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Μιλούν: Νίκος Βανδώρος, Έφη Θεοδώρου, Άλκις Κούρκουλος, Onirama, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Φίλιππος Πλιάτσικας

Η Σπιναλόγκα εκτός οθόνης
Μαθήματα από ένα γκέτο 
Του Τάκη Καμπύλη, σελ. 34

Σπίθα. Ο Μίκης σώζει 
την πατρίδα. Ξανά.

Του Ανδρέα Παππά, σελ. 28

Άγιος Παντελεήμονας 
Μια… πολιτική συναυλία 

Μιλούν στην a.v. ο Ιωάννης Μάνος 
και ο Αλέξανδρος Μυράτ 

Του Δημήτρη Μαστρογιαννίτη, σελ. 44

Οι βεσπάδες 
της Αθήνας

Του Παναγιώτη Μένεγου, σελ. 40

Θα 
σε δω εκεί!

party SOUL στο Κ44, 
Σάββατο 18/12, 6 μ.μ.

Femme de Cine. Παρου-
σίαση του νέου βιβλίου του 
Νίκου Βανδώρου στο floral, 

Τετάρτη 22/12
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36  GLOBAL GREEK ART

46  ΤO ΓΛΥΚΟ ΠΟΥΛΙ ΤΗΣ ΝΙΟΤΗΣ

Θέματα 60. Taste Police: Όχι άλλη ρόκα 
παρμεζάνα! Η Νενέλα Γεωργελέ βλέπει 
τι τρώει η Αθήνα.
Στο Πιάτο: Η Τζένη Σταυροπούλου
ανοίγει το ντουλαπάκι με τις συνταγές.

64. Πού τρώμε: Η Ζιζή Σφυρή 
καταφέρνει να ξέρει όλα τα εστιατόρια 
της Αθήνας. 

74. G&L: Περηφάνια και clubbing. Του 
Λύο Καλοβυρνά.

76. Θέατρο: Μία πόλη, χιλιάδες σκη-
νές. Της Δήμητρας Τριανταφύλλου

78. Ταινίες: Του Γιώργου Κρασσακόπου-
λου. Επιτέλους, ένας νηφάλιος κριτικός.

81. BookVoice: Το καλύτερο πράγμα 
μετά το σεξ (Ένα βιβλίο). 
Των Α. Μπιρμπίλη, Δ. Τριανταφύλλου.

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

89. Σε είδα: Οι αγγελίες που έκαναν 
τους Αθηναίους να ξανακοιτάζονται 
στα μάτια.

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

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

10. Γράμματα: Μερικές φορές είναι κα-
λύτερα κι από άρθρα. Ευχαριστούμε.

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

14. Info-diet: H Σταυρούλα Παναγιω-
τάκη ανεβοκατεβάζει αξίες της Αθήνας 
με ρυθμό haiku.

15. Απαντήσεις του Forrest Gump: Ο 
Νίκος Ζαχαριάδης έχει επιστημονικές 
απαντήσεις σε ποπ απορίες.

17. City Lover: Άγρια πόλη, όμορφα 
αγαπιέται. Ο Δημήτρης Φύσσας γνωρί-
ζει καλά την Αθήνα.

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

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

24. Πανικοβάλ των 500: Του Γιάννη 
Νένε. Με τα χάπια τον έχουμε. 

28. Σκίτσο: Γελάς αλλά μετά σου κόβε-
ται το γέλιο. Του Γιάννη Ιωάννου.

29. Citizen: Ένας απλός πολίτης παρα-
τηρεί έκπληκτος την πολιτική ζωή. Του 
Κώστα Γιαννακίδη.

52. Skate: Ο Billy Γρυπάρης με τη σανίδα 
του περνάει σα σίφουνας μπροστά από 
τα μάτια σας.

Στήλες

54 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!

16 Το Soul κάνει πάρτι!

26 Τα σοβιέτ της Ρηγίλλης

Του Νίκου Γεωργιάδη

30 Απεργία στις εφημερίδες;

Του Δημήτρη Φύσσα

32 Μαύρες επέτειοι

Της Σώτης Τριανταφύλλου

34 Η Σπιναλόγκα εκτός 

οθόνης

Του Τάκη Καμπύλη

36 Global Greek Art

Των Αλέξανδρου 
Βασμουλάκη, Πάρι Κούτσικου

38 Ο Νίκος Βανδώρος κυκλο-

φόρησε το βιβλίο του “Femme de 

Cine” και μιλάει στην A.V.

44 Άγιος Παντελεήμονας 
Μια… πολιτική συναυλία 

Μιλούν οι Ι. Μάνος και Α.Μυράτ

Του Δημήτρη Μαστρογιαννίτη

46 Το γλυκό πουλί της νιότης 

Της Έφης Θεοδώρου

48 Εγώ, ο πολυμήχανος

Του Ευάγγελου Παπαδάκη

Περιεχόμενα 16 – 22/12/10 Εικόνα εξωφύλλου: 
Νίκος Βανδώρος 

Νέα 
στήλη
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

 Δεν θυμάμαι τίποτα απ’ αυτή τη χρονιά.
Πότε πρέπει να ανησυχείς περισσότερο; 
Όταν οι μέρες δεν περνούν με τίποτα ή ό-
ταν περνάνε χωρίς να το καταλάβεις; 
Αριθμοί, λογαριασμοί, συνθήματα. Χωρίς 
αναμνήσεις. Όταν η ζωή σου μοιάζει με 
τους τίτλους των δελτίων ειδήσεων, ξέρεις 
ότι πέρασε μια χρονιά χαμένη.

 Ο χρόνος δεν περνάει, χάνεται. Ο χρόνος 
είναι η φωτιά που μέσα της καιγόμαστε. 
Δεν έχουμε περιθώριο όχι μια χρονιά, ούτε 
μια μέρα να αφήσουμε να περάσει χαμένη.

 Καφές και τσιγάρα τη νύχτα στο μπαλκόνι. 
Μέσα στο σκοτάδι ξέρεις πού βρίσκεται κάθε 
τι, δεν χρειάζεσαι φως. Κάποτε το υπερβολι-
κό φως, ο θόρυβος, κρύβουν τις απαντήσεις. 

 Χιονόνερο στο πρόσωπο. Ο πόνος σε ξυ-
πνάει. Σου θυμίζει ποιος είσαι.

 Καμιά φορά σε παίρνει ο ύπνος, ξυπνάς ό-
ταν το κανονικό πρόγραμμα έχει τελειώσει 
και το τηλεμάρκετινγκ σου προτείνει ένα 
στρώμα με νερό που αντέχει το βάρος ενός 
φορτηγού. Σου χρειάζεται κάτι τέτοιο; 

 Μερικές φορές όμως ξυπνάς σαν να γεν-
νιέσαι απ’ την αρχή. Βγαίνεις απ’ τον ύπνο 
και για μια στιγμή καθώς ανοιγοκλείνεις τα 
μάτια, αναδιοργανώνεις το παρελθόν σου, 
βρίσκεις την ταυτότητά σου πριν συγκε-
ντρώσεις τις δυνάμεις σου για το παρόν. 

 Μάθε απ’ τα κόλπα που σου δείχνει ο ε-
αυτός σου. Χρησιμοποίησέ τα και για ν’ αλ-
λάξεις χρονιά. Ερμήνευσε το παρελθόν σου, 
βρες την ταυτότητά σου, συγκέντρωσε τις 
δυνάμεις σου. Έρχονται καινούργιες μέρες. 

 Ο χρόνος είναι ένας σπουδαίος δάσκα-
λος, αλλά δυστυχώς σκοτώνει όλους τους 
μαθητές του.  

Μην το σκέφτεσαι πολύ. 
Μαθαίνουμε κάνοντας. 
Και μαθαίνουμε ακόμα 
περισσότερο δοκιμάζοντας
 και κάνοντας λάθη. 

 Νιώθεις υπαίτιος; Καλά κάνεις και νιώ-
θεις. Όχι όμως γι’ αυτά που σου λένε. Εσύ 
ξέρεις γιατί, οι ενοχές είναι δικές σου. 

 Μην αφήνεις τις FM φωνές να φτιάχνουν 
τον κόσμο σου, απομόνωσέ τις. Αν σήμερα 
μια φωνή λέει αλήθειες, θα ’ναι διστακτι-
κή, εύθραυστη, ραγισμένη. 

 Τα βιβλία με τίτλους Πώς να μάθεις να 
συγχωρείς τον εαυτό σου, Να ζεις με τα 
λάθη σου. Τα άρθρα για τη θετική σκέψη, 
τα θεραπευτικά βότανα, τις μεθόδους Αυ-
τοβοήθειας. Τα χαρούμενα παραγγέλμα-
τα Συνέχισε τη ζωή σου, Στάσου στο ύψος 
σου, Σήκω επάνω, Εμπρός κορίτσι μου! 
Πάψε να τιμωρείς τον εαυτό σου, Άνοιξε 
ένα παράθυρο στον ήλιο! Γίνε ο καλύτε-
ρος φίλος του εαυτού σου, Τράβα μπροστά, 
Απόλαυσε τη ζωή. Πέτα τα, δεν είναι για 
σένα. Δεν θα σε βοηθήσουν καθόλου. 

 Η κοινωνία μας έχει πολύ υποτιμήσει το 

σεξ ως θεραπευτική μέθοδο. 
 Όταν όμως είμαστε νέοι και δεν ξέρουμε 

τη ζωή, νομίζουμε ότι τα μόνα βάσανα εί-
ναι οι ερωτικοί καημοί. 

 Μένουν 14 μέρες μόνο 
απ’ τη χρονιά 2010. Έπειτα, 
δεν θα την ξαναζήσεις ποτέ 
στη ζωή σου. Είσαι έτοιμος 
να την αφήσεις πίσω σου; 

Έχεις ακόμα εκκρεμότητες που σε βαραί-
νουν; Θέλεις να κοιμηθείς κι όταν ξυπνή-
σεις να είναι ήδη 2011; 

 Διανύουμε τη δεκαετία, την εποχή, ίσως 
και τον αιώνα της αγρύπνιας. Δεν μπορείς 
να κλείσεις τα μάτια. 

 Δεν θα λυθεί ποτέ έτσι. Δεν υπάρχει πά-
σο. Δεν μπορούμε ν’ αλλάξουμε τα χαρτιά 
που μας μοιράζουν, μόνο τον τρόπο που θα 
παίξουμε την παρτίδα. 

 Ο ακρογωνιαίος λίθος της αντρικής φιλο-
σοφίας είναι, αν το αγνοήσεις ίσως να πε-
ράσει. Δεν περνάει ποτέ. Οι γυναίκες πάλι 
κάνουν συνέχεια ερωτήσεις. Προτιμούν να 
κάνουν ερωτήσεις παρά να τις απαντάνε. 
Οι νέοι είναι γεμάτοι οργή. Νομίζουν ότι 
μόνο σ’ αυτούς συμβαίνει. Δεν είναι κακό, 
όλοι περνάνε απ’ αυτό. Χρειάζονται χώρο 
και χρόνο. 

 Η γνώση είναι προτιμότερη από την ά-
γνοια. Ό,τι κι αν φέρνει μαζί της η πρώτη. 

 Για τους περισσότερους ανθρώπους, ό-
μως, η τακτική της αυτοεξαπάτησης είναι 
τόσο αναγκαία για την επιβίωση, όσο και 
η αναπνοή. 

 Οι άνθρωποι δεν είναι καλοί και κακοί, 
οι άνθρωποι χωρίζονται σ’ αυτούς που θέ-
λουν να ξέρουν και σ’ αυτούς που προτι-
μούν την άγνοια. 
Δύσκολα το παραδέχεται κανείς, όμως η 
άγνοια είναι πολύ ανακουφιστική κατά-
σταση. Πολλοί άνθρωποι την προτιμούν. 
Γι’ αυτό υπάρχει τόσο υπερβολικά μεγάλη 
βεβαιότητα στον κόσμο. 

 Δεν υπάρχει λόγος να κατηγορήσεις κα-
νέναν. Καμιά φορά το ένστικτο επιβίωσης 
είναι πολύ ισχυρό. Σε αναγκάζει. 
Η γνώση οδηγεί στην απομόνωση και η α-
πομόνωση πολύ εύκολα μπορεί να οδηγή-
σει στη μοναξιά. Θέλεις στ’ αλήθεια να το 
διακινδυνεύσεις; 

 Θα ’ναι δύσκολο αλλά με έκπληξη θα δι-
απιστώσεις ότι οι άνθρωποι έτσι γίνονται 
πιο ήρεμοι, αγαπάνε περισσότερο τη ζωή. 
Σου αρκεί που ζεις και εύχεσαι να συνεχί-
σεις να ζεις. Απολαμβάνεις αυτό που έχεις. 

 14 μέρες ακόμα για να χάσουμε άλλον ένα 
χρόνο. Έχεις σκεφτεί πώς θα τις περάσεις; 
Με ποιον θα τις ζήσεις; 

 Έκανες μια ευχή για τη χρονιά που έρχεται; 
 Χρειάζομαι λίγο χρόνο ακόμα για να 

συμφιλιωθώ με το χρόνο. Όχι πολύ, καμιά 
50αριά χρόνια. A
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Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα 

το σχεδιάζει ο νίκος 

Βανδώρος. Ο Νίκος 

Βανδώρος φωτογραφί-

ζει στην Ελλάδα τα τε-

λευταία 16 χρόνια. Έχει 

συνεργαστεί με κάποια 

από τα μεγαλύτερα ελ-

ληνικά έντυπα (Έψιλον, 

Bazaar, Marie Claire, 

Madame Figaro, ELLE 

κ.ά.) ως φωτογράφος 

πορτρέτου. Παράλλη-

λα δουλεύει με ιδιαίτε-

ρο τρόπο το γυναικείο 

γυμνό. Με βάση αυτό 

το υλικό έχει εκδοθεί 

το βιβλίο του με τίτλο 

“Girl Next Door” από 

τις εκδόσεις AVESTA 

(2001). Το καινούργιο 

του βιβλίο “Femme de 

Cine” κυκλοφορεί από 

τις εκδόσεις ATHENS 

VOICE BOOKS. 

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

Μερικά πράγματα για να εγκαταλείψεις 
ένα δύσκολο χρόνο
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«αίσθηση δικαιοσύνης»
Αγαπητέ κ. Γεωργελέ,
Ο μεγάλος ενθουσιασμός 
μπορεί να οδηγήσει σε 
ατυχείς διατυπώσεις. 
Στο εκδοτικό σας ση-
μείωμα του τεύχους 
326, ουσιαστικά ε-
ξισώνετε το ειδικό 
βάρος της Αγίας Σο-
φίας με το σπίτι του 
Κεμάλ στη Θεσσα-
λονίκη. Μακριά από 
εμένα οι βαρύγδουπες 
πατριωτικές κορόνες, 
αλλά είτε το θέλουμε εί-
τε όχι διαφορά υπάρχει: 
η μεν πρώτη είναι σύμβολο 
ενός χιλιόχρονου πολιτισμού, 
το δε δεύτερο ο τόπος γέννησης 
ενός πολιτικού ηγέτη, πολύ σημα-
ντικού για την ιστορία της χώρας του 
μεν, αλλά και συνδεδεμένου με τις σφαγές 
Ποντίων και Αρμενίων. «Αίσθηση δικαι-
οσύνης προς την ιστορία» ναι, αλλά από 
όλες τις πλευρές, αυτό δεν είναι το σωστό; 
Αφήστε που δε υποψιάζομαι ότι άλλοι εί-
ναι οι λόγοι που οι Τούρκοι δεν σκίζονται 
να επισκεφτούν τη Θεσσαλονίκη και όχι 
η μη ανάδειξη του σπιτιού του Ατατούρκ. 
Με εκτίμηση Χριστίνα Μπέλλου

Το κυνηγητό
Όταν ήμασταν παιδιά το κυνηγητό ήταν 
ένα ευχάριστο παιχνίδι, σε κυνηγούσαν 
οι φίλοι σου, τα αδέλφια σου, μπορεί και 
να σε κυνηγούσε και ο πρώτος σου έρω-
τας και να ήθελες τόσο πολύ να σε πιάσει 
έστω για να σε αγγίξει λιγάκι γι’ αυτήν 

την πρώτη επαφή…
Σάββατο βράδυ στο Nixon στο 

Γκάζι, κόσμος πολύς, ωραία 
ντυμένος με το ποτάκι στο 

χέρι, φλερτάκια, συζητή-
σεις και καλή μουσική έξω 
στο πεζοδρόμιο, μιας και ο 
χειμώνας δεν λέει να κάνει 
την εμφάνισή του. Ξαφ-
νικά ένα άλλο κυνηγητό 
ζωντανεύει καθώς δύο α-
στυνομικοί κυνηγούν δύο 
Πακιστανούς, τους πιάνουν 

μπροστά μας. Όλοι παρακο-
λουθούν σα να βλέπουν κα-

ταδίωξη σε ταινία.
Συνειδητοποιώ ότι αυτό το κυ-

νηγητό δεν είναι καθόλου ευ-
χάριστο, το καρδιοχτύπι τους, τη 

γλώσσα που δεν ξέρουν να μιλήσουν, 
τον ΚΑΝΕΝΑ που δεν έχουν να πάρουν 
τηλέφωνο να τους βοηθήσει, το τόσο α-
βέβαιο μετά…
Κάποιοι είπαν ότι έκλεψαν πράγματα 
από κάποιο αυτοκίνητο…
Δεν ξέρω… να χαρώ που η Ελληνική Α-
στυνομία κάνει καλά τη δουλειά της ή 
να λυπηθώ αυτούς τους ανθρώπους που 
ξεβράστηκαν εδώ και παίζουν την πιο ά-
χαρη μορφή κυνηγητού που έχω δει… 

 -Μπέκη

Γράμματα

www.athensvoice.gr

H
 ATHENS VOICE 

συνεχίζεται…
Κάθε μέρα μπες στο

περισσότερη ύλη, 
βιντεο-ρεπορτάζ στην Αθήνα, 

σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, 
ανταποκρίσεις από τις 

πρωτεύουσες του κόσμου, 
νέες στήλες, φωτογραφίες, 
η Ατζέντα της κάθε μέρας, 

προσφορές και δώρα για τους 
αναγνώστες, οι οδηγοί της 

εφημερίδας, του LOOK και του 
HOME πλήρεις, τρέιλερ ταινιών 
και θεατρικών παραστάσεων, 

τα podcast της A.V. 

400.000 επισκέπτες και 45.000 
φίλοι στο Facebook είναι εκεί και σε 

περιμένουν να διαβάσεις, 
να σχολιάσεις τα άρθρα, να γράψεις 

τη δική σου γνώμη, να μοιραστείς 
τις πληροφορίες σου

www.
athensvoice.gr
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Ζωντανόςστηνπόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

Σαν ταινία…
…υπαρχουν κομματία της αθηνας ςχεδον αςπρομαυρα, ςαν να εχουνε βγεί απο 
ελληνικη ταινια της δεκαετιας του ’60. Μολις τα Μοιραςτεις, αρχιζουν να παιρνουν 
χρώΜα απο το πλαι. δεν υπαρχει λογικη εξηγηςη (οπώς για τιποτα ςτη ζώη).

Μ
ια μέρα με τρελή βροχή 
είχα τη φαεινή ιδέα να 
περάσω μέσα από τον Ε-
θνικό Κήπο: στη διαδρο-
μή από Καλλιρρόης μέχρι 

Κολωνάκι, σκέφτηκα ότι μπαίνοντας στον Κήπο 
από το κάτω μέρος και βγαίνοντας από το επά-
νω, θα περάσω αξέχαστα. Τα δέντρα (σκέφτηκα) 
θα κόβουνε τη νεροποντή. Θα δω επιτέλους τι 
σκατά κάνουνε τα χρυσόψαρα όταν βρέχει. Θα 
στέκομαι κάτω από πλατιά φοινικόφυλλα (σκέ-
φτηκα). Και θα είναι ωραία. 
Λοιπόν τα χρυσόψαρα όταν βρέχει κάνουνε τα 
ίδια που κάνουν όταν δεν βρέχει (τσάρκες), ενώ 
οι νεροχελώνες βγαίνουν στην επιφάνεια και 
πλένονται (μποτέ). Ο Εθνικός Κήπος είναι έρη-
μος, τα φοινικόφυλλα δεν σε προστατεύουν από 
τη βροχή, τα μονοπάτια γίνονται λάσπη και σκυ-
λοχάνεσαι σε 30 στρέμματα πρασινάδας. Μετά 
τα πρώτα πέντε λεπτά ένιωθα σαν τον Γουίλεμ 
Νταφόε/Τομ Μπέρεντζερ/Ντένις Χόπερ/ο-
ποιονδήποτε σταρ-pothead έπαιξε μουσκεμένες 
σκηνές σε ζούγκλα σε οποιαδήποτε ταινία για 
το Βιετνάμ. Είχα γίνει παπάρα και δεν έβλεπα 

πού πατούσα. Οι προτομές των Ιωάννη Καππο-
δίστρια, Ιωάννη Γαβριήλ Εϋνάρδου και Ζαν 
Μωρεάς πέρασαν και ξαναπέρασαν από μπρο-
στά μου μαζί με τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη 
(επίσης σε προτομή). Αλλά… πάντα υπάρχει ένα 
αλλά: το δάσος μοσχομύριζε, ανάμεσα στα μο-
νοπάτια έβλεπα ροζ κυκλάμινα και ήταν σαν να 
ταξίδεψα ξαφνικά στην πυκνή βλάστηση της 
«Μυστηριώδους νήσου».
Το πού είχα να πάω/τι είχα να κάνω μετά έσβη-
σε στο μυαλό μου, ή ίσως παπάριασε απ’ τη βρο-
χή. Τραγουδούσα το “Singing in the rain” και το 
“This is the end, my friend” με την άνεση του πα-
ράφωνου/serial killer που δεν τον ακούει κανέ-
νας. Και ήταν πράγματι υπέροχα, παρότι υγρά…
  
Θα μπορούσα να γράψω δέκα σελίδες για τον 
Εθνικό Κήπο, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είναι 
μέρος με πολλή ζήτηση τώρα. Όλοι πήγαμε ε-
κεί ως παιδιά να ταΐσουμε τις πάπιες και όλοι 
σέρνουμε τα παιδάκια μας να δούνε τα λιγοστά 
(αληθινά!) ζωάκια του ζωολογικού κήπου. Την 
άνοιξη θα κάνω ρεπορτάζ, αλλά τέτοια εποχή 
δεν συναντάς στα μονοπάτια ούτε μισό παιδάκι. 

Ακόμα κι η παιδική χαρά στο κάτω μέρος είναι 
άδεια, με τις κούνιες να πηγαίνουν πέρα-δώθε 
και τις τραμπάλες να μην πηγαίνουνε πουθενά. 
Απλώς αν είστε ελάχιστα μανιοκαταθλιπτικό ά-
τομο, ελάχιστα πειραγμένο από σασί, με τάσεις 
απομόνωσης και υπαρξιακά ερωτήματα… ο Εθνι-
κός Κήπος το χειμώνα είναι σαν τις παραλίες της 
Αττικής: υπέροχος, άδειος και ίδιος με σκηνικό 
ασπρόμαυρης ταινίας της δεκαετίας του ’60.
       

Σ το ίδιο πνεύμα (Παπαμιχαήλ/Φούντας/
Σακελλάριος κ.λπ.) με τράβηξαν ένα 
βράδυ στη Δραπετσώνα, σε εστιατόριο 

που λέγεται «Ο Στόλος ο Πολεμικός». Ο συ-
νειρμός μετράει, ίσως για πρώτη φορά εδώ και 
χρόνια, επειδή και ο «Στόλος ο Πολεμικός» εί-
ναι επίσης σαν σκηνικό ανάλογης ταινίας: πα-
λιά πλακάκια, ντεκόρ «Τα παιδιά του Πειραιά», 
όμορφα τραπεζομάντιλα και πίνακες με (πα-
λιά) πλοία στους τοίχους. Οι ψητές σαρδέλες 
ήταν τέλειες, οι τιμές επίσης (€ 20 περίπου), τα 
μεζεδάκια νόστιμα, το σέρβις φιλικό. Δηλαδή 
ενώ στην αρχή κλωτσούσα που θα τρώγαμε σε 
πολεμοχαρές περιβάλλον, μετά περίμενα ότι θα 
ανοίξει η πόρτα και θα μπει ο Βασίλης Αυλω-
νίτης. Ή ότι στο διπλανό τραπέζι θα καθίσει η 
Σπεράντζα Βρανά… 
Από δω και πέρα ξεφεύγουμε όμως, γιατί πή-
ρα σερραϊκή μπουγάτσα από το «Χρυσό» στην 
πλατεία Βικτωρίας και την έφαγα σ’ ένα πα-
γκάκι έξω από το σταθμό του τρένου, κοιτάζο-
ντας τους άνεργους αλλοδαπούς να καπνίζουν 
σκοτώνοντας την απόγνωσή τους. Μαμάδες με 
μαντίλες στα μαλλιά κυνηγούσαν παιδάκια, που 
κι αυτά με τη σειρά τους κυνηγούσαν περιστέρια. 
Τα δέντρα στην πλατεία Βικτωρίας είναι χλω-
μά, κιτρινιάρικα και χιλιοκατουρημένα, κι όταν 
τα κοιτάζεις σε πιάνει μελαγχολία. Τα κοιτάζεις 
ωστόσο, γιατί κάλλιο τα παλιόδεντρα παρά η 
μιζέρια της πλατείας της ίδιας. Που σαν εικόνα 
την έχω στο μυαλό μου αόριστα αριστοκρατική, 
φωτεινή και ευάερη – ίσως από ταινίες της δε-
καετίας του ’60, με γκρίζες Βόλβο να παρκάρουν 
στην Αριστοτέλους και κυρίες με καπελάκια να 
κάνουν βόλτες δύο-δύο κάτω από τα (τότε) φου-
ντωτά δέντρα…
Στο πλάι της πλατείας Βικτωρίας, η οδός Ελπί-
δας, σημαδιακά κατά κάποιον τρόπο, έχει πε-
ζοδρομηθεί. Είναι ένας ωραίος δρόμος με παλιά 
σπίτια γύρω-γύρω και έναν αέρα… ναι, σωστά 
το σκέφτεστε: λες κι έχει βγει (τόπους-τόπους) 
από ταινία της δεκαετίας του ’60. 
Άλλωστε παραδίπλα είναι και η Φυλής, για την 
οποία έγραψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος το 
κλασικό «κύλαγε το τσέρκι στην οδό Φυλής». Τις 
Πέμπτες έχει ωραία λαϊκή, που ίσως κι αυτή να 
θυμίζει δεκαετία του ’60, αλλά μας έχει βγει από 
τη μύτη πια ο μεμουαρισμός – μια λαϊκή αγορά 
είναι, ιδανική για να ψωνίσεις χόρτα σήμερα, το 
2010. Άντε και το ’11, με το καλό… A    

Ο Στόλος ο Πολεμικός, Εθνικής Αντιστάσεως 29-31, 
Δραπετσώνα, 210 4632.597 

Χρυσό, σερραϊκή μπουγάτσα-σνακς, πλατεία Βικτωρίας 2                 
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- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ y.nenes@yahoo.com

Αthens 
Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε...

Ταρίφας 
μόλις έχασε 

κούρσα εξαιτίας της 
κοπέλας στον ασύρμα-
το: «Τον παίρνεις, Θέ-
κλα μου, και γέρνεις».

(Πειραιάς, Πέμπτη μεση-
μέρι) 

- Σε πρήζω;
- Μ’ αρέσει να με 

πρήζεις.
- Δηλαδή σε πρήζω.
- Είσαι γκρινιάρης.

(SMS όπως τα εκφωνούσε στις 
φίλες της η πρησμένη του 

γκρινιάρη)

«Θα μου 
’ρθετε;»

(Η αμπιγιέζ από τα παρα-
σκήνια φωνάζει για αλλαγή 

κοστουμιού τη Ζωζώ Σαπου-
ντζάκη, η οποία έχει ξεχαστεί 

πάνω στο πιάνο. Αγγέλων 
Βήμα, Παρασκευή 

βράδυ)

Μαμά (τρυ-
φερά): Αχ, τι παιδί 

είναι αυτό που έχω εγώ;
Πιτσιρίκος:  Έχεις αυτό 

που σου έφερε ο πελαργός.
(Τετάρτη πρωί, φανάρια, Βου-

κουρεστίου & Ακαδημίας)

«Χαλαρώστε… 
σκεφτείτε ότι βρί-

σκεστε σε ένα δάσος… 
στο Φοινικόδασος στην 

Κρήτη που κάηκε κιόλας»
(Μάθημα πιλάτες, Πέμπτη πρωί, 

γυμναστήριο, Κάτω Πατήσια)

Μανάβης: 
Σιγά, μαντάμ, με 

τις ντομάτες, θα μου 
τις κατσιάσεις.

Ξινισμένη μαντάμ: 
Περισσότερο; Δεν 

νομίζω.
(Λαϊκή, Κερατσίνι)

«Δεν 
ήρθα για σέ-

να. Πάτησα κα-
τά λάθος τον 3ο»

(Επισκέψεις στην 
Athens Voice)

Πατέρας: 
Υπάρχει ο Στρατός 

Ξηράς, το Πολεμικό Ναυ-
τικό, το Εμπορικό Ναυτικό… 

Πιτσιρίκι (βαριεστημένα): 
Ξέρω. Η Εμπορική Αεροπο-

ρία και τα λοιπά…
(Στρατοδικείο Αθήνας, 

Τετάρτη μεσημέρι)

ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
Συγγραφέας 

Ένας καλός λόγος για να γίνουμε 
γείτονές σου;

Μένω στην πλατεία Κολωνακίου. Θα 
μπορείτε να λέτε πως κάποτε μένατε 

δίπλα μου.

Η  τελευταία «μόνο στην Αθήνα»  
ιστορία που έζησες…

Ένα βράδυ με πλησίασε ένα πρεζόνι στην 
Ακαδημίας και μου ζήτησε χρήματα τρώ-
γοντας ένα σουβλάκι με πίτα. Θεώρησα 
εξαιρετικά λανθασμένη επικοινωνιακή 

τακτική για κάποιον να ζητιανεύει μπου-
κωμένος!

Τι χρειάζεται αύριο κιόλας η Αθήνα;
Μετρό στα νότια προάστια.

Ποιος συγγραφέας έχει συλλάβει 
καλύτερα το αθηναϊκό spirit; Σε ποιο 

βιβλίο του;
Φιλοδοξώ να το καταφέρω εγώ. Δεν 

ξέρω σε ποιο βιβλίο μου το έχω πετύχει 
καλύτερα.

Το αγαπημένο σου αθηναϊκό πιάτο;
Big Tasty Bacon. Στα ΜcDonald’s της 

Ομόνοιας.

«Αθηναϊκές» λέξεις που δεν υπάρ-
χουν πια.

Ξέρω γω... Καθαριότητα, πάρκινγκ...

Πού θα έβγαινες πρώτο ραντεβού 
στην Αθήνα; 

Σε κάποιο από τα μπαρ της Σκουφά.

Μια συναυλία στην Αθήνα που δεν 
θα ξεχάσεις ποτέ.

Φιλ Κόλινς στο ΣΕΦ το 2005. Δευτερόλε-
πτα μετά από έναν επεισοδιακό χωρισμό.

Διάλεξε έναν Αθηναίο που θα 
μπορούσε να γίνει ήρωας ενός 

βιβλίου σου.
Ο Ιρακινός που έκανε κωλοδάχτυλο στον 

Μέσι.

Πώς φαντάζεσαι την Αθήνα σε 50 
χρόνια;

Δεν με απασχολεί. Δεν θα ζω σε 50 
χρόνια.

Το τελευταίο βιβλίο του Θ.Χ. «Δεν την α-
γαπάω πια» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 

ΠΑΤΑΚΗ

Επιμέλεια: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ
Σκίτσο: ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΓΚΤΖΙΛΑΣ

Aθήνα ID
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Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΧΙΟΝΙΑ
Είδαμε επιτέλους και μια άσπρη μέρα!

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΣΚΑΪ
Ο καιρός της χρονιάς. Αγαπάμε την κυρία Σούζη.

ΜΑΧ PERRY
Οι σοκολάτες που θα χτυπήσουν τα τσουρέκια. 
Εξαπλώνονται στην Αθήνα.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΧΟΙΝΑ
Χιούμορ μέχρι τα ακροδάχτυλα. Μόλις κυκλοφόρησε 
το κόμικ της «Είμαι σε κρίση» από τις εκδ. Καστανιώτη. 
Αντιγράφω διάλογο μεταξύ γυναικών:
- Τι αυτοπεποίθηση αγόρασες σήμερα;
- Μια τσαντούλα Gucci.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΛΙΔΗΣ
Καλώς μας ήρθες πίσω. Μείνε στο Food & the City 
κι άσε τους πρωινούς στο ντελιβεράδικό τους.

ΖΩΖΩ ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ
Δίνει ρέστα, ακούω, στο «Αγγέλων Βήμα» στη 
Σατωβριάνδου.

ΑΣΤΡΑ, ΜΗ ΜΕ ΜΑΛΩΝΕΤΕ
«Ακόμα και κάτω από κανονικές συνθήκες, όταν κοι-
μάσαι το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου σου ο-
νειρεύεται τον παράδεισο και το δεξιό τα καζάνια που 
κοχλάζουν στην κόλαση». Πόσα θες να μας τρελάνεις, 
Πανόπουλε;

ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Μήπως να το ξανασκεφτούμε πριν αγοράσουμε 
την επόμενη μηνιαία κάρτα;

NEXT TOP MODEL
Παρακαλώ, κορίτσια, μην κλαίτε. 
Δεν προβλέπεται κονδύλι για χαρτομάντιλα.

ΤΖΟΥΛΙΑΝ ΜΟΥΡ
Δεν μας άρεσε στο νέο ημερολόγιο της Pirelli 
στο ρόλο της θεάς Ήρας. Νο more Moore.

ΤΑ BAZAAR
Έχουν τινάξει την μπάνκα στον αέρα. 

ΚΑΡΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ
Όταν βρω ένα κάρο λεφτά θα αγοράσω και τα 
καρό σας.

ΤΑΤΙΑΝΑ
Το θέμα δεν είναι ότι τη διέγραψαν από την ΕΣΗΕΑ. 
Το θέμα είναι ότι την είχαν δεχτεί!

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 
Γιατρός: Από τι το πάθατε;
Ασθενής: Φαντάζομαι από τη δουλειά.
Γιατρός: Ε, και τι να κάνω; Να κάνω εγώ τη δουλειά 
γραφείου;
(Διάλογος ορθοπεδικού με ασθενή για 
μια τενοντίτιδα στα επείγοντα του ΚΑΤ)

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.           

Το νέο LOOK 
και το HOME
την επόμενη εβδομάδα 

στα κόκκινα stands

(και μέσω πρακτορείου στα κεντρικά περίπτερα της Αθήνας-Θεσσαλονίκης-
επαρχίας και τα 3 μαζί: ΑΤΗΕΝS VOICE-LOOK-HOME μόνο € 3)

ΕΡΧΟΝΤΑΙ!

WINTER GUIDE

2010
Ο μεγάλος χειμερινός οδηγός 

της ATHENS VOICE για 

όλες τις γιορτές

Τ Ο  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ο  Π Ε Ρ Ι Ο ∆ Ι Κ Ο  Τ Η Σ  A T H E N S  V O I C E

W I N T E R  2 0 1 1  /  FA S H I O N  &  T H E  C I T Y  L O O K  M AG A Z I N E  T E Y XOΣ  4 2  /  F R E E  P R E S S

BEAUTY QUEEN
ΑΝ ∆ΕΝ ΓΥΑΛΙΖΕΙΣ, ∆ΕΝ ΕΧΕΙΣ ΒΑΛΕΙ ΑΡΚΕΤΟ

COVER 
O KARL LAGERFELD 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ ΤΗΝ 

DARIA 
ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙO 
ΤΗΣ PIRELLI

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ 
ΚΑΙ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ
230 ∆ΩΡΑ!

ΑΠΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΙΖΟΥ 
ΜΕΧΡΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΣΑΣ. ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ.

ΧΡΟΝΙΑ 
LOOK!
ΤHE GREATEST HITS

7 ΑΘΗΝΑΙΟΙ 
ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ 
ΤΟ «ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ 
ΖΩΗΣ» ΤΟΥΣ
ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΕΒΑΖΕΣ ΜΕΣΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΒΡΟΥΝ 
ΟΙ ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ;  

FASHION
ΤΩΡΑ!
ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟ∆ΑΣ ΠΟΥ 
ΑΓΑΠΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΑΜΕ
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● Κι όμως! Υπάρχει ένα συν-
δικαλιστικό όργανο που πι-
στεύει ότι ένας «κακός» ιδι-
οκτήτης που απολύει μαζικά 
και δεν τηρεί τις συμβάσεις 
δεν είναι ό,τι χειρότερο. 

● Το χειρότερο είναι ένας 
«καλός» ιδιοκτήτης 
που και τις συμ-
βάσεις τηρεί 
και δεν απο-
λύει μαζικά.

● Γι’ αυτό 
και καλεί, ό-
σους εργάζο-
νται σε αυτόν, 
να κάνουν και 
αυτοί απεργία. 

● Ώστε να διευκο-
λυνθεί και να μη ζοριστεί 
καθόλου ο ιδιοκτήτης που 
δεν τηρεί τις συμβάσεις και 
απολύει μαζικά. Γιατί όταν 
δεν κυκλοφορούν οι αντα-
γωνιστές σου, δεν πειράζει 
τόσο πολύ που δεν κυκλο-
φορείς κι εσύ. 

● Με την ίδια λογική που 
μια εταιρεία που παράγει 
χαλασμένα γιαούρτια (π.χ.), 
τη συμφέρει πολύ περισσό-
τερο να μποϊκοτάρουν οι κα-
ταναλωτές όλα τα γιαούρτια 
και όχι μόνο το δικό της. 

● Το παραπάνω αξίωμα 
λέγεται και «αξίωμα της 
ΕΣΗΕΑ». 

● Διότι η ΕΣΗΕΑ ζητάει να 
μην κυκλοφορήσει καμία 

εφημερίδα την Κυριακή, 
ώστε να τιμωρηθούν τρεις 
συγκεκριμένοι εκδότες. 

● Δείχνοντας με τον τρόπο 
αυτό στην Ένωση Κλόουν 
πόσο ανταγωνιστικά τη βλέ-
πει. Και πόσο το διοικητικό 

συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ 
έχει καταφέρει 

να σκέφτεται 
με τον ίδιο 

ακριβώς 
τρόπο που 
σκέφτεται 
ο κλόουν 
«Τοτό».

● Εξάλλου, 
γι’ αυτό η 

απεργία προκη-
ρύσσεται ακριβώς την 

εβδομάδα που οι εφημερί-
δες και τα περιοδικά, λόγω 
των χριστουγεννιάτικων 
διαφημίσεων, έχουν τα πιο 
πολλά και τα πιο «καθαρά» 
τους έσοδα.

● Ώστε να χαθούν αυτά τα 
έσοδα και να γίνει ακόμα 
πιο δύσκολο στους εκδότες 
που δεν παίρνουν θαλασσο-
δάνεια ή δημόσια έργα να 
ανταποκριθούν στις υπο-
χρεώσεις τους. 

●  Και έτσι, όταν κι εκείνοι 
σταματήσουν να ανταπο-
κρίνονται στις υποχρεώσεις 
τους, θα γίνει πλέον φανερό 
σε όλους ότι είναι ίδιοι με 
τους άλλους εκδότες. 

● Αυτό δηλαδή που οι α-

νταγωνιστές του Κλόουν 
«Μπόζο», γνωστοί και ως «το 
διοικητικό συμβούλιο της 
ΕΣΗΕΑ», ήθελαν να αποδεί-
ξουν από την αρχή. 

● Λέτε να παίζει ρόλο ότι τα 
περισσότερα μέλη του Δ.Σ. 
της ΕΣΗΕΑ εργάζονται σε 
τέτοιους εκδότες;

● Μπα, αυτό θα σήμαινε ότι 
η απεργία είναι εκ του πονη-
ρού, για να εξυπηρετήσει τα 
συμφέ-ροντα των εργοδο-
τών τους.

● Πράγμα που αποκλείει 
την πιο πιθανή εξήγηση: την 
απλή, καθαρή βλακεία.

● Διότι, γενικά, οι δημοσιο-
γράφοι είναι η επαγγελματι-
κή κατηγορία που φροντίζει 
να κατακεραυνώνει τους 
πάντες ως προς τα ηθικά 
ζητήματα. 

● Που κατηγορεί, δηλαδή, 
τις άλλες επαγγελματικές 
ομάδες ότι το μόνο που τις 
ενδιαφέρει είναι τα χρήματα 
και όχι η ποιότητα των υπη-
ρεσιών που παρέχουν.

● Την ίδια στιγμή, οι δημοσι-
ογράφοι καταγγέλλουν τις 
«διαπλοκές των εκδοτών» 
που «αποκομίζουν παρανό-
μως τεράστια κέρδη» μόνο 
όταν σταματήσουν να πλη-
ρώνουν τους μισθούς τους. 

● Μετάφραση της προηγού-
μενης πρότασης: Οι δημοσιο-
γράφοι καταγγέλλουν τις «δι-
απλοκές των εκδοτών» που 
αποκομίζουν παρανόμως 
τεράστια κέρδη», μόνο όταν 
σταματήσουν να μοιράζονται 
μερικά ψίχουλα μαζί τους. 

● Κοινώς, οι δημοσιογρά-
φοι είναι όπως τα μωρά: 
Δεν τους ενδιαφέρει από 
πού προέρχονται τα χρή-
ματα του μισθού, αρκεί να 
βρίσκονται κάθε μήνα στο 
μπιμπερό. Αλλιώς, αρχίζουν 
να τσιρίζουν. 

● Και by the way: Θαλασσο-
δάνειο πλέον σημαίνει «το 
δάνειο που παίρνει αυτός 
που σαν ιδιοκτήτης τα έκανε 
θάλασσα». A   

➜ nikos.zachariadis@gmail.
com

Από τον 
Νίκο 
Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου όσων ντρέπονται να δηλώνουν δημοσιογράφοι και προτιμούν 
την πιο αξιοπρεπή ιδιότητα του «ιδιωτικού υπαλλήλου») 

Πιο 

απάνθρωπη 

θέση εργασίας 

της εβδομάδας 

Εξομολογητής 

του Σταύρου Ψυχάρη 

στο Άγιον Όρος

 

Ο Klingon, ο πρόεδρος των ΕΣΗΕανών, λέει: 

Forrest Gump
Τα Tweets του
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CityLover
Του Δημητρη Φύσσα

« Ίρις»
Η Πανεπιστημιακή Λέσχη (1927-1930), 

στη γωνία Ακαδημίας και Ιπποκρά-

τους, είναι ένα «από τα σημαντικότε-

ρα κτίρια της περιόδου του μεσοπο-

λέμου, έργο των αρχιτεκτόνων  Αλέξ. 

Νικολούδη και Γκαστόν Ζιλιερόν (...) 

χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτο-

νικής εκλεκτικισμού σε νεομπαρόκ 

ρυθμό», σημειώνει ο αρχιτέκτονας 

Δανιήλ Ορφανουδάκης στο εξαίρετο 

βιβλίο του «Ο κινηματογράφος στην 

Ελλάδα. Ένας αιώνας αρχιτεκτονική 

του κινηματογράφου». Στο ισόγειο 

αυτού του κτιρίου περιλαμβάνεται 

και το σωζόμενο σινεμά «Ίρις» (φωτο-

γραφία) με ενδιαφέρουσα ιστορία. Ως 

κινηματογραφική επιχείρηση, η «Ίρις» 

λειτούργησε σαράντα σχεδόν χρόνια 

(1932-1973) και ήταν ένα λαϊκό σινε-

μά. Όμως εδώ, το 1964-67, η ΦΚΛΑ 

(Φοιτητική Κινηματογραφική Λέσχη 

Αθηνών) έπαιζε κάθε Κυριακή πρωί ε-

ξαιρετικές ποιοτικές ταινίες, κάτι που 

φυσικά σταμάτησε με την έλευση 

της χούντας. Ο εκ των διοργανωτών 

Λευτέρης Ξανθόπουλος, χαλκέντε-

ρος σκηνοθέτης και συγγραφέας, 

έχει κρατήσει σχετικό αρχείο προ-

βολή την προβολή και πρόγραμμα το 

πρόγραμμα – μου το έδειξε με πολλή 

συγκίνηση. Τα τελευταία 

χρόνια το κτίριο είχε μονίμως 

σκαλωσιές, κι είχα θεωρήσει την «Ίρι-

δα» κλειστή κι εγκαταλειμμένη (λαν-

θασμένα, υπήρχε είσοδος και εσωτε-

ρικά, από τη Λέσχη). Κάποτε τη βρήκα 

ανοιχτή και μπήκα. Αυτά που είδα μου 

εντείνανε την ιδέα της εγκατάλειψης. 

Με το κινητό μου τράβηξα το σχετικό 

βιντεάκι, που ανέβηκε στο σάιτ της 

A.V. Οι αντιδράσεις των ενδιαφερομέ-

νων ήταν απόλυτα δικαιολογημένες, 

αφού η «Ίρις» –παρά τα φαινόμενα– 

λειτουργούσε, αλλά και απόλυτα δι-

ασκεδαστικές ως προς την πατροπα-

ράδοτη συνωμοσιολογία (βιντεάκι, 

αντιδράσεις και η σχετική συζήτηση: 

http://tinyurl.com/39oe8hw). Η ου-

σία: η  «Ίρις» λειτουργεί και στεγάζει 

τις προβολές και σεμινάρια του Κινη-

ματογραφικού Τομέα του ΠΟΦΠΑ 

(Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών Πα-

νεπιστημίου Αθηνών. Το σχετικό πρό-

γραμμα: http://kinimatografiko.gr). 

«Εύμαρος» 
Αμπελοκήπων
Βρέθηκα πρόσφατα σ’ αυτόν το 

φρέσκο χώρο πολιτισμού που ξεκί-

νησε το φθινόπωρο ως αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρεία και με συλ-

λογική διαχείριση. Πήρε τ’ όνομά 

του από ένα σπουδαίο αρχαίο ζω-

γράφο κι έχει δύο αίθουσες, με συ-

νολική έκταση 190 τ.μ., μια βιβλιο-

θήκη (όπου, μεταξύ άλλων, υπάρχει 

μια πλήρης σειρά της «Επιθεώρησης 

Τέχνης»!) καθώς κι ένα μπαράκι. Φι-

λοξενεί εκθέσεις, παρουσιάσεις βι-

βλίων, διαλέξεις, συναυλίες, προβο-

λές, θεατρικές παραστάσεις κ.λπ., 

ενίοτε με κάποιο χαμηλό εισιτήριο. 

Από την άλλη, τα μέλη και οι φίλοι 

χρησιμοποιούν το χώρο για παιδικά 

πάρτι, γλέντια, χορούς ή και για μια 

συνάντηση με καφέ, ποτό, πινγκ-

πονγκ, σκάκι. Υπάρχει κι ένα μικρό 

πωλητήριο με βιβλία (ιδίως εκτός 

εμπορίου), σιντί κι άλλα είδη. Φω-
κίδος 26, 3ος όροφος, Αμπελόκηποι, 
κοντά στο «Πρέζιντεντ», 210 6207.824, 
evmarosart @gmail .com, ht tp://
tinyurl.com/2ukuklg 

Γιατί τη λένε 
Οδό Εργασίας
Η οδός αυτή βρίσκεται στη Νέα Ιω-

νία. Δύσκολα ένας δρόμος θα μπο-

ρούσε να έχει πιο εύστοχη ονομα-

σία: ο συγκεκριμένος είναι γεμάτος 

μεγάλα εργοστάσια και βιοτεχνίες, 

όπως άλλωστε και τα πέριξ του. Τα 

περισσότερα έχουν κλείσει, μερικά 

είναι παρατημένα, άλλα έχουνε α-

ναπαλαιωθεί, αλλά τα κτίρια και οι 

καμινάδες σώζονται. Μόνο σε με-

ρικές περιοχές του Πειραιά έχω δει 

παρόμοιο φαινόμενο: να περπατάς, 

να περπατάς και να μη βλέπεις σπί-

τια, μόνο χώρους παραγωγής. Σχε-

δόν φαντάζεσαι τους εργάτες και τις 

εργάτριες να ξεμπουκάρουν  όλοι 

μαζί στο σχόλασμα, όπως στις «Φά-

μπρικες», το σχετικό τραγούδι του 

Τσιτσάνη. Τώρα που εκείνη η εργατι-

κή τάξη δεν υπάρχει πια, απόμεινε  η 

«Οδός Εργασίας» για να τη θυμίζει. 

Προς αναγνώστες κ. Γιώργο Γεωρ-

γιάδη για το γήπεδο της ΑΕΚ την ε-

πόμενη Πέμπτη, κ. Γιώτα Κονιδάρη 

και την «παρέα από το Φάληρο», ευ-

χαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, 

που με ενθαρρύνουν. Κ. Π.Φ., για το 

κτίριο της  πρεσβείας των ΗΠΑ έχω 

γράψει. Για της Γαλλλίας και της Ιτα-

λίας, εν καιρώ.  A

➜ d.fyssas@gmail.com

Μπες κι εσύ!  www.athensvoice.grΑνανεωμένο και πλήρωςενημερωμένο

INTERNET ¦¹Ã »¦ÄÃªÆ°
°¦Ã ÆÃ INTERNET

ÃÆ¹ ÆÃ CONN-X 
¥¶Ä¶¹ Æ° ¦¹Ã ¶¥Ë¦Á°  

¼£¸Á° Æ°¥¹¢¹°.

¸ ¦Ä°¡»°Æ¹ºÃÆ¸Æ°
¥¶¦¶ÄÁ°¶¹ º°£¶ ¼¸»¸ 

flylowcostairlines.org

Μηχανή αναζήτησης για 

αεροπορικές εταιρείες χαμηλού 

κόστους, δηλώνεις από πού 

φεύγεις, πού θες να πας και 

διαλέγεις από τις επιλογές που 

παρουσιάζονται στην οθόνη σου. 

Όσο νωρίς σπεύσεις τόσο πιο 

οικονομικά θα κλείσεις…

indietravelpodcast.com
Indie και στα ταξίδια. Φτιαγμένο 

από δυο Αμερικανούς, 
παθιασμένους ταξιδιώτες που 

μοιράστηκαν την εμπειρία 
τόσα χρόνια «στο δρόμο» με τη 

μέθοδο των podcasts στο 
Internet, βάζοντας κι άλλους 

στην κοινότητά τους…

europealacarte.co.uk

Βρετανικό site που σου προσφέρει 

την Ευρώπη στο πιάτο. Στο δεξί 

μέρος της οθόνης υπάρχει λίστα με 

το όνομα κάθε ευρωπαϊκού κράτους 

που σε οδηγεί σε όλα τα σχετικά 

ποστ. Για παράδειγμα, στο Greece 

βλέπουμε «7 λόγους για να την 

επισκεφτείς», «Καλοκαίρι στη Σάμο» 

κτλ.,  δηλαδή η πληροφορία μπορεί 

να είναι κι αρκετά εξειδικευμένη…

everything-everywhere.com

Εξαιρετικό travel blog του Gary Arndt, 
που από τον Μάρτιο του 2007 αποφάσισε 

να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, 
αφήνοντας πίσω του την επαγγελματική 

καριέρα που ακολουθούσε ως on-line 
επιχειρηματίας, και να γράφει για τα 

μέρη που επισκέπτεται. Δεν ξέρει πότε 
θα σταματήσει, αλλά σου δίνει ζουμερές 
περιγραφές των τόπων που επισκέπτεται 
και ακόμα πιο λαχταριστές φωτογραφίες.

Tips: Αν σκοπεύεις να βγεις εκτός ευρωζώνης δεν χρειάζεται να 
σκας με τις ισοτιμίες και τη σπαζοκεφαλιά του συναλλάγματος. Το 
oanda.com  έχει αναλυτικούς κι ενημερωμένους πίνακες. Βγάζεις 
κομπιουτεράκι, έχεις αποφασίσει το μπάτζετ σου και προχωράς.

Καθώς πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, σκέφτεσαι 

ταξίδια. Καλά κάνεις. Οι χειμερινές διακοπές μπορεί να 

μοιάζουν πολυτέλεια με δεδομένη τη συγκυρία, αλλά 

υπάρχουν τρόποι για να μη ματώσει η τσέπη σου. Και το 

Internet είναι ο καλύτερος σύμμαχος με sites και blogs που 

συγκρίνουν τιμές και δίνουν έξυπνα tips για να μη χάνεις 

χρόνο και χρήμα. Το Conn-x σού ανοίγει την πόρτα, το 

σερφάρισμα δικό σου…

JOURNEY LOVER
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Της ΛΕΝΑΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ 

Άρθρο 1 του ΚΟΚ Μπορείς να ε-

φαρμόσεις τον Κώδικα σε όλους 

τους χώρους δημόσιας κυκλο-

φορίας, αν είσαι όχημα, πεζός ή 

ζώο. Διάλεξε. 

Άρθρο 2 «Νύχτα είναι μισή ώρα 

μετά τη δύση και μισή ώρα πριν 

την ανατολή του ηλίου». Δεν είναι 
τίτλος δίσκου, είναι διευκρίνιση του 

ΚΟΚ για όσους οδηγούν βράδυ.

Άρθρο 13, παρ. 1 Η κίνηση του 

οχήματος χωρίς οδηγό τιμωρεί-

ται με 100 ευρώ και με αφαίρεση 

άδειας για 30 ημέρες. Εκτός αν 
είσαι κοντή και απλώς δεν φαίνεσαι 

στο τιμόνι.

Άρθρο 18 Εάν «συναντηθείς» με 

όχημα κινούμενο αντίθετα, θα 

πληρώσεις 80 ευρώ. Ωστόσο, 

δεν παίρνεις βαθμούς στο point 

system. Σου λένε ότι θα τρακάρεις 
αλλά στο φέρνουνε με τρόπο. 

Άρθρο 19 Μη συναγωνίζεσαι σε 

ταχύτητα τους άλλους οδηγούς. 

Θα σου κοστίσει 100 ευρώ και 

θα μείνεις χωρίς άδεια κυκλο-

φορίας για 20 μέρες. Εννοεί τις 
κόντρες χωρίς φίλαθλο πνεύμα.  

Άρθρο 29 Ποτέ όπισθεν και 

αναστροφή μέσα σε τούνελ. Η 

λυπητερή είναι 700 ευρώ, αφαί-

ρεση διπλώματος και φυλάκιση 

από ένα μήνα έως ένα χρόνο. Στη 
φυλακή κάνε όσες όπισθεν θέλεις.  

Άρθρο 44 Μην μπεις στον 

πειρασμό να ακολουθήσεις α-

σθενοφόρο για να γλιτώσεις τα 

φανάρια. Η (παρ)ακολούθηση 

αυτοκινήτων άμεσης ανάγκης 

τιμωρείται με πρόστιμο 150 

ευρώ και 5 βαθμούς ποινής στο 

point system. Το «είναι μέσα η για-
γιάκα μου» ξέχνα το, δεν περνάει. 

Άρθρο 60 Οδήγηση ζωήλατου 

οχήματος χωρίς ή με μη προ-

βλεπόμενο σύστημα τροχοπέ-

δησης: πρόστιμο 200 ευρώ και 

αφαίρεση της άδειας κυκλο-

φορίας για 20 μέρες. Το είπε και 
η Αλίκη: «…Άσ’ το αμάξι μονάχο να 
κυλάει/ κι όπου κι αν πάει για μένα 

είναι καλά». 

Άρθρο 83 Μετά την 16η της 

μεταβολής του εξωτερικού 

χρωματισμού αυτ/του χωρίς να 

ενημερώσεις την αστυνομία, 

πληρώνεις 20 ευρώ. Αντίθετα 
μπορείς να πας εντός της προθεσμί-
ας και να ζητήσεις γνώμη για συνδυ-
ασμό με το χρώμα της ταπετσαρίας, 

πατάκια κ.λπ.

ΝΕΟς ΚΩΔΙΚας ΟΔΙΚΗς ΚΥΚλΟφΟΡΙας 

Μίλα μου απλά

Κ.Ο.Κ. ΤΙΖΕΡ
Έχουμε προτάσεις για τα νέα σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Τα σχεδιάσαμε μόνοι μας, έχοντας στο μυαλό μας μερικές φίλες μας-οδηγούς. 

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ

Να θυμηθώ να πάρω το παιδί 
από το σχολείο.

Αριστερά μου έχει 
ένα δρόμο.

Η ζωή έχει τα πάνω της 
και τα κάτω της.

Στα 10 μ. θα συναντήσω 
σταυροδρόμι.

Αυτό το χωριουδάκι 
θυμίζει Ελβετία.

Έχει χαλάσει το ασανσέρ. 
Πάρτε τη σκάλα.

Σκάλα Ωρωπού. Προσοχή, πτώση βράχων. Προσοχή, πτώση βλάχων. Προσοχή, πέφτουν
 αεροπλάνα.

Λεσβιακή παραλία. 
Δική σας επιλογή.

Παραλία με bisexuals. 
Έχετε μια μικρή ελπίδα.

Και μην ξεχνάτε:
Πάντα προφυλακτικό.

Μέχρι εδώ 
τα πάτε πολύ καλά.

Στα 200 μ. ιαματικές πηγές.

Στα 200 μ. τροχονόμος 
(γκομενάκι).

Στα 200 μ. νοσοκόμος 
(γκομενάκι).

Στα 200 μ. βατραχάνθρωπος. 
Μάλλον έχετε πάρει λάθος 

δρόμο.

Δεν περνάει ψυχή εδώ, 
τι ήρθατε να κάνετε;

Πάρνηθα.

Κόψτε το ρημάδι 
το κάπνισμα.

Καπνίζετε που καπνίζετε, δεν 
σταματάτε για ένα ντρινκ;

Προσοχή, στα 200 μ. κουλή 
μανικιουρίστα.

Ο τάφος του Ινδού. Θερινή ώρα. Αλλάξτε τα
 ρολόγια σας.

Βοήθεια κοινού. Πλυντήριο αυτοκινήτων. 
Χαμηλές τιμές.

Σε 2 χιλιόμετρα φτάνουμε 
Μύκονο.

Εδώ και 2 ώρες κάνετε το
 γύρο της πλατείας. 

Σταματήστε πια!

Δεν μ’ ενδιαφέρει ο Κώδικας 
Οδικής Κυκλοφορίας.
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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!

Η κυρία Δήμητρα Σβορώνου με την κόρη της 
Αγγελική, καλοκαίρι 1977, παραλία Βάρκιζας  

H φωτογράφος Αγγελική Σβορώνου 
με την κόρη της Δήμητρα, καλοκαίρι 2010, 
παραλία Βούλισμα (Ν. Λασιθίου, Κρήτη) 

O Aργύρης, μαθητής 
τρίτης δημοτικού, Ιού-
νιος 1972, στις γυμνα-

στικές επιδείξεις του 
42ου σχολείου Γκύζη

Ο δημοσιογράφος 
Αργύρης Κωστάκης, 
Νοέμβριος 2010, 
σε ασκήσεις γυμναστικής 
στο 42ο σχολείο Γκύζη
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shootMe!
Του Κωνσταντίνου Ρήγου

BLIND ADAM Η εικαστικός Ιωάννα Πανταζοπούλου και ο σχεδιαστής μόδας Δημήτρης Ζαφειρίου στην εγκατάσταση “Incommunicado” από το Project 
Blind Adam collection #1 act #2 του Θάνου Κυριακίδη.

➜ contact@rigosk.gr
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ

Πανικοβάλτων500 

CAYETANO  Back home (Klik Records)

O Cayetano ξέρει το beat σαν μακρινή ανάμνηση 
από τάνγκο σε πλακόστρωτο, καρουσέλ που 
γυρίζει μπρος πίσω στο χρόνο. Την μπλέκει με 
νότιους ανέμους από τη Σαχάρα, λονδρέζικη 
soul, dry sambas, κεντροευρωπαϊκές ακουστι-
κές κιθάρες, χρησιμοποιημένα vocals με χιού-
μορ, επιρροές από Talking Heads και Pink Floyd 
και μία περίεργη, κομψή λύπη που διατρέχει όλο 
το άλμπουμ. Το έχω στα ακουστικά μου.

NALYSSA GREEN  
Barock (Klik Records)

Η Nalyssa, από τα γνωστά 
διαδικτυακά elves και μέ-
λος της κολεκτίβας Leοn, 
είναι από τα ονόματα που 
συζητήθηκε φέτος κι αυ-

τό κυρίως γιατί δούλεψε σκληρά για να χτίσει 
το “Barock” της. Γλυκιά, εκφραστική και τυπικά 
νεορευματική φωνή σε μία δική της εκδοχή για 
το μπαρόκ – στην ουσία τη χλιδή ενός πλούτου 
επιρροών από την pop κουλτούρα. Η Nalyssa 
είναι έξυπνη και στήνει όμορφα σκηνικά με α-
κορντεόν, πιάνο, theremin –πόσο μαγικός αυτός 
ο ήχος!– και επιμένει, style over matter μερικές 
φορές, στον ξορκισμό του ελληνικού της ά-
χθους (ποιος δεν;…) Όπως όλα τα κορίτσια, α-
γαπάει «τα μοβ σταράκια της Αντουανέτας». Και 
όταν το ακούω αυτό, ξέρω. Θέλει ακόμα λίγο για 
να ωριμάσει.  Άσχετο: η Κόπολα σε 20 χρόνια θα 
είναι χρυσό τοτέμ, γκουρού, θα την προσκυνά-
νε στα κλαμπ. (Η Nalyssa δίνει για κατέβασμα το 
“Barock”, εδώ: http://bit.ly/eYpX3C )

ΒΙΚΤΩΡΙΑ 
ΤΑΓΚΟΥΛΗ  
Φωτοβόλτα (Lyra)

Μία τόσο όμορφη, έμπει-
ρη, θεατρική φωνή σε 
μία σειρά τραγουδιών 
κλασικής νεοελληνικής 

«λύπης», χώρος όπου νιώθει ασφαλές, νομίζεις, 
όλο το ελληνικό καλλιτεχνικό σύμπαν. Αναφο-
ρές στο έντεχνο της δεκαετίας του ’80, αύρα 
από Λιλιπούπολη, χατζηδακικές νύξεις επάνω 
σε τσανακλιδικό πόνο, στιγμές ανατριχίλας, ένα 
σαξόφωνο που δεν χρειαζόταν, ένα συνθετικό 
beat για ροκ μεγάλης πίστας, μερικά κομμάτια 
«καμπαρέ» που δείχνουν τη σφραγίδα του Κρα-
ουνάκη στην καλλιτέχνιδα και ένα «περίεργο» 
κομμάτι με ρήματα και απαρέμφατα σε όλους 
τους χρόνους που μοιάζει σαν να έχει ξεχάσει 
κάποιος ανοιχτό το κινητό του στο θέατρο και 
να ακούς όλη την παράσταση από την άλλη 
άκρη της γραμμής. Ίσως η «Φωτοβόλτα» να έ-
πρεπε, όντως, να είναι σάουντρακ παράστασης. 
(Άσχετο: το cd κυκλοφορεί στη Lyra, γιατί δεν 
μου πάει το χέρι να γράψω Λέτζεντ)…

PINK MARTINI  
Joy to the world 
(Heinz Records)

Είναι τόσο δεμένοι με 
το ουτοπικό lounging 
αυτής της πόλης πια, 
που οι Pink Martini θα έ-

πρεπε να μένουν κρεμασμένοι από τις λάμπες 
στους δρόμους, σαν τα λεκιασμένα, σβηστά, 
χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά του δήμου, 
όλο το χρόνο. Συνοδεύουν την ιδέα του Έλληνα 
ότι ζει την urban κομψότητα τόσο πιστά που 
δεν θα μπορούσαν να λείπουν ούτε και από το 
χριστουγεννιάτικο σούπερ-μάρκετ, έναν τό-
πο περισυλλογής και ησυχίας άλλωστε. Τα χρι-
στουγεννιάτικα κομμάτια των Pink Martini είναι 
τόσο κλασικά και τόσο συνεπή στη συνταγή 
της γιαγιάς, που κανονικά θα έπρεπε να που-
λιούνται μαζί με το μπέικιν πάουντερ. Όπως και 
να πουλιούνται είναι τόσο ήρεμα, uber-cool, 
άστρα που τρεμοσβήνουνε, Χριστούγεννα στο 
mall, Πρωτοχρονιά στο ασανσέρ, τέλειες χιο-
νάτες χάπες, που αν τις ακούσετε και όλες μαζί, 
μονοκοπανιά, μπορεί να πέσετε σε λήθαργο 
και να ξυπνήσετε Τσικνοπέμπτη. Τώρα που 
το σκέφτομαι, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα.

NORAH JONES   
…Featuring (Blue Note)

Ποτέ δεν μπορώ να κα-
ταλάβω αν η δεκαετία 
τελειώνει στο τέλος του 
’9 ή στο τέλος του ’10. 
Τέλος πάντων, ΠΟΤΕ κά-

νουμε αυτές τις γαμωλίστες που λέμε «δίσκος 
της δεκαετίας», «τραγουδίστρια της δεκαετίας» 
κ.λπ.; Τα βαριέμαι αφόρητα αυτά, δεν έχουν 
κανένα νόημα, δεν θυμάμαι καν καλά τα πηδή-
ματα της δεκαετίας, θα θυμάμαι ποιος καλλιτέ-
χνης κυκλοφόρησε τι; Πάντως, καλού κακού, 
οι εταιρείες τα πιστεύουν πολύ και φροντίζουν 
να μας υπενθυμίσουν τα διαμάντια τους, αφορ-
μή άλλωστε για συμπαθητικές πακεταρισμέ-
νες κυκλοφορίες, τα καλά μαζεμένα. Η Norah 
Jones απόλαυσε ενός λυσσαλέου promotion 
εδώ και... τι δέκα, εκατό χρόνια, νομίζεις. Ίσως 
όχι άδικα, αν και οι μάνατζέρ της περισσότε-
ρο είχαν το άγχος να αποδείξουν ότι «δεν είναι 
καταθλιπτικιά». Το θέμα είναι ότι είναι. Κυρίως 
όταν της δίνουν να τραγουδήσει «λαϊκά» (πα-
ντού τα ίδια), κι έτσι να, εδώ, βλέπεις διάφορα 
ντουέτα με Little Willies, Dolly Parton, κομμάτια 
σαν το “Blue Bayou”, που νομίζεις ότι είσαι στο 
“Brokeback Mountain”. Από την άλλη, η Jones 
έχει εκείνη την τέλεια μοναχική φωνή, μένουν 
μετέωρες οι νότες της να κουδουνίζουν στα 
κιθαριστικά της jazzyκομμάτια. Είναι συγκι-
νητική στο “More than this”, στο “Here we go 
again” με τον Ray Charles και εκνευριστική στα 
κομμάτια που έχει πει με ράπερς (Q-Tip, Talib 
Kweli). Έλεος, φτάνει με τους ράπερς, μην τους 
χώνετε παντού, δεν είναι σταμναγκάθι! Και ε-
πίσης: μπορώ να μην έχω άλλο Foo Fighters, 
παρακαλώ;  A 

➜ panikoval500@gmail.com

Κάθε Παρασκευή, το Πανικοβάλ podecast, εδώ.

www.athens voice.gr

CD, 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Έλεος, 
φτάνει με τους ράπερς, μην τουςχώνετε παντού, 

δεν είναι 
σταμναγκάθι
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Ε ίναι πλέον προφανές πως ο τε-
λευταίος των Μπρέζνιεφ στο 
«πολίτ μπιρό» της ελληνικής 

πολιτικής σκηνής ήταν ο Κώστας Καρα-
μανλής. Είναι ηλίου φαεινότερο πως ο 
Γιώργος Παπανδρέου υλοποιεί τη δική 
του «περεστρόικα» σε ρόλο δυναμικού 
Γκορμπατσόφ, με τον Αντώνη Σαμαρά 
να αρκείται σε ρόλο ενός πεπερασμένου 
Γιέλτσιν λειτουργώντας ως παρένθεση. 
Σε αυτή τη χώρα όπου η λέξη «αυτονόη-
το» έχει διαγραφεί από το λεξιλόγιο της 
πολιτικής καθημερινότητας, οι «παρά-
γοντες» ακόμη και οι επιχειρηματικοί  
(βλέπε καρτέλ), αγωνίζονται να διατη-
ρήσουν τα κεκτημένα... οποία λέξη, σύ-
ντροφοι, και μάλιστα πάση δυνάμει.
Πουθενά στην Ευρώπη που γνωρίζου-
με και μέχρι και χθες επιχειρούσαμε επί 
ματαίω να συγκριθούμε, δεν ισχύουν αυ-
τά που ίσχυσαν σε αυτή την κοινωνία της 
μεταπολίτευσης. Σε κανένα πανεπιστή-
μιο δεν δύναται ο πρύτανης να διαλαλεί 
δημοσίως πως δεν πρόκειται να εφαρ-
μόσει το νόμο, όπως συνέβη το Σάββατο 
που μας πέρασε στο Λαύριο, κατά τη σύ-
νοδο των πρυτάνεων. Σε καμία χώρα οι 
συνδικαλιστές δεν συμπεριφέρονται ως 

ιδιοκτήτες των δημόσιων επιχειρήσεων. 
Σε καμία χώρα δεν υφίστανται δημόσια 
νοσοκομεία του ΙΚΑ και άλλα δημόσια 
νοσοκομεία του ΕΣΥ. 

Παίζοντας με το μικρό Λένιν
Όλα τα παραπάνω ίσχυαν μέχρι πρότινος 
στο τελευταίο καμουφλαρισμένο Σοβιέτ 
του υπαρκτού σοσιαλκαπιταλισμού, το 
οποίο επιβίωσε στο μοναδικό σε τέτοιες 
συνθήκες θερμοκήπιο (έως και πριν από 
μία δεκαετία μόνο στην Τουρκία συνέ-
βαινε κάτι παρόμοιο). Το «θερμοκήπιο» 
αυτό συνέπεσε να ονομάζεται και Ελλάς. 
Είναι πλέον γεγονός. Η Δεξιά στην Ελ-
λάδα είναι κρατικιστική και κολεκτιβί-
στικη, με τον ερυθρό Χμερ της Ρηγίλλης, 
τον κόκκινο Πάνο, να πρωτοστατεί της 
επιθέσεως κατά του νεοφιλελεύθερου 
Παπανδρέου προκαλώντας φθόνο και 
ζήλια στη Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ, η 
οποία συνελήφθη «κλέπτουσα οπώρας» 
αφού εφήρμοσε εν Περισσώ τις λεπτομέ-
ρειες των διαταγμάτων του Μνημονίου. 
Συγκεκριμένα, για λόγους καπιταλιστι-
κής θωράκισης, απέλυσε εργαζόμενους 
στην τυπογραφική εταιρεία «Τυποεκδο-
τική» και στον «902» με την παραπλα-
νητική υπο-σημείωση «Αριστερά στα 
FM». Παράλληλα, ως γνήσιο πνευματι-
κό τέκνο του Μαρξ, η γενική γραμμα-

τεύς συναίνεσε στη βάναυση περικοπή 
μισθών στους εργαζόμενους που από-
μειναν στις εταιρείες (ναι, είναι εταιρεί-
ες) που προαναφέρθηκαν. Λέγεται πως 
η γενική γραμματεύς ζήτησε συγνώμη 
από τους «Κόκκινους» της Ρηγίλλης και 
εξήγησε πως τα οικονομικά μεγέθη της 
παρούσης περιόδου καθιστούν ανέφι-
κτους του οικονομικούς στόχους. «Ή εί-
σαι προνοητικός καπιταλιστής ή πεθαί-
νεις» φέρεται να είπε η κυρία Παπαρήγα 
στον Αντώνη Σαμαρά κατά τη λήξη της 
τηλεφωνικής τους επαφής. Έκτοτε η Κε-
ντρική Επιτροπή του ΚΚΕ αναλώνεται σε 
αναλύσεις, προκειμένου να καταλήξει 
στο εάν ή όχι η Νέα Δημοκρατία αντλεί 
αριστερούς ψηφοφόρους από τη δεξα-
μενή του Κομμουνιστικού Κόμματος, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Οι κόβες του Πεδίου του Άρεως
Οι συνδικαλιστές αυτής της χώρας, δη-
λαδή τα μισθοδοτούμενα στελέχη της 
ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ, οργανώσεων που 
επιβίωσαν στο τοξικό περιβάλλον των 
κομμάτων εξουσίας αντλώντας τερά-
στιες ποσότητες αποβλήτων σε δραχμές 
ή ευρώ, ανέλαβαν την πρωτοβουλία να 

σηκώσουν το λάβαρο της Αγίας Λαύρας 
κηρύττοντας επανάσταση. Ενήργησαν 
όπως ακριβώς οι κοτζαμπάσηδες το 1821, 
αντιλαμβανόμενοι πως τα επιχειρημα-
τικά συμφέροντα των συνδικαλιστικών 
τους ενώσεων δεν ταυτίζονται πλέον με 
τη σημερινή εξουσία. Οι περικοπές των 
μπόνους και των επιδομάτων τους που 
αντιστοιχούσαν στις χιλιάδες ώρες ερ-
γασίας τους στα γραφεία των ΓΣΕΕ, Α-
ΔΕΔΥ και ΟΤΟΕ, για να μην ξεχάσουμε 
και τις κλαδικές, ανέρχονταν έως και την 
περασμένη Παρασκευή στο τουλάχιστον 
δεκαπλάσιο των μισθών των κοινών ερ-
γαζομένων. Αλλά αυτό συνέβαινε πα-
ρεμπιπτόντως και στη μητέρα όλων των 
«Σοσιαλισμών», τη Σοβιετική Ένωση, 
όπου η κομματική ελίτ απολάμβανε της 
κρατικής πριμοδοτήσεως. Από την Πα-
ρασκευή που μας πέρασε η συνδικαλι-
στική τάξη πέρασε στην Αντίσταση και 
οργανώνει το κίνημα ανακατάληψης του 
Μαξίμου. Κάποιοι σαρδανάπαλοι της 
πολιτικής επιμένουν πως ο πρόεδρος της 
ΓΣΕΕ κ. Παναγόπουλος υποσχέθηκε ότι 
έως την τελική νίκη θα φοράει παντελό-
νια. Δεν δεσμεύτηκε για το τι προτίθεται 
να φοράει μετά. Λέγεται επίσης πως τα 
έξοδα για την οργάνωση των αγωνιστι-
κών κινητοποιήσεων της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ 
ανέλαβε με απόφαση του διοικητικού της 

συμβουλίου η ίδια η εταιρεία εργοδότης, 
η ΔΕΗ αυτοπροσώπως, εν είδη δανείου 
για τη χρηματοδότηση της επανάστασης.

Η κολεκτίβα των ΜΜΕ
Με αυτά και με τα άλλα ξύπνησαν και οι 
αγωνιστές δημοσιογράφοι εργαζόμενοι 
στα σοβιέτ του Υπουργείου Τύπου και 
του 9,84, οι οποίοι πλέον διεκδικούν μέ-
χρις τελικής πτώσεως στο ακέραιο τον 
τρίτο και τέταρτο μηνιαίο μισθό τους σε 
Μέσα Ενημέρωσης, καυτηριάζοντας τους 
συναδέλφους τους που προσέρχονται 
στα γραφεία τους προκειμένου να εργα-
σθούν. Η παραπάνω επαναστατική ομά-
δα αποφάσισε πως η προσφορά νομίμου 
εργασίας με αντίτιμο τη μισθοδοσία είναι 
αντιεπαναστατική ενέργεια. Επικεφα-
λής της ομάδας τέθηκαν γνωστή δημο-
σιογράφος διευθύνων σύμβουλος εκδο-

τικής εταιρείας αλλά και υπάλληλος του 
Υπουργείου Τύπου και του δημοτικού 
9.84, ένας γνωστός πολιτικός συντάκτης, 
υπάλληλος στη Γραμματεία Τύπου αλ-
λά και στέλεχος ιδιωτικού καναλιού, και 
ο διευθυντής τηλεοπτικού σταθμού με 
πρωτοποριακές μεθόδους στην απόλυση 
δημοσιογράφων αλλά και υπάλληλος της 
Γραμματείας Τύπου. Άπαντες ανήκουν 
στο σοβιέτ της Ρηγίλλης, εκτός από έναν 
τέταρτο όστις φέρεται να προτίμησε τους 
«Λαιστρυγόνες» της υπό ανέγερση νέας 
πτέρυγας επί των θεμελίων της γνωστής 
«Ερυθράς - Κυανής Πολυκατοικίας». Και 
αυτός εργάζεται ταυτόχρονα σε όλα τα 
προαναφερθέντα ευαγή ιδρύματα της 
οικογενείας των κρατικών ΜΜΕ. (Ο κ. 
Τηλέμαχος Χυτήρης έχει πλήρη ενημέ-
ρωση επί του ζητήματος, καθώς και για 
το γεγονός ότι δεν έχει τεθεί πλαφόν από 
το Μνημόνιο στις παραπάνω αποδοχές, 
αφού τόσο το δημοτικό ραδιόφωνο του 
9,84 όσο και το Υπουργείο Τύπου δεν ε-
ντάσσονται στις ΔΕΚΟ. Μάλιστα ο κ. Ρα-
γκούσης φέρεται να περιέκοψε κονδύλια 
για τη διαχείριση των σκουπιδιών και τα 
μετέφερε στον προϋπολογισμό του 9,84, 
τον οποίο προεκλογικώς ο κ. Γιώργος 
Καμίνης σκεπτόταν να κλείσει λόγω… 
σκανδαλώδους λειτουργίας του.)  A  

➜ n.georgiadis1@yahoo.com
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Τα σοβιέτ της Ρηγίλλης
Του ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

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

➽
11/12/ 2010 

Κυνήγι μαγισσών 
(Τζούλιαν Ασάνζ)

Οι συνδικαλιστές ανέλαβαν 
την πρωτοβουλία να σηκώσουν 
το λάβαρο της επανάστασης
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Ε
ποχές κρίσης, όπως αυτές που δια-

νύουμε, είναι κατεξοχήν πρόσφο-

ρες για κάθε είδους σωτήρες και 

προφήτες. Ιδιαίτερα γόνιμο, εξάλλου, είναι 

το έδαφος και για προσεγγίσεις της πραγμα-

τικότητας (ή μήπως για απομακρύνσεις από 

αυτή;) με ξεχαρβαλωμένα από την κατάχρη-

ση εργαλεία, όπως είναι ο λαϊκισμός, ο εθνικι-

σμός, ο σωτηριολογικός μεσσιανισμός, ο μα-

νιχαϊσμός, ο στρεψόδικος αντιδυτικισμός, α-

κόμα και ο εμπαθής αντιγερμανισμός ή ο α-

ντισημιτισμός. Προσοχή, λοιπόν, στους προ-

φήτες και τους σωτήρες, έστω και δώρα (λέ-

με, τώρα…) φέροντας.

Ο
καλός εθνοσωτήρας, όπως άλλω-

στε και ο καλός κομμουνιστής, δεν 

μπορεί παρά να έχει απάντηση σε 

όλα και για όλα. Εξού και οι 17.500 λέξεις με 

τις οποίες ετέχθη ημίν, λέει, νέο κίνημα. Και 

το όνομα αυτού: «Σπίθα». Όχι, όμως, από το 

συμπαθή, αχόρταγο Σπίθα, φίλο και συναγω-

νιστή του Μικρού Ήρωα, Γιώργου Θαλάσση, 

όπως θα μπορούσε να υποθέσει κανείς, αλλά 

από την «Ίσκρα» του Λένιν – ως σαφής ανα-

φορά στα μπολσεβίκικα νάματα όπου βαπτί-

στηκαν οι ιδρυτές του κινήματος.

Ε, ρε, μανία μ’ αυτά τα «κινήματα»! Δεν τους 

αφήνει, φαίνεται, να κοιμηθούν το φάντασμα 

του Ανδρέα Παπανδρέου και του κορυφαίου, 

καλώς ή κακώς, success story στη μεταπολε-

μική πολιτική ιστορία της χώρας, του ΠΑΣΟΚ. 

Ακόμα και η Ντόρα Μπακογιάννη κάτι περι-

τρίμματα του Μητσοτακισμού που προσπά-

θησε πρόσφατα να τα (συμ)μαζέψει σε κόμ-

μα, κίνημα τα ονόμασε κι αυτή. Άσε που και 

τα αθύρματα του βαθυπασοκισμού, όπως 

ο Δημαράς, πρώην υπαρχηγός του Τσοβό-

λα, και ο Μητρόπουλος, τηλεοπτικό alter ego 

του Αυτιά, «απείλησαν» επίσης προς στιγμήν 

κι αυτοί να ηγηθούν κινήματος.

Ξαναγυρίζοντας, όμως, στην ιδρυτική διακή-

ρυξη της «Σπίθας», τι να πρωτοσχολιάσει κα-

νείς; Όπως χαρακτηριστικά έγραψε κάποιος: 

«Δεν υπάρχει κανείς εχέφρων δικός του άν-

θρωπος να προστατέψει τον Μίκη Θεοδωρά-

κη από τον εαυτό του;». Αν πάντως έχει μεγά-

λη καθυστέρηση το αεροπλάνο σας και είστε 

καθηλωμένοι στο αεροδρόμιο, έχετε καλού 

κακού και μια διακήρυξη της «Ίσκρα» (συγ-

γνώμη, της «Σπίθας» ήθελα να πω) στην τσά-

ντα σας. Είναι, ίσως, ένας τρόπος να περάσει 

κανείς δυο-τρεις ώρες. Πού να τη βρω όμως, 

ώστε να την έχω πρόχειρη την πλήρη διακή-

ρυξη, θα μου πείτε; Μην ανησυχείτε. Φρόντι-

σε και γι’ αυτό η εφημερίδα του ακραιφνούς 

αντισυστημισμού και του ασυμβίβαστου α-

ντιιμπεριαλισμού, η οποία προσέφερε τη δια-

κήρυξη, ως ειδικό ένθετο, στις 4.12.2010.

Τρέξτε, λοιπόν, πριν εξαντληθούν και τα τε-

λευταία αντίτυπα. Εκεί θα βρείτε απόψεις 

και θέσεις που θα συζητηθούν, όπως είναι 

ο εκτενής σχολιασμός μιας δήλωσης που… 

δεν έγινε ποτέ (της διαβόητης «δήλωσης Κί-

σινγκερ»). Θα βρείτε, επίσης, διατυπώσεις 

όπως το «Τέταρτο Ράιχ», ρητή καταδίκη και 

αποδοκιμασία του Σχεδίου Μάρσαλ, ου μην 

αλλά και των Πακέτων Ντελόρ, προτάσεις 

όπως να στραφούμε προς την Κίνα και να 

της πούμε «να μας ξεπληρώσει όλο το δη-

μόσιο χρέος χωρίς αντάλλαγμα» και «να μας 

δανείσει όποιο ποσό είναι αναγκαίο για τη 

λειτουργία (sic) της χώρας με 1%» (ασφαλώς 

και θα ανταποκριθεί, αφού είμαστε μάγκες 

και καραμπουζουκλήδες, ως γνωστόν). Και 

βέβαια, όλα αυτά με τις απαραίτητες δόσεις 

δαιμονολογίας («δεν τους φτάνει των Αμε-

ρικάνων η μισή Κύπρος, αλλά θέλουν να την 

πάρουν (sic) ολόκληρη»), συνωμοσιολογίας 

(«η επίθεση που δεχόμαστε έχει ξεκινήσει 

εδώ και δεκαετίες»), καταστροφολογίας και 

κινδυνολογίας («Ο Μεγάλος Κίνδυνος σήμε-

ρα δεν είναι η οικονομική μας κατάντια αλλά 

η ίδια η ακεραιότητα της Πατρίδας»). Όσο για 

την απάντηση σε όλα αυτά: οι «επιτροπές» 

της «Σπίθας», τις οποίες  καλούμαστε να σχη-

ματίσουμε, λέει, στους χώρους όπου ζούμε, 

εργαζόμαστε ή σπουδάζουμε.

Άσε μας, ρε μάστορα, κι έρχονται και Χρι-

στούγεννα.  A

Δεν υπάρχει κανείς εχέφρων 
δικός του άνθρωπος να προ-
στατέψει τον Μίκη Θεοδω-
ράκη από τον εαυτό του;

Σπίθα. 
Ο Μίκης 
σώζει την 
πατρίδα. 
Ξανά.
Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΠΑ
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citizen
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ

Δ εν θυμάμαι πολιτικό που να 
είπε περισσότερα ψέματα 
από τον Γιώργο Παπακων-

σταντίνου. Σκληρό; Ναι, το αποσύρω. 
Να το πω αλλιώς: δεν γνωρίζω άλλο 
πολιτικό με πράξεις τόσο ανακόλου-
θες σε σχέση με τις δεσμεύσεις που 
ανέλαβε. Λες και όταν πήγε να ορκι-
στεί υπουργός δεν έβρισκε κουστού-
μι και απλώς γύρισε ανάποδα εκεί-
νο που φορούσε ως εκπρόσωπος του 
ΠΑΣΟΚ. Θα μου πείτε ότι οι υπουργοί 
Οικονομικών είναι καταδικασμένοι 
να μεταφέρουν στην καμπούρα τους 
και τις ευθύνες του πολιτικού τους 
προϊσταμένου. Συμφωνώ. Δεν απο-
κλείεται να αδικώ τον υπουργό. Ίσως 
να φταίει που ακόμα στέκομαι με κά-
ποια συστολή μπροστά στο όνομα του 
Παπανδρέου και στην κοσμοπολίτικη 

εξωστρέφεια του ανδρός. Όμως νιώ-
θω ότι οι αναστολές μου μαζεύονται 
σαν τα νερά πριν το τσουνάμι. Είμαι 
παρμπρίζ που δέχθηκε εκείνη τη μι-
κρή καταραμένη πέτρα και τώρα οι 
ρωγμές απλώνονται σαν χαρακιές 
σε όλη την επιφάνεια. Έχω θυμώσει 
και ετοιμάζομαι να καταπιώ όποιο 
δόλωμα μου ρίξουν. Δεν αισθάνομαι 
εξαπατημένος – αυτό ισχύει σε όλους 
μας από τη μέρα της ενηλικίωσης. 
Και, εντάξει, δεν περίμενα τον Παπα-
κωνσταντίνου και τον Γιώργο για να 
μου θυμίσουν ότι είμαι και μαλάκας 
– γύρω μου υπάρχουν τόσα και τό-
σα που το σηκώνουν σε πολύχρωμες 
πινακίδες. Όμως, αυτοί με κάνουν 
να αισθάνομαι χαμένος και ασταθής. 
Φαντάζομαι ότι συμβαίνει και με σας. 

Πέτρα στο παρμπρίζ

Γ ια να είμαι ειλικρινής έβλεπα το μνημόνιο όπως ο χριστιανός την 
Αγία Γραφή: περιέχει αγριότητες, αλλά οδηγεί σε έναν καλύτερο 
κόσμο, έστω και αν χρειάζεται πρώτα να πεθάνεις. Και είμαι βέβαιος 

πως μοιραζόμουν την ίδια ματιά και με άλλους που θεωρούσαν αναπόφευκτη 
την προσφυγή στο μηχανισμό στήριξης και ευκαιρία για εξορθολογισμό της 
ζωής και του κράτους μας. Όλοι εμείς, μέχρι και που χαμογελάσαμε χαιρέ-
κακα μπροστά στο βάθος των τομών πάνω στο σώμα της δημόσιας διοίκησης. 
Συμφωνήσαμε με την περικοπή δαπανών, το ξεδόντιασμα του παρασιτισμού, 
τα στοιχειώδη ενός πραγματικού εκσυγχρονισμού. Άλλωστε, το μνημόνιο 
δημιουργήθηκε για να εξυπηρετηθούν μία σειρά από απαραίτητες σκοπιμότη-
τες. Μπορεί να μη μας άρεσε που θα πληρώσουμε περισσότερους φόρους για 
να εξασφαλιστεί η αποπληρωμή του δανείου, αλλά από ένα σημείο και μετά 
μπορούσες να το δεις και ως δίαιτα. Το μνημόνιο ήρθε για να εκσυγχρονίσει 
τη λειτουργία ενός σπάταλου και εμετικά διεφθαρμένου κράτους. Σωστό; 
Ναι. Αλλά το μνημόνιο και η τρόικα δεν ήρθαν για να εισάγουν την αγριότητα 
στον ιδιωτικό τομέα. Για την ακρίβεια, όσο και αν επιμένει το έγκυρο δελτίο 
ειδήσεων, η τρόικα ουδέποτε απαίτησε εργασιακές σχέσεις copy-paste από 
την αρένα του Κολοσσαίου. Μάλιστα, οι άνθρωποί της δοκίμασαν με κάποιες 
διακριτικές διαρροές να πουν ότι είναι άλλο κάποιες παρεμβάσεις υπέρ της 
επιχειρηματικότητας και άλλο η ωμή περικοπή εισοδημάτων, όμως τους κα-
τάπιε το τέρας της εγχώριας ενημέρωσης. Η αλήθεια είναι εξοργιστικά απλή. 
Ολόκληρη η κυβέρνηση συμπεριφέρθηκε ως εκπρόσωπος επιχειρηματικών 
συμφερόντων. Πρόκειται για τα ίδια συμφέροντα που αρχικώς απαιτούσαν την 
περικοπή του 14ου μισθού ή, τέλος πάντων, τη μείωση του εργατικού κόστους 
τουλάχιστον κατά 10%, αφού η κρίση τούς δίνει μία λαμπρή ευκαιρία για εξοι-
κονόμηση πόρων. Aνάμεσά τους και κρατικοδίαιτοι που είχαν άμεση πρόσβαση 
στο άρμεγμα του κρατικού προϋπολογισμού. Απλώς αρνήθηκαν να αναλάβουν 
το μερίδιο που τους αναλογεί στο κοινωνικό κόστος της κρίσης. Δεν ξέρω αν 
αυτό θα χρεωθεί στον πολιτικό λογαριασμό του Γιώργου Παπακωνσταντίνου. 
Άλλωστε και ο ίδιος ο υπουργός συμπεριφέρεται λες και έχει μεταφέρει πο-
λιτικό κεφάλαιο στο εξωτερικό, στα στιβαρά χέρια της τρόικας. Το βέβαιον 
είναι πως η κυβέρνηση Παπανδρέου κόβει έναν προς έναν τους δεσμούς με 
την κοινωνία, ακολουθώντας την παραδοσιακή επικοινωνιακή στρατηγική: ο 
πρωθυπουργός προστατεύεται και εκτίθενται οι υπόλοιποι. Αλλά κάτι τέτοιο 
δεν έκανε και ο Καραμανλής; Εντέλει η χώρα πορεύεται χωρίς όραμα και χωρίς 
ίχνος έμπνευσης ή καθοδήγησης από την πολιτική της ηγεσία. Πορεύεται σε 
ένα περιβάλλον σκληρό, ταλαιπωρημένη από την αβεβαιότητα και τις φήμες. 
Τελικά, αν επιστρέψουμε στη δραχμή, να μη ξεχάσουν να κάνουν το καραβάκι 
με κουπιά να θυμίζει γαλέρα. ●
➜ giannakidis@protagon.gr
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Κ
αθώς οι συνήθεις καθημερινές εφημερί-
δες κλείνουν ή σωρεύουν επιχειρηματικά 
χρέη, η ΕΣΗΕΑ αντιδρά  με απεργίες, προ-

σπαθώντας να σώσει θέσεις εργασίας και μισθολογι-
κά κεκτημένα δεκαετιών. Όμως, η ιστορία δείχνει ότι 
καμιά παλιά τεχνική ή τεχνολογία ποτέ και πουθενά 
δεν μπόρεσε ν’ αντέξει, από τη στιγμή που εμφανί-
στηκε στη θέση της μια νεότερη που ήταν φτηνότε-
ρη, ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και πιο άκοπη. 
Όταν διαδόθηκε η τυπογραφία, οι καλλιγράφοι και 
αντιγραφείς των χειρογράφων υπέστησαν ένα 
πρώτο πλήγμα, κι όταν εμφανίστηκαν οι γραφομη-
χανές, ο κλάδος τους έσβησε ολότελα (τώρα δεν υ-
πάρχουν ούτε αυτές, λόγω υπολογιστή-εκτυπωτή).  
Όταν τα πλοία έγιναν ατμόπλοια χάθηκαν πολλά ε-
παγγέλματα των ιστιοφόρων, ενώ όταν διαδόθηκε 
η μηχανοκίνηση χάθηκαν οι σαμαράδες, οι πετα-
λωτές, οι σανιτζήδες, οι αμαξάδες, οι βαλμάδες, οι 
αλογάδες (απόμειναν μόνο ως οικογενειακά επώ-
νυμα). Θα μπορούσα να συνεχίσω με πολλές ακόμα 
αναλογίες. Όλη εξέλιξη του υλικού πολιτισμού δεν 
είναι παρά μια συνεχής αντικατάσταση τεχνολογι-
ών και των τεχνιτών που τις ασκούσαν. 
Οι δημοσιογράφοι είχαν ανδρωθεί σ’ ένα καθε-
στώς όπου και οι ίδιοι και οι εφημερίδες τους ήταν 
παντοδύναμοι. Ένας ισχυρός εκδότης μπορούσε 
να ανεβάσει ή να κατεβάσει μια κυβέρνηση. Το 
μονοπώλιο της ενημέρωσης ανήκε στον Τύπο – 
και ο Τύπος έλυνε κι έδενε. Όμως κατά σειρά εμ-
φανίστηκαν το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το ιδι-
ωτικό ραδιόφωνο και η τηλεόραση, το διαδίκτυο, 
το κινητό τηλέφωνο, τα μπλογκ, το γιουτιούμπ, το 
φέισμπουκ – αύριο ποιος ξέρει τι άλλο. 

Ό
λοι αυτοί είναι παράγοντες που κατα-
γράφουν, μεταδίδουν και σχολιάζουν 
την είδηση και την πληροφορία παράλ-

ληλα με τις εφημερίδες, αλλά καλύτερα απ’ αυτές, 
γιατί διαθέτουν σημαντικά πλεονεκτήματα: όχι α-
νάγκη αγοράς από το περίπτερο/ συνεχή εξέλιξη 
του προϊόντος τους πολλές φορές μέσα στη μέ-
ρα/ διαδραστικότητα (τα όρια μεταξύ πομπού και 
δέκτη είναι πλέον δυσδιάκριτα)/ πολλαπλότητα 
(ο καθένας μπαίνει σε πολλά σάιτ-μπλογκ και 
ακούει-βλέπει πολλά κανάλια και σταθμούς, ενώ 
δεν μπορεί ν’ αγοράζει πολλές εφημερίδες)/ μη 
κομματική εξάρτηση / οικολογική οικονομία/ 
συνδυασμό με ψυχαγωγία. 
Πολύ φυσικό είναι ότι, με τέτοιον ανταγωνισμό, 
οι εφημερίδες μπήκαν σε κρίση. Όσες κρατικές 
διαφημίσεις και να δεχτούν, όση επιδότηση από 
τα κόμματά τους και να πάρουν («Αυγή», «Ριζο-
σπάστης»), δεν στέκονται πια αυτοδύναμες στα 
πόδια τους. Και συνεπώς ούτε οι παραδοσιακοί 
εκδότες ούτε οι παραδοσιακοί δημοσιογράφοι 
της εφημερίδας έχουν τη δύναμη που είχαν. Οι 

αθλητικές, βέβαια, είναι άλλο καπέλο. Πάντως κι 
αυτές, αργά η γρήγορα, θα τις πιάσει η κρίση, όσο 
θα διαδίδεται η χρήση του διαδικτύου γενικά και 
το διαδικτυακό στοίχημα ειδικά κι όταν αρχίσουν 
να πέφτουν τα κέρδη του ΟΠΑΠ).

Μια εφημερίδα σήμερα, για να σταθεί, πρέπει: 
- είτε να διαθέτει πολύ υψηλή ποιότητα
- είτε να δίνει κάτι δωρεάν ή σε πολύ χαμηλή τιμή, 
όπως οι σαββατιάτικες ή οι κυριακάτικες 
- είτε να είναι η ίδια δωρεάν, όπως η A.V.
-είτε να συνδυάζει κάποια από τα παραπάνω. 
Η καθημερινή πολιτική εφημερίδα είναι ένα προϊ-
όν που φθίνει. Η ενημέρωση, η πληροφόρηση και 
ο σχολιασμός δεν φθίνουν, αλλά προσφέρονται 
από αλλού – και καλύτερα. Ακόμα κι αν κλείσουν 
όλες και για πάντα, η απουσία τους δεν θα γίνει 
αισθητή: οι αναγνώστες τους έχουν ή θα βρουν 
άλλες, εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης. 
Αυτά μερικοί εκδότες το καταλαβαίνουν και στρέ-
φονται (και) αλλού. Για τους δημοσιογράφους, α-
ντιθέτως, δεν είμαι σίγουρος. Εγκλωβισμένοι στα 
συνδικαλιστικά τους, δεν βλέπουν την εξέλιξη 
στην τεχνολογία και την κοινωνία. Θέλοντας να 
προστατέψουν τα μέλη τους στις εφημερίδες, κη-
ρύσσουν απεργίες σε όλα τα μίντια. Θεωρούν ότι οι 
εφημερίδες εξακολουθούν να είναι ένα «σίγουρο 
μαγαζί, που δε σπάει, δε χαλάει». Ε λοιπόν, δεν εί-
ναι πια. Απεργώντας –και ειδικά απεργώντας  στα 
προσοδοφόρα λόγω διαφημίσεων κυριακάτικα 
φύλλα–, οι δημοσιογράφοι πριονίζουν μια ώρα αρ-
χύτερα το κλαρί όπου κάθονται και οι ίδιοι, οξύνο-
ντας την κρίση του Τύπου και φέρνοντας πιο κοντά 
την απώλεια της δουλειάς τους. Κανένας εκδότης 
δεν είναι διατεθειμένος να κρατάει όλους όσους 
πλήρωνε, εφόσον η εφημερίδα του δεν πουλάει 
πια. Ούτε μπορεί να τη διατηρεί από φιλανθρω-

πία, μπαίνοντας μέσα, μέχρι να πάρει σύνταξη κι ο 
τελευταίος μισθωτός του. Με απεργίες ή χωρίς, οι 
εφημερίδες παλιού τύπου κλείνουν έτσι κι αλλιώς.

Η
ΕΣΗΕΑ εμένα μου φαίνεται απολίθωμα. 
Ακόμα και ο τίτλος της το δείχνει: Ένωση 
Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Α-

θηνών. Στην εποχή που το Wikileaks δημοσιεύει ό,τι 
θέλει, πιστεύει η ΕΣΗΕΑ ότι η απεργία της μπορεί να 
διακόψει την ενημέρωση; Είναι αδύνατο να επιβά-
λει απεργίες στα σάιτ, στο φέισμπουκ, στα μπλογκ, 
στην πληροφόρηση μέσω κινητού, στα ξένα μίντια 
ή στα πρακτορεία ειδήσεων. Όταν η ανάγκη για 
δουλειά σφίξει, δεν θα μπορεί να την επιβάλει ούτε 
στους σταθμούς, στα κανάλια. Ούτε στις ίδιες τις ε-
φημερίδες, καλά καλά, όσες θα έχουν απομείνει. 
Στις μέρες μας, σε μέρα απεργίας της ΕΣΗΕΑ, ο-
ποιοσδήποτε μπορεί ν’ανεβάζει ειδήσεις στο διαδί-
κτυο – πολλοί το κάνουν. Δεν είναι σπάσιμο της α-
περγίας, είναι άλλος κόσμος. (Θυμίζω ότι σε μέρα 
απεργίας της ΕΣΗΕΑ δολοφονήθηκαν οι 3+1 της 
«Μαρφίν», και η είδηση κυκλοφόρησε αμέσως.)  

Κατά την ταπεινή μου γνώμη (είμαι ελεύθερος συγ-
γραφέας με μπλοκάκι και όχι μέλος της ΕΣΗΕΑ), οι 
δημοσιογράφοι πρέπει να γίνουν όσο μπορούν 
καλύτεροι στη δουλειά τους (πηγές, πληροφορίες, 
καλλιέργεια, στιλ γραφής ή ομιλίας) και να κάνουν 
οι ίδιοι το άλμα στο διαδίκτυο και ό,τι άλλο μέσο 
υπάρχει πρόσφορο. Να το κάνουν όχι κατ’ ανάγκην 
ως μισθωτοί στην ηλεκτρονική έκδοση μιας εφη-
μερίδας, αλλά και ως (μικρο)επιχειρηματίες ή συ-
νέταιροι. Η εφημερίδα, όπως την ξέραμε οι παλιό-
τεροι, πέθανε. Όποιος δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει 
αυτό, μπορεί να βρει και να ρωτήσει γέροντες πα-
γοπώλες ή αμαξάδες. Μερικοί ζουν ακόμα. A

➜ d.fyssas@gmail.com

Απεργία 
στις εφη-
μερίδες;
Του Δημητρη Φύσσα 
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MAΥΡΕΣ 
ΕΠΕΤΕΙΟΙ
  Της ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

Α
ναμφίβολα το παρακράτος –κάποτε οι μοναρχο-
φασίστες, τώρα οι ακροαριστεροί και ακροδεξιοί 
τρομοκράτες– σκοτώνει. Κατά καιρούς, στην πορεία 
της ιστορίας, το παρακράτος συγχωνεύτηκε και ταυ-
τίστηκε με το κράτος· το εργατικό και γενικότερα το 

δημοκρατικό κίνημα σε όλο τον κόσμο έχει υποστεί την 
αγριότητά του: πολύνεκρες οδομαχίες, επίσημες εκτε-
λέσεις, «ανεπίσημες» δολοφονίες· μια μακρά σειρά από 
πολυαίμακτους αγώνες κι από αυθαιρεσίες της εξουσίας.
Το ζήτημα σήμερα είναι γιατί το «λαϊκό» κίνημα προ-
σκολλάται στις επετείους των αιματηρών γεγονότων· 
γιατί, αντί να γιορτάζει τις μεγάλες του νίκες, γιορτάζει 
τις πιο επαίσχυντες στιγμές του πολιτισμού. Σε τι χρησι-
μεύει η λατρεία μαρτύρων –συχνά μάλιστα η κατασκευή 
τους– και η συνεχής υπενθύμιση ότι η ζωή είναι μια τρα-
γωδία που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά; Πού οφείλε-
ται αυτή η λαγνεία για τον θάνατο και για τα θύματα της 
βίας; Η αντίσταση στη λήθη και η παρότρυνση για νέους 
αγώνες δεν μου φαίνεται επαρκές επιχείρημα· μου φαί-
νεται πρόσχημα για εκδηλώσεις βαθιάς ψυχοπάθειας.
Η αριστερά, υπό την ευρεία έννοια, αποτελεί μια μορφή 
θρησκείας. Υπάρχουν ιερά κείμενα, μεσσίες, ιεράρ-
χες, μάρτυρες, όσιοι, αίμα και λείψανα. Η λατρεία των 

λειψάνων βασίζεται στην πίστη ότι μέσα στους ήρωες, 
στους προφήτες, στους μεσσίες και στους αγίους δρα 
μια ιδιαίτερη δύναμη η οποία παραμένει ενεργή και 
μετά τον θάνατό τους: πρόκειται για μια παγανιστική 
δοξασία την οποία υιοθέτησε ο χριστιανισμός και στη 
συνέχεια η διεθνής αριστερά. 
Για παράδειγμα, όλοι ξέρουν αλλά λίγοι παραδέχονται 
πως ο Νίκος Μπελογιάννης, που εκτελέστηκε το 1952 
ως κομμουνιστής με την κατηγορία της κατασκοπείας, 
δεν υπήρξε μόνο θύμα των μετεμφυλιακών διώξεων 
αλλά και του ίδιου του ΚΚΕ. Δεν ήταν το μόνο θύμα 
του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ χρειαζόταν διαρκώς καινούρ-
γιους μάρτυρες: το παρασκήνιο είναι γνωστό σε ό-
σους ασχολούνται με την ιστορία της ελλη-
νικής αριστεράς. Κι ενώ ο Μπελογιάννης 
εκτελέστηκε μαζί με τον Δημήτρη Μπάτση, 
τον Ηλία Αργυριάδη και τον Νίκο Καλού-
μενο, κανείς δεν μνημονεύει τον Μπάτση, 
τον Αργυριάδη «διαλέγει» ενστικτωδώς 
ο μηχανισμός κατασκευής των μαρτύρων, 
τον καθαγιάζει, τον εξαϋλώνει και τον εκ-
μεταλλεύεται.

Η 
ανθρώπινη ζωή δεν φαίνεται να έχει 
παντού και πάντα την ίδια αξία: για πα-
ράδειγμα, ο βίαιος θάνατος ενός αστυνομικού 
δεν συγκινεί κανέναν, ούτε υπολογίζεται· η 
κοινή γνώμη φρονεί ότι όταν προσχωρείς στο 

αστυνομικό σώμα αναλαμβάνεις σοβαρούς κινδύνους. 
Άρα, καλά να πάθεις. Επίσης, αν σε καίνε ζωντανό επει-
δή εργάζεσαι μια μέρα απεργίας, κανείς δεν εξεγείρεται· 
κυρίως, κανείς δεν ερευνά ποιοι είναι οι ένοχοι. Οι τρεις 

υπάλληλοι της Μarfin τον 
περασμένο Μάιο έπεσαν 
θύματα του όχλου· δεν 
πρέπει να αμφιβάλλου-
με γι’ αυτό: ο όχλος έχει 
μεγάλη πείρα στο λιντσά-
ρισμα. Παρ’ όλ’ αυτά, δεν 
ετέθη ζήτημα «επετείου»· 
ο δράστης δεν ήταν αστυ-
νομικός· ήταν «δικό μας 
παιδί». Άρα, ας σιωπή-
σουμε. Έτσι κι αλλιώς, σ’ 
αυτή τη χώρα, ενώ οι μι-
σοί κραυγάζουν κακόφω-
να, οι άλλοι μισοί έχουν 
πιει το αμίλητο νερό. 

Φ
τάνουμ ε σ ε  μια 
μακάβρια θέαση 
του κόσμου, στην 
άρνηση της βελ-
τίωσης της ζωής 

και στη διαρκή αναβολή 
κάθε αλλαγής μέχρι την 
πολυπόθητη «επανάστα-
ση» ή την κατάλυση του 
απεχθούς κράτους. Το 
κίνημα των ακροτήτων 
που παρασύρει την Ελλά-
δα συσσωρεύει «ήρωες» 
εμπλουτίζοντας το μαρ-
τυρολόγιο. Οι ακροαρι-
στερές ηγεσίες πέφτουν 
κυριολεκτικά σαν όρνεα 
πάνω σε κάθε καινούργιο 
θύμα που πληροί τις προ-
ϋποθέσεις: το «κίνημα» 
τρέφεται με κρέας, κατά 

προτίμηση νεανικό· δεν θα κουνιόταν φύλλο αν στη 
θέση του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου βρισκόταν ένας 
συνταξιούχος. Η «λαϊκή οργή» θα περίμενε μιαν άλλη 
ευκαιρία για να ξεσπάσει. Πράγματι, σε πολλές πρόσφα-
τες περιστάσεις, δεν κουνήθηκε φύλλο: όταν δολοφονή-
θηκε 24χρονος μετανάστης από το Μπανγκλαντές, όταν 
ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου ένας 23χρονος Αφγανός... 
δυο χρόνια νωρίτερα όταν τα ίδια έπαθε ένας Σουδανός 
στην Ομόνοια...
Ο εφιαλτικός συνδυασμός είναι η ψυχολογία του επι-

θετικού θύματος και η επιλεκτική «ιστορική» μνή-
μη. Για παράδειγμα, η «ημέρα της γυναίκας» στις 8 
Μαρτίου, μια επέτειος που κατασκευάστηκε στο σο-

βιετικό μπλοκ, υπενθυμίζει δήθεν μια αιμα-
τηρή διαδήλωση υφαντριών το 1857. Πλην 
όμως, εκτός του ότι η εν λόγω διαδήλωση 
δεν συνέβη ποτέ (πρόκειται μάλλον για 
urban legend), θα έμοιαζε λογικό η «ημέρα 
της γυναίκας» να αναφέρεται π.χ. στην ημέ-
ρα που οι γυναίκες ψήφισαν για πρώτη φο-
ρά στις εκλογές: στις 19 Σεπτεμβρίου 1893... 
Αλλά οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες δεν 
είναι αρκετά επαναστατικές· η αριστερά και 
οι ελευθεριακοί ενδιαφέρονται μόνον για 
όσα συμβαίνουν στα οδοφράγματα. Όταν 

τίποτα θεαματικό δεν συμβαίνει, το προκαλούν: η 
τραγωδία πρέπει να συμβεί. Φανταστείτε λοιπόν να 

«γιορτάζουμε» κάθε μέρα τον χαμό ενός αγωνιστή, ή 
ενός ανθρώπου που βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος 
στιγμή μπροστά στον λάθος ένοπλο: η καθημερινότητά 
μας θα μετατραπεί σε τελετή μίσους· είμαστε επιρρεπείς 
τόσο στις τελετές όσο και στα μίση. A  

32 A.V. 16 - 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Πολιτική

Σ’ αυτή τη 
χώρα, ενώ οι 
μισοί κραυ-
γάζουν κα-
κόφωνα, οι 
άλλοι μισοί 

έχουν πιει το 
αμίλητο νερό
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Η 
Χριστίνα γεν-
νήθηκε το 1960 
στον Αντιλεπρικό 
Σταθμό Αθηνών από 
γονείς που είχαν εγκλειστεί 

στα μέσα της δεκαετίας του ’30 στη Σπι-
ναλόγκα. Η Χριστίνα δεν νόσησε. Ποτέ. 
Αλλά τι σημασία είχε. Οι γονείς της πέ-
θαναν λίγα χρόνια μετά τη γέννησή της 
και η μικρή «αναγκαστικά» παρέμεινε 
στο ορφανοτροφείο του Αντιλεπρικού 
Σταθμού. Τη συνάντησε (αυτή και δεκά-
δες άλλους από τον κόσμο των χανσε-
νικών) ο Μάνος Σαββάκης, κοινωνικός 
ανθρωπολόγος (διδάσκει στο Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου), στο πλαίσιο της έρευνάς 
του για τη Σπιναλόγκα.
Μόλις η Χριστίνα έκλεισε τα δέκα της 
χρόνια, την ανατροφή της (αναφέρει ο Μ. 
Σαββάκης) ανέλαβαν εκ περιτροπής κά-
ποιοι συνασθενείς των γονέων της οι ο-
ποίοι δεν είχαν δικά τους παιδιά. Το 1983 
παντρεύτηκε έναν ασθενή της νόσου 
Χάνσεν και απέκτησαν δύο παιδιά, που 
σήμερα ζουν και εργάζονται στην Αθήνα. 
Η Χριστίνα επιχείρησε να εργαστεί δίπλα 
στους υγιείς (υγιής και η ίδια) σε εργοστά-
σιο. Αλλά μόλις έγινε γνωστή η «καταγω-
γή» της αναγκάστηκε να εγκαταλείψει 
την προσπάθεια και να επιστρέψει στον 
Αντιλεπρικό Σταθμό παρά τις εκκλήσεις 
των παιδιών της να τη φιλοξενήσουν.
O Στέργιος γεννήθηκε το 1920 σε χωριό 
των Χανίων και ανέπτυξε έντονη αντι-
στασιακή δράση ως μέλος των αντάρτι-
κων ομάδων της Δυτικής Κρήτης. Νό-
σησε μετά το τέλος του Εμφυλίου ενώ 
κρυβόταν στα βουνά κυνηγημένος από 
τη Χωροφυλακή. Συνελήφθη και οδη-
γήθηκε στη Σπιναλόγκα το 1949. Το 1957 
μεταφέρθηκε στον Αντιλεπρικό Σταθμό 
Αθηνών. Εκεί εργάστηκε στην καθαριό-
τητα μέχρι το 1981, οπότε και αποσύρθηκε 
λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας. Δεν 
παντρεύτηκε διότι ένιωθε απόκληρος, 
«άνθρωπος δεύτερης κατηγορίας» και  

διότι δεν 
ήθελε να κά-

νει παιδιά που «θα πε-
ράσουν ό,τι κι αυτός».
Ο Πέτρος γεννήθηκε στη Σπιναλόγκα 
το 1930 από γονείς ασθενείς που μετα-
φέρθηκαν δέκα χρόνια πριν στο νησί. Ο 
Πέτρος παρέμεινε στη νησίδα μέχρι το 
1957 όπου παντρεύτηκε μια ασθενή και 
απέκτησαν τρία υγιή παιδιά. Στη συνέ-
χεια μεταφέρθηκε (-αν) στον Αντιλεπρι-
κό  Σταθμό Αθήνας επειδή θεωρήθηκε 
«πιθανός φορέας και επικίνδυνος για τη 
δημόσια υγεία». Ο κόσμος και του Πέ-
τρου έγινε τώρα ο Σταθμός. Χώρισε με 
τη γυναίκα του και στη συνέχεια  
παντρεύτηκε πάλι μια ασθενή από 
το σταθμό. Δεν απέκτησαν παιδιά. 
Ο Πέτρος ανέπτυξε έντονη 
συνδικαλιστική δράση.
Η Σπιναλόγκα, το «μακρύ 
αγκάθι» των Βενετσιάνων, 
είναι ίσως το πιο γνωστό 
γκέτο στον ελλαδικό χώρο. 
Στη Μνήμη περνάει ουδέ-
τερα, «εκεί είχαν τους λε-
προύς».
Ποιοι τους «είχαν»; Γιατί δεν 
τους «έχουν» πλέον εκεί; Ποιο 
ήταν το πείραμα της Σπιναλό-
γκας και τι απέδωσε εκτός από 
μερικές εκατοντάδες διάσπαρτες βιο-
γραφίες όπως οι προαναφερθείσες;
Στην οθωμανική Κρήτη η συνταγή αν-
θρωπογεωγραφίας ήταν δεδομένη: Οι 
Εβραίοι ζούσαν στο δικό τους μαχαλά, οι 
χριστιανοί στο δικό τους, οι μουσουλμά-
νοι επίσης, οι πόρνες στα λιμάνια και οι 
λεπροί στα «μεσκηνοχώρια», οικισμοί 
που δημιουργούνταν όταν ο λεπρός απο-
βαλλόταν από το Σώμα της πόλης ή του 
χωριού. Ωστόσο οι επαφές με τους υγιείς 
συγγενείς παρέμεναν ισχυροί και η επι-
κοινωνία σχεδόν καθημερινή. Η χαλαρή 

επίβλεψη που 
ασκούσε ο Σουλτάνος 
στις συλλογικότητες της αυτοκρατορίας 
επέτρεπαν τη διαχείριση των προβλημά-
των μακριά από το σαράι, πολλές φορές 
διαιωνίζοντάς τα. Σύμφωνα με την πα-
νεπιστημιακό Ευγενία Μπουρνόβα, το 
θέμα του εγκλεισμού των λεπρών ετέθη 
για πρώτη φορά στην  Κρήτη, στα πρώτα 
(ελεύθερα) χρόνια της Κρητικής Πολι-
τείας από τους ναυάρχους των (εγγυη-
τριών) Μεγάλων Δυνάμεων. 
Γιατί στην Κρήτη το πρόβλημα είχε πά-
ρει τέτοια έκταση ή αν υπήρχαν και σε 
άλλες περιοχές αντίστοιχα προβλήματα, 

δεν το γνωρίζουμε. Όπως λέει ο Μάνος 
Σαββάκης, καταγράφονται διάφορες 

ερμηνείες, αλλά πλήρης και 
ολοκληρωμένη διεπιστημονι-
κή έρευνα δεν υπάρχει.
Για παράδειγμα εκφράζονται 
απόψεις σύμφωνα με τις οποί-
ες η επιλογή της Σπιναλόγκας 
δεν έγινε με κοινωνικά ή μορ-
φολογικά-γεωγραφικά ή ια-
τρικά κριτήρια, αλλά με εθνι-
κά! Στη Σπιναλόγκα ζούσε και 
άκμαζε ένας σχεδόν αμιγής 
μουσουλμανικός πληθυσμός 
τη συνεκτικότητα του οποίου 

είχε πολλούς λόγους να διαρρήξει 
η Κρητική Πολιτεία λίγο πριν την έ-

νωση με την Ελλάδα. Αλλά όποιος κι αν 
ήταν ο λόγος, από το 1903 μέχρι το 1957, η 
Σπιναλόγκα απετέλεσε το χώρο του μεγα-
λύτερου εγκλεισμού στην ελληνική ιστο-
ρία. Ο εγκλεισμός στη Σπιναλόγκα μπορεί 
να ξεκίνησε ως ιατρική ανάγκη, αλλά σύ-
ντομα η Αστυνομία απέκτησε τον πρώτο 
λόγο στον εντοπισμό και εκτοπισμό  των 
ασθενών. Έτσι η κοινωνία των (κάποιες 
στιγμές έως και) 1.000 ασθενών και «ύπο-
πτων» υγιών κάθε ηλικίας αυτονομήθηκε, 
συνειδητοποιήθηκε, διεκδίκησε.

Σε δυσβάστακτες 
συνθήκες υγιεινής και 

ελλιπούς φροντίδας, οι Σπι-
ναλογκίτες πέτυχαν θαύματα. Έφτιαξαν 
συνεταιρισμό, απέκτησαν οικονομικές 
σχέσεις με το χωριό απέναντι, λειτούρ-
γησαν αγορά. Μέχρι και την Κρητική 
Εκκλησία ανάγκασαν το 1935 να ευλογεί 
τους γάμους τους και τα παιδιά τους. 
Δύο εξεγέρσεις, η μία (απειλήθηκε) το 1923 
και η άλλη το 1953, έδειξαν πως τα θαύμα-
τα δεν ήταν αρκετά. Στις 20 Ιανουαρίου 
(αναφέρει ο Μ.Σαββάκης) τριάντα  λεπροί 
εξεγέρθηκαν, άρπαξαν τη λέμβο υπηρε-
σίας και βγήκαν απέναντι από τη νησίδα, 
στην Πλάκα. «Μας στείλατε πάλι αναρχι-
κούς λεπρούς από την Αθήνα» έγραφε ο 
γιατρός (!) του Ιδρύματος στη Σπιναλόγκα 
διαμαρτυρόμενος για τις απεργίες πείνας 
στο νησί του μεγάλου εγκλεισμού.
«Εκείνο που βλέπουμε στη Σπιναλόγκα» 
λέει ο Μ. Σαββάκης «είναι πως  αποκλει-
σμένος δεν σημαίνει αυτός που δεν δι-
αθέτει οργάνωση, δεν σημαίνει ότι δεν 
έχει ανάγκη και δεν αναπτύσσει σχέσεις, 
δεν σημαίνει ότι δεν έχει αιτήματα». 
Η συνεργασία της Ιατρικής με την Αστυ-
νομία, νομιμοποιημένη από την κρατική 
πολιτική της εξορίας, έφερε ένα σαφές 
αποτέλεσμα: ο έγκλειστος λεπρός καθί-
σταται ένα ιδιαίτερο είδος, μια προβλη-
ματική υποκειμενικότητα. Η αλλοτρι-
ωτική και τερατώδης εικόνα της «ζωής» 
στη Σπιναλόγκα ακυρώνει και συνάμα 
εγκαλεί τους ασθενείς, καθιστώντας τους 
προσωπικά ενόχους γι’ αυτό που υφίστα-
νται. Όπως λειτουργεί κάθε αναγκαστι-
κός εγκλεισμός ή αποκλεισμός. A  

Ο εγκλεισμός 
ξεκίνησε ως 
ιατρική ανά-

γκη, αλλά 
σύντομα η 
Αστυνομία 

απέκτησε τον 
πρώτο λόγο

Info

*Μάνος Σαββάκης «Οι λεπροί της Σπιναλό-
γκας» Αθήνα 2008, ΠΛΕΘΡΟΝ / *Θανάσης Τζα-
βάρας «Σπιναλόγκα» Σύναψις, τεύχος 5 / *Θ. 
Παραδέλλης, Ρ. Μπενβενίστε «Διαδρομές 
και Τόποι της Μνήμης» Αθήνα 1999, Αλεξάν-
δρεια / *Ευγενία Μπουρνόβα «Λεπροί και 
Λεπροκομείο» Ρέθυμνο 1998, Ιστορικό και 
Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνης 

H Σπιναλόγκα 
εκτός οθόνης
Μαθήματα από ένα γκέτο 
  Του Τάκη κάμπύλη
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Το Stroke ArtFair, ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ Urban Art στον κόσμο, έγινε για 
τρίτη χρονιά τον Οκτώβριο στο Βερολίνο. Ο Πάρις και ο Αλέξανδρος πήραν μέρος με μια 
τοιχογραφία που ζωγράφισαν από κοινού σε ένα συγκρότημα γραφείων στο Kreuzberg, 
κεντρικό σημείο της πόλης. Τίτλος του έργου: “Perfect”. Λένε για το έργο τους: «Είναι 
ένα έργο που αναπαράγει τους κώδικες της υπαίθριας διαφήμισης, βρομίζει την ομορ-

φιά που καδράρεται και πλασάρει ένα προϊόν τσακισμένο και άγριο. Δεν αγοράζεται 
και δεν πουλιέται, χαμογελάει και φωνάζει την τελειότητά του. Ο υπέροχος κόσμος της 
διαφήμισης, χαμογελαστοί άνθρωποι, ζωντανά χρώματα, παραδεισένιοι προορισμοί, 
δίνουν τη θέση τους σε δυο πρόσωπα τσαλακωμένα, που μέσα στην ευτυχία πλέκουν το 
εγκώμιο της ατέλειας». 
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Πάρις Κούτσικος (www.parisko.com) & Αλέξανδρος Βασμουλάκης
Stroke ArtFair, Βερολίνο, Οκτώβριος 2010
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Το Dafen Painting Village βρίσκεται νότια της Κίνας, στην πόλη Shenzhen. Έγινε γνωστό για την 
παραγωγή και πώληση κιτς και φτηνών διάσημων αντιγράφων τέχνης (κόπιες) για ξενοδοχεία, εμπο-
ρικά κέντρα, κατοικίες κ.ά. Ο δήμαρχος της πόλης τον περασμένο Αύγουστο, στην προσπάθειά του να 
αλλάξει το κλίμα, προσκάλεσε 15 καλλιτέχνες και τους ζήτησε να σχεδιάσουν τους τοίχους του προαύ-
λιου του μουσείου με αυθεντικά ζωγραφικά έργα. Καλλιτέχνες από την Αφρική μέχρι την Αμερική και 

τη Σαγκάη δέχτηκαν την πρόσκληση. Σήμερα οι σοκολατένιες φιγούρες του Αλέξανδρου χαμογελούν 
αγέρωχες σε μία από τις γιγάντιες τοιχογραφίες του μουσείου, δίπλα στα έργα των υπολοίπων. «Φτάνο-
ντας εκεί, έμεινα άφωνος» θυμάται ο Αλέξανδρος. «Όταν βλέπεις τη Μόνα Λίζα σε αναρίθμητες κόπιες 
να σου χαμογελά σε κάθε στενό και τους πάντες, ακόμα και πεντάχρονα παιδιά, να κρατάνε πινέλα και 
να αντιγράφουν διάσημα δυτικά αριστουργήματα, ένα σφύξιμο στο στομάχι το παθαίνεις». 

Αλέξανδρος Βασμουλάκης (www.vasmou.com)

Dafen Village, Shenzhen, Κίνα, Αύγουστος 2010
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Πλανήτης Αθήνα
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Νίκος 
Βανδώρος 
Ο Νίκος Βανδώρος ξεκίνησε την 

καλλιτεχνική του πορεία φωτο-
γραφίζοντας γυμνά, προσπαθώντας να 
αποκωδικοποιήσει τον κρυμμένο αισθη-
σιασμό της καθημερινής γυναίκας. Η 
δουλειά του στην αρχή στόχευε στη δη-
μιουργία ενός «ερωτικού διαβατηρίου» 
για το καθένα από τα μοντέλα του. Καθώς 
εξελισσόταν, ο περιβάλλων χώρος, που 
πάντοτε έπαιζε σημαντικό ρόλο στα κά-
δρα του, άρχισε να αυτονομείται και οι 
φωτογραφίες του να αποτυπώνουν την 
ψυχολογική αντίληψη του χώρου δημι-
ουργώντας μία κινηματογραφική ατμό-
σφαιρα. Σε αυτό το πλαίσιο η γυναικεία 
φιγούρα δεν παίζει πια πρωταγωνιστικό, 
αλλά πάντοτε έναν υποστηρικτικό ρόλο. 
Αποτέλεσμα αυτού του project είναι το 
βιβλίο “Femme de Cine”. 

Πόσο έχουν αλλάξει οι φωτογραφίες σου 

από τότε που ξεκίνησες μέχρι σήμερα; Εν-
σωματώνουν περισσότερα στοιχεία που 
επιβάλλουν μια δεύτερη ανάγνωση. 
Ποιοι φωτογράφοι ή καλλιτέχνες σε έ-

χουν εμπνεύσει; Ο Gilles Berquet,ο Jean 
Saudek, ο Joel Peter Witkin...
Η δική σου φωτογραφική «ματιά» πώς δια-

φέρει από άλλων; Νομίζω ότι κάθε ματιά 
εξατομικεύεται. Ακόμα και ένα δέντρο ο 
καθένας το βλέπει διαφορετικά. 
Ποια στιγμή είναι η πιο «δύσκολη» όταν 

φωτογραφίζεις; Όταν ο περιβάλλων χώ-
ρος δεν πληροί κανόνες ασφαλείας και 
εκτίθεμαι μαζί με το μοντέλο μου σε κίν-
δυνο.

Βρέθηκες ποτέ σε δύσκολη θέση φωτογρα-

φίζοντας γυμνό;  Όχι.
Μια φωτογραφία αφηγείται πράγματα ή 

όχι; Η δική μου ματιά δίνει ένα γενικό 
πλαίσιο της αφήγησης, που κάποιες φο-
ρές προέρχεται από το υποσυνείδητό 
μου. Από κει και πέρα το εξειδικεύει η 
ψυχοσύνθεση του θεατή.
Πώς βλέπεις, με τα μάτια, το μυαλό ή τη φω-

τογραφική μηχανή; Με τη φαντασία, που 
χρησιμοποιεί όλες τις αισθήσεις.
Οι φωτογραφίες σου είναι αποτύπωση 

της πραγματικότητας ή μια υποκειμενική 

λήψη της στιγμής; Για μένα είναι μια α-
ντικειμενική λήψη μιας υποκειμενικής 
πραγματικότητας. 
Οι γυναίκες που φωτογραφίζεις προβάλ-

λουν τη δική τους φαντασίωση ή εσύ προ-

βάλλεις τη δική σου πάνω στο κάδρο; Οι 
γυναίκες είναι στοιχείο του κάδρου μου. 
Το τελικό προϊόν είναι αποτέλεσμα της 
δικής μου ιδιοσυγκρασίας.
Υπάρχει κάποια αγαπημένη φωτογρα-

φία που έχεις τραβήξει; Ναι.
Περισσότερα στο www.nikosvandoros.com

Νίκος Βανδώρος, 
“Femme de Cine”, 
(εκδ. ATHENS VOICE 
BOOKS), σελ. 160, € 40

Τετάρτη 
22/12 στις 19.00 

Οι εκδόσεις ATHENS VOICE 
Books και το Floral σάς 

προσκαλούν στην εκδήλωση για το 
φωτογραφικό λεύκωμα “Femme de 

cine” του Νίκου Βανδώρου.  Για το 
λεύκωμα θα μιλήσουν οι Στέφανος 

Τσέκος, Γιάννης Οικονομίδης και Μάρκος 
Ανδρόνικος. 

Floral - Books + Coffee, Θεμιστοκλέους 80, 
Εξάρχεια
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Τ
ις  βλ έπεις  παρατε ταγ μέ νες 
στην είσοδο του La Soiree De 
Votanique. Φρεσκοβαμμένες, 
γυαλισμένες, με τα νικελωμένα 
εξαρτήματα να χαϊδεύουν πονη-
ρά τις διεγερτικές καμπύλες τους. 
50άρια vespino με ηλικία σχεδόν 

μισού αιώνα βαμμένα σε έντονα χρώ-
ματα, 100άρες πειραγμένες σε υπόγεια 
ερασιτεχνικά συνεργεία, σπάνιες «τί-
μιες» 180άρες με ταλαιπωρημένο σκαρί 
και κοντέρ που έχει μηδενίσει χιλιόμε-
τρα. Μερικές φορές, οι πιο μερακλή-
δες βγάζουν από το γκαράζ και καμιά 
Lambretta, δίνοντας Quadrophenia 

Πλανήτης Αθήνα

ΟΙ ΒΕΣΠΑΔΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Η A.V. «μαθαίνει από βέσπα» με το ελληνικό φόρουμ

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΝΕΓΟΥ - Φωτό: ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΡΝΕΡΑΚΗ
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χρώμα στο στενό της οδού Καστοριάς. 
Εκεί, κάθε Πέμπτη απόγευμα ο Μελέτης 
και ο Στέλιος, οι ιδιοκτήτες του όμορφου 
bar στη γειτονιά που αναπτύσσεται ρα-
γδαία στη σκιά της Αθηναΐδος, υποδέχο-
νται τo Vespa Forum Hellas.

Φ
τάνοντας, ντρέπομαι να παρ-
κάρω τη δικιά μου δίπλα στις 
τόσο εξονυχιστικά περιποι-
ημένες των υπόλοιπων. Με 
υποδέχεται ο Γιάννης Γρη-
γοράκος, ο άνθρωπος που 
έστησε πριν 4-5 χρόνια το 

forum θέλοντας να φτιάξει έναν κοινό 
ιντερνετικό τόπο επικοινωνίας των διά-
φορων τοπικών ομάδων/λεσχών απ’ όλη 
την Ελλάδα. «Δούλευα πολλά χρόνια στα 
κρουαζιερόπλοια, έζησα και στη Νότια 
Αφρική και ήρθα σε επαφή με την κουλ-
τούρα που κουβαλάει η βέσπα. Έτσι, γυ-
ρίζοντας στην Ελλάδα, είχα την ιδέα να 
εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες του 
ίντερνετ για να συναντιόμαστε, να α-
νταλλάσσουμε πληροφορίες, να κανονί-
ζουμε εκδρομές και βόλτες». Οι παλαιού 
τύπου Piaggio Vespas με τις ταχύτητες 
στο αριστερό χέρι –το απόλυτο φροντι-
στήριο οδήγησης σε δύο τροχούς– έχουν 
πάψει να παράγονται εργοστασιακά από 
το 2003 (αν και τελευταία ακούγεται ότι 
το μοντέλο PX θα επαναφερθεί στην πα-
ραγωγή). Άλλο που στους δρόμους της 
Αθήνας βλέπεις όλο και περισσότερες τα 
τελευταία χρόνια. Απαραίτητο αξεσου-
άρ του Αθηναίου new boho, ενταγμένες 
στη vintage μανία που είναι το στιλιστι-
κό καύσιμο της εποχής. Τα μέλη του φό-
ρουμ δεν είναι μοδάτοι. Είναι συλ-
λέκτες. Φετιχιστές με αντικεί-
μενο του πόθου τις «κοπέλες» 
που παρκάρουν συμμετρικά 
κι αντικριστά σαν σε αυτο-
σχέδια έκθεση. Ο κύριος 
Νίκος από τη Γλυφάδα 
μού λέει ότι οδήγησε 
για πρώτη φορά το 
1968, αφού «έκανα 
απεργία πείνας 
για να πείσω τον 
πατέρα να μου α-
γοράσει το πρώτο 
μου κομμάτι». Με-
τά, άψογος μέσα στο 
παλτό και το κοστούμι του, 
διηγείται ιστορίες για σολεξάκια (που έ-
κανες πετάλι για να πάρουν μπρος), την 
αστική εξέλιξη του οχήματος, μηχανι-
κές πατέντες – δεν καταλαβαίνω πολλά, 
αλλά νιώθω το αστείρευτο μεράκι. Μαζί 
μου ακούει κι ο Χρήστος, 18 χρόνων, ο 
μικρότερος της παρέας. Έχει έρθει μαζί 
με το κορίτσι και τη βέσπα. Δεν μιλάει 
πολύ, μαθαίνει. Δεν συναντώ modάδες, 
«γαμπρούς», όπως τους έλεγαν παλιά 

όταν κούρσαραν στους δρόμους της Α-
θήνας. «Ε, κοίτα στην Αθήνα δεν έπαι-

ζε ποτέ μαζικά αυτή η φάση» 
μου λέει ο Γιάννης, που 

πάντως τιμά τη σημει-
ολογία –χακί πάρκα, 
μπλούζα Merc, αυτο-

κόλλητα The Who 
κολλημένα σ την 
κ ό κ κ ι ν η  β έ σ π α 

του με το μεγάλο 
φέρινγκ. «Πού και 

πού θα γίνει κάποιο πάρ-
τι, υπάρχουν μερικά στέκια, αλ-
λά ομάδες όπως οι Scooterboys 
που έδιναν και μουσική διάστα-

ση σιγά σιγά σπάνε». Ο Χρήστος 
Δημητρίου, που κάθεται δίπλα μας, 

τρέχει το Vespa Club του Πειραιά από το 
1990. «Κάνουμε κι εμείς συναντήσεις, 
κάθε Παρασκευή, συνήθως σε καμιά τα-
βέρνα. Αλλά στηρίζουμε φυσικά και την 
προσπάθεια των παιδιών, όλοι την ίδια 
τρέλα έχουμε». Κατά καιρούς, guests στα 
απογεύματα της Πέμπτης που ξεκίνησαν 
πέρυσι είναι βεσπάδες από τα clubs του 
Ναυπλίου, της Λάρισας κι άλλων πόλε-
ων. «Έρχονται για δουλειές τους στην 
Αθήνα, αλλά δεν παραλείπουν να περά-
σουν να γνωριστούμε» λέει ο Γιάννης.

Τ
ο Vespa Forum αριθμεί πάνω από 
2.000 εγγεγραμμένα μέλη, τα ε-
νεργά είναι περίπου 800. Υπόλοι-
πες δραστηριότητες; «Τα rides εί-
ναι αυθόρμητα. Μπορεί αν κάποια 
Πέμπτη μαζευτούμε πολλοί στο 
Soiree να κανονίσουμε μια βόλτα 

μέχρι την Πάρνηθα ή προς Αίγινα/Σα-
λαμίνα για το Σ/Κ που ακολουθεί. Είναι 
πολύ ωραία αίσθηση να είμαστε 30-40 
δίκυκλα και να βολτάρουμε όλοι μα-
ζί. Οι μεγάλες διοργανώσεις είναι οι 2 
Πανελλήνιες Συναντήσεις Βέσπας, η 
καλοκαιρινή στην Κατερίνη  και η χει-
μερινή που θα γίνει στη Δράμα. Ειδικά το 
καλοκαίρι, που κάνουμε και κάμπινγκ, 
γίνεται χαμός. Τρομερό θέαμα με πολλές 
συμμετοχές απ’ όλη την Ελλάδα». Ωραία 
όλα αυτά, αλλά «πού είναι τα κορίτσια;» 
ρωτάω. Και μου δείχνουν τη Βάσω με την 
ένδειξη «όχι μόνο οδηγεί, αλλά δεν φο-
βάται και να λερωθεί» υπονοώντας ότι 
τα καταφέρνει και στα μηχανικά. Κι εδώ 
είναι το μεγάλο μυστικό της πώρωσης. 
Σε όλη την Αθήνα θα βρεις εξειδικευ-
μένα συνεργεία, π.χ. στην οδό Πειραιώς 
ή στην Πλαταιών, αλλά τα περισσότερα 
βεσπάκια που βλέπω μπροστά μου είναι 
αποτελέσματα προσωπικής εργασίας. 
Τα βρίσκουν παρατημένα στους δρό-
μους, διαλυμένα στο ίντερνετ, τους τα 
χαρίζουν γνωστοί, θείοι και παππούδες. 
Εκείνοι μουντζουρώνονται, τα «εγχει-
ρίζουν» και τα κάνουν «κούκλες». Έτσι 
εξηγείται το respect όταν καταφτάνει ο 
Μιχάλης με το πιο παλιό μοντέλο της 
βραδιάς, «γεννημένο» το 1954. Είναι ο 
καλύτερος «μηχανικός» της παρέας – 
«πυρηνικό» τον ανεβάζουν, «πυρηνικό» 
τον κατεβάζουν. Αυτός βάζει μια άλλη 
διάσταση στη λατρεία. «Εγώ το σέβομαι 
αυτό το μηχανάκι γιατί δεν είναι μόνο 
μούρη – έχει κουβαλήσει οικογένειες, 
έχει πάει για ψώνια για να τις ταΐσει, 
έχει κάνει σε δύσκολους δρόμους. Δεν 
είναι π.χ. Harley που αντιπροσωπεύει 
ένα συγκεκριμένο προσωπικό στιλ χω-
ρίς κοινωνικό αντίκτυπο».  

Η 
συνάντηση της Πέμπτης δεν εί-
ναι πάρτι. Είναι –αρσενική κατά 
βάση– αφορμή για παρέα. Στην 
οποία όμως είναι απόλυτα αφο-
σιωμένοι. Μερικοί θα περάσουν 
μετά τις δουλειές τους, έστω και 
για 20 λεπτά, θα πουν ένα γεια και 

μόνο τότε θα πάνε σπίτια τους. Θα στή-
σουν πηγαδάκι για να γνωμοδοτήσουν 
γύρω από κάποιον που έχει μηχανικό 
πρόβλημα, θα καμαρώσουν επιδεικτικά 
το τελευταίο αξεσουάρ που πρόσθεσαν, 
θα κάνουν και καμία ποδοσφαιρική πλά-
κα. «Κάποια στιγμή θα οργανώσουμε και 
καλλιστεία», είναι η «υπόσχεση» που δί-
νουν φεύγοντας… A

ΔΙΑΒΑΣΕ
Κάποιο από τα οκτώ (;) τεύχη 
της modάδικης επιθεώρησης 
Belle Vue – τελευταία φορά 

είδαμε αντίτυπά της στο βιβλιο-
πωλείο «Ναυτίλος» (Χρ. Τρικούπη 28) 

στη γειτονιά της A.V.

ΜΑΘΕ 
ΟΤΙ…

Η πρώτη βέσπα κατασκευ-
άστηκε το 1946 στην Ποτε-

ντέρα, μια βιομηχανική πόλη 
στην επαρχία της Τοσκάνης.

ΚΛΙΚΑΡΕ
 www.vespaforumhellas.gr: 

το διαδικτυακό ραντεβού – συζητήσεις, 
φωτογραφικά άλμπουμ, αγγελίες, ο ελληνικός 

κόσμος της βέσπας σε ένα URL
http://www.lambretta-club.gr: 

το αντίπαλο δέος της Piaggio

ΣΤΕΚΙΑ 
(πάντα θα δεις παρκαρισμένες απ’ έξω)

La Soiree De Votanique 
(Καστοριάς 38, Βοτανικός): η εστία κάθε Πέμπτη 

απόγευμα και όχι μόνο
Blue Fox (Ασκληπιού 91, Εξάρχεια): 

κάπου πρέπει να χορέψουν κι οι «γαμπροί»
Wild Thing (Ακτή Δηλαβέρη 13, Μικρολίμανο): 

βέσπες και στην Καστέλλα
Pairi Daeza (Παρνασσού 3, πλ. Καρύτση) 

Πρίζα (Χρ, Λαδά 1, πλ. Καρύτση): 
βεσποστέκια στη hip πλατεία

ΘΕΛΩ ΚΙ ΕΓΩ
● Μια καλή αρχή είναι τα εξουσιοδοτημένα 

καταστήματα «Τσαραμιάδης» (Πειραιώς 69-71, 
210 3252.294) και «Θεοδωράκης» (Πλαταιών 2-4, 
210 3467.919). Ειδοποιείς για το ενδιαφέρον και 

μπαίνεις σε λίστα αναμονής μόλις (σύντομα) 
βρεθεί κάτι για μερική ή ολική ανακατασκευή. 

Αλλά, όπως λένε και τα παιδιά του forum, πλέον 
το ίντερνετ πολλαπλασιάζει τις επιλογές. Το 

θεσσαλονικιώτικο www.scootershop.gr είναι 
θησαυρός για αξεσουάρ κι εξαρτήματα κάθε 

γούστου.
● Υπολόγισε πως για να ζωντανέψεις ένα 

«παλιό» παρατημένο κομμάτι θα χρειαστούν 
μίνιμουμ 1.500 ευρώ. Από κει και πέρα όρεξη και 
χρήμα να έχεις μπορεί να φτάσεις στον ουρανό, 

ειδικά αν κολλήσεις με sites όπως το 
www.vespavintageparts.com…

Πλανήτης Αθήνα



16 - 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 A.V. 43



44 A.V. 16 - 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Αλέξανδρος Μυράτ
Μόνιμος αρχιμουσικός της Καμεράτα

Πολύ θετική η αποτίμησή μου για τη συ-

ναυλία, αν και προσπάθησαν κάποιοι να 

δημιουργήσουν προβλήματα, όμως δεν 

τους πέρασε – ήταν εκεί και η μισή αστυνομία του έ-

θνους. Δεν είμαι καθόλου αδιάφορος για την πολιτι-

κή πλευρά της – εξάλλου είμαι ένας πολίτης που μέ-

νει κοντά στην πλατεία Κολιάτσου, και σας βεβαιώ 

πως δεν ζούμε και το τέλος του κόσμου. Τα παιδιά 

μου κυκλοφορούν τα βράδια χωρίς πρόβλημα, εγώ 

ξεχνάω πολλές φορές από αφηρημάδα το κλειδί 

στην πόρτα... και δεν έχει συμβεί τίποτα. Να έτυχα 

στην περίπτωση; Όχι, πως δεν υπάρχουν προβλή-

ματα, αλλά είναι προβλήματα που μπορούν να λυ-

θούν αν υπάρξει πολιτική διάθεση. Αλλά αυτή είναι 

μια άλλη κουβέντα κι εγώ θα ήθελα να μείνω στην 

καλλιτεχνική αξία της συναυλί-

ας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό 

που για πρώτη φορά επιτράπη-

κε σε ορθόδοξη εκκλησία της 

Αθήνας να γίνει μια συναυλία – και το τονίζω της Α-

θήνας, γιατί με την Καμεράτα έχουμε δώσει πολλές 

συναυλίες σε εκκλησία των Χανίων που, όπως ίσως 

ξέρετε, ανήκει στο Πατριαρχείο Κων/λης. Πιστεύω 

πως πέρασε η θέση του Μεγάρου πως η μουσική 

πρέπει να έρθει κοντά στον κόσμο που… φοβάται 

να περάσει το κατώφλι του. Δεν υπήρχε αυτό που 

λέμε κατάνυξη – ούτε στις κανονικές λειτουργίες υ-

πάρχει με τα κινητά και τις συνομιλίες. Υπήρχε όμως 

ησυχία, έκπληξη και εντέλει ενθουσιασμός, κυρίως 

από τους περίοικους που γέμισαν την εκκλησία. Υ-

πήρχε μια δυναμική καλής θέλησης να τα 

βρούμε κάπου. Κι αυτό ας κρατήσουμε, 

κάνοντας μια ευχή να υπάρχει συνέχεια. 

Η συναυλία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στις 12/12 στον 

Άγιο Παντελεήμονα ήταν μια πολιτική πράξη, δείχνοντας από τη μια 

στην πολιτεία έναν τρόπο διαχείρισης, και τρομάζοντας από την άλλη τους 

αγκυλωμένους στις σκοταδιστικές θέσεις τους με το μήνυμά της 

«Η Τέχνη ενώνει». Ο Ιωάννης Μάνος (εμπνευστής της συναυλίας) και ο 

Αλέξανδρος Μυράτ (διεύθυνε την Καμεράτα) κάνουν την αποτίμησή τους. 

Μια… πολιτική 
συναυλία
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ 

«Της αγάπης αίματα» μέσα στην εκκλησία. «Του μίσους αίματα» έξω. Λίγο πριν ξεκινήσει η 

συναυλία, ένας τριαντάχρονος (;) επιτέθηκε φραστικά («Είσαι προδότης, θ’ αλλάξει χρώμα 

η ορθοδοξία…») εναντίον του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου. 

Μάλλον αναμενόμενο, αν κάποιος είχε διαβάσει τα «χριστιανικά» μηνύματα που κυκλοφό-

ρησαν τις προηγούμενες ημέρες σε blogs – o αρχιεπίσκοπος επέτρεψε ν’ ακουστεί σε ιερό 

ορθόδοξο χώρο η μουσική του ανίερου δόγματος! Εξοβελίστηκε, αλλά είχε προλάβει να με-

ταφέρει μέσα στην εκκλησία την ατμόσφαιρα από τον περίβολο. Δεν κατάφερε όμως να την εγκα-

ταστήσει. Γιατί η μουσική φάνηκε ανώτερη από τα συνθήματα. Θα χρησιμοποιήσω μια φράση κλισέ 

(μαγική ατμόσφαιρα) για να περιγράψω κάποιες στιγμές – πρέπει να δοθούν τα συγχαρητήρια στον 

κύριο Ιωάννη Μάνο για την ιδέα του, στον Αρχιεπίσκοπο που στάθηκε αρωγός, στον Αρχιεπίσκοπο 

Αλβανίας Aναστάσιο για τη συμβολική του παρουσία, αλλά και στους τεχνικούς του Μεγάρου για τον 

εξαιρετικό ήχο. Η μουσική που επιλέχτηκε έστειλε κι ένα πολυπολιτιστικό μήνυμα: βυζαντινοί ύμνοι, 

κλασική μουσική με έργα του Αδάμη και του Corelli, δοξαστικό Κρεολής λειτουργίας και το τραγούδι 

«Της αγάπης αίματα» από το Άξιον Εστί.  Όχι, δεν υπήρχε κατάνυξη – ήταν και η ύπαρξη αλυσίδας αστυ-

νομικών, εξαιτίας της παρουσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όμως υπήρξε συγκίνηση. «Έρχομαι 

από μικρό παιδί σ’ αυτή την εκκλησία. Στην αρχή ένιωσα περίεργα, αλλά στην πορεία δεν μπορούσα 

να συγκρατήσω τα δάκρυά μου» έλεγε ένας κάτοικος της περιοχής. Στον αντίποδα, μια ομάδα κυριών, 

έδειχναν με κάθε τρόπο την αδημονία τους να τελειώσει η συναυλία προκειμένου να μοιράσουν ένα 

κείμενο με την υπογραφή «Κάτοικοι του Αγίου Παντελεήμονα». Δικαιολογημένη κίνηση, σκέφτεσαι, 

εσύ που ήρθες εδώ μόνο εξαιτίας της συναυλίας, κι ύστερα διαβάζεις «Για τα καταδικασμένα ελληνό-

πουλα που θα καταλήξουν ευνουχισμένοι Έλληνες, χωρίς τη γνώση των αγώνων των προγόνων μας για 

την απελευθέρωση της Χώρας μας…» και ενστικτωδώς… μειώνεις το δίκιο τους. Όλα αυτά μέσα. Γιατί 

έξω είχε στηθεί άλλη… συναυλία με συνθήματα εθνικιστών που ανακάτευαν σιωνισμούς, μασονι-

σμούς και πολλά μέτρα σχοινί στις αποθήκες (για να κρεμάσουν τους πολιτικούς). Η παρουσία των 

ελάχιστων πολιτικών στη συναυλία (σε σχέση με την απουσία πολιτικής για τα προβλήματα της περιο-

χής) ήταν το κόκκινο πανί και στα πηγαδάκια, ιδίως των κατοίκων της περιοχής, που συνομιλούσαν με 

τους… επισκέπτες. Κανένας δεν αμφισβητούσε την αξία της, αλλά η δυσπιστία τους στις προθέσεις 

των αρχών (όχι του Μεγάρου) δεν τους επέτρεπε να μείνουν στο νόημά της, κι ας επέμενε ένας κύριος 

«Η συναυλία έχει ρίξει πολιτικό σπόρο». Είχε δίκιο. Το αν θα φυτρώσει είναι άλλο θέμα…

Ιωάννης Μάνος 

Πρόεδρος Μεγάρου 

Μουσικής Αθηνών

Η συναυλία υπερέβη τις 

προσδοκίες. Υπήρχε έ-

νας κίνδυνος, όχι σε σχέ-

ση με την ασφάλεια, όσο το αν 

θα κατορθώναμε να κερδίσουμε 

τελικά την κατανόηση από τους 

πολίτες του Αγίου Παντελεή-

μονα. Και νομίζω το πετύχαμε. 

Φάνηκε στις αντιδράσεις μέσα 

στην εκκλησία. Στα συγκινημέ-

να μάτια. Μπορεί ν’ ακούγεται υ-

περβολικό, αλλά αυτή η συναυ-

λία τουλάχιστον εμάς τους αν-

θρώπους του Μεγάρου μάς έχει 

αλλάξει. Το λέω 

γιατί δύο ημέρες 

πιο πριν όταν πή-

γαμε από το Μέ-

γαρο, μαζί κι εγώ, στην εκκλησία 

για να δούμε τα διαδικαστικά, 

νιώσαμε την ένταση. Προσωπι-

κά αισθάνθηκα ως πολίτης την 

ανάγκη να πω πως δεν μπορεί 

άλλο η πολιτεία και η δημοτική 

αρχή να μη διαχειρίζονται με σο-

βαρότητα, συστηματικότητα και 

ανθρωπιά αυτό το πρόβλημα. Η 

συναυλία τελικά ήταν μια πολι-

τική παρέμβαση, και μπορεί να 

δημιουργήσει μια δυναμική. Μέ-

νει να δούμε τα αποτε-

λέσματά της… 

Ήμουν κι εγώ εκεί

Δείτε στο site αποσπάσματα 
από τη συναυλία.

www.athens voice.gr
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Για περισσότερες λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή του 
διαγωνισμού απευθυνθείτε στο Facebook Fanpage 

του Johnnie Walker στο  

www.facebook.com/johnniewalkergreece
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Ο καθένας μας ακολουθεί τη δική του ξεχωριστή πορεία. 
Ποιες είναι όμως οι στιγμές εκείνες που εμπνέουν και καθοδη-
γούν την κάθε διαδρομή;
Το Johnnie Walker σε καλεί να λάβεις μέρος στο μεγάλο δι-
αγωνισμό και να αναδείξεις μία μοναδική ιστορία που σε έχει 
εμπνεύσει, μέσα από μια δική σου μικρού μήκους ταινία.
Στείλε μας τη δημιουργία σου, είτε πρόκειται για την προσω-
πική σου ιστορία ή την πορεία ενός αγαπημένου σου προ-
σώπου, μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2011 και μπορεί να είσαι εσύ ο 
μεγάλος νικητής που θα κερδίσει μια υποτροφία μαθημάτων 
κινηματογράφου σε συνεργασία με το New York College. Επι-
πλέον, η ταινία σου θα επενδυθεί μουσικά από τον Κωνστα-
ντίνο Βήτα. Ο δεύτερος και τρίτος νικητής θα κερδίσουν ένα 
Apple ipad και μια HD camera, αντίστοιχα. 

Jenson Button, Robert Carlyle, Marc  Herremans, Greg Norman, 
Γιώργος Χωραφάς. Αντίστοιχες ιστορίες προόδου σημαντι-
κών προσώπων που παρουσιάζονται στην επιτυχημένη κα-
μπάνια Walk With Giants του Johnnie Walker, η οποία πλέον 
βάζει και εσένα στο παιχνίδι, ζητώντας σου να αφηγηθείς 
μέσα από ένα film μικρού μήκους μια πορεία προόδου ή ένα 
βήμα που έκανε τη διαφορά, δικό σου ή κάποιου αγαπημένου 
προσώπου που σε έχει εμπνεύσει.  

Πάρε μέρος 

Η συμμετοχή γίνεται εύκολα μέσα από τη σελίδα του Johnnie 
Walker στο Facebook, όπου οι ενδιαφερόμενοι μαθαίνουν τις 
λεπτομέρειες του διαγωνισμού από τον Γιώργο Χωραφά. Δε-
κτά γίνονται films διάρκειας μέχρι 5 λεπτά από οποιοδήποτε 
μέσο εγγραφής εικόνας (video, κάμερα –επαγγελματική ή 
όχι–, κινητό τηλέφωνο). Η ταινία σου θα κριθεί με βάση το πό-
σο κοντά είναι στο θέμα της προόδου, τη δομή (ξεκάθαρη 
αρχή, μέση και τέλος) και το ενδιαφέρον της ιστορίας.

Καλή επιτυχία!

Your  Keep WalKing Film
Πάρε μέρος στο διαγωνισμό Your Keep Walking Film και περπάτα με τους Γίγαντες 

www.apolafste.ypefthina.eneap.gr                   Απολαύστε υπεύθυνα
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Η Έφη Θεοδώρου, αναπληρώτρια καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου, σκηνοθετεί 

την παράσταση «γλυκό πουλί της νιότης». Για να μην πάμε αδιάβαστοι, ζητήσαμε από την ίδια, 

λίγο πριν την πρεμιέρα στις 17 Δεκεμβρίου, να μας γράψει για την ουσία του έργου. 

Με κομμένη την ανάσα

Οι ήρωες 

στο “Γλυ-

κό πουλί 

της νιότης” αρνού-

νται να αντιμετωπίσουν 

την πραγματική ζωή. Δραπετεύουν 

απ’ αυτήν και επιλέγουν να ζουν μέσα 

σε μια απατηλή ζωή, μέσα σε ψευδαι-

σθήσεις. Ο νεαρός Τσανς Γουέιν ονει-

ρεύεται μια ζωή μέσα στη λάμψη και 

τη δόξα, αλλά δεν κάνει τίποτα για να 

την κερδίσει. Η Αλεξάνδρα Ντελ Λά-

γκο, άλλοτε διάσημη ηθοποιός, έχει 

αποσυρθεί από την τέχνη της και ζει 

με υποκατάστατα: αλκοόλ, ουσίες και 

νεαροί εραστές. Κοινός τους εχθρός ο 

χρόνος που προσπαθούν να ξεγελά-

σουν με αυτοκαταστροφική επιμονή, 

να ξεφύγουν από τα γρανάζια του. Γύ-

ρω τους η “πραγματική ζωή” παρου-

σιάζεται με τα πιο σκοτεινά χρώματα: 

ίντριγκες και διαφθορά, εξαγορές συ-

νειδήσεων και εκβιασμοί, ρατσισμός 

και βία. Έτσι η απόδραση από αυτή τη 

ζωή μοιάζει απόλυτα φυσική, ενώ ο-

δηγεί σε αδιέξοδο.

Το “Γλυκό πουλί της νιότης” είναι 

ένα έργο που οι ήρωες το δρασκε-

λίζουν “με κομμένη την ανάσα” άλ-

λοτε, “χωρίς ανάσα”, διψώντας για 

νιάτα, για ζωή. Τα χαρακτηριστικά 

της νεότητας λοιπόν κυριαρχούν 

και εναλλάσσονται σε όλο το έργο: 

αφοπλιστική ευαισθησία και αμείλι-

κτη σκληρότητα, ναρκισσισμός και 

πραγματική ευαισθησία, φόβος και 

νεανική ορμή.

“Γράφω για τη βία στην αμερικάνικη 

ζωή γιατί γνωρίζω καλά την κοινωνία 

άλλων χωρών” λέει ο Τ. Ουίλιαμς, 

στον πρόλογο της αγγλικής έκδο-

σης του έργου. Το “Γλυκό πουλί της 

νιότης” εκτυλίσσεται “παντού στον 

κόσμο σήμερα”. Σε έναν κόσμο που 

μαστίζεται από το κυνήγι της επιτυ-

χίας και της εύκολης καταξίωσης και 

από εγωισμό και ματαιοδοξία. Αυτός 

ο κόσμος έχει αρχίσει να γερνάει. Τα 

φώτα του εστιάζουν τώρα δίπλα μας, 

στον πόνο, στη στέρηση, στην αδικία. 

Σ’ αυτό τον κόσμο, ο καθένας μας κα-

λείται να καθορίσει από την αρχή τη 

θέση του και η τέχνη το ρόλο της.  

Το “Γλυκό πουλί της νιότης” είναι 

ακόμα ένα εγκώμιο της ζωής μέσα 

στην τέχνη και της τέχνης 

μέσα στη ζωή. 

Info
«γλυκό πουλί της νιότης»

του τενεσί ουίλιαμς

Μετάφραση: Έφη γιαννοπούλου 

ςκηνοθεσία: Έφη Θεοδώρου

ςκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: ίωάννα τσάμη

Μουσική: νίκος Πλάτανος

Φωτισμοί: ςάκης Μπιρμπίλης

Βοηθός σκηνοθέτη: 

γκέλυ Καλαμπάκα

Παίζουν: Μ. ςκουλά, Θ. τζήμου, 

α. Κωνσταντίνου, 

λ. Παπαληγούρα, Μ. Βακούσης, 

υ. Μαλτέζου, Π. αλειφερόπουλος, 

Κ. Βασαρδάνης, Θ. Πάνου, 

Μ. αφολαγιάν, γ. τζαβάρας,

γ. τσεμπερλίδης, γ. τσουρής 

Από 17/12/2010 έως 30/1/2011

Eθνικό Θέατρο, Νέα Σκηνή - Νίκος 

Κούρκουλος

Mη χάσεις
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Θέατρο Βadminton, Άλσος Στρατού, Γουδή, 211 1010.020

Τιμές εισιτηρίων: Ατομικό: € 15, παιδικό - φοιτητικό: € 10  

Ημέρες & ώρες: Δευτέρα - Πέμπτη: 9 π.μ.-2 μ.μ.  

Παρασκευή: 9-14.00 & 17.30-20.30  

Σαββατοκύριακα και περιόδους σχολικών αργιών: 11.00-21.00  

(επίσημες αργίες, διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα)  

Εγώ, ο πολυμήχανος
Πάρε το παιδί σου ή το παιδί που κρύβεις μέσα σου και πηγαίνετε να παίξετε

Του ΕυάγγΕλου ΠάΠάδάκη

Τι κάνει η 

Αθήνα 
σήμερα;

πισκέψεις σχολείων αλλά και για άτομα με 

ειδικές δεξιότητες (ΑΜΕΑ), που μπορούν 

όχι μόνο να παρακολουθούν αλλά και να 

παίζουν ισότιμα με επίπεδο προσαρμο-

σμένο στις δυνατότητές τους.

Ετοιμάσου λοιπόν να οδηγήσεις ρομπο-

τάκια που το έσκασαν από ταινία επιστη-

μονικής φαντασίας, να φτιάξεις το δικό 

σου ήχο, να παίξεις χόκεϊ με εικονικούς 

δίσκους, να σώσεις τον πλανήτη από ε-

χθρικούς μετεωρίτες και να ξανααγαπή-

σεις τα μήλα που που έπαιζες μικρός. Είναι 

γεγονός: η Ελλάδα δεν έχει πλέον τίποτα 

να ζηλέψει από το NEMO του Άμστερνταμ 

ή το Cité de l’ Espace του Παρισιού. A

Αν το ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ ήταν επιτραπέζιο 

παιχνίδι, στο κουτί του θα έγραφε «Για παι-

διά από 8 έως... 88 ετών». Και θα ήταν από 

εκείνα το πολυσυλλεκτικά με περισσότερα 

από ένα παιχνίδια μέσα. Στο κουτί του θα 

έβρισκες μεταξύ άλλων: το Μετρό, τα Μή-

λα και το Κυνηγητό, αλλά θα κολλούσες 

με το Χόκεϊ, τη Σκοποβολή, την Ανατομία 

και τους Μετεωρίτες.Τι είναι το ΠΟΛΥ-

ΜΗΧΑΝΟ; Το «τεχνοβλαστό» του Εργα-

στηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, που βρήκε μόνιμη στέγη στον 

Πολυχώρο Πολιτισμού του Badminton. Με 

άλλα λόγια ένα πρωτότυπο και μοναδικό, 

όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα, πάρκο 

ρομποτικής και τεχνολογίας αιχμής. 

Πριν λίγο καιρό ανακαλύφθηκε ζωή σε 

μορφή που αγνοούσαμε, τώρα το ΠΟΛΥ-

ΜΗΧΑΝΟ σού συστήνει μια μορφή ψυχα-

γωγίας που σίγουρα δεν έχεις ξαναζήσει. 

Ανεξάρτητα από την ηλικία σου, αυτό το 

hi-tech ψυχαγωγικό πάρκο θα κρατήσει 

το ενδιαφέρον σου αμείωτο, αφού τα παι-

χνίδια του βασίζονται στη ρομποτική, την 

πληροφορική, τις τηλεπικοινωνίες και την 

εικονική πραγματικότητα. Το όνομά του 

δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς μέσα από 

τα διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας που έ-

χουν τα παιχνίδια του συνεργάζεσαι, δημι-

ουργείς, μαθαίνεις και γυμνάζεσαι. 

Τα παιχνίδια είναι σχεδιασμένα με τέτοιο 

τρόπο ώστε ο επισκέπτης να χρησιμοποιεί 

ρητές και άρρητες γνώσεις και δεξιότητες 

που συνδέονται με έννοιες των μαθηματι-

κών, της πληροφορικής, της γεωγραφίας 

κ.ά. ενώ ταυτόχρονα διασκεδάζει. Οι πόρ-

τες του είναι ανοιχτές για οργανωμένες ε-
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Άλκις Κούρκουλος
Έχοντας αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση του θεάτρου Κάππα, ο Άλκις Κούρ-

κουλος συνεχίζει τη δημιουργική πορεία του πατέρα του βάζοντας όμως την δική 

του προσωπική σφραγίδα. Ο πρωταγωνιστής της παράστασης “Fool for love” κα-

ταρτίζει το αλφάβητό του για την A.V.  

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΠΛΑΤΣΟΥ

Αθήνα Έχει αγριέψει πολύ η κατάσταση στην Αθήνα του 
2010. Αναφέρομαι στις επιχειρήσεις «σκούπα» κατά των 
μεταναστών –λες και μιλάμε για «σκουπίδια» που μας βρω-
μίζουν τους δρόμους κι εμείς οι παστρικοί θέλουμε να τα κα-
θαρίσουμε–, αλλά και στις «προοδευτικές» φωνές κάποιων 
που δεν βλέπουν το πρόβλημα και την αγριότητά του και 
αμπελοφιλοσοφούν χωρίς να προτείνουν κάτι για τη λύση 
του. Νιώθω έντονα ότι οι πολιτικές συνθήκες που ζούμε, η 
ασυδοσία, η ανικανότητα, η έλλειψη φροντίδας του πολίτη, 
εύκολα μας κάνουν ρατσιστές. Ο φόβος όμως ποτέ δεν οδή-
γησε τις κοινωνίες μπροστά. Θα δούμε –αν ήδη δεν βλέπου-
με– μια στροφή στο συντηρητισμό, στις ανελεύθερες ιδέες, 
στην καταστολή, στο φασισμό. Θα ζήσουμε ακόμα πιο άγρια 
πράγματα, όχι στο μακρινό μέλλον φοβάμαι».

Γεννήθηκα Από μικρός ήμουν πολύ ενήλικας. Πολύ 

άγχος, πολλές ενοχές, λίγη χαρά κι ελάχιστη χαλαρότητα. 
Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι έχω γεννηθεί με άγχος. 
Λες και βγήκα από την κοιλιά της μάνας μου ασθμαίνοντας 
από το στρες. (γελάει) Πλέον, κυνηγάω την ξεγνοιασιά. Λέω: 
«Βρε, δε με παρατάτε όλοι. Θέλω πια να παίξω με τα αυτο-
κινητάκια μου!». Γι’ αυτό και οι φίλοι μου όλο αυτοκινητάκια 
μού κάνουν δώρο.

Έρωτας Πιστεύω πιο πολύ στην αγάπη παρά στον έρω-
τα. Πρώτα απ’ όλα ο έρωτας είναι κτητικό συναίσθημα. Η α-
γάπη είναι κάτι που χτίζεται μέρα τη μέρα μέσα σε μια σχέση. 
Όταν αγαπάς, κάνεις πράγματα με γνώμονα τον άλλον. Στον 
έρωτα δρας πιο εγωιστικά με πρόφαση τον άλλον. Ο έρωτας 
είναι σαν την ξέφρενη οδήγηση. Κι όταν μπεις στο τριπ της 
ταχύτητας μιας ξέφρενης σχέσης, το πόδι χάνει το φρένο 
και κολλά στο γκάζι. Η αγάπη έχει διάρκεια. Γιατί φρενάρεις 

από μόνος σου όταν σκέφτεσαι τον άλλον, όταν δεν θες να 
τον πνίξεις στην αγωνία της ταχύτητας.

Ζορίζομαι  Η φυσική μου τάση είναι να ρίχνω την ευ-
θύνη στον εαυτό μου. Γιατί πάντα νομίζω ότι εγώ φταίω για 
όλα. Μεγαλώνοντας όμως προσπαθώ να μη με «βαράω» 
τόσο πολύ. Πλέον δεν είμαι τόσο ενοχικός όσο παλιότερα.

Θέατρο Το θέατρο είναι extreme sport, όχι αστεία. 
Είναι ένα ακριβό σπορ. Δεν βγάζει κανείς λεφτά από το 
θέατρο. Και το ήξερα αυτό από τον πατέρα μου. Αλλά πια 
το ζω κι εγώ. Πέρσι έχασα χρήματα. Ήμουν όμως μόνο εγώ 
που έχασα. Δεν άφησα η δική μου χασούρα να μετακυλή-
σει και στους εργαζόμενους στο «Κάππα». Στόχος μου δεν 
είναι να έχω κέρδος, αλλά να μην μπω μέσα οικονομικά. Για 
να δούμε, θα βγει ο φετινός χειμώνας;…

Λάθη Προτιμώ να κοιτάζω μπροστά. Λάθη έχω κάνει 
αρκετά. Αλλά δεν έχω κάνει κακό σε ανθρώπους. Δεν έχω 
πατήσει πάνω σε άλλους, δεν έχω σπρώξει κάποιον για 
να περάσω εγώ, δεν έχω δημιουργήσει προβλήματα στη 
δουλειά. Δεν μου αρέσουν οι εντάσεις στη δουλειά. Αν 
ήθελα τέτοιο κλίμα, θα γινόμουν μποξέρ και θα πήγαινα 
στα ρινγκ να ξεσπάω. Όταν η δουλειά μας μετατρέπεται σε 
ρινγκ, είναι πολύ άσχημο για όλους.

Νίκος Κούρκουλος Παρόλο που λάτρευα τον 
πατέρα μου, από μικρός ήθελα να διαφοροποιηθώ από 
αυτόν. Γιατί πάντα ήμουν ο γιος του Νίκου Κούρκουλου. 
Και αντιδρούσα πολύ σε αυτό. Ξέρεις πώς γράφουν αυτά 
στα αγόρια που πάντα ανταγωνίζονται το αρσενικό πρό-
τυπο του πατέρα τους. Στο Δημοτικό με ρώταγαν: «Πώς 
σε λένε;», κι απαντούσα: «Δε με λένε». Και συνέχιζαν: «Μα, 
δεν είσαι ο γιος του Νίκου Κούρκουλου;». Και απαντούσα: 
«Όχι, δεν είμαι». Παρόλη τη λατρεία που του είχα –ήταν το 
ιδανικό μου και τον θαύμαζα– είχα μεγάλη κόντρα με την 
εικόνα του, με αυτό που ήταν προς τα έξω. Για μένα ο Κούρ-
κουλος ήταν ο μπαμπάς μου. Οι άλλοι όμως τον έβλεπαν 
αλλιώς. Μου άρεσε που ο πατέρας μου ήταν αντικείμενο 
θαυμασμού, αλλά κάτι «χτύπαγε» μέσα μου όταν όλο αυτό 
το εισέπραττα κι εγώ ως παιδί του. Θυμάμαι, ήμουν μια 
σταλιά και είχα πει κάποια στιγμή ότι «εγώ θα αλλάξω το 
όνομά μου όταν μεγαλώσω». Σήμερα αισθάνομαι περή-
φανος που έχω αυτό το επώνυμο. Σε καμία περίπτωση, 
όμως, δεν το έχω παίξει ότι είμαι ο γιος του τάδε σε αυτή 
τη δουλειά. Και νομίζω ότι έχω δουλέψει αρκετά σκληρά 
όλα αυτά τα χρόνια, ώστε όταν αναφέρεται το όνομά μου 
να γίνεται λόγος για μένα τον Άλκι και όχι το γιο του Νίκου 
Κούρκουλου. Έχω δουλέψει πολύ για να καταφέρω να εί-
μαι ο Άλκις Κούρκουλος.

Πατρότητα Πάντα με τρόμαζε η ιδέα να γίνω πατέ-
ρας. Αλλά έχω δει τους ανθρώπους γύρω μου πώς αλλά-
ζουν όταν γίνονται γονείς – συνήθως προς το καλύτερο. 
Δεν έτυχε όμως να γίνω πατέρας. Και λέω «έτυχε», γιατί 
δεν το αρνήθηκα ποτέ συνειδητά. Επίσης, το θέμα είναι: 
«Θα είναι τυχερό ένα παιδάκι αν έχει εμένα πατέρα;». Αλλά 
όσο πιο πολύ το αναλύεις το θέμα πατρότητα, τόσο δεν θα 
κάνεις ποτέ παιδί. Δείτε εμένα!

Φόβοι Γενικά δεν φοβάμαι. Έχω φοβίες, όμως. Φοβά-
μαι τις φοβίες μου, λοιπόν.

Χρήματα Δεν έχω καλή σχέση με το χρήμα. Δεν πι-
στεύω ότι το χρήμα είναι το παν σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι 
η μόνη αξία, αν και η καπιταλιστική διάρθρωση της κοι-
νωνίας μας μάς επιβάλλει να πιστέψουμε ότι έτσι είναι. 
Ακούγεται λίγο κομμουνιστικό αυτό, αν κι εγώ καμία σχέση 
δεν έχω με τα κομμουνιστικά μανιφέστα. Κοίτα όμως γύ-
ρω σου πώς έχουν μάθει οι άνθρωποι: υπερκατανάλωση, 
σαθρές αξίες, ανούσιες σχέσεις.

Ώρα να… ηρεμήσω. A  

Info “Fool for love” του Σαμ Σέπαρντ. Σκην: Αθανασία Καραγιαννοπούλου. Παίζουν: 
Α. Κούρκουλος, Χ. Αλεξανιάν, Κ. Τριανταφυλλόπουλος, Τ. Γιαννόπουλος Θέατρο 
ΚΑΠΠΑ, Κυψέλης 2, Κυψέλη, 210 8831.068

Αισθάνομαι περήφανος που έχω 
το επώνυμο του πατέρα μου.

Έχω δουλέψει όμως πολύ για να 
καταφέρω να είμαι ο 
Άλκις Κούρκουλος.
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Skate
Του Billy Γρυπάρη 

Έ
να βιβλίο ιδανικό για τις 
μέρες  των διακοπών 
που πλησιάζουν. Το βρή-
κα κι αυτό κάνοντας τη 
συνηθισμένη μου βόλτα 
σ το “Οld school surf 
shop”. Το βιβλίο αναφέ-
ρεται στην υπέροχη πε-
ρίπτωση του Warren Bolster. 
Ο τίτλος του τα λέει όλα: “The legacy of Warren 
Bolster - Master of skateboard photography”. 
Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Bolster ήταν ένας μύ-
θος του skate που συμπύκνωσε όλο το skateboard 
αμερικάνικο lifestyle της δεκαετίας του ’70. Αυτή η 
συλλογή των πιο διαχρονικών ίσως φωτογραφιών 
του Warren σίγουρα θα αποτελέσει πηγή έμπνευ-
σης όχι μόνο για την παλιά γενιά, αλλά και για κάθε 
παθιασμένο νέο skater που με λαχτάρα ψάχνει 
οτιδήποτε έχει να κάνει με το skate σήμερα, αλλά 
και το παρελθόν και τις ρίζες του. Ταξίδια, διαγω-
νισμοί, περιοδείες, demos, down hills, τα πρώτα 
βήματα με skate μέσα σε foul pipes, πώς ήταν 
η κουλτούρα τότε και πολλά άλλα. Στο βιβλίο 
θα βρείτε πάνω από 130 φωτογραφίες από τις 
καλύτερες και τα πιο αγαπημένα θέματα του 
Bolster. Φωτογραφίες που έχουν αποτυπώσει 
τέτοιες λεπτομέρειες που «αποκαλύπτουν» με 
μοναδικό τρόπο τι ακριβώς συνέβαινε πίσω από 
το φακό και… στο παρασκήνιο εκείνη την επο-
χή. Ένα βιβλίο-βίβλος του skate σε επιμέλεια του 
Daniel Gesmer. Το συγκεκριμένο αριστούργημα 
έχει κάνει πάταγο παγκοσμίως και αν θέλετε να το 
αποκτήσετε μπορείτε στο “Old school surf shop” 
(Καλλιρρόης 57, Αθήνα). Καλή ανάγνωση.

Έ
χουμε παρουσιάσει στο 
παρελθόν skate πάρκα που 
δημιουργήθηκαν κάπου 
στην Αθήνα για την κοινό-

τητά μας χωρίς κανείς ποτέ από εμάς να 
ερωτηθεί, με αποτέλεσμα να βλέπουμε 
σουρεαλιστικές κατασκευές που εξυπη-
ρετούν οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός 
τις δικές μας ανάγκες. Το έργο συνεχί-
ζεται και ιδού ένα ακόμη τέτοιο που ανα-
καλύψαμε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, 
δίπλα από τα Πολυκλαδικά κτίρια. Είναι 
εύκολο να συγκρίνει κάποιος καταστά-
σεις ώστε να καταλάβει το σκοπό δημι-
ουργίας του έργου, ειδικά σε προεκλογι-
κές περιόδους. Για άλλη μία φορά, ξανά 
το ίδιο λάθος χωρίς καμία έρευνα, καμία 
ερώτηση να βρεθεί ένας τρόπος συνερ-
γασίας με ανθρώπους του χώρου για να 
δώσουν σωστό αποτέλεσμα. Κάνουν του 
κεφαλιού τους για να λένε ότι το έκαναν. 
Εμείς οι skaters δεν έχουμε πλέον λόγια, 
τόσα χρόνια τα έχουμε δει όλα και τα έ-
χουμε ακούσει όλα, στην πόλη που ζούμε 
δεν υπάρχει φως στο τούνελ για εμάς και 
δεν περιμένουμε απολύτως τίποτα, κυ-
ρίες και κύριοι. Ξέρουμε τι πρέπει να κά-
νουμε και θα το κάνουμε αργά η γρήγορα 
μόνοι μας, εσείς απλά συνεχίστε το ίδιο 
βιολί. Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της 
ψυχής μας!  

Τα skateparks
που πληγώναμε

Ο μύθοs του
Warren Bolster

 billygee23@yahoo.gr

HAPPY NIGHTS 
IN THE CITY

closing party
Μίλησε στην Αθήνα και η Αθήνα το άκουσε. 
Ο λόγος για το Happy Nights in The City, 
δηλαδή το αντι-krisis φεστιβάλ που έκανε 
ντεμπούτο στις 21/10 στο Εν Δελφοίς με την 
υποστήριξη της Vodka Beluga. Οι εκδηλώ-
σεις συνεχίστηκαν στο Belafonte bar, το Τώρα 
Κ-44 και το Polis. Από τα 5 πρώτα events του 
κατάφερε να διαφέρει από πολλές άλλες δι-
οργανώσεις που γίνονται στην πόλη. Γιατί σε 
κάθε του «χτύπημα», μια μεγάλη ομάδα νέων 
ανθρώπων έδινε τη δική της απάντηση συ-
σπείρωσης απέναντι στις μεγάλες δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουμε αυτή την εποχή. Γκρα-
φιτάδες, συγκροτήματα, djs, ραδιοφωνικοί 
παραγωγοί και το νεανικό κοινό της πόλης κά-
θε φορά έστηναν ένα αυθόρμητο πάρτι. Τώρα 
το φεστιβάλ ετοιμάζεται για το πάρτι της λή-
ξης την Πέμπτη, 16/12, στο σημείο από όπου 
ξεκίνησε, το Εν Δελφοίς (Δελφών 5, Κολωνάκι, 
210 3608.269), πάλι με streets artists να δημι-
ουργούν live και πάλι με τους παραγωγούς του 
Kosmos 93,6 να δημιουργούν την ιδανική 
ατμόσφαιρα για ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι 
– μόνο μέχρι την επόμενη διοργάνωση.
 
* Το event διοργανώνει η Εταιρεία Πολιτισμού & 
Επικοινωνίας ACTION DIRECT

Μη χάσεις
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Στο Θέατρο Badminton

Ο Scooby Doo και το φάντασμα του πειρατή! 
Είναι γκαφατζής, είναι αξιαγάπητος, έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα και είναι αποφασισμένος να τα βάλει με όλες τις δυνάμεις 
του κακού. Είναι ο Scooby Doo, ο σκύλος-λαγωνικό, και μαζί του φέρνει όλη τη συμμορία των νέων ντετέκτιβ: ο αχώριστος φίλος του 
Shaggy, η Velma, η Δάφνη και ο Fred, σε μια περιπέτεια 90 λεπτών γεμάτη δράση, μυστήριο, φαντάσματα και πολύ γέλιο. 

Έξω στην Αθήνα χειμώνας, αλλά μέσα στο θέατρο ο Scooby και η παρέα του θα σε ταξιδέψουν σ’ ένα τροπικό νησί. Εκεί θα συναντή-
σουν τη Βασίλισσα των Πειρατών και το πλήρωμα-φάντασμα που τρομοκρατεί το παραδεισένιο νησί. Όπως πάντα η καταιγίδα πα-
ραμονεύει, τα φαντάσματα και οι υπερφυσικές δυνάμεις ζωντανεύουν χάρις στα εφέ, τη μουσική και τις ερμηνείες των ηθοποιών, σε 
μια παράσταση που φέρει τη σκηνοθετική εγγύηση του Καναδού μετρ των μιούζικαλ Jim Millan. Πρωταγωνιστούν αλφαβητικά: Λ. 
Βέρντη, Β. Γιαννέλος, Λ. Λαιμού, Μ. Μοναστηριώτη, Ν. Πάππας, Ά. Ρούσσος, Ζ. Σιμονιάν, Ν. Χανάκουλας. -Λ.Χ.

Infο 
20/12 - 1/2, Θέατρο Badminton, 
Άλσος Στρατού, Γουδή. 
Η τιμή των εισιτηρίων ξεκινά από τα € 7 
πληροφορίες-κρατήσεις: Public, 
www.ticketnet.gr, 210 8840.600
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Info

16-19/12, € 18 

(φοιτ.), 25, 28, 52, 

Λεωφ. Συγγρού 

107-109, 

210 9005.800

Ο Άλβις Χερμάνις πατάει πρώτος την
Κεντρική Σκηνή της Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών 

THE SOUND OF SILENCE
H παράσταση για τη συναυλία 
που δεν έγινε ποτέ

Και αφού ήρθαν και οι γιορτές, μαζί και ο χειμώνας, ήρθε και η ώρα για 
την πρώτη και πολυαναμενόμενη παράσταση στην Κεντρική ςκηνή της 
ςτέγης Γραμμάτων & τεχνών. το ντεμπούτο ακούγεται όσο εντυπωσια-
κό το θέλουν οι άνθρωποι του ιδρύματος Ωνάση, αφού ο πρώτος που 
θα κάνει ποδαρικό στη μεγάλη σκηνή είναι ο πολυβραβευμένος λετο-
νός σκηνοθέτης Άλβις Χερμάνις. αυτή τη φορά, όπως και με το “Long 
Life” (2003) με κεντρικό θέμα την παρακμή και πρωταγωνιστές ένα κοι-
νόβιο εξαθλιωμένων ηλικιωμένων σε μια παραπαίουσα μετα-σοβιετική 
δημοκρατία, έτσι και στο “The Sound of Silence” το έργο εκτυλίσσεται 
σε ένα δωμάτιο. οι νέοι πρωταγωνιστές του δωματίου είναι οι ίδιοι με 
αυτούς του “Long Life”, μόνο που εδώ είναι 40 χρόνια νεότεροι και το 
θέμα δεν είναι άλλο από την ουτοπία – βλ. ο κύκλος των ανθρώπων από 
την αισιοδοξία της νιότης στη μελαγχολία της ωριμότητας. ςτην ουσία 
πρόκειται για μια σπουδή πάνω στο annus mirabilis του 1968, τη στιγμή 
κορύφωσης των δυτικών ουτοπιών, ιδωμένη μέσα από το πρίσμα μιας 
από τις χώρες του «ανατολικού μπλοκ». ο τίτλος “The Sound of Silence”, 
το πιο γνωστό τραγούδι των Simon & Garfunkel, αναφέρεται σε μια συ-
ναυλία του συγκροτήματος το 1968 στη ρίγα η οποία όμως δεν έγινε 
ποτέ. ςτη βωβή παράσταση του Χερμάνις, οι διαδοχικές εικόνες με 
θέμα τη νεότητα και τη σεξουαλική απελευθέρωση συνδιαλέγο-
νται με τη μουσική των Simon & Garfunkel και το θέαμα θυμίζει 
κάτι ανάμεσα σε βωβό σκηνικό καραόκε και θέατρο χαρα-
κτήρων «διάτρητο» από μια νοσταλγία γι’ αυτό που σήμερα 
φαντάζει ως ο «χρυσός αιώνας» της ανθρωπότητας.
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➜ epiloges@athensvoice.gr

ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΓΥΡΑ
Υποδύεται εκπληκτικά τη σύγχρονη γυναίκα-
μηχανή που τα κάνει όλα και συμφέρει. Χορεύει, 
απαγγέλλει λόγια από διαφορετικούς συγγραφείς,  
λέει τραγούδια σε διαφορετικές γλώσσες, χτυπιέ-
ται, λυπάται, γελάει και μεταμορφώνεται συνεχώς. 
100% γυναικείο και κυκλοθυμικό. Extraordinary 
Show, σκην. Αντιγόνη Γύρα. Nixon Bar, Παρ.& Σαβ., 
€ 10 , Αγησιλάου 61 Β, Κεραμεικός, 210 3462.077

ΟΜΑΔΑ «ΟΧΙ ΠΑΙΖΟΥΜΕ»
Αυτή τη φορά περιηγούμαστε –με οδηγό δύο χο-
ρευτές και έναν αφηγητή– στις αίθουσες και τους 
διαδρόμους του Πνευματικού Κέντρου του Δή-
μου αθηναίων όπου ξετυλίγουν την ιστορία του 
«Ελπίς», που στεγαζόταν στο σημερινό Πνευματικό 
Κέντρο από το 1842 έως το 1971. Μην το χάσετε. 
Σκην.: Γιώργος ςαχίνης - Ειρήνη αλεξίου. Παίζουν: 
αντώνης ςτρούζας, Pauline Huguet, ανδρέας μα-
ριανός. Έως 30/12, € 10, 698 5069300

ΑΦΙΕΡΩΜΑ FRANCES RICH
Αμερικανίδα γλύπτρια και ηθοποιός που διατήρη-
σε στενή σχέση με την Ελλάδα και το Αμερικανικό 
Κολλέγιο. Η έκθεση που της αφιερώνει τώρα το Κο-
λέγιο παρουσιάζει έργα της ίδιας αλλά και διάση-
μων καλλιτεχνών (βλ. Diego Rivera κ.ά.) Την έκθεση 
επιμελείται ο μεγακλής ρογκάκος.  Έως 30/6/2011, 
Γραβιάς 6, Αγ. Παρασκευή, 210 6009.800

Voicechoice
Tου MIXAλH ΠITENH

1 Ένα παλτό και ένα σώμα
Ο Γιάννης Κουνέλλης επιστρέ-
φει μετά από 16 χρόνια με ατο-

μική έκθεση στην Αθήνα. Με 16 έργα. 
Αποτυπώματα του ανθρώπινου σώμα-
τος με μαύρο παλτό που ξαπλώνει και 
κινείται σε έναν καμβά-διπλό κρεβά-
τι. Και ένα μαύρο παλτό κρεμασμέ-
νο σε ένα τσιγκέλι. Και ένα ζευγάρι 
φθαρμένα παπούτσια. Μετά την κα-
λοκαιρινή συγκλονιστική εγκατάστα-
ση-σκηνικό στο Παλιό Ελαιουργείο 
της Ελευσίνας για τον Προμηθέα του 
Θ. Τερζόπουλου, άλλο ένα εικαστικό 
γεγονός από το βιωματικό ποιητή της 
Arte Povera. Bernier/Eliades, Επταχάλ-
κου 11, Θησείο, έως 13/1/2011

2 Η Μις Γαλλία σε 
ατμόσφαιρα bossa nova
Αυτή τη φορά οι Nouvelle 

Vague χαμηλώνουν τους τόνους. Μετά 
τις διασκευές των Sex Pistols και των 
Clash, στο νέο τους δίσκο “Couleurs 
sur Paris” μεταγράφουν κομμάτια του 
new wave “made in France” της δεκαε-
τίας του ’80. Θρυλικά ονόματα της επο-
χής του παρισινού Palace, όπως οι Rita 
Mitsouko, Mano Negra, Indochine, Lio. 
Μαζί τους η Mareva Galanter (η Μις 
Γαλλία που λέγαμε), αλλά δυστυχώς 
όχι η Vanessa Paradis. Fuzz, Πειραιώς 
209 & Πατρ. Ιωακείμ 1, 17/12, 21.00

3 Μια εισβολή στη 
διαχρονικότητα
Ένα κομμάτι μαρμάρινου ιωνι-

κού κίονα του 5ου αιώνα π.Χ. από την 
Εύβοια. Ακριβώς δίπλα ένα κύπελλο 
που γράφει “I love NY”, στέκεται πάνω 
σε μπάζα και πάνω του καρφωμένο ένα 
πλαστικό  αεροπλάνο. Μία σοκαριστική 
συνύπαρξη. Ο επιμελητής Μάνος Στε-
φανίδης και 24  Έλληνες δημιουργοί έ-
χουν στήσει ένα κυνήγι θησαυρού στις 
αίθουσες του Μουσείου, όπου ο επι-
σκέπτης καλείται να ανακαλύψει έργα 
σύγχρονης τέχνης δίπλα σε «κλασικά» 
μόνιμα εκθέματα. Ζεύγη ετερώνυμα, 
προκλητικά, σαρκαστικά, αυθαίρετα. 
Γι’ αυτό και έχουν ενδιαφέρον. Μουσείο 
Μπενάκη, Κουμπάρη 1, έως 31/1/2011

4 Η νύχτα των 
σαλτιμπάγκων
Το πρώτο αριστούργημα του 

Μπέργκμαν. Προσωπικά δράματα, ε-
ρωτικές συγκρούσεις, σκληρές σχέ-
σεις, το σύμπαν του σκηνοθέτη ήδη 
από το 1953. Υποδειγματική χρήση του 
μαυρόασπρου. Ταινιοθήκη της Ελλάδος, 
Ιερά Οδός 48, αφιέρωμα στο σουηδικό 

κινηματογράφο, 17-19/12
➜ pitenis@ath.forthnet.gr
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ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Μήνας Drums στο TAF

Τώρα θα σας πούμε μια μικρή, εκπαι-
δευτική ιστορία. Τα τύμπανα ή ντραμς 
είναι ένα μουσικό όργανο που δημιουρ-
γήθηκε στα πρώτα αστικά κέντρα του 
Νέου (τότε) Κόσμου, στις αρχές του προ-
προηγούμενου αιώνα, όταν οι «γκραν-
κάσες» και τα τύμπανα των στρατών που 
ήρθαν μαζί με τους πρώτους αποίκους 
στην Αμερική πέρασαν σταδιακά και με 
επιφύλαξη στα χέρια των Αφρικανών 
σκλάβων κάπου στη Νέα Ορλεάνη. Ό-
ταν οι Έλληνες μουσικοί που αναζήτη-
σαν μια καλύτερη τύχη στην Αμερική 
είδαν το καινούριο όργανο –και μην κα-
ταλαβαίνοντας το αγγλικό του όνομα– 

το ονόμασαν «τζαζ», αφού  έτσι λεγόταν 
η μουσική που παιζόταν με τα τύμπανα. 
Ύστερα το «τζαζ» ήρθε και στην Ελλά-
δα και ενσωματώθηκε στις ορχήστρες 
με ονόματα όπως κλαπατσίμπανα και 
«τζαζμπανίστας» (κατά το κιθαρίστας).  
Τι θέλουμε να πούμε με όλα αυτά; Ότι το 
TAF ονομάζει τον Δεκέμβριο του 2010 
«Μήνα Ντραμς» και προσκαλεί τους 
καλύτερους Έλληνες καλλιτέχνες του 
είδους μαζί με τις ομάδες τους και με 
είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Επόμε-
να sessions: 14/12: Giannis Aggelopoulos 
- The sound of the drums / 23/12: Jan 
Van De Engel / 30/12 Xάρης Λαμπράκης 
Quartet. Ώρα έναρξης 21.00, Νορμανού 5, 
210 3238.757

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΚΟΥNTΗΣ
Έχει ταλέντο, είναι ολοφάνερο. Σπούδασε ζωγραφική στην 

ΑΣΚΤ, φωτογραφία και mixed media painting στο Saint Martins 
στο Λονδίνο και επιστρέφει στην Αθήνα για την πρώτη του α-
τομική έκθεση. Στα μελαγχολικά του πορτρέτα οι ήρωες του 

εκφράζουν την ομορφιά και την παρακμή της, την αθωότητα και 
τον πόθο, περιτριγυρισμένοι από μια dark ατμόσφαιρα. 15 /12 - 

9/1, Αγγέλων Βήμα, Σατωβριάνδου 36 (μετρό Ομόνοια) 210 5242.211

Ο Γ. Παλαμιώτης (μπάσο), που θα εμφανιστεί μαζί με τον Jan Van de Engel (τύμπανα)
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Tastevoice

Κλασικό, πρωτοπόρο, πολυτελές. Όπως θέλεις να είναι το δώρο που θα κάνεις ή θα σου κάνουν στις γιορτές. Σαν το Chivas Regal 12 
ετών, που για την περίοδο των Χριστουγέννων κυκλοφορεί με μια εντυπωσιακή εορταστική κασετίνα. Με την αίσθηση του «χειρο-
ποίητου να αντανακλά την πλούσια προσωπικότητα του Chivas, τα υψηλής ποιότητας φινιρίσματα, τις ασημοτυπίες, τις χρυσοτυπίες 
και τις ανάγλυφες λεπτομέρειες να δίνουν τους απαραίτητους τόνους πολυτέλειας και στιλ. Η μάρκα που πρώτη δημιούργησε την κα-
τηγορία premium ουίσκι σε μια εντυπωσιακή κασετίνα, ιδανική επιλογή για δώρο για εσένα ή τους φίλους σου. 

CHIVAS REGAL
 12 ΕΤΩΝ

Γιορτάστε!
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Σλουρπ! 
Το gourmet ταιριάζει στα 

Χριστούγεννα και η Κάπαρη 
(Ασκληπιού 22, 211 0104.240), 

το συμπαθέστατο deli-
μπακάλικο της Νατάσσας και 

της Νικολέτας, φέρνει πολλές, 
καινούργιες και σε καλές τιμές 

νοστιμιές για το γιορτινό 
τραπέζι. 

Διάλεξε ανάμεσα από:
● Αυστριακά πολύ λεπτά και 

ελαφρώς πικάντικα 
λουκάνικα cabanossi 
● Λουκάνικα τύπου 

Φρανκφούρτης γεμιστά με 
τυράκι που λιώνει όταν 

ψήνεται
● Σαλάμι βουβαλίσιο 
από τη λίμνη Κερκίνη
● Σαλάμι Ισπανίας 
με πράσινες ελιές

● Τέλεια ολλανδέζικα 
μπισκοτάκια, αλμυρά ή γλυκά, 
σε σχήμα χριστουγεννιάτικου 

δέντρου

✢ ΑΪ-ΝΙΚΟΛΑΣ ✢
Με όνομα αυτό του προστάτη των ναυτικών, θα μπο-
ρούσε να είναι ένα ακόμα ταπεινό ψαροταβερνάκι. 
Όμως το νέο –μόλις έξι μηνών– εστιατόριο έχει κοσμο-
πολίτικο περιβάλλον και ποντάρει στην εκλεπτυσμένη 
ψαροφαγία και στο πολύ φρέσκο ψάρι που έρχεται 
καθημερινά από Αιγαίο και Ιόνιο. Στο «τιμόνι» της κου-
ζίνας βρίσκεται ο Ιταλός πολύ καλός σεφ Pino Saccheri 
με «θητεία» στο Πορτοφίνο, στη Μύκονο, αλλά και 
στο γνωστό σου Πρυτανείο. Ο «ταμπεραμεντόζος» 
Pino μαγειρεύει ψάρι και θαλασσινά με μεγάλη μαε-
στρία, δίνοντας έμφαση στις πρώτες ύλες όπως φύκια 
Γραμβούσας, φρέσκους αχινούς και όστρακα, τυριά 
με ονομασία προέλευσης, ελιές και ελαιόλαδο από 
την Κρήτη. Κυρίως θα βρεις ψάρια φρέσκα με τη βού-
λα, μια και κάθε ψάρι έχει «ονομασία προέλευσης» 
με καρτελάκι που αναγράφει το χρόνο και τον τόπο 
ψαρέματός του. Ανοιχτό από το μεσημέρι. 
Λ. Συγγρού 156, 210 9232.919

Μπισκότο από σπίτι 

Mπισκότα αρωματισμένα με όλα τα μπαχαρικά 
των Χριστουγέννων σε διάφορα σχήματα.
Μπισκότα δεντράκια,
μπισκότα κάλτσες του 
Αϊ-Βασίλη, ακόμα και μικρά ή 
μεγάλα σπιτάκια, όλα τους 
ένας χριστουγεννιάτικος 
ζυμωμένος και μυρωδάτος 
παράδεισος.

Θα τα βρεις στο «Μπισκότο από σπίτι», 
Σπάρτης 11, Χαλάνδρι, 210 6833.598

Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Χοιρινό μπούτι 
στο φούρνο
Της ΤΖΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τι χρειαζόμαστε 1½ -2 κιλά χοιρινό μπούτι χωρίς κόκαλο ● 2 
μπίρες ● ολόκληρο κεφάλι σκόρδο πλυμένο και κομμένο στη μέση ● 2 
½ κ.σ. μέλι ● 3 κ.σ. μουστάρδα τύπου Ντιζόν ● 2 καρότα κομμένα κατά 
μήκος ● 2 πράσινα μήλα στα τέσσερα ● αλάτι ● 2 κ.σ. μηλόξιδο ● πιπέρι 
● 1½ ποτήρι νερού ● φυσικός χυμός μήλου (προαιρετικό) ● ελαιόλαδο 

Πώς το φτιάχνουμε Σε ένα βαθύ σκεύος ρίχνουμε τις μπίρες 
και μαρινάρουμε το κρέας για 2 ώρες. Προθερμαίνουμε το φούρνο 
στους 180° C. Ανακατεύουμε το μέλι, τη μουστάρδα και το ξίδι. Βγά-
ζουμε το κρέας από την μπίρα, το στεγνώνουμε με χαρτί κουζίνας, 
αλείφουμε με λίγο ελαιόλαδο και αλατοπιπερώνουμε. Σε ένα ταψί βά-
ζουμε το σκόρδο, τα καρότα και τα μήλα. Τοποθετούμε το κρέας και το 
αλείφουμε προσεκτικά με το μείγμα του μελιού. Ρίχνουμε το χυμό του 
μήλου ή νερό και ψήνουμε στους 180° C για 10΄ και μετά στους 150° C για 
2-3 ώρες. Κατά το ψήσιμο το περιχύνουμε κάθε τόσο με το μείγμα που 
έχει περισσέψει. Το αφήνουμε σε πιατέλα. Σουρώνουμε τα υγρά του 
ταψιού σε ένα κατσαρολάκι και τα βράζουμε μέχρι να γίνουν μια πηχτή 
σάλτσα. Κόβουμε το κρέας σε φέτες και το περιχύνουμε με τη σάλτσα. 

Μάθε ιστορία Στη Ν.Α. Τουρκία βρέθη-
καν κόκαλα γουρουνιού από το 8000 π.Χ., γεγο-
νός που κάνει το γουρουνάκι, εκτός από το 
σκύλο, το πρώτο εξημερωμένο ζώο 
και αφαιρεί την πρωτοκαθεδρία του 
πρόβατου και της κατσίκας. Τα συ-
μπαθητικά γουρουνάκια τράβηξαν 
πολλά. Συνδέθηκαν με θρησκευτι-
κούς συμβολισμούς και θυσίες, 
η κατανάλωσή τους απαγο-
ρεύτηκε για θρησκευτικούς λό-
γους, λατρεύτηκαν ως μπέικον 
και κατέληξαν αγαπημένη τροφή 
σήμερα. 
Βαθμολογήστε τη συνταγή, στείλτε τα 
σχόλιά σας                         
➜ jenniestav@yahoo.com

Στο πιάτο

Σκονάκι Όση πε-
ρισσότερη ώρα το μαρινά-

ρουμε, τόσο πιο τρυφερό θα γίνει το 
κρέας. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε 
τα σκόρδα και τα μήλα με 2 πράσα κομμέ-

να όπως τα καρότα. Aν έχουμε θερμόμετρο 
μαγειρικής, το μπήγουμε στο πιο χοντρό ση-

μείο του κομματιού και αν δείξει 70°C 
τότε το κρέας είναι 

έτοιμο. 

TasTePOLICe
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Baraonda 
Ρίξε κόκκινο στη νύχτα

Και τα Χριστούγεννα καταφθάσανε, και η Βασιλίσσης 
Σοφίας στολίστηκε, και λίγο κρυάκι τσουχτερό ασορτί 
με τις γιορτές νιώσαμε. Ασορτί με τις γιορτές, και τη 

γιορτινή διάθεση γενικότερα, είναι και το Baraonda. 
Το οποίον, βεβαίως-βεβαίως, δεν ανήκει στην κατηγορία αυτών 
που πας γιατί σου ’ρθε μια λιγούρα… Στη λιγούρα σου πηγαίνεις 
στο ταβερνάκι της γωνίας, παραγγέλνεις κάνα σουβλάκι, χώνεις 
δυο αυγά στο τηγάνι. Το Baraonda θέλει άλλα πράγματα, κάτι στο 
πιο glam κι ενθουσιώδες, μια διάθεση «βρε, δε ’πα να καίγεται ο 
ντουνιάς, εγώ απόψε θα το γλεντήσω». Το εν λόγω είναι η σωστή 
επιλογή να πας και να γευτείς μενού σούπερ και πάνω στην τε-
λευταία λέξη της εστιατορικής μόδας παγκοσμίως, να ακούσεις 
ωραιότατες μουσικές, να πας στο club δίπλα σου μόλις τελειώ-
σεις το φαγάκι σου και να λικνιστείς στους ρυθμούς παρέα με 
όλη την κοσμική Αθήνα, να κάνεις χάζι, να αντιπαραθέσεις, βρε 
παιδί μου, το δικό σου λαμέ τιραντάκι μ’ αυτό της απέναντι. Ο 
χώρος είναι υπέροχος. Με τα νεο-μπαρόκ σκηνικά του, με πολύ 
κόκκινο του πάθους, με παλιές σκαλιστές βιτρίνες και μέσα βα-
ρύτιμα γυαλικά να σου δίνουν την αίσθηση ότι είσαι καλεσμένος 
στους Ρομανόφ, με μικρά σεπαρέ, δηλαδή απομονωμένα «δω-
ματιάκια», αν θες πιο cheek to cheek καταστάσεις. 
Η κουζίνα που θα γευτείς είναι επίσης ξεχωριστή, την επιμελεί-
ται ο πολύ καλός και βραβευμένος σεφ Μιχάλης Ντουνέτας που 
φέτος βρίσκεται στα καλύτερά του και κινείται σε μοντέρνους 
ελληνο-μεσογειακούς τόνους, τελευταία μάλιστα προστέθηκε 
και σούσι μπαρ. Δηλαδή θα δειπνήσεις με καβουροσαλάτες α-
ρωματισμένες με μοσχολέμονα, κονσομέ καραβίδας με αφρούς 
πατάτας, φιλέτα καπνιστά με Montecristo No 4, παρακαλώ –δι-
ότι εμένα αν μου το καπνίσουν με Montecristo No 3 θα διαμαρ-
τυρηθώ στη διεύθυνση–, με σολομούς με κρέμα πατάτας και 
σάλτσα μπουγιαμπέσας, με μαύρα ριζότα με καραβιδοουρές και 
με φύλλα χρυσού, με Black Angus σε μενταγιόν, με γουρουνάκια 
γάλακτος μαρινέ σε σάλτσα μουστάρδα-πορτοκάλι, με γλυκά υ-
περπαραγωγές όπως ψητό κανταΐφι γεμιστό με κρέμα βανίλιας, 
σάλτσα με μάνγκο και παγωτό mascarpone… Όλα αυτά θα τα 
συνοδέψεις με εκλεκτά κρασιά, ή και με “Luxury Bubbles”, δη-
λαδή κοκτέιλ που έχουν σαν βάση τη σαμπάνια, ή και με κάποιο 
άλλο από την εξαιρετική cocktail list, που θα ετοιμάσουν για 
σένα εξειδικευμένοι bartenders. Να προσθέσω ότι το Baraonda 
τις Τετάρτες έχει πάρτι “Personas” με swing, disco house και 
mainstream τού σήμερα, τις Πέμπτες πάρτι “Teck-nology” με 
special djs και χορηγό τον Best, τις Κυριακές είναι “Greek” πάρτι 
και πιάνει ξημέρωμα, ότι μπορείς να πας και μόνο για ποτό στο 
club, ότι εκτός των ημερών των γιορτών υπάρχει μενού με € 36, 
κατά τα λοιπά τιμές ασορτί με το λαμέ τιραντάκι που λέγαμε και 
τις άλλες υψηλού επιπέδου προσφερόμενες υπηρεσίες. 

BARAONDA Τσόχα 43, Αμπελόκηποι, 210 6444.308, 
ανοιχτά κάθε βράδυ, σερβίρει μέχρι αργά
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Στο πιάτο

Σκονάκι Όση πε-
ρισσότερη ώρα το μαρινά-

ρουμε, τόσο πιο τρυφερό θα γίνει το 
κρέας. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε 
τα σκόρδα και τα μήλα με 2 πράσα κομμέ-

να όπως τα καρότα. Aν έχουμε θερμόμετρο 
μαγειρικής, το μπήγουμε στο πιο χοντρό ση-

μείο του κομματιού και αν δείξει 70°C 
τότε το κρέας είναι 

έτοιμο. 
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Σ/Κ Ανοιχτό Σάββατο/ 
            (ή) Κυριακή μεσημέρι
Μ      Ανοιχτό μεσημέρι
            Τιμές χωρίς κρασί
A.V. Μην ξεχάσεις να πάρεις     
            την AthenS VoiCe 
            φεύγοντας 

Κέντρο

AbreUvoir
Ξενοκράτους 51, Kολωνάκι, 
210 7229.106  Παλιό, αγαπη-
μένο, με γαλλική κουζίνα, 
κομψότητα και στιλ, έμαθε 
στους Αθηναίους τα σαλιγκά-
ρια μπουργκινιόν και το φιλέ-
το σος καφέ ντε Παρί.Φέτος 
με ανοιχτό τον υπέροχο κήπο 
του για τους καπνιστές. €€€ M

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.

AeTHrioN 
Ξεν. Xίλτον, Bασ. Σοφίας 46, 
210 7281.000 iαπωνικές γεύ-
σεις, minimal απωανατολι-
κό chic, businessmen σε ε-
παγγελματικές συναντήσεις 
με ζεν ατμόσφαιρα.  €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.Τρ. - Σαβ. 20.00 - 1.30, 
Κυρ.μεσ., Κυρ. βράδυ & 
Δευτ. κλειστά. € κ μ 

AΛeΞANδPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A 
& Ζωναρά 21, Λ. Aλεξάνδρας, 
210 6420.874/ Αργεντινής Δη-
μοκρατίας 14, 210 6450.345 
Ελληνική κουζίνα στην κα-
λύτερη εκδοχή της, ιδανικός 
χώρος και για επαγγελματικά 
γεύματα. Δίπλα, η μπιραρία 
με πληθωρικές μερίδες και 
πολλές μπίρες. €μ

ALeriA 
Μεγ. Αλεξάνδρου 57, Με-
ταξουργείο, 210 5222.633 
Ατμοσφαιρικό ντεκόρ, με 
αυλή που θυμίζει γαλλική 
εξοχή και εσωτερικό σε 
δύο επίπεδα. Πάνω γυάλινη 
οροφή για να βλέπεις τ’ 
αστέρια. Σέφ ο Λεωνίδας 
Κουτσόπουλος και μενού 
από τα καλύτερα στην ελλη-
νική δημιουργική κουζίνα. 
Και μπαρ για ποτό. €€€

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. €

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.

AρΧΑιΩΝ ΓευΣειΣ 

Kοδράτου 22, πλ. Kαραϊ-
σκάκη, 210 5239.661 Εδώ 
θα γευτείς τα πιάτα που 
έτρωγαν ο Αριστοτέλης και 
ο Πλάτωνας και θα μεθύσεις 
με «οινόμελο». €μ

AρΧοΝτικο 
Έβρου 40, Aμπελόκηποι, 
210 7777.742 Παραδοσιακή 
ελληνική κουζίνα με πολλές 
επιλογές για να διαλέξεις, 
άφθονο κρασί και ρακόμελο 
για συνοδεία. Παρ.&Σάβ. οι 
«Τρεις λαλούν…» live με «έ-
ντεχνα» λαϊκό πρόγραμμα. 
Και delivery 12.00-24.00 € M 

ATHeNS GATe    
Λ. Συγγρού 10, Αθήνα, 210 
9238.302-3 Το εστιατόριο του 
ομώνυμου ξενοδοχείου.Με-
σογειακή κουζίνα σε χώρο με 
εξαιρετική θέα στον Παρθε-
νώνα και τους Στύλους του 
Ολυμπίου Διός. Ανοιχτό κάθε 
βράδυ 19.00 - 23.00. €€

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.

βΑΛΑΩριτου & ΑμερικΗΣ 
Βαλαωρίτου 18 & Αμερικής, 
Κολωνάκι, 210 3387.218 Το 
νέο και δυναμικό café-bar-
resto του πολυσύχναστου 
πεζόδομου ανοίγει νωρίς το 
πρωί και το τραβάει μέχρι 
πολύ αργά με καφέ, ωραία 
σάντουιτς, ελαφριά πιάτα-
σουξέ το κοτόπουλο με 
σουσάμι. Πιάσε θέση στην 
υπερυψωμένη «βεράντα» 
για χάζι στην κίνηση ή δώσε 
εκεί ραντεβού μετά το 
shopping.€ 

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 νόστι-
μο ταμπουλέ και για επιδόρ-
πιο πάρε cheesecake. Νέος 
κόσμος,trendy ατμόσφαιρα, 
slogan τους το “food for real 
people”.€

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.  € 

boYPΛiΩTiNΑ (H)         
B. Aλεξάνδρου 10 & Yμηττού, 
Kαισαριανή, 210 7291.545 
Οικογενειακό με μικρασια-
τικές γεύσεις από τα χέρια 
της κυρίας tριανταφυλλιάς. 
Δευτ. κλειστά.€ Σ/κ M

βουτΑδΩΝ 48 
Βουτάδων 48, Γκάζι, 210 
3413.729 Café-bistrot για 
καφέ, ποτό, σάντουιτς, τάρ-
τες, ποικιλίες και νόστιμα 
γλυκά. Δοκίμασε φοντί σο-
κολάτας με φρούτα. €

boUCHe  (LA)
Σκουφά 56, Κολωνάκι, 210 
3619.430 Έχουμε και… 
γλείφουμε τα δάχτυλά μας: 
τάρτα σοκολάτας, κέικ με 
σοκολάτα και λεμόνι, μους 
αχλάδι με μπαχαρικά και 
κομμάτια σοκολάτας και 

 γεύΣη
CREPA-CREPA
Νέο κατάστημα στο Athens Metro 
Mall στον Άγ. Δημήτριο για να βρί-
σκεις εύκολα και παντού όλους 
τους γλυκούς, αλμυρούς, ethnic, 
vegetarian (ok, έχει και light) πειρα-
σμούς κρέπας. Μαζί λανσάρει και 42 
ολοκαίνουριες λαχταριστές γεύσεις. 
Λ. Βουλιαγμένης 276, Άγ. Δημήτριος 

ΧΡΥΣΑ    
Νέο μενού, νέες μειωμένες τιμές 
από την εξαιρετική μαγείρισσα Χρύ-
σα στην κομψή, αναπαλαιωμένη 
μονοκατοικία της στο κέντρο. Με 
περισσότερα πιάτα μεσογειακής και 
ελληνικής κουζίνας φτιαγμένα μο-
ναδικά απ’ τα χεράκια της. Ανοιχτά 
κάθε μέρα μόνο βράδυ, Κυρ. μόνο 
μεσημέρι. 
Αρτεμισίου 4 & Κεραμικού, Γκάζι, 

210 3412.515

ΛΕΥΚΕΣ
Θα σε υποδεχτεί ένας χοντρούλης, 
γλυκός χιονάνθρωπος και θα σε βά-
λει με τη μία στο εορταστικό κλίμα. 
Πολλά χριστουγεννιάτικα λαμπάκια, 
γιρλάντες και στολίδια δημιουργούν 
ρομάντζα για να απολαύσεις παρα-
δοσιακές ελληνικές νοστιμιές σε ζε-
στή ατμόσφαιρα. 
Λ. Γαλατσίου 100, 210 2924.458    

 

EVEREST 
Φέτος ο Αϊ-Βασίλης έρχεται απ’ τα 
everest και φέρνει super δώρα για 
όλους! Κάνε ένα κλικ στο www.
facebook.com/everest.gr, πάρε 
πληροφορίες, μπες στην κλήρωση 
και μπορεί να είσαι ένας απ’ τους 4 
τυχερούς που θα απολαμβάνουν 
καφέ ή τυρόπιτα δωρεάν για όλο το 
2011 ή ένας απ’ τους 2 με την ίδια 
προσφορά για έναν ολόκληρο μήνα. 

ΗΒΗ ΚΛΑΣΙΚΗ 
Νέα ήβη κλασική μπλε, χωρίς αν-
θρακικό! Βασισμένη στην παλιά 
συνταγή που όλοι αγαπήσαμε, με 
περισσότερο όμως φυσικό χυμό 
πορτοκαλιού, λιγότερη ζάχα-

ρη, χωρίς τεχνητά αρώματα 
και χρώματα και πιο πλούσια 

φρουτένια γεύση.

tips Της ΝΑΤΑΛίΑΣ ΔΟΥΚΑ
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αυθεντικά γαλλικά μακαρόν. Σε 
όλα βάζει την τέχνη του ο Γάλλος 
patissier Jose olivier. 

brASSerie vALAoriToU 
Bαλαωρίτου 15, 210 3641.530 Το α-
μπιγιέ της Βαλαωρίτου. Εδώ κάνουν 
στάση πολιτικοί, μεγαλοδικηγόροι 
και οι κυρίες τους.Τα μεσημέρια του 
Σαββάτου μετά τα ψώνια παρέες 
γνωστών δημοσιογράφων και δια-
φημιστών σε... happy hour. Πιάσε 
θέση χειμώνα - καλοκαίρι στη «βε-
ράντα» στον πεζόδρομο, αν θέλεις 
να δεις όλη την Αθήνα να περνάει. 
Kυρ. κλειστά.  €Ξ μ

brASSerie viNTAGe    
Πλ. Κοτζιά (8ος όροφος Notos Home), 
210 3239.011 Εξαιρετική θέα Ακρό-
πολη και Λυκαβηττό, γεύσεις μεσο-
γειακές με άρωμα Ιταλίας. Εκδηλώ-
σεις & catering. Ανοιχτό μεσημέρι 
και βράδυ.Κυριακή κλειστά. €

broWN’S 
Βασ. Αλεξάνδρου 2 (Divani Caravel 
Hotel), 210 7207.000 Ατμοσφαιρικός 
χώρος, ξενοδοχειακό service και 
πολυτέλεια, μεσογειακές γεύσεις 
επιπέδου. Κυριακή κλειστά.  €€ €

bYzANTiNo 
(Ξενοδ. Xίλτον) Bασ. Σοφίας 46, 210 
7281.400 Ίσως ο πιο διάσημος και all 
time classic μπουφές της πόλης. Εξαι-
ρετικό πρωινό, ακόμη πιο πλούσιο το 
μεσημεριανό, και πιάτα a la carte .  €€

* bUCo  (iL) 
Σαρρή 18 & Σαχτούρη 2, Ψυρρή, 
210 3219.388 Κομψός, απέριττος, 
ντιζάιν χώρος με παραδοσιακή 
ιταλική κουζίνα από την ιδιοκτήτρια 
Σερένα και τον γνωστό σεφ Αntonio 
(βλ. Salumaio di Atene, Piazza Mela). 
Δευτ. κλειστά. €€ κμ 

CeNTrAL GoLd             
Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, Κολωνάκι, 
210 7245.938 Το σήμα κατατεθέν των 
αδελφών Πανά και καυτό meeting 
point του κοσμικού πλήθους της 
πόλης, από φέτος σε gold club 
εκδοχή και ανοιχτό μόνο βράδυ. Με 
χορευτική μουσική, sexy ατμόσφαι-
ρα, 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 καθημερινές 12.00 - 18.00 
15% έκπτωση. Και delivery.€μ

CrePA - CrePA     
Λ. Συγγρού 137, Αθήνα, 210 9340.445/ 
www.crepa-crepa.gr  o ναός της 
κρέπας. Πρωτότυπες και γευστικές, 
αλμυρές και γλυκές, σε πολλούς συν-
δυασμούς για να διαλέξεις αυτό που 
τραβάει η όρεξη σου πιο πολύ. 

CUbANiTA
Καραϊσκάκη 28, πλ. Ψυρρή, 210 
3314.605 -7 Αυθεντική κουβανέζικη α-
τμόσφαιρα, ανάλογη κουζίνα και μου-
σικές από live μπάντες. Κόσμος όλων 
των ηλικιών με διάθεση να χορέψει 
στους ρυθμούς της Καραΐβικής.€€ 

CUCiNA PoverA     
Ευφορίωνος 13 & Ερατοσθένους, 
Παγκράτι, 210 7566.008 Καλό wine 
resto (ιδιοκτήτης, ο sommelier Γιάννης 
Καημενάκης). Θα ευχαριστηθείς πολλά 
καλά κρασιά και σε ποτήρι. Στο πιάτο 
απλές γεύσεις με εποχιακά προϊόντα. 
Κυριακή κλειστά. € €

 Cv
Κωνσταντινουπόλεως 108 & Μυ-
κάλης, 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.     

dAS bier
Κλεάνθους 8, Γκάζι 6977141990 
Μπίρες, πολλές μπίρες! Βαρελίσιες, 
μοναστηριακές και 35 ξεχωριστές 
ετικέτες για να διαλέξεις. Μενού 
έκλπηξη και καλή ροκ μουσική για 
να τη συνοδεύσεις. €

18
Σουηδίας 51, Κολωνάκι, 210 7235.561 
Πολιτικοί, δημοσιογράφοι, παλιοί 
Κολωνακιώτες έχουν για χρόνια 
στέκι τους αυτό το μικρό, ατμοσφαι-
ρικό μπιστρό. Ιστορικό και αναλ-
λοίωτο μέσα στο χρόνο, με κλασικά 
πιάτα που τα ξέρεις από τα 70s. €€

δΗμoκριτοΣ 
Δημοκρίτου 23 & Tσακάλωφ, Kολω-
νάκι, 210 3613.588, 210 3619.293 
Ιστορία χρόνων, στα τραπέζια του 
έχουν γευματίσει πολλά γνωστά 
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ονόματα της ελληνικής 
διανόησης, αλλά και όλη η 
Αθήνα. Πανόραμα ελληνι-
κής κουζίνας. €

δioNYΣoΣ
Pοβέρτου Γκάλι 43, Mακρυ-
γιάννη, 210 9233.182 Εμβλη-
ματικό της Αθήνας, ανανεω-
μένο, με πιάτα μεσογειακής 
κουζίνας που υπογράφει ο 
Mιχάλης nτουνέτας.€ 

doorS        
Καρνεάδου 25-29, εμπ. Κέ-
ντρο Λαιμού, Κολωνάκι, 210 
7250.904 Σε χώρο μοντέρνο 
που έχει επιμεληθεί ο Α-
ντώνης Καλογρίδης. Πιάτα 
μεσογειακής κουζίνας και 
μεγάλη μπάρα για ποτά. Κά-
θε Κυριακή brunch. €€

eL bANdoNeoN 
Bιργινίας Μπενάκη 7, πλ. Με-
ταξουργείου, 210 5224.346
Ένας Αργεντίνος δάσκαλος 
του tango γνώρισε τον έρωτα 
στην Ελλάδα. Στο ατμοσφαι-
ρικό resto τους με το υπέροχο 
theatrale ντεκόρ θα πας για 
αργεντίνικη κρεατοφαγία και 
βραδιές tango που ξυπνούν 
το πάθος μέσα σου. Κυριακή 
μόνο βράδυ για χορό και πο-
τό. Δευτ. κλειστά. €€€ μ

* FUGA     
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 
1, Μέγαρο Μουσικής, 210 
7242.979  Το εστιατόριο του 
Μεγάρου με μοντέρνα μεσο-
γειακή κουζίνα από το σεφ 
Pantaleo de Pinto και με την 
επιμέλεια του μεγάλου σεφ 
Andrea Berton. €€

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 

GALLerY CAFÉ  
Αδριανού 33, Μοναστηράκι, 
210 3249.080  Στον πεζόδρο-
μο της Αδριανού, ανοιχτό 
από τις 10.00 το πρωί έως 
αργά το βράδυ για φαγητό 
και ποτό. Arty περιβάλλον 
με εναλλασσόμενες καλ-
λιτεχνικές εκθέσεις. Κυρ. 
11.00-13.00 live κλασική 
μουσική, Σάβ. 15.00-17.00 
live jazz.

GALLo Nero (iL)
Λ. Αλεξάνδρας 10, ξενοδοχ. 
Park, Πεδίον Άρεως, 210 
8894.500Το ιταλικό εστιατό-
ριο μέσα στον ανακαινισμέ-
νο χώρο του ξενοδοχείου 
Park. Φρέσκια ματιά στην 
ιταλική κουζίνα από τον 
σεφ Gianluca Barlucci ( 
γνωστός από τη Μύκονο) 
φτιάχνει την πιο καλοψη-
μένη tagliata al tartufo και 
την πιο ζουμερή μπριζόλα 
florentina. Πίτσα τραγανή 
και σε γεύσεις που δεν έχεις 
φανταστεί – γλυκιά  με σο-
κολάτα και μασκαρπόνε!

GAzArTe 
Bουτάδων 32, Γκάζι, 210 
3460.347, 3452.277 Θέα 
Aκρόπολη, μεσογειακές 
γεύσεις, πρωτότυπα κοκτέιλ. 
Mουσική funky, latin, jazz, 
soul, ethnic. Παρ.-Σάβ. ρυθ-
μοί παλιών δεκαετιών.  Δευτ. 
κλειστά.  €Ξ

GAzi CoLLeGe
Περσεφόνης 53 & Γαργητ-
τίων, 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 Σάββατο 
μένει ανοιχτό όλη τη νύχτα 
για τα πιο πεινασμένα 
κολεγιόπαιδα.

Gb rooF GArdeN 
Πλ. Συντάγματος & Πανε-
πιστημίου, 210 3330.000 
(ξεν. Μεγ. Βρετανία) Η 
αξεπέραστη κομψότητα 
της Μεγάλης Βρετανίας 
εδώ συμπληρώνεται από 
την καταπληκτική θέα της 
Ακρόπολης, της πλατείας 
Συντάγματος και όλης της 
Αθήνας. Συνδύασέ τα με 
ποιότητα, πολυτέλεια και 
σέρβις για να έχεις εικόνα. 
Κουζίνα ιταλική. €€€

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 

ΗΑrd roCK CAFε 
Φιλελλήνων 18, Σύνταγμα, 
210 3252.758 Σε τριώροφο 
νεοκλασικό, με συλλογή από 
αμερικάνικα memorabilia. 
Mεγάλη ποικιλία κοκτέιλ 
–δοκίμασε την τεράστια 
margarita– και πολλά πιάτα. 
Πραγματικό μουσείο του 
rock’n’roll, επιλεγμένες 
μουσικές, πωλητήριο για να 
αγοράσεις το Athens hard 
Rock Café t-shirt ή ό,τι άλλο 
σου γυάλισε. €M 

Hive (THe)
Bουτάδων 40 & Tριπτολέμου 
34, Γκάζι, 210 3477.444 Mου-
σικός χώρος που καλύπτει 
όλο το φάσμα της μαύρης 
μουσικής (soul, funk, latin, 
regae, jazz) με διαφορετι-
κούς djs κάθε μέρα. Aνοιχτό 
και για εκθέσεις ζωγρα-
φικής και φωτογραφίας. 
Kαφέ, gourmet σάντουιτς 
και φαγητό με θέα την 
Aκρόπολη, τον πεζόδρομο 
και την πλατεία. Aνοιχτό 
από τις 09.00. 

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. €

KUziNA 
Aδριανού 9, Θησείο, 
210 3240.133 Στιλάτη μο-
ντέρνα «ταβέρνα» με fusion 
πιάτα από τον Άρη Τσανα-
κλίδη. Συνέχισε τη βραδιά μ’ 
ένα ποτό στην ταράτσα και 
με συγκλονιστική θέα στην 
Ακρόπολη και το Ναό του 
Ηφαίστου. € Σ/κ M Ξ

ΛεμοΝοκΗΠοΣ   
Aγ. Τριάδος 11 & Επταλό-
φου, Νέα Φιλαδέλφεια, 210 
2588.611 Κουκλίστικο ντε-
κόρ με τοίχους και έπιπλα 
ζωγραφισμένα στο χέρι. 
Δροσερός κήπος και κουζί-
να που κινείται μεσογειακά 
μεταξύ Ελλάδας, 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 
γλυκάκια για τη λιγούρα. 
Πολύ industrial χώρος 
– ταιριάζει γάντι με τη 
γειτονιά. C

MALTAGLiATi 
Bαρνακιώτη 6, Αμπελόκηποι, 
210 6916.676/ Σολωμού & 
Τερψιθέας 16, Π. Φάληρο, 
210 9816.445 Τρατορία με α-
νοιχτή κουζίνα και μυρωδιές 
σκόρδου, τομάτας και βασι-
λικού να σου ανοίγουν την 
όρεξη. Χειροποίητα φρέσκα 
ζυμαρικά – φετουτσίνι, καζα-
ρέτσε, λιγκουίνι κ.ά. € 

MALvAziA
Aγαθημέρου 1, Pούφ, 210 

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

MAΣA 
Eθν. Aντιστάσεως 240-244, 
Kαισαριανή, 210 7236.177 
Λαχταριστές αστακομακα-
ρονάδες προστέθηκαν στη 
μακρόχρονη ιστορία κρέα-
τος. Mεγάλη λίστα κρασιών 
(και βιολογικά).Κήπος με 
τριανταφυλλιές. Δευτ. κλει-
στά. € Σ/κ

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.

* μεΖεδ…Αδικο    
Πλ. Μεσολογγίου 5, Παγκρά-
τι, 210 7250.528 Χώρος α-
πλός και οικείος που θα σου 
θυμίσει μπακάλικο, με πολ-
λούς και νόστιμους μεζέδες. 
Δευτ. κλειστά. € M   

μεΞικΑΝοΣ 
Ευδήλου 15, Ζωγράφου, 210 
7716.900 Γεύσεις Μεξικού, 
δυνατό bar, διοργάνωση 
catering, delivery. Πέμ. ζω-
ντανή μουσική. €  

MeTA’S     
Φρύνης 1-3, Παγκράτι, 
210 7010.300 Μοντέρνο 
μαγειρείο σε hippy chic 
ατμόσφαιρα, με τεράστια 
φούξια βιτρίνα για τα μαγει-
ρευτά του, όλα από τη μαμά 
του ιδιοκτήτη.  € 

MiCrAASiA LoUNGe   
Κωνσταντινουπόλεως 70, 
Γκάζι, 210 3469.139 Το παλιό 
νεοκλασικό ανήκει στην 
οικογένεια του ιδιοκτήτη, 
από τότε που ήρθαν στην 
Ελλάδα μετά τη μικρασια-
τική καταστροφή. Σήμερα 
ατμοσφαιρικό στέκι της 
πόλης. Στο ισόγειο μπαρ με 
funky ρυθμούς, στον πρώτο 
μπιστρό με λουλουδάτες 
ταπετσαρίες, στην ταράτσα, 
όταν ο καιρός το επιτρέπει 
για ethnic mood. Μεσογει-
ακές γεύσεις σε τάπας και 
live events τις Παρασκευές.
Κάθε μέρα ανοιχτά από τις 
20.00. Κυρ. κλειστά.  €

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  

NiXoN
Aγησιλάου 61B, Kεραμεικός, 
210 3462.077 Kαλά πιάτα, ω-
ραία ποτά και μια μποέμικη 
κινηματογραφική αίθουσα 
που μεταδίδει απρογραμμά-
τιστες προβολές.

obi UPToWN
Σκουλενίου 2, πλ. Αγ. Θεοδώ-
ρων, Αθήνα, 210 3610.512 
Ανανεωμένος χώρος με 
3 ορόφους. Από το πρωί 
για καφέ και κρύα πιάτα, 
κουζίνα βιολογική με έθνικ 
πινελιές που ανοίγει το με-
σημέρι και σερβίρει μέχρι το 
βράδυ. Στον 3ο γκαλερί με 
διαδοχικές εκθέσεις. Μου-
σικές lounge, funky και jazz 
στο ισόγειο και ακριβώς από 
πάνω electro beats. 

ΠΑΠΑδAκΗΣ 
Φωκυλίδου 15, Kολωνάκι, 
210 3608.621 o θρυλικός 
Παπαδάκης της Πάρου. Ψα-
ρικά και λίγα κρεατικά, καλά 
υλικά. Σεφ η τηλεστάρ –Μα-
ντόνα της γεύσης– Aργυρώ 
Mπαρμπαρήγου (ανιψιά 
Παπαδάκη). Κάνε κράτηση. 
Κυρ. κλειστά. €€μ

PArLiAMeNT (THe)         
Ξεν. NJV ATHENS PLAZA, Bασ. 
Γεωργίου Α΄, Σύνταγμα, 210 
3352.400 Πολυτέλεια και 
κομψότητα στο χώρο, αλλά 
και στα…. πιάτα, που αν και 
κινούνται μεσογειακά δια-

τηρούν έντονα τα ελληνικά 
στοιχεία. Πρωινός μπουφές 
7.00-11.00. €€ μ

PASTA με ...Νου 
Πανόρμου & Δ. Πλακεντίας 
73, 210 6984.846 Το παλιό 
νεοκλασικό μεταμορφώ-
θηκε σε μια χαρούμενη 
ιταλική τρατορία με πράσινα 
χρώματα, λευκά τραπεζάκια 
και καρό τραπεζομάντιλα. 
Αυθεντική πίτσα, φρέσκα 
ζυμαρικά και πολλές συντα-
γές από τη mamma italia.

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. Αλεξάνδρας 
108, Νεάπολη,  Λ. Νίκης 79 
(Λευκός Πύργος), Θεσσαλονί-
κη, 18118 Με 32 καταστήμα-
τα σε όλη την Αθήνα για τους 
pizza lovers. Από τα καλύτε-
ρα 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

* ΣΑΛοΣ ΛΑΓοΣ (ο)    
Τρώων 63, Άνω Πετράλωνα, 
210 3471.101Όπου σαλός, ο 
τρελός-φευγάτος στα κρη-
τικά. Καινούργιο, με ρακές 
και ρακόμελα, μεζέδες και 
μαγειρευτά μέσα σε φοι-
τητική ατμόσφαιρα και με 
τιμές… εξίσου φοιτητικές. €    
 
SeCreTo  
Περσεφόνης 21, Γκάζι, 210 
3460.750 Bar-restaurant, 
μίνιμαλ και μοντέρνο, σε 
πολυεπίπεδο χώρο με ιτα-
λικές νοστιμιές και must τα 
φρέσκα ζυμαρικά. Special 
cocktails και ποτά στο roof 
garden για να τα δεις όλα! 

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

SoHo    
Βουτάδων 54Β, Γκάζι, 210 
3422.663 Βar restaurant 
με mainstream μουσικές, 
δυνατή μπάρα για ποτά και 
περιποιημένες μεσογειακές 
γεύσεις και καλά γλυκά.  

ΣΠiTAKiA 
Δεκελέων 24 & Zαγρέως, 
Γκάζι, 210 3412.323 Μοντέρ-
να ταβέρνα με δωμάτια σαν 
παλιού σπιτιού, ωραία μω-
σαϊκά και πολύ λευκό. Στα 
πιάτα απλές και νόστιμες 
ελληνικές προτάσεις.€ Ξ μ κ

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 σχέ-
ση destiny μαζί τους. €€  

TGi FridAY’S 
Κολοκοτρώνη 35, Κηφισιά, 
210 623 3.947-8/ Υμηττού 
110, Παγκράτι (Εμπ. Κέντρο 
Athens Millennium), 210 
7560.544-5/ Νεοφύτου Βάμβα 
2, Κολωνάκι, 210 722 7.721/ 
Λ. Κηφισίας & Αλεξάνδρας, 
210 6475.417-8/ Λαζαράκη 
43, Γλυφάδα, 210 8982.608-9/ 
PierOne Μαρ. Φλοίσβου, 
Π. Φάληρο, 210 9853.281/ 
Athens Metro Mall, Λ. Βου-
λιαγμένης 276, Αγ. Δημήτριος, 
210 9717.223 Aπό burgers και 
μεξικάνικη tortilla μέχρι εισα-
γόμενες μπίρες και κοκτέιλ 
τεκίλας. Το πιο συμπαθητικό 
και γελαστό σέρβις της 
Αθήνας και ντεκόρ με αμε-
ρικανιές που θες ώρες να το 
χαζεύεις. €Ξ μ A.v.

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 

ΠούΤρωΜε
Της ΖίΖΗΣ ΣΦΥΡΗ

athinais Bistrot
Σαν στο σπίτι σου

Το Αθηναΐς είναι ένα μικρό οικογενειακό ξενοδοχείο επί 
της Βασ. Σοφίας, λίγα μέτρα από την πλατεία Μαβίλη. 
Εδώ και λίγο καιρό –στην αρχή σαν αναγκαιότητα για 

την εξυπηρέτηση των πελατών– δημιουργήθηκε στο ισόγειο 
ένα bistrot που ξεκινάει  δράση από το πρωί με σνακς, χυμούς 
και καφέδες, συνεχίζει με φαγητό (κανονικό και καθόλου ξε-
νοδοχειακό) και τελειώνει το βράδυ στις 10.30 (τελευταία πα-
ραγγελία στην κουζίνα). 
Το ενδιαφέρον είναι ότι σιγά σιγά και άλλος κόσμος από τα 
γύρω γραφεία, τις πρεσβείες, τα ιατρεία άρχισαν να γίνονται 
πελάτες και να γεμίζουν καθημερινά τον ευχάριστο χώρο.
Θες οι τιμές, που πραγματικά είναι ταβέρνας, θες η νοστιμιά 
των φαγητών και το μέγεθος των μερίδων, θες η ευχάριστη 
απομόνωση  που προσφέρει ο χώρος και ο μικρός κηπάκος που 
το απομονώνει από το θόρυβο και την κίνηση της Βασ. Σοφίας, 
το γεγονός είναι ότι προσφέρει μια ζεστασιά και μια θαλπωρή 
που είναι σαν να επιστρέφεις μεσημέρι σπίτι σου για φαγητό, 
διακόπτοντας για λίγο μόνο τη δουλειά σου.
Το Bistrot μού το γνώρισε φίλος που δώσαμε ραντεβού για 
καφέ και έτσι πρωτοδοκίμασα το club sandwich (αντί 6 ευρώ 
παρακαλώ, μαζί με μπίρα αντί 3 ευρώ).
Η πρώτη εντύπωση ήταν πολύ καλή και έτσι ξαναδώσαμε ρα-
ντεβού στο ίδιο μέρος, πιο αργά αυτή τη φορά, έχοντας κατά 
νου να  τσιμπήσουμε.
Στο Athinais bistrot κάθε μέρα φτιάχνουν μια ξεχωριστή πίτα, 
έτσι ανάλογα με την ημέρα θα πετύχεις κοτόπιτα, πρασόπιτα, 
τυρόπιτα ή κάποια τάρτα με σπανάκι και φέτα. Θα βρεις οπωσ-
δήποτε ένα πιάτο veg ή νηστίσιμο, όπως μπασμάτι με λαχανικά 
και πλευρώτους ή σπαγγέτι πέστο ή μιλφέιγ λαχανικών, και ε-
πίσης θα βρεις πιάτα με κρέας ή ψάρι όπως μοσχαράκι κοκκινι-
στό με πατάτες, μουσακά, ψαρονέφρι γεμιστό με γραβιέρα και 
ψητή πατάτα με σος γιαουρτιού, ποπιέτες γλώσσας με γαρίδες, 
φιλέτα χοιρινής παντσέτας με μήλα καραμελιζέ. Πάντα υπάρ-
χουν εξαιρετικά μπιφτέκια σχάρας μοσχαρίσια ή από γαλοπού-
λα, φιλέτο κοτόπουλο σχάρας, όλα τους με πατάτες τηγανητές 
χειροποίητες ή με ρύζι και λαχανικά σοτέ. 
Παραθέτω όλο τον κατάλογο γιατί βρίσκω πολύ έξυπνη τη σκέ-
ψη της διεύθυνσης του ξενοδοχείου να διαμορφώσει ένα μενού 
τόσο σπιτίσιο, που εναλλάσσεται καθημερινά, ώστε έτσι οι 
πελάτες του μικρού ξενοδοχείου να μην είναι υποχρεωμένοι να 
διαλέγουν τα ίδια και τα ίδια.
Και για το τέλος, αν θέλεις να ανεβάσεις τα σάκχαρα για να 
συνεχίσεις τη δουλειά, χτυπάς κι ένα γλυκάκι, που τα κάνουν 
πολύ νόστιμα, όπως μηλόπιτα ή τσιζ κέικ ή σουφλέ σοκολάτας.  

Athinais bistrot, Βασ. Σοφίας 99 & Τιμολέοντος Βάσσου, 210 6431.133

➜ zsfyris@otenet.gr
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Why Sleep?
Τ ιμά εδώ και πάνω από δύο χρόνια τον τίτλο του έχοντας κα-

θιερωθεί ως το all-day καφέ – μικρό κλαμπ που «κλείνει πά-
ντα τελευταίο» στη διογκωμένη πιάτσα του Γκαζιού. Ούτως ή 

άλλως με σταθερά κεντρική θέση στο πόστο της Βουτάδων, χωρίς να 
επηρεάζεται από τα γειτονικά ήξεις αφήξεις, είχε εντυπωσιάσει εξ αρχής 
με το ιδιαίτερο φουτουριστικό του design. Σε αυτή τη στήλη το χαρα-
κτηρίζαμε κάποτε «space δάσος». Φέτος, ο Τάσος Καπετανιάς και οι συ-
νεργάτες του αποφάσισαν να ανακαινίσουν το χώρο και να ανανεώσουν 
το κόνσεπτ τους. Ενοποίησαν τον εσωτερικό χώρο (δεν σχηματίζει πια 
εκείνο το χαρακτηριστικό Γ) και τον έκαναν ορατό σε όσους περπατάνε 
στον πεζόδρομο ή κάθονται στα τραπεζάκια έξω. Θα μπορείς δηλαδή να 
διακρίνεις τη μοντέρνα διακόσμηση, αλλά και την εσωτερική σκάλα που 
θα οδηγεί στο roofgarden – σημείωσέ το από τώρα, θα είναι από τα χιτ 
της προσεχούς καλοκαιρινής σεζόν. Επίσης το τιμ του, παρότι παραμένει 
ανοιχτό κάθε μέρα από τις 9 το πρωί, αποφάσισε να δώσει περισσότε-
ρη έμφαση στις νύχτες. Καινούργιες βραδιές, καθημερινά χορευτικά 
performances και κοκτέιλ – εγγύηση από την ομάδα Bar Philosophy. 
Κάθε Δευτ. λοιπόν μπορεί να βρεθείς να φοράς σέξι μάσκες στη βρα-
διά “Kinky”, την Τρ. “Lay Low’” με hip hop και R’n’ B, τις Τετ. οι φοιτητές 
erasmus της Αθήνας κάνουν τα δικά τους πάρτι, ενώ την Πέμ. παίζει η 
βραδιά “Roi Mat” με μυκονιάτικο άρωμα. Το Σου-Κου ξέρεις… 

Why Sleep?, Βουτάδων 52, Γκάζι 

goingout
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. 

 TPeNo ΣTo PoYΦ 
Σταθμός Pουφ (Kων/πό-
λεως), 210 5298.922, 693 
7604988 Από τα πιο ρομα-
ντικά σημεία της πόλης.tο 
Wagon-restaurant συνδυ-
άζει ατμόσφαιρα, γεύσεις 
μεσογειακών αποχρώσεων 
και μελωδίες πιάνου. Δίπλα 
του, το Wagon-bar, με live 
εναλλασσόμενα σχήματα. 
Kλειστά Δευτέρα. €Ξ 
 
*voodoo    
Ιάκχου 29, Γκάζι, 
2103457.334 
Bar-restaurant για νύχτες 
μαγικές με ευρηματικά 
cocktails και δημιουργική 
κουζίνα. Χορευτική, ελληνι-
κή και ξένη μουσική, 80s και 
90s. tρ.-Σάβ. βράδυ, Κυρ. 
μεσημέρι live ελληνική μου-
σική. Ποτό € 8, φιάλη € 90. 
Ρεβεγιόν € 75 / άτομο  

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.€€ 

beer  ACAdeMY 
Ν. Καρελά 45 & Λ. Κηφισίας 
336, Χαλάνδρι, 210 6817.170 
/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. €

bLUFieLd bUrGer 
Αγγελοπούλου 3, Ν. Ψυχικό, 
210 6777.739 Αμερικάνικο 
στέκι με ξύλινους πάγκους 
για burgers, σαλάτες και 
φιλέτα κοτόπουλου. Μπορείς 
να φας εκεί ή με ένα τηλέφω-
νο να στα φέρουν στο σπίτι. 
Λειτουργεί 12.00 με 24.00.

ΓευΣειΣ με οΝομΑΣιΑ 
CASH   
Δηλιγιάννη 54, Κεφαλά-
ρι, 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 
χώρος, 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 απόγευ-
μα, ξέφρενο κέφι με μουσι-
κή που σε κρατάει σε ρυθμό 
μέχρι το ξημέρωμα. Mε λίγα 
λόγια, non stop διασκέδαση 
σε ένα χώρο που εμπνέει 
να αφεθείς και να επικοι-
νωνήσεις. 

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. 

oCToberFeST
Aγ. Iωάννου 82, Aγ. Παρα-
σκευή, 210 6082.999 Μπίρες 
απ’ όλο τον κόσμο, ξανθές, 
μαύρες, κόκκινες, ξηρές, μο-
ναστηριακές, δυνατές, χωρίς 
αλκοόλ, ακόμα και με το 
μέτρο. Κρύα ορεκτικά, βαυ-
αρικές σπεσιαλιτέ pretzel, 
χοιρινό κότσι, λουκάνικα. 
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.€€ 

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 Ατμόσφαιρα 
και κουζίνα που σε ταξιδεύ-
ουν σε αργεντίνικες pampes. 
Μπαρ για ποτό, live πιάνο. 
Κυριακή κλειστά.€

 γεύΣη
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Gasbah Hall
Π ερνώντας έξω από το Gasbah Hall, 

πρώτη διαπίστωση μάλλον είναι ότι 
αυτός ο χώρος είναι πολύ ωραίος για 

να φιλοξενεί στ’ αλήθεια ένα μοντέρνο χώρο 
ψυχαγωγίας. Το διώροφο της οδού Αγαθημέ-
ρου μοιάζει περισσότερο με vintage αρχοντικό 
και είναι δείγμα της εξαιρετικής δουλειάς που 
έκανε αναπαλαιώνοντάς το ο αρχιτέκτονας Μι-
χάλης Σπαρτιώτης, προκειμένου να το παρα-
δώσει ως ένα χώρο που σέβεται το παρελθόν 
του, αλλά παράλληλα είναι έτοιμο και ανοιχτό 
σε νέες χρήσεις. Εντυπωσιακό οίκημα – ένα 
το κρατούμενο, λοιπόν. Τα καλά νέα όμως δεν 
σταματούν εδώ. Γιατί και το πρόγραμμα του 
Gasbah Hall είναι εξαιρετικά πλούσιο και ποι-
οτικό. Νέες ελληνικές μπάντες από το χώρο 
του rocl/funk/soul συστήνονται στο αθηναϊκό 
κοινό (κάθε Πέμπτη μέχρι τις 30/12 το συγκρό-
τημα Mannekin Pis), πρωτότυπες μουσικοθε-
ατρικές παραστάσεις ανεβαίνουν σε μια «ε-
ναλλακτική σκηνή» (κάθε Κυριακή στις 12.00 
μέχρι τις 2/1 το «Όνειρο του μολυβένιου στρα-
τιώτη» σε κουκλοθέατρο, ενώ κάθε Δευτ. και 
Τρ. μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρά-
σταση “Krisis Project”). Τις υπόλοιπες μέρες της 
εβδομάδας γνωστοί ραδιοφωνικοί παραγωγοί 
αναλαμβάνουν τα dexx και διαλέγουν μουσι-
κές, όπως η Γιώτα Κοτσέτα που παίζει μετά το 
“Krisis Projekt”. Απέναντι, λοιπόν, από το υπέ-
ροχο Μουσείο Μπενάκη, με εξουδετερωμένο 
το θόρυβο της μαζικής πιάτσας του Γκαζιού, το 
Gasbah Hall σε περιμένει ως μια διαφορετική 
cool επιλογή αισθητικής για τα αθηναϊκά βρά-
δια σου…

Gasbah Hall, Αγαθημέρου 3 & Πειραιώς 134, 
210 3420.700, www.gasbahhall.gr

goingout
*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. €   

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
Λ. Πρωτόπαπα 43, Ηλιούπολη, 
210 9948.888/ Π. Φάληρο, Λ. 
Αμφιθέας 183, 210 9842.700 
/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 χάρτινη 
συσκευασία που –πώς γίνε-
ται δεν ξέρουμε– τα διατηρεί 
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.   €

1920    
Αγ. Παρασκευής 110, Χαλάν-
δρι, 210 6813.029 Κομψό 
και διαχρονικό με κλασική 
διεθνή κουζίνα και αρκετά 
πιάτα κρεατικών. 40 είδη 
μπίρας και 22 ετικέτες ελ-
ληνικών κρασιών. Catering 
- δεξιώσεις.Δευτ. Τριτ. κλει-
στά, Κυρ. μεσημέρι.  Ξ €

 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. €

ΨΩμι κΑι ΑΛΑτι    
Πλ. Ελευθερωτών, Χαλάνδρι, 
210 6848.178 Μοντέρνα 
ταβέρνα από το σεφ Γιάννη 
Λουκάκο.Τραπεζάκια έξω, 
θέα πλατεία. Κλειστά Δευ-
τέρα. € μ  

Νότια

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

* GriLL bAr           
Ζησιμοπούλου 2, Γλυφάδα, 
210 9680.100/ 210 9680.505 
Και grill και bar. Τ-bone, λου-
κάνικα, κότσι και κάθε Παρ., 
Σάβ. & Κυρ. μεσημέρι συνο-
δευτικά μουσικά beat για να 
ανεβαίνει η διάθεση. 
Δευτ. κλειστά € M  

* 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, Πει-
ραιάς, 210 4134.084, 210 
4134.184, 694 4915220 
Σημείο αναφοράς για όλο 
το Mικρολίμανο, με θέα τον 
Σαρωνικό. Aν πας Kυριακή 
απόγευμα, νομίζεις πως 
βρίσκεσαι σε club στο νησί. 
Σύγχρονη, μεσογειακή κου-
ζίνα με έμφαση στο ψάρι. 
Δυνατότητα για events και 
εκδηλώσεις. tο café του, από 
πάνω, θυμίζει κατάστρωμα 
καραβιού.

MυΘοΣ τΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
Ξεν. Divani Apollon Palace & 
Spa, Aγ. Nικολάου 10 & Ιλίου, 
Kαβούρι, 210 8911.100, 
8911.256 Στο πιάτο όλες 
οι νοστιμιές της θάλασσας 
(πάντα φρέσκο ψάρι), η 
περιποίηση ξενοδοχειακού 
επιπέδου. Κυρ. κλειστά.   €Ξ

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 Ζέας. 
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 

ΠPAΣiNoΣ ΛoΦoΣ
Oσίου Λαυρεντίου, Λόφος 
Tρουμπάρι (Ύψος Λ. Aλίμου 
89), 210 9913.811 Πληθωρική 
όσο και μοντέρνα μεσογειακή 
κουζίνα από τη Μυρσίνη 
Λαμπράκη, μέσα σε ένα κατα-
πράσινο ντεκόρ. Αγαπημένα 
μας τα κεφτεδάκια Καρς, τα 
μπιφτέκια του Ισπαχάν και ο 
πορτοκαλοχαλβάς. €μ 

viΝCeNzo 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυ-
φάδα, 210 8941.310 Πάθος 
για ναπολιτάνικη κουζίνα, 
γι’αυτό πάντα γεμάτο από 
πελατεία που φτάνει εδώ 
από όλη την Αθήνα. Πίτσα 
με τραγανή λεπτή ζύμη και 
πάστα σε άπειρες, νόστιμες 
παραλλαγές. Ζεστό και cosy 
περιβάλλον – κάτσε στο 
«αίθριο», μια πράσινη όαση 
μέσα στο χειμώνα. Τις Πέ-
μπτες πολύ καλή live jazz. 
€Ξ κ μ A.v.

Δυτικά

bASe GriLL   
Kωνσταντινουπόλεως 64, 
Μπουρνάζι, 210 5757.455 
Κρέας και πάλι κρέας στα 
καλύτερά του! Μαζί και 
νόστιμα ορεκτικά –σουξέ 
η φωλιά με τα αυγά–, καλά 
κρασιά και μπίρες. «Μαγνη-
τίζει» V.i.P. και celebrities 
της πόλης. Κλειστά  Δευ-
τέρα. € 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, Mπουρνά-
ζι, 210 5773.721 eξαιρετική 
ελληνική κουζίνα από την 
τρομερή μαγείρισσα Αριστέ-
ας. Θα διαλέξεις από κατά-
λογο ποταμό με άπειρους 
μεζέδες και πολλά πιάτα σχά-
ρας. Ντεκόρ mix & match για 
να χαζεύεις μέχρι να έρθει το 
φαγητό σου. Κοινό νεανικό 
αλλά και πολλές οικογένειες – 
ευτυχώς πολλά τραπέζάκια. 
Έως 1 π.μ. € μ
 

Ταβέρνες

MYPoboΛoΣ
Γιατράκου 12, Mεταξουρ-
γείο, 210 5228.806 Kαθημε-
ρινά ανοιχτό από το πρωί 
για καφέ και κουζίνα, που 
σερβίρει από τις 16.00. Σ/K 
η κουζίνα ανοίγει από τις 
14.00. Ποτά έως αργά το 
βράδυ. 

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.   

 
Cafes/Bars/
snacks

ΑΓκυρΑ ΠοΛυΧΩροΣ     
Σόλωνος 124, Αθήνα, 210 
3837.540, 210 3837.667, 
www.agyra.gr Βιβλιοπωλείο-
πολυχώρος ανοιχτό από τις 
9.00 το πρωί έως το βράδυ, 
που αγαπάει την τέχνη, φιλο-
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ξενεί εκθέσεις, διοργανώνει 
events, παρουσιάσεις 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. 

ArT GALLerY CAFÉ 
Ιπποκράτους 1 & Γαληνού, 
Βούλα, 210 8958.866 Χώρος 
σε στιλ belle époque που 
αγαπάει και τη διασκέδαση 
και τις τέχνες! Φιλοξενεί 
εκθέσεις ζωγραφικής, 
παρουσιάσεις βιβλίων και 
από Τρ.-Σάβ. εναλλασ-
σόμενα μουσικά σχήματα 
να θυμίζουν το κλίμα της 
μπουάτ. 
 
boArdiNG PASS
Hρακλείου 2, Xαλάνδρι, 
210 6848.535 All day μοντέρ-
νο στέκι στο γνωστό πεζό-
δρομο για καφέ  το πρωί και 
ποτά το βράδυ, παρέα με 
ωραίες free style μουσικές 
από γνωστούς dj.  

CASHMere
Άνθιμου Γαζή 9, πλ. Kαρύτση, 
210 3248.690 All day café 
music bar με ποικιλία καφέ 
και πλούσια κάβα. Mουσικές 
rock, soul, funky και live και 
special guest djs. 

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.  

deL SoL CAFe
Bουτάδων 44, Γκάζι, 210 
3418169  Δίπλα στη νέα στά-
ση του μετρό «Kεραμεικός», 
με  θέα στην Aκρόπολη. 
Kαφές, ελαφριά γεύματα, 
snacks, waffles, αλλά και 
ωραία εξωτικά βραδινά 
cocktails. 

FLoCAFe        
Αιγαίου 2 & Λ. Συγγρού 141, 
210 9343.003,  Ποσειδώνος 
& Χαράς, Νέα Μάκρη, 22940 
91164, Εμπορικό Κέντρο Τhe 
Mall Athens - Νερατζιώτισσα, 
Μαρούσι, 210 6107.350,  
Λαζαράκη 26, Γλυφάδα, 210 
9680.177, Λ. Κηφισίας 15, Ν. 
Φιλοθέη, 210 6839.222 Σε 
κάθε συνοικία της Αθήνας 
και σε όλη την Ελλάδα. Aγα-
πημένα cafés με υπέροχες 
γεύσεις καφέ, γλυκά και 
snacks, από κρύα sandwich 
σε μπαγκέτες και σε ψωμά-
κια όπως ciabatta και pizzetti 
μέχρι ζεστά, λαχταριστά 
club sandwitches bacon.Το 
πιο ευχάριστο διάλειμμα της 
ημέρας.   

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 ελληνικές και διεθνείς 
επιρροές, ποικιλία ροφη-
μάτων και γλυκών αλλά και 
απολαυστικά cocktails. 

FLorAL booKS + CoFFee 
Θεμιστοκλέους 80, πλ. 
Εξαρχείων, 210 5226.609 Το 
ιστορικό στέκι της πλατείας 
Εξαρχείων άνοιξε ξανά τις 
πόρτες του στην μπλε πο-
λυκατοικία. Για καφέ, ποτό, 
διάβασμα στο νέο χώρο 
του βιβλιοπωλείου και με 
πολλές εκδηλώσεις.  Θα δεις 
συγγραφείς να βάζουν μου-
σική ή να φτιάχνουν ποτά, 
«διαφορετικές» συνεντεύ-
ξεις Τύπου και μαχητικές 
συζητήσειςστο πνεύμα της 
πλατείας. Πολύ καλό βιβλι-
οπωλείο (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.

LAUNdεreTTe      
Βουκουρεστίου 34, Κολωνά-
κι, 210 3390.750 Μικρό, φι-
λικό και πολύ περιποιητικό 
«πλυντήριο». Πιάτα ημέρας 
σε pizza, pasta, μαγειρευτά 
και ωραίες σαλάτες. Ιδανικό 
για το  business/reunion 
γρήγορο lunch break στο 
κέντρο της πόλης. Τις 
Τετάρτες κάθε πιάτο με € 7 
(και delivery). 

MΑΓκΑΖε 
Aιόλου 33, πλ. Aγίας Eιρήνης, 
210 3243.740 Από τα success 
stories των τελευταίων 
χρόνων. trademark ο τοίχος 
- χάρτης της Αθήνας, η μπα-
νιέρα στην τουαλέτα, wi-fi 
spot, πάντα προοδευτικό 
και πάντα γεμάτο με τραπε-
ζάκια έξω στον πεζόδρομο 
της Αιόλου. A.v.
 
*PLACe (LA)
Πραξιτέλους 5, πλ. Καρύτση, 
697 3442233 All day café bar 
με ελαφριά snacks, δυνατή 
μπάρα με cocktails και ποτά 
και μουσικές funky, soul, 
freestyle, pop, jazz, που 
σε κρατάνε σε κέφι μέχρι 
αργά το βράδυ. Κυρ. πρωί 
κλειστά.

PAKoMeΛo
Διστόμου 9α, πλ. Aνεξαρ-
τησίας - Aγ. Mαρίνα Hλιού-
πολης, 210 9702.025, www.
torakomelo.gr h μεγαλύ-
τερη ποικιλία σε ρακόμελο 
απ’ όλη την eλλάδα. Pα-
κομελομεζέδες, ποικιλίες, 
καφεδάκι από το απόγευμα, 
cocktails και σφηνάκια 
μέχρι αργά. Mε κονσόλα για 
blues ρυθμούς, με jazz-funk 
διάθεση και latin επιρροές. 
events live συγκροτημάτων 
και εκθέσεις καλλιτεχνών. 
A.v.

Soiree de  voTANiqUe 
(LA)
Kαστοριάς 37, Bοτανικός, 
210 3471.401 Εξαιρετικό, 
ήσυχο μπαράκι στη σκιά 
της Αθηναΐδας στο διαρκώς 
ανερχόμενο Βοτανικό. Ο 
Μελέτης, που είναι γέν-
νημα - θρέμμα, θα σου πει 
ιστορίες γαι τη γειτονιά (αν 
δεν είναι στα ντεκ), στους 
τοίχους όλο και κάποια 
έκθεση θα παίζει (κόμικ, 
φωτογραφία κτλ).
 
WHY SLeeP?
Bουτάδων 52, Γκάζι, 693 
7688266  Kαφέ μπαρ ε-
μπνευσμένο από στοιχεία 
της φύσης. Aυλή με μπαρ, 
τραπεζάκια στον πεζόδρο-
μο και κλειστό dance stage. 
Kάθε μέρα μoυσικές lounge 
και Παρ. & Σάβ. house και 
deep house.  

 
Bars
     
ALModobAr
Kωνσταντινουπόλεως 60, 
Γκάζι, 694 6457442 Bar 
που αγαπάει ιδιαίτερα την 
ηλεκτρονική μουσική και 
τα παρακλάδια της. Djs, 

πολλά live, εκθέσεις και άλλα 
happenings. Ανοιχτά από 
τις 16.00 για καφέ. Δευτ. 
κλειστά. 

ΑρΧιτεκτοΝικΗ     
Πειραιώς 116, 210 9014.428 
Η γνωστή ροκ μουσική σκη-
νή με live εμφανίσεις που 
συζητιούνται πολύ! 
 
beLAFoNTe   
Αγησιλάου 61Α, Κεραμει-
κός, 210 3462.054 Για μετά 
τη δουλειά ποτά και bar 
snacks. happy hour από τις 
19.30-22.30, Παρ. από τις 
15.00. Τρ.- Πέμ. live swing, 
jazz και blues μουσική. Κυρ. 
απόγευμα κλασική μουσική. 

bLiNK
Πλ. Kαρύτση 10, Aθήνα, 
210 3245.705 Από τις τε-
λευταίες προσθήκες στην 
πλατεία που αναστενάζει η 
Αθήνα. indie και funk στην 
κονσόλα, που συχνά πυκνά 
φιλοξενεί επίλεκτους μουσι-
κογραφιάδες.
 
eNzzo de CUbA 
Αγ. Παρασκευής 70, 
Μπουρνάζι, 210 5782.610, 
210 5782.446, Λάμπρου 6, 
Μπουρνάζι (dance σκηνή). 
Τρεις διαφορετικοί χώροι, 
με πολλά live κι εκπλήξεις. 
Dance shows, δωρεάν μα-
θήματα χορού, latin fiesta. 
Και δωρεάν parking.  A.v.

FANTASeed 
Tριπτολέμου 8, Γκάζι, 697 
2220530  6 διαφορετικά 
δωματιάκια, πολύχρωμη 
διάθεση, ανοιχτό από το 
μεσημέρι, αργά τα beats α-
νεβαίνουν στο μικρό clubάκι 
στο βάθος.

HoXToN 
Bουτάδων 42, Γκάζι, 210 
3413.395 Mπαρ σε βιομη-
χανικό σκηνικό, ονομασία 
που προκύπτει από την arty 
συνοικία του ανατολικού 
Λονδίνου, και ροκ μουσική 
κονσόλα. Για fashionistas 
και καλλιτέχνες που πίνουν 
ποτά στον πεζόδρομο. 

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

Koo - Koo
Iάκχου 17, Γκάζι, 210 
3450.930/ 693 3331003 Mε 
πολυσυλλεκτικό μενού όχι 
σε γεύσεις αλλά σε events. 
Πεμ.-Σάβ. live μουσική.Εισ. 
με ποτό € 10.

ΛΩPAΣ
Σούτσου 7, Πλ. Mαβίλη, 210 
6428.473 Καφενέιο μεταμε-
σονύκτιων ιδεών από τον 
καιρό που σέρβιρε ο θρυλι-
κός ιδιοκτήτης Νίκος Λώρας 
κι έπινε o Νίκος Καρούζος.Η 
νέα γενια της οικογένειας το 
εκσυγχρονίζει διατηρώντας 
την ποιότητα. 

μΑrAboU
Πανόρμου 113, Αμπελόκη-
ποι, 210 6910.797 Με δυνατή 
μπάρα, πλούσια κάβα, 
cocktails από φρέσκα φρού-
τα, sandwiches και δροσε-
ρές σαλάτες. Πάντα υπό 
τον ήχο world, funky, soul, 
jazz, swing, pop, και electro 
μουσικής. Για 20άρηδες ή 
όσους αισθάνονται έτσι.   

MAYo CAFÉ    
Περσεφόνης 33, Γκάζι, 
210 3423.066 Καλοκαιρινή 
διάθεση, ανανεωμένη 
μουσική και μια ταράτσα με 
θέα όλο το Γκάζι. Από νωρίς 
το απόγευμα για καφέ και 
μέχρι αργά το βράδυ με 
τα καλύτερα κοκτέιλ της 
Αθήνας. 

MG
Σούτσου 11, πλ. Μαβίλη  
Έκανε τη μέρα νύχτα και τη 
νύχτα μέρα εξελισσόμενο 
στο πιο κλασικό άφτερ 
των 00s. Όταν τα υπόλοιπα 
αθηναϊκά bars σχολάνε, εδώ 
αρχίζει το μάθημα. Πολύς 
καπνός, πολύ ΑΕΚ λόγω 
Κιντή  - Ψαριανού και πολύ 
παλιο-ροκ.

MiCrAASiA   
Λ. Kωνσταντινουπόλεως 70, 
Kεραμεικός, 210 3469.139, 
694 5465449 Ανανεωμένο με 
ταράτσα ανοιχτή και για το 
χειμώνα, φιλοξένει εκθέσεις 
και διοργανώνει μεταμεσο-
νύχτια parties Παρ. & Σάβ.  

ΠοτοΠΩΛειοΝ 
Πανόρμου 113, Aμπελόκη-
ποι, 210 6911.672 Funk, soul 
και hip hop, εναλλασσόμε-
νοι dj και μπιτάτος κόσμος. 
Στέκι κλασικό πλέον, 365 
μέρες το χρόνο (από τις 5 το 
απόγευμα μέχρι όσο). A.V.

ριΝοκερΩΣ  
Ασκληπιού 22, Αθήνα, 210 
3389.877 Σε νέο χώρο με με-
γάλη μπάρα. Από το πρωί με 
καφέ έως αργά το βράδυ με 
μουσικές jazz, ωραία ποτά 
και tapas. 

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.

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.). 

SoCiALiSTA
Τριπτολέμου 33, Γκάζι, 210 
3474.733 Και ποτό και finger 
food συνοδευτικά σε ωραία 
ατμόσφαιρα. Ανοιχτό κάθε 
μέρα από τις 19.30. Φιάλη € 
80/ special € 90, απλό ποτό 
€ 8, special και cocktail € 9. €

SeveN JoCKerS  (THe) 
Βουλής 7, Σύνταγμα, 210 
3219.225 Από νωρίς το πρωί 
για καφέ, ποτό, δροσερές 
σαλάτες, homemade πίτες 
και γλυκά. Γήινα χρώματα 
και vintage στοιχεία στο 
εσωτερικό, τραπεζάκια έξω. 
Από τα πιο απρόβλεπτα 
after της πόλης.. 

TrovA                          
Αθηνάς & Βλαχάβα 9, 
Μοναστηράκι, 210 3224.896 
Χώρος ιδιαίτερης αισθητι-
κής με πινελιές Λατινικής 
Αμερικής, για πάρτι που 
συζητιούνται. 
void    
Ευμολπιδών 26, Γκάζι, 210 
3461.707 Funky, soul, jazz 
και electric μουσικές με 
συχνά lives και καλεσμένους 
specials djs. Ωραία βεράντα. 

Clubs

 dYbbUK          
Πατριάρχου Ιωακείμ 37, 
Κολωνάκι, 694 2400897 
Dance club (στο χώρο του 
πρώην Dragoste) σε 2 επί-
πεδα, με design που φέρει 
την υπογραφή του Αντώνη 
Καλογρίδη. Κυρ. και Δευτ. 
κλειστά. 

 FUzz  CLUb     
Π. Ιωακείμ 1, Ταύρος, (Πει-
ραιώς και Χαμοστέρνας), 210 
9220.802 Το club που φιλο-
ξενεί από συναυλίες, parties 
με dj από την παγκόσμια 
μουσική σκηνή μέχρι avant 
premier ταινιών και θεατρι-
κών παραστάσεων. 

viLLA MerCedeS 
Aνδρονίκου & Tζαφέρι 2, 
Pουφ, 210 3422.606 -886 Το 
grande club της Αθήνας που 
μαζεύει όλο το όμορφο, 
κεφάτο, κοσμικό πλήθος 
της πόλης. Βάλε κάτι εντυ-
πωσιακό και κάνε εμφάνιση 
μετά τις 12 ή και νωρίτερα, 
αν θες να δειπνήσεις με 
καλή μεσογειακή κουζίνα. 
Δευτ. r’n’b party, tρ. Dj Ν. 
Γερμανού, Τετ. Β. Τσιλιχρή-
στος. Πέμ. Θ. Γεωργαντάς. 
Είσ. Παρ.-Σάβ. € 15, φιάλη 
ουίσκι €100-120.  ●
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Musicvoice
Variousartists

Του Μάκη Μηλάτου

Η Μαίρη Κρίστμας 
ήρθε πάλι…

Old School
Bryan Ferry - 

Olympia (**)
Ο αιώνιος «δανδής» πα-
ραδίδεται αμαχητί στη 
δημιουργική ανέχεια και 
ψάχνει στην ντουλάπα 
με τα φορεμένα κοστού-

μια. Γνωστό φωτομοντέλο στο εξώφυλλο (ό-
πως τότε), οι εκλεκτοί καλεσμένοι μουσικοί 
(όπως πάντα) και τα παλιά του τραγούδια σε 
αμπαλάζ δώρου αλλά χωρίς ψυχή πια, ό,τι πρέ-
πει για ώριμους ήρωες του (πρώην) life style. 

Neil Diamond - 

Dreams (**)
Τα τ ε λ ευ τα ία  χ ρ όν ια 
προσπαθεί φιλότιμα να 
δώσει βάθος και σοβαρό-
τητα στην ενήλικη καριέ-
ρα του, με απλές/αδρές 

γραμμές, με ελαφρώς κουρασμένο και αποστα-
σιοποιημένο στιλ, παίρνοντας γραμμή από το 
(γεμάτο διασκευές) come back του Johnny Cash. 
Μόνο που όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίσια… 

Blaze Foley - 

The Dawg Years (***)
Ο πρώιμος χαμός του, η 
φιλία του με τον «καταρα-
μένο» Townes van Zandt 
αλλά και τα όμορφα, α-
ληθινά κι ευαίσθητα τρα-

γούδια του, τον μετέτρεψαν –κατόπιν εορτής– 
σε σημείο αναφοράς της σύγχρονης americana. 
Δικαίως… Όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώ-
σεις, κάθε τόσο, ανακαλύπτεται «χαμένο» υλικό. 
Εν προκειμένω αξίζει τον κόπο. 

C. W. stoneking - 

Jungle Blues (****)
Ο υποτιθέμενος διάδοχος 
του Tom Waits… Πέρα από 
αστεία, ο C. W. Stoneking 
υποδύεται πειστικά και 
(κυρίως) επαρκώς το σύγ-

χρονο περιηγητή στα bar και τους μύθους της 
Ν. Ορλεάνης, στα blues καταγώγια, στα λιμάνια 
του κόσμου και αυτοσυστήνεται ως composer of 
blues, hocum and jungle music. Δεκτόν! 

idrissa Diop - 

L’Epoque de L’Evolution 
(****)
Η καινούργια εταιρεία 
της Σενεγάλης Teranga 
Beat (που διακινείται από 
το δισκοπωλείο Θρι Σίξ-

τι) επανακυκλοφορεί «χαμένους θυσαυρούς» 
της δυτικής Αφρικής από τις δεκαετίες του ’60, 
του ’70 και του ’80. Εδώ έχουμε ένα ανθολόγιο 
ηχογραφήσεων του σπουδαίου δημιουργού 
Idrissa Diop, που έγιναν στη Σενεγάλη την περί-
οδο από το 1969 ως το 1976.

Old Fashion
Pacifika - 

Supermagique (***)
Το συμ πα θ ές τ ίπ οτα, 
αυτή τη φορά, μας έρ-
χεται από τον Καναδά μ’ 
ένα χαρμάνι από lounge, 
electro και folk με γεύ-

σεις από τη Λατινική Αμερική (απ’ όπου κατά-
γεται η καλή τραγουδίστριά τους Silvana Kane). 
Πάντως εδώ δεν θα βρείτε ούτε super, ούτε 
magique.  

sunny & the sunsets 
- Tomorrow is Alright (***)
Μια ηλιόλουστη μέρα ξα-
πλωμένος σ’ ένα πάρκο 
και δίπλα μου παίζουν 
κάτι (νεο)χίπηδες με κα-
λή διάθεση και «ερασιτε-

χνικό» στιλ. Όταν ήταν πιτσιρικάδες άκουγαν 
Jonathan Richman, τους αρέσουν τα «ααααα-
αα!» φωνητικά και οι steel κιθάρες. Χάρηκα που 
σας γνώρισα, αλλά τώρα πρέπει να φύγω… 

Camu tao - 

King of Hearts (****) 
Ο πιο “indie” δίσκος του 
hip-hop που έχεις ακού-
σει.  Ο πρόωρος χαμός 
του Camu Tao δεν του 
επέτρεψε να ολοκ λη-

ρώσει το πρώτο του άλμπουμ κι έτσι εδώ συ-
γκεντρώθηκε υλικό από τις «σπιτικές ηχογρα-
φήσεις» του, που μοιάζουν περισσότερο σαν 
να προέρχονται από μια «εναλλακτική» λευκή 
μπάντα παρά από ένα μαύρο χιπχόπερ. Μια 
ενδιαφέρουσα προσωπική ματιά σε ένα είδος 
που δεινοπαθεί πια…  

              *
 Αδιάφορος

        ** Μέτριος

     *** Καλός

  **** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός

➜ makismilatos@gmail.com 

Ο ι «κραυγές και ψίθυροι» του Έλληνα 
τραγουδιστή ακούγονται στη μουσική 
σκηνή Πορτοκάλι σε ένα πρόγραμμα με 

διαφορετικές εκδοχές τραγουδιών από τη δισκο-
γραφία του, αλλά και γνωστών ποιητών και συν-
θετών. Συχνάζει στη γη, ψιθυρίζει για τρυφερούς 
έρωτες, φωνάζει αγανακτισμένος για τις διεκδι-
κήσεις μας και μιλάει σαν πολίτης του κόσμου. 

Πόσο διαφορετικός είσαι σήμερα από την εποχή 
που ξεκινούσες; Απλώς αισθάνομαι πιο νέος από 
τότε, τα πράγματα είναι ακόμα πιο διάχυτα, και 
οπλισμένος με την αίσθηση της κοινωνικής δικαι-
οσύνης ψάχνω να βρω το δρόμο μου. Σε ποιον θα 
φώναζες και σε ποιον θα ψιθύριζες σήμερα; Οι 
ψίθυροι είναι οι τρυφεροί έρωτές μας, οι κραυ-
γές είναι η αγανάκτησή μας και οι διεκδικήσεις 
μας.Πώς αποφάσισες αυτές τις νέες ακουστικές 
εκδοχές των τραγουδιών σου με πιάνο, σαξόφω-
νο, κιθάρες, βιολί και κρουστά; Ήθελα να προ-

σεγγίσω ανενόχλητα από κατασκευές τα πρώτα 
σκιρτήματα των ποιητών. Tι σε εξοργίζει στην 
ελληνική πραγματικότητα; Τρεις απώλειες. Της 
αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης, και της συμμε-
τοχής. Ποια είναι η σχέση με το κοινό σου; Επιδι-
ώκω το κοινό μου να με βλέπει σαν κοινό του. Τι 
σου έμεινε από τη συναυλιακή εμπειρία με τους 
Scorpions; Ήταν μία σπουδαία συνάντηση και ε-
πικοινωνήσαμε πολύ καλά με τον Klaus Mein. Πώς 
βλέπεις σήμερα το ελληνικό τραγούδι; Εγώ το 
βλέπω, υπάρχει, δημιουργείται και συντελείται 
στις μουσικές σκηνές. Εύχομαι και οι σύγχρονοι  
πολίτες να μην ενημερώνονται μόνο από την ανε-
νημέρωτη τηλεόραση. Ποιο σημείο της Αθήνας 
προτιμάς και γιατί; Είμαι πολίτης του κόσμου και 
προσδοκώ όλοι οι πολίτες, από όπου και αν προ-
έρχονται, με αίσθηση και ευθύνη αλληλεγγύης να 
συμπεριφέρονται ως γήινοι. Πού συχνάζεις; Στη 
γη. Ποια συμβουλή θα έδινες σε ένα μουσικό που 
ξεκινά σήμερα; Να μη δέχεται συμβουλές! ●

Q&a

ΙΝFo
Πορτοκάλι, 

Ιερά οδός 22, Γκάζι, 

210 3463.308  Έναρξη 23.00 

 Είσοδος € 15, φιάλη € 140. κάθε 

Παρ.&Σάβ. Μαζί του η Τάνια 

Κικίδη.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου 

Ροκ Ιστοριες 

Το θέατρο Δίπυλον φιλοξενεί το Σάβ. το δίδυμο 
των ογκόλιθων της βρετανικής drum’n’bass σκη-
νής Fabio & Grooverider. Για πρώτη φορά μα-
ζί στην Αθήνα, αρκεί να περάσει ο Grooverider 
το τελωνείο (από τις 23.00 με Junior SP και 
Cryogenics, € 12 και μπίρες - ποτά € 
3-5) *** Το Σάβ. επίσης «πάνω 
από το Bios» υποδέχονται τον 
Wrongtom, Λονδρέζο πα-
ραγωγό και DJ που κουβαλά 
στις πλάτες του σοβαρές 
συνεργασίες, με τελευταία 
τον Roots Manuva. Μαζί του, 
ο Blend ***  Το ίδιο βράδυ 
στο Bios θα διεξαχθεί το ετή-
σιο πάρτι των Pure. Το περσι-
νό έσκισε, θα είμαστε πάλι σαν 
να πηγαίνουμε σε συνάντηση με 
παλιούς συμμαθητές, στη μια σκηνή 
βρετανοποπαρίες – στην άλλη βρετα-
νοelectronica. Όπως το άφησες το 2002… (free/ 
την Παρ. έχει NO! και Foreign Beggars live) *** 
Τριήμερο στην Αβραμιώτου (17-19/12) με έκθε-
ση vintage ρούχων και θεματικά dj sets από Ino 
Mei, K.atou, Tolis Q, Noiz και Casper C. αλλοδαπό 
guest (από τις 18.00 με φαγητά, κοκτέιλ, free) *** 
Οι Archive δεν μένουν στην Αθήνα – μην επανα-

λάβεις το αστείο. Απλά, τους αρέσουν οι ταρά-
τσες των Αθηναίων φίλων τους και οι διακοπές 
στην Ανάφη. Darious Keeler και Danny Griffiths 
σε dj set το Σάβ. στο ΤΩΡΑ Κ44 (free) *** To διή-
μερο του Yoga Bala: Παρ. η ομάδα Mirage καλεί 
τον electrολλανδό Dave Vunk και Σάβ. πάρτι των 
Yeah Boy! (free) *** Στο Blend club καλεσμένος 
ο Mark Broom, που δεν χαρίζεται στα techno 
BPM (μαζί ο Mikee, € 20) *** 6o “Fetish Ball” φέ-
τος στο Mad Club. Το ίδιο team (Ταμβακολόγος 

– Φακίνος), ανάλογα φετιχιστικά shows από 
τολμηρά κορίτσια, αν αποφασίσεις να 

περάσεις την πόρτα που θα γρά-
φει “Couples room”, η στήλη «ή-

μουν κι εγώ εκεί» σε περιμένει 
(00.00, € 10) *** Σε άλλο ρε-
περτόριο, ο Νίκος Μάρκογλου 
με ελληνικά και mainstream 
στον «Ιστιοπλοϊκό», αν προ-
τιμάς Πειραιά (Παρ., free) *** 

Διπλός George Apergis σε 
Buzz την Παρ. και Key bar την 

Κυρ.*** “DJ Arena vol. 3” την 
Κυριακή στο «Γκαζάκι». Αμέσως 

μετά τα ψώνια, η Εύα Θεοτοκάτου 
θα παίζει «κοριτσίστικα» και ο Γιώργος 

Μιχαλόπουλος «αγορίστικα». Back2back εννοεί-
ται… (free) *** Τέλος, αν πέφτεις συνεχώς πάνω 
στο #blogovision σερφάροντας twitter, πέρασε 
την Τρ. 21/12 από το Blink της Καρύτση – η ετυμη-
γορία 94 bloggers σχετικά με τα «καλύτερα του 
2010» θα βγαίνει από τα ηχεία… ●

➜ p_menegos@yahoo.com

Grooverider

citybeat
Του ΠάνάΓΙωτη ΜΕνΕΓου

Fabio & SOUL LIMITED EDITION PARTY
Καιρό είχε να κατέβει το «αδερφάκι» από το Βορρά. Το Σάββατο το από-
γευμα, λοιπόν, στο ΤΩΡΑ! Κ44 άλλο ένα cool πάρτι από το πιο μοντέρνο 
ελληνικό περιοδικό. Στα dexx, η ομάδα του Soul, η Oh!Yeah! και ο Tall Guy, 
ενώ στο “limited edition” πνεύμα θα υπάρχουν τρία χάρτινα παπούτσια 
στο χώρο. Αν θες να τα χρωματίσεις με το δικό σου τρόπο (και να τα κερ-
δίσεις βεβαίως) στείλε στο contest@athensvoice.gr ονοματεπώνυμο, 
στοιχεία επικοινωνίας και το νούμερο που φοράς. Ακολουθεί κλήρωση 
και αν είσαι ένας από τους τρεις τυχερούς, να ξέρεις ότι περιμένουμε 
κάτι καλό…
Από τις 18.00 στο ΤΩΡΑ!Κ44 (Κωνσταντινουπόλεως 44, Γκάζι)
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ΑΘΗΝΑΪΣ
καστοριάς 34-36 Βοτανι-
κός, 210 3480.080
Πέμ. «Είναι τρέλα το a 
capella!» με Σανάδες 
και Word of Mouth. Τετ. 
Μουσικός μονόλογος του 
Σ. Κραουνάκη με τη Δ. 
Παπίου. 

ΑΝ CLUB
Σολωμού 13, Εξάρχεια,
 210 3305.056
17/12: Positively 
Negative Hardcore Fest. 
18/12: Έξοδος Κινδύνου 
- Αντίποινα - Sequence 
Theory Project. 
 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
Ελασιδών 6 & Πειραιώς 116, 
Γκάζι, 210 9014.428, 
697 8185871
Παρ. & Σάβ. Χ. Δάντης - Γ. 
Παπαδόπουλος - Α. Κόνι-
ακ - Klein Mein. 

ΡΟΥΦ 
κων/πόλεως 10 & άνδρονί-
κου 18,  210 3837.191
17/12: Μ. Παπαδημητρί-
ου - Κ. Βόμβολος. 18/12: 
Σ. Γιαννάτου. 19/12: Πλα-
στελίνη.

AYΛΑΙΑ 
άγ. Όρους 15, Βοτανικός, 
210 3474.074 
16/12: Γ. & Γ.  Μεγαλακά-
κης - Π. Περυσινάκης. 
17&18/12: Λουδοβίκος 
των Ανωγείων. 19/12: 
Γ. Ζευγόλης - Βοριάδες. 
20/12: Μ. Κανά - Μ. Πα-
παζήσης. 21/12: Human 
Touch. 22/12: Colpo 
Grosso.

BACARO
Σοφοκλέους 1, 210 3211.882
16/12: Δημήτρης Τσά-
κας. 17/12: Dr. Vodkatini. 
18/12: Eva and the 
Apples. 19/12: Baby Trio. 
20/12: Black Jack - Eva 
Kesselring - Athens 
Swing Cats. 22/12: Γιάν-
νης Παπαναστασίου 
Quartet. 

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ
κασσάνδρας 19, Βοτανι-
κός, 210 3473.835
Παρ. & Σάβ. Γιώργος 

Μαζωνάκης - Πάολα - 
Vegas - Nικηφόρος.

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥ-
ΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Συγγρού 143, 
ν. Σμύρνη, 

210 9316.101
Παρ. & Σάβ. Τζ. Πανού-
σης. Έξτρα παράσταση 
στις 19/12.
UP STAGE GIALINO
Παρ.&Σάβ. Χ. Ζαραλίκος 
& Kύκλος Band με stand 
up comedy. Δευτ. Play it 
Again Sam Tετ. Kαταστα-
σιόν Απελπιστίκ.  

COSMOSTAGE
Πειραιώς 178,210 3413.550-2
Πέμ.-Σάβ. Γ. Πλούταρ-
χος - Αμαρυλλίδα - Κ. 
Αργυρός.

ΔΙΟΓΕΝΗΣ STUDIO
λ. Συγγρού 259, 210 
9425.754
Παρ.-Κυρ. Α. Ρέμος - Έ. 
Παπαρίζου. 

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
λ. κατσώνη 189, Άγ. άνάρ-
γυροι, 210 2610.444-438 
Κάθε Πάρ. & Σάβ. Β. Σκου-
λάς - Μ. Πυροβολάκης. 

ENZZO DE CUBA
λάμπρου 6, Μπουρνάζι, 
210 5782.610
STAGE CLUB: Πέμ. So Icey 
Thursdays με τους Μηδε-
νιστή & TNS. Κυρ. απόγευ-
ματικο live & dj set. Δευτ. 
Ζωντανή ελληνική βραδιά. 
Τετ. Live Rock Bραδιές. 

ΖΥΓΟΣ
κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 
210 3241.610
Παρ. & Σάβ.  Άγαμοι Θύ-
ται: «Αλλιώς δεν γίνεται». 
Δευτ. & Τρ. Ν. Μακρόπου-
λος -Θ. Αδαμαντίδης. 

FACES
Ζησιμοπούλου 10, Γλυφά-
δα, 210 8980.140
23/12: Ρ.  Χρηστίδου.
 
FLORAL
Θεμιστοκλέους 80, 
210 3800.070
17/12: SugahSpank! & 
the Swing Shoes.

GAGARIN
λιοσίων 205, 210 8546.700
17&18/12: Godspeed 
You! Black Emperor. 
21/12: La Bruja Muerta 
/ B.D.Foxmoor. 22/12: 
Sadahzinia (Active 
Member).

GASBAH HALL 
Πειραιώς & άγαθημέρου 3, 
Ρουφ, 210 3420.700
Πέμ. Mannekin Pis. Παρ. 

& Σάβ. Θ. Κοτονιάς - Μα-
κρινά Ξαδέρφια - Λ. 
Καρακώστα. Δευτ. & Τρ. 
Krisis Project.

GAZARTE 
Boυτάδων 32, Γκάζι, 
210 3452.277
18/12: Orquesta de 
Señoritas. 19&20/12: Σ. 
Ξαρχάκος - Έ. Πασπαλά

GAZOO
Πειραιώς 102-104, Γκάζι, 
210 3422.888
Παρ. & Σάβ. Onirama, 
Μύρωνας Στρατής, Mark 
f. Angelo, Shaya 

ΗΑLF NOTE 
τριβωνιανού 17, Μετς,
 210 9213.310 -60
17/12: Ε. Τσαλιγοπούλου 
- Μ. Αχαλινωτόπουλος. 18-
27/12: Ballroom Kings. 

ΚΟΟ-ΚΟΟ
Ιάκχου 17, Γκάζι, 
210 3450.930
Πέμ.-Παρ. Μaraveyas  
Ιlegal. Σάβ. Λ. Μπα-
λάφας. 19/12: 
Rosebleed - Fadeout -
 Em.Ma.

KYTTAΡΟ 
ηπείρου 48 & άχαρνών, 
210 8224.134 
17&18/12: E. Βιτάλη - 
Ηaig Yazdjian - M. Ναούμ. 
19/12: September 20/12: 
Enforcer.

ΛΕΜΟΝΟΚΗΠΟΣ
άγ. τριάδος 11 & Επταλό-
φου, 210 2588.611
Πέμπτη jazz-swing live. 

LIDO MUSIC THEATRE
Ζ. Πηγής 3, 210 3811.175 
Παρ. & Σάβ. «Πειρατές» 
της Μπέσσυ Μάλφα.  

MΕΤΡΟ
Γκύζη & κάλβου 83, 210 
6439.089, 210 6461.980
Πάρ. & Σάβ. Μ. Μητσιάς. 

NUEVA TROVA
άθηνάς & Βλαχάβας 9 
16/12: aDesPotes. 17/12: 
Dob-le Sol. 18/12: Spiti-
mouspitisouhkaikap-
ouallou.
 
OKIO MUSIC CAFE
Μαρίνα Ζέας, 210 4284.006
19/12: SugahSpank! & 
The Swing Shoes.  

OΞΥΓΟΝΟ LIVE

Βούρβαχη & κορυζή 4, ν. 
κόσμος, 210 9240.740
Παρ. Τρίφωνο & Νάντια 
Μπουλέ. Σάβ. Mπλε.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Ιερά οδός 22, 210 3463.308
Παρ.&Σάβ. Β. Παπακων-
σταντίνου

ΡΑΚΟΜΕΛΟ
Διστόμου 9ά, ηλιούπολη, 
210 9702.025
Κυρ. Fide Koksal.

ΡΥΘΜΟΣ STAGE
Μ. άντύπα 38, ηλιούπολη, 
210 9750.060
Παρ. & Σάβ. Γ. 
Αλουπογιάννης, Β. 
Ασημάκης, και guests. Τρ. 
Γ. Ανδρέου,  Χ. Θηβαίος.

SOCIALISTA
Tριπτοπολέμου 33, Γκάζι, 
210 3474.733
Πέμ. De Niro. Τετ. 1550.  

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ 
Φραντζή & Θαρύπου 35-37, 
ν. κόσμος, 210 9226.975 
κεντρική Σκηνή: 
Παρ&Σάβ. Φ. Πλιάτσικας 
- Κύριος Κ. Πέμ. Π. 
Παυλίδης. Τρ. Αρλέτα - Λ. 
Παπαδόπουλος. 22/12: 
Mητέρα Φάλαινα Τυφλή. 
Plus Πέμ. Μ. Μαρκέλλου 
& Γ. Χατζηπαύλου Παρ. 
& Σάβ. Ε. Ζουγανέλη 
& Η. Ματιάμπα. Club. 
Πέμ.-Σάβ. House Band. 
Κυρ. Μ. Φάμελλος 
& Π. Μπαλτατζή. 
Δευτ. Γ. Μυλωνάς - Π. 
Μουζουράκης. Τρ. 
Lexicon Project -Jo-
anna Drigo - Ι. Πεπέ. Τετ. Ρ. 
Αντωνοπούλου. 

TO TΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ
Σιδηροδρομικός Σταθμός 
Ρουφ,  210 5298.922
Μουσικό Βαγόνι. Παρ. -  
Κυρ. Βερμούτ Songs.  

ΤIVOLI
Εμ. Μπενάκη 34, 210 
3830.919
Kάθε Πέμ.-Σάβ. γνήσια 
ρεμπέτικη μουσική.

VOID
Ευμολπιδών 26,  Γκάζι, 
210 8839.657
17/12: Μonsieur 
Minimal (23/00/€ 5). 
18/12: Λ. Σώζος (22.30/€ 
5). Τετ. & Πέμ. «Μπλε 
Μπανάνα». (21.15/€ 15 
με ποτό). Κυρ.-Τρ. «Δε 
Λουκ» (21.30/€ 10) ●

μουσικέςσκηνές-live
ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ - 
ΤΗΕ rEDuX
 

Επιστροφή στην αληθινή ζωή με το πάρ-
τι του «Αόρατου Ανθρώπου», με ωραίο 
λόγο, χώρια την αιτία, που δεν είναι άλ-

λη από την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ 
από την πατρινή εταιρεία Inner Ear. Επιλογές από 
τα (πολύ) φρέσκα τραγούδια, νέες εκδοχές των 
παλιών και ωραία παρέα από τη Σοφία Σαρρή 
(Night On Earth, Σανάδες). Τα καλύτερα έρχονται.
 FUZZ CLUB Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείμ 1, Ταύρος. Έναρξη 

21.30. Είσοδος € 15. Προπώληση: Public, Ιανός. Στις 22/12.
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onirama
Ε πιστρέφουν στις ζωντανές εμφανίσεις 

με το νέο άλμπουμ «Στη χώρα των τρε-
λών» που κυκλοφορεί από τη Lyra και 

νεανική παρέα από τους Μύρωνα Στρατή, Μark 
F. Angelo και Shaya. Θα τους βρεις στο Gazoo, 
στους παλιούς στάβλους του Όθωνα στην οδό 
Πειραιώς, να ονειρεύονται το άπιαστο…

Πώς επιβιώνει κανείς στη «Χώρα των τρελών»;  
Μόνο με αυθεντική τρέλα μπορεί να απαντήσει 
κανείς στην τρέλα. Τουλάχιστον έτσι μπορεί να 
αποφύγει να τον «ρουφήξει» η τρέλα των υπολοί-
πων και να φτιάξει κανείς το δικό του σκηνικό και 
τους δικούς του κανόνες.

Τι είναι για σας ποπ; Η καλή ποπ είναι μια αξιοπρε-
πής και δημιουργική συνύπαρξη όλων των ειδών 
της μουσικής, δοσμένη με μια ευρεία μορφή και 
με σκοπό τη διασκέδαση και την εκτόνωση χωρίς 
να απορρίπτει τον προβληματισμό, την κατάθεση 
ψυχής και την αντίδραση σε πράγματα και κατα-
στάσεις.

Πώς ήταν η συνεργασία με τoν παραγωγό Greg 
Haver; Τι διαφορετικό έφερε στον ήχο σας; Ήταν 
ανέλπιστα καλή και δημιουργική. Πρόκειται για 
έναν πολύ ταλαντούχο άνθρωπο με υψηλό επί-
πεδο μουσικής αντίληψης και αυτό μοιραία μας 
βοήθησε πολύ. Έδωσε άλλο στιλ και «μουσικό 
άρωμα» στα τραγούδια μας, αλλά και στο πώς 
πρέπει να σκεφτόμαστε σαν μουσικοί. 

Είναι όντως το Black Rock Studio στο Ακρωτήρι 
της Σαντορίνης το καλύτερο καινούργιο στού-
ντιο στον κόσμο; Κάποια ιστορία από την ηχογρά-
φηση; Είναι σίγουρα ένα από τα καλύτερα. Πέρα 
από τον άρτιο και υπερσύγχρονο εξοπλισμό, η 
ατμόσφαιρα και η μαγεία της Σαντορίνης δίνουν 
μια άλλη διάσταση όταν ηχογραφείς εκεί.

Ποιοι είναι οι καλύτεροί 
σας φίλοι ; Π α ρ α μ έ-
ν ο υ ν,  ε υ τ υ χ ώ ς,  ο ι 
ίδιοι άνθρωποι που 
ήταν οι κα λύτεροί 
μας φίλοι και πριν 
τους Onirama, απλά 
προστέθηκαν και οι 
Onirama σ’ αυτούς.

Πώς προέκυψε το τρα-
γούδι «Εκεί για σένα εγώ» για τα 
Special Olympics; Εδώ και λίγο καιρό μάς ανακή-
ρυξαν επίσημα κήρυκες εθελοντισμού, με αφορ-
μή τη φιλοξενία των παγκόσμιων αγώνων Special 
Olympics στη χώρα μας φέτος το καλοκαίρι. Έτσι 
γνωρίσαμε κάποια από τα παιδιά που παίρνουν 
μέρος στους αγώνες, αλλά και την κοσμοθεωρία 
με την οποία πορεύονται και μας εντυπωσίασαν. 
Όλος αυτός ο θαυμασμός μας για τη δύναμή τους 
μας οδήγησε στο να γράψουμε ένα τραγούδι το 
οποίο τελικά θα αποτελέσει και το επίσημο τρα-
γούδι της ελληνικής αποστολής. 

Πού βρίσκει κανείς τους Οnirama; Συνήθως στο 
«Μικράκι» στα Εξάρχεια για φαγητό και ρακές.

Τι θα αλλάζατε αν μπορούσατε να γυρίσετε πίσω 
το χρόνο;  Τη διακυβέρνηση αυτής τη χώρας. ●

Q&a
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Φίλιππος 
Πλιάτσικας
Ε μφανίζεται στον Σταυρό του νότου με 

το νέο του άλμπουμ «την αλήθεια να 
πω» και τραγούδια του παρελθόντος 

από τα χρόνια των Πυξ λαξ σε πιο ηλεκτρικές 
ενορχηστρώσεις. Eπέλεξε να δώσει για δωρε-
άν κατέβασμα τη νέα του δουλειά  μέσα από το 
internet και ετοιμάζεται για την επανεμφάνιση 
των Πυξ λαξ στα μέσα Ιουλίου με συναυλίες 
που είναι αφιερωμένες στη μνήμη του Μάνου.

Πώς προέκυψε η ιδέα με το free download του 
νέου άλμπουμ; Ήθελα να κυκλοφορήσει ένας 
δίσκος –να προσφερθεί θα έλεγα– στον κόσμο 
δωρεάν και όχι να «κλαπεί», κάτι που έτσι κι αλ-
λιώς θα γινόταν από την πρώτη κιόλας μέρα 
κυκλοφορίας του άλμπουμ μέσα από το ίδιο 
μέσο, το διαδίκτυο. 

Πώς βλέπεις την ελληνική πραγματικότητα και 
τι θετικό μπορεί να ελπίζει κανείς ότι θα βγει 
μέσα από την κρίση; Τι ρόλο μπορεί να έχει η 
τέχνη μέσα σε αυτό το σκηνικό τρόμου; Βιώ-
νουμε μια πολύ περίεργη πραγματικότητα και 
κανείς δεν ξέρει ποιος είναι δίπλα του και ποιος 
είναι εχθρός του. Η τέχνη πάντα σε τέτοιες πε-
ριόδους έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί πάντα 
προπορευόταν. Σήμερα το μόνο που φοβάμαι 
είναι ότι στην πλειοψηφία της ακολουθεί την 
περιρρέουσα ατμόσφαιρα. 

Πώς προέκυψε η ιδέα για την επανεμφάνιση των 
Πυξ Λαξ από τις 13 Ιουλίου και μετά; Είναι ένας εί-
δος αποχαιρετισμού στον Μάνο; Πώς θα αντιμε-
τωπίσετε την κριτική των παραδόπιστων; Η ιδέα 
προέκυψε από τον Μάνο, ο οποίος είχε δουλέψει 
πάρα πολύ πάνω σ’ αυτήν και γι’ αυτό οι συναυλί-
ες αυτές είναι αφιερωμένες στη μνήμη του. 

Μια κουβέντα που σου έχει πει ο Μάνος και θα 
θυμάσαι για πάντα; Οι κουβέντες που είχαμε 
κάνει ήταν άπειρες και συγχωρήστε με που θέ-
λω να τις κρατήσω για τον εαυτό μου. Θέλω ό-
μως να πω κάτι που είχε γράψει σ’ ένα τραγούδι 
του: «Ζήσε μονάχα τη στιγμή και άσε το μετά, 
ένα σωσίβιο η ζωή που ξεφουσκώνει αργά». 

Ποιο είναι το τελευταίο πράγμα που σε συγκί-
νησε; Η μεγαλοσύνη της ψυχής κάποιων αν-
θρώπων, που τυχαίνει να τους ξέρω και που 
τους έτυχαν τραγικές στιγμές και είχαν κουρά-
γιο και αξιοπρέπεια να μείνουν όρθιοι.

Tι ιστορίες θα λες στον Σταυρό και πόσο διαφο-
ρετικό θα είναι το πρόγραμμα από εκείνο του 
Γυάλινου; Στο Γυάλινο κάναμε μια παράσταση 
που ήταν πολυσύνθετη. Στον Σταυρό κάνουμε το 
εντελώς απλό, με πιο ηλεκτρικό ήχο, όπως είναι 
άλλωστε και ο τελευταίος δίσκος, και με τη διά-
θεση να υποστηρίξουμε όλες τις ιδέες που κου-
βαλάμε τόσα χρόνια αλλά και εκείνες που ήρθε η 
ώρα να αλλάξουν και να αναθεωρηθούν. 

Kάτι που θες να προσθέσεις;Τι άλλο να θες να 
προσθέσεις σε μια εποχή που χρειάζεται αφαί-
ρεση; ●

info Σταυρός του Νότου - Κεντρική Σκηνή, Φρα-
ντζή & Θαρύπου 37, Νέος Κόσμος, 210 9226.975, 
210 9239.031, κάθε Παρασκευή & Σάββατο. Special 
guest: Κος Κ. 

Q&a

ΠΕΜΠΤΗ 16 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ 
ΜΙΛΑΝΟΥ Με αποσπάσματα από τα έργα «Κάρ-
μεν», «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», «Τα παραμύθια του 
Χόφμαν». ΊΔΡυΜά Β. & Μ. ΘΕοΧάΡάκη, Βασ. Σοφί-
ας 9, 210 3611.206. Έν. 20.30. Είσ. € 40, € 25 (φοιτ.).

PALYRRIA Επιστρέφουν ανανεωμένοι με το νέο 
άλμπουμ τους “Electrifying Nature”. κ44

DOUBLE FACE Μουσική σύμπραξη με τους One 
Hour Before The Trip και Figurant σε post-rock vs 
dream pop ύφος. ΒΙοS. Έναρξη 22.00. Είσοδος € 5.

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR Διήμερο μυ-
σταγωγικών λάιβ από την κολεκτίβα των Καναδών 
avant-rockers GAGARIN. Έναρξη 21.00. Είσ. € 30, 38 
(ταμείο).  

FOREIGN BEGGARS Λονδρέζικο γκρουπ με hip-
hop, grime, dubstep. BIOS. Έναρξη 22.30. Είσ. € 15.

ΜONSIEUR MINIMAL “Lollipop” όνειρα, electroni- όνειρα, electroni-electroni-
ca, «Πάστα Φλώρα» και ξερό ψωμί. VOID. Έν. 23.00. 
Είσ. € 5.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18
ONE LOVE DUB 
FESTIVAL Reggae 
- dub γιορτή με 
τους Aba Shanti - 
I, Mad Professor, 
M a c k a  B .  κ α ι 
guests. κΕντΡο 
ΠολΙτΙΣΜου 
ΕλληνΙκοΣ 
κοΣΜοΣ. Είσο-
δος Γ, Πειραιώς 
254, Ταύρος. Έν. 
20.30. Είσ. € 15, € 20.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΓΑΝΙΔΗΣ Μαζί με τους Φ.Μ.Σ. (Φίλοι 
Μίλτου Σαχτούρη) στην παράσταση «Ιατρείο μι-
κρών ζωών». ΦΙλολοΓΙκοΣ ΣυλλοΓοΣ ΠάΡνάΣ-
ΣοΣ, πλ. Καρύτση 8. Έναρξη 20.30 Είσοδος € 15.

THE BALLROOM KINGS  Νέο σχήμα της jive σκη-
νής με boogie και doo wop . ηάLF NOTE. Ως  27/12.

ΤΡΙΤΗ 21
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ Έργα των Bach, 
Schubert, Strauss. ΜΕΓάΡο ΜουΣΙκηΣ. Έναρξη 20.30. 
Είσοδος από € 8 παιδ., φοιτ. ως € 50. Και στις 22/12. 

musicweek

GOD SPEED YOU! 
BLACK EMPEROR. 

 ΔΙΑΣκΕΔΑΣΗ οδηγος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Ο γνωστός  σαξοφωνίστας και συνθέτης της jazz μαζί με τον πιανίστα Μάνο 
Σαριδάκη σε ρεπερτόριο από Beatles και Νina Simone ως Chet Baker, αλλά 
και επιλογές από την τελευταία του δουλειά “Across the Universe”.  BROWN’S 
LOUNGE - DIVANI CARAVEL. Έναρξη 20.30. Στις 16/12.

iNFo 

Gazoo, Πειραιώς 102- 

104, 210 3422.888. Έναρξη 

23.45, είσοδος με ποτό € 15 

στο μπαρ, € 130 φιάλη απλή. 

Kάθε Παρ. & Σάβ.
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Χιονισμένα κέφια
Π λησιάζουν Χριστούγεννα, μ’ έναν καιρό που δεν ξέρει 

αν θα ντυθεί Δεκέμβρης ή Ιούλης και μια χώρα που δεν 
ξέρει αν θ’ αρχίσει τα ταβόρ ή θα πάρει τ’ άρματα. Οι μι-

σοί φίλοι είναι χαρούμενοι σαν ταινία του Αγγελόπουλου, οι άλλοι 
μισοί θυμωμένοι σαν την απαρνημένη Γκλεν που θέλει να μαγειρέ-
ψει το κουνελάκι της κυβέρνησης. Έρχονται και Χριστούγεννα, η 
πιο ευτυχισμένη τραγωδία του χρόνου.

Τέτοιες στιγμές πιάνομαι απ’ ό,τι τσίτια ελπίδας βρίσκω στη συναι-
σθηματική γκαρνταρόμπα μου. Φοράω την εκλογή του Καμίνη και 
του Μπουτάρη και κάπως έρχομαι στα πάνω μου· την μπούρκα με 
την οποία μας έντυναν οι προκάτοχοί τους την κάνω πατσαβούρι 
για τα τζάμια. Μ’ ένα ρούχο μόνο βέβαια πού να κυκλοφορήσεις, 
αλλά απόψε λέω να πάω να μάθω για τις λεσβίες που τα φτιάχνουν 
ή είναι φίλες ή και τα δύο. «Δυνάμει φίλες, δυνάμει ερωμένες» 
λέγεται το νέο βιβλίο της ανθρωπολόγου Βενετίας Καντσά, που 
παρουσιάζεται απόψε 16 Δεκεμβρίου στις 20.30 στον Πολύχρωμο 
Πλανήτη (Αντωνιάδου 6). Ερευνά το θέμα των σχέσεων ανάμεσα σε 
γυναίκες που είναι ή υπήρξαν και ερωτικά συνδεδεμένες μεταξύ 
τους. Η ερωτική σχέση ανάμεσα σε γυναίκες παραδοσιακά χαρα-
κτηρίζεται από σιωπή. Η επιστημονική έρευνα έρχεται να καταρρί-
ψει αυτή τη σιωπή και την ντροπή που κρύβει πίσω της.

Ομάδα Ευαισθητοποίησης για Γκέι Άντρες. Τι σημαίνει να είσαι 
γκέι και άντρας; Πώς μας αφορά η αρρενωπότητα και η θηλυπρέ-
πεια; Πώς χειριζόμαστε τη μονογαμία ή την πολυγαμία; Γιατί να 
(μη) μιλήσουμε για τη σεξουαλική μας ταυτότητα σε άλλους; Αυτά 
και άλλα πολλά θα συζητηθούν στην ομάδα ευαισθητοποίησης που 
γίνεται για τρίτη χρονιά φέτος από το 10%. Φέτος η ομάδα θα είναι 
βιωματική. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: 
www.10percent.gr, info@10percent.gr

Οι λεσβιακές καραόκε βραδιές στο Blue Train για τις οποίες έγρα-
ψα καταργήθηκαν μέχρι νεωτέρας. Ωστόσο κάθε Κυριακή το Blue 
Train έχει Sungays: happy hour από τις 20.30, με 2 μπίρες στην 
τιμή της μίας και διάφορες εκδηλώσεις. 

Το Big Bar και το grrreekbears οργανώνουν και φέτος χριστου-
γεννιάτικο bazaar την Κυριακή 26 Δεκεμβρίου. Τα έσοδα φέτος 
θα δοθούν στο μη κερδοσκοπικό σωματείο Σύνθεση - Ενημέρω-
ση Ευαισθητοποίηση Έρευνα για το HIV/AIDS, που λειτουργεί το 
www.hiv.gr και εκδίδει το περιοδικό 10%. Πέρυσι τα έσοδα είχαν 
δοθεί στο Athens Pride και πρόπερσι στον Αρκτούρο. Φέρτε ό,τι 
πράγματα δε χρειάζεστε στο Big Bar, καθημερινά από 22.30 (εκτός 
Δευτέρας). Φαλαισίας 12 & Ιερά Οδός 67. 

Always on a Sunday: το Mybar άρχισε να σερβίρει καφέ, τσάι, ρο-
φήματα και finger food τις Κυριακές από τις 6 μ.μ., πριν το χαμό του 
sexy Sunday party. Την πρώτη Κυριακή ήδη έγινε χαμός.

Κάθε Κυριακή μεσημέρι το gay-friendly κουτουκάκι Πέταλο κάνει 
μπουφέ: ό,τι φάτε 12 ευρώ. Η δίαιτα δεν συμπεριλαμβάνεται στην 
τιμή. Λέλας Καραγιάννη & Ξάνθης 10, Κυψέλη, 210.8622.000

Μια καινούργια ομάδα ΛΟΑΤ νέων ξεκινά· λέγεται Colour Youth 
και έχει πολλά σχέδια. Μάθετε περισσότερα στη σελίδα τους στο 
fb. ●

gay&lesbian
Του λυο κάλοΒυΡνά

Λέγεται “We” και αυτοί που το ξέ-
ρουν το χαρακτηρίζουν ως το «πιο 
διάσημο καινούργιο gay πάρτι» του 
κόσμου – σκέψου μόνο ότι το διορ-

γανώνει η Lifezone events, που είχε 
κάνει και το Xlsior Festival στη Μύκονο. 
Στις 17/12, στο Backstage (πρώην Letom - 
Motel), Δεκελέων 26, Γκάζι. Είσοδος € 20.  

Μη 
χάσεις

ΑΘΗΝΑ

Cafés/bars     

BLUE TRAIN 
Kων/πόλεως 84, Γκάζι Tο 
πρώτο γκέι μπαρ που άνοιξε 
πορτοπαράθυρα στο δρόμο.

Βar/club     

BEAR CODE
Κωνσταντινουπόλεως 8, Γκά-
ζι Bear, leather, dance club, 
που συνεργάζεται με τις με-
γαλύτερες bear οργανώσεις 
της Ευρώπης. 

BIG 
Φαλαισίας 12 & Iερά Oδός 
67, Γκάζι Για τους άντρες-
αρκούδους και όσους τους 
λατρεύουν. www.bigbar.gr

FOU CLUB
Iερά Oδός & Kελεού 8, Γκάζι 
Δυνατή και περήφανη 
ελληνική διασκέδαση με 
ανάμεικτες μουσικές που 
ξεσηκώνουν. 

KAZARMA 
Kων/πόλεως 84, 1ος όρ. 
Bαρβάτη γκέι διασκέδαση 
στις επάλξεις του γκέι στρα-
τώνα της πόλης με mixed 
μουσική.

MYBAR
Κακουργιοδικείο 6, Ψυρρή 
Απρόσμενα πάρτι που μέ-
νουν αξέχαστα.

SODADE 
Tριπτολέμου 10, Γκάζι 
Στερνομαχίες στο ασφυ-
κτικά γεμάτο και κεφάτο 
γκέι κλαμπ. Mε δύο stage 
mainstream και electronica, 
είναι απαραίτητος σταθμός 
για δυνατή διασκέδαση. 

S-CAPE ARMY ACADEMY
M. Aλεξάνδρου 139, Γκάζι 
Super-sized γκέι κλαμπ, που 
φέρνει την απόδραση στην 
γκέι διασκέδαση. 

Βίντεοκλαμπ -  
sex shops 

EROxxx DVD SEx SHOP
Σταδίου 61, 1ος όρ., Ομόνοια
Για πρώτη φορά τα καλύ-
τερα ερωτικά DVD στις κα-
λύτερες τιμές. Καθημερινά 
10.00-22.00, Σάβ. 10.00-
20.00, Κυρ. 12.00-20.00. 

DVDLAND
Πανεπιστημίου 65, 2ος όρ. 
Απεριόριστη ποικιλία ερω-
τικών DVD για εβδομαδιαία 
ενοικίαση και πώληση. Ιδι-
ωτικές καμπίνες προβολών. 
Καθημερινά 12.00-22.00. 

VIDEORAMA 
DVD GAY CLUB
Οδυσσέως 13, πλ. Βαρδάρη, 
Θεσσαλονίκη

Σάουνες     

ALExANDER 
SAUNA
Μεγ. Αλεξάνδρου 134 & 
Ιερά Οδός (στάση μετρό 
Κεραμεικός), 210 6980.282, 
693 6959134, www.
alexandersauna.gr Η πιο δη-
μοφιλής σάουνα στην καρ-
διά της διασκέδασης, στο 
Γκάζι, σας περιμένει στον 
ανανεωμένο χώρο της. 
Labyrinth steam & Foam 
Playroom, Prison Break. 
Νέο διευρυμένο ωράριο με 
Happy Hour την πρώτη ώρα 
κάθε ημέρας με είσοδο € 10. 
Ανοιχτά Δευτέρα-Πέμπτη 
18.00-3.00, Παρασκευή 
18.00-8.00, Σάββατο 
16.00–8.00, Κυριακή 16.00 
–3.00

FLEx GYM
Πολυκλείτου 6, 
210 3210.539 
Γκέι σάουνα πολύ κοντά 
στο σταθμό Μοναστη-
ρακίου, με γυμναστήριο, 
τζακούζι, σολάριουμ, relaχ 
room free internet, spa, 
smoking room, dark room, 
αλλά και roof garden. 

sex Clubs

FC.UK 
Κελεού 3, Γκάζι,  
www.fc-uk.gr ●

 G&L
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*         Νέο 
Λ        Λαϊκή απογευματινή
Φ       Φοιτητικό
Π   Παιδικό
Δ        Διάρκεια παράστασης

104
Θεμιστοκλέους 104, 
Εξάρχεια, 210 3826.185
Norma-L/N. Του Χρ. Νικο-
λόπουλου. Σκην.-ερμην.: Μ. 
Μουμούρης. Αισθηματικές 
νουβέλες δρχ. 35. Των Γ. 
Τσαγκαράκη & Αγγ. Τσού-
γκου. Σκην.: Αγγ. Τσούγκου. 
Δεσποινίς Μαργαρίτα. Του 
Ρ. Ατάιντε. Σκην.: Κ. Χατζής. 

4 ΕΠΟΧΕΣ
Κυψέλης 15, Κυψέλη, 
210 8812.289
Δείπνο με το σύντροφο 
Στάλιν. Του Ί. Ντρούτσε. 
Σκην.: Γ. Μόρτζος. 

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ
Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 
210 5242.211
Ζωζώ… ζωή σαν παραμύθι. 
Του Δ. Μαλισσόβα. Καρέ-
κλες καταστρώματος. Του 
Ζ. Μακόνελ. Σκην.: Κ. Δαμά-
της. Rejected. Κείμ.-Σκην.: Γ. 
Σαρακατσάνης. Παράσταση 
θεάτρου σκιών. Από από 
το Θίασο Σκιών του Άθω 
Δανέλλη. 

ΑΘΗΝΑ
Δεριγνύ 10, 210 8238.698,
210 8237.330
Δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν 
μιλάω. Του Γ. Θεοδοσιάδη. 
Σκην.: Χρ. Χατζηπαναγιώτης. 
Σουίτα στο Πλάζα. Του Ν. 
Σάιμον. Σκην.: Αλ. Ρήγας. 

ΑΘΗΝΑΪΣ 
Καστοριάς 34-36, Βοτανικός, 
210 3477.878
The pride. Του A. K. Κά-
μπελ. Σκην.: Στ. Στάγκος. 
Salvatores dei-Ασκητική. 
Του  Ν. Καζαντζάκη. Ερμην.-
Σκην.: Β. Βασιλάκης.Απλά 
Δήμητρα. Του Στ. Κραου-
νάκη. Είναι τρέλα το a 
cappella. Με τους Σανάδες & 
τους Word Of Mouth. Γυναί-
κα Τριαντάφυλλο. Του Στ. 
Κραουνάκη. Με την Ηρ. Σαΐα. 
55. One man show. Του Στ. 
Κραουνάκη. Συμμετέχουν: 
Χρ. Μουστάκα, Αργ. Καπα-
ρού κ.ά. 
 
ΑΘΗΝΩΝ
Βουκουρεστίου 10, 210 3312.343
Σλουθ. Του Α. Σάφερ. Σκην.: Γ. 
Κιμούλης, Κ. Μαρκουλάκης. 
Το θαυμαστό ταξίδι του 
Νιλς Χόλγκερσον. Σκην.: Δ. 
Αδάμης. 

ΑΚΑΔΗΜΕΙΑ
Μαραθωνομάχων 8, Ακαδημία 
Πλάτωνος, 210 5125.600
Ρόζα Λούξεμπουργκ - Γράμ-
ματα από τη φυλακή. Σκην.: 
Σ. Μικρούτσικου. 

ΑΚΑΔΗΜΟΣ
Iπποκράτους & Ακαδημίας, 
210 3625.119
Ζωή ποδήλατο. Του Ντ. Φρί-
μαν. Σκην.: Β. Τσιβιλίκας. 

ΑΛΕΚΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
Κυψέλης 5, Αθήνα, 210 8827.000
Ο τυχαίος θάνατος ενός α-
ναρχικού. Του Ντ. Φο. Σκην.: 
Σπ. Παπαδόπουλος. 

ΑΚΗΣ ΔΑΒΗΣ - ΑΛΚΜΗΝΗ 
Αλκμήνης 12, Γκάζι, 
210 3428.650
Σουρελαϊκέν. Κείμ.-Σκην.: 
Αντ. Τσιοτσιόπουλος. Από 
την ομάδα Τσούκου Τσούκου. 
The Lisbon traviata. Του T. 
Μακνάλι. Σκην.: Λ. Γεωργα-
κόπουλος. 

ΑΛΕΚΤΟΝ
Σφακτηρίας 23, Κεραμεικός, 
210 3422.001
* Ρόσμερχολμ. Του Χ. Ίψεν. 
Σκην.: Κ. Καπελώνης. Παλιά-
τσοι - Ελέκτρικ Κλάουν. Του 
Λεονκαβάλλο.  Το παιχνίδι 
της ζήλειας. Του Γ. Ρούσου. 
Σκην.: Γ. Φραντζεσκάκης.  

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

ΑΛΜΑ
Αγ. Κωνσταντίνου & Ακομινά-
του 15-17, 210 5220.100
Φθινοπωρινή ιστορία. Του 
Αλ. Αρμπούζοφ. Σκην.: Ι. Μι-
χαλακοπούλου. 
Επικίνδυνες σχέσεις. Του 

Λακλό. Σκην.: Γ. Κιμούλης. 
Βάσει σχεδίου. Του Μπ. 
Αρώνη. Σκην.: Κ. Πολυχρο-
νοπούλου. 

ALTERA PARS
Μ. Αλεξάνδρου 123, 
Κεραμεικός, 210 3410.011, 
Μήδεια. Του Ζαν Ανούιγ. 
Σκην.: Π. Νάκου. 
Το ντοκιμαντέρ. Από την 
ομάδα Ex Animo. Σκην.: Σ. 
Γκάκας. 

ΑΛΦΑ
Πατησίων 37 & Στουρνάρη 51, 
210 5238.742, 210 5221.444
Δεν πληρώνω, δεν πλη-
ρώνω… τίποτα. Του Ντ. Φο. 
Σκην.: Στ. Ληναίος. 
Στοπ καρέ. Του Ντ. Μαργκι-
ούλις. Σκην.: Ν. Κοντούρη.    

ΑΜΙΡΑΛ
Αμερικής 10, 210 3639.385, 210 
3608.856
Τζόρνταν. Των Αν. Ρέινολντς 
& Μ. Μπουφίνι. Σκην.: Ν. Μα-
στοράκης. 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΑ 
9.84   
Πειραιώς 100, Τεχνόπολις, Στά-
ση Μετρό Κεραμεικός, 
210 2854.705
Καλησπέρα Αθήνα - Απ’ τον 
Αττίκ στον Γούναρη (1901-
1959). Του Δ. Ναχμία. 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΣΠΥΡΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ
Αδριανού 111 Πλάκα, 210 
3233.644
* H διαβολογυναίκα. Σκην.: 
Σπ. Α. Ευαγγελάτος.  

ΑΝΕΣΙΣ
Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι, 
210 7488.881-2
Ο θάνατος και η κόρη. Του 
Α. Ντόρφμαν. Σκην.: Μ. Καρ-
χαδάκης. 

ΑΠΛΟ ΘΕΑΤΡΟ
Χαρ. Τρικούπη 4, Καλλιθέα, 210 
210 9229.605
* Ο επιστάτης. Του Χ. Πίντερ. 
Σκην.: Αντ. Αντύπας. 

ΑΠΟΘΗΚΗ
Σαρρή 40, Ψυρρή, 210 3253.153
Σεσουάρ για δολοφόνους. 
Των Μπρ. Τζόρνταν & M. 
Άμπραμς. Σκην.: Κ. Αρβανι-
τάκης.  

ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ
Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο, 
210 5231.131
Ο καλύτερος τρόπος να 
ζεις. Του Ν. Κάουαρτντ. 
Σκην.: Αντ. Γαλέος. Ως 28/2. 
Οι εξόριστοι. Του Τ. Τζόις. 
Σκην.: Ρ. Πατεράκη. 

ΑΡΓΩ
Ελευσινίων 15, Μεταξουργείο, 
210 5201.684-5
Σου σου… με αγαπάει κα-
νείς. Του Χρ. Γεωργοπάλη. 
Σκην.: Ν. Δραγούμη. Ηλίθιοι. 
Του Ν. Σάιμον. Σκην.: N. Χανι-
ωτάκης. Γαμήλια ψευδαί-
σθηση. Του Ε. Ασούς. Σκην.: 
N. Σακαλίδης. Η φωνή της 
Λουντμίλα. Του Γκ. Μπερ-
γκντάλ. Σκην.: Ά. Μπαφα-
λούκα.Αχταρμίξ 3 - Όλα εδώ 
πληγώνονται. Κείμ.-σκην.: 
Θ. Βελισσάρη. 

@ΡΟΥΦ
Κωνσταντινουπόλεως 10 , Κε-
ραμεικός, 210 3837.191
Mister Bufo. Της ομάδας 
Τσιριτσάντσουλες. Σκην.: Μ. 
Μουζάκης.  

ART GALLERY CAFE
Ιπποκράτους 1 & Γαληνού, 
Βούλα, 210 8958.866
Ένα παράξενο απόγευμα. 
Σκην.: Δ. Αγοράς. 
Το ποτάμι και το κοριτσάκι. 
Της Ηλ. Δημόγλου. 

ΑΡΤΙ
Ηπείρου 41,  210 8834.002
Infusion. Της Π. Σαλ. Σκην.: 
Μπ. Νικολέση. 
Το μόνον της ζωής μου 
ταξείδιον. Του Γ. Βιζυηνού. 
Σκην.: Δ. Αβδελιώδης. 
Το κουρδιστό πορτοκά-
λι… με μουσική. Του Ant. 
Burgess. Σκην.: Γ. Γεωργα-
ντοπούλου & Ν. Μαραγκό-
πουλος. 

ΑΣΚΗΣΗ
Φραγκούδη 18-20, Καλλιθέα, 
210 9236.992 
Απόψε αυτοσχεδιάζουμε. 
Του Λ. Πιραντέλο. Σκην.: Π. 
Μουστάκης. 

ΑΤΤΙΣ

Λεωνίδου 7, Μεταξουργείο, 
210 5226.260
Alarme. Σκην.: Θ. Τερζό-
πουλος.   

BAR NIXON 
Αγησιλάου 61Β, Κεραμεικός, 
210 8839.657
Extraordinary. Της Β. Γυρά. 
Σκην.: Αντ. Γύρα. 
To μάτι. Κείμ.-σκην.: Χ. 
Τσιώλη. 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
Πλαταιών & Πρ. Δανιήλ 3, 
Μεταξουργείο, 210 3467.735
Η γυναίκα της Πάτρας. Του 
Γ. Χρονά. Σκην.: Λ. Κιστο-
πούλου. 
Ευτυχία Παπαγιαννοπού-
λου. Κείμ.-Σκην.: Π. Ζούλιας. 

ΒΑΦΕΙΟ - 
ΛΑΚΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ
Αγ. Όρους 16, Μεταξουργείο, 
210 3425.637
Creve Coeur. Του Τ. Ουίλιαμς. 
Σκην.: Γ. Βούρος. 
Το υπόγειο. Του Φ. Ντοστο-
γέφσκι. Σκην.: Χρ. Τσάγκας. 
Το αμάρτημα της μητρός 
μου. Του Γ. Βιζυηνού. Σκην.: 
Ηλ. Λογοθέτης.    

ΒΕΑΚΗ 
Στουρνάρη 32, Εξάρχεια, 
210 5223.522
* Αγαπητέ Θείε. Του Έρ. Εμ. 
Σμιτ. Σκην.: Γ. Ρεμούνδος. 
Από 20/12. Μάνα, μητέρα, 

μαμά. Του Γ. Δια-
λεγμένου. 

Σκην.: Σ. Χατζάκης. 

BETON7 
Πύδνας 7, Βοτανικός, 
210 7512.625  
Φάντο και λις.Του Φ. Αρα-
μπάλ. Σκην.: Λ. Σπετσιέρης, 
Κ. Παπαθεοδώρου. 
Πάθος. Κείμ.-Mουσ.-Σκην.: Δ. 
Μαραμής. Ως 29/12.   
Stitching. Του Άντ. Νίλσον.  
Σκην.: Π. Μιχαηλίδη. 

ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Μαγνησίας 5 & Γ΄ Σεπτεμβρί-
ου 119
50 λέξεις. Του Μ. Βέλερ. 
Σκην.: Γ. Παλούμπης.  The 
theater case. Από τη θεα-
τρική ομάδα βλάκlist. Σκην.: 
Μ. Αμαραντίδη. Ως 28/12. 
Να γεννηθώ ή αλλάξατε 
γνώμη. Κείμ.-Σκην.: Χ. Μπό-
σινας. Από την ομάδα Annada 
Kadda. 

BIOS
Πειραιώς 84, Γκάζι, 
210 3425.335
Νο Ι’m not scared. Της ομά-
δας Μag. Ως 4/1.

BOOZE COOPERATIVA
Κολοκοτρώνη 57, Μοναστηρά-
κι, 210 3240.944
Allu fun Dark. Tων 
Chromatic Sequence.  Σκην.: Γ. 
Στεφανακίδης. Ως 16/12.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Πανεπιστημίου 7, 210 3221.579
Ψηλά απ’ τη γέφυρα. Σκην.: 
Γρ. Βαλτινός. 

CABARET VOLTAIRE
Μαραθώνος 30, Κεραμεικός, 
210 5227.046
Η επιστροφή της μαντάμ 
Ανιές. Κείμ.-Σκην.: Μαίη Σε-
βαστοπούλου. 

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

Σκην.: Αν. Παπα-
στάθη. 

GAZARTE
Βουτάδων 34, Γκά-
ζι, 210 3460.347
Freak show. Tης 
ομάδας Tandem.  

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ
690 7390333
Dominatrix. Του Μ. Ρ. 
Αναστασάκη. Σκην.: Δ. Φοι-
νίτσης. 

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ / ΠΕΔΙΟΝ 
ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ
Ι. Δροσοπούλου 17, Κυψέλη, 
697 9628045
Η θεία Βιβή. Κείμ.-Σκην.: Αλ. 
Παπαγεωργίου. 

GHOST HOUSE
Λεπενιώτου 26, Ψυρρή, 
210 3236.431
Το ημερολόγιο ενός αυνα-
νιστή. Από την ομάδα Kiss my 
Cash.  Κείμ.-Σκην.: Μ. Άνθης. 
Show της πλάκας. Από τη 
θεατρική ομάδα Ρακοσυλ-
λέκτες & το μουσικό σχήμα 
Duo. 

ΓΚΛΟΡΙΑ
Ιπποκράτους 7, 210 3609.400
Κεντρική Σκηνή
Ένα βότσαλο στη λίμνη. 
Των Αλ. Σακελλάριου & Χρ. 
Γιαννακόπουλου. Σκην.: Π. 
Χαϊκάλης. 

DELLARTE ART CAFÉ 

Φαλήρου 17, Κουκάκι,
 210 9222.811
Human Voices. Των Μ. 
Λογοθέτη, Χρ. Κωτσαρίνη, 
Ελ. Φινοκαλιώτη. Σκην.: Θ. 
Βουρνάς. Ως 18/12.  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΝ
Αμερικής 10, 210 3612.500
Κόκκινο. Του Τζ. Λόγκαν. 
Σκην.: Στ. Φασουλής. 
Τι είδε ο μπάτλερ. Του Τζ. 
Όρτον. Σκην.: Θ. Μοσχόπου-
λος. Το μπουφάν της Χάρ-
λεϊ. Του Β. Κατσικονούρη. 
Σκην.: Π. Ζούλιας. 

ΔΙΑΝΑ
Ιπποκράτους 7, 210 3626.596
Στο ψυγείο. Του M. Lowe. 
Σκην.: Λ. Γιοβανίδης. 

ΔΙΑΧΡΟΝΟ
Πυθέου 52, Ν. Κόσμος, 
210 7233.229
Ο γλάρος. Του Ά. Τσέχοφ. 
Σκην.: Γ. Μόρτζος.  Έως 30/1.  
Αλεξάνδρα με λένε. Του Λ. 
Πολενάκη. 

ΔΙΠΥΛΟΝ
Καλογήρου Σαμουήλ 2 & Διπύ-
λου, Ψυρρή, 210 3229.771
Όλα είναι πόλεμος: Τρωί-
λος και Χρυσηίδα - Πλάνο 
2ο. Σκην.: Ρ. Μουζενίδου. 
Από 10/12.

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ
Αγ. Κωνσταντίνου 22-24, 
210 5288.170 -1
* Το γλυκό πουλί της νιό-
της. Του Τ. Ουίλιαμς. Σκην.: 
Ε. Θεοδώρου. Σιρανό Ντε 
Μπερζεράκ. Του Εντ. Ρο-
στάν. Σκην.: Ν. Kαραθάνος. 
Εμίλια Γκαλότι. Του Γκ. 
Έφρεμ Λέσινγκ. Σκην.: Γ. Χου-
βαρδάς. Ως 6/3. Φρεναπάτη. 
Του Π. Κορνέιγ. Σκην.: Δ. Μαυ-
ρίκιος. Ως 30/1. 

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Ακαδημίας 59-61, Αθήνα, 

210 3662.100, 
210 3612.461

Ο μαγικός αυλός. 
Των Β. Αμ. Μότσαρτ & 

Εμ. Σίκανεντερ. Σκην.: Αρν. 
Μπερνάρ. Η βασίλισσα του 
χιονιού. Του Χ. Κ. Άντερσεν.
Χορογρ.: Ρ. Μπάρρα. Μουσ.: 
Αλ. Γκλαζουνόφ.  
Το μικρόβιο του έρωτα. 
Του Κ. Γιαννίδη. Σκην.: Σ. 
Σπυράτου. 

ΕΙΛΙΣΣΟΣ
Αγλαονίκης 3 & Βουλιαγμένης 
40, Αθήνα, 210 9214.248
Το νησί. Σκην.: F. Nieto-El’ 
Gazi.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Σόλωνος 133, Εξάρχεια, 210 
3806.305
Café le femme. Σκην.: Δ. 
Γκάτζιου. Ως 22/12.  

EL BANDONEON
Βιργ. Μπενάκη 7, Μεταξουργείο, 
210 5224.346
Tango…σ’ ένα γυάλινο κό-
σμο. Σκην.: Λ. Σάμιτα.  

ΕΛCULTURE
Μιλτιάδου 18, Μοναστηράκι, 
698 4341643
Εύθραυστο - Ένας απολογι-
σμός. Κείμ.-σκην.: Γ. Μαυρα-
γάννη. Ως το τέλος. Σκην.: 
Γρ. Θεοδωρίδης. Ως 28/12.  

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
Λέσβου 8 & Απειράνθου, 
Κυψέλη, 210 8645.400
Η δημαρχίνα. Του Γ. Σουρή. 
Σκην.: Αγγ. Κασόλα.Ζητείται 
ελπίς. Του. Αντ. Σαμαράκη. 
Σκην.: Μ. Ιγγλέση. Άσπρο, 
Μαύρο και λίγο Ροζ. Της Τζ. 
Κουμπή. Σκην.: Γ. Τσιώμου. 

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
Το δωμάτιο της Βερόνικα. 
Της Α. Λέβιν. Σκην.: Nτ. Σπυ-
ρόπουλος. Η φαλακρή τρα-
γουδίστρια. Του. Ε. Ιονέσκο. 
Σκην.: Ντ. Σπυρόπουλος. 

ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ
Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, 
Κολωνός, 210 5138.067
La chunga. Tου Μ.Β. Λιόσα. 
Σκην.: Ελ. Σκότη. Από την 
ομάδα ΝΑΜΑ. Ως 17/4. Ροτ-
βάιλερ. Του Γκ. Έρας. Από 
την ομάδα Νάμα. Σκην.: Ελ. 
Σκότη. Ως 2/1.Φύλλα της. 
Του Α. Φλουράκη. Σκην.: Κ. 
Αρβανιτάκης. Ως 26/12.Η 
κακομοίρα της Νάπολι. Της 
E. Φεράντε. Σκην.: Μ. Τσα-
ρούχα. Ως 23/1.  Επιλογές 
Off-Off Athens 2010
Μια σκέψη πάνω στον 
Σκοινοβάτη του Ζαν Ζενέ. 
Από την ομάδα Upopirates. 20 
& 21/12.Μαζί ή έξι ιστορίες 
για σένα και για μένα. Από 
τη θεατρική εταιρεία Έξις. 
27&28/12, 3&4/1. Ανιούτα. 
10, 11, 17 & 18/1. 

ΖΙΝΑ
Λεωφ. Αλεξάνδρας 74, Αμπε-
λόκηποι, 210 6424.414
Οι νταντάδες. Του Γ. Σκούρ-
τη. Σκην.: Γ. Ιορδανίδης. 
ΗBH
Σαρρή 27, Αθήνα, 210 3215.127
Φωνάζει ο κλέφτης. Του Δ. 
Ψαθά. Σκην.: Π. Φιλιππίδης.  
Ψέμα στο ψέμα. Του A. Νίλ-
σον. Σκην.: Π. Φιλιππίδης. 

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Παραμυθίας 27, Κεραμεικός, 
210 3457.904
Έγκλημα στο Νίχαρ. Βασι-
σμένο στο έργο «Ματωμένος 
γάμος». Σκην.: Κ. Ντέλλας. 
Αι δύο μονόλογοι. Παίζουν: 
Σ. Σεραφείμ, Γ. Χατζηπαύλου. 
Kolpert. Του Ντ. Γκισελμαν. 
Σκην.: Ν. Καραγέωργος. 
 
ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ 
ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ
Φρυνίχου 14, Πλάκα, 
210 3222.464

Η κυρία Κούλα. Του Α. 
Δήμου. Σκην.: Ν. Μα-
στοράκης. 

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ 
ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ 

Υπόγειο, Πεσμαζόγλου 5, 
210 3222.760
* Ανώνυμη αγία ή μια 
κοινότατη ιστορία. Του Γ. 
Ρίτσου. Σκην.: Μ. Κάλμπαρη. 
Από 20/12. Το δείπνο. Του Μ. 
Μπουφίνη. Σκην.: Δ. Χρονό-
πουλος. 

ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Γεννηματά 20, Αμπελόκηποι, 
210 6929.090
Κουαρτέτο Ριγκολέττο. Του 
Ρ. Χαρ. Σκην.: Γ. Γραμματικός.   

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Νάξου 84, πλ. Κολιάτσου, 
210 2236.890
Ωχ τα νεφρά μου. Του Μπ. 
Τσικληρόπουλου. Σκην.: Αντ. 
Αντωνίου. 

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
Φρυνίχου 10, Πλάκα, 
210 3231.591  
Δαίμονες. Του Λ. Νόρεν. 
Σκην.: Δ. Γιαμλόγλου.  Ποιος 
σκότωσε τον Ουίλιαμ; Της 
Λ. Δημητρακοπούλου. Σκην.: 
Κ. Ευστρατίου. 

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
Αντισθένους 7 & Θαρύπου, 
Ν. Κόσμος, 210 9212.900
Το αίνιγμα του Τρουλ. Της 
Μ. Παπαγιάννη. Σκην.: Π. Δε-
ντάκης. Μια τεράστια έκρη-
ξη. Του Β. Μαυρογεωργίου. 
Σκην.: Β. Μαυρογεωργίου & 
Κ. Γάκης. Το όνομα μου εί-
ναι Rachel Corrie. Σκην.: Μ. 
Παπαδημητρίου.  DNA. Του 
Ν. Κέλι. Σκην.: Σ. Βγενοπού-
λου. Τα ορφανά. Του Ν. Κέλι. 
Σκην.: Β. Θεοδωρόπουλος. 
Δεν μιλάμε γι’ αυτά. Κείμ.- 
Σκην.: Κ. Γάκης. 

ΘΕΜΕΛΙΟ
Λένορμαν 82, Κολωνός,
210 8643.310
Μερικοί τον προτιμούν 
νεκρό. Του Β. Δουκουτσέλη. 
Σκην.: Ζ. Ζάρπα.  Με απόφοι-
τους της σχολής «Θεμέλιο».
 
ΘΗΣΕΙΟΝ
Τουρναβίτου 7, Αθήνα, 
210 3255.444
Lonely tunes. Κείμ.-σκην.: 
Ν. Στραβοπόδης. Ο καρυο-
θραύστης. Από το χοροθέα-
τρο Οκτάνα.  

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ
Στουρνάρη 57 & 3ης Σεπτεμ-
βρίου, Εξάρχεια, 210 5237.543 
Έρως και λόγος. Από το Ιδε-
οθέατρο του Ρ. Αναστασάκη. 
Προμηθέας δεσμώτης. Του 
Αισχύλου. Σκην.: Ρ. Αναστα-
σάκης. 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Πειραιώς 206, Ταύρος, 
210 3463.333
* Από την αρχή. Σκην.: Β. Μα-
στρογιάννη, Μ. Γεωργίου. 
* Crack. Από την ομάδα Ζήτα. 
Breath. Του Σ. Μπέκετ. Σκην.: 
Στ. Τσακίρης. Ως 9/1.1ο Low 
budget festival. 
Βραδιές κουκλοθεάτρου για 
μεγάλους 

ΙΛΙΣΙΑ-ΝΤΕΝΙΣΗ 
Παπαδιαμαντοπούλου 4, 
Ιλίσια, 210 7210.045
Ο θαυματοποιός. Του Μ. 
Φρίελ. Σκην.: Αλ. Ρίγλης. 
Μαριχουάνα stop. Του Γ. 
Δαλιανίδη. Σκην.: Χρ. Αντω-
νιάδης. 

ΚΑΠΠΑ
Κυψέλης 2, Αθήνα, 210 
8831.068
 * Fool for love. Σκην.: Αθ. 
Καραγιαννοπούλου. Μια 
σταχτοπούτα. Σκην.: Θ. 
Μουμουλίδης. Λοκαντιέρα. 
Του Κ. Γκολντόνι. Σκην.: Θ. 
Μουμουλίδη. 

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

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
Πλ. Ηλ. Σταθμού Ν. Φαλήρου, 
210 4816.200  
Η Αθήνα τραγουδά και 
θυμάται. Σκην.: Γ. Γιαννακό-
πουλος. Ανοιχτό ζευγάρι. 
Του Ντ. Φό. Σκην.: Ν. Δαφνής. 
Ποια είναι η Μαίρη, κύριε 
Τσέχοφ; Σκην.: Μ. Μοραγλή.  

 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”

The 
Phantom 
of the 
Ompera
Παρίσι, αναταρα χή 
στην κρατική όπερα. 
Οι φόβοι, οι εμμονές 
και οι ανασφά λειες 
τ ων η θ ο π οι ών της 
έχουν ένα πρόσωπο, 
αυτό του φαντάσμα-
τος… Μια παράσταση 
β α σ ι σ μ έ ν η π ε ρ ι σ -
σότερο στην κίνηση 
και την έκφραση των 
ηθοποιών και ελάχι-
στα στο λόγο, με την 
ομάδα Splish-Splash 

να εμπνέεται από την εποχή του βωβού κινηματογρά-
φου. Σενάριο-Σκηνοθεσία: Γιάννης Ο. Παίζουν: Γιάννης Ο, Κ. 
Μπάστα, Β. Ζαϊφίδης, Γ. Νικολαΐδης κ.ά. Από 17/12, στο θέα-
τρο «Φούρνος», € 15 (10Φ), Μαυρομιχάλη 168, 210 6460.748

Μη 
χάσεις
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θέατρο Της Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  τι νέα;

ΔΕΚΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ 
ΤΗΣ ΒΑΚΑΛΟ 
Επιλεγμένα έργα των γνωστών καλλιτεχνών 
και καθηγητών εικαστικών μαθημάτων της 
Σχολής Βακαλό, Μ. Γλύκα, Α. Καρατζά, Μ. 
Κάσση, Χ. Μαρκίδη, Κ. Μερτζάνη, Ζ. Μπάετ, Σ. 
Μπονάτσου, Γ. Παπαγιάννη, Ν. Παπασπύρου 
και Χ. Χαρίση. Ως 28/1, στον εκθεσιακό χώρο της 
Βακαλό, Λάμπρου Κατσώνη 26, Λυκαβηττός 

ΦΩΤΟ-ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ
Φωτογραφικές αφηγήσεις, καταγραφές 
και projects, βασισμένες στις διπλωμα-
τικές εργασίες αποφοίτων του προγράμ-
ματος Bachelor of Arts (Hons) Degree in 
Photography της ΑΚΤΟ. Στο πλαίσιο των εκ-
δηλώσεων που θα κάνουν όλο το χειμώνα 
από κοινού η ΑΚΤΟ με τον κινηματογράφο 
Δαναό. Ως 10/1, στον Δαναό, Κηφισίας 109, 210 
6922.655, www.danaoscinema.gr

TERRE D’ ARTISTES
Με έργα αποφοίτων της Σχολής Καλών Τε-
χνών σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, σε μια «Γιορ-
τή τέχνης» όπου οι επισκέπτες θα μπορούν 
να απολαμβάνουν και φημισμένα ελληνικά 
κρασιά. Ως 19/12, γκαλερί terre d’ Αrtistes, Η-
ρακλείτου 19 (1ος όρ.), 210 3625.282, www.
terredartistes.com 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
30 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑ 
Αργυροχρυσοχοϊκά δημιουργήματα επάνω 
σε έναν καμβά από πρωτότυπες φωτογραφί-
ες με θέμα την αέναη Αθήνα. Οι δημιουργίες 
είναι διαφόρων τεχνοτροπιών, μέχρι και μι-
κρογλυπτική αντικειμένου. Ως 2/1, βιβλιοπω-
λείο Ιανός, Σταδίου 24, www.dimosart.gr

BOXING DAYS 
51 εικαστικοί καλλιτέχνες και σχεδιαστές δη-

μιουργούν και εκθέτουν εικαστικά κουτιά - 
αυτοτελή έργα τέχνης με θέματα χριστου-

γεννιάτικα και όχι μόνο. Εγκαίνια 16/12, 
στις 20.00. Επιμέλεια έκθεσης: Ίρις 

Κρητικού. Ως 9/1, στο lobby του 
ξενοδοχείου n.J.V.  

«Η ΝΟΡΑ ΜΕΤΑ»
Σκηνοθεσία: Νίκος Καμτσής
Παίζουν: Μαρλέν Σαΐτη, Νίκος Αλεξίου, Πολύκαρπος Πολυκάρπου, 
Γιώργος Κροντήρης, Γεωργία Μαυρογεώργη 

Θέατρο Τόπος Αλλού, Κεφαλληνίας 17 & Κυκλάδων, 210 8656.004, 210 8624.392 

Σ το «Κουκλόσπιτο» του Ίψεν  –γράφτηκε το 1879 και προκάλεσε 

διεθνή σάλο με την επίθεση που εξαπέλυε στην πατριαρχική 

κοινωνία – η πρωταγωνίστρια, η υπάκουη Νόρα, αποφασίζει 

να χτυπήσει τη γροθιά της στο σπασμένο γυαλί της σαθρής ανδρικής 

κοινωνίας. Τώρα, στο «Θέατρο Τόπος Αλλού» ο σκηνοθέτης Νίκος Καμ-

τσής ανεβάζει την παράσταση «Η Νόρα μετά»  –βασισμένη στο Κου-

κλόσπιτο– και αναρωτιέται: Τι κατάληξη είχε η επανάστασή της Νόρας; 

Πατήσαμε πάνω στις ερωτήσεις του και κάναμε τις δικές μας. 

Γιατί το «Κουκλόσπιτο»; Γιατί είναι ένα έργο που μέσα στον πυρήνα 

του κρύβει τις προσδοκίες και τα όνειρά μας. Κατ’ αρχάς των γυ-

ναικών, και κατ’ επέκταση κάθε ανθρώπου που νιώθει το αδιέξοδο 

–προσωπικό ή κοινωνικό– να τον πνίγει.

Ποια στοιχεία κρατήσατε από το έργο και ποια προσθέσατε; Τα 

κρατήσαμε όλα., αλλά μέσα από μια νέα ματιά. Ο θεατής που θα δει 

την παράσταση θα αναγνωρίσει αναμφισβήτητα τη Νόρα, αλλά θα 

αισθανθεί μια δύναμη καθαρά σημερινή και θα διαπιστώσει ότι αυτή 

η γυναίκα κατοικοεδρεύει μέσα του. 

Ο χρόνος του έργου είναι ο σημερινός; Ασκείτε κριτική στα ζητήμα-

τα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στη σύγχρονη εποχή; Ο χρόνος 

του έργου είναι ο… ανθρώπινος, που δεν εγγράφεται ούτε στα ημερο-

λόγια του τοίχου, ούτε στα ρολόγια χειρός. Το έργο θίγει το τεράστιο 

και εσαεί άλυτο πρόβλημα των ανθρώπινων προσδοκιών. Αυτό που 

όλοι μας ποθούμε: να ζήσουμε σε μία μόνιμη ψυχική και πνευματική 

ανάταση, αλλά δυστυχώς πέφτουμε πάντα στα πεζά και τετριμμένα. 

Πολύ περισσότερο ο Έλληνας θεατής, που διαχειρίζεται μονίμως τη 

μιζέρια της καθημερινής του ζωής. Αυτό μας συνθλίβει. 

Δώστε μας μια σημαντική ατάκα ή φράση από αυτό το έργο. Η Νόρα 

λέει στο σύζυγό της: «Το σπίτι δεν με χωράει πια, Τόρβαλτ, δεν έχει 

μέρος να κρυφτώ εδώ μέσα. Έξω, η άσφαλτος, η μεγάλη λεωφόρος 

πυρωμένη από τον ήλιο. Αυτή θα περπατήσω για να μου κάψει τα πό-

δια, να βγάλω άλλο δέρμα, καινούργιο. Και μ’ αυτό θα επιστρέψω και 

θα σας πω τι είδα στα ταξίδια μου». 

Τι προσδοκάτε ή φαντάζεστε πως θα νιώσουν οι θεατές; Θα ήμουν 

ευτυχής αν ένας (απόλυτος αριθμός 1) θεατής αγανακτούσε και έκανε 

την ανατροπή για τον εαυτό του, στη δική του πραγματικότητα. 

Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει το θέατρο την οικονομική κρίση; Ή να 

λάβει μέτρα… (φτηνό εισιτήριο κ.λπ.), μια δουλειά που ανήκει περισσό-

τερο στους manager, ή να περιφρονήσει την αγορά, να τη σαρκάσει και 

να κάνει τη δουλειά του. Συμπεριφορά που ανήκει στους καλλιτέχνες. 

Γιατί ο χώρος του θεάτρου δεν είναι η πραγματικότητα, είναι η ποίηση. A

Ο σκηνοθέτης της παράστασης «Η Νόρα μετά» 
Νίκος Καμτσής μιλάει στην A.V. 

Ασφυχτικό 
κουκλόσπιτο 

KIBΩΤΟΣ
Πειραιώς 115, 210 3427.426
Η γυνή να φοβήται τον άν-
δρα. Του Γ. Τζαβέλλα. Σκην.: 
Γ. Μπέζος. 
 
KNOT GALLERY
Μιχαλακοπούλου 206, 
Αμπελόκηποι
Παρείσακτοι. Της Μ. Ευστα-
θιάδη. Σκην: Θ. Γλυνάτσης. 

ΚΟΜΗΣ
Λασκαράτου 15, Άνω Πατήσια, 
210 2112.135
Κραχ-βαχ. Της Ελ. Γερασιμί-
δου. Ο θαυμαστός κόσμος 
του «Ω». Κείμ.-σκην.: Π. Τακό-
πουλου. Εύθυμες κυράδες 
του Ουίνδσορ. Του Σέξπιρ. 
Σκην.: Ζ. Μασούρα.  Νυχτε-
ρινές φιγούρες στο Τενεσί. 
Σκην.: Χ. Τσάγκας.  

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
ΣΤΟΥΝΤΙΟ
Ερεχθείου 22, 210 9248.328
* Handle with care. Από 
την ομάδα Κινητήρας Χορο-
θέαμα. 

ΛΑΜΠΕΤΗ
Λεωφ. Αλεξάνδρας 106, 
210 6457.086
Συμπέθεροι από τα Τίρανα. 
Κείμ.-Σκην.: Μ.Ρέππας, Θ. Πα-
παθανασίου. 

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ 
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 
210 7282.333  
Η κακοφυλαγμένη κόρη. 
Παράσταση χορού από τα θέ-
ατρο Bolshoi. Ως 19/12. 

ΜΕΛΙ 
Φωκαίας 4 & Αριστοτέλους 87, 
Αθήνα, 210 8221.111
Ο φιάκας. Του Δ. Κ. Μισιτζή. 
Σκην.: Π. Σκουρολιάκος.   

ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ
Ακαδήμου 14, 210 5234.382, 
210 5238.475
Το γάλα. Του Β. Κατσικο-
νούρη. Σκην.: Ά. Βαγενά. Το 
θεσσαλικό μου θέατρο. 
Κείμ.-Σκην.-Ερμην.: Ά Βαγενά. 
Μαράν Άθα. Σκην.: Δ. Αβδε-
λιώδης. 

ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑΣ
Αμερικής 2 & Στοά Σπυρομήλι-
ου, CityLink, 210 3210.025
Τυφλοσούρτης. Κείμ.-Σκην.: 
Θ. Αθερίδης. Ήρωες. Της Ελ. 
Γκασούκα. 

ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Αλκμήνης 13, Κ. Πετράλωνα, 
210 3464.903 -002
Χριστουγεννιάσματα και 
Καλαντίσματα. Σκην.: Θ. Κιν-
δύνης. 19, 26, 27/12 & 2/1. 

ΜΟΥΣΟΥΡΗ
Πλ. Καρύτση 7, Αθήνα, 
210 3310.936
Μαύρη κωμωδία. Του Π. Σά-
φερ. Σκην.: Π. Φιλλιπίδης. 

ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΑΡΜΕΝΗ
Σπ. Τρικούπη 34, Εξάρχεια, 
210 8253.489
Το σόλο του Φίγγαρω. Του Γ. 
Σκαρίμπα. Σκην.: Θ. Γκόγκος.    
Κεκλεισμένων των θυρών. 
Του Ζ. Π. Σαρτρ. Σκην.: Ε. 
Μουρίκη.  Ο συμβολαιο-
γράφος. Του Ν. Βασιλειάδη. 
Σκην.: Γ. Καραμίχος. Όπως η 
Θέλμα και η Λουίζ. Του J. F. 
Noonan. Σκην.: Εμμ. Αλεξίου. 
Κομμάτια και θρύψαλα… 
2010.  Του Γ. Σκούρτη. Σκην.: 
Γ. Αρμένης. Από 20/11.  The 
sunshine play. Του Π. Στέ-
φαν. Σκην.: Β. Λεμπέσης. 

ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Κεφαλληνίας 16, Κυψέλη, 
210 8838.727
Tο σπίτι της Μπερνάρντα 
Άλμπα. Του Φ. Γκ. Λόρκα. 
Σκην.: Στ. Λιβαθινός. Δακρυ-
γόνα. Του Αλ. Σταμάτη. Σκην.: 
Άρ. Τρουπάκης. 
  
ΟΡΦΕΑΣ (ΠΡΩΗΝ 
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ)
Πανεπιστημίου 38 & Ιπποκρά-
τους, 210 3607.127
Ο εραστής της Λαίδη Τσά-
τερλυ. Του D.H.Lawrence. 
Σκην.: Χ. Βορκάς. 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Παραμυθίας 27, Μεταξουργείο, 
210 3457.904
Kolpert. Του Ντ. Γιάσελμαν. 
Σκην.: Ν. Καραγέωργος. 

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 
χοροθέατρο Migma. Σκην.-
Χορογρ.: Π. Κουρτίδης. 
Mindtrap. Με τον Kary 
Novel.  

ΠΟΡΕΙΑ
Τρικόρφων 3-5, 210 8210.991 
Τραγούδια για το πολύ και 
το ελάχιστο. Κείμ.: Κ. Γάκης. 
Το κτήνος στο φεγγάρι. Του 
Ρ. Καλινόσκι. Σκην.: Στ. Λιβα-
θινός. Η υπόθεση της οδού 
Λουρσίν. Του Ευγ. Λαμπίς. 
Σκην.: Μ. Φριντζήλα. Ως 8/1.

ΠΟΡΤΑ
Μεσογείων 59, Αθήνα, 
210 7711.333
Μαίρη - Μαίρη. Του Τζ. Κερ. 
Σκην.: Γ. Κιμούλης. 

ΠΡΟΒΑ
Ηπείρου 39 & Αχαρνών, 
πλ. Βικτωρίας, 210 8818.326
Η νύχτα της κυρίας Λου-
σιέν. Του Copi. Σκην.: Σ. 
Τσόγκας. 

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
Καπνοκοπτηρίου 8 & Στουρνά-
ρη, Εξάρχεια, 210 8252.242-3
Ο ταλαντούχος κύριος Ρί-
πλεϊ. Της Π. Χίγκσμιθ. Σκην.: Γ. 
Διαμαντόπουλος. 

ΠΥΞΙΔΑ
Ρ. Παλαμήδου 3, Ψυρρή 
* Το δέντρο της ευτυχίας. 
Σκην.: Χρ. Συμαρκέζης. 

ΡΑΓΕΣ
Κωνσταντινουπόλεως 82 , 
Γκάζι, 210 3452.751
Αυτοσχεδιάζοντας στις 
ράγες. Κείμ-Σκην.: Ευδ. Τσο-
λακίδης. Ως 30/1.  

REX MUSIC THEATER 
Πανεπιστημίου 48, Αθήνα, 
210 3823.269, 210 3814.591
Μάτα Χάρι. Του Χ. Ρώμα. 
Σκην.: Απ. Παπαδαμάκη. 

ΡΟΕΣ
Ιάκχου 16, Γκάζι, 210 3474.312
Ολόκληρος ο Σέξπιρ σε μια 
ώρα. Των Ά. Λονγκ, Τζ. Ουίν-
φιλντ & Ντ. Σίνγκερ. Σκην.: Κ. 
Αρβανιτάκης. 

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

ΣΤΑΒΛΟΣ
Ηρακλειδών 10, Θησείο, 
210 3452.502
Τα λέμε του χρόνου. Σκην.: 
θεατρική ομάδα Λωτοφάγοι. 

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 107-109, 210 
9005.800
Lebenswelt. Από τη YELP 
Dance Company. Χορογρ.: Μ. 
Νέστορα. 18, 19 & 20/12. 

ΣΤΟΑ
Μπισκίνη 55, Ζωγράφου, 
210 7702.830
Η μπέμπα. Του Δ. Τσεκούρα. 
Σκην.: Ορ. Τάτσης. 
Άννα, είπα! Του Π. Μάντη. 
Σκην.: Θ. Παπαγεωργίου. . 

STUDIO ΚΥΨΕΛΗΣ
Κυψέλης & Σπετσοπούλας 9, 
210 8819.571
Φτου κακά. Κείμ.-Σκην.: Γ. 
Τραμπίδη. Forever yours 
ή π² - η επιστροφή… Κείμ.-
Σκην.: Στ. Μαρή. Το ταξίδι. 
Κείμ.-Σκην.: Β. Ιωάννου. Από 
την ομάδα Dos Gatos Pobres.
Black humor. Του Λ. Μιχαη-
λίδη. Σκην.: Στ. Τζελέπη. Τα 
ρολόγια της ζωής μου. Της 
Τ. Μπούτου. Σκην.: Μ. Αχου-
ριώτη. Ως 13/1.

STUDIO 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
Μαυρομιχάλη 134, Εξάρχεια, 
210 6453.330
Στα παρασκήνια της ψυ-
χής. Του Ν. Εβρέινοβ. Σκην.: 
Λ. Γιώτη. Μάκμπετ. Του Ε. 
Ιονέκσο. Σκην.: Φ. Μακρής. 
Μην παίζεις με τα χώματα. 
Της Στ. Βλαχογιάννη. Σκην.: 
Σ. Καραγιάννη, Υ. Μιχαλα-
κάκου. 

ΣΦΕΝΤΟΝΑ
Λεωφ. Αλεξάνδρας 22, Πεδίον 
Άρεως, 210 8253.991

Rent. Του Τζ. Λάρσον. Σκην.: 
Θ. Μαρασέλλου. 
ΣΦΕΝΔΟΝΗ
Μακρή 4, Μακρυγιάννη, 
210 9246.692
Αίμα κακό. Κείμ.-Σκην.-
Ερμην: Άρ. Ρέτσος. 16, 22 & 
23/12 Αγγέλα. Του Γ. Σεβα-
στίκογλου. Σκην.: Δ. Μπίτος.  
Λα πουπέ. Του Β. Χατζηγιαν-
νίδη. Σκην.-Ερμ.: Ά. Κοκκίνου. 

SWING
Ιάκχου 8 & Ευμολπιδών, 
Γκάζι, 210 9430.739 
Πώς να έχετε έναν άντρα 
του χεριού σας. Κείμ.-Σκην.: 
Ι. Μυλωνάς. Ooh!  La! La!. 
Του Γ. Βλαχογιάννη. Σ

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

ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ
Ακαδημίας 3, Αθήνα, 210 
3636.144, 210 3625.520
Γίνε το μωρό μου. Του Κ. 
Λούντβικ. Σκην.: Αντ. Καλο-
γρίδης. 

THISSION LOFTS
Πειραιώς 123, στάση μετρό 
Κεραμεικός, 693 2426092
* Family performance. Της 
Μ. Ζερβού. Σκην.: Ε. Πυρνοκό-
κη. 18-22/12. 21.30. 

ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ 
Κεφαλληνίας 17 & Κυκλάδων, 
Αθήνα, 210 8656.004
Η Νόρα… μετά. Του Ε. Ίψεν. 
Σκην.: Ν. Καμτσής. Reunion. 
Του Ντ. Μάμετ. Σκην.: Γρ. Ρέ-
ντης. Ως 19/12. 

ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ
Σιδηροδρoμικός σταθμός 
Ρουφ, οδός Κωνσταντινουπό-
λεως, 210 5298.922
Το κολιέ της Ελένης. Της 
Carole Fréchette. Σκην.: Τ. 
Λύγαρη. Ως 30/1. Βερμούτ. 
Σκην.: Τ. Λύγαρη. Το γαϊδου-
ροκαλόκαιρο. Της Λ. Μάου-
ρις. Σκην.: Τ. Λύγαρη. 

ΤΩΡΑ Κ44
Κωνσταντινουπόλεως 44, 
Γκάζι, 210 3423.560
Προϊόν. Σκην.: N. Μπινια-
δάκη. 

ΦΟΥΡΝΟΣ 
Μαυρομιχάλη 168,
210 6460.748
* The Phantom of the 
Ompera. Κείμ.-σκην.: Γιάν-
νης Ο. Μην κρίνεις έναν 
άνθρωπο από την ουρά 
του. Σκην.: Όλ. Ποζέλη. Αυ-
τοκτονώντας ασύστολα. 
Του Αύγ. Κορτώ. Σκην.: Ελ. 
Δημητροπούλου. 

VOID DANCE BAR
Ευμολπιδών 26, Γκάζι, 210 
8839.657, 698 1982591
Δε λουκ. Κείμ.-σκην.: Δ. 
Δημόπουλος. Blue banana. 
Των Δ. Ευλαμπίδη & Απ. Τσα-
ντά. Σκην.: Κ. Δανίκας. 

ΧΥΤΗΡΙΟ
Ιεράς Οδού 44, 211 0124.401
Tromopolis... αιώνες τώρα. 
Tων Β. Νάση & Ν. Ιωαννίδη. 
Σκην.: Γ. Κακλέας. 
Κάθε Δευτέρα χωρίζουμε; 
Της Β. Σωτηροπούλου. Σκην.: 
Γ. Μιχαηλίδης. Ως 25/1. 

ΧΩΡΑ
Αμοργού 20, Κυψέλη, 
210 8673.945
Η σεξουαλική ζωή του 
κυρίου και της κυρίας 
Νικολαΐδη. Της Δ. Παπα-
δοπούλου. Σκην.: Δ. Παπα-
δοπούλου, Αγγ. Τσούγγα. 
Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α. Της Λ. Κιτσο-
πούλου. Κρυφά απογεύμα-
τα. Κείμ.-Σκην.: Δ. Μωραΐτη. 
Ρισπέκτ. Του Τζ. Θορν. Σκην.: 
Τζ. Κακουδάκη. 
Το παράθυρο & Όταν έρχε-
ται ο ξένος. Σκην.: Ελ. Αγγε-
λοπούλου. Η πέτρα της υπο-
μονής. Του Α. Ραχίμι. Σκην.: 
Γ. Νανούρης. Το αγόρι που 
κλώτσαγε. Σκην.-Ερμην.: Ε. 
Δόβελου, Ελ. Ευταξοπού-
λου, Αγγ. Σταυροπούλου.  

ΧΩΡΟΣ
Μεθώνης 46, Εξάρχεια, 694 
6134647
Ημερολόγιο φαροφύλακα. 
Κείμ.-ερμην.: Ν. Χ. Χολόγκι-
τας. Ως 29/12. 
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* Προτείνουμε

Αίθουσες τέχνης

ABOUT
Μιαούλη 18, Μοναστηράκι, 
210 3314.480
Γιάννης Κονταράτος. 
Ως 30/12. 

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ
Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 
210 5242.211
Μιχαήλ Τσακουντής. 
Ως 9/1.  

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ
Γλύκωνος 4, Δεξαμενή, 
Κολωνάκι, 210 7213.938
Παναγιώτης Πασάντας . 
Ως 8/1. 

AMP
Επικούρου & Κορύνης 4, 
Αθήνα, 210 3251.881
Destroy all Monsters. Ως 
15/1. 

ARTOWER AGORA
Αρμοδίου 10, Βαρβάκειος 
πλατεία, 210 3246.100
“Art & Architecture”.
 Ως 31/3. “Small is smart”. Ως 
31/12.

ART GALLERY CAFÉ
Ιπποκράτους 1 & Γαληνού, 
Βούλα, 210 8958.866
Κορνήλιος Διαμαντόπου-
λος. Ως 30/12. 

ART PRISMA
Κουντουριώτου 187, Πειραιάς, 
210 4296.790
“Opening”. Ως 8/1. 

BATAGIANNI
Ηρακλείτου 3, Αθήνα, 
210 3618.188
Γιώργος Χατζημιχάλης. 
Ως 22/1.

BERNIER-ELIADES
Επταχάλκου 11, Θησείο, 
210 3413.935 
Γιάννης Κουνέλης. Ως 13/1.  

CHEAP ART
Θεμιστοκλέους & Α. Μεταξά 25, 
210 3817.517
“Cheap art 16”. Ως 23/12. «Χτί-
ζουμε ένα σπίτι με όλη μας την 
αγάπη». Ως 23/12.  

CHI.LI ART
Δημοφώντος 13-15, Αθήνα, 
210 7292.564
Ειρήνη Παγώνη. Ως 8/1.  

ΓΑΙΑ
Αλκιβιάδου 103, Πειραιάς, 
210 4133.174
Γιώργος Μήλιος. Ως 20/12.  

ΓΚΑΛΕΡΙ 7
Ζαλοκώστα 7, Κολωνάκι, 
210 3612.050
Αλεξάνδρα Ισακίδη. Ως 
31/12.  

ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΗΣ ΕΡΣΗΣ
Κλεομένους 4, Δεξαμενή, 
210 7220.231
Κώστας Μαρκόπουλος. 
Ζωγραφική. Ως 16/12. «Οι 
ζωγράφοι ζωγραφίζουν το 
όνειρο». 18/12 - 8/1. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ
Ι. Κοκκώνη 15, Π. Ψυχικό, 
10 6717.097
Ελένη & Γιώργος Ζογγολό-
πουλος. Ως 25/2.

ΕΚΦΡΑΣΗ «ΓΙΑΝΝΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ»
Γιάννης Στεφανάκις. Ως 
8/1.  

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ
Δημοφώντος 30 & Θορικίων 7, 
210 3411.748
Ειρήνη Ευσταθίου. «Ως 
15/1. 

ESTUDIO
Κυριαζή 22Α, Κηφισιά, 
210 8086.611
Νίκος Χαριτάκης. Ως 8/1. 

GAYED
Aλωπεκής 10, Κολωνάκι
Γιώργος Σεπετζόγλου. Ως 
31/12.

HELENA 
PAPADOPOULOS
Επίκουρου 26, 210 3217.122
Claire Finatine. Ως 15/1. 

DESIGNER’S DOT 
GALLERY
Μελαντίας 8 & Ηλιουπόλεως, 
Παγκράτι, 210 7522.322
Ιωάννης Γεωργακόπουλος. 
Ως 22/12.  

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Βασ. Κωνσταντίνου 50, 
210 7235.937
«Παρίσι 1900, Αρτ-νουβό και 
μοντερνισμός. Θησαυροί από 
το Petit Palait». Ως 28/2.   

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Καρνεάδου 20, Κολωνάκι, 
210 7291.642
Γιώργος Σταθόπουλος. 
Ως 24/12. 

ELIKA GALLERY
Ομήρου 27, Κολωνάκι, 
210 3618.045
Βαγγέλης Γκόκας. Ως 8/1. 

KALAFAYAN GALLERIES
Χάρητος 11, Κολωνάκι, 
210 7217.679 
Αλέξης Ακριθάκης. Ως 29/1. 

ΚΑΠΠΑΤΟΣ
Αθηνάς 12, Μοναστηράκι, 
210 3217.931
Ομαδική έκθεση-πώληση 
έργων σύγχρονη τέχνης για 
την ενίσχυση της Ένωσης Ελ-
λήνων Κριτικών Τέχνης (AICA 
HELLAS). 16-21/12. 

ΚΑΠΛΑΝΩΝ 5
Καπλανών 5 & Μασσαλίας, 
210 3390.946
«Μικρά έργα»-Art Bazaar. Ομα-
δική. Ως 10/1.   
Βασίλης Παπατσαρούχας. 
Ως 9/1.  

K-ART
Σίνα 54, 211 4013.877
Αντώνης Κοσμαδάκης. 
“Hard times”. Ζωγραφική. Ως 
4/12. Τάσος Μαντζαβίνος. 
Ως 15/1. 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ «Γ. ΚΑΡΥΔΗΣ»
Αριάδνης 13 & Νιόβης, Φιλο-
θέη, 210 6855.095
Εύα Μαραγκάκη. “Short 
stories”. Ως 12/12. 

M-ART 
MANIOLIOUDAKIS
Σόλωνος 10 & Ηρακλείτου, 
210 9246.600
8ο Bazart. Ως 30/1.

ΜΕΔΟΥΣΑ
Ξενοκράτους 7, Κολωνάκι, 
210 7244.552
Μίλτος Μιχαηλίδης. Ως 
22/1. 

MOHNBLUMCHEN
Πλ. Δεξαμενής 7 & Σπευσίππου, 
Κολωνάκι, 210 7236.960
Παναγιώτης Λιναρδάκης. 
Ως 30/12. 

MONOPRINT.GR
Αετομηλίτσης 44, Ίλιον, 210 
2692.913
Ομαδική. 17/12 - 22/1. 

OLD TOWN 
GALLERY «TONIA 
KPAΣΣAKOΠOYΛOY»
Bουκουρεστίου 25A,  
210 3626.968   
Μόνιμη έκθεση έργων τέχνης 
Ελλήνων καλλιτεχνών (19ου 
αι. & σύγχρονα).
OPENSHOWSTUDIO
Αγ. Ελεούσης 14, Μοναστηρά-
κι, 697 7977126
Ομαδική. Ως 14/1. 

ΣΚΟΥΦΑ
Σκουφά 4, Κολωνάκι, 
210 3643.025
Γιώργος Τσάτσος. Ως 9/12.  

ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΛΑΚΗ
Πεσμαζόγλου 8,  210 3318.933
Thomas Scutte. Ως 18/12.  

THANASSIS 
FRISSIRAS GALLERY
Κριεζώτου 7, 210 3640.288
Καλλιόπη Ασαργιωτάκη. 
Ως 16/1. 

THE APARTMENT
Ιθάκης 19, Κυψέλη, 
210 3215.469
Caroline May. Ως 8/1. 

FIZZ
Βαλαωρίτου 9Γ, Αθήνα, 
210 3607.598
Κορνήλιος Γραμμένος. 
Ως 8/1.   

XIPPAS
Λ. Δημοκρατίας 196, Αχαρναί, 
210 3319.333
Andre Butzer & Thomas 
Winkler. 

Άλλοι Χώροι
 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ 
ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Γραβιάς 6, Αγ. Παρασκευή, 
210 6009.800
Frances Rich. Ως 30/6. 
 
BARTESERA
Κολοκοτρώνη 25, Αθήνα, 
210 3229.805
4η Έκθεση Βιομηχανικού Σχε-
διασμού. 20/12 - 15/1. 

BOOZE COOPERATIVA
Κολοκοτρώνη 57, 210 3240.944
Ηλίας Ζαΐμης. Ως 23/12. 
“Urban Transcripts 2010”. 
16-26/12.  

DASSERA
Παπαδιαμαντοπούλου 146Α, 
Γουδή, 210 7719.432
Claudio Allia. Ως 30/12. 

ΔΕΣΤΕ
Φιλελλήνων 11 & Ε. Παππά, 
Ν. Ιωνία, 210 2758.490
«ΑΩ - Έργα από τη συλλογή του 
Δάκη Ιωάννου». Ως 19/12.

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ
Μασσαλίας 22, Κολωνάκι, 
210 3680.000
«Του κόσμου τα τάματα». Ως 
22/12.  

HERAKLEIDON, 
EXPERIENCE IN 
VIRTUAL ART

Ηρακλειδών 16, Θησείο, 
210 3461.981
Edvard Munch. Ως 27/2. 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ
Μητροπόλεως 23, Αθήνα, 
210 3634.117
Ερμηνεύοντας τον Ραμόν Λιούλ  
Ως 23/12. 

ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ
Κασσαβέτη 18 & Γρ. Αυξεντίου, 
Κηφισιά, 210 8019.975 
Παύλος Σάμιος. Ως 8/1. 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Πειραιώς 206, Ταύρος, 
210 3418.550 
Δημήτρης Γέρος. “Shades of 
Love”. Ως 31/12.   

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Βαλαωρίτου 9, Κολωνάκι, 
210 3616.165
“Utopia Project”. Ως 29/1.

KEY BAR
Πραξιτέλους 37, Αθήνα, 
210 3230.380
Βασίλης Ντάγκας. Ως 22/12.   

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Ιπποκράτους 118, 211 3003.500
Δημήτρης Μοράρος. Ως 
22/1.  
  
ΛΟΥΤΡΟ ΤΩΝ ΑΕΡΗΔΩΝ
Κυρρήστου 8, Πλάκα, 
210 3244.340
Λυδία Βενιέρη. Ως 27/2.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ακαδημίας 50, 210 36211.601
Σάσα Δεληγιαννάκη. Ως 
19/12. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
«ΜΕΛΙΝΑ»
Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονί-
κης, Θησείο, 210 3452.150
«Ανθρώπινα μέτρα». Ως 29/12. 

ST GEORGE 
LYCABETTUS
Δεξαμενή, Κολωνάκι, 
210 7290.711
“Rooms 2010”. Ως 19/12. 

ΤΕΧΝΟΧΩΡΟΣ
Μακρυγιάννη 33 & Λεμπέση 4, 
211 1823.818
Δημήτρης Τζάνης. Ως 18/12. 

Μουσεία
Ιδρύματα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα, 213 
2139.500
«Η δούκισσα της Πλακεντίας». 
16/12 - 13/2. 

ΜΟΥΣΕΙΟ  
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΤΕ
Πρωτέως 25, Νέα Κηφισιά
Δευτέρα - Παρασκευή 
8.00- 14.00 & το πρώτο 
Σαββατοκύριακο κάθε μήνα 
10.00-14.00.Είσοδος ελεύθε-
ρη.Πρόγραμμα ξεναγήσεων: 
210 6201.899,www.ote.gr, 
ote-museum@ote.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Κτίριο Ωδείου Αθηνών, Βασ. 
Γεωργίου Β΄ 17-19 & Ρηγίλλης, 
210 9242.111  
«Τέχνης πολιτική». Ως 30/4. 
Hackitectura. Ως 23/1. 

ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Β. & Μ. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ
Βασ. Σοφίας 9, 210 3611.206
Γιώργος Μαυροϊδής. Ως 5/1.

ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ
Κασσαβέτη 18 & Γρ. Αυξεντί-
ου, Κηφισιά, 210 8019.975
Παύλος Σάμιος. Ως 8/1. 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛ-
ΛΗΝΙΣΜΟΥ 
Πειραιώς 254, Ταύρος, 
212 2540.444
«Ιστορίες νομισμάτων - Αφηγή-
σεις πόλεων». Ως 28/2.

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Πειραιώς 206, Ταύρος, 210 
3418.550
Λουκιανός Κηλαηδόνης. 
«Τα χρωματιστά τραγούδια». 
Ως 30/12. 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Θουκυδίδου 13, Αθήνα, 
210 3221.335 
«Το Αιγαίο πέλαγος, Χαρτο-
γραφία & ιστορία, 15ος-17ος 
αιώνας». Ως 29/5. Μιχάλης 
Αρφαράς. «Διακοπές από τη 
λογική». Ως 28/12.  

ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Νεοφύτου Δούκα 4/ Βασ. Σοφί-
ας & Ηροδότου, 210 7228.321
«To ξεχασμένο παρελθόν 
της Ευρώπης. Η κοιλάδα του 
Δούναβη, 5000-3500 π.Χ.». 
Ως 10/1. 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ 
ΑΘΗΝΩΝ - ΙΔΡΥΜΑ 
ΒΟΥΡΟΥ ΕΥΤΑΞΙΑ
Παπαρηγοπούλου 7, 
210 3246.164
Μαρία Καζάζη. Ως 15/1. 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
Κουμπάρη 1, 210 3671.000
«Χειρ Αγγέλου. Ένας ζωγράφος 
εικώνων στη Βενετοκρατούμε-
νη Κρήτη». Ως 16/1.  «Ο χρόνος, 
οι άνθρωποι, οι ιστορίες τους». 
Ως 31/1.  

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 
(ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, 
210 3453.113
Πέπη Σβορώνου - Δημοσθέ-
νης Κοκκινίδης. Ως 6/2.   
Μανώλης Μπαμπούσης. 
Ως 9/1. «Δημήτρης Πικιώνης 
1887-1968». Ως 13/3. Λίζη 
Καλλιγά. Ως 23/1.    

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΡΥΣΙΡΑ
Μονής Αστερί ου 3, Πλάκα, 
210 3234.678  
«Γυμνή αλήθεια». Ως 27/2. 
➜ agenda@athensvoice.gr

 ΤΕΧνη οδηγος
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51o Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης

Σεμνά, αλλά όχι ταπεινά
«Η χλιδή δεν προσδίδει την ποιότη-

τα» έλεγε από σκηνής στην τελετή 
λήξης ο υπουργός Πολιτισμού 

Παύλος Γερουλάνος, συνοψί-
ζοντας κατά κάποιον τρόπο 
τα τελευταία πέντε χρόνια 
του φεστιβάλ και σχολιάζο-
ντας τη φετινή διοργάνωση. 
Η 51η χρονιά ήταν ίσως η πιο 
δύσκολη στην ιστορία του, με 

δυσβάσταχτα χρέη που απει-
λούσαν την ίδια του την ύπαρξη, 

αλλά κατέληξε να είναι μια από τις 
πλέον ενδιαφέρουσες. Το φεστιβάλ 

έμοιαζε αναγκαίο να εφεύρει ξανά τον 
εαυτό του και το έκανε με επιτυχία, ρίχνο-

ντας και πάλι το βάρος του στα ουσιαστικά, δηλαδή το σινεμά. Η παρέ-
λαση των σταρ (πρώτης ή δεύτερης διαλογής) που είχαμε συνηθίσει 
τα τελευταία χρόνια διακόπηκε όχι μόνο λόγω έλλειψης χρημάτων, 
αλλά με τη συνειδητή απόφαση το ενδιαφέρον να στραφεί από τα 
φλας των φωτογράφων του κοσμικού ρεπορτάζ, στη δέσμη φωτός 
της μηχανής προβολής. Για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, οι ταινίες 
του διαγωνιστικού προγράμματος δεν έμοιαζαν φτωχοί συγγενείς 
ανάμεσα στις πιο ελκυστικές που είχαν να προσφέρουν τα παράλληλα 
προγράμματα, αλλά κέντριζαν το ενδιαφέρον, είχαν να επιδείξουν μια 
σαφή άποψη για τον κινηματογράφο τού σήμερα. Στην τελετή λήξης, 
εκεί που παλιότερα τα φιλμ που βραβεύονταν κέρδιζαν ένα χλιαρό 
τυπικό χειροκρότημα γιατί ελάχιστοι εκτός από την κριτική επιτροπή 
τα είχαν δει, μπορούσες να νιώσεις φέτος την άποψη των θεατών. Το 
“Periferic” του Ρουμάνου Μπογκντάν Τζόρτζε Απέτρι, που κέρδισε 
τον Χρυσό Αλέξανδρο και το βραβείο γυναικείας ερμηνείας, χειροκρο-
τήθηκε θερμά, ο Αργυρός Αλέξανδρος του “Attenberg” ξεσήκωσε την 
αίθουσα. Το μάλλον πιο «ράθυμο» “Jean Gentil” που πήρε τον Χάλκινο 
Αλέξανδρο αντιμετωπίστηκε πιο χαλαρά, αλλά τα βραβεία του επίσης 
ρουμάνικου “Morgen” (σκηνοθεσίας και ανδρικής ερμηνείας) έκαναν 
σαφώς πιο μεγάλη αίσθηση. Η ουσία ήταν όμως ότι το κοινό είχε δει 
τις ταινίες αντί να τις αποφεύγει όπως παλιότερα. Όπως είπε ο διευ-
θυντής του φεστιβάλ Δημήτρης Εϊπίδης, η πληρότητα των αιθουσών 
στις προβολές του διαγωνιστικού άγγιξε φέτος το 91%. Τα νούμερα θα 
πείτε δεν λένε πολλά μια που οι αίθουσες ήταν πάντα γεμάτες, μόνο 
που φέτος οι αίθουσες ήταν γεμάτες από «κανονικούς» θεατές. Περ-
πατώντας γύρω και μέσα στις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ, εκεί που 
τα προηγούμενα χρόνια περιφέρονταν εκατοντάδες άνθρωποι που 
δεν έβλεπες ποτέ στις προβολές, φέτος το τοπίο ήταν πολύ πιο ήσυχο. 
Κανείς απ’ όσους φορώντας στο παρελθόν τη διαπίστευση του φεστι-
βάλ έκαναν δωρεάν διακοπές στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν πλέον εκεί. 
Συν τοις άλλοις, ο αριθμός των προσκλήσεων που μοιράστηκαν για τις 
προβολές ήταν σημαντικά μικρότερος, ενώ και η μείωση του εισιτη-
ρίου στα έξι ευρώ λειτούργησε σαν κίνητρο για περισσότερους 
ανθρώπους να έρθουν στις αίθουσες. Φέτος, μετά από μια χρονιά 
απουσίας, επέστρεψαν και οι ελληνικές ταινίες στο φεστιβάλ. Ακόμη 
κι έτσι όμως η Ενωση Ελλήνων Κριτικών Κινηματογράφου δεν έδωσε 
το καθιερωμένο βραβείο της στην καλύτερη ελληνική ταινία, καθώς 
σύμφωνα με το σκεπτικό της δεν συμμετείχαν όλα τα ελληνικά φιλμ. Οι 
ξένοι συνάδελφοί τους από την άλλη, που δεν ενδιαφέρονται να ασκή-
σουν πολιτική, έκαναν αυτό που έπρεπε, βράβευσαν, όπως κλήθηκαν, 
την καλύτερη ελληνική ταινία του φεστιβάλ κι όχι την καλύτερη ταινία 
όλης της ελληνικής παραγωγής, μια που η συμμετοχή των Ελλήνων 
δημιουργών στο φεστιβάλ δεν είναι (ευτυχώς) εξαναγκαστική, αλλά 
θέμα επιλογής των ίδιων. Το βραβείο τους πήγε στην «Άπνοια» του 
Άρη Μπαφαλούκα, ένα υπαρξιακό θρίλερ με οικολογικές ανησυχίες, 
κάτι σαν μια μείξη της «Περιπέτειας» του Αντονιόνι με το “The Cove” του 
Λούι Ψυχογιού. Ο «Κανένας» του Θεσσαλονικιού Χρήστου Νικολέρη 
κέρδισε το Βραβείο Κοινού (έπαιζε κι εκτός έδρας), όμως αυτή η ανά-
γνωση του «Ρωμαίου και της Ιουλιέτας» στον κόσμο των μεταναστών 
ήταν μάλλον αμήχανη, αν και καλογυρισμένη. Το δικό μου βραβείο 
(εξαιρουμένου του “Attenberg”) θα πήγαινε μάλλον στον «Ξεναγό» του 
Ζαχαρία Μαυροειδή, μια απόλυτα φρέσκια και διασκεδαστική κομεντί 
για τα στερεότυπα, εθνικά, ερωτικά, κοινωνικά. Πλούσια σε χιούμορ, 
ιδέες και κέφι, μια μικρού προϋπολογισμού, αλλά ενδιαφέρουσας αι-
σθητικής κινηματογραφική πρόταση. Πάνω κάτω, δηλαδή, όπως ήταν 
και το ίδιο το φετινό φεστιβάλ...

Cinevoice  * Αδιάφορη 
 ** Μέτρια 

 *** Καλή 

 **** Πολύ καλή 
 ***** Εξαιρετική

Ο λόγος του βασιλιά ***  Όσκαρ Ορθοφωνίας.

Tron Legacy **  
Πιο πολλά φωτάκια κι από τα Χριστούγεννα!

Skyline **Όχι με έναν κρότο αλλά με ένα κλαψούρισμα.

Μεγαλοφυής **  
Μεγάλο κεφάλι, μικρή καρδιά. 

Bronson **  
Όχι ο Τσαρλς που νομίζετε.

Αναπαράσταση**** Ο Αγγελόπουλος ο καλός.

Οργώνοντας το χρόνο Συμβαίνει τώρα.

JUST THE FACTS

“Fuck, fuck, fuck, shit, bollocks, bugger, shit, fuck and… tits” (Ο Γεώργιος ο 6ος μαθαίνει να τα λέει σωστά στον «Λόγο του βασιλιά») 

Τίσυσυ; (Ξεναγός)

Φέτος δεν θα στολίσω. Είδα το “Τron”, έπηξα στα φωτάκια.Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Tron Legacy **
Σκηνοθεσία: Τζόζεφ Κοζίνσκι
Πρωταγωνιστούν: Γκάρι Χέντλαντ, 
Ολίβια Γουάιλντ, Τζεφ Μπρίτζες

Περισσότερο κήρυγμα υπέρ του α-
νοιχτού λογισμικού και επίδειξη των 
δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνο-
λογίας, η συνέχεια του “Tron” μπο-
ρεί να μην είναι το ίδιο απλοϊκή όσο 
η πρωτότυπη ταινία του 1981, αλλά 
δεν έχει στ’ αλήθεια να προσφέρει 
πολλά περισσότερα εκτός από κα-
λούδια για τα μάτια. Ο Τζόζεφ Κοζίν-
σκι εξαργυρώνει τη διαφημιστική 
πείρα του κόβοντας και ράβοντας το 
φιλμ στους ρυθμούς της εξαιρετικής 
μουσικής των Daft Punk και ο Τζεφ 
Μπρίτζες προσδίδει ειδικό βάρος με 
την αντιπαράθεση των ρυτίδων της 
πείρας του με τη νεανική ψηφιακή 
εκδοχή του. σκυτάλη από τις σκηνές 
δράσης. 

Bronson **  
Σκηνοθεσία: Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν
Πρωταγωνιστούν: Τομ Χάρντι, 
Ματ Κινγκ, Κέλι Άνταμς

Ο βίος και η πολιτεία του Τσαρλς 
Μπρόνσον (το όνομα είναι το «καλ-
λιτεχνικό» του), ενός από τους πιο 
διαβόητους εγκληματίες στην ιστο-
ρία της σύγχρονης Αγγλίας, είναι 
αναμφίβολα «κινηματογραφική». Ο 
Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν όμως, θέλο-
ντας πιθανότατα να απομακρυνθεί 
από την ωμή, αληθοφανή βία της 
τριλογίας “Pusher” που τον έκανε 
γνωστό, αποδυναμώνει την ιστορία 
του. Η ερμηνεία του Τομ Χάρντι είναι 
όσο «τρομακτική» πρέπει, όμως το 
όραμα του Ρεφν αφήνει το φιλμ ξε-
κρέμαστο, να στέκεται άβολα ανάμε-
σα στο crime movie και το arthouse 
«κοινωνικό» φιλμ. 

Σόρι, αλλά σας πρόλαβε η Bjork Gayish

Ο λόγος του βασιλιά (The King’s speech) ***
Σκηνοθεσία: Τομ Χούπερ

Πρωταγωνιστούν: Κόλιν Φερθ, Τζέφρι Ρας, Έλενα Μπόναμ Κάρτερ

Όπως το φιλμ «Βασίλισσα» του Στίβεν Φρίαρς, έτσι και το «Ο 
λόγος του βασιλιά» θα μπορούσε να ιδωθεί σαν μια ακόμη προ-
σπάθεια «καλλωπισμού» της εικόνας των κατόχων του βρετα-
νικού στέμματος, ή αν προτιμάτε την επιβεβαίωση ότι πίσω από 
τον τίτλο υπάρχουν άνθρωποι με σάρκα κι οστά. Η πάλη του 
Γεωργίου του 6ου της Αγγλίας όμως με το τραύλισμά του είναι 
κάτι παραπάνω από μια καλλιγραφική απεικόνιση μιας αληθι-
νής και εν πολλοίς άγνωστης ιστορίας. Με τρόπο έξυπνο, μετα-
μορφώνεται σε μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα παραβολή για τον 
τρόπο που ο καθένας μας αναμετράται με τους φόβους που τον 
υπονομεύουν, για τους τρόπους που βρίσκουμε να νικήσουμε 
όλα όσα μας κρατούν πίσω, ακόμη κι αν ένας θρόνος δεν είναι 
πάντα αυτό που διακυβεύεται. Με βασικό όπλο του το εξαιρετι-
κό σενάριο (ενός πρωτάρη σεναριογράφου που βρίσκεται πολύ 
μακριά από την πρώτη του νιότη) και δυο αξιοθαύμαστες ερμη-
νείες από τον Κόλιν Φερθ –που πιθανότατα θα πάρει φέτος το 
Όσκαρ που έχασε για το «Ένας άνδρας μόνος»– και τον Τζέφρι 
Ρας, το φιλμ δεν... χάνει ποτέ τα λόγια του, και δεν τραυλίζει 
ούτε μια στιγμή στην εκφορά της γοητευτικής ιστορίας του.  

✢ Plus ✢
Μεγάλο, μπλε κεφάλι Ένας ακόμη ή-

ρωας που δεν είναι κακός (απλώς τον 

σχεδίασαν έτσι) βρίσκει τη θέση του στο 

πάνθεον των cartoon χαρακτήρων. Ο 

«Μεγαλοφυής» (Megamind) **½ του Τομ 

ΜακΓκραθ, ξεχωρίζει για τις pop αναφο-

ρές του, κι έχει μεγαλύτερο κεφάλι αλλά 

όχι το ίδιο μεγάλη καρδιά όσο ο συναφής 

«Εγώ ο απαισιότατος». 

Φωτεινά πλοκάμια Πόσο πιο άσχημο 

hangover μπορεί να έχεις αν μετά το πάρτι 

ξυπνάς για να ανακαλύψεις ότι οι εξωγή-

ινοι μας έχουν ήδη επιτεθεί; Το “Skyline” 

** των Κόλιν και Γκρεγκ Στράους «δανείζε-

ται» από την «Hμέρα Aνεξαρτησίας» και το 

“Cloverfield”, αλλά δεν προσθέτει και πολλά 

στη μυθολογία του «Tέλους του κόσμου». 

Βόμβες μολότοφ Το ντοκιμαντέρ του 

Κώστα Κολλημένου «Οργώνοντας το χρό-
νο» φιλοδοξεί να καταγράψει με καθαρή 

ματιά τα γεγονότα που ζούμε στους δρό-

μους της Ελλάδας από τα «δεκεμβριανά» 

του 2008 μέχρι σήμερα. 

Επετειακά πλάνα Η «Αναπαράσταση» 

**** του Θόδωρου Αγγελόπουλου συμπλη-

ρώνει σαράντα χρόνια από την πρώτη της 

προβολή και βγαίνει ξανά στις αίθουσες 

για να θυμίσει τους λόγους που το σινεμά 

του Θόδωρου Αγγελόπουλου άλλαξε το 

ελληνικό σινεμά. 

Ο
 Κ

α
π

ο
υ

τζ
ίδ

ης δ
εν ξέρει πια τι άλλο να κάνει (M

eg
a

m
in

d
)

Kαλά, η Μπόναμ Κάρτερ δεν έχει άλλα ρούχα;
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Αθήνας

AAΒΟΡΑ
Tέρμα Ιπποκράτους, 210 
6423.271, 210 6462.253
Οργώνοντας το χρόνο 19.00, 
Παρ.-Κυρ. 17.40/ Ταξίδι στη 
Μυτιλήνη 20.30-22.30

AΕΛΛΩ CinemAx 5+1 3D
Πατησίων 140. 210 8215.327
Αίθουσα 1: Το χρονικό της 
Νάρνια: Ο ταξιδιώτης της αυ-
γής 20.00 (3D)/ Tron: Legacy 
22.15-00.30 (3D)/ Μεγαλο-
φυής 18.00 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
12.00-14.00 μεταγλ. (3D)/ Οι 
περιπέτειες του Σάμμυ: Το 
μυστικό πέρασμα, Σάβ.-Κυρ. 
16.00 μεταγλ. (3D) 
Αίθουσα 2: Μεγαλοφυής 
16.45-18.45 μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 12.45-14.45 μεταγλ./ 
Μη σπρώχνεις, έρχομαι 
20.40-23.00
Αίθουσα 3: Tron: Legacy 18.30-
21.00-23.30/ Οι περιπέτειες 
του Σάμμυ: Το μυστικό πέρα-
σμα, Σάβ.-Κυρ. 12.30-14.30-
16.30 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Οι επόμενες 
τρεις μέρες 17.45-20.20-
23.00/ Εγώ, ο απαισιότατος, 
Σάβ.-Κυρ. 11.45-13.45-15.45 
μεταγλ.
Αίθουσα 5: Ο Χάρι Πότερ 
και οι κλήροι του θανάτου, 
μέρος Α΄ 18.30-21.30/ Tron: 
Legacy, Σάβ.-Κυρ. 16.00/ (Γ)
λυκάκια, Σάβ.-Κυρ. 11.30-
13.30 μεταγλ.

AΘΗΝΑΙΟΝ - 
3D DiGiTAL
Βασ. Σοφίας 124, Αμπελόκηποι, 
210 7782.122 
Αίθουσα 1: Tron: Legacy 
18.00-20.30-23.00 (3D)/ Οι 
περιπέτειες του Σάμμυ: Το 
μυστικό πέρασμα, Σάβ.-Κυρ. 
16.00 μεταγλ. (3D) 
Αίθουσα 2: Μεγαλοφυής 
16.30 μεταγλ. (3D)/ Εγώ, ο 
απαισιότατος 18.40 με υπότ 
(3D)/ Μη σπρώχνεις, έρχο-
μαι 20.40/ Οι επόμενες τρεις 
μέρες 22.40

AΘHnAiOn 
CinepOLis 3D DiGiTAL 
Ζησιμοπούλου 7 & Ι. Μεταξά, 
Γλυφάδα, 210 8108.230,
Αίθουσα 1: Tron: Legacy/ 
17.50-20.20-23.00 (3D)/ Οι 
περιπέτειες του Σάμμυ: Το 
μυστικό πέρασμα, Σάβ.-Κυρ. 
16.00 μεταγλ. (3D) 
Αίθουσα 2: Μεγαλοφυής 
16.30 μεταγλ./ Μη σπρώ-
χνεις, έρχομαι 18.40-20.40/ 
Οι επόμενες τρεις μέρες 
22.40
Αίθουσα 3: skyline 19.00-
21.00-23.00/ Εγώ, ο απαισιό-
τατος 17.00 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Οι περιπέτειες του 
Σάμμυ: Το μυστικό πέρασμα 
17.00 μεταγλ. (3D)/ Μεγαλο-
φυής 19.00 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
15.00 μεταγλ. (3D)/ Tron: 
Legacy 21.30 (3D)

AΛeKA ΔHm. Κin/ΦOΣ 
Δ. ZΩΓpAΦOY 
3ης Ορεινής Ταξιαρχίας 13, 
Zωγράφου, 210 7773.608
Bronson 20.10-22.00/ Εγώ, ο 
απαισιότατος 18.20 μεταγλ.

AΛΕΞΑΝΔΡΑ
Πατησίων 79, Λ. Αλεξάνδρας, 
210 8219.298 
Μοιραία σχέση 18.20-20.30-
22.40

AΝΔΟΡΑ
Σεβαστ/πόλεως 117, πλησ. Ερ. 
Σταυρού, 210 6998.631
Τουρνέ στο Παρίσι 18.30/ 
Φανταστικές αγάπες 20.40/ 
Είμαι ο έρωτας 22.40

AΣΤΟp 
HOLLYWOOD 3D 
Σταδίου 28, 210 3310.820 
Tron: Legacy 17.30-20.00-
22.30 (3D)/ Οι περιπέτειες 
του Σάμμυ: Το μυστικό 
πέρασμα, Σάβ.-Κυρ. 16.40 
μεταγλ. (3D) 

AΣΤΥ - CinemA
Κοραή 4, 210 3214.775,
210 3221.925
Ποίηση 20.00-22.30/ Μέλι 
18.00

AΤΛΑΝΤΙΣ CLAssiC 
CinemAs 3D DiGiTAL
Λ. Βουλιαγμένης 245, 
Δάφνη, 210 9711.511
Αίθουσα 1: Το χρονικό της 
Νάρνια: Ο ταξιδιώτης της 
αυγής 18.00 (3D)/ Μοιραία 
σχέση 20.10-22.20
Αίθουσα 2: Μια χρονιά ακόμα 

17.30-20.00-22.20

Cine CiTY
Κωνσταντινουπόλεως 82, 
Μπουρνάζι, 210 5756.243
Αίθουσα 1: Οι επόμενες τρεις 
μέρες 20.30-23.00/ Μεγαλο-
φυής 18.30 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
16.30 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Tron: Legacy 
18.10-20.30-22.50/ Εγώ, ο 
απαισιότατος, Σάβ.-Κυρ. 
16.30 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Το χρονικό της 
Νάρνια: Ο ταξιδιώτης της 
αυγής 18.00-20.15-22.30/ Οι 
περιπέτειες του Σάμμυ:Το 
μυστικό πέρασμα, Σάβ.-Κυρ. 
16.30 μεταγλ.

ViLLAGe sHOppinG 
AnD mORe  
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, Άγ. Iω-
άννη Pέντη, 210 4278.600
Αίθουσα 1: skyline, Πέμ.-Τετ. 
19.15-21.15-23.15
Αίθουσα 2: Οι επόμενες τρεις 
μέρες, Πέμ.-Τετ. 19.45-22.30
Αίθουσα 3: machete, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.45-18.00-
20.15, Σάβ.-Κυρ. 13.30-15.45-
18.00-20.15/ Μεταφυσική 
δραστηριότητα 2, Πέμ.-Τετ. 
22.30/ Ο θάνατος που ονει-
ρεύτηκα, Πέμ.-Τετ. 00.45

Αίθουσα 4: Tron: Legacy 3D, 
Πέμ.-Τετ. 19.15-21.45-00.15 
(3D)/ Μεγαλοφυής (μεταγλ.) 
3D, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.15-17.15 (3D) μεταγλ., Σάβ. 
13.15-15.15-17.15 (3D) με-
ταγλ., Κυρ. 13.15 (3D) μεταγλ.
Αίθουσα 5: Ο Χάρι Πότερ 
και οι κλήροι του θανάτου: 
μέρος Α΄, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 15.30-18.30-21.30-00.30, 
Σάβ.-Κυρ. 12.30-15.30-18.30-
21.30-00.30
Αίθουσα 6: Εγώ, ο απαισιό-
τατος (μεταγλ.), Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 15.45-17.45 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11.45-
13.45-15.45-17.45 μεταγλ./ Οι 
επόμενες τρεις μέρες, Πέμ.-
Τετ. 19.45-22.30-01.15
Αίθουσα 8: Οι περιπέτειες του 
Σάμμυ: το μυστικό πέρασμα 
(μεταγλ.) 3D, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.30-16.30 (3D) 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 12.30-
14.30-16.30 (3D) μεταγλ./ Το 
χρονικό της Νάρνια: ο ταξι-
διώτης της αυγής 3D, Πέμ.-
Τετ. 18.30-21.00-23.30 (3D)
Αίθουσα 9: skyline, Πέμ.-Τετ. 
19.15-21.15-23.15-01.15/ Οι 
περιπέτειες του Σάμμυ: το 
μυστικό πέρασμα (μεταγλ.), 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.15-
17.15 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
13.15-15.15-17.15 μεταγλ.
Αίθουσα 10: megamind, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14.45-
16.45-18.45 μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 12.45-14.45-16.45-18.45 
μεταγλ./ Μην σπρώχνεις, 
έρχομαι, Πέμ.-Τετ. 20.45-
22.45-00.45
Αίθουσα 11: Μην σπρώχνεις, 
έρχομαι/ Πέμ.-Τετ. 20.00-
22.00-00.00/ Οι περιπέτειες 
του Σάμμυ: το μυστικό πέ-
ρασμα (μεταγλ.), Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.00-16.00-18.00 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 12.00-
14.00-16.00-18.00 μεταγλ.
Αίθουσα 12: Ο Χάρι Πότερ 
και οι κλήροι του θανάτου: 
μέρος Α’, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 14.30-17.30-20.30-23.45, 
Σάβ.-Κυρ. 11.30-14.30-17.30-
20.30-23.45
Αίθουσα 13: Μην σπρώχνεις, 
έρχομαι, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 15.15-17.15-19.15-
21.15-23.15-01.30, Σάβ.-Κυρ. 
13.15-15.15-17.15-19.15-
21.15-23.15-01.30

Αίθουσα 14: Tron: Legacy, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.00-
18.30-21.00-23.30, Σάβ.-Κυρ. 
13.30-16.00-18.30-21.00-
23.30
Αίθουσα 15: megamind, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.45-17.45-19.45 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 11.45-13.45-15.45-
17.45-19.45 μεταγλ./ Οι επό-
μενες τρεις μέρες, Πέμ.-Τετ. 
21.45-00.30
Αίθουσα 16: Το χρονικό της 
Νάρνια: ο ταξιδιώτης της 
αυγής, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.00-16.30-19.00-21.45-
00.15, Σάβ.-Κυρ. 11.30-14.00-
16.30-19.00-21.45-00.15
Αίθουσα 17: Εγώ, ο απαισιό-
τατος (μεταγλ.), Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.45-16.45-18.45 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 12.45-
14.45-16.45-18.45 μεταγλ./ 
Μοιραία σχέση, Πέμ.-Τετ. 
20.45-23.00-01.30
Αίθουσα 18: show bitch, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.00-18.15-
20.30-22.45-01.00, Σάβ.-Κυρ. 
11.30-13.45-16.00-18.15-
20.30-22.45-01.00
Αίθουσα 19: Οι επόμενες 
τρεις μέρες, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.00-18.00-20.45-
23.30, Σάβ.-Κυρ. 12.00-15.00-
18.00-20.45-23.30

Αίθουσα 20: skyline, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14.15-16.15-
18.15-20.15-22.15-00.15, 
Σάβ.-Κυρ. 12.15-14.15-16.15-
18.15-20.15-22.15-00.15

ViLLAGe 5 CinemAs 
pAGRATi
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, 
Παγκράτι, 210 7572.440
Αίθουσα 1: megamind, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.10-18.20 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11.50-
14.00-16.10-18.20 μεταγλ./ 
skyline, Πέμ.-Τετ. 20.30-
22.30-00.40
Αίθουσα 2: Μην σπρώχνεις, 
έρχομαι, Πέμ.-Τετ. 19.30-
21.45/ Μοιραία σχέση, 
Πέμ.-Τετ. 00.10/ Οι περιπέ-
τειες του Σάμμυ: το μυστικό 
πέρασμα (μεταγλ.), Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 15.30-17.30 με-
ταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11.30-13.30-
15.30-17.30 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Εγώ, ο απαισιό-
τατος (μεταγλ.), Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 16.00 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 11.40-13.50-16.00 
μεταγλ./ Ο Χάρι Πότερ και οι 
κλήροι του θανάτου: μέρος 
Α’, Πέμ.-Τετ. 18.15/ Οι επό-
μενες τρεις μέρες, Πέμ.-Τετ. 
21.15-00.00
Αίθουσα 4: Μεγαλοφυής 
(μεταγλ.) 3D, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.10-17.20 μεταγλ. 
(3D), Σάβ.-Κυρ. 10.50-13.00-
15.10-17.20 μεταγλ. (3D)/ Το 
χρονικό της Νάρνια: ο ταξι-
διώτης της αυγής 3D, Πέμ.-
Τετ. 19.30-22.00-00.30 (3D)
Αίθουσα 5: Tron: Legacy 3D, 
Πέμ.-Τετ. 18.45-21.30-00.15 
(3D)/ Οι περιπέτειες του 
Σάμμυ: το μυστικό πέρασμα 
(μεταγλ.) 3D, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.45-16.45 μεταγλ. 
(3D), Σάβ.-Κυρ. 12.45-14.45-
16.45 μεταγλ. (3D)

ViLLAGe 15 
CinemAs @ THe mALL 
Ανδρέα Παπανδρέου 3 
(θέση Ψαλίδι), 210 6104.100
Αίθουσα 1: Ο Χάρι Πότερ και 
οι κλήροι του θανάτου: μέ-
ρος Α’, Πέμ.-Τετ. 17.15-20.45/ 
Το χρονικό της Νάρνια: ο 
ταξιδιώτης της αυγής, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14.15-23.45, 
Σάβ.-Κυρ. 11.30-14.15-23.45
Αίθουσα 2: Οι περιπέτειες του 

Σάμμυ: το μυστικό πέρασμα 
(μεταγλ.) 3D, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.00-16.00-18.00 
μεταγλ. (3D), Σάβ.-Κυρ. 12.00-
14.00-16.00-18.00 μεταγλ. 
(3D)/ Το χρονικό της Νάρνια: 
ο ταξιδιώτης της αυγής 3D, 
Πέμ.-Τετ. 20.15-22.45-01.15 
(3D)
Αίθουσα 3: megamind, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14.45-17.15 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 12.30-
14.45-17.15 μεταγλ./ Ο Χάρι 
Πότερ και οι κλήροι του 
θανάτου: μέρος Α’, Πέμ. & 
Κυρ.-Τετ. 19.15-22.15, Πάρ.- 
Σάβ. 19.15-22.15-01.15
Αίθουσα 4: Tron: Legacy 3D, 
Πέμ.-Τετ. 23.30 (3D)/ Μεγαλο-
φυής (μεταγλ.) 3D, Πέμ.-Σάβ. 
& Δευτ.-Τετ. 14.00-16.15-
18.30 μεταγλ. (3D), Κυρ. 11.45-
14.00-16.15-18.30 μεταγλ. 
(3D)/ Το χρονικό της Νάρνια: 
ο ταξιδιώτης της αυγής 3D, 
Πέμ.-Τετ. 21.00 (3D)
Αίθουσα 5: Μην σπρώχνεις, 
έρχομαι, Πέμ.-Παρ. & Κυρ.-
Τετ. 13.45-15.45-17.45-
20.00-22.00-00.00, Σάβ. 
11.45-13.45-15.45-17.45-
20.00-22.00-00.00
Αίθουσα 6: Εγώ, ο απαισιό-
τατος (μεταγλ.), Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 13.15-15.15-17.30 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11.15-
13.15-15.15-17.30 μεταγλ./ 
Μοιραία σχέση, Πέμ.-Τετ. 
21.45-00.00/ Παιχνίδια συνο-
μωσίας, Πέμ.-Τετ. 19.30
Αίθουσα 7: Tron: Legacy 3D, 
Πέμ.-Τετ. 18.15-21.15-00.15 
(3D)/ Το χρονικό της Νάρνια: 
ο ταξιδιώτης της αυγής 3D, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.30 
(3D), Σάβ.-Κυρ. 12.45-15.30 
(3D)
Αίθουσα 8: megamind, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 13.15-15.30 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11.00-
13.15-15.30 μεταγλ. Οι επό-
μενες τρεις μέρες, Πέμ.-Τετ. 
17.45-20.30-23.30
Αίθουσα 9: skyline, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 13.00-15.15-
17.30-19.30-21.30-23.45, 
Σάβ.-Κυρ. 11.00-13.00-15.15-
17.30-19.30-21.30-23.45
Αίθουσα 10: Μην σπρώχνεις, 
έρχομαι, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 19.00-21.00-23.15, 
Σάβ.-Κυρ. 21.00-23.15/ Οι 
περιπέτειες του Σάμμυ: το 
μυστικό πέρασμα (μεταγλ.), 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 13.00-
15.00-17.00 μεταγλ., Σάβ. 
11.00-13.00-15.00-17.00-
19.00 μεταγλ., Κυρ. 15.00-
17.00-19.00 μεταγλ.
Αίθουσα 11: Εγώ, ο απαισιό-
τατος (μεταγλ.), Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τρ. 14.30-16.45 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 12.30-14.30-16.45 
μεταγλ., Τετ. 14.30-16.30 
μεταγλ./ Οι επόμενες τρεις 
μέρες, Πέμ.-Τετ. 18.45-21.45-
00.30
Αίθουσα 12: Tron: legacy, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14.30-
17.00-19.45-22.30-01.00, 
Σάβ.-Κυρ. 12.00-14.30-17.00-
19.45-22.30-01.00
Αίθουσα 13: Μην σπρώχνεις, 
έρχομαι, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 21.00-23.15, Σάβ.-Κυρ. 
18.45-21.00-23.15
Αίθουσα 14: Tron: Legacy, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19.45-
22.30, Σάβ.-Κυρ. 17.00-19.45-
22.30

ViLLAGe 9 CinemAs @ 
FALiRO 
Παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος 1 & 
Μωραϊτίνη 3, Π. Φάληρo
Αίθουσα 1: Οι περιπέτειες του 
Σάμμυ: το μυστικό πέρασμα 
(μεταγλ.) 3D, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.00-17.00 μεταγλ. 
(3D), Σαβ.- Κυρ. 11.00-13.00-
15.00-17.00-19.20 μεταγλ./ 
Το χρονικό της Νάρνια: 
ο ταξιδιώτης της αυγής 
3D, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
19.00-21.20-23.40, Σαβ.-Κυρ. 
21.20-23.40
Αίθουσα 2: skyline, Πέμ.-
Τετ. 21.30-23.30/ Εγώ, ο 
απαισιότατος (μεταγλ.), Κυρ. 
11.40-13.40 μεταγλ./ Ο Χάρι 
Πότερ και οι κλήροι του 
θανάτου: μέρος Α’, Πέμ.-Τετ. 
15.50-18.40
Αίθουσα 3: megamind, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.00-17.00 
μεταγλ., Σαβ.-Κυρ. 11.00-
13.00-15.00-17.00-19.00 
μεταγλ./ Μοιραία σχέση, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19.00-
21.00-23.10, Σαβ.-Κυρ. 
21.00-23.10
Αίθουσα 4: Οι επόμενες τρεις 
μέρες, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.30-19.15-22.00-00.45, 
Σάβ.-Κυρ. 11.00-13.45-16.30-
19.15-22.00-00.45
Αίθουσα 5: Μην σπρώχνεις, 

Cine ωρεσ προβολησ

Δώρο αναμνηστικά
Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες 
της τέσσερα (4) σετ με αναμνηστικά α-

ντικείμενα από την ταινία 
TRON: LEGACY, που περι-
λαμβάνουν: μπλοκ σημει-
ώσεων, αυτοφωτιζόμενo 
γιο-γιο, βραχιολάκι, φω-
τάκια ποδηλάτου, γάντια 
ποδηλάτου και μπρελόκ. 
Αν θέλεις να κερδίσεις, 
στείλε σε SMS: AVP (κε-
νό) και το ονοματεπώνυ-
μό σου στο 54121, μέχρι 
την Τρίτη 21/12 στις 10 
το πρωί. Οι νικητές θα 
ειδοποιηθούν με sms 
και θα μπορούν να πα-

ραλάβουν το δώρο τους από τα γρα-
φεία της A.V.Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ
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έρχομαι, Πέμ.-Τετ. 15.50-
18.00-20.10-22.20-00.30
Αίθουσα 6: Tron: Legacy 3D, 
Πέμ.-Τετ. 22.50 (3D)/ Μεγαλο-
φυής (μεταγλ.) 3D, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 16.00-20.30 
μεταγλ. (3D), Σάβ.-Κυρ. 12.00-
14.00-16.00-20.30 μεταγλ. 
(3D)/ Το χρονικό της Νάρνια: 
ο ταξιδιώτης της αυγής 3D, 
Πέμ.-Τετ. 18.00 (3D)
Αίθουσα 7: Tron: Legacy 3D, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.40-
19.10-21.50-00.30 (3D), Σάβ. 
11.30-14.00-16.40-19.10-
21.50-00.30 (3D). Κυρ. 14.00-
16.40-19.10-21.50-00.30 (3D)
Αίθουσα 8: Οι επόμενες τρεις 
μέρες, Πέμ.-Τετ. 20.00-23.00
Αίθουσα 9: Μην σπρώχνεις, 
έρχομαι, Πέμ.-Τετ. 19.20/ Οι 
επόμενες τρεις μέρες, Πέμ.-
Τετ. 21.30

ViLLAGe ATHens 
meTRO mALL 
Aγ.Δημήτριος, Βουλιαγμέ-
νης 276
Αίθουσα 1: Οι περιπέτειες του 
Σάμμυ: το μυστικό πέρασμα 
(μεταγλ.) 3D, Πέμ.-Τετ. 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00 (3D) 
μεταγλ./ Το χρονικό της Νάρ-
νια: ο ταξιδιώτης της αυγής 
3D, Πέμ.-Τετ.20:00, 22:30, 
01:00  (3D)
Αίθουσα 2: Οι περιπέτειες του 
Σάμμυ: το μυστικό πέρασμα 
(μεταγλ.) , Πέμ.-Τετ. 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00 μεταγλ./ 
Μην σπρώχνεις, έρχομαι, 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:15, 23:30
Αίθουσα 3: Εγώ, ο απαισιότα-
τος (μεταγλ.), Πέμ.-Τετ. 12:10, 
14:10, 16:10 μεταγλ./ Ο Χάρι 
Πότερ και οι κλήροι του 
θανάτου: μέρος Α’, Πέμ.-Τετ. 
18:30/ Οι επόμενες τρεις μέ-
ρες, Πέμ.-Τετ. 21:30 , 00:15
Αίθουσα 4: Μεγαλοφυής 
(μεταγλ.) , Πέμ.-Τετ. 11:45, 
14:20, 16:30 , 18:45 μεταγλ. 
/ skyline, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:10 , 01:15
Αίθουσα 5: Μεγαλοφυής 
(μεταγλ.) 3D, Πέμ.-Τετ.11:10, 
13:15, 15:20, 17:30 (3D) 
μεταγλ. (3D)/ Tron: Legacy 
3D, Πέμ.-Τετ.19:40 , 22:15, 

00:50 (3D)

ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D DiGiTAL
Αρχή Λ. Μεσογείων, 
210 7773.319  
Αίθουσα 1: Το χρονικό της 
Νάρνια: Ο ταξιδιώτης της 
αυγής 18.00-20.15 (3D)/ Παι-
χνίδια συνωμοσίας 22.30
Αίθουσα 2: Μοιραία σχέση 
18.40-20.50-23.00

ΕΛΛΗ
Οδός Ακαδημίας 64, 210 
3632.789 Dolby Stereo SR Air 
Το δέντρο που ψιθύριζε 
22.30/ Είμαι ο έρωτας 17.30-
20.00

ΕΜΠΑΣΣΥ nOVA ODeOn
 Πατ. Ιωακείμ 5, Κολωνάκι, 
210 7215.944
Μοιραία σχέση 18.00-20.15-
22.30

ΕΤΟΥΑΛ
Πλ. Δαβάκη, Καλλιθέα, 
210 9510.042 
Οι επόμενες τρεις μέρες 
20.00-22.40/ Μεγαλοφυής 
18.10 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 16.20 
μεταγλ.

ΕΤΟΥΑΛ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
Κρέμου 141, Καλλιθέα, 210 
9560.306, 210 9591.043, ανα-
καινισμένος Dolby DTS
Aίθουσα 1: Μαχαιροβγάλ-
της 18.45-20.50-23.00/ Οι 
περιπέτειες του Σάμμυ: Το 
μυστικό πέρασμα, Σάβ.-Κυρ. 
17.00 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Μη σπρώχνεις, 
έρχομαι 19.00-21.00-23.00/ 
Εγώ, ο απαισιότατος, Σάβ.-
Κυρ. 17.15 μεταγλ.

ΙΛΙΟΝ
Τροίας 34 & Πατησίων 113, 
Στάση Αγγελοπούλου, 210 
8810.602 Dolby Stereo DTS
Ποίηση 18.00-20.40/ Φαντα-
στικές αγάπες 23.00

ΙΝΤΕΑΛ
Πανεπ/μίου 46, 210 3826.720 
Αναπαράσταση 18.10-20.20-
22.30

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemAx 
Λ. Κηφισίας 245, 210 6233.567  
Αίθουσα 1: Το χρονικό της 
Νάρνια: Ο ταξιδιώτης της 
αυγής 18.20/ Tron: Legacy 
20.40-23.00/ Οι περιπέτειες 
του Σάμμυ:Το μυστικό πέρα-
σμα, Σάβ.-Κυρ. 16.20 μεταγλ., 
Κυρ 12.30-14.30 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Μεγαλοφυής 
16.30-18.30 μεταγλ., Κυρ 
12.15-14.15 μεταγλ./ 
Attenberg 20.30-22.45
Αίθουσα 3: Ταξίδι στη Μυτιλή-
νη 18.00-20.15-22.30

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ - 
FiLmCenTeR
Λεωφ. Συγγρού 106, 210 
9215.305 Dolby digital
Attenberg 17.00-19.15-
21.35-23.40

ΝΑΝΑ CinemAx 3D
Λ. Βουλιαγμένης 179, 
Δάφνη, 210 9703.158  
Αίθουσα 1: Tron: Legacy 18.30-
21.00-23.30/ Εγώ, ο απαισιό-
τατος, Σάβ.-Κυρ. 12.30-14.30-
16.30 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Μεγαλοφυής 
16.45-18.45 μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 12.45-14.45 μεταγλ./ 
Μη σπρώχνεις, έρχομαι 
20.45-22.45
Αίθουσα 3: Οι επόμενες τρεις 
μέρες 18.40-21.10-23.50/ 
Μη σπρώχνεις, έρχομαι, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.40/ 
(Γ)λυκάκια, Σάβ.-Κυρ. 12.40-
14.40-16.40 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Το χρονικό της 
Νάρνια: Ο ταξιδιώτης της 
αυγής 20.00 (3D)/ Tron: 
Legacy 22.15-00.30 (3D)/ 
Μεγαλοφυής 18.00 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 12.00 μεταγλ. (3D)/ 
Οι περιπέτειες του Σάμμυ:Το 
μυστικό πέρασμα, Σάβ.-Κυρ. 
14.00-16.00 μεταγλ. (3D) 
Αίθουσα 5: Οι επόμενες 
τρεις μέρες 22.30/ Tron: 
Legacy 19.45/ Μεγαλοφυής, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.45 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11.45-
13.45-15.45 μεταγλ./ Οι 
περιπέτειες του Σάμμυ: Το 
μυστικό πέρασμα, Σάβ.-Κυρ. 
17.45 μεταγλ.

Αίθουσα 6: Ο Χάρι Πότερ και 
οι κλήροι του θανάτου, μέ-
ρος Α΄ 18.15/ skyline 21.15-
23.15/ Οι περιπέτειες του 
Σάμμυ: Το μυστικό πέρασμα, 
Σάβ.-Κυρ. 12.15-14.15-16.15 
μεταγλ.

ΝΙΡΒΑΝΑ CinemAx
Λ. Αλεξάνδρας 192,  210 
6469.398, 210 6445.221
Attenberg 18.00-20.15-22.30

ODeOn KOsmOpOLis 
mApOYΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 
210 6786.000, 801 1160000 
Αίθουσα 1: Παιχνίδια συνω-
μοσίας 23.50, Πέμ.-Κυρ. &Τρ.-
Τετ. 21.20/ Μεγαλοφυής 
16.50 μεταγλ., Πέμ.-Κυρ. &Τρ.-
Τετ. 19.10 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
12.30-14.40 
Αίθουσα 2: Το χρονικό της 
Νάρνια: Ο ταξιδιώτης της 
αυγής, Πέμ.-Κυρ. &Τρ.-
Τετ.:19.00-21.30, Σάβ.-Κυρ. 
11.00-13.40-16.20/ Ο φίλος 
της μαμάς μου 00.00
Αίθουσα 3: Μοιραία σχέση 
00.00, Πέμ.-Κυρ. &Τρ.-Τετ. 
19.40-21.50, 4.3.2.1. 17.10
Αίθουσα 4: Ο Χάρι Πότερ 
και οι κλήροι του θανάτου, 
μέρος Α΄ 17.00 Πέμ.-Κυρ. 
&Τρ.-Τετ. 20.10, Σάβ.-Κυρ. 
11.00-14.00/ Red 23.00
Αίθουσα 5: skyline 18.10-
00.10 Πέμ.-Κυρ. &Τρ.-Τετ. 
20.10-22.10/ Αρθουρ 3: Ο 
πόλεμος των δύο κόσμων 
Σάβ.-Κυρ.:11.40-13.50-16.00 
μεταγλ.
Αίθουσα 6: Το χρονικό της 
Νάρνια: Ο ταξιδιώτης της αυ-
γής 18.30-23.30 Πεμ. Κυρ. & 
Τρ. 20.50 (3D)/ Οι περιπέτειες 
του Σάμμυ: Το μυστικό πέρα-
σμα, Πέμ.-Τρ. 16.30 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 12.10-14.20 μεταγλ. 
(3D)/ Tron: Legacy Τετ. 16.40-
19.20-22.00-00.45 (3D)
Αίθουσα 7: Οι επόμενες τρεις 
μέρες 17.30-23.30, Πέμ.-Κυρ. 
&Τρ.-Τετ. 20.30
Αίθουσα 8: Tron: Legacy 
23.40, Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 
21.00, Πέμ.-Δευτ. & Τετ. 18.20
Αίθουσα 9: Το χρονικό της 

Νάρνια: Ο ταξιδιώτης της 
αυγής, Πέμ.-Κυρ. &Τρ.-Τετ. 
20.00-22.30, Δευτ. 00.00 (3D)/ 
Μεγαλοφυής, Πεμ.-Τρ. 17.50 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11.20-
13.30-15.40 μεταγλ. (3D) 
Αίθουσα 10: Οι περιπέτειες 
του Σάμμυ: Το μυστικό πέρα-
σμα 17.40 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
11.10-13.20-15.30 μεταγλ./ 
Μη σπρώχνεις, έρχομαι 
00.30, Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 
19.50-22.20
Αίθουσα 11: Tron: Legacy, 
Πέμ.-Τρ. 00.45, Πέμ.-Κυρ. & Τρ. 
16.40-19.20 (3D)/ Το χρονικό 
της Νάρνια: Ο ταξιδιώτης της 
αυγής, Τετ. 23.30 (3D)/ Εγώ, 
ο απαισιότατος, Σάβ.-Κυρ. 
12.20-14.30 μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 12: Ο Χάρι Πότερ και 
οι κλήροι του θανάτου, μέ-
ρος Α΄ 00.20, Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-
Τετ. 18.00-21.10/ Εγώ, ο απαι-
σιότατος-Σάβ.-Κυρ.:11.30-
13.40-15.50 μεταγλ.

ΟDeOn OΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, 801 11 60000, 
210 6786.000, 210 3622.683
Αίθουσα 1: Ο λόγος του βασι-
λιά 17.25-20.00-22.35
Αίθουσα 2: Μια χρονιά ακόμα 
17.05-19.45-22.25

ODeOn sTARCiTY
Λ. Συγγρού 111 &Λεοντίου, 210 
6786.000, 801 1160000 
Αίθουσα 1: Tron: Legacy 16.40-
19.20-22.00-00.45 (3D)/ Εγώ, 
ο απαισιότατος Κυρ. 12.20-
14.30 μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 2: Το χρονικό της 
Νάρνια: Ο ταξιδιώτης της 
αυγής 19.00-21.40, Σάβ.-Κυρ. 
16.20
4.3.2.1,  00.00/ Cinema park. 
Αγρια φύση, Κυρ. 11.00, 
Δυνάμεις της γης, Κυρ. 13.00/ 
Πράσινος πλανήτης, Κυρ. 
15.00
Αίθουσα 3: Μη σπρώχνεις, έρ-
χομαι 19.50-22.20-00.30/ Ο 
φίλος της μαμάς μου 17.40/ 
Cinema park. Άγρια φύση, 
Κυρ. 11.00/ Δυνάμεις της 
γης, Κυρ. 13.00/ Πράσινος 
πλανήτης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 4: Ο Χάρι Πότερ 

και οι κλήροι του θανάτου, 
μέρος Α΄ 17.10-20.20-23.10/ 
Cinema park. Άγρια φύση, 
Κυρ. 11.00/ Δυνάμεις της γης 
Κυρ. 13.00, Πράσινος πλανή-
της, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 5: Οι επόμενες τρεις 
μέρες 17.20-20.00-22.50/ 
Cinema park. Άγρια φύση-
Κυρ. 11.00/ Δυνάμεις της 
γης, Κυρ. 13.00/ Πράσινος 
πλανήτης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 6: Το χρονικό της 
Νάρνια: Ο ταξιδιώτης της 
αυγής 20.10-22.40 (3D)/ 
Μεγαλοφυής 18.00 μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ. 15.50 μεταγλ., Κυρ 
11.30-13.40 μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 7: Το χρονικό της 
Νάρνια: Ο ταξιδιώτης της αυ-
γής 18.30-20.50-23.30 (3D)/ 
Οι περιπέτειες του Σάμμυ: 
Το μυστικό πέρασμα-:16.30 
μεταγλ., Κυρ 12.10-14.20 
μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 8: Μοιραία σχέση 
18.50-21.10-23.20/ Οι περι-
πέτειες του Σάμμυ: Το μυστι-
κό πέρασμα 16.50 μεταγλ., 
Κυρ. 12.30-14.40 μεταγλ.
Αίθουσα 9: Μεγαλοφυής 
17.00 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 14.50 
μεταγλ., Κυρ. 12.40 μεταγλ./ 
skyline 19.30-22.10-00.15
Αίθουσα 10: Tron: Legacy 
18.20-21.00-23.40/ Εγώ, ο α-
παισιότατος, Σάβ.-Κυρ. 16.10 
μεταγλ., Κυρ. 11.50-14.00 
μεταγλ./ Cinema park. Αγρια 
φύση, Κυρ. 11.00/ Δυνάμεις 
της γης, Κυρ. 13.00/ Πράσι-
νος πλανήτης, Κυρ. 15.00

sTeR CinemAs 
AΓ.  eΛeYΘepiOΣ
Αχαρνών 373-375, 
210 2371.000, 801 8017837
Αίθουσα 1: Ο Χάρι Πότερ και 
οι κλήροι του θανάτου, μέ-
ρος Α΄, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.40-20.30, Σάβ.-Κυρ.11.45-
14.45-17.40-20.30/ show 
bitch 23.20
Αίθουσα 2: Μεγαλοφυής, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.00 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 13.20-
15.10-17.00 μεταγλ. (3D)/ Το 
χρονικό της Νάρνια: Ο ταξι-
διώτης της αυγής 18.50 (3D)/ 

Tron: Legacy 21.00-23.30 
(3D)/ Οι περιπέτειες του 
Σάμμυ: Το μυστικό πέρασμα, 
Σάβ.-Κυρ. 11.20 μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 3: Μεγαλοφυής, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.40-
18.30 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
11.00-13.00-14.50-16.40-
18.30/ Bronson, Πέμ. & Κυρ.-
Τετ. 20.20-22.20, Παρ.-Σάβ. 
20.20-22.20-00.00
Αίθουσα 4: Οι περιπέτειες του 
Σάμμυ:Το μυστικό πέρασμα 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.00 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 12.10-14.10-
16.00 μεταγλ./ Μη σπρώχνεις, 
έρχομαι, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
18.10-20.10-22.10, Παρ.-Σάβ. 
18.10-20.10-22.10-00.10
Αίθουσα 5: Tron: Legacy , 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.30-
19.00-21.30-00.00, Σάβ.-Κυρ. 
11.30-14.00-16.30-19.00-
21.30-00.00
Αίθουσα 6: Ο Χάρι Πότερ και 
οι κλήροι του θανάτου, μέ-
ρος Α΄, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
18.50, Σάβ.-Κυρ. 12.45-15.45-
18.50/ Το χρονικό της Νάρ-
νια: Ο ταξιδιώτης της αυγής 
21.40-23.50
Αίθουσα 7: Οι επόμενες τρεις 
μέρες, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 18.40-
21.20, Παρ.-Σάβ. 18.40-21.20-
00.10/ (Γ)λυκάκια-Σάβ.-Κυρ. 
13.40-15.30 μεταγλ.
Αίθουσα 8: Εγώ, ο απαισιό-
τατος, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.20 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
13.10-15.20-17.20 μεταγλ./ 
skyline 19.20-21.10-23.00
Αίθουσα 9: Tron: Legacy, Πέμ. &  
Δευτ.-Τετ. 17.00-19.30-22.00, 
Παρ.17.00-19.30-22.00-00.30, 
Σάβ. 12.00-14.30-17.00-19.30-
22.00-00.30, Κυρ. 12.00-
14.30-17.00-19.30-22.00
Αίθουσα 10: Tron: Legacy, 
Πέμ.-Παρ. &  Δευτ.-Τετ. 17.30-
20.00-22.30, Σάβ.-Κυρ. 12.30-
15.00-17.30-20.00-22.30
  
sTeR CinemAs 
Εμπορικό κέντρο Escape, 
Λ. Δημοκρατίας 67A, 
Ίλιον, 210 2371.000  
Αίθουσα 1: Μεγαλοφυής, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.40 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 14.00-

15.50-17.40 μεταγλ. (3D)/ 
Tron: Legacy, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
19.30-22.00, Παρ.-Σάβ. 19.30-
22.00-00.30 (3D)/ Εγώ, ο α-
παισιότατος, Σάβ.-Κυρ. 12.00 
μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 2: Μη σπρώχνεις, 
έρχομαι 19.10-21.10/ Εγώ, 
ο απαισιότατος, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.10 μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ. 11.00-13.10-15.10-17.10 
μεταγλ./ Μοιραία σχέση 
23.00
Αίθουσα 3: Μεγαλοφυής, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.20-
18.10 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
12.40-14.30-16.20-18.10 
μεταγλ./ Tron: Legacy 20.00-
22.30
Αίθουσα 4: Tron: Legacy , 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.30-
19.00-21.30-00.00, Σάβ.-Κυρ. 
11.30-14.00-16.30-19.00-
21.30-00.00
Aίθουσα 5: Το χρονικό της 
Νάρνια: Ο ταξιδιώτης της 
αυγής 16.40-18.50 (3D)/ Tron: 
Legacy 21.00-23.30 (3D)/ Οι 
περιπέτειες του Σάμμυ: Το 
μυστικό πέρασμα, Σάβ.-Κυρ. 
11.10-13.00-14.50 μεταγλ. 
(3D) 
Αίθουσα 6: Οι περιπέτειες 
του Σάμμυ: Το μυστικό πέρα-
σμα, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.00-17.50 μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ.:12.20-14.10-16.00-17.50 
μεταγλ./ skyline 19.40-21.40-
23.40
Αίθουσα 7: (Γ)λυκάκια , 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.20 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 11.40-
13.30-15.20-17.20 μεταγλ./ Ο 
Χάρι Πότερ και οι κλήροι του 
θανάτου, μέρος Α΄ 19.20/ Οι 
επόμενες τρεις μέρες 22.15

ΤΙΤΑΝΙΑ CinemAx
Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέ-
ους, 210 3811.147, 210 3841.689 
Dolby Stereo Air Condition
Bronson 18.00-20.15-22.30

ΤΡΙΑΝΟΝ-FiLmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 (Πατησίων 
101), 210 8222.702
Το δέντρο που ψιθύριζε 
17.30/ Bronson 19.15-21.00-
22.45 ●

Cine ΤΟ ΠρΟΓρΑΜΜΑ ΠρΟΒΟΛων ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ Την ΠΕΜΠΤη
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Βookvoice
Επιμέλεια: Αγγελική ΜπιρΜπιλή

«Έντεκα χρονών τον ερωτεύτηκα. Στα δεκαέ-
ξι φιληθήκαμε. Λαχταρούσα να λιώσω μέσα 
στα γερά του μπράτσα». και λίγες γραμμές 
μετά: «Έχει αλλάξει, τα φιλιά του δεν έχουν 
την ίδια θέρμη. Μου είπε ότι με λατρεύει, 
αλλά υπάρχουν λέει τόσα θαύματα στον 
κόσμο…». Δεν προλαβαίνεις μια παράγρα-
φο και έρχεται η Βασίλισσα του Χιονιού… 
«Λεπτή και διάφανη σαν παγοκρύσταλλο, 
γύρισε και με φίλησε και το στόμα της ήταν 
καυτό» και παίρνει μαζί της το αγόρι στο 

τρομερό παλάτι της στον Βόρειο πόλο. 
ή συγγραφέας και μεταφράστρια Maria 
Stone έγραψε 13 σκληρά και αληθινά πα-
ραμύθια (εκδόσεις κΟΑΝ) με «Χώρες του 
αιώνιου  χιονιού», ραγισμένες καρδιές και 
αγάπες που παγώνουν και πεθαίνουν μέ-
σα στο χιόνι. γιατί μπορεί τα παραμύθια να 
εκτοπίστηκαν στο παιδικό δωμάτιο το 19ο 
αιώνα (αφού οι ενήλικες το γύρισαν στα 
μυθιστορήματα), όμως τα τελευταία χρό-
νια τα παραμύθια για ενήλικες επέστρε-

ψαν δριμύτερα. Τις πικρές ιστορίες μέσα 
στα σκοτεινά μοβ και μαύρα δάση βουτάει 
μέσα στη γοητευτική, λυρική και εντελώς 
dark εικονογράφησή της η εικαστικός Κα-
τερινά Χαδουλού. κι έζησαν αυτοί λυπη-
μένοι…                 - ΔήΜήΤρΑ ΤριΑΝΤΑΦΥλλΟΥ

* Τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου στις 19.30 οι εκ-
δόσεις ΚΟΑΝ διοργανώνουν την παρουσίαση 
του βιβλίου «Η αποτυχημένη πριγκίπισσα 
και άλλες ιστορίες με κακό τέλος» στο Ί-
δρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Για το βιβλίο 
θα μιλήσουν οι συγγραφείς Π. Κούστας και 
Δ. Βανέλης, ενώ αποσπάσματα θα διαβάσει 
η ηθοποιός Ρ. Κυπριώτη. 

A.V. book 
store 

To βιβλιοπωλείο της 

ΑThens Voice. 

Μπες στο www.athensvoice.gr 

και παράγγειλε τα βιβλία της Α.V. 

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα

 Ενήλικα παραμύθια για gothic Χριστούγεννα 

   Παραμύθια με κακό τέλος 
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bookvoice
Της Αγγελικής ΜπιρΜπιλή

Mε 
χιούμορ

Το χιούμορ του κρύβει επιδέξια το βαθύτερο νόημα, τα σκίτσα του μας κάνουν 
να δούμε μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία που δεν την είχαμε φαντα-
στεί. ςτα φρέσκα άλμπουμ του Μιχάλη Κουντούρη που μόλις προσγειώθηκαν 
στα βιβλιοπωλεία, ο πολυβραβευμένος δημιουργός (γεννήθηκε στη ρόδο το 
1960) σχολιάζει την επικαιρότητα με λεπτή ειρωνεία. Τα “Home Sweet Home” 
με κεντρικό θέμα το περιβάλλον και την οικολογία, “Politicosaurus” για την 
πολιτική και τους πολιτικούς και “Game Over” για την οικονομία, περιέχουν 
έργα βραβευμένα σε διεθνείς διαγωνισμούς και εκθέσεις, άλλα δημοσιευμένα 
στον ελληνικό και διεθνή Τύπο (Guardian, Le Monde) κι άλλα αδημοσίευτα. 

Home 
sweet 
Home

Μιχάλης 
κουντούρης, 
εκδ. κasseris 
publications, 

σελ. 60 

Η ΣΥΜφωνΙα των ΟνΕΙΡων Νίκος Θέμελης, εκδ. Μεταίχμιο, σελ. 305

Στο βιβλίο του Νίκου Μπίστη «Προχωρώντας και αναθεω-
ρώντας» (Πόλις) υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο αφιερωμέ-
νο στον Νίκο Θέμελη. «Ο άνθρωπος που με την παρουσία του ση-
ματοδοτούσε την πολιτική και ηθική διάσταση του εκσυγχρονισμού 
ήταν ο Νίκος Θέμελης. Όλα αυτά τα χρόνια συνάντησα πολλούς αντι-
πάλους του Σημίτη. Η αντιπαλότητα ορισμένων έφτανε στα όρια του 
μίσους. Ακόμα και αυτοί, όμως, για τον Νίκο είχαν μόνο καλά λόγια 
να πουν», αναφέρει ανάμεσα σε πολλά ακόμα εγκωμιαστικά. 
Και ποτέ να μην είχα γνωρίσει τον Θέμελη, μόνο τα βιβλία του 
θα με έπειθαν για το πόσο αληθινή είναι αυτή η εντύπωση. Ο 

πυρήνας τους είναι πάντα ηθικός (και εκσυγχρονιστικός). Οι ήρωές του βρίσκονται
σε μια διαρκή αναζήτηση ταυτότητας προσωπικής, κοινωνικής, πολιτισμικής. Τον 
απασχολούν εκείνοι οι ανήσυχοι άνθρωποι, οι αποφασισμένοι να εναντιωθούν στη 
μοίρα χαράζοντας τη δική τους πορεία. Οι δημιουργικοί, εκείνοι που θέλουν να «ο-
ρίζουν» οι ίδιοι τη ζωή τους, που καίγονται να αφήσουν το ίχνος τους σε έναν κόσμο 
ασταθή. Να «αυτοπροσδιοριστούν», κι ας ματώνουν. Τον ενδιαφέρουν εκείνοι που 
παλεύουν με κατεστημένες, συντηρητικές αντιλήψεις αλλά και με τους δαίμονές 
τους. Όχι μόνο οι άνδρες αλλά κι οι γυναίκες του, ιδίως αυτές, αρνούνται να μείνουν 
παθητικοί παρατηρητές της ιστορίας τους και της Ιστορίας. Και το έβδομο βιβλίο του, 
«Η Συμφωνία των ονείρων», ένα μυθιστόρημα αξιών, αφήνει την ίδια αίσθηση. Με 
κλειδί τέσσερις εκδοχές ονείρων που στοιχειώνουν τις τέσσερις ιστορίες του, αφη-
γείται τη διαδρομή μιας γιαννιώτικης οικογένειας με φόντο την Ελλάδα των πρώτων 
μεταπολεμικών χρόνων μέχρι το 1965, για να καταλήξει σε ένα νησί του Αιγαίου το 
καλοκαίρι του 1990. Οι σχέσεις της «αγίας» ελληνικής οικογένειας του ’50, που επι-
φανειακά μοιάζουν αρμονικές, υποκρύπτουν όμως υπόγειες αντιζηλίες, καχυποψία, 
υποκρισία, προδοσίες, αποσιωπήσεις, συμφέροντα, αμαρτίες, οργή, σχέσεις εξουσίας 
και υποταγής. Νοοτροπίες και συμπεριφορές του παρελθόντος που υπονομεύουν 
για χρόνια τις σχέσεις. Η μεταπολεμική κοινωνία που παλεύει να ορθοποδήσει, που 
κλείνει όπως όπως τους λογαριασμούς με τον Εμφύλιο –το ζητούμενο δεν είναι (πια) η 
δικαιοσύνη αλλά η λησμονιά– που ονειρεύεται το μέλλον. Και η νέα γενιά που φλερ-
τάρει με την αυτοδικία.
Ο Θέμελης έχει τη μοναδική ικανότητα να ταξιδεύει τους αναγνώστες σε παλαιότερες 
ταραγμένες εποχές, χωρίς ωστόσο να τους αφήνει να ξεχάσουν τους παραλληλισμούς 
με το σήμερα. Ξυπνά το παρελθόν για να αφυπνίσει για το μέλλον. 
Ο Νίκος Θέμελης έπαιξε σημαντικό πολιτικό ρόλο σε μια εποχή που η ελληνική κοινω-
νία γνώρισε μια πρωτόγνωρη υλική ευημερία. Τώρα η ύφεση τη βυθίζει, μεταξύ άλλων, 
και σε πολιτιστική απόγνωση. Όμως με τα βιβλία του συνεχίζει να μας θέτει αόρατα 
διλήμματα, να μας προτρέπει να κοιτάξουμε έξω από το μικρόκοσμό μας. Και ενώ άλλοι 
ονειρεύονται να εξουσιάζουν, κάποιοι άλλοι ονειρεύονται για ένα καλύτερο αύριο...

ΒαΣΙλΙΚΗ Βάσω Νικολοπούλου, εκδ. Πόλις, σελ. 39

Ένας μονόλογος. Μια νουβέλα που κρατάει μόλις μια ανάσα. 
Σαράντα σελίδες, ένα κείμενο λιτό, ασθματικό. Μιλάει για το 
σεξ, για την ηδονή, τον πόνο, την παράνοια, τη μοναξιά. Μιλά-
ει μια γυναίκα. 
Για την ηρωίδα της Βάσως Νικολοπούλου δεν υπάρχει άλλος 
κόσμος, εκτός από τον κόσμο του εραστή της κι άλλος έρωτας 
έξω από τον κρυφό, αμαρτωλό, αιμομικτικό έρωτά τους. «Από 13 
χρονών ανήλικο με είχε καπαρώσει - είκοσι δύο αυτός - να τα λόγια 
- ποτέ δε θα σ’ αφήσω». Ζει μόνο για τις ελάχιστες συναντήσεις 
πίσω από την πράσινη κουρτίνα της αποθηκούλας. Είκοσι χρό-

νια. Όταν εκείνος την αφήνει για να «νοικοκυρευτεί» με άλλη, εκείνη μένει παράλυτη 
από συναισθήματα να παλεύει με τη συνειδητοποίηση της προδοσίας. Στα αυτιά της 
ηχούν ακόμα οι υποσχέσεις, υποσχέσεις που αποκοίμιζαν τις ενοχές, απελευθέρωναν 
από τους δισταγμούς. Μπερδεμένη αναμασά το παρελθόν, μονολογεί, μονολογεί για να 
μη χάσει όπως η μητέρα της τα λογικά της. «Μα λοιπόν, τι είναι αυτή η αγάπη; Πόσο εύκολα 
ξεαγαπάει κανείς;» Μια ερώτηση χωρίς απάντηση, ικεσία χωρίς αποδέκτη. Σπαταλημέ-
νη, άδεια, μόνη, ηττημένη. Ο έρωτας μεταμορφώνεται σε παραίσθηση, η παγερή αύρα 
του θανάτου –του τέλους της σχέσης–, η μοιραία τροπή με την οποία αρνείται να συμ-
βιβαστεί οδηγεί στην πτώση, στην παράνοια, στην καταστροφή. «Δεν θέλω πια να ζω. 
Δεν θα ξαναπλυθώ, δεν θα ξαναχτενιστώ, θα μείνω να βρομίσω. Σαν τη νεκρή. Άθλιε, δεν την 
θέλω την ελευθερία που μου δίνεις». Όταν ο έρωτας γίνεται νοσηρό πάθος, όπως στις τρα-
γωδίες, δεν σταματάει παρά μόνο με το θάνατο. Πραγματικό ή φανταστικό, τι σημασία 
έχει. Το πρώτο βιβλίο της Β.Ν., μια νουβέλα για τη δυσβάστακτη εσωτερική σιωπή που 
ακολουθεί την έκρηξη του έρωτα. A

«Με διαβάζεις με ειδική 
διαδραστική σήμανση το 
κοκαλάκι της κλειτορίδας, 
και με απαραίτητη τη γο-
νική συνεύρεση». Ο λογο-
πλάστης Τζιμάκος με το 
κατεδαφιστικό χιούμορ, 
τους εκατοντάδες φα-
νατικούς ακροατές και 
τις ειδικές ατάκες ξανα-
χτυπάει γραπτώς. Όπως 
ομολογεί ο ίδιος, «έχει 
κανιβαλίσει, δόξα τω θεώ, 
από προέδρους δημο-
κρατίας, μέχρι αρχιερείς 
και υπουργούς, χωρίς να 
επιχειρήσει ποτέ κανείς 
να μαγαρίσει τα ιερά χω-
ράφια της σάτιρας». ςτο 
καινούργιο του βιβλίο 
«Ο Στάλιν σκέφτεται για 
σένα στο Κρεμλίνο» (εκ-
δόσεις Opera) εννοείται 
ότι συνεχίζει ακάθεκτος 
να κανιβαλίζει «το βρόμικο 2009, την τελευταία 
χρονιά της χειρότερης κυβέρνησης που πέρασε 
από την Ελλάδα, αν και κανείς δεν θα μπορούσε να 
φανταστεί ότι θα περνούσε ο τυφώνας Τζέφρι, με το 
Πασόκ-ΔΝΤ…». Έτσι, ξεκινώντας από τον καραμάν 
Αλή, το ανιψάκι του μπαρμπα-κώστα, του γέρου 
της εργολαβίας, και τους σαράντα κουμπάρους, 
περνάει γενεές δεκατέσσερις τους πάντες και τα 

πάντα. Αν είσαι επώνυμος, βολευτής, εν Χριστώ 
αδελφός, μεγαλοδημοσιοκάφρος, αλήτης δη-
μοσιογράφος σε πέη-roll, ξιπασμένο golden boy, 
εκπαιδευμένο κομματόσκυλο, πρωτοκλασμένο 
στέλεχος κόμματος, εργάζεσαι στο κοινοβου-
λευτικό τσίρκο, θα αναγνωρίσεις τη φάτσα σου 
στις σελίδες του. Όσο για σένα, αράπη μου, θα το 
καταευχαριστηθείς. ●

Ο ΣταλΙν ΣΚΕφτΕταΙ γΙα 
ΣΕνα ΣτΟ ΚΡΕΜλΙνΟ  

Τζίμης Πανούσης, εκδόσεις Opera, σελ. 188

Ο Τζιμάκος 
σκέφτεται για σέναΣχέσεις εξουσίας 
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Τι νέα

ΤΟ ΝΗΣΙ ΚΑΤΩ ΑΠΌ 
ΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ 
Αλέξανδρος Ντερπού-
λης, εκδ. Καστανιώτη, 
σελ. 592

1927, Σαντορίνη, ο πό-
λεμος μεταξύ των ο-
παδών του παλαιού και 
του νέου ημερολογίου 
δεν έχει κοπάσει και στο 

νησί φτάνει ο αρχιμανδρίτης Δανιήλ, για να ε-
ρευνήσει τις καταγγελίες εναντίον της Μητρο-
πόλεως. Ένα θρησκευτικό θρίλερ για την προ-
αιώνια διαπάλη της έρευνας και της πίστης. 

Δώρο βιβλία
Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες 
της τρία (3) αντίτυπα του βιβλίου «Το νησί 

κάτω από την ομίχλη», του Αλέξανδρου 
Ντερπούλη. Αν θες κι εσύ ένα, στείλε σε SMS: 

AVBOOK (κενό) και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, 
μέχρι την Τρίτη 21/12 στις 10 το πρωί. Οι νικητές θα ει-
δοποιηθούν με sms και θα μπορούν να παραλάβουν το 
δώρο τους από το βιβλιοπωλείο των εκδ. Καστανιώτη 
(Ζαλόγγου 11, 210 3301.208).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΒΑ Δημήτρης 
Μπουραντάς, 
εκδ. Πατάκη, σελ. 471 

Με το σκεπτικό ότι όλοι 
μ α ς κα θ ημ ερ ινά κα -
λούμαστε να πάρουμε 
αποφάσεις «χωρίς προ-
ηγούμενη πρόβα» για 
σημαντικούς «ρόλους» 

της ζωής μας, ο συγγραφέας επιχειρεί να μας 
εφοδιάσει με έννοιες, μεθόδους και αξίες για  
να κάνουμε σωστότερες επιλογές. 

ΛΟΓΟΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ 
ΙΡΑΝΙΚΗ ΕΡΩΤΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ 
Σαχριάρ Μαντανιπούρ, 
εκδ. Πατάκη, σελ. 528 

Με επίκεντρο την ιστο-
ρία του Σαχριάρ, συγ-
γραφέα που πα λεύει 
χρόνια με το λογοκριτή 
του καθεστώτος, απο-

φασίζει στα 50 του να γράψει μια ερωτική ι-
στορία. Και μας δίνει μια εντυπωσιακή εικόνα 
για το τι σημαίνει να ζεις, να ερωτεύεσαι και να 
είσαι καλλιτέχνης στο σημερινό Ιράν. 

Bazaar ΣΤΟ athens Voice ΚΟΑΝ
Προσφορές που φτάνουν και στο 60% σε ελ-
ληνικά και ξένα βιβλία για το θέατρο, την αρχι-
τεκτονική, το design και τις τέχνες. Εδώ επίσης 
θα βρείτε την πλήρη συλλογή των βιβλίων 
Taschen, αλλά και τις καταπληκτικές τσάντες 
Tausche από το Βερολίνο. Athens Voice KoAn, 
Σκουφά 64, 210 3628.265 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚo ΜΠΑζΑΡ ΒΙΒΛΙΟΥ
Το ετήσιο παζάρι βιβλίου του βιβλιοπωλεί-
ου Compendium θα συνεχιστεί μέχρι και τις 
23/12, με εκπτώσεις που φτάνουν και στο 70% 
για ξενόγλωσσα βιβλία, αλλά και προσφορές 
σε παιχνίδια, παζλ, dvd, cd, χριστουγεννιά-
τικες κάρτες κ.ά. Η Παρασκευή 17/12 θα είναι 
αφιερωμένη στο κόσμημα. Ν. Νικοδήμου 5, Σύ-
νταγμα, 210 3210.226 

16/12, 12.00
Οι εκδ. Ποταμός παρουσιάζουν το βιβλίο «Οι 
άνθρωποί μου» του Σταύρου Θεοδωράκη 
και καλούν το κοινό σε μια ανοιχτή συνάντηση 
γνωριμίας τόσο με το συγγραφέα όσο και με 
τους πρωταγωνιστές του. Θεατράκι του Ωδείου 
Αθηνών (Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19). 

16/12, 19.00
Το βιβλίο «Άπειρος έρωτας» του Ηλία Κωνστα-
ντόπουλου παρουσιάζουν οι εκδ. Γκοβόστη. 
Καλεσμένοι να μιλήσουν γι’ αυτό οι φιλόλογοι 
Ηρ. Ιακώβου και Μ. Σταυράκη και ο δημοσιο-
γράφος Π. Οικονόμου. Αίθουσα δημοτικού συμ-
βουλίου του δημαρχιακού μεγάρου Αμαρουσίου 
(Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Μαρούσι). 

16/12, 20.00
Το δεύτερο βιβλίο του με τίτλο «Με λένε Ευρώ-
πη», από τις εκδ. Λιβάνη, παρουσιάζει ο Γκαζ-
μέντ Καπλάνι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο ηθο-
ποιός Δημήτρης Πιατάς και οι δημοσιογράφοι 
Τάσος Τέλλογλου και Αχιλλέας Πεκλάρης. 

16/12, 21.15 
Σκηνική ανάγνωση του βιβλίου «Τζούλια 2», 
του Γιάννη Ζέρβα, από τις εκδ. Άγρα. Θα ακο-
λουθήσει συζήτηση υπό τους ήχους βιολιού. 
Θέατρο Altera Pars, Μεγ. Αλεξάνδρου 123, Κερα-
μεικός, 210 3410.011

20/12, 20.00
Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του έργου 
«Ομήρου Ηλιάς, τόμοι Α’ και Β’, ραψωδίες 
Α-Ω», σε μετάφραση Δ.Ν. Μαρωνίτη, οι εκδ. 
Άγρα και το Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν προ-
σκαλούν σε ανοιχτή συζήτηση. Θέατρο Τέχνης 
Κάρολος Κουν, Φρυνίχου 14, Πλάκα, 210 3222.464

Eκδόσειςbookvoice

Ομορφιά, σύντομη 
τυραννία (Σωκράτης)

Γιατί αισθανόμαστε δέος απέναντι στους ωραί-
ους; Γιατί νιώθουμε την επιθυμία να τους ευχα-
ριστήσουμε; Οι ωραίοι θέλουν να είναι ματαιό-
δοξοι, οκνοί, ελαφρόμυαλοι και εγωιστές; Ζούμε 
σε έναν κόσμο που η ομορφιά και η νεότητα εί-
ναι το ζητούμενο, πρέπει να δείχνουμε νέοι και 
όμορφοι για πάντα και με κάθε τίμημα. Όλο και 
περισσότεροι άνθρωποι αδυνατώντας να απο-
δεχθούν τη φυσική φθορά καταφεύγουν στην πλαστική χειρουργική 
μετατρέποντας το πρόσωπο και το σώμα τους σε ένα «πεδίο μάχης». Αυτή η αισθητική της 
ομοιομορφίας τείνει να αλλάξει όχι μόνο τον τρόπο που βλέπουμε την ομορφιά, αλλά και 
τον ίδιο τον ορισμό της. Η αφύσικη ομορφιά και οι επιπτώσεις της σε έναν κόσμο που δεν 
μοιάζει και τόσο μακρινός ενέπνευσαν τον Αμερικανό Σκοτ Γουέστερφελντ, συγγραφέα 
της σειράς “Uglies”. Μετά το “Uglies” (που ήδη ετοιμάζεται να μεταφερθεί στον κινημα-
τογράφο από την 20th Century Fox) και το “Pretties”, κυκλοφόρησε το τρίτο βιβλίο του 
με τίτλο “Specials”. Η ηρωίδα του, η Τάλι, έχει πια αποκτήσει τέλεια εμφάνιση, υπέροχα 
ρούχα, είναι ελεύθερη και φοβερά δημοφιλής. Τώρα επιπλέον γίνεται «μία απ’ αυτούς». 
Μία από τους Ειδικούς. Μια καλοκουρντισμένη πολεμική μηχανή, απαλλαγμένη από τις 
αδυναμίες των άγριων και των άσχημων, κατασκευασμένη για να κρατά υποταγμένους 
τους άσχημους και αποβλακωμένους τους ωραίους. Όμως πίσω από την απόλυτη ελευ-
θερία υπάρχει η βασανιστική αίσθηση πως κάτι δεν πάει καλά. Ίσως ο τέλειος προγραμ-
ματισμός της, η σωματική ρώμη και η προσήλωση στο στόχο να μην είναι ό,τι στ’ αλήθεια 
επιθυμεί. Και όπως πάντα στη ζωή, θα κληθεί να επιλέξει: θα ακολουθήσει την καρδιά της 
ή θα εκτελέσει την αποστολή για την οποία είναι προγραμματισμένη; Η αγάπη είναι πιο 
δυνατή από τη φιλία; Η φύση έχει τη δύναμη να μας αλλάξει; Το τρίτο βιβλίο της σειράς, 
γεμάτο περιπέτειες και ανατροπές, είναι το ίδιο «εθιστικό» όσο και η… ομορφιά! - Α.Μ.

Ο πιο ερωτικός διαγωνισμός 

Αισθηματικές  νουβέλες
Η παράσταση «Aισθηματικές νουβέλες δρχ. 35» 
και η AThens VOiCe σάς καλούν να συμμετάσχε-
τε σε διαγωνισμό με αφετηρία τον έρωτα και τέρ-
μα τη σκηνή του θεάτρου «104» των εκδ. Καστα-

νιώτη. Στείλτε την προσωπική σας 
ιστορία αγάπης (500 λέξεις) και 

δείτε το παρελθόν ή το παρόν 
σας να ζωντανεύει επί σκηνής 
από τους πρωταγωνιστές της 
παράστασης, την Κυριακή 

30/1/2011. Εκτός από τη νική-
τρια ιστορία που θα ανέβει στη 

σκηνή του «104», οι τρεις καλύτε-
ρες θα δημοσιευθούν στην AthenS Voice. 
Στείλτε την ιστορία σας ταχυδρομικώς στο «104» 
Κέντρο Λόγου και Τέχνης, Θεμιστοκλέους 104, 
106 81, Αθήνα, ή με mail 104@kastaniotis.com. 
Πληροφορίες: 210 3826.185

Uglies, Pretties, sPecials 
Σκοτ Γουέστερφελντ, εκδ. Μεταίχμιο



elements of style
shopping / soul / body / mind / market

Ξέχνα ό,τι ήξερες μέχρι τώρα. Ο τρόπος που απολαμβάνουμε τα ροφήματα στο σπίτι άλλαξε. Τώρα όλα είναι απλά. Εύκολα. Υπερβο-
λικά εύκολα. Με το πάτημα ενός κουμπιού. Εspresso, cappuccino, macchiato, απολαυστικός καφές Jacobs, εκλεκτό τσάι 
Twinings, ζεστή σοκολάτα suchard και δεκάδες ακόμη ροφήματα από επτά γνωστές μάρκες που μπορείς να απολαύσεις στο λεπτό. 
Ας είναι καλά το TASSIMO, που με βάση την τεχνολογία bar code και την εγγύηση της Bosch καταλαβαίνει κάθε γευστική σου επι-
θυμία για να στην υλοποιήσει με τον πιο απλό τρόπο που μπορούσες (και ήθελες) να φανταστείς. Mπες και δες www.tassimo.gr. 

TASSIMO
Πολύ περισσότερο 

από καφές!

...Και καφές
και τσάι 

και απολαυστική 
σοκολάτα

και... πολλά
περισσότερα!
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Elementsofstyle Market/Body
Της Ζωής ΠαΠαφωτίου

ΡΙΝΟΚΕΡΩΣ DAY BAR
Κοσμήματα, ρούχα, γιορτινά στο-

λίδια, αξεσουάρ, καλλυντικά κ.ά. θα 
βρεις στις 22&23/12 στο μεγάλο shopping 

party που θα κάνει το γνωστό εξαρχειώτικο 
στέκι (Ασκληπιού 22, 210 3389.877). 

CANDLELIGHT THE SHOWROOM
Μοντέρνα έπιπλα και ντιζαϊνάτα διακοσμητικά με 
έκπτωση 50% σε περιμένουν να τα αποκτήσεις 
ως 18/12 (Λ. Ανθούσας 50, Παλλήνη, Αττική Οδός, 
210 6034.205, www.candlelight.gr).   

SONY
Walkman E450, Video MP3 player με λειτουργία 

karaoke (πληρ. 801 1192.000) 

APRILIA
Μοτοσικλέτα RSV4 Factory, κατάλληλη για την α-
γωνιστική πίστα αλλά και τις βόλτες σου € 18.900

FREZYDERM
Αποσυμφορητικό εκνέφωμα Frezymar Extra Jet, 

από θαλασσινό νερό (στα φαρμακεία)  

SWATCH
Unisex ρολόγια “Season’s Collection”, € 61 το 
ασημί και € 44 το χρυσό (πληρ. 210 9565.656) 

TA 
BAZAARS 

ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ

NOTOS HOME
12.500 δώρα, ένα τεράστιο παγοδρόμιο, χορευτικά shows, live parties από 
τους σταθμούς ΔΡΟΜΟΣ 89.8 και Athens Radio DJay 92.5 είναι μόνο μερικές 
από τις εκλπήξεις που επιφυλάσσουν τα γνωστά πολυκαταστήματα σε όσους 
βρεθούν στη μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή που θα στήσουν στην πλα-
τεία Κοτζιά (ως 31/12, πληρ. 210 3743.000). 

HOLMES PLACE
Τους τρόπους για να πετύ-
χεις κάθε σου στόχο έχουν τα 
Holmes Place. Μέσω των συ-
νεδριών Wellness Coaching σε 
βοηθούν να εφαρμόσεις τις 
σωστές μεθόδους και να βελτι-
ώσεις τον τρόπο ζωή σου (“City 
Link”, Βουκουρεστίου & Σταδίου 
4, 210 3259.400/ «Αίθριο», Αγ. 
Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι, 210 
6196.791-2, www.holmesplace.gr). 

MEDI LASER CLINIC
Είναι ιατρικά πιστοποιημένες και 
μπορούν να καθαρίσουν την επι-
δερμίδα του προσώπου σου, αλ-
λά και να σε απαλλάξουν από κη-
λίδες, φωτογήρανση και ρυτίδες. 
Τις νέες θεραπείες Dermaceutic 
(mask peel, milk peel, spot peel, 
cosmo peel) θα βρεις στα Medi 
Laser Clinic (210 8254.850, www.
medilaserclinic.gr).

ASANA
To λένε Pace και είναι η νέα μέ-
θοδος γυμνασ τικής από την 
Αμερική, η οποία όχι μόνο ενερ-
γοποιεί τον οργανισμό σου σε 30 
μόλις λεπτά βοηθώντας σε να 
χάσεις κιλά και να δυναμώσεις 
τους μύες σου, αλλά συνεχίζει 
τη δράση του για 24 ώρες μετά. 
Δοκίμασέ την στα κέντρα Asana 
της Ελένης Πετρουλάκη (www.
asana.gr).   

NOTIS HAUTE COIFFURE
Όλα όσα χρειάζεσαι για να ανανεωθείς. Μοδάτα χρώματα από φυτικές υποαλλεργικές βαφές, stylish κου-
ρέματα, extensions από φυσική τρίχα και άψογα νυχάκια (δικά σου ή τεχνητά). Στα συν το free λούσιμο, το 
μασάζ Shiatsu και η προσφορά: κάθε Τετάρτη, κούρεμα + χτένισμα + βαφή + μάσκα € 88 από € 110 (Ηροδό-
του 7, Κολωνάκι, 210 7223.864, www.notis-coiffure.gr).

L’OREAL
Καλλυντικά και αρώματα Giorgio Armani, Lancôme, Yves Saint Laurent, 
Casharel κ.ά. με γιορτινή διάθεση. Ανακάλυψε τα ως 31/12 και πάρε δώρο, με 
αγορές αξίας € 180, μια μοντέρνα τσάντα ταξιδιού σε μαύρο χρώμα. 

NOVA
Φέτος τον εθισμό σου στις γιορτινές ταινίες και τα 
μιούζικαλ θα κοπάσει η Nova, αφού κάθε βράδυ στις 
21.00 (ως τις 5/1) θα προβάλλει τα καλύτερα. 12 
Men of Christmas, Bewitched - Η Μάγισσα, Chicago 
- Σικάγο, Moulin Rouge, Santa Baby 2, Christmas in 
Wonderland κ.ά. σε περιμένουν να τα απολαύσεις 
(www.nova.gr). 

ΤαξΙδΙ ΣΤη ΣΙφΝΟ
Τα πρώτα σπιτάκια στο λιμάνι είναι τόσο κοντά στη 
θάλασσα, που νομίζεις ότι θα βγάλεις το χέρι από το 
μπαλκόνι και θα πιάσεις το νερό. Φαντάσου τώρα 
να κάθεσαι στο δωμάτιό σου, στη ζέστη, και να ρεμ-
βάζεις απ’ έξω. Όλες οι εικόνες και οι πληροφορίες 
για τη φιλόξενη όλες τις εποχές του χρόνου Σίφνο, 
ακόμα και για επαγγελματικές επαφές στο www.
welcometosifnos.gr, 59 B, Apostolopoulou str, 152 31 
K. Halandri, Athens, Greece, tel (+30) 210 6798.721, fax 
(+30) 210 6773.590

VEGAS @ ALLOU! FUN PARk 
Καλωσόρισε τα Xριστούγεννα σε μια λαμπερή γιορ-
τή γεμάτη μουσική και διασκέδαση που ετοίμασε 
για σένα το Allou! Fun Park. Το Σάββατο 18/12 στις 
20.00 θα έχεις την ευκαιρία να απολαύσεις ζωντανά 
το συγκρότημα Vegas, να περιπλανηθείς στους φω-
τισμένους χώρους του πάρκου και να απολαύσεις τα 
παιχνίδια του (Κηφισού & Πέτρου Ράλλη, Άγ. Ι. Ρέντης, 
210 4256.999). 

D.I.Y. X-MAS SEMINARS
Τα ιδανικά σεμινάρια για τους επίδοξους καλλι-
τέχνες-fashionistas των φετεινών γιορτών σού 
προσφέρουν το LU Creative Studio και η Πόπη 
αναστούλη. Αξεσουάρ από δέρμα και ύφασμα, 
χειροποίητα δώρα για φίλους, εντυπωσιακά ρού-
χα για το ρεβεγιόν είναι μόνο μερικά από αυτά που 
θα σε μάθουν να φτιάχνεις (18 & 19/12, 10.30-15.30, 
€ 80 + ΦΠΑ ανά ημέρα, Αμφικτύωνος 29, Θησείο, 210 
3411.271, www.lucreativestudio.gr).   

ΔιαγωνιΣμΟΣ 

TISSOT

Έξι ντιζαϊνάτα ρολόγια χαρίζει 

η διάσημη ελβετική φίρμα. Εσύ 

δεν έχεις παρά να μπεις στο www.

facebook.com/tissot ως 9/1, να 

απαντήσεις στις ερωτήσεις και να 

μπεις στην κλήρωση.



Είναι αλήθεια ότι από τότε που κυκλοφόρησαν τα TOUS, κομψά κοσμήματα και αξεσουάρ με σήμα-κατατεθέν το πιο γλυκό αρκου-
δάκι που έχουμε αντικρίσει ποτέ, όλες θέλαμε να τα αποκτήσουμε. Τώρα με ευχαρίστηση μαθαίνουμε ότι o γνωστός οίκος διαθέτει 
και αρώματα. Το ecochic TOUS H2O με νότες εσπεριδοειδών, λουλουδιών και ξύλου κρυμμένες σε ένα μπουκάλι-σταγόνα νερού 
και το αισθησιακό TOUS TOUCH με τους φρουτώδεις τόνους και την πολυτελή συσκευασία από κρύσταλλο και χρυσό είναι μόνο 
δύο από τις προτάσεις της για τις γυναίκες. Τους άνδρες αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το πικάντικο TOUS MAN SPORT με το μο-
ντέρνο γωνιώδες μπουκάλι. Και τα «αγγελούδια» μας το BABY TOUS, μια ελαφριά λουλουδένια μυρωδιά που κρύβεται μέσα στο 
αρκουδάκι με το σκουφάκι. Ανακαλύψτε τα σε επιλεγμένα καταστήματα καλλυντικών και αποκτήστε με τις αγορές σας ένα αυθε-
ντικό αξεσουάρ TOUS.                                                             - ΖΩΗ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ 

Τα θέλω
...TOUS!

Με την αγορά

αρωμάτων

∆ΩΡΟ
1 αυθεντικό αξεσουάρ  του οίκου TOUS
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Ο Πάνος Μιχαλάκος θυμάται 
τα καλύτερα πάρτι στη Χάρητος

Πάμε πάρτι

Τα πάρτι της Χάρητος ξεκίνησαν όταν ο Τάκης 
Σωτηρίου και η Πουκ θέλησαν να κάνουν τα ε-
γκαίνια του μαγαζιού τους, που μόλις είχαν α-
νοίξει (Wrap). Αυτοί είχαν την ιδέα. Το μάθανε και 
οι υπόλοιποι καταστηματάρχες και η ιδέα τους 
έγινε πραγματικότητα τελικά στα τέλη της 10ε-
τίας του ’90. Ξαφνικά όμως είδαμε ότι το πάρτι 
άρεσε στους πελάτες και φίλους μας. Ήμασταν 
τότε 35-40 μαγαζιά στη Χάρητος, άρχισα λοιπόν 
να ψάχνω μεγαλύτερη προβολή. Απευθύνθηκα 
στο ραδιοφωνικό σταθμό ΚΛΙΚ και ανέλαβαν 
στα τέλη του ’90 να επικοινωνήσουν το πάρτι 
εκείνοι, με σποτάκια και αναφορές. 

Από το σημείο αυτό το πάρτι γιγαντώθηκε και 
άρχισε να μαζεύει εκτός από τους πελάτες των 
καταστημάτων και κόσμο απ’ όλη την Αθήνα, 
από Κηφισιά, Ερυθραία, Γλυφάδα, Φάληρο, Πει-
ραιά, που δεν ψώνιζαν στο Κολωνάκι και έρχο-
νταν ειδικά τη μέρα του πάρτι, μόνο για αυτό. Οι 
χίλιοι της πρώτης χρονιάς γίναμε 5 και 10 χιλιά-

δες κόσμος. Ξανασυναντιόντουσαν παρέες με-
τά από χρόνια, μερικοί γνωρίστηκαν στο πάρτι 
και τώρα είναι παντρεμένοι με παιδιά, και πλέον 
έρχονται με αυτά. Η επιτυχία του πάρτι είναι ότι 
κάθε χρόνο έχουμε πολλές εκπλήξεις και ο κό-

σμος τις περιμένει με ανυπομονησία. Πριν 4 
χρόνια φέραμε την παιδική χορωδία της ΕΡΤ 
και μας είπε τα κάλαντα. Έχει έρθει η Φιλαρ-
μονική του Δήμου Αθηναίων και έχει παίξει 
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Όλα αυτά τα 
χρόνια έχουμε προσελκύσει τα καλύτερα 
ραδιόφωνα της πόλης και έχουν «ντύσει» 
μουσικά το πάρτι μας παίζοντας σε αυτό 
ζωντανά οι παραγωγοί τους. 

Φέτος θα ξεκινήσουμε στις 10.30 το πρωί 
με πολύ καλή μουσική. Δύο ραδιόφωνα θα 
έχουν την επιμέλεια της μουσικής του πάρ-
τι, ο Best και ο Eν Lευκώ. Θα ’ρθουν όλοι οι 
παραγωγοί των δύο ραδιοφώνων και θα 
παίζουν ζωντανά μέχρι τις 6 το απόγευ-
μα. Και να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω 

τον Θοδωρή Τσουανάτο, διευθυντή των ραδι-
οσταθμών, που χωρίς τη βοήθειά του φέτος το 
πάρτι δεν θα γινόταν. Θα ’χουμε και εσάς, την 
ATHENS VOICE, με τους ανθρώπους σας και τα 
όμορφα σταντ σας. Τις εκπλήξεις του πάρτι δεν 
θα τις αποκαλύψω, ελάτε να σας κεράσουμε ένα 
ζεστό τσάι ή μια παγωμένη μπίρα το Σάββατο 
18 Δεκεμβρίου, στη Χάρητος στο Κολωνάκι, και 
να δείτε γιατί αυτό το πάρτι είναι το μεγαλύτερο 
στην Αθήνα. 

O Πάνος Μιχαλάκος είχε το κατά-
στημα ρούχων MONTAGE στη Χά-
ρητος μέχρι το 2004 (τώρα βρί-
σκεται στην οδό Πατρ. Ιωακείμ 
44). Εδώ και 7 χρόνια είναι ιδιο-
κτήτης της εταιρείας CityLights 
(www.citylights-events.gr) και 
ειδικεύεται στην οργάνωση εκ-
δηλώσεων και events.
Φέτος είναι υπεύθυνος και για 
τα χριστουγεννιάτικα street 

πάρτι σε Φάρο Ψυχικού, Κηφισιά και Χαλάνδρι (19, 24 και 31 
Δεκεμβρίου), για πολλά αποκριάτικα events, για το 3ήμερο 
Φεστιβάλ Περιβάλλοντος στο Νέο Ψυχικό κτλ.
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τελευταία φορά 

χαμογελούσα σα 

χαζός όταν ήρθες 

στο τραπέζι μας, 

δεν μπορεί να μη με 

πήρες χαμπάρι.

Bios 
Στους Chromatics, 

Παρασκευή 10/12,  

ήσουν απλά υπέ-

ροχος. Τέλειο καρό 

πουκάμισο, απίστευ-

το πράσινο μάτι, 

πέρασα δυο τρεις 

φορές «τυχαία» από 

μπροστά σου, νομί-

ζω κάπου με χάζευες 

και εσύ. Εγώ καστα-

νόξανθη με πουά 

φόρεμα. Αν κατάλα-

βες, στείλε εδώ.

ΕΡΥΘΡΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

12/12, Κυλικείο, 

ήσουν με μία φίλη 

σου, εγώ στο τα-

μείο, εσείς παραγ-

γείλατε τσάι. Κοιτα-

χτήκαμε. Έχεις το 

πιο ζεστό χαμόγελο, 

όμορφη μελαχρινή.

oDEoN sTARCiTY
11/12, είσαι μελα-

χρινός και δουλεύ-

εις στο ταμείο. Σε 

ρώτησα γιατί δεν 

φοράς το καρτελάκι 

σου. Μου χαμο-

γέλασες και μου 

είπες το όνομά σου. 

Βιαζόμασταν για 

Σε είδα...

ξαναχορέψουμε.

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ 
10/12. Ήσουν στο 

δίπλα τραπέζι με 

πέντε φίλες σου. 

Τραγουδούσατε 

μεγαλόφωνα και 

παράφωνα, όπως κι 

εμείς. Πολύς πόνος, 

ρε παιδάκι μου.. 

Τελικά όλες χωρι-

σμένες ήσασταν; 

Μόλις μετακομί-

σεις από τη Νίκαια 

στείλε ένα μήνυμα 

εδώ να κάνουμε μία 

καινούργια αρχή. 

Δεν ξανακατεβαίνω 

ούτε ξανανεβαίνω 

τη Λαμπράκη.

ChiC 
Γλυφάδα, 12/12, 

ήσουν με φίλο σου 

για καφέ. Και κάθε 

μέρα στον Βασιλό-

πουλο στα ψιλικά. 

Πότε θα τα πούμε 

πιο πριβέ;

ΜΕΤΡΟ
Τρίτη 30/11, 21.00, 

από Σύνταγμα προς 

Αιγάλεω, καθόμουν, 

εσύ με 2 φίλες σου 

καθίσατε δίπλα μου, 

συστηθήκαμε και 

οι φίλες σου είπαν 

ότι ενδιαφέρεσαι… 

στείλε μήνυμα 694 

7287032

ΕΡΜΟΥ
Σάββατο 11/12, 

έκανες βόλτα για 

ψώνια και χάζευες 

με το χιονάκι. Είσαι 

ξανθιά, φορούσες 

καφέ παλτό. Στείλε 

εδώ! 

ΑΡΙΣΤΟΤΕλΟΥΣ
Για Λευκό Πύργο, 

εσύ πράσινο φού-

τερ, εγώ από την 

πλευρά του λιμα-

νιού με φίλες, σου 

φωνάξαμε ψιτ και 

γύρισες… είσαι πα-

νέμορφος. Άννα

ΖΕΥΚΙΝ
10/12, ήταν δύσκο-

λο να μιλήσουμε, 

μπες facebook 

σελίδα του Ζεύκιν, 

τα αρχικά μου Δ.Κ., 

ψάξε με, η ξανθιά 

από πίσω σου…

ΤΡΙΚΥΚλΟ
Με τις ώρες μπορώ 

να χαζεύω αυτά τα 

ματάκια…

ΜΑΡ. ΚΟΤΟπΟΥλη
Μανιτάρι στην τσά-

ντα, με μια ξανθιά 

φίλη τρέχατε την 

κατηφόρα να γλι-

τώσετε τη βροχή, 

στείλε στο mush-

roomzografou@

hotmail.com 

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

RD
Γιατί δεν την πρόλα-

βες στα σινεμά; Αλ-

λού χρωστάς τον α-

ναπτήρα και αλλού 

το ψιτ! Γατοβιβλίο 

θα στο αφιερώσω 

μαζί με τη freecard.

ΑπΟλλΩΝ 

Attenberg, 11/12, 

20.15, με δύο φίλες 

σου, εσύ μελαχρινή 

με κοντό μαλλί, εγώ 

ξανθιά με ένα φίλο. 

Κοιταχτήκαμε στο 

φουαγιέ. Έτρωγες 

νάτσος, έτρωγα 

ποπ κορν. Θέλω να 

σε ξαναδώ.

MAMACAs
Είσαι ο Γιώργος με 

τα γυαλιά της ναυ-

τιλιακής και γω α-

ποχαιρετούσα τους 

Stomp τη στιγμή 

που μάλλον έπρεπε 

να αποχαιρετήσω 

εσένα, γιατί δεν σε 

ξαναείδα, και θέ-

λω να σε ξαναδώ.  

zenelope7@yahoo.

gr 

ηΣΑπ
Μαρούσι, Πέμπτη 

απόγευμα, εγώ ω-

ραίος, μελαχρινός 

φορούσα άσπρο 

μπουφάν, εσύ μαύ-

ρο παλτό, ωραία 

μελαχρινή, κοίταξες 

έντονα, πάρε με 

τηλέφωνο, 697 

6082300

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. 
ΓΕΝΝηΜΑΤΑΣ
Μπήκαμε μαζί στο 

ασανσέρ, ο ψηλός 

πρασινομάτης, εσύ 

ψηλή, μελαχρινή, 

στα 23, πάρε με αν 

θες. 698 3418114

ΒΑΣ. ΣΟφΙΑΣ
Κυριακή 12/12, κατά 

τις 19.00. Περπα-

τούσες με μια φίλη 

σου και φορούσες 

μοβ σκούφο! Σου 

πήγαινε πολύ!

ΓΚΑΖΙ
5/11 ξημερώματα 

έχασα το δίπλωμα 

οδήγησης και μου 

είπαν ότι το βρήκες! 

Τι το ’κανες; exasa_

diploma@yahoo.gr 

PARkiNg ΝΟΜΙ-
ΣΜΑΤΟΚΟπΕΙΟΥ
Δευτέρα 6/12, σε 

λένε Ιωάννα Μ., 

δουλεύεις στο 

ταμείο, πήγα να 

βγω αλλά δεν είχα 

πληρώσει, θέλω 

να σε ξαναδώ!! 694 

8506017

ΚΟΥΚΑΚΙ
Βεΐκου, Τετάρτη 

8/12, γκρίνιαζες, 

περπατώντας μ’ ένα 

φίλο σου, ότι θα πνι-

γούμε απ’ τα σκου-

πίδια! Είσαι μικρο-

καμωμένη καστανή. 

Στείλε στο site!

ΜΕΤΡΟ
9/12, κατεβήκαμε 

Κεραμεικό, εγώ 

ψηλός με γκρι-καφέ 

ζακέτα, κράταγα 

χαρτιά, εσύ καστα-

νόξανθη, μαύρα 

μάτια, κοιταχτήκαμε 

στο τρένο, μετά στις 

σκάλες! Τώρα πού; 

ΑχΙλλΕΩΣ - ΑΓ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Τρίτη 7/12, βράδυ, 

εσύ σε ένα παλιό 

αμάξι στο πίσω 

κάθισμα γωνία… 

στριμωγμένη δίπλα 

η φίλη σου καθόταν 

πάνω στο παλικάρι 

στην άλλη γωνία, 

εγώ μόνος στο 

αμάξι μου, μαύρο, 

κοιταζόμασταν χα-

μογελώντας πολλή 

ώρα, πήγα να σου 

μιλήσω, άναψε 

πράσινο. Στείλε στο 

kosdel29@win-

dowslive.com 

NikE, πΑΓΚΡΑΤΙ
Είμαστε 3 φίλες. 

Πεθαίνουμε όταν 

σε βλέπουμε, ψηλέ, 

μελαχρινέ, μελαμ-

ψούλη πωλητή, 

είσαι όλα τα λεφτά! 

Αχχχ!

FloCAFE 
Μαρούσι, Τρίτη 

απόγευμα, 8.30, 

καθόσουν απέναντί 

μου με 3 αγόρια, 

σε πέτυχα και στο 

WC, ο νεαρός με το 

γκρι φούτερ, 697 

9725131

λΑΣΙΘΙ
5/12, Κυριακή από-

γευμα γύρω στις 

6.00, αναρωτιέμαι τι 

μηχανή έχεις. Η κο-

πέλα με το πράσινο 

σκουφάκι…

sTARBuCks
Κοραή, μακρυμάλ-

λα μελαχρινή, με 

αναστατώνεις! Είμαι 

ο γκριζομάλλης 

θαυμαστής σου! Ό,τι 

θες! Τηλέφωνο 694 

5327296

ΙΑΣΜΟΣ
Πηγαίνεις στο δεύ-

τερο έτος και σε λέ-

νε Γιώργο. Νομίζω 

θα καταλάβεις.

ZARA  
Εσπερίδων. Δευτέ-

ρα μεσημέρι (6/12). 

Ήσουν με κάποιον 

άλλον με πράσινο 

μπουφάν. Σε είδα, 

με είδες, κοιταχτή-

καμε γενικά. Είμαι ο 

ψηλός με τη βυσσι-

νή μπλούζα. Είπες 

πεινάω, είπα να σου 

πω πάμε να φάμε 

αλλά δεν… Στείλε 

στο site.

ΚΟΡΥΔΑλλΟΣ
Σε λένε Εφουλίνι, 

κυκλοφορείς με 2 

άλλα τέρατα της 

φύσης…

ΚΙΤΣΟΥλΑΣ 
4/12, saw you on 

Saturday 4/12 in 

Kitsoulas, i was 

staring at you... i 

wanted to talk to 

you so badly... i 

didn’t do it... YOU 

with the lord 13 tat-

too on your right 

arm, need to see 

you again, this sat-

urday same place 

round 13h30... I’m 

prepared to look 

you in the eye, look 

me in the eye... walk 

unafraid... 

πΑΓΟΔΡΟΜΙΟ 
VillAgE ΡΕΝΤη 

Γνωριστήκαμε στο 

παγοδρόμιο, πανέ-

μορφη μελαχρινή 

με τα υπέροχα 

μάτια και χαμόγελο. 

Πρωτάρηδες και οι 

δυο, μιλήσαμε λίγο 

αλλά μετά σας έπια-

σαν οι εκπαιδευτές 

και δεν μπορούσα 

να σου μιλήσω. 

Πιστεύω ότι έχουμε 

πολλά να πούμε. 

Ήσουν με μια φίλη, 

θέλω πολύ να σε 

ξαναδώ. Εάν θέλεις 

κι εσύ, στείλε στο   

pagodromiorenti@

yahoo.gr, Γιώργος

ΜΕΤΡΟ 

9/12 στο μετρό 

προς αεροδρόμιο. 

Κατέβηκες Πλακε-

ντίας, ξανθιά πρα-

σινομάτα, ήσουν 

δίπλα μου όρθια. Σε 

κοιτούσα διακριτικά.

ΜΕΤΡΟ 

9/12, στις 7.00, 

προς Αεροδρό-

μιο. Δεν υπάρχει 

άλλη περίπτωση 

να σε γνωρίσω, 

αφού κατέβηκες 

Νομισματοκοπείο, 

οπότε ελπίζοντας 

στο να θέλεις και 

εσύ το ίδιο και στην 

τύχη, στείλε μου 

κάτι από εσένα εδώ. 

komateleia@gmail.

com

ΑΔΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Ήμασταν στις 9/12 

στα γυρίσματα του 

«Άδικου Κόσμου» 

στον Άλιμο. Μένεις 

στα Εξάρχεια και έ-

χεις τελειώσει σκη-

νοθεσία. Ντράπηκα 

να σου ζητήσω 

facebook. 

Ελπίζω να δεις 

το μήνυμα!

ΤΡΑΜ  
11/12, στάση Μεγά-

λου Αλεξάνδρου. 

Περιμέναμε για 

τραμ και κρυώναμε. 

Ήσουν ελαφριά 

ντυμένος, εγώ 

φορούσα μαύρο 

παλτό. Σε κοίταξα 

διακριτικά, με κοί-

ταξες κι εσύ, ψηλέ 

όμορφε μελαχρινέ. 

Αν το δεις και θες, 

θα χαρώ να ζεστα-

θούμε μια μέρα. 

AMigos
Σάββατο 11/12, νω-

ρίς απόγευμα, καθό-

μασταν μέσα. Ήσουν 

με παρέα, ψηλός, 

μελαχρινός με μπεζ 

μπλούζα. Σε κοίταξα 

κάποιες φορές, με 

κοίταξες κι εσύ. Κά-

τω στα δεξιά σου ή-

μουν. Εγώ με άσπρη 

μπλούζα. Θέλω να 

την ταινία, ήμουν 

με φίλη. Εννοείται 

δεν κατάφερα να 

συγκεντρωθώ. 

Είχες φύγει όταν 

τελείωσε. Πρέπει να 

σε ξαναδώ.

ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ 
Κυριακή 12/12, και οι 

δύο μπροστά μπρο-

στά στους Leon, μου 

ζήτησες αναπτήρα, 

αλλά δεν με άφησες 

να σου ανάψω το 

τσιγάρο σου. Κατά-

λαβες πόσο πολύ 

μου άρεσες, πανέ-

μορφη ξανθιά;

χΑΡΤΕΣ
Πόσες φορές πρέ-

πει να έρθω στους 

Χάρτες για καφέ 

για να καταλάβεις 

ότι μου αρέσεις, 

όμορφη μελαχρινή 

σερβιτόρα; Την 
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Σε γνωρίζω...

ABILITY. Χρόνια Πολλά με 
υγεία και αγάπη από την 
κυρία Ράνια Κελεμπέκο-
γλου και τους συνεργάτες 
της. Το γραφείο «Ability» 
σας προσφέρει υψηλών 
προδιαγραφών γνωριμίες 
σχέσης-συμβίωσης-γάμου 
από Αθήνα-επαρχία-νησιά-
Ευρώπη-Αμερική-Αυστραλία 
με εχεμύθεια και σύγχρονες 
μεθόδους. 17.500 μέλη σας 
περιμένουν! Δεκτή διαμεσο-
λάβηση γονέων-συγγενών. 
Προλάβετε τη χριστου-
γεννιάτικη προσφορά 
εγγραφής! Για εκδηλώσεις-
εκδρομές AbilityClub. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr, Λόντου 8, κέ-
ντρο (έναντι Σόλωνος 109)

ABILITY. Πανέμορφη 
33χρονη επιστήμων, μονα-
χοκόρη διπλωμάτη, 1.70, 
λεπτή με τέλειες αναλογίες, 
επικοινωνιακή, ευχάριστη 
προσωπικότητα, λάτρης της 
άθλησης και της ποιοτικής 
μουσικής, διαθέτει ιατρείο 
και ακίνητα Ν. προάστια, 
ξενοδοχειακή μονάδα σε 
κοσμοπολίτικο νησί, Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με σοβαρό και ποιοτικό 
επιστήμονα έως 45 ετών. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέ-
ων-συγγενών. Πανελλαδικά. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr, Λόντου 
8, κέντρο (έναντι Σόλωνος 
109)

ABILITY. Επιστήμων 42χρο-
νος (μεταπτυχιακό Λονδίνο) 
χρηματοοικονομικά σε 
ευρωπαϊκές επενδυτικές 
εταιρείες, πάμπλουτος, ψη-

λός, 1.83, πολύ αρρενωπός 
με χιούμορ και προσωπικό-
τητα, μιλάει 3 γλώσσες, του 
αρέσει το διάβασμα, το σκι, 
η θάλασσα, το rafting, έχει 
μεγάλο μηνιαίο εισόδημα και 
ακίνητα Βάρκιζα, Καβούρι 
και Λονδίνο, επιθυμεί γνω-
ριμία γάμου με σοβαρή νέα 
μορφωμένη, επικοινωνιακή, 
για τη δημιουργία οικογένει-
ας. Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Πανελ-
λαδικά. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.
gr, Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109)

ABILITY. Μέτοχος διαγνω-
στικού κέντρου Β. προαστί-
ων 49χρονος, 1.81, λεπτός, 
αριστοκρατικός, επιστήμων, 
διαζευγμένος χωρίς παιδιά, 
γκριζομάλλης, πολύ καλής 
εμφάνισης και ήθους, με 
ξένη νοοτροπία και ευγένεια, 
είναι οξυδερκής, με ήπιο 
χαρακτήρα, διαθέτει ακίνητη 
περιουσία και 2 Ι.Χ., μηνιαίως 
άνω € 20.000 και 2 εξοχικά, 
επιθυμεί σύντροφο ζωής κυ-
ρία εμφανίσιμη, κοινωνική, 
κατασταλαγμένη, με προσω-
πικότητα. Οικονομικό κυρίας 
εντελώς αδιάφορο. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.
gr, Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109)

ABILITY. 27χρονη όμορφη 
ξανθομαλλούσα νέα εύπο-
ρης οικογένειας Κολωνα-
κίου, ελεύθερη επαγγελ-
ματίας, 1.67, καλλίγραμμη, 
με καταπράσινα μάτια, 
εξωστρεφής, κοινωνική, 
χαρούμενη, είναι ευαίσθητη, 
ρομαντική, της αρέσει η 

θάλασσα, οι εκδρομές, η 
γυμναστική, έχει μηνιαίο 
εισόδημα € 1.600-2.000, 
2 διαμερίσματα, εξοχικό 
σε νησί και Ι.Χ., επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με σοβαρό 
και εμφανίσιμο νέο έως 38 
ετών. Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. Πανελ-
λαδικά. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.
gr, Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109)

ABILITY. 55χρονη νεανική 
όμορφη χήρα χωρίς παιδιά, 
με γλυκύτατο πρόσωπο και 
ωραίες αναλογίες, οικονομι-
κά ανεξάρτητη με διαμέρισμα 
στο κέντρο της Αθήνας, 
είναι δραστήρια, κοινωνική, 
ευχάριστη, έχει αστείρευτο 
χιούμορ και λατρεύει τη 
θάλασσα, επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με σοβαρό, ειλικρινή, 
ευχάριστο κύριο έως 65 
ετών. Πανελλαδικά. Διαμονή 
συζητιέται. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.
gr, Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109)

ABILITY. Γοητευτικότατη 
τραπεζικός 39χρονη με 
ωραία κορμοστασιά, ευχάρι-
στη, ήπιων τόνων, μιλάει αγ-
γλικά, γερμανικά, της αρέσει 
το διάβασμα, τα ταξίδια, το 
θέατρο και ο κινηματογρά-
φος, έχει μηνιαίο εισόδημα € 
1.900 και 2 διαμερίσματα στο 
Ελληνικό και επιθυμεί γνωρι-
μία γάμου με σοβαρό κύριο 
έως 51 ετών. Πανελλαδικά. 
Δεκτά παιδιά. Επαρχία. Και 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.
gr, Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109)

ABILITY. Διαφημιστής 
54χρονος (εταιρεία διαφη-
μιστική ιδιόκτητη), ψηλός, 
μελαχρινός με γκρίζους κρο-
τάφους, αθλητικός, αριστο-
κρατικός, τζέντλεμαν, έχει 
διάθεση για ζωή, είναι κοινω-
νικός, ευχάριστος, μηνιαίο 
εισόδημα μεγάλο και ακίνητα 
ενοικιαζόμενα Κολωνάκι, 
μονοκατοικία Βριλήσσια, 
σπορ Ι.Χ., επιθυμεί σύντροφο 
ζωής-γάμο με κυρία που να 
διαθέτει φινέτσα, ευγένεια 
και ήθος. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.
gr, Λόντου 8, κέντρο (έναντι 
Σόλωνος 109)

Οι άγιες μέρες των Χρι-
στουγέννων είναι μέρες 
αναγέννησης, ελπίδας και πί-
στης. Το Γραφείο «Πάππας» 
εγγυάται επιλεγμένες γνω-
ριμίες γάμου με εχεμύθεια 
για άμεσα αποτελέσματα. Η 
ελίτ της αθηναϊκής κοινωνίας 
σάς περιμένει. Πάμπλουτοι 
ομογενείς, μεγαλοεπιχειρη-
ματίες, 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, τηλ. 
για ραντεβού 210 3620.147, 
www.pappas.gr 

Αβαντάζ. Επιχειρηματίας 
30χρονη, με σπουδές στη Δι-
οίκηση Επιχειρήσεων και με-
ταπτυχιακό στο Μάρκετινγκ, 
μελαχρινή με καστανά μάτια 
και βλέμμα που σαγηνεύει, 
έξυπνη, γλυκιά, κοινωνική, 
€ 3.000 μηνιαίως, κάτοχος 
καταστήματος και ιδιόκτητης 
μονοκατοικίας, Ι.Χ., επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο 

καλλιεργημένο, εμφανίσιμο, 
ανεξάρτητο, έως 38 ετών. 
«Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3620.147, 
καθημερινές 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, www.
pappas.gr

Αβαντάζ. Αδέσμευτος 
ιπτάμενος στα ελικόπτερα, 
30 ετών, 1.90, αρρενωπός, 
αθλητικός, οικονομικά ανε-
ξάρτητος, € 1.200 μηνιαίως, 
σπίτι, Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με δεσποινίδα ελεύ-
θερη, ψηλή, εμφανίσιμη έως 
29. «Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3620.147, 
καθημερινές 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, www.
pappas.gr 

Αβαντάζ. Γοητευτική νοση-
λεύτρια 40 ετών, διαζευγ-
μένη χωρίς υποχρεώσεις, 
εμφανίσιμη, πολύπλευρη, 
δυναμική, με αγάπη στα 
ταξίδια και το θέατρο, υψη-
λόμισθη επιθυμεί σοβαρή 
γνωριμία με κύριο εμφανίσι-
μο, καλλιεργημένο, έως 50 
ετών. «Πάππας», Ομήρου 
38, Κολωνάκι, 210 3620.147, 
καθημερινές 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, www.
pappas.gr

Αβαντάζ. Γοητευτικός 
45χρονος διευθυντής πολυ-
εθνικής εταιρείας, ψηλός, 
γεροδεμένος, κάτοχος 
μεταπτυχιακού, master και 
bachelor, σπάνιου χαρα-
κτήρα και παιδείας, € 5.000 
μηνιαίως, μεγάλη ακίνητη 
περιουσία, 2 I.X., επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με δεσποι-
νίδα αρκετά εμφανίσιμη, 
καλλιεργημένη, οικονομικά 
ανεξάρτητη έως 37ετών. 
«Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3620.147, 
καθημερινές 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, www.
pappas.gr
   
Ερευνήτρια-γενετίστρια, 
2 master Αμερική, 30χρονη, 
εντυπωσιακής εμφάνισης 
και θηλυκότητας, 1.70, 
καλλίγραμμη, ακίνητα 
Ελλάδα-Γαλλία, μηνιαίως € 
4.200, 2ώροφο, μαγαζιά, 
Ι.Χ., επιθυμεί σύζυγο έως 
42 ετών καλλιεργημένο, για 
τη δημιουργία οικογένειας. 
Αποκλειστικά «Λούης» Πει-
ραιάς, Καραΐσκου 117, τηλ. 
κέντρο 210 4176.812, www.
louis.gr 
 
Αυτοκινητοβιομήχανος 
60χρονος, επώνυμος, 
πολύ νεανικής εμφάνισης, 
γοητευτικός, με εξαίρε-
τους τρόπους, αθλητικός, 
έξυπνος, ακίνητα Ελλάδα-
Αμερική, μηνιαίως € 50.000, 
μεζονέτα, καταθέσεις, 2 Ι.Χ., 
εξοχικό, επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κυρία έως 55 ετών, 
κοινωνική, με καλλιέργεια 
και ήθος. Αδιάφορο το οικο-
νομικό. Δεκτά παιδιά. Απο-
κλειστικά «Λούης» Πειραιάς, 
Καραΐσκου 117, τηλ. κέντρο 
210 4176.812, www.louis.gr 
 
Μεγαλοστέλεχος ναυτι-
λιακής εταιρείας, 38χρονη 
καλλονή, με μετοχές, ξανθιά, 
γαλανομάτα, με φινέτσα και 
θηλυκότητα, με χιούμορ, 
κοινωνική, μηνιαίως € 6.000, 
3ώροφο, ενοικιαζόμενα 
μαγαζιά, 2 Ι.Χ., επενδύσεις 
σε ναυτιλιακά, επιθυμεί γνω-
ριμία γάμου με κύριο έως 52 
ετών κοινωνικό, δραστήριο, 
καλλιεργημένο. Αποκλειστι-
κά «Λούης» Πειραιάς, Καρα-
ΐσκου 117, τηλ. κέντρο 210 
4176.812, www.louis.gr 

Επώνυμος ξενοδόχος 
55χρονος εξαιρετικά γοη-
τευτικής προσωπικότητας, 
1.80, μελαχρινός, πολύ δρα-
στήριος, έξυπνος, με χιού-
μορ, κάτοχος 3 ξενοδοχείων, 
μηνιαίως άνω των € 50.000, 
βίλα, σκάφος, Mercedes, 

μετοχές στην Ελβετία, επι-
θυμεί γνωριμία γάμου με 
κυρία έως 50 ετών, όμορφη, 
καλλιεργημένη, φινετσάτη. 
Οικονομικό αδιάφορο. Απο-
κλειστικά «Λούης» Πειραιάς, 
Καραΐσκου 117, τηλ. κέντρο 
210 4176.812, www.louis.gr 
 
Αμέτρητες ευχές για υγεία 
και ευτυχία. Τα Διεθνή Γρα-
φεία Συνοικεσίων «Λούης 
Πειραιάς» σάς εύχονται Καλά 
Χριστούγεννα με αγάπη και 
σας περιμένουμε για μια κα-
θοριστική γνωριμία που θα 
αλλάξει το μέλλον της ζωής 
σας. Αποκλειστικά «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 
τηλ. κέντρο 210 4176.812, 
ww.louis.gr 

VIP’S. Επιτέλους το γνήσιο 
κλαμπ γνωριμιών στην καρ-
διά της πόλης. Με αυστηρό 
κριτήριο επιλογής ενήλικων 
ατόμων, το κλαμπ που φέρ-
νει τέλος στη μοναξιά και 
βοηθάει τους ανθρώπους να 
μοιράζονται το ίδιο όνειρο, 
τις ίδιες επιθυμίες, τα ίδια 
ιδανικά. Σε έναν υπέροχο 
χώρο που επιμελήθηκε 
με πολλή αγάπη η Μάγδα 
Πετρίδη και οι συνεργάτες 
της, κέφι και χορός με στόχο 
επιτυχημένες και αξιόλογες 
γνωριμίες. Βιομήχανοι, 
πλοιοκτήτες, επιχειρηματίες, 
επιστήμονες, καλλιτέχνες, 
ιδιωτική-δημόσιοι υπάλ-
ληλοι, είναι ήδη μέλη του 
κλαμπ. Περιμένουμε κι εσάς. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 
210 3234.793, 698 6719721

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρί-
δη προτείνει για γνωριμία 
γάμου: δημοσιογράφο-
αρθρογράφο 29χρονη σε 
επώνυμο περιοδικό, ψηλή, 
με πολύ ωραίες αναλογίες 
και χρυσή καρδιά, σπουδές 
στο εξωτερικό, γνωρίζει 
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, 
έχει ιδιόκτητο διαμέρισμα, 
Ι.Χ. και μηνιαίο εισόδημα € 
2.800, αγαπάει τη φωτογρα-
φία και τον κινηματογράφο, 
επιθυμεί να γνωρίσει τον ιπ-
πότη του παραμυθιού. Δεκτή 
διαμεσολάβηση συγγενών. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο Συ-
νοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγ-
μα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει για γνω-
ριμία γάμου: χρυσοχόος 
32χρονος που συνεχίζει την 
οικογενειακή επιχείρηση, 
γυμνασμένος, μελαχρινός, 
έχει σπουδάσει Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, γνωρίζει αγ-
γλικά, γαλλικά, πολύ υψηλό 
μηνιαίο εισόδημα, ιδιόκτητο 
οροφοδιαμέρισμα στα ανα-
τολικά προάστια, Ι.Χ., αγαπά-
ει τα ταξίδια, την ποίηση και 
τη λογοτεχνία, επιθυμεί να 
γνωρίσει ένα ακατέργαστο 
διαμάντι να της αφιερωθεί. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». Τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρί-
δη προτείνει για γνωριμία 
γάμου: 33χρονη ιατρός 
παθολόγος σε ιδιωτικό νο-
σοκομείο με μαύρα μαλλιά 
και υπέροχα μάτια, σπουδές 
και μεταπτυχιακό στην Αγ-
γλία, γνωρίζει αγγλικά, γερ-
μανικά, αγαπάει τα παιδιά, 
το διάβασμα και την καλή 
παρέα, ιδιόκτητο διαμέρι-
σμα στο Ν. Φάληρο, εξοχικό 
στην Κυλλήνη, μηνιαίο εισό-
δημα € 2.700, επιθυμεί να 
γνωρίσει τον σύντροφο που 
θα κάνουν ευτυχισμένα παι-
διά. Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». Τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρί-
δη προτείνει για γνωριμία γά-
μου: Πιλότος της Πολεμικής 
αεροπορίας 37χρονος, με 
παρουσιαστικό που δεν περ-
νά απαρατήρητο και με καρ-
διά μικρού παιδιού, γνωρίζει 
αγγλικά, ιταλικά, με καλό 
μηνιαίο εισόδημα, διώροφη 
κατοικία στου Παπάγου, τζιπ 
και μοτοσικλέτα, αγαπάει 
το μπάσκετ, το θέατρο και 
τις εκδρομές, επιθυμεί να 
γνωρίσει την κοπέλα που θα 
πετάξουν μαζί στα σύννε-
φα. Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». Τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Δημ. υπάλληλος (πτυ-
χιούχος Παντείου) 37χρονη, 
εμφανίσιμη, καλλίγραμμη, 
εξαιρετικού ήθους με ευγε-
νικούς τρόπους, οικονομικά 
ανεξάρτητη, διαμέρισμα 
πολυτελές στα Ν. προάστια, 
Ι.Χ., μηνιαίο εισόδημα € 
1.700, επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κύριο αξιόλογο, 
που όταν συναντηθούν με 
μια αληθινή ματιά, δυο λόγια 
αληθινά, να αισθανθούν το 
πραγματικό μεγαλείο του 
έρωτα. Ελλάδα-εξωτερικό. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». Τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει για γνω-
ριμία γάμου: χειρούργος-
αγγειολόγος 40χρονος πολύ-
γλωσσος, μάστερ Αγγλία, γο-
ητευτικός, αθλητικός, καλού 
χαρακτήρα, πολύ πλούσιος, 
έχει μεγάλη ακίνητη περιου-
σία και καταθέσεις, μηνιαίο 
εισόδημα € 50.000-60.000, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
κοπέλα χαρούμενη, γιατί πι-
στεύει μέσα από την επιστή-
μη του αποδεδειγμένα ότι οι 
ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι 
υγιέστεροι επειδή η ευτυχία 
συνδέεται με την αισιοδοξία. 
Οικονομικό κοπέλας αδιά-
φορο. Ελλάδα-εξωτερικό. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». Tηλ. 
κέντρο 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρί-
δη προτείνει για γνωριμία 
γάμου: 38χρονη γραμματέας 
μεγάλης εταιρείας γλυκιά 
με καλογυμνασμένο σώμα, 
κοκκινομάλλα, διαζευγμένη 
χωρίς παιδιά, γνωρίζει αγ-
γλικά, ιταλικά, λατρεύει να 
ασχολείται με τη διακόσμηση 
και το αγαπημένο της σπορ, 
το τένις, αναζητά κύριο για 
να παίξουν μαζί το προσωπι-
κό τους παιχνίδι στον έρωτα 
και να βγουν και οι δυο νικη-
τές. Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». Tηλ. 
κέντρο 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει: 47χρονος 
αρτοποιός ιδιοκτήτης δύο 
καταστημάτων, τζέντλεμαν 
και πολύ ευαίσθητος και γνή-
σιος χαρακτήρας, γνωρίζει 
αγγλικά, γερμανικά με πολύ 
καλό μηνιαίο εισόδημα, δύο 
ιδιόκτητες μονοκατοικίες 
στα Λουτρά Αιδηψού, Ι.Χ., 
αγαπάει το ψάρεμα, τα ταξί-
δια στο εξωτερικό, επιθυμεί 
να γνωρίσει τη γυναίκα 
που θα τον κάνει τον πιο 
ευτυχισμένο άνθρωπο στη 
γη. Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». Τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει: 45χρονη 
επιχειρηματίας, φινετσάτη, 
ευπαρουσίαστη, μαυρομάλ-
λα, με δύο παιδιά, μεγάλο 
μηνιαίο εισόδημα, τρία 
ιδιόκτητα σπίτια στη Χαλκίδα 
και εξοχικό, Ι.Χ., λατρεύει το 
χορό και την καλή κουζίνα, 
γνωρίζει αγγλικά, γερμανι-
κά, αντιπαθεί το κάπνισμα 
και επιθυμεί να γνωρίσει τον 
άντρα που θα αγαπήσει την 
ψυχή της. Δεκτή διαμεσολά-
βηση συγγενών. VIP’S. «Διε-
θνές Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει: 52χρονος 
πανεπιστημιακού επιπέδου, 
γοητευτικός, αθλητικός, 
ψηλός, πλοιοκτήτης, κάτο-
χος ακινήτων Κηφισιά, Γλυ-
φάδα, Νέα Υόρκη, μηνιαίο 
εισόδημα άνω των € 40.000, 
ο ίδιος λέει πως δεν τον εν-
διαφέρει να έχει πολλά χρή-
ματα, αλλά την ικανότητα να 
τα απολαμβάνει με το σωστό 
ταίρι! Γι’ αυτό επιθυμεί να 
γνωρίσει μια όμορφη κυρία 
που να της αρέσει ο ίδιος 
για να της κάνει πρόταση 
γάμου. Ελλάδα-εξωτερικό. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». Τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει: 63χρονος 
συνταξιούχος συντηρητής 
αεροσκαφών, γοητευτι-
κός, πραγματικός ιππότης, 
κοσμοπολίτης, αγαπάει τη 
φιλολογία, την ποίηση, το 
θέατρο, μηνιαίο εισόδημα 
€ 4.900, μεζονέτα στην 
Πεύκη, εξοχικό στη Σάμο, 2 
καταστήματα, Ι.Χ., αναζητά 
την κυρία που θα τα χαρούν 
μαζί και θα περνούν τις μέρες 
τους αγκαλιά χαζεύοντας τη 
θάλασσα. Δεκτή διαμεσο-
λάβηση συγγενών. Ελλάδα-
εξωτερικό. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». Τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Κατόρθωσαν να 
κρατήσουν τα σκήπτρα 
ευτυχισμένων γάμων και 
το 2010. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη με τους συνεργάτες 
της μέσα από το «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων VIP’S», 
έχοντας δικαιολογημένα τη 
σιγουριά των επιτυχημένων, 
περιμένουν κι εσάς να σας 
καλοπαντρέψουν με αξιό-
λογα άτομα. Καλές Γιορτές 
με αγάπη. Δεκτή διαμεσο-
λάβηση γονέων-συγγενών. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 
210 3234.793, Νίκης 24, Σύ-
νταγμα,  www.vip-petridi.gr. 
Και μην ξεχνάτε, η ευτυχία 
είναι μεταδοτική!!!

Χριστούγεννα με παρέα! 
Ανεξάρτητη Πολωνέζα 
24χρονη ξανθιά, βορείων 
προαστίων, αναζητά γνω-
ριμία διακριτικού, υψηλού 
επιπέδου κυρίου, εισαγω-
γέα-έμπορου-βιοτέχνη, για 
συντροφικότητα, γιορτινό 
ταξίδι. Πανελλαδικά. 697 
9423346, 210 8069.930
           

Ζήτα μου ό,τι θες

Αστρολογία του Φωτός - 
Jyotish Η αντανάκλαση της 
αλήθειας στις σχέσεις αγά-
πης/μίσους. call Atma 210 
7218.271

Παραδίδονται σε εργαστή-
ριο μαθήματα κεραμικής, 
μικρού γλυπτού, ανάγλυ-
φου, χρηστικού και διακο-
σμητικού 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».

Μυρτώ, γεια σου, στις 21 Δεκεμ-
βρίου άκου τα καινούργια τρα-
γούδια των Duran Duran στο 
iSTORE TUNES, θα πάθεις πλά-
κα. Αλησμόνητη δεκαετία ’80, 

δεν θα πεθάνεις ποτέ. Φιλιά.  
Actor- A Duranie For Ever

Σιγά μην πεθάνει. Με τέτοια βάτα-νυχτερίδα, 
θα φτεροκοπάει σαν τον Δράκουλα πάνω απ’ 
τα κεφάλια του κόσμου εις τους αιώνες των 
αιώνων.

»Καλή μου Μυρτώ, η ιστορία έχει 
ως εξής: χίλια χρόνια μοναξιάς - 

έρωτας με τον ευγενικό, κούκλο, γλυ-
κό που θα σου αλλάξει τη ζωή - σχέση 
(!) - φινάλε. Κι αν φταις εσύ; -Ναι, ναι, 
σίγουρα φταις εσύ. Ο ευγενικός, κού-
κλος, γλυκός δεν φταίει ποτέ. -Και αν για 
όλα ευθύνεται το εγώ σου, ο εαυτός σου 
που μεγαλώνει και γίνεται πιο παράξε-
νος, φορτικός, βαρετός και μισητός; -Αχ, 
αχ, ναι! Πώς δεν το σκέφτηκα νωρίτερα; 
Το εγώ μου. Αυτό. Το μισώ. Την επόμε-
νη φορά θα το δαμάσω καλύτερα. Και το 
σενάριο γνωστό, σχεδόν αναμενόμενο: 
εγκλωβισμένος στο ενοχοποιημένο εγώ 
κόβοντας βόλτες γύρω από το θυμό, την 
απογοήτευση, τη θλίψη. Να νιώθεις πως 
προσπάθησες όσο μπορούσες, αλλά πά-
λι δεν ήταν αρκετό. Είναι απλά άλλη μια 
ευκαιρία να αποδείξεις στον εαυτό σου 
πόσο μα πόσο πια φταις. -Μήπως όμως, 
βρε χαζούλη εαυτέ μου, γίνεσαι και λί-
γο θύμα; Μα όχι, όχι, δεν θες να είσαι 
και πάλι θύμα. Το μισείς. Υπήρξες και το 
μισείς. Δεν το μισείς, το φοβάσαι. Είναι 
παρακμιακό κομμάτι σου που κοπιάζεις 
να σβήσεις. Κλείνεις τα μάτια και σιγοψι-
θυρίζεις. Ονειρεύεσαι και ελπίζεις. Όλα 
μοιάζουν πιο ποιητικά τώρα. Σ’ αγαπάω. 
Ακόμα κι αν δεν στο ’χω πει ποτέ... μι-
κρούλη εαυτέ μου.                                         -S.S.

Γαμώτο,κι εγώ σ’ αγαπάω μικρούλη εαυ-
τέ μου. Που πριν μια ώρα ορκιζόσουν ότι δε 
θα ξαναφάς τον άμπακο νυχτιάτικα και τώρα 
κατάπιες αμάσητα τέσσερα κομμάτια πίτσα 
παρμεζάνα. Αχ, αχ, ναι! Πώς δεν το σκέφτηκα 
νωρίτερα; Το ενοχικό μου. Αυτό. Το μισώ.  
Την επόμενη φορά θα το δαμάσω καλύτερα. 
Πιάσε τώρα κι ένα σουφλέ σοκολάτα.

»Μ υ ρ τ ο ύ δ ι ,  μ π ε ς  f a c e b o o k 
pleaaaasseee. Κι αν δεν θες εκεί, 

τουλάχιστον έλα στο Twitter, τέλος πά-
ντων έλα κάπου να τα λέμε!!! Μπορεί 
απ’ έξω να σου φαίνεται μαλακία αλλά 
θα πάθεις πώρωση, θα δεις, θα με θυμη-
θείς.                                                                  -Φιλιώ

Σκασίλα μου για το facebook και το twitter, 
φίλη μου. Βαριέμαι του θανάτου.

»Η Σπυριδούλα ήταν ο δικός μου 
άγγελος στη ζωή. Τη γνώρισα 

στην 1η γυμνασίου και γίναμε αυτοκόλ-
λητες. Όλες οι καλές αναμνήσεις από 
τότε θα την έχουν δίπλα μου. Περάσα-
με πανεπιστήμιο Αθήνα, εγώ ΑΣΟΕΕ 
αυτή αγγλική φιλολογία, αλλά πάντα 

αχώριστες. Σιγά σιγά κάναμε νέους φί-
λους, σχέσεις, αραιώσαμε αλλά βρισκό-
μασταν. Το μεγάλο ανάποδο ξεκίνησε 
όταν αρχίσαμε να δουλεύουμε. Τα ω-
ράρια, τα δικά μου κυρίως, τρελά, 8, 9, 
10 το βράδυ, για να αναρωτιέμαι πλέον 
τι ήθελα να αποδείξω και σε ποιον. Χα-
νόμασταν για μήνες, πού και πού κα-
νά τηλέφωνο. Θυμάμαι ακόμα εκείνη 
την Κυριακή που το τηλέφωνο χτύπησε 
υπερβολικά πρωί, ήταν η μητέρα μου. 
Θυμάμαι τη φράση της, «παιδί μου, πώς 
να στο πω, η Σπυριδούλα έφυγε, πέθα-
νε χθες από ανακοπή καρδιάς». Στις 5 
ώρες που ήταν η διαδρομή με το Κτελ, 
προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω αν 
κάποιος με δουλεύει. Όλα αυτά ανακα-
τεμένα με αναμνήσεις, με τα γέλια μας, 
τα λευκώματά μας, και το μαράζι μου, 
γιατί άφησα τη Σπυριδούλα, γιατί δεν 
ήμουν κοντά της τα τελευταία χρόνια, 
γιατί είχαμε χαθεί. Πέθανε πριν κλεί-
σει τα 28 της. Δεν μας είχε αφήσει ποτέ 
να πιστέψουμε πόσο πραγματικά ήταν 
σοβαρή η κατάστασή της, παρόλο που 
είχε κάνει δύο σοβαρές εγχειρήσεις. 
Πώς άλλωστε; Ένας μαχητής που ποτέ 
δεν εκμεταλλεύτηκε τη σοβαρότητα της 
υγείας της, διάβασε και αγχώθηκε για 
τις πανελλήνιες όπως όλοι μας, που πα-
ραιτήθηκε από τη δημόσια θέση που της 
παρείχε το κράτος γιατί δεν άντεχε να 
κοιτά τον τοίχο και προτίμησε να χτυ-
πιέται σε κάθε φροντιστήριο, να δίνει 
εξετάσεις για τον ΑΣΕΠ και να παλεύει 
στα ίσια. Τη σκέφτομαι και με πιάνει το 
παράπονο. Νιώθω τόσο ταπεινή που ά-
φησα το πιο άδολο πλάσμα που γνώρισα 
ποτέ, αλλά δεν φτάνει, δεν φέρνει πίσω 
ούτε τη Σπυριδούλα ούτε τις επιλογές 
που έκανα τότε, δεν ξέρω αν θα άλλαζε 
κάτι, αλλά πάντα μένει ν’ αναρωτιέσαι. 
Το μόνο που μπορώ να κάνω πια είναι ν’ 
ακούω το τραγούδι «Το χαμόγελό σου», 
που τόσο της άρεσε και τόσο της ταιριά-
ζει, και να γράψω γι’ αυτήν.

Ο δικός μας μάρσιπος είναι η καρδιά. Εκεί 
μέσα κουβαλάμε τους ανθρώπους μας. Και 
τους έχουμε ζωντανούς όπου πάμε, όσο κι αν 
αλλάζουμε, όπου και όσο ζούμε, ως το τέλος.
Υ.Γ. 1 Το υπόλοιπο είναι άλλη ιστορία. Ό-
ποιος δουλεύει μέχρι τις 10 το βράδυ, σίγου-
ρα έχει τους λόγους του – και δεν εννοώ τους 
οικονομικούς. Ακόμη κι αν δεν τους αναγνω-
ρίζετε τώρα, τους έχετε. Οι επιλογές μας είναι 
κάποιες ανάγκες μας που στέκονται παραπά-
νω από άλλες.
Υ.Γ. 2 «…μου ’γνεφε η καρδιά, πάρε μυρω-
διά, το λάδι εδώ πως καίγεται και ζήσε το τα-
ξίδι…»

»Μυρτώ μου, είμαι ένας χοντρού-
λης, καλόκαρδος κωλομπαράς. 

Αυτά. Δεν έχω τίποτε άλλο να πω. Κα-
λές γιορτές.

Βλέπω, μπήκαμε στο πνεύμα των Χριστου-
γέννων. Τέλεια. AΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ «ΑΘΗΝΑΪΣ» Καστοριάς 34-36 Βοτανικός, τηλ. κρατήσεων: 2103480080

Θεατρικός μονόλογος 

ερμηνεία Βασίλης Βασιλάκης

Νίκος Καζαντζάκης 

SALVATORES DEI

Α Σ Κ Η Τ Ι Κ Η

ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 

«ΑΘΗΝΑΪΣ»

Χειμώνας 

2010-2011
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Stardust
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου) 
Με Πλούτωνα/Άρη/ανάδρομο Ερμή και Βόρειο 
Δεσμό στον Αιγόκερω, καμιά σχέση, καμιά συμ-
φωνία, καμιά πράξη δεν είναι αυτονόητη. Ούτε 
ασφαλώς υπάρχει επαγγελματική ασφάλεια και 
φυσικά δεν είναι καιρός για επαγγελματικές αντι-
ζηλίες ή ανταγωνισμούς. Χρειάζεσαι τη δεξιοτε-
χνία μιας αλεπούς που περπατάει σε λεπτό στρώ-
μα πάγου ενώ από κάτω τρέχει ένα βαθύ ποτάμι. 
Με τεράστια ένταση στο ζενίθ του ηλιακού σου 
ωροσκοπίου (και κυρίως αν έχεις Κριό ωροσκόπο) 
στον τομέα που περιέχει τη φήμη, την κοινωνική 
καταξίωση και το στάτους σου, δεν είναι απίθανο 
να αποκτήσεις τη μεγαλύτερη εξουσία/επίδραση 
που είχες ποτέ επαγγελματικά, όπως είναι εξίσου 
πιθανό να σπάσεις τα μούτρα σου ή να κάνεις μια 
τεράστια αλλαγή πορείας. Θυμήσου: οι αποφάσεις 
σου επηρεάζουν τη ζωή σου για πολλά χρόνια. 

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)
Παρόλο που η επαγγελματική καταξίωση είναι 
σημαντικότατη και η αφοσίωσή σου σε αυτήν ο-
λοκληρωτική και εξουθενωτική,  εντούτοις τελευ-
ταία είσαι παράξενα ήρεμος. Ίσως γιατί με ενεργο-
ποιημένο τον 9ο ηλιακό σου οίκο της υψηλής συ-

νειδητότητας έχεις την ευφυΐα να συντονίζεσαι με 
το σύμπαν, αφήνοντας τα γεγονότα να κυλήσουν 
χωρίς συνεχώς να παρεμβαίνεις. Ίσως γιατί με την 
Αφροδίτη στον Σκορπιό έχεις την υποστήριξη που 
θέλεις από τους δύο-τρεις ανθρώπους που εμπι-
στεύεσαι. Από την άλλη, ίσως η νευρικότητά σου 
να μειώνεται γιατί διευρύνοντας το μυαλό σου 
συνειδητοποιείς ότι κάθε καριέρα/ή σχέση στην 
καλύτερη περίπτωση έχει αβέβαιη έκβαση και στη 
χειρότερη την πατάς πανηγυρικά. Υ.Γ. Ραντεβού, 
ταξίδια, μετακομίσεις, συμφωνίες καλύτερα εί-
ναι να αναβληθούν μέχρι να λήξει ο συναγερμός 
(30/12) που έχει σημάνει ο ανάδρομος Ερμής. 

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)
Αν ρίξεις μια ματιά στο ηλιακό σου μεσουράνημα, 
υπάρχει ακόμα ο Δίας, γεγονός που σημαίνει ότι 
ακόμα και με ανάδρομο τον κυβερνήτη σου στον 
Αιγόκερω δεν σταματάνε να έρχονται κάποιες ευ-

καιρίες, είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό 
επίπεδο. Παρόλο που η διάθεση εσωστρέφειας 
είναι ισχυρή, η κοινωνική σου παρουσία είναι έ-
ντονη. Η σταδιοδρομία σου παραμένει η αιχμή 
του δόρατος. Ακόμα κι αν έχεις παράπονα ή έχεις 
βαρεθεί τα παιχνίδια που παίζονται, τώρα μπορείς 
να δεις και τις καλές πλευρές της επαγγελματικής 
ζωής. Ωστόσο η εσωτερική δυσφορία μπορεί να 
είναι ώρες ώρες έντονη εξαιτίας κάποιου πολύ κο-
ντινού σου ανθρώπου, είτε γιατί η σχέση είναι σε 
κομβικό σημείο είτε, αν είναι συνεργάτης ή συνε-
ταίρος, γιατί υπάρχει χρηματικό ζήτημα. Warning: 
εννοείται ότι δεν πρέπει να δανειστείς εκτός αν 
είναι ζήτημα ζωής και θανάτου και ότι δεν ξεκινάς 
τίποτα που να σχετίζεται με χρήμα και συμφωνίες.  

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)
Κωδικός: αλλαγή. Πρωταγωνιστούν: Πλούτωνας 
και Κρόνος. Guest stars: Άρης, ανάδρομος, Ερ-
μής και Βόρειος Δεσμός στον Αιγόκερω. Special 
guest: έκλειψη Σελήνης στις 21/12. Τομείς αιχ-
μής: διαπροσωπικές σχέσεις – αισθηματικές και 
επαγγελματικές. Λέξεις-κλειδιά: μεταμόρφωση, 
κρίση, ένταση, εξουσία, ζήλεια, πάθος, απληστία, 
αυτάρκεια, ελευθερία, σκοτάδι, καταστροφή, θά-
νατος και αναγέννηση. Δηλαδή; 1) Με τον Κρόνο 
και τον Πλούτωνα ΞΕΡΕΙΣ τι πρόκειται να συμβεί, 
είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά, όχι από μαντι-
κές ικανότητες αλλά γιατί έφτασε το πλήρωμα του 
χρόνου. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει άνεση, αλλά 
έξτρα άγχος, φόβο, ανησυχία, που βεβαίως είναι 
απολύτως φυσιολογικά όταν πρόκειται να αλλάξει 
η ζωή σου. 2) Με τον Άρη μην κάνεις παρορμητικά 
κάτι που θα μετανιώσεις. 3) Ο ανάδρομος Ερμής 
σού δίνει μια ευκαιρία για να ΑΝΑ-θεωρήσεις, ΕΠΑ-
ΝΑ-διαπραγματευτείς, ΕΠΑΝΑ-προσεγγίσεις. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
Δύο σε ένα: τη στιγμή που κυνηγάς τον έρωτα, 
χτυπάει το τηλέφωνο και σε θέλουν από το γρα-

φείο. Κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής έκστασης  
παρεισφρύουν αναπάντεχα εργασιακά άγχη. Να 
είσαι ευχαριστημένος πάντως που έχεις αρκετή 
ενέργεια για να σηκώσεις το βαρύ επαγγελματικό 
φορτίο. Μιλώντας για εργασία, τώρα είναι η στιγμή 
για να αρπάξεις την ευκαιρία χωρίς να αναστενά-
ζεις. Είσαι γενναιόδωρος όταν δεν αφήνεις το θυμό 
να σε πλημμυρίζει και αξιαγάπητος όταν σκύβεις 
στα προβλήματα των άλλων δίνοντάς τους ηθική 
και υλική υποστήριξη ή συμβουλεύοντάς τους. Αν 
προσπαθήσεις δε να επιλύσεις και τις περιστασια-
κές εντάσεις με το/η σύντροφό σου συζητώντας 
χωρίς να λογομαχήσετε, ε τότε θα προτείνω να 
κρατήσεις τα εξαπτέρυγα στην Ανάσταση.

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)
Όλα θα ήταν υπέροχα αν ήσουν νοσοκόμα ή δε-
σμοφύλακας. Αλλά αν είσαι ένα κανονικός άνθρω-
πος που θέλει ισορροπημένες σχέσεις θα πρέπει 

να επιτρέπεις σ τους 
ανθρώπους  να έχουν τις 
μονομανίες τους, τις αδυ-
ναμίες τους, τις κακές τους 
συνήθειες χωρίς να τις συμμε-
ρίζεσαι και χωρίς στην προσπά-
θειά σου να βοηθήσεις να γίνεσαι 
σαν αυτούς. Με την Ήλιο σου ή τον 
ωροσκόπο σου σε θετικές γωνίες με 
τους πλανήτες στον Αιγόκερω και τον 
Δία στην Παρθένο, δημιουργούνται ευνοϊκές συν-
θήκες για τη δημιουργική/ερωτική πλευρά του ε-
αυτού σου. Εάν παρ’ όλα αυτά αντιμετωπίσεις αυ-
τή την περίοδο με με κριτική διάθεση, κανείς δεν 
πρόκειται να σε κατηγορήσει για ατολμία, αφού 
η ανάδρομη πορεία του Ερμή σε κάνει διστακτικό 
στην περιπέτεια και σκεπτικό στον έρωτα. Να στο 
πω κι αλλιώς: έχεις βαρεθεί του θανατά να κάνεις 
το χαλάκι. Κι αν σου έλεγα ότι ο Άλλος θα βάλει τα 
δυνατά του για να σου αρέσει; 

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)
Νιώθεις την πίεση να τελειώνεις με ανθρώπους και 
δουλειές για να αρχίσεις ξανά με νέους ανθρώπους 
και νέες δουλειές, ή είσαι σε φάση που τα εργασια-
κά και προσωπικά crash τεστ σού δημιουργούν την 
πεποίθηση ότι μπορείς να χτίσεις κι άλλον όροφο 
στην ήδη υπάρχουσα σχέση ή δουλειά; Ό,τι κι αν 
συμβαίνει, η ένταση δεν πρόκειται να σταματήσει 
σύντομα, κι έτσι θα πρέπει να είσαι προσεκτικός 
ώστε να μην αναμειχθείς σε συγκρούσεις που δεν 
εννοείς. Ακόμα, αφού είσαι έτοιμος να ξεμπερδεύ-
εις με διαπροσωπικές ή επαγγελματικές εκκρε-
μότητες ή να κόψεις τους γόρδιους δεσμούς με 
πρόσωπα που συνδέεσαι είτε συναισθηματικά είτε 
εργασιακά, ισως θα ήταν καλύτερα να αναβάλεις 
τις οριστικές αποφάσεις για την καινούργια χρονιά. 
Να σου θυμίσω ότι με ανάδρομο τον Ερμή οι υπερ-
βολές, οι παρανοήσεις και το λάθος timing είναι 
ορατοί κίνδυνοι.   

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
Είναι αλήθεια οι φήμες που λένε ότι επιθυμείς μια 
ήσυχη ζωή μακριά από την πόλη; Σε ένα κτήμα που 
στην πίσω αυλή θα διοργανώνεις μπάρμπεκιου; 
Ή ότι ονειρεύεσαι μια ζωή που θα πηγαίνεις οικο-
γενειακώς για πικνίκ στην παραλία ή που θα φεύ-
γεις κάθε τόσο σε μακρινά ταξίδια για να βρεις την 
ψυχή σου; Είναι αλήθεια λοιπόν ότι λαχταράς μια 
ζωή ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ; Μάλιστα. Με την Αφροδίτη 
στο ζώδιό σου, τον Δία στους Ιχθύες και έντονη 
κινητικότητα στον ηλιακό σου 3ο οίκο, μην ξεχνάς 
ότι έχεις και άλλου είδους ανάγκες να καλύψεις. 
Κάποιες βασικές συναισθηματικές, δημιουργικές 
ανάγκες που δεν υποκαθίστανται αναποδογυρί-
ζοντας μπιφτέκια στη σχάρα, ούτε λέγοντας ανέκ-
δοτα με τον κολλητό, ούτε βάζοντας λάδι σε μια 
ηλιόλουστη παραλία. Σε απλά ελληνικά: θέλεις να 
συναναστραφείς σοβαρά, να αισθανθείς βαθιά, να 
ακουμπήσεις τον ουρανό.

Τοξότης 
(22 Νοεμβρίου - 

21 Δεκεμβρίου) 
Όταν δεν αισθάνεσαι 

παγιδευμ ένος σε δε-
σμεύσεις και έρωτες που 

σε αποδιοργανώνουν με το 
ρεαλισμό τους, όταν δεν ζο-

ρίζεσαι επαγγελματικά ή δεν 
απογοητεύεσαι από άσ χημες 

συμπεριφορές, η Ζωή σού φαίνεται ένα υπέροχο 
μέρος. Οι εφηβικές φαντασιώσεις επιστρέφουν, 
ο ενθουσιασμός επανέρχεται, ο χαριτωμένος κυ-
νισμός απογειώνεται. Καθετί που κάνεις φαίνεται 
πιο άνετο και καθετί που σκέφτεσαι μοιάζει πιο 
πραγματοποιήσιμο. Αν ρωτάς πού οφείλεται αυτή 
η θετική αλλαγή της διάθεσής σου, η απάντηση 
βρίσκεται στην Αφροδίτη στο 12ο και τον Άρη στο 
2ο: υπάρχουν ένας-δύο άνθρωποι που μπορούν να 
σου προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες χωρίς καν 
να το ζητήσεις, ενώ η διάθεσή σου να αρπάξεις ένα 
κομμάτι από την τούρτα του κόσμου είναι έντονη – 
ακόμα και αν χρωστάς ακόμα το προηγούμενο. 

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)
Λάβε υπόψη σου ότι στο ζώδιό σου διελαύνουν ένας 
ανάδρομος Ερμής, ο Άρης, που εδώ βρίσκεται στα 
καλύτερά του, ο Πλούτωνας βεβαίως και ο Βόρειος 
Δεσμός της Σελήνης. Επίσης ο Κρόνος συνεχίζει να 
βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο του ηλιακού σου 
χάρτη, ενώ η ολική έκλειψη Σελήνης (στις 21/12) 
επηρεάζει από σπόντα τους γεννημένους τις δύο 
πρώτες μέρες. Χλαπαταγή; Ηφαίστειο; Ζόρια; Σπάσι-
μο; Άνοδος; Μεγάλες στιγμές; Αν μη τι άλλο θα πρέπει 
να αισθάνεσαι ενέργεια  και ζωντάνια, αν και ο Ερμής 
παίζει με τα νεύρα και την ψυχραιμία σου. Το σίγου-
ρο είναι ότι έχεις τεράστιες αντοχές και δύναμη. Η 
ενεργοποίηση του Ήλιου σου από αλλεπάλληλες 
διελεύσεις σε αφυπνίζει στο γεγονός ότι η ζωή έχει 
δημιουργηθεί για να μας εκπλήσσει. Ζήσε. Όπως θέ-
λεις. Με όποιους θέλεις. Όπου θέλεις. Με ό,τι θελεις.     

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)
Όταν κοιμάσαι, το αριστερό ημισφαίριο του εγκε-
φάλου σου ονειρεύεται τον παράδεισο και το δε-
ξιό τα καζάνια που κοχλάζουν στην κόλαση. Με 
ενεργοποιημένο ακόμα περισσότερο το 12ο οίκο 
σου, είσαι 100 φορές πιο δεκτικός και στον παρά-
δεισο και στην κόλαση. Δηλαδή; Αντί να εμμένεις 
σε κολλήματα ή να τρελαίνεις αυτούς που αγαπάς 
ή να επιμένεις για το δίκιο σου, γιατί δεν παραδί-
δεσαι με την ίδια έλλειψη αυτοσυγκράτησης σε 
ένα δημιουργικό σχέδιο που θα σου ανεβάσει την 
αυτοπεποίθηση; Α, με την Αφροδίτη στον Σκορπιό 
φαίνεται ότι δεν υπάρχει έλλειψη από θαυμαστές. 
Η ειρωνεία της υπόθεσης δεν είναι πόσοι πολλοί 
γοητευτικοί άνθρωποι θα σου πουν ότι είσαι γοη-
τευτικός, αλλά ότι εσύ αισθάνεσαι σαν άλιεν ανά-
μεσα στους ανθρώπους – αλλιώς αγαπάς, αλλιώς 
πιστεύεις, αλλιώς σκέφτεσαι, αλλιώς δεσμεύεσαι. 

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)
Επαναλαμβάνοντας διαρκώς ότι κερδίζεις τα πάντα 
με τρομερή προσπάθεια, το μόνο που καταφέρνεις 
είναι να ενισχύεις το κλισέ του πονεμένου Ιχθύ. Α-
κόμα κι έτσι, με Δία και Ουρανό στο ζώδιό σου, την 
Αφροδίτη στον Σκορπιό και μια πληθώρα σημαντι-
κών διελεύσεων στον 11ό σου οίκο, σου προσφέ-
ρεται ένα υπέροχο κύμα ενέργειας και ζωντάνιας. 
Ξαφνικά άνθρωποι, γεγονότα και καταστάσεις που 
φαίνονταν τελείως παγερά, άχαρα και μάταια είναι 
ζωντανά και γεμάτα δυνατότητες. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο παράδεισος μπορεί να έχει τη μορφή 
Mall όπου μπορείς να ικανοποιήσεις όλες τις επιθυ-
μίες σου, το σίγουρο είναι ότι αυτό που σε ενδιαφέ-
ρει –ή θα ’πρεπε να σε ενδιαφέρει– περισσότερο 
είναι η πνευματική και αισθηματική σου εξέλιξη. 
Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. ΟΛΑ.  A

✽ Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων θα 

πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου.

 gpano@stardome.gr

Τοξότη
Η επιλογή αυτών που απείλησαν
 να σε στείλουν στο ψυχιατρείο 
έγινε με ναρκισσιστικές και 
ανισόρροπες προδιαγραφές, 
οπότε μην έχεις ψευδαισθήσεις 
για τη δική σου λογική

«Τοξότη, η Αφροδίτη 
είναι στο 12ο οίκο σου 

και η Ζωή σού φαίνεται 
ένα υπέροχο μέρος…»

Το ίδιο και τα αγαθά της, όπως 
η νέα σειρά μελισσοκομικών 
προϊόντων BEE PRODUCTS 

της APIVITA με ελληνικό 
μέλι, φρέσκο και βιολογικό 

βασιλικό πολτό και 
φρέσκια ελληνική 

γύρη μελισσών.

Μέλι έλάτης
Βάνιλιά ΠΟΠ

υψηλής θρεπτικής 
και βιολογικής

 αξίας

Μέλι άνθέων
Ελαφρύ, 

με υπέροχο 
άρωμα και γεύση, 
ιδανικό για παιδιά

ΣΤΑΖΕΙΣ ΜΕΛΙ

Όπως επιμένει να σου λέει η μαμά σου, τα οφέλη από τα προϊόντα της μέλισσας είναι 
για την υγεία, τη διατροφή και την ομορφιά πολύ σημαντικά. Γι’ αυτό και η αγα-
πημένη σου APIVITA δημιούργησε τη νέα σειρά μελισσοκομικών προϊόντων BEE 

PRODUCTS με ελληνικό μέλι, φρέσκο και βιολογικό βασιλικό πολτό και φρέσκια ελληνική 
γύρη μελισσών. Επειδή οι ελληνικές ποικιλίες μελιού κατατάσσονται στις πιο εκλεκτές 
παγκοσμίως, η σειρά περιλαμβάνει εκλεκτό ελληνικό μέλι από την Κρήτη, τα Δωδεκάνη-
σα, τη Βυτίνα, την ορεινή Θεσσαλία και το Άγιο Όρος (μέλι θυμαρίσιο, βανίλια ελάτης, 
άνθεων, ερείκης).  Η συλλογή των μελιών γίνεται μέσω μακροχρόνιων συνεργασιών με 
μελισσοκόμους από όλη την Ελλάδα, καθώς επίσης και από τα μελίσσια της APIVITA FARM. 
Και να θυμάσαι: μια κουταλιά μέλι την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα.

ΦρέςκΟς 
έλληνικΟς 

ΒάςιλικΟς ΠΟλτΟς- 
100% 

Φυςικη Πηγη
 ένέργέιάς

θυΜάριςιΟ 
Μέλι

 αντισηπτικές και 
τονωτικές 
ιδιότητες  
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