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ATHENS

Spring Rolls

Όσα θα συμβούν την άνοιξη στην Αθήνα
και εσύ θα είσαι εκεί
A.V. team, σελ. 22

Αφιέρωμα βιβλίο
Αλέξης Σταμάτης
Σταύρος Θεοδωράκης
Μαίρη Μανδάλη
Ινώ Μπαλτά
Δημήτρης Χαλαζωνίτης
σελ. 52

Ο Γιώργος Παυριανός συναντάει τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, σελ. 18 / Μπούρκες και μαντίλες, της Σώτης Τριανταφύλλου, σελ. 16
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Περιεχόμενα 21 - 27/4/11
Εικόνα εξωφύλλου: Σταμάτης Δ. Παπαδήμος

Conn-x
και στο
εξοχικό σου!
Βάλε Conn-x και
πλήρωσέ το μόνο
6 μήνες το χρόνο!

Θέματα

Στήλες

14 Δεν δίνουμε

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

φράγκο στην Αθήνα

Του Νίκου Γεωργιάδη

16

Μπούρκες
και μαντίλες
Της Σώτης
Τριανταφύλλου

18 ΑΡχΙΕΠΙΣκΟΠΟΣ ΙΕΡωΝΥΜΟΣ

18 Ο Γιώργος

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

Παυριανός συναντάει
τον Αρχιεπίσκοπο
Ιερώνυμο

20 Η Θεσσαλονίκη

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

για Ευρωπαϊκή
Πρωτεύουσα Νεολαίας

Της Λένας Χουρμούζη

21 Τολμηρό

πράσινο lifting
στη Θεσσαλονίκη
Του Σταύρου
Κωνσταντινίδη

22 Spring Rolls

Η άνοιξη ρολάρει
στην Αθήνα

A.V. team

52 Αφιέρωμα

βιβλίο
Τα χρώματα της
λογοτεχνίας

Επιμέλεια: Αγγελική
Μπιρμπίλη, Δημήτρης
Μαστρογιαννίτης

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

22 SpRInG RoLLS

67

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,
βιβλιοπαρουσιάσεις,
μουσικές σκηνές,
μεταμεσονύχτια
βουλκανιζατέρ, καμάκι
στον DJ, ποτάδικα,
καντίνες, βρόμικα,
καθαρά, έξυπνα, γρήγορα.
Ακολουθήστε μας!

14. Τζιχάντ: Το πιο καθησυχαστικό δελτίο ειδήσεων
της πόλης. Των Ά. Τσέκερη,
Γ. Κυρίτση.
64. Sports: «Ο διαιτητής
είναι γυμνός». Ο Μιχάλης
Λεάνης τα λέει όπως είναι.
66. 2310 Soul: Η Θεσσαλονίκη με ένα λάμδα. Του Στέφανου Τσιτσόπουλου.
68. Πού τρώμε: Η Ζιζή
Σφυρή καταφέρνει να ξέρει όλα τα εστιατόρια της
Αθήνας.
68. Στο Πιάτο: Η Τζένη
Σταυροπούλου ανοίγει το
ντουλαπάκι με τις συνταγές.
76. Ταινίες: Του Γιώργου
Κρασσακόπουλου. Επιτέλους, ένας νηφάλιος
κριτικός.
80. Elements & Health:
Το ράφι με τα καινούργια
προϊόντα. Τακτοποιεί η Νατάσσα Καρυστινού.
82. Σε είδα: Οι αγγελίες
που έκαναν τους Αθηναίους να ξανακοιτάζονται
στα μάτια.
83. Μίλα μου βρώμικα: Η
Μυρτώ Κοντοβά κάνει τα
σεξουαλικά σας προβλήματα να ακούγονται σαν τραγούδι της Πρωτοψάλτη.
84. Stardust: Τα άστρα
από τον άνθρωπο που θα
ήθελες να έχεις για ψυχαναλυτή σου. Του Γιώργου
Πανόπουλου.
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Edito

Tου Φώτη Γεωργελέ
Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές

Ό
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Διευθύντρια Σύνταξης
Aγγελική Mπιρμπίλη

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης: Λουίζα Nαθαναήλ
Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης
Τεχνικός διευθυντής Βάιος Σιντσιρμάς

Το Εξώφυλλο μας

Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο Σταμάτης Δ. Παπαδήμος. Γεννήθηκε στην
Αθήνα και κατοικεί στον Βόλο. Σπούδασε στην Ανωτέρα
Σχολή Πλαστικών Τεχνών
και Αρχιτεκτονικής Saint
Luc de Bruxelles Τέχνες και
Γραφισ τική. Παράλ ληλα
με τις σπουδές του, παίρνει
μέρος σε διαγωνισμούς αφίσας, φωτογραφίας, γλυπτικής και κατακτά διακρίσεις
και επαίνους. Στην Ελλάδα,
εργάζεται ως δάσκαλος γραφιστικής στο ΔΙΕΚ Βόλου.
Έχει συνεργαστεί με εκδοτικές και διαφημιστικές εταιρείες και έχει αναλάβει
το σχεδιασμό εφημερίδων,
περιοδικών, εντύπων, σκηνικών τηλεοπτικών εκπομπών. Από το 2006 ασχολείται με τη ζωγραφική. Έχει πραγματοποιήσει σειρά
από εκθέσεις σ τον Βόλο,
στη Λάρισα, στη Μύκονο
κ.α. Έργα του υπάρχουν σε
συλλογές και ιδιώτες, στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Περισσότερες πληροφορίες
στο www.stampap.gr
DO IT! Κάθε εβδομάδα ένας καλλιτέχνης αναλαμβάνει να σχεδιάσει
το εξώφυλλο της A.V. Στο τέλος
της χρονιάς όλα τα εικαστικά εξώφυλλα θα συγκεντρωθούν για να
εκτεθούν στο Μουσείο Μπενάκη,
όπου και θα είστε όλοι καλεσμένοι.

Αρχισυντάκτες Γιάννης Νένες,
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης
Yπεύθυνος Ύλης Τάκης Σκριβάνος
Συντακτική ομάδα: Ν. Αργυροπούλου, Π. Δούκας, Λ.
Λαζόπουλος, K.Ρήγος, Δ. Φύσσας, Σ. Στασινός, Γ. Κυρίτσης, Ά. Τσέκερης, M. Mηλάτος, Π. Μένεγος, Δ. Αναγνώστου, Α. Μποζώνη, Γ. Τζιρτζιλάκης, Σ. Tσιτσόπουλος, Γ.
Πανόπουλος, M. Kοντοβά, N. Γεωργελέ, Γ. Βαλλιανάτος,
Σ. Tριανταφύλλου, Δ. Τριανταφύλλου, Λ. Καλοβυρνάς,
Γ. Kωνσταντινίδης, N. Γεωργιάδης, Γ. Δημητρακόπουλος, Ευτ. Παλλήκαρης, B. Γρυπάρης, Μ. Τσιντσίνης, Μ.
Ζουμπουλάκη, Γ. Ιωάννου, Γ. Κρασσακόπουλος, M. Λιοναράκη, Ζ. Σφυρή, Σ. Κραουνάκης, M. Λεάνης, N. Zαχαριάδης, Π. Μανδραβέλης, Σ. Ο. Κυπριωτάκη, Μ. Πιτένης, Γ.
Παυριανός, Θ. Μήνας, Κ. Παναγοπούλου, Λ. Χουρμούζη,
Στ. Χαραμή, Τζ. Διαμαντοπούλου, A. Αλ Σάλεχ, Ι. Μπλάτσου, Κ. Γιαννακίδης, Σ. Καρρά, Β. Γραμματικογιάννη, Δ.
Παπαδόπουλος, Ε. Παπαδάκης, Λ. Καρανικολού

Γραμματεία Σύνταξης: Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr
Aτελιέ: Mορφούλα Bογιατζόγλου,
Αντιγόνη Γραμμενή, Sotos Anagnos
Διόρθωση κειμένων: Δήμητρα Γκρους,
Δήμητρα Αρβανιτάκη
Εικονογραφήσεις: Νεκτάριος Σταματόπουλος, Smart
art@athensvoice.gr
Φωτό: In Time, Ideal Images, Αλ. Βλάχος
(Action Images)
Κ. Αμοιρίδης, Στ. Ανδριώτης, Α. Κούρκουλος,
C. Makkos, Στ. Καλησπέρης, Mάρω Kουρή,
Damien Argi, Α. Φιλιππίδης, Θ. Σταμάτης,
Π. Βουμβάκης, Τ. Βρεττός, Β. Georgousis, Στ. Ρόκκος
Διαχείριση Web: Βαγγέλης Κορωνάκης
vkoron@athensvoice.gr
A.V. Web Crew: Βερένα Κέκελου, Γιάννα Σαββούρα,
Άρτεμις Φύσσα
Διευθυντής Εμπορ. Ανάπτυξης: Νίκος Τσουανάτος
Yπεύθυνη Διαφημ. Τμήματος:
Ρουμπίνη Καλλίτση-Pavarotti
Key Account Managers: Bερονίκη XαριτάτουΓκονζάλες, Αναστασία Μπαφούνη
Direct Market Manager: Βασίλης Ζαρκαδούλας
Υπεύθυνος Τμήματος: Mιχάλης Kούβελας
Direct Market: Γιώργος Απέργης, Ιωάννα Μπούσγου,
Νίκος Δαμδημόπουλος, Δημήτρης Καλαμάρης,
Νώντας Νταμπάνης
Συντονισμός Διαφήμισης: Δήμητρα Xιώτη
Υποδοχή Διαφημιστικής Αγοράς & Direct Market:
Μαρία Αυγερινού ads@athensvoice.gr
Project Manager: Mάρω Ζήνα
Διεύθυνση Λογιστηρίου: Έφη Μούρτζη
Λογιστήριο: Σωτηρία Ψυχογυιού, Ασπασία Χοβαρδά,
Έλενα Βενεκά
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Κυκλοφορεί

Εβδομαδιαία εφημερίδα, διανέμεται δωρεάν.
Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική,
η διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης
με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο,
χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.
τε αυτό τ
ωσ

ντυπο
οέ

Αν προσέξεις, καμιά απεργία δεν γίνεται για τα μαγαζιά που κλείνουν, καμιά διαδήλωση για τους
225.000 άνεργους που προστέθηκαν πέρυσι. Αυτό που παρατηρούμε ένα χρόνο τώρα είναι η
προσπάθεια του πελατειακού κράτους, της κομματοκρατίας, της κρατικής γραφειοκρατίας να
διατηρήσει τα προνόμιά της, να φορτώσει τα βάρη πάλι στους ίδιους, τους εργαζόμενους, τους
φορολογούμενους. Δεν μειώνεται η λεηλασία του δημόσιου τομέα, μειώνονται οι μισθοί. Δεν
διευρύνεται η φορολογική βάση, μεγαλώνουν οι φόροι σ’ αυτούς που πληρώνουν ήδη. Όχι μόνο δεν μειώνεται η σπατάλη του δημόσιου τομέα, αλλά δεν βελτιώνονται και οι υπηρεσίες του.
Το αντίθετο, χειροτερεύουν. Παρέχει υπηρεσίες ακριβές και χαμηλής ποιότητας αναγκάζοντας τους πολίτες να τις πληρώνουν διπλά, μια στο κράτος και μια στον ιδιωτικό τομέα. Κάνοντας έτσι την κρίση ακόμα πιο επώδυνη. Δεν υπάρχει καμία διέξοδος αν δεν μειωθεί η κρατική
γραφειοκρατία, αν δεν περιοριστεί το παρασιτικό κράτος και βελτιωθεί το παραγωγικό. Οι πολιτικοί απατεώνες μιλάνε για «ανάπτυξη» προσπαθώντας να αποφύγουν τον περιορισμό του
πελατειακού κράτους. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ανάπτυξης σε συνθήκες χρεοκοπίας, δεν
υπάρχουν δανεικά λεφτά, ο μόνος τρόπος είναι να απελευθερωθούν χρήματα από το 8% του
ΑΕΠ που στοιχίζει η κρατική γραφειοκρατία ώστε να στραφούν στην παραγωγή.
Με απίστευτη αντοχή, ένα σύστημα δαιδαλωδών πελατειακών σχέσεων, κομματικής και
κρατικής γραφειοκρατίας, ευνοημένων επαγγελματικών ελίτ, κρατικοδίαιτων ΜΜΕ και
κομματικά σιτιζόμενων δημοσιογράφων, διαπλεκόμενης επιχειρηματικότητας και θεσμικού
υποκόσμου, αντιδρά σε κάθε αλλαγή για να μην πάψει να τρώει με χρυσά κουτάλια, όπως
έκανε επί δεκαετίες. Η πολιτική αυτή είναι καταστροφική και αδιέξοδη. Ο ιδιωτικός τομέας,
όπως δείχνουν όλες οι ενδείξεις, δεν μπορεί πια να σηκώσει όλο το βάρος. Όσες έκτακτες
εισφορές κερδών κι αν βάλουν, οι επιχειρήσεις πια είναι ζημιογόνες. Όσους φόρους κι αν αυξήσουν, οι εργαζόμενοι είναι άνεργοι, τα ταμεία δεν εισπράττουν ασφαλιστικές εισφορές. Οι
αυξήσεις του ΦΠΑ είναι μάταιες, η κατανάλωση καταρρέει.
Η πολιτική των γραφειοκρατικών κομματικών και συνδικαλιστικών ελίτ είναι αυτοκαταστροφική. Μέχρι τώρα επιβαρύνει τη μισή Ελλάδα, την Ελλάδα του ιδιωτικού τομέα. Καθώς
ο τελευταίος αρχίζει να καταρρέει, να μην μπορεί πια να χρηματοδοτήσει τις όλο και μεγαλύτερες δαπάνες του δημοσίου, τα μεγαλύτερα θύματα της εσωτερικής χρεοκοπίας θα είναι τα
στρώματα τα οποία υποτίθεται τώρα προστατεύουν. Όσοι σιτίζονται από το ευρύτερο δημόσιο,
θα ακούσουν ένα ωραίο πρωί ότι δεν υπάρχουν καθόλου λεφτά για μισθούς, για συντάξεις, για
νοσοκομεία, για σχολεία. Τότε ίσως καταλάβουν πόση τύφλωση χαρακτήριζε τις διεκδικήσεις
υπεράριθμων προσλήψεων στο δημόσιο εν μέσω χρεοκοπίας, τα επιδόματα «αγαμίας» και τις
«υπερωρίες για τις ημέρες σχολικής εκδρομής». Θα είναι όμως αργά. Η χρεοκοπία θα σαρώσει
οδυνηρά αυτούς που τώρα την προετοιμάζουν με την πολιτική τους. A

Σύμβουλος Έκδοσης
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

ανακυκλ

ταν προωθείται μια αλλαγή, ο Τύπος της συντήρησης και της καταστροφολογίας
βάζει πάντα πρωτοσέλιδο, «έρχονται νέα μέτρα». Στα ελληνικά ΜΜΕ δεν υπάρχει η λέξη μεταρρυθμίσεις. Μόνο μέτρα. Τα μέτρα είναι πάντοτε κακά. Ακόμα κι
όταν με καθυστέρηση 35 χρόνων δημιουργούνται επιτέλους οι πρώτοι δασικοί
χάρτες, ο τίτλος είναι «νέα παράβολα». Στις πίσω σελίδες, με μικρά γράμματα υπάρχουν ειδήσεις που δεν προσέχει κανένας: «Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών διαμαρτύρονται
γιατί, 4 μήνες μετά την ψήφιση της απελευθέρωσης του κλειστού επαγγέλματος των μεταφορών, οι νόμοι δεν έχουν εκδοθεί ακόμα». Έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε πραγματικότητα,
την πραγματικότητα των δελτίων ειδήσεων. Μόλις τελειώσουν τα θέματα εκεί, μόλις ψηφιστεί ένας νόμος στη Βουλή, νομίζουμε ότι συμβαίνει κιόλας. Κάνουμε λάθος. Οι νόμοι σ’ αυτή
τη χώρα, ακόμα κι αν ψηφιστούν, δεν εφαρμόζονται. Χρειάζεται έκδοση των νόμων, υπουργικές αποφάσεις, δημοσιεύσεις, εκατοντάδες εγκύκλιοι, ερμηνευτικές διατάξεις. Κάπου εκεί
το θέμα ξεχνιέται, τίποτα δεν αλλάζει. Καμία από τις διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να
γίνουν δεν προχωράει. Το μνημόνιο δεν «απέτυχε», όπως λένε οι πολιτικοί της αδράνειας, το
μνημόνιο της ευρωπαϊκής κοινότητας δεν εφαρμόστηκε ακόμα.
Επειδή οι μεταρρυθμίσεις δεν προχωράνε, το κόστος του κράτους δεν μειώνεται, το έλλειμμα
δεν μειώνεται. Επειδή η κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει τις διαρθρωτικές αλλαγές, κάνει οριζόντιες μειώσεις μισθών και συντάξεων και βάζει συνεχώς νέους φόρους.
Η κυβέρνηση αυξάνει τους φόρους, αυξάνει τον ΦΠΑ, επιβάλλει έκτακτες εισφορές, ειδικές
εισφορές, ξανά έκτακτες εισφορές. Περαιώσεις, αύξηση προκαταβολής φόρου. Αυξάνει τους
ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Από τα τσιγάρα ως τα ποτά, από τα καύσιμα ως τα ακτοπλοϊκά
εισιτήρια, κλάδοι ολόκληροι της οικονομίας δηλώνουν απελπισμένοι ότι έχουν μετατραπεί
σε φοροεισπράκτορες του κράτους, αφού στην τιμή των προϊόντων τους το κράτος εισπράττει
πάνω από το 70%. Το κράτος αυξάνει τους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ. Αυξάνει τις ασφαλιστικές εισφορές. Δεν επιστρέφει το ΦΠΑ. Δεν πληρώνει τις οφειλές του στις επιχειρήσεις.
Το κράτος έχει σταματήσει τις δημόσιες επενδύσεις, δεν κάνει δημόσια έργα, τα τελευταία
μεγάλα έργα χρονολογούνται από την εποχή του Σημίτη. Το κράτος μειώνει τις κοινωνικές
δαπάνες. Καθυστερεί τα κοινοτικά προγράμματα. Οι τράπεζες, φορτωμένες κρατικά ομόλογα-σκουπίδια, δεν μπορούν να δανειστούν, ούτε να δανείσουν. Το κράτος δηλαδή, με άλλα
λόγια, σκουπίζει από την αγορά και το παραμικρό ευρώ. Απομυζά όλη την κοινωνία, αφαιρεί
τη ρευστότητα για να συντηρήσει το μηχανισμό του. Αρνείται να μειώσει έστω κατ’ ελάχιστον
το κόστος αναπαραγωγής του και γι’ αυτό συνεχίζει την αφαίμαξη με αποτέλεσμα ο ιδιωτικός
τομέας να ασφυκτιά, δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις να κλείνουν, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι να μπαίνουν στην ανεργία. Η ύφεση, αναγκαστική λόγω χρεοκοπίας του προηγούμενου μοντέλου, γίνεται δραματική γιατί αποτυγχάνουμε να μειώσουμε τις καταναλωτικές
δαπάνες του δημοσίου ώστε να διοχετευθούν λεφτά στην παραγωγική οικονομία. Η ύφεση
δεν είναι αποτέλεσμα «μέτρων» αλλά αποτέλεσμα έλλειψης μέτρων, έλλειψης διαρθρωτικών
αλλαγών, τις οποίες φυσικά υπονομεύουν οι ίδιοι που θρηνούν για την ύφεση. Το χρεοκοπημένο διακομματικό πολιτικό σύστημα προσπαθεί να μη μειώσει το «δικό του» μαγαζί, αυτό
που δημιουργεί μαύρο χρήμα, πολιτικό χρήμα. Αδιαφορεί για τις δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που κλείνουν, για τους εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους του ιδιωτικού τομέα.
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Ζωντανόςστην πόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλάκη

Von brandis

90 ευρώ. Ο Fernando είναι Αργεντίνος που γνώρισε μιά Κιλκισιώτισσα στο Τορόντο, την παντρεύτηκε κι άνοιξε το “Fernando’s” μαζί
της (που αλλού;) στο Κιλκίς. Ο Λουίς, επίσης Αργεντίνος, μπάρμαν του
μπαρ “MG” της Μαβίλη, μας είχε
πει ότι το φαγητό είναι σούπερ, που
όντως είναι. Και το μαγαζί είναι ενδιαφέρον, περίεργο, εκτός-τόπουκαι-χρόνου αλλά μ’ ένα σκούρο,
film-noir-ish τρόπο. Νομίζεις ότι
στο έβγα θα ανοίξεις την πόρτα και
θα δεις να απλώνονται μπροστά σου
οι ατελείωτες πάμπας, όχι ταμπέλες
με ποντιακά ονόματα, κεμπαμπτσίδικα και ψιλικατζίδικα… δεν σε χαλάνε βέβαια κι αυτά – αν μη τι άλλο
η αγορά του Κιλκίς πάει μια χαρά,
δείχνει να σκίζει. Λίγο είναι κι αυτό;

Εκδρομικά (ή, αλλού…)
Ντάλα άνοιξη πήραμε αμάξι και μερικά (μικρά) παιδιά και
τραβήξαμε βόρεια, ως τα βουλγαρικά σύνορα. Πρασινάδες, ζουζούνια και πασχαλιές ανθισμένες – δεν το πιστεύεις πως είναι η
ίδια χώρα, από την ανάποδη, ντουμπλαρισμένη με ανθάκι και,
ερμ, βουβαλίσια φέτα…

Σ

ε κάποιον έλεγα ότι σταματήσαμε στα Τέμπη και με ρώτησε «Mα υπάρχουν ακόμα τα Τέμπη;». Ζουν και βασιλεύουν,
με πλούσια βλάστηση και τη σπηλιά-που-τρέχει-αγιασμός
πίσω από τη γέφυρα του Πηνειού… το κλασικό, σχεδόν αρχαιοπρεπές πια, «Τέγος» πουλάει από καφέδες και τραχανά
μέχρι σουβενίρ και τοστ με ανεξήγητη γεύση σαπουνιού: κάθεσαι στους
ξύλινους πάγκους και χαζεύεις το ποτάμι, δεν πολυθέλεις να ξαναμπείς
στο αυτοκίνητο, όπως όταν ήσουνα σπόρος και έψαχνες ευκαιρία να τσαλαβουτήσεις στα ρηχά, στις γυαλιστερές πετρούλες. Μήπως άμα βραχείς
σταματήσουμε εδώ για πάντα; Μήπως δεν διασχίσουμε τη μισή Ελλάδα
ζαβλακωμένοι ακούγοντας «Κατεβαίνει, κατεβαίνει ο Δομάζος στη μικρή περιοχή, σουτάρει, σουτάρει ο Δομάζος…» και τέτοια…
Φτάσαμε στη λίμνη Κερκίνη: γύρω στα 70.000 στρέμματα νερού, με τρία
ποτάμια (Κερκινίτης, Κρούστας αλλά κυρίως Στρυμόνας), με υδροβιότοπους και 300 είδη πουλιών. Και («έξτρα για τους μικρούς μας φίλους!») 500
βουβάλια – μικρά, σκονισμένα, αλητήρια, πλην όμως real βουβάλια, που
βόσκουν ανέμελα σ’ ένα τοπίο τάλε-κουάλε μ’ αυτό της Βόρειας Ιταλίας.
Δηλαδή με ψηλά βουνά, γαλανό ουρανό, πράσινα χωράφια και λίμνη στη
μέση, που απλώς δεν είναι γαλάζια, μάλλον λόγω υπεδάφους ή γκαντεμιάς.
Μπήκαμε σ’ ένα βαρκάκι να μας κάνει βόλτα στη λίμνη. Αγριοπελεκάνοι
(indeed!), κορμοράνοι, αγριόπαπιες και όλοι τους οι φίλοι τσιμπολογούσαν
ψαράκια στο πρώτο Δέλτα του Στρυμόνα, στο πλουσιότερο κομμάτι της λίμνης. Η οποία είναι τεχνητή (κατασκευάστηκε το 1932) αλλά πηγμένη στο
ψάρι, αμφίβιο, πετούμενο και ζωντανό…
Πάμε παρακάτω. Το βουβαλίσιο κρέας έχει λέει λιγότερες θερμίδες από το μοσχάρι κι επειδή τα βουβάλια ζούνε και πεθαίνουνε ευτυχισμένα πλάι στη λίμνη,
είναι πιο υγιεινά… Σε ανάλογο, φιλοσοφικο-πεινασμένο πνεύμα (άλλα αντ’
άλλων) πήγαμε το βράδυ να φάμε στο αργεντίνικο εστιατόριο “Fernando’s”
έξω από το Κιλκίς: τέσσερα άτομα με κάμποσο ωραίο φαγητό καθαρίσαμε με
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Δ

εν μπήκαμε στη Θεσσαλον ί κ η, βρεθ ή καμ ε μ ε
φί λους σ το καφέ “Tre
Marie” στο Πανόραμα, για τέλειες πίτσες με λεπτή κρούστα, κρασί
και άλλη, επίσης ζεστή ατμόσφαιρα… γενικά το «ζεστή ατμόσφαιρα»
δεν περιγράφει τίποτα αλλά πώς
να το θέσω; Μπρούντζοι, ξύλινοι
πάγκοι, μαρμάρινα μεγάλα τραπέζια, τζαμαρίες, πορτοκαλί φως
και ένας αέρας παλιού αρχοντικού
– λένε κάτι περισσότερο όλ’ αυτά; Τέλος πάντων, το “Tre Marie”
έχει χαρακτήρα, καλές τιμές και
φιλικό σέρβις. Οι φίλοι μας, που
φτιάχνουν τα καλύτερα κριτσίνια
και κουλουράκια στην «Εδωδή»
της Θεσσαλονίκης, μας φόρτωσαν
με θεϊκά μπισκοτάκια (κρικάκια με
σουσάμι! Παξιμαδάκια σταφίδας!)
και μας ξαπόστειλαν στην Αθήνα.
Φτου κι απ’ την αρχή ανθισμένες
αμυγδαλιές, πρασινάδες, τι ’ναι η
πατρίδα μας, μην είναι οι κάμποι,
μην είναι τα άπιαστα ψηλά βουνά;
Ε; ε; Μην είναι μία κούκλα, όπως
Ιταλία στο πιο ανοργάνωτο/φτωχό/βρόμικο/ψωραλέο, πλην όμως,
ναι, με ζεστή ατμόσφαιρα; Με υπέροχη ζεστή ατμόσφαιρα ίσως; Ή μήπως enough is enough already; A

Τέγος, Αγία Παρασκευή Τεμπών,
24950 93008
Ξεναγήσεις στην Κερκίνη, «Περίπλους»,
694 5465619, www.varkada.gr
Φάρμα Κερκίνης Σερρών «Ο Μπίλης»,
23270 41151,
www.farmakerkinis.gr
Fernando’s Italoargentino Bar Restaurant,
Α. Σιδέρη 4, 23410 76706, Κιλκίς, www.
fernandos.gr
Tre Marie, café & gastronomia, Κομνηνών
3, Πανόραμα, 2310 332.747
Εδωδή, παραδοσιακά κουλουράκια κ.λπ.,
Λάκκωμα
Χαλκιδικής, 23990 51597 & 51598
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Kάπου πήγα κάτι είδα

Greatest Hits

Πήζεις σ
εξοχικό σ το
ου;

ό ΓΊωρΓόΣ Θ. ΠαύρΊαΝόΣ
γράφει για την α.V. ένα τραγούδι

Για να μη
ν πήζεις,
βάλε Con
n-x και π
λήρωσέ το μ
όνο 6 μήν
ες
το χρόνο!

Η Ανάσταση της χοληστερίνης
Ήρθε ξανά η Πασχαλιά
φλέβες ετοιμαστείτε
χοληστερίνη από τα αρνιά
σε λίγο θα δεχτείτε

Τριγλυκερίδια μικρά
θα ορμήσουνε στη σπλήνα
και το συκώτι φουά-γκρα
θα γίνει από τη γλίνα
Πνεύμονες σε επιφυλακή!
μετά το μάσα-ρούφα
θα αρχίσουνε σαν μανιακοί
όλοι το πάφα-πούφα

φωτό: ΊρΊα Βρε

Ούζο, κρασί και τσικουδιά
θα ξεχυθεί στο αίμα
ενημερώνω την καρδιά
ν’ αντέξει ως το τέρμα

ττόύ

Τα πράγματα είναι σοβαρά,
ακούει το στομάχι;
με κοκορέτσια λιπαρά
πρέπει να δώσει μάχη

«Αυτή δεν είναι μία καρέκλα»
Πρεσβεία της Κίνας στην Αθήνα, τοπική ώρα 14.20

Ο

Κινέζος καλλιτέχνης και ακτιβιστής Ai Weiwei είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη παρουσία στους χώρους της τέχνης.
Υποστηρικτής της καλλιτεχνικής ελευθερίας και της ελευθερίας του λόγου καθόλη τη διάρκεια της διακριτής καριέρας
του. Οραματιστής και διαμορφωτής μιας πιο δίκαιης και ισότιμης κοινωνίας μέσα από τη δουλειά του.
Ο Ai Weiwei αγνοείται μετά από τη σύλληψή του στις 3 Απριλίου του
2011 στο Πεκίνο.
Ο επιμελητής Steven Holmes εμπνεύστηκε από το διάλογο
στο facebook για το τι θα μπορούσε να κάνει η κάθε καλλιτεχνική

κοινότητα για να στηρίξει την ασφαλή απελευθέρωση του Ai Weiwei.
Πρότεινε μια «αναπαράσταση» του project του Ͱ Fairytale: 1.001 Qing
Dynasty Wooden ChairsͰ , μια εγκατάσταση που αποτελούνταν από
1.001 ξύλινες καρέκλες της τελευταίας δυναστείας των Ming και Qing,
στην Documenta 12 το 2007 στο Kassel της Γερμανίας, μπροστά σε κινεζικές πρεσβείες και προξενεία του κόσμου.
Την Κυριακή 17/4 το μεσημέρι στην οδό Κρίνων, στο Ψυχικό, η ομάδα των
Ελλήνων εικαστικών που έλαβε αυτό το μέιλ πήρε τα καρεκλάκια της
και διαμαρτυρήθηκε με το δικό της τρόπο για την απελευθέρωση του
Κινέζου καλλιτέχνη.

Info-diet

Tης ΣταύρόύΛαΣ ΠαΝαΓΊωταΚΗ

Να είναι σε συναγερμό
νεφρά κι επινεφρίδια
γιατί παθαίνουν οργασμό
απ’ τα πολλά κοψίδια
Εύχομαι Πάσχα ελληνικό
σ’ όλους ανεξαιρέτως
κι ούτε ένα εγκεφαλικό
να μη συμβεί εφέτος!

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ευχηθείτε να είστε τυχεροί και να σας ξεναγήσει
ο κύριος Κώστας Καζαμιάκης, αρχιτέκτων - ιστορικός τέχνης. Λένε ότι οι ξεναγήσεις του είναι σκέτο παραμύθι.

Πάρτε το και σαν πράξη αυτοτιμωρίας.

ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
το άρθρο του με τίτλο «Στοιχειώδες, αγαπητέ Γουάτσον»
για τα επεισόδια στην ομιλία του νομπελίστα βιολόγου
πρέπει να φωτοτυπηθεί και να μοιράζεται σε φωτοαντίγραφα έξω απ' όλα τα πανεπιστήμια.
(Στα ΝΕΑ της Τρίτης 19/4 )

ΛΑΜΠΑΔΕΣ
τα πιο ακαλαίσθητα αντικείμενα του κόσμου.
Πάρτε ένα ταπεινό κεράκι και ανάψτε το.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
Παίρνουν τη θέση των πασχαλινών αμνών. του χρόνου
απλώς θα ψήσουμε κάστανα για τη Λαμπρή (στο τζάκι).

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΒΑΖΑΑR
ΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ

Έλεος. φτάνει. Δώσαμε. Πήραμε. Σώσαμε.

Πίνουμε στην υγεία του διοικητή της α΄ ύγιειονομικής
Περιφέρειας αττικής.

ΑΚΡΙΒΗ ΜΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗ

ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ

Έχουμε τα ακριβότερα καύσιμα του κόσμου.
(Επειδή θεωρούμε ότι τα ήπιαμε σε ποτά)

Ένας πολύ ψύχραιμος πολιτικός σε μια αλλόφρονα χώρα.

ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ
«Έτσι έκαμες τη ζωή σου. Ό,τι σκόρπισες να ψάχνεις.
Ό,τι φύλαξες να χάνεις».
είναι η πιο καλαίσθητη ποιητική συλλογή της
άνοιξης. το βιβλίο του Δημήτρη Χαλαζωνίτη «Σφαίρες»
σχεδιασμένο (καταπληκτικά) από τον Γιάννη Κουρούδη.
(Εκδ. Θεμέλιο)

τόσα μαγαζιά έχουν κλείσει, γιατί δεν βρίσκει
κανείς θέση;

ΛΟΒΕΡΔΟΣ
Όποτε ανοίγω την τηλεόραση πετάγεται μπροστά μου.
Να θυμηθώ να αλλάξω σειρά στα κανάλια.

ΝΗΣΤΕΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟ
Ποτέ μην κρίνεις ένα βιβλίο απ' την ταινία του.
(Είπε κάποιος που δεν θυμάμαι)

Γονείς, μην μπουκώνετε τα μπουμπούκια σας. Θα
σκάσουν! το 45% των παιδιών είναι υπέρβαρα και
παχύσαρκα στην ελλάδα.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΚΥΡΙΕ ΠΡΕΣΒΗ ΜΟΥ, ΜΑΣ ΚΑΚΟΜΑΘΑΙΝΕΤΕ

Έφυγε… παρ' όλη την αγάπη.

Σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό ο ιδρυτής της ομώνυμης
σοκολατοβιομηχανίας Πιέτρο φερέρο.
(Και τώρα τι θα προσφέρουν οι απανταχού πρεσβείες;)

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ
το Πάσχα είναι κινητή εορτή, γιατί τρέχουμε όλοι.

ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΞΑΝΑΠΟΥΜΕ
Δεν βάζουμε σαντιγί εκεί που χρειάζεται κρεμ πατισερί.
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Το (Μεγαλοβδομαδιάτικο) Tweet του

Forrest Gump

Από τον
Νίκο
Ζαχαριάδη

(Μέλος του συλλόγου υποστήριξης της αλλαγής ύφους στις στήλες
που δημοσιεύονται τη Μεγάλη Εβδομάδα)
● «Δενφταιωκρατία» και
«Εσυφταιγωισμός»
● Από τη μια βρίσκεται ο
Μάνος Κατράκης και ο Σπύρος
Καλογήρου με το μονόκλ
ως αδίστακτοι πλοιοκτήτες
Ρίχτερ (προφανώς γερμανικής
καταγωγής) και από την άλλη
ο Κούρκουλος, που τους
καταγγέλλει επειδή πίεζαν για «κι
άλλο κάρβουνο» με αποτέλεσμα
να σκάσουν τα καζάνια.
● Στην πραγματικότητα
αυτή η εικόνα έχει συνοψίσει
τόμους πολιτικής επιστήμης σε
μια απλή εθνική κοσμοθεωρία
που επαναλαμβάνεται συνέχεια
σε ατέλειωτες εκδοχές:
εμείς οι «αθώοι» και οι άλλοι
«ένοχοι». Από εδώ τα «Ελ» και
από την άλλη τα «Νεφελίμ».
Από εδώ το «Γαλατικό Χωριό»
και από την άλλη οι «Ρωμαίοι
Λεγεωνάριοι». Και το καλό με
αυτή την κοσμοθεωρία, είναι
ότι δεν έχουν μεγάλη σημασία
οι λεπτομέρειες. Ο καθένας
μπορεί να την καταλάβει με
μεγάλη ευκολία και να πάρει το
μέρος του Κούρκουλου.
● Όπως είναι λοιπόν
προφανές σε αυτή την κρίση,
βρίσκονται σε σύγκρουση για
άλλη μια φορά οι δύο βασικές
κοσμοθεωρίες, κάτω από νέο
αμπαλάζ: από τη μια η θεωρία
της «Μηδενικής Ευθύνης» (ή
«Δενφταιωκρατία») κι από την
άλλη η θεωρία τού «Μαζί τα
Φάγαμε» (ή «Εσυφταιγωισμού»).
● Σύμφωνα με την πρώτη,
τη θεωρία της «Μηδενικής
Ευθύνης», ο «Λαός» διαχωρίζεται
από τους Πολιτικούς του και η
Ψήφος του διαχωρίζεται από
την Ευθύνη. Δηλαδή, δεν φταίει
ο αθώος λαός, αλλά οι πολιτικοί
που τον διέφθειραν. Ο λαός δεν
ήξερε τίποτα και οι πολιτικοί,
που τα ξέρουν όλα, δεν τον
προστάτευσαν.
● Σύμφωνα δηλαδή με
την κοσμοθεωρία αυτή, της
«Μηδενικής Ευθύνης», αν
κάποιος σου προσφέρει μια
θέση αργομισθίας ή μια θέση
τσάτσου, δεν φταις εσύ που την
πήρες. Φταίει αυτός που στην
προσέφερε, εκμαυλίζοντάς
σε. Γιατί αν δεν σου την είχε
προσφέρει, θα είχες θέσει κι εσύ
τον εαυτό σου στην υπηρεσία
της ανάπτυξης, παίρνοντας
πρωτοβουλίες αντί να πέφτεις
θύμα του πελατειακού κράτους.
Μια κοσμοθεωρία, δηλαδή, που
στην πραγματικότητα διαχωρίζει
το λαό από τους πολιτικούς του
και την ψήφο από την ευθύνη.
● Η άλλη κοσμοθεωρία είναι
η κοσμοθεωρία της αμοιβαίας
ευθύνης. Του «δεν είμαστε
αθώοι». Σύμφωνα με τους
υποστηρικτές της, αν πάρεις

μια θέση αργομισθίας ή μια
θέση τσάτσου, όταν δεχθείς μια
προνομιακή μεταχείριση, έχεις
την ευθύνη αυτής της αποδοχής.
Είναι κάτι σαν το νόμο που ορίζει
πως αυτός που αποδέχεται
προϊόντα εγκλήματος είναι
επίσης υπόλογος. Όχι στον ίδιο
βαθμό με αυτόν που το έκανε,
αλλά έχεις κι εσύ ένα μέρος της
ευθύνης. Με άλλα λόγια δεν
γίνεται δεκτό το επιχείρημα «δεν
ήξερα». Δηλαδή, δεν υπάρχει
αθώωση λόγω άγνοιας.
● Το μόνο παράδοξο
είναι ότι από αυτές τις δύο
κοσμοθεωρίες, εκείνη που
υποστηρίζει ότι «ο λαός δεν έχει
καμία ευθύνη αλλά όλη η ευθύνη
βαραίνει τους πολιτικούς και τα
λαμόγια που τον παρέσυραν και
τον δωροδόκησαν» φέρεται ως
η πιο φιλολαϊκή!
● Αντίθετα, η θεωρία που
υποστηρίζει ότι και αυτός
που διορίζεται και αυτός που
διασπαθίζει το ελάχιστο χρήμα
που του προσφέρουν οι φίλοι
του οι πολιτικοί έχει ευθύνη...
θεωρείται η αντιλαϊκή.
Θεωρείται η ελιτίστικη!
● Όμως, στην πραγματικότητα
συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.
Το να μην αναγνωρίζεις
ευθύνη στον απλό λαό για τις
πράξεις του, δεν είναι σα να
τον θεωρείς ένα «ανήλικο»
που δεν καταλαβαίνει τίποτα;
Ένα ανοϊκό ον που ακολουθεί
ό,τι του λένε και αθωώνεται
πάντα λόγω «ευήθειας»;
Αυτό δεν προσβάλλει το λαό
περισσότερο; Δεν είναι το
ίδιο προσβλητικό με το να τον
αποκαλείς ζώο που πέφτει
θύμα της προπαγάνδας των
καναλιών; Και όταν τον υποτιμάς
έτσι, στην πραγματικότητα
δεν προλειαίνεις το έδαφος
για κάποιον που θα τον
καθοδηγήσει σωστά;
● Όταν, με άλλα λόγια,
αποκαλείς το λαό ανεύθυνο που
δεν καταλάβαινε ότι το να τον
διορίζουν χαριστικά είναι κακό
και που πέφτει απλώς θύμα
της γοητείας των επιτήδειων
πολιτικών και των media, στην
πραγματικότητα τον παγιδεύεις
εξίσου. Του προσφέρεις μεν την
αθώωση λόγω βλακείας, αλλά
ταυτόχρονα του δείχνεις ότι έχει
ανάγκη χειραγώγησης, γιατί έχει
το ακαταλόγιστο και δεν είναι
ικανός να αποφασίσει μόνος του.
● Αντίθετα, όταν λες ότι ο λαός
έχει ευθύνη όταν διορίζεται
σε μια θέση αργομισθίας, στην
πραγματικότητα αναγνωρίζεις
τη νοημοσύνη του. Στην
πραγματικότητα δηλαδή, η
θεωρία της ανευθυνότητας
αντιμετωπίζει το λαό σαν ηλίθιο
και η δεύτερη σαν συνένοχο.
Μόνο που όταν τον θεωρείς
συνένοχο, στην πραγματικότητα
αναγνωρίζεις επίσης τη

δυνατότητα βελτίωσης. Ενώ
όταν τον θεωρείς ηλίθιο, είναι σα
να του πουλάς «αθώωση», όπως
οι άλλοι του πουλάνε διορισμούς,
για να τον θαμπώσεις. Με άλλα
λόγια, να του αλλάξεις απλώς
«χειραγωγούς» που πάλι θα
αποφασίζουν για λογαριασμό
του. Να περάσει από την επήρεια
της παλιάς άρχουσας ελίτ στην
προπαγάνδα της καινούργιας.
● Εξάλλου, όταν αναγνωρίζεις
την πλήρη ανευθυνότητα για τα
δεινά σε κάποιον, υποκρύπτεται
και άλλη μια παγίδα: τον
απαλλάσσεις και από τις
ευθύνες για ό,τι καλό κάνει.
Δεν του αναγνωρίζεις μερίδιο
ούτε σε αυτά που έχει πετύχει.
Δηλαδή και αυτά κάποιοι άλλοι
τα κάναν για λογαριασμό του.
● (Και extra bonus κίνδυνος:
Αν φταίει μόνο ο «διαφθορέας»
και όχι ο «διαφθειρόμενος»,
τότε τι εμποδίζει τον Τάσο
Μαντέλη να ισχυριστεί ότι δεν
φταίει αυτός αλλά οι «κακοί»
της Siemens;)
● Από την άλλη, βέβαια, και η
θεωρία τού «Μαζί τα φάγαμε»,
υποκρύπτει μια εξίσου ύπουλη
παγίδα: το «περασμένα,
ξεχασμένα». Το «αφού φταίμε
όλοι, δεν φταίει κανείς, άρα,
μεγάλε, μην την ψάχνεις για
τιμωρία και απόδοση ευθυνών».
Είναι σα να λέει ότι οι αδίστακτοι
πλοιοκτήτες Ρίχτερ και οι
Κούρκουλοι βρίσκονται στο ίδιο
στρατόπεδο και θα μοιράζονταν
το ναύλο εξίσου.
● Φυσικά σημασία δεν έχει
ποια από τις δύο κοσμοθεωρίες
είναι η σωστή, αλλά ότι κάθε
γνώμη που εκφράζεται δημόσια,
δεν μπορεί παρά να ανήκει,
φανερά ή συγκεκαλυμμένα,
σε μια από τις δύο αυτές
πλευρές. Ή θα είσαι με αυτούς
ή με τους άλλους. Γιατί έτσι
γίνεται σε συνθήκες πολέμου.
Οι αφορισμοί είναι πιο εύκολοι
από τη λογική. Και δεν χωράνε
«γκρίζες περιοχές» και οι
δεύτερες σκέψεις ισοδυναμούν
με προδοσία.
● Μόνο που όπως συμβαίνει
σε κάθε πόλεμο, έτσι και σε
αυτόν, εκείνος που βγαίνει στην
πραγματικότητα νικητής δεν
είναι κάποια πλευρά από τις
δύο, αλλά αυτοί που πουλάνε
τα (ιδεολογικά) πολεμοφόδια.
Και, sorry, αυτοί είναι οι μόνοι
που τους συμφέρει πραγματικά
να υπάρχουν ανά πάσα στιγμή
συνθήκες πολέμου ανάμεσα σε
δύο στεγανές κοσμοθεωρίες. A

Υ.Γ. Και στο κάτω-κάτω, μόνο
στις συνθήκες πολέμου ενός
Γαλατικού Χωριού μπορεί να γίνει
αποδεκτή η απαίτηση «Όχι, δεν
θα τραγουδήσεις!».
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ATHENS VOICE

317.000 αναγνώστες
Lifo........................................... 272.000
Επενδυτής......................... 180.000
Faq............................................ 98.000
(ανέστειλε την κυκλοφορία του)
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ATHENS VOICE

247.000 αναγνώστες
City Press....................... 222.000
Metro.................................. 221.000
Lifo........................................ 203.000

ATHENS VOICE

Είναι η ρη
τε
μεγαλύό τις
απ
ρίδες
εφημε ιοδικά ερ
και τα πηγούς
οδ
πόλης

317.000 αναγνώστες
		
A΄ 2011
A΄ 2010
Athens Voice... 317.000.... 309.000
Lifo.......................... 272.000... 289.000
Down Town..... 226.000... 189.000
Aθηνόραμα...... 161.000..... 197.000
Faq.......................... 98.000...... 151.000

Για μια ακόμη
χρονιά στην πρώτη θέση,
υπερδιπλασίασε την απόσταση
από τη δεύτερη εφημερίδα
με διαφορά 45.000 αναγνώστες
Είναι η μεγαλύτερη εφημερίδα στις δυναμικές ηλικίες 18-24 με 74.000 αναγνώστες
και 25-34 με 102.000 αναγνώστες
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Του Δημητρη Φύσσα

voiceathens
.gr
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Γλυτσίνα
και κουτσουπιά
Τους τελευταίους Απρίληδες σας
είχα βάλει εδώ μια νερατζιά, μια
πασχαλιά και μια τζακαράντα. Φέτος, φωτογράφισα και γλυτσίνα και
κουτσουπιά: η πρώτη στον Κολωνό, η δεύτερη στην Αργυρούπολη. Ταιριάζουν πολύ αρμονικά. Για
να θυμόμαστε ότι η άνοιξη έρχεται
και στη μεγαλούπολη.

Σουβλάκια «Αβάνα»
Με την ονομασία παρμένη από το
ομώνυμο απέναντι σινεμά, που –σε
πείσμα των καιρών– διατηρείται
εδώ και δεκαετίες, το μαγαζί αυτό
είναι πράγματι ένα ψητοπωλείο
νέου τύπου, χωρίς όμως και να εκτρέπεται προς το κυριλέ. Εκτός
από τα αναμενόμενα από κάθε κατάστημα της σειράς του, διαθέτει
και ορισμένα σπάνια πιάτα, όπως
σαλάτα με φακές, μπιφτέκια από
γαλοπούλα, ψητά λαχανικά κ.λπ.,
καθώς επίσης και εξαίρετες μαύρες πίτες ολικής άλεσης με ντιπ
σε ωραία γυάλινα σκεύη «της για-

γιάς». Θαύμασα ότι όλα τα ζεστά
φαγητά σερβίρονται σε μεταλλικά ταψάκια, που διατηρούν τη
θερμοκρασία ψηλή για πολλή ώρα.
Αρκετά τραπέζια είναι επιστρωμένα με παλιά πλακάκια. Το σέρβις
πολύ φιλικό, οι μερίδες χορταστικότατες, οι πατάτες κομένες στο
χέρι, οι τιμές λίγο πάνω από ένα
σύνηθες σουβλατζίδικο. Το κοινό
γνησίως ετερόκλητο: από μεγαλοστελέχια των γύρω εταιρειών
μέχρι πιτσιρικάδες κι από γηραιές
κυρίες μέχρι ζευγαράκια. Μόνο αρνητικό σημείο: το εμφιαλωμένο νερό με το που κάτσαμε στο τραπέζι,
παρόλο που δεν το ζητήσαμε (το
γύρισα πίσω). Λυκούργου 2 &
Κηφισιάς, Χαλάντρι, 210 6727.701

Ψωμί με προζύμι
Δεν ξέρω αν σας λέει τίποτα το
ψωμί με προζύμι. Αν όχι, καιρός να
το μάθετε. Αν ναι, εδώ και λίγους
μήνες ανακάλυψα το καλύτερο:
στο φούρνο της κ. Βούλας Ζάχαρη
(Λασκαράτου 15, Κυπριάδη, δίπλα
στο μπαρ «Κόμης», 210 2230.052).
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funnyordie.com

Advertorial «A.V.»
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σχηματίστηκε ο αρχικός πυρήνας
του οικισμού. Τα υπόλοιπα τα καταλαβαίνετε (Πηγή: «Τοπωνυμίες…»
του Κ. Μπίρη).

Κοινόχρηστα καρότσια
Βγάζει
κάθε μέρα,
διατηρώντας σταθερά ισοϋψή
ποιότητα.

Γιατί τη λένε
Πετρούπολη
Το εύκολο και προφανές θα ήταν να
πει κανείς: στο πετροβούνι Αιγάλεω βρίσκεται, νταμάρια είχε μέχρι τελευταία, το «Θέατρο Πέτρας»
εδώ είναι – δε θέλει και πολλά η
ετυμολογία: πόλη της πέτρας. Τα
φαινόμενα ωστόσο απατούν. Πόλη
όχι της πέτρας, μα του Πέτρου. Του
εκδότη Πέτρου Γιάνναρου συγκεκριμένα, η εφημερίδα του οποίου,
η «Εσπερινή», μοίραζε το ’30 στους
αναγ νώσ τες της κουπόνια. Τα
κουπόνια αντιστοιχούσαν σε βραχώδη, ημιορεινά οικόπεδα. Έτσι

ΔΙΟΡθωση ημΑΡτημένων
Όσον αφορά το «γιατί το λένε Παλούκια», τόσο η αναγνώστρια κ.
Γιωλίτα Μπαντέκα όσο και ο νονός μου Λεωνίδας Φύσσας, παλιός καπετάνιος, διορθώνουν:
«Κάβοι είναι τα χοντρά σκοινιά με
τα οποία δένουν τα πάσης φύσεως πλεούμενα στις δέστρες του
μόλου». Κοινώς, τα παλαμάρια.
Εγώ, λαθεμένα, νόμιζα ότι λέγανε
κάβους και τις δέστρες. Κι άλλες
ευχαριστίες. Διευκρινίζω, επίσης,
ότι τα Παλούκια είναι στην κουλουριώτικη ακτή (Σαλαμίνα).

Σε αρκετές γειτονιές της Αθήνας
βλέπεις καρότσια του σούπερ
μάρκετ, κοινόχρηστα για όλους
όσους κάνουν μικρομετακομίσεις
σε κοντινές αποστάσεις. Μιλάμε
για άπιαστο πνεύμα συλλογικότητας, αλληλεγγύης και κοινοκτημοσύνης ή για απλή εγκατάλειψη; Η
στήλη είναι στη διάθεσή σας για τη
σχετική καταγραφή, αγαπητοί αναγνώστες.

Σινεμά της Κυψέλης
Με α φ ορμ ή τ ην ταμ π έ λα του
“Colosseo” που αποκαλύφτηκε
πρόσφατα από τον Σκλαβενίτη, ο
αναγνώστης κ. Μανώλης Τουμπακάρης στέλνει ένα σχεδόν πλήρη
κατάλογο των κυψελιώτικων κινηματογράφων. Ευχαριστίες. A
➜ d.fyssas@gmail.com

HUMOR LOVERS
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moviecliches.c

snl.jt.org
Το “Saturday Night Live” φτάνει μόνο και
μόνο για να ορίσει την έννοια του “comedy
show”. Στον αέρα από το 1975, έχει βγάλει
τους σημαντικότερους κωμικούς της
τελευταίας 30ετίας αποτελώντας σημείο
αναφοράς για τη σύγχρονη κωμωδία. Στο
site θα βρείτε μια εξαιρετική προσπάθεια
αρχειοθέτησης του υλικού όλων των χρόνων. Προσοχή, είναι εθιστικό και χάνεις
τον ύπνο σου…

Tip: “Things people said” – γράφει η ένδειξη στην πρώτη σελίδα.
Εσύ μπορείς να διαλέξεις μια κατηγορία και να βρεις σπαρταριστούς διαλόγους από αίθουσες δικαστηρίων μέχρι αγγελίες κι από
ευτράπελα σε μενού εστιατορίων έως ξεκαρδιστικά γράμματα
απολογιών. Στο rinkworks.com/said/

om

κα λίe που έχει ξεκο
Απολαυστικό sit
ραφική
ογ
ατ
ημ
κιν
μια
σει την παγκόσ
σει τον
έχει ομαδοποιή
παραγωγή και
ον ται
ιάζ
υσ
ρο
πα
οίο
τρόπο με τον οπ
πρόσωπα
,
ιες
θε
νή
συ
,
δρατηριότητες
τηρήσει
Π.χ. έχεις παρα
κι αν τικείμενα.
ς) πετάει
θω
νή
(συ
ίκα
να
ότι όταν μια γυ
ενός
όλ στα μούτρα
ένα ποτήρι αλκο
ίγεται από
κα
ν
δε
τέ
πο
άν τρα, εκείνος
το οινόπνευμα;

theblob.gr
Ελληνικό ιντερνετικό περιοδικό
που χαρακτηρίζεται από «σοβαροφάνεια, ανακρίβεια, υποκειμενικότητα» και σκοπός του είναι
να προσφέρει «σφαιρική παραπληροφόρηση σε βάθος». Όπως
αντιλαμβάνεσαι, η λέξη-κλειδί
είναι «παρωδία»...
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Τζιχάντ
Tων Άγγελου Τσέκερη
Γιώργου Κυρίτση

Πολιτική

Σημαντικά ακριβότερο θα είναι φέ-

Δεν δίνουμε φράγκο
στην Αθήνα

τος το πασχαλινό τραπέζι, καθώς

Του ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Πάσχουμε
τόσο οι φρυγανιές όσο και τα άγρια
χόρτα του βουνού έχουν συνδεθεί
με το επιτόκιο της ευρωπαϊκής τράπεζας. Οι εκδρομείς όμως μπορούν
να φάνε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία διατίθενται τζάμπα
και εναλλακτικά χρησιμεύουν και ως
χαρτί ταπετσαρίας. Ακριβότερη κατά
60% σε σχέση με πέρσι είναι και η αμόλυβδη βενζίνη, ειδικά στο ρεύμα
εξόδου, που επηρεάζεται περισσότερο από τις διεθνείς διακυμάνσεις
της τιμής του πετρελαίου.
Σε δήλωσή του για τις γιορτινές ημέρες ο πρωθυπουργός καλεί τα αρνιά
να δείξουν πνεύμα συνεργασίας και
γενναιότητα, γιατί όλοι πρέπει να
αναλάβουμε τις ευθύνες μας ώστε
να βγει η χώρα από το αδιέξοδο. Από
την πλευρά του ο κ. Πάγκαλος κατηγόρησε τα αρνιά ότι είναι άχρηστα,
τεμπέλικα κατασκευάσματα, που θέλουν μόνο να τρώνε χορτάρι και να
χέζουν από δω κι από εκεί και αρνούνται να θυσιάσουν τα σκανδαλώδη
προνόμιά τους. Και ότι τα βουλγάρικα είναι φθηνότερα και με μπλοκάκι. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
είπε επίσης ότι αν του συμβεί τίποτα
από το πολύ φαΐ, υπεύθυνος θα είναι
ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Σε ευρεία διυπουργική σύσκεψη αποφασίστηκε επίσης η συγχώνευση
της Ανάστασης με τον Επιτάφιο και
με το Πάσχα των καθολικών και η απαγόρευση των λαμπάδων Μπάρμπι
Μολότοφ, που σκάνε και φωνάζουν
συνθήματα σε δύο γλώσσες. Τέλος
στα κουρεία και τα κομμωτήρια το
κούρεμα επιτρέπεται μέχρι 60% στο
μήκος, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί συζήτηση γιατί κατσαρώνει το
μαλλί. ●
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στα γέλια. Το πρωτοσέλιδο της «ΚαθημεΒάσω Παπανδρέου διαδραμάρινής της Κυριακής», καθώς και το πρωτισε ρόλο προπομπού στην εν
τοσέλιδο επί του πιεστηρίου της «Ελευεξελίξει τραγωδία. Πίσω της,
θεροτυπίας» της Δευτέρας, αποκάλυπταν
σε απόσταση, επικεφαλής του χορού ο
τις παρασκηνιακές συζητήσεις του κ. ΠαΓιώργος Φλωρίδης. Στην κεντρική σκηπακωνσταντίνου για την αναδιάρθρωση
νή, σχεδόν στο μέσον της ορχήστρας, ο
του χρέους. Επιτέλους, γκρεμιζόταν το
Κώστας Σημίτης. Δύο σελίδες με μία συταμπού, σκέφτηκαν οι αρμόδιοι. Δυστυνέντευξη στο «Βήμα της Κυριακής» και
χώς στην Ελλάδα τα ταμπού διαθέτουν υπροηγουμένως ένα άρθρο-δήλωση στην
περφυσική αντοχή. Όπως ότι οι Έλληνες
«Καθημερινή της Κυριακής». Ο επικεείναι ο περιούσιος λαός, φερ’ ειπείν.
φαλής του μπλοκ δεν ξέχασε και ούτε
Τη Μεγάλη Δευτέρα η “Wall Street
θα ξεχάσει εκείνη την επεισοδιακή συJournal” και πριν από αυτή οι “Financial
νεδρίαση, προ ετών, της ΚοινοβουλευTimes” μάς πληροφορούσαν πως η «ατικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Όταν με το
ναδιάρθρωση» είναι αναπόφευκτη μεν,
ειδικό του βάρος παρενέβαινε ξεκάθαρα
πολύ δύσκολη δε. Σιγά μη δεν το ξέραυπέρ του Ευάγγελου Βενιζέλου. Τελικά
με. Αμέσως μετά αποκαλυπτόταν πως
οι σοσιαλδημοκράτες, και μάλιστα οι δυη Γερμανία μεθοδεύει με εκείνη την
τικοτραφείς, δεν ξέχασαν ποτέ την πεαπαράμιλλη ικανότητά της την αναδιμπτουσία του κατ’ ευφημισμό εργατικού
άρθρωση του ελληνικού χρέους όποτε
κινήματος. Το… φραξιονισμό. Ως γνήκαι όπως αποφασίσει το Βερολίνο.
σια φράξια, το μπλοκ των εκσυγχροΣτη Φινλανδία θριαμβολογούσαν οι
νιστών χτύπησε κατάστηθα το ισχνό
«Αληθινοί Φινλανδοί», οι
στέρνο του υποσυστήματος,
το οποίο παλεύει να επιβιώΔυστυχώς στην ακροδεξιοί, ξενόφοβοι εοι οποίοι τσάκισει στο σημερινό Μαξίμου.
Ελλάδα τα τα- θνικιστές,
σαν τους κεντροαριστερούς
Ένα μόλις εικοσιτετράωρο
μπού διαθέτουν στις εκλογές με κεντρικό
μετά τις αόριστες εξαγγελίυπερφυσική
σύνθημα «Δεν δίνουμε λεες ενός ελάχιστα πειστικού
φτά στους Πορτογάλους».
πρωθυπουργού, ο Κώστας
αντοχή
Στο Μαξίμου διαπίστωσαν
Σημίτης, σάρκα εκ της σαρβαρομετρικό χαμηλό. Το
κός του ΠΑΣΟΚ, τασσόταν
επόμενο σύνθημα ενός εκ των σημαυπέρ της «αναδιάρθρωσης» - όροςντικότερων δανειστών της Ελλάδας,
ταμπού στη σημερινή Ελλάδα της ύτης Φινλανδίας, θα είναι το «Δεν δίνουμε
φεσης.
φράγκο στην Αθήνα».
Δύο εικοσιτετράωρα αργότερα ο διοιΣτο Κολωνάκι όπου διαμένει ο Σημίτης,
κητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ένας
στη Μαβίλη όπου διατηρεί γραφείο (;) ο
εκ των δύο συντακτών του οικονομικού
Καραμανλής, στη Συγγρού όπου στεγάπρογράμματος της Νέας Δημοκρατίας,
ζεται ο Σαμαράς και στην Αρεοπαγίτου
ο άλλος ήταν ο Γιώργος Σουφλιάς, ερόπου νοικιάζει η Ντόρα Μπακογιάννη,
χόταν για να επιβεβαιώσει το χτύπημα
ξέρουν, όλοι τους, πως με ή χωρίς αναδιστην καρδιά του συστήματος Μαξίμου.
άρθρωση, με ή χωρίς επιμήκυνση και με
Ο κ. Προβόπουλος πρόβλεψε περαιτέή χωρίς χαμηλότερα επιτόκια, η Ελλάδα
ρω ύφεση και περαιτέρω ανεργία και... ω
δεν μπορεί να ανταπεξέλθει χωρίς άμεση
του θαύματος, διαπίστωσε πως υφίσταται
και πλήρη αλλαγή στον τρόπο δόμησης
ανάγκη για μία αναπτυξιακή πολιτική.
της κοινωνίας της, οικονομικής και πο«Με τι, ρε κουμπάρε;» …θα ήθελε να
λιτικής.
απαντήσει ο Γιώργος Παπανδρέου, αλΟι σταλινικοί εκ του ασφαλούς προσδολά εις μάτην. Ο κ. Προβόπουλος, δεξιός,
κούν τη χρεοκοπία ώστε να ανασάνουν,
συντηρητικός, αλλά πιστός στα θέσφατα
αν και έχουν αποδείξει πως δεν είναι σε
των τραπεζικών συμφερόντων, είναι έθέση να διαχειριστούν μία θεαματική αύνας εκ των δύο που υπογράφουν το Μνηξηση των ποσοστών τους. Οι δραματικές
μόνιο. Ο άλλος είναι ο κ. Γιώργος Παπαεξελίξεις μετά το 1989 πιστοποιούν του
κωνσταντίνου.
λόγου το αληθές. Οι Συριζαίοι επενδύουν
Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ο
στο φόβο και τον ακτιβισμό που αυτός ο
υπουργός Οικονομικών βρέθηκε στην
φόβος συνεπάγεται. Επιτίθενται και ξυΟυάσινγκτον, όπου καταδέχτηκε να συλοκοπούν τους συνεργάτες του Ανδρέα
ζητήσει μαζί του ο Ντομινίκ Στρος Καν.
Λοβέρδου για να συνηθίσει ο μέσος ποΟ Γάλλος επικεφαλής του ΔΝΤ κατέβαλε
λίτης στην ιδέα του δημόσιου προπηλαμεγάλες προσπάθειες να μην ξεκαρδιστεί

κισμού ως συνήθους πρακτικής. Ο ΣΥΡΙΖΑ υφίσταται πολιτικά μόνο και μόνο
διότι ανέχεται αυτές τις πρακτικές από τα
γκρουπούσκουλα που τον συγκροτούν.
Σε επίπεδο πολιτικού λόγου, ο Τσίπρας
θα ήταν ευτυχής αν η Ελλάδα αφυδατωνόταν ακολουθώντας το παράδειγμα του
Ισημερινού ή της Βενεζουέλας. Ονειρεύεται να τρυγήσει την οργή των εξαθλιωμένων του Μπουρναζίου και του Χαϊδαρίου. Δεν αντιλαμβάνεται πως θα ήταν ανάμεσα στους πρώτους που θα πλήρωναν
το τίμημα ενός βαλκάνιου λαϊκισμού, ο
οποίος θα είναι ασφαλώς βιαιότερος και
αποτελεσματικότερος εκείνου των Περόν ή Βάργκας.

Η

αναδιάρθρωση θα φτάσει με
μαθηματική ακρίβεια, αλλά όποτε η Deutsche Bank, η Paris
Bas και η Commertz Bank το αποφασίσουν. Η απόφαση αυτή θα συμπέσει με
την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου
εσωτερικής υποτίμησης της χώρας. Θα
έχει ολοκληρωθεί η σταδιακή εξαφάνιση των δύο μικροτέρων τραπεζών, ώστε
να παραμείνουν ενεργές οι δύο μεγαλύτερες. Η τρίτη εκ των μικρών έχει ήδη
«μετακομίσει» στην Κύπρο. Τότε θα υπάρχουν οι δυνατότητες για έναν τρίτο
τραπεζικό πόλο, το λεγόμενο κρατικό.
Θα είναι αυτός που θα σηκώσει το βάρος
της επιχορηγούμενης ανάκαμψης, με το
σταγονόμετρο βέβαια. Ο δημόσιος τομέας θα έχει επιτέλους συρρικνωθεί. Στον
ιδιωτικό τομέα θα επικρατούν συνθήκες
του παλαιού Μάντσεστερ. Τότε η αναδιάρθρωση θα δεσμεύσει την Ελλάδα για
τις επόμενες δεκαετίες. Στη Φολέγανδρο
η χωριάτικη σαλάτα θα τιμάται μόλις 1,20
ευρώ στο βαθύ πιάτο. Η κάμαρα στη μικρή ξενοδοχειακή μονάδα θα έχει φτάσει τα 28 ευρώ τη βραδιά, με μπάνιο και
κλιματισμό. Κανείς δεν γνωρίζει αν κάτι
τέτοιο θα συμβεί το 2015, το 2014 ή ακόμη
νωρίτερα. Η ανεργία θα πρέπει να έχει
ξεπεράσει το 22% και στις γυναίκες το
35%. Θα πρέπει, βλέπετε, να λειτουργήσει η «καμπύλη του Φίλιπς».
Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ο
Κώστας Σημίτης απώλεσε την έξωθεν
μαρτυρία του «σοφού». Όχι γιατί έχει άδικο σε αυτά που υποστηρίζει. Αλλά γιατί
ο τρόπος και η χρονική στιγμή εκφοράς
των σκέψεών του προδίδει ιδιοτέλεια και
πολιτική φιλοδοξία. Η Ελλάδα δεν έγινε
φτωχότερη με την απώλεια αυτή. Ενδεχομένως να έγινε σοφότερη.
Η χώρα φτώχυνε και κόντυνε πολύ περισσότερο με το φευγιό του Νίκου Παπάζογλου. Βόηθησε και αυτός με τα ακούσματα ώστε να υιοθετήσουμε, ορισμένοι
έστω, το δόγμα της «εκδίκησης της γυφτιάς». Ενός οδοιπορικού το οποίο στο
τέλος του υπόσχεται, αν μη τι άλλο, ένα
γάργαρο γέλιο και ένα αξιοπρεπές βλέμμα. Αυτά αρκούν. A
➜ n.georgiadis1@yahoo.com
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Πολιτική

Η

μπούρκα απαγορεύτη κε σ τους
δημόσιους χώρους στη Γαλλία, αλλά η
πίεση από την πλευρά
των ισλαμιστών και
των «πολιτικώς ορθών» αυτοχθόνων
–μια πολυπληθή
ομάδ α πολιτών
με φασιστοειδείς
ιδέες και πρακτικές– εμποδίζει την εφαρμ ο γ ή το υ νό μου. Τόσο σ το
Παρίσι, όσο και
σ το Λονδίνο,
πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις με σύνθημα
«Ιερός πόλεμος»:
τα πλακάτ κρατούσαν μαυροντυμένες
γυναίκες χωρίς πρόσωπο, διεκδικώντας

Μπούρκες
και μαντίλες
Της σΩΤΗσ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥλλΟΥ
το δικαίωμα στην μπούρκα και εκφράζοντας εχθρότητα προς τις δυτικές κοινωνίες που τις φιλοξενούν.
Ωστόσο, κι εμείς στην Ευρώπη, πρέπει να
διεκδικήσουμε τα δικά μας, ευρωπαϊκά,
δικαιώματα. Κατ’ αρχάς, ο στοιχειώδης
σεβασμός προς τους άλλους προϋποθέτει
το να δείχνουμε το πρόσωπό μας: ακόμα
και τα μαύρα γυαλιά που φορούν μερικοί
άνθρωποι στη Δύση –για λόγους στιλ, ας
πούμε– προκαλούν σχετική δυσφορία.
Στην Ευρώπη το πρόσωπο και η χειραψία
μαρτυρούν ειρηνικά συναισθήματα και
αποδοχή του άλλου.
Το δεύτερο ζήτημα είναι πιο σύνθετο και
το έχουμε συζητήσει πολλές φορές – ματαίως. Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν πρέπει
να δεχθούν οπισθοχώρηση της ιστορίας
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι ιστορικοί λέμε: η ιστορία προχωρεί προς
τα μπρος, δεν επαναλαμβάνεται, δεν κάνει κύκλους. Κι όμως πολλοί ιστορικοί
σήμερα πέφτουν στην παγίδα των «καλών αισθημάτων» και μιας συγκεχυμένης ερμηνείας της «ανεξιθρησκίας»
παραμερίζοντας την οικουμενικότητα
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι, το
ιστορικό «υπόλειμμα» γίνεται, για μια
στιγμή, κυρίαρχο.
Η μπούρκα είναι θρησκευτικό σύμβολο
–απαράδεκτο σε εκκοσμικευμένες κοι16 A.V. 21 - 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

νων ί ες– κα θ ώ ς
και σύμβολο διάκρισης
εναντίον των γυναικών. Το γεγονός ότι
οι γυναίκες που φορούν μπούρκα την έχουν επιλέξει και δεν τους έχει επιβληθεί από την οικογένεια και την κοινότητα
δεν αλλάζει σε τίποτα το επιχείρημα: στις
ευρωπαϊκές χώρες δεν φοράμε μπούρκα·
πασχίζουμε, με αργά βήματα, να επιτύχουμε ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες. Ο
δρόμος είναι μακρύς και περιπετειώδης: ο
χριστιανισμός, ο μεσαίωνας, η καύση των
μαγισσών και οι αιώνες της παραδοσιακής θέσης των γυναικών ως «αγγέλων του
σπιτιού» δεν είναι όσο μακριά φαίνονται.
Οι γυναίκες βρίσκονται ακόμα σε εύθραυστη και διφορούμενη κατάσταση. Και η
κυριότερη αιτία γι’ αυτό είναι η ίδια τους
η νοοτροπία, η βαθιά ριζωμένη. Κάτι ανάλογο συμβαίνει στις γυναίκες στο Ισλάμ
που θεωρούν την κατάργηση της μπούρκας προσβολή των δικαιωμάτων τους.
Ο νόμος περί απαγόρευσης της μπούρκας
εντάσσεται λοιπόν σε μια σειρά πολιτικά
πεδία: πρώτον, στο πεδίο της ενσωμάτωσης των μεταναστών. Αν οι μετανάστες
δεν αποδέχονται τους νόμους και την ηθική στάση της Δύσης, πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες τους. Δεύτερον, στο πεδίο της ειρηνικής συνύπαρξης: δεν είναι
λίγοι οι Ευρωπαίοι πολίτες που νιώθουν

δεν είναι επαρκής. Χρειάζεται περισσότερη τόλμη,
καθώς και ένα μέτρο για
όλους: για παράδειγμα,
ο δήμος του Παρισιού
απέρριψε αίτημα εορτασμού του Πάσ χα σ ε δημό σ ιο
χώρο (σ το προαύλιο της Παναγίας των Παρισίων), αλλά δεν
απαγορεύει τις
δημόσιες προσευχές των
μουσουλμάνων
που κ λ ε ίνουν
του ς δρ ό μ ου ς
και παρακωλύουν την κυκλοφορία. Εξάλλου,
στα σχολεία απαγορεύεται να φοράς σταυρουδάκια
αλλά επιτρέπεται η
μαντίλα... Είναι φυσικό, μπροστά σε τέτοιου
είδους υποχωρητικότητα,
να αγανακτούν πολλοί αυτόχθονες που δεν έχουν καμιά διάθεση να ακούνε ούτε τον
μουεζίνη, ούτε τον πάστορα.
Οι υποστηρικτές της μπούρκας παραπονιούνται ότι οι γυναίκες που τη φορούν γίνονται θύματα «διακρίσεων και
αποκλεισμού». Mάλιστα, οι γαλλικές
ότι δεν
αρχές αρνήθηκαν τη γαλλική ιθαγένεια
βρίσκοσε Αφγανή που φορούσε μπούρκα: μα,
ν ται σ τ ην παεννοείται... Κάθε λογικός άνθρωπος κατρίδα τους· ότι θεάματα
ταλαβαίνει ότι το να εμφανίζεσαι μπροσαν τις μπούρκες αλλοιώνουν οδυνηρά
στά στο γαλλικό κράτος με μπούρκα και
το τοπίο και τον τρόπο της ζωής τους. Η
να ζητάς ιθαγένεια, είναι είτε πρόκληση,
μπούρκα δεν «ξενίζει» απλώς όπως μποείτε ηλιθιότητα, ή και τα δύο. Άλλωστε,
ρεί να ξενίζει, για παράδειγμα, μια
στην καθημερινότητα, ποιος θέλει να
εμφάνιση πανκ ή ρασταφάριαν· η
συνδιαλέγεται με ανθρώπους που σε
μπούρκα ανακινεί συναισθήματα ακοιτούν μέσα από μια δικτυωτή
πόρριψης. Και δικαίως εφόλωρίδα; Και που με αυτό τον
σον συμβολίζει την ισλαμιΟι ευρωπα- τρόπο
δηλώνουν ότι δεν έκή αντίληψη για την ηθική
ϊκές χώρες χουν καμία σχέση με τον πολικαι την κοινωνία, δηλαδή
μια κοσμοθεωρία θεοκρα- δεν πρέπει να τισμό σου; Οι ανθρώπινες σχέδεχθούν οπι- σεις είναι δύσκολες ακόμα κι
τίας και βαρβαρότητας.
Τρίτον, στο διεθνές πεδίο:
σθοχώρηση όταν συμφωνούμε σε μια σειρά
η μπούρκα που διαδίδεται
της ιστορίας πολιτικά, πολιτιστικά και θρηστις ισλαμικές κοινότητες
και των αν- σκευτικά ζητήματα...
Το σοβαρό πρόβλημα στη Δύση
στη Δύση αποτελεί εργαθρωπίνων δι- δεν
είναι η μπούρκα την οποία
λείο του Ισλάμ στον ιερό
καιωμάτων τελικά υιοθετεί μια μειοψηφία
του πόλεμο. Το πώς άρμουσουλμάνων γυναικών. Το
χισε αυτός ο πόλεμος, ή
πρόβλημα είναι οι Δυτικοί που
μάλλον το πώς αναζωπυρώθηκε,
με διάφορα παράλογα επιχειρήματα υείναι ένα σύνθετο ζήτημα το οποστηρίζουν το δικαίωμα στην μπούρκα,
ποίο δεν αναιρεί το συγκεκριεντείνοντας έτσι τις υπάρχουσες αντιθέμένο πρόβλημα σήμερα. Με το να
σεις και υπονομεύοντας την κοινωνική
ισχυριστεί κανείς ότι οι Ηνωμένες Πολισυνοχή. Ζούμε σε μια εποχή ανευθυνότείες εξέθρεψαν τους Ταλιμπάν δεν μποτητας που μας έχει οδηγήσει στην οικονορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η
μική κρίση, στα πυρηνικά ατυχήματα και
μπούρκα είναι αποδεκτή.
σ’ αυτή τη σκοταδιστική ιδεολογία που
Θα προχωρούσα λίγο περισσότερο αυτή
οξύνει τη σύγκρουση των πολιτισμών. A
τη σκέψη: η απαγόρευση της μπούρκας
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στα χρονικά της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μόνο για το 2010 δαπανήθηκαν 100.000.000 ευρώ για γηροκομεία, ιδρύματα, γεύματα
για τους άπορους, σπίτια για να μένουν συγγενείς καρκινοπαθών, βοήθεια σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
Από την πρώτη στιγμή που εκλέχτηκε μέχρι σήμερα, σιωπηλά, ταπεινά, χωρίς τυμπανοκρουσίες, έχει κατορθώσει
να φτιάξει όχι μόνο άψυχα κτίρια και εγκαταστάσεις, αλλά
και μια πολυάριθμη ομάδα από αφοσιωμένους εθελοντές
που χωρίς αμοιβή προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όπου
χρειαστεί. Είδα πρόσφατα στην τηλεόραση κάτι τέτοιες
κυρίες, να μαγειρεύουν για τα γεύματα της Αρχιεπισκοπής, ενθουσιώδεις και χαρούμενες σα να μαγείρευαν για
τα παιδιά τους. Αυτό το κλίμα, το έχει δημιουργήσει η προσωπικότητα του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος, είμαι σίγουρος,
πως προτιμάει να αφοσιωθεί σε μια φιλανθρωπική πράξη
παρά σε μια αδιέξοδη θεολογική συζήτηση. Και οι πιστοί,
που μπορεί να είναι πιστοί αλλά δεν είναι κουτοί, το καταλαβαίνουν αυτό και τρέχουν να βοηθήσουν.
«Ετοιμάζω μια μελέτη με τίτλο � Πώς μπορεί να σωθεί η
Ελλάδα με 40 ημέρες νηστεία� . Τώρα κάνω την οικονομοτεχνική μελέτη» λέω, και για πρώτη φορά τον βλέπω να
χαμογελάει πλατιά: «Να μας τη δώσετε να τη διαβάσουμε κι
εμείς όταν την τελειώσετε».
Μετά σοβαρεύει. «Πάντως τα πράγματα στην Ελλάδα είναι
πολύ άσχημα» μου λέει. «Και φοβάμαι ότι θα γίνουν και χειρότερα. Άνθρωποι δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν λεφτά να ζήσουν».
«Τι θα γίνει με την κάρτα του πολίτη;» ρωτάω. «Έχουμε συνομιλίες
με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Υπάρχει η διάθεση και από τις δυο
πλευρές να βρεθεί μια λύση». «Οι νέοι λένε ότι η Εκκλησία είναι πολύ αυστηρή».«Καταλαβαίνουμε τους νέους, αλλά συχνά θέλουν μια
Εκκλησία που να ικανοποιεί τις προσωπικές τους επιθυμίες, ενώ η
Εκκλησία πάντα μας προσκαλεί σε μια υπέρβαση του ατομικισμού
και τις φιλαυτίας μας. Το να απαρνηθεί κανείς το ναρκισσισμό του
είναι μια δύσκολη υπόθεση».

Μ

υρωμένο φυσούσε το
ανοιξιάτικο αεράκι στην
οδό Αγίας Φιλοθέης, πίσω
από τη Μητρόπολη. Πέμπτη βράδυ, πηγαίνω στην
Αρχιεπισκοπή Αθηνών για
να συναντήσω τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος,
Ιερώνυμο, του οποίου το
ύφος και το ήθος, από την πρώτη μέρα που ανέβηκε στο θρόνο, με
είχαν εντυπωσιάσει.
Ο Αλέξανδρος Κατσιάρας μεσολάβησε για αυτή τη συνάντηση, διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος,
που εκπέμπει στα 89,5 fm και είναι αυτή τη στιγμή το πιο cult ραδιόφωνο της πόλης. Πού αλλού μπορείς να ακούσεις εκπομπές με τίτλους όπως: «Η μουσική των αγγέλων», «Άγιοι και ποιητές», «Ο Θεός
στη γωνία», μαζί με βυζαντινούς ύμνους, θεολογικές συζητήσεις,
τον Διονύση Σαββόπουλο να διαβάζει Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη,
το κήρυγμα της Κυριακής;
Να 'μαι λοιπόν μπροστά στην είσοδο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών... Μισοζαλισμένος από τις ανθισμένες νεραντζιές και πασχαλιές, ανεβαίνω τα σκαλοπάτια και μπαίνω στην αίθουσα υποδοχής.
Πορφυρές καρέκλες με χρυσοκεντημένους δικέφαλους αετούς
στις πλάτες έχουν τοποθετηθεί στις τρεις πλευρές της αίθουσας.
Στην τέταρτη πλευρά υπάρχει ένας εντυπωσιακός θρόνος. Καθισμένοι στις καρέκλες περιμένουν και άλλοι εκτός από εμένα για να

τον δουν. Ο καθένας για
τους δικούς του λόγους
έχει έρθει εδώ να πάρει ευλογία. Συνομιλώ για λίγο με τον πατέρα Αδαμάντιο Αυγουστίδη, που εκτός
από φωτισμένος κληρικός, είναι και ψυχίατρος.
Κάθομαι σε μία από τις καρέκλες. Μια γλυκιά ησυχία επικρατεί
στην αίθουσα που παλαιότερα αντηχούσε από τα γέλια του μακαριστού Χριστόδουλου.
Ο Αρχιεπίσκοπος εμφανίζεται μετά από λίγο με το μαύρο ράσο
του, χωρίς κανένα άλλο διακριτικό του αξιώματός του. Είναι μεγαλόσωμος, ήρεμος, με ένα γλυκόπικρο χαμόγελο. Δίνει το χέρι του
σεμνά, σχεδόν ντροπαλά. Σκύβω και το φιλάω. Είναι ζεστό, δυνατό,
τραχύ. Δεν κάθεται στο θρόνο, κάθεται σε μια καρέκλα απέναντί
μου. Του προσφέρω μια δικιά μου μετάφραση της «Αποκάλυψης»
σε δεκαπεντασύλλαβο. «Από τότε που ξεκίνησα να τη μεταφράζω,
Μακαριότατε, μέχρι σήμερα, έχουν γίνει όλα όσα προφητεύει ο Ιωάννης: το Τσέρνομπιλ, οι Δίδυμοι Πύργοι, τσουνάμι, σεισμοί, λιμοί,
καταποντισμοί, το 666, όλα!» λέω την εξυπνάδα μου. Χαμογελάει
αλλά δεν σχολιάζει. Οι μέρες είναι πονηρές και σύντομα θα πρέπει
να πάρει θέση αν η κάρτα του πολίτη, που σχεδιάζει να καθιερώσει
το κράτος, είναι το χάραγμα του Αντίχριστου ή όχι. Του προσφέρω
και μια σπάνια συλλογή της Ακαδημίας Αθηνών με βυζαντινούς ύμνους και δημοτικά τραγούδια. Τη δέχεται με μεγάλη ευχαρίστηση.
Ο Μακαριότατος είναι φειδωλός στα λόγια και τις δηλώσεις.
Γνωρίζει ότι δεν μιλάει εξ ονόματός του αλλά εξ ονόματος της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία δεν διοικείται μόνο από αυτόν. Διοικείται
και από την Ιερά Σύνοδο. Η Ιερά Σύνοδος, πάλι, είναι «δώδεκα Απόστολοι, καθένας με τον πόνο του». Κάθε δήλωσή του μπορεί να
παρερμηνευτεί ή να γίνει αιτία διένεξης, κάτι που προφανώς απεχθάνεται με τον ήπιο και συγκαταβατικό χαρακτήρα που έχει.
Σε αντιστάθμισμα έχει αναπτύξει ένα φιλανθρωπικό έργο μοναδικό

Τον ρωτάω για διάφορα επίκαιρα θέματα. Όχι, δεν είναι ο Μακαριότατος η χαρά του δημοσιογράφου. Δεν θα κάνει κάποια δήλωση
που θα τη βάλεις πρωτοσέλιδο, ούτε και θα σου δώσει κάποια αποκλειστική πληροφορία. Πρώτα πράττει και ύστερα μιλάει.
Θέλω να τον ρωτήσω, επίσης, για τη μετάφραση των Ευαγγελίων, για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, για την τεχνητή γονιμοποίηση,
για τους εξωγήινους, για τους γάμους των ομοφυλοφίλων, όλες
αυτές τις δήθεν προχωρημένες ερωτήσεις που κάνουμε στους
ιερωμένους για να σοκαριστούν ή για να γίνουν έξαλλοι. Ευτυχώς
συγκρατήθηκα. Έτσι όπως τον έβλεπα, έτσι που άκουγα την ήρεμη
φωνή του να εξηγεί τα σχέδιά του, οι μόνες ερωτήσεις που μου ήρθαν στο μυαλό ήταν: «Θα αφιέρωνα ποτέ 2 ώρες από τον ελεύθερο
χρόνο μου για να κάνω παρέα σε μια άρρωστη γιαγιά; Θα έπαιζα
Καραγκιόζη σε ένα παιδάκι που πάσχει από καρκίνο; Θα πρόσφερα
έστω και 1 ώρα στην προετοιμασία των χιλιάδων γευμάτων που
προσφέρει η Εκκλησία;». Δεν είναι εύκολη η απάντηση.
«Ήταν μεγάλη η τιμή που μου κάνατε, Σεβασμιότατε» λέω όταν τελειώνει η συνάντησή μας και αμέσως καταλαβαίνω την γκάφα μου.
«Συγνώμη, Μακαριότατε», το διορθώνω, γιατί Σεβασμιότατο λένε
τον Μητροπολίτη και Παναγιότατο λένε τον Πατριάρχη. «Η τιμή
ήταν δική μου». Με βλέπει που παρατηρώ τη φωτογραφία ενός μοναστηριού σκαρφαλωμένου στην κορυφή ενός βουνού. «Σε αυτό
το μοναστήρι αποσύρομαι» μου λέει. «Να έρθετε να με βρείτε. Εκεί
θα έχουμε περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε».
Με ξεπροβοδίζει και, προτού με καληνυχτίσει, μου δίνει μια μικρή αναμνηστική εικόνα. Εκείνη τη στιγμή, μου βγαίνει ξαφνικά το
δημοσιογραφικό δαιμόνιο: «Θα μας γράψετε κάτι αποκλειστικά για
την Athens Voice;». «Θα προσπαθήσω» μου απαντάει ευγενικά.
Ξανά το άρωμα από τις ανθισμένες νεραντζιές και πασχαλιές.
«Μα πώς είναι δυνατόν να βλέπεις μια ανθισμένη πασχαλιά και να
μην πιστεύεις στην Ανάσταση;» σκέφτομαι και κατηφορίζω μαγεμένος την οδό Αγίας Φιλοθέης.

Πέμπτη βράδυ με τον Αρχιεπίσκοπο
Tou ΓιώρΓοy Θ. Παυριανοy
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Πολιτική

Η Θεσσαλονίκη επιδιώκει
να γίνει η πιο νεανική
πρωτεύουσα της Ευρώπης

THES 2014
«Το θέλουν
πολύ»
Της ΛΕΝΑΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ

Η

υποψηφιότητα κλείδωσε. Ο
φά κελος υποβλ ήθη κε. Η
Θεσσαλονίκη διεκδικεί και
επισήμως τον τίτλο της Ευρωπαϊκής
Πρωτεύουσας Νεολαίας για το 2014.
Το γιορτάζει μ’ ένα street party στις
26 Απριλίου. Οι διοργανωτές υπόσχονται ότι τέτοιο πάρτι δεν έχει ξαναγίνει στην πόλη. Αυτό που σίγουρα δεν
έχει ξαναδεί η Θεσσαλονίκη είναι η
μαζική εθελοντική συμμετοχή χωρίς
κανένα χρηματικό αντάλλαγμα. Αγγελάκας, Μίκρο, My excuse, 63High,
Speakeasies Swing band στις μουσικές σκηνές. Χορός, video art, κινηματογράφος, αθλητισμός και δεκάδες
δράσεις για παιδιά. Η πόλη γίνεται
ολοένα και πιο εξωστρεφής και αισθάνεται έτοιμη να φιλοξενήσει τον
πιο νέο ευρωπαϊκό θεσμό, 14 χρόνια
μετά την Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δημιούργησε μια
Η Ευρωπαϊ κ ή Πρωτε ύουσα
ομάδα εθελοντών, που με το συντονισμό
Νεολαίας είναι μια πρωτοβουλία του Ευτης αντιδημαρχίας Νεολαίας, Εθελοντιρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, της μεγασμού και Αθλητισμού έχει αναλάβει όλες
λύτερης πλατφόρμας μη κυβερνητικών
τις δράσεις. Οι εθελοντές θα αποδείξουν
οργανώσεων νεολαίας σ την Ευρώπη,
πόσο νεανική πόλη είναι η Θεσσαλονίπου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
κη. Στο campus του Αριστοτέλειου ΠαΕπιτροπή δίνουν τον τίτλο σε πόλεις που
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του
παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο πρόΠανεπιστημίου Μακεδονίας ζουν
γραμμα δράσεων, ιδεών, προτάσεων και
150.000 φοιτητές. Είναι μια κισυνεργασίας για τους νέους
νητήριος δύναμη για όσε τοπικό, εθνικό και ευρωλους τους παραγωγικούς
ι
τα
ε
παϊκό επίπεδο για ένα χρότομείς. Το σ ύνολο των
ίν
γ
η
λ
ό
Ηπ
νο. Δεν χρηματοδοτεί έργα,
νέων φτάνει το 50% του
ιο
π
ι
α
κ
ολοένα
κατασκευές ή υποδομές, αλπληθυσμού της πόλης.
,
ς
ή
εξωστρεφ
λά ένα συγκεκριμένο πρόέτοιμη να φιγραμμα που θα αναδεικνύει
Ο «Μοϊκάνος» είναι το
λογότυπο της υποψηφιόλοξενήσει τον τα χαρακτηριστικά, τις ιδέτητας και ο «χρόνος» η λέπιο νέο ευρω- ες και τα όνειρα των νέων
ανθρώπων. Η Ευρωπαϊκή
ξη-κλειδί. «Με την έννοια
παϊκό θεσμό
Πρωτεύουσα Νεολαίας ξετου χρόνου θέλουμε να εκκίνησε το 2009 από το Ρόφράσουμε ταυτόχρονα την
τερνταμ, το 2010 πήγε στο Τορίνο,
ιστορική διαδρομή της πόλης
φέτος φιλοξενείται στην Αμβέρσα
και το ρόλο της στην περιοχή της νοτου Βελγίου, θα πάει στην Μπράγκα
τιοανατολικής Ευρώπης, την προοπτική
της Πορτογαλίας το 2012, στο Μάριμπορ,
και την εξέλιξή της, καθώς και τη μετάτη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σλοβεβασή της στην κοινωνική αναγέννησή
νίας, το 2013. Και το 2014 δεν αποκλείετης» εξηγούν οι διοργανωτές στη σελίδα
ται να καταλήξει στη Θεσσαλονίκη. A
τους στο facebook.
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Τολμηρό
πράσινο lifting
στη Θεσσαλονίκη
Του ΣτΑΥΡΟΥ ΚωΝΣτΑΝτιΝιδΗ
Συγκοινωνιολόγος, Πολιτικός Μηχανικός

Η

χρήσης των ΙΧ.
• Διατυπώνεται με ισχυρή πολιτική
βούληση η ανάγκη δραστικών παρεμβάσεων στο ιστορικό κέντρο της πόλης,
με τη δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων,
ποδηλατοδρόμων και δρόμων ήπιας
κυκλοφορίας. Προτάσσεται το τρίπτυχο πεζός – ποδήλατο - μαζικά μέσα και
διατυπώνονται τολμηρές προσεγγίσεις,
όπως η πεζοδρόμηση ή η μετατροπή
σε άξονα ήπιας κυκλοφορίας της οδού
Τσιμισκή. Η θεώρηση της εικόνας και
της λειτουργίας του κέντρου εκφεύγει
από τη συντηρητική και παρωχημένη
αντίληψη της εξυπηρέτησης του ΙΧ, και
έτσι κεντρική αναφορά του σχεδιασμού
γίνεται ο άνθρωπος-πεζός στη θέση του
ανθρώπου-οδηγού.
• Τίθεται για πρώτη φορά, επισήμως
και σε επίπεδο κεντρικού σχεδιασμού,
το πολύπλοκο ζήτημα διαχείρισης της
χωρικής συγκέντρωσης χρήσεων γης
και κυρίως η προβληματική υπερσυγκέντρωση χρήσεων αναψυχής (καφέ, μπαρ, κλαμπ) σε εγκαταλειμμένες
περιοχές, που αφού τις εξαντλήσουν
οδηγούν σε μαρασμό τις περιοχές (Λαδάδικα, Βαλαωρίτου).
• Αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά η
προοπτική κατεδαφίσεων οικοδομικών
τετραγώνων άνευ αρχιτεκτονικής αξίας, για να αναζωογονηθούν ολόκληρες περιοχές που έχουν περιέλθει
σε αδιέξοδο χωρίς ελεύθερους,
Οι τέσσερις βασικοί άξονες όπου
δημόσιους χώρους. Οι
συνοψίζεται αυτή η νέα οπρακτικές αυτές έχουν
πτική θεώρηση του αστικού σχεδιασμού σ τα μεΚεντρική ανα- εφαρμοστεί με επιτυχία
γάλα αστικά κέντρα, αλλά
φορά του σχε- σ το εξωτερικό εδώ και
χρόνια.
και ειδικά στη Θεσσαλοδιασμού γίνετα
νίκη, μπορεί να συνοψιι
ο άνθρωποςΚάθε φορά, βέβαια, που
στεί στα εξής:
π
ε
ζός στη θέση παρουσιάζεται στη Θεσ• Το κυκλοφοριακό πρότου ανθρώπου
σαλονίκη ένα σχέδιο, έβλημα αντιμετωπίζεται
- χει
γίνει πλέον παράδοση
μ έσ α α πό τις δι εθ νώς
οδηγού
η κριτική να κινείται στη
αποδεκτές αρχές της ασφαίρα της γκρίνιας και
στικής κινητικότητας,
του παράπονου. Είναι άδικο
την α ποδοχ ή δη λαδή
και αυτή τη φορά να προτιμήσουμε
της συμπληρωματικότητας και
τη μίζερη και άγονη αντιπαράθεση,
της αρμονικής συνύπαρξης των
καθώς ο πυρήνας του νέου σχεδίου πεΜέσων Μαζικής Μεταφοράς (Μετρό,
ριλαμβάνει τη σύγχρονη αντίληψη και
Τραμ, Λεωφορεία, Θαλάσσια συγκοιπρακτική του αστικού σχεδιασμού σε
νωνία, ποδήλατα, πεζοί) και της ταυτόολόκληρο το σύγχρονο κόσμο. A
χρονης διακριτικής αποθάρρυνσης της
παρουσίαση
από την
υπουργό Π Ε Κ Α κ .
Μπιρμπίλη του νέου
Ρυθμιστικού Σχεδίου
για τη Θεσσαλονίκη
συνοδεύτηκε από ένα
δοπαράλληλο σχέδιο δο
μι κών παρε μβάσεων
αναπλάσεκαι αστικών αναπλάσε
ων, το οποίο διατρέχεται
αντίαπό τη σύγχρονη αντί
ληψη για τη διαχείριση
του αστικού χώρου και
κινητικότης ασ τικής κινητικό
τητας. Η φιλοσοφία του
σ χεδίου περι λαμβάνει
καινοτόμες και τολμηρές
προσεγγίσεις, ειδικά στο
υιοθεβαθμό που αυτές υιοθε
τούν ται επίσημα από το
κεντρικό σχεδιασμό μιας
κυβέρνησης. Σε αυτό έχει
σ υμβά λ λει καθορισ τι κά
υκαι η αυτόνομη πλέον υ
πόσταση από το 2009 του
Υπουρ- γείου Περιβάλλοντος, η ατζέντα του οποίου, σε άλλες περιόδους,
συνθλίβονταν από την πρόταξη κυρίως
έργων υποδομής στον ενιαίο τότε ΥΠΕΧΩΔΕ.
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Η άνοιξη ρ
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η ρολάρει στην Αθήνα
Κοίτα. Τα γκράφιτι δεν θα σώσουν την Αθήνα. Ούτε οι σκεϊτάδες,
ούτε οι Ατενίστας, ούτε οι αιώνιοι ερωτευμένοι («η πόλη που ποτέ δεν κοιμάται» μπλα, μπλα, μπλα). Η Αθήνα θα σωθεί ξαφνικά μια
μέρα, όταν θα ξυπνήσεις τέλη Απριλίου και θα δεις την ίδια εμετί
πολυκατοικία απέναντί σου, σαν να μην την έχεις ξαναδεί ποτέ.
Νέα Ζωή, που έλεγαν και οι Στέρεο Νόβα τον περασμένο αιώνα.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
ΚΕΙΜΕΝΑ: ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΑΚΗΣ ΜΗΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΤΕΝΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - ΛΕΝΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ

O Superman
προσγειώθηκε
στου Ψυρρή

λοι θυμόμαστε την τεράστια τοιχογραφία που είχε σχεδιάσει ο Αλέξανδρος
Βασμουλάκης πάνω από την πλατεία
Ηρώ ων σ του Ψυρρή, την περίο δ ο
των Ολυμπιακών Αγώνων. Εφτά χρόνια μετά, ο
Αλέξανδρος επανέρχεται. Σβήνει τα παλιά και
ξανασχεδιάζει. Η καινούργια του τοιχογραφία
έχει τίτλο ª Supermanº και, όπως μας γράφει ο
ίδιος, «υλοποιήθηκε μετά από χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας apocalypsis. Η
apocalypsis ενισχύει επιλεγμένες καλλιτεχνικές
δράσεις, με σκοπό τη συνεισφορά στην ανανέωση και περαιτέρω εξέλιξη της καλλιτεχνικής ζωής της πόλης, καθώς και την προώθηση Ελλήνων
καλλιτεχνών, μέσω ενός δικτύου ανταλλαγών
και διαλόγου με συναφείς φορείς του εξωτερικού». Μας τα γράφει όλα αυτά ο Αλέξανδρος,
δεν μας τα λέει, γιατί την ώρα που εσείς διαβάζετε αυτό το κείμενο, εκείνος βρίσκεται ήδη στο
Μπουένος Άιρες για μια καινούργια (καλλιτεχνική και όχι μόνο) αρχή.
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Σύνταγμα
Δε Μπιγκ
Μπάμπολ
Έχετε γενικώς ταλαιπωρηθεί
από τους ταξιτζήδες;
FREE TAXI SERVICE
ια εφαρμογή για το iPhone που
σχεδίασαν οι Νίκος Δρανδάκης, Νίκος Δαμηλάκης και
Κωστής Σακκάς και θα είναι
επίσημα διαθέσιμη στο τέλος Απριλίου.
Με το Taxibeat βρίσκεις αμέσως «το καλύτερο» από τα κοντινά ελεύθερα ταξί, χωρίς
να χρειάζεται να τα ψάχνεις στο δρόμο. Η
εφαρμογή και η χρήση της υπηρεσίας δεν
κοστίζει απολύτως τίποτα. Ο Νίκος Δρανδάκης μίλησε για το ολοκαίνουργιο app
στην A.V. «Η μεγάλη αλλαγή που φέρνει το
Taxibeat δεν είναι τόσο η δυνατότητα εντοπισμού όλων των κοντινών ελεύθερων ταξί, αλλά
κυρίως η δυνατότητα του επιβάτη να ΕΠΙΛΕΓΕΙ το ταξί που θέλει να καλέσει. Η επιλογή
αυτή γίνεται με βάση μια σειρά πληροφορίες
που του δίνουμε, όταν βλέπει τα ελεύθερα ταξί.
Βλέπει, δηλαδή, την απόσταση από το σημείο
του, το όνομα και φωτό του οδηγού, το μοντέλο
του αυτοκινήτου του και, κυρίως, τη βαθμολογία που έχουν δώσει οι προηγούμενοι επιβάτες στον οδηγό αυτόν».
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«Ήταν ένα βράδυ του χειμώνα μετά από φαγητό σε εστι
εστιατόριο στα προάστια, που ταλαιπωρηθήκαμε με φίλους
μου να εντοπίσουμε ταξί μέσα στα μεσάνυχτα. Ξέραμε ότι στους γύρω δρόμους πρέπει να υπήρχαν
ταξί, αλλά δεν ξέραμε προς τα πού να κινηθούμε
για να τα δούμε. Στην επιστροφή συζητήσαμε πόσο εφικτό θα ήταν, αν οι οδηγοί είχαν
smartphones με εντοπισμό θέσης, να δίνουν
Για τις Άγιες Μέρες του Πάσχα,
το στίγμα τους συνέχεια και εμείς να τους
οι φίλοι μας οι ταξιτζήδες:
εντοπίζουμε με τα δικά μας smartphones
1 Δεν δέχονται δώρο Πάσχα
και να τους καλούμε. Αναζητήσαμε αν κάτι
2 Έχουν μειώσει κατά 1 ευρώ την ταρίτέτοιο ήταν εφικτό τεχνικά και καταλήξαμε
φα στα ραδιοταξί
στο Taxibeat, όπως το υλοποιούμε τώρα».
3 Δεν ρίχνουν καντήλια

Ο Τσακ
Νόρις είναι
Ταρίφας

Τι λένε οι ταξιτζήδες;
«Από τους οδηγούς οι αντιδράσεις είναι απροσδόκητα θετικές, και έχουμε ήδη συγκροτήσει ένα πολύ ιικανοποιητικό στόλο αυτοκινήτων, πολύ καλύτερο και από
ό,τι μπορούσαμε να φανταστούμε για το ξεκίνημά μας.
Πιστεύουμε ότι η δημιουργία μιας κοινότητας στην οποία
οι επιβάτες θα «προτείνουν» στην ουσία τους καλούς οδηγούς στους επόμενους επιβάτες είναι μια μεγάλη αλλαγή
για τον κλάδο, ο οποίος μπορεί μακροπρόθεσμα να αποκτήσει πρωτόγνωρα ποιοτικά χαρακτηριστικά». - Λ.Χ.

4 Όλα τα παραπάνω
ισχύουν - Γ.Ν.

*Η Αθήνα πριν από το
Gumbuster Πατημένες τσίχλες επάνω σε
βρόμικα πεζοδρόμια
σχ ηματίζουν ένα πυκν
ό μαύρο πουά παντού.
*Η Αθήνα μετά από το
Gumbuster Ολόλευκα πε ζο δρ όμια, αν θισ
μέ νες πα σχ αλιές ,
χα ρούμ εν ες φα τσούλ
ες (εν τά ξει , υπ ερβά λλουμε) και μία υπ
έροχ η μυρωδιά τσιχλόφουσκας (αυτό αλ
ήθεια) που απλώνεται παντού στους δρόμ
ους.
*Μαμά, τι είναι Gumbus
ter; Ένα (και μοναδικό) μη χάνημα του
Δήμου αξ ίας 15.000
ευρώ. Παγώνει την τσί
χλα και στη συνέχεια με ένα ειδικό υγ
ρό τη δια λύει και τη
ρε υσ τοποιε ί. Εξού κα
ι το άρ ωμα φρ άουλα μπ ιγκ-μ πάμπολ , πο
υ πλ ημμύρισ ε στα
ξαφνικά το Σύνταγμα.
«Από μαύρο στίγμα
γίνεται και πά λι τσί χλα
» εξηγε ί ο αν τιδήμαρχος Καθαριότητας,
Ανδρέας Βαρελάς.
«Το Gumbuster μπορεί
να ξεκολλήσει 12 τσίχλες το λεπ τό. Σε μία ώρ
α καλής χρήσης μπορεί να καθαρίσει μια έκτ
αση 25 τετραγωνικών
μέτρων. Κι από όπου περ
νάει μυρίζει τσίχλα»
συμπ ληρώνει. Το δο
υλ εύει ένας δημοτικός υπάλ λη λος από τις
δέ κα το πρωί μέχρι τις έξι το απόγευμα
. Και όχ ι μόνο. Το
δοκίμασε και ο δήμαρχ
ος Καμίνης. Προς
το παρόν καθαρίζει το
Σύνταγμα. Έπεται
συνέχεια. - Λ.Χ.
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Τα S O S του

Δέκα παραστάσεις που δεν πρέπει να χάσεις

Φεστιβάλ Aθηνών & Eπιδα
Σε ένα φεστιβάλ υψηλής ποιότητας που συγκεντρώνει την ελληνική και διεθνή αφρόκρεμα, οι επιλογές είναι δύσκολες, επικίνδυνες, υποκειμενικές. Δύσκολο να εξαιρεθεί ο Wajdi Mouawad και οι «Γυναίκες» του, ο Kolyada με τον «Άμλετ», η «Στέψη της
Ποππαίας» του Μοντεβέρντι και ο «Ονιέγκιν» του Τσαϊκόφσκι, η Sylvie Guillem. Επικίνδυνο να μην αναφερθούν οι θεατρικοί
μονόλογοι με εξαιρετικούς συντελεστές, η «Μέδουσα» του Θωμά Μοσχόπουλου, οι εικαστικές εκθέσεις, οι ομάδες του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου και χορού.
Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΙΤΕΝΗ ➜ pitenis@ath.forthnet.gr

1 Krzysztof
Warlikowski
(A)pollonia

Γυναίκες-θύματα από την
αρχαία τραγωδία έως τον
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
η Ιφιγένεια, η Άλκηστη,
η πολωνοεβραία Απολόνια
Μαχζύνσκα. Τα αποσπάσματα
από κείμενα του Ευριπίδη, του
Αισχύλου, της Hanna Krall
μπλέκονται με εικόνες, ήχους,
βίντεο και δημιουργούν ένα
θεατρικό σύμπαν που
εξερευνά τις έννοιες της
θυσίας, της εκδίκησης,
της συγχώρεσης.
Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών,
28/6 - 1/7

Τις φετινές αφίσες του Φεστιβάλ Αθηνών υπογράφουν
οι Έφη Χαλικοπούλου και η Χρύσα Λαμπρακοπούλου
από την ΑΣΚΤ. Η τελευταία φιλοτέχνησε και το εξώφυλλο
του προηγούμενου τεύχους της ATHENSVOICE, στο
πλαίσιο του σχεδιασμού της εφημερίδας
από το Εργαστήρι Γραφικών Τεχνών Τυπογραφίας
και Τέχνης του Βιβλίου της σχολής Καλών Τεχνών.
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VOICE CHOICE

δαύρου
2011
3 Ariane Mnouchkine
Οι ναυαγοί της τρελής ελπίδας

4 Αφιερώματα με αφορμή δύο
γεννήσεις και δύο θανάτους

Η ομάδα του Ͱ American BeautyͰ και των Όσκαρ
κατεβαίνει στην Επίδαυρο με Σέξπιρ. Οι
φιλοφρονήσεις ανάμεσα στο σκηνοθέτη Sam
Mendes και τον πρωταγωνιστή Kevin Spacey
είναι εύγλωττες. «Ο Kevin έχει γεννηθεί για να
παίξει αυτό το ρόλο». «Ο Sam είναι ένας από τους
καλύτερους σκηνοθέτες που είχα την ευτυχία
να δουλέψω».
Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 29-30/7

Η Μνουσκίν έκανε πάλι το θαύμα της. Ένα ταξίδι
στην παιδική ηλικία του θεατή και του βωβού
κινηματογράφου, μια διαδρομή στην ουτοπία
και στη θεατρική γιορτή. Η αναζήτηση της
ισορροπίας ανάμεσα στην τρέλα και την ελπίδα,
αλλά και ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση,
όπως λέει η ίδια. Όσοι είδαν την παράσταση στο
Παρίσι μιλάνε για συγκλονιστική εμπειρία.
10-12/6, 15-19/6

Αφιέρωμα στο μουσικό-φιλόσοφο Ιάννη Ξενάκη
από τρία μουσικά σύνολα. Στον πρόδρομο του
μοντερνισμού Γκούσταβ Μάλερ από την Κρατική
Ορχήστρα Αθηνών και τη Φιλαρμονική της Σκάλας
του Μιλάνου. Στον Ούγγρο ρομαντικό Φραντς Λιστ
από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Στον
Οδυσσέα Ελύτη με το «Μονόγραμμα» μελοποιημένο από τον Γιώργο Κουρουπό και με ένα
κομμάτι του Μότσαρτ, αγαπημένο του ποιητή.

5 Romeo Castellucci
On the Concept of the Face,
regarding the Son of God

6 The Forsythe Company
Yes we can’t

7 Robert Wilson Berliner Ensemble Lulu

2 Sam Mendes
Ριχάρδος ο Γ΄ του Σέξπιρ

Η αναζήτηση του Ιησού μπροστά σε μια τεράστια
αναγεννησιακή εικόνα του. Τα παράδοξα της
θρησκείας και της θεατρικής πράξης από τον
ανατρεπτικό σκηνοθέτη που είχαμε γνωρίσει
πριν δύο χρόνια με την τριλογία του Δάντη.
Πειραιώς 260, 22-25/6

ΦωΤΟ: OKOlOWicz

8 Απλό Θέατρο
«Μήδεια» του Ευριπίδη
Το πασίγνωστο έργο σε σκηνοθεσία Αντώνη
Αν τ ύ π α , μ ε σ π ο υ δ α ί ο υ ς σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς . Σ ε
μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά.
Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 22-23/7

Ο Αμερικανός χορογράφος William Forsythe
συναντάει το σκοτεινό κόσμο του Μπέκετ. Μέσα
σε μια φρενίτιδα από επαναλαμβανόμενες
κινήσεις και κραυγές,η χορογραφία-περφόρμανς
ερμηνεύει την κοινωνική αποδιοργάνωση, την
ανασφάλεια, την απομόνωση.
Πειραιώς 260, 3-5/7

9 Πολεοδομές
Πέντε απρόβλεπτοι χώροι στην πόλη μεταμορφώνονται σε θεατρικούς τόπους από πέντε
πειραματικές ομάδες. Θεατρικά γεγονότα ως
πολεοδομικοί σχεδιασμοί ή μάλλον ως ψυχογεωγραφικές περιπλανήσεις.
Σε διάφορους χώρους, 3-20/7

Ερωτισμός στα όρια της πορνείας, κοινωνική
υποκρισία στα όρια της παρακμής. Η Λούλου του
Βέντεκιντ, μια τραγωδία και μερικά τέρατα. Ο
Ουίλσον ανοίγει το «κουτί της Πανδώρας» με μια
παράσταση που μόλις πριν λίγες μέρες έκανε
πρεμιέρα στο Βερολίνο. Τη μουσική υπογράφει ο
Lou Reed ως Άλαν Μπεργκ του 21ου αιώνα.
Ο χώρος και η ημερομηνία θα ανακοινωθούν.

10 Εθνικό Θέατρο «Ηρακλής
μαινόμενος» του Ευριπίδη
Η απόλυτη τραγωδία ενός μυθικού ήρωα, που
έχει παιχτεί ελάχιστα. Η τρέλα, η προδοσία, ο
θάνατος, στην εκδοχή του Μιχαήλ Μαρμαρινού, ο
οποίος επισημαίνει πως «η Ελπίδα δεν βρίσκεται
στην Ιστορία. Βρίσκεται στην Αφήγηση».
Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 5-6/8
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Αmy Winehouse: Retro-soul όνειρο στην Αθήνα

Marianne Faithfull και
Alain Delon, από την cult
ταινία ª Girl on a
Motorcycleº του 1968
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Τρεις
γυναίκες
φέρνουν
την άνοιξη
Του ΓιώρΓου Δημητρακοπουλου

Ο, Laurie Anderson!
Η μινιμαλιστική φωνητική επανάληψη
στο “O Superman” τo 1982 σημάδεψε
την ιστορία της electronica. Ambient,
αλλά και electro. Μinimal, αλλά και art
rock. Avant guard περσόνα με μονομανίες και ιδιοτροπίες σε ισόποση δόση.
To τελευταίο πράγμα που θέλεις θα ήταν να οργανώνεις την performance.
Αλλά το πρώτο, είναι να είσαι από κάτω
την ώρα που θα έχει τα πάντα έτοιμα με
ακρίβεια στη σκηνή. Η Laurie Anderson
θα παρουσιάζει στις 8/6 το “Delusion”
με συνδυασμό βιολιού, ηλεκτρονικού
κουκλοθέατρου, μουσικής και εικαστικών στο θέατρο Badminton.

Amy Αmy Αmy
H πρώτη ερώτηση είναι «θα έρθει»; Η
δεύτερη «αν έρθει θα ανέβει και στη
σκηνή»; H τρίτη «αν ανέβει θα θυμάται
τι παίζει γενικότερα»; H τέταρτη «θα
σταματήσει η λέξη cancel να είναι η αγαπημένη της»; H 27χρονη τραγουδίστρια
είναι από εκείνες τις ελάχιστες περιπτώσεις του «πριν» και «μετά». Αμέσως
μετά τις εκπληκτικές της μουσικές δουλειές “Frank” και “Back to Black” με μια
εξαιρετική φωνή, ορδές από wannabe
Αmies πάσχιζαν να τη διαδεχτούν στο
μουσικό θρόνο της retro-soul σκηνής
που αναβίωσε. Μία είναι, όμως, η Amy
και θα είναι στην Αθήνα στις 22/6 στο
Ejekt Festival μαζί με Moby και Vaccines
σε μία όχι ακριβώς ομοιογενή μουσική
βραδιά.

Marianne Faithfull
(experience)

Laurie Anderson:
Sound +Vision

64χρονη ηρωίδα ξεπερνά μια σειρά από
δυσάρεστα πράγματα που συνδέονται
άμεσα με το καταχρηστικό τρίπτυχο sex
και drugs και rock’n’roll. Ένα σχοινοβατικό πέρασμα από τον κυνισμό στην
ευαισθησία και από την εξέλιξη στην
ανακύκλωση, με μία από τις πιο χαρακτηριστικές καπνισμένες φωνές στην
ιστορία της μουσικής. Στις 7/6 θα είναι στο Θέατρο Λυκαβηττού. Μουσικά
βρίσκεται στα καλύτερά της, με τις ιδανικές διασκευές σε Billie Holiday και
Decemberists από το “Easy Come, Easy
Go”, χώρια το ολοκαίνουργιο “Horses
and High Heels”, με τη συμμετοχή του
Lou Reed, που ζει μαζί με τη Laurie η
οποία εμφανίζεται μια μέρα μετά στο
Γουδή, βλέπε πιο πάνω.
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Σελίδα από την ιστορία
«Μια καλή αρχή» (2011)
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Ο Γιώργος Γούσης σε σκίτσο
του Πέτρου Ζερβού
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Meet the Τρέχας
Φάμιλι
παππούς Στέφανος ήταν κοντρόλφρικ (φωτό του 1973). Στη θεία Δέσποινα άρεσε να ποζάρει σαν μοντέλο (φωτό του 1962). Ο εγγονοανιψιός τους, ο Σωτήρης τρέχας, τους πήρε
και τους έκανε μπλουζάκι, το 2011.
Ο Σωτήρης Τρέχας είναι ο Dreamer. Ονειρευόταν ένα t-shirt που θα διηγείται τη ζωή του και
της οικογένειάς του, σαν pop ιστορία. «Είχα βαρεθεί τα μπλουζάκια του εμπορίου. Ήθελα κάτι
πιο ποπ, πιο δημιουργικό για
μένα και την παρέα μου. Έπεσα
πάνω σε ένα κουτί με παλιές
οικογενειακές φωτογραφίες
και έτσι γεννήθηκε η ιδέα αυτής της συλλογής. Κάποιους
θείους και θείες τούς έ χω
προλάβει. Κάποιους άλλους,
όχι. Η πιο παλιά φωτογραφία που έγινε στάμπα είναι
του 1924. Για τους παλιούς,
είχα την γιαγιά να διηγείται
ιστορίες και εγώ να βάζω
τη φαντασία μου. Η μόνη
που αντέδρασε στην αρχή
ήταν η μαμά. «Θα τρίζουν
τα κόκαλά τους» μου είπε.
«Μέχρι που είδε τα μπλουζάκια».
Ο Dreamer - τρέχας («δεν
μου αρέσουν οι ταμπέλες») αγαπάει πολύ τη
φωτογραφία, κάποτε ζωγράφιζε αλλά το έκοψε γιατί κουραζόταν πολύ και μόλις σχεδίασε κάτι δημιουργικά
για το Athens Video Art Festival για τον επόμενο
μήνα στην Τεχνόπολη. Παράλληλα μαζεύει έργα
για την πρώτη του ατομική έκθεση.
Meet the Dreamer και τα μπλουζάκια του στο eshop του www.thedreamer.gr - Λ.Χ.

Στη θεία
Δέσποινα
πάντα άρεσε
να ποζάρει.
Φωτό του
1962.

Ο μικρός θείος
Γιώργος, ο αδερφός
του θείος Λευτέρης
και ο μεγάλος
θείος Γιώργος.
Φωτό του 1968.

Ο παππούς Στέφανος έκανε κουμάντο σε όλους

Schoolwave Festival

Φώτο: αΓΓελικη παναΓιώτου

πρώτη ώρα, heavy metal

ο διήμερο 18-19/4 ολοκληρώθηκαν οι ακροάσεις. 65
μπάντες από όλη την Ελλάδα
έφτασαν στο στούντιο Sierra
της Μεσογείων κι έπαιξαν
μπροστά στην επιτροπή των «σοφών».
Ο Φοίβος Δεληβοριάς, το νέο πρόσωπο
της κριτικής επιτροπής, μοιράστηκε με
την A.V. τις εντυπώσεις του… «Είχε πολλή
πλάκα, παρότι ήμουν ο πιο ψαρωμένος
μέχρι να καταλάβω τη δική μου διαδικασία
αξιολόγησης. Είναι κάπως απογοητευτική
η παλιομοδίτικη ομοιογένεια στον ήχο
που διαλέγουν οι μπάντες. Φυσιολογικά
σκληρός και προς το metal, αλλά παράδοξα στραμμένος στο ’80 ή και πιο παλιά.
Αυτό ευνοεί τους πραγματικά ταλαντούχους, βγάζουν μάτι. Ωστόσο, είναι πολύ
υψηλό το παικτικό επίπεδο των πιτσιρικάδων. Και σ’ αυτό έχει βοηθήσει πολύ το
Schoolwave. Είδα απίστευτους, για την
ηλικία τους, μπασίστες και ντράμερ. Στιχουργικά, η ατμόσφαιρα της κρίσης βγαίνει – τα παιδιά δεν είναι στον κόσμο τους,
γράφουν στίχους για τον Δεκέμβρη, μέχρι
και τραγούδι με τίτλο «Κακλαmoney» ακούσαμε…»
Schoolwave Festival, 8-10/7, Ολυμπιακό Κέντρο,
Γουδή, theschooligans.gr. Χορηγός επικοινωνίας η
ATHENS VOICE
- Π.Μ.
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ΔΕΣΤΕ… ΤΟΥΣ
Έργο της Αναστασίας Δούκα,
υποψήφιας για το Βραβείο ΔΕΣΤΕ 2011

Άνθισε τέχνη

Άνοιξη: ώρα για Βραβείο ΔΕΣΤΕ
με την παρουσίαση των τελικών έξι
υποψηφίων για το βραβείο του 2011 (θεσμοθετήθηκε το 1999 από το ίδρυμα ΔΕΣΤΕ και
απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε έναν Έλληνα που ζει στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό). Στην τελική ευθεία βαδίζουν οι: Γιάννης
Βαρελάς, Αναστασία Δούκα, Ειρήνη Μίγα, Αλεξάνδρα Μπαχζέτση, Ευτύχης Πατσουράκης, Θεόδωρος Σταματογιάννης.
Μέχρι τις 14/9, που θα ανακοινωθεί ο νικητής των € 10.000, η πόλη θα βάζει τα δικά της στοιχήματα από τις 25/5 στην έκθεση στο
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.
* Έως 30/10, Νεοφύτου Δούκα 4

Της Δήμήτρας τριανταφύλλού

ART ATHINA 2011
Οι αίθουσες τέχνης προετοιμάζονται πυρετωδώς και τα νούμερα προλειαίνουν το έδαφος για άλλη μια επιτυχία στο Κλειστό Φαλήρου: 40 φορείς (μουσεία, ιδρύματα, καλλιτεχνικές εκδόσεις), 56 γκαλερί, 300 και πλέον καλλιτέχνες, τιμές πώλησης από € 300
και σιγουριά που προκύπτει από την περυσινή προσέλευση των 16.000 επισκεπτών.
Δύο επιλογές από τη μεγάλη φουάρ: τα video-art έργα τα οποία παρουσιάστηκαν σε
δημόσιους χώρους της Αθήνας στο πλαίσιο των «Εικαστικών Διαλόγων» από τη Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών και η συνεργασία των εικαστικών Δήμητρας Σιατερλή, Θεόδωρου Ζυρπιάδη και Χάρη Κοντοσφύρη (διδάσκοντες της Σχολής Καλών Τεχνών
Φλώρινας) με τους φοιτητές τους και το κοινό για δράσεις με θέμα τη διαδικασία της
χάραξης και του τυπώματος. Ραντεβού στο περίπτερο της Athens Voice (χορηγός
επικοινωνίας) και μέχρι τότε στο site μας athensvoice.gr με καθημερινές ειδήσεις για τις
συμμετέχουσες γκαλερί και τους καλλιτέχνες.
* 12-15/5 , Γήπεδο Taekwondo - Ολυμπιακά Ακίνητα

Η Πόλη-Κράτος έγινε Καμπαρέ
Η διαδικασία ξεκίνησε πριν ένα χρόνο, όπου είχε ήδη προκύψει
στην ομάδα μια ισχυρή ανάγκη: η κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα, που έτσι και αλλιώς εισχωρούσε βίαια στην πρόβα, να
αποτελέσει το βασικό υλικό της παράστασης. Δεν ήταν πρόθεσή μας να
φτιάξουμε ένα ιστορικό πανόραμα της Αθήνας, αλλά μια δική μας αφήγηση για την ιστορία αυτής της πόλης. Ωστόσο η επίσημη ιστορία, συνθλίβει τις μικρές ανθρώπινες τραγωδίες.
-Θίασος Κανιγκούντα

φωτο: μ. μιχα

ήλιΔής

Μίλτος Μιχαηλίδης, «Η φωτογραφία»,
2010, μεικτή τεχνική,
Μέδουσα Αίθουσα Τέχνης
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SHOPPING & F***ING
Η ομάδα fAbricArt συστήνεται στο αθηναϊκό κοινό, επανεγράφοντας στην
ελληνική πραγματικότητα το έργο του
Βρετανού Mark Ravenhill. Ένα μοντάζ
παραισθήσεων, με ήρωες-θύματα του
«γρήγορου» και του «φθηνού», που τροφοδοτούν την ύπαρξή τους με ναρκωτικά, πειραματίζονται με την ομοφυλοφιλία, πετούν τον έρωτα και τα όνειρά τους,
αναζητώντας κάθε τι που θα μπορούσε να
τους οδηγήσει στα άκρα – αλλά βρίσκουν
μόνο αδιέξοδα.
Σκηνοθεσία: fAbricArt, παίζουν οι: Φ.
Κατέχος, Μ. Ράδου, Π. Μελικίδης, Ν.
Δημητρακόπουλος, Γ. Γιαννακόπουλος.
Θέατρο Βαφείο (Αγίου Όρους 16 & Κωνσταντινουπόλεως 115, Κεραμεικός) από τις 28/4
έως τις 28/5, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή (στις
21.00 μ.μ.) και Σάββατο (στις 00.00 π.μ.).
Εισιτήρια: € 18, 12 φοιτ.

Έργο του Billy Gee

URBAN ART III
Μεγάλη έκθεση των καλλιτεχνών της
street art 3-5 Μαΐου στην «Αθηναΐδα»
στον Βοτανικό (Καστοριάς 34-36). Μεταξύ των καλλιτεχνών που παίρνουν μέρος
θα δούμε τους Dania Wayan, Woozy,
Billy Gee (Billy Γρυπάρης), Alexandros
Vasmoulakis, Manolis Anastasakos,
Σέιμ 84, Jamer, GPO, Dimitris Taxis,
Parisko κ.ά. Σαν μοντέρνο παραμύθι.

Στην «Πόλη-Κράτος» ο θίασος Κανιγκούντα
θυμάται την ιστορία της Αθήνας, με μορφή που
δανείζεται από το καμπαρέ και την επιθεώρηση.
Σκηνοθεσία: Γιάννης Λεοντάρης. Ερμηνεύουν:
Μαρία Κεχαγιόγλου, Γιώργος Φριντζήλας, Μαρία Μαγκανάρη, Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου,
Ευθύμης Θέου, Ανθή Ευστρατιάδου.
*Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών
26-30/4 & 2-8 /5 & 10-13/5

φωτο: ςταύρος ΠετροΠούλος

Αvant
premiere
Η A.V. εξασφάλισε πενήντα (50) διπλά εισιτήρια της παράστασης ª Shopping & F***ingº ,
που κάνει πρεμιέρα ειδικά για τους αναγνώστες της εφημερίδας στις 27/4 (21.15).
Αν θες κι εσύ ένα, στείλε σε SMS: AVP (κενό)
και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, μέχρι
την Τρίτη 26/4 στις 10 το πρωί. Οι νικητές θα
ειδοποιηθούν με sms και τα ονόματά τους θα
βρίσκονται σε λίστα στο στο ταμείο του θεάτρου «Βαφείο», Αγίου Όρους 16 & Κωνσταντινουπόλεως 115, Κεραμεικός.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται με € 1,23 με ΦΠΑ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΡΟΣ

ευα Σκαμη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ

ΣΙΝΑ ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ

Φώτο: GiorGio Constantine

ΛΑΖΑΡΟΣ ΖΗΚΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
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Κάνε
κάτι…

Παραστάσεις σε γκαράζ και γυμναστήρια, σ
Η δημιουργική Αθήνα περιφρονεί την κρίση.

Του Μάκη Μηλάτου, Φωτό: Τάσος Βρεττός

Ο

ι αρχαίοι μας πρόγονοι, που το είχαν πιάσει
το νόημα, γνώριζαν ότι μόνο με το lifestyle
και τα λεφτά δεν πας μακριά. Χωρίς καθόλου να χάνουν το ενδιαφέρον τους γι’ αυτά,
έβαζαν και τη σκέψη σε ίδια μοίρα. Έτσι μας κληροδότησαν φιλοσοφία ζωής, εποικοδομητικές εφαρμογές
κι ένα σωρό εύστοχα αποφθέγματα, που φανερώνουν
ότι έτρωγαν, έπιναν, δανειζόντουσαν, κουτσομπόλευαν, είχαν τους εξοστρακισμούς τους, τους λαοπλάνους,
τους τυράννους τους, ο «κυρίαρχος λαός» συχνά έκανε
καταστροφικές επιλογές, αλλά «την έψαχναν» και με το
παραπάνω. Έτσι μπορώ κι εγώ τώρα να καταφύγω στο
«πενία τέχνες κατεργάζεται», γιατί αλλιώς πρέπει να
πάω στο αγγλοσαξονικό DIY. Διότι η νεοελληνική επί
του θέματος, τίποτα…
Είχαμε ξεχάσει πώς γίνεται. Με δανεικά, αντί να επισκευάζουμε αγοράζαμε καινούργιο, αντί να μαστο36 A.V. 21 - 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

ρεύουμε πληρώναμε υπηρεσίες, αντί να κάνουμε κανά
μερεμέτι φωνάζαμε τον «αλβανό» και την αναζήτηση
λύσεων στις δυσκολίες τη μετατρέψαμε σε «λάδωμα».
Υπήρχαν βέβαια κάποιοι σαν τον Μιχαήλ Μαρμαρινό
και την Άντζελα Μπρούσκου που ανέβαζαν παραστάσεις σε κάτι υπόγεια και σε καταλήψεις, που έβαφαν,
κουβάλαγαν, στήνανε σκηνικά με πεταμένα έπιπλα που
έβρισκαν στο δρόμο, έκαναν πατέντες και λειτουργούσαν κολεκτιβικά. Άτομα, όμως, σαν κι αυτούς ήταν για
χρόνια η εξαίρεση που επιβεβαίωνε τον κανόνα.
Και τώρα η εξαίρεση έγινε τάση κι ο κανόνας μοιάζει
πια τόσο πασέ. Και μόνο η απαρίθμηση όσων συνέβησαν το τελευταίο διάστημα, ή συνεχίζουν ακόμη, φανερώνουν πως οι θεατρικές και χορευτικές ομάδες, τα
συγκροτήματα και οι μουσικοί της νέας γενιάς (κυρίως)
συναντιούνται ξανά με τον «πολυμήχανο Οδυσσέα» και
«ποιώντας την ανάγκην φιλοτιμίαν» παίζουν σε γρα-

φεία, γκαρσονιέρες, γυμναστήρια, στούντιο, στριπτιτζάδικα, στήνουν παραστάσεις και συναυλίες μηδαμινού
κόστους και συχνά με εισιτήριο «ό,τι προαιρείσθε». Ακόμη και το Φεστιβάλ Αθηνών θα χρησιμοποιήσει φέτος
αντισυμβατικούς χώρους με το project «Πολεοδομίες».
όπου νέοι, πειραματικοί θίασοι θα ανεβάσουν παραστάσεις σε 5 ταράτσες και αυλές της Αθήνας.

Γ

ια να φτάσεις εκεί που συμβαίνει, συχνά χρειάζεσαι GPS...
● Η Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου έγραψε και
παρουσιάζει σε μια γκαρσονιέρα στην Ι. Δροσοπούλου
17Α τη «Θεία Βιβή» και στο τέλος της παράστασης ο κάθε
θεατής αφήνει ό,τι θέλει κι αν θέλει.
● Σε ένα αστικό σπίτι, στην οδό Χαβρίου 7 στο Σύνταγμα,
βλέπουμε το «Τι θα κάνουμε τώρα;» των So7 (η χορογράφος Φρόσω Κορρού κι ο Δημήτρης Κουρούμπαλης,

ρια, συναυλίες σε στριπτιτζάδικα, παρουσιάσεις βιβλίων σε σπίτια...
ρίση. Η A.V. ακολουθεί τις υπόγειες διαδρομές.

…

που το έγραψε και παίζει), μαζί με τους Υβόννη Τζάθα, Δημήτρη Πασσά και Μιχάλη Κουμαριανό (697
3809595). Μέχρι τέλη Μαΐου.
● Πρόσφατα οι My Wet Calvin, που βαρέθηκαν τους
«συμβατικούς» χώρους όπως το Bios και το 6 D.O.G.S.,
κατέφυγαν στο στριπτιτζάδικο Erotica στην Αχαρνών και
τους ακολούθησαν πολλοί φίλοι τους.
● Ο συγγραφέας Βασίλης Αλεξάκης παρουσίασε το νέο
του μυθιστόρημα «Η πρώτη λέξη» (εκδ. Εξάντας) σπίτι του.
● Η θεατρική ομάδα Υστερόγραφο παρουσιάζει σε “gum
test” τον «Μισάνθρωπο» του Μολιέρου στο γυμναστήριο
Body Fitness Club, χωρίς εισιτήριο.
● Το μουσικό σύνολο 4+1 έδωσε πρόσφατα μια συναυλία σ’ έναν υπό διαμόρφωση χώρο που ονομάζεται
Baumstrasse, στο 2ο όροφο στην οδό Σερβίων.
● Στο No Central, στον 3ο όροφο της Πρωτογένους &
Ψυρρή, γίνονται συστηματικά συναυλίες, με πιο πρό-

Ομάδα BlindSpot

Παράσταση μέσα στο Αυτοκίνητο

«

Συχνά νιώθουμε την ελευθερία να ζήσουμε πολύ προσωπικές στιγμές μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Θέλαμε λοιπόν να δούμε πώς δύο άνθρωποι, έχοντας αυτή την αίσθηση της ιδιωτικότητας,
μιλάνε και συμπεριφέρονται μεταξύ τους παρκαρισμένοι στο γκαράζ ενός κτιρίου. Και μέσα
από αυτή τη σχέση να δούμε το βαθμό που η σημερινή ελληνική κατάσταση, η ανεργία και η οικονομική
κατάρρευση γύρω μας επηρεάζουν δύο νέους ανθρώπους και διαμορφώνουν τις διαπροσωπικές τους
σχέσεις». Η ομάδα BlindSpot εξηγεί με ποιο σκεπτικό παρκάρει τη νέα της ιδέα στο γκαράζ του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης από τις 2/5. Η παράσταση “Parklife” συνδυάζει τη θεατρική με την κινηματογραφική γλώσσα, εικόνες και ήχους, για να ντύσει το πρωτότυπο κείμενο του Στέλιου Λυκουρέση, με
θέμα μια νεαρή διαφημίστρια που, άνεργη πια, ξυπνάει μέσα σε ένα αυτοκίνητο δίπλα σε έναν άγνωστο
άντρα. Το κοινό άλλοτε σαν μάρτυρας και άλλοτε σαν ηδονοβλεψίας παρακολουθεί τους δύο ηθοποιούς
(Γιώτα Αργυροπούλου, Θανάσης Δόβρης) να ανατρέπουν συνεχώς την κατάσταση μέσα σε ένα αυτοκίνητο, σε ρόλο αυτόνομης κινούμενης θεατρικής σκηνής. Σκηνοθετεί ο Μιχάλης Κωνσταντάτος.
Πειραιώς 206 (ύψος Χαμοστέρνας), 210 3418.550
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σφατες των Phoenix Catscrath και του
Felizol με τον Boy (που είχε ξεκινήσει
πριν μερικούς μήνες μια σειρά συναυλιών σπίτι του).
● Σε μια γκαρσονιέρα κοντά στο Πεδίον
του Άρεως παρουσιάζεται η παράσταση
“Dominatrix”. Για να πας πρέπει να τηλεφωνήσεις (690 7390333) και να δώσεις
ραντεβού με άνθρωπο της ομάδας εκεί
κοντά, που θα σε οδηγήσει στο χώρο.
● Η 5μελής θεατρική ομάδα «Οικείο» του
Μίλτου Δημουλή δίνει παραστάσεις κατ’
οίκον (697 7771821, www.oikeiotheatro.gr).

Άντζελα Μπρούσκου
σκηνοθέτις

Η τέχνη χρειάζεται χώρο.
H Αθήνα σφύζει από χώρους.

Χ

ώροι εναλλακτικοί, όπως αίθουσες, γκαλερί, αποθήκες, καταστήματα, διαμερίσματα, ταράτσες, υπόγεια, ημιυπόγεια,
γκαράζ, πάρκινγκ, εξώστες, βεράντες, τουαλέτες,
studios, ακάλυπτοι, εγκαταλελειμμένα κτίρια,
bars, εστιατόρια, πλοία, όλα βρίσκονται σε καλλιτεχνική διέγερση προκειμένου να στεγάσουν παραστάσεις, περφόρμανς, events.
Χώροι αυτοδιαχειριζόμενοι, χώροι συνεργασίας,
χώροι πειραματισμού, έρευνας, διάδρασης, ανταλλαγής, χώροι πρόκλησης, πρωτότυποι, πανάκριβοι,

Γ

ιατί συμβαίνουν όλα αυτά;
Είναι επειδή το εναλλακτικό
έγινε mainstream και ψάχνουν το εναλλακτικό του εναλλακτικού; Ή μήπως η έλλειψη πόρων,

δωρεάν, με ποσοστά, πρόσφοροι να μεταμορφωθούν σε περιβάλλοντα φιλόξενα για νέες οπτικές
και ιδέες. Ζωντανοί οργανισμοί που συμβάλλουν
στη δημιουργία ενός πολιτιστικού οικοσυστήματος. Θα έλεγε κανείς ότι μιλάμε για ένα φαινόμενο.
Ένα καλλιτεχνικό τσουνάμι.
Όλοι οι χώροι μετατρέπονται σε σκηνές.
Όλα είναι μια παράσταση και η επιθυμία ανεξιχνίαστη. Ίσως να μη φτάνει, όμως, η «διάθεση πειραματισμού», όπως συχνά αναφέρουν τα δελτία Τύπου. Αρκετοί «προοδευτικοί» χώροι καταλήγουν
σε ενοικιαζόμενες αίθουσες, άλλοι κλείνουν για να
ανοίξουν άλλοι. Πρέπει κάπου να συναντηθούμε.
Τελικά γιατί ποθούμε ένα δικό μας χώρο, αφού όλοι οι καλοί χωράμε; Το κοινό χειροκροτεί. Το χώρο; Συν-χωρέστε μας.

Ο Κώστας Γάκης δανείζεται απ' τον Λάκη
Λαζόπουλο το στούντιο που γυρίζεται το «Αλ
Τσαντίρι Νιουζ» (Π. Μελά 25, Άγ. Ι. Ρέντης, 212
2125.733) και παρουσιάζει το έργο «O
Διχοτομημένος Υποκόμης» χωρίς είσοδο και με¼
έξοδο «ό,τι προαιρείσθε».

Κώστας Γάκης
Παράσταση σε τηλεοπτικό «Τσαντίρι»...

Ε
χορηγών και χώρων; Είναι απλώς φτηνό
και συμφέρει; Ζητήσαμε από τους πρωταγωνιστές να γράψουν ένα κείμενο με αφορμή την περίπτωσή του ο καθένας, αλλά και από μία «παλαίμαχο» του είδους. Η
Άντζελα Μπρούσκου –που δεν ονόμασε
τυχαία την ομάδα της «θέατρο δωματίου»– έχει στήσει d.i.y. παραστάσεις από
την (καλλιτεχνική) κατάληψη ενός νεοκλασικού απέναντι απ’ το Πολυτεχνείο
(που είχε κάνει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου
πριν από χρόνια) ως το υπόγειο του Bios
(όταν ήταν ακόμα απλώς ένα υπόγειο).
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ίναι η μεγαλύτερη κοινοτοπία των καιρών, αλλά δεν θα διστάσω
να ξεκινήσω από αυτήν: η κρίση ευνοεί τον αυτοσχεδιασμό και την
επινοητικότητα. Και για να κάνω και μια ηθογραφικού τύπου προσθήκη στην προαναφερθείσα κοινοτοπία, θα συμπληρώσω: πενία τέχνας
κατεργάζεται. Το μυαλό στροφάρει στις φουρτούνες και βρίσκει διαφορετικά μονοπάτια. Και το πλήρωμά μας, ο θίασος της παράστασης «Ο Διχοτομημένος Υποκόμης», ακριβώς λόγω της φουρτούνας των καιρών έμεινε ενωμένο, δεμένο γύρω από το φαντασιακό κατάρτι της παράστασης.
Αφήνω την ποίηση και εξηγούμαι: μετά από μία περιπλάνηση σε διάφορους
θεατρικούς χώρους από την αρχή της χρονιάς καταλήξαμε στο συμπέρασμα
ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο μια νεανική ομάδα σαν τη δική μας (μη επιχορηγούμενη, αλλά ενεργή για μια πενταετία και παθιασμένη) να καταφέρει
να ανεβάσει την παράστασή της σε ένα «κανονικό θέατρο». Το κόστος της
ημερήσιας ενοικίασης του θεάτρου ισούται με το νοίκι που πληρώνω το
μήνα για ένα δυαράκι. Η κρίση (όλως παραδόξως) δεν έχει κατεβάσει τις
τιμές και οι θεατρικοί παραγωγοί αγρόν ηγόραζον (κοινοτοπία-Κώστας: 3-0).
Έτσι δεχτήκαμε με χαρά την πρόταση του λάκη λαζόπουλου για θέατρο σε
τηλεοπτικό στούντιο, πρόταση που δεν μας «έγδυνε» οικονομικά ούτε μας
έκανε να νιώθουμε «φτωχοί συγγενείς», όπως πολλάκις έχουμε νιώσει συνομιλώντας με διάφορους υπερφίαλους θεατρώνηδες.
Επίσης η πρόταση αυτή δεν ενείχε ούτε επέβαλε κανενός είδους υποτέλεια.
Τόσο ο ίδιος ο Λάκης Λαζόπουλος όσο και όλοι οι άνθρωποι του Στούντιο του
Αλ Τσαντίρι μάς αποδέχτηκαν όπως είμαστε και συνεχίζουν να το κάνουν.

Φάνηκε, δηλαδή, τόσο από τα λόγια τους όσο και από τις πράξεις τους ότι
δέχτηκαν την ανεξαρτησία της τέχνης μας, δέχτηκαν ότι δεν κάνουμε εκδουλεύσεις και ότι δεν ανήκουμε πουθενά παρά μόνο στον ελεύθερο θίασό
μας, που περιοδεύει διαρκώς και ισορροπεί γλυκά ανάμεσα στο όνειρο και
την πραγματικότητα. Είδαν ότι κάνουμε «φτωχό θέατρο» από άποψη και
από ανάγκη, και αντελήφθησαν ότι είμαστε χαρούμενοι που η ένδεια σκηνικών και κοστουμιών στην παράστασή μας μεταφράζεται μαγικά σε πλούτο
επικοινωνίας και συνεύρεσης με το κοινό. Και απλά το άφησαν να συμβεί. Με
μεγάλη γενναιοδωρία.
Αυτή η γενναιοδωρία μεταφέρεται και στην οικονομική συνθήκη της παράστασης, την οποία συναποφασίσαμε από κοινού με το Στούντιο: η είσοδος
στο Στούντιο στου Ρέντη είναι ελεύθερη και στην έξοδο υπάρχει ένα κουτί
όπου καθένας αφήνει ό,τι θέλει κι αν έχει. Αν δεν έχει δεν δίνει και αυτό είναι
κάτι που μας ικανοποιεί απόλυτα, γιατί η εποχή είναι δύσκολη και με αυτό τον
τρόπο όλοι έχουν πρόσβαση στη θεατρική μας απόπειρα. Δεν ζητιανεύουμε,
απλώς απαντάμε στη δύσκολη εποχή με γενναιοδωρία και ανοιχτή καρδιά.
Με μεγάλη χαρά, εξάλλου, από τις πρώτες κιόλας πρόβες στο Αλ Τσαντίρι αισθανθήκαμε ότι ο χώρος έχει μια καλώς εννοούμενη «θεατρίλα», η
οποία προφανώς έχει να κάνει με τη μακρά θητεία του παρουσιαστή της
στο θέατρο, και δεν απέπνεε καμία ψυχρότητα. Έτσι σε μια εποχή που όλοι
νιώθουμε χωρισμένοι από την ψυχή μας, απομονωμένοι, διχοτομημένοι σε
δεκάδες δίπολα που τα ξεχαρβαλώνει σαν προκρούστεια κλίνη η κρίση (εγώ
κι ο Μποντλέρ στις παρομοιώσεις), η Λένα, ο Τάκης, η Αγγελίνα κι εγώ δηλώνουμε ευτυχείς που το δημιούργημά μας, ο Διχοτομημένος μας Ιππότης,
κομμένο στη μέση κι αυτό, συνεχίζει την πορεία του μέσα σε ένα, εντελώς
ανέλπιστα, φιλόξενο τηλεοπτικό στούντιο.
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Γιούλα Μπούνταλη
συγγραφέας - ηθοποιός

Δ

εν θυμάμαι πραγματικά να το διαπραγματεύομαι ± ήταν μέρος της απόφασης
να παρουσιάσω ένα δικό μου κείμενο
με το δικό μου τρόπο. Ειδικά γράφοντας ένα
μονόλογο, ξέρεις ότι αν δεν είσαι έτοιμος να
αναλάβεις την ευθύνη για τα πάντα δεν έχεις
πολλές ελπίδες να φτάσεις στο τέλος. Και κάπως
έτσι όλα παίρνουν το δρόμο τους προς κάτι που
στο τέλος μοιάζει ύφος και στιλ, αλλά που η πιο
βαθιά του συγγένεια είναι προς την ανάγκη. Και η
ανάγκη είναι η μεγαλύτερη μόδα. Δουλεύοντας
πάνω στον «Καυκασιανό Φοίνικα» προσπαθήσαμε
όλοι να απαντήσουμε στη δική μας ανάγκη για
θέατρο στην Αθήνα σήμερα. Ζητήσαμε να συντονιστούμε με ένα θέαμα αληθινό ± με την έννοια
ότι υπάρχει και μας αγγίζει, γεννιέται και αναφέρεται σε χώρους που κινούμαστε και ζούμε καθημερινά. Ένα θέαμα έχει για θέμα του και μας καλεί
να δούμε το πού είμαστε, γιατί είμαστε εδώ, πώς
αυτός ο χώρος καθορίζει τις σχέσεις μας και είναι
γεμάτος πληροφορίες που μας διαμορφώνουν.
Και πιστέψαμε ότι μέσα από τη διαδικασία αυτή
μπορούμε να φωτίσουμε αυτό που λέμε μοναξιά,
να γίνουμε λιγότερο ξένοι προς τον εαυτό μας,
να νιώσουμε τη δύναμη να αλλάξουμε.
Και μια τέτοια παράσταση δεν μπορεί να βρίσκεται κάτω από έναν ήδη υπάρχοντα χώρο, επίσημο «θεάτρου», «κινηματογράφου», «μουσικής
σκηνής», «γκαλερί», γιατί από τη φύση της έχει
ανάγκη από ένα χώρο προσωρινό, όπου θα παραμείνει μέχρι να εξαφανιστεί. Στοχεύσαμε να
τροφοδοτήσουμε σε όσους είδαν την παράσταση την εμπειρία μιας ασυνέχειας, σχετικότητας
σε σχέση με αυτό που λέμε «χώρος», «σπίτι»,
«θέατρο», υπονομεύοντας τη μονιμότητα ± που
κάθε οργανωμένος χώρος τέχνης διεκδικεί για
να επιβιώσει.

Η Γιούλα Μπούνταλη,
εκτός του ότι
συμμετείχε στην
ταινία «Χώρα
προέλευσης» σαν
σεναριογράφος και
ηθοποιός, έγραψε
το μονόλογο
«Καυκασιανός
Φοίνικας» παίζοντάς
τον σ' ένα άδειο
αρχιτεκτονικό
γραφείο.

Οι Callas παρουσίασαν στο
στούντιό τους, στον 4ο όροφο
της Μιλτιάδου, τον καινούργιο
τους δίσκο ª Objektº (βινύλιο με
χειροποίητο εξώφυλλο που
πουλούσαν επιτόπου),
παίζοντας για μερικά Σ/Κ.

The Callas
Μουσικοί, www.thecallas.com

Τ

ο πρώτο μας live ήταν σε ένα
δωμάτιο ξενοδοχείου στα πλαίσια μιας έκθεσης (Κappatos
Rooms). Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε
παίξει μέσα σε βάρκα (Λονδίνο), σε εκκλησία (Λονδίνο και Άμστερνταμ), στο
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λές, σε γκαλερί, σε καμπίνα πλοίου. Το
να είσαι τόσο ευέλικτος και να μπορείς
να εκμεταλλεύεσαι δημιουργικά το περιβάλλον που παίζεις και ταυτόχρονα να
έρχεσαι σε τόσο άμεση επαφή με το κοινό σου είναι η μαγεία της D.I.Y. φιλοσοφίας και αισθητικής. Επίσης, σε πρακτικό επίπεδο, όταν αποφασίσεις να τρέξεις
μόνος σου την καλλιτεχνική δουλειά
σου, θα πρέπει να σκεφτείς το πολύ ση-

μαντικό κομμάτι της παραγωγής. Για
παράδειγμα, πρόσφατα κυκλοφορήσαμε
σε βινύλιο μόνοι μας τη νέα μας δουλειά
με τίτλο “Objekt”. Για την παρουσίασή
του κάναμε 7 παραστάσεις στο στούντιό
μας και με αυτό τον τρόπο καταφέραμε
να πουλήσουμε πάνω από 200 αντίτυπα
σε 2 εβδομάδες και έτσι καλύψαμε τα έξοδα της παραγωγής. Πάθος, όνειρο και
δουλειά.

Τάνια Γιαννούλη
Μουσικός

Τ

ο θέμα «πού παίζουμε» είναι
πάντα σημαντικό, όταν θες
να εμφανίσεις τη δουλειά σου
ζωντανά. Η αλήθεια είναι ότι οι χώροι
στην Αθήνα είναι περιορισμένοι, και αν
η μουσική σου έχει κάποιες ιδιαίτερες
απαιτήσεις τότε οι επιλογές είναι πραγματικά λίγες. Με τους «4+1» παίζουμε
ελεύθερο αυτοσχεδιασμό –κάτι αρκετά
ειδικό– και έχουμε βρεθεί κάποιες φορές (λίγες ευτυχώς, γιατί μάθαμε γρήγορα από το πάθημά μας) στη δυσάρεστη
θέση να παίξουμε σε χώρους ακατάλληλους, με κακό ήχο, με βαβούρα,
γιατί μέρος του κοινού έχει έρθει
αυτή τη βραδιά να γιορτάσει γενέθλια φίλου, ή πολύ απλά σε χώρο με κακό
«μαγαζάτορα».
Έκτοτε οι προϋποθέσεις που έχουμε θέσει για να παίξουμε κάπου έχουν γίνει
πολύ αυστηρές και αν προσθέσουμε το
ότι για τη μουσική μας χρειαζόμαστε και
πιάνο… τότε τα πράγματα δυσκολεύουν.
Παρ’ όλα αυτά (ή μάλλον για όλους αυτούς τους λόγους) θα προτιμούσαμε να
παίξουμε σε ένα χώρο εντελώς βιομηχανικό, στο 2ο όροφο ενός παλιού κτιρίου
σε κάποιο στενό του Βοτανικού (αλλά με
πιάνο και κυρίως καλή «φιλοξενία» από
τους ανθρώπους εκεί), παρά στο μοδάτο
Venue όπου θα πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις στη μουσική μας. A
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Ποδήλατα
μέσα στην άνοιξη
● Συνωστισμός στο τελευταίο βαγόνι του
μετρό: από την 1η Μαΐου θα επιτρέπεται η είσοδος τεσσάρων ποδηλάτων (έναντι δύο που ισχύει
σήμερα) στο τελευταίο βαγόνι κάθε συρμού του μετρό, συνολικά τέσσερις ημέρες την εβδομάδα. Κυριακή και αργίες θα επιτρέπεται η είσοδος ποδηλάτων στο
μετρό όλο το 24ωρο. ● Την είσοδο των ποδηλατών
στις λεωφορειολωρίδες εξετάζει πλέον το Υπουργείο Υποδομών, στο πλαίσιο των προτεινόμενων
μέτρων για την εξυγίανση του ιστορικού κέντρου των Αθηνών. ● Πανελλαδική ποδηλατοπορεία με σημείο εκκίνησης, για
την Αθήνα, το Πεδίο του Άρεως
στις 8/5. - Λ.Χ.

Νουάρ άγγελοι
Λος Άντζελες, 1947, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ανήκει στο παρελθόν και η Αμερική προσπαθεί να τον ξεχάσει επενδύοντας στη λάμψη της αναδυόμενης αυτοκρατορίας του
Χόλιγουντ. Πίσω από την οποία κρύβεται παρακμή, διαφθορά κι αμαρτία. Μέσα σε όλα
αυτά, ο ντετέκτιβ Κόουλ Φελπς προσπαθεί να ανέβει στην ιεραρχία του αστυνομικού
τμήματος της «Πόλης των αγγέλων» χωρίς να κάνει ηθικές εκπτώσεις και συμβιβασμούς.
Μπορεί να σου θυμίζει ταινίες όπως το «LA εμπιστευτικό» ή τα μυθιστορήματα του Ελρόι,
αλλά είναι video game. Κάτι που σημαίνει ότι τις αποφάσεις για τον κεντρικό ήρωα θα τις
πάρεις εσύ, όπως εσύ είσαι αυτός που θα ανακρίνει υπόπτους ή θα λύσει τα εγκλήματα.
Το “LA Noire” κυκλοφορεί από τη Rockstar Games (“Grand Theft Auto”) και χάρις στην
επαναστατική τεχνολογία motion capture μπορεί να ανιχνεύει τις εκφράσεις του προσώπου των ηθοποιών με εξωπραγματική λεπτομέρεια, προσφέροντας ανεπανάληπτη
διαδραστική εμπειρία…
Κυκλοφορεί στις 20/5 για κονσόλες Sony PlayStation3 και Microsoft Xbox 360, περισσότερες
πληροφορίες στο www.rockstargames.com/lanoire - Π.Μ.

48 x 17
ν θέλουμε να hip-ολογήσουμε, τα «ποδηλατάδικα» είναι τα νέα στέκια. Το 48x17
άνοιξε πριν λίγες μέρες, δύο βήματα από
το Μουσείο της Ακρόπολης, και μοιάζει
με κείνα τα παλιομοδίτικα καταστήματα
που ήταν και λίγο «καφενεία». Δηλαδή βρίσκεις κανένα γνωστό, πίνεις καφέ και μιλάς για πετάλι. Δίπλα
σου τσεκάρουν αξεσουάρ και ποδήλατα (με εξειδίκευση στα fixed, στα «άφρενα μονοτάχητα» δηλα-

δή), φεύγουν με πακέτα οι ποδηλάτες κούριερς της
Bondex και κάνουν θραύση οι vintage σκελετοί ή τα
60s-70s ποδηλατικά γάντια και γυαλιά ηλίου, που ο
ιδιοκτήτης «θείος» Άγης έχει ξεθάψει στις αποθήκες
όλου του κόσμου. Επίσης, να μου το θυμηθείς ότι σε
λίγο καιρό δίκαιοι και άδικοι θα φοράνε τις ª Mission
Workshopº τσάντες. Είναι ποδηλατικές, αλλά και τόσο πρακτικές που μπορείς κάλλιστα να φορτώσεις
την ντουλάπα σου και να φύγεις διακοπές¼
Βεΐκου 2 (στάση μετρό Ακρόπολη),
48x17.com, athensfixedgear.com -Π.Μ.

Ποδηλάτης: ΗΛΙΑΣ ΧΟΥΔΑΛΗΣ / Φωτό: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣ
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Ο κόσμος ανάποδα
Για τον Βραζιλιάνο Fabiano Carvalho Lopes, ή αλλιώς NEGUIN, έναν από τους καλύτερους breakdancers στον κόσμο, η βαρύτητα δεν έχει και πολλή σημασία. Έρχεται στην
Αθήνα, καλεσμένος της Red Bull, κατευθείαν από τη Νέα Υόρκη όπου ζει, εργάζεται και
διδάσκει, για να το αποδείξει σε δύο δωρεάν σεμινάρια…
* 26/4, Θεσσαλονίκη, 20.00, χώρος Let’s Dance, Τσιαπανού 26-28, Άνω Τούμπα
* 27/4, Αθήνα, 19.30, χώρος Έβδομος, Καρ. Σερβίας 4, πλατεία Συντάγματος, Στοά Καλλιγά
Δηλώσεις συμμετοχής ίσα που προλαβαίνεις στο greecebookings@yahoo.com, στέλνοντας
ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό) - Π.Μ.
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1972. O Keith «πετώντας πριβέ». Το βαλιτσάκι
που κρατάει κρύβει σημεία και τέρατα.
Φωτογραφία του Ethan Russell από το ª Lifeº .

ΕΡΧΕΤΑΙ!
Η ΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΚΑΓΟ
αλά, όχι ακριβώς από το Σικάγο.
Φρομ ωλ φάκιν όβερ δε π λέις,
όπως θα έλεγε και ο Κιφ/Κιθ, η
πιο ροκ εν ρολ Πέτρα στην ιστορία, ο κιθαρίστας που έβαλε το
Rolling στο Stones. Η αυτοβιογραφία του Keith Richards “Life”, αφού μπήκε
στις λίστες των 10 καλύτερων βιβλίων της χρονιάς, κυκλοφορεί τώρα (τέλη Μαΐου) και στα ελληνικά (από την Intro Books και σε μετάφραση
του υπογράφοντος). Θα μας φτιάξει το καλοκαίρι. Περιέχει τρυπήματα, κτυπήματα, ανεβάσματα, τρακαρίσματα και κυλίσματα. Ένα μικρό
απόσπασμα από την κατηγορία «είμαστε όλοι
μία οικογένεια»:
«(…) Στον Mick δεν έδειχνα καμία αντίδραση
σχετικά με το θέμα της Anita. Αποφάσισα να
κρατήσω αυτή τη στάση και να δω πώς θα πάνε
τα πράγματα. Δεν ήταν άλλωστε η πρώτη φορά που υπήρχε ανταγωνισμός αναμεταξύ μας
για κάποια γκόμενα, ακόμα και για ένα πήδημα
της μιας νύχτας στις περιοδείες μας. Ποιος θα
κερδίσει τη μικρή; Για να δούμε, ποιος θα είναι
ο Ταρζάν απόψε; Ήμασταν σαν δύο πρωτόγονα
αρσενικά που μαλώναμε. Κι ακόμα έτσι είναι,

μιλάω ειλικρινά. Αλλά αυτό δύσκολα μπορεί να
γίνει η βάση για μία καλή φιλία, σωστά;
Θα μπορούσα να είχα κάνει μεγάλη φασαρία
στην Anita, αλλά τι νόημα είχε; Ήμασταν ζευγάρι. Κι εγώ έλειπα σε τουρνέ. Τελεία. Είχα γίνει πια πολύ κυνικός με αυτή την ιστορία. Αφού
την έκλεψα από τον Brian, περίμενα ότι κι ο Mick
θα την πήδαγε. Αλλά ξέρεις κάτι, φίλε; Όσο εσύ
πήδαγες την γκόμενά μου, κι εγώ πήδαγα τη
Marianne, μεγάλε. Έφευγες εσύ, έμπαινα εγώ.
Μάλιστα μια φορά έπρεπε να την κοπανήσω άρον άρον από το σπίτι, γιατί γύρισες νωρίτερα.
Έλα εντάξει, έγινε μόνο μία φορά, αλλά ήταν
ψώνιο, ήμασταν μούσκεμα, ιδρωμένοι και εξαντλημένοι. Ξαπλωτοί, σε μία κατάσταση μεταπορφύρωσης, σε ένα afterglow όπως το λέει και
ο Mick στους στίχους του “Let Me Down Slow,”
είχα γείρει το κεφάλι μου αναπαυτικά ανάμεσα
στις δύο όμορφες βυζάρες της. Και ξαφνικά ακούμε το αυτοκίνητο να φτάνει έξω από το σπίτι, μας πιάνει ένας πανικός, εγώ την έκανα από
το παράθυρο, πήρα τα παπούτσια μου και πήδηξα στον κήπο αλλά μετά κατάλαβα ότι είχα ξεχάσει τις κάλτσες μου. Καλά, όχι ότι και ο Mick είναι
από τους τύπους που μπαίνουν κι αρχίζουν να
ψάχνουν για κάλτσες στο δωμάτιο. Η Marianne
κι εγώ ακόμα λέμε αυτό το αστείο. Μου στέλνει
μηνύματα στο κινητό: “Ακόμα δεν έχω βρει τις
κάλτσες σου” (…)» - Γ.Ν.

ΗΟΜΜΑGE ΣΤΟΝ NIKO ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
νας «Οργισμένος Βαλκάνιος» στο μάτι της Ταινιοθήκης.

«Τι κάνει η επανάσταση; Γαμιέται». Τώρα, ούτε τσιγάρο δεν μπορεί να κάνει. Τα «Κουρέλια»
και η «Γλυκιά Συμμορία» του Νίκου Νικολαΐδη έχουν σημαδέψει για τα καλά αρκετές γενιές
που βρήκαν στο λόγο, την κινηματογραφική του ματιά, αλλά κυρίως στη στάση του απέναντι στα πράγματα, τον ήρωα της μεγάλης φυγής που δεν συντονιζόταν με την καλολαδωμένη μηχανή της κανονικότητας.
Ένα φροντισμένο επταήμερο αφιέρωμα στο συνολικό έργο του ξεκινά από 26 Μαΐου στην Ταινιοθήκη
της Ελλάδος. Προβολή και των οκτώ ταινιών του, έκθεση ζωγραφικής με πρωτότυπα έργα επώνυμων
καλλιτεχνών που εμπνέονται από το έργο του, σε επιμέλεια Παύλου Σάμιου και Μαρίας Ξανθάκου,
όπως οι Μανώλης Ζαχαριουδάκης, Κυριάκος Κατζουράκης, Βίκτωρ Κοέν, Δημήτρης Μυταράς, Φώτης Πεχλιβανίδης, Δημήτρης Ρόκος, Στέφανος Ρόκος, Μανώλης Χάρος, και συναυλία καλλιτεχνών
και συγκροτημάτων με τραγούδια εμπνευσμένα από (ή γραμμένα για) τις ταινίες του. Παράλληλα, τέλη
Μαΐου θα κυκλοφορήσει ένα DVD box set με όλες τις ταινίες του remastered και θα επανεκδοθούν τρία
βιβλία του από τις εκδόσεις ATHENS VOICE ΒΟΟΚS. Πρόκειται για τα διηγήματά του «Οι Τυμβωρύχοι»
του 1964, που είχαν κυκλοφορήσει μόνο από χέρι σε χέρι,
και τα μυθιστορήματα «Ο οργισμένος Βαλκάνιος» του 1977 και «Γουρούνια στον άνεμο» του
1993. Όλα με σήμα κατατεθέν τους λεκτικούς
ακροβατισμούς του, το άμεσο, κοφτό ύφος, που
είναι απίστευτα σημερινό, και την αντίστιξη τραγικού και κωμικού. Παράλληλα, κυκλοφόρησε
πρόσφατα η δεύτερη έκδοση του τελευταίου
του μυθιστορήματος «Μια στεκιά στο μάτι του
Μοντεζούμα» από τις εκδόσεις greekworks.com.
Ακόμη στο θερινό κινηματογράφο της Ταινιοθήκης (27/5), ένα λάιβ από ελληνικά ονόματα με
τη μουσική από τις ταινίες του Νίκου Νικολαΐδη,
αλλά και νέες συνθέσεις ειδικά για το αφιέρωμα.
Ανάμεσά τους οι Γιάννης Αγγελάκας 3 και The
Boy με special guest της βραδιάς τον Γιώργο Χατζηνάσιο, με τις συνθέσεις από τη «Γλυκιά Συμμορία» και την «Πρωϊνή Περίπολο». Το αφιέρωμα θα
έχει χαμηλή τιμή εισιτηρίου (και φοιτ.), αλλά και ελεύθερη είσοδο τόσο σε συγκεκριμένες προβολές
όσο και στην έκθεση ζωγραφικής. - Γ.Δ.
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FOOD
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Φεράν, τσάκω μια μπίρα,
αγορίνα μου

Έρχεται από τη Βαρκελώνη, έχει μαμά μια από τις πιο ιστορικές ζυθοποιίες της Ισπανίας, την Estrella
Damm, και μπαμπά τον Ferran Adria, ίσως
τον πιο διάσημο σεφ του πλανήτη. Η νεα
νεαρή débutante ακούει στο όνομα Inedit,
διαφέρει ριζικά απ' ό,τι έχεις δει και γευτεί μέχρι σήμερα σε μπίρα, έχει σούπερ
εμφάνιση ± μαύρο μεγάλο μπουκάλι με
χρυσό αστέρι± και στέκεται άριστα σε
όλα τα τραπέζια, από τα πιο απλά μέχρι
τα πιο σοφιστικέ. Σερβίρεται σε σαμπανιέρα και σε ποτήρια του λευκού κρασιού, επιεπι
βεβαιώνοντας εξάλλου και το όνομά της: Inedit
σημαίνει «κάτι που δεν έχει γίνει ξανά στο παρελθόν».

Η άνοιξη του ελληνικού deli

Μούσδροβο απ' τη Ρούμελη, νούμπουλο από την Κέρκυρα,
σαρδέλες Καλλονής, αλάτι από τα Κύθηρα, ξίδι με ονομασία προέλευσης από την Καλαμάτα, ταλαγάνι
Μεσσηνίας και πάει λέγοντας¼ Τα ντόπια
καλούδια είναι εκλεκτά, είναι «γνώριμα»,
είναι ª ethicalº , δηλαδή δεν έχουν κάψει
το βάρος τους σε μαύρο χρυσό μέχρι
να ' ρθουν από το μακρινό Τιμπουκτού,
και είναι πολύ πιο φτηνά από τους
σολομούς Νορβηγίας, το χαβιάρι της
Κασπίας, τα φύκια Ιαπωνίας. Γι' αυτό τα
μικρομάγαζα με τοπικά προϊόντα ξεφυξεφυ
τρώνουν καθημερινά στο κέντρο ή στις γειγει
τονιές ± τελευταία μας ανακάλυψη το Περί Λέσβου (Αθηνάς 27, Μοναστηράκι) με προϊόντα από Μυτιλήνη,
Λήμνο, Χίο, όπως βούτυρα, ούζα, λάδια, τυριά, χειροποίητα
σαπούνια, σάλτσες, μαρμελάδες, και άλλα πολλά που πια
δεν χρειάζεται η επιτόπου επίσκεψη για να τα γευτείς.

Ρεζερβέ στην… ψησταριά

Στον καιρό της κρίσης τα σουβλατζίδικα και
οι ψησταριές όχι μόνο διεσώθησαν αλλά
γνωρίζουν και νέες δόξες. Τα παλιά εξω
εξωραΐζονται και ανεβάζουν ποιότητα, ενώ
ανοίγουν συνέχεια και νέα, όπως το
Bobo στη Γλυφάδα, η Πίτα Της Κάππαρης στα Πετράλωνα, το Σουβλάκι στο
Μοναστηράκι, το San Paolo Grill στο
Ψυχικό, όλα τους με ανεβασμένο ντεκόρ
και παροχές (σέρβις, ποτά κ.λπ.) και με τιτι
μές αρκετά πιο χαμηλές από τα καλά «κυριλέ»

εστιατόρια.

SALAD
DAYS

Δεν έχουμε καταλάβει¼ Νοστιμέψανε ξαφνικά οι
σαλάτες ή ο Έλληνας
άρχισε να προσέχει
τη γραμμή του; Γεγονός
είναι ότι οι συσκευασμένες
σαλάτες έχουν βελτιώσει
ποιότητα, εμφανίζονται σε
χίλιες δυο παραλλαγές και πολλοί τις καταναλώνουν σαν κύριο
γεύμα. Τα Everest βλέπουν το κοινό
να διευρύνεται χάρη στο τμήμα ª Salad
your wayº (είμαστε πολλοί αυτοί που
φεύγοντας αργά από το γραφείο αγοράζουμε σκέτη τη βάση), τα super markets
παρακολουθούν τα ράφια να αδειάζουν στο πι
και φι, κι εμείς τελευταία έχουμε κόλλημα με τις
σαλάτες «Φρεσκούλης» που διατίθενται σε ωραιότατο πακέτο με θήκες. Tip: Προχώρησε ένα βήμα
παραπέρα και πρόσθεσε στη σαλάτα σου δυο κλωναράκια βασιλικό, λίγο θυμάρι, δυόσμο, λίγη φρέσκια
ρίγανη που θα κόψεις από τις γλάστρες του μπαλκονιού
σου. Η μεν σαλάτα θα απογειωθεί γευστικώς, εσύ δε με τα
γλαστράκια στο μπαλκόνι μπορείς περήφανα να δηλώσεις επίτιμο μέλος των ª urban farmersº , το κίνημα που προωθεί τις
αστικές καλλιέργειες και κάνει θραύση σ' όλο τον κόσμο.
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Γιαούρτι-πύραυλος!

Σε κυπελλάκι ή σε χωνάκι, με πάνω από 30
toppings για περισσότερη απόλαυση, ή με
κάποιο από τα 7 διαφορετικά είδη λιωμένης σοκολάτας, ή με ξηρούς καρπούς,
ή με νιφάδες ρυζιού, ή με γλυκά κου
κουταλιού, ή με σιρόπια, ή με τρούφες¼
Το froyo (frozen+yogurt) είναι το νέο
γιαούρτι-παγωτό, φτιάχνεται από 100%
ε λ ληνικό γάλα, έ χει μόνο 113 θερμίθερμί
δες/100γρ., διαθέτει κολασμένη εμφάνιση
και γεύση, ενώ μπορείς να το τσακίζεις άφοβα
και χωρίς τύψεις σε στιγμές ασυγκράτητης υπογλυκαιμίας.
Ερµού 55 & Καπνικαρέας 2, 212 1006.147

Αφρικανέ, Αφρικανέ,
έλα να κάνουμε κονέ!

Έχει ανοίξει περίπου ένα χρόνο, έχει υπέροχα burgers, πολύ φιλικές τιμές, ατμόσφαιρα που μυρίζει Νότια Αφρική και
είναι ήδη το στέκι της νεολαίας στα Βόρεια προάστια. Το
Kozi' s έχει Έλληνες ιδιοκτήτες που ζούσαν για χρόνια στο
Γιοχάνεσμπουργκ, γι' αυτό μαζί με τα burgers ± που είναι το
απόλυτο must± θα δοκιμάσεις και αφρικάνικα λουκάνικα
αλλά και καλά southafrican κρασιά. Tip: Κρατήσεις τραπεζιών δεν γίνονται ± ή θα περιμένεις ή θα τα πάρεις για το
σπίτι. Παν. Τσαλδάρη 32-34, Μελίσσια
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Σιτατούνγκα η τραγέλαφος
Γεννήθηκε τρεις μέρες πριν μπει η
άνοιξη στον Αττικό Ζωολογικό
Κήπο. Και ακόμα το νεογέννητο
Σιτατούνγκα κυκλοφορεί στα
γρασίδια του κήπου χωρίς όνομα. Θυμίζει λίγο ελάφι, λίγο
αντιλόπη και ανήκει στην
ευρύτερη οικογένεια των
tragelafus. Είναι φυτοφάγο. Κανονικά θα ζούσε σε
υγρότοπους της κεντρικής
και νοτιοδυτικής Αφρικής. Τα σιτατούνγκα ζουν
σε ημι-κοινωνικές ομάδες
αρσενικών ή θηλυκών μέχρι
να ενηλικιωθούν. Μετά γίνονται πιο μοναχικά. Το είδος δεν
απειλείται, αλλά είναι ευάλωτο
εξαιτίας του κυνηγιού για το κρέας
και το δέρμα του.
Η τραγέλαφος πολύ σωστά διάλεξε
την Αττική για να έρθει να μείνει. - Λ.Χ.
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ΦΤΙΑΞΤΕ ΑΓΡΟΥΣ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ!
πρώτη συζήτηση έγινε
μέσα στο χειμώνα. Τώρα
βρίσκονται ήδη στην 3η
σπορά του πρώτου αστικού αγρού της Αθήνας. Πρόκειται
για την «Πρωτοβουλία για έναν
αυτοδιαχειριζόμενο αγρό στο
Ελληνικό», μια ανεξάρτητη συλλογικότητα πολιτών η οποία ιδρύθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του
πρώην αεροδρομίου. Με τη βοήθεια βιοκαλλιεργητών της Αττικής
έχουν δημιουργήσει ένα «σπορείο»
με πιπεριές, ντομάτες, χειμωνιάτικα πεπόνια, μαύρα καρπούζια και
άλλες παραδοσιακές ποικιλίες που
κινδυνεύουν να εξαφανισ τούν.
Τώρα «τσακώνονται» για το ποιος
θα πρωτοπάει για πότισμα. - Λ.Χ.
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Elementsofspring
Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ
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με € 1,2

Μουσείο Μπενάκη
Συλλεκτικές λαμπάδες με έργα Ελλήνων εικαστικών € 38
(Κτήριο Οδού Πειραιώς, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, 210 3453.111)

MarC JaCoBs
Άρωμα λουλουδάτο και φρουτώδες ª Daisy Eau So Freshº
στα Notos Galleries

ianosάrt

oxEttE

LaCostE

Σκουλαρίκια από επιχρυσωμένο ασήμι 925ο και σμάλτο με tribal
στοιχεία € 140 (Σκουφά 37, Κολωνάκι, 210 3390.547 & Βενιζέλου 50,
Θεσσαλονίκη, 2310 286.426, www.oxette.gr)

Ριγέ μπικίνι με κορδονάκι
(Σόλωνος 5, Κολωνάκι, 210 3618.030, www.lacoste.com)

Αντικείμενα τέχνης για καθημερινή χρήση σε προσιτές τιμές, με την υπογραφή γνωστών Ελλήνων εικαστικών

Μ

Χαρτί που ανθίζει,
Αλεξάνδρα Ισακίδη

Κούπα,
Δημήτρης Ταξής

ConvErsE
Jack Purcell, το ιστορικό sneaker με το “Smile ™”
σε νέα χρώματα και υλικά

Κασετίνα και μπλοκ,
Χαρίτων Μπεκιάρης
Τσαγιέρα, Έλενα
Παπαδημητρίου
Ραβιέρα, Μαρία
Φιλοπούλου

ια πεταλούδα στην άκρη του πιάτου σου,
μια ανοιξιάτικη κοπέλα κάτω από το αφρόγαλα του καπουτσίνο, ο βυθός της
θάλασσας στην πιατέλα σου. Όχι, δεν είσαι η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων. Απλώς έχεις υπέροχα
χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα από τη νέα
σειρά IANOSART, τα οποία μόλις άρχισαν να κυκλοφορούν σε περιορισμένο αριθμό αλλά προσιτές τιμές.
Η συνεργασία της Μικρής Άρκτου με την επιμελήτρια Ίρις Κρητικού φέρνει… στο πιάτο μας μια σειρά
από καθιερωμένους αλλά και ανερχόμενους Έλληνες
καλλιτέχνες οι οποίοι υπογράφουν τα αντικείμενα.
Η εικαστική σειρά (η οποία θα ανανεώνεται με νέα
ονόματα ανά τακτά διαστήματα) διαπερνάει όλες τις
ώρες της καθημερινότητας μέσα από σημειωματάρια,
κουτιά, βιβλιοστάτες, τσάντες, λαμπάδες, παράλληλα
και «βιβλιοφιλικά» εικαστικά αντικείμενα συνδεδεμένα με τα βιβλία, τους ήρωες και τους συγγραφείς
τους. Στον πρώτο κύκλο συμμετέχουν οι εικαστικοί:
Μάριος Βουτσινάς, Αλεξάνδρα Ισακίδη, Έλενα
Παπαδημητρίου, Δημήτρης Ταξής και Μαρία Φιλοπούλου, ενώ ο Χαρίτων Μπεκιάρης σχεδιάζει τα
πρώτα αντικείμενα για τη βιβλιοφιλική σειρά.
- ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Art Shop ΙΑΝΟΣ, Σταδίου 24, Αθήνα & Αριστοτέλους 7, Θεσσαλονίκη
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Ζωήσεδύορόδες
ΟικΟλΟΓικΑ
ΟικΟ
ικ λΟΓικΑ
ικΟ

ΓΡΗΓΟΡΑ ΟικΟ
ΓΡΗΓΟΡΑ,
ΟικΟνΟμικΑ
ικ νΟμικΑ κΑι
ικΟ
.
μπΟΡΕιΣ νΑ ΤΑ πΕιΣ κΑι… μΑΓικΑ. ΤΑ ΗλΕκΤΡικΑ πΟδΗλΑΤΑ EcobikE
ΗΡθΑν ΓιΑ νΑ μΑΣ κΑνΟυν ΤΗ ζωΗ ΕυκΟλΗ.

π

ολλές φορές το σκέφτεσαι να
πάρεις το συμβατικό σου ποδήλατο για να κατέβεις στο
κέντρο. Σκέφτεσαι τις ανηφόρες και την κούραση. Άλλες πάλι αφήνεις το αυτοκίνητο στο σπίτι, γιατί με
μέση ταχύτητα 15 χιλιόμετρα την ώρα μέσα στην
κίνηση θα φτάσεις πολύ πιο γρήγορα… με τα πόδια.
Τα χέρια, ή μάλλον τα πόδια, ήρθαν να σου λύσουν
τα Ecobike της λΑμδΑ ΣΑ, τα ηλεκτρικά ποδήλατα που
λειτουργούν με μπαταρία και ανάλογα με τον τύπο τους,
Urban, Elegance ή Adventure, ταιριάζουν περισσότερο
για χρήση εντός ή εκτός της πόλης. Τα Ecobike κατασκευάζονται στην ισπανία και έχουν γίνει το αγαπημένο
μέσο μεταφοράς σε όλο τον πλανήτη επειδή είναι πολύ
εύχρηστα. Είναι γρήγορα – μπορούν να φτάσουν και τα
25 χιλιόμετρα ανά ώρα και σε φτάνουν μακριά, καθώς
έχουν αυτονομία από 40 έως 60 χιλιόμετρα. Είναι εύκολα, σκέψου μόνο ότι όταν φτάσεις στην ανηφόρα
σταματάς το πετάλι και ενεργοποιείς την ηλεκτρική
τους κίνηση. Έχουν δηλαδή όλα τα προτερήματα
ενός συμβατικού ποδηλάτου συν την ευκολία στη
χρήση, συν ότι ξεχνάς τέλη κυκλοφορίας, ασφάλειες, πάρκινγκ και όλα αυτά τα δυσάρεστα.

URBAN με βάρος μόνο 19 κιλά, διπλώνεται στα δύο σε μόλις 10 δευτερόλεπτα και
μεταφέρεται αλλά και αποθηκεύεται πολύ
εύκολα (χωράει και σε μια τσάντα). Αποτελεί
το ιδανικό ηλεκτρικό ποδήλατο για καθημερινές διαδρομές στην πόλη, ιδίως με το
μετρό. Έχει αυτονομία μεγαλύτερη από 40
χιλιόμετρα ανάλογα με τη χρήση της υποβοήθησής του. Τιμή: € 1.350, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε 12 άτοκες δόσεις

ELEGANCE με πρόσθετη επιτάχυνση
στο τιμόνι, κομψό, άνετο και όμορφο, είναι ιδανικό τόσο για την πόλη όσο και για
μακρινές εξορμήσεις στην εξοχή, καθώς
η αυτονομία του φτάνει τα 60 χιλιόμετρα
–με μία μόνο φόρτιση της μπαταρίας– ανάλογα με τη χρήση της υποβοήθησής
του. Τιμή: € 1.380, συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ, σε 12 άτοκες δόσεις

ADVENTURE ιδανικό για χωματόδρομους και βόλτες στην εξοχή, ακόμα και σε
καλντερίμια, λόγω των ειδικών ελαστικών
του, αλλά κι εξίσου βολικό για χρήση στην
πόλη. με αυτονομία που φτάνει στα 60 χιλιόμετρα ανάλογα με τη χρήση της υποβοήθησής του. Τιμή: € 1.400, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 12 άτοκες δόσεις.

Advertorial «a.v.»

Περισσότερες πληροφορίες:
www.lamdagreen.gr, info@lamdagreen.gr,
210 6200.010
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Βookvoice
Τα χρώματα της λογοτεχνίας

Επιμέλεια:
Αγγελική ΜπιρΜπιλή
ΔήΜήΤρήΣ ΜΑΣΤρΟγιΑΝΝιΤήΣ

Η A.V. «έβαψε» τα βιβλία με χρώματα…

Υes, Prime
minister

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

Λίγους μήνες μετά την
έκδοσή της στη Μεγάλη
Βρετανία, η αυτοβιογραφία
του Tony Blair κυκλοφόρησε
από τις εκδόσεις Ψυχογιός

«
Παύλος & Γιόλα
Και μόνο ένα κομμάτι από τη ζωή του Παύλου Σιδηρόπουλου είναι αρκετό για τους
φανατικούς του φίλους. Η μυθολογία του Έλληνα ρόκερ φωτίζεται με μια σκοτεινή
εξιστόρηση της σχέσης του με τη Γιόλα Αναγνωστοπούλου από το δημοσιογράφο Μανώλη Νταλούκα, που έχει γράψει βιβλία για ονόματα όπως ο Morrison κι ο
Bowie, αλλά και το «Ελληνικό Ροκ». Στο «Βιβλίο των ηρώων του τρόμου» (εκδ.
Οξύ) ο δισέγγονος του Ζορμπά και ανιψιός της Έλλης Αλεξίου χάνεται στο όνειρο
και την παραμύθα μαζί με τη νεαρή ποιήτρια – τη Femme Fatale του. Ανεξάρτητοι
εξαρτημένοι, με ταμπού στο να μην υπάρχει κανένα ταμπού και εμμονή με τη μαύρη
λογοτεχνία. Χρόνος τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και οι αρχές τoυ ’80. Την περίοδο που ο Παύλος γράφει
το «Φλου» και το «Εν Λευκώ» και η Γιόλα την ποιητική συλλογή «Οξείς Μετάλλου Ήχοι», “Μetal Machine
Music” δηλαδή, και ο Lou Reed μάλλον δεν έβγαινε από τα πικάπ τους. Τόπος η Αθήνα, με αναφορές σε στέκια και ανθρώπους της εποχής που δυναμώνουν την αφήγηση, καθώς εδώ δεν μιλάμε για μυθοπλασία αλλά
για εξιστόρηση γεμάτη κοινωνικοπολιτικές αναφορές. Πολυτεχνείο, Εξάρχεια, Πλάκα, Πατήσια, Kυψέλη,
Λυκαβηττός. Ταξίδια Αθήνα-Παρίσι, Μagic Bus, πρόβες και ηχογραφήσεις, Κύτταρο και Σπυριδούλα, Φουκό και Γαλλικός Μάης, Dylan και Purple Haze. Αre you experienced? - γιώργΟΣ ΔήΜήΤρΑκΟπΟυλΟΣ

«ΑνέκδΟτές
έΠΙςτΟΛές της
βΑςΙΛΙςςΑς
ΑμΑΛΙΑς ςτΟν
ΠΑτέΡΑ της, 18361853» Α΄ & Β΄ τόμοι,
μεταγραφή, εισαγωγή, μετάφραση,
σημειώσεις: Βάνα
& Μιχαέλ Μπούσε,
εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας
Αθήνα, την 2α/21η Μαρτίου 1837
«Αγαπημένε, καλέ, αγγελικέ μου πατέρα,
Την 21η Μαρτίου/2α Απριλίου.
Οι ταραχές στην Πάτρα σταμάτησαν. Δεν
ήταν τίποτε το σοβαρό. Τελευταία μου συνέβη κάτι ωραίο, ανακάλυψα κοντά στη
θάλασσα τα ίχνη ενός λύκου που είχε αναγκαστεί να φύγει από εκεί πριν από λίγες ώρες. Εδώ υπάρχουν λύκοι, καθώς μου λένε,
και τους προσελκύουν τα τεράστια κοπάδια από πρόβατα, που υπάρχουν παντού
σε όλη η χώρα. Οι σεισμοί εξακολουθούν.
Καθημερινά σχεδόν αισθάνεται κανείς μεγαλύτερες ή μικρότερες δονήσεις. Ωστόσο
δεν προκλήθηκαν πουθενά ζημίες, εκτός
από την Ύδρα. Η περιοχή γύρω από την
Αθήνα παρουσιάζει αυτή τη στιγμή κάτι
ιδιαίτερο, γιατί τώρα οδηγούν τα άλογα
στα χωράφια, για να βοσκήσουν τα σπαρτά όσο είναι ακόμα χλωρά. Διαφορετικά,
τα άλογα ψοφάνε. Όλα τα χωράφια που υπάρχουν στην περιοχή γύρω από την πόλη
καλλιεργούνται μόνο γι’ αυτόν το σκοπό.
Το τοπίο εμφανίζεται τώρα πολύ όμορφο
και ζωντανό και παρόλο που λυπάμαι που
δεν γίνεται και η καλύτερη χρήση των σι-
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τηρών, πρέπει να παραδεχτώ ότι το θέαμα
είναι όμορφο.
Φιλώ με τη σκέψη μου τα αγαπημένα χέρια
σου και είμαι η κόρη σου, που θα σε αγαπά
αιώνια, Αμαλία»
Οι επιστολές της βασίλισσας Αμαλίας
(από τα 18 της έως τα 34, από την ελλάδα
στον πατέρα της) δίνουν ένα χρονικό της
εποχής γεμάτο αναφορές σε ιστορικά
γεγονότα, σε πρόσωπα της εποχής, αλλά
και με περιγραφές για την Αθήνα και την
ελλάδα των μέσων του 19ου αιώνα.
«ΠΟέ, μΙΑ ςΥντΟμη ζωη»
Peter Ackroyd, μτφ.
Μαρία Φακίνου, εκδ.
Πατάκη
Ο θεμελιωτής της
ασ τυνομικής λο γοτεχνίας και της
λογοτεχνίας τρόμου Έντγκαρ Άλαν πόε πέθανε κάτω από
πολύ μυστηριώδεις συνθήκες ± ένας θάνατος που θα μπορούσε να ανήκε σε μια
από τις ιστορίες του. Ο Ackroyd αναζητά
σαν ντετέκτιβ τις συνθήκες που οδήγησαν το σαραντάχρονο ε.Α.π. στο νοσοκομείο, όπου και άφησε την τελευταία
του πνοή, και κάνει ένα φλας μπακ στη
ζωή του δίνοντας βάρος στις δυσκολίες
της παιδικής ηλικίας του, στα προβλήματα με τον αλκοολισμό και τον τζόγο, στις
σχέσεις του με τις γυναίκες (παντρεύτηκε μια 13χρονη ξαδέλφη του), αλλά και
σε άγνωστες πτυχές της λογοτεχνικής
του παραγωγής.

«ΦΡΙ
«ΦΡΙντΑ
κΑΛΟ, η
ζωη μΙΑς ΑδΑμΑςτης γγΥνΑΙκΑς»
Λίντε Ζάλμπερ, μτφ.

Το μάθημα που προκύπτει είνaι διδακτικό: αν θεωρείς ότι κάποια αλλαγή είναι σωστή, προχώρα. Θα υπάρξουν σιωπηλοί
υποστηρικτές, καθώς και ηχηροί αντίπαλοι. Τελικά, η ηγεσία
αφορά τις αποφάσεις που επιφέρουν αλλαγές. Αν δεν μπορείς να αντέξεις αυτή την κατάσταση, δεν υπάρχει λόγος να γίνεις ηγέτης. Στο μεταξύ,
το μάθημα έχει ευρύτερη εφαρμογή: αφορά την ικανότητα να ξεφεύγεις
από το σαματά, να μαθαίνεις πώς να κάνεις τη φωνή σου να ακούγεται
στον ορυμαγδό και να επικεντρώνεσαι στη συνολική εικόνα. Καθώς διαβάζω ξανά τα άρθρα των εφημερίδων σχετικά με τις αλλαγές, μου προξενεί εντύπωση πόσο φλέγον θεωρούσαν κάθε ζήτημα εκείνη την εποχή
και πόσο ξεχασμένα είναι σήμερα. Τα δίδακτρα ειδικά πέρασαν μέσα
από εκπληκτικές μίνι κρίσεις, φιάσκα και επαναστάσεις. Κι όμως, το μόνο
που έχει σημασία σήμερα είναι ότι πραγματοποιήθηκε μια απαραίτητη
μεταρρύθμιση˙ και εφόσον πραγματοποιήθηκε, αποτελεί τη βάση πάνω
στην οποία θα οικοδομηθούν οι μελλοντικές μεταρρυθμίσεις…»
Φαντάζομαι πως αυτό το απόσπασμα θα το έχει κόψει ο πρωθυπουργός μας και θα το έχει κορνιζώσει στο γραφείο του. Το θέμα είναι τι
γίνεται με εμάς τους υπόλοιπους αναγνώστες. Έχει την παραμικρή
χρησιμότητα να διαβάσουμε την ογκωδέστατη αυτοβιογραφία ενός
πολιτικού, όταν μάλιστα η τελευταία του «εικόνα» για πολλούς από
εμάς, πριν αποχωρήσει από την πολιτική, δεν είναι και η καλύτερη
λόγω της θέσης του στον πόλεμο του Ιράκ; Νομίζω, πως ναι, και όχι
γιατί έχουμε αναγκαστικά πεισθεί για την ειλικρίνεια των προθέσεών
του ή γιατί θα του αναγνωρίσουμε φλεγματικό χιούμορ, θα δούμε
στιγμές καθημερινότητάς του ή επειδή μας κερνάει εξομολογήσεις
για αποτυχημένες πολιτικές αποφάσεις ή επιτυχίες από καραμπόλες.
Γιατί πολύ απλά, όπως είπε και ο Λένιν, «είναι παλιά αλήθεια ότι, στην
πολιτική, συχνά πρέπει να διδαχτείς από τον εχθρό σου» – και αυτή
την περίοδο, ιδιαίτερα στη χώρα μας, κάθε πολιτικός θεωρείται και
«εχθρός». Και αυτό το εγχειρίδιο πολιτικής ηγεσίας είναι ένα καλό
σχολείο, δοσμένο από ένα χαρισματικό άνθρωπο που είχε τη στόφα
ηγέτη. (Μτφ. Χρήστος Καψάλης, Έλλη Συλογίδου) - Δ.Μ.

Σίσσυ Παπαδάκη,
εκδ. Μελάνι

Ποτέ δεν θα φα
φαν ταζόταν η Φρί
Φρίντα Κάλο πως κά
κάποτε θα γινόταν
ένα παγκόσμιο pop είδωλο – ας όψεται
η Μαντόνα! Η Ζάλμπερ, αν και διδάκτωρ
Ψυχολογίας και ψυχοθεραπεύτρια, δεν
βλέπει τη Φ.Κ. ως ψυχολογικό αντικείμενο, απεναντίας αφήνεται να παρασυρθεί
από το πάθος της τελευταίας για ζωή και
δημιουργία. Η ιδιότητά της φαίνεται μόνο
όταν αποτιμά τους πίνακές της. Φυσικά (και
αναγκαστικά) στις σελίδες, δίπλα στη Φρίντα, κυκλοφορούν προσωπικότητες όπως
ο Τρότσκι, ο Ριμπέρα, ο Μπρετόν…
ςτη σύνοδο των G7, στο ντένβερ του κολοράντο, με τον
μπιλ κλίντον και τον Χέλμουτ κολ

21 -27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 A.V. 53

«η τράπεζα - Πώς η Goldman Sachs κυβερνά τον κόσμο», Marc Roche (μεταίχμιο)/ «το κοιμητήριο της Πράγας», Ουμπέρτο Έκο (Ψυχογιός)/ «Αγανακτήστε!»,
ςτεφάν έσσέλ (Πατάκης)/ «μεγαλώνοντας μέσα στην ελληνική οικογένεια», ματθαίος γιωσαφάτ (Αρμός)/ «η πρώτη λέξη», βασίλης Αλεξάκης (έξάντας)/ «έλευθερία», τζόναθαν Φράνζεν (ωκεανίδα)/ «κυριακή», Αλέξης ςταμάτης (καστανιώτης)/ «τα 39 στοιχεία - η φιδοφωλιά», Πήτερ Λεράνγκις (Άγκυρα)/ «μανιφέστο των ανήσυχων οικονομολόγων», ςυλλογικό (Πόλις)/ «το soundtrack της πόλης», γιώργος δημητρακόπουλος (Athens Voice Books) www.koraisbooks.gr

βιβλίων. Φαίνεται ότι έχω μια εμμονή να περιγράφω με λεπτομέρεια ό,τι έχει σχέση με την αρχιτεκτονική. Αισθάνομαι ότι υπάρχει
σύνδεση ανάμεσα στην ιδιότητά
μου ως πολιτικός μηχανικός και
ως συγγραφέας. Όταν σχεδιάζω ένα σπίτι αναγκαστικά
καλούμαι να γνωρίσω τη ζωή
και την προσωπικότητα του
κάθε πελάτη. Προσπαθώ
να φανταστώ τις ανάγκες
του. Από την ίδια διαδικασία περνούν οι ήρωες
των βιβλίων μου. Υπάρχει
ισορροπία.

ΑΓΑΠΗ & ΕΡΩΤΑΣ

τι έχετε ακούσει να λένε για
τα βιβλία σας; Κυρίως φί-

Ένα ημερολόγιο με

«Λιακάδες

και θύελλες»

Η Μαίρη Μανδάλη μιλάει στην A.V.
για το δεύτερο βιβλίο της τριλογίας
της και για το πώς έγινε συγγραφέας
...έτσι ξαφνικά Της λεΝΑΣ ΧΟυρΜΟυΖή

Η

ε γ γον ή ανα κα λύπ τει
ένα οικογενειακό ημερολόγιο, καλά κρυμμένο. Οι κιτρινισμένες σελίδες κρύβουν τις «Λιακάδες και θύελλες»
(εκδ. Διόπτρα) που έζησαν τρεις
άνθρωποι. «Τρεις εκ διαμέτρου
αν τίθε τοι ήρωες, οι οποίοι θα
μπλέξουν τη ζωή τους αλλά όχι
ως ένα ερωτικό τρίγωνο» εξηγεί η
συγγραφέας Μαίρη Μανδάλη.

η πλοκή... Είναι το δεύτερο μέρος

μιας τριλογίας. Ωστόσο, κάθε βιβλίο διατηρεί την αυτοτέλειά του.
Είναι η ιστορία του Νίκου, ενός
αυτοδημιούργητου και φιλόδοξου
νέου. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Είναι απόλυτος και λίγο αδίστακτος. Στην Αθήνα θα γνωρίσει
τη γυναίκα της ζωής του. Μια χειραφετημένη γυναίκα που έχει πε-

ευπώλητα
Libro
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ράσει πολλά στη ζωή της. Ο Μανόλης, ο μικρότερος αδελφός του
Νίκου, ζει το δικό του κρυφό πάθος για την Τζούλια. Ευαίσθητος
και ονειροπόλος. Σε μια καμπή της
ζωής τους θα έρθει η ανατροπή.
Πώς ξεκίνησε η συγγραφή της τριλογίας; Ξαφνικά και αναπάντεχα.

Όταν έπεσαν στα χέρια μου κάποιες παλιές οικογενειακές φωτογραφίες. Όταν άκουσα κάποιες
αφηγήσεις της γιαγιάς μου. Κι
έτσι, μια μέρα βρέθηκα στο γραφείο. Όλα αυτά μπήκαν στη φαντασία μου και έγιναν βιβλίο.
τι γίνεται όταν ένας συγγραφέας
είναι παράλληλα πολιτικός μηχανικός με μάστερ στη δομοστατική;

Μοιραία η αγάπη μου για τα κτίρια αποτυπώνεται στις σελίδες των

λοι μού έχουν πει ότι έχω
μεστή γραφή, χωρίς πολλά
στολίδια. Ίσως να οφείλεται
στις σπουδές μου. Έχω μια πιο
τεχνοκρατική προσέγγιση σε
όλα. Αναπόφευκτα αυτό περνάει στο γράψιμό μου. Αποφεύγω
όλα τα εργαλεία που θα κάνουν
το βιβλίο μου μπεστ σέλερ. Γράφω
με ειλικρίνεια και με συναίσθημα.
Το μόνο που θέλω είναι να διηγηθώ μια ωραία ιστορία στον κόσμο.
το πρώτο βιβλίο τυπωμένο στα χέρια σας; «Σχεδόν έτρεμα από την

ταραχή. Στο δεύτερο είχα μια ικανοποίηση και μια χαρά ότι όλο αυτό
δεν είναι τυχαίο και ότι μπορώ να
προχωρήσω παρακάτω. Υπάρχει
και συνέχεια. Το τελευταίο βιβλίο
της τριλογίας είναι σχεδόν έτοιμο.
Έχει πάει για επιμέλεια. Χαίρομαι
που θα κλείσει ένας κύκλος.
Ξαναδιαβάζετε τα βιβλία σας; Αυτό
το κάνει συνέχεια η μητέρα μου, η
οποία ούτως ή άλλως είναι η πρώτη που διαβάζει το χειρόγραφο.
Εγώ δεν μπορώ με τίποτα. Εκείνη
λέει: «Άσε με επιτέλους να διαβάσω ένα βιβλίο και όχι σελίδες Α4».
έίναι μια καλή εποχή για νέους συγγραφείς; Έχω την αίσθηση ότι η

Ελλάδα είναι λίγο άδικη γενικά
με τους νέους συγγραφείς, ασχέτως δηλαδή της τωρινής οικονομικής κρίσης. Στατιστικά, ωστόσο, κάποιες πρόσφατες έρευνες
δείχνουν μια στροφή των νέων
προς το βιβλίο. Διανύουμε ούτως
ή άλλως μια περίοδο επαναπροσδιορισμού και προσωπικής αμφισβήτησης. Είναι μια καλή ευκαιρία ν’ αλλάξουν οι παλιές συνήθειες. Θέλω να είμαι αισιόδοξη. A

«έλευθερία», τζόναθαν Φράνζεν (ωκεανίδα)/ «το κοιμητήριο της Πράγας», Ουμπέρτο Έκο (Ψυχογιός)/ «κεντρική βιβλιοθήκη», γουίλιαμ βόλμαν (κέδρος)/ «η αυτοκρατορία του νόμου», Ρόναλντ
ντόρκιν (έυρασία)/ «το λουλούδι της κριμαίας», τζούλια γκρέκσον (διόπτρα) www.libro.gr

ευπώλητα
Μικρός κοραής

«ΑγγέΛΙκη
ςΙωΠη» Becca
Fitzpatrick,
εκδ. Φανταστικός
κόσμος
Όταν η επισ τημ ονική φαν τασ ία σ υ να ν τ ά ε ι
μια ιστορία αγάπης, στην πλάτη
μερικών ηρώων μπορεί να… υπάρχουν φτερά και οι ερωτευμένοι να βρεθούν εν μέσω πυρών
μεταξύ έκπτωτων και αθάνατων
αγγέλων. Αν νομίζετε πως μόνο οι
βρικόλακες είναι αυτοί που δημιούργησαν μόδα, δείτε τις πωλήσεις του συγκεκριμένου βιβλίου
(200.000 μόνο στη Μ. Βρετανία)
και τις μεταφράσεις που έχει κάνει
(σε 15 χώρες) δημιουργώντας αγγελομανία.

απ’ το μανδύα που σε κα λύπτει/
παραμένεις πάντα ίδια με τότε/ Άσε
με να σε γδύσω από τα ρούχα του
πολιτισμού σου/ για να σε δω ωραία
και αγνή/ όπως έτρεχες στ’ αρχέγονα λιβάδια». Ποιήματα (με τίτλους
«Συνάντηση», «Άρνηση θανάτου»,
«Αναζήτηση ελπίδας»…) για τη διαδικασία γέννησης των αισθημάτων και το μοίρασμά τους με τους
άλλους ανθρώπους.
Οι «Μικρές ονειρώξεις», όπως και
η ποιητική συλλογή “Affectus” διατίθονται από το www.catdesign.
gr ή info@catdesign.gr. Κι όπως
αναφέρει ο Λ. Μπόμπορης, «εσύ,
φίλε και φίλη, θα διαλέξεις μεταξύ των ποιητικών συλλογών από
τις εκδόσεις “γάτα” ή της έκδοσης
του κορμιού του νεαρού όσο και
φέρελπη ποιητή;».

«Ο ηΛΙΟς ςτΟ
ΠΑτωμΑ»
Άντζελα Ζιούτη,
εκδ. Φερενίκη
«Υπάρχουν πράγματα, για τα οποία
δεν θέλω να μιλώ.
Παραδείγματος
χάρη, για όσα συνέβησαν εκείνο το
χειμωνιάτικο απόγευμα. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς του είπα, νομίζω στην
αρχή λογοφέραμε, καθόμουν μόλις
τρεις σπιθαμές αντίκρυ του και τον
παρατηρούσα, με την αλαφρά τσάκιση του σακακιού του και το επίμονο
βλέμμα του να με τρυπάει σαν βελόνα. Μετά από λίγο στήριξε το μέτωπό
του με το χέρι του και βγήκε από το
διαμέρισμα». Η μάχη μεταξύ μοίρας
και θέλησης μέσα από την ιστορία
μιας γυναίκας, που την ώρα που η
προσωπική της ζωή (διαζύγιο) δείχνει να γκρεμίζεται έρχεται μια μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία.

«η δΡΟςΟς
τΑΛΙδΑ της ς
Υγνωμης»
Όμηρος
Αβραμίδης,
εκδ. Ωκεανίδα
«Η αγάπη όλα τα
υπομένει»… καθώς η Μίνα στέκεται στο πλευρό
του εύπορου Μαρίνου, που η ζωή
δεν του συμπεριφέρθηκε με τον
καλύτερο τρόπο.

«μΙκΡές
ΟνέΙΡωΞέΙς»
Λάμπρος
Μπόμπορης,
εκδ. Γάτα
«Ερ ωτικό: Κι
ό μ ω ς, το ξ έ ρ ω
καλά/ πως κάτω

«τΑ ΦΥΛΑ ΧωΡΙς
ΦΥΛΑ» Ελπίδα Σ.,
εκδ. Τόπος
Τα σ ημ α ν τ ικό τερα ζητήματα
που έ χουν να
κάνουν με το σεξ
κρίνονται μακριά
από το κρεβάτι,
επιμένει η συγγραφέας που είναι
πτυχιούχος ψυχολογίας, αλλά και
(πρώην) πόρνη πολυτελείας. Η Ελπίδα Σ., η πρώτη Ελληνίδα επαγγελματίας του έρωτα που επεξεργάστηκε τις εμπειρίες της σ’ ένα
βιβλίο, καταρρίπτει, σε δεκαοκτώ
κεφάλαια, μύθους για τις σχέσεις
των δύο φύλων…

τότε να δεις πώς σ’ αγαπώ
η μεταφράστρια Χριστίνα Θεοδωροπούλου του βιβλίου του Λουίς Λεάντε
(εκδ. Πατάκη) μιλάει για το βιβλίο
«Η μετάφραση ενός βιβλίου είναι μια απαιτητική διαδικασία που, ανάλογα με το είδος και την
έκταση του κειμένου, μπορεί να σε κρατήσει αιχμάλωτό της για
καιρό. Ο μεταφραστής βυθίζεται, έτσι, γοητευμένος μέσα σ' έναν ολόκληρο καινούργιο κόσμο, στοχεύοντας πάντα να τον
διασώσει και να τον εκθέσει ολοζώντανο στη γλώσσα του. Μεταφράζοντας το � Τότε να δεις πώς σ' αγα
αγαπώ� του Λουίς Λεάντε, δεν μπόρεσα να
μη θαυμάσω, μέσα από το ξετύλιγμα της
ερωτικής του ιστορίας, το κουράγιο, τη
στωικότητα και το ψυχικό σθένος των
Σαχράουι, που από το 1975 δεν έχουν
πάψει να αγωνίζονται με αξιοπρέπεια
για την ανεξαρτησία της Δυτικής Σαχά
Σαχάρας, ζώντας ως πρόσφυγες στην έρημο
στα νότια της Αλγερίας».
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ευπώλητα
Public

σει κάποιος συγγενείς ή κάποιος «προστάτης» τους.
Έχεις δουλέψει σε περιοδικά όπως τα κΛΙκ,
μέν, αλλά και σε συντηρητικές εφημερίδες. Αλλάζει ο τρόπος που προσεγγίζεις το
θέμα σου ή τα πρόσωπα; Εγώ ωριμάζω με

τον καιρό. Δεν είναι ίδιος ο Σταύρος του
ΚΛΙΚ με τον Σταύρο του Protagon.gr. Ο
πυρήνας μου πάντως παραμένει ο ίδιος.
μπορείς να μοιραστείς μαζί μας ένα μυστικό που δεν έγραψες; Μου έχει συμβεί να

χάσω την κασέτα με συνέντευξη κορυφαίου πολιτικού και να τη γράψω από το
μυαλό μου. Αγωνιούσα, αλλά μόλις δημοσιεύθηκε με συνεχάρη.
Ποια ήταν η πιο δύσκολη συνέντευξη που
έχεις πάρει; Του αναρχικού στα Δεκεμ-

βριανά και των μοναχών στο Άγιο Όρος
και στα γυναικεία μοναστήρια. Ήθελα να
σεβαστώ την πίστη τους, αλλά ήθελα και
να τους «κολάσω».
Ποιον θα ήθελες να συναντήσεις που σε
έχει απορρίψει; Δεν με απορρίπτουν συ-

χνά. Α, θυμήθηκα έναν. Ο Θέμελης, αν
και φίλος, δεν μου έχει δώσει ποτέ μια
μεγάλη συνέντευξη. Και ο Αρκάς επίσης
μου έχει αρνηθεί αν και του έχω ζητήσει.
ςε ποιο σημείο της Αθήνας θα σύστηνες
σε κάποιον να διαβάσει το βιβλίο σου; Στη

Σταύρος Θεοδωράκης

Δικοί του άνθρωποι
Στον Σταύρο πάντα άρεσαν οι ιστορίες. Λυπημένες, χαρούμενες,
παράξενες ιστορίες, δεν είχε σημασία. Χρόνια τον ακούω να τις
διηγείται ιδιωτικά ή δημόσια. Τώρα τις διαβάζω κιόλας σε ένα βιβλίο συγκινητικό. Το «Οι άνθρωποί μου» (εκδ. ποταμός) είναι οι
ιστορίες 63 ανθρώπων της διπλανής πόρτας. Διαβάστε το και σαν
«οδηγό επιβίωσης».
Της ΑγγελικήΣ ΜπιρΜπιλή
γράφεις συχνά γι’ αυτούς που υποφέρουν.
τι σε τραβάει σε αυτούς; Το λέει κάπου ο

Αντόνιο Πόρτσια: «Μπορώ να μην κοιτάζω τα άνθη, αλλά όχι όταν κανένας δεν
τα κοιτά».
Ποιος σε ενέπνευσε να ασχοληθείς με αυτού
του είδους την κοινωνική δημοσιογραφία;

Πιθανόν τα παιδικά μου χρόνια. Μεγάλωσα στην Αγία Βαρβάρα στο Αιγάλεω και
τα απογεύματα βοηθούσα τον πατέρα μου
που πουλούσε κουλούρια στα δικαστήρια.
δημοσιογραφική δεοντολογία vs ένα «αποκλειστικό». Ποιο κερδίζει; Οι δικές μου

αρχές είναι πάνω και από τους «κώδικες
δεοντολογίας» και τα «αποκλειστικά».
Πώς αποφασίζεις ποια πρόσωπα θα συναντήσεις; Συνήθως, πρώτα εντοπίζουμε το
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γάτες μου κάνουν μια διεξοδική έρευνα,
ξεσκαρτάρουμε μαζί τα πρόσωπα, και την
τελική επιλογή την κάνω συμβουλευόμενος το ένστικτό μου.
η προσέγγισή σου αλλάζει όταν βρίσκεσαι απέναντι σε διαφορετικά πρόσωπα
± έναν πολιτικό, ένα σταρ ή έναν απόκληρο; Όλους θα τους ακουμπήσω και στην

αρχή θα τους πω κάτι προσωπικό. Μια
συμβουλή ή μια παρατήρηση. Με τους
απόκληρους είμαι πιο φιλικός. Ποτέ ας
πούμε δεν ανοίγουμε τις κάμερες αν δεν
τους ρωτήσουμε. Τους φερόμαστε σαν να
είναι άρχοντες, όχι απόκληροι.
Έχεις αντιμετωπίσει αρνητικές αντιδράσεις
μετά τη δημοσίευση μιας συνέντευξης;

Από τους ίδιους τους συνεντευξιαζόμενους όχι. Καμιά φορά μπορεί να αντιδρά-

Ζήνωνος σε μια στάση λεωφορείου, στον
Βασιλικό κήπο, στο Δίπορτο πίσω από
την αγορά στην πλατεία Θεάτρου, στα
σκαλοπάτια της Νεάπολης με «θέα» τα
Εξάρχεια. Το βιβλίο έχει πολλές μικρές
ιστορίες άρα μπορεί να το έχει κανείς μαζί του πέντε-δέκα μέρες και να διαβάζει
πού και πού και από μια ιστορία.
Ποιος είναι ο δικός σου «πρωταγωνιστής»;

Αυτή την εποχή; Οι φυλακισμένοι ανήλικοι του Αυλώνα. Έχω ακόμη τις ιστορίες τους στο μυαλό μου. Η εκπομπή θα
παιχτεί τέλη Μαΐου.
Υπάρχει στιγμή που ένιωσες απίστευτη αμηχανία με κάποιον από τους πρωταγωνιστές σου; Μια φορά στο πάρκο του Ευαγ-

γελισμού συνάντησα έναν άστεγο. Μου
είπε ότι είναι συγγενής μου, μου έδειξε
και μια τσαλακωμένη ταυτότητα. Είχαμε
το ίδιο επώνυμο. Σάστισα. Δώσαμε ραντεβού την επόμενη μέρα αλλά δεν ήρθε.
Ακόμη τον ψάχνω.
με ποιον συνάντησες τη μεγαλύτερη δυσκολία να τον πείσεις να μιλήσει; Η Κού-

νεβα δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Την επισκέφθηκα στο νοσοκομείο. Τότε δεν
έβλεπε. Πέρασα αρκετές φορές και κάναμε πολλές συζητήσεις πριν τελικά η ίδια
αποφασίσει να με εμπιστευτεί.
Ποια, κατά τη γνώμη σου, είναι η καλύτερη
σελίδα του βιβλίου; Μαργαρίτα Καραπά-

νου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος (ο διπλωμάτης που επέζησε στο Φάλκον), Ναταλία
η πόρνη και ο νεκροθάφτης Κουρτάρας
είναι τέσσερις ιστορίες για τις οποίες έχω
ακούσει πολλά σχόλια. Εμένα με συγκινούν οι 128-138. A
Ο Σταύρος Θεοδωράκης είναι δημοσιογράφος στο MEGA, στα Νέα και το Protagon.gr

μουσική
στο προσκέφαλό μου
η μεταφράστρια νίκη ςταυρίδη του βιβλίου τού κιουρσάτ μπασάρ (εκδ. Πατάκη) μιλάει για το βιβλίο που μετάφρασε: «η
πραγματική ιστορία στην οποία βασίζεται
το βιβλίο είναι περίπου γνωστή στην τουρκία, επειδή η εποχή στην οποία συμβαίνει
κατέληξε σ’ ένα μείζον ιστορικό γεγονός,
το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1960,
που συνοδεύτηκε από την καταδίκη σε
θάνατο των βασικών στελεχών της μέχρι
τότε κυβέρνησης και την αλλαγή του ςυντάγματος της χώρας. Παρ’ όλα αυτά, στο
μυθιστόρημα τα ιστορικά γεγονότα αναφέρονται μόνο περιγραμματικά και πολλά
από αυτά είναι υπόρρητα. η ουσία ±και η
γοητεία± του βιβλίου βρίσκεται στο γεγονός ότι το κεντρικό πρόσωπο και
αφηγήτρια είναι
μια νέα γυναίκα
20 με 25 χρόνων,
θεωρητικά άσχετη
από την πολιτική.
έ ί να ι αρ ε τ ή κα ι
στοίχημα, μάλλον,
του συγ γρ αφέα
ότι καταφέρνει να
μπει στο πετσί της
και να κοιτάξει τον
κόσμο μέσα απ’ τα
μάτια της. Ο κιουρσάτ μπασάρ κεντράροντας στο πρόσωπο της, ανώνυμης μέχρι
το τέλος, ηρωίδας, κάνει ορατή την ύπαρξη μιας γυναίκας που, στην αληθινή ζωή,
υπήρξε βασικά αόρατη και κρυφή, αφού
ήταν η ερωμένη ενός σημαντικού πολιτικού προσώπου. έδώ διαβάζουμε τη σκοπιά
του στοχαστικού τρελοκόριτσου που δεν
διστάζει ±ίσα ίσα διψάει ± να γνωρίσει τον
κόσμο και να ζήσει με συγκινήσεις, στο μέτρο που της δίνεται η δυνατότητα στις συνθήκες της τουρκίας τη δεκαετία του 1950.
η αφήγησή “της” είναι ένα κράμα από διήγηση γεγονότων και αναστοχασμό, όπου
εμπλέκει και τον αναγνώστη/την αναγνώστρια με τα πολλά ρητορικά και άλλα ερωτήματα και τον πληθυντικό με τον οποίο
μας απευθύνεται, σ’ ένα είδος διαλόγου
που κρατάει μαζί μας σ’ όλη τη διάρκεια της
ανάγνωσης. H ιστορία της γοητείας είναι,
νομίζω, το βασικό συστατικό αυτού του μυθιστορήματος, που συνοδεύεται και από
τις μεταβάσεις σε κλασικούς προορισμούς
ερωτευμένων, όπως το Παρίσι και η βενετία, αλλά και η παραλία του μαρμαρά στην
κωνσταντινούπολη. Όμως το “μουσική
στο προσκέφαλό μου” είναι επίσης πλούσιο σε αναφορές, σε μικρές και μεγαλύτερες λεπτομέρειες της κοινωνικής ζωής της
εποχής εκείνης και όχι μόνο της τουρκίας.
ως μεταφράστρια και κατά κάποιον τρόπο
πρώτη αναγνώστριά του θεώρησα ευτύχημα το ότι το είχα στα χέρια μου».

Πάνος Λάμπρου,
ο συγγραφέας του βιβλίου
«η ΑντζέΛΑ, Ο δΙΑβΟΛΟς κΙ έγω»
(εικονογρ. Μυρτώ Βρανά, εκδ. Δωδώνη)
Ο Πάνος Λάμπρος με σπουδές στην Ανωτάτη
Εμπορική, πριν το τελευταίο του βιβλίο «Η Άντζελα, ο διάβολος κι εγώ», έχει γράψει το βιβλίο
«Έρωτας στη σελήνη» (με 2 νουβέλες), τα διηγήματα κάτω από τον τίτλο «Μετασυμπατική Αρμονία» και 3 συλλογές
ποιημάτων. Έχει πάρει το 1ο βραβείο Διεθνούς Ακαδημίας Παρισίων, το κύπελλο Lutece, το 1ο
βραβείο ενώσεων λογοτεχνών και το 1ο βραβείο Π.Ε.Λ.
πώς και πότε αρχίσατε να γράφετε; Από πολύ νεαρή ηλικία. Όταν μου γεννήθηκαν τα ερωτήματα για τη δημιουργία του κόσμου. Αν και το πρώτο μου ερώτημα, η πρώτη μου απορία, ήταν
γιατί με κοιτούσαν όλοι με μισό μάτι. Βλέπετε, ο πατέρας μου ήταν ακροδεξιός, απόγονος του
πρωθυπουργού Σπυρίδωνα Λάμπρου, η δε μητέρα μου ακροαριστερή, αδελφή του μουσικοσυνθέτη Γιάννη Παπαϊωάννου. Παρ’ όλα αυτά παντρεύτηκαν. Έτσι, με κοιτούσαν στο δρόμο
και ο ένας έλεγε «Να, ο γιος της κουμμούνας» και ο άλλος «Να, ο γιος του φασίστα».

«ωΡΑΙΑ ΠΟΡνη, έΙνΑΙ η ζωη
- ημέΡΟΛΟγΙΟ ένΟς έΦηβΟΥ (ΙΙ)» Χρήστος Τζαβάρας,
εκδ. Ποταμός «9/11. Δεν ξέρω
τι ώρα είναι και δεν με νοιάζει.
Αυτό που με νοιάζει το έχω όλη
μέρα στο μυαλό μου, μα δεν το
έχω πια στ’ αλήθεια: η Μαρίνα.
Ήδη μου λείπει. Παραγνωριστήκαμε σε πέντε μέρες. Δεν θα ξαναβρεθούμε. Μου έστειλε πριν από
λίγο ένα άλλο sms: Πραγματικά είσαι τρυφερός,
γλυκός κ.λπ., κ.λπ. Με ευχαριστεί για όλα. Θέλει
να με ξαναδεί στο μέλλον. Της απάντησα πως δεν
είμαι το παιχνίδι κανενός, πως γενικά ξενέρωσα
με όλα και επίσης πως δεν θα την ξαναδώ. Ίσως θα
με δει εκείνη στο θέατρο ή στην τηλεόραση. Θα
στεναχωρηθεί σίγουρα. Μ’ αρέσει αυτή η ιδέα».
Κορίτσια, έρωτες, αυτοκίνητα, διάβασμα, μουσική, φιλίες, επιχειρήσεις, ξενύχτια, θάνατος…
παιρνούν μέσα από τις ημερολογιακές καταγραφές. Το ημερολόγιο του Χρήστου Τζαβάρα
έχει τη γοητεία του χειροποίητου, δεν μοχθεί να
παρουσιάσει κάτι περισσότερο από αυτό που
είναι: εδώ έχετε μια εφηβική καταγραφή καθημερινότητας.
« ΑΟ ΡΑτ Ο ς Α ν Θ Ρ ω Π Ο ς »
Ραλφ Έλισον, μτφ. Αγορίτσα
Μπακοδήμου, εκδ. Κέδρος Οι
περιπέτειες ενός ανώνυμου
Αφροαμερικανού ήρωα – από
την αποβολή του από ένα
κολέγιο του Νότου ως την εμπλοκή του σ την τρομερή
φυλετική εξέγερση του Χάρλεμ. Εκτός του ότι
κέρδισε το Εθνικό βραβείο Λογοτεχνίας ΗΠΑ,
έχει κερδίσει και τα θετικά σχόλια συγγραφέων
όπως ο Φίλιπ Ροθ ή ο Σολ Μπέλοου.
«ΛΟΙΠΟν, ΘΑ ΠΑΨέΙς ςέ
ΠΑΡΑκΑΛω;» Ρέιμον Κάρβερ,
μτφ. Γιάννης Τζώρτζης, εκδ.
Μεταίχμιο Για τον Κάρβερ έχει
ειπωθεί πως είναι ο Αμερικάνος Άντον Τσέχοφ. Ο λόγος
είναι κυρίως πως οι ήρωές του
είναι άνθρωποι της διαπλανής
(αμερικάνικης) πόρτας, που ζουν ζωές μεταξύ
δράματος και κωμωδίας. Τα διηγήματα πρωτοεκδόθηκαν το 1976.
«ςΑββΑτΟ» Γιώργος Χρονάς,
εκδ. Οδός Πανός
Όταν διαβάζεις τα κείμενα του
Χρονά, που γράφτηκαν κατά
καιρούς για εφημερίδες και
περιοδικά (μεταξύ αυτών και
η A.V.) μαζί με αδημοσίευτα, το
ένα μετά το άλλο, είναι σα να
ταξιδεύεις νύχτα, μόνος, με συντροφιά το ραδιόφωνο – δεν παίζει φυσικά κάποιο σταθμό με
play list, αλλά κάποιον ερασιτεχνικό ενός νταλ-

καδιάρη για την ανόθευτη ζωή ραδιοφωνατζή.
Στο πρόγραμμά του μουσικές εξαίσιες ενός αόρατου θιάσου που αποτελούν, μεταξύ άλλων,
σφαιριστήρια, ηδονές, από τον Καβάφη μέχρι
τον Μάικλ Τζάκσον και από την Ινδία μέχρι το Ηρώδειο. «Ελληνικό αντεργκράουντ είναι η οδός
Αθηνάς, στην Αθήνα, προτού γίνει μόδα και καφετέριες, τότε με τις πόρνες στα παράθυρα και στις
πόρτες των ξενοδοχείων. Δασκάλες ενός ελληνικού Φελίνι –ιδέ Σαρακόνα– που όταν περνούσε ο
επιτάφιος –τη Μεγάλη Παρασκευή–έκλαιγαν γιατί
σταυρώσανε το πιο καλό παιδί». (Επίκαιρο απόσπασμα από το κείμενό του «Το υπόγειο ρεύμα»).
«μΑΥΡΟς ΟΥΡΑνΟς, μΑΥΡη
ΘΑΛΑςςΑ» Izzet Celasin, μτφ.
Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη, εκδ.
Πόλις Μια ερωτική επιστολή
προς την ίδια την Κωνσταντινούπολη χαρακτηρίζεται αυτό
το βιβλίο, χρονικό της πορείας
της Τουρκίας από τη Ματωμένη Πρωτομαγιά του ’77 έως το πραξικόπημα
του Εβρέν το 1980. Αυτό στο φόντο, γιατί μπροστά έχουμε την ιστορία ενηλικίωσης ενός παιδιού, με την πολιτική, την επανάσταση και τον
έρωτα να καθορίζουν τη ζωή του.
«τΟ νηςΙ κΑτω ΑΠΟ τη ΘΑΛΑςςΑ» Ιζαμπέλ Αλιέντε, μτφ.
Λεωνίδας Καρατζάς, εκδ. Ωκεανίδα Ποιος μπορεί να καθορίσει
ποιος είναι ελεύθερος; Οι αφέντες, οι εκάστοτε κοινωνίες, ο
ίδιος ο άνθρωπος, ως αποκλειστικά υπεύθυνος για τον εαυτό
του; Η Ιζαμπέλ Αλιέντε δεν έχει καμία αμφιβολία, σίγουρα ο άνθρωπος και μόνο αυτός – όταν
φυσικά πρόκειται για τη δική του ελευθερία. Και
μέσα από αντίστοιχους προβληματισμούς μεταφέρει τον αναγνώστη στον Άγ. Δομίνικο του
18ου αιώνα, εκεί όπου ζει η μικρή σκλάβα Σαριτέ; Σκλάβα; Ναι. Μπορεί να μην εργαζόταν στις
φυτείες ζαχαροκάλαμων καθώς ήταν οικιακή
βοηθός, αλλά και εμβληματική προσωπικότητα για τους άλλους σκλάβους, βίωσε όμως τη
σκληρότητα στην απόλυτη μορφή της. Θα την
αγοράσει ο απόστρατος αξιωματικός Τουλούζ
Βαλμορέν για χάρη της καινούργιας του συζύγου που μόλις έφτασε από την Ισπανία κι όταν
εκείνη τρελαθεί ο Βαλμορέν θα ξεσπάσει όλη
του τη λύσσα στο κορμί της Σαριτέ...

Δώρο βιβλία
Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες
της πέντε (5) αντίτυπα του βιβλίου «Το
νησί κάτω από τη θάλασσα» της Ιζαμπέλ
Αλιέντε (εκδ. Ωκεανίδα). Αν θες κι εσύ ένα, στεί
στείλε σε SMS: AVBOOK (κενό) 2 και το ονοματεπώνυμό
σου στο 54121, μέχρι την Τρίτη 26/4 στις 10.00 το
πρωί. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ
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«η τράπεζα - Πώς η Goldman Sachs κυβερνά τον κόσμο», Marc Roche (Mεταίχμιο)/ «νίτσε: 99 μαθήματα καθημερινής φιλοσοφίας», Άλλαν Πέρσυ (Πατάκης)/ «το κοιμητήρι της Πράγας», Ουμπέρτο Έκο (Ψυχογιός)/ «μεγαλώνοντας μέσα στην ελληνική οικογένεια», ματθαίος γιωσαφάτ (Αρμός)/ «το δόγμα
του σοκ», Naomi Klein (Λιβάνης)/ «η πρώτη λέξη», βασίλης Αλεξάκης (έξάντας)/ «Όπως ήθελα να ζήσω», έλένη Πριόβολου (καστανιώτης)/ «Αγανακτήστε!», ςτεφάν έσσέλ (Πατάκης)/ «Ανεμώλια», Ισίδωρος ζουργός (Πατάκης)/ «η παγωμένη πριγκίπισσα», καμίλλα Λάκμπεργκ (μεταίχμιο) www.ianos.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ευπώλητα
IANOS

Αθήνα - Θεσσαλονίκη

«αφηγηματική» κάμερα στο νου του; Την
έβαλα. Προέκυψαν πολλά και αναπάντεχα. Ήταν μια μεγάλη έκπληξη ακόμα και
για μένα που το έγραφα. Ο Βασίλης είχε
να «πει» πολλά, πάρα πολλά.
γιατί επέλεξες αυτή τη συγκεκριμένη μέρα;

Ήθελα το βιβλίο να εκτυλίσσεται μέσα σε
24 ώρες και να μιλάει για το σήμερα. Είμαστε λοιπόν στην Κυριακή, 4 Οκτωβρίου
2009: ημέρα των βουλευτικών εκλογών.
Η συγκεκριμένη μέρα σημασιοδοτεί μια
καμπή στη σύγχρονη ελληνική ιστορία,
αλλά και όσα συνέβησαν τότε κουβαλούσαν και πολύ μυθιστορηματικό φορτίο
από μόνα τους. Αυτό που ένιωσα εκείνο το
πρωί ήταν μια αίσθηση επικείμενης τραγωδίας. Μια αίσθηση που εντάθηκε με το
που έκλεισαν οι κάλπες.

Αλέξης Σταμάτης

Μέρα εκλογών
Της ΑγγελικήΣ ΜπιρΜπιλή
Ο Πέτρος, ένας μεσήλικας δημοσιογράφος ο οποίος πενθεί για
χρόνια την πεθαμένη γυναίκα του, συναντά τον Βασίλη, ένα
19χρονο πιτσιρικά, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2009, ημέρα των
βουλευτικών εκλογών. Μαζί θα εμπλακούν σε μια άγρια περιπέτεια που θα διαρκέσει μία μέρα: ένα ταξίδι στα πολύ σκοτεινά
του παρελθόντος, μια κόντρα με τις σιγουριές, ένα τετ α τετ
με την επιθυμία, μια βουτιά στα βαθιά που αντανακλά και την
επερχόμενη κρίση. Το τελευταίο μυθιστόρημα του Αλέξη Σταμάτη «Κυριακή» είναι ένα υπαρξιακό «εκλογικό» τριπ που
μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Πώς εμπνεύστηκες τον ήρωα της «κυριακής», τον 19χρονο βασίλη;

Πολύ απλά: παρατηρώντας τη ζωή. Γνώρισα κάπου ένα παιδί 19
χρονών. Από εκείνα που μιλάνε με λίγες φράσεις, τίγκα στην
αργκό. « Έλα, ρε χόμο», «πήγα άλλη πίστα»… Αυτό μόνο του
δεν λέει τίποτα. Έτσι κι αλλιώς η γλώσσα δεν είναι παρά ένας
τεχνητός εξοπλισμός, ένα εξωτερικό εργαλείο. Εκείνο που με ιντρίγκαρε ήταν το τι θα συνέβαινε στο μυαλό του πιτσιρικά. Με
πόσες χιλιάδες «λέξεις» θα σκεφτόταν και πώς θα εκφραζόταν
εκεί... Γιατί εκεί, στο νου, δεν «μιλά» μόνο ο ίδιος, «μιλά» και ο
κόσμος ολόκληρος. Και είπα, τι θα γινόταν άραγε άμα έβαζα μια
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έίναι πολιτικό το βιβλίο; Στην «Κυριακή» η
πολιτική είναι πανταχού παρούσα, άλλα
στο παρασκήνιο. Στο φως βρίσκονται τα
πρόσωπα, οι χαρακτήρες. Οι πράξεις τους
είναι που ορίζουν τα πράγματα. Τριγύρω
τους τρέχουν εξελίξεις που επηρέασαν και
θα επηρεάζουν τις ζωές όλων μας. Νικητές, ηττημένοι, κόμματα, σημαιάκια, δηλώσεις, έξιτ πολ και τηλεοπτικά παράθυρα
δημιουργούν ένα σουρεαλιστικό φόντο
που αντιπαρατίθεται στην άγρια πραγματικότητα της ζωής. Εκείνο που με ενδιέφερε στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι η
ιστορία δυο ανθρώπων που θα εμπλακούν
σε κάτι που φαινομενικά τούς ξεπερνά.
Τα αποτελέσματα της πραγματικής «Κυριακής» 4/10/09 είναι σήμερα εξαιρετικά
επίκαιρα. Όταν άρχισα να γράφω το βιβλίο
δεν ήξερα πού θα καταλήγαμε, κι έτσι μου
φαίνεται ακόμα παράξενο, σχεδόν ανατριχιαστικό, πως αν φωτίσει κανείς το μύθο του βιβλίου από μια πλευρά, πρόκειται
για μια αλληγορία του Δανεισμού.
Υπάρχει μια στροφή στο γλωσσικό σου ύφος, ρε μαν, πώς προέκυψε; Ναι, υπάρχει

ένας πιο υπαινικτικός και, ταυτόχρονα,
πιο προφορικός λόγος. Κι επειδή ο λόγος
οδηγεί, είναι μια μικρή στροφή προς μια
λίγο διαφορετική πεζογραφία, μια μετακίνησή μου σ’ ένα άλλο τοπίο – σε άλλη
«πίστα», όπως θα ’λεγε ο Βασίλης. Όσο
για την αφήγηση, άφησα τα πράγματα να λειτουργήσουν ελεύθερα, δεν ήξερα απόλυτα το τι θα συμβεί, άλλα, «τόσο, όσο». Κι
ο ρυθμός, το μπιτ του βιβλίου, γεννήθηκε μόνος του. Τζαζίστικα σχεδόν. Αλλά με τον αλγόριθμο της γραφής από πίσω.
ςτην «κυριακή» υπάρχουν πολλαπλές αναφορές στην Αθήνα. Πώς
τη βλέπεις σήμερα; Το αθηναϊκό τοπίο είναι ένας πληγωμένος,

άλλα ταυτόχρονα, ένας πολύ ενδιαφέρων χώρος. Η Αθήνα είναι
μια πόλη, εντέλει, ειλικρινής. Δεν ποζάρει, δεν καμώνεται κάτι
άλλο. Δεν υποδύεται τίποτα παρά αυτό που είναι. Και σήμερα
είναι μια ανοιχτή πληγή. Όλα τα δεινά άλλα και τα καλά της
χώρας είναι αποτυπωμένα πάνω της. Αλλά δεν είναι απλά ένα
τοπίο. Μιλάει. Η πόλη αυτή μιλάει κι αφήνει πίσω της ένα περίσσευμα σημασιών να αιωρείται παντού, στους δρόμους, στα
κτίρια, στους ακάλυπτους. Αν ήμουν πολιτικός θα τη μελετούσα. Είναι το ακαριαίο αποτύπωμα των πάντων. Και παίζει σε όλες τις «πίστες», από άλγεβρα μέχρι φωτιά. Τα λέει όλα η πόλη,
αλλά ποιος την ακούει. A

Δημήτρης
Χαλαζωνίτης

Μια σφαίρα λέει πάντα την
αλήθεια. Όπως και η ποίηση.
Η A.V. δέχτηκε μια σφαίρα
στην καρδιά…
γιατί «ςφαίρες» το τελευταίο βιβλίο; Ήθελα λίγα λόγια. Και επιθυμούσα να
καρφώνονται σαν σφαίρες. Βλέπεις,
όπως λέει και το οπισθόφυλλο: «Πάρτε σφαίρες μαζί σας. Το μέλλον είναι
πόλεμος». Οι δικές μου σφαίρες είναι
αυτές: oι λέξεις.
τυπωμένο βιβλίο ή ηλεκτρονική ανάγνωση; Και τα δύο. Ο έρωτας όμως

παραμένει ακόμα στο βιβλίο, γιατί
λειτουργούν και οι άλλες δύο αισθήσεις. Μου αρέσει να χαϊδεύω το χαρτί,
να μυρίζω τις σελίδες.
Ποίηση ή πεζός λόγος; Ακόμα ποίηση.
Ίσως γιατί σε αντίθεση με το μυθιστόρημα ή το δοκιμιακό-φιλοσοφικό λόγο
(μην παρεξηγηθούμε, λατρεύω και τα
δύο), χρειάζεται πολύ λίγες, τις λίγες
εκείνες ιδιαίτερες λέξεις που ελευθερώνουν όλες τις λέξεις, όλες τις εικόνες
του αναγνώστη. Είναι πολύ προκλητικό. Και όταν το καταφέρνεις υπέροχο!
καταραμένος ποιητής ή στρατευμένος
διανοούμενος κατά ςαρτρ; Αν πιστεύ-

εις ότι το ένα αποκλείει το άλλο (εγώ
δεν το πιστεύω), τότε να σου κάνω εγώ
μια ερώτηση: στις μέρες μας, πόσο άφλεκτος, πόση πυροπροστασία μπορεί
να έχει ο Εγωισμός όταν όλα τριγύρω
του καίγονται; Εν πάση περιπτώσει
και στους δύο να μου επιτρέψεις να
επιθυμώ κοινό παρανομαστή ένα στίχο από τις «Σφαίρες»:
«Nα φλογίζεται το
πάθος. Μέχρι του
σημείου τήξης της
αμαρτίας».
«Σφαίρες»,
εκδ. Θεμέλιο, σχεδ.
Γιάννης Κουρούδης
(Κ2DESIGN)
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
& ΙΣΤΟΡΙΑ

Bιβλίογροθιά
Η μεταφράστρια ινώ Βαν Ντάικ
Μπαλτά μιλάει στην A.V. για το
βιβλίο του Βέλγου πάουλ
Βεράχεν Omega minor
(εκδ. Πόλις), που μετέφρασε
Του ΔήΜήΤρή ΜΑΣΤρΟγιΑΝΝιΤή

Τ

ο έχουν χαρακτηρίσει «λογοτεχνική βόμβα», και είναι. Σε 830
σελίδες παρελαύνουν τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα του 20ού αιώνα (ναζισμός, Ολοκαύτωμα, πυρηνική
απειλή, πτώση κομμουνισμού…) μέσα από
τις ιστορίες διαφορετικών ηρώων. Αναζητώντας την απάντηση για το μέλλον του
κόσμου και τη φύση των ανθρώπων, ο συγγραφέας, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιεί από
μαθηματικές και φυσικές εξισώσεις μέχρι
αστρονομικές, θεολογικές και ψυχαναλυτικές θεωρίες, ιστορίες από τη μυθολογία,
πορνογραφικές περιγραφές... Το “Omega
minor” είναι ένα επικό μεταμοντέρνο μυθιστόρημα για απαιτητικούς αναγνώστες
και η μετάφρασή του ένας άθλος.

τι σας δυσκόλεψε περισσότερο στη μετάφρασή του; Η ιδιόμορφη γλώσσα του συγ-

γραφέα, κυρίως στα «παραληρηματικά»
αποσπάσματα, όπου χρησιμοποιεί μια
μπαρόκ γλώσσα με πολλές παρηχήσεις.
Προσπάθησα όσο μπορούσα να διατηρήσω το ύφος αυτό.
Υπάρχει φλαμανδική λέξη που δεν έχει αντίστοιχή της στα ελληνικά; Σε κάθε γλώσσα

υπάρχουν λέξεις που δεν έχουν το ακριβές αντίστοιχό τους σε άλλες γλώσσες, όπως το ελληνικό «φιλότιμο» π.χ. Μια τυπική ολλανδική λέξη είναι το “gezellig”,
που αντιστοιχεί περίπου στο “cosy” στα
αγγλικά. Παρεμπιπτόντως, είναι λάθος
να μιλάμε για «φλαμανδικά». Τα φλαμανδικά είναι μία διάλεκτος των ολλανδικών
μεν, αλλά οι επίσημες γλώσσες στο Βέλγιο
είναι τα ολλανδικά και τα γαλλικά. Συχνά
δε οι Βέλγοι κατέχουν την ολλανδική καλύτερα από τους ίδιους τους Ολλανδούς!
Άρα, το συγκεκριμένο βιβλίο γράφτηκε
στα ολλανδικά.
νιώσατε πως μεταφράζατε ένα σπουδαίο
βιβλίο; Θεωρώ ότι το βιβλίο αυτό είναι από

τα σπουδαιότερα (και δυσκολότερα) βιβλία που έχω μεταφράσει, μαζί ίσως με
το εξίσου ογκώδες βιβλίο «Η ανακάλυψη
του ουρανού» του Ολλανδού συγγραφέα
Χάρι Μούλις. Με το μυθιστόρημά του ο
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τερου μισού του 20ού αιώνα με συναρπαστικό τρόπο, που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Η ανατροπή που
γίνεται σχετικά με έναν από τους ήρωες
του βιβλίου, τον Γιόζεφ ντε Χέιρ, είναι αριστουργηματική. Προσωπικά το βιβλίο
με άφησε με μια γλυκόπικρη γεύση.
Υπάρχει μια διαρκής σύγκρουση μεταξύ του
μεγάλου (ιστορικά γεγονότα, μεγάλες ιδέες κ.λπ.) και του μικρού (καθημερινότητα,
σεξουαλική ανάγκη κ.λπ.). Ο συγγραφέας
δείχνει να πιστεύει στην αξία του μικρού…

Πάντα δεν υπάρχει αυτή η σύγκρουση
μεταξύ του Μεγάλου και του Μικρού; Αλλά το Μικρό είναι το σωσίβιο του ανθρώπου. Πώς αλλιώς θα επιβιώσει; Τα μεγάλα γεγονότα έχουν μεγέθη που ξεπερνούν τον άνθρωπο. Συνήθως είναι έρμαιο
αυτών των γεγονότων, είτε πρόκειται για
πόλεμο, για εξέγερση, για σεισμό, για πυρηνική καταστροφή (για να αναφερθώ σε
πρόσφατα γεγονότα στην Ιαπωνία, στη
Λιβύη και τη Μέση Ανατολή). Ο άνθρωπος έχει ανάγκη να αισθάνεται ότι έχει
κάποιον έλεγχο πάνω στη ζωή του κι αυτόν μπορεί να τον ασκήσει
μόνο στο βαθμό και στους
τομείς που αυτά τα μεγάλα γεγονότα τον αγγίζουν
προσωπικά – αυτό μπορεί
να γίνει με ποικίλους τρόπους. Σε νεαρή η λι κία ο
Γιόζεφ ντε Χέιρ βρίσκεται
–μάλλον κατά λάθος– σε
μια αντιστασιακή οργάνωση. Μετά τον πόλεμο συνεχίζει το έργο του στην ανατολική Γερμανία ως μάγος.
Ο Ούγκο χαράζει τα αυτοκίνητα των πλουσίων με ένα
αιχμηρό αντικείμενο κι από εκεί προχωράει σε πιο οργανωμένη βία – αυτός είναι
ο δικός του τρόπος αντίστασης. Ο Γκόλντφαρμπ συμμετέχει στην κατασκευή της
πρώτης ατομικής βόμβας, αλλά γι’ αυτόν
αυτό που έχει πραγματική σημασία είναι
ο έρωτάς του για την Άννα.
Ο συγγραφέα αντιμετωπίζει τη σχέση παρελθόντος, παρόντος, μέλλοντος ως γραμμή ή ως κύκλο; Έχοντας ως αφετηρία τον

τίτλο του βιβλίου, ο οποίος παραπέμπει
σε ένα ανοιχτό σύμπαν το οποίο θα συνεχίσει επ’ άπειρον να διαστέλλεται, η
προφανής απάντηση είναι ότι ο συγγραφέας αντιμετωπίζει το χρόνο γραμμικά,
κι όχι κυκλικά. Από τα λάθη μας μαθαίνουμε, υποτίθεται. Κατά πόσο αυτό είναι
αλήθεια είναι άλλο θέμα, φυσικά. Και ο
ίδιος ο συγγραφέας αναιρεί αυτό το αξίωμα στο βιβλίο του, βάζοντας λ.χ. τον
Γκόλντφαρμπ, αυτόν που συνεργάστηκε στην κατασκευή της πρώτης ατομικής
βόμβας, να κατασκευάσει μια πυρηνική
βόμβα που θα καταστρέψει το Βερολίνο,
www.athens voice.gr
Διαβάστε όλη τη συνέντευξη της
Ινώς Βαν Ντάικ Μπαλτά στο site της A.V.

υπηρετώντας μια πεπερασμένη ιδέα και
ένα πεπερασμένο ιδεώδες της νεκρής αγαπημένης του Άννας. Αλλά, γυρίζοντας
πάλι στην αφετηρία μας –ενός ανοιχτού
σύμπαντος που θα διαστέλλεται διαρκώς, όπου οι γαλαξίες θα απομακρύνονται επ’ άπειρον μεταξύ τους, ενός όλο
και πιο παγωμένου σύμπαντος–, τελικά
μένει κανείς με την αίσθηση ότι κάπως έτσι μετεωρίζονται και οι ήρωες του Βεράχεν. Παγωμένοι στο χρόνο, ο καθένας στο
δικό του κόσμο, κουβαλώντας μέσα του
την καταστροφή, όπως ο καρκίνος που
κατατρώγει το σώμα του Πάουλ και της
Νέμπουλα. Ναι, ο κόσμος δεν θα τελειώσει ποτέ, εμείς όμως;
Έχω την αίσθηση πως η θέση του συγγραφέα απέναντι στη γερμανία (ακόμα και τη
σημερινή) είναι πολύ επικριτική. Προσωπική άποψη ή απηχεί και μια μερίδα της βελγικής κοινωνίας; Πιστεύω ότι η βελγική

κοινωνία έχει την ίδια άποψη για όσα συνέβησαν στον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο με
την ολλανδική κοινωνία. Και οι δύο υπέφεραν από τη γερμανική κατοχή. Από την
Ολλανδία απελάθηκαν και
σκοτώθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης περίπου 100.000 Εβραίοι. Ο
συγγραφέας θίγει, ωστόσο, και το αίσθημα ενοχής
που διακατέχει την ίδια
τη γερμανική κοινωνία
για τις βαρβαρότητες που
διαπράχθηκαν τότε. Δεν
στέκει απλά απ’ έξω για
να κρίνει, αλλά μέσω του
ήρωά του Γιόζεφ ντε Χέιρ
μπαίνει και στο πετσί του
γερμανικού λαού.
«Πιστεύω ότι κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει ότι
υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ μιας
πράξης που επετράπη και μιας επιτρεπτής
πράξης…» νομίζω πως αυτή η φράση περικλείει ιδιαίτερα την ελληνική πραγματικότητα… Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που

αφορά όλο τον κόσμο. Φοβάμαι ότι οι περισσότερες κυβερνήσεις, οι μεγάλες εταιρείες, αλλά και πολλοί απλοί άνθρωποι,
έχουν υιοθετήσει αυτή τη στάση: έχουμε
ξεχάσει τι είναι ηθικό και κοιτάμε μόνο τι
είναι νόμιμο. Ή, ακόμα χειρότερα, πώς θα
ΦΑΝΟΥΜΕ νόμιμοι, βρίσκοντας παραθυράκια για να εξυπηρετήσουμε το δικό μας
συμφέρον. Όταν ο Πάγκαλος είπε την περίφημη φράση «μαζί τα φάγαμε», σε αυτό δεν αναφερόταν; Σίγουρα οι πολιτικοί
φέρουν μεγάλο μέρος της ευθύνης για το
τέλμα στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή
η χώρα, αλλά κατά τη γνώμη μου οι πολιτικοί μας είναι απλά ένα «σύμπτωμα» της
κοινωνίας μας. Αν ψηφίζαμε με καθαρά
πολιτικά και ιδεολογικά κριτήρια, και όχι
με γνώμονα το προσωπικό μας συμφέρον, δεν θα ήταν διαφορετικό το εκλογικό αποτέλεσμα; Όσο όμως δεν αλλάζει
το εκλογικό σύστημα, αυτή η πελατειακή
σχέση θα συνεχίζει να υπάρχει. A

«έκςτΡΑτέΙΑ ςτην έΡημΟ» Αντώνης Αντωνιάδης,
εκδ. Ψυχής τα Λαμπυρίσματα
Το βιβλίο έχει ως αφετηρία
του τα γεγονότα που ιστορεί
ο Θουκυδίδης. Λίγα χρόνια
πριν την έναρξη του Πελοποννησιακού Πολέμου, οι
ενωμένοι Έλληνες υπό την αρχηγία των Αθηναίων εκστρατεύουν στην επαναστατημένη
Αίγυπτο για να τη βοηθήσουν να απελευθερωθεί από τους Πέρσες. Παρόλο που νικάνε
και ελευθερώνουν το μεγαλύτερο μέρος της
χώρας του Νείλου, οι πολιτικές εξελίξεις στην
Ελλάδα δημιουργούν προβλήματα στο εκστρατευτικό σώμα και, ξαφνικά, οι νικητές…
βρίσκονται κυνηγημένοι.
Οι αποκλεισμένοι στην Αίγυπτο Έλληνες έχουν μονάχα μια επιλογή: για να σωθούν και
να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, πρέπει
να διασχίσουν την καυτή έρημο από τη Μέμφιδα μέχρι την ελληνική Κυρήνη. Δύο Αθηναίοι
στρατηγοί αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας την αποστολή διάσωσης των Ελλήνων. Η
πορεία στην έρημο ξεκινάει, το μέλλον είναι
αβέβαιο και οι εξελίξεις απρόβλεπτες…
«κΑΘΡέΦτές - μΙΑ ςΧέδΟν ΠΑγκΟςμΙΑ ΙςτΟΡΙΑ»
Εδουάρδο Γκαελάνο, μτφ.
Ισμήνη Κανσή, εκδ. Πάπυρος
600 μικρά αφηγήματα, μέσα
στα οποία εμφανίζονται από
τον Αδάμ μέχρι τον Αριστοτέλη και από τον Πελέ και τον
Μαρκήσιο ντε Σαντ μέχρι τον Τζορτζ Μπους,
χρησιμοποιούνται από τον Ουρουγουανό διανοητή για ένα έργο ιστορίας και πολιτικού
στοχασμού.
«τΟ κΟΙμητηΡΙΟ της ΠΡΑγΑς» Ουμπέρτο Έκο, μτφ. Έφη
Καλλιφατίδη, εκδ. Ψυχογιός
Έναν πλαστογράφο αφηγητή
έχει δημιουργήσει ο Ουμπέρτο Έκο στο καινούργιο του
βιβλίο, που επιπλέον είναι
φανατικός και ρατσιστής,
τον Σιμόνε Σιμονίνι, για να μιλήσει για την πλαστογράφηση της ιστορίας.
Με ακτίνα δράσης μεταξύ Τορίνου, Παλέρμο
και Παρισιού του 19ου αιώνα, Ιησουίτες δολοπλοκούν εναν τίον Μασόνων, Μασόνοι,
Καρμπονάροι και Ματσινιανοί στραγγαλίζουν
τους παπάδες με τα έντερά τους, πτώματα
κυκλοφορούν στους υπόνομους, μυστικές
υπηρεσίες της Γαλλίας, της Πρωσίας και της
Ρωσίας εξυφαίνουν συνωμοσίες… Και το Κοιμητήριο; Είναι το εβραϊκό νεκροταφείο της
Πράγας (έκλεισε το 1787), όπου ο μύθος θέλει να οργανώνονται συνωμοσίες και πως εκεί συντάχτηκαν τα Πρωτόκολλα των Σοφών
της Σιών, που θα εμπνεύσουν στον Χίτλερ τα
στρατόπεδα εξόντωσης. Ο Έκο σχολιάζει φαινόμενα του σήμερα χρησιμοποιώντας ιστορίες από το παρελθόν σ’ ένα καθηλωτικό, για την
ευρηματικότητά του, βιβλίο.
«η μέγΑΛη ΙδέΑ - μέτΑμΟΡΦωςέΙς ένΟς έΘνΙκΟΥ
ΙδέΟΛΟγημΑτΟς» Βασίλης
Κρεμμυδάς, εκδ. Gutenberg
- Τυπωθήτω Η προέ λευση
της Μεγάλης Ιδέας από την
εποχή του Ι. Κωλέτη στην Εθνοσυνέλευση (1844) μέχρι
το θάνατό της, το 1880 περίπου. Η Μεγάλη Ιδέα, πιστεύει ο συγγραφέας, ήταν εργαλείο
κάποιων ισχυρών ελίτ, στο επίπεδο κυρίως
των αντιπαραθέσεων και της διανόησης, η οποία έσβηνε όσο προχωρούσε η αναπτυξιακή
πορεία της χώρας.

«Η τράπεζα - Πώς η Goldman Sachs κυβερνά τον κόσμο», M. Roche (Mεταίχμιο)/ «Νίτσε: 99 μαθήματα καθημερινής φιλοσοφίας», Ά. Πέρσυ (Πατάκης)/ «Το δόγμα του σοκ», N. Klein (Λιβάνης)/ «Πες μου αν με θυμάσαι», Σ. Θεοδωρίδου (Ψυχογιός)/ «Το ταξίδι της φωτιάς», Σ. Βόικου (Ψυχογιός)/ «Ελευθερία», Τ. Φράνζεν (Ωκεανίδα)/ «Αγανακτήστε!», Σ. Εσσέλ (Πατάκης)/
«Μεγαλώνοντας μέσα στην ελληνική οικογένεια», Μ. Γιωσαφάτ (Αρμός)/ «Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 5», Τ. Κίνι (Ψυχογιός)/ «Η απαγορευμένη ιστορία της Ελλάδας», Συλλογικό
(Αρχέτυπο) [Αναζητήστε το το “read more for less” κίτρινο αυτοκόλλητο, σε βιβλία, και σίγουρα θα βγείτε κερδισμένοι με τις πολύ χαμηλές τιμές] www.papasotiriou.gr

Ευπώλητα
Παπασωτηρίου

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Φωτό από το βιβλίο «Θα είμαι τα μάτια της νύχτας»

«Θα είμαι τα μάτια της νύχτας» Φωτό Altitude, κείμ. Alain
Serres, μτφ. Μαρσέλ Καρακώστας,
εκδ. Πατάκη Εναέριες φωτογραφίες, σχέδια και κείμενα αποκαλύπτουν την ομορφιά και τις οδύνες του πλανήτη. Τρεις καλλιτέχνες (σχέδια με σινική
μελάνη Zaü) προσπαθούν να μας δημιουργήσουν την
επιθυμία να προστατεύσουμε τη Γη. Στο τέλος του βιβλίου επεξηγούνται 100 λέξεις-κλειδιά της αειφόρου
και αλληλέγγυας ανάπτυξης.
«Παράθυρο στην κρίση» Ηλίας
Ευθυμιόπουλος, εκδ. Μεταίχμιο Μια
εναλλακτική, βιώσιμη και πράσινη
οικονομία πιστεύει ο συγγραφέας
πως είναι η λύση στην οικονομική
κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, αποτέλεσμα στις επιλογές τού χθες
(1980-2010). Ο Ευθυμιόπουλος είχε
ιδρύσει το 1990 την Ελληνική Greenpeace, την οποία
και διεύθυνε μέχρι το 1999.
«Το πέρασμα» Γιώργος Ζαρκαδάκης,
εκδ. Καστανιώτης Μια τερατώδης κλιματολογική αναταραχή οδηγεί τον
πλανήτη σε μια επιταχυνόμενη φάση
παγετώνων, η οποία καταργεί τον πολιτισμό. Ένας συγγραφέας προσλαμβάνεται από ένα μυστήριο οργανισμό
για να βρει τον επιστήμονα που έχει
προβλέψει την επέλαση του κρύου
και ίσως σώσει τον πλανήτη.
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NOIR &
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

H παγωμένη
πριγκίπισσα

Φρέσκια είσοδος στο
χώρο της αστυνομικής
λογοτεχνίας και απ’ ό,τι
φαίνεται η Σουηδή Camilla Lackberg ήρθε
στο Μεταίχμιο για να μείνει

Π

ολλοί από εμάς που αγαπάμε την αστυνομική λογοτεχνία
γκρινιάζουμε πως οι περισσότεροι από τους ντετέκτιβ/αστυνόμους ήρωες μυρίζουν τα ίδια χνώτα: μονήρεις, αγαπούν
ένα πολύ ιδιαίτερο είδος μουσικής και συνήθως αν δεν έχουν οι ίδιοι ένα
πρόβλημα έξης, έχει κάποιο μέλος της οικογένειάς τους. Η Lackberg, όμως, κάνει την ανατροπή. Οι ήρωές της –το alter ego της, η συγγραφέας
Έρικα και ο αστυνομικός Πάτρικ– είναι συνηθισμένοι τύποι. Επιπλέον,
η σειρά των βιβλίων ξεκινάει με έρωτα και όχι με «κλάματα για παλιές
αγάπες». Στην «Παγωμένη πριγκίπισσα» –το πρώτο βιβλίο της σειράς
(το Μεταίχμιο ήδη ανακοίνωσε πως το φθινόπωρο θα κυκλοφορήσει ο
«Ιεροκήρυκας» και την ερχόμενη άνοιξη τα «Οικογενειακά μυστικά»)–, η
Ερίκα Φαλκ επιστρέφοντας στο πατρικό της, στο ψαροχώρι Φιελμπάκα,
ανακαλύπτει το πτώμα της παιδικής της φίλης Άλεξ. Η πορεία προς την
ανακάλυψη του δολοφόνου θα φέρει αλλαγές όχι μόνο στη ζωή της, αλλά και στη ζωή μερικών οικογενειών, αφού θα βγουν στη φόρα κρυμμένα μυστικά. Η Lackberg δεν… διανουμενίζει. Δεν υπάρχει φράση για να
σημειώσεις, ούτε βαθυστόχαστες
Δώρο βιβλία σκέψεις. Υπάρχει, όμως μια θέση:
Η A.V. εξασφάλισε για τους
άσε τα γεγονότα να δείξουν από
αναγνώστες της πέντε (5)
μόνα τους τι κρύβει η σουηδική
αντίτυπα του βιβλίου «Η παγωμένη πριγκίπισσα» της Camilla
κοινωνία, απλά και ήρεμα – και αυLackberg, από τις εκδ. Μεταίχμιο. Αν
τό που θ’ αποκαλυφθεί κάτω από
θες κι εσύ ένα, στείλε σε SMS: AVBOOK
(κενό) 1 και το ονοματεπώνυμό σου στο
το χαλάκι δεν θ’ αρέσει σε κανέναν.
54121, μέχρι την τρίτη 26/4 στις 10.00
το πρωί. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με
Το βιβλίο ρουφιέται (γι’ αυτό και διsms και θα μπορούν να παραλάβουν το
εθνές best seller). Στα πλην πως 2
βιβλίο τους (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όρ.).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ
φορές οι ήρωές της διαβάζουν ή
βλέπουν κάτι που δεν μας το λένε
παρά πολλές σελίδες αργότερα – με ποιο δικαίωμα, όταν όλα τα υπόλοιπα τα μοιραζόντουσαν μαζί μας στην ώρα τους; Στα (επιπλέον) συν πως,
ναι, αγαπητοί αναγνώστες και στη Σουηδία υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που παίζουν πασιέντζα στο κομπιούτερ, και ιεραρχικά ανώτεροι στη
δουλειά που είναι άχρηστοι και ασυνείδητοι! Επίσης, πως ενώ έχεις καταλήξει σχετικά νωρίς στο τι συνέβη, το τέλος επιφυλάσσει μια επιπλέον
ανατροπή. (Μτφ. Γρηγόρης Κονδύλης)

(Από το site της Camilla Lackberg, www.camillalackberg.com)
η Camilla για την Camilla. Το όνειρό μου: να παραμείνω συγγραφέας για την υπόλοιπη ζωή μου/ Σε μια άλλη ζωή θα ήμουν σεφ/ Κρυφό
ταλέντο: φτιάχνω το πιο νόστιμο ριζότο του κόσμου/ Το μεγαλύτερο
ελάττωμά μου: η αναβλητικότητα/ Δεν μπορώ να αντισταθώ: σε ένα
ποτήρι κόκκινο κρασί και στη μαύρη σοκολάτα./ Περιμένω πώς και
πώς: το νέο κύκλο του αμερικάνικου Next Top Model./ Χορεύω: το I will
survive/ Τι με κάνει να γελάω: οι κομεντί και τα τρελά πράγματα που
λένε τα παιδιά!/ Τι με κάνει να κλαίω: σχεδόν τα πάντα.

«η ΘΥΡΙδΑ»
Roslund &
Hell-strom,
μτφ. Ξενοφών
Παγκαλιάς,
εκδ. Οξύ
Γραφή κοφτή,
σχεδόν ασθματική, χωρίς περιττές περιγραφές και άσκοπες περιηγήσεις. Αυτό που
λέμε “to the point”, όπου στην
προκείμενη είναι η σκοτεινή
πλευρά της Στοκχόλμης. Δύο
ιστορίες εκδίκησης διασταυρώνουν τα ξίφη τους φέρνοντας δίπλα ένα θύμα τράφικινγκ και δύο επιθεωρητές της
αστυνομίας που προσπαθούν
να πιάσουν έναν μπράβο. Έχοντας στο νου πως ο Άντερς
Ρούσλουντ είναι ρεπόρτερ με
ειδίκευση στα αστυνομικά θέματα και ο Μπούριε Χέλστρεμ,
πρώην κατάδικος και ιδρυτής
της μη κυβερνητικής οργάνωσης KRIS για την επανένταξη
των αποφυλακισμένων, καταλαβαίνουμε πως δεν πρόκειται
απλά για ένα ακόμη βιβλίο αστυνομικής λογοτεχνίας, αλλά
για ένα βιβλίο καταγραφής της
βρόμικης πραγματικότητας.
«τΟ μΑτωμένΟ ΧωΡΑΦΙ» Αντρέα
Καμιλλέρι,
μτφ. Φωτεινή
Ζερβού, εκδ.
Πατάκη
Μια ακόμα περιπέτεια του αστυνόμου Μονταλμπάνο που
προσπαθεί ν’ ανακα λύψει
τον (ή τους δολοφόνους) του
πτώματος που βρέθηκε θαμμένο σ’ ένα χωράφι. Όλα δείχνουν πως πρόκειται για έργο
της Μαφίας. Είναι όμως έτσι;
«η κΑΡδΙΑ
τΟΥ ΧέΙμωνΑ» Robert
Jordan, μτφ.
Κώστας
Γερογιάννης,
εκδ. Φανταστικός Κόσμος
Ένα μυθισ τόρημα ηρωικής
φαντασίας στα noir; Όποιος
έχει διαβάσει τη σειρά «Ο τρο-

χός του χρόνου», στην οποία
ανήκουν οι 2 τόμοι του τίτλου,
εκτός από την επική αφήγηση
έχει να πει και για την αγωνία
που δημιουργούν οι περιπέτειες των ηρώων.
«ςέ κωμΑ»
Joy Fielding,
μτφ. Ουρανία
Τουτουντζή,
εκδ. Διόπτρα
Ευφυές εύρημα. Η Κέισι
Μάρσαλ μετά από αυτοκινητικό δυσ τύχημα πέφτει σε
κώμα. Πάνω από το κρεβάτι
της, οι επισκέπτες τής μιλούν,
πιστεύον τας πως δεν τους
ακούει, μέχρι τη στιγμή που
θα συνειδητοποιήσει πως κάποιος από αυτούς θα απειλήσει τη ζωή της.
«μέτRΟ
2033» Dmitri
Glukhovsky,
μτφ. Σταυρούλα Αργυροπούλου, εκδ.
Καστανιώτη
O μοσχοβίτικος σταθμός του
μετρό με τις χιλιάδες διακλαδώσεις γίνεται το καταφύγιο
για τους εναπομείναντες από
μια πυρηνική καταστροφή.
Κάθε σταθμός λειτουργεί με
τους δικούς του νόμους και οι
αντιπαλότητες δεν λείπουν.
Όταν η απειλή από τον έξω
κόσμο στη βορειότερη στάση
κάνει την εμφάνισή του, ένας
νεαρός άντρας, ο Αρτιόμ, θα
αναλάβει να βρει τη λύση. Έχει αξία να σημειώσουμε πως
όταν τα κεφάλαια του βιβλίου
είχαν κυκλοφορήσει πρώτα
στο internet, πάρα πολλοί ήταν οι αναγνώστες που θέλησαν να παρέμβουν στην πλοκή, διορθώνοντας ακόμα και
λάθη (μηχανοδηγοί, στρατιωτικοί). Ο συγγραφέας τα έλαβε
υπόψη του και το αποτέλεσμα
είναι ένα διεθνές best seller
(και από τα πιο ευπώλητα των
εκδόσεων του τελευταίου εξαμήνου), για τους λάτρεις τόσο της επιστημονικής φαντασίας όσο και των θρίλερ.

- ΔήΜήΤρήΣ ΜΑΣΤρΟγιΑΝΝιΤήΣ
«το κοιμητήριο της Πράγας», Ο. Έκο (Ψυχογιός)/ «μεγαλώνοντας μέσα στην ελληνική οικογένεια», μ. γιωσαφάτ (Αρμός)/ «η τράπεζα - Πώς η Goldman Sachs κυβερνά τον κόσμο», M. Roche (μεταίχμιο)/ «το δόγμα του σοκ», N. Klein (Λιβάνη)/ «Αγανακτήστε!», ςτ. έσσέλ (Πατάκη)/ «η πρώτη λέξη», β. Αλεξάκης (έξάντας)/ «η περίπτωση Φίνκλερ», Χ. τζέικομπσον (Ψυχογιός)/ «έλευθερία», τζ. Φράνζεν (ωκεανίδα)/ «η παρηγοριά της φιλοσοφίας», Ά. μπόττον (Πατάκη)/ «τα σακιά», Ι. καρυστιάνη (καστανιώτη) www.evripidis.gr
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ΧΑΡΙΣΜΑ ΣΑΣ
Tο μυθιστόρημα «ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ. Η δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη. Ημερολόγιο
δυσμετάφραστο» κυκλοφόρησε το 2008
και πέρασε σχεδόν απαρατήρητο. Δεν
πήρε καν αρνητικές
κριτι κές. Πούλ ησε
ελάχιστα αντίτυπα.
Είναι περίπου σαν να
μην υπήρξε ποτέ. Το
βιβλίο πραγματεύεται τη δολοφονία του
πρώην πρωθυπουργού από ένα φανατικό θρησκόληπτο,
εξαιτίας της αφαίρεσης του θρησκεύματος από τις ταυτότητες.
Τώρα ο συγγραφέας Δημήτρης Φύσσας και η εκδότρια Μαρία Βασιλάκη
αποφάσισαν να χαρίσουν το στοκ ελπίζοντας ότι, έστω έτσι, θα διαβαστεί
και θα κριθεί κατά την όποια αξία του.
Μία όχι και τόσο συμβατική «παρουσίαση» βιβλίου πρόκειται να γίνει την
Κυριακή 8 Μαΐου, ώρα 12 μ.μ., στον
«Μικρόκοσμο» (Συγγρού 106, 210
9215.305, mikosmos@otenet.gr) με ελεύθερη συζήτηση, όπου θα χαριστεί και
το βιβλίο. Για όσο υπάρχουν αντίτυπα,
θα μπορείτε να παίρνετε, επιτόπου και
δωρεάν, όσα θέλετε. Bonus: ένας μικρός αριθμός δύο παλιότερων φύλλων
της “Athens Review of Βooks”.

Κυκλοφορεί

Sports
Του Μιχάλη Λεάνη

Α

ποφάσισα να επιχειρήσω το πείραμα με τα παιδιά στη σχολή δημοσιογραφίας. Τους ζήτησα να μου
απαντήσουν με το χέρι στην καρδιά (sic φράση που αφυπνίζει με ένα μαγικό τρόπο την
ειλικρίνεια των ερωτηθέντων) πόσοι από
αυτούς έχουν σχέση. Γκόμενο ή γκόμενα, για
να το πούμε πιο απλά, ώστε να μη χαθούμε
στο δάσος των διευκρινιστικών ερωτήσεων
του τύπου: δηλαδή, δάσκαλε, τι σχέση; Μόνιμη, σταθερή, περιστασιακή, καπάκουλτουrelation ή πλατωνική;
Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών σήκωσε το χέρι με μια δόση υπερηφάνειας στο
βλέμμα, οι δε υπόλοιποι με μια έκφραση απορίας να σουλατσάρει στη φάτσα τους.
Ωραία, τους είπα, κρατήστε ψηλά το χέρι όσοι έχετε σύντροφο και τους άφησα με το
άνω άκρο ψηλά, να περιμένουν όπως στις
διαφημίσεις των αποσμητικών. Και συνέχισα: Τώρα, όσοι από εσάς βλέπετε ΝΒΑ ξημερώματα Σαββάτου ή
ποδοσφαιρικούς αγώνες,
όπως λατινοαμερικάνικο
πρωτάθλημα ή ματς της
Πριμέρα Ντιβιζιόν, ώρες
που οι νυχτοφύλακες και
οι φαροφύλακες καπνίζουν σαν ατμομηχανές για
να σκοτώσουν την πλήξη
τους, θα σας παρακαλούσα να σηκώσετε και το άλλο σας το χέρι!!!
Μόνο τρεις απ’ αυτούς έμειναν με τα δυο
χέρια σηκωμένα, σαν αιχμάλωτοι πολέμου
να κοιτιούνται μεταξύ τους και να αναρωτιούνται πώς την πάτησαν έτσι. Αντίθετα οι
πιο πολλοί από τους τηλεθεατές των μεταμεσονύχτιων αθλητικών δραστηριοτήτων
ήταν παιδιά μόνα, χωρίς σύντροφο, απογοητευμένα γιατί το χαρτί του έρωτα δεν τους
κάθεται ή προδομένοι σε βαθμό που ο στίχος «Θεέ μου, τη δεύτερη φορά που θα ’ρθω
για να ζήσω, όσο η καρδιά κι αν λαχταρά δεν
θα ξαναγαπήσω» να αποτελεί τον εθνικό ύμνο των συναισθημάτων τους, με αποτέλεσμα τα βράδια να σκοτώνουν τις ώρες τους
μπροστά στο φέγγος της τηλεόρασης.

Εκτός αν το θέαμα αυτό είναι η Μπαρτσελόνα. Γιατί τότε δεν
μιλάμε για σκλαβιά, μονοτονία και βαρεμάρα, για αδιέξοδο, για χρόνο που τον
πυροβολείς σκοτώνοντάς
τον με το βλέμμα στην τηλεόραση. Τότε μιλάμε για
συνειδητή επιλογή. Γιατί η
Μπαρτσελόνα είναι θέαμα.
Είναι διασκέδαση, ανεξάρτητα αν αγαπάς ή όχι το ποδόσφαιρο. Όπως επιλέγεις να
στριμωχτείς, να τρέξεις να κόψεις εισιτήρια
για τον αγαπημένο σου τραγουδοποιό, με
το ίδιο κριτήριο επιλέγεις να απολαύσεις και
την ομάδα από την Καταλονία.
Παρακολουθώντας τα παιχνίδια της δεν
φυλακίζεσαι. Αντίθετα σου δημιουργείται
ένα αίσθημα ελευθερίας και τότε συνειδητοποιείς ότι ψυχαγωγείσαι, ότι ελευθερώνεσαι. Σπάνια να συναντήσεις ομάδες που τα
ριπλέι δεν σου φτάνουν για να απολαύσεις
τις τελικές προσπάθειες των παικτών. Σαν
το αγαπημένο σου κομμάτι που παίζεις και
ξαναπαίζεις και ποτέ δεν το χορταίνεις. Δεν
έχει τόσο σημασία με ποιον αγωνίζεται. Φτάνει να βρίσκεται στο γήπεδο σε πλήρη παράταξη, σε πλήρη δημιουργία. Να κινούνται οι
παίκτες της δίνοντάς σου την εντύπωση ότι
γλιστρούν στον πάγο, να φτιάχνουν τρίγωνα, παραλληλόγραμμα, ζωγραφιές με χρώματα που στέκεις να θαυμάζεις. Το παρατηρούσα την περασμένη εβδομάδα, που είχε
Τσάμπιονς Λιγκ. Την ίδια ώρα αγωνιζόταν η
Τσέλσι με τη Μάντσεστερ σε ένα ματς που
ήταν ανοιχτό και η πρόκριση μια εκκρεμότητα. Αντίθετα, το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα
στο Ντόνετσκ ήταν μια τυπική διαδικασία.
Δεν ήταν, όμως, λίγες οι φορές που γύρισα
να δω πόσο είναι το σκορ και κόλλησα. Γιατί
με τους Καταλανούς να κινούνται στο χώρο
ασταμάτητα σαν τα ηλεκτρόνια απολάμβανα ποδόσφαιρο, ενώ στο Στάνφορντ Μπριτζ
όλα μου φαίνονταν στατικά, τυπικά και εμφιαλωμένα. A

Σάββατο
βράδυ στο
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ!!

Δεν ήταν επιλογή τους να δουν ΝΒΑ ή
ποδόσφαιρο. Το αδιέξοδο, η ανία, τους έσπρωξαν στο εύκολο. Να αράξουν στον καναπέ, χαζεύοντας ένα θέαμα υποκατάστατο
της συντροφικότητας. Όταν έξω η νύχτα
φουσκώνει τα φτερά της σαν πολύχρωμο
παγώνι είναι αδύνατο, ιδιαίτερα σε αυτή
την ηλικία, να θέλεις να μείνεις μέσα βράδυ
Σαββάτου. Μια φυγόκεντρη δύναμη σε εκτοξεύει σε στέκια, σε μπαρ μικρά ή μεγάλα
κλαμπ, ανάβει μέσα σου η ίδια επιθυμία που
ενέπνευσε τον Μόρισεϊ στο λυρικότατο και
αξεπέραστο “There Is A Light And It Never
Goes Out”, να τραγουδά: Take me out tonight.
Where there’s music and there’s people, αnd
they’re young and alive...
Θέλεις να μιλήσεις με κόσμο, να νιώσεις τους
χτύπους μιας καρδιάς που δεν σταματάει
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να λειτουργεί. Όλο και κάποια ταινία με τον
αγαπημένο σου σκηνοθέτη ή ηθοποιό θα
σου έχει καρφωθεί στο μυαλό, ένα θεατρικό έργο που θα ήθελες να δεις, μια μουσική παράσταση που έχεις τάξει στον εαυτό
σου να πας, ένα ρακάδικο να τα πιεις, έτσι
χωρίς λόγο να γίνεις ντίρλα, να νιώσεις ότι
κάτι μπορεί να γίνει ή να αλλάξει λίγο πριν το
τελευταίο τσιγάρο σβήσει σαν το κερί.
Τα Σάββατα στις μέρες μας, κι έτσι όπως μας
την έχουν φορέσει, μοιάζουν διαμάντια αν
τα συγκρίνεις με τις υπόλοιπες μέρες. Ακόμη
και για τους πιτσιρικάδες με τις δυο δουλειές,
τις σπουδές και το λοξό την ίδια στιγμή βλέμμα στη βιοπάλη, τα Σαββατόβραδα είναι η
ανάσα πριν τη βδομαδιάτικη κατάδυση. Δεν
τα χαλαλίζεις πλέον εύκολα στο πρώτο «τηλεθέαμα» ζητιάνο που με απλωμένο το χέρι
θα εκλιπαρήσει τη συμπόνια σου.

➜ info@athensvoice.gr
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Ͱ NoraͰ Christian Carez,
Ͱ Mishmash ou la confusionͰ , έως 29/4,
Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Του ΣτΕφΑνου τΣιτΣοΠουλου

Τ

ην οδό Αγίου Μηνά στη Θεσσαλονίκη τη διασχίζουν το πρωί
έμποροι. Τις νύχτες την περπατούν παιδιά που σκοπό έχουν
να πιάσουν ένα στασίδι στα ευαγή μπαρ της
Βαλαωρίτου. Για το μέσο Θεσσαλονικέα, ο
δρόμος Αγίου Μηνά δεν έχει καμιά σημασία,
μπορεί και να μην ξέρει πού είναι. Εκτός αν
είναι ηλικιωμένος που ψάχνει το βοτανοπωλείο του «Άλκη» για να του πάρει τους πόνους στη μέση ή κυρία που θέλει να τρατάρει
τους καλεσμένους της λουκούμια ή γλυκά
του κουταλιού των περιώνυμων ζαχαροφρουτο-καζανοβραστών μαστόρων αδελφών «Παπαγεωργίου».
Η σχέση μου με αυτή την οδό, πριν καταλήξει

τους ήρωές του; Καλό είναι όσοι πάτε στην
έκθεσή του να διαβάσετε το μανιφέστο της
Mishmash ou la confusion , γιατί αλλιώς το
«μπέρδεμα» θα είναι μεγάλο. Mishmash στη
γλώσσα των παιδιών που έπαιζαν στους δρόμους των Βρυξελλών θα πει ανακατεύω το
χώμα και το νερό. Το χώμα και το νερό υπάρχουν από μόνα τους, πηλός προκύπτει μόνο
αν τα αναμείξεις. Του δίνεις σχήμα, φτιάχνεις
κάτι δικό σου. Έτσι, για τον Καρέζ είναι και η ιστορία. Με τη μηχανή σου μπορείς να την καταγράψεις στον καιρό της και να τη διηγείσαι.
Μπορείς όμως και να την «αναστήσεις», να τη
μυθοπλάσεις, να την αναπαραστήσεις τέλεια
στα όρια της αλήθειας του τότε, φτιαγμένη
όμως με υλικά και τεχνικές τού σήμερα.
Για να το πω αλλιώς, φοβού τον παιχνιδιάρη
Βέλγο, μην τον εμπιστεύεσαι! Γιατί από όλες
τις εικόνες που σας περιέγραψα πιο πάνω, οι
μισές και πάνω δεν είναι αυθεντικά ενσταντανέ της εποχής τους, αλλά τέλεια επινοημένα
και αετώματα. Οι δεκάδες νεραντζιές του δρόκαι σκηνοθετημένα αφηγήματα. Ο Τόμας Μαν
μου κάθε άνοιξη μυροβολούν γενναιόδωρα
ίσως δεν είναι ο συγγραφέας, αλλά ο θείος
διώχνοντας από τη μύτη σου τα βενζόλια και
Όσκαρ του Καρέζ, που του μοιάζει. Η μόνη
τα καμένα οκτάνια της Τσιμισκή. Το Εβραϊκό
αλήθεια του σκηνικού είναι ο δρόμος στη ΒαϊΜουσείο στο νούμερο 13 ήταν το μόνο μέρος
μάρη. Η Γαλλιδούλα της Αντίστασης δεν είναι
σε αυτόν το δρόμο που δεν ήξερα. Μόνο το
άλλη από την ανιψιά του, Νόρα, φωτογραφηκοιτούσα, και για την ακρίβεια, όχι αυτό, αλμένη όμως στο σπίτι που ζούσε ο Καρέζ το ’42.
λά τον αστυνομικό με πολιτικά που μερικές
Βρυξέλλες τώρα, όχι τότε, αλλά σαν τότε.
νύχτες το φυλούσε. Όταν έμαθα ότι ο Βέλγος
Και το γερμανικό διπτέρυγο που πετά πάνω
φωτογράφος Κριστιάν Καρέζ, καλεσμένος
από την Οστάνδη; Βρες το μόνος σου! Αυτό
της Photobiennale, θα παρουσίαζε τη δουλειά
είναι και το νόημα της έκθεσης του Βέλγου.
του, δεν το πολυσκέφτηκα. Ένας αγαπημένος
Το παιχνίδι ανάμεσα στο παρελθόν και το παμου καλλιτέχνης, ίσως στην πιο αγαπημένη
ρόν, τις αναμνήσεις και την πραγματικότητα,
μου οδό του κέντρου. Βουρ!
τα σύνορα της αλήθειας και του ψέματος,
του αυθεντικού και της αναπαράστασης. Αν
στον ψηφιακό κόσμο της εικόνας μπορείς
History Channel
με μοντάζ να αλλοιώσεις τα πάντα ή να δημιΈνα γερμανικό διπτέρυγο αναγνωριστικό πεουργήσεις κόσμους από το πουθενά, για τον
τά πάνω από την Οστάνδη του ’42. Μια ΓαλλιΚαρέζ φτάνει μια φωτογραφία να τοποθετεί
δούλα με μπερέ, μέλος της Αντίστασης, κοιτά
σε άλλα ιστορικά συμφραζόμενα για να μιτο φακό έξω από το σπίτι της. Ο Ζαν Ες, ένα
λήσει όπως η εποχή τους.
Εβραιόπουλο μέλος της
παρέας του καλλιτέχνη, τη Mishmash στη γλώσσα Ιστορία, πραγματικότητα,
επινόηση, επανακαταγραμέρα που οι Γερμανοί πατων παιδιών που
ρέλασαν στη Βιέννη χαμο- έπαιζαν στους δρόμους φή. Σαν καταγραφή. Αρκεί
να σέβεσαι την ιστορία, να
γελά και κάνει τρέλες στο
των Βρυξελλών
τη γνωρίζεις, ώστε να την
πάρκο Ντουντέν. Παράνοθα πει ανακατεύω
ξαναγεννάς φτυστή σαν
μα εκτυπωτήρια και αγωνιτο χώμα και το νερό
διδυμάκι, αλλά στο σήμεστές σε υπόγειο της Μπουρα. «Πρέπει να ξέρεις την ιστορία, γιατί κάνει
σκέ. Κορίτσια με μαύρα γυαλιά στα μάτια και
κύκλους. Γνωρίζοντας την ιστορία μπορείς να
πίσω τους μια ελληνική σημαία να κυματίζει
καταλάβεις το τώρα» είπε ξεναγώντας μας
κοιτούν μια έκλειψη ηλίου από την Ακρόποπροσωπικά στις εικόνες του. Οποία τιμή, ολη. Ποια χρονιά έγινε έκλειψη ηλίου ορατή
ποίο μεγαλείο!
από την Αθήνα, εκτός από το ’98; Μήπως και
Η οδός Αγίου Μηνά στο φιλότεχνο προσκήνιο
τη μέρα που ο Γλέζος με τον Σάντα κατέβασαν
της πόλης, ως δρόμος που εντός του ανταμώτον αγκυλωτό από το ίδιο σημείο; Ένα ματωνουν και συνομιλούν δρόμοι κι εποχές άλλων
μένο γουρούνι με τίτλο «Η δεκαετία του ’80»
πόλεων, άλλων κρατών, ιστορίες άλλων ανσυνομιλεί με ένα ασπρόμαυρο κάδρο κάποιου
θρώπων πέρα από τους θαμώνες του ζυθεπεριπατητή που μπορεί να είναι και ο Τόμας
στιατορίου «Η όρεξις» και των πελατών που
Μαν. Οι δεκαετίες εναλλάσσονται, ο ουρανός
αγοράζουν αναλώσιμα Pelican από το κατάπάνω από το Άουσβιτς κι ένα ξενοδοχείο 213
στημα των «Αδελφών Μεγάλου». Για να μάδωματίων με θέα τη Βόρεια Θάλασσα.
θεις καλά πως στη Θεσσαλονίκη οι δρόμοι που
Εικόνες από το ’40, το ’60, το ’70 και το ’90,
προσπερνάς, διασχίζοντάς τους προκειμένου
εικόνες πραγματικές, εικόνες που ο Κριστιάν
να σε βγάλουν κάπου αλλού, καμιά φορά ίσως
Καρέζ ευλαβικά ανέσυρε από το αρχείο του,
έχουν μεγαλύτερη σημασία και ομορφιά από
λες εκ πρώτης. Μήπως όμως ο τυπάρας σού
το αλλού σου! Όπου κι αν βρίσκεται αυτό. A
στήνει φάρσα χρησιμοποιώντας την ιστορία ως θέατρο, όπου πάνω της σκηνοθετεί
➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Θεσσαλονίκη Καρέ(ζ) Καρέ(ζ)
ερωτική, ξεκίνησε από απελπισία. Παγιδευμένος για χρόνια στη στενωπό της Προξένου
Κορομηλά, έφερνα γύρες στο κέντρο για να
βρω πάρκινγκ. Όμως κατά ένα μαγικό τρόπο, πάντα μια θέση με περίμενε, θαρρείς και
την είχα κάνει κράτηση, είτε επέστρεφα από
μεγάλο ταξίδι είτε από καλοκαιρινό σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική. Η Αγίου Μηνά είναι
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πάντα εκεί και με περιμένει, σκεφτόμουν.
Σιγά σιγά γνωριστήκαμε καλύτερα οι δυο μας.
Το υπέροχο κτίριο στη γωνία Μηνά και Βενιζέλου μού φέρνει στο μυαλό πάντα την Αμβέρσα. Η πίσω πόρτα των Goody’s παύει να υφίσταται αν ρίξεις το βλέμμα σου καμιά δεκαριά
μέτρα πάνω της, καθώς σου αποκαλύπτεται
ένα υπέροχο νεοκλασικιστικό κτίριο με κίονες
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21Oδηγός
ΑΘΗΝΑ

Τέχνη / Μουσική / Θέατρο / Γεύση / Εκδηλώσεις / Σινεμά
Οστεώδεις, ευλύγιστοι, λεπτοί χορευτές απέναντι σε βαριές, δυσκίνητες, τεράστιες 3D κάμερες. Το «Πίνα Μπάους» του Βιμ Βέντερς
δοκιμάζει να συνδυάσει την πιο εξελιγμένη τεχνικά αιχμή του σινεμά με την αιθέρια poetry in motion της σπουδαίας χορογράφου.
Όχι απλά για να δεις τις υπέροχες χορογραφίες της «σαν να ήσουν
εκεί», αλλά κυρίως για να
τις νιώσεις έτσι. Το πνεύμα
της Πίνα κατοικεί την ταινία
και σίγουρα θα επισκεφτεί τον κινηματογράφο Δαναό στις 29 και
30 Απριλίου και την 1η Μαΐου όπου, παράλληλα με την προβολή
της ταινίας, οι χορευτές Αθανασία Κανελλοπούλου, που έχει
συνεργαστεί με το χοροθέατρο του Βούπερταλ από το
2002 έως το 2008, και ο Γιάννης Καρούνης θα
καλωσορίσουν την ταινία με μια ζωντανή
χορευτική performance.
- ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Απλά... Πίνα
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Tastevoice

Επιμέλεια:
ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

κριτική εστιατορίων / πρόσωπα / αφίξεις / συνταγές / tips γεύσης

στο πιάτο

πουτρωμε
Της ΖΙΖΗΣ ΣΦΥΡΗ

πΑσχΑλινΑ
μενου

● Στο Βυζαντινό Μ. Παρασκευή το
μεσημέρι ανοίγει νηστίσιμος μπουφές με θαλασσινά (€ 39,50/άτομο),
το Μ. Σάββατο έχουν αναστάσιμο
μπουφέ με (€ 55) και την Κυριακή
του Πάσχα ο μπουφές συνοδεύεται
από ζωντανή μουσική και παιδικό
πρόγραμμα (€ 65). Δωρεάν parking
για τους επισκέπτες. Ηilton,
Βασ. Σοφίας 46, 210 7281.400

San Paolo Grill

Σουβλάκι… and beautiful people

Τ

ο γκουρμέ ψητοπωλείο άνοιξε στο Νέο Ψυχικό από τη
δεύτερη γενιά των ιδιοκτητών του παλιού, πολύ γνωστού στις λίστες των κοσμικών της δεκαετίας του ’80 και
εντεύθεν, San Paolo café restaurant, που κράτησαν μόνο τα προνόμια του διάσημου ονόματος και άλλαξαν τελείως το concept.
Εκεί λοιπόν που «φύτρωνε» Gucci με ριζότο και Prada με ταλιάτα, τώρα βρίσκεις γύρους, κεμπάπ, ψαρονέφρια και μπιφτεκάκια. Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, συμβαίνει όλοι
τον τελευταίο καιρό να ψάχνουν τη super ιδέα στην εστίαση
που θα αρέσει. Ε, λοιπόν, τα παιδιά το βρήκαν, είναι μια σουβλασερί VIP και ΒΠ μαζί.
H διακόσμηση παραπέμπει σε «προχωρημένο» ρεστοράν, με
ταπετσαρίες τύπου φωτογραφίες από beautiful people, σε μια
γωνιά μάλιστα έχει υπογράψει ο Ψινάκης «άλλο να το βλέπεις
κι άλλο να το… τρως», τα τραπεζοκαθίσματα είναι ντιζαϊνάτα,
τα φώτα και οι μουσικές παραπέμπουν σε πολύ καλό εστιατόριο. Και πριν πάμε στην παραγγελία, να πούμε ότι δεν βρίσκεις
τραπέζι αν δεν κλείσεις, μια και το σημείο έχει γίνει ήδη το
super place to see and to be seen.
Θα φας λοιπόν πολύ καλά, η ποιότητα είναι εξαιρετική κι ό,τι
δοκιμάσαμε ήταν «πρώτο πράγμα». Για αρχή πήραμε πιτάκια
Καισαρείας, γεμιστά με παστουρμά, ντομάτα, πιπεριά και κασέρι, χειροποίητα πιτάκια Κρήτης με ξινομυζήθρα και ανθότυρο,
απάκι από καπνιστό φιλέτο κοτόπουλο με λεμόνι και σταμναγκάθι. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, ως γνωστό, όπως και
τα καλά εστιατόρια από τα ορεκτικά φαίνονται, κι επειδή μας
άρεσαν πάρα πολύ κάναμε και μερικές ρεπετισιόν. Συνεχίσαμε με χωριάτικη και λαχανικά σχάρας. Τα δεύτερα τα πήραμε
σχεδόν όλα. Κεμπάπ - λάγνα Ανατολή, με πιτούλες και σος
γιαουρτλού, ψαρονέφρι σχάρας ντυμένο με πιπέρια όλων των
χρωμάτων και μια απολαυστική σος, γύρο μερίδα από τριών
ειδών κρέατα, μοσχομυρωδάτο και αρωματισμένο με πατάτες
τηγανητές, πίτες και σος γιαούρτι. Οι κιμάδες από εκλεκτό μοσχάρι είναι δικής τους κοπής, και κάνουν πολύ ωραία μπιφτέκια και κεμπάπ. Τα καλαμάκια χοιρινά και κοτόπουλου ήταν
νοστιμότατα και πολύ ζουμερά στο ψήσιμο. Για την επόμενη
επίσκεψη αφήσαμε να δοκιμάσουμε το Τ-bone steak από πιστοποιημένο μόσχο Black Angus, μεγαλωμένο στο Κάνσας, και
το Argento, δηλαδή κιλότο γάλακτος σιτεμένο και ψημένο στο
grill, περίπου ενός κιλού για 4 άτομα.
Το κατάστημα πιστό στην ιδέα της απλότητας δεν προσφέρει
εμφιαλωμένα κρασιά, παρά μόνο χύμα λευκό και κόκκινο δικής τους επιλογής που είναι όμως αρκετά αξιόλογα, ρακή, δύο
ειδών μπίρες Fix και Brinks (βιολογική Ρεθύμνου), καθώς και
ρακόμελο. Για γλυκό θα πάρεις γιαούρτι με γλυκά κουταλιού
και κάποιο γλυκό ημέρας. Για όλα αυτά τα όμορφα που θα φάτε
και θα δείτε, δεν θα πληρώσετε πάνω από € 15-25/άτομο.
San Paolo Grill, Περικλέους 11, Ν. Ψυχικό, 210 6773.339
➜ zsfyris@otenet.gr
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● Στη Βουλιαγμένη, στο Divani
Apollon Palace & Spa αναστάσιμο
δείπνο στην αίθουσα Ballroom (€
70/άτομο, € 35 παιδιά) και πασχαλινός μπουφές με παραδοσιακά εδέσματα και ζωντανή μουσική την Κυριακή του Πάσχα (€ 95, € 45 παιδιά).
Αγ. Νικολάου 10 & Ηλίου, 210 8911.900
● Στο Grand Balcon του St. George
Lycabettus αναστάσιμο δείπνο με
παραδοσιακές γεύσεις (€ 48/άτομο,
παιδιά έως 12 δωρεάν). Το μεσημέρι
του Πάσχα στήνεται μπουφές με κατσικάκι, κρητικό αρνάκι οφτό, κοκορέτσι, γαλατόπιτα και γλυκά (€ 45,
παιδιά έως 12 δωρεάν). Κλεομένους
2, Κολωνάκι, 210 7290.711-19
● Στο Café Tabac του Τhe Margi ετοιμάζουν αναστάσιμο δείπνο με
μαγειρίτσα (€ 56/άτομο) και την Κυριακή του Πάσχα στο εστιατόριο
Nilaya δίπλα στην πισίνα πλούσιος
μπουφές με κατσικάκι στη σούβλα,
κοκορέτσι και πασχαλινές λιχουδιές (€ 59). Λητούς 11, Βουλιαγμένη,
210 9670.924
● Το The Parliament του Ν.J.V
Athens ετοιμάζει για το αναστάσιμο
δείπνο μαγειρίτσα, αρνάκι στο
φούρνο και συνοδεύει με εκλεκτά
τυριά και κρασιά (€ 35/άτομο). Την
Κυριακή του Πάσχα έχει γιορτινό
τραπέζι με ψητά και καλό ελληνικό
κρασί (€ 40/άτομο). Βασ. Γεωργίου Α΄
2, πλ. Συντάγματος, 210 3352.400

Αρνάκι

στο φούρνο αλά ιταλικά
Της ΤΖΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
τι χρειαζόμαστε 1 μπούτι αρνιού ● λίγο κοινό αλεύρι ● 3 κ.σ.
ελαιόλαδο ● 3 κλαδιά φρέσκο δενδρολίβανο ● 4 φρέσκα φύλλα φασκόμηλο ● 1 λιωμένη σκελίδα σκόρδο ● 175 ml λευκό ξηρό κρασί ● 5-6
κ.σ. ξίδι από λευκό κρασί ● 4-6 πατάτες κομμένες σε στρογγυλές φέτες
● αλάτι ● φρεσκοτριμμένο πιπέρι (μερίδες 4)
πώς το φτιάχνουμε Κόβουμε το μπούτι σε μερίδες (καλύτερα ζητήστε το από το χασάπη σας). Προθερμαίνουμε το φούρνο
στους 180° C και αλευρώνουμε ελαφρά τα κομμάτια του κρέατος. Σε
ένα μεγάλο τηγάνι που μπαίνει και στο φούρνο ζεσταίνουμε το λάδι,
προσθέτουμε τα κομμάτια του κρέατος και τα μαγειρεύουμε σε ψηλή
θερμοκρασία, γυρνώντας συχνά ώστε να μην κολλήσουν, για 10΄ περίπου, μέχρι να πάρουν ένα καφετί χρώμα παντού. Αλατοπιπερώνουμε,
προσθέτουμε το δενδρολίβανο, το φασκόμηλο και το σκόρδο. Γυρνάμε τα κομμάτια αρκετές φορές, ώστε να ανακατευτούν καλά με τα
μυρωδικά. Ανακατεύουμε σε μια κούπα το κρασί με το ξίδι, ρίχνουμε το
μείγμα στο τηγάνι και συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι να εξατμιστούν
τα υγρά. Προσθέτουμε 150-170 ml βραστό νερό, τις ροδέλες από τις
πατάτες, σκεπάζουμε και ψήνουμε στο φούρνο για περίπου 30΄, μέχρι
το κρέας να γίνει τρυφερό (αν δεν έχουΣκονάκι
με το κατάλληλο τηγάνι μεταφέρουμε
Για μια πιο δυνατή «ιταμε προσοχή το κρέας σε ένα ταλική» νότα, μη βάλετε πατάτες.
ψί, ρίχνουμε ό,τι έχει κολλήσει Ψήστε σκέτο το αρνί και όταν είναι σχεστον πάτο του τηγανιού, το νε- δόν έτοιμο βάλτε 3-4 κ.σ. από τα υγρά του
ρό, τις πατάτες και ψήνουμε με ταψιού σε ένα τηγανάκι μαζί με 3 ψιλοκομμένες αντζούγιες. Μαγειρέψτε σε σιγανή
τον ίδιο τρόπο). Αν δούμε ότι
φωτιά λιώνοντας τις αντζούγιες με μια ξύλινη
έχει πιει το ζουμί του, προ- κουτάλα, μέχρι να γίνουν μια ομοιόμορφη σάλτσα.
Χύστε τη σάλτσα πάνω από το κρέας λίγο πριν
σθέτουμε λίγο ζεστό νερό
το βγάλετε από το
ανακατεμένο με λίγο από το
φούρνο.
λευκό ξίδι. Μεταφέρουμε το
Απίθανο!
κρέας και τις πατάτες σε μια
(ζεστή κατά προτίμηση) πιατέλα
και σερβίρουμε αμέσως.

μάθε ιστορία Το τραπέζι της Ανάστασης είναι γεμάτο με φαγητά, αλλά... και
σύμβολα. Το «αθώο» αρνί, τα αυγά, τα σταυρωμένα λαμπρόψωμα, τα εκλεπτυσμένα
τσουρέκια, αλλά και οι σοκολατένιοι λαγοί, δεν είναι απλά εδέσματα. Τα περισσότερα
έχουν ρίζες στα πανάρχαια έθιμα για τον εορτασμό του ερχομού της άνοιξης. Αργότερα, με ξεχωριστό συμβολισμό το καθένα, ενσωματώθηκαν στη χριστιανική παράδοση. Το αρνί κυριαρχεί στο πασχαλινό τραπέζι για συμβολικούς και πρακτικούς
λόγους. Στην αρχαιότητα, με τον εορτασμό της αναγέννησης της φύσης σχετίζονται
πολλοί μύθοι για το θάνατο και την ανάσταση των θεών και η θυσία αρνιών είχε πάντα
ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα. Το αρνί ήταν το μυθικό σύμβολο της αγνότητας και
της αθωότητας και αργότερα για τους Χριστιανούς συμβόλιζε τη θυσία του Χριστού.
Παλαιότερα, στην Ευρώπη, το Πάσχα σηματοδοτούσε την περίοδο που άρχιζε στις
αγορές η κατανάλωση των νέων αρνιών και ήταν το κρέας που κυρίως κατανάλωναν
εκείνη την περίοδο. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής παρομοιάζει τον Χριστό με τον «Αμνό του
Θεού», που θυσιαζόμενος παίρνει μαζί του την αμαρτία του κόσμου. Καλό Πάσχα.
Βαθμολογήστε τη συνταγή, στείλτε τα σχόλιά σας
➜ jenniestav@yahoo.com
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γευση οδηγος
* νέο
C μέχρι 15
¤ μέχρι 25
¤¤ μέχρι 40
¤¤¤ 45+
Ξ Ξενυχτάει (μετά τη 1.00 π.μ.)
Σ/Κ Ανοιχτό Σάββατο/
(ή) Κυριακή μεσημέρι
Μ Ανοιχτό μεσημέρι
Τιμές χωρίς κρασί
A.V. Μην ξεχάσεις να πάρεις
την AthenS VoiCe
φεύγοντας

Κέντρο
AETHRION
Ξεν. Xίλτον, Bασ. Σοφίας 46,
210 7281.000 iαπωνικές

γεύσεις, minimal απωανατολικό chic, businessmen σε
επαγγελματικές συναντήσεις με ζεν ατμόσφαιρα. €

AΘΗΡΙ
Πλαταιών 15, Κεραμεικός,
210 3462.983 Για δείπνο με
στιλ σε ένα από τα πιο καλά
εστιατόρια τηςπόλης. Ο
Αλέξης Καρδάσης, ιδιοκτήτης- σεφ δεν τα φοράει τυχαία τα γαλόνια (βραβεία).
Θα απολαύσεις ελληνική
κουζίνα σε εντελώς φρέσκια και δημιουργική βερσιόν.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 Δημοκρατίας 14, 210 6450.345

Ελληνική κουζίνα στην καλύτερη εκδοχή της, ιδανικός
χώρος και για επαγγελματικά
γεύματα. Δίπλα, η μπιραρία
με πληθωρικές μερίδες και
πολλές μπίρες. €Μ
BAcARO
Σοφοκλέους 1, 210 3211.882

Δυνατές μουσικές θα
σε τραβήξουν μέσα στη
στοά – ο παράδεισος του
μουσικόφιλου. Ιταλικές γεύσεις, αυθεντικά σάντουιτς
tramezzini, σούπερ κοκτέιλ.
Aπό το πρωί ως αργά το
βράδυ. €Ξ Μ 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 μεσογειακή
κουζίνα, εξαιρετικό σερβις.
Αργότερα πέρνα για ποτό
στο μπαρ-πασαρέλα.€€€
BIG APPlE
Σκουφά 69, Κολωνάκι 210
3643.820/Λεωφ. Ποσειδώνος
1 & Μωραϊτίνη 3, Δέλτα Φαλήρου Σαν να πηγαίνεις σε

* cABRIO
Καστοριάς 34-36, Βοτανικός
210 3480.000Το εστιατόριο

του Πολυχώρου Πολιτισμού
Αθηναΐς με ελληνομεσογειακή κουζίνα και attraction
ένα αιωρούμενο cabrio
αυτοκίνητο. Τετ.-Σάβ.
21.00-1.00, Κυρ. μεσημέρι
ανοιχτά.
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
25 Μαρτίου & Ειρήνης 2,
Ν. Σμύρνη, 210 9317.705/
Τραλλέων 71, Λαμπρινή, 210
2222.071/ Ηρακλείου 3-5,
Χαλάνδρι, 210 6858.138/
Σκουφά 46, Κολωνάκι, 211
4044.803/ Πλ. Ηρώων 5 &
Παλλάδος 24-26, Ψυρρή,
210 3218.484/ Ρήγα Φεραίου
11, Κως, 22420 25156/ Αργυρουπόλεως & Αλεξιουπόλεως 34, Αργυρούπολη, 210
9930.700/ Athens Metro Mall,
Λ. Βουλιαγμένης 276, 210
9731.190 o ναός της κρέπας.

Πρωτότυπες και γευστικές,
αλμυρές και γλυκές, σε πολλούς συνδυασμούς για να
διαλέξεις αυτό που τραβάει
η όρεξη σου πιο πολύ.
* cUcINAFREScA
Ευφορίωνος 17 & Αγ. Σπυρίδωνος Καλλιμάρμαρο, 210
7569.317, 695 6399406

Για χειροποίητα φρέσκα ζυμαρικά, καζαρέτσε, λιγκουίνι, φεντουτσίνι και λαζάνια,
φρέσκα γλυκά και πολλά
άλλα καλούδια παραγωγή
τους, σε ένα γραφικό πεζόδρομο στο Καλλιμάρμαρο.
Ανοιχτό κάθε μέρα από το
απόγευμα, Σάβ. έως 1.30,
Κυρ. κλειστά.
cV
Κωνσταντινουπόλεως 108
& Μυκάλης, Κεραμικός,
210 3451.744 Σύγχρονο

bar-restaurant με ρομαντική διάθεση, ελληνική
κουζίνα, fingerfood, ποτά
και cocktails από το καλά
ενημερωμένο bar. Αγαπάει
πολύ την τέχνη.

* FISH� ΑΛΙΔΑ
Ναϊάδων & Αντήνορος, περιοχή Χίλτον, 210 7234.551

Γουστόζικο, φωτεινό,
θαλασσινό ντεκόρ και πιάτα
που μυρίζουν αρμύρα.
Φρέσκα ψάρια, μεζέδες,
μακαρονάδες θαλασσινών
και… συνοδευτικά θεσσαλικά τσίπουρα. €€ Μ
* FUGA
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη
1, Μέγαρο Μουσικής, 210
7242.979 Το εστιατόριο του

πάρτι που θα συναντήσεις
όλους τους φίλους. Δηλαδή
ωραίος κόσμος και up to date
μουσική, σίγουρα θα πετύχεις γνωστούς σου. Φαγητό
μοντέρνο και φρέσκα γλυκά.
Στα νότια, με διακόσμηση
αλά Νέα Υόρκη. €€

Μεγάρου με μοντέρνα μεσογειακή κουζίνα από το σεφ
Pantaleo de Pinto και με την
επιμέλεια του μεγάλου σεφ
Andrea Berton. €€

BlAcK DUcK

GAlAXY βΑR

Xρήστου Λαδά 9A, Aθήνα,
210 3234.760 Κομψός και

Ξεν. Hilton, Bασ. Σοφίας 46,
210 7281.000 Βραβευμένο

ιδιαίτερης αισθητικής
πολυχώρος (all day & night
long) με café, εστιατόριο,
bar, gallery και live μουσικές
βραδιές. €
βΟΥτΑΔων 48
Βουτάδων 48, Γκάζι, 210
3413.729 Café-bistrot για

καφέ, ποτό, σάντουιτς, τάρτες, ποικιλίες και νόστιμα
γλυκά. Δοκίμασε φοντί σοκολάτας με φρούτα. €
BYZANTINO
(Ξενοδ. Xίλτον) Bασ. Σοφίας
46, 210 7281.400 Ίσως ο πιο

διάσημος και all time classic
μπουφές της πόλης. Εξαιρετικό πρωινό, ακόμη πιο
πλούσιο το μεσημεριανό,
και πιάτα a la carte . €€
* BUcO (Il)
Σαρρή 18 & Σαχτούρη 2,
Ψυρρή, 210 3219.388 Κομ-

ψός, 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

σαν ένα από τα καλύτερα
sky bars του κόσμου και
εντελώς cosmopolitan.
Για fingerfood σε ποτήρι
μαρτίνι, κοκτέιλ, και φαντασμαγορική άποψη της
πόλης. Galaxy BBQ για τους
πιο πεινασμένους. €Ξ Κ
GAllO NERO (Il)
Λ. Αλεξάνδρας 10, ξενοδοχ.
Park, Πεδίον Άρεως, 210
8894.500Το ιταλικό εστιατό-

ριο μέσα στον ανακαινισμένο χώρο του ξενοδοχείου
Park. Φρέσκια ματιά στην
ιταλική κουζίνα από τον
σεφ Gianluca Barlucci (
γνωστός από τη Μύκονο)
φτιάχνει την πιο καλοψημένη tagliata al tartufo και
την πιο ζουμερή μπριζόλα
florentina. Πίτσα τραγανή
και σε γεύσεις που δεν έχεις
φανταστεί – γλυκιά με σοκολάτα και μασκαρπόνε!

σύγχρονη version τους, η
ελληνική αλυσίδα που ξέρεις
και εμπιστεύεσαι.c
* GRAND PAlAIS
Αμερικής 11, Κολωνάκι, 210
3635.550 Πολυχώρος γεύ-

σεων, ανοιχτό απ’ το πρωί
για καφέ, κρουασάν και
γαλλικές μπαγκέτες αλλά
και για lunch break με μαγειρευτά ημέρας, σε τιμές που
δεν θα πιστεύεις. € Μ
HIVE (THE)
Bουτάδων 40 & Tριπτολέμου
34, Γκάζι, 210 3477.444 Mουσικός χώρος που καλύπτει
όλο το φάσμα της μαύρης
μουσικής (soul, funk, latin,
regae, jazz) με διαφορετικούς djs κάθε μέρα. Aνοιχτό
και για εκθέσεις ζωγραφικής
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 πεζόδρομο της Μηλιώνη, και
δίνει ραντεβού «στον Ινδιάνο». Είναι all day και πάντα
γίνεται χαμός. Το Σάββατο,
μόλις κλείσει και η τελευταία μπουτίκ του Κολωνακίου, 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
τοίχους. Νέα διεύθυνση
και δύο νεαρές γυναίκες
σεφ που συνεχίζουν τη μακρόχρονη ιστορία με πιάτα
ελληνικά και δημιουργικά.
Κυρ. μόνο μεσημέρι & Δευτ.
κλειστά. €
ΛΕΜΟνΟΚΗΠΟΣ
Aγ. Τριάδος 11 & Επταλόφου, Νέα Φιλαδέλφεια, 210
2588.611 Κουκλίστικο ντεκόρ

με τοίχους και έπιπλα ζωγραφισμένα στο χέρι. Δροσερός
κήπος και κουζίνα 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 αγαπησιάρικη ατμόσφαιρα.€

* ΜΟΜΜΥ ΟPEN
Δελφών 4, Κολωνάκι, 210
3619.682 Νέο σκηνικό,

με μεσογειακές - ιταλικές
γεύσεις και καταπληκτικά
cocktails στην μπάρα.
* NEWYORK SANDWIcHES
Σινώπης 3, Πύργος Αθηνών,
210 7778.475 Από τους

συντελεστές του γνωστού
και καλού εστιατορίου
Άνετον. Ζεστά σάντουιτς
με μοσχάρι, meat balls
και σάλτσα, κοτόπουλο,
σούπες, cheesecake, για το
τέλος, άπαιχτο. Στο χέρι ή
στο communal τραπέζι 20
θέσεων. Ανοιχτά από τις
10.00 - 24.00
ΠΑΛΗΑ ΑΘΗνΑ

Εμπεδοκλέους 75 & Φιλολάου, Παγκράτι, 210 7518.869

Γραφική μονοκατοικία του
’30 με «πονηρά» μεζεδάκια,
ρακή, κρασάκι και ατμόσφαιρα παλιάς αθηναϊκής γειτονιάς. 12-15 ευρώ. Κυριακή
κλειστά.
ΠAΛIA BOYΛH
Άνθιμου Γαζή 9, 210
3253.520 Όλων των ειδών

οι καφέδες και ελαφριές
γεύσεις από το πρωί. Το
βράδυ μεσογειακή κουζίνα
και ζωντανή ελληνική
μουσική. tετ.-Σάβ. και Kυρ.
μεσημέρι. €Μ

GOODY'S

PASTERIA (lA)

Delivery service: 801 1000011,
από κινητό 210 2805.120, 211
1025.700 Τα burgers που σε

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

μεγάλωσαν, οι σαλάτες που
κρατούν τη γραμμή σου, οι
παραδοσιακές γεύσεις στη

9319.146/Π. Φάληρο, 210
9858.880/ Αμπελόκηποι, 210
6401.480/ Αγ.Παρασκευή,
210 6019.975/Αργυρούπολυ,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 ωραιότατο ιταλικό μενού που
επιμελείται ο Ιταλός σεφ
ettore Botrini. € Μ Ξ

PEcORA NERA
Σεβαστουπόλεως 158, Aμπελόκηποι, 210 6914.183 Ζυμα-

ρικά με μουσική υπόκρουση
παλιάς καλής ροκ. Η Τζένη,
από τις πιο αγαπημένες «οικοδέσποινες» της Aθήνας.
Στη μπάρα θα δεις όλους
τους γνωστούς σου από τα
παλιά. Κυρ. κλειστά. €€Μ Ξ

PIZZA HUT
Κοραή 4 & Σταδίου, Κολοκοτρώνη 32, Κεφαλάρι, Αγ.
Παρασκευής & Στρ. Τόμπρα,
Αγ. Παρασκευή, Κύπρου
104, Μπουρνάζι, Πίνδου
1, Ν. Φιλαδέλφεια, Λ. Αλεξάνδρας 108, Νεάπολη, Λ.
Νίκης 79 (Λευκός Πύργος),
Θεσσαλονίκη, 18118 Με 32

καταστήματα σε όλη την
Αθήνα για τους pizza lovers.
Από τα καλύτερα delivery
της πόλης. Ζήτα μαζί και την
A.V. € A.V.

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

SAlERO
Bαλτετσίου 51, Eξάρχεια, 210
3813.358 Από τις 10.00 το

πρωί για καφέ, το μεσημέρι
με γεύσεις από iσπανία, ποικιλίες τυριών, αλλαντικών,
tapas, πλούσιες σαλάτες.
Για έθνικ tapas στη μεγάλη
μπάρα. Και ποτό μέχρι
αργά. €.

* ScHWEINcHEN DIcK
Ιάκχου 9-11, Γκάζι, 693
7983556 Street food για να

αρχίσεις ή να κλείσεις τη
νυχτερινή διασκέδαση στο
κέντρο. Σε βιομηχανικό
βερολινέζικο design με
μουσικές blues, jazz και rock
για απολαυστικά λουκάνικα
Νυρεμβέργης, Βιέννης,
Κρακοβίας, πατατοσαλάτες
Βαυαρίας και Βερολίνου,
αυθεντικά Βαυαρέζικα αλλαντικά και πολλές μπίρες.
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.

* ST' ASTRA EAST
Λ. Αλεξάνδρας 10, Πεδίον
Άρεως, 210 8894.500 Come

back με πολυασιατική κουζίνα και πανοραμικό sushi με
θέα τ’ άστρα από το roof top
του ξενοδοχείου Park. Κλειστά Κυρ. και Δευτ. €€
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. Βουλιαγμένης 276, Αγ.
Δημήτριος, 210 9717.223 Aπό

burgers και μεξικάνικη tortilla
μέχρι εισαγόμενες μπίρες και
κοκτέιλ τεκίλας. Το πιο συμπαθητικό και γελαστό σέρβις της Αθήνας και ντεκόρ με
αμερικανιές που θες ώρες να
το χαζεύεις. €Ξ Μ A.V.
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γευση οδηγος
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 μεγάλες παρέες και καπνιστές.
Σούπερ τηγανητές πατάτες.
Δευτ.-Πέμ. 17.00-1.00 Παρ.
-Κυρ. 14.00-1.00. € Σ/K Ξ A.V.
TIVOlI
Εμ. Μπενάκη 34, Αθήνα,
210 383.091/ 9694 5584130

Ιστορικό μαγαζί του κέντρου, τόπος συνάντησης
καλλιτεχνών, συγγραφέων,
πολιτικών, με πιάτα ελληνικής κουζίνας και συνοδεία
ρεμπέτικης μουσικής από
Πέμ.-Σάβ. χωρίς μικρόφωνα. Ανοιχτά κάθε μέρα.
*VOODOO
Ιάκχου 29, Γκάζι,
2103457.334

Bar-restaurant για νύχτες
μαγικές με ευρηματικά
cocktails και δημιουργική
κουζίνα. Χορευτική, ελληνική και ξένη μουσική, 80s και
90s. tρ.-Σάβ. βράδυ, Κυρ.
μεσημέρι live ελληνική μουσική. Ποτό € 8, φιάλη € 90.
ωΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ
Κρησίλα 34, πλ. Βαρνάβα,
Παγκράτι, 210 7525.777
www.oraia-ellas.gr Παρα-

δοσιακή αθηναϊκή μονοκατοικία με ελληνική κουζίνα.
Πολλά μεζεδάκια, καλό
κρασί και ρακή. Πέμ.-Σάβ.
βράδυ και Κυριακή μεσημέρι ρεμπέτικα και λαϊκα χωρίς
μικρόφωνο. Δευτ. κλειστά.

Βόρεια
* ΑDAMO
Δημ. Βασιλείου 16, Ν. Ψυχικό, 210 6713.997 Στους

πρώην «Διόσκουρους», ένα
ιταλικό εστιατόριο, μπαρ και
cigar room για όσους αναζητούν μικρές ή και μεγάλες
στιγμές πολυτέλειας. €€

ARTIGIANO (l')
Ζωγράφου, 210 7486.888/
Αγ. Δημήτριος, 210
9370.444/ Ακρόπολη, 210
9233.303/ Αιγάλεω, 210
5616.400/ Αμπελόκηποι, 210
6445.111/ Αγ. Παρασκευή,
210 6086.000/ Αχαρναί,
210 2477.770/ Βύρωνας,
210 7655.519/ Γέρακας,
2106615.499/ Γλυφάδα,
210 9607.000/ Ζωγράφου,
210 7486.800/ Ηλιούπολη,
210 9765.111/ Καλλιθέα,
210 9560.300/ Κυψέλη, 210
8833.555/ Ν. Ηράκλειο, 210
2831.700/ Ν. Σμύρνη, 210
9311.480/ Ν. Χαλκηδόνα,
210 2510.593/ Ν. Ψυχικό,
210 6775.400/ Νίκαια, 210
4979.600/ Πειραιάς, 210
4525.777/ Πειραιάς - Μανιάτικα - Ταμπούρια, 210
4209.000/ Πετρούπολη,
210 2618.222/ Πεύκη, 210
8064.199/ Ταύρος, 210
3454.111/ Χαϊδάρι, 210
5715.300/ Χαλάνδρι, 210
6899.444/ Χαλκίδα, 22210
60945/ Θεσ/κη - Καλαμαριά, 2310 433700 Νόστιμη

κουζίνα με ιταλική απόκλιση
(τα μακαρόνια τα βράζουν
τη στιγμή της παραγγελίας),
κρεατικά, μενού διαίτης και
παιδικά. Και delivery. €
BAccARA
Αγ. Κων/νου 56, Μαρούσι,
210 6515.521

All day bar restaurant σε
μοβ φόντο. Κουζίνα με
λίγα αλλά καλά ορεκτικά
και κυρίως πιάτα. Live jazz
μουσική.
€€M

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 πότες με αδυναμία στην μπίρα
όλων των αποχρώσεων και
βαθμών. Μαζί πιάτα και μεζέδες 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
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DAlI

βαυαρικές σπεσιαλιτέ
pretzel, χοιρινό κότσι, λουκάνικα. happy hour 19.00
- 20.00 και παραγγελίες
πακέτο. € M A.V.

Λ. Κηφισίας 336, Χαλάνδρι,
210 6854.004 Πολυτελής χώ-

OSTERIA DA clAUDIO (l')

τηλέφωνο να στα φέρουν
στο σπίτι. Λειτουργεί 12.00
με 24.00.

ρος, ωραία ατμόσφαιρα, και
κουζίνα, δύναμη στην pasta.
Έως 1.00. €

* ESSENcE
Δραγούμη & Αδριανού 28,
Κηφισιά, 210 6233.900 Bar

restaurant με ιταλογαλλικό μενού, ευφάνταστα
cocktails και χαρούμενη
μουσική. Κυριακή μόνο μεσημέρι. Δευτ. κλειστά. €€

* GASPAR FOOD & MOOD
Λ. Δημ. Βασιλείου & Λυκούργου, Φάρος Ψυχικού,
210 6775.011 Το νέο all day

bar resto των Ανδρέα και
Γιώργου Πιτσιλή– γνωστοί
από τα Balthazar και Rock
‘n’ Roll– σε ντιζάιν χώρο με
multi culti κουζίνα από τους
πολύ καλούς σεφ της νέας

Kώστα Bάρναλη 26, Xαλάνδρι, 210 6834.228, 693
9950130 Η κουζίνα του Ιτα-

λού 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, μοντέρνο, πάντα φασαριόζικο,
τις καθημερινές η νεολαία
και οι γιάπηδες από την
Κηφισίας, τις Κυριακές οι
περίοικοι για καφέ και εφημερίδες. Κουζίνα μοντέρνα
με απ’ όλα. €Μ A.V.

findoftheweek
ΤΣΙΠΟΥΡΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Βολιώτικο τσιπουράδικο χωρίς
ντόπιο τσίπουρο Αποστολάκη,
δεν γίνεται. Είναι η παραδοσιακή θεσσαλική απόλαυση από
στέμφυλα της εκλεκτής ποικιλίας Μοσχάτο, με πλούσιο άρωμα
και ελαφριά γεύση με παιχνιδίσματα από τριαντάφυλλο και
μαρμελάδα φραγκόσυκο. Με
γλυκάνισο ή χωρίς.

HEINZ

h Ηeinz, ειδική στις σάλτσες από το 1869, παρουσιάζει τη μουστάρδα heinz
με τη νέα της συνταγή!
Πλούσια υφή, χωρίς συντηρητικά και τεχνητές
αρωματικές ουσίες, σε
νέα πρακτική συσκευασία top Down 380gr και σε
2 γεύσεις, κλασική και πικάντικη.
γενιάς, Μανόλη Ασλάνογλου και Χρόνη Δαμαλά. €€ Ξ
GOlDEN PHOENIX
N. Kηφισιά, Λ. Tατοΐου 131,
210 8078.640/ Xαλάνδρι, Λ.
Πεντέλης 85, 210 6844.898/
Kεφαλάρι, X. Tρικούπη &
Γορτυνίας, 210 8013.588/
Eλληνικό, Λ. Bουλιαγμένης
120 (έναντι αμερικανικής
βάσης), 210 9644.889

Aλυσίδα κομψών εστιατορίων με εξαιρετικό κινέζικο
φαγητό. Στου Xαλανδρίου
και sushi bar. Kαθημερινά
19.30-1.00. Δυνατότητα να
διοργανώσουν τραπέζι στο
σπίτι σου.

* SAN PAOlO GRIll
Περικλέους 11, Ν. Ψυχικό,
210 6773.339 Ίδιο όνομα

με το παλιό 80s γνωστό
café-restaurant, με τους
νέους ιδιοκτήτες να δίνουν concept και αέρα…
gourmet ψητοπωλείου. Το
νέο στέκι για όλα τα ΒΠ.€
SEMIRAMIS
RESTAURANT
Ξεν. Semiramis, Xαρ. Tρικούπη 48, Kεφαλάρι, 210
6284.500 Ποπ πολυχρωμία

από τον Karim Rashid, διεθνή πιάτα.Κάτσε δίπλα στην
πισίνα με τα τρεχούμενα
νερά.€€ Μ

KOYKΛAKI

SIMPlY BURGERS

Παπανικολή 88, Xαλάνδρι,
210 6818.710 Γνωστό σου

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

από παλιά, ωραία παρεΐστικη ατμόσφαιρα, πιάτα... κακόφημα και ονομασίες που
θα σου μείνουν αξέχαστες.
Τέλειο για να κάνεις surprise
party γενεθλίων στο/η φίλο/η σου.Kαθημερινά έως
12.30, Παρ.&Σάβ. έως 1.30.
Καθημερινές € 24, Σαβ. €
27. Κυρ. κλειστά.

* lEO'S
Λ. Κηφισίας 342 & Εθνικής
Αντιστάσεως, Ψυχικό,
210 6773.461, www.
leosrestaurant.gr Το νέο

café bar restaurant, ευρωπαϊκών «διαστάσεων»
για all day απολαύσεις.
Πλούσια πρωινά, ελαφριά
μεσημεριανά και βραδινά
γεύματα και καλοφτιαγμένα
cocktails στην 23μετρη μπάρα με μουσικές από dj μέχρι
αργά. € Ξ

OcTOBERFEST
Aγ. Iωάννου 82, Aγ. Παρασκευή, 210 6082.999 Μπίρες

απ’ όλο τον κόσμο, ξανθές,
μαύρες, κόκκινες, ξηρές,
μοναστηριακές, δυνατές,
χωρίς αλκοόλ, ακόμα και με
το μέτρο. Κρύα ορεκτικά,

μπιφτέκια, φρέσκες σαλάτες, κρέατα και πουλερικά σε
ειδική χάρτινη συσκευασία
που –πώς γίνεται δεν ξέρουμε– τα διατηρεί ζεστά
και τραγανά. Και dine in και
delivery στο σπίτι με δώρο
brownies

νότια
BAlUX cAFÉ THE
HOUSE PROJEcT
Λ. Ποσειδώνος 58, Αστέρας
Γλυφάδας, 210 8983.577 Ένα

σπίτι πάνω στη θάλασσα.

Διαφορετικά επίπεδα και
είδη διασκέδασης. Καφέ,
μοντέρνα multi culti κουζίνα
και sushi και club. Κάθε Τρ.
παρουσίαση κρασιού και
συνοδευτικό μενού με €
25. M €€
BEERTUOSO
Λεωφόρος Ποσειδώνος 38,
Άλιμος, 210 9836.550

Νέο beer-restaurant με
περισσότερες από 70 επιλεγμένες ετικέτες, από ελαφριές pills μέχρι τις δυνατές
μοναστηριακές και τις all
time classic βαρελίσιες. Με
μεσογειακές συνταγές και
κλασικά πιάτα για την μπίρα,
σε rock, pop, ethnic, jazz και
blues ρυθμούς.
ΘΑΛΑΣΣΙνΟΣ
Hρακλέους & Λυσικράτους
32, Tζιτζιφιές, 210 9404.518

Μοντέρνα ταβέρνα με τα
όλα της: και παραδοσιακά
και δημιουργικά με δύναμη
στο μεγάλο ψάρι για τη
σχάρα. Πολλοί μεζέδες,
αχινοσαλάτα, αχτύπητη ταραμοσαλάτα. Πολύ απλό και
όμορφο ντεκόρ, αυλή για
τις λιακάδες του χειμώνα.
Δημοσιογράφοι, πολιτικοί
και επιχειρηματίες με χαλαρή διάθεση, το φανατικό
κοινό της 20 χρόνια τώρα.
Κυρ. βράδυ και Δευτ. κλειστά. € € Σ/Κ M
IΣTIOΠΛOΪKOΣ
Aκτή Mικρολίμανου, Πειραιάς, 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 κουζίνα με έμφαση στο ψάρι.
Δυνατότητα για events και
εκδηλώσεις. tο café του,
από πάνω, θυμίζει κατάστρωμα καραβιού.
ΠIΣINA
Aκτή Θεμιστοκλέους 25,
Φρεαττύδα, Πειραιάς,
210 4511.324, www.
pisinacafe.gr

tο café του δίνει την εντύπωση ότι βρίσκεται στο
Monte Carlo! Kομψό και
μοντέρνο, με φωτισμένη
πισίνα 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
* ΣΠΙνΑΛΟΓΚΑ
Δραγατσανίου 36, Πειραιάς,
210 4110.020

Το ολοκαίνουργιο εστιατόριο άνοιξε στον Πειραιά,
έχει… trendy όνομα και
σερβίρει πανόραμα από
κρητικές γεύσεις. €
VIνcENZO
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυφάδα, 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 Πέμπτες πολύ καλή live jazz.
€Ξ Κ Μ A.V.

Δυτικά
ΓKAΛEPI TOY MEZE
Mεγ. Aλεξάνδρου 61-63,
Περιστέρι, 210 5720.047-8

Παστέλ χρώματα και λουλουδιστά φωτιστικά για
ντεκόρ. Αγαπά την τέχνη και
φιλοξενεί συχνά εκθέσης.
Η κουζίνα είναι ελληνική, με
πολλές νόστιμες δημιουργικές προτάσεις. €M Ξ
TERRA PETRA
Θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη, 210 5060.694-5 All day

εντυπωσιακός πολυχώρος
σε τρία επίπεδα: Del’ Αrte
music café από το πρωί,
bar με jazz και blues για
σοφιστικέ νύχτες και barrestaurant (μόνο βράδυ) με
απλά μεσογειακά πιάτα με
freestyle μουσική. ●
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Musicvoice

citybeat

Του ΜΑκη ΜηλΑΤΟΥ

μόνο μία
Ο

ι Dirty Granny Tales επιστρέφουν μ' ένα
νέο σκοτεινό παραμύθι. Τρόμος, δέος, παραμορφωμένα πρόσωπα, ρομαντικό γκόθικ
ύφος, άγριες ιστορίες μιας τρελής γιαγιάς βρομόγριας, για παιδιά που αγαπάνε το σκοτάδι. Η νέα ιστορία
περιγράφει τη σχέση μιας αυταρχικής μητέρας με
το γιο της. Λίγες μέρες πριν την εμφάνισή τους στο
Badminton ο δημιουργικός αρχηγός του συγκροτήματος, ο Mouldbreath, που γράφει τη μουσική, τις
ιστορίες κι έχει την ευθύνη των ιδιαίτερων σχεδίων
και του artwork, μιλάει στην A.V., αλλά και σχεδιάζει
αποκλειστικά για μας την εικόνα που βλέπετε.

Οι Dirty Granny Tales είναι ένα συγκρότημα που έγινε γνωστό από στόμα σε στόμα. Αυτός ο τρόπος των
«χαμηλών τόνων» είναι επιλογή σας; Αν σου πω πως

δεν θέλουμε να ακουστεί το όνομά μας θα είναι ψέμα.
Απλώς εμείς προσπαθούμε η κάθε μας κίνηση να μην
απομυθοποιεί το ρόλο της Dirty Granny. Γενικώς πιστεύω πως όταν κάτι έχει τελετουργικό χαρακτήρα,
έχει και περιορισμούς.
Τολμάτε να αναμετρηθείτε με ένα μεγάλο χώρο
όπως το Badminton. Πώς και το αποφασίσατε; Ένας τέτοιος χώρος

απαιτεί εντελώς διαφορετική προσέγγι-

Αδιάφορος
Μέτριος
Καλός
Πολύ καλός
Εξαιρετικός

συναυλίες / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις/
εκδηλώσεις/ δίσκοι

Variousartists

Μάνα είναι

*
**
***
****
*****

ση στη σκηνοθεσία και το στήσιμο του έργου, από ό,τι
ένα μικρό, εναλλακτικό θέατρο. Το Badminton μάς
δίνει τη δυνατότητα η φετινή μας παράσταση να είναι
πιο πλούσια από τις προηγούμενες. Επίσης, είναι πολύ μεγάλη πρόκληση για μας μια τέτοια αναμέτρηση.
Περίμενες πως θα φτάναμε να ζούμε μια πραγματικότητα που φαίνεται να είναι τόσο αλλόκοτη και ζοφερή,
τόσο σκοτεινή και αδιέξοδη; Η ισ τορία

έχει δείξει πως
η αν θρώπινη
κοινωνία είναι
σαν ένα μπαλόνι που φουσκώνει, φουσκώνει,
μέχρι που σκάει, και
μετά ένα καινούργιο
μπαλόνι συνεχίζει
μ ε τον ίδιο
ρυθμό.

Στον αιώνα που ζούμε, βέβαια, παράλληλα φουσκώνει
και η οικολογική καταστροφή. Αυτό το πράσινο μπαλόνι δεν έχει πολλά περιθώρια ακόμα, και όταν σκάσει
δεν θα υπάρξει άλλο να το αντικαταστήσει.
Υπάρχουν πολλοί που λένε πως ±τα τελευταία χρόνια± ζούμε στην Ελλάδα μια δημιουργική περίοδο
στη μουσική, με αρκετά καινούργια συγκροτήματα
πολύ καλού επιπέδου, κάτι ανάλογο συμβαίνει και
στο σινεμά με μια φουρνιά καλών νέων σκηνοθετών, αλλά και στο θέατρο ή το χορό με πολλές νέες
ομάδες. Συμμερίζεσαι αυτή την άποψη; Ναι, το έχω

παρατηρήσει και εγώ αυτό. Νομίζω πως η κρίση σε
αυτό έχει λειτουργήσει θετικά. Πρώτον γιατί είναι μια
καλή πηγή έμπνευσης και δεύτερον γιατί ανοίγει τα
μάτια του κόσμου, με αποτέλεσμα τα πρόχειρα έργα
να χάνουν τη δύναμή τους ακόμα κι αν έχουν το μέσο
και την ικανότητα να προωθηθούν.
Με όσα συμβαίνουν γύρω μας (στην πολιτική, την
οικονομία κ.λπ.) είσαι οργισμένος; Φοβισμένος; Αδιάφορος;

Ναι έχω οργιστεί, ναι έχω φοβηθεί, έχω καταφέρει όμως να
διώξω αυτά τα συναισθήματα
γιατί διαπίστωσα πως θολώνουν τα μυαλό μου. Πρέπει
να πάρω αποφάσεις, να είμαι
υγιής ●
➜ makismilatos@gmail.com

info

Σκηνοθεσία: Di
rty
GrannyTales.
Σκηνοθετική επ
ιμέλεια: Αποστο
λία Παπαδαμά
κη.
Χορογραφίες
: Εριφύλη Δαφέ
ρμου.
Μουσική: Moul
dbreath.
Kούκλες: Merli
n PuppetThea
tre.
Θέατρο Badmint
on, 29-30 Απριλ
ίου,
€ 25, 20 & 15

Του Π. ΜΕΝΕΓΟΥ

Πάσχα έξω
Openings, closings,
Ανάσταση στις μπάρες
και στα νησιά

Το Μεγάλο Σάββατο στη
Μύκονο ανοίγει το Guzel με
Αλέξανδρο Χριστόπουλο
στα dexx.
Στον ίδιο τηλεφωνικό κωδικό μένουμε με την κυκλοφορία του “Reconstructions”,
μιας dance συλλογής που επιμελήθηκε για λογαριασμό
του Cavo Paradiso ο Davide
Squillace, ενώ οριστικοποιούνται και τα ονόματα
του καλοκαιρινού line-up
με Villalobos (έξοχος στο
Blend το περασμένο Σάββατο), Hawtin και Sven Vath
να δεσπόζουν.
Αν μείνετε Αθήνα, το Key
bar δεν κλείνει ποτέ: Μεγ.
Παρασκευή indie τροπάρια σ το «Ω γλυ-key μου
έαρ» των untitled, το Μεγ.
Σάββατο Vangel & Amelie,
αφού θα έχει αναστηθεί,
ενώ τη Δευτέρα του Πάσχα χωνευτικό σάουντρακ
από Dear Quentin.
Κι ένα κλείσιμο. Πάει το πολύχρωμο Fantaseed, ένα
από τα μαγαζιά που πάντα
θα μας θυμίζουν τις πρώτες καλές μέρες του Γκαζιού και που δεν ταιριάζει
πια με την αγοραφοβική
πολυκοσμία του…
➜ p_menegos@yahoo.com
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σκηνές

διασκέδαση οδηγός
Cafes/Bars/
Snacks
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, τραπεζάκια στη στοά, ανοιχτά
από το πρωί σε συνδεση
με τα γύρω μπαράκια τις
νύχτες. Καλά σερβιρισμένα
ποτά και μεγαλος κατάλογος cocktails.
* ΑΣΤΡΟΣΕΛΙΔΑ
Βασ. Κωνσταντίνου 2 & πλ.
Σταδίου 2, Καλλιμάρμαρο,
210 7568.664 Αll day café

μπιστρό με ποικιλία σε ροφήματα και καφέδες, πολλά
κρύα πιάτα και δροσερές
σαλάτες. Τα απολαμβάνεις στο ζεστό του χώρο
μεσημέρι και βράδυ και
συνοδεύεις το φαγητό σου
με διαλεχτά κρασιά από την
πλούσια κάβα. Οι τιμές του
μας αρέσουν πολύ!
BAIRES
Σίνα & Σκουφά 21, Kολωνάκι,
210 3635.458 Όνομα συντο-

μογραφία της αργεντίνικης
πρωτεύουσας, vintage ατμόσφαιρα με διαλεγμένα ένα
προς ένα έπιπλα και ντεκό
αντικείμενα, ήσυχο πατάρι.
Αν είσαι «παλιός», το θυμάσαι
ως “Amsterdam”. Aπό τις
12.00 το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ.
BAT CITY
Λ. Aλεξάνδρας 11, 210
6401.666 Aπό νωρίς το

πρωί για καφέ και snacks σε
lounge ρυθμούς, μέχρι πολύ
αργά το βράδυ (ανοιχτό ακόμα και 20 ώρες το 24ωρο)
με χορευτική rock διάθεση.

καφέ από το πρωί και ποτό
το βράδυ, με mainstream
ελληνική και ξένη μουσική.
Μεγάλες οθόνες για προβολή αγώνων.
BLUE MONKEY
Βουκουρεστίου 36, 210
3641.180 Με φρέσκα υλικά

ετοιμάζει απολαυστικές
γεύσεις για όσους κινούνται
ή εργάζονται στο κέντρο
(και εμείς στο γραφείο από
εκεί παίρνουμε). Ανοιχτό
από το πρωί και για snacks
έως τις 18.00. Και delivery
και business catering.
BOARDING PASS
Hρακλείου 2, Xαλάνδρι,
210 6848.535 All day μοντέρνο στέκι στο γνωστό πεζόδρομο για καφέ το πρωί και
ποτά το βράδυ, παρέα με
ωραίες free style μουσικές
από γνωστούς dj.

BRAZILIAN
Bαλαωρίτου 10, Kολωνάκι,
210 3622.845 Το γνωστό ση-

μείο συνάντησης της Βαλαωρίτου. Οικείο περιβάλλον,
με κλασικό ντεκόρ, αύρα
αρχοντιάς και μυρωδιές
καλού καφέ.
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.
CHANDELIER

Μπενιζέλου 4, Πλάκα,
210 3316.330 Ένα διαφο-

ρετικό καφέ, με πολλή
έμπνευση! Πριβέ καλλιτεχνικό πατάρι, performances
και πολλά events με djs.
Στον κατάλογο από φρέσκα
σπιτικά γλυκά μέχρι κοκτέιλ
σαμπάνιας!

BIANCO NERO

Circus

Πλ. Γκύζη 14, 210 6446.810

Nαυαρίνου 11, Aθήνα,
210 3615.255 Ίσως η πιο

Αναπαυτικοί καναπέδες για

ιδαίτερη διακόσμηση σε
αθηναϊκό καφέ-μπαρ, από
τα μυστικά της μεγάλης του
επιτυχίας πάνω στην «πράσινη γραμμή» Εξαρχείων
- Κολωνακίου. Από νωρίς
το πρωί με καφέ, φαγητό το
βράδυ. Σπέσιαλ σαλάτες,
ζυμαρικά, ακόμα και hot
dog σε μενού που πρόσφατα 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.
DRAZEL

Περσεφόνης 31 και Ιάκχου
Γκάζι, 210 3454.333

Αll day street bar, με μουσικές από γνωστούς γνωστούς και μη εξαιρετέους
djs σε electro, pop, house.
Ωραία ταράτσα - αίθριο με
θέα την «Τεχνόπολις». Ποτό
€ 7, μπίρα € 4, cocktails € 9.
EL CAMINO
Ανταίου 3, πλ. Μερκούρη,
Άνω Πετράλωνα, 211
7108.541 All day χώρος για

καφέ και ροφήματα το πρωί
και ελαφριά κουζίνα από το
μεσημέρι έως το βράδυ, συνοδεία κρασιού απ’ όλο τον
κόσμο και (και σε ποτήρι).
Μουσικές jazz και latin, που
ταιριάζουν και με την πλατεία που αντιστέκεται.
FLOCAFE LOUNGE BAR &
RESTAURANTS
Γ. Σεπτεμβρίου 87, πλ. Βικτωρίας, 210 8222.815/ Λ. Συγγρού 141, Ν. Σμύρνη, στο ύψος Άγ. Σώστη, 210 9343.003/
Σόλωνος 10, Κολωνάκι, 210
3390.756/ The Mall Athens,
Nερατζιώτισσα, 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.
Δημοκρατίας 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 ροφημάτων και γλυκών αλλά και απολαυστικά
cocktails.
GASOLINE
Γαργηττίων 23Α, Γκάζι
(σταθμός Κεραμεικού), 210
3469.396 All day χώρος 50

βήματα από το μετρό, το
πρωί με πολλές ποικιλίες
καφέ, σοκολάτας, γλυκά και
snacks. Μεσημέρια χαλαρά
με τάβλι και επιτραπέζια
παιχνίδια και το βράδυ με
ωραίες μουσικές απ’ όλο
τον κόσμο, ποτά απ’ την
ενημερωμένη κάβα και
cocktails. Δευτ.-Παρ. 10.0019.00 happy hour με 20%
έκπτωση σε όλα τα είδη.
GINGER ALE
Θεμιστοκλέους 74, πλατεία
Εξαρχείων, 210 3301.246

Το vintage σαλονάκι της
πλατείας Εξαρχείων ανοίγει
τις πόρτες του από το πρωί.
ανεβάζει κόσμο και στον όροφο, βάζει freestyle μουσικές. Ψάξε τον dj Dennis για
ιστορίες από τα Οινόφυτα...
* HAMPTONS CAKE
Λεβίδου 11, Κηφισιά Τα

HIGH FIDELITY
Σόλωνος 136, 210 3630.906

Μικρό και ζεστό, με καλό καφέ, πρωτότυπα σάντουιτς
και σαλάτες, μαύρες μουσικές, μπάρα να μην ξεκολλάς, εικαστικές εκθέσεις.
Και βεβαια, όπως επιτάσσει
το όνομα, λίστεςμε τοπ-5
στο μαυροπίνακα
IANOS CAFE
Σταδίου 24, Αθήνα, 210
3217.917 Στο κομψό πα-

ταράκι πάνω από το βιβλιοπωλείο, καφέδες, ποτά,
ελαφριά γεύματα, μια μικρή
γκαλερί που φιλοξενεί
διάφορες εκθέσεις και μια
επίσης μικρή μουσική σκηνή
για ατμοσφαιρικά live. Εδώ
οι συνεντεύξεις Τύπου πολλών πολιτιστικών θεσμών
της Αθήνας και τα μηνιαία
live της A.V.
INOTEKA

Πλ. Aβησσυνίας 3, Mοναστηράκι, 210 3246.446 Mέσα

στα παλιατζίδικα της Aβησσυνίας, ιστορικό bar που
υπηρετεί την καλή προχωρημένη electronica εδώ
και πάνω από μια δεκαετία.
Οι περισσότεροι dance DJs
της Αθήνας έχουν παίξει πιο
χαλαρά εδώ...
LAUNDΕRETTE

Βουκουρεστίου 34, Κολωνάκι, 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).
LOSt EN’ FOUND
Κεραμεικού 53, Μεταξουργείου, 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

Mαγκαζε
Aιόλου 33, πλ. Aγίας Eιρήνης,
210 3243.740 Από τα success

stories των τελευταίων
χρόνων. Trademark ο τοίχος
- χάρτης της Αθήνας, η μπανιέρα στην τουαλέτα, wi-fi
spot, πάντα προοδευτικό
και πάντα γεμάτο με τραπεζάκια έξω στον πεζόδρομο
της Αιόλου. A.V.
* MAC DUCK
Bούλγαρη 31, Πειραιάς, 210
4131.607, 210 4172.683 All

day café - bar για καφέ από
€ 1 και τάβλι ή επιτραπέζιο
και το βράδυ ποτό με € 4.
Και αίθουσα για πριβέ εκδηλώσεις.

PANGO’S
Zωοδόχου Πηγής 5, Αθήνα,
210 3834.753 Bistrot –

delicatessen για ένα νόστιμο
lunch break με sandwich,
δροσερές σαλάτες, πίτσες
και γλυκά. Για τις γιορτές
ετοίμασε χριστουγεννιάτικες λιχουδιές, όπως
πανετόνε, μελομακάρονα
και κουραμπιέδες. Delivery:
8.00-20.00.
PASSEPARTOUT
Σκουφά 47-49, Kολωνάκι,
210 3645.546 All day κομψός

και άνετος χώρος με μουσικές από τους DJ’S Jeannot,
Kώστα Aθανασόπουλο,
Mάρκο Πετρόπουλο και
Δημήτρη Kαζάκο. Kάθε Πέμ.
και Kυρ. παρέα με τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς
του Eν Λευκώ και του Best.
*PLACE (LA)
Πραξιτέλους 5, πλ. Καρύτση,
697 3442233 All day café bar

OKIO
Mαρίνα Zέας, Πειραιάς, 210
4284.006 Δίνει χρώμα στο

Λυκαβηττού & Αλ. Σούτσου
19, Κολωνάκι, 210 3388.941

PAKOMEΛO

WAITING FOR GODOT

Διστόμου 9α, πλ. Aνεξαρτησίας - Aγ. Mαρίνα Hλιούπολης, 210 9702.025, www.
torakomelo.gr H μεγαλύτερη

Αλεξάνδρου Σούτσου 15, Κολωνάκι, 210 3635.031 Μου-

ποικιλία σε ρακόμελο απ’ όλη
την Eλλάδα. Pακομελομεζέδες, 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.
POP UP
25ης Mαρτίου 13, N. Σμύρνη,
694 6658700 Tο πιο pop

καφέ της Aθήνας με διακόσμηση βουτηγμένη στην
pop art, έντονα χρώματα
και μίνιμαλ αύρα. Tο πρωί
καφέδες με θέα την πλατεία, το βράδυ ποτά στο
μέσα μπαρ.

* RAMBLA (LA)
Ακαδημίας 74, Αθήνα Χαρού-

μενο, φωτεινό, χρωματιστό
με funky, acid jazz, brit pop
μουσικές, cocktails και ποτά
(€ 6) στις καλύτερες τιμές.
Happy hour 17.00-21.00
(όλα € 5).

Soiree de Votanique
(La)
Kαστοριάς 37, Bοτανικός,
210 3471.401 Εξαιρετικό,

Βασ. Γεωργίου, κεντρική πλ.
Χαλανδρίου, 210 6856.279

Ένα από τα λίγα καφέ - ζαχαροπλαστεία των Αθηνών.
Φτιάχνουν σε καθημερινή
βάση νόστιμα σοκολατένια
γλυκά από τις πιο ακριβές
και καλές σοκολάτες, που
απολαμβάνεις εκεί με τον
καφέ σου ή τα παίρνεις και
σπίτι σου.

αμερικάνικα, πολύχρωμα,
ατομικά cupcakes και στην
Ελλάδα. Μini cupcake €
1,75, μεγάλα από € 2,75.
Ανοιχτά κάθε μέρα 8.3022.30 εκτός Δευτέρας.
HIGGS

ΠΑΓΩΤΟΜΑΝΙΑ

παλιών βασιλικών στάβλων
συνεχίζει ένας από τους
πρώτους πολυχώρους της
πόλης. Μπαίνοντας εστιατόριο, στο μικρό κλαμπάκι για
δυνατές μουσικές. A.V.

Ευπόλιδος 4, πλ. Κοτζιά,
210 3247.679 Στη θέση ενός

Ελβετίας 16 & Τασοπούλου 2,
Αγ. Παρασκευή, 210 6003.288

TRAMEZZINI CAFE

Βουνά από παγωτά, χρωματιστά και πρωτότυπα,
από αυθεντικές ιταλικές
συνταγές με φρέσκα υλικά.
Σε χωνάκι ή κυπελλάκι και
τραπεζάκια για να το απολαύσεις με την ησυχία σου.

ΤΣΑΪ (ΤΟ)

παιδί μέσα σου! Aσυνήθιστα
επιτραπέζια, δυνατή μουσική και καφές ή ποτό σε
περιβάλλον παρέας.

Bαλτετσίου 49, Eξάρχεια/ Π.
Π. Γερμανού 18, Θεσσαλονίκη, 2310 261.086 Ξυπνάει το

SOGNO DI PRALINA

χώρος, προσεγμένος σε όλα,
ανοιχτός από νωρίς το πρωί
ως αργά το βράδυ. Eκτός
από καφέ, τσάι (σε άπειρες
εκδοχές), έχει και κρύα
πιάτα νοστιμότατα, κρέπες
και ποτά. 

city crowd της Αθήνας δίνει
ραντεβού για ποτάκι μετά
τη δουλειά στο πιο hip και
φιλικό μέρος της Σκουφά. Το
μικρό καφέ μπαρ της Λίζας
και του Κώστα είναι ανοιχτό
από το πρωί για εξαιρετικά
σάντουιτς, χυμούς, και το
βράδυ για μουσική και φλερτ
σε σωστό beat και διάθεση. A.V.

χώρος σε δύο επίπεδα, που
σε ταξιδεύει με τις μουσικές
επιλογές του στα ωραιότερα
bars της N. Yόρκης. Funky,
jazz, trip hop, rock και
electronica. Aνοιχτό από τις
7.00 το πρωί μέχρι αργά το
βράδυ.

Oμήρου 60 & Σκουφά, Koλωνάκι, 210 3617.201 Ωραίος

επιτραπέζια παιχνίδια και
τάβλι το πρωί. Pακή, ρακόμελα και νόστιμοι μεζέδες
για συνέχεια.

Σκουφά 47-49 & Oμήρου,
210 3623.541 Το sex & the

PLAYHOUSE

NICE N EASY

Γ. Παπανδρέου 58, Zωγράφου, 210 7489.321 Kαφές,

TRIBECA

Tσαγερία στο κέντρο,
ανοιχτά από τις 10.00 π.μ.
με τσάι, σαλάτες, κρύα σάντουιτς, τάρτες και γλυκά.

ήσυχο μπαράκι στη σκιά
της Αθηναΐδας στο διαρκώς
ανερχόμενο Βοτανικό. Ο
Μελέτης, που είναι γέννημα - θρέμμα, θα σου πει
ιστορίες γαι τη γειτονιά (αν
δεν είναι στα ντεκ), στους
τοίχους όλο και κάποια
έκθεση θα παίζει (κόμικ,
φωτογραφία κτλ).

MΠAΛKONATO KAΦENEIO

Tα πρώτα αυθεντικά
tramezzini της πόλης. O
πιο αρωματικός, γνήσιος
ιταλικός espresso, αλλά και
αφρώδη ιταλικά κρασιά
prosecco. Aνακάλυψέ τα
όλα εδώ και κάνε το πιο απολαυστικό gourmet street
food διάλειμμα.

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.

ωραίο σκηνικό της μαρίνας
με τη φιλική και ζεστή του ατμόσφαιρα. Λειτουργεί από
το πρωί με καφέ, χυμούς,
full menu, ενώ το βράδυ
γίνεται funky baraki. Πολύ
συχνά live από ανερχόμενα
ελληνικά συγκροτήματα.

παλιού παραδοσιακού
καφενείου (του οποίου η
αίσθηση διατηρείται τουλάχιστον όσο είναι μέρα), ένα
σχετικά καινούργιο bar με
πιάτα και καύσιμα για την
ημέρα, πριν καταληφθεί το
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βράδυ από τα πάρτι που συγκεντρώνουν τους hipsters
της πόλης. € Ξ

stavlos cafe
Ηρακλειδών 10, Θησείο,
210 3467.206 Στο χώρο των

Κ. Βάρναλη 2, Χαλάνδρι,
210 6826.459/ Λ. Κηφισίας
248, Κηφισιά, 210 8014.134/
Χατζηχρήστου 8, Ακρόπολη,
210 9211.770/ Γιαννιτσοπούλου 3, Γλυφάδα, 210
8947.701

UOMINI
Iπποκράτους 33, Aθήνα, 210
3634.050 Aτμοσφαιρικός

σικό στέκι με ρυθμούς soul,
jazz, funk, indie, alternative
και rock, με καθαρά ποτά σε
ζεστή ατμόσφαιρα, από τις
12.00 το μεσημέρι έως αργά
το βράδυ.
WHY SLEEP?
Bουτάδων 52, Γκάζι, 693
7688266 Kαφέ μπαρ ε-

μπνευσμένο από στοιχεία
της φύσης. Aυλή με μπαρ,
τραπεζάκια στον πεζόδρομο και κλειστό dance stage.
Kάθε μέρα μoυσικές lounge
και Παρ. & Σάβ. house και
deep house.
WHITE NOISE

Ευμολπιδών 20, Γκάζι, 211
4003.381/ 690 7778889

Εναλλακτικός πολυχώρος.
Το πρωί καφέ, το απόγευμα
ρακόμελα και μεζέδες και
το βράδυ rock μουσική και
πολλά live events. Έκπτωση
10% για φοιτητές.
ΧΑΡΤΕΣ
Βαλτετσίου 35 & Ζ. Πηγής,
Εξάρχεια, 210 3304.778

Στέκι παλιό και γνωστό, για
καφέ το πρωί μέχρι αργά το
βράδυ. Μουσική που κινείται
σε indie, underground και
mainstream, ροκ ρυθμούς.

Bars
AΛEΞANΔPA
Aργεντινής Δημοκρατίας
14, Λ. Aλεξάνδρας, 210

6450.345 Mπιραρία σε στιλ
σαλούν με μπάρα, 3 ντραφτ
και 50 μπίρες από όλο τον
κόσμο. Πολλές επιλογές σε
τάπας.
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 σκηνή με live εμφανίσεις που
συζητιούνται πολύ!
BABA AU RUM
Κλειτίου 6, Μοναστηράκι,
210 7109.140 Αμέτρητα

(150!) κοκτέιλ με βάση το
ρούμι, ωραία μουσική και
ελαφριά πιάτα με έθνικ
επιρροές αλλά και ευρωπαικό αέρα – βλ. μεξικάνικη
τορτίγια, ριζότο, pasta. €
βρεττοσ
Κυδαθηναίων 41, Πλάκα.

Η πολύχρωμη βιτρίνα με

Streetlight Manifesto:
Ship Of Fools Tour

Α

μερικάνικο ska-punk γκρουπ με υλικό
από τα άλμπουμ τους Everything Goes
Numb, Keasbey Nights, Somewhere in the
Between και Songs of Revolution: Vol.1. στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας Ship of fools Tour:
Odds and ends. Ξεκίνημα από το αγγλόφωνο τετραμελές σχήμα των Middle Fingers High.
GAGARIN 205, Λιοσίων 205, 210 8547.630, 210 8065.842.
Έναρξη 21.30. Είσοδος € 15. Στις 21/4.

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΝ
Δαμάρεως 78, Παγκράτι,
210 7560.102

26/4: Epsilon Groovey
Jazz & Blues Band. 27/4:
Αφιέρωμα στον Django
Reinhardt.

AN CLUB
Σολωμού 13-15, Εξάρχεια,
210 3305.056

Delivers. 27/4: Black
Door Band.

ΛΕΜΟΝΟΚΗΠΟΣ
Αγ. Τριάδος 11 & Επταλόφου, Νέα Φιλαδέλφεια,
210 2588.611

Κάθε Πέμπτη jazz-swing
live με φωνή, πιάνο &
σαξόφωνο.

21/4: Corrosion Of
Conformity (21.00/€
25).

ΜΠΑΡΑΚΙ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

21/4: Small Sixth. 25/4:
«Eνας ασήμαντος
φόνος». 26/4: Βαβέλ.
27/4: Moυσική Θεατρική
Σκηνή.

Ελασιδών 6 & Πειραιώς
116, Γκάζι, 210 9014.428,
697 8185871

Κάθε Πέμ. Δημήτρης
Φάκος - Γιώργος Καπνίσης.

ΑΨΕΝΤΙ CAFE
Ηρακλειδών 19, Θησείο,
210 3424.224

Kάθε Τετ. μουσική παράσταση βιολοντσέλου &
live-loop-recording από
τον Γιώργο Καλούδη
(20.30/FREE).

Διδότου 3, Κολωνάκι, 210
3623.625

ΡΑΚΟΜΕΛΟ
Διστόμου 9, Ηλιούπολη,
210 9702.025

24/4: Rumors με funky
jazz. Έναρξη: 22.00. Είσοδος με ποτό € 10.

ΣΦΙΓΓΑ
Κιάφας & Ζ. Πήγης, 210
3811.175

ENZZO DE CUBA

Παρ. & Σάβ. Μανώλης
Λιδάκης.

Λάμπρου 6, Μπουρνάζι,
210 5782.610

SOCIALISTA

STAGE CLUB: Κάθε Πέμ.
So Icey Thursdays με τους
Μηδενιστή & TNS. Κάθε
Τετ. Live Rock βραδιές.
STAGE CUBA: Πέμ. Νοche
Latina από τη Mariela
Nelson Tamayo με την
ομάδα της Karamelo
De Cuba. Δευτ. ο Βραζιλιάνος Jefferson Luiz
Da Silva. Τρ. Ταξίδι στις
χώρες της Λατινικής
Αμερικής. Τετ. Latin Old
School.
STAGE UPSTAIRS: Σάβ.
Λαϊκή ελληνική βραδιά.

GAGARIN 205
Λιοσίων 205, Σταθμός μετρό Αττική, 210 8546.700

21/4: Streetlight
Manifesto.

GASBAH HALL MUSIC
SCENE
Πειραιώς & Αγαθημέρου
3, Ρουφ, 210 3420.700

Kάθε Δευτ. & Τρ. Krisis
Project.

ΖΥΓΟΣ
Κυδαθηναίων 22, Πλάκα,
210 3241.610

Κάθε Δευτ. & Τρ. Νίκος
Μακρόπουλος - Θέμης
Αδαμαντίδης.

Tριπτοπολέμου 33, Γκάζι,
210 3474.733

Κάθε Τετ. 15 50 - Zέτα
Δούκα. Πέμ. Γιώργος Αλουπογιάννης, Βαγγέλης Ασημάκης, Σοφία
Βογιατζάκη, Ανδρέας
Κωνσταντινίδης και
Πέτρος Μπουσουλόπουλος.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ
ΝΟΤΟΥ
Φραντζή & Θαρύπου
35-37, Ν. Κόσμος, 210
9226.975

Club. 21/4: House Band.

STRASSE
Περσεφόνης 29 & Ιάκχου,
Γκάζι, 210 3464.330

Κάθε Τετ. 48 Ώρες. Κάθε
Πέμ. & Παρ. The Show
Up comedy, με Νίκο
Μουτσινά, Χρήστο Χατζηνάσιο.

TERRA NUEVA

21/4: Tribute night στον
Nick Cave.

ΤIVOLI
Εμ. Μπενάκη 34, 210
3830.919

ΗΑLF NOTE

Kάθε Πέμ.-Σάβ. γνήσια
ρεμπέτικη μουσική &
τραγούδι, χωρίς μικρόφωνο.

Τριβωνιανού 17, Μετς,
210 9213.310 -360

TΩΡΑ Κ44

21/4: Edson Cordeiro.
Έναρξη 22.30 (Κυρ.
21.00).

IANOΣ
Σταδίου 24, 210 3217.810

27/4: Ντόρα Μπακοπουλου - Κυβέλη Καστοριάδη - Ηρακλής
Βαβάτσικας.

LAZY CLUB
Λ. Πεντέλης 1,
Βριλήσσια, 210
6895.535

21/4:

Κωνσταντινουπόλεως
44, Γκάζι

21/4: African Simba Anna Mystic. 26/4: Αέρα
Πατέρα. 27/4: No Profile.

VOID
Ευμολπιδών 26, Γκάζι,
210 8839.657

Κάθε Τετ. & Πέμ. Μπλε
Μπανάνα (21.15/€ 15
με ποτό).

ΧΑΜΑΜ
Δημοφώντος 97, Ά. Πετράλωνα, 210 3421.212

Παρ. & Σάβ. Γιώργος
Μεράντζας. ●

διασκέδαση
τα λικέρ έχει αποτυπωθεί
σε δεκάδες ταξιδιωτικούς
οδηγούς, το πιο παλιό αποστακτήριο - ποτοπωλείο της
Ευρώπης έκλεισε έναν αιώνα
ζωής και όλοι οι τουρίστες
της Πλάκας (δηλαδή της πόλης) διαθέσιμοι.

ράκι, 210 3234. 331 Cocktail

BARαζζ

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

bar με ατμόσφαιρα film
noir, rock μουσικές και must
τα cocktails του! Δοκίμασε
οπωσδήποτε το Keyser Soze
και το Pornstar Martini.
ΜΑRABOU

Πανόρμου 113, ΑμπελόκηΦραντζή & Βρεσθένης 61,
Νέος Κόσμος, www.barazz.
gr Παλιομοδίτικο μπαρ με

ροκ χαρακτήρα και συχνά
live. Πέτρα, ξύλο, σίδερο και
ατμόσφαιρα ποτάδικου.

Βartesera

G&L οδηγός
Zωγράφου τώρα και στο
Γκάζι, σε ένα πολύ όμορφο
νεοκλασικό κτίριο δύο
ορόφων. Eυχάριστο περιβάλλον, από το πρωί με
καφέ, κρύα πιάτα, σαλάτες,
waffles και sandwiches, ως
αργά το βράδυ. Πάντα με
mainstream μουσικές, ποτό
και υπέροχα cocktails.

ιστορικά ροκ club, από τα
πρώτα στέκια που επέλεξαν
το Γκάζι. Urban θέα στην πόλης, αλλά και ανεξάντλητη
δισκοθήκη που καλύπτει
με άνεση όλο το φάσμα της
rock σκηνής.

ΡΙΝΟΚΕΡΩΣ

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.).

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

Kολοκοτρώνη 25, Στοά
Πραξιτέλους, 210 3229.805

Επανέφερε στο προσκήνιο
την πιάτσα της Κολοκοτρώνη, καθιέρωσε τη μόδα
με τα μωσαϊκά, πολεμάει
το αδιαχώρητο κάθε Παρ.Σάβ. Ροκ - φάνκι κονσόλα,
εκθέσεις και συναυλίες στην
αίθουσα τέχνης.
BELAFONTE
Αγησιλάου 61Α, Κεραμεικός, 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.
Βοοζε cooperativa
Κολοκοτρώνη 57, 210
3240.944 Στο νεοκλασικό

της Κολοκοτρώνη χτυπάει
η καρδιά της αθηναϊκής
αλτερνατίβας. Όμορφος
καλλιτεχνικός χώρος, θεατρικές παραστάσεις, πάρτι,
αραιά live.
BOURBON

Kαλλιδρομίου 68, Eξάρχεια,
210 8824.805 20 χρόνια

στα Eξάρχεια. Eμβληματικό
μπαρ της Kαλλιδρομίου.
Kαθαρά ποτά, αντιπληθωριστικές τιμές, με ειδικότητα
στα cocktails. Kαλή μουσική,
ιδανικό στέκι για παρέα.
CAPU

Λέκκα 14 (εντός στοάς) Mαύ-

ρες μουσικές, πολύχρωμα
cocktails. Εναλλασσόμενοι
DJs στο μπαρ με το μωσαϊκό
και τη μεγάλη μπάρα στην
πιο «πονηρή» στοά της
πόλης, ακριβώς στο στομάχι
του Συντάγματος.
DRAZEL

Περσεφόνης 31 & Ιάκχου,
Γκάζι, 210 3454.333 Street

bar με δυνατά beat από γνωστούς djs. Στα decks κάθε
Τετ. η Εύα Θεοτοκάτου, κάθε Πέμ. live νέα γκρουπάκια,
Παρ. ο dj Θέμης Λάζαρης και
Σάβ. freestyle μουσικές από
djs-έκπληξη κάθε φορά.

Γιατί να πας

BRAZILIAN

Γιατί είναι ένα ιστορικό
καφέ και σημείο αναφοράς της πολιτιστικής διαδρομής της Αθήνας, κάτι
που θα καταλάβεις όταν
δεις τις φιγούρες που
κοσμούν τον τοίχο του:
Χατζιδάκις, Σαχτούρης,
Ελύτης κ.ά. Επίσης, γιατί η ποιότητα του καφέ του
δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ και θα σε ξεκουράσει μετά τη βόλτα σου στα μαγαζιά τριγύρω.
Βαλαωρίτου 10, Κολωνάκι, 210 3622.845

Τρεις διαφορετικοί χώροι,
με πολλά live κι εκπλήξεις.
Dance shows, δωρεάν μαθήματα χορού, latin fiesta.
Και δωρεάν parking. A.V.
EXCALIBUR
Ορμηνίου 4, Ιλίσια, 210
7210.477 Μεσαιωνική ατμό-

σφαιρα για σύγχρονους ροκ
ιππότες με πολλά parties
και θεματικές βραδιές.
Κυρ. μεσημέρι, μια φορά το
μήνα, γουρουνόπουλο στη
λαδόκολα.
HOXTON

Bουτάδων 42, Γκάζι, 210
3413.395 Mπαρ σε βιομη-

Γιατί μπορείς να τα συνδυάσεις όλα, που σημαίνει κέφι μέσα αλλά και ανάπαυση στα τραπεζάκια
που έχει έξω, μπροστά
από την πανέμορφη πλατεία της Αγ. Ειρήνης. Και
για να θαυμάσεις τόσο
τον αθηναϊκό χάρτη του, που βλέπεις μπαίνοντας
και δημιούργησε νέα μόδα στην πόλη, αλλά και
την κομψή τουαλέτα του με την μπανιέρα.
Αιόλου 33

LA PLACE

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.

Iάκχου & Ευμολπιδών, Γκάζι,
210 3451.508 Από την ομάδα

του Soul, μπαράκι με άποψη,
60s αναφορές και δυνατές
μαύρες μουσικές. Σε 2
επίπεδα. Στον πάνω όροφο
φιλοξενεί συχνά νέα groups
και γνωστούς djs.
TANTRA BEACH
Λ. Ποσειδώνος,
Ακτή Αλίμου (πρώην
ble), 210 9859.860, www.
tantrabeach.gr Beach bar

Χρήστου Λαδά 1

MICRAASIA
Λ. Kωνσταντινουπόλεως 70,
Kεραμεικός, 210 3469.139,
694 5465449 Ανανεωμένο

με ταράτσα ανοιχτή και
για το χειμώνα, φιλοξένει
εκθέσεις και διοργανώνει
μεταμεσονύχτια parties
Παρ. & Σάβ.
MILLENIUM

Bουτάδων 60, Γκάζι, 210
3412.994 / Λ. Παπάγου 143,
Zωγράφου, 210 7488.726

O γνωστός χώρος στου

που συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες bear οργανώσεις
της Ευρώπης. Ανοιχτά από
Πέμπτη έως Κυριακή.
Big
Φαλαισίας 12 & Iερά Oδός
67, Γκάζι Για τους άντρες-

αρκούδους και όσους τους
λατρεύουν. Aνοιχτά κάθε
μέρα εκτός Δευτέρας.
www.bigbar.gr

Fou Club

της χώρας, με μεγάλη ποικιλία τίτλων, ελληνικών και
ξένων.

Λamda

Βίντεοκλαμπ Sex Shops

Λεμπέση 15, Mακρυγιάννη,
www.lamdaclub.gr

Kλασικό στις προτιμήσεις,
ένα από τα παλιότερα γκέι
μπαρ, με ανάμεικτες μουσικές. Στον κάτω όροφο dark
room.
MYBAR
Κακουργιοδικείο 6, Ψυρρή

Απρόσμενα πάρτι που μένουν αξέχαστα.
Pop Corn
Πατριάρχου Ιωακείμ και
Πλουτάρχου 23, Κολωνάκι,
210 7217.178

Το λένε και κλαμπ των
επωνύμων, χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι αν δεν σε
δείχνει η τηλεόραση δεν θα
αισθανθείς άνετα. Από τα
πλέον προχωρημένα.
Sodade
Tριπτολέμου 10, Γκάζι

Στερνομαχίες στο
ασφυκτικά γεμάτο και κεφάτο γκέι κλαμπ, που σφραγίζει μια βραδιά έξω. Mε
δύο stage mainstream και
electronica, είναι απαραίτητος σταθμός για δυνατή
διασκέδαση.

Iερά Oδός & Kελεού 8, Γκάζι

Δυνατή και περήφανη
ελληνική διασκέδαση με
ανάμεικτες μουσικές που
ξεσηκώνουν. Παρασκευές
και Σάββατα drag shows και
wet live show. Kάθε Tρίτη
καραόκε.
Kazarma
Kων/πόλεως 84, 1ος όρ.

Bαρβάτη γκέι διασκέδαση
στις επάλξεις του γκέι στρατώνα της πόλης με mixed
μουσική.
Koukles

Zαν Mωρεάς 3, Kουκάκι Για

S-cape Army Academy
M. Aλεξάνδρου 139, Γκάζι

Super-sized γκέι κλαμπ, που
φέρνει την απόδραση στην
γκέι διασκέδαση. Mουσικά
κινείται σε mainstream
μονοπάτια με διακλαδώσεις
προς τα ελληνικά.

Βιβλιοπωλείο
ΠολΥχρωμοΣ ΠλανΗτηΣ
Aντωνιάδου 6 & Πατησίων, 210 8826.600, www.
colourfulplanet.com Tο

μοναδικό γκέι βιβλιοπωλείο

ATTRAXX,
Ιάκχου 36, Γκάζι, www.
attraxx.gr & www.attraxx.eu

Πολυχώρος διασκέδασης
ενηλίκων, με dark rooms με
ιδιωτική προβολή ερωτικών
ταινιών και πριβέ καμπίνες
με οθόνες και καθρέφτες.
Eroxxx
DVD Sex Shop
Σταδίου 61, 1ος όρ., Ομόνοια

Νέος ξεχωριστός χώρος. Για
πρώτη φορά τα καλύτερα ερωτικά DVD στις καλύτερες
τιμές. Απολαύστε την ταινία
της απολύτου αρεσκείας
σας σε ατομικές καμπίνες
DVD. Καθημερινά 10.0022.00, Σάβ. 10.00-20.00, Κυρ.
12.00-20.00.
DVDLAND
Πανεπιστημίου 65, 2ος όρ.

Απεριόριστη ποικιλία ερωτικών DVD για εβδομαδιαία
ενοικίαση και πώληση. Ιδιωτικές καμπίνες προβολών.
Καθημερινά 12.00-22.00.
Videorama DVD Gay
Club
Οδυσσέως 13, πλ. Βαρδάρη,
Θεσσαλονίκη Από τις καλύτερες συλλογές ερωτικών
DVD. Καθημερινά νέα θέματα ακυκλοφόρητα. Ατομικές
καμπίνες. Καθημερινά
14.00-22.00.

Σάουνες
ALEXANDER
SAUNA
Μ. Αλεξάνδρου 134 & Ιερά
οδός, 210 6980.282, 693
6959134,
www.alexandersauna.gr

Δημοφιλής σάουνα στην
πόλη. Iδανικός προορισμός
για κάθε επισκέπτη που
θέλει να συνδυάσει cruising
spa fun βρίσκεται στην
καρδιά της διασκέδασης,
το Γκάζι. Labyrinth steam &
foam playroom καθώς και
το Χ-action zone χώρος για
τα μοναδικά xxx parties &
events με τους πιο διάσημους performers είναι τα
νέα στοιχεία που κάνουν τη
διαφορά.Go go boys κάθε
Παρασκευή, Drag shows
- go go dancers κάθε Σάββατο, Bear’s day κάθε Τρίτη,
Underwear day κάθε Τετάρτη για πιο νεανικό κοινό!
Κυριακή-Πέμπτη 17.003.00, Παρασκευή- Σάββατο 17.00-7.00. Happy
hours κάθε μέρα 17.0019.00 με είσοδο € 10.
FLEX
FETISH SAUNA
Πολυκλείτου 6, 210 3210.539

Δηµοφιλής σάουνα, πρόσφατα ανακαινισµένη,
µε µειωµένες τιµές και
νέο µότο το FLEX FETISH,
σας περιµένει µε army &
leather διακόσµηση, νέους
χώρους, dark rooms, νέο
µεγαλύτερο steam room και
cruising area, roof garden,
glory holes. Στη Flex Fetish
θα δεις κάθε µέρα να συχνάζουν Bear τύποι, αλλά η
Τετάρτη είναι η δική τους
µέρα. ∆ευτ-Πέµ. 14.003.00, Παρ.-Κυρ. 14.00-7.00
www.myspace.com/
flexsaunagym.

Sex Clubs
FC.UK
Κελεού 3, Γκάζι, www.fc-uk.
gr Αυθεντικό dark room

με προβολές hardcore gay
ταινιών και πριβέ καμπίνες
με οθόνες και καθρέφτες.
Και special parties κάθε
μήνα όπως τα Underwear &
Fisting. ●

στην παραλία Αλίμου για
μπάνιο και διασκέδαση από
το πρωί έως αργά το βράδυ.

Χώρος ιδιαίτερης αισθητικής 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.

ΑΚΡΩΤΗΡΙ BOUTIQUE

Γιατί θα αισθανθείς ότι
μπήκες στη μηχανή του
χρόνου και βγήκες στην
εποχή της ποτοαπαγόρευσης (’20-33). Με αντίστοιχο ντεκόρ, μουσικές
swing, jazz και soul, 33
κοκτέιλ που σερβίρονται
σε ρετρό σκαλ-ιστά ποτήρια και αρκετές ετικέτες
από τζιν. Αρκετά από τα ποτά εισάγονται κατευθείαν από το εξωτερικό, από τον Μάιο αναμένεται
να ανοίξει και η κουζίνα.

Κ. Βάρναλη 30 & Μεγ.
Αλεξάνδρου, Περιστέρι,
210 5759.442 Pop στέκι με

* KEYSER SOZE
Αβραμιώτου 12, Μοναστη-

finger food συνοδευτικά σε
ωραία ατμόσφαιρα. Ανοιχτό
κάθε μέρα από τις 19.30.
Φιάλη € 80/ special € 90,
απλό ποτό € 8, special και
cocktail € 9. €

τους λάτρεις των τραβεστί
και των τρανσέξουαλ, με
μοναδικά σόου από την Eύα
Kουμαριανού.

TROVA

THE GINJOINT

intro

Βar/club
Κωνσταντινουπόλεως 8, Γκάζι Bear, leather, dance club,

Clubs

θεση, 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.

Kων/πόλεως 80 (Pάγες),
Γκάζι Iδανικό για άραγμα δίπλα στις ράγες του τρένου.
Xαλαρώστε κι εσείς με την
παρέα σας κι απολαύστε το
ποτό σας μες στην καρδιά
του γκέι νυφοπάζαρου.

Τριπτολέμου 33, Γκάζι,
210 3474.733 Και ποτό και

Πραξιτέλους 5

Περσεφόνης 33, Γκάζι, 210
3423.066 Καλοκαιρινή διά-

S-cape Summer

BEAR CODE

Αθηνάς & Βλαχάβα 9,
Μοναστηράκι, 210 3224.896

MAYO CAFÉ

Blue Train
Kων/πόλεως 84, Γκάζι Γέλιο
και ποτάκια με την τρελοπαρέα ή κουβεντούλα με
τον κολλητό, στο πρώτο
γκέι μπαρ που άνοιξε πορτοπαράθυρα στο δρόμο.
Δωρεάν ασύρματο δίκτυο.

SOCIALISTA

Γιατί είναι νέο και όπως
θα ξέρεις ο νέος φέρνει
μαζί του και άλλον αέρα.
Τα χαρακτηριστικά του:
ο μακρόστενος διάδρομος, η μεγάλη μπάρα
και οι μουσικές του που
κινούνται ανάμεσα σε ηλεκτρονικά αλλά και «μαύρα»/indie ακούσματα.
Είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσεις άλλους θαμώνες στο απέναντι πεζοδρόμιο για μια σύντομη
αλλαγή κλίματος.

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.

δυνατές βραδιές, χορευτικές
μουσικές που αγαπάνε τη
σκηνή της brit pop και γνωστοί DJs αναλαμβάνουν τα
πλατό. Κάθε μέρα ανοιχτά
από το πρωί για καφέ, μέχρι
αργά το βράδυ για ποτό και
cocktails.

Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 210 3210.510 Τα 4

SWING

ΜΑΓΚΑΖΕ

ENZZO DE CUBA
Αγ. Παρασκευής 70,
Μπουρνάζι, 210 5782.610,
210 5782.446, Λάμπρου 6,
Μπουρνάζι (dance σκηνή).

6 D.O.G.S.

Cafés/bars

RITMOS DEL MUNDO
Αγησιλάου 88, Κεραμεικός,
210 3420.007 Latin μουσική
και πολύς χορός. Ανοιχτό Τρ.Σάβ. από τις 21.00, κάθε Πέμ.
με μαθήματα χορού tango
και latin. Παρ.&Σάβ. live latin
menu. Τρ.-Πέμ. ποτό € 5.

santa botella
Πανόρμου 115Α, Αμπελόκηποι, 210 6981.032 Στο

αυτόνομο κράτος της
Πανόρμου, με καφέδες που
ανακουφίζουν και cocktails
που δροσίζουν. Ο Κώστας
είναι από τους πιο cool οικοδεσπότες της αθηναϊκής
νύχτας. Δευτέρα 16/12 οι
Swing Shoes featuring Ειρήνη Δημοπούλου live. A.V.

45 MOIPEΣ
Iάκχου 18 & Bουτάδων, Γκάζι,
210 3472.729 Aπό τα πλέον

Παραλία Αγ. Κοσμά, 210
9859.147 -9 Σε πολύ posh

ατμόσφαιρα, με glamorous
θαμώνες και μία τεράστια
disco μπάλα. Κάθε μέρα
party event, όπως οι
Τρίτες με τους Angels σε
“Reloaded’’εμφάνιση και οι
Τετάρτες αφιερωμένες στο
Bootycall των Magna.
MAD CLUB

Δεκελέων 12, Γκάζι, 210
3427.730 & 2103462.027

Πολυχώρος με κεντρικό
σύνθημα “Hear new music,
hear first για εναλλακτικό
clubbing, με indie, pop και
rock ακούσματα. Special
events, parties, συναυλίες
με ανερχόμενα group από
την αγγλόφωνη ελληνική
σκηνή. Δευτ. Τρ. κλειστά
* SECOND SKIN
Πλ. Αγ. Αναργύρων 5,
Ψυρρή

Come back σε νέα γειτονιά
με πολλά σαββατιάτικα
parties από γνωστούς Djs
και special events. Είσ. € 5
με μπίρα κάθε Παρ.&Σάβ.
TIKI BAR
Φαλήρου 15, Mακρυγιάννη,
(Σταθμός Mετρό Aκρόπολη),
210 9236.908

Exotica-bar-restaurant, με
μεγάλη λίστα cocktails και
νόστιμα burgers. Loungepunk αισθητική, πολλά
θεματικά parties, κάθε
Kυριακή live συναυλίες με
Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. ●
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Cinevoice
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

*
**
***
****
*****

Αδιάφορη
Μέτρια
Καλή
Πολύ καλή
Εξαιρετική

Ταινία της εβδομάδας: Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Σε όλα τα κανάλια.

Μη δουν νερό αυτοί οι Ατενίστας

Πίνα Μπάους (Pina) *** Σκηνοθεσία: Βιμ Βέντερς
Οι συμπτώσεις κι ο χρόνος λειτουργούν συχνά με πολύ παράξενο τρόπο. Έχοντας για χρόνια στο μυαλό του να κάνει ένα
ντοκιμαντέρ για την Πίνα Μπάους, μία από τις πιο σημαντικές
γυναίκες στην ιστορία της τέχνης του χορού, ο Βιμ Βέντερς αναζητούσε το κατάλληλο μονοπάτι και τα απαραίτητα εργαλεία
για να μεταφέρει στο σινεμά την ποίηση που μεταμόρφωναν
σε κίνηση τα μέλη της ομάδας της. Όταν το βρήκε στην τρισδιάστατη τεχνολογία, που δείχνει να περνά στην ενηλικίωσή της
με αυτό το φιλμ, εκείνη πέθανε λίγο μετά το ξεκίνημα των γυρισμάτων, στερώντας από την ταινία του Βέντερς την παρουσία
της. Όμως εκτός του ότι η Πίνα Μπάους είναι παντού στο φιλμ
μέσα από τις μαγικές θαρρείς χορογραφίες της, είναι αμφίβολο το αν η ταινία θα ήταν έστω και λίγο διαφορετική εάν ήταν
ακόμη ζωντανή. Όσο πιο μακριά μπορείς να φανταστείς από
ένα τυπικό ντοκιμαντέρ, το «Πίνα Μπάους» μοιάζει με κινηματογραφημένες περφόρμανς των έργων της άλλοτε στη σκηνή
κι άλλοτε εκτός, στους δρόμους της πόλης ή στη φύση. Δίχως
αφήγηση, δίχως βιογραφικά στοιχεία, δίχως καν συνεντεύξεις
με ανθρώπους που έζησαν μαζί της, εκτός από λίγα άλλοτε
συγκινητικά κι άλλοτε γεμάτα χιούμορ λόγια που λένε σε voice
over οι χορευτές της, ο Βέντερς δοκιμάζει όχι να περιγράψει ή
να αποτιμήσει τη γυναίκα, την καλλιτέχνιδα, αλλά να μας οδηγήσει να την κατανοήσουμε σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Μοιάζει
παράδοξο, αλλά το κατορθώνει απόλυτα. Η ίδια μπορεί να είναι
απούσα, όμως το φιλμ είναι στην πραγματικότητα αυτή, κάτι
σαν μια seance με το πνεύμα μιας σπουδαίας γυναίκας που ζει
μέσα από τους ανθρώπους που ενέπνευσε και τα μέλη των σωμάτων τους, στα οποία έδωσε καινούργια ζωή. Ο Βέντερς είναι
εδώ απλά ο ενδιάμεσος, και προς τιμήν του, ίσως, για πρώτη
φορά επιτρέπει στο δικό του δημιουργικό εγωισμό να κάνει ένα
βήμα πίσω για να δώσει χώρο σε εικόνες και μια τέχνη που μοιάζει μεγαλειώδης κι εύθραυστη και που δεν σου αφήνει άλλη
επιλογή από το να της παραδοθείς.

Τέλειο για το καθιστικό

.

Καλέ, πώς μαύρισε έτσι η Ορθούλα;

Μόλις μετρήσω τρία, θα σηκωθείς

Μαύρη Αφροδίτη
(Venus Noire) **

Τα τελευταία 8 λεπτά
(Source Code)***

Σκηνοθεσία: Αμπντελατίφ Κεσίς
Mε τους: Γιαχίμα Τόρες, Αντρέ Ζακόμπς,
Ολιβιέ Γκουρμέ, Ελίνα Λόουενσον

Σκηνοθεσία: Ντάνκαν Τζόουνς
με τους: Τζέικ Τζίλενχαλ, Μισέλ Μόναχαν,
Βέρα Φαρμίγκα, Τζέφρι Ράιτ

Η αληθινή ιστορία της Σαάρτζι Μπάρτμαν,
μιας γυναίκας από την Αφρική με ξεχωριστές σωματικές αναλογίες κι ανατομικές
ιδιαιτερότητες, που στις αρχές του 19ου
αιώνα περιόδευε τα σαλόνια της Γαλλίας
και της Βρετανίας σαν αξιοθέατο πριν γίνει αντικείμενο ανατομικής έρευνας και
καταλήξει στην πορνεία. Ο Αμπντελατίφ
Κεσίς του «Κους Κους με φρέσκο ψάρι» μεταφέρει την τραγική ζωή της στο σινεμά
με έναν τρόπο που δυσκολεύεσαι να αποφασίσεις αν την τιμά ή την εκπορνεύει για
δεύτερη φορά. Θέλοντας θεωρητικά να
κάνει ένα σκληρό σχόλιο για την ωμότητα των δυτικών απέναντι στην Αφρική της
αποικιοκρατίας, καταλήγει να δίνει υπερβολική σημασία στη δύναμη του σοκ. Εκεί
που ο «Άνθρωπος Ελέφαντας», μια ταινία
που μοιάζει η βασικότερη αναφορά του
Κεσίς, στεκόταν με διακριτικότητα απέναντι στον ήρωά του, το φιλμ του Κεσίς πλησιάζει συχνά τα όρια του freak show. Ίσως
για να αποδείξει κάτι, αλλά ακόμη κι έτσι η
ηθική του μοιάζει αμφισβητήσιμη.

Ένα θρίλερ επισ τημονικής φαν τασίας
με δόσεις ρομάν τζου και χιτσκοκικού
whoddunit. Η ιστορία ενός στρατιωτικού
που μέσω ενός πειραματικού προγράμματος η συνείδησή του καταλαμβάνει το σώμα του επιβάτη ενός τρένου τα τελευταία 8
λεπτά πριν μια έκρηξη, ξανά και ξανά μέχρι
να βρει το βομβιστή, μπλέκει κάτι που θα
έμοιαζε βγαλμένο από το μυαλό του Φίλιπ
Κ. Ντικ με τη «Μέρα της Μαρμότας». Η επιστημονική βάση της ταινίας πιθανότατα
είναι σαθρή, όμως η κινηματογραφική της
εκτέλεση είναι απλά συναρπαστική, ξεκινώντας... εκρηκτικά και συνεχίζοντας με
αμείωτη ένταση ως το τέλος. Κι αν η ίντριγκα του θρίλερ θα ήταν αρκετή για να σύρει τα βαγόνια της ταινίας ως το τέλος, το
σενάριο του Μπεν Ρίπλεϊ και η νευρώδης
σκηνοθεσία του Τζόουνς κατορθώνουν να
χωρέσουν πετυχημένα στις αποσκευές της
όχι μόνο παράλληλες δράσεις και ψήγματα
ιστοριών, αλλά και ενδιαφέροντα ερωτηματικά για την ταυτότητα, τη φύση του χρόνου ή την ηθική της επιστήμης.

Αλήθεια, λατρεύεις κι εσύ τις μπάμιες;

Το ταξίδι(The Trip) ***
Σκηνοθεσία: Μάικλ Γουιντερμπότομ
με τους: Στιβ Κούγκαν, Ρομπ Μπράιντον,
Μάργκο Στάιλι
Γυρισμένο αρχικά σαν μίνι σειρά έξι επεισοδίων για τη βρετανική τηλεόραση, το
«Ταξίδι» του Μάικλ Γουιντερμπότομ δεν
δείχνει να χάνει τίποτα από την αποτελεσματικότητά του στην κινηματογραφική
εκδοχή του. Κάποιοι, βεβαίως, μπορούν
να αντιτείνουν ότι αυτή η ιστορία του ταξιδιού του Στιβ Κούγκαν και του Ρομπ Μπράιντον στη βρετανική εξοχή και τα γεύματά
τους σε μια σειρά εστιατορίων δεν είναι
ιδιαίτερα «χορταστικά», όμως όπως στη
γαστρονομία έτσι και σε αυτή εδώ την ταινία δεν έχει σημασία η αίσθηση την πληρότητας αλλά η παλέτα των γεύσεων που απολαμβάνεις. Εδώ η κωμωδία είναι κυρίως
αυτοσχεδιαστική και βασίζεται στην απολαυστική χημεία των δύο πρωταγωνιστών,
που υποδύονται λιγάκι πειραγμένες εκδοχές του εαυτού τους. Ο Γουιντερμπότομ
συλλαμβάνει όλες τις λεπτές αποχρώσεις
από την ανασφαλή φύση του σύγχρονου
άντρα, τις σχέσεις με τους άλλους, τον εαυτό μας, το εγώ, το φαγητό, το ταξίδι στη
ζωή, που μοιάζει ίδιο τόσο για μας όσο και
για τους «διάσημους».

Etc.

>>>Εικαστικός και σκηνοθέτης, ο Πολωνός

Λεχ Μαγιέφσκι μεταφέρει με μεγαλό
μεγαλόπρεπο τρόπο και τη βοήθεια ειδικών εφέ
την ιστορία της δημιουργίας του πίνακα του
Πίτερ Μπρίγκελ «Ο Χριστός φέρων το Σταυρό» στο
«Ο Μύλος κι ο Σταυρός» (The Mill and the Cross), σε μια
ταινία που θα μπορούσε να είναι το αντίστοιχο του “Tron”
για το κοινό των γκαλερί. >>>Οι
αδελφοί Φαρέλι δοκιμάζουν J
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Αυτή την εβδομάδα, οι καινούργιες ταινίες βγαίνουν στις αίθουσες την Κυριακή του Πάσχα.
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Cine ωρεσ προβολησ
Αθήνας

AΛeKA ΔHm. ΚiN/ΦOΣ
Δ. ZΩΓpAΦOY

BΑΡΚΙΖΑ - 3D DiGiTAL

AAΒΟΡΑ

3ης Ορεινής Ταξιαρχίας 13,
Zωγράφου, 210 7773.608

Αίθ. 1: Ο λόγος του βασιλιά
20.40-22.40/ Rio 17.00-18.50
μεταγλ. 3D
Αίθ. 2: Απ' τα κόκαλα βγαλμένα 20.40-22.50/ Hop
17.00-18.50 μεταγλ.

ABΑΝΑ

Μια φορά και έναͰ μωρό
20.00-21.40/ Άρης καλεί μαμά 18.20 μεταγλ. Παρ.-Δευτ.
κλειστό/ Κάθε Δευτ.-Τετ. τιμή
εισιτηρίου 3,50 ευρώ για 2
άτομα

Λυκούργου 3 , Χαλάνδρι,
210 6756.546

AΛΕΞΑΝΔΡΑ

Tέρμα Ιπποκράτους, 210
6423.271, 210 6462.253

Το άλογο του Τορίνο 19.0022.00 Σάβ.19.00

Ιρλανδέζικος δρόμος 18.3020.40/ Neds: Ασυμβίβαστη
γενιά 22.50 Πέμ.-Κυρ. κλειστό

AΕΛΛΩ CiNemAx 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8215.327

Αίθ. 1: Κόκκινος ουρανός
22.00-00.00/ Rio, Πέμ.-Κυρ. &
Τρ.-Τετ. 18.00-20.00 μεταγλ.,
Δευτ. 16.00 μεταγλ. 3D
Αίθ. 2: Μια φορά και έναͰ
μωρό 21.00-23.00/ Hop,
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 17.0019.00 μεταγλ., Δευτ. 15.00
μεταγλ.
Αίθ. 3: Ο Γουίνι το αρκουδάκι, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 17.15 μεταγλ., Πέμ. 18.30 Δευτ. 16.00
μεταγλ./ Ο άγνωστος, Πέμ.
20.00-22.20/ Εργένηδες για
μια εβδομάδα, Κυρ. 18.3020.40-22.50
Αίθ. 4: Απ' τα κόκαλα βγαλμένα 20.30-22.30/ Ο Γουίνι
το αρκουδάκι, Πέμ.-Κυρ. &
Τρ.-Τετ. 18.00-19.15 μεταγλ.,
Δευτ. 15.30-16.45 μεταγλ.
Αίθ. 5: Ο άγνωστος, Πέμ. &
Κυρ.-Τετ.18.50-21.10-23.20/
Rango, Πέμ. & Δευτ.-Τετ.
16.50 μεταγλ.

AΘΗΝΑΙΟΝ - 3D DiGiTAL
Βασ. Σοφίας 124, Αμπελόκηποι,
210 7782.122 (κρατήσεις 211
2112.222)

Πατησίων 79, Λ. Αλεξάνδρας,
210 8219.298

Ισως, αύριο 20.20-22.40/ Rio
18.30 μεταγλ., Δευτ. 17.00
μεταγλ. Παρ.-Σάβ κλειστά

AΝΔΟΡΑ
Σεβαστ/πόλεως 117, πλησ. Ερ.
Σταυρού, 210 6998.631

Ιλουστρασιόν 18.30-20.3022.30

AΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1
Στρατοπέδου 49, 210 5813.470

Αίθ. 1:Ο άγνωστος 20.4022.50/ Hop 17.00-18.50
μεταγλ.
Αίθ. 2: Μέσα από τις φλόγες
20.00-22.30/ Ο Γουίνι το αρκουδάκι 17.15-18.40 μεταγλ.

ApOLLON - CiNemAx
CLAss
Σταδίου 19, 210 3236.811

Carlos Πέμ. & Κυρ.-Τετ.19.0022.00

ATTiΚΟΝ - CiNemAx
CLAss
Σταδίου 19, 210 3228.821

Κόκκινος ουρανός, Πέμ.Παρ. 18.00-20.15-22.30/ Το
ταξίδι, Κυρ. 18.10-20.2022.30

Αίθ. 1: Ο Γουίνι το αρκουδάκι
16.50 μεταγλ./ Μέσα από τις
φλόγες 18.00/ Carlos 20.30
Αίθ. 2: Μέσα από τις φλόγες
20.10/ Hop 18.10 μεταγλ.,
από Δευτ. 16.00 μεταγλ./
Carlos 22.30 Παρ.-Σάβ
κλειστά

AΣΤΕΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝ/ΦΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

AΘHNAiON
CiNepOLis 3D DiGiTAL

AΣΤΟp HOLLYWOOD 3D

Ζησιμοπούλου 7 & Ι. Μεταξά,
Γλυφάδα, 210 8108.230,

Αίθ. 1: Μέσα από τις φλόγες,
Πέμ. 17.40-20.10-22.40/ Εργένηδες για μια εβδομάδα,
Κυρ. 18.30-20.40-23.00/ Ο
Γουίνι το αρκουδάκι, Δευτ.Τετ. 16.00 μεταγλ.
Αίθ. 2: Hop 18.10 μεταγλ.,
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 16.00 μεταγλ./ Κόκκινος ουρανός,
Πέμ. 20.30-22.50/ Απόλυτη
ευφυϊα, Κυρ. 20.20/ Ο άγνωστος, Κυρ. 22.40
Αίθ. 3: Ο Γουίνι το αρκουδάκι
17.00 μεταγλ./ Ο άγνωστος,
Πέμ. 18.30/ Απόλυτη ευφυϊα, Πέμ. 20.50-23.00/ Το ταξίδι, Κυρ. 18.10-20.30-22.50
Αίθ. 4: potiche, Πέμ. 18.3020.30-22.30 Κυρ.-Tετ.18.1020.10/ Yogi bear, Πέμ. &
Δευτ.-Τετ. 16.20 μεταγλ. 3D/
Μέσα από τις φλόγες, Κυρ.
22.30 Παρ.-Σάβ κλειστά

AΙΓΛΗ 3D DiGiTAL
Λ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι,
210 6841.010

Αίθ. 1: Hop 17.30 μεταγλ./
Carlos 19.15-22.15
Αίθ. 2: Ο Γουίνι το αρκουδάκι
18.00-19.30 μεταγλ./ potiche
21.00/ Ο άγνωστος 23.00

Ασκληπιού 4, Ν. Ιωνία,
210 2712.640

Σιωπηλές ψυχές 18.3020.30/ Παράνομη 22.30/
Μαλλιά κουβάρια 17.00
μεταγλ.
Σταδίου 28, (είσοδος εντός
στοάς Κοραή) 210 3310.820

Ο λόγος του βασιλιά 17.5020.10-22.30 Παρ.-Κυρ. κλειστό/ κάθε Τετ. με 1 εισιτήριο 2
άτομα (εκτός προβολών 3D)

AΣΤΥ - CiNemA
Κοραή 4 (μετρό Πανεπιστήμιο),
210 3221.925,

Εδώ & εκεί 17.50/ Μαύρη
Αφροδίτη 19.20-22.15
Παρ.-Σάβ. κλειστά

AΤΛΑΝΤΙΣ CLAssiC
CiNemAs 3D DiGiTAL
Λ. Βουλιαγμένης 245,
Δάφνη, 210 9711.511

Αίθ. 1: Ο λόγος του βασιλιά
22.10/ Rio 18.00-20.00 υπότιτλ., Κυρ. μόνο 20.00 υπότιτλ.
3D Κάθε Τετάρτη με 1 εισιτήριο 2 άτομα
Αίθ. 2: Hanna Πέμ. 17.5020.10-22.30/ Ίσως, αύριο,
Κυρ. 20.00-22.20, Δευτ.-Τετ.
17.30-20.10-22.20 Παρ.-Σάβ.
κλειστά/ κάθε Τετάρτη με 1
εισιτήριο 2 άτομα

AΤΤΑΛΟΣ
Κοτιαίου & Ελ.Βενιζέλου, Νέα
Σμύρνη, 210 9331.280,

Στην καρδιά του χειμώνα
19.00-21.00-23.00

Θάσου 22, 210 8973.926

CiNe CApiTOL
Ιουλιανού & 3ης Σεπτεμβρίου
(Εμπ. κέντρο Athenian Capitol,
4ος όρ.), 210 8816.187

Απ' τα κόκαλα βγαλμένα
20.30-22.30 Παρ.-Σάβ.
κλειστά

CiNe CiTY

14.15-16.15 μεταγλ./ Τα
τελευταία 8 λεπτά, Κυρ.-Τετ.
18.15-20.15-22.15-00.15
Αίθ. 9: Hanna, Πέμ. 12.3015.00-17.30-20.00-22.3001.00, Σάβ. 12.30-15.0017.30, Κυρ.-Τετ. 20.00-22.3001.00/ Rio μεταγλ., Κυρ.
17.30 μεταγλ., Δευτ.-Τετ.
13.00-15.15-17.30 μεταγλ.
Αίθ. 10: sucker punch, Πέμ.
20.15-22.30-00.45, Κυρ.-Τετ.
20.00-22.15-00.30/ Ο Γουίνι
το αρκουδάκι,
Πέμ. & Σάβ.
11.1512.45-

20.30-23.00-01.30, Σάβ.
13.00-15.30-18.00, Κυρ.-Τετ.
19.15-21.45-00.15
Αίθ. 17: Hanna, Πέμ. 19.1521.45-00.15/ Hop, Πέμ. &
Σάβ. 11.15-13.15-15.15-17.15
μεταγλ./ Μια φορά κι ένα
μωρό, Κυρ. 17.45-20.0022.30-00.45, Δευτ.-Τετ.
11.00-13.15-15.30-17.4520.00-22.30-00.45
Αίθ. 18: Απόλυτη ευφυΐα,
Κυρ. 17.15-19.30-21.4500.00, Δευτ.Τετ. 12.4515.00-

15.15-17.15 μεταγλ. 3D, Σάβ.
& Δευτ.-Τετ. 11.45-13.4515.45-17.45 μεταγλ. 3D, Κυρ.
17.45 μεταγλ. 3D/ sucker
punch, Πέμ. 19.15-21.3023.45/ Τα τελευταία 8 λεπτά,
Κυρ.-Τετ. 19.45-22.00-00.15
Αίθ. 5: scream 4, Πέμ. 20.0022.15-00.30/ Εργένηδες
για μια εβδομάδα, Κυρ.-Τετ.
20.00-22.15-00.30/ Ο Γουίνι
το αρκουδάκι, Πέμ. & Σάβ. &
Δευτ.-Τετ. 11.40-13.20-15.0016.40-18.20 μεταγλ., Κυρ.
16.40-18.20 μεταγλ.

ViLLAG 15
ViLLAGe
CiNemA
CiNemAs @ THe mALL

Κωνσταντινουπόλεως 82,
Μπουρνάζι, 210 5756.243

Ανδρέα Παπανδρέου 3
(θέση Ψαλίδι), 210 6104.100

Neds: Ασυμβίβαστη γενιά
20.40-23.00/ Ο Γουίνι το
αρκουδάκι 18.20-19.30
μεταγλ./ Hop, Πέμ. & Δευτ.Τετ. 16.45 μεταγλ. Παρ.-Σάβ.
κλειστά

Αίθ. 1: Hanna
Hanna, Κυρ.-Τετ.
22.30-01.00/ Sucker punch,
Πέμ. 17.30-19.45-22.00,
Σάβ. 17.30/ Η τελετή,
Πέμ. 00.15/ Μια φορά κι
μωρό, Κυρ. 16.15ένα μωρό
18.15-20.15, Δευτ.-Τετ.
12.15-14.15-16.1518.15-20.15/ Οι ήρωες
περιπέτου δάσους: Οι περιπέ
τσίρκο, Πέμ. &
τειες στο τσίρκο
Σάβ. 11.30-13.15-15.15
μεταγλ.
Αίθ. 2: Rio, Κυρ. 16.4518.45 μεταγλ. 3D,
Δευτ.-Τετ. 11.45-14.1516.45-18.45 μεταγλ. 3D/ Rio,
Πέμ. 19.30 υπότιτλ. 3D/ Ερεβδομάδα,
γένηδες για μια εβδομάδα
Κυρ.-Τετ. 21.15-23.30/ Ο άγνωστος, Πέμ. 21.45-00.15/
γνωστος
αρκουδάκι, Πέμ.
Ο Γουίνι το αρκουδάκι
& Σάβ. 11.45-13.30-15.0016.30-18.00 μεταγλ.
Carlos, Πέμ. 19.00Αίθ. 3: Carlos
Hop, Κυρ. 16.30 με22.15/ Hop
ταγλ., Δευτ.-Τετ. 12.15-14.3016.30 μεταγλ./ Ο άγνωστος,
Κυρ.-Τετ. 18.30-21.15-23.45/
Ο Γουίνι το αρκουδάκι, Πέμ.
& Σάβ. 11.00-12.45-14.1515.45-17.15 μεταγλ.
Αίθ. 4: Hop, Κυρ. 15.45 μεταγλ., Δευτ.-Τετ. 11.30-13.4515.45 μεταγλ./ Rango, Πέμ.
& Σάβ. 14.45 μεταγλ./ Rio,
Κυρ.-Τετ. 17.45 μεταγλ. 3D/
scream 4, Κυρ.-Τετ. 20.0022.15-00.30/ Yogi bear, Πέμ.
& Σάβ. 12.30-17.00 μεταγλ.
3D/ Απόλυτη ευφυΐα, Πέμ.
19.15-21.30-23.45, Σάβ. 19.15
Αίθ. 5: Hop, Πέμ. & Σάβ. 12.1514.30-16.30-18.30 μεταγλ./
sucker punch, Πέμ. 21.0023.30/ Απόλυτη ευφυΐα,
Κυρ.-Τετ. 19.45-22.00-00.15/
Ο Γουίνι το αρκουδάκι, Κυρ.
16.00-18.00 μεταγλ., Δευτ.Τετ. 12.00-14.00-16.00-18.00
μεταγλ.
Αίθ. 6: Carlos, Κυρ.-Τετ.
18.45-22.00/ Άρης καλεί μαμά μεταγλ., Δευτ.-Τετ. 14.30
μεταγλ./ Μαλλιά κουβάρια,
Πέμ. & Σάβ. 11.15-13.4516.00 μεταγλ., Κυρ. 16.30
μεταγλ., Δευτ.-Τετ. 12.0016.30 μεταγλ./ Μια φορά κι
ένα μωρό, Πέμ. 18.15-20.3022.45-01.00, Σάβ. 18.15
Αίθ. 7: Rio, Πέμ. & Σάβ. 11.1513.45-16.15-18.45 μεταγλ.
3D/ scream 4, Πέμ. 21.1500.00/ Ο Γουίνι το αρκουδάκι, Κυρ. 15.00-17.00 μεταγλ.,
Δευτ.-Τετ. 11.00-13.00-15.0017.00 μεταγλ./ Τα τελευταία
8 λεπτά Κυρ.-Τετ. 19.0021.30-00.00
Αίθ. 8: scream 4, Πέμ. 11.0013.15-15.30-17.45-20.0022.15-00.45, Σάβ. 11.0013.15-15.30-17.45, Κυρ.

CiNeRAmA

ιστείτε,
Για να διαφημ 0 3617.530
21
το
σ
τε
επικοινωνήσ

Αγ. Κυριακής 30, Π. Φάληρο,
210 9403.593

potiche 20.30-22.30/ Οι
ήρωες του δάσους: Περιπέτειες στο τσίρκο, Δευτ.Τετ. 17.00 μεταγλ./ Rango,
Δευ.-Τετ. 18.30 μεταγλ.

ViLLAGe sHOppiNG
AND mORe
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, Άγ. Iωάννη Pέντη, 210 4278.600

Αίθ. 1: Hanna, Πέμ. 20.0022.30/ Τα τελευταία 8 λεπτά,
Κυρ.-Τετ. 18.15-20.15-22.1500.15
Αίθ. 2: scream 4, Πέμ. 18.4521.15-23.45/ Εργένηδες
για μια εβδομάδα, Κυρ.-Τετ.
19.00-21.15-23.30
Αίθ. 3: sucker punch, Κυρ.
17.00-19.15-21.30, Δευτ.-Τετ.
12.30-14.45-17.00-19.1521.30/ Άρης καλεί μαμά,
Πέμ. & Σάβ. 12.15-14.45-17.00
μεταγλ./ Η τελετή, Κυρ.-Τετ.
23.45/ Κόκκινος ουρανός,
Πέμ. 19.15-21.30-23.45
Αίθ. 4: Rio, Πέμ. & Σάβ. 11.3013.45-16.00 μεταγλ. 3D, Κυρ.
18.15 μεταγλ. 3D, Δευτ.-Τετ.
11.15-13.30-15.45-18.15
μεταγλ. 3D/ scream 4, Πέμ.
18.45-21.15-23.45, Σάβ.
18.45, Κυρ.-Τετ. 20.30-23.0001.30
Αίθ. 5: Rio, Πέμ. & Σάβ. 11.0013.15-15.30-17.45 μεταγλ.,
Κυρ. 16.15-18.30 μεταγλ.,
Δευτ.-Τετ. 11.45-14.00-16.1518.30 μεταγλ./ Απόλυτη
ευφυΐα, Πέμ. 20.00-22.1500.30, Κυρ.-Τετ. 20.45-23.0001.15
Αίθ. 6: sucker punch, Πέμ.
12.30-14.45-17.00-19.3021.45-00.00, Σάβ. 12.3014.45-17.00, Κυρ. 16.0018.30-20.45-23.00-01.15,
Δευτ.-Τετ. 11.00-13.30-16.0018.30-20.45-23.00-01.15
Αίθ. 7: Rio, Πέμ. 12.45-15.0017.15-19.30 μεταγλ. 3D, Σάβ.
12.45-15.00-17.15 μεταγλ.
3D, Κυρ. 16.45 μεταγλ. 3D,
Δευτ.-Τετ. 12.15-14.30
μεταγλ. 3D/ Rio, Πέμ. 21.4500.00 υπότιτλ. 3D, Δευτ.-Τετ.
υπότιτλ. 16.45 3D/ Εργένηδες για μια εβδομάδα, Κυρ.Τετ. 19.00-21.15-23.30
Αίθ. 8: scream 4, Πέμ. 19.3022.00-00.30/ Yogi bear, Πέμ.
& Σάβ. 11.30-13.30-15.3017.30 μεταγλ. 3D, Κυρ. 16.15
μεταγλ. 3D, Δευτ.-Τετ. 12.00-

14.1515.4517.15-18.45
μεταγλ., Κυρ.
16.45-18.30 μεταγλ., Δευτ.-Τετ. 12.15-13.4515.15-16.45-18.30 μεταγλ.
Αίθ. 11: Απόλυτη ευφυΐα,
Πέμ. 12.15-14.30-16.4519.00-21.15-23.30, Σάβ.
12.15-14.30-16.45/ Εργένηδες για μια εβδομάδα, Κυρ.
18.00-20.30-22.45-01.00,
Δευτ.-Τετ. 11.15-13.30-15.4518.00-20.30-22.45-01.00
Αίθ. 12: Hanna, Κυρ. 16.1518.45-21.15-23.45, Δευτ.-Τετ.
11.15-13.45-16.15-18.4521.15-23.45/ Hop, Πέμ. &
Σάβ. 12.15-14.30-17.00 μεταγλ./ Μια φορά κι ένα μωρό, Πέμ. 19.15-21.30-23.45,
Σάβ. 19.15
Αίθ. 13: Hop, Κυρ. 17.30 μεταγλ., Δευτ.-Τετ. 13.00-15.1517.30 μεταγλ./ Εργένηδες
για μια εβδομάδα, Κυρ.-Τετ.
19.45-22.00-00.15/ Παγκόσμια εισβολή, Πέμ. 13.1515.45-18.15-20.45-23.15,
Σάβ. 13.15-15.45-18.15
Αίθ. 14: Hanna, Πέμ. 21.0023.30/ Rio, Πέμ. & Σάβ.
12.00-14.15-16.30-18.45
μεταγλ./ scream 4, Κυρ.-Τετ.
19.00-21.30-00.00/ Ο Γουίνι
το αρκουδάκι, Κυρ. 16.0017.30 μεταγλ., Δευτ.-Τετ.
11.30-13.00-14.30-16.0017.30 μεταγλ.
Αίθ. 15: sucker punch, Πέμ.
21.00-23.15-01.30/ Ο Γουίνι
το αρκουδάκι, Πέμ. & Σάβ.
12.00-13.30-15.00-16.3018.00-19.30 μεταγλ./ Τα τελευταία 8 λεπτά, Κυρ. 17.1519.30-21.30-23.30-01.30,
Δευτ.-Τετ. 12.45-15.00-17.1519.30-21.30-23.30-01.30
Αίθ. 16: Rango, Κυρ. 17.00 μεταγλ., Δευτ.-Τετ. 12.30-14.4517.00 μεταγλ./ Ο άγνωστος,
Πέμ. 13.00-15.30-18.00-

17.1519.3021.45-00.00/
Μια φορά κι
ένα μωρό, Πέμ. 11.30-13.4516.00-18.15-20.30-22.4501.00, Σάβ. 11.30-13.4516.00-18.15
Αίθ. 19: Hop, Κυρ. 16.30 μεταγλ., Δευτ.-Τετ. 12.00-14.1516.30 μεταγλ./ Rango, Πέμ. &
Σάβ. 11.15-13.30-15.45-18.00
μεταγλ./ Η τελετή, Πέμ.
20.15-22.45-01.15/ Μια
φορά κι ένα μωρό, Κυρ.-Τετ.
18.45-21.00-23.15-01.30
Αίθ. 20: scream 4, Πέμ.
12.45-15.15-17.45-20.1522.45-01.15, Σάβ. 12.4515.15-17.45, Κυρ. 17.1519.45-22.15-00.45, Δευτ.-Τετ.
12.15-14.45-17.15-19.4522.15-00.45

ViLLAGe 5 CiNemAs
pAGRATi
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου,
Παγκράτι, 210 7572.440

Αίθ. 1: Hanna, Πέμ. 19.3021.45-00.10/ Hop, Πέμ. &
Σάβ. & Δευτ.-Τετ. 11.1513.15-15.30-17.30 μεταγλ.,
Κυρ. 17.30 μεταγλ./ scream
4, Κυρ.-Τετ. 19.30-21.4500.00
Αίθ. 2: Rio, Πέμ. & Δευτ.Τετ.12.45-14.45-16.45 μεταγλ., Σάβ. 12.00-14.00-16.00
μεταγλ., Κυρ. 16.45 μεταγλ./
sucker punch, Κυρ.-Τετ.
18.45-21.00-23.10/ Ο
άγνωστος, Πέμ. 18.45-21.0023.15, Σάβ. 18.00
Αίθ. 3: Hanna, Κυρ.-Τετ.
19.15-21.30-23.45/ Απόλυτη
ευφυΐα, Πέμ. 21.15-23.30/ Άρης καλεί μαμά, Πέμ. & Σάβ.
& Δευτ.-Τετ. 12.15-14.0015.40-17.20 μεταγλ., Κυρ.
17.20 μεταγλ./ Μια φορά κι
ένα μωρό, Πέμ. 19.10
Αίθ. 4: Rio, Πέμ. 11.15-13.15-

16.15-18.30-21.00-23.15,
Δευτ.-Τετ. 11.45-14.00-16.1518.30-21.00-23.15
Αίθ. 9: Rio μεταγλ., Πέμ. & Σάβ.
13.00-15.15-17.45 μεταγλ.,
Κυρ. 15.15-17.30 μεταγλ.,
Δευτ.-Τετ. 12.45-15.15-17.30
μεταγλ./ sucker punch,
Κυρ.-Τετ. 19.30-21.45-00.00/
Απόλυτη ευφυΐα Πέμ. 20.1522.30-00.45
Αίθ. 10: Hanna, Πέμ. 19.1522.00-00.30/ Rio, Πέμ. &
Σάβ. 12.00-14.30-17.00
μεταγλ./ Εργένηδες για
μια εβδομάδα, Κυρ. 17.1520.00-22.30-01.00, Δευτ.-Τετ.
12.30-14.45-17.15-20.0022.30-01.00
Αίθ. 11: Hop, Πέμ. & Σάβ.
11.30-13.30-15.30-17.30
μεταγλ./ sucker punch, Κυρ.
15.30-18.00-20.30-22.4501.00, Δευτ.-Τετ. 11.00-13.1515.30-18.00-20.30-22.4501.00/ Παγκόσμια εισβολή,
Πέμ. 20.00-22.45-01.15
Αίθ. 12: Hanna, Πέμ. & Κυρ.Τετ.18.15-20.45-23.15, Σάβ.
18.15/ Rio, Κυρ. 16.00 μεταγλ., Δευτ.-Τετ. 11.15-13.3016.00 μεταγλ./ Άρης καλεί
μαμάμεταγλ., Πέμ. & Σάβ.
11.45-14.00-16.00 μεταγλ.
Αίθ. 13: Απόλυτη ευφυΐα,
Πέμ. 20.00-22.30/ Εργένηδες για μια εβδομάδα, Κυρ.Δευτ. 17.15-20.00-22.30,
Τρ.-Τετ. 20.00-22.30
Αίθ. 14: Hanna, Πέμ. 18.1520.45-23.15, Κυρ.-Τετ. 23.15/
Απόλυτη ευφυΐα, Κυρ.-Δευτ.
18.15-20.45, Τρ.-Τετ. 20.45

ViLLAGe 9 CiNemAs @
FALiRO
Λ. Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη
3, Π. Φάληρo

Αίθ. 1: Rio μεταγλ., Κυρ. 15.10
μεταγλ., Δευτ.-Τετ. 11.1013.10-15.10 μεταγλ./ Εργένηδες για μια εβδομάδα,
Κυρ.-Τετ. 17.10-19.20-21.3023.40/ Ο άγνωστος, Πέμ.
21.20-23.30/ Ο Γουίνι το αρκουδάκι, Πέμ. 11.20-13.0014.40-16.20-18.00-19.40
μεταγλ., Σάβ. 11.20-13.0014.40-16.20-18.00 μεταγλ.
Αίθ. 2: Hanna, Πέμ. 20.1022.30-00.50, Σάβ. 18.30/
Απόλυτη ευφυΐα, Κυρ.-Τετ.
20.15-22.30-00.45/ Ο Γουίνι
το αρκουδάκι, Πέμ. 11.5013.30-15.10-16.50-18.30
μεταγλ., Σάβ. 11.50-13.3015.10-16.50 μεταγλ./ Τα
τελευταία 8 λεπτά, Κυρ.
16.00-18.00, Δευτ.-Τετ.
12.00-14.00-16.00-18.00
Αίθ. 3: Carlos, Πέμ. 20.0023.10, Κυρ.-Τετ. 22.45/ Μια
φορά κι ένα μωρό, Πέμ.
& Σάβ. 12.00-14.00-16.0018.00/ Σύζυγος για ενοικίαση, Κυρ. 16.00-18.15-20.30,
Δευτ.-Τετ. 11.30-13.45-16.0018.15-20.30
Αίθ. 4: Hop, Πέμ. & Σάβ.
12.40-14.40-16.40-18.40
μεταγλ./ sucker punch, Πέμ.
20.40-22.50/ Ο άγνωστος,
Κυρ.-Τετ. 21.00-23.15/ Ο
Γουίνι το αρκουδάκι, Κυρ.
16.00-17.40-19.20 μεταγλ.,
Δευτ.-Τετ. 11.00-12.40-14.2016.00-17.40-19.20 μεταγλ.
Αίθ. 5: Hanna, Κυρ.-Τετ.
21.30-23.50/ Hop, Κυρ.
15.30-17.30-19.30 μεταγλ.,
Δευτ.-Τετ. 11.30-13.30-15.3017.30-19.30 μεταγλ./ Rio
μεταγλ., Πέμ. & Σάβ. 11.0013.00-15.00-17.00 μεταγλ./

Σύζυγος για ενοικίαση, Πέμ.
19.00-21.15-23.30, Σάβ. 19.00
Αίθ. 6: Rio, Πέμ. & Δευτ.Τετ.12.00-14.00-16.00-18.00
μεταγλ. 3D, Σάβ. 12.00-14.0016.00 μεταγλ. 3D, Κυρ. 16.0018.00 μεταγλ. 3D/ scream 4,
Κυρ.-Τετ. 20.00-22.20-00.40/
Απόλυτη ευφυΐα, Πέμ.
20.00-22.15-00.30, Σάβ. 18.00
Αίθ. 7: scream 4, Πέμ. 14.3017.00-19.30-22.00-00.30,
Σάβ. 14.00-16.30-19.00/ Ο
Γουίνι το αρκουδάκι, Κυρ.
15.00-16.40-18.20 μεταγλ.,
Δευτ.-Τετ. 11.40-13.20-15.0016.40-18.20 μεταγλ./ Τα
τελευταία 8 λεπτά, Κυρ.-Τετ.
20.00-22.10-00.20
Αίθ. 8: Εργένηδες για μια
εβδομάδα, Κυρ.-Δευτ. 16.4519.00-21.15-23.30, Τρ.-Τετ.
19.00-21.15-23.30/ Ο άγνωστος, Πέμ. 19.00-21.15-23.30
Αίθ. 9: Rio, Κυρ.-Δευτ. 16.3018.30 μεταγλ., Τρ.-Τετ. 18.30
μεταγλ./ Απόλυτη ευφυΐα,
Πέμ. 18.00-20.15-22.30, Κυρ.Τετ. 20.30/ Ο άγνωστος,
Κυρ.-Τετ. 22.45

ViLLAGe ATHeNs
meTRO mALL
Άγ. Δημήτριος,
Βουλιαγμένης 276

Αίθ. 1: Rio, Πέμ. & Σάβ.Τετ.17.50 μεταγλ./ sucker
punch, Πέμ. 20.00-22.2000.40/ Yogi bear, Πέμ. & Σάβ.
& Δευτ.-Τετ. 12.00-14.0015.50 μεταγλ. 3D, Κυρ. 15.50
μεταγλ. 3D/ Εργένηδες για
μια εβδομάδα, Κυρ.-Τετ.
20.00-22.20-00.40
Αίθ. 2: Μια φορά κι ένα
μωρό, Πέμ. 21.50-00.00/ Ο
Γουίνι το αρκουδάκι, Πέμ.
11.20-13.00-14.40-16.2018.00-19.40 μεταγλ., Σάβ.
& Δευτ.-Τετ. 11.20-13.0014.40-16.20-18.00 μεταγλ.,
Κυρ. 16.20-18.00 μεταγλ./ Τα
τελευταία 8 λεπτά, Κυρ.-Τετ.
19.40-21.50-00.00
Αίθ. 3: Rio μεταγλ., Πέμ. & Σάβ.
& Δευτ.-Τετ. 11.30-13.4015.45 μεταγλ., Κυρ. 15.45
μεταγλ./ Απόλυτη ευφυΐα,
Πέμ. 19.50-22.10-00.20,
Κυρ.-Τετ. 21.30-23.45/ Ο
Γουίνι το αρκουδάκι, Πέμ. &
Σάβ. 18.00 μεταγλ., Κυρ.-Τετ.
18.00-19.50 μεταγλ.
Αίθ. 4: Carlos, Πέμ. & Κυρ.Τετ.19.20-22.40/ Hop, Πέμ.
& Σάβ. & Δευτ.-Τετ. 11.0013.05-15.10-17.15 μεταγλ.,
Κυρ. 15.10-17.15 μεταγλ.
Αίθ. 5: Rio, Πέμ. & Σάβ. &
Δευτ.-Τετ. 11.00-13.10-15.1517.20 μεταγλ. 3, Κυρ. 15.1517.20 μεταγλ. 3D/ scream 4,
Πέμ. & Κυρ.-Τετ.19.30-22.0000.30

ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D DiGiTAL
Αρχή Λ. Μεσογείων,
210 7773.319

Αίθ. 1: Hanna, Πεμ. 20.3522.45/ Rio 18.35 μεταγλ., από
Κυρ και ώρα 17.00 μεταγλ.
3D/ scream 4, Κυρ.-Τετ.
20.20-22.30
Αίθ. 2: Τα τελευταία 8 λεπτά,
Κυρ.-Τετ. 18.45-20.45-22.45/
scream 4, Πέμ. 18.10-20.2022.30 Παρ.-Σάβ. κλειστά

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeON
Ζέππου 14 & Ξενοφώντος 31,
210 9650.318

Αίθ. 1: Τα τελευταία 8 λεπτά,
Κυρ. 20.15-22.30, Δευτ.-Τετ.
18.00-20.15-22.30

21 -27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 A.V. 77

Cine ωρεσ προβολησ
Αίθ. 2: Ίσως, αύριο, Πέμ. &
Κυρ.-Τετ.19.30-22.30

ΝΙΡΒΑΝΑ Cinemax

ΔΑΝΑΟΣ

Potiche, Πέμ. 18.00-20.1522.30/ Το ταξίδι, Κυρ. 18.0020.15-22.30

Λ. Κηφισίας 109,
210 6922.655

Αίθ. 1: Τσίκο & Ρίτα, Πέμ.
18.45-20.45-22.45/ Πίνα
Μπάους, Κυρ.-Τετ. 18.1520.30-22.45 3D
Αίθ. 2: Ισως, αύριο, Πέμ.
17.30-20.00-22.30/ Τσίκο &
Ρίτα, Κυρ. 18.00-20.00-22.00
Παρ.-Σάβ. κλειστά

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
ΚΑΛΥΨΩ
Γρ. Λαμπράκη & Καλυψού,
Καλλιθέα, 210 9510.909

Ταξίδι στη Μυτιλήνη 20.30
Παρ.-Δευτ. κλειστό

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14, Μαρούσι,
210 8028.587

Αληθινό θράσος 18.10/
Ο λόγος του βασιλιά 20.10/
Ενώπιον Θεών και ανθρώπων, Πέμ. 22.20/ Ο τρόπος
του Μπάρνεϊ, Κυρ. 22.20

ΕΛΛΗ
Ακαδημίας 64, 210 3632.789
Dolby Stereo SR Air

Potiche 18.00-20.15-22.30

ΕΜΠΑΣΣΥ
NOVA ODEON
Πατ. Ιωακείμ 5, Κολωνάκι,
210 7215.944

Τσίκο & Ρίτα, Κυρ. 20.1022.20, Δευτ.-Τετ. 18.00-20.1022.20 Παρ.-Σάβ. κλειστά

ΕΤΟΥΑΛ
Πλ. Δαβάκη, Καλλιθέα,
210 9510.042

Απ’ τα κόκαλα βγαλμένα
20.45-22.45/ Hop 18.45
μεταγλ., Δευτ.-Τετ. 17.00
μεταγλ.

ΕΤΟΥΑΛ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Κρέμου 141, Καλλιθέα, 210
9560.306, 210 9591.043

Αίθ. 1: Μαύρος κύκνος
20.30-22.30/ Rio 18.30
μεταγλ.
Αίθ. 2: Potiche 18.40-20.4022.40

ΙΛΙΟΝ
Τροίας 34 & Πατησίων 113,
Στάση Αγγελοπούλου, 210
8810.602 Dolby Stereo DTS

Ένας προφήτης μα τι προφήτης, Κυρ.-Tετ. 20.45-22.45

ΙΝΤΕΑΛ
Πανεπ/μίου 46, 210 3826.720

Ιρλανδέζικος δρόμος
18.00-20.10-22.20 Παρ.-Σάβ.
κλειστά

ΚΗΦΙΣΙΑ
Cinemax
Λ. Κηφισίας 245, 210 6233.567

Αίθ. 1: Potiche, Πέμ. 18.3020.30-22.30/ Το ταξίδι, Κυρ.
18.30-20.45-23.00/ Ο Γουίνι
το αρκουδάκι, Πέμ. & Δευτ.Τετ. 17.10 μεταγλ.
Αίθ. 2: Carlos, Πέμ. & Κυρ.Τετ.19.00-22.00/ Rio, Πέμ. &
Δευτ.-Τετ. 17.00 μεταγλ.
Αίθ. 3: Απ’ τα κόκαλα βγαλμένα 18.30-20.30-22.30

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ Filmcenter
Λεωφ. Συγγρού 106
(μετρό Φιξ), 210 9215.305
Dolby digital

Δύο τρία πράγματα που ξέρω γι’ αυτούς 19.30/ Wasted
youth 21.00/ Πανικούπολη
18.00-22.40

ΝΑΝΑ Cinemax 3D
Λ. Βουλιαγμένης 179,
Δάφνη, 210 9703.158

Αίθ. 1: Απόλυτη ευφυΐα, Πέμ.
18.40-21.00-23.15/ Εργένηδες για μια εβδομάδα, Κυρ.
19.00-21.00-23.00/ Rango,
Δευτ.-Τετ. 17.00 μεταγλ.,
Δευτ. 15.00 μεταγλ.
Αίθ. 2: Μια φορά κι ένα…
μωρό 21.15-23.15/ Ο Γουίνι
το αρκουδάκι 18.15-19.45
μεταγλ., Δευτ. 15.15-16.45
μεταγλ.
Αίθ. 3: Potiche, Πέμ. & Κυρ.Τετ.18.45-20.45, Πέμ. 22.45/
Απόλυτη ευφυΐα, Κυρ. 22.45
Αίθ. 4: Κόκκινος ουρανός
21.30-23.45/ Rio 17.3019.30 μεταγλ., Δευτ. 15.30
μεταγλ. 3D
Αίθ. 5: Ο άγνωστος, Πέμ. &
Κυρ.-Τετ.20.00-22.15/ Hop
18.00 μεταγλ., Δευτ. 16.00
μεταγλ.
Αίθ. 6: Απ’ τα κόκαλα βγαλμένα 20.30-22.30/ Ο Γουίνι
το αρκουδάκι 17.30-19.00
μεταγλ., Δευτ. 16.00 μεταγλ.
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Κυρ.-Τετ. 22.00/ Hop-Πέμ. &
Κυρ.-Τετ. 18.10 μεταγλ., Δευτ.
11.40-13.50-16.00 μεταγλ.
Αίθ. 9: Hanna, Πέμ. & Κυρ.Τετ. 20.30-22.50, Πέμ. &
Δευτ.-Τετ. 17.40, Δευτ. 15.00
Αίθ. 10: Scream 4, Πέμ. &
Κυρ.-Τετ. 18.40-21.00, Κυρ.Τετ. 23.20, Δευτ. 16.20

Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα,
210 6786.000, 801 1160000

ΟΣΚΑΡ

Λ. Αλεξάνδρας 192, 210
6469.398, 210 6445.221

Αίθ. 1: Hanna, Πέμ. & Κυρ.Τετ.19.10-21.30, Κυρ.-Τετ.
23.50, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 16.50
Αίθ. 2: Μια φορά και ένα…
μωρό, Πέμ. & Κυρ.-Τετ.19.4021.50, Κυρ.-Τετ. 00.10, Πέμ. &
Δευτ.-Τετ. 17.40
Αίθ. 3: Ο άγνωστος, Πέμ.
& Κυρ.-Τρ. 22.50/ Ο λόγος
του βασιλιά, Πέμ. & Κυρ.-Τρ.
20.10/ Rio, Πέμ. & Δευτ.-Τρ.
17.30 μεταγλ., Δευτ. 12.5015.10 μεταγλ./ Hop, Τετ.
18.10 μεταγλ./ Hanna, Τετ.
20.20-22.40
Αίθ. 4: Σαγκάη - Η πόλη των
κατασκόπων, Πέμ. & Κυρ.Τετ. 21.20, Κυρ.-Τετ. 23.40/
Τα τελευταία 8 λεπτά, Κυρ.Tετ. 17.50, Δευτ. 12.30-15.50
Αίθ. 5: Hanna, Πέμ. & Κυρ.-Τρ.
20.20-22.40/ Hop-Πέμ. &
Κυρ.-Τρ. 18.10 μεταγλ., Δευτ.
11.40-13.50-16.00 μεταγλ./
Rio, Τετ. 17.30 μεταγλ./ Ο
άγνωστος, Τετ. 22.50
Αίθ. 6: Απόλυτη ευφυΐα, Πέμ.
& Κυρ.-Τετ. 20.15-22.30/
Rio-Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 18.00
μεταγλ., Δευτ. 13.20-15.40
μεταγλ. 3D
Αίθ. 7: Carlos, Πέμ. & Κυρ.Τετ. 19.50, Κυρ.-Τετ. 23.10,
Δευτ. 16.10
Αίθ. 8: Scream 4, Πέμ. & Κυρ.Τετ. 18.40-21.00, Κυρ.-Τετ.
23.20, Δευτ. 16.20
Αίθ. 9: Rio, Πέμ. & Δευτ.-Τετ.
17.10 μεταγλ.-19.20-21.40
υπότιτλ., Κυρ. 19.20-21.40
υπότιτλ., Δευτ. 12.20-14.40
μεταγλ. 3D/ Δικηγόρος σκοτεινών υποθέσεων, Κυρ.Tετ. 00.00
Αίθ. 10: Εργένηδες για
μια εβδομάδα, Κυρ.-Tετ.
18.20-20.45-23.00, Δευτ.
12.10-16.00
Αίθ. 11: Ο Γουίνι το αρκουδάκι, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 18.30
μεταγλ., Πέμ. & Δευτ.-Τετ.
17.00 μεταγλ., Δευτ. 11.3013.00-15.30 μεταγλ./ Τα
τελευταία 8 λεπτά, Κυρ.-Tετ.
20.00-22.10-00.20
Αίθ. 12: Rio, Πέμ. & Κυρ.-Τετ.
18.50 μεταγλ., Δευτ. 11.5014.10-16.30 μεταγλ./ Sucker
Punch, Πέμ. & Κυρ.-Τετ.
21.10, Κυρ.-Τετ. 23.30

ΟDEON OΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, 210 3622.683,
801 11 60000

Αίθ. 1: Hanna, Πέμ. 17.2019.50-22.20/ Πίνα Μπάους,
Κυρ. 20.10-22.30, από Δευτ.
18.00
Αίθ. 2: Hanna, Κυρ.-Tετ.
19.50-22.2,0 από Δευτ. 17.20
Παρ.-Σάβ. κλειστά

ODEON STARCITY
Λ. Συγγρού 111 &Λεοντίου,
210 6786.000, 801 1160000

Αίθ. 1: Ο Γουίνι το αρκουδάκι, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 18.30 μεταγλ., Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 17.00,
Δευτ. 11.30-13.00-15.30
μεταγλ./ Τα τελευταία 8
λεπτά, Κυρ.-Tετ. 20.20-22.1000.20/ Τα πάθη του Χριστού,
Πέμ. 20.10
Αίθ. 2: Σαγκάη - Η πόλη των
κατασκόπων, Πέμ. & Κυρ.Τετ. 21.20, Κυρ.-Τετ. 23.40/
Τα τελευταία 8 λεπτά, Κυρ.Tετ. 17.50, Δευτ. 12.30-15.50
Αίθ. 3: Sucker Punch, Πέμ. &
Κυρ.-Τετ. 21.10, Δευτ.-Τετ.
23.30/ Rio, Πέμ. & Κυρ.-Τετ.
18.50 μεταγλ., Δευτ. 11.5014.10-16.30 μεταγλ.
Αίθ. 4: Μια φορά κι ένα…
μωρό, Πέμ. & Κυρ.-Τετ.
19.40-21.50, Κυρ.-Τετ. 00.10/
Rio-Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 17.30
μεταγλ., Δευτ. 12.50-15.10
μεταγλ.
Αίθ. 5: Εργένηδες για μια
εβδομάδα, Κυρ.-Tετ. 18.2020.45-23.00, Δευτ. 12.1016.00
Αίθ. 6: Rio, Πέμ. & Δευτ.-Τετ.
17.10 μεταγλ. - 19.20-21.40
υπότιτλ., Κυρ. 19.20-21.40
υπότιτλ., Δευτ. 12.20-14.40
μεταγλ. 3D/ Ο άγνωστος,
Κυρ.-Tετ. 00.00
Αίθ. 7: Απόλυτη ευφυΐα,
Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 20.15-22.30/
Rio, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 18.00
μεταγλ., Δευτ. 13.20-15.40
μεταγλ. 3D
Αίθ. 8: Δικηγόρος σκοτεινών υποθέσεων, Πέμ. &

Αχαρνών 330, 210 2281.563

Potiche 18.30-20.30-22.30

ΠΑΛΑΣ
Υμηττού 109, Παγκράτι,
210 7515.434, Dolby Stereo

Απ’ τα κόκαλα βγαλμένα
18.50-20.40/ Ο θαυματοποιός 22.30/ Πανικούπολη
17.15 μεταγλ.

ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ
Βασ. Γεωργίου Β΄ & Ριζάρη,
Παγκράτι, 210 7291.800

Ο άγνωστος 18.30-20.4022.50/ Οι ήρωες του δάσους: Περιπέτειες στο τσίρκο, Δευτ.-Τετ. 17.00 μεταγλ.
Παρ.-Σάβ. κλειστά

ΣΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, πλ. Αγ.Τριάδος,
Αργυρούπολη, 210 9927.447

Πώς τελείωσε αυτό το
καλοκαίρι 20.00-22.30/
Άρης καλεί μαμά, Κυρ. 18.30
μεταγλ., / Rango, Δευτ.-Τετ.
16.45 μεταγλ.

ΣΠΟΡΤΙΓΚ
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Κων. Παλαιολόγου 18,
Ν. Σμύρνη, 210 9333.820

Αίθ. 1: Πρωινό ξύπνημα
19.00-21.00-23.00/ Ο Γουίνι
το αρκουδάκι 17.00 μεταγλ.
Αίθ. 2: Potiche 18.45-20.4522.45/ Hop 16.45 μεταγλ.
Παρ.-Σάβ. κλειστά

STER CINEMAS
AΓ. EΛEYΘEPIOΣ
Αχαρνών 373-375,
210 2371.000, 801 8017837

Τετ. 14.30-16.30-18.30-20.30
μεταγλ./ Κόκκινος ουρανός,
Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 22.00-00.15
Αίθ. 5: Απόλυτη ευφυΐα, Πέμ.
21.00-23.00/ Rio, Πέμ. & Σάβ.
15.00-17.00-19.00 μεταγλ.,
Κυρ. 17.00 μεταγλ., Δευτ.-Τετ.
13.00-15.00-17.00 μεταγλ.
3D/ Εργένηδες για μια
εβδομάδα, Κυρ.-Tετ.19.0021.00-23.00
Αίθ. 6: Ζουμπαίος & Ιουλιέτα,
Πέμ. & Κυρ. 16.00-18.00 μεταγλ., Σάβ. & Δευτ.-Τετ. 14.0016.00-18.00 μεταγλ./ Sucker
Punch, Πέμ. 20.20-22.30,
Κυρ.-Tετ. 20.20/ Hanna,
Κυρ.-Tετ. 22.30-00.45
Αίθ. 7: Παγκόσμια εισβολή,
Πέμ. 21.10-23.30, Κυρ.Tετ.23.30/ Απόλυτη ευφυΐα,
Κυρ.-Tετ. 21.10/ Hop, Πέμ.
15.10-17.10-19.10 μεταγλ.,
Σάβ. 15.10-17.10 μεταγλ.,
Κυρ. 17.10-19.10 μεταγλ.,
Δευτ.-Τετ. 13.10-15.10-17.1019.10 μεταγλ.

ΤΙΤΑΝΙΑ Cinemax
Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέους, 210 3811.147, 210 3841.689

Ο θαυματοποιός Πέμ. & Κυρ.Τετ. 18.30-20.30-22.30

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital
Λ. Ηρακλείου 386, 210
2826.873, 210 2825.607

Αίθ. 1: Ο λόγος του βασιλιά
20.20-22.30/ Rio 18.30 μεταγλ. 3D
Αίθ. 2: 20.40-22.50/ Hop
19.00 μεταγλ./ Ο Γουίνι το
αρκουδάκι 17.00-18.00
μεταγλ.
Πάρ.-Κυρ. κλειστά

ΤΡΙΑΝΟΝFilmcenter
Κοδριγκτώνος 21 (Πατησίων
101), 210 8222.702

Ο μύλος και ο σταυρός,
Κυρ.-Tετ. 18.30-20.15-22.00
Πέμ.-Σαβ. κλειστό

Αίθ. 1: Παγκόσμια εισβολή,
Πέμ. 20.10/ Κόκκινος ουρανός-Πέμ. 22.30/ Hanna, Κυρ.Tετ. 20.15-22.30/ Hop, Πέμ.
16.00-18.00 μεταγλ., Σαβ.
14.00-16.00-18.00 μεταγλ.,
Κυρ. 16.20-18.20 μεταγλ.,
Δευτ.-Τετ. 14.20-16.20-18.20
μεταγλ.
Αίθ. 2: Ο Γουίνι το αρκουδάκι, Πέμ. 15.30-17.30-19.30
μεταγλ., Σάβ. 15.30-17.30
μεταγλ., Κυρ. 17.30-19.30με,
Δευτ.-Τετ. 13.30-15.30-17.3019.30 μεταγλ./ Απόλυτη
ευφυΐα, Πέμ. 21.00-23.00,
Κυρ.-Tετ. 21.00/ Κόκκινος
ουρανός, Κυρ.-Tετ. 23.00
Αίθ. 3: Rio, Πέμ. & Σάβ. 15.0017.00-19.00 μεταγλ., Κυρ.
17.40 μεταγλ., Δευτ.-Τετ.
13.40-15.40-17.40 μεταγλ./
Hanna, Πέμ. 21.15-23.30/
Scream 4, Κυρ.-Tετ. 19.4022.00-00.20
Αίθ. 4: Εργένηδες για μια
εβδομάδα, Κυρ. 17.00-19.1021.15-23.20, Δευτ.-Τετ.
14.50-17.00-19.10-21.1523.20/ Sucker Punch, Πέμ.
21.30-23.50/ Rango, Πέμ.
17.10-19.20 μεταγλ., Σάβ.
14.30-17.10 μεταγλ.
Αίθ. 5: Τα τελευταία 8 λεπτά,
Κυρ.-Tετ. 19.30-21.30-23.30/
Rango, Κυρ. 17.20 μεταγλ.,
Δευτ.-Τετ. 15.00-17.20 μεταγλ./ Scream 4, Πέμ. 15.0017.20-19.40-22.00-00.20,
Σάβ. 15.00-17.20

ΦΙΛΙΠ

STER CINEMAS

ΡΑΦΗΝΑ ΣΙΝΕ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Εμπορικό κέντρο Escape,
Λ. Δημοκρατίας 67A,
Ίλιον, 210 2371.000

Αίθ. 1: Ο Γουίνι το αρκουδάκι, Πέμ. &Σάβ. 15.30-17.30
μεταγλ./ Scream 4, Πέμ.
19.10-21.30-23.50/ Rio, Κυρ.
15.20-17.20 μεταγλ., Δευτ.Τετ. 13.20-15.20-17.20 μεταγλ./ Τα τελευταία 8 λεπτά,
Κυρ.-Tετ. 19.20-21.20-23.30
Αίθ. 2: Rio, Πέμ. 15.20-17.2019.20 μεταγλ., Σάβ. 15.2017.20μεταγλ./ Hanna, Πέμ.
21.20-23.40/ Ο Γουίνι το αρκουδάκι, Κυρ. 17.30 μεταγλ.,
Δευτ.-Τετ. 13.30-15.30-17.30
μεταγλ./ Scream 4, Κυρ.-Tετ.
19.10-21.30-23.50
Αίθ. 3: Ο άγνωστος, Πέμ. &
Κυρ.-Τετ. 19.50-22.10-00.30/
Rango, Πέμ. & Σάβ. 15.4517.45 μεταγλ., Κυρ. 17.45
μεταγλ., Δευτ.-Τετ. 13.4515.45-17.45 μεταγλ.
Αίθ. 4: Ο Γουίνι το αρκουδάκι, Πέμ. 16.30-18.30-20.30
μεταγλ., Σάβ. 14.30-16.3018.30 μεταγλ., Κυρ. 16.3018.30-20.30 μεταγλ., Δευτ.-

Δροσοπούλου & Θάσου, πλ.
Αμερικής, 210 8647.444

Ο γιος του κυνηγού των
αετών 19.00/ Μέσα από τις
φλόγες 20.40-23.00 Παρ.Δευτ. κλειστά

ΦΟΙΒΟΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 1,
Περιστέρι, 210 5711.105

Hanna 20.20-22.40/ Ο Γουίνι
το αρκουδάκι 17.30-18.50
μεταγλ.

Προαστίων
AΛΙΚΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Πλατεία Δροσιάς, 210
6229.645, 210 2234.130

Οι ιππείς της Πύλου 21.00
Παρ.-Κυρ. κλειστά

AΡΤΕΜΙΣ
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Νευροκοπίου 2-4,
Παπάγου, 210 6561.153

Σαγκάη - Η πόλη των κατασκόπων 21.30/ Οι ήρωες
του δάσους: Περιπέτειες
στο τσίρκο 19.30 μεταγλ.

ΟDEON ΜΑΓΙΑ
Αβάντων 83 & Ιατρίδου,
Χαλκίδα, 22210 25625

Rio 18.00 μεταγλ. 3D/
Scream 4 20.05-22.30 Παρ.Σάβ. κλειστά

Ραφήνα, 22940 25439

Rio Δευτ.-Τετ. 18.45 μεταγλ.
Πέμ.-Κυρ. κλειστά

Πειραιά
ΖΕΑ
Χ. Τρικούπη 39, Πασαλιμάνι,
210 4521.388

Στην καρδιά του χειμώνα
20.30-22.30/ Hop 16.3018.30 μεταγλ.

ΣΙΝΕ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4,
Κορυδαλλός, 210 4960.955

Ψηλά τα χέρια, Τετ. 20.30/
Rango, Τετ. 16.15-18.00 μεταγλ. Πέμ.-Κυρ. κλειστά

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
ΣΙΝΕΑΚ
Πλατεία Δημαρχείου,
210 4225.653

Ο άγνωστος 20.00-22.20/
Μαλλιά κουβάρια 18.00
μεταγλ. Παρ.-Σάβ. κλειστά ●
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Elements&health
Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ

➜ style@athensvoice.gr

A.L.E.

Βένια μητρόπανόυ

Λουλουδάτο, μεσάτο ανοιξιάτικο φόρεμα € 89
(K. Διάθεση 210 2853.813)

Κολιέ από πέτρες αχάτη κρακελέ, κούμπωμα του
’40 από το Παρίσι και μεταξωτή κορδέλα € 260
(Ξάνθου 2, Κολωνάκι, 210 7210.409)

SWATCH
Ο χρόνος που περνάει, το παλιό και το σύγχρονο, οι έννοιες της ανακύκλωσης και του second hand.
Όλα μαζί σε ένα δυναμικό σόου, όπου η σχεδιάστρια Κατερίνα Αλεξανδράκη ενθουσίασε παρουσιάζοντας τη νέα της collection “The New Model Army”, μέρος της οποίας αποτέλεσαν και οι νέες
συλλογές της Swatch, στο 13ο Athens Fashion Week.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
«Ταμιευτήριο αγάπης» ήταν ο εύστοχος τίτλος του
πασχαλινού bazaar που πραγματοποίησε στις 7 και 8
Απριλίου το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Όλα τα έσοδα
θα μοιραστούν στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, στην ΕΛΕΠΑΠ, στην ΕΨΥΠΕ, στη Θεοτόκος, στο
Make-a-Wish, στα Παιδικά Χωριά S.O.S., στην Πίστη,
στη UNICEF και στο Χαμόγελο του Παιδιού.

ThE CLosET

LogiTECh s715i

Insight, μαγιό kealoha, € 70
(Διδότου 1 & Δελφών, Κολωνάκι, 210 3625.783)

Nέο επαναφορτιζόμενο ηχείο για iPod και iPhone
με διάρκεια μπαταρίας έως και 8 ώρες € 149
(www.logitech.com)

THE KING'S GINGER
Έξι ώρες παράσταση χωρίς αρχή, μέση και τέλος,
με το θεατή να μπορεί να παρακολουθήσει όσο
θέλει, για όση ώρα θέλει, να φύγει και να επιστρέψει την ίδια ή μια άλλη μέρα. Πρόκειται για τη νέα
δημιουργία «ΜΕΣΑ» του Δημήτρη Παπαϊωάννου,
που παίζεται στο θέατρο «Παλλάς», με χορηγό το
“The King’s Ginger”, ένα επίσης ιδιαίτερο ποτό με
βάση τη ρίζα ginger, το κίτρο και με πινελιές από
20 ετών single malt whisky.

BOSCH
Ένα εκατομμύριο ευρώ ως έκτακτη οικονομική
βοήθεια για τα θύματα του σεισμού και του τσουνάμι στην Ιαπωνία διέθεσε ο όμιλος Bosch. Τα
χρήματα δόθηκαν στον ιαπωνικό Ερυθρό Σταυρό,
με την Bosch να σημειώνει ότι θα επανέλθει με νέα
βοήθεια όταν υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την
έκταση των ζημιών και των εργασιών ανοικοδόμησης που θα πρέπει να γίνουν.

NEW !
Y
E NTR

όμπρα

DurEx

Nέο κατάστημα με πρωτότυπες λαμπάδες και άλ
άλλα ψαγμένα αντικείμενα (Χρήστου Λαδά 9, Κηφισιά,
212 1027.456 (soon), 694 5591504, 694 6381803)

Real Feel από τεχνολογικά προηγμένο RealFeel™
υλικό, σχεδιασμένα για να φοριούνται ευκολότερα χάρη στη φόρμα Easy-On™, www.durex.com/gr

ΟΤΕ

SOAP EVENT INTIMISSIMI

Θέλεις να συμμετάσχεις στο μεγαλύτερο φωτογραφικό κολάζ από γέλια; Ανέβασε μια φωτογραφία σου ή ένα σκίτσο που να σχετίζεται με γέλιο,
περιγράφοντας για σένα τι μπορεί να σημαίνει αυτό το γέλιο, στο www.ekfrasoymekathetropo.gr,
της νέας εταιρικής επικοινωνίας «ΟΤΕ - Εκφράσου
με κάθε τρόπο». Μοναδική προϋπόθεση είναι να
γίνεις fan της σελίδας του ΟΤΕ στο facebook.

Τα καταστήματα INTIMISSIMI ετοιμάζουν μια ευχάριστη ανοιξιάτικη έκπληξη για όλους τους πελάτες τους. Στις 29 & 30 Απριλίου οι επισκέπτες
όλων των καταστημάτων θα πάρουν δώρο ένα
αρωματικό σαπούνι. Με αυτό το δώρο «φρεσκάδας» θέλουν να ευχαριστήσουν τους πελάτες
τους για τη διαρκή προτίμηση και την εμπιστοσύνη που τους δείχνουν.

ΣΑΚΗΣ ΣΤΡΙΤΣΙΔΗΣ

LAnCAsTEr

CosmETiC DErmAroLLEr®

Sun Age Control, Sun Body Lotion SPF 30 και After
Sun Damage Recovery, λαμπερή ασπίδα προστασίας κατά τη διάρκεια της ηλιοθεραπείας και μετά

Καινοτόμο σύστημα με «ρολάρισμα» πάνω στην
επιδερμίδα για άμεση τόνωση και αναζωογόνηση
του δέρματος (www.dermaroller.gr)
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Μέχρι τις 25/4 μπορείς να δεις έργα του στο
αφιέρωμα για τους νέους Έλληνες σχεδιαστές «2011% GreekDesign» στην γκαλερί Μ artspace (Σόλωνος 10 & Ηρακλείτου).
Τη δημιουργική υπογραφή του Στριτσίδη
μπορείς να δεις και στη διεθνή έκδοση της
Taschen “Logo Design 3” η οποία φιλοξενεί
αρκετά λογότυπά του, μεταξύ άλλων για
την εταιρεία διανομής και παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών Playtime, το Θεάτρο
«Πόρτα» της Ξένιας Καλογεροπούλου κ.ά.
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Σε είδα...
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

Πρίζα
Ήσουν εκεί 15/4 με
φίλους, στεκόσουν
με την πλάτη στην
κολόνα της πόρτας,
είμαι η καστανή με
τον επίδεσμο στο
χέρι! Γράψε εδώ αν
θες να τα πούμε.
Δευτέρα βράδυ
Σας δείξαμε το δρόμο για Μοναστηράκι, είπες ότι ήταν η
τυχερή σας μέρα,
μακάρι να μπορούσαμε να έρθουμε
μαζί αλλά…
The Mall,
Μαρούσι
Τετάρτη 14 Απρίλη
καθόσουν στο διπλανό τραπέζι με
φίλες, μιλήσαμε για
παιδικούς σταθμούς, θα σε ξαναδώ; 697 8237651
Philipp
15/4/11 ήμουν το
29, ήσουν το 38,
είδα όταν έφυγα
πως είχες γράψει
πίσω στο χαρτάκι
philipsfun@aim.
com
Μαρασλή
15/4/11 μαύρο
παντελόνι με 2
μπροστινά ασημί
φερμουάρ, πρόσωπο σαν Κίρα Νάιτλι,
ήσουν υπέροχη.
608
Πέμπτη απόγευμα
μπήκα Πανεπιστημίου, παγίδευσες
το βλέμμα μου,

γλυκύτατη μελαχρινή με το υπέροχο
σκουφάκι που
έγραφε Αιθιοπία
και είχε τα χρώματα
της σημαίας, φορούσες φουλάρι και
πορτοκαλί ζακέτα.
Ο μελαχρινός με το
μαύρο τζάκετ που
σε κοίταζε διαρκώς
Κμες
Στην παραλαβή,
Δευτέρα 4/4, εσύ
ψηλός μελαχρινός,
μαλλί καρφάκι,
γαλάζιο πουλόβερ,
εγώ ψηλή, ξανθιά,
φαρμακοποιός, τα
βλέμματα συναντήθηκαν, σε θέλω,
στείλε εδώ για ραντεβού.
040
Σύνταγμα-Πειραιάς,
Παρασκευή 8/4,
2.20. Κατέβηκα
Καλλιθέα, κοιταχτήκαμε, ήσουν στην
πόρτα, σακίδιο, χακί
πουκάμισο και πουλόβερ…
Τραμ
12/4/11, 9 το βράδυ,
μπήκες Τροκαντερό, κατέβηκα στην
επόμενη, σε χαιρέτησα, χαμογέλασες,
εγώ σκουφάκι,
λευκή τούφα, θέλω να σε ξαναδώ.
natassaserenity@
hotmail.com
Ακαδημίας
«Περπατούσαμε
στο ίδιο πεζοδρόμιο
βράδυ Τετάρτης…»,

Μικρέςαγγελίες
210 3617.369 fax: 210 3617.310

θυμάσαι να με περιγράψεις;
Πλατεία
Συντάγματος
11/4 ξημερώματα
Δευτέρας, ήμουν με
μια φίλη και περίμενα το 11 στη στάση,
ήσουν μόνος και
κάτι πήρες από το
περίπτερο, σε κοίταξα έντονα… Θα
με αφήσεις να σε
ξανακοιτάξω το ίδιο
έντονα; didimaki5@
hotmail.com
Θέατρο 104
Δευτέρα 3/4, 3η
σειρά διάδρομο,
γελούσες συνέχεια,
απίθανο χαμόγελο,
ένας θεός, σε κοιτούσε και ο πρωταγωνιστής, είσαι
μοναδικός, στείλε
694 7496420
Πολύχρωμο Bar
9/4, εσύ μελαχρινός, με μουσάκι,
άσπρο καρό πουκάμισο, θυμίζεις έναν… tv chef! Κοιταζόμασταν. Ο 40άρης
γκριζομάλλης
X. TΡΙΚΟΥΠΗ
Ψηλός, μελαχρινός,
παπί, τέλεια μάτια
και χείλια... για δάγκωμα. Χάζευες τα
βιβλία στο σταντ
του Ναυτίλου και
φαινόσουν σαν κάτι
να περιμένεις. Τι
άραγε; Εσύ, με πρόσεξες;
Bar ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΑ
Είσαι αυτός που
κάνει θραύση σε άνδρες, γυναίκες και
παιδιά... Το βλέμμα

σου βελούδινο,
βαθύ, αινιγματικό...
αιχμαλωτίζει. Θα
ήθελες να κάνουμε
παρέα;
ΜΕΘΩΝΗΣ
Σε έχω δει, όχι μία,
αλλά δύο φορές, με
σακούλα σουβλατζίδικου. Τυχαίο, όμορφε γαλανομάτη;
Μήπως χρειάζεσαι
επειγόντως κάποια
να σε προσέχει;
Μουσειο
15/4 καθόσουν στα
σκαλάκια και λιαζόσουν με μια μπίρα
στο χέρι. Μετάνιωσα που δεν πήρα κι
εγώ μια να καθίσω
μαζί σου...
FUNKY RIDE
Σε βλέπω εκεί, στη
Δημητρακοπούλου,
να ομορφαίνεις τη
γειτονιά. Αχ, αυτά
τα μπουκλάκια
σου... ανέμελα, ατίθασα, προκλητικά,
σχηματίζουν μικρά,
κολασμένα δαχτυλιδάκια.
KOYKAKI
Mένεις σε ένα σπίτι με αυλή, είσαι
όμορφη πολύ, και
σου αρέσει το βιολί.
Μάντεψε ποιος.
Τραίνο Καφέ
Να έρθεις να μου
ζητήσεις το αγαπημένο σου τραγούδι…
MISH MASH
Τζώρτιζια!! Έχεις
ανεκτίμητη φωτογένεια! Θέλω φωτό
σου!

Ξέρεις εσύ...
Γράψε για το ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ
(μέχρι 20 λέξεις) και στείλ’
το με SMS: AVXE, κενό και
το μήνυμά σου στο 54121
Αριθμοί κινητών θα
δημοσιεύονται μόνο εάν
είναι ίδιοι με το νούμερο
του αποστολέα.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Κίνηση από σένα;
Δεν ταιριάζει. Μιλάμε οι λάθος άνθρωποι μπερδεμένοι

από την ανωνυμία.
Λάθος, σταματάω
εδώ.
Θέλω τις ματάρες
σου, θέλω τη γεύση
σου, θέλω να ξαναπάμε οδοντίατρο…
η αποτοξίνωση δεν
έχει αποτέλεσμα…
δίδυμα φεγγάρια
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Προς τον επιχειρηματία-αφεντικό και
ταξικό προδότη: το
καλοκαίρι θα σου
πιούμε όλα σου τα
ποτά και δεκάρα
τσακιστή δεν θα
σου δώσουμε!
Αμ πώς!
Μου λες μ’ αγαπάς,

εγώ να δεις... εγώ,
αγάπη μου, να
δεις... Για σένα που
ψάχνεις στα «Σε είδα» να βρεις ποια σε
βλέπει...
Είπες «τις καλύτερες μέρες μας δεν
τις έχουμε ζήσει. Το
ελπίζω, Λ. ●

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.
Σε γνωρίζω...
ABILITY. Υψηλών προδιαγραφών γνωριμίες
συντροφικότητας-γάμου.
Πανελλαδικά-εξωτερικό
(Αμερική, Αυστραλία,
Ευρώπη). Δεκτή διαμεσολάβηση γονέωνσυγγενών. Με εχεμύθεια,
εντιμότητα, σύγχρονες
πρωτοποριακές μεθόδους,
εμπειρία χρόνων, πλούσιο
πελατολόγιο πανελλαδικά, κατορθώσαμε και το
2010 ρεκόρ γάμων και
ευτυχισμένων ζευγαριών.
Ελάτε να μας γνωρίσετε,
και απολαμβάνοντας τον
καφέ σας να έχουμε μια
φιλική συζήτηση. Εκδηλώσεις-εκδρομές AbilityClub.
Τιμές ασυναγώνιστες.
Πιστωτικές κάρτες δεκτές.
Τηλ. κέντρο 210 3826.947,
Λόντου 8, κέντρο (έναντι
Σόλωνος 109), www.
abilityclub.gr
ABILITY. Συνταξιούχος
64χρονος ιατρός 1.77,
πολύ νεανικός, ευγενής,
πολύ αριστοκρατικός με
εξωστρεφή χαρακτήρα,
χήρος με γιο παντρεμένο,
ευχάριστος άνθρωπος,
γλωσσομαθής, μεζονέτα
Χαλάνδρι, εξοχικό Χαλκίδα,
του αρέσει το θέατρο, οι
εκδρομές, κάνει τζόκιν και
επιθυμεί σύντροφο ζωής
και ψυχής κυρία μορφωμένη, κοινωνική, ευχάριστη.
Οικονομικό κυρίας εντελώς
αδιάφορο. Πανελλαδικάεξωτερικό. Τηλ. κέντρο
210 3826.947, Λόντου 8,
κέντρο (έναντι Σόλωνος
109), www.abilityclub.gr
ABILITY. Ορκωτή λογίστρια 33χρονη πολύ όμορφη, ξανθιά, μικροκαμωμένη, χαμογελαστή, με θηλυκότητα και ήθος, διαθέτει
προσωπική και πατρική
περιουσία, και πάμπλουτη
35χρονη πτυχιούχος κόρη
διπλωμάτη, με σπουδές
στην Οξφόρδη, 1.72,
λεπτή, καστανή, με ωραίο
πρόσωπο, ευγενέστατη,
κοινωνική, με πολλές δραστηριότητες, επιθυμούν
γνωριμία γάμου. Πανελλαδικά-εξωτερικό. Δεκτή
διαμεσολάβηση γονέωνσυγγενών. Τηλ. κέντρο
210 3826.947, Λόντου 8,
κέντρο (έναντι Σόλωνος
109), www.abilityclub.gr
ABILITY. Επιστήμων
41χρονος με σπουδές
στην Οξφόρδη, 1.84, πολύ
αρρενωπός, μελαχρινός,
ξένης νοοτροπίας και κουλτούρας, σπορτίφ, του αρέσουν οι καταδύσεις, είναι
φιλόζωος και φιλόμουσος,
και πολιτικός-μηχανικός
47χρονος εργαζόμενος σε
γερμανική εταιρεία (διευθύνων σύμβουλος), 1.80,
γοητευτικός, γκριζομάλλης, με μπλε μάτια, πολυταξιδεμένος, ευκατάστατος,
large άνθρωπος, λάτρης
της άθλησης, του διαβάσματος και των ταξιδιών, επιθυμούν γνωριμία γάμου.
Πανελλαδικά-εξωτερικό.
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέων-συγγενών. Αδιάφορο
το οικονομικό της κυρίας.
Τηλ. κέντρο 210 3826.947,
Λόντου 8, κέντρο (έναντι
Σόλωνος 109), www.
abilityclub.gr
ABILITY. 41χρονη εισοδηματίας ακινήτων, 1.70, πολύ όμορφη, μορφωμένη,

κάτοικος Ν. προαστίων,
έχει έντονη προσωπικότητα, ευαίσθητο και γλυκύτατο χαρακτήρα, ασχολείται με τη διακόσμηση
εσωτερικών χώρων και το
σχεδιασμό κοσμημάτων,
επιθυμεί σύντροφο ζωήςγάμο με κύριο ανεξάρτητο,
ευγενικό, κοινωνικό. Πανελλαδικά-εξωτερικό. Δεκτή διαμεσολάβηση γονέων-συγγενών. Τηλ. κέντρο
210 3826.947, Λόντου 8,
κέντρο (έναντι Σόλωνος
109), www.abilityclub.gr
ABILITY. Ελεύθερος επαγγελματίας καταξιωμένος,
Κηφισιώτης, 54χρονος,
1.86, πολύ αρρενωπός και
σπορτίφ, έχει σπουδάσει
οικονομικά και διαθέτει
επιχείρηση στο κέντρο της
Αθήνας (πρώτες ύλες),
έχει οικονομική άνεση και
του αρέσουν τα ταξίδια,
το τένις, η καλή παρέα
και το καλό φαγητό, είναι
πρόσχαρος, ειλικρινής, με
πολύ χιούμορ, επιθυμεί
σύντροφο ζωής κυρία με
ευαισθησίες, πρόσχαρη,
εμφανίσιμη. Πανελλαδικάεξωτερικό. Τηλ. κέντρο
210 3826.947, Λόντου 8,
κέντρο (έναντι Σόλωνος
109), www.abilityclub.gr
Καλό Πάσχα και καλές
γιορτές. Τα Γραφεία Συνοικεσίων «Πάππας» σας
εύχονται χρόνια πολλά
και εγγυώνται ακόμα μια
χρονιά εκλεκτές γνωριμίες
και πίστη στις αρχές της
οικογένειας. Στο κέντρο της
Αθήνας, εδώ και 75 χρόνια,
διακριτικά και εχέμυθα,
εξασκούμε ένα λειτούργημα που φέρνει κοντά τους
μοναχικούς ανθρώπους.
Ένα λειτούργημα που κάνει
ό,τι είναι δυνατόν για να
χαθεί η μοναξιά από τη ζωή
μας. Συνεργασία με γονείςυπόλοιπη Ελλάδα-ΕυρώπηΑμερική. «Πάππας»,
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210
3620.147, καθημερινά
9:00-21:00, Σάββατο 10:0014:00, www.pappas.gr
Αβαντάζ. Ιατρός 64 ετών,
εξαιρετικής προσωπικότητας, ψηλή, αδύνατη,
καστανόξανθη, κοινωνική
και αρκετά δραστήρια,
ευκατάστατη με ιδιόκτητο
διαμέρισμα, ακίνητα,
εξοχικό, επιθυμεί γνωριμία
γάμου με κύριο καλλιεργημένο, εμφανίσιμο, χωρίς
υποχρεώσεις, έως 73 ετών.
«Πάππας», Ομήρου 38,
Κολωνάκι, 3ος όροφος,
210 3620.147, καθημερινά
9:00-21:00, Σάββατο 10:0014:00, www.pappas.gr
Αβαντάζ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου εξαιρετικής
προσωπικότητας, 45
ετών, ψηλή, μελαχρινή,
με καστανά μάτια και
μακριά μαλλιά, με αγάπη
στις τέχνες, ευκατάστατη,
με ιδιόκτητο διαμέρισμα,
ακίνητα, εξοχικό και Ι.Χ.,
επιθυμεί γνωριμία γάμου
με κύριο πανεπιστημιακής
μόρφωσης, εμφανίσιμο,
οικονομικά ανεξάρτητο,
έως 53 ετών. «Πάππας»,
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 3ος
όροφος, 210 3620.147,
καθημερινά 9:00-21:00,
Σάββατο 10:00-14:00,
www.pappas.gr
Αβαντάζ. Γοητευτικός
δημόσιος υπάλληλος, 47
ετών, ψηλός, αθλητικός

τύπος, με μόρφωση,
παιδεία, πολλά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες, ευκατάστατος
και κάτοχος σημαντικής
ακίνητης περιουσίας,
αναζητά καλλιεργημένη
και εμφανίσιμη δεσποινίδα
για σοβαρή γνωριμία με
σκοπό το γάμο. «Πάππας»,
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 3ος
όροφος, 210 3620.147,
καθημερινά 9:00-21:00,
Σάββατο 10:00-14:00,
www.pappas.gr
Αβαντάζ. Χημικόςμηχανικός 42χρονος εμφανίσιμος, ευκατάστατος
€ 3.000 μηνιαίως, κάτοχος
πολυτελούς διαμερίσματος στα Β. Προάστια,
πολυτελές Ι.Χ., επιθυμεί
γνωριμία γάμου με νέα εμφανίσιμη, καλλιεργημένη,
έως 35 ετών. «Πάππας»,
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 3ος
όροφος, 210 3620.147,
καθημερινά 9:00-21:00,
Σάββατο 10:00-14:00,
www.pappas.gr
Επιχειρηματίας Βρυξελλών 45χρονος, εξαιρετικά
αρρενωπός, 1.85, με πολύπλευρο χαρακτήρα, χιούμορ και παιδεία, περιουσία
άνω των € 2.000.000,
βίλα, πολυτελέστατο Ι.Χ.,
ιστιοφόρο, ακίνητο Βρυξέλες, μηνιαίως € 50.000,
επιθυμεί γνωριμία γάμου
με κυρία έως 42 ετών, σοβαρή, με φινέτσα και ήθος.
Οικονομικό αδιάφορο.
Αποκλειστικά «Λούης» Πειραιάς, Καραΐσκου 117, τηλ.
κέντρο 210 4176.812-813,
www.louis.gr
Τραπεζικός 35χρονη, κόρη εργοστασιάρχη, λεπτή,
γαλανομάτα, φινετσάτη,
με έντονη θηλυκότητα,
ήθος και παιδεία, μεγάλη
ακίνητη περιουσία, μηνιαίως € 4.200 και εξοχικό
και Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία
γάμου με κύριο έως 50
ετών, σοβαρό, καλλιεργημένο, για τη δημιουργία
οικογένειας. Αποκλειστικά
«Λούης» Πειραιάς, Καραΐσκου 117, τηλ. κέντρο 210
4176.812, www.louis.gr
Εκδότης επώνυμος, εταιρεία ιδιόκτητη, 50χρονος,
πολύ αρρενωπή εμφάνιση,
αθλητικός, 1.90, μελαχρινός, δυναμικός, δραστήριος, € 10.000, μεζονέτα
πολυτελέστατη, επενδύσεις εξωτερικό, 2 Ι.Χ.,
εξοχικό, επιθυμεί γνωριμία
γάμου με κυρία έως 46
ετών, όμορφη, φινετσάτη,
έξυπνη. Αποκλειστικά
«Λούης» Πειραιάς, Καραΐσκου 117, τηλ. κέντρο 210
4176.812, www.louis.gr
Ιδιοκτήτρια επώνυμου
φροντιστηρίου 33χρονη,
εξαιρετικής οικογενείας
ιατρών, πολύ όμορφη, με
ήθος και αρχές, ψηλή, καλλίγραμμη, κάτοχος οροφοδιαμερίσματος, διώροφου,
με μηνιαίο εισόδημα €
17.000, ιδιόκτητο φροντιστήριο, εξοχικό και Ι.Χ.,
επιθυμεί γνωριμία γάμου
με κύριο έως 46 ετών με
κατασταλαγμένο χαρακτήρα. Αποκλειστικά «Λούης»
Πειραιάς, Καραΐσκου 117,
τηλ. κέντρο 210 4176.812,
www.louis.gr
Ορθοπεδικός-χειρούργος
48χρονος εξαιρετικής
προσωπικότητας και γο-

ητείας, ψηλός, με πολλά
ενδιαφέροντα, ιδιόκτητο
ιατρείο, μηνιαίως € 10.000,
μονοκατοικία, εξοχικό,
καταθέσεις, 2 Ι.Χ., επιθυμεί
γνωριμία γάμου με κυρία
έως 42 ετών, όμορφη,
σοβαρή. Αποκλειστικά
«Λούης» Πειραιάς, Καραΐσκου 117, τηλ. κέντρο 210
4176.812, www.louis.gr
Δικηγόρος 33χρονος,
1.87 ύψος, γυμνασμένος,
ιδιαίτερα εμφανίσιμος,
μηνιαίως € 3.500, οροφοδιαμέρισμα, Ι.Χ., 2 εξοχικά,
ευγενικός, δραστήριος,
αναζητά γνωριμία με νέα
χαριτωμένη, εμφανίσιμη,
γλυκομίλητη για σοβαρό
δεσμό-γάμο.
Οικονομικό αδιάφορο.
«Πρότυπο Κέντρο Σχέσεων». 210 3616.029,
210 3635. 619, ΔευτέραΠαρασκευή 9:00-21:00,
www.relation.gr
Πανέμορφη λυγερόκορμη
27χρονη οικονομολόγος,
κόρη εργοστασιάρχη,
αιθέρια, με μεγάλη αυτοπεποίθηση, € 10.000
μηνιαίως, τεράστια ακίνητη
περιουσία, 2 Ι.Χ., αναζητά
γνωριμία γάμου με κύριο
ευπαρουσίαστο, αναλόγων
προσόντων. «Πρότυπο
Κέντρο Σχέσεων». 210
3616.029, 210 3635. 619,
Δευτέρα-Παρασκευή, 9:0021:00, www.relation.gr
VIP’S. Φοβάστε τη μοναξιά; Όχι πια!!! Κοντά μας
θα βρείτε με σιγουριά ό,τι
ψάχνετε. Το διαπιστώνετε
από την πρώτη επίσκεψή
σας στο Διεθνές Γραφείο
Συνοικεσίων που διευθύνει
η κυρία Μάγδα Πετρίδη.
Δεκτή διαμεσολάβηση
γονέων-συγγενών. Τηλ.
κέντρο 210 3234.793,
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr
VIP’S. Η κυρία Μάγδα
Πετρίδη προτείνει για
γνωριμία γάμου: 28χρονη
μοντέλο και στιλίστρια,
πανέμορφη ελληνοαμερικάνα με ανοιχτό μυαλό και
από καλή οικογένεια, γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, πολύ καλό μηνιαίο
εισόδημα, οροφοδιαμέρισμα, εξοχικό, Ι.Χ., αγαπάει
τα ταξίδια, τη μουσική, το
μπόουλινγκ, επιθυμεί να
γνωρίσει τον άντρα που
θα την κάνει ευτυχισμένη
για όλη της τη ζωή. Δεκτή
διαμεσολάβηση γονέωνσυγγενών. 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
γνωριμία γάμου: 33χρονος
ιδιοκτήτης πολυτελούς ξενοδοχείου και μπάνγκαλοους στην Κέρκυρα, ψηλός,
μελαχρινός, με αγάπη για
τη ζωή, πτυχίο και μάστερ
Διοίκησης Επιχειρήσεων,
γνωρίζει αγγλικά, γερμανικά και πορτογαλικά,
πάνω από €7.000 μηνιαίως, μονοκατοικία, τζιπ,
αγαπάει τη θάλασσα, τις
εκδρομές, το σκι και την
καλή παρέα, επιθυμεί να
γνωρίσει την κοπέλα που
θα κάνουν μια ισορροπημένη οικογένεια. Δεκτή
διαμεσολάβηση γονέωνσυγγενών. VIP’S. «Διεθνές
Γραφείο Συνοικεσίων».
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Μίλα μουβρώμικα
Της Μυρτώς Κοντοβά

ViP'S. Η κυρία Μάγδα
Πετρίδη προτείνει για
γνωριμία γάμου: 35χρονη
φυσικομαθηματικός σε
ιδιωτικό σχολείο, όμορφη,
καστανομάτα, τσαχπίνα
και σκερτσόζα, μεταπτυχιακό στην Αγγλία, γνωρίζει
αγγλικά, γαλλικά, μηνιαίο
εισόδημα € 3.700, ιδιόκτητο διαμέρισμα, εξοχικό
στα Βάγια, Ι.Χ., λατρεύει τη
γυμναστική, την ποπ μουσική, την ποίηση και τον
κινηματογράφο, επιθυμεί
να γνωρίσει τον άντρα
που μαζί θα λύσουν την
εξίσωση του έρωτα και της
αγάπης με επιτυχία. Δεκτή
διαμεσολάβηση γονέωνσυγγενών. 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
γνωριμία γάμου: 38χρονος
επιχειρηματίας με δύο
καταστήματα ίντερνετ
καφέ, γλυκός και ευαίσθητος, έχει τελειώσει
ΑΕΙ Πληροφορικής και
Πληροφόρησης με πτυχίο
προγραμματιστή, γνωρίζει
αγγλικά, ιταλικά και τσέχικα, μηνιαίο εισόδημα πάνω
από € 4.500, 3ώροφο
στην Ν. Πεντέλη, εξοχικό,
Ι.Χ., αγαπάει το σέρφιν,
το τζόκιν, τα ταξίδια και
την τοξοβολία, επιθυμεί
να γνωρίσει τη γυναίκα
που θα περπατάνε καθημερινά στα μονοπάτια του
έρωτα με προορισμό την
απόλυτη ευτυχία. Δεκτή
διαμεσολάβηση γονέωνσυγγενών. 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
γνωριμία γάμου: 39χρονη
δημόσιος υπάλληλος
διευθύντρια ΟΑΕΔ, ξανθομαλλούσα με πολύ σικ
εμφάνιση και καλό χαρακτήρα, πανεπιστημιακού
επιπέδου και μεταπτυχιακό
στα Οικονομικά, γνωρίζει
αγγλικά, ιταλικά και κινέζικα, μηνιαίο εισόδημα
€ 2.900, μονοκατοικία
παραλιακή στη Ν. Μάκρη,
κτηματική περιουσία, Ι.Χ.,
αγαπάει τις εκδρομές, το
αερόμπικ, το θέατρο και
τον παλιό κινηματογράφο,
επιθυμεί να γνωρίσει τον
άντρα που θα διευθύνει
την καρδιά της και το μυαλό της για πάντα. Δεκτή
διαμεσολάβηση γονέωνσυγγενών. 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
γνωριμία γάμου: 42χρονος
σεφ σε vip ξενοδοχείο
στην Αθήνα, αρρενωπός,
αθλητικός, με μαύρα μάτια,
σπουδές στο εξωτερικό
Τουριστικών Επαγγελμάτων, γνωρίζει αγγλικά,
γερμανικά, μηνιαίο εισόδημα € 4.300, 2ώροφο
στον Λυκαβηττό, εξοχικό
και οικόπεδα στην Πάρο,
Ι.Χ., αγαπάει τη μαγειρική,
την εξοχή, την όπερα και
την οικογένεια, επιθυμεί να
γνωρίσει τη γυναίκα που
θα τον εμπνεύσει να της
φτιάξει το πιο ρομαντικό
και εύγευστο δείπνο για να

της εκφράσει τον έρωτά
του. Δεκτή διαμεσολάβηση γονέων-συγγενών.
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο
210 3234.793, Νίκης
24, Σύνταγμα, www.vippetridi.gr
ViP'S. Η κυρία Μάγδα
Πετρίδη προτείνει για
γνωριμία γάμου: 50χρονη
συνταξιούχος νηπιαγωγός, φινετσάτη, γλυκιά
και με όμορφο χιούμορ,
γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά,
λιθουανέζικα, μηνιαίο εισόδημα € 2.600, ιδιόκτητο
διαμέρισμα, εξοχικό, Ι.Χ.,
λατρεύει τη μαγειρική, την
εξοχή και την καλή παρέα,
επιθυμεί να γνωρίσει τον
κύριο που θα έχει καρδιά
μικρού παιδιού. Δεκτή
διαμεσολάβηση γονέωνσυγγενών. 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. Τους εμπιστεύονται
καθημερινά βιομήχανοι,
πλοιοκτήτες, μεγαλοεπιχειρηματίες, επιστήμονες,
καλλιτέχνες, δικαστικοί,
δημόσιοι και ιδιωτικοί
υπάλληλοι και βρίσκουν το
άλλο τους μισό. Έχοντας
δικαιολογημένα τη σιγουριά των επιτυχημένων,
περιμένουν και εσάς να
σας καλοπαντρέψουν με
αξιόλογα άτομα και να
γίνει το 2011 η αφετηρία
στην ευτυχία σας. Δεκτή
διαμεσολάβηση γονέων-συγγενών. Ελλάδαεξωτερικό. VIP’S. «Διεθνές

Γραφείο Συνοικεσίων».
Τηλ. κέντρο 210 3234.793,
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr
Αδέσμευτη Βουλγάρα
26χρονη, πρώην μανεκέν,
κουκλάρα ξανθομάλλα,
αναζητά γνωριμία διακριτικού Έλληνα βιοτέχνηξενοδόχου-γαιοκτήμονα
να απασχοληθεί, και
συμβίωση. Αυθημερόν
ραντεβού. 210 8069.930,
697 7251633

Ζήτα μου ό,τι θες
Ενοικιάζεται restaurant
με μεταφερόμενη άδεια
πλησίον πλατείας Κολωνακίου.
693 6991289
Κάτω Πατήσια, Δημακοπούλου, διαμέρισμα 58 τ.μ.,
δυάρι 1ου, 1 υ/δ και μεγάλο
σαλόνι, φωτεινό, λίγα κοινόχρηστα, θέα, 100 μ. από
ΗΣΑΠ, τιμή
€ 310, 210 2235.292
Παραδίδονται σε εργαστήριο μαθήματα κεραμικής, μικρού γλυπτού,
ανάγλυφου, χρηστικού και
διακοσμητικού αντικειμένου. 210 6411.392, 693
7411215
Επιδοτούμενα
Σεμινάρια ECDl
Βασικές έννοιες
Πληροφορικής
Windows - Word - Excel
- Internet - Powerpoint
- Access
*106 ώρες, συμμετοχή
€ 280 και e-learning € 150
Κέντρο Επιστήμης
Πληροφορικής (Κ.Ε.Π.)
Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι,
210 5913.349,
www.e-kep.gr
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Τηλ. κέντρο 210 3234.793,
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

Μυρτώ, σε χαιρετώ! Έχω λίγο καιρό που το μόνο που ψάχνω στους
άντρες είναι το σεξ. Σεξ, σεξ, σεξ!
Όχι σχέση, όχι παρέα, κυριότερα
δε όχι αγάπες και λουλούδια! Σημειωτέον, όποιος μου την πέφτει με ρομαντική προσέγγιση τύπου «τι όμορφα
τα μάτια σου», «νιώθω ότι η ψυχή μου
σε περίμενε τόσο καιρό κι άξιζε την αναμονή», τρώει πόρτα πιο γρήγορα ακόμη.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, γνώρισα τον Κ., μια
χαρά παιδί, συνομήλικος (35άρης, να εξηγούμαι), έξυπνος και υποσχόμενος.
Ωραίο σεξ, με διάρκεια! Το πήγαμε καμιά
εβδομάδα και μετά «του έφυγε η έντονη
επιθυμία» είπε. Σταμάτησε να επικοινωνεί. Μετά από κανένα μήνα, άρχισα να
του στέλνω προστυχομηνύματα στο κινητό, όχι κάθε μέρα, κάθε 2-3.Τσίμπησε
και... νάτος μία εβδομάδα μετά, για τον επόμενο γύρο! Μετά μου πρότεινε να μου
γνωρίσει τον ξάδερφό του, «είναι οk παιδί» δήλωσε. «Ας είναι» του λέω, «γιατί
όχι; Αν είναι σαν κι εσένα...». Δυο μέρες μετά, σκάει μύτη ο ξάδερφος. Λίγα
χρόνια μεγαλύτερος, αλλά... φλατ, πολύ
φλατ, ρε γαμώτο. Από μυαλό... ούτε κουκούτσι. Πήρε τηλέφωνο με την προοπτική «να περάσει από το σπίτι». Φυσικά,
αρνήθηκα. «Ο Π. μπαίνει στο σπίτι όποτε
θέλει, το έχει κερδίσει με την αξία του.
Δεν κατάλαβα, αυτός σου ανοίγει το δρόμο κι ακολουθείς; Γιατί μ’ εμένα δεν πάει
έτσι... Αν γίνει, ό,τι γίνει, θα το διεκδικήσεις μόνος σου» εξηγήθηκα. Κόλλησε
λίγο, αλλά συμφώνησε να συναντηθούμε για ένα ποτάκι έξω. Αλλά το «ποτάκι
έξω» ήταν αυτοκινητάδα στην ερημιά
και ήπια προσέγγιση για σεξ στο αυτοκίνητο... άντε και σε κανένα ξενοδοχείο!
Οπότε τα είπα χύμα, γλυκά μεν, έξω από
τα δόντια δε. «Σεξ στο αυτοκίνητο δεν
κάνω, ούτε στο ξενοδοχείο. Αυτά τα έκανα όταν ήμουν μαθήτρια, φοιτήτρια
και δεν είχα πού την κεφαλήν κλίναι, όχι
τώρα που μεγάλωσα, αγόρι μου. Τώρα
θέλω άνεση, άπλα και χαλαρότητα... Οπότε, αν το σπίτι σου διατίθεται, καλώς.
Αλλιώς... καλή καρδιά!» Η βραδιά έληξε
κάπου εκεί... γιατί το σπίτι του είναι σε
οικογενειακό οίκημα και δεν ήθελε να
με δει η μάνα του, τα αδέρφια του κ.λπ.
Ήμαρτον, καλέ, σε αυτή την ηλικία... Και
τώρα έρχεται το ζήτημά μας, φανταστική
και πανέμορφη Μυρτώ... Τι να περιμένω
άραγε από τον Π.; Με αφορμή ένα μνμ
μου την επομένη, ρώτησε τι έγινε, αλλά
δεν έδωσα εξήγηση, προφασίστηκα τη
δουλειά για να μην απαντήσω. Σκέφτομαι να συνεχίσω να του στέλνω τα γνωστά προκλητικά προστυχομηνύματα με
το γνωστό χαλαρό ρυθμό, αλλά τι πιθανολογείς; Λες να δείξει αλληλεγγύη στον
ξάδερφο και να χάσω το «κορμί» οριστικά; Μαλακία, ρε γαμώτο... Τι να κάνω;
Ποια είναι η επιστημονική σου γνώμη;
Πολλά φιλιά
- Άλλη Μια
Ε, κι άμα το χάσετε, τι έγινε; Θα βρείτε σύ-

ντομα το επόμενο fuck body και όλα οk. Εξάλλου οι σχέσεις αυτές σπάνια έχουν διάρκεια. Όσο για τον Π., σόρι αλλά μου φαίνεται
πολύ κάφρος που πήγε να σας πασάρει τον
ξάδερφό του. Επίσης πιστεύω ότι κι εσείς
κάνατε μαλακία που βγήκατε μαζί του. Όρια
και σεβασμός, φίλη μου.

»

Αγαπητή Μυρτώ, ένα μόνο θα σου
πω... σύνδρομο Π.Α.Π. Παρθένα
ετών 20... κάτι. Άνεργη λόγω οικονομικής κρίσης. Πληγωμένη από χρόνιο ανεκπλήρωτο έρωτα με μαλ... που τη μια
δείχνει ότι σε θέλει και την άλλη όχι, και
που όταν κάνεις την κίνηση είναι λόγω
της… κατάστασής σου κι όχι του τι νιώθεις γι’ αυτόν. Αυτά τα λίγα και λακωνικά
γιατί σε συμπαθώ κιόλας και δεν θέλω να
σε κουράζω. Χώσε για να συνέλθουμε...
Μπα, δεν χώνω. Σα σήμερα ο Χριστός έκανε
ποδόλουτρο στους Αποστόλους, μετά φάγανε όλοι μαζί και στο καπάκι τον πρόδωσε ο
Ιούδας. Αφεθείτε στην κατάνυξη των ημερών
και σταματήστε να ασχολείστε με τη ματαιότητα της σάρκας.

»

Διαβάζω τη στήλη σας περιστασιακά και ομολογώ ότι πολλές
φορές έχω γελάσει ακατάπαυστα τόσο
με τα γράμματα όσο και με τις εκάστοτε
απαντήσεις...Τόσος πόνος, τόση θλίψη,
τόσα προβλήματα, τόσα ατελείωτα θέματα και όλα αραδιάζονται με περίσσια
άνεση και περιμένουν λύση από... εσάς!
Που με περίσσιο κουράγιο από τη μεριά
σας απαντάτε με το μοναδικό σας τρόπο... Καταλαβαίνω αυτή την ανάγκη,
γιατί σαν ψυχολόγος αυτό είναι το αίτημα των ανθρώπων που έρχονται σε μένα
να τους βοηθήσω... Αναρωτιέμαι όμως
αν οι ίδιοι μπαίνουν στη διαδικασία να
προσφέρουν αυτό που έχουν ανάγκη ή
αν απλά ψάχνουν απεγνωσμένα αυτάκια (;)... και δεύτερον και πιο σημαντικό,
επειδή πολλές φορές αναφέρετε ότι τα
νεύρα σας είναι χάλια, εσείς είστε καλά;
Έχετε κάποιο πρόβλημα ή θέμα που σας
απασχολεί έντονα και σας μπλοκάρει;
Θέλετε ποτέ να μιλήσετε σε κάποιον σαν
Μυρτώ και όχι ως «Μίλα μου βρώμικα»
Μυρτώ; Σας ρώτησε ποτέ κάποιος από
αυτούς που φανατικά σας διαβάζουν τόσο καιρό με το ίδιο περίσσιο ενδιαφέρον
που σας αραδιάζουν τα θέματά τους αν
χρειάζεστε κάτι;! Για να μη σας ταλαιπωρώ άλλο και να μην κλέβω τον πολύτιμο χρόνο σας, θέλω απλά να καταλήξω
με μία και μόνη ερώτηση... «Είσαι καλά,
Μυρτώ μου;»
- Ένας από εμάς...
Όχι, έχω τα λαιμά μου.
Υ.Γ. Άσχετο. Τελευταίο Σάββατο είδα
Σταμ στην Αθηναΐδα – συγκινητικός, τρελός, τρυφερός, αστείος. Και θυμήθηκα τους
1.000.000 λόγους που τον λατρεύω. A
Στείλε το γράμμα σου ταχυδρομικά, ή στο
fax της A.V., ή στο info@athensvoice.gr
για τη στήλη «Μίλα μου βρώμικα».
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Stardust
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Με αντίθεση Άρη/Κρόνου

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Η Αφροδίτη μπαίνει στον Κριό
(21/4)

Η είσοδος της Αφροδίτης στον Κριό (21/4) και η
επιστροφή σε ορθή πλέον πορεία του Ερμή (23/4,
στις 10:05΄) δημιουργούν μια σχετική ισορροπία
στην επαγγελματική σου ζωή. Φυσικά όσο βρίσκεται όμως ο Άρης στον Κριό, που κάνει μάλιστα
αντίθεση με τον Κρόνο στον Ζυγό, δεν θα αποφύγεις τις επαφές με αυτούς που έχουν την εξουσία
ή τη δύναμη να σε βοηθήσουν ή να σε καταστρέψουν. Με τον Δία επίσης στον Κριό, σου είναι δύσκολο να φανταστείς γιατί άραγε θα ’πρεπε να
αποδείξεις ότι αξίζεις το σεβασμό και την εκτίμηση, όμως έχε υπόψη σου ότι υπάρχουν μερικοί
πάνω από σένα που θα προτιμούσαν να σε δουν
να εξαφανίζεσαι, παρά να καθιερώνεσαι. Μπορεί
τον τελευταίο καιρό να συμβαίνουν πράγματα
πίσω από την πλάτη σου, εσύ όμως ξέρεις ότι είσαι εξαιρετικός σε ό,τι κάνεις – κι αυτό είναι που
μετράει, έτσι δεν είναι;

Ο Ερμής επανέρχεται σε ορθή
πορεία (23/4, 10:05΄)
Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)
Αν δεν αισθάνεσαι ανησυχία, ανυπομονησία, ανάγκη για περισσότερη ελευθερία, ένταση, τον
ενθουσιασμό να κατακτήσεις τον κόσμο με τα
δικά σου όπλα, τη δύναμη να σπάσεις οποιαδήποτε αλυσίδα σε κρατάει στο παρελθόν και ταυτόχρονα περιορισμένος, αδύναμος, επιθετικός,
λυπημένος, ανυπεράσπιστος, εύθραυστος, ε,
τότε πρέπει να κοιτάξεις το πιστοποιητικό γέννησής σου γιατί δεν ανήκεις στους Κριούς. Είναι
δύσκολο να θυμηθείς άλλη εποχή που το έδαφος
κάτω από τα πόδια σου να μοιάζει τόσο αβέβαιο
σε όποιον τομέα και να κοιτάξεις. Πριν διαβάσεις
άλλη λέξη, σταμάτα μια στιγμή και ανάπνευσε.
Κλείσε τα μάτια και πάρε μια βαθιά, μακριά, ήρεμη αναπνοή. Αυτό είναι το μήνυμα τώρα που η Αφροδίτη μπαίνει στο ζώδιό
σου (21/4) και ο Ερμής επανέρχεται σε
ορθή πορεία (23/4, 10:05΄). Για να κατεβάσεις την πίεση, για να καθησυχάσεις
τις αγωνίες και να σιγουρευτείς ότι το οξυγόνο πηγαίνει σε όλα τα σωστά σημεία
όλες τις στιγμές, χρειάζεσαι ώρα για να
εισπνέεις και να εκπνέεις. Πολλοί Κριοί έχουν πρόβλημα να ακολουθήσουν αυτή την
απλή διαδικασία. Πάμε μαζί: μέσα-έξω, μέσα-έξω.
(Ο πόλεμος συνεχίζεται, μόνο που τώρα η στολή
σου είναι σιδερωμένη και το μαλλί κομμωτηρίου)
Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)
Κι ενώ οι κανονικοί άνθρωποι κάνουν σχέδια για
διακοπές, εσύ συνεχίζεις να εργάζεσαι σαν αφιονισμένο ρομπότ του “Metropolis” και να υπηρετείς το όραμα κάποιων πολυεθνικών Φαραώ σαν
σκλάβος την εποχή των Πυραμίδων. Μην περιμένεις ούτε διάλειμμα. Ούτε ευχαριστίες. Χάρη στην
Αφροδίτη πάντως και την επιστροφή του Ερμή σε
ορθη πορεία (23/4, 10:05΄), δεν θα μπορέσεις να αντισταθείς στην ύπουλη παρόρμηση να βγεις έξω
για διασκέδαση και μπλεξίματα. Θα μπορούσες
να χρησιμοποιήσεις την τύχη για να εντοπίσεις
αυτόν που είσαι πεπεισμένος ότι υπάρχει για να
σου κάνει τη ζωή δύσκολη. Ακόμα όμως και αν η
υπερδραστηριότητα στο 12ο οίκο σου σε ωθεί να
δουλεύεις από το παρασκήνιο, ή σου δημιουργεί
την έντονη διάθεση να εξαφανιστείς από όλους
και όλα, εντούτοις δεν έχεις την πολυτέλεια να
κρύβεσαι. Με την Ήλιο να αρχίζει τη διέλευσή του
στον Ταύρο, πρέπει να βρίσκεσαι σε κίνηση, στο
φως και σε συνεχή επικοινωνία με αυτούς που
μπορούν να σε βοηθήσουν ή να σε στηρίξουν.

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)
Όσο μεγαλώνουμε τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι η
ελευθερία δεν σημαίνει ότι παραδινόμαστε σε μια χαοτική ζωή
της οποίας είμαστε κέντρο. Χρειάζεται να είμαστε ευαίσθητοι όχι
μόνο σε ό,τι θεωρούμε καλύτερο για εμάς,
αλλά και για τους άλλους επίσης. Αυτό είναι αλήθεια, ειδικά για σένα που ο 11ος οίκος σου είναι
ενεργοποιημένος στο μάξιμουμ. Το να είσαι χρήσιμος στους άλλους, να δίνεις ένα χέρι βοήθειας
και να στηρίζεις τους δίπλα σου δεν είναι φιλοσοφικές επιδιώξεις για μια ουτοπική κοινωνία, αλλά
υποχρεώσεις που δεν πρέπει να παραβλέπεις.
Άσε τις γκρίνιες ότι οι άλλοι σε εκμεταλεύονται
ή ότι είσαι ένα αθώο πρόβατο εν μέσω λύκων και
βοήθησε αυτούς που σε χρειάζονται χωρίς πολλές πολλές φανφάρες και, ει δυνατόν, χωρίς να
στο ζητήσουν.
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Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
Παρόλο που μπορεί να προσποιείσαι τον κεφάτο
και τον υπερδραστήριο, οφείλεις να ομολογήσεις ότι δεν διαθέτεις τη Φιλοδοξία που είχες
κάποτε. Ασφαλώς ακόμα πεθαίνεις να κάνεις κάτι σημαντικό, μόνο που δεν ξέρεις
τι είναι αυτό. Πολλοί Λέοντες μάλιστα
σκέφτονται να επιστρέψουν στα θρανία
ή να ξαναρχίσουν τη ζωή τους αλλάζοντας τα πάντα, μήπως κι έτσι αυξήσουν
τις πιθανότητες να κάνουν κάτι που
να είναι αντάξιο της ευφυΐας και των
ονείρων τους. Αν ζητούσες τη συμβουλή κάποιου που εμπιστεύεσαι τη γνώμη
του ίσως να μπορούσες να σχηματοποιήσεις
τον πολτό των στόχων και των επιθυμιών σου. Ή
βρες ένα ήσυχο μέρος που θα σου επιτρέψει να
δεις τη ζωή σου καρέ καρέ, κάνε freeze frame στις
στιγμές που σε έκαναν ευτυχισμένο, που σε ικανοποίησαν, που αισθανόσουν τη χαρά της ζωής,
που ένιωθες δημιουργικός και γεμάτος και πατώντας το στοπ θα αντιληφθείς με έκπληξη ότι αυτά
που χθες σου δημιουργούσαν κύματα απόλαυσης τώρα σου φαίνονται τόσο άνοστα όσο και μια
τούρτα με 0 θερμίδες. Άρα, αυτό που θα ’πρεπε
να σε ενδιαφέρει είναι το Νόημα της Ζωής, τα ταξίδια και οι ορίζοντες που ανοίγουν, οι ανώτερες
σπουδές και ο εξιδανικευμένος έρωτας – δηλαδή
η αφίσα κι όχι το πρόσωπο μπροστά σου; Μην πέσεις στην παγίδα των εξιδανικεύσεων. Τώρα έχεις
ανάγκη από μία παρούσα, υπαρκτή, υποστηρικτική «οικογένεια».

να πάρεις ικανοποίηση από τα λεφτά των άλλων.
Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι θα πέσεις στο κρεβάτι με τον πρώτο που θα σου πληρώσει το δείπνο. Εκτός κι αν το θέλεις.

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)
Ποτέ δεν θα έχεις μια πλήρη εικόνα των πραγματικών σχέσεων όσο κάθεσαι και ξεφυλλίζεις αντρικά
και γυναικεία περιοδικά ή παρακολουθείς ρομαντικές κωμωδίες στην τηλεόραση. Μπορεί ο ρομαντικός έρωτας να κάνει την καρδιά πολλών Ζυγών να
χτυπάει πιο γρήγορα, αλλά δεν μπορείς να έχεις
τέτοιες φαντασιώσεις όταν γίνεται πλανητικό μποτιλιάρισμα στον 7ο οίκο σου και ο Κρόνος συνεχίζει
να διελαύνει στο ζώδιό σου δημιουργώντας μάλιστα αντίθεση με τον Άρη στον Κριό. Οι επιτυχημένες σχέσεις βασίζονται σε κοινές αποφάσεις, αμοιβαίες υποχωρήσεις και συνεχή ειλικρινή επικοινωνία χωρίς κενά. Προς το παρόν οι σχέσεις είναι σα
να μεταφέρεις πυρηνικά πάνω σε έναν ανώμαλο
δρόμο. Και η είσοδος της Αφροδίτης στον Κριό;
Και η επιστροφή του Ερμή σε ορθή πορεία (23/4,
10:05΄) δεν κάνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα;
Ίσως. Μπορεί. Πιθανόν. Ενδέχεται. Μάλλον.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
Οι περισσότεροι Σκορπιοί δουλεύουν σα σκυλιά
τον τελευταίο καιρό. Τουλάχιστον η επαναφορά
του Ερμή σε ορθή πορεία (23/4) και η είσοδος επίσης στον Κριό της Αφροδίτης βοηθάνε
στην εξομάλυνση της εργασιακής ζωής. Όμως η πραγματικότητα αυτή
τη στιγμή σού επιβάλλει να εργαστείς χωρίς καμία ανταμοιβή,
χωρίς κανένα ευχαριστώ, χωρίς
καμία αναγνώριση.
Είναι μια εποχή που

Tαύρε,

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)
Εκεί στο στομάχι σου βαθιά νιώθεις έναν αδιόρατο πόνο που δεν λέει να φύγει. Είναι ένα αίσθημα εγκατάλειψης που μπορεί να σε παρασύρει
και που σε κάνει να νιώθεις μόνος και θλιμμένος.
Το σύμπαν μέσα από τον πλανητικό συνωστισμό
στον 4ο ηλιακό σου οίκο θέλει να σε διδάξει ότι οι
στενές σχέσεις που περιέχουν δέσμευση συχνά
συνοδεύονται από μεγάλες λύπες, και ειδικά σε
σένα που είσαι ο τύπος τού για πάντα. Αν υπάρχει
κάποιος/α δίπλα σου μπορεί να σου τονώσει τη
διάθεση και ταυτόχρονα να σου υπενθυμίσει πόσο γελοίο είναι να αρρωσταίνεις για τον οποιονδήποτε ή το οτιδήποτε. Άρα ξέχνα τον πόνο και
πάρε μια βαθιά ανάσα, αφού η Αφροδίτη μπαίνει
στον Κριό και ο Ερμής γυρίζει σε ευθεία πορεία
από τις 23 βάζοντάς σε μια περίοδο που τα βάρη
ελαφραίνουν και ό,τι θέλεις το σκοπεύεις με σταθερό χέρι.
Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)
Με τόσα αντιφατικά μηνύματα μέσα στο κεφάλι
σου θα ’πρεπε να αισθάνεσαι συμπόνια για όλους
αυτούς τους ανθρώπους που κάποτε θεωρούσες υποκριτές επειδή έκαναν δημόσια κηρύγματα ηθικής ενώ πίσω από κλειστές πόρτες έκαναν
πράγματα που μπορούσαν να τους κλείσουν στη
φυλακή για πάντα. Τι υποτίθεται ότι πρέπει
να κάνει κάποιος σαν κι εσένα, που ενώ ο
Κρόνος στον 9ο οίκο σου τον κάνει να λέλέ
ει ατάκες από τη Βίβλο και που υπόσχεται
να συμπεριφέρεται σαν άγγελος, εντούεντού
τοις ο πλανητικός ορυμαγδός στον 3ο
οίκο του τον βγάζει εκεί έξω στον κόσμο
ως Δημόσιο Κίνδυνο με μια γλώσσα που κόκό
καλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει; Ευτυχώς
που η Αφροδίτη μπαίνει επίσης στον Κριό και ο
Ερμής γυρίζει σε ορθή πορεία στις 23/4, οπότε
μπορείς να αποκαθιστάς όσα τυχόν πάνε στραστρα
βά σαν εκείνα τα βιβλία μαγειρικής που σου
λένε πώς να διορθώσεις το κομμένο
αυγολέμονο.

επειδή η ζωή είναι
ένα πεδίο μάχης γεμάτο
διασταυρούμενα πυρά,
μη χάνεις την επαφή
με την πραγματικότητα.
Πάρε ανά χείρας

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου

- 20 Μαρτίου)
Τι να τα λέμε… Το θέμα
της οικονομίας έχει γίνει
εθνική εμμονή. Άρα είναι
φυσικό επόμενο στο ζήτημα
των χρημάτων να έχουμε γίνει όλοι πιο παρανο
παρανοϊκοί και πιο τρελαμένοι από ποτέ. Μπορεί λοιπόν
κανείς να φανταστεί εύκολα πως αισθάνεσαι εσύ
ως Ιχθύς, όταν στο 2ο οίκο σου –που συμβολίζει
την οικονομική σου ασφάλεια, τη σχέση σου με
το χρήμα και την υλική πλευρά της ζωής– υπάρχει
πλανητικό μποτιλιάρισμα: ανήσυχος, αγχωμένος,
με έντονη αγωνία για την παρούσα και την αυριανή ευημερία σου. Μετά τη φοβισμένη αντίδραση σε λογαριασμούς που έρχονται, υποχρεώσεις
που τρέχουν, δάνεια που απαιτούν πληρωμή και
τηλέφωνα που δεν σηκώνεις γιατί ξέρεις ότι σε
αναζητούν από τις τράπεζες και σε οδηγούν σε
κρίση πανικού, χρειάζεται να δείξεις ψυχραιμία
και να κινηθείς γρήγορα. Δεν έχεις την πολυτέλεια
να κάνεις ότι τα δυσάρεστα γεγονότα που έχουν
ως αποτέλεσμα να αισθάνεσαι ξεκρέμαστος δεν
συμβαίνουν σε σένα. Αντί να κατηγορείς τη ζωή,
τους εργοδότες, τον καπιταλισμό, την κακή σου
τύχη, το ευρώ και τον εαυτό σου, καλύτερα να
σκεφτείς με καθαρό μυαλό τις λύσεις: με επέκταση των επαγγελματικών σου προσόντων; Με
δεύτερη δουλειά; Καθίζοντας ξανά στα θρανία;
Ζητώντας στήριξη και βοήθεια; Ξεκινώντας κάτι
δικό σου; Μην περιμένεις να αλλάξει η κατάσταση
από μόνη της. Δράσε. A

το απόλυτο οικονομικό όπλο
που λέγεται Q και με 1€
καταπολέμησε την
ακρίβεια.

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)
Οι πλανήτες στον 8ο οίκο μπορούν να είναι τόσο
ψυχοφθόροι, που να σε κάνουν να βιώσεις την
ίδια ένταση, φόβο, άγχος, αλλά και και την έκσταση που ένιωσαν οι πρώτοι θεατές του «Ψυχώ». Για
τους Παρθένους βεβαίως που αντιμετωπίζουν
κάθε κατάσταση χωρίς ενθουσιασμό, αλλά με σύνεση και επιφυλακτικότητα, δεν πρέπει να είναι
ιδιαίτερη δοκιμασία. Ακόμα κι αν οι
επόμενες εβδομάδες έχουν τόσο
σεξ –ναι, και οι Παρθένοι κάνουν
σεξ– που θα έκανε τον Χιου Χέφνερ να κοκκινίσει, όπως και εκρήξεις καταπιεσμένου αισθήματος,
το γεγονός ότι έρχεσαι αντιμέτωπος
και
με υπαρξιακές αγωνίες που σχετίζονται
με τη ζωή και το θάνατο δεν είναι ό,τι καλύτερο
μπορείς να φανταστείς. Ακόμα: η παραχώρηση
του ελέγχου των οικονομικών σου (ή της ζωής
σου για λίγο) σε ένα άλλο πρόσωπο μοιάζει με απλή πρόταση. Στο κάτω κάτω, εσύ δεν είσαι που
ονειρεύεσαι να αναλάβει τη φροντίδα σου ένας
φλογερός σύντροφος, ή να σε χρηματοδοτήσει
ένας συνεταίρος ή ένα ίδρυμα/τράπεζα/σπόνσορας, που μάλιστα θα σε αφήσουν ελεύθερο να
εκφράσεις τη δημιουργικότητά σου; Η ειρωνεία
είναι ότι στο τέλος οι Παρθένοι καταλήγουν να
δουλεύουν σαν είλωτες. Πάντως είναι εποχή για

το στρες δεν θα γίνεις ποτέ τσιγκούνης ούτε στα
χρήματα ούτε στα αισθήματα.

εσύ για όλους,
για σένα κανένας. Το ουσιώδες είναι ότι ο Δίας σού εξασφαλίζει
(κυρίως αν έχεις ωροσκόπο Σκορπιό) ότι σε αυτό
το ρευστό εργασιακό περιβάλλον εσύ προστατεύεσαι και ότι έχεις ψυχικά αποθέματα ώστε να είσαι
χρήσιμος χωρίς ανταλλάγματα – προς το παρόν.

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)
Μην τρελαίνεσαι. Δεν είσαι ο μόνος που έχει οικονομικά προβλήματα – αν και ο Πλούτωνας στον
Αιγόκερω δείχνει ότι τα δικά σου είναι λίγο πιο
σοβαρά από των άλλων. Έχοντας όμως σαν τον
Σκρουτζ την αντίστοιχη τυχερή δεκάρα, που στην
περίπτωσή σου ονομάζεται Δίας –και σε ευνοϊκή
θέση με τον Ήλιο σου–, είναι καλό να ξέρεις ότι
δεν πρόκειται να καταστραφείς, το πρώτο τουλάχιστον εξάμηνο που βρίσκεται στον Κριό. Οπότε, αφού στον 5ο ηλιακό σου οίκο δίνεται ένα
πλανητικό πάρτι, είναι κρίμα να κάθεσαι μακριά
μετρώντας τα ευρώ που έχεις στην τσέπη σου.
Όσο κι αν σου φαίνεται παράξενο, οι ανιδιοτελείς
χειρονομίες που προέρχονται από την καρδιά σου
μπορούν να ανακουφίσουν για λίγο τα οικονομικά
σου άγχη. Ακόμα κι αν ανοίγεις ένα λογαριασμό
και αισθάνεσαι να ιδρώνουν οι παλάμες σου από

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