
ATHENS
vo

ic
e

4 - 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 . ΤΕΥΧΟΣ 322 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . www.athensvoice.GR . fRee pRess KaΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

AthensFashionWeek 
Η A.V. δίνει ραντεβού στη 12η Ελληνική Εβδομάδα Μόδας στο Γκάζι

Του Ευάγγελου Παπαδάκη, σελ.40

Η Δημοτική Πινακοθήκη στο Μεταξουργείο, σελ. 42 / Η Dalot παρουσιάζει το καινούργιο της άλμπουμ, σελ. 17

Φυσάει 
βοριάς

Η Κηφισιά 
και η Ερυθραία

Της Τζούλιας Διαμαντοπούλου
σελ. 36

Πολιτισμός και πόλη
Των Γιάννη Μπουτάρη 

και Σπύρου Πέγκα
σελ. 26

Συνεντεύξεις

Στέφανος Μάνος
Του Δημήτρη Φύσσα, σελ. 22

Γρηγόρης Ψαριανός
Της Κατερίνας Παναγοπούλου

σελ. 24

Μισέλ Φάις
Της Αγγελικής Μπιρμπίλη, σελ. 68

Τζίμης Πανούσης
Του Γιώργου Δημητρακόπουλου

σελ. 55
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22  ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ

36  ΚΗΦΙΣΙΑ - ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Θέματα 43. 2310 Soul: Η Θεσσαλονίκη  
με ένα λάμδα. Του Στέφανου  
Τσιτσόπουλου.

44. Τravel: Πέτρα που 
κυλάει ποτέ δεν χορταριάζει. 
Η Στελλίνα Καρρά εκτός Αθήνας.

48. Πού τρώμε: Η Ζιζή Σφυρή κατα-
φέρνει να ξέρει όλα τα εστιατόρια 
της Αθήνας. 

56. Θέατρο: Μία πόλη, χιλιάδες σκη-
νές. Των Δήμητρας Αναγνώστου, 
Ιωάννας Μπλάτσου.

60. Ταινίες: Του Γιώργου  
Κρασσακόπουλου. Επιτέλους,  
ένας νηφάλιος κριτικός.

67. BookVoice: Το καλύτερο πράγ-
μα μετά το σεξ (ένα βιβλίο). Των Αγ-
γελικής Μπιρμπίλη, Γιάννη Νένε.

 71. Elements of style: Το ράφι με 
τα καινούργια προϊόντα. Τακτοποιεί 
η Ζωή Παπαφωτίου. 

73. Σε είδα: Οι αγγελίες που μας 
έκαναν να ξανακοιταζόμαστε.

75. Μίλα μου βρώμικα: Η Μυρτώ 
Κοντοβά κάνει τα σεξουαλικά σας 
προβλήματα να ακούγονται σαν 
τραγούδι της Πρωτοψάλτη.

76. Stardust: Τα άστρα από τον 
άνθρωπο που θα ήθελες να έχεις 
για ψυχαναλυτή σου. Του Γιώργου 
Πανόπουλου.

08. Ζωντανός στην Αθήνα: Η  
Μανίνα Ζουμπουλάκη πάει παντού 
και μετά αναρωτιέται τι είναι η ζωή.

10. Info-diet: H Σταυρούλα 
Παναγιωτάκη ανεβοκατεβάζει 
αξίες της Αθήνας με ρυθμό haiku.

11. Απαντήσεις του Forrest Gump: 
Ο Νίκος Ζαχαριάδης έχει επιστημονι-
κές απαντήσεις σε ποπ απορίες. 

13. City Lover: Άγρια πόλη, όμορφα 
αγαπιέται. Ο Δ. Φύσσας γνωρίζει 
καλά την Αθήνα.

14. Back 2 the future: 
Eπανέλαβε την 
αγαπημένη σου  
παιδική φωτογραφία.

16. Shoot me: Ποιους θα γδύσει 
αυτή την εβδομάδα ο Κωνσταντίνος 
Ρήγος;

18. Εικόνες της επικαιρότητας με-
ταμορφώνονται σε έργα τέχνης.  
Του Παναγιώτη Κουλουρά.

19. Citizen: Ένας απλός πολίτης 
παρατηρεί έκπληκτος την πολιτική 
ζωή. Του Κώστα Γιαννακίδη.

20. Σκίτσο: Γελάς, αλλά μετά σου κό-
βεται το γέλιο. Του Γιάννη Ιωάννου.

Στήλες

45 Αθήνα 210 Οδηγός

Όλα όσα μπορείς να κάνεις 
αυτή την εβδομάδα, συν χίλια 
παραπάνω. Φαγητό, σινεμά, 
παραστάσεις, κλαμπ, διαλέξεις, 
σεμινάρια, ξενοδοχεία για 
one night stands, βιβλιοπαρου-
σιάσεις, μουσικές σκηνές, 
μεταμεσονύχτια βουλκανιζατέρ, 
καμάκι στον DJ, ποτάδικα, 
καντίνες, βρόμικα, καθαρά, 
έξυπνα, γρήγορα.
Ακολουθήστε μας!

18 Το μπουλούκι

Του Νίκου Γεωργιάδη 

20 Ο Ψινάκης, ο Άνθιμος 

και η… «αναβάπτιση»

Του Ανδρέα Παππά

22 Με τον «οργισμένο 

Αθηναίο» Στέφανο Μάνο

Του Δημήτρη Φύσσα

24 Εκλογές 2010 

Δ. Αρβανίτης, Α. Βασιλιάς, 
Μ. Βαρβιτσιώτης, Τ. Βυζοβίτης, 
Φ. Ιγνατίου, Ε.Λ. Καραχρήστου, 
Κ. Κατσαμπέ, Μ. Κουβέλη, 
Τ. Κρομμύδας, Σ. Κωνσταντινί-
δης, Γ. Μαρκόπουλος, Γ. Μπου-
τάρης, Σ. Πέγκας, Χ. Ρουπάκας, 
Τ. Σαμαντάς, Χ. Τεντόμας, 
Σ. Τζώρτζη, Δ. Τσαμπρούνης, 
Δ. Χαλαζωνίτης, Γ. Ψαριανός 

36 Κηφισιά - Ερυθραία 

Της Τζούλιας Διαμαντοπούλου

42 Δημοτική Πινακοθήκη 

Της Νατάσας Καρυστινού

Περιεχόμενα 4 – 10/11/10 Εικόνα εξωφύλλου: 
Αντώνης ΚυριακούληςΗ Α.V.

σας πάει 

θέατρο, σελ. 56

Νέα 
στήλη
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Τ
ην προηγούμενη βδομάδα, ο Γιώργος 

Παπανδρέου δραματοποίησε με λάθος 
τρόπο το δίλημμα που έβαζε όλη η α-
ντιπολίτευση γι’ αυτές τις εκλογές. Κι 

όμως, μια λάθος κίνηση ήταν αρκετή για να ανα-
δείξει την εκ του ασφαλούς δημαγωγία ολόκλη-
ρης της αντιπολίτευσης. Την ίδια στιγμή που 
τελείωνε η διακαναλική συνέντευξη του πρω-
θυπουργού, οι υποψήφιοι της αντιπολίτευσης 
έμπλεοι ιερής αγανάκτησης δήλωναν «δηλαδή 
αν ο λαός επιλέξει εμάς είναι αιτία χρεοκοπίας 
της χώρας;». Οι δημοσιογράφοι αναρωτιόντου-
σαν «δεν έχει η αντιπολίτευση καλούς και ικα-
νούς υποψήφιους που μπορεί ο λαός να ψηφίσει 
χωρίς αυτό να σημαίνει κίνδυνο για την πορεία 
της χώρας;». Και τα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης εξέδιδαν οργισμένες ανακοινώσεις, γιατί ο 
πρωθυπουργός επιβάλλει «εκβιαστικά διλήμ-
ματα». Δηλαδή, ξαφνικά όλοι θυμήθηκαν ποιο 
είναι το ζητούμενο των μεθαυριανών εκλογών: 
Η ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών. 
Όμως τι παραπάνω είπε ο Γ.Π. απ’ όσα όλη η α-
ντιπολίτευση έλεγε μέχρι τώρα; Αυτοί δεν ήταν 
που έλεγαν ότι θα μετατρέψουν τις εκλογές σε 
δημοψήφισμα εναντίον του μνημονίου; Αυτοί 
δεν έλεγαν ότι στις 7 Νοεμβρίου θα απορριφθεί 
το μνημόνιο; Αυτοί δεν έλεγαν ότι θα ανακηρύ-
ξουν τους δήμους και τις περιφέρειες «ελεύθερες 
ζώνες», ότι θα διώξουν με τις κλωτσιές την τρό-
ικα; Αυτό είπε και ο Παπανδρέου. Εάν το απο-
τέλεσμα των εκλογών κρίνει λοιπόν την πορεία 
του σταθεροποιητικού προγράμματος, αν κρίνει 
τη χρεοκοπία ή όχι της χώρας, αν σημαίνει την α-
θέτηση της συμφωνίας που έκανε η χώρα με την 
ευρωπαϊκή κοινότητα, τότε ο λαός με εκλογές 
πρέπει να αποφασίσει για την πορεία της χώρας. 
Αν θα συνεχίσει αυτή την πορεία ή θα επιλέξει 
κάτι άλλο. Αυταπόδεικτο, my dear Watson. 
Κι όμως, ξαφνικά, αυτοί που είχαν εύκολες 
λύσεις, αυτοί που σε 18 μήνες θα μηδένιζαν το 
έλλειμμα, τώρα δεν έθεταν ζήτημα πρόωρων 
εκλογών. Αυτοί που θεωρούσαν τη χώρα «υπό 
γερμανική κατοχή», αυτοί που μιλούσαν για 
«εξόντωση της κοινωνίας», για «λοχίες ξένων 
δυνάμεων» που επιβάλλουν τις θελήσεις τους, 
για ηρωική αντίσταση μέχρι να διώξουν τους 
εκπροσώπους της τρόικας και τους «ντόπιους 
δοσίλογους», ξαφνικά ανακάλυψαν στην προ-
οπτική των εκλογών «εκβιαστικά διλήμματα». 
Η τσάμπα μαγκιά του καφενείου, βέβαια, είναι 
πάντα προτιμότερη από το να αντιμετωπίζεις 
την πραγματικότητα. 

Τι συνέβαινε στην πραγματικότητα; Όλη η αντιπο-
λίτευση είχε υιοθετήσει μια ευφυή πλην δημα-
γωγική και παραπλανητική τακτική απέναντι 
στις εκλογές. Κρύφτηκε πίσω από το μνημόνιο. 
Αντί να παρουσιάσει τις δικές της επιλογές, τα 
δικά της πρόσωπα και να κριθεί γι’ αυτά, ονόμα-
σε τις εκλογές «αντίσταση απέναντι στο μνημό-
νιο». Ελπίζοντας ότι έτσι θα συσσωρεύσει κάθε 
αντίδραση, κάθε κούραση, κάθε διαφωνία, κάθε 
ψήφο σε οποιονδήποτε, θα την προσθέσει και 
όλο μαζί θα αποτελέσει ήττα της κυβέρνησης και 
νίκη της αντιπολίτευσης. Αριστεροί πολιτικοί 
δήλωναν ευθαρσώς ότι στο δεύτερο γύρο κρι-
τήριο για την ψήφο θα είναι η «αντιμνημονιακή 
πολιτική». Επανίδρυαν το καραμανλικό «γα-
λάζιο σφυροδρέπανο», οικειοποιούμενοι κάθε 
ψήφο διαμαρτυρίας, κάθε ψήφο αντίθεσης στο 
χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα. 
Το αξιοπερίεργο είναι ότι σ’ αυτές τις εκλογές 

το κόμμα που ανταποκρίθηκε καλύτερα στο λα-
ϊκό αίσθημα ήταν το Πασόκ. Το Πασόκ ήταν που 
υπονόησε ότι, μετά τη χρεοκοπία, το πολιτικό 
προσωπικό πρέπει να αλλάξει. Και γι’ αυτό οι 
κύριες επιλογές του για τις μεγαλύτερες ανα-
μετρήσεις ήταν δύο πρόσωπα εκτός κόμματος, 
εκτός κομματικής λογικής. Δύο πρόσωπα από 
την κοινωνία των πολιτών, με δράση στα αυτο-
διοικητικά και κοινωνικά θέματα, ο Μπουτάρης 
και ο Καμίνης. Δύο πρόσωπα, επιπλέον, στην 
επιλογή των οποίων συμφώνησε, δεν τα επέβα-
λε. Ήταν υποψηφιότητες ενός ευρέος φάσματος 
πολιτικών δυνάμεων οι οποίες εμφανίστηκαν 
ως αντίθεση στο παγιωμένο και κουρασμένο 
κομματικό σύστημα. Των Οικολόγων, της Δη-
μοκρατικής Αριστεράς, των Φιλελεύθερων, των 
ανεξάρτητων αυτοδιοικητικών Πρωτοβουλιών. 

Όμως παρόλα αυτά, αυτή του την επιλογή, την 
πραγματικά νέα και ανανεωτική για το πολιτικό 
παιχνίδι, το Πασόκ δεν μπόρεσε να την κάνει 
ισχυρό δίλημμα αυτών των εκλογών. Συμπερι-
φέρθηκε σαν να μην την πίστευε. Διακινδύνευ-
σε χωρίς να την υποστηρίξει. Το Πασόκ θα μπο-
ρούσε να τις πάρει αυτές τις εκλογές, η φθορά 
μετά από 25 χρόνια κυριαρχίας της ΝΔ στους με-
γάλους δήμους ήταν μεγάλη. Αν, εκμεταλλευ-
όμενο τη δημοσκοπική του υπεροχή, κατέβαζε 
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη δύο στελέχη 
υψηλής αναγνωρισιμότητας, τον Χρυσοχοΐδη 
και τον Βενιζέλο λόγου χάριν, θα κέρδιζε κατά 
πάσα πιθανότητα. Διακινδύνευσε σε μια άλλη 
προοπτική που άνοιγε το παιχνίδι και σε άλλες 
δυνάμεις, και καλά έκανε. Όμως η επιλογή αυ-
τή, για το Πασόκ ως μηχανισμό, για το Πασόκ 
ως μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης, 
ήταν υπερβολικά ρηξικέλευθη. Πρότεινε, αλ-
λά δεν υποστήριξε την επιλογή του. Ο Καμίνης 
και ο Μπουτάρης κατεβαίνουν στις εκλογές λες 
και είναι υποψηφιότητες του Φώτη Κουβέλη. 
Αφού δεν μπόρεσε, έχασε τη μάχη της ιδεολογι-
κής κυριαρχίας τουλάχιστον, χωρίς να τη δώσει. 
Δεν κατάφερε να επιβάλει το σωστό δίλημμα, 
ποια πρόσωπα θέλουμε για την ανανέωση του 
πολιτικού σκηνικού, για να σηματοδοτήσουμε 
την αλλαγή πολιτικής συμπεριφοράς. Η αντιπο-
λίτευση επέβαλε τα δικά της διλήμματα για τις 
εκλογές ανενόχλητη και το Πασόκ στο παραπέ-
ντε μοιραία υποτάχτηκε σ’ αυτά. 
Είναι σωστό να αποκαλύπτεις τη δημαγωγία και 
να θέτεις τους πολίτες προ των ευθυνών τους. 
Είναι όμως λάθος να μην μπορείς να υποστη-
ρίξεις τις επιλογές σου, να μην μπορείς να θέ-
σεις τα σωστά διλήμματα στο εκλογικό σώμα, 
να αναγκάζεσαι να παίζεις στο γήπεδο που σου 
καθορίζουν οι άλλοι. 

Η τηλεοπτική δραματουργία, οι άγονες αντιπαρα-
θέσεις, οι διαχωρισμοί σε «μέτωπα», δεν είναι 
αυτό που χρειάζεται η κοινωνία σήμερα. Όσο 
επικίνδυνη είναι η αντίθεση ανάμεσα σε «αντι-
στασιακούς» και «φερέφωνα των ξένων δυνά-
μεων», τόσο καταπιεστική είναι και η επιβολή 
της αντίθεσης ανάμεσα σε «υπεύθυνους» και 
«ανεύθυνους». Αυτή την εποχή οι πολίτες χρει-
αζόμαστε ηρεμία, χρειαζόμαστε χρόνο, χρεια-
ζόμαστε το δικαίωμα του λάθους. Η ελληνική 
κοινωνία ενηλικιώνεται με ταχύρρυθμα μαθή-
ματα, σε ένα χρόνο διανύουμε την πορεία που 
άλλοι διήνυσαν σε 30 χρόνια. Τα απόλυτα, τα 
επιτακτικά διλήμματα δεν είναι ο καλύτερος 
τρόπος για να το επιτύχουμε αυτό. A

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης: Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Σιντσιρμάς

Αρχισυντάκτες Γιάννης Νένες, 
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνος  Ύλης Τάκης Σκριβάνος

Συντακτική ομάδα: Ν. Αργυροπούλου, Π. Δούκας, Λ. Λα-
ζόπουλος, K.Ρήγος, Δ. Φύσσας, Σ. Στασινός, 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. Tριαντα-
φύλλου, Δ. Τριανταφύλλου, Λ. Καλοβυρνάς, Γ. Kωνστα-
ντινίδης, N. Γεωργιάδης, Γ. Δημητρακόπουλος, Ευτ. Παλ-
λήκαρης, B. Γρυπάρης, Μ. Τσιντσίνης, Μ. Ζουμπουλάκη, Γ. 
Ιωάννου, Γ. Κρασσακόπουλος, M. Λιοναράκη, Ζ. Σφυρή, Σ. 
Κραουνάκης, M. Λεάνης, N. Zαχαριάδης, Π. Μανδραβέλης, 
Σ. Ο. Κυπριωτάκη, Μ. Πιτένης, Γ. Παυριανός, Θ. Μήνας, Κ. 
Παναγοπούλου, Λ. Χουρμούζη, Στ. Χαραμή, Τζ. Διαμαντο-
πούλου, A. Αλ Σάλεχ, Ι. Μπλάτσου, Κ. Γιαννακίδης, Σ. Καρ-
ρά, Β. Γραμματικογιάννη, Δ. Παπαδόπουλος, Ε. Παπαδάκης

Γραμματεία Σύνταξης: Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr

Aτελιέ: Mορφούλα Bογιατζόγλου, 
Αντιγόνη Γραμμενή, Sotos Anagnos

Διόρθωση κειμένων: Δήμητρα Γκρους, 
Δήμητρα Αρβανιτάκη  

Εικονογραφήσεις: Νεκτάριος Σταματόπουλος, Smart
art@athensvoice.gr

Φωτό: In Time, Ideal Images, Αλ. Βλάχος
(Action Images)

Κ. Αμοιρίδης, Στ. Ανδριώτης, Α. Κούρκουλος, 
C. Makkos, Στ. Καλησπέρης, Mάρω Kουρή, 
Damien Argi, Α. Φιλιππίδης, Θ. Σταμάτης, 

Π. Βουμβάκης, Τ. Βρεττός, Β. Georgousis, Στ. Ρόκκος
 

Διαχείριση Web: Βαγγέλης Κορωνάκης
vkoron@athensvoice.gr

A.V. Web Crew:  Βερένα Κέκελου, Γιάννα Σαββούρα, 
Άρτεμις Φύσσα

Διευθυντής Εμπορ. Ανάπτυξης: Νίκος Τσουανάτος
Yπεύθυνη Διαφημ. Τμήματος: 

Ρουμπίνη Καλλίτση-Pavarotti
Key Account Managers: Bερονίκη Xαριτάτου-

Γκονζάλες, Αναστασία Μπαφούνη

Direct Market Manager: Βασίλης Ζαρκαδούλας
Υπεύθυνος Τμήματος: Mιχάλης Kούβελας

Direct Market: Γιώργος Απέργης, Ιωάννα Μπούσγου, 
Νίκος Δαμδημόπουλος, Δημήτρης Καλαμάρης, 

Νώντας Νταμπάνης  
Συντονισμός Διαφήμισης: Δήμητρα Xιώτη

Υποδοχή Διαφημιστικής Αγοράς & Direct Market: 
Μαρία Αυγερινού ads@athensvoice.gr

Project Manager: Mάρω Ζήνα

Διεύθυνση Λογιστηρίου:  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο: Σωτηρία Ψυχογυιού, Ασπασία Χοβαρδά, 

Έλενα Βενεκά

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση: «H Kαθημερινή AE»
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Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα το σχε-
διάζει ο Αντώνης Κυρια-
κούλης. Γεννήθηκε στην 
Αθήνα, όπου σπούδασε 
ζωγραφική. Συνέχισε στο 
Λονδίνο, αποφοιτώντας 
από το London College of 
Printing. Με την επιστροφή 
του στην Ελλάδα ασχολή-
θηκε, εκτός από τη ζωγρα-
φική και τη γελοιογραφία, 
και με το θέατρο. Έχει σκη-
νογραφήσει πάνω από 70 
θεατρικές παραστάσεις και 
έχει σχεδιάσει κοστούμια 
για τα κρατικά θέατρα, τα 
ΔΗΠΕΘΕ, καθώς και για το 
ελεύθερο θέατρο και τον 
κινηματογράφο. Έχει κά-
νει πολλές ατομικές και 
έχει συμμετάσχει σε πάνω 
από 40 ομαδικές εκθέσεις. 
Έγραψε σουρεαλισ τικά 
σίριαλ για το Β’ και το Γ’ 
Πρόγραμμα της ΕΡΤ, και 
κείμενα για το θέατρο. Έχει 
ζωγραφίσει τη μεγάλη φρί-
ζα που κοσμεί την Αίθουσα 
δεξιώσεων του Μουσείου 
Μπενάκη και, τέλος, έχει 
εκδώσει το βιβλίο «Αχ, αυ-
τή η Ευρώπη, τι κυρία» (εκδ. 
Ίκαρος). Το 2007 το Μου-
σείο Μπενάκη τον τίμησε 
με μια μεγάλη αναδρομική 
έκθεση των έργων του. 

DO IT!  Κάθε εβδομάδα 
ένας κα λ λιτέ χ νης ανα-
λαμβάνει να σ χεδιάσει 
το εξώφυλλο της A.V. Στο 
τέλος της χρονιάς όλα τα 
εικαστικά εξώφυλλα θα 
συγκεν τρωθούν για να 
εκτεθούν στο Μουσείο 
Μπενάκη, όπου και θα εί-
στε όλοι καλεσμένοι.

Κυκλοφορεί

Open Cities 
Ανοιχτές Πόλεις

Σταύρος 
Κωνσταντινίδης

Προλογίζουν: 
Σπύρος Βούγιας 

& Στέλιος Κούλογλου
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Ζωντανόςστηνπόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

Τα καλά κόποις κτώνται
Ή, αμα δεν παρείς τα ποδαρακία ςου να πaς καπου ο ίδίος ( Ή καί η ίδία καμία φο-
ρα), πόσό σε τιμωρει ό Θεόύλησ. πόύ εχει ενα κόλλημα με τη σκληρη εργασια, γι’ 
αύτό και δεν παιρνει πότε μερόσ στην ταξικη παλη.

Π
ήγα σε ένα μαγαζί και για 
πρώτη φορά εδώ και χρόνια 
έφυγα χωρίς να ζητήσω κάρ-
τα. Χωρίς έστω να σημειώσω 
τη διεύθυνση, παρόλο που 

ήταν καλό – δεν στράβωσα με κάτι, δηλαδή, 
δεν παρεξηγήθηκα, το αντίθετο: θα έπρεπε να 
συρθώ στο μπαρ και να πω «καρταπαλώ μία πάρτα 
σας» (= παρακαλώ μία κάρτα σας). Με την έννοια 
ότι είχα πιει λίγο, όσο χρειάζεται για να κάνω 
αναγραμματισμούς και να πατάω τα σίγμα(τα), 
αλλά όχι τόσο ώστε να μη βλέπω μπροστά μου: 
και πάλι, όχι με την έννοια «είμαι σε δουλειά, μέ-
νω ντούρα», αλλά με την (ξανά) έννοια «είμαι τόσο 
ρετάλι/ή/και ρεμάλι που με τρεις μπίρες με χάνετε». 
Το μαγαζί λέγεται «15», είναι στην πλατεία 
της Νέας Σμύρνης, ακριβώς στη μέση, και ένα 
βράδυ καθίσαμε μεγάλη παρέα σαν ναυαγοί 
τσακ-μπαμ κοντά στο σιντριβάνι να πούμε πώς 
περάσαμε το καλοκαίρι. Το οποίο είχε περάσει 
μέρες τώρα – όσο μιλάγαμε, χάναμε κι από ένα 
δάχτυλο με κρυοπαγήματα. Η πιο συγκλονιστι-
κή αφήγηση ήταν της Κατερίνας, που δούλευε 
σε νησιώτικο ξενοδοχείο απ’ όπου πέρασε για 

ένα διήμερο η Lady Gaga. Η οποία βάζει αυτο-
κόλλητα αστεράκια στις ρόγες, έχει έναν φου-
σκωτό να την πηγαινοφέρνει στα χέρια (φοράει 
ντάκους σαν εμπορικά κέντρα – η Lady, όχι ο 
φουσκωτός)… και γενικά είναι στην κατηγορία 
«φτιάξε μου τη μέρα». Είναι δηλαδή τόσο γκάγκα 
που θέλεις να μάθεις τα πάντα γι’ αυτήν, όχι σε 
βάθος, γιατί δεν σε γοητεύει σαν προσωπικότη-
τα (ποιος ήρθε;), αλλά σαν τσίρκο. Είσαι εναντί-
ον, λες «ε, όχι!», «αν είναι δυνατόν!» και «σώωω-
πα!», αλλά ψοφάς να ακούσεις κι άλλα: τι έφαγε, 
τι ήπιε, πότε θα γίνει μάνα και τέτοια…
Το «15» πάντως ήταν άψογο. Ένα συμπαθητικό 
γκαρσόνι μάς έφερνε ποτά, τσιπς και φιστίκια, 
παρόλο που αναγκαζόταν να διασχίσει τη μισή 
πλατεία για πάρτη μας. Οι τιμές ήταν καλές, άλ-
λωστε κάτσαμε εκεί οχτώ ώρες, και τις καρέκλες 
να μας χρέωνε θα ’ταν εντάξει. Απλώς δεν θυ-
μάμαι διεύθυνση και όχι, δεν το έχει το Google. 
Ούτε ως «15» ούτε ως «Δεκαπέντε», ξεκολλή-
στε. Αφού σκέφτομαι ότι ίσως το λένε αλλιώς κι 
εμένα μου κόλλησε «15» έτσι, στα κουτουρού.
            
Αυτή τη βδομάδα γενικά τα ’χω κάνει θάλασσα: 

ο κολλητός μου μού είπε να γράψω για το «Μα-
γέρικο της Νάγιας», στο οποίο πήγε κι ενθου-
σιάστηκε. «Καλές τιμές, σπιτικό ελληνικό φαγητό 
και ρουστίκ περιβάλλον, με ικαριώτικα πιάτα και νη-
σιώτικες σπεσιαλιτέ» μου είπε. Δεν προλάβαινα 
να πάω (βαριενουάζ), με είχε πιάσει μουργέλα 
που πάλι πρέπει να κατεβάσω τα χειμωνιάτικα 
(σκυλοβαριενουάζ), λέω «θα το γράψω όπως τα 
είπε, φαντασία έχω, θα το φτιάξω με το κεφάλι μου». 
Αλλά τυχαίνει στραβή: άλλος κολλητός μου έχει 
πάει πριν μερικές εβδομάδες, και είναι κάθετος: 
«Οι τιμές οκέι, κανένα 20άρικο το άτομο, μερικά 
πιάτα είναι νόστιμα, άλλα είναι μέτρια, βάζουνε πα-
ντού τραχανά, οκέι, αυτά είναι γούστα – απλώς την 
έχουν ψωνίσει». Ε, μετά μπήκα στο παλιο-Google 
(δεν θα με τρελάνετε εμένα!) και διάβασα κριτι-
κές και δεν έβγαλα καμία άκρη: άλλοι επαινούν 
τη «Νάγια» κι άλλοι τη θάβουνε. Φαίνεται ότι 
έχει ένα προβληματάκι με τις κρατήσεις το μα-
γαζί, κι ένα τουπεδάκι ψιλοδείχνει μέσα από τις 
αναφορές… στις οποίες κόλλησα και διάβαζα 
επί μία ώρα τι έχει να πει ο κάθε πικραμένος για 
τη «Νάγια» και τα φαγιά της. Τα κεφτεδάκια και 
τα γλυκά όλοι συμφωνούν ότι είναι τέλεια, οι 
τιμές είναι καλές όντως, άρα πηγαίντε και πα-
ραγγείλτε κάτι χωρίς τραχανά. Τουλάχιστον 
δεν θα ξοδευτείτε.
             

Τ ο μόνο που έκανα όντως με συνέπεια 
αυτή την εβδομάδα; Πήγα κάτι αγα-
πημένα παπούτσια που είχανε ξεκολ-

λήσει οι σόλες στο «Τακούνι Εξπρές» και μου 
τα διόρθωσαν με 4 ευρώ. Με 2 ευρώ ανά παπού-
τσι, βρέθηκα με σχεδόν-σαν-καινούργιες γόβες 
Chinese Laundry αγορασμένες στη Νέα Υόρκη 
πριν 10 χρόνια… μα πώς περνάει ο καιρός! Τα 
Chinese Laundry τώρα είναι πανάκριβα βλέπω 
(στο ίντερνετ, πού αλλού;) και μπαίνω σε πει-
ρασμό να τα πουλήσω σε τίποτα παλαβούς συλ-
λέκτες ποδολάγνους αλλά μετά βαριέμαι, εκτός 
που είναι και ανώμαλοι. Θα πρέπει να κάτσω να 
ασχοληθώ, να βγάλω φωτογραφίες, να γράψω 
λεζάντες και τέτοια. Τώρα το μόνο που θα ήθελα 
είναι να βρισκόμουν σε νησιώτικο ξενοδοχείο, 
να ερχόταν η Gaga και να της έδειχνα τις γόβες, 
να τις αγόραζε για 1 εκατομμύριο δολάρια και 
μετά να ξεκουμπιζόταν με τα αυτοκόλλητα βυζιά 
και τους φουσκωτούς της. Όχι τίποτα, αν ξανα-
κούσω το “Don’t call my name, don’t call my name” 
που το παίζουν 24 ώρες το 24ωρο τα ραδιόφωνα, 
θα τη βάλω να τις φάει τις ρημάδες τις γόβες – 
χαλάλι το εκατομμύριο. Καλά, και το «Τακούνι 
Εξπρές» επίσης… A      

15, καφέ μπαρ, πλατεία Νέας Σμύρνης
Το μαγέρικο της Νάγιας, Ευαγγελιστρίας 96 & Γαλατείας, 
Καλλιθέα, 210 9517.230
Τακούνι Εξπρές, Σκουφά & Πινδάρου 19, Κολωνάκι, 
210 3637.003
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Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ
O Δράμας Παύλος λειτούργησε στο Πατριαρ-
χείο Pουμανίας παρουσία 60.000 πιστών. Ούτε 
οι Scorpions δεν μαζεύουν τόσο κόσμο.
(Η είδηση από το Romfea.gr)

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Ο Jean Nouvel δεν είναι αρχιτέκτονας. Είναι 
ιδέα. 

ΗΣΑΪΑΣ ΜΑΤΙΑΜΠΑ
Ανεβαίνει και όλοι μιλάνε γι’ αυτόν. Γλυκός, αξι-
οπρεπής και πολύ καλός στο “Rent”.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΟΣ
Μας δουλεύει όλους ψιλό γαζί (και καλά κάνει 
τέτοιοι που ’μαστε). «Έφυγαν γιατί είχαν κάτι να 
προλάβουν» (τα Joop! ανοιχτά ίσως;) είπε για 
την εξεταστική επιτροπή που έφυγε με άδεια 
χέρια. 

ΣΚΑΪ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Θα την πλήρωνα ευχαρίστως (αντί για την 
κρατική). Κάνει απευθείας μεταδόσεις στους 
Μαραθωνίους. Έχει ωραία ρεπορτάζ πόλης. Έ-
χει την Πόπη Τσαπανίδου το πρωί, τα ρεπορτάζ 
του Τάσου Τέλογλου το βράδυ, τον Μπάμπη 
Παπαδημητρίου στο οικονομικό ρεπορτάζ, τη 
Σία Κοσιώνη στις ειδήσεις.

WWW.ATHENSVOICE.GR
Έρχονται τα podcasts από τους μουσικούς συ-
ντάκτες της ATHENS VOICE. Μηλάτος, Δημητρα-
κόπουλος, Μένεγος, Νένες.
(Περιμένω να διαβάσω Πανικοβάλ με ήχο)

ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Μα γιατί το λέτε αυτό, κύριε Προβόπουλε; Να 
συρρικνωθούν τα κρατικά κανάλια σε ένα; 
Είστε σοβαρός;  Ρωτήσατε τον κύριο Χυτήρη; 
Την περασμένη Κυριακή το πρωί, ας πούμε, την 
ώρα της διεξαγωγής του 28ου Μαραθώνιου, 
η ποικιλία των κρατικών καναλιών μάς αποζη-
μίωσε ως εξής: η ΕΤ1 με την εκπομπή «Αρχο-
νταρίκι» και δύο παπάδες σε απόλυτο τρανς, η 
ΝΕΤ με κινούμενα σκίτσα και η ΕΤ3 με λειτουρ-
γία από τα λημέρια του Άνθιμου. Μα γιατί τα 
λέτε αυτά, κύριε Προβόπουλε;

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ
Πίσω από το νεοαφιχθέν γενάκι του, το μόνο 
που βλέπουμε εμείς είναι η λεοντή ενός παλαι-
οκομματικού, αναχρονιστικού πασόκου.

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Καβάλα στην κορυφή του Παρθενώνα. Κατά τα 
άλλα απαιτούν προσλήψεις για να φυλάνε το 
μνημείο και τα μάρμαρα!

ΚΟΥΡΙΕΡ
Δύσκολοι καιροί για ιδιωτικές μεταφορικές. 
Σκάνε πελάτες που δεν τους περιμένεις.

ΑΜΑΖΟΝ
Άντε να σου έρθουν γρήγορα τα βιβλία που 
περιμένεις με τόσους ελέγχους για πακέτα-
βόμβες.

- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ y.nenes@yahoo.com

Αthens 
Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε...

«Με το χαμόγε-
λο στα χείλη / πάν’ 
οι κουμπάροι μας 

μπροστάάά»
(Τετράχρονη μικρή στη γιορτή 
της 28ης Οκτωβρίου, Παιδικός 

Σταθμός, Βριλήσσια)

«Τι στέκεσαι εδώ 
τέτοιο ομορφόπαιδο; 

Τράβα στο Κολωνάκι, θα 
σε κυνηγάνε οι γριές με 

τα πεντακοσάευρα»
(Τσιγγάνος σε νεαρό που 
στέκεται έξω από το μετρό 

Μεταξουργείου)

«Α, ρε Χρή-
στο… Χωράφια ήταν 

όλα αυτά όταν ήρθες στην 
Αθήνα, ρε Χρήστοοοο… 

Κοίτα τα τώρα, βιλάρες, ρε 
Χρήστοοοο…»

(Ταρίφας μονολογεί σε όλο το 
δρόμο, διασχίζοντας το Χα-

λάνδρι. Μη σου τύχει)

«Το Τζάμπο 
δεν είναι πολύ σικ 

μαγαζί»
(Κυρία με παιδάκια που γκρινιά-

ζουν, έξω από τα Zara, Χα-
λάνδρι)

(Μπροστά στον 
ουρανοξύστη Πειραιά. 

Νεαρός τροχονόμος φωνάζει 
σε οδηγό στο φανάρι)

«Ξύπνα, αγαπημένε!»

- Pao sxoleio 
na do ti tha ginei me 

tin katalipsi… 
- Akoma katalipsi!!!!! 

- Χamos ginetai!!! Mousiki 
terma pota foul.

(Πρωινά tweets του 17χρο-
νου Βαγγέλη, 1/11)

(Τετάρτη πρωί σε πα-
νεπιστήμιο της Αθήνας. Διά-
λογος μεταξύ συναδέλφων)

- Τι ακούμε;
- To Tea Lights Lower Dens.
- Ααα, τα Φώτα του Τσαγιού.

- Τα ρεσό είναι…

«Θα δεις ένα 
όρθιο αυτό και μετά 

θα μπλεδίσει και τότε 
πατάς»

(Πατέρας δίνει οδηγίες σε γιο για να 
τραβήξει φωτογραφία. Ουζάδι-

κο, ηλιοβασίλεμα, Βου-
λιαγμένη)

www. tospirto.net
Ο νέος διαδικτυακός τόπος που αλλάζει την αντίληψη για το θέατρο και τον 
πολιτισμό στο internet. Από τη δημιουργική ομάδα του Λάκη Λαζόπουλου.           

Looking for something?visit athensvoice.grclick on Athensinyourpocketand there it is  Everything you are looking for in 
a complete city guide, in english

τουμαραθωνίουmarathonproject

Ο 
Νάνος Βαλαωρίτης διηγήθηκε ιστορίες σουρεαλιστών μεταξύ Αθήνας και Παρισιού και 

υπογράμμισε το έργο του Σεφέρη ως σταθερά του ελληνικού πνεύματος. Η Ζυράννα 

Ζατέλλη με το γκροτέσκο στιλ της περιπλανήθηκε στη συνύπαρξη ζωής και θανάτου στη 

δημιουργική διαδικασία. Ο Γιώργος Τζιρτζιλάκης μίλησε σπιντάτα για την πόλη που χρειά-

ζεται όραμα και restart, βλέποντας από το β΄ όροφο του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης τον 

Παρθενώνα. Ο Jeff Koons έδωσε συμβουλές στους νέους, τους προέτρεψε να ρισκάρουν, να θυσιάζουν και 

να θυσιάζονται. Ο αρχιτέκτονας Rem Koolhaas δεν ήταν εκεί, αλλά έστελνε τις δικές του ερωτήσεις στα κι-

νητά τηλέφωνα των επιμελητών-συντονιστών. Στον Χανς-Ούλριχ Ομπρίστ και τη Νάντια Αργυροπούλου, 

που ανέλαβαν για σχεδόν ένα δεκάωρο να μοιράσουν τη σκυτάλη στους 42 ομιλητές του Marathon Project, 

σε ένα διαφορετικό μαραθώνιο από εκείνον που είχε μόλις ολοκληρωθεί στους αθηναϊκούς δρόμους. Αναβί-

ωσαν ακόμα και οι αγγελιοφόροι με τη μορφή performers, χρησιμοποιήθηκε το skype ή τα applications των 

«έξυπνων συσκευών» για να προωθηθεί ο διάλογος και να μείνει ένα αρχείο σκέψης με θέμα την Ελλάδα και 

τον κόσμο, το «τώρα» και την αρχαιότητα. Όσοι δεν ήταν εκεί θα μπορέσουν να εκτιμήσουν το υλικό στην 

ειδική έκδοση που θα κυκλοφορήσει σύντομα… -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ 

Greatest Hits
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΠΑΥΡΙΑΝΟΣ

γράφει για την Α.V. ένα τραγούδι

Ο μαραθωνοδρόμος

Ήρθε η τρόικα απ’ έξω
μου σταμάτησε τα Lexo
κι έβγαλε ένα μνημόνιο
να τρέξω Μαραθώνιο.

Έτρεξα σαν Φειδιππίδης
για να μη με φάει ο φίδης
μαζί μου κι άλλοι τρέχανε
αλλ’ όμως δεν αντέχανε.

Πριν απ’ την πλατεία Μαβίλη
είδα Δρούτσα και Μπιρμπίλη

ο Γιώργος χαμογέλασε
κι ύστερα με προσπέρασε.

Έσφιξα κι εγώ τα δόντια
και μαζί με δυο γερόντια

τερμάτισα στο Στάδιο
που ήταν τελείως άδειο.

Σε μια άκρη η Ελλάδα
έτρωγε μια φασολάδα

της λέω: «Νενικήκαμεν!»
μου απάντησε: «Χεστήκαμεν!»

Κάπου πήγα κάτι ειδα
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● Χειμωραμφιβολία: Η 
επίμονη αίσθηση ότι δεν 
έχεις αλλάξει στη χειμερινή 
ώρα, σε όλα τα ρολόγια που 
βρίσκονται γύρω σου, με α-
ποτέλεσμα να μην είσαι ποτέ 
σίγουρος αν αυτό που κοιτάς 
τώρα, πάει σωστά.

● Αντώνης Σαμαράς: Ναι 
στην αντιμνημονιακή ψήφο 
- Όχι στις εκλογές. Μετά-
φραση: Ναι στην γκρίνα του 
τζάμπα μάγκα που κάνει τον 
πρωθυπουργό στο καφε-
νείο - όχι στην πιθανότητα 
να βρεθούμε ξαφνικά όντως 
υπεύθυνοι.

● Κρίμα που ο μητροπολίτης 
Άνθιμος δεν μπορεί να κατο-
χυρώσει την ιστορική φράση 
«Όσο είμαι εγώ εδώ, Δήμο 
δεν βλέπεις».
● Γιατί ο Don Corleone, που 
συνήθιζε να λέει ακριβώς το 
ίδιο, τον πρόλαβε. Αλλά του-
λάχιστον ο Άνθιμος πρόλαβε 
να κατοχυρώσει το φιλί στο 
χέρι. 

● Sorry, αλλά πριν ανακα-
λυφθεί η Μαρία Μενούνος 
για να τις διαφημίζει στο 

εξωτερικό, πώς ρισκάραμε 
και διοργανώναμε διεθνείς 
εκδηλώσεις;

● Η Ρούλα Κορομηλά ανακοί-
νωσε ότι είναι ερωτευμένη. 
Με χειρουργό που ζει στη Νέα 
Υόρκη. Θα μπορούσε να ζει 
και στο «Άλφα Κενταύρου», 
αλλά ευτυχώς τελευταία 
στιγμή πρυτάνευσε η λογική 
και επιλέχθηκε μια πιο αληθο-
φανής τοποθεσία. 
● Συμπέρασμα: Αν δεν 
αρχίσουμε όλοι επειγόντως 
να βλέπουμε Big Brother και 
πέσουν κι άλλο τα νούμερα, 
η Ρούλα θα δώσει στη δη-
μοσιότητα και το λερωμένο 
σεντόνι.

● Απορία: Από πότε οι Έλλη-
νες πολιτικοί έγιναν τόσο ευ-
αίσθητοι και πρέπει κάθε τό-
σο να παίρνουν «νωπή» λαϊκή 
εντολή, γιατί η προηγούμενη 
«μπαγιάτεψε»; 
● Απάντηση απορίας: Στην 
πραγματικότητα, στους Έλ-
ληνες πολιτικούς δεν λείπει 
η «νωπή» εντολή. Λείπει η 
επιβεβαίωση!
● Γι’ αυτό και κάνουν συνέχεια 
εκλογές. Γιατί η προεκλογική 
παπαρολογία είναι το μόνο 
πράγμα που ξέρουν να κά-
νουν καλά.
● Συμπληρωματική απά-
ντηση απορίας: Στην πραγ-
ματικότητα, στους Έλληνες 
πολιτικούς δεν λείπει η «νω-
πή» εντολή. Λείπει η αγάπη! 
● Γι’ αυτό και κάνουν συνέ-
χεια εκλογές. Γιατί μόνο σε 
προεκλογική περίοδο οι προς 
διορισμό ψηφοφόροι τους 
δείχνουν τόσο φανερά την 
αγάπη τους.

● Fact: Ο Μαραθώνιος έγινε 
για να μεταφέρει ο Φει-
διππίδης τα νέα για τη νίκη 
εναντίον των Περσών στον 
Μαραθώνα. 
● Εύλογη απορία: Οι Ιρανοί, 

που είναι οι σύγχρονοι Πέρ-
σες, όταν τρέχουν στον Μα-
ραθώνιο θεωρούνται εθνικοί 
μειοδότες;

● Προς τον αγαπητό «Ποτε-
θαμιλησιολόγο» του πρώην 
πρωθυπουργού: Συγχαρη-
τήρια για τη μεταγραφή. Από 
ό,τι βλέπω, το εβδομαδιαίο 
άρθρο «τότε θα μιλήσει ο 
Καραμανλής» πέρασε από το 
«Βήμα» στην “Espresso”.

● Προς επιτετραμμένους 
θάφτες του «Νησιού»: Αν 
σας υποσχεθούμε ότι θα 
βλέπουμε τη γυναίκα του 
αφεντικού στο άλλο κανάλι, 
και θα παρακολουθούμε τις 
συνεντεύξεις της Μελέτη με 
ενδιαφέρον, θα σταματήσετε 
να εκτίθεστε κατακεραυνώ-
νοντας το σίριαλ;

● Δεδομένου ότι ο ιδρυτής 
του facebook είναι έξαλλος 
με την ταινία, αν γράψει κά-
ποιος στο profile του ότι την 
είδε και του άρεσε διαγράφε-
ται ο λογαριασμός του; A   

➜ nikos.zachariadis@gmail.com

Τα Tweets του Forrest Gump Από τον 
Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για την αύξηση της ταχύτητας ανόδου και καθόδου στις κυλιόμενες σκάλες του metro)

Βασίλης Κικίλιας στην Τα-
τιάνα: Μέχρι εκεί φθάνει ένας 
πολιτικός, όταν θέλει να κάνει 
την Αννίτα Πάνια να ζηλέψει!

Αφού, βρε κυρία Κελεκίδου 
μας, κάθε τόσο σας τσιμπάνε 
σφήκες και πρήζονται τα χεί-
λια σας, γιατί δεν προσέχετε 
λίγο παραπάνω; 

Πρόεδρε, πρόσεξέ το αυτό με 
το σηκωμένο φρύδι! Το ίδιο 
τικ είχε και ο Ρουσόπουλος και 
δεν του βγήκε σε καλό.

 

Όχι στο μνημόνιο (Ναι σε εμέ-
να!). Μετάφραση: «Θα σπάσω 
τον κουμπαρά μου για να 
βρω χρήματα για μισθούς και 
συντάξεις. Και τώρα αφήστε 
με γιατί πρέπει να βγω στον 
Αυτιά».

Πιο 

απάνθρωπη 

θέση εργασίας 

της εβδομάδας 

 Άνδρας της προσωπικής 

φρουράς του υπουργού 

Εξωτερικών, που τρέχει κι 

αυτός Μαραθώνιο δίπλα 

στον πρωθυπουργό για 

να δείξει «επιμε-

λής».



Αγγελική
 Αντωνοπούλού

Γκαλερίστα 

Σε πόσες και ποιες γειτονιές 
της Αθήνας έχετε ζήσει;

Κολωνάκι σαν φέρελπις κόρη. 
Νεάπολη σαν αγωνίστρια, μαχό-
μενη γυναίκα. Ιστορικό κέντρο, 
που είναι η γκαλερί, σαν επιχει-

ρηματίας.

Ποια περιοχή της Αθήνας 
προτιμάτε;

Γωνιές και γειτονιές όμορφες 
υπάρχουν, αλλά η έλλειψη καθα-

ριότητας, η έλλειψη πράσινου, 
αισθητικής και η ανασφάλεια με 

πληγώνουν. 
 

Τι κάνει κάποιον Αθηναίο;
Το να μετέχει στην καθημερινή 

ζωή της πόλης.

Ο μεγαλύτερος αθηναϊκός 
σας φόβος;

Η συνέχιση εγκατάλειψης του 
κέντρου θα μας κάνει περισσό-

τερο εσωστρεφείς και φοβικούς. 

Ένα στέκι της Αθήνας που 
χάθηκε και σας λείπει; 

Το καφενείο στην πλατεία Δεξα-
μενής. Χώρος συναντήσεων και 
διαβάσματος των Κυριακάτικων. 

Σημείο που λάτρεψε ο Ελύτης.

Πού θα στέλνατε έναν ξένο 
φιλοξενούμενό σας;

Στον άξονα της Πειραιώς, σ’ έναν 
περίπατο σε «βιομηχανικό αρχαι-
ολογικό χώρο». Στην Ακρόπολη, 
όταν δεν έχει διαδήλωση, στο 

Μουσείο της, στην Αρεοπαγίτου 
σούρουπο, στο Μουσείο Μπε-

νάκη.

Τρία πράγματα που αν έλει-
παν θα έκαναν την Αθήνα 

λίγο ομορφότερη;
Κακλαμάνης, Κακλαμάνης, Κα-

κλαμάνης.

Τι θα ζητούσατε από το νέο 
δήμαρχο της Αθήνας;

Είναι δυνατός καπετάνιος ο Γ. Κα-
μίνης και ξέρει τι θα κάνει.

Είστε υποψήφια με τον Γ. 
Καμίνη. Τι θα κάνατε για την 

πόλη σε περίπτωση νίκης;
Επανακατοίκηση του κέντρου, 
καθαριότητα, σωστή Δημοτική 

Αστυνομία, πολιτιστική ανα-
βάθμιση, συνεργασία με άλλα 
υπουργεία για τα χρόνια προ-

βλήματα.

Η καλύτερη φράση που έ-
χουν πει για την γκαλερί σας;
Είναι δύσκολη και δεν βάζει οτι-

δήποτε.

Η Α.Α. είναι ιδιοκτήτρια της γκαλε-
ρί Α. Αntonopoulou.Art (Αριστο-

φάνους 20, Ψυρρή) και υποψήφια 
δημοτική σύμβουλος στο 1ο Δια-

μέρισμα του Δήμου της Αθήνας, με 
τον Γ. Καμίνη 

Επιμέλεια: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ
Σκίτσο: ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΓΚΤΖΙΛΑΣ

Aθήνα ID
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Τι δουλειά κάνει 
ο δήμαρχός μας;
10 πιτσιρίκια απαντούν
 σε ένα δύσκολο ερώτημα

MIKRO VOICE

Μάνος, 9
Κανονίζει τι θα 
γίνει στη γειτο-

νιά μου.

Ελεάννα, 5
Είναι όλη μέρα 
σε ένα σπίτι και 

γράφει.

Αχιλλέας, 9
Κάνει την πόλη 
μας καλύτερη.

Αναστασία, 11
Προσέχει την 

πόλη μας.

Βασιλική, 8
Φτιάχνει 

παιδικές χαρές.

Νικολέτα, 11
Βρίσκει δουλειά 
στους ανθρώ-
πους που δεν 

έχουν.

Αλεξάνδρα, 9
Φτιάχνει τα

 πράγματα που 
του ζητάνε

οι άνθρωποι.

Ναυσικά, 10
Προσπαθεί 

να είναι όλοι 
ευτυχισμένοι.

Φοίβος, 6
Σώζει την πόλη 
μας, σαν ένας 

ήρωας.

Του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Ιάσονας, 9
Δεν ξέρω 

ακριβώς, αλλά 
την καλύτερη,

 λέει ο μπαμπάς μου.

«Γιώργο τρέξε, τελειώνουν τα μετάλλια», φωνάζει μαραθω-
νοδρόμος που έχει ήδη ζήσει τι σημαίνει να τερματίζεις μετά 
από 42 χιλιόμετρα στο κατάμεστο Παναθηναϊκό Στάδιο. Από 
τη λεωφόρο Μαραθώνα μέχρι την Ηρώδου Αττικού τα 
χειροκροτήματα, τα μπράβο και τα “allez, allez” 
των εθελοντών και των θεατών δεν σταμά-

τησαν στιγμή να συνοδεύουν τους δρομείς. Ο καιρός τέλειος. 
Μια ηλιόλουστη Κυριακή που μόνο στη νικήτρια από τη Λιθου-
ανία, Ράσα Ντραζνταουσκάιτε, δεν άρεσε. Όντως η Αθήνα 
γύρισε έξι χρόνια πίσω: στις ημέρες των Ολυμπιακών Αγώ-
νων. Φάνηκε από το πόσοι ξέθαψαν από την ντουλάπα τα 
μπλουζάκια με το λογότυπο του Αθήνα 2004. Φάνηκε από 
τον αριθμό των εθελοντών. Φάνηκε και από τους τουρί-
στες που κατέκλυσαν τη μαραθώνια διαδρομή, τον Εθνικό 
Κήπο, το Ζάππειο. Ενδυματολογικά το Σαββατοκύριακο 
ανήκε στο πορτοκαλί μπλουζάκι με το μαραθωνομάχο. 
Το φόρεσαν όλοι: ξανθοί Σκανδιναβοί, Κινέζοι, Λατίνοι και 
λοιποί Ευρωπαίοι. Ωραίες ήταν επίσης οι εικόνες μεταξύ των 
δρομέων. Όπως αυτό που είδα στο ύψος του Μουσείου Κυκλα-
δικής Τέχνης. Μια παρέα δρομέων από τη Μεσσηνία σταματούν 
να τρέχουν για να φωτογραφηθούν μ’ έναν Ιάπωνα αθλητή. «Τρέχει 
με μια φωτογραφική μηχανή στο χέρι από την αρχή του μαραθωνίου» 

εξηγεί ο ένας από τους δρομείς του μεσσηνιακού συλλόγου. Μετά τη φωτογραφία 
θέλουν να ανταλλάξουν μέιλ και συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν στιλό. Αγοράζουν 
από το περίπτερο. Εννοείται ότι ο περιπτεράς δεν δέχεται χρήματα. Λίγο πιο πέρα 

ένας άλλος δρομέας σταματά την προσπάθειά του για να φωτογραφηθεί με 
τη δίχρονη κόρη του. Εντυπωσιακός ήταν ο αριθμός της συμμετοχής, 

αλλά ακόμα πιο εντυπωσιακή ήταν η γκάμα των ηλικιών των αθλη-
τών. Ο γηραιότερος αθλητής από τις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε 

91 ετών τον περασμένο Αύγουστο, ενώ από ελληνικής πλευ-
ράς ήταν αρκετοί οι δρομείς που πλησίαζαν τα 80. «Βρε τον 

Γιάννη, που με πέρασε» λέει ένας μπαμπάς αγκαλιάζοντας 
το γιο του. Ο μικρός έτρεξε 5.000 μέτρα. Αντιμετώπισε το 
σχόλιο του πατέρα του με αδιαφορία καθώς το θεωρούσε 
δεδομένο ότι θα ήταν πιο γρήγορος και συνέχισε να τρώει 
την μπανάνα που έδιναν οι διοργανωτές σε κάθε δρομέα 
που τερμάτιζε. Μέσα στο Καλλιμάρμαρο, το μουσικό μενού 
είχε Ζορμπά και το ρεπερτόριο θύμιζε Ευρωμπάσκετ ’87. 

Το κοινό όρθιο επευφημούσε τους δρομείς και στους δια-
δρόμους φίλοι και συγγενείς τούς περίμεναν για τις επινίκιες 

αγκαλιές του τερματισμού. Γενικώς μια μέρα γεμάτη προσπά-
θεια και κίνηση. Με μία εξαίρεση: οι εύζωνες στην Ηρώδου του 

Αττικού. Παρακολούθησαν όπως κάθε μέρα την εκδήλωση, ακίνητοι 
και ανέκφραστοι.  -ΛΕΝΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ

Κάπου πήγα κάτι είδα

28ος κλασικός Μαραθώνιος
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CityLover
Του Δημητρη Φύσσα

Μπες κι εσύ!  www.athensvoice.grΑνανεωμένο και πλήρωςενημερωμένο
Το «πυργάκι» της Εκάλης
Στη φωτογραφία βλέπετε το παμπάλαιο, κόκ-

κινο, τούβλινο, «πυργάκι» της Εκάλης, μ’ ένα 

αχνό λευκό «Ε» πάνω του, στο κεντρικότερο 

σημείο του όμορφου αυτού αθηναϊκού προ-

αστίου (λεωφόρος Θησέως). Είναι για μένα 

το σήμα κατατεθέν της περιοχής, πάντοτε 

το αποζητώ τις (σπάνιες) φορές που περνάω 

από κει. Επειδή έχω ακούσει τις πιο αντιφα-

τικές εκδοχές γι’ αυτό το κτίσμα, όποιος ανα-

γνώστης-ρια ξέρει κάτι συγκεκριμένο ας μου 

στείλει παρακαλώ ένα μέιλ. Η πληροφορία θα 

δημοσιευτεί εδώ. 

Βιβλιοθήκη 
του Συλλόγου των Αθηναίων
Εδώ βρίσκεται μια σχετικά άγνωστη βιβλιο-

θήκη, με πολύτιμο υλικό για την πόλη. Εκτός 

από υλικό γενικού ενδιαφέροντος (λογοτε-

χνία, αρχαίοι συγγραφείς κ.λπ.), υπάρχουν 

βιβλία, χάρτες, διαγράμματα και πολλά άλλα 

ωραία πράγματα σχετικά με την πόλη μας, 

ενώ πωλούνται και οι εκδόσεις του ίδιου του 

Συλλόγου. Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή σε 

όλους, μέλη και μη μέλη, διαθέτοντας προ-

σωπικό που εξηγεί και βοηθάει, υπολογιστή 

και φωτοτυπικό μηχάνημα. Εγώ, που δεν εί-

μαι μέλος του Συλλόγου, έχω βρει εδώ (και 

μόνο εδώ) εξαιρετικές πληροφορίες. Αξιο-

σημείωτη και η παλιομοδίτικη, αλλά ενδια-

φέρουσα ατμόσφαιρα του χώρου. Προσοχή 
στο ωράριο λειτουργίας: μόνο Δευτέρα 2-7 μ.μ. 
και Τετάρτη 11 π.μ. - 4 μ.μ. Σύλλογος των Αθη-
ναίων: Κέκροπος  10, Πλάκα, 210 3232.021, www.
syllogostonathinaion.gr

Γιατί το λένε 
«Γεώργιος Καραϊσκάκης»
Ως γνωστόν, ο Γ. Καραϊσκάκης σκοτώθηκε κο-

ντά στο Κερατσίνι το 1827 (με τρόπο που από 

τότε προκάλεσε πολλή συζήτηση, η οποία συ-

νεχίζεται μέχρι σήμερα). Αργότερα στήθηκε 

στο Φάληρο μνημείο με το οστεοφυλάκιό του, 

το οποίο βρίσκεται στην πλατειούλα, προς τη 

νοτιοανατολική έξοδο του ηλεκτρικού σταθ-

μού. Αρκετά αργότερα, κοντά στο σημείο αυ-

τό, δημιουργήθηκε το «Ποδηλατοδρόμιον» για 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896. Όταν ήρ-

θε στη χώρα μας το ποδόσφαιρο, στο γήπεδο 

αυτό, με κάποιες κατά καιρούς μικρομετατρο-

πές του, άρχισαν ν’ αγωνίζονται οι ποδοσφαι-

ρικές ομάδες του Πειραιά: ο Παμπειραϊκός, ο 

Εθνικός και, πάνω απ’ όλους, ο Ολυμπιακός. 

Το 1964 έγινε εκ βάθρων ανακατασκευή του 

γηπέδου, που επί εβδομήντα χρόνια δεν φι-

λοξενούσε πια ποδηλατικούς αγώνες. Όλα άλ-

λαξαν και μαζί το όνομα: ονομάστηκε «Στάδιον 

Γεώργιος Καραϊσκάκης», λόγω της γειτνίασης 

με το μνημείο. Το 2003 γκρεμίστηκε κι αυτό 

και τον επόμενο χρόνο κατασκευάστηκε το 

σημερινό γήπεδο, υπό την ίδια ονομασία, που 

χρησιμοποιήθηκε αρχικά για το ποδόσφαιρο 

της Ολυμπιάδας του 2004 και, στη συνέχεια, 

ως έδρα του Ολυμπιακού. 

Σκάκι του δρόμου 
(3ο και τελευταίο) 
Ο κ. Κων/νος Φασούλας μού έστειλε ένα 

όμορφο μέιλ, όπου, μεταξύ άλλων, γράφει: 

«Σκάκι υπαίθριο παίζουν και στην παραλία του 

Καλαμακίου, λίγο πιο κάτω από το πρώην “Θέ-

ατρο”. Πιθανότατα κι εκεί, Αλβανοί εξηντάρη-

δες. Τους είδα την Κυριακή το απόγευμα στο 

φανταστικό σούρουπο της “Αθηναϊκής Ριβιέ-

ρας”. Πόσο ζηλεύω την υπαίθρια κουλτούρα 

των μεταναστών μας, αυτή που υπήρχε στις 

γενιές των δικών μας (εγώ είμαι 26) και που 

την έχουμε αντικαταστήσει με τον πολύωρο 

freddo της καφετέριας των min.  € 4,5». Έχει 

δίκιο, νομίζω. Γιατί λοιπόν να μην παίρνουμε 

και μεις τα σκάκια μας και να πηγαίνουμε για 

υπαίθριες παρτίδες στους ανοιχτούς χώρους 

τις Κυριακές και αργίες, όποτε έχει καλό καιρό; 

Ή να πηγαίνουμε εκεί που ήδη παίζουν οι με-

τανάστες; Μήπως το σκάκι (μαζί με τις τέχνες 

που δεν έχουν ομιλία, τον έρωτα, τα μαθημα-

τικά, το εμπόριο και τον αθλητισμό) δεν είναι 

μια από τις αληθινά παγκόσμιες γλώσσες;    

➜ d.fyssas@gmail.com

Το internet καταναλώνει 

μεγάλο μέρος από τον ελεύ-

θερο χρόνο σου, έτσι όπως 

προσπαθείς να επιπλεύσεις 

στον ωκεανό της πληροφο-

ρίας. Και η αλήθεια είναι 

ότι λειτούργησε κάπως εις 

βάρος των παραδοσιακών 

χόμπι. Κάτι που είναι λάθος, 

γιατί αν είσαι παθιασμένος 

collector (ή θες να γίνεις) 

σου μεγαλώνει την πρόσβα-

ση σε αντικείμενα-φετίχ. 

Απλά εμπιστεύσου το Conn-x 

και κλέψε λίγο χρόνο…

Αν κάποιος σου πει ότι «τα του-
βλάκια είναι για παιδάκια», ότι 
«ξεμωράθηκες», ότι «τι είναι 
αυτά που ασχολείσαι», απλά 

δείξε του τις φωτογραφίες από 
αυτό το site. Αν δεν εντυπω-

σιαστεί, μάλλον «πήδηξε» την 
παιδική του ηλικία. Πληροφο-
ρίες, μοντέλα και ανταλλαγή 

πληροφοριών για τις αγαπημέ-
νες τούβλινες κατασκευές.

Ο εκδοτικός οίκος των περίφη-
μων άλμπουμ Panini δεν χρει-
άζεται ιδιαίτερες συστάσεις. 
Μας μεγάλωσε, μας έκανε να 
αδημονούμε κάθε τέσσερα 

χρόνια για το άλμπουμ «ιερό 
δισκοπότηρο» του Μουντιάλ, 
μας έμαθε να διαπραγματευ-

όμαστε μια για πάντα όταν 
ανταλλάσσαμε χαρτάκια με 

τους φίλους μας. Μάθε όμως 
ότι η Panini έχει κι άλλα εξαι-
ρετικά memorabilia σε ΝΒΑ, 
αμερικάνικο ποδόσφαιρο, 

χόκεϊ κτλ.

Θα κλικάρεις στην κατηγορία 
“models” στο αριστερό μέρος 

της οθόνης και θα δεις να 
παρελαύνουν μπροστά σου 

υπέροχες μινιατούρες κλασι-
κών και σύγχρονων μοντέλων. 

Από καλογυαλισμένες 
αμερικάνικες Cadillac α λα 
“Mad Men” σε μοντέρνες 

Aston Martin κι αγωνιστικά. 
Απλά θα χρειαστείς και 
μια ωραία βιτρίνα να τα 

τοποθετήσεις στο σαλόνι…

Εντάξει, το να μαζεύεις νομί-
σματα είναι πιο ενήλικο. Αλλά 

μπορεί να αποδειχθεί τρομερά 
εθιστικό και ρίσκο. Γιατί όταν 
μπεις στην «Κοιλάδα του Νο-
μίσματος» και ξεκινήσεις το 

κυνήγι θησαυρού, δεν υπάρχει 
γυρισμός. Πόσο γρήγορα θα 
καταφέρεις να ξεχωρίζεις τα 
νομίσματα του Μεσοπολέμου 

από εκείνα του Μεσαίωνα;

Κι αν δυσκολεύεσαι να επιλέξεις τι είναι αυτό που σου ταιριάζει ή αν θέλεις να βρεις κάτι καινούργιο, το findmeahobby.com 
είναι μια πολύ καλή αρχή, ένας μπούσουλας που θα γεμίσει τον ελεύθερο χρόνο σου.

Περισσότερα… με Conn-x  Internet - Ομιλία - Τηλεόραση
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back2Thefuture Μπορείτε να μας στείλετε και τις δύο φωτογραφίες σας (παλιά και νέα), είτε ψηφιακά (ανάλυση 300 dpi, διαστάσεις 22x32, στη διεύθυνση  
info@athensvoice.gr με την ένδειξη “Back 2 the future”) είτε τυπωμένες, στη διεύθυνση της ATHENS VOICE (Χαριλάου Τρικούπη 22, Αθήνα 

10679). Είναι απαραίτητο να γράφετε τα στοιχεία σας και τις λεπτομέρειες των φωτογραφιών (χρονολογία, τοποθεσία, πρόσωπα).

Η νέα διαδραστική στήλη της Αthens Voice:Μία φωτογραφία τότε, η ίδια φωτογραφία τώρα. Κάθε ε-βδομάδα δημοσιεύουμε την αγαπημένη σας παιδική ή νεανική φωτογραφία και το remake της. 

ΠΑΓΩΣΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

Παραλία Τσουκαλά Άγιου Κήρυκου Ικαρίας, Αύγουστος 1993
Τα ίδια πρόσωπα με την ίδια σειρά (δυστυχώς η αγαπημένη των παιδικών μας χρόνων παραλία έχει γίνει πλέον parking (!) 

κι έτσι αναγκαστήκαμε να αναπαράξουμε την ίδια φωτογραφία σε άλλη, κοντινή παραλία)

Παραλία Άγιου Κήρυκου Ικαρίας, Αύγουστος 1970 
Από τη μεγαλύτερη προς τον μικρότερο): Τζέλια Μαργέλη, Γιώργος Σαφός, Νίκος Μαργέλης, Πέτρος Σαφός, Γε-

ράσιμος Μουλάς, Γιώργος Λακιός, Άννα Σαφού, Μαρίνα Μουλά, Στράτος Λακιός, Γιάννης Λακιός
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ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
ΤΗΣ ΑΤΗΕΝS VOICE
LOOK το γυναικείο 
περιοδικό για τα κορίτσια
 της Αθήνας και τη μόδα

HOME Σπίτι, Διακόσμηση, 
Αρχιτεκτονική, Πόλη

SOUL κάθε μήνα
στο περίπτερο με 3€

4 - 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 A.V. 15

ΚυΚλΟφΟΡΟυΝ ΤώΡΑ!



shootMe!
Του Κωνσταντίνου Ρήγου

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λένα Κιτσοπούλου, Δήμητρα Ματσούκα, Στεφανία Γουλιώτη, Θέμις Μπαζάκα, Πάολα, Δημήτρης Βλάχος, Έμιλυ Κολιανδρή, 
Χρήστος Λούλης, Πέγκυ Ζήνα, Μαρία Ναυπλιώτου, Δέσποινα Ολυμπίου, Θάνος Σαμαράς, Έλενα Παπαρίζου, Γιώργος Μαζωνάκης, Χριστόφορος Παπακαλιάτης. 
Έκθεση φωτογραφίας, στο εστιατόριο-μπαρ Πούντο Ες (.Εs), Φράγκων 2-4, Θεσσαλονίκη, 2310 532.503. Από Πέμπτη 4/11 έως 2/12.

➜ contact@rigosk.gr
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 Dalot Η περιπλάνηση ενός άλμπουμ
                Η Μαρία Παπαδομανωλάκη (Dalot) έγραψε και φωτογράφισε ένα ημερολόγιο περιπλάνησης για τις 
        συνθέσεις του πρώτου της άλμπουμ, που έχει γραφτεί σε Κρήτη, Αγγλία και Αμερική, και το έστειλε στην Α.V. 
        Επιμέλεια: ΜΑΚΗΣ ΜΗΛΑΤΟΣ

Π
άνε 2 χρόνια που είδα το όνομα Dalot πάνω στο EP “Flight Sessions”, με μία ασπρόμαυρη «αδέξια» ζωγραφιά για εξώφυλλο, που έφτασε από τη Βέροια! Χαίρομαι για 
την υπέροχη περιπέτεια που τολμάει μια παρέα σε μια απομακρυσμένη πόλη, ξεκινώντας να παράγει «ονειρικούς» δίσκους. Μελαγχολώ για την προοπτική μιας 
τέτοιας προσπάθειας. Η Coo Records συναντάει ένα κορίτσι απ’ την Κρήτη που ταξιδεύει στο Μπρίστολ και κάνει ambient. Όλ’ αυτά προκαλούν την περιέργεια... 
Ένα όμορφο ταξίδι ήχων με εικόνες που εναλλάσσονται και συναισθήματα που λειτουργούν... Εντωμεταξύ η Dalot συνέχισε την περιπλάνηση, φτάνοντας στη Νέα 

Υόρκη. Από κει μου ταχυδρόμησε το πρώτο της cd, που κυκλοφόρησε από την καλιφορνέζικη n5MD. Το ταξίδι συνεχίζεται, οι ήχοι διευρύνονται, η Μαρία Παπαδομα-
νωλάκη ακολουθεί την τύχη της μουσικής της. Αυτό το ταξίδι περιγράφει και εικονογραφεί για την ATHENS VOICE.                        Περισσότερη Dalot στο www.dalot.net   

solitary, vacant
Ελλάδα, Σεπτέμβριος 2004
Κρύο πρωινό πριν την ανατολή του ήλιου, 
με μια βαλίτσα και τη θήκη με την κιθάρα 
μου στο χέρι, περιμένω την επιβίβαση σαν 
λύτρωση μοναχική, την πτήση σαν μια ευ-
καιρία να αδειάσω στο κενό τα μπαγκάζια 
της ψυχής. Άφιξη στο Brighton της Αγγλίας. 

above the rooftops
Αγγλία, Νοέμβριος 2006
Κάθομαι δίπλα στο παράθυρο στο σπίτι μου 
στο Βrighton, η ομίχλη σκεπάζει τις καμινάδες 
στις σκεπές των σπιτιών και τα φώτα του δρό-
μου δημιουργούν μια θολή και γυμνή, σχεδόν 
εξπρεσιονιστική παλέτα σκιών και χρωμάτων. 

rewind
Αγγλία, Φλεβάρης 2005
Το βράδυ έπλεξα τους ήχους της πόλης προ-
σπαθώντας να φτιάξω ένα εξωτικό δάσος, πε-
ριπλανώμενη μέσα στο κρύο και τους απόη-
χους μιας φαμίλιας γλάρων που εδώ και καιρό 
έχει φωλιάσει πάνω από το παράθυρό μου. 

when Ελλάδα, Δεκέμβρης 2009
Κάθε φορά που επιστρέφω όλα μου φαίνονται γερασμένα και φθαρμένα, αλλά σιγά σιγά ξαναβρί-
σκω το βηματισμό μου και αφήνομαι στην ομορφιά της απλότητας, στην οικειότητα των προσώ-
πων από το παρελθόν, στις βραδινές απολαύσεις και τα στέκια που παραμένουν ζωντανά. 

time to be (out of time) Αμερική, Γενάρης 2010
Η θέα από το μπαλκόνι μου στα Χανιά είναι η τελευταία εικόνα που κράτησα στο μυαλό μου πριν 
διασχίσω τον ωκεανό για πρώτη φορά και πριν την άφιξή μου στη Νέα Υόρκη. Ένας χρόνος πέρασε 
τόσο γρήγορα. Η πόλη με πνίγει μερικές φορές,  χάνω τη φωνή μου, ο χρόνος μού φαίνεται απελπι-
στικά λίγος, αδιάφορος και βιαστικός. 

infinite window 
Αμερική, Ιανουάριος 2009
Πρωί στο καινούργιο διαμέρισμα στη Νέα Υόρ-
κη, ζεστός καφές, δίσκοι, βιβλία σκόρπια στο 
πάτωμα, κοιτάζω έξω από το παράθυρο τη χιο-
νισμένη πόλη. Αυτή η πρώτη συναρπαστική 
ματιά στο καινούργιο φαίνεται ατελείωτη και 
απανταχού παρούσα, ένα παράθυρο αέναο 
στο χρόνο και στο χώρο. 

view from a hill
 Aγγλία, 

Νοέμβριος 2007
Απόψε είναι η νύχτα 

του Βonfire, κλεισμέ-
νη στο δωμάτιό μου 

ακούω τους ήχους των 
πυροτεχνημάτων και 

προσπαθώ να σκιαγρα-
φήσω την πολύχρωμη 

πόλη από ψηλά.

story of a city
Αγγλία,  Μάης 2008

Τα κτίρια της πόλης 
σχηματίζουν ένα τεί-

χος, μου αρέσει να κοι-
τάζω τα μοτίβα και τα 
σχήματα που επανα-
λαμβάνονται, τετρά-
γωνα που πολλαπλα-

σιάζονται καλειδοσκο-
πικά και σχηματίζουν 

σκιές στα πεζοδρόμια 
και τους δρόμους του 

Λονδίνου.  

Ημερολόγιο

συνθέσεων 

Για αυτούς
που θα μιλάμε

αύριο 
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Σ το Άνω Κολωνάκι και επί της οδού 

Φωκυλίδου γευμάτισαν οι Ραγκού-

σης και Πεταλωτής με τον Σταύρο 

Ψυχάρη του «ΔΟΛ» και το διευθυντή της ε-

φημερίδας  «Τα Νέα» προ της «Διακαναλικής 

Συμφωνίας» σε ρε μπεμόλ.

Με βασικό έδεσμα ένα κρύο πιάτο γευμάτι-

σαν στην πλατεία Συντάγματος οι δύο τρα-

πεζίτες κκ. Νανόπουλος και Καραμούζης 

μετά του κ. Βασίλη Μαρκεζίνη, εσχάτως α-

φιχθέντος εκ της Εσπερίας. Ομοτράπεζοι το 

ζεύγος Αρσένη - Κατσέλη, τρεις εφοπλιστές 

και κάποιοι ήσσονος σημασίας παράγοντες. 

Το τηλεοπτικό κανάλι με τη μεγαλύτερη επιρ-

ροή ανέλαβε στη συνέχεια να παρουσιάσει 

την αγιογραφία του κ. Μαρκεζίνη, υιού του 

Σπύρου Μαρκεζίνη, του γνωστού αχυραν-

θρώπου της Χούντας. Αμέσως μέτα η εφη-

μερίδα το «Έθνος» φιλοξένησε μία επίσης 

ολοσέλιδη αγιογραφία αφιερωμένη στον κ. 

Μαρκεζίνη. Προ τριών ετών ο κ. Ψυχάρης 

είχε «ανακαλύψει» τον κύριο αυτό στο Λον-

δίνο. Έκτοτε ο κ. Μαρκεζίνης περιοδεύει και 

παρουσιάζει τα βιβλία και τις «σκέψεις του».

Ο κ. Αντώνης Σαμαράς ομού μετά του κ. Χρύ-

σανθου Λαζαρίδη, συμβούλου του και εξ α-

πορρήτων συνεργάτη του, συνέφαγαν με τον 

κ. Γιάννη Δημαρά, τον Αύγουστο, προκειμένου, 

όπως λέγεται, ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ 

να ηγηθεί της επίσημης επιλογής της Ρηγίλλης 

για την Περιφέρεια. Τελικά λόγω δυσπεψίας το 

deal δεν ολοκληρώθηκε και τη νύφη την πλή-

ρωσε ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος χρησιμοποι-

ήθηκε ως «δόλωμα». Τελικά ο κ. Δημαράς, ενώ 

παραμένει ΠΑΣΟΚ, θα ψηφιστεί και από τη ΝΔ 

(τελικά) και από τμήμα της Αριστεράς.

Ο κ. Σαμαράς ωστόσο είχε γευματίσει προ 

δύο εβδομάδων και μετά των κκ. Βαρδινο-

γιάννη και Μπόμπολα, με βασικό έδεσμα τις 

«συμμαχικές κυβερνήσεις» υπό το σημερινό 

πρωθυπουργό. Έκτοτε ο κ. Σαμαράς, ο οποί-

ος διαθέτει ευαίσθητο πεπτικό, προτίμησε 

να μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου τον υπο-

δέχτηκαν με σαφώς αρνητικές διαθέσεις οι 

ομοτράπεζοί του Ευρωπαίοι Κεντροδεξιοί, ο-

πότε και ξαφνικά άρχισε να ξανασκέφτεται το 

μνημόνιο αλλά και τις «ανίερες» συμμαχίες.

Στο Λονδίνο συνέφαγαν πριν από τρεις Παρα-

σκευές ένας τραπεζίτης από την Αθήνα, ένας 

επιχειρηματίας Έλλην από τη Λέσχη Μπίλτε-

μπεργκ και όλο το team των εφοπλιστών εκ 

Λονδίνου. Το γεύμα πραγματοποιήθηκε αμέ-

σως μετά από μία διάλεξη του Βασίλη Μαρκε-

ζίνη (άντε πάλι). Στο κύριο πιάτο σερβιρίστηκε 

Σαμαράς, ο οποίος κρίθηκε όπως λένε «κατώ-

τερος των περιστάσεων», κοίτα τι γίνεται στον 

κόσμο. Στο επιδόρπιο κατέληξαν πως στηρί-

ζουν το σημερινό πρωθυπουργό αλλά και πως 

ανιχνεύουν πιθανές «εξωκοινοβουλευτικές» 

προσωπικότητες μπας και χρειαστούν.

Κυκλοφορεί ελεύθερος και προφανώς είναι 

και διαθέσιμος και κάποιος Λουκάς Παπαδή-

μος, όστις, πέραν από τα καφεδάκια στο Μαξί-

μου, και αυτός θα δώσει διάλεξη στο Megaron 

Plus με τη στήριξη του «Ιδρύματος Ωνάση» 

με κεντρικό θέμα την οικονομική συγκυρία. 

Ως γνωστόν ο κ. Μητσοτάκης επανειλημμέ-

να έχει αναφερθεί και στο δικό του όνομα ως 

πιθανού κυβερνητικού στελέχους σε μία κυ-

βέρνηση τεχνοκρατών-σοφών υπό τον κ. Πα-

πανδρέου και με την παρουσία του κ. Σημίτη.

Την 21η Νοεμβρίου (εορτάζουν αι Μαρίκαι) 

ιδρύεται το κόμμα της Ντόρας Μπακογιάννη. 

Λέγεται πως μέχρι τότε γνωστός εφοπλιστής 

θα έχει αγοράσει κοψοχρονιά και μία εφημε-

ρίδα η οποία προ ετών μεσουρανούσε και 

τώρα κατέρχεται την κατηφόρα τη μεγάλη. 

Όμως και επειδή ο κ. Μάκης Βορίδης, πρώην 

φανατικός οπαδός των νεοναζί, στη συνέ-

χεια απλός Ακροδεξιός που εσχάτως δηλώ-

νει «Εθνοφιλευλεύθερος» (ομολογουμένως 

και ο Μπαμπινιώτης δηλώνει πλέον αδυναμία 

ερμηνείας), επειδή λοιπόν ο Μάκης Βορίδης 

μετακομίζει στην Ντόρα ή στη Ρηγίλλης, 

φρόντισε ο προσωπικός του κύκλος των «χα-

μένων εκδοτών) να κάνει το θαύμα του, Έτσι, 

ο κολεγιόπαις Δραγώνας, μετά του παγίου 

συνεργάτη του κ. Φιλλιπάκη, αμφότεροι στε-

νοί φίλοι του κολεγιόπαιδος Μάκη Βορίδη, 

έστησαν μία νέα εφημερίδα με κεντροδεξιές 

βλέψεις αλλά με lifestyle ματιά η οποία θα 

κυκλοφορήσει, βρε παιδί μου, ταυτόχρονα 

με την ίδρυση του κόμματος της Ντόρας, 

αναμένοντας την τελική διαπραγμάτευση 

μεταξύ του βουλευτή του ΛΑΟΣ και των ενοί-

κων της «Πολυκατοικίας». Κάθε ομοιότητα με 

την εικονική πραγματικότητα του ελληνικού 

πολιτικού σκηνικού είναι απολύτως τυχαία. 

Ο κ. Θεόδωρος Πάγκαλος, όστις «τα έφαγε μαζί 

με όλους τους άλλους» όπως ευθαρσώς δή-

λωσε δημοσίως, επανήλθε ως υπέρμαχος μίας 

πιθανής ελεγχόμενης χρεοκοπίας, προκαλώ-

ντας βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο στην Αλέκα 

Παπαρήγα, η οποία «είδε αίφνης φως»  και πο-

λύ σωστά συμπέρανε τη Δευτέρα που μας πέ-

ρασε πως «η χρεοκοπία έχει ήδη συμφωνηθεί 

και άρα γιατί τσακωνόμαστε». Συνήθως η κυρία 

Παπαρήγα όταν ομιλεί θεσμικά ξέρει τι λέει ή 

μάλλον ξέρει τι να μην πει. Ο κ. Πάγκαλος γενικά 

συντρώει με τους πάντες. Φαίνεται πως εσχά-

τως έχει αναλάβει έναν περίεργο ρόλο δεξιού 

ψάλτη ενόψει της εμβαπτίσεως στην κολυμ-

βήθρα του πολιτικού Σιλωάμ του κόμματος της 

Ντόρας Μπακογιάννη. Ακόμη και η εύχαρις σύ-

ζυγός του, φιλοξενούμενη του κ. Χατζηνικολά-

ου, απέφυγε να ομολογήσει ότι ο συνδυασμός 

της είναι αμιγώς ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο η πρόσφατη 

εξέλιξη σε υπουργείο «υψηλής κουλτούρας» 

επιβράβευσε συγκεκριμένο επιχειρηματία ο 

οποίος υπήρξε ένας απ’ τους βασικούς συν-

δαιτημόνες του σημερινού αντιπροέδρου της 

κυβέρνησης και ο οποίος συνεχίζει στο παρόν 

–αλλά θα συνεχίσει και στο μέλλον– να γευμα-

τίζει με το θεσμικό οινοποιό, πάντα σε φιλικό 

και εξω-επιχειρηματικό περιβάλλον, αλίμονο. 

Ο Τειρεσίας, όχι η υπηρεσία αλλά ο μάντης 

κακών μαντάτων, βρίσκεται για άλλη μία φο-

ρά σε καθεστώς υστερικής διαύγειας, με λί-

γα λόγια βλέπει μακριά και ψελλίζει διαρκώς 

στο θάλαμο  της εντατικής, όπου νοσηλεύε-

ται, δύο λέξεις. «Επόμενη ημέρα… επόμενη 

ημέρα... επόμενη ημέρα». Οι νοσηλεύτριες 

δεν καταλαβαίνουν τι εννοεί και για το λόγο 

αυτό το συγκρότημα Αλαφούζου προσκάλε-

σε τον κ. Κ. Μητσοτάκη να εμφανιστεί σε τη-

λεοπτική ζωντανή αναμετάδοση την ημέρα 

της «Διακαναλικής Συμφωνίας». Ως γνωστόν 

ο κ. Μητσοτάκης είπε πως ο Αντώνης Σαμα-

ράς δεν κάνει και πως είναι λαϊκιστής και πως 

ο Γιώργος κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. 

Κάτι ανάλογο είχε πει και για τον Γ. Παπαν-

δρέου πριν τις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 

και ο Γιώργος εξελέγη πρωθυπουργός. Αλλά 

αυτά τα υπονοεί ο υπέργηρος μάντης στην 

εντατική του Ασύλου Ανιάτων.  A  

➜ n.georgiadis1@yahoo.com

Την 21η Νοεμβρίου (εορτά-
ζουν αι Μαρίκαι) ιδρύεται 
το κόμμα της Ντόρας

Πολιτική

Το μπουλούκι
Του ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 
μεταμορφώνει εικόνες της 
επικαιρότητας σε έργα τέχνης
➜ p.koulouras@gmail.com
➜ Koulourasp.blogspot.com

➽

27/10/2010 
Σεισμός, Τσουνάμι, Ηφαίστειο
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Α πό τη μέρα που ο Γιώργος και οι επτά δημοσιογράφοι (ουδεμία σχέ-
ση με το παραμύθι της Χιονάτης) κόλλησαν ένα τραπέζι φαγητού 
στο πρωθυπουργικό γραφείο και ξεκίνησαν τον υποβοηθούμενο 

μονόλογο, τα μανταλάκια στα περίπτερα ζορίζονται να κρατήσουν τα θέματα. 
Χρειάστηκαν δύο ώρες και βαθιά χασμουρητά. Λογικό, αν πρόκειται για ταινία 
του νέου ελληνικού κινηματογράφου, απαράδεκτο αν στην οθόνη παίζει συ-
νέντευξη πρωθυπουργού. Ουσιαστικά εκείνο το βράδυ ο Μάινας παράτησε τα 
κουπιά για να ακούσει τον Γιώργο, που του έλεγε ότι αν δεν εκλεγεί ο Σγουρός 
η χώρα θα μπει σε περιπέτειες και το φάρμακο της λέπρας θα ανακαλυφθεί 
μετά το πέρας του μνημονίου. Στην αρχή μείναμε όλοι με το μολύβι στο στόμα, 
προσπαθώντας να καταλάβουμε αν ο Γιώργος μπλοφάρει ή όχι. Εκτός από μια 

ξινή γεύση, η συνέντευξη μας άφησε και την απορία: Θα πάει όντως για εκλο-
γές αν έχει κακό αποτέλεσμα στις αυτοδιοικητικές κάλπες; Και για ποιο λόγο 
να προσφύγει σε εκλογές αφού έχει ισχυρή πλειοψηφία; Μετά αρχίσαμε να 
προβάλλουμε τον Σον Κόνερι πάνω στον Γιώργο, βλέποντας τις πρώτες σταγό-
να από αίμα να βάφουν κόκκινο το μουστάκι. Την Κυριακή η μόνη εφημερίδα 
που δεν είχε σχόλια για την κόπωση ή το φόβο του Γιώργου, ήταν το ΦΕΚ. 
Μόνο που όσο και αν τα στύψεις όλα αυτά, δεν βγάζεις πάνω από μισό ποτήρι 
λογικής. Η αλήθεια δεν πρέπει να είναι εκεί. Αν με ρωτήσετε ποιο είναι το πιο 
λογικό σενάριο που άκουσα αυτές τις μέρες, θα σας δείξω αυτό που θέλει τον 
Γιώργο να κάνει εκλογές προκειμένου να μοιράσει τις ευθύνες και να χαμηλώ-
σει τις φωνές. Τα υπόλοιπα περί κόπωσης, δειλίας και φυγής είναι για τα γνω-
στά blogs. Διότι, μεταξύ μας, η μονοκομματική κυβέρνηση που θα εφαρμόσει 
όσα πρέπει να υλοποιηθούν το 2011, θα είναι εκείνη που θα βάλει και δύο τανκ 
δίπλα στους τσολιάδες στο Σύνταγμα. Με δεδομένη την υστέρηση των εσόδων 
αλλά και την αδυναμία επιβολής νέων φόρων, η μοναδική οδός πάνω στην 
οποία μπορεί να βαδίσει το μνημόνιο είναι οι δραματικές περικοπές στο δη-
μόσιο. Και δεν μιλάμε για χαριτωμένα επικοινωνιακά, όπως τα λιτά περίπτερα 
στη ΔΕΘ. Μιλάμε για κανονικό ολοκαύτωμα. Θα μπορούσε, ας πούμε, η σημε-
ρινή κυβέρνηση να κάνει δεκάδες χιλιάδες απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων; 
Μόνο αν η χώρα αποκτούσε και δεύτερη κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου με 
έδρα το Κάιρο. Όταν όμως αποστραγγίσεις την πολιτική πρακτική από τη βου-
λιμία, αυτό που μένει είναι η κοινή λογική. Το κάνεις όπως ο Τζίγκερ με τον 
Βγενόπουλο και τον Πατέρα. Βάζεις και τους άλλους στο παιχνίδι και η κερκί-
δα σταματάει τη μουρμούρα. Αν τα έσοδα του προϋπολογισμού πήγαιναν καλά, 
τότε ο Γιώργος δεν θα έκανε δεύτερες σκέψεις. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο 
θα κέρδιζε χρόνο πολιτικής επιβίωσης. Όμως δεν μπορεί να κερδίσει ούτε την 
επόμενη δόση του δανείου. Τώρα αν κλείσετε την εφημερίδα και κάνετε λίγη 
ησυχία, θα ακούσετε το χοντρό γέλιο του Κώστα Καραμανλή. ●
➜ giannakidis@protagon.gr

citizen
Tου ΚΩσΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ

Σ τον «Ανθρωπο που θα γινό-
ταν βασιλιάς» ο Σον Κόνερι 
πείθει τον Μάικλ Κέιν να κά-

νουν τούμπες στα χνάρια του Μεγά-
λου Αλεξάνδρου. Σκαρφαλώνουν στα 
Ιμαλάια, όπου ο Κόνερι εμφανίζεται 
στους άγριους ως θεός, ως ο βασιλιάς 
που έπρεπε να έρθει εδώ και αιώνες, 
αλλά όλο κάτι του συνέβαινε κατά την 
άνοδο στο βουνό ή κατά την κάθοδο 
από τον ουρανό. Οι άγριοι έχουν χρυ-
σάφι, καλό φαγητό και ωραίες γυναί-
κες. Τέλεια. Τα προβλήματα άρχισαν 
από ένα μικρό ατύχημα. Ο βασιλιάς 

μάτωσε. Οι υπήκοοι κατάλαβαν πως 
δεν έχουν να κάνουν με θεό, αλλά με 
το χειρότερο είδος του κοινού θνητού. 
Ήταν το τραπουλόχαρτο που έριξε όλο 
τον πύργο. Στο τέλος ο Κόνερι δεν έ-
χασε μόνο το στέμμα του, έχασε και το 
κεφάλι του. Έμεινε ο Μάικλ Κέιν να το 
μεταφέρει μέσα σε ένα σακούλι, μόνο 
και μόνο για να το επιδείξει στον Κί-
πλινγκ που, αν μη τι άλλο, ταλαιπώ-
ρησε δύστροπα τους ήρωές του. Δεν 
ξέρω αν έχετε δει την ταινία. Εν προ-
κειμένω είναι απολύτως αδιάφορο. Το 
θέμα είναι να την έχει δει ο Γιώργος.

Αίμα στο μουστάκι
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Λ
ίγες μέρες πριν από τον πρώτο γύρο των 

αυτοδιοικητικών εκλογών και τα μηνύ-

ματα δεν θα έλεγα πως είναι και ιδιαίτερα 

αισιόδοξα. Με την ελπίδα να διαψευστώ, 

το βλέπω κομμάτι δύσκολο να κερδίσουν ο 

Καμίνης και ο Μπουτάρης, δύο υποψήφιοι 

που θα μπορούσαν πράγματι, αν εκλέγονταν, 

να εμφυσήσουν νέο πνεύμα στους δύο μεγα-

λύτερους δήμους της χώρας.

Τον Κακλαμάνη δεν τον θέλουν και δεν τον 

«πάνε» ούτε οι πιο εχέφρονες και μετριοπα-

θείς ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Όπως 

και πολλοί άλλοι Αθηναίοι, του καταλογίζουν 

κραυγαλέα ανεπάρκεια στην επίλυση χρόνι-

ων προβλημάτων της πόλης, ακατάσχετο και 

ακαλαίσθητο δημοσιοσχεσιτισμό, δημαγωγι-

κή προσπάθεια να δείξει «έργο» την τελευταία 

στιγμή, και μάλιστα με κινήσεις εντυπωσια-

σμού του τύπου «χάντρες και καθρεφτάκια». 

Σε όλα αυτά, ας προσθέσει κανείς πως, σε πε-

ρίπτωση επανεκλογής του, ο πολιτισμός της 

πόλης είναι πολύ πιθανό να ανατεθεί στον κ. 

Ψινάκη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από άποψη 

αισθητικής. Όμως, ας μην ξεχνάμε ότι:

-Πρόκειται για δήμο που οι υποψήφιοι της ΝΔ 

τον κερδίζουν συνεχώς από το 1986.

-Ίσως ο Γιώργος Καμίνης να μην ήταν ο πιο 

κατάλληλος για να «χτυπήσει» τον Κακλα-

μάνη, παρότι ο άνθρωπος και προικισμένος 

είναι, και επιτυχημένος υπήρξε στα μέχρι τώ-

ρα καθήκοντά του. 

-Είναι πολύ δύσκολο να κερδηθεί ο δήμος με 

το ΠΑΣΟΚ να σνομπάρει, λίγο-πολύ, την υπο-

ψηφιότητα Καμίνη, τουλάχιστον σε επίπεδο 

μηχανισμού (ή μάλλον, προσωπικών μηχα-

νισμών των πρωτοκλασάτων στελεχών του, 

μιας και κομματικός μηχανισμός δεν υπάρχει 

ουσιαστικά εδώ και χρόνια).

Ας μην βλέπω, όμως, το μπουκάλι μισοάδειο. 

Έως την Κυριακή, και κατά πάσα πιθανότητα 

έως την επόμενη Κυριακή, ζητούμενο παρα-

μένει να κινητοποιηθούν και να πάνε οπωσ-

δήποτε να ψηφίσουν όλοι όσοι πιστεύουν ότι 

μας αξίζει μια Αθήνα καλύτερη από αυτή των 

Κακλαμάνη-Ψινάκη.

Α
υτά για τη Αθήνα. Όσο για τον Μπουτά-

ρη, δεν έφταναν οι όποιες δυσκολίες (α-

πουσία μηχανισμού, χλιαρή υποστήριξη 

από το ΠΑΣΟΚ), θα τον πολεμήσει, λέει, 

και ο Άνθιμος. Είναι σαφές: η Παναγία η Τριχε-

ρίτισσα (αν το θυμάμαι καλά και αν το γράφω 

σωστά) έχει κάνει τις επιλογές της. Θα ρίξει το 

βάρος της υπέρ του Ψωμιάδη, ανεπίληπτου 

χριστιανού και γνωστού εθνοπατριώτη, και 

του Γκιουλέκα, ο οποίος προφανώς δεν έχει 

μολυνθεί από τα, κατά Άνθιμο, «δηλητηριώ-

δη απόβλητα του δυτικού πολιτισμού». 

Όσο για την Περιφέρεια Αττικής, δεν απο-

κλείεται καθόλου να την κερδίσει ο Δημαράς, 

πρώην υπαρχηγός του Τσοβόλα, με αντιπερι-

φερειάρχη τον Κουρούση, δοκιμασμένο στέ-

λεχος της ΟΝΝΕΔ και της ΝΔ. Κύριο «προσόν» 

του άφωνου και αόρατου κατά τα άλλα Δημα-

ρά, ότι είναι… κατά του Μνημονίου. Πώς λέμε 

«υπέρ της ειρήνης και κατά του πολέμου» ή 

«υπέρ της ομορφιάς και κατά της ασχήμιας», 

έτσι κάπως. Αλήθεια, πολύ θα με ενδιέφερε να 

ακούσω από τον κ. Δημαρά, αλλά και από τους 

κ. Μητρόπουλο, κ. Σαμαρά, κ. Παπαρήγα, κ. 

Τσίπρα, κ. Αλαβάνο, δύο κουβεντούλες για το 

πώς θα πληρώνονταν οι μισθοί και οι συντά-

ξεις του Ιουνίου, αν τον Μάιο δεν εισέρρεε στα 

δημόσια ταμεία η πρώτη δόση από το δάνειο 

των 110 δισ. ευρώ, του οποίου παρακολού-

θημα αποτελεί το Μνημόνιο. Δεν λέω, σκλη-

ρό μέτρο η περικοπή των συντάξεων. Πού να 

δεις, όμως, η μη καταβολή τους…

Κ
αι μέσα σε όλα αυτά, τα όχι ιδιαίτερα ρό-

δινα, να και ο πρωθυπουργός να υιοθετεί 

το κατά τους Σαμαρά-Παπαρήγα-Τσίπρα 

δίλημμα και διακύβευμα των αυτοδιοικη-

τικών(;) εκλογών: ναι ή όχι στο Μνημόνιο! Για 

τους δικούς του λόγους, θα μου πείτε: για να 

ξορκίσει και να αποτρέψει τη «χαλαρή ψήφο», 

για, για… Λέτε πάντως, εκεί στην κυβέρνηση, 

να υπάρχουν κάποιοι που να πιστεύουν ότι 

αυτή η χώρα, έτσι όπως είναι σήμερα, αντέχει 

νέες εκλογές, ένα μόλις χρόνο μετά τις προη-

γούμενες; Εκεί που φτάσαμε, ελπίζω ο Παπαν-

δρέου απλώς να «μπλοφάρει» με σκοπό να 

συσπειρώσει και να κινητοποιήσει το ΠΑΣΟΚ. 

Γιατί αν τα εννοεί τα περί ανάγκης «αναβάπτι-

σης» και νέας «λαϊκής ετυμηγορίας»…  A

➜ achpappas@hotmail.com

Tου ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ➜ www.yannis-ioannοu.com

Πολιτική

Ο Ψινάκης, 
ο Άνθιμος 
και η… «ανα-
βάπτιση»
Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΠΑ

Σε περίπτωση επανεκλογής 
του Κακλαμάνη, ο πολιτισμός 
της πόλης είναι πολύ πιθανό 
να ανατεθεί στον κ. Ψινάκη
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Σ
υνάντησα τον κ. Στέφανο Μάνο, 
τον πρόεδρο της φιλελεύθερης 
«Δράσης», στο σπίτι του, πριν λίγες 
μέρες. Η ιδιωτική του εικόνα είναι 
ακριβώς όπως και η δημόσια: ένας 
άνθρωπος απλός, με χιούμορ, που 

μιλάει συγκεκριμένα και δεν μασάει τα 
λόγια του. Μιλήσαμε για τη συμμετοχή 
της «Δράσης» στις δημοτικές εκλογές 
κι όχι μόνο. 

Κύριε Μάνο, γιατί ο κ. Αβραντίνης, ο αντι-

πρόεδρός σας,  δεν κατεβαίνει τελικά μόνος 

του για δήμαρχος στην Αθήνα; Ο κ. Αβρα-
ντίνης είχε προετοιμαστεί και σχηματίσει 
ομάδα – την ονόμασε «Πορτοκαλί» για 
να ξεχωρίζει απ’ τους άλλους. Συναντή-
θηκαν όμως με τον κ. Καμίνη, που είχε 
την υποστήριξη του ΠΑΣΟΚ και άλλων 
δυνάμεων, και ανακάλυψαν ότι στα πε-
ρισσότερα σημεία συμφωνούσαν. Ε, δεν 
υπήρχε λόγος να είναι ο καθένας θιασάρ-
χης. Ο κ. Αβραντίνης συμμετέχει λοιπόν 
στο ψηφοδέλτιο Καμίνη, διατηρώντας 
παράλληλα ορισμένες δικές του θέσεις.

Συμμετέχουν άλλοι από τη «Δράση» στο 

συνδυασμό Καμίνη; Πού αλλού συμμετέχε-

τε; Βεβαίως. Ο κ. Αλέξανδρος Τομπάζης, 
ο γνωστός αρχιτέκτονας, και η κ. Ευφρο-
σύνη Δοξιάδη, ζωγράφος και διανοούμε-
νη. Επίσης, συμμετέχουμε με όλες μας τις 
δυνάμεις και στηρίζουμε το συνδυασμό 
του κ. Μπουτάρη στη Θεσσαλονίκη. 

Τι καταλογίζετε στον κ. Κακλαμάνη; Ως Α-
θηναίος που εργάζομαι στην Αθήνα, βλέ-
πω ότι έχει παραιτηθεί στο ζήτημα της 

κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, που κατά 
80% επηρεάζεται από το παράνομο παρ-
κάρισμα. Αυτό είναι ευθύνη του Δήμου. 
Αλλά ο κ. Κακλαμάνης δεν κάνει απο-
λύτως τίποτα. Οι δημοτικοί αστυνομικοί 
–όποτε τους καπνίσει, γιατί αρνούνται 
να ελεγχθούν αν δουλεύουν ή όχι, το θε-
ωρούν προσωπικό δεδομένο– ενδιαφέ-
ρονται μόνο για το αν έχεις πληρώσει για 
να παρκάρεις. Τα δικαιώματα των πεζών 
παραβλέπονται. Αν εμποδίζεις να περνά-
νε οι μανάδες με το καρότσι, αν εμποδί-
ζεις τους ανάπηρους, δεν ενδιαφέρονται. 
Περάσαμε προχτές με τον Καμίνη και τον 
Αβραντίνη από ένα δρόμο στο Παγκράτι, 
την Αντήνορος νομίζω. Εκεί τ’ αυτοκίνητα 
ήταν τριπλοπαρκαρισμένα, το λεωφορείο 
μετά βίας χωρούσε, πήγαινε με το 1/3 της 
ταχύτητας που έπρεπε. Εξοργίζομαι που ο 
Δήμος κοιμάται και δεν κάνει τίποτα. 

Η καθαριότητα; Είναι ένα πολύ σύνθετο 
ζήτημα. Πού αποθέτεις τα σκουπίδια, πώς 
τα μαζεύεις, πού τα πηγαίνεις, τι τα κά-
νεις. Πώς σχεδιάζεις τα κτίρια, ώστε να 
κρατούν τα σκουπίδια εσωτερικά και να τα 
βγάζουν μόνο για το μάζεμα. Αλλά κι εδώ 
είμαστε ακόμα στο μηδέν. Έχουμε αυτούς 
τους κάδους, που πολλές φορές ξεχειλί-
ζουν και βρομάνε. Οι πόλεις στην Ευρώπη 
δεν έχουν κάδους. Η Κωνσταντινούπολη 
είναι μια πεντακάθαρη πόλη: σκουπίδια 
δεν βλέπεις πουθενά. Στην Αθήνα υπάρ-
χει ένα είδος «μαφίας», περίπου σαν τη 
Νάπολη της Ιταλίας: οι άνθρωποι που α-
σχολούνται με το θέμα και πάρα πολλοί 
είναι και μετά βίας εργάζονται. Ε, λοιπόν, 
γιατί να μην κάνουμε «έξυπνες συμβά-

σεις» με ιδιωτικές επιχειρήσεις, ώστε να 
μην είμαστε εξαρτημένοι απ’ αυτούς;  

Το πράσινο; Ο κ. Κακλαμάνης παρακα-
λάει να του δώσουνε δεκάρες, ώστε να 
κάνει μια πλατειούλα. Αν ήμουν στη θέση 
του, αντί να λέω ανοησίες για το μνημό-
νιο, θα ούρλιαζα για το παλιό αεροδρόμιο 
του Ελληνικού. Λένε να γίνει εκεί το με-
γαλύτερο πάρκο της Ευρώπης κι άλλες 
τέτοιες σαχλαμάρες. Δέκα χρόνια τώρα 
δεν έχει γίνει τίποτα. Ο χώρος όμως είναι 
προνομιούχος, μπορεί να πουληθεί σε οι-
κόπεδα και με τα χρήματα αυτά να γίνουν 
δεκάδες κήποι και μερικά μεγάλα πάρκα  
σε όλη την Αθήνα. Κάναμε τη σχετική με-
λέτη και είναι απόλυτα εφικτό. Υπάρχουν 
εγκαταλειμμένα εργοστάσια, υπάρχουν 
άχτιστα οικόπεδα, θα μπορούσαν ν’ α-
παλλοτριωθούν ακόμα και μερικές πολυ-
κατοικίες. Σκεφτείτε λίγο τι θα σήμαινε 
αυτό. Πόσες χιλιάδες άνθρωποι θα έβλε-
παν κάθε μέρα πράσινο, αντί για μπετόν. 
Πόσο θ’ ανέβαινε η αξία των ιδιοκτησι-

ών τους. Η Ηρώδου Αττικού είναι πανά-
κριβη γιατί γειτνιάζει προς τον Εθνικό 
Κήπο. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί, για 
παράδειγμα, στην Κυψέλη. Κι όχι μόνο 
στο Δήμο Αθηναίων, αλλά και αλλού, στο 
Περιστέρι, στον Πειραιά. Πρέπει όμως να 
ξεκολλήσει το θέμα του Ελληνικού.

Είναι εφικτά όλα αυτά; Είναι, αλλά χρειά-
ζεται ν’ αλλάξει χέρια ο Δήμος. Έστω κι αν 
πολλοί Αθηναίοι έχουν συνηθίσει την έλ-
λειψη πράσινου, τ’ αυτοκίνητα στα πεζο-
δρόμια, τη βρόμικη πόλη και λένε μοιρο-
λατρικά «τίποτα δεν γίνεται». Χρειάζεται 
ταρακούνημα στο Δήμο, χρειάζεται αλ-
λαγή. Θα είναι σημαντικό να εκλεγεί ο κ. 
Καμίνης. Ο κ. Κακλαμάνης δεν φταίει για 
όλα προσωπικά, πολλά τα κληρονόμησε, 
όλα όμως τ’ αποδέχτηκε και τα συνέχισε. 
Η ΝΔ είναι εγκατεστημένη επί δεκαετίες 
στο Δήμο και δεν κάνει τίποτα θετικό. Η 
οικονομική διαχείριση είναι προβληματι-
κή, δείτε π.χ. τον «9,84». Δεν πάει άλλο. 

Ο πολιτικός κ. Στέφανος Μάνος

Κύριε Μάνο, πώς προσχωρήσατε στις φιλε-

λεύθερες ιδέες; Δεν χρειάστηκε να προ-
σχωρήσω. Από μικρός, έτσι θυμάμαι τον 
εαυτό μου. Και είμαι βαθύτατα πεπεισμέ-
νος ότι, ειδικά η Ελλάδα, μόνο με το φι-
λελεύθερο δρόμο μπορεί να ξεπεράσει τα 
προβλήματά της και να πάει μπροστά.  

Θυμάμαι ότι, ως υπουργός, είχατε κάνει 

τους πρώτους πεζόδρομους στην Αθήνα, 

είχατε ξεκινήσει την αναμόρφωση της Πλά-

κας. Πώς μπήκατε στην πολιτική; Τυχαία. 
Είχα βρεθεί με τον Καραμανλή, τον παλιό, 
τότε που ήταν πρωθυπουργός, σ’ ένα σπί-
τι για φαγητό. Νομίζω το 1975. Και κει του 
έκανα κριτική, πολλή κριτική. Εκείνος 
θύμωσε και σχεδόν βριστήκαμε. Μετά 
το ξανασκέφτηκε και στο τέλος που φεύ-
γαμε μου λέει: «Πες μου ποιο υπουργείο 
θες, να εφαρμόσεις τις ιδέες σου». Πέρα-
σαν δυο χρόνια, το σκέφτηκα και γω, και 
θέλησα να συμμετάσχω στις εκλογές του 
1977. Αλλά δυσκολεύτηκα πολύ να μπω 
στο ψηφοδέλτιο, δεν με ήθελαν στη ΝΔ. 
Χρειάστηκε να βάλω μέσο για να μπω στο 
ψηφοδέλτιο ως υποψήφιος.

Και η εμπειρία από την πρόσφατη συνερ-

γασία σας με το ΠΑΣΟΚ; Συγκριτικά κα-
λύτερη. Προτιμώ να συνεργάζομαι με το 
ΠΑΣΟΚ, παρά με τη ΝΔ. Δείτε ποιους αν-
θρώπους είχε γύρω του ο Καραμανλής, 
ποιους έχει τώρα ο Σαμαράς. Πολύ χαμη-
λού επιπέδου ως πολιτικό προσωπικό. 

Η κυρία Μπακογιάννη; Η κυρία Μπακο-
γιάννη εμφανίζεται εκσυγχρονίστρια. 
Εγώ αρκούμαι να υπενθυμίσω ότι υπο-
στηρίζει τον κ. Κακλαμάνη, όπως και ο 
κ. Καρατζαφέρης. Πώς γίνεται να θέλει 
κανείς κι άλλον Κακλαμάνη, δεν μπορώ 
να το καταλάβω. 
➜ d.fyssas@gmail.com
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Πολιτική

Με τον «οργισμένο Αθηναίο» 
Στέφανο Μάνο 
   Συζητώντας για της δημοτικές εκλογές κι όχι μόνο Του ΔΗμΗΤΡΗ ΦΥσσΑ

Χρειάζεται ταρακούνημα 
στο Δήμο, χρειάζεται 

αλλαγή. Θα είναι 
σημαντικό να εκλεγεί ο 

κύριος Καμίνης.
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Πρόσωπα, συνεντεύξεις, απόψεις, ενστάσεις. Η ATHENS VOICE ανοίγει το φάκελο 

των Δημοτικών - Περιφερειακών εκλογών και σας προετοιμάζει για την κάλπη.
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Τ
ο γραφείο βρίσκεται Μεσογείων και 

Κατεχάκη. Στο ραντεβού μας φτάνει 

λαχανιασμένος! Με την ίδια ένταση 

μου μιλάει σε όλη τη διάρκεια της 

συνέντευξης για την «Αττική γη», για 

την υποψηφιότητά του στην Περι-

φέρεια, τα νταλαβέρια της οργανω-

μένης μαφίας του Δήμου, τον «κακό 

δήμαρχο Κακλαμάνη», την «Καμπό-

τζη το ΚΚΕ», τον «Ξανθόπουλο» Δημαρά, τους 

εργατοπατέρες, τις ευθύνες για την πολυδιά-

σπαση του ΣΥΡΙΖΑ και την άθλια κατάσταση 

του κέντρου. Φεύγοντας μου φωνάζει «να 

έρθεις στο πάρτι μας, εμείς δεν ψαρεύουμε 

ψήφους στις λαϊκές, να έρθετε όλοι».

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα μεγαλύτερα προ-

βλήματα της Αττικής; Ποια προβλήματα δεν 

έχει η Αττική! Γιατί έχει γύρω στα 250. Τα ση-

μαντικότερα είναι το χωροταξικό και το πε-

ριβάλλον. Έχουμε φτιάξει μία γιγαντούπολη 

και έχουμε καταφέρει να κάνουμε τις μικρές 

πόλεις, όπως είναι το Λαύριο, την Ελευσίνα 

και όλους τους μικρούς οικισμούς ένα ενιαίο 

σύνολο άναρχης οικιστικής ανάπτυξης. Χω-

ρίς όρια, χωρίς σχέδιο πόλης. Μεγάλα κομ-

μάτια που μπήκαν στο σχέδιο πόλης έγιναν 

«λαμπερές» μεζονέτες νεοελληνικού τύπου 

και δεν έχουμε δρόμους – π.χ. στα Βριλήσ-

σια, τα Μελίσσια. Υπάρχει βέβαια και το πρό-

βλημα της άθλιας κατάστασης που έχει δημι-

ουργηθεί στο κέντρο.

Η δική σας πρόταση ποια είναι για το κέ-

ντρο που έχει μετατραπεί σε γκέτο αλλο-

δαπών και περιθωριακών στοιχείων; Είναι 

πολλά μικρά γκέτο και δεν έχει γίνει από 

σύμπτωση. Υπάρχει σχέδιο. Και ο δήμαρχος 

και ο νομάρχης και η κεντρική εξουσία και το 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αφήνουν 

μια κατάσταση να εξελιχθεί, ώστε να πέ-

φτουν οι τιμές της γης στο κέντρο και κάποια 

στιγμή κάποιες εταιρείες θα αγοράσουν ο-

λόκληρα τετράγωνα, οι αρμόδιοι θα κάνουν 

μια σκούπα, θα το καθαρίσουν και θα εξακο-

ντιστούν οι τιμές στα ύψη. Αυτό έχει γίνει και 

στο Χάρλεμ, έχει γίνει και στο Σόχο. Είναι ένα 

κόλπο. Και έχει ιστορικές ευθύνες ο Κακλα-

μάνης και το Υπουργείο Προστασίας του Πο-

λίτη. Ένα κέντρο που είναι κατουρημένο από 

άκρη ως άκρη, ένα απέραντο σκουπιδαριό 

και πολλά συσσωρευμένα γκέτο με εγκλη-

ματική δραστηριότητα. Έχει δημιουργηθεί 

τρόμος στους πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν 

να κυκλοφορήσουν κι έτσι κάθονται σπίτι 

και βλέπουν τηλεόραση.

Η κατάσταση όμως είναι δεδομένη, η πρό-

τασή σας; Να φορτώσουν 5-6 πούλμαν με 

μετανάστες και να τα αδειάσουν στην Εκά-

λη, στο Mall, στην Κηφισιά, στη Φιλοθέη! Κα-

ταλαβαίνετε τι θέλω να πω… Σοβαρά τώρα, 

υπάρχουν πολλά εγκαταλελειμμένα χωριά 

στην Ελλάδα. Να τους εγκαταστήσουν εκεί να 

καλλιεργούν μικρά χωραφάκια και να ξανα-

ζωντανέψει μια αγροτική και κτηνοτροφική 

παραγωγή. Υπάρχουν νησιά ακατοίκητα να 

τους πάνε, όχι βέβαια ως εξόριστους! Θα μπο-

ρούσαν εκεί να κάνουν μικρές καλλιέργειες, 

Εκλογές 2010

Πίσω από τα γκέτο, την εγκληματικότητα, βρίσκονται  Έλληνες
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑσ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Γρηγόρης Ψαριανός



Ο Παφίλης του ΚΚΕ; Βέβαια! Η κλασική Α-

ριστερά, κλασικά εικονογραφημένα! Εντω-

μεταξύ όλοι είναι και κατά του μνημονίου. 

Και ο Κικίλιας είναι κατά του μνημονίου και 

ο Κακλαμάνης! Όλοι είναι κατά! Φοβερό δεν 

είναι αυτό;

Εσείς; Είμαι κατά της κατάστασης που μας έ-

φερε στο μνημόνιο, καταψήφισα το μνημό-

νιο, πιστεύω ότι δεν θα έχει εφαρμογή και θα 

ζοριστούν πολύ οι εργαζόμενοι και οι πιο αδύ-

νατοι περισσότερο. Είναι παλιό κόλπο. Αυξά-

νουμε τους έμμεσους φόρους, δεν φορολο-

γούμε τη μεγάλη ακίνητη περιουσία ή την εκ-

κλησιαστική περιουσία. Την πληρώνουμε κιό-

λας την εκκλησία! Είναι τεράστια πληγή αυτό 

και ένα μεγάλο μέρος της Αριστεράς κάνει 

την πάπια. Λένε για τους βουλευτές, αλλά δεν 

λένε για τους μητροπολίτες, τους δεσπότες, 

τους επισκόπους και τους αρχιεπισκόπους.

Ωραία, αλλά πρακτικά από πού αλλού πέ-

ραν της υπακοής στο μνημόνιο θα βρού-

με χρήματα; Το αυτοκίνητο που οδηγούσαν 

δύο οδηγοί, ένας με γαλάζια και ένας με πρά-

σινα, τράκαρε! Τώρα ακριβοπληρώνουμε 

τους φαναρτζήδες. Το μνημόνιο είναι οι φα-

ναρτζήδες που ακριβοπληρώνει ο κοσμά-

κης. Όχι τα λαμόγια που τα έφαγαν – που 

στους γιατρούς να τα φάνε! Δεν λέω να πάνε 

φυλακή, δεν θα τους πληρώνουμε κιόλας. 

Δήμευση περιουσίας! Και να αλλάξει ο νόμος 

περί ευθύνης υπουργών. Αυτά πρέπει να ση-

κώσει η Αριστερά, όχι μία αντιμνημονιακή 

δημαγωγία του κώλου, που την κάνουν και οι 

φασίστες, η Χρυσή Αυγή.

Οπότε, αυτή τη στιγμή υπάρχει άλλη λύ-

ση; Πρέπει ο πολίτης να αλλάξει νοοτροπία. 

Να είναι πολίτης, και όχι πελάτης. Οι ψηφο-

φόροι είναι πελάτες, ψηφίζουν για να βο-

λέψουν ή να εξασφαλίσουν κάτι. Αν δεν υ-

πήρξαν πολίτες, να ρωτήσουν να μάθουν 

από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις πώς γίνεται. 

Ο καπιταλισμός είναι άθλιος. Αλλά δεν είναι 

ο ίδιος στην Ουγκάντα και στην Ολλανδία. 

Εμείς μοιάζουμε πολύ στην Ουγκάντα.

Πάνω σε αυτό με τους πολίτες που έγιναν 

πελάτες, να πάμε στη φράση που είπε ο 

κύριος Πάγκαλος «όλοι μαζί τα φάγαμε»… 

Ναι, αλλά δεν είμαστε όλοι το ίδιο χοντροί! 

Υπάρχουν πολλοί πολύ αδύνατοι, εκτός αν 

έχουν πρόβλημα μεταβολισμού.

Και οι πολίτες π.χ. που διορίστηκαν από το 

παράθυρο δεν τα έφαγαν; Βεβαίως τα έ-

φαγαν, αλλά κάποιος τους διόριζε. Έχει μία 

αλήθεια αυτό που είπε. Το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ 

εξαγόρασαν συνειδήσεις. Δεν κυβερνήσα-

με εμείς, ούτε ο ΛΑΟΣ, ούτε η Καμπότζη το 

ΚΚΕ, ούτε ο Σύριζα. Και βέβαια υπάρχουν και 

Πασόκοι και Νεοδημοκράτες που δεν τα φά-

γανε. Είναι γνωστά πολλά ονόματα αυτών 

που τα φάγανε και οι επιτροπές της Βουλής 

κάνουν την πάπια. 

Ναι, σας έχω ακούσει στη Βουλή που έχετε 

πει ότι είναι 100 άτομα, ξέρουμε ονόματα, 

διευθύνσεις. Είστε βουλευτής, γιατί δεν κά-

νετε κάτι αφού τους ξέρετε; Δεν έχω απο-

δείξεις. Έχω αποδείξεις τα σπίτια τους. Πριν 

20 χρόνια βρόμαγαν τα χνώτα τους και τώρα 

έχουν τριώροφες μεζονέτες, σκάφη και ε-

ξοχικά στη Μύκονο. Οι μηχανισμοί ελέγχου 

των φορολογουμένων πρέπει να είναι πραγ-

ματικοί και να μην είναι μίσθαρνα όργανα του 

κάθε λαμόγιου. Γίνεται μεγάλη μαϊμουδιά 

με αυτές τις ιστορίες. Αλλά δεν είναι μόνο οι 

100 υπουργοί, είναι και συνδικαλιστές, εργα-

τοπατέρες που έχουν πράματα και θάματα… 

Πού τα βρήκαν; 

Στο δεύτερο γύρο ποιον θα υποστηρίξε-

τε; Αν είμαστε εμείς εμάς, αλλιώς θα ψηφί-

σουμε τον λιγότερο κακό. Θέλω να πω ότι 

είμαι περήφανος για το ψηφοδέλτιό μας. Ο 

Γιάννης Κακλέας, η Φαίη Κοκκινοπούλου, ο 

Νότης Μαυρουδής, οι καλλιτέχνες που κα-

τεβαίνουν σε εμάς, δεν είναι απλά λαμπερά 

πρόσωπα, γνωρίζουν. Τώρα, στο δεύτερο 

γύρο εγώ ξέρω ποιον θα ψηφίσω, αλλά δεν 

θέλω να το προτείνω στους ψηφοφόρους 

μου. Ξέρουν τι να προτιμήσουν. Και πρέπει 

κάποιον να προτιμήσουν! Γιατί π.χ. το ΚΚΕ, 

αυτό το ιστορικό απολίθωμα, προτείνει στο 

β΄ γύρο οι ψηφοφόροι του να ψηφίσουν πά-

λι Λαϊκή Συσπείρωση, ακόμα κι αν δεν είναι 

μέσα. Δηλαδή προτείνουν να ψηφίσουν ά-

κυρα. Αυτό είναι γελοιότητα, καραγκιοζιλί-

κι! Και έχει ιστορική ευθύνη η Αριστερά που 

έχουμε δημάρχους και νομάρχες που είναι 

στα όρια του φασίστα και του γελοίου υπο-

κειμένου και έχουν λεηλατήσει ταμεία. Έχει 

ευθύνη η Αριστερά, κάποιοι αγανακτισμένοι 

πολίτες και κάποιοι πιτσιρικάδες φίλοι μου 

που λένε «να πάνε να γαμηθούν, εγώ δεν 

ψηφίζω». Οι κακοί «Άρχοντες» εκλέγονται 

από αυτούς που δεν ψηφίζουν… Και βέβαια 

υπήρξαν και αριστεροί κακοί δήμαρχοι που 

κακοδιαχειρίστηκαν.

Τη θητεία του Νικήτα Κακλαμάνη πώς την 

κρίνετε; Είναι κακός δήμαρχος. Δεν μπορώ 

να σου πω πόσο χειρότερος είναι από τον 

Αβραμόπουλο και την Μπακογιάννη, αλλά 

είναι κακός. Και του το έχω πει. Ήμουν στην 

«Ανοιχτή πόλη» και είχαμε κάνει προτάσεις 

στο δημοτικό συμβούλιο. Μας έγραψαν στα 

παπάρια τους. Και συνέχισαν τα νταλαβέρια 

με τους μεγαλοεργολάβους και την οργανω-

μένη μαφία του Δήμου. 

Ποια είναι η άποψή σας για αυτό που είπε 

ο Σαμαράς, ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές 

είναι δημοψήφισμα για το μνημόνιο; Είναι 

άδικο να κυνηγάνε τον Σαμαρά. Αν η ΝΔ είναι 

ο γάιδαρος, χτυπάνε το σαμάρι! Όσον αφορά 

αυτά τα περί δημοψηφισματικού χαρακτήρα 

είναι παπαριές. Όποιος θέλει δημοψήφισμα, 

ας κάνει δημοψήφισμα. Όποιος θέλει να με-

τρήσει τα ποσοστά του κόμματός του, να πάει 

στις εθνικές εκλογές! Αυτές είναι εκλογές αυ-

τοδιοικητικές. Δεν είναι δημοψήφισμα ούτε 

για το μνημόνιο, ούτε για τον Καποδίστρια, 

ούτε για τον Ικτίνο και τον Καλλικράτη.

Με τι ποσοστό θα είσαστε ευχαριστημένος;

Με ένα 25% θα είμαι ευχαριστημένος, κάτω 

από 10% θα στενοχωρηθώ κάπως, αν πέσου-

με κάτω από 5% θα κλαίω με μαύρο δάκρυ 

και παρακαλώ πολύ να με ψηφίσετε γιατί αλ-

λιώς θα κρατήσω την αναπνοή μου!!! Από τον 

Αστερίξ είναι αυτό, είναι κλεμμένο…

Έχετε μετανιώσει για…  Όχι!

Γενικώς; Για τη φράση «να καεί να καεί το 

μπουρδέλο η Βουλή»; Όχι καθόλου! Γαμιέται 

ο Θρύλος και ο Πειραιάς επίσης… το λέω αλ-

λά δεν το εννοώ! Γιατί γαμιέται ο Πειραιάς, τι 

φταίει; Επειδή με ενοχλούν οι κωλόγαυροι; 

Επειδή η κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι 

κουτσουρεμένη δεν φταίει το κοινοβούλιο, 

φταίνε αυτοί που κάνουν εκλογοκαλπονοθευ-

τικά συστήματα. Από το ’65 το φωνάζανε «να 

καεί το μπουρδέλο η Βουλή», απαξιώσανε τον 

κοιβουλευτισμό και ήρθε η Χούντα. Βγαίνουν 

οι πολίτες και λένε οι 300 που τα φάγανε… 

Μα αυτοί που κυβερνάνε τα έφαγαν! Βέβαια, 

όλοι έχουμε ευθύνες, όπως και η Αριστερά έ-

χει μεγάλη ευθύνη που με την πολυδιάσπασή 

της δίνει χώρο στο δικομματισμό, αλλά αυτό 

είναι άλλης ποιότητας θέμα.

Σε σχέση και με την πολυδιάσπαση, ποια 

είναι η άποψή σας για τον Αλέξη Τσίπρα; Ο 

Αλέξης είναι φίλος μου και τον αγαπάω και 

λυπάμαι πολύ που είναι ο πρόεδρος του Συ-

νασπισμού που θα χρεωθεί 5-6 διασπάσεις. 

Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται… εις τα εξ ων συνε-

τέθη. Σε καμιά 15αριά ομαδούλες. Τον ξεκί-

νησαν 5 ομάδες, έγιναν 10, με τις διασπάσεις 

έγιναν 13, θα γίνουν 133 αν συνεχίσει αυτό 

το πράγμα. Κάποια στιγμή ο ΣΥΝ είχε δημι-

ουργήσει μία ελπίδα που είχε μετρηθεί και 

στα γκάλοπ. 18%. Ήταν ουσιαστική αυτή η 

διεισδυτικότητα της άλλης Αριστεράς στον 

κόσμο. Δυστυχώς κατέρρευσε ως χάρτι-

νος πύργος. Ήταν σοβαρές οι ευθύνες του 

Τσίπρα, του Αλαβάνου, του Κουβέλη, του 

Λαφαζάνη, όλων. Για τα γκρουπούσκουλα, 

τις μικρές ομάδες της Αριστεράς, δεν έχω 

να καταλογίσω ευθύνες. Είναι πάντα κατά, 

να πάμε στο βουνό, να πάρουμε τα φισεκλί-

κια, να κάνουμε εξέγερση και κάτι παπαριές. 

Η δημοκρατία θέλει σοβαρές μεταρρυθμί-

σεις και μεγάλο αγώνα για να διατηρείται. 

Ο Στάλιν δεν εξόντωσε τους εχθρούς του, 

εξόντωσε φίλους του. Και αυτό διάφορες 

ομαδούλες της Αριστεράς το θαυμάζουν και 

είναι έτοιμες να σε εξοντώσουν.  A
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να δουλεύουν στην ανοικοδόμηση, να εντα-

χθούν σε ένα σύστημα οικονομίας όσοι αφο-

μοιωθούν με την ελληνική πραγματικότητα.

Τι έχετε να πείτε στους κατοίκους που πια 

φοβούνται να περπατήσουν στο κέντρο; 

Να απαιτήσουν ξεκάθαρη σχέση με το με-

ταναστευτικό στοιχείο του κρατικού μηχα-

νισμού. Το κράτος παίρνει λεφτά από την ΕΕ 

για να απορροφά τα κύματα προσφύγων και 

τα τρώει αλλού. Δεν έχει κάνει κέντρα υπο-

δοχής, ούτε τους βρίσκει δουλειές. Αυτή η 

εγκληματικότητα που αναπτύσσεται στα 

γκέτο των μεταναστών έχει αρχιτέκτονες 

Έλληνες. Έλληνες κινούν τα νήματα στα ναρ-

κωτικά, την πορνεία και το παρεμπόριο.

Αυτό το παρεμπόριο πώς μπορεί να χτυπη-

θεί; Αυτοί που στήνουν σεντόνια και που-

λάνε μαϊμού τσάντες κτλ.; Θα μπορούσε να 

οργανωθεί σε τοπικά περιφερόμενα παζά-

ρια, όπως είναι οι λαϊκές αγορές. Να πουλάνε 

αγαλματίδια, ομπρέλες, μαϊμού τσάντες ή 

φθηνά παπούτσια στις γειτονιές.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα εί-

ναι η κατασπατάληση δημόσιου χρήματος.

Ναι, για παράδειγμα από ραδιοτηλεοπτικό 

μαραθώνιο που έγινε για τα καμένα στην Η-

λεία κάποιος έφτιαξε ένα δημαρχείο Παρθε-

νώνα. Παράνομο μάλιστα, χωρίς άδειες! Το 

δημαρχείο της Ζαχάρως. Υπάρχουν δεκάδες 

παραδείγματα. Και υπάρχουν και λεφτά που 

δεν έχουν απορροφηθεί. Δίνει η Ευρώπη πο-

σά για να γίνουν έργα και τα λεφτά χάνονται. 

Οι δήμαρχοι και οι νομάρχες έχουν ευθύνη για 

την απαξίωση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Με τους κόκκινους φασίστες που είπατε 

στη Βουλή, αναφερόσασταν σε κάποιο 

κόμμα; Όχι σε κόμμα, σε νοοτροπίες. Ό-
ταν μπαίνεις στο Πανεπιστήμιο και π.χ. εσύ 

είσαι δεξιά και λες δεξιές παπαριές και εγώ 

σε κυνηγάω με ρόπαλα και στειλιάρια, η δική 

μου συμπεριφορά είναι ρατσισμός. Είμαι φα-

σίστας αν σου αφαιρώ το δικαίωμα της ελεύ-

θερης διατύπωσης των απόψεών σου.  

Αυτοί δηλαδή που πάνε στο κέντρο και τα 

σπάνε είναι φασίστες; Είναι μία φασιστική 

συμπεριφορά. Να σπας και να καις. Το να κά-

ψουμε την πόλη είναι απολύτως βέβαιο ότι 

θα ’χει χειρότερο αποτέλεσμα από αυτό που 

ζούμε τώρα. 

Από το χώρα της ευρύτερης Αριστεράς κα-

τεβαίνετε 4 άτομα… 7! Και ο Δημαράς, ας 

πούμε, αριστερός είναι. 

Μα ο Δημαράς προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. 

Είναι ένα παιδί του λαού! Πώς ήταν ο Ξανθό-

πουλος στις ελληνικές ταινίες και η Μάρθα 

Βούρτση; Είναι ένα είδος λαϊκής Αριστεράς, 

βουρκωμένης και στενοχωρημένης, που 

υποφέρει για τα βάσανα του λαού. Είναι α-

ριστερός ο Γιάννης και είναι φίλος μου, δεν 

τα λέω ειρωνικά… Αριστερός είναι και ο Μη-

τρόπουλος και ο Διάκος, που είναι ένα είδος 

αριστεράς οικολογικής…

Το αυτοκίνητο που 
οδηγούσαν δύο οδηγοί, 
ένας με γαλάζια και ένας 
με πράσινα, τράκαρε! 
Τώρα ακριβοπληρώνουμε 
τους φαναρτζήδες.

Πίσω από τα γκέτο, την εγκληματικότητα, βρίσκονται  Έλληνες
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑσ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
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Η 
πολιτιστική πολιτική ενός δήμου 
είναι το εργαλείο εκείνο που μπο-
ρεί να ενισχύσει την κοινωνική 
συνοχή, να φέρει εγγύτερα και να 
αναμείξει τους προνομιούχους με 

τους μη προνομιούχους στον ελεύθερο 
δημόσιο χώρο της πόλης. Στόχος της κά-
θε Αντιδημαρχίας Πολιτισμού είναι να 
καλλιεργεί τον πολιτισμό της πόλης, να 
συμβάλλει στην ανάπτυξή του, να τον 
στηρίζει ηθικά και οικονομικά, να τον 
προβάλλει και ει δυνατόν να τον εξάγει. 
Η νέα αρχή στον Δήμο Θεσσαλονίκης με 
δήμαρχο τον Γιάννη Μπουτάρη θα έχει 
ως βασικό στόχο τη στροφή στην παρα-
γωγή πολιτισμού αντί της χρηματοδό-
τησης και της κατανάλωσης θεαμάτων. 
Ο πολιτισμός σε συνδυασμό με την ευ-
πρεπή αναψυχή μπορεί να αποτελέσει 
έναν από τους παραγωγικούς τομείς της 
πόλης, που να κομίζει επιπλέον έσοδα.

Καταρχήν, θα πρέπει να γίνει εξορθολο-
γισμός του οργανογράμματος της αντι-
δημαρχίας, καθώς και μια επαναξιολόγη-
ση του προσωπικού και των διευθύνσεών 
της. Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού θα πε-
ράσει, επιτέλους, στην ηλεκτρονική επο-
χή ακόμα και με δυνατότητα έκδοσης η-
λεκτρονικών εισιτηρίων. Η νέα διοίκηση 
θα επιμείνει στη συμμετοχή σε προγράμ-
ματα επανεκπαίδευσης, επιμόρφωσης και 
ενημέρωσης του προσωπικού. Θα γίνει 

μια καταγραφή των χώρων που διαθέτει 
η αντιδημαρχία, θα δοθούν προς χρήση 
κλειστές αίθουσες, θα ζωντανέψουν και 
θα αναβαθμιστούν οι δημοτικές βιβλιο-
θήκες και όλα τα δημοτικά γυμναστήρια. 
Θα διεκδικηθεί ένας κεντρικός μεγάλος 
χώρος, περίπτερο της ΔΕΘ, κτίριο από το 
Γ΄ Σώμα Στρατού, για να αποτελέσει ένα 
κομβικό σημείο εκδηλώσεων πολιτισμού. 
Η δημιουργία ενός μεγάλου πολιτιστικού 
πάρκου που θα περιλαμβάνει το νέο αυτό 
χώρο, τα κεντρικά μουσεία της πόλης και 
το Δημαρχείο αποτελεί σταθερό όραμα 
της νέας διοίκησης του Δήμου. Σε συνε-
χή συνεργασία με τις νεανικές και δη-
μιουργικές ομάδες θα δημιουργηθεί μια 
δεξαμενή εθελοντών πολιτών, καθώς και 
ένα σώμα Fundraisers από επιχειρημα-
τικές και πνευματικές προσωπικότητες, 
σε συνεργασία και με τον Σύλλογο Θεσ-
σαλονικέων της Αθήνας, για αναζήτηση 
εθνικών και διεθνών χορηγιών.   
Στα πρότυπα της ανάλογης καταγραφής 
του ΥΠΠΟΤ θα γίνει μια απογραφή όλων 
των καλλιτεχνικών ομάδων και φορέων 
πολιτισμού. Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού 
θα είναι ένας χώρος (desk) ενθάρρυνσης, 
αξιολόγησης και συλλογής των καλύτε-
ρων πολιτιστικών παραγωγών της πόλης 
και προώθησής τους σε άλλες πόλεις και 
φεστιβάλ της Ελλάδας αλλά και του εξω-
τερικού. Η συνεργασία και ανταλλαγή 
δημοτικών σχημάτων με τις αδελφοποι-

ημένες πόλεις της Θεσσαλονίκης θα εί-
ναι μια πραγματικότητα.

Θα επιδιωχθεί ουσιαστική συνεργασία 
με όλους τους επίσημους φορείς πολι-
τισμού της πόλης και κυρίως τα διεθνή 
φεστιβάλ, που προβάλλουν την πόλη στο 
εξωτερικό. Στόχος είναι η δημιουργία θε-
τικού, δημιουργικού, συμμετοχικού κλί-
ματος. Βασική επιδίωξη είναι η ευρύτερη, 
μητροπολιτική συνεργασία με τις αντί-
στοιχες αντιδημαρχίες πολιτισμού των 
όμορων προς τη Θεσσαλονίκη δήμων για 
τη διοργάνωση ενός μεγάλου καλοκαι-
ρινού Φεστιβάλ Θερμαϊκού σε ολόκληρη 
την παραλιακή ζώνη, εφάμιλλο του Φε-
στιβάλ Αθηνών. Μια συνένωση δυνά-
μεων για την προσέλκυση σημαντικών 
σχημάτων, αλλά  και τουριστών από τις 

γειτονικές χώρες. Το μεγάλο αυτό φεστι-
βάλ μπορεί να αποτελέσει βασικό μέρος 
του κορμού των εκδηλώσεων για τα εκατό 
χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης 
και να ξεκινήσει για πρώτη φορά το καλο-
καίρι του 2012. Το Φεστιβάλ Θερμαϊκού 
θα πλαισιώνεται φυσικά από το Φεστιβάλ 
της Πόλης, τα «Δημήτρια», τα οποία θα 
οργανώνονται υπό την καθοδήγηση ε-
νός καλλιτεχνικού διευθυντή. Επιπλέον, 
στα κοινοτικά διαμερίσματα θα διοργα-
νώνονται μικρά, αλλά ζωντανά θεματικά 
φεστιβάλ. Θα υπάρξουν μέρες υπαίθριων 
εκδηλώσεων, βραδιές λαϊκών γιορτών, 
μέρες ανοιχτών θυρών στα εργαστήρια 
και τους ιδιωτικούς χώρους δημιουργίας, 
αυτοδιαχειριζόμενα κέντρα νεότητας.

Τέλος, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού ο-
φείλει να εμπνεύσει το σεβασμό για την 
προστασία της αρχιτεκτονικής και μνη-
μειακής περιουσίας της πόλης και να ε-
πεξεργαστεί τρόπους να ελαχιστοποιήσει 
τον «οπτικό θόρυβο». Σε συνεργασία με 
το ΕΒΕΘ και τον Εμπορικό Σύλλογο (πι-
νακίδες καταστημάτων, κεραίες πολυκα-
τοικιών), τους γραφίστες και τους αρχιτέ-
κτονες και τους φορείς τους, θα παλέψει 
δυναμικά για την αισθητική βελτίωση, 
την αναβάθμιση της σήμανσης και των 
πολιτιστικών περιπάτων, καθώς και τη 
βελτίωση της προσπελασιμότητας προς 
όλα τα μνημεία της Θεσσαλονίκης. A

Ο πολιτισμός μπορεί να 
αποτελέσει έναν από τους 

παραγωγικούς τομείς 
της πόλης, που να κομίζει 

επιπλέον έσοδα

Πολιτισμός και πόλη
Των ΓΙΑΝΝΗ μΠΟΥΤΑΡΗ, σΠΥΡΟΥ ΠΕΓΚΑ
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Η μόνη 
ρεαλιστική 
πρόταση

«Η πρόταση Νικήτα Κακλαμάνη είναι η μοναδική για τους Αθηναί-
ους» υποστηρίζει ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος 
της «Τεχνόπολις» Φώτης Ιγνατίου

«Δυστυχώς, η πρόταση Κακλαμάνη είναι η μοναδική ρεαλιστική πρό-

ταση που υπάρχει εκ μέρους των συνδυασμών από τους υποψήφιους 

δημάρχους. Η πρόταση αυτή αποτελεί συνέχεια του τεράστιου έργου 

που εκτελέστηκε σε πολλά επίπεδα και είχε στόχο τη βελτίωση της καθη-

μερινότητας του πολίτη σε μια πόλη δύσκολη, που όμως είναι η πόλη που 

γεννηθήκαμε και ζούμε! Και λέω δυστυχώς, γιατί πρέπει να υπάρχει αντιπαράθεση ιδεών 

και  προτάσεων, καθώς έτσι δημιουργείται κάτι καλύτερο, πιο δημιουργικό και ωφέλιμο. 

Άλλη πρόταση όμως δεν υφίσταται, εις βάρος όλων μας ως Αθηναίων πολιτών. Αντίθετα, 

εμείς που απαρτίζουμε την “Αθήνα, πόλη της ζωής μας” έχουμε να δείξουμε έργο, το οποίο 

δεν έγινε επουδενί για να διατυμπανιστεί με φανφάρες, αλλά αντίθετα για να το ζήσει ο 

κάθε πολίτης. Και ποιος μπορεί να το αμφισβητήσει, τη στιγμή που φυτεύτηκαν 16.000 δέ-

ντρα και δημιουργήθηκαν 17 νέα πάρκα, από το άλσος του Προμπονά στα Πατήσια μέχρι το 

πάρκο Ριζάρη στο κέντρο της Αθήνας και τον Λόφο Λαμπράκη στον Νέο Κόσμο; 

Ο Πολιτισμικός Οργανισμός του Δήμου Αθηναίων διοργάνωσε περισσότερες από 2.500 

εκδηλώσεις, που οι περισσότερες πραγματοποιήθηκαν σε πλατείες και πάρκα, με μηδενικό 

έως ελάχιστο αντίτιμο εισιτηρίου, δίνοντας ένα πνεύμα αισιοδοξίας στους κατοίκους συνοι-

κιών όπως της πλατείας Αγ. Βαρβάρας, των δύ-

σκολων περιοχών όπως ο Άγ. Παντελεήμονας, η 

πλατεία Αττικής, σε περισσότερο προσβάσιμες 

όπως η Φ. Νέγρη, η πλατεία Κυψέλης, η πλατεία 

της οδού Χελντράιχ, η πλατεία του Πέτρινου 

στον Βοτανικό, αλλά και σε όλη την Αθήνα. Ιδιαί-

τερα σημαντική όμως είναι και η αναμόρφωση 

της “Τεχνόπολις” του Δήμου Αθηναίων, αλλά και 

ολόκληρης της περιοχής στο Γκάζι, με προσωπι-

κή μου φροντίδα και επιμέλεια. Η “Τεχνόπολις” 

αποτελεί ένα χώρο πολιτισμού, αναβαθμίζο-

ντας μια ιστορική περιοχή της πρωτεύουσας και 

δημιουργώντας έναν ακόμη θετικό πόλο στην 

πολιτισμική ταυτότητα της Αθήνας. «Απόλυτος» 

προορισμός τέχνης και πολιτισμού υψηλών 

προδιαγραφών για το φιλότεχνο κοινό και τη 

νεολαία, αριθμεί τουλάχιστον 450 εκδηλώσεις που καλύπτουν όλα τα γούστα, ενώ οι επισκέ-

πτες ξεπερνούν τους 1.200.000 κάθε χρόνο! 

Ακόμη αξίζει να αναφερθούμε στην υπόσχεση που δώσαμε σχετικά με την κατεδάφιση κτι-

ρίων και τη μετέπειτα δημιουργία πλατειών - ελεύθερων χώρων, όπως με το κτίριο του ΝΑΤ 

στο κέντρο της Αθήνας και τη δημιουργία πλατείας 1,5 στρ. περίπου. Μια ιδέα που αρχικά 

φαινόταν ανεφάρμοστη και τελικά υλοποιείται. 

Το όραμα, που μετουσιώθηκε σε έργο, θα συνεχιστεί και τη νέα τετραετία, με ελπίδα και πί-

στη σε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, καταγράφοντας με ρεαλισμό τα προβλήματα, χωρίς 

να επιβαρύνουμε τους δημότες με επιπλέον κόστη. Αυτό το τονίζω, διότι ο Δήμος Αθηναίων, 

με απόφαση του Ν. Κακλαμάνη, δεν αύξησε για 3 χρόνια τα δημοτικά τέλη και δεν εισέπραξε 

τέλη από τρίτεκνους και πολύτεκνους. Το παραπάνω εκφράζεται σε αντιδιαστολή με τη 

θέση του κύριου αντίπαλου συνδυασμού, διά του επικεφαλής του, που έχει δηλώσει ότι θα 

τα αυξήσει, αδιαφορώντας για την οικονομική κρίση και τις αδικίες που έχει προκαλέσει το 

μνημόνιο αλλά και η πολιτική που ασκεί το κυβερνών κόμμα, το οποίο και τον στηρίζει.

Όλα όσα πράξαμε, με μπροστάρη τον Ν. Κακλαμάνη, θα τα συνεχίσουμε, διεκδικώντας με α-

κόμη πιο δυνατή φωνή από την κεντρική εξουσία να αστυνομεύει τα σύνορά μας και την Αθή-

να μας, προκειμένου να γίνει η ζωή μας στην πόλη πιο ασφαλής. Επιπλέον, προχωράμε στην 

ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης του συστήματος καθαριότητας και της λειτουργίας της 

δημοτικής αστυνομίας, ώστε να αποδοθούν τα μέγιστα προς όφελος όλων. Με βάση αυτά  

ζητούμε να στηριχθεί ο Ν. Κακλαμάνης και εγώ από τη θέση του δημοτικού συμβούλου». ●

Η «Τεχνόπολις» έχει 
κατορθώσει να αποτελεί 
έναν πολυδύναμο χώρο 

πολιτισμού, αναβαθμίζο-
ντας μια ιστορική περιοχή 

της πρωτεύουσας

«Κι όχι τίποτα άλλο, αλλά με τέτοια ανεργία, φτώχεια κι ανέχεια, άντε να βρεις το αυγό. Εκτός 

κι αν είσαι κότα. Γιατί, όταν σου λένε ότι, έτσι και ψηφίσεις, θα ρίξεις τη χώρα στη μαύρη χρεο-

κοπία, ελπίζουν ότι είσαι κότα. Που μπορεί να σου εξασφαλίζει ένα αυγό προς το παρόν, αλλά 

κανείς δεν σου εγγυάται ότι αύριο κάποιος δεν θα σε κάνει… με τις χυλοπίτες. Έχουν αρχίσει 

να λένε ότι, αν δεν εκλεγούν οι εκλεκτοί του κυρίου Παπανδρέου, θα κάνει εθνικές εκλογές. 

Κι αν κάνει εθνικές εκλογές θα κινδυνεύσει η χώρα. Δηλαδή καθοδηγούμαστε να κάτσουμε 

στο σπίτι μας την Κυριακή των εκλογών, αν δεν συμφωνούμε με τις επιλογές του. Ε, εγώ δεν 

θα κάτσω σπίτι. Κι άμα πεινάσω; Σας έχω νέα, πεινάμε ήδη! Και τα στομάχια, όπως οι κάλπες, 

όταν είναι άδεια, δεν βοηθάνε καθόλου. Όλοι στις κάλπες, λοιπόν. Εγώ θα ψηφίσω τον Νικήτα 

Κακλαμάνη και θα ψηφίσω και τον εαυτό μου. Σας ζητώ να κάνετε το ίδιο». ●

Ο Τάσος Βυζοβίτης 
είναι υποψήφιος 
δημοτικός 
σύμβουλος 
7ης εκλογικής 
περιφέρειας
 με το συνδυασμό 
του Νικήτα 
Κακλαμάνη «Αθήνα, 
πόλη της ζωής μας»

Θα κάτσω σπίτι κι άμα πεινάσω 
τηγανίζω κάνα αυγό;
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«Η χώρα μας εδώ και ένα χρόνο περίπου ζει 

ιστορικές στιγμές, στιγμές που καθορίζουν μια 

γενιά. Το οικονομικό μοντέλο με το οποίο ζήσα-

με τις τελευταίες τρεις δεκαετίες δείχνει να κα-

ταρρέει. Πολλοί συμπολίτες μας κοιτάζουν το 

αύριο με απόγνωση. Άλλοι, απογοητευμένοι, 

κλείνονται στα σπίτια και τους εαυτούς τους.

Πρέπει όμως να παραδοθούμε στη μοίρα 

μας; Οι πολίτες της Αθήνας έχουν δείξει ότι 

δεν καταθέτουν εύκολα τα όπλα. Παλεύουν 

για καλύτερες συνθήκες ζωής, συχνά σε ένα 

αφιλόξενο περιβάλλον, όπως μπορεί να απο-

δειχτεί η πόλη μας. Είναι στο χέρι μας, η κοι-

νωνία των πολιτών, εμείς δηλαδή ως ενεργοί 

πολίτες, να χαράξουμε πορεία. 

Ήδη σε αρκετές γειτονιές της Αθήνας δρουν 

κινήσεις πολιτών με διάφορους στόχους. Ά-

τομα αποφασισμένα να βγουν έξω και να πά-

ρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Από την 

τοποθέτηση banners που εξηγούν την ιστο-

ρία εγκαταλελειμμένων κτιρίων (atenistas) 

και τα αυτοκόλλητα στα παρανόμως παρκα-

ρισμένα αυτοκίνητα που δεν σέβονται τους 

πεζούς (streetpanthers) έως την «επανακα-

τάληψη» δημόσιων χώρων οργανώνοντας 

συγκεντρώσεις με φαγητό, μουσική και παι-

χνίδια σε πλατείες (lunch street party). 

Με ενδιαφέρον βλέπουμε τη νέα γενιά να α-

ναπτύσσει μια συλλογικότητα πρωτόγνω-

ρη για παλαιότερους. Η τεχνολογία και το 

internet, με τα social networking sites του ειδι-

κότερα, αποδεικνύονται ιδιαιτέρως χρήσιμα 

εργαλεία σε αυτή την προσπάθεια. Βλέπουμε 

γενικά τη νέα γενιά να μη χειραγωγείται από 

κανενός είδους συμφέροντα. Φαίνεται να έ-

χει απαλλαγεί από το σύνδρομο “πού είναι 

το κράτος;”, αλλά και τον ωχαδερφισμό. Δεν 

αποκλείει κανένα: Έλληνες, ξένοι, γυναίκες, 

άντρες, μεγάλοι, μικροί, βρίσκουν τη θέση 

τους, γιατί το μόνο προαπαιτούμενο είναι η 

θέληση για συμμετοχή, για δράση, ώστε να 

αλλάξουν κάποια κακώς κείμενα που βλέ-

πουμε τριγύρω μας. Η μικρή κλίμακα δεν πρέ-

πει να αποθαρρύνει καθώς από εκεί πρέπει 

να ξεκινήσουμε, από μια πλατεία, ένα δρόμο, 

δυο-τρεις ζαρντινιέρες, για να αλλάξουμε το 

σημαντικότερο: τη συνείδησή μας.  

Βεβαίως, όσοι πιστεύουν ότι είναι άξιοι να ε-

κλεγούν ως εκπρόσωποι των πολιτών στον 

δήμο, δεν πρέπει να αποποιηθούν τις ευθύνες 

τους. Δεν μπορούμε να μείνουμε στα μπρά-

βο και να συνεχίσουμε την παλαιοκομματική 

πρακτική. Πρέπει να γίνουμε αρωγοί, να αγκα-

λιάσουμε αυτή τη νέα “συνείδηση”, να την πε-

ριβάλλουμε με φροντίδα και να την καλλιερ-

γήσουμε. Αλλά και να διδαχθούμε από αυτή.

Μέσα από τις δυσκολίες της εποχής αχνοφαί-

νεται μια προοπτική. Η κρίση που βιώνουμε 

μπορεί να μας βάλει πάλι στο δρόμο της ανά-

πτυξης. Όλοι οι ενεργοί πολίτες, με συλλογική 

συνείδηση, μπορούμε να τα καταφέρουμε αν 

εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση με 

ενδιαφέρον για την πόλη μας». ●

Να ξεκινήσουμε από 
τη μικρή κλίμακα

Η Κατερίνα Κατσαμπέ είναι πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής και 
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων και υποψήφια δημοτική 

σύμβουλος 6ης Εκλογικής Περιφέρειας με το συνδυασμό 
«Αθήνα, πόλη της ζωής μας» του Νικήτα Κακλαμάνη

Γιατί λες ότι θα είσαι «στο δρόμο»; Γιατί 

αυτό θα πει για μένα «δημοτικός σύμβου-

λος». Όχι να κάθεσαι πίσω από ένα γρα-

φείο, αλλά να δίνεις λύσεις όπου μπορείς. 

Πρακτικές λύσεις. Κι αυτό γίνεται μόνο 

στο δρόμο. Προκύπτει ένα πρόβλημα, α-

νεβαίνεις στο μηχανάκι, έρχονται μαζί και 

οι κατάλληλοι άνθρωποι από το δήμο και 

βλέπεις στην πράξη αν και πώς μπορείς να 

το αντιμετωπίσεις. Έχω ΜΒΑ και είμαι υπ. 

διδάκτορας, μπορούσα να κυκλοφορώ με 

τη γραβάτα μου και να κάνω αναλύσεις – 

δεν με εκφράζει.

Ωραίο ακούγεται, αλλά μήπως στην 

πράξη τα πράγματα είναι διαφορετικά; 

Τα 4 τελευταία χρόνια ήμουν σύμβουλος 

του δημάρχου Αθηναίων Νικήτα Κακλα-

μάνη. Το τηλέφωνό μου δεν σταμάτησε 

να χτυπάει, για προβλήματα από τους κά-

δους στην Πατησίων μέχρι το πότισμα στα 

δεντράκια στο Θησείο ή το πεζοδρόμιο 

στην Αλεξάνδρας… Δεν είναι θέματα «υ-

ψηλής πολιτικής», αλλά έχουν να κάνουν 

με την καθημερινή μας ζωή στην πόλη. 

Την πρώτη φορά, πήγα επιτόπου να δού-

με τι μπορούμε να κάνουμε. Στην πράξη, 

όχι στα λόγια. Τη δεύτερη φορά, ξανά το 

ίδιο. Κι όσο δίναμε λύσεις στα προβλήμα-

τα που προέκυπταν, τόσο χτυπούσε το 

τηλέφωνο… 

Κάποιοι θεωρούν ότι αυτό δεν είναι «πολι-

τική». Δεν με πειράζει, γιατί εγώ δεν είμαι 

πολιτικός, είμαι πολίτης. 

Πρώτη φορά ασχολείσαι με την Αυτο-

διοίκηση; Τα τελευταία 8 χρόνια ήμουν 

και δημοτικός σύμβουλος στο Γαλάτσι – 

είμαι ένας από τους χιλιάδες Αθηναίους 

που γεννήθηκαν λίγο έξω από τα τυπικά 

όρια του δήμου, αλλά πέρασαν όλη τους 

τη ζωή στην Αθήνα. Την πρώτη 4ετία δού-

λεψα από τη θέση του αντιδημάρχου κα-

θαριότητας, την επόμενη 4ετία οι πολίτες 

με αντάμειψαν με τη θέση του 1ου δημοτι-

κού συμβούλου. 

Και τι υπόσχεσαι αν εκλεγείς; Δεν είμαι 

καλός στα ωραία λόγια. Αν οι συμπολίτες 

μου κρίνουν ότι αξίζω μια ευκαιρία, ένα 

μόνο μπορώ να τους υποσχεθώ: Ότι κάθε 

φορά που προκύπτει ένα πρόβλημα –είτε 

είναι είτε όχι στις επίσημες «αρμοδιότη-

τές» μου– θα κάνω ό,τι θα έκανε οποιοσδή-

ποτε πολίτης στη θέση μου… Θα βγω στο 

δρόμο και θα προσπαθήσω να το λύσω. ●

Ο Γιώργος Μαρκόπουλος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος 
με το συνδυασμό του Νικήτα Κακλαμάνη στην 6η Εκλογική 

Περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων

Στο δρόμο για πιο όμορφη 
και καθαρή Αθήνα
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«Χρειάζεται συνεργασία όλων των 

Αρχών για να αντιμετωπιστούν τα 

προβλήματα της Αθήνας» λέει στην 

A.V. ο υποψήφιος με το συνδυασμό «Αθήνα, 

πόλη της ζωής μας» Χρήστος Τεντόμας.

Επιδίωξη του Καλλικράτη είναι η «εξοικο-

νόμηση πόρων». Να περιμένουμε λοιπόν 

μηδενική κοινωνική πολιτική στο Δήμο;

Για μας η κοινωνική μέριμνα είναι βασικό κομ-

μάτι του ρόλου μας. Ειδικά σήμερα, που λόγω 

της κρίσης οι ανάγκες και οι προσδοκίες για 

κοινωνικές παροχές είναι αυξημένες. Από αυ-

τή την οπτική, στόχος μας είναι να συνεχίσου-

με την κοινωνική πολιτική μας, και μάλιστα να 

τη διευρύνουμε. Θυμίζω ότι ούτε η χρονιά 

που διανύουμε ήταν ρόδινη από οικονομικής 

πλευράς. Δεν είχαμε τους πόρους να κάνου-

με όσα θέλαμε. Το μνημόνιο έφερε μεγάλες 

περικοπές για την Αυτοδιοίκηση, όμως, παρ’ 

όλα αυτά, συνεχίσαμε να αξιοποιούμε πό-

ρους και να υλοποιούμε δράσεις για την κοι-

νωνική μέριμνα. Συνεχίσαμε τα συσσίτια, στα 

οποία λόγω της κρίσης η προσέλευση του 

κόσμου έχει πολλαπλασιαστεί. Φτιάξαμε το 

«Ξενοδοχείο των Φτωχών». Συνεχίζουμε τη 

λειτουργία του «Κοινωνικού Παντοπωλείου», 

για να μπορούν, όσοι έχουν ανάγκη, να ψω-

νίζουν σε χαμηλότερες τιμές. Αναβαθμίσαμε 

τη λειτουργία του «Ιδρύματος Αστέγων», και 

κάναμε πολλά στην ίδια κατεύθυνση, που πι-

στεύω έκαναν μια σημαντική διαφορά στη 

ζωή των «ευάλωτων» συμπολιτών μας. 

Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των αστέγων 

στην Αθήνα. Γιατί δεν αξιοποιούνται ακίνητα 

του Δημοσίου που μένουν ανεκμετάλλευτα 

για τη λύση του προβλήματος; Είναι εύκολο 

να υπόσχεται κανείς τη στέγαση των αστέ-

γων σε ακίνητα του Δημοσίου. Το δύσκολο 

είναι να γίνει μια συντεταγμένη πρόταση, για-

τί χρειάζεται τη συνεργασία όλων των αρμο-

δίων αρχών και όχι μόνο τη θετική στάση του 

Δήμου της Αθήνας. Εμείς λέμε ναι για το τμήμα 

της δικής μας αρμοδιότητας, ελπίζουμε στη 

συνεργασία και το ενδιαφέρον της πολιτείας.

Γκετοποίηση του κέντρου της Αθήνας. Δεν 

είναι μόνο θέμα του Δήμου, αλλά μήπως υ-

πάρχει έλλειμμα πολιτικής και στο Δήμο; 

Μιλάμε για ένα τεράστιο ζήτημα. Σε πολλές 

γειτονιές της Αθήνας, τα προβλήματα που 

φέρνει μαζί της η γκετοποίηση, όπως η ε-

γκληματικότητα, η κατάληψη του δημόσι-

ου χώρου και η υποβάθμιση της δημόσιας 

υγιεινής, έχουν φέρει τους κατοίκους στα 

όριά τους. Είναι σημαντικό όμως να γνωρίζει 

ο κόσμος ότι ο Δήμος δεν διαθέτει τις αρμοδι-

ότητες και τα μέσα για να παρέμβει αποτελε-

σματικά και να λύσει το πρόβλημα. Αυτό που 

μπορούμε και κάνουμε είναι ενέργειες που 

περιορίζουν το πρόβλημα. Δεν μπορούμε ό-

μως, για παράδειγμα, να περιορίσουμε την 

εγκληματικότητα ή την πορνεία. Αυτά είναι 

δουλειά της αστυνομίας. Δεν μπορούμε να α-

ντιμετωπίσουμε την παράνομη μετανάστευ-

ση. Υπάρχουν υπουργεία αρμόδια γι’ αυτό. 

Επομένως, πρέπει να λέμε τα πράγματα έτσι 

όπως είναι. Είναι αναμενόμενο να πέφτει το 

«ανάθεμα» στο Δήμο, γιατί είναι πιο κοντά 

στον πολίτη σε πιο άμεσο επίπεδο διοίκησης. 

Στην πραγματικότητα όμως σε αυτή τη συζή-

τηση είναι απλώς ο εύκολος στόχος. Αλλού 

χρειάζεται να αναζητηθούν ευθύνες. 

Αλλοδαποί μικροπωλητές έχουν κατακλύ-

σει το εμπορικό κέντρο. Όταν, δε, κάνει έ-

φοδο η δημοτική αστυνομία και τύχει να 

περνάς, κινδυνεύεις να ποδοπατηθείς. Γιατί 

ο Δήμος δεν καθορίζει ένα σημείο σαν υπαί-

θρια αγορά, έτσι ώστε και αυτοί να μην είναι 

κυνηγημένοι και ο Δήμος να έχει οικονομι-

κό όφελος; Το ζήτημα αυτό έχει δύο πλευρές. 

Από τη μια, το ξεκαθαρίζω, δεν πρόκειται να 

«στεγάσουμε» και να νομιμοποιήσουμε τους 

μεγαλέμπορους που βρίσκονται πίσω από 

τα σεντόνια των παράνομων μικροπωλητών. 

Μιλάμε για επικίνδυνα κυκλώματα δουλεμπο-

ρίας και παραεμπορίου, τα οποία με τη δρα-

στηριότητά τους στοιχίζουν στο κράτος αρ-

κετά δις ευρώ. Μάλιστα, η παρουσία τους δεν 

περιορίζεται σε δρόμους και πλατείες, αλλά 

και στις λαϊκές αγορές, όπου δημιουργούνται 

«παραλαϊκές», που μήνα με το μήνα μεγαλώ-

νουν και ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο. Όσον 

αφορά τους νόμιμους μικροπωλητές ή εκεί-

νους που δικαιούνται να βγάλουν άδεια, δεν 

υπάρχει κανένας λόγος να είναι κυνηγημένοι. 

Είναι προτεραιότητα του Δήμου στο άμεσο 

μέλλον να δημιουργήσει υπαίθριες εβδομα-

διαίες αγορές, για τη «φιλοξενία» τους. 

Έχετε διατελέσει αντιδήμαρχος καθαριότη-

τας και περιβάλλοντος. Συνεπώς γνωρίζετε 

το θέμα καλά. Γιατί τόση καθυστέρηση στον 

τομέα της ανακύκλωσης; Αυτή τη στιγμή 

υπάρχουν στην Αθήνα 5.500 μπλε κάδοι α-

νακύκλωσης. Η συλλογή της ημερήσιας πο-

σότητας ανακυκλώσιμων υλικών αυξήθηκε 

τα τελευταία 3 χρόνια από 20 σε 250 τόνους. 

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει πράγματι καθυστέ-

ρηση. Το λόγο τον γνωρίζετε. Ανοίξτε έναν 

μπλε κάδο. Θα δείτε ότι περιέχει και μη ανα-

κυκλώσιμα απορρίμματα. Πολλοί πετάνε ό,τι 

Είναι εύκολο να υπόσχεσαι...
Της ΒΑσΙΛΙΚΗσ ΓΡΑμμΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ

Παρά το μνημόνιο, 
συνεχίσαμε να αξιο-

ποιούμε πόρους και να 
υλοποιούμε δράσεις για 
την κοινωνική μέριμνα
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έχουν, όπου βρούνε. Και αυτό συμβαίνει γιατί 

στην πόλη μας δεν υπάρχει ακόμα αναπτυγ-

μένη κουλτούρα ανακύκλωσης. Είμαι όμως 

αισιόδοξος. Πιστεύω ότι οι νέοι θα αλλάξουν 

τη σημερινή νοοτροπία σε όλους μας. 

Οι Αθηναίοι διαμαρτύρονται για κατάληψη 

των δημόσιων χώρων από τραπεζοκαθί-

σματα. Παγκάκια σχεδόν πουθενά. Τι τους 

απαντάτε; Ο Δήμος επιχειρεί και παρεμβαί-

νει σε διάφορα σημεία της Αθήνας. Σας θυμί-

ζω τις επιχειρήσεις στο Μοναστηράκι και το 

Γκάζι. Δυστυχώς δεν αρκεί αυτό. Τη μια μέρα 

περνάμε και μαζεύουμε παράνομα τραπε-

ζοκαθίσματα, την άλλη μέρα εμφανίζονται 

πάλι. Πρέπει ο επαγγελματίας ή ο πολίτης 

που σήμερα με τόση ευκολία αποφασίζει να 

κλείσει δρόμους, πλατείες και πεζοδρόμια να 

μάθει να μην το κάνει. Χρειάζεται να καλλιερ-

γηθεί και αυτή η κουλτούρα. Ότι δεν μπορείς 

να καταλαμβάνεις κάτι που ανήκει σε όλους.  

Υπάρχουν στην πόλη αρκετά κινήματα ε-

νεργών πολιτών. Πιστεύετε στη γόνιμη συ-

νεργασία του Δήμου με την κοινωνία των 

πολιτών και με ποιον τρόπο; Νομίζω είναι 

βοήθεια για όλους η μεταξύ μας συνεργα-

σία. Για το Δήμο, γιατί έχει πρόσβαση στην 

πιο αξιόπιστη πηγή για τα προβλήματα που 

υπάρχουν και για τις λύσεις που προτείνο-

νται. Επομένως μπορεί πιο εύκολα μέσα από 

τη συνεργασία αυτή να σχεδιάσει τις δικές 

του κοινωνικές ενέργειες για το περιβάλλον, 

τους μετανάστες, τους άπορους, τα άτομα 

με ειδικές ανάγκες. Από την άλλη, οι πολίτες 

αποκτούν πρόσβαση στη διοίκηση, συμμετέ-

χουν, δρουν από κοινού μαζί μας. Π.χ., διορ-

γανώσαμε φέτος εκστρατεία για την πρόλη-

ψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής 

βίας, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ WIN Hellas. 

Αυτό, εκτός του ότι βοήθησε το Δήμο να μπει 

στην ουσία του προβλήματος, πρόσθεσε ει-

δικό βάρος στην όλη προσπάθεια, και νομίζω 

είχε αποτελέσματα. 

Η κοινότητα ΛΟΑΤ (Λεσβιακή, Ομοφυλοφι-

λική, Αμφισεξουαλική, Τρανσεξουαλική) ζη-

τάει το Athens Pride να είναι υπό την αιγίδα 

του Δήμου Αθηναίων. Θα συμφωνήσει ο Δή-

μος; Είμαστε πάντα ενάντια στην περιθωρι-

οποίηση της σεξουαλικής διαφορετικότητας 

και στις στις διακρίσεις, υπερασπιζόμαστε τα 

ατομικά δικαιώματα όλων των πολιτών, και 

αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό.

Και μια τελευταία ερώτηση. Σας έτυχε ποτέ 

να βρεθείτε πίσω από το τουριστικό «τρε-

νάκι» σε στενό της Πλάκας; Ναι. Αλλά είμαι 

συνήθως πεζός ή με τη μηχανή μου, έτσι κυ-

κλοφορώ στην Αθήνα. A

Χρήστος Τεντόμας
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Δεν βαριέστε αυτό που πάτε να κάνετε; 

Το κάνω με πάρα πολύ κέφι γιατί θέλω να κρίνομαι για τα 

έργα και όχι για τα λόγια μου.  Είμαι ενθουσιασμένος γιατί 

βλέπω μπροστά μου στις γειτονιές τι πρέπει να γίνει και πώς 

θα αλλάξουμε την εικόνα αλλά και τη λειτουργία της πόλης. 

Τι είναι εκείνο που μπορεί να εμπνεύσει κάποιον για 

να κατέβει στις αυτοδιοικητικές εκλογές; 

Ο δήμος, ιδιαίτερα με τον Καλλικράτη, αποκτά σημαντι-

κές αρμοδιότητες που αν αξιοποιηθούν σωστά μπορούν 

να αλλάξουν την πορεία μιας πόλης. Δηλαδή μπορείς να 

ασκήσεις κοινωνική και οικονομική πολιτική, πολιτικές 

τοπικής ανάπτυξης. Η συμμετοχή άξιων ανθρώπων που 

έχουν διάθεση να προσφέρουν έχει σημασία.   

Από τα πιο σημαντικά προβλήματα της Γλυφάδας 

διαβάζουμε πως είναι εκείνο της ηχορύπανσης και 

του αλκοόλ. Τι σκέφτεστε να κάνετε; 

Το πρόβλημα του αλκοόλ είναι σημαντικό σ’ όλη τη χώ-

ρα. Γι’ αυτό και θα προχωρήσουμε σε πρόγραμμα ενημέ-

ρωσης και πρόληψης στα σχολεία. Ήδη πολλοί γιατροί 

εθελοντικά είναι έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες 

τους. Όσον αφορά την ηχορύπανση εμείς δεν θέλουμε 

να κλείσουμε κανέναν, αλλά όλοι θα πρέπει να σέβονται 

τους άλλους. Γι’ αυτό και θα επιβάλουμε τάξη επιτέλους 

σ’ αυτή την άναρχη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Ποιος στ’ αλήθεια παίζει γκολφ στη Γλυφάδα; Γιατί 

να καταναλώνεται τόσο νερό για το γκαζόν; 

Το νερό προέρχεται από γεώτρηση. Το γήπεδο γκολφ 

είναι το μόνο που υπάρχει στην Αττική και θέλουμε να 

το αναβαθμίσουμε. Σήμερα παρουσιάζει εικόνα εγκατά-

λειψης. Εμείς θέλουμε να μπορούμε σε λίγα χρόνια να 

φιλοξενούμε αγώνες διεθνούς επιπέδου, κάτι που θα 

βάλει πάλι τη Γλυφάδα στο χάρτη των ελκυστικών τουρι-

στικών προορισμών. Άλλωστε οι γκόλφερς είναι υψηλής 

ποιότητας τουρίστες και τέτοιους έχει ανάγκη ο τόπος.

  

Έχει πρόβλημα με το μνημόνιο η Γλυφάδα ή έχει δι-

κά της λεφτά; 

Με το μνημόνιο έχει πρόβλημα όλη η χώρα. Σήμερα πολ-

λοί συμπολίτες μας περνούν δύσκολες στιγμές. Ο Δήμος 

Γλυφάδας δεν είναι  χρεωμένος, αλλά είμαι σίγουρος ότι 

το κράτος δεν θα είναι συνεπής στη χρηματοδότησή του. 

Γι’ αυτό και θα ασκήσουμε πολιτικές τοπικής ανάπτυξης 

και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου (όπως μαρί-

νες και γκολφ) για να μπορέσουμε να κάνουμε το έργο 

που πρέπει. Πάντως τα δημοτικά τέλη δεν θα τα αυξή-

σουμε. Μάλιστα θα τα μειώσουμε στα νέα ζευγάρια, τους 

ανέργους και τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες 

που πιέζονται από την κρίση.

 

Αν εκλεγείτε, η πρώτη σας προτεραιότητα... 

Είναι να καθαρίσω την πόλη. Να επιβάλω διαφάνεια πα-

ντού και για όλους, και να ομορφύνω τη Γλυφάδα ώστε 

γρήγορα να ανακτήσει τη χαμένη της λάμψη. ●

Μπορεί να αλλάξει η πορεία μιας πόλης
Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, υποψήφιος δήμαρχος Γλυφάδας, επικεφαλής του συνδυα-
σμού «Μαζί για τη Γλυφάδα», εξηγεί γιατί εγκαταλείπει τη Βουλή
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Ο Δημήτρης Χαλαζωνίτης είναι 
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος 
για τον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού με 
το συνδυασμό «Συμμαχία πολιτών» 
του Παντελή Ξυριδάκη

Οι ανεμόμυλοι 
πληθαίνουν 
Οι  Δον Κιχώτες 
λιγοστεύουν
«Και μάλιστα οι ανεμόμυλοι όχι μό-

νο πληθαίνουν αλλά και γιγαντώ-

νονται, γίνονται άσχημοι. Μοιά-

ζουν με αυτές τις τεράστιες ανε-

μογεννήτριες που όταν τις βλέπεις 

στις κορυφογραμμές τρομάζεις, ή 

αισθάνεσαι ότι κάποιος Θεός κάνει 

πλάκα μαζί σου. Κι έχουν πολλά ο-

νόματα: “ανεργία”, “περιβαλλοντι-

κή καταστροφή”, “διαφθορά”, “ανί-

κανο κράτος”, “ανάλγητο κράτος”, 

“δημόσια κλοπή”, “ξεφτίλες πολι-

τικοί” κι άλλα πολλά, κι αν ήμουν 

εικοσιπεντάρης  δεν θα ήθελα ούτε 

να μου μιλώ, μια φωτιά μόνο να βά-

λω να κάψω και τις ανεμογεννήτρι-

ες και τις κορυφογραμμές.

Είμαι όμως πενηντάρης, και όπως 

λέει κι ο ποιητής: “...σε αυτή την η-

λικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς, 

καινούργιας και παλιάς, ή κλείνεις 

και σιωπάς”. Και δεν θέλω να σω-

πάσω. Θέλω να συνεχίσω να μιλώ 

με όσους αντιστέκονται, όσους 

καταλαβαίνουν. Δον Κιχώτες έτσι 

κι αλλιώς, για να βγει το παραμύ-

θι-όνειρο. Γιατί ύπνος χωρίς όνειρα 

πιο πολύ με θάνατο μοιάζει». ●

Εκλογές 2010

Θέλω να εμπνεύσω
Πώς το αποφάσισες; Θαυμάζω 

την Ελένη Πορτάλιου και τα νέα 

παιδιά της «Ανοιχτής πόλης» για 

τη σοβαρή δουλειά τους στο 

δήμο και τα προβλήματα της πό-

λης. Θεώρησα τιμή μου να ενι-

σχύσω το ψηφοδέλτιο. Μακάρι 

να φανώ χρήσιμος. 

Τι θα έκανες ως δημοτικός 

σύμβουλος; Ό,τι μπορώ στο επί-

πεδο των πραγμάτων που γνω-

ρίζω καλά, και όχι επί παντός ε-

πιστητού. Θέλω να εμπνεύσω 

τους νέους και ως δημότης να α-

γαπήσω έμπρακτα την πόλη μας 

αποκαλύπτοντας την υποκρισία 

και το ψέμα σε ό,τι αφορά στα 

τεράστια προβλήματα όχι μόνο 

του αστικού μας ορίζοντα αλλά 

και των σχέσεων μεταξύ μας. ●

Ο Δημήτρης Αρβανίτης είναι 
υποψήφιος δημoτικός σύμβουλος 
με την «Ανοιχτή πόλη» της Ελένης 
Πορτάλιου στο 7ο διαμέρισμα

Ο Χρήστος Ρουπάκας είναι 
υποψήφιος με τον Γρηγόρη 
Ψαριανό στην Περιφέρεια Αττικής

Να κερδίσουμε 
το αυτονόητο
«Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Α-

θήνα. Η μεταπολίτευση με βρήκε 

στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, 

στο 9ο Λύκειο Θησείου. Εκείνη την 

περίοδο ξεκινά και η έντονη δρα-

στηριοποίησή μου στους αγώνες 

του μαθητικού κινήματος. Την επο-

χή της αμφισβήτησης, 1979-1980, 

αναπτύσσω έναν ισχυρό προβλη-

ματισμό απέναντι στα κοινωνικά 

ζητήματα, μέσω της ενεργούς 

συμμετοχής και παρουσίας στον 

ευρύτερο πολιτικό χώρο της Αρι-

στεράς. Γρήγορα προσγειώνομαι 

σε ένα διαφορετικό πανεπιστήμιο 

από αυτό που ονειρευόμουν, ανα-

λαμβάνοντας, λόγω συνθηκών, 

την οικογενειακή επιχείρηση για 

περίπου 15 χρόνια. Η φύση της 

δουλειάς οδήγησε στο να γίνει η νυχτερινή ζωή της Αθήνας ο “πρωινός 

μου καφές”. Στα πλαίσια αυτά έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους από τον 

πολιτικό, το δημοσιογραφικό και τον καλλιτεχνικό χώρο. Τότε ξεκινά και η 

γνωριμία μου με τον Γρηγόρη Ψαριανό.

Το 1994, ανακαλύπτοντας ένα εγκαταλελειμμένο κομμάτι της προπο-

λεμικής Αθήνας, γυρίζω σελίδα και αφιερώνομαι ολοκληρωτικά στην 

αναδιαμόρφωση, αξιοποίηση και δημιουργία ενός πολυχώρου (Στοά) που 

προάγει τον πολιτισμό στο κέντρο της πόλης, μέσω πληθώρας δραστηρι-

οτήτων, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Η επαφή του με τον πολιτισμό, 

παράλληλα με τις προσωπικές καλλιτεχνικές ανησυχίες, με εκπλήσσουν 

με μια υποψηφιότητα στα κρατικά βραβεία ποιότητας (β΄ ανδρικός ρόλος), 

για τη ταινία “Αγρύπνια”, του Νίκου Γραμματικού, στα πλαίσια του 46ου Φε-

στιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.   

Η πολυετής εμπειρία στη καθημερινή ζωή της πόλης, και η αγανάκτηση 

για τις δυσκολίες που αυτό συνεπάγεται, με οδήγησαν στο να δω θετικά 

την πρόταση του Γρηγόρη Ψαριανού για την “Αττική Γη”, και να συμμετέχω 

στη προσπάθεια μαζί του ώστε να κερδίσουμε και πάλι το αυτονόητο που 

ζήσαμε μεγαλώνοντας, και τώρα έχει χαθεί». ●

Πολιτισμός 
και περιβάλλον 
«Από μικρή ηλικία συμμετείχα ενερ-

γά σε πολιτιστικά φεστιβάλ στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό, λόγω της 

ενασχόλησης με το χορό, και κα-

ταρτίστηκα σε ευρύτερους τομείς 

που αφορούν την τέχνη και τις νέες 

τεχνολογίες, τον κινηματογράφο, 

τη μετάφραση, ξένες γλώσσες και 

τα ΜΜΕ. Το 2007 κάνω τη μετάβαση 

στην Αθήνα, από μακρά προσωπική 

επιλογή, όπου ζω και εργάζομαι τα 

τελευταία τρία χρόνια. Η ευαισθη-

τοποίηση σε όλους τους παραπά-

νω τομείς, σε σχέση με τον έντονο 

προβληματισμό για τις συνθήκες 

ζωής στην πρωτεύουσα, οξύνουν 

την ανάγκη μιας άμεσης δραστη-

ριοποίησης. Το 2010 αποκτώ με-

ταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το 

τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Παν/μιου Αθηνών, 

με κατεύθυνση στην Κοινωνιολογία, γεγονός που συνέτεινε στην ανάπτυ-

ξη της δυνατότητας επιστημονικής έρευνας σε κοινωνικά ζητήματα και 

στη διεύρυνση μιας νέας οπτικής για τα κοινωνικά προβλήματα της πόλης. 

Η γνωριμία με τον Γρηγόρη Ψαριανό  –και το σύνολο του προγράμματος της 

“Αττικής Γης”– υπήρξε η κινητήρια αφορμή για συμμετοχή στην υλοποίηση 

της κοινής προσπάθειας, με την επιθυμία της άμεσης επαφής με τομείς που 

αφορούν κυρίως τον πολιτισμό και το περιβάλλον, με σκοπό τη δημιουργία 

ολοένα και καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για όλους». ●

Η Ειρήνη- Λευκοθέα 
Καραχρήστου είναι υποψήφια 
με τον Γρηγόρη Ψαριανό στην 
Περιφέρεια Αττικής

Διεκδικώντας 
δημοκρατικές 
διαδικασίες
Ο Αντρέας Βασιλιάς είναι κλινικός 
ψυχολόγος/ψυχαναλυτής, 
διδάκτορας ψυχολογίας, έχει εκδώσει 
δύο βιβλία σχετικά με την κλινική 
ψυχανάλυση, την ψυχαναλυτική 
ανθρωπολογία και κοινωνιολογία, και 
έχει ασχοληθεί με τα ιδρύματα και την 
κακοποίηση παιδιών.  Είναι 
υποψήφιος του Α΄ Τομέα Αθήνας στην 
Περιφέρεια Αττικής με τον Γ. Ψαριανό.  

«Η χρόνια κρίση θεσμών και αξιών 

που μαστίζει τον τόπο μας και μας 

οδήγησε στην επιτήρηση, απαιτεί 

για να ανατραπεί την ενεργή συμ-

μετοχή μας στα κοινά με βάση τη 

διαρκή διεκδίκηση γνήσιων δημο-

κρατικών διαδικασιών για όλους.

Χρειάζεται να μας γίνει συνείδηση 

ότι ο μοναδικός δρόμος για την ευ-

ημερία του τόπου περνά μέσα από 

τη συνειδητοποίηση της ατομικής  

ευθύνης του καθένα. Η αξιοπρέ-

πεια, η ατομική και η κοινωνική ευ-

θύνη, η ειλικρίνεια, για να ξαναπο-

κτήσουν το ουσιαστικό τους περι-

εχόμενο, προϋποθέτουν δημο-

κρατικό ήθος». ●
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Η πόλη δεν είναι 
παιχνίδι...
είναι η δουλειά μου 

O Σταύρος Κωνσταντινίδης είναι 
συγκοινωνιολόγος - πολιτικός μηχανικός. 
Μέχρι σήμερα εχει εκπονήσει περισσότερες 
από 250 μελέτες και επιστημονικές έρευνες 
στους τομείς του συγκοινωνιακού και 
περιβαλλοντικού σχεδιασμού,  ενώ πολλές 
προτάσεις του έχουν εφαρμοστεί στη 
Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας 
και του εξωτερικού. Οι «Ανοιχτές Πόλεις», το 
πρώτο του βιβλίο, κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Athens Voice Books. Εδώ παρουσιάζει 
4 προτάσεις, που με φτηνές παρεμβάσεις θα 
βελτιώσουν την καθημερινότητα της 
Θεσσαλονίκης. 

1. Σηματοδότης που λέει πολλά 
Αριθμώντας τους σηματοδότες, δημιουργούμε 
ενιαίο σύστημα κωδικοποίησης των διασταυ-
ρώσεων και απλοποιούμε την ανεύρεση δια-
δρομών και προορισμών στην πόλη. Ευκολότε-
ρο το «στρίψε στον Α27» από το στρίψε στο «4o 
φανάρι που θα συναντήσεις». Τοποθετώντας 
επενερούμενους σηματοδότες έξω από σχο-
λεία ρυθμίζεται με ασφάλεια η κυκλοφορία οχη-
μάτων και μαθητών κατά τις ώρες αιχμής και το-
ποθετώντας χρονόμετρο οι μαθητές γνωρίζουν 
πότε ανάβει και σβήνει το πράσινο. Τοποθετώ-
ντας το σηματοδότη στην αρχή της διάβασης, 
τα αυτοκίνητα αναγκαστικά σταματούν για να 
βλέπουν το σηματοδότη. Έτσι οι πεζοί περνούν 
τη διάβαση άνετα και με ασφάλεια. 

2.  Διάβασες για τη διάβαση; 
Σε σχολεία, εμπορικούς δρόμους, πλατείες, η 
διάβαση πεζών ανυψώνεται ώστε ο πεζός να 
κινείται στο ίδιο επίπεδο και τα οχήματα να μει-
ώνουν ταχύτητα και να δίνουν προτεραιότητα. 
Με μικρή επέκταση του πεζοδρομίου σε τακτά 
διαστήματα και παράλληλη δημιουργία διάβα-
σης zebra αναβαθμίζεται η εξυπηρέτηση των 
πεζών. Με τη σήμανση επί της οδού, «ΚΟΙΤΑ ΔΕ-
ΞΙΑ», «ΚΟΙΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ», ο πεζός καθοδηγείται 
σε κάθε διάβαση πεζών και του επισημαίνεται η 
κατεύθυνση που πρέπει να ελέγξει. Με την κα-

τασκευή ενδιάμεσης διαχωριστικής νησίδας σε 
διαβάσεις, οι πεζοί και κυρίως παιδιά και άτομα 
με ειδικές ανάγκες χρησιμοποιούν τη νησίδα ως 
καταφύγιο και διασχίζουν το δρόμο ασφαλέστε-
ρα. www.youtube.com/watch?v=M86XKwTtV_g

3. Ας καπνίσουμε όπως στο Βερολίνο 
Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την Αμερική. 
Μπορούμε να καπνίζουμε όπως στο Βερολίνο. 
Στα cafés και στα bars του Βερολίνου αποφασί-
ζει ο ιδιοκτήτης αν το κατάστημά του θα είναι 
μόνο για καπνιστές ή non smoking. Στα κατα-
στήματα που είναι για καπνιστές δεν επιτρέπε-
ται χώρος για μη καπνιστές, για να μην υπάρχει 
καμία περίπτωση ένας μη καπνιστής να γίνεται 
παθητικός καπνιστής χωρίς να το θέλει και χω-
ρίς να το ξέρει. Μια ιδέα για τη μετάβαση από 
την καπνιστική εποχή στην άκαπνη. 

4. Πας καλά; 
Η πληροφοριακή σήμανση οφείλει να είναι πυ-
κνή και επαρκής σε όλους τους δρόμους μιας 
πόλης και να απαντά σε όποια απορία γεννά-
ται για τη ζητούμενη διαδρομή οποιουδήποτε 
προορισμού. Η ύπαρξη πληροφοριακών χαρ-
τών και σήμανσης πεζών στους δρόμους και τις 
πλατείες, η άρτια παροχή πληροφοριών στις 
στάσεις των μαζικών συγκοινωνιών επιτρέπουν 
στον καθένα να εξοικειωθεί με την πόλη. Κα-
λαίσθητες πινακίδες με το χάρτη της περιοχής, 
τις κατευθύνσεις των βασικών πολιτιστικών/
διοικητικών υποδομών, τον απαιτούμενο χρόνο 
μετακίνησης, προσφέρουν ένα άρτιο σύστημα 
πληροφόρησης, κάνοντας την πόλη φιλική και 
λειτουργική. ●

Ο Τάσος Κρομμύδας, μέλος της 
Γραμματείας των Οικολόγων-
Πράσινων, είναι υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος στην 5η εκλ. 
περιφέρεια με το συνδυασμό 
«Δικαίωμα στην πόλη» του Γ. Καμίνη

Μια άλλη πόλη είναι εφικτή

«Πέρα από την άγονη αγανάκτηση ή τον εθισμό σε 
μια πραγματικότητα που μας πνίγει, αρνούμαστε 
να δεχτούμε πως η σημερινή είναι η φυσική κατά-
σταση της πόλης μας. Όπως δείχνει και η εμπειρία 
από πλήθος ευρωπαϊκές πόλεις, η Αθήνα είναι ρε-
αλιστικό να αλλάξει, αρκεί πρώτα να ανεβάσουμε 
τον πήχη των προσδοκιών μας από αυτήν.
Στις 7 Νοεμβρίου ψηφίζουμε “Δικαίωμα στην πό-
λη” και εκλέγουμε τους πρώτους Πράσινους δη-
μοτικούς συμβούλους της Αθήνας». 
www.ecoathens.gr ●
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Για μια πολιτική 
κατά των 
διακρίσεων
Ο Δημήτρης Τσαμπρούνης, 
διοργανωτής του Athens Pride 
και ιδρυτικό μέλος της 
Ομοφυλοφιλικής Λεσβιακής 
Κοινότητας Ελλάδας (ΟΛΚΕ), 
είναι υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος με το συνδυασμό 
«Δικαίωμα στην πόλη» του  
Γιώργου Καμίνη

 
«Ως Athens Pride στείλαμε τα αιτήματά μας σε όλους τους 
συνδυασμούς. Μας απάντησαν μόνο η “Ανοιχτή πόλη” και ο 
συνδυασμός “Δικαίωμα στην πόλη” του κ. Καμίνη. Εκείνος μου 
ζήτησε να συναντηθούμε και με ρώτησε τι θα ήμουν διατεθει-
μένος να κάνω εγώ για την πόλη μου – κι όπως καταλαβαίνετε, 
ως ακτιβιστής, δεν μπορούσα παρά να σηκώσω το… γάντι. 
Άλλωστε, με ενδιαφέρει το πολιτικό εγχείρημα συνάντησης 
κομμάτων και ατόμων κάτω από το όνομα του κ. Καμίνη, κι 
αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στο ότι δέχτηκα.
Είναι σημαντικό να υπάρξει ουσιαστική προώθησή του Athens 
Pride από το δήμο και να τεθεί υπό την αιγίδα του. Να υπάρξει 
μια σοβαρή καμπάνια κατά των διακρίσεων, καθώς  και ενη-
μέρωση στα σχολεία. Και, βέβαια, ουσιαστική στήριξη των ο-
μοφυλοφιλικών ομάδων, όχι κατ’ ανάγκη οικονομική, αφού 
όπως ξέρουμε όλοι μας χρήματα δεν υπάρχουν. Μπορεί όμως, 
π.χ., να δοθεί ένα βήμα κάποιες ώρες στον 9,84. 
Με θλίβει η εξαθλίωση των μεταναστών, ο φόβος των κατοί-
κων και το μίσος που αναπτύσσεται. Με σεβασμό στην αξιο-
πρέπεια των μεν, όσο και στο δικαίωμα για ασφάλεια των δε, 
το θέμα πρέπει να μπει πάνω πάνω στην ατζέντα. Η Αθήνα δεν 
μπορεί να λύσει το παγκόσμιο επισιτιστικό πρόβλημα, όμως 
μπορεί να θέσει ανάλογα ζητήματα, στην Ελλάδα και διεθνώς. 
Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε αυτό το πρόβλημα σε προνο-
μιακό πεδίο δράσης των ακροδεξιών». ● 

Το 6ο διαμέρισμα έγινε Παρίσι 
ή «πώς παρηγορήθηκα 
που η Κυψέλη δεν μοιάζει 
(πλέον) στο Κολωνάκι» 

«Επιστρέφοντας από τις Βρυξέλλες πίσω στον τόπο του ε-
γκλήματος –Κυψέλης & Κοδριγκτώνος–, μια θλίψη με κυρί-
ευσε για τα γνωστότατα πλέον κακώς κείμενα της περιοχής. 
Μήπως ζούσα σε εικονική πραγματικότητα όταν έκανα πλά-
να για την ανάδειξη της περιοχής μου στην καλύτερη της 
Αθήνας όταν ήμουν μικρή;
Οφείλω να ξεκινήσω από μια εξομολόγηση εκ βαθέων: σε 
σχολική ηλικία είχα ένα μικρό αλλά αληθινό κόμπλεξ που η 
περιοχή μου ήταν μεν “καλή”, “αστική” όπως μου άρεσε να 
την αποκαλώ, αλλά δεν ήταν και Κολωνάκι. Φαντασιωνό-
μουν, λοιπόν, η Πατησίων κι η Φωκίωνος Νέγρη να ανέβαιναν 
ακόμη περισσότερο σε αξία και τελικά η περιοχή να ξεπερ-
νούσε το Κολωνάκι! Εντάξει, το γνώριζα καλά ότι επρόκειτο 
για δύσκολο εγχείρημα, αλλά είχα κάνει λεπτομερέστατο 
πλάνο κι είχα και σημαντικά στο παιδικό μου μυαλό επιχει-
ρήματα που στήριζαν τη θεωρία μου: η προσβασιμότητα 
ήταν πιο εύκολη από ό,τι στο Κολωνάκι, σε μεγάλο μέρος του 
εμπορικού κέντρου δεν υπήρχαν ανηφόρες, υπάρχουν φαρ-
διές οδικές αρτηρίες, το πάρκο, ο πεζόδρομος της Φωκίωνος 
Νέγρη και τα ωραία σπίτια art deco και bauhaus ήταν πολύ 
περισσότερα από του Κολωνακίου. Μας έλειπαν βέβαια τα 
ανάκτορα, η Βασιλίσσης Σοφίας, η γειτνίαση με τον Εθνικό 
Κήπο και σικ ιδιωτικά μουσεία, αλλά εμείς είχαμε γειτνίαση 
με ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου, το Αρχαι-
ολογικό βέβαια, όπως και με ιστορικά εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα. Άσε που έχουμε και στάδιο!
Φευ! Μα είναι δυνατόν; Καλά καλά ούτε 15 χρόνια δεν έλειψα 
από την Ελλάδα και το όνειρό μου σμπαραλιάστηκε… Πάνω 
που άρχισα να απελπίζομαι, όμως, μου ήρθε μια λαμπρή ι-
δέα: μα πλέον η γειτονιά μου είναι ίδια με το… Παρίσι. Όχι, 
δεν αποτρελάθηκα έτσι ξαφνικά. Εξηγούμαι. Δεν μοιάζει 
βέβαια με την πόλη του Παρισιού που επισκεπτόμαστε ως 
τουρίστες, αλλά με τα επικίνδυνα προάστια...» ●

Η Σοφία Τζώρτζη 
είναι υποψήφια 
σύμβουλος 
στην 6η δημοτική 
κοινότητα του 
Δήμου της Αθήνας 
με το συνδυασμό 
«Δικαίωμα στην 
πόλη» του 
Γιώργου Καμίνη

Σημασία έχει 
τώρα τι λες
Ο Τέλης Σαμαντάς είναι 
υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος με το συνδυασμό 
«Δικαίωμα στην πόλη»του 
Γιώργου Καμίνη

«Για το συνδυασμό “Δικαίωμα στην 
πόλη” ο πολιτισμός, με την ευρύ-
τερή του έννοια, προϋποθέτει το 
δικαίωμα στην καθημερινή ζωή 
–που πριν απ’ όλα σημαίνει τον 

αποτελεσματικό έλεγχο της συνεχώς αυξανόμενης βίας και επιθε-
τικότητας– και εκτείνεται μέχρι το δικαίωμα στην απόλαυση των 
παλιών και νέων καλλιτεχνικών δημιουργημάτων και την ενίσχυση 
της σύγχρονης ερασιτεχνικής καλλιτεχνικής παραγωγής. Από την 
ανάπλαση και ανάδειξη των υποβαθμισμένων περιοχών της πόλης, 
μέχρι το δικαίωμα στη γόνιμη περιδιάβαση στα ιστορικά μνημεία 
της. Από το δικαίωμα των πολιτών να απολαμβάνουν, να συμμε-
τέχουν στα πολιτιστικά δρώμενα και να παράγουν τα δικά τους 
πολιτιστικά γεγονότα, μέχρι το δικαίωμά τους να διευρύνουν τους 
ορίζοντές τους μέσα από την πολυπολιτισμικότητα και να διασχί-
ζουν τα πολιτισμικά σύνορα ανταλλάσσοντας εμπειρίες μέσα σε ένα 
καθεστώς αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας με τις κοινότητες 
των μεταναστών. 
Από το δικαίωμα του πολίτη να περπατάει ασφαλής, μέχρι το δικαίω-
μά του να επικοινωνεί με τους διαφορετικούς πολιτιστικούς θύλακες 
της πόλης, υπερβαίνοντας τα πολιτιστικά γκέτο και τον κοινωνικό κα-
τακερματισμό. Από το δικαίωμα των νέων αυτής της πόλης να μορ-
φώνονται, να παράγουν, να δημιουργούν, μέχρι το δικαίωμά τους να 
προβάλλουν τις δημιουργίες τους στο ευρύτερο δυνατό κοινό. 
Για να πραγματοποιηθούν όμως αυτά χρειάζεται να αλλάξει ριζικά 
η πολιτιστική πολιτική του δήμου. Από τον πολιτισμό της επίδειξης, 
της show business, του εντυπωσιασμού θα πρέπει να προωθήσου-
με έναν πολιτισμό της καθημερινότητας, της δημιουργίας, της συμ-
μετοχής, της παιδείας, της κοινωνικής συνοχής». ●

Η Μαρία Κουβέλη είναι υποψήφια δημοτική 
σύμβουλος με το συνδυασμό «Δικαίωμα στην 
πόλη» του Γιώργου Καμίνη
 
Προς τους πολίτες 
της πόλης μου…
«Γεννήθηκα, μεγάλωσα, ζω και εργάζομαι 

στην αγαπημένη μου πόλη, την Αθήνα… 

Την Αθήνα που ασθμαίνει από την εγκατά-

λειψη, την κακοδιαχείριση και την αδιαφο-

ρία. Που δεν σέβεται τα δικαιώματα των 

κατοίκων της, δεν υποδέχεται τον επισκέ-

πτη, δεν ενισχύει την κοινωνική συνοχή και 

αλληλεγγύη, δεν προσφέρει ποιότητα στην καθημερινό-

τητά μας. Την Αθήνα που αδυνατεί, χωρίς βοήθεια, να α-

ναδείξει τις όμορφες πτυχές της, τον πολι-

τισμό της, την πολυπολιτισμικότητά της.  

Την ώρα αυτή που οι πολίτες και οι κάτοικοι της 

Αθήνας αγωνιούν για το μέλλον της, η δημοτική 

παράταξη “Δικαίωμα στην πόλη” με επικεφα-

λής και υποψήφιο δήμαρχο τον Γ. Καμίνη διεκ-

δικεί τη διέξοδο από τη σημερινή κατάσταση! 

Με γνώμονα τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, 

τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του πολίτη, 

το σεβασμό και τη συνεχή διεύρυνση του δη-

μόσιου χώρου, απαλλαγμένου από την εξα-

θλίωση, τη ρύπανση, την απουσία πρασίνου, 

την ανασφάλεια, προσέρχομαι στις εκλογές της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος». ● 

Εκλογές 2010
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Δεν μεγαλώνεις σ’ ένα μέρος (δες Κηφισιά, Ερυ-
θραία). Σε μεγαλώνει εκείνο. Ξέρει πότε ανέβη-
κες πρώτη φορά σε μηχανή (στο Κεφαλάρι, έξω 
απ’ το Escoba). Πού έκανες το πρώτο σου τσιγά-
ρο (μέσα στο Άλσος, δίπλα στην προτομή του Δη-
λιγιάννη). Πού έδωσες το πρώτο φιλί που αξίζει 
να θυμάσαι (στ’ Αστέρια στην Ερυθραία, έπαιζε 
τον «Τιτανικό»). Με λίγα λόγια, ξέρει όλα τα μυστι-
κά σου. Αλλά ξέρεις κι εσύ πολλά απ’ τα δικά του. 

        Κείμενο - φωτό: ΤζούλιΑ ΔιΑμΑνΤοπούλού

Κ
η

φ
ισ

ιά
 - 

Ε
ρ

υ
θρ

α
ία

φ
υ

σά
ει

 β
ορ

ιά
ς



38 A.V. 4 - 10 νοΕμΒΡιού 2010

Παλιά και νέα μυστικά

Ξ
έρεις ότι το να δώ-
σεις ραντεβού σ τον 
Τροχονόμο και στον 
Πλάτανο σημαίνει το 
ίδιο πράγμα. Εσείς το 
λέγατε «έξω από τα 

MacDonalds», σήμερα τα παιδιά το λέ-
νε «στην HSBC». Ξέρεις ότι το Κολλη-
τήρι είχε τα ομορφότερα παιχνίδια, ο 
Πλάτανος τις πιο ζεστές τυρόπιτες κι η 
Capricciosa πάντοτε ουρά, ιδιαίτερα τα 
Σάββατα. Έχετε όμως και μερικά κοινά 
με τα σημερινά παιδιά που θεωρούν την 
Κηφισιά και την Ερυθραία δικά τους στέ-
κια: τα στέλνουνε και κείνα οι μανάδες 
τους στον Βάρσο για στραγγιστό γιαούρ-
τι κι άγλυκη σαντιγί και μένουνε κι αυτά 
λιγάκι παραπάνω για να χαζέψουνε τη 
«σάλα» και τους θαμώνες (κάποιοι βρί-
σκονται στην ίδια θέση από το ’56, όπως 
το μαγαζί). Έχουνε φάει κι εκείνα, Κυ-
ριακή μεσημέρι, μακαρονάδες στον ΑΟΚ 
και κολοκυθόπιτα στον Σπύρο (τώρα Κα-
λοσώρισμα του Αντώνη, με πιάτα όλο 
μεράκι) ακούγοντας για πολλοστή φορά 
πως «στα χρόνια μου η Κηφισιά κι η Ε-
ρυθραία τι ήτανε νομίζεις; Χωράφια και 
εξοχικά». Ξέρουν κι εκείνα πως το περί-
πτερο έξω από το Metropolis έχει όλα τα 
Αγκάθα Κρίστι, πως το Everest στη Λε-
βίδου είναι πάντα ανοιχτό και πως το κα-
φέ Όνειρο στη Δροσίνη θυμίζει λίγο από 
νησί, με τραπεζάκια στο πλακόστρωτο. 
Έχουνε σταματήσει στην επιγραφή έξω 
απ’ τη Μέντα, που λέει πως εκεί έζησε το 
τελευταίο καλοκαίρι της ζωής του ο Σικε-
λιανός, έχουν πλησιάσει το ρόπτρο απέ-
ναντι για να διαβάσουν πως «το σπίτι του 
Λεγάντη χτίστηκε γύρω στα 1780», την 
αγαπούν αυτή την περιοχή, για το φρέσκο 
Χριστίνα - Δια χειρός Τσελεμεντέ και 
τις παραδοσιακές της συνταγές, για τα 
πλακόστρωτα δρομάκια και την έπαυλη 
Αμαρυλλίς που είναι τώρα το Μουσείο 
Δροσίνη.  

Κάνουν κι εκείνα βόλτες ως την Ερυθραία 
με τα ποδήλατά τους. Τη βλέπουν λίγο 
σαν προέκταση της γειτονιάς τους, στρι-
μωγμένη ανάμεσα στις δυο αρχόντισσες, 
την Κηφισιά και την Εκάλη, πιο ταπει-
νή αλλά «ανθρώπινη». Τους αρέσουν τα 
μικρά δρομάκια πίσω από την Ευαγγε-
λίστρια, γεμάτα με παλιά προσφυγικά 
μονόπατα, αυλές με γεράνια και με τη μυ-
ρωδιά από τα κοντινά Simply Burgers, 
Simply σκέτο γι’ αυτά, να τους ανοίγει 
την όρεξη για ένα “Godfather”. Πίνουν 
κοκτέιλ και μασουλάνε ζεστό nan bread 
από τον πήλινο φούρνο του Πικ Νικ Βar 
στην πλατεία Πλαστήρα κι ελέγχουνε 
πάντα τι παίζουνε τ’ Αστέρια, έτσι από 
συνήθεια.  
Δεν πρόλαβαν το Κεφαλάρι πριν τα 
Friday’s, το Semiramis πριν από την α-
νακαίνιση και το Wild Rose στην Αλά-
σκα, αλλά ξέρουν πως ο Μύθος έχει ζου-
μερό γύρο και το Escoba τις πιο δροσερές 
μαργαρίτες, μετά απ’ τον πλανόδιο αν-
θοπώλη έξω απ’ τον Πύργο Κηφισιάς. Το 
κυριότερο; Ξέρουν κι αυτά, όπως κι εσύ, 
πότε έρχεται η άνοιξη – μόλις ανοίξει η 
Ανθοκομική στο Άλσος. Πότε το καλο-
καίρι – μόλις ανοίξει η Μπομπονιέρα 
και η Χλόη. Πότε ο χειμώνας – μόλις γε-
μίσουν οι βιτρίνες της Κηφισιάς παλτό 
και σκούφους. Α, ναι. Γιατί η Κηφισιά εί-
ναι η αγορά της.

Τα πιο χαρακτηριστικά 
κτίρια

Οι πανέμορφοι πύργοι και τα μυστή-
ριά τους στα βιβλία της Κίρας Σίνου. Οι 

αγαπημένοι μου: Λεβίδου & Κασσαβέτη, 
Τατοΐου & Δηληγιάννη, Τατοΐου& Πεσμα-

τζόγλου, Κόκκοτα 3
Η Βίλα Καζούλη

Οι στρογγυλές πολυκατοικίες 
Το Κέντρο Γαία του Μουσείου Γουλαν-

δρή
Το πεντελικόν και το πρώην Σέσιλ στο 

Κεφαλάρι 
 

Τα καλύτερα της Κηφισιάς  
οδός: Στροφυλίου

Χύμα κρασί: Στου Σαλματάνη, εδώ και 
90 χρόνια

περατζάδα: Ammos Καφέ
Σαλάτα: Giovanna στο Salumaio

Φρέσκος καφές: Καφεκοπτείο Λουμίδη
Βόλτα: Με τα αμαξάκια της Λεβίδου

Ταμπέλα: Στη βίλα Mon Plaisir, «Παρα-
καλώ μην ταΐζετε τον ίππο. Ούτε το χήνο»
Φήμη: Πήρε το όνομά της από τη φράση 
«Κει φυσά» (στην πραγματικότητα από 

τον αρχαίο Κηφισό)

Οι διάσημοι Κηφισιώτες 
Τρικούπης, Μελάς, Δραγούμης, Τσαλ-
δάρης, Δροσίνης, Δέλτα, Σικελιανός, 

Τσάτσος, Κυβέλη, Μόραλης
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Αγαπημένες βόλτες
 4 Κηφισιωτών 

«Απογευματινός περίπατος ανάμεσα 
στους αρχοντικούς πύργους, τα νεοκλα-
σικά και τα δέντρα στις Ραγκαβή, Πεσμα-

τζόγλου, Εμμανουήλ Μπενάκη και Παναγή 
Τσαλδάρη» (Άγγελος)

«Πρωινό shopping σε Κασσαβέτη, Λεβί-
δου και Κολοκοτρώνη. Αφήνω τελευταία 
την Αργυροπούλου για καφέ στο Έπος» 

(Ηρώ)
«Ποδηλατάδα από τα Ανάβρυτα και την 

έπαυλη Συγγρού προς το Ζηρίνειο, το Άλ-
σος και τον Σταθμό. Από εκεί στον πύργο 
Αποστολίδη, στο ρέμα της Πύρνας, στο 
σπίτι της Πηνελόπης Δέλτα και προς το 

Δημαρχείο» (Στέφανος & Τέση)

Κηφισιώτικες απορίες 
Σε τι απαντάει το εμπορικό «Απάντηση 

’90»; (Στην ανάγκη μας για Pinko, Bottega 
Venetta και DVF)

ποιος κόλλησε την πρώτη τσίχλα στα 
«τσιχλόδεντρα» της Κολοκοτρώνη; (Κά-

ποιος οραματιστής)
ποιο parking έχει πάντα θέση ακόμα και 
την Παραμονή των Χριστουγέννων; (Δεν 

σου λέω)
Είναι αληθινό το τηλέφωνο του Λευκού 

Οίκου στον κατάλογο στα «Γουρουνάκια»; 
(Ναι)

ποιος γνωστός παραμυθάς αναφέρεται 
στον Πλάτανο της Κηφισιάς; (Ο Άντερσεν)

Αν πας Ερυθραία
Μπες στου λάμπρου για βαρελίσια φέτα, 
καπνιστά τυριά και το πιο ζεστό καλωσό-

ρισμα της γειτονιάς
Δοκίμασε ένα lemon square από το All 

About Lemon (προειδοποίηση, θα θες και 
δεύτερο)

Κάνε μια βόλτα στο πάρκο «Ανδρέα πα-
πανδρέου»

Μην παραλείψεις να ελέγξεις τις βιτρίνες 
(η Ερυθραία κρύβει εκπλήξεις, βλέπε 

Parthenis, Season και Make Up Spy)   

Θα μας βρεις 
να τρώμε

Simply Burgers 
Φρέσκα υλικά, αγνές πρώτες ύλες, 100% φρέσκος 
μοσχαρίσιος κιμάς που πλάθεται και ψήνεται στη 
σχάρα τη στιγμή που το ζητάς. Όλα τα burgers συ-
νοδεύονται από τηγανητές πατάτες country style 
και σερβίρονται με ντομάτα, μαρούλι, κρεμμύδι, 
τη σπιτική SB σoς και τη μοναδική σoς creole σε 
μπολάκι για να βουτάτε τις πατάτες σας. Με δεκα-
έξι καταστήματα στην Αθήνα και άλλα δύο σε Θεσ-
σαλονίκη και Λάρισα, και στα βόρεια προάστια 
στην Ερυθραία (Κώστα Βάρναλη 78, 210 6252.690) 
και στον Άγ. Στέφανο (Ηρώων Πολυτεχνείου 13, 210 
6219.099).

Πικ Νικ bar 
Πλατεία Πλαστήρα 1, Νέα Ερυθραία, 210 
8077.501
Ένα πρωτότυπο μπαρ που προσφέρει νόστιμα 
πολυεθνικά πιάτα από Ινδία, Ταϊλάνδη, Τουρκία, 
Μαρόκο και αλλού, όλα μαριναρισμένα και μυρω-
δάτα. Καταπληκτικά και τα ινδικά ψωμάκια-πίτες 
που βγαίνουν ζεστά από το «ζωντανό» πήλινο 
φούρνο. Το Πικ Νικ προσφέρει και δροσερά κο-
κτέιλ, υπό τους ήχους μουσικών του κόσμου.

Το καλωσόρισμα του Αντώνη Γε-
ωργίου Λύρα 41, Νέα Κηφισιά, 210 8017.869, 210 
8018.457
Όνομα και πράγμα το Καλωσόρισμα του Αντώνη, 
μια ζεστή ταβέρνα με ρίζες στον παλιό «Σπύρο» 
στην ίδια περιοχή και με το ίδιο μεράκι. Δοκιμάστε 
τη φημισμένη κατσικομακαρονάδα, ορεκτικά 
όπως κολοκυθόπιτα, πατατοκεφτέδες και κεφτέ-
δες τηγανητούς και συνοδεύστε τα με κόκκινο 
κρασί (50% Αγιωργίτικο, 25% Merlot, 25% Cabernet 
Souvignon), λευκό (μοσχοφίλερο) ή με κάποια άλ-
λη επιλογή από την πλούσια κάβα.

Χριστίνα «Διά χειρός Τσελε-
μεντέ» Αγίου Δημητρίου 17, Κηφισιά, 210 
8085.233
Παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις από την κλη-
ρονομιά που άφησε ο σεφ Γ. Τσελεμεντές, με τη 
Χριστίνα Κυριακίδη να προτείνει: πατάτες με αυ-
γά, σουτζουκάκια, κοκκινιστό, σαλάτα κολοκύθι, 
σαλάτα με μανούρι, τηγανητά κολοκυθάκια με 
τζατζίκι, μπριάμ, μελιτζάνα γεμιστή με κοκκινι-
στό, κρεμμύδια γεμιστά και πολλές ακόμα γεύ-
σεις παραδοσιακές με άρωμα Ελλάδας. 

Η αγορά

Α γόραζες μποξεράκια για 
αγιο-βαλεντινίστικο 
δώρο απ’ το Acropolis 
(έγινε Gap). Κολόνιες 
και καλλυντικά από το 

Hondos (ακόμα εκεί πας). Έμπαινες και 
μπαίνεις στο Body shop και ψεκάζεσαι 
White Musk, περίμενες ώρες στην ουρά 
όταν πρωτάνοιξε το Accessorize. Θυμά-
σαι πού ήταν το πρώτο Καλογήρου πριν 
να μετακομίσει στην Παναγίτσας, θυ-
μάσαι και τη μαυροφορεμένη κυρία έξω 
απ’ την εκκλησία, στην ίδια θέση χρό-
νια. Πηγαίνεις ακόμα στο Soho Soho, το 
Detroit και το Paramour, αλλά σου λείπει 
το μαγαζί με τα κολάν πίσω απ’ τον Κα-
λυβιώτη και οι μπρουσκέτες του Sotto 
Voce. Χάζευες και χαζεύεις έξω απ’ τον 

Carouzo και το Ralph Lauren, όχι για τις 
βιτρίνες τους αλλά για τα κτίριά τους, πα-
λιά αρχοντικά, πύργοι και νεοκλασικά. 
Σιγά-σιγά έμαθες ότι η Κηφισιά έχει τα 
πάντα: φτηνά, ακριβά και πολύ ακριβά. 
Και τώρα κάτι ακόμα: λουκέτα. Πολλά 
από τα μαγαζιά στην Κολοκοτρώνη και 
στη Λεβίδου έχουν κλείσει. Ενοικιαστή-
ρια, τιμές διάλυσης – και τα ενοίκια; Ξε-
κίνησαν να πέφτουν; Κάποια μαγαζιά-
ορόσημα της Κηφισιάς βάζουν λουκέτο ή 
μετακομίζουν.   
Τα μέρη όπου μεγάλωσες δεν σου ανή-
κουν αποκλειστικά, όσο κι αν το πιστεύ-
εις. Όλο το κέντρο της Κηφισιάς ημι-
πεζοδρομήθηκε, δεν έχεις πού να παρ-
κάρεις. Καλύτερα, έχεις ποδηλατόδρομο. 
Το ίδιο και στην Ερυθραία. Η Fontanina 
έκλεισε, έχεις καιρό να δεις το λαχειο-
πώλη τον κυρ-Γιάννη που σου κρατούσε 
«το 7 και το 9» κι απ’ το Ζηρίνειο βγαί-
νουν ακόμα ωραία παιδιά το Σάββατο το 
μεσημέρι, αλλά σου πέφτουν πια μικρά. 
Κι όμως… Η Αγίου Τρύφωνος θα σημαί-
νει πάντα νεκροταφείο, λαϊκή και μελο-
μακάρονα από τον Μιχάλη. Στη Λεβίδου 
θα πέφτεις πάντα πάνω σε γνωστούς. Και 
θα κρατάνε πάντοτε σακούλες. Από τον 
Άγιο Δημήτριο θα βγαίνουν πάντα όμορ-
φες νύφες. Και στην Κηφισιά θα είσαι 
πάντα ένα σκασμένο πιτσιρίκι που ζητά 
μπαλόνι. A
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Νικόλαος  Λύτρας

Γιάννης Μόραλης

Ερνέστος Τσίλερ 

Δημοτική Πινακοθήκη

Μεταφέρθηκε ανανεωμένη 
Η Δημοτική Πινακοθήκη μεταφέρθηκε στο νέο της κτίριο στο Μεταξουργείο ανοίγοντας τις αίθουσές της σε 160 από τα 
πιο ηχηρά ονόματα του ελληνικού εικαστικού πολιτισμού

Της Νατασασ ΚαρυστιΝου

Αφετηρία η νεοελληνική τέχνη του 19ου αιώνα. Τερματισμός οι 
πλέον σύγχρονοι εκφραστές του εγχώριου εικαστικού κόσμου. 
Είναι όλοι εκεί. Ακαδημαϊκοί, η γενιά του ’30 με τον Φώτη Κό-
ντογλου, ο εξπρεσιονιστής Μηταράκης, αλλά και μεταγενέστεροι 
(Γιώργος Βακιρτζής, Μαρία Σπέντζα, Στέλιος Βότσης, Χρόνης 
Μπότσογλου, Όπυ Ζούνη, Αλέκος Φασιανός, Κίκος Λανίτης, 
Αλέξανδρος Αλιέας, Βάσω Κυριάκη, Χρήστος Θεοφίλης, Φι-
λιππίνα Λιβιτσάνου κ.ά.). Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη 
φορά εμφανίζεται το έργο «Προπύλαια» του Ν. Χατζηκυριάκου 
- Γκίκα, η «Κόρη με γατάκι» του Γιάννη Σπυρόπουλου, αλλά και 
ένα τελείως άγνωστο έργο της Σοφίας Λασκαρίδου, της πρώτης 
γυναίκας που έσπασε το άβατο της Σχολής Καλών Τεχνών. Παράλ-
ληλα παρουσιάζονται και γλυπτά των Ιάσονα Παπαδημητρίου, 
Μιχάλη Τόμπρου, Βάσου Καπάνταη κ.ά. Τα έργα τους εκτίθενται 
μέχρι τις 28/11, με δωρεάν είσοδο, στο ιστορικό κτίριο της Λεωνί-
δου & Μυλλέρου. 

Το κτίριο έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία: χτίστηκε το 1834 σε οι-
κόπεδο του πρίγκιπα (και επιχειρηματία από τη Βλαχία) Γεώργιου 
Κατακουζηνού. Στη συνέχεια αγοράστηκε από αγγλική εταιρεία, η 
οποία πτώχευσε, και πέρασε σε 6 Έλληνες επιχειρηματίες («Σηρική 
Εταιρία Ελλάδος») για να αρχίσει να λειτουργεί ως μεταξουργείο το 
1855 (έκλεισε το 1875). Κατόπιν λειτούργησε ως συγκρότημα κατοι-
κίας, ως κατάλυμα Πειραιωτών προσφύγων και ως φρουραρχείο του 
ΕΛΑΣ (1944) και περιήλθε με δωρεά το 1993 στον Δήμο Αθηναίων.  
Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 27/10 παρουσία του υφυπουρ-
γού Πολιτισμού και Τουρισμού Γιώργου Νικητιάδη, του δημάρ-
χου Νικήτα Κακλαμάνη, που τη χαρακτήρισε «με μία λέξη, είναι η 
πνευματική και πραγματική κιβωτός της ελληνικής ζωγραφικής», 
του προέδρου του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων 
Άγγελου Μοσχονά, της διευθύντριας της Πινακοθήκης και Μου-
σείων Δήμου Αθηναίων Νέλλη Κυριαζή, που επιμελήθηκε την έκ-
θεση, και πλήθος κόσμου. ●
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Μ
περδεύτηκα! Το ντέρμπι 

είναι Γκιουλέκας εναντίον 

Μπουτάρη ή Μπουτάρης 

εναντίον μητροπολίτη 

Άνθιμου; Ποιος κυβερνάει αυτή την πόλη; 

Από πού αντλεί αυτή τη σιγουριά ο παναγι-

ότατος, πως όσο ζει δήμο ο Μπουτάρης δεν 

παίρνει; Τι, διάολο, συμβαίνει στη Θεσσαλο-

νίκη; Μήπως τελικά την Κυριακή στην κάλπη 

δεν θα διαλέξουμε μόνο εκπροσώπους για 

το δήμο και την περιφέρεια, αλλά οφείλουμε 

και να πάρουμε θέση σε θέματα με τα οποία η 

πολιτισμένη Ευρώπη ξεμπέρδεψε μερικούς 

αιώνες πριν; Θεοκρατία εναντίον διαφωτι-

σμού. Σκοτάδι και ιδιότυπος Μεσαίωνας ενα-

ντίον Αναγέννησης.

«Γριά πουτάνα που ξυρίζει τα πόδια της, είναι 
παράξενη αυτή η πόλη». Ίσως μια μέρα ο μη-

τροπολίτης Άνθιμος να ζητήσει και από τον 

Αγγελάκα να ανακαλέσει. Ή να του υπενθυμί-

σει πως όσο ζει, αυτό το τραγούδι δεν θα παι-

χτεί ποτέ από τη συχνότητα του δημοτικού 

ραδιοφώνου FM 100.

Τρελ Επόκ
Στο Τελλόγλειο, αδελφές μου, στο Τελλόγλειο! 
Σόδομα και Γόμορρα γίνονται εκεί, της Μον-

μάρτης το κάγκελο στην έκθεση για τον Λο-

τρέκ! Τι θα γίνει όμως αν κάποιοι που θα ε-

πισκεφτούν την έκθεση “Toulouse-Lautrec” 
στο Τελλόγλειο αποφασίσουν πως αυτός 

ο μιασματικός σακάτης, που κατέγραψε ως 

ρεπόρτερ του καιρού του την Belle Epoque 

Μονμάρτη, δεν έχει καμία θέση εδώ; Πως οι 

έκφυλες χορεύτριες του κανκάν, οι ηδονι-

στές τραπεζίτες θαμώνες του Μουλέν Ρουζ, 

οι τσαχπινογαργαλιάρες πεταλουδίτσες του 

τότε είναι σε θέση να διαφθείρουν τα χρηστά 

ήθη του σήμερα;

Σπεύστε να δείτε την έκθεση πριν την πά-

ρουν χαμπάρι οι φανατικοί της τάξης και της 

κοσμιότητας. Είναι ένα μεγαλειώδες πανηγύ-

ρι χρωμάτων και ζωής. Ένα απίστευτο back 

forward στο 19ο αιώνα, με περισσότερα από 

170 έργα που προέρχονται από το Μουσείο 

Orsay στο Παρίσι, από το Μουσείο Toulouse 

Lautrec στο Albi, καθώς και από το Château 

du Bosc (έργα και οικογενειακά κειμήλια) στη 

Naucelle. Μπουκάλια με αψέντι και το μυθι-

κό πορτρέτο «Επιβάτις της καμπίνας 54», της 

άγνωστης κυρίας δηλαδή που ο Τουλούζ ε-

ρωτεύτηκε βουβά και παθιασμένα στο πλοίο 

για τη Χάβρη χωρίς να της το εξομολογηθεί 

ποτέ. Πρωτότυπες αφίσες, κατάλογοι θεα-

μάτων που επιμελήθηκε ο Λοτρέκ, μοντέλα 

και τραγουδίστριες, ποιητές και συλλέκτες, 

η φιλική αλλά και διαλεκτική σχέση του με το 

συμφοιτητή του Βαν Γκογκ, τα αξέχαστα με-

νού μαγειρικής με τον Τρελ Επόκ κανόνα που 

θέλει στην κανάτα του νερού να ρίχνουμε 

χρυσόψαρα. Τρελή και ωραία εποχή!

Βγαίνοντας από το Τελλόγλειο, μελαγχόλη-

σα. Οι αφίσες με τα κορίτσια του κανκάν με-

ταμορφώθηκαν σε μπάνερ των εμφανίσεων 

Βασίλη Καρρά και Έλλης Κοκκίνου στο Fix. 

Αντί για αψέντι και ποιητές, στα υπαίθρια κα-

φέ ρουφούσαν φραπόγαλα και αμπελοφιλο-

σοφούσαν για τον μπάοκ. Ευτυχώς, λίγες ώ-

ρες μετά στάνιαρα, χάρηκα, ατένιζα και πάλι 

τη ζωή στη Θεσσαλονίκη με αισιοδοξία. Στο 

“Block 33”, όταν ξεχύθηκαν τα πρώτα ακόρ-

ντα από το “We’ve got to go out of this country” 
των Camera Obscura, περικυκλωμένα από 

καπνό, φράντζες και χαμογελαστά παιδιά, η 

Παρασκευή μου από φτωχή και πικραμένη 

επαρχιώτισσα έδειξε τρελό ποπ cosmogirl. 

Πιο πριν, οι Five Star Hotel διασκεύασαν υ-

πέροχα το “Underwear” των Pulp κι έπαιξαν 

δεινά τα διαμαντάκια του πρώτου τους δί-

σκου “This Sound”. Μετά το live, στο πάρτι των 

Pop Guns, όπου ο Αυρήλιος του “Noise”, ο 

Κώστας των Melotron, η Νάντια The Wrong 

Child, ο Ιάκωβος και οι Kids and the Club επι-

δόθηκαν σε μια εκκωφαντική guitarolla και, 

καθώς εκατοντάδες παιδιά χόρευαν μανια-

σμένα αρνούμενα να αποχαιρετήσουν την 

Παρασκευή, αναθάρρησα. Υπάρχει πάντα 

μια Θεσσαλονίκη ατίθαση και απαστράπτου-

σα, περήφανη, αγέρωχη και ταγμένη στην 

ομορφιά. 

Στο δρόμο για το σπίτι αναρωτήθηκα τι θα 

ψηφίσουν όλοι αυτοί. Η άλλη Κυριακή θα 

τους βρει στην κάλπη ή σε ένα κρεβάτι να 

χουζουρεύουν από το hangover της προη-

γουμένης; Οι πόλεις αλλάζουν με την ψήφο, 

με τα τραγούδια ή και με τα δυο; A   

 

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Στο δρόμο για το σπίτι 
αναρωτήθηκα τι θα 
ψηφίσουν όλοι αυτοί.  
Η άλλη Κυριακή 
θα τους βρει στην κάλπη
ή σε ένα κρεβάτι να 
χουζουρεύουν;...

Του ΣΤέφανου ΤΣιΤΣοπουλου 

2310Soul

Τουλούζ ΘεσσαΛοτρέκ

Ο Τουλούζ Λοτρέκ στο Τελλόγλειο. 
Ανοίξτε τα μπουκάλια με το αψέντι!
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Δ ιαδρομές μέσα στο δάσος, ατμο-
σφαιρικοί ξενώνες, πεζοπορικά 
μονοπάτια. Διαλέγουμε κάποια 

ιδιαίτερα όμορφα αλλά λιγότερο «διάση-
μα» χωριά, σε τέσσερα από τα ωραιότερα 
βουνά της Ελλάδας, ιδανικά για σύντο-
μες αποδράσεις. 
 
Τσίντζινα, στον Πάρνωνα 
Trekking στο δάσος
Αθήνα-Σπάρτη, άλλα 35 χλμ. κι έφτασες. 
Εναλλακτικά, ακολουθείς τη διαδρομή 
Τρίπολη-Καρυές-Βαμβακού. Αν δεις στις 
πινακίδες «Πολύδροσον», καλά πας, ε-
πισήμως έτσι λέγονται τα Τσίντζινα. Θα 
μείνεις στο Σχολαρχείο, το παλιό πέτρι-
νο σχολείο που έχει μετατραπεί σε ατμο-
σφαιρικό ξενώνα. Από την πλατεία του 
χωριού ξεκινούν 9 μονοπάτια, που θα σε 
ξεναγήσουν στα φθινοπωρινά τοπία του 
Πάρνωνα. Μονοπάτια για σύντομους κι 
εύκολους περιπάτους μέσα στο δάσος μέ-

χρι πολύωρα απαιτητικά trekking ή ορει-
βασία έως την κορφή της Μεγάλης Τούρ-
λας, στα 1.943 μέτρα. Πριν ξεκινήσεις, ρίξε 
μια ματιά στο www.monopatia-parnona.
gr. Δεν χρειάζεται να σου περιγράψω πό-
σο ωραία είναι η φύση εδώ…
Σχολαρχείο, 27310 96276, 697 4605167, 
www.tsintzina.gr 

Αμπελακιώτισσα, στην Ορεινή 
Ναυπακτία Scenic διαδρομές 
και δωμάτια με θέα
Η Ορεινή Ναυπακτία, σταθερή πια στις 
λίστες των εκδρομέων, είναι ένας από τους 
ωραιότερους προορισμούς για weekend. 
Μην πας από τη Ναύπακτο, ακολούθησε 
τη λίγο μακρύτερη αλλά πολύ ωραιότερη 
διαδρομή μέσω Λειβαδιάς και Δελφών, 
που σε περνάει από τη Λίμνη Μόρνου 
και από εκεί, στην Άνω Χώρα (290 χλμ.). 
Άλλα 15 χιλιόμετρα, και φτάνεις στην Α-
μπελακιώτισσα. Στην άκρη του χωριού 

υπάρχει το πανδοχείο Δρυάδες, με θέα 
μοναδική. Αν καταφέρεις να ξεκολλήσεις 
από το μπαλκόνι σου, κάνε μια βόλτα μέ-
χρι το Μοναστήρι της Παναγίας της Α-
μπελακιώτισσας, τη λίμνη Εύηνου και 
οπωσδήποτε το 3ωρο trekking στο φα-
ράγγι του Κακάβου: ξεκι-
νάς από την Άνω Χώρα, κα-
τεβαίνεις μέσα από δάσος, 
μπαίνεις στο φαράγγι και, 
αφού περάσεις το παλιό πέ-
τρινο γεφύρι, ανηφορίζεις 
προς την Αμπελακιώτισσα.
Πανδοχείο Δρυάδες, 26340 41633, 697 
2081060, www.dryades-xenonas.gr

Άγιος Λαυρέντιος, στο Πήλιο
Το μυστικό αρχίζει να γίνεται 
γνωστό…
Όσοι έχουν εντρυφήσει στις ομορφιές 
του Πηλίου, σίγουρα γνωρίζουν τον Άγιο 
Λαυρέντιο. Είναι ένα από τα πιο καλο-

διατηρημένα χωριά, και απλώνεται αμ-
φιθεατρικά ανάμεσα σε καστανιές, πλα-
τάνια και καρυδιές, ατενίζοντας τον Πα-
γασητικό. Από τον Βόλο απέχει μόλις 22 
χλμ., με κατεύθυνση προς Αγριά. Φτά-
νεις, αφήνεις το αυτοκίνητο, προχωράς 
στα παλιά πέτρινα καλντερίμια του και 
χάνεσαι στο ρομαντικό αυτό καταφύγιο 
που το φθινόπωρο μοιάζει με ζωγραφιά. 
Φύση, πηλιορείτικη αρχιτεκτονική, ξε-
νώνες, φαγητό, όλα στην καλύτερη εκ-
δοχή τους. Και μια και μιλήσαμε για φα-
γητό, πέρνα μια βόλτα από την ταβέρνα 
της Φρόσως, και θα καταλάβεις (Λωτός, 
24280 96243).
Διαμονή: ● Αρχοντικό Ζαρίφη - 1716, 24280 
96002, 694 4874510, www.1716.gr ● Παληό 
Ελαιοτριβείο, 24280 96481, 694 5440262, 
www.palioeleotrivio.gr ● Δρυάδες, 24280 
96110/96224/96246, 693 7050473, www.
hoteldryades.gr

Αλωνίσταινα, στον Μαίναλο
Αυτοκινητάδα, γραφικά χωριά 
και φύση
Παίρνεις την εθν ι κή οδό Αθήνας-
Τρίπολης, βγαίνεις στην έξοδο προς Βυ-
τίνα, και από τη Βυτίνα οδηγείς άλλα 9 
χιλιόμετρα μέσα από πυκνό δάσος. Τώρα 
βρίσκεσαι στην καρδιά του Μαίναλου, σε 
υψόμετρο 1.200 μέτρων, ζωσμένος από 
τα έλατα. Έχεις διαλέξει για ορμητήριό 
σου την όμορφη –και άγνωστη σε πολ-
λούς–Αλωνίσταινα, το διατηρητέο οι-
κισμό με τα πέτρινα σπίτια και τα αρχο-

ντικά του 19ου αιώνα. Αν 
σου αρέσουν οι βόλτες με 
αυτοκίνητο, ξεκίνα για ένα 
σιρκουί στα γύρω χωριά. 
Σε ακτίνα μικρότερη των 
40 χλμ. βρίσκεται η Άνω 
Δαβιά, το Βαλτεσινίκο, 

τα Λαγκάδια, η Ελάτη, η Δημητσάνα, η 
Ζάτουνα και η Στεμνίτσα, κάποια από τα 
ωραιότερα χωριά της ορεινής Αρκαδίας. 
Διαμονή: ● Ξενώνας Πλατανίτη, 2710 
431.100, www.hotelplataniti.com ● Θεοξέ-
νια, 2710 431.363, www.theoxenia-arcadia.
gr ● Παραδοσιακός ξενώνας Αλωνίσταινα, 
2710 431.284, 697 7174122, www.xenonas-
alonistaina.gr  A

Αφήνεις το αυτο-
κίνητο, προχωράς 
στα παλιά πέτρι-
να καλντερίμια 

και χάνεσαι...

Τα weekends του φθινοπώρου

Κείμενο-φωτό: Στελλινα Καρρα Travel 

Πάρνωνα ς
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«Βασιλιάς 

Λ ι ρ »  τ ο υ  Ο υ ί -

λιαμ Σέξπιρ. Σκην.:Στ. 

Λιβαθινός. Παίζουν: Ν. 

Τσακίρογλου, Θ. Ακοκ-

καλίδης, Σ. Ανδρονίκου, 

Κ. Ασπιώτης κ.ά. Παλλάς, 

CityLink, Βουκουρεστίου 

5, 210 3213.100. Από 7/11, 

για περιορισμένες παρα-

στάσεις, Τρ.-Κυρ. 21.00, 

€ 40, 35 (25 Φ). 

Ένα κλασικό αριστούργημα 
σε μια καθηλωτική παράσταση

Βασιλιάς Λιρ
Κάθε ανέβασμα του σεξπιρικού «Βασιλιά Λιρ» προκαλεί 
την περιέργεια, πόσο μάλλον όταν η παράσταση του Στά-
θη Λιβαθινού έρχεται στο Παλλάς με φόρα από το ΚΘΒΕ, 
έχοντας στις «βαλίτσες» της το βραβείο Κριτικών θεάτρου 
2009 και κυρίως μια μεγάλη εισπραχτική επιτυχία (μετά-
φραση: άρεσε πολύ στο κοινό της Θεσσαλονίκης). «Στο 

κορυφαίο του αυτό έργο, ο Σέξπιρ δείχνει πως οι βασιλιά-
δες είναι μόνο προσωρινοί. Ατρόμητοι στην αρχή, απειλη-
τικοί, αμείλικτοι τιμωροί, ώσπου ο χρόνος και η ιστορία 
να τους μετατρέψουν σε ανήμπορα, τραγικά γεροντάκια. 
Την ίδια στιγμή που οι νέοι βιάζονται, δεν συγχωρούν και 
δεν περιμένουν, οι γέροι μαθημένοι στην εξουσία δεν ξέ-
ρουν πως ήρθε η ώρα να φύγουν και πως είναι αργά» λέει 
ο σκηνοθέτης που με την παράστασή του κάνει ένα σχό-
λιο για γνωστά θέματα, του πρόσφατου παρελθόντος: «Η 
παράσταση επιχειρεί να προσεγγίσει όλους εκείνους που 
και σήμερα έχουν λόγους να θυμώσουν. Και τους γονείς 
και τους γιους. Τα γεγονότα του Δεκέμβρη, η ένταση και 

η δυναμική που υπήρχε στους δρόμους, αποτέλεσαν την 
έμπνευση ώστε να προσεγγίσουμε την παράσταση με πιο 
σύγχρονη ματιά. Ήταν η καλύτερη υπόκρουση, το καλύ-
τερο “σκηνικό” για την προετοιμασία μας» (από συνέντευ-
ξή του πριν την πρεμιέρα στο ΚΘΒΕ). Και όταν λέμε για 
υπόκρουση εννοούμε ατόφιο ροκ (συνθέσεις Θόδωρος 
Αμπαζής) με τους μουσικούς να βρίσκονται επί σκηνής, 
να συνδιαλέγονται με τους ηθοποιούς και να δίνουν το 
«ρυθμό» στη σκηνοθεσία. Δηλαδή, μιλάμε για καθηλωτι-
κή παράσταση, με τον Νικήτα Τσακίρογλου να δημιουρ-
γεί έναν ακόμη σπουδαίο ρόλο στην καριέρα του.                         

- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗΣ



46 A.V. 4 - 10 NOEMΒΡΙΟΥ 2010

MICHAEL LEVENTIS 
Οι εικονογραφήσεις του είναι άκρως αληθοφα-
νείς, ενώ τα χρώματα ξεχύνονται στον καμβά με 
σφοδρότητα. Οι νέες του δημιουργίες (η βασίλισ-
σα Ελισάβετ, γιγαντιαία λουλούδια ή στρατιωτικές 
μπότες – σχόλιο για τον πόλεμο στο Ιράκ) μάλλον 
θα κάνουν τους περαστικούς της Σκουφά να κο-
ντοσταθούν στον αριθμό 4. 2-27/11, Γκαλερί Σκου-
φά, 210 3643.025

PEDRO MEYER 
Έχει γίνει γνωστός αποτυπώνοντας σημαντικά γε-
γονότα, όπως η σφαγή των φοιτητών στο Μεξικό 
πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στην Ελληνοαμε-
ρικανική Ένωση έρχεται με μία από τις πιο διάση-
μες δουλειές του: το ατέλειωτο ταξίδι στην παρα-
νοϊκή ενδοχώρα των ΗΠΑ (30 χρόνια και περισσό-
τερες από 80.000 φωτό). Στο πλαίσιο του Athens 
Photo Festival 2010. Έως 24/11, Μασσαλίας 22

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΡΑΒΙΤΑΣ 
Εκεί που τρως ένα γκουρμέ πιάτο, το βλέμμα 
σου πέφτει πάνω σε έντονες σεξουαλικές σκη-
νές ιδωμένες από απόσταση αναπνοής και ύστε-
ρα σε εξωτικά πτηνά και αντρικές φιγούρες. Τα 
μαυρόασπρα σχέδια του Περικλή Πραβίτα είναι 
σχεδιασμένα πάνω σε χάρτινα κουτιά-βάσεις από 
γνωστή αλυσίδα καφέ. Βar-restaurant CV, Κωνστα-
ντινουπόλεως & Μυκάλης, Μεταξουργείο

επιλογές Της Δήμήτρας τριανταφύλλού
www.

athensvoice.gr

Not to miss:Τι παίζει στην Αθήνα 

αυτή την εβδομάδα;  +

“210 Guide”, πλήρης οδηγός με 

γκαλερί, θέατρα, σινεμά, εστιατό-

ρια, bars και clubs 

25 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ Είναι μάλλον η πιο σημαντική έκθεση του Athens Photo Festival 2010 μετά την κεντρική, που θα ανοίξει στο κτίριο 
στην Εσπλανάδα στις 19/11. Τα «25 χρόνια μετά» είναι μια πληθωρική έκθεση με 10 διαφορετικές ενότητες έργων, κοινός τόπος των οποίων είναι οι 
σπουδές των δημιουργών τους στο τμήμα Φωτογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας. Και έτσι προκύπτει το ερώτημα: τι έλεγε στο ξεκίνημά της και τι λέει σήμερα η 
«επόμενη γενιά της ελληνικής φωτογραφίας»; Τοπία, πορτρέτα, νεκρές φύσεις, flashy editorial μόδας και φωτορεπορτάζ δίνουν την απάντηση με βα-
σικά «επιχειρήματα» την αισθητική και την τεχνική αρτιότητα. Συμμετέχει η αφρόκρεμα της ελληνικής φωτογραφίας: Γιώργης Γερόλυμπος, Θωμάς 
Γερασόπουλος, Πάνος Κοκκινιάς, Γιάννης Κόντος κ.ά.  4/11 - 5/12, Μουσείο Μπενάκη (κτήριο οδού Πειραιώς), Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, 210 3453.111

ΣΤΕΛΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Πρώτη εμφάνιση στην εικαστική σκηνή της πόλης 
με 12 γλυπτά στηριζόμενα στους «κανόνες» της 
εννοιολογικής τέχνης: λιτά σχήματα - περιεκτικός 
λόγος. Έως 20/11, Αίθουσα Τέχνης «Καπλανών 5», 
Μασσαλίας & Καπλανών 5, 210 3390.946

Θωμάς Γερασόπουλος
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Για να καταχωριστείτε στους οδηγούς της A.V., στείλτε δελτία  Τύπου 2 εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία. 
Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Χαρ. Τρικούπη 22, 10679 Αθήνα ή στο fax 210 3617.310 ή στο agenda@athensvoice.gr

DEREE FILM FESTIVAL 
Το τμήμα Visual Arts του Αμερικάνικου Κολέγιου σε 
συνεργασία με τους επιμελητές Βασίλη μπούρικα 
και τζένιφερ νέλσον βγάζουν στην επιφάνεια μια 
ανθολογία (σούπερ) πειραματικών φιλμ – ανάμεσά 
τους και του Πολ τσάριτς, βασικού συντελεστή 
του κινήματος Fluxus. Τα έργα είναι γνήσιες κόπιες, 
κυρίως 16 μιλιμέτρ. 4&5/11, 20.00-23.00, με ελεύθε-
ρη είσοδο. Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή

Voicechoice
Tου MIXAλH ΠITENH

1Off Ways - Berlin
Τον Δεκέμβριο του 1989 το 
industrial γκρουπ Einstürzende 

Neubauten του Δυτικού Βερολίνου 
περνάει από την άλλη μεριά του Τεί-
χους για μια ιστορική συναυλία. Έξω 
έχει αρχίσει το γκρέμισμα. Μέσα οι 
Neubauten συναντούν τον Aνατο-
λικογερμανό θεατρικό συγγραφέα 
Heiner Müller, τον Γάλλο υπουργό 
πολιτισμού Jack Lang, αλλά κυρίως 
συναντούν εικοσάχρονους που έχουν 
έρθει από όλη την Ανατολική Γερμα-
νία γιατί ονειρεύονται τη δυτική μου-
σική, ονειρεύονται τη ζωή στο δυτικό 
Βερολίνο. Είκοσι χρόνια αργότερα ο 
σκηνοθέτης Ulli M. Schueppel ξανα-
βρίσκει μερικούς θεατές και επανα-
λαμβάνει τις διαδρομές εκείνης της 
βραδιάς. Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά 
Οδός 48, 4-10/11

2Πνοή στην πέτρα
«Στην περιπλάνηση των ανα-
ζητήσεών μου για το υλικό που 

θα πλήρωνε τις εκφραστικές μου ανά-
γκες, στάθηκα στον ψαμμίτη λίθο, που 
με την αδρή του επιφάνεια και την α-
διερεύνητη περιοχή του μου άνοιγε το 
δρόμο στα μεγάλα σχήματα και στην 
πλατιά και ελεύθερη χειρονομία». Η 
Βάσω Κατράκη, η ανεκτίμητη Ελλη-
νίδα χαράκτρια, περιγράφει τις επι-
λογές της που οδήγησαν σε επιβλη-
τικά και μνημειακά έργα. Η Βάσω του 
Αιτωλικού, της Γυάρου, των Γιάλτρων. 
Μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις 
φέτος. Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 
Ηροδότου 1, Νεοφύτου Δούκα 4, έως 
31/1/2011

3Το Perpignan στην Αθήνα
Ο Μumem Wasif φωτογραφί-
ζει τους μουσουλμάνους του 

Μπαγκλαντές. Η Stephanie Sinclair 
φωτογραφίζει τους μορμόνους της Α-
μερικής. Η διαφορετικότητα σε δύο 
εκθέσεις από το γνωστό φεστιβάλ 
φωτορεπορτάζ. Μ55 Projects, Μαυρο-
μιχάλη 55, έως 10/11

4Από το θόρυβο στην 
ηλεκτρονική 
πειραματική μουσική

Ο Francisco Meirino και ο Mecha/
Orga (Γιώργης Σακελλαρίου) με ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές σε μια συ-
ναυλία με προγραμματισμένους και 
φυσικούς ήχους. Όσοι επιμένετε σε 
εύκολες μελωδίες, ούτε απέξω. 
KNOT Gallery, Mιχαλακοπούλου 206 
& Πύρρου, 10/11, 20.30

➜ pitenis@ath.forthnet.gr

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Στα παρασκήνια της ψυχής
Ο Λάμπρος Γιώτης, σκηνοθέτης της μαύρης κωμωδίας 
του Ρώσου Νικολάι Εβρέινοβ «Τα παρασκήνια της ψυχής», 
μας βάζει μέσα… στο σώμα του έργου.

«Η παράσταση είναι μια παραγωγή της Εται-
ρείας Δραματικής Έκφρασης και Θεραπείας 

“Παλμός”, που διερευνά τη θεραπευτική 
πλευρά του θεάτρου. Με τον Εβρέινοβ 

ήρθαμε σε επαφή μέσω της θεωρίας 
του για τη “Θεατροθεραπεία” που ανέ-
πτυξε στη Ρωσία των αρχών του 20ού 
αιώνα, με σημαντικά κείμενα που ήρ-
θαν στο φως στη Δύση μετά από πολ-
λές δεκαετίες. 

Το έργο γράφτηκε το 1912, στο πλαί-
σιο της ρωσικής πρωτοπορίας, και έχει 

συμβολικές και σουρεαλιστικές επιρροές. 
Επιπλέον, ο Εβρέινοβ μεγάλωσε μέσα στο 

μαγικό κόσμο των τσίρκων της Μόσχας, όπου 
δούλευε από παιδί.  

Τη λογική και το συναίσθημα ενσαρκώνουν 2 άνδρες ηθοποιοί οι οποίοι κινού-
νται σαν 2 κλόουν μέσα σ’ ένα σκηνικό χώρο (της Ερωφίλης Πολιτοπούλου) 
που θυμίζει τσίρκο, αλλά αναπαριστά το εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος. 
Τα πρόσωπα του έργου, ανδρικά και γυναικεία, μεταμορφώνονται σταδιακά σε 
ζωόμορφα όντα απελευθερώνοντας τη ζωτική τους ενέργεια και εμπλέκονται 
σε μια σύγκρουση που ακολουθεί το νόμο της ζούγκλας. Ο Εβρέινοβ είχε μελε-
τήσει ιδιαίτερα τη θεατρικότητα στη συμπεριφορά των ζώων.
Και η μουσική παίζει καθοριστικό ρόλο. Ξεκινήσαμε ακούγοντας αληθινές 
ηχογραφήσεις από όργανα του σώματος, αλλά και κραυγές από ζώα που δεν 
γνωρίζαμε καλά, όπως τη στρουθοκάμηλο, το καγκουρό, το γορίλα… ήταν μια 
τρελή εμπειρία. Στη συνέχεια οι μουσικοί μας (Κατερίνα Ελοσίτου και Γιάννης 
Παπαθανασίου) έφτιαξαν προσομοιώσεις αυτών των ήχων και τις ενέταξαν 
σε μουσικές συνθέσεις που μεταφέρουν μια ατμόσφαιρα από παιδικές μνήμες, 
μυστήριο, ερωτισμό και παρωδία».
Παίζουν: Δ. Απτοσόγλου, Χ. Θεοχαρόπουλος, Μ. Καστρινού κ.ά.
Studio Μαυρομιχάλη, Μαυρομιχάλη 134, 210 6453.330

ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του «Θεάτρου του Νέου 

Κόσμου» Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος σκηνοθετεί τρεις 
φρέσκους ηθοποιούς, Όμηρος Πουλάκης, Μαρία Κί-

τσου, Μιχάλης Οικονόμου, σε ένα έργο του Ντένις Κέλι 
που θριάμβευσε στο περσινό Φεστιβάλ Εδιμβούργου.

 Από 10/11, Αντισθένους 7 & Θαρύπου, 210 9212.900

ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ

Παραδίδει 
για τέταρτη 

συνεχή χρονιά 
ένα εντατικό σεμι-

νάριο θεάτρου –αυτή τη 
φορά με θέμα την «Ανάλυση 
κειμένου»– για ηθοποιούς, 
σκηνοθέτες, θεατρικούς συγ-
γραφείς, σεναριογράφους, 
μεταφραστές και θεατρολό-
γους. Ο Ανδρέας Μανωλικάκης 
είναι ισόβιο μέλος και μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Actors Studio, καθώς και 
πρόεδρος του μεταπτυχιακού 
προγράμματος Actors Studio 
Drama School (Master of 
Fine Arts) στο πανεπιστήμιο 
Pace της Νέας Υόρκης, όπου 
διδάσκει υποκριτική και σκη-
νοθεσία. 
10&13/1/ 2011, Ελληνοαμερι-
κανική Ένωση. Αιτήσεις μέχρι 
15/11, 210 3680.071 -047

Μάθε το

Μια «Συνάντηση» στο Teatro Piccolo
Με αφορμή την παράσταση «Η συνάντηση» η αννίτα Κα-
γκάλου, ηθοποιός, σκηνοθέτιδα & διευθύντρια του 
Teatro Piccolo, απαντά στις ερωτήσεις της A.V. 

Τι θα ρωτούσατε συναντώντας…
Τον Ίψεν; Θα επιθυμούσατε να παραμεί-
νουμε φίλοι;
Τον Τσέχοφ; Πώς μπορείς να 
κερδίσεις το στοίχημα της ποί-
ησης μέσα στην καθημερινό-
τητα;
Τον Ουίλιαμς; Πώς βλέπετε 
τη δική μας «Συνάντηση»;
Τι θα ρωτούσατε σε κά-
ποιον από το κοινό; Οι ή-
ρωες της παράστασης έρχο-
νται στη σκηνή αναζητώντας 
τη λύτρωσή τους μέσα από τη 
«Συνάντηση». Εσείς;
Έναν υποψήφιο μαθητή του εργα-
στηρίου; Πόσο έτοιμος νιώθεις ώστε να ανακαλύψεις τα όρια 
του εαυτού σου, να ξεπεράσεις τους φραγμούς σου και να οδη-
γηθείς στην προσωπική σου αναγέννηση;
Με ποιο έργο θα ξανασυναντηθούμε στο T.P.;Το Teatro 
Piccolo μέσα από το Θεατρικό Εργαστήρι δημιούργησε την Πει-
ραματική Σκηνή του και ανέβασε τη «Συνάντηση» τον Ιούνιο. Ο 
ενθουσιασμός και τα θετικά σχόλια κοινού και δημοσιογράφων 
μάς οδήγησαν στο να τη συνεχίσουμε και τη χειμερινή περίο-
δο. Επέλεξα τη «Συνάντηση» ως παράσταση-σύμβολο για την 
απαρχή αυτής της προσπάθειας. Η δημιουργία για τη θεατρική 
πράξη ξεκινάει από τη βαθύτατη ανάγκη μιας διαφορετικής 
μορφής επικοινωνίας, που θα επιτρέπει την ουσιαστική Συνά-
ντηση με τους άλλους, με τον Εαυτό μας. Έτσι θα επιτευχθεί η 
λύτρωση – κάθαρση. Τα έργα μπορεί να αλλάζουν, σύγχρονα-
κλασικά, ο στόχος όμως παραμένει ίδιος. 

-Δήμήτρής μαςτροΓιαννιτής 

«Η συνάντηση», μια σύνθεση κορυφαίων στιγμών από έργα των 
Τσέχοφ, Ίψεν, Ουίλιαμς. Σκην.: Α. Καγκάλου. Παίζουν: Α. Αγγελί-
δου, Α. Αναγνωστοπούλου, Κ. Γκίκα, Δ. Κίκλης, Μ. Κοντογιάννη, Ν. 
Κωτρέτσος, Δ. Λαγκαδινού. Teatro Piccolo, Μάρκου Μουσούρου 3, 
Μετς, 210 9235.575, www.teatropiccolo.gr
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Tastevoice
πουτρωμε

Της ΖΙΖΗΣ ΣΦΥΡΗ

Γεύση από… 
ΔΝτ 

● Είσαι στη στοά του νούμερου 
2 της Καρ. Σερβίας και μπαίνεις 

στο ασανσέρ. Φτάνεις στο τέρμα 
και προσγειώνεσαι σε μια ταρά-
τσα με πιάτο την Αθήνα, 3-4 τρα-

πεζάκια, μπιφτέκια ζυμωμένα από 
χέρι όχι από κουμπί, πραγματικές 
πατάτες τηγανητές, νορμάλ σα-

λάτα και ψωμάκια με λιωμένο τυρί 
και ντομάτα. Θα κάνεις υπομονή, 

δεν θα βιάζεσαι, θα δεις τους 
άφραγκους hipsters να παίρνουν 
μεσημεριανό και θα πληρώσεις 

λίγα. Ο κωδικός είναι «πάμε 
στον Κρητικό»…

● Λίγο πιο κάτω στη στοά με τα 
φωτοτυπάδικα (στο νούμερο 

10) μια γλυκύτατη γιαγιά χαμογε-
λά στο αριστερό σου χέρι. Θα σου 

φτιάξει ομελέτα με € 2, θα σου 
ψήσει χοιρινά φιλετάκια-

μπουκιές με € 5 και θα σου κόψει 
στο χέρι τη σαλάτα που αρμόζει 
στην εποχή. Λες ευχαριστώ και 

γυρνάς στο γραφείο… - Π.μ.

πάστα alla Veneta 
Η Osteria da Claudio είναι ένα αυθεντικό ιταλικό κουτούκι της πό-
λης. Πείσαμε το σεφ και ιδιοκτήτη Claudio Stanich να μας αποκαλύ-
ψει τη συνταγή που προτιμούν οι φανατικοί του πελάτες.

τι χρειαζόμαστε (για 4 άτομα)
500 gr ζυμαρικά μαύρα paccheri (ή άλλα μαύρα ζυμαρικά με μελάνι 
σουπιάς) ● 200gr γόνος καλαμαριού καθαρισμένος και κατά προτίμη-
ση φρέσκος ● 100 gr αρακάς βρασμένος ● 1 σκελίδα σκόρδο ● λίγος 
μαϊντανός ● λάδι ● 300 gr σάλτσα ντομάτας (pomodoro) ● αλάτι ● 
φρέσκο μαύρο πιπέρι   

πώς το φτιάχνουμε
Σε μια κατσαρόλα τσιγαρίζουμε πολύ ελαφριά το σκόρδο με το λάδι. 
Ρίχνουμε το μαϊντανό, τον αρακά και τους γόνους. Αφήνουμε 3-4 λεπτά 
να ψηθούν σε δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε τη σάλτσα 
ντομάτας, λίγο ακόμα φρέσκο μαϊντανό, αλάτι, φρέσκο 
τριμμένο πιπέρι. Αφήνουμε τη σάλτσα μας άλλα 5 λεπτά 
ακόμη και είναι έτοιμη.  Αφού έχουμε βράσει και σου-
ρώσει τα ζυμαρικά, τα ρίχνουμε στην έτοιμη σάλτσα 
μας. Δεν θέλουν τυρί, συνοδεύονται με λευκό κρασί όχι 
πολύ αρωματικό.  

 Γιατί να πάω 
● Η Osteria σερβίρει εξαιρετικό χύμα Chianti. 
● Τα πιάτα ημέρας –γραμμένα σε μαυροπίνα-
κα– είναι κάθε φορά και μια ευχάριστη έκ-
πληξη. ● Το προσωπικό είναι ταχύτατο και 
ευγενέστατο. ● Φρεσκάρεις τα ιταλικά σου, τα 
μιλάνε όλοι φαρσί (και τα ελληνικά επίσης).  

L’ ΟSTERIA DA CLAUDIO, Κ. Βάρναλη 26, 
Χαλάνδρι, 210 6834.228 εβδομάδα, 
και μεσημέρι.

Φτιάξ’ το κι εσύ

✢ Αbsolut Glimmer ✢
Είναι η νέα εμμονή για τους συλλέκτες, το τέλειο δώ-
ρο και η πιο «λαμπερή» εκδοχή που έχουμε δει στο 
μπουκάλι της Absolut. Μετά τις τελευταίες επετεια-
κές συσκευασίες, όπως η Absolut Disco, η Absolut 
Masquerade και η Absolut Rock Edition, η Absolut 
αποφάσισε να δημιουργήσει κάτι εντελώς διαφορε-
τικό. Άλλάξε το σχήμα του μπουκαλιού παίζοντας με 
το τελείωμα του γυαλιού και το αποτέλεσμα είναι η 
Absolut Glimmer! 
Ένα μπουκάλι έτοιμο να σε θαμπώσει με τη λάμψη 
του και να σου αλλάξει την καθημερινότητα όπως 
λέει και το μότο της Absolut Glimmer “Make the 
present exceptional!”. Κυκλοφορεί ελεύθερη, πα-
γωμένη και λαμπερή στην τιμή της απλής φιάλης. 

✓ Ψωμί με προζύμι στα ξύλα, όπως το έφτιαχναν 
παλιά, και πραγματικά αρωματικό μέλι από τη Λα-
κωνία. Πρατήριο ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αθηνάς 
39, 210 3222.622  
✓ Κινέζικο κοτόπουλο με λαχανικά έτοιμο να 
μπει στο γουόκ. Φρεσκοκομμένες μπουκιές ανα-
κατεμένες με διάφορα λαχανικά συν τα σωστά 
μπαχαρικά. Κρεοπωλείο ΜΑΓΓΙΝΑΣ, Αγ. Τρύφωνος 
31, Κηφισιά, 210 8087.036
✓ Άλειμμα με μαύρη σοκολάτα και ελληνικά 
φρούτα από τη ΓεΩΔΗ, με φυσικά συστατικά και χαμηλά λιπαρά. Ένα από 
τα καλύτερα αλείμματα σοκολάτας που κυκλοφορεί στην αγορά. Σε μαγα-
ζιά με βιολογικά προϊόντα και επιλεγμένα παντοπωλεία. www.geodinet.gr
✓ Φρέσκο χειροποίητο φύλλο, όπως αυτά που ανοίγουν στα χωριά. Cook 
in the safe side γιατί σύμφωνα με τις στατιστικές, το φύλλο είναι το 70% του 
κόπου προετοιμασίας μιας πίτας, αλλά και το 60% της επιτυχίας της. Πρατή-
ριο Άρτου ΘΕΟΧΑΡΗ, Σωκράτους 2 & Ευριπίδου, 210 3212.195                                   - Τ.Σ. 

Δοκιμάσαμε τα καλύτερα και 
σας τα προτείνουμε…

Mystic pizza
Μια πίτσα αλλιώτικη από τις άλλες

Είναι η πίτσα υγιεινή; E, λοιπόν, ναι! Υπάρχει ένα αλεύρι 
που παράγεται από οργανική κάνναβη sativa και ό,τι 
άλλο σού έρχεται στο μυαλό, ξέχνα το! Μιλάμε μόνο για 

αλεύρι. Νόστιμο, υγιεινό, βιολογικό, που φτιάχνει ένα ζυμάρι 
να γλείφεις τα δάχτυλά σου, που είναι πιο σκούρο από το κανο-
νικό και είναι ολικής άλεσης. Ένα προϊόν μεγάλης διατροφικής 
αξίας και μεγάλων παρεξηγήσεων. Τα Mystic Pizza, λοιπόν, 
εισάγουν αυτό το αλεύρι και το μεταμορφώνουν σε νόστιμες 
πίτσες αλλά και ζυμαρικά. Το 2002 άνοιξε το πρώτο κατάστημα 
στα Εξάρχεια, κατόπιν στον Χολαργό και τελευταίο στη σειρά 
στο Κουκάκι. Πάνω στον πεζόδρομο της Γ. Ολυμπίου, ένα μι-
κρό συμπαθητικό πόστο, με έθνικ χαρακτήρα, ζεστά χρώματα, 
εργαλεία του φούρνου και της πίτσας για ντεκόρ, πέτρινους 
τοίχους και ωραία μουσική. Δεν αγνοήσαμε τη γλυκιά θαλπω-
ρή της κυριακάτικης λιακάδας, μια από τις τελευταίες, ίσως, και 
κάτσαμε έξω. Τουρίστες, νεαροπαρέες και οικογένειες απο-
λάμβαναν μαζί μας ήλιο και γεύσεις της Mystic pizza.
Δοκιμάσαμε, έτσι για αρχή, μία από τις τρεις προτάσεις της 
μπρουσκέτας (με σκόρδο, λάδι, ρίγανη) καθώς και μανιτάρια 
(με σκόρδο, κρέμα γάλακτος, κανναβόσπορο, παρμεζάνα, ψι-
λοκομμένη ρόκα). Σαλάτα πήραμε την Avocado (μαρούλι, ρό-
κα, αβοκάντο, κρεμμύδι, πιπεριές πολύχρωμες).
Από τη… φαταουλοσύνη μας θέλαμε να δοκιμάσουμε όσες πε-
ρισσότερες γεύσεις μπορούσαμε. Ρωτήσαμε αν γινόταν να πα-
ραγγείλουμε μισές - μισές γεύσεις, κι αφού ευγενώς δεν μας 
χάλασαν το χατίρι, συνδυάσαμε τη Mystic Rocket (μοτσαρέλα, 
παρμεζάνα, προσούτο, ρόκα) με τη Mystic Como (μοτσαρέλα, 
κολοκυθάκι, αγκινάρα, ντομάτα, κάπαρη και προσούτο) και 
την Bloody Mary (σάλτσα ντομάτας με vodka, τυρί, μανιτάρια, 
ελιές, πιπεριά, Tabasco) τη συνδυάσαμε με την Olive (τυρί, φρ. 
ντομάτα, μανιτάρια, ελιές, φέτα, πιπεριά, κρεμμύδι, ρίγανη). 
Οι πίτσες μάς άρεσαν πολύ, μιας και εκτός από νόστιμες είχαν 
και μια ισορροπία ως προς τη λιπαρότητα (τα τυριά τους –μο-
τσαρέλα, guda και edam– το κατάφερναν αυτό), ήταν τραγανές 
και deli με υλικά first class και υγιεινά. Μερικές από τις πίτσες 
μάθαμε ότι βγαίνουν και σε bio εκδοχή, γι’ ακόμη μεγαλύτερη 
απομάκρυνση των ενοχών τύπου «τρώω πίτσα».
Στη συνέχεια δοκιμάσαμε και τις μακαρονάδες τους. Ταλιατέ-
λες χειροποίητες από το ίδιο αλεύρι. Carbonara και Spiroulina 
(ναι, σωστά διαβάζεις, πρόκειται για το γνωστό φύκι με τις θαυ-
ματουργές ιδιότητες), με κολοκύθι, καρότο, ελιές, μανιτάρια 
και κρέμα γάλακτος, μας άρεσαν πολύ. Στο τέλος γλυκαθήκαμε 
με πανακότα στολισμένη με κανναβόσπορο και καραμέλα. 
Mystic pizza: Γ. Ολυμπίου 2 & Βεΐκου, Κουκάκι, 210 9592.092. Ανοιχτά 
13.00-1.00, delivery τις ίδιες ώρες, εκτός από Σάββατο-Κυριακή που είναι 
17.00-1.00/ Εμ. Μπενάκη 76, Εξάρχεια, 210 3839.500/ Σαρανταπόρου 1 & 
Μεσογείων, Χολαργός, 210 6545.000

 ➜ zsfyris@otenet.gr
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 Γευση οδηγος

*         νέο
C        μέχρι   15
 ¤        μέχρι 25
  ¤¤     μέχρι 40
   ¤¤¤  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

*Abridor    
Μασσαλίας 16 & Καπλανών, 
Κολωνάκι, 210 3600.683 
Από το πρωί για καφέ, με 
ελαφριά πιάτα το μεσημέρι 
και το βράδυ μαζί με ωραίες 
funky, ethnic, jazz και latin 
μουσικές. Τραπεζάκια έξω 
για τις ανοιξιάτικες μέρες.€

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. €Kμ A.V.

AΘΗρι 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 
210 3462.983 Για δείπνο με 
στιλ σε ένα από τα πιο καλά 
εστιατόρια τηςπόλης. Ο 
Αλέξης Καρδάσης, ιδιοκτή-
της- σεφ δεν τα φοράει τυ-
χαία τα γαλόνια (βραβεία). 
Θα απολαύσεις ελληνική 
κουζίνα σε εντελώς φρέ-
σκια και δημιουργική βερ-
σιόν. Δευτ. κλειστά. € Κ μ 

AΛATΣi 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 
210 7210.501, 697 7210501 
Δίπλα σου θα τρώνε πολι-
τικοί και αστέρες της tV. Ο 
δημοσιογράφος Σταύρος 
Θεοδωράκης μάζεψε όλο 
τον κόσμο που ήθελε να 
γευτεί αυθεντικές κρητικές 
γεύσεις και να μάθει τα 
τελευταία νέα της δημοσιο-
γραφικής πιάτσας. Στο μο-
ντέρνο εστιατόριό του κα-
ταφθάνουν καθημερινά από 
το νησί στάκες, τυριά, άγρια 
χόρτα, μέχρι και η περίφημη 
μπουγάτσα του Ιορδάνη. 
Δοκίμασε το γαμοπίλαφο. 
Κυρ. κλειστά. € € μ A.V.

AΛEΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A 
& Ζωναρά 21, Λ. Aλεξάνδρας, 
210 6420.874/ Αργεντι-
νής Δημοκρατίας 14, 210 
6450.345 Ελληνική κουζίνα 
στην καλύτερη εκδοχή 
της, ιδανικός χώρος και για 
επαγγελματικά γεύματα. 
Δίπλα, η μπιραρία με πλη-
θωρικές μερίδες και πολλές 
μπίρες. €μ

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

AliArmAN 
Σωφρονίου 2, Γκάζι, 210 
3426.322 Στα μικρά δωμάτια 
δεν πέφτει καρφίτσα από 
το freestyle φανατικό κοινό, 
που συνηθίζει να περνάει 
εκεί τις νύχτες του, ακούγο-
ντας μουσική και φλερτάρο-
ντας με άλλοθι το ελαφρύ 
μεσογειακό μενού του. Χα-
ρούμενο ντεκόρ με στοιχεία 
απ’ όλο τον πλανήτη.Φα-
γητό από 12.00 ως 22.00. 
Μετά «το γυρίζει» σε bar. Αν 
ο καιρός το επιτρέπει, πιάσε 
τραπεζάκι έξω. €

AllEGriA bArrEsT 
Λ. Αλεξάνδρας 213, 210 
3541.695 Μουσικά lunch 
breaks και happy hours 
μετά τη δουλειά. Γευστικοί 
συνδυασμοί της Μεσογείου 
από τον Άρη Τσανακλίδη και 
latin-allegro ρυθμοί. €Σ/Κ μ

AlmAz 
Tριπτολέμου 12 Γκάζι, 
210 3474.763 Γεύσεις του 
«δρόμου» και μεσογειακά 
πιάτα, σαλάτες και νόστιμα 
fingerfood. Θα κάτσεις στην 
μπάρα για ποτό και καλή 
μουσική, θα δεις όλους τους 
20 + φίλους σου. Τρίτη κλει-
στά.€μ Κ Ξ A.V.

Al milANEsE
Ξενοκράτους 49 & Aριστοδή-
μου, 210 7294.111-2 
Ο πολιτογραφημένος Έλ-
ληνας Walter και ο γιος του 
Dario Fagnoni σε μαθήματα 
αυθεντικής ιταλικής κουζί-
νας, σε ωραία αυλή.  €K m  

AlTro 
Χάρητος 39Β & Πλουτάρχου, 
210 7242.717 Τόσο μικρό, 
τόσο καλό, τόσο arty. 
Δύσκολο να βρεις τραπέζι, 
κάτσε στη μπάρα για ποτήρι 
κρασί και φλούδες παρμε-
ζανα. Λίγα ιταλικά πιάτα, 
όλα νόστιμα. €€   

AμAΛΘειΑ 
Tριπόδων 16, 210 3224.635 
Στο ίδιο σημείο τα τελευταία 
40 χρόνια. Από το πρωί 
καφέδες, αυθεντικές γαλλι-
κές κρέπες, σπιτικά γλυκά 
τύπου γαλακτοπωλείο. 
Delivery. €μ Ξ

Α μοdo mio   
Λυκαβηττού & Σόλωνος 35, 
210 3618.104-5/ Καποδιστρί-
ου & Θράκης 2, Φιλοθέη, 210 
6822.301/ Φωκίωνος Νέγρη 
58, Κυψέλη, 210 8256.399 
Ιταλική τρατορία με παρα-
δοσιακά spaghetti, πίτσες 
σε φούρνο με ξύλα, πιάτα 
με ψάρι και κρέας. €

ATHiNAis brAssErriE  
8Am-11Pm CAFE   
Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 99, Α-
θήνα, 210 6431.133 Στο ξενο-
δοχείο Αthinais, ένας ζεστός, 
φιλόξενος χώρος με καφέ, 
γλυκά που δεν αντιστέκεσαι 
εύκολα, αλλά και σπιτικά 
μαγειρευτά και ελαφριά γεύ-
ματα για όλες τις ώρες της 
ημέρας. Ανοιχτό από τις 8.00 
το πρωί έως τις 23.00. 

bACAro 
Σοφοκλέους 1, 210 3211.882 
Δυνατές μουσικές θα 
σε τραβήξουν μέσα στη 
στοά – ο παράδεισος του 
μουσικόφιλου. Ιταλικές γεύ-
σεις, αυθεντικά σάντουιτς 
tramezzini, σούπερ κοκτέιλ. 
Aπό το πρωί ως αργά το 
βράδυ. €Ξ μ A.V.

bAlTHAzAr
Tσόχα 27 & Bουρνάζου, 
Aμπελόκηποι, 210 6441.215 
Ο Γιώργος και ο Αντρέας 
Πιτσιλής έκαναν όλη την 
Αθήνα μια παρέα. Το πιο 
ωραίο κτίριο της πόλης (σπίτι 
της Κυβέλης), μαζεύει κάθε 
βράδυ πολιτικούς, επιχειρη-
ματίες, καλλιτέχνες και όλο 
το enfant gate. Εδώ γίνεται το 
power game της Αθήνας, θα 
τους δεις και θα σε δουν όλοι. 
Δημιουργική κουζίνα από 
τον Γιώργο Τσιακτσίρα. Πιο 
αργά η μουσική δυναμώνει, η 
«rock ‘n roll» καρδιά χτυπάει 
πάντα δυνατά. €€ €A.V. 

bArAoNdA
Tσόχα 43, Aμπελόκηποι, 
210 6444.308 Πολυτελές 
club resto για όλους όσους 
λατρεύουν το show off. 
Βάλε κάτι sexy ή τα σινιέ 
σου σνίκερς και πήγαινε 
για κοσμικές καταστάσεις. 
Βραβευμένη μεσο γειακή 
κουζίνα, εξαιρετικό σερβις. 
Αργότερα πέρνα για ποτό 
στο μπαρ-πασαρέλα.€€€

bArbArA’s Food 
ComPANY 
Εμ. Μπενάκη 63-65, Εξάρχεια, 
210 3805.004 Μεγάλη βιτρίνα 
για να διαλέξεις το φαγητό 
που σου γυάλισε. Πολύ 
νόστιμο ταμπουλέ και για 
επιδόρπιο πάρε cheesecake. 
Νέος κόσμος,trendy ατμό-
σφαιρα, slogan τους το “food 
for real people”.€

bEEr  ACAdEmY 
Σαρρή 18 & Σταχτούρη 1, 
Ψυρρή, 210 3228.038 Μεγά-
λη μπάρα για δυνατούς πό-
τες με αδυναμία στην μπίρα 
όλων των αποχρώσεων και 
βαθμών. Μαζί πιάτα και μεζέ-
δες σε τεράστια ποικιλια. € 

blACK dUCK 
Xρήστου Λαδά 9A, Aθήνα, 210 
3234.760 Κομψός και ιδιαίτε-
ρης αισθητικής πολυχώρος 
(all day & night long) με café, 
εστιατόριο, bar, gallery και 
live μουσικές βραδιές.  € 

bYzANTiNo 
(Ξενοδ. Xίλτον) Bασ. Σοφίας 
46, 210 7281.400 Ίσως ο πιο 

διάσημος και all time classic 
μπουφές της πόλης. Εξαιρε-
τικό πρωινό, ακόμη πιο 
πλούσιο το μεσημεριανό, 
και πιάτα a la carte .  €€

CANTEEN        
Ιάκχου & Ευμολπιδών, Γκάζι, 
210 3451.508  Από την ομά-
δα του soul, minimal χώρος 
για μεσογειακή κουζίνα με 
μικρές αναφορές σε Μαρό-
κο και Συρία. € 

CENTrAl             
Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, 
Κολωνάκι, 210 7245.938 Το 
σήμα κατατεθέν των αδελ-
φών Πανά και καυτό meeting 
point του κοσμικού πλήθους 
της πόλης, από φέτος σε 
gold club εκδοχή και ανοιχτό 
μόνο βράδυ. Με χορευτική 
μουσική, sexy ατμόσφαιρα, 
cocktails με την υπογραφή 
Martini Gold by Dolce & 
Gabbana και asian fusion 
κουζίνα από το βραβευμένο 
σεφ Νίκο Σκλήρα, ανοίγει 
τις πύλες για το απόλυτο 
premium clubbing της νέας 
εποχής. €€€

CHiNA ToWN
Λ. Βουλιαγμένης 10, 210 
9315.223, 801 11 60200 
Κινέζικες γεύσεις σε λιτό, 
προσεγμένο χώρο. Κάθε 
Κυρ. μεσημέρι ανοιχτός 
μπουφές με  14 και τις καθη-
μερινές 12.00 - 18.00 15% 
έκπτωση. Και delivery.€μ

CosCA
Πραμάντων 10, πλ. Eλπίδος, 
Kουκάκι, 210 9210.229 Σι-
σιλιάνικη κουζίνα και καλή 
κάβα κρασιών. Κυριακή 
ανοιχτά και μεσημέρι. Δευτ. 
και Τρ. κλειστά. € 

* CV
Κωνσταντινουπόλεως 108 
& Μυκάλης, Κεραμικός, 
210 3451.744 Σύγχρονο 
bar-restaurant με ρομα-
ντική διάθεση, ελληνική 
κουζίνα, fingerfood, ποτά 
και cocktails από το καλά 
ενημερωμένο bar. Αγαπάει 
πολύ την τέχνη.     

El bANdoNEoN 
Bιργινίας Μπενάκη 7, πλ. Με-
ταξουργείου, 210 5224.346
Ένας Αργεντίνος δάσκαλος 
του tango γνώρισε τον 
έρωτα στην Ελλάδα. Στο 
ατμοσφαιρικό resto τους με 
το υπέροχο theatrale ντεκόρ 
θα πας για αργεντίνικη κρε-
ατοφαγία και βραδιές tango 
που ξυπνούν το πάθος μέσα 
σου. Κυριακή μόνο βράδυ για 
χορό και ποτό. €€€ Σ/Κ μ

EN AiΘPiA 
Bρυούλων 4, 210 2582.751, 
Πλ. N. Φιλαδέλφειας Xώρος 
ζωγραφισμένος στο χέρι, 
από το πρωί για καφέ και από 
το μεσημέρι με ωραία δημι-
ουργική κουζίνα. «Δυνατή» 
μπάρα (μπίρες από όλο τον 
κόσμο) και έθνικ μουσική μέ-
χρι αργά το βράδυ.  € Ξ A.V. Σ/K

GAlAXY βΑr 
Ξεν. Hilton, Bασ. Σοφίας 46, 
210 7281.000 Βραβευμένο 
σαν ένα από τα καλύτερα 
sky bars του κόσμου και 
εντελώς cosmopolitan. 
Για fingerfood σε ποτήρι 
μαρτίνι, κοκτέιλ, και φα-
ντασμαγορική άποψη της 
πόλης. Galaxy BBQ για τους 
πιο πεινασμένους.   €Ξ Κ 

GAllo NEro (il)
Λ. Αλεξάνδρας 10, ξενοδοχ. 
Park, Πεδίον Άρεως, 210 
8894.500Το καινούργιο 
ιταλικό εστιατόριο μέσα στον 
ανακαινισμένο χώρο του 
ξενοδοχείου Park. Φρέσκια 
ματιά στην ιταλική κουζίνα 
από τον σεφ Gianluca 
Barlucci ( γνωστός από τη 
Μύκονο) φτιάχνει την πιο 
καλοψημένη tagliata al 
tartufo και την πιο ζουμερή 
μπριζόλα florentina. Πίτσα 
τραγανή και σε γεύσεις που 
δεν έχεις φανταστεί – γλυκιά  
με σοκολάτα και φρούτα!

GAzArTE 
Bουτάδων 32, Γκάζι, 210 
3460.347, 3452.277 Θέα Aκρό-
πολη, μεσογειακές γεύσεις, 
πρωτότυπα κοκτέιλ. Mουσική 
funky, latin, jazz, soul, ethnic. 
Παρ.-Σάβ. ρυθμοί παλιών δε-
καετιών.  Δευτ. κλειστά.  €Ξ

GAzi CollEGE

Περσεφόνης 53 & Γαργηττί-
ων, Γκάζι , 210 3322.112 Σε 
mood βιβλιοθήκης με ράφια 
και σχολικούς μαυροπίνακες 
για καφέ και snacks, σαλάτες 
και γλυκά από τις 8 το πρωίν 
ενώ Παρασκευή και Σάβ-
βατο μένει ανοιχτό όλη τη 
νύχτα για τα πιο πεινασμένα 
κολεγιόπαιδα.

GoodY’s       
Delivery service: 801 1000011, 
από κινητό 210 2805.120, 211 
1025.700 Τα burgers που σε 
μεγάλωσαν, οι σαλάτες που 
κρατούν τη γραμμή σου, οι 
παραδοσιακές γεύσεις στη 
σύγχρονη version τους, η 
ελληνική αλυσίδα που ξέρεις 
και εμπιστεύεσαι.C 

ΘεΛΗΣειΣ (οι)
Ιάκχου 5, Γκάζι, 210 3456.909 
Γεύσεις από όλο τον κόσμο 
με έμφαση στη μεσογειακή 
κουζίνα. Κυρ. κλειστά. €  

ιΔΑιον      
Πειραιώς 187, Αθήνα, 210 
3426.141, 693 2424446 Οι 
κρητικές γεύσεις στο πιάτο 
σου παρέα με άφθονη 
ρακή. Ό,τι πρέπει μετά τη 
διασκέδαση στα απέναντι 
νυχτερινά μαγαζιά. Ξενυ-
χτάει κανονικά όλη την 
εβδομάδα! € 

idEAl  
Πανεπιστημίου 46, 
210 3303.000 Πιο all time 
classic δεν γίνεται. Στα τρα-
πέζια του έχουν σερβιριστεί 
πολλά διάσημα ονόματα 
της πολιτικής.Παραδοσιακά 
ελληνικά πιάτα, ευγενικοί 
σερβιτόροι και take away. 
€Ξ μ A.V.

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

iNbi 
Ηρακλείτου 21, Κολωνάκι, 
210 3392.090 Γιαπωνέ-
ζική κουζίνα επιπέδου, 
εκρηκτικά cocktails και συ-
νωστισμός από celebrities. 
Κλειστά Κυρ. €€€  

ιοΑνNis  
Aθ. Διάκου 28-34, (ξεν. Royal 
Olympic), Μακρυγιάννη, 
210 9288.400 Ελληνική δη-
μιουργική κουζίνα από τον 
Κώστα Τσίγκα, πολυτελές 
περιβάλλον, πανοραμίκ 
θέα σε όλη την Αθήνα του 
κέντρου. €€

JACKsoN HAll 
Mηλιώνη 4, Kολωνάκι, 
210 3616.098 Όλη η Αθήνα 
κάνει ένα πέρασμα από το 
catwalk της πόλης, τον πε-
ζόδρομο της Μηλιώνη, και 
δίνει ραντεβού «στον Ινδι-
άνο». Είναι all day και πάντα 
γίνεται χαμός. Το Σάββατο, 
μόλις κλείσει και η τελευ-
ταία μπουτίκ του Κολωνα-
κίου, οι σικ Αθηναίοι είναι 
ξεθεωμένοι και πεινάνε. Ένα 
αμερικάνικο burger με bbq 
σος, ένα steak για δύο κι ένα 
ποτό (σε λογική τιμή) τους 
συνεφέρει. €€Ξ μ. A.V.

ΚΑΛΛιΣΤΗ ΓευΣιΣ    
Ασκληπιού 137, Αθήνα, 
210 6453.179/ 698 3134731 
Γλυκός χώρος με άρωμα 
γυναίκας και φωτογραφίες 
από λουλούδια στους τοί-
χους. Νέα διεύθυνση και δύο 
νεαρές γυναίκες σεφ που 
συνεχίζουν τη μακρόχρονη 
ιστορία με πιάτα ελληνικά και 
δημιουργικά. Κυρ. μόνο με-
σημέρι  & Δευτ. κλειστά. €

KΑΦενειο 
Λουκιανού 26, 210 7229.056, 
7237.277 Αστική ελληνική 
κουζίνα σε elegant ατμό-
σφαιρα. Λατρεύουμε τους 
λαχανοντολμάδες και τις αγ-
γινάρες αλά πολίτα, το ίδιο 
και οι πολιτικοί, οι επιχειρη-
ματίες και όλο το Kολωνάκι, 
που χρόνια αποτελούν το 
σταθερό κοινό του.  €μ

ΛεμονοΚΗΠοΣ   
Aγ. Τριάδος 11 & Επταλό-
φου, Νέα Φιλαδέλφεια, 210 
2588.611 Κουκλίστικο ντεκόρ 
με τοίχους και έπιπλα ζωγρα-
φισμένα στο χέρι. Δροσερός 
κήπος και κουζίνα που κινεί-
ται μεσογειακά μεταξύ Ελλά-
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δας, Ιταλίας και Ισπανίας. 

ΛεYΚεΣ 
Λ. Γαλατσίου 100, 210 
2924.458 Παραδοσιακή κου-
ζίνα με ελληνικές γεύσεις. 
Οι ερωτευμένοι ζητήστε 
τραπέζι στο κατώι για αγα-
πησιάρικη ατμόσφαιρα.€

* losT EN’ FoUNd 
Κεραμεικού 53, Μεταξουρ-
γείου, 210 5246.564 All day 
χώρος για σαλάτες, κρύα 
και ζεστά σάντουιτς και γλυ-
κάκια για τη λιγούρα. Πολύ 
industrial χώρος – ταιριάζει 
γάντι με τη γειτονιά. C

mAlVAziA
Aγαθημέρου 1, Pούφ, 210 
3417.010 Εξαιρετική με-
σογειακή κουζίνα, χώρος 
υπέροχος που θυμίζει 
μεσαιωνικό κάστρο. Κάθε 
μέρα, dj.Και για ποτό.   €Ξ

*mEAT bAr
Ομήρου και Σκουφά, 210 
3611.116/ Λ. Κηφισίας 238-
240, Κηφισιά (Εμπορικό 
Κέντρο Μελά), 210 8080.880    
Για παϊδάκια και μπριζολά-
κια σε βελούδινους κανα-
πέδες. Ανοιχτό κάθε μέρα 
μεσημέρι - βράδυ. Κυριακή 
μόνο βράδυ.

mEsoN El mirAdor
Aγησιλάου 88 & Σαλαμίνας, 
Kεραμεικός, 210 3420.007 
Στο 3ώροφο νεοκλασικό 
fahitas και mole από τη 
Mεξικ-Άννα σεφ. Φοβερές 
μαργαρίτες στο μπαρ και 
θέα Ακρόπολη από το roof 
garden που μένει ανοιχτό 
και το χειμώνα. Ανοιχτό κά-
θε μέρα και Κυριακή από τις 
19.30 και μετά. €  

mYsTiC PizzA     
Γ. Ολυμπίου 2 & Βεΐκου, 
Κουκάκι, 210 9592.092/ Εμ. 
Μπενάκη 76, Εξάρχεια, 210 
3839.500/ Σαρανταπόρου 1 
& Μεσογείων, Χολαργός, 210 
6545.000  Πίτσα με πεντα-
νόστιμο ζυμάρι από άλευρα 
κάνναβης. Δοκίμασε τη 
rocket και θα πάθεις, ζυμα-
ρικά και πολύ ωραία γλυκά. 
Delivery 13.00-1.00 καθημε-
ρινές και Σ/Κ 17.00 –1.00  

ΠAΛiA boYΛH 
Άνθιμου Γαζή 9, 210 
3253.520 Όλων των ειδών 
οι καφέδες και ελαφριές 
γεύσεις από το πρωί. Το 
βράδυ μεσογειακή κουζίνα 
και ζωντανή ελληνική 
μουσική. tετ.-Σάβ. και Kυρ. 
μεσημέρι. €μ

PAsTA lA VisTA     
Δεκελέων 1Α, Γκάζι, 210 
3461.392 Σε νέο χώρο με 
της ίδιας νοστιμιάς ιταλικές 
γεύσεις και μακαρονάδες 
που ξετρελαίνουν και τους 
πιο δύσκολους. Και delivery 
14.00 με 00.30€

PAsTEriA (lA)  
A. Παπανδρέου (The Mall 
4os όροφος), Μαρούσι, 210 
6198.230/ Koλωνάκι, 210 
3632.032/ Γλυφάδα, 210 
8945.085/ Kηφισιά, 210 
8085.607/ Ν. Σμύρνη, 210 
9319.146/Π. Φάληρο, 210 
9858.880/ Αμπελόκηποι, 210 
6401.480/ Αγ.Παρασκευή, 
210 6019.975/Αργυρούπο-
λυ,210 9945.772/ Χαλάνδρι, 
210 6854.210/ Ρέντη, 210 
4922.960/Κ. Πατήσια, 210 
2236.295/ Ν.Μάκρη, 22940 
91.330  Δώδεκα restaurants 
σε όλη την πόλη για να μη 
νιώσεις ποτέ την έλλειψη. 
Μπάρα για κρασί από την 
πλούσια κάβα του και ωραι-
ότατο ιταλικό μενού που 
επιμελείται ο Ιταλός σεφ 
Ettore Botrini. € μ Ξ 

PECorA NErA 
Σεβαστουπόλεως 158, Aμπε-
λόκηποι, 210 6914.183 Ζυμα-
ρικά με μουσική υπόκρουση 
παλιάς καλής ροκ. Η Τζένη, 
από τις πιο αγαπημένες «οι-
κοδέσποινες» της Aθήνας. 
Στη μπάρα θα δεις όλους 
τους γνωστούς σου από τα 
παλιά. Κυρ. κλειστά. €€μ Ξ 

PizzA HUT 
Κοραή 4 & Σταδίου, Κολο-
κοτρώνη 32,  Κεφαλάρι, Αγ. 
Παρασκευής & Στρ. Τόμπρα, 
Αγ. Παρασκευή, Κύπρου 
104, Μπουρνάζι, Πίνδου 
1, Ν. Φιλαδέλφεια, Λ. Αλε-
ξάνδρας 108, Νεάπολη,  Λ. 

Νίκης 79 (Λευκός Πύργος), 
Θεσσαλονίκη, 18118 Με 32 
καταστήματα σε όλη την 
Αθήνα για τους pizza lovers. 
Από τα καλύτερα delivery 
της πόλης. Ζήτα μαζί και την 
A.V.  € A.V.

PollY mAGGoo
Λεωνίδου 80 & Σαλαμίνος, 
Μεταξουργείο, 210 5241.120 
Μια σταλιά, γαλλικό και 
αξιολάτρευτο με έμπνευση 
από το Παρίσι του ‘70. Προ-
τείνουμε τα αυγά μπρουγιέ, 
με μυρόνια και λάδι τρού-
φας. Εξαιρετικές τιμές στη 
λίστα κρασιών. €

ProsoPA        
Κωνσταντινουπόλεως 4 & 
Μεγ. Βασιλείου 52, Ρουφ, 
210 3413.433 Γνωστό και 
αγαπημένο στέκι για το 
(καλλιτεχνικό) κοινό, για τη 
νόστιμη κουζίνα, τις lounge 
μουσικές και φυσικά την 
«cult»  θέα στα τρένα. €€Ξ

rATKA
Xάρητος 30-32, Kολωνάκι, 
210 7290.746 tο απόλυτο 
ραντεβού των τελευταίων 
τριών δεκαετιών στο κέντρο 
της αθηναϊκής περιπέτειας. 
Μeeting point για όλο το 
κοσμικό, πολιτικό, επιχει-
ρηματικό, δημοσιογραφικό 
crowd της Αθήνας, μ’ ένα 
chic κοινό που ορκίζεται στα 
κλασικά της πιάτα (σούσι, 
καρμπονάρα, φιλέτο πέτρας) 
κι έχει σαν άλλοθι την τούρτα 
φράουλα. Αέρας γαλλικού 
μπιστρό, φοβερή λίστα κρα-
σιών, τα σωστά κοκτέιλ στο 
μπάρ περιμένοντας. Σάββα-
το μόνο μεσημέρι, Κυριακή 
κλειστά.   €€€  A.V Ξ

roCK ’N’ roll  
Λουκιανού 6 & Υψηλάντου, 
Κολωνάκι, 210 7217.127, 
7237.521 Εδώ χόρεψε, 
έπαιξε, ερωτεύτηκε, έκανε 
πάρτι, μπουγελώθηκε, χώ-
ρισε και τα ξαναφτιαξε όλη 
η πόλη. Ιστορικό μαγαζί, το 
αγαπημένο τα τελευταία 
20 τόσα χρόνια όλης της 
Αθήνας – κάθε παρέα που 
σέβεται τα γλέντια της το 
θεωρεί «δικό» της. Πάνω 
για φαγητό, κάτω για ποτό, 
παντού για χορό, φλερτ, 
to know us better. Δυνατές 
μουσικές που δυναμώνουν 
ακόμα περισσότερο τα 
μεσημέρια του Σαββάτου, 
για να σβήσουν τις πρώτες 
πρωινές ώρες της Κυρια-
κής.Τρίτη με Παρασκευή 
από τις 21.00.  € €  

rosEbUd
Σκουφά 40 & Ομήρου, 210 
3392.370, www.rosebud.gr
Κλασικό στέκι της Σκουφά, 
θα πας για τις σούπερ μου-
σικές του, σε jazz νότες και 
σαξόφωνο. Στον πρώτο 
όροφο dine in με ευρω-
παϊκές και μεσογειακές 
γεύσεις. Κάνε lunch break 
για κριθαρότο με γαρίδες 
και “soundtrack” από live 
πιάνο. €€ μ Σ

ΣΚουΦιΑΣ 
Bασιλείου Mεγ. 50, Pουφ, 210 
3412.252  Ιντελεκτουέλ και 
μαζί «νοσταλζίκ» ατμόσφαι-
ρα. Ελληνική και κρητική 
κουζίνα με μεγάλο σουξέ 
το χοιρινό κότσι, που θα 
παραγγείλεις από το χαρι-
τωμένοκατάλογο - σχολικό 
τετράδιο. € Κ Ξ

soCiETY (THE) 
Kολοκοτρώνη 6, Σύνταγμα, 
210 3230.445 All day μοντέρ-
νος χώρος για μεσογειακή 
- κλασική κουζίνα μεσημέρι 
και βράδυ. Κυρ. μεσημέρι 
κλειστά € Ξ

* ΣουρΩΔειον     
Αλέξη Παυλή 37, μετρό 
Πανόρμου, 210 6913.552 
Πάνω στον πεζόδρομο με τα 
καφέ, μεζεδοπωλείο με όλα 
τα καλά. Ταράτσα για όσο 
κρατάει το καλοκαίρι και 
ωραίος εσωτερικός χώρος 
για το χειμώνα. Κουζίνα με 
πειραγμένα ελληνικά πιάτα. 
Δευτέρα κλειστά. € m   

TEN       
Πλουτάρχου 10, Κολωνάκι, 
210 7210.161 Αν ψάχνεις 
«χαρά» στο Κολωνάκι, είσαι 
στη σωστή διεύθυνση. Ο 
Νεκτάριος και το Χριστινάκι 
θα αναλάβουν τα υπόλοιπα. 
Στηρίξου πάνω τους λίγο 

πριν καταρρεύσεις από 
φαγητό, ποτό, χορό. Έχουμε 
κάνει σχέση destiny μαζί 
τους. €€  

TGi FridAY’s 
Μαρίνα Φλοίσβου (Pier One), 
Π. Φάληρο, 210 9853.281/ 
Nεοφ. Βάμβα 2, Κολωνάκι, 
210 7227.721/Λεωφ. Κη-
φισσίας και Αλεξάνδρας, 
Αμπελόκηποι 210 6475.417/ 
Kολοκοτρώνη 35, Κηφισιά, 
210 6233.947/ Απόλλω-
νος 40, Βουλιαγμένη 210 
8901.625/ Υμηττού 110, 
Παγκράτι 210 7560.544/Λα-
ζαράκη 43, Γλυφάδα 210 
8982.608/  Εμπ. Κέντρο 
Mediterannean Cosmos, 
Πυλαία Θεσσαλονίκης 
2310 473.760/ Πλ. Αριστο-
τέλους 3, Θεσσαλονίκη 
2310 242.914 Aπό burgers 
και μεξικάνικη tortilla μέχρι 
εισαγόμενες μπίρες και κο-
κτέιλ τεκίλας. Το πιο συμπα-
θητικό και γελαστό σέρβις 
της Αθήνας και ντεκόρ με 
αμερικανιές που θες ώρες 
να το χαζεύεις. €Ξ μ A.V.

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

TirboUsoN
Kωνσταντινουπόλεως 104, 
Kεραμεικός, 210 3410.107 
Φωτεινό, νεανικό και 
πάντα χαμογελαστό, με 
πρωτότυπη διακόσμηση. 
Open kitchen για ελληνικές 
γεύσεις, μεγάλη ποικιλία 
κρασιών και βεράντα για με-
γάλες παρέες και καπνιστές. 
Σούπερ τηγανητές πατάτες. 
Δευτ.-Πέμ. 17.00-1.00 Παρ. 
-Κυρ. 14.00-1.00. € Σ/K Ξ A.V.

TiVoli    
Εμ. Μπενάκη 34, Αθήνα, 
210 383.091/ 9694 5584130 
Ιστορικό μαγαζί του κέ-
ντρου, τόπος συνάντησης 
καλλιτεχνών, συγγραφέων, 
πολιτικών, με πιάτα ελληνι-
κής κουζίνας και συνοδεία 
ρεμπέτικης μουσικής από 
Πέμ.-Σάβ. χωρίς μικρόφω-
να. Ανοιχτά κάθε μέρα. 

Tο 
Tριπτολέμου 43 & Oρφέως 
20, Γκάζι, 210 3452.052 
Μοντέρνο, μίνιμαλ και 
πολύχρωμο. Στην κουζίνα 
σύγχρονες επιλογές που 
αλλάζουν συχνά. Kυριακή 
από τις 12.00 με πλούσιο 
brunch. Δευτ. κλειστά.  € €

υΑΔεΣ    
Εντός Αττικού Άλσους, Γα-
λάτσι, 210 6470.936  Αll day 
χώρος για ποτό, φαγητό και 
καφέ σε προνομιακό σημείο, 
με πανοραμική θέα την  Αθή-
να. Ανανεωμένο μεσογειακή 
μενού και διακόσμηση. 

VillA mErCEdEs 
Aνδρονίκου & Tζαφέρι 2, 
Pουφ, 210 3422.606 -886 Το 
grande club της Αθήνας που 
μαζεύει όλο το όμορφο, κε-
φάτο, κοσμικό πλήθος της 
πόλης. Βάλε κάτι εντυπωσι-
ακό και κάνε εμφάνιση μετά 
τις 12 ή και νωρίτερα, αν 
θες να δειπνήσεις με καλή 
μεσογειακή κουζίνα. special 
guest DJ’s.  

FUriN KAzAN 
Aπόλλωνος 2, Σύνταγμα, 210 
3229.170 Γιαπωνέζικο, από 
τα πιο γνωστά και πιο πολυ-
σύχναστα του κέντρου. €μ
 
XPYΣA
Αρτεμισίου 4 & Κεραμεικού, 
Γκάζι, 210 3412.515 Η Χρύσα 
και η κόρη της Μαρία σε 
κάνουν να νιώθεις σαν στο 
σπίτι σου. Το καλύτερο 
cheesecake με μέλι που 
υπάρχει. Μικρή ωραία αυλή. 
Kυρ. κλειστά. Δευτ. μόνο 
βράδυ. €€

 
Βόρεια

AνεΤον 
Στρ. Λέκκα 19, Mαρούσι, 
210 8066.700 Ντεκόρ 70s 
βγαλμένο από ταινία με τον 
Λάμπρο Κωνσταντάρα. Στην 
κουζίνα ένας από τους πιο 
καλούς Έλληνες σεφ (τώρα 

και σταρ της tV), ο Βασίλης 
Καλλίδης. Πιάτα αποδoμη-
μένα και εξαιρετικά, γλυκά 
που δεν έχεις φάει καλύτε-
ρα! Κυρ. κλειστά.€€ 

ΓΑΪΔΑροΣ
Ελληνοσερβικής Φιλίας 52, 
Αγ. Παρασκευή, 210 6004.724 
Xωριάτικες συνταγές σε ξυ-
λόφουρνο και πανέμορφος 
κήπος που θυμίζει πλατεία 
χωριού.Ανοιχτά κάθε μέρα 
μεσημέρι και βράδυ. Δευτέ-
ρα κλειστά. €   

* CAsH   
Δηλιγιάννη 54, Κεφαλάρι, 
210 1004.772 Το νέο meeting 
point των B.Π. με πολύ ωραία 
cocktails (λέγε με Νεκτάριο 
Ντάλα), μεσογειακή κουζίνα 
από τον Γιάννη Σολάκη και με 
δροσιές στον καταπράσινο 
κήπο. €€ 

dAli 
Λ. Κηφισίας 336, Χαλάνδρι, 
210 6854.004 Πολυτελής χώ-
ρος, ωραία ατμόσφαιρα, και 
κουζίνα, δύναμη στην pasta. 
Έως 1.00. €  

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

KAΛΩΣoPiΣmA 
ToY ANTΩNH (To)
Γ. Λύρα 41, Nέα Kηφισιά, 
210 8017.869, 8018.457 Πα-
νόραμα ελληνικής αστικής 
κουζίνας και περιβάλλον 
ανάλογο. Σουξέ η κατσικο-
μακαρονάδα. €€K m  

KoYKΛAKi
Παπανικολή 88, Xαλάνδρι, 
210 6818.710 Γνωστό σου 
από παλιά, ωραία παρεΐστι-
κη ατμόσφαιρα, πιάτα... κα-
κόφημα και ονομασίες που 
θα σου μείνουν αξέχαστες. 
Τέλειο για να κάνεις surprise 
party γενεθλίων στο/η φί-
λο/η σου.Kαθημερινά έως 
12.30, Παρ.&Σάβ. έως 1.30. 
Καθημερινές € 24, Σαβ. € 
27. Κυρ. κλειστά. 

loCAl 
Χ. Λαδά &Ολύμπου 21, 
Κηφισιά, 210 8018.236 
Ξύλινη μπάρα, καθρέφτες 
για πανοραμική άποψη. 
Μεγάλο μενού με μεσογεια-
κές καταβολές και κλασικές 
γεύσεις.  €€Ξ

mEAT sQUArE
Λ. Σταμάτας 5A, & Σολω-
μού (εμπ. Kέντρο Φάρος), 
Δροσιά, 210 8004.700/ Eθν. 
Aντιστάσεως 9-11 (εμπ. Kέ-
ντρο Kεράμειος), Xαλάνδρι, 
210 6831.300/ Hροδότου 
2, Kολωνάκι, 210 7251.100, 
Γρ. Λαμπράκη 63, Γλυφάδα  
nτιζαϊνάτο ντεκόρ, απολαυ-
στική κρεατοφαγία και μπι-
φτεκάκια που σου μένουν 
αξέχαστα. €€

oCTobErFEsT
Aγ. Iωάννου 82, Aγ. Παρα-
σκευή, 210 6082.999 Μπίρες 
απ’ όλο τον κόσμο, ξανθές, 
μαύρες, κόκκινες, ξηρές, 
μοναστηριακές, δυνατές, 
χωρίς αλκοόλ, ακόμα και με 
το μέτρο. Κρύα ορεκτικά, 
βαυαρικές σπεσιαλιτέ 
pretzel, χοιρινό κότσι, λου-
κάνικα. happy hour 19.00 
- 20.00 και παραγγελίες 
πακέτο. € m A.V.

osTEriA dA ClAUdio (l’) 
Kώστα Bάρναλη 26, Xαλάνδρι, 
210 6834.228, 693 9950130 
Η κουζίνα του Ιταλού και 
ταμπεραμεντόζου σεφ 
Claudio είναι αυθεντική και 
πεντανόστιμη.Μαγειρευτά, 
εξαιρετικές λεπτές πίτσες και 
μακαρονάδες, ελληνικό και 
ιταλικό χύμα κρασί.€€ 

Π.boX
Λεβίδου 11, Κηφισιά, 210 
8088.818 Μια σταλιά, το 
κουτάκι του Χριστόφορου 
Πέσκια με υπέροχες καθημε-
ρινές προτάσεις, πολλά σά-
ντουιτς και menu a la carte. €

ΠΑΛιΑ AΓορΑ 
Kεχαγιά 26 & M. Pενιέρη, 

Φιλοθέη, 210 6837.037 Το 
σημείο «ραντεβού» όλης 
της Φιλοθέης. Ηappy, μο-
ντέρνο, πάντα φασαριόζικο, 
τις καθημερινές η νεολαία 
και οι γιάπηδες από την 
Κηφισίας, τις Κυριακές οι 
περίοικοι για καφέ και εφη-
μερίδες. Κουζίνα μοντέρνα 
με απ’ όλα. €μ A.V.

PAsioNAl 
Καποδιστρίου 64, Φιλοθέη, 
210 6800.200 Ατμόσφαι-
ρα και κουζίνα που σε 
ταξιδεύουν σε αργεντί-
νικες pampes. Μπαρ για 
ποτό, live πιάνο. Κυριακή 
κλειστά.€

*ΠιΚ νιΚ bAr       
Πλ. Πλαστήρα 1, ν. 
ερυθραία, 210 8077.501 
Χαρούμενο και πολύχρωμο 
bar-restaurant, για ταξίδια 
γεύσεων σε Μαρόκο, Ινδία, 
Τουρκία, Ταϊλάνδη. Μου-
σικές, cocktails και ποτά 
απ’ όλο τον κόσμο για να 
συνοδεύουν τα μικρά αλλά 
δυνατά πιάτα. €   

Qor
Αγ. Τρύφωνος & Ομήρου 18, 
Κηφισιά, 210 8011.117 Το α-
τμοσφαιρικό σε minimal στιλ 
εστιατόριο του Μιλάνου, με 
fusion ιαπωνική κουζίνα και 
sushi και στην  Αθήνα. Κυρ. 
βράδυ κλειστά. €€ Κ μ 

robiN’s Hood 
Bασ. Γεωργίου 34, Xαλάνδρι, 
210 6834.907 tη δεκαετία 
του ’50 ήταν ένα αστικό 
σπίτι, σήμερα είναι ένα 
πολύ καλό εστιατόριο με 
πρωτότυπες μεσογειακές 
γεύσεις. Μπαρ για ωραία 
κοκτέιλ. Κυρ. μόνο μεσημέ-
ρι. Κ μ € €A.V.

simPlY bUrGErs
Μαρούσι, Χατζηαντωνά 3, 
210 8025.111/ 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, 
Πασαλιμάνι, 210 4171.355/
Γαλάτσι, 210 2910.444/ 
Περιστέρι (Μπουρνάζι), 210 
5761.501 Zουμερά μπιφτέκια, 
φρέσκες σαλάτες, κρέατα 
και πουλερικά σε ειδική χάρ-
τινη συσκευασία που –πώς 
γίνεται δεν ξέρουμε– τα δια-
τηρεί ζεστά και τραγανά. Και 
dine in και delivery στο σπίτι 
με δώρο brownies  

FrAGmA 
Λίμνη Mαραθώνα, 6ο χλμ. 
από τον Άγ. Στέφανο, 210 
8143.415, 693 2478767 Μετά 
από ωραία, κοντινή εκδρο-
μή για καφέ και μεσογειακές 
γεύσεις με θέα στη λίμνη 
του Mαραθώνα. Eνημερω-
μένη λίστα κρασιών, ωραία 
cocktails. Aνοιχτό από το 
πρωί.   €

* ΧριΣΤινΑ «ΔιΑ ΧειροΣ 
Γ. ΤΣεΛεμενΤε» 
Αγ. Δημητρίου 17, Κηφισιά, 
210 8085.233
Ελληνική κουζίνα από 
τον εγγονό του διάσημου 
σεφ Τσελεμεντέ, σε μονο-
κατοικία με κήπο γεμάτο 
βουκαμβίλιες και γιασεμιά, 
φερ φορζέ τραπέζια, 
πορσελάνες και γυάλινα 
ποτήρια προίκα από τη 
γιαγιά. Τρ.-Σάβ. μεσημέρι και 
βράδυ. Κυρ. μόνο μεσημέρι. 
Δευτ. κλειστά. €

Νότια

boHEmE (lA) 
Λητούς 14, Λαιμός Bουλιαγ-
μένης, 210 9670.196 Λίγο 
κρασί, λίγο θάλασσα και το 
ιταλικό μου.€€   

βοΣΠοροΣ
Ακτή Κουμουνδούρου 20, 
210 4131.377  trendy τα-
βέρνα με κλασικές γεύσεις 
και πολύ καλές τιμές. Θα 
φας μαζί όλους τους βέ-
ρους Πειραιώτες σε ωραίο, 
χαλαρό περιβάλλον.€

brAssEriE sUd 
Mαρίνα Φλοίσβου, Π. Φάλη-
ρο, 210 9853.183 Kοσμοπο-
λίτικη ατμόσφαιρα με θέα 

στα κότερα της νέας μαρίνας 
Φλοίσβου. Aπό το πρωί για 
καφέ, γλυκά και πιάτα μεσο-
γειακής κουζίνας.  €Σ/K Ξ

bUrGEriNG  HoUsE
Γλυφάδα, 210 9644.434/ Π. 
Φάληρο, 210 9888.988/ Άγ. 
Δημήτριος, 210 9710.006 
Εξειδικευμένο αμερικάνικο 
σπιτικό burger με ένα τη-
λεφώνημα στο σπίτι. Fast 
food; Καμία σχέση! €

bUssolA (lA) 
Bασ. Γεωργίου & Γρηγ. Λα-
μπράκη 3, Γλυφάδα, 

210 8942.605-396 Το ξέρεις 
από μικρός, εδώ έμαθες 
την καλτσόνε, τι να σου 
λέμε τώρα... tυπικά ιταλικό 
φαγητό.  €μ

* CAbANA              
Λ. Ποσειδώνος, Ακτή Αλίμου 
(πρώην ble), 210 9859.860,  
www.thecabana.gr All day 
και all season lounge χώ-
ρος (πρώην ble) για καφέ, 
φαγητό και ποτό δίπλα στη 
θάλασσα. 

CAdKo 
Λ. Kατσώνη 63, Mοσχάτο, 210 

9412.207 Γεωργία και Pωσία, 
αγάπη μου! Δοκίμασε και τις 
δύο κουζίνες και θα πίνεις... 
βότκα στο όνομά τους. €

CAFÉ TAbAC    
Ξεν. The Margi, Λητούς 11, 
Βουλιαγμένη, 210 9670.924 
Για minimal zen τύπους, 
οπαδούς της πολυτέλειας 
που δεν φωνάζει. Γεύσεις 
μεσογειακές και εξωτικές 
από το σεφ Ξενοφώντα 
Πολύμερο. 

CAsA di GiorGio
3η Mαρίνα Γλυφάδας, 210 

 Γευση οδηγος

ΤIRBOUSON 
Ήσυχο, φιλικό, ρομαντικό, απέναντι 
από τις γραμμές του τρένου, μόλις 
λίγα μέτρα μακριά απ’ την πολύβουη 
πλατεία του Κεραμικού. Ό,τι πρέπει 
για μια χαλαρή βραδινή έξοδο (Π/ 
Σ/Κ και μεσημέρι) με ελαφριές ελλη-
νικές γεύσεις και καλές ετικέτες κρα-
σιών σε πολύ προσιτές τιμές. 
Κωνσταντινουπόλεως 104, Κεραμεικός, 

210 3410.107 

ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΘΟ-
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Απολαυστική gourmet κουζίνα στα 
Ιθάκη και Dionysos κάθε μεσημέρι 
με μενού € 38 το άτομο από τους σεφ 
Γιάννη Τσελέπη και Μιχάλη Ντου-
νέτα αντίστοιχα. Στο Baraonda από 
Δευτ. έως Πέμ. μετά από ένα δροσι-
στικό cocktail μπορείς να επιλέξεις 
ανάμεσα σε 2 μενού των € 34 και € 36 
που έχει επιμεληθεί και πάλι ο βρα-
βευμένος Μ. Ντουνέτας. 
Baraonda, Τσόχα 43, 210 6444.308/ 

Ιθάκη, Απόλλωνος 28, Λαιμός Βουλιαγμέ-

νης, 210 8963.747/ Dionysos, Ροβέρτου 

Γκάλι 43, 210 9233.182   

CENTRAL GOLD 
Το hot restaurant club στη νυχτερι-
νή διασκέδαση της Αθήνας. Ωραία 
ατμόσφαιρα, glamorous αισθητική 
εμπνευσμένη από το Martini Gold 
των Dolce & Gabbana, ξεσηκωτική 
μουσική, πολλά happenings, asian 
fusion κουζίνα και ωραίος “gold” 
κόσμος! Μόνο βράδυ, από Τρίτη 
έως και Σάββατο, για την απόλυτη 
premium clubbing εμπειρία. 
Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, Κολωνάκι, 

210 7245.938 

MΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ.GR 
Όλα για τη σχάρα! Παιδάκια, μπρι-
ζόλες γάλακτος, συκώτι, χωριάτικα 
λουκάνικα από τα Τρίκαλα, κοτόπου-
λο, ακόμα και μελιτζάνες σχάρας. 
Πιάτο-σουξέ τα χοιρινά μπριζολά-
κια σε μεγάλη χορταστική μερίδα και 
σε πολύ καλή τιμή. Κλειστή «αυλή» 
για όσους καπνίζουν και delivery για 
τους τυχερούς γείτονες. 
Ευελπίδων 47 & Καλλινόβου, 

210 8813.121 

ΦΑΓΕ Τρικαλινό 
Νέο Τρικαλινό τυρί από τη ΦΑΓΕ με 
ακόμα πιο πλούσια γεύση. Από κε-
φάλια τυριού που ωριμάζουν για 4 
ολόκληρους μήνες, κρατάνε όλη τη 
νοστιμιά και έρχονται στο τραπέζι σε 
πρακτική σκευασία 300 gr που ανοί-
γει και ξανακλείνει με ευκολία. Και 
σε light εκδοχή με μόνο 10% λιπα-
ρά και όλη τη γεύση. 

LIPTON 
Νέες δροσερές, αρωματικές γεύσεις 
λευκού και πράσινου τσαγιού με 
ευεργετικές ιδιότητες για τον οργα-
νισμό. Σπάνιο λευκό ντελικάτο τσάι 
με ρόδι, με βιολέτα - τριαντάφυλλο 
ή με φραμπουάζ και απολαυστικό 
πράσινο τσάι λεμόνι - μελισσό-

χορτο, γιασεμί ή μανταρίνι - πορ-
τοκάλι. Μια υγιεινή απόλαυ-

ση για όλες τις ώρες, κλει-
σμένη στα φακελάκια 

της Lipton.  

tips Της ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΔοΥΚΑ

ιθάκη
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8947.417 Mενού με ιταλικές 
επιρροές, νόστιμα σπαγγέτι, 
pizza, φρέσκα θαλασσινά 
και πλούσιες σαλάτες. 

CAsA di PAsTA 
Aπόλλωνος & Λητούς 2, 
Bουλιαγμένη, 210 8964.122 
Κλασικό ιταλικό, από τα πιο 
παλιά και γνωστά της Αθή-
νας. Πολύ καλά αλλαντικά, 
τυριά και αυθεντική ιταλική 
pasta. Τσιμπημένες τιμές, 
αλλά αποζημιώνουν οι γεύ-
σεις.   €Κ Ξ μ 

GENoVEsE 
Bασ. Παύλου 99, Bούλα, 
210 8958.400-1 h τέχνη του 
Michele Conforti στα χειρο-
ποίητα ζυμαρικά είναι γνω-
στή από την εποχή στο “sale 
& Pepe”. Δευτ. κλειστά. € μ Κ 

JimmY ANd THE FisH 
Ακτή Κουμουνδούρου 46, Μι-
κρολίμανο, 210 4124.417 Το 
εστιατόριο που ξεφεύγει από 
τα τουριστικά του Μικρολίμα-
νου. Ραντεβού την Κυριακή 
το μεσημέρι για «μοντέρνο» 
ψάρι στα τραπεζάκια μπρο-
στά στα σκάφη.  €μ 

iΘΑΚΗ 
Aπόλλωνος 28, Λαιμός 
Bουλιαγμένης, 210 8963.747 
Kυριλέ, υπερπολυτελές. 
Ξένοι και ζευγάρια σε ρο-
μαντική έξοδο. Ψαροφαγία 
από τον βραβευμένο, με ένα 
αστέρι Michelin, Christophe 
Clessienne.   €  €  €μ Ξ

* il mErCATiNo 
Ακτή Κουμουνδούρου 38, 
Μικρολίμανο, Πειραιάς, 210 
4173.087/ 210 4127.405 Μι-
κρή ναπολιτάνικη γωνιά με 
παραδοσιακά πιάτα για όλες 
της ώρες της ημέρας σε 
τραπεζάκια δίπλα στο κύμα. 
Δευτ.-Κυρ. 12.00-1.30 €   

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 club στο 
νησί. Σύγχρονη, μεσογειακή 
κουζίνα με έμφαση στο ψάρι. 
Δυνατότητα για events και 
εκδηλώσεις. tο café του, από 
πάνω, θυμίζει κατάστρωμα 
καραβιού.

mATsUHisA ATHENs               
Αstir Palace, Aπόλλωνος 40, 
Βουλιαγμένη, 210 8960.510 
Όπως είπε και η Μαντόνα, 
όταν ανοίγει ένα nobu σε 
μια πόλη μπαίνει κατευθείαν 
στο χάρτη των μητροπόλε-
ων του πλανήτη! Μετά τη 
Μύκονο ήρθε η σειρά της 
Αθήνας για ασιατικό μινιμα-
λισμό και υψηλή γαστρο-
νομία. Black cod ή μενού 
omakase, για να πάρεις μια 
γεύση απ’ όλα.Υπέροχη θέα 
θάλασσα. Κυρ. μόνο μεση-
μέρι, κλειστά Δευτέρα.€€€  

* mEAT HoUsE     
Ελ. Βενιζέλου 57, Ν. Σμύρνη, 
210 9328.368 Μοντέρνα 
ελληνική ταβέρνα με έμφα-
ση στο καλοψημένο κρέας 
στα κάρβουνα. Αυλή με 
πέργκολα και δέντρα για πιο 
πριβέ καταστάσεις. Δευτ.-
Παρ. 18.00-1.00, Σ/Κ 13.00 
-1.00, €   

ΠiΣiNA 
Aκτή Θεμιστοκλέους 25, 
Φρεαττύδα, Πειραιάς, 210 
4511.324, www.pisinacafe.gr 
tο café του δίνει την εντύπω-
ση ότι βρίσκεται στο Monte 
Carlo! Kομψό και μοντέρνο, 
με φωτισμένη πισίνα  και θέα 
στα σκάφη της Μαρίνας Ζέ-
ας. Διεθνείς γεύσεις, πιάτα με 
ψάρι και κρέας και εναλλαγή 
mainstream και πιο κλασικών 
επιλογών στη μουσική. Από 
το πρωί ως το βράδυ, και για 
party, εταιρικά γεύματα και 
άλλες εκδηλώσεις.€€μ 

ViνCENzo 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυφάδα, 

210 8941.310 Πάθος για να-
πολιτάνικη κουζίνα, γι’αυτό 
πάντα γεμάτο από πελατεία 
που φτάνει εδώ από όλη την 
Αθήνα. Πίτσα με τραγανή 
λεπτή ζύμη και πάστα σε 
άπειρες, νόστιμες παραλλα-
γές. Ζεστό και cosy περιβάλ-
λον – κάτσε στο «αίθριο», 
μια πράσινη όαση μέσα στο 
χειμώνα. Τις Πέμπτες πολύ 
καλή live jazz. €Ξ Κ μ A.V.

FisH bAr      
Ζησιμοπούλου 2, Γλυφάδα, 
210 9680.100, 697 4909710
Μοντέρνο bar-resto με 
ντεκόρ που σε ταξιδεύει 
στα λιμάνια της Μεσογείου. 
Για ψάρι (και λίγα πιάτα με 
κρέας), με πλούσια λίστα 
κρασιών και μουσικές με 
διάθεση πάρτι. Ανοιχτά Τετ.-
Κυρ. και μεσημέρι μόνο για 
ψάρι. Δευτ. & Τρ. κλειστά. €

Δυτικά

ΑPolis      
Άλσος Αγ. Δημητρίου, 
Πετρούπολη, 210 5060.620  
Με ισχυρό ατού την 
πανοραμική θέα σε όλη 
την πόλη. Μοιράζεται σε 
διάφορα επίπεδα με καφέ, 
εστιατόριο και μπαρ με 
ελληνική μουσική. Κουζίνα 
μεσογειακή, μοντέρνα και 
δημιουργική από τον Δη-
μήτρη Δημητριάδη και τον 
Γιώργο Μαργαρώνη. € 

bAsE Grill   
Kωνσταντινουπόλεως 64, 
Μπουρνάζι, 210 5757.455 
Κρέας και πάλι κρέας στα κα-
λύτερά του! Μαζί και νόστιμα 
ορεκτικά –σουξέ η φωλιά με 
τα αυγά–, καλά κρασιά και 
μπίρες. «Μαγνητίζει» V.i.P. 
και celebrities της πόλης. 
Κλειστά  Δευτέρα. € m  

ΓKAΛEPi ToY mEzE  
Mεγ. Aλεξάνδρου 61-63, 
Περιστέρι, 210 5720.047-8 
Παστέλ χρώματα και λου-

λουδιστά φωτιστικά για 
ντεκόρ. Αγαπά την τέχνη και 
φιλοξενεί συχνά εκθέσης. 
Η κουζίνα είναι ελληνική, με 
πολλές νόστιμες δημιουργι-
κές προτάσεις. €m Ξ 

ΔAΦνΗ 
M. Aλεξάνδρου 86, Mπουρ-
νάζι, 210 5773.721 Eξαιρε-
τική ελληνική κουζίνα από 
την τρομερή μαγείρισσα 
Αριστέας. Θα διαλέξεις 
από κατάλογο ποταμό με 
άπειρους μεζέδες και πολλά 
πιάτα σχάρας. Ντεκόρ mix 
& match για να χαζεύεις 
μέχρι να έρθει το φαγητό 
σου. Κοινό νεανικό αλλά και 
πολλές οικογένειες – ευτυ-
χώς πολλά τραπέζάκια. Έως 
1 π.μ. € μ

TErrA PETrA 
Θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη, 
210 5060.694-5 All day εντυ-
πωσιακός πολυχώρος σε 
τρία επίπεδα: Del’ Αrte music 
café από το πρωί, bar με jazz 
και blues για σοφιστικέ νύ-
χτες και bar-restaurant (μόνο 
βράδυ) με απλά μεσογειακά 
πιάτα με  freestyle μουσική.  
 

ταβέρνες

ΑΔιεΞοΔο 
Φαίδρας 3 & Απ. Παύλου, 
Θησείο, 210 3462.723 Από 
τη Σίφνο με σιφνέικες και 
σμυρνέικες σπεσιαλιτέ, και 
πολλούς παραδοσιακούς 
μεζέδες. Μεγάλη ποικιλία 
(καλών) χύμα κρασιών, τσί-
πουρα και τσικουδιές.   

ΠεΤΑΛο (Το)          
Ξάνθης 10 & Λέλας Κα-
ραγιάννη, Κυψέλη, 210 
8622.000 Ένα ταβερνείο 
αλλιώτικο απ’ τα άλλα. Με 
παραδοσιακές ελληνικές 
γεύσεις, χειροποίητες πίτες 
και ζυμωτό ψωμί, μουσικές 
τζαζ, λάτιν και οικονομικά 
μενού των € 10 το άτομο 
πολύ χορταστικά. Μust το 

μωσαϊκό της Μπουμπούς! 
Ανοιχτά κάθε μέρα βράδυ, 
Κυρ. μόνο μεσημέρι. Δευτ. 
κλειστά. 

PozAΛiA 
Bαλτετσίου 58, Eξάρχεια,210 
3302.933 Γνωστό φοιτη-
τοστέκι, φημίζεται για την 
ελληνική του κουζίνα και για 
τον καταπράσινο στεγασμέ-
νο του κήπο. Aτού ότι μένει 
ανοιχτά ως αργά... και τις 
καθημερινές. m Ξ

TziTziKAΣ & mEPmHΓKAΣ 
Aγ. Γεωργίου & Aισχύλου 
26, Xαλάνδρι, 210 6810.529/ 
Πλ. Παπαδιαμάντη 4, Άνω 
Πατήσια, 210 2232.376/ Mη-
τροπόλεως 12-14, Σύνταγμα, 
210 3247.607/ Δροσίνη 12-
14, Kηφισιά, 210 6230.080 
Ντεκόρ, όπως παλιό παντο-

πωλείο. Kέρασμα τσίπουρο 
και ελιές για καλωσόρισμα. 
Aπό τις σπεσιαλιτέ η σαλάτα 
με το ανθότυρο. Kάθε βρά-
δυ, Kυρ. μόνο μεσημέρι.
 
XoXΛiΔAKi
Aδριανίου 31, N. Ψυχικό, 210 
6746.661 -551 Aτμόσφαιρα 
παλιού μπακάλικου. Aτέ-
λειωτη ποικιλία σε γεύσεις, 
ψαρομεζέδες, μεγάλη λίστα 
ούζων και προϊόντα για το 
σπίτι. Δευτ. έως Σάβ. 12.00 - 
1.00, Kυρ. μόνο μεσημέρι.   

ΨΑριΣΤον
Καλαβρύτων 16, Ν. Ηρά-
κλειο, 210 2850.746 Ψα-
ρομεζέδες και νησιώτικη 
ατμόσφαιρα. Πιάτο σουξέ η 
τηγανητή ταραμοσαλάτα. 
Ως 12.30 π.μ. Κλειστό Κυρ. 
& Δευτ. 

Intro
K λείνει φέτος τον έβδομό του χρόνο στο Περιστέρι, κρατώντας ψηλά την indie pop-rock 

σημαία στα δυτικά προάστια. Με όνομα δανεισμένο από δίσκο των Pulp, βρετανικές ανα-
φορές στη διακόσμηση και τα ακούσματα και αγάπη τόσο στα anthems των περασμένων 

δεκαετιών (στα οποία γίνονται συχνά θεματικά αφιερώματα) όσο και στο σύγχρονο ηλεκτρονικό 
ήχο. Στο Intro λοιπόν θα πας γιατί θα ακούσεις εγγυημένα καλή μουσική. Power pop τις Δευτέρες 
με την tzina tassi, post rock τις Τρίτες, alternative τις Τετάρτες, “i Eat Music Every Day” κάθε Πέμπτη 
είναι τα ορεκτικά της εβδομάδας, πριν καλέσει ο resident Jk Lab τους φιλοξενούμενους για το τέλος 
της. Όμως, το Intro δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένα συνοικιακό στέκι ανοιχτό από τις 11 το πρωί για 
καφέ και χαλάρωση κατά τη διάρκεια της μέρας. Με καλά ποτά κι εξαιρετικά σπέσιαλ κοκτέιλ, μη 
διαστάσεις να τα ζητήσεις. Αν δεν έχεις κατηφορίσει το ποτάμι για να γίνει το μεταξύ σας “intro”, 
το προσεχές Παρασκευοσάββατο είναι μια καλή ευκαιρία. Την Παρ. παίζει πάρτι αφιερωμένο στα 
80s-90s, σαν να λέμε η διαδρομή από τους Duran Duran στους Blur. Ενώ το Σάβ. “We need Your 
Propaganda“ πάρτι με breakbeat και το σημείο που το indie δεν ξεχωρίζει από την electronica…

INTRO, Κ. Βάρναλη 30 & Μεγ. Αλεξάνδρου, Περιστέρι, 210 5759.442 

goingout
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συναυλίες  / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις/ δίσκοι

Musicvoice
Variousartists

Του Μάκη Μηλάτου

➜ makismilatos@gmail.com 

Απο κει που 
δεν το περιμένεις...
 

 Από τα κορίτσια
rose Elinor Dougall 

- Without Why (***)
Ενθαρρυντικό πρώτο βή-
μα για την (ex-Pipettes) 
Rose Dougall, που απο-
δεικνύει εδώ πως μπορεί 
περισσότερα (και καλύ-

τερα) από τη συμμετοχή της σε ένα vintage φω-
νητικό συγκρότημα. Καλή ερμηνεία, μουσικό 
περιβάλλον που περιλαμβάνει από orchestral 
pop μέχρι indie αναφορές και στίχοι που μι-
λούν για σχέσεις από ένα κορίτσι 24 χρονών. 
Έχει όμως πολύ δρόμο μπροστά της για να ξε-
περάσει το: συμπαθές (αν μπορεί, φυσικά...).
 

susan Cowsill - 

Lighthouse (***)
Στο κουρμπέτι από 9 χρο-
νών –ως μέλος του οικο-
γενειακού γκρουπ (που 
ενέπνευσε τη δημιουργία 
των Partrige Family)–, έχει 

πια απομακρυνθεί από τη μουσική που υπογράμ-
μιζε το αμερικάνικο όνειρο και ψάχνει τη λύτρω-
ση στη folk-country παράδοση της χώρας της και 
στον ήχο της Νέας Ορλεάνης (που είναι το ση-
μείο αναφοράς της). Χαμηλοί τόνοι, γλυκόπικροι 
στίχοι, φωνή κουρασμένη απ’ τη ζωή, φωνητικά 
από την οικογένεια, ένα σπιτικό άλμπουμ. 
 

Από τη nu-folk
Lone Wolf - 

The Devil and I (****)
Ένας πίνακας του Jacques-
Louis David στο εξώφυλλο, 
μυστικιστικές ζωγραφιές 
στο εσώφυλλο, στίχοι σαν 
αλλόκοτα διηγήματα, γλυ-

κιά και μελαγχολική ερμηνεία, λυρισμός, consept 
δομή, λιτές ενορχηστρώσεις... ο Paul Marshall μάς 
εκπλήσσει ευχάριστα για 2η φορά.
 

the acorn - 

No Ghost (**)
Συνηθισμένη nu-folk από 
5 ποιητικά/μελαγχολικά 
αγόρια που με ουκαλίλι, α-
κορντεόν, τσέλο, βιόλα κι 
όλα τα «συγκινητικά» όρ-

γανα, ταξιδεύουν στο δρόμο, χαζεύουν στην ε-
ξοχή, κοιτάζουν τη ζωή, αλλά... με συνηθισμένο 
τρόπο. Το «συμπαθές τίποτα» συνεχίζεται.

Mountain Man - 

Made the Harbor (*****)
Σαν πρωινή λειτουργία 
στα Απαλάχεια Όρη. Οι 3 
γυναικείες φωνές «ψέλ-
νουν» υπέροχα ύμνους 
γεμάτους απ’ την αμε-

ρικάνικη παράδοση με τη λιτή συνοδεία μιας 
ακουστικής κιθάρας. Με τον πιο απλό τρόπο, 
το χτες γίνεται σήμερα, χωρίς να γίνεται θέμα. 
Από κει που δεν το περιμένεις...
 

Από τη χορευτική μουσική
Pin Me Down - 
Pin Me Down (**)
Αν υπήρχε «εναλλακτι-
κή» Eurovision, το νεό-
κοπο ντουέτο του κιθα-
ρίσ τα των Block Party 
Russell Lissack και της 

(ex-Moustach) Milena Mepris θα έβαζαν υπο-
ψηφιότητα γιά 1ο βραβείο. Η παραγωγή άψο-
γη, τα τραγούδια και χορεύονται και είναι radio 
friendly, το πνεύμα είναι indie (και καλά) και το 
στιλ ανέμελο. Το πόσες «κρυφο-μαντόνες» υ-
πάρχουν στην «εναλλακτική» κοινότητα είναι 
απίστευτο.
 

Qua - Q&A (***)
Ο  Αυ σ τ ρ α λό ς  C o rn el 
Wilczek «χαμένος σ τη 
μετάφραση» των Daft 
P u n k ,  τ ω ν  K L F,  τ ω ν 
Chemical Brothers, των 
808 State, που κοιτάζουν 

προς τον Frank Zappa... Μόνο που το «χάος» σ’ 
ένα άλμπουμ θέλει τρομερή οργάνωση για να 
μην ακούγεται υστερικό και το vintage πνεύμα 
των αναλογικών συνθεσάιζερ δεν είναι αρκε-
τό. Παρά λίγο...
 

stars - 

The Five Ghosts (***)
Μετά από 10 χρόνια και 
5 άλμπουμ, η παρέα από 
τον Καναδά (που απορ-
ρέει από την κολεκτίβα 
των Broken Social Scene) 

ακούγεται λιγότερο γοητευτική και φρέσκια 
από το πρόσφατο παρελθόν, 
ε ν ώ  μ ε τ α κ ι ν ε ί τ α ι  α π ό 
τους ηλεκ τρονικούς 
ήχους περισσότερο 
προς την κιθαριστική 
indie. Η πατίνα της ποι-
οτικής pop, όμως, είναι 
πάντα παρούσα.

Guitar Hero
τώρα που η εποχή της σάχλας τελείωσε και οι άνθρωποι ψάχνουν πάλι την ουσία, την αλήθεια, την αυθε-
ντικότητα, τη συνέπεια, ο Mick Jagger πάει πίσω και ανατέλλει η εποχή Keith Richards. Συμμετοχές σε ται-
νίες ως τρομερή μούρη, ένα παρελθόν με 3 προσωπικούς δίσκους-αριστουργήματα, που πέρασαν απα-
ρατήρητοι γιατί βγήκαν σε λάθος εποχή, τα γαλόνια σαν ένας από τους καλύτερους (και τους πιο λιτούς) 
κιθαρίστες και με τη βιογραφία του “Life” που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες, ο κιθ είναι το πρόσωπο των 
ημερών. Βέβαια πολλοί περιμένουν να δουν τι λέει για τον Jagger, για τα ναρκωτικά και για τις γυναίκες, 
αλλά αυτή δεν είναι η ουσία. ο Keith Richards, που όπως δηλώνει «τα θυμάμαι όλα», είναι ένα αυθεντικό 
και σπάνιο είδος της rock κουλτούρας, ένας bluesman, ένας ρεμπέτης, ένα αυθεντικό πρόσωπο μιας ιστο-
ρίας εν εξελίξει, που πολλές φορές έχασε το δρόμο της αλλά πάντα ισιώνει με πρόσωπα σαν κι αυτόν. άπό 
κει που δεν το περιμένεις...

              *
 Αδιάφορος

        ** Μέτριος

     *** Καλός

  **** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός

H τέχνη 
στο δρόμο 

«Στην αρχή ξεκινάμε τελείως αυθαίρετα, 
βάζουμε και ξαναβάζουμε τις μουσικές, 

ξαναγράφουμε τις σκηνές και ακούμε αν το 
αποτέλεσμα αντέχει. Η μουσική μπορεί να 

κοντράρει μια σκηνή ή να προωθεί το νόημά της, 
όχι όμως να την υπογραμμίζει. Χρησιμοποιούμε 

τη μουσική για να μοντάρουμε 
συναισθηματικά, όχι για να δημιουργήσουμε 

ένα καλό soundtrack» 

Ο Γιώργος Βαλαής, από τα ιδρυτικά μέλη της ομάδας blitz, μιλά στην Α-
ΤΗΕΝS VOICE για το μουσικό κομμάτι της παράστασης “Cinemascope” 

που ξεκίνησε στις 28/10 με αρκετές αλλαγές μια δεύτερη περίοδο 
παραστάσεων στο Bios. Πέμπτη - Κυριακή. Έναρξη: 21.00. 

Είσοδος 20 ευρώ & 15 ευρώ (φοιτητ.). Για 16 παραστάσεις. - Γ.Δ. 

New face
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*** Μετά τον καταιγισμό από events που έ-
γινε τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, αυτό 
το weekend τα πράγματα κάπως ηρεμούν και 
γίνονται πιο στοχευμένα κι επιλεκτι-
κά *** Οι πιστοί του LTJ Bukem, 
ας πούμε, θα προσκυνήσουν 
τον ιερέα του drum’n’bass 
στο καθιερωμένο “Ethos” 
– επετειακό πάρτι της ο-
μάδας Innersence. Μαζί 
του όπως πάν τα ο MC 
Conrad, πιο πριν ο Γερμα-
νός Mark Hype. Στο δεύ-
τερο stage ο Dave Angel, 
που έ χει χαθεί τα 
τελευταία χρόνια, 
α λ λά σ ε επίπεδ ο 
τεχνικής σού πέφτει το σα-
γόνι με τα πράγματα που κάνει 
με τρία και τέσσερα dexx. Ελληνικές 
συμμετοχές Santo vs. Sicko Booze και Gus & 
Bonso, προλαβαίνεις προπώληση με € 23 στο 
Metropolis, € 30 στην πόρτα *** Στο Yoga Bala 
(που πάει να γεμίσει την εβδομάδα δοκιμάζο-
ντας events Τετ. & Πέμ.) το Σάβ. εγκαινιάζεται 
η βραδιά “Guilty Lazers”, προσανατολισμένη 
στην bass σκηνή με καλεσμένο τον εξαιρετι-bass σκηνή με καλεσμένο τον εξαιρετι-σκηνή με καλεσμένο τον εξαιρετι-
κό Βρετανό Addison Groove (τον ξέρεις ως 
Headhunter) και υπασπιστές τους Runner, 

Gizmo, Knobs (free). Το προηγούμενο βρά-
δυ μπορείς να γνωρίσεις τις μουσικές του 
αθηναϊκού label Echovolt (επίσης free) *** 
Το WeFunk είναι ένα σπουδαίο ραδιοφωνικό 
show από τον Καναδά (τσέκαρε wefunkradio.
com) και οι παραγωγοί του, Professor Groove 
και DJ Static περιοδεύουν αυτό τον καιρό για 
ένατη φορά στην Ευρώπη. Σήμερα Πέμ. στα-
ματάνε στο Τώρα Κ44 (free) *** Κι άλλη βρα-

διά που ξεκινά το Σάβ. στο 6 D.O.G.S. 
Θα λέγεται “Deep Inside”, θα παί-

ζει νεοϋρκέζικο house, με την 
K.atou και τον Mak να ανοί-

γουν για ανάλογους κα-
λεσμένους. Πρώτος στη 
λίστα ο Gideon (free) *** 
To Blend φιλοξενεί το 
Σάβ. έναν από τους κα-
λούς εκπροσώπους του 
σκ ληρού ευρωπαϊκού 

techno, τον Σουηδό Adam 
Beyer. Μαζί του σφυροκο-

πά ο Mikee (€ 25, 20) *** Κά-
τι διαφορετικό για το Magaze 

στην πλ. Αγίας Ειρήνης (που γίνε-
ται σιγά σιγά πιάτσα – εκεί άνοιξε και 

το σπετσιώτικο Throubi). Κάθε Σάβ. για Νο-
έμβριο και Δεκέμβριο η Lady Faye περνά απ’ 
όλο το φάσμα της μαύρης μουσικής (από soul 
μέχρι hip hop) κρατώντας το μικρόφωνο, αλ-
λά και διαλέγοντας στην κονσόλα (free) *** 
Τέλος, σήμερα Πέμπτη πάρτι στην ιστορική 
«Στοά» της Πατησίων…

➜ p_menegos@yahoo.com

LTJ Bukem

citybeat
Του πάνάΓίωτη ΜΕνΕΓου



4 - 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010  A.V. 53 

New face

ΠΕΜΠΤΗ 4 
RED SPAROWES & HEAD OF 
WANTASTIQUET Από την Πό-
λη των Αγγέλων με αφορμή την 
κυκλοφορία του άλμπουμ τους 
“The Fear Is Excruciating, But 
Therein Lies The Answer’’. Ξε-
κίνημα από το σχήμα του Paul 
Labrecque. GAGARIN. Έναρξη 
21.30. Είσοδος € 20. Προπώληση: 
redsparowesathens.eventbrite.
com, Ταμείο 25. 

DOUBLE FACE Συνέχεια με Joalz  
σε electo-ambient μουσικούς 
δρόμους. ΒίοS. Έναρξη 23.00. 
Είσοδος € 5.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5
ΚΟΑ Σε έργα των Μοzart, Haydn, 

Brahms με σολίστ στο βιολί τον 
Σίμο Παπάνα και μουσική διευ-
θυνση του Λουκά Καρυτινού. ΜΕ-
Γάρο ΜουΣίκηΣ. Έναρξη 20.30. 
Είσοδος από € 3 φοιτ. ως € 23.

DEFUNKT SOUL - nEU GENER-
ATION To σχήμα του τρομπονί-
στα Joseph Bowie, αδελφού του 
Lester Bowie, σε future funk και 
neo-soul. ηάLF NOTE. Ως 11/11.

GA L L O N  D RU N K  Π ολύ κο -
ντά στα σκοτεινά σοκάκια των 
B ad S e e ds,   ά λ λω σ τ ε ε ίναι 
το ηλεκ τρισμένο σ χήμα του 
James Johnston το ιδανικότε-
ρο rock’n’roll sountrack ενός 
Μπουκόφσκι. AN CLUB. Έναρξη 
21.00. Είσοδος € 20 (προπώλη-

ση /ταμείο) και € 15 μέσω του 
gallondrunk2010.eventbrite.com  

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 
THE CINEMATIC ORCHESTRA 
To αεικίνητο ARK FESTIVAL συ-
νεχίζει με την ανάκληση της πα-
ρέας με την κινηματογραφική 
μουσική του Jason Swinscoe και 
το ντεμπούτο “Motion” στη Ninja 
Tune, το 1999, και φροντισμέ-
νη downtempo συνέχεια. FUZZ 
CLUB. Έναρξη 21.00. Είσοδος € 
30 για τα πρώτα 500, € 35 για την 
προπώληση και € 40 στην είσοδο. 
Προπώληση: Metropolis, Public, 
Ianos, ticketservices.gr

PANX ROMANA Τα λέγανε από 
το 1999. Κράτος κλειστόν. Επα-
νένωση με τη φωνή του Frank, 
τ ις  κ ι θ άρ ες του Wo o dy και 
ντραμς από τον Δημήτρη Δημη-
τράκα. AN CLUB. Έναρξη 22.00. 
Είσοδος € 10.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10
ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ  Η Αλεξάν-
δρα Παπαστεφάνου σε έργα 
Schumann, Chopin, Grieg και 
«Πολύχρωμα Φύλλα». ΜΕΓάρο 
ΜουΣίκηΣ. Έναρξη 20.30. Είσο-
δος € 5 (φοιτ.) ως € 20. ●

musicweek
CINEMATIC ORCHESTRA: 

Το a theatre near you

DUO GOLIARDI Τραγούδια και χοροί από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα, 
με τίτλο “Piccola storia della danza” από το Duo Goliardi που αποτε-
λούν ο Δημήτρης Κούντουρας (φλάουτο με ράμφος) και ο Κωνστα-
ντίνος Ράπτης (ακορντεόν κοντσέρτου) σε έργα δημιουργών όπως 

οι Guillaume de Machaut, Johann Sebastian Bach, Γιάννης Κωνσταντι-
νίδης, Béla Bartok.ΘΕάτρο ΕλληνοάΜΕρίκάνίκηΣ ΕνωΣηΣ, Μασσαλίας 

22, Κολωνάκι.11/11. Έναρξη 20.30. Είσοδος ελεύθερη. 

Μη 
χάσεις
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ΑFTER DARK 
ίπποκράτους & Διδότου 31, 
210 3606.460
4/11: Τax Collectors. 
5/11: Lost Bodies. 6/11: 
Down & Out. 9/11: Sugar 
Free. 10/11: Oμοθυ-
μαδόν. 

ΑΝ CLUB
Σολωμού 13, Εξάρχεια 210 
3305.056
4/11: Green Goblins 
- Voodoo Healers - 
Hosenfefer (21.00/€ 
8). 5/11: Gallon Drunk 
(21.00/€ 20). 6/11: Panx 
Romana (22.00/€ 10).

ANODOS
πειραιώς 183, 210 3468.100 
& 210 3467.900 
Παρ., Σάβ., Κυρ. Νατάσα 
Θεοδωρίδου - Κώστας 
Μαρτάκης - Ηλίας Βρετ-
τός - Ελένη Φουρέιρα.

ART GALLERY CAFé
ίπποκράτους 1, Βούλα, 210 
8958.866 
4/11: 40+Fourty. 5/11: 
Γιώργος Κουλουριώτης. 
6/11: Ζωή Τηγανούρια. 
8/11: Γιάννης Νικολάου. 
9/11: Αλέξης Ναθαναήλ - 
Μίλλυ Στύλογλου. 10/11: 
Γιάννης Μαθές & Τrio 
Divisi.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
Ελασιδών 6 & πειραιώς 116, 
Γκάζι, 210 9014.428, 
697 8185871
Παρ. & Σάβ. Χρήστος 
Δάντης - Γιώργος Παπα-
δόπουλος - Αλεξάνδρα 
Κόνιακ - Klein Mein. Είσο-
δος με ποτό € 13.

AYΛΑΙΑ 
άγ. Όρους 15, Βοτανικός, 
210 3474.074 
Πέμ. Λιζέτα Καλημέρη. 
Παρ. Yvette Jarvis. Σάβ. 
Θάνος Ανεστόπουλος. 
Δευτ.  Μελίνα Κανά - Μι-
χάλης Παπαζήσης. Τρ. 
«Τ’ ώριο περβόλι». Τετ. 
Haig Yazdjian - Γιώτης Κι-
ουρτσόγλου - Βαγγέλης 
Καρίπης. 

ΒΟΙΤΕ 
ούλοφ πάλμε 22, Ζωγρά-
φου, 210 7472.888
Ζωντανή μουσική από το 
σήμερα και το χθες

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ
κασσάνδρας 19, Βοτανικός, 
210 3473.835
Γιώργος Μαζωνάκης 
- Πάολα - Vegas - Nικη-
φόρος.

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ
Συγγρού 143, ν. Σμύρνη, 
210 9316.101
Παρ. & Σάβ. Τζίμης Πα-
νούσης. Έναρξη 22.30. 
Είσοδος € 15 μπαρ, € 40 
ελάχιστη κατανάλωση.
UP STAGE Γυάλίνο
Κάθε Παρ. & Σάβ. Κύκλος 
Band (€ 12 με ποτό).

CABARET VOLTAIRE 
Μαραθώνος 30, Μετα-
ξουργείο, 210 5227.046
5/11: Ράδιο - Voltaire 

από τους Σ. Παπασταύ-
ρου, Α. Ραυτοπούλου 

και Φ. Μυλωνά 
(22.30/€ 16 με 

ποτό). 6/11: Μάρ-
κος Δαμιανός 

(22.30/€ 15 

με ποτό).

COSMOSTAGE
πειραιώς 178, 210 
3413.550-552
Πέμ., Παρ. & Σάβ. Γιάννης 
Πλούταρχος - Αμαρυλ-
λίδα - Κωνσταντίνος Αρ-
γυρός. Είσοδος με ποτό € 
10 & φιάλη € 150. 

ΔΙΟΓΕΝΗΣ STUDIO
λ. Συγγρού 259, 210 
9425.754
Παρ. & Σάβ. Αντώνης Ρέ-
μος - Έλενα Παπαρίζου.

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
λ. κατσώνη 189, Άγ. άνάρ-
γυροι, 210 2610.444 & 210 
2610.438
6/11: Mίλτος Πασχαλί-
δης - Lexicon Project. 
Είσοδος € 15 με ποτό. 

DIZZY MILES CLUB
άθανασίας 4 & Ευτυχίδου, 
παγκράτι, 210 3640.614
4/11: Γιώργος Κρομίδας. 
5/11: Γιάννης Παπανα-
στασίου quartet Trio. 
9/11: Talk of the Town. 
10/11: Brazz. Έναρξη 
21.30.

ENZZO DE CUBA
λάμπρου 6, Μπουρνάζι, 210 
5782.610
STAGE CLUB: Κάθε Πέμ. So 
Icey Thursdays με τους 
Μηδενιστή & TNS. Κυρ. 
απόγευματικο live & dj set 
& το βράδυ RnB πάρτι με 
τους Vegas. Δευτ. Ζωντα-
νή Ελληνική Βραδιά. Κάθε 
Τετ. Live Rock Bραδιές. 
STAGE CUBA: Πέμ. Νοche 
Latina από τη Mariela 
Nelson Tamayo με την 
ομάδα της Karamelo 
De Cuba. Παρ. Pedro 
Santana. Σάβ. Fuerza  
Azteca από τον Μiller 
Rodriguez. Κυρ. Lluvia 
Latina από τους Pedro 
Santana & Manolo Vega. 
Δευτ. ο Βραζιλιάνος 
Jefferson Luiz Da Silva. 
Τρ. Ταξίδι στις χώρες της 
Λατινικής Αμερικής. Τετ. 
Larin Old School. 
STAGE UPSTAIRS: Σάβ. Λα-
ϊκή Ελληνική Βραδιά.

FREE CLUB 
κάστορος 41 & Φωκίωνος, 
πειραιάς, 210 4116.505
Κάθε Πέμπτη live με τον 
Αλέξανδρο.

GAGARIN
λιοσίων 205, Σταθμός με-
τρό άττική
4/11: Red Sparowes - 
Head of Wantastiquet 
(21.30/€ 20-25). 5/11: 
Λεωνίδας Μπαλάφας 
(22.30/€ 12).  
 
ΗΑLF NOTE 
τριβωνιανού 17, Μετς, 210 
9213.310 & 210 9213.360
4/11: David Perez 
Y Groupo. 5-11/11: 
Defunkt Soul. Έναρξη: 
Δευτέρα-Σάββατο 22.30, 
Κυριακή 21.00. Είσοδος € 
15, φοιτ., € 20-30. Προπώ-
ληση: ticketnet.gr. Κάθε 
Δευτέρα € 20-15 (φοιτ.). 

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 
ίερά οδός 20, 210 3428.272
Παρ. & Σάβ. Δημήτρης 
Μητροπάνος - Πέγκυ 
Ζήνα. Είσοδος για μπαρ με 
ποτό € 20. 

KNOT GALLERY

Mιχαλακοπούλου 206 & 
πύρρου, άμπελόκηποι
6/11: Ashtray 
Navigations, Earzumba, 
The Mongrelettes 
(20.00/€ 10). 10/11: 
Francisco Meirino, 
Mecha/Orga (20.30/€ 5).

ΚΟΟ-ΚΟΟ
ίάκχου 17, Γκάζι, 210 
3450.930
4/11: Απόστολος Ρίζος 
(22.30/€ 14 με ποτό). 5/11: 
Ζακ Στεφάνου & η μΠά-
ντα-Κοάλα (23.00/€ 14 
με ποτό). 6/11: Yianneis 
(23.00/€ 14 με ποτό). 7/10: 
Stepp. 7/11: Schoolwave 
(22.30/€ 12 με ποτό). 
10/11: Στέλιος Δάβαρης 
(22.30/€ 12 με ποτό).

ΚΥΤΤΑΡΟ
ηπείρου 48 & άχαρνών, 210 
8224.134
4/11: Salonumuz 
Klimalidir - Skull & Dawn. 
5 & 6/11: Κώστας Λειβα-
δάς μαζί με Ελένη Τσαλι-
γοπούλου και Μαριάννα 
Πολυχρονίδη. Special 
Guest (Σάβ.) ο Νίκος Πορ-
τοκάλογλου (22.00/€ 15 
με μπίρα). 
 
LAZY 
λεωφ. πεντέλης 1, Βριλήσ-
σια, 210 6895.535
4/11: Delivers - Daddy’s 
Work. 5/11: George 
and the Dukes - Jam 
Di Fusion. 6/11: Take 3. 
8/11: Jam Night. 10/11: 
Modus Nostrum.

LIDO MUSIC THEATRE
Ζωοδόχου πηγής 3, 210 
3811.175
Παρ. και Σάβ. «Η Αθήνα τη 
νύχτα» του Μίμη Πλέσσα 
με τους Α. Μουτσάτσου, 
Λ. Καρελάς, Σ. Κλείσσας, 
Ι. Νικολάου. 

ΜΟΣΤΡΟΥ
Μνησικλέους & λυσίου 22, 
πλάκα, 210 3225.558, 210 
3225.337
Παρ.-Κυρ. Μαριώ - Παύ-
λος Κοντογιαννίδης 
- Γιώργος Περαντάκος 
- Μαρίνα Δεληγιάννη. 
Έναρξη 23.00. Κυρ. 15.00.

NUEVA TROVA
άθηνάς & Βλαχάβα 9, 
Μοναστηράκι
5/11: Tallboy Short.

ΝΤΟΥ 
Ζωοδόχου πηγής 3 & άκα-
δημίας, 210 3829.179
Παρ.-Σάβ. «Έξω καρδιά!» 
από τους Θέμη Ανδρε-
άδη, Παντελή Αμπαζή, 
«Ζήτω τα λαϊκά κορί-
τσια!», Γεράσιμο Γεννα-
τά & Γιάννη Μποσταντζό-
γλου. Έναρξη 22.30. 

OΞΥΓΟΝΟ LIVE
Βούρβαχη & κορυζή 4, ν. 
κόσμος, 210 9240.740
Παρ. Τρίφωνο & Νάντια 
Μπουλέ. Σάβ. Sal.a.t.a 
Band, Σπύρος Γραμμέ-
νος, Sofia & Tonis Sfinos.

ΟΥΡΑΝΟΣ 
λ. Ειρήνης 71, πεύκη, 210 
6120.130
Παρ. & Σάβ. Γιώργος Μαρ-
γαρίτης - Μαντώ. Είσοδος 
με ποτό στο μπαρ € 10. 
Φιάλη € 130 απλή, € 150 
σπέσιαλ.

PASSPORT

καραΐσκου 119, πλ. κοραή, 
πειραιάς, 210 4296.401
5 & 6/11: Μελίνα Ασλανί-
δου (21.00/€ 15-25). 

ΠΥΡΗΝΑΣ
Μιχαλακοπούλου & Δι-
οχάρους 11, Χίλτον, 210 
7237.150
5/11: Παύλος Συνοδι-
νός, με guest τη Νατάσσα 
Μποφίλιου. 

ΡΑΚΟΜΕΛΟ
Διστόμου 9ά, ηλιούπολη, 
210 9702.025
Κάθε Κυριακή οι Aqua Y 
Vino σε live tango με πιάνο 
βιολί, κιθάρα, ακορντεόν 
(22.00/είσοδος με ποτό 
€ 10).
 
RODEO
Χέυδεν 34, πλ. Βικτωρίας, 
210 8814.702
5/11: Underjoyed - 
Silence Fiction - Beating 
Bianca - The Celeste - 
United Highlight με hard 
rock, metal (20.00/€ 8).

ΡΥΘΜΟΣ STAGE
Μ. άντύπα 38, ηλιούπολη, 
210 9750.060
4/11: KollektivA με 
guest τον Άλκη Κων-
σταντόπουλο. 6/11: 
Rosebleed (22.00/€ 10 με 
μπίρα). 9/11: Το πολιτικό 
μιούζικαλ «Το Ταγκό της 
Κρίσης» (22.30/€ 12 με 
ποτό).

SIX D.O.G.S.
άβραμιώτου  6-8, Μοναστη-
ράκι, 210 3210.510
4/11: The Bet (22.30/€ 
5). 8/11: Kωστής Κηλύ-
μης & Άγγελος Κυρίου 
- Dead Gum - Kerkville 
(22.00/FREE). 9/11: 
IMCakaLLEROC - His 
Majesty The King Of 
Spain (22.00/€ 6). 10/11: 
The Victorian English 
Gentlemens Club - The 
Callas (21.30/€ 18). 

SOCIALISTA
Tριπτοπολέμου 33, Γκάζι, 
210 3474.733
Κάθε Πέμ. De Niro. Κάθε 
Τετ. 15 50.  

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ 
Φραντζή & Θαρύπου 35-37, 
ν. κόσμος, 210 9226.975 
Κεντρική σκηνή Παρ. και 
Σάβ. Θάνος Μικρούτσι-
κος - Χρήστος Θηβαίος. 
Δευτ.-Τρ. Αρλέτα - Λάκης 
Παπαδόπουλος. Plus 
Παρ. και Σάβ. Ελεωνόρα 
Ζουγανέλη & Ησαΐας 
Ματιάμπα. Club. Πέμ.-
Σάβ. House Band. Κυρ. 
Μανώλης Φάμελλος 
- Πέννυ Μπαλτατζή. 
Δευτ. Γιώργος Μυλωνάς 
- Πάνος Μουζουράκης, 
Τρ. Wedding Singers, Τετ. 
Γιώργος Περαντάκος - 
Βαγγέλης Ασημάκης. 

ΤΟ ΜΠΑΡΑΚΙ ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΗ 
Διδότου 3, κολωνάκι, 210 
3623.625 
5/11: Ά. Πεπόνης - Β. Χα-
ραλαμπάτου - Τ. Καρδα-
ρά. 10/11: 2 Κάπα Μι.

ΤIVOLI
Εμ. Μπενάκη 34, 210 
3830.919
Kάθε Πέμ., Παρ. & Σάβ. 
γνήσια ρεμπέτικη μουσική 
και τραγούδι, χωρίς μικρό-
φωνο. ●

μουσικέςσκηνές-live
ΆΓΆΜΟΙ ΘΥΤΆΙ
 «άλλιώς δεν γίνεται», έτος β΄

Ολική επαναφορά μετά τον περσινό χαμό 
στην Κυδαθηναίων. Οι Άγαμοι Θύται (επί-
σης) επιστρέφουν με ανανεωμένο πρό-

γραμμα. Με νέα πρόσωπα που σηματοδοτούν 
το πρώτο άνοιγμα του κλειστού επαγγέλματος 
των Αγάμων, αφού τα άλλα γνωρίζουν σθεναρή 
αντίσταση. Το dream team, με leader τον Ιεροκλή 
Μιχαηλίδη και παλιές καραβάνες τους Δημήτρη 
Σταρόβα, Ρούλα Μανισάνου, Στάθη Παχίδη, Χρή-
στο Μητρέντζη, ενώνει τις δυνάμεις του με τους 
Ταξιάρχη Χάνο, Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Γιώργο 
Χρυσοστόμου, Χρύσανθο Καγιά, Ελευθερία Κόμη 
και Cabaret Balkan. ΖΥΓΟΣ, Κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 210 

3241.610. Κάθε Παρ. και Σάβ. από 5/11. 
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 δΙΆσκέδΆση

Cafes/Bars/
snacks

ΑΓΚΥΡΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ     
Σόλωνος 124, Αθήνα, 210 
3837.540, 210 3837.667, 
www.agyra.gr Βιβλιοπω-
λείο-πολυχώρος ανοιχτό 
από τις 9.00 το πρωί έως 
το βράδυ, που αγαπάει την 
τέχνη, φιλοξενεί εκθέσεις, 
διοργανώνει events, πα-
ρουσιάσεις και διαθέτει και 
cocktail bar.  

ΑΜΠΑΡΙΖΑ    
Λέκκα 14, Σύνταγμα, 210 
3257.644  Το τελευταίο στέ-
κι του εμπορικού τριγώνου 
από τον Αντώνη Φερράρα. 
Μοναστηριακοί πάγκοι, 
ιδανικοί για τετ α τετ ή 
μιντιακές συσκέψεις, τρα-
πεζάκια στη στοά, ανοιχτά 
από το πρωί σε συνδεση 
με τα γύρω μπαράκια τις 
νύχτες. Καλά σερβιρισμένα 
ποτά και μεγαλος κατάλο-
γος cocktails. 

CHANDELIER 
Μπενιζέλου 4, Πλάκα, 
210 3316.330 Ένα διαφο-
ρετικό καφέ, με πολλή 
έμπνευση! Πριβέ καλλιτε-
χνικό πατάρι, performances 
και πολλά events με djs. 
Στον κατάλογο από φρέσκα 
σπιτικά γλυκά μέχρι κοκτέιλ 
σαμπάνιας!

CIRCUS 
Nαυαρίνου 11, Aθήνα, 
210 3615.255 Ίσως η πιο 
ιδαίτερη διακόσμηση σε 
αθηναϊκό καφέ-μπαρ, από 
τα μυστικά της μεγάλης του 
επιτυχίας πάνω στην «πρά-
σινη γραμμή» Εξαρχείων 
- Κολωνακίου. Από  νωρίς 
το πρωί με καφέ, φαγητό το 
βράδυ. Σπέσιαλ σαλάτες, 
ζυμαρικά, ακόμα και hot 
dog σε μενού που πρόσφα-
τα ανανεώθηκε. Freestyle 
μουσικές και κομψό πατάρι 
για ήρεμες συζητήσεις.  

FLOCAFE LOUNGE BAR & 
RESTAURANTS      
Γ. Σεπτεμβρίου 87, πλ. Βι-
κτωρίας, 210 8222.815/ Λ. 
Συγγρού 141, Ν. Σμύρνη, στο 
ύψος Άγ. Σώστη,
 210 9343.003/ Σόλωνος 10, 
Κολωνάκι, 210 3390.756/ 
The Mall Athens, Nερα-
τζιώτισσα, Μαρούσι, 210 
6107.350/ Ποσειδώνος 
και Χαράς, Νέα Μάκρη, 
22940 91164/ Παλαιά Λ. 
Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη, 
Δέλτα Φαλήρου, εμπ. κέντρο 
South Polis, 210 9411.069/ 
Λαζαράκη 26, Γλυφάδα, 210 
9680.177, Λ. Κηφισίας 15, 
Nέα Φιλοθέη, 210 6839.222/ 
πάροδος Λ. Δημοκρατί-
ας Πύργος Βασιλίσσης, 
Ίλιον (Escape Center), 210 
2323.510 /25ης Μαρτίου 11, 
κεντρική πλ. Ν. Σμύρνης, 
210 9350.320/Λ. Αυλακίου 
86, Αυλάκι, Πόρτο Ράφτη, 
22990 71330 
Τα γνωστά cafés σε lounge 
στιλ, για όλες τις ώρες της 
ημέρας, κουζίνα με ελληνι-
κές και διεθνείς επιρροές, 
ποικιλία ροφημάτων και 
γλυκών αλλά και απολαυ-
στικά cocktails. 

FLORAL BOOKS + COFFEE 
Θεμιστοκλέους 80, πλ. Εξαρ-
χείων, 210 5226.609 
Το ιστορικό στέκι της πλα-
τείας Εξαρχείων άνοιξε ξα-
νά τις πόρτες του στην μπλε 
πολυκατοικία. Για καφέ, 
ποτό, διάβασμα στο νέο χώ-
ρο του βιβλιοπωλείου και 
με πολλές εκδηλώσεις.  Θα 
δεις συγγραφείς να βάζουν 
μουσική ή να φτιάχνουν 
ποτά, «διαφορετικές» 
συνεντεύξεις Τύπου και 
μαχητικές συζητήσειςστο 
πνεύμα της πλατείας. Πολύ 
καλό βιβλιοπωλείο (και με 
ξένο τύπο) στο βάθος.

IANOS CAFE
Σταδίου 24, Αθήνα, 
210 3217.917 Στο κομψό 
παταράκι πάνω από το βι-
βλιοπωλείο, καφέδες, ποτά, 
ελαφριά γεύματα, μια μικρή 
γκαλερί που φιλοξενεί 
διάφορες εκθέσεις και μια 
επίσης μικρή μουσική σκηνή 
για ατμοσφαιρικά live. Εδώ 
οι συνεντεύξεις Τύπου πολ-
λών πολιτιστικών θεσμών 
της Αθήνας και τα μηνιαία 
live της A.V.

 
Bars

CAPU
Λέκκα 14 (εντός στοάς) Mαύ-
ρες μουσικές, πολύχρωμα 
cocktails. Εναλλασσόμενοι 
DJs στο μπαρ με το μωσαϊκό 
και τη μεγάλη μπάρα στην 
πιο «πονηρή» στοά της 
πόλης, ακριβώς στο στομάχι 
του Συντάγματος.

GALAXY    
Σταδίου 10 (εντός στοάς), 
210 3227.773  Το κλασικό-
τερο αθηναϊκό ποτάδικο με 
τον μοναδικό κύριο Γιαννη 
πίσω από την μπάρα κι «επι-
φανείς» Αθηναίους σε φω-
τογραφίες παράσημα στον 
τοίχο. Χαμηλά η μουσική και 
περιποιημένα σνακ για να 
συνοδεύεις το ποτό σου.

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

ΜΑRABOU
Πανόρμου 113, Αμπελόκη-
ποι, 210 6910.797 
Με δυνατή μπάρα, πλούσια 
κάβα, cocktails από φρέσκα 
φρούτα, sandwiches και 
δροσερές σαλάτες. Πάντα 
υπό τον ήχο world, funky, 
soul, jazz, swing, pop, και 
electro μουσικής. Για 20ά-
ρηδες ή όσους αισθάνονται 
έτσι.   

ΠΟΤΟΠΩΛΕΙΟΝ 
Πανόρμου 113, Aμπελόκη-
ποι, 210 6911.672 
Funk, soul και hip hop, 
εναλλασσόμενοι dj και μπι-
τάτος κόσμος. Στέκι κλασικό 
πλέον, 365 μέρες το χρόνο 
(από τις 5 το απόγευμα μέ-
χρι όσο). A.V.

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. Δευτέρα 16/12 οι 
Swing Shoes featuring Ειρή-
νη Δημοπούλου live.  A.V.

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. 

6 D.O.G.S. 
Αβραμιώτου 6-8, Μοναστη-
ράκι, 210 3210.510 Τα 4 
μπαράκια ενοποιήθηκαν σε 
ένα χώρο που λειτουργεί all 
day, φιλοξενεί συναυλίες, 
εκθέσεις, ηχογραφήσεις, art 
projects και πάρτι (ή απλά 
σε τροφοδοτεί με καφεΐνη). 
Κοινώς, όποιος θέλει να 
κάνει κάτι στην Αθήνα, 
απευθύνεται στα «σκυλιά». 
Στους resident DJs και ο Boy 
(Πέμ.). 

SWING   
Iάκχου & Ευμολπιδών, Γκάζι, 
210 3451.508 Από την ομάδα 
του Soul, μπαράκι με άποψη, 
60s αναφορές και δυνατές 
μαύρες μουσικές. Σε 2 
επίπεδα. Στον πάνω όροφο 
φιλοξενεί συχνά νέα groups 
και γνωστούς djs. 

* TANTRA BEACH            
Λ. Ποσειδώνος, Ακτή Αλίμου 
(πρώην ble), 210 9859.860, 
www.tantrabeach.gr 
Beach bar στην παραλία 
Αλίμου για μπάνιο και δια-
σκέδαση από το πρωί έως 
αργά το βράδυ. 

VITAMINA        
Κελέου 1-5, Γκάζι, 210 
3476.887 Βιομηχανικός 
χώρος με καλλιτεχνική 
αισθητική. Εναλλακτικές 
μουσικές και κάθε Κυριακή 
από τις 19.00 η Σωτηρία 
Μπαβέλου. ●

ΤΟ souNDtraCK tHσ ΠΟΛησ

«Θα κάνω μια σειρά εκδηλώσεων, ξεκινάω με τις 
παραστάσεις στο Γυάλινο, κατεβαίνω Συγγρού, ε-
πειδή είναι η κρίση, είναι δύσκολοι καιροί αλλά όχι 
μόνο για μένα, κατεβαίνουν κι άλλοι καλλιτέχνες, 
όλοι από τη Νέα Δημοκρατία, που κάνουν τα γρα-
φεία τους εκεί, η Τζούλια η συνάδελφος, ο Αντώνης 
Ρέμος, ο οποίος χώρισε τελικά γιατί τον πόναγε η 
Μακρυπούλια πολύ γιατί είχε μακρύ πουλί και έχει 
προσλάβει τώρα μια άλλη, αλλοδαπή. Και το πρό-
γραμμα πάνω στην κρίση θα κινηθεί, δηλαδή εγώ, ό-
πως και πολύ κόσμος, έχω σταματήσει να αγοράζω 
και πάνες για το μωρό μου, τη Φωτεινή, που είναι 17 
μηνών. Τις πλένουμε και τις ξαναχρησιμοποιούμε.

Ρούχα δεν ψωνίζουμε γιατί βγαίνουμε έξω στα 
μαγαζιά και τι να πάρεις, λουκέτα; Όλα είναι κλει-
στά, ενοικιάζεται, πωλείται, δηλαδή αναγκαζόμα-
στε να μεταποιούμε χαλιά από το σπίτι και στην 
παράσταση βγαίνω με μια παλιά μοκέτα, 
κάλτσες από μπουρνούζια που κόβου-
με, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες. 

Μια δεύτερη αφορμή είναι η απαγό-
ρευση του καπνίσματος, που είναι 
ένα φασιστικό μέτρο, αν κι εγώ δεν 
είμαι καπνιστής, και η παράσταση 
θα είναι πρόσχημα για να καπνίζουμε 
ελεύθερα. 

Δεν έχω φόβο για την κρίση. Είναι κάτι ανάλογο 
με την πανδημία της γρίπης. Αλλά πουλάει περισ-
σότερο. Είναι οικονομική κρίση αλλά με «οι» και τα 
δύο. Ένα κόλπο που σκέφτηκε ένας μπαμπούλας 
για να βγάλουν φράγκα, να κόψουν συντάξεις. Η 
ουσία είναι ότι είμαστε σε μια πολυκομματική χού-
ντα. Πρέπει να διώξουμε αυτά τα κομματόσκυλα, 
να μην τσιμπάμε με τις εκλογές για να μπορέσου-
με να ορθοποδήσουμε. Όλα αυτά είναι άχρηστα 
άτομα τα οποία ακολουθούν ένα βυζαντινό πα-
τροπαράδοτο μπούσουλα που λέει: «Για να γίνεις 
ηγούμενος πρέπει να σε γ... ο προηγούμενος». Το 
ψάρι βρομάει από το κεφάλι. Να βάλουμε κανονι-
κούς ανθρώπους και όχι αντιπροσώπους που θα 
ελέγχονται για τις πράξεις τους. 

Ζήσαμε και τη διακαναλική χούντα τώρα. Ο πρω-
θυπουργός για να κάνει προπαγάνδα υπέρ του 
υποψηφίου δημάρχου του κόμματος να δεσμεύει 
και τα κρατικά και τα ιδιωτικά κανάλια. Ο Πατακός 
δεν θα τολμούσε να το κάνει. Όπως καταλαβαίνεις 
η παράσταση είναι ένας λίβελος στο Γιωργάκη, 
ο οποίος είναι ένα μοιραίο πρόσωπο, ένα ούφο, 
δηλαδή αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενο υποκεί-
μενο. Δεν βάζει κώλο κάτω. Μας έχει τρελάνει με 

τα ταξίδια του. Βέβαια αν είχαμε και εμείς την Άντα 
στο σπίτι δεν θα φεύγαμε; 

Θαυμάζω το ελληνικό ροκ της δεκαετίας του ’60. 
Τα αληθινά τραγούδια που έβγαλε το λούμπεν 
στοιχείο. Μιλάω για Περπινιάδη, Ζαγοραίο, Αγγε-
λόπουλο, όχι τον Θόδωρο. Μια φτωχή γενιά που 
έβγαινε από τον πόλεμο με ελπίδα, τσαγανό και 
τσαμπουκά. Και αυτό βγήκε στα τραγούδια. Μου 
αρέσει πολύ η φαρφίσα της δεκαετίας αυτής. Εκεί 
βλέπω ειλικρίνεια και ροκ στοιχείο. 

Μια φίλη τσιγγάνα, παλιά ιερόδουλος που το ’ριξε 
σε μαντεία, ταρό κ.λπ., μου είπε ότι είμαι μετεμ-
ψύχωση ενός τύπου από την Αίγινα που έφτιαχνε 
επιτύμβιες πλάκες για τους πεθαμένους. Εξυπνά-
δες δηλαδή. 50 χρόνια βολοδέρνω ανάμεσα σε 

εξυπνάδες και λογοπαίγνια.

Με κρατάει η αγάπη του κοινού. Ου-
σιαστική. Έχουμε μια αγωνία και 

πάμε να τη ζήσουμε μαζί και να 
γελάσουμε χωρίς να κοροϊδεύει 
ο ένας τον άλλον.

Έχουν βρει διάφορα εξιλαστήρια 

θύματα και ξεσπούν πάνω τους. Ο 
Σίμος Σεϊσίδης είναι ένα παιδί που τον πυ-

ροβολήσανε, του φάγανε το πόδι και αντί να 
είναι έξω από τις φυλακές, όπως και ο πολυτραυ-
ματίας Σάββας Ξηρός, που είναι σε άσχημο χάλι, 
τον βασανίζουν. Ζούμε σε τρομακτικές εποχές ε-
πειδή έχει περάσει από την τηλεόραση η οικονο-
μική τρομοκρατία και περνάει σε δεύτερη μοίρα 
ο τραμπουκισμός της εξουσίας και οι βασανισμοί 
που γίνονται κυρίως σε μετανάστες αλλά και σε 
Έλληνες. Βασανίζεται κόσμος καθημερινά. Γι’ αυ-
τό έχω βάλει και στο μαγαζί τροχονόμους. Είναι 
μπάτσοι, γουρούνια, τροχονόμοι για να δείξω ότι 
κάνουν λειτούργημα και πρέπει να είναι στην υ-
πηρεσία μας. Δηλαδή, φέρε στραγάλια, φέρε το 
ένα, φέρε το άλλο. Δεν μπορεί ο μπάτσος να μας 
δυναστεύει τη ζωή.

Τα δεκανίκια του καπιταλισμού είναι η οικολογία 
και οι αριστεριτζήδες. Η πράσινη ανάπτυξη θα μας 
καταστρέψει τελείως. Ο Γιωργάκης έχει αγοράσει 
ήδη 10.000 ανεμογεννήτριες για τις Κυκλάδες, 
τέρατα 150 μέτρων. Θα μας καταστρέψει. Νομίζω 
ότι είναι το όνειδος της δυναστείας των Παπαν-
δρειδών. Σε τελευταία ανάλυση όμως θα είναι κα-
λό. Μινιμαλιστικά θα τα καταφέρουμε καλύτερα. 
Θα απαλλαγούμε από τον άκρατο καταναλωτισμό 
και τις κατασκευασμένες ανάγκες. ●

O τζίμης ανοίγει το στόμα του. Άουτς. Aπολαύστε ανεύθυνα. 

Τζίμης Πανούσης

Π ροσοχή, θα κυκλοφορεί ελεύθερος. Στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Με ανανεωμένη μπάντα. 
Kάθε παρασκευή και Σάββατο. «Μnimonium - 30 χρόνια στη νύχτα». Με αντιστόπ στο κάπνι-
σμα και στοπ στις απαγορεύσεις. Με λεκτικά παιχνίδια χωρίς pause, γιατί μάλλον γι’ αυτό το 

παιχνίδι αναπνέει ο πανούσης. και για την αγάπη του κοινού. 

Του ΓίωρΓου ΔηΜητράκοπουλου

ΙΝFo
Γυάλινο Μουσικό Θέα-

τρο, Συγγρού 143, Ν. Σμύρνη, 

210 9315.600. Κάθε Παρ. και Σάβ. 

Έναρξη 22.30. 

Είσοδος € 15 (μπαρ), € 40 

(ελάχιστη κατανάλωση).
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Η σκηνογράφος Εύα 
Μανιδάκη μας ξεναγεί 
στο σκηνικό του 
«Θερμοκηπίου» του 
Λευτέρη Βογιατζή
Επιμέλεια: ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΛΑΤΣΟΥ

«Στο “Θερμοκήπιο” του Χά-
ρολντ Πίντερ σε σκηνοθε-

σία Λευτέρη Βογιατζή, 
η ιστορία εξελίσσεται 
σε ένα ιδιόρρυθμο 
ίδρυμα του οποίου 
δεν ξέρουμε το μέ-

γεθός. Έτσι, το χώρο 
του ιδρύματος δεν τον 

αντιμετώπισα ρεαλιστικά 
αλλά αφαιρετικά. Το σκηνικό 

το είδα ως “μηχανή”. Οι χώροι, εξωτερικοί και ε-
σωτερικοί, διεισδύουν ο ένας μέσα στον άλλον 
κι ορίζονται ανάλογα με τη δράση μέσα από 
σκηνικές λεπτομέρειες.

Η Αθήνα ως σκηνικό. Θα λέγαμε ότι εδώ μπο-
ρούν να ανεβούν πολλές παραστάσεις. Στα 
“αστικά κενά” της πόλης, που γίνονται πάρ-
κινγκ, σκουπιδότοποι, σημεία ανταλλαγής 
κάθε λογής προϊόντων, και φέρουν και μια 
μνήμη, θα έβλεπα το έργο του Κολτές “Στη 
μοναξιά των κάμπων με βαμβάκι”. Στο νεκρο-
ταφείο του Κεραμεικού θα μπορούσα να δω 
αρχαία ελληνική τραγωδία, ενώ στον Εθνικό 
Κήπο Σέξπιρ. Τώρα, αν ήταν να τροποποιήσω 
τη “μακέτα” αυτής της πόλης, καταρχάς θα 
την έπλενα! Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και 
μετά θα φρόντιζα τους δημόσιους υπαίθριους 
χώρους, για να τους χαίρονται οι πολίτες».                          

Info
Προγραμματι-

σμένη πρεμιέρα 

τον Δεκέμβρη

Παραστάσεις /  Συνεντεύξεις / Οδηγός / Πρόσωπα / Ειδήσεις 

Θέατροvoice

«Οι εξόριστοι» του Τζέιμς Τζόις 
Σκηνοθεσία: Ρούλα Πατεράκη  
Παίζουν: Άκις Βλουτής, Γιάννης Παπαδόπουλος, 
Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου, Τασία Σοφιανί-
δου, Ίρις Χατζηαντωνίου ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟ 
Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο, 210 5231.131 

Τ
ο σκηνικό είναι ένα αφηρημένο τοπίο που αφή-
νει την αίσθηση μιας προσωρινής διαμονής, 
ίσως ένα σπίτι από το οποίο σε λίγο θα φύγουν 
ή μόλις έφτασαν κάποιοι που δεν ξέρουν αν θα 
μείνουν. Τρία γυάλινα μικρά κλουβιά θυμίζουν 

τα ερωτικά τρίγωνα και στο βάθος ένας μυστικός 
κήπος που ακούει και βλέπει τα πάντα. Αυτό είναι το 
σκηνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η Ρούλα Πατεράκη 
ετοιμάζει τους «Εξόριστους» του Τζέιμς Τζόις. 
«Οι “Εξόριστοι”», λέει η σκηνοθέτιδα, «είναι μια δι-
αστροφή του πνεύματος εφάμιλλη με τη σωματική 
διαστροφή που περιγράφεται στην Ιστορία του μα-
τιού του Μπατάιγ». Έτσι στήνεται στη σκηνή ένα 
παιχνίδι αντικατοπτρισμών με πλεξιγκλάς στη 
σκηνή – όλα δίνουν την αίσθηση του τριγώνου. 
Η βασική πλοκή των «Εξορίστων» περιλαμβάνει 2 
ερωτικά τρίγωνα: ένα μεταξύ του Ρίτσαρντ Ρού-
αν (συγγραφέα από το Δουβλίνο που επέστρεψε 
πρόσφατα από την αυτοεξορία του στη Ρώμη), 
της Βέρθας (συντρόφου του) και του φίλου του 
Ρόμπερτ Χαντ· κι ένα δεύτερο μεταξύ του Ρούαν, 
του Χαντ και της εξαδέλφης του Βεατρίκης. 
Κυρίαρχο θέμα είναι η εξορία. Άνθρωπος εξόρι-
στος από άνθρωπο, άνθρωπος εξόριστος από 
την κοινωνία, άνδρας εξόριστος από γυναίκα, άν-
δρας εξόριστος από την εσωτερική του γαλήνη. 
Ο λόγος είναι παντοδύναμος. Ο Τζόις ενσαρκώνει 
τις ιδέες του – ο πόνος του ήρωα που θέλει να μά-
θει να αντισταθμίζει το απόλυτο χάος χωρίς να 
θέτει περιορισμούς, γίνεται βίωμα.
Είναι ένα έργο-ύμνος στην ελευθερία του πνεύ-
ματος και του σώματος· μια παράσταση με ρεαλι-
στικούς χρόνους και κωμικά στοιχεία. ●

Καμιά «πατρίδα» για τους εξόριστους
Θεατρόφιλοι και φανατικοί του έργου του Τζέιμς Τζόις μπορείτε να είστε χαρούμενοι. 
Τo μοναδικό θεατρικό του έργο «Οι εξόριστοι» ανεβαίνει στο Από Μηχανής Θέατρο.

Της ΔήΜήΤρΑΣ ΑΝΑγΝΩΣΤΟΥ

Δώρο 

προσκλήσεις  

Η A.V. εξασφάλισε για τους 

αναγνώστες της τριάντα (30) 

διπλές προσκλήσεις για την 

παράσταση «Εξόριστοι», στο Από 

Μηχανής Θέατρο, την Κυριακή 7/11, 

στις 19.30. Αν θέλεις κι εσύ μία, στείλε 

σε SMS: AVP (κενό) και το ονοματεπώ-

νυμό στο 54121, μέχρι την Παρασκευή 

5/11 στις 15.00 το μεσημέρι. Οι νικη-

τές θα ειδοποιηθούν με sms και τα ονό-

ματά τους θα βρίσκονται σε λίστα στο 

ταμείο του θεάτρου (Ακαδήμου 13, 

Μεταξουργείο, 210 5231.131). 

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 

1,19 με ΦΠΑ
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*         Νέο 
Λ        Λαϊκή απογευματινή
Φ       Φοιτητικό
Π   Παιδικό
Δ        Διάρκεια παράστασης

104
Θεμιστοκλέους 104, 
Εξάρχεια, 210 3826.185
Αισθηματικές νουβέλες 
δρχ. 35. Των Γ. Τσαγκαράκη & 
Αγγ. Τσούγκου. 

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ
Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 
210 5242.211
Rejected. Κείμ.-Σκην.: Γ. Σα-
ρακατσάνης. 
Χωρίς τίτλο λόγω αμνη-
σίας. Των Μ. Αντωνίου & Σ. 
Παναηλίδου.  

ΑΘΗΝΑ
Δεριγνύ 10, 210 8238.698,
210 8237.330
Δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν 
μιλάω. Του Γ. Θεοδοσιάδη. 
Σουίτα στο Πλάζα. Του Ν. 
Σάιμον. 

ΑΘΗΝΑΪΣ 
Καστοριάς 34-36, Βοτανικός, 
210 3477.878
* The pride. Του A. K. Κάμπελ. 

ΑΘΗΝΩΝ
Βουκουρεστίου 10, 210 3312.343
Σλουθ. Του Αντ. Σάφερ. 

ΑΚΑΔΗΜΟΣ
Iπποκράτους & Ακαδημίας, 
210 3625.119
Ζωή ποδήλατο. Του Ντ. 
Φρίμαν. 

ΑΛΕΚΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
Κυψέλης 5, Αθήνα, 210 7707.227
Ο τυχαίος θάνατος ενός 
αναρχικού. Του Ντ. Φο. 

ΑΛΙΚΗ
Αμερικής 4, Αθήνα, 210 3212.144
Τα κορίτσια με τα μαύρα. 
Των Α. Ρήγα & Δ. Αποστόλου. 

ΑΛΚΜΗΝΗ - ΑΚΗΣ ΔΑΒΗΣ
Αλκμήνης 8, Γκάζι, 210 3428.650
Σουρελαϊκέν. Κείμ.-σκην.: 
Αντ. Τσιοτσιόπουλος. 
The Lisbon traviata. Του T. 
Μακνάλι. 

ΑΛΜΑ
Αγ. Κωνσταντίνου & Ακομινά-
του 15-17, 210 5220.100
Φθινοπωρινή ιστορία. Του 
Αλ. Αρμπούζοφ. 
Επικίνδυνες σχέσεις. Του 
Λακλό. 

ALTERA PARS
Μ. Αλεξάνδρου 123, 
Κεραμεικός, 210 3410.011, 
Μήδεια. Του Ζαν Ανούιγ. 
Το ντοκιμαντέρ. Από την 
ομάδα Ex Animo. 

ΑΛΦΑ
Πατησίων 37 & Στουρνάρη 51, 
210 5238.742, 210 5221.444
Στοπ καρέ. Του Ντ. Μαρ-
γκιούλις.  
   
ΑΝΕΣΙΣ
Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι, 
210 7488.881-2
Το επάγγελμα της κυρίας 
Γουόρεν. Του Τζ. Μπ. Σο. 

ΑΠΟΘΗΚΗ
Σαρρή 40, Ψυρρή, 210 3253.153
Σεσουάρ για δολοφόνους. 
Των Μπρ. Τζόρνταν & M. 
Άμπραμς. 

ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ
Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο, 
210 5231.131
Η ιστορία των μεταμορφώ-
σεων. Του Γ. Πάνου. 
Εξόριστοι. Του Τ. Τζόις. 

ΑΡΓΩ
Ελευσινίων 15, Μεταξουργείο, 
210 5201.684
*  Η φωνή της Λουντμίλα. 
Του Γκ.  Μπεργκντάλ. 
Αχταρμίξ 3 - Όλα εδώ πλη-
γώνονται. Κείμ.-Σκην.: Θ. 
Βελισσάρη. 

BAR NIXON 
Αγησιλάου 61Β, Κεραμεικός, 
210 8839.657
To μάτι. Κείμ.-Σκην.: Χ. 
Τσιώλη. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
Πλαταιών & Πρ. Δανιήλ 3, 
Μεταξουργείο, 210 3467.735
* Η γυναίκα της Πάτρας. Του 
Γ. Χρονά. 

ΒΑΦΕΙΟ - 

ΛΑΚΗΣ ΚΑ-
ΡΑΛΗΣ
Αγ. Όρους 16 & 
Κωνσταντινου-
πόλεως, Μετα-
ξουργείο, 
210 3425.637
*  Υπόγειο. Του Φ. 
Ντοστογέφσκι. 
Το αμάρτημα της μη-
τρός μου. Του Γ. Βιζυηνού 

ΒΕΑΚΗ 
Στουρνάρη 32, Εξάρχεια, 
210 5223.522
Μάνα, μητέρα, μαμά. Του Γ. 
Διαλεγμένου. 

BETON7 - 
ΘΕΑΤΡΟ ΜΗΧΑΝΗ
Πύδνας 7, Βοτανικός, 
210 7512.625  
* Πάθος. Κειμ.: Δ. Μαραμής. 

ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Μαγνησίας 5 & Γ΄ Σεπτεμβρί-
ου 119
The theater case. Από τη 
θεατρική ομάδα βλάκlist. 
Να γεννηθώ ή αλλάξατε 
γνώμη. Κείμ.-Σκην.: Χ. Μπό-
σινας. 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Πανεπιστημίου 7, 210 3221.579
Ψηλά απ’ τη γέφυρα. Του 
Άρ. Μίλερ. 

CORONET
Φρύνης 11 & Υμηττού, 
Παγκράτι, 210 7012.123 -511, 
Caveman. Του R. Becker. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΝ
Αμερικής 10, 210 3612.500
Τι είδε ο μπάτλερ. Του Τζ. 
Όρτον. 
Το μπουφάν της Χάρλεϊ. 
Του Β. Κατσικονούρη. 

ΔΙΑΝΑ
Ιποκράττους 7, 210 3626.596
Στο ψυγείο. Του M. Lowe. 

ΔΙΑΧΡΟΝΟ
Πυθέου 52, Ν. Κόσμος, 
210 7233.229
Ο γλάρος. Του Αντ. Τσέχοφ. 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
Σαρρή 11, Ψυρρή, 210 3211.750
Αττική Οδός. Κείμ.-Σκην.: Θ. 

Παπαθανασίου, 
Μ. Ρέππα. 

Φουρκέτα. Κείμ.-Σκην.: Ελ. 
Γκασούκα. 

ΕΞ ΑΡΧΗΣ
Μπενάκη & Δερβενίων 46, 
Εξάρχεια, 210 3822.661
Η φαλακρή τραγουδίστρια. 
Του. Ε. Ιονέσκο. 
 
ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ
Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, 
Κολωνός, 210 5138.067
La chunga. Tου Μ.Β. Λιόσα. 
Ροτβάιλερ. Του Γκ. Έρας. 
Φύλλα της. Του Α. Φλου-
ράκη. 
Η κακομοίρα της Νάπολι. 
Της E. Φεράντε. 

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Ακαδημίας 59-61, Αθήνα, 210 
3662.100, 210 3612.461
Το μικρόβιο του έρωτα. Του 
Κ. Γιαννίδη. 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ
Αγ. Κωνσταντίνου 22-24, 
210 5288.170 -1
Φρεναπάτη. Του Π. Κορνέιγ. 
Ο χρυσός δράκος. Του Ρ. 
Σίμελπφενιχ. 

ΗBH
Σαρρή 27, Αθήνα, 210 3215.127
* Φωνάζει ο κλέφτης. Του 
Δ. Ψαθά. 
Ψέμα στο ψέμα. Του A. 
Νίλσον. 

ΘΕΑΤΡΟΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ»
Πειραιώς 254, Ταύρος, 
212 2540.312
Λυσιστράτη. Του Αριστο-
φάνη. 

ΘΕΑΤΡΟ 
ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Αντισθένους 7 & Θαρύ-
που, 210 9212.900
Δεν μιλάμε γι’ αυτά. 
Κείμ. - Σκην.: Κ. Γάκης. 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Νάξου 84, πλ. Κολιάτσου, 

210 2236.890
Ωχ τα νεφρά μου. Του Μπ. 
Τσικληρόπουλου. 
 
ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Πειραιώς 206, Ταύρος, 
210 3463.333
Μαύρα γράμματα σε άσπρο 
φόντο. Tου Ρ. Γαλιέγο. 

ΙΛΙΣΙΑ-ΝΤΕΝΙΣΗ 
Παπαδιαμαντοπούλου 4, 
Ιλίσια, 210 7210.045
Ο θαυματοποιός. Του Μ. 
Φρίελ. 
Μαριχουάνα stop. Του Γ. 
Δαλιανίδη. 

ΚΑΠΠΑ
Κυψέλης 2, Αθήνα, 210 8831.068
Λοκαντιέρα. Του Κ. Γκολ-
τνίνι. 
Αιώνες μακριά από την 
Αλάσκα. Του Α. Δήμου. 

ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ
Αγίου Μελετίου 61Α, 
210 8640.414 -452
Ο θεός της σφαγής. Της 
Γ. Ρεζά.

KIBΩΤΟΣ
Πειραιώς 115, 210 3427.426
Η γυνή να φοβήται τον άν-
δρα. Του Γ. Τζαβέλλα. 

KNOT GALLERY
Μιχαλακοπούλου 206, 
Αμπελόκηποι, 694 5333110 
Ο γλάρος. Του Άντ. Τσέχοφ. 

ΛΑΜΠΕΤΗ
Λεωφ. Αλεξάνδρας 106, 
210 6457.086
Συμπέθεροι από τα Τίρανα. 
Κείμ.-Σκην.: Μ.Ρέππας, Θ. Πα-
παθανασίου. 
ΜΕΛΙ 
Φωκαίας 4 & Αριστοτέλους 87, 
Αθήνα, 210 8221.111
Ο φιάκας. Του Δ. Κ. Μισιτζή. 

ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ
Ακαδήμου 14, 210 5234.382 

Το γάλα.  Του Β. Κατσικο-
νούρη. 
Μαράν Άθα. 

ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑΣ
Αμερικής 2 & Στοά Σπυρομήλι-
ου, CityLink, 210 3210.025
Ήρωες. Της Ελ. Γκασούκα. 

ΜΟΥΣΟΥΡΗ
Πλ. Καρύτση 7, Αθήνα, 
210 3310.936
Μαύρη κωμωδία. Του Π. 
Σάφερ. 

ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΑΡΜΕΝΗ
Σπ. Τρικούπη 34 & Κουντου-
ριώτου, Εξάρχεια, 210 8253.489
Το σόλο του Φίγγαρω. Του Γ. 
Σκαρίμπα. 
Κεκλεισμένων των θυρών. 
Του Ζ. Π. Σαρτρ. 
Ο συμβολαιογράφος. Του Ν. 
Βασιλειάδη. 
Όπως η Θέλμα και η Λουίζ. 
Του J. F. Noonan.  
Κομμάτια και θρύψαλα… 
2010. Του Γ. Σκούρτη. 

ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Κεφαλληνίας 16, Κυψέλη, 
210 8838.727
* Tο σπίτι της Μπερνάρντα 
Άλμπα. Του Φ. Γκ. Λόρκα. 
Δακρυγόνα. Του Αλ. Στα-
μάτη. 

ΟΡΦΕΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΧΑ-
ΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ)
Πανεπιστημίου 38 & Ιπποκρά-
τους, 210 3626.832
* Ο εραστής της Λαίδη Τσά-
τερλυ. Του D.H.Lawrence. 

ΠΑΛΛΑΣ
City Link, Βουκουρεστίου 5, 
210 3213.100
Βασιλιάς Λιρ.  Του Ο. Σέξπιρ. 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Παραμυθίας 27 & Μυκάλης, 
Κεραμεικός, 210 3475.904
Έγκλημα στο Νίχαρ. Βασι-
σμένο στο έργο του F. G. Lorca 
«Ματωμένος γάμος». 
Αι δυο μονόλογοι. Stand up 
comedy. 
* Kolpert. Του Ντ. Γκισελμαν. 
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 131

Πειραιώς 131, Γκάζι, 210 3450.922
Ράους. Των Θ. Παπαθανα-
σίου & Μ. ρέππα. 

ΠΚ
Κασομούλη 30, Ν. Κόσμος, 
210 9011.677
Φρανκενστάιν. Από το χο-
ροθέατρο Migma. 

ΠΟΡΕΙΑ
Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεμ-
βρίου 69, 210 8210.991
* Το κτήνος στο φεγγάρι. 
Του Ρ. Καλινόσκι. 
Η υπόθεση της οδού Λουρ-
σίν. Του Ευγ. Λαμπίς. 

ΠΟΡΤΑ
Μεσογείων 59, Αθήνα, 
210 7711.333
Μαίρη - Μαίρη. Του Τζ. Κερ. 

ΡΑΓΕΣ
Κωνσταντινουπόλεως 82 & Ιε-
ρά Οδός, Γκάζι, 211 8505.650
Τα ψέματα και τα μάτια. Του 
Μ. Σπέγγου.  
Αυτοσχεδιάζοντας στις ρά-
γες. Κείμ.: Ευδ. Τσολακίδης. 

ΣΗΜΕΙΟ
Χαρ. Τρικούπη 10 (όπισθεν Πα-
ντείου), 210 9229.579
Η Αγγλίδα ερωμένη. Της 
M. Duras. 

SIX D.O.G.S.
Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηρά-
κι, 210 3210.510
Λευκό πάτωμα πάνω από 
το έδαφος. Performance. 

ΣΤΑΒΛΟΣ
Ηρακλειδών 10, Θησείο, 
210 3452.502
Τα λέμε του χρόνου. Tης θε-
ατρικής ομάδας Λωτοφάγοι.  

ΣΤΟΑ
Μπισκίνη 55, Ζωγράφου, 
210 7702.830
Άννα, είπα!. Του Π. Μάντη. 

STUDIO ΚΥΨΕΛΗΣ
Κυψέλης & Σπετσοπούλας 9, 
210 8819.571
Το ταξίδι. Κείμ.-Σκην.: Β. 
Ιωάννου. 
Black humor. Του Λ. Μιχα-
ηλίδη. 
Τα ρολόγια της ζωής μου. 

Της Τ. Μπούτου. 

STUDIO 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
Μαυρομιχάλη 134, Εξάρχεια, 
210 6453.330
Στα παρασκήνια της ψυ-
χής. Του Ν. Εβρέινοβ. 
Μάκμπετ. Του Ε. Ιονέκσο. 
Μην παίζεις με τα χώματα. 
Της Στ. Βλαχογιάννη. 

ΣΦΕΝΔΟΝΗ
Μακρή 4, Μακρυγιάννη, 210 
9246.692
Αγγέλα. Του Γ. Σεβαστίκο-
γλου. 

SWING
Ιάκχου 8 & Ευμολπιδών, 
Γκάζι, 210 9430.739 
Πώς να έχετε έναν άντρα 
του χεριού σας. Κείμ.: Ι. 
Μυλωνάς. 

TEATRO PICCOLO
Μάρκου Μουσούρου 3, Μετς, 
210 9235.575
Η συνάντηση. Των Ε. Ιψεν, Ά. 
Τσέχοφ & Τ. Ουίλιαμς. 

ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ 
Κεφαλληνίας 17 & Κυκλάδων, 
Αθήνα, 210 8656.004
Reunion. Του Ντ. Μάμετ. 

ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ
Σιδ. σταθμός Ρουφ, οδός 
Κωνστ/λεως, 210 5298.922
* Το γαϊδουροκαλόκαιρο. 
Της Λ. Μάουρις.   

ΦΟΥΡΝΟΣ 
Μαυρομιχάλης 168,
210 6460.748
* Βερολίνο. Του Στ. Πολε-
νάκη.  
Μην κρίνεις έναν άνθρωπο 
από την ουρά του. 
Αυτοκτονώντας ασύστολα. 
Του Αύγ. Κορτώ. 

ΧΩΡΑ
Αμοργού 20, Κυψέλη, 
211 7104.359
Το παράθυρο & Όταν έρχε-
ται ο ξένος. 
Η πέτρα της υπομονής. Του 
Α. Ραχίμι. 
Το αγόρι που κλώτσαγε. 

➜ agenda@athensvoice.gr

 ΘΕΑΤΡΟ οδηγος www.
athensvoice.gr

Για περισσότερες πληροφορίες 

για τις παραστάσεις (περιλήψεις, 

ώρες, τιμές εισιτηρίων και σχόλια) 

μπείτε στο site της Athens Voice 

και κλικάρετε την κατηγορία  

“210 Guide”
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Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 

Άξονας 
πολιτισμού
Οι εργασίες αποκατάστασης του Δη-μοτικού Θεάτρου Πειραιά βρίσκονται στην τελική ευθεία και σε λίγους μήνες οι Πειραιώτες θα μπορούν πάλι να νιώ-θουν περήφανοι για το «Κόσμημα της Πόλης» τους, όπου οι θεατρόφιλοι θα ανανεώνουν τα ραντεβού τους στην τελευταία μπαρόκ σκηνή που διασώζε-ται σε ολόκληρη την Ευρώπη.  

Είναι ενδιαφέρουσα η πρόταση για το πώς το ανακαινισμένο Δημοτικό Θέα-τρο θα γίνει το κέντρο της πολιτιστικής ζωής του Πειραιά, ο κεντρικός άξονας ανάπλασής του, που καταθέτει ο συν-δυασμός του Γιάννη Μίχα. Προβλέ-πεται η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου με τη δημιουργία μιας «Στοάς Πειραϊκού Βιβλίου» για μόνιμες εκθέ-σεις και εκδηλώσεις, αλλά προτείνεται και η δημιουργία Μουσείου Θεάτρου και Λυρικής Σκηνής. Το Δημοτικό Θέ-ατρο θα είναι μια κορυφή ενός «τριγώ-νου» που θα περιλαμβάνει το Χατζη-κυριάκειο –το μεγαλύτερο οικοδόμη-μα των Βαλκανίων του 19oυ αιώνα–, και το Ζάννειο, στο χώρο του οποίου προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο μουσείο για τις τέχνες και τα επαγγέλματα που συνδέθηκαν με τη βιομηχανική και βιοτεχνική ανάπτυξη του Πειραιά. 
Πηγές χρηματοδότησης ΠΕΠ Αττικής, Ά-ξονας Προτεραιότητας 2: «Αειφόρος Ανά-πτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» 
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Δώρο προσκλήσεις  
Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες της 
δέκα (10) διπλές προσκλήσεις για την πα-

ράσταση «Μην κρίνεις έναν άνθρωπο από 
την ουρά του» στο θέατρο Φούρνος (σκηνοθε-

σία Όλγα Ποζέλη, παίζουν Ό. Ποζέλη, Σ. Φόρτωμα, Γ. Ντού-
σης, Σ. Καρκαλέμης), την Τρίτη 9/11, στις 21.00. Αν θέλεις 

κι εσύ μία, στείλε σε 
SMS: AVAV (κενό) 
και το ονοματεπώ-
νυμό στο 54121, 
μέχρι  την  Τρίτη 
9/11 στις 10.00 το 
πρωί. Οι νικητές 
θα ειδοποιηθούν 
με sms και τα ονό-
ματά τους θα βρί-
σκονται σε λίστα 
στο ταμείο του 
θεάτρου (Μαυ-
ρομιχάλη 168, 
Εξάρχεια,  210 
6460.748).

Κάθε μήνυμα 
χρεώνεται  
€ 1,19 με ΦΠΑ
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Ταινίες / Κριτική / Συνεντεύξεις / Προβολές  / Πρόσωπα / Ειδήσεις 

Cinevoice Του ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Daddy’s little Girl 
H καινούργια ταινία της Σοφία Κόπολα θα κάνει 
τον μπαμπά της περήφανο

Ένα κορίτσι, ένα αγόρι, ένα ξενοδοχείο, μια πόλη που μοιάζει ξένη, η 
ευκαιρία για μια γνωριμία που δεν ακολουθεί τους συνηθισμένους 
κανόνες. Το “Somewhere” της Σοφία Κόπολα θα μπορούσε να είναι 
μια διαφορετική ανάγνωση του «Χαμένοι στη μετάφραση», μια ακόμη 
ιστορία για μια παράξενη πατρική σχέση, μόνο που, αυτή τη φορά, ο 
μπαμπάς και η κόρη δεν δένονται από τη μοναξιά του Τόκιο και από 
τη γεύση του ουίσκι Santory, όπως η Σκάρλετ και ο Μπιλ, αλλά με α-
ληθινούς δεσμούς αίματος. Ο Στίβεν Ντορφ είναι ο ανώριμος ηθο-
ποιός που περνά τις μέρες του βολτάροντας άσκοπα με το ακριβό του 
αυτοκίνητο και βλέποντας όνειρα στα απαλά κρεβάτια του Chateau 
Marmont του Χόλιγουντ, με στρίπερ να τον νανουρίζουν. Η Ελ Φά-
νινγκ είναι η εντεκάχρονη κόρη του που θα βρεθεί να ζει μαζί του όταν 
η μητέρα της φεύγει από την πόλη για απροσδιόριστο διάστημα. Οι 
δύο τους θα ανακαλύψουν μέσα από τη συγκατοίκησή τους ο ένας τον 
άλλον και το φιλμ θα αφηγηθεί γλυκά τον τρόπο που η παρουσία της 
θα μεταμορφώσει τη ζωή του. Δίχως τίποτα διδακτικό ή προβλέψιμο, 
αλλά γεμάτο τρυφερή κατανόηση για τους ήρωες, τη ζωή τους και τον 
τρόπο που ο κόσμος γύρω τους, η δυναμική του ακόμη και οι ίδιοι τους 
οι ρόλοι αλλάζουν. Το φιλμ της Κόπολα είναι λεπτομερές, διαπεραστι-
κό, σχεδόν παραμυθένιο, αλλά μαζί αληθινό, η καλύτερη family movie 
μιας νέας εποχής: ξεχάστε το σπίτι και την προσευχή γύρω από το βρα-
δινό τραπέζι, καλωσορίστε το jet lag και το 24ωρο room service. 

What’s up 
Doc?

Ανακαλύψτε εξαιρετικά ντοκιμα-

ντέρ: κάθε Πέμπτη στο Exile Room 

(Αθηνάς 12, Μοναστηράκι) και κάθε Τε-

τάρτη στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Σήμερα, 

το “Corpus Camera” για την πρακτική 

της μεταθανάτιας φωτογραφίας στην 

Ισλανδία  (www.exilefilms.gr). Την Τέταρτη, 

το καλοραμμένο “Marc Jacobs 

          & Luis Vuitton” 

  (www.cinedoc.gr).  
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Ακονίζοντας τη ματιά και την κάμερά του, τρο-
χίζοντας τις ιστορίες του, ο Γιάννης Οικονομίδης 
σπρώχνει, στην τρίτη μεγάλου μήκους ταινία 
του, ένα βήμα μπροστά το απόλυτα οριοθετη-
μένο σινεμά του. Χώρος του και πάλι οι πίσω 
δρόμοι του «ελληνικού ονείρου», πρωταγωνι-
στές του ξανά οι τσαλακωμένοι αντιήρωες που 
αγαπά: ένας τριαντάρης άντρας δίχως προο-
πτικές ή όνειρα, σε μια πόλη που μοιάζει με μου-
τζούρα, πιάνεται δίχως ιδιαίτερη θέρμη από την 
ελπίδα μιας καλύτερης ζωής στην πρωτεύου-
σα. Η δουλειά του εκεί θα έχει ακόμη λιγότερο 
νόημα, οι μέρες δίπλα στο θείο και τη γυναίκα 
του θα είναι το ίδιο μουντές και άχαρες μέχρι τη 
στιγμή που το καπάκι μιας ζωής που σιγοβράζει 

θα τιναχτεί με αφορμή ένα πάθος που παίρνει 
φόρα με τη δύναμη της αδράνειας. Η ταινία θα 
αφηγηθεί μια μάλλον γνώριμη ιστορία με τρό-
πο έντονα στιλιζαρισμένο και με τα φαντάσμα-
τα ενός ξεθυμασμένου νουάρ να πλανώνται 
στην ατμόσφαιρα. Κινηματογραφώντας σε ένα 
εντυπωσιακό ασπρόμαυρο, έχοντας τον πλή-
ρη έλεγχο των ηθοποιών, της ιστορίας, του κά-
δρου, ο Οικονομίδης δοκιμάζει να εφεύρει από 
την αρχή το σινεμά του, δίχως να αλλάξει την 
προβληματική ή τη στάση του. Το αποτέλεσμα 
δείχνει να τον δικαιώνει στη φόρμα και τις εικό-
νες, όμως η «πληγή» που αφήνει η λεπίδα της 
ταινίας του στην καρδιά και το μυαλό θα έπρεπε 

να είναι πολύ πιο βαθιά και επώδυνη.  

Cinevoice  * Αδιάφορη 
 ** Μέτρια 

 *** Καλή 

 **** Πολύ καλή 
 ***** Εξαιρετική

* *  Γνήσιο αντίγραφο 
(Copie Confirme)
Σκηνοθεσία: Αμπάς Κιαροστάμι
Πρωταγωνιστούν: Ζιλιέτ Μπινός, 

Γουίλιαμ Σίμελ

Γοητευτικό ως πνευματική άσκη-
ση πάνω στην τέχνη και τη ζωή 
(και το ποια αντιγράφει ποια), λα-
χταριστό ως τουριστική περιπλά-
νηση στις ομορφιές της Τοσκάνης, 
αλλά μάλλον άμορφο σαν ταινία. 
Το «Γνήσιο αντίγραφο» μοιάζει να 
περιέχει το σπόρο από κάτι ου-
σιώδες που όμως δεν βρίσκει το 
χώρο να αναπτυχθεί σε αυτό το 
χλιαρό κινηματογραφικό δοκίμιο. 
Ίσως φταίει ότι ο Κιαροστάμι δεν 
έχει ούτε ο ίδιος καταλήξει στο τι 
είδους φιλμ θέλει να κάνει, ότι η 
Ζιλιέτ Μπινός είναι ολοκληρωτι-
κά εκνευριστική (κι ας κέρδισε το 
βραβείο ερμηνείας στις Κάννες), 
ή ότι αυτή η εμμηνοπαυσιακή εκ-
δοχή του “Before Sunrise” αφήνει 
περισσότερες υποσχέσεις απ’ ό-
σες μπορεί να ικανοποιήσει. 

Σε γνώρισα στο ΤουίτερΣίριουσλι; Μενταγιόν αστακού με πούδρα κάππαρης και γκοφρέτα βρώμης;

XXXXXXXXXXXXXX

You look fine - Thanks - I was being sarcastic - Η χολιγουντιανή ειλικρίνεια του “Somewhere” 

Ο Μπρους κάνει μπότοξ στη φαλάκρα; Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

*** Μαχαιρο-
βγάλτης

Σκηνοθεσία: Γιάννης 
Οικονομίδης

Πρωταγωνιστούν: 
Στάθης Σταμουλα-

κάτος, Βαγγέλης 
Μουρίκης, Μαρία 

Καλλιμάνη

Οι ιστορίες των ταινιών μου είναι α-
πλές. Πάντα αναζητώ την απλότητα. 
Και καμιά φορά οι απλές ιστορίες τυχαί-
νει να είναι και αρχετυπικές. Στον «Μα-
χαιροβγάλτη», η ιστορία ενός ερωτικού 
τριγώνου είναι κάτι που θα μπορούσες 
να ψαρέψεις από τις πίσω σελίδες των 
εφημερίδων. 
Αυτή η μικρομεσαία προς τα κάτω τάξη 
είναι ένα μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας, 
και βρίσκω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον 
πέρα από τις διανοητικές αναλύσεις που 
μπορούμε να κάνουμε – για μένα έχει 
ενδιαφέρον γιατί μυρίζουν ανθρωπίλα. 
Αυτό που με ελκύει στις ιστορίες, στις 
ζωές αυτών των ανθρώπων, είναι ότι 
τις καταλαβαίνω, μπορώ να τις οσμιστώ 
και να τις διαβάσω, οπότε κατά συνέ-
πεια μπορώ να τις αναπαραστήσω όταν 
έρχεται η ώρα να φτιάξω μια ταινία. 
Όταν ξεκίνησα να κάνω σινεμά, αποφά-
σισα μέσα από την τέχνη μου να κυρι-
ολεκτώ. Αν καταφέρνω να κυριολεκτώ 
και μέσα από εκεί να βγαίνει κι ένα με-
ταφορικό στοιχείο, έχω κατορθώσει 
κάτι παραπάνω. 
Δεν έχω υπερβάλει ποτέ το λόγο, τη 
γλώσσα, τη λαλιά των ηρώων μου. Δεν 

θα τους έβαζα να λένε όσα λένε αν δεν 
πίστευα ότι όντως μιλάνε έτσι. Το πή-
γαινα το πράγμα μέχρι εκεί που εγώ, 
μέσα μου, πίστευα ότι έτσι θα 
γινόταν στην πραγματι-
κότητα. Αν ήμουν αό-
ρατος σε μια γωνία 
κι έβλεπα δίπλα 
μου την ίδια σκη-
νή, έτσι θα εξε-
λισσόταν. Αυτό 
το πράγμα κά-
ποιος το βλέπει 
και κάποιος άλ-
λος όχι. Κάποιος 
θέ λει  να το δει 
και κάποιος άλλος 
κ λείνεται. Τραβάει 
ρολά και λέει αυτό το 
πράγμα δεν με ενδιαφέ-
ρει. Από την άλλη έχω επίγνωση ότι 
είμαστε ένας λαός με πάρα πολλά τα-
μπού, πάρα πολλά στερεότυπα, πάρα 
πολλές φοβίες, δεν είναι μόνο η γλώσ-
σα των ποιητών. Υπάρχει και η ποίηση 
του δρόμου, των ανθρώπων αυτών, η 
ποίηση της ζωής. 
Αν κάποιοι βλέπουν τα φιλμ σαν εκ του 
ασφαλούς βόλτες στην άγρια πλευρά 
είναι κάτι που δεν μπορώ να ελέγξω. 
Όταν ολοκληρώνεις ένα έργο, ο τρόπος 
που ο καθένας το εκλαμβάνει είναι πέρα 
από το δικό σου έλεγχο. Αλλά το θέμα 
είναι οι δικές σου προθέσεις, ο τρόπος 
που βιώνεις εσύ την ιστορία, ο τρόπος 
που τη χτίζεις. Το πώς θα το διαβάσει ο 

καθένας έχει να κάνει με τον ίδιο. Πίσω 
από τι ταμπουρώνεται βλέποντας κάτι 
στην οθόνη. 

Το σινεμά μου δεν είναι απαισι-
όδοξο, γιατί οι ταινίες μου 

έ χ ο υ ν  χ ι ο ύ μ ο ρ.  Ένα 
πράγμα είναι απαισιό-

δοξο όταν είναι από 
παντού μαύρο. Ό-
ταν είναι άσχημο 
και κλειστό στον 
ε α υ τ ό  τ ο υ  κ α ι 
δεν έ χει  καθό -
λου χιούμορ. Και 

το χειρότερο απ’ 
όλα, η μεγαλύτερη 

αμαρτία για μένα εί-
ναι να είναι και σοβα-

ροφανές.
Πιστεύω ότι και οι τρεις ται-

νίες μου έχουν κάτι κρυμμένο που τις 
κάνει «αγαπησιάρικες». Μέσα σε όλη τη 
μαυρίλα, τη βιαιότητα και τη σκληρό-
τητα, πιστεύω ότι έχουν μια χάρη. Ένα 
βλέμμα αγάπης απέναντι σε όλους και 
σε όλα, παρότι οι ήρωές μου δεν είναι 
και τα καλύτερα παιδιά, ούτε οι ιστορί-
ες μου έχουν τα πιο εύκολα θέμα. Αλλά 
νιώθω ότι υπάρχει μια χάρη, και είναι 
αυτό που κάνει και τους ανθρώπους να 
τις βλέπουν.

Somewhere***  Η Σοφία και το Χρυσό λιοντάρι. 

Μαχαιροβγάλτης** Πολλαπλές μα-χαιριές, επιφανειακά τραύματα. 
Γνήσιο αντίγραφο**   Κι εσείς νομί-ζατε ότι οι δικές σας διακοπές ήταν βαρετές... 

RED: Πράκτορες παροπλισμένοι αλλά πάντα επικίνδυνοι**   Το ταλέ-ντο δεν βγαίνει στη σύνταξη. 
Μπάτσοι από τον πάγκο**  Και το χιούμορ επίσης.

H ζωή όπως την ξέρουμε**   Κομεντί με δόντια. (Βρεφικά)

Off Ways Berlin. EinsturzenteΝeubauten. Όσοι το δουν, ξέρουν και να το προφέρουν. 

Saw 3D. Τρισδιάστατο torture porn.
Άρθουρ 3: Ο πόλεμος των Δύο Κό-σμων. Προνήπιο. 

JUST THE FACTS

Διαβάστε ολόκληρη 
τη συνέντευξη του Γιάννη 
Οικονομίδη.

www.athens voice.gr

Ποιος πάει πού*
Η ανθρωπογεωγραφία 

των (υπόλοιπων) ταινιών 
της εβδομάδας

RED: Πράκτορες παροπλισμέ-
νοι αλλά πάντα επικίνδυνοι 
(Red) Παραστρατημένες απ’ το 
Embassy κυρίες (για την Έλεν 
Μίρεν), μεγαλοκοπέλες κι έ-
φηβες που (δικαίως) βρίσκουν 
τον Μπρους Γουίλις (ακόμη) 
σέξι. Arthouse τύποι που επι-
τρέπουν στον εαυτό τους ένα 
περιστασιακό εμπορικό πα-
ραστράτημα, αλλά μόνο σε αί-
θουσα του κέντρου. 

Saw 3D Εφηβικά σπυράκια σε 
έξαρση. Γυμνασιόπαιδες σε 
κοπάνα. Βόρειοι και νότιοι, 
δυτικοί και μη, όλα τα προά-
στια της πόλης συναντιούνται 
στα multiplex.

Off Ways Berlin Μουσικόφιλοι. 
Πρώην θαμώνες του Χοροστά-
σιου και groupies του Φακίνου. 
Οι πιστοί της Ταινιοθήκης. 
Άνθρωποι που η γνώση τους 
για τη ζωή στο Γκάζι σταματά 
στο τετράγωνο του Bios.  

H ζωή όπως την ξέρουμε (Life 
as We Know it) Power δικηγο-
ρίνες που ελπίζουν στον έρω-
τα. Σαραντάρες ή φοιτήτριες 
σε κοριτσοπαρέες. Θα ακο-
λουθήσουν cosmopolitans.

Άρθουρ 3: Ο πόλεμος των δύο 
κόσμων (Arthur et la guerre 
des deux mondes) «Χαρούμενο 
μελίσσι». Παιδιά με μαμάδες. Ή 
νταντάδες που δεν καταλαβαί-
νουν τα μεταγλωττισμένα. 

Μπάτσοι από τον πάγκο (The 
Other Guys) Οι χαροκαμένοι 
των πολυσινεμά. Όσοι δεν βρή-
καν εισιτήριο για τίποτα καλύ-
τερο κι ελπίζουν τουλάχιστον 
να είναι το ποπ κορν φρέσκο. 
* Προσοχή: μπορεί να περιέχει 
κλισέ και στερεότυπα. 

Το αριστερό φοριέται άνετα

Σινεμά της 
θερμοκρασίας
Ο Γιάννης Οικονομίδης 
μιλάει για τον 
«Μαχαιροβγάλτη»
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Ξεκίνησε το 2001 στη Νέα Υόρκη και μια δε-
καετία μετά προσελκύει 250.000 κόσμο στις 
34 πόλεις που εξαπλώθηκε. Στις περισσότερες 
από αυτές δεν συζητάνε ακόμα τα ποδηλατικά 
δικαιώματα. Είναι κεκτημένα. Στην Αθήνα, το 
παλεύουμε ακόμα, η ποδηλατική κουλτούρα 
τώρα διαμορφώνεται και η σύνδεσή της με 
την τέχνη είναι ευπρόσ-
δεκτη. Το Bicycle Film 
Festival βάζει την πόλη 
να κάνει πετάλι για ένα 
τετραήμερο με προβο-
λές, εκθέσεις, βόλτες, 
αγώνες, συζητήσεις και 
πάρτι. Μιλήσαμε με τον 
Άγη Κολύβα από την πα-
ραγωγική ομάδα και μας 
εξήγησε το κόνσεπτ του BFF, αλλά και μερικές 
άγνωστες λέξεις. «Ο σκοπός ήταν να έρθει επι-
τέλους και στην Ελλάδα ένα επιτυχημένο φε-
στιβάλ που αναδεικνύει το ποδήλατο ως τρόπο 
ζωής. Γι’ αυτό θέλουμε όλες οι δραστηριότητες 
του BFF να είναι συμμετοχικές. Από τις ταινίες 
fixed gear –μη χάσετε το “Empire”– που προ-
βάλλουν την πόλη ως πίστα, μέχρι τον αγώνα 
cyclocross που θα γίνει στο Άλσος της Πανεπι-
στημιούπολης και θα έχει κατηγορία ανοιχτή 
στο κοινό που δεν φοβάται να γρατζουνιστεί 
και να λασπωθεί. Κι από το τριήμερο BMX Fun 

Jam στην αυλή της Σχολής Καλών Τεχνών, ό-
που θα δημιουργήσουμε ράμπες για επιδείξεις 
από πεταμένα υλικά όπως παλέτες κτλ. μέχρι 
την ένταξη στο φεστιβάλ της καθιερωμένης 
ποδηλατικής βόλτας της Παρασκευής που 
ξεκινά από την πλατεία Ασωμάτων και καμιά 
φορά προσελκύει μέχρι και 800 ποδήλατα. Πα-

ράλληλα με τις προβο-
λές στο Ίδρυμα Μιχάλης 
Κακογιάννης θα τρέχει 
η  ε ι κα σ τ ι κ ή  έ κ θ ε σ η 
SPOKED, ενώ στο φινάλε 
την Κυριακή θα διοργα-
νωθεί  Gentlemen’s Ride 
υπό την αιγίδα της Πο-
δηλατικής Ένωσης Πα-
λαιμάχων με διαδρομή 

από τη Μαρίνα Φλοίσβου μέχρι τη Βάρκιζα. Όλα 
αυτά δεν είναι εξωτικά, προϋποθέτουν τη συμ-
μετοχή όσων θα έρχονται στις προβολές και 
τα ωραία πάρτι που θα διοργανώσουμε, όπως 
αυτό στο θέατρο Δίπυλον το Σάββατο 13/11».

Το BFF festival διεξάγεται 11-14 Νοεμβρίου, οι 
προβολές και η έκθεση φιλοξενούνται στο Ίδρυ-
μα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206, Ταύ-
ρος)  και οι δραστηριότητές του απλώνονται σε 
όλη την πόλη. Θα τις βρεις αναλυτικά στο  www.
bicyclefilmfestival.com/athens 

ΤΟ ΣΙΝΕΜΑ 
ΚΑΝΕΙ ΠΕΤΑΛΙ 

Bicycle Film Festival, 
επιτέλους και στην Αθήνα…
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Παρουσίαση
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΧΟΡΟΥ MUSICAL

Αποκλειστικά για χο-

ρευτές και ηθοποιούς 

από τη σ χολή χορού και 

κίνησης Dance Up Studio και το 

χορογράφο/performer Θοδωρή 

Πανά (ανάμεσα στα άλλα χορο-

γραφεί θεατρικές παραστάσεις για 

τα θέατρα Παλλάς, Πειραιώς, Rex 

κ.ά.). Από 8/11 έως 19/11. Αθηνάς 18, 
Μοναστηράκι, 210 3257.774

FASHION PHOTOGRAPHY 

WORKSHOP

Βλέπεις τα ιλουστρασιόν editorial 

μόδας και σκας που εσύ φωτο-

γραφίζεις γάτες και λουλουδάκια; 

Υπάρχει workshop με θέμα τη φω-

τογράφιση μόδας, στο οποίο θα 

εξασκηθείς με τις πιο εξελιγμένες 

φωτογραφικές μηχανές και θα δοκι-

μάσεις την εμπειρία σε πραγματικό 

στούντιο. Δάσκαλος ο φωτογρά-

φος Chris AK και η ομάδα Be Active. 

13 & 14/11, Νεαπόλεως 29 & Χειμάρας, 
Βύρωνας, 210 6514.508, 697 7225115 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΦΩΤΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μόλις ξεκίνησε με διαδραστικά μα-

θήματα διάρκειας μιάμισης ώρας, 

φωτογραφίσεις σε στούντιο, εκδρο-

μές για να εντρυφήσετε στη φωτο-

γράφιση τοπίου και απαντήσεις σε 

«ειδικά» ερωτήματα όπως: πώς μπο-

ρεί μια εικόνα να αλλάξει 100% μέσα 

από διαφορετικά καδραρίσματα. 

Δάσκαλος ο έμπειρος φωτογράφος 

Δημήτρης Αντωναρόπουλος. Κάθε 
Τετάρτη 18.15-20.30, έως 15/12. www.
kifisias178.gr ή στο 210 6710.593

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Το ιδανικό για όσους θέλουν να ερ-

γαστούν ως επαγγελματίες μετα-

φραστές, διερμηνείς και υποτιτλι-

στές – η εν λόγω σχολή λειτουργεί 

και ως μεταφραστική εταιρεία. Με 

σύγχρονα μέσα (βλ. ηλεκτρονικά 

εργαλεία προηγμένης τεχνολογίας) 

ο μαθητής γίνεται εξπέρ σε: επαγ-

γελματική μετάφραση, διερμηνεία, 

υποτιτλισμό, λογοτεχνική & θεατρι-

κή μετάφραση, δημιουργική γραφή 

κ.ά. Μεθώνης 44, 210 3640.000

Αθήνας

AAΒΟΡΑ
Ιπποκράτους 180, 210 6423271, 
210 6462.253
Είμαι ο έρωτας 18.00-20.15-
22.30

ABΑΝΑ
Λυκούργου 3 , Χαλάνδρι, 
210 6756.546 
Γνήσιο αντίγραφο 18.30-
20.40-22.45/ (Γ)λυκάκια, 
Σαβ.-Κυρ. 16.45 μεταγλ.

AΕΛΛΩ CINeMAx 5+1
Πατησίων 140,  210 8259.975 
Αίθουσα 1: Αρθουρ 3: Ο 
πόλεμος των δύο κόσμων, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.00 
μεταγλ./ Saw 3D 19.00-21.10-
23.20 (3D)/ (Γ)λυκάκια, Σαβ.-
Κυρ. 15.00-17.00 μεταγλ. Κυρ. 
12.45 μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 2: Η ζωή όπως την 
ξέρουμε, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18.00-20.20-22.40, Σάβ.-
Κυρ. 20.20-22.40
Αρθουρ 3: Ο πόλεμος των 
δύο κόσμων, Σάβ.-Κυρ. 
16.20-18.20 μεταγλ., Κυρ. 
12.20- 14.20 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Θα συναντήσεις 
ένα ψηλό μελαχρινό άντρα 
17.40-20.00-22.20/ Άρθουρ 
3: Ο πόλεμος των δύο 
κόσμων, Σάβ.-Κυρ. 15.20 με-
ταγλ., Κυρ. 13.20 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Red 18.30-20.45-
23.15/ (Γ)λυκάκια, Σαβ.-Κυρ. 
16.30 μεταγλ., Κυρ. 12.30-
14.30 μεταγλ.
Αίθουσα 5: Ο τελευταίος 
μαχητής του ανέμου 18.00, 
Σάβ.-Κυρ. 15.30, Κυρ. 12.00/ 
The social network 20.30/ 
Μπάτσοι από τον πάγκο 
23.00

AΘΗΝΑΙΟΝ - 
3D DIGITAL
Βασ. Σοφίας 124, Αμπελόκηποι, 
210 7782.122 (κρατήσεις 211 
2112.222)
Αίθουσα 1: Θα συναντή-
σεις ένα ψηλό μελαχρινό 
άντρα 18.30-20.30-22.30/ 
(Γ)λυκάκια, Σάβ.-Κυρ. 16.20 
μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 2: The social 
network 18.20-20.40-23.00/ 
Το μυστικό του χαμένου 
βασιλείου, Σάβ.-Κυρ. 16.00 
μεταγλ.

AΘHNAION 
CINePOLIS 3D DIGITAL 
Ζησιμοπούλου 7 & Ι. Μεταξά, 
Γλυφάδα, 210 8108.230,
(κρατήσεις 211 2112.222)
Αίθουσα 1: Θα συναντήσεις 
ένα ψηλό μελαχρινό άντρα 
18.00-20.00-22.00/ (Γ)λυκά-
κια, Σάβ.-Κυρ. 16.00 μεταγλ., 
Κυρ. 14.00 μεταγλ. (3D)/ Saw 
3D, Παρ.-Σάβ. 00.00 (3D)
Αίθουσα 2: Μπάτσοι από τον 
πάγκο 18.10-20.20-22.40
Αίθουσα 3: The social 
network 18.20-20.40-23.00/ 
Η Τίνκερμπελ και η μεγάλη 
νεραϊδοδιάσωση, Σαβ.-Κυρ. 
16.30 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Ο τελευταίος 
μαχητής του ανέμου 17.00-
19.00  (3D)/ Saw 3D 21.10-
23.00 (3D)

AΙΓΛΗ 3D DIGITAL
Λεωφόρος Πεντέλης 98, Χα-
λάνδρι, 210 6841.010

Αίθουσα 1: Θα συναντήσεις 
ένα ψηλό μελαχρινό άντρα 
18.30-21.00-23.00/ Ο τελευ-
ταίος μαχητής του ανέμου 
18.45 (3D)/ (Γ)λυκάκια, Παρ.-
Κυρ. 17.00 μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 2: The social 
network 20.30-22.45

AΛeKA ΔHM. ΚIN/ΦOΣ 
Δ. ZΩΓPAΦOY 
3ης Ορεινής Ταξιαρχίας 13, 
Zωγράφου, 210 7773.608
The social network 20.00-
22.15/ (Γ)λυκάκια 18.15 
μεταγλ.
Κάθε Τρίτη τιμή εισιτηρίου 
3,50 ευρώ για 2 άτομα

AΛΕΞΑΝΔΡΑ
Πατησίων 79, Λ. Αλεξάνδρας, 
210 8219.298
Somewhere 18.30-20.40-
22.50

AΝΔΟΡΑ
Σεβαστ/πόλεως 117, πλησ. Ερ. 
Σταυρού, 210 6998.631
Είμαι ο έρωτας 18.20-20.40-
22.45

AΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1
Στρατοπέδου 49, 210 5813.470
Αίθουσα 1: The social 
network 18.00-20.15-22.30
Αίθουσα 2: Τα οπωροφόρα 
της Αθήνας 20.15-22.15/ (Γ)
λυκάκια 18.30 μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 16.30 μεταγλ.

APOLLON - 
CINeMAx CLASS
Σταδίου 19, 210 3236.811
Μαχαιροβγάλτης 18.00-
20.20-22.45/ Θα συναντή-
σεις ένα ψηλό μελαχρινό 
άντρα 
17.45-20.00-22.30

AΣΤΟP 
HOLLYWOOD 3D 
Σταδίου 28 (είσοδος από στοά 
Κοραή), 210 3310.820 
Ο τελευταίος μαχητής του 
ανέμου 18.00 (3D)/ The 
Town 20.00-22.30

AΣΤΥ - CINeMA
Κοραή 4, 210 3214.775,
210 3221.925 
Μέλι 18.00-20.20-22.40

AΤΛΑΝΤΙΣ 3D DIGITAL
Λ. Βουλιαγμένης 245, 
Δάφνη, 210 9711.511
Αίθουσα 1: Somewhere 
18.10-20.20-22.30
Αίθουσα 2: Red 17.45-20.00-
22.20

AΤΤΑΛΟΣ
Κοτιαίου & Ελ.Βενιζέλου, 
Νέα Σμύρνη, 210 9331.280, 
210 9319.779 DolbyDigital Air 
Condition
Θα συναντήσεις ένα ψηλό 
μελαχρινό άντρα 19.00-
21.00-23.00

BΑΡΚΙΖΑ - 3D DIGITAL
Θάσου 22, Bάρκιζα, 
210 8973.926 
Αίθουσα 1: Ο τελευταίος 
μαχητής του ανέμου 
19.00-21.00-23.00 (3D)/ (Γ)
λυκάκια, Σαβ.-Κυρ. 17.00 
μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 2: The social 
network 18.35-20.45-22.50/ 
Η Τίνκερμπελ και η μεγάλη 
νεραϊδοδιάσωση, Σάβ.-Κυρ. 
17.00 μεταγλ.

CINe CITY
Κωνσταντινουπόλεως 82, 
Μπουρνάζι, 210 5756.243
Αίθουσα 1: The social 
network 20.30-22.50/ (Γ)
λυκάκια, Σάβ.-Κυρ. 18.10 
μεταγλ.
Αίθουσα 2: Ο τελευταίος 
μαχητής του ανέμου 19.00-
21.00-23.00/ (Γ)λυκάκια, 
Σάβ.-Κυρ. 17.00 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Μπάτσοι από τον 
πάγκο 18.30-20.40-22.50
Αίθουσα 4: 18.15-20.30-22.45

VILLAGe SHOPPING AND 
MORe  
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, Άγ. Iω-
άννη Pέντη, 210 4278.600
Αίθουσα 1: Η ζωή όπως την 
ξέρουμε, Πέμ.-Τετ. 20.00-
22.30
Αίθουσα 2: Red, Πέμ.-Τετ. 
19.00-21.15-23.30
Αίθουσα 3: Η Τίνκερμπελ και 
η μεγάλη νεραϊδοδιάσωση 
(μεταγλ.), Πέμ. & Τρ.-Τετ. 
14.00-16.00-18.00, Παρ.-
Δευτ. 11.45-14.00-16.00-
18.00/ Ο Αμερικάνος, Πέμ.-
Τετ. 20.00-22.15-00.45
Αίθουσα 4: (Γ)λυκάκια (3D) 
(μεταγλ.), Πέμ. & Τρ.-Τετ. 
14.30-16.30-18.30, Παρ.-
Δευτ. 12.30-14.30-16.30-
18.30/ Saw (3D), Πέμ.-Τετ. 
20.30-22.30-00.30
Αίθουσα 5: The social 
network, Πέμ. & Τρ.-Τετ. 
14.30-17.00-19.30-22.00-
00.30, Παρ.-Δευτ. 12.00-
14.30-17.00-19.30-22.00-
00.30
Αίθουσα 6: Red, Πέμ.-Τετ. 
19.00-21.15-23.30/ Άρθουρ 
3: ο πόλεμος των δύο κό-
σμων (μεταγλ.), Πέμ. & Τρ.-
Τετ. 14.30-16.45, Παρ.-Δευτ. 
12.15-14.30-16.45
Αίθουσα 7: (Γ)λυκάκια (3D) 
(μεταγλ.), Πέμ. & Τρ.-Τετ. 
15.30-17.30, Παρ.-Δευτ. 
11.30-13.30-15.30-17.30/ 
Resident evil: τρισδιάστατη 
απόδραση (3D)Πέμ.-Τετ. 
19.30-21.45/ Saw (3D), Πέμ.-
Τετ. 00.00
Αίθουσα 8: Saw (3D), Πέμ. & 
Τρ.-Τετ. 15.15-17.30-19.30-
21.30-23.30-01.30, Παρ.-
Δευτ. 13.15-15.15-17.30-
19.30-21.30-23.30-01.30
Αίθουσα 9: Άρθουρ 3: ο 
πόλεμος των δύο κόσμων 
(μεταγλ.), Πέμ. & Τρ.-Τετ. 
15.30-17.45, Παρ.-Δευτ. 
11.00-13.15-15.30-17.45/ 
Η ζωή όπως την ξέρουμε, 
Πέμ.-Τετ. 20.00-22.30-01.00
Αίθουσα 10: (Γ)λυκάκια 
(μεταγλ.), Πέμ. & Τρ.-Τετ. 
14.00-16.00, Παρ.-Δευτ. 
12.00-14.00-16.00/ Μπάτσοι 
από τον πάγκο, Πέμ.-Τετ. 
18.00-20.15-22.30-00.45
Αίθουσα 11: Red, Πέμ. & 
Τρ.-Τετ. 15.30-17.45-20.00-
22.15-00.30, Παρ.-Δευτ. 
11.00-13.15-15.30-17.45-
20.00-22.15-00.30
Αίθουσα 12: Η ζωή όπως 
την ξέρουμε, Πέμ. & Τρ.-Τετ. 
16.15-18.45-21.15-23.45, 
Παρ.-Δευτ. 11.15-13.45-
16.15-18.45-21.15-23.45
Αίθουσα 13: Μπάτσοι από 
τον πάγκο, Πέμ. & Τρ.-Τετ. 
14.45-17.00-19.15-21.30-
23.45 Παρ.-Δευτ. 12.30-
14.45-17.00-19.15-21.30-
23.45
Αίθουσα 14: (Γ)λυκάκια 

(μεταγλ.), Πέμ. & Τρ.-Τετ. 
15.00-17.00, Παρ.-Δευτ. 
13.00-15.00-17.00/ 
The town Πέμ.-Τετ. 
19.00-21.30-00.00
Αίθουσα 15: The 
town, Πέμ. & 
Τρ.-Τετ. 15.15-
17.45-20.15-
22.45-01.15, 
Παρ.-Δευτ. 
12.45-15.15-
17.45-20.15-
22.45-01.15
Αίθουσα 16: 
Somewhere, 
Πέμ. & Τρ.-
Τετ. 14.15-
16.45-19.15-
21.45-00.00, 
Παρ.-Δευτ. 12.15-
14.15-16.45-19.15-
21.45-00.00
Αίθουσα 17: Ο τελευ-
ταίος εξορκισμός, 
Πέμ.-Τετ. 19.00-21.00-
23.00-01.00/ Σρεκ κι 
εμείς καλύτερα (μεταγλ.), 
Πέμ. & Τρ.-Τετ. 14.45-16.45, 
Παρ.-Δευτ. 12.45-14.45-16.45
Αίθουσα 18: Buried, Πέμ.-Τετ. 
00.15/ Θα συναντήσεις έ-
ναν ψηλό μελαχρινό άντρα, 
Πέμ. & Τρ.-Τετ. 15.00-17.15-
19.45-22.00, Παρ.-Δευτ. 
12.45-15.00-17.15-19.45-
22.00
Αίθουσα 19: Inception, 
Πέμ.-Τετ. 14.15-17.30/ The 
social network, Πέμ.-Τετ. 
20.45-23.15
Αίθουσα 20: Ο τελευταίος 
μαχητής του ανέμου Πέμ. & 
Τρ.-Τετ. 14.15-16.30-18.45-
21.00-23.15-01.30, Παρ.-
Δευτ. 12.00-14.15-16.30-
18.45-21.00-23.15-01.30

VILLAGe 5 CINeMAS 
PAGRATI
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, 
Παγκράτι, 210 7572.440
Αίθουσα 1: The social 
network, Πέμ.-Τετ. 20.45-
23.15/ Άρθουρ 3: ο πόλεμος 
των δύο κόσμων (μεταγλ.), 
Πέμ. & Τρ.-Τετ. 16.15-18.30, 
Παρ.-Δευτ. 11.45-14.00-
16.15-18.30
Αίθουσα 2: The town, Πέμ.-
Τετ. 23.30/ Το μυστικό 
του χαμένου βασιλείου 
(μεταγλ.), Παρ.-Δευτ. 11.30-
13.30/ Η ζωή όπως την 
ξέρουμε, Πέμ.-Τετ. 15.45-
18.15-21.00
Αίθουσα 3: (Γ)λυκάκια 
(μεταγλ.), Πέμ. & Τρ.-Τετ. 
15.00-17.00, Παρ.-Δευτ. 
11.00-13.00-15.00-17.00/ 
Θα συναντήσεις έναν ψηλό 
μελαχρινό άντρα, Πέμ.-Τετ. 
21.15/ O τελευταίος μαχη-
τής του ανέμου, Πέμ.-Τετ. 
19.00-23.45
Αίθουσα 4: Red, Πέμ.-Τετ. 
18.45-21.30-00.00/ Η Τίνκερ-
μπελ και η μεγάλη νεραϊ-
δοδιάσωση (μεταγλ.), Πέμ. 
& Τρ.-Τετ. 16.30 Παρ.-Δευτ. 
12.30-14.30-16.30
Αίθουσα 5: Saw (3D), Πέμ.-
Τετ. 20.00-22.15-00.30/ Θα 
συναντήσεις έναν ψηλό 
μελαχρινό άντρα, Πέμ.-Τετ. 
17.45/ O θρύλος των ιπτά-
μενων φρουρών (3D)
Πέμ.-Σάβ. & Δευτ.-Τετ. 15.30, 
Κυρ. 11.10-13.20-15.30

VILLAGe 15 CINeMAS @ 
THe MALL 
Ανδρέα Παπανδρέου 3 

(θέ-
ση 
Ψαλίδι), 210 
6104.100
Αίθουσα 1: The social 
network, Πέμ.-Τετ. 15.00-
20.15-01.15/ The town, Πέμ. 
& Τρ.-Τετ. 17.30-22.45, Παρ.-
Δευτ. 12.30-17.30-22.45
Αίθουσα 2: Resident evil: 
τρισδιάστατη απόδραση 
(3D), Πέμ.-Τετ. 18.00-00.15/ 
Saw (3D), Πέμ.-Τετ. 20.00-
22.00/ Σαν το σκύλο με τη 
γάτα: Η εκδίκηση της Κίτι 
Γκαλόρ, Πέμ. & Τρ.-Τετ. 14.00-
16.00, Παρ.-Δευτ. 12.00-
14.00-16.00
Αίθουσα 3: Somewhere, 
Πέμ.-Τετ. 18.15-20.30-22.45-
01.00/ Η Τίνκερμπελ και η 
μεγάλη νεραϊδοδιάσωση 
(μεταγλ.), Πέμ. & Τρ.-Τετ. 
14.30-16.15, Παρ.-Δευτ. 
11.00-12.45-14.30-16.15
Αίθουσα 4: (Γ)λυκάκια (3D) 
(μεταγλ.), Πέμ. & Τρ.-Τετ. 
13.00-15.00, Παρ.-Δευτ. 
11.00-13.00-15.00/ Red, 
Πέμ.-Τετ. 17.15-19.45-22.15-
00.45
Αίθουσα 5: The town, Πέμ.-
Τετ. 19.15-21.45-00.15/ 
Άρθουρ 3: ο πόλεμος των 
δύο κόσμων (μεταγλ.), Πέμ. 
& Τρ.-Τετ. 14.45-17.00, Παρ.-
Δευτ. 12.15-14.45-17.00
Αίθουσα 6: eat, Pray, Love, 
Πέμ.-Τετ. 13.30-16.30/ Θα 
συναντήσεις έναν ψηλό 
μελαχρινό άντρα Πέμ.-Τετ. 
19.30-21.45-00.00
Αίθουσα 7: (Γ)λυκάκια (3D) 
(μεταγλ.), Πέμ. & Τρ.-Τετ. 
14.00-16.15, Παρ.-Δευτ. 
11.45-14.00-16.15-18.30/ 
Saw (3D), Πέμ. & Τρ.-Τετ. 
18.30-21.00-23.30, Παρ.-
Δευτ. 21.00-23.30
Αίθουσα 8: Μπάτσοι από 
τον πάγκο, Πέμ. & Τρ.-Τετ. 
13.15-15.30-17.45-20.15-
22.30-00.45, Παρ.-Δευτ. 
11.00-13.15-15.30-17.45-
20.15-22.30-00.45
Αίθουσα 9: Ο Αμερικάνος, 
Πέμ.-Τετ. 00.30/ Ο τελευ-
ταίος μαχητής του ανέμου, 
Πέμ. & Τρ.-Τετ. 15.15-17.45-
20.00-22.15Παρ.-Δευτ. 12.45-
15.15-17.45-20.00-22.15
Αίθουσα 10: Άρθουρ 3: ο 
πόλεμος των δύο κόσμων 

(με-
ταγλ.), 

Πέμ. & 
Τρ.-Τετ. 13.30-

15.45-18.15, Παρ.-
Δευτ. 11.15-13.30-15.45-

18.15/ Θα συναντήσεις έ-
ναν ψηλό μελαχρινό άντρα, 
Πέμ.-Τετ. 20.45-23.00-01.15
Αίθουσα 11: The social 
network, Πέμ.-Τετ. 18.45-
21.15-23.45/ Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα (μεταγλ.), Πέμ. & 
Τρ.-Τετ. 14.30-16.45, Παρ.-
Δευτ. 12.30-14.30-16.45
Αίθουσα 12: Η ζωή όπως 
την ξέρουμε Πέμ. & Τρ.-Τετ. 
13.45-16.30-19.00-21.30-
00.00, Παρ.-Δευτ. 11.15-
13.45-16.30-19.00-21.30-
00.00
Αίθουσα 13: Θα συναντήσεις 
έναν ψηλό μελαχρινό 
άντρα, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
20.45-23.00, Σάβ- Κυρ. 18.30-
20.45-23.00
Αίθουσα 14: Η ζωή όπως την 
ξέρουμε, Πέμ. & Κυρ. & Δευτ.-
Τετ. 19.00-21.30, Πάρ.-Σάβ. 
19.00-21.30-00.00

VILLAGe 9 CINeMAS @ 
FALIRO 
Παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος 1 & 
Μωραϊτίνη 3, Π. Φάληρo
Αίθουσα 1: (Γ)λυκάκια (3D) 
(μεταγλ.), Παρ.-Δευτ. 11.40-
13.40-15.40-17.40-19.40/ 
Resident evil: τρισδιάστατη 
απόδραση (3D), Πέμ. & 
Τρ.-Τετ. 15.00-17.00-00.20, 
The town, Πέμ. & Τρ.-Τετ. 
19.00-21.40, Παρ.-Δευτ. 
21.40-00.20
Αίθουσα 2: Άρθουρ 3: ο 
πόλεμος των δύο κόσμων 
(μεταγλ.), Πέμ. & Τρ.-Τετ. 
16.50, Παρ.-Δευτ. 12.30-
14.40-16.50-19.00/ Μπάτσοι 
από τον πάγκο, Πέμ. & Τρ.-
Τετ. 19.00-21.15-23.30, Παρ.-
Δευτ. 21.15-23.30
Αίθουσα 3: Somewhere, Πέμ. 
& Τρ.-Τετ. 16.30-18.40-21.00-
23.00, Παρ.-Δευτ. 21.00-
23.00/ Η Τίνκερμπελ και η 
μεγάλη νεραϊδοδιάσωση 
(μεταγλ.), Παρ.-Δευτ. 11.00-
12.50-14.40-16.30/ Μπάτσοι 
από τον πάγκο, Παρ.-Δευτ. 
18.45
Αίθουσα 4: Red, Πέμ. & Τρ.-
Τετ. 16.15-18.30-20.45-23.00, 
Παρ.-Κυρ. 11.45-14.00-16.15-
18.30-20.45-23.00-01.15, 
Δευτ. 11.45-14.00-16.15-
18.30-20.45-23.00
Αίθουσα 5: The social 
network, Πέμ.-Τετ. 18.00-
00.40/ Tο μυστικό του χα-

μένου βασιλείου (μεταγλ.), 
Παρ.-Δευτ. 12.00-14.00/ Θα 
συναντήσεις έναν ψηλό 
μελαχρινό άντρα, Πέμ.-Τετ. 

16.00-20.30-22.40
Αίθουσα 6: Η ζωή όπως 
την ξέρουμε, Πέμ. & 
Τρ.-Τετ. 17.40-20.00-
22.20-00.40, Παρ.-Δευτ. 
13.00-15.20-17.40-
20.00-22.20-00.40
Αίθουσα 7: Resident 
evil: τρισδιάστατη 
απόδραση (3D), Παρ.-
Δευτ. 13.50-15.50/ 
Saw (3D), Πέμ. & 
Τρ.-Τετ. 15.40-17.50-
20.00-22.10-00.20, 
Παρ.-Δευτ. 17.50-20.00-

22.10-00.20
Αίθουσα 8: Θα συναντή-

σεις έναν ψηλό μελαχρινό 
άντρα, Πέμ.-Τετ. 18.30-
20.40-22.50
Αίθουσα 9: Η ζωή όπως την 
ξέρουμε, Πέμ.-Τετ. 19.00-
21.20-23.40

ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D DIGITAL
Αρχή Λ. Μεσογείων, 
210 7773.319  
Αίθουσα 1: Red 18.20-20.40-
23.00
Αίθουσα 2: Μια οικογένεια… 
ψώνιο 18.00-20.10-22.30
Στο πρώτο πρόγραμμα με 1 
εισιτήριο 2 άτομα

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeON
Ζέππου 14 & Ξενοφώντος 31, 
210 9650.318  
Αίθουσα 1: Red 18.00-20.30-
23.00
Αίθουσα 2: Somewhere 
17.45-20.00-22.30

ΔΑΝΑΟΣ
Λ. Κηφισίας 109, 
210 6922.655
Αίθουσα 1: Somewhere 
18.30-20.40-22.50
Αίθουσα 2: Ο Αμερικάνος 
18.00-20.15-22.30

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑ-
ΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΛΥΨΩ
Λαμπράκη - Καλυψούς, 
Καλλιθέα, 210 9510.909 
Dolby Stereo SR
25 καράτια 20.30

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι, 
210 8028.587 
Τα παιδιά είναι εντάξει 
18.40, Πέμ.-Κυρ. 17.00/ The 
social network,  20.30-22.40

ΕΛΛΗ
Οδός Ακαδημίας 64, έξοδος 
μετρό Πανεπιστήμιο, 210 
3632.789 Dolby Stereo SR Air 
Χ προέλευσης 17.30-20.00-
22.30

ΕΜΠΑΣΣΥ NOVA ODeON
 Πατ. Ιωακείμ 5, Κολωνάκι, 210 
7215.944 (κρατ. 210 6786.000, 
801 1160000) DolbyStereo SR
Somewhere 18.00-20.15-
22.30

ΕΤΟΥΑΛ
Πλ. Δαβάκη, Καλλιθέα, 
210 9510.042 
Θα συναντήσεις ένα ψηλό 
μελαχρινό άντρα 18.45-
20.45-22.45/ (Γ)λυκάκια, 
Σάβ.-Κυρ. 17.00 μεταγλ.

ΕΤΟΥΑΛ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
Κρέμου 141, Καλλιθέα, 210 
9560.306, 210 9591.043, ανα-

καινισμένος Dolby DTS
Αίθουσα 1: Ο τελευταίος 
μαχητής του ανέμου 18.45-
20.45-22.45/ Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα, Σάβ.-Κυρ. 17.00 
μεταγλ.
Αίθουσα 2: Τα πάντα γύρω 
από το σεξ 20.45/ Το τέρας 
22.30/ (Γ)λυκάκια, Πέμ.-Κυρ. 
18.00 μεταγλ.

ΖΕΦΥΡΟΣ
Τρώων 36, Θησείο, 
210 3462.677 
Μπανάνες 20.30-22.30
ΙΛΙΟΝ
Τροίας 34 & Πατησίων 113, 
Στάση Αγγελοπούλου, 210 
8810.602 Dolby Stereo DTS
Μέλι 18.30-20.30-22.30

ΙΝΤΕΑΛ
Πανεπ/μίου 46, 210 3826.720 
Γνήσιο αντίγραφο 18.00-
20.10-22.20

ΚΗΦΙΣΙΑ CINeMAx 
Λ. Κηφισίας 245, 
210 6233.567  
Αίθουσα 1: Θα συναντήσεις 
ένα ψηλό μελαχρινό ά-
ντρα 18.00-20.20-22.40/ Η 
Τίνκερμπελ και η μεγάλη 
νεραϊδοδιάσωση, Σάβ.-Κυρ. 
16.00 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Είμαι ο έρωτας, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.45-
19.00, Σάβ.-Κυρ. 19.00/ Θα 
συναντήσεις ένα ψηλό 
μελαχρινό άντρα 21.30/ (Γ)
λυκάκια, Σάβ.-Κυρ. 15.00-
17.00 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Somewhere 
18.00-20.15-22.30

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ - 
FILMCeNTeR
Λεωφ. Συγγρού 106 (Μετρό 
Φιξ), 210 9215.305 Dolby digital
Μαχαιροβγάλτης 18.30-
20.30-22.30, Παρ.-Κυρ. 
00.30/ Ταξιδιάρα ψυχή, 
Σάβ.-Κυρ. 17.15

ΝΑΝΑ CINeMAx 3D
Λ. Βουλιαγμένης 179, 
Δάφνη, 210 9703.158  
Αίθουσα 1: Ο τελευταίος 
μαχητής του ανέμου, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18.00-
20.00, Σάβ.-Κυρ. 20.00/ The 
Town 22.00/ (Γ)λυκάκια, 
Σάβ.-Κυρ. 16.00-18.00 
μεταγλ., Κυρ. 12.00-14.00 
μεταγλ.
Αίθουσα 2: Θα συναντήσεις 
ένα ψηλό μελαχρινό άντρα 
16.10-18.10-20.20-22.30, 
Κυρ. 12.10-14.10
Αίθουσα 3: Αρθουρ 3: Ο 
πόλεμος των δύο κόσμων, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.45 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 15.45 
μεταγλ., Κυρ. 11.45-13.45 
μεταγλ./ The social network 
19.45-22.15
Αίθουσα 4: Ο τελευταίος 
μαχητής του ανέμου, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.30 (3D)/ 
Saw 3D 19.30-21.30-23.30 
(3D)/ (Γ)λυκάκια, Σάβ.-Κυρ. 
15.30-17.30 μεταγλ., Κυρ. 
11.30-13.30 μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 5: Η ζωή όπως την 
ξέρουμε 16.00-18.15-20.45-
23.15, Κυρ. 11.30-13.45 
Αίθουσα 6: Ο τελευταίος 
μαχητής του ανέμου 16.45/ 
Είμαι ο έρωτας 18.45/ 
Μπάτσοι από τον πάγκο 
21.15-23.45/ Αρθουρ 3: Ο 
πόλεμος των δύο κόσμων, 
Κυρ. 12.45-14.45 μεταγλ.

Cine ωρεσ προβολησ
ΤΟ ΠρΟΓρΑΜΜΑ ΠρΟΒΟΛωΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤηΝ ΠΕΜΠΤη

Off Ways - Berlin

Ε φ τ α ή μ ε ρ ο  α φ ι έ ρ ω μ α  σ τ ο  β ε ρ ο λ ι ν έ ζ ι κ ο 

underground, μέσα από 12 ταινίες του Ούλι Μ. Σίπελ. 

Μεταξύ αυτών «Το τραγούδι» (1991), με το σκηνοθέτη να 

«παρακολουθεί» τον Νικ Κέιβ και μερικούς από τους Bad 

Seeds να ηχογραφούν από την αρχή ως το τέλος το τραγούδι 

των τίτλων της ταινίας «Μέχρι το τέλος του κόσμου» του Βέ-

ντερς (6/11), αλλά και το «Σάντος - Αχρείαστα ανδραγαθήμα-

τα» (2005), με την αληθινή ιστορία του πανκ, μοναχικού, παιδιού 

Σάντος στην ερημωμένη πόλη του Βερολίνου ή αλλού. Χορηγός 

επικοινωνίας και η ATHENS VOICE. Info: 4-10/11, Ταινιοθήκη της 

Ελλάδας, Ιερά Οδός 48, 210 3609.695. Τιμή εισιτηρίου € 7, 4 το φοι-

τητικό (ένα εισιτήριο για τις προβολές 18.00, 20.00), www.offways.

blogspot.com

Mάθε 

τέχνη

Fashion Photography Workshop

Dance Up Studio
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Cine
ΝΙΡΒΑΝΑ Cinemax
Λ. Αλεξάνδρας 192,  210 
6469.398, 210 6445.221
Μαχαιροβγάλτης 18.00-
20.20-22.40

ODeOn KOSmOPOLiS 
maPOYΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 210 
6786.000, 801 1160000 
Αίθουσα 1: Η Τίνκερμπελ και 
η μεγάλη νεραϊδοδιάσωση 
17.30 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
11.50-13.40-15.40 μεταγλ./ 
Μπάτσοι από τον πάγκο 
19.30-21.50-00.20
Αίθουσα 2: The social 
network 19.10-21.40-00.10, 
Σάβ.-Κυρ. 16.30
Αίθουσα 3: Θα συναντήσεις 
ένα ψηλό μελαχρινό άντρα 
18.30-20.50-23.00, Σάβ.-Κυρ. 
16.20
Αίθουσα 4: The social 
network, Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 
18.00-20.40/ The Town-
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 23.10/ 
Somewhere, Δευτ. 17.40-
20.30-22.40
Αίθουσα 5: Η ζωή όπως την 
ξέρουμε 18.50-21.20-00.00, 
Σάβ.-Κυρ. 12.00-16.20
Αίθουσα 6: Red18.0-20.20-
22.50, Σάβ.-Κυρ. 13.20-15.40
Αίθουσα 7: Αρθουρ 3: Ο 
πόλεμος των δύο κόσμων 
18.10 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
11.40-13.50-16.00 μεταγλ./ 
Ο Αμερικάνος 20.20-22.30, 
Πέμ.-Σαβ. 00.40
Αίθουσα 8: Somewhere, Πέμ.-
Κυρ. & Τρ.-Τετ. 17.40-20.30-
22.40, Σαβ.-Κυρ. 12.20-15.30/ 
The social network, Δευτ. 
18.00/ The Town, Δευτ. 23.10
Αίθουσα 9: Ο τελευταίος 
μαχητής του ανέμου 18.40-
21.00, Σάβ.-Κυρ. 11.30-14.00-
16.10 (3D)/ Resident evil: 
Τρισδιάστατη απόδραση 
23.30 (3D)
Αίθουσα 10: Αρθουρ 3: Ο 
πόλεμος των δύο κόσμων 
17.00 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
12.40-14.50 μεταγλ./ Red 
19.10-21.30-23.50
Αίθουσα 11: Saw 3D 23.20, 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 19.00-
21.10, Δευτ. 18.00 (3D)/ Σαν 
το σκύλο με τη γάτα 2: Η 
εκδίκηση της Κίτι Γκαλό, 
Σάβ.-Κυρ. 13.30-15.20-17.10 
μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 12: Ο τελευταίος 
μαχητής του ανέμου 17.50-
20.10-22.20, Σάβ.-Κυρ. 13.10-
15.30

ΟDeOn OΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, 801 11 60000, 210 
6786.000, 210 3622.683
Αίθουσα 1: Red , Πέμ.-Τρ. 
17.30-20.00-22.30, Τετ. 17.30-
22.30
Αίθουσα 2: Ο Αμερικάνος 
17.25-19.50-22.15

ODeOn STaRCiTY
Λ. Συγγρού 111 &Λεοντίου, 210 
6786.000, 801 1160000 
Αίθουσα 1: Αρθουρ 3: Ο 
πόλεμος των δύο κόσμων 
18.00 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 15.50 
μεταγλ., Κυρ. 11.30-13.40 
μεταγλ./ Saw 3D, 20.10-22.20-
00.30 (3D)
Αίθουσα 2: Ο τελευταίος 
μαχητής του ανέμου 17.50-
20.00/ Ο Αμερικάνος 22.10-
00.20/ Cinema Park. Αγρια 
φύση, Κυρ. 11.00/ Ταξίδι στο 
σύμπαν, Κυρ. 13.00/ Δυνά-
μεις της γης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 3: Θα συναντήσεις 
ένα ψηλό μελαχρινό άντρα 
20.50-23.00/ The Town 18.20/ 
Cinema Park. Αγρια φύση, 
Κυρ. 11.00/ Ταξίδι στο σύ-
μπαν, Κυρ. 13.00/ Δυνάμεις 
της γης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 4: Μπάτσοι από τον 
πάγκο 19.40-22.00-00.20/ 
The social network 17.10/ 
Cinema Park. Αγρια φύση, Κυρ. 
11.00/ Ταξίδι στο σύμπαν, 
Κυρ. 13.00/ Δυνάμεις της 
γης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 5: Somewhere 
17.40-20.20-22.30/ Cinema 
Park. Αγρια φύση, Κυρ. 
11.00/ Ταξίδι στο σύμπαν, 
Κυρ. 13.00/ Δυνάμεις της 
γης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 6: Ο τελευταίος 
μαχητής του ανέμου 18.40-
21.00, Σάβ.-Κυρ. 16.10, Κυρ. 
11.40-13.50 (3D)/ Resident 
evil: Τρισδιάστατη απόδρα-
ση 23.30 (3D)
Αίθουσα 7: Η ζωή όπως την 
ξέρουμε 18.10-20.40-23.15, 
Κυρ. 12.00-15.20
Αίθουσα 8 The social 
network 18.30-21.10-23.45/ 
Η Τίνκερμπελ και η μεγάλη 
νεραϊδοδιάσωση, Σάβ.-Κυρ. 
16.40 μεταγλ., Κυρ. 12.20-
14.40 
Αίθουσα 9: Red 18.10-20.30-
22.50, Σάβ.-Κυρ. 15.40, Κυρ. 
13.20
Αίθουσα 10: Αρθουρ 3: Ο 
πόλεμος των δύο κόσμων 

17.00 μεταγλ., Κυρ. 
12.40-14.50 μεταγλ./ 
ReD 19.10-21.30-
00.00/ Cinema Park. 
Αγρια φύση, Κυρ. 
11.00/ Ταξίδι στο 
σύμπαν, Κυρ. 13.00/ 
Δυνάμεις της γης, Κυρ. 
15.00

ΟΣΚΑΡ
Τα οπωροφόρα της 
Αθήνας 18.10/ eat, pray, 
love 20.10-22.40

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 
210 7515.434, Dolby Stereo
Σαμπρίνα 18.00/ eat, Pray, 
Love 20.15-22.45

ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ
Βασ. Γεωργίου Β’ & Ριζάρη, 
Παγκράτι, 210 7291.800
Θα συναντήσεις ένα ψηλό 
μελαχρινό άντρα 18.30-
20.30-22.30

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
(ΠΡώΗΝ ΑΛΟΜΑ)
Μεσογείων 232 & Βεντούρη, 
210 6525.122
Θα συναντήσεις ένα ψηλό 
μελαχρινό άντρα 18.30-
20.40-22.50/ (Γ)λυκάκια, 
Σάβ.-Κυρ. 16.30 μεταγλ.

ΣΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, πλ. Αγ.Τριάδος, 
Αργυρούπολη, 210 9927.447, 
210 9917.094
Τα παιδιά είναι εντάξει 18.30-
20.30-22.30/ Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα, Σαβ.-Κυρ. 17.00 
μεταγλ.

ΣΠΟΡΤΙΓΚ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Κων. Παλαιολόγου 18, 
Ν. Σμύρνη, 210 9333.820 
Αίθουσα 1: The social 
network 18.30-20.45-23.00/ 
(Γ)λυκάκια, Σαβ.-Κυρ. 16.30 

μεταγλ.
Αίθουσα 2: Ο τελευταίος 
μαχητής του ανέμου 18.30-
20.30/ The Town 22.30/ Η 
Τίνκερμπελ και η μεγάλη 
νεραϊδοδιάσωση, Σάβ.-Κυρ. 
16.30 μεταγλ.

STeR CinemaS 
aΓ.  eΛeYΘePiOΣ
Αχαρνών 373-375, 
210 2371.000, 801 8017837
Αίθουσα 1: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 16.00 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
11.40-13.45-16.00 μεταγλ./ 
Ο τελευταίος μαχητής 
του ανέμου 16.45-20.50/ 
inception 23.00
Αίθουσα 2: (Γ)λυκάκια, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.30-18.20 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11.00-
12.50-14.40-16.30-18.20 
(3D)/ Saw 3D, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
20.30-22.30 Πάρ.-Σάβ.20.30-
22.30-00.30
Αίθουσα 3: The social 
network 18.30-21.00-23.30/ 
eat, Pray, Love, Σάβ.-Κυρ. 
15.40/ Το μυστικό του χα-
μένου βασιλείου, Σάβ.-Κυρ. 
11.30-13.30 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Μπάτσοι από 
τον πάγκο, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
17.50-20.00-22.10, Παρ.-Σάβ. 
17.50-20.00-22.10-00.20/ 
Toy Story 3, Σάβ.-Κυρ. 11.00-
13.20-15.30 μεταγλ.
Αίθουσα 5: Η ζωή όπως την 
ξέρουμε, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-

Τετ. 
16.40-
19.00-21.20-23.40, Σάβ.-Κυρ. 
12.00-14.20-16.40-19.00-
21.20-23.40
Αίθουσα 6: Αρθουρ 3: Ο 
πόλεμος των δύο κόσμων, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.30-
19.40 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
13.00-15.20-17.30-19.40/ The 
Town, Πέμ, & Κυρ.-Τετ. 21.45, 
Πάρ.-Σάβ. 21.45-00.10
Αίθουσα 7: Θα συναντήσεις 
ένα ψηλό μελαχρινό άντρα, 
Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 20.20-22.20, 
Πάρ.-Σάβ. 20.20-22.20-00.20/ 
Αρθουρ 3: Ο πόλεμος των 
δύο κόσμων, Πάρ. & Δευτ.-
Τετ. 18.10 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
13.50-16.00-18.10 
Αίθουσα 8: (Γ)λυκάκια, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.40 με-
ταγλ., Σάβ.-Κυρ. 12.10-14.00-
15.50-17.40 μεταγλ./ The 
social network 19.30-22.00
Αίθουσα 9: Η Τίνκερμπελ και 
η μεγάλη νεραϊδοδιάσωση, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.10 
μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 12.45-
15.10-
17.10 

μεταγλ./ Μπάτσοι από τον 
πάγκο 19.00-21.10-23.20
Αίθουσα 10: Red, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 19.10-21.30-23.50, 
Σάβ.-Κυρ. 13.40-16.15-19.10-
21.30-23.50
  
STeR CinemaS 
Εμπορικό κέντρο Escape, 
Λ. Δημοκρατίας 67A, 
Ίλιον, 210 2371.000  
Aίθουσα 1: (Γ)λυκάκια Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.30-18.30 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11.00-
12.50-14.40-16.30-18.30 
(3D)/ Saw 3D, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
20.30-22.30, Πάρ.-Σάβ. 20.30-
22.30-00.30
Αίθουσα 2: Αρθουρ 3: Ο 
πόλεμος των δύο κόσμων, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.40 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 12.20-
14.30-16.40 μεταγλ./ Red 
18.50-21.20-23.50
Αίθουσα 3: Αρθουρ 3: Ο πόλε-
μος των δύο κόσμων, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.00 με-
ταγλ., Σάβ.-Κυρ. 12.40-14.50-
17.00 μεταγλ./ Μπάτσοι από 
τον πάγκο 21.30-23.40/ The 
social network 19.10
Αίθουσα 4: Μπάτσοι από τον 
πάγκο, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
18.00, Σάβ.-Κυρ. 11.15-13.40-
15.50-18.00/ Somewhere, 
Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 20.15-22.15, 
Πάρ.-Σάβ.20.15-22.15-00.15
Αίθουσα 5: Η Τίνκερμπελ και 
η μεγάλη νεραϊδοδιάσωση, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.45 

μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 12.00-

14.00-16.45 
μεταγλ./ Η 
ζωή όπως 
την ξέρου-
με 18.45-
21.10-
23.30
Αίθουσα 
6: (Γ)
λυκάκια, 
Πέμ.-Παρ. 

& Δευτ.-Τετ. 
17.10 μεταγλ., 

Σάβ.-Κυρ. 
11.40-13.30-

15.20-17.10 
μεταγλ./ Θα συνα-

ντήσεις ένα ψηλό 
μελαχρινό άντρα 19.00-

21.00/ The Town 23.00
Αίθουσα 7: Το μυστικό του χα-
μένου βασιλείου, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 16.10 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 12.30-14.20-16.10 
μεταγλ./ Ο τελευταίος μαχη-
τής του ανέμου 18.00-20.00/ 
The social network 22.00/ 
The Town, Πάρ.-Σάβ 00.20

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ  ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ 
(ΑΙΘΟΥΣΑ Α)
Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου 134-136 (Μετρό Κερα-
μεικός), 210 3609.695 
Αίθουσα Α: Off ways-Berlin 
18.00-20.00-22.00
Αίθουσα Β: Χ προέλευσης 
18.10-20.20-22.30

ΤΙΤΑΝΙΑ Cinemax
Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέ-
ους, 210 3811.147, 210 3841.689 
Dolby Stereo Air Condition
Είμαι ο έρωτας 17.40-20.00-
22.30

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386, 210 
2826.873, 210 2825.607 
Αίθουσα 1: Θα συναντήσεις 

ένα ψηλό μελαχρινό 
άντρα 18.40-20.40-22.45/ 
(Γ)λυκάκια 17.00 μεταγλ. 
(3D)

Αϊθουσα 2: The social 
network 18.00-20.30-23.00

ΤΡΙΑΝΟΝ-FiLmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 (Πατησίων 
101), 210 8222.702 Μαχαιρο-
βγάλτης 18.30-20.45-23.00

ΦΙΛΙΠ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Ελ. Βενιζέλου, Νέα Σμύρνη, 
210 9332.766 ΘΕΡΙΝΟ Δεσμοί 
αίματος 18.30-20.30-22.30

ΦΟΙΒΟΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 1, 
Περιστέρι,210 5711.105 
DTS SR Air Condition
Δόλωμα γένους θηλυκού 
19.00-22.50/ Μια οικογέ-
νεια… ψώνιο 21.00/ (Γ)λυκά-
κια Σάβ.-Κυρ. 17.30 μεταγλ.

Προαστίων

aΛΙΚΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Πλατεία Δροσιάς, 210 6229.645, 
210 2234.130 Οι απίστευτες 
περιπέτειες της Αντέλ 20.30

aΡΤΕΜΙΣ
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Νευροκοπίου 2- 4, 
Παπάγος, 210 6561.153
Δόλωμα γένους θηλυκού 
19.15-21.30

ΟDeOn ΜΑΓΙΑ
Αβάντων 83 & Ιατρίδου, 
Χαλκίδα, 22210 25625
Red 20.05-22.30/ Αρθουρ 3: 
Ο πόλεμος των δύο κόσμων 
18.00 μεταγλ.

ΡΑΦΗΝΑ ΣΙΝΕ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ(ΛΥΚΕΙΟ)
Ραφήνα, 22940 25439 
Ο Αμερικάνος 20.30

Πειραιά

ΖΕΑ
Χ. Τρικούπη 39, Πασαλιμάνι, 210 
4521.388 The social network 
18.15-20.30-22.40/ (Γ)λυκά-
κια 16.30 μεταγλ.

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Δόλωμα γένους θηλυκού, 
Πέμ.-Κυρ. 20.30-22.30/ Σιω-
πηλός γάμος, Σάβ.-Κυρ. 18.00 
Κιν/φική λέσχη/ Ο τρελός 
Πιερό, Τετ. 21.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΣΙΝΕΑΚ
Πλατεία Δημαρχείου, 
210 4225.653 
Θα συναντήσεις ένα ψηλό 
μελαχρινό άντρα 18.00-
20.10-22.20/ Σαν το σκύλο 
με τη γάτα 2: Η εκδίκηση της 
Κίτι Γκαλόρ, Παρ.-Δευτ 16.15 
μεταγλ. ●

Psaroloco 
Πρώτη στάση στο Παι-

δικό Χωριό SOS Βάρης για το 

Psaroloco, το παιδικό κινηματογρα-

φικό πρόγραμμα προβολών ταινιών 

μικρού μήκους που μεταφέρει την 

κινηματογραφική εμπειρία σε ορφα-

νοτροφεία και ιδρύματα για παιδιά 

και εφήβους, με σκοπό την ενίσχυση 

της κριτικής ικανότητας των παιδιών. 

Με τη συνεργασία της αστικής μη κερ-

δοσκοπικής εταιρείας Κύκλος, του 

Goethe institut athen, του Ινστιτού-

του Οπτικοακουστικών Μέσων και 

του «emotion Pictures Διεθνές 

φεστιβάλ - Ντοκιμαντέρ 

και αναπηρία».

Happy nights in the city 
Μουσική, events, live, σε ένα νοερό φεστιβάλ αισι-
οδοξίας που συνεχίζεται στην πόλη και θα διαρκέ-
σει έξι εβδομάδες (στα Εν Δελφοίς, Polis, Belafonte, 
Tώρα Κ44). Επόμενος σταθμός, την Τρίτη 9/11, στις 
20.00, στο Εν Δελφοίς, με το ραδιοφωνικό παραγω-
γό Πέτρο Αδάμ να επιλέγει τις μουσικές και τον Beet, 
καλλιτέχνης graffiti, να δημιουργεί live σε post-it για 
το κοινό.

Μη 
χάσεις
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Βookvoice Επιμέλεια:
Αγγελική ΜπιρΜπιλή

ENA MOLESKINE

Mετά την επιτυ-
χία του λευκώ-
ματος/έκθεσης 

«Το χέρι του αρχιτέκτονα», 
μιας συλλογής από σκίτσα 
και σχέδια διάσημων αρ-
χιτεκτόνων από όλο τον 
κόσμο μαζεμένα σε ένα 
«υπερμέγεθες» μαύρο ση-
μειωματάριο Moleskine, 
ήρθε και η συνέχειά του: 
“La Mano del Designer”. 
Μια πανδαισία ελεύθε-
ρου σχεδίου, αυθόρμητα 
και εντυπωσιακά σχέδια 
που συμβαίνουν εκείνη 
την υπέροχη στιγμή, όταν 
το χέρι ενός καλλιτέχνη 
βρίσκεται μπροστά σε μία 
λευκή κόλα χαρτί, κρατώ-
ντας ένα μολύβι – ή οτιδή-
ποτε άλλο γράφει.  
Τα «μικρά μαύρα σημει-
ωματάρια» συνεχίζουν 
να επενδύουν σε αυτή την 
ιδέα της προσωπικής καλ-
λιτεχνικής δημιουργίας, 
δίνοντας λευκώματα δικά 
μας ή συλλογές άλλων, που 
αποκτούν αυτόματα συλ-
λεκτική και συναισθημα-
τική αξία. 462 αυθεντικά 
σχέδια από 150 designers 
– ανάμεσά τους έργα των 
Bouroullec Brothers , 
Michael Graves, Hella 
Jongerius, Karim Rashid 
και πολλών άλλων. 
Το “Hand of the Designer” 
είναι ένας λευκός τόμος-
φετίχ σε μέγεθος Α4, με το 
μαύρο του κλασικό λάστι-
χο, με κείμενα και πλήρη 
βιογραφικά των καλλιτε-
χνών και έξτρα βιβλίο με 
λευκές σελίδες «για να το 
γεμίσετε εσείς», συνεπαρ-
μένοι από την έμπνευση, 
ξεφυλλίζοντάς το.

- γιΑΝΝήΣ ΝεΝεΣ

Μπορείτε να το βρείτε στο  
Mah-Jong (Κανάρη 14) 

και σε όλα τα επιλεγμένα  
βιβλιοπωλεία στην  

Ελλάδα

Συνδυασμός φτιαγμένος στον παράδεισο 

ΚΑΙ 150 DESIGNERS

Τετάρτη 

10/11, 6.00 μ.μ.

Παρουσίαση του νέου βι-

βλίου του Νίκου παπανδρέου 

«Έρωτας υπό αίρεση και άλλα 

διηγήματα» (Καστανιώτη). Με 

το συγγραφέα συνομιλεί η Έλενα 

Ακρίτα. Ξενοδοχείο Μεγάλη 

Βρεταννία, πλατεία 

  Συντάγματος
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ΠΟΡφΥΡά γέλΙά 
Μισέλ Φάις, εκδ. Πατάκη, σελ. 248, € 13

Τ ραύματα, ιδεοληψίες, αποσιω-
πήσεις, σταλινική ορθοδοξία, 
ματαιώσεις, προδοσίες, βία, η 

κατακερματισμένη Αριστερά, η νοσηρή 
νεοελληνική οικογένεια, πλήθος ιστο-
ρικών προσώπων και αποσιωπημένων 
συμβάντων. Με αθέατο πρωταγωνιστή 
τον Νίκο Ζαχαριάδη, ο γνωστός συγγρα-
φέας διασταυρώνει ζωές, ιστορίες, μίση 
και πάθη κι ανοίγει ένα νέο κύκλο συζη-
τήσεων γύρω από τον Εμφύλιο, το σήμε-
ρα και τη χαμένη αίσθηση του μέτρου σε 
ένα δίπτυχο μοντέρνο, δύσκολο, αιρε-
τικό μυθιστόρημα θεατρογενούς δομής 
και υπόγειας γραφής. Ένα συγκλονιστικό 
ημερολόγιο του τόπου.

Ποιο είναι το… μυστικό θέμα του βιβλίου;  Το 

μυστικό θέμα του είναι η τεχνική του, το βλέμμα 

του κειμένου, η παρτιτούρα της γραφής. Όταν 

κατάφερα να κουρδίσω το βιβλίο στο φρενή-

ρη ρυθμό του πρώτου διαλογικού μέρους και 

στο κυκλικό, υπνωτικό τέμπο του δεύτερου α-

φηγηματικού μέρους, ως διά μαγείας λύθηκαν 

όλα τα αφηγηματικά και ιδεολογικά εμπόδια. 

Όσο γερνάω στη γραφή διαπιστώνω ότι όλα εί-

ναι μουσική. Λέξεις, νοήματα, τεχνικές, πρέπει 

να λιώνουν στο αυτί του αναγνώστη. 

Έχεις πει «ό,τι γράφω προέρχεται από τις 

ίδιες μου τις κακώσεις»… Πρόκειται για 

κάποιο μεταμφιεσμένο ημερολόγιο; Στα 

«Πορφυρά γέλια» όλοι μιλάνε στο όνομα 

των «κακώσεών» τους. Ο «Φτερουγισμένος 

παππούς» στο όνομα της διπλής προδοσί-

ας από τη γυναίκα του και το Κόμμα, η «Για-

γιά που ξεχάστηκε» στο όνομα του χαμένου 

σταλινικού «παράδεισου», ο «Δαίμονας του 

παππού» στο όνομα της μπαρουτιασμένης 

νιότης και της τυφλής κομματικής πειθαρχί-

ας, ο «Καυλωμένος εγγονός» στο όνομα της 

ερωτικής του νεύρωσης και του ασφυκτικού 

ιδεολογικού περιβάλλοντος που τον συνέ-

θλιψε, ο «Στάθης και ο Στράτος» στο όνομα 

μιας τυραννικής μητέρας και των σωτηρι-

ολογικών τους ιδεοληψιών. Κάπως έτσι το 

οικογενειακό «ημερολόγιο» μιας πολύπαθης 

αριστερής οικογένειας γίνεται, στο στρόβι-

λο της συλλογικής μνήμης και της δημόσιας 

ιστορίας, ένα «ημερολόγιο» του τόπου.

Ζαχαριάδης, Μπούλκες, Μπελογιάννης, 

έβραίοι - υπόθεση Μέρτενς, κόκκινη προ-

βιά… Κοινά με την τραγωδία «Βάκχες» του 

έυριπίδη; Οι «Βάκχες» δονούν όλο το βιβλίο 

σαν τα τύμπανα που χτυπάνε οι Μαινά-

δες. Όλο το βιβλίο βρίθει αντεστραμ-

μένων διπόλων: Διόνυσος/Πενθέας, 

Βελουχιώτης/Ζαχαριάδης, Γιαγιά που ξεχά-

στηκε/Φτερουγισμένος παππούς, Φτερου-

γισμένος παππούς/Δαίμονας του παππού, 

Φωτεινή/Κλάρα, Στράτος/Στάθης κ.λπ.

Αυτό το γαϊτανάκι διονυσιακού ιλίγγου ξετυ-

λίγει ο αναγνώστης (από το εξώφυλλο: με το 

αναποδογυρισμένο φαγιούμ που γελάει). Ό-

πως και ο υποβολέας της Ελένης Παπαδάκη 

και προγραμμένος από την ΟΠΛΑ (παππούς), 

ο οποίος μεταφράζει διά βίου το έσχατο και 

πλέον αμφίσημο έργο του Ευριπίδη. Ας μην 

ξεχνάμε ότι οι «Βάκχες» γράφτηκαν στο τέ-

λος του Πελλοπονησιακού πολέμου (ο εμφύ-

λιος της εποχής), με τον Ευριπίδη εξόριστο 

στη Μακεδονία με τη ρετσινιά του «ξενοφι-

λώτατου» (που ο παππούς το βιώνει ως «ε-

χθρός με το κόκκινο βιβλιάριο»).

Η «γιορτή που στράβωσε» λοιπόν (όπως 

χαρακτηρίζει ο παππούς τη μετάβαση από 

το πάνδημο ΕΑΜ στα Δεκεμβριανά και στην 

Υπερορία) αφορά τη μέθη για κοινωνική δι-

καιοσύνη που εκφυλίζεται σε κομματικό μαι-

ναδισμό και εντέλει σε εθνικό (αιμομεικτικό) 

διαμελισμό και εξορία. 

Η απάντηση στη βία είναι η βία;  Όταν ο Σαρά-

φης είχε εμφανιστεί, εν μέσω Δεκεμβριανών, 

σ’ ένα μαινόμενο κόκκινο ακροατήριο το οποίο 

εν χορώ φώναζε «κρεμάλες» (για την αντίπε-

ρα όχθη), ο νηφάλιος στρατηγός, που άλλαξε 

στρατόπεδο από το εθνικό στο κομμουνιστι-

κό, αντέτεινε μια λησμονημένη λέξη: «Δικαιο-

σύνη». Ξέρετε, οι μετριοπαθείς άνθρωποι σε 

ακραίες εποχές είναι πάντα δυσάρεστες μειο-

ψηφίες. Το ίδιο δεν συμβαίνει και σήμερα; Η Α-

ριστερά μας δεν επιδίδεται σ’ έναν πρωταθλη-

τισμό αρνητισμού ή «ανυπάκουης» ρητορείας; 

Για ένα μεγάλο μέρος της Αριστεράς στον τόπο 

μας –που ακόμα συνομιλεί με μετεμφυλιακά 

φαντάσματα– ο λόγος της συναίνεσης, ο τρό-

πος της δημοκρατίας, η διεκδίκηση και βελτί-

ωση κοινωνικών ανισοτήτων, στο πλαίσιο του 

κοινοβουλευτισμού και των νόμων, θεωρείται 

ανυπόφορος ταξικός συμβιβασμός. Όσο πιο 

κάθετος και τυφλός είσαι στην περίπλοκη και 

ρευστή πραγματικότητα (τοπική και διεθνή) κι 

όσο περισσότερο δέσμιος σε μια ιδεολογική 

καθαρότητα (στα όρια της πολιτικής θεολο-

γίας), τόσο πιο αριστερός λογίζεσαι. Έχω την 

αίσθηση ότι πλέον στον τόπο μας διαμορφώ-

νονται δύο μεγάλες γραμμές: η γραμμή Ζα-

χαριάδη (πλειοψηφική) και η γραμμή Ηλιού 

(μειοψηφική), καθε μία με τους επιγόνους 

της (πιστούς και αιρετικούς). 

«έκατό φορές να πιστεύεις σε κάτι δυνα-

τό και να διαψευστείς»… 

Το συμμερίζεσαι; Φράση 

της ζαχαριαδικής γιαγιάς. 

Έχει κάτι το μεταφυσικό, 

κάτι το παροξυσμικό. Το 

έχω περάσει στα άγουρα 

χρόνια μου ως τροτσκι-

στής, το έχουμε περάσει 

οι περισσότεροι μέσα στον 

ερωτικό πυρετό.

Ποια στάση ζωής κρύβεται 

πίσω από το τελευταίο σου βιβλίο; Να ζήσω 

πολλές ζωές, να αναπνεύσω πολλά ψέματα 

και περισσότερα μυστικά. Εξού και επί εξίμισι 

χρόνα έλιωσα παντελόνια διαβάζοντας την ιε-

ρή και βλάσφημη ιστορία της εποχής. Μίλησα, 

επί μακρόν, με Μπουλκιώτες, με Οπλατζήδες, 

με ευσεβείς και ασεβείς της πορφυρής περιπέ-

τειας, με διανοούμενους, με περιώνυμα ή απλά 

στελέχη. Συμπέρασμα; Μπήκα αβέβαιος σ’ αυ-

τήν την ιστορική δίνη και κειμενική περιπέτεια 

και βγήκα ακόμα πιο αβέβαιος. Εξάλλου δεν 

είναι τυχαίο που το βιβλίο αρχίζει με το θραύ-

σμα του Μπένγιαμιν («Το αληθινό πρόσωπο της 

ιστορίας απομακρύνεται καλπάζοντας») και 

κλείνει στο δεύτερο μέρος με το βακχικό θραύ-

σμα («Ορών, ορώντα»). Με άλλα λόγια: Κατά 

πρόσωπο στο άπιαστο πρόσωπο της ιστορίας. 

Τι σε κάνει να μπλεχτείς στον «Ιστοριογρα-

φικό εμφύλιο»; Διά στόματος Κλάρας (φίλης 

του εγγονού): «Ως πότε οι βένετοι και οι πρά-

σινοι στην ιστοριογραφία μας θα υποστηρί-

ζουν ότι οι μεν έκαναν μόνο εγκλήματα, οι δε 

άλλοι απλώς λάθη. Οι αναπαραστάσεις των 

αναπαραστάσεων είναι τα δικά μας γεγονότα. 

Αυτός για εμάς είναι ο Εμφύλιος! Οι φανερές 

και οι κρυφές σκελετοδρομίες. Αυτή η τρε-

λή ζυγαριά είναι ο εμφύλιος της γενιάς μου». 

Ίσως λοιπόν η λογοτεχνική αφήγηση αποενο-

χοποιήσει την ιστορική αφήγηση (και κατ’ επέ-

κταση και τους ιστορικούς) από το άγχος του 

ενικού, του αποκλεισμού, της μιας συνεπούς 

και αδιαίρετης ερμηνευτικής άποψης. Ίσως η 

αντιφατικότητα, η πολυφωνία, η αβεβαιότητα 

(που στη λογοτεχνική γραφή είναι αυτοσκο-

πός και διαδικασία) αποφορτίσει το «εμφυλι-

ακό» κλίμα ανάμεσα σε «εικονοκλάστες» και 

«εικονολάτρες» του ιστορείν μιας σκοτεινής 

και άγριας εποχής, η οποία στις μέρες μας ε-

πιβιώνει άλλοτε ως φάρσα κι άλλοτε ως κακό 

όνειρο. Πώς το λέει ο Ζορζ Μπρακ; «Ιδεολογίες 

και κατασκευές: μια στάλα νερό πάνω σ’ αυτά 

τα ζαχαρόβουνα, και όλα διαλύονται». A

Το άπιαστο πρόσωπο της Ιστορίας
Της ΑγγελικήΣ ΜπιρΜπιλή

Comic Μην 
ψαρώνεις! 

Ο αλαζονικός, 
άπληστος 
καρχαρίας και 
ο φλεγματικός, 
στωικός 
βοηθός του 
κορνήλιος που 
τον ακολουθεί 
εκτελώντας 
χρέη μπάτλερ 
και γραμματέα 
είναι οι 
πρωταγωνιστές 
της νέας σειράς 
του Αρκά 
(εκδ. Α.Α. 
λιβάνη, σελ. 64). 
Όπως και στην 
πραγματική ζωή, 
το μεγάλο ψάρι 
τρώει το μικρό… 
αλλά όχι πάντα. 
Άγριο χιούμορ 
για τις σχέσεις 
εξουσίας 
και υποτέλειας, 
βίας και 
απόγνωσης. 
O Αρκάς μάς 
βυθίζει στο 
σκληρό κόσμο 
του βυθού 
κλείνοντάς 
μας το μάτι… 
Τσίμπησες;
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Τι νέα

έΝάΣ ΒΟΥΡΚΟΣ Μέ 
γάΡΔέΝΙέΣ Γιαννίκος,
εκδ. ΙANOS, σελ. 504

Δημιουργός των Δειλινών 
και του Can-Can στη Νεά-
πολη, της Καπνουλού στο 
Πανόραμα Θεσσαλονίκης, 
του Χρυσού Βαρε λιού 
στην Αθήνα, της μπουάτ 

Θεμέλιο, του Ζορμπά (Διογένης Palace)... ο Γιαν-
νίκος έζησε από κοντά όλα τα λαμπερά ονόματα 
του ελληνικού πενταγράμμου. «Έζησα με τον 
καθένα τους και μια ιστορία που σας την περι-
γράφω» λέει ο ίδιος στον πρόλογό του. 

MONSTER HIGH 
Λίζι Χάρισον, εκδ. 
Ψυχογιός, σελ. 368 

Στο Σάλεμ του Όρεγκον 
μια κοινότητα αλλόκο-
των πλασμάτων επιβι-
ώνει μυσ τικά – ακόμα 
κα ι  σ το λύκ ε ι ο  αυ το ί 
οι α λ λόκοτοι μαθητές 

προσπαθούν να αναμειχθούν με τους μαθη-
τές-ανθρώπους. Όμως τα πάντα θα αλλάξουν 
όταν δύο νέα κορίτσια κάνουν την εμφάνισή 
τους, η πανέξυπνη Φράνκι Στάιν, απόγονος 
του Φρανκεστάιν, και η πανέμορφη Μέλοντι, 
κόρη διάσημου πλαστικού χειρουργού, σε αυ-
τό το βιβλίο για παιδιά από 12 ετών και πάνω.  

ΚΙΝΗΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η λένα Μαντά και οι εκδό-
σεις Ψυχογιός διαθέτουν 
τα έσοδα από τις πωλή-
σεις του βιβλίου «Δεν μπο-
ρεί, θα στρώσει!» (€ 11,10) 
στον μη κερδοσκοπικό 
οργανισμό κεΘεΑ - ΔιΑ-
ΒΑΣή, Κέντρο Θεραπείας 

Εξαρτημένων Ατόμων (www.kethea.gr).

έΡγάΣΤΗΡΙά ΠΟΙΗΣΗΣ 
Δωρεάν εκπαιδευτικά εργαστήρια ποίησης για 
εφήβους διοργανώνει το εθνικό κέντρο Βι-
βλίου (εκεΒι). Απευθύνονται σε οργανωμένες 
ομάδες μαθητών Λυκείου (8-12/11 & 6-10/12). 
Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν 
σε επαφή με τον Στρατή πασχάλη, έναν από 
τους σημαντικότερους εκπροσώπους της 
σύγχρονης ελληνικής ποίησης. ΕΚΕΒΙ, Αθ. Διά-
κου (μετρό Ακρόπολη), 210 9200.332

 Ένας χρόνος 
Athens Review 
of Books
Ένα έντυπο όχι αποκλειστικά 
για το βιβλίο, με συλλεκτική αξία

«Όταν ξεκινούσαμε το παράτολμο 
εγχείρημα της έκδοσης ενός πε-
ριοδικού πραγματικά υψηλών 

προδιαγραφών», σημειώνει στο εισαγωγικό 
σημείωμα ο έκδοτης Μανόλης Βασιλά-
κης, «ο στόχος μας δεν ήταν η δημιουργία ε-
νός εντύπου που προτείνει τη “σωστή γραμμή” 
στις “μάζες”… Γνωρίζαμε ότι αυτό που χρεια-
ζόμαστε περισσότερο είναι η κριτική σκέψη, 
η κριτική και ορθολογική ανάλυση της πραγ-
ματικότητας, χωρίς δογματικούς περιορισμούς 
κάθε είδους». Ένα χρόνο αργότερα και σε 

πείσμα των δύ-
σκολων καιρών το 
Athens Review 
of Books μπορεί 
να υπερηφανεύ-
εται πως τήρησε 
τις υποσχέσεις 
του. «Στρατευ-
μένο» στην κρι-
τική ανάλυση 
και με κείμενα 
εύληπτα, ανα-

λυτικά και παρεμβατικά, γραμμένα από 
ειδικούς –πανεπιστημιακούς, λογοτέχνες, 
δημοσιογράφους– απευθύνθηκε από την 
πρώτη στιγμή σε αναγνώστες πρόθυμους 
να αφιερώσουν χρόνο στο διάβασμα. Α-
ναζήτησε το κοινό του ανάμεσα σε ανθρώ-
πους ανοιχτούς σε νέες ιδέες, ακόμα και 
σε προκλητικές ή αιρετικές απόψεις, που 
δεν είναι κολλημένοι σε ιδεοληψίες και 
φανατισμούς. 
Ανάμεσα στα ενδιαφέροντα κείμενα του 
12ου επετειακού τεύχους ξεχωρίζει το 
σχετικό με την εκπαίδευση παιδιών που 
ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες της Θά-
λειας Δραγώνα. «...Θα μπορούσε κανείς 
να ισχυριστεί ότι η Ελλάδα σήμερα, μαζί με 
τις υπόλοιπες μάχες που δίνει στην οικονο-
μία, δίνει και μια μεγάλη μάχη στο κοινωνικό 
πεδίο για την εμβάθυνση των δημοκρατικών 
θεσμών, για το άνοιγμα στον κόσμο. Η πορεία 
αυτή δημιουργεί αμυντικά αντανακλαστικά. 
Ανακινεί φόβους απώλειας της ομοιογενούς 
και αδιαφοροποίητης εθνικής κουλτούρας και 
συσπειρώνει γύρω από τη μηχανιστική υπό-
θεση ότι υπάρχει μια αναμφισβήτητη, αντικει-
μενική και απόλυτη εκδοχή της αλήθειας…», 
γράφει μεταξυ άλλων ενώ αναφέρεται και 
στις απειλές φανατικών εθνικιστών εις 
βάρος της. Το τεύχος, που κυκλοφορεί 
σήμερα, είναι αφιερωμένο στον Άρη Α-
λεξάνδρου με κείμενο που υπογράφει ο 
Δημήτρης Ραυτόπουλος, αλλά και άρ-
θρα των Άννας Φραγκουδάκη, Πανα-
γιώτη Κ. Ιωακειμίδη, Τάσου Γιαννίτση, 
Μιράντας Ξαφά κ.ά. -Α.Μ.



70 A.V. 4 - 10 NOEMΒΡΙΟΥ 2010



elements of style

RAKAS FASHION 
PARTY BAZAAR

Την ιδανική λύση για τις fashionistas της πόλης στην εποχή της κρίσης την έχει η Rakas. Στο Fashion Party Bazaar, που συνεχίζεται ως τις 6/11, 
ανακαλύψαμε δημιουργίες διάσημων σχεδιαστών σε συμφέρουσες τιμές. Flashy μπλουζάκια Pinko, θηλυκά φορέματα DVF, super stylish κομμά-
τια Marc by Μarc Jacobs, τσάντες Mulberry, παπούτσια και αξεσουάρ Isabel Marant, Philip Lim και Celyn B. είναι μόνο μερικές από τις εκπλή-
ξεις που θα βρεις στις αποθήκες της γνωστής εταιρείας (Λ. Κηφισίας 22 στο Μαρούσι, μετά τον ANT1 (πληρ. 210 6100.615).           - ΖΩΗ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ 

shopping / soul / body / mind / market
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Της Ζωής ΠαΠαφωτίου

Η&Μ
Ανδρικό t-shirt σε μπορντό χρώμα με 

στάμπα νεκροκεφαλή € 9,95 (www.hm.gr) 

ZOLOTAS
Γούρι Αγάπης 2011, «ο Μύθος του Λαβύρινθου» 

από € 30 (Πανεπιστημίου 10, 210 3601.272) 

BJORN BORG
Ανδρικό μπόξερ με πολύχρωμο πριντ € 22,95 

(210 5785.400, www.bjornborg.com)  

KORRES
Αφρόλουτρο με γιαπωνέζικο τριαντάφυλλο 250 

ml, τιμή γνωριμίας € 4,98 (στα φαρμακεία) 

NIKE
NSW Destroyer από αδιάβροχο μάλλινο ύφασμα 

(πληρ. 210 9464.400, www.nike.com)

VEUVE CLICQUOT
Σαμπάνια σε συσκευασία “Fridge” που τη διατηρεί 
δροσερή (Κ. Διάθεση: Diageo Hellas, 210 6801.620)

Μη 
χάσεις T-SHIRT ART

το αγαπημένο καθημερινό ρούχο 
σε εικαστικές εκδοχές εμπνευσμένες 

από σπουδαστές και καθηγητές του ομί-
λου Intergraphics. 4-6/11 στο �oo�e �oop-�oo�e �oop-

erativa (Κολοκοτρώνη 57, αθήνα, 211 4000.863)  

ON LINE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές ξένων και ελ-
ληνικών on line καταστημάτων, όλα συγκεντω-
μένα σε ένα blog. τσέκαρε την προσφορά της 
ημέρας, μπορεί να είναι η τυχερή σου (offerdeal.
blogspot.com).

Πρώτη προσέγγιση, μελαχρινέ 
μου ποιητή, σε ψάχνω.

Κυριακή 31 Οκτωβρίου το αυτοκί-
νητό σου ήταν παρκαρισμένο 30 
μέτρα από το σπίτι μου, καλώς ήρ-
θες! Εγώ είμαι. Μίλα μου. aegtm@
yahoo.gr 

Όλες οι γεροντοκόρες το παίζουν 
επαναστάτριες, ακούς δασκάλα 
της απελπισίας και της πίκρας;

Γεροντοκόρη, έχεις λυσσάξει βλέ-
πω, κάνε μάθημα στον εαυτό σου 
μπας και ισιώσεις, ουστ!

Μετά την τελευταία εκπομπή του 
Λαζόπουλου, ευχαριστώ που μου 
κάνατε «αυτό» εμένα της ασήμα-
ντης! Δεν υπήρχε τελικά μεγαλύ-
τερη τιμή.

Μια καλημέρα είναι αρκετή, άσε 
τις κλήσεις με απόκρυψη και τις 
τυχαίες συναντήσεις, άμα θες κερ-
νάω και καφέ. aegtm@yahoo.gr 

Οι μαθητευόμενες βασίλισσες, 
βασίλισσες ποτέ! Βασίλισσα γεν-
νιέσαι, δεν διορίζεσαι.

«Άλλη η σχέση δασκάλου-μαθητή 
και άλλη η σχέση αφέντη-
δούλου». Ίσως. Μακάρι να είσαι 
μαθηματικός.

Ηλίθια, ξεκίνησες πόλεμο με 
άνθρωπο δικό σου για χάρη της 
μαλακίας σου, ανίκανη να τον δι-
αχειριστείς, άχρηστη και για καλό 
και για κακό.

Και εσύ ήσουν μια κατσαρίδα, μια 
μύγα και μια μύξα, τίτλοι που μόνη 
σου διεκδίκησες, για να μπορέσεις 
να βλάψεις. 

…ο πρώτος μου είπε… «αν δεν 
ήσουν ένας ξεπουληματίας προ-
δότης θα ήσουν καλύτερος».

…πέρασα απ’ το γαϊδουροπάζαρο 
και άκουσα πολλά καλά και κακά… 

Παναγιώτη, καλά κατάλαβες ότι 
τώρα πια σας σιχαίνομαι και ξέρεις 
καλά και τους λόγους.

Παναγιώτη, τις προάλλες είδα τη 
δικιά σου, ίδια η Τσιάνγκ Τσινγκ, η 
χήρα του Μάο, οδηγούσα και της 
«έγνεψα» από απόσταση…

Παναγιώτη, έχεις δει νυφίτσα να 
περπατάει στα πίσω της πόδια; 
Έτσι περπάταγε και η δικιά σου, 
ελάχιστα πιο ψηλή και μαύρη…

Συγνώμη και πάλι που σας ενό-
χλησα, ήταν λάθος μου, ελπίζω 
να ειρηνεύσουν τα πράγματα με-
ταξύ μας, εξάλλου επανόρθωσα, 
ελπίζω.

Συγνώμη, δεν το ήξερα ότι ή-
ταν σε απόκρυψη, είμαι κάπως 
χαζούλα και συγνώμη και για το 
παρελθόν.●

Γράψε για το ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ (μέχρι 20 λέξεις) 
και στείλ’το με SMS:  AVXE, κενό και 

το μήνυμά σου στο 54121

Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι 
ίδιοι με το νούμερο του αποστολέα.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Ξέρεις 
εσύ...

COCOMAT  

HAPPY DAYS

Έπιπλα από φυσικά υλικά και 

λευκά είδη προηγούμενων σειρών 

της COCO-MAT με έκπτωση 20-60% 

θα βρεις 6-13/11 στην τατοΐου 165 

στην Κηφισιά (πληρ. 210 6251.971) 

ART SHOPPING

 “Move On” με Κυριακούλη

 Το νέο STUDIObenaki96

To STUDIObenaki96 το ξέραμε εδώ και δύο χρόνια στην Μπε-
νάκη 96. Από σήμερα 4/11, που γιορτάζει και τα επίσημα ε-
γκαίνιά του, θα το βρίσκουμε πια στη Χαρ. Τρικούπη 14, όπου 
μετακόμισε. Λατρεύουμε αυτό το arty μινιμαλιστικό μαγαζά-
κι που αγαπά το καλαίσθητο και λειτουργικό design και τους 
Έλληνες σχεδιαστές. Με καινούργιες συνεργασίες, με τους 
157.173 designers, δύο Έλληνες σχεδιαστές από τη Θεσσαλονί-
κη, με το Aurora Craft, το χάρτινο σπιτάκι για παιδιά του Σέργιου 
Φωτιάδη, τα κοσμήματα της Kristina Apostolou με την ιταλική 
Seletti και τη βραβευμένη δημιουργία 
του John Green “Embrace”.
Η Μαρία Καρακωνσταντή, interior 
designer που εμπνεύστηκε και επιμε-
λήθηκε το μαγαζί, προσφέρει επίσης 
προτάσεις και συμβουλές διακό-
σμησης σε όσους ενδιαφέρο-
νται να διαμορφώσουν το προ-
σωπικό και επαγγελματικό τους 
χώρο. Αν ψάχνετε για πραγμα-
τικά πρωτότυπα και καλαίσθητα 
αντικείμενα, εδώ θα βρείτε τον 
παράδεισό σας.

Στο εξώφυλλό μας αυτή την εβδομάδα φιγουράρει η εξω-
φρενική παρέα των γριών του Αντώνη Κυριακούλη (η ι-
δανικότερη απεικόνιση «γριάς» στην ιστορία της ελληνικής 
ζωγραφικής). Ο Κυριακούλης επίσης αυτό το Σάββατο 6/11 
διοργανώνει ένα πρωτότυπο happening με τίτλο “Move On” 
με αφορμή τη μετακόμιση της Γκαλερί Ζουμπουλάκη στο 
νέο ιδιόκτητο χώρο της, στον ίδιο πάντα δρόμο, Κριεζώτου 
6 (απέναντι από το Μουσείο Γκίκα). Στο νέο χώρο θα βρίσκουμε 
όπως πάντα αντικείμενα τέχνης και design από Έλληνες και 
ξένους καλλιτέχνες, αφίσες, χαρακτικά και όλα εκείνα τα κα-
λαίσθητα δώρα που μας βγάζουν από τον πονοκέφαλο του τι 
να διαλέξουμε για το φίλο που γιορτάζει ή για τη φίλη που πα-
ντρεύεται. Πόσοι Αϊδίνηδες και Κυριακούληδες και Λάμπερτ 
έχουν στολίσει τα σπίτια φίλων μου, έχω χάσει το λογαρια-
σμό… Μια καλή πρόταση, λοιπόν, για να τα δείτε όλα αυτά από 
κοντά είναι να περάσετε από την γκαλερί αυτό το Σάββατο, 1 
με 4 το απόγευμα, για να δείτε το happening του Κυριακούλη 
και, πού ξέρετε, μπορεί και να τον πετύχετε σε καλό mood και 
να σας υπογράψει το εξώφυλλό του στη Voice.
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και με κοίταξες στα 

φανάρια επίμονα. 

Είμαι ο τύπος στο 

ασημί Υaris... (Δευ-

τέρα αργά το από-

γευμα). Αν ήθελες 

κάτι...

BOBAYO
Ψηλός barman, 

μελαχρινός, γυμνα-

σμένος. Μ’ άρεσες 

αρκετά, σε κοί-

ταζα επίμονα 

κάποιες 

φορές 

και κοί-

ταξες 

και εσύ, 

τυχαία; 

Ίσως... 

δεν παίρ-

νω και όρ-

κο, είσαι πολύ 

κ...α!

ΚΙΑΜΟΣ
29/10, στο τραμ, το 

πήρες και εσύ από 

Σύνταγμα, μετά κά-

θισες 2 τραπέζια πιο 

δίπλα από εμένα. 

Ήσουν με 5 φίλες 

και έναν τυπά. Από 

την πρώτη στιγμή 

που σε είδα τρελά-

θηκα, μιλήσαμε στο 

τέλος, απλώς ένα 

γεια, τίποτα άλλο. 

Αν με θυμάσαι στεί-

λε εδώ...

ΓΗΠΕΔΟ  
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ
Σε βλέπω τα απο-

γεύματα στο κολυμ-

βητήριο. Είσαι ξαν-

θιά, λεπτούλα και 

φοράς ένα γαλάζιο 

σκουφάκι. Θέλω να 

σου μιλήσω, αλλά 

διστάζω. Αν το δεις, 

ο μελαχρινός με το 

μαύρο μαγιό που 

κολυμπάει συνήθως 

στην αριστερή δια-

δρομή.

ΜΕΤΡΟ
Κυριακή κατά τις 12 

ήσουν με μια κόκκι-

νη βαλίτσα. Νομίζω 

ότι με κοιτούσες, 

δεν παίρνω και όρ-

κο. Ήθελα να σου μι-

λήσω αλλά δεν είχα 

όρεξη πρωί-πρωί να 

ακούσω ένα ηχηρό 

«άντε παράτα μας». 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Σε είδα, πανέμορφη 

κυρία, και μαγεύτη-

κα, ξανθιά, με σέξι 

σώμα, θα ζήσουμε 

μαζί το υπέρτατο 

όνειρο; Πάνος, 698 

5929615

CAMERA 
OBSCURA
Gagarin, Σάββατο 

30/10, εσύ με φίλο 

σου, εγώ με μεγάλη 

παρέα, μελαχρινέ 

με τα κοκάλινα 

γυαλιά. Σε κοίταζα 

συνέχεια και νομί-

ζω με κοίταζες και 

εσύ. Λέω να μην 

περιμένουμε να 

ξανάρθουν 

Ελλάδα και 

να πάμε μια 

μέρα για 

καφέ. Τι 

λες; Απά-

ντα εδώ.

ΤΡΕΝΟ
Θεσσαλονίκη-

Αθήνα 20/10, 16.33, 

μπροστά σου με 

δυο φίλες, κάναμε 

φασαρία αλλά κοι-

μήθηκες, όμορφο 

βλέμμα, κοιταζόμα-

σταν, στο τέλος με 

ρώτησες αν θέλω 

βοήθεια με τη βαλί-

τσα… perdidalma@

hotmail.com 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
Τα πιο όμορφα μα-

τάκια του κόσμου, 

το πιο γλυκό χαμό-

γελο, σε λένε Μαρία 

και δουλεύεις στο 

μικρό μαγαζί στα 

Βριλήσσια, 697 

8785291

ΠΑΝΤΕΙΟΣ
31/10, κατέβηκες 

από το Α2, και μου 

έδωσες το εισιτή-

ριό σου. Η πόρτα 

έκλεισε και εξα-

κολουθούσαμε να 

κοιταζόμαστε. Κέ-

ρασες το εισιτήριο, 

να κεράσω καφέ;

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 € 1,23 με ΦΠΑ

Σε είδα...

ΕΘΝΙΚΗ
Σχεδόν κάθε μέ-

ρα κάνουμε μαζί 

τσιγάρο, εγώ στο 

παράθυρο, εσύ 

στο μπαλκόνι της 

Εθνικής, πες και μια 

καλημέρα! 

YOGA BALA
Παρασκευή 29/10, 

σου ζητούσα συ-

νέχεια αναπτήρα, 

αλλά εννοείται πως 

είχα τον δικό μου 

κρυμμένο στην 

τσάντα μου. Άραγε 

το κατάλαβες πόσο 

πολύ μου άρεσες,  

 

 

 

ξανθέ με τις μπού-

κλες; Η κοκκινο-

μάλλα

ΨΑΡΑΔΙΚΟ  
«ΠΑΡΟΣ»
Χαρ. Τρικούπη, 

όμορφη σγουρο-

μάλλα με το μπλε 

πουκάμισο, μου πή-

ρες το μυαλό! Πότε 

θα σε ξαναδώ; Μ. 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Τρίτη 26/10 μεση-

μέρι, φανάρι πεζών, 

πήγες να περάσεις 

με τη φίλη σου, εγώ 

με μηχανή, κοιτα-

χτήκαμε έντονα 

και έχεις φοβερό 

βλέμμα, απάντησε 

εδώ… Δημήτρης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Κοντά στο ΙΚΑ σε έ-

βλεπα, ο πιο γλυκός 

ταχυδρόμος, κοιτα-

ζόμασταν έντονα, 

πού χάθηκες; 

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ
Fashion Week, εγώ 

κόκκινο κραγιόν και 

λεοπάρ γόβες, εσέ-

να δεν θυμάμαι…

ΠΑΤΗΣΙΩΝ
28/10 γύρω στις 

22.30, σκούρο φού-

τερ φορούσες και 

κουκούλα, σε ξέρω;

ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ
28/10, μελαχρινού-

λα, φορούσες τζιν 

με άσπρη μπλούζα 

και φουλάρι, κα-

θόσουν με φίλες, 

δίστασα να μιλήσω, 

αν το δεις πάρε 

με. Ο μελαχρινός 

απέναντί σου, 698 

8026443

ΜΕΤΡΟ
Πανεπιστήμιο-

Μοναστηράκι, 

τέλεια παπούτσια 

Nike, ξανθός, 

γαλάζια μάτια! 

Ήμουν με μια 

φίλη. thmouk@

hotmail.com 

ΗΣΑΠ
Άνω Πατήσια, 

22/10, 9.30, έβγαι-

να, έμπαινες, κοιτα-

χτήκαμε, γελάσαμε, 

χαιρέτησες, φο-

ρούσες μαύρα, είχα 

κοτσίδα. Έκτορας, 

697 4044156

ΙΝΤΕΑΛ
Προβολή των 20.10, 

Παρασκευή 29/10.  

Είσαι μελαχρινή, 

φορούσες κόκκινη 

εσάρπα. Κρατούσα 

κράνος. Μετάνιωσα 

που δεν σου μίλη-

σα. Στείλε!

608
Σάββατο βρά-

δυ (23/10) γύρω 

στις 23.10 (τυχαίο; 

δεν νομίζω!). Ό-

μορφο προσωπάκι, 

ωραίο στιλάκι, 

ευχάριστη παρου-

σία. Κοιταχτήκαμε 

αρκετές φορές, 

κατέβηκα Ευαγγελι-

σμό, ενώ εσύ συνέ-

χισες προς κέντρο. 

Αλήθεια, πού να 

’ναι η στάση αγγέ-

λων; stasiaggelwn@

hotmail.com

ΡΑΚΟΥΜΕΛ
Εξάρχεια, Τετάρτη 

13/10, γύρω στις 8, 

ήρθα με μια φίλη, 

φορούσες καπέλο, 

με κοίταξες πολύ 

αλλά έφυγες γρή-

γορα, στείλε εδώ. 

wednesdayeyes@

gmail.com 

ALMAZ
Κυριακή 24/10 κα-

θόσουν στην άκρη 

του μπαρ, ξανθιά με 

καρό πουκάμισο, τι 

να έγραφε το tattoo 

σου στον αριστερό 

καρπό άραγε; 694 

0620050

ΜΕΤΡΟ
Σάββατο 23/10 κα-

τέβηκες Αμπελόκη-

πους, φόραγες τζιν 

μπουφάν και γκρι 

κάλτσες πάνω από 

το γόνατο, καθό-

μουν μπροστά σου 

και σηκώθηκα να 

δώσω τη θέση μου 

σε μια κυρία, εκείνη 

την ώρα σηκώθηκες 

να κατέβεις, κατά-

Με το Vodafone CU
έχεις δωρεάν και 

unlimited ομιλία 
και sms προς όλη 

τη Vodafone

Σε είδα και  
θέλω να σου  

μιλήσω. Aν έχεις 
Vodafone CU 

μπορούμε να τα λέμε 
σε unlimited  

ρυθμούς.

Ήταν γραφτό 
να σε συναντήσω. 

Στείλε μου  
unlimited sms  

από το 
Vodafone CU 

σου.

Σε είδα...

HΡΩΔΟΥ  
ΑΤΤΙΚΟΥ
31/10, είχαμε  
στηθεί απέναντι 
και ενώ  χειρο-
κροτούσαμε τους 
δρομείς κοιταζό-
μασταν συνέχεια. 
CU… again μπρο-
στά στο Καλλιμάρ-
μαρο; Απάντησε  
       εδώ!

λαβες ότι σε κοίταζα 

και μόλις βγήκες 

γύρισες και μου 

χαμογέλασες, περι-

μένω να στείλεις… 

toknowme1@

hotmail.com 

ΗΣΑΠ 

Πετράλωνα, 30/10. 

Καθόμασταν αντι-

κριστά. Τελευταίο 

βαγόνι. Διάβαζες 

περιοδικό, αλλά σε 

κάθε στάση σήκω-

νες το βλέμμα σου 

και κοιταζόμασταν. 

Έχεις υπέροχα 

πράσινα μάτια. Κα-

τέβηκες Καλλιθέα, 

έπρεπε να κατέβω 

μαζί σου.

ΜΕΤΡΟ
Αττική, Σάββατο 

30/10. Ήμασταν 

μαζί μέχρι το Μο-

ναστηράκι. Είσαι 

ψηλός, ξανθός με 

ράστα. Μου χαμο-

γέλασες, στείλε! 

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
Κτίριο 11, Αίθου-

σα 202, 21/10, 

ξανθιά, γαλάζια 

μάτια, δικηγόρος-

εργατολόγος, μαύ-

ρο φουστάνι, γκρι 

γαλάζιο φουλάρι, 

μπεζ καπαρντίνα, 

κοιταχτήκαμε… 697 

3904821

BAR TESSERA 

29/10, καθόσουν 

στο μπαρ μαζί με 

μία φίλη σου. Φο-

ρούσες υπέροχα 

δερμάτινα γάντια. 

Κοιταχτήκαμε αρκε-

τές φορές, γιατί δεν 

μιλήσαμε αναρω-

τιέμαι. Θέλω να σε 

ξαναδώ.

TAF
Σερβιτόρε με το 

καπέλο, είσαι μια 

γλύκα! Πόσα ποτά 

να παραγγείλω για 

να σε κάνω να με 

προσέξεις; 

NOIZ
22/10 ήπιαμε σφη-

νάκι, εσύ οινολόγος, 

ιχθύς, 31 ετών από 

Κερατσίνι, εγώ 

ζυγός από Αγ. Παρα-

σκευή, θα παίξουμε 

τένις; 698 2905813

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
Απόγευμα προη-

γούμενης Πέμπτης, 

ποδηλατόπαιδο 

με το χακί t-shirt 

και το μουσάκι, με 

κοίταξες και κόλ-

λησα, κι εγώ μελα-

χρινός με γενάκι. 

thelookoflove_26@

yahoo.gr 

ΓΥΑΛΙΝΟ  
ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 

Στεκόσουν πίσω 

μου με μία φίλη 

σου. Τα κόκκινα 

γυαλιά σού πάνε 

πολύ. Γυρνούσα 

συνέχεια τάχα μου 

αγανακτισμένος 

προσπαθώντας 

να συναντήσω το 

βλέμμα σου. Αλή-

θεια δεν κατάλαβες 

ότι σε κοιτούσα; 

(30/10)

MO BETTER 

Δεν μπορούσα να 

σταματήσω να 

κοιτάζω τον κορσέ 

σου. Χόρευες αστα-

μάτητα με τις φίλες 

σου. Τέλειο τατού 

στη δεξιά σου ωμο-

πλάτη. Μπορώ να 

το ξαναδώ;

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  
& ΑΛΙΜΟΥ
Είχες μαύρο Audi 

και μίλησες κάποια 

στιγμή στο τηλέφω-

νο, μελαχρινέ, κατέ-

βασες το παράθυρο 

Ο τύπος με τη ζακέ-

τα και το καρό που-

κάμισο. Αν θέλεις 

στείλε εδώ. 

SOCIAL 
NETWORK
Στην πρεμιέρα του 

για την A.V. στο 

Ιντεάλ. Είσαι η ψηλή 

με τα μαύρα μαλλιά 

και τα  

 

 

 

σαρ-

κώδη χείλη, είμαι ο 

τύπος με το ray-ban 

καθρέφτη που κα-

θόταν δύο θέσεις 

μπροστά από σένα. 

Μετά το τέλος, 

κοιταχτήκαμε στην 

Παν/μίου, αλλά με-

τά εξαφανίστηκες. 

Στείλε εδώ...

FUZZ
Κυριακή 31/10, την 

είχες καταβρεί με 

τους Neubauten και 

γω μαζί σου. Είσαι 

καστανή, φορούσες 

μπορντό φούστα. 

Στείλε!

AΡΩΜΑ
Πέμπτη πρωί. Μετά 

την παρέλαση. Στο 

γωνιακό τραπέζι με 

τον μπερέ. Μάλλον 

με πέρασες για μι-

κρή. Δεν ήταν δικό 

μου. Για πλάκα το 

φόρεσα. Το Σάββα-

το το πρωί θα είμαι 

εκεί. Χωρίς μπερέ...

ΑΒ ΒΥΡΩΝΑ
Πόσες φορές θα 

κοιταχτούμε, γλυκιά 

μου; Προσπαθώ 

να σε πετύχω στα 

ταμεία αλλά αυτή η 

ουρά στα τυριά πά-

ντα μου τη χαλάει. 

Άντε να δούμε. Την 

άλλη Παρασκευή θα 

είναι η τυχερή μου 

μέρα; 
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Σε γνωρίζω...

VIP’S. Φοβάστε τη μοναξιά; 
Όχι πια!!! Κοντά μας θα βρείτε 
με σιγουριά ό,τι ψάχνετε. Το 
διαπιστώνετε από την πρώτη 
επίσκεψή σας στο Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων που διευ-
θύνει η κυρία Μάγδα Πετρίδη. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
προτείνει για γνωριμία γάμου: 
27χρονη τραπεζική υπάλληλος 
με γαλανά μάτια, μάστερ και 
πτυχίο Κοινωνιολογίας, γνω-
ρίζει αγγλικά, ιταλικά, μηνιαίο 
εισόδημα € 1.900, ιδιόκτητο 
διαμέρισμα, Ι.Χ., αγαπάει το 
χορό, τα ταξίδια και το βόλεϊ, 
επιθυμεί να γνωρίσει τον άντρα 
που θα του κάνει κατάθεση 
ψυχής και θα ζήσουν ευτυχι-
σμένοι. Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Ελλάδα-
εξωτερικό. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». Τηλ. κέ-
ντρο 210 3234.793, Νίκης 24, 
Σύνταγμα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
προτείνει για γνωριμία γάμου: 
32χρονος ιδ. υπάλληλος σε 
εταιρεία αγροτικών μηχανη-
μάτων, ψηλός, μελαχρινός, με 
χιούμορ, πτυχίο και σπουδές 
στο εξωτερικό, Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, γνωρίζει αγ-
γλικά και γερμανικά, μηνιαίο 
εισόδημα € 2.500, ιδιόκτητη 
μονοκατοικία και εξοχικό στη 
Ζάκυνθο, Ι.Χ., λατρεύει τη 
μουσική, τις παγοδρομίες και 
το σκάκι, επιθυμεί να γνωρίσει 
την κοπέλα που θα ξέρει τι 
θέλει και θα αγαπάει τα παιδιά. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Ελλάδα-εξωτερικό. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο Συ-
νοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
προτείνει για γνωριμία γάμου: 
52χρονος οικονομολόγος 
και υποψήφιος βουλευτής, 
τζέντλεμαν με γκριζοπράσινα 
μάτια και πολύ ρομαντικός, δυο 
μάστερ και μεταπτυχιακό στα 
Οικονομικά, γνωρίζει αγγλικά, 
ιταλικά, γαλλικά και γερμανικά, 
πολύ καλό μηνιαίο εισόδημα, 
εξοχικό, ιδιόκτητο διαμέρισμα 
στα Βριλήσσια, πολυτελέστατο 
Ι.Χ., αγαπάει το τζόκιν, την 
κλασική μουσική, τον κινημα-
τογράφο και είναι φιλόζωος, 
επιθυμεί να γνωρίσει την κυρία 
που θα τον συντροφεύσει στο 
ταξίδι της ζωής του. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Ελλάδα-εξωτερικό. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο Συ-
νοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
προτείνει για γνωριμία γάμου: 
56χρονη λογοθεραπεύτρια 
σε ιδιωτική κλινική (αποκατά-
σταση λόγου σε παιδιά θύματα 
τροχαίων) και ιδιόκτητο γρα-
φείο, ψηλή, ξανθιά, ευαίσθητη 
και αισιόδοξη, δύο πτυχία και 
ένα μάστερ στη Γερμανία, 
γνωρίζει αγγλικά, γερμανικά, 
μηνιαίο εισόδημα € 3.800, 
ιδιόκτητο διώροφο, εξοχικό 
στη Λούτσα, Ι.Χ., αγαπάει το 
χειμερινό σκι, την εξοχή, τις 
εκπλήξεις και τη λαογραφία, 
επιθυμεί να γνωρίσει τον 
κύριο που θα αγαπηθούν και 
θα σέβεται ο ένας τον άλλο. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Ελλάδα-εξωτερικό. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο Συ-
νοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
προτείνει για γνωριμία γάμου: 
59χρονος τοπογράφος δη-
μόσιων και ιδιωτικών έργων, 
ευγενικός, καλόκαρδος, με 
καλό χιούμορ, γνωρίζει αγγλι-
κά και αραβικά, υψηλό μηνιαίο 
εισόδημα, τριώροφο και κτη-
ματική περιουσία στη Λειβαδιά, 
πολυτελέστατο τζιπ, αγαπάει 
τη φύση, το κυνήγι και την 
καλή παρέα, τον κινηματογρά-
φο, επιθυμεί να γνωρίσει την 
κυρία που θα του ζεστάνει την 
καρδιά. Δεκτή διαμεσολάβηση 

γονέων-συγγενών. Ελλάδα-
εξωτερικό. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». Τηλ. κέ-
ντρο 210 3234.793, Νίκης 24, 
Σύνταγμα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Αν σας ενδιαφέρουν 
οι προτάσεις από την κυρία 
Μάγδα Πετρίδη, καταξιωμένων 
ατόμων με υψηλό κοινωνικο-
μορφωτικό επίπεδο, για να πε-
τύχετε υψηλούς και εγγυημέ-
νους στόχους στις διαπροσωπι-
κές σχέσεις, εμπιστευθείτε την 
πείρα της στους ευτυχισμένους 
γάμους. Βιομήχανοι, πλοιο-
κτήτες, μεγαλοεπιχειρηματίες, 
επιστήμονες, δικαστικοί, καλ-
λιτέχνες, δημόσιοι και ιδιωτικοί 
υπάλληλοι, επισκέπτονται το 
Γραφείο της καθημερινά. Γιατί 
όχι κι εσείς; Δεκτή διαμεσο-
λάβηση γονέων-συγγενών. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο Συ-
νοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
σάς προσκαλεί στο πάρτι γνω-
ριμιών που διοργανώνει μέσα 
από το Διεθνές Γραφείο Συνοι-
κεσίων που διευθύνει. Κάθε 
Παρασκευή η διασκέδαση για 
τους μοναχικούς ανθρώπους 
αλλάζει χρώμα και διάθεση. Όχι 
πια μοναξιά!!! Με ζωντανή μου-
σική και τραγούδι, με κέφι και 
χορό. Σας περιμένουμε να έρ-
θετε όλοι. Δηλώστε συμμετοχή 
στα τηλέφωνα 210 3310.014, 
698 6719721

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
προτείνει για γνωριμία γάμου: 
35χρονη καθηγήτρια γυμνα-
στικής σε γερμανικό κολέγιο, 
υπέροχο και γυμνασμένο 
σώμα, κοκκινομάλλα και πολύ 
δυναμική, δύο πτυχία στη Γερ-
μανία, γνωρίζει αγγλικά, ιταλι-
κά, μηνιαίο εισόδημα € 3.000, 
ιδιόκτητο διαμέρισμα, εξοχικό 
στον Κάλαμο, Ι.Χ., λατρεύει τη 
γυμναστική, ταξίδια, θέατρο 
και μουσική, επιθυμεί να γνωρί-
σει τον άντρα που η κάθε μέρα 
μαζί θα είναι σαν την πρώτη. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Ελλάδα-εξωτερικό. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο Συ-
νοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
προτείνει για γνωριμία γάμου: 
39χρονος διευθυντής προσω-
πικού σε εταιρεία εισαγωγές 
μπαμπού, πτυχίο Ψυχολογίας, 
αρρενωπός, ξανθός, με ευγενι-
κούς τρόπους, γνωρίζει αγγλι-
κά, ιταλικά και σέρβικα, μηνιαίο 
εισόδημα € 3.200, ιδιόκτητο 
οροφοδιαμέρισμα, εξοχικό, 
Ι.Χ., αγαπάει το κολύμπι, το 
περπάτημα, τις εκδρομές, επι-
θυμεί να γνωρίσει τη γυναίκα 
που θα την προστατεύει και θα 
τη φυλάει σαν κόρη οφθαλμού. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Ελλάδα-εξωτερικό. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο Συ-
νοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
προτείνει για γνωριμία γάμου: 
42χρονη ιδιοκτήτρια ασφαλι-
στικού γραφείου φινετσάτη, 
μετρίου αναστήματος, με 
λαμπερό χαμόγελο και καρδιά 
μικρού παιδιού, γνωρίζει 
αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, 
πολύ υψηλό μηνιαίο εισόδημα, 
ιδιόκτητη μεζονέτα, ένα εξο-
χικό στην Κεφαλονιά και ένα 
στη Σαντορίνη, Ι.Χ., αγαπάει 
την καλή παρέα, τη θάλασσα 
και τη ζωγραφική, επιθυμεί 
να γνωρίσει τον άντρα που θα 
την απογειώσει από έρωτα. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Ελλάδα-εξωτερικό. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο Συ-
νοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
προτείνει για γνωριμία γάμου: 
45χρονος ιδιοκτήτης μετα-
φορικής εταιρείας, ψηλός, 
γεροδεμένος, με γκρίζους 
κροτάφους και μαύρα μάτια, 
γνωρίζει αγγλικά, ιταλικά και 
κινέζικα, πτυχίο Πληροφορικής 
και σπουδές ηθοποιίας στο 
Εθνικό Θέατρο, μηνιαίο εισόδη-
μα πάνω από € 6.000, δύο ιδι-

όκτητα διαμερίσματα, εξοχικό 
στη Σύμη, πολυτελέστατο τζιπ 
και μηχανή, αγαπάει το θέατρο, 
το καλό φαΐ, την ποίηση και τα 
σπάνια λουλούδια, επιθυμεί να 
γνωρίσει τη γυναίκα που θα της 
προσφέρει το θρόνο στην καρ-
διά του. Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Ελλάδα-
εξωτερικό. VIP’S. «Διεθνές Γρα-
φείο Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 
210 3234.793, Νίκης 24, Σύ-
νταγμα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
προτείνει για γνωριμία γάμου: 
48χρονη αρχιλογίστρια σε ε-
ταιρεία εισαγωγής υφασμάτων 
και εισοδηματίας από ακίνητα, 
καστανόξανθη με πράσινα 
μάτια, σκερτσόζα, με όρεξη 
για ζωή, κοσμοπολίτισσα, δύο 
μάστερ, γνωρίζει αγγλικά, 
ιταλικά και λίγα γερμανικά, 
ιδιόκτητο οροφοδιαμέρισμα 
στο Χαϊδάρι, δυο καταστήματα 
στο Περιστέρι, εξοχικό στα 
Γιάννενα, Ι.Χ., λατρεύει τον 
χορό, τη μουσική, το διάβασμα 
και τα ταξίδια, επιθυμεί να γνω-
ρίσει έναν άντρα που θα είναι 
original αρσενικό με μεγάλη 
καρδιά για να του παραδοθεί. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Ελλάδα-εξωτερικό. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο Συ-
νοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

ABILITY. Υψηλών προ-
διαγραφών γνωριμίες 
σχέσης-συμβίωσης-γάμου. 
Πανελλαδικά-εξωτερικό. Σύγ-
χρονοι άνθρωποι με σημερινές 
ανάγκες εξασφαλίζουν στο 
γραφείο μας τη σημαντικότερη 
απόφαση της ζωής τους! Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων. Εντι-
μότητα, εχεμύθεια, υψηλών 
προδιαγραφών υπηρεσίες, 
σύγχρονες μέθοδοι (διερεύνη-
ση δεδομένων, σκιαγράφηση 
σωματότυπου, αξιολόγηση 
προσωπικότητας) διασφα-
λίζουν τη μοναδικότητα του 
γραφείου Ability. Για εκδρομές-
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 26 χρόνων, πραγμα-
τική αγάπη, σωστό χειρισμό, 
πρωτοποριακές μεθόδους με 
άμεσα αποτελέσματα (ρεκόρ 
γάμων το 2009), σας βοηθούν, 
καθοδηγούν, προτείνουν τα 
κατάλληλα άτομα για μια ευτυ-
χισμένη 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 πραγ-
ματικά να βοηθήσουν τα παιδιά 
τους ώστε να βρουν τον σωστό 
σύντροφο ζωής. Με εχεμύθεια 
προτείνουμε, συμβουλεύουμε, 
καθοδηγούμε με την πολύ-
χρονη εμπειρία μας. Άριστα, 
άμεσα αποτελέσματα. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr

ABILITY. Τώρα είναι πλέον 
η στιγμή να δείτε το μέλλον 
σας. Όχι άλλο χειμώνα μόνοι, 
βρείτε το ταίρι σας γρήγορα, 
άμεσα, εχέμυθα, μέσω των 
προσωπικών προτάσεων αλλά 
και εκδηλώσεων-εκδρομών-
συναντήσεων που διοργα-
νώνει το γραφείο Ability. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, Λόντου 
8, κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr 

ABILITY. Πανέμορφη φαρμα-
κοποιός κόρη γιατρών 34χρο-
νη, 1.70, λεπτούλα, κοινωνική, 
κατασταλαγμένη, με προσωπι-
κή και πατρική περιουσία, δικό 
της φαρμακείο και Ι.Χ., επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με αξιόλογο 
νέο έως 44 ετών, κατασταλαγ-
μένο για οικογένεια. Πανελλα-
δικά. Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Τηλ. κέ-
ντρο 210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 109), 
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Νεανική 45χρονη 
βιοτέχνης, ξανθούλα, λεπτή, 
χωρίς υποχρεώσεις, οικονομι-

κά ευκατάστατη, με 3ώροφο 
και βιοτεχνία, επιθυμεί γνω-
ριμία σοβαρής προοπτικής με 
κύριο έως 60 ετών σοβαρό, 
δραστήριο. Πανελλαδικά. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, Λόντου 
8, κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr

ABILITY. Κυρία 55χρονη από 
Β. προάστια συν/χος, εισοδη-
ματίας ακινήτων, 1.67, 59 κιλά, 
πολύ φινετσάτη, πρόσχαρη, 
νοικοκυρά, λάτρης της φύσης, 
επιθυμεί γνωριμία σοβαρής 
προοπτικής με κύριο σοβαρό, 
πρόσχαρο, κοινωνικό, έως 67 
ετών. Πανελλαδικά. Τηλ. κέ-
ντρο 210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 109), 
www.abilityclub.gr

ABILITY. Σοβαρός 44χρονος 
ιδιοκτήτης restaurant & café, 
1.85, πολύ εμφανίσιμος, έχει 
κάνει σπουδές στην Αμερική, 
διαθέτει διαμέρισμα πολυτε-
λές στη Γλυφάδα, σπορ Ι.Χ., 
σπίτι πατρικό στην Πάρο και 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
νέα εμφανίσιμη και σοβαρή, 
έως 40 ετών. Πανελλαδικά. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8, κέντρο 
(έναντι Σόλωνος 109), www.
abilityclub.gr

ABILITY. 63χρονος πολιτικός 
μηχανικός - κατασκευαστής, 
1.76, νεανικός, υγιέστατος, χω-
ρίς υποχρεώσεις, του αρέσει η 
καλή ζωή και τα ταξίδια, μηνι-
αίως άνω € 15.000 και ακίνητα, 
επιθυμεί σύντροφο ζωής κυρία 
ευγενική, όμορφη, με όρεξη 
για ζωή. Πανελλαδικά. Τηλ. κέ-
ντρο 210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 109), 
www.abilityclub.gr

ABILITY. Νέα 31χρονη, όμορ-
φη, μικρόσωμη, κατασταλαγ-
μένη, εργάζεται σε ναυτιλιακή 
εταιρεία και διαθέτει διαμέρι-
σμα Ν. Κόσμο και εξοχικό Αίγι-
να, επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με κύριο έως 45 ετών, εργα-
ζόμενο, κοινωνικό, ευπρεπή. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέων. 
Διαμονή Αθήνα-επαρχία. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, Λόντου 
8, κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr

ABILITY. Μαθηματικός 36χρο-
νη, πολύ ωραία, με ιδιόκτητο 
φροντιστήριο Β. προάστια, της 
αρέσει η θάλασσα, η μουσική, 
το σκι, μηνιαίο εισόδημα άνω 
€ 5.000 και μεζονέτα, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο εμ-
φανίσιμο, κοινωνικό, έως 47 
ετών. Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Τηλ. κέ-
ντρο 210 3826.947, Λόντου 8, 
κέντρο (έναντι Σόλωνος 109), 
www.abilityclub.gr

ABILITY. Πάμπλουτος εισοδη-
ματίας ακινήτων σε Ελλάδα και 
Ευρώπη 57χρονος, 1.80, πολύ 
αριστοκρατικός, χήρος χωρίς 
υποχρεώσεις, του αρέσει το 
τένις, το καλό φαγητό, τα ταξί-
δια, διαθέτει ιδιόκτητο σκάφος 
και μονοκατοικία Καβούρι, 
επιθυμεί γνωριμία σοβαρής 
προοπτικής με κυρία έως 53 
ετών, ανεξάρτητη, όμορφη, 
κοινωνική. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8, κέντρο 
(έναντι Σόλωνος 109), www.
abilityclub.gr

ABILITY. Απλός 40χρονος, αρ-
κετά εμφανίσιμος, με πρατήριο 
άρτου, 1.78, κανονικής διάπλα-
σης, πολύ εργατικός, ειλικρι-
νής, μηνιαίως € 1.800-2.000, 
διαμέρισμα και Ι.Χ., επιθυμεί 
γνωριμία γάμου. Πανελλαδικά. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέων. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
Λόντου 8, κέντρο (έναντι Σό-
λωνος 109), www.abilityclub.gr

ABILITY. Ιδιοκτήτης ωδείου 
55χρονος, καλής εμφάνισης, 
χαρούμενος άνθρωπος με πολ-
λά ενδιαφέροντα, διαθέτει δια-
μέρισμα κέντρο Αθήνας, ωδείο 
και ακίνητα Εύβοια, επιθυμεί 
γνωριμία σοβαρής προοπτικής 
με κυρία ευγενική, πρόσχαρη, 
έως 52 ετών. Πανελλαδικά. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
Λόντου 8, κέντρο (έναντι Σό-
λωνος 109), www.abilityclub.gr

ABILITY. Αρχιτεκτόνισσα κλα-

σάτη 43χρονη, 1.68, λεπτή, πο-
λύ εμφανίσιμη, εργαζόμενη στο 
Δημόσιο, της αρέσει η μουσική, 
ο αθλητισμός, τα ταξίδια, δια-
θέτει 2ώροφο στο Μαρούσι και 
Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία σοβαρής 
προοπτικής με κύριο αξιοπρε-
πή, μορφωμένο, έως 58 ετών. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, Λό-
ντου 8, κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr

ABILITY. 29χρονη αισθητικός 
1.70, με ωραίες αναλογίες, 
πολύ γοητευτική προσωπικό-
τητα, φιλαλήθης, ευαίσθητη, 
διαθέτει διαμέρισμα στο 
κέντρο και εξοχικό Χαλκίδα, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
κύριο έως 42 ετών, με καλό 
χαρακτήρα. Πανελλαδικά. Δε-
κτή διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8, κέντρο 
(έναντι Σόλωνος 109), www.
abilityclub.gr

ABILITY. Πελοποννήσσια 
38χρονη, εργαζόμενη σε δη-
μόσια υπηρεσία, εξαιρετικού 
χαρακτήρα και εμφάνισης, 
γλυκομίλητη, επικοινωνιακή, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
αξιοπρεπή κύριο έως 50 ετών 
από Αθήνα ή Πελοπόννησο. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών.Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8, κέντρο 
(έναντι Σόλωνος 109), www.
abilityclub.gr

ABILITY. Επιστήμων  
(ηλεκτρολόγος-μηχανικός 
Μετσόβειου Πολυτεχνείου 
με μεταπτυχιακά) 41χρονος, 
πολύ εμφανίσιμος και κοινω-
νικός, με δική του εταιρεία, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
νέα μορφωμένη, εμφανίσιμη, 
έως 38 ετών, για τη δημιουργία 
οικογένειας. Δεκτή διαμεσολά-
βηση γονέων. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8, κέντρο 
(έναντι Σόλωνος 109), www.
abilityclub.gr

ABILITY. 36χρονος επιστήμων, 
επιχειρηματίας, 1.78, λεπτός, 
εξωστρεφής, με άριστη προ-
σωπικότητα, μηνιαίως άνω € 
4.000 και ακίνητα, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με νέα με 
ομορφιά ψυχής, έως 35 ετών. 
Οικονομικό κοπέλας εντελώς 
αδιάφορο. Πανελλαδικά. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8, κέντρο 
(έναντι Σόλωνος 109), www.
abilityclub.gr

ABILITY. Πανέμορφη Βορει-
οελλαδίτισσα μικροβιολόγος 
35χρονη, με πολύ σταθερό χα-
ρακτήρα, ήθος και θηλυκότη-
τα, διαθέτει ακίνητη περιουσία 
σε Βόλο, Αθήνα και Θεσσαλονί-
κη, της αρέσει η μαγειρική, η ά-
θληση, το διάβασμα και η μου-
σική (παίζει πιάνο), επιθυμεί 
γνωριμία γάμου πανελλαδικά 
με κύριο σοβαρό, δραστήριο, 
έως 47 ετών. Δεκτή διαμεσολά-
βηση γονέων. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, Λόντου 8, κέντρο 
(έναντι Σόλωνος 109), www.
abilityclub.gr

ABILITY. Πελοποννήσσιος 
πολιτικός μηχανικός 49χρονος, 
καλής εμφάνισης, κοινωνι-
κότητας, με πολλά χόμπι και 
δραστηριότητες, του αρέσουν 
τα ταξίδια και η καλή ζωή, έχει 
οικονομική άνεση και επιθυμεί 
γνωριμία σοβαρής προοπτικής-
γάμο με νέα εμφανίσιμη, ποιο-
τική, έως 47 ετών, από Αθήνα-
Πάτρα- Κόρινθο-Μεσσηνία. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέων. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, Λό-
ντου 8, κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109), www.abilityclub.gr

Αξιολάτρευτη 24χρονη Πο-
λωνή, φοιτήτρια Οικονομικών, 
1.74 ύψος, ξανθιά καλλονή, 
καλογυμνασμένη, αναζητά 
διακριτικό γιατρό-βιομήχανο-
επιχειρηματία-βιοτέχνη-
έμπορο για γνωριμία, ταξίδι. 
Πανελλαδικά και Κύπρος. 697 
9423346, 210 8064.902

Το Γραφείο «Πάππας» εγγυ-
άται επιλεγμένες γνωριμίες 
γάμου με εχεμύθεια για άμεσα 
αποτελέσματα. Η ελίτ της αθη-
ναϊκής κοινωνίας σάς περιμένει. 
Πάμπλουτοι ομογενείς, μεγα-
λοεπιχειρηματίες, ανώτεροι 

κρατικοί λειτουργοί, όμορφες 
νέες, χήρες, απευθύνονται 
στην πολυετή μας πείρα. Δεκτοί 
γονείς. Σας περιμένουμε στο 
Κολωνάκι, Ομήρου 38, στον 3ο 
όροφο, καθημερινά 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00. Τηλέφω-
νο για ραντεβού 210 3620.147,  
www.pappas.gr    

Αβαντάζ. 27χρονη καθηγή-
τρια φιλολογικών, ευχάριστη, 
καλόκαρδη, ήπιων τόνων, 
εξαιρετικής προσωπικότητας, 
οικονομικά ανεξάρτητη, ιδιό-
κτητη κατοικία, επιθυμεί γνω-
ριμία γάμου με κύριο πανεπι-
στημιακής μόρφωσης, ευκατά-
στατο, έως 40 ετών. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι,  210 
3620.147, καθημερινές 9:00-
21:00, Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr  

Αβαντάζ. Εντυπωσιακή μετα-
φράστρια κάτοχος Bachelor’s 
και Master’s 38 ετών, ψηλή, 
καστανόξανθη, με άψογες 
αναλογίες, μοντέρνα, οικονο-
μικά ανεξάρτητη, ιδιόκτητη 
μεζονέτα και Ι.Χ., επιθυμεί γνω-
ριμία γάμου με κύριο ψηλό, εμ-
φανίσιμο, νεανικό, ανάλογου 
μορφωτικού και οικονομικού 
επιπέδου, έως 47 ετών. «Πάπ-
πας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 
210 3620.147, καθημερινές 
9:00-21:00, Σάββατο 10:00-
14:00, www.pappas.gr  
 
Πανέμορφη επιχειρηματίας 
34χρονη, απόφοιτη εθνικού 
θεάτρου και σχολής μπαλέτου 
στο Λονδίνο, πανέξυπνη, 
δημιουργική, ευχάριστη, καλό-
καρδη, με αγάπη στο τένις και 
την ιππασία, € 5.000 μηνιαίως, 
μεγάλη ακίνητη περιουσία, 2 
πολυτελή Ι.Χ., επιθυμεί γνωρι-
μία γάμου με κύριο ευκατάστα-
το, πανεπιστημιακής μόρφω-
σης, έως 44 ετών. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3620.147, καθημερινές 9:00-
21:00, Σάββατο 10:00-14:00,  
www.pappas.gr  
  
Αβαντάζ. Πυροσβέστης 
41χρονος, εξαιρετικά εμ-
φανίσιμος και  γοητευτικός, 
γεροδεμένος, καστανόξανθος, 
με πράσινα μάτια, δυναμικός, 
με έντονη προσωπικότητα και 
με αγάπη στα ταξίδια και τον 
αθλητισμό, αρκετά ευκατάστα-
τος, επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με δεσποινίδα εμφανίσιμη, κα-
λοσυνάτη, έως 37 ετών. «Πάπ-
πας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 
210 3620.147, καθημερινές 
9:00-21:00, Σάββατο 10:00-
14:00, www.pappas.gr  

Αδέσμευτη γεωπόνος 35χρο-
νη, διορισμένη σε δημόσια 
υπηρεσία, με ξεχωριστή θηλυ-
κότητα, ελεύθερη, φυσιολά-
τρης, κάτοχος 2 ακινήτων και 
εξοχικού, Ι.Χ., μηνιαίως € 2.000 
αναζητά σοβαρή γνωριμία γά-
μου με κύριο πανεπιστημιακής 
μόρφωσης, ευπαρουσίαστο, 
ευκατάστατο, με ευχάριστο χα-
ρακτήρα. «Πάππας», Ομήρου 
38, Κολωνάκι, 210 3620.147, 
καθημερινές 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, www.
pappas.gr  

Βαθύπλουτος βιομήχανος 
55χρονος, ψηλός με αριστο-
κρατικό παράστημα, αρρενω-
πός, άνευ υποχρεώσεων, με 
ετήσιο εισόδημα € 300.000, 
ακίνητα, καταθέσεις, 3 Ι.Χ. και 
σκάφος, με αγάπη στη θάλασ-
σα και τα ταξίδια, αναζητά γνω-
ριμία γάμου με κυρία ευγενική, 
εμφανίσιμη, καλλιεργημένη, 
αδιάφορης οικονομικής κατά-
στασης, έως 50 ετών. «Πάπ-
πας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 
210 3620.147, καθημερινές 
9:00-21:00, Σάββατο 10:00-
14:00, www.pappas.gr  

Πανέμορφη λέκτορας 
πανεπιστημίου 33χρονη, με 
2 master’s και διδακτορικό, 
λεπτή, πρασινομάτα, μη καπνί-
στρια, ιδιαίτερα ευγενική, ιδιο-
κτήτρια πολυκατοικίας στα νό-
τια προάστια και ξενοδοχείου 
στην Κρήτη, μηνιαίως € 3.500, 
Ι.Χ., αναζητά σοβαρή γνωριμία 
γάμου με κύριο πανεπιστημι-
ακής μόρφωσης, κοινωνικά 
επιτυχημένο, με αυτοπεποίθη-
ση, έως 45 ετών. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3620.147, καθημερινές 9:00-

21:00, Σάββατο 10:00-14:00,  
www.pappas.gr  

 Επιμελητής-κλινικάρχης 
42χρονος, αρρενωπός, τζέ-
ντλεμαν, με ποιότητα και χιού-
μορ, μηνιαίως € 16.500, μεγά-
λη ακίνητη περιουσία Κολωνά-
κι, επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
νέα έως 35 ετών, μορφωμένη, 
όμορφη. Αποκλειστικά «Λού-
ης» Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 
τηλ. κέντρο 210 4176.812-813,  
www.louis.gr 

Ναυπηγός 30χρονη, πανέμορ-
φη με καλαισθησία και ποιότη-
τα, ψηλή 1.75, μελαχρινή, μη-
νιαίως € 4.700, μονοκατοικία, 
μετοχές, Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κύριο έως 45 ετών με 
υπεύθυνο και δημιουργικό χα-
ρακτήρα. Αποκλειστικά «Λού-
ης» Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 
τηλ. κέντρο 210 4176.812-813,  
www.louis.gr  

Νηπιαγωγός 25χρονη, κόρη 
βιομηχάνου πανέμορφη, 1.70, 
καλλίγραμμη, με θηλυκότητα, 
έξυπνη με χιούμορ, 4ώροφο 
ενοικιαζόμενο, μεζονέτα, ιδιό-
κτητο παιδικό σταθμό, μηνιαίως 
€ 5.900, Ι.Χ., βίλα Χίο, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο έως 
38 ετών, με κατασταλαγμένο 
χαρακτήρα για τη δημιουργία 
οικογένειας. Αποκλειστικά 
«Λούης» Πειραιάς, Καραΐσκου 
117, τηλ. κέντρο 210 4176.812-
813, www.louis.gr  

Μεγαλοδικηγόρος επώνυμος, 
55χρονος, εξαιρετικά αρρενω-
πός, 1.85, μελαχρινός, έξυπνος 
με χιούμορ και σοβαρή, κατα-
σταλαγμένη προσωπικότητα, 
ιδιόκτητο γραφείο Κολωνάκι, 
μηνιαίως € 7.800, μεζονέτα, 
ενοικιαζόμενα ακίνητα, επεν-
δύσεις, σπορ BMW, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κυρία έως 
50 ετών, ευγενική, σοβαρή. 
Αδιάφορο το οικονομικό. Απο-
κλειστικά «Λούης» Πειραιάς, Κα-
ραΐσκου 117, τηλ. κέντρο 210 
4176.812-813, www.louis.gr  
 
Έμπορος ιταλικών κοσμη-
μάτων 38χρονη, μοντέρνας 
εμφάνισης, έξυπνη με 
προσωπικότητα και έντονη 
θηλυκότητα, μηνιαίως € 3.600, 
οροφοδιαμέρισμα, εξοχικό, 
μετοχές, Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κύριο έως 55 ετών 
δραστήριο, γοητευτικό. Απο-
κλειστικά «Λούης» Πειραιάς, 
Καραΐσκου 117, τηλ. κέντρο 
210 4176.812-813, www.
louis.gr  

Επιχειρηματίας Βρυξελλών 
45χρονος, εξαιρετικά αρρε-
νωπός, 1.85, με πολύπλευρο 
χαρακτήρα, χιούμορ και 
παιδεία, περιουσία άνω των 
€ 2.000.000, βίλα, πολυτελέ-
στατο Ι.Χ., ιστιοφόρο, ακίνητο 
Βρυξέλλες, μηνιαίως € 50.000, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
κυρία έως 42 ετών, σοβαρή με 
φινέτσα και ήθος. Οικονομικό 
αδιάφορο. Αποκλειστικά «Λού-
ης» Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 
τηλ. κέντρο 210 4176.812-813,  
www.louis.gr  

Κυρία στα σαράντα, κομψή, 
καλλιεργημένη, με ξεχωρι-
στή προσωπικότητα, ζητά 
σύντροφο για το υπέροχο 
ταξίδι της ζωής! 210 8066.936, 
698 5609403, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Exclusive

Κύριος σαραντάρης με έντονη 
προσωπικότητα και ψυχικά 
χαρίσματα ζητά σύντροφο 
ζωής για μια ουσιαστική συ-
νοδοιπορία. 210 8066.936, 
698 5609403, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Exclusive

Κύριος πενηντάρης, διαζευγ-
μένος χωρίς υποχρεώσεις, 
καλλιεργημένος, χαρισματική 
προσωπικότητα, με αγάπη 
στα ταξίδια και στην καλή 
ζωή, ζητά σύντροφο με κοινά 
ενδιαφέροντα. 210 8066.936, 
698 5609403, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Exclusive

Επιστήμων χαριτωμένη και 
δροσερή, με ποιότητα ζωής 
και στόχους, ζητά επιτυχημένο 
άντρα μέχρι 55 ετών για μια 
ουσιαστική συντροφική σχέση! 
210 8066.936, 698 5609403, 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Exclusive 

Κυρία 52 ετών νεότερης εμφά-
νισης, με άποψη που αποτυπώ-
νεται στην αισθητική και στην 
κουλτούρα της, ζητά συνο-
δοιπόρο ζωής! 210 8066.936, 
698 5609403, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Exclusive

Επιστήμων 34 ετών, κοινωνι-
κά και επαγγελματικά καταξι-
ωμένη, εξαιρετικής εμφάνισης 
και στιλ, ζητά άντρα έως 45 
ετών, χωρίς υποχρεώσεις, 
μορφωμένο και οικονομικά 
ανεξάρτητο. 210 8066.936, 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Exclusive

Κυρία 47 ετών, λαμπερή και 
χαρισματική, διαζευγμένη 
χωρίς υποχρεώσεις, επιχει-
ρηματίας, ζητά σύντροφο με 
στιλ και άποψη! 210 8066.936, 
698 5609403, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Exclusive

Επικοινωνήστε, γνωρίστε 
(μέσα από ψυχαγωγικά και 
πολιτιστικά δρώμενα) άτομα με 
ποιότητα ζωής και στόχους, για 
κοινωνική συναναστροφή και 
όχι μόνο! 210 8066.936, www.
epikinoniaclub.gr 

Ταξιδευτής 57 ετών με 
πνευματικές και μεταφυσικές 
αναζητήσεις, εξαιρετικού στιλ 
και εμφάνισης, ζητά σύντροφο 
ζωής με κοινά ενδιαφέροντα. 
210 8066.936, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Exclusive

24χρονος νέος, εμφανίσιμος, 
αθλητής, με πολλά ενδιαφέ-
ροντα και με ελαφριά νοητική 
στέρηση, επιθυμεί να γνωρι-
στεί με εμφανίσιμη νέα ανα-
λόγου ηλικίας και ενδιαφερό-
ντων. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Exclusive 
τηλ. 210 8066.936

Κύριος στα 60, bon viveur, γο-
ητευτικός, αθλητικός με αγάπη 
για τη φύση και την ποιοτική 
ζωή, εισοδηματίας, ζητά κυρία 
χωρίς υποχρεώσεις με κοινά 
ενδιαφέροντα. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Exclusive, 210 8066.936

Κυρία στα 45, αξιόλογη, καλλι-
εργημένη, χωρίς υποχρεώσεις, 
ευκατάστατη, αναζητά άντρα 
επιτυχημένο έως 60 ετών, για 
να ζήσουν μαζί το συναρπαστι-
κό ταξίδι της ζωής! ΕΠΙΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑ Exclusive, 210 8066.936

Νέα 27 ετών, πρόσφατα εγκα-
τεστημένη στην Αθήνα, από 
οικογένεια στρατιωτικών, ζητά 
εμφανίσιμο νέο για παρέα, 
φιλία και ίσως μια ποιοτική συ-
ντροφική σχέση. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Exclusive, 210 8066.936

Νέος 29, στρατιωτικός, εμφα-
νίσιμος, ζητά σύντροφο για μια 
ουσιαστική σχέση. Δυνατότητα 
μετακίνησης λόγω μεταθέσε-
ων. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Exclusive, 210 
8066.936

Σύλλογος υπό σύσταση για 
την αντιμετώπιση της μονα-
ξιάς. Σκοπός η ηθική και ψυχική 
τόνωση για το όμορφο ταξίδι 
της ζωής! Για πληροφορίες: 
210 8066.936, 693 2979329

Σάββατο 6/11/2010 ώρα 
20:00 ομιλία με θέμα «Σύγ-
χρονο ευ ζην». Σε κεντρικό 
ξενοδοχείο με γνωστούς και 
καταξιωμένους επιστήμονες! 
Ακολουθεί μουσικό cocktail. 
Ζητήστε το αναλυτικό πρό-
γραμμα. 210 8066.936, www.
epikinoniaclub.gr  

Άντρας 49 ετών ζητάει γνω-
ριμία με δεσποινίδα ή κυρία 
που είναι ή αισθάνεται μόνη. 
Τηλ. επικοινωνίας και sms 699 
6028028, Δημήτρης 

 Ζήτα μου ό,τι θες

Λυκαβηττός, οδός Μ. Ευγε-
νικού 12, διαμέρισμα 75 τ.μ., 
1ου, 2 υ/δ, μεγάλο σαλόνι, 
μπάνιο, κεντρική θέρμανση, 
κλιματισμός, άριστη κατάστα-
ση, € 420. 697 7690698

Παραδίδονται σε εργαστή-
ριο μαθήματα κεραμικής, 
μικρού γλυπτού, ανάγλυφου, 
χρηστικού και διακοσμητικού 
αντικειμένου. 210 6411.392, 
693 7411215

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
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Μίλαμουβρώμικα
Της Μυρτώς Κοντοβά
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 Στείλε το γράμμα σου ταχυδρομικά, ή στο 
fax της A.V., ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη «Μίλα μου βρώμικα».

Ξέρεις τι καταλαβαίνω τελικά, 
ρε Μυρτούδι; Ευτυχώς που βά-
ζει και η τηλεόραση κανένα ρια-
λιτοπαίχνιδο για να χαζέψουμε 
επιτέλους άντρες της προκοπής. 

Πέρυσι ήταν ο θε-ός Λαμπαθάκης, φέ-
τος ο παί-δα-ρος του Μάστερ Σεφ με τα 
tattoos και με το αυστηρό βλέμμα (γιαμ 
γιαμ). Μιλάμε έχω πάρει δυο τρία κιλά 
από τότε που άρχισε η εκπομπή, τουτέ-
στιν ο παί-δα-ρος με τα tattoos μού α-
νοίγει την όρεξη και τρώω ό,τι βρίσκω. 
Λες να παχύνω και να μη βλέπομαι μέχρι 
να πάω στο Αλάτσι να του την πέσω;                                      

- Sunny

Κουτή. Το hot spot στο Αλάτσι είναι ο ιδιο-
κτήτης.
Υ.Γ.1 Κι εγώ πήρα τρία κιλά με το γαμω-
Master Chef. Το ξέρω, είναι μεγάλη ντέκα, 
αλλά το παραδέχομαι, μαγειρεύω τις συντα-
γές της εκπομπής, τις κάνω σκατά και μετά 
αναγκάζω προσφιλή μου άτομα να τις φάνε. 
Επίσης, πρέπει να πω ότι γνωρίζω ένα σω-
ρό κόσμο που μέχρι τώρα καμία σχέση με 
μαγειρική και ξαφνικά μολύνθηκαν από τη 
νόσο της τηλε-κατσαρόλας και πέσανε με τα 
μούτρα σε σαφράν και σε σχοινόπρασα (τι στο 
διάολο είναι το σχοινόπρασο;). Θα γίνουμε 
όλοι βόδια. 
Υ.Γ.2 Εγώ λατρεύω Λευτέρη Λαζάρου. Μου 
θυμίζει τον Αϊ-Βασίλη. 
Υ.Γ.3 Δεν θα σχολιάσω αυτές τις βλακείες 
που γράφετε για τα ριαλιτοπαίχνιδα και τους 
άντρες της προκοπής.

»Αξιότιμη Μυρτώ, δυο κουβέντες 
μόνο. Με ή χωρίς κρίση, όλες σας 

παραμένετε οι ίδιες καργιόλες και το μό-
νο που σκέφτεστε είναι πώς να τυλίξετε 
τον άντρα.                                                      - Leon

Πουλιά στον αέρα πιάνετε.
Υ.Γ. Βαριέμαι τρομερά να ασχοληθώ μαζί σας. 
Πολύ ανησυχητικό. 

»Μυρτώ, καλησπέρα! Μετά από 4 
χρόνια φανατικής ανάγνωσης της 

στήλης σου αποφάσισα να σου γράψω 
και εγώ το πρόβλημά μου. Είμαι 21 χρο-
νών, σχετικά εμφανίσιμος και εκτός μιας 
χαζής εμπειρίας που δεν μ’ άρεσε κιόλας, 
είμαι Παρθένος και ποτέ δεν είχα κάνει 
μεγάλη σχέση.Τραγικό, ε; Αυτές που μ’ 
αρέσουν δεν τους αρέσω τόσο, και αυτές 
που τους αρέσω δεν μ’ εμπνέουν για κάτι 
παραπάνω από φάση (όχι ότι δεν μπορώ, 
αλλά βασικά δεν θέλω!). Μήπως είμαι 
γκέι ή μήπως με παραγχώνει το πτυχίο 
(ή η ιδέα της παρθενιάς); In need of your 
advice.                                                       - Blind pilot

Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν μου φαίνεται τρα-
γικό – εκτός ίσως από την προοπτική τού να 
πάρετε το πτυχίο και μετά να το καμαρώνετε 
πάνω στο σύνθετο.

Υ.Γ.1 Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι, ούτε 
έχουν τους ίδιους ρυθμούς, ούτε τους ίδιους 
χρόνους.
Υ.Γ.2 Αν ήσασταν γκέι, πιστεύω θα το ξέρατε 
ήδη. Όχι; 
Υ.Γ.3 Πάντως δεν θα ήταν κακό να ψάχνατε 
λίγο τον εαυτό σας. Ναι, για συνεδρίες ψυχο-
θεραπείας μιλάω.

»Αγαπητή Μυρτώ, θα ήθελα να πω 
στον αγαπητό «πενηνταααάρη» 

ότι δεν έχει καθόλου άδικο σ’ αυτά που 
γράφει για τον Πάγκαλο και τον ιδιωτικό 
τομέα. Εμένα αυτό που μου δίνει πιότε-
ρο είναι η νοοτροπία του Έλληνα «πέ-
φτω από τα σύννεφα» και «έλα, δεν το 
πιστεύω!» μόλις σκάσει ένα σκάνδαλο 
ή μόλις του πούνε ότι η χώρα είναι δι-
εφθαρμένη. Και εγώ θέλω να φύγει το 
ΔΝΤ και να αλλάξει η κυβέρνηση, αλ-
λά θα αλλάξει τίποτα από το σάπιο και 
διαφθαρμένο σύστημα; Και από την άλ-
λη το σύστημα που στηριζόμασταν τόσα 
χρόνια, από τη μεταπολίτευση και μετά, 
είναι σωστό και μας οδήγησε στην ανά-
πτυξη; Και πού είναι όλες αυτές οι επι-
δοτήσεις από την ΕΟΚ και δεν τις βλέπω; 
Και πώς γίνεται να έχουμε το μεγαλύτερο 
χρέος; Ας το πάρουμε χαμπάρι. Το τέρας 
που ταΐζαμε τόσα χρόνια (δηλ.πολιτικό 
σύστημα-ψηφοφόροι-διαφθορά), έχει 
μεγαλώσει και θα μας κατασπαράξει. Και 
όταν συμβεί, μην «πέσουμε από τα σύν-
νεφα» για άλλη μια φορά…
Υ.Γ.1 Μετατρέψαμε τη στήλη από ερω-
τική σε πολιτική-κοινωνική, αλλά όλα 
μέσα στη ζωή είναι.
Υ.Γ.2 Μα καλά... 10 ευρώ η είσοδος, με 
ποτό, στα μπουζούκια; Και μάλιστα σε 
φίρμες Α΄ κατηγορίας; Είδες η κρίση;

- Bill

Λοιπόν, τέλος. Ήδη εδώ και δύο εβδομάδες 
που αρχίσατε τα πολιτικά, νιώθω τα ντεκαυ-
λόνια να περικυκλώνουν τη στήλη. Δεν θα χά-
σω το ζυμωτό ψωμί μου για χάρη του Πάγκα-
λου, του ΔΝΤ και του σάπιου, διεφθαρμένου 
συστήματος.

»Το αντίδοτο στην κρίση είναι το 
ebay, το amazon, το etsy. Ορμήξ-

τε! Πες για το γυναικείο οργασμό. Είχα 
μία, και είχε συνέχεια τέτοιο, μέχρι που 
μου ’πε «Μα τι σου ’κανα και με τυραν-
νάς;».                                               - Βασίλης Ρήγας

Και μετά εσείς τι κάνατε; Τη χωρίσατε για να 
μην τυραννιέται; 
Υ.Γ. Έχετε δει το «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη 
Σάλι;». Αν όχι, δείτε το αμέσως. Εκεί υπάρ-
χει η απάντηση που ψάχνετε για το γυναικείο 
οργασμό. A
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Stardust
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου) 
Ποια είναι η σωστή κίνηση; Θα αφεθείς να χαλα-
ρώσεις; Ή θα κάνεις ένα βήμα πίσω ελέγχοντας 
ασφυκτικά τα αισθήματά σου; Με ανάδρομη την 
Αφροδίτη στον 8ο ηλιακό σου οίκο, που καλλιερ-
γεί την γκρίνια και την εσωστρέφεια, δεν θα κερ-
δίσεις κανένα διαγωνισμό που βραβεύει τον Πιο 
Δημοφιλή. Σταμάτα αμέσως να δείχνεις πόσο α-
πογοητευμένος είσαι βλέποντας το πορτοφόλι 
σου να αδειάζει και τα αισθήματα των γύρω σου 
να μαραίνονται. Αποδέξου το γεγονός ότι η εποχή 
αυτή τη στιγμή δεν σηκώνει έντονα πάθη. Ο Άρης 
ωστόσο στο φιλικό σου Τοξότη σε ενθαρρύνει να 
είσαι 100% ειλικρινής και σε βοηθάει να καταλά-
βεις ότι καθετί που συμβαίνει στην τσέπη σου και 
στις συναισθηματικές σχέσεις σου δεν είναι παρά 
κομμάτια της εξέλιξής σου. 

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)
Ο Κρόνος σε βάζει να δουλεύεις σαν τρελός χωρίς  
σπουδαία αποτελέσματα ή χωρίς την αναγνώριση 
που σου αξίζει, η Αφροδίτη δημιουργεί βραχυκύ-
κλωμα στις προσωπικές σου σχέσεις ή φέρνει στο 
προσκήνιο εκκρεμότητες του παρελθόντος και ο 
Άρης στον 8ο ηλιακό σου οίκο σε συμπιέζει συναι-
σθηματικά ή οικονομικά ή και τα δύο μαζί. Όμως, α-
κόμα κι αν δεν έχεις ιδέα τι έχει στις τσέπες του για 
σένα το πεπρωμένο, ίσως θα πρέπει να χρησιμο-
ποιήσεις την αργή διέλευση του Πλούτωνα ή τον 

Βόρειο Δεσμό στον Αιγόκερω για να κάνεις πράξη 
δύο-τρεις δημιουργικές ιδέες που έχεις. Κι όταν η 
Αφροδίτη επιστρέψει σε ορθή πορεία στις 18/11, 
θα διαπιστώσεις ότι τα πράγματα θα αρχίσουν να 
κυλάνε πιο εύκολα και ανεμπόδιστα. Δεν είναι κα-
λύτερη αυτή η προοπτική από το να φαντασιώνεις 
ότι θα πεινάσεις ή ότι κανείς δεν σε αγαπάει; 

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)
Όσο επικοινωνιακός και προσαρμοστικός κι αν εί-
σαι, δεν είναι λίγες οι φορές που θυμώνεις όταν οι 
άλλοι σε θεωρούν του χεριού τους. Θα ’θελες να 
πεις «παρατήστε με ήσυχο» σε όλους τώρα και να 
κοιτάξεις τον εαυτό σου σωματικά, συναισθημα-
τικά, ψυχολογικά. Δεν έχεις την όρεξη ούτε την 
ενέργεια, αλλά ούτε και την ώρα, για να ασχολη-
θείς με τους τραυματισμένους αυτής της κοινωνίας 
που σαν σκυλάκια κουλουριάζονται μπροστά στην 
πόρτα του σπιτιού σου και αρνούνται να φύγουν. 
Χμμ…Θα μπορούσες απερίσπαστος να κοιτάξεις 

τον εαυτό σου αν δεν ήταν ενεργοποιημένος ο 7ος 
ηλιακός σου οίκος από τον Άρη που θα σε κάνει να 
αισθανθείς αφόρητη μοναξιά αν σε αφήσουν ήσυ-
χο. Όσο κι αν σε τρελαίνουν οι άλλοι ή ο Άλλος –και 
είναι σίγουρο ότι θα σε φτάσουν στα όρια της αντο-
χής σου– θα υπάρξουν στιγμές που έτσι κι ο Άλλος 
φύγει θα τρέξεις πίσω του: «Σε παρακαλώ, γύρνα πί-
σω… Δεν το εννοούσα. Θα είμαι καλός. Θα δεις…».

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)
Όλοι έχουμε δουλειές που άλλοτε πηγαίνουν καλά 
κι άλλοτε άσχημα, χρηματικές στεναχώριες που 
μας απελπίζουν, ή αισθανόμαστε τη χαρά που μας 
δίνει ένα γεμάτο πορτοφόλι.  Και φυσικά έχουμε 
Σχέσεις! Δεν μπορείς να ζήσεις με αυτές, αλλά αν τις 
σκοτώσεις σε μια στιγμή λυσσαλέου πάθους, ζήλιας 
ή αίσθησης ότι ο Άλλος δεν σου δίνει την αγάπη που 
έχεις ανάγκη, ξέρεις ότι θα καταλήξεις στη φυλακή. 
Έχεις αντιληφθεί εδώ και πολύ καιρό ότι έχει έρθει η 
στιγμή να μάθεις να σχετίζεσαι με συντρόφους που 
δεν είναι όλες τις ώρες διαθέσιμοι και συναισθημα-
τικοί. Που είναι ΚΑΙ εγωιστές ΚΑΙ προσπαθούν να σε 
υποτάξουν, ή που ΔΕΝ σου δίνουν τη σημασία που 
θέλεις. Παρότι η κατάσταση είναι όντως ενοχλητι-
κή, ταυτόχρονα αποτελεί και μια εμπειρία που αν τη 
ζήσεις μέχρι τέλους θα σε κάνει πιο ολοκληρωμένο 
και δυνατό. Δεν είναι ζήτημα μαζοχισμού. Είναι ζή-
τημα ρεαλισμού, υποχωρήσεων, αγάπης.

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
Με τον Άρη στον ηλιακό σου 5ο οίκο κανένας πό-
νος, καμιά δοκιμασία, κανένα τραύμα δεν μπορεί 
να σε κρατήσει εκτός σκηνής. Σε μία εποχή όμως 
που είναι πολύ σημαντικό για σένα να είσαι ελεύ-
θερος από οικογενειακά άγχη ώστε να αντιμετω-
πίσεις τις επαγγελματικές εξελίξεις, ή μια πιθανή 
αλλαγή επαγγελματικού προσανατολισμού, ή για 
να σταθεροποιηθείς σε ένα καινούργιο επαγγελ-
ματικό περιβάλλον, ανακαλύπτεις ότι το σπίτι σου 
δεν είναι το καταφύγιό σου. Και μιλώντας για το 
σπίτι σου υπονοείται εκτός από τα προφανή και μια 
αίσθηση ματαιότητας – πώς να παλέψω αν δεν υ-
πάρχει ουσιαστικά κανένας δίπλα μου; Όσο όμως κι 

αν η Αφροδίτη και η νέα Σελήνη στον Σκορπιό σού 
ξύνουν ανασφάλειες, θυμήσου ότι η ενέργεια του 
Άρη μπορεί να λειτουργήσει και ως πολυβιταμίνη, 
και το κυριότερο ότι επάνω στη σκηνή θα πρέπει να 
ερμηνεύσεις μοναδικά για το κοινό σου, ακόμα και 
ψιθυρίζοντας το περίφημο κλισέ: γέλα, παλιάτσο. 

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)
Με αυξημένη ένταση στον 3ο ηλιακό σου οίκο (ε-
κτός της ανάδρομης Αφροδίτης στον Σκορπιό συ-
ντελείται εκεί και η νέα Σελήνη, στις 6/11) έχε υπό-
ψη σου: 1) Δεν έχει σημασία τι σκέφτονται οι άλλοι 
για σένα – οι πράξεις τους έχουν νόημα. 2) Μη μα-
σάς στην επιθετικότητα του/της συντρόφου σου 
και κάνε ένα βήμα πίσω στα δικαιολογημένα παρά-
πονα. 3) Οι εξαιρετικές ικανότητές σου στο παιχνί-
δι της πειθούς δεν βοηθάνε αυτή την περίοδο να 
κερδίσεις το παιχνίδι των σχέσεων ή των διαπραγ-
ματεύσεων. 4) Μην αντιμετωπίζεις τις συζητήσεις 
σαν bras de fer που χρειάζεται οπωσδήποτε ένα 

νικητή. 5) Το χρήμα μπο-
ρεί να σε γκαντεμιάσει 
όταν έχει συμπεριφο-
ρά ασανσέρ προς το 
υπόγειο. Υ.Γ. Προς Θεού, 
μην απορρίπτεις προτά-
σεις μόνο και μόνο γιατί δεν 
ξέρεις επακριβώς τα αποτελέ-
σματά τους. Βγες έξω και συνά-
ντησε όσους ενδιαφέρονται για 
σένα επαγγελματικά. Άκου, μίλα και 
αποφάσισε αργότερα.   

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)
Ε, ναι, πρέπει να είσαι χαρούμενος εάν είσαι τόσο 
τυχερός ώστε να υπάρχει κάποιος σημαντικός Άλ-
λος στη ζωή σου, ένας καλός ψυχαναλυτής, ένας 
πνευματικός οδηγός, ή απλά ένας έξυπνος κολ-
λητός. Θα ήταν υπερβολικό να πέσεις στα γόνατα 
και να φιλήσεις το έδαφος που περπατάνε, αλλά 
τουλάχιστον προσπάθησε να δείξεις μια σταγόνα 
ευγνωμοσύνης. Τελευταία έχεις γίνει άκαμπτος, 
αυστηρός και βλοσυρός στις σχέσεις σου εξαιτίας 
του φόβου και της ανασφάλειας που σου δημιουρ-
γεί ο Κρόνος (αλλά και ο Πλούτωνας). Το χειρότερο 
που μπορεί να σου συμβεί είναι να πείσεις τον εαυτό 
σου ότι η άγνοια είναι ευτυχία. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ. Είσαι πολύ 
έξυπνος για να πιστέψεις κάτι τέτοιο έστω και στιγ-
μιαία. Εξάλλου έχεις να πείσεις τους άλλους τώρα.  

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
Τι έχουμε αυτή την εβδομάδα εκτός από την ανά-
δρομη Αφροδίτη που σε παρασύρει σε ανοησίες 
(ελπίζω αναστρέψιμες), που σε αφήνει ακάλυπτο 
συναισθηματικά, που βάζει χέρι στην τσέπη σου 
και σου παίρνει μέχρι και το λεπτό, που με μια καρ-
φίτσα σκάει το μπαλόνι της αυτοπεποίθησης ή που 
σε γειώνει απότομα; Έχουμε και τη νέα Σελήνη στο 
ζώδιό σου (στις 13ο του Σκορπιού, στις 6/11). Όπως 
μπαίνεις και βγαίνεις από τις ζωές των άλλων με 
ιερό σκοπό την αναγνώρισή σου, ή σε πολλές πε-
ριπτώσεις την κυριαρχία, η καρδιά σου είναι σπίτι 
της όταν οι άνθρωποι (ή ο ένας) σε έχουν ανάγκη 

όσο τους έχεις κι εσύ. Θυμήσου όμως ότι κάτω από 
το ατσάλινο αλεξίσφαιρο γιλέκο με το οποίο προ-
στατεύεις την καρδιά σου στέλνοντας το μήνυμα 
ότι κανείς δεν μπορεί να την απειλήσει, χτυπάει 
μια μάζα από φραουλένιο ζελέ που, παρόλη την 
αυστηρότητά σου, το βράδυ στο κρεβάτι παραδί-
νεται. Όμως αυτό ας μείνει μυστικό μεταξύ μας.  

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)
Δεν ξέρω αν είσαι τυχερός ή ευλογημένος, αλλά 
είναι σίγουρο ότι κάθε φορά που πέφτεις από έναν 
ουρανοξύστη με προοπτική να γίνεις χαλκομανία, 
είτε σε σταματάει μια τέντα μερικά μέτρα πριν από 
το έδαφος είτε βρίσκεται εντελώς αναπάντεχα 
ένα στρώμα που απορροφάει τους κραδασμούς 
και σε σώζει. Θυμήσου πόσες φορές έχεις σωθεί 
από το σκουπιδότοπο ή από γεγονότα που θα γο-
νάτιζαν ελέφαντα. Με Δία και Ουρανό στον ηλι-
ακό σου 4ο οίκο, αλλά και με τον Άρη στο ζώδιό 
σου, δεν είναι εποχή για να βάλεις stop ή για να 

θυσιάσεις τις προ-
σωπικές βαθιές 
σου ανάγκες και 
επιθυμίες προς 

χάριν της ηρεμίας 
ή για να μη χαλάσεις 

την ησυχία των άλ-
λων. Είναι επιτακτική α-

νάγκη να σεβαστείς αυτό 
που συμβαίνει μέσα σου, 

να δώσεις χώρο στον εαυτό 
σου να είναι αυτός που θέλει 

να είναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι η στάση σου μπορεί να μην αρέσει στους γύρω 
σου που έχουν συνηθίσει ένα συγκεκριμένο τρό-
πο συμπεριφοράς σου, αλλά αν δεν αλλάξεις θα 
μαραζώσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ μήπως με τα ξερά κάψεις 
και τα χλωρά. Υ.Γ. Η εσωτερική αλλαγή σημαίνει 
εξωτερικά και μια αλλαγή σπιτιού –ή ανανέωσής 
του–, μια μετακόμιση σε νέα γειτονιά, τόπο εργα-
σίας ή και χώρα;  

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)
Η έξτρα εργασία δεν είναι άγνωστη στους Αιγό-
κερους, οπότε όταν τα πράγματα πιέζουν και το 
μυαλό ανεβάζει στροφές στην αρνητική πλευρά 
των πραγμάτων, η διέξοδος πάντα ονομάζεται 
εργασιοθεραπεία. Έτσι, είτε επινοείς περισσότερη 
δουλειά είτε σου επιβάλλονται υπερωρίες είτε 
κάποιος συνάδελφος ή από πάνω σού φορτώνει 
δουλειά, το γεγονός είναι ότι περισσότερος ιδρώ-
τας σημαίνει λιγότερο αυτομαστίγωμα για λάθη 
ή παραλείψεις του παρελθόντος. Με τον Άρη στο 
12ο ηλιακό σου οίκο να πυροδοτεί προσωπικά 
σενάρια συνωμοσίας και παράλογες σκέψεις δεν 
είσαι σίγουρος αν πρέπει να ξεκινήσεις ένα τρα-
γούδι στο μπάνιο σου ή να βάλεις τα κλάματα σε 
μια διαφήμιση γιαουρτιού. Αν και η ζωή μπορεί να 
γίνει σκέτη ανία κάποιες φορές, οι τρεις δαίμονες 
που θα σε κυνηγούν μέχρι την άκρη του κόσμου 
– επιμονή, πειθαρχία, κανονικότητα– είναι εδώ για 
να σε σώσουν από τρεις άλλους χαρακτήρες που 
σου κάνουν παρέα: ενοχή, αποτυχία, μελαγχολία.  

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)
Με δεδομένη τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της 
προσωπικής ηθικής και των επαγγελματικών πο-
λιτικών (που γίνεται πιο έντονη με τη νέα Σελήνη 
στον Σκορπιό, στις 6/11, αλλά και με την ανάδρο-
μη πορεία της Αφροδίτης επίσης στον Σκορπιό), 
τι άλλο μπορείς να περιμένεις; Θα ήταν πολύ ευ-
χάριστο να ανοίξεις την πόρτα και να βγεις έξω 
για να απολαύσεις μια υπέροχη φωτεινή μέρα 
χωρίς το άγχος ούτε ευθυνών ούτε υποχρεώσε-
ων ούτε διχασμού μεταξύ της προσωπικής σου 
ζωής και της επαγγελματικής σου πορείας. Κατα-
νοητά τα διλήμματα. Το θέμα ποιο είναι; Ότι όσο 
κι αν αισθάνεσαι εξαντλημένος ή κουρασμένος 
ή βαρεμένος, πρέπει να αποδώσεις. Πρέπει να 
αποδείξεις την αξία σου, όποια είναι αυτή, ανε-
πηρέαστος από προσωπικές ανασφάλειες ή τις 
σχέσεις – που φαίνεται ότι δεν βρίσκονται και στα 
καλύτερά τους ούτως ή άλλως. 

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)
Ο Άρης σε ένα κομβικό σημείο του ηλιακού σου 
χάρτη σε καλεί να υιοθετήσεις μια άφοβη αλλά δι-
πλωματική προσέγγιση στις αντιπαραθέσεις – ναι, 
υπάρχουν αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Θα 
σου πάρει λίγα λεπτά μέχρι να αφομοιώσεις αυτή 
την τακτική, αλλά με πλανήτες στο ζώδιό σου και 
στον 10ο ηλιακό σου οίκο έχεις να μάθεις πολλά 
από τη συνεργασία σου με τους άλλους που είναι 
–τουλάχιστον– τόσο δυνατοί όσο κι εσύ. Δεν μιλάμε 
βεβαίως μόνο για επαγγελματικές επιτυχίες ή για 
επαγγελματική εξέλιξη ή εν πάση περιπτώσει για 
κινητικότητα στη δουλειά. Χωρίς να επεμβαίνω στις 
προσωπικές σου υποθέσεις, ας πούμε ότι οποιοδή-
ποτε τραύμα ή γρατσουνιά στην αυτοεκτίμηση και 
την εμπιστοσύνη μπορούν να θεραπευτούν. Χρειά-
ζονται όμως πάντα ΔΥΟ για κάτι τέτοιο. A

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

 gpano@stardome.gr

Σκορπιέ
Δεν έχει καθόλου πλάκα όταν 
καταλήγεις μόνος στο κρεβάτι 
χωρίς ένα σύντροφο που μπορεί 
να βρεθεί και να είναι πραγματικός 
αφού, αυτούς που σε πλησιάζουν, 
τους κολλάς για να τους 
επιδιορθώσεις

«Αιγόκερε,  
με τον Άρη στο  

12ο οίκο σου, μπορείς 
να τραγουδάς στο μπάνιο».

Και με την ανανεωμένη, 
αγαπημένη σειρά APIVITA 

ProPolIne Shampoo 
για τέλεια περιποίηση 

στο λούσιμο, είναι σίγουρο 
ότι θα τραγουδάς. 

 100% 
ανακυκλωμένη 

και 
ανακυκλωσιμη 

συσκέυασια 

Bio Cotton 
ProteCtion 

SyStem 
Προστατεύει και 

επανορθώνει 
την τρίχα

έγχυμα 
δένδρολιβανου 
Tονώνει τα μαλλιά 

και προσφέρει 
αντιοξειδωτική 

προστασία 

14 βιολογικα 
αιθέρια έλαια 

Ενισχύουν τη δράση, 
αναζωογονούν 
και τονώνουν 

τη διάθεση

Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΑΣ

Eδώ και πολλά χρόνια, τα σαμπουάν ProPoLine της APiVitA είναι η σταθερή 
προτίμηση όσων θέλουμε την τέλεια περιποίηση στο λούσιμο των μαλλιών μας. 
Τώρα, η αγαπημένη μας σειρά αυξάνει ακόμα περισσότερο το ποσοστό φυσικό-

τητας των προϊόντων (από 81% έως 94%) ενώ τα εμπλουτίζει και με περισσότερα αιθέ-
ρια έλαια (από tea tree, θυμάρι, λεμόνι και δενδρολίβανο μέχρι γεράνι, γκρέιπφρουτ, 
πορτοκάλι και περγαμόντο). Το μυστικό της επιτυχίας είναι ο συνδυασμός τριών 
«χρυσών» συστατικών: της θαυματουργής πρόπολης με τις ισχυρές αντιμικροβιακές 
ιδιότητες, του σύμπλοκου Bio Cotton Protection 
System –ή αλλιώς η ασπίδα προστασίας ενάντια 
στην ψαλίδα και το σπάσιμο της τρίχας– και του 
εγχύματος δενδρολίβανου – ως αντιοξειδωτική 
ασπίδα. Τα 3 νέα προϊόντα, το σαμπουάν κατά της 
πιτυρίδας για ξηρά/ βαμμένα μαλλιά, το σαμπου-
άν για ευαίσθητο τριχωτό και το σαμπουάν εξισορ-
ρόπησης για την έντονη λιπαρότητα, υπόσχονται 
αυτό που θέλουν τα μαλλάκια μας: περιποίηση ολι-
στική, φυσική και αποτελεσματική.. 
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