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100 βιβλία που θα σε οδηγήσουν

στο τέλος του χρόνου
Επιμέλεια Αγγελική Μπιρμπίλη, σελ. 40

Σε είδα 
κρατούσες 

μια A.V., μου 
χαμογέλασες, 

φορούσες... 
ν Θα σε δω την

Τετάρτη 25/11 
στο Venue

7σελ. 17

Ίαν Ράνκιν 
Τζορτζ 

Πελεκάνος
μιλάνε στον

Θανάση

Μήνα

Τόμας 
Πίντσον
Προδημοσί-

ευση
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Η AATTHHENNSS VVOICE υποδδέέχχεεται μμίία 

ααπόό ττις μμεεγαλλύύττεερες εκδοτικκέέςς εταιιρρείεςς 

τταξξιιδδιωωττιικκών οδηγών στην Ευρρώώπηη, 

μεε ππαρροουσία σε 24 χώρες και 50 πόλεις, 

μμε 8.500.000 αναγνώστες σε όόλλο τον κκόόσμμοο 

και εεκατομμύρια επισκέψψεειιςς 

σστην ηλεεκκττρροοννιικκήή σελίδα 

wwww.innyyourpockkeet.coomm

Οιι ααγγλόφωωννοι

 
μεε ττη διεθνήή ααναγννωωρρισιμότηηττα τηςς 

                     
                     , τ

η γνώση της ΑΑθθήνας ααπό τηνν 

AATHENNSS VOICE, το μεγάλο ττιιρράζ και ττη διαννομήή 

σε newwss stand ξξέένου Τύπου, ξξεεννοοδοχείαα, πρεσββείεςς, 

αερροοδρόμια, ττοουυρριισσττιικκάά λεωφορρεεία κ.λππ., 

ααπποτελούύνν έναν πολύτιμο οοδδηγό γγια ττοουςς 

ξξέέννους ποουυ εεπισκέπτονττααιι κκαι ζουν σσττην ΑΑθήννα.

ΕΕππόόμενο τεύχος Δεκέμβρριιοος 2200099 

ΤηΤηλέφωνανα ε πικοινωνίας: 210 33616177.530, 221010 3316.6.196

έ τ
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ATHENS A HE SATH
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Θέματα
12 Ζωντανός στην Αθήνα:

Της Μανίνας Ζουμπουλάκη 

14 Info-diet: Εβδομαδιαίο χρηματιστήριο 

      αξιών από τη Σταυρούλα Παναγιωτάκη

15 Απαντήσεις του Forrest Gump:

     Του Nίκου Ζαχαριάδη

18 Shoot me: Του Κωνσταντίνου Ρήγου

20 Πανικοβάλ των 500: του Γιάννη Νένε

22 Tζιχάντ: Των Ά. Τσέκερη, Γ. Κυρίτση

26 Citizen: Του Κώστα Γιαννακίδη

82 Travel: Της Στελλίνας Καρρά

83 Sports: Του Μιχάλη Λεάνη

84 Sk8: Του Billy Γρυπάρη

85 Τechie Chan: Του Στάθη Στασινού

86 2310 Soul: Του Στέφ. Τσιτσόπουλου

92 Τaste Police: Της Nενέλας Γεωργελέ

94 Στο Πιάτο:  Της Τζένης Σταυροπούλου

108 G&L: του Λύο Καλοβυρνά

110 Θέατρο: Των Δήμητρας Αναγνώστου,

Δήμητρας Τριανταφύλλου

114 Ταινίες: Του Γ. Κρασσακόπουλου

118 Various artists: Του Μάκη Μηλάτου

120 Elements of style:

      Της Ζωής Παπαφωτίου

121 Soul/Βody/Μind:
      Της Ζωής Παπαφωτίου

125 Μίλα μου βρώμικα! Η Μυρτώ

     Κοντοβά έχει τις απαντήσεις

126 Stardust: Τι λένε τα άστρα του

      Γιώργου Πανόπουλου

Στήλες

87 Αθήνα 210 Οδηγός

Επιλογές της εβδομάδας. Εστιατόρια,

μπαρ, cafés, κλαμπ, επιλεκτικός οδηγός

της A.V. Συναυλίες, μουσικές σκηνές, τα

live ανά ημέρα. Αίθουσες τέχνης, θέατρο,

σινεμά, αίθουσες, ώρες προβολής

22 Εξουσία από πορσελάνη

Του Νίκου Γεωργιάδη

24 Κατάσταση φορολογικής ανάγκης

Του Προκόπη Δούκα

26 Μελαγχολία του Νοέμβρη

Του Ανδρέα Παππά

28 ΝΔ: Εκλογή προέδρου μέσω στρα-

τόσφαιρας!

Του Ευτύχη Παλλήκαρη

Η ελληνική Δεξιά του αύριο

Του Σπύρου Πέγκα

30 Είναι χάσιμο χρόνου το Twitter;

Του Πολυδεύκη Παπαδόπουλου

32 Διά στόματος Σαλίου

Της Αφροδίτης Αλ Σάλεχ

34 Θεόδωρος Τερζόπουλος

Το αλφάβητο ενός σκηνοθέτη

Της Ιωάννας Μπλάτσου

36 Η δόξα και το κάλλος του Παπάγου

Της Μυρσίνης Λιοναράκη

ΠεΠΠ ριεχόε μενα 26/11 - 2/12/09 Εικόνα εξωφύλλου: 

Mπενουά Παρέ

32  ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΣΑΛΙΟΥ

22  ΗΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΛΟΣΛ ΤΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥΓΓ
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40-81ΒοοκVoice
42 Οι κριτικοί βιβλίων εξομολογούνται

Της Δήμητρας Τριανταφύλλου

46 Inner City Blues

O Τζορτζ Πελεκάνος μιλάει στον Θανάσ

48 Ο ποιητής Αντώνης Φωστιέρης

Του Δημήτρη Φύσσα

50Μπαρότσαρκα με τον  Ίαν Ράνκιν

Του Θανάση Μήνα

52 City Lovers

Οι πόλεις των συγγραφέων

Του Θανάση Μήνα

58 Ο Μεγάλος Σιωπηλός

Προδημοσίευση από το καινούργιο βιβλίο του Τόμας Πίντσον

 60 100! Γιατί; Γιατί αξίζει να τα διαβάσεις
Βιβλία που θα σε οδηγήσουν στο τέλος του χρόνου

     Οι βιβλιοφάγοι: Τι διαβάζουν γνωστοί Αθηναίοι

Δον Κιχότε: Η μεταφράστρια Μελίνα Παναγιωτίδου μιλάει σ

64      Η Ινδία της Τζούλιαν Γκρέγκσον

66 Τα βυζαντινά μυστήρια του Παναγιώτη Αγαπητού

70 Ο Γιώργος Γραμματικάκης και το καινούργιο του βιβλί

ΠεΠΠ ριεχόε μενα 26/11 - 2/12/09 

A
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο

Μπενουά Παρέ. Γεννήθηκε στο Πα-

ρίσι το 1961. Ζει στην Ελλάδα από το

1986. Έπειτα από τις πρώτες του σπου-

δές στο Παρίσι, σπούδασε ζωγραφική

με δάσκαλο τον Ν. Κεσσανλή και χα-

ρακτική με τον Θ. Εξαρχόπουλο στην

ΑΣΚΤ (1987-1992), από την οποία και

αποφοίτησε με άριστα (30/30). Πέραν

της ζωγραφικής, έχει επίσης ασχολη-

θεί με διαφήμιση, γραφιστική, σκηνι-

κά θεάτρου, τοιχογραφίες, βυζαντινή

τέχνη, πορτρέτα και εικονογράφηση

βιβλίων. Έχει λάβει μέρος σε αρκετές

ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα (Α-

θήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη

- Kapopoulos Fine Arts, Golden Hall,

Adam Gallery και Γαλλικό Ινστιτού-

το), αλλά και στο Παρίσι (“Axiome”).

Έλαβε επίσης μέρος σε ομαδικές εκθέ-

σεις στην Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Γερ-

μανία, την Ισπανία, τις Κάτω Χώρες,

τον Καναδά και τις ΗΠΑ. Συνεργάζε-

ται και με το lepetitjournal.com, μια

γαλλόφωνη εφημερίδα στο Internet.

www.benoitpare.com

DO IT! Κάθε εβδομάδα ένας καλλιτέχνης ανα-

λαμβάνει να σχεδιάσει το εξώφυλλο της A.V. Στο 

τέλος της χρονιάς όλα τα εικαστικά εξώφυλλα θα 

συγκεντρωθούν για να εκτεθούν στο Μουσείο 

Μπενάκη, όπου και θα είστε όλοι καλεσμένοι.

Κυκλοφορεί

Ε
νάμιση μήνα μετά τις εκλογές ερμηνεύτηκε πια το πρωτοφανές φαινόμενο

στην πολιτική ιστορία της χώρας, ένας πρωθυπουργός να εγκαταλείπει στα δυο

χρόνια την κυβέρνηση και την αρχηγία του κόμματός του για να πηγαίνει να βλέ-

πει τον Παναθηναϊκό που παίζει με τον Αστέρα στην Καλογρέζα. Το φούνταραν

το μαγαζάκι και άφησαν την οριστική αναγγελία πτώχευσης για τον επόμενο.

Ήταν μια μέρα την προηγούμενη βδομάδα που όλες οι εφημερίδες στο περίπτερο είχαν τον

ίδιο μαύρο τεράστιο τίτλο: Παγώνουν τους μισθούς. Χριστέ μου, ήρθαν οι νεοφιλελεύθεροι

να πάρουνε το βιoς μας. Έκτοτε, μέχρι σήμερα, κάθε μέρα στις εφημερίδες, κάθε απόγευμα

στα δελτία της τηλεόρασης, παρακολουθούμε το δράμα και προσπαθούμε να καταλάβουμε.

Δεν παγώνουν οι μισθοί, μόνο των δημοσίων υπαλλήλων. Όχι όλων, αυτών που παίρνουν

2.000. Δυο χιλιάδες χωρίς τα επιδόματα, γιατί με τα επιδόματα μπορεί να παίρνουν 2,5 και 3,5

ακόμα και 5.000 το μήνα. Και δεν παγώνουν τελείως, δεν παίρνουν 1,5% αύξηση μετά την «ω-

ρίμανση» που είναι 2%. Προφανώς δεν είμαστε σοβαροί. Και όχι μόνο γιατί μερικά εκατομμύ-

ρια μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και άνεργοι θα ονειρεύονταν αυτό το διχίλιαρο έστω

και παγωμένο. Αλλά και γιατί οι μισθωτοί αυτής της χώρας φορολογούνται ήδη πολύ. Και οι

υψηλόμισθοι μισθωτοί, ακόμα κι αν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, υπερφορολογούνται. Άξιζε τον

κόπο; Άξιζε τον κόπο να τρώει την ώρα του κάθε βράδυ σε κάποιο κανάλι ο υπουργός Οικονο-

μικών, είναι αυτό το 1,5% αύξηση οι μάχες που πρέπει να δοθούν για να αλλάξει αυτή η χώρα;

Γιατί αυτές τις μέρες, με αφορμή μια αύξηση, μάθαμε ότι δεν ξέρουμε πόσους δημοσίους

υπαλλήλους έχουμε, πόσο παίρνουν και από πού τα παίρνουν. Ότι ένας υπάλληλος των

2.000 ευρώ μπορεί να παίρνει 5.000, από 3-4 διαφορετικές πηγές και για διάφορους λό-

γους. Δεν ξεκινούσαν καλύτερα από εκεί;

Λένε ότι η προηγούμενη προσπάθεια εκσυγχρονισμού διεκόπη βιαίως γιατί τη σα-

μπόταρε το ίδιο το Πασόκ, γιατί δεν μπόρεσε να επιτύχει μια ευρύτερη συμμαχία κοινωνικών

ομάδων και πολιτικών δυνάμεων που θα μπορούσαν να φέρουν σε πέρας ένα τέτοιο τιτάνιο

έργο όπως είναι η αλλαγή των αναχρονιστικών δομών της ελληνικής κοινωνίας. Η αντίδραση

σ’ ένα ελάχιστης πραγματικής αξίας μέτρο δείχνει τι πρόκειται να επακολουθήσει και τώρα.

Καταλαβαίνω πως όταν έχεις άδεια τα ταμεία και δεν έχεις να πληρώσεις ούτε τις συντάξεις,

μαζεύεις λεφτά απ’ όπου μπορείς. Όμως κανείς δεν θα υποστηρίξει το πάγωμα των αυξήσεων,

έστω και των υψηλόμισθων, ούτε τις έκτακτες εισφορές στα διαμερίσματα των 400 χιλιάδων

ευρώ. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν το Πασόκ μπορεί να βγάλει τη χώρα από τη χρεοκοπία,

ούτε αν μπορεί να αντιμετωπίσει την Καθυστέρηση που οδήγησε στη χρεοκοπία. Δεν ξέρου-

με καν αν θέλει να το κάνει ή πιστεύει ότι με οικονομίες, μαζέματα και εισπρακτικά μέτρα θα τη

βγάλει καθαρή και βλέπουμε. Όμως η χρεοκοπία δεν αντιμετωπίζεται χωρίς να γίνει καθαρό

ότι υπαίτια γι’ αυτό είναι η ελληνική Καθυστέρηση. Και η μάχη επομένως είναι πρώτα απ’ όλα

ιδεολογική. Απέναντι είναι ο ριζοσπαστισμός των βολεμένων που φωνάζουν όχι γιατί θέλουν

ν’ αλλάξει αυτό το χάλι, αλλά γιατί δεν συνεχίζεται, γιατί μας χάλασαν την ψευδαίσθηση ότι

μπορούμε να περνάμε άρχοντες καταναλώνοντας τα διπλάσια απ’ όσα παράγουμε.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ είχε άδικο όχι γι’ αυτό που είπε, ότι μισθωτοί 

των 2.000 δεν είναι προνομιούχοι αλλά μεσαία στρώματα. Αλλά για το πώς το είπε: «Δεν

ψηφίσαμε τον Αλμούνια και τον Τρισέ για πρωθυπουργό της Ελλάδας». Γιατί αυτό συμπλέει

με το «δεν θα γίνουμε Νομαρχία της Ευρώπης» του Αντώνη Σαμαρά, ενώνεται με τους αρι-

στερούς εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες προς τα «ανάλγητα διευθυντήρια των Βρυξελ-

λών» και όλο μαζί σπρώχνει τη χώρα ακόμα πιο βαθιά στον πάτο.

Γιατί πρέπει να αλλάξουμε, επειδή το λέει ο Αλμούνια; Δηλαδή, αν δεν μας το έλεγαν,

εμείς δεν θα ’πρεπε να αλλάξουμε το σύστημα που έχει χρεοκοπήσει; Παραδόξως, δεν

συμφωνούμε όλοι σ’ αυτό. Κάποιοι δεν πιστεύουν ότι τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν πρό-

βλημα, κάποιοι δεν πιστεύουν ούτε καν ότι έχουμε χρεοκοπήσει. Κόλπο είναι της ευρωπα-

ϊκής κοινότητας εις βάρος μας. Είναι αντίθετοι σε κάθε μεταρρύθμιση γιατί πάντα κάποιοι

θίγονται. Είναι αντίθετοι σε κάθε αλλαγή, στην αξιολόγηση γιατί είναι νεοφιλελεύθερη

οδηγία, στην αξιοκρατία γιατί είναι κόλπο της διεθνούς σοσιαλδημοκρατίας.

Τίποτα δεν πρόκειται ν’ αλλάξει αν δεν ξαναχαράξουμε τις διαχωριστικές γραμμές, αν

δεν πούμε για μια φορά καθαρά ποια είναι η πρόοδος και ποια η συντήρηση. Πρέπει να

προχωρήσουμε γιατί μας το επιβάλλουν; Στις χώρες της κοινότητας οι άνθρωποι παίρνουν

μεγαλύτερους μισθούς από μας. Έχουν μικρότερη ακρίβεια, χαμηλότερες τιμές, χαμηλότε-

ρο κόστος ζωής. Έχουν καλύτερη παιδεία και περίθαλψη. Μικρότερη ανεργία. Δουλεύουν

λιγότερες ώρες και ζουν σε πιο ανθρώπινες πόλεις. Με μικρότερη διαφθορά. Και λιγότερες

κοινωνικές ανισότητες. Μας «επιβάλλουν» δηλαδή να περνάμε καλύτερα; Ας τελειώσου-

με επιτέλους μ’ αυτή την κοροϊδία και ας πούμε ποιοι συντηρούν αυτό το χάλι. Πρέπει να

προχωρήσουμε στις αλλαγές όχι γιατί μας το επιβάλλουν. Ούτε καν γιατί χρεοκοπήσαμε.

Αλλά γιατί αυτό το αναχρονιστικό και παρωχημένο σύστημα είναι κυρίως κοινωνικά άδι-

κο, σπρώχνει τους ασθενέστερους συνεχώς σε χειρότερη μοίρα. Όλα τα παραδοσιακά

ιδεολογήματα, δεξιά ή αριστερά, συντηρητικά πάντα, που υπερασπίζονται την ακινησία,

το ανάδελφο έθνος, τον αγνό λαό που αντιστέκεται στις επιθέσεις των ανάλγητων νεοφι-

λελεύθερων ξένων, κρύβουν την επιθυμία για στασιμότητα. Κρύβουν τους βολεμένους σ’

αυτή τη συντεχνιακή Δημοκρατία του Δημοσίου και των πελατειακών σχέσεων. A

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης: Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Σιντσιρμάς

Αρχισυντάκτες Γιάννης Νένες,

Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνοι  Ύλης Ελένη Μπακοπούλου, Τάκης Σκριβάνοςς

Συντακτική ομάδα: Ν. Αργυροπούλου, K.Ρήγος, Δ. Φύσ-

σας, Σ. Στασινός, Λ. Λαζόπουλος, Π. Δούκας, Γ. Κυρίτσης,

Ά. Τσέκερης,M. Mηλάτος, Π. Μένεγος, Δ. Αναγνώστου, Α.

Μποζώνη, Γ. Τζιρτζιλάκης, Σ. Tσιτσόπουλος, Γ. Πανόπου-

λος, M. Kοντοβά, N. Γεωργελέ, Γ. Βαλλιανάτος, Σ. Tρια-

νταφύλλου, Δ. Τριανταφύλλου, Λ. Καλοβυρνάς, Γ. Kων-

σταντινίδης, N. Γεωργιάδης, Γ. Δημητρακόπουλος, Ευτ.

Παλλήκαρης, B. Γρυπάρης, Μ. Τσιντσίνης, Μ. Ζουμπου-

λάκη, Γ. Ιωάννου, Γ. Κρασσακόπουλος, Ζ. Σφυρή, Σ. Κρα-

ουνάκης, M. Λεάνης, N. Zαχαριάδης, Π. Μανδραβέλης,

Σ. Ο. Κυπριωτάκη, Μ. Πιτένης, Γ. Παυριανός, Θ. Μήνας,

Κ. Παναγοπούλου, Λ. Χουρμούζη, Στ. Χαραμή, Τζ. Διαμα-

ντοπούλου, A. Αλ Σάλεχ, Ι. Μπλάτσου, Κ. Γιαννακίδης
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Γράμματα

Οι κυρίες σπανίζουν
Ούτε 100 λέξεις, αγαπητή ATHENS 

VOICE. Άκουγα στην εκπομπή του Κ. 

Τζούμα ένα παλιό κομμάτι του Τομ Τζό-

ουνς. SHE’s a Lady! και σκέφτηκα να το

αφιερώσω στη Σώτη Τριανταφύλλου.

Στέλνω αυτό το μέιλ και στον BOOK

PRESS, που είδα ότι δουλεύει κι εκεί.

She’s a lady.  Αυτό μόνο. Οι κυρίες σπα-

νίζουν. -Α.Σ.

Venceremos (;) 1973-2009 
Και ξάφνου, ραδιοταξιδεύοντας μεση-

μέρι Τρίτης Πολυτεχνείου, πέφτω στον

Βαγγέλη Περρή – και παίζει στην εκ-

πομπή του Θεοδωράκη, Ξυλούρη και 

Μπιθικώτση, μιλά για τη χούντα, για κα-

σέτες που του έστελναν απ’ την Ολλαν-

δία με τραγούδια του Μίκη κρυμμένα σ’

ετικέτες Deep Purple, για τις κουβέντες

που κάνει με τα παιδιά του για τις λέξεις

«Φόβο» και «Απαγορεύεται»… Στέλνω

μήνυμα «πώς καταντήσαμε τώρα με Ρού-

λες, ξεφτιλοταλέντα και βιζιτόλες. Ποιας

κρυμμένης ευαισθησίας τα δάκρυα γί-

νανε επιταγές»… αλλά συγκινούμαι και

χάνω διάθεση για κακίες. Χάνομαι στις

ξαστεριές, στα βράδια και τις φυλακι-

σμένες θάλασσες μιας άλλης αθωότητας.

Τότε που η μαγική λέξη ήταν Ελπίδα και 

η συντροφικότητα δεν εξαργυρωνόταν

στον κυνισμό και τον ανταγωνισμό της

ισοπέδωσης. Είναι τρομαχτικό να ξέρεις

πως σβήνονται οι μνήμες με το αίμα του

χρήματος, πως η στυγνή καθημερινότητα

συνθλίβει την ιδέα μιας καλύτερης ζωής,

πώς μεταμορφώνονται οι παθιασμένοι

σε αδίστακτους καριερίστες… θυμάμαι

κι εγώ πρώτες μνήμες πιτσιρίκι, θολές 

τις εικόνες που μετέφεραν οι θείοι μου, 

φοιτητές τότε στη γενέθλια Σαλονίκη,

ξύλο κι εκεί, θάνατος παντού, αγωνία,

σκοτάδι – κι ύστερα όσα διάβασα κι έμα-

θα. Κι όσα έπαθα περνώντας χαντακω-

μένα χρόνια –το χρέος γίνεται χρέη– κι

η φτήνια εξουσία. Και πώς να τολμήσεις

να ξαναπιστέψεις, ποιον, πού, πώς; 

-ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ζήτω η Τιβί!
Δεν μπορώ να βλέπω τον «Λάκη το γλυ-

κούλη» και την «Πολυκατοικία». Δεν

μπορώ να βλέπω «Μυστικά της Εδέμ» και 

Παπακαλιάτη. «Η ζωή της άλλης» πα-

λεύεται με πολλή δόση υπομονής και από 

τις τύψεις προς τη μάνα σου ότι δεν κου-

βεντιάζετε πολύ, οπότε ξεροκαταπίνεις

και το βλέπετε μαζί σχολιάζοντάς το. Τα

πρωινάδικα και τα μεσημεριανά δεν βλέ-

πονται με τίποτα, οι τύψεις δεν αρκούν

και βρίζεις ακόμα και τη μάνα σου που

τα βλέπει. Μπορώ να βλέπω Λαζόπουλο 

και «Ράδιο Αρβύλα», αλλά δεν είμαι ποτέ

σπίτι για να τα δω. Βλέπω (ή μάλλον

ακούω) MAD και MTV, MAD όλες τις

ώρες ενώ MTV μέχρι να αρχίσουν οι α-

ηδιαστικές αμερικάνικες εκπομπές που 

είναι για πραγματικό εμετό. Μπορώ (και

θέλω) να βλέπω “House”, αλλά και σπίτι

να είμαι ξεχνάω να το βλέπω. Έβλεπα και

“Veronica Mars” αλλά λόγω διαβάσματος

έχασα πολλά επεισόδια, οπότε τα κατέ-

βασα και σε δύο ολονυχτίες το χόρτασα.

Έτσι βρίσκω παρηγοριά στο internet, των

γειτόνων όμως γιατί εγώ δεν αξιώθηκα

να δώσω λίγα ευρώ παραπάνω να πάρω

μια αξιοπρεπή σύνδεση. Να ’ναι καλά οι

Πανελλήνιες που με βοήθησαν να κάνω

αποτοξίνωση από την τηλεόραση, αλλά

και να περάσω σε μια σχολή που επίσης

με κρατάει μακριά από την τηλεόραση.

Το καλύτερο κομμάτι της τηλεόρασης 

είναι το κόκκινο κουμπάκι στο τηλεκο-

ντρόλ που λέει off.               -ΑΝΝΑ ΟΥΝΤΙΛΑ

Μη χάσεις
Στο Public Συντάγματος

26/11, στις 19.00: οι Burger Project, σε 
ένα μοναδικό performance. 27/11, 16.00-

20.00: ο 95,2 Athens Dee Jay εκπέμπει live y
4 ολόκληρες ώρες. 28/11, 10.00-18.00: 

Street artists, διασκεδαστικά happenings, 
κεράσματα και πολλές εκπλήξεις. 28/11, 
στις 12.00: ο Bob ο Σφουγγαράκης θα 
μοιράσει δώρα και θα φωτογραφηθεί 
με τους μικρούς τους φίλους. 28/11, 

στις 18.00: οι performers των Sa.la.ta θα 
κλείσουν το πάρτι γενεθλίων του Public, 
με πολλή μουσική, χορό, κωμικά σκετς, 

ακροβατικά και αυτοσχεδιασμούς.

100 λέξεις

είλε το γράμμα σου τα-

ρομικά ή στο fax της A.V. 

στο info@athensvoice.

r για τη στήλη «Γράμματα». 

Μόνο 100 λέξεις. Αλλιώς θα 

μπαίνουν συντομευμένα. 

Γράμματα χωρίς ονοματε-

πώνυμο, διεύθυνση, τηλέ-

φωνο δεν θα δημοσιεύ-

ονται.

Στείλε

χυδρο

ή σ

gr

Μ

π

Διόρθωση
Στο προηγούμε-
νο τεύχος στις
συμμετοχές των
καλλιτεχνών για
τα 6 χρόνια Α.V. η
Σταυρούλα Τσου-
τσάνη συμμετείχε 
με αυτό το έργο. 
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Ζωντανόςστηνπόλη
Tης MΑΝΙΝΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

“GO EAST” ΘΑ ΕΒΑΖΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΡΡ ΦΕΙ Κ.Ψ.Μ. (ΚΑΨΙΜΙ!) 
ΒΡΙΖΕΙ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ. ΓΡΑΡΡ ΦΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΟΠ ΚΟΚΚ ΥΛΤΟΥΡΑΣ

Κ.ΛΠ. ΕΨΑΧΝΕ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΟ Η ΠΟΠ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ, ΠΑΝΩ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΘΕΙ,

ΒΡΗΚΕ ΕΜΕΝΑ… ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΗΣ.

Έ
χω μια θολούρα αυτές τις μέρες, 

κάτι σαν ομίχλη που με κάνει να 

μη βλέπω σωστά τα πράγματα. 

Μαζί με συνάχι, πονοκέφαλο 

και μουρμούρα, η θολούρα λέ-

γεται «την άρπαξα» χωρίς σεξουαλικές προε-

κτάσεις. Με αυτή τη θολούρα έτρεξα στην πλα-

τεία Κολωνακίου να συναντήσω φίλη από την 

Καβάλα, η οποία (απίστευτο) βρήκε τραπέζι 

στο “Da Capo” Παρασκευή μεσημέρι με ήλιο!!! 

Σπάνια κάθομαι στο “Da Capo” γιατί (α) δεν βρί-

σκω τραπέζι και (β) βαριέμαι να τρέχω στο μπαρ 

για να πάρω σελφ-σέρβις ένα ψωρο-τσάι, ενώ 

κάποιοι άλλοι μου παίρνουν το τραπέζι και (γ) 

γενικά βαριέμαι. Η φίλη όμως, με την αθωότητα 

του αγνού Καβαλιώτη, άρπαξε ένα τραπεζάκι 

και στρώθηκε μια ολόκληρη ώρα, με εκνευρι-

σμένους κουλτουριάρηδες/καλλιτέχνες/μου-

σικούς/ρεμπεσκέδες πάνω απ’ το κεφάλι της 

να την κοιτάζουν περιφρονητικά (σκασίλα της). 

Ο καπουτσίνο στο «Da Capo» κάνει 3.30 ευρώ, 

δεν είναι δηλαδή πολύ ακριβότερος απ’ ό,τι σε 

οποιοδήποτε άλλο καφέ, απλώς πρέπει να πας 

να τον πάρεις μόνος σου και, όπως προανέφε-

ρα, βαριέσαι. Γενικά έχει περατζάδα, μερικές 

ωραίες γκόμενες high maintenance (που κά-

νουνε μανικιούρ ακόμα και στ’ αυτιά τους), με-

ρικούς ηθοποιούς που κάπου τους ξέρεις αλλά 

δεν θυμάσαι πού. Ήθελα να εξηγήσω στη φίλη 

πώς λειτουργεί το σύστημα του «είσαι - δεν εί-

σαι ψιλοχοντροδιάσημος» στην Αθήνα, αλλά 

δεν πρόλαβα. Το ίδιο βράδι πήγε για φαγητό 

στο “INBΙ”, όπου είδε κι άλλους ημιδιάσημους 

αναλόγου φυράματος, που ακόμα δεν μπορεί να 

τους τοποθετήσει… και έφαγε σούσι: μπαίνουμε 

λάου-λάου στο θέμα μας, που ανατολικο-φέρνει 

σ’ αυτό το τεύχος…. 

Στο “ΙΝΒΙ”, λοιπόν, το σούσι είναι εξαιρετικό, 

όπως μαρτυρεί η φίλη από Καβάλα που δεν είχε 

ξαναφάει ποτέ σούσι. Το σέρβις είναι άψογο, η 

ατμόσφαιρα ζεστή και ωραία, η διακόσμηση υ-

πέροχη, το επιδόρπιο συγκλονιστικό. Το μπου-

γιουρτνί βγήκε, λέει, γύρω στα 120 ευρώ το ά-

τομο, ποσό με το οποίο στην Καβάλα τρως όχι 

μόνο τον καρχαρία αλλά και την τράτα που τον 

ψάρεψε στα ανοιχτά της Θράκης, και ίσως τον 

τρατατζή με το πυροφάνι, το δίχτυ, το τσουλάκι 

πόρτας και τον παπαγάλο ή ό,τι άλλο pet έχει. 

Παρά το γεγονός ότι στο “ΙΝΒΙ” δεν έφαγαν ο-

λόκληρο το κήτος, ίσα-ίσα μερικές μπουκίτσες 

υπέροχες, πλην όμως μπουκίτσες, η φίλη από 

την Καβάλα έφυγε ευχαριστημένη: κάμποσοι 

ημιστάρ, που τους ελαφρο-ήξερε από την τηλε-

όραση, έτρωγαν δίπλα της και έδειχναν ΧΑΑ-

ΑΑΑΛΙΑ από κοντά. Αυτό είναι το ζητούμενο 

τελικά – να πας κάπου όπου δίπλα σου τρώνε 

διάσημοι που έχουν τα-χάλια-τους-από-κοντά. 

Είτε έκαναν είτε δεν έκαναν μποτόξ και πλαστι-

κές, από-κοντά είναι πατσαβούρες και δεν τους 

σώζει ούτε ένα κιμονό στο κεφάλι… 

Ή μουν σε αυτή τη διάθεση πάντως, την

go east (φάε τα μουστάκια σου, Κα-

ψιμί) με μια θολούρα επιπλέον. Έ-

τσι μπήκα στο “Feng Sui House” και αγόρασα

χωρίς να το καταλάβω ένα δεμάτι αρωματικά

στικς προς 3 ευρώ (μη πέσω έξω). Το ξέρω πια

ότι βάζεις το κρεβάτι σε συγκεκριμένη θέση αν

έχεις απίστευτη άνεση χώρου, χρόνου, χρήμα-

τος, διακοσμητή και μία κλίση προς ανατολικές

θρησκείες/προς ψιλή μαλάκυνση. Δεν πρέπει

να κατεβαίνεις σκαλάκια γιατί η ενέργεια είναι

χαμηλή, πρέπει να έχεις νερά στην είσοδο του

σπιτιού σου και ένα βάτραχο/βούδα/πόντικα/

ελέφαντα (ανάλογα με τη θρησκεία) σε προφανή

θέση, για να διώχνεις τα κακά μικροκύματα, και

πάει λέγοντας. Όλα αυτά είναι ωραία αλλά… ΒΑ-

ΡΙΕΜΑΙ ΦΡΙΧΤΑ!!! Και δεν αισθάνομαι καν ένο-

χη, κι έχω μια υποψία ότι ψάχνεις πού θα βάλεις

το άγαλμα του βάτραχου στο σαλόνι όταν έχεις

πάρα πολύ καιρό να πηδήξεις… αλλά μπορεί να

κάνω και λάθος. Στο “Feng Sui House”, πάντως,

βρίσκεις πράγματα για να διακοσμήσεις το σπίτι

σου, ανατολίτικα αγαλματάκια, βαζάκια, τασά-

κια, μπολάκια, τσόπστικς και ταμπλό υπέροχα,

και κάποιος σου εξηγεί τη σημασία τους ενώ εσύ

έχεις/δεν έχεις θολούρα/πρεμούρα. Προσφέ-

ρονται για δώρα γάμου – μεγάλη ποικιλία και

φέρνουν ευημερία, καλή ενέργεια, γονιμότητα,

ίσως και σεξ, αν δεν είσαι τρομερά κολλημένος.

Μετά πήγα σ’ ένα κινέζικο μαγαζί με φο-μπιζού,

κολιέδες ων ουκ έστιν αριθμός, μαντίλια, ζεμπί-

λια κ.λπ. Όλα πάμφθηνα, θέλεις να τα φορέ-

σεις το ’να πάνω στ’ αλλο και να βγεις στο δρό-

μο σαν κινέζικο εργοστάσιο πλαστικουίτας. Το

“Wanhao-import & export” είναι τεράστιο,

με τις κλασικές αγενείς Κινέζες πωλήτριες που

ευχαρίστως θα σε έκαναν spring-roll, αλλά με

τέτοια γκάμα εμπορευμάτων που αποκλείεται

να μην ψωνίσεις. Σε μικρότερη κλίμακα, και

μιλάμε για ένα κέντρο πόλης τίγκα στο κινέζικο

τώρα… το “Song He” έχει ευγενικούς πωλητές

και φθηνά γυναικεία ρούχα που βλέπονται. 

Είμαστε ακόμα στη μακρινή ανατολή με τον

Μάρκο Πόλο να τρώει σούσι φορτωμένος κι-

μονό, βούδες-που-κλαίνε, χάντρες και στικς: με

μια θολούρα, ένα χάσιμο λόγω καιρού, ένα je ne

sais quoi… κι ένα γενικό μπέρδεμα της κατη-

γορίας «μπας κι είμαι Πεκίνο;» Am I in Peking?

Jesus. Ή, ακόμα καλύτερα, Buddha… A

Da capo, Τσακάλωφ 1, Κολωνάκι

INBΙ, Ηρακλείτου 21, Κολωνάκι, 210 3392.090

Feng shui house & more, Σταδίου 10, Σύνταγμα

Wanhao-Import & export, Πειραιώς 46, 694 7825712

Song He, Κάνιγγος 23  

Προς ανατολάς
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«Αχ, κοίτα τα, με τις 
κουκουλίτσες τους»

(Κυρίες σε στάση λεωφορείου απέ-
ναντι από Μέγαρο, παρακολουθούν

να περνάει η πορεία για το Πολυ-

τεχνείο)

Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ y.nenes@yahoo.com

Αthens 
Voices
Λόγια που ακούστηκαν στους 
δρόμους της Αθήνας τις τελευ-

ς μ ρ ςταίες μέρες

«Σκέψου, στην 
Kylie το έφαγα αυτό επί

μιάμιση ώρα»
(Αγόρια εγκλωβισμένα στο traffic jam.

Παρασκευή βράδυ, PetShopBoys) 

«Δεν είμαστε
καλά, τι δείχνουν εδώ 

οι άνθρωποι. Είχε λιοντά-
ρια η Αθήνα;»

(Μαμά στο μικρό της. Μου-
σείο Ακρόπολης)

- Δεν σε φιλάω
λόγω γρίπης

- Εντάξει, αλλά 
εγώ δεν έχω
- Ούτε κι εγώ

(Μεσήλικες κυρίες συναντιούνται 

σε Δημοτικό γυμναστήριο)

«Είσαι μαλάκας!
Έχω χάσει τους 9 καλύ-

τερους μήνες της ζωής μου
μαζί σου!»

(Έξαλλη, στο κινητό της. Στη μέση 

της πορείας για το Πολυτεχνείο)

«Άμα είναι να
πιάσουμε κάνα κώλο,

να πάμε στου Ρεπάνη»
(Free tip από παππού Κρητίκαρο. 

Διοργάνωνε έξοδο με φίλους. 

Εξάρχεια)

«Ψωμί! Τυρί!
Ελευ-θε-ρία!»

(Μικρή, ετών 4. Σε σχολική γιορτή

για το Πολυτεχνείο. Χαλάνδρι)

«Απόκτησε Porsche
€ 70.000! Χτύπα τη μέχρι 

και την Πέμπτη 26/11 με τη
χαμηλότερη μοναδική προ-

σφορά!»
(Διαφήμιση online)

PARTY TIME
Αν διαβάζεις Τετάρτη Α.V. θα σε δω απόψε 

“Venue” στο πάρτι για τα 6 χρόνια μας. Αλλιώς 

την Παρασκευή στον Ιανό στον «Πρώτο Ήχο».

Αυτή την εβδομάδα είπαμε να πάμε απ’ το κα-

κό… στο καλύτερο. Σας περιμένουμε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο μόνος που βγήκε και είχε κάτι ουσιαστικό να

πει για τη ΝΔ και την κατάσταση γενικότερα.

(Κρίμα που τον καλούν μόνο στο Extra)

Η ΠΤΩΣΗ
Μια καινούργια θεατρική έκπληξη ακούει στο 

όνομα “Blind Spot” και παρουσιάζει στο Bios 

την πρώτη της θεατρική παράσταση. Νέοι, 

ταλαντούχοι και ευτυχείς, σε μια παράσταση 

μοντέρνα χωρίς καμιά προσπάθεια. 

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ 
«Η σούπα του Κάφκα - Η παγκόσμια λογοτεχνία 

σε 17+1 συνταγές»

(Εκδ. Μεταίχμιο)

QUIZ
Η Gotham City έχει τον Batman.

To San Francisco και το Los Angeles έχουν τον 

Superman. 

Όλη η Ανατολική Ακτή έχει τον Spiderman.

Η Αθήνα ποιον έχει;

Απάντηση: Τον Lenorman!

Ο ΚΟΠΟΛΑ
Ήρθε ο άνθρωπος να παρουσιάσει το ταινιάκι

του και τον «δειγμάτισαν» παντού. Μόνο στον

Αυτιά δεν τον πήγαν… 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Είδαν και αποείδαν ότι δεν βγαίνει από τη μύγα

ξίγκι και την έπεσαν στα βοοειδή. «Κοίτασμα» 

ηλεκτρικού ρεύματος αξίας τουλάχιστον 165 

εκατ. ευρώ κρύβεται, λέει, στην κοπριά και τα 

οργανικά απόβλητα που παράγονται στις ελλη-

νικές κτηνοτροφικές μονάδες.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΝΔ
Πάνω στη μέρα των Ευχαριστιών.

Τι προνοητικότης!

ΘΛΙΒΕΡΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ
Όσο και να κομπιουτεροποιηθεί η δημόσια διοί-

κηση και οι σχέσεις κυβέρνησης-πολιτών, στην

εφορία θα έχει πάντα ΟΥΡΕΣ!

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
Βρέθηκε, λέει, το δάχτυλο του Γαλιλαίου. 

Άντε βρε, και το κεφάλι του Ιωάννη με το καλό.

ΤΣΑΜΠΑ ΜΑΓΚΕΣ
Χαλαρώστε τρέντηδες και πιείτε το ποτό σας

Λίγο πιο κάτω καίγεται το αυτοκίνητό σας.

(Στένσιλ χτυπημένο στη Σκουφά) 
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Η ATHENS VOICE και ο ΔΗΜΟΣ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ διοργανώνουν δια-

γωνισμό φωτογραφίας  με θέμα 

την Αθήνα

Κάνε κλικ στην πόλη.
Φωτογράφισε τα σημεία και τις 

εικόνες που αγαπάς, ζωντάνεψε

την ιστορία της Αθήνας.

Σ’ ένα ειδικό τεύχος αφιερωμένο 

στο διαγωνισμό θα δημοσιευθούν

όλες οι συμμετοχές. Σε μια μεγάλη 

έκέκθεθεσηση σ στητηνν ΤεΤεχνχνόπόπολοληη στστοο ΓκΓκάζάζιι 

θα εκτεθούν όλα τα έργα.

Στείλε στην Α.V. μέχρι τις 31/12/09

τo έργο σου (μία συμμετοχή) εκτυ-

πωμένο (Χαρ. Τρικούπη 22, Εξάρχεια, 
10679) και σε ηλεκτρονική μορφή 

(ανάλυση 300 dpi, διαστάσεις 25x32

cm, contest@athensvoice.gr) με την

ένδένδειξειξη «η «ΓιαΓια το το δι διαγωαγωνισνισμόμό φωτφωτοο-

γραφίας». 

Μεγάλος 
διαγωνισμός 
φωτογραφίας
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1.
Γιατί κατατέθηκε σε φλας ο νέος προ-

ϋπολογισμός; Θέλουν να μας προει-

δοποιήσουν για κάποια στροφή;

Όχι. Απλώς θέλουν να κρατάνε όλα τα ενδε-

χόμενα ανοιχτά. Και ως γνωστόν, αν ρίξεις το

Flash μέσα σε ένα ποτήρι Gin “Gordon”, παίρνεις 

ως αποτέλεσμα τον υπερήρωα Flash Gordon, 

που έχει την ιδιότητα να φεύγει σαν αστραπή 

από τις Βρυξέλλες.

2.
Αν καταργηθούν τα θρησκευτικά

σύμβολα από τους χώρους του Δη-

μοσίου, πώς θα είμαστε σίγουροι

για το τι πιστεύουμε και δεν θα μπερδευόμα-

στε με τους άλλους άπιστους;

Θα κυκλοφορήσουν φανέλες με τα σύμβολα 

και θα μπορείς να τις φοράς όπως κάνεις και με 

τις φανέλες της αγαπημένης σου ομάδας. Έτσι 

θα δείχνεις σε όλους ότι ανήκεις στη θρησκεία

που παίρνει συνέχεια τα πρωταθλήματα και 

όχι στους losers. Και θα συνεχίσεις να δείχνεις 

στους άλλους πόσο καλός χριστιανός είσαι, 

χωρίς να αναγκάζεσαι να είσαι. Δηλαδή να πη-

γαίνεις στο γήπεδο-εκκλησία.

3.
Επειδή μου αρέσει να προγραμματί-

ζω τις καλοκαιρινές διακοπές και 

θέλω να στείλω προκαταβολή για

τα δωμάτια, είμαστε απολύτως σίγουροι ότι η 

καταστροφή του κόσμου θα συμβεί στο τέ-

λος του 2012 και όχι στην αρχή; 

Το μόνο σίγουρο στοιχείο που έχουμε είναι οι 

προσφορές των αλυσίδων ηλεκτρικών ειδών. 

Και αυτές αποδεικνύουν ότι η καταστροφή θα 

έρθει στην αρχή του 2012. Αν συνέβαινε στο

τέλος του, θα είχαμε έναν ακόμα χρόνο στη δι-

άθεσή μας και θα συνέχιζαν τις προσφορές «24

άτοκες δόσεις και αρχίστε να πληρώνετε σε 

δύο χρόνια» (δηλαδή τον Ιανουάριο του 2012). 

Όμως, όπως βλέπεις, αυτές οι προσφορές έ-

χουν σταματήσει τελείως. Πράγμα που αποδει-

κνύει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι η τελευταία

προθεσμία εξόφλησης πριν την καταστροφή 

είναι το τέλος του 2011.

4.
Πάνω που είχα καταφέρει να πείσω 

τη φίλη μου να βιντεοσκοπήσουμε 

τα «όργιά μας», βγήκε αυτό το σκάν-

δαλο με τους γιατρούς και τις νοσοκόμες στο 

internet και φοβήθηκε. Τι να κάνω για να την

πείσω;

Παίξε το χαρτί «εμείς-το-κάνουμε-καλύτερα-

από-αυτούς-μωρό-μου». Και στη συνέχεια α-

νέβασέ το στο internet με το επιχείρημα ότι δεν

έχει νόημα να κάνεις «σεξ και άλλα όργια» αν

δεν μπορείς να το δείξεις κάπου. Αν όλα αυτά

αποτύχουν, υποσχέσου της ότι θα της δώσεις 

ένα αντίγραφο, ώστε αν χωρίσετε να μπορεί 

να σε εκβιάζει, λέγοντας ότι την παρέσυρες με

την υπόσχεση ότι θα τη διορίσεις στο Δημόσιο.

Αυτό κάμπτει τις αναστολές των γυναικών, για-

τί σημαίνει ότι δεν αυτοβιντεοσκοπηθήκατε 

για απλή χυδαία διασκέδαση, αλλά με κάποιον

ιερό σκοπό.

5.
Γιατί το ΠΑΜΕ αντιδρά εμποδίζοντας 

το διάλογο για το ασφαλιστικό; Α-

φού τους είχε καλέσει ειδικά ο Γ. Πα-

πανδρέου σε εκείνη την προεκλογική διαφή-

μιση που έλεγε «Πάμε».

Διότι οι προσκλήσεις για διάλογο είναι σαν τα 

εμβόλια για τη γρίπη: Μπορεί να καπνίζεις σα

φουγάρο, να τρως αποκλειστικά junk food, αλ-

λά όταν το κράτος σε προσκαλεί να το κάνεις,

τότε αρχίζεις να γίνεσαι καχύποπτος και φοβά-

σαι για την υγεία σου.  

6.
Αυτό το παρτσακλό Gummy Bear σί-

γουρα αποτελεί θετική διαφήμιση 

για τις συνέπειες που επιφέρει η εμ-

μονική κατανάλωση παριζακίου «Υφαντής»;

Προσοχή, χάνεις το κρυμμένο νόημα: Η διαφήμι-

ση δείχνει ένα μέλος της τρομοκρατικής οργά-

νωσης «Πράσινα Αρκουδάκια των Αλλαντικών

της Φωτιάς». Και θέλει να περάσει το μήνυμα ότι

τα παιδιά εύπορων οικογενειών οφείλουν να πα-

ρακολουθούν μεσημεριανάδικα, να διεκδικούν

το παριζάκι τους χορεύοντας, χωρίς να μπλέ-

κουν με φαγητά που χρειάζονται κατσαρόλες

για να μαγειρευτούν. Σε αντίθεση με τα παιδιά οι-

κογενειών που μένουν σε σκηνές, μεγαλώνουν

δίπλα στους Ταλιμπάν και τρώνε αποκλειστικά 

ό,τι φτιάχνει η μαμά στην κατσαρόλα, οπότε, δι-

καιολογημένα, έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα

να συστήνουν τρομοκρατικές ομάδες και να βά-

ζουν τις βόμβες μέσα στο μαγειρικό σκεύος που

συμβολίζει την ταπεινή τους καταγωγή. 

7.
Οι δημόσιες δηλώσεις στήριξης υ-

πέρ του ενός ή του άλλου υποψήφι-

ου στη Νέα Δημοκρατία, μόνο σε ε-

μένα θυμίζουν τα διαφημιστικά π.χ. της Ζέτας 

Δούκα που ανακοινώνει τη «στήριξή» της

στην Tellas;

Καμία σχέση! Η Ζέτα Δούκα κάνει κανονική 

διαφήμιση, ενώ οι συνεντεύξεις Τύπου είναι 

infomercials και διαρκούν περισσότερο. Πρό-

σεξες ότι ο κάθε «Σπηλιωταβραμόπουλος», 

όταν μιλάει για τη Νέα Δημοκρατία, έχει ακρι-

βώς το ίδιο ικανοποιημένο ύφος με εκείνους 

που σταμάτησαν να χρησιμοποιούν το λάθος 

προϊόν στο telemarketing και ανακάλυψαν επι-

τέλους το σετ μαχαιριών “Kariolaki” που «τους 

έλυσε τα χέρια»; Εξάλλου, η Ζέτα Δούκα πλη-

ρώνεται κανονικά για τις διαφημίσεις της, ενώ 

οι «στηρικτές υποψηφιοτήτων» κάνουν όπως 

παλιά στα χωριά: Δύο μεγάλες οικογένειες με-

γαλοκτηνοτρόφων παντρεύονται με συνοι-

κέσιο και ενώνουν τα κοπάδια από βουλευτές 

που έχει ο καθένας τους για να φτιάξουν τη με-

γαλύτερη στάνη της περιοχής. 

8.
Δεδομένης της εντολής «Ου Κλέ-

ψεις», πώς γίνεται ο Θεός να αγαπά-

ει εκτός από το «νοικοκύρη» και τον 

«κλέφτη»; Αγνοεί τις ίδιες τις εντολές του;

Ο ίδιος, πάντως, προτιμά να το αποκαλεί «ά-

νοιγμα στο μεσαίο χώρο». A

➜ nikos.zachariadis@gmail.com
www.nikos-zachariadis.org

ForrestGump
Από τον ΝΙΚΟ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

Οι απαντήσεις του

tt (Μέλος του συλλόγου για την προσθήκη τροχήλατου εκκλησιαστικού 
οργάνου στις φιλαρμονικές των Δήμων που κάνουν παρέλαση) 



Επιμέλεια:
Σ. Ο. ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ
info@athensvoice.gr

MΟΥΣΙΚΗ-ΠΑΡΤΙ
>>Δύο «δυνατά» πάρτι στο 

Bios: «NO! presents DISCO 

SAUVAGE» (Bios Basement)

& “Vague Tourist presents 

TRASHATHON”. 27/11, Bios,

Πειραιώς 84, 210 3425.335, 

www.bios.gr

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

>>Διαμαρτυρία ενάντια 

στις γούνες. Η Παγκόσμια 

μέρα κατά της Γούνας είναι η

πιο διαδεδομένη διαδήλωση 

για τα δικαιώματα των ζώων. 

27/11, 18.30, Κολωνάκι

ΠΡΟΒΟΛΕΣ
>>“Congo River”. Η Τοπική 

Ομάδα 76 της Διεθνούς 

Αμνηστίας ασχολείται με τις

παραβιάσεις των ανθρωπί-

νων δικαιωμάτων στο Κον-

γκό & διοργανώνει προβολή

της ενδιαφέρουσας ταινίας.

26/11, 20.00, Bios, Πειραιώς 

84, 210 3425.335

ΒΙΒΛΙΟ
>>“POETRY NOW”. Άκου

ποίηση στην ανοιχτή 

πλατφόρμα ποιητών που

οργανώνει συζητήσεις για το

σύγχρονο ποιητικό φαινόμε-

νο. Η Αλεξάνδρα Δεληγιώρ-

γη διαβάζει λογοτεχνικά &

φιλοσοφικά κείμενά της. 

27/11, 19.30, Dasein, Σολωμού, 

210 3841.857, www.dasein.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
>>«Activist Toolkit: Κύκλος 

μαθημάτων υπολογι-

στών». Και μόνο που γίνο-

νται σε κατάληψη, θα έχει 

ενδιαφέρον… 26/11 - 18/12,

Κατάληψη Σκαραμαγκά, Πατη-

σίων 61 & Σκαραμαγκά

>>Μάθε κέντημα. Τμήμα για 

ενήλικες. Αν δεν δουλεύεις

το πρωί, σου βρήκαμε την

καλύτερη λύση. Kάθε Τρ. & 

κάθε Παρ. έως Ιούνιο 2010,

11.00–13.00. Μουσείο Ελληνι-

κής Λαϊκής Τέχνης, Κυδαθηναί-ίί

ων 17, Πλάκα

>>«Η διδασκαλία της 

Σύνθεσης». Σεμινάριο 

του Θ. Αντωνίου. Αν θέλεις 

να σχολιαστούν τα έργα 

σου, υπέβαλέ τα σε μορφή 

PDF άμεσα. Πληροφορίες-

εγγραφές Ωδείο Φίλιππος 

Νάκας, Ιπποκράτους 41, 210 

3634.000

Περισσότερες πληροφορί-

ες για τα free της πόλης 

στο www.forfree.gr

athens

Τα τζάμπα 
         της 
εβδομάδας

16 A.V. 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Κάπου πήγα κάτι είδα
Του ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗ

Κ
αλημέρα σου, φωνούλα μου.

Τα χρόνια και τα λόγια τα χαμένα, 

λέγει το ποιητή, και το πολίτη ψά-

χνεται, ε, ναι λοιπόν, τελείωσαν

τα λεφτά, αλλά χαλαρά στροφά-

ρει αριστερά η αμερικανιά και το

μπισκότο θα ξαναφαγωθεί ακέραιο από τη λυσσασμένη

μάζα. Αυτό ακούω κάτω απ’ τις γραμμές. «Ελπίστε, βούρ-

λα, ούτε καν για το αύριο αλλά για του παραχρόνου και 

βλέπουμε». Μαύρες ώρες η ανθρωπότητα. Αλλά παρ’

όλα αυτά η ζωή περνάει από πάνω μας και δεν χαμπα-

ριάζει. Μια Πέμπτη στο Εθνικό. Όχι στην πρεμιέρα – λίγο

πιο μετά. Με ησυχία, ανάμεσα σε πιτσιρικαρία και αν-

θρώπους κανονικούς, ανάπνευσα του Παπαϊωάννου

το εγκαίνιο στου Τσίλερ το αναπαλαιωθέν οικοδόμη-

μα – φουλ, τεράστια ουρά! Απλό. Μαγικό. Και τσούλησα

με τον Βασίλη Βασιλάκη, έναν αγωνιστή του Θεάτρου

Τέχνης, σύμμαχο από τα είκοσί μας, και το θεό Θεόδω-

ρο, που αντέχει να με πηγαίνει παντού όταν δεν οδηγώ

–που το συνηθίζω πια–, προς το Αγκορά του Θύμιου

στη Βεντήρη πίσω από το Χίλτον, σημειώσατε 20ωρο

στέκι με τεράστιες νοστιμότατες  μερίδες και καλές τι-

μές, ευγενέστατους ανθρώπους στο σέρβις –τυπάδες ό-

λοι– με χιούμορ και που θυμούνται τι πίνεις και το

φέρνουν πριν το ζητήσεις. Κι όμως ο κό

βγαίνει! Και καπνίζουν παντού… τελικά

Τα περισσότερα φαγάδικα τα άνω των

70 τ.μ. πλακώσανε πλαστικοτέντα και

σόμπα μανιτάρι. Ένα καλό παλτό και 

φούμα-φούμα αβέρτα, όχι, θα κάτσει 

ο Έλληνας να σκάσει και να υπακούσει 

στην Κοινή την Αγορά, που απλά είναι 

μια ΚΟΙΝΗ. Εκτός του σιχαμένου «δεν

υπάρχει», που το λέει πια κι η θεία μου

η Αμερσούδα, υπάρχει άλλο ένα σιχαμ

νο… το «απλά»! Παίζει πολύ στη νεολαία

στις μοντέλες επίσης στα πρωινάδικα:

«τι έκανες μωρή, γιατί παίζεις έτσι;» (σε πρόβα, σε η-

θοποιό), «απλά… δοκίμαζα». «Γιατί δεν ήρθες στην ώρα

σου; (σε φίλο σου), «απλά… είχε κίνηση» (λέει ψέματα, 

ξεκίνησε την ώρα του ραντεβού). Το απλά αυτό είναι 

απαίσιο, αναιδές, αναίσθητο και άθλιο και με κάνει χάλια!

Γιατί εμπεριέχει βασικά το «απλά μαλακίζομαι» ή «απλά 

δεν σκέφτομαι» ή «απλά σ’ έχω χεσμένο» – απλά να ξε-

κουμπιστείς, γιατί απλά δεν θέλω να σε βλέπω να ’σαι

τόσο απλά ηλίθιο…

Αυτή η απλοποίηση στην αρχή της δικαιολογίας για ο-

ποιαδήποτε κουλαμάρα είναι η αρχή του τέλους. Γιατί 

«απλά» εγώ προσωπικά θ’ αρχίσω τα χαστούκια 

τως. Όλοι αυτοί κι αυτές που το βά-

στην αρχή της απάντησης «απλά»

εξαφανιστούν… Φιλί τεράστιο,

όκκινο σα δειλινό, σταμ.

Υ.Γ. 1 Άκουσα έχει γέλια πολλά το γυ-
ναικείο με Κατιάνα και άλλες εξαιρε-

ικές κυρίες στο Κιβωτός.
Γ. 2 Άνοιξε στην Κορυτσάς, κοντά 

ην Αθηναΐδα, «Το άλλο», που το ά-
αν οι θεραπευτές για να επανεντάσ-σσ
στη δουλειά οι άνθρωποι με ψυχικά 
–πήγαμε τυχαία και μας άρεσε πολύ 

το φαγάκι του–, ανοιχτό ως τις εννιά…
Υ.Γ. 3 Μα τι γίνεται με την Ερτ – αργεί ο Γιώργος, ποιος ξέρει 
γιατί; 
Απάνω (στη Σάντα Παρασκευούλα) έχουν γίνει τα νεύρα 
τους κρόσσια…
Υ.Γ. 4 Τι όμορφη πόλη που έχουμε, πρωινό στο Θησείο με 
τη Ρένα και τον Στράτο, κι απέναντι το Μνημείο λουσμένο 
στο φως…
Υ.Γ. 5 Πάμε στη Φιλιππίδου την Πέμπτη που δεν το ’χω δει;
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ν Σου γράφω γιατί απλά σε αγαπώ

Mη χάσεις!
HAPPY SUNDAY(S) στην Ηφαίστου

Δεν θα ήσουν χαρούμενος αν κάθε Κυριακή που κατέβαινες στο Μοναστηράκι για βόλτα, μπορούσες να ψωνίσεις τα πιο επώνυμα casual ρούχα και 

παπούτσια σε πάρα πάρα πολύ χαμηλές τιμές; Αυτό σκέφτηκαν και στα καταστήματα Stratigos και Prime Timers, της Ηφαίστου, και καθιερώνουν 

από την Κυριακή 29 Νοεμβρίου και κάθε Κυριακή, το “Happy Sunday” στο Μοναστηράκι. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, των συγκεκριμένων 

καταστημάτων –αποκλειστικά– θα υπάρχει κάθε Κυριακή outlet κάποιας συγκεκριμένης μάρκας. Όχι παλιά σχέδια, ούτε «σπασμένα» νούμερα. 

Το ξεκίνημα γίνεται αυτή την Κυριακή με τα αγαπημένα μας Vans, που θα διατίθενται στη «χαρούμενη»  τιμή των € 20! Επιτέλους, λίγο προσιτό

shopping down town. Μην το χάσεις!
( (
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Κ άάάποάάποτετε ήταήήήταν τν το αο ασχησχη όόμόπμόπαποαπο τη τη Ες Ες Ευυ--

ρώπης. Από παρηκμασμένη ισπανική

συμπρωτεύουσα , η Βαρκελώνη σε«συμπρωτεύουσα», η Βαρκελώνη σε

χρόνο μηδέν, και κυρίως μετά τους Ο-

λυμπιακούς αγώνες, μετατράπηκε σε μια από τις πιο

σύγχρονες και πρότυπες μητροπόλεις της Ευρώπης  

που τα έχει όλα: θάλασσα, πράσινο, τέχνη, διασκέδα-

ση και κυρίως… ποιότητα ζωής. Μπορεί η Αθήνα να 

δανειστεί κάτι από τη μαγική της συνταγή για να βγει 

από την «όπισθεν» χωρίς επενδύσεις αστρονομικών

ποσών; Ακολουθούν μερικές έξυπνες και κυρίως φτη-

νές ιδέες του Δήμου της που ίσως βοηθήσουν και την

Αθήνα να πάρει τα πάνω της. 

Δημόσια… ποδήλατα
Το νέο μέσο μεταφοράς στη Βαρκελώνη λέγεται 

“Bicing” και δεν είναι τίποτα άλλο από δημόσια πο-

δήλατα τα οποία χρησιμοποιούν χιλιάδες άνθρωποι,

πληπληπληπληπληπληπληλλπληππλπληπληλπλπληπληπληρώνρώνρώνρώνρώνρώνώρώνρώνρώνρώρώνρώνρρώνώνρώνρώνοντονοντοντοντοντντονοντοονταςαςας αας ααςας όμόνμόνόμόνμόνόνμόνμόνμόνμόνο 3ο 3ο 3ο 3ο 3ο 3ο 3ο 3ο 3ο 30 ε0 ε00 ε0 ε0 ε0 ε0 ε0 ε0 ε0 ε0 ε0 ε0 ε0 υρώυρώυρώώυρώυρώώώώυρώώώυρώυρώυρώυρώυρώυρώώυρώυρ  το τοτοτοτο τοτοτοτοτοοτο το τοτο τοτο το το τ το χρ χρ χρ χρχρχ χρ χρ χρχρχρ χρ χρ χρχρρχχρρρόνοόνοόνοόνοόνοόνονονοόνοόνοόνοόνοόνοόνοόνόνοόόνόνονοό ονοοοονο! 6! 6! 6! 6! 6! 6! 6! 6! 6! 6! 6! 6! 6! 6! 6! 6! 6! 6! 6.000000.0000000.00.00.00.00.00.0000.00.0000000000000000000000 δ0 δ0 δ0 δ0 δδ0 δ0 δ0 δ00 0 δδ0 δ0 δ0 δ0 δ0 δ0 δ00 δ00 δ0 δ0 δ0 δ0 δ0 δδδ0 δ0 δδ0 δδ0 δ δημόημόημόημόημόημόημόημόημόημόόημόημόημόημόημόημόημόόημόημόόημόηημόημόημόημημ σιασιασιασιασιασιασιασιασιασιασιαασιασιασιασιαασιασιασιασια  
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σεισεις πς π δδοδηοδηλάάάλάτάλάτων»ων» δδδιδ διασκασκορπορπισμισμμέένεένες σς σσε οε οοε λόκλόκλόκλόόόλό ληρλληρληρληρη τη τηη 

Βαρκελώνη. Αντί να πάρεις το αυτοκίνητο, χτυπάς την

κάρτα σου σε ένα σταθμό Βicing  κοντά στο σπίτι σου κάρτα σου σε ένα «σταθμό Βicing» κοντά στο σπίτι σου

και βγάζεις ένα ποδήλατο. Όταν φτάσεις στον προορι-

σμό σου βρίσκεις ένα σταθμό εκεί κοντά, χτυπάς την 

κάρτα και αφήνεις το ποδήλατο. Φτηνό, οικολογικό,

εύκολο και γρήγορο!

Όλα δωρεάν, αλλά το ταμείον… δεν εί-
ναι μείον! 
Ενώ στην Ελλάδα πληρώνουμε τις συναυλίες χρυ-

σάφι, τα δωρεάν φεστιβάλ είναι το «φόρτε» του Δή-

μου της Βαρκελώνης. Αποκορύφωμα το φεστιβάλ της

Merce, όπου επί τέσσερις ημέρες κάθε Σεπτέμβριο οι 

νέοι απολαμβάνουν πάνω από 50 δωρεάν συναυλίες,

με συμμετοχή ονομάτων όπως οι Ojos de Brujo, οι The 

Hives και οι Travis, και η πόλη ζει σε ένα διαρκές πάρτι. 

Πού βρίσκει ο Δήμος τα λεφτά για όλα αυτά; Είναι α-

πλόπλόπλόπλόπλόλόλλπλόπλόλόπλόπλόπλόπλόπλόλπππλόπ : τ: τ: τ: τ: ττ: τ: τ: τ: α αα αα αα αα αα αα αα ααα αα α υτουτουτουτουτουτουτουτουτοουτοτ ίίκίνκίνκίνκίνίκίνκίνκίνκίνκίνκίνκί ηταηταηταηταηταητατηταηταη α απαπ απαπ απαπαααα απ αππ απαγοαγοαγοαγοαγογοαγοαγογοαγογοαγορεύρεύύύρεύρεύρεύρεύεύύρεύρεύρεύρε οντοντοντοντοντοντονοντνοντονο ται αι αιαιαιαι αιιααι καικαικαικαιαιακαικαικαιικαιακα οο ο  ο οο ο ο οο όκόσκόσόκόσκόσόκόσκόσκόκόσκόσκόσσόσκόκόσμοςμοςμοςμοςμοςοοςςμοςομοςμοςομοςμ ς εείεί εί εί είείί εεί είναιναιναιναιναιανααιναιναιναα  

υπουπουπουπουπυυπουπουποπ χρεχρεχρεχρεχρεχρερεχρεχρεεωμέωμέωμέμέωμέωμέωμέωμέωμένοςννοςνοςνοςννοςονοςνοςν νανα να ναννα νανανανα χρχρ χρ χρ χρχρρχρ χρχρρησιησιησιησιησιησησιηησιησιη μοπμοπμοπμοπμοπμοποππμοπμομοποιεοιεοιεοιεεοιεοοιεοιεοιεοι ί τί τίί τί ττί τί τί τί ο Μο ΜΜο ΜΜο Μοο Μο ΜΜΜετρετρετρετρετρετετρετρετρετρετρό –όό –όό –ό –ό –ό –ό –ό –ό τοτοτοτοτο τοτο το τοτο οποποποποπ οπο οποπ οπ οποίοοίοοίοοίοοίοοίοοίοοίοοίοοίοοίο, ,  , 

παρπαρεμπεμπιπτιπτόόντόόντωςως, λλλε λειτοιτουργυργ ίίείίεί όλόλόληόόλη ύύνύύ νύχταχτα ΑΑΑΑ. Αποτποτέλέλέλεέλεσμασμα;; 

Κάθε χρόνο ο Δήμος ανακοινώνει ότι πουλήθηκαν πά-

νω από 1 εκατ. εισιτήρια Μετρό στις τέσσερις ημέρες νω από 1 εκατ. εισιτήρια Μετρό στις τέσσερις ημέρες

του φεστιβάλ!

Από τη δουλειά στην παραλία
Ενώ οι αθηναϊκές παραλίες είναι είτε ιδιωτικές εί-

τε… σε μαύρο χάλι, ο Δήμος της Βαρκελώνης έκοψε

τη φόρα των επίδοξων κερδοσκόπων και με ελάχιστα

έξοδα δημιούργησε μια φαρδιά αμμώδη παραλία που 

ξεκινάει από το κέντρο της πόλης και φτάνει μέχρι τα 

προάστια. Τα τεράστια beach bars –αυτά τα κακόγου-

στα μεγαθήρια που διακοσμούν τις ελληνικές παρα-

λίες– απαγορεύθηκαν και αντικαταστήθηκαν από γή-

πεδα beach volley και beach soccer, ενώ λεωφορεία, 

τραμ και μετρό κινούνται κατά μήκος της ακτής. Απο-

τέλεσμα; Οι Βαρκελωνέζοι απολαμβάνουν ένα μικρό 

παράδεισο, δυο βήματα απ’ το σπίτι τους.

Μπορεί να γίνει η Αθήνα… Βαρκελώνη;
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shootMe!
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΗΓΟΥ

ΜΚΟ στους δρόμους Από πάνω αριστερά: Άννα Αποστολίδου - Γεωργία Μπέζα - Στέλλα Δημητρακοπούλου, Νέστωρ Ρουσόδημος, Νώντας Πάσχος, Ιωάννα Μπαλάφα, Παναγιώτης 
Βότσης, Λίτσα Φλώρου, Νάγια Καλφέλη, Βαγγέλης Ορφανουδάκης, Μιχάλης Ντάλας - Βασίλης Γκοντοβός
Γιατροί Χωρίς Σύνορα, ΜΚΟ για την παροχή ιατρικής/ανθρωπιστικής βοήθειας σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο. 210 5200.500 (www.msf.gr)

Κέντρο Ζωής, ΜΚΟ για την υποστήριξη των ατόμων που ζουν με HIV/ AIDS. 210 7294.747 (www.kentrozois.gr) ➜ contact@rigosk.gr
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Πανικοβάλτων500 
Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ

● ● ● Κυλάμε στα φώτα της Αττικής Οδού 

προσέχοντας να μη βγούμε πάλι στο Μαρ-

κόπουλο και συζητάμε για το αν ο Παρλιάρος 

είναι και καλός μάγειρας ή μόνο γλυκά, με μία 

ανεξήγητη ευθυμία. Θα μπορούσαμε να συ-

ζητάμε οποιοδήποτε θέμα και να είμαστε το 

ίδιο απογειωμένοι. Είναι γιατί, όποτε οδεύ-

ουμε προς το ΕλΒενιζέλ πάντα νομίζουμε 

ότι, κατά βάθος, φεύγουμε. Το λέγαμε από 

χτες: Μετά τη συναυλία θέλεις να πάρουμε 

την πρώτη πτήση για οπουδήποτε;

● ● ● Θέλω. Για οπουδήποτε εκτός Μαρκό-

πουλο. Πρόσεχε τη σήμανση.

● ● ● Η περιοχή του αεροδρομίου είναι ένα 

διευρυμένο Ελληνικό εν τω γεννάσθαι – έχει 

γεμίσει πολυκαταστήματα, κανάλια, ξενοδο-

χεία και catering, να περιμένουμε και το πρώ-

το theme park; Σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε 

πού να προσγειωθούμε πάλι, ούτε και πού 

να παρκάρουμε. «Ένας μου έλεγε σήμερα ότι 

δεν θα έρθει στους Pet Shop Boys γιατί φο-

βάται μην του σπάσουν το αυτοκίνητο. Του 

απάντησα ότι σε αυτή τη συναυλία, το πολύ 

πολύ να του το γεμίσουν αϊλάινερ» λέει ο Σ.

● ● ● Βέβαια ακόμα και οι πιο στρέιτ παρα-

δέχονται ότι το ντουέτο που κατάφερε να

κάνει το kitsch της συναισθηματικής ποπ,

design, αξίζει του σεβασμού τους «χωρίς,

μάλιστα, φόβο να παρεξηγηθούν». Και ότι

«εντάξει, ακόμα και ένας στρέιτ σήμερα μπο-

ρεί να βάφεται» λένε ακομπλεξάριστα καθα-

ρίζοντας τη φωνή τους, «κοίτα γύρω σου».

Αργότερα στη συναυλία, κοιτάζω γύρω μου,

οχτώ χιλιάδες στρέιτ κι ανάμεσά τους δύο

μικροί, κοντούληδες gays να αγκαλιάζονται,

ή μάλλον να στηρίζονται τρυφερά ο ένας

στον άλλο. Ένας τύπος τούς κοιτάζει περι-

παικτικά, σπρώχνοντας με τον αγκώνα την

γκόμενά του. Χρόνια είχα να τη δω αυτή την

κίνηση – ίσως να ζω στον πλανήτη Χάπι ή να

μην πήγαινα στις σωστές συναυλίες, εκείνες

που μαζεύουν ανομοιογενές κοινό. Αργότε-

ρα όμως, μέσα στο σκοτάδι, όλοι χορεύουν

το ίδιο: “Every night is Friday night. Welcome

to my life” (Did you see me coming).

● ● ● Τα μαύρα πλήθη συρρέουν ανεμίζο-

ντας τα 35+ καράτια τους στον αέρα των 

Σπάτων. Η είσοδος του Metropolitan Expo 

είναι μία θεαματική κόκκινη γραβιέρα που 

καταπίνει όλο αυτό το αθηναϊκό reunion 

των όσων βρέθηκαν έφηβοι στα 80s. Ένα 

καινούργιο, ευάερο, μεγάλο, φλατ, «αερο-

δρομιακό» κουτί για τις συναυλίες μας; Ποιος 

ξέρει. Απόψε είναι μία δοκιμαστική πτήση. 

Ιδανική τοποθεσία – αλλά και διόδια. Αργό-

τερα, με το ασυμμάζευτο echo του Tasman 

που παίζει support να χτυπάει αλύπητα πά-

νω σε λαμαρίνες και τσιμέντα, ο Chris Lowe 

λέει προσπαθώντας να ακουστεί, πίσω από 

τη σκηνή, “Ι don’t like exhibition centers”. 

Πραγματικά, ο ήχος είναι ένα τεράστιο με-

ταλλικό βουητό σαν να βρίσκεσαι στις του-

αλέτες του μεγαλύτερου πάρτι στον κόσμο. 

Και ίσως είναι το πραγματικό στίγμα αυτής 

της στάσης του “Pandemonium Tour” στην 

Αθήνα: το πάρτι.

● ● ● Κοστούμι-πάρτι. Οι PSB λατρεύ-

ουν το «θέμα» στις συναυλίες τους

(από την εποχή που συνεργάστηκαν

με τον Derek Jarman ακόμη), φλερ-

τάρουν συνέχεια με το μιούζικαλ,

σκηνοθετημένο με μία σχεδόν τη-

λεοπτική τεχνική. Η πιο πρόσφατη

σχεδιαστική τους δήλωση είναι ένα

κυβιστικό pop-art που ξέρουν να το

κάνουν τέλεια (διά χειρός Chris) και

θυμίζει τις πρώτες τους εποχές. Φυ-

σικά, πάντα υπάρχει και η camp επέμ-

βαση του Neil Tennant: εδώ θα βάλου-

με και μία γλάστρα. Κυνικές Βασίλισσες

Του Χιονιού. Το “Pandemonium Tour” είναι

ένα μιλιμετρημένο σετ από λευκούς κύβους

που γίνονται άλλοτε τοίχος που γκρεμίζεται

(λέγε με Βερολίνο), άλλοτε τετραγωνισμένο

πολύχρωμο βιτράιγ με τεράστιες ασπρό-

μαυρες τις φιγούρες των δύο (λέγε με Gilbert

& George). Οι PSB εμφανίζονται φορώντας

κούτες στο κεφάλι τους. «Είναι IKEA» μας λέ-

ει ο Σ. «Είναι Peter Gabriel, περιόδου Genesis»

λέω εγώ, «όταν έβγαινε με την τηλεόραση

στο κεφάλι. Το έκανε και ο Παλαμίδας με τους

Apocalypsis το ’80 στη συναυλία της Lene

Lovich και αργότερα οι Talking Heads. Πες

μου κάτι καινούργιο». Φυσικά οι κούτες στο

δεύτερο κομμάτι βγαίνουν (μόνο το chorus

τις φοράει σε όλη τη διάρκεια της συναυλίας,

μέχρι να τις βγάλουν προς το τέλος, αποκα-

λύπτοντας δύο fabulous cubik twins καμι-

κάζι ξανθές α λα Agyness Deyn – έκρηξη που

κάνει αμέσως το πάρτι σαν go-go club των

60s). Στο ενδιάμεσο, ανάμεσα σε mix των πα-

λιών, ιερών τους hits με τα πιο δυνατά από το

τελευταίο,

απρό-

σμενα επιτυχημένο τους “Υes”, o Neil μετα-

μορφώνεται συνέχεια: “Urban Chic”, «Σμόκιν

και Ελαφρά Πρεσβυωπία», «Grace Jones Συ-

ναντά Μικρή Της Αδερφή», μέχρι το King’s 

Cross που αρχίζει τα αναπόφευκτα κουλάs

(μανδύας + στέμμα). Όλη αυτή την ώρα, ο

Chris είναι όπως τον ξέρουμε, οχυρωμένος

πίσω από τη φωτεινή του κονσόλα, slightly 

mad, σαν θυμωμένος designer πάνω από

σιδερώστρα – με ένα ξέσπασμα: στο τέλος

του Left to My Own Devices, ορμάει στο κέ-

ντρο της σκηνής με ένα εκτυφλωτικό glam

σακάκι και χορεύει με το chorus σαν να είναι

η τελευταία του νύχτα στον πλανήτη (Οk,

εσύ θα είσαι ο τραγουδιστής, αλλά εγώ θα

φορέσω το φάμπιουλους τζάκετ).

● ● ● Το Go West έχει και αυτό το δικό τουt

στιλιστικό remix: από το soviet pop και τους

ξανθούς αριανούς του αυθεντικής σκηνοθε-

σίας, τώρα έχει μεταφερθεί στην Κίνα των

Ολυμπιακών Αγώνων και τους afro χορευτές

ενός Νέου, Γενναίου Κόσμου. Όπως και το

Y.M.C.A. που, πλέον, έχει δώσει (δίκαια) τη

θέση του στο New York City Boy, κομμάτι πουyy

πέφτει σαν κατακλυσμός και κορυφώνεται

δυνατά επάνω στο κοινό, όλοι είναι μούσκε-

μα και ευτυχισμένοι. Καθαρό σεξ.

● ● ● «Πάω για βότκες» λέει ο Σ. και χάνεται

μέσα στη θάλασσα από φωτεινές, λευκές ο-

θόνες, της αρένας. Οι Αθηναίοι πια βλέπουν

τις συναυλίες μέσα από τα κινητά τους. Κου-

νημένα βιντεάκια ερεβώδους ήχου ποστά-

ρονται κατά εκατοντάδες στα social media.

Είναι μια εμμονή σχεδόν σαχλή, κανένας δεν

συγκινείται επειδή είσαι εσύ στη συναυλία.

Άσ’ το κάτω το ρημάδι. (Ο ggsuss έλεγε «Έχεις

προσέξει πώς, σε μία παύση της συζήτησης

σε ένα café, όλοι τσεκάρουν αμέσως το κινητό

τους;»). Έχουν όμως μία γοητεία, αυτές οι φθο-

ρίζουσες επαφές που αιωρούνται στο σκοτά-

δι, είναι οι νέοι αναπτήρες και, κατά κάποιον

τρόπο, πολλαπλασιάζουν την αγάπη. Συναι-

σθηματικό, ντιζαϊνάτο και ελαφρώς kitsch,

ακριβώς όπως και το “Pandemonium Tour”.

● ● ● Βλέπω με φθηνό συναισθηματισμό κι

εγώ τη μικρή Σ.Ο.Κ. που χαίρεται δίπλα μου,

θέλω να της εξηγήσω ότι δεν είναι όπως

παλιά, κάτι έχει χαθεί, κανείς δεν είναι πια

τόσο αθώος. Αλλά δεν με ακούει, γιατί 

εκείνη τη στιγμή ο Chris φοράει

μία γλάστρα στο κεφάλι του

και αρχίζουν οι πρώτες νότες

του Being Boring. Το ξέρω ότι

απόψε το στιλ ξεπερνάει το

περιεχόμενο, αλλά καθώς

το σκέφτομαι μπερδεύονται

οι στίχοι στο στόμα μου και

δεν επιμένω πια για τίποτα.

Για όλους τους ανθρώπους 

που έχω φιλήσει/ άλλοι έχουν 

φύγει/ κι άλλοι έχουν ζήσει/ 

in the nineteen nineties.

● ● ● Η νύχτα λάμπει σαν ο-

θόνη κινητού. Όλοι είναι έξω. 

Περνάμε τέλεια αυτό το καα -

λοκαίρι. A 

➜ y.nenes@yahoo.com
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Σ  Οι Pet Shop Boys στην Αθήνα

Σε είδα στο κινητό μου
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Τζιχάντ
Tων ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΕΚΕΡΗ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ

Νεοδημοκρατικό 
σάλπισμα

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι δι-

αδικασίες για την ανάδειξη αρχηγού 

στη Νέα Δημοκρατία. Η Ντόρα Μπα-

κογιάννη διεξάγει λυσσαλέα μάχη ε-

ναντίον των ισχυρών συμφερόντων 

που την πολεμάνε, κυρίως εξαιτίας 

της αδιάλλακτης στάσης της στην 

υπόθεση Siemens. Ως βασικό θετικό 

της στοιχείο προβάλλει το γεγονός 

ότι είναι αυτοδημιούργητη και ότι 

ανέβηκε ένα ένα τα σκαλοπάτια της 

κομματικής ιεραρχίας, ξεκινώντας 

από απλό ανώνυμο μέλος. Οι επι-

κριτές της της καταλογίζουν ότι έχει 

διασυνδέσεις με τους Αμερικανούς, 

σε ευθεία αντίθεση με το DNA της 

ελληνικής Δεξιάς.

Ο Αντώνης Σαμαράς από την πλευρά 

του δίνει καθαρά ιδεολογικό αγώνα, 

προβάλλοντας τις αρχές του κόμμα-

τος, που είναι ο φωτογενής Σαρκοζι-

σμός και ο αειφόρος Αβερωφισμός. 

Ταυτόχρονα καταγγέλλει συμπε-

ριφορές που πλήγωσαν την παρά-

ταξη, την οποία ο ίδιος στήριξε με 

αυταπάρνηση, ρίχνοντας την κυβέρ-

νηση Μητσοτάκη και ιδρύοντας δικό 

του κόμμα. Υπόσχεται επιστροφή 

στις αξίες της παράταξης για να μην 

ντρέπεται ο εγγονός του δοσίλογου 

να δηλώσει δεξιός. Tα φοιτητικά του 

χρόνια τα πέρασε όμηρος των Αμε-

ρικανών στο Χάρβαρντ.

Τέλος ο κ. Ψωμιάδης περιοδεύει 

στη Βόρεια Ελλάδα, χορεύοντας 

ποντιακούς χορούς ντυμένος Ζορό. 

Μιλώντας σε μεγάλη συγκέντρωση 

υποστηρικτών του, ο κ. Ψωμιάδης 

δεσμεύτηκε ότι σε περίπτωση που 

θα περάσει στο δεύτερο γύρο, θα 

χαρίσει το μεγαλύτερο χαρταετό 

των Βαλκανίων στη Μητρόπολη 

Θεσσαλονίκης, προκειμένου να χρη-

σιμοποιηθεί για την απελευθέρωση 

των χαμένων πατρίδων.  ●
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« Αν είναι να πάει στον Άγιο Δο-

μίνικο για να μας φέρει κανέ-

να φράγκο ή να “στήσει” καμία 

συμμαχία, αν είναι να ανακαλύψει φτηνό 

πετρέλαιο ή να κλείσει καμιά συμφωνία 

της προκοπής, ε, τότε να πάει κι ας μείνει 

και δύο ημέρες παραπάνω. Αν είναι όμως 

να επιστρέψει για να ξανακούσουμε αυ-

τά περί κλιματικών αλλαγών, πράσινης 

ανάπτυξης και Σοσιαλιστικής Διεθνούς 

τότε καλύτερα να παραμείνει στην Αθή-

να να λύσει και κανένα ζήτημα». Τα λό-

για αυτά ειπώθηκαν ένα ηλιόλουστο με-

σημέρι σε γνωστό café του Κολωνακίου 

από παρέα βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, κατά 

τεκμήριο προσκείμενων στον Γιώργο, με 

σύγχρονη σκέψη και μάλλον αυθεντι-

κή ανησυχία για τα τεκταινόμενα. Στην 

πραγματικότητα ειπώθηκαν ένα εικο-

σιτετράωρο μετά την κεντροαριστερή 

κορόνα του Παπουτσή στη Βουλή, με έ-

ντονο άρωμα ενός χολωμένου πολιτικού 

και δόση βερμπαλιστικού λαϊκισμού. Το 

θέμα είναι γνωστό. Ο Παπουτσής έθε-

σε το θέμα του πλαφόν των μισθών στο 

Δημόσιο έως 2.000 ευρώ, πέραν του ο-

ποίου οι αμοιβές παγώνουν. Στην πραγ-

ματικότητα η «ηρωική» παράσταση του 

Παπουτσή αφορούσε 30.000 άτομα και 

μόνον. Στην πολιτική πραγματικότητα 

της Ιπποκράτους το θέμα αυτό ήταν ένα 

εξαιρετικό άλλοθι για να τραβηχτούν τα 

αυτιά του κυβερνητικού, οικονομικού, 

και όχι μόνον, επιτελείου. Με λίγα λόγια, 

ο Παπουτσής, εκφράζοντας τα δυσαρε-

στημένα στελέχη που δεν τοποθετήθη-

καν σε κυβερνητικούς ή παρακυβερνη-

τικούς θώκους, έδειξε το πεδίο όπου θα 

διεξαχθεί η ενδοκυβερνητική αντιπαρά-

θεση όσο τα οικονομικά μεγέθη θα κα-

ταρρέουν και όσο η κρίση (όχι η διεθνής 

βέβαια αλλά η άλλη, η πραγματική) θα 

προκαλεί ρωγμές στο εφήμερο πολιτικό 

σκηνικό. 

Επικοινωνιακά τρικ 
Η «ντρίπλα» του Γιώργου Παπανδρέου να 

ζητήσει συνεδρίαση του Συμβουλίου Πο-

λιτικών Αρχηγών για τη διαφθορά προ-

καλεί τον γέλωτα. Μία κυβέρνηση με 160 

βουλευτές και με διαφορά δέκα και βάλε 

ποσοστιαίων μονάδων από το δεύτερο 

κόμμα, με τη Νέα Δημοκρατία στα πρόθυ-

ρα πολιτικής αυτοκτονίας και την Αριστε-

ρά σε απόγνωση, δεν ζητά «συνευθύνη» 

στη διακυβέρνηση του τόπου. Το κόλπο 

είναι παλιό και απόλυτα σίγουρο. Αν οι 

άλλοι δεν προσέλθουν ή διαφωνήσουν 

τότε ο πρωθυπουργός θα τους δείξει με το 

δάκτυλο και με οίκτο θα τους καταγγείλει 

για πολιτική ανευθυνότητα. Αν συμφω-

νήσουν, τότε με στόμφο θα δηλώσει πως 

σύσσωμη η αντιπολίτευση πείσθηκε από 

τα επιχειρήματά του. Στην ουσία ο Γιώρ-

γος Παπανδρέου επιζητεί επικοινωνιακό 

αμορτισέρ έχοντας περιέλθει σε δεινή θέ-

ση. Ο υπουργός του επί των Οικονομι-

κών, επί παραδείγματι, παρουσίασε ένα 

μη προϋπολογισμό, διαιρεμένο σε δω-

δεκατημόρια, που καταδεικνύουν πως η 

Οικονομία της χώρας βρίσκεται ένα βήμα 

ακριβώς από την πτώχευση. Αυτά πιστο-

ποιεί η διεθνής διαχειριστική πρακτική. 

Ωστόσο ο σημερινός πρωθυπουργός δεν 

εξελέγη ούτε για να «συγκυβερνήσει» 

ούτε για να κατανείμει ευθύνες. Εξελέγη 

για να διαχειριστεί, εν πλήρη επιγνώσει  

των δυσχεριών, μία Οικονομία την οποία 

ο προκάτοχός του τη διέλυσε μεθοδικά. Ο 

κ. Παπανδρέου δεν νομιμοποιείται, εξή-

ντα μόνο ημέρες μετά τις εκλογές, να επι-

ζητεί συνυπεύθυνους για τα δύσκολα έως 

κατακλυσμιαία γεγονότα που έρχονται.

Σε αυτή τη βάση κινείται και η κουβέ-

ντα μεταξύ των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, 

της στελεχιακής περιφέρειας του κυβερ-

νώντος κόμματος αλλά και μεταξύ των 

κυβερνητικών στελεχών που δεν αρ-

κούνται σε επικοινωνιακού τύπου πα-

ρεμβάσεις όπως τους εξαιρετικής επι-

νοήσεως  βερμπαλισμούς περί αλλαγών 

στο σύστημα διακυβέρνησης, την ιστο-

ρία με τους Γενικούς Γραμματείς, τους 

επόμενους επικεφαλής των ΔΕΚΟ, τους 

άλλους που θα τοποθετηθούν στην ΕΡΤ, 

το ΑΠΕ και σε άλλους οίκους κοινωνικής 

μέριμνας.

Οι καχύποπτοι πολίτες
Εντάξει, ο αυτοσαρκασμός, και μάλιστα ο 

κυβερνητικός, είναι καλό σημάδι και το 

χιούμορ ακόμη καλύτερο. Αλλά σε όλα 

τα πράγματα υπάρχει ένα μέτρο, ακό-

μη και στην πλάκα. Είναι εξαιρετικά α-

πλό. Η «εισβολή» του ΣΔΟΕ στα ιατρεία 

του Κολωνακίου δεν έπεισε κανέναν ως 

προς την αποτελεσματικότητά της. Α-

ντίθετα προκάλεσε την καχυποψία ως 

προς την επικοινωνιακή της διάσταση. 

Ο πολίτης θα πειστεί μόνο όταν κάποιος 

γνωστός μεγαλογιατρός συλληφθεί και 

προφυλακιστεί για κατά συρροή φορο-

διαφυγή, εισφοροδιαφυγή και παράνο-

μη εκμετάλλευση της απόγνωσης των 

πολιτών, το γνωστό φακελάκι. Όλα τα  

υπόλοιπα αποτελούν απλώς παρασκήνια 

μιας κακής θεατρικής παράστασης. Α-

κόμη χειρότερα. Αποτελούν εκδηλώσεις 

λαϊκιστικού βερμπαλισμού.

Εφήμεροι τακτικισμοί
Σίγουρα ο Γιώργος Παπανδρέου και οι 

άμεσοι συνεργάτες του έχουν πιο ξεκά-

θαρη άποψη και διαθέτουν περισσότερη 

γνώση για το πώς εφαρμόζεται η Επι-

κοινωνιακή Δημοκρατία στις πέραν του 

Ατλαντικού συνοικίες της εξουσίας. Ο 

Θόδωρος Ρουσόπουλος ήταν απλώς ένας 

πολιτικός νεοσσός μπροστά στα διδακτο-

ρικά των  πρωθυπουργικών συμβούλων. 

Άλλωστε, για το λόγο αυτό και ο «υιός 

του ταχυδρόμου» ηττήθηκε κατά κράτος. 

Ορισμένοι εκ των συμβούλων αυτών και 

άμεσων συνεργατών του κ. Παπανδρέου, 

ωστόσο, γνωρίζουν πως η Επικοινωνια-

κή Δημοκρατία είναι τόσο εφήμερη όσο 

η δόξα, και τόσο επικίνδυνα προσωρινή 

που τις περισσότερες φορές καταλήγει 

στην απομόνωση  του διαχειριστή της. 

Το διασημότερο θύμα αυτή της δυναμι-

κής ακούει στο όνομα Τόνι Μπλερ. Υ-

ποψήφιο θύμα στο άμεσο μέλλον είναι 

κάποιος Μπαράκ Ομπάμα. Υφίσταται, 

ενδεχομένως λανθασμένα, η άποψη πως 

ο Γ. Παπανδρέου είναι πιο ευάλωτος από 

τους δύο προαναφερθέντες. Εκτός αν τα 

φαινόμενα απατούν και ο Έλληνας πρω-

θυπουργός αναδειχθεί σε έναν τεραστί-

ας διεθνούς εμβέλειας ηγέτη. Επειδή 

όμως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, 

και δεν υπάρχουν περιθώρια ανάλωσης 

των ελαχίστων εφεδρειών που διαθέτει 

αυτή η χώρα σε ζητήματα ψυχολογικής 

στήριξης της κυβέρνησης, του Μαξίμου 

και της Ιπποκράτους, είναι καιρός οι νε-

οκυβερνώντες να αντιληφθούν πως η 

χώρα πρέπει να κυβερνηθεί άμεσα και 

αποτελεσματικά. Ουδείς ενδιαφέρεται 

για το αν ο κ. Πανάρετος διαφωνεί με την 

Άννα Διαμαντοπούλου στο Υπουργείο 

Παιδείας ή για το αν ο Ανδρέας Λοβέρδος 

δεν είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες 

του ΙΚΑ. Οι ψηφοφόροι επέλεξαν κυ-

βέρνηση για να λυθεί το πρόβλημα του 

Ασφαλιστικού, να υπάρξει Παιδεία, να 

εκμηδενιστούν οι στρατιωτικές δαπά-

νες, να φορολογηθεί και μάλιστα βάναυ-

σα η Εκκλησία, να βρεθούν επενδυτές, 

να ορθολογικοποιηθεί η αγροτική παρα-

γωγή, να καταργηθεί το πολιτικό χρήμα 

και ο ΟΠΑΠ να προσφέρει χρήματα για 

την κατασκευή νοσοκομείων, σχολείων 

και την πρόσληψη προσωπικού. Με λίγα 

λόγια «να σπάσουν αυγά». Η κυβέρνη-

ση του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συμπερι-

φέρεται ωσάν να είναι κατασκευασμένη 

από εύθραυστη γαλλική πορσελάνη. A

➜ n.georgiadis1@yahoo.com

Ο πολίτης θα πειστεί μόνο 
όταν κάποιος γνωστός 
μεγαλογιατρός συλληφθεί 

Πολιτικήιι

Εξουσία από πορσελάνη 
Του ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Tου ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ➜ www.yannis-ioannοu.com

Η
παρέα των βιοτεχνών της δεκαετίας του 

’70, που οδηγούσε τις πανάκριβες «μερ-

σεντέ» και εξέφραζε με κάθε ευκαιρία τη

δυσφορία της για τους άθλιους ελληνικούς δρό-

μους –χωρίς φυσικά να έχει πληρώσει ποτέ ούτε το 

ένα δέκατο από τους φόρους που θα έπρεπε– αρ-

κούσε μέχρι πριν από μερικά χρόνια για να περιγρά-

ψει το ελληνικό φαινόμενο της φοροδιαφυγής.

Η γενικευμένη όμως (οικονομική) ανομία και δια-

φθορά των τελευταίων χρόνων έχουν καταστήσει 

το ζήτημα ακόμα πιο πολύπλοκο: μεγάλη μερίδα 

Ελλήνων, βλέποντας το «μεγάλο φαγοπότι» που

στήθηκε παντού, από την υπερτιμολόγηση της κά-

θε είδους νοσοκομειακής προμήθειας και τα φακε-

λάκια ως την αισχροκέρδεια σε καθημερινά είδη 

και από τη δυνατότητα προσώπων (που δεν άξιζαν 

ούτε το ένα δέκατο) να αμειφθούν με υπερβολικές 

αμοιβές (πάνω και από τις αποδοχές του Ομπάμα

ή του νέου Προέδρου της Ε.Ε.!) ως τα σκάνδαλα

και την καταλήστευση των (δημοσίων) ταμείων,

αισθάνονται πλέον τελείως απενοχοποιημένοι και

δηλώνουν «ευθαρσώς» ότι θα «τρώνε και θα κρύ-

βουν ό,τι μπορούν» από το «ληστρικό κράτος».

Μόνο που σε μια οργανωμένη κοινωνία που θέ-

λει να λέγεται ευνομούμενη και σύγχρονη, δικαι-

ολογίες του στιλ «μα κι ο άλλος πέρασε το φανάρι 

με κόκκινο» δεν ευσταθούν. Είναι σαφές πια ότι τα

σοβαρά μας εθνικά ζητήματα έχουν να κάνουν με

τα δημοσιονομικά και το έλλειμμα (και με μια σει-

ρά άλλα θέματα που συνδέονται με αυτά, όπως οι

στρεβλώσεις, η ατιμωρησία και η διαφθορά) – και 

όχι με όσα ονομάζονται «εθνικά θέματα» και στα

οποία επενδύουν διάφοροι «πατριώτες», πολιτι-

κοί και μη, επιχειρώντας να φέρουν την ατζέντα 

στο πεδίο της καθυστέρησης.

Η
προσπάθεια της κυβέρνησης να αντι-

μετωπίσει το ζήτημα με τα υπάρχοντα

εργαλεία δείχνει ξεπερασμένη και ανε-

παρκής. Είναι προφανές οτι η φορολογική δήλω-

ση δεν αρκεί, παρά μόνον ως αφετηρία για μια

άλλου είδους μέθοδο που θα αποκαταστήσει τη 

φορολογική και κοινωνική δικαιοσύνη. Αλλιώς, το 

βάρος πέφτει (για ακόμη μια φορά) στους μισθω-

τούς και συνταξιούχους που δεν μπορούν να απο-

κρύψουν τίποτα. Επιπλέον, κινδυνεύει να γίνει 

«προνομιακός στόχος» η μεσαία τάξη εντίμων ε-

παγγελματιών, επιστημόνων και επιχειρηματιών,

που δηλώνουν όλα τα εισοδήματα και την ακίνητη 

περιουσία τους – και τώρα καλούνται να πληρώ-

σουν έκτακτες και μη εισφορές και τέλη παντός 

είδους, χωρίς να είναι «εισοδηματίες» που «τους 

τρέχουν από τα μπατζάκια», ειδικά σε περίοδο 

κρίσης.

Αντιθέτως, τα συνήθη λαμόγια και αεριτζήδες

παραμένουν ανενόχλητοι – και κακομαθημένοι. 

Είναι αδιανόητο να μην υπάρχουν τεκμήρια για τα

ιατρεία (ανάλογα με την περιοχή) και να δηλώνο-

νται 800 ευρώ το μήνα εισόδημα στο Κολωνάκι (!),

όταν το νοίκι από μόνο του είναι πανάκριβο και τα 

«εκατοπενηντάρια» τσεπώνονται με ρυθμούς πο-

λυβόλου κάθε απόγευμα. Είναι αδιανόητο, όσες

δυνατότητες και να προσφέρει η παγκοσμιοποίη-

ση, να μη φορολογούνται οι (παράνομες και πολε-

οδομικά) βίλες των χιλίων τετραγωνικών στη Μύ-

κονο – η οικοδομική άδεια σε κάποιο όνομα βγήκε 

και όχι σε off shore. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν 

(και στην επαρχία) σκανδαλώδη εισοδήματα από

διάφορες εποχικές «μπίζνες» και κρυφές δραστη-

ριότητες, με προκλητικά σπίτια και αυτοκίνητα

στην κατοχή «αγροτών» και άλλων ...φτωχών. 

Ειδικά εκεί που όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους.

Αυτά όμως προϋποθέτουν πολιτική βούληση με

σοβαρούς μηχανισμούς ελέγχου και όχι «νταβα-

τζιλίκια» από το ίδιο το κράτος, που έφτασε να 

αποστείλει τις κατάπτυστες «περαιώσεις», ακό-

μα και για τα ακίνητα (με τη δικαιολογία ότι κά-

ποιοι δεν δηλώνουν τις σωστές αντικειμενικές 

αξίες – τώρα ευτυχώς καταργεί την «αυτοπεραί-

ωση»). Προϋποθέτει την κατάργηση, με αυστηρές

μεθόδους, της ίδιας της «αρπακτικότητας» του

κράτους, που επιτρέπει ο εκτελωνισμός μερικών 

cd από τις ΗΠΑ, αξίας 100 ευρώ, να χρεώνεται με 

άλλα 200...

Σ
τη χώρα λοιπόν όπου εξακολουθούν να 

κυκλοφορούν μισό εκατομμύριο ανα-

σφάλιστα αυτοκίνητα και υπάρχουν ά-

τεκνοι που δηλώνουν στη φορολογική τους δή-

λωση 5 παιδιά (!), ο τρόπος με τον οποίο ελέγχεται 

η συνέπεια του καθενός πρέπει να αλλάξει ριζικά. 

Ουδείς βαυκαλίζεται ότι μπορούμε να αποκτή-

σουμε την άτεγκτη αποτελεσματικότητα ενός α-

μερικανικού IRS, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει 

πλήρης μηχανογράφηση, δυνατότητες διασταύ-

ρωσης και αποτελεσματική (και δίκαιη) πολιτική

απόδοσης ευθυνών.

«Η κυβέρνηση θα προσκρούσει στους ίδιους τους

εφοριακούς» έλεγε πρόσφατα έμπειρος πολιτικός.

Διότι όλα αυτά προϋποθέτουν εμπειρία, αλλά και

τον περιορισμό της ταρίφας των «μερικών χιλιάρι-

κων» ανά υπόθεση – «αφού δώσουμε και λίγα στο

κράτος». Και την τοποθέτηση προσώπων επικεφα-

λής που δεν θα αγοράζουν τη διεύθυνση μιας «κα-

λής» ΔΟΥ για ένα ή ενάμισι εκατομύριο ευρώ...  A

Κατάστα-
ση φορο-
λογικής 
ανάγκης...
Tου ΠΡΟΚΟΠΗ ΔΟΥΚΑ
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citizen
Tου ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ

Ο γνωσ τός αγροτοσυνδι-

καλιστής, ο Τζένγκις Χαν 

των τρα κ τέρ Θανάσ ης 

Κοκκινούλης εκτιμά πως ο ηττη-

μένος από τη μάχη της Νέας Δημο-

κρατίας καλό θα ήταν να περάσει το

υπόλοιπο της ζωής του σε κάποιο

μοναστήρι. Η ιδέα δεν είναι και τό-

σο πρωτότυπη. Εθεωρείτο εξαιρετι-

κά λειτουργική στους βυζαντινούς

χρόνους. Αν ο πολιτικός σου αντί-

παλος κέρδιζε το θρόνο, εσύ έπαιρ-

νες τα μάτια σου στο χέρι (κυριολε-

κτικώς, σου τα έβγαζαν) και στην 

καλύτερη περίπτωση θα πέθαινες

τυφλός και γέρος στο κρεβάτι ενός

μοναστηριού. Κανένας δεν θέλει να

φανταστεί την Ντόρα σε μοναστή-

ρι. Διότι αργά ή γρήγορα σε όλα τα 

εικονίσματα που απεικονίζουν την

Παναγία βρεφοκρατούσα, η Με-

γαλόχαρη θα αντικατασταθεί από 

μια άλλη γυναικεία μορφή – είναι

τόσο απλό. Μα είναι βέβαιο ότι θα 

χάσει η Ντόρα; Όχι. Αλλά αυτό πι-

στεύουν οι εταιρείες στοιχημάτων, 

εκεί θα έβαζαν τα λεφτά τους και οι

εταιρείες δημοσκοπήσεων. Πιθα-

νότατα το αποτέλεσμα θα είναι ορι-

ακό και ίσως κριθεί στην τελευταία 

χούφτα λάσπης που θα πέσει αυτές

τις μέρες. Τι θέλω να πω; Πολλά,

αλλά θα περιοριστώ μόνο σε ένα.

Είναι τουλάχιστον φαιδρό και υ-

ποκριτικό να ισχυρίζονται –και οι 

δύο πόλοι– ότι αυτή η μάχη έχει να

κάνει με ιδέες. Αν υπάρχει έστω και 

ένας από σας που το πιστεύει, ας

μου στείλει ένα email για να περ-

πατήσουμε μαζί την Κυριακή στους

λαβύρινθους της φιλελεύθερης οι-

κονομικής σκέψης.

Προσέξτε τι συμβαίνει. Ας πιάσου-

με τον Σαμαρά, που λερώνει και 

λιγότερο. Υποτίθεται πως δημιούρ-

γησε ένα ιδεολογικό πλαίσιο με 

πυλώνες τις αρχές του Κωνσταντί-

νου Καραμανλή και του Ευάγγελου

Αβέρωφ. Σας ξαναρωτώ. Υπάρχει 

ανάμεσά μας άνθρωπος ιδεολογι-

κά προσηλωμένος στις αρχές του

Καραμανλή και του Αβέρωφ; Δεν 

νομίζω, εκτός και αν διαβάζει το 

παρόν μέσα σε κάσα, προστατευμέ-

νος από τον ήλιο. Ομοίως είναι ε-

λάχιστοι οι άνθρωποι που θα σπεύ-

σουν στην κάλπη για να ψηφίσουν 

Ντόρα σκεπτόμενοι την ιδεολο-

γική διεύρυνση της παράταξης με

ανοίγματα προς το κέντρο. Σε τε-

λική ανάλυση, αν όντως χρειάζο-

νται έναν δεξιό με καλό πρόσωπο

προς το κέντρο, ας καλέσουν τον

Σημίτη. Ζούμε στην εποχή όπου οι 

ιδεολογίες είναι πρόσχημα, έχουν 

ισοπεδωθεί εδώ και καιρό από την

ιστορική συνέχεια, τις αποτελειώ-

νουν οι προσωπικές φιλοδοξίες.

Πού χωράει η σύγχρονη σκέψη σε 

ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία

από το οποίο κανείς δεν περιμένει

γόνιμη και ουσιαστική παραγωγή 

ιδεολογίας; Ο Σαμαράς θα ψηφι-

στεί κυρίως από όσους σιχαίνονται 

την οικογένεια. Και η Ντόρα από 

όσους βλέπουν στο πρόσωπό της το

συντομότερο δρόμο προς την εξου-

σία και τα λάφυρά της. Είναι reality. 

Ψηφίζεις αυτόν που θέλεις να πα-

ραμείνει στο παιχνίδι. Το πρόβλη-

μα είναι ότι στη ΝΔ θα παραμείνουν 

και οι δύο. 

« Ανιδιοτέλεια». Πείτε τη λέξη με προφορά Άρη Σπηλιωτόπου-

λου. Ελάτε, μπορείτε, θα διασκεδάσουν και οι φίλοι σας. Δοκι-

μάστε το με τη γνήσια προφορά της πατρινής ντοπιολαλιάς που, 

ευτυχώς, δεν έμεινε έξω από τα πολυτελή διαμερίσματα του Κολωνακίου. 

Ανιδιοτέλεια. Βλέπω τον Άρη στην τηλεόραση και αναρωτιέμαι αν έχουν

δίκιο τα ιστολόγια που ισχυρίζονται ότι ο πολιτικός άνδρας καλύπτει τους 

γκρίζους κροτάφους με επίστρωση μαύρης βαφής. Ο Άρης δεν είναι πια 

νεαρός. Του κερατά, είναι πλέον στα 43 του. Αν θέλει να κυκλοφορεί ως ο 

Δάκης ή ο Πασχάλης της πολιτικής ζωής, είναι δικαίωμά του. Αλλά νέος

δεν είναι. Ακόμα και αν εισπράξει όλα τα ομόλογα που αγόρασε, θα είναι

κοντά στα εξήντα όταν θα διεκδικεί την πρωθυπουργία. Δηλώνει ότι εί-

ναι ανιδιοτελής όταν ακολουθεί την Ντόρα. Ναι, καλά. Θυμίζει εκείνους

τους νεαρούς που παντρεύονται ηλικιωμένες κυρίες προκειμένου, όταν 

επέλθει το μοιραίο, να κάτσουν περιχαρείς μπροστά στο συμβολαιογρά-

φο. Αν η Ντόρα πάει σπίτι της, ο Άρης κληρονομεί το χώρο της. Αν μείνει 

στο κόμμα, τότε ο Άρης μπορεί να περιμένει. Πόσο; Όσο χρειαστεί. Λο-

γικά η σειρά του θα έρθει μετά από δέκα, το πολύ δεκαπέντε χρόνια. Θα 

πλησιάζει τα εξήντα, θα είναι όσο ο Παπανδρέου σήμερα. Αν βάφει και το

μαλλί θα δείχνει μικρότερος. Μέχρι τότε μπορεί να γεύεται τη ζωή και τη 

γενναιοδωρία της.

➜ kostas@giannakidis.com

Ένας απλός πολίτης παρατηρεί έκπληκτος την πολιτική 
ζωή. Και προσπαθεί να το φιλοσοφήσει...
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Τ
ις μέρες της επετείου του Πολυτε-

χνείου, αλλά και στις 17 του μήνα

ειδικότερα, φίλοι και φίλες που μί-

λησα μαζί τους στο τηλέφωνο είχαν όλοι/ες

την ίδια ψυχική διάθεση, αλλά και την ίδια α-

ντίδραση. Σε όποια πρόταση κι αν τους έκα-

να, «να βρεθούμε», «να τα πούμε», «να πάμε

σινεμά», να, να... η απάντηση ήταν λίγο-πολύ

η ίδια: «Λέω να μην κουνήσω από το σπίτι

σήμερα», «Άσ’ το καλύτερα» κ.ο.κ.

Με λίγα λόγια, μια ημέρα που θα έπρεπε να

είναι ημέρα γιορτής, ημέρα θετικών και ευ-

φρόσυνων συναισθημάτων σε ανάμνηση

των γεγονότων του ’73, καθοριστικής κα-

μπής στην πορεία για την πτώση της

χούντας, τείνει να μετατραπεί σε ημέρα

ζόφου, φόβου, μιζέριας. Μετά

το τέλος της πορείας, παρά τον

εξαιρετικό καιρό, το κέντρο

της Αθήνας ήταν άδειο, έρημο,

με εξαίρεση τη γνωστή «αυτό-

νομη» περιοχή, όπου παιζόταν

το γνωστό παιχνίδι «πέτρες και

δακρυγόνα». Από όπου κι αν

πέρασα, έβλεπα ανθρώπους

ανήσυχους, κουμπωμένους, θορυβη-

μένους, βαθιά ενοχλημένους.

Όποιος έχει βρεθεί σε χώρες της Ευρώπης

όπου γιορτάζονται ανάλογες επέτειοι ξέρει

πολύ καλά ότι πρόκειται για ημέρες γιορτής,

με όλες τις δυνατές έννοιες αλλά και προε-

κτάσεις της λέξης: αργία, σχόλη, χαλάρωση,

ευθυμία, ευωχία, ξενύχτι, χοροί. Στις 14 Ιουλί-

ου στη Γαλλία, ας πούμε, επέτειο από κάθε ά-

ποψη ανάλογη με αυτή του Πολυτεχνείου, α-

φού γιορτάζεται επίσης η εξέγερση κατά του

δεσποτισμού και του αυταρχισμού, το κρασί 

ρέει άφθονο μέχρι αργά το βράδυ στις γειτο-

νιές, ο ήχος της java κυριαρχεί, οι άνθρωποι

τραγουδούν, χορεύουν, φλερτάρουν.

Εμείς, πάλι, καταφέραμε να μετατρέψουμε

αυτή την ημέρα μνήμης αλλά και γιορτής σε

ημέρα ζόφου, έντονης ανησυχίας, κλειδα-

μπαρώματος στο σπίτι. Πώς από τις εκδηλώ-

σεις των πρώτων χρόνων της μεταπολίτευ-

σης καταφέραμε να φτάσουμε στο σημερινό

άχαρο, αγχωτικό, απωθητικό κλίμα και θέα-

μα; Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, συχνά

οικογένειες ολόκληρες με τα παιδιά τους,

μετείχαν στις πορείες του 1974, του 1975,

του 1976. Πώς από αυτά τα πλήθη, κάθε από-

χρωσης και κάθε κοινωνικής προέλευσης,

φτάσαμε στη ρουτινιάρικη «παρέλαση» των

κομματικών στρατών και των επαγγελματι-

ών της «κοινωνικής σύγκρουσης»;

Ήταν, λέει, «η πιο μεγάλη πορεία των τελευ-

ταίων ετών, με σχεδόν 10.000 άτομα». Με-

γάλη επιτυχία! Δέκα χιλιάδες άνθρωποι στο

δρόμο, λίγο-πολύ οι πάντοτε έτοιμοι να ε-

κτελέσουν την «επαναστατική» γυμναστική

τους, και άλλα 3.000.000 αμπαρωμένοι στα

σπίτια τους, να περιμένουν πώς και πώς να

περάσει κι αυτή η «επέτειος».

Τ
ις ημέρες που πέρασαν, όμως, δεν

ήταν μόνο οι «γιορτές» του Πολυ-

τεχνείου που σε έκαναν να μελαγ-

χολείς. Από παντού ήταν μαύρα τα μαντάτα

για την πολύπαθη δημοκρατία μας και για τις

ατομικές ελευθερίες μας. Τέσσερις, παρακα-

λώ, επιθέσεις σε διάστημα λίγων ημερών δέ-

χτηκε η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Όχι

αυτή που λέει ότι υπερασπίζεται ο πρύτανης

του Πολυτεχνείου παρέχοντας «άσυλο» σε

ομάδες βανδάλων, αλλά η άλλη, η πραγματι-

κή, αυτή που όντως κινδυνεύει από κάθε εί-

δους φασίστες και σκοταδιστές, μαύρους,

γαλάζιους ή κόκκινους.

Απαριθμώ, απλώς, με χρονολογική σειρά:

-

ξουσιαστική» επίθεση με αβγά, όταν «τόλμη-

σε» να οργανώσει παρουσίαση του καινούρ-

γιου βιβλίου της στα Εξάρχεια.

μπρατσωμένα μέλη του την είσοδο

χώρου που επρόκειτο να φιλοξενήσει

εκδήλωση για τα είκοσι χρόνια

από την πτώση του Τείχους

του Βερολίνου. Αποτέλεσμα: η

εκδήλωση δεν έγινε. Παλαιό-

τερα, εκδήλωση για τα θύματα

του σταλινισμού είχε εμποδι-

στεί από το ΚΚΕ με ανάλογο

τρόπο και με το επιχείρημα ότι

οι απόψεις που θα ακούγονταν

δεν θα ήταν «σωστές». Οι «σωστές» α-

πόψεις, λοιπόν: μία λέξη, χίλιες εφιαλτι-

κές εικόνες.

-

λήσει σε εκδήλωση για την καταγωγή των

Βλάχων, ο Ηλίας Νικολακόπουλος, δημοσι-

ογράφοι και άλλοι γιαουρτώθηκαν, προφα-

νώς επειδή τόλμησαν να πάνε για φαγητό σε

ταβέρνα των Εξαρχείων δίχως να έχουν «πι-

στοποιητικό αντισυστημικών φρονημάτων».

Πράσινη Γραμμή» του Βασίλη Γκουρογιάννη

ματαιώθηκε, όταν εισέβαλαν σε χώρο της

Στοάς του Βιβλίου μέλη «εθνοπατριωτικών»

οργανώσεων και επίγονοι της ΕΟΚΑ Β .́

Ποιος είπε ότι ο σκοταδισμός είναι πάντα

μαύρος; Κυκλοφορεί και σε κάτι μπλεδάκια

και κοκκινάκια μούρλια.

Υ.ΥΥ Γ.ΓΓ  Προηγούμενο κείμενό μου είχε τον εύ-

γλωττο, νομίζω, τίτλο «Ε, όχι και ο Σαμα-

ράς!». Προς στιγμήν είχα σκεφτεί μήπως η

κριτική που ασκούσα στον επίδοξο αρχηγό

της Νέας Δημοκρατίας ήταν λίγο υπερβολι-

κή. Προχτές όμως, όταν είδα ότι ξεσπάθωσε

υπέρ του ο χλευάζων γενικώς τους πολιτι-

κούς κ. Finisgraeciae Γιανναράς, ησύχασα.

Για κάποιον που έχει οπαδό τον Γιανναρά, και

λίγα έγραψα. A

➜ achpappas@hotmail.com

Μελαγχο-
λία του

γ

Νοέμβρη
Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΠΑ

Ποιος είπε 
ότι το σκοτάδι 

είναι πάντα 
μαύρο;
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Π ερίεργα σήματα για... εξωγήι-

νους παραλαμβάνουν εδώ και 

καιρό τα μέσα ενημέρωσης 

από τους υποψήφιους για την προεδρία 

της ΝΔ. Για τις εκδηλώσεις που γίνο-

νται κάθε βράδυ έρχεται το εξής μήνυμα: 

«Ντόρα Μπακογιάννη: δορυφορική με-

τάδοση ομιλίας στην τάδε μπάντα συχνο-

τήτων». «Αντώνης Σαμαράς: μετάδοση 

εκδήλωσης από satellite τάδε στη δείνα 

συχνότητα».

Ναι, είναι γεγονός. Οι παγκόσμιοι επι-

κοινωνιακοί δορυφόροι έχουν εμπλακεί 

στην αναμέτρηση των υποψηφίων για 

την εκλογή του νέου προέδρου της ΝΔ. 

Οι μεταδόσεις των εκδηλώσεων γίνο-

νται πλέον μέσω... στρατόσφαιρας, ανε-

βάζοντας την εσωκομματική ένταση στα 

ουράνια...

Ο «ηλεκτρονικός πόλεμος» ενόψει της 

κάλπης που θα στηθεί την ερχόμενη Κυ-

ριακή 29 Νοεμβρίου βρίσκεται σε πλήρη 

εξέλιξη. Ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέ-

ου, λάτρης των νέων τεχνολογιών, των 

laptop, των notebook, των netbook και 

των USB memory stick, κινδυνεύει να 

ξεπεραστεί από τα ηλεκτρονικά κατορ-

θώματα των πολιτικών του αντιπάλων. 

Δύσπιστοι; Εκτός από την καθημερινή 

ενημέρωση για τις δορυφορικές συντε-

ταγμένες που δίνουν οι υποψήφιοι στα 

ΜΜΕ, για τη διευκόλυνση των τηλεο-

πτικών μεταδόσεων των εκδηλώσεών 

τους, οι δημοσιογράφοι βομβαρδίζονται 

καθημερινά στα κινητά τους με κάθε 

λογής πληροφορίες. Από τις δηλώ-

σεις της Ντόρας Μπακογιάννη κα-

τά του προϋπολογισμού, τους κε-

ραυνούς του Αντώνη Σαμαρά 

για τα παιδιά των stage μέχρι 

τις δηλώσεις του Π. Ψωμιάδη 

ότι δεν είναι από τζάκι και δεν 

θα στηρίξει κανέναν από τους 

άλλους σε τυχόν δεύτερο γύ-

ρο εκλογής – αν κανένας υπο-

ψήφιος δεν συγκεντρώσει την 

Κυριακή το 50% συν μία ψήφο. 

Από την προσχώρηση κάποιου βου-

λευτή με τη μια πλευρά, μέχρι τις  δη-

λώσεις στήριξης συνδικαλιστών στην 

άλλη πλευρά. Όλα στη φόρα με SMS…

Μπορεί επίσης η πρόταση της Ντόρας 

Μπακογιάννη για τηλεοπτική αναμέ-

τρηση με τους Αντώνη Σαμαρά και Πανα-

γιώτη Ψωμιάδη να μην «περπάτησε», αλ-

λά δεν χάθηκε ο κόσμος. Τόσο ο Αντώνης 

Σαμαράς όσο και η Ντόρα Μπακογιάννη 

έχουν μισθώσει τηλεοπτικά συνεργεία 

που έχουν γίνει η σκιά τους εδώ και και-

ρό, καταγράφοντας κάθε δραστηριότητα.

Η μεγάλη αναμέτρηση όμως ξεδιπλώνε-

ται στο Internet. Εδώ και μέρες οι ιστοσε-

λίδες των δύο μονομάχων τα έχουν όλα 

και... συμφέρουν, που έλεγε και η διαφή-

μιση. Με άλλα λόγια, www.dorabak.gr 

εναντίον www.samarasantonis.gr και... 

φύγαμε; Φυσικά από την αναμέτρηση αυ-

τή δεν θα μπορούσε να λείπει και ο τρίτος 

της παρέας. Ο Π. Ψωμιάδης εφορμά αυτή 

τη φορά στην... μπλογκόσφαιρα, με αιχ-

μή του δόρατος το ppsomiadis.blogspot.

com. Η Ντόρα Μπακογιάννη έχει ανοι-

χτή σελίδα ηλεκτρονικού διαλόγου, δίνει 

πληροφορίες για τις θέσεις της και εσχά-

τως εγκαινίασε και ηλεκτρονικό ραδιό-

φωνο, με μουσικές επιλογές από το i-pod 

της κ. Μπακογιάννη. «Μαζί αλλάζουμε, 

μαζί κερδίζουμε, εσύ αποφασίζεις» είναι 

το κεντρικό σύνθημα της ιστοσελίδας. Ο 

Αντώνης Σαμαράς μεταδίδει τις δραστη-

ριότητές του σε web.tv. «Τώρα μπορείς, η 

φωνή σου έχει δύναμη, η ψήφος σου α-

ξία» διαβάζουμε στην ιστοσελίδα. Εννο-

είται ότι οι πάντες παίζουν με το facebook, 

YouTube, Twitter, Flickr... 

Β εβαίως υπάρχει και η ανηλεής 

αναμέτρηση του λεγόμενου «η-

λεκτρονικού αντάρτικου». Σε 

διάφορα blogs εξελίσσεται ο άγνωστος 

πόλεμος των παρασκηνίων, της παραπο-

λιτικής, των φημών, της αναπαραγωγής 

γκρίζων «διαρροών». Ό,τι δεν λέγεται 

δημόσια στο πλαίσιο του «πολιτικού 

πολιτισμού» και της ενότητας, διοχε-

τεύεται σε ιστοσελίδες. Ξεχωριστή 

θέση και εδώ παίρνει ο ανταγωνισμός 

των blogs για τη δημοσιοποίηση 

φανερών ή κρυφών στοιχείων 

δημοσκοπήσεων υπέρ του ενός 

ή του άλλου υποψηφίου.

«Διαβάζοντας» τα μηνύματα 

της σκληρής «γαλάζιας» α-

ντιπαράθεσης για τη διαδοχή, 

διακρίνει κανείς την αγωνία 

των υποψηφίων να αποκατα-

στήσουν διαύλους επαφής με τους 

νέους, καθώς η ΝΔ έδειξε και στις 

εκλογές ότι είναι ένα «γερασμέ-

νο» κόμμα, με τους ψηφοφόρους της 

κυρίως να προέρχονται από τις μεγάλες 

ηλικίες. Η... αυτοψία θα δείξει το αποτέ-

λεσμα αυτής της προσπάθειας. Άλλωστε, 

η ψηφοφορία της Κυριακής θα γίνει μεν 

με on line στήριξη, αλλά η ανακήρυξη 

του νικητή με τον... αραμπά, γύρω στα 

ξημερώματα.  A

➜ palikar@otenet.gr

Πολιτικήιι

ΝΔ: Εκλογή 
προέδρου μέσω... 

γ

στρατόσφαιρας!
Του ΕΥΤΥΧΗ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ

Μετά τη σαρωτική ήττα της δεξιάς παράτα-

ξης της Νέας Δημοκρατίας στις πρόσφατες ε-

θνικές εκλογές υπήρξαν αρκετές γνώμες και 

αναλύσεις για τα αίτια αυτής της καταστρο-

φής. Οι περισσότερες απόψεις προερχόμενες

από την αριστερή προοπτική εστίασαν στην

ανεπάρκεια των στελεχών της Νέας Δημοκρα-

τίας. Μέλη της δεξιάς παράταξης, αντίθετα,

μίλησαν για κακή επικοινωνιακή πολιτική και 

για αδυναμία ανάδειξης του έργου της δεξιάς

διακυβέρνησης. Ουσιαστικά, τα στελέχη, οι

βουλευτές και οι πρώην υπουργοί της κυβέρ-

νησης Καραμανλή δεν κατάλαβαν τίποτα. Α-

ναφέρονται αποκλειστικά στην παράταξη

και τους πληγωμένους οπαδούς τους,

αδιαφορώντας έτσι για τις πληγές που

προκάλεσαν στο σώμα του κοινωνικού

ιστού της χώρας.   

Αυτή η διαφορετικότητα στη 

μέθοδο ανάλυσης και εξήγησης

της ήττας μοιάζει να είναι και η

διαφορά προσέγγισης της πολι-

τικής πράξης από τους «δεξιούς»

και τους «αριστερούς». Οι δεξιοί 

προσπαθούν μέσω της ικανοποί-

ησης μερικών, επιμεριστικών και

ειδικών συμφερόντων να δημιουργή-

σουν ένα δίκτυο πολιτικής πελατείας.

Αυτό συνεχώς τροφοδοτούμενο με

την ικανοποίηση των αιτημάτων του

οφείλει να φέρει και να στηρίζει τη δεξιά

παράταξη στην εξουσία. Αντίθετα, η αριστερά

επιχειρεί μέσω της διατύπωσης και εκτέλεσης

συνολικών, κοινωνικών οραμάτων να «βολέ-

ψει» και να ικανοποιήσει τους δικούς της πολιτι-

κούς «πελάτες», τοποθετώντας τους σε στρα-

τηγικές θέσεις στο συνολικό αυτό σχεδιασμό.

Παράλληλα, το ιδεολογικό οπλοστάσιο της

Δεξιάς δεν έχει ανανεωθεί και προσαρμοστεί 

στη σύγχρονη ελλαδική πραγματικότητα. Η

επίκληση αξιών, όπως η πατρίδα, η θρησκεία, 

και ο θεσμός της παραδοσιακής οικογένειας,

αποτελούν ατομικές επιλογές αρχών και όχι

ιδεολογία. Μετά την έξωση των φιλελεύθερων

στοιχείων από τις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας

επιλέχθηκε η «διατήρηση της Καραμανλικής 

παράδοσης … στην παράταξη δεν διάλεξαν

κάποιον καθ’ όλα ικανό που θα σηματοδοτούσε

τη συνέχεια της πολιτικής κληρονομιάς του με-

γάλου ηγέτη. Αλλά κινήθηκαν προς την κατεύ-

θυνση του οικογενειακού μεγαλείου και των

συνδαιτυμόνων του», όπως γράφει και ο Αν-

δρέας Ανδριανόπουλος στο site του. Η τακτική 

αυτή διέτρεξε στη συνέχεια κάθετα το σώμα

της Νέας Δημοκρατίας. Από τους «βαρόνους»

του κόμματος και τους κουμπάρους και τα ανί-

ψια, μέχρι τους «κολλητούς» και τις κοσμικές,

κυρίες, που ανέλαβαν να ηγηθούν της ελληνι-

κής κοινωνίας.     

Πολιτικός καθοδηγητής της νέας διακυβέρνη-

σης ορίστηκε –πλάι στα οννεδίτικα «παιδιά του 

σωλήνα»- ο επικοινωνιολόγος Γιάννης Λούλης.

Εάν κανείς ρίξει μια ματιά στα βιβλία του κ. Λού-

λη, θα διαπιστώσει ότι είναι απλά δημοσκοπι-

κά, τεχνικά εγχειρίδια, απαλλαγμένα από κάθε

ιδεολογική σκέψη ή αμφιβολία. Είναι τρόποι 

αναρρίχησης και στη συνέχεια διαχείρισης της

εξουσίας με επικοινωνιακές τεχνικές.

Αναγκαστικά, πλέον, η Νέα Δημοκρατία, «αντί 

να διαλέξει την ανανέωση της παράταξης μέσα

από τον καταιγισμό νέων ιδεών και αντιλήψε-

ων προτίμησε τη νεκρανάσταση του παρελ-

θόντος με την παλινόρθωση παλαιομοδίτικων

συνθημάτων και στοχεύσεων», όπως εύστοχα

επισημαίνει ο Ανδριανόπουλος.

Με ηθικολογικού περιεχομένου συνθήματα,

όπως το «σεμνά και ταπεινά» και ιδέες  πολι-

τειακής παλινόρθωσης όπως η  «επανίδρυση 

του κράτους», καθώς και οπαδοχουλιγκανικές

συμπεριφορές πατριωτικού τσαμπουκά, όπως

το ψάλσιμο του εθνικού ύμνου μετά τη βραδιά

της ήττας στο Ζάππειο, η δεξιά διακυβέρνηση 

στάθηκε αδύνατο να οδηγήσει τη χώρα προς

το μέλλον. 

Εάν θελήσει να μείνει πιστή στο «Ελλάς Ελλή-

νων Χριστιανών» και Οικογενειαρχών, στην

παράδοση της ελληνικής υπαίθρου ως φατρι-

αστικό στοιχείο και παράγοντα ανάσχεσης της

προόδου, στην καταστολή, στο χωροφύλακα

και τον αγροφύλακα αντί στην πρόληψη, 

στην οικογένεια αντί στη συντροφικότη-

τα, στα μπουζούκια αντί στον πολιτισμό, 

δεν θα κατορθώσει ποτέ να συγκεντρώ-

σει γύρω της τα νέα «καλά μυαλά 

της χώρας», τα οποία τόσο έχει

ανάγκη. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα, 

άλλωστε, την τελευταία πενταετία,

όπου η ΝΔ δεν προσέλκυσε στους 

κόλπους της κανένα αξιόλογο, ανε-

ξάρτητο στέλεχος. Για να πειστούν μη

αριστεροί άνθρωποι να ασχοληθούν 

με την πολιτική μέσα από την παράτα-

ξη της Δεξιάς, χρειάζεται οραματικός

λόγος και σκέψη, όπως ήταν το «ανήκομεν

στη Δύσιν» που οριζόταν από την είσοδο 

της χώρας στην τότε ΕΟΚ. Κάτι σαν αυτό που

πράττει η Αριστερά στην Ελλάδα με τα συνθή-

ματα «Αλλαγή», «Εκσυγχρονισμός» και «Πρά-

σινη Ανάπτυξη» και κατορθώνει να ηγεμονεύει 

στο πολιτικό σκηνικό.

Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να ακολουθήσει 

το παράδειγμα των μεγάλων συντηρητικών

κομμάτων της Ευρώπης. Να αναγνωρίσει τη 

νέα πολυπολιτισμική πραγματικότητα, να υι-

οθετήσει τον κοινωνικό νεωτερισμό, να συμ-

βάλει στη διάλυση των γκρίζων ζωνών της 

ελληνικής πολιτείας, να τονώσει την ανάγκη

της κοινοτικής αλληλεγγύης, να αναδείξει την 

υγιή, μη κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα και

κυρίως να επαναπροσδιορίσει τον όρο του πα-

τριωτισμού και της ευνομούμενης, πειθαρχη-

μένης, αντί της πειθαρχικής, κοινωνίας. Μπο-

ρεί βραχυπρόθεσμα η ΝΔ να έχει να αντιμετω-

πίσει την πίεση των εκ δεξιών της κομμάτων, 

μακροπρόθεσμα, όμως, είναι η ιδεολογική με-

τακίνηση προς το καθοριστικό κεντρώο τμήμα 

του πληθυσμού που πρέπει να καταφέρει. Ο 

ιδεολογικός επαναπροσδιορισμός και ο σύγ-

χρονος προγραμματικός λόγος προηγούνται

της επιλογής του ηγετικού προσώπου. Αυτό 

ας γίνει αυτή τη φορά κατανοητό, έτσι ώστε να 

μπορέσει σύντομα η Δεξιά να παίξει τον απα-

ραίτητο εξισορροπιστικό της ρόλο στην ελλη-

νική κοινωνία. A

Δημοσιεύτηκε στο SOUL, τεύχος 39

➜ penga@magnet.gr

Ό,τι δεν 

λέγεται 

δημόσια 

διοχετεύεται 

σε ιστοσελί-

δες

Tο ιδεολογικό 
οπλοστάσιο 
της Δεξιάς 
δεν έχει 

ανανεωθεί

Όλες οι προσλήψεις στο Δημόσιο πρέπει να γίνονται με διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Εκτός από τους stagiaires, γιατί τους υποσχέθηκαν.

Εκτός από τους δασκάλους, γιατί είναι γραμμένοι στους πίνακες. Εκτός από τους διοικητικούς υπαλλήλους της Εκκλησίας, γιατί οι 

προσλήψεις στην Εκκλησία γίνονται με θεία επιφοίτηση. Εκτός… Σ’ αυτή τη χώρα όλοι είναι υπέρ της αξιοκρατίας. Των άλλων. 

Η ελληνι-
κή Δεξιά
τού αύριο
Του ΣΠΥΡΟΥ ΠΕΓΚΑ

Twit
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Media

Είναι χάσιμο χρόνου το Twitter;
Του ΠΟΛΥΔΥΥ ΕΥΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Δ εν μετρούνται πια οι χρήστες του ί-

ντερνετ, οι πιο νέοι αλλά και οι μεγα-

λύτεροι, που ασχολούνται καθημερι-

νά με τις λεγόμενες ιστοσελίδες «κοινωνικής

διδδδ κτύωσης» ή «κοινωνικής συναναστροφής» 

(s(( ocial media), δηλαδή τα  γνωστά και μη εξαιρε-

τττέα α Facebook, My Space, Hi5, Τwitter κ.λπ. Και 

είναι πλέον αμέτρητος ο χρόνος που δαπανούν

όλόό οι αυτοί καθημερινά για να διαβάσουν και να 

γργ άψουν σχετικι ά ά μηνύματα, να τροφοδοτήσουν 

τττο προφίλ τους με νέα στοιχεία, να ανεβάάσουν 

φωφ τογραφίες κ.λπλπ. ΤοΤ  φαινόμενο έχει πάρει

τττεράρ στιες διασα τάάσεις κι έτσι άρχισαν και οι ειδι-

κέκές μελέτες για ναα ττο ο αναλύσουν, να ορίσουν τις

παραρ μέέτρουους τοου. ΚΚαι μεταξύ των παραμέτρων

ποπου υυ διδιδ ερερευυνώνταιι ε είνναια  το κατά πόσο η δραστη-

ριριότότητητα αυαυτήήή έέχει ι νόνόημη α α ή αν πρόρ κεκ ιται, βασικά, 

γιγια α πελώλώριρια α σπσπσ ατατάλάλά η η χρχ όνου…

ΤηΤην ν ενεντύτύπωπωσηση ττηςης σ σπαπ τάληης χρόνου ααφήνει ι

πρπρόσόσφαφατητηη μ μελελέτέττη ηη ποποππ υ υ έκέ αννε η η PeP arr Analyticss 

για την υπερε χρησιμοποίηση π.χ. της ανερχό-

μεμ νηνης ς πλατφόρμμαςς T Twitttterer, , ποπου υ επεπιτιτρέρέπεπειι τητην ν 

αποστολή μηνυμάτων έως 140 χαρακτήρων. Το

Twitter ήρθε να συνδυάσει τη δομή και φιλο-

σοφία των social media με τη μορφή του micro-

blogging και του SMS (γι’ αυτό και ο περιορι-

σμός των 140 χαρακτήρων). Η επιτυχία του από 

το 2006, που πρωτοξεκίνησε, είναι τέτοια, ώστε

ο δημιουργός του Jack Dorsey να δηλώνει με

σχετική έπαρση ότι «αποτελεί ένα ολόκληρο

νέο μοντέλο επικοινωνίας».

Υπάρχουν κάποιες εξέχουσες χρήσεις του

Twitter, όπως π.χ. αυτές που έκαναν διαδη-

λωτές της Τεχεράνης τον περασμένο Ιούνιο,

χρησιμοποιώντας το ως ένα από τα ελάχιστα ε-

λεύθερα media για την ενημέρωση του έξω κό-

σμου. Η σημασία του εκείνες τις μέρες για την

κάλυψη του τι συνέβαινε στο Ιράν ήταν τέτοια, 

ώστε  ο ίδιος ο πρόεδρος Ομπάμα είχε παρακα-

λέσει τους διαχειριστές του να αναβάλουν για 

μερικά 24ωρα την προγραμματισμένη τεχνολο-

γική αναβάθμιση της ιστοσελίδας, προκειμένου

να μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν

τα blogs της οι Ιρανοί πολίτες που αντιδρούσαν.

Ακόμη, αρχίζει να γίνεται μόδα μεγαλόσχη-

μοι πολιτικοί να διαθέτουν πλέον μια διαρκή

υπηρεσία ενημέρωσης  μέσω Twitter, από… την

Ντόρα Μπακογιάννη, έως τον Νικολά Σαρκοζί,

που σχεδιάζει τη δημιουργία λογαριασμού στην

ιστοσελίδα με αφορμή την Παγκόσμια Διάσκε-

ψη του Ο.Η.Ε. για το Κλίμα στην Κοπεγχάγη τον

ερχόμενο Δεκέμβριο και σκοπό τη συνεχή ενη-

μέρωση για τη διαπραγματευτική στάση του. 

Όμως, η συντριπτική χρήση αυτού του Μέσου 

είναι πολύ πιο πεζή και ρηχή. Σε δείγμα που με-

λετήθηκε σε Βρετανία και ΗΠΑ, διαπιστώθηκε 

ότι το 40,55% αποτελεί «ασήμαντη φλυαρία», 

του τύπου «σήμερα έφαγα πίτσα» ή «ετοιμάζο-

μαι να βγάλω το σκύλο μου βόλτα στο πάρκο»…

Επίσης, τα μηνύματα (tweets) αυτοπροβολής 

(π.χ. διαφημίσεις, μάρκετινγκ…) και τα ανε-

πιθύμητα μηνύματα (spams) αντιστοιχούν στο 

5,85% και το 3,75%. Τελικά, μόνο το 37,5% των 

ανταλλασσόμενων μηνυμάτων μπόρεσαν να 

θεωρηθούν ότι εντάσσονται στο πλαίσιο μιας 

ουσιαστικής συζήτησης ή ενός διαλόγου μετα-

ξύ διαφόρων χρηστών. 

Από την άλλη, πληθαίνουν οι φωνές που εφι-

στούν την προσοχή ως προς τη χρήση γενικό-

τερα των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης 

ειδικά από τους ανήλικους. Ο ίδιος ο πρόεδρος

Ομπάμα προειδοποίησε τους νέους για τους

κινδύνους που μπορεί να κρύβουν τέτοιες ι-

στοσελίδες όταν αποκαλύπτουν σ’ αυτές προ-

σωπικές πληροφορίες. Αλλά και οι μεγάλοι δεν

πάνε πίσω. Έτσι π.χ. οι αρμόδιες βρετανικές αρ-

χές για θέματα ασφάλειας του διαδικτύου προ-

α ειειειδοδοδοποποπ ιοιούνύν τ τουους ς χρχρήσήστετες ς τωτωτων νν sosocicic alalal m media να

αμημημημ νν ν ανανα ταταλλλλάσάσσσοσουνυν π ππληληληηροροφοφορίρίρίεςες γγιαιαα ζ ζ ζητη ήήμή ατα

διδιδιακακακοποπώνώνν κ κκαιαιαι α αγογογογορώρώρώών,ν, λ λλόγγόγόγω ω κικινδνδν ύνύνύ ουουοου ο οι πλη-

 ροροροφοφοφορίρίεςεςες ααααυτυτυ έςέςς ν νναα α φτφτφ άσάσουν σεσεσε λ λλλάθάθάθοςοςος… … μάτια.

 ΩσΩσΩστότότόσοσο, σχσχχετετετικικικέςέςς έρεευνες δείχνχννουουουυν ν ν ότότότότι ι ι ττο 38%

ττων ν χρρχρχρησησηση τώτώτώών ν του Facebook ή ττουουυ T TTTwiwiw tttttterere  ανε-

ςβάβάβάβάζοζοζοζουν ακρκ ιβώς λεπτομέμ ρειες ς σχσχσχετετεε ικικκάά ά μεμ  τις

διακοπέςς τους ή τις αγορές τουους…ς…ς… Ε ΕΕπίπίππ σησησης,ς,ς, υ ψη-

α λό είναι το ποσοστό ποπ υ είείίναναναν ι ιιι διδιαταττεθεθειειμέμέμέμέννο να

 συνάψει ι φιλία μέέσωσωω δ δ δδιαιαιααδιδιικτκτκ ύούούου υ μεμε α αγνγννώσώσώστττους.

Να ξέρετε,ε, π ππάνάνάντωτωτωως,ςςς, ό ότιτιτι α αυτυτοίοί ο οι ι «φ«φίλίλοιοιοιι» »» απαπο-

α τιμώώντντντταιαιαια  κκκ καιι σσε…ε…ε… χ χρήρήήμαμα, , κακαθώθώς ς ήδήδη η ετετε αιαιαιρερεία

άπρπρπρπροώοοοώθηθθησησησης ς πρπροϊοϊόνόντωτων ν ανανακακοίοίνωνωσεσε όόότιιτι π π πουουο λάλ

λ5.55.0000000 0 «φ«φ«φίλίλουους»ς» ( (τοτο ό όριριο ο τοτου υ στστάνάνάνταταταρνρνρνρντ ττ πρπρπροφοφοφίλί

ι στστσ ο ο FaFaaFaceceebobookoko ) ) γιγια α $ $ 65654,4, ε ενώνώνώώ ππ πουουουλάλάά ε εεπίπίπίσησηης ς κακακ ι

ι1010.0.00000 « «φαφαν»ν» ( (γιγιγ α α τοτοτουςυυς ο οοποποποίοίίους δδδενενεν υυ υπάπάππάρχρχρχεει

όρόριοιο) ) ) γιγιγ α α $ $ 1.1.16167!7!7! 

KKαKαKK ι ι κακακαριριριρ έρέρέρεςςςς μ μ μ μέσέσέσσω ω sosociala  mediaa………
Η Η ΗΗΗ τετετελελλευτυτυυ αίαίαίαία αα α τάτάτάσηση είναι τα social medediaiaa ν να α ααα-

 νναν μεμεμεειγιγιγιγνύνύνύνύονται κααι στην ααγγορά εργασασασα ίαίίαί ς.ς. Κ ΚΚατατ’’’

νααραρ ήχήήχήν ν στστο ο FaFacecebobookok κ καιαι τ τα α υπυπόλοιπαα ββρίρίίθοθουνυν

βιογραφικών, η αυτοπροβοολήλή και η αυττοδδιαιαφήήφ -

μιση για επαγγελματικούς λόγους. Τα πράγμαα-

 τα, όμως, είναι ακόμη πιο προχωρημένα, αφού

το να ασχολείται κανείς με τις ιστοσελίδες κοι-

ννωνικής δικτύωσης μπορεί να αποτελεί πλέον

προσόν για να βρει δουλειά στους τομείς της δι-

αφήμισης, του μάρκετινγκ, των δημοσίων σχέ-

σεων και γενικά στο χώρο της επικοινωνίας. Αν 

ψάξετε αγγελίες σε έντυπες και ηλεκτρονικές

εκδόσεις, sites κ.λπ. των ΗΠΑ, αλλά και της 

Βρετανίας και βορειοευρωπαϊκών χωρών, θα 

βρείτε πλέον όλο και συχνότερα εταιρείες να 

αναζητούν στελέχη που έχουν μεγάλη εξοι-

κείωση με τα δημοφιλή δίκτυα κοινωνικής δι-

κτύωσης (Facebook, Twitter κ.λπ.) και έντονη 

δραστηριότητα σε ιστολόγια, προσωπικά και 

μη, στα οποία θα είναι εμφανής η επικοινωνια-

κή τους ικανότητα. Και βασικός λόγος είναι ότι 

τα social media ευνοούν την εξατομικευμένη 

επικοινωνία με το ζητούμενο κοινό-στόχο. Το

ότι όλο αυτό έχει ισχυρή βάση επιβεβαιώνεται 

και από πρόσφατη έρευνα της Altimeter Group

(www.engagementdb.com), που κατέγραψε ά-

νοδο κερδών κατά 18% για τις εταιρείες που

διερεύνησε με προφίλ στις σελίδες κοινωνικής

δικτύωσης, έναντι των λιγότερο δραστήριων 

που σημείωσαν πτώση κατά 6%. Μάλιστα στις 

περισσότερες από τις πρώτες εταιρείες υπήρχε

ειδική ομάδα που ασχολούνταν με την προβολή

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα πολλοί 

αναλυτές εκτιμούν ότι η τάση αυτή θα γενικευ-

θεί στο μέλλον και σε άλλους επιχειρηματικούς

κλάδους, εκτός από το χώρο της διαφήμισης και

της επικοινωνίας. Αν λοιπόν αναζητάτε τρό-

πους για να αναμετρηθείτε με… το φάντασμα 

της ανεργίας… σκεφτείτε και τις εξειδικεύσεις 

στα social media… A

Υψηλό είναι 
το ποσοστό 

που είναι δι-
ατεθειμένο 
να συνάψει 
φιλία μέσω 

διαδικτύου με 
αγνώστους 
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ΤΤΤ
ον Σαλίου τον γνώρισα την ημέρα πουου τον γνώρισα την ημέρ

γεννήθηκε, όταν οι γονείς του με φώναε, όταν οι γονείς του μ -

ξαν για να τους βοηθήσω. Έκτοτε τον πας βοηθήσω. Έκτ -

ρακολουθώ να μεγαλώνει και δεν υπάρχει μέρα

που να μη σκέφτομαι σε τι ζωή έχουμε καταδι-

κάσει το παιδί αυτό, όπως και τόσα πολλά άλλα

παιδιά. Κάπως έτσι προέκυψε και αυτό το κείμε-

νο, μια αφήγηση που μου ψιθύρισε ο Σαλίου…  

γεια,

με λένε σαλίου, είμαι 15 μηνών, ο μπαμπάς μου είνε ο μ -

ναι ο μασάμπα απο τη σενεγάλη και η μαμά μου η...

αχ, όχι, ο μπαμπάς λέει να μη λέω για τη μαμά για-

τί είναι, λέει, παράνομη. δηλαδή η μαμά δεν είναιει,

κακιά, απλώς δεν έχει χαρτιά (μη με ρωτάτε τι είώ -

ναι τα «χαρτιά», δεν ξέρω) και ήρθε στην ελλάδα

κρυφά γιατί ο μπαμπάς την αγαπούσε πολύ και δεν

ήθελε να είναι μακριά. α, κατάλαβα, «χαρτιά» είναι

κάτι που κρατάνε τη μαμά μακριά από το μπαμπά.

η πρώτη μέρα της ζωής μου; α, η μαμά φώναζε πολύ.

κι ο μπαμπάς φώναζε, αλλά στο τηλέφωνο. όμως

δεν έρχονταν οι γιατροί κι ο μπαμπάς έφυγε για

να ζητήσει βοήθεια απ’ αλλού. όταν είδα τη

μαμά για πρώτη φορά, είχε αίματα παντού.ρά

δεν μπορούσε να με πάρει κοντά της γιατί

ήμουν δεμένος με κάτι που έπειτα το έκο-

ψε με τα δόντια της. μετά ήρθε ο μπαμπάς

και μας αγκάλιασε και έκλαιγε κι αυτός

και έλεγε πως ποτέ δεν θα μας ξαναφήσει.έλεγε πως ποτέ δεν θ

γενικά μέχρι τώρα, καλά περνάω. πάωρι τώρα

συχνά στο μαγαζί του μπαμπά και μ’ αρέσυχνά στο μαγαζί του -

σει όταν έρχονται τα παιδιά που πουλάχονται τα -

νε τις τσάντες. καμιά φορά όμως δεν μ’ τσάντες. κα

αρέσει πολύ γιατί επιστρέφουν στεναει π -

χωρημένα και λένε στο μπαμπά ότι τουςρημένα 

τις πήρανε τις τσάντες και ότι δεν έχουντις πήρανε τις τσάντες και ό

λεφτά και τότε ο μπαμπάς τους δίνει λεφτάλεφτά και τότε ο μπαμπάς του

και τρώμε όλοι μαζί και είναι καλύτερα.και τρώμ

εγώ δεν έχω άλλη ιστορία να διεγ -

ηγηθώ αλ λά μπορώ να σας διηηγηθώ α -

γηθώ την ισ τορία που θα ζήσω.γηθ

σε λίγα χρόνια θα πάω σχολείο. εκεί όε λίγα χρόνια θα πάω -

μως τα άλλα παιδάκια δεν θα είναι σαν ε-

μένα. τα άλλα παιδάκια θα έχουν λευκό χρώμα τα άλλα 

και θα έχουν μαμά. δηλαδή κι εγώ θα έχω μαέχουν μαμ -

μά αλλά η δική μου η μαμά δεν θα με πηγαίη δική μ -

νει στο σχολείο γιατί η μαμά δεν έχει χαρτιά.χολ

στο σχολείο τα αλλα παιδάκια στην αρχή δεν

θα με αγαπάνε πολύ και δεν θα με παίζουν, αλ-

λά μετά θα μ’ αγαπάνε γιατί κι εγώ θα τα αγα-

πώ. μόνο οι δάσκαλοι δεν θα μπορούν να λέόν -

νε το όνομά μου, αλλά αυτό δεν θα είναι και τό-

σο κακό γιατί τα άλλα παιδάκια θα γελάνε πολύ.

μετά θα πάω γυμνάσιο. εκεί, στην αρχή δεν θα είναι

πολύ καλά, αλλά μετά θα με αγαπάνε γιατί θα παί-

ζω ποδόσφαιρο και θα είμαι πολύ καλός. μετά ό-

μως δεν θα με αγαπάνε και τόσο γιατί δεν θα έχω

πιστοποιητικό γεννήσεως (μη με ρωτάτε τι είναι

το «πιστοποιητικό γεννήσεως», δεν ξέρω) και δεν

θα μπορώ να συμμετέχω σε αγώνες της ομάδας της

γειτονιάς. α, κατάλαβα, «πιστοποιητικό γεννήσε-

ως» είναι κάτι που αν το έχεις, παίζεις ποδόσφαιρο.

έπειτα στην τελευταία τάξη, ο καθηγητής θα μας πει

πως θα πάμε εκδρομή σε άλλη χώρα μακριά. α, ξέχα-

σα να σας πω ότι ο μπαμπάς πάει συχνά σε άλλη χώρα

μακριά. πάει στη σενεγάλη και βλέπει το αδελφάκι

μου. α, δεν σας είπα πως έχω ένα αδελφάκι τριών

χρόνων που όμως δεν μπορεί να είναι εδώ μαζί μας

γιατί δεν έχει χαρτιά. ο μπαμπάς πάει και τον βλέ-

πει και έπειτα μας φέρνει φωτογραφίες και η μαμά

κλαίει πολύ κάθε φορά που βλέπει τις φωτογραφίες.

τι έλεγα; α, ναι, εγώ θα είμαι πολύ χαρούμενος

που θα πάω με τους φίλους μου εκδρομή σε άλ-

λη χώρα μακριά, αλλά ο μπαμπάς θα μου πει πως

δεν μπορώ να πάω γιατί δεν έχω διαβατήριο (μη

με ρωτάτε τι είναι το «διαβατήριο», δεν ξέρω)τ

κι εγώ τότε δεν θα είμαι πολύ χαρούμενος και θα

κλαίω λίγο. α, κατάλαβα, διαβατήριο είναι κάτι που

αν δεν το έχεις δεν σ’ αφήνουν να πας εκδρομή.

α, δεν σας είπα ότι μια μέρα που θα είμαι με τους

φίλους μου θα έρθουν κάτι κύριοι με στολές και θα

μου ζητάνε χαρτιά. έπειτα θα με βάλουν σ’ ένα ά-

σχημο μέρος και θα μου λένε πως θα με στείλουν σε

άλλη χώρα μακριά. μετά όμως θα έρθει ο μπαμπάς

με τα δικά του χαρτιά και θα με βγάλει απο εκεί. κι

αυτό θα γίνεται πολύ συχνά, μέχρι που θα σταματή-

σω να νομίζω πως είναι πολύ άσχημα στη φυλακή.

μετά θα πάω πανεπιστήμιο για να γίνω δικηγόρος.

εκεί, τα παιδιά θα θυμώνουν καμιά φορά γιατί θα

με ρωτάνε τι ψηφίζω αλλά εγώ δεν... δεν θα

απαντώ, γιατί εγώ δεν... δεν είμαι έλ-

ληνας, δηλαδή τα άλλα παιδιά θα μου

το λένε αυτό. εγώ βέβαια θα τους λέω

πως είμαι, αλλά αυτά θα μου λένε πως

δεν υπάρχουν μαύροι έλληνες κι εγώ

δεν θα καταλαβαίνω. αλλά στο τέλος

θα με αγαπάνε γιατί θα παίζω μουσική

και θα χορεύουνε και θα περνάμε πολύ καλά.

μετά όμως δεν θα είμαι και τόσο χαρού-

μενος γιατί δεν θα μπορώ να βρω καμία

δουλειά και τελικά δεν θα γίνω δικη-

γόρος. θα κάνω τη δουλειά του μπαμπά.

μετά θα παντρευτώ και δεν θα θέλω να

κάνω παιδιά για να μην είναι λυπημένα.

αλλά μετά θα κάνω παιδιά και θα είμαι μό-

νο εγώ λυπημένος, γιατί αυτά στην αρχή δεν

θα ξέρουν πόσο λυπημένα θα γίνουν μετά.

αυτή είναι η ιστορία της ζωής που θα ζήσω.

άντε γεια, τώρα.

με αγάπη, σαλίου

Η
νέα κυβέρνηση δεσμεύτηκε τόσο προ-

εκλογικά όσο και στις προγραμματικές

δηλώσεις της για αλλαγή του Κώδικα Ι-

θαγένειας, έτσι ώστε τα παιδιά των μεταναστών

που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, και ελπίζω

και τα παιδιά που έχουν έρθει σε μικρή ηλικία

και έχουν λάβει την ελληνική υποχρεωτική εκ-

παίδευση, να αποκτούν το δικαίωμα στην ελλη-

νική ιθαγένεια. 250.000 τουλάχιστον παιδιά,

αλλά και ενήλικες που ήταν κάποτε παιδιά αλ-

λά τώρα έχουν αποκτήσει τα δικά τους παιδιά

(τρίτη γενιά μεταναστών), αναμένουν, προσδο-

κούν, ελπίζουν – για άλλη μια φορά. Η νομική

αναγνώριση των ανθρώπων αυτών ως Ελλήνων

είναι το πρώτο βήμα. Έπονται πολλά και δύσκο-

λα βήματα έως ότου να φτάσουμε στο σημείο, ως

κοινωνία και ως μονάδες, να αποδεχτούμε ότι

ένας  Έλληνας θα μπορούσε να έχει αφρικανικά

ή ασιατικά ή Άπω Ανατολής χαρακτηριστικά.

Χρειάζεται να αναθεωρηθούν βαθιά ριζωμέ-

να στερεότυπα και συλλογικές φοβίες, πράγμα

διόλου εύκολο για μια τόσο εσωστρεφή κοινω-

νία. Και αυτόν το δρόμο θα τον διανύσει καθένα

από τα παιδιά αυτά, κατά μόνας. Το ελάχιστο,

συνεπώς, που μπορεί και οφείλει να κάνει το

κράτος είναι να θωρακίσει νομικά τα παιδιά αυ-

τά. Έτσι ώστε τουλάχιστον να μην ντρέπονται

που είναι  Έλληνες. A

α, κατάλαβα, διαβατήριο είναι κάτι που αν δεν το έχεις δεν σ’ αφήνουν να πας εκδρομή 

διά στόματος Σαλίουατος μιά στόμαά
Της ΑΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΑΛ ΣΑΛΕΧ, Φωτό: ΜΑΝΝΩΛΛΗΣ ΠΑΠΑΔ ΣΑΚΗΣ
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Απολαμβάνω: Περισσότερο από τη δουλειά μου, 

απολαμβάνω την ώρα που ασχολούμαι με τα λουλούδια και 

τα δέντρα στο μπαλκόνι μου, βλέποντας την Ακρόπολη. Η 

μεγαλύτερη απόλαυσή μου είναι να παίρνω τους καρπούς 

από τα δέντρα που έχω καλλιεργήσει – ελιές, πορτοκαλιές, 

λεμονιές, νεραντζιές!

Βαριέμαι: Διαβάζοντας ή ακούγοντας τα ίδια πολιτικά 

σενάρια εδώ και δεκάδες χρόνια. Βαριέμαι από την επανα-

ληπτικότητα των ίδιων και των ίδιων πραγμάτων. Βαριέμαι ό-

ταν ρουτινιάζουν και βαλτώνουν τα πράγματα. Επίσης, με τη 

δουλειά μου δεν χαίρομαι πια. Την έχω βαρεθεί με τα χρόνια.

Βαρβαρότητα: Το κόψιμο του ομφάλιου λώρου του 

ανθρώπου από το κοινωνικό γίγνεσθαι είναι μια μορφή βαρ-

βαρότητας, μια εκδήλωση φασισμού. 

Γήρας: Τα γηρατειά πλέον είναι μία μεγάλη περίοδος της

ανθρώπινης ζωής. Ο διαρκής φόβος του θανάτου και η μη

συμφιλίωση μαζί του μας οδηγούν στα κακά γεράματα.

Δάνειο: Το παρατηρώ στην εικόνα κάποιων ανθρώπων 

οι οποίοι δανείζονται την εικόνα κάποιων άλλων για να υπάρ-

ξουν.

Έρωτας: Προσπαθώ χρόνια να ορίσω την έννοια και δεν

τα καταφέρνω. Συνήθως αντιλαμβάνομαι τον έρωτα ως την

ανάγκη μου να πάρω από τον άλλον αυτό που δεν έχει και να

του δώσω αυτό που δεν θέλει.

Ζωή: Πρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή. Να μην αναβάλ-

λουμε για αύριο αυτό που μπορούμε να ζήσουμε σήμερα. Να

μη δίνουμε πίστωση στη ζωή.

Ζωντανός: Ζωντανός είναι ο συγκρουσιακός άνθρω-

πος. Ζωντανός είναι ο πάσχων.

Ηττα: Τη βίωσα από πολύ μικρός. Αποτελεί σημαντικό υλι-

κό και στη ζωή μου και στη δουλειά μου. Πιστεύω ότι η τέχνη 

δημιουργείται όχι μέσα στην κλίμακα της νίκης, αλλά της ήτ-

τας. Ο ηττημένος έχει κριτική ματιά. Ο νικητής ισοπεδώνει.

Θάνατος - Θεός - Θέατρο: Αναζητώντας τον

Θεό μέσα από το θέατρο, συναντούμε διαρκώς τη μάσκα του

θανάτου.

Θεόδωρος Τερζόπουλος
Το αλφάβητο ενός σκηνοθέτη που στο βιογραφικό του μετράει 1.400 παραστάσεις 

στο εξωτερικό τα τελευταία 30 χρόνια – και μία (ακόμα) εξαιρετική παράσταση στο Άττις, 
το «Μάουζερ» του Χάινερ Μίλερ

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΠΛΑΤΣΟΥ - Φωτό: ANTONELLO TURCHETTI
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Ισορροπία: Δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως ο δρόμος 

προς αυτήν.

Καταξίωση: Δεν πιστεύω στην καταξίωση. Όταν κά-

νεις μια επιτυχία, αυτό που συναντάς είναι το κενό. Στην επό-

μενη επιτυχία μεγαλώνει το κενό. Ποτέ δεν αισθάνεσαι την 

πλήρωση και την καταξίωση. Επίσης, δεν πιστεύω στην κα-

ταξίωση που συχνά περιβάλλεται από το θόρυβο των media. 

Αυτή η κατάσταση γεννά μεγάλα ψώνια. Ανθρώπους που 

ξεκινούν αθώα, κάνουν μια σκηνική πρόταση, τους καταξι-

ώνει το lifestyle και στη συνέχεια τους χάνει το θέατρο. Εγώ 

πιστεύω στην αργή διαδικασία μόχθου μέσα στο χρόνο, στην 

ουσιαστική επικοινωνία και διάλογο με τον εαυτό σου, τους 

συνεργάτες σου και το κοινό σου.  

Κριτική & κριτικοί: Μία κριτική ένα νέο καλλιτέ-

χνη μπορεί να τον δολοφονήσει. Πολλές φορές δε, φτάνει σε 

ακρότητες και χυδαιολογίες, πράγμα που είναι τριτοκοσμικό 

φαινόμενο. Ένας κριτικός μπορεί να ανοίξει τα μάτια σε ένα 

νέο σε σχέση με το καλλιτεχνικό του ολίσθημα, διοχετεύ-

οντάς του γνώση κι ενθαρρύνοντάς τον για τη συνέχεια. Η 

Ελλάδα έχει ανάγκη από νέους δημιουργούς.

Λάθη: Αν θέλεις να εξελιχθείς, πρέπει να παραδέχεσαι 

τα λάθη σου χωρίς όμως ενοχικά πλέγματα, σαν αυτά που 

δημιουργούν οι θρησκείες και τα δόγματα. Όταν το λάθος μάς 

ενοχοποιεί, εξέλιξη δεν υπάρχει.

Μεταξουργείο: Θα σας πω μια ιστορία. Το 1969,

επί Χούντας, είμαι φαντάρος στην Κόρινθο. Εκεί συναντώ το

φίλο μου Τάσο Δήμα, τον οποίο ήξερα και πριν το στρατό,

από τη δραματική σχολή. Καθόμαστε κάποιες στιγμές σε ένα

πεζούλι και ο Τάσος, που έχει εξαιρετική φωνή, τραγουδού-

σε καθημερινά ένα τραγούδι της παλιάς επιθεώρησης των

αναψυκτηρίων «Κάτω στο Μεταξουργείο μεγαλώσαμε και οι

δύο από δώδεκα χρονών». Και του έλεγα «Μα, πώς σου έχει

κολλήσει αυτό; Τι σχέση έχουμε εμείς με το Μεταξουργείο;».

Ε, πώς τα έφερε η ζωή, χρόνια μετά η ομάδα Άττις αποκτά

θέατρο στο Μεταξουργείο και ο Τάσος είναι βασικός μου συ-

νεργάτης.

Μάσκες: Νομίζω ότι δεν θα πέσουν ποτέ στο ελληνικό 

θέατρο γιατί εδώ υπάρχει ολόκληρο εργοστάσιο μασκών. 

Είναι στη δομή του Έλληνα η μάσκα και η υποκρισία και τα 

διπλά και τριπλά παιχνίδια. Ο Έλληνας είναι ταυτόχρονα και 

στο φως της σκηνής και στο ημίφως του παρασκηνίου. Δεν 

θα υπάρξει στην πραγματικότητά μας, έτσι όπως τη βιώνου-

με, μία τελευταία μάσκα. Μόνο ένα διαρκές fallimento. Μια 

αιώνια κρίση, μία χρεοκοπία. Και αυτό που βλέπουμε και θα 

βλέπουμε θα είναι μάσκες σε συνθήκες χρεοκοπίας που θα 

φέρουν της κωμωδίας το χαμόγελο έτοιμο να γίνει τραγικό. 

Αλλά ούτε απόλυτα τραγικό θα γίνει ποτέ.  

Μούμιες: Στην Ελλάδα υπάρχει ένα σύστημα μου-

μιοποίησης. Γι’ αυτό και οι νεκροί εδώ δεν πεθαίν

ποτέ. Λειτουργούν, αποφασίζουν και καθορίζουν

τα πράγματα ως μούμιες.

Νεοέλληνες: Ηχεί σαν το Ανθέλληνες.

Ξανά: Ξανά, ξαναζώ σε αυτή τη χώρα τα ίδια

και τα ίδια πολιτικά σενάρια και κοινωνικά ζητή-

ματα. Τίποτα δεν λύνεται, τίποτα δεν προχωράε

Είναι σαν αυτή η χώρα να μην έχει πάει μπροστά ούτε

ένα βήμα. Σα να έχει χάσει την ταυτότητά της, να μην έχει

κέντρο, να μην έχει μέλλον. Ξανά καθηλωμένη στην καθημε-

ρινή μιζέρια, σα να μην μπορεί να διασχίσει το παρόν για να

προχωρήσει στο μέλλον.

Ομάδα: Όσο και αν ταξιδεύω μόνος μου σκηνοθετώντας 

στο εξωτερικό, νοσταλγώ πάντα την ομάδα Άττις, που είναι 

και η οικογένειά μου. Πιστεύω ότι η ομάδα είναι ένας μικρός 

πυρήνας. Και πολλές δημιουργικές ομάδες-πυρήνες μπορούν 

ίσως να βοηθήσουν λίγο στην αλλαγή των πραγμάτων. Η ο-

μάδα κοιτάει στο μέλλον. Η μονάδα συνήθως στον τάφο.

Πίστη: Να πιστεύεις και να αμφισβητείς αυτό που πιστεύεις.

Παιδεία: Με τρώει το βάσανο της έλλειψης παιδείας που 

είναι μια μεγάλη πληγή στο σύγχρονο ελληνικό θέατρο. Βλέπω 

πολλούς ηθοποιούς με κώδικα εικονικής πραγματικότητας. 

Γιατί να δημιουργούμε δυστυχισμένους νέους ανθρώπους που 

καταλήγουν σε κακά τηλεοπτικά σίριαλ ή γκαρσόνια σε μπαρ;

Πατέρας: Ο πατέρας μου ήταν φίλος του κρασιού. Όταν

μεθούσε, έλεγε μια σουρεαλιστική φράση απευθυνόμενος

σε μένα, την οποία ποτέ δεν μπόρεσα να αποκωδικοποιήσω:

«Πουλιά και πλάνα τα λένε αεροπλάνα». Και τελικά σε όλη τη

ζωή μου είμαι στα αεροπλάνα και στα πλάνα.

Ρήξη: Αναγκαίο στοιχείο της ζωής μας και της δουλειάς 

μας. Οι ρωγμές δημιουργούν νέες σκέψεις, νέες αποφάσεις, 

νέους προορισμούς την εξέλιξη.

Σιωπή: Εμπεριέχει όλους τους ήχους και τις λέξεις. Η σι-

ωπή είναι ο χρόνος του θανάτου και ο χώρος της ζωής.

Σκηνοθεσία: Εδώ βλέπεις τα πιο τρελά πράγματα.

Όλοι σκηνοθετούν σήμερα. Ηθοποιοί, οικονομολόγοι, ψυχο-

λόγοι, φωτιστές, σκηνογράφοι. Εδώ όλοι τα ξέρουν όλα και

όλοι τα κάνουν όλα. Σκηνοθετούν γιατί η σκηνοθεσία είναι

ταυτόσημη με την εξουσία. Γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να

έχουν ένα πόστο και κατ’ επέκταση μια δύναμη και ίσως μια

θέση σε ένα δημόσιο φορέα.

Τραύμα: Το τραύμα που αιμορραγεί είναι για μας τους

καλλιτέχνες πηγή έμπνευσης, δημιουργίας, παιδείας. Ζούμε

μια πολύ άσχημη πραγματικότητα στην Ελλάδα. Κακές ειδή-

σεις, σάπιες εικόνες, ένας λαός που έχει απομακρυνθεί από

τα ζωτικά του προβλήματα και τα τραύματά του.

Υπομονή: Από πολύ μικρός άσκησα την υπομονή μου,

γιατί μετά τον Εμφύλιο βρέθηκα από τη μεριά των ηττημέ-

νων. Υπέμεινα πολλά τότε αλλά και πολύ αργότερα με την πα-

ράσταση των «Βακχών», όταν δέχθηκα απίστευτες επιθέσεις

από τους Έλληνες «λόγιους-κριτικούς». Τότε, η υπομονή μου

και η επιμονή μου ατσαλώθηκαν – όπλα πολύτιμα σε

ή τη δύσκολη περιπέτεια που είναι η τέχνη

υ θεάτρου.

Φόβοι: Θα χρησιμοποιήσω τη φράση 

του δασκάλου μου Χάινερ Μίλερ «Ο φόβος 

είναι η μάσκα του θανάτου». Σε ό,τι αφορά 

ους προσωπικούς μου φόβους, φοβάμαι 

άτος και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Χιούμορ: Στις πιο δύσκολες στιγμές, όταν δεν δια-

φαίνεται καμία ορατή λύση στον ορίζοντα, το καταφύγιό 

μου είναι το χιούμορ. Και συνήθως τότε μιλάω με φίλους που 

έχουν χιούμορ και όταν ξαναεπιστρέφω στο πρόβλημα, αυτό 

λύνεται διά μαγείας από μόνο του.

Ψέματα: Στο θέατρο αναζητώντας την αλήθεια, όπως λέ-

με, δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να ζυμώνουμε και να ζυμω-

νόμαστε με το ψέμα. Όλη αυτή η προσπάθεια της αναζήτησης

της αλήθειας στην τέχνη δεν είναι παρά ένα πολύ μεγάλο ψέμα.

Η αλήθεια στην τέχνη είναι ένα πολύ μεγάλο λυτρωτικό ψέμα.

Ώρα: …να πάω στην πρόβα του «Μάουζερ», με περιμέ-

νουν οι ηθοποιοί μου. A

μα μου

νουν

-

ι. 

ά ούτε

και η επιμο

αυτή

του

ε

το

το κρά

Χιούμορ: Σ

Info
 «Μάουζερ» του Χάινερ 

Μίλερ: Θέατρο ΑΤΤΙΣ, 

Λεωνίδου 7, Μεταξουρ-

γείο, 210 5226.260

Ψέματα: 
Στο θέατρο 

αναζητώντας την 
αλήθεια, όπως 

λέμε, δεν κάνουμε 
τίποτα άλλο από 
το να ζυμώνουμε 
και να ζυμωνόμα-

στε με το ψέμα. 
Η αλήθεια στην 
τέχνη είναι ένα 

πολύ μεγάλο 
λυτρωτικό ψέμα.



Πόόλληη

Μια φορά και έναν καιρό… 

Ή τανταν ένας ς οικοικισμισμός ός πουπουο  έγινεεε κοκοκοκ ινόόινότηττηττητα α α

καια  μετά τά δήμδήμος.ος. ΕίΕίχε χε μμιαμ  μαμά,μάμά  τηττητ ν «ν ««κυκυκ -

βέρνησση Ση Σοφοοφοκλήκλήή Βεε Βεεενιζννι έλοου»,υ»  κακααι έι έ έένανναννανναν 

μπαμπαμπάμ , τον ΑΟΟΟΑ. Α. Το ο πραπραγμγματικικό όό όόό νομα τα ου ου μπαμπαμπαμ μπάμπάμπμπά 

τουτ  ήτήταν α Αυτόνοό μοςος ΟιΟ κοδκοδομιομικόςκ ςςς Οργανγανγανγ ισμμισ ός ός ΑξιΑξΑ ωμαωμωμααα-

τικτ ών ών και ίσως γι’ αυτό διάδιάλεξλεξε για ια νοννοννόό έό έό ένανανα α στρατάατάατάατάρχηρχηχηρ , ,

τονν ΑλΑλέξαέξ νδρνδ ο Παπάπ γο.γο. Α Αυτόςός ήτ ήττή αν α πουπουπουπου έθέθεσεεσ  θέθέέθέέμαμα μαμα

στέστέγασγασης ης τωντ  αξαξιωμιωματιατικώνκών τωων εν ενόπόπν λωνω  δυδυνάμνάμνά εωνωεωνωεω

καικαι σκσ έφτηκεηκε νανα το τους υς βάλβάλει ε όλοόλολους υς υς μαζμαζμαζμαζμαζί εί κείκεε  στστστο λο λλλόφοόφοό  

να να επιεπιβλέβλέπουπουν τν τι πι παίζαίζειει στοστο λελεκαννκανοπέοπέέο έδιοδδιοδιδιοδ . ΜΜάλιλ σταστα ο 

νόμνόμος ος με με βάσβάση τη τον ον οποοποίο ίο ιδριδρύθηύθ κε ε η πη πη πη η εριεριεριεριριοχή ήταν αν αναν

απόαπό το τους υς λεγλεγόμεόμενουνους «ς «ΑναΑναγκαγκαστιτιτικούκούκο ς Νς όμοόμοόμοόμμμμ υς»υςυςυς  και

ψηφψηφίστίστηκεηκε το το 19 1950.50  ΛίΛίγα γα χρόχρόνιανια αραργότγότγότεραεραεραερ , ό, ό, όταντανντανν ο  ο οοο

νονο ός ό έγινε πρωπρωθυπθυ ουρου γόςγός, ε, ενέκνέκνέ ρινριννε ε κε κε αι αι πολπολολολλάλά λάάλά 

πολλλά λ δάνεια γιγ α να χα τιστιστείτεί επ επιτέιτέλουλους ος οο μι μι μικρόκρόκρόκρός ςςς

Παπάγος. Από τότε μέχχρι ρ σήμσήμεραερα οι οιοι δη δηημότμότττμότες εςεςε

έμεέ ιναν πιστοί στις παραδόσσειςεις, α, αφούφούύ πρ πρ ρρόεό -

δροι κοινότητας και δδήμαήμ ρχοι ήήτανταν σχ σχεδόεδόδεδόν 

όλοόλοι συνάδελλφοι του νονοον ύ. Υποστράτηάτηγοιγοιι, ,  

υπουποπτέραρχοι και πρόσφατα ένας υποναοναύύ--

αρχαρχος ος Π.ΝΠ . κρατούν τοτο τιιμόνι της περριοχχής ής 

καικαι τι τιμούν την ταμπέλέ α της εισόδου επί π

τηςτης λε λ ωφόω ρου Κατεχάκη «Η δόξα και το

κάλκάλλοςλος», που πολλοί νί έοιέ  δυσφημούν (!)

πλέπλέλ ον ον παρπ αφράζοντάάς τςς ο σε «Η λόξα και 

ο κο κάλοάλος».ς»  Κι αν κάποιος τολμήσει καμιά

φορφορά νά να ξα εχάσει σεσ  ποιον χρωστάει

το το χώμχώμα πα που ου πατάειι, οι τοπικέςς αρχές 

είνείναι αι εκεεκεί νί να τα του ο το το θυμυμίζοίζουν. Και αυ-

τό τό χάρχάρη ση στιςτις ον ονομαομασίεσίες ος οδώνδ , πλατειών

καιαι πά πάρκωρκων. ν. ΑπόΑπό τι τις 1ς 132,32, λο λοιπόιπόν, ν συνσυνολιολ κά 

ονοονομασμασίεςίες, μ, μόνοόνο 8  8 θυμθυμίζοίζουν υν λογλογοτέοτέχνεχνες ής

επιεπιστήστήμονμονες,ες,ε  άλ άλλεςλες 8  8 προπροέρχέρχρχοντονται αι απόαπό μυ μυ-

θικθικά πά πρόσρόσωπαωπα κα και κι κάτιάτι άλ άλλα λα λα ψιλψιλψιλψ ά αά αά από πό αγίαγίουςους,  

πολπολιτιτικούκούς κς κκαι αι ιστιστοριοριρ κά κά ά πρόπρόρόπ σωπσωπσωπα. α. α. ΥπάΥπάΥπάάρχορχοχ υν υν όμωόμως 3ς 30 0 

αξιωμαμ τικτικοί οί οί τουτου στ στρατρατού ού ξηρξηρράς,άς,άά  7  7 τουτουοου πο ποπ λεμλεμικοικού νύ ναυταυτικοικού ύ 

και 5 5 τηςτης πο ποολεμλεμικήικής ας αεροεροπορπορορίαςίαςαςς. Μ. Μ. Μ. Μη ση ση σου ου ο πω πω π γιαγια τι τις γς γεωγεωγραρα--

φικές ς τοπτοποθεοθεσίεσίες τς του ου ΠαπΠαπΠ άγοάγογγ υ, υ, υ εκ εκκ τωντων οπ οπο οίωοίων ον οι 2ι 23 έ3 έχουχουν ν 

πάρει το το όνοόνομά μά τουτους ας ααπό πό ΑληΑληΑληΑλησμόσμόμ νητνηττες ες ς ΠατΠατρίδρίδες…ες…

Μία κηπούπολη… 

Ε ίχαίχαν ον ονεινειρευρευτείτείεί οι οιοο  εμεμ εμπνεπνευστυστές ές τουτου κα και πι πι πράγράγρ ματματι οι ο

ΠαπΠαπάγοάγος πς παρααραμένμένέ ει ει έναένας ας από πό τουτους πς ππιο ιο πράπράπ σινσινουςους 

δήμμουςου , α αλλάλλά κα και πι περιεριοχήοχή αμ αμιγοιγούς ύς κατκατκα οικοικίαςίας, κ, κάτιάτι 

σαν το LA, όόπωςπως το τουλάυλάχισχιστοντον το το έχέχω δω δει ει απόαπό τι τις τς ταιναινίεςίες. Μ. Με ε 

13 πλαατείτείες ες καικαι 16 16 πά πάρκαρκα κα και άι άλσηλση, μ, μπορπορεί εί κανκανείςείς ν να επεπιβειβε--

βαιώσεώσει όι τι τ οι οι πιοπιο ευ ευτυχτυχείςείς κά κάάτοιτοικοικοι εί είναιναι οι οι σκ σκύλούλοι κι και αι τα τα 

πιτσιρσι ίκιί α. Το Το μεγμεγαλαλύτερερο ππάρκάρκκο, ο, αυταυτό πό που ου οιοι παλπαλιοίιοίί θυ θυ θ μούμού--

νταται από πό τηνν πάνω ω είσίσοδοο ως ως τό τόπο πο ρανραντεβτεβού ού με με τηντην επ επωω--

νυμνυμία ία «ΟμΟμπρέλα» και οι ννεότεροεροι γι γγνωρνωρίζοζουν υν απόαπό τη την κν κάτωάτω  

πόρπό τα και το κακαφέ Piu Veerderde, ππεριεριλαμλαμβάνβά ει ει καικαι το το γν γνωστωστό ό

«Κηηποθοθέατέατρο»ρο  ποπ υ τα τελευταυταία ία χρόχρόνιαν  έβέ αλεαλε τη την πν περιεριοχήοχ  

στοστον κν καλοαλοκαικ ριννό καλλιτεχνικό χάρρτη τη τηςτης πό πόληςλη  με τιις ας ας α-

μέτμέτρητρητες ες συνσυναυλαυ ίεςίες. Σ Στα αρχεία του ΔΔήμομου δδιαβάζοουμε ότότι ι 

ο Πο Παπάαπάγοςγος κακ ταλτα αμβαμ άνεει συνολικά έκταση 3.100 περίπου 

στρστρεμμεμμάτωτων ην ημιομιορειεινήςνής μο μορφολογίας με πυκνή βλάστηση

καικαι ότ ότι βι βρίσρ κετεται αι σε σε υψόυψόμετμετρο ρο 23232 μέτρων. Η απογραφρ ή του υ

2002001 μ1 μιλάιλ ει ε γιαγια 1313.20.207 κ7 κατοατοίκοίκους,υς, οι τοπικές ς αρχές όμωως επι-

μένμένουνου  όττι σσήμεήμερα ρα ο πο πληθληθλ υσμυσμμός ός ό προπροσεσεγγίζγ ει τις 20.0000. 

Blue united

Η σημσημαίαί  του Παπάαπάγουο  έχει την εικόνό α του ομώνυυ-

μουμου στστρατρατάρχά η πη άνων  αριστερά, αλλά κινείται σε

χρωρωματματισμμούςούς μπλε καικ  λευκού. Αν την εξε ετάετάσεισει 

κάπκάποιοοιος μς με με μια ι πιο πολιτική ματιάά, σσίγοίγουραυρα κακαταλταλαβααβαίνείνει

πολπο λά. Γιατία  γίνεται σαφές ότι η η μόνμόνη Αη Αρισριστερτερά νά νοείο ται ο… 

ΠαπΠ άγος και ότιτ  στις εκλογέογές τς το θο θέμαέμα πα παίζει ανάμεσα σε 

Η δόξα και το κάλλος του 

Παπάγου
Από πάνω ο Υμηττός, από κάτω η Μεσογείων και στο πλάι η Κατεχάκη. Τι είναι; 

Μα φυσικά η περιοχή της «δόξας και του κάλλους»: ο Παπάγος!

ΤηΤης ς ΜΥΜΥΡΣΡΣΙΝΙΝΗΣΗΣ ΛΛΙΟΙΟΝΑΝΑΡΑΚΗ - Φωτό: ΒΑΓΓΕΛΛΗΣΗ  ΕΥΘΥΘΥΜΥΜΙΟΥ

Το Το άγαάγαλμαλμα το του συ στρατρατάρτάρχη

στηστην εν είσοσ δο τουτου δήδήμουμου επεπί τί της ης 

Λ. Μεσογεγ ίων υπενθυμίζει 

στον επισκέπτη 

σε ποιον χρωστάει 

το όνομά τηςς η περιοχή

3636 A.VA.VV. 26 26 ΝΟΕΝΟΕΟΕΜΒΡΜΒΡΜ ΙΟΥΙΟΥ - - 2 ΔΕΚΕΚ ΜΒΡΙΟΥΥ 2020099



Υποστράτηγοι, υποπτέραρχοι και πρόσφατα ένας υποναύαρχος Π.Ν. κρατούν το τιμόνι της περιοχής και τιμούν την ταμπέλα της εισόδου
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λευκό και… απέραντο γαλάζιο. Μια καλή εικόνα

δίνουν τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοτι-

κών. Πρώτος σε ψήφους ο υποστηριζόμενος από 

τη ΝΔ, το ίδιο και η δεύτερη και ο τρίτος. Η τέταρ-

τη θέση-έκπληξη ανήκει στην υποστηριζόμενη 

από τον Συνασπισμό, μετά πέμπτος πάλι νεοδη-

μοκράτης και τελευταίος και καταϊδρωμένος ο

εκλεκτός του ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά, όμως, δεύτερη 

νικήτρια ήταν η κυρία αποχή, που σε συνδυασμό

με τα λευκά έβγαζε άνετα δήμαρχο. Και αυτό μη

φανταστείς ότι συνέβη το 2006 για κάποιους συ-

γκεκριμένους λόγους. Έτσι κινείται πολιτικά ο Πα-

πάγος εδώ και πολλά, μα πολλά χρόνια. 

Papagonistas

Σ του Παπάγου μπορεί να δει κανείς τριών 

τύπων οχήματα, που σπάνια βλέπει αλλού

σε τόση μαζικότητα και σίγουρα ποτέ σε 

συνδυασμό. Είναι αυτά των σχο-

λών οδηγών, αφού η μισή 

Αθήνα εκεί μαθαίνει

να παρκάρει και ε-

κεί δίνει και

εξε-

τάσεις (σ.σ. για κάποιο περίεργο λόγο η μισή Αθήνα 

δεν περιλαμβάνει Χολαργιώτες και Παπαγιώτες, 

που τραβιούνται μέχρι τα πέριξ των Βριλησσίων).

Είναι και τα στρατιωτικά (τύπου «χακί παραλλα-

γής»), που όλο και χρειάζεται να διασχίσουν την

περιοχή για κάποιον περίεργο λόγο. Και είναι φυ-

σικά και τα παμπάλαια Volvo, Audi και τα σχετικά

(τύπου «αθάνατος ελληνικός κινηματογράφος»), 

που οδηγούν παππούδες και γιαγιάδες κολλημένοι

στο τιμόνι με ταχύτητες που σπάνια ξεπερνούν τα

30 χλμ./ώρα. Μπορείς τώρα να καταλάβεις τι τρα-

βάνε οι κανονικοί άνθρωποι όταν οδηγούν στους

δρόμους του Παπάγου…

Την περιοχή του Παπάγου επιλέγουν αρκετοί ξένοι

για να μείνουν με τις οικογένειές τους. Ιστορικά εδώ

μένουν υπάλληλοι της Αμερικάνικης Πρεσβείας,

αλλά και Γάλλοι, Ελβετοί, Γερμανοί και άλλοι. Από 

την άλλη, δεν χρειάζεται να διευκρινίσουμε ότι οι

περισσότεροι πρωταγωνιστές της χούντας

επίσης παραδοσιακά έμεναν

(και μερικοί μένουν ακό-

μα) στη γειτονιά. 

Εδώ μεγάλωσε 

ό μ ω ς  κ α ι  η

Δήμητρα

ώώ 

έζησε και η τραγουδίστρια Μαρία Δημητριάδη. 

Στη γειτονιά μένουν ακόμα ο Διονύσης Τσακνής, 

ο Γιώργος Χατζηνάσιος, ο Αλέκος Φασιανός, ο 

Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Νικήτας Τσακίρογλου

με τη Χρυσούλα Διαβάτη, αλλά και ο ηθοποιός Η-

λίας Λογοθέτης. Εδώ μένουν και οι Γιώργος Παπα-

κωνσταντίνου (υπουργός Οικονομικών), Χρήστος 

Βερελής (πρώην υπουργός), Δημήτρης Χατζη-

σωκράτης (διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας

του ΣΥΡΙΖΑ) και το μουσικό συγκρότημα Κόκκινα

Χαλιά. Για λίγες μέρες κάτοικοι Παπάγου έγιναν και 

οι Beatles, κάτι που λίγοι το ξέρουν. Συνέβη το 1968,

όταν ήρθαν στην Ελλάδα και φιλοξενήθηκαν στο

σπίτι του τότε διάσημου μάνατζερ Αλέξη Μαρδά.

Papagόσμιες πατέντες

Σ του Παπάγου τα βράδια 

ο καθένας κατεβάζει τα

σκουπίδια του αφήνοντας 

τη σακούλα στην… είσοδο του σπι-

τιού του. Όχι ότι δεν υπάρχουν κάδοι 

του δήμου (που δεν υπήρχαν, δηλα-

δή, καν μέχρι πριν λίγα χρόνια), αλλά

για κάποιο περίεργο λόγο έχει κατο-

χυρωθεί η «κατ’ οίκον εξυπηρέτηση»

ό ό Κάαπό τα απορριμματοφόρα. Κάποιες

νεότερες κατασκευές έχουν φτιά-

ξει δικούς τους κάδους, άλλοι έχουν

τοποθετήσει ιδιωτικούς κάδους 

στην είσοδο της πολυκατοικίας ή

της μονοκατοικίας τους και άλλοι

απλώς… εναποθέτουν τις σακού-

λες τους πάνω στους θάμνους του 

πεζπεζοδροδρομίομίου ο τουτους. ς. ΌπωΌπως κς και αι νανα 

έχεέχει, πάντως, τ, το εο επόμπόμεενο πρω-

ινό τα σκουπίδια έχουν μαζευτεί.

Ο Δήμος Παπάγου ήταν και είναι από τους πρώ-

τους δήμους που έβαλε σαμαράκια και μάλιστα ε-

κείνα τα πρώιμα, τα καταστροφικά. Όχι πως κατά-

φερε να κόψει και τελείως τις νυχτερινές κόντρες 

στην οδό Κύπρου και άλλους δρόμους (στα 80s

γινόταν πανικός και μόνο οι κλούβες της αστυνο-

μίας ανάγκαζαν τους οδηγούς να πατήσουν φρέ-

νο), σίγουρα πάντως τις μείωσε και τις περιόρισε. 

Γενικά οι κάτοικοι εδώ συχνά δεν θέλουν να ενο-

χλούνται από διερχόμενα αυτοκίνητα μπροστά 

στην πόρτα τους και γι’ αυτό και με συνοπτικές

διαδικασίες βλέπουμε το δημοτικό συμβούλιο

να κάνει καθόδους τις ανόδους (για ενάμιση τε-

τράγωνο), αναγκάζοντάς όποιον περνάει να κάνει

παρανομίες ή να κάνει άσκοπους κύκλους. 

Θες να σου πω και λίγα ακόμα; Στου Παπάγου οι

κάτοικοι δεν χρειάζεται να τρέχουν στα πάρκα, κά-

νουν τζόκινγκ γύρω από τα σπίτια

τους τα απογεύματα και τσουπ...

ξαναμπαίνουν. Επίσης εδώ το το-

πικό λεωφορείο που εξυπηρετεί 

τη γραμμή «Παπάγου - Ακαδημίας» 

γεμίζει βασικά μετά τη Μεσογείων,

όταν βγει δηλαδή από τα όρια του

δήμου με μη-κατοίκους περισσό-

Τ ί ή ίτερο. Τα σπίτια στην περιοχή είναι

αυτά του τύπου «κήπος και φωτο-

κύτταρο στην είσοδο» και ο κόσμος 

παρκάρει έξω από την πόρτα του. Τα 

σκυλιά που αντιστοιχούν ανά Παπα-

γιώτη δεν τα βρήκα πουθενά κατα-

χωρισμένα, ούτε και τις οικιακές βο-

ηθούς που επίσης σπάνε ρεκόρ, αλλά 

σε σε διαδιαβεββεβαιώαιώνω νω ότιό  τα ποσοστά είναι

υψυψηλά και στστις ις δύοδύο πε ριπτώσεις. A
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«Ο πρώτοος 

χαρακτηρι-

σμός του Παπά-

γου ήταν “κηπούπολη”, 

αλλά δυστυχώς δεν έχει σαν

περιοχή ακόμα γενικό πολεοδομικό 

σχέδιο που να καθορίζει τις χρήσεις

γης. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες και 

πρόκειται να γίνει, αλλά προς το παρόν λει-

τουργούν αρκετά καταστήματα (φούρνοι, ια--

τρεία, φροντιστήρια, κομμωτήρια, καθαρισττή-

ρια, φαρμακεία κ.ά.), άλλα νόμιμα και άλλα παρράνο-

μα, που εξυπηρετούν όμως κάποιες τοπικές ανάγκες. Ηνάγκες. Η 
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Υπάρχουν δρόμοι που θυμίζουν Λος Άντζελες,  

καταπράσινοι και με άπλα

Ο Παπάγος, όπως φαίνεται 

από τον Υμηττό
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Book

100 βιβλία που αξίζει να διαβάσειςπρόσωπασυνεντεύξειςνέες εκδόσεις

Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

«Διαβάζω είνναι
ονειρεεύοομαι
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Βαγγέλης 
Χατζηβασιλείου
(«Ελευθεροτυπία»)

Τίτλοι και ονόματα επιλέγονται

βάσει του ενδιαφέροντος που πα-

ρουσιάζουν για τον κριτικό τα βιβλία της

εκάστοτε σοδειάς. Η εικόνα σκοτεινών

ομάδων που δρουν σε κάποια αόριστα 

παρασκήνια, επιβάλλοντας τις επιλογές

τους στους κριτικούς, ανήκει σε μια θε-

ωρία συνωμοσίας η οποία δεν έχει καμία

σχέση με την πραγματικότητα. Θυμίζω

Κατερίνα Σχινά
(«Ελευθεροτυπία») 

Είναι προφανές ότι επιλέγω ονό-

ματα και βιβλία από ένα μεγάλο 

(ελπίζω) φάσμα «γνωστών» μου. Εννοώ 

φυσικά γνωστών μου από το έργο τους 

και όχι επειδή κάποτε τους συνάντησα 

ή τους συναναστράφηκα. Θέλω να πω, 

εξίσου αδιανόητο θα μου φαινόταν το να 

γράφω για κάποιον για τον οποίο δεν ξέ-

ρω τίποτα με το να γράφω αποκλειστικά 

και μόνο για όσους γνωρίζω προσωπι-

κά. Νομίζω πως το ίδιο κάνουν όλοι οι 

κριτικοί. Η περιρρέουσα αντίληψη πε-

ρί «κλικών» θεωρώ ότι εντάσσεται στις 

θεωρίες της συνωμοσίας, που τόσο α-

ρέσουν στους Νεοέλληνες. Υπάρχουν, 

βέβαια, μεταξύ των κριτικών κοινές α-

πόψεις, που άλλοτε ταυτίζονται, άλλοτε 

όμως συγκρούονται. Αυτό το θεωρώ και 

νόμιμο και γόνιμο.

Δεν νομίζω ότι οι νέοι συγγραφείς

αντιμετωπίζουν την καχυποψία 

της κριτικής – κάθε άλλο. Σήμερα εκδί-

δουν πολύ πιο εύκολα, συζητούνται πολύ

ευρύτερα, πουλάνε περισσότερο. Επι-

πλέον, σε μια εποχή που διψάει για «και-

νούργια», «άφθαρτα» πρόσωπα, όποια 

κι αν είναι αυτά, η πρόσβαση των νέων 

συγγραφέων στη δημοσιότητα είναι πο-

λύ ευκολότερη απ’ ό,τι στο παρελθόν. Αν

αυτό είναι καλό ή κακό το κρίνει πάντοτε 

ο χρόνος.

Ανάλογα με το φίλο. Αν αντέχει την 

κριτική, γράφω την αρνητική άπο-

ψή μου. Αν όχι, προτιμώ να μη γράψω, 

αλλά να του πω, κατ’ ιδίαν, τις όποιες ε-

πιφυλάξεις μου.

Εδώ και πολλά χρόνια δουλεύω στη

«Βιβλιοθήκη» της «Ελευθεροτυπί-

ας». Οι αποφάσεις για το τι και για ποιον 

θα γράφαμε λαμβάνονταν από κοινού

στη σχετική σύσκεψη της συντακτικής 

επιτροπής. Όμως το καθεστώς άλλαξε: η

απόφαση για το τι γράφεται και τι δημο-

σιεύεται είναι πια αποκλειστική αρμοδι-

ότητα του κ. Γιώργου Χρονά, διευθυντή

της νέας «Βιβλιοθήκης - καταφύγιο θη-

ραμάτων», οπότε δεν είμαι σε θέση να 

απαντήσω ολοκληρωμένα στην ερώτησή

σας.

Αγάπησα πολλά από τα βιβλία που 

διάβασα φέτος και μου είναι δύ-

σκολο να ξεχωρίσω ένα απ’ αυτά. Ωστό-

σο, επειδή είμαι και μεταφράστρια –και 

μεταφράζοντας διεισδύεις πολύ βαθύ-

τερα στο κείμενο και γνωρίζεις πολύ 

καλύτερα το συγγραφέα–, θα έλεγα ότι 

αγάπησα δύο βιβλία που μετέφρασα: το 

“Exit, ghost” του Φίλιπ Ροθ (Πόλις) και το 

“Α Mercy” της Τόνι Μόρισον (Νεφέλη).

Σε ποιο βαθμό τα βιβλία και τα ονόματα 

επιλέγονται προς παρουσίαση βάσει μιας 

ευρύτερης ομάδας γνωστών; 

Υπάρχουν τελικά κλίκες; 

Αντιμετωπίζετε με διαφορετικό τρόπο 

τους νεοεμφανιζόμενους συγγραφείς; 

Τα βιβλία τους φτάνουν εύκολα 

στις σελίδες κριτικής;

Τι κάνετε όταν ένας φίλος σας γράψει ένα 

κακό βιβλίο;

Οι επιλογές των βιβλίων είναι κάθε φορά 

δική σας επιλογή ή υπάρχουν και συγκε-

κριμένες παραγγελίες (από το διευθυντή 

π.χ. της εφημερίδας ή από το διαφημιστι-

κό της τμήμα); Πώς το αντιμετωπίζετε σε 

αυτές τις περιπτώσεις;  

Ποιο ήταν το αγαπημένο σας βιβλίο φέτος; 

Γιατί σας άρεσε; 



«Υπάρχουν βιβλία για να δοκιμάσεις τη γεύση τους, άλλα για να τα καταπιείς 
και μερικά, λίγα, για να τα μασήσεις καλά και να τα χωνέψεις» 

«««««Υπππππάάάάάρρρχοοοοουυυυυν βιβλία γιααααα να δοκκκκκιιιιιμμμμμάάάάάσσεις τττττηηηηη γεύσηηη τττττους, άάάλλλλλααααα γγγγγιιιιααααα ναα τττα κκκαταααπππππιιιεείίίίίς 
και μερρρρριιιιικάάάάά,,,,, λίγγγγγααααα,,,,, γγγγγιια ννννααα τττττααααα μασήήήσεις κααααλλλλλά κκκαιιιι νννννα τα  χωωωωωνέέέέψψψψψεεεεειςςςς»»»»»

Η παραπάάάνωνννν  άποποποποπ ψη για τττττονονονονον ττ τ τ τρρρόρρ ππποππ  «κατανάνάνάνάνάλλωλ σης» ενός ς βιβλββλίου ανήκκκει σσσσστον ΆΆγγλο συσσσσ γγγγγγρρραρρ φέέα Sirrr r Franciccis s s ss BaBaBaaacococooonnn.n
ΠώΠώΠώΠώΠώς αιιισθάνονοοοο ται όμως αααααυτυυυυ οί πππππουοοοο  καλούύύύύντντντντνταιαιαιαιαι νααα πούνε τηηη γ γ γγνννώνν μη τους γιγιγια τοτοο σε ποια κκκκκατττττηγορρρία απόπόππόπ  τττις τρρρεις αανήκκει το κάθάάθε εεε βιβιβιιιβλβλβλλλίίίοίί ; 

Η ATHENNNSS VOOOICE ρώτησησησσσε εεε πέντττε διιιιιακακκακκεκριμμέμ νοοους κρριρρ τικούςύςς βιβββββλίλλ ουουοουο ...

Οι κριτικοί βιβλίων
Τηηηηης ΔΗΔΗΔΗΔΗΔΗΜΗΜΗΜΗΜΗΜΗΤΡΤΡΤΡΤΡΤΡΑΣΑΣΑΣΑΣΑΣ Τ Τ Τ Τ ΤΡΡΡΙΡΡ ΑΝΝΝΤΤΤΑΦΥΦΥΦΥΦΥΦΥΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥ

εξομολογούνται 

Δημοσθένης Κούρτοβικ
(Συγγραφέας, κριτικός βιβλίου 

στην εφημερίδα «Τα Νέα»)

Κριτικοί, συγγραφείς και εκδότες εί-

ναι συγκοινωνούντα δοχεία. Υπάρ-

χουν κριτικοί που αποδέχονται ευχαρί-

στως αυτή τη συνθήκη, για τους δικούς

τους λόγους, και μάλιστα διευρύνουν

την ισχύ της. Καλλιεργούν επιλεκτικές

σχέσεις με συγγραφείς και εκδότες, οι

οποίες σχέσεις αποκτούν χαρακτήρα

συμμαχίας, αμοιβαίας υποστήριξης, και

συχνά καθορίζουν αν και πόσο θα προ-

βληθεί ένας συγγραφέας. Γενικότερα,

υπάρχει ένα είδος ενδογαμίας, ένας εφη-

πως πολλές φορές διαβάζουμε στις κρι-

τικές στήλες, εκτός από τα θετικά σχό-

λια, και έντονα αρνητικές παρατηρήσεις,

οι οποίες αποκλείουν αυτομάτως την ο-

ποιαδήποτε έξωθεν επέμβαση. Θυμίζω,

επίσης, πως ένας συγγραφέας δεν αντι-

μετωπίζεται από τους κριτικούς με τον

ίδιο τρόπο σε κάθε του βιβλίο: κάποτε

μπορεί να αποθεωθεί και κάποτε μπορεί

να υποστεί ιδιαιτέρως αυστηρό έλεγχο.

Ποια κουζίνα γνωστών και φίλων θα επέ-

τρεπε κάτι τέτοιο;

Ένας πρωτοεμφανιζόμενος συγγρα-

φέας κρίνεται για τη φρεσκάδα, την 

πρωτοτυπία και τη λοξή του ματιά. Αν υπάρ-

χουν αυτά τα δεδομένα, ο κριτικός θα απο-

φύγει εκ των πραγμάτων να ρίξει το βάρος 

της κρίσης του σε δευτερεύοντα ελαττώμα-

τα ή σε επιμέρους αδράνειες και δυσκολίες. 

Ελαττώματα και δυσκολίες θα τραβήξουν 

την προσοχή του, αν συνεχιστούν, στις ε-

πόμενες προσπάθειες. Κατά τα άλλα, οι νέ-

οι συγγραφείς απασχολούσαν πάντα την 

κριτική. Παρομοίως ή και παραπάνω την 

απασχολούν και σήμερα, που υπάρχει δι-

όγκωση της παραγωγής και παρουσιάζεται 

πληθώρα καινούργιων δειγμάτων. Aς μην 

ξεχνάμε πως, λιγότεροι ή περισσότεροι, οι 

νέοι συγγραφείς φτιάχνουν το μέλλον της 

ιστορίας της λογοτεχνίας.

Προσπαθώ να του το πω όσο πιο

κομψά γίνεται, αλλά είναι αδύνα-

τον να  αποφύγω να του το πω. Γενικό-

τερα, πάντως, μιλώντας, οι κριτικοί δεν 

έχουν (και δεν μπορούν να έχουν) πολ-

λούς φίλους μεταξύ των συγγραφέων.

Οι επιλογές αποτελούν εξ ολοκλή-

ρου υπόθεση των κριτικών κι αυτό 

είναι η εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση 

της δουλειάς τους. Πρόκειται για έναν 

κανόνα τον οποίο εφαρμόζουν, αλλά και 

επιζητούν όλες οι εφημερίδες, ξέροντας 

πως μόνον έτσι μπορεί να διαμορφωθεί 

και να λειτουργήσει ένας χώρος γνώμης.

Από την πεζογραφική παραγωγή του 

2008 κρατώ το μυθιστόρημα του Η-

λία Μαγκλίνη «Η ανάκριση» (Κέδρος). 

Ένα έργο για το σωματικό και τον ψυχικό 

βασανισμό, με εξαιρετικά ώριμη και ανα-

τριχιαστικά διεισδυτική γραφή.

συχασμός και συντηρητισμός της λογο-

τεχνικής κριτικής στην Ελλάδα, είτε με 

γνωστούς συγγραφείς ασχολείται είτε με 

άγνωστους. 

Ψάχνω πάντα για κάτι το ιδιαίτερο, 

το ξεχωριστό ανάμεσα στον όγκο 

των λίγο πολύ παρόμοιων βιβλίων που 

παραλαμβάνω. Όταν το ανακαλύπτω σ’ 

έναν πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα, 

θα το παρουσιάσω με μεγαλύτερη έμφα-

ση. Δεν θα αποσιωπήσω καθόλου τις ατέ-

λειες της γραφής του πρωτόλειου, θα τις 

υποδείξω όμως με τρόπο που μπορεί να 

βοηθήσει το συγγραφέα και δεν θα μειώ-

σει τη θέρμη της κριτικής μου. Αλλά δεν 

θεωρώ ότι κάθε πρωτοεμφανιζόμενος 

συγγραφέας αξίζει να με απασχολήσει.

Έχω χάσει αρκετούς φίλους εξαιτίας 

δυσάρεστων κριτικών μου για βι-

βλία τους…

Ποτέ δεν έχω γράψει κριτική «κατά

παραγγελία», ούτε μου έχει ζητη-

θεί ποτέ κάτι τέτοιο.
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Η χρονιά είναι ακόμα πολύ νεαρή για 

να μιλήσω για το «αγαπημένο μου» 

φετινό βιβλίο. Έπειτα, η έκφραση «αγα-

πημένο βιβλίο» σημαίνει ταύτιση και αυ-

τή η στάση δεν ταιριάζει σ’ έναν κριτικό.

Ο κριτικός βλέπει το κάθε βιβλίο που κρί-

νει σαν ένα συνεχές φάσμα από αρετές 

και αδυναμίες, από ενδιαφέρουσες και 

λιγότερο ενδιαφέρουσες εμπνεύσεις, από 

δυνατότητες που αναπτύχθηκαν πολύ, 

λίγο ή καθόλου. Όλα αυτά είναι σαν χρώ-

ματα πάνω στο φάσμα, που ποικίλλουν 

στο πλήθος, την ένταση και την έκταση, 

κάνοντάς το άλλοτε περισσότερο και άλ-

λοτε λιγότερο ελκυστικό.  

Τιτίκα Δημητρούλια 
(«Καθημερινή»)

Είναι εύλογο ότι ένα γνωστό όνομα

τραβάει την προσοχή του κριτικού

(σκεφτείτε πόσα βιβλία του έρχονται),

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τον επηρε-

άζει. Το στοίχημα είναι να διαβάζεις ό-

σους δεν σου αρέσουν και αυτούς που δεν

γνωρίζεις. Και να γράφεις γι’ αυτά που

πραγματικά θεωρείς άξια λόγου (καλού

ή κακού). Όσο για τις κλίκες, πάντα και

παντού κάποιοι παραγοντίζουν. Καλό εί-

ναι να σκεφτόμαστε μόνο τη λογοτεχνία,

όπως και το ευρύτερο κοινό. Δεν γρά-

φουμε για εσωτερική κατανάλωση. Από

την άλλη, ο κριτικός δεν μπορεί να είναι

αντικειμενικός, μόνο έντιμος.

Τους νεοεμφανιζόμενους συγγρα-

φείς πρέπει να τους ανακαλύψεις. 

Ή κάποιος σου μιλάει για το βιβλίο τους 

ή το εντοπίζεις μόνος σου ξεφυλλίζο-

ντας. Παρότι τα βιβλία είναι πάρα πολλά, 

οι προθέσεις του καθενός είναι, νομίζω, 

εμφανείς. 

Είναι πολύ δύσκολες οι σχέσεις κρι-

τικών και λογοτεχνών, ας μην εί-

μαστε υποκριτές. Και ένας κριτικός δεν 

μπορεί να έχει πολλούς φίλους λογοτέ-

χνες. Οπότε στη σπάνια αυτή περίπτωση, 

το καλύτερο για μένα είναι να μη γρά-

ψεις – για τόσα και τόσα δεν γράφω, για 

διάφορους λόγους. Όχι πως αυτό σώζει 

την κατάσταση. Είναι πάντως σαφές ότι 

αν γράψεις, πρέπει να πεις με κάποιον 

τρόπο την αλήθεια. 

Τα βιβλία για τα οποία γράφω γενι-

κά τα επιλέγω. Αν σπάνια υπάρχει 

ένα αίτημα από την εφημερίδα, δεν υ-

πάρχει πίεση. Θες να το κάνεις, το κά-

νεις, δεν θες, δεν το κάνεις. 

Τα πεδία είναι πολλά για να απαντή-

σει κανείς έτσι, με ένα τίτλο. Αδικεί 

και τα βιβλία και τον εαυτό του. 

Κωνσταντίνος  
Κατσουλάρης
(Συγγραφέας, διευθυντής του 

BOOKPRESS)

Σας απαντώ ευθέως: Δεν υπάρχουν 

κλίκες. Υπάρχουν φιλίες, παρέες, 

προτιμήσεις, υπάρχουν ιδεολογικές ή αι-

σθητικές αγκυλώσεις, και κυρίως υπάρ-

χουν άνθρωποι με εμπάθειες, συμπάθει-

ες και αντιπάθειες. Ο χώρος του βιβλίου 

είναι σήμερα πιο ανοιχτός από ποτέ –πα-

ράδειγμα, μεταξύ άλλων, η εφημερίδα 

σας– και είναι αδύνατον για οποιαδήποτε 

ομάδα ανθρώπων να τον ποδηγετήσει. Η 

μεγαλύτερη «κλίκα» στις μέρες μας είναι 

η αγορά και η αισθητική που επιβραβεύ-

ει. Από την άλλη, δεν μπορείς να επιβάλ-

λεις διά νόμου την ανάγνωση Προυστ. 

Οι νεοεμφανιζόμενοι είναι οι προνο-

μιούχοι του «συστήματος», ειδικά 

όταν είναι και νέοι ηλικιακά. Τη σκληρή 

αυτή πραγματικότητα τη «λούζονται» και 

οι ίδιοι, στο δεύτερο βήμα τους. Πέραν 

τούτου, και λόγω της υπερπληθώρας νέ-

ων τίτλων, ο νεοεμφανιζόμενος θα πρέ-

πει να έχει κάτι δυνατό για να σε τραβή-

ξει από τα δεκάδες βιβλία καθιερωμένων 

συγγραφέων που κυκλοφορούν κάθε 

χρόνο. Πάντως, το καλό βιβλίο βρίσκει 

συνήθως το δρόμο του και προς τις σελί-

δες της κριτικής. 

Στεναχωριέμαι. Θα πρέπει βέβαια 

να σας εκμυστηρευτώ ότι δεν έχω 

πολλούς φίλους συγγραφείς. Τους συ-

ναναστρέφομαι, συζητώ με τους ομότε-

χνούς μου, εκτιμώ πολλούς από αυτούς, 

αλλά φίλοι μου είναι πραγματικά ελά-

χιστοι. Γι’ αυτό και ορισμένοι εκπλήσ-

σονται όταν εκφράζω επιφυλάξεις για

ορισμένες πτυχές των βιβλίων τους. Συγ-

χέουν την κοινωνικότητα με τη φιλία,

που είναι κάτι σαφώς μονιμότερο και βα-

θύτερο. Για τους ελάχιστους φίλους μου,

λοιπόν, γράφω μονάχα αν μου αρέσει το

βιβλίο τους. Ειδάλλως, σέβομαι την απο-

ττυχία τους σωπαίνοντας. Κι αυτοί, κατα-

λαβαίνουν.

Δεν έχω δεχτεί σοβαρή πίππίπ εσεσεε ηη α ααπόπόπό

διιιευευευευθυθυθυθ ννντν ές ή το εμπορικό τμήμα

για νννα προβάλλλωλ  κάποιο βιβλίοοο. Παραι-

νέσειςιι , πιέσσσσεεειε ς,,, προτάσεις, δέχχοχ μαι κα-

θημεεερινά ααααπόπόπόό ττουοοο ς πιο πιθανούςύύ  και α-

πίθανννους ανθνθνθνθρώπποππ υς. Προσπαθώώώώ να μην

τους απογοητεύω, συχνά ξεμπερδεύωτους απογοοοηητηη εύω,ωω  συχνά ξεμππεππ ρδεύω

μαζί τττους συσυσυγγκγγ αταααβα ατικά, «περνρνρνρνώντας»

κάτι μμμικρό κκκιιι ανώώδυνο, αλλά ττα βιβλία

που ππαρουσσσσιάιάιάιάζω κκαι προρορορ βάβάβάάλλω είναι στη

συντρριπτικκκή ή ή ή τοτττ υς πλειοονόνόνόότηττ τα δδικές μου

επιλοοογές. ΔεΔεΔεεννν ν υποοκρίνονννομαμαμαι τονν ν άτεγκτο

κριτήή,ή  αλλά άάά γγνγγ ωρρίζω τητητηη δ δ δδοουο λειιά μου κι

αυτό οοοι άλλοι το αααντιλαμαμαμβάβάβάβάνονττται – και

συνήθως το εκτιμοοούν.

Η «Ανάκρρρισηηη» τουουυυ ΗΗ ΗΗλίλλ α ΜΜΜαγκλίνη

(Kέδρρρρος).).).)  Είννναι θεματικά πππρωτότυ-

πο, γραμμέέένοοο μ με δδδύναμημημημη κ κ κκαι πεειθώ, και

ττελειώνονττττάςάςάς το σοοου αφφήνήνήννεεει την αίσθηση

ότι συμμετεείε χχεχχ ς σεεε κάτι ιι σησησηημμαμμ ντιιικό, τρο-

μακτικό καιι μαμαμαμαζί γοοοηο τευτυτυτυτικικικικόόό.ό  A
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Α
ν το Λος Άντζελες είναι η επικράτεια του Τζέιμς Ελρόι,
τότε η Ουάσινγκτον είναι η πιάτσα του Τζορτζ Πελεκά-
νος. Γέννημα θρέμμα της αμερικανικής πρωτεύουσας,
παιδί μεταναστών από την Ελλάδα, ο 52χρονος σήμερα
Πελεκάνος αναδείχθηκε με το σπαθί του σε έναν από

τους κορυφαίους συγγραφείς του αστυνομικού της εποχής μας, χάρη
σε μυθιστορήματα όπως «Η σαρωτική έκρηξη», «Ο βασιλιάς του πε-
ζοδρομίου», «Φλεγόμενη πόλη», «Ζήτημα τιμής», «Δίλημμα δικαί-
ου», “Drama City” κ.ά. Ο Στίβεν Κινγκ τον έχει χαρακτηρίσει «ίσως
το μεγαλύτερο εν ζωή συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων στις
ΗΠΑ». Συγχρόνως ο Πελεκάνος είναι καταξιωμένος σεναριογράφος
της τηλεόρασης (βλέπε “The Wire”) και ανεξάρτητος κινηματο-
γραφικός παραγωγός.
Με την ευκαιρία της ελληνικής έκδοσης του μυθιστορή-
ματος «Ο κηπουρός της νύχτας» (μτφ. Θανάσης Γιαννα-
κόπουλος, εκδ. Πατάκη, σελ. 464) αλλά και την πρόσφα-
τη κυκλοφορία στο εξωτερικό του νέου του βιβλίου “The
Τurnaround”, ο Ελληνοαμερικανός συγγραφέας μιλά απο-
κλειστικά στην A.V. 

Στον «Κηπουρό της νύχτας» η πλοκή περιστρέφεται γύρω από τη 

δράση ενός κατά συρροήν δολοφόνου. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 

βασισμένο σε πραγματική ιστορία… Ο «Κηπουρός της νύχτας» 

βασίζεται σε μια ιστορία που διαδραματίστηκε στην Ουάσιν-

γκτον τη δεκαετία του 1970. Εφτά μαύρα κορίτσια δολοφονή-

θηκαν και τα πτώματά τους πετάχτηκαν σε λεωφόρους περιμε-

τρικά της πόλης. Ο δολοφόνος ποτέ δεν συνελήφθη.

Τι είναι αυτό που σε ενδιέφερε περισσότερο σε αυτή την ιστορία; 

Το πώς επηρέασαν οι δολοφονίες τους ντετέκτιβ που ανέλαβαν

την υπόθεση. Στο βιβλίο τρεις άντρες, εκ των οποίων οι δύο πρώην αστυ-

νομικοί, ξανανοίγουν την υπόθεση, όταν ανακαλύπτεται ένα νέο θύμα που

παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά είκοσι χρόνια αργότερα. Είναι κάτι

σαν το δικό μου «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος», με μπάτσους.  

Θα συμφωνήσεις ότι στα βιβλία σου δύσκολα ξεχωρίζει κανείς τους «καλούς» 

από τους «κακούς»; Ναι, κι αυτό είναι συνειδητή επιλογή. Το σύνθετο των

χαρακτήρων είναι που τους κάνει ενδιαφέροντες.

Οι ήρωές σου είναι συνήθως μαύροι. Ποια ήταν η δική σου σχέση με τη μαύρη 

κοινότητα μεγαλώνοντας ως παιδί μεταναστών στις ΗΠΑ; Ο μπαμπάς μου,

που γεννήθηκε στη Σπάρτη, ήταν ιδιοκτήτης ενός ντάινερ όπου οι υπάλ-

ληλοι ήταν όλοι μαύροι. Δούλευα μαζί τους εκεί από όταν ήμουν παιδί και

μέχρι την ύστερη εφηβεία μου. Έπαιζα μαζί τους μπάσκετμπολ και μπέιζ-

μπολ. Σύχναζα σε μπαρ, σινεμά και μπιλιαρδάδικα στην «άλλη» πλευρά

της πόλης (σ.σ. εννοεί τις γειτονιές των μαύρων). Η Ουάσινγκτον είναι στην

πλειοψηφία της μια μαύρη πόλη κι εγώ πάντα συγχρωτιζόμουν με τους

κατοίκους της, ανεξαρτήτου προέλευσης. Η ιστορία της Αμερικής έχει να

κάνει με τις τάξεις της όσο έχει να κάνει και με τις φυλές της. 

Τι ήταν αυτό που σε παρότρυνε να γίνεις συγγραφέας; Το ότι είχα μια ιστορία

να αφηγηθώ.

Είχες σκοπό να κάνεις καριέρα απ’ αυτό; Αρχικά όχι, αλλά ανακάλυψα ότι

μου άρεσε η διαδικασία κι έτσι συνέχισα.

Γιατί γράφεις; Προσπαθώ να υπερνικήσω τη θνητότητα μέσα από τα βιβλία 

μου. Ορθολογικά γνωρίζω ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, αλλά και πάλι 

εδώ είμαι.       

Είχες πει κάποτε ότι προκειμένου να μειωθεί η εγκληματικότητα στις ΗΠΑ θα 

πρέπει να γίνουν δύο πράγματα: πρώτον, να αποποινικοποιηθεί 

η χρήση ναρκωτικών και, δεύτερον, να καταστεί παράνομη 

η οπλοκατοχή. Θα μας το εξηγήσεις; Η ποινικοποίηση της

ρήσης ναρκωτικών παράγει έγκλημα και κοστίζει στους 

Αμερικανούς φορολογούμενους δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο επονομαζόμενος «πόλεμος κατά των ναρκωτικών» κα-

ταστρέφει οικογένειες, κοινότητες, και μαζί τους τη σωστή 

αστυνόμευση των πόλεών μας. 

Και σε ό,τι αφορά τα όπλα; Πιστεύω ότι οι πολίτες θα έπρεπε 

να αποφασίζουν για το αν θα έπρεπε να είναι νόμιμα ή όχι 

και όχι οι πολιτικοί που εξαγοράζονται από ισχυρά λό-

μπι, όπως η NRA (National Rifle Association). Δεν είμαι 

ενάντια στα όπλα ή στην υπεύθυνη οπλοκατοχή. Θεωρώ 

απλώς ότι τα παράνομα πιστόλια δεν έχουν θέση στις πό-

λεις μας.  

Πώς κρίνεις τον Ομπάμα στον πρώτο χρόνο της προεδρίας 

του;  Ήμουν και παραμένω ένθερμος υποστηρικτής του

προέδρου Ομπάμα.

Επισκέπτεσαι συχνά την Ελλάδα;  Όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα. 

Έχεις συγγενείς εδώ; Ναι, στην Αθήνα και τη Σπάρτη. Θα αρχίσω να περ-

νάω περισσότερο καιρό στην Ελλάδα όταν μεγαλώσουν τα παιδιά μου.

Το soundtrack έχει βασικό ρόλο στα βιβλία σου. Αγαπημένες σου μπάντες; Τα 

μουσικά μου γούστα είναι πολυδιάστατα: Silver Jews, Arctic Monkeys, The 

Hold Steady, Drive-By Truckers, Ennio Morricone, Lalo Schifrin, Dream 

Syndicate, Joe Pernice, Fugazi, Richmond Fontaine, Gaslight Anthem. Και, 

ναι, ο Miles Davis. 

Τέλος, πες μας δυο λόγια και για το ολοκαίνουργιο βιβλίο σου “The Turnaround”; 

Βασίζεται σε ένα πραγματικό ρατσιστικό επεισόδιο που συνέβη μερικά μί-

λια από το σπίτι μου όταν ήμουν έφηβος. Το πρώτο μέρος αυτού του βιβλίου

είναι ό,τι πιο αυτοβιογραφικό έχω γράψει έως σήμερα, συμπεριλαμβανο-

μένου και του στιγμιότυπου με τις αυτοσχέδιες φανέλες των Knicks. (σ.σ. οι

New York Knicks [NBA] είναι ενταγμένοι στην πλοκή) A
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Τζορτζ Πελεκάνος
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΥΣΣΑ 

Τα τελευταία χρόνια της δικτατο-

ρίας, μια ομάδα νέων (φοιτητές, 

πρόσφατοι πτυχιούχοι, εργαζό-

μενοι, και μαθητές), που είχαν γνωριστεί 

στο παμπάλαιο περιοδικό «Η διάπλασις των 

παίδων», αποφάσισαν να μη συνοδέψουν 

τη «Διάπλασι» στο κλείσιμό της, αλλά να συ-

νεχίσουν να βρίσκονται. Δημιούργησαν το 

σωματείο «Αθηναϊκή Συντροφιά», κυκλοφό-

ρησαν το περιοδικό «Μεταξύ μας», έπιασαν 

γραφεία στο παλιό κτίριο της «Πρωίας» στην 

Πανεπιστημίου, έκαναν διάφορες μαζώξεις 

στο πατάρι του εστιατορίου «Κοσμικόν» 

(ψηλά στη στοά της Κολοκοτρώνη), παίζανε 

σε συναυλίες μουσικές δικές τους και άλλων, 

πήγαιναν εκδρομές, γράφανε τα λογοτεχνι-

κά τους πονήματα, κάνανε πάρτι κ.λπ. Με 

τη μεταπολίτευση, η «Αθηναϊκή Συντροφιά» 

δεν άντεξε. Γρήγορα διαλύθηκε, σαρωμένη 

από την ενσκήψασα πολιτικοποίηση: τα μέ-

λη της πήγαν στις διάφορες πολιτικές οργα-

νώσεις ή σπίτι τους.   

Εκεί στην «Αθηναϊκή Συντρο-
φιά», λοιπόν, πρωτάκουσα το όνομα Αντώ-

νης Φωστιέρης, κι εκεί πρωτοδιάβασα ποιή-

ματά του. Ποτέ δεν είπα περισσότερες από

πέντε κουβέντες μαζί του, ποτέ δεν κάναμε

παρέα: ήταν φοιτητής, ενώ εγώ μαθητής –

και την απόσταση ανάμεσα στις δύο ιδιότη-

τες τη λογάριαζα τεράστια. Έβγαζε ήδη τα

σοβαρά ποιητικά του βιβλία, ενώ εγώ σκάλι-

ζα κάτι φρικαλέους στίχους που Κύριος οίδε

για ποιο λόγο μού τους βάζανε, ενίοτε, στο

περιοδικό. Κρατούσε μια απόσταση από τα

πράγματα, ενώ εγώ δινόμουνα ολόκληρος

στις αντιδικτατορικές ρήσεις. Όπως και τους

περισσότερους άλλους μεγαλύτερούς μου

(και ειδικά όσους είχανε τη μαγική ιδιότητα

«φοιτητής»), τον θαύμαζα μακρόθεν. 

Στις ενδιάμεσες δεκαετίες δεν βρε-

θήκαμε ποτέ. Θυμάμαι το περίγραμμα της

παρουσίας του, όχι όμως τη χροιά της φωνής

του. Ως αναγνώστης όμως, ως υπάλληλος

βιβλιοπωλείου και ως νεοελληνιστής φιλό-

λογος, τον παρακολουθούσα. Είχα πάρει δυο

τρία από τα βιβλία του, μερικά τεύχη της «Λέ-

ξης» (το περιοδικό που βγάζει πάντα με τον

Θανάση Θ. Νιάρχο, αν και ποτέ δεν κατάλαβα

την εμμονή τους –κι όχι μόνο αυτών– στο α-

χώνευτο πολυτονικό), είχα συνείδηση της

αξιοσημείωτης θέσης του στο πάνθεον της

«Γενιάς του ’70», η οποία δεν έχει βγάλει και

λίγους καλούς ποιητές.

Ώσπου στις μέρες μας, έβγαλε μια

«Συγκεντρωτική  Έκδοση» των ποιημάτων του.

Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία για το 

σύγχρονο αναγνώστη, εφόσον διαβάζει ελ-

ληνική ποίηση, να έρθει σ’ επαφή με το σύνο-

λο του έργου ενός από τους αξιολογότερους 

σύγχρονους  Έλληνες ποιητές. Και λέω «με το 

σύνολο», γιατί από τα οχτώ ποιητικά του βι-

βλία, περιέχονται εδώ τα έξι ολόκληρα και τα

δύο τμηματικά, συν το μπόνους: ένα ποίημα 

«Σαν πρόλογος» και δύο σε «Υστερόγραφα» 

(τα τρία αυτά δημοσιευμένα σε περιοδικά). 

Ο  Φωστιέρης γράφει ποίηση κατά

βάση σε ελεύθερο στίχο (ο παραδοσιακός

υπάρχει μόνο ως εξαίρεση) και με κεφαλαίο

το αρχικό γράμμα του καθενός, κατά το αγ-

γλοσαξωνικό πρότυπο, πράγμα που κατά

τη γνώμη μου προσδίδει αυτοτέλεια στην

κάθε τυπωμένη αράδα. Τα κομμάτια του εί-

ναι σύντομα: μισή, μία, μιάμιση σελίδα. Δεν

επιδεικνύει τις γνώσεις, τις επιρροές και τα

διαβάσματά του, κάνοντας συνεχώς διακει-

μενικό «παιχνίδι για το παιχνίδι», όπως τόσοι

άλλοι. Διόλου τυχαία, ένας από τους κύρι-

ους τρόπους της απεύθυνσής του προς τους

αναγνώστες είναι οι ερωτήσεις (ευθείες ή

πλάγιες), οι διερωτήσεις και οι διστακτικές

διατυπώσεις: τα στοιχεία αυτά καθιστούν τα

ποιήματά του πιο κοντινά, γιατί υπονομεύ-

ουν την όποια μεγαλόστομη βεβαιότητα

μπορεί να εκφέρει ο ποιητικός λόγος (εδώ,

ευτυχώς, το καβαλημένο καλάμι λ.χ. του

Ελύτη δεν κυριαρχεί). Πέραν αυτού, ο εξο-

μολογητικος τόνος, τα δεύτερα πρόσωπα

και οι ενσωματωμένοι διάλογοι (ή κομμάτια

διαλόγων) δίνουνε και παίρνουνε, υποθάλ-

ποντας περαιτέρω το κλίμα της οικειότητας.

Πολλοί στίχοι του σε ωθούν να σκεφτείς λίγο

παραπάνω μερικά πράγματα, ευτυχώς όμως

ούτε ο δάσκαλος, ούτε ο θρηνωδός, ούτε

ο αρχηγέτης (που έχουν στρογγυλοκαθίσει

μέσα στους περισσότερους ποιητές) εμφανί-

ζονται εδώ. Οι δε παραλληλίες με τη δική σου

ζωή (ή τις «ζωές των άλλων»)

δεν ενοχλούν. Συναφώς, βα-

ρέθηκα ν’ ακούω να λένε «Ο

Φωστιέρης όλο για το θάνα-

το μιλάει». Δεν είναι έτσι. Κι

ο έρωτας είναι παρών, και οι

οικογενειακές σχέσεις, και οι

διασκεδάσεις, και ο χρόνος

που περνάει, και το χιούμορ,

και η ποίηση (δεν καλαμπου-

ρίζω: εννοώ ποιήματα για

την ποίηση), και η φύση – και

οι διαδηλώσεις ακόμα.

Η γλώσσα του απέχει σε μεγάλο βαθ-

μό από την εκζήτηση, αυτό το άχρηστο ψιμ-

μύθι του μέσου στιχοπλόκου. Αξιοποιεί όλα

τα υποστρώματα της ελληνικής, φροντίζο-

ντας όμως, σε γενικές γραμμές, ό,τι λέει να

είναι αντιληπτό στο μέσο αναγνώστη. Θέλω

να πω, εδώ δεν υπάρχουν «ποιητικά» και «μη

ποιητικά» εκφραστικά στοιχεία. Χρησιμο-

ποιεί από τη μια λέξεις όπως όναρ, οδυρμός,

τοιγαρούν, απόρημα, άνωθεν, ιριδισμός, α-

σύλητος, σκολιά, οικόσιτος, εξαλλαγή, ηδύ-

νω, εξαχνούμαι, παντεπόπτης κ.λπ., κι από

την άλλη λέξεις όπως ξεθυμαίνω, γκόμενα,

κουτάβι, αβέρτα, ταρακουνάω, πατητήρι, ξε-

νέρωτος, φις, φρικιό, μπαταρία, φιλμς,

ντισκοτέκ, μπαλαμουτιάζω, γουόκμαν,

μολότοφ,  μπουσουλάω, χαψιά, κα-

ραμπόλα, σούρνω, κουκούτσι κ.λπ.

(«λαϊκές» και/ή αλλογενείς), ή τα τα-

πεινά επιφωνήματα, εμφατικά και

ηχομιμητικά (α, ε, τσίου κ.λπ.), ενώ

αλλού γράφει π.χ. «κώδωνας» κι

αλλού «κουδούνια» – και πολύ κα-

λά κάνει, κατά τις αισθητικές του

ανάγκες. Ακόμα, δίνει μεγάλη έμ-

φαση στους πρώτους, αλλά και

στους τελευταίους στίχους, που

συχνά είναι μόνοι τους ένα άλλο

ποίημα ανατρεπτικό/ «συνοψι-

στικό»/ απρόσμενο/ ξαφνικά

πλατύτερο. Έχει εμμονή με τη

στίξη, τον τονισμό και τη βρα-

χύτητα/μακρότητα των συλ-

λαβών: πρώτη φορά βλέπω

τυπωμένο το γιώτα με δια-

λυτικά, ενώ δεν υπάρχει δι-

άλυση διφθόγγου, με σκο-

πό να διαφοροποιηθεί το

μήκος της συλλαβής. Ας

πούμε, άλλο το «χρόνια»

κι άλλο το «χρόνϊα» (σκεφτείτε μό-

νοι σας τη διαφορά). 

Ο Φωστιέρης δεν παραθέτει φιλο-

σοφίζουσες «εξυπνάδες», αλλά καταφέρνει 

να δημιουργήσει ένα κράμα εσωτερικής α-

γωνίας και εικόνων από την καθημερινή ζωή, 

σπαραγμού και ειρωνείας, υπαρξιακού και 

συμβολικού – ένα κράμα συνήθως πετυχημέ-

νο. Γενικά μιλάει με καθαρότητα: απρόσμενη 

για ποιητή. Διαβάζοντάς τον, βρισκόμαστε 

πολύ μακριά από την εύκολη ποίηση του ά-

κρατου σουρεαλισμού (ξεπερασμένη κατά 

τη γνώμη μου, ό,τι ήταν να δώσει το ’δωσε), 

μακριά από τις κάθε είδους βεβαιότητες και 

σίγουρα πολύ μακριά από την «ι-

δεολογικοποιημένη» ποίηση. 

Φυσικά, δεν μου αρέ-
σουν όλα, ούτε και εξίσου, τα 

κομμάτια του βιβλίου. Εδώ όμως 

βρίσκονται μερικά από τα αρτι-

ότερα ποιήματα της νεότερης 

ποίησής μας: και, πάντως, από 

τα πιο αγαπημένα σε μένα: «Η λε-

ωφόρος», «Εφ’ όλης της ύλης», 

«Μεταποίηση», «Από το ποίη-

μα βγαίνεις πάντα ζωντανός», 

«Στους κριτικούς», «Ανεπίδεκτοι 

αθανασίας». Κλείνω λοιπόν με τους πρώτους 

στίχους δύο ποιημάτων από τα παραπάνω: 

Ο ποιητής Αντώνης Φωστιέρης 
Με αφορμή τη «Συγκεντρωτική   Έκδοση» του έργου του από τις εκδ. Καστανιώτη

Η ποίηση απαντάει στους κριτικούς 
με ποίηση
Όπως η φύση στους σοφούς σα φύση.

(«Στους κριτικούς»)

Τρεις ώρες φτάνουν για να γράψεις 
ένα ωραίο ποίημα
Όμως τριάντα χρόνια δεν αρκούν να
γράψεις ένα ποίημα.

(«Ανεπίδεκτοι αθανασίας»)

➜ d.fyssas@gmail.com
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Του ΘΑΝΑΣΗ ΜΗΝΑ

Μπαρότσαρκα 
με τον   Ίαν
Ο   Ίαν Ράνκιν είχε διάθεση για κουβέντα. 

Δες τι είπε στην A.V.

Το τελευταίο 

βιβλίο του Ίανυ 

Ράνκιν «Με τις 

πόρτες ανοιχτές»

(μτφ. Αλεξάνδρα 

Κονταξάκη) 

κυκλοφορεί 

από τις εκδόσεις 

Μεταίχμιο. 
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«Ο Μάλκομ Φοξ, ο καινούργιος 

μου ήρωας, όμως, μοιάζει πε-

ρισσότερο μ’ εμένα. Στα δύο 

πρώτα μυθιστόρηματά μου προ-

σπάθησα να δημιουργήσω έναν ήρωα, τον επι-

θεωρητή Τζον Ρέμπους, α λα δρ. Τζέκιλ & κύριο 

Χάιντ, μιας και είμαι λάτρης του Ρόμπερτ Λούις 

Στίβενσον».

Ευκαιρία να τον ρωτήσω για τους αγαπημέ-

νους του συγγραφείς του αστυνομικού. «Η

Π. Ντ. Τζέιμς, ο Γουίλκι Κόλινς, ο Τόμας Πίντσον, 

ο Τζορτζ  Πελεκάνος και ο Τζέιμς Ελρόι – αν και 

είναι δύσκολος τύπος. Τους διαβάζω μανιω-

δώς. Το “Με τις πόρτες ανοιχτές” θα ήθελα να 

γυριστεί σε ταινία με πρωταγωνιστή το Σον 

Κόνερι και τον Γιούαν Μακ Γκρέγκορ, κάτι σαν 

το “Ocean’s 11” στο Εδιμβούργο. Ο Σον Κόνερι 

θα μου πήγαινε πολύ για Τζον Ρέμπους. Πριν 

από 20 χρόνια θα ήταν καλή επιλογή για να παί-ίί

ξει τον Ρέμπους στην τηλεόραση. Τη Σιβόν θα 

μπορούσες να τη φανταστείς ξανθιά; Εγώ με τί-ίί

ποτα. Κι όμως, στην τηλεοπτική σειρά ήταν κα-

τάξανθη. Δυσκολεύτηκα να την αναγνωρίσω». 

Από την αστυνομική λογοτεχνία η κουβέντα 

πέρασε γρήγορα στον Μπομπ Ντίλαν και τον 

Τομ Γουέιτς, την Καμίλα, τον Φράνσις Μπέ-

ικον, την Ελλάδα. Σκόρπιες σκέψεις για τη 

μουσική, την τέχνη, την πολιτική, την καθη-

μερινότητα… «Η μεγαλύτερη περσινή απο-

γοήτευση ήταν η συναυλία του Τομ Γουέιτς στο 

“Playhouse” του Εδιμβούργου. Καμία σχέση με 

20 χρόνια πριν. Ο μεγαλύτερος ήρωάς μου είναι 

ο Μπομπ Ντίλαν. Ταιριάζω πιο πολύ σε μουσικό 

γούστο με τη Σιβόν: Mogwai, Boards of Canada, 

Blur, Belle and Sebastian. Σταθερή όμως αξία οι 

Rolling Stones, o Van Morrison και ο Leonard 

Cohen. Η εγκληματικότητα του Εδιμβούργου 

δεν συγκρίνεται μ’ εκείνη της Γλασκώβης. Ε-

ξακολουθώ να ψηφίζω Εργατικούς και να είμαι 

αντίθετος με την προοπτική της σκοτσέζικης 

ανεξαρτησίας. Μία από τις μεγαλύτερες φαν 

μου είναι η Καμίλα, η σύζυγος του Καρόλου. 

Έτσι εξηγείται η μεγάλη απήχηση των βιβλίων 

μου στους Άγγλους! Ο Φράνσις Μπέικον είναι 

από τους αγαπημένους μου ζωγράφους. Μόλις 

μου τηλεφώνησαν από την DC κόμικς για να 

κάνω μια σειρά με ήρωα τον Τζον Κονσταντάιν: 

“Hellblazer”, δεν μπόρεσα να κρύψω τον εν-

θουσιασμό μου. Περίμενα αυτό το τηλεφώνη-

μα από τα 10 μου!Το καλοκαίρι στο Φισκάρδο, 

στην Κεφαλονιά, έκανα το editing του νέου μου 

βιβλίου. Πώς και δεν έχει σκεφτεί κανείς  Έλλη-

νας του αστυνομικού μια ιστορία που να αφορά 

την κλοπή των Μαρμάρων του Παρθενώνα από 

το Βρετανικό Μουσείο; Πηγαίνω σχεδόν καθη-

μερινά στην παμπ, κατά κύριο λόγο στο Oxford 

Bar, 5 με 8».

Μετά από κάμποσους γύρους Macallan, ο 

Ίαν σηκώθηκε αργά-αργά από τη θέση του. 

Σημάδι ότι έπρεπε να φύγουμε. Είχε πρωι-

νό ξύπνημα την άλλη μέρα. Χαιρετηθήκαμε 

εγκάρδια και ανανεώσαμε το ραντεβού μας 

για το δικό του στέκι, το Oxford Bar του Εδιμ-

βούργου. A
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Το ραντεβού μας είχε κλειστεί από πριν – τις εεευυχχααρρισσττίεςς μμοουυ στηην ΝΝττόρρα κααι τοον Κυριάκο

από το Μεταίχμιο για τη μεσολάβησή τους. ΑΑμέσσωωςς λλοοιππόόόνν μμεττάά τηην πααρουυσίααση του βι-

βλίου του, ανηφορήσαμε τη Λυκαβηττού με κκααττεεύύθθυυννσση  πππροοςς τοο LLoww PProffile. ΟΟ  Ίαν ήταν 

άνετος, σαν να ’χει βγει με μερικούς φίλους γγιιαα έένναα πποοττόό.. ΑΑνν κκαιι τοο μμαγγαζίί ήτααν γεμάτο, 

βρήκαμε σημείο να καθίσουμε. «Μοιάζει με μμππααρρ ττοουυ ΕΕδδιμμβββούρργοουυ εδδώώ» μαας είπε αυθόρ-

 μητα, εξετάζοντας τα malt που έστεκαν σταα ρράάφφια  ππίσσωωω απόό ττηνν μμπάάρα. «Τοο Highland

 Park γιόρτασε τα 20 χρόνια Ρέμπους με ένα ssppeecciaal ssiinnglle ccaassk off mmallt. ΈΈχειι και τα τυχερά

του το επάγγελμα» λέει. Παραγγείλαμε μπίρρες κκααι MMaaccallllaann κααι ήππιααμεε τον πρρώτο γύρο

σε ανάμνηση του Τζον Ρέμπους. «Η γυναίκααα μμοουυ εείννααι αππόό ττοο ΜΜπέέλλφααστ, οπόότε έχω ε-

ντρυφήσει και στα ιρλανδέζικα ουίσκι». Ο Ράάννκκιινν εείχχεε δδιάθθθεεσση γιαα κκουβέένττα. «OO Ρέμπους 

είναι αυτός που θα ήθελα να είμαι» εξομολογγεείίττααι.
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Ρομπέρτο
Σαβιάνο
ΡομπέρτοΡομπέρτο

Πού: Νάπολη

Γιατί: Η δράση της ε-

γκληματικής οργάνωσης 

της Καμόρα καταδυνα-

στεύει εδώ και δεκαετίες 

τη Νάπολη, αλλά αποτε-

λεί συνάμα την ίδια την 

τοιχογραφία της πόλης 

και της κουλτούρας της. 

Η βιβλία του Σαβιάνο ε-

ξερευνούν ακριβώς αυτή 

την άρρηκτη σχέση.   

Διάβασε: «Γόμορρα»,  

μτφ. Μαρία Οικονομί-

δου, εκδ. Πατάκη

Φάιτ Χάινιχεν
Πού: Τεργέστη

Γιατί: Γέννημα-θρέμμα της Τεργέστης, ο ε-

πιθεωρητής Λοουρέντι σουλατσάρει στους 

δρόμους και στις προκυμαίες της που γλεί-

φουν την Αδριατική, στέκεται μπρος στο 

Κάστρο του Μιραμάρε και απολαμβάνει 

τη γκράπα του στο Caffé San Marco, άλλο-

τε στέκι του Τζόις και σήμερα του επίσης 

σπουδαίου Κλάουντιο Μάγκρις. 

Διάβασε: «Δώσε στον καθένα το θάνατό 

του», μτφ. Αρετή Κοντογιώργη, εκδ. Κα-

στανιώτη 

Citylovers
Τα βιβλία τους αποπνέουν την ατμόσφαιρα της πόλης 
τους. Σε σεργιανίζουν στα αξιοθέατά της, αλλά και α-
πογυμνώνουν τις πιο αθέατες πλευρές της. Οι χαρα-
κτήρες τους είναι απλώς αδιανόητοι έξω από τα προ-
σφιλή τους στέκια. Η A.V. διάλεξε 15 μάστορες του λό-
γου, που στα έργα τους πρωταγωνιστεί η ίδια η πόλη. 
Του ΘΑΝΑΣΗ ΜΗΝΑ

Ρ έ
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Πέδρο Χουάν Γκουτιέρες
Γκιγιέρμο Καμπρέρα Ινφάντε
Πού: Αβάνα
Γιατί: Ο πρώτος στα βιβλία του παρουσιάζει ιστορί-
ες ανθρώπων που ζουν στην πρωτεύουσα της Κού-
βας, αναδεικνύοντας την Αβάνα που δεν μπορεί 
να βρει κανείς στους τουριστικούς οδηγούς, ούτε 
και να την αντιληφθεί ως επισκέπτης. Ο δεύτερος 
στο βιβλίο του που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά 
το 1967 και 30 χρόνια μετά τιμήθηκε με το Βραβείο 
Θερβάντες –το σημαντικότερο του ισπανόφωνου 
κόσμου– συνθέτει μια ευφυέστατη αναπροσαρ-
μογή των «Τριών σωματοφυλάκων», τοποθετημέ-
νη στη λαϊκή και μικροαστική Κούβα των χρόνων 
πριν από την Επανάσταση του Κάστρο. 
Διάβασε: «Η βρόμικη τριλογία της Αβάνας»,  Πέ-
δρο Χουάν Γκουτιέρες, μτφ. Κλεοπάτρα Ελαιοτρι-
βιάρη, εκδ. Μεταίχμιο 
«Τρεις ταλαίπωροι τίγρεις», Γκιγιέρμο Καμπρέρα 
Ινφάντε, μτφ. Γιώργος Ρούβαλης, εκδ. Τόπος..  ..   ..    

Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο ΙΙ
Πού: Πόλη του Μεξικού
Γιατί: Στο Ομοσπονδιακό Διαμέρισμα του Μεξι-
κού κινείται ο ιδιωτικός ντετέκτιβ  Έκτορ Μπε-
λασκοαράν Σάιν, ήρωας των πρώιμων έργων του 
προσφιλούς μας Τάιμπο. Ο Σάιν περιπλανιέται 
στους δρόμους μιας τερατούπολης 20 εκατομ-
μυρίων, πνιγμένης στις αντιφάσεις της, όπου η 
ζωή είναι φτηνή, διατρέχοντας την ιστορία της 
από τη φοιτητική εξέγερση του ’68 έως σήμερα.  
Διάβασε: «Χωρίς αίσιο τέλος», μτφ.  Έφη Γιαν-
νοπούλου, εκδ. Άγρα



Κάρλος Ρουίθ Θαφόν
Πού: Βαρκελώνη

Γιατί: Η Βαρκελώνη του Θαφόν είναι η παλιά γοτθική

πόλη. Εκατέρωθεν της Ράμπλα, το Μπάριο Γκοτί από τη

μία και από την άλλη το Ραβάλ με τους παρηκμασμένους

οίκους ανοχής, η οικία Γκουέλ, η Σαγκράδα Φαμίλια που 

ποτέ δεν τελειώνει και οι λοιπές δημιουργίες του Αντόνιο

Γκαουντί, η συνοικία της Γκράθια ψηλά αφού διασχίσεις 

τη λεωφόρο της Ντιαγκονάλ, ο αριστοκρατικός λόφος

του Μονζουίκ. Μια Βαρκελώνη που κατά πώς φαίνεται

«πουλάει», κρίνοντας από τα 15 εκατ. αντίτυπα που έχουν 

δώσει τα βιβλία μέχρις στιγμής. Μακάρι να’ χαν όλοι οι 

μπεστσελερίστες τη δική του φινέτσα στη γραφή.   

Διάβασε: «Το παιχνίδι του αγγέλου», μτφ. Κατερίνα 

Ρούφου, εκδ. Ψυχογιός

Αλεξάντρα Μαρίνινα
Πού: Μόσχα

Γιατί: Η νεαρή αστυνομικός της πολιτο-

φυλακής Νάστια Καμένσκαγια ζει σε μια

πόλη «όπου η διαφθορά έχει πολλά πρό-

σωπα». Οι ιστορίες της περιγράφουν το

πέρασμα από την εποχή του Υπαρκτού σ’

αυτή του Πούτιν και αποκαλύπτουν τη

σύγχρονη ρωσική μητρόπολη των λιγο-

στών νεόπλου-

των που ζουν

με εξωφρενι-

κή χλιδή και

των δεκάδων

χ ι λι ά δ ων  α-

στέγων, όπου

η οικονομική

ολιγαρχία και

το οργανωμένο

έγκλημα αντι-

κατέστησαν «επάξια» την πάλαι

ποτέ κομματική νομενκλατούρα.

Διάβασε: «Αντρικά παιχνίδια», μτφ. Πά-

νος Σταθόγιαννης, εκδ. Κέδρος

ΠΠααατττρρίίκκ ΜΜΜΜοοννττιιααννόό
Πού: ΠΠΠααρα ίσσι

Γιατί: Το ο ΠαΠαΠαρίρίίρίσισισι ππ παραραμμένέ ει πάνά ταα « «μιμιαα α κικινηνηνητήτήτή γγγιοιορρ-

τήήτήτή»», ό ό όππως έλεγγε κικι ο ο Χ Χέμέμινινγογ υεϊ, ειδδιδικικικάά σεσεσε όό ό,τ, ι αφφαφορά ά

τοτουςυς σ σσσυγυγγγραφφείς ςς ποποπου υυ υ επεπεπεπιμιμιμιμέένένουοουν ν νναν  «συχνάζζουουν»ν» σ στοτο 

Σεενν ΖεΖεΖεΖερμρμρμρ έένένέ  καιαι στηην ν αραρισιστετερήρή ό όχθη. Ανάμεμεσάάσά ττ ττουους,ς,ς  

όμόμωςως, , ο ο ΜοΜοντντιανόν  είναιι μ μμάλάλάλά λολολοννν αυαυαυτότόός που έχέ ει αποο-

δώσεεει ι μεμεμεμε ττ τιςιςιις ππ πιοιο τ ταιαιριρ αστέτές ς (γ(γκρκρίζίζεςες, που του πάνε) α-

ποποχρχρρώσώσώσειειςς τητηνν ατ όμόσφφαιραα τ τωνωνν π παραρισισινινινινώώώνών καφαφέ,έ  εεκεκείί 

δηλαλαδήδή ό όποπουυ χτυπυ άει η καρδρδιάάά τ τηςη  ππόόλόληςςης..   

Διάβασε: ««« «ΣΣτΣΣτΣτο οοο κακακαφέφέφέ τ τηςης χχαμμένης νιόιότητης»ς», , μτμτφ.φ. Α Αχιχιλλ-

λέλέαςς Κ ΚΚυρριακίίκίκίδδηδηδηδηδ ς,ς  εκδκδ. ΠόΠόλιλιςς  

ΖΖΖΖααααννννν----ΚΚΚΚΚΚλλλλλλοοοοοονννννττττττ ΙΙΙΙζζζζζζζζζόόόό
Πού: Μ ΜΜ Μ Μασασασασσσασασασαλλίλίλ αα

Γιατί: « « «Η Η Η ΜαΜαΜαΜασσσσσαλαλαλίαίαίαία μ μμμμεε ε τοτοτοττ  λλλλλιιιι----

μάμάμάμάνινιινι κ κ κ αιαιαιαι τ τουουυς ς ς ς ς ς ανανθρθρθρθρθρρώπώπώπώώπώπώ ουυουουυυς ς ς ς τητηηηηης,ς

τοτοτοτουςυςυςυς δ δ  ρόρόρόόόμομομομοουςυςυυςυ  κ κκκαιαιαιαιι τ τ ττα α α κοκοκοκορίρίρίρίρρ τστστσσιαια

τητητητης,ς,ςς,ς, τ τττο ο οοο ορορορορροργαγαγαγαγγαανωνωωνωνωνωμέμέμέμένονονονονονο έ έ έέέγκγγγγ ληημαμ

ποποποπποπ υυ υυ υυ απαπαπαππλώλώλώλώλώλώνενενενεταταααταααι ι ι ι παπαπαπαπ νντντντν ούούύ, τητ ν α-

στστστστσσττυνυνυννννυνομομομομομομομικικικικκικηη ηη ββίβίβίβίββ α αααα α κακακαακακαι ι τοτ  ρατσισ σμό

(.( .....)))) ) ) ΠρΠρΠρΠρΠρΠρόόκόόκόκόκετετεε αιαα  για την πόλό η-η-

σύύύύύμβμμβμββμβολολολολολολλοοο ο οοο αλλάλ  και τηνην πόλόλη η

πατρτρτρίδί α τοτ υ συγγγραραφέφέα α κακαιι 

γιγιγγ α α όσόσουυς ς ς θέθέέλολολ υνυνυν ν να α σσυγχγγχρορ -

νίίσοσουνυνν τ το ο ββήβήμαμα ττους και τη ζωήω  ττουουουυς ς ςς μεμεμεμεμ  

τοτ ν παλμμλ ό ό της»ς». 

Διάβασε: «Τ«Τ«««Το οο μαμαμααμαμαμ ύρύρύρύρύρύρρο ο οο τρτρτρτρτρτρτραγαγαγγαγγούούούούύδιδιδιδ  τ τ τηςηςηςης Μ Μ Μ ΜΜ Μασασασα σασασασαλλλλίλίλλλλλλλλλίλίλλίλίλίλλλλλλλλλίλλλλλλλλλλλλλίλλλλλλλλλλλλλλλλλλ αααααααςαςαςαααααααςααααααααααααααααςςααααααααα »,»,»,»,»,  

μμμμτμτμμμμ φ.φ.φ  Ρ Ρ Ρ Ριχιχιχχχάράράράρδοδοδδοςς ς ΣωΣωωΣωμεμεεμεμερίρίρίρίρίρίτητητητητττττητττ ς,ς,ςςς,ςς,ς,ς,ς,ςςςςςςςςςςςςςςςςς ε εε εεεεεε ε εεεεεεεεεεεεεεκδκδκδκδ. .. ΠόΠόΠΠόΠ λιλιλ ς ς ς ςςς   A

σύγχγχχχχχχγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγ ρο



Πού: Λος Άντζελες Γιατί: Υπόσκομος, βρόμικοι μπάτσοι, διαφθορά, διαπλοκή και διαστροφή, όλα αυτά μαζί να σκεπάζουν σαν «σκοτεινός 

εφιάλτης» (Ανδρέας Αποστολίδης) την απαστράπτουσα ματαιοδοξία του Χόλιγουντ και τον ψεύτικο κόσμο που προβάλλουν τα αμερικά-

νικα σίριαλ του στιλ «Νόμος και Τάξη». Η δαιμονική πλευρά της «Πόλης των Αγγέλων», όπως τη σκιαγραφεί ο κορυφαίος δημιουργός 

του αστυνομικού των τελευταίων 30 (και βάλε) χρόνων. Διάβασε: «Λος Άντζελες εμπιστευτικό», μτφ. Ανδρέας Αποστολίδης, εκδ. Άγρα 

Τζέιμς Ελρόι

ΊΊΊΊΊΊννννννγγγγγγγγκκκκκκκοοοοοο  ΣΣΣΣΣΣοοοοούύύύύλλλλλτττσσσσσεεεε
Πού: Β Β Βερερερολολλολίνίνίνί ο οο Γιατί: ΤΤ ΤΤ ΤΤαα αα μυμυμυμυθθιθιθιστστστορορορορήμήμήμήματττατα ά άά τοτοτοτ υυ υυ υ αναναναναανανταταταττατατ ναναναννανακλκλκλκλκλκλκλ ύούούούούν ννν ν τιττιτιτις ςςςς ς ς αλαλααλαλαλλλλαααλλλλ γέγέγέγέγέγέές ςςς ςς ς ποποποποποποππου υυ υ υ υ 

έέφέφέφέέφφερερερερερερρεεε ε στστσττηη η γεγεγγ ρμρμμρ ανανανννικιική ήή καακααι ιι όχόχόχόχι ι μόόμόμόνονονονο κκ κκοοιοιοινωνωωνωνίνίνίνία ααα η η η πτπτπτπτπτώώσώσώση η η τοτοτου υ υυ ΤεΤεΤεΤείχίχίχίχίχουουουυυς.ς.ς.ς.ς.ς  ΣΣΣΣ Συνυνυνυννήθήθήθή ωςωςως, ,

δεδδδεδδεδεδ ,, , , εσεσεστιτιτιττιάζάζάζάζά ουουουο ν νν στσττσ ο ο ο αναναννατατατατολολολολικικικικόόό ό ό τμτμττμτμήμήήμήμήμμααα α τηττητηηςς ςς ςς ς όπόπόπόπόπόπόπόληλληληληληληλης ς ςςςςς ςς ςςςςςςςςςςς κακακακαακαιιιι ι οιοιοιιοιοιοι χχχχχ χ χχαραραραραραραρακακακακακακτήτήήτήτήτήτήτήρεεερερερερερερεςςςς ςς ςςς τοτοτοτουυυ υ κικικικκικκ νοονονονοονονούύύύύύύύύ----

ντντνταιαιαι « ««στσστσττοοο ο μεμεμεμεμμμ ταταταταίχίχίχίχμιμιμιμ οο ο τοοοοτοτου υυυυ απαπαπαπα οχοχχοχαιαιαιαιιαιρερερερερεεερετιτιτιττισμσμσμσμμσμμούύύούούο  κ κκκαιαι τ τουοοοοοουοοοοοουοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο  ν νννέοέοέοοέουυυυ ξεξεξεεξεξξξ κικικικικικ νήνήνήνήνήνήμαμαμαμαμαμαατοτοττττ ς»ς»ς»ςς . . .

Διάβασε: « «ΚααΚ ινινιννούούούούύργργργργιειειειειες ς ς ς ζωζωζζωζ έςέςέςς»,»,»  μ μμτφτφφ. . ΓιΓιώτώτώώ α αα ΛαΛαΛ γογογογογγογογγγγγγογογγγγογγογογγγογογογγγγγγογογγγγγογογογγγογογογογγογογοογγγογγογγγγγογγογγγοογγγγ δδδυδυδυδυδάάάκάκάκάκάκουουουοουυ,, , εκεκεκκεκδ.δδδ  Κασστατανιννιώτώτώτώτηηη 

Ζοζέ Λουίς Πεϊσότο
Πού: Λισσαβόνα

Γιατί: Εκπρόσωπος 

της νέας γενιάς των 

Πορτογάλων συγ-

γραφέων (γεννήθηκε 

το 1974), φλερτάρει 

 με το μυστήριο και με

το ιστορικό μυθιστό-

ρημα και έχει ήδη τι-

 μηθεί με το Βραβείο

Λογοτεχνίας «Ζοζέ 

Σαραμάγ κου».  Οι 

χαρακτήρες του ζουν 

και πεθαίνουν στη 

Λισσαβόνα, «μια σα-

γηνευτική πόλη έξω από το χρόνο».  

Διάβασε: «Νεκροταφείο πιάνων», μτφ. 

θ νά υλλιά, εκδ λλ νικά ράμματαΑθηνά Ψυλλιά, εκδ. Ελληνικά Γράμματα



Αντόνιο Μουνιόθ Μολίνα
Πού: Μαδρίτη

Γιατί: «Ήρθα στη Μαδρίτη για να σκοτώσω έναν άντρα

που δεν είχα δει ποτέ (...) με

περίμενε υπομονετικά, ε-

ξαντλημένος, υποθέτω (...)

ξάγρυπνος μες στη νύχτα,

κάτω από τη μία και μονα-

δική κουβέρτα που βρήκα

αργότερα στο κρεβάτι του,

υγρή και τραχιά, σαν κι αυ-

τή με την οποία θα πρέπει

να τυλιγόταν στο κελί μετά

την ανάκριση, ακούγοντας

μέχρι τα μεσάνυχτα τα με-

γάφωνα να αντηχούν μέσα

από τους θόλους του σταθ-

μού κι αργότερα τις ταχείες

που άρχιζαν να φτάνουν στη

Μαδρίτη πριν την αυγή». 

Διάβασε: «Beltenebros - Ο

πρίγκιπας του σκότους»,

μτφ. Βιβή Φωτοπούλου, εκδ.

Σέλας

Ντον Ντελίλλο
Πού: Νέα Υόρκη 

Γιατί: Οι ιστορίες του 

απλώς δεν νοούνται 

εκτός του μητροπο-

λιτικού ιστού. Το πο-

λύβουο Μανχάταν, 

αλλά και οι αθέατες 

πλευρές της πόλης 

που ποτέ δεν κοιμά-

ται, είναι ο φυσικός 

του χώρος. Η 24ωρη 

διαδρομή του ήρωά 

του από τη 47η λεω-

φόρο στο Ιστ Σάιντ 

αποτυπώνει τόσο 

την ανθρωπογεω-

γραφία του Μανχά-

ταν όσο και τον ψυ-

χισμό των Νεοϋορκέζων.     

Διάβασε: «Κοσμόπολις», μτφ. 

Θωμάς Σκάσης, εκδ. Βιβλιο-

πωλείον της Εστίας 

Αντρέα Καμιλέρι
Πού: Βιγκάτα

Γιατί: Εκεί δηλαδή όπου εκτυλίσ-

σονται οι περισσότερες από τις

περιπέτειες του επιθεωρητή Μο-

νταλμπάνο. Καίτοι φανταστική

πόλη, επινοημένη από τον ίδιο, η

Βιγκάτα παρουσιάζεται στα βιβλία

του Καμιλέρι σαν μια μικρογραφία

της Σικελίας και του δίνει την ευ-

καιρία να παρουσιάσει την ανατο-

μία της ιδιαίτερης πατρίδας του.  

Διάβασε: «Το άρωμα της νύχτας -

Μια υπόθεση για τον επιθεωρητή

Μονταλμπάνο», μτφ. Φώτος Λα-

μπρινός, εκδ. Πατάκη A
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ΕΜΒΡΙΟΥ - 2 ΔΕΚΕ

«Είναι πάντα νύχτα, αλλιώς δεν θα είχαμε ανάγκη το 
φως». Η ρήση αυτή του πιανίστα της τζαζ Thelonious Monk εισάγει το 

νέο μυθιστόρημα του Τόμας Πίντσον «Ενάντια στη μέρα» (μτφ. Γιώργος Κυρια-
ζής, εκδ. Καστανιώτη, σελ. 1.248), που κυκλοφορεί στην Ελλάδα στις 3 Δεκεμβρίου. Η 

A.V. χαιρετίζει πρώτη την επιστροφή του μεγάλου Αμερικανού πεζογράφου.  

Ο Μεγάλος Σιωπηλός
Ισλανδική κρύσταλλος

ΕΚΤOΣ ΑΠO το να βρίσκεται ο ίδιος στην εξωτερική γέφυρα και να κάνει ελέγχους από εκεί, ο Ράντολφ 

Σεντ Κόσμο είχε επίσης βάλει σκοπιές στην πλώρη και στην πρύμνη με τα πιο ισχυρά κιάλια στο πλοίο. 

Εδώ, βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, η ισχύουσα οδηγία για όλα τα σκάφη των Φίλων της Τύχης ήταν: 

«Άγνωστα ιπτάμενα σκάφη θα πρέπει να θεωρούνται εχθρικά μέχρι αποδείξεως του εναντίου». Εκείνη την εποχή 

λάμβαναν χώρα καθημερινές αψιμαχίες, όχι πλέον για εδάφη ή αγαθά, αλλά για ηλεκτρομαγνητικές πληροφορίες, στο 

πλαίσιο ενός διεθνούς ανταγωνισμού για την όσο το δυνατόν πιο ακριβή μέτρηση και χαρτογράφηση των συντελεστών 

πεδίου σε κάθε σημείο εκείνου του μυστηριώδους μαθηματικού πλέγματος που ήταν γνωστό πως περιβάλλει τη Γη. Όπως 

η Εποχή της Ιστιοπλοΐας είχε βασιστεί στη χαρτογράφηση των θαλασσών και των ακτών της υδρογείου και στους ανέμους 

του ανεμολογίου, με τον ίδιο τρόπο η μέτρηση των νέων παραμέτρων θα αποτελούσε τη βάση για την ιστορία που θα γρα-

φόταν εδώ, ανάμεσα σε υφάλους μαγνητικών ανωμαλιών, σε κανάλια ελάχιστης σύνθετης αντίστασης, σε θύελλες ακτίνων 

που ακόμη δεν είχαν ονοματιστεί και χτυπούσαν κατευθείαν από τον ήλιο σαν καμτσικιές. Ήταν σε εξέλιξη ένας «πυρετός των 

ακτίνων» – φως και μαγνητισμός, όπως και κάθε είδους εξω-ερτζιανές ακτίνες, ήταν εκεί, ελεύθερες για όλους, και οι ακτινοθή-

ρες έρχονταν σαν χείμαρρος, πολλοί απ’ αυτούς επαγγελματίες σφετεριστές που σκόπευαν να πετύχουν αποκλειστικά με τη βία, 

ελάχιστοι πραγματικά ικανοί να εντοπίσουν ακτίνες διαφόρων συχνοτήτων, και οι περισσότεροι δεν ήταν ούτε ταλαντούχοι ούτε 

ασυνείδητοι, απλώς είχαν εμπλακεί στη μονομανή εγκατάλειψη της λογικής όλων των υπολοίπων, άρρωστοι σαν τους χρυσοθή-

ρες και τους αργυροθήρες άλλων εποχών. Εδώ, στο ανώτερο άκρο της ατμόσφαιρας, βρισκόταν το επόμενο ατιθάσευτο σύνορο, 

και οι πιονέροι κατέφταναν με αερόπλοια αντί για άμαξες, και έθεταν σε κίνηση ιδιοκτησιακές διαφορές που θα κρατούσαν γε-

νιές ολόκληρες. Το Βόρειο Σέλας, που τους γοήτευε από τα παιδικά τους χρόνια στα χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη τόσες και 

τόσες νύχτες στην καρδιά του χειμώνα και που ενέπνεε στους γονείς τους σκοτεινά αισθήματα φόβου, τώρα μπορούσαν να 

το δουν εδώ οποιαδήποτε στιγμή από μέσα, σε υψόμετρο, σαν πελώριους ουράνιους χρωματιστούς παλμούς, σαν πέπλα και 

κύματα και κιονοστοιχίες φωτός, σαν ατέρμονη μεταμόρφωση.

Σ ε μικρές, απόμακρες γωνιές του πλανήτη στις οποίες κανείς δεν έδινε καμιά προσοχή, και ανάμεσα σε φατρίες για τις 

οποίες κανείς δεν γνώριζε τίποτε, ένας ακήρυχτος και εν πολλοίς ανεπαίσθητος πόλεμος διεξαγόταν εδώ και χρόνια. 

Παντού στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη, κρυφοί πομποί είχαν τοποθετηθεί ανάμεσα σε κορυφές πάγου, σε εγκατα-

λειμμένα ορυχεία, σε μυστικές αυλές αρχαίων οχυρών της Εποχής του Σιδήρου, επανδρωμένοι και μη, μοναχικοί κι απόκοσμοι 

μέσα στην ανταύγεια των πάγων. Σε απόκρημνους βράχους που λες και τρυπούσαν τον ουρανό και που θα μπορούσε να 

είναι στερεοποιημένοι σωροί περιττωμάτων θαλάσσιων πουλιών, οι ιχνηλάτες του πεδίου της Γης, απελπισμένοι και άυ-

πνοι, υπέβαλλαν τους ορίζοντες σε καθημερινή ανάκριση μήπως και καταφέρουν να εντοπίσουν τους αντικαταστάτες 

τους, που συχνά αργούσαν χρόνια ολόκληρα… Και όντως, για κάποιους, η πολική νύχτα κρατούσε για πάντα – και 

χάνονταν από τη Γη μέσα σε ανείπωτη λαμπρότητα, με το σέλας στον ουρανό να οργιάζει διατρέχοντας φά-

σματα ορατά και αόρατα. Ψυχές δεμένες στις γραμμές ισχύος του πλανήτη, τον σάρωναν από πόλο σε πόλο, 

περνώντας και από τις θρυλικές εσώτερες περιοχές…Ελίσσονταν σε σκάφη καμουφλαρισμένα σε ναυτικό 

στιλ, το οποίο έκανε τμήματα της όλης κατασκευής κυριολεκτικά να εξαφανίζονται και να επανεμφανίζο-

νται μέσα σε σύννεφα χρωματικής μαρμαρυγής, επιστήμονες αεροπλόοι συνέλεγαν επιμελώς τα δε-

δομένα τους, που όλα παρουσίαζαν τεράστιο ενδιαφέρον για τους τολμηρούς τυχοδιώκτες που ήταν 

συγκεντρωμένοι αρκετές λεύγες πιο χαμηλά, σε κέντρα συλλογής πληροφοριών στην επιφάνεια, 

όπως το Ίδρυμα Γενικής Καταγραφής Ληφθέντος Οπτικομαγνητικού Υλικού (Ι.Γ.Κ.Λ.Ο.Υ.), ένα γρα-

φείο διαλογής ακτινοβολιών στη Βόρεια Αλάσκα, που αυτή την εποχή ήταν κάτι σαν Λόιντς που 

ασφάλιζε τις ακτινοβολίες υψηλού φάσματος, όπου οι πάντες περίμεναν την επόμενη μοιραία 

αναγγελία κάποιου ναυαγίου σαν εκείνο του Λουτίν.«Επικίνδυνες συνθήκες, τελευταία».«Είναι 

μέρες που θα ’δινα τα πάντα για μια απλή, χαλαρή ινδιάνικη επίθεση».«Σ’ το λέω, δεν πάει 

άλλο».Μερικά κεφάλια γύρισαν, παρόλο που αυτή η γκρίνια τούς ήταν πια οικεία. «Τι 

ξέρεις εσύ, ρε ξιπασμένο κουτάβι; Στην τελευταία έκλειψη δεν είχες καν γεννηθεί».

Ήταν μια σκοτεινή αίθουσα συνελεύσεων, με κατεβασμένα σιδερένια ρολά στα 

παράθυρα, φωτισμένη κατά τόπους από ηλεκτρικές λάμπες και λυχνίες γκα-

ζιού με πράσινα καλύμματα, και το γενικότερο ζόφο έσπαγαν μόνο οι 

σύντομες αντανακλάσεις από αλυσίδες ρολογιών τσέπης με φό-

ντο σκουρόχρωμα γιλέκα, και από πένες, νομίσματα, μαχαι-

ροπίρουνα, ποτήρια και μπουκάλια. Απέξω, σε δρόμους 

γεμάτους πατημένο χιόνι, κάποιοι λύκοι που εί-

χαν ξεστρατίσει ψάχνοντας για τροφή, 

ούρλιαζαν εκφραστικά… A

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

«Ε
φως
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100! Γιατί;
Γιατί αξίζει να τα διαβάσεις
Βιβλία που θα σε οδηγήσουν ως

Των ΕΛΕΑΝΝΑ ΒΛΑΣΤΟΥ - ΘΑΝΑΣΗ ΜΗ

ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΦΑΓΟΙ

Επιμέλεια:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ
ΒΟΥΓΙΑΣ 

Υφυπουργός Προστασίας 

του Πολίτη

Σε ποιο βιβλίο 

επιστρέφετε συχνά;

Στον «Οδυσσέα» του

Τζέιμς Τζόις. Διαβάζω με-

ρικές σελίδες και μπαίνω 

για λίγη ώρα στη ζωή ενός 

άλλου.

Ποιο βιβλίο σας άλλαξε 

τη ζωή;

Ήταν το «Αστείο» του

Μίλαν Κούντερα. Υποψι-

αζόμουν ότι η ζωή ήταν

κάπως έτσι και το επιβε-

βαίωσα.

Ποιος τίτλος υπάρχει 

πάνω στο κομοδίνο σας

αυτή τη στιγμή;

«Μεταξύ σφύρας και Α-

λιάκμονος» του Γιώργου 

Σκαμπαρδώνη.

Διαλέξτε μια φράση που 

κρατήσατε από ένα 

βιβλίο που διαβάσατε;

«Έξω από το παράθυρο

έλαμπε το πέλαγος.

Θα τρελαθώ αν χαθεί το 

πέλαγος, είπε η Μαρία» 

του Τάκη Σινόπουλου.

Σε ποιο σημείο της

Αθήνας θα ανοίγατε να 

διαβάσετε ένα βιβλίο;

Σε μια  μικρή ταβέρνα στα 

Πετράλωνα.

Ποιο βιβλίο θα 

ευχόσασταν να είχατε

γράψει εσείς;

Τη «Λέσχη» του Στρατή 

Τσίρκα.

Υποδείξτε μας το νέο

Έλληνα νομπελίστα...

(αν είχατε αυτή την επιλογή)

Ζυράννα Ζατέλη.

Ένα βιβλίο που δεν τε-

λειώσατε ποτέ... (γιατί)

Τον «Οδυσσέα» και πάλι.

Γιατί δεν θέλω να τελειώ-

σει ποτέ η ευχαρίστηση 

που μου δίνει.

Ποιες ήταν οι δυσκολίες αυτού του 

μεταφραστικού εγχειρήματος; Ήταν 

και είναι (γιατί υπάρχει και το Δεύτερο 

Μέρος του «Δον Κιχότε») ιλιγγιώδεις.

Δεν θα ήθελα να σταθώ σε τεχνικά,

ας πούμε, ζητήματα – ερμηνευτικά,

λεξιλογικά, υφολογικά, και τόσα άλ-

λα. Θα προτιμούσα να αναφέρω την 

τελική, τη σημαντικότερη δυσκολία, 

που περιλαμβάνει όλες τις επιμέ-

ρους, αυτήν που αποτελεί το μείζον

μεταφραστικό στοίχημα και μαζί την

έγνοιά μου: Πώς να αποδοθεί σή-

μερα ένα κείμενο που το 1605 έγινε

αμέσως το δημοφιλέστερο λαϊκό α-

νάγνωσμα, που ο συγγραφέας του

το απευθύνει σε όλο το φάσμα των

αναγνωστών και που ακόμη φυλάει

καλά κρυμμένα τα μυστικά του απ’ 

τους μελετητές κι απ’ όλους μας.

Ποιες ήταν οι ωραιότερες στιγμές 

στο μεταφραστικό σας ταξίδι με 

τον Θερβάντες; Οι ωραίες στιγμές σ’

έναν τέτοιο μακρύ δρόμο είναι πολ-

λές, σύνθετες και αφορούν τα αφανή·

έχω γελάσει και έχω συγκινηθεί μέχρι

δακρύων, έχω σπαζοκεφαλιάσει α-

ναζητώντας απαντήσεις και λύσεις,

και αναγαλλιάσει βρίσκοντας και δίνο-

ντας τις καλύτερες που μπόρεσα, έχω 

διασκεδάσει παίζοντας με τα λογοπαί-

γνιά του, όπως επίσης έχω κοντέψει

να τον εκπαραθυρώσω πάνω από μία

φορά. Βλέπετε, το μεταφραστικό τα-

ξίδι είναι μια πολύ στενή σχέση και, ως 

τέτοια, περνάει από σαράντα κύματα. 

Όπως ακριβώς άλλωστε η σχέση του

δον Κιχότε με τον Σάντσο…

Είναι προσαρμοσμένη η μετάφρα-

σή σας στη σημερινή εποχή; Και με 

ποιον τρόπο; Π.χ. πόσο διαφορετική 

είναι γλωσσικά σε σχέση με τις πα-

λαιότερες απόπειρες; Η μετάφραση 

δεν είναι «προσαρμοσμένη» υπό την 

έννοια διασκευής ή ελεύθερης από-

δοσης· ίσα ίσα, μία από τις μεγαλύτε-

ρες δυσκολίες ήταν η διατήρηση α-

λώβητου του θερβαντινού κειμένου

και ύφους. Η προσαρμογή της στο 

σήμερα συνίσταται στο σύγχρονο

της σύνταξης και της γραμματικής,

στη μεταφο

στε να γίνο

ζωντάνια τ

έτσι όπως θ

οι τότε. Η ό

δεν έχει να 

ιδίωμα, όσο

μεταφραστ

ερμηνευτικ

αυτό το πεδ

ανεξάντλητ

Οι απόπειρες των προηγούμενων 

συναδέλφων σας ασκούσαν κάποιο 

βάρος σε σας ή όχι; 

προηγουμέ

συνιστά απλ

για επίτευγμ

φραση του 

ab ovo. Δεν

σκούσαν βά

φευαν για να επωμιστώ ένα βάρος

που εκείνοι θα ήταν σε θέση να α-

ντιληφθούν καλύτερα από κάθε άλ-

λον. Πολλώ δε μάλλον όταν είχα την

τύχη και τη συνακόλουθη τεράστια,

επιπρόσθετη ευθύνη να δουλεύω με

την εγκυρότερη μέχρι τώρα σχολι-

ασμένη έκδοση του έργου, αλλά και

με τις ανατυπώσεις των πρώτων εκ-

δόσεων του 1605 και του 1615.

Πρέπει τα κλασικά μυθιστορήματα 

να μεταφράζονται ανά τακτά χρονι-

κά διαστήματα και γιατί; Θα λέγατε 

ότι οι παλιές μεταφράσεις γερνούν;

Δεν υπάρχει «πρέπει», αλλά ένα «θα 

γνώσεις των κλασικών. Ας μη 

λησμονούμε ότι το κλασικό μόνο νε-

κρό δεν είναι. Όσο για τις μεταφρά-

σεις τους, είναι εξ ορισμού θνητές

και επομένως, ναι, σε αντίθεση με το

πρωτότυπό τους, με την πάροδο του

χρόνου ωριμάζουν σαν το καλό κρα-

σί και κάποτε γερνούν. Αλλά χάρη σ’

αυτές διατηρείται και παραμένει ζω-

ντανό το πρωτότυπο.

Είναι εξίσου επίκαιρος ο «Δον Κι-

χότε» έπειτα από 400 χρόνια; Δεν

έχει πάψει ποτέ να είναι επίκαιρος,

όχι μόνο επειδή έχει υπερβεί τους

στενούς ορίζοντες οποιουδήποτε

χρόνου και τόπου, αλλά και επειδή

έχει θεμελιώσει το μοντέρνο μυθι-

στόρημα – ό,τι αποκαλούμε σήμερα 

«μεταμοντέρνο», εν πολλοίς εμπε-

ριέχεται ήδη στον «Δον Κιχότε». Θα 

τολμούσα ωστόσο να πω ότι, ως λα-

μπρό και πρωτοπόρο γέννημα μιας

εποχής παρακμής, είναι και πάλι πιο

επίκαιρος παρά ποτέ. Ο στοχασμός

του για τον άνθρωπο και την κοινω-

νία, για τη μισαλλοδοξία, την τέχνη ή

τον πόλεμο, αρκεί για να βάλει σε βα-

θιά σκέψη όποιον επιλέξει να κοιτά-

ξει πίσω από την τολμηρή και ευφυή

διακωμώδηση και το διασκεδαστικό 

του έργου.

Πόσες φορές έπρεπε να 

διαβάσετε το βιβλίο για να 

ξεκινήσετε τη μετάφραση; 

θανούς τρόπους αντιμετώπισής

τους, έχοντας παράλληλα υπόψη τις

υποθέσεις και τις ερμηνείες μελετη-

τών. Βέβαια, θα πρέπει να πω ότι καμία 

ανάγνωση δεν είναι ικανή να αποκα-

λύψει τα όσα απαιτητικά ζητήματα θέ-

τει η ίδια η πορεία της μετάφρασης.

Πόσο χρόνο σάς πήρε αυτό το εγχεί-

ρημα; Και πώς αντιδράσατε όταν σας 

προτάθηκε να το αναλάβετε; Το Πρώ-

το Μέρος, τρεισήμισι χρόνια, σχεδόν

χωρίς διακοπή. Πώς αντέδρασα; Σαν

να είχε έρθει ουρανοκατέβατο όχι ό,τι 

ονειρευόμουν, αλλά ό,τι δεν θα είχα 

καν τολμήσει να ονειρευτώ. Μου κό-

πηκαν τα γόνατα – και ακριβώς αυτό

έπρεπε να ξεπεράσω για να μην το 

βάλω στα πόδια. Όμως οι μεγάλες, οι

μέγιστες προκλήσεις στη ζωή μας μία 

φορά εμφανίζονται και για να ριχτεί 

κανείς στην περιπέτεια της μετάφρα-

σης του «Δον Κιχότε» το λιγότερο που

μπορεί να κάνει είναι να δειχτεί εξίσου

τρελός με αυτόν – αν υποτεθεί πως ο

ιδαλγός ήταν πράγματι τρελός…

INFO: «Δον Κιχότε ντε λα Μάντσα -

Μέρος Ι. Ο ευφάνταστος ιδαλγός δον 

Κιχότε ντε λα Μάντσα» Μιγκέλ ντε Θερ-

βάντες, μτφ. - εισ. - σημ. Μελίνα Πανα-

γιωτίδου, εκδ. Εστία

ς το τέλους του χρόνου

ΗΝΑ

ορά εννοημάτων έτσι ώ-

ονται κατανοητά και στη 

των διαλόγων, περίπου 

θα τους έκαναν σήμερα 

ποια γλωσσική διαφορά 

κάνει μόνο ή τόσο με το 

ο με την ήδη επιλεγμένη 

τική κατεύθυνση και την 

κή προσέγγιση. Και, σε 

δίο, ο «Δον Κιχότε» είναι 

τος.

ρες των προηγούμενων 

ων σας ασκούσαν κάποιο 

σας ή όχι; Το έργο των 

ένων συναδέλφων δεν 

λώς απόπειρα, πρόκειται 

μα – εξάλλου καμία μετά-

«Δον Kιχότε» δεν γίνεται 

ν θα έλεγα λοιπόν ότι α-

άρος, αλλά ότι με συντρό-

ήταν 

ευχής έργο» 

– οι αναμε-

ταφράσεις 

συναρ-

τώνται με 

τις ανάγκες 

του αναγνωστικού κοι-

νού, της κοινωνίας και 

των καιρών, και μακάρι οι 

ανάγκες να είναι τέτοιες που 

να απαιτούν τις εκ νέου ανα-

Πόσες φορές έπρεπε να 

διαδιαδιαδιδιδι βάσετε το βιβλίο για να 

ξεκινήσετε τη μετάφραση;

Ενόψει της μετάφρασης, δύο 

– εννοώ αναγνώσεις με στόχο 

την επικείμενη μετάφραση. Εί-

χα να βυθιστώ στα 1600, να α-

ποκτήσω συνολική εικόνα για τη 

διαρκή εξέλιξη του λόγου και των 

χαρακτήρων, να σκεφτώ τους πι-

Δον Κιχότε 
Πάντα επίκαιρρος
Τετρακόσια χρόνια μετά τη δημιουργία του, οο ευφάνταστος ευ-

πατρίδης του Μιγκέλ Ντε Θερβάντες επιστρέέφει ανανεωμένος 

χάρη στη μεταφραστική επέμβαση της Μελλίνας Παναγιωτίδου

Της ΛΕΝΑΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ

Ό,τι αποκαλούμε
σήμερα «μεταμοντέρ-

νο», εν πολλοίς
εμπεριέχεται ήδη στον 

«Δον Κιχότε»
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ΤΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ 

ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ μτφ. Πέτρος Στ. Μακρής - Στάικος, 

. Ωκεανίδα

απόρρητη έκθεση του ταγματάρχη Ντέιβιντ Τζ. Γουάλας είνααι 

θανότατα η πρώτη που προβλέπει την τελική σύγκρουσση 

ταξύ των Βρετανών και των ανταρτών του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Ο Βρεε-

νός στρατιωτικός δεν διστάζει να αποκαλέσει «δόλια» τηην 

ολιτική της χώρας του και παρόλο που «αρνείται μεν να τηην  

στέψει», ωστόσο την καταγγέλλει. 

Αρχείο Π. Μακρή-Στάικου

ΒΡΕΤ

ΣΤΗ

εκδ.

Η α

πιθ

μετ

ταν

πο

πι

Εμφύλιος και πολιτικές 
συγκρούσεις 

Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΩΝ

ΔΙΔΥΜΩΝ Αλέξης 

Πάρνης, εκδ. Καστανιώτη 

Πρόκειται για μυθιστόρη-

μα-ποταμό, με θέμα τους 

πολιτικούς πρόσφυγες 

στην Τασκένδη μετά την

ήττα του Δημοκρατικού 

Στρατού στον Εμφύλιο. 

Επίκαιρο, γαρ, καθώς φέτος συμπληρώθηκαν Επίκί

60 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου, ενώ θα60 χχ

προκαλέσει συζητήσεις ο τρόπος με τον οποίο προκοο

ο συγγραφέας παρουσιάζει –εξαγνισμένη– ο συυ

την περσόνα του ιστορικού ηγέτη του ΚΚΕ Νίτην πν -

Ζαχαριάδη.κου ΖΖυ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΣ -

ΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1941-99

1974 Τόμος Ά , Σόλων 

Νεοκ. Γρηγοριάδης,

εκδ. Polaris 

Ο δημοσιογράφος - συγ-

γραφέας Σόλωνας Νεόκο-

σμος Γρηγοριάδης αντλεί 

στοιχεία από τον Τύπο της 

ανατρέχει σε αρχεία ελληνικά και ξένα εποχής, αα

ταγράψει χωρίς αγκυλώσεις και κάθε για να καττα

νομέρεια την ιστορία της σύγχρονης είδους μονο

Το έργο του είναι τρίτομο και η εξιΕλλάδας. Τς -

ξεκινά με τα γεγονότα της Κατοχήςστόρηση ξσ ηη

κεμβριανών.και των Δεκκ εΔε

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ

ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣΣ

Βασίλης Ι. Τζανακάρης, άρ

εκδ. Μεταίχμιο

Η συγκλονιστική συνέχεια συνέχέχν

του μπεστ σέλερ Δακρυ«Δακρ -

σμένη Μικρασία». Αυτή τη Αυτή Αυ ηυ

φορά η έρευνα του Βατου Βτ υ -

σίλη Ι. Τζανακάρη ξεκινάη ξεκη ξεξξ

υσμένα» Χριστούγεννα του 1922 από τα «δακρ του 19οτ 9

 στην «αβασίλευτη» δημοκρατία και καταλήγεικ ι μοκραοο αατ

ριγράφει τις «ευζωνικές» ίντριτου 1924. Περτ ές» ίντρ»ς» ρ -

ατιωτικών, την καθημερινότητα, γκες των στραγκ ρινότητν  τ

μέσα από μια σειρά αδημοσίευτους έρωτες, το ημοσίεμμ -

του φωτογραφικού και έντυπου υλικοτου φωτογραφικού και έντυπου ού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΟΜΙΑ, ΠΟΟΛΙΤΙΚΗΛΛ ΗΠ

ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ:ΝΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΙΑΟΟΟΟ Α

Η ΔΙΑΜΟΡΜΟΡΦΩΩΣΗΣΗ ΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΚΩΩΝ ΚΟΜΜΝ ΚΟΜΝ ΜΑΤΜΑΑΑ ΩΝΝΝ

ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ ΠΟΠ

ΤΟΥ 1Υ 19ου ΑΙΩΩΝΑΑΑΑ

Ανδρέας Κ. Λυμπεδρέας Κ. Λυ εράτος,ς,ος

Πανεπιστημιακέςανεπιστημιαπισν ισ ς Εκδό-

σεις Κρήτηςσεις Κρήτηςε ρ

υλγαρικό ζήτημα καΤο λεγόμενο βουλγαρικό ζήτηα αι η αντιιια --

ε τον ελληνικόπαράθεση του βουλγαρικού με τυ ι με ν εελληνικό όόκε

άνια του 19ουεθνικισμό στα οθωμανικά Βαλκάνια του 19ουου

ση αντίπαλων αιώνα, μέσα από τη διαμόρφωση αδιαμ ντίπαλων ννω

οεθνικών κομμάτων και τη ρήξη στοων και καω ρτη ρήξη στους κόλ--

ηπους της ορθόδοξης κοινότητας τηης κοςοξξ οινότητας της Φιλιπό --

πούπολης.

ΠΠ ΤΡΙΔΑΤ ΔΑ ΠΟΑΠ ΒΑΒΑΜΒΑΚΙ

ρη,Έλενα ΧουζούρΈλε Χουζούρηζούζ

εκδ. Κέδρε Κέδρος δδ

Αναφέρεφφαφέρεται κι αυτό στο έ

ζ ήτημημ α των πολιτικών ν ποπ λοοω

προσφφύγων στην Τασκένστηνννηω -

αδη, είνααι όμως περισσόως πεπς ρρερμ εεόμ -

ανθτερο ανθρωποκεντρικό, ροκεπ εννκ ν

μένο σδοσμέ σε πιο λυρικούς κπ υι λπ

τόνους, χωρίς αυτό να γίνεται στόνους, χωρίς αυτό να γί σε βάρος της ιτβ ροββά -

στορικότητας του θέματος. Στο τρτορικότητας του θέματ τρένο Τασκένσ -

δη-Μόσχα, ένας Έλληνας πρόσφυγΜόσχα, ένας Έλληναη- υγας διατρέααό -

χει την προσωπική του διαδρομή, την προσωπική τουτ τις ιδεολο-

γικές συγκρούσεις που τον έφερανσυγκρούσεις ποές υ αν εκεί, και 

μαζί τους αναπολεί τον παράνομο έρωτα πους αναπολεί το ρωτα που

έζησε με μια Ρωσίδα.ε μια Ρωσίδα.
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Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΙΝΔΙΑ Ντέιβιντ Λίβιτ, μτφ. Αν-

δρέας Μιχαηλίδης, εκδ. Πόλις

Επειδή τα μαθηματικά μπο-

ρούν να είναι γοητευτικό λο-

γοτεχνικό θέμα. Ο Ντέιβιντ 

Λίβιτ εμπνέεται από την περ-

σόνα του Ινδού –αυτοδίδα-

κτου!–μαθηματικού Σρινιβάσα 

Ραμάνουτζαν, ο  οποίος μετοίκησε από την πατρίδα

του στο Κέιμπριτζ το 1913, φέρνοντας μαζί του μια 

σειρά από μαθηματικές σκέψεις που αποδείχθηκαν 

έως και επαναστατικές για την εποχή τους.    

Ο ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

Γιάννης Γρηγοράκης, εκδ. Κέ-

δρος

Συνδυάζει αριστοτεχνικά τα 

μαθηματικά με την πολιτική 

ιστορία και αφηγηματικά μπα-

λατζάρει ανάμεσα σε δύο επο-

χές: στο Βερολίνο παραμονές 

της ανόδου του Χίτλερ στην ε-

ξουσία δύο επιστήμονες εντοπίζουν μια αντινομία

στο περίφημο Δήλιο πρόβλημα και, αναζητώντας

τις ρίζες του προβλήματος, η αφήγηση μεταφέρε-

ται στα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου. 

ΤΟ ΒΙΟΛΙ ΤΟΥ ΑΟΥΣΒΙΤΣ

Μαρία Άντζελς Ανγλάδα,

μτφ. Κλαίτη Σωτηριάδου,

εκδ. Κονιδάρης

1944, στο κολαστήριο του 

Άουσβιτς, όπου ο Ντάνιελ, έ-

νας Εβραίος κατασκευαστής 

εγχόρδων από την Κρακοβία, 

προσπαθεί να επιβιώσει σαν

ξυλουργός. Ένα βιβλίο που στην πατρίδα της συγ-

γραφέως, την Καταλωνία, έχει πουλήσει περισσό-

τερα από 100.000 αντίτυπα και έχει μεταφραστεί 

σε 12 γλώσσες.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΑΥ ΓΓΕΛΟΥ

Κάρλος Ρουίθ Θαφόν, μτφ. Κα-

τερίνα Ρούφου, εκδ. Ψυχογιός

Σαν εισέλθεις στο Κοιμητήριο

των Λησμονημένων Βιβλίων

δεν θα θέλεις να το κουνή-

σεις από εκεί. Μπαρόκ ιστο-

ρίες που φλερτάρουν με το

υπερφυσικό, βιβλιοφιλία κι

έρωτας με φόντο την ατμοσφαιρική «γοτθική»

Βαρκελώνη του 1930. Ο Θαφόν αποδεικνύεται

συγγραφέας κλάσης.

ΜΑΓΓΕΛΑΝΟΣ - ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗ-

ΝΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟ-

ΣΜΟΥ Γιώργος Λεονάρδος, 

εκδ. Λιβάνη

Θαλασσινή περιπέτεια τοπο-

θετημένη σ την εποχή των 

μεγάλων εξερευνήσεων. Ο 

συγγραφέας έχει τιμηθεί με το

Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΩΝ ΣΚΙ-

ΩΝ Μίκκελ Μπίρκεγκορ, μτφ.

Λύο Καλοβυρνάς, εκδ. Πατάκη

Tο παλαιοβιβλιοωλείο Libri de 

Luca κρύβει κάμποσα μυστι-

κά. Σε μια Κοπεγχάγη μυστη-

ριώδη η διαμάχη για την εξου-

σία μαίνεται στους κύκλους

της Εταιρείας Βιβλιόφιλων.

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ,

ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ Μαί-

ρη Μανδάλη, εκδ. Διόπτρα

Πρωταγωνιστές οικείοι, που 

αισθάνεσαι ότι τους γνωρί-

ζεις, σε μια ιστορία γεμάτη α-

νατροπές. Όλα ξεκινούν όταν

ένα ξύλινο σκαλιστό κουτί θα 

ποκαλύαλύαλύανοίξει ξανά ύστερα από πολλά χρόνια, αποκαλύ-

πτοντας τη μαυρόασπρη φωτογραφία μιας οικο-

γένειας του 1930.

ΣΤΡΑΤΙΑ «Σ’ ΑΓΑΠΩ» Ρέντζο 

Μπιαζιόν, μτφ. Παναγιώτης 

Τσιαμούρας, εκδ. Ελληνικά 

Γράμματα

Το βιβλίο στο οποίο βασίστηκε 

το σενάριο του βραβευμένου

“Mediterraneo” σκιαγραφεί τις 

σχέσεις ανάμεσα στον ελλη-

νικό πληθυσμό και τις ιταλικές

δυνάμεις κατοχής. Ο συγγραφέας, όπως σημειώνε-

ται, το έγραψε «για να ξορκίσει τους εφιάλτες του».

ΝΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ

Κέιτ Φέρνιβαλ, μτφ. Μυρτώ

Σπανδιώτη, εκδ. Ωκεανίδα

Η συνέχεια της γοητευτικής 

«Ρωσίδας παλλακίδας. Μετά

την Οκτωβριανή Επανάσταση 

και τη φυγή της οικογένειάς

της από τη Ρωσία στην Κίνα, 

η Λίντια, ερωτευμένη με έναν

Κινέζο κομμουνιστή, επιστρέφει  και αναζητά τον 

πατέρα της, που είναι εξορισμένος στη Σιβηρία.

Φλερτάροντας με την ιστορία και το μυστήριο

Γράψατε ένα μυθιστόρημα εποχής (σ.σ. α-

πέσπασε το Βραβείο 2008 του Romantic 

Novelists Association) με ηρωίδες τρεις νεα-

ρές γυναίκες που ταξιδεύουν από την Αγγλία 

στη Βομβάη το φθινόπωρο του 1928, όταν 

έχει αρχίσει ο αντιαποικιοκρατικός αγώνας 

του Γκάντι. Μου θυμίζει το «Πέρασμα στην Ιν-

δία» του Ε.Μ. Φόρστερ. Υπήρξε το βιβλίο αυ-

τό πηγή έμπνευσης; Το διάβασα όταν ήμουν

ακόμα μαθήτρια· από τα καλύτερα μυθιστο-

ρήματα της βρετανικής λογοτεχνίας.

Ωστόσο, δύο άλλες ήταν οι βασικές

επιρροές. Μια υπέροχη γυναίκα που

γνώρισα σε ηλικία 5 ετών και είχε

ζήσει στην Ινδία 25 χρόνια. Μου έχει

διηγηθεί απίστευτες ιστορίες. Μια

μέρα άνοιξε μπροστά μου το μπαού-

λο με όλα τα προσωπικά αντικείμενα

που είχε χρησιμοποιήσει όταν ζούσε

εκεί. Αυτή ήταν η πρώτη γνωριμία με

την Ινδία. Η δεύτερη ήρθε μέσω της

μητέρας του συζύγου μου. Είχε ταξι-

δέψει με τον «Αλιευτικό στόλο». Έτσι

αποκαλούνταν οι Βρετανίδες που τα-

ξίδευαν στην Ινδία προς αναζήτηση

συζύγου. Η πεθερά μου κατέληξε να

παντρευτεί έναν Βρετανό αξιωματικό

του ιππικού. Λάτρευε την Ινδία. Πάντα μιλού-

σε για το πόσο της έλειπε, όταν επέστρεψε.

Ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός της πολεμι-

κής αεροπορίας. Αυτό που μου έχει μείνει από

την παιδική μου ηλικία είναι ότι κάθε δυόμισιιδική μου ηλικία είναι ότι κάθε δυόμισι

χρόνια αλλάζαμε ττόπο διαμονής, βρισκόμα-

σταν στη Βρετανίαα, την Κύπρο, την Αυστρα-

λία. Έχω βιώσει σττο πετσί μου από τη μία το 

συναίσθημα του εενθουσιασμού όταν ανακα-

λύπτεις κάτι καινοούργιο, κι από την άλλη το 

συναίσθημα της μοοναξιάς και του ξεριζωμού.

Ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν 

οι Βρετανίδες στην Ινδία; Ζέστη, σκόνη, αρ-

ρώστιες, μοναξιά, το αγεφύρωτο πολιτιστικό 

χάσμα μεε το υπηρετικό προσωπικό. 

Οι Βρεταννοί δεν καταλάβαιναν τους 

Ινδούς κααι οι Ινδοί τους Βρετανούς. 

Επιπλέον,, πολλές από αυτές τις νεό-

τατες γυνναίκες κατέληγαν να ζουν σε 

απομονωωμένες περιοχές μια άκρως 

ανιαρή ζωωή. Μια μεμσαχίμπ (στην 

ινδική γλώσσα, η γυναίκα του αφε-

ντικού) μοου είχε περιγράψει πολύ εύ-

στοχα την κατάσταση: «Μη ξεχνάς, 

γλυκιά μοου, ότι τότε δεν είχαμε τα 

κλειδιά: δδεν υπήρχε το κλειδί για 

την εκπαίίδευση, την εργασ

το αυτοκκίνητο, το σπίτι».

Όλα εξαρρτιόντουσαν από 

την εξεύρεση συζύγου. 

Αυτή ήτααν η κινητήριος 

δύναμη πίσω απόό το ταξίδι στην 

Ινδία. Είχα επισκεεφτεί την Ινδία 

άλλες δύο φορές,, πριν αρχίσω να 

γράφω. Η πιο κρίσσιμη στιγμή για μέ-

να ως συγγραφέα ήταν όταν συνειδα ως συγγραφέα ήταν όταν συν

τοποίησα ότι γράφω ένα μυθιστόρημα για τη 

φιλία. Αυτές οι γυναίκες χρειάζονταν απεγνω-

σμένα η μία την υποστήριξη της άλλης.

Έχει άρωμα η Ινδία; Αυτή η χώρα έχχειειει α α α α ακόκόκόκόκόκόκόόκόόόόόόόόόμμαμαμαμαμαμαμαμαμαμαμαμαμαμααμααα 
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Ενώ ξεκινήσατε ως μο-

ντέλο και δημοσιογρά-

φος, οδηγηθήκατε στη 

συγγραφή... Για μένννένα α α
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Έχει άρωμα η Ι
Η Βρετανίδα συγγραφέας Τζούλιαν Γκρέγγκσον δίνει την
ευκαιρία στην A.V. να ταξιδέψει… «Στην καρδιάά των Μουσώνων»
Της ΛΕΝΑΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ

Η ΤΗ ΤΗ ΤΗ ΤΗ ΤΗ ΤΗ ΤΗ ΤΗ ΤΗ ΤΗ Τ ΤΗ Τζούζούζζούζούζούζούζούζούζούζούζούζοζούζούύο λιαλιαλιαλιαλιαλιαλιαλιαλιαλιαλλλλλλι ν Γν Γν Γν Γν Γν Γν Γν Γνν Γν ΓΓν ΓΓν ΓΓΓΓκρέκρέκρέκρέκρέκρέκρέκρέκρέκρέέκρκρέκ έέρέκρ γκσγκσγκσγκσγκσγκσγκσγκσκγκσγκσγκσκγγ ον ονον ον ονον ον οον ονον ονοννον
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ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

ΤΩΝ

ΜΟΥΣΩΝΩΝ

Τζούλιαν

Γκρέγκσον, 

μτφ. Βούλα

Αυγουστίνου,

εκδ. Διόπτρα
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Πανεπιστημιακός, ιστορικός με ει-

δίκευση στους βυζαντινούς χρόΠΠ -

νους, ο Παναγιώτης ΠΠ Αγαπητός 

είναι ίσως ο πιο ιδιαίτερος συγγραφέας α-

στυνομικού μυθιστορήματος στην Ελλάδα. 

Η τρίτη περιπέτεια του πρωτοσπαθάριου 

Λέοντα τον φέρνει στην απομονωμένη κατά 

τους βυζαντινούς χρόνους Σκύρο. 

Θεωρείς ότι το έγκλημα ευδοκιμεί στις κλει-

στές κοινωνίες; Ναι, αλλά όχι αποκλειστικά 

γι’ αυτό. Η Σκύρος σαν χώρος της πλοκής της 

«Μέδουσας» εξυπηρετεί διάφορους στόχους: 

επιτρέπει στον Λέοντα να γνωρίσει από κο-

ντά ένα ιδιάζον (για έναν πρωτευουσιάνο άρ-

χοντα) νησιώτικο και αγροτικό περιβάλλον, 

δίνει τη δυνατότητα στον κάτοικο της πόλης 

να ζήσει από κοντά τη φύση και, τελικά, τον 

φέρνει αντιμέτωπο με τα κρυφά, όπως τα 

χαρακτήρισες, εγκλήματα μιας κλειστής κοι-

νωνίας, κρυφά με την έννοια ότι οι συντη-

ρητικές συμβάσεις που ελέγχουν μια τέτοια 

κοινωνία αναγκάζουν τους ανθρώπους να 

συμπεριφέρονται πολύ πιο βίαια και υποκρι-

τικά. Η κάθαρση δεν επέρχεται μέσα από τις 

διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος. 

Θεωρείς ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ νό-

μου και δικαιοσύνης; Πολύ συχνά, κι αυτή την

απόσταση ανάμεσα στο νόμο και τη δικαιοσύ-

νη τη διέκριναν και οι ίδιοι οι Βυζαντινοί, ακρι-

βώς γιατί η κοινωνία τους λειτουργούσε πάνω

στη βάση ενός δικαιικού συστήματος όπου

είτε ο νόμος δεν μπορούσε πάντοτε να καλύ-

ψει ιδιάζουσες περιπτώσεις είτε οι εκπρόσω-

ποι του νόμου τον χρησιμοποιούσαν για να

διαστρεβλώσουν τη δικαιοσύνη. Τα σημερινά

παραδείγματα του φαινομένου αυτού είναι

ανα-

ρίθμητα.

Για το αστυ-

νομικό μυθιστό-

ρημα, αυτό το κενό

ανάμεσα στο γράμμα και στο

πνεύμα του νόμου αποτελεί ένα απόπνεύμα του νόμου αποτελεί ένα από

τα πιο σημαντικά στοιχεία για μια κριτική

της έννοιας της δικαιοσύνης.

Οι χαρακτήρες των βιβλίων σου είναι πάντα 

καλοδουλεμένοι κι αυτό ισχύει σε υπερθετι-

κό βαθμό στη «Μέδουσα από σμάλτο», ειδι-

κά σε ό,τι αφορά τους γυναικείους χαρακτή-

ρες, π.χ. τη Θεοδοσία και τη Λευκοθέα. Ω-

στόσο, μολονότι ο πρωτοσπαθάριος σε όλα 

σου τα βιβλία ξελογιάζεται (και ξελογιάζει), 

στο τέλος φεύγει πάντα μόνος. Συνειδητή 

επιλογή ή τέχνασμα ώστε να έχει πρόσθε-

το ενδιαφέρον η συνέχεια; Για μένα οι χα-

ρακτήρες είναι πολύ σημαντικοί μέσα σε μια

πλοκή. Ειδικά οι γυναίκες στη «Μέδουσα» είναι

ψυχικά πολυδιάστατες γιατί, παρά τη σημα-

ντική παρουσία των αντρών, είναι αυτές με

τις οποίες ο Λέων βρίσκεται αντιμέτωπος και

είναι αυτές που (με διαφορετικό τρόπο) τον

βοηθούν να αναγνωρίσει τα ψυχικά άγχη που

τον βασανίζουν. Έτσι, παίρνει μια πολύ μεγά-

λη απόφαση και προσπαθεί να την πραγματο-

ποιήσει, έστω κι αν αποτυγχάνει. Η «αποτυ-

χία» (το να φεύγει μόνος από την πλοκή) είναι

γι’ αυτόν μια ψυχική επιτυχία. Όσο

για την ερώτησή σου, είναι και τα

δύο: επιλογή γιατί αυτό με βοηθά-

ει στο σχεδιασμό του χαρακτήρα

του Λέοντα, τέχνασμα γιατί αυτό

δίνει το αναγκαίο ερέθισμα στους

αναγνώστες να προσδοκούν ότι

«κάτι» θα συμβεί.

Ο ήρωάς σου ως εκπρόσωπος 

του αυτοκράτορα δρα σε ένα 

ξεκάθαρο πολιτικό πλαίσιο. Συμ-

φωνείς ότι τα μυθιστορήματά σου δεν είναι 

αυστηρώς «ιστορικά» και ότι θίγονται ζητή-

ματα που μας απασχολούν σήμερα;Ο Λέων 

πράγματι δρα σε ένα πολιτικό πλαίσιο, αλλά τα 

μυθιστορήματά μου είναι «ιστορικά». Το Βυζά-

ντιο του ένατου αιώνα στη δική μου εκδοχή εί-

ναι και αντανάκλαση της σημερινής κοινωνίας, 

γιατί η ματιά μου προς αυτό είναι και σύγχρο-

υτό είναι καλό, γιατί αλλιώς η μελέτη νη. Α

ιστορίας δεν θα μας αφορούσε. Έτσι, της 

θέματα που θίγονται στο μυθιστόρημα τα θ

.χ. μπορεί μια γυναίκα να έχει μια ζωή (π

ου δεν ορίζεται από τις παραμέτρους π

ης πατριαρχικής κοινωνίας, μπορεί να τ

υπάρξει ανοχή στην παραβατικότητα όυ -

ταν αυτή δεν αποτελεί έγκλημα ενάντια τ

σε ένα άλλο άτομο, μπορεί ένας άντρας σ

να βρει το δρόμο προς την ψυχή του και ν

να αποδεχτεί χωρίς κοινωνική ντροπή ν

α τραύματα που τον σημάδεψαν;) είναι τα

αίρια ζητήματα της εποχής μας, σίγουκα -

α πολύ περισσότερο απ’ ό,τι ήταν στο ρα

τορικό» Βυζάντιο.«ιστ

Πιστεύεις ότι το ιστορικό και το αστυνο-

μικό μυθιστόρημα εξακολουθούν να είναι 

υποτιμημένα; Το αστυνομικό μυθιστόρημα

ήμερα καταξιωθεί απόλυτα, αν και υέχει σή -

υν ορισμένοι κριτικοί που το αντιμεπάρχου -

ουν «αφ’ υψηλού». Όμως, το ιστορικότωπίζο

ομικό μυθιστόρημα είναι υποτιμημένο,αστυνο

εωρείται απλώς μια φυγή σ’ ένα μακριγιατί θε -

α ακίνδυνο, παρελθόν.νό, άρα

Η μουσική παίζει αρκετά σημαντικό ρόλο 

στις ιστορίες σου. Αν δεν κάνω λάθος παί-

ζεις κι ο ίδιος τσεμπάλο.  Ναι, η μουσική είναι

το χόμπι μου, αλλά ο Λέων δεν είναι μια μυθοτο χόμπ -

πλαστική ανακατασκευή του εαυτού μου. Επέ-

λεξα να κάνω τον Λέοντα να παίζει λαούτο (και

μάλιστα ένα αραβικό όργανο), γιατί αυτό μου

επιτρέπει να δείξω μια πλευρά της κοσμικής

ζωής των Βυζαντινών που μας είναι άγνωστη.

Ειδικά η ενόργανη μουσική συνδεόταν στο

Βυζάντιο με τα μαθηματικά, την αστρονομία,

τη φιλοσοφία και την ιατρική, ήταν, δηλαδή,

ταυτόχρονα τέχνη και επιστήμη.

Έχεις αρχίσει να δουλεύεις την επόμενη πε-

ριπέτεια του Λέοντα; Πού σκοπεύεις να μας 

ταξιδέψεις αυτή τη φορά; Όσο έγραφα το «Ε-ΕΕ

βένινο λαούτο» άρχισα να σκέφτομαι πως θα

μπορούσα να σχεδιάσω μια πενταλογία αυτό-

νομων, αλλά συνδεόμενων, μυθιστορημάτων

γύρω από τον Λέοντα. Έτσι επέλεξα για κάθε

ένα από τα πέντε το χρόνο, τον τόπο, το κε-

ντρικό έγκλημα και ένα προσωπικό πρόβλημα

που πρέπει να αντιμετωπίσει ο πρωταγωνι-

στής. Η τέταρτη περιπέτεια διαδραματίζεται

το καλοκαίρι του 838 στη Μικρά Ασία  και πραγ-

ματεύεται τον πόλεμο και το τέλος μιας δυνα-

τής φιλίας. Ο Λέων θα βρεθεί στη χειρότερη 

στιγμή της μυθοπλαστικ ής ζωής του, αλλά

ίσως καταφέρει να γλιτώσει. Θα δούμε.

Info: Η «Μέδουσα από σμάλτο» και τα υπόλοιπα βιβλία 

του Παναγιώτη Αγαπητού, μυθιστορήματα («Το εβένι-

νο λαούτο», «Ο χάλκινος οφθαλμός») και μη («Η ερω-

τική διήγηση στα μεσαιωνικά χρόνια»), κυκλοφορούν 

από τις εκδ. Άγρα. A

Στα σύνορα του μύθου 
και της φαντασίας

UGLIES - ΑΣΧΗΜΟΙ

Σκοτ Γουέστερφελντ, 

εκδ. Μεταίχμιο

Best Seller ήδη στις ΗΠΑ,

το δ εύ τ ερο μ έρο ς της 

τριλογίας περιγράφει έ-

ναν κόσμο ομοιόμορφης 

ηθικής, στον οποίο όλοι οι 

16χρονοι υποβάλλονται 

σε μια αισθητική εγχείρηση, που μεταμορφώ-

νει αυτομάτως το «άσχημο» σε «όμορφο». Ό-

σοι δεν υπακούσουν έχουν ως επιλογή να προ-

σχωρήσουν στους Επαναστάτες στο δάσος... 

ΟΥΡΟΒΟΡΟΣΟΟ ΚΡΙΝΟΣ

Ελίζα-Ιωάννα Πολιτσο-

πούλου, εκδ. Κέδρος

Το σύγχρονο fantasy μπο-

ρεί κάλιστα να είναι αστι-

κό. Άγγελοι-δολοφόνοι,

βρικόλακες και νεκρομά-

ντες συγκρούονται στο 

σύγ χρονο Λονδίνο. Το 

πρώτο μέρος του «έπους της Μόριγκαν Κρό-

ου» και συγχρόνως το πρώτο μυθιστόρημα της

Θεσσαλονικιάς συγγραφέως. 

ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Νταβίντ Καμί, μτφ.

Διονύσης Κάρδαρης,

εκδ. Ψυχογιός 

Ιστορικό μυθιστόρημα που 

φλερτάρει με το θρίλερ και 

εκτυλίσσεται στη μεσαιω-

νική Ευρώπη και στην Ιε-

ρουσαλήμ της εποχής των

Σταυροφοριών. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί 

έξυπνα στοιχεία που προέρχονται από τους

μύθους του κύκλου του βασιλιά Αρθούρου.

ΟΥΡΑΝΟΣ ΑΠΟ ΧΩΜΑ, 

ΓΗ ΑΠΟ ΣΥΝΝΕΦΑ

Μαρία Γεωργαλά,

εκδ. Οσελότος

Ατμόσφαιρα μεταξύ ονεί-

ρου και πραγματικότητας 

με φόντο τη Θεσσαλονίκη 

της μεταπολίτευσης, ο Α-

λέξανδρος, μισός άνθρω-

πος μισό ξωτικό, έχει αποστολή να ξαναφέρει

στους ανθρώπους τον ξεχασμένο κόσμο της 

φαντασίας, των μύθων και των παραμυθιών.

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ

Ντόνα Τζο Νάπολι,

μτφ. Κώστια Κοντολέων, 

εκδ. Άγκυρα 

Ο μύθος του πιο διάσημου 

πορτρέτου όλων των επο-

χών και ένας κόσμος γεμά-

τος πάθος, ίντριγκες, απώ-

λειες, μα κυρίως αγάπη. Ο

ντα Βίντσι, ο Τζουλιάνο των Μεδίκων, το χάος

της εποχής και η Μόνα Λίζα που έρχεται αντιμέ-

τωπη με τη γλυκόπικρη αλήθεια της αγάπης.

ΛΑΒΙΝΙΑ Ούρσουλα Κ. Λε 

Γκεν, μτφ. Μαρίνα Τουλγα-

ρίδου, εκδ. Τόπος 

Η μεγάλη κυρία της λογο-

τεχνίας του φανταστικού 

(έχει τιμηθεί με 5 βραβεία 

Hugo και ισάριθμα Nebula) 

αντλεί με δεξιοτεχνία από

την «Αινειάδα» του Βιργι-

λίου και φτιάχνει το δικό της μεγάλο έπος με 

ηρωίδα την ερωτική Λαβίνια. 

Ο ήρωάς του, ο πρωτο-
σπαθάριος Λέων, είναι 
ένας αυθεντικός 
ντετέκτιβ «εποχής», 
στην παράδοση του 
Αύγουστου Ντιπέν του 
Έντγκαρ Άλαν Πόε 
ή του Δικαστή Τι του 
Ρόμπερτ Βαν Γκούλικ 

ΑΑΠΠααΠαναγιώώττηηςς ΑΑγγγαααππηηηηηττττττόόόόόόόςςςςς

Βυζαντινά 
μυστήρια
Συνέντευξη: ΘΑΝΑΣΗΣ Μ ΑΣΗΝΑΣ
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εκδεκδεκδεκδεκεκεκεκδεκεκδεκδδεκδεκδ. ΨΨΨ. ΨΨ. Ψ. Ψυχουχουυ γιόγιός ςς

ΦωτΦωτωττογρογρρραφιαφια κό κόκ λεύλεύλλ κωμκωμκ α μα μμε ε 

σπάσπάνιενιες φς φς φς φφφωτοωτοτοοογραγραγργρ φίεφίες ας από πό όό το τοτο τοο οοτο 

προπροσωπσωπωππωπικόικόικ  αρ αρχείχείεε ο το του ου υυ ΓιάΓιάάάννηννννηννηννηννηηηη 

ΠαπΠαπαμιαμιχάηχάηλ. λ. ΜετΜεταξύαξύξύξύξύαξύ αυ αυ αυαυαυ αυτώντώντώντώντώνννώ    

καικαι κά κάκ ποιποιες ες κουκουουυβένβένβένβένένένέννένέννένένττεςτεςττ  τηητης ς 

ΑλίΑλίλίλίκηςκηςκηςκηςκ όόόόόόό, όόόόόόό, ό, όό όπωςπωςπωςπωςπωςπωςπωςωςωςςωςωςωπωςωςωςωωςωςωωωωωςς «δ «δ «δ«δ«δ«δ «δ«δ«δ«δ«δ«δ«δ«δ«δδ«δ««δδ«δ«δδ«δδ«««««δεν εν εν ενενενενενενενενεννεενενενενενεενννεεεννενννεενεεν πισπισπισπισπισπισπισπισπισπισπισπισπισσπισπισσσισισισπισσπισσσπιστεύτεύτεύτεύτεύτεύττεύττεύτεύεύτεύτεύτττεύτττεύττεττεύε ω ωω ω ω ωωωωωωωω

ότιότιότιότιττ  ο  ο ο ο άνθάνθάνθνθάνθνθρωπρωπρωπρρωπρρ οςος ς φεύφεύφεφεύεε γειγειγγ  κα κακακκαι τι ττι εεεεε-

λειλελλ ώνεώνεώννεώνεει, ,ι,ι, ι, ι, γίγίνγίνίνεταεταεταετ ι χι χχχώμαώμαώμαώμαώμαώμα, α, α, α, α,, αέραέραας, ς, ς,ς, ,ς

καικαικκαικκ  εξεξ εξεξεξξαφααφααφααφφ νίζνίζνίζεταετεται αι ααααπό πόπόπόπό προπροπρορρρ σώσώσώώώώώώώ--

ποπουπου γηγγηγης. . ς Πισισστεύτεύύύω πω πω πω πω πω ως ως ωςωωςωςωω κάπκάππππποτεοτεοτεοτεοτοοοοοοοοο  

επαεπαεπαπανέρνέρνέρνέρνέρνέρχετχετχετχετχχ αι,αι,αι,αι  ζε ζε ζεζεζει, ι, ι, ι, δημδημδηδημιουυουυυργεργεργεργεργεργερργεργργεργεργερρρρ ί, ί, ί, ί, ί,ί, ί, ίίί,ίί,  ,

ανανααααναανεώνεώεώνετνετνετετεται ααι αι ι α μέσμέσμέσμέσέσμέ α σα σσε έε έέέέέέέ έέένανννα να να να νννννννννννανν αιαιαιαιαιαι---

ώνιώνιώώνιο πο πο παιχαιχαιχιιχνίδνίδνίδνίδίδι τι τι τι τι της ης ης ζωήζωήζωήζωήής κς ς κς κς κς κς κς κς κ κκκκκς κκααι αι ααι ια τουτοτουτουτουου  

θανθανθανθανθανανάτοάτοάτοάτάτ υ».υ».υ».υ».υ». Η  Η  Η  Η  Η Η δημδημδηδηδηδ οσιοσσισισισιογρογρογρογρογογρογρογρογρογργογογροογογροοοογοοογ αφιαφιφιαφιαφιαφιαφιαφιφ κήκήκήκή ήκήκή κή κήή 

επιεπιεπιεπιεπιμέλμέλμέλμέλέλειαειαειαειαειαα εί εί εί εί εί εεεε ναναιναιναινααι τοτοτοτοοοοοοοοοοοοοοου Πυ Πυ Πυ Πυ Πυ Πυ Πυ Πυ Πυυ Πυ Πυ Πυ ΠΠυ Πυυ Πυυ ΠΠυυ Πυ Πυ Παναανααναανααναανααναααναααναανααναανααναα γιώγιώγιώγιώγιώγιώγιώγιώγιώιώγιώγιώγιώγιώγιώώώώώώώώ-----

τη τητητητητη τη ΦύτΦύτΦύτΦύτΦύττΦ ραραρα,ρα,ραα  εν ενενώ τώ τώ τώ τώ τώ ττττττττττττον οον ον οοον ον οοοοοοοοο πρόπρόπρόπρόόπρόόόόλογλογλογλογλογλογλογλογλογογλογγλογο έο έο έο έο έο έο έοο έο έο έο έο έ---

γραγραγραγραραγρααψε ψεψεψε ψε ο Σο Σο Σοο Σταμταμταμταμμταμμμμμμμμμμμμμάάτηάτηάτηάτηάτηάτηάτάτάτάτάάτηάτηάτάτάτηάτάττηάάτ ς Φς Φς Φς ς Φς ΦΦς Φς ΦΦς Φς Φασοασοασοασοασοασοσοασοασοααασοασοασοασααασ υλήυλήυλήυλήυλήυλήλήυλήλλ ς.ς.ς.ς.ς.ςς.ςς

Εξομολογήσεις, βιογραφίες,
συζητήσεις   

ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ

η Ελφρίντε Γέλινεκ συνορρ -

μιλεί με την Κατρίν Λεσέρ,εε

μτφ. Βαγγέλης Μπιτσώα -

ρης, εκδ. Εκκρεμέςκδ

Σπάνιο να βρεθεί εφ’ όλης νιο να

της ύλης κείμενο τόσο ειύλης η -

λικρινές. Ακόμα κι αν δεν ρινές. έ

ξέρουμε το έργο της Γέουμε μ -

λινεκ, γνωρίζουμε ότι πήρε Νόμπελ το 2004.λινενελ πήρε ΝΝρτ ε

δική ηλικία, θέατρο, γραφτά, συγγραφείς, Παιδι γραφτρ αρ

φεμινισμός, καπιταλισμός, Αυστρία, φοβίεςφεμμμ μός, ΑυΑΑ,λ

και απέχθειες. Ωτακουστές στην πιο ενδιαφέκαι αα τές στητ -

ρουσα συνομιλία.ρουσυ

Ο ΧΧΧΡΟΟΝΟΣΟΣΣΣΟ Π ΠΑΛΙ

Σώτη Τριανταφύλλου, Τριαντνανώ ηη

εκδ. Πατάκη Πατάκη α κκδ

Η συγγραφέας περιπλαγγραφέγ έσυγγ -

νιέται στην ίδια της τη ζωήστην ίδιδδατα τ

και μιλάει σ την καρδιά λάει σ τλ σ τσ

μας. Περιήγηση –ακόμα εριήγηε ηηΠΠ

και σε τυχαία σειρά– στα τυχαία τυτ  ααττ

λογοτεχνικά και ψυχικά εχνικά κχ κκ

α από το 1957 μέχρι το 2009. Υπάρχει της τοπίαίί ρι το 2000ρι 0

υπάρχει παρακάτω – ο δρόμος δεν κι άλλο, υ, τω – ο δρωω δ εν

ι πουθενά...                                                                        τελειώνειεε                            

ROSEBBUD, U Η ΩΗΖΩΩΩ ΤΟΥ

ΟΡΣΟΝΝΝΝ Γ ΣΟΥΕΛΣΣΣ Ντέιβιντ ντ

Τόμσον, εκδ. Πάπυροςν, εκδ. Πάπν ο

Ο «Πολίτης Κέιν» διδάσκελίτης Κέιν»τηολΠΠ λ ιδάσκε-

ται ακόμα σε όλες τις σχοόμα σε όλεμα όα τις σχοσι σ -

λές, αλλά απέτυχε εμπολλά απέτυχε εμπολ λ χε εμπετ μ -

ρικά. Η Ρίτα Χέιγουορθ τον Η Ρίτα Χέιγουορθ τονΡά υορθ ττιγ ριγ θ

παντρεύτηκε, τον αγάπηεύτηκε, τον αγάπηύεύτ ν αγάπππ --

σε και τον μίσησε. Το βτον μίσησε. Το βιτκα σε. Το σ Τ --

μπεριστατωμένβλίο λύνει εμ ένα όλες τις απορίες εωμέ απορρος

λς – το σεναργια τον Γουέλγ έέ ριογράφο, ηθοποιόοιόνα ηθοποοφφ

τη των ταινιών τκαι σκηνοθέττ ν του.

ΠΡΙΝ, ΜΜΕΤΑΜΜ ΚΑΙΑΙΙΚ ΟΛΙΓΟΟ

ΑΝΑΜΕΜΕΣΑ Ίρμη Μητροοοη Μητρο ρ ηη --

πούλουου, εκδ. Φερενίκηηυυλουο ερενίκηερ ηδ. ΦΦ

Το χροονικό μιας απεξάρν ξ ρν ας απεξα ξει -

τησης μας αφορά. Το «με μ μμμφορά. Τοο Τφαφαφ

λένε Ίρρμη και είμαι ναρρ αααι είμαι νι  ιιαα -

κομανής» το διαβάζουμε ής» το διαβάζουμε  διαβάζδ ζζζζ

για το μάθημα: χρειάζεται μάάθημα: χρειάζεταά μα: χρειάζα ά

θέληση και κίνητρο για ναση και κίνητρο για νκίνητρο γκίν  γ

ος έναν τόσο μοναχικό δρόμο.  διανύσει κάποιος έναν τόσο μοδ μμοναχικό δρόμοναχικό δραχ

ΑΛΜΜΠΠΕΡ ΚΚΚΑΜΑ Υ, ΙΑΜΙΙ

ΖΩΗΗ

Ολιβιέ Τοντ, μτφ. Ρίτα Κολιβιέ Τονέ Τιβ Τ ντ, μτφ. Ρίττ ί -

λαιτη, εκδ. Καστανιώτηλαιτη, εκδα ε δ. Καστανιδ νε 

Μια βιογραφία απογειΜια βιογΜ ογραφία αβ ο -

ετές καιώνεται τ ρει όταν αρόετα

ας πολυελαττώτώματα μιαώατ --

πικότηταςσχιδούχιδοσ ύς προσωπικότηταςςύδ

θοποιός,(συγγραφέας, ηθ(συγυ γραφέας, ηθοποιός,ρρυ γγγ ς

ογράφοςδραματουργός, σκηνοθέτης, δημοσιονοθέοκη έτης, δημοσιογράφος) οθ

(ήθεσυνδυάζονται με πολυπλοκότητα (ολυπππο πλοκότητα (ήθελε να ε ελ

ελε να τοντον αγαπούν και τα κατάφερνε, ήθετα κατά κατκ ττάφερνε, ήθελε να τοναε α τε

νε)καταλαβαίνουν καιαι δεν τδκαν κα ν τα κατάφερνε).τττα )

ΤΤΑΑΑΤΤΤΤ  ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣΗΣΗ ΣΖΩΗΣ

Τ. Τ. Γκ. Μπάλαρντ,τ,  ΓΓ ντΤΤ

ς,μμτφ. Ηρακλής Ρενιέρης,ής Ρενςμτ ρ

εεκδ. Οξύ εεκ

γγραΥπήρξε μεγάλος συγγΥ ς σς -

πιο κοφέας κι ένα από τα πέν ό -

ου αιώναφτερά μυαλά τουμμυ

Όπως γράππου πέρασε. Όπ γ -

, αντιμετώφφει κι ο ίδιος, φ -

πισε την πραγματικότητα σαν «μια παράξενη ε την πραγματικότσε τητα σαν «μιηό

μυθοπλασία». Όπως και το έργο του, έτσι κι ηοπλασία». Όπως καθ και το έργο ς α

αυτοβιογραφία του διαβάζεται σαν μια σπουιογραφία του διαο ο ναβάζεται α -

δή πάνω σ’ αυτό που τον απασχόλησε πάνωω σ’ αυτό που ον

απ’ όλα: την ανθρώπινη ψυχολογία. την ανθρώπ
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 1943-

1955 Τέοντορ Β. 

Αντόρνο - Τόμας Μαν,

εκδ. Αλεξάνδρεια 

Εκμυστηρεύσεις μεταξύ σττ

των δύο αυτών γιγάντωνύο

του πνεύματος, από τα νε

χρόνια της κοινής εξορία τ -

ας τους στην Καλιφόρνια τους σ

χρι εκείνα του επαναπατρισμού τους στη μέχ απατρα

ταπολεμική Ευρώπη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετ Ιδιαίτα

παρουσιάζουν οι παρατηρήσεις τους που αναπαρρ ηρήσεή -

φέρονται στο φαινόμενο του μακαρθισμού. φέρέρφ ο του μμομε υ

ΦΦΛΩΩΜΜΠΠΠ ΡΕΡΡΡ Φρέντερικ 

Μπράουν, μτφ. Τζένηάουν, μμυ

Κωνσταντίνου,ταντίνίντσ

εκδ. Μεταίχμιο Μεταίχμίχκδκδ Μ

Ο Μπράουν διεξ ήγαγεπράουνοοΜππ

ενδε λε χή έρευνα προλε χή έλ ήήδ -

κειμένου να συνθέσει τονου νανομέ  έ

πορτρέτο ενός ανθρώπουρέτο ενόέ όρ ρρ

γεμάτου αν τιφάσεις. Ητου αν τννμ τ φ

δος της συγγραφής περίοδί ς της τφ ςφ ισθηματικής «ΑΑΑΑ

ς»αγωγής  και της «Μαντάμ Μποβαρύ»Μποβαρύπ ρύμ Μμ ΜΜ , που προ-

ανοιχτά το μικροαστισμό, η φιλική σχέκάλεσε αα τισμό, ητιτ ηηητσ -

Φλωμπέρ με προσωπικότητες όπως οι ση του Φ ωπικότητπ τητ

νιεφ,  Ζολά, Μοπασάν, Σάνδη. Την έκΤουργκένέέ σάν, Σάννσ ν -

νοδεύει πλούσιο φωτογραφικό υλικό.δοση συνον ωτογραφωττ φ .

ΘΑΝΑΣΣΗΣ ΜΗ ΠΑΚΟΓΙΩΡΑΑ --

ΓΟΣ, 500 ΧΧ ΑΡΟΝΙΑΑΑ

ΖΩΓΡΑΦΦΙΚΗ ΦΦΦ

εκδ. Ιαννόςόν

Η πορεία του καλλιτέχνη εία του κααρεο λιτέχν

απ’ τα πρώτα του καλλιτεπρώτα τουπρτ πτ καλλιτλα λ -

χνικά βήματα μέχρι σήμεβήματα μέχρι σήμεήκά ββ ρι σήμσμ -

α από τα μοντέρνα καλλιτεχνικά ρα. Βιώματαρα έρνα καλλιτεχνικάέρον ιτεχνιια χα

υ εξωτερικού και τη σύγχρονη ελρεύματα τουρ και τη σύγχρονη ελακού ρονη εεε --

η, που εξέλιξαν τον Θ. Μπακογιώληνική τέχνηλλ η ν τον Θ. Μπακογιώρτξ νν ακογιώώΜ οο --

χιστή της ελληνγο σε συνεχιγ νικής εικονογραφιφιλ ν νογρααραν -

σης.κής παράδοσσ

ΚΑΡΟΛΛΟΣΛΟΡ ΝΤΙΚΕΕΝΣΤ ΚΚ

Τζορτζζ  Όργουελζζ ελ, λο

μτφ. Γεεράσιμος Λυκιαρδιρδρ ΛυκιαρΛμοςς -

όπουλολος, εκδ. Ύοουλολ ΎψιλονΎψδ ΎΎ

Επειδήή «ο Ντίκενς είναι έ να έκενς είνκε νννΝτ κτ -

νας απόό τους συγγραφείς ό εό εεσυγγρασυυ

εκείνους που αξίζει τονυ οττυ αξίζευ υ εεευυ

κόπο να τους κ λέψεις»,να τους κ λέψεις»,υς κ λέψς ψψψψ

όπως λέει ο Όργουελ στιςέέει ο Όργουελ στιςέ ΌργουελΌΌ λ

ς αράδες αυτού του δοκίμιου, πρώτες κιόλας αράδες αυτπ τού του δοκίμιοτου δοκίτοο κ

οσιεύθηκε το 1965. Η κοινωνική που πρωτοδημοσιεύθηκε το 19π 11965. Η κοινων65. Η κοιν5

έργου του μεγάλου βικτοριανού διάσταση του έργου του μεγάλοδδδ λου βικτοριανάλου βικτορου ρ

δικαίως, το μεγαλύτερο μέροςκαταλαμβάνει, δικαίως, το μεγκ  μέγαλύτερο γα ο

ήματος.τούτου του πονήματος.

Η Η Η ΑΝΑΑΑΠΠΠ ΗΑΑΡΑΣΤΑΣΗΑΡΡ Η Λίλα

Κονομάρα, εκδ. ΜεταίχμιοΚονομάρρα, εκδ. Μεραα, μ ράμ ρ

α τη βιοΔεν πρόπ ιαρόκειται γιαόόπρό -

ρέα Παράγραφίαα του Ανδρέα Παρά ταφ α --

αλλά για σχου χουσ καθαυτή, αλλά για καο

συγγρατην πορεία της στην πην πορεία της συγγραον ππ α--

φίας μίαφής της βιογραφφής φή της βιογραφίας μίας ή

μυθούτως ή άλλως ούτωο ως ή άλλως μυθιστοθ στύ -

σωπικότηρηματικής προσρημαρημρ μματικής προσωπικότηκπ όω --

τους σηματας. Η συγγραφέαςας κάνεκέαφέα νει στάσεις στους σημαεεει υ α-

λα,ντικότερους σταθμούθμούςαθτ ύς της ζωής του: τρέλαλ

.ψυχανάλυση, έρωτας, ωέ ωτ ςτας, προδοσίες, Αριστερά.Αριστρ

ΕΕΠΠΠΙΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΕΡΓΑΣ

ΓΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΥΥ ΡΓΑΣΓΑΡΓΕΕΕΡΡΕ Α

ησσυλλογικό, εκδ. Νεφέλησσ εεκδ.κδ Νεφφδ

αφορΜια παρέμβαση με αέμ η -

κή επίθεμμή τη δολοφονικήολολ -

ς Κωνστασση εναντίον της ί νσ -

βα, με τα κείντντίνας Κούνεβα -

φέρονται στη μεενα να αναφνμ

σκληρή εκμετάλλευση, την καταπάτηση της ρή εκμετάλλευσηλ ση, την κατυ η

εργατικής νομοθεσίας και των ασφαλιστικών κής νομοθεσίαςα κ φς και των σ

δικαιωμάτων, των εξευτελιστικών και συχνά άτων, των εξεευτ

πλασματικών αμοιβών.τικών αμοιβώ

ΟΟ καθθηηγητής Γιώργος Γραμματικάκης, αφφούύ έέέκκκααανννεεε 
στααρρ ττηη Βερεννίκη, υυππποκλλίννεττααιι ττώώώώρραα  σσττηη γγοοηητεία ττοουυ φφφωωωτττόόόςςς

ΤΤΤοοο φφφωωςς έέχχεειιι φφφφωωωωνννήήή,,, άάάκουσέέ ττοο!!

Χωρωρισισμέμένονο σσε κεφάφάάλαλαλαιαιαια μ μμε ε τίτίτ τλλτ ουους όπόπόπωςωςως « « «ΤοΤοΤο τ τ ταξαξίδίδι»ι», , «Η«Η α ανανααζήτηση τττηςης ΒΒΒερερερενενε ίκίκηςης 

κακαι του υ φωτός»ς»ς», , , «Η«Η«Η α α ανανανακάκάκάλυλυλυψψηψ  τουου α αρχρχέγέγονονουου φ φωτωτόςός, συσυννάντησηση τητ ς μομουσυσικικήςήςής μμ με ε 

την επισιστήτήτήμημημη»»», , , τοτοτο β β βιβιβιβλίλίλίο ο ο τοτοτούύτύ ο τοου υ ΓιΓιώρώργογου υ ΓρΓραμαμμαματιτικάκάκη ααποποποτετελεί μιμια α «α«αυτυ οο-

βιβιβιογογραφίία του φωφωφωτότότός»ς»ς», , , όπόπόπωςωςω  τττηννην οοονονομάζεζει ι ο ο ίδίδιοιος.ς. Μ Με ε άλάλλαλα λλόγια, , , αναναναζαζαζητητητά άά τοο φφωςως σστην

ισισιστοτοτοριριρικόκόκότητητάάτ  τ τουουου. . . ΜεΜεΜε ε ε επιπιπιστημονικά ά  ττεκεκμημηριριωμωμένένο ο αλαλλάά κκκαιαιαι σ σ συνυνυνάμάμάμμα α α ποποποιηιητιτικόκό λλόγγο, ο

ΓρΓρΓραμαμαμμαμαματιτιτιτικάκάκάκηκηκης ς ς κακατατααπιπιάνάνεται με το σύμύ παν,ν, τη ΓηΓηΓη κκκαιαιαι τ τονονον ο ο ουρυρυρανανανό,ό,ό, τ τ τα α α ασασαστρτρικικά ά σώσ ματατα, ,

τοτοτον ν ν ήλήλήλλιοιοο κκκαιααι ττιςις εεεεκρκρήξήξειεις ς τοτ υςυς, μεμ  τη η θεθεεωρωρωρίαίαία ττουου BBBiggg B Bananang g g κ.κ.κ.λπλπλπ. . κακακακαιι ι υπυππερερθεμαμαματίτίτίζεζεζεζ ι ιι πεπεπερίρίρί 

τητητηης ςςς ύπύπύπαραρξηξης ς «ε«ενόνός ς αραρχέχέέγογονονου φωφωτότότός,ς,ς, π π πουουου φ φ φτάτάτ νενει ι σττστη ηηη ΓηΓηΓη α αααππόπόπό όό όλελες ς τις ς κακακατετετευθυθυθθυ ύνύνύννσεσεσεεσ ιςςις

τοτοτουυ ουουραραρ νονονού ύύ κακακ ι ι επεπιβιβεβεβεβαιαιαιώνώνώνώ ειεει τ τη η η γέγέγένενενεσησηση τ ττουουυ Σ Σ Σύμύύμπααντντοςος α απόπό μμιαι  Μεγάλάλάλη η η ΈκΈκΈκκρηρηρηρηξηξηξηξηξ ».».».». Τ Τ Το οο

ίδί ιο τττο ο ο ο φωφωφως ς ς ς είείείναναναι ι ποποπ υ υ κρκρκρραταταταατά ά ά ά τοτοτοτο ρ ρρ ρόλόλόλό ο οο τοτου υ αφαφφα ηγηγηγητητητή.ή  ΑΑφηφηγεγείτίται αυττά άά ποποπου υ υ «ε«εεείδίδίδίδε»ε»ε»ε  μ μ μέσέσέσέ α αα 

σεεσε δδ δισισισεκεκεκεκε ατατατατομομομομμύμύμύύμύριριριρ α α χρχρχρρρόνόνόνόνόνιαιαιαια, , ,, πεπεπεπερνρνρρνώνώντατας ς απαππαπό ό ό αναναναραρα ίθίθμημητατα ά άστστρα και γαλαλαλαξαξαξίείείες,ςς, γγιαα ν να α 

φτφτφτάσάσάσσειειειει σ σ σστητητητην ν ν ν εμεμεμεμφάφάφάφάνινινιν σησησησ  τ τηςηςηςςς ζ ζ ζζ ωήωήωήωής ς ς ς στστσσ ο ο διδικόκόκ  μ μαςαςαςας π π πλαλαλανήνήήτητητ  κ καιαι στην ανθρθθ ώπινη κυκυριριαραρχίχίαα.α.

ΑνΑνΑναφαφαφέρέρέρρετετετεταιαιαιαι ε ε ε επίπίπίπίσησησησσης ς ς στστστηνην ί ίδιδδιια α α τητητητην νν ν επεπεπε ισιστήτήήμημημηη τ τ τ τηςηςηςης μ μ μελελελλέτέτέτηςης τ τουο  φφωτωτωτός. Η «σ«συνυνάνάντητηησησηση τ τ τηςηςηςης

μομοομομ υσυσυσικικικήςήςής μ μ μμε ε ε εε τητητητ ν ν νν επεπεπισιστήτήμημημμη» »» »» απαπαπποτοτοτοτελελελελείείείεί ττ τ το οο ο πιιπιπιοο ο ο ενενενενδιδιδδιααφαφέρέρονον ίίίσωσωσως ς κεκεκεφάφάφ λαλαιοιοο τ ττουουυ   βιβιβιβλβλβλβ ίοίοίοου.υ.υ.υ. Ο Ο 

συσυσυγγγγγγραραραφέφέφέφέαςαςαςς α αααποπποπεππειριράτάταιαι ε εεδώδώδώώδώ ν ν να α α συσυσυνδνδνδέσέσέσειειει τ ττιςιςι  σ σύγύγγχρρρονονονεςεςες ε εεπιπιπ στσττσ ημημημονονικικκέςέςέςςς α α αα ανανανανανακακακακαλύλύλύλύψεψεψεψειςις

σχσχσχετετετικικικά άά μεμεμ  τ τη ηη γέγέγέννννννησησηση ηη τοτου υ σύσύύμπμπμπαναννα τοτοτοςςς κακααι ι τητης ς ζωζ ήςήςής μ μ μμε ε ε ε αυαυαυααυτότότότό π ππ πουουουοο  ο ο ί ίίίδιδιδιοςοςος – – –––ορορορορο θάθάθάθά– – – ονονονο ομομμομάάάά-

ζεζεζεζζει ι ι τητητην νν «ο«ο« υσυσσιαιαιααστστστικικικότότερρη η μοορφρφή ή τητης ς ανανθρθρώπώπινηςηςς εεεπιπιπικοκοκοκοινινινινωνωνωνωνίαίαίαίας»ς»ς»ς»: : : : τητητητητ  μμ μουουουο σσισισιικήκήκήκήή. . .. ΔΔιΔιΔΔ ατατατατρέρέρέρέχεχεχεχεχ ι ι ι 

τητητητητη μ μ μ μουουουουσισισισ κήκήκή ι ι ιστστστορορορρίαίαία α α απόπόπό τ τ τουουο ς ς ς ΠυΠυΠ θαθαγόγόγ ρερ ιους έέέωςωςως τ τ τονονον J J JJohohohohn n n n GaGaGaGagegegege κ κκκκααιαιαια  τ τττονονον Ι ΙΙάνάνάνάννηη η η ΞεΞεΞεεΞεΞενάνάνάνάνν κηκηκηκηκη κ κ κ καιαιαιαι 

απαπαπαπό ό ό ό ό τοτοτοτοτ ν ν νν ΧίΧίΧίΧίντντντντεμεμεμεμιτιτιτιτ κ κ κ καιαιαιαι τ τ τ τονονονον ΣΣΣ Σένένένένμπμπμπμπερερερεργκγκγκ έέ έ έωςωςω  ττο ο ο “R“RRouououndndndd M M MMididdidninininighghghght”t”t” ττττουουοουο  TT Thehehelololonininiin ouououous s MoMoMoMMonknknknknk κκ κ κ καιαιαιαια   ””

ανανανανα αζαζαζαζητητητητά ά ά ά απαπαπαπαναντήτήσεσεσ ις στοτο θ θθθεμεμεμεμελελελελιώιώιώιώδεδεδεδεες ς ς ς ερερερώτώτώτημημημμα α α τητητης ςς «α«α«ααρμρμρμρμονονοονίαίαίας»ς»ς», , στσττο ο ο «γ«γ«γγιαιαιαιατίτίτίτί υ υ υπάπάάπάρχρχρχρχρχειειειειειι κ κ κκκκόόόόό----

σμσμσμσμοςοςοςος α α α αντντντντί ίίί γιγια α το χάος»»,  ή ή αλαλαλλλιλιλιλιώςώςώςώς « « ««γιγιγιγιαταταατα ί ί ναναναν  υ υυπάπάπάάρχρχρχρχειειειε  μ μ μμουουοο σισισσ κήκήή α αα αντνττί ί ί γιγιγια α α τοτοτο θ θθ θθόρόρόρόρυβυβυββυβυβο»ο»ο»ο»ο»ο»ο . . . .. ΌπΌπΌπΌπΌπΌπωςωςωςωςωςς 

υπυπυπυπογογογογραραραρ μμμμμ ίζει, «αακόκόμαμα κκι ι ο ο σπσπουουουουδαδαδαδαίοίοίοίος ς ς ς σασασασααξοξοξοξ φωφωωφωνίνίνίννίνίστστστσταςαςαςαα  J J JJJohohohn n n n CoCoCooCooltltltl rararaaanenenenene α α α ααποποποποοτυτυτυτυπώπώπώπώώνενενενενενει ιι ιι σεσεσεσεσεε μ μμ μ μμμιαιαιαιαιααα 

απαπαπαπό ό όό τιττιτ ςς τετ λελευτυ αίες του σσυνυνθέθέθέέσεσεσεειςιςιςις – –– –τιτιτιτιςςςς « «« «ΑσΑσΑσΑσστρτρτρτ ικικικέςέςέςές ππ ππερερερερρριοιοιοιοιοοχέχέχέχέχές»ς»ς»ς»ς» ( ( (( ( ((σησησησησημ.μ.μ.μ.μ.: : : “S“S“S“S“Stetetetetellllllllararararaa  R R R RRegegegegegggioioioioioioionsnsnsnssnsn ”””””,  , , 19191919191 676767676776 , , ,,

κυκυκυκυκλκλκλλοφοφοο όρόρόρό ησησε ε μόμόλιλ ς το 1199995)5)5)– – τοτοτοτουςυςυςυς η η ηηχηχηχηχηητιτιτιτ κοκοκούςύςύςύς σ σ σστρτρτρτροβοβοβοβιλιλιλλλι ισισισισισμομομομομοούςύςύςύςύς π π π πουουουουουο  π π π ππροροροροροκακακακακααλολολολοοοολ ύνύνύνύνύνύνύ ταταταταταται ι ιιι απαπαπαπαπαππό ό ό όόόό

ένένέννα α α σπσπσ ειειροροοεειδήδή γγαλαλαξξίαί  σε ε πεπεπεεριριιριστστστστροροροροφήφήφήφήφήφ ».».»».. Τ ΤΤ Το ο ο οο βιβιβιββ βλβλβλβλίοίοίοίο σ σ σ συνυνυνυνοδοδδοδδδεύεύεύεύύύύειειειειε d dd d dvdvdvdvdvd π π π πουουουουουυ π π π πππερερερερεερριλιλιλιλλλαμαμαμαμαμαμα βάβάβάβάβάβάάβ νενενενενει ιι ιι

μαμαμαμ γνγννητητοσοσκοκοοπηπημέμένηνη ττηνη  παρουυσίσίσίσίασασασαση η η η τοτοτοτοου υ υ υ βιβιβιβιβλβλβλβλίοίοίοίου υ υ υυ στστσττονονονν Ι ΙΙΑΝΑΝΑΝΑΝΟ Ο ΟΟ (Ά(Ά(Ά(Άνονονονοιξιξιξξξη η ηηη τοτοτοτοτοτου υ υυ υυ 2020202020008080808008),))),), μ μ μμμε ε εε τητητητη  

συσυσ μμμμετεττοχοχοοχή ή ή τωτωων ν ΓιΓιΓιώτώτη ΚιΚ ουρτσόγλλουουυυ κ κκκαιαιαιαιι D DDDavavavvidididid L LL Lynynynyny chchchcc  ( ( (αμαμαμφόφόφότετεροροροι ι ιι απαπό ό ό τοτοοτο σσ σσχήχήχήχήμαμαμαμα τ ττωνωνων 

HuHHuH mamaan n ToToucuch)h)), , τοτοττ υ υ μομουσσικοσυνθέτη Οδυδυυσσσσέαέαέαέα Γ ΓΓΓΓραραραραμμμμμμμμμματατατατατικικικκκάκάκάκάκάκη η η η κακακακακαι ι ιι τητητης ς ς ηθηθθηθθοποποποπο οιοιοιοιούούούού Ε Ε ΕΕΕύαύαύαύας ς ς

ΨυΨυΨ λλλλάκάκη.η. Ο Οι ι φωφωτοτ γραφίες του βιβλίου ανήκουν στη ΛίΛ λαλα ΣΣωτωτωτωτηρηρηρηρίοίοίοίου.υ.υυ  --Θ.ΘΘ.Θ MM.MM.

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ

ΓιώΓιώΓιώΓιώΓιώΓιώώργοργοργοργοργορ ος Γς Γς Γς Γς Γς ΓΓραμραμραμραμραμαμα ματματματματαττματτικάικάικάικάικάκάικάκηςκηςκηςκηςκηςκηςκηςς, , , , 

εκδεκδεκδεκδεκδ. ΙΙ. Ι. Ι. Ιανόανόόανόανόανόςςςς
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ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΦΑΓΟΙ

ΚΩΣΤΑΣ
ΒΟΥΤΣΑΣ

Ηθοποιός

Το τελευταίο βιβλίο

που διαβάσατε; 

Γούντι Άλεν «Όλα τα γρα-

πτά του: Χωρίς φτερά/ 

Πάτσι/ Παρενέργειες». Κα-

ταπληκτικές ιστορίες, με 

ανατροπές, χιούμορ και το 

στοιχείο του απρόοπτου

πανταχού παρόν.

Αγαπημένο βιβλίο της 

παιδικής σας ηλικίας;

Ο πατέρας μου, ως κομ-

μουνιστής, με έβαζε από

μικρό να διαβάζω «σοβα-

ρά» βιβλία. Έτσι, διάβασα

σε πολύ μικρή ηλικία το 

«Ecce Homo: Ίδε ο άνθρω-

πος» του Νίτσε, καθώς και

τα ποιήματα του Καβάφη.

Η τελευταία φράση

που υπογραμμίσατε

διαβάζοντας;

Από τα κείμενα του Γούντι:

«Το να βγάλεις τη νύχτα 

είναι πλέον δύσκολο, χθες

βράδυ είχα την εντύπωση 

ότι κάποιοι τύποι είχαν

έρθει να με λύσουν». 

Διασκεδάζω πολύ με τον 

κερατά…

Αγαπημένες  μεταφορές

μυθιστορημάτων

στο σινεμά;

Τα έργα του Καζαντζάκη,

τόσο ο «Αλέξης Ζορμπάς»

του Μιχάλη Κακογιάννη 

όσο και «Ο τελευταίος 

πειρασμός» του Σκορσέζε, 

που είχε προκαλέσει κι 

αντιδράσεις.

Αγαπημένος σας 

ντετέκτιβ σε αστυνομι-

κές ιστορίες;

Ο επιθεωρητής Μεγκρέ 

του Ζορζ Σιμενόν, αλλά και 

οι σκληρές νουάρ ιστορίες

του Τζέιμς Ελρόι.

Το αγαπημένο σας

βιβλιοπωλείο/βιβλιο-

στέκι στην Αθήνα;

Το Libro (Πατριάρχου Ιωα-

κείμ 8, Κολωνάκι).

Όταν διαβάζω ακούω…

Κλασική μουσική και χα-

λαρώνω.
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Λίγο-πολύ γνώριμοι

ΚΟΚΚ ΠΕΛΑ ΠΟΥ ΣΕ ΛΕΝΕ ΦΙΝΙ

Δημήτρης Μαμαλούκας,

εκδ. Λιβάνη 

Υπαρξιακό μυθιστόρημα που

εξερευνά τα βάθη της ανθρώ-

πινης δύναμης και πίστης. Ο

αγώνας μιας κοπέλας προς τη 

λύτρωση. Μια εξαντλητική 

πορεία γεμάτη κινδύνους, μια

ιστορία αγάπης που τελικά ορίζει τα πάντα.

ΣΜΙΘ Βασιλική Ηλιοπούλου,

εκδ. Πόλις

«Πρόσεχε τι λες, πρόσεχε τι

κάνεις. Ο χωροφύλακας α-

στυνομεύει τις ζωές. Πρόσε-

χε τι σκέφτεσαι, τι αισθάνε-

σαι. Ο φόβος αστυνομεύει τις 

ζωές». Με χιούμορ και χωρίς

μελοδραματικές κορόνες η 

ηνική κοινωνία  λίγο μετά τον Εμφύλιο. 

Η ΕΒΡΑΡΡ ΙΑ ΝΥΦΗ

Νίκος Δαββέτας, εκδ. Κέδρος

Με ήρωες δύο ανθρώπους

τους οποίους στοιχειώνει το

παρελθόν, ο Δαββέτας πε-

ριπλέκει τον έρωτα και τον

ηδονισμό, το μυστήριο και 

την ιστορική μνήμη, ανατρέ-

χοντας στην Κατοχή και στην

εξόντωση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης.  

ΦΩΤΙΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ,

ΣΤΑΤΤ ΧΤΕΣ ΤΟΥ ΟΥ ΙΔΙΠΟΔΑ Ρέα 

Γαλανάκη, εκδ. Καστανιώτη 

Συνδέει τη βιβλική παράδο-

ση περί Ιούδα με το μυθολο-

γικό κύκλο του Οιδίποδα και

φωτογραφίζει τις «άνομες 

ζώνες» της ορεινής Κρήτης, 

σχολιάζοντας τα συγκαλυμ-

μένα προσωπεία με τα οποία εμφανίζεται ο ρατσι-

σμός και η ξενοφοβία στις κλειστές κοινωνίες.   

Σε πρώτη εμφάνιση

ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ

ΑΛΜΟΔΟΒΑΡ Αντόνι Κάζας 

Ρος, μτφ. Σοφία 

Διονυσοπούλου,

εκδ. Ελληνικά Γράμματα

Οι ξένες εφημερίδες εγκωμι-

άζουν το βιβλίο ενός συγγρα-

φέα που δεν έχει πρόσωπο. 

Ο 37χρονος πρωτοεμφανιζό-

μενος ζει απομονωμένος εδώ και 15 χρόνια. Δια-

βάζει, ακούει μουσική και δουλεύει μέσω Ίντερ-

νετ. Ο λόγος; Ένα ατύχημα. Στο βιβλίο  συνδυάζει 

μυθοπλασία με αυτοβιογραφία.   

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Χρήστος Τριανταφύλλου, 

εκδ. Γαβριηλίδης

Γεν νήθηκε σ την Αθήνα το

1991. Πρώτη του εμφάνι-

ση σ τα 16 μ ε τη συλ λογή 

«Το κρέας» (Γαβριηλίδης). Τι 

συμβαίνει στα νέα του διη-

γήματα; Ο ισολογισμός της 

καθημερινότητας, το ισοζύγιο πληρωμών της

πραγματικότητας και ο υπολογισμός εξόδων της

πολιτικής. Με στιλ!

ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΦΑΓΟΙ

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 
(B GEORGE BOP)

μέλος των The Last Drive

Tο τελευταίο κόμικ που 

διάβασες;

Το φετινό graphic novel 

του δημιουργού της σει-

ράς “100 Bullets” Brian

Azzarello, με τίτλο “Filthy

Rich”. Αυστηρά noir, με μια

παλιομοδίτικη σχεδιαστι-

κή προσέγγιση και δυνατή 

ιστορία που αναπαράγει 

όλα τα κλισέ του είδους.

Βετεράνος baseball player

προσλαμβάνεται από το

τωρινό αφεντικό του ως 

μπράβος και σωματοφύ-

λακας της κόρης του, την

οποία γουστάρει… 

Θα ήθελα να είμαι 

σούπερ-ήρωας...

Batman – αφενός γιατί 

έτσι ξεκίνησα, αφετέρου

γιατί  δεν έχει πολλά υπε-

ρηρωικά στοιχεία.

Όταν διαβάζω πίνω…

Κόκκινο κρασί.

Και ακούω…

Τίποτα, αν και με τα κό-

μικ μου ταιριάζει πολύ ο

πρώτος δίσκος του John

Frusciante “Niandra Lades 

and Usually Just a T-Shirt”.

Η καλύτερη και η χειρό-

τερη μεταφορά κόμικ

στον κινηματογράφο; 

Το “Sin City” και «Η 

Συμμαχία (League Of 

Extraordinary Gentlemen)», 

αντίστοιχα. Περιμένω 

και την κινηματογραφική

μεταφορά του “Last Call” 

από τον δικό μας Βασίλη

Λώλο.

Μια ιστορία που 

διάβασες και την έκανες 

τραγούδι;

Το “Magdalene” από τον ”

τελευταίο μας δίσκο. Η

πραγματική ιστορία μιας

πόρνης στο Οχάιο που 

σκότωσε το παιδί της και 

ύστερα αυτοκτόνησε. 

Η ΑΤΙΘΑΣΗ - Η ΚΟΚΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΑΝΕΛ 

τμόντ Σαρλ-Ρου, μτφ. ΜαρίαΕντ

εκούρα, εκδ. Πάπυρος  Τσε

τί είναι οξύμωρο: Η Γκαμπριέλ πέρασε όλη της ζωή να Για

ήνει ίχνη του παρελθόντος. Κόρη γυρολόγων και ερωσβ -

νη πλουσίων, απέκτησε το παρατσούκλι Κοκό τραγουμέν -

ώντας στα επαρχιακά καμπαρέ. Σήμερα το ονοματεπώδώ -

μο παραπέμπει στην κομψότητα και τα συναρπαστικά νυμ

στικά της αποκαλύφθηκαν από επιστήθια φίληστικά της αποκαλύφθηκαν από επιστήθια φίλη.    μυσμυσ

ελλ
30/11, 20.00

λίο του με τίτλο «Μορ-

και σκιές από το θέα-

», που κυκλοφορεί από τις 

δόσεις Άγρα, παρουσιάζει ο 

ώστας Ορδόλης. 

έατρο Οδού Κυκλάδων, Κυ-

άδων 11 & Κεφαλληνίας, 

υψέλη, 210 8217.877 

Το βιβλ

φές 

τρο»

εκδ

Κώ

 Θέ

κλά

Κυ
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Η ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑ, ΕΓΩ ΗΜΟΥΝ ΑΝΤΡΑΚΙ 

ς, εκδ. ΤετράγωνοΝίκος Μουρατίδης

καλά ακονισμένεςΟ άνθρΟ άνθρωπάνθρωπος-ορχήστρα, έχοντας για μπαγκέτα κ

ό ιστορίες πέρα γιαλλέξεις, κινεί τα νήματα και ξεδιπλώνει με κυνισμό

πέρα αληθινές στα δύο του καινούργια βιβλία Η βραχονησίδα» «Η  κα

«Εγώ ήμουν αντράκι» εαυτό τους, ξεγυμνωμένοι από κά. Ήρωες αντιμέτωποι με τον ε

ι χωρίς παρωπίδες εκ των έσω. Λάθε ίχνος ηθικής, μυστικά και ενοχές, αφηγούνται -

μνονται και συγκρούονται μοιραία.θος και σωστό, πρέπει και θέλω, έννοιες που τέμ

νθέτει ένα τοπίο που σε εγκλωβίζειΓραφή στρωτή, αλλά διόλου λιτή κι απέριττη, συ

ανθρώπινος από ποτέ, ο Νίκος Μουμέχρι την τελευταία σελίδα. Πιο σύγχρονος κι α -

ουρα να αναρωτηθείτε αν οι ιστορίες είναι αληθινές ή ναγρατίδης θα σας κάνει σίγουρα να αναρωτηθείτ

και να είστε μέρος τους.σσυνειδητοποιήσετε ότι μπορεί και να είστε - Ευάγγελος Παπαδάκης 

ο

ς

α 

αι 

νωμένοι από κά-

50 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

εκδοτική επιμ. Ιφιγένεια Ταξοπούλου, εκδ. Ιανός 

Ένας επετειακός τόμος που αξιοποιεί το αρχειακό υλικό του φε-

στιβάλ και καταγράφει τη διαδρομή του θεσμού μέσα από φω-

τογραφίες και αναλυτικές πληροφορίες για κάθε διοργάνωση,

από την πρώτη «Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου» (1960)

μέχρι το «Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου» των δεκαετι-

ών του ’70 και του ’80 και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

ςΘεσσαλονίκης των δύο τελευταίων δεκαετιών.

5

εε

ΈΈ

σσ

ττ

αα

μ

ώώ

ΘΘ

ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΦΑΓΟΙ

ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ 

(ΤΗΕΙΑ)
Fashion designer

Το τελευταίο βιβλίο πουΤΤ

διάβασες; 

«O Μαιτρ και η Μαργαρίτα»

του Μιχαήλ Μπουλγκά-

κοφ (Γράμματα). Έξυπνο,

παγκόσμιο, μεταφυσικό, 

ανθρώπινο, ψυχαναλυτι-

κό, τρομακτικό, αληθινό, 

καθολικό, ερωτικό, παρα-

δειγματικό.

Η τελευταία φράση που

υπογράμμισες διαβά-

ζοντας; 

«Αυτή, όμως είναι η αλη-

θινή μας μοίρα. Η ουσία 

του ανθρώπου είναι το

τυχαίο». («Σκέψεις και 

αφορισμοί», Πολ Βαλερί)

Η απάντησή μου στο γιατί 

δεν έχω «όνειρα».

Κλασική λογοτεχνία ή 

σύγχρονη πεζογραφία;

Πρέπει να γνωρίσεις την

κλασική λογοτεχνία, πριν 

προχωρήσεις σε οτιδή-

ποτε άλλο. Αλλιώς είναι

σαν να παίζεις πιάνο πριν 

μάθεις τις νότες. Δυνατό. 

Αλλά τεχνικά αδύναμο.

Το βιβλίο που σε έκανεΤΤ

να κλάψεις; 

Το «Χωρίς οικογένεια» στα

έξι μου και τελευταίο 

το «Ντέμιαν» (ναι, κλαίω 

ακόμα).

Αγαπημένο  βιβλιοπωΑΑ -

λείο/βιβλιοστέκι στην 

Αθήνα; 

Η Πολιτεία (Ασκληπιού 1-3

& Ακαδημίας). Φανταστικοί 

υπάλληλοι...

Ένα βιβλίο που ποτέ δεν 

τελείωσες;

«Ο μύθος του Σίσυφου».

Mission Impossible.

ΟΛΑ ΠΑΝΕ ΡΟΛΟΪ 

( Ή( ( ΣΧΕΔΟΝ) Στυλιανή 

Γκαλινίκη, εκδ. Μελάνι

Αφηγείται μια ιστορία αγάπηςς 

σ’ ένα «εχθρικό» περιβάλλονλλον

και περιγράφει με ζωντανάά

χρώματα το μικρόκοσμου

της ελληνικής επαρχίας.

ΣΑΜΠΑΝΙΑ ΜΕ ΓΥΡΟ

Παρασκευάς Ακαμάτης,

εκδ. Ωκεανίδα

Μας κίνησαν την περιέργεια

δελτίο τύπου, ονοματεπώνυ-

μο και βιογραφικό. Κοκτέιλ 

αθωότητας και τυχοδιωκτι-

σμού με φόντo τα «κατεχό-

μενα» Εξάρχεια.

ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΜΟΝΟΣ

ΤΟΥ ΚΡΑΤΩΡΡ ΝΤΑΣ ΕΝΑ

ΠΟΤΗΡΙ ΓΑΛΑ Ευθύμης

Φιλίππου, εκδ. mnp

Ιστορίες που άλλες φορές

συνδέονται και άλλες όχι. Από 

τον συγγραφέα που έχει συ-

νυπογράψει το σενάριο του

βραβευμένου «Κυνόδοντα».

Μάστορες της μικρής φόρμας

ΜΕΤΑΞΥ ΣΦΥΡΑΡΡ Σ ΚΑΙ

ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ

Γιώργος Σκαμπαρδώνης, 

εκδ. Ελληνικά Γράμματα

Το διήγημα θέλει μαστοριά 

στη χρήση της γλώσσας, κά-

τι που διαθέτει απλόχερα ο

Σκαμπαρδώνης σ’ αυτές τις

27 ιστορίες, «υφασμένες πάνω σε σταθερές, αό-

ρατες γραμμές και σε ρευστά σχέδια», που ακρο-

αβατούν ανάμεσα στον υπερρεαλισμό και την

πραγματικότητα. 

ΜΑΜΑ, ΚΙ ΕΓΩ ΔΕΝ

Σ’ΑΓΑΠΩ Μαργαρίτα 

Φρανέλη, εκδ. Πατάκη

Γράφει με ψευδώνυμο για θέ-

ματα οικουμενικά, όπως τα αι-

σθήματα –αγάπη, απόγνωση,

φόβος– ή κάποιες αξίες –φιλία,

έρωτας, οικογένεια– βάζοντας 

στο επίκεντρο τη μητέρα.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΡΕΛΑΣ

Ισμαήλ Κανταρέ, μτφ.

Δημήτρης Ν. Ηλιόπουλος,

εκδ. Του Εικοστού Πρώτου

3 διηγήματα –γραμμένα το

2004, το 1962 και το 1984– 

καταθέτουν ό,τι δεν ξέρουμε 

για την Αλβανία. Λαογραφικά 

στοιχεία, ντοκουμέντα, ήθη,

έθιμα συγκεράζονται με τη μυθοπλασία.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ Καζούο

Ισιγκούρο, μτφ. Τόνια Κοβα-

λένκο, εκδ. Καστανιώτη

Ο συγγραφέας που ξέρει να 

φτιάχνει ατμόσφαιρα γράφει 

5 διηγήματα σαν αυτόνομα 

μικρά μυθιστορήματα, με κοι-

νή ραχοκοκαλιά τη μουσική.  

ΠΟΣΟ ΑΡΓΕΙ ΝΑ ΞΗΜΕΡΩΣΕΙ

Άντον Τσέχοφ, μτφ. Μήτσος

Αλεξανδρόπουλος,

εκδ. Ελληνικά Γράμματα

Ο Ρώσος συγγραφέας εκτός

από θεατρικά έχει γράψει και 

διηγήματα. Όπως είχε γράψει

σε μια φίλη «ο λογοτέχνης 

δεν είναι για τη διασκέδαση 

του κοινού, έχει τις δικές του υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το χρέος και τη συνείδησή του».  

ΤΟ ΛΥΛΛ ΧΝΑΡΙ ΤΟΥ ΑΛΑΝΤΙΝ

Λούις Σεπούλβεδα, 

μτφ. Αχιλλέας Κυριακίδης, 

εκδ. Opera 

12 διηγήματα για ερωτικές 

ιστορίες που χάνονται στο

χρόνο, άνδρες που κουβα-

λούν σ την πλάτη συναρ -

παστικές ζωές, ξενοδοχεία 

κρυμμένα στις εσχατιές του κόσμου…

Στα υψίπεδα της ποίησης

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΠΟΙΗΣΗΣ ανθολόγηση 

Χριστόφορος Λιοντάκης,

εκδ. Καστανιώτη

Και μόνο από τα ονόματα που

ανθολογούνται αισθάνεσαι

δέος: Απολινέρ, Αραγκόν, 

Αρτό, Βαλερί, Βερλέν, Βιάν, Ε-

λιάρ, Ζακόμπ, Ζαν Ζουβ, Κενό, Κλοντέλ, Κορμπιέρ, 
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Βραβείο Αναγνωστών 2009 
Πέντε χρόνια λειτουργίας κλείνει φέτος ο θεσμός του Βραβείου Αναγνωστών του ύΕθνικού

Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) φίζουν ως τις 7/12 γ, με τους αναγνώστες να ψηφίζουν ως τις 7/12 για το αγαπημένο μυθι-

έκυψαν από τις ψήστόρημα της χρονιάς. Τα 15 βιβλία της «βραχείας λίστας», που προέκυψαν από τις ψήφους μελών 

των Λεσχών Ανάγνωσης, είναι: 

Κόκκινο στην πράσινη γραμμή του Βασίλη Γκουρογιάννη (Μεταίχμιο)/Το τέλος του χρόνου καθυστέρησε Φίτου Φίε --

λιππου Δ. Δρακονταειδή (Μεταίχμιο) /Το πάθος χιλιάδες φορές της Ζυράννας Ζατέλη (Καστανιώτης)/ Οι αλήθειες 

των άλλων του Νίκου Θέμελη (Κέδρος)/Ξιφίρ Φαλέρ της Αθηνάς Κακούρη (Καστανιώτης)/Φίλοι και εραστές του 

Θοδωρή Καλλιφατίδη (Γαβριηλίδης)/Ιμαρέτ του Γιάννη Καλπούζου (Μεταίχμιο)/υ Ο βιολονίστας του Κώστα Καρα-

κάση (Ψυχογιός)/Ο μύθος του Ηρακλή Σπίλου του Νίκου Κουνενή (Μεταίχμιο)/υ Υγρό φεγγαρόφωτο της Μαρίας 

μΛαμπαδαρίδου-Πόθου (Κέδρος)/ Οι οδοιπόροι της καρδιάς της Εύας Ομηρόλη (Λιβάνης)/ς αλλιώςαλλιώςΑν ήταν όλα... αλλιώς// τηςτηςτης ςςς

ΑλκυόΑλκυόνης Παπαδάκη (Καλέντης)/Όλα βαίνουν καλώς εναντίον μας ώνη (Ελληνικά Γράμματου Γιώργου Σκαμπαρδώνη (Ελληνικά Γρά -

τα)/ΓΓια να δει τη θάλασσα της Ευγενίας Φακίνου (Καστανιώτης)/ Λόγια φτερά ωμενίδη (Πατάκη).του Χρήστου Χωμενίδη (ά

Κάθε αναγνώστης μπορεί να ψηφίσει μία μόνο φορά. Χορηγός επικοινωνίας εώστης μπορεί να ψηφίσει μία μόνο φορά. Χορηγός επικοινωνίας είναι και η ATHENS VOICE.

Λαφόργκ, Μισέλ Λεϊρίς, Ζαν-Πιερ Λεμέρ, Λοτρεα-

μόν, Μαλαρμέ, Μασόν, Μισό, Μπατάιγ, Μπερζερέ,

Μπρετόν, Μποντλέρ, Πρεβέρ, Ρεμπό κ.ά.

ΠΗΓΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Γιώργος

Καρατζόγλου, εκδ. Ίκαρος

Η ποιητική του διαδρομή από 

το ’64 έως σήμερα σε ταξι-

δεύει από τον «Καιρό των ερώ-

των» στις «Καταιγίδες του τέ-

λους». Ο λυρικός στοχασμός 

του αναμετριέται με την αλή-

θεια της καθημερινότητας.

Η ΛΥΛΛ ΠΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

Κώστας Γ. Παπαγεωργίου, 

εκδ. Κέδρος

«Πόσα πρωινά θυσιάζονται

κάθε πρωί για του φωτός

την αιματερή έπαρση. Παλιά

πρωινά, με ίσως ακόμα 

ζωντανή τη μνήμη μιας ανα-

τολής, αδιάφορα όμως για

όσο μέρισμα ουρανού τους απομένει. (....) Πολλά 

πρωινά γι’ αυτήν θυσιάζονται, μα μία η νύχτα που

την τρέφει και τη συντηρεί».

Mε άρωμα κλασικό 

Η ΑΓΡΙΑ ΤΑΞΗ Laurence

Bertrand Dorleac, μτφ. Έλενα 

Αναστασάκη, εκδ. Νεφέλη

Εξεγερμένοι καλλιτέχνες των 

μεταπολεμικών δεκαετιών 

’50 και ’60, επίγονοι του κινή-

ματος Dada και των ιστορι-

κών πρωτοποριών, μπαίνουν

στο επίκεντρο της διεισδυτι-

κής ματιάς της Γαλλίδας ιστορικού. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟ ΚΟΥΑΥΥ ΡΤΕΤΟ

Λόρενς Ντάρελ, μτφ. Μα-

ριάννα Παπουτσοπούλου, 

εκδ. Μεταίχμιο

Μονότομη έκδοση της περί-

φημης τετραλογίας («Ιουστί-ίί

νη», «Βαλτάσαρ», «Μαουντό-

λιβ», «Κλέα», 1957-60) του Βρε-

τανού πεζογράφου, ποιητή 

και δραματουργού. Αριστουργηματική περιγραφή

της αλεξανδρινής κοινωνίας των πρώτων δεκαε-

τιών του 20ού αιώνα, μιας πόλης «εξωτικής και πα-

ρακμασμένης, γεμάτης ομορφιά και γραφικότητα,

σύμβολο ενός κόσμου κατ’ εξοχήν ερωτικού». Το

κουαρτέτο που αποτέλεσε το σημείο αναφοράς 

για τις «Ακυβέρνητες πολιτείες» του Στρατή Τσίρκα.   

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΥΡΟΑΑ

- ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ 19ΟΥ

ΑΙΩΝΑ Σταντάλ,

μτφ. Γιάννης Σπανός, 

εκδ. Πάπυρος

Επειδή μ αζί  μ ε το «Μονα-

στήρι της Πάρμας» του ίδιου

συγ γραφέα αποτε λεί την

πιο συναρπαστική μυθιστορηματική εξιστόρηση

της περιόδου των Ναπολεόντειων πολέμων και

της κατοπινής παλινόρθωσης των Βουρβώνων.

Κεντημένο στη λεπτομέρεια, ακτινογραφεί τη

γαλλική κοινωνία του 19ου αιώνα. Βιβλίο-επιτομή

του ρεαλισμού, από αυτά που σπάνια γράφονται 

σήμερα.

ΤΖΑΝΚΙ, Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟ-

ΣΗ Ουίλιαμ Μπάροουζ, μτφ.

Γιώργος Μπέτσος, εκδ. Τόπος

50 χρόνια από την πρώτη του

έκδοση, πρέπει να λογίζεται 

πλέον ως κλασικό για την α-

μερικανική λογοτεχνία, έστω

του underground. Το βιβλίο-

ορόσημο της γενιάς του μπιτ 

μαζί με το «Ουρλιαχτό» και το «Στο δρόμο», και συγ-

χρόνως ένα από τα πρώτα έργα στην ιστορία που

τόλμησαν να αντιμετωπίσουν ρεαλιστικά και ρη-

ξικέλευθα το ζήτημα του εθισμού στα ναρκωτικά.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΣΧΕΣΗΣ

Γκράχαμ Γκρην, μτφ. 

Τρισεύγενη Παπαϊωάννου,

εκδ. Μεταίχμιο

Ο Φόκνερ το έχει χαρακτηρί-

σει ως «ένα από τα πιο αληθι-

νά και πιο συγκινητικά μυθι-

στορήματα της παγκόσμιας 

λογοτεχίας». Ο Γκρην αφήνει 

στην άκρη το κατασκοπικό (είδος στο οποίο διέ-

πρεψε) και αφηγείται την ιστορία μιας παράνομης

ερωτικής σχέσης που γίνεται εμμονή, ενόσω τα

γερμανικά στούκας βομβαρδίζουν το Λονδίνο, στη 

διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Θα θυμάσαι

ίσως και την ομώνυμη ταινία του Νιλ Τζόρνταν.

ΤΑ ΤΤ ΡΟΥΧΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ

ΑΝΘΡΩΠΟ Γκόντφριντ Κέλ-

λερ, μτφ. Εύη Μαυρομμάτη, 

εκδ. Γαβριηλίδης

Θεωρείται ο εθνικός συγγρα-

φέας της Ελβετίας. Η καλαί-

σθητη σειρά «Μεταφορές»

συστήνει το κορυφαίο ίσως έργο που άφησε, 

υπογραμμίζοντας ότι ο Γκόντφριντ Κέλλερ (1819-

1890) υπήρξε ένας «ρομαντικός ρεαλστής».

ΟΥΙΛΙΑΜ ΣΑΙΞΠΗΡ 

- Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

εκδ. Παπασωτηρίου

Εικονογραφημένη έκδοση 

από το έργο του Σαίξπηρ, που 

περιλαμβάνει 154 σονέτα και

αποσπάσματα από το best 

seller της ελισαβετιανής επο-

χής «Αφροδίτη και Άδωνης».

ΤΟ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ

ΡΑΝΤΕΤΣΚΥ Γιόζεφ Ροτ,  

μτφ. Μαρία Αγγελίδου,

εκδ. Άγρα

Θεωρείται ως ένα από τα αρι-

στουργήματα της γερμανικής 

λογοτεχνίας του 20ού αιώνα, 

στην ίδια γραμμή με τον «Άν-

θρωπο χωρίς ιδιότητες» του 

Μούζιλ. Παρακολουθεί την ίδια την πορεία της αυ-

τοκρατορίας των Αψβούργων, από τη μάχη του 

Σολφερίνο ως τον Ά  Παγκόσμιο. 

Σταθερές αξίες

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΑ

Ζοζέ Σαραμάγκου, μτφ. Αθη-

νά Ψυλλιά, εκδ. Καστανιώτη

Όταν η μυθοπλασία συναντά

ένα αληθινό ιστορικό γεγονός

έχει πάντα ενδιαφέρον. Η ι-

στορία ενός ελέφαντα το 10ο 

αιώνα, γραμμένη από ένα νο-

ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΦΑΓΟΙ

ΡΑΤΚΑ
Ιδιοκτήτρια εστιατορίου

Σε ποιο βιβλίο επιστρέ-

φετε συχνά;

Στα βιβλία του Petar 

Danov.

Ποιο βιβλίο σάς άλλαξε

τη ζωή;

Το βιβλίο του Βραζιλιάνου 

θεραπευτή Joao de Deus.

Ποιος τίτλος υπάρχει

πάνω στο κομοδίνο σας 

αυτή τη στιγμή;

Πάντα στο κρεβάτι μου

και στα ταξίδια μου έχω 

κάποιο βιβλίο του Petar

Danov.

Διαλέξτε μια φράση που

κρατήσατε από ένα

βιβλίο που διαβάσατε.

«Δεν υπάρχει θρησκεία α-

νώτερη από την αλήθεια».

Σε ποιο σημείο της

Αθήνας θα ανοίγατε να 

διαβάσετε ένα βιβλίο;

Στον βασιλικό κήπο.

Ποιο βιβλίο θα

ευχόσασταν να είχατε 

γράψει εσείς;

“Zelator” του David Ovason 

και «Αναζητώντας το χαμέ-

νο χρόνο» του Προυστ. Σ’ 

αυτό θα ήθελα να είχα κάνει 

και τη μετάφραση. Θεωρώ

τη μετάφραση του Παύλου 

Ζάννα από τις καλύτερες

μεταφράσεις που έχουν 

γίνει στα ελληνικά.

Υποδείξτε μας το νέο 

Έλληνα νομπελίστα. (αν 

είχατε αυτή την επιλογή)

Δεν είμαι κατάλληλη να 

κρίνω.

Ένα βιβλίο που δεν 

τελειώσατε ποτέ. (γιατί)

Πολλά, διότι είναι φλύαρα. 

Θα μπορούσαν να είναι 10

σελίδες αντί 200.
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μπελίσ

10 χρόνων από τη βράβευσή του.  

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗ-

ΤΑΣ Ορχάν Παμούκ, μτφ. Στέλ-

λα Βρετού, εκδ. Ωκεανίδα

Η ιδέα γεννήθηκε όταν ο Πα-

μούκ ήθελε να ανοίξει ένα 

παλαιοπωλείο . Δεν το άνοιξε. 

Αντ’ αυτού πήρε το Νόμπελ.

Στο νέο του βιβλίο αναρωτιέ-

ται γιατί θα πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι. Διαβά-

ζουμε για να βρούμε την απάντηση.

ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ

Ροζέ Πολ Ντρουά,

μτφ. Ασπασία Σιγάλα,

εκδ. Ψυχογιός

Τι είναι η Δύση; Μια περιοχή

του κόσμου; Η Ευρώπη, η Α-

μερική ή και τα δύο; Το σύνο-

λο των πλούσιων χωρών; Μια

μορφή κοινωνίας ή ένα οικο-

νομικό σύστημα; «Αινίγματα» στα οποία απαντά

ο διάσημος φιλόσοφος και συγγραφέας Ροζέ Πολ 

Ντρουά, αποσαφηνίζοντας το αρχικό ερώτημα.

ΜΕΤΑΤΤ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ Χαρούκι

Μουρακάμι, εκδ. Ωκεανίδα  

Είναι ο συγγραφέας που μπο-

ρεί να γράψει για ένα θέμα ολι-

σθηρό, όπως τα μυστήρια της 

ανθρώπινης ύπαρξης, υπνω-

τίζοντάς μας. Καλωσήρθατε

στον κόσμο του Μουρακάμι!

Ο Γιαπωνέζος που αντιμετω-

πίζεται σαν ροκ σταρ, χρειάζεται ανάγνωση σε 

ησυχία και ημίφως.

ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ Φίλιπ Ροθ,

εκδ. Πόλις, μτφ. Αθηνά 

Δημητριάδου 

Το βιβλίο του χειμώνα με τις

δυο αντιφατικές ιδιότητες: με-

λαγχολία και ψυχαγωγία μαζί.

Το 29ο βιβλίο του συγγραφέα

που θα πρέπει να διαβάσετε. 

Έχει πάρει κατά καιρούς όλα

τα βραβεία, του λείπει μόνο το Νόμπελ για να συ-

μπληρώσει τη συλλογή.

Η τέχνη του εγκλήματος

Η ΜΑΥΡΗΑΑ ΓΡΑΡΡ ΜΜΗ

Ζαν-Κριστόφ Γκρανζέ,

μτφ. Σάσα Κρίτση, εκδ. Libro  

Ο Γάλλος βασιλιά του θρίλερ

που γράφει ένα βιβλίο κά-

θε χρόνο, προσφέρει νουάρ

ατμόσφαιρα, σασπένς και

ταχύτητα. Αυτά δηλαδή που

είχαμε νιώσει με την ταινία «Πορφυρά ποτάμια» του

Κασοβίτς, βασισμένη σε βιβλίο του Γκρανζέ.

ΤΑ ΠΤΤ ΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΥΘΥΥ ΙΣΤΟ-

ΡΗΜΑΤΟΣ Ανδρέας Αποστο-

λίδης, εκδ. Άγρα

Συνοψίζει και ξεκαθαρίζει.

Περιέχει όσα χρειάζονται οι 

εθισμένοι στην αστυνομική 

λογοτεχνία, δηλαδή εμείς, το

ενδιάμεσο μεγάλο κοινό μεταξύ του νόμου και την 

παραβίασής του. Τα πάντα για ευρωπαϊκή και α-

μερικάνικη λογοτεχνία του είδους, από την αρχήή

μέχρι τις μέρες μας. Απαραίτητο.  

Ιστορία & πολιτικός στοχασμόςς

ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΡΡ ΕΣ ΤΗΣ

ΚΑΡΑΡΡ ΪΒΙΚΗΣ Ταρίκ Αλί, μτφ. 

Σάββας Μιχαήλ, εκδ. Άγρα 

Παλιός «πειρατής» (ακτιβιστής,

έστω) και ο ίδιος, ο Ταρίκ Αλί α-

φιερώνει αυτές του τις σελίδες

στο αριστερό μπαϊράκι που 

ανεμίζει τα τελευταία χρόνια 

στη Λατινική Αμερική. Κάνο-

ντας αναφορές στη λατινοαμερικανική ποίηση και

κουλτούρα, ο συγγραφέας καταδεικνύει ότι η περι-

οχή βρίσκεται ξανά σε δημιουργικό αναβρασμό. 

Η ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΜΟΥ ΣΤΗ

ΡΩΣΙΑ  Έμμα Γκόλντμαν, μτφ. 

Δέσποινα Κερεβάντη - Γιάννης

Βαλούρδος, εκδ. Απόπειρα

Αν το δεις ως μαρτυρία πρό-

κειται για συγκλονιστικό κεί-

μενο. Αποτιμά από πρώτο χέ-

ρι τα πρώτα χρόνια μετά την 

Οκτωβριανή Επανάσταση και 

υπογραμμίζει ότι η κατάσταση στη Ρωσία άρχισε 

να στραβώνει ήδη από το 1921.

1939: Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕ-

ΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Ρίτσαρντ  Όβερι, μτφ. Τιτίνα 

Σπερελάκη, εκδ. Πατάκη  

Στις πρώτες ημέρες του Β΄

Παγκοσμίου Πολέμου αναφέ-

ρεται η μελέτη αυτή του δια-

κεκριμένου Βρετανού ιστορι-

κού, η οποία εστιάζει το φακό

της όχι τόσο στα αίτια που οδήγησαν στον πόλεμο,

αλλά στα γεγονότα καθαυτά και στη «διάχυτη αί-

σθηση επικείμενης καταστροφής», που είχε αρ-

χίσει (από το ’37-38, αν όχι νωρίτερα) να πλανάται

σαν φάντασμα πάνω από τη Γηραιά ήπειρο. 

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, 

εκδ. Ελληνικά Γράμματα

Έργο που χωρίς να υστερεί 

επιστημονικά απευθύνεται

στο ευρύ κοινό, γραμμένο α-

πευθείας στα ελληνικά από τη 

διακεκριμένη βυζαντινολόγο

της Σορβόνης.

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΡΡ ΚΑΙ Ο ΚΑΚΟΣ

Ο ΛΥΚΟΣΛΛ Χριστόφορος

Κάσδαγλης, εκδ. Οξύ

Εκφράζει την οργή και την α-

πογοήτευσή του για τα κακώς

κείμενα, κυριολεκτικά «το γα-

μώτο ενός αριστερού», όμως

επουδενί δεν βγάζει «κακία»

ή «υστεροβουλία». Ο Κάσδα-

γλης είναι πάντα ένας συνεπής αριστερός και ένας 

πολύτιμος σύντροφος.

Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΡΡ -

ΤΙΑΣ Μαρσέλ Γκοσέ, Τόμος Ι. 

Η επανάσταση των νεότερων 

χρόνων 

Τόμος ΙΙ. Η κρίση του φιλελευ-

θερισμού, μτφ. Αλέξανδρος 

Κιουπκιόλης, εκδ. Πόλις

Μαθητής του Κλοντ Λεφόρ και 

του Κορνήλιου Καστοριάδη, ο Μαρσέλ Γκοσέ επι-

χειρεί εδώ μία φιλοσοφική εξιστόρηση των μορ-

φών με τις οποίες εξελίχθηκε η δημοκρατία από

το 1500 και εντεύθεν. Ο πρώτος τόμος αφορά την

περίοδο της Μεταρρύθμισης και της Γαλλικής Επα-

νάστασης, και ο δεύτερος την περίοδο 1880-1914, 

«που αποτελεί τη μήτρα του εικοστού αιώνα, των 

τραγωδιών και των επιτευγμάτων του. Θα ακολου-

θήσουν άλλοι δύο τόμοι, αφιερωμένοι στην εποχή 

των ολοκληρωτισμών και στο «κενό» της δημο-

κρατίας από το 1970 και μετά, αντίστοιχα. 

ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ - ΜΙΑ ΣΧΕΔΟΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Εδουάρδο Γκαλεάνο, μτφ. 

Ισμήνη Κανσή, εκδ. Πάπυρος 

Το τελευταίο βιβλίο του μεγά-

λου Ουρουγουανού συγγρα-

φέα αποτελεί ένα είδος σύνο-

ψης της παγκόσμιας Ιστορίας, 

ιδωμένης μέσα από 600 μικρά

αφηγήματα που στέκονται σε ισάριθμες στιγμές της.

Γραμμένο με όλη τη μαστοριά του Γκαλεάνο, πρόκει-

ται για απόσταγμα ώριμης σκέψης κι οξυδέρκειας. 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

Καρλ Σμιτ, μτφ. Αλίκη

Λαβράνου, εκδ. Κριτική

Έργο που σκανδάλισε την κοινή 

γνώμη στην εποχή του (1927) 

αναγνωρίζοντας την ύπαρξη 

αντιμαχόμενων κοινωνικών 

τάξεων και ασκώντας ρηξικέ-

λευθη κριτική στο φιλελευθε-

ρισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι οι απόψεις του Σμιτ για 

το κράτος απασχόλησαν διανοητές του μεγέθους 

ενός Μπένγιαμιν, μιας Άρεντ ή ενός Ντεριντά. 

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Το σπίτι της χαράςοΤΤ
ιερωμένος εξαιρετικά στα παιδιά ο νέος δημιουρΑφ -

ός πολυχώρος των εκδόσεωνγικό Αερόστατο τ, με τίτ--

υς βιβλίων από όλους τους εκδοτικούς οίκους, όλη λου

ν γκάμα των ξύλινων οικολογικών παιχνιδιών της την

nPlan Toys, τίτλους για γονείς και εκπαιδευτικούς και TT

ολικά βιβλία.σχο Τοσίτσα 1Α, 210 8846.570-2-4
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ΠΑΠΑΠΑΠΑΠΠΠΑΠΠΑΠΠΑΠΑΠΑΠΑΑΑΠΑΠΑΠΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΠΠΑΠΑΑΑΑΑΠΑΠΑΑΑΑΠΑΑΑΠΑΠ ΙΔΙΙΔΙΙΔΙΙΔΙΙΙΔΙΙΔΙΔΙΙΔΙΔΙΙΔΙΔΔΙΙΙΙ ΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΧρήΧρήΧρήΧρήΧρήΧρήήήΧρήΧρήρήήΧρήΧρήρήΧρήήήΧ ήρρ στοστοστοστοτοστοστοοοοοστοτ ς Μς Μς Μς Μς Μς Μς Μς Μς Μς ΜΜΜΜποουουπουπουποπουουουουπουποουπουπουπουυπουπουουυυπουουυλώλλλώλώλώτώτώτλλλώλώλώτλλλώλλώλλώλώώ ης,ης,ης,ηςης,ηςηςς,ςςςηςης   

εικειεικειεικεικεικιεικκκκκεικικκεικεικειεικκεικκκικκκεικκε κκκκι ον.ον.ον.ον.ον.ον.ον.νον.νον.ν....ν.... Βα Βα Βα ΒαΒα Βα ΒαΒα ΒαΒΒΒαΒΒααασίλσίλσίλσίλσίλσίλσίλσίλσσσσσσ ης ης ης ης ης ηςηςης ΠαΠαπΠαπΠαπΠαΠαπαππΠαπαπαππΠαππαππππαπαααππατσατσατσατσατσατσατσατσατσατσατσατσατσατστστσστσατσατσσαατσστσσστττστσστ αροαροαροαροαροαροαροαροαροαροαροααροαραροαααραροαροαααρααρραραροραααααα ύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύ---

χαχαααααςαχαςχαςςχαςχαςαααααςααααααςχααχααααχααχαααααααα , ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε εεεεκδ.κδ.κδ.κδ.κδ.κδ.κδκδκδκδκκκκ  Ελ Ελ Ελ Ελ ΕλΕλΕλΕλληνληνληνληνληνληννννικάικάικάικάικάικάικκάκκ  Γρ ΓρΓρΓρ ΓρΓρΓΓρΓΓρΓρΓρΓρ Γρ ΓρΓρΓΓρΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓράμμάμμάμμάμμάμμάμάμμάμμάμμμάμματααταατααταατατααταατττττ

Η σΗ σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσυνευνευνευνευνευννυνευν ργαργαργαργαργαργαργαργαργργαργαγ σίασίασίασίασίασίασίασίασσσσσ  τω τω τω τω ττω ττωτττ ν δν δν δν δν δν δν δν δν ν δν δδύο ύο ύο ύούο ύο ύούοοοοοοοοοοοοο παρπαρπαρπαρπαρπαρπαρπαραρππαρρραααααααααααα-------

πάνπάνπάπάνάάνάνάνάνάνπάνπάνπάάάνάάνπάνάνάνννάνπάνπάνάνάννάννπάνπάννπάννπάνάνάνάά ω οω οω οω οω οωω οωωω οωω ω οωω νομνομνομνομνομνομνομνονομμμμμμμάτωάτωάτωάτωάτωάτωάτωάτωάάτωάάάά ων θν θν θν θν θν θν θν θν ν θν θν θεωρεωρεωρεωρεωρεωρεωρεωρωρωωρεωρεωρρρρρείτείτείτείείτεείτείττείτείτττείτε τττττείτείττται αι αιαιαιαιαιαι

«χρ«χρ«χρχρχρχχρχ«χρ«χχρχρχρχρχρ«χρχρχρχρχρχρχρχρχρχρχρχχχ«χχρχρχχρχρχρυσήυσυσήυσήυσήυσήυσήυσήυσήυσήυσυσήυ ή» σ» σ» σ» σ» σ» σ» σ» σ»» σ» »»»» το το το το τοοοτοοοοοοοοτοοοο χώρχώρχώρχώρχώρχώρχώρχώρχώρώώώώρώχώχώρώχώώχ ρο το το το το το τττο το του ου ουουουο παιπαιπαιπαπααπααααααα --

δδιδιδικικικικικκδικικκικκκκδικκικδ κκκκδικού ού ού ού ού ού ού ούού ούούού ού ού ού ύού ούύούύούούύ ύούύύού βιββιββιββιββιββιββιββιββιββιβιββιββιββιββιββιββιββιββιββιββιβββββιββιββιββιββιββιβββιβββιβββιβββιβββιββιββιββιβλίολίολίολίολίολίοίλίολίολίολίολίολίολίολίολλλίλίλίλίολίλίολίολίλίλίολίλίίολίλλίλλίλλλ ου κυ κυ κυ κυ κυ κκυ κυ κυυυυυυυυυυ αι αι αι αι αι αι  ααι αι αια κάθκάθκάθκάθκάθκάκάθκάάκάκάκκάάάάάάά ε δε δε δε δε δδε ηηηηη-------------

μιμμιμμιιοιοιοιοιοοιοιοιιοοιοιοοιοιομιιοοοιούργύργύργύργργύργύργύργύργύργργργύργύργύρρύργργύργύργργργύργύργύργύργργύργργγγγργημαημημαημημαημαημαημαημαημαμαημαημαημαμημααημαημαημαημαημαημαημαημαημημαημμαημαηημαμμμαααημααμμ  το το το τοτο τοτο το τοτο το τοτοτοτοτοτοτοτο τοτοτοτοτοττοτοτοτοτττοτοτοου κυ κυυ κυυ κυ κυ κ κυ κυ κυ κυ κ κκυ κυ κυ κυ κυ κυ κυ κυ κυ κυ κυ κκυ κυ κυ κυ υ κκκκαιναιναιναιναιναιναιναιναιναιναιναιναιναιαιναιαιναιναιαααιναιναιναιαιαιαιναιναινααααιναια οτόοτόοτοτόοτοτοτόόοτόοτόοοτόοτττόοττοτοο μουμουμουμουμουμουουουμουυυυο    

σσυγσυσυσυγσυγσυγσυγυγσυγσυγσυγσυγσυγσυγσυγσυγσυγσυγυγσυγσυγσυγσυγσυγσυγσυγσυγσυγσυγσσυγγγγραγραγραγραγραγραγραγραραγργραγραγραραγραγραγρααγραγραγραγραγραγραγραγργραγραργραγραραγρααγρραγραρ φέαφέαφέαφέαφέαφέαφέαφέαφέαφέαφέαφέαφέαφέαφέαφέαφέαφέαφέαφέαφέαφέαφέαέφέαφέαφέαφέαφέέφφέαφέαφέφέαφέαφέααφφφέφ κ κακακα κακα κακακα κα κακα κακακα κα κακα κακακακακ κακακακακκκακαακακκαααακκααι τι τι τι τι τι ττι τι τι τι τ τι τι τ τι τι τι τι ττι ττττι ττι ττι τττ τττττττουου ου οουου ουου ου ου ου ου ουυουου ου ου ουου ουουουου ουοουουοουυυοοουουοουοουυ εικεικεικεικεικεικεικεικεικεικεικικεικεικεικεικεικεικεικεικεεεικεικκεεικεικκεικεεικκειεει ονοονοονοονοονοονοονοονοονονοονοονοονοονοονοονοονοοοονοονονοονοονοονονονοονονοονονοονοονοονοοοονονοννοονο ---------

γράγράγράγράγράγράγράγράγράγράγράγράγράγράγράγράγράράάγράγράγράγράγράγράγράγγράγράράγργράγράρργράάάγράγράράάγράφουφουφουφουφουφουφουφοφουφουφουφουφοφουφουουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφουφφουοφοφοουουφοοφουφουουουφοφφ πο πο ποποπ πο πο πο ποπο πο πο πο ποππποποπποποοποποοποποππ υ ευ ευ ευ ευ ευ ευ ευ ευ ευ ευ ευ ευ ευ ευ ευυ ευ ευ εεεεευ ευ ευ ευ ευ εεευ ισαισαισαισαισαισαισαισαισαισαισαισασαισαισασαισασαααισαιι αισαισισασααισασαασαισαααγάγγάγγάγγάγγάγγάγγάγγάγγάγγάγγάγγγάγγάγγάγγάγγάγγάγάγγάγγάγγάγγάγγάγγγγγγγ γγγ ει ει ει εει ει ειειει ι ει εεει εεει τα τα τα τατα ταττατατατα τα ττα τα ταταττατατατττατταταταταταααα παιπαιπαιπαιπαιπαιπαιπαιπππαιπαιπαπαιπαιπαιππαιπαιπαπαππα --------

διάδ άδιάδιάδιάδιάδιάδιάδδιάδιάδιάδιάδδιάδιάδιάδδιάδιάδ άδιάάδιδιάδιάδδιάδδιάιάδ άδιάδιάιά στ στ στ στ στ στστ στ στστστσστ στστσ στσσσστσστσσ σσσσστσ στον ονον οον ον ονον οονοον οονονονονονονονννοονο κόσκόσκόσκόσκόσκόκόσκόσόσκόσκόσκόσόσκόσόσκόσόσκόσόσόσσόσόσμο μο μο μο μο μομο μομο μομομοο μοομοομομομομοο μοο τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςητηςηςτηςτηςητηςτηςτηςηςτηςτητηςτηητηςηςςτηςηηςηςητηςτηςτηςτ ςςς αλ αλαλ αλ αλαλ αλαλ αλ αλ ααλ αλ αλ αλαλαλλ αλ αλλαλααλαλλααλα ηθιηθιηθιηθιηθιηθηθιηθιηθιηθιηθιηθιηθηθιηθιηθιηθθηθηθιηηθιθηθθθιηθθιθιηθινήςνήςνήςνήςνήςνήςνήςνήςνήςνήςνήςνήνήςήνήςνήςνήςνήνήςνήνήςνήςνήνήςνήςνήςνήςνήςνήςήνήςνήςνήνήνήςνήςνήςήςνήςςνν ς   

τέ χτέ χτέ χτέ χτέ χτέ χτέ χτέ χτέ χτέ χέτέ χέ χτέέέέέέέέ νηςνηςνηςνηςνηςνηςνηςηςηςηςςηςηςνηςηςηηςηςνηςνηςνηςηςςςςν ςςςςςςςς (χ (χ (χ (χ (χ (χ (χ(χ(χ (χ (χ (χ (χ (χ ( (χ ((χ(χ (χ (χ( ωρίωρίωρίωρίωρίωρίωρίωρίωρίωρίωρωρωρίωρίωρίωρίωρίωρίωρωρίωρίίωρίωρίρωρωωρίίίίίς φς φς φς φς φς φς φ φς ς φς φς φς φς φ φς φς φς φς φς φς φς φς φςςς φς ς φς φς φς φς φςς φφφς φςς φφς φς φφφφρρουρορορουρουρουρορουρουρουρουρουρουρορουρουρουρουρουρουρουρρουρουρουρορορουρουορουρουουρορορουρου-φρ-φρ-φρ-φρ-φρ-φρ-φρφρ-φρφρ-φρφρ-φρ-φρ-φρ-φρ-φρ-φ-φ-φρ-φρ-φρ-φρ-φρ-φρ-φ-φφρ-φφφρρφρφρφρρρρου ου ου ουουουουουου ουουουου υοουουουουου ουουουοουουοουυοοο
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μιαμιαμιαμιαμιαμιαμιαμιαμιαμιαμιαμιαμιαμιμιαμιαμιαμιαμιαμιαμιαμιαμιαμιαμμιαααμιαμμμιαμιαμιαμιαμιαμιαιαμμμ έκέέ έκ έκέκ έκέκέκ έκ έκ έκ έκέ έκέέκέκ έκ έκέέέέκ έκ έκκέκέ έκ έέέκέκ έκέ πληπληπληπληπληπληπληπληπληπληληπληπληπληπλπληπληπληπλπληπληπληπληπλπληπληηπληηηληηηληπληηλ ξη.ξη.ξη.ξη.ξη.ξη.ξη.ξη.ξη.ξη.ξη.ξη.ξηξξηξξξη.ξηξη.η.ξη.ξηξηξη.ξηξηξηξηξηξηξη  Οι Οι Οι ΟιΟι Οι Οι ΟιΟ ΟιΟι ΟιΟι Οι ΟιΟΟ Ο ΟιΟΟΟ ΟιΟιΟΟιΟΟΟιΟΟΟΟΟΟΟ  δώ δώδώ δώ δώ δώ δώδώ δώδ δώδώ δώδώ δώ δώ δώ δώδώδώ δώ δώδώδώδώδώδώδώδώδώώδώδώώδώώδώδεκδεκδεκδεκδεκδεκδεκδεκδεκδεκδεδεκδεκδεκδεκδεκδεκδδεκδεκδεκδδεκδεκδεκδδεκδεκδεδδδδδεκδεκεκκδεκδεκκδδεκδ α φα φα φα φα φα φα φα φα φα φα φα φα φα φα φα φα φα φα φα φα φα φα φα φα φαα φφαα φφ φα φφφφφρέρέρέρέρέρέρέρέρέρέρέρέρέρέρέρέρέρέέρέρέρέρέρέέρέρέρρέέέρρρέρέρρέρρέρέρρέέ-----------

σκισκισκισκισκισκσκσκισκσκισκισκισκισκισκισκισκισκισκισκισκισκισσσκσκιισκισκσ ικσσκισ εςες ες ες εςεςες εςες εςες ες ες ες εςεεςεςεςεςςεςεςεεςεςεςεςεςεςεςεςεςςςς ιστιστιστιστστιστιστστιστιστιστιστσστιστιστσστιστσσττστστισττιστστστσιστττστσ ορίορίορίορίορίορορίορίορίοορορορίορίορίορορίορίορίορίορορίορίρορίοορίορορορίρρ ες ες ες ες ες ες ες ες ες ες ες εςες ες ες εςεςες ες ες ες εεςεςες ςεες εες ςς τουτουτουτουτουτουτοτουτουοτουτουτουτουουτουτουτοτουτουτουτουτουυτουτοτουουτουτοτουυτουουοτουοους γς γς γςς γς γς γς γς γς γγς γς γγς γς γς γς γς γς γς γς γς γς γγς γς γγς γςς γς γς γς γγγς γςς γςς ια ιαια ια αααιαιαια ια ια ιαιααιααα ααιαααιααιαα ααα παπαπαιπαπαιπαιπαιπαιπαιπαααπαιπαιπαιπαιπαιπαπααπαιπαιαπαιπαιαπαααπααπαπαπαπα διάδιάδιάδιάδιάδιάδιάδιάδιάδιάδδιάδιάδιάδιάδ άδιάδιάδιάδιάάδιάδιάάδιάδιάδιάάδιάάάιδιάδιάδιάδδιάά  

ασυασυασυασυασυασυασυασυασυασυασυασυσυασυασυασυασυασυσασυαασυασασασυυασυσυσσασυυυυνήθήθνήθνήθνήθνήθνήθνήθνήθνήθνήθνήθνήθνήθνήθνήθνήθνήθνήθνήθνήθνήθνήθνήθνήθνήθνήήήήθνήθήθνήθν θθιστιστιστιστιστιστιστιστιστστιστττστιστιστστσιστιστιστιστστιστισττσστσστστττσσ α, α,α, α, α, αα, α, α, α, α, α, α,α, αα,α,ααα, α, α, α, α, ααα, α, α,αα, περπερπερπερπερπερπερπερπερπερερπερπερπερερπερπερρπεπερπερερπερπερπερπερπερπερπερπερπεπεερπ ρίερρίερίερίερίερίερερίερίερίερίερίερίερίερίερίείερίεερίερίερίερίερίερίείερίερερίεεερίεεείερρεεργα γα γα γα γαγαγαγα γα γαγα γα γαγα γα γα γα γαγγααγα γα γαγαγαγαααγαγγααγα γγα κακαικαικαικαικαικαικαικαικαικαικαικακαιακαικαικαικκαακαικκακαικαικαικαιιικκακαιααικα  γι γι γι γι γι γι γι γι γι γι γι γι γι γι γιγι γι γι γιγιγιγγι γιγιγιγγιγγγγγγγιγιγγιγγγ ααα ααα α α α αα αααααααααα ααααααααα
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στα. Η κυκλοφορία συμπίπτει και με την επέτειο 

ICON 

Το B Sc in Human 

Resource Management εί-

έο πρόγραμμα σπουδών 

on. Με την ολοκλήρωση του 

εκριμένου προγράμματος έ-

ανείς εξασφαλίσει Certificate, 

loma και Bachelor, ενώ μπορεί 

ά πάσα στιγμή να το σταματήσει, 

οι συνθήκες ζωής και εργασίας 

υ δεν του επιτρέπουν να συνε-

ει, έχοντας όμως εξασφαλίσει 

άποιον τίτλο. www.icon.gr, 

210 9248.534
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ΟΙ ΑΓΡΙΟΙ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

Ρομπέρτο Μπολάνιο, 

μτφ. Κώστας Αθανασίου,

εκδ. Καστανιώτη

Αποτελεί μακράν το κορυφαίο

μυθιστόρημα που μας άφησε

ο σπουδαίος Χιλιανός συγγρα-

φέας και συγχρόνως ένα από 

καλύτερα της σύγχρονης ισπανόφωνης λογοτεχνί-

ας. Διατρέχει την περίοδο από τη δεκαετία του ’20 

έως αυτή του ’70. Ο Μπόρχες θα ήταν υπερήφανος. 

Στις νότες της μουσικής

ΑΝΤΖΙ Ή ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΕΤΡΟ

ΕΝΟΣ ΜΠΛΟΥΖ

Ντέιβιντ Μακ Νιλ, μτφ. Αλίκη

Πιστεύου, εκδ. Πάπυρος 

Φόρος τιμής στο μπλουζ και

το ροκ, έχει ως ήρωα ένα νεα-

ρό που το 1963 ταξιδεύει από

το Παρίσι στο Λονδίνο με μια

φυσαρμόνικα στην τσέπη. Στη

διαδρομή του θα συναντήσει το θρυλικό πιανίστα 

του μπλουζ Μέμφις Σλιμ αλλά και την Άντζι, για την 

οποία τραγούδησε ο Μικ Τζάγκερ.

ΚΙ ΟΜΩΣ ΟΜΟΡΦΑ Τζεφ Ντά-

ιερ, μτφ. Δανάη Στεφάνου,

εκδ. Πάπυρος

«Ένα μικρό διαμαντάκι», όπως

το έχει χαρακτηρίσει ολάκε-

ρος Κιθ Τζάρετ. Δοκίμια για 

την τζαζ και για τους Λέστερ 

Γι α ν γ κ ,  Θ ε λόν ι ο υ ς  Μ ον κ ,

Μπαν τ Πάουελ, Μπεν Ουέ-

μπστερ, Τσαρλς Μίνκους, Αρτ Πέπερ, Ντιουκ Έλιν-

γκτον, Ντίζι Γκιλέσπι, που αναδεικνύουν την ψυχή

της και είναι γραμμένα με τρόπο που συνάδει με 

την αυτοχεδιαστική φύση της μουσικής αυτής.

Η ΛΕΣΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΠΙΑΝΙΣΤΩΝ Κέτιλ 

Μπιόρνσταντ, μτφ. Γιουλίκα

Σαμαρά, εκδ. Πόλις

Οι περιπέτειες μιας ομάδας νεε-

αρών μουσικών της κλασικήςής

στο Όσλο, καθώς βαδίζουν 

προς την ενηλικίωση και μαζί 

με τη μουσική γνωρίζουν και τ

τον έρωτα. Αφήγηση εκφραστική – ούτως ή άλλ-

λως ο ίδιος ο συγγραφέας είναι αναγνωρισμένος 

πιανίστας της κλασικής και της τζαζ.   

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΝΙ

ΜΟΝΡΟ Νικ Κέιβ,

μτφ. Αντώνης Καλοκύρης, 

εκδ. Τόπος

Ο Κέιβ διαθέτει χιούμορ και δη

μαύρο, κι είναι ακριβώς το χιού-

μορ κι ο αυτοσαρκασμός του

Αυστραλού τραγουδοποιού

που σώζει τούτο το μυθιστό-

ρημα από τα κλισέ της σχολής των «καταραμένων».  

Η ζωή μπορεί να τελειοποιηθεί

ΟΙ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΙΝΑ

ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αλαίν Ντε 

Μποττόν, μτφ. Αντώνης 

Καλοκύρης, εκδ. Πατάκη

Πριν ξεκινήσει τη συγγραφή

πρέπει να είχε τις ίδιες αμφιβο-

λίες με εμάς τους υπόλοιπους.

Πώς συνδυάζονται χρηματικές

απολαβές με ευχαρίστηση;

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Ροζέ-Πολ Ντρουά, μτφ. Γ.

Παρλαλόγλου,  εκδ. Ψυχογιός

Παραμένει φιλοσοφική και φυ-

σικά αναπάντητη η ερώτηση, 

πού βρίσκεται η αλήθεια. Ο έ-

μπειρος δημοσιογράφος γρά-

φει για αρχάριους αναγνώστες, 

ψάχνοντας την απάντηση.

ΚΑΛΥΛΛ ΤΕΡΑ... ΓΡΡ ΙΝΕΤΑΙ!  Νάνσυ

Μαλλέρου, εκδ. Φερενίκη

Η συγγραφέας μάς δελεάζει 

υποσχόμενη ότι 10 λεπτά την 

ημέρα αφιερωμένα στον ε-

αυτό μας είναι αρκετά για να

γίνει η ζωή μας καλύτερη. Την

πιστεύουμε.  

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΣΑ ΣΟΥ

Κρις Βάιντνερ, μτφ. Μάγδα 

Καραβιώτη, εκδ. Κριτική

Αλληγορικό ταξίδι ενδοσκό-

πησης που πραγματοποιείται

μέσα από το έργο του Μιχαήλ

Άγ γελου. Πρώτα ανακαλύ-

πτουμε το δρόμο, μετά στο-

χεύουμε και, τέλος, φτάνουμε

στο απόγειο της δεξιοτεχνίας.

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ

ΤΥΧΗ συλλογικό, εκδ. Κριτική

Γιατί η μαστογραφία αποδει-

κνύεται συχνά… επικίνδυνη, 

γιατί κανείς δεν πρόβλεψε τη

σημερινή οικονομική κρίση, 

αλλά και γιατί η Ελλάδα είναι 

πρωταθλήτρια στις καισαρικές. 

Περί έρωτος

ΑΡΓΟΝΑΥΑΑ ΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

Τάσος Κοντογιαννίδης, 

εκδ. Άγκυρα, σελ. 240 

Εκείνος από τη Δράμα, εκείνη 

από τον Πόντο θα ερωτευτούν

στη Γερμανία – όμως οι οικο-

γένειές τους δεν εγκρίνουν τη 

σχέση. Έρωτας και πάθος, με 

ανατροπές.

Ο ΚΑΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Άντριου 

Νίκολ, μτφ. Φ. Πίπη, εκδ. Διόπτρα 

Σε μια ξεχασμένη γωνιά της Βαλτι-

κής ο δήμαρχος Τάιμπο διστάζει να

εκφράσει την αγάπη του προς την

κυρία Στόπακ. Ένα αναπάντεχο γε-

γονός θα φέρει τα πάνω κάτω, σε 

αυτή την ιστορία που ξεχωρίζει για

το χιούμορ και τη λεπτότητά της. ●

ΗΗ FNAC προτείνει

1001 GANGSTER MOVIES 

εκκδ. Cassell Illustrated, € 12

1001 WAR MOVIES 

εκκδ. Cassell Illustrated, € 12 

 ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΦΑΓΟΙ

ΗΛΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Κομίστας

Tο τελευταίο graphic 

novel που διάβασες;  

“Asterios Polyp” του David 

Mazzucchelli (Pantheon

Books). Όμορφο, έξυπνο 

και φιλόδοξο βιβλίο για 

έναν ακαδημαϊκό και την

αδυναμία του να εκτιμήσει

τη γυναίκα της ζωής του. 

Αγαπημένο κόμικ τηςΑΑ

παιδικής σου ηλικίας; 

“Asterix”, “Iznogoud” και 

μετά υπερήρωες.

Θα ήθελα να είμαι

σούπερ-ήρωας…

Ο υποχόνδριος εαυτός

μου θα διάλεγε Wolverine

για τον «παράγοντα επού-

λωσης» και ο pervert εαυ-

τός μου Professor Xavier 

για το mind control.

Η καλύτερη και η χειρό-

τερη μεταφορά κόμικ 

στον κινηματογράφο; 

Καλύτερη, το “Ghost 

World” (πιστή στο πνεύμα ”

του κόμικ, αντί να εστιά-

ζει στην ιστορία ή στην 

εικόνα). Χειρότερη, το 

“From Hell” (αγνοούσε”

επιδεικτικά όλα τα στοι-

χεία που έκαναν το κόμικ 

ξεχωριστό).

Αγαπημένο βιβλιοπωΑΑ -

λείο/βιβλιοστέκι

στην Αθήνα;

Το Solaris (Μπόταση 6,

Εξάρχεια). Είμαι παραδοσι-

ακός κομιξάς. 

Κόμικ ξεκινήσες πολλές

φορές, αλλά ποτέ δεν

τελείωσες...

“The Lost Girls” (A.Moore/

M.Gebbie). Καλό το

erotica, αλλά κάπου το

βαριέσαι.

Τι ετοιμάζεις αυτό τον 

καιρό;

Κυκλοφορεί η νέα μου

σειρά “Ghostbusters: 

Displaced Aggression”

(zudacomics.com/melody, 

iliaskrzs.deviantart.com).

Η ΓΑΤΑ ΤΟΥ ΣΑΪΜΟΝ 

γάτα του Σάιμον είναι ένα λεύκωμα-κόμικ που κυκλοφόρησε στο Youtube με τη μορφή κινουμένου σχεδίου και βρέθηκε σήμεραΗ γ

α μετράει περισσότερους από 30 εκατομμύρια επισκέπτες. Ο Σάιμον, που την εμπνεύστηκε, απέσπασε το βραβείο «Καλύτερηςνα

ωμωδίας» του British Animation Awards για το 2008. Με την έντυπη μορφή της συμβαίνουν τα ίδια και… χειρότερα. Μάλλον γιατί η Κω

φευρετική, παμπόνηρη, ζηλιάρα, τρυφερή και παιχνιδιάρα αυτή γάτα αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά της αιλουροειδούς καταεφ -

ωγής της μέσα από ένα έξυπνο σχέδιο με τάση στην ακραία υπερβολή.γω

Ebooks.gr

φορές και καλές 

σε ένα πλήρες και εύ-

στο ηλεκτρονικό βιβλι-

ωλείο, με ενημερωμένη 

άση δεδομένων για όλα 

 βιβλία που κυκλοφο-

ούν στον ελλαδικό χώ-

ο. www.ebooks.gr
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A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες της έξι (6) αντίτυπα για κάθε ένα από

α εξής βιβλία των εκδ. Καστανιώτη: «Νυχτερινά» του Καζούο Ισιγκούρο (1),

Graffito” του Παύλου Μάτεσι (2), «Οι άγριοι ντετέκτιβ» του Ρομπέρτο Μπο-

άνιο (3), «Ο τελευταίος κύκνος» του Στέφανου Δάνδολου (4), «Σου έχω εμπι-

στοσύνη» των Φραντσέσκο Αμπάτε και Μάσιμο Καρλότο (5) και «Το μνημειώδες 

σχέδιο του σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ» του Αλέξανδρου Μ. Ασωνίτη (6). Αν θέλεις κι εσύ ένα, 

στείλε σε SMS: AVBOOK (κενό) 1 ή 2 ή 3 ή 4 ή 5 ή 6 και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, 

μέχρι την Τρίτη 1/12 στις 10.00 το πρωί. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα μπορούν

να παραλαμβάνουν το δώρο τους από το βιβλιοπωλείο των εκδ. Καστανιώτη (Σόλωνος 131, 

Δευτ.-Παρ. 9.00-17.00, Σάβ. 9.00-15.00).

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες της

έσσερα (4) αντίτυπα του βιβλίου «Το χαμέ-

ο σύμβολο» του Dan Brown, από τις εκδ. 

ιβάνη. Αν θέλεις κι εσύ ένα, στείλε σε SMS: 

BOOK (κενό) 8 και το ονοματεπώνυμό σου

στο 54121, μέχρι την Τρίτη 1/12 στις 10.00 το πρωί. 

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα μπορούν να πα-

ραλαμβάνουν το δώρο τους από το βιβλιοπωλείο των εκδ.

Λιβάνη (Σόλωνος 98, 210 3661.212).

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

A.V. εξασφάλισε για τους

ναγνώστες της πέντε (5)

ντίτυπα του βιβλίου «Εγώ

μουν αντράκι» και άλλα πέ-

του βιβλίου «Η βραχονησί-

δα» του Νίκου Μουρατίδη, που κυκλοφο-

ρούν από τις εκδ. Τετράγωνο. Αν θέλεις 

κι εσύ ένα, στείλε σε SMS: AVBOOK (κενό)

10 και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121,

μέχρι την Τρίτη 1/12 στις 10.00 το πρωί. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και

θα μπορούν να παραλαμβάνουν το δώρο τους από τα γραφεία της A.V. (Χαρ.

Τρικούπη 22, 3ος όρ., 210 3617.360). Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες πέντε 

5) αντίτυπα του βιβλίου «Ο πρίγκιπας με το 

σκισμένο τζιν» της Σάσας Μανέτα, από τις

κδ. Ωκεανίδα. Αν θέλεις κι εσύ ένα, στείλε σε

S: AVBOOK (κενό) 7 και το ονοματεπώνυμό 

σου στο 54121, μέχρι την Τρίτη 1/12 στις 10.00 το 

πρωί. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα μπορούν

να παραλαμβάνουν το δώρο τους από τα γραφεία των εκδ.

Ωκεανίδα (Σολωμού 25, καθημερινές 9.00-15.00).

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες της τρία 

3) αντίτυπα του βιβλίου «Εκτός πραγματικό-

ητας» του Πιερ Μερό, από τις εκδ. Εστία. Αν 

έλεις κι εσύ ένα, στείλε σε SMS: AVBOOK (κενό) 

αι το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, μέχρι την 

Τρίτη 1/12 στις 10.00 το πρωί. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με 

sms και θα μπορούν να παραλαμβάνουν το δώρο τους από

το βιβλιοπωλείο των εκδ. Εστία (Σόλωνος 60).

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ
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Europa Park στη Γερμανία
Θα βρεθείτε σε μια μαγευτική πολιτεία. 

Χιλιάδες λαμπιόνια που αναβοσβήνουν 

και στολισμένα έλατα φτιάχνουν μια πα-

ραμυθένια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαι-

ρα. Αμέτρητα shows, εκπλήξεις, παιχνίδια 

και περιπέτεια για όλη την οικογένεια.

Πού βρίσκεται Στο Rust, στη νοτιοδυτική 

Γερμανία. Το πάρκο βασίζεται στην ιδέα της 

ενωμένης Ευρώπης και τα θέματά του είναι 

13 ευρωπαϊκές χώρες (μεταξύ αυτών και η 

Ελλάδα), το Children’s World και το Adventure 

Land. Επίσης διαθέτει σχολή σκι για παιδιά 4-

12 ετών. Το δεύτερο πιο δημοφιλές θεματι-

κό πάρκο στην Ευρώπη μετά την Disneyland 

στο Παρίσι. www.europapark.de

Πώς θα φτάσετε Αεροπορικά στη Ζυρίχη, 

στη Στουτγάρδη ή στο Στρασβούργο. Από ε-

κεί νοικιάζετε αυτοκίνητο.  

Διαμονή στο πάρκο Σε κάποιο από τα 3 

θεματικά ξενοδοχεία 4 αστέρων, το Colosseo, 

το El Andaluz και το Castillo  Alcazar.

Τι καιρό θα κάνει Θερμοκρασία από 0° 

έως 9°C. Τη νύχτα συχνά πέφτει υπό το μη-

δέν. Όμως οι γιορτές ταιριάζουν με το χιόνι.  

Πρόταση Απολαύστε ένα 3ήμερο χαλάρω-

σης στα εξαιρετικά Spa resorts του Baden-

Baden, την πιο διάσημη και γραφική λουτρό-

πολη της Γερμανίας (από το Europa-Park απέ-

χει 83 χλμ.). Ή ολοκληρώστε το ταξίδι σας με

ένα 3ήμερο στην πολύ όμορφη Ζυρίχη.

Siam Park στην Τενερίφη
Τα υποτροπικά Κανάρια νησιά, έξω από

τις ακτές του Μαρόκου, έχουν θαυμάσιο

κλίμα όλο το χρόνο, ωραίες παραλίες,

παράξενα ηφαιστειακά τοπία και εθνικά

πάρκα. Η Τενερίφη προσφέρεται ιδιαίτε-

ρα για οικογενειακό τουρισμό. Εκτός από

το διάσημο Siam Park, διαθέτει πολλές α-

κόμα ατραξιόν για παιδιά και μεγάλους.

Πού βρίσκεται Στην Playa de las Ame-

ricas, στην Τενερίφη των Καναρίων νήσων.

Το πάρκο Άνοιξε τον Σεπτέμβριο του 2008

και διαφημίζεται σαν το μεγαλύτερο Water

Park της Ευρώπης. Θα βρεθείτε σε μια τρο-

πική όαση, που φιλοξενεί το αρχαίο Βασίλειο

της Ταϊλάνδης. Εκεί σας περιμένουν υδάτινες

κούρσες και περιπέτειες με πολλή αδρεναλί-

νη. Το πάρκο διαθέτει επίσης 5 καφέ-μπαρ

και εστιατόρια. www.siamparktenerife.com

Πού να μείνετε Σε κάποιο από τα αμέτρη-

τα resorts στην Playa de las Americas, στο San

Eugenio ή στο Los Cristianos. Στο site του Siam

Park θα βρείτε πολλά ενοικιαζόμενα διαμερί-

σματα σε καλές τιμές.

Πώς θα φτάσετε  Αερο-

πορικά στην Τενερίφη με την 

Iberia μέσω Μαδρίτης ή με τη 

Vuelving μέσω Βαρκελώνης.

Τι καιρό θα κάνει Στη νότια 

Τενερίφη η θερμοκρασία την 

ημέρα φτάνει τους 21-23°C. Το 

νερό της θάλασσας τους 18°C. 

Πρόταση Εκτός από το Siam Park, τα παι-

διά έχουν πολλά ακόμα να κάνουν. Στο Loro 

Parque (Puerto de la Cruz, www.loroparque.

com) θα δουν συναρπασ τικά shows με 

πουλιά. Στο Las guilas-Jungle Park (www.

aguilasjunglepark.com) θα απολαύσουν την 

περιπέτεια του Jungle Raid. Στο Monkey Zoo 

Park θα γνωρίσουν πολλά ζωάκια που κιν-

δυνεύουν να εξαφανιστούν από τον πλανή-

τη (www.monkeypark.com). Στο Karting Club 

Tenerife (στο Parque de la Reina) θα οδηγή-

σουν στην ειδική πίστα για μικρά παιδιά.

Το Dubai των παιδιών
Techno, κιτς, πολυτέλεια, υπερβολή, η

πόλη του «πιο». Όπως και να ’ναι, το Dubai

κατάφερε να γίνει top τουριστικός προο-

ρισμός. Και μάλιστα η αγαπημένη επιλο-

γή για τις οικογένειες. Όχι μόνο γιατί τα

παιδιά έχουν πολλά να κάνουν εδώ, αλλά

γιατί την ίδια στιγμή που η μαμά «χτυπάει»

trendy αξεσουάρ στο BurJuman Centre, ο

μπαμπάς παίζει με τα παιδιά στο Planet

Sega ή στο Toby’s Jungle Adventure, μό-

λις στη διπλανή πόρτα.

Πώς θα φτάσετε Με απευθείας πτήση

Αθήνα-Dubai με την Emirates. Επίσης, με την

Etihad Airways μέσω Abu-Dhabi, με Qatar μέ-

σω Doha, με Gulfair μέσω Bahrain κ.ά.

Τι καιρό θα κάνει  Άνοιξη, σχεδόν καλο-

καίρι, με τη θερμοκρασία να φτάνει την ημέ-

ρα τους 23-27°C. 

Πού να μείνετε Υπάρχουν αμέτρητες επι-

λογές ξενοδοχείων. Τα παιδιά (αλλά όχι και η

τσέπη σας) θα ενθουσιαστούν με το Atlantis,

το υπερπολυτελές ξενοδοχείο στο νησί Palm

Jumeirah, που αναπαριστά τη Χαμένη Ατλα-

ντίδα.www.atlantisthepalm.com

Πού να πάτε Wild Wadi 

Water Park: ιλιγγιώδης νερο-

τρουλήθρα 33 μέτρων, πειρα-

τικά πλοία, σερφ σε τεχνητά 

κύματα και πολλά ακόμα. 

Σκι Μέσα σ το Mall  of the

Emirates έχει φτιαχτεί χιονο-

δρομικό κέντρο με 5 πίστες, η

μεγαλύτερη μήκους 400 μέτρων.

Η πόλη των παιδιών Πολιτιστικό κέντρο

και χώρος αναψυχής για παιδιά ηλικίας 5-15

ετών, με διαδραστικές εκθέσεις, παιχνίδια,

θέατρο, πλανητάριο και πολλά άλλα. Στο

Πάρκο Creekside.

Aquaventure Water Park Δεν χρειάζεται 

να μένετε στο Atlantis για να επισκεφθείτε 

αυτό το εντυπωσιακό waterpark και το ενυ-

δρείο του ξενοδοχείου.

SEGA Republic Στο Dubai Mall, ένα θεμα-

τικό πάρκο με πάνω από 150 παιχνίδια για 

όλες τις ηλικίες. Προσομοιωτές σπορ, περι-

πέτειας, ταχύτητας, τεστ δεξιότητας κ.ά.

Dubai Aquarium & Underwater Ένα 

από τα μεγαλύτερα κλειστά aquarium στον 

κόσμο, με 33.000 είδη θαλάσσιας ζωής. Κα-

τέχει το ρεκόρ Guinness ως «του μεγαλύτε-

ρου ακρυλικού πάνελ στον κόσμο».

Σαφάρι στην έρημο Διανυκτέρευση σε 

κάποιο από τα camps της ερήμου, σκι στους 

αμμόλοφους, βόλτες με καμήλες…  A

Travel
 ΚΚείμενο - φωτό: ΣΤΕΛΛΙΝΑ ΚΑΡΡΑ

Ταξίδια με παιδιά 
Για τις διακοπές των Χριστουγέννων

ΤΗΝ DISNEYLAND ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΗ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ. ΤΟ ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ, ΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΤΟΥ ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗ, ΤΟ ΙΔΙΟ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΣΑΣ ΜΕ 3 ΑΚΟΜΑ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ,ΥΥ ΙΔΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕ ΠΑΡΕΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ.

Στη χειμωνιάτικη 
πολιτεία shows, 
εκπλήξεις, παι-
χνίδια και  περι-

πέτεια για όλη την 
οικογένεια

EuruEuropaopaa Pa Pa Parkrkrkkk
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Του ΜΙΧΑΛΗ ΛΕΑΝΗ 

Sports

Γ ούσταρα αυτό το Σαββατοκύρια-

κο. Είχε κάτι να δεις έξω από τα

συνηθισμένα. Πήξαμε, όλο τα ίδια

και τα ίδια. Από επαγγελματική διαστροφή

παρακολουθούσα τα περισσότερα ματς, ή

μόνο και μόνο για να δω με ποιον τρόπο ο

«ισχυρός» θα πατάξει τον αδύνατο. Ώσπου

«το θαύμα έγινε», όπως τραγουδούσαν κά-

ποτε με ένα στόμα μια φωνή –παρόλο που

ήταν δύο– οι αφοί Κατσιμιχαίοι! Η Καβάλα,

η Νέα, για να μην προκαλούμε και τον Μά-

καρο, κέρδισε καθαρά στην έδρα της τη

χτυπημένη από τη «Γρίπη των Κροίσων»

ΑΕΚ. Όπως αναφέρουν τα ευφάνταστα και

γεμάτα πρωτοτυπία τρέιλερ της κρατικής

τ η λ ε ό ρ α σ η ς,  «τ ην

πάν τα απρόβλεπτη

ΑΕΚ». Με τρελαίνουν

τα σπικάζ στα τρέιλερ

των ποδοσφαιρικών

αγώνων της Σούπερ

Λί γ κα  σ τ η  ΝΕ Τ.  Τα

θεωρώ αριστουργή-

ματα. Σε πορώνουν

να δεις το παιχνίδι.

Γονυπετής παρακα-

λείς να μη σου τύχει

κάτι την ώρα εκείνη

τη σημαντική, και χά-

σεις «την αξιόμαχη

Ξάνθη εναντίον της

πάντα υπολογίσιμης Καβάλας»! Κακά τα

ψέματα. Δεν γράφονται χωρίς έμπνευση

αυτές οι φράσεις. Είναι από τις λίγες στιγμές

που λες, χαλάλι τα λεφτά που πληρώνω στη

ΔΕΗ για τη δημόσια τηλεόραση. Η υπολογί-

σιμη, λοιπόν, Καβάλα το Σάββατο έριξε δυο

μπαλάκια στην  Ένωση και την κατρακύλησε

στη βαθμολογία. Λίγο αργότερα και νοτι-

οδυτικά, την ίδια μέρα, ο ΠΑΣ Γιάννενα, ο

πάλαι πότε Άγιαξ της Ηπείρου, προλάβαινε

μέσα σε δέκα λεπτά να πετύχει δύο γκολ και

έφερνε στα ίσα το ματς με τον Ολυμπιακό,

που συμπλήρωνε δύο αγωνιστικές χωρίς

νίκη, έχοντας μάλιστα προηγηθεί και στις

δύο τελευταίες αναμετρήσεις! Την Κυριακή

είχαμε άλλο απροσδόκητο γεγονός. Ο Αστέ-

ρας της Τρίπολης έλαμψε στο ΟΑΚΑ και το

τελικό 1-1 τσάκισε τα όνειρα των Πράσινων

να πάνε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο

Καραϊσκάκη με τέσσερις βαθμούς αβάντζο.

Τώρα, δύο οι βαθμοί της διαφοράς και όλα

ανοιχτά. Μέσα σε όλα αυτά είχαμε και την ι-

σοπαλία 2-2 του Ατρόμητου στο Καυταντζό-

γλειο Στάδιο με τον Ηρακλή, που πάνω που

έδειχνε να συνέρχεται, ξανακατρακύλησε

–  κι έτσι έκλεισε το καρέ των εκπλήξεων.

Η ΑΕΚ έχασε από την Καβάλα. Δεν κατά-

λαβα… Εμένα μου φαίνεται σωστότερο να

πούμε, η Καβάλα κέρδισε την ΑΕΚ. Ο Ολυ-

μπιακός δεν κέρδισε στα Γιάννενα! Λάθος!

Τα Γιάννενα έφεραν ισοπαλία με τον Ολυμπι-

ακό. Πρωταγωνιστές πάντα οι «μεγάλοι».

Αυτοί κερδίζουν, αυτοί χάνουν. Οι «μικροί»

απλά συμπληρώνουν τη λίστα των αποτε-

λεσμάτων. Αν είναι έτσι, για όσους αγαπούν

το άθλημα, δεν έχει κανένα μα κανένα νόημα

να παρακολουθήσουν τη συνέχεια. Ο ρόλος

των «μικρών» δεν είναι απλά να συμμετέ-

χουν, αλλά πού και πού να πρωταγωνιστούν.

Και όταν τα καταφέρνουν, καλό είναι να τους

το αναγνωρίζουμε. Μακάρι οι «ζημιές» να

γίνονται τακτικότερα. Να ξεπηδήσουν ομά-

δες έτοιμες να κάνουν την ανατροπή, ικανές

να αλλάξουν το σκηνικό. Να δούμε κάτι δια-

φορετικό που θα μας προξενήσει ενδιαφέ-

ρον. Έτσι και αλλιώς το φινάλε λίγο πολύ το

γνωρίζουμε. Χάπι εντ σε πράσινο ή κόκκινο

φόντο. Λίγο σασπένς στη διαδρομή δεν θα

κάνει σε κανέναν κακό. Βαρέθηκα πραγμα-

τικά κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού να ση-

κώνομαι από τον κα-

ναπέ προς νερού μου

και να μην έχω αγω-

νία για την εξέλιξη.

Η  ε ρ χ ό μ ε ν η  Κυ -

ριακή  είναι όλα τα

λεφτά. Επιτέλους οι

δύο μονομάχοι συνα-

ντιούνται στο Καραϊ-

σκάκη. Το ζόρι το έχει

ο Ολυμπιακός. Αυτός

β λ έ π ε ι  «πρ ά σ ι ν η»

πλάτη μπροστά του,

κι αν δεν κερδίσει θα

παραμείνει δεύτερο βαγό-

νι στο συρμό. Αν χάσει, τότε καλύτερα να

σχίσει τις σελίδες του ημερολογίου 2010 μέ-

χρι τον Μάη. Δεν θα του χρειαστούν. Ας κοι-

τάξει λοιπόν να θεραπεύσει τους νοσηλευό-

μενους (και είναι μπόλικοι) στον Ερυθρόλευ-

κο Σταυρό, ας τους δώσει εξιτήριο κι ας τους

ρίξει στη μάχη. Τα περιθώρια στένεψαν. Κι

η ισοπαλία με ήττα μοιάζει, με δεδομένο ότι

το δεύτερο ματς με τον Παναθηναϊκό θα γί-

νει στο ΟΑΚΑ, τρεις αγωνιστικές πριν πέσει

η σημαία του τερματισμού. Μέχρι τότε διό-

λου απίθανο όλα να έχουν κριθεί. Κι αν όχι,

πάλι με την πλάτη στον τοίχο θα αναγκαστεί 

να αγωνιστεί, σαν δεύτερος. Άρα κερδίζει

την Κυριακή, περνάει μπροστά, έστω και με

βραχεία κεφαλή, φτιάχνει ψυχολογία και

κλίμα, και μετά προσέχει να μην πατήσει κα-

μία νάρκη.

Ο Παναθηναϊκός τώρα παίζει για δύο απο-

τελέσματα, κι αυτό είναι πολυτέλεια σε ένα

ντέρμπι. Δεν έχει κανένα λόγο να αγχώνεται.

Καλό είναι να χαλαρώσει και να κοιτάξει να

πάει με καθαρό μυαλό στο παιχνίδι, να πάρει

αυτό που θέλει και να φύγει. Αν κατά τη διάρ-

κεια της εβδομάδας δημιουργήσει εντάσεις

με διαιτητές, βοηθούς παρατηρητές και όλη

την πλέμπα του ελληνικού ποδοσφαίρου,

τότε κινδυνεύει να χάσει τον προσανατολι-

σμό του. Ούτε κόντρες θέλει, ούτε δηλώσεις

που θα ανάψουν τα αίματα, ούτε προκλή-

σεις που θα μετατρέψουν το Καραϊσκάκη

σε πυριτιδαποθήκη. Τα έχει κάνει αυτά στο

παρελθόν και τα πλήρωσε ακριβά. Ας δοκι-

μάσει αυτή τη φορά κάτι άλλο. A

➜ info@athensvoice.gr

Άντε 
να συνα-
ντηθούν, 
να δούμε 
τι θα 
γίνει…
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Skate
Του BILLY ΓΡΥΠΑΡΗ

Μ ια νέα βίντεο παραγωγή έκ 

ανε την εμφάνισή της στο χώρο

του ελληνικού skateboarding.

Είναι το βίντεο από την περι-

οδεία της Board Sports στην Πελοπόννησο με 

τίτλο “Youth going wild 2” σε παραγωγή του πο-

λυτάλαντου Θάνου Μπούρη, που σε ταξιδεύει

με όλη τη σημασία της λέξης, συνδυάζοντας με 

τέλεια αρμονικό τρόπο skate action με μουσική. 

Στο νέο βίντεο εμφανίζονται σημαντικοί Έλλη-

νες skaters όπως οι Θάνος Πάνου, Γιώργος Πα-

παδημητρίου, Γιάννης Γκεκόπουλος, Αλέξης

Τηνιακός, Sammy Gulud, Θανάσης Φλόκας κ.ά. 

μαζί με special guests που εντυπωσιάζουν με την

αδρεναλίνη τους. Εξασφαλίσαμε για τους ανα-

γνώστες της στήλης μία προσφορά της Board

Sports, δηλαδή ένα τέλειο memory stick που

μέσα θα βρείτε το νέο βίντεο. Τσεπώνεις και τη

memory, βλέπεις και το βιντεάκι. Λεπτομέρειες 

για το πώς θα κερδίσεις το δώρο σου διάβασε 

δίπλα, μέσα στο κουτάκι.

billygee23@yahoo.gr

OO ΘOO ΘO ΘOO ΘO ΘO ΘO ΘO ΘOO άάάάανάανάανανάανανάσηςσησηςσηςσησσηςσ ΦλΦΦλΦΦλΦλ Φλ Φλόκαόόόόκαόκαόκαόκαςς ςςς 

σσε σσεεεεεεεεεεεεεσε B//B/B/BB/B/B/B SSSSSSS fflflflflflfl fliiiipipipip p στοτοτστοστοστο ΟΟΟΟΟΟΟλυμλλυμλυμυλλυμλυμλυμπιαππιαπιαπιαπιακόκόκόκόκόκό ΣτάΣτάΣτάΣτάάΣτάΣτάδιοδιοδιοδιοδιοδιδδδιδιοδδιοδδΟΟΟΟΟΟΟ

Nέo βίντεο
από την

 Board Sports 

Δώρο βίντεο
H ATHENS VOICE και η ΒOARD SPORTS χαρί-

ουν σε είκοσι (20) τυχερούς αναγνώστες από 

α memory stick που περιλαμβάνει το νέο

skate video “Youth going wild 2” από την περιοδεία της 

γνωστής εταιρείας στην Πελοπόννησο. Αν θέλεις κι εσύ 

ένα, στείλε σε SMS: AVXY (κενό) και το ονοματεπώνυμό σου 

στο 54121, μέχρι την Τρίτη 1/12 στις 10.00 το πρωί. Οι νι-

κητές θα ειδοποιηθούν με sms.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

ώρ βΔ
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Είναι έναας νέοςο  sskakakk teer μεμε ττττταλααλαλαααα ένένέ τοτοοοοο κκ κκαιαιαιαιαια   
γργ ήγορη πρόοδο πάνά ω ω στστστη ηη σασαανίνίνίνίίίδαδαδδαδαδα τ τττουουοου. .
Είναι μαθητής λλυκείίουο  κκαι τονονοον παρααρρουοουσισ -
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Πώς έγινε η πρώτη σου επαφή με το skate; 

Κάποτε ο φίλος μου ο Οδυσσέας μού είχε κάνει 

δώρο ένα skas te και απλά υπήρχε στο δωμάτιό

μου. Εκείνο τον καιρό έκανα ποδήλατο. Ένα α-

πόγευμα βρισκόμουν σε μία πλατεία με φίλους,

ενοχλούσαμε κάποιον και άρχισε να με κυνηγάει. 

Τρέχοντας με το ποδήλατο δεν μπορούσα να 

ανέβω σκαλιά, αλλά ο Οδυσσέας το έκανε με το 

skate πολύ άνετα, πράγμα που μου τράβηξε την 

προσοχή.

Πες μου κάτι που θα άλλαζες στην ελληνι-

κή σκηνή; Τα μυαλά τον υπεύθυνων ώστε να 

φτιάξουν πάρκα για εμάς, που τόσα χρόνια μας 

γράφουν ενώ γνωρίζουν ότι ασχολείται τόσος 

κόσμος με το skate.

Ποιους ανθρώπους ξεχωρίζεις από το χώρο 

μας; Τον Θωμά Γαλάνη, είναι πολύ αραχτός άν-

θρωπος, τον Θάνο Πάνου, νομίζω ότι ξέρει να 

αγαπάει, τον Αλέξη Τηνιακό, πιστεύω ότι είναι

αληθινός και πολύ καλός μου φίλος.

Πώς βλέπεις τη σχέση σου με το skate μελ-

λοντικά; μ ρ μΔεν μου περνάει από το μυαλό να το 

σταματήσω γιατί καθορίζει τη ζωή μου. Μελλο-

ντικά θα ήθελα να κάνω κάτι που να έχει σχέση

με το skateboarding.

Αγαπημένο φαγητό; Σνίτσελ από τον Σαντο-

ρινιό.

Αγαπημένο σποτ; Άγιος Νικόλαος rail στον

Πειραιά.

Αγαπημένο κόλπο; 360 flip.

Αγαπημένος ξένος skater; Tommy Sandoval. 

Αγαπημένος  Έλληνας skater; Θάνος Πάνου. 

Good Stuff

O ΘO ΘO ΘΘOO ΘO ΘO ΘO ΘO ΘO ΘO ΘΘΘΘΘΘωμάωμάωμάωμάμάάωμάμάωμάωμάωμάωμάω ς Γς Γς Γς Γς Γςςςς αλάαλάαλάαλάαλάάάάνηςνηςνηςνηςνηςνηςνηςςςςςςςςςςςς σε σεσ σσε σ  ς σ

F/SF/SF/SF/SF/SF/SF/S/SF/F/S/S/SF/S noo no no nonono nonn se se se sess slislislislislis dededeedededdddde



26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 A.V. 85 

Τ ι κάνει ένα νερντ όταν πάει σε 

μια συναυλία; Λοιπόν για αρχή 

δεν παίρνει κάμερα ή φωτογρα-

φική μηχανή. Τον δουλεύουν που τον 

δουλεύουν, ας μην καρφώνεται κιόλας. 

Μετά προσπαθεί να μη φορέσει κανένα 

εξεζητημένο μπλουζάκι από αυτά που θα 

χρειαζόσουν γύρω στα 4 λεπτά να εξη-

γήσεις τι σημαίνουν. Επιπλέον δεν φο-

ράει ούτε νέρντικα μπλουζάκια με πι-

γκουίνους. Ο Λάινους Τόρβαλντς είναι 

θεός, αλλά τον έχετε δει πώς ντυνόταν 

πριν μερικά χρόνια; Εάν είστε οπαδοί του 

FreeBSD τότε το διαβολάκι που έχει για 

σήμα είναι πολύ καλύτερο, αλλά θα πρέ-

πει να το ξεχάσετε κι αυτό γιατί εμπίπτει 

στον κανόνα 2 για τα μπλουζάκια, δηλαδή 

αυτόν που χρειάζονται 4 λεπτά να εξηγή-

σεις τι λένε. Κάπως έτσι ξεκίνησα κι εγώ 

να πάω στη συναυλία των PetShopBoys, 

εντελώς αθόρυβος και undercover στο 

Metropolitan Expo δίπλα στο μετρό του 

αεροδρομίου. Το δίπλα βέβαια το εννο-

ούν έτσι όπως το βλέπεις από το google 

maps, γιατί ήταν μόλις 3.300 βήματα κο-

ντά (3.300 επί 0.75 το κάθε βήμα = 2.5 χι-

λιόμετρα). Έχω κι ένα λέιζερ που μετρά 

αποστάσεις, αλλά δεν το πήρα μαζί μου 

γιατί είναι αντίθετο με τον κανόνα 1, κι 

έτσι το έπαιξα πρόσκοπος μετρώντας βή-

ματα. Στην είσοδο είχαν ένα πολύ ωραίο 

σύστημα με ασύρματο barcode reader για 

τα εισιτήρια. Γεγονός που βέβαια χαλού-

σε την παλιά φετιχιστική συνήθεια του 

να κρατάς το απόκομμα του εισιτηρίου, 

καθώς δεν είχε κανένα γραφιστικό ενδι-

αφέρον. Αλλά αυτό τώρα το είπα για τους 

κανονικούς ανθρώπους, γιατί εμένα μου 

άρεσε το barcode. 

Και με το που βγήκαν στη σκηνή, ο κό-

σμος γύρω μου φωτίστηκε από εκατο-

ντάδες μικρές οθόνες που σηκώθηκαν 

στον αέρα. Κι έπαθα ένα τρελό φλας 

μπακ. Παλιά όλοι είχαν ζίπο κι εσύ ή-

σουν ο χαζός χωρίς, γιατί δεν κάπνιζες 

και δεν θεωρούσες πως υπάρχει λόγος 

να κυκλοφορείς με αναπτήρα. Το 2000 

που έγιναν της μόδας οι μεγάλες οθόνες 

των κινητών, οι λαοθάλασσες των συ-

ναυλιών πρασίνισαν. Βλέπετε τα LED που 

χρησιμοποιούμε για δεκαετίες κυκλο-

φορούσαν μόνο σε πράσινο, πορτοκαλί, 

κόκκινο, και το το πράσινο θεωρούταν 

το πιο ξεκούραστο για τις μεγάλες οθό-

νες των κινητών. Κι ύστερα έγινε μια 

μεγάλη ανακάλυψη και βγήκαν τα μπλε 

LED και τα πιο καλά κινητά τα χρησιμο-

ποιούσαν. Και ήταν μεγάλη ανακάλυψη 

διότι τo μπλε LED ήταν αυτό που έλειπε 

από το Red, Green, Blue για να φτιάξουμε 

λευκά LED, που κι αυτά με τη σειρά τους 

γέμισαν τις συναυλίες γύρω στο 2004. 

Μετά γέμισαν και τη ζωή μας σε οθόνες, 

φακούς και άλλα πράγματα, αλλά αυτό 

είναι μια άλλη ιστορία.

Οι οθόνες των κινητών και των φωτο-

γραφικών μηχανών στη συναυλία των 

PetShopBoys ήταν ένα βήμα παραπάνω 

από τις απλές παλιές λευκές οθόνες των 

κινητών. Είχαν βαθιές αντιθέσεις, είχαν 

καλή ανάλυση και απεικόνιζαν ταυτό-

χρονα το τι συνέβαινε στη σκηνή. Είμαστε 

όλοι πια γιαπωνεζάκια και είμαι σίγουρος 

πως ο Umberto Eco θα είχε να κάνει διά-

φορα καλά σχόλια για τους ανθρώπους 

που βλέπουν τη συναυλία από την οθόνη 

της κάμεράς τους. Κι εγώ το νερντ κου-

νιόμουν με τα χέρια στις τσέπες, χαρού-

μενος που δεν έφερα τίποτα μαζί μου.

Πρέπει βέβαια να παραδεχθώ πως για 

οποιονδήποτε με ύψος κάτω από 1.65 η 

κάμερα του κινητού ήταν ο μοναδικός 

τρόπος για να δει τη συναυλία, καθώς τη 

χρησιμοποιούσε με τα χέρια ψηλά σαν 

ένα ιδιότυπο περισκόπιο. Αλλά και γι’ αυ-

τό ακόμα πιστεύω πως ο Umberto Eco θα 

είχε ένα καλό δηκτικό σχόλιο. Ο Techie 

Chan πάντως σταμάτησε γρήγορα να α-

σχολείται με τη συναυλία και άρχισε να 

παίζει ένα ιδιότυπο παιχνίδι. Η τεράστια 

αίθουσα είχε μήκος περίπου 200 μέτρα. 

Για χάρη της ευκολίας ας πούμε πως από 

τα μεγάφωνα μέχρι τον πίσω τοίχο ήταν 

170 μέτρα. Τι ωραίο νούμερο, ακριβώς 

το μισό  της ταχύτητας του ήχου. Με λίγα 

λόγια ο ήχος έφτανε τον πίσω τοίχο  α-

κριβώς μισό δευτερόλεπτο αργότερα και 

επέστρεφε ως αντήχηση στα αυτιά  μας 

1/4 του δευτερολέπτου μετά το γκελ. Γυρ-

νώντας την πλάτη σου στη  συναυλία και 

πλησιάζοντας τον πίσω τοίχο, το “New 

York city boy” ακουγόταν με ένα ελαφρύ 

wooble, wooble, wooble. Όταν έστριβες 

προς τον αριστερό τοίχο άκουγες το “Sin” 

με ένα ελαφρύ υποβρύχιο εφέ, ενώ κοντά  

στην έξοδο για τις τουαλέτες το “West 

end Girls” αντιλαλούσε διπλά από τις α-

ντανακλάσεις του μπαρ. Γενικά μπορού-

σες να παίξεις με πολλά εφέ, το  μόνο που 

δεν μπορούσες να κάνεις ήταν να ακού-

σεις τον ήχο χωρίς εφέ. Διότι τελικά, για-

τρέ μου, δεν χρειάζεται να είσαι νερντ για 

να ξέρεις πως δεν γίνονται συναυλίες σε 

κλειστούς μεταλλικούς χώρους.

Υ.Γ. Ο τέταρτος κανόνας του νερντ λέει πως 

στη συναυλία πας για να ακούσεις μουσική 

κι όχι για να ασχολείσαι με διάφορα νέρντι 

πράγματα. Αυτό τον κανόνα τον πάτησα, αλλά 

σας έδωσα καλή δικαιολογία, γιατρέ μου. ●

➜ techiechan@tellas.gr

Η ποπ 
του 

ελενίτ

TechieChan
Του ΣΤΑΘΗ ΣΤΑΣΙΝΟΥ
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Σ το νούμερο 6 της πλατείας Ναυ-

αρίνου βρίσκεται μια μπλε πο-

λυκατοικία, στο ίδιο χρώμα με 

αυτής της πλατείας Εξαρχείων, 

χωρίς όμως στο ισόγειό της να υπάρχει καφέ-

βιβλιοπωλείο σαν το “Floral”. Στο ισόγειο του 

νούμερο 6 βρίσκονται τα εστιατόρια “Cardu”

και «Ξιφίας». Αν κάποιος, βέβαια, ενοποιήσει 

το καφέ «Ελίτ» και το βιβλιοπωλείο «Κεντρί», 

εμβληματικά landmarks της θεσσαλονικιώτι-

κης πλατείας, μπορεί κάλλιστα να πετύχει ένα 

ωραίο κόλπο, αντίστοιχο του “Floral”, ώστε οι 

συγκρίσεις της με τα Εξάρχεια να συνεχίσουν 

να δίνουν και να παίρνουν. Μεγάλο λάθος όμως 

να ομογενοποιείς δύο διαφορετικές πλατεί-

ες, όπως στο παρελθόν άπειρες φορές έχουν 

κάνει τα αθηναϊκά περιοδικά για λόγους ευκο-

λίας. Το Ναυαρίνο είναι τα Εξάρχεια της Θεσ-

σαλονίκης όσο η Άνω Πόλη είναι αντίστοιχη 

της παρισινής Μονμάρτρης, και την Τσιμισκή, 

επειδή έχει ξανθιές, άιντε, άιντε, τη βαφτίσαμε 

Μανχάταν και περιμένουμε η Κάρι Μπράντσο 

και οι φίλες της να πάνε στο “Patafritas” για να 

δοκιμάσουν yams με καβούρι. 

Η πλατεία Ναυαρίνου είναι η νέα μου γειτο-

νιά και αυτές είναι κάποιες σημειώσεις μου 

για τη φανερή ή μυστική ζωή της, όπως την 

παρατηρώ από τον πρώτο όροφο του γρα-

φείου μου. Όταν ο καιρός είναι καλός, η πε-

ρ γ α ς α ρα α ςριοχή γίνεται όπως τα κέντρα εκπαίδευσης 

νεοσύλλεκτων σε Θήβα και Αυλώνα, παρότι 

από εδώ δεν θα βγεις πυροβολικάριος ή μαυ-

ροσκούφης. Από εδώ η πιτσιρικαρία της Θεσ-

σαλονίκης, που μετά μανίας λιάζεται, ερωτο-

τροπεί, ταβλάρει, χαζεύει τα αναρχοαυτόνο-

μα συνθήματα των τοίχων ή παίζει μπάλα στο 

κέντρο της πλατείας, θα αποφασίσει για το 

πού θα τραβήξει μετά. Είναι σίγουρο, ας πού-

με, ότι οι δεκαεπτάχρονοι θαμώνες των καφέ 

“Snob” και “LOL” στα είκοσι και κάτι τους, ό-

ταν θα εγκαταλείψουν τα νυν εφηβικά τους 

στέκια, θα ακροβολιστούν στη φραπεδούπο-

λη της παραλίας. Σε αντίθεση με τους παρε-

πιδημούντες στα καφέ «Αστόρια» και «Ελίτ», 

που εδώ εκπαιδεύονται για να μετοικήσουν 

στα πέριξ της εναλλακτικής Βαλαωρίτου. 

Το παιχνίδι των φυλών καλά κρατεί σε αυτό 

το σημείο της πόλης. Έφηβοι με ακμή, φοι-

τητομάνι πρώτου και δεύτερου έτους, εκκο-

λαπτόμενοι γραφίστες, djs, φραπεδαράδες, 

μουσικοί heavy metal, κοριτσάκια πανκ, κορι-

τσάκια φιλόλογοι, και από δίπλα η πρέζα. Είναι 

τρομακτικό το πώς δίπλα σε αυτό το μελίσσι 

που, όταν ζουζουνίζει, το βουητό του μου 

προκαλεί ευφορία και χαρά, σκάνε τα ντίλια 

τρομακτικά μπροστά στα μάτια σου. Γιατί το 

Ναυαρίνο, εκτός από την αθωότητα, έχει και 

τη στάμπα του πρεζοχωριού. Εκεί γύρω στις 

7, αριβάρουν τύποι με «παπιά», εξίσου εξα-

μ β ρ μ ς ρ μ γμ ςθλιωμένα βαποράκια με τους ρημαγμένους 

πελάτες τους. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 

όλα αυτά, κι ενώ παραδίπλα νέοι γονείς βγά-

ζουν τα πιτσιρίκια για τραμπάλα και πρώτα 

περπατήματα στην παιδική χαρά. 

Κάτι άλλο που με εντυπωσιάζει στην πλα-

τεία είναι τα περιστέρια της. Μπιχλοπερίστε-

ρα για την ακρίβεια, που όλο τσιμπολογούν 

απομεινάρια από τα άπειρα τοστάδικα και 

κρεπάδικα των πέριξ, εφόσον το Ναυαρί-

νο είναι η γκουρμεδιά του φοιτητή. Από το 

«Βραστό» με ενάμισι ευρώ παίρνεις διπλό 

hot dog, ντρεσαρισμένο με μουστάρδα 

και ξινολάχανο. Από το «Βαλεντίνο» τοστ-

παντόφλες, αλλά το διπλανό «Χειροπιτάκι»

είναι να σηκώσει βραβεία στην κατηγορία 

mystic pizza: εύγευστα slices φτιαγμένα από 

αγνότατα βιολογικά υλικά, τραγανή ζύμη, 

λεπτή, και τιμές της κατηγορίας «το αφεντι-

κό τρελάθηκε και γκρεμίζει την ακρίβεια». 

Όμως επαναλαμβάνω, δεν πρέπει Ναυαρίνο 

και Εξάρχεια να ταυτίζονται, αφού, πρώτον, 

η δικιά μας πλατεία δεν αστυνομοκρατείται 

και, δεύτερον, ειδικά τα σαββατοκύριακα, λό-

γω των υπαίθριων φαγάδικων, «Λαδόκολλα», 

«Αδέλφια της Παρέας», «Από δυο χωριά», με-

τατρέπεται σχεδόν σε πλατεία χωριού, μόνο 

που αντί για πλατάνια έχει λεύκες. Κατά τα άλ-

 λα, νιόπαντροι μετά της πεθεράς, μερακλήδες

σαραντάρηδες ρετσινάκηδες και ουζοπαρέες 

τσουγκρίζουν εβίβα, περικυκλωμένοι από αρ-

χαίες σκουριές, ρωμαϊκές κολόνες-απομεινάρια 

αιώνων που πέρασαν, δάση από κεραίες τηλε-

όρασης και κουφάρια γέρικων πολυκατοικι-

ών που απαρτίζουν τον πολεοδομικό ιστό της 

πλατείας. Τόσα χρόνια την περιοχή τη διέσχιζα 

διερχόμενος, αφού είναι κομβικό κομμάτι που 

συνδέει τον πλανήτη πάνω από την Εγνατία με 

τις αποικίες του κέντρου. Τώρα την παρατη-

 ρώ πιο προσεκτικά, γνωρίζω τους νέους μου

γείτονες θέλοντας να είμαι όσο το δυνατόν πιο 

διακριτικός για να μη διαταράξω τους βιορυθ-

μούς τους. Short cuts: η ρέπλικα του Χουλκ στη 

βιτρίνα του “Clipart”, τα ωραιότερα πούρα και 

ποικιλίες σπάνιων καπνών στο «Καπνοτόπι», 

το λονδρέζικο look του Paul Smith στις κούκλες 

της βιτρίνας του «Χιονίδη», τα τρελαμένα old 

school πιτσιρίκια, μανιακά με οτιδήποτε έχει 

τη στάμπα του Air Jordan από το «Τετράγωνο 

sport», η ηλεκτρονική γιούχου γκατζετιά που 

μπορείς να προμηθευτείς από το “room one” 

(το εύκαμπτο πληκτρολόγιο bluetooth, το «κι-

νητό του Παλαιοκώστα», το ρολόι-αλκοτέστ), 

τα χειροποίητα κοσμήματα του «Άτμα», όλα 

αυτά κι άλλα τόσα, αλλά ρίξε κι έναν ακόμα τό-

νο από άλλα τόσα και βγήκες στο πραγματι-

 κό πρόσωπο της νέας μου γειτονιάς. Είναι μια

γυάλα όπου εντός της κολυμπούν τα πιο σπά-

νια χρυσόψαρα της Θεσσαλονίκης. A

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.grstefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΥΥ ΟΥ

232 10Soul

Haven
Το λιμάνι του κέντρου

Ένας τροπικός κήπος που ανθίζει στη

στοά Λεβή της Βενιζέλου. Ανοιχτό από 

τις εφτά το πρωί, γιατί απευθύνεται

και σε όσους ξεκινούν τη μέρα τους νωρίς, δια-

θέτει έναν τοπ barista του κέντρου, τον Γιώργο, 

και αποτελεί τερέν των downtowners. Ταβάνια 

ψηλά, πάτωμα μωσαϊκό, ανάλαφρα ξύλινα έ-

πιπλα φερμένα από το Μπαλί, χωροθετημένα

με τρόπο τέτοιο ώστε κάθε γωνιά του Haven

να μοιάζει με ιδιωτικό βιότοπο. Το στοιχείο που 

πραγματικά ενθουσιάζει το μάτι είναι η πυκνή 

βλάστηση, που κάποιες νύχτες, όταν μιξάρει 

ο Κάβουρας, μεταμορφώνεται σε tribal jungle

ή lounge tropicalia. Η μουσική είναι ένα από τα

μυστικά του άλλωστε φέτος το χειμώνα, κι έτσι 

εξηγείται το γιατί ενώ η Θεσσαλονίκη είναι άδεια

λόγω Τσάμπιονς Λιγκ, ο κόσμος στο Haven παίζει n

τη δική του μπάλα. Ο Πέτρος κι ο Νίκος έφτιαξαν 

το μητροπολιτικό κήπο της Εδέμ. Και για να σου

φύγει η απορία περί της σημασίας της λέξης, 

haven σημαίνει λιμάνι στα ολλανδικά.

Ρογκότη 4, 2310 261.271

Έ

Πλατεία Ναυαρίνου

Ιδανική μέρα για μπανανόψαρα

Είναι μια γυάλα όπου 
εντός της κολυμπούν 
τα πιο σπάνια χρυσόψαρα 
της Θεσσαλονίκης 

2310club
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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Θα μπορούσε να είναι κάπου στη Ρώμη. 

Τόσο νεορεαλιστικό, τόσο όμορφο. 

Η πλατεία Ναυαρίνου είναι μια άλλη χώρα. 
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211O11 δηγόςΑΘΗΝΑ

Τέχνη / Μουσική / Θέατρο / Γεύση / Εκδηλώσεις / Σινεμά
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Best of Momix
«Οι Μόμιξ είναι ακριβό ναρκωτικό, φαντασία που ωθεί την κίνηση, 

η ζωή μας σε ένα πράσινο λιβάδι…». Ο Μόουζες Πέντλετον, ιδρυ-

τής, καλλιτεχνικός διευθυντής και χορογράφος των 30 χρόνων 

σήμερα Momix, παρουσιάζει το δημιούργημά του με ασυγκράτητο 

ενθουσιασμό. Η αλήθεια όμως είναι ότι την ίδια αίσθηση έχουν 

πάντα θεατές και κριτικοί. Γιατί τα οπτικοακουστικά υπερθεάματα 

των Μόμιξ ανακατεύουν με τρόπο μαγικό: χορό, τσίρκο, παντομί-

μα, σκηνικές ψευδαισθήσεις, τεχνικές μαύρου θεάτρου, σπέσιαλ 

εφέ και επικίνδυνες ισορροπίες ακριβείας. Το αποτέλεσμα; Οπτική 

ποίηση που «ξαναχτυπά» στην Αθήνα. Αυτή τη φορά, οι «Αλχημι-

στές των Ψευδαισθήσεων» παρουσιάζουν το “Best of Momix”, μια 

περιεκτική αναδρομή στις καλύτερες στιγμές της καριέρας τους, 

το “Classic”, το “Orbit”, το “Opus Cactus”, το “Lunar Sea” αλλά και το 

“Botanica Preview”, ένα «προσεχώς» από την επόμενη χορογρα-

φία. Το ελληνικό κοινό (από τα πιο αγαπημένα της ομάδας) παρακο-

λουθεί σε παγκόσμια avant premiere το νέο τους ορμητικό ταξίδι.          

- ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

1-6/12, Παλλάς, € 20-70, 210 3213.100, www.elthea.gr 

8-10/12, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ 
ΚΟΥΝΔΟΥΡΟ
Μεγεθυμένες φωτογραφίες από 19 ταινίες του,

κοστούμια του, προβολές ταινιών κ.ά. “Stop 
Carre”, Μουσείο Μπενάκη, Κτήριο Οδού Πειραιώς 

(μέχρι 6/12), Ταινιοθήκη της Ελλάδος (μέχρι 31/12),

Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου (μέχρι 16/1/2010) 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
«Φιγούρες που κραυγάζουν - τοπία που παραπέ-

μπουν στο καθημερινό αστικό περιβάλλον των 

βεβιασμένων αποφάσεων». Ο δημιουργός δίνει

το στίγμα των νέων ζωγραφικών του έργων με θέ-

μα «Αστικοί Διάλογοι». Μέχρι 11/12, Art 10 Gallery, 

Λεμπέση 10 & Μακρυγιάννη

επιλογές έ Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ROOMS
Στη μεγάλη έκθεση σύγχρονης τέχνης της Gallery

Καππάτος 25 επιμελητές εκθέσεων, ιστορικοί τέ-

χνης και αρχιτέκτονες επιλέγουν 30 Έλληνες και

ξένους καλλιτέχνες να εκθέσουν τη δουλειά τους 

στα δωμάτια ενός ορόφου του ξενοδοχείου St 

George Lycabettus. 26/11 - 13/12, πλ. Δεξαμενής 

«ΦΑΣΟΥΛΗΔΕΣ»
Φάρσα για κουκλοθέατρο σε έξι εικόνες από τον

Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Mια ομάδα νέων ηθο-

ποιών «γαρνίρει» το παραπάνω έργο με ακροβα-

τικά, μουσική, χορό, πρόζα και στοιχεία τσίρκο. Η

σκηνοθεσία είναι του Σίμων Πάτροκλου. Γυάλινο 

Μουσικό Θέατρο, Λ. Συγγρού 143, 210 9315.600

ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Τι εικόνα μεταδίδει η πόλη και πώς τη μεταφράζουν οι καλλιτέχνες της; Δύο ερωτήματα σε μια έκθεση με ευρύ θέμα (από την Ακρόπολη και το

οικοδομημένο τοπίο στις μικρές στιγμές που συμβαίνουν καθημερινά) και ακόμα μεγαλύτερη λίστα συμμετεχόντων: Μόραλης, Παπανικολάου,

Χατζηκυριάκος - Γκίκας, Βουρλούμη, Τέτσης, Μπότσογλου κ.ά. Η επιμέλεια είναι της  Ίριδας Κρητικού και η διοργάνωση της Μικρής Άρκτου.

1-23/12, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων «Μελίνα», Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης, Θησείο, 210 9243.469

Κ.  Παπανικολάου

Gustav Ceder



26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 A.V. 89

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

➜ epiloges@athensvoice.gr

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS
Από το Κέντρο Ζωής (ΜΚΟ για τα οροθετικά ά-

τομα), 27-29/11 στην αίθουσα του Αττικό Μετρό 

στο Σύνταγμα, με πρόγραμμα νεανικό και αισιό-

δοξο. Η συνεργασία με τη Multitrab Productions 

(η διοργανώτρια του Athens Video Art Festival) 

έφερε: προβολές από το παραπάνω φεστιβάλ,

Fashion Bazaar, performance, θέατρο και  ωραία

live (Nikko Patrelakis, Astyplaz, Pop Eye) κ.ά. Χορη-

γός επικοινωνίας η A.V. Πληρ.: 210 7294.747

Για να καταχωριστείτε στους οδηγούς της A.V., στείλτε δελτία Τύπου 2 εβδομάδες πριν από την
προγραμματισμένη ημερομηνία. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Χαρ. Τρικούπη 22, 10679 Αθήνα
ή στο fax 210 3617.310 ή στο agenda@athensvoice.gr

ΔΕΣ ΤΟ
Τη γνήσια και καυστική άποψη ταλαντούχων γελοιογράφων 

από όλη την Ελλάδα πάνω στα θέματα «Δεύτε Λάβετε Φως»

και «Ενέργεια και Περιβάλλον». Διοργάνωση με ενδιαφέρον, 

την υποστήριξη της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και εμπνευστές το Σύλλογο 

Φίλων Γελοιογραφίας και το Φιλοπρόοδο Σύλλογο Υμηττού, 

όπου και φιλοξενείται η έκθεση. 27/11 - 4/12, πλ. Υμηττού, Α. 

Λεντάκη-Αμισσού-Σμύρνης, 210 7625.856. Συμμετέχουν: Νίκος 

Τριανταφύλλου, Γιάννης Γερούλιας κ.ά.  

15 ΧΡΟΝΙΑ CHEAP ART 
Δεκαπέντε χρόνια μετά το ντεμπούτο της Cheap Art, οι άνθρωποι που τη δημιούργησαν 

λένε ότι η ιδέα που τους σφηνώθηκε τότε στο μυαλό να παρουσιάζουν ενότητες έργων 

σε μία ενιαία προσιτή τιμή φάνταζε σενάριο απίθανο και με αμφίβολη προοπτική. Τελικά 

Αθηναίοι όλων των ηλικιών και των κοινωνικών στρωμάτων άρχισαν αμέσως να δίνουν ρα-

ντεβού στα Εξάρχεια για να δουν και να αγοράσουν «φτηνή» και καλαίσθητη τέχνη. Τώρα η 

Cheap Art βρέθηκε να μετράει περισσότερες από 400 ενεργές συνεργασίες με καλλιτέχνες 

και περισσότερα από 30.000 έργα που «βρήκαν» στέγη σε σπίτια φιλότεχνων. Γι’ αυτό και 

τα γενέθλια της εφηβείας της θα τα γιορτάσει με τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα διοργάνω-

ση, με τη συμμετοχή 150 καλλιτεχνών. Αρχή στο The Art Foundation (Νορμανού 5, Μονα-

στηράκι) στις 30/11 με το cheaparty και μια έκθεση ντοκουμέντων από τις εκθέσεις των 

τελευταίων 15 χρόνων. Δύο ημέρες αργότερα ακολουθούν τα κοινά εγκαίνια στην Cheap 

Art (t Θεμιστοκλέους & Α. Μεταξά 25) και στην a.antonopoulou.art ν (Αριστοφάνους 20, Ψυρρή). 

Voicechoice
Tου MIXAΛH ΠITENH

1Sarah Van Marcke
Στα πλαίσια του Athens Photo Festival μια 

σειρά από φωτογραφίες - αρχιτεκτονικά

σχόλια. Η λειτουργικότητα αρχιτεκτονικών τό-

πων και αστικών τοπίων ανατρέπεται από την

«ανορθόδοξη» τοποθέτηση ενός σώματος ή

ενός αντικειμένου. Το εκρηκτικό γκρι του μπε-

τόν αποκτάει μια αναπάντεχη θεατρικότητατόν αποκτάει μια αναπάντεχη θεατρικότητα 

από το κατακόκκινο φόρεμα. Κτίριο Εσπλανά-

δα, Ολυμπιακός Πόλος Φαλήρου, έως 6/12

2Nouvelle Vague
Οι Γάλλοι που μεταγράφουν new wave 

και punk κομμάτια στην bossa nova α-

τμόσφαιρα του ’50. Ξεκίνησαν με Joy Division

και Clash, συνέχισαν με Bauhaus και New Order

και τώρα Talking Heads και Sex Pistols. Ανατρε-

πτικές διασκευές ή ιερόσυλες μουσικές «εκτε-

λέσεις»; Πάντως στο clip τους για το κομμάτι 

“Dance with me”, η φωνή της Melanie Pain συ-

ντονίζεται εντυπωσιακά με το χορό της Anna 

Karina. Gagarin, Λιοσίων 205, 27/11, 21.30

3Η σκηνή και τα σώματα 
στο Πουθενά
Στην αρχή οι θεατές βλέπουν τους θε-

ατές μέσα από καθρέφτη. Στο τέλος οι θεατές

βλέπουν τους θεατές από τη σκηνή. Στην εν-

διάμεση μία ώρα η αναμέτρηση των ανθρώπι-

νων σωμάτων με τη γυμνή σκηνή και τους μη-

χανισμούς της. Και όταν τα σώματα γδύνονται, 

η σκηνή ντύνεται με βαρύ κόκκινο βελούδο.

Ακόμη μια ποιητικά ιδιοφυής σκηνοθεσία του

Δημήτρη Παπαϊωάννου. Εθνικό Θέατρο, Κεντρι-

κή σκηνή, Αγ. Κωνσταντίνου 22-24, έως 6/12

4Lumiere Brother +
Simon Bloom
Δυνατές ελληνικές παρουσίες στον 

Πρώτο Ήχο της ATHENSAA VOICE. Από το πιάνο 

στην ηλεκτρική κιθάρα, από τις επιρροές των 

Beatles στις επιρροές των Pinκ Floyd, από την 

αναφορά στους αδελφούς Lumière στην αφι-

έρωση στο σκηνοθέτη Νίκο Νικολαΐδη. Ιδα-

νικός συνδυασμός δύο ιδιαίτερων ονομά-

των. Ιανός, Σταδίου 24, 27/11, 22.00

➜ pitenis@ath.forthnet.gr

Γιώργος Λυντζέρης

EDGAR DEGAS
Η πλήρης συλλογή γλυπτών, δηλαδή και τα 74

μπρούτζινα γλυπτά του με πρωταγωνίστρια τη 

«Μικρή Δεκατετράχρονη Χορεύτρια» σε μια ση-

μαντική έκθεση του Μουσείου Ηρακλειδών που 

θα περιοδεύσει ανά τον κόσμο και συγκεντρώ-

νει ήδη το παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς είναι η

πρώτη φόρα που παρουσιάζονται συγκεντρωμέ-

να τα συγκεκριμένα έργα. 27/11 - 25/4/2010, Ηρα-

κλειδών 16, Θησείο, 210 3461.981

SarSararSarrah ah hhVanVananVVa  MaMaMaM rckrcke eee



21 καλλιτέχνες δημιουργούν ειδικά για το καθιερωμένο ετήσιο bazaar

της M art Manolioudakis έργα τέχνης με χρηστικό χαρακτήρα και πολύ οικο-

νομικές τιμές.

Ο λόφρεσκα πρόσωπα, ανανεωτική ματιά από γνωστά ονόματα, έναρξη ε-

ορταστικής περιόδου, τέχνη, χρηστικότητα, αγορές. Πολλά στοιχεία για

ένα πακέτο. Το προτείνει η M art Space Manolioudakis (που κινείται στο

χώρο της σύγχρονης τέχνης εδώ και δώδεκα χρόνια), αφού το έχει δει να δουλεύ-

ει στην πράξη μέσα από τον ετήσιο θεσμό του Bazart λίγο πριν την έναρξη των Χριt -

στουγέννων. Το πρώτο διοργανώθηκε εφτά χρόνια πριν από τους συνιδρυτές της 

gallery, τα αδέρφια Ανδρέα και Ευγενία Μανωλιουδάκη. Πριν από δύο χρόνια η

gallery βρήκε και τον οριστικό της χώρο σε ένα αναδιαμορφωμένο παλιό αθηναϊκό

διαμέρισμα. Νέοι καλλιτέχνες μπήκαν και άρχισαν να κάνουν περιοδικές εκθέσεις

δίπλα σε ένα πωλητήριο με έργα, κοσμήματα και αντικείμενα. Κάπως έτσι φτάσαμε 

και στα Χριστούγεννα του 2009, με τις συμμετοχές να φτάνουν τις 21, τις τιμές να

αρχίζουν από € 30 και τα πεδία της καλλιτεχνικής έκφρασης να καλύπτουν από

παραδοσιακή ζωγραφική και street art μέχρι χρηστικά και διακοσμητικά αντικεί-

μενα, φωτογραφίες, κοσμήματα, γλυπτά… « Πριν από τρία χρόνια ο Αλέξανδρος

Βασμουλάκης δημιούργησε για το Bazart μια σειρά από μικρά graffiti με νορμάλ

 τιμή πώλησης. Λίγο μετά τα βλέπαμε να αγοράζονται εν ριπή οφθαλμού» λέει

έας Μανωλιουδάκης περιγράφοντας την ιδέα και συνεχίζει: «Στην 

α, αυτό που θέλουμε είναι το Βazart να λειτουργεί σαν μια βόλτα, να 

εται κάποιος και να αγοράζει κάτι με εικαστική αξία αλλά σε προσι-

τιμή. Γενικά μας αρέσει το χρώμα, η αισιοδοξία και η pop πλευρά 

ς τέχνης. Θεωρούμε ότι το εμπορικό κομμάτι της δεν είναι αρνητι-

. Βοηθά τους νέους καλλιτέχνες να μπουν στο παιχνίδι και εντάσσει

ν ομορφιά στην καθημερινότητα». Όσο για τη δική της συμμετοχή 

τα κοσμήματα, η επιμελήτρια της έκθεσης Ευγενία Μανωλιουδάκη

«Είμαι “μεταλλού”! Διότι, ενώ αντικειμενικά ό,τι φτιάχνεις από τα

 ίναι ψυχρό, με διάφορες πατίνες (χημικές επεξεργασίες) μπορεί να

ό όσο δεν φαντάζεσαι...  Χαρακτηριστικό της φετινής σειράς με τα 

ήματα που φέρνουν σε “γλυπτά” είναι οι ψηλόλιγνες φόρμες και ο

μεγάλος όγκος. Ακόμα, θα παρουσιάσω το “δέκα με τόνο”! Το γούρι της χρονιάς, σε 

ασήμι με μαύρη πατίνα. Κάπως οξύμωρο είναι η αλήθεια: “Φοράει” μια παιδικότητα 

και σε συνδυασμό με τη μαύρη πατίνα ξορκίζει τα κακά του έτους!». Στο φετινό

Bazart θα λάβουν μέρος με έργα τους νέοι αλλά και καταξιωμένοι καλλιτέχνες, και

εσείς που θα το επισκεφτείτε δεν έχετε παρά να διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει. 

Οι τιμές τους εξάλλου θα σας δώσουν την ευκαιρία να επενδύσετε σε τέχνη, κα-

θώς σε καιρούς κρίσης τα έργα τέχνης είναι η μόνη σίγουρη επένδυση. -Δ.Τ.

H τέχχννηη σσττηηνν κααθθηημμεερριιννόόττηητταααα ααααππππόόόό τηνν
M aarrttt Spaacceee MMMaanooliioouuddaakkkkiiiisss σσσσττοοο κκκέέέέντττρροοοο τττηηηςς ΑΑΑθθθήήήνννααςς

τιμή πώλησ

ο Ανδρέ
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έρχε

τή τ
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λέει: 

μέταλλα εί

γίνει τόσο θερμ

πολύτιμα κοσμή

ΤΤο BaBazarartrt (Σόλλλωωωνος 1100 0 

&& ΗΗρρακκλλείείτου, 2 22ος όροροοφφοςς,, 

2100 922446.6.600 &&& 210 33333889.20203) 

θθα διαδιααρκέσεσεσει απόό 2828/1111 ωςς 

1616/1/1/2/2010,,, υ υ υπό ττηηνν αιγγίίδα τοτοουυ 

ΔΔήμμοουου Αθηηηνναίωνων, μ με χοχορηγηγό εό επι-

κκοοινωνννίαίαίας τηηνν AATHEHENS VVOOICE. 

ΟΙ KAΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ BAZART:
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*         νέο
C        μέχρι 15
¤        15-30
¤¤     30-45
¤¤¤  45+
Ξ        Ξενυχτάει (μετά τη 1.00 π.μ.)

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

Κέντρο

ABREUVOIR
Ξενοκράτους 51, Kολωνάκι,
210 7229.106 Παλιό, αγαπη-
μένο, με γαλλική κουζίνα,
κομψότητα και στιλ. € M

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

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

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

AΛATΣI
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον,
210 7210.501, 697 7210501 
Μοντέρνο εστιατόριο του 
γνωστού δημοσιογράφου 
wΣταύρου Θεοδωράκη, με
αυθεντικές κρητικές γεύ-
σεις. Δίπλα σου θα τρώνε 
πολιτικοί και αστέρες της 
TV. Κυρ. κλειστά. €Μ A.V.VV

AΛEΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A
& Ζωναρά 21, Λ. Aλεξάνδρας,
210 6420.874/ Αργεντινής Δη-
μοκρατίας 14, 210 6450.345
Ελληνική κουζίνα, ιδανικό και
για επαγγελματικά γεύματα.
Δίπλα, η μπιραρία τους με
πληθωρικές μερίδες και 
πολλές μπίρες. Κυρ.- Πεμ. 
ζωντανό έντεχνο ελληνικό 
τραγούδι από τις 21.00. €Μ

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

ALERIA 
Μεγ. Αλεξάνδρου 57, Μετα-
ξουργείο, 210 5222.633 Ανα-
νεωμένο και ατμοσφαιρικό.
Για ποτό και lounge στιγμές
στο μπαρ και κουζίνα με νο-
στιμιές απ’ όλη την Ελλάδα.

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

ALTRO
Χάρητος 39Β & Πλουτάρχου,
210 7242.717 Mικρό, σοφι-
στικέ, με λίγα ιταλικά πιάτα, 
όλα νόστιμα. 

ΑΝΤΙΠΕΙΝΑ
Συγγρού 138, (δίπλα στην
Πάντειο), 2109291.001  Ζε-
στός, φιλόξενος χώρος για 
παραδοσιακή κουζίνα απ’ ό-
λες τις γωνιές της Ελλάδας,
με έμφαση στις νοστιμιές
της Κρήτης. Και με live μου-
σικό πρόγραμμα. Κυρ. και
μεσημέρι € Ξ

APPLEBEE’S 
Λ. Aλεξάνδρας & Σούτσου,
210 6459.805/ Δούσμανη &
Λαζαράκη 12, Γλυφάδα, 210 
8948.730/ Aγ. Ιωάννου 42, Α-
γία Παρασκευή, 210 6003.127/ 
Ερμού 91, 210 3227.789/
Φιλαδελφέως 8 & Xαρ. Tρικού-
πη, Kεφαλάρι, 210 6233.514/
Kosmopolis, Λ. Κηφισίας 73,
210 6199.576 Νεανικό, για 
κάθε ώρα με burgers, steaks,
cocktails.€Μ A.V.VV

AΡΧΑΙΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ 
Kοδράτου 22, πλ. Kαραϊσκά-
κη, 210 5239.661 Η αρχαία 
ελληνική διατροφή είναι υ-
γιεινή. Εδώ, λοιπόν, θα γευ-
τείς τα πιάτα που έτρωγαν
ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας 
και ο Επίκουρος. €Μ

AΡΧΟΝΤΙΚΟ 
Έβρου 40, Aμπελόκηποι, 210 
7777.742 Με βιτρίνα για να
διαλέξεις ανάμεσα σε πολλά 
πιάτα, όλα τους σπιτικά
μαγειρεμένα. Το βράδυ πιο
χαλαρά. Παρ.-Σάβ. ελληνική 
μουσική με dj. €Μ

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

ATHENS GATE 
Λ. Συγγρού 10, Αθήνα, 210
9238.302-3 Το εστιατόριο του 
ομώνυμου ξενοδοχείου, με
μεσογειακή κουζίνα σε χώρο 
με εξαιρετική θέα στον Παρ-
θενώνα και τους Στύλους
του Ολυμπίου Διός. Ανοιχτό
κάθε βράδυ 19.00 - 23.00

BΑΡΟΥΛΚΟ
Πειραιώς 80, Κεραμεικός,
210 5228.400 Αστέρι 
Michelin από το σεφ Λευ-
τέρη Λαζάρου. Από τα
καλύτερα της Αθήνας. Κυρ.
κλειστά.

ΒΕΑΤ
Καρύτση 7, Αθήνα, 210
3232.253 «Καλλιτεχνικό» 
all day στέκι από τον Σάκη
Μπουλά και τον Γιάννη
Ζουγανέλη με μεσογειακή
κουζίνα. €€ 

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

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

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

BOSCHETTO
Άλσος Eυαγγελισμού, Xίλτον,
210 7210.893 Τριγυρισμένο
από πράσινο με ιταλική κου-
ζίνα και ασυνήθιστα πιάτα. 
Κυρ. κλειστά. €Μ

BRACHERA
Πλ. Aβησσυνίας 3, Mοναστη-
ράκι, 210 3217.202 Ήρεμη
και χαλαρή ατμόσφαιρα.
Διεθνής κι ελληνική κουζίνα.
Ανοιχτό κάθε βράδυ.

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

* BRASSERIE VINTAGE 
Πλ. Κοτζία (8ος όροφος 
Notos Home), 210 3239.011
Ωραίος χώρος με εξαιρετική 
θέα Ακρόπολη και Λυκαβητ-
τό, γεύσεις μεσογειακές με
άρωμα Ιταλίας. Εκδηλώσεις 
& Catering. Ανοιχτό μεσημέ-
ρι και βράδυ. €

BUTCHER SHOP
Περσεφόνης 19, Γκάζι, 210 
3413.440 Μοντέρνα ταβέρνα 
για κρεατοφαγία με μεγάλη 
ποικιλία τοπικών προϊόντων. 
Ανοιχτά κάθε μέρα. € Μ Ξ

CANTEEN
Ιάκχου και Ευμολπιδών, Γκάζι
Από την ομάδα του Soul, 
νέος minimal χώρος για με-
σογειακή κουζίνα με μικρές 

αναφορές σε Μαρόκο 
και Συρία. € 

CELLIER BISTROT 
Πανεπιστημίου 10, Σύ-
νταγμα, 210 3638.525
Για τους φίλους του
οίνου, με κρασιά από
όλη την Ελλάδα και τον 
κόσμο. Και κρασί σε ποτή
με λίστα που ανανεώνετα
φορές το μήνα, Δευτ. + Τρ.
Πιάνο live, Τετ.-Σάβ. πιάνο 
και σαξόφωνο ή βιολί live,
Κυρ. κιθάρα και κοντρα-
μπάσο live.  Ανοιχτά 10.00-
1.30, κουζίνα 12.00-1.00,
Παρ.&Σάβ. έως 1.30 

CIBUS
Aίγλη Zαππείου, 210 
3369.364, 694 6966441
Με φόντο την Ακρόπολη
μεσογειακό μενού από τον
εξαιρετικό σεφ Δημήτρη 
Δημητριάδη και κρασιά από 
διεθνή και ελληνικό αμπε-
λώνα. Ανοιχτά κάθε μέρα
από 20.00 ως 1.00. € M

CUCINA POVERA  
Ευφορίωνος 13 & Ερατο-
σθένους, Παγκράτι, 210
7566.008 Μενού μεσογεια-
κής κουζίνας που βασίζεται 
στα εποχικά προϊόντα και 
αλλάζει καθημερινά. Ενδια-
φέρουσα και μεγάλη λίστα 
κρασιών. Κυριακή κλειστά. €

CULTO
Λασκαράτου 13, Άνω Πατή-
σια, 210 2288.441 Ωραίος
χώρος, από το πρωί για 
καφέ μέχρι αργά για ποτό. 
Lounge ατμόσφαιρα, μενού
που «μυρίζει» Iταλία. Παρ.-
Σαβ.€ Ξ

DAKOS
Tσακάλωφ 6, Kολωνάκι, 210
3604.020/ Ζησιμοπούλου &
Λαζαράκη 26, Γλυφάδα, 210
8947.040 Mοντέρνα πρόταση
καθημερινής διατροφής από
την Creta Farm. Σάντουιτς, 
πίτες, νόστιμα κυρίως (α-
νωγειανή μακαρονάδα). Ο 
γνωστός σεφ Χριστόφορος
Πέσκιας στο τιμόνι. Κολωνά-
κι: Κυρ. και Δευτ. κλειστά/
Γλυφάδα: Δευτ.-Παρ. 18.00-
1.00, Σάβ. και Κυρ. 12.00-
1.00 €Μ

ΔΗΜOΚΡΙΤΟΣ
Δημοκρίτου 23 & Tσακάλωφ, 
Kολωνάκι, 210 3613.588, 210
3619.293Η γνωστή ταβέρνα 
του Κολωνακίου με την πα-
ραδοσιακή σπιτική ελληνική 
κουζίνα. Δοκιμάστε ψαρο-
νέφρι με δαμάσκηνα ή γιου-
βέτσι. Δευτ.-Σάβ. ανοιχτά
μεσημέρι και βράδυ, Κυρ. 
ανοιχτά μόνο μεσημέρι. €

* 2 ΜΑΖΙ    
Νίκης 48, Πλάκα, Σύνταγμα, 
210 3222.839 Το πρώην
«Εργαστήρι» με σεφ (μαζί 
με τον Γιάννη Μπαξεβάνη) 
τον πολύ καλό Ηλία Γώγο. 
Το μεσημέρι, κάρτα casual 
κουζίνας 10 πιάτων σε
χαμηλές τιμές (και delivery) 
και το βράδυ ελληνικές
δημιουργικές συνταγές και 
των 2 σεφ. € M

FRANKIES BURGERS
Γκύζη: 210 6427.664/ Πε-
ριστέρι: 210 5718.956 Με 
μεγάλη ποικιλία γεύσεων
classic American style και 
για τους gourmet τύπους
Blue Burger με σος ροκφόρ.
Διανομή σε όλη την Αθήνα 
από τις 12.00 έως τις 24.00.

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

HELL’S KITCHEN 
Kλεισθένους 13, πλ. Kοτζιά, 
210 5241.555 Βιομηχανικό 
ντιζάιν, δυναμωτικά πρω-
ινά, ελληνική και διεθνής
κουζίνα, βράδυ “aperitivo”
με κρασί σε ποτήρι και free 
μπουφέ. Σ/Κ brunch από 
12.00 έως 18.00. Από τα πιο
όμορφα ζωντανά στέκια της 
πόλης. Και αυλή. Κ/Μ

* ΙΔΑΙΟΝ 
Πειραιώς 187, Αθήνα, 210 
3426.141, 693 2424446 Οι 
κρητικές γεύσεις στο πιάτο 
σου παρέα με άφθονη 
ρακή. Ό,τι πρέπει μετά τη 

διασκέ-
δαση στα απέ-

ναντι νυχτερινά μαγαζιά. 
Ξενυχτάει κανονικά! € 

* INBI
Ηρακλείτου 21, Κολωνάκι, 
210 3392.090 Γιαπωνέζική 
κουζίνα επιπέδου, εκρη-
κτικά cocktails και πάρτι με 
celebrities που ανοίγουν 
την όρεξη. Κλειστά Κυρ. €€€  

* JACKSON FISH
Μηλιώνη 4, Κολωνάκι, 210 
3616.098 Στο χώρο του 
γνωστού και μη εξαιρετέου 
Jackson Hall, ένας όροφος, 
ο 2ος, αφιερωμένος στο 
ψάρι και τους πιστούς 
οπαδούς του. 

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΓΕΥΣΙΣ  
Ασκληπιού 137, Αθήνα, 210 
6453.179/ 6983 134731 Δη-
μιουργική ελληνική κουζίνα
με οδηγό προϊόντα εποχής
από την Ν.Τρέσσου και Ε. 
Φυλακούρη σε χώρο ζεστό
και φιλόξενο. Λίστα κρασιών 
από ελληνικό αμπελώνα. Θε-
ματικές βραδιές με εκθέσεις 
έργων τέχνης. Και πάρκιν
στην Ιπποκράτους 110. Α-
νοιχτό από 19.30-1.00, Κυρ.
μεσημέρι. Δευτ. κλειστά. €

KANEΛΛA 
Kωνσταντινουπόλεως 70,
210 3476.320 Θα το κα-
ταλάβεις από τα γυάλινα 
μπουκάλια στη βιτρίνα,
θα εκτιμήσεις  τα σπιτικά
πιάτα. €Ξ

KFC 
Γλυφάδα, Village Ρέντη, The 
Mall, Ομόνοια, Παγκράτι, Πει-
ραιάς, www.kfc.gr Γνωστά
για τις κοτο-γεύσεις τους. 
Κοτόπουλα Αγγελάκης και
μπαχαρικά Kfc σε απίθανους
συνδυασμούς. Τραγανές
φτερούγες, νόστιμα μπου-
τάκια και φιλέτα σκέτα ή σε
πίτα. Delivery όλα εκτός από 
The Mall και Ομόνοιας.

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

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

MALVAZIA
Aγαθημέρου 3, Pούφ, 210
3417.010 Διεθνής και με-
σογειακή κουζίνα, χώρος
υπέροχος που θυμίζει
μεσαιωνικό κάστρο. Κάθε 
μέρα, dj. €Ξ

MAMACAS
Περσεφόνης 41, Γκάζι, 210 
3464.984 Μοντέρνα ταβέρ-
να που πάμε και ξαναπάμε
για το πανόραμα ελληνικών
γεύσεων αλλά και το πολύ-
συχναστο μπαρ δίπλα. €Ξ Μ

ΜΑΝΗΜΑΝΗ  
Φαλήρου 10, Κουκάκι, 210
9218.180 Ελληνική κουζίνα 
από τον πολύ καλό σεφ 
Αλέξανδρο Φουρούλη, που 
«παίζει» δημιουργικά, κυρί-
ως με συνταγές και πρώτες 
ύλες από τη Μάνη. Κλειστά
Δευτ. €M

MAΣA
Eθν. Aντιστάσεως 240-244, 
Kαισαριανή, 210 7236.177
Λαχταριστές αστακομακαρο-
νάδες προστέθηκαν στη μα-
κρόχρονη ιστορία κρέατος. 
Mεγάλη λίστα κρασιών (και
βιολογικά).Κήπος με τριαντα-
φυλλιές. Δευτ. κλειστά. € Σ/Κ

MESON EL MIRADOR
Aγησιλάου 88 & Σαλαμίνας, 
Kεραμεικός, 210 3420.007
Στο 3ώροφο νεοκλασικό 
fahitas και mole από τη...
Mεξικ-Άννα σεφ. Φοβερές
μαργαρίτες στο μπαρκαι 
θέα Ακρόπολη από το roof
garden που μένει ανοιχτό και

το χειμώνα. Κυρ. ανοιχτά και 
μεσημέρι από 13.00, Δευτ.-
Πέμ. 20% έκπτωση 19.30 με 
21.00. Και αργίες ανοιχτά.

(TO) METAΞΟΥΡΓΕΙΟ   
Μυλλέρου 25 & Λεωνίδου, 
πλ. Αυδή, 211 7050.103/ 
694 4678930 Οινομαγειρείο
στην καρδιά του κέντρου
από το 1933, με μαγειρευτά 
ημέρας, τηγανιές, κρεατο-
μεζέδες, ψαρομεζέδες, της
ώρας και κοκορόσουπα για
τους ξενύχτηδες. Και πακέ-
το για το σπίτι. € Μ 

MILOS
Bασ. Σοφίας 46, 210 7244.400 
Mέλι από τα Kύθηρα, χόρτα
από το Aιτωλικό, καβούρια
από το Mέριλαντ και φρέ-
σκα ψάρια. Επαγγελματικά
γεύματα επιπέδου, αρκετά 
πιάτα με κρέας, αλλά και 
συλλογή σπάνιων αλατιών
απ’ όλο τον κόσμο. €M

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

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

ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ.GR 
Ευελπίδων 47 & Καλλινόβου, 
210 8813.121 Μπριζολάκια
χοιρινά, παϊδάκια, ψαρονέ-
φρι, όλα ψημένα στη σχάρα 
σε άνετο χώρο. 13.00-1.00, 
Κυρ. βράδυ κλειστά. €

ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ 
Λυκαβηττού 14, 210 3617.821
Το πρώην «Διαγωνίως στη
Λυκαβηττού» με καινούργιο
όνομα, τα ίδια εξαιρετικά 
κρεατικά και νέα δυνατή 
λίστα κρασιών. Κάθε μέρα
14.00-1.00, Κυρ. 14.00-
20.00. Κλειστά Δευτ. € M

PALMIE BISTRO 
Σόλωνος 72 & Μασσαλίας,
Αθήνα, 210 3641.794 και σε 
16 ακόμη σημεία της Αθήνας.  
Kαφές ή φαγητό σε μοντέρ-
νους χώρους, που συνδυά-
ζουν την ποιότητα με τη δι-
ασκεδαστική ατμόσφαιρα. 
Aλυσίδα με θαυμαστές απ’
όλη την γκάμα των ηλικιών.
Aνοιχτό από 8.00 π.μ. ως 
2.00 π.μ., εκτός Bούλας από 
9.00 π.μ. ως 2.00 π.μ.

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

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

PASTERIA (LA)  
A. Παπανδρέου (The Mall 
4os όροφος), Μαρούσι, 210 
6198.230/ Koλωνάκι, 210 
3632.032/ Γλυφάδα, 210
8945.085/ Kηφισιά, 210 
8085.607 12 restaurants σε 
όλη την πόλη για να μη νιώ-
σεις ποτέ έλλειψη. Μπάρα 
για κρασί από την πλούσια 
κάβα του και μενού που επι-
μελείται ο Ιταλός σεφ Ettore
Botrini. € Μ Ξ

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

PROSOPA  
Κωνσταντινουπόλεως 4 & 
Μεγ. Βασιλείου 52, Ρουφ, 210 
3413.433 Γνωστό και αγαπη-
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Jackson Fish
Άρωμα Μεσογείου

Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Τ
ο Jackson Hall είναι ένα από τα πιο γνωστά meeting

points της πόλης, εκεί δίνει ραντεβού η μισή Αθήνα όταν

κατεβαίνει στο κέντρο για βόλτες, δουλειές ή shopping.

Εδώ και λίγο καιρό (περίπου 2-3 βδομάδες) ανακαίνισε τελείως

το μεσαίο του επίπεδο και εγκατέστησε το νεότερο Jackson α-

δερφάκι που ονόμασε Jackson Fish. Πήγα και μεταφέρω τα εξής:

Κατ’ αρχήν ο χώρος. Μεγάλος, φωτεινός, άνετος, γεμάτος από

τα αμερικάνικα memorabilia που τόσο αρέσουν, αυτή τη φορά σε

navy look. Για να έχεις εικόνα, από την οροφή κρέμονται λέμβοι

παλιές αμερικάνικες με τα κουπιά τους, τους τοίχους στολίζουν

βιτρίνες με ναυτικά θέματα, φάτσα μπροστά στην open κουζίνα

του υπάρχουν μεγάλα παστά φιλέτα μπακαλιάρου, τις γωνίες

φωτίζουν υπέροχα παλιά ναυτικά φανάρια. Μια πλευρά του, η

πιο όμορφη κατά τη γνώμη μου, έχει διαμορφωθεί σαν παλιό

παντοπωλείο, με ράφια γεμάτα από παλιές κονσέρβες, βάζα με

τουρσιά και άλλα νόστιμα που θες να πάρεις και για το σπίτι –

όχι, δεν τα πουλάνε. Καθίσαμε σε τραπέζι με θέα σ’ αυτή την

πλευρά αλλά και στην περαντζάδα της Μηλιώνη και αρχίσαμε

να τσιμπολογάμε για αρχή ψωμάκι ζεστό με ελιές. Η κουζίνα του

Jackson Fish έχει στίγμα θαλασσινό και για την ακρίβεια αυτό του

μεσογειακού Νότου. Διαθέτει αρκετούς μεζέδες αλλά αφήνει

στα μεγάλα φρέσκα ψάρια και τα θαλασσινά την πρωταγωνι-

στική λάμψη. Ξεκινήσαμε παραδοσιακά, με γαύρο μαρινάτο

και ωραία αφράτη ταραμοσαλάτα, προσθέσαμε και φιλετάκια

τσιπούρας μαρινάτα με ελαφρότατο σκορδάκι, πιάτο που εξα-

φανίσαμε αστραπιαία λόγω νοστιμιάς. Ζητήσαμε μια ποικιλία

βραστών λαχανικών για να συνοδεύσουμε κομψά τα ψητά της

σχάρας ψάρια μας κι εντωμεταξύ αφεθήκαμε στη νοστιμιά μιας

σφυρίδας καρπάτσιο που μας ενθουσίασε με τη μυρωδάτη σος

από αβοκάντο και λεμόνι. Και όχι μόνο. Και ριζότο με μελάνι

σουπιάς δοκιμάσαμε και ωραιότατο κριθαρότο με καραβίδες κα-

θώς και μύδια με φέτα και φρέσκα ντοματούλα (υπάρχουν του-

λάχιστον 3- 4 διαφορετικές συνταγές με μύδια). Ήπιαμε κρασί   

λευκό (ετικέτες πολλές, ελληνικές, ιταλικές και καλιφορνέζικες

καθώς και πληθώρα από αποστάγματα) και περάσαμε στα ψάρια

που ήρθαν φρεσκότατα, σωστά ψημένα, λιμπιστικά. Κλείσαμε

και πάλι με κομψότητα, δηλαδή παραγγέλνοντας όλα σχεδόν τα

γλυκά: πανακότα μαστίχας, παγωτό σεμιφρέντο, μια πολύ νόστι-

μη τάρτα λεμονιού επίσης. Από τα πιο ωραία, πέραν της κουζί-

νας, στο νέο Jackson Fish είναι η απαλή, χαλαρή ατμόσφαιρα, που

«ντύνεται» με εξίσου απαλή και χαλαρή mainstream μουσική.

Μια ατμόσφαιρα που επιτρέπει τις κουβέντες μιας παρέας επι-

χειρηματιών, τα γέλια και τα σχόλια μιας σύναξης γυναικών μετά

το shopping, το ειδύλλιο που αναπτύσσεται σ’ ένα ζευγάρι – αυ-

τός ήταν ο κόσμος που συναντήσαμε προχτές στο Jackson Fish και

φαινόταν να περνάει καλά.

Jackson Fish: Μηλιώνη 4, Κολωνάκι, 210 3616.098. Ανοιχτό κάθε μέρα 13.00-

1.00, Κυριακή μεσημέρι μέχρι όσο πάει, € 40 περίπου χωρίς κρασί.

tasteepolicep
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ΓΕΥΣΗΟΔΗΓΟΣ στοπιάτο

Τάρτα
με μπρόκολο 

Της ΤΖΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τι χρειαζόμαστε 500 γρ. μπρόκολο ● 25

γρ. βούτυρο ● 300 γρ. σφολιάτα ● 250 γρ. τυρί 

Gruyere ή, εναλλακτικά, γλυκιά γραβιέρα τριμ-

μένη● 1 κρόκο αυγού ελαφρά χτυπημένο ● λίγο

μοσχοκάρυδο ● 1 δόση μπεσαμέλ ● λίγο αλεύρι 

για το πασπάλισμα ● αλάτι

Πώς το φτιάχνουμε Προθερμαίνου-

με το φούρνο στους 180°C. Βουτυρώνουμε 

ελαφρά και αλευρώνουμε ένα ταψί για τάρ-

τα. Πλένουμε προσεκτικά το μπρόκολο και 

το βράζουμε σε αλατισμένο νερό για 5΄ (το 

πράσινο μέρος προς τα επάνω). Στραγγίζουμε

καλά και το ψιλοκόβουμε. Προσοχή, κρατάμε 

τα πράσινα κεφαλάκια ολόκληρα. Σε ένα τη-

γάνι λιώνουμε το βούτυρο, προσθέτουμε το 

μπρόκολο, αλατίζουμε και σοτάρουμε για 5΄ 

ανακατευτεύοντας περιστασιακά (προσοχή να 

μην το λιώσουμε). Βγάζουμε το τηγάνι από τη 

φωτιά. Ανοίγουμε το φύλλο σφολιάτας σε 

μια αλευρωμένη επιφάνεια και το μεταφέρου-

με στο ταψί, κόβοντας γύρω γύρω το κομμάτι

του φύλλου που περισσεύει. Με ένα πιρούνι 

τρυπάμε αρκετές φορές τη βάση της τάρτας. 

Ανακατεύουμε τη μισή ποσότητα τυριού με 

το μοσχοκάρυδο, το σκορπίζουμε στη βάση 

της τάρτας και τοποθετούμε προσεκτικά το 

μπρόκολο στην κορυφή. Ανακατεύουμε την

μπεσαμέλ με το υπόλοιπο τυρί, το ρίχνουμε 

πάνω από το μπρόκολο και κουνάμε ελαφρά το 

ταψί ώστε να πάει η κρέμα παντού. Γυρίζουμε 

ελαφρά το φύλλο στις άκρες της τάρτας και 

χρησιμοποιώντας ένα πινέλο το αλείφουμε με 

τον κρόκο. Ψήνουμε για περίπου 40-45 .́

Μάθε ιστορία Το απλό μπρόκολο είναι ένα 
λαχανικό των άκρων. Όπως λέγεται, ή σε ξετρελαίνει η 
γεύση του ή δεν το αντέχεις. Το «επιστημονικό» όνομα 
της οικογένειάς του είναι Brassica oleracea και η ιστο-
ρία της χάνεται στους αιώνες. Πρωτοεμφανίστηκε στην 
περιοχή της βορειοδυτικής Μεσογείου χιλιάδες χρόνια 
πριν, και όπως πιστεύεται οι Ετρούσκοι ήταν οι πρώτοι 
που το καλλιέργησαν και το διέδωσαν στους λαούς της 
Μεσογείου. Οι Ρωμαίοι το λάτρεψαν, έλεγαν ότι το μπρό-
κολο ήταν τα πέντε δάχτυλα του Jupiter, το πουλούσαν 
αρκετά ακριβά σε δεμάτια και ήταν μια λιχουδιά για τους 
πλούσιους. Ο Απίκιος αναφέρει αρκετές συνταγές με 
μπρόκολο. Λέγεται ότι η Αικατερίνη των Μεδίκων έφερε 
το μπρόκολο στη Γαλλία, αλλά οι Γάλλοι δεν το υποδέ-
χτηκαν με ενθουσιασμό. Το 1724 τα μπρόκολα ακόμα ή-
ταν σχεδόν άγνωστα για τους Άγγλους, που τα ανέφεραν 
ως «ιταλικά σπαράγγια»! Χρόνια αργότερα με μια κίνηση 
ματ το μπρόκολο κατέκτησε τον κόσμο.

● SIDE DISHES TIP Σαλάτα από μικρές βρα-

στές ολόκληρες πατάτες, κρεμμύδι και κάππαρη.

● GO GREEN Καταναλώστε φρούτα και λαχα-

νικά εποχής. Προτιμήστε να αγοράζετε πιστο-

ποιημένα βιολογικά προϊόντα.

● GO HEALTHY TIP Χρησιμοποιήστε αυγά με

Ω-3 και βούτυρο light ή με Ω-3 και Ω-6.

● ΣΚΟΝΑΚΙ Για να ξεκολλάει εύκολα η τάρτα

από το ταψί, αφού βουτυρώσουμε, αλευρώ-

σουμε και τοποθετήσουμε το φύλλο, βάζουμε 

το ταψί να κρυώσει για λίγο στο ψυγείο.

➜ jenniestav@yahoo.com

Κωνσταντινουπόλεως 4 &

Μεγ. Βασιλείου 52, Ρουφ, 

210 3413.433

Έ να από τα πιο γνωστά και αγαπημένα στέ-

κια του κέντρου, το εστιατόριο Prosopa, 

αλλάζει πόστο και μεταφέρεται από το 

Γκάζι λίγο πιο δίπλα, στου Ρουφ, πάλι επί της Κωνστα-

ντινουπόλεως αλλά στην αρχή της. Στον καινούργιο

του χώρο, που απλώνεται σε δύο επίπεδα, το βιομηχα-

νικό στιλ σμίγει με τις νέες τάσεις του ντιζάιν, τα τρένα

και πάλι περνούν από μπροστά γοητεύοντας όλους 

τους αμετανόητα… φευγάτους, ενώ στο βάθος υπάρ-

χει μια ευχάριστη έκπληξη: η όμορφη σάλα που βλέπει 

στην ήσυχη και καταπράσινη αυλή της εκκλησίας του 

Μεγάλου Βασιλείου, πίσω από το Μουσείο Μπενάκη 

στη Πειραιώς. Τα Prosopa κρατούν το ίδιο χαλαρό στιλ, 

την αρτίστικη διάθεση (πολύ συχνά θα δεις εδώ ηθο-

ποιούς και καλλιτέχνες), την ίδια εξαιρετική και πρω-

τότυπη μεσογειακή κουζίνα. Προσθέτει νέες γεύσεις,

που μας καλεί να δοκιμάσουμε όχι μόνο στα τραπέζια 

του αλλά και στο μπαρ, διαλέγει ωραίες μουσικές και

μας περιμένει στη νέα του θέση (ιδανική για μετά το

σινεμά, το θέατρο, τις εκδηλώσεις της Τεχνόπολις) για

να περάσουμε έναν ακόμη αξέχαστο χειμώνα.

(Ανοιχτά καθημερινα 20:00 -2:00 και Κυριακή από τις 13:00)

prosopa
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μένο στέκι του κέντρου για 
το καλλιτεχνικό κοινό, για τη 
νόστιμη κουζίνα, τις lounge 
μουσικές και φυσικά τη 
θέα στα τρένα. Ανοιχτό και 
Κυριακή μεσημέρι. € Ξ

RATKA
Xάρητος 30-32, Kολωνάκι,
210 7290.746  Υπέροχο
σούσι, φιλέτο στην πέτρα,
θα τελειώσεις με κρέμα 
καταλάνα. Σαβ. μεσημέρι α-
νοιχτά., Σαβ. βράδυ και Kυρ.
κλειστά. €Ξ

* ΡΕΣΠΕΝΤΖΑ   
Ευμολπιδών 24, Γκάζι, 210 
3414.140 Φρέσκο ψάρι,
σπέσιαλ ψαρόσουπα και 
μεγάλη ποικιλία σε θαλασ-
σινούς μεζέδες συνοδεία 
επιλεγμένης λίστας –κυρίως
ελληνικών– κρασιών σε 
τριώροφο χώρο με ταράτσα
για ωραία θέα και το χειμώ-
να. Δευτέρα κλειστά. €Ξ Μ

* SCALA VINOTECA    
Σίνα 50 (είσοδος από Ανα-
γνωστοπούλου), Κολωνάκι,
210 3610.041 Wine bar με
εντυπωσιακό ντεκόρ, γεύ-
σεις επιμελημένες από τον 
Xριστόφορο Πέσκια και ε-
νημερωμένη λίστα κρασιού
να την πιεις… και σε ποτήρι. 
Κλειστά Κυριακή. € €

ΣΠΟΝΔΗ
Πύρρωνος 5, πλ. Bαρνάβα, 
Παγκράτι, 210 7564.021
Bραβευμένο με αστέρι
Michelin και με εκλεκτή 
κουζίνα. Προσελκύει μεγα-
λύτερης ηλικίας αληθινούς 
connaisseurs. Λίστα με 
1.000 (!) ετικέτες κρασιού.

SARDELLES
Περσεφόνης 15, Γκάζι, 210 
3478.050 Γνωστό στέκι για 
ψάρι, κυρίως μικρό και 
πολύ νόστιμο. € Μ Ξ 

TAMAM
Bριλησσού 30, Πολύγωνο,
210 6455.156 Eλληνική 
κουζίνα με αγαπημένες πο-
λίτικες γεύσεις, γιαουρτλού 
κεμπάπ, χουνγκιάρ μπεγε-
ντί, μαντί. Εξαιρετική θέα. 
Παρ.&Σάβ. Oriental Show 
Kυρ. Μετά τις 16.00 live 
μουσική. Δευτ. κλειστά. € Μ

TGI FRIDAY’S 
Μαρίνα Φλοίσβου (Pier One),
Π. Φάληρο, 210 9853.281/ 
Nεοφ. Βάμβα 2, Κολωνάκι,
210 7227.721/ Kολοκοτρώνη 
35, Κηφισιά, 210 6233.947
Aπό burgers και μεξικάνικη 
tortilla μέχρι εισαγόμενα 
μπουκάλια μπίρας και κο-
κτέιλ τεκίλας. €Ξ Μ A.V.VV

THE SOCIETY
Kολοκοτρώνη 6, Σύνταγμα,
210 3230.445 All day μοντέρ-
νος χώρος για μεσογειακή
- κλασική κουζίνα μεσημέρι 
και βράδυ. Κυρ. μεσημέρι 
κλειστά € Ξ

TIRBOUSON
Kωνσταντινουπόλεως 104,
Kεραμεικός, 210 3410.107
Μοντέρνος χώρος, με πρω-
τότυπη διακόσμηση. Open
kitchen για ξεχωριστές ελλη-
νικές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία 
κρασιών και βεράντα. Καθη-

μερινά 14.00-1.00, Δευτέρα
18.00-1.00. €Σ/K Ξ A.V.VV

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

ΤΟ  TPENO ΣTO POYΦ 
Σταθμός Pουφ (Kων/
πολεως), 210 5298.922, 
693 7604988 Tο Wagon -
restaurant που συνδυάζει 
ατμόσφαιρα, γεύσεις με
δημιουργικές αποχρώσεις 
και μελωδίες πιάνου. Δίπλα
του, στο Wagon - bar, live
εναλλασσόμενα σχήματα.
Kλειστά Δευτέρα. €Ξ 

TUDOR HALL
Ξεν. Κing George Βασ. Γε-
ωργίου 3, Σύνταγμα, 210
3222.210 Πολυτέλεια και 
κομψότητα για σύγχρονη 
γαλλική κουζίνα και σε
μενού 3 πιάτων με € 40. 
Κλειστά Κυρ. €€€

TΩN ΦPONIMΩN TA 
ΠAIΔIA 
Φιλολάου 7, Kαισαριανή,
210 7010.559 Tο «σταυρο-
δρόμι των γεύσεων» σε 
χώρο μοντέρνο, άνετο, με 
ωραίο πατάρι. Mε πιάτα 
ελληνικά, γαλλικά, ιταλικά, 
όλα φτιαγμένα στο χέρι... 
και οι  τηγανητές πατάτες.
Kυριακή έως Πέμπτη 12.00 
π.μ. - 12.00 μ.μ., Παρασκευή
- Σάββατο 12.00 π.μ. - 1.00
μ.μ. Kλειστά Δευτέρα. Kαι 
delivery. 

ΥΑΔΕΣ
Εντός Αττικού Άλσους, Γαλά-
τσι, 210 6470.936 Ο all day 
χώρος για ποτό, φαγητό και
καφέ σε προνομιακό σημείο
που προσφέρει πανοραμική 
θέα Αθήνα, με ανανεωμένο
μενού και διακόσμηση.
* YUM YUM
Πανόρμου 61, Αμπελόκηποι,
210 6980.880, 6980.288/
Βουλής 11, Σύνταγμα, 210
3233.433, 3233.533 Ο νέος 
προορισμός για ασιατική 
κουζίνα σε minimal χώρο με 
ελαφριές, υγιεινές γεύσεις, 
κάθε μέρα 12.00 με 24.00. € 

ΨAPOKOKAΛO
Σόλωνος 119, 210 3846.596, 
www.psarokokalo.com Από 
τα πιο συμπαθητικά του κέ-
ντρου, για ψάρι και κρέας. 
Kαθημερινά από τις 12.30
το μεσημέρι μέχρι αργά το
βράδυ. €Μ 

Βόρεια

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

ΑΠΛΑ 
Xαρ. Tρικούπη 135 & Eκάλης, 
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ΓΕΥΣΗΟΔΗΓΟΣ

N. Eρυθραία, 210 6203.102
Σε ωραίο ατμοσφαιρικό
χώρο,  για μοντέρνα μεσο-
γειακή κουζίνα. Σταρ-σεφ ο 
Χρύσανθος Καραμολέγκος. 

ΓΑΪΔΑΡΟΣ
Ελληνοσερβικής Φιλίας 52, 
Αγ. Παρασκευή, 210 6004.724 
Ελληνικές χωριάτικες 
συνταγές σε ξυλόφουρνο, 
που σερβίρονται σε έναν 
πανέμορφο δροσερό κήπο 
που θυμίζει πλατεία χωριού. 
Αγραφιώτικο χοιρινό, 
κλέφτικο, αγριογούρουνο με 
δαμάσκηνα και πολλές άλλες 
γευστικές εκπλήξεις. € Σ/Κ Μ   

ΓΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
Κηφισίας 317, Κηφισιά, 210 
8001.402 Στο κηφισιώτι-
κο νεοκλασικό νόστιμα
πιάτα από καλλιεργητές 
βιολογικών και οργανικών
προϊόντων, και γεύσεις
από τη Νένα Ισμηρνόγλου. 
Δοκίμασε τα τυριά του. Κυρ. 
βράδυ κλειστά. €M Κ

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

DA VINCI
Αγ. Ιωάννου 23, Αγ. Παρα-
σκευή, 210 6000.102 Πολυε-
πίπεδος χώρος, ανοιχτός από 
το πρωί για καφέ ως το βρά-
δυ για φαγητό και ποτό. Και 
με  πολυτελή αίθουσα για ιδι-
αίτερο μενού και με αίθουσα 
εκδηλώσεων και champagne
hall για ποτό και finger food.
Parking. Έως 1.00. €

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

KOYKΛAKI
Παπανικολή 88, Xαλάνδρι,
210 6818.710 Γνωστό σου
από παλιά, ωραία παρεΐστι-
κη ατμόσφαιρα, πιάτα... κα-
κόφημα και ονομασίες που
θα σου μείνουν αξέχαστες.
Kαθημερινά έως 12.30,
Παρ. και Σάβ. έως 1.30. Κυρ. 
κλειστά.

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

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

PASIONAL 
Καποδιστρίου 64, Φιλοθέη, 
210 6800.200 Αυθεντική αρ-
γεντίνικη ατμόσφαιρα και 
κουζίνα που σε ταξιδεύει 
σε αργεντίνικες pampes. 
Μπαρ για ποτό, live πιάνο. 
Κυριακή κλειστά. € 35 με 
το κρασί. 

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

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

ΤΑ ΡΩΜΑΝΑΚΙΑ 
Λ. Μεσογείων 366 & πλ. Κο-

ραή 1, Αγ. Παρασκευή, 210 
6532.278/ 693 7371111
Δύο νέοι εκπρόσωποι της 
κρητικής κουζίνας παρου-
σιάζουν καθαρές κρητικές 
γεύσεις με ποιότητα. Όλα
τους τα πιάτα είναι ιδιαίτερα
και νόστιμα, θα πας και θα
ξαναπάς. 

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

SIMPLY BURGERS
Ν. Ερυθραία, 210 6252.690/ 
Βριλήσσια, 210 8033.833/
Χαλάνδρι, 210 6800.633/
Ν. Σμύρνη, 210 9332.500/ 
Παγκράτι, 210 7290.007/ Άγ. 
Στέφανος, 210 6219.099/ Αγ. 
Παρασκευή, 210 6000.688/ 
Γλυφάδα, 210 9606.900/ Ν.
Ηράκλειο, 210 2833.838/
Αμπελόκηποι, 210 6994.949/
Σωτήρος Διός 48, Πασαλι-
μάνι, 210 4171.355/Γαλάτσι,
210 2910.444/ Περιστέρι
(Μπουρνάζι), 210 5761.501
Aλυσίδα καταστημάτων
στο χώρο του ποιοτικού και
γρήγορου φαγητού. Zου-
μερά μπιφτέκια, φρέσκες 
σαλάτες, κρέατα και πουλε-
ρικά σε ειδική χάρτινη συ-
σκευασία που –πώς γίνεται 
δεν ξέρουμε– τα διατηρεί 
ζεστά και τραγανά. 

VARDIS
Ξεν. Πεντελικόν, Δελη-
γιάννη 66, Kεφαλάρι, 210
6230.650-6   Eλληνική κου-
ζίνα, πολυτέλεια, εμπειρία, 
αστέρι Μichellin. 

1920
Αγ. Παρασκευής 110, Χαλάν-
δρι, 210 6813.029 Κομψό
και διαχρονικό με κλασική
διεθνή κουζίνα και με αρκε-
τά πιάτα κρεατικών. €€ Παρ.
και Σάβ. Ξ

Νότια

BARBA LAZAROS
Zησιμοπούλου 24Α, Π. Φά-
ληρο, 210 9403.003 Χρόνων 
παράδοση στη σύγχρονη 
ελληνική κουζίνα. Σπεσιαλιτέ
το πεϊνιρλί με την παλιά μι-
κρασιάτικη συνταγή. Παρ. και 

Σάβ. ζωντανή μουσική. €K M

ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ
Aιτωλικού 72, Πειραιάς, 210
4612.457 Το ιστορικό μπα-
κάλικο σήμερα ανανεωμένο
ριζικά από την τρίτη γενιά. 
Μενού με έμφαση στο ψάρι
(και πολλά πιάτα με κρέας), 
πολύ καλή λίστα κρασιών. 
Από φέτος και πολλές επιλ-
λογές a la carte.Ταράτσα με
πολύ πράσινο. €K Ξ

CHINA TOWN
Λ. Βουλιαγμένης 10, 210 
9315.223, 801 11 60200 Κινέ-
ζικες γεύσεις σε λιτό, προ-
σεγμένο χώρο. Κάθε Κυρ.

μεσημέρι ανοιχτός μπουφές
με 14 και τις καθημερινές
12.00 - 18.00 15% έκπτωση. 
Και delivery.

ΔΟΥΡΑΜΠΕΗΣ
Ακτή Πρωτοψάλτη 27,
Πειραιάς, 210 4122.092 Κλα-
σικό, πασίγνωστο, αθάνατο. 
Με ψαροφαγική κουζίνα
που διατηρεί τα υψηλά της
standards. €Μ

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

IΣTIOΠΛOΪKOΣ 
Aκτή Mικρολίμανου, Πειραιάς,
210 4134.084, 210 4134.184, 
694 4915220 Σημείο αναφο-
ράς για όλο το Mικρολίμανο, 
με θέα τον Σαρωνικό. Aν πας
Kυριακή απόγευμα, νομίζεις
πως βρίσκεσαι σε παραλιακό
club. Mε ελληνική δημιουργι-
κή κουζίνα. Διοργανώνονται
και πολλά events και εκδη-
λώσεις. Tο café του θυμίζει 
καράβι.

MATSUHISA ATHENS               
Αstir Palace, Aπόλλωνος 40, 
Βουλιαγμένη, 210 8960.510
Ασιατικός μινιμαλισμός και 
υψηλή γαστρονομία.Υπέρο-
χη θέα θάλασσα. Κάθε μέρα 
έως 12.00, Παρ. και Σάβ. 
έως 1.00, Κυρ. μόνο μεση-
μέρι, κλειστά Δευτέρα.

* ΟΙΚΕΙΟ
Πλ. Νυμφών & Λαοδίκης, 
Γλυφάδα, 210 8943.402/ 
Πλουτάρχου 15, Κολωνάκι,

210 7259.216  Το γνωρίσαμε
στο Κολωνάκι, με τα ωραία
ελληνικά μαγειρευτά και τα
μεζεδάκια του. Τώρα και
στα νότια, σε πιο μεγάλο 
χώρο. Έως 12.30, Παρ.-Σάβ. 
1.00, Κυρ. κλειστά. €

ORO TORO 
Bάρης-Kορωπίου 73, Bάρη,
210 8994.514-5/ Λ.Πεντέ-
λης 108, Βριλήσσια, 210 
8100.150 Steak house από
τα καλύτερα του είδους
του, ψήστες εκπαιδευμένοι
στην Aργεντινή, κρέατα 
από Aργεντινή και N. Zη-
λανδία. Στα Βριλήσσια και
μεσημέρι.€Μ 

ΠIΣINA
Aκτή Θεμιστοκλέους 25, 
Φρεαττύδα, Πειραιάς, 210 
4511.324, www.pisinacafe.
gr Tο café του δίνει την
εντύπωση ότι βρίσκεται 
στο Monte Carlo! Kομψό και
μοντέρνο, με φωτισμένη 
πισίνα. Eλληνική δημιουρ-
γική κουζίνα, πιάτα με ψάρι
και κρέας και εναλλαγή 
mainstream και πιο κλασι-
κών επιλογών στη μουσική.
Από το πρωί ως το βράδυ, 
γίνονται party, εταιρικά γεύ-
ματα και άλλες εκδηλώσεις.

SUΖΑΝΝΑ
Xαρίτων 5 & Ορφέως, Π. Φά-
ληρο, 210 6842.585 O Xρή-
στος Στικόπουλος έχει αυ-
θεντικές συνταγές από την 
Πόλη και η μαμά του από τη
Συρία. Δευτ. κλειστά. C Κ

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

Δυτικά

ΑPOLIS      
Άλσος Αγ. Δημητρίου, Πε-
τρούπολη, 210 5060.620 
Πολυχώρος με εξαιρε-
τική θέα. Μοιράζεται σε 
διάφορα επίπεδα με καφέ, 
εστιατόριο και μπαρ με 
ελληνική μουσική. Κουζίνα 
μεσογειακή, μοντέρνα και 
δημιουργική από τον Δημή-
τρη Δημητριάδη και Γιώργο 
Μαργαρώνη. Ανοιχτό κάθε 
βράδυ, Κυρ. από το πρωί. € 

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

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

* ΛΕΜΟΝΟΚΗΠΟΣ
Aγ. Τριάδος 11 & Επταλό-
φου, Νέα Φιλαδέλφεια, 210
2588.611 Νεοκλασικό σπίτι 
με έπιπλα και ντεκόρ ζωγρα-
φισμένα στο χέρι, δροσερό
κήπο και κουζίνα που κινείται
μεσογειακά μεταξύ Ελλάδας, 
Ιταλίας και Ισπανίας. 

ΜΑΚΑΡΟΝΙ 
28ης Οκτωβρίου 14, Πε-
τρούπολη, 210 5050.103 Σε
ανανεωμένο χώρο ιταλική
κουζίνα με χορταστικές μα-
καρονάδες, τα απαραίτητα 
κρεατικά και ζωντανά αστα-
κουδάκια για τους φίλους
των θαλασσινών και καλά 
χειροποίητα γλυκά. Ανοιχτά
από τις 17.00 και μετά, Σ/Κ
όλη μέρα. €

Ταβέρνες

BEPΓINA - AXIΛΛEAΣ 
Bαλτετσίου 58, Eξάρχεια, 210 
3302.933 Mε τραπεζάκια 
στον πεζόδρομο κάτω από 
τις μουριές. Eλληνικά παρα-
δοσιακά φαγητά και εξαιρε-
τικά ψητά. Kαθημερινά από
νωρίς το μεσημέρι μέχρι

«Των φρονίμων τα παιδιά»
Γεύση και φιλοξενία

« Των φρονίμων τα παιδιά πεινούσαν πολύ και 
για καλή τους τύχη περνούσαν από τη Φιλο-
λάου, στο Παγκράτι. Εκεί, στον αριθμό 7, βρή-

καν αυτό που έψαχναν και ακόμη περισσότερα.
Σε ένα χώρο φτιαγμένο με πολύ γούστο, με ανοιχτή 
κουζίνα για να ρίχνεις κλεφτές ματιές στο μενού που
με μαεστρία ετοιμάζει το απίστευτα φιλικό προσωπι-
κό, θα γευτείς ελληνική κουζίνα με υψηλές προδια-
γραφές, αλλά και ιδιαίτερα πιάτα με ευρωπαϊκό αέρα,
που θα σε εκπλήξουν ευχάριστα με την ποιότητα και
την υπέροχη γεύση τους. Μπορείς να πας με τη μαμά
σου, που δεν έχει ξαναφάει μπιφτέκι στρουθοκαμή-
λου, συνοδευμένο με πατάτες parissien και σάλτσα
μπάρμπεκιου, και να την τρελάνεις. Αλλά μπορείς να
πας και με τον αγαπημένο/η σου για μοσχαράκι κοκ-
κινιστό και λαχανοντολμάδες, να απολαύσετε το σπι-
τικό φαγητό, που σας έχει λείψει μετά τη συγκατοί-
κηση. Και το Σαββατοκύριακο θα πας με τους φίλους
σου για καλοψημένα σουβλάκια, σπιτικό κοκορέτσι 
και ζουμερά παϊδάκια, πίνοντας κρασί και ακούγοντας
ζωντανή μουσική.
«Των φρονίμων τα παιδιά» είναι το μαγαζί όπου κανείς 
δεν θα μείνει νηστικός ή παραπονεμένος. Τα παιδιά 
στο σέρβις θα γίνουν φίλοι σου και η σχέση ποιότη-
τας-τιμής είναι πιο καλή κι από καλή. Και μην ξεχάσεις 
να παραγγείλεις, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, επιδόρπιο 
παρφέ φιστίκι και κρέμα πορτοκαλιού. 
Φιλολάου 7, Παγκράτι, 210 7010.559

συνταγήή

Λαζάνια
με σπανάκι,
φινόκιο, γαύρο και 
μανιτάρια

Υλικά

2 κονσέρβες γαύρος TRATA ελαιό-

λαδου ● 500 γρ. φύλλο για λαζάνια

● 1 κιλό σπανάκι ● 2 τεμ. φινόκιο ● 1

τεμ. κρεμμύδι ξερό ● 2 τεμ. κρεμμυ-

δάκια φρέσκα ● 500 γρ. λευκά μανι-

τάρια ● 1 μάτσο chives (σχινόπρασο) 

● 200 γρ. τυρί Πεκορίνο Ρομάνο ● 1

φλ. λευκό κρασί ● 4 κ.τ.σ. ελαιόλαδο

● αλάτι ● πιπέρι

Προετοιμασία 

Καθαρίζουμε και πλένουμε τα λα-

χανικά μας. Ψιλοκόβουμε το σπα-

νάκι, το φινόκιο, το chives και τα 

κρεμμύδια. Κόβουμε σε ψιλές φέτες 

τα μανιτάρια. Τρίβουμε στο χοντρό 

τρίφτη το Πεκορίνο. Σε μία κατσα-

ρόλα τσιγαρίζουμε με ελαιόλαδο 

τα λαχανικά και το γαύρο. Αλατοπι-

περώνουμε, ρίχνουμε το κρασί, α-

νακατεύουμε και μαγειρεύουμε για 

25 λεπτά. Λαδώνουμε ένα παραλλη-

λόγραμμο πυρέξ. Τοποθετούμε μία 

στρώση λαζάνια, γεμίζουμε με το 

μείγμα, προσθέτουμε πάλι λαζάνια 

και καλύπτουμε με μείγμα. Πασπα-

λίζουμε με το τριμμένο τυρί και 

ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο 

στους 160οC για 50 λεπτά. Συνολικός

χρόνος προετοιμασίας 1 ώρα και 45

λεπτά.

Προαιρετικά μπορούμε να σερβί-

ρουμε με σάλτσα τομάτα. Μπορείτε,

εάν θέλετε, να βράσετε προηγουμέ-

νως τα λαζάνια.

Διατροφική αξία 

Στην Πυραμίδα της Υγιεινής Δια-

τροφής το ψάρι συστήνεται σε πο-

σότητα 5-6 μικρομερίδων την εβδο-

μάδα. Ο γαύρος αποτελεί πολύτιμη 

πηγή πρωτεϊνών, με εφάμιλλη ή και 

υψηλότερη διατροφική αξία από ε-

κείνη του κρέατος, είναι πλούσιος σε

ω-3 λιπαρά οξέα, που έχουν θετική 

δράση σε πολλά διαφορετικά συ-

στήματα του οργανισμού μας, όπως

είναι η μείωση της χοληστερίνης

και των τριγλυκεριδίων, αλλά και σε

φώσφορο. 
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ΓΕΥΣΗΟΔΗΓΟΣ

αργά το βράδυ. C M Σ/K Ξ

ΒΛΑΣΣΗΣ
Μαιάνδρου 15, Ιλίσια, 210 
7256.335 Σε νέο χώρο, η 
ιστορική παραδοσιακή τα-
βέρνα με ελληνική κουζίνα 
και σπιτικά μαγειρευτά. Κυ-
ριακή βράδυ κλειστά. € Μ

EΠI THΣ ΠANOPMOY
Πανόρμου 115, 210 6928.719
Eλληνική και μεσογειακή 
κουζίνα με ανατολίτικες
πινελιές. Μ

MYPOBOΛOΣ
Γιατράκου 12, Mεταξουργείο, 
210 5228.806 Kαθημερινά
ανοιχτό από το πρωί για καφέ 
και κουζίνα, που σερβίρει
από τις 16.00. Σ/K η κουζίνα
ανοίγει από τις 14.00. Ποτά
έως αργά το βράδυ. 

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

OΙΚΟΝΟΜΟΥ
Tρώων 41 και Kυδαντιδών,
Άνω Πετράλωνα, 210
3467.555 Χύμα κρασί και κα-
θηγητές από το Πάντειο που 
έρχονται για τα μαγειρευτά 
και την ατμόσφαιρα ταβέρ-
νας γειτονιάς. Kυρ. κλειστά. 

ΠΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ
Εμπεδοκλέους 75 & Φιλολά-
ου, Παγκράτι, 210 7518.869
Γραφική μονοκατοικία του
’30 με «πονηρά» μεζεδάκια, 
ρακή, κρασάκι και ατμό-
σφαιρα παλιάς αθηναϊκής
γειτονιάς. 12-15 ευρώ.
Κυριακή κλειστά. 

POZAΛIA 
Bαλτετσίου 58, Eξάρχεια,210 
3302.933 Γνωστό φοιτη-
τοστέκι, φημίζεται για την 
ελληνική του κουζίνα και 
για τον καταπράσινο στεγα-
σμένο του κήπο. Aτού της
συγκεκριμένης ταβέρνας
ότι είναι ανοιχτή ως αργά... 
και τις καθημερινές. C M

ΤΟ ΠΕΤΑΛΟ
Ξάνθης 10 & Λ. Kαραγιάννη,
Kυψέλη, 210 8622.000
Κουτουκάκι, πάνω από τον 
πεζόδρομο της Aγ. Zώνης.
Σπιτικό φαγητό με εξαιρε-
τικές τιμές σε χαλαρή ατμό-
σφαιρα. Kαθημερινά από 
20.00, πλην Δευτέρας.

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

* ΨΑΡΩΜΑ 
Σωκράτους 23, Χαλάνδρι, 
210 6839.348 Νέα άφιξη με 
σπιτικό χαρακτήρα και πα-
ρέλαση ψαρομεζέδων. Έως 
1.30 π.μ. Έχει και αυλή. 

Oύζο-μουσική

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

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

MEΘΥΣΤΑΝΕΣ
Λεπενιώτου 26 και Ωγύγου,
Ψυρρή, 210 3314.298 Σύγ-
χρονη ελληνική κουζίνα με
πιστοποίηση ΕΟΤ. Ζωντανή 
ελληνική μουσική με τους 
«Μνηστήρες». Τετ.- Σάβ. Κ/Μ

ΠΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 
Δημοφώντος 146, Άνω Πε-
τράλωνα, 210 3460.601

Παραδοσιακό βολιώτικο 
τσιπουράδικο, με αυθεντικό 
τσίπουρο Τιρνάβου, ποικιλί-
ες θαλασσινών και κρεατικά. 
Ανοικτά κάθε μέρα από τις 
16.00, Σ/Κ από το πρωί. 
 
TZITZIKAΣ & MEPMHΓKAΣ 
Aγ. Γεωργίου & Aισχύλου
26, Xαλάνδρι, 210 6810.529/
Πλ. Παπαδιαμάντη 4, Άνω 
Πατήσια, 210 2232.376/
Mητροπόλεως 12-14,
Σύνταγμα, 210 3247.607/ 
Δροσίνη 12-14, Kηφισιά, 210
6230.080 Kέρασμα τσίπου-
ρο και ελιές για καλωσόρι-
σμα. Aπό τις σπεσιαλιτέ η
σαλάτα με το ανθότυρο. Kαι 
με νέο μαγαζί στην Kηφισιά. 
Kάθε βράδυ, Kυριακή μόνο 
μεσημέρι. 

XOXΛIΔAKI
Aδριανίου 31, N. Ψυχικό, 
210 6746.661, 210 6746.551
Aτμόσφαιρα παλιού μπακά-
λικου. Aτέλειωτη ποικιλία
σε γεύσεις, ψαρομεζέδες,
μεγάλη λίστα ούζων και
προϊόντα για το σπίτι. Δευτ.
έως Σάβ. 12:00 - 1:00, Kυρι-
ακή μόνο μεσημέρι.  

ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ
Κρησίλα 34, πλ. Βαρνάβα, 
Παγκράτι, 210 7525.777 Σε
παραδοσιακή αθηναϊκή
μονοκατοικία, ελληνική
κουζίνα με πολλά μεζεδά-
κια, άφθονο κρασί και ρακή. 
Πέμ., Παρ., Σάβ. βράδυ και
Κυρ. μεσημέρι ρεμπέτικα
και λαϊκά χωρίς μικρόφωνο. 
Δευτ. κλειστά

Bar-Restaurants

AETHRION
Ξεν. Xίλτον, Bασ. Σοφίας 46,
210 7281.000 Iαπωνικές
γεύσεις, minimal απωανα-
τολικό chic. €

AKΡΩΤΗΡΙ ΒOUTIQUE
Βασ. Γεωργίου Β5, Άγιος 
Κοσμάς, 210 9859.147-9
Ο κοσμοπολίτικος dine &
dance προορισμός δίπλα 
στη θάλασσα. 

BACARO 
Σοφοκλέους 1, 210 3211.882 
Πολυχώρος με χαρακτήρα.
Εμμονή στις ιταλικές γεύ-
σεις, αυθεντικά σάντουιτς 
tramezzini, σούπερ κοκτέιλ
και γκαλερί σύγχρονης τέ-
χνης. Aπό το πρωί ως αργά 
το βράδυ. €Ξ Μ A.V.VV

BALTHAZAR
Tσόχα 27 & Bουρνάζου,
Aμπελόκηποι, 210 6441.215
Από τους πιο κοσμικούς 
χώρους της Αθήνας, δη-
μιουργική κουζίνα. Εδώ
γίνεται το power game της 
Αθήνας. Φόρεσε τα καλά
σου, θα τους δεις και θα σε 
δουν όλοι. €A.V. VV

BALUX CAFÉ THE 
HOUSE PROJECT
Λ. Ποσειδώνος 58, Αστέρας
Γλυφάδας, 210 8983.577 All
day στέκι των Ν.Π. δίπλα 
στη θάλασσα με όλες τις
ανέσεις ενός μοντέρνου 
σπιτιού. Για café, cocktails,
δημιουργική κουζίνα και
sushi bar με ιαπωνικές
προτάσεις. Κάθε Πέμπτη 
live jazz, καθημερινά ειδικές 
τιμές από € 15.

BARAONDA
Tσόχα 43, Aμπελόκηποι,
210 6444.308 Εντυπωσιακό 
σκηνικό, κοσμικά parties,
δυνατή μουσική. Eξαιρετική
κουζίνα από τον Mιχάλη
Nτουνέτα. €

CENTRAL   
Πλ. Φιλικής εταιρείας 14,
Κολωνάκι, 210 7245.938
Lounge bar restaurant, με
κοσμοπολίτικη, elegant α-
τμόσφαιρα. Διεθνής κουζίνα
και tailor made cocktails. 

ECLIPSE
Αλωπεκής 21, Κολωνάκι, 
210 3641.545/ 210 7248.383
Πολυασιατική κουζίνα και
cocktails στο μπαρ. Δευτ.-
Παρ. από τις 21.00, Σάβ. 
από τις 12.00 (κουζίνα) 
μπαρ από τις 15.00. Κυρ. 
κλειστά. 

EN AIΘPIA 
Bρυούλων 4, 210 2582.751,
Πλ. N. Φιλαδέλφειας Ιδιαίτε-
ρος χώρος, ζωγραφισμένος

στο χέρι, από το πρωί για 
καφέ και από το μεσημέρι
για ωραία δημιουργική κου-
ζίνα. «Δυνατή» μπάρα (μπί-
ρες από όλο τον κόσμο) και 
έθνικ μουσική μέχρι αργά το 
βράδι.Ξ A.V. Σ/KVV

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

ELEVEN 
Aγ. Kωνσταντίνου, 
Mαρούσι, 210 6147.192
All day φαγητό (μεσογειακή
κουζίνα), café, χαλαρωτικά
cocktails νωρίς το απόγευ-
μα, ξέφρενο κέφι με μουσι-
κή που σε κρατάει σε ρυθμό 
μέχρι το ξημέρωμα. Mε λίγα
λόγια, non stop διασκέδαση
σε ένα χώρο που εμπνέει 
να αφεθείς και να επικοινω-
νήσεις. €

FACES 
Ζησιμοπούλου 10, Γλυφά-
δα, 210 8980.140, www.
facesglyfada.gr Η all day
διασκέδαση των N.Π. από
το πρωί με καφέ έως αργά 
το βράδυ με cocktails και 
ποτά αλλά και για μεσογεια-
κή fusion κουζίνα με ethnic
επιρροές που επιμελείται ο
σεφ Χρήστος Τζιέρας.

FISH BAR
Ζησιμοπούλου 2, Γλυφάδα, 
210 9680.100, 697 4909710
Μοντέρνο bar-resto για 
ψάρι ή κρέας, πλούσια 
λίστα κρασιών και μουσικές 
επιλογές τις πιο hot της 
σεζόν. Ανοιχτά Τετ.-Κυρ. 
και μεσημέρι μόνο για ψάρι. 
Δευτ. και Τρ. κλειστά. €

FRIDAY’S BAR & CAFE 

7560.544-5/ Λαζαράκη 43, 
Γλυφάδα, 210 8982.608-9/ 
ΠΑΤΡΑ: Αγ. Νικολάου 9, 2610 
222.292 Για όλες τις ώρες 
με καφέ, ποτό και φαγητό.
Μοναδικά desserts και 
πληθώρα διαφορετικών
κοκτέιλ. €Ξ

FROG
Λ. Μεσογείων 240, Χολαργός, 
210 6549.582 All day πολυχώ-
ρος για καφέ, ποτό και dining 
με μουσική rock, funk, soul 
και jazz. Στα decks οι Κimon, 
Μakito, Γιώργος Πολυχρονί-
ου και Diego.

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

GALLERY CAFÉ
Αδριανού 33, Μοναστηράκι,
210 3249.080  Στον πεζόδρο-
μο της Αδριανού, ανοιχτό 
από τις 10.00 το πρωί έως 
αργά το βράδυ για φαγητό
και ποτό. Art περιβάλλον με 
εναλλασσόμενες καλλιτε-
χνικές εκθέσεις. Κυρ. 11.00-
13.00 live κλασική μουσική, 
Σάβ. 15.00-17.00 live jazz.

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

JACKSON HALL 
Mηλιώνη 4, Kολωνάκι, 
210 3616.098 Café-bar-
restaurant στην καρδιά της 
πόλης. Στον πεζόδρομο 
της Mηλιώνη. Kλασικές 
αμερικάνικες συνταγές σε
ένα κλασικό αμερικάνικο
σκηνικό. €Ξ Μ. A.V.VV

* MATAROA
Ιεράς Οδού & Κεραμεικού 
116, Κεραμεικός, 210
3428.312, 698 3409997 Νέος
χώρος, με βιομηχανικό ντε-
κόρ, ταράτσα με θέα Ακρό-
πολη και γεύσεις κατά βάση 
μεσογειακές. Πλούσια κάβα,
πρωτότυπα cocktails,παρε-
ΐστικη διάθεση και ωραίες 
μουσικές. Ξ

MOJITO BAY  
Παραλία Αγ. Μαρίνας, περι-
οχή Λομβάρδα Κορωπίου 
(33,5 χλμ. Λ. Αθηνών -Σου-
νίου) 22910 78950-1  All day
χώρος στην παραλία της Αγ.
Μαρίνας με δροσιστικούς 
χυμούς και απολαυστικά 
snacks το πρωί, με κουβανέ-
ζικες γεύσεις, cocktails και
clubbing το βράδυ. Parties
και special guests.

MΠAΛKONI
Δημοκρατίας 100, 
Kόκκινο Λιμανάκι, Pαφήνα, 
22940 75888 (κρατήσεις) 
Μεσογειακές γεύσεις,
καφέ αλλά και δροσιστικά 
cocktails. Πλήρως ανακαι-
νισμένο. €

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

PURE BLISS
Ρόμβης 24Α, Αθήνα - Σύ-
νταγμα, 210 3250.360-2
Εναλλακτικός πολυχώρος 3
επιπέδων με café, εστιατό-
ριο με βιολογικά προϊόντα 
και χώρο σεμιναρίων για 
μασαζ, ρεφλεξολογία, ρέικι
και οτιδήποτε αναζωογονεί 
τον άνθρωπο.   

ΡΙΝΟΚΕΡΩΣ
Ιπποκράτους 40, Aθήνα, 
210 3389.877
Με «καταγωγή» από το “Box”
των Εξαρχείων και το “Εva’s 
Garden” της Φολεγάνδρου.
Με απλές μεσογειακές
γεύσεις, πρωί - μεσημέρι
- βράδυ, καλό κρασί και πρω-
τότυπα cocktails, τα περισ-
σότερα δικά τους. Μουσικές 
soul, jazz και rock. Σάβ. και
Κυρ. Σ/Κ Μ Ξ

SOUL ΚΙΤCHEN 
Eυριπίδου 65, Ψυρρή, 210
3310.907 Ωραίος χώρος,
μπαρ και εστιατόριο. Tο
μενού χωρίζεται ανάλογα 
με τις τιμές. Tα μοχίτο και οι 
μαργαρίτες είναι εξαιρετικά,
οπωσδήποτε το κοκτέιλ 
του καταστήματος, το Soul 
Julep. Συχνά parties με DJs 
με όλων των ειδών τις μου-
σικές. €A.V.VV

THE HIVE
Bουτάδων 40 & Tριπτολέμου 
34, Γκάζι, 210 3477.444 
Mουσικός χώρος που κα-
λύπτει όλο το φάσμα της
μαύρης μουσικής (soul, funk, 
latin, regae, jazz) με δια-
φορετικούς djs κάθε μέρα. 
Aνοιχτό και για εκθέσεις ζω-
γραφικής και φωτογραφίας. 
Kαφέ, gourmet σάντουιτς
και φαγητό με θέα την 
Aκρόπολη, τον πεζόδρομο 
και την πλατεία. Aνοιχτό από 
τις 09.00. 

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

Cafes/Bars/
Snacks

/

AKAVOO BRASSERIE 
Πλ. Ελ. Βενιζέλου 4, 
Χαλάνδρι, 210 6830.839
Βrasserie με λονδρέζικη 
ατμόσφαιρα και ιταλική 
κομψότητα. Για καφέ, δρο-
σιστικά fruit cocktails και 
πλούσιες γεύσεις με στιλ.

ΑΜΠΑΡΙΖΑ
Λέκκα 14, Σύνταγμα, 210 
3257.644  All day χώρος με 
καφέδες απ’ όλο τον κόσμο 
το πρωί και το βράδυ στην 
ξύλινη μπάρα ποτά και 
εξωτικά cocktails. Μουσική 
σε ρυθμούς jazz και soul 
το πρωί, funky, indee και 
groovy βράδυ. 
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Α γρανάπαυση λίγο πριν ξεκινήσουν τα διαδοχικά πάρ-

τι της χριστουγεννιάτικης περιόδου. Με την Athens

Voice να κόβει την κορδέλα χθες στο Venue. Τελευταία

ευκαιρία να κάτσεις σπίτι για να δεις σε μαραθώνιο τα επεισόδια

του “Flash Forward” (δεν είναι το νέο “Lost”) ή να ανακαλύψεις

το καταπληκτικό “Bored To Death”. Πριν ακολουθήσει ο καται-

γισμός του Δεκέμβρη, δυο τρεις ειδησούλες: το Κ44 άλλαξε χέ-

ρια κι επιστρέφει στο νυχτερινό γήπεδο – όνομα και φιλοσοφία

προσεχώς. Το Soul Stereo της Ευρυπίδου, που τηρεί πολύ καλά

το gallery bar κόνσεπτ, ετοιμάζεται να βάλει και delivery στη

γεύση του. Καινούργιο καφέ-μπαρ στην πιάτσα του Συντάγμα-

τος, λέγεται “Story café” και βρίσκεται στη Θησέως (μοναδικό

ίσως στενό που είχε μείνει ανεκμετάλλευτο)…

Freakshow από τη Βρετανί-

δα Lucifire στο Secind Skin

(28/11, € 10 + 2 για ποτό). Τι

σημαίνει freakshow θα ρω-

τήσεις; Όσοι την είδαν πριν

4 χρόνια μιλάνε για piercing,

ποντικοπαγίδες στη γλώσσα,

περπάτημα πάνω σε σπασμένα

γυαλιά, σφυριά, καρφιά, φω-

τιές ktl. Ωραία πράγματα, Φα-

κίνος και Μαντωνανάκης on

dexx…

Ο Φινλανδός Kiki μια εποχή

ήταν πολύ τακτικός πελάτης

της αθηναϊκής clubland, τό-

τε που το electro house ήταν

στις δόξες του. Καλός dj, καλός

παραγωγός, επιστρέφει στην

Αθήνα παρέα με Tony Lasar

(Skull, 28/11, € 7).

To techno της εβδομάδας έ-

χει την υπογραφή του Chris

Liebing και τόπο εκτέλεσης το

Blend Club στου Ψυρρή. Ψηλά

BPM, support από Tommy Four

Seven και Nash (28/11, € 25).

Στο 6 d.o.g.s. η έλευση του DJ

Vadim με full μπάντα είναι το

γεγονός της επόμενης εβδο-

μάδας (3/12), για την ώρα ο

Ολλανδός Loud E, το νέο label

Echovolt και οι Amateur Boyz

τιμούν την disco την Παρα-

σκευή (free) *** Διπλό ραντε-

βού με το δίδυμο Gus & Bonso

αυτή την εβδομάδα, Παρ. στο

50 Days (Γκάζι) και Τετάρτη

στο Camparet στο Κολωνά-

κι *** “Social Grooves” την

Παρ. στο Swing με οικοδεσπό-

τη τον Chevy και καλεσμέ-

νους τον Jay. One και τον Bad Spencer (free) *** To Σάβ. στο

Soul Stereo άλλο ένα “Urbanizm” κρατάει αληθινό το drum

‘n’ bass με Junior SP & Cryogenix *** Σήμερα Πέμπτη live των

Funkollektiv στο Void (Γκάζι, free) *** Παζάρι “Multiplart” στο

Black Duck της Χρ. Λαδά στο Σύνταγμα. Από 27/11 μέχρι 6/12

μπορείς να βρεις πίνακες, κοσμήματα, βιβλία, CD και διάφορα

πολύτιμα αντικέιμενα *** Σάββατο βράδυ στο πιο όμορφο και

ήσυχο bar της πόλης, το “Soiree De Votanique” (πίσω από την

Αθηναΐδα στον Βοτανικό) ο Meletis διαλέγει nu jazz, funk και

electro *** Σιγά που δεν θα είχε Alley Cat και αυτόν το μήνα.

Οι λοκάλ σού δινουν ραντεβού Κυρ. μεσημέρι στις 14.00 στην

πλ. Αυδή (Μεταξουργείο), η διαδρομή είναι όπως πάντα μυστι-

κή (αν και τα checkpoints θα είναι σπίτια) αλλά η κατάληξη ανα-

κοινωμένη. Αβραμιώτου και μπάρμπεκιου μετά μουσικής…

➜ p_menegos@yahoo.com

cityybeat Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΕΝΕΓΟΥ

Lucifire

Kiki

Chris Liebing

Gus & Bonso

ΑΡΩΜΑ CAFÉ   
Πλ. Γκύζη 17, 210 6459.069
All day στέκι του κέντρου
για δυνατό ξύπνημα το πρωί 
με καφέ esspreso ή ελλη-
νικό και ποτά ή cocktails το
βράδυ σε χαλαρή διάθεση. 

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

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

BIANCO NERO  
Πλ. Γκύζη 14, 210 6446.810
Αναπαυτικοί καναπέδες για
καφέ από το πρωί και ποτό 
το βράδυ, με mainstream 
ελληνική και ξένη μουσική.
Μεγάλες οθόνες για προβο-
λή αγώνων. 

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

BLUE MONKEY    
Βουκουρεστίου 36, κέντρο  
210 3641.180 Με φρέσκα υ-
λικά ετοιμάζει απολαυστικές 
γεύσεις για όσους κινούνται 
ή εργάζονται στο κέντρο 
(και εμείς στο γραφείο από
εκεί παίρνουμε). Ανοιχτό
από το πρωί και για snacks 
έως τις 18.00. Και delivery 
και business catering. 
BOOKSTORE CAFE 
ΣYΛΛABH
Tιμοθέου 3, Παγκράτι (πε-
ζόδρομος κάθετος Yμηττού
80) Kαφέ-βιβλιοπωλείο που 
έχει γίνει ήδη στέκι. Cosy 
χώρος, καφεδάκι, γλυκά, 
ποτά, κρασί, ελαφρύ φαγη-
τό και άφθονα βιβλία. Διορ-
γανώνονται και εκδηλώσεις
σε σχέση με το βιβλίο. 

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

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

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

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

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

CITY
Xάρητος 43, Kολωνάκι, 
210 7228.910 Δροσιστικά
cocktails στο γνωστό πεζό-
δρομο της Xάρητος. Χαλαρή 
ατμόσφαιρα και freestyle
μουσική.

EL CAMINO
Ανταίου 3, πλ. Μερκούρη,

Μια διαφορετική εμπειρία σε περιμένει στη γω-

νία του εμπορικού κέντρου Attica. Η ιταλική ε-

ταιρεία προϊόντων denim Freesoul, μετά το ανε-

πίσημο ντεμπούτο της στην έκθεση μόδας Pitti 

Uomo τον περασμένο Ιού-

νιο, εγκαινίασε έναν αριθμό 

από in-store corners από τη 

Γαλλία μέχρι την Ελλάδα.

Τα Freesoul  πρ ωτοτυ-

πούν στην παρουσίαση,

προσέχουν την ποιότητα και εστιάζουν στη 

μοναδικότητα του πελάτη. Είναι ρούχα για όλες

τις αισθήσεις. Τεράστιες γιγαντοοθόνες δημι-

ουργούν σε κάθε Freesoul in-store corner ένα 

εικονικό denim wall. Όλες οι λεπτομέρειες των

προϊόντων είναι ορατές για να μπορείς να κρί-

νεις, ακόμα και να σκεφτείς πιθανά outfits. 

Τα Freesoul jeans  είναι 

κομμάτια μοναδικά. Κάθε

ένα από τα jeans είναι το-

ποθετημένο και σφραγι-

σμένο μέσα σε ειδικές κά-

ψουλες που αντικαθιστούν

τα ράφια. Η παρουσίαση

ολοκληρώνεται μ’ έναν ξεχωριστό χώρο για τη

fashion συλλογή, ο οποίος προσθέτει κύρος και 

αναδεικνύει τα πιο εκλεπτυσμένα προϊόντα της 

ιταλικής εταιρείας.

Freesoul 
Εμπειρία για όλες 

τις αισθήσεις

Παρουσίαση

Freesoul in-store corner, Εμπορικό κέντρο Attica
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Τ ο ιδανικό soundtrack μιας πόλης γράφεται μέ-

σα από τα δισκοπωλεία της. Ενίοτε αυτά ξ

περνούν τα στενά όρια της μουσικής τους

λειτουργίας και λειτουργούν ως ζωτικοί πυρήνες

της. Κάτι σαν το Pop Eleven στα τέλη του ’60. Στα 

τέλη των 00’s ένα νέο δισκοπωλείο, το πρώτο που

άνοιξε στο Γκάζι, ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2008 

με το όνομα ΘΡΙ ΣΙΞΤΙ, που δηλώνει μια διάθεση

για επιλογές από διαφορετικά και συχνά ετερόκλη-

τα μουσικά είδη τα οποία συγγενεύουν με παλιές κ

καινούργιες τάσεις της μουσικής. Οπτική σε 360 μοίρες χω-

ρίς αυτισμούς και κολλήματα. Καθόλου άσχημα. Υπεύθυνοι 

για τις επιλογές των βινυλίων και μερικών επιλεκτικών CD 

κυκλοφοριών ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ουδεμία σχέση με 

την Ομάδα Εδάφους και απόλυτη σχέση με τη διοργάνωση του

Synch Festival, και ο Paul Bennett (μουσικός με κυκλοφορίες

στη Moxie και στη Μοdernista – ζήτα του το νέο άλμπουμ του

που μόλις κυκλοφόρησε), που από τις μέρες της Hacienda στο

Madchester «ξέπεσε» στις νύχτες του Αγ. Βαρθολομαίου στην 

Athena. Σε έναν από τους πιο καλτ δρόμους της πόλης, δίπλα

στις γραμμές του τρένου και ανάμεσα σε ένα παλιό καφενείο 

και ένα συνεργείο αυτοκινήτων, ακούγονται οι πιο φρέσκοι 

ήχοι που κυκλοφορούν στο μουσικό πλανήτη, φιλτραρισμένοι

από τα εκπαιδευμένα αυτιά των δύο «360» και που μπορούν να 

τσεκαριστούν δυνατά στα ακουστικά του μαγαζιού. Στις 4 Δε-

κεμβρίου λένε να κατέβουν στο κέντρο και να απλώσουν τους

«360» ήχους στην πόλη. Mε την κωδική ονομασία Counter 

Culture και κίνητρο τη μετάδοση καλής μουσικής και εκτός

του 360, στήνουν μια βραδιά/πλατφόρμα στην Αβραμιώτου σε 

δύο stages, με καλεσμένο τον Αntal Heitlager, έναν από τους

πιο ταλαντούχους Ολλανδούς DJs και συλλέκτες βινυλίων,

αλλά και συνιδρυτή της περίφημης ολλανδικής δισκογραφικής

Rush Hour, μιας εταιρείας που ξεκίνησε πριν μια δεκαετία ως

δισκοπωλείο και σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο ποι-

ά labels ηλεκτρονικής και μη μουσικής, αλλά 

ι της εκλεκτικής Kindered Spirits. Mαζί ο Paul 

Bennett, οι Black Athena και ο Πέτρος Μαλεύ-

ρης. Μια βραδιά όχημα για να ακουστεί γνωστή 

και άγνωστη μουσική και να παρουσιαστούν DJs 

και Έλληνες μουσικοί στο αθηναϊκό κοινό, υπο-

στηρίζοντας έτσι όλη τη φιλοσοφία πίσω από τη 

μιουργία του ΘΡΙ ΣΙΞΤΙ. Την ανάγκη για μουσι-

ιλομορφία. Το πάθος για καλή μουσική.

Counter culture 
by ΘριΘ Σι ίξτι 
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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ΙΙnfofo

ΘΘΡΙ ΣΙΙΞΞΤΥ, ΕλΕλαασσιδδώών 2929, 

ΓκΓκάζι,, 2 210 0 345453.30307

COCOUNTTER CR CULULTURURE σττο 

SSIX D.D.OO.GG.S. Α Αβραραμιώτώτου. 

ΕΕίσοδοδος ες ελεύεύθερερη. ΣτΣτις 4/12.

Alive στο
Κοο-Κοο
Αν δεν σου κάνει κούκου, θα σου κάνει κλικ. Τα

νέα σχήματα του live bar στο Γκάζι συνεχίζουν 

και σκίζουν. Μια υγιεινή μουσική ΣΑΛ.Α.Τ.Α

σερβίρεται κάθε Παρασκευή. Ένα σχήμα

Variete με μουσικούς που τα κάνουν όλα και 

συμφέρουν. Γράφουν μουσική, χορεύουν, α-

κροβατούν και κυρίως αυτοσχεδιάζουν με τον

κόσμο. Είναι η SAL.A.T.A. band που προσγειώ-

θηκε στην Αθήνα από τον πλανήτη happy. Τη 

σκυτάλη παίρνει κάθε Σάββατο ο Λεωνίδας

Μπαλάφας που παίζει από blues και reggae

μέχρι rock και funk, θα πει τα τραγούδια από 

το νέο του δίσκο «Ταξίδι για να σε βρω» και δι-

ασκευές παράλληλα με χορό και κωμικά σκε-

τσάκια. Κάθε Πέμπτη o Ζακ Στεφάνου και η

μΠάντα-Κοάλα με τη νέα προσθήκη του σχή-

ματος, τη soul ερμηνεύτρια Cathy Idra, στήνει

μια διαφορετική 3ωρη παράσταση με πολλές 

εκδοχές τραγουδιών από τους δύο παλαιότε-

ρους δίσκους του Ζακ Στεφάνου, επιλογές

από το νέο δίσκο “Κoalaboration” και ροκ

διασκευές. ΚΟΟ-ΚΟΟ, Ιάκχου 17 Γκάζι, 210 
3450.930, 693 03331003. Έναρξη 23.00. 

Eίσοδος με ποτό € 10.

μουσική

SAL.A.T.A. band

Άνω Πετράλωνα, 211 
7108.541 All day χώρος για
καφέ και ροφήματα το πρωί 
και ελαφριά κουζίνα από
το μεσημέρι έως το βράδυ, 
συνοδεία κρασιού απ’ όλο 
τον κόσμο και με επιλογές
σε ποτήρι. Μουσικές jazz 
και latin. 

FLOCAFE LOUNGE BAR 
RESTAURANTS
Αιγαίου 2 & Λ. Συγγρού 141, 
210 9343.003,  Ποσειδώνος 
& Χαράς , Νέα Μάκρη, 22940 
91164,  Εμπορικό Κέντρο 
Τhe Mall Athens - Νερα-
τζιώτισσα, Μαρούσι, 210 
6107.350,  Λαζαράκη 26,
Γλυφάδα, 210 9680.177, Λ. 
Κηφισίας 15, Ν. Φιλοθέη, 210
6839.222 Σε κάθε συνοικία
της Αθήνας και σε όλη την 
Ελλάδα. Aγαπημένα café
με υπέροχες γεύσεις καφέ,
γλυκά και snacks, από κρύα
sandwich σε μπαγκέτες και 
σε ψωμάκια όπως ciabatta 
και pizzetti μέχρι ζεστά λα-
χταριστά club sandwitches 
bacon.Το πιο ευχάριστο 
διάλειμμα της ημέρας.  

FLORAL BOOKS + COFFEE
Θεμιστοκλέους 80, Πλ.
Εξαρχείων, 210 5226.609 Το
ιστορικό στέκι της πλατείας
Εξαρχείων άνοιξε ξανά τις
πόρτες του. Για καφέ, ποτό, 
διάβασμα στο νέο χώρο του 
βιβλιοπωλείου και με πολ-
λές εκδηλώσεις. 

HIGGS   
Ευπόλιδος 4, πλ. Κοτζιά, 210 
3247.679 Στη θέση ενός
παλιού παραδοσιακού 
καφενείου, ένα all day 
καθημερινό στέκι για καφέ 
και snacks το πρωί, ελαφριά
γεύματα μεσημέρι έως το
βράδυ και για ποτό. € Ξ

IANOS CAFE
Σταδίου 24, Αθήνα, 
210 3217.917
Στο κομψό παταράκι πάνω 
από το βιβλιοπωλείο του 
Ιανού βρίσκεται ένα ζεστό
καφέ. Καφέδες, ποτά, 
ελαφριά γεύματα, μια μικρή 
γκαλερί που φιλοξενεί 
διάφορες εκθέσεις και μια 
επίσης μικρή μουσική σκηνή 
για ατμοσφαιρικά live.

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

LAUNDRETTE      
Βουκουρεστίου 34, Κολωνάκι,
210 3390.750 Μικρό, φιλικό
και πολύ περιποιητικό με
τον κόσμο. Πιάτα ημέρας σε
pizza, pasta, μαγειρευτά και
ωραίες σαλάτες. Τετάρτη, 
κάθε πιάτο με € 7και delivery.

LA SOIREE DE VOTANIQUE 
Kαστοριάς 37, Bοτανικός,
210 3471.401 Μικρός 
χαριτωμένος χώρος που 
φιλοξενεί εικαστικά δρώμε-
να - καθαρά ποτά και πολύ 
προσεγμένη μουσική.

*LE CAFÉ DE L’ART
Πλ. Μεσολογγίου 6, Πα-
γκράτι, 210 7255.998,  www.
lecafedelart.gr Όταν η από-

λαυση του καφέ συναντά
την τέχνη, γίνεται Le Café
de l’Art. Ζεστός, αρμονικά 
φτιαγμένος χώρος, με εικα-
στική δραστηριότητα, όπου
συναντιέται η πολυμορφία 
των ανθρώπων της πόλης 
με τον αέρα και τη γοητεία 
των καλλιτεχνών. Ωραίες
μουσικές, ποτά και κοκτέιλ 
θα συντροφεύουν τις βρα-
διές σας.

LENA’S BIO
Nίκης 11, Σύνταγμα, 210 
3241.360 Αγαπάει τα βιο-
λογικά προϊόντα και στα 
στέλνει σπίτι μαγειρεμένα ή 
όχι. Snacks, γλυκά και αγορά
των προϊόντων. Delivery
καθημερινά 8.00-19.00 
και Σάβ. 8.00-16.00. Και
catering.
ΛΩPAΣ
Σούτσου 7, Πλ. Mαβίλη, 210 
6428.473 To γνωστό στέκι, 
ανανεωμένο σε πολύ cool 
ατμόσφαιρα. Για καφέ και
σνακς με lounge και ethnic
μουσικές μέχρι αργά το 
βράδυ σε funk, pop και rock 
ρυθμούς. Πατάρι για πιο

privé καταστάσεις. Kάθε 
μέρα από το πρωί, Σ/K από 
το απόγευμα.

MΑΓΚΑΖΕ 
Aιόλου 33, πλ. Aγίας Eιρήνης, 
210 3243.740 Xαλαρή ατμό-
σφαιρα από νωρίς το πρωί 
ως αργά το βράδυ. Kαφές,
ροφήματα, πoτό, cocktails, 
κρύα snacks. Eξαιρετική η
ποικιλία τους. Kαι σύνδεση 
internet. A.V.VV

MATTONELLA
Ερμού 82, πλ. Μοναστηρα-
κίου, 210 3251.717 Στέκι 
του κέντρου με παγωτά και 
γλυκά. Από τις 7.30 το πρωί 
σερβίρει καφέ και συνεχίζει 
μέχρι αργά το βράδυ. 

ΜELI COFFEE & SNACK 
Μασσαλίας 5, Αθήνα, 210
3601.646 Ζεστός που ξεχει-
λίζει από γλυκές και αλμυ-
ρές γεύσεις. Χειροποίητες 
τραγανές λιχουδιές, κρέπες, 
σπιτικά γλυκά και νοστιμό-
τατοι λουκουμάδες.

MONA’S 

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

MΠAΛKONATO KAΦENEIO 
Γ. Παπανδρέου 58, Zωγρά-
φου, 210 7489.321 Kαφές,
επιτραπέζια παιχνίδια και 
τάβλι το πρωί. Pακή, ρακό-
μελα και νόστιμοι μεζέδες 
για συνέχεια.

NESSUN DORMA
Περσεφόνης 31, Γκάζι, 210
3478.759 Νέα άφιξη down
town για καφέ και ποτό σε 
ατμοσφαιρικό σκηνικό.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ 
Πανεπιστημίου 12, 210
3610.067 Ένα καλά κρυμμένο 
καφέ στον πανέμορφο κήπο
του Νομισματικού Μουσείου,
στην καρδιά της Αθήνας.
Ανοιχτό από νωρίς το πρωί 
μέχρι 12.00 το βράδυ με 
διακριτική jazz μουσική για 
καφέ, ελαφριά γεύματα και

χαλαρωτικά ποτά.  

NΤΕΡΛΙΣΙΟΥΣ 
Tσακάλωφ 14, Kολωνάκι 
Από τη Θεσσαλονίκη, θέμα 
του τα σουβλάκια πάσης 
φύσεως. Kαλή ποιότητα, 
πρωτότυπες προτάσεις, 
χιούμορ στις ονομασίες. €Μ

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

PLAYHOUSE
Bαλτετσίου 49, Eξάρχεια/ Π. 
Π. Γερμανού 18, Θεσσαλονί-
κη, 2310 261.086 Ξυπνάει το
παιδί μέσα σου! Aσυνήθιστα
επιτραπέζια, δυνατή μου-
σική και καφές ή ποτό σε 
περιβάλλον παρέας.  

PAKOMEΛO

Διστόμου 9α, πλ. Aνεξαρ-
τησίας - Aγ. Mαρίνα Hλιού-
πολης, 210 9702.025, www.
torakomelo.gr H μεγαλύτερη
ποικιλία σε ρακόμελο απ’ όλη 
την Eλλάδα. Pακομελομε-
ζέδες, ποικιλίες, καφεδάκι 
από το απόγευμα, cocktails 
και σφηνάκια μέχρι αργά. Mε
κονσόλα για blues ρυθμούς,
με jazz-funk διάθεση και
latin επιρροές. Events live 
συγκροτημάτων και εκθέσεις
καλλιτεχνών. A.V.VV

 TO XHMEIO
Σόλωνος 87-89, Aθήνα, 210 
3628.377 Πολυσυλλεκτικό 
μενού, καφέδες, cocktails,
μεγάλη κάβα με malt
whiskeys, special vodkas,
gins, rums, tequilas, εκλεκτή 
λίστα κρασιών και μουσική
που ανεβάζει τη διάθεση. 

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

WAITING FOR GODOT  
Αλεξάνδρου Σούτσου 15, Κο-
λωνάκι, 210 3635.031 Μου-
σικό στέκι με ρυθμούς soul, 
jazz, funk, indie, alternative 
και rock, με καθαρά ποτά σε
ζεστή ατμόσφαιρα, από τις 
12.00 το μεσημέρι έως αργά 
το βράδυ.  

WHY SLEEP?
Bουτάδων 52, Γκάζι, 693
7688266  Kαφέ μπαρ ε-
μπνευσμένο από στοιχεία 
της φύσης. Aυλή με μπαρ,
τραπεζάκια στον πεζόδρο-
μο και κλειστό dance stage. 
Kάθε μέρα μoυσικές lounge
και Παρ. & Σάβ. house και 
deep house.  

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

WHITE NOISE
Ευμολπιδών 20, Γκάζι, 211 
4003.381/ 690 7778889
Εναλλακτικός πολυχώρος.
Το πρωί καφέ, το απόγευμα
ρακόμελα και μεζέδες και 
το βράδυ rock μουσική και
πολλά live events. Έκπτω-
ση 10% για φοιτητές. 

ZILLION’S 
ICE CREAM BAR
Διονύσου 69, Kηφισιά, 
210 6201.211 Ωραίος,
ευχάριστος χώρος για 
ιταλικό καφέ, προσεγμένα 
σάντουιτς, 29 γεύσεις σπι-
τικού παγωτού, εξαιρετικό
σπιτικό σοκολατένιο κέικ και 
παγωμένα cocktails. Aπό το
πρωί καθημερινά. Ξ

Netcafe

JOHN DOE COFFEE & 
INTERNET
Πανόρμου 86 & Kηφισίας,
210 6983.303 Mια νέα ιδέα
γεννήθηκε στην πόλη.
Δύσκολα προσδιορίζεις
την ταυτότητα του χώρου
και αυτό είναι και το δυ-
νατότερο σημείο του. All
day μοντέρνος χώρος που 
εναρμονίζει τις γρήγορες 
ταχύτητες της τεχνολογίας 
με τις χαλαρωτικές στιγμές
ενός καφέ μπαρ. Πολύ καλή
μουσική, κοκτέιλς, games.
Xώρος που εγγυημένα δεν 
πρόκειται να βαρεθείς. 

NET CAFÉ 4U 
Ιπποκράτους 44, Αθήνα, 210
3611.981 Ιnternet café στο
κέντρο της Αθήνας με γρή-
γορη, αξιόπιστη και ασύρ-
ματη σύνδεση για lap top.
Υποστηρικτικές υπηρεσίες 
(fax, εκτυπώσεις, φωτοτυ-
πίες, scan) και ειδικές τιμές 
για φοιτητές. (€ 1,5/ ώρα 
όλο το 24ώρο).   

Bars

ALLEY CAT 
Kωνσταντινουπόλεως
50, Γκάζι, 210 3454.406
Alternative μπαράκι με
πολύχρωμη διακόσμηση
και indie κοινό. Θα ακούσεις 
από britpop μέχρι electro-
pop των 80s.

ALMODOBAR
Kωνσταντινουπόλεως 60,
Γκάζι, 694 6457442 Bar 
που αγαπάει ιδιαίτερα την
ηλεκτρονική μουσική και τα 
παρακλάδια της. Dj’s, πολ-
λά live, εκθέσεις και άλλα 
happenings. Ανοιχτά από 
τις 16.00 για καφέ. Δευτ. 
κλειστά.

AMETHYST ART+BAR
Πρωτογένους 11, Ψυρρή,
211 1194.970 Πολυχώρος 
που συνδυάζει τη διασκέ-
δαση με την τέχνη. Brazilian
βραδιές κάθε Πέμπτη και ελ-
ληνικές κάθε Κυριακή. Ανοι-
χτό από τις 10.30 το βράδυ.
Κλειστά Δευτ. και Τρ. 

ΑRT HOUSE BARS 
Κωνσταντινουπόλεως 46,
Γκάζι Από Θεσσαλονίκη
κατηφορίζει και Αθήνα.
Πρωτοποριακός - βιομηχα-
νικός χώρος που λειτουργεί 
ως θέατρο 21.00-23.00 και
μετά bar. Αγαπάει πολύ την 

electronica, free style, funk 
και hip hop μουσική.   

BUZZ 
Ιεροφαντών 13, Γκάζι, 210 
3469.559, 694 4227929
Cozy μικρό club με funky, 
soul και dance διαθέσεις. 
Διοργανώνει συχνά πάρτι 
με τις καλύτερες dance 
ομάδες και έχει residents 
djs τους Akylla, Mikele, 
George Apergis κ.ά. 

ENZZO DE CUBA 
Αγ. Παρασκευής 70,
Μπουρνάζι, 210 5782.610, 
210 5782.446, Λάμπρου 6, 
Μπουρνάζι (dance σκηνή). 
Τρεις διαφορετικοί χώροι, 
με πολλά live κι εκπλήξεις. 
Dance shows, δωρεάν 
μαθήματα χορού, 
latin fiesta. Και 
δωρεάν
parking.  
A.V.VV

HOXTON
Bουτάδων 
42, Γκάζι, 210 
3413.395 Mπαρ σε 
βιομηχανικό σκηνικό, 
ονομασία που προκύπτει
από την arty συνοικία του
ανατολικού Λονδίνου, και 
ροκ μουσική κονσόλα. Για
fashionistas και καλλιτέχνες
που πίνουν ποτά στον πε-
ζόδρομο. 

INTRO 
Κ. Βάρναλη 30 & Μεγ. Αλεξάν-
δρου, Περιστέρι, 210 5759.442
Pop στέκι με δυνατές βρα-
διές, χορευτικές μουσικές 
που αγαπάνε τη σκηνή της
brit pop και γνωστοί DJs ανα-
λαμβάνουν τα πλατό. Κάθε 
μέρα ανοιχτά από το πρωί για 
καφέ, μέχρι αργά το βράδυ 
για ποτό και cocktails. 

KOO - KOO
Iάκχου 17, Γκάζι, 210 
3450.930/ 6933331003 Mε 
πολυσυλλεκτικό μενού όχι 
σε γεύσεις αλλά σε events.
Πεμ.-Σαβ. live μουσική.Εισ. 
με ποτό €10.

45 MOIPEΣ
Iάκχου 18 & Bουτάδων, Γκάζι, 
210 3472.729 Aπό τα πλέον 
ιστορικά ροκ club, από τα
πρώτα στέκια που επέλεξαν
το Γκάζι. Urban θέα στην πό-
λης, αλλά και ανεξάντλητη 
δισκοθήκη που καλύπτει 
με άνεση όλο το φάσμα της
rock σκηνής.

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

MAYO BAR
Περσεφόνης 33, Γκάζι, 210
3423.066 Pop ατμόσφαιρα, 
ωραίος χαρούμενος κόσμος
και μια χειμωνιάτικη αυλή 
που αντικαθιστά την καλο-
καιρινή ταράτσα. Η σκάλα
παραμένει meeting point. 

MEZCAL
Σαρρή 42, Ψυρρή 
Underground χώρος με

πάρτι ηλεκτρονικής μου-
σικής με γνωστούς djs της 
Αθήνας να εναλλάσσονται 
στα decks. Mέχρι αργά.

MICRAASIA
Λ. Kωνσταντινουπόλεως 70, 
Kεραμεικός, 210 3469.139,
694 5465449 Ανανεωμένο με
ταράτσα ανοιχτή και για το
χειμώνα, φιλοξένει εκθέσεις
και διοργανώνει μεταμεσο-
νύχτια parties Παρ. και Σαβ. 

NHΠIAΓΩΓEIO
Eλασσιδών & Kλεάνθους 
8, Γκάζι, 210 3458.534 Kα-
ταξιωμένο στέκι, από τα 
πρώτα που καθιέρωσαν τον 

όρο freestyle. Πλέον και με
δεύτερο stage στο βάθος. 
Funk η κυριότερη μουσική
κατεύθυνση.

Π
Eυπατρίδων 7, Γκάζι, 210
3470.510 Alternative 
coffeshop - bar. Ψαγμένες 
μουσικές και καλλιτεχνική
διάθεση με εικαστικά δρώμε-
να να τρέχουν. Aνοιχτό από 
τις 20.00 έως αργά το βράδυ.

ΠΑΡAΦΩΝΟ
Aσκληπιού 130α και Σ. Kυ-
ρήνης 1, 210 6446.512 Σ’ ένα
όμορφο νεοκλασικό κτίριο 
έβαλε πρώτο τη βάση για τη 
δημιουργία της ελληνικής
jazz σκηνής και στεγάζει 
με συνέπεια από το 1981 
όλο το φάσμα της. Aνοιχτό 
καθημερινά από τις 21.00 
ως τις 3.00 με διαφορετικές
καινούργιες και αναγνωρι-
σμένες μπάντες.  

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

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

RITMOS DEL MUNDO
Αγησιλάου 88, Κεραμεικός, 
210 3420.007 Latin μουσική
και πολύς χορός. Ανοιχτό
Τρ-Σάβ. από τις 21.00, κάθε 
Πέμ. με μαθήματα χορού 
tango και latin. Παρ. και Σάβ.
live latin menu. Τρ.-Πέμ. 
ποτό € 5. 

SANTA BOTELLA 
Πανόρμου 115Α, Αμπελό-
κηποι, 210 6981.032 Στο
αυτόνομο κράτος της 

Πανόρμου, με καφέδες που 
ανακουφίζουν και cocktails
που δροσίζουν. Ο Κώστας
είναι από τους πιο cool οι-
κοδεσπότες της αθηναϊκής 
νύχτας. A.V.

SCANDALO   
Ιάκχου 23, Γκάζι, 210
3453.447 Το μαύρο κυριαρ-
χεί, δίνοντας μια premium 
βιομηχανική εσάνς στο χώ-
ρο υπό τους ήχους freestyle 
μουσικής. Με μια από τις πιο 
ενημερωμένες κάβες της
πόλης, με ιδιαίτερα ουίσκι, 
σαμπάνιες και ψαγμένα κο-
κτέιλ. Ανοιχτά από τις 8.00
μ.μ. Δευτέρα κλειστά. 

USE BAR 
Πλ. Καρύτση 

5, Κέντρο 

Νέο 
στέκι 

στην 
καθιερωμένη 

πιάτσα, με έμφαση 
στην acid jazz και πινελιές 
από πειραγμένο hip hop, 
indie εκρήξεις και διαλείμ-
ματα με breaks.

* DYBBUK
Πατριάρχου Ιωακείμ 37, Κο-
λωνάκι, 694 2400897 Dance
club (στο χώρο του πρώην
Dragoste) σε 2 επίπεδα, με
design που φέρει την υπο-
γραφή του Αντώνη Καλογρί-
δη. Κυρ. και Δευτ. κλειστά. 

* FUZZ  CLUB 
Π. Ιωακείμ 1, Ταύρος, (Πει-
ραιώς και Χαμοστέρνας), 210 
9220.802 Το club που φιλο-
ξενεί από συναυλίες, parties
με dj από την παγκόσμια
μουσική σκηνή μέχρι avant
premier ταινιών και θεατρι-
κών παραστάσεων. 

IΣTIOΠΛOΪKOΣ
Aκτή Mικρολίμανου, Πειραιάς, 
210 4134.084, 210 4134.184,
694 4915220 Mε θέα το Mικρο-
λίμανο και deck πάνω από τη
θάλασσα. Kαθημερινά συρ-
ρέει πλήθος κόσμου. Φιάλη
ουίσκι €90 & 105.

 SECOND SKIN
Κωνσταντινουπόλεως 78 & 
Ιερά Οδός, Γκάζι To νέο club 
του Κεραμεικού που έστη-
σαν καλλιτεχνικά , αισθητι-
κά και μουσικά οι Γιώργος
Φακίνος, Γιώργος Ταμβακο-
λόγος και Γιάννης Μαντω-
νανάκης. Δυνατές βραδιές 
με 2 floors, 1 εισιτήριο και 
πολλούς residents djs. Κυ-
ριακή και Δευτέρα κλειστά. 
Εισ. ελεύθερη εκτός Παρ. €7
και Σαβ. €9 με ποτό

* VS CLUB
Κελεού 10 & Ιερά Οδός, Γκάζι, 
211 7108.515 Glamorous και
underground club με μουσι-
κές electronica, progressive
και tech house με γνωστούς 
djs Ελλάδας και εξωτερικού
να εναλλάσσονται στα
decks. Παρασκευή και Σάβ-
βατο είσοδος € 10 Ανοιχτά
Τετ. - Σάβ. ●
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HALF NOTE
Aπό τη latin και world μουσική σκηνή, η γεννημένη 
στο Μπουένος Άιρες Barbara Luna, αφού σπού-
δασε αρχιτεκτονική υποτάχθηκε στη μουσική της 
πλευρά μέσα σε ένα πιάνο-μπαρ της Λυών. Λάτιν
μπαλάντες και τάνγκο, κουβανέζικα τραγούδια και 
σάλσα σε ένα πολύχρωμο ρεπερτόριο μέσα από τα
άλμπουμ της “A La vida, A La muerte” (1998), “India 
Morena” (2001), “Somos” (2004). Από 27/11 ως 3/12.

ΠΟΛΙΣ STAGE
Από τις 4/12 και κάθε Παρ., Σάβ. μεγάλη παρέα και 
club ατμόσφαιρα. Μαζί οι Ευριδίκη, Δήμητρης 
Κοργιαλάς, Γιώργος Καραδήμος, Τζένη Μπότση
με τους Σπύρο Παγιατάκη και Μαρία Παπιδάκη
στα dexx και τη σύμπραξη του electro group OK.

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
Συνέχεια για τις επιτυχημένες εμφανίσεις του 
Διονύση Τσακνή με την μπάντα “Α’ Εθνικής”, τα
τραγούδια από τη δισκογραφία του και διαφορε-
τικούς κάθε φορά guests. Aυτή την εβδομάδα στις 
27 & 28/11 ο Κώστας Τουρνάς, ενώ ακολουθεί ο
Πάσχαλης Τερζής στις 4 & 5/12. Συμμετέχουν ο
Αποστόλης Ψυχράμης και η Κασσιανή Λειψάκη.

ΑΚΤΗ στην ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Συνέχεια κάθε Παρ., Σάβ. και Κυρ. για την Πενταή-
μερη που δεν τελειώνει ποτέ, με dream team από
τους Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Γιάννη Ζου-
γανέλη, Σάκη Μπουλά, Λάκη (με τα ψηλά ρεβέρ)
Παπαδόπουλο και τη Ραλλία Χρηστίδου. 

ΜΕΤΡΟ
Τη σκυτάλη για τις αθηναϊκές διαδρομές στο Με-
τρό παίρνει κάθε Παρ. και Σάβ. η Μελίνα Κανά,

που αφού τα είπε εκτεταμένως με τον Παντε-
λή Θαλασσινό πέρυσι συναντά το συνθέτη

και μουσικό Haig Yazdjian και τη συμμε-
τοχή του Μιχάλη Παπαζήση που ψή-

θηκε δίπλα στην Ελευθερία. ●

μηχάσεις
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ΑΓΚΥΡΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ
Σόλωνος 124 & Εμ. Μπενά-

κη, 210 3837.540

Πέμ. Κωνσταντίνος Κω-
τσαδάμ:  “ ...I ‘m feeling
really good!!” με τη συνο-
δεία του Σάκη Βαργεμτζί-
δη (21.30/€ 15 με ποτό).

AFTER DARK
Διδότου 31, 210 3606.460

26/11: Split Image - New 
Zero God. 27/11: Blue(s) 
Birds. 28/11: Γ. Γιοκαρίνης. 
29/11: Παράξενες Μέρες. 
1/12: Celuta Red. 2/12: 
Skelters. Έναρξη 23.00. 
Παρ. και Σάβ. 24.00.

ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΝΑ
Πειραιώς 166, Γκάζι,

210 3471.111

Πέμ.-Σάβ. Άννα Βίσση, 
Μπλε, Γιώργος Σαμπά-
νης και guest η Μαριώ.

ΑΚΤΗ ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Πειραιώς 178 & Λαμίας 4,

210 3418.020

Παρ.-Κυρ. Βασίλης 
Παπακωνσταντίνου,
Σάκης Μπουλάς, Λάκης
Παπαδόπουλος, Ραλλία 
Χρηστίδου, Γιάννης Ζου-
γανέλης. Έναρξη 22.30.
Κυρ. 21.30.

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΝ
Δαμάρεως 78, Παγκράτι,

210 7560.102

26/11: G-Play - “Funky 
Thursdays” με guest τον
Alex Foster και τη φωνή 
της Αθηνάς Ρούτση
(23.00/FREE). 27/11: 
Αpurimac (23.00/€ 10). c
28/11: Σπύρος Γραμμέ-
νος και Fidel Son (23.00/ 
€ 10). 30/11: Night On
Earth in a silent way  
(22.30/€ 10). 2/12: Mickey 
Pantelous (22.15/FREE).

AN CLUB
Σολωμού 13-15, Εξάρχεια,

210 3305.056

27/11: Wovenhand. 
28/11: Melo Device - 
Ekos Quartet. 29/11: Α 
Wilhelm Scream.

ΑΝΟΔΟΣ STAGE
Πειραιώς 183 & Παλλάντος

38, 210 3468.100

Παρ. & Σάβ. Μύρωνας
Στρατής, Profesional
Sinnerz, Kόμης Χ.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Πειραιώς 116 (δεξιά στον 

ΟΤΕ), Γκάζι, 210 9014.428, 

210 3420.842

Παρ. & Σάβ. Όναρ -
Lexicon Project. 

ΑΥΛΑΙΑ
Αγ. Όρους 15, Βοτανικός,

210 3474.074

Πέμ.Δώρος Δημοσθένους
(€ 12). Παρ. και Σάβ. Χειμε-
ρινοί Κολυμβητές μέχρι 
28/11 (€ 15). Δευτ. Νίκος 
Οικονομίδης -ς Κυριακή
Σπανού (€ 12). Τρ. Θέρος
(21.30/€ 25). Τετ. Haig 
Yazdjian, Γιώτης Κιουρ-
τσόγλου, Βαγγέλης Καρί-
πης (€ 12). Έναρξη 22.00,
Παρ. & Σάβ. 22.30.

BAROUGE
Ανδρόνικου 4 & Τζα-

φέρη, Γκάζι, 210 

3424.994

26/11: Gad
(23.00/€

12 με ποτό).

BACARO
Σοφοκλέους 1,

210 3211.882

26/11: Γιώργος Κοντρα-
φούρης Baby Trio. 27/11:
Free Time Quartet feat. 
MirandaVerouli. VV 28/11:
Eύα Κοτανίδη. 29/11:
Party Jazz & Τζαζ στις 
20.00 και Dat Funk live
στις 23.00. 30/11: Γιώρ-
γος Κρομμύδας Trio.
1/12: Dat Funk. 2/12:
Cubana Bop. Έναρξη
22.00. Είσοδος ελεύθερη. 

BOTANOO IKOKK Σ
Κασσάνδρας 19, 

210 3473.835

Παρ. & Σάβ. Νατάσα Θεο-
δωρίδου, Νίκος Μακρό-
πουλος.

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ
Συγγρού 143, 210 9315.600

Παρ. και Σάβ. Πάνος Κα-
τσιμίχας - Μάνος Ξυδούς.
Έναρξη 22.30. Είσοδος στο
μπαρ € 12. Kυρ. Από 29/11 
κάθε Κυρ. και Δευτ. Cargo 
με τις Πέμυ Ζούνη και Ελέ-
νη Πέτα (21.30).

CASABLANCA  
Ζωοδόχου Πηγής 3,

210 3811.175

Κάθε Παρ., Σάβ. και Κυρ.  
από 27/11 VendettaVV με
τους Νίνα  Λοτσάρη, Παν. 
Πετράκη, Κων.  Καζάκο 
και Ζ. Ντανιά. Είσοδος € 20 
με ποτό.

DASEIN
Σολωμού 12, Εξάρχεια

Κάθε Τρίτη “MuzicΑll” με 
την Eβελίνα Παπούλια
(21.30/€ 15).

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
Λ. Κατσώνη 189, Άγ. Ανάρ-

γυροι, 210 2610.444

Παρ. & Σάβ. Διονύσης
Τσακνής με φίλους. 
27 & 28 /11: ο Κώστας
Τουρνάς. 

EΝΝΕΑ ΟΓΔΟΑ 9/8 
LIVE
Λεωφ. Αλεξάνδρας 40,

210 8821.095

Μουσικό πρόγραμμα και
κάθε Πέμπτη ημέρα για
νέους και φοιτητές με έκ-
πτωση 20% στις τιμές.  

ZYΓΟΣ
Κυδαθηναίων 22, Πλάκα,

210 3241.610

Άγαμοι Θύται, «Αλλιώς 
δεν γίνεται». Έναρξη Παρ.
& Σάβ. 23.00, Κυρ. 21.00. 
GAGARIN 205
Λιοσίων 205, Αττική,

210 8547.600

27/11: ΝοuvelleVagueVV . 
28/11: Arch Enemy. 

GAZARTRR E
Βουτάδων 32-34, Γκάζι, 210

3460.347

26/11: Miucha. 27 & 
28/11: Sophie Delila.

HALF NOTOO E
Τριβωνιανού 17, Μετς,

210 9213.310

26/11: The Pee Wee
Ellis Assembly Feat. 
Fred Ross. 27/11-3/12: 
Barbara Luna. Έναρξη
22.30, Κυριακή (21.00). Εί-
σοδος με ποτό € 30, 35, 40
(φοιτ. € 20, 30). Κάθε Δευ-
τέρα € 25, 20 (φοιτ. € 15).

JOKE CAFÉ
Oμήρου 13, 210 3646.026

30/11: Swing Trio. Έναρξη 
22.00.

KOOKK KOOKK
Ιάκχου 17, Γκάζι, 210

3450.930, 693 3331003

Πέμ. Ζακ Στεφάνου & 
μΠάντα Κοάλα. Παρ. 
SAL.A.T.A. Σάβ. Λεωνίδας
Μπαλάφας.

KYTΤΑΡΟ LIVE
Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 

210 8224.134

26/11: Θεοδοσία Τσά-
τσου. 27 & 28/11: The 
Last Drive. 29/11: Faust. 
30/11 Θανάσης Γκαϊφύλ-
λιας - Λήδα - Δημήτρης
Ψαριανός. 1 & 2/12: 
Απροσάρμοστοι - Live για 
τον Σιδηρόπουλο.

LA NOTTΕOO
Κηφισίας 10-12, Μαρού-

σι, Agora Center, 210

6846.139-40

Πέμ.-Κυρ. Σ. Μάξιμος, Γ. 
Αποστολίδης, Χ. Καλια-
τσάς, Ν. Πατέρα. Είσοδος
με ποτό στο μπαρ € 10. 
Φιάλη € 130. 

LAZY CLUB
Λεωφ. Πεντέλης 1, Βριλήσ-

σια, Αττική Οδός, έξοδ. 12,

210 6895.535

Jam night κάθε Δευτέρα. t
26/11: Savannah - 
Psycholate. 27/11: cDNA.
28/11: Ρίσκο. 29/11: 
Down Home Band. 2/12: 
Yα.Su. Έναρξη 22.00. Παρ.-
Σάβ. 23.30. Είσ. € 10.

MATAROAOO
Ιεράς Οδού & Κεραμεικού

116, Κεραμεικός, 698

3409997, 210 3428.312

Κάθε Κυρ. Lazy Sundays.
29/11: Groove Busters με 
την Τζένη Καπάδαη στη
σύνθεση σε soul, jazzy, 
funk ρεπερτόριο.

ΜΕΤΡΟ
Γκύζη 47 & Κάλβου, 210

6461.980, 210 6439.089

Aπό 4/12 κάθε Παρ. και 
Σάβ. Μελίνα Κανά - Haig
Yazdjian. Έναρξη 22.30.

ΜΙΚΡΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
Κεραμεικού 58 & Μαραθώ-

νος, 210 5222.222

Δ. Μπάσης - Γ. Ανδρεάτος.
Έναρξη Παρ., Σάβ. 23.00,
Κυρ. μεσημέρι 14.00. Είσο-
δος με ποτό € 15.

ΟΞΥΓΟΝΟ LIVE
Βούρβαχη & Κορυζή 4, 

210 9240.740

Πέμ. Sunny Side Of The
Razor, Lexicon Project,
Γιώργος Χρανιώτης. Παρ. 
& Σάβ. Πάνος Μουζουρά-
κης, Μάρω Μαρκέλου
(23.00/€ 15 με ποτό). Kυρ.
Νull (22.30, € 13 με ποτό). 
Δευτ. Βασιλική Καρακώ-
στα (21.30/€ 13 με ποτό).
Tρ. Vocal PeopleVV  (21.30/€ 
13 με ποτό).

PANDOU
Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή,

210 3314.601-2

Πέμ. Δημήτρης Κα-
λαντζής. Παρ.-Σάβ.
Encardia. Κυρ. David
Navhmias. Δευτ. Ανδρι-
άνα Μπάμπαλη. Τετ.
Νοvitango. 

ΠΙΣΙΝΑ

Μαρίνα Ζέας, 210 4520.918

Κάθε Πέμπτη Άνω Κάτω
με ροκ ήχο αλλά και 
έντεχνα.

ΠΟΛΙΣ STUDIO
Π. Ράλλη 18, Αθήνα, 210

3476.316

Παρ. & Σάβ. 4x4 με τους
Ηρώ -Αντώνη Λουδάρο
- Μέμο Μπεγνή - Αλέ-
ξανδρο Μπουρδούμη
- Γιώργο Παπαδόπουλο
σε σκην. Κωνσταντίνου 
Ρήγου.

ΡΑΚΟΜΕΛΟ
Διστόμου 9, Ηλιούπολη,

210 9702.025

Κυρ. «ΕΝ ΤΕΛΙ», παραδο-
σιακή-έντεχνη μουσική
(ούτι, βιολί, κιθάρα, 
κρουστά). Έναρξη 22.00. 
Είσοδος € 10 με ποτό.

REX
Πανεπιστημίου 48,

210 3814.591

Πέμ.-Σάβ. Μιχάλης Χα-
τζηγιάννης & Onirama.
Έναρξη 23.00 Είσοδος με 
ποτό € 20.  

RODEO CLUB
Χέυδεν 34, πλ. Βικτωρίας, 

210 8814.702

26/11: Kultur Shock 
και KollektivA. 27/11: 
Βrain Damage - Direct 
Connection - Professor
Skank. 29 & 30/11: The 
Melvins.

ΡΥΘΜΟΣ STAGE
Μ. Αντύπα 38, Ηλιούπολη, 

210 9750.060

Πέμ.-Σάβ. «Αρχίζουμε 
Γιορτή» με τον Γιώργο Δη-
μητριάδη και guests.

SANTA BOTOO ELLA
Πανόρμου 115Α, Αμπελό-

κηποι, 210 6981.032

Δευτ. Funky Mondays με
τους Groove Busters. Tρ.
Α.  Ανδρέου - Δ. Τσάκας - 
Δ. Σεβδαλής - Γ. Γεωργιά-
δης - Α.Δ. Κτιστάκης.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Φραντζή & Θαρύπου, Νέος

Κόσμος, 210 9226.975

Πέμ. Παύλος Παυλίδης
& Β-Μοvies. Παρ.-Σάβ.
Νίκος Πορτοκάλογλου -
Νίκος Ζιώγαλας - Μανώ-
λης Φάμελλος. Έναρξη 
23.00. Δευτ. Indie Rock 
Bands Festival - Cyanna
+ Pop Eye (20.00/€ 15).

CLUB
Φραντζή 11 & Θαρύπου 35-

37, 210 9226.975 

Πέμ.-Σάβ. Ηοuse Band.
Κυρ. Στάθης Δρογώσης.
Δευτ. Maraveyas Ilegal. 
Τρ. SugahSpank!. Τετ. 
Νατάσσα Μποφίλιου. 
Έναρξη 22.30. Είσοδος με
ποτό € 12 και € 10 (6 + 4)
για τους House Band.

PLUS
Φραντζή 14, 210 9226.975

Παρ. και Σάβ. Ελεωνόρα 
Ζουγανέλη, Δήμος Ανα-
στασιάδης, Θανάσης
Αλευράς.  

VOXOO
Iερά Οδός 16, 210 3411.000

Δήμητρα Γαλάνη - Ελένη
Τσαλιγοπούλου - Ιmam
Baildi. Έναρξη Πέμ. 22.30,
Παρ. & Σάβ. 23.00.●

μουσ.μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ σκηνές-live
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

➜ museweek@athensvoice.gr

«ΜΕ ΛΙΓΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ»
Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, αφού πήρε για τα 
καλά τη στροφή με το ομώνυμο άλμπουμ, 
συναντά τον Νίκο Ζιώγαλα με τα νέα τρα-
γούδια από το «Πέφτω ψηλά» και τον Μα-
νώλη Φάμελλομε το πρόσφατο «Η στιγμή 
που κρατάει για πάντα». 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ. Κεντρική Σκηνή. Θαρύππου 

& Φραντζή, 210 9226.975. Έναρξη 23.00. Κάθε Παρ.

και Σάβ.
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Cafés/bars    

BLUE TRAIN 
Kων/πόλεως 84, Γκάζι Γέλιο 
και ποτάκια με την τρελοπα-
ρέα ή κουβεντούλα με τον
κολλητό, στο πρώτο γκέι
μπαρ που άνοιξε πορτοπα-
ράθυρα στο δρόμο. Δωρεάν 
ασύρματο δίκτυο.

S-CAPE SUMMER 
Kων/πόλεως 80 (Pάγες), 
Γκάζι Iδανικό για άραγμα δί-
πλα στις ράγες του τρένου.
Xαλαρώστε κι εσείς με την
παρέα σας κι απολαύστε το 
ποτό σας μες στην καρδιά
του γκέι νυφοπάζαρου.

Βar/club    

BIG 
Φαλαισίας 12 & Iερά Oδός 
67, Γκάζι Για τους άντρες-
αρκούδους και όσους τους
λατρεύουν. Aνοιχτά κάθε 
μέρα εκτός Δευτέρας.
www.bigbar.gr

ΓΡΑΝΑΖΙ 
Λεμπέση 20 & Kαλλιρρόης, 
Mακρυγιάννη Tο παλαιό-
τερο γκέι μπαρ της πόλης. 
Για εγγυημένο κέφι σε
παρεΐστικη ατμόσφαιρα, 
συνήθως με ελληνική μου-
σική και ηλικίες άνω των 30.
Strip-tease show το Σ/Κ. 

FOU CLUB
Iερά Oδός & Kελεού 8, Γκάζι
Δυνατή και περήφανη
ελληνική διασκέδαση με 
ανάμεικτες μουσικές που 
ξεσηκώνουν. Παρασκευές
και Σάββατα drag shows και 
wet live show. Kάθε Tρίτη
καραόκε.

KAZARMA 
Kων/πόλεως 84, 1ος όρ. 
Bαρβάτη γκέι διασκέδαση
στις επάλξεις του γκέι στρα-
τώνα της πόλης με mixed 
μουσική.

KOUKLES 
Zαν Mωρεάς 3, Kουκάκι Για
τους λάτρεις των τραβεστί 
και των τρανσέξουαλ, με 
μοναδικά σόου από την Eύα 
Kουμαριανού.

ΛAMDA
Λεμπέση 15, Mακρυγιάννη,
www.lamdaclub.gr Kλασικό
στις προτιμήσεις, ένα από 
τα παλιότερα γκέι μπαρ, με 
ανάμεικτες μουσικές. Στον 
κάτω όροφο dark room.

MYBAR
Κακουργιοδικείο 6, Ψυρρή
Απρόσμενα πάρτι που μέ-
νουν αξέχαστα.

NOIZ 
Kων/πόλεως 70, Γκάζι, www.
noizclub.gr Tο σούπερ στέκι 
γυναικών, ανοιχτό κάθε
μέρα. Mε ξένη και ελληνική 
μουσική, καταπληκτικός 
χώρος για γυναίκες που
αγαπούν γυναίκες.

SODADE 
Tριπτολέμου 10, Γκάζι Στερ-
νομαχίες στο ασφυκτικά 
γεμάτο και κεφάτο γκέι 
κλαμπ, που σφραγίζει μια 
βραδιά έξω. Mε δύο stage
mainstream και electronica,
είναι απαραίτητος σταθμός
για δυνατή διασκέδαση.

S-CAPE ARMY ACADEMY
M. Aλεξάνδρου 139, Γκάζι 
Super-sized γκέι κλαμπ, που
φέρνει την απόδραση στην
γκέι διασκέδαση. Mουσικά
κινείται σε mainstream
μονοπάτια με διακλαδώσεις
προς τα ελληνικά.

Βιβλιοπωλείο     

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ 
Aντωνιάδου 6 & Πατησί-
ων, 210 8826.600, www.
colourfulplanet.com Tο
μοναδικό γκέι βιβλιοπωλείο 
της χώρας, με μεγάλη ποι-
κιλία τίτλων, ελληνικών και
ξένων. 

Σάουνες    

ALEXANDER SAUNA
Μεγ. Αλεξάνδρου 134 & 
Ιερά Οδός (στάση μετρό 
Κεραμεικός), 210 6980.282, 
693 6959134, www.
alexandersauna.gr

Το πραγματικό Cruising 
Spa Fun στην καρδιά της
διασκέδασης στο Γκάζι απο-
τελεί τον ιδανικό προορισμό
για κάθε επισκέπτη. Ένας 
μοντέρνος και νεανικός 
χώρος που συνδυάζει 
χαλάρωση, διασκέδαση και
πολλές γνωριμίες, όπου 
θεματικές ημέρες, parties
& events σας περιμένουν
να τα απολαύσετε. Cruising
Spa Fun: Κυριακή 16.00-
3.00. Partners’ day: Δευτέρα
(είσοδος 2 ατόμων € 22 ) 

19.00-3.00. Bears’ day: Τρί-
τη 19.00-3.00. Underwear
Day: Τετάρτη, dresscode
underwear & swimsuit. Mix 
& Match day: Πέμπτη 19.00-
3.00. Explosive night: Παρα-
σκευή 19.00-8.00. Infernal 
night: Σάββατο 16.00-8.00.
Happy Hour Κυριακή & 
Σάββατο από  16.00 έως 
17.00 με είσοδο € 10. Γενική
είσοδος € 15, Young Club 
(18-25 χρόνων) € 9. 

Βίντεοκλαμπ -
Sex Shops

THE SENSES.X
Αναγνωστοπούλου 22,
Κολωνάκι, 210 3637.710 Μια
ερωτική boutique υψηλής 
αισθητικής, που θα δώσει
μια παιχνιδιάρικη νότα στην
ερωτική σας ζωή! Διαλέξτε
πικάντικα αξεσουάρ και
βοηθήματα μέσα από μια
τεράστια γκάμα και απε-
λευθερώστε τη φαντασία
σας κάνοντας παιχνίδια με
το σύντροφό σας. Ανοιχτά 
ώρες καταστημάτων.

PASSION SEX STORE
Άγγελου Μεταξά 41 (1ος
όρ.), Γλυφάδα, 210 8900.838
Με δύο χρόνια παρουσίας
στο χώρο των ερωτικών 
καταστημάτων, σου βάζει 
ιδέες και σου προσφέρει
τα πάντα για τον έρωτα και 
όχι μόνο. Δώρα για το σύ-
ντροφό σου, τον ευατό σου
και τους φίλους σου, όπως
σέξι εσώρουχα, αξεσουάρ
και παιχνίδια προσεκτικά 
διαλεγμένα από ανανεωμέ-
νες συλλογές, σε προσιτές 
τιμές.

PLAISIR
Σαρρή 17, Ψυρρή, 
210 3243.833, www.
plaisirsexshop.gr Νέα άφιξη,
24 ώρες ανοιχτό sex shop, 
με πληθώρα ερωτικών βο-
ηθημάτων, χιουμοριστικών 
αξεσουάρ κ.λπ. 

CLUB AMORE 2
Κ. Παλαιολόγου 28, Αθήνα, 
210 5240.664 Ιδιωτικές
προβολές, ενοικιάσεις, 
πωλήσεις.

DILDO.GR
www.dildo.gr,210 5445.999
Το νέο μεγάλο ερωτικό 

κατάστημα για κάθε γούστο. 
Επισκεφτείτε το στο  www.
dildo.gr και βρείτε μεγάλη
ποικιλία απο δονητές, ομοι-
ώματα, σφήνες, εσώρουχα,
λάδια μασάζ, δώρα, ερωτικά 
βοηθήματα κάθε είδους απο 
τις μεγαλύτερες εταιρείες
παγκοσμίως.

EMPORIO VIDEO 
Σωκράτους 39, 1ος όρ., Ομό-
νοια / Πατησίων 24, 1ος όρ., 
Ομόνοια/ Κηφισού 100, εί-
σοδος ΚΤΕΛ, 1ος όρ./ Φυλής

100, πλ. Βικτωρίας, ισόγειο/
Γούναρη 39, Πειραιάς 1ος
όρ./ Πολυζωΐδη 5, έναντι 
ΚΤΕΛ Ν. Θεσσαλονίκης Βαρ-
δάρη, Θεσσαλονίκη, 1ος όρ. 

EROXXX DVD SEX SHOP
Σταδίου 61, 1ος όρ., Ομόνοια
Νέος ξεχωριστός χώρος. Για 
πρώτη φορά τα καλύτερα ε-
ρωτικά DVD στις καλύτερες 
τιμές. Απολαύστε την ταινία
της απολύτου αρεσκείας 
σας σε ατομικές καμπίνες 
DVD. Καθημερινά 10.00-
22.00, Σάβ. 10.00-20.00, Κυρ.
12.00-20.00. 

DVDLAND
Πανεπιστημίου 65, 2ος όρ.
Απεριόριστη ποικιλία ερω-
τικών DVD για εβδομαδιαία
ενοικίαση και πώληση. Ιδιω-
τικές καμπίνες προβολών.
Καθημερινά 12.00-22.00. 

VIDEORAMA DVD GAY 
CLUB
Οδυσσέως 13, πλ. Βαρδάρη,
Θεσσαλονίκη Από τις καλύ-
τερες συλλογές ερωτικών
DVD. Καθημερινά νέα θέμα-
τα ακυκλοφόρητα. Καθημε-
ρινά 14.00-22.00.

Sex Clubs

FC.UK
Κελεού 3, Γκάζι,  www.fc-uk.
gr Αυθεντικό dark room 
με προβολές hardcore gay 
ταινιών και πριβέ καμπίνες
με οθόνες και καθρέφτες.
Και special parties κάθε 
μήνα όπως τα Underwear
& Fisting.

Hotels   

X-DREAM
Μαιζώνος 6, 210 5243.011-2 
Ημιδιαμονή από € 23, δια-
νυκτέρευση από € 60. www.
xdream.gr. Όλα τα δωμάτια
έχουν κλιματισμό, τηλεόρα-
ση και ποικιλία από dvd, ενώ
υπάρχει και η δυνατότητα 
εκπλήξεων σε γενέθλια. 

ΔΙΕΘΝΕΣ
Παιωνίου 52, Σταθμός 
Λαρίσης, 210 8836.855 Gay
friendly ξενοδοχείο, σε νε-
οκλασικό κτίριο, με 24ωρο
room service, μασάζ, σάου-
να και roof garden ●

G&L ΟΔΗΓΟΣ

Underwear party 
Τι να βάλω, τι να βάλω... Φόρα το βρακί σου ανάποδα 
και σύρε στην Alexander Sauna, τουλάχιστον κάθε Τε-
τάρτη, που κάνει Underwear party - dark sauna. Επι-
τρέπεται η είσοδος μόνο με μαγιό ή εσώρουχο. Τόσα 
λεφτά έσκασες για το βρακάκι, να μην το μοστράρεις; 
Μη φορέσετε τίποτα παλιατσαρίες, που κρεμάει το λά-
στιχο, δεν θα σας ξεπλύνει όλο το τζακούζι αν σας πιά-
σει στο στόμα της η fashion police της σάουνας. Επιπλέ-
ον: dj set, strip show και candlelight only. Don’t miss it!
Μ. Αλεξάνδρου 134 & Ιερά Οδός (στάση μετρό Κεραμει-
κός), www.alexandersauna.gr

gay&yy lesbian

Λεσβιακές εικόνες

Του ΛΥΟ ΚΑΛΟΒΥΡΝΑ

ΗΛεσβιακή Ομάδα Αθήνας κρατάει γερά από το 2000

αδιαλείπτως, προσφέροντας κάτι παραπάνω από μια

ανοιχτή αγκαλιά για τις γυναίκες που αγαπούν γυ-

ναίκες. Πολλές γυναίκες κάθε ηλικίας έχουν πάει μια Τρίτη

βράδυ στην ανοιχτή ομάδα της ΛΟΑ και έχουν καταλάβει ότι

δεν είναι μόνες τους στον κόσμο. Ότι όλα τα ηλίθια στερεό-

τυπα που κυκλοφορούν για τις λεσβίες έχουν τόση σχέση με

τις πραγματικές γκέι γυναίκες όσο τα ψάρια με τα κομοδίνα.

Γυναίκες από τα 18 μέχρι τα 60τόσο, όλες τους μοναδικές και

συνάμα όλες τους μαζί. Δείτε το σάιτ: www.loa.gr αλλά γκου-

γκλέψτε και το παλιό τους στο pathfinder.

Από παλιά ζήλευα τις λεσβίες που είχαν μια ΛΟΑ, ενώ εμείς οι

γκέι άντρες επιμένουμε να παλεύουμε μόνοι μας και να τρώμε τα

μούτρα μας στον τοίχο της ομοφοβίας που αναπαράγουμε εμείς

οι ίδιοι. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που στο 10% φτιάξαμε

την ομάδα συζήτησης γκέι αντρών πέρσι και φέτος. Η ΛΟΑ δεν

κάνει μόνο την ανοιχτή ομάδα κάθε Τρίτη βράδυ στις 20.30 στο

Φεμινιστικό Κέντρο (Ερεσού 12, απίθανη σύμπτωση η οδός!).

Πέρα από το εξαιρετικά ενδιαφέρον περιοδικό Νταλίκα οργα-

νώνει κάθε χρόνο προβολές ταινιών. Οι φετινές ξεκινούν αύριο

Παρασκευή 27, στο Nosotros (Θεμιστοκλέους 66). Το πλήρες

πρόγραμμα και πληροφορίες για την κάθε ταινία θα το δείτε στις

εκδηλώσεις του www.10percent.gr. Τις ταινίες και τα ντοκιμα-

ντέρ που θα δείτε δύσκολα θα τα πετύχετε αλλού. Και μάλιστα θα

τα απολαύσετε παρέα με άλλες γκέι γυναίκες και άντρες.

Παρασκευή: 20.30 Anders leben, lesben im alter, μια διαφο-

ρετική ζωή, λεσβίες σε μεγάλη ηλικία, τις ζωές τους και όλα

αυτά που τις χάρισαν την ευτυχία στη ζωή. 22.00 ΧΧΥ, για ένα

15χρονο διαφυλικό (intersexed) παιδί και τον τρόπο που βιώνει

το φύλο του. Σάββατο: 18.00 The Children’s Hour, ταινία μυθο-

πλασίας για ένα οικοτροφείο θηλέων. 20.00 μια ταινία έκπλη-

ξη. 22.00 Drifting Flowers, μια ταινία από την Ταϊβάν. Κυρια-

κή: 18.00 She’s A Boy I Knew, ένα καναδέζικο ντοκιμαντέρ για

μια τρανς λεσβία. 19.30 Fingersmith, η ταινία που βασίζεται στο

εκπληκτικό μυθιστόρημα της Σάρα Γουότερς (το δεύτερο μέρος

προβάλλεται στις 21.30).

Θα τιμωρηθείς!

Ήσουν κακό παιδί; Τώρα θα δεις! S&M - the Bondage Party

κάνει το Mybar την Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Επίσης μην ξεχνάτε 

ότι κάθε Δευτέρα έχει Wine Bar Night – με μουσικές λάουντζ, 

τζαζ και σουίνγκ, ενώ όλα τα κρασιά και τα ποτά στοιχίζουν μό-

νο 5 ευρώ συν τυράκια και ορεκτικούλια. 

Γρρρ

Ακόμη ένα www.bearwoof πάρτι στο Fou Club: Bear Night 

την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Μουσική: dj Pixie, Onebigdj και 

Christos, σόου αρκούδα στον καταρράχτη (ντους). Happy hour 

22.30-00.00 (με 5 ευρώ είσοδο). Ετοιμαστείτε δε για το μεγάλο 

dance party Ursus Athens (www.ursusplanet.com) στις 12/12. 

Γενέθλιο πάρτυ

Το Blue Train Music Bar γιορτάζει 8 χρόνια λειτουργίας και 

σβήνει κεράκια την Παρασκευή 27/11. Ανανεωμένο σας προ-

σκαλεί όλους να το γιορτάσετε παρέα. ●
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musicweek Του ΓΙΩΡΓΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Α PLACE TO BURY STRANGERS
H συναυλία της χρονιάς. Μετά από πολλές προσπάθειες

και δύο μηδενικά, ο Σπήλιος της Αlterground τους έψη-

σε. Κι αυτοί λένε  να τα σπάσουν και να κυλιστούν στα

πατώματα σαν άλλοι Jesus. Χώρια την Αλυσοδεμένη 

Μαρία. Στη θέση σου θα έβγαζα και για τις δύο μέρες.

Ταιριαστό support από τους Αlison με το ντεμπού

το τους “People From Outer Space” και dj set 

από τους NO! με shoegaze βινύλια. RODEO.

Έναρξη 21.00. Είσοδος € 23. Διημέρου € 28 (τη-

λεφ. κράτηση στα 210 8814.702 ή 697 9709743). 

Φοιτ., άνερ., στρατ. έκπτωση 25%. Στις 8 & 9/12.

ού-

ΕΤΟΙΜΑΣΟΥ
ΓΙΑ…

A Place to Bury Strangers ,  
“Exploding Heads”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27
ΤΗΕ LAST DRIVE Επιστροφή εκεί που ξεκίνη-

σαν όλοι στα μέσα της δεκαετίας του ’80. Μετά

την ουσιαστική επανεμφάνιση του 2007 και

το νέο τους άλμπουμ “Heavy Liquid” που ανα-

μένεται σε έκδοση βινυλίου από την Ιnner Ear,

σκοπεύουν να πουν μερικά τραγούδια που

δεν έχουν ξαναπαίξει μετά την επανασύνδεσή

τους, αλλά και μερικές διασκευές-έκπληξη.

Ιδανικό ζέσταμα από τα 45άρια του Lo-Fi που

ετοιμάζει special “Killer 45” d.j. σετ για τους

rock’n’roll φίλους του. ΚΥΤΤΑΡΟ. Έναρξη 22.00.

Είσοδος με μπίρα € 15. Και στις 28/11.

Προσκλήσεις Last Driveροσ σεις as e
Η A.V. εξασφάλισε για δύο αναγνώστες της από μία δωρεάν
είσοδο με ποτό για το live των The Last Drive την Παρασκευή
27/11 (1) και δωρεάν είσοδο με ποτό για το live του Σαββά-
του 28/11 (2), στο Κύτταρο Live. Αν θέλεις κι εσύ μία, στείλε 
σε SMS: AVAA LIVE (κενό) 1 ή 2 και το ονοματεπώνυμό σου στο 
54121, μέχρι την Παρασκευή 27/11 στις 12.00 το μεσημέρι.
Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και τα ονόματά τους θα 
βρίσκονται σε λίστα στο ταμείο του Κύτταρου (Ηπείρου 48 & 
Αχαρνών, 210 8224.134). 
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

ΠΡΩΤΟΣ ΗΧΟΣ - Lumiere Brother και Simon

Bloom. Επιλογή αφρός από τον Μάκη Μηλάτο

με δύο από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες κυ-

κλοφορίες της εναλλακτικής μουσικής σκη-

νής. IANOS. Έναρξη 22.00. Είσοδος € 10.

SOPHIE DELILA Δες Γαλλιδούλα με jazz παι-

δεία, ροκ συμπεριφορά και neo-soul ύφος.

GAZARTE. Έναρξη 22.00. Είσοδος € 25-45. Προ-

πώληση: ticketquest.gr, Ελευθερουδάκης. Και 

στις 28/11.

ΤHE REVENGE OF THE NERD Το “Foma” του 

Lukid δεν παλεύεται. Το weirdo της Werk Discs 

από το Βrixton με νωχελικά beats και λούπες  

φτιάχνει το πιο τριπαριστό trip-hop που κυ-

κλοφορεί εκεί έξω. Μαζί ο Εkelon (Planet Mu), 

σε live εμφάνιση και dj set από τους Petit Bear 

και Knobs. BIOS. Έναρξη 23.00. Είσοδος € 5.

NOUVELLE VAGUVV E Aυτούς ξέρεις, αυτούς ε-

μπιστεύεσαι. Οι δύο βιτσιόζοι Παριζιάνοι αλ-

λάζουν τις τραγουδίστριες σαν τα πουκάμισα

και μαζί τα φώτα σε post punk και new wave 

ύμνους. Ξεκίνημα από την Όλγα, που είναι Κου-

κλάκη. GAGARIN 205. Έναρξη 21.30. Είσοδος € 30.

Προπώληση: Metropolis, Ticket House, i-ticket.gr

WOVEN HAND Aπό το Κολοράντο με δύναμη

16 ίππων. AN CLUB. Έναρξη 21.30. Είσοδος € 25. 

Προπώληση: Μetropolis, Ticket House, εκπτωτι-

κά στο wovenhandath.eventbrite.com

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ Για δύο ακόμη 

διήμερα ως 5/12 κάθε Παρ. και Σάβ., μαζί με 

τα νέα τραγούδια τους και ανυπέρβλητους 

(και πάλι) τίτλους όπως «Αχαριστία τ’ όνομά 

σου είναι γυναίκα» και «Ύμνος των εντομο-

κτόνων». ΑΥΛΑΙΑ. Και 28/11.

3ΗΜΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS Στα πλαί-

σια της 1ης Δεκεμβρίου, ημέρας κατά του AIDS, 

θα εμφανιστούν ζωντανά οι Transistor (ΠαραTT -

σκευή), ο Rous (Σάββατο), οι Callas και οι Ska 

Bangies (Κυριακή). ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Ως τις 29/11.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28
MADELEINE PEYROUX Με υλικό από το πρό-

σφατο jazz άλμπουμ της “Careless Love” και 

τις καλοφτιαγμένες της διασκευές. ΜΕΓΑΡΟ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Έναρξη 21.00. Είσοδος € 20 (φοιτ.) 

ως € 65. Προπώληση: Ομήρου 8,  Σύνταγμα, Μέ-

γαρο, 210 7282.333, megaron.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ 29
FAUST Κraut-rock για σεμινάρια και μαζί τα 

κομμάτια του πρόσφατου “C’est Com…Com…

Complique”. Ξεκίνημα από Nechayevschina. 

ΚΥΤΤΑΡΟ LIVE. Έναρξη 21.00. Είσοδος € 25.

ΤHE MELVILL NS Έτσι δέθηκε το ατσάλι του 

grunge. Η παρέα συμπληρώνεται  με τους Porn

και τους Big Business με stoner rock. RODEO.

Έναρξη 21.00. Είσοδος € 27. Φοιτ, ανεργ. στρατ. € 

23. Προπώληση:  Floral, Metropolis, Ticket House.
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LAST DRIVE ,    «New Kind of Kick»
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*   Νέο
Λ     Λαϊκή απογευματινή
Φ    Φοιτητικό
Π    Παιδικό
Δ    Διάρκεια παράστασης

104  
θεµιστοκλέους 104,
Εξάρχεια, 210 3826.185
Σκηνή 104+1
Ο διχοτομημένος υπο-
κόμης. Εµπνευσµένο από
το οµότιτλο µυθιστόρηµα 
του  Ίταλο Καλβίνο. Μου-
σικοθεατρικό. Σκηνοθ.: Κ.
Γάκης. Παίζουν: Λ. Γιάκα, Π.
Νάτσης, Α. Παρασκευαΐδη.
Κυρ. 19.30, Δευτ., Τρ. 21.30. 
€ 15 (10 Φ).
Χωρίς μουσική. Μου-
σική παράσταση. Κείµ.-
ερµηνεία: Ι. Αγγελίδη, Κ. 
Γάκης, Γ. Γεωργόνη, Μ. 
Δ. Καµµένου. Σκηνοθ.: Κ.
Γάκης. Σάβ. (Λ) 19.00, Παρ.-
Κυρ. 21.30. € 20 (10 Λ, 15 
Φ). Δ: 80 .́
Silence. Πειραµατικό της 
Oµάδας Vasistas και του 
Denis Forgeron. Σκηνoθ.:
Η. Χιώτη. Πέµ.-Κυρ. 21.30,
Παρ. 23.30. € 10. Δ: 60 .́
Τουλούζ Λοτρέκ - Η 
φαντασία της αμαρτίας. 
Κείμ.-σκηνοθ.: Χ. Χριστο-
φής. Παίζουν: Β. Χριστο-
δουλίδου, Π. Μιχαηλίδης. 
Πέμ.-Κυρ. 21.30. 
€ 10. Δ: 60 .́

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ
Σατωβριάνδου 36, Οµόνοια,
210 5242.211
Τα ορφανά. Τραγικο-
κωµωδία. Του Λάιλ Κέσλερ. 
Σκηνοθ.: Κ. Δαµάτης.
Παίζουν: Π. Μπρατάκος, Σ.
Καλαϊτζής, Κ. Ανταλόπου-
λος. Σάβ. (Λ) 18.15, Τετ., Κυρ.
19.15, Πέµ.-Σάβ. 21.15. € 20 
(15 Λ, Φ). Δ: 90 .́ 
Ρόζα Λούξεμπουργκ. 
Γράµµατα από τη φυλακή.
Μονόλογος. Κείµ.-σκηνοθ.: 
Σ. Μικρούτσικος. Με τη Μ. 
Κατσανδρή. Δευτ.-Τρ. 21.15. 
€ 20 (15 Φ). Δ: 60 .́

ΑΓΚΥΡΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ
Σόλωνος 124 , 210 3837.540,
210 3837.667
Άλλη μια μπύρα για τον 
Χένρυ. Bar Theatre. Από
την Ομάδα Πλάνη. Σκηνοθ.: 
Άννα Ετιαρίδου. Παρ., Σάβ.
22.00. € 17 (με ποτό).  Δ: 
120 .́

ΑΘΗΝΑ
Δεριγνύ 10, 210 8238.698,
210 8237.330 
Το αταίριαστο ζευγάρι. 
Του Νιλ Σάιμον. Σκηνοθ.: Α.
Ρήγας. Παίζουν: Υ. Μανέ, Κ.
Κωνσταντίνου. Πεμ.-Σαβ. 
21.15, Σάβ. 18.00, Τετ.&Κυρ.
20.00. € 25, (22 Λ, 18 Φ)

ΑΘΗΝΑΪΣ - 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
«ΖΩΗ ΛΑΣΚΑΡΗ»
Καστοριάς 34-36 & Ιερά Ο-
δός, Βοτανικός,
210 3477.878
Φόνος μετά μουσικής.
Του Aldo Nikolai. Σκηνοθ.: Γ.
Διαμαντόπουλος. Παίζουν: 
Μ. Κορινθίου, Λ. Λιβιεράτος,
Ν. Γεωργάκης. Τετ.-Κυρ.
19.00, Πέμ.-Σάβ. 21.00. € 23
(18Λ, Φ, 15 Ομ. & συνταξιού-
χοι και κάτω των 25). Δ: 90 .́
Μουσική Σκηνή,
210 3480.080
Festi-valium. Του Στ. Κρα-
ουνάκης & Σπείρα-Σπείρα.
Τετ. (Λ), Κυρ. 20.30, Παρ., 
Σάβ. 21.30, € 28 (20 Λ, 15 Φ). 
Από 24/10. Δ: 135 .́

«ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-
ΚΗΣ»
Κυψέλης 54, 210 8827.000
Ερωτική αναρχία. Κοινω-
νικό. Του Άλµπερτ Γκέρνι. 
Σκηνοθ.: Π. Ζούνη. Παίζουν: 
Χ. Θεοδωροπούλου, Ε.
Ρουµελιώτη, Κ. Αρζόγλου,
Β. Μπισµπίκης. Τετ., Κυρ. 
19.00, Σάβ. (Λ) 18.00, Πέµ.-
Σάβ. 21.00. € 24 (20 Λ, 17 Φ). 
Δ: 100 .́ 
Ο γύρος της μέρας σε 80 
κόσμους. Σκηνοθ.: Νανά
Νικολάου. Παίζουν: Μ. 
Mατζηιωαννίδου, Π. Αγγε-
λίδου, Ο. Κιοσέογλου, Η. 
Χατζηγεωργίου. Κυρ. 11.30. 
€ 15 Π & € 8 συνοδού.  

ΑΛΙΚΗ 
Αμερικής 4, 210 3210.021
Θέλει η Ελλάδα να κρυ-
φτεί. Επιθεώρηση. Σκηνοθ.: 
Θ.Αθερίδης. Παίζουν Αλ.
Αντωνόπουλος, Χρ. Διαβά-

τη, Τζ. Θεωνά. Σάβ. (Λ), Κυρ.
18.00, Τετ. 20.00, Πέμ.-Κυρ.
21.15. € 40-20, € 30-20 Λ, 
€ 30-18 Ομαδ. (18 Φ, κάθε 
Πέμ. για θεατές κάτω των
25 και άνω των 65 ετών 
€ 20).

ΑΛΜΑ
Αγ. Κωνσταντίνου & Ακομι-
νάτου 15-17, 210 5220.100
Φθινοπωρινή ιστορία.  
Του Αλεξέι Αρμπούζοφ. 
Σκηνοθ: Ι. Μιχαλακοπού-
λου. Παίζουν: Γ. Μιχαλακό-
πουλος, Κ. Μαραγκού. Τετ.,
Κυρ. 19.00, Πέμ.-Σάβ 21.00. 
€ 25, 20 (15 Φ). 
Δούλες. Του Ζαν Ζενέ.
Σκηνόθ.: Τάκη Λουκάτου. 
Παίζουν: Ε. Καραγιάννη, 
Τ. Λουκάτος, Π. Κατέρης.                                                          
Δευτ.&Τρ. 21.00. € 20 (15 Φ). 
Δ: 120 .́
M/S Flora. Σκηνοθ.: Π.
Φιλιππίδης. Παίζουν: Αλ.
Κοτσοβούλου, Άγγ. Μπού-
ρας. Δ: 75 .́ 

ΑΝΕΣΙΣ 
Κηφισίας 14, Αµπελόκηποι, 
210 7707.227
Το φιόρο του λεβάντε. 
Του Γρηγορίου Ξενόπουλου. 
Ηθογραφία. Σκηνοθ.: Κ.
Τσιάνος. Παίζουν: Σ. Πα-
παδόπουλος, Φ. Τσακίρη, 
Γ. Ψυχογιός κ.ά. Τετ., Πέµ. 
(Λ) 19.00, Σάβ., Κυρ. 18.00, 
Παρ.-Κυρ. 21.00. € 24 (18 Λ
Φ, 15 Π). Δ: 120 .́
Από τον Αττίκ στον Γού-
ναρη. Με τον Δαυίδ Ναχμία.
Ερμηνεύουν: Χ. Στεφανάκη,
Θ. Πολύδωρας, Μ. Κανελο-
πούλου. Τρ. 16.00 & 19.00. €
18 (15 Φ). Δ: 120 .́ 

ΑΠΟΘΗΚΗ
Σαρρή 40, Ψυρρή,
210 3253.153
Σεσουάρ για δολο-
φόνους. 11η χρονιά. 
Αστυνοµική κωµωδία. Των 
Μπρους Τζόρνταν, Μέρι-
λιν Άµπραµς. Σκηνοθ.: Κ. 
Αρβανιτάκης. Παίζουν: Ν.
Μουτσινάς, Π. Αναστασο-
πούλου, Θ. Ιωαννίδης κ.ά. 
Σάβ (Λ), Κυρ. 18.15, Πέµ.-
Κυρ. 21.15, Τετ. 20.00. € 22
(18 Λ, Φ και κάθε Πέµ. για
κάτω των 25 και άνω των
65). Δ: 135 .́ 
Οι ράγες πίσω μου.  Έρ-
γο-σκηνοθ.: Χάρης Ρώμας.
Παίζουν: Θ. Ανδρούτσου, Δ. 
Καρατζιάς, Αν. Κολοβός, Χ.
Ρώμας. Δευτ.-Τρ. 21.15.
€ 24 (16 Φ).

ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ
Ακαδήμου 13, 210 5231.131
Jackie. Της Ελφρίντε 
Γέλινεκ. Σκηνοθ.: Άντζελα
Μπρούσκου. Παίζει: Σοφία 
Σεϊρλή. Τετ.-Κυρ. 21.00.
€ 20 (14 Φ). Δ: 70 .́ Ως 29/11.

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
Πλαταιών & Πρ. Δανιήλ 3,
Κεραμεικός, 210 3467.735
Σε στενό οικογενειακό 
κύκλο. Σκηνοθ.: Ν. Μα-
στοράκης. Παίζουν: Π. 
Χαϊκάλης, Ελ. Καστάνη, Φ. 
Σπύρος, Ε. Ουζουνίδου.
Τετ.-Παρ. 21.15, Σάβ. 18.00 
& 21.15. € 23 (18 Φ).
Αίμα στο χιόνι. Του Φίλιπ
Ρίντλεϊ. Σκηνοθ.: Π. Ζούλιας. 
Παίζουν: Β. Κρούσκα, Τ. 
Φώης. Δευτ.-Τρ. 21.15, Τετ. 
20.15. € 22 (17 Φ). Δ: 120 .́

ΒADMINTON
Ολυμπιακά Ακίνητα, Γουδή, 
211 1010020
Balkan Express. Βαλκανική
συναυλία.20/11, 21.00.
 € 30 (25 Φ).
Καρυοθραύστης. Μπα-
λέτο. 24-29/11, Τετ.-Παρ. 
20.30, Σάβ.-Κυρ. 16.30,
20.30. € 20-54. Δ: 110 .́

BETON 7
Πύδνας 7, Βοτανικός , 210
7512.625
Travellers Live. 
Performance. Σκηνοθ.: Ά. 
Τσαμπαλίκας, Α. Ράπτης. 
Παίζουν: Α. Τεληθέου, Γ.
Λάζαρης, Β. Πολυμένη, Α.
Λεβεντόπουλος. 23, 24,
30/11, 1/12. 21.00. € 12

ΒΕΑΚΗ
Στουρνάρη 32, Αθήνα,
210 5223.522
Μάνα Μητέρα Μαμά. Του
Γ. Διαλεγμένου. Σκηνοθ.: 
Σ. Χατζάκης. Παίζουν: Β. 
Γιουλιελμάκη, Ν. Κώνστα, 
Ε. Μουτάφη, Γ. Νινιός, Π. 
Σκουρολιάκος. Τετ, Κυρ. 
19.00, Πέμ., Παρ. 21.00, 

Σάβ. 18.00, 21.00. € 24 (20 Λ, 
17 Φ). Δ: 100 .́ 

BOOZE COOPERATIVA
Κολοκοτρώνη 57, Μοναστη-
ράκι, 210 3240.944
Other side. Του Ντέιαν
Ντουκόφσκι. Σκηνοθ.: Μ. 
Γερμανού, Ηλ. Ελληνικιώτη.
Παίζουν: Σ. Δούβρης, Ι.
Καλέσης, Ά.-Μ. Χάρδα, Στ. 
Σβήγκος. Δευτ., Τρ. 21.15. 
€ 15 (10 Φ). Δ: 80 .́
Ανεμοδαρμένα ύψη. Της 
Έμιλι Μπροντέ. Διασκ.-
σκηνοθ.: wishf2ol. Aπό την 
Ομάδα Deconstraction. 
Τετ.-Κυρ. 21.00. € 10. Ως
20/12.

CABARET VOLTAIRE
Μαραθώνος 30, Μεταξουρ-
γείο, 210 5227.046
Μαγειρικοί μονόλογοι. 
Μονόλογος. Της Αγαθής
Δημητρούκα. Σκηνοθ.: Γ.
Γιανναράκος. Παίζει: Αγ. Δη-
μητρούκα. Δευτ. 21.00, 
€ 15 (με ποτό). Δ: 55 .́

ΓΚΛΟΡΙΑ
Ιπποκράτους 7,
210 3609.400
Το στραβόξυλο. Του 
Δηµήτρη Ψαθά. Σκηνοθ.:
Κ. Τσιάνος. Παίζουν: Δ.
Πιατάς, Τ. Παπαµατθαίου,
Ν. Βλαβιανού κ.ά. Τετ. 19.15
(Λ), Πέµ.-Παρ. 21.15, Σάβ.
18.15 (Λ), 21.15, Κυρ. 19.15. € 
23 (18 Λ, 17 Φ). 
Παιδική Σκηνή
Η γιορτή των αστεριών. 
Σκηνοθ.: Β. Βαφείδης.
Παίζουν: Σ. Αποστολίνας, 
Σ. Κωτίδου, Μ. Βασιλέλλη,
Κ.Φασιλής. Κυρ. 11.00 &
15.00. € 15 (10 Φ). Δ: 80 .́ 

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ
Λ. Συγγρού 143, Ν. Σμύρνη, 
210 9315.600
Φασουλήδες. Του Φρε-
ντερίκο Γκαρθία Λόρκα. 
Σκηνοθ.: Σ. Πάτροκλος.
Παίζουν: Α. Βερώνης, Κ.
Ιωακειμίδης, Α. Σουλίδου, Φ.
Νέαγκου. Κυρ. 12.00.
€ 15 ενήλικες με καφέ, € 12 
Π με αναψυκτικό (το δεύτε-
ρο παιδί δωρεάν). Δ: 80 .́

CASABLANCA
MUSIC HALL
Ζωοδόχου Πηγής 3,
210 3811.175
Νo Shakespeare Please.
Σκηνοθ.: Μπ. Μάλφα, Μ.
Κοντούλη. Παίζουν: Γ. 
Σκιαδαρέσης, Ζ. Δούκα, Κρ.
Κατσούλης, Κ. Ζαχαράκης, 
Κ. Παπουτσάκη, Μπ. Μάλ-
φα, Ορ. Τζιόβας. Δευτ.-Τρ.
21.30. € 25.

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗ-
ΝΗ - ΘΕΑΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑ
Ακαδημίας 59-61, 210 
3612.461, 210 3643.725
Χούγκο φον Χόφμανσταλ.
Μουσική διεύθυνση: Τζ. 
Πάκορ. 21, 22, 25, 27, 28/11,
20.00. € 20-78 (15 Φ, Π).
«Αριάδνη στη Νάξο». Του
Ρίχαρντ Στράους. Σκηνοθ.:
Φ. Αρλό. Παίζουν: Χιούι Χε,
Τζ. Σουγλάκου, Γκ. Ζίγκελ, Β.
Χατζησίμος. 21, 22, 25, 27, 
28/11, 20.00. € 78, 68, 58, 
48, 38, 28, 20 (15 Φ). 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΑΘΗΝΑΣ
Ευµολπιδών 41, Γκάζι,
210 3455.020
Β΄ ΣΚΗΝΗ
Βεγγέρα. Του Ηλία Κα-
πετανάκη. Σκηνοθ.: Γ.
Λεοντάρης. Παίζουν: Μ. Κε-
χαγιόγλου, Π. Μάλαμας, Δ. 
Αγαρτζίδης, Θ. Δήμου. Κυρ. 
19.30, Τετ.-Σάβ. 21.30. € 20
Τετ., Παρ.-Κυρ. (13 Φ, Πέμ).

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Αγ. Κων/νου 22-24, Οµόνοια, 
210 5288.170
Πουθενά. Performance 
Installation. Του Δηµήτρη 
Παπαϊωάννου. Σκηνοθ.-
χορογρ.: Δ. Παπαϊωάννου. 
Συµµετέχουν 26 χορευτές. 
Κυρ. 19.00, 19.45, Τετ.-Σάβ. 
21.00, 21.45. € 10. Δ: 30 .́ 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ -
ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ «ΝΙΚΟΣ 
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»
Αγ. Κωνσταντίνου 22-24, 210
5288.170-1,
210 72034.567 
Αλέξης Ζορμπάς, η πραγ-
ματική ιστορία. Του Τσέ-
ζαρις Γκραουζίνις. Σκηνοθ.:
Τσ. Γκραουζίνις. Παίζουν: Π. 
Ακλίδη, Δ. Ελευθεριάδης, Ε. 
Κεχαγιά, Δ. Κουρούμπαλης.
Τετ.-Σάβ. 21.00, Κυρ 19.00. € 
20 (13 Φ, Πέμ.).

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - ΣΚΗ-
ΝΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Πανεπιστημίου 48, 210 
3305.074, 210 7234.567
Το τρίτο στεφάνι του 
Κώστα Ταχτσή. Των Στα-
μάτη Φασουλή και Θανάση
Νιάρχου. Σκηνοθ.: Σ.Φα-
σουλής. Παίζουν: Ν. Μέντη, 

Φ. Κομνηνού, Τ. Τρύπη, Γ. 
Στάνκογλου. Τετ. 18.00, 
Πέμ.-Σάβ. 20.30, Κυρ. 19.00.
€ 26 (Διακεκριμένη Ζώνη), 
€ 23 (Ζώνη Ά ), (15Λ, 13Φ). 
Κάθε Πέμπτη ειδική ενιαία
τιμή € 13. 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
Σαρρή 11, Ψυρρή,
210 3211.750
Φουρκέτα. Της Ελένης Γκα-

σούκα. Σκηνοθ.: Ε. Γκασού-
κα. Παίζουν: Μ. Καβογιάν-
νη, K. Κόκλας, Θ. Αλευράς,
Μ. Γιωτόπουλος.
Τετ. 18.45, Πέμ.-Κυρ 21.30, € 
23-22 (18 Φ, Λ, Ο, κάτω των
25 και άνω των 60).
Αττική Οδός. Έργο - σκη-
νοθ.: Θανάσης Παπαθα-
νασίου, Μιχάλης Ρέππας.
Παίζουν: Τ. Ρουσσέα, Ε. 
Γερασιμίδου, Γ. Τζώρτζης, Σ.
Ζαλμάς, Δ. Λαμπρόγιαννη. 
Τρ., Τετ., Παρ. 21.30, Σάβ.-
Κυρ.18.45. € 23-22 (18 Φ, Λ, 
Ο και κάτω των 25 και άνω 
των 60).

ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ
Ναυπλίου 12 & Λένορµαν 94, 
Κολωνός, 210 5138.067
Κεντρική Σκηνή
Ροτβάιλερ. Κοινωνικο-
πολιτικό. Του Γκιγιέρµο
Έρας. Σκηνοθ.: Ε. Σκότη.
Παίζουν: Δ. Λάλος, Γ. Ράµος,
Γ. Τρίµµης, Δ. Καπετανάκος.
Πέµ.-Σάβ. 21.15, Κυρ. 19.00.
€ 22 (15 Φ). Δ: 80 .́ Ως τέλη
Δεκέµβρη.
Φουαγιέ
Off Off... on again.
Κείµ.-σκηνοθ.: Χ. Χριστοφή,
Π. Μοσχοβάκου. Παίζουν: Κ. 
Ιωαννίδης, Μ. Τρίκκα, Μ. Γου-
λά, Ά. Μπερκ. Δευτ.-Τετ. στις 
21.30. € 10. Δ: 60 .́ Ως 4/12. 

ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
Θεμιστοκλέους 69, 
210 3300.879
Πολύ καλά. Της Λ. Κρον.
Σκηνοθ.: Τ. Βουτέρης. Παί-
ζουν: Α. Ανδρεοπούλου, Χρ.
Μαξούρη, Έ. Φεζολλάρι, Τ.
Πολιτόπουλος. Τετ.(Λ), Κυρ.
19.00, Πέμ.-Σάβ. 21.00. € 22 
(17Λ, 14Φ)
Oι νύχτες μακριά σου. Της 
Μ. Αλεξοπούλου. Σκηνοθ.: 
Π. Αλατζάς. Παίζουν: Κ. 
Καλλιβρετάκης, Δ. Μαλτέζε, 
Σ. Μαραθάκη. Δευτ., Τρ. 
21.15. € 15 (10 Φ)

ΕΞΑΡΧΗΣ
Εμ. Μπενάκη & Δερβενείων 
46, Εξάρχεια, 2103822.661
Φαλακρή τραγουδίστρια. 
Του Ε. Ιονέσκο. Σκηνοθ.: Κ.
Σπυρόπουλος. Παίζουν: Ε.
Τσακάλου, Σ. Γιαννουλάκης,
Κ. Ζέκος, Μ. Πόβη. Δευτ., Τρ. 
21.00, Σάβ., Κυρ. 21.00. € 15
(10 Φ). Ως 31/5.

ΗΒΗ
Σαρρή 27, Ψυρρή,
210 3215.127
Τρομεροί γονείς. Του Ζαν
Κοκτό. Σκηνοθ.: Π.Φιλιππί-
δης. Παίζουν: Τ. Χαλκιάς,
Ε. Κωνσταντινίδου, Χ. 
Αλεξανιάν, Σ. Γεωγλερής,
Ι. Πηλιχού. Τετ.(Λ), Πέμ.,
Κυρ. 20.00, Παρ. 21.00, Σάβ.
18.00, 21.00. € 27 (Σάβ.), 26,
(18 Λ, Φ)
Παιδική Σκηνή
Ο Μορμόλης. Του Ράινερ 
Χάχφελντ. Σκηνοθεσία:
Θ. Ματίκα, Τ. Ιορδανίδης.
Παίζουν: Β. Μελή, Ε. Λεω-
νιδάκη, Α. Αντωνάκο, Στ. 
Ψιμοπούλου, Ν. Μαστρο-
γιαννοπούλου. Κυρ. 11.00. 
€ 15 (8 σχολεία, σύλλογοι, 
group).

ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΗΣ ΔΑΒΗΣ 
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Αλκμήνης 8, Γκάζι, 
210 3428.650
Η ανάθεση. Σκηνοθ.: Μ. 

Από 27 έως 30/11 το «Σύστημα Αθήνα 2009», μια πλατφόρμα

θεάτρου και χορού, επιδιώκει την επικοινωνία ανάμεσα στην

ελληνική και διεθνή αγορά. Στην τρίτη διοργάνωσή του από 

το Ελληνικό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου και το Εθνικό

Κέντρο Θεάτρου & Χορού –η ATHENS VOICE είναι χορηγός επικοινωνί-

ας– παρουσιάζει σε διευθυντές πολιτιστικών φορέων του εξωτερικού

13 από την περίοδο Απρίλιος 2008-Οκτώβριος 2009. Ζητούμενο; Η

πρόσκλησή τους στα διεθνή φεστιβάλ. Στο παρελθόν μερικές πέτυχαν

το στόχο τους. Τι γίνεται όμως φέτος;

Διονύσης Καββαθάς, επίκουρος καθηγητής Φιλοσοφίας και 
Αισθητικής των Μέσων στο Πάντειο παν/μιο: Βρισκόμαστε εδώ και αρ-

κετό καιρό σε μια νέα πολιτιστική κατάσταση, όπου το ερώτημα για το

καθεστώς του θεατρικού και του χορευτικού έργου τίθεται επιτακτικά

με όρους παγκοσμιοποίησης και άρα ομοιομορφίας. Ωστόσο, αυτοί 

οι ίδιοι όροι οδηγούν στη δημιουργία ενός αρχιπελάγους απεδαφικο-

ποιημένων εικόνων, ήχων, σκηνικών και κινήσεων που αντιστέκονται 

στις επιβεβλημένες από τα μίντια σκηνοθεσίες του κόσμου και του

εαυτού. Στην πολιτιστική Αθήνα, κορυφαίοι θεσμοί όπως το Φεστιβάλ

Αθηνών αλλά και σχεδόν αφανείς κριτικές επιτροπές για την ανταλ-

λαγή πολιτιστικών αγαθών όπως είναι ακόμη το «Σύστημα Αθήνα», 

οφείλουν να λειτουργούν ως τοποτηρητές του παγκόσμιου και του το-

πικού, ως ανιχνευτές του στερεότυπου και του διαφορετικού. Κάτι τέ-

τοιο δεν είναι καθόλου εύκολο αφού και οι κριτές είναι μέρος των πολι-

τιστικών συστημάτων που παρατηρούν και έχουν υποβληθεί στην ίδια 

αισθητηριακή σχηματοποίηση όπως και οι δημιουργοί έργων τέχνης. 

Άρα, αυτό που απαιτείται απ’ όλους είναι η συνεχής απορρύθμιση των 

αισθήσεων και των παραστάσεων του νου, η διαρκής εγρήγορση για 

το απίθανο: τόσο έξω από εμάς όσο και μέσα μας.

Περικλής Μουστάκης, σκηνοθέτης στα «Παιχνίδια σφαγής», 
Θέατρο Άσκηση (συμμετέχει για 2η φορά): Έχω την αίσθηση ότι οι 

προσκεκλημένοι διαπιστώνουν αυτό που αρχίζουμε να αντιλαμβα-

νόμαστε όλοι, το ξύπνημα μιας καινούργιας θεατρικής πραγματικό-

τητας μέσα από συνεχείς οσμώσεις που τείνουν να διαμορφώσουν

ένα θέατρο ενταγμένο στη σύγχρονη ευρωπαϊκή θεατρική προβλη-

ματική. Από τις παραστάσεις που συμμετέχουν έχω παρακολουθή-

σει μόνο μία με την οποία και αισθάνθηκα «συγγενής». Αναφέρομαι

στους «Βίους Αγίων» του Μαρμαρινού, που υπέβαλλαν μια θεατρική

ιερότητα παρασέρνοντας το θεατή σ’ ένα εξωκαθημερινό σύμπαν.  A

Οι φετινές συμμετοχές Θέατρο:Scarmface (από τους Splish Splash), Silence (Vasistas),

Rottweiler (ΝΑΜΑ), Βίοι (Ζωές) Αγίων (Theseum Ensemble), Ζορμπάς (Εθνικό Θέατρο),

Λα Πουπέ (Σφενδόνη), Ο Μεγαλέξανδρος και ο καταραμένος δράκος (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Β. Αι-

γαίου), Παιχνίδια σφαγής (Άσκηση). Χορός: Αmen (Χ-ΙΤ), Das (Ist) Ein… (YELP dance co),

LANG (AD-LIB), Δρόμοι (Ομάδα Χορού Ζωής Δημητρίου), Ο Υιός (ΟΚΤΑΝΑ).

Οι χορευτικές παραστάσεις στο Δίπυλον (Καλογήρου Σαμουήλ 2 & Διπύλου, 210 3227.991) 

με ελεύθερη είσοδο. Οι θεατρικές στο Badminton, στο Εθνικό κ.ά. Στις 29/11 συμπόσιο -

ανοιχτή συζήτηση για το ελληνικό θέατρο, στο Υπουργείου Πολιτισμού 9.30-14.00.

Πού βρίσκεται το ελληνικό θέατρο σήμερα;

Σύστημα Αθήνα 2009

τέχνηθέατρο τέχνητέχνη Της Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ

Φαντάσματα
Κωμωδία με έντονες κινηματογραφικές αποχρώ-
σεις και επιρροές από το βρετανικό θέατρο, μό-
λις πήρε μπρος στον «Σταυρό του Νότου plus». Ο
συγγραφέας και σκηνοθέτης του έργου Στέλιος 
Κάτσαρης αναλαμβάνει το ρόλο του φύλακα  στις 
πύλες του Καθαρτηρίου, ενώ ο Γιώργος Χρανιώ-
της  ερμηνεύει πέντε διαφορετικούς ρόλους.
Φραντζή 14, Νέος Κόσμος, 210 9226.975

Mη 
χάσεις



26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 A.V. 111



112 A.V. 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ

του Οστρόφσκι

Σκηνοθεσία: Ν. Μαστοράκης  

Παίζουν: Π. Χαϊκάλης, Ελ. Καστάνη, Φ. Σπύρος, Ελ. Ουζουνίδου

ΘΕΑΤΡΟ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Προφήτη Δανιήλ 3 & Πλαταιών, 210 3467.735 

Α ν μαθαίνουμε κάτι από τα έργα του Οστρόφσκι είναι ο 

αντικατοπτρισμός μιας σαθρότητας, κοινωνικής, συ-

ναισθηματικής και πολιτικής, που επικρατούσε σε μια 

χώρα όπου άνθιζε η εμπορική τάξη, στη Ρωσία. 

Ποιοι θα ήταν σήμερα οι ήρωες του συγγραφέα; Μπορείτε να 

κοιτάξετε γύρω σας τα χάμερ να ανηφορίζουν τη Σκουφά, τα 

τζίμι τσου σε νωχελικά πόδια εικοσιπέντε ετών, και θα το κατα-

λάβετε. Η μεσαία τάξη, αρπαγμένη από τα μαλλιά της, πασχίζει 

να μη βουλιάξει στο σαπιοκάραβο της εικόνας της. Προσπαθεί 

υπερχρεωμένη να πείσει ότι αυτή και μόνο αυτή είναι η ανώτε-

ρη τάξη. Ακόμα και όταν δανειστές και τράπεζες καραδοκούν 

και οι κατασχέτες βρίσκονται στο κατώφλι, δεν αποφασίζει να 

εγκαταλείψει την εικόνα της, να συνετιστεί και να αποπειραθεί 

να κάνει ένα νέο, πιο νοικοκυρεμένο ξεκίνημα. Αυτά που συμ-

βαίνουν σε μια κοινωνία της ψευδούς αφθονίας σήμερα, αυτά 

συνέβαιναν και πριν από εκατόν πενήντα χρόνια. Στο έργο του 

«Σε στενό οικογενειακό κύκλο», ο Οστρόφσκι περιγράφει με τον 

καλύτερο τρόπο την απληστία και το νεοπλουτισμό που δια-

περνούν και τραυματίζουν ανεπανόρθωτα τη ραχοκοκαλιά μιας 

ολόκληρης κοινωνίας. Ο άνθρωπος και οι αξεπέραστες επιθυ-

μίες του γίνονται αντικείμενο σχολιασμού και χλεύης.

Στην ιστορία μας ο πλούσιος και αυτάρεσκος έμπορος Μπαλ-

σόφ σχεδιάζει να κηρύξει εικονική πτώχευση για να ξεφύγει 

από τους δανειστές του και στήνει μια απάτη με τον έμπιστο 

υπάλληλό του σε συνεργασία με τον παγαπόντη δικηγόρο τους. 

Όλα αλλάζουν όταν ο υπάλληλός του επωφελείται της κατάστα-

σης και διεκδικεί τα πάντα. Καταπατά τους όρους της συμφωνί-

ας, παντρεύεται την κόρη του αφεντικού, αποκτά περιουσία και 

αρνείται να σώσει τον πεθερό του από τα δεσμά της φυλακής. 

Στην παράσταση που έχει σκηνοθετήσει ο Νίκος Μαστορά-

κης περιγράφονται όλα τα κωμικά και τραγικά στοιχεία μιας 

ψεύτικης κατασκευής, μιας οικογένειας και μιας τάξης ανθρώ-

πων που δεν μπορούν να διακρίνουν την αλήθεια από το ψέμα 

και χάνουν ολοκληρωτικά τους εαυτούς τους. Καρτούν προ-

σωπικότητες σε μια ατέλειωτη σύγκρουση με τη ζοφερή τους 

πραγματικότητα, που αναδεικνύεται από τις πινελιές μαύρου 

χιούμορ των πρωταγωνιστών. A

Μια ιστορία με σύγχρονα χαρακτηριστικά,

που γράφτηκε πριν από 150 χρόνια 

Ταξικά μαθήματα

τέχνηθέατρο τέχνητέχνη Της Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ  ΘΕΑΤΡΟΟΔΗΓΟΣ

Ιωνάς. Παίζουν: Ν. Μαυ-
ρουδής, Γ. Μυτιληνός, Δ.
Αθανασοπούλου, Β. Καρα-
γιαννάκη. Δευτ. & Τρ. 21.30. 
€ 15 (10 Φ).
1900. Του Αλεσάντρο 
Μπαρίκο. Σκηνοθ.: Γ. Ρήγας. 
Παίζει: Μ. Νίκας. Πέμ.-Κυρ.
21.00. € 15 (10 Φ). Δ: 90 .́
«Άγημα τιμών». Του Ν. 
Βασιλειάδη. Σκηνοθ.: Γ. Ρή-
γας. Παίζει: Γ. Καραμφίλης.
Πέμ.-Κυρ. 21.00. € 15 (10
Φ). Δ: 90 .́

ΘΕΑΤΡΟ ΟΔΟΥ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κυκλάδων 11 &
Κεφαλληνίας, Κυψέλη
Ύστατο σήμερα. Του Χ.
Μπάρκερ. Σκηνοθ: Λ. Βογια-
τζής. Παίζουν: Λ. Βογιατζής,
Δ. Ήμελλος. Τρ.-Σάβ. 21.00,
Κυρ. 19.00, € 20 (15 Φ)

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ 
ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ
Φρυνίχου 14, Πλάκα, 
210 3222.464
Café La Femme - Η πιο 
δυνατή. Του Αύγουστου 
Στρίντµπεργκ. Σκηνοθ.: Δ.
Γκάτζιου. Παίζουν: Γ. Γκά-
τζιος, Μ. Χάνα, Χ. Δηµοπού-
λου, Ε. Ράπτη, Δ. Γκάτζιου. 
Σάβ.(Λ) 18.15, Πέµ.-Σάβ.
21.15. Τετ. & Κυρ. 20.00.
€ 22 (15 Φ, 10 για τους νέους
κάτω των 25). 
Αλαντίν. Σκηνοθ.: Δ. Δεγα-
ΐτη. Παίζουν: Κ. Βελέντζας,
Ά. Θεοδότου, Β. Λέμπερος,
Θ. Κοκκαλίδης. Κυρ. 11.00 &  
15.00. € 15.
Σήμα κινδύνου. Του Αντώ-
νη Σαμαράκη. Σκηνοθ.: Άγγ. 
Αντωνόπουλος. Παίζουν: 
Ν. Μόσχοβος, Δ. Σταματε-
λόπουλος, Αλ. Πέρρος, Αν.
Γεωργοπούλου. Δευτ. & Τρ. 
21.15. € 22 (15 Φ & € 10 για 
νέους κάτω των 25 ετών). 

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ 
ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ -
ΥΠΟΓΕΙΟ
Πεσµαζόγλου 5,
210 3228.706
Το αμάρτημα της μητρός 
μου. Του Γ. Βιζυηνού. Σκη-
νοθ.: Κ. Καπελώνης. Παί-
ζουν: Η. Λογοθέτης, Μ. Ζα-
χαρή, Κ. Βελέντζας. Δευτ., 
Τρ. 21.15, Τετ., Κυρ. 22.15.
€ 22 (15 Φ, 10 κάτω των 25
ετών). Δ: 75 .́ Ως 15/12.
Τα μάτια τέσσερα. Του Γ. 
Τσίρου. Σκηνοθ.: Κ. Αρβανι-
τάκης. Παίζουν: Γ. Πυρπα-
σόπουλος, Δ. Καμπερίδης,
Β. Κολοβός, Αλ. Αλεξανδρά-
κη. Σάβ. (Λ) 18.15, Πέμ.-Σάβ. 
21.15, Τετ., Κυρ. 20.00. € 22 
(15 Φ, Λ) & € 10 για τους νέ-
ους κάτω των 25 ετών κάθε
Τετ.-Παρ. Δ: 70 .́ 

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
Φρυνίχου 10, Πλάκα, 210 
3231.591 ,
Secret Room Reloaded.
Σκηνοθ.: Γ. Δανέζης. Από 
την Ομάδα Bewitched. Παρ.,
Σάβ. 21.30, Κυρ. 20.00. € 16
(12 Φ).  Δ: 80 .́ Ως 27/12.
Invitation to a party - not 
another fairytale. Της Μα-
ρίας Σούμπερτ. Σκηνοθ.: Ζ. 
Μαντά. Παίζουν: Ε. Ανδρε-
άδου, Μ. Γιαννακιτσίδου, Α. 
Γιαννόπουλος, Κ. Παπαδό-
πουλος. Τετ.- Πέμ. 21.00.
€ 15 (10 Φ).

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ 
Αντισθένους 7 & Θαρύπου, 
µετρό «Συγγρού-Φιξ»,
210 9212.900
Πάνω  χώρος
Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Του 
Σέξπιρ. Σκηνοθ.: Μ. Σωτηρι-
άδης. Παίζουν: Δ. Αντωνίου,
Σπ. Κυριαζόπουλος, Μ. Μπε-
ληγιάννη, Μ. Σωτηριάδης.
Κυρ. 19.00, Τετ.-Σάβ. 21.15.
€ 22 (17 Φ), Τετ., Πέμ. € 18
(15 Φ). Δ: 115 .́
Η απόδραση. Σκηνοθ.:
οµάδα Άλογοι. Παίζουν: Ν. 
Αξιώτης, Β. Τσουπάκη, Η.
Κωστάκης κ.ά. Κυρ. 21.30,
Δευτ. 21.15, Τρ. 21.15. € 20,
15. Δ: 60 .́ Ως 5/1.
Κάτω Χώρος 
Σφαγείο. Πολιτικό θέατρο.
Του Ιλάν Χατσόρ. Σκηνοθ.: Β.
Θεοδωρόπουλος. Παίζουν: 
Μ. Οικονόµου, Γ. Παπαγεωρ-
γίου, Ο. Τζιόβας. Κυρ. 19.00. 
Τετ.-Σάβ. 21.15. € 22 (17 Φ), 
Τετ., Πέµ. 
€ 18 (15 Φ). Δ: 80 .́ 
50΄ 00΄́ . Διηγήµατα.
Devised Theatre της Οµάδας 
5. Σκηνοθ.: Δ. Θεοδωρίδου. 
Παίζουν: Ι. Ασηµακοπούλου, 

Ε. Θέου, Μ. Γαλιατσάτος, Π. 
Κατσώλης, Θ. Μεταξά. Σάβ. 
18.30,  Δευτ., Τρ. 21.15. € 20
(15 Φ). Δ: 50 .́ 
Δώµα 
Εγώ ελπίζω να τη βολέ-
ψω. Διασκευή συλλογής 
µαθητικών εκθέσεων. Του
Μαρτσέλο ντ’ Όρτα. Σκη-
νοθ.: Β. Μαυρογεωργίου. 
Παίζουν: Κ. Μαυρογεώργη, 
Σ. Νένες, Θ. Πετρόπουλος 
κ.ά. Κυρ. 19.00, Τετ.-Σάβ.
21.15. € 22 (17 Φ). Τετ., Πέµ. 
€ 18 (15 Φ). Δ: 80 .́
20 Νοεμβρίου. Documen-
tary theatre. Του Λαρς Νο-
ρέν. Σκηνοθ.: Δ. Αράπογλου. 
Παίζει: Μ. Αλικάκη. Δευτ.,
Τρ. 21.15, Κυρ. 21.30. € 20 
(17 Φ), Τετ., Πέµ. € 18 (15
Φ). Δ: 70 .́ 

ΙΛΙΣΙΑ - ΒΟΛΑΝΑΚΗ
Παπαδιαμαντοπούλου 4, 
Αθήνα, 210 7210.045 & 210
7216.317
Έξι μαθήματα χορού σε... 
έξι εβδομάδες. Κοινωνική
κοµεντί. Του Richard Alfieri. 
Σκηνοθ.: Π. Ζούλιας. Παί-
ζουν: Ρ. Πιττακή, Κ. Κάππας. 
Κυρ. 19.30, Τετ.-Σάβ. 21.30.
Δ: 120 .́ € 23 (18 Φ).
Η φωνή της Λουντμίλα.
Documentary theatre. 
Σκην.: Ά. Μπαφαλούκας.
Με την Ηρώ Μουκίου. Τετ. 
18.15, Δευτ.-Τρ. 21.00. 
€ 15. Δ: 60 .́

ΙΛΙΣΙΑ
«ΜΙΜΗ ΝΤΕΝΙΣΗ»
Παπαδιαµαντοπούλου 4, 
Ιλίσια, 210 7210.045
Κεντρική Σκηνή
Το άνθος του κάκτου. Σκη-
νοθ.: Μ. Ντενίση. Παίζουν: 
Μ. Ντενίση, Κ. Βουτσάς,
Παν. Μπουγιούρη, Β. Λασκα-
ράκη. Τετ., Πέμ., Κυρ. 19.30,
Παρ. 21.00, Σάβ. 18.30 &
21.30. € 23 (18 Φ).
Σκηνικές οδηγίες. Δράμα. 
Του  Ίσραελ Χόροβιτς. Σκη-
νοθ.: Γ. Οικονόμου. Από τη
Θεατρική Ομάδα Nota Bene. 
Κυρ. 19.30, Παρ. & Σάβ. 
00.00. € 20 (15 Φ). 
Δ: 70 .́ Ως 4/1.  

ΚΑΠΠΑ
Κυψέλης 2, 210 8831.068
Ο αμπιγιέρ. Του Ρόναλντ
Χάργουντ. Σκηνοθ.: Ν. Μα-
στοράκης. Παίζουν: Γ. Κων-
σταντίνου, Χ. Στέργιογλου,
Υβ. Μαλτέζου, Γ. Φέστα.
Τετ.&Σαβ. 18.15, Πέμ.-Σάβ. 
21.15. € 25 (18 Φ, 20 Λ). 

ΚΙΒΩΤΟΣ
Πειραιώς 115, 210 3427.426
Κορίτσια ημερολογίου. 
Σκηνοθ.: Κ. Αρβανιτάκης.
Παίζουν: Β. Ανδρίτσου, Σ. 
Βογιατζάκη, Λ. Ζαμπετάκης,
Μ. Κατσιαδάκη, Κ. Μπαλα-
νίκα, Τετ. 20.00, Πέμ.-Παρ.
21.15, Σάβ. 18.15 (Λ), 21.15,
Κυρ. 18.15, 21.15
€ 26 (20 Λ, 18 Φ).

ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ
Μυλλέρου 78, Μεταξουρ-
γείο, 210 9718.590
Ηρόστρατος. Του Ζαν Πολ
Σαρτρ. Σκηνοθ.: Α. Θεοχά-
ρης. Παίζουν: Α. Θεοχάρης, 
Κ. Γιαννικάκη, Σάβ. & Κυρ.
21.15. € 10. Δ: 90 .́

ΛΑΜΠΕΤΗ
Λεωφ. Αλεξάνδρας 106, 
210 6457.086
Συμπέθεροι απ’ τα Τί-
ρανα. Κωµωδία. Των Θ. 
Παπαθανασίου, Μ. Ρέππα. 
Σκηνοθ.: Θ. Παπαθανασί-
ου, Μ. Ρέππας. Παίζουν:
Χ. Χατζηπαναγιώτης, Β.
Σταυροπούλου, Τ. Ευείδη, 
Δ. Μαυρόπουλος. Σάβ. (Λ)
18.15, Πέµ.-Σάβ. 21.15, Τετ. 
20.00, Κυρ. 20.15. € 25, 22 (€
18 Φ, Οµ., και κάθε Πέµ. για
κάτω των 25 και άνω των 
65). Δ: 120 .́ 

ΜΑΙΡΗ ΑΡΩΝΗ
Β. Ουγκό 55, 210 5222.656
The pool boy. Αστυνοµική
κωµωδία. Κείµ.-σκηνοθ.:
Μ. Κουσουνής, Γ. Μαντάς.
Παίζουν: Σ. Πετράκης, Α.
Ζιώγας, Έ. Ντέντη κ.ά. Δευτ.
& Τρ. 21.15, € 15 (10 Φ).
Δ: 100 .́
Μπρίζον Break 2… Αχ 
ρουφιάνα πεθερά! Των
Γ. Μακρή & Θ. Αλφόνσο.
Σκηνοθ.: Κ. Κιμούλης.
Παίζουν: Γ. Βασιλείου, Τ. 
Περζικιανίδης, Γ. Μακρής, Ε.
Σαμιωτάκη. Τετ. 19.15, Σάβ. 
18.15, Κυρ. 19.30, Πέμ.-Σάβ.
21.15. € 18 (15 Λ, 10 Φ).  

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ -
ΑΙΘΟΥΣΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΡΙΑΝΤΗ»
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Α-
μπελόκηποι, 210 7282.333
Voyage από το Χοροθέα-
τρο Dumb Type. 25-26/11, 
21.00. € 72, 53, 36, 20,
(11,50Φ). Δ: 60 .́ 

ΜΕΛΙ
Αριστοτέλους 87 &
Φωκαίας, πλ. Βικτωρίας, 
210 8223.160
Ιζαντόρα - When She 
Danced. Βιογραφία του
Μάρτιν Σέρµαν. Σκηνοθ.: Ρ.
Μαζίλου. Παίζουν: Δ. Χα-
τούπη, Δ. Μαλτέζε, Ν. Μιχα-
ηλίδου, Ι. Μπόικο. Τετ.-Κυρ.
21.15. € 20 (12 Φ). Δ: 105 .́ 

ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑΣ
Αμερικής 2 & Στοά Σπυρομή-
λιου, CityLink, 210 3210.025
Από μακριά. Σκηνοθ. Θ. 

Αθερίδης. Παίζουν: Μ. Ανα-
γνωστοπούλου, Β. Βολιώτη, 
Γ. Καπουτζίδης, Σ.Καρύδη. € 
18-25, Σάβ. 18.15, Τετ., Κυρ.
20.00, Πέμ.-Σάβ. 21.15, € 25
(€ 18 Λ, Φ & κάθε Πέμ. για
θεατές κάτω των 25 και άνω
των 65 ετών). Δ: 120 .́

ΜΟΥΣΟΥΡΗ 
Πλ. Καρύτση 7, 210 3310.936
Ο μπακαλόγατος ή της 
κακομοίρας. Κωµωδία. 
Των Χρ. και Γ. Γιαννακόπου-
λου. Σκηνοθ.: Π. Φιλιππίδης. 
Παίζουν: Π. Φιλιππίδης, Τ.
Κωστής, Χ. Τσάφου κ.ά. Τετ. 
(Λ) 19.15, Πέµ.-Παρ, 21.15, 
Σάβ., Κυρ. 18.00 & 21.15, €
26, 27 (βραδ. Σαβ.), (€ 18 Λ, 
Φ). Δ: 120 .́

NIXON BAR SCREENING 
ROOM 
Αγησιλάου 61Β, Κεραµεικός, 

210 3462.077
Η Οφηλία είναι έγκυος. 
Υπαρξιακή κωµωδία. Του
Βάιµαλ Σαµπ. Σκηνοθ.: Α. 
Αλεξοπούλου, Χ. Μπόσινας.
Παίζουν: Α. Αλεξοπούλου,
Χ. Μπόσινας, Σ. Τσακίρης.  
Δευτ., Τρ. 21.15. € 15 (µε 
ποτό). Δ: 60 .́
Τζούλια. Σκηνοθ.: Δ. 
Φοινίτσης. Παίζουν: Ελ. 
Γεροφωκά, Κρ. Ραντάνοφ, 
Χ. Μπέλλο. Πέμ.-Σάβ. 21.00, 
Κυρ. 20.00. € 18 (15 Φ).
Δ: 70 .́ Ως 27/12.

ΠΑΛΛΑΣ
Βουκουρεστίου 5,
210 3213.100
Το κλουβί με τις τρελές.
Σκηνοθ.: Σταμάτης Φα-
σουλής. Παίζουν: Σταμ. 
Φασουλής, Γ. Μπέζος, Π. 
Βογιατζής, Λ. Μανουσάκη. 
Τετ.-Κυρ. 21.00. € 80-20.
Δ: 180 .́ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 131 
Πειραιώς 131, Γκάζι,
210 3450.922
Ζωή σ’ ελόγου μας. 
Επιθεώρηση. Σκηνοθ.: Θ. 
Παπαθανασίου, Μ. Ρέππας.
Παίζουν: Ά. Παναγιωτο-
πούλου, Γ. Ζουγανέλης, Φ. 
Δρούκα, Ν. Λάµη. Σάβ. (Λ) 
18.15. Πέµ.-Σάβ. 21.15, Τετ., 
Κυρ. 20.00. € 26 (20 Λ, Φ, Οµ.
και κάθε Πέµ. για κάτω των
25 και άνω των 65).  

ΠΡΟΒΑ
Παιδική Σκηνή
Αχαρνών & Ηπείρου 39,
210 8818.326
Ραπουνζέλ. Των αδελφών 
Γκριμ. Σκηνοθ.: Δ. Δεγαΐτη.
Παίζουν: Π. Ανδρεαδάκη, Ν.
Ευσταθιάδης, Μ. Παρθενίου,
Ν. Κλάδη. Κυρ. 12.00. € 12
Μια νύχτα μια ζωή. Του
Σπύρου Μελά. Σκηνοθ.: Σ.

Τσόγκας. Παίζουν: Μ. Ραζή, 
Σ. Τσόγκας, Ν. Παπαδόπου-
λος, Κ. Τσόγκα. Πέμ. & Κυρ.
10.30, Παρ. & Σάβ. 21.15. € 
20 (15Λ, 12Φ). Δ: 90 .́

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
Στουρνάρη & Καπνοκοπτηρί-
ου 8, 210 8252.242
Dead Line. Kειμ.-σκηνοθ.: Γ.
Βούρος. Παίζουν: Γ. Βούρος, 
Ε. Παπούλια, Γ. Ροζάκης. 
Τετ. 18.15, Πέμ.-Παρ. 21.00, 
Σάβ. 18.15, 21.00, Κυρ.
19.15. € 22 (17 Λ, Φ).

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
PLUS
Φραντζή 14, Ν. Κόσμος, 210 
9226.975
Φαντάσματα. Του Στέλι-
ου Κάτσαρη. Σκηνοθ.: Στ. 
Κάτσαρης, Γ. Χρανιώτης.
Παίζουν: Γ. Χρανιώτης, Στ. 
Κάτσαρης. Δευτ.-Τετ. 21.00.
€ 20 (15 Φ) με ποτό.

ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ
Ακαδημίας 3, Σύνταγμα, 210 
3636.144, 210 3625.520
Το μαύρο κουτί. Του Γ. Ηλιό-
πουλου. Σκηνοθ: Α. Καλογρί-
δης. Παίζουν: Κ. Καζάκος, Μ.
Σαουσοπούλου, Π. Μιλήτση. 
Τετ.-Πέμ. 20.00, Παρ. 21.15, 
Σάβ. 18.15, 21.15, Κυρ. 20.00.
€ 24 (18 Λ, 16 Φ). Δ: 130 .́
Φιλοσοφία στη σκηνή: Αρ-
θούρος Σοπενχάουερ. Του
Θεοδόση Πελεγρίνη. Δευτ., 
Τρ. 21.00. € 20 (10 Φ). Δ:  90 .́

ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ
Σιδηροδρομικός σταθμός 
Ρουφ (επί της Κωνσταντινου-
πόλεως), 210 5298.922, 693 
7604988
Θεατρικό Βαγόνι
Το κολιέ της Ελένης. Σκη-
νοθ: Τ. Λύγαρη. Παίζουν: Τ. 
Λύγαρη, Β. Ρόκκος, Α. Αθα-
νασιάδου. Πέμ-Σάβ. 21.00, 
Κυρ. 19.00. € 22 (16 Φ).
Μουσικό Βαγόνι Orient 
Express
Η αρπαγή της ηνωμένης 
Ευρώπης. Σκηνοθ.: Τ. Λύγα-
ρη. Ερμηνεύουν: Θ. Βλαβια-
νός, Τ. Γιωτοπούλου, Α. Στα-
ματόπουλος, Α. Στεργίου. 
Τετ.-Σάβ. 21.30, Κυρ.20.00,
€ 22 (με ένα ποτήρι κρασί).
Δείπνο προαιρετικά.
Ο έβδομος σταθμός: Το 
μυστικό του πειρατή Μπε-
λαφούσκ. Του Ευγένιου
Τριβιζά. Σκηνοθ.: Τ. Λύγαρη. 
Παίζουν: Μ. Σορμαϊνης,
Χρ. Καγιάς, Α. Μαριανός, Κ. 
Κορωναίος. Σάβ. 15.00, Κυρ.
11.00, 15.00.
Εδώ. Του Μάικλ Φρέιν. Σκη-
νοθ.: Ι. Βαρδάκης. Παίζουν:
Κ. Ταχτσόγλου, Ίρις Χατζηα-
ντωνίου, Β. Ρόκκος. Τρ. & Τετ.
19.00 & 21.00. € 22 (16 Φ).

ΧΩΡΑ
Αµοργού 20, Κυψέλη,
210 8673.945
Σκηνή Νέα Χώρα
Ευτυχισμένες μέρες. Του 
Σ. Μπέκετ. Σκηνοθ.:  Έ. Λυγί-
ζος. Παίζουν: Μ. Αδαµάκη,
Ε. Λίτσης. Τετ.-Κυρ. 21.30. 
€ 21 (15 Φ). Ως 30/11. 
Μαμά Ελλάδα². Των Γ.
Παλαιολόγου, Γ. Σαρακα-
τσάνης, AbOvo. Σκηνοθ: Γ.ΓΓ
Σαρακατσάνης. Παίζουν: Γ. 
Γιαννούλης, Λ. Ελευθερίου,
Β. Καβαλιεράτου, Μ. Μπα-
λούτσου,Φ. Παυλόπουλος.
Κυρ.19.00, Δευτ, Τρ. 21.15. 
€ 17 (12 Φ). Δ: 100 .́ Ως 31/1.
Rent. Του Τζόναθαν Λάρσον. 
Σκηνοθ.: Θ. Μαρσέλλου.
Παίζουν: Αρ. Αγγέλου, Π. 
Μουζουράκης, Ησ. Ματιάμπα, 
Άντ. Λιβιτσάνου, Αλ. Κωτσό-
βουλου. Τετ.-Σάβ. 21.00, Κυρ.
21.15. € 29, 27 (19 Φ). Τετ. &
Πέμ. € 27, 24 (17 Φ). Δ: 120 .́
Μικρή Χώρα
Αναζητώντας τον μπαμπά 
μου. Της Γιάννας Καφέ. 
Σκηνοθ.: Γ. Καφέ. Παίζουν: Γ. 
Αδρίμης, Δ. Μαραγκουδάκη,
Ο. Βαγγελάτου, Σ. Παπαδο-
πούλου. Δευτ.&Τρ. 21.00. €
15 (10 Φ). Δ: 60 .́ Ως 19/1.
Χοντροί άντρες με 
φούστες. Σκηνοθ.: Χ.Καρ-
χαδάκης. Παίζουν: Μ. Γεωρ-
γιάδου, Α. Εμ. Μανουήλ, Δ. 
Μακαλιάς. Τετ., Πέμ. & Σάβ. 
21.15, Παρ. 00.00 (μεταμε-
σονύκτια), Κυρ. 19.15. € 19 
(14 Φ). Δ: 90 .́ Ως Δεκέμβριο.
Chatroom. Του Enda Walsh. 
Σκηνοθ.: Σ. Βγενοπούλου. 
Παίζουν: Μ. Γεωργιάδου, Π.
Εξαρχέας, Ε. Ρίζου, Στ. Σβή-
γκος. Παρ., Σάβ., 19.00. € 20 
(14 Φ). Δ: 70 .́

➜ agenda@athensvoice.gr

Δώρο
Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώ-
στες της δέκα διπλές προσκλήσεις για

την παράσταση “Traveller’s free” (σκη-
νοθεσία Ά. Τσαμπαλίκας, Α. Ράπτης, παίζουν οι Ν. Γε-
ωργάκης, Α. Ντεληθέου, Γ. Λάζαρης, Β. Πολυμένη, Α.
Λεβεντόπουλος), πέντε  για τη Δευτέρα 30/11 (1) και 
πέντε για την Τρίτη 1/12 (2), στο χώρο τέχνης Beton
στις 22.00. Αν θέλεις κι εσύ μία, στείλε σε SMS: AVP (κε-
νό) 1 ή 2 και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, μέχρι 
την Παρασκευή 27/11 στις 12.00 το μεσημέρι. Οι νι-
κητές θα ειδοποιηθούν με sms και τα ονόματά τους θα 
βρίσκονται σε λίστα στο ταμείο (Πανδή 7, Βοτανικός).

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

ΔώροΔ
Η
σ

την

Δ

Δώρο
H A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώ-
στες της τρεις (3) διπλές προσκλήσεις

για την παράσταση «Μαύρο κουτί» (σκη-
νοθ. Αντώνης Καλογρίδης, παίζουν οι Κ. Καζάκος, Μ.
Σαουσοπούλου, Γ. Ηλιόπουλος, Ντ. Παπαδημητρίου, 
Π. Μιλήτση) στο θέατρο «Τζένη Καρέζη» το Σάββα-
το 28/11 (21.15). Αν θέλεις κι εσύ μία, στείλε σε SMS: 
AVP (κενό) 3 και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, 
μέχρι την Παρασκευή 27/11 στις 12.00 το μεσημέρι. 
Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και τα ονόματά 
τους θα βρίσκονται σε λίστα στο ταμείο του θεάτρου 
(Ακαδημίας 3, 210 3636.144, 210 3625.520). 

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

ΔώροΔ
H
σ

για

Δ
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* Προτείνουμε

Αίθουσες τέχνης

A.ANTONOPOYLOY.ART
Αριστοφάνους 20, Ψυρρή,
210 3214.994.
«Τρία επί Μέδουσα συν 
ένα». Έκθεση, περφόρμανς, 
καλλιτεχνικό κολάζ. Ως 
29/11.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ
Γλύκωνος 4, Δεξαμενή,
210 7213.938
Ηώ Αγγελή. «Τετελεσμένος
Μέλλων». Ζωγραφική. Ως 
28/11.

ΑΡΓΩ
Νεοφ. Δούκα 5, 210 7249.333
Χρήστος Γρουφάλης.
Ζωγραφική. Ως 12/12.

ART 10 GALLERY
Λεμπέση 10, Αθήνα, 210 
9220.181
Αριστομένης Κατσούλας. 
Ζωγραφική. Ως 11/12.

ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ
Ξανθίππου 11, 210 7294.342
«Alternative Young - Το 
νέο στη ζωγραφική». Ομά-
δα Ελλήνων καλλιτεχνών. 
Ζωγραφική. Ως 28/11. 

MARY ALEXIOU-
ATHENS ART SPACE
Δημοκρίτου & Στρατιωτικού
συνδέσμου 23, 210 3608.105
Σύλβια Σαρροπούλου.  
Ζωγραφική. Ως 7/12.

BLACK DUCK
ΜULTIPLARTE
Χρ. Λαδά 9Α, 210 3234.760
Ηρακλής Βαβάτσικας, 
Μόρφω Τσαϊρέλη. «Για φω-
νή και ακορντεόν». Μουσική 
παράσταση. Ώρα έναρξης 
22.00. Είσοδος ελεύθερη.

ΓΚΑΛΕΡΙ 7  
Ζαλοκώστα 7, 210 3612.050
Δημήτρης Ζουρούδης. 
“Laboremus”. Zωγραφική. 
Ως 28/11.

ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΗΣ ΕΡΣΗΣ
Κλεομένους 4, 210 7220.231
Στέλιος Κατσούλης. 
Ζωγραφική. Ως 10/12.

GALLERY M55
Μαυρομιχάλη 55, Εξάρχεια, 
210 3624.856
Anita Andrzejewska. 
Φωτογραφία. 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Χαρ. Τρικούπη 121, 210 
3300.136
Μανώλης Χάρος. 
Ζωγραφική. Ως 5/12.

ΗΩΣ
Χέυδεν 38, πλ.Βικτωρίας,
210 8237.111
Έφη Παπαϊωάννου. 
Ζωγραφική. Ως 28/11.

KALFAYAN GALLERIES
Χάρητος 11, 210 7217.679
Γιάννης Γαΐτης. Ζωγραφική. 
24/11 - 31/12.

K-ARTKK
Σίνα 54, 211 4013.877 
Βανέσσα Αναστασοπού-
λου. Ζωγραφική. Ως 12/12.

ΚΑΠΛΑΝΩΝ 5
Καπλανών 5 & Μασσαλίας,
210 3390.946
Δημήτρης Αναστασίου. 
Ζωγραφική. Ως 15/12.

OLD TOWN 
GALLERY TONIA
KPAΣΣAKOΠOYΛOYKK
Bουκουρεστίου 25A,
210 3626.968 
Έργα τέχνης.

ΡΕΒΕΚΚΑ Μ. ΚΑΜΧΗ  
Λεωνίδου 9, Μεταξουργείο, 
210 5233.049
Κωνσταντίνος Κακανιάς. 
Ζωγραφική. Ως 28/11.

PRO-ART/ Μ.ΛTT ΕΓΑΚΗ
Καλλιδρομίου 30, Αθήνα,
210 3847.967  
Berlin Art - Tέχνη από το 
Βερολίνο. Zωγραφική & γλυ-
πτική. Ως 5/12. 

ΣΚΟΥΦΑ
Σκουφά 4, Κολωνάκι, 210
3643.025, 210 3603.541
Αχιλλέας Χρηστίδης. 
Ζωγραφική. Ως 30/11.

THANASSIS
FRYSSIRAS GALLERY 
Κριεζώτου 7, 210 3640.288
Βαγγέλης Πλοιαρίδης. 
Ζωγραφική. 

Άλλοι Χώροι

ALMODOBAR
Κωνσταντινουπόλεως 60, 
Γκάζι
Χρήστος Καρράς.
Ζωγραφική. Ως 30/11.

BARTESERA
Κολοκοτρώνη 25, στοά
Πραξιτέλους, 210 3229.805
Παναγιώτης Τέντες.
Φωτογραφία. Ως 12/12.

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΑΘΗΝΩΝ
Σίνα 31, 210 3398.600
Michel Rajkovic. 
Φωτογραφία. Ως 3/1.

DASSERA ART SPACE
Παπαδιαμαντοπούλου 146Α,
Γουδή, 210 7719.432
Μαρία Μίκαϊτς. 
Κατασκευές. Ως 26/11.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΕΦΑ
Ι. Κοκκώνη 15, Ψυχικό,

210 6717.097
Αρχιτεκτονικές διαδρο-
μές στο Βυζάντιο. Σχέδιο,
φωτογραφίες. Ως 5/12.

ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ  
Πάρκο Στρατού, Γουδή,
210 7709.855
Τελετή έναρξης των 
Ολυμπιακών αγώνων. Κου-
στούμια, αντικείμενα, φωτο-
γραφίες, video. Ως 20/12.

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
Βασ. Κων/ντίνου 50, 
210 7235.937-8
Εκθέματα από το Μου-
σείο του Λούβρου. Ζω-
γραφική, γλυπτική, σχέδια, 
χαρακτικά, έπιπλα κ.ά. Ως 
11/1. 

ΕΚΦΡΑΣΗ «ΓΙΑΝΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ»
Βαλαωρίτου 9Α, Κολωνάκι, 

210 3607.598
Ομαδική έκθεση ΑΣΚΤ 
Αθήνας. Ως 5/12.

ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Β. & Μ. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ  
Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν, 
210 3611.206
Αλέκος Φασιανός - Τάσης 
Παπαϊωάννου. Μακέτες,
αρχιτεκτονικά σχέδια, κα-
τασκευές, αντικείμενα και 
φωτογραφίες. Ως 13/12.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΚΑΙΤΕ
Ομήρου 14-16, 210 3661.000
Andrea Muller-Pohle.
Φωτογραφία. Ως 30/11.
Εικόνες της Γερμανίας.
Φωτογραφία. Ως 22/12.

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ -
ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Βασ. Σοφίας, 210 7232.603
Γιάννης Δήμου. 
Φωτογραφία. Ως 8/12. 

MAGAZE
Αιόλου 33, 210 3243.740
Λουκάς Βασιλικός, 
Στέφανος Καλαμάρης, 
Αλέξανδρος Μανικάκης. 
«Άνθρωποι στο Μεσόκενο».
Φωτογραφία. 

ΜΑΡΤΙΝΟΣ
Πινδάρου 24, Κολωνάκι, 210 
3609.449
Μαρία Οικονομοπούλου. 
Φωτογραφικό κολάζ. Ως 5/12.

ΜΙΚΡΟΣ ΚΟΡΑΗΣ
Παπάγου 7 & Αριστοφάνους,
210 6890.321
Αγγελική Τζούλη Τζάννη.
Κεραμικά. Ως 30/11.

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 
210 7282.333
«Νερό για όλους». Διαδρα-
στικά εκθέματα. Ως 30/12.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»
Κτήριο 1, Πειραιώς 254, 
Ταύρος, 212 2540.000
«Η θάλασσα θεών, ηρώ-
ων και ανθρώπων στην 
αρχαία ελληνική τέχνη».
Φωτογραφία. Ως 20/1.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON
Βασ. Σοφίας 46, 210 7281.100
Βένια Δημητρακοπούλου. 
Ζωγραφική. Ως 3/12.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ακαδημίας 50, 210 3621.601
Ομαδική ζωγραφικής, 
γλυπτικής, χαρακτικής για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Ως 
28/11.

THE BREEDER
Ιάσονος 45, 210 3317.527
Gert & Uwe Tobias. 
Ξυλογραφίες. Ως 24/12. 

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Πειραιώς 100, Γκάζι
«Επανάσταση χρωμά-
των». Καλλιτέχνες από τη Δο-
μινικανή Δημοκρατία. Ως 6/12.
Γιώργος Μηνάς. 
Ζωγραφική. Ως 2/12.

FNAC ΜΑΡΟΥΣΙ
The Mall, Αν. Παπανδρέου 35, 
Νερατζιώτισσα, 210 6305.555
“Circus dayz”. Φωτογραφία. 
Ως 15/1.

XIPPAS 
Σοφοκλέους 53Δ, 
210 3319.333
Ομαδική φωτογραφίας.
Ως 20/12.
Takis. Γλυπτική. Ως 5/12.

Μουσεία

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ 
Ερμού 148, 210 3463.552
Νεφέλη Κονταρίνη.
«Ψίθυροι σιωπής». Εικαστικό. 
Εικαστική παρέμβαση στους 
χώρους του Μουσείου. Ως
30/11.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 22,
210 7294.926 
Andy Warhol.
Προσωπογραφίες. Ως 10/1.

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙ-
ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Πατησίων 44, 210 8217.724
«Κλασική Αθήνα». Αγγεία, 
γλυπτά, χάλκινα αντικείμε-
να. Ως 30/11.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ -
ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19 & 
Ρηγίλλης, 210 9242.111
Χώρος Νέων Μέσων
Mark Amerika. Ψηφιακές 
κατασκευές. Ως 3/1.
Υ. Ζ. Kami. Zωγραφική, γλυ-
πτική, σχέδια, φωτογραφία, 
κολάζ. Ως 10/1.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΡΡΕ
Πάροδος Διαδόχου Κων/νου
1, Παιανία, 210 6642.520
Ζωγραφική και κατασκευές
από τα παιδιά της «Αρωγής».
Ως 29/11.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΥΡΟΥ - 
ΕΥΤΑΞΙΑ
Παπαρρηγοπούλου 7, 
210 3231.397
Συλλογή Στάθη. Ζωγραφι-
κή. Ως 31/12.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ
Ασωμάτων 22 & Διπύλου, 
Κεραμεικός, 210 3251.311
Νάντια Αλ-Φοντέρι. 
Φωτογραφία. Ως 17/1.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑ-
ΤΟΣ ΗΛΙΑ ΛΑΛΑΟΥΝΗ
Καλλισπέρη 12, 210 9221.044
Αίθ. Περιοδικών Εκθέσεων
Γαλλικά κουτιά του 19ου 
αι. Από τη συλλογή της
Janine Nessi-Parmentier.
Ως 27/2.

MOYΣEIO ΜΠΕΝΑΚΗ
Κτήριο Πειραιώς 138 &
Aνδρονίκου 210 3453.111
«Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτο-
νική». Ομαδική Ελλήνων 
και ξένων αρχιτεκτόνων. 
Σχέδιο. Ως 10/1.
James Ensor. Χαρακτική.
Ως 1/12.
“Sense of atchitecture”. 
Αρχιτεκτονικές κατασκευές 
κινηματογραφημένες από
τον Heinz Emigholz. 29/11,
19.00.
«Πλατείες της Ευρώπης, 
πλατείες για την Ευρώ-
πη». Αρχιτεκτονικές κατα-
σκευές. Ως 6/12.
«Μουσείο Μπενάκη. Οι Εκ-
δόσεις (1935-2009)». Έκθεση 
εκδοτικής παραγωγής του
Μουσείου. Ως 29/11. 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
Πανεπιστημίου 12, 
210 3643.774
Συλλογές νομισμάτων 
από την αρχαία Ελλάδα 
έως τις μέρες μας. 

➜ agenda@athensvoice.gr

ΤΕΧΝΗ ΟΔΗΓΟΣ

ΗρακλήςΗ
Φοβάκης

ωγραφικά έργα 
από ένα φοιτητή 
της ΑΣΚΤ με προϋ-
πηρεσία διδασκα-
λίας σε άτομα με
ειδικές ανάγκες τα 
τελευταία 19 χρό-
νια (!) 
Gallery Café, Αδρια-
νού 33, Μοναστηρά-
κι, 210 3249.080
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District 9 ***  
Η επιστημονική φαντασία αποτελούσε ανέκα-

θεν κατάλληλο πεδίο παραβολής για ταινίες 

που ήθελαν να μιλήσουν για οτιδήποτε άλλο 

εκτός από εξωγήινους, και το φιλμ του Νιλ 

Μπλόμκαμπ εκμεταλλεύεται στο έπακρο αυ-

τή την ευκολία που παρέχει το είδος. Η ιστο-

ρία της εκκαθάρισης ενός γκέτο του Γιοχάνε-

σμπουργκ από τους θορυβώδεις, άξεστους ε-

ξωγήινους που το έχουν καταλάβει όμως, δεν 

είναι απλά μια μεταφορά για το απαρτχάιντ, 

το μεταναστευτικό πρόβλημα ή την ξενοφο-

βία, αλλά και μια εξαιρετικά καλογυρισμένη 

και απρόσμενα έξυπνη περιπέτεια, γεμάτη 

χιούμορ, δράση, συγκίνηση και ανατροπές. 

Ένα μείγμα συνεπούς sci-fi και «κοινωνικού 

προβληματισμού», χαβαλετζίδικου gore και 

arthouse ιδεών, γυρισμένο σαν ψευδοντοκι-

μαντέρ, που μεταμορφώνεται σε μια από τις 

πιο απροσδόκητες εκπλήξεις της χρονιάς.    

Fish Tank ***
Σκηνοθεσία: Άντρεα Άρνολντ

Πρωταγωνιστούν: Κέιτι Τζάρβις, 

Μάικλ Φασμπέντερ, Κίρστον Γουέιρινγκ

Με τον Κεν Λόουτς να αφήνει φέτος

στην άκρη τον kitchen sink ρεαλισμό

του για το “Looking for Eric” (μια χλι-

αρή κωμωδία που σκοράρει μόνο χάρη

στον Ερίκ Καντονά) και το βρετανικό σι-

νεμά να διανύει μια από τις πιο άτονες

χρονιές του, το “Fish Tank” της Άντρεα

Άρνολντ επιβεβαιώνει όσους πίστεψαν

βλέποντας την πρώτη της ταινία “Red

Road” πως πρόκειται για μια από τις πιο

ενδιαφέρουσες περιπτώσεις στο τοπίο

του νέου ευρωπαϊκού σινεμά. Όπως κι ε-

κεί, έτσι και στο “Fish Tank” μπλέκει την

παράδοση του βρετανικού ρεαλισμού με

μια γερή δόση ερωτισμού, συνομιλεί με

τη λιτή σκηνοθετική ματιά των αδελ-

φών Νταρντέν και παρότι δεν αγνοεί την

κοινωνική πραγματικότητα μιας συγκε-

κριμένης τάξης αποφεύγει την κλισέ α-

πεικόνισή της και την εκμετάλλευσή της

για την εύκολη εξαγωγή ηθικών ή άλλων

συμπερασμάτων.

Όπως και στο “Red Road”, έτσι κι εδώ η

ιστορία ξετυλίγεται στα projects, τις ερ-

γατικές πολυκατοικίες που σημαδεύουν

τα προάστια κάθε πόλης της Αγγλίας, ε-

κεί που για τους περισσότερους απ’ ό-

σους διαβάζουν τους κυριακάτικους

Times μπροστά στο τζάκι δεν κατοικούν

κανονικοί άνθρωποι, αλλά αριθμοί σε

στατιστικές, ή οι λόγοι που τα πράγμα-

τα πάνε στραβά στην πατρίδα τους. Στην

ταινία της Άρνολντ, όμως, στην τσιμε-

ντένια έρημο των προαστίων κατοικούν

πλάσματα με σάρκα και οστά κι αίμα που

βράζει στις φλέβες.

Η κάμερά της σταματά στη Μία, ένα δε-

καπεντάχρονο κορίτσι που γκρινιάζει με

τη μητέρα και την αδελφή της και μοιά-

ζει να ζει μόνο όταν χορεύει σε ένα ά-

δειο δωμάτιο κάνοντας όνειρα για μια

καλύτερη ζωή. Μέχρι που μια μέρα στην

κουζίνα θα συναντήσει τον καινούργιο

γκόμενο της μητέρας της, και το γυμνό

στέρνο, το πεσμένο παντελόνι και τα

πεινασμένα μάτια του δεν θα αφήσουν

πολλά περιθώρια επιλογών για τη συνέ-

χεια. Για μια στιγμή θα φανεί ότι η άφιξη

του άντρα θα μπορέσει να μεταμορφώσει

σε οικογένεια το σπίτι των γυναικών, ό-

μως η δύναμη της σάρκας και μια ακόμη

πιο απρόβλεπτη ανατροπή θα ραγίσουν

για πάντα τη βιτρίνα αυτής της ούτως ή

άλλως απίθανης προοπτικής. Το φιλμ

στηρίζεται πάνω στους ηθοποιούς του

–έναν εξαιρετικό Μάικλ Φασμπέντερ

που βρίσκοντας και πάλι το σώμα του με-

τά την εξαΰλωση του “Hunger” αναδίδει

από κάθε πόρο του τη μυρωδιά του σεξ

και την πρωτοεμφανιζόμενη Κέιτι Τζάρ-

βις που δίχως καμιά φιλοδοξία να γίνει

ηθοποιός δίνει μια από τις πιο παθιασμέ-

νες και σωματικές γυναικείες ερμηνείες

της χρονιάς–, ανυψώνεται όμως σε κάτι

παραπάνω από ένα τυπικό κομμάτι βρε-

τανικού miserabilsm χάρη στα ταλέντα

της Άρνολντ. Αυτή γεμίζει τα λεπτά του

φιλμ με ένταση ακόμη κι όταν δεν συμ-

βαίνει τίποτα «σημαντικό», παίζει με τις

προσδοκίες και τις προκαταλήψεις μας

απέναντι στο σινεμά και δίνει στο φιλμ

την υφή μιας εμπειρίας που μοιάζει σχε-

δόν βιωματική, την αλήθεια μιας ταινίας

που δεν δείχνει να αφηγείται αλλά κυρι-

ολεκτικά να ζει τα όσα καταγράφει. A

Ζωές από τσιμέντο
Ο βρετανικός κοινωνικός ρεαλισμός ενηλικιώνεται

O φανταστικός κόσμος του
δρ. Παρνάσους (The Imagi-
narium of Dr Parnassus) **
Ο Τέρι Γκίλιαμ παρασύρεται για μια ακόμη φο-

ρά από τη μανία των ιδεών του και τη μεγαλο-

μανία της αισθητικής θύελλας που μαίνεται 

στο κεφάλι του, και δεν κατορθώνει να τιθα-

σεύσει τους φανταστικούς κόσμους του σε 

μια ολοκληρωμένη, με συνοχή ταινία. Η ιστο-

ρία ενός περιπλανώμενου θαυματοποιού που 

έχει κάνει μια συμφωνία με τον διάβολο, είναι 

γεμάτη εικόνες που άλλοτε είναι εντυπωσι-

ακές κι άλλοτε τετριμμένες, αλλά είναι πολύ 

λίγη κι εύκολη για να σε κάνει να ενδιαφερθείς 

αληθινά. Ο θάνατος του Χιθ Λέτζερ στα γυρί-

σματα ανάγκασε τον Γκίλιαμ να «σπάσει» το 

ρόλο του σε τέσσερις ηθοποιούς, όμως αυτός 

είναι ο λιγότερο ουσιαστικός από τους λόγους 

που κάνουν το φιλμ να μοιάζει ασύνδετο κι  

αποσπασματικό. 

(500) Μέρες με τη Σάμερ
(500 Days of Summer) ***
Μια ιστορία στην οποία ένα αγόρι γνωρίζει

ένα κορίτσι, αλλά όχι ιστορία αγάπης, προ-

ειδοποιεί το τρέιλερ της ταινίας του Μαρκ 

Γουέμπ που προσπαθεί σκληρά να αποφύγει

τα κλισέ μιας ακόμη νεανικής ρομαντικής

κομεντί. Τα καταφέρνει, αλλά το γεγονός

ότι προσπαθεί περισσότερο απ’ ό,τι χρειά-

ζεται είναι τόσο εμφανές που δεν σε αφήνει

στιγμή να ξεχάσεις ότι παρακολουθείς μια

hip κωμωδία για δυο λιγάκι παράξενους ή-

ρωες που ακούν ψαγμένη μουσική και που

όλα στη ζωή τους έχουν μια “indie” νότα. Ο

Τομ και η Σάμερ, περισσότερο από αληθο-

φανείς χαρακτήρες, ενσαρκώνουν το όνει-

ρο για το πώς θα ήθελαν να είναι οι ίδιοι οι

θεατές του φιλμ, αλλά δεν πειράζει, μια που

η ιστορία τους παραμένει γλυκιά και τρυφε-

ρά ρομαντική.

Ακόμη
Ο Ζαν Πιερ Ζενέ εξιστορεί με ευρηματικές ει-

κόνες και παράδοξα ευρήματα την ιστορία 

μιας παρέας φίλων που αποφασίζουν να τα 

βάλουν με μια βιομηχανία όπλων στο «Μικρο-

απατεώνες στα δύσκολα» (Micmacs a la tire 

Larigot). ❱❱ Βασισμένο σε αληθινή ιστορία αλλά

γυρισμένο με αισθητική τηλεοπτικής σειράς,

το «Φάκελος Farewell» (L’ Affaire Farewell)**

του Κριστιάν Καριόν εξιστορεί μια υπόθεση

κατασκοπίας στη Ρωσία της δεκαετίας του

’80. ❱❱ Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, το “A

Haunting in Connecticut”** του Πίτερ Κόρ-

νγουελ φιλοδοξεί να μας τρομάξει με την ιστο-

ρία μιας οικογένειας που μετακομίζει σε ένα 

στοιχειωμένο σπίτι. ❱❱ Στην ταινία κινουμένων 

σχεδίων του Χόρχε Μπλάνκο «Πλανήτης 51: 

Επισκέπτης από τη Γη» (Planet 51) οι πράσινοι 

εξωγήινοι κάτοικοι του πλανήτη 51 ζουν έναν 

εφιάλτη: την εμφάνιση ενός… γήινου. 

Πρεμιέρες

τέχνηCine Του
ηη

ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ * Αδιάφορη ** Μέτρια *** Καλή **** Πολύ καλή ***** Εξαιρετική

Kέιτι Τζάρβις

“Micmacs a la tire Larigot”
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Αθήνας

AAΒΟΡΑ
Ιπποκράτους 180, 
210 6462.253 
Κυνόδοντας 19.00-21.00-
23.00

ABΑΝΑ
Κηφισίας 234 & Λυκούργου,
210 6756.546 Dolby Stereo
Ραγισμένες αγκαλιές
18.00-20.30-23.00

AEΛΛΩ 
CINEMAX 5+1 
Πατησίων 140, 210 8259.975
Aίθουσα 1:Κι αν σου
κάτσει; Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18.00-20.15-22.30,
Σάββ.-Κυρ. 20.15-22.30/ 
Πλανήτης 51: Επισκέπτης 
από τη γη, Σάββ.-Κυρ.
14.15-16.15-18.15 μεταγλ., 
Κυρ. & 12.15 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Νέα σελήνη 
18.20-21.00-23.40, Σάββ.-
Κυρ. & 15.40, Κυρ. & 13.00/
Πλανήτης 51: Επισκέπτης 
από τη γη, Πέμ.-Παρ. &
Δευτ.-Τετ. 16.30 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Νέα σελήνη 
17.00-19.40, Σάββ.-Κυρ. & 
14.20/ 2012, 22.20
Αίθουσα 4: Ο φανταστικός 
κόσμος του Δρ. Παρνά-
σους 18.00-20.30-23.00/ 
Πλανήτης 51: Επισκέπτης 
από τη γη, Σάββ.-Κυρ. 
15.15 μεταγλ., Κυρ. & 13.15 
μεταγλ.
Αίθουσα 5: District 9, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ.17.00-
19.20-21.40-00.00, Σάββ.-
Κυρ. 19.20-21.40-00.00/
Ψηλά στον ουρανό,
Σάββ.-Κυρ. 15.20-17.20 με-
ταγλ., Κυρ. & 13.20 μεταγλ.

AΘΗΝΑΙΟΝ - 
3D DIGITAL 
Β. Σοφίας 124, τέρμα Αμπε-
λοκήπων, 210 7782.122,
210 8108.220
Αίθουσα 1: Ο φανταστικός 
κόσμος του Δρ. Παρνά-
σους 18.20-20.40-23.00/ 
2012, Σάββ.-Κυρ. 15.30 
(ψηφιακή προβολή)
Αίθουσα 2: Fish tank 18.00-
20.20-22.40/ Ψηλά στον
ουρανό, Σάββ.-Κυρ. 16.00 
μεταγλ.

AΘHNAION 
CINEPOLIS 3D DIGITAL 
Ζησιμοπούλου 7 & Ι. Μεταξά,
Γλυφάδα, 210 8108.230
Αίθουσα 1: Ο φανταστικός 
κόσμος του Δρ. Παρνά-
σους 18.00-20.20-22.40/ 
Πλανήτης 51: Επισκέπτης 
από τη γη, Σάββ.-Κυρ.
14.00-16.00 μεταγλ.
Αίθουσα 2: 2012, 17.00-
20.00-23.00/ Ψηλά στον
ουρανό, Σάββ.-Κυρ. 15.00
μεταγλ.
Αίθουσα 3: Κι αν σου κά-
τσει; 18.30-20.30-22.30/
Ο Μπάρι και οι ντισκο-
σκώληκες, Σάββ.-Κυρ.
16.30 μεταγλ. 
Αίθουσα 4: District 9,
19.00-21.00-23.00/ Πλα-
νήτης 51: Επισκέπτης από 
τη γη, 17.00 μεταγλ.

ΑΙΓΛΗ
Ζάππειο, 210 3369.369
Αίθουσα 1: Κι αν σου κά-
τσει; 18.30-20.30-22.30 
Αίθουσα 2: Τι απέγινε η Έλι
18.00-20.15/ 2012, 22.30

AΛEKA ΔHM. ΚIN/ΦOΣ 
Δ. ZΩΓPAΦOY
3ης Ορεινής Ταξιαρχίας 13, 
Zωγράφου, 210 7773.608
2012, 19.00-22.10

AΛΕΞΑΝΔΡΑ 
Πατησίων 77-79, 
(ΗΣΑΠ Βικτώρια), 210 
8219.298, 210 6786.000 
MicMacs - Μικροαπατεώ-
νες στα δύσκολα 18.15-
20.30-22.40

AΝΔΟΡΑ
Σεβαστουπόλεως 117, 
210 6980.796 
Κυνόδοντας 20.40-22.40/ 
Tetro 18.20

AΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1
Στρατοπέδου 49,
210 5813.470
Αίθουσα 1: 2012, 19.00-
22.00
Αίθουσα 2: Τζούλι &
Τζούλια 20.30/ District 9
18.00-22.30

APOLLON - 

CINEMAX CLASS 
Σταδίου 19
Κι αν σου κάτσει; 18.00-
20.15-22.20

ATTIΚΟΝ - 
CINEMAX CLASS
Σταδίου 19
Ο φανταστικός κόσμος
του Δρ. Παρνάσους 17.20-
20.00-22.40

AΣΤΕΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΚΙΝ/ΦΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Ψυχή βαθιά 17.30-20.00-
22.30

AΣΤΕΡΙΑ 
MicMacs - Μικροαπατεώ-
νες στα δύσκολα 18.20-
20.30-22.30/ Πλανήτης
51: Επισκέπτης από τη γη
16.45 μεταγλ., Κυρ. & 15.15
μεταγλ.

AΣΤΥ - CINEMA
Κοραή 4, 210 3221.925
Υπόθεση: Farewell 18.00-
20.15-22.30

AΤΛΑΝΤΙΣ
Βουλιαγμένης 245, Δάφνη, 
210 9711.511
Αίθουσα 1: Νέα σελήνη

17.20-20.10-22.40
Αίθουσα 2: MicMacs - Μι-
κροαπατεώνες στα δύ-
σκολα 18.50-20.50-22.50/ 
Πλανήτης 51: Επισκέπτης
από τη γη 17.00 μεταγλ.

AΤΤΑΛΟΣ
Κοτιαίου &  Ελ. Βενιζέλου, 
Νέα Σμύρνη, 210 9331.280-
210 9319.779
Η λευκή κορδέλα 17.30-
20.00-22.45

BAPKIZA
Θάσου 22, Bάρκιζα,
210 8973.926 
Αίθουσα 1: Νέα σελήνη
18.00-20.25-22.50/ G-
Force, Σάββ.-Κυρ. 16.30
μεταγλ.
Αίθουσα 2: 2012, 19.10-
22.10/ Ψηλά στον ου-
ρανό, Σάββ.-Κυρ. 17.00 
μεταγλ.

CINE CITY
Κωνσταντινουπόλεως 82, 
Μπουρνάζι, 210 5756.243
Αίθουσα 1: Ο φανταστικός
κόσμος του Δρ. Παρνά-
σους 18.00-20.30-23.00
Αίθουσα 2: District 9,
18.15-20.30-22.45 
Αίθουσα 3: Κι αν σου κά-
τσει; 19.00-21.00-23.00 
Αίθουσα 4: 2012, 19.15-
22.30

CINERAMA
Αγ. Κυριακής 30, Π. Φάληρο, 
210 9403.593 -95
Welcome 18.00-20.15-
22.30

VILLAGE 15 CINEMAS 
@ THE MALL 
Ανδρέα Παπανδρέου 3 (θέση 
Ψαλίδι), 210 6104.100
Αίθουσα 1: Μεταφυσική 
δραστηριότητα, Πέμ.-Κυρ.
& Τρ.-Τετ. 23.45/ 2012
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 13.45-
17.00-20.30, Δευτ. 18.00-
21.15-00.30/ Πλανήτης
51: Επισκέπτης από τη γη, 
Δευτ. 14.00-16.00 μεταγλ.
Αίθουσα 2: 2012, Πέμ.-
Κυρ. & Τρ.-Τετ. 18.00-
21.15-00.30, Δευτ. 15.45/ 
OceanWorld, Πέμ.-Παρ. &
Τρ.-Τετ. 16.00, Σάββ.-Κυρ.
12.00-16.00 (σε τρισδιά-
στατη προβολή)/ Tinker 
Bell and the lost treasure,
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 14.00 
μεταγλ./ Ο φανταστικός 
κόσμος του Δρ. Παρνά-
σους, Δευτ. 19.00-21.30-
00.0
 Αίθουσα 3: Πλανήτης 51: 
Επισκέπτης από τη γη, 

Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 13.30-
15.30-17.30 μεταγλ., Σάββ. 
11.30-13.30 μεταγλ., Κυρ.
11.30-13.30-15.30-17.30 
μεταγλ., Δευτ. 15.00-17.00 
μεταγλ./ District 9, Πέμ.-
Κυρ. & Τρ.-Τετ. 19.30-
21.45-00.15, Δευτ. 23.45
Αίθουσα 4: Νέα σελήνη, 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 
14.00-17.00-20.15-23.00/
Ο Μπάρι και οι ντισκο-
σκώληκες, Σάββ.-Κυρ.
11.45 μεταγλ./ 2012, Δευτ.
16.15-23.15
Αίθουσα 5: Ο φανταστικός 
κόσμος του Δρ. Παρνά-
σους, Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ.
19.00-21.30-00.00/ Πλα-
νήτης 51: Επισκέπτης από 
τη γη, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
15.00-17.00 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ.11.00-13.00-15.00-
17.00 μεταγλ./ 2012-Δευτ. 
15.00-23.45
Αίθουσα 6: Οι άντρες που
κοιτούν επίμονα κατσί-
κες, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ.
14.45-16.45, Σάββ.-Κυρ.
12.45-14.45-16.45/ Μετα-
φυσική δραστηριότητα, 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 18.45-
00.45/ Κι αν σου κάτσει; 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 20.45-

22.45, Δευτ. 14.15-16.45-
23.30
Αίθουσα 7: Νέα σελήνη,
Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ.
15.00-18.00-21.00-00.00,
Σάββ.-Κυρ. 12.00-15.00-
18.00-21.00-00.00, Δευτ.
13.30-16.30-23.30
Αίθουσα 8: Ψηλά στον ου-
ρανό, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ.
13.30 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
11.15-13.30 μεταγλ./ 2012, 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 15.45-
19.00-22.15/ District 9, 
Δευτ. 14.45-17.00-23.15
Αίθουσα 9: Πλανήτης 51: 
Επισκέπτης από τη γη, 
Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 14.15-
16.15-18.15 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 12.15-14.15-16.15-
18.15/ District 9, Πέμ.-Παρ.
& Τρ.-Τετ. 20.15-22.30-
01.00/ Νέα σελήνη, Δευτ. 
14.30-18.00-21.00-00.15
Αίθουσα 10: Νέα σελή-
νη, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ.
16.00-19.15-22.00-00.45, 
Σάββ.-Κυρ. 13.00-16.00-
19.15-22.00-00.45, Δευτ.
15.30-19.15-22.00-00.45
Αίθουσα 11: MicMacs - Μι-
κροαπατεώνες στα δύ-
σκολα, Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 
18.30-20.45-23.15-01.30, 
Δευτ. 20.15-22.30-00.45/
Ζευγάρια στα βαθιά, Πέμ.-
Παρ. & Τρ.-Τετ. 13.45-16.15 
Σαβ:11.30-13.45, Κυρ. 
11.30-13.45-16.15/ Πλα-
νήτης 51: Επισκέπτης από 
τη γη, Δευτ. 13.30-15.30-
17.30 μεταγλ.
Αίθουσα 12: Ο φαντα-
στικός κόσμος του Δρ. 
Παρνάσους 17.15-20.00-
22.45-01.15/ G-Force,
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.15 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
11.15-13.15-15.15 μεταγλ.
Αίθουσα 13: Νέα σελήνη, 
Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 19.15-
22.00, Παρ.-Σάββ. 19.15-
22.00-00.45
Αίθουσα 14: Ο φαντα-
στικός κόσμος του Δρ. 
Παρνάσους, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 20.00-22.45,
Σάββ.-Κυρ. 17.15-20.00-
22.45

VILLAGE 20 CINEMAS 
PARK -  VILLAGE 
CINEMAS GOLD CLASS 
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, Aγ.
Iωάννη Pέντη, 210 4278.600
Αίθουσα 1: Ο φανταστικός
κόσμος του Δρ. Παρνά-
σους 20.00/ 2012, 22.30/
Πλανήτης 51: Επισκέπτης
από τη γη, Παρ.-Κυρ. 18.00 
μεταγλ.
Αίθουσα 2: Νέα σελήνη 

18.30-21.15-00.00
Αίθουσα 3: Ο Μπάρι και οι
ντισκο-σκώληκες, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.15-
17.15 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ.
11.15-13.15-15.15-17.15/ 
MicMacs - Μικροαπατεώ-
νες στα δύσκολα 19.00-
21.30-23.45
Αίθουσα 4: Νέα σελήνη, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.45-18.30-21.15-00.00, 
Σάββ.-Κυρ. 13.00-15.45-
18.30-21.15-00.00
Αίθουσα 5: Ο φανταστικός
κόσμος του Δρ. Παρνά-
σους, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 
15.30-18.15-21.00-23.30, 
Σάββ.-Κυρ. 12.45-15.30-
18.15-21.00-23.30, Τετ.
16.00-21.00-23.30
Αίθουσα 6: G-Force, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.00-
17.00 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ.
11.00-13.00-15.00-17.00
μεταγλ./ District 9, 19.00-
21.15-23.30
Αίθουσα 7: 2012, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 16.00-19.15-
22.30, Σάββ.-Κυρ.12.45-
16.00-19.15-22.30
Αίθουσα 8: Νέα σελήνη, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.30-19.15-22.00-00.45, 
Σάββ.-Κυρ. 11.00-13.45-
16.30-19.15-22.00-00.45
Αίθουσα 9: Ο φανταστικός
κόσμος του Δρ. Παρνά-
σους 20.00-22.30-01.00/
Πλανήτης 51: Επισκέπτης
από τη γη, Πέμ.-Παρ. &
Δευτ.-Τετ. 15.45-18.00
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 11.45-
13.45-15.45-18.00 μεταγλ.
Αίθουσα 10 : Ψηλά στον
ουρανό, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 15.15-17.30 μεταγλ.,
Σάββ.-Κυρ.13.00-15.15-
17.30 μεταγλ./ District 9, 
19.45-22.00-00.15
Αίθουσα 11: Πλανήτης
51: Επισκέπτης από τη 
γη, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.
14.45-16.45 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 12.45-14.45-16.45 
μεταγλ./ 2012, 18.45-
22.00-01.15
Αίθουσα 12: Ο φαντα-
στικός κόσμος του Δρ. 
Παρνάσους, Πέμ.-Παρ. &
Δευτ.-Τετ. 14.15-16.45-
19.15-21.45-00.15, Σάββ.-
Κυρ.:11.45-14.15-16.45-
19.15-21.45-00.15
Αίθουσα 13: Πλανήτης
51: Επισκέπτης από τη 
γη, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.
14.15-16.15-18.30 μεταγλ.,
Σάββ.-Κυρ. 12.15-14.15-
16.15-18.30/ District 9,  
20.30-22.45-01.00
Αίθουσα 14: 2012,
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.30-17.45-21.15-00.30, 
Σάββ.-Κυρ. 11.15-14.30-
17.45-21.15-00.30
Αίθουσα 15: Νέα σελήνη, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.30-17.15-20.00-22.45-
01.30, Σάββ.-Κυρ. 11.45-
14.30-17.15-20.00-22.45-
01.30
Αίθουσα 16: Οι φωνές 
των νεκρών, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 15.00-17.15-
19.30, Σάββ.-Κυρ. 12.30-
15.00-17.15-19.30/ Μετα-
φυσική δραστηριότητα
21.45-23.45
Αίθουσα 17: G-Force, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14.00-
16.00 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ.
12.00-14.00-16.00 μεταγλ./
Κι αν σου κάτσει; 18.00-
20.00-22.15-00.15
Αίθουσα 18: Ζευγάρια στα 
βαθιά, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 16.00-18.15-20.30,
Σάββ.-Κυρ. 11.30-13.45-
16.00-18.15-20.30/ Μετα-
φυσική δραστηριότητα
22.45-00.45
Αίθουσα 19: Ο Μπάρι και 
οι ντισκο-σκώληκες,
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.15-16.15-18.15 μεταγλ.,
Σάββ.-Κυρ. 12.15-14.15-
16.15-18.15 μεταγλ./ 2012, 
21.15-23.30
Αίθουσα 20: Πλανήτης
51: Επισκέπτης από τη 
γη, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.
15.15 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ.
11.15-13.15-15.15 μεταγλ.,
Νέα σελήνη 17.45-20.30-
23.15

VILLAGE 5 CINEMAS 
PAGRATI
Υμητού 110 & Χρεμω-
νίδου, Παγκράτι, 210
7572.440, κρατήσεις 210
8108.080, Dolby SRD, www.
villagecinemas.gr.
Αίθουσα 1: Νέα σελήνη 
17.00-19.40-22.20-01.00/
G-Force, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-

Τετ. 15.15 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 11.15-13.15-15.15
μεταγλ.
Αίθουσα 2: 2012, Πέμ.-Παρ.
& Δευτ.-Τετ. 15.45-18.45-
21.45-00.45, Σάββ.-Κυρ.
18.45-21.45-00.45/ Η επο-
χή των παγετώνων 3: Η
αυγή των δεινοσαύρων,
Σάββ.-Κυρ. 12.15-14.30-
16.45 μεταγλ.
Αίθουσα 3 : Κι αν
κάτσει; Πέμ.-Παρ
Τετ. 16.00-18.00
Κυρ. 18.00/ Ψηλ
στον ουρανό, 
Σάββ.-Κυρ. 12.00
14.00-16.00
μεταγλ./ 2012, 
20.00-23.00
Αίθουσα 4: Ο
φανταστικός 
κόσμος του
Δρ. Παρνά-
σους 19.30-
22.00-00.30/ 
Πλανήτης 51: 
Επισκέπτης
από τη γη,
Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.30-
17.30 μεταγλ.,
Σάββ.-Κυρ. 11.30
13.30-15.30-17.3
μεταγλ.
Αίθουσα 5: Νέα σ
15.45-18.30-21.1
Ο Μπάρι και οι ντισκο-
σκώληκες, Σάββ.-Κυρ. 
11.45-13.45 μεταγλ.

VILLAGE 9 CINEMAS @ 
FALIRO 
Παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος
1 & Μωραϊτίνη 3, Π. Φάληρo
Αίθουσα 1: Νέα σελήνη
15.30-18.30-21.30-00.30/ 
OceanWorld 12.10-13.50 
(τρισδιάστατη προβολή)
Αίθουσα 2: Πλανήτης 51: 
Επισκέπτης από τη γη,
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.30-19.30 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 12.00-14.00-16.00 
μεταγλ./ Νέα σελήνη,
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
21.30-00.30, Σάββ.-Κυρ. 
18.30-21.30-00.30

Αίθουσα 3: Κι αν σου κά-
τσει; Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.
18.10-20.10, Σάββ.-Κυρ. 
16.10-18.10-20.10/ 2012, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.
15.00/ District 9, 22.10-
00.20/ Ο Μπάρι και οι
ντισκο-σκώληκες, Σάββ.-
Κυρ. 12.30-14.20 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Ο φανταστικός 

κόσμος του Δρ. Παρ-
νάσους, Πέμ.-Παρ. &
Δευτ.-Τετ. 16.10-18.40-
21.10-23.40, Σάββ.-Κυρ. 
11.10-13.40-16.10-18.40-
21.10-23.40
Αίθουσα 5: MicMacs - Μι-
κροαπατεώνες στα δύ-
σκολα, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 19.00-21.00-23.00, 
Σάββ.-Κυρ. 21.00-23.00/ 
Πλανήτης 51: Επισκέπτης 
από τη γη, Πέμ.-Παρ. &
Δευτ.-Τετ. 17.00 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. 11.00-13.00-
15.00-
17.00-19.00 μεταγλ.
Αίθουσα 6: 2012, Πέμ.-Παρ.
& Δευτ.-Τετ. 15.20-18.30-
21.40-00.50, Σάββ.-Κυρ. 

12.10-15.20-18.30-21.40-
00.50
Αίθουσα 7: Νέα σελήνη, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.00-19.40-22.20-01.00, 
Σάββ.-Κυρ. 11.50-14.20-
17.00-19.40-22.20-01.00
Αίθουσα 8: Νέα σελήνη, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.
20.00, Σάββ.-Κυρ. 17.00-
20.00

φαντα-
σμος του
νάσους, 
αρ. & 
.-Τετ. 18.30-

00-23.30,
ββ.-Κυρ. 
1.00-23.30/ 

Πλανήτης
51: Επισκέ-
πτης από τη
γη, Σάββ.-
Κυρ. 19.00
μεταγλ.

ΓΑΛΑΞΙΑΣ
. Μεσογεί-
6, 
3.319

Νέα σελήνη
.45
σμένες

0-22.30/
Επισκέπτης

γ 18.10 μεταγλ.,
Σάββ.-Κυρ. & 16.30 μεταγλ.

ΓΛΥΦΑΔΑ ODEON
Ζέππου & Ξενοφώντος,
Γλυφάδα, 210 9650.318 
Αίθουσα 1: Νέα σελήνη
20.00-23.00, Σάββ.-Κυρ. 
& 17.10
Αίθουσα 2: MicMacs - 
Μικροαπατεώνες στα 
δύσκολα 19.20-22.00,
Σάββ.-Κυρ. & 16.50

ΔΑΝΑΟΣ
 Λ. Κηφισίας 109,
Αμπελόκηποι, 
210 6922.657-5,
www.danaoscinema.gr
Αίθουσα 1: MicMacs - Μι-
κροαπατεώνες στα δύ-
σκολα 18.10-20.30-22.50

Αίθουσα 2: Η λευκή κορδέ-
λα 16.30-19.30-22.30
ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14 (ηλεκτ. σταθ-
μός Μαρούσι), 210 8028.587
Dolby Stereo
Η λευκή κορδέλα 17.10-
19.45-22.25

ΕΛΛΗ
Οδός Ακαδημίας 64,
210 3632.789
Dolby Stereo SR Air 
Fish tank 17.30-20.00-
22.30

ΕΜΠΑΣΣΥ NOVA 
ODEON
Π. Ιωακείμ 5, Κολωνάκι,
210 7215.944 
(500) μέρες με τη Σάμερ 
20.20-22.30/ Πλανήτης 
51: Επισκέπτης από τη γη
18.15 μεταγλ.

ΕΤΟΥΑΛ
Ελ. Βενιζέλου 152, 
Καλλιθέα, 210 9592.611
Ο φανταστικός κόσμος
του Δρ. Παρνάσους 18.00-
20.20-22.40

ΕΤΟΥΑΛ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Κρέμου 141, 210 9560.306
Αίθουσα 1: District 9,
18.45-20.45-22.45/ G-
Force, Σάββ.-Κυρ. 17.00
μεταγλ.
Αίθουσα 2: 2012, 19.15-
22.15/ Ψηλά στον ου-
ρανό, Σάββ.-Κυρ. 17.15
μεταγλ.

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑ-
ΚΟΓΙΑΝΗΗΣ
Ραν 19.00

ΙΛΙΟΝ
Τροίας 34, Πατησίων, 
210 8810.602
Υπόθεση: Farewell 17.45-
20.00-22.15

ΙΝΤΕΑΛ
Πανεπιστημίου 46 (Μετρό),
210 3826.720 
Τι απέγινε η Έλι 17.20-
19.50-22.20

Cine ΩΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ

CASTING
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και για ηθοποιούς 

που θέλουν να μάθουν τους βασικούς κανόνες

για μια επιτυχημένη ακρόαση, από τον Μάκη

Γαζή, casting director και συνεργάτη των μεγα-

λύτερων κινηματογραφικών παραγωγών. Το 

σεμινάριο θα γίνει στις 12 & 13/12 με διοργα-

νωτή την ODEON, στο Odeon Starcity  (Λεωφ. 

Συγγρού 111).  Αιτήσεις έως 7/12. Πληρ.: 801

11 60000 & 210 6786.000

ν σου
ρ. & Δευτ.-
, Σάββ.-

λά 

0-

-

0-
30

σελήνη 
15-00.00/

2012-23.00
Αίθουσα 9: Ο φ

στικός κόσ
Δρ. Παρν

Πέμ.-Π
Δευτ

21.0
Σάβ

21
Π
5
π
γ

μ

ΓΑ
 Λ.

ων 6
210 777

Αίθουσα 1: Ν
17.45-20.15-22
Αίθουσα 2: Ραγι
αγκαλιές 20.00
Πλανήτης 51: Ε
από τη γη 18.10

ΙΙσσπαπανιικκός 
κικιννηημμααττογρράάφος

ΤΤρρεεις ς τααιινίες ς με ελεεύύθερη είσο-

δδοδο σσττο EEl Muundo. 2277/11 στις 19.00, 

““TTee dodoy y mmis oojos” τηης Icίar Bollaίn, 4/12 

στστιςς 199.000 “ “La vidda sin mi” της Isabel 

CCooiixetet, 111//12 σττιις 19.00 “La vida secreta 

dede laas palalabras”s” της Isabel Coixet. Οι πα-

ροουυσιάάσσεις πουου θα προηγηθούν αλλά και οι 

ππροββοολές τωων ταινιών θα είναι στα ισπανι-

κάά.. ΛΛ. Συγγγγρού 9, 210 9246.901, 

wwww.elelmundo.gr
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Το όχι του στον Χάρι Πότερ Μου είχαν προσφέρει όντως την

ευκαιρία να κάνω τον πέμπτο Χάρι Πότερ, αλλά δεν έβλεπα τον τρόπο να

βάλω τη δική μου οπτική σε έναν κόσμο τόσο ολοκληρωτικά δομημένο 

και στέρεο. Θα μου ήταν εξαιρετικά δύσκολο να τον οικειοποιηθώ ή να 

προσποιηθώ ότι με ενδιαφέρει μια ιστορία με μαγικά ραβδιά και ιπτάμενες

σκούπες. Αρνήθηκα λοιπόν, αν και ο ατζέντης μου είπε πως αν το κάνω δεν

θα χρειαζόταν να ανησυχώ για τίποτα άλλο για το υπόλοιπο της ζωής μου. 

Η έμπνευση πίσω από το “Micmacs” Πάντα με σόκαρε 

η ιδέα ότι υπάρχουν άνθρωποι που πλουτίζουν πουλώντας όπλα, όμως

δεν ήθελα να κάνω ένα διδακτικό φιλμ πάνω σ’ αυτό το θέμα, αλλά μια 

κωμωδία. Η ιστορία που προέκυψε θυμίζει λίγο παραμύθι, κάτι από τον

Δαβίδ και τον Γολιάθ, αλλά περασμένο από το φίλτρο του “Toy Story”,

μιας ταινίας που μ’ αρέσει πολύ. Μια άλλη επιρροή ήταν φυσικά η σειρά

“Mission Impossible”, της οποίας είμαι αφοσιωμένος θαυμαστής, και ήθε-

λα να κάνω ένα φιλμ το ίδιο γεμάτο ευρήματα και ανατροπές.  

Οι χαρακτήρες Αποφάσισα ότι η ταινία μου θα έπρεπε να έχει εφτά

δευτερεύοντες χαρακτήρες, όχι μόνο γιατί ο αριθμός έχει κάτι το μαγικό, 

αλλά γιατί η ιστορία είναι κάπως σαν τη Χιονάτη και τους εφτά νάνους. Η 

Χιονάτη φυσικά είναι ο βασικός ήρωας που ζει με μια σφαίρα στο κεφάλι

που ανά πάσα στιγμή μπορεί να τον σκοτώσει και που αποφασίζει να πά-

ρει εκδίκηση από τους βιομήχανους που την κατασκεύασαν. 

Ο πρωταγωνιστής Ντάνι Μπουν Δεν είμαι σίγουρος τι είναι

αυτό που με έκανε να τον διαλέξω για το ρόλο. Ήταν κάτι σαν έκτη αίσθη-

ση. Με τον ίδιο τρόπο που μόλις είδα την Οντρέ Τοτού ήξερα ότι είναι η

Αμελί, ήθελα τον Ντάνι, ακόμη κι αν ο ρόλος είχε αρχικά γραφτεί για τον 

Τζαμέλ Ντεμπούζ. Δεν ήταν εύκολο να τον πείσω, όμως μετά από μερικά

δοκιμαστικά είπε το ναι. Ήμουν σίγουρος πως δεν υπήρχε άλλος δρόμος. 

Το Παρίσι Προσπάθησα να αλλάξω λίγο τον τρόπο που βλέπω το 

Παρίσι σε αυτή την ταινία, μια που τώρα πια έχω περιπλανηθεί σε όλο το 

κλασικό Παρίσι που αγαπώ. Στις γέφυρες, τους σταθμούς του μετρό… Ο 

στόχος μου ήταν να δείξω τη λάμψη της ίδιας πόλης αλλά να την κάνω να

δείχνει και λίγο διαφορετική, να ταξιδέψω στα προάστια, να παίξω με τα

χρώματα, να την απεικονίσω μέσα από το φίλτρο και τη φαντασία μου. 

Η διασκέδαση του να κάνεις ταινίες Μου αρέσει να ανα-

κατεύομαι σε κάθε στάδιο της κατασκευής μιας ταινίας. Από το χαρτί που 

θα διαλέξω για να σχεδιάσω τα storyboards, μέχρι τη μείξη του ήχου, θέ-

λω να είμαι πάντα εκεί. Αντίθετα με άλλους σκηνοθέτες που βαριούνται 

τις τεχνικές διαδικασίες, εγώ το απολαμβάνω από την αρχή ως το τέλος. 

Τα χρήματα Το φιλμ κόστισε 25 εκατομμύρια ευρώ, μπάτζετ τε-

ράστιο για γαλλική ταινία. Σκέφτομαι ότι οι ταινίες μου έχουν αρχίσει να 

γίνονται πολύ ακριβές κι αυτό με τρομάζει λιγάκι, ειδικά αν σκεφτείς ότι 

το “Micmacs” διαδραματίζεται στο παρόν. Αναρωτιέμαι πόσο θα κοστίσει

αν θελήσω να γυρίσω μια ταινία επιστημονικής φαντασίας…

τέχνηCine Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥΡΡ

Ο Ζαν Πιερ Ζενέ μιλά…
Ο σκηνοθέτης του «Αμελί» και των «Ατέλειωτων
αρραβώνων» μιλά για τη νέα του ταινία «Μικρο-
απατεώνες στα δύσκολα», το Παρίσι και τον Χάρι
Πότερ…

ΚΑΛΥΨΩ
Ακαδημία Πλάτωνος,
Σάββ. 19.30 (εγκαίνια κιν/
φου), Κυρ.-Τετ. 20.00-22.30

ΚΗΦΙΣΙΑ CINEMAX
Λ. Κηφισίας 245,
210 6233.567
Αίθουσα 1: Ο φανταστικός 
κόσμος του Δρ. Παρνά-
σους 17.30-20.00-22.30
Αίθουσα 2: Fish tank 18.00-
20.30-23.00/ Ψηλά στον
ουρανό, Κυρ. 16.00 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Κι αν σου κά-
τσει; 18.00-20.15-22.30

MIKPOKOΣMOΣ - 
PRINCE 
Λεωφ. Συγγρού 106 (μετρό
Φιξ), 210 9215.305 
Υπόθεση: Farewell 18.20-
2.30-22.40, Παρ.-Κυρ. &
00.40

NANA CINEMAX
Λεωφ. Bουλιαγμένης 179,
210 9706.865
Αίθουσα 1: 2012, 17.30-
20.30-23.30/ Ψηλά στον 
ουρανό, Σάββ.-Κυρ. 15.30
μεταγλ., Κυρ. & 13.30
μεταγλ.
Αίθουσα 2: Κι αν σου κά-
τσει; 18.00-20.15-22.30,
Σάββ.-Κυρ. & 15.50, Κυρ. 
& 13.30
Αίθουσα 3: District 9,
18.45-21.00-23.20, Σάββ.-
Κυρ. & 16.15, Κυρ. & 13.45
Αίθουσα 4: Ο φανταστικός 
κόσμος του Δρ. Παρνά-
σους 18.15-20.45-23.15, 
Σάββ.-Κυρ. & 15.45, Κυρ. 
& 12.45
Αίθουσα 5: 2012, 18.30-
21.45, Σάββ.-Κυρ. & 15.30, 
Κυρ. & 12.30
Αίθουσα 6: Ο φανταστικός 
κόσμος του Δρ. Παρνά-
σους 17.00-19.30/ District 
9, 22.00-00.15/ G-Force, 
Σάββ.-Κυρ. 15.00 μεταγλ.,
Κυρ. & 12.30 μεταγλ.

ΝΙΡΒΑΝΑ CINEMAX
Κι αν σου κάτσει; 18.00-
20.15-22.30

ODEON KOSMOPOLIS 
MAPOYΣI
Λ. Kηφησίας 73 & Πουρνάρα
Αίθουσα 1: Ο φανταστικός 
κόσμος του Δρ. Παρνά-
σους 19.00-21.30-00.00, 
Πέμ.-Κυρ. & 16.30, Σάββ.-
Κυρ. & 14.00
Αίθουσα 2: Νέα σελήνη
17.00-19.50-22.40, Σάββ.-
Κυρ. & 14.10
Αίθουσα 3: Κι αν σου κά-
τσει; 18.50-20.50-22.50/
Πλανήτης 51: Επισκέπτης 
από τη γη 16.50 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. & 12.50-14.50
μεταγλ.
Αίθουσα 4: Έτσι πήραμε 
το Γούντστοκ, Πέμ.-Τρ.
18.10/ Πάπισσα Ιωάννα, 
Πέμ.-Τρ 20.40-23.40/ Ο
Μπάρι και οι ντισκο-
σκώληκες, Σάββ.-Κυρ. 
12.10-13.50-16.00 μεταγλ./ 
MicMacs - Μικροαπατε-
ώνες στα δύσκολα, Τετ. 
17.20-19.40-22.10-00.30
Αίθουσα 5: District 9,
18.40-21.10-23.30, Σάββ.-
Κυρ. & 13.15-16.10
Αίθουσα 6: Νέα σελήνη
19.20-22.00, Πέμ.-Σάββ. &
00.40, Σάββ.-Κυρ. & 13.00
Αίθουσα 7: Πλανήτης 51: 
Επισκέπτης από τη γη
17.30 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. &
13.30-15.30 μεταγλ./ 2012, 
20.00-23.10
Αίθουσα 8: Νέα σελήνη, 
18.30-21.20-00.10, Σάββ.-
Κυρ. & 12.00
Αίθουσα 9: MicMacs
- Μικροαπατεώνες
στα δύσκολα, Πέμ.-Τρ.
17.20-19.40-22.10-00.30,
Σάββ.-Κυρ. & 12.40-15.10/
Πάπισσα Ιωάννα, Τετ. 
18.00-23.40
Αίθουσα 10: Ο φανταστι-
κός κόσμος του Δρ. Παρ-
νάσους 17.40-20.20-23.00 
, Σάββ.-Κυρ. & 12.30-15.00
Αίθουσα 11: Πλανήτης 51: 
Επισκέπτης από τη γη
18.20 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. &
12.20-14.20-16.20 μεταγλ./ 
Νέα σελήνη 20.30-23.20
Αίθουσα 12: 2012, 17.50-
21.00-00.20, Σάββ.-Κυρ. 
& 14.40

ΟDEON OΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, 210 3622.683
Αίθουσα 1: MicMacs - Μι-
κροαπατεώνες στα δύ-
σκολα 17.50-20.10-22.30
Αίθουσα 2: Η λευκή κορδέ-
λα 19.15-22.15

ODEON STARCITY
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου
Αίθουσα 1: Νέα σελήνη
16.40-19.20-22.00, Πέμ.-
Σάββ. & 00.40 (ψηφιακή
προβολή), Κυρ. & 13.50
Αίθουσα 2: 2012, 17.50-
21.00-00.15/ Cinema Park. 
Άγρια φύση, Κυρ. 11.00/
Ταξίδι στο σύμπαν, Κυρ. 
13.00/ Δυνάμεις της γης, 
Κυρ:15.00
Αίθουσα 3: District 9,
18.05-20.20-22.40/ 
Cinema Park. Άγρια φύ-
ση, Κυρ. 11.00/ Ταξίδι στο 
σύμπαν, Κυρ. 13.00/ Δυ-
νάμεις της γης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 4: Κι αν σου
κάτσει; 17.10-19.30-21.30-
23.30/ Cinema Park. 
Άγρια φύση, Κυρ. 11.00/
Ταξίδι στο σύμπαν, Κυρ.
13.00/ Δυνάμεις της γης,
Κυρ. 15.00
Αίθουσα 5: Νέα σελήνη
17.30-20.10-22.50/ 
Cinema Park. Άγρια φύση, ,
Κυρ. 11.00, Ταξίδι στο
σύμπαν, Κυρ.
13.00/ Δυνά-
μεις της
γης, Κυρ.
15.00
Αίθου-
σα 
6:

MicMacs
- Μικροα-
πατεώνες στα 
δύσκολα 17.20-
19.50-22.10-00.30/ 
Ο Μπάρι και οι ντισκο-
σκώληκες, Κυρ. 12.45-
15.30 μεταγλ.
Αίθουσα 7: Ο φανταστικός
κόσμος του Δρ. Παρνά-
σους 17.40-20.30-23.00,
Κυρ. & 12.15-15.10
Αίθουσα 8: Πλανήτης 51: 
Επισκέπτης από τη γη
17.00-19.00 μεταγλ., Κυρ. 
& 13.20 μεταγλ./ Πάπισσα
Ιωάννα 21.20/ Έτσι πήρα/ / -
με το Γούντστοκ 00.10
Αίθουσα 9: Πλανήτης 51: 
Επισκέπτης από τη γη
18.00 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ.
& 16.00 μεταγλ., Κυρ. &
12.00-14.00 μεταγλ./ 2012, 
20.00-23.20
Αίθουσα 10: Νέα σελήνη 
18.30-21.10-23.50/ Πλα-
νήτης 51: Επισκέπτης από
τη γη, Σάββ.-Κυρ. 16.30
μεταγλ., Κυρ. & 12.30-14.30 
μεταγλ./ Cinema Park. 
Άγρια φύση, Κυρ. 11.00/
Ταξίδι στο σύμπαν, Κυρ.
13.00/ Δυνάμεις της γης, 
Κυρ. 15.00

ΟΣΚΑΡ
Αχαρνών 330, Κάτω Πατή-
σια, 210 2234.130 -226
Τζούλι & Τζούλια 17.20/
2012, 19.20-22.20

ΠΑΛΑΣ
Παγκράτι, 210 7515.434 
Dolby Stereo
Tetro 20.25/ Welcome 

18.15-22.50/ Moon,
Σάββ.-Κυρ. 16.30, Κυρ.
11.30-14.00

ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ
Ριζάρη 24, 210 7291.800,
210 7243.707
Κι αν σου κάτσει; 18.30-
20.30-22.30

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
(ΠΡΩΗΝ ΑΛΟΜΑ)
Λ. Μεσογείων 232,
210 6525.122
Ο φανταστικός κόσμος 
του Δρ. Παρνάσους 18.00-
20.30-23.00/ Ψηλά στον
ουρανό, Σάββ.-Κυρ. 16.00 
μεταγλ.

ΣΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, πλ. Αγ. Τριά-
δος, Αργυρούπολη,
210 9927.447, 210 9917.094
District 9, 18.10-20.10/
2012, 22.10/ G-Force, 

Σάββ.-Κυρ. 16.15 μεταγλ.

ΣΠOPTIΓK
ΔHM. KIN/ΦOΣ 
Κ. Παλαιολόγου 18,
Ν. Σμύρνη, 210 9333.820
Αίθουσα 1: Κι αν σου κά-
τσει; 19.00-21.00-23.00
Αίθουσα 2: District 9,
18.30-20.30-22.30

STER CINEMAS 
AΓ.  EΛEYΘEPIOΣ
Αχαρνών 373-375
Αίθουσα 1: 2012, Πέμ. & 
Δευτ.-Τετ. 18.30-21.30,
Παρ. 18.30-21.30-00.30,
Σάββ. 12.30-15.30-18.30-
21.30-00.30, Κυρ. 12.30-
15.30-18.30-21.30
Αίθουσα 2: MicMacs - 
Μικροαπατεώνες στα
δύσκολα, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
20.00-22.10, Παρ.-Σάββ. 
20.00-22.10-00.20/ Πλα-
νήτης 51: Επισκέπτης από 
τη γη, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 16.00-18.00 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. 11.30-14.00-
16.00-18.00 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Κι αν σου κά-
τσει; 19.10-21.10/ District 
9, 23.00/ 2012, Πέμ.-Παρ.
& Δευτ.-Τετ. 16.10, Σάββ.-
Κυρ. 13.10-16.10
Αίθουσα 4: Νέα σελήνη 
16.30-19.30-22.30/ Ψηλά 
στον ουρανό, Σάββ.-Κυρ. 

12.10-14.15 μεταγλ.
Αίθουσα 5: Νέα σελήνη
18.00-21.00-00.00/ G-
Force, Σάββ.-Κυρ. 11.00-
13.45-15.45 μεταγλ.
Αίθουσα 6: Νέα σελήνη
17.30-23.30/ 2012, 20.30/ 
Ψυχή βαθιά, Σάββ.-Κυρ.
13.30
Αίθουσα 7: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή 
των δεινοσαύρων, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.00 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 13.00-
15.00-17.00 μεταγλ./ Νέα
σελήνη, Πέμ. & Κυρ.-Δευτ. 
& Τετ. 19.00-22.00,  Παρ.-
Σάββ. 19.00-22.00-00.50
Τρ. 22.00
Αίθουσα 8: Πλανήτης 51: 
Επισκέπτης από τη γη, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.15 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ.
13.15-15.15-17.15 μεταγλ./
District 9,  Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
19.20-21.45, Παρ.-Σάββ.
19.20-21.45-00.101

Αίθουσα 9: Α Ο φαντα-
στικός κόσμοςσ

του Δρ. τ
ΠαρνάΠ -

σους σ

16.20-
18.50-

21.20/ Οι 
φωνές των

νεκρών 23.45/ Ο
Μπάρι και οι ντισκο-
σκώληκες, Σάββ.-Κυρ.
12.45-14.30 μεταγλ.
Αίθουσα 10: Ο φαντα-
στικός κόσμος του Δρ. 
Παρνάσους, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.20-19.50-
22.20, Σάββ.-Κυρ. 12.20-
14.50-17.20-19.50-22.20/ 
Μεταφυσική δραστηριό-
τητα, Παρ.-Σάββ. 01.00

STER CINEMAS 
Εμπορικό κέντρο Escape, Λ.
Δημοκρατίας 67A, Ίλιον
Αίθουσα 1: Νέα σελήνη
16.00-18.30-21.00-23.30/ 
Ο Μπάρι και οι ντισκο-
σκώληκες, Σάββ.-Κυρ. 
11.40 μεταγλ./ Ψυχή βα-
θιά, Σάββ.-Κυρ. 13.15
Αίθουσα 2: Ο φανταστικός 
κόσμος του Δρ. Παρνά-
σους, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17.30-20.00-22.30, 
Σάββ.-Κυρ. 12.30-15.00-
17.30-20.00-22.30/ Μετα-
φυσική δραστηριότητα,
Παρ.-Σάββ. 01.00
Αίθουσα 3: Πλανήτης 51: 
Επισκέπτης από τη γη, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.
16.00 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ.
12.00-14.00-16.00 μεταγλ./
Ο φανταστικός κόσμος
του Δρ. Παρνάσους,
18.00-20.30/ 2012, 23.00
Αίθουσα 4: Νέα σελήνη,
Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 17.00-
19.30-22.00, Παρ.-Σάββ.
17.00-19.30-22.00-00.30/ 
Ψηλά στον ουρανό, 
Σάββ.-Κυρ. 12.15-14.30
μεταγλ.
Αίθουσα 5: 2012, Πέμ. & 
Δευτ.-Τετ. 18.10-21.10 Παρ. 
18.10-21.10-00.10, Σάββ. 
15.10-18.10-21.10-00.10,
Κυρ. 15.10-18.10-21.10
Αίθουσα 6: Πλανήτης 51: 
Επισκέπτης από τη γη, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.
17.20-19.20 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. 11.20-13.20-
15.20-17.20-19.20 μεταγλ./
District 9, 21.30-23.50
Αίθουσα 7: Κι αν σου
κάτσει; 20.15/ 2012, 

17.10-22.10/ Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των
δεινοσαύρων, Σάββ.-Κυρ. 
11.10-13.10-15.10 μεταγλ.

ΤΙΤΑΝΙΑ CINEMAX
Πανεπιστημίου & Θεμιστο-
κλέους, 210 3811.147, 210 
3841.689 
Welcome 18.00-20.15-
22.30

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386
Αίθουσα 1: Νέα σελήνη
18.00-20.30-23.00
Αίθουσα 2: Ο φανταστικός
κόσμος του Δρ. Παρνά-
σους 20.15-22.45/ 2012, 
17.15

TPIANON 
Πατησίων & Kοδριγκτώνος,
210 8222.702, 
210 8215.469
Fish tank 20.30-22.50/ Η
ζωή στους βράχους 18.20

ΦΙΛΙΠ 
Πλατεία Αμερικής, Θάσου 
11, 210 8612.476
Fighter 18.30-20.30-
22.30/ Κυριακάτικα απο-
γεύματα, Κυρ. 16.00

ΦΟΙΒΟΣ
Περιστέρι, 210 5711.105
Νέα σελήνη 18.30-20.45-
23.00/ Πλανήτης 51: 
Επισκέπτης από τη γη, 
16.45 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. & 
15.00 μεταγλ., Κυρ.& 11.30 
μεταγλ.

Προαστίων

AΛΙΚΗ ΔΗΜ. 
ΚΙΝ/ΦΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 
(ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΗ)
Λεωφ. Μαραθώνος 196, 
Νέα Μάκρη, 22940 69871 
2012, Πέμ.-Τρ. 20.30, Τετ. 
18.00/ G-Force, Παρ.-Κυρ.
18.00 μεταγλ., Κυρ. &  11.30
μεταγλ./ Κιν/κη λέσχη, Η
σιωπή της Λόρνα, Τετ. 
21.15

AΡΤΕΜΙΣ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Μαρκόπουλο, 22990 23924 
Ψυχή βαθιά 19.00-21.40/
G-Force 17.30 μεταγλ.

ΟDEON ΜΑΓΙΑ
Χαλκίδα, 22210 25625 
Νέα σελήνη 19.45-22.30/
Πλανήτης 51: Επισκέπτης
από τη γη 17.40 μεταγλ.

ΡΑΦΗΝΑ ΣΙΝΕ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ (ΛΥΚΕΙΟ)
Ραφήνα 22940 25439/26281 
Ψυχή βαθιά 20.30

Πειραιά

AΤΤΙΚΟΝ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Πλ. Αγ. Κωνσταντίνου, Ηρώ-
ων Πολυτεχνείου,
210 4175.897
MicMacs - Μικροαπατεώ-
νες στα δύσκολα 18.30-
20.30-22.30/ Πλανήτης 
51: Επισκέπτης από τη γη 
16.45 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. & 
14.00 μεταγλ.

ΟΝΕΙΡΟ ΡΕΝΤΗ
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Μπαλτατζή 8 & Χρ.Σμύρνης 
210 4823.482 (Πειραιώς 125)
Ψυχή βαθιά 19.50-22.30

ΖΕΑ
Χαριλάου Τρικούπη 39, Πα-
σαλιμάνι, 210 4521.388
Tetro 18.00/ Κυνόδοντας  
20.10-22.00

ΡΕΞ - ΟΞΥ
Αγίου Δημητρίου 5, Δραπε-
τσώνα, 210 4635.600
Νομοταγής πολίτης,
Πέμ.-Κυρ. 21.00/ Michael
Jackson’s this is it, Σάββ.-
Κυρ. 18.30

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, Κο-
ρυδαλλός 210 4960.955 
Ψυχή βαθιά, Πέμ.-Δευτ.
20.00-22.30/ Michael
Jackson’s this is it,
Σάββ.-Κυρ. 18.00 / Ειδικές 
προβολές, Αντίχριστος, 
Τετ. 21.00

ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Πλ. Δημαρχείου, Κέντρο,
210 4225.653 
Ο φανταστικός κόσμος 
του Δρ. Παρνάσους 17.20-
19.50-22.20●

Cine

Ρώσικες Τετάρτες
Προσέγγιση της ρώσικης κουλτούρας σε ένα 

project διάρκειας έξι μηνών από το Κέντρο

Ρωσικών Σπουδών και Πολιτισμού MIR και το 

Cine ΙΛΙΟΝ – και χορηγό επικοινωνίας την A.V.

Αυλαία στις 2/12 με την προβολή της ταινίας 

«Αντρέι Ρουμπλιόφ» του Αντρέι Ταρκσόφσκι

(1966). Κινηματογράφος Cine ΙΛΙΟΝ,  Τροίας 

34 & Πατησίων 113. Έναρξη βραδιάς 18.00,

έναρξη ταινίας 20.00. € 7,50, € 6 (φοιτ.).
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Variousartists
Του ΜΑΚΗ ΜΗΛΑΤΟΥ

              *
 Αδιάφορος

        ** Μέτριος

     *** Καλός

  **** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός

Η νέα πραγματικότητα
Επιστροφή στην απλότητα
Το μεγαλύτερο μέρος της «νέας» μουσικής ανήκει 

στην κατηγορία «συμπαθές τίποτα» και στερείται 

βάθους, λες και γίνεται από ανθρώπους-κόμικ 

χωρίς τρίτη διάσταση και προοπτική. Οι ακροα-

τές (αλλά και οι ίδιοι οι δημιουργοί) ανατρέχουν 

και πάλι στο «ένδοξο παρελθόν» αναζητώντας 

λίγη αλήθεια και ψυχή, μουσική φτιαγμένη από 

ανθρώπους που είχαν μια τρέλα, ένα πάθος, που

περιπλανήθηκαν στους δρόμους, που έζησαν 

αλλόκοτα κι επικίνδυνα. 

Γι’ αυτό και η νεότερη γενιά μουσικών επιστρέ-

φει στην απλότητα και το προσωπικό ύφος της 

folk και γενικότερα της εκφραστικής μουσικής

χαμηλών τόνων και πλούσιων συναισθημάτων, 

αναζητώντας τα δικά της βήματα σε παλιές πατη-

μασιές. Τα super groups, το arena rock, τα χαώδη g p

dancefloors, τα εντυπωσιακά shows φαίνονται πιαντυπωσιακά

τόσο passé όσο η ηρωίνη ή το ecstacy, όσο τα μαη ηρωίνη ή τ -

κριά μαλλιά ή τα chill out rooms. Το αστραφτερό chill out roo

τίποτα της εποχής του life style τελείωσε οριστιής του life st -

κά, η ζωή-φούσκα που έκαναν σημαία οι γιάπηδες α που έκανα

και τα golden boys έσκασε στα μούτρα τους. ys έσκασε στ

Είχαν δίκιο λοιπόόν οι s of ConvenienceKings ό-

ταν τιτλοφορούσαν (πριν από 8 χρόνια μάλιύσαν (πριν -

στα) το πρώτο τους άλμπουμ “Quiet Is the New

Loud”. Τώρα επιστρέφουν με το “Declaration of 

Dependence” (***) πιάνοντας το νήμα από κει που

το ’χαν αφήσει τότε. Δύο κιθάρες, όρθιο μπάσο και

βιόλα σε κάποια τραγούδια, χωρίς κρουστά και τύ-

μπανα, «μελωδικό και γλυκό» (όπως έγραψε και ο

Κωστής Μαραβέγιας στο προηγούμενο τεύχος).

Κι απ’ τη Νορβηγία στη Γαλλία για τους Air, λίγο πριν

τους πάρει ο αέρας. Με το “Love 2” (**) κάνουν το 

άλμπουμ της ευκολίας. Στιλιζαρισμένη electropop 

με retro αναφορές και απλοϊκούς στίχους. 

Ο Kurt Vile από τη Φιλαδέλφεια βγαίνει νικη-

τής από την «επικίνδυνη περιπέτεια» του 2ου 

άλμπουμ. Στο “Childish Prodigy” (***) ισορροπεί 

θαυμάσια μεταξύ folk και rock, ευαισθησίας και 

αυστηρότητας, παρελθόντος και παρόντος. 

O Bradford Cox (Deerhunter), κρυμμένος πίσω 

από το όνομα Atlas Sound, επισ τρέφει με το 

“Logos” (****), ένα ρευστό άλμπουμ, ένα κομψό 

ψυχεδελικό ταξίδι με κουνημένες εικόνες, το κα-

λειδοσκόπιο ενός ευαίσθητου αισθηματία.

Οι πληγωμένοι fans και οι (προδωμένοι;) κριτικοί 

θύμωσαν και δεν επιτρέπουν στον «τρελούτσικο» 

Devendra Banhart να γίνει «κανονικός», κι όμως

το κάνει τέλεια. Για τον καινούργιο του δίσκο “What 

Will We Be” (****) η φράση «Ψυχεδέλεια τέλος... Μό-

νο folk» ίσως είναι αρκετή. Ίσως πάλι όχι... Ο D.B. 

φαίνεται να μεγαλώνει καλά, κι έτσι αισθάνεται δυ-

νατός για να γράψει απλά, γλυκά και cool τραγού-

δια, με χιούμορ και γεύσεις από τη δεύτερη πατρί-

δα (Βενεζουέλα) αλλά κι από το κλασικό rock. 

➜ makismilatos@gmail.com

Πρώτος   Ήχος
“Quiet Is the New Loud” To “
ς μεταφέρεται αύριο και όμω

ν «Πρώτο Ήχο», που ξεστον -
άει και φέτος στον κινά Ιανό 

ον με το Simon Bllom και τον 
miere Brother.Lum Χαμηλοί τό-

folk αναφορές, πιανιστικνοι, 
 αναμνήσεις από το παρελpop,
φίλ διάθεση. Η ταπεινότητα φτάνει σινε
στην ελληνική μουσική πραγματικαι σ -
ητα. Τουλάχιστον στο πιο ενδιαφέρον κότη
ζωντανό κομμάτι της, που η και ζ ATHENS

VOICE C βοηθάει να συμβαίνει...

-
κή 
λθόν, 

ά

S 

Παραδοσιακά προϊόντα

Rosebud R
- Plays the Music of Newport - **

ΗΗ προσπάθεια του jazz κουαρτέτου

να διασκευάσει κλασικά folk τραγούν -

δια (με επίκεντρο τον ήχο του φεστιδ -

βάλ του Newport) μένει μετέωρη, όχι β

γιατί δεν το κάνουν καλά αλλά γιατί η απόπειρα ακούγεγιατί δεν το κάνουν -

ται άσκοπη, αν και παικτικά εξαιρετική.

The Jan Hammer TrioT
- Maliny Maliny-  ****

ΚΚαλοκαίρι του ’68 στο Μόναχο. Ο 20ά-

ρης τότε Jan Hammer στήνει ένα τρίο ρ

(με τον μπασίστα Jiri Mraz και τον (

ντράμερ Cees See) και παίζουν στο ν

Domicile. Domicile ΗΗ συναυλία ηχογραφείται και κυκλοφορεί μεσυναυλ

το λάθος τίτλο “Malma Maliny”. Τώρα η κόπια αποκατα-

στάθηκε, ο τίτλος διορθώθηκε, το όργανο του Hammer 

ακούγεται απολαυστικό, η κλασική εκδοχή της free-jazz

σε πολύ καλές στιγμές. Όσοι πέρναγαν τα βράδια τους 

στο jazz club του Μπαράκου πριν από 30 χρόνια θα εν-

θουσιαστούν.

StingS
- If On a Winter’s Night...-  ***

Μεσαιωνικές μπαλάντες, παραδοσιΜ -

ακά τραγούδια της Γηραιάς α Αλβιώ-

νος, όργανα παλιάς μουσικής, χειμων -

νιάτικη διάθεση με χριστουγεννιάτικες αναφορές καινιάτικη διάθεση με

κλασικοί συνθέτες όπως ο J.S. Bach κι ο Schubert. Ο Sting 

προσπαθεί να συνδεθεί με τη λόγια μουσική (από τότε

που ηχογραφεί για την Deutsche Grammophon) κι αυτή

είναι η πιο εύστοχη προσπάθειά του. Αν ξεχνούσε και για 

λίγο την αυταρέσκειά του...

DDevevvendendnndra  r BanannnBanananhaharhhahhh t

Lumiere Brother

Simon Bllom
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elements  

Θέλεις τα ρούχα σου να δένουν αρμονικά με το σώμα και την προσωπικότητά σου όπως ακριβώς τα στοιχεία της φύσης μεταξύ τους; Η ευ-

φάνταστη σχεδιάστρια Ιωάννα Κουρμπέλα σού προτείνει δημιουργίες που γίνονται ένα με σένα. Φυσικές πρώτες ύλες, κίνηση, καμπύ-

λες, πτυχώσεις, γωνίες μπλέκονται γλυκά σε ένα πολυδιάστατο αποτέλεσμα. (Retail store: Αδριανού 109 & Χατζημιχάλη 12, Πλάκα, 210 

3224.591/ Head office: 210 9942.731, www.kourbelaioanna.gr)                                                                                                                                    - ΖΩΗ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ 

shopping / soul / body / mind / market

Η τέχνη 
στη μόδα
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Ώ ρα 20.00, γυρίζω σπίτι γρήγορα για να

ετοιμαστώ. Απόψε γιορτάζει η κολλη-

τή μου και όλη η παρέα είμαστε καλε-

σμένοι της. Τι θα βάλω; Από τη δύσκολη θέση με 

βγάζουν τα καινούργια μου leggings, μια πρωτό-

τυπη εκδοχή του γνωστού κολάν που βρήκα στα

Shop & Trade (Κυδωνιών 1 & Πειραιώς 222, Ταύρος,

210 3408.400). Το σύνολο συμπληρώνει το μάλλι-

νο γιλέκο μου από το Nectario. Μια εντυπωσιακή

πρόταση από το κατάστημα stock, που αποτελεί 

μια όαση αυτή την εποχή αφού διαθέτει προϊόντα

διάσημων brands σε τιμές έκπληξη (Δαφνομήλη 

5, στο τέρμα της Σίνα, 210 3629.537). Κοσμήματα;

Μα φυσικά τo κομψό βραχιόλι διά χειρός Έλσας 

Σαραντίδου, που απέκτησα όταν επισκέφθη-

κα την έκθεση της εμπνευσμένης δημιουργού

στο Le café del’art (πλ. Μεσολογγίου 6, Παγκράτι, 

210 7255.998, www.lecafedelart.gr, www.elsaart.

com). Τέλος το Badila αδιάβροχό μου, που με

προστατεύει από τις κακές διαθέσεις του καιρού 

και συμπληρώνει το στιλ μου. Το αγόρασα προ-

χθές κάνοντας μια βόλτα στην Πατησίων, αφού η

Badila είναι σε κάθε γωνιά της πόλης (Κ. διάθεση: 

210 2520.366, www.badila.gr). Κλειδιά, λεφτά, τσι-

γάρα… όλα μέσα στο μικρό αλλά θαυματουργό

τσαντάκι μου από το Navastore, που πάντα έχει

να μου προτείνει κάτι στιλάτο και πρακτικό (Αγίας 

Ειρήνης 15, 210 3247.128). 

Ώρα 21.30. Φεύγω τρέχοντας αφού πάρω το 

δώρο της φίλης μου, που δεν είναι άλλο από το 

Gentleman Jack, το νέο μέλος της οικογένειας

Jack Daniel’s. Η ιδιαίτερη γεύση του και ο προ-

σεγμένος σχεδιασμός του ταιριάζουν απόλυτα με 

την περίσταση (210 6818.696, www.gentlemanjack.

com). Κατεβαίνοντας τη σκάλα δαγκώνω ένα κο-

κτέιλ. Όχι, δεν τρελάθηκα, απλά πήρα τις νέες

Dentyne Cocktail Frozen Daquiri  . Η φρουτένια

γεύση τους θυμίζει καλοκαίρι  (Cadbury Hellas Α.Ε.,

Μαρ. Αντύπα 41-45, Ηράκλειο, 210 2704.000)  . Ενώ

 βρίσκομαι καθοδόν συνειδητοποιώ ότι ξέχασα

να σβήσω τα φώτα στο σαλόνι, αλλά δεν ανησυ-

χώ αφού θα τα σβήσει το Occuswitch της Philips  ,

ο ανιχνευτής παρουσίας που δουλεύει για μένα 

και για το περιβάλλον. Μια συσκευή που τοποθέ-

τησα στο χώρο μου, η οποία δίνει εντολή να σβή-

σουν τα φώτα όταν ο χώρος είναι κενός s (Philips

Ελλάς Α.Ε.Β.Ε., Λ. Κηφισίας 44, 210 6162.450). A

➜ style@athensvoice.g

Elementsofsff tyless
Της ΖΩΗΣ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

KARAKASSIS OPTICS
Επειδή φέτος το κρύο και ο ήλιος πάνε μαζί, το κατάστημα Karakassis Optics έχει για εμάς 

νέες, μοντέρνες προτάσεις γυαλιών ηλίου. Το στιλ και η κομψότητα συναντιούνται στα νέα 

Mykita και μας συντροφεύουν στην καθημερινότητα (Karakassis Optics, Σόλωνος 50 & Ομήρου, Αθήνα,

210 3613.366, 210 3642.258, www.karakassis.gr).  Γυαλιά ηλίου MYKITA € 350

NAVA
Δερμάτινο unisex τσαντάκι € 122

SHOP & TRADE
Μoβ κολάν vinyl 

DENTYNE 
Τσίχλες με γεύση Cocktail Frozen Daquiri

PHILIPS 
Occuswitch ανιχνευτής παρουσίας στο χώρο

BADILA
Αδιάβροχο μπουφάν € 148

LE CAFÉ DE L’ART
Χειροποίητο βραχιόλι με χρυσό και διαμάντια

NECTARIO
Πλεκτό γιλέκο με μπουτουνιέρα € 15  

JACK DANIEL’S
Ουίσκι Gentleman Jack

BAZAAR ΣΤΟ ZU
Μέχρι τις 10/12 υπέροχες δημιουργίες των Miss Sixty, 
Gusto Barcelona, Desqual, Killah, Traffic, Paramita θα βρεις 
με έκπτωση 30% στο κατάστημα ZU.
Αγ. Ιωάννου 18-20, Αγ. Παρασκευή, 210 6002.553

KANELLAKIS GROUP
Ως τις 28/11 επώνυμα εσώρουχα, πιτζάμες και αξεσουάρ σε 
περιμένουν να τα αποκτήσεις με έκπτωση έως και 70% στα
Orange Stores. Περιστέρι, Αγ. Παρασκευής 10, 210 5785.400, Ν. 
Σμύρνη, Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 211, 210 9374.270 

NOTIS HAUTE COIFFURE Το κομμωτήριο 
που έχει για σένα πάντα μοντέρνες προτάσεις, κάθε Τετάρτη 
σου πρόσφέρει μια ολοκληρωμένη ανανέωση που περιλαμ-
βάνει κούρεμα, χτένισμα, βαφή, μάσκα μόνο με € 85 (από 
€ 106). Ηροδότου 7, Κολωνάκι, 210 7223.864, 210 7230.759 
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ΘΕΑΤΡΟ 
BADMINTON

Από 22/12 έως 10/1 ένας παρα-

μυθένιος κόσμος στον προαύλιο 

χώρο του θεάτρου Badminton 

υπόσχεται να σε ταξιδέψει στη xρι-

στουγεννιάτικη μαγεία με δώρα,εκ-

δηλώσεις και εκπλήξεις. Ολυμπιακά 

Ακίνητα Γουδή, 211 1010.020
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Market
Της ΖΩΗΣ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

APERITIVO PERONI

Οι Ιταλοί έχουν καθιερώσει το aperitivo, ένα μικρό απογευματινό

γεύμα. Τώρα η γνωστή ιταλική μπίρα Peroni Nastro Azzurro φέρνειΤΤ

αυτή τη νόστιμη ιδέα και στην Ελλάδα. Ένα πιάτο με λιχουδιές ιτα-

λικής κουζίνας συνοδευόμενο από ένα ελαφρύ ποτό σε περιμένει 

κάθε Πέμπτη στα City (Xάρητος 43), Abridor (Mασσαλίας 16) και Gelee 

Royale (Σκουφά 69). 

 PALOMA NEGRA

Θέλεις να ξεχωρίζεις με νέα και πρωτότυπα αξεσουάρ; Αν η απά-

ντηση είναι ναι, τότε σίγουρα θα ερωτευτείς το Paloma Negra με την 

πρώτη ματιά. Εκεί σε περιμένουν χειροποίητες τσάντες, κοσμήματα 

από διάφορα υλικά και άλλες ενδιαφέρουσες προτάσεις από όλες τις 

γωνιές του κόσμου, όπως παντόφλες από τσόχα από το Βερολίνο και 

κασκόλ από το μακρινό Τόκιο.ΤΤ Δορυλαίου 2, πλ. Μαβίλη, 210 6410.537

 ELMEC SPORT & FOLLI FOLIE 

Η Elmec Sport, αντιπρόσωπος κορυφαίων brands, και η Folli Folie 

συνεργάζονται και στη Ρουμανία κι επισφραγίζουν αυτή τη συνερ-

γασία τους με το λανσάρισμα της νέας συλλογής της Folli Follie “All 

That Jazz” για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2009-2010 στο Βουκουρέστι. 

Elmec Sport ΑΒΕΤΕ, Κτίριο Folli-Follie, 23o χλμ. Εθνική Οδού Αθηνών-
Λαμίας, Άγ. Στέφανος/ Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα, 210 9699.300

 DIRTY SEXY MONEY 2 - FOX LIFE

Όταν ο πλούτος, η ίντριγκα και τα σκάνδαλα μπλέκονται, τότε μιλάμε 

για το “Dirty Sexy Money”, τη σειρά που καθήλωσε όλο τον κόσμο. 

Το συνδρομητικό κανάλι Fox Life εξασφάλισε το 2ο κύκλο της, αλλάΤΤ

και τους τελευταίους κύκλους γνωστών ξένων σειρών όπως “Ghost 

Whisperer 4”, “Brothers and Sisters 2”, “Dirt 2”, “Scrubs, Criminal 

Minds 4”. Χρ. Σμύρνης 44, Χαλάνδρι, 211 7004.715, www.foxlifetv.gr

 ΙΕΚ ΑΚΜΗ - FRANCIS FORD 
COPPOLA

Ο σκηνοθέτης χρυσών επιτυχιών Φ. Φ. Κόπολα βρέθηκε κοντά στους

σπουδαστές σκηνοθεσίας του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ, που τον 

παρακολούθησαν κατά αποκλειστικότητα στο πλαίσιο των εκδηλώ-

σεων για το Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου. Λ. Βουλιαγμέ-
νης 337, Ηλιούπολη, 210 9769.510-11, www.akmi-kek.grr

H&M ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Για σένα που μένεις βόρεια και θέλεις μόδα και ποιότητα στην καλύτερη τιμή, η H&M έχει μια έκπληξη. Πρό-

κειται για το νέο οικογενειακό της κατάστημα στο κέντρο της αγοράς του Χαλανδρίου, στην οδό Πλάτωνος 

5, που άνοιξε και περιμένει άνδρες, γυναίκες, νέους και παιδιά να εξερευνήσουν τις συλλογές ρούχων, εσω-

ρούχων, αξεσουάρ και καλλυντικών που διαθέτει. www.hm.com

INTERSPORT

Μια σταθερή αξία της ζωής των αρχαίων Ελλήνων ήταν το Ευ Ζην. Από ό,τι φαίνεται όμως και ο σύγχρονος και 

πολυάσχολος Έλληνας επιδιώκει την ευζωία στην καθημερινότητά του. Τα Intersport μάς βοηθούν να είμαΤΤ -

στε και να αισθανόμαστε καλά, ενσωματώνοντας ποικιλία προϊόντων όπως ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ

fitness και running για το σπίτι και το γυμναστήριο. Λ. Βάρης 60, Βάρη, 210 2806.000, www.intersport.gr 

E-SHOP

Οι περισσότεροι από εμάς τρέμουμε τη στιγμή που τα αγαπημένα μας gadgets θα πάθουν κάτι, αφού σκεφτό-

μαστε την ταλαιπωρία και την αναμονή μέχρι την επισκευή τους. Το e-shop βάζει τέλος σε αυτή τη διαδικασίαΤΤ

καθώς προσφέρει 2ετή εγγύηση άμεσης αντικατάστασης σε laptop και netbooks Toshiba, Acer, Sony, HP,

Innovator, Lenovo και Fujitsu. Δίνετε το ελλατωματικό σας μηχάνημα και παίρνετε αμέσως ένα καινούργιο. 

Τόσο απλά. ΤΤ www.e-shop.gr 

ΑΙΩΝ

Θέλετε να ταξιδέψετε μέχρι την Περσία; Τα

καταστήματα Αιών σάς δίνουν την ευκαιρία να 

βρεθείτε για λίγο στη μακρινή αυτή χώρα. Από

17/11 ως 30/11 διοργανώνουν θεματικό Bazaar

και προσφέρουν αυθεντικά χειροποίητα περσι-

κά χαλιά σε προσφορές που ξεπερνούν το 50%. 

Καλό σας ταξίδι λοιπόν. 

Πληρ.: 800 11 192200, www.aion.gr
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Ενυδάτωση τώρα!
Ο

χειμώνας είναι μια εποχή που η ανάγκη του δέρματος και ιδιαίτερα της επι-

δερμίδας του προσώπου για υγρασία αυξάνεται αρκετά. Έτσι, λοιπόν, χρειά-

ζεται εντατική φροντίδα. Για εσάς που θέλετε να διατηρήσετε την επιδερμίδα

σας ενυδατωμένη, λαμπερή και σφιγιλή, υπάρχουν μερικές απλές συμβουλές που, αν

ενταχθούν στην καθημερινότητά σας, θα βοηθήσουν το δέρμα σας να ξεδιψάσει. Δεν

έχετε παρά να τις ακολουθήσετε.  

8+1 κανόνες ενυδάτωσης
√ Χρησιμοποιήστε μια καλή ενυδατική κρέμα προσώπου κατάλληλη για τον τύπο και

τις ανάγκες του δέρματός σας τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα.

√ Κάνετε καθαρισμό προσώπου τουλάχιστον 1 φορά την ημέρα.

√ Χρησιμοποιήστε μάσκα προσώπου (10 λεπτών) τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα.

√ Πιείτε 2-3 λίτρα νερό την ημέρα (8-10 ποτήρια).

√ Προγραμματίστε σωστά τη διατροφή σας, ώστε να είναι πλούσια σε βιταμίνες, πρω-

τεΐνες και υδατάνδρακες. Αποφύγετε τα λιπαρά και τη ζάχαρη.

√ Περιορίστε το κάπνισμα, καθώς αφυδατώνει το δέρμα και επιταχύνει τη γήρανσή του. 

√ Μην εκθέτετε την επιδερμίδα σας στον ήλιο χωρίς τις απαραίτητες προφυλάξεις 

(γυαλιά, καπέλο, ομπρέλα, αντηλιακή κρέμα).

√ Κοιμηθείτε τουλάχιστον 8 ώρες την ημέρα.

√ Περιορίστε το αλκοόλ που καταναλώνετε, καθώς η υπερκατανάλωση αλκοολούχων

έχει αρνητικές επιπτώσεις στο δέρμα (2-3 ποτά την εβδομάδα). 

Soul/Body/Mind

 MOD’S HAIR 

Δεν ξέρεις τι να κάνεις με τα θαμπά και αδύναμα μαλλιά σου; Τα 

κομμωτήρια Mod’s hair έχουν τη λύση. Η νέα Crème de Lait, ένα 

γαλάκτωμα με σαπουνόχορτο και γλυκολέμονο, ήρθε για να γίνει

ο προστάτης των μαλλιών σου, να τα δυναμώσει και να τα βοηθή-

σει να λάμψουν.  Αγίας Ελεούσης 5, Ψυρρή, Αθήνα, 210 2723.413,

www.modshair.gr

 NOTIS HAUTE COIFFURE

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και έχεις αρχίσει να σκέφτεσαι το χτέ-

νισμα που θα σε κάνει τη βασίλισσα του ρεβεγιόν. Το Notis Haute

Coiffure έχει για σένα μοντέρνες προτάσεις για χτένισμα και χρώμα,

που θα σε ανανεώσουν και θα σου φτιάξουν τη διάθεση. Χαλάρωσε 

στη Shiatsu μασάζ πολυθρόνα και απόλαυσέ το. Ηροδότου 7, Κολωνά-

κι, 210 7223.864, 210 7230.759, www.notis-coiffure.gr  

Δώρο περιποίηση 

 A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες της τέσσερα πακέτα περιποίησης από το κομμωτήριο Mod’s Hair. 
όκειται για δύο (2) γυναικεία (λούσιμο - χτένισμα - σαμπουάν Μod’s Ηair) και δύο (2) ανδρικά (λούσιμο - κού-

ρεμα - προϊόν styling Μod’s Ηair). Αν θέλεις κι εσύ ένα, στείλε σε SMS: AVRA (κενό) και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, 
μέχρι την Τρίτη 1/12 στις 10.00 το πρωί. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και στη συνέχεια θα μπορούν να επικοινωνήσουν
με το κομμωτήριο (Αγ. Μελετίου 72, 210 2723.413) για να κλείσουν το ραντεβού τους.  Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

ρ ρΔ

Η
Πρό

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ 

ΤΟΥ AIDS
Στις 1/12 το Κέντρο Πρόληψης του Δήμου 

Αθηναίων «Αθήνα - Υγεία» και το «Ελληνικό 

Κέντρο Διαπολιτισμικής  Ψυχιατρικής» δι-

οργανώνει για ενδέκατη χρονιά ενημερωτική 

εκστρατεία για το AIDS στον εξωτερικό χώρο 

του ηλεκτρικού σταθμού του Θησείου.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
5/11, σε πάτησα ενώ χό-

ρευα, μου την είπες και 

έφυγες! Τέλος, ξεστό-

μισες ένα «καλύτερα έ-

τσι», μα...κία, έπρεπε να 

πάρω τον αριθμό σου.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Έκθεση Επίπλου, Κυρια-

κή, ψηλός μουσάτος, 

με λαδί φόρμα, έχεις 

απίστευτο βλέμμα, παρ’ 

όλα αυτά επέμενα να

σε κοιτάω κατάματα. 

Στείλε! neg99neg@

hotmail.com

BOUTIQUE 
Σε βλέπω 3 Σάββατα 

συνέχεια, μελαχρινός

με γυαλιά, Γλυφαδιώ-

της, με κοιτάς επίμονα, 

επιτέλους μίλησέ μου!

Μελαχρινή κουκλίτσα.

WHY SLEEP?
Σάββατο, 31/10. Στο 

Γκάζι, διπλανά τραπέ-

ζια, κοιταζόμασταν

αλλά είχες και αγόρια 

στην παρέα, γι’ αυτό 

δεν μίλησα, θέλω να σε 

ξαναδώ, στείλε εδώ.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
Επιστημονικές Ταινίες, 

25/10, φορούσες ριγέ 

ζακέτα, εγώ σκούφο,

θέλω να σε ξαναδώ.  

marion.stephan@

hotmail.com

ΣΥΝΤΑΓΜΑ - 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
4+5/11 Τετάρτη και

Πέμπτη, μετρό, όρθιοι

αντικριστά, μαύρο παλ-

τό και τσάντα, καστανό 

μακρύ μαλλί, πράσινα

μάτια, 693 4295510,

nikmafia@hotmail.com 

ΑΣΠΡΗ ΜΗΧΑΝΗ
Σάββατο βράδυ 17/10,

είμαι ο μελαχρινός με 

την άσπρη μηχανή, εσύ 

μελαχρινή λεπτή, σε 

κοίταζα και χαμογελά-

σαμε, θέλω να σε δω. 

697 0752912

ΜΕΤΡΟ
7.15 Παρασκευή, 6/11, 

προς Αιγάλεω, μπήκες

Σύνταγμα, μπλε μπλού-

ζα, γκρι τζιν και ξανθός

με μια βαλίτσα, κοιτα-

χτήκαμε, το παιδί με την

πορτοκαλί ζακέτα. 698

3094845

ΦΛΟΡΑΛ
Άσπρο πουλόβερ, μπεζ 

παντελόνι, μίλαγες 

με μια φίλη σου, θέλω 

να σε ξαναδώ. 697 

2764142

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 
Παναγιώτη, όταν επέ-

στρεψα είχες φύγει με

τη συνοδό σου και δεν 

ανταλλάξαμε τηλέ-

φωνα, αν κατάλαβες,

γράψε εδώ.

ΦΑΛΗΡΟ
Αιόλου. Τέλη, πότε θα

συναντηθούμε; Στο ίδιο

σπίτι ζούμε! Μου έλει-

ψες. Γιουλίνα

ΑΤΤΙΚΗ
Πέρναγες το δρόμο,

μαύρο κολάν, τέλειο 

σώμα, σου είπα «είσαι 

καύλα» και χαμογέλα-

σες. Ο μελαχρινός στο

αυτοκίνητο. Σε θέλω!

693 4743357

ΗΣΑΠ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
2/11, ήμασταν στο

ίδιο ταξί, εσύ πήγαινες 

σχολή, εγώ δουλειά, μι-

λήσαμε λίγο. Έχεις κάτι

που με τρελαίνει. Ξέρεις 

σε ποια συχνότητα θα

με βρεις…

ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ
Κλέφτη Δημήτρη, θα 

αλλάξω έξοδο μετρό

για σένανε! Φανή

ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΧΗΜΙΚΟΥ 
Κακώς επέλεξες να γί-

νεις χημικός, με τέτοιο

βλέμμα που προκαλεί 

ανεξέλεγκτες αλυσιδω-

τές αντιδράσεις. fela@

mailbox.gr 

ΠΑΠΑΓΟΥ 
Η Ελένη κάθε βράδυ 

στου Ζωγράφου ξε-

νυχτά και αμολάει τα

καμάκια για να κάνει 

παιχνιδάκια μ’ έναν 

κατεργάρη πρώτης,

το γκαρσόν τον Πα-

ναγιώτη. Πινόκιο, 694

4811302

ΓΛΥΦΑΔΑ 
Ο χωρισμένος που 

έπιασες κουβέντα στη 

στάση Κολυμβητήριο. 

Μου διέφυγε να σου πω 

να πάμε για καφέ! 698 

8862805

ΑΠΟ ΑΙΔΗΨΟ
4/8/2008. Στο πούλμαν 

για Αθήνα πήρες και το 

μπαλάκι του ανιψιού 

μου… κατέβηκες 

Πατήσια. kagioglaki@

hotmail.com 

IL TINELLO 
4/11, είσαι πολύ γλυκιά,

ο αξύριστος μελαχρι-

νός απέναντί σου, πάρε

στο 697 1667937.

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ 
ΡΑΦΗΝΑΣ 
Σε λένε Τζοάννα, σε 

είδα δυο φορές αλλά

δεν μιλήσαμε, θέλω να

σε ξαναδώ. Να βάλω 

φωτιά ή το διάβασες…; 

anadasosirafinas@

gmail.com

Ο22 
ΑΣΟΕΕ-Κανάρη διάβα-

ζες A.V. «σε είδα», καφέ

φούτερ, ροζ ρίγες,

τζιν, είπα να σε δω. 

gamatozoi@hotmail.

com 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
27/10 κατέβηκες Μο-

ναστηράκι, κορίτσι με

μαύρα, τιγρέ σχολική

τσάντα, ελαφρώς θλιμ-

μένο βλέμμα, αντικρί-

ζοντας ένα μωρό…

ΤΑΖ ΜΑΧΑΛ 
Αμπελόκηποι 31/8,

καθόσουν δίπλα μου με 

άλλους 3 πίνοντας μπι-

ρίτσα, κοιταζόμασταν 

συνέχεια, όταν έφυγα

στενοχωρηθήκαμε…

FNAC ΓΛΥΦΑΔΑ
Σε είδα στο Mobility,

Νάνσυ σε λένε, θα 

σε φωνάζω Ταλίτσα,

συμβιβάζεσαι; Είσαι

κούκλα.

MILLENIUM ΓΚΑΖΙ 
Καστανά μακριά μαλ-

λιά, καυτό τζιν σορ-

τσάκι, μαύρη κολλητή

μπλούζα, βαθύ ντεκολ-

τέ, χαράχτηκες στην

καρδιά μου! 

ΑΙΓΙΝΑ - ΑΘΗΝΑ
Πλοίο (Νεφέλη), 1 Νο-

εμβρίου, αθλητής Παο-

Ρουφ, κοιταζόμασταν 

έντονα… απάντησε

εδώ.

SODADE 
Κοντούλη ξανθούλη 

με τα πολλά tattoo…

είσαι τόσο σέξι που δεν

αντέχω! Σε θέλω δικό

μου! Σ. 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Έξω από το ακτινολογι-

κό, με ρώτησες πού με 

ξέρεις, ωραίε Πειραι-

ώτη… Θα ήθελα να σε 

μάθω… 698 3154770

ΠΟΤΟΠΩΛΕΙΟ
4/11, καθόμασταν στο 

ίδιο τραπέζι, έφυγες 

χωρίς τον αναπτήρα!

Θέλω να σε ξαναδώ. 

Στείλε εδώ.

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 
Σε λένε Μαρίτα και είμαι 

ερωτευμένος μαζί σου 

ενάμιση χρόνο τώρα, 

θέλω να σε κάνω γυναί-

κα μου και να κάνουμε 

μαζί τον Ορφέα και την 

Άρια.

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ
Προβολή «Οι λαχειο-

πώλες του ουρανού». 

Μουσάκι, Κώστας. Σε 

ξαναείδα πλ. Εξαρχεί-

ων. Πότε θα σε ξαναδώ;

ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ 
13/11 συναντηθήκαμε

στις τουαλέτες, ενώ

έβαζα κραγιόν, σε είδα 

και έπαθα πλάκα… γρά-

ψε μου στο stela.eva@

hotmail.com

Είσαι εδώ… ένα τρα-

γούδι, ένα χαμόγελο κι 

ένα φιλί, ένα νησί, μια 

αγκαλιά κάτω απ’ τα ά-

στρα, για λίγο μαζί…

Καστανόξανθη γατούλα

του Πολιτικού Νομικής

(Ε΄ εξάμηνο, Γ΄ κύκλος), 

το ξέρεις ότι είσαι ό-

μορφη και σέξι σαν τη 

Brigitte Bardot; Θα ’θελα

να ξέρω τι ζωγράφιζες 

στο τετράδιό σου την

Παρασκευή, στο μάθη-

μα που δεν έγινε…

Οι λέξεις είναι ανεπαρ-

κείς απέναντι σε αυτό 

τον έρωτα, φεύγω ανα-

γκαστικά, είναι πιθανό 

να μην συναντιόμαστε

πια, δεν θέλω να σε 

χάσω…

Γουστάρω, αλλά ναι, 

περιμένω να κάνεις εσύ

την κίνηση, ένα τηλέ-

φωνο δεν θα ήταν κακή

ιδέα. Στ. 

Έπεσα με φόρα πάνω

στις «λέξεις» σου Α…

μου, αλλά εσύ με τα φι-

λιά σου με είχες στείλει 

ήδη στον παράδεισο.

Στάθα, όταν σε βλέπω

τα χάνω, μέχρι να ξε-

περάσω την αμηχανία, 

φεύγει η βραδιά, το 

καλοκαίρι, τα χρόνια…

και σε θέλω.

Σε είδα και τα έχασα…

εδώ και πολλούς μήνες,

συνέχεια ακούω πα-

ρακμιακά καψουροτρά-

γουδα. Ματσούλη μου, 

λιώνω… Μιάου!

Μαρία, είμαι ερωτευμέ-

νος μαζί σου… ξέρεις

ποιος

…θα βρεθούμε το 

καλοκαίρι και πάλι στο

La Luna να μας κερνάς

μπίρες και σφηνάκια…

Αντώνη, καλό σου 

ταξίδι ●

Ξέρεις εσύ...

Γράψε για το ΣΕ ΕΙΔΑ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλ’ το 
με SMS:  AVSE, κενό και το μήνυμά σου στο 54121

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

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Σε είδα...
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Σε γνωρίζω...

ABILITY. Το γραφείο Ability
σας εύχεται καλά Χριστούγεν-
να και για μερικές μέρες σας
προσφέρει έκπτωση εγγρα-
φής 20%. Όλοι έχουμε δικαί-
ωμα στην ευτυχία, αρκεί να 
το θέλουμε πραγματικά. Πείτε
αντίο στη μοναξιά. Ζήστε τις 
γιορτινές μέρες έχοντας δίπλα
σας ένα σύντροφο ζωής.
Ability. 210 3826.947

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

ABILITY. Η κυρία Ράνια Κελε-
μπέκογλου και οι συνεργάτες
της (σύμβουλοι σχέσεων,
ψυχολόγοι) με απεριόριστη 
εμπειρία 24 χρόνων, πραγμα-
τική αγάπη, σωστό χειρισμό,
πρωτοποριακές μεθόδους με 
άμεσα αποτελέσματα (ρεκόρ
γάμων το 2008), σας βοηθά,
σας καθοδηγεί, σας προτείνει
τα κατάλληλα άτομα για μια 
ευτυχισμένη γνωριμία γάμου.
Κάντε μια καινούργια αρχή 
για τη ζωή που ονειρεύεστε. 
Σας αξίζει! Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.gr

ABILITY. Απευθυνόμαστε
στους γονείς που θέλουν 

πραγματικά να βοηθήσουν τα
παιδιά τους ώστε να βρουν το
σωστό σύντροφο ζωής. Με
εχεμύθεια προτείνουμε, συμ-
βουλεύουμε, καθοδηγούμε με 
την πολύχρονη εμπειρία μας.
Άριστα, άμεσα αποτελέσματα.
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Αρχαιολόγος 32χρο-
νη Δ/Υ πολύ εμφανίσιμη, 
λεπτή, ευχάριστη, κοινωνική,
με προσωπική και πατρική 
περιουσία, ευγενέστατη, κα-
τασταλαγμένη για οικογένεια, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
σοβαρό, αξιόλογο κύριο έως
44 ετών. Δεκτή διαμεσολάβη-
ση γονέων. Τηλ. κέντρο 210
3826.947, Λόντου 8 (έναντι
Σόλωνος 109), κέντρο

ABILITY. Διακεκριμένος
κλινικάρχης 51χρονος για-
τρός, άκρως γοητευτικός με
προσωπικότητα και χιούμορ, 
λάτρης των ταξιδιών και της 
ποιοτικής ζωής, ιδιόκτητο 
ιατρείο και ακίνητα, μηνιαί-
ως άνω € 25.000, επιθυμεί 
σοβαρή γνωριμία με προο-
πτική συμβίωσης - γάμου, με
κυρία όμορφη, με κοινωνική 
μόρφωση. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8 (έναντι
Σόλωνος 109), κέντρο

ABILITY. Σοβαρή όμορφη 
συνταξιούχος ΔΕΚΟ 53χρονη
χωρίς υποχρεώσεις, ήπιων
τόνων με γλυκύτητα λόγου,
οικονομική άνεση, ακίνητη
περιουσία, επιθυμεί γνωριμία
σοβαρή για συμβίωση - γά-
μο με κύριο αξιόλογο έως
65 ετών.  Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8 (έναντι
Σόλωνος 109), κέντρο

ABILITY. Αξιόλογος 60χρονος 
ανώτερος Δ/Υ με 2 πτυχία πα-
νεπιστημιακά, ψηλός, ευχάρι-

στος, με πολλά ενδιαφέροντα, 
κάτοικος Β. προαστίων, 2 
διαμερίσματα και εξοχικό, επι-
θυμεί γνωριμία γάμου ή συμ-
βίωσης με κυρία φινετσάτη 
έως 56 ετών. Τηλ. κέντρο 210
3826.947, Λόντου 8 (έναντι 
Σόλωνος 109), κέντρο

ABILITY. Πανέμορφη 38χρονη 
χημικός-μηχανικός 1.72,
μελαχρινή καλλίγραμμη,
κοινωνική, με θηλυκότητα και 
ήθος, μηνιαίως € 2.800 και 
διαμερίσματα, επιθυμεί γνω-
ριμία γάμου με κύριο εμφανί-
σιμο, κοινωνικό έως 50 ετών. 
Παιδιά δεκτά. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8 (έναντι 
Σόλωνος 109), κέντρο

ABILITY. Πάμπλουτος 42χρο-
νος ιδιοκτήτης 2 ξενοδοχεια-
κών μονάδων, πτυχιούχος πλη-
ροφορικής, 1.82 αρρενωπός, 
επώνυμος αθηναϊκής οικογε-
νείας, σοβαρός, κοινωνικός, 
δραστήριος, μεγάλη ακίνητη 
περιουσία, επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με αξιόλογη νέα έως 39
ετών. Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων. Τηλ. κέντρο 210
3826.947, Λόντου 8 (έναντι
Σόλωνος 109), κέντρο

ABILITY. Φινετσάτη κούκλα 
43χρονη οδοντίατρος, 1.70 
ξανθιά με υπέροχους τρόπους, 
ποιοτική, ιδιόκτητο ιατρείο και
ακίνητα, μηνιαίως άνω € 8.000, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
μορφωμένο ποιοτικό κύριο
έως 58 ετών. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8 (έναντι
Σόλωνος 109), κέντρο

ABILITY. Μικροβιολόγος 
36χρονος πολύ αρρενωπός,
ψηλός, πρασινομάτης, κάτοι-
κος Ν. Κηφισιάς, ευγενής, πο-
λύγλωσσος, μηνιαίως άνω 
€ 3.500, μονοκατοικία και
σπορ Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 

γάμου με όμορφη νέα έως
34 ετών. Οικονομικό νέας
εντελώς αδιάφορο. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων.
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
Λόντου 8 (έναντι Σόλωνος 
109), κέντρο

ABILITY. Γλυκιά ιδιωτική
υπάλληλος εταιρείας 35χρο-
νη, λεπτή, συνεσταλμένη,
καστανόξανθη, με ιδιόκτητο 
διαμέρισμα, επιθυμεί γνωριμία
γάμου με κύριο ευγενικό έως
46 ετών. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8 (έναντι
Σόλωνος 109), κέντρο

Αιθέρια Ελληνοαμερικάνα
45άρα ερχόμενη πρόσφατα, 
χωρίς κύκλο, με ακίνητα, Ι.Χ.,
αναζητά συντροφικότητα - τα-
ξίδια, διακριτικού, ανεξάρτη-
του, ευκατάστατου, επώνυμου
κυρίου. Αυθημερόν ραντεβού. 
697 9423346, 210 8064.902

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη
προτείνει, Κρητικοπούλα 
27χρονη όμορφη με υπέροχα 
πράσινα μάτια, ψηλή, με αγάπη
στη φύση και τη μουσική, 
δημόσιος υπάλληλος (ΔΕΗ), ΑΕΙ
και άπταιστα γαλλικά-αγγλικά, 
μηνιαίως € 1.700, από εύπορη
οικογένεια, μεγάλη κτηματική
περιουσία, αναζητά το δικό
της κοπέλι να φτιάξουν την
οικογένειά τους και να ζήσουν
ευτυχισμένοι. VIP’S. «Διεθνές
Γραφείο Συνοικεσίων». Δεκτή
διαμεσολάβηση συγγενών. Τηλ.
κέντρο 210 3234.793, Νίκης 24,
Σύνταγμα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη
προτείνει, καθηγητής μουσικής 
30χρονος με ιδιόκτητο ωδείο,
ψηλός, ευαίσθητος, με τσακί-
ρικα μάτια, αγγλικά, ιταλικά,
κάτοχος πολυτελούς αυτοκινή-
του, ιδιοκτήτης δύο ακινήτων 
στα νότια προάστια και εξοχικό 

στην Εύβοια, μηνιαίο εισόδημα
€ 8.000, ψάχνει να βρει την κο-
πέλα που για αυτή θα συνθέσει 
την πιο ερωτική μελωδία. VIP’S. 
«Διεθνές Γραφείο Συνοικεσί-
ων». Δεκτή διαμεσολάβηση
συγγενών. Τηλ. κέντρο 210
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρί-
δη προτείνει, παιδαγωγός 
32χρονη, με δύο παιδικούς
σταθμούς στα νότια προ-
άστια, όμορφη, ξανθιά, με 
πανέμορφο χαμόγελο, πολλή 
ζωντάνια, αγάπη για τα παιδιά, 
γνωρίζει αγγλικά, ιταλικά, γερ-
μανικά, έχει ιδιόκτητο τεσσάρι 
στη Γλυφάδα και εξοχικό στη 
Ν. Μάκρη, μηνιαίο εισόδημα 
€ 5.000-6.000, αναζητά τον 
άντρα που θα δημιουργήσουν
μαζί μια όμορφη και ευτυ-
χισμένη οικογένεια. VIP’S.
«Διεθνές Γραφείο Συνοικεσί-
ων». Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. Τηλ. κέντρο 210
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγ-
μα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
προτείνει, πιλότος 38χρονος 
όμορφος, πανύψηλος, αρρε-
νωπός, με πολύ καλούς τρό-
πους από πλούσια οικογένεια, 
Έλληνες εξωτερικού, μιλάει 
άπταιστα πέντε γλώσσες, μεγά-
λο μηνιαίο εισόδημα, μεζονέτα 
στην Εκάλη, εξοχικό στη Σαντο-
ρίνη, τρία σπίτια στο εξωτερικό 
και πολυτελές αυτοκίνητο, 
αναζητά τη γυναίκα που θα
πετάξουν μαζί στα σύννεφα. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο Συνοι-
κεσίων». Δεκτή διαμεσολάβη-
ση συγγενών. Τηλ. κέντρο 210
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη
προτείνει, δικηγόρος 36χρο-
νη πανέμορφη με αθλητικό
σώμα, όρεξη για ζωή, πολύ
καλού χαρακτήρα, με πηγαίο 
χιούμορ, από οικογένεια με-
γαλοδικηγόρων, αγγλικά, γαλ-
λικά, μεταπτυχιακό, master,
ιδιόκτητο 4ώροφο στα βόρεια 
προάστια, σπορ αμάξι και μη-
νιαίο εισόδημα € 5.000-7.000, 
αναζητά γοητευτικό και σοβα-
ρό άντρα που μαζί θα λύνουν 
τις υποθέσεις της ζωής. VIP’S. 
«Διεθνές Γραφείο Συνοικεσί-
ων». Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. Τηλ. κέντρο 210
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγ-
μα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
προτείνει, επιχειρηματίας 
44χρονος με αλυσίδα café
στο κέντρο της Αθήνας, 
μελαχρινός, τζέντλεμαν, με 
καταπράσινα μάτια, γνωρίζει
ιταλικά, γερμανικά και είναι 
μεγαλωμένος στο εξωτερικό, 
διατηρεί δύο ακίνητα, ένα στα 
βόρεια προάστια και το άλλο
στα νότια, μηνιαίο εισόδημα 
€ 8.000, περιμένει με αγωνία 
να βρει τη γυναίκα που θα τον 
μαγέψει με τη θηλυκότητά της
για να γνωρίσουν μαζί όλο τον
κόσμο. VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Δεκτή διαμεσο-
λάβηση συγγενών. Τηλ. κέντρο
210 3234.793, Νίκης 24, Σύ-
νταγμα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη
προτείνει, τραπεζικός 42χρο-
νη γοητευτική, πανύψηλη,
καλλίγραμμη, διαζευγμένη με
ένα παιδάκι, αγγλικά, ισπανικά,
κολέγιο, ιδιόκτητο σπίτι και κα-
τάστημα στο Χαλάνδρι, μηναίο 
εισόδημα € 2.200, αναζητά 
σύντροφο γλυκό, τρυφερό, με 
αγάπη για τη μουσική και τα τα-
ξίδια, να ζήσουν ευτυχισμένα.
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο Συνοι-
κεσίων». Δεκτή διαμεσολάβη-
ση συγγενών. Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρί-
δη προτείνει, αρχαιολόγος
48χρονος πολύ όμορφος, 
μετρίου αναστήματος 1.74, με
ευγενικούς τρόπους, λέκτο-
ρας πανεπιστημίου, γνωρίζει 
αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, 
σπίτι τριώροφο κοντά στη
θάλασσα και κτήματα στη Θή-
βα, μηνιαίο εισόδημα € 6.500,

περιμένει τη γυναίκα που θα 
του κεντρίσει το ενδιαφέρον 

για να την εξερευνήσει, για 
να μείνει κοντά του για πάντα.
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο Συνοι-
κεσίων». Δεκτή διαμεσολάβη-
ση συγγενών. Τηλ. κέντρο 210
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγ-
μα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρί-
δη προτείνει, εισοδηματίας 
50χρονη, γυναίκα φινετσάτη,
τρυφερή, με χιούμορ και πολλή
ζωντάνια, με αγάπη για την
ποίηση, με πολλά ακίνητα και 
καταστήματα στα βόρεια προ-
άστια, κατοικεί σε μία από τις 
όμορφες μεζονέτες, μηνιαίο ει-
σόδημα € 10.000, αναζητά τον 
καλό της που μαζί θα ζήσουν 
ήρεμα και θα του απαγγέλλει
τα πιο όμορφα ποιήματα. VIP’S.
«Διεθνές Γραφείο Συνοικεσί-
ων». Δεκτή διαμεσολάβηση
συγγενών. Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
προτείνει, νομαρχιακός υπάλ-
ληλος 58χρονος νεότερης 
εμφάνισης και νοοτροπίας,
σοβαρός, ειλικρινής με όρεξη
για ζωή, λάτρης της φύσης και
των καλών της πόλης, οικονομι-
κά ανεξάρτητος, διαζευγμένος
με δύο παιδιά μεγάλα, επιθυμεί 
ποιοτική σχέση με κυρία γοη-
τευτική. VIP’S. «Διεθνές Γραφείο
Συνοικεσίων». Δεκτή διαμεσο-
λάβηση συγγενών. Τηλ. κέντρο
210 3234.793, Νίκης 24, Σύ-
νταγμα, www.vip-petridi.gr

Πανέμορφη καθηγήτρια 
αγγλικών, 39 ετών, 1.70,
λεπτή, καστανή, με έντονη θη-
λυκότητα, αθλητική, δραστή-
ρια, οικονομικά ανεξάρτητη, 
2 διαμερίσματα, εξοχικό, Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με
κύριο εμφανίσιμο, μορφωμέ-
νο, ανεξάρτητο, έως 55 ετών.
Διαμονή Αθήνα ή εξωτερικό. 
«Πάππας», Ομήρου 38, Κο-
λωνάκι, 210 3607.748, καθη-
μερινές 9.00-21.00, Σάββατο 
10.00-14.00, www.pappas.gr

Οικονομολόγος 47χρονη,
εργαζόμενη σε υπουργείο, πο-
λύ εμφανίσιμη, καστανόξανθη, 
λεπτή, φινετσάτη, πρόσχαρη, 
με χιούμορ, € 2.000 μηνιαίως,
διαμέρισμα, Ι.Χ., επιθυμεί σοβα-
ρή γνωριμία με κύριο σοβαρό, 
καλλιεργημένο, με σταθερή
εργασία, έως 58 ετών, με σκο-
πό το γάμο. «Πάππας», Ομήρου 
38, Κολωνάκι, 210 3607.748, 
καθημερινές 9.00-21.00, 
Σάββατο 10.00-14.00, www.
pappas.gr

Αξιωματικός πολεμικής
αεροπορίας 48χρονος, 1.82, 
γεροδεμένος και πολύ αρρε-
νωπός, ευγενικός, πολύπλευρη
προσωπικότητα, λάτρης των 
εκδρομών, € 2.500 μηνιαίως,
γκαρσονιέρα, εξοχικό στον
Παρνασσό, οικόπεδα, Ι.Χ., 
επιθυμεί σοβαρή γνωριμία με 
κυρία όμορφη, φινετσάτη, 
καλλιεργημένη, έως 40 ετών, 
με σκοπό τη δημιουργία οικο-
γένειας. «Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3607.748, καθη-
μερινές 9.00-21.00, Σάββατο 
10.00-14.00, www.pappas.gr

Δικηγόρος 33χρονος, 
αριστούχος νομικής Αθηνών, 
εξαιρετικής οικογένειας νομι-
κών, 1.83, με καλή εμφάνιση 
και ξεχωριστή προσωπικότητα, 
δυναμικός, δραστήριος, ευχά-
ριστος, με αγάπη στα ταξίδια, 
οικονομικά ανεξάρτητος, ιδιό-
κτητη κατοικία, γραφείο, εξοχι-
κό, επιθυμεί γνωριμία γάμου με
δεσποινίδα εμφανίσιμη, φινε-
τσάτη, καλλιεργημένη, ανεξάρ-
τητη, έως 32 ετών. «Πάππας»,
Ομήρου 38, Κολωνάκι,210
3607.748, καθημερινές 9.00-
21.00, Σάββατο 10.00-14.00,
www.pappas.gr

Καλλονή 35χρονη, νοση-
λεύτρια-υπεύθυνη τμήματος
σε δημόσιο νοσοκομείο, 1.70, 
καλλίγραμμη, ξανθιά, με πρά-
σινα μάτια, οικονομικά ανεξάρ-
τητη, διαμέρισμα, αγρόκτημα,
Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία γάμου
με κύριο ψηλό, εμφανίσιμο, 

μορφωμένο, επαγγελματικά 
επιτυχημένο, έως 48 ετών. Από 
Αθήνα ή επαρχία. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210
3607.748, καθημερινές 9.00-
21.00, Σάββατο 10.00-14.00, 
www.pappas.gr 

Ιατρός 40χρονος, ελεύθε-
ρος, ευπαρουσίαστος, ευγε-
νικός και ειλικρινής, λάτρης 
των ταξιδιών και της ποιοτικής 
διασκέδασης, με διασυνδέσεις 
στο εξωτερικό, ιδιοκτήτης 
κλινικής, βίλας με πισίνα,
ενοικιαζόμενα ακίνητα, ετήσιο 
εισόδημα € 300.000, 3 πολυ-
τελή Ι.Χ., σκάφος, αναζητά
γνωριμία με νέα εμφανίσιμη,
λογική και συγκροτημένη, 
αποφασισμένη για γάμο και 
δημιουργία οικογένειας. Οι-
κονομικό αδιάφορο. «Λούης»
Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 6,
7ος όροφος, 210 5235.692, 
www.sinikesia.gr

Υψηλόβαθμο στέλεχος
ξένης τράπεζας 62χρονος,αρ-
ρενωπός με αριστοκρατικό
στιλ, άνευ υποχρεώσεων,
σοβαρός, αξιοπρεπής, με
αγάπη στο διάβασμα μηνιαίως
€ 6.000, διαμέρισμα, 2 εξοχι-
κές κατοικίες, 2 Ι.Χ., αναζητά
γνωριμία με κυρία στοργική,
καλλιεργημένη με άνεση
χρόνου για συμβίωση ή γάμο.
Οικονομικό αδιάφορο. «Λού-
ης» Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 
6, 7ος όροφος, 210 5235.692, 
www.sinikesia.gr

Εντυπωσιακή, ψηλόλιγνη
40χρονη δικηγόρος, ελεύ-
θερη, με ιδιόκτητο γραφείο
στο κέντρο της Αθήνας, 
οροφοδιαμέρισμα, Ι.Χ., €
10.000 μηνιαίως, τρυφερή, 
με σοβαρή προσωπικότητα, 
επιθυμεί γνωριμία κυρίου 
πανεπιστημιακού επιπέδου, 
αποκατεστημένου επαγγελ-
ματικά, ειλικρινή και αποφα-
σισμένου για γάμο. «Λούης», 
Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 6,
7ος όροφος, 210 5235.692, 
www.sinikesia.gr

Πανέμορφη αρχιτέκτων
28χρονη, γνωστής οικογένειας
κατασκευαστών, 1.72, ξανθιά,
γαλανομάτα, λεπτή, με θηλυκό-
τητα και ευγένεια, δραστήρια,
λάτρης των ταξιδιών, μηνιαίως 
€ 5.000, 3ώροφο, εξοχικό, Ι.Χ.,
επιθυμεί σύζυγο έως 38 ετών, 
μορφωμένο, σοβαρό. Απο-
κλειστικά «Λούης» Πειραιάς, 
Καραΐσκου 117, 210 4176.812, 
www.louis.gr

Μυκονιάτης επιχειρημα-
τίας 60χρονος, ιδιοκτήτης 
2 κατασκευαστικών εται-
ρειών, εξαιρετικά νεανικής
εμφάνισης και τρόπου ζωής,
αθλητικός, κοσμοπολίτης,
άνευ υποχρεώσεων, μηνιαίως
€ 10.000, 2ώροφο Μύκονο, 
βίλα, επενδύσεις, ακίνητα στο
εξωτερικό, 2 Ι.Χ., επιθυμεί 
σύζυγο έως 55 ετών, γλυκιά, 
με ευχάριστο χαρακτήρα και
φινέτσα. Αδιάφορο το οικονο-
μικό. Αποκλειστικά «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 210
4176.812, www.louis.gr

Κλινικός φαρμακοποιός
38χρονη, 2 doctora Αγγλία,
ψηλή, λεπτή, πολύ ελκυστική,
ευγενική, με άριστο χαρακτή-
ρα, κάτοχος πολυτελέστατης
βίλας Πολιτεία, 2 καταστή-
ματα, εξοχικό, Ι.Χ., μηνιαίως
€ 3.200, επιθυμεί σύζυγο
έως 50 ετών, μορφωμένο,
με προσωπικότητα και ήθος. 
Αποκλειστικά «Λούης» Πει-
ραιάς, Καραΐσκου 117, 210 
4176.812, www.louis.gr

Φυσίατρος 35χρονη, πανέ-
μορφη, λεπτή, με έντονη θη-
λυκότητα, οικογένεια ιατρών,
ευκατάστατη, ακίνητη περιου-
σία, Ι.Χ., επιθυμεί σύζυγο έως 
48 ετών, μορφωμένο, κοινω-
νικό. Αποκλειστικά «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 210
4176.812, www.louis.gr

Στρατιωτικός 38χρονος,
1.82, αρρενωπός, με ήθος,
οικογένειας στρατιωτικών, 
αρίστης προσωπικότητας,
ευχάριστος, ευκατάστατος, 

2 Ι.Χ., επιθυμεί σύζυγο έως 
35 ετών, όμορφη, σοβαρή.
Αποκλειστικά «Λούης» Πει-
ραιάς, Καραΐσκου 117, 210
4176.812, www.louis.gr

Άριστη προσωπικότητα,
33χρονη πτυχιούχος, οι-
κονομικά ανεξάρτητη, με
μεγάλη πατρική περιουσία, 
ψηλή, φινετσάτη, πρόσχαρη, 
φύση καλλιτεχνική, με ήθος,
επιθυμεί γνωριμία με κύριο 
πτυχιούχο, επαγγελματικά 
καταξιωμένο, με κατασταλαγ-
μένο χαρακτήρα, ευπαρουσί-
αστο, έως 42 ετών, με σκοπό 
τη δημιουργία οικογένειας. 
Elite. Ανδρέα Παπανδρέου 11,
Γλυφάδα, 2ος όροφος, τηλ. 
κέντρο 210 8985.671, www.
eliteclub.gr

Δημόσιος υπάλληλος 34χρο-
νος, ψηλός, εμφανίσιμος, 
αθλητικός, με μεγάλη πατρική
περιουσία, με πολλά ενδιαφέ-
ροντα και δραστηριότητες, 
ευχάριστος, με ήθος και ειλικρί-
νεια, επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με κυρία καλλιεργημένη, εμφα-
νίσιμη, με προσωπικότητα και
αγάπη στην οικογένεια, έως 35 
ετών. Elite. Ανδρέα Παπανδρέ-
ου 11, Γλυφάδα,2ος όροφος, 
τηλ. κέντρο 210 8985.671, 
www.eliteclub.gr

Υπεύθυνος προσωπικού 
42χρονος, ψηλός, ρομαντι-
κός, πολύ εμφανίσιμος, με
μηνιαία εισοδήματα € 5.000,
πολυτελή κατοικία στη Βούλα
και εξοχικό στο Δήλεσι, επιθυ-
μεί κυρία λεπτή, ευγενική, έως 
37 ετών για σοβαρή γνωριμία 
γάμου. «Ψύλλα», Διονύσου
25, Μαρούσι (πλησίον ΗΣΑΠ), 
τηλ. κέντρο 210 6120.611, 
210 6128.927

Υπάλληλος υπουργείου
30χρονη, ξανθιά, εμφανίσιμη, 
καλλιεργημένη, με εισοδήμα-
τα € 3.000 μηνιαίως, διαμέ-
ρισμα 140 τ.μ. στο Μαρούσι,
αναζητά κύριο έως 42 ετών,
εμφανίσιμο, καλλιεργημένο 
για γνωριμία γάμου. «Ψύλλα»,
Διονύσου 25, Μαρούσι (πλη-
σίον ΗΣΑΠ), τηλ. κέντρο 210 
6120.611, 210 6128.927

Αν ονειρεύεστε έναν επιτυχη-
μένο γάμο, μια όμορφη σχέση, 
ελάτε σε μας. 44 χρόνια στηρί-
ζουμε τις προσπάθειες σας για 
αναζήτηση συντρόφου. Κάντε 
την πρώτη κίνηση τώρα. Τα
εκλεκτά μας μέλη σας περιμέ-
νουν! Διονύσου 25, Μαρούσι
(πλησίον ΗΣΑΠ), τηλ. κέντρο 
210 6120.611, 210 6128.927

Ζήτα μου ό,τι θες

Μασέρ ειδικευμένος, εμ-
φανίσιμος, αναλαμβάνει κατ’ 
οίκον μασάζ σε κυρίους/ες.
Διακριτικότητα. Ώρες 11.00-
1.00, 698 7976480

Πτυχιούχος καθηγητής,
με μητρική γλώσσα την αγ-
γλική, παραδίδει μαθήματα 
αγγλικών. Τηλ. επικοινωνίας:
694 5825349

Παραδίδονται σε εργαστή-
ριο μαθήματα κεραμικής,
μικρού γλυπτού, ανάγλυφου,
χρηστικού και διακοσμητικού
αντικειμένου. 210 6411.392, 
693 741121

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε με το 210 3617.369 (11.00-19.00) 
Χρεώσεις: € 24 οι 20 πρώτες λέξεις και € 0,35 κάθε επιπλέον. Αγγελία σε πλαίσιο: € 35

Μικρέςαγγελίες
210 3617.369 fax: 210 3617.310

Το αστειατόριο «Κουκλά-
κι» ζητά σερβιτόρο με χιού-
μορ έως 30 ετών, καθώς 
και κύριο για την υποδοχή 
έως 40 ετών. Παρ-Σάβ., 210 
6818.710, 694 5269950,
μετά τις 12 μ.μ. 

Επιδοτούμενα
Σεμινάρια ECDL
1. Βασ. έννοιες Πληροφορι-
κής - Windows - Word - Excel
64 ώρες, συμμετοχή € 210
2. Internet - Powerpoint
- Access
42 ώρες, συμμετοχή € 140
Κέντρο Επιστήμης Πληρο-
φορικής (Κ.Ε.Π.) 
Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι, 210
5913.349, www.e-kep.gr
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Μίλαμουβρώμικα
Της ΜΥΡΤΩΣ ΚΟΝΤΟΒΑ
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Στείλε το γράμμα σου ταχυδρομικά, ή στο
fax της A.V., ή στο info@athensvoice.gr

για τη στήλη «Μίλα μου βρώμικα».

Μυρτώ, έφαγα χυλόπιτα, πάλι. 
Life sucks. Τι να κάνω; Να αυτο-
κτονήσω δεν παίζει πάντως... Και 
τώρα θα (σου) μιλήσω βρώμικα. 
Ζητείται κοπέλα με τα εξής χαρα-

κτηριστικά: Ηλικία: 25-50. Ζωδιακά... 
Ήλιος: Ταύρος. Ωροσκόπος: Ζυγός. Σε-
λήνη: Καρκίνος. Άρης: Υδροχόος. Α-
φροδίτη: Σκορπιός. Δεν έχω γνώσεις 
για τις ιδιότητες των υπόλοιπων πλα-
νητών και οίκων αλλά μου αρκεί αν ι-
σχύουν αυτά που ανέφερα (ε, δεν μπο-
ρούμε να τα έχουμε κι όλα στη ζωή). 
Παρακαλείται επίσης η κοπέλα να είναι 
ετεροφυλόφιλη, να είναι όμορφη, να μη 
δίνει σημασία στην προσωπικότητά μου 
διότι είναι φοβερά δυσλειτουργική και 
να είναι πρόθυμη να μου κάνει μαθήμα-
τα αιδοιολειξίας. Εγώ είμαι 25 χρόνων, 
ευχάριστος τύπος με χιούμορ και σχε-
τικά εμφανίσιμος. Η εν λόγω κοπέλα 
παρακαλείται όπως επικοινωνήσει στο:  
pafarian783@yahoo.com - Dr.

Επίσης, η εν λόγω κοπέλα, παρακαλείται να

ξέρει ορθογραφία μήπως σας μάθει κι εσάς

δυο ρημαδογράμματα. «Χαρακτιριστηκά»,

«πάντος», «Υδρωχόος»! Έχετε την τύχη να

διαθέτουμε καλό τμήμα διόρθωσης, αλλά

παρ’ όλα αυτά, φίλε dr., δεν παλεύεστε.

»Αυτό που θέλω να πω είναι ότι...
λένε πως η αγάπη θέλει δουλειά

για να διατηρηθεί ζωντανή (και πολύ
καλά λένε)... ε, ο έρωτας για να γεννηθεί
θέλει δουλειά προσωπική, εμείς με τον
εαυτό μας... να αποκτήσουμε στοιχεία
που μας λείπουνε και να διώξουμε τα ά-
σχημά μας. Κοινώς, δεν γίνεται, ρε παιδί
μου, να περιμένουμε τον έρωτα χωρίς ε-
μείς να προετοιμάζουμε και να ομορφαί-
νουμε το έδαφος για να τον υποδεχτού-
με. Το έδαφος είμαστε εμείς οι ίδιοι... Αν
το αφήνουμε χωράφι με πέτρες και σαύ-
ρες, ε, μάλλον ο έρωτας θα την αράξει
στο διπλανό περιβολάκι ή μποστανάκι.
Αυτά... κουνάω μαντίλι, δάκρυ τρέχει
στο δεξί μάγουλο, «όχι δεν χωριζόμα-
στε για πάντοτε, παιδιά» και φεύγω... au
revoir (ωραίο μαγαζί κάποτε).

Σαύρες, μποστάνια και περιβόλια. Ό,τι χρει-

αζόταν για να τελειώσει εναλλακτικά ένα α-

κόμη βαρετό βράδυ χωρίς όνειρα στην τσι-

μεντούπολη.

Υ.Γ. Εδώ που τα λέμε, καλά θα κάνει ο έ-

ρωτας να αράξει αλλού. Όσο να ’ναι, πού να

τρέχεις τώρα στα περιβόλια με το πέδιλο χει-

μώνα καιρό;

»Αγαπημένη και ταλαντούχα Μυρ-
τώ, γεια. Εδώ και 2 χρόνια προ-

σπαθώ να βρω μια αξιόλογη σχέση αλλά
φευ. Το τελευταίο μωρό με το που ά-
κουσε τη φράση «και τώρα που είμαστε
μαζί» έπαθε κρίση «ούτε σε 3 μήνες δεν
θα είμαστε μαζί». Και πάλι ξενέρωσα και
χώρισα λοιπόν, ως συνήθως. Τώρα είμαι
μόνος, ήρεμος και χαρούμενος, όχι ως
συνήθως. Και αυτό είναι καλό, λέω, επι-
τέλους λίγη ηρεμία. Αν όλοι θέλουν μό-
νο σεξ και φοβούνται τη δέσμευση μάλ-
λον δύσκολα θα βρω την εξαίρεση, σω-

στός; Αυτά στη Θεσσαλονίκη. Σε λίγους
μήνες που θα φύγω Λονδίνο τι σκατά θα
συναντήσω δεν ξέρω. Όσο πιο μεγάλη
η πόλη, τόσο δυσκολότερη η σχέση; Ή
μήπως το αντίστροφο; Εκεί κάτω στην
Αθήνα τι κάνετε; - Κώστας

Καθόμαστε δίπλα στο τζάκι και βλέπουμε dvd 

με ερωτευμένα βαμπίρ.

»Λατρεμένη Μυρτώ, οι μαθητές 
συνειδητοποιούν τον ερχομό του 

φθινοπώρου από την έναρξη της σχο-
λικής σεζόν, οι fashionίστες από τη νέα 
collection του H&M, οι ρομαντικοί από 
την πτώση των φύλλων και τον γκρίζο 
ουρανό και οι κουλτουριάρηδες από τις 
Νύχτες Πρεμιέρας! Εγώ πάλι συνειδητο-
ποίησα τον ερχομό του φετινού φθινο-
πώρου από τους eX-men! Όχι δεν εννοώ 
sexy υπερήρωες με λίκρα, πολύχρωμες 
στολές που παλεύουν τις νύχτες στις τα-
ράτσες μας, την ώρα που εμείς βλέπουμε 
ντοκιμαντέρ στο Σκάι για το πώς πηδάνε 
οι χελώνες, αλλά εννοώ τους πρώην μου, 
οι οποίοι, όπως κάθε φθινόπωρο, έτσι 
και φέτος ξεχύθηκαν στην πόλη..! Είναι 
παντού και εξαπλώνονται με ρυθμό με-
γαλύτερο από αυτόν του ιού της γρίπης! 
Την περασμένη Kυριακή να φανταστείς 
σε χρόνικο διάστημα δύο ωρών βρέθηκα 
αντιμέτωπος (face2face) με τρεις. Δύο εκ 
των οποίων ήταν πλέον ζευγάρι, κάθι-
σαν στο απέναντι τραπέζι, με χαιρέτησαν 
κάνοντας ακριβώς την ίδια κίνηση, λες 
και ήταν κουρδισμένοι, και με κέρασαν 
και ένα Bombay με Τonic, έξαλλος εγώ 
που το Bombay ήταν με Tonic και όχι με 
Soda,το ήπια μονορούφι προσπαθώντας 
φυσικά να κρύψω την αηδία που μου 
προκαλούσε το Tonic, μιας και το σιχαί-
νομαι (πράγμα το οποίο γνώριζαν και οι 
δύο) και εξαφανίστηκα! Φρικαρισμένος 
που τους φαντάστηκα να αναλύουν τρώ-
γοντας pizza τις ερώτικες φαντασιώσεις 
και στιγμές που είχα με τον καθένα τους, 
άκουσα μια φώνη γνώριμη... «Μικρέ, να 
σε πάω κάπου;». Γύρισα και είδα τον Δη-
μήτρη πάνω στο ποδήλατό του (eX-man 
Άνοιξη-Καλοκαίρι 2008) «Στο φεγγά-
ρι» του είπα και χαμογέλασε! Και τότε, 
ύστερα απο το συναισθηματικό σοκ που 
είχα υποστεί, κατάλαβα πως οι eX-men 
παρόλο που δεν είναι υπερήρωες, κατά 
ένα μαγικό τρόπο εμφανίζονται πάντα 
τη στιγμή που χρειάζεσαι βοήθεια! Τι εν-
νοώ; Λίγα λεπτά αργότερα, ανεβασμένος 
πια στο ποδήλατο του eX-man Δημήτρη 
περάσαμε δίπλα από τους eX-men Αντώ-
νη και Μιχάλη (τον οποίο μισούν, όπως 
εγώ το Tonic!)           - Τhe coco bitch (is back)

Τα γράμματά σας με βοηθούν να συνειδητο-

ποιήσω ότι ακόμη υπάρχει ένας κόσμος που

εξακολουθεί να βγαίνει βόλτες, να συναντάει

παλιούς γκόμενους και να πίνει Bombay με

Tonic αντί για Soda. Που πάει να πει ότι α-

κόμη υπάρχει ένας κόσμος που πιστεύει ότι

μπορεί να περνάει καλά στο Γκάζι. A
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Stardust
Από τον ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ

Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου(( )υ

Εάν είσαι Κριός, και κυρίως αν έχεις ωροσκόπο

Κριό, τότε ετοιμάσου για μια «εγχείρηση ανοι-

χτής καρδιάς». Όχι, όχι μην πανικοβάλλεσαι, 

μην αγχώνεσαι και μην ψάχνεις για χάπια. Μι-

λάμε συμβολικά. Με τον Άρη στον 5ο οίκο σου 

που κυβερνάει την καρδιά, θα πρέπει να ανοι-

χτείς συναισθηματικά, να αγαπήσεις και να πο-

νέσεις, ίσως και να ριχτείς χωρίς ενοχές σε μία 

σχέση με το πάθος έφηβου που ερωτεύεται για 

πρώτη φορά. A, κι ετοιμάσου να απαντήσεις

στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου: αυτός 

που λέει πρώτος το «σ’ αγαπώ» είναι ο νικητής

ή ο χαμένος από χέρι; 

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Δεν υπάρχει χώρος και σχέσεις που να μην παί-

ζονται παιχνίδια εξουσίας. Με τον Άρη στον

Λέοντα, συνειδητοποιείς ότι οι αιτίες της επι-

θετικότητας βρίσκονται τελικά πολύ πιο πίσω

απ’ ό,τι φανταζόσουν μέχρι τώρα – στην εποχή

που σαν παιδί σού απαγορευόταν να εκφρά-

σεις το θυμό σου. Όσο πιο ασυνείδητος είναι

αυτός ο θυμός, τόσο πιο τυφλός βγαίνει προς 

τα έξω και κυρίως προς τα πρόσωπα που αγα-

πάς και σου κινητοποιούν βαθιά αισθήματα. 

Το γεγονός ότι δεν μπορείς να προβλέψεις τον

τρόπο που οι άλλοι θα αντιδράσουν δεν κάνει

τα πράγματα πιο εύκολα. Τα καλά νέα είναι ότι 

η Αφροδίτη στον Σκορπιό προσπαθεί να βά-

λει διαλλακτικότητα εκεί που υπάρχουν εστίες

πυρός. Υ.Γ. Μην το βάλεις στα πόδια. Όταν η 

καρδιά κλαίει δεν έχεις άλλη επιλογή από το να 

την ακούσεις. 

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Θα πρέπει να εκπλήσσει τους αγαπημένους

σου όταν μερικές φορές αποκαλύπτεις εν ψυ-

χρώ τις ανάγκες σου κι απαιτείς να σε στηρί-

ξουν και την επόμενη στιγμή αλλάζεις έκφρα-

ση και τους συμπεριφέρεσαι σαν τελείως ξέ-

νος. Εάν μείνουν μαζί σου για αρκετό ακόμα

καιρό θα διαπιστώσουν ότι πίσω από αυτές τις

αντιδράσεις σου βρίσκεται ο Κρόνος στον Ζυ-

γό και ο Πλούτωνας στον 8ο ηλιακό σου οίκο.

Παρόλο που προσπαθείς να αφήσεις πίσω τις

παλιές σου συναισθηματικές αντιδράσεις, Ο-

ΛΟΙ ξέρουμε ότι οι παλιές συνήθειες πεθαίνουν 

δύσκολα. Η αντίστασή σου παρ’ όλα αυτά ε-

ντείνεται, γιατί πλησιάζει η ώρα που θα γκρε-

μίσεις τον πέτρινο τοίχο που παρεμβάλλεται 

ανάμεσα σε σένα και τον Άλλο για να βρεθείς

σε ένα δωμάτιο με θέα.  

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Κι ενώ πολλοί Καρκίνοι βρίσκουν στις δυσκολίες

το θάρρος να παλέψουν και να προχωρήσουν,

άλλοι φαίνεται ότι έχουν παραλύσει μπροστά

σε προβλήματα που δεν ήταν έτοιμοι να αντι-

μετωπίσουν. Με τον Κρόνο να έχει αρχίσει την 

πορεία του στον Ζυγό, προκύπτουν προβλήμα-

τα που σχετίζονται με την οικογένεια ενώ εσύ 

προσπαθείς να αισθανθείς περισσότερο ασφα-

λής (δημιουργώντας τη δική σου οικογένεια;)

και ταυτόχρονα θέλεις να αποκοπείς από κάθε

οικογενειακό περιορισμό που δεν σε αφήνει να

προχωρήσεις. Και οι σχέσεις; Με τον Πλούτωνα

στον Αιγόκερω δεν ξέρεις αν ο Άλλος πρέπει 

να έρθει μια ώρα αρχύτερα ή να καθυστερήσει

όσο μπορεί περισσότερο. Στο οικονομικό μέ-

τωπο ίσως καταναλώνεις περισσότερα από ό,τι

επιτρέπει η τσέπη σου με τη βεβαιότητα ότι κάτι 

θα γίνει και θα έχεις χρήματα και αύριο. Ναι, ε;

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Μια λέξη τείνει να χρωματίσει το ζώδιό σου αυ-

τή την εποχή ιδιαίτερα: υπερβολή. Α, κι έντα-

ση. Και αλαζονεία. Μα τι σου έχουν ρίξει στο

ποτό κι αντιδράς έτσι; Πρόκειται για τον Άρη

στον Λέοντα και τον Δία στον Υδροχόο που σε

κάνουν να αισθάνεσαι σα να είσαι κλεισμένος

στο κλουβί και να αντιδράς άτσαλα; Πρόκειται

για έναν καταπιεσμένο θυμό που τώρα αρχίζει

να εκτονώνεται αδιάκριτα; Ή για ανεπιθύμη-

τες παρενέργειες μιας εξαντλητικής δίαιτας;

Ή μήπως τελικά είναι μια υγιής αντίδραση σε

όσους προσπαθούν να σε γονατίσουν; Υ.Γ. Με

τον Ερμή στον Τοξότη βεβαίως και θέλεις να

επικοινωνήσεις – με την προϋπόθεση ότι ο άλ-

λος ακούει, ακούει, ακούει. 

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Ακόμα κι οι παραπλανημένοι Παρθένοι που

πιστεύουν ότι προορίζονται να μείνουν εργέ-

νηδες και να διατηρήσουν τη σημαία της μο-

ναξιάς ψηλά αρχίζουν να ακούνε τις σειρήνες

που τους καλούν με το υπόκωφο τραγούδι του 

Πλούτωνα στον Αιγόκερω. Άφησε κάθε τάση 

σου να μένεις μόνος στο σπίτι και βγες εκεί έξω.

Ακόμα κι αν περιμένεις τον Δία να μπει στους

Ιχθύες για να συναντήσεις τον υπέροχο Άλλο,

δεν χάνεις τίποτα να έχεις στο πίσω μέρος του

μυαλού σου την πιθανότητα να συναντήσεις

νωρίτερα το σκοτεινό παρτενέρ που θα συ-

μπρωταγωνιστήσετε σ’ ένα γοτθικό ρομάντζο.

Υ.Γ. Αν δεν σε ενδιαφέρουν τα θέματα καρδιάς, 

το υπόλοιπο μενού είναι διαιτητικό: εργασία

μετ’ εμποδίων, τρεχάματα με το σπίτι –όχι απα-

ραιτήτως δυσάρεστα–, συναντήσεις με φίλους

που έχεις να δεις καιρό κ.λπ.

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Μπορείς να ακούσεις το τικ τακ του ρολογιού

που δείχνει 11.59. Σ’ αυτό το κρίσιμο λεπτό, που

θα διαρκέσει δύο και πλέον χρόνια και σηματο-

δοτείται από τον Κρόνο στο ζώδιό σου –για να

μην αναφέρουμε τον Πλούτωνα στον Αιγόκε-

ρω και σε λίγο τον Ουρανό στον Κριό–, βρίσκε-

σαι σε μια κομβική στιγμή της ζωής σου που 

ΟΛΑ αλλάζουν. Ίσως αισθάνεσαι ότι ξαφνικά 

έχεις τη δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι

σου, αλλά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.

Απλώς σοβαρεύουν και η φράση «Χτίζω τη ζωή 

μου με ιδρώτα και δουλειά και παίρνω σοβαρές

αποφάσεις για το παρόν και το μέλλον μου»

κυριολεκτεί. Υ.Γ. Κι ενώ τα χρήματα θα μπαινο-

βγαίνουν στις τσέπες σου, συνειδητοποιείς ότι

η αγάπη βρίσκεται στη βάση όλων των πραγ-

μάτων. Άρα μην μπαίνεις στον πειρασμό να ζη-

τάς χωρίς να δίνεις. Αν έχεις κάτι να μοιραστείς

μοιράσου το, αν όχι μην το κλέβεις και μην το 

απαιτείς επιτακτικά από τον Άλλο/η.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Με τον Άρη στο ηλιακό σου μεσουράνημα θα α-

ντιληφθείς γιατί είσαι τό-

σο προσκολλημένος στην

καριέρα σου, τη στιγμή 

που ορκίζεσαι ότι το μόνο

που θέλεις είναι ηρεμία,

αισθήματα και λίγη ελα-

φρότητα, που φαίνεται 

να σου στερεί ο Κρόνος

από τη νέα του θέση. Το

παράξενο είναι ότι ενώ 

διατείνεσαι ότι απεχθά-

νεσαι τα παιχνίδια εξου-

σίας που παίζονται στον 

επαγγελματικό στίβο, 

αυ τή την επ οχ ή δ ε ν

μπορείς να αν τισ τα-

θείς στον πειρασμό να 

μείνεις μέχρι αργά στο 

γραφείο και να απο-

δείξεις με κάθε τρόπο 

ότι αξίζεις. Να θυμάσαι 

πάντως ότι αν σκοντά-

ψεις – επαγγελματικά–   

κανείς δεν πρόκειται 

να σε σηκώσει. Υ.Γ. Ο

Δίας στον Υδροχόο και 

η Αφροδίτη στο ζώδιό 

σου βοηθάνε να μη

γίνεις κυνικός. Ξέρεις

ότι κάθε άνθρωπος 

που συναντάς είναι

μια καινούργια πραγ-

ματικότητα ή φαντα-

σίωση. Cheer up!

Τοξότης
(22 Νοεμβρίου - 

21 Δεκεμβρίου)

Είναι εποχή να ρί-

ξεις φως σε όλες 

τις προσδοκίες με 

τις οποίες έχεις πε-

ράσει τη ζωή σου

μέχρι τώρα για να 

καταλάβεις τι λει-

τουργεί και τι δεν

τραβάει. Μπορεί 

να είναι ένα ταξίδι 

που θα κινητοποιή-

σει τον απολογισμό και

θα σε κάνει να πετάξεις τα δόγματα και τις οδη-

γίες χρήσεως. Μόνο που «όλα αυτά» δεν ήταν 

τα δικά σου αλλά των άλλων. Πέτα τη μαμά,

τον μπαμπά, το δάσκαλο, τον παπά, τον ειδικό 

από την πλάτη σου και αποφάσισε ποιος είσαι 

ουσιαστικά. Ζήσε αυτό που φοβάσαι να ζήσεις. 

Ο Ερμής στο ζώδιό σου βοηθάει. Ο Άρης προ-

σθέτει λογική και αποστασιοποίηση. Ο Πλού-

τωνας μεταμορφώνει το σύστημα αξιών σου.

Και ο Ποσειδώνας με τον Δία σε κάνουν να μην

υποκρίνεσαι καν ότι είσαι «κανονικός» – ποτέ

δεν επεδίωξες εξάλλου να είσαι ίδιος με όλους.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Οι Αιγόκεροι, και κυρίως οι γεννημένοι στις 

αρχές του ζωδίου τους, βρίσκονται κάτω από 

τρομερή πίεση. Καριέρα, προσωπικές σχέσεις 

και οικογένεια βρίσκονται σε κατάσταση βρα-

σμού. Τα τελευταία χρόνια τα επαγγελματικά 

σου είναι σαν να παίζεις τυφλόμυγα – εκεί που 

νομίζεις ότι παγίωσες την καλή θέση με τα σί-

γουρα λεφτά, ξαφνικά βρίσκεσαι αντιμέτω-

πος με το ενδεχόμενο της ανεργίας. Έχεις δίκιο. 

Μερικοί άνθρωποι γεννήθηκαν τυχεροί. Είτε 

γιατί απέκτησαν μια 

κληρονομιά είτε για-

τί εφηύραν το χούλα 

χουπ. Εσύ ανήκεις 

σε όσους δουλεύ-

ουν σκληρά το κάθε 

ευρώ που βγάζουν. 

Οι επαγ γε λματικές 

και ερωτικές σχέσεις 

αλλάζουν εκ βάθρων 

για τους γεννημένους

στις αρχές του ζωδίου

σου. Όλοι μαζί όμως 

μπορείτε να ξεχάσετε

για λίγο την επιβίωση

και να χαρείτε την πα-

ρέα των φίλων ή του 

Ενός/Μίας που έρχεται

κατά πάνω σας – για να

σας σώσει άραγε ή για 

να σας μεταμορφώσει;  

Υδροχόος
(20 Ιανουαρίου -

18 Φεβρουαρίου)

Το θάρρος που έ χεις 

δ ε ί ξ ε ι  όλους αυ τούς 

τους μήνες κάνει τον 

πλοίαρχο του Τιτανικού 

να μοιάζει με κότα. Εί-

σαι στο τιμόνι ακόμα κι 

όταν το πλοίο αρχίζει να 

μπάζει νερά. Μπορείς να 

κοιτάξεις με περιφρό-

νηση όλους αυτούς που 

πίστευαν ότι δεν μπορείς 

να τα καταφέρεις μόνος 

σου. Πρέπει να έχεις σκυ-

λοβαρεθεί να περιμένεις 

βοήθεια από τους άλλους 

ή να τους φροντίζεις χωρίς 

καμιά ανταμοιβή. Με τον 

Άρη στον ηλιακό σου 7ο 

οίκο, καιρός να επεξεργα-

στείς νέες συμφωνίες για 

παλιές σχέσεις. Δεν χρειά-

ζεται ένας δικηγόρος για να 

κάνει επίσημες τις νέες σου

δεσμεύσεις είτε στις προσω-

πικές είτε στις επαγγελματικές 

σου σχέσεις. Οι σχέσεις σου ΠΡΕΠΕΙ 

να αλλάξουν – ούτε εσύ είσαι ο ίδιος ούτε οι

άλλοι υπογράφουν λευκές επιταγές. 

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Ε, ναι, είσαι μια πνευματική ψυχή παγιδευμένη 

σε ένα υλικό σώμα κι αυτό μπορεί να σημαί-

νει ότι κάθε φορά που απογοητεύεσαι έχεις 

το ταλέντο όταν συνέρχεσαι να κυκλοφορείς 

με την αθωότητά σου ατσαλάκωτη κι έτοιμος

να πιστέψεις στους ανθρώπους από την αρχή. 

Εάν συνεργάτες ή ερωτικοί σύντροφοι πήδη-

ξαν κάποια στιγμή από το πλοίο περιμένοντας

να βουλιάξει, μην τρελαίνεσαι. Οι ίδιοι άνθρω-

ποι ή καινούργιοι επιστρέφουν, ή έρχονται για

να σου πουν πόσο αναντικατάστατος/η είσαι

ερωτικά ή επαγγελματικά. Σαν εκπρόσωπος 

ενός πνευματικού ζωδίου μπορείς να συγχω-

ρείς αν χρειαστεί. Έτσι δεν είναι; A

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

 gpano@stardome.gr

Τοξότη
στις σχέσεις είναι που έχεις τα
χρωμοσώματα του Πίτερ Παν.
Όταν συνειδητοποιήσεις τις
εφηβικές φαντασιώσεις σου 
για τις σχέσεις, τότε θα αρχίσεις 
να κάνεις σωστότερες για σένα 
επιλογές που θα σε γλιτώσουν
από την απογοήτευση. 

TA ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
ΤΗΣ 

ATHENS VOICE
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