχρι που πέρασαν 
2 μέρες και επιδίωξα εγώ να μιλήσου-
με. Το «συγνώμη, αλλά τρέχω αυτές τις 
μέρες (με δουλειά και μεταπτυχιακό)», 
μου επιβεβαίωσε τη συμβουλή σου. Μέ-
χρι που δυο μέρες μετά, μου έστειλε να 
πάμε για ποτό. Άρρωστη και χωρίς δι-
καιολογία για να βγω του είπα όχι, μέχρι 
που με πήρε τηλέφωνο διατεθειμένος να 
έρθει ως τη γειτονιά μου για να με δει. 
Αλλά στο τελικό μου «δεν μπορώ», το 
μόνο που είπε ήταν: «άσ’ το, γιατί εκπέ-
μπουμε σε άλλη συχνότητα» και από τό-
τε χάθηκε. Στο μεταξύ, από τη μέρα της 
απιστίας, ο φίλος μου άρχισε να γίνεται 
ασυνήθιστα τρυφερός, κάνοντάς με απ’ 
τη μια να νιώθω τύψεις για ό,τι έκανα. 
Αλλά όταν ξανά κοιμήθηκα μαζί του, έ-
νιωσα για πρώτη φορά απαίσια. Σαν να 
έκανα έρωτα με κάποιον ξένο. Και το 
χειρότερο, με φιλούσε και σκεφτόμουν 
τα φιλιά του άλλου. Που ξέρω ότι είναι 
μαλάκας και δεν πρέπει να τον σκέφτο-
μαι, αλλά... τον σκέφτομαι! Κι αν έκανα 
λάθος που δεν τον ξανασυνάντησα;

Η ιστορία που γράψατε μου μοιάζει παρακλά-
δι του προβλήματός σας. Μιλάω με γρίφους, 
ω ναι.
Υ.Γ. 1 Δεν ξέρω αν θέλετε αυτόν που σκέφτε-
στε, σίγουρα πάντως δεν θέλετε αυτόν που 
έχετε. 
Υ.Γ. 2 Γιατί δεν ασχολείστε με το λόγο που α-
ποσυνδεθήκατε συναισθηματικά και σωματι-
κά από το αγόρι σας ή, τέλος πάντων, γιατί δεν 
χωρίζετε να τελειώνετε με τις τύψεις; Αν ήσα-
σταν μόνη θα μπορούσε –ξέρω γω– να είναι 
πιο καθαρή η συσκευασία και άρα πιο ευδιά-
κριτη η σύσταση του καινούργιου προϊόντος. 

Εντάξει, λες η ψυχοθεραπεία θα τα αλ-
λάξει όλα! Θα σε μάθει να βλέπεις κα-
θαρά, να μην πονάς τόσο έντονα και 
να διαχειρίζεσαι ακόμα και τα βασικά, 
όπως η αναπνοή σου! Χααα... Τα ίδια 
λάθη συνεχίζεις, απλά αρχίζεις να τα 
εντοπίζεις νωρίτερα και να προβλέπεις 
ότι θα την κάνεις την παπαριά σου! Με-
τά από σοβαρή σχέση και όντας αρκετά 
μικρή (24), που αυξάνονται, είπα δεν 
θα βρω κανέναν γιατί έχω εγώ το πρό-
βλημα. Έπειτα βλέπω κάποιον με τον ο-
ποίο συνομιλούσα από αυτό το διάολο 
το fb και αρχίζω να νιώθω την ελπίδα 
στην ψυχή ότι ίσως να με προσέξουν 
πολύ τώρα και να μην καταλήξω στην 
τουαλέτα φυσώντας σε σακουλάκι για 
να πάρω ανάσα! Μπααα, πάλι κάποιος 
φαίνεται να παίζει και να τον αφήνω και 
εγώ πιστεύοντας ότι θα με βγάλει λάθος 
και θα είναι μια όμορφη ήρεμη σχέση. 
Μάλλον ούτε αυτό δεν θέλει, να αναφέ-
ρω τη λέξη. Όχι τίποτα άλλο, αλλά ποιος 
αντέχει να εξηγεί, γιατί θα με μαζεύουν 
με το κουταλάκι. Λέω να δώσω ευκαι-
ρία από κοντά να εξηγηθεί. Να δούμε 
αν υπάρχει καμιά μικρή πιθανότητα αυ-
τό να δουλέψει, ρε αδερφέ! Μέχρι πότε 
όμως; Πόσο κρατάνε οι ευκαιρίες και 
πόσο θέλουμε για να πειστούμε για το 
τέλος; Πότε θα υπάρξει κάτι αρκετά εύ-
κολο και θα βρει τις ισορροπίες η καη-
μένη η καρδούλα; 
Φιλιά, η απογοητευμένη

Αν αποφασίσατε, λόγω της ψυχοθεραπείας, 
να μην πλησιάζετε άνθρωπο γιατί κάνετε μα-
λακίες, θα ήθελα να μου πείτε ποια «σχολή» 
ακολουθήσατε για να στείλω κουραμπιέδες.
Υ.Γ. 1. Δεν κάνω την έξυπνη. Από την ίδια νόσο 
της καχυποψίας και του εκ προοιμίου καμένου 
πάσχω κι εγώ.
Υ.Γ.2 Κάντε υπομονή. Το μόνο στο οποίο μπο-
ρούμε να ελπίζουμε είναι η βασιλεία των ου-
ρανών.  Σε λίγες μέρες γεννιέται ο Χριστός.  
Αυτό θα τα αλλάξει όλα.

Αγαπητή Μυρτώ, γιατί να μην μπορού-
με να συντονίσουμε τα αισθήματά μας 
με αυτά του άλλου ώστε να μην τον α-
φήνουμε να φεύγει πληγωμένος; Αφού 
στο τέλος ούτως ή άλλως μουτζωνόμα-
στε, τι μας κάνει να φοβόμαστε τα συ-
ναισθήματά μας; Και τέλος πάντων πού 
στο διάολο είναι το χάπι εντ; Μόνο εντ 
βλέπω στον ορίζοντα, το χάπι μάς τελεί-
ωσε ή να πέσω στα αντικαταθλιπτικά;
Η Μαυρογιαλούρος

Το χάπι εντ βρίσκεται αμέσως μόλις μπείτε 
δεξιά, στην κατηγορία «παιδικά - μεταγλωτ-
τισμένα». A

Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη 

ÇΜίλα μου βρώμικαÈ.
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Μπορεί με ξεσπάσματα επαναστάτη ή κακομαθη-
μένης έφηβου να νιώθεις οργή όχι μόνο για τον 
ανισόρροπο κόσμο που ζούμε αλλά και απέναντι 
σε συνεργάτες, φίλους ή ακόμα και κατά οποιου-
δήποτε θεωρείς ότι μοιράζεστε κοινά όνειρα και 
ιδέες, αλλά θυμήσου πριν κάνεις τα πράγματα ε-
κρηκτικά ότι η επιθετικότητά σου μπορεί και να 
οφείλεται στο ότι δεν είσαι ικανοποιημένος/η με 
την πορεία σου, τις σχέσεις σου ή τα αισθήματα 
που αισθάνεσαι ότι ΔΕΝ παίρνεις. Αν συνυπολο-
γίσουμε στη σύγχυση και το γεγονός ότι είσαι με-
ρικές φορές και αδιάλλακτος/η, τότε ακόμα και οι 
συμβουλές των φίλων μοιάζουν με κόκκινο πανί. 
Ίσως να αισθάνεσαι κι ότι καμία δουλειά και κανείς 
γύρω σου δεν σου ταιριάζουν. Υ.Γ. Φυσικά κι έχεις 
καλούς φίλους που πιθανόν να μη σε βοηθάνε 
πρακτικά, αλλά οι συμβουλές και οι λέξεις τους 
είναι ικανές να δυναμώσουν τη θέληση και την 
αυτοπεποίθησή σου.
[+] Ο Δίας έχει αναμμένο πράσινο στην επαγ-
γελματική (αλλά και στην ερωτική) λεωφόρο.
[-] Για τους Κριούς που έχουν γεννηθεί γύρω στις 
31/3, 1, 2, 3, 4 είναι πιθανότατα μια δύσκολη περί-
οδος με πιθανές έντονες αναταράξεις λόγω του 
ακριβούς τετραγώνου Πλούτωνα/Ουρανού τε-
τράγωνο (15/12) στις 12°35 Άιγόκερου/Κριού με 
μεγάλη ωστόσο χρονική διάρκεια και επιρροή.  

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Με τον Άρη στον τομέα της επαγγελματικής ζω-
ής αυτές οι εβδομάδες είναι σημαντικότατες για 
την εξέλιξή σου. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός και τα 
χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, για την απόκτηση 
ή τη διατήρηση της θέσης σου, υπόσχονται ότι 
θα γίνουν προτεραιότητα. Από την άλλη πλευ-
ρά μπορεί να υπάρχει επαγγελματική ένταση, 
κινητικότητα –έντεινε τις προσπάθειές σου αν 
ψάχνεσαι– ή και διάθεση να προχωρήσεις και να 
διακριθείς. Παρόλο που τα παιχνίδια πολέμου 
σού δημιουργούν κράμπες στο στομάχι και αι-
σθάνεσαι άβολα όταν πρέπει να είσαι διπλωμάτης 
στις σχέσεις σου, θυμήσου τι είπε ο Ναπολέων: 
«Πρέπει να είναι κανείς αργός στις διαβουλεύσεις 
και αποφασιστικός στην εκτέλεση». Και το άλλο: 
«Στην πολιτική, όπως και στον πόλεμο, η χαμένη 
στιγμή δεν ξανάρχεται πλέον».
[+] Ναι σε ό,τι έχει κίνηση, μετακίνηση, επικοι-
νωνία και σπουδές.
[-] Όχι σε μετωπικές συγκρούσεις.  
  
ΔιΔύμόι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Η περίοδος όχι μόνο δεν είναι επιβαρυντική για 
σένα, αλλά και βοηθητική ώστε να βρίσκεις λύ-
σεις σε προβλήματα που θεωρείς δύσκολα. Υπάρ-
χουν ανθρώπινες σχέσεις που σε ενθουσιάζουν, 
όπως και κατ’ επέκταση καινούργιοι άνθρωποι 
που εμφανίζονται, φίλοι που έχεις καιρό να δεις ή 
φίλοι που χαίρεσαι κάθε φορά που βλέπεις. Έχεις 
διάθεση για κοινωνικότητα, για προσκλήσεις, για 
ταξίδια. Προσοχή: αυτό το διάστημα θεωρείς ότι 
οι απόψεις, οι ιδέες, οι πρακτικές στη δουλειά και 
ο τρόπος που χειρίζεσαι τις σχέσεις υπερέχουν 
των άλλων. Χμμμ… Αρκεί να μην τις επιβάλλεις 
στους άλλους με φανατισμό. Ναι, το γεγονός ότι 
είσαι Δίδυμος που ανήκει στο ζώδιο των Διδύμων, 
σημαίνει ότι προσπαθείς να αποδράσεις από το 
άλλο σου μισό μόνο και μόνο για να αποδείξεις ότι 
έχεις μια διαφορετική και ξεχωριστή ταυτότητα 
από ό,τι η οικογένειά σου και τα αδέλφια σου. Τε-
λικά επιστρέφεις στην πραγματικότητα: είσαι το 
μισό του άλλου σου μισού. 
[+] Οικονομικές συναλλαγές κάθε είδους.
[-] Φανατικές απόψεις.

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Κατά βάση είσαι μονογαμικός/ή και υπέρ των 
σταθερών μακροχρόνιων σχέσεων, όμως με τον 
Άρη στον Υδροχόο το σεξ αναγορεύεται σε μείζον 

ζήτημα. Δηλαδή, εκπέμπεις ανεξέλεγκτα σεξου-
αλικά σήματα προς όλες τις κατευθύνσεις: και ε-
πίσης φαίνεται ότι κι εσύ γίνεσαι αντικείμενο του 
πόθου των άλλων: αχ, τι ωραία να σε επιθυμούν 
οι άλλοι, ε; Χωρίς ατζέντα, χωρίς συναισθηματι-
κές παρενέργειες που εμποδίζουν την ικανοποί-
ηση. Μπορεί να μην είσαι έτοιμος/η να παίξεις σε 
πορνό όπου η Γαλλίδα υπηρέτρια συναντάει το 
λατίνο νεαρό που καθαρίζει την πισίνα, αλλά δεν 
είσαι σεξουαλικά και τόσο αθώος/α όσο πιστεύει 
η γιαγιά σου. Ναι, όταν το θέμα έρχεται στο σεξ 
μπορείς να παρεκλίνεις, να πειραματίζεσαι, να 
τολμάς (κλείσιμο ματιού, προχωράμε). Γείωση: 
γενικότερα και εξίσου σοβαρά, οι οικονομικές 
σου δοσοληψίες είναι το άλλο μεγάλο θέμα της 
περιόδου: Με ποιον, πώς και με τι αποτέλεσμα 
είναι ερωτήματα που τίθενται στις σχέσεις σου 
με συνεταίρους, τράπεζες, δάνεια. Προσοχή στις 
άστοχες οικονομικές ενέργειες και ανοίγματα.
[+]  Συντροφικές και ερωτικές σχέσεις. Κοινω-
νικότητα.
[-]  Ξανά: Ένα κρίσιμο, αναπάντεχο, καθοριστι-
κό διάστημα για προσωπικά ή επαγγελματικά 
κυρίως για τους γεννημένους 2, 3, 4, 5, 6 Ιουλίου 
(λόγω του τετραγώνου Πλούτωνα/Ουρανού 
(15/12) στις 12°35 Άιγόκερου/Κριού, με μεγάλη 
ωστόσο χρονική διάρκεια και επιρροή).  

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Όπως κάθε φορά που ο Άρης διελαύνει στον Υ-
δροχόο, νιώθεις ότι πέφτεις στην παγίδα που σου 
έχουν στήσει άνθρωποι που αγαπάς ή συνεργάζε-
σαι και ξαφνικά μεταβάλλονται σε ενοχλητικούς 
άγνωστους που θέλουν ένα κομμάτι σου. Θυμή-
σου ότι δεν μπορείς να κρυφτείς περιμένοντας 
να περάσει αυτή η περίοδος και μέχρι κάποιος 
ατσίδας παραγωγός να αγοράσει τα δικαιώματα 
για την ταινία με θέμα την εντυπωσιακή ερωτική 
σου ζωή. Χωρίς συζήτηση είναι ψυχολογικά ε-
πώδυνες τέτοιες συγκρούσεις, αλλά ταυτόχρονα 
μπορεί να αποτελέσουν και μια εξαιρετικά καρπο-
φόρα περίοδο με επιτεύξεις και συνεργασίες που 
μπορούν να εξελιχθούν σε σημαντικές.
[+] Εργασιακή ηρεμία, για τους περισσότερους, 
εσωτερική ισορροπία, ευχάριστη καθημερι-
νότητα. 
[-] Μην αφήνεις στις σχέσεις που σε ενδιαφέ-
ρουν να γίνει η χαραμάδα χάσμα. 

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Φυσικά και δεν φοβάσαι τη δουλειά και την πίεση. 
Σαν στρατιώτης-εργάτης μπορείς να ριχτείς στον 
εργασιακό πόλεμο χωρίς να επιζητάς λάμψη. Τε-
λειομανής στη δουλειά, δεν είσαι εύκολος/η ούτε 
στην καθημερινότητά σου – ο καφές ήθελε λιγό-
τερη ζάχαρη, ο άνθρωπός σου δεν προσέχει όσο 
θα έπρεπε τον εαυτό του, ο διπλανός οδηγός πήρε 
βράδυ το δίπλωμα, τα ταλέντα του συναδέλφου 
είναι για κλάματα. Όπως ίσως έχεις ήδη αντιλη-
φθεί η παρουσία του Άρη στον Υδροχόο πιέζει την 
εργασιακή σου πραγματικότητα – ώστε να εκσυγ-
χρονιστείς, να εξελιχθείς, να γίνεις περισσότερο 
παραγωγικός, να κάνεις υπερωρίες, να δεις πε-
ρισσότερους ανθρώπους, να ψαχτείς εργασιακά 
αν χρειάζεται, να δεις πώς μπορείς να ξαναπάρεις 
μπρος στη δουλειά σου. Επίσης επιταχύνει την κα-
θημερινότητα, στις ουρές για λογαριασμούς, με 
ραντεβού στον οδοντίατρο, για λάστιχα στο αυ-
τοκίνητο. Ακόμα, η υγεία και το σώμα σου τίθενται 
σε προτεραιότητα. Άρα: εργασιακή ανανέωση, 
υιοθέτηση ενός νέου υγιεινού τρόπου ζωής, στε-
γνό καθάρισμα στις καθημερινές σχέσεις. 
[+] Συνεχίζεται η εύνοια σε ό,τι αφορά έρωτα/δη-
μιουργικότητα/διασκέδαση/μελλοντικά σχέδια.
[-] Εργασιακή αναμπουμπούλα, μικροεκνευ-
ρισμοί στην καθημερινότητα. Προσοχή στην 
υγεία. 

Ζύγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Η παραμονή του Άρη στον Υδροχόο είναι ένα θετι-

κό νέο, αφού δημιουργεί καταρχάς την αισιοδοξία 
ότι δεν στέρεψε ο κόσμος από ουράνια τόξα, χα-
ρά, δημιουργία, τύχη, ευχάριστες εξελίξεις, σχέ-
δια για το μέλλον, ερωτική διάθεση, παιδιά, ιδέες 
που αξίζουν να πραγματοποιηθούν, ανθρώπους 
που σε εμπνέουν. Αν στο δρόμο βέβαια πέσεις 
πάνω στην Κίρκη κι είσαι «παντρεμένος/η» να θυ-
μάσαι ότι ο «γάμος» (οποιαδήποτε μακροχρόνια 
σχέση δηλαδή) δεν ήταν αναγκαίο κακό, αλλά επι-
λογή ΣΟΥ. Αν είσαι μόνος/η, η προειδοποίηση δεν 
σε αφορά, οπότε καλή τύχη. Υ.Γ. Μην απορρίπτεις 
εξ αρχής επαγγελματικές προτάσεις γιατί δεν ξέ-
ρεις επακριβώς την έκβαση και το αποτέλεσμά 
τους. Άκου τις προσεκτικά. Κι ακόμα: βγες έξω, 
συναναστρέψου, συνάντησε, επικοινώνησε με 
όσους μπορούν να βάλουν ένα χέρι στην εξέλιξή 
σου ή με όσους ενδιαφέρονται για σένα ερωτικά.  
[+] Ό,τι προσθέτει στη χαρά της ζωής, έρωτας 
και δημιουργία.
[-] Όσοι είναι γεννημένοι γύρω στις 3, 4, 5, 6, 7 
Οκτωβρίου και με το τετράγωνο Πλούτωνα/Ου-
ρανού (15/12) στις 12°35 Άιγόκερου/Κριού, με 
μεγάλη ωστόσο χρονική διάρκεια και επιρροή, 
χρειάζεται να έχουν κατά νου τυχόν αναταρά-
ξεις στον άξονα οικογένεια/προσωπική ζωή, 
αλλά και επαγγελματική/κοινωνική ζωή.   

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Μια ζωή φεύγεις. Ξαναγυρίζεις. Φεύγεις. Ξαναγυ-
ρίζεις. Φεύγεις. ΔΕΝ ξαναγυρίζεις, είτε κυριολε-
κτικά είτε συναισθηματικά. Αυτό είναι ένα σενάριο 
με παραλλαγές που παίζουν οι Σκορπιοί. Ό,τι όμως 
κι αν συμβαίνει, στο τέλος προσπαθείς να ευχαρι-
στήσεις ανθρώπους που δεν αντέχεις με τίποτα. Κι 
όμως, το πεπρωμένο σου είναι έξω στον κόσμο και 
απαιτεί από εσένα να ξεχάσεις τις φαντασιώσεις 
σου για μια «κανονική» οικογένεια. Υπάρχει το μο-
νοπάτι της επαγγελματικής ζωής ή μάλλον κάτι πε-
ρισσότερο: της κλίσης σου, της δημιουργικότητάς 
σου. Ναι, ο Άρης στον Υδροχόο σε φέρνει αντιμέ-
τωπο με τις οικογενειακές (ή στενές) σχέσεις σου 
και τις επαγγελματικές σου επιλογές. Κι αν νιώσεις 
μια βαθιά ενόχληση στο βάθος της ψυχής σου ση-
μαίνει ότι ήρθε η εποχή για να ανέβεις στο πατάρι 
ή να κατέβεις στο υπόγειο της ψυχής σου για να 
κάνεις ξεκαθάρισμα από ό,τι άχρηστο υπάρχει. 
[+] Επικοινωνία, εξωστρέφεια, ραντεβού, συ-
ναντήσεις, σχέδια.
[-] Τίποτα από όσα τρομάζεις τον εαυτό σου δεν 
ισχύει.

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Αντί να θεωρείς τις λέξεις ένα όπλο που εκπυρσο-
κροτεί αλήθειες, τις προσωπικές σου δηλαδή αλή-
θειες που πολλές φορές θεωρείς απόλυτες, μήπως 
θα ήταν καλύτερα να προσπαθήσεις να ακούσεις 
ό,τι σου καταλογίζουν οι άλλοι ή να μιλήσεις ανοι-
χτά για ό,τι σε ενοχλεί; Πρόσεξε μερικές λακκού-
βες: 1) Δεν έχει σημασία τι σκέφτονται οι άλλοι για 
σένα, οι πράξεις έχουν νόημα. 2) Μη μασάς στην 
επιθετικότητα του/της συντρόφου σου και κάνε 
ένα βήμα πίσω στα πιθανόν δικαιολογημένα παρά-
πονα. 3) Οι εξαιρετικές ικανότητές σου στο παιχνίδι 
της γοητείας δεν βοηθάνε πάντα στο παιχνίδι των 
σχέσεων. 4) Μην αντιμετωπίσεις τις συζητήσεις 
σαν bras de fer που χρειάζεται οπωσδήποτε ένα 
νικητή. Υ.Γ. Βγες από το σπίτι σου, να συναναστρα-
φείς, να επικοινωνήσεις, να φύγεις από την πόλη, 
να ασχοληθείς με κάτι που θα σου δώσει ικανοποί-
ηση, να ξεκινήσεις κάτι που σε ενδιαφέρει, να γρά-
ψεις, να διαφημίσεις, να γνωρίσεις καινούργιους 
ανθρώπους, να προωθήσεις σχέδιά σου. 
[+] Σε επικοινωνιακή και διανοητική φόρμα. Μέ-
σα στους ανθρώπους.
[-] Μην αρπάζεσαι με ψύλλου πήδημα. Οι δια-
φωνίες μάς βοηθάνε να ξεκαθαρίζουμε τις α-
πόψεις μας. 
 
αιγόΚέρως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Με το φιλοπόλεμο Άρη στον Υδροχόο μάχεσαι για 

τις ανάγκες σου, για το χρήμα και για τις προσωπι-
κές σου αξίες. Είναι άλλο να κάνεις like σε διαμαρ-
τυρίες, ή να ξεχωρίζεις πλαστικά, χαρτιά και τενε-
κεδάκια, κι άλλο να προσπαθείς να αποσπάσεις 
τα χρήματα που σου χρωστάνε οι καρχαρίες της 
αγοράς. Το ζήτημα λοιπόν είναι να αναζητήσεις 
νέες πηγές εισοδήματος, να παλέψεις για την οι-
κονομική σου επιβίωση, αλλά χωρίς να συμβιβά-
σεις τις αξίες σου. Μην αφήσεις τις σκέψεις για 
(προσωπική) χρεοκοπία να σαμποτάρουν την αυ-
τοπεποίθησή σου. Επέκτεινε τις επαγγελματικές 
σου δυνατότητες και σκέψου πώς μπορείς να αυ-
ξήσεις το εισόδημά σου. Και μοιράσου, ανοίξου, 
έλα πιο κοντά σε αυτούς που αγαπάς χωρίς να 
απαιτείς τη δική σου μόνο ευχαρίστηση.
[+] Διάστημα για να βγεις προς τα έξω, να κάνεις 
τη σωστή εντύπωση, να ζητήσεις και να πάρεις, 
να τρέξεις τις υποθέσεις και να βγάλεις άκρη. 
Μέσα σε όλα. 
[-] Το περιβόητο τετράγωνο Πλούτωνα/Ουρα-
νού σε ακριβές τετράγωνο (15/12) στις 12°35´ 
Αιγόκερου/Κριού, με μεγάλη ωστόσο χρονική 
διάρκεια και επιρροή, επηρεάζει κυρίως τους 
γεννημένους 1, 2, 3, 4, 5 Ιανουαρίου δημιουρ-
γώντας νέα δεδομένα, πιθανές ρήξεις με το πα-
ρελθόν, ξαφνικές ανατροπές και δρομολογώ-
ντας αποφάσεις. 

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Οι Υδροχόοι που εδώ και πάααρα πολλούς μήνες 
έμοιαζαν αόρατοι και κυκλοφορούσαν με ένα δι-
αρκές κρόνιο σύννεφο πάνω από το κεφάλι τους, 
επιστρέφουν στο φως. Έχεις ξανά τον έλεγχο της 
ζωής σου. Μετά τα αισθήματα μοναξιάς, δυσθυ-
μίας και εγκατάλειψης που ένιωσες και το δίκαιο 
παράπονο ότι πολλές φορές σε εκμεταλλεύτηκαν 
σχεδόν ξετσίπωτα είτε προσωπικά είτε εργασια-
κά, τώρα ο Άρης στον Υδροχόο σού δίνει τη δυνα-
τότητα να επέμβεις όπου θεωρείς ότι τα πράγμα-
τα έχουν βαλτώσει. Επίσης βάζει κομπρέσες στην 
αυτοπεποίθησή σου που μελάνιασε, ενώ η ανά-
γκη σου να πετύχεις επαγγελματικούς στόχους 
ή προσωπικές επιθυμίες μεγαλώνει. Ένα sos: ο 
Άρης δίνει τη φόρα να καταφέρεις ό,τι βάζεις στο 
μυαλό σου, αλλά μπορεί να σπάσει και σχέσεις, 
οπότε προσοχή στη φόρα και την ορμή.  
[+] Μπορείς να διεκδικήσεις τις επιθυμίες και 
τους στόχους σου. 
[-] Μην επιμένεις εκεί που υπάρχει τοίχος και μην 
αρπάζεσαι με κάθε ένα που σου ρίχνει το γάντι.
 
ιχθύές (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Ρεαλιστικά ο Άρης στον Υδροχόο αναμοχλεύει 
την αδυναμία και την τρωτότητά σου και σου δίνει 
την αίσθηση ότι είσαι θύμα των περιστάσεων, ή 
ότι δεν μπορείς να ελέγξεις σχεδόν τίποτα από 
ό,τι σου συμβαίνει, πολλά πρακτικά ζητήματα ζη-
τάνε λύση, πολλές αναποδιές, εκνευρισμός στη 
δουλειά. Επίσης, σκέφτεσαι ότι δεν αξίζεις ή έχεις 
τύψεις για περασμένα λάθη ή για όσα εκ των υ-
στέρων σκέφτεσαι ότι θα έπρεπε να είχες κάνει 
αλλιώς, ή ακόμα είναι πιθανόν να κατατρώγεσαι 
από παράλογους φόβους ενώ οι εργασιακοί ρυθ-
μοί ανεβάζουν στροφές και η καθημερινότητα 
σου δίνει την εντύπωση ότι η ρόδα της ζωής έχει 
κολλήσει. Φυσικά και δεν είναι μόνο αυτό, υπάρ-
χει και η Αφροδίτη στον Αιγόκερω που δημιουργεί 
ξέφωτα ευχαρίστησης ανάμεσα σε φίλους και 
αγαπημένους – απλά θέλω να τονίσω ότι το μυαλό 
παίζει περίεργα παιχνίδια που δεν πρέπει να τους 
δίνεις μεγάλη σημασία γιατί υπερβάλλει στη λά-
θος κατεύθυνση. 
[+] Η ζωή, οι φίλοι, η επιθυμία να δεις και να σε 
δούνε, ο μεγάλος κόσμος, η επιθυμία, σε τρα-
βάνε έξω…
[-] ...ενώ εσύ θέλεις να εξαφανιστείς κάπου που 
θα σε αφήσουν ήσυχο/η;  A  

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων  
θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου
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Aιγόκερε, καιρός να βγεις
προς τα έξω ατσαλάκωτος 

και αστραφτερός
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