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B.D.Foxmoor Η ψυχή των Active Member γράφει στην A.V. με αφορμή τα 20 χρόνια τους, σελ. 14

Το Αθηναϊκό 
Underground
Μια έκθεση και ένα βιβλίο
Πέμπτη 5 Ιουλίου στις 20.00, στο Camp!

Του Θανάση Μουτσόπουλου, σελ. 22

Dewar’s @ TeD

Γιατί Κάποια 
Πράγματα Απλά 

Αξίζει 
Να Τα Κάνεις

Schoolwave 2012
Θέατρο Βράχων
 6 - 7 - 8  Ιουλίου

16 σελίδες αφιέρωμα 
από τους Schooligans

Οι Imam Baildi κάνουν  
το mixtape της Αθήνας

σελ. 10

Στα γυρίσματα της νέας 
ταινίας του Χριστόφορου 

Παπακαλιάτη 

Της Ελίζας Συναδινού
σελ. 12



που αξίζει 
Για τις ιδέες

να διαδοθούν
Το Dewar’s υποστηρίζει τις ενέργειες του TED και του TEDxAthens,

 γιατί Kάποια Πράγματα Απλά Αξίζει Να Τα Κάνεις 

TEDxAthens 
Salon για τα 

Web Startups 

Η παρούσα οικονομική 

συγκυρία είναι δύσκολη, 

αλλά τι θα πρέπει να γίνει; 

Μήπως να περιμένουμε πότε θα 

αλλάξουν τα πράγματα και να έρ-

θει η ευκαιρία να μας χτυπήσει την 

πόρτα; Καλύτερα όχι. Ακριβώς αυ-

τές οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες 

που προσφέρονται στη σημερινή 

συγκυρία, καθώς και ο ρόλος που 

θα μπορούσε να διαδραματίσει η 

Ελλάδα στην ανάπτυξη ενός ισχυ-

ρού οικοσυστήματος Web Startups 

(νέες διαδικτυακές εταιρείες), ή-

ταν το θέμα της εκδήλωσης Salon 

που πραγματοποίησε η ομάδα του 

TEDxAthens, στις 21/6 στο The 

HUB Events, όπου παράλληλα με 

τις ομιλίες διακεκριμένων προσώ-

πων του χώρου, νέες ελληνικές 

webstartup εταιρίες να παρου-

σιάζουν τα προϊόντα και τις ιδέες 

τους. Παρόντες ως ομιλητές ήταν 

μεταξύ άλλων οι Michael Jackson 

(Mangrove Capital Partners), Jessica 

Erickson (Managing & PR Director 

- Four Sektor & siliconallee.com) 

και Alejandro «Alex» Barrera (CEO 

press42.com, Editor at kernelmag.

com). Οι εκδηλώσεις Salon είναι μι-

κρότερες σε μέγεθος εκδηλώσεις, 

συγκεκριμένης θεματολογίας, που 

όπως όλες τις ενέργειες του TED 

και του TEDxAthens υποστηρίζει το 

Dewar’s, ενισχύοντας έμπρακτα την 

ιδέα της μάρκας ότι «κάποια πράγ-

ματα απλά αξίζει να τα κάνεις». 

Θ
α το έχεις ακούσει ως 

TED ή και ως TEDxAthens. 

Ως μια εκδήλωση με με-

γάλο κοινό και ομιλητές 

που έχουν κάτι να πουν. 

Ίσως για την τεχνολο-

γία, την ψυχαγωγία, το 

σχέδιο, αλλά σε κάθε πε-

ρίπτωση για τα κοινά, για αυτά που μας αφορούν 

όλους. Ιδέες πρωτοπόρες και καινοτόμες, σαν αυ-

τές που χρειαζόμαστε επιτακτικά: για να βγαίνει 

μπροστά το καινούργιο, ανοίγοντας δρόμους και 

δίνοντας τροφή για σκέψη. Υποστηρικτής αυτού 

του εγχειρήματος είναι το Dewar’s, που στηρίζει ε-

μπνευσμένες πρωτοβουλίες. 

Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή. Η ανάγκη για 

το προωθημένο, το επόμενο, αυτό που μπορεί να 

ανεβάσει επίπεδο, είναι παλιά σχεδόν όσο ο άνθρω-

πος. Και κάθε τόσο κάτι συμβαίνει που υπηρετεί α-

κριβώς αυτή την ανάγκη. Μια από τις περισσότερο 

οργανωμένες και σημαντικές προσπάθειες σε πα-

γκόσμιο επίπεδο γι’ αυτόν ακριβώς το σκοπό είναι 

το TED: μια μη κερδοσκοπική οργάνωση αφιερωμέ-

νη στις Ιδέες Που Αξίζει Να Διαδοθούν («Ideas worth 

spreading»), που ξεκίνησε ως τετραήμερο συνέδριο 

στην Καλιφόρνια το 1984 και σήμερα, πλέον, πραγ-

ματοποιείται σε 60 χώρες σε όλο τον κόσμο, σε πε-

ρισσότερες από 2.000 διαφορετικές εκδηλώσεις. 

Το x προσδιορίζει την κάθε ανεξάρτητη εκδήλωση 

και το TEDxAthens είναι η διοργάνωση που γίνεται 

στην Αθήνα. 

Technology (Τεχνολογία), Entertainment (Ψυχαγω-

γία), Design (Σχέδιο) είναι τα αρχικά του TED. Το τρί-

πτυχο της αρχικής του θεματολογίας, που μέσα στα 

χρόνια εμπλουτίστηκε, και αφορά οτιδήποτε καινο-

τόμο και πρωτοπόρο, οποιαδήποτε ιδέα είναι ικανή 

να πάει το μυαλό και τη σκέψη, και στη συνέχεια και 

την πράξη, ένα βήμα πιο μακριά. 

Έτσι, κάθε χρόνο κάποιοι από τους κορυφαίους των 

γραμμάτων, των τεχνών, της ψυχαγωγίας, της ε-

πιστήμης και της τεχνολογίας συναντιούνται στον 

ίδιο χώρο με σκοπό να διαδώσουν την (καινοτόμα) 

ιδέα τους. Η μακρά λίστα όσων έχουν διατελέσει 

ομιλητές του TED περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους 

Steven Hawking, Bill Gates, J.J. Abrams, Bill Clinton, 

Isabel Allende και Julian Assange. 

Πώς  
λειτουργεί 

 το TED 

Κ άθε εκδήλωση στήνεται 

με τη βοήθεια εθελοντών. 

Ανθρώπων που πιστεύουν 

στο εγχείρημα, που γοητεύονται 

από κάθε τι δημιουργικό, αισιόδοξο, 

ανατρεπτικό και αποτελεσματικό. 

Στη συνέχεια ο κάθε ομιλητής έχει 

επί σκηνής στη διάθεσή του 18 λε-

πτά για να αναπτύξει στο κοινό την 

ξεχωριστή άποψη / ιδέα του. Που 

μπορεί, για παράδειγμα, να είναι μια 

εμπνευσμένη πρόταση διαχείρισης 

οικονομικών πόρων ή μια ενθουσι-

ώδης προοπτική μετάλλαξης μιας 

θεατρικής παράστασης ή μια ιστο-

ρία ενός ανθρώπου που οι δυσκο-

λίες και τα προβλήματα στην υγεία 

του να μετατρέπονται σε πρόκληση. 

Οτιδήποτε που μπορεί να έχει ό-

ραμα και φαντασία, πολλές φορές 

και χιούμορ. Και, φυσικά, χώρος υ-

πάρχει και για τη διαφωνία, από την 

οποία μπορεί να προκύψει το ζητού-

μενο, που είναι κάτι καλύτερο για ό-

λους μας. Όλο αυτό το υλικό υπάρχει 

συγκεντρωμένο στις ιστοσελίδες 

του TED και των τοπικών TEDx σαν 

μια πολύτιμη βιβλιοθήκη γνώσης. 

Φυσικά, τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο 

εάν δεν υπήρχαν brands όπως το 

Dewar’s, το οποίο πιστεύει στις ιδέες 

που αξίζει να διαδοθούν.



Το TEDxAthens
 φιλοδοξεί να αποτελέσει μια 

πρωτοποριακή εκδήλωση για την 
Αθήνα και την Ελλάδα, έναν πόλο έλξης 

ξεχωριστών ιδεών και ανθρώπων, ικανό να 
αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι 
ιδέες στη χώρα μας και γιατί όχι να αλλάξει τον τρό-

πο σκέψης μερικών από εμάς. 

Για περισσότερες πληροφορίες, και για να δείτε 
ομιλίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες 
www.ted.com, www.tedxathens.com και blog.

tedxathens.com. Επίσης, μπορείτε να παρακολου-
θείτε όλες τις εξελίξεις στο www.facebook.

com/tedxathens και στο twitter@
Tedxathens. 

Το
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Δίνεται η έγκριση 
στην Αθήνα να 

διοργανώσει ένα TED. 
 Ένα ακόμα TEDxAthens, με 1.500 ανθρώ-
πους να αποτελούν το κοινό, 19 ομιλητές, 
5 καλλιτέχνες και 70 εθελοντές. Πλέον, το 
TEDxAthens είναι μία από τις 5 μεγαλύτε-
ρες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται 

σε όλο τον κόσμο. 

Διοργανώνεται το πρώτο 
TEDxAthens, με τη συμμετοχή 4 
ομιλητών, 15 εθελοντών και 150 

ανθρώπων στο κοινό.

 Σε αυτό το TEDxAthens συμμετέ-
χουν 17 ομιλητές, 2 καλλιτέχνες, 
40 εθελοντές και το παρακολου-

θούν 1.000 άνθρωποι.

Η ομάδα 
του TEDxAthens φι-

λοξένησε την πρώτη 
εκδήλωση Salon στην 

Ελλάδα με θέμα 
τα Web Startups. 

2009
Μάιος

2009
Οκτώβριος

2010
Νοέμβριος

2011
 Δεκέμβριος

2011
21 Ιουνίου 
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ΗΡΩΕΣ ΜΕ ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ FLUGTAG

Κυριακή 24/6, 16:30, Πλατεία Νερού, Φάληρο

Ο Κωνσταντίνος Δαγριτζίκος ποζάρει με «δαλματικό» bodypaint. Πί-

σω του το όχημα με το οποίο το πλήρωμα του 6 D.O.G.S. 

κέρδισε το πρώτο Flugtug που έγινε στην Αθήνα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ 

Mission accomplished: 12’’  

MY DRUNKEN HAZE, Παρουσίαση «LIFE – Κιθ Ρίτσαρντς»Σάββατο 23/6, 00.45, Μοναστηράκι Η αθηναϊκή μπάντα κλέβει την παράσταση διασκευάζοντας το ‘Play With Fire’ των 
Rolling Stones στην παρουσίαση της αυτοβιογραφίας του Κιθ Ρίτσαρντς “LIFE”. Ένα μίνι φεστιβάλ με μερικά από τα καλύτερα αθηναϊκά γκρουπ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ 

Mission accomplished: 12’’ 

ΟΛΑ ΤΑ ΜΠΑΧΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Πέμπτη 28/6, 13.40, Μοναστηράκι, οδός Αθηνάς,

 έξω από την ΚρεαταγοράΕξωτικά και μεθυστικά μπαχάρια με υπέροχα, έ-
ντονα χρώματα που «τρίβονται εδώ». Πολλοί πελάτες, καταναλωτές που 
χρειάζονται τα ανάλογα μπαχάρια για να αρωματίσουν το φρέσκο κρέας 

που μόλις έχουν αγοράσει από την Αγορά. Κλασική αθηναϊκή εικόνα. 
Σημειώστε: μεγάλες συσκευασίες με δυόσμο, θυμάρι, τσάι του βουνού, 

λεβάντα  και άλλα, με 1 ευρώ. ΕΛΙΖΑ ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ

Mission accomplished: 13΄́

TO ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΓΙΝΕ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ 

Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Παρασκευή 22/6, 12.30 

Παραμένει ακόμα το πιο δημοφιλές μουσείο σ’ ολόκληρη την Ελλάδα. Το 

25% των επισκεπτών το έχει επισκεφθεί περισσότερες από τρεις φορές. 

Στο επίπεδο της ανασκαφής οι εργασίες συνεχίζονται. Δίνουν μάχη με το 

χρόνο για να παραδοθεί ο χώρος προς τους επισκέπτες μέσα στο 2012. 

Χρειάζονται, όμως, και έσοδα. Γι’ αυτό το λόγο από φέτος θα τοποθετη-

θούν τραπεζάκια για καφέ και φαγητό στους εξωτερικούς χώρους του 

μουσείου.ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ ΛΕΝΑ 

Mission Accomplished: 14΄́  

Περισσότερες πληροφορίες στο: www.athensvoice.gr

M
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ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ COSMOTE ΚΑΙ ΤΗΝ ATHENS VOICE!

ΜΠΕΣ ΣΤΟ www.athensvoicegr/3Greporter
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Xρονική διάρκεια του διαγωνισμού 

5 - 22/7

Samsung  Galaxy Tab 2

 Sony Xperia U

ΓΙΝΕ ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΤΗΣ ATHENS VOICE

Οι ειδήσεις τρέχουν, το ρεπορτάζ πια συμβαίνει επί τόπου. Είσαι στο γεγονός, τραβάς τη φωτογραφία, 

γράφεις το σχόλιο/λεζάντα σου και με το Mobile Internet από το κινητό ή το tablet σου τη δημοσιοποιείς 

σε χρόνο dt- ή μάλλον σε χρόνο COSMOTE  3G. Δηλαδή μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα

Γίνετε κι εσείς ρεπόρτερς. Βρείτε ένα θέμα, φωτογραφίστε το με το κινητό σας, γράψτε ένα σχολιασμό/λε-
ζάντα,τον τόπο και το χρόνο, και στείλτε το από 5 έως 22 Ιουλίου 2012 στο contest@athensvoice.gr, σε 
χρόνο 3G ή ανεβάστε το μέσω της ειδικής φόρμας www.athensvoice.gr/3Greporter. Κάποιες από αυτές 
τις φωτογραφίες θα δημοσιεύονται στην εφημερίδα και τέσσερις(4) από αυτές θα είναι υποψήφιες για να 

κερδίσουν τα πλούσια βραβεία στο τέλος του διαγωνισμού: 

Οι συντάκτες της ATHENS VOICE ζουν και καταγράφουν τη ζωή στην Αθήνα. 
Ποστάρουν τα φωτογραφικά ρεπορτάζ τους, με διάφορα θέματα: 

Τα μυστικά της πόλης. Την καθημερινή ζωή της πόλης. 
Την καλή πλευρά της Αθήνας

 Γίνετε κι εσείς ρεπόρτερς

Samsung Galaxy S II

2 1

1

ΣΕ ΧΡΟΝΟ  COSMOTE   3G
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Σ ε είδα, σου φώναξα, δεν γύρισες, περπατούσες βιαστικά με τα μάτια κάτω, δεν μ’ 
άκουσες; ρωτάει λίγο με παράπονο, λίγο με υποψία, μήπως την απέφυγα; Επανα-
λαμβανόμενες διαδρομές με τα μάτια κάτω, στροφή, ευθεία, στροφή. Οθόνη τα πλα-

κάκια του πεζοδρομίου, νοερή επεξεργασία κειμένου, φανάρι, τελεία, παράγραφος. Γράφω, 
αυτή είναι η δουλειά μου, μια δουλειά που σταδιακά εξαφανίζεται, οι αναγνώστες δεν θέ-
λουν πια να διαβάζουν. Γράφουν μόνοι τους, παρατηρήσεις εκτυφλωτικής οξυδέρκειας στο 
Facebook: Ήρθε πάλι το καλοκαιράκι! Τρία θαυμαστικά, like. Δεν μπορώ να τους κατηγορή-
σω, κι όταν διάβαζαν, μήπως τους χρησίμεψαν σε τίποτα όσα διάβασαν; 

Κατεβασμένα μάτια, απόμακρο ύφος, αέρινη κίνηση «μόλις έφευγα», η μόνιμη στάση του 
σύγχρονου Αθηναίου. Δεν ακούω, δεν προσέχω, δεν σε βλέπω. Αυτή την εποχή δεν σου 
κάνει καλό να κοιτάς τα μάτια των ανθρώπων, είναι σκοτεινιασμένα. Νιώθεις την ατμό-
σφαιρα συνεχώς έκρυθμη, περιμένει πάντα μια σπίθα. Τώρα τελευταία ρωτάς κάτι απλό 
ή κάνεις μια ανώδυνη παρατήρηση και ξαφνικά γίνεσαι αποδέκτης μιας κραυγής γεμάτης 
συμπυκνωμένη οργή που μαρτυράει άγχος, φόβο, απώλεια. Τι μας συνέβη ξαφνικά; Κανείς 
δεν έχει καταλάβει πώς φτάσαμε ως εδώ, χωρίς χάρτη πορείας, χωρίς πινακίδες στο δρόμο. 

Κάπως έτσι σιγά σιγά, και μετά απότομα, βρεθήκαμε εδώ που είμαστε. «Με συγχωρείτε». Κα-
τεβασμένα μάτια, απότομη επιτάχυνση στο βήμα, απλανές ύφος. Η αντίδραση του σημερινού 
Αθηναίου. Δεν είμαι επαίτης, κύριε Γεωργελέ, λέει η φωνή προσβεβλημένη πίσω μου, κάτι 
να ρωτήσω για την εφημερίδα ήθελα. Ντροπή, ενοχές, δικαιολογίες, όρκοι εσωτερικοί με τον 
εαυτό σου, ηλίθιε, φοβισμένε ανθρωπάκο, πάντα θα σταματάς όταν σου μιλάνε. Σταματάω. 
Φίλε, έχεις ένα ευρώ; Δεν είμαι πρεζόνι, αδελφέ, 40 λεπτά, να συμπληρώσω για το εισιτήριο. 
Θα μου πάρεις μια τυρόπιτα; Έχεις ένα τσιγάρο; Να σου πω τη μοίρα σου, όμορφε; Μόλις απο-
φυλακίστηκα. Κατεβασμένο βλέμμα, απλανές ύφος, βιαστικό βήμα, οι κάτοικοι της Αθήνας. 
Δεν μ’ άκουσες; ξαναρωτάει. Θα ’μουν αφηρημένος, της λέω. 

Γαβγίζει σπαρακτικά στο μπαλκόνι. Παρκάρω, σβήνω, κλείνω την πόρτα, δύο η ώρα τη νύχτα. 
Ουρλιάζει στο μπαλκόνι, γουουφ με παράπονο. Τι πάθαμε, του λέω, γιατί φωνάζεις; Γουφ, 
κάνει, σταματάει τις φωνές και βάζει το κεφάλι του στα κάγκελα για να δει καλύτερα. Μονα-
ξιές, ε; Δεν είσαι μόνος. Απλώς νιώθεις μόνος. Τον αφήνω να το σκέφτεται, γυρνάω, μπαίνω 
στη δικιά μου πολυκατοικία. Καθώς περιμένω το ασανσέρ, τον ακούω που αρχίζει ξανά να γα-
βγίζει. Όταν νιώθεις μόνος, είσαι μόνος, νομίζω ότι λέει, αλλά δεν ξέρω και καλά τη γλώσσα. 

Ερμού νύχτα, σκοτάδι, φωτισμένη βιτρίνα, τραπέζια. Παγωμένο γιαούρτι. Ράθυμες παρέες. 
Ένα κορίτσι, δυο αγόρια. Αυτός αναλύει την πολιτική κατάσταση. Νύχτα με καύσωνα, στην 
ησυχία η φωνή του υπνωτιστική, σίγουρη, γεμάτη αυτοπεποίθηση. Εξηγεί την επικαιρό-
τητα και η αφήγησή του είναι τόσο στέρεη, που σχεδόν τον ζηλεύω. Η πολιτική ως κόμικ, 
επεισόδιο από το «X-men», η επιστροφή. Οι καλοί, οι κακοί, οι λιποτάκτες που πήγαν με 
τους κακούς, οι δικοί μας, οι εχθροί, μάχες μέχρι την επικράτηση. Στη σταθερή του φωνή 
δεν υπάρχει ούτε μια ρωγμή, δεν υποψιάζεται καν ότι σε όσα λέει το πρόβλημα δεν είναι οι 
πολιτικές του θέσεις αλλά η άγνοια. Όταν θυμάμαι όσα πίστευα όταν ήμουν μικρός, νομίζω 
ότι ήμουν ηλίθιος. Άραγε το ίδιο θα νομίζω σε 20 χρόνια και για όσα πιστεύω τώρα; Δεν ξέ-
ρω. Ελπίζω να το μάθω όταν έρθει η ώρα. Αν είμαι τυχερός. 

Ο Ιούλιος θα είναι δύσκολος και μετά ο Οκτώβριος πάρα πολύ δύσκολος, λέει ο προφήτης της 
τελευταίας σελίδας. Θες να σου φτιάξω το προφίλ για να σου πω λεπτομέρειες; Δεν θέλω να 
ξέρω, αρνούμαι έντρομος, τότε γιατί ζούμε αν όχι για την περιέργεια να μάθουμε τι θα γίνει 
μετά; Στο θυρωρείο δεν υπάρχουν πια γράμματα προσωπικά. Μόνο γράμματα χωρίς όνομα, 
αξιότιμε κύριε διαχειριστά, αξιότιμε ιδιοκτήτη. Διαφημιστικά προσπέκτους, ντελίβερι, 
λογαριασμοί. Αν κάποιος γράψει ένα γράμμα σε χαρτί κανονικό όπως παλιά, θα θεωρηθεί 
έργο τέχνης, θα το εκθέσουν σε μια γκαλερί στο Μεταξουργείο. Τώρα τελευταία η σύνθε-
ση των προσπέκτους έχει αλλάξει. Λιγότερα ντελίβερι, περισσότερα μέντιουμ. Saidyjah 
international African spiritual healer and advisor. Κυψέλη-Αθήνα. Μπορώ να κάνω τους 
ερωτευμένους καλύτερα από πριν. Πότε πριν, δηλαδή; Μπορώ να κάνω άγνωστους μεταξύ 
τους ανθρώπους να ερωτευθούν. Αυτό τώρα είναι καλό; Επίσης δίνω πανίσχυρο φυλακτό 
για προστασία. Λύνω σημαντικές δικαστικές υποθέσεις σεξουαλικού περιεχομένου. And 
many other things. Αν ο Πανόπουλος συνεχίσει να προβλέπει δυσκολίες και δεινά, θα τη-
λεφωνήσω στον SAIDYJAH. Εντάξει; Άσε που είναι κι απ’ την Κυψέλη. 

Κυριακή πρωί, 39 βαθμοί, ανεμιστήρας, καφές, δυνατή, βασική γεύση, αττικός ήλιος εκτυ-
φλωτικός νικάει τα πατζούρια. Τσιγάρο, βαριές κινήσεις, σκόρπιες σκέψεις. Μια φωνή από 
μεγάφωνο. Καθαρίζω το περιβάλλον, καθαρίζω το χώρο σας, τα πάντα παίρνω, ό,τι έχετε, 
ο παλιατζής. Μέσα στη ζέστη και την αποχαύνωση, στην ησυχία της Κυριακής, μια φωνή 
απειλητική υπόσχεται ό,τι δεν μπορεί να πραγματοποιήσει, να καθαρίσει το περιβάλλον, 
να πάρει τις έγνοιες μας. Απ’ την μπαλκονόπορτα μπαίνουν φύλλα, σκορπάνε στο δωμάτιο, 
ξεραμένα φύλλα στο χαλί, πρέπει να σηκωθώ να κλείσω, θα γεμίσει ο τόπος, φυσάει, φύλλα 
πετάνε παντού, κάποια στιγμή θα σηκωθώ, σε λίγο, χωρίς δύναμη τα κοιτάζω ράθυμα, θα 
γεμίσουν το δωμάτιο, φύλλα, φυτά, θα γίνει ζούγκλα, πράσινη, σκοτεινή, υγρή, αδιαπέρα-
στη, θα χαθώ μέσα, στην άγρια ζούγκλα θα χαθώ. A

Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα το 
σχεδιάζει ο Πάνος Κου-
τρουμπούσης. Γυμνα-
σιόπαιδο ακόμη, γίνεται 
«καλλιτεχνικός υπεύθυ-
νος» στην υπαρξιστική 
Παράγκα του Σίμου φι-
λοτεχνώντας εκδρομικά 
προγράμματα και διακο-
σμώντας το τζιπ «Ιπτά-
μενο Γαϊδούρι». Αφού 
σπούδασε κινηματογρά-
φο στη Ρώμη προσανα-
τολίστηκε στα εικαστικά 
και στην πεζογραφία. Ή-
ταν στην ομάδα του περι-
οδικού «Πάλι» με συνε-
χή συνεργασία με σχέδια 
και γραφτά, ενώ σχέδιά 
του έχουν παρουσιαστεί 
στις «Εικόνες», στο «Α-
ντί» και αλλού, και έχει 
φιλοτεχνήσει εξώφυλλα 
LP. Έζησε στο Λονδίνο, 
το Παρίσι και τη Νέα Υ-
όρκη, κάνοντας εξώφυλ-
λα βιβλίων και εικονο-
γραφήσεις. Στο Λονδίνο 
συνεργάστηκε με τα πε-
ριοδικά των 60s «ΟΖ», 
«ΙΤ», «New Worlds» και 
σε fanzines. Έχουν δημο-
σιευτεί 7 βιβλία του. Ανά-
μεσά τους το «Τι Τρέχει;» 
με το ε ι κασ τι κό έργο 
του. Έχει πραγματοποι-
ήσει 11 ατομικές και έχει 
συμμετέχει σε ομαδικές 
εκθέσεις σε Αθήνα, Θεσ-
σαλονίκη, Λονδίνο, Κο-
πεγχάγη.

DO IT!  
Κάθε εβδομάδα ένας καλ-

λιτέχνης αναλαμβάνει να 

σχεδιάσει το εξώφυλλο της 

A.V. Στο τέλος της χρονιάς 

όλα τα εικαστικά εξώφυλ-

λα θα συγκεντρωθούν για 

να εκτεθούν στο Μουσείο 
Μπενάκη, όπου και θα εί-

στε όλοι καλεσμένοι.

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης: Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Σιντσιρμάς

Αρχισυντάκτες Γιάννης Νένες, 
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος

Συντακτική ομάδα: Δ. Αθανασιάδης, Ν. Αργυροπού-
λου, N. Γεωργελέ, N. Γεωργιάδης, Κ. Γιαννακίδης, Β. 

Γραμματικογιάννη, B. Γρυπάρης, Γ. Δημητρακόπουλος, 
Τζ. Διαμαντοπούλου, N. Zαχαριάδης, Μ. Ζουμπουλάκη, 
Γ. Ιωάννου, Λ. Καλοβυρνάς, Δ. Καραθάνος, Λ. Καρανι-
κολού, Σ. Καρρά, M. Kοντοβά, Σ. Κραουνάκης, Γ. Κρασ-
σακόπουλος, Σ. Ο. Κυπριωτάκη, Γ. Κυρίτσης,Γ. Kωνστα-
ντινίδης, Λ. Λαζόπουλος, M. Λεάνης, Π. Μανδραβέλης, 
Β. Ματζάρογλου, Π. Μένεγος, M. Mηλάτος, Θ. Μήνας, 
Ι. Μπλάτσου, Ευτ. Παλλήκαρης, Κ. Παναγοπούλου, Γ. 
Πανόπουλος, Ε. Παπαδάκης, Δ. Παπαδόπουλος, Στ. 

Παπασπύρου, Γ. Παυριανός, Μ. Πιτένης, K.Ρήγος, A. Αλ 
Σάλεχ, E. Συναδινού, Ζ. Σφυρή, Γ. Τζιρτζιλάκης, Δ. Τρια-
νταφύλλου, Σ. Tριανταφύλλου, Ά. Τσέκερης, Σ. Tσιτσό-

πουλος, Δ. Φύσσας, Στ. Χαραμή, Λ. Χουρμούζη

Γραμματεία Σύνταξης: Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr

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

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

Benoit Paré
art@athensvoice.gr

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

Κ. Αμοιρίδης, Στ. Ανδριώτης, Α. 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: Ντίνα Βλαχοπούλου, Κων/νος Σαμα-
ράς, Κων/νος Τζήκας

Διευθυντής Εμπορ. Ανάπτυξης: Νίκος Τσουανάτος
Key Account Managers: Αναστασία Μπαφούνη

Direct Market Manager: Βασίλης Ζαρκαδούλας
Direct Market: Γιώργος Απέργης, Ιωάννα Μπούσγου, 

Δημήτρης Καλαμάρης, Νώντας Νταμπάνης  
Συντονισμός Διαφήμισης: Δήμητρα Xιώτη 

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

Project Manager: Mάρω Ζήνα

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

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση: «Kαθημερινές Εκδόσεις AE»
Διανομή: City Promotions

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

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

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

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

επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

 
Εβδομαδιαία εφημερίδα, διανέμεται δωρεάν. 

Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, 
η διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης 

με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο, 
χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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Athens Voice (official)

Thanks for 
sharing our voice 
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Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
Η νέα Κούβα.
(Όλοι εκεί θέλουμε να πάμε)

ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Ο Morrissey στον Λυκαβηττό.  
Να ξαναβρούμε τις παλιές μας αγάπες.

ΚΙΘ ΡΙΤΣΑΡΝΤΣ
Κυκλοφόρησε στα ελληνικά η αυτοβιογραφία 
του σε (θαυμάσια) μετάφραση του Γιάννη Νένε 
από τις εκδόσεις Λατέρνατιβ. 
«Είτε το πιστεύετε είτε όχι, δεν έχω ξεχάσει 
τίποτα» δηλώνει ο ροκ σταρ και, πράγματι, 
όχι μόνο δεν ξεχνά κανέναν αλλά τους περνά και 
από χίλια κύματα (ειδικά τον Μικ). 

CINE MANTO
Άνοιξε και φέτος με ταινίες πρώτης καλοκαιρινής 
προβολής και εισιτήριο € 8 και € 6 για παιδιά, αλλά 
και ειδική κάρτα 14 προβολών με έκπτωση 35%. 
Έχει υπέροχο κήπο και café με free Wi-Fi. Στις 27/7 
θα προβάλει ζωντανά στη μεγάλη οθόνη την 
τελετή έναρξης των Ολυμπιακών του Λονδίνου. 
(Στη Χώρα Μυκόνου)

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
-Από Χανιά είσαι; Κρήτη;
-Ναι.
-Μήπως ξέρεις έναν Γιώργο από Ηράκλειο;

(Έλληνες στην Αγγλία στο Twitter)
             
                              

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ…
…σταματούν οι περσινές επαναλήψεις 
και αρχίζουν οι προ-πέρσινες.

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Έλληνας παραθεριστής.

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
10 ευρώ οι τρεις ώρες; 
Με 700 ευρώ αγοράζω αυτοκίνητο.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Μα πώς να την πιάσουν, όταν η χώρα έχει 
σπαταλήσει 7 δις για έργα μηχανογράφησης 
που δεν δουλεύουν;

ΣΕΜΝΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΑ
Η τελετή καθαίρεσης της πινακίδας «Γενική Γραμ-
ματεία Μακεδονίας-Θράκης» και ανάρτησης της 
νέας: «Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης». Δικό σας.

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΑΦΙΣΕΣ
Αγαπητές μου κυρίες Κουντουρά, Δούρου, 
Κωνσταντοπούλου, Παπακώστα, μήπως ήρθε 
η ώρα να ρίξετε κανένα σφουγγάρισμα στους 
δρόμους και να καθαρίσετε το αφισομάνι 
των κομμάτων σας; Τι λέτε;

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Ινδία: «Ο “βασιλιάς του ταμπόν” δημιουργεί 
χαμηλού κόστους σερβιέτες για τις 
συμπατριώτισσές του». 
(Το είδαμε στο «Economie»)

1 Πλατεία Ομονοίας. Κάποτε λένε ήταν 
ωραία. Έτσι τραγούδαγε η Βέμπο. Τρα-

γούδι: «Πόσο λυπάμαι». Επειδή λυπό-
μαστε για την κατάντια της.

2 Λόφος Στρέφη, 10 το πρωί. Βγά-
ζεις το σκύλο σου για βόλτα την 
ώρα που γίνεται το μεγάλο νταρα-

βέρι στο ξέφωτο πάνω-πάνω. Τραγούδι: 

«C.R.E.A.M.», από Wu Tang Clan. Ο μόνος 
τρόπος να βγάλεις λεφτά στο γκέτο είναι 
τα drugs. 

3 Πραξιτέλους, Σάββατο μετά τα με-
σάνυχτα. Ο ΒnC στα decks, ο χώρος 
δεν επαρκεί ούτε για το μισό κόσμο, 

οπότε χορεύεις στο πεζοδρόμιο, αλλά δεν 
σε πειράζει, έχει πιο πλάκα έτσι. Τρα-

γούδι: «De Mi Careta». Remix των Palov 

& Mishkin, που μαζί με το BnC φτιάχνουν 
τα πιο περιζήτητα 12ιντσα δισκάκια εγ-
χώριας παραγωγής.

4 Κωνσταντινουπόλεως, λίγο πιο πά-
νω από Βουτάδων. Σάββατο βράδυ 
στον Νέζο, περνά μπροστά σου κάθε 

καρυδιάς καρύδι με έναν κοινό στόχο: να 
το κάψει. Τραγούδι: «Fuego» των Bomba 

Estereo. Σύνδεση: Προφανής.

5 Πλατεία Ειρήνης. Φτάνεις πάντα 
κουρασμένος, μετά από βόλτα στο 
κέντρο για ψώνια. Συζητάς για το 

καινούργιο στενό που ανακάλυψες μετα-
ξύ Συντάγματος και Αιόλου. Και πας για 
σουβλάκι στον Κώστα. Τραγούδι: Casino 

«Sans Pareil», The Wiseguys. Ανέμελο, ό-
πως και η συγκεκριμένη βόλτα.

6 Σπηλιά Παρασκευά. Ένα σπήλαιο 
στην Καστέλα, το οποίο είχε με-
τατραπεί σε νυχτερινό κέντρο στο 

οποίο εμφανιζόταν ο Μανώλης Χιώτης 
με τη Μαίρη Λίντα στα τέλη της δεκα-
ετίας του ’50. Τραγούδι: «Σ’ έχω χάσει». 
Δεν προλάβαμε τις εποχές αυτές, αλλά 
ελπίζουμε να μεταφέρουμε λίγη από τη 
μαγεία τους με την υπέροχη Μαίρη Λί-
ντα, που μας κάνει την τιμή να εμφανι-
στεί μαζί μας. 

7 Βαρβάκειος Αγορά. Αποκλείεται να 
περάσεις και να μην μπεις να ρίξεις 
μια ματιά. Εκτός αν δεν αντέχεις τη 

μυρωδιά. Τραγούδι: «Βεργούλες» (του 

Βαμβακάρη). Ο Μάρκος δούλευε εκδο-
ρέας στα σφαγεία.

8 Οδός Αγησιλάου, Κεραμεικός. Χει-
μωνιάτικο μπαρ μια Κυριακή της 
άνοιξης. Ανοιχτό πάσο στο δρόμο, 

μόνο μερικοί πιστοί θαμώνες και ο οικο-
δεσπότης που μοιάζει αρκετά στον Dude 
(Big Lebowski). Τραγούδι: «Does your 

mama like to reggae», του JJ Cale. Ται-
ριάζει με τη γλυκιά μελαγχολία της όλης 
σκηνής. 

9 Ο ακάλυπτος χώρος μεταξύ των πο-
λυκατοικιών στην αυλή του Cantina 
Social. Τραγούδι: «Take my breath 

away», από Gui Borato. Minimal, όπως 
και το σκηνικό.

10 Τρώων, Πετράλωνα, Chez Lucien. 
Κλασική αξία. Τραγούδι: «Jolie 

Coquine», από τους Caravan 

Palace. Σύνδεση: Παρίσι.

11 Πλατεία Θεάτρου. Χρυσές εποχές 
του Guru, 2004, η πλατεία γεμά-
τη κόσμο από το bar, τουρίστες που 

ξέμειναν από τους Ολυμπιακούς, Πακι-
στανοί και κορίτσια από τον Άγιο Δομί-
νικο. Babylon, δηλαδή. Τραγούδι: «Βaila 

Cifteteli» (το καινούργιο μας single - free 

download στο Jumping Fish.gr). Σύνδε-
ση: Bollywood. 

Οι Imam Baildi ξεκινούν την καλοκαιρινή 
τους περιοδεία στην Ελλάδα στην «Τεχνό-
πολις» του Δήμου Αθηναίων, την Τρίτη 10 Ι-
ουλίου, με πολλούς καλεσμένους-έκπληξη. 
Τη συναυλία θα ανοίξει η νέα αποκάλυψη 
της soul funk σκηνής της χώρας μας, Idra 
Kayne. 

Info: «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων, Πει-
ραιώς 100, Γκάζι. Έναρξη: 19.30. Τιμή εισιτη-
ρίου: € 10, 12 ταμείο. Προπώληση: καταστή-
ματα Public, viva.gr, «Τεχνόπολις» Δήμου 
Αθηναίων. Στις 10/7.

Οι Imam Baildi έκαναν μια βόλτα 
στις αγαπημένες τους αθηναϊκές 
γειτονιές, βάζοντας ένα τραγού-
δι για την κάθε μία. To mixtape 
μπορείτε να το ακούσετε στο 
athensvoice.gr
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● Η θεμελιώδης διαφορά 
μεταξύ της Ύφεσης 
νεοελληνικού τύπου και της 
Ανάπτυξης νεοελληνικού 
τύπου: Στην Ύφεση βγάζεις τα 
χρήματα στο εξωτερικό με πολύ 
πιο διακριτικό τρόπο από ό,τι 
στην Ανάπτυξη, όπου το κάνεις 
άνετα βούκινο.  

● Αποκρατικοποιήσεις 
και συγχωνεύεσεις 
οργανισμών του Δημοσίου 
θα είναι σύμφωνα με έγκυρες 
πληροφορίες η σθεναρή 
απάντηση του πρωθυπουργού 
Αντώνη Σαμαρά στις απαιτήσεις 
της Τρόικας…
●…που επιμένει, έξω από 
κάθε οικονομική λογική, να 
ζητάει αποκρατικοποιήσεις και 
συγχωνεύσεις οργανισμών του 
Δημοσίου. 

● Η απάντηση είναι «36 ώρες 
το πολύ».
● Και η ερώτηση είναι: 
Πόσο χρόνο χρειάζονται όσοι 
καταγγέλλουν την «προδοτική 
ολιγωρία των πολιτικών τόσες 
δεκαετίες, να εκμεταλλευθούν 
τα κοιτάσματα πετρελαίου και 
φυσικού αερίου της Ελλάδας»…
●…να αρχίσουν να αποκαλούν 
«ξεπούλημα» το διαγωνισμό 
που παραχωρεί σε ξένες 
εταιρείες τα δικαιώματα 
έρευνας και εκμετάλλευσης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου.

● Σίγουρος τρόπος για να 
καταλάβεις ότι μια χώρα 
βρίσκεται σε οικονομική 
κρίση #Νο 1864: Όταν η 
Εθνική της ομάδα κερδίζει 
το Euro 2012, κατά τη 
διάρκεια των πανηγυρισμών 
στα αποδυτήρια, ο 
τερματοφύλακας διστάζει 
μερικά δευτερόπλεπτα πριν 

ανοίξει τη σαμπάνια. 
● Σίγουρος τρόπος να 
καταλάβεις ότι η χώρα που 
κέρδισε το Euro 2012 δεν 
είναι ούτε αυτή τη φορά 
η Ελλάδα #Νο 008: Κατά τη 
διάρκεια των ολονύχτιων 
πανηγυρισμών στη Μαδρίτη 
δεν εμφανίστηκε ούτε ένας 
καρδινάλιος για να δηλώσει πως 
«Νίκησε-ο-Θεός-της-Ισπανίας-
που-έκανε-τους-αντιπάλους-
να-προσκυνήσουν».   

● Και τώρα ενός λεπτού σιγή 
προς τιμήν του άγνωστου, 
αλλά ιδιαίτερα ξεχωριστού 
μυαλού που σκέφτηκε το 
παρακάτω αστείο:
-Πώς λέγεται το νησί που πριν 
πας εκεί για διακοπές, 
πρέπει πρώτα να το 
συναρμολογήσεις; 
-Η ΚΕΑ!

● Κουίζ: Σε τι 
διαφέρει ένας 
άτακτος μαθητής 
που τον έχουν βάλει 
να γράψει τιμωρία 
μια φράση 1.000 
φορές και αρχίζει τις 
γαλιφιές με τη δασκάλα 
για να τη γράψει μόνο 100…
…με τους εκπροσώπους της 
ελληνικής κυβέρνησης που 
επαναδιαπραγματεύονται με 
την Τρόικα; 
● Απάντηση: Ο άτακτος 
μαθητής κάποια στιγμή θα 
μεγαλώσει, θα κάνει μια 
κανονική δουλειά και δεν 
θα εξαρτάται πλέον από την 
επιείκεια της δασκάλας του. 

● Δισκοπότηρο: Ειδικά 
διαμορφωμένο πλακέ ποτήρι, 
που όταν βάζεις στο πικάπ 
παίζει κανονικά μουσική.  
● Κρίμα που κόπηκαν τα 

μεσημεριανάδικα, γιατί θα 
μπορούσαν να συνεισφέρουν 
αποφασιστικά και αυτά στην 
επιχείρηση με τίτλο «Και οι 
Χρυσαυγίτες είναι Άνθρωποι», 
στην οποία έχουν επιδοθεί 
εφημερίδες και sites τον 
τελευταίο καιρό.
● Ας πούμε, θα έκανε θραύση 
ένα ρεπορτάζ που θα έδειχνε 
τον Κασιδιάρη να προπονείται 
στο «χαστούκισμα γυναικών» 
και να αναφέρεται στις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει 
λόγω συνεχών θλάσεων. 
● Ή ένα ρεπορτάζ για το πόσο 
δύσκολο είναι να μαχαιρώνεις 
μόνους μετανάστες, χωρίς 
να πιτσιλιστεί με αίματα το 
πουκάμισο σε παλ απόχρωση, 
που είναι και της μόδας φέτος... 
● Διότι, ποιο ΜΜΕ μπορεί να 
μείνει αδιάφορο μπροστά στους 
450.000 «έτοιμους πελάτες» 
που ψήφισαν Χ.Α. και διψάνε 
για φωτό του Μιχαλολιάκου 
από την εποχή που ήταν 
καταδρομέας ή για μία ακόμα 
προκλητική δήλωση του 
«Καιάδα»;
● Στο κάτω κάτω, τα 
περισσότερα από αυτά τα MME 
έχουν ξεφτιλιστεί για πολύ 
λιγότερα. 
● Ναι, μιλάμε για τα ΜΜΕ 
που κατά τα άλλα κάνουν 
κηρύγματα περί Δημοκρατίας 
και κουνάνε ηθικολογικά το 
δάχτυλο προς όποιον κρίνουν 
ότι «προκαλεί». 
● (Μετάφραση: «Προκαλεί» 
σημαίνει προτίθεται να 

κυνηγήσει τον εκδότη για 
τα χρέη του.)  

● Και εδώ που 
τα λέμε, για 

τον «είμαι 
-αγράμματος 
-και περηφα
νεύομαι-γιατί-
οι-γραμματι

ζούμενοι-είναι-
όλοι-ανώμαλοι» 

ψηφοφόρο της 
Χρυσής Αυγής, ο 

Μιχαλολιάκος είναι ακριβώς ό,τι 
ο Ρουβάς για τα 16χρονα.  

● Άσχετο, αλλά είμαστε 
σίγουροι πως ο Άκης στην 
περίφημη φωτογραφία 
μέσα από τη φυλακή που 
κρυφοκοιτάζει από την πόρτα 
του κελιού του, δεν προσπαθεί 
απλώς να σιγουρευτεί ότι η 
Βίκυ Σταμάτη δεν του την έχει 
στημένη στο διάδρομο για να 
τον αρχίσει στην γκρίνια; 

● Γουρλομάτης: Αυτός που 
φέρνει γούρι σε κάποιον, μόνο 
με τα μάτια.  A   

Από τον 
Νίκο 
Ζαχαρίαδη

(Μέλος της κίνησης για την άμεση αποτέφρωση των διάσπαρτων και ανεξέλεγκτων 
διακοσμητικών μίνι μαξιλαριών στους καναπέδες) 

Ο δικαστής που απέδειξε ότι τα 3/5 του της 12ετούς ποινής
είναι 3 χρόνια (γιατί τόσα έμεινε στη φυλακή), εξηγεί:

Τα Tweets του

Θα έπρεπε να υπάρχει μια λέξη για… «Αναλογικάρφωμα»: Το να μαντεύεις την έκβαση 

μιας φάσης ακούγοντας τους πανηγυρισμούς όσων παρακολουθούν τον αγώνα σε αναλογική 

τηλεόραση, πριν προλάβεις να τη δεις στην ψηφιακή μετάδοση, που έχει 20΄΄ καθυστέρηση.

Πιο 

απάνθρωπη 

θέση εργασίας 

της εβδομάδας 

Συγγραφέας

πολιτικών λόγων 

της Όλγας 

Κεφαλογιάννη

Forrest Gump



 Η Αθήνα για μένα 
είναι μια πολύ όμορφη 
πόλη που έγινε άσχημη 
και που μέσα από το φα-

κό μου κάθε φορά την 
ξαναβλέπω όμορφη. 

Έτσι την αντέχω μόνο. 
Χ.Π. 

Κάπου πήγα κάτι είδα

12 A.V. 5- 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

« Παρόλες τις αντιξοό-
τητες, παρόλη τη βα-
ριά ψυχολογία, είναι 
μαγικό και σπάνιο να 
μπορείς να πηγαίνεις 
κόντρα σε μια τόσο 

κακή πραγματικότητα και να κερδίζεις. Γιατί 
από τη στιγμή που δουλεύουμε ακόμα σε κάτι 
που αγαπάμε και πιστεύουμε, αυτό από μόνο 
του είναι μια νίκη…» λέει ο Χριστόφορος Πα-

πακαλιάτης και συνεχίζει να κάνει το γούστο 

του. Όπως πάντα, ξέρει να διαλέγει τα πιο 

όμορφα. Γυρίζει την πρώτη του κινηματο-

γραφική ταινία «Αν…» στην πιο όμορφη γει-

τονιά της Αθήνας, την Πλάκα, και «αν…» τα 

πράγματα γίνουν όπως μας έχει συνηθίσει 

και όπως διαπίστωσα με τα μάτια μου στα 

γυρίσματα, θα είναι μια όαση καλαισθησί-

ας μέσα στην κόλαση κακογουστιάς στην 

οποία κολυμπάμε καθημερινά.  

Ας το πάρουμε από την αρχή: είναι πρωί, ο 

ήλιος καίει (κυριολεκτικά) και τα πουλάκια 

κελαηδούν (κυριολεκτικά). Γι’ αυτό, άλλω-

στε, τα παιδιά της παραγωγής τα διώχνουν 

πετώντας κάθε λίγο πετραδάκια, για να μην 

ενοχλεί το κελάηδισμα τον ήχο της λήψης. 

Έξω από το σπίτι της Πλάκας, το κινηματο-

γραφικό σπίτι του ήρωα, κάθε ήχος απαγο-

ρεύεται. Όταν περνάει αυτοκίνητο, το γύ-

ρισμα διακόπτεται. Οι συντελεστές μιλούν 

ψιθυριστά. Μαζί τους κι εγώ, έχω λιώσει κά-

τω από τον ήλιο. Αργότερα ο Χριστόφορος 

θα μου δείξει φωτογραφίες δύο εβδομάδων 

πριν, που έχουν γεμίσει με ψεύτικο (αλλά 

αληθοφανέστατο) χιόνι έναν πολύ κεντρικό 

δρόμο λίγο πιο πάνω και ο ίδιος μαζί με τη 

Μαρίνα Καλογήρου περιφέρονται ντυμένοι 

σαν κρεμμύδια, στους 30 βαθμούς Κελσίου. 

Νιώθω λίγο καλύτερα. 

Το προσεγμένο του γούστο είναι διάχυτο 

παντού – στην επιλογή της τοποθεσίας, στη 

διαμόρφωση του σπιτιού, στις φωτογραφί-

ες που είδα, στο αυτοκίνητο του ήρωα. Δεν 

είναι καμιά Porsche, είναι ένα παλιό Deux 

Chevaux, απλώς είναι πανέμορφο... Κάποιοι 

τον έχουν κατηγορήσει ως ελιτιστή – εγώ 

είδα έναν άνθρωπο που σύμφωνα με τους 

υπολογισμούς μου πρέπει να κοιμάται τους 

τελευταίους μήνες περίπου 3 με 4 ώρες τη 

μέρα, διότι στην ταινία τα κάνει όλα (γράφει, 

σκηνοθετεί, παίζει, ξημερώνεται στο μοντάζ 

κ.λπ.) και παράλληλα θέλει να τη στείλει στο 

εξωτερικό, με σκοπό να δείξει μία πιο όμορ-

φη εικόνα της Ελλάδας, να δείξει ότι έχουμε 

«την ικανότητα, την όρεξη και την ψυχή να κά-
νουμε πράγματα που αφορούν τον κόσμο έξω 
από τα σύνορά μας».  

«Τρέμω την ίδια την εποχή που αλλάζει τόσο 
ακραία και γρήγορα» λέει. «Μην προσπεράσει 
και ισοπεδώσει ό,τι έχουμε φτιάξει. Σε αυτό κυ-
ρίως αντιστέκομαι και προσπαθώ να φτιάξω 
μια ιστορία αληθινή και διαχρονική. Μέσα από 
μια ερωτική ιστορία δύο ηρώων περνάνε όλες 
οι σκέψεις, οι ανησυχίες, οι φόβοι και οι ελπί-
δες που όλοι μας λίγο πολύ περιέχουμε». 

Η ταινία «Αν…» βγαίνει στις 29 Νοεμβρίου από 
τη Village. Παίζουν οι: Χριστόφορος Παπακα-
λιάτης, Μαρίνα Καλογήρου, Θέμις Μπαζάκα, 
Μαρία Σολωμού, Βασίλης Χαραλαμπόπου-
λος. Σε ρόλο-έκπληξη, ο Γιώργος Κωνσταντί-
νου και η Μάρω Κοντού. 

Η Α.V. βρέθηκε στην Πλάκα παρακολουθώντας 
τα γυρίσματα της πρώτης κινηματογραφικής 
ταινίας του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. 

Της ΕΛΙΖΑΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ

ΑΝ… 
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CityLover
Του Δημητρη Φύσσα

Μπες κι εσύ!  www.athensvoice.grΑνανεωμένο και πλήρωςενημερωμένο

 Ιωσηφόγλειο
 Αν αναρωτιέστε κι εσείς –μαζί με «Τα παιδιά 
του Πειραιά» που μου στείλανε το σχετικό 
μέιλ– τι είναι αυτό το επιβλητικό κτίριο που 
βλέπετε στη λεωφόρο Συγγρού, στη μεριά 
της ανόδου, ιδού η απάντηση. Πρόκειται για 
ορφανοτροφείο αγοριών της μικρασιατικής 
καταστροφής, που έχτισε ο Σμυρνιός τραπε-
ζίτης Χαράλαμπος Ιωσηφόγλου στα χρόνια 
1929-1932. Το ίδρυμα πέρασε από σαράντα 
κύματα: ιταλικό στρατιωτικό νοσοκομείο 
και μετά γερμανικός στρατώνας στην κατο-
χή, θέατρο άγριων μαχών στα Δεκεμβριανά, 
ορφανοτροφείο κοριτσιών και παιδούπολη. 
Σήμερα είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα εφήβων 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και λει-
τουργεί ως «Αγία Βαρβάρα» – δεν τους άρε-
σε το Ιωσηφόγλειο, όπως το λένε οι ντόπιοι.  
Λ. Συγγρού 221, Νέα Σμύρνη, 210 9330.680. Κύ-
ρια πηγή: http://tinyurl.com/7lqg85b 

 Αττικόν Άλσος (1)
Μετά από ένα καλοκαίρι διακοπής, το καλό 
–και σχετικά δροσερό, λόγω υψομέτρου και 
δάσους– σινεμά στα Τουρκοβούνια όχι μόνο 
ξανάνοιξε, αλλά μετονομάστηκε σε «Αττι-
κόν - Θόδωρος Αγγελόπουλος», στη μνήμη 
του μεγάλου σκηνοθέτη. Εκεί είδα την καλύ-
τερη προσώρας ταινία του φετινού καλοκαι-
ριού, το «Έρωτας του φεγγαριού» του Γουές 

Άντερσον (μη σας πτοεί ο εντελώς ανεπιτυ-
χής ελληνικός τίτλος). Ελπίζω η επέκταση 
της ονομασίας του σινεμά να φανεί και στην 
εξωτερική επιγραφή. Αττικόν Άλσος, περι-
φερειακός στα Τουρκοβούνια, 210 6997.755, 
εισιτήριο χαμηλό: € 6.

 Αττικόν Άλσος (2)
Στο ίδιο αυτό σινεμά, μέχρι την Κυριακή 8 Ιου-
λίου, η Περιφέρεια Αττικής και η Ταινιοθήκη 
της Ελλάδος συνδιοργανώνουν το καινούρ-
γιο κινηματογραφικό αφιέρωμα «Κοινωνία 
σε κρίση», που αποτελείται από έξι σπουδαί-
ες ταινίες, από τα «Σταφύλια της οργής» του 
Τζ. Φορντ (1940) μέχρι το «Wasted youth» των 
Α. Παπαδημητρόπουλου - J. Vogel (2011). Οι 
ταινίες θα προβάλλονται στις 9 μ.μ., μία κάθε 
βράδυ, με δωρεάν είσοδο (θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας). Λεπτομέρειες για τα φιλμ: 
www.tainiothiki.gr

 Γιατί τη λένε Λουμπάρδα
Για το τοπωνύμιο Λουμπάρδα, της παρα-
λίας κοντά στη Βάρκιζα, που έγραψα την 
προηγούμενη βδομάδα, ρωτήθηκα από 
αναγνώστες. Λοιπόν, λουμπάρδα ή μπο(υ)
μπάρδα είναι, από τα μέσα του 15ου αιώνα 
και μετά, το μεγάλο φερτό μεταλλικό κανόνι 
(γιατί τα πρώτα ήταν χτιστά, σταθερά και 
συνήθως μιας χρήσης). Αργότερα, μετω-
νυμικά, έτσι ονομάστηκε και το ιστιοφόρο 
πολεμικό πλοίο που είναι εξοπλισμένο με 
τέτοια κανόνια. Κάποιο τέτοιο καράβι ίσως 
να  ναυλόχησε ή να ναυάγησε, κάποτε, στην 
αττική αυτή παραλία. Συναφές τοπωνύμιο ο 
Αη Δημήτρης ο Λουμπαρδιάρης (=πυροβο-
λητής), γιατί από το λόφο του Φιλοπάππου 
ο Μοροζίνης έριχνε τις λουμπάρδες του ε-
νάντια στην Ακρόπολη, που την κατείχαν οι 
Τούρκοι. Έτσι την έφαγε και μισοερειπώθη-
κε ο Παρθενώνας στα 1461.    

 Καπνίζοντας στο «Ατμιστικό»
Μπήκα στο μαγαζί συνοδεύοντας μια φίλη 
που ήθελε να κόψει το κάπνισμα. Είναι αυ-
τός ο γνωστός εναλλακτικός τρόπος καπνί-
σματος, με την πίπα, το λάδι κ.λπ. – σίγουρα 
έχετε δει και ακούσει τα σχετικά. Αν γράφω 
εδώ για το θέμα είναι γιατί εντυπωσιάστηκα 
από τη γνώση και την ευγένεια των ανθρώ-
πων (Κώστας, Βασίλης), την ποικιλία των 
σχετικών προϊόντων, τη θελκτικότητα του 
μικρού χώρου με το συμπαθητικό γαλάζιο 
χρώμα και τις καλές τιμές, τουλάχιστον κατά 
τα λεγόμενα της φίλης που ήξερε. Εφόσον 
λοιπόν καπνίζετε και εφόσον θέλετε να τη 
δείτε αλλιώς, δεν χάνετε τίποτα, μια βόλτα 
είναι. «Atmistique», Πανόρμου 26, Αμπελόκη-
ποι, 215 5305.744, www.atmistique.gr 

 «Φοίβη», παλαιοβιβλιοπωλείο
Εγώ το ξέρω από το ίντερνετ, όπου ξεχωρίζει 
για τις καλές παρουσιάσεις των βιβλίων που 
πουλάει και για τις χαμηλές τιμές. Πού θα πά-
ει, θα το επισκεφθώ και στη φυσική του μορ-
φή. Έχει και μερικά έργα του Ακριθάκη, από 
τα οποία κατέβασα και έκανα wall paper στον 
υπολογιστή μου την απολαυστική «Έφοδο 
της ναυτονομίας σε πορνείο» (παλιού τύπου 
μάλιστα, με ομαδικό εταιρισμό). Σόλωνος 99, 
210 3304.012, foivibookstore.blogspot.gr A

➜ d.fyssas@gmail.com



ΠλανήτηςΑθήνα

Φοβάμαι, λοιπόν, ότι θα γίνεις:
Άνοιαστος δούλος των νέων πολιτικών διλημμάτων.

Ένα παραφουσκωμένο σακί από αλλόκοτες φοβίες που θα καθορίσουν το αύριο όλων.
Ένα σκατοσάκουλο χωρίς γνώση των καιρών.

Χαμένος μάγος της νιότης μας (μιας κι η γέννα συνέβη στην άλλη τη μεριά).
Μόνιμος πελάτης του διλήμματος. 

Μακελάρης, ακόμα και των πιο κοντινών ονείρων του παιδιού σου.
Το ζωντανό πια «λιγότερο κακό» που σιχαινόσουν.

Τόσο άπληστος με το χρόνο, που θα γερνάς μέσα σε λίγες στιγμές.
Τόσο άδειος που θα επιβεβαιώνεις τους μέτριους για την απαιδεψιά σου.

Ανεκτικός με το κακό, γιατί τώρα επιζητάς την τιμωρία άλλων.
Αφηγητής ενός έργου που δεν παρακολούθησες ποτέ.

Κριτής όσων παρέμειναν ατόφιοι.
Θήραμα του θηρευτή που όπλισες εσύ.

Αναρχικός βουρκομερίτης.
Ένας από τους γνωστούς αιμοπότες του κόσμου αυτού.

Παλιάτσος στο κλεμμένο μας τσίρκο.
Μικρός θεός.

Επίδοξος γητευτής ανήσυχων.
Ένας μαλάκας και μισός (πόσο θα μου λείψει τότε η εποχή που ήσουν απλά μαλάκας).

Από γκιαούρης, ξεσηκωμένος γιούρης.
Ο καλύτερος διαφημιστής των καρκινωμάτων της δημοκρατίας σου.

Σφαίρα στα σπλάχνα αυτών που μισείς.
Δικαστής όσων δεν ανέχεσαι.

Αίμα.
Αυτό που έκρυβες επιμελώς όλα αυτά τα χρόνια.

Ποιητής (αυτό το τρέμω).
Δάσκαλος.
Αφεντικό.

Αποτεφρωτής ελπίδας.
Αρεστός.

Η λύση για τ’ αγδίκιωτα φταιξίματα.
Μα πιο πολύ φοβάμαι μη γίνεις σαν τα μούτρα μου, 

ένας προδομένος ανυπάκουος ξενομερίτης.

  Παρακολουθώ 
όλες αυτές τις μέρες με μεγάλη 

προσοχή και μια πρωτόγνωρη αμηχανία, όλα 
όσα συμβαίνουν τριγύρω και μέσα μας. Έτσι, μου δημιουργήθη-

κε η ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας την αίσθησή μου, που μπορεί φυσικά να μην 
ενδιαφέρει και κανέναν σας. Νιώθω, λοιπόν, ότι ζούμε τις «τελευταίες λεύτερες μέρες» και τι 

εννοώ μ’ αυτό. Όταν στερείται απ’ τον πολίτη η μικρή πολυτέλεια της επιλογής με γνώμονα την ιδεολογία, 
την αισθητική, τ’ όνειρο, ακόμα και το άμεσο συμφέρον, και καλείται διά της νιόβγαλτης αυτής βίας να επιλέξει (μιας και το 

’χει συνηθίσει πια), τότε, καλά κρασιά, γειτόνοι. Εγώ, ο ανορθόδοξος πολιτικά (όπως μου προσάπτουν οι φίλοι μου οι αριστεροί), γερασμέ-
νος πια αλητάμπουρας από το Πέραμα, δηλώνω ότι συνεχίζω ν’ απέχω συνειδητά από αυτή τη φαρσοκωμωδία λόγω αισθητικής. Δεν με συ-
γκινούσαν ποτέ τα σπασμωδικά ψευτοδιλήμματα ούτε η λογική του λιγότερου κακού. Δεν μ’ εξέπληξε τίποτα απ’ το  σοφό απόσταγμα της 
κρίσης αυτού του λαού. Δεν μετρώ σαν εντολή τα προτάγματά του (δεν είναι και η δουλειά μου άλλωστε) και για να μην σας κουράζω δεν 

περίμενα κάτι άλλο. Παίρνω το θάρρος και μοιράζομαι μαζί σου, βρε γείτονα, «τι άλλο φοβάμαι»  πως θα γίνεις, μιας και κάποτε σου 
ζήτησα σ’ ένα από τα σκαρώματά μου να μου πεις «τι άλλο φοβάσαι» για να γινόμουν. 

Η ψυχή των Active Member, του πιο σημαντικού Low bap γκρουπ, γράφει στην A.V. με αφορμή τα 20 χρόνια τους

 ⋆⋆⋆B.D.Foxmoor ⋆⋆⋆

«Tι άλλο φοβάμαι» πως θα γίνεις, γείτονα

Οι 
Active Member γιορτάζουν 20 χρόνια 

παρουσίας με μια συναυλία στο 
Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς στο 
Χαλάνδρι στις 6/7. Έναρξη 21.00. 
Είσοδος: € 10, (άνεργοι & φοιτητές),  

€ 12, € 15 (ταμείο), Προπώληση: 
 «Τζίνα», Πανεπιστημίου 57,  PUBLIC, 

Σπίτι, Ανδρέα Παπανδρέου 9, Μικρός 
Κοραής, Α. Παπανδρέου 6, ταμείο 
Θεάτρου και viva.gr/tickets
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Tου ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ➜ www.yannis-ioannοu.com

να παίξει και ο Σαμαράς με την κυβέρνηση 

Παπαδήμου και βρέθηκε τον Μάιο με… 18%.

Ομολογώ, όμως, πως και η στάση της ΔΗ-

ΜΑΡ δεν με έπεισε. Γιατί, άραγε, ο κ. Κου-

βέλης έβαλε βέτο για το πού θα πάει ο κα-

λός του φίλος κ. Ρουπακιώτης και όχι για 

το ποιος θα πάει στο Υπουργείο Υγείας, στο 

Υπουργείο Εργασίας ή στον Πολιτισμό; Και 

πώς συμβιβάζεται, άραγε, η αδιαμφισβήτη-

τα εκσυγχρονιστική και μεταρρυθμιστική 

οπτική των περισσότερων από τους προ-

σκείμενους στη ΔΗΜΑΡ πανεπιστημια-

κών με την προτίμηση στο πρόσωπο 

του κ. Παπαθεοδώρου, γνωστού πο-

λέμιου και επίδοξου κατε-

δαφιστή του νόμου για τα 

ΑΕΙ, ο οποίος ψηφίστηκε 

πριν από  ένα μόλις χρόνο 

και μάλιστα με εντυπωσια-

κή πλειοψηφία;

Ακόμα και οι διαπραγμα-

τεύσεις μεταξύ των τριών 

κυβερνητικών εταίρων, 

που κατέληξαν στο γνωστό 

κείμενο - πλαίσιο συμφωνί-

ας, δείχνουν μάλλον προσανατολισμέ-

νες στην ικανοποίηση  του κομματικού 

ακροατηρίου ενός εκάστου. Μακάρι 

να αρκούσε «να τα βρουν» ο Λαζαρίδης με 

τον Σκανδαλίδη και τον Χατζησωκράτη. Ό-

μως, σχεδόν καμιά σημασία δεν έχουν όλα 

αυτά στο μέτρο που δεν υπάρχουν ενδεί-

ξεις πως θα μπορούσαν να τα δεχθούν οι 

εταίροι και δανειστές μας. Είτε μας αρέσει 

είτε όχι, και σε αυτή την περίπτωση, όπως 

άλλωστε συμβαίνει πάντα στις διαπραγμα-

τεύσεις, «χρειάζονται δύο για να χορέψεις 

τανγκό».  

 

Ν α θέλει κανείς να δει μια φωτεινή 

χαραμάδα και να δυσκολεύεται τό-

σο πολύ, βρε παιδί μου! Καλές εί-

ναι οι αποφάσεις της πρόσφατης Συνόδου 

Κορυφής της ΕΕ (εκεί τουλάχιστον απο-

φεύχθηκαν τα χειρότερα), αλλά όλα 

αυτά θα αποδειχθούν παρηγοριά στον 

άρρωστο, αν στο εσωτε-

ρικό της χώρας δεν προ-

ωθηθούν οι απαραίτητες 

διαρθρωτικές αλλαγές και 

μεταρρυθμίσεις. Όχι μόνο 

επειδή είναι συμφωνημέ-

νες με τους εταίρους μας, 

αλλά επειδή είναι έτσι ή αλ-

λιώς ζωτικής σημασίας.

Τι να πω;  Μακάρι να δια-

ψευστώ. Πάντως, η συγκε-

κριμένη κυβέρνηση, με τη συγκεκρι-

μένη σύνθεση και με τη νοοτροπία που 

φαίνεται να διέπει βασικούς πυλώνες 

της, δεν μπορώ να πω ότι πείθει για τη δη-

μιουργική της πνοή και το μεταρρυθμιστικό 

της οίστρο.  A

 ➜ ahpappas@hotmail.com

Οι μέχρι τώρα χει-
ρισμοί των τριών 

εταίρων της συγκυ-
βέρνησης αποπνέ-

ουν στενοκεφαλιά, 
τακτικισμό και 

ευθυνοφοβία

Ν α πω ότι μου άρεσε ή ότι μου εμπνέ-

ει εμπιστοσύνη η νέα κυβέρνηση, 

ψέματα θα ’ναι. Έχει κανείς όλη την 

καλή διάθεση –και κυρίως την ανάγκη– να 

δει το ποτήρι έστω και λίγο γεμάτο, αλλά 

δεν τον αφήνουν τα γεγονότα. Φοβάμαι 

πως τα κριτήρια που επικράτησαν στους μέ-

χρι τώρα χειρισμούς των τριών εταίρων της 

συγκυβέρνησης αποπνέουν στενοκεφαλιά, 

τακτικισμό και μικροπολιτική ευθυνοφοβία. 

Αντί να επικρατήσει η λογική «αυτά τα ακαν-

θώδη προβλήματα έχουμε να αντιμετωπί-

σουμε, ας δούμε ποιοι είναι οι πιο κατάλλη-

λοι γι’ αυτές τις θέσεις», επικράτησε μάλλον 

το κριτήριο «σε ποιον έχουμε υποσχεθεί κά-

τι και το περιμένει ο άνθρωπος;». 

Έτσι, σε ό,τι αφορά τη ΝΔ, έγινε επιμελέ-

στατη προσπάθεια να βολευτούν κάπου οι 

γνωστοί αποτυχημένοι της περιόδου 2004-

09 και τα εξαπτέρυγα του Σαμαρισμού. Είναι 

δυνατόν από τη μια να λες πως είναι ίσως 

το πιο κρίσιμο κυβερνητικό σχήμα της με-

ταπολιτευτικής περιόδου, και από την άλλη 

να αναθέτεις κρίσιμους τομείς της κρατικής 

μηχανής σε πρόσωπα εγνωσμένης πολι-

τικής ανεπάρκειας και παλαιοκομματικής 

νοοτροπίας; Είναι δυνατόν να λες πως, αν 

θέλουμε να αποφύγουμε έστω και την ύ-

στατη στιγμή τη χρεοκοπία, αυτή η κυβέρ-

νηση θα πρέπει να είναι Εθνική Ελλάδος και 

αμέσως μετά να κατεβάζεις «ενδεκάδα» με 

τον Στυλιανίδη και τον Παναγιωτόπουλο, 

τον Λυκουρέντζο και τον Τζαβάρα;

Αλλά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φάνηκε, για 

μία ακόμα φορά, κατώτερος των περιστάσε-

ων. Ούτε καν τους φίλα προσκείμενους σε 

αυτόν υπουργούς της υπηρεσιακής κυβέρ-

νησης δεν θεώρησε σκόπιμο να στηρίξει. 

Όχι μόνο οι προτάσεις του περιορίστηκαν 

σε τρεις-τέσσερις εντελώς άγνωστους ανά 

το πανελλήνιο προσωπικούς του φίλους, 

αλλά δέχτηκε και να περάσουν κρίσιμοι το-

μείς (υγεία, πολιτισμός, εργασιακά) στα χέ-

ρια ακατάλληλων ανθρώπων. Προφανώς, 

ο κ. Βενιζέλος θεωρεί πως έτσι θα αποφύγει 

τη «φθορά του κυβερνητισμού» – τώρα τον 

θυμήθηκαν στο ΠΑΣΟΚ τον κυβερνητισμό. 

Κούνια που τον κούναγε. Το ίδιο περίπου 

παιχνίδι, του «μετέχω - δεν μετέχω», πήγε 

Είναι αυτή 
Εθνική 
Ελλάδος;
Tου ΑνδρέΑ ΠΑΠΠΑ

Πολιτική



Έ
ψαχνα να παρκάρω και στον ένα δρόμο δε χωρούσα, 

στον άλλο δεν μπορούσα να στρίψω, πιο πέρα δε με 

έπαιρνε και τότε μια κομψή δεσποινίς με ένα ακόμη 

πιο κομψό αυτοκίνητο με μια απλή κίνηση «χώθη-

κε» σε ένα σημείο που δεν θα μπορούσα ούτε να το 

φανταστώ. Το κοίταξα καλύτερα και διαπίστωσα ότι 

το smart fortwo που οδηγούσε ήταν τελείως ανανεωμένο, 

σχεδόν ένα άλλο αυτοκίνητο – αλλά το ίδιο έξυπνο! 

Η δεσποινίς της παραπάνω ιστορίας ήταν το ραντεβού 

που, αν και ήρθε καθυστερημένα, κατάφερε να παρκάρει 

πιο γρήγορα. Και πάνω στον freddo άρχισε να μου λέει για 

το smart της. Ότι το νέο smart fortwo είναι ένα τελείως δια-

φορετικό αυτοκίνητο. Με πιο δυναμική και πιο σπορ εμφά-

νιση. Μάλιστα, φαίνεται και μεγαλύτερο, πιο φαρδύ. Κάτι 

που οφείλεται στα νέα, εντυπωσιακά πλευρικά μαρσπιέ, 

το νέο κυψελοειδές σχήμα και την ασημί διακοσμητική λω-

ρίδα στο πίσω μέρος, που «φωνάζουν» ότι το νέο μοντέλο 

τρέχει στο δρόμο με άλλη αυτοπεποίθηση. 

Οι εξαιρετικά φαρδείς αεραγωγοί προσδίδουν στην πρό-

σοψή του δυναμικά περιγράμματα και από όποια γωνία 

αν το κοιτάξεις, με το σηματάκι του πλέον να βρίσκεται 

στο ψυγείο, μοιάζει να λέει ότι η πόλη του ανήκει. Το νέο 

smart fortwo, με το εσωτερικό του να είναι εντυπωσιακά 

γενναιόδωρο, φιλικό και ευχάριστο, με υψηλής ποιότητας 

συνδυασμό δέρματος και υφάσματος, διατίθεται σε 7 δι-

αφορετικά χρώματα και σε πολλές ακόμη επιμέρους απο-

χρώσεις, ώστε η επιλογή του να είναι καθαρά προσωπική 

σας υπόθεση. 

smart fortwo. Αυτή η αλλαγή πέτυχε
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Η κόκκινη
γραμμή

✑ Περιμένοντας οι Έλληνες δημοσιογρά-
φοι τη λήξη της συνόδου κορυφής, στις 
Βρυξέλλες, έμαθαν και αυτό: Στην κρίσιμη 
συζήτηση, ο Μόντι και ο Ραχόι δεν ήθελαν 
να εμφανίζουν δίπλα τους ως σύμμαχο την 
Ελλάδα. Απαξίωση...

✑ Υπουργοί Εργασίας, Υγείας και Άμυ-
νας: οι αδύναμοι κρίκοι στη νέα κυβέρνηση. 
Δεν το λέμε εμείς, ρωτήστε πλειάδα βουλευ-
τών της ΝΔ, αλλά και υπουργών.

✑ Κώστας Μπούρας, ο άνθρωπος του Α. 
Σαμαρά για όλες τις δουλειές. Από τις συσκέ-
ψεις εργασίας της κυβέρνησης, εκεί όπου 
αντικαθιστά τον πρωθυπουργό, μέχρι την 
τελική επιλογή των ονομάτων για τους δημό-
σιους οργανισμούς.

✑ Πώς θα γίνουν ιδιωτικοποιήσεις ΔΕΚΟ, 
αν οι συνδικαλιστικές παρατάξεις αρχίσουν 
το αντάρτικο και εμείς κάτσουμε με σταυρω-
μένα χέρια, αναρωτήθηκε φωναχτά στη Βου-
λή ο Μ. Βορίδης. 

✑ Αν δεν υπάρξει σχέδιο για την πρώτη ι-
διωτικοποίηση, λέει ο Μίμης Ανδρουλάκης, 
τότε οι άλλες στη σειρά θα γελοιοποιηθούν.

✑ Παρεμπιπτόντως, δεν υπάρχει ιδιωτικο-
ποίηση-εξπρές. Για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα χρεια-
στεί ένα εξάμηνο τουλάχιστον για τους δια-
γωνισμούς και τα σχετικά. Και το κυριότερο, 
να υπάρξει ενδιαφέρον από αγοραστές. Που, 
προς το παρόν, δεν υπάρχει.

✑ Ο Παν. Λαφαζάνης του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε 
πως μόνο με την κρατικοποίηση των ευρω-
παϊκών τραπεζών και τη μερική διαγραφή 
χρέους θα είχε αποτέλεσμα η απόφαση της 
Συνόδου Κορυφής. 

✑ Πάντως ο Αλ. Τσίπρας είχε άλλη γνώμη, 
αφού ζήτησε να ισχύσει η απόφαση της συ-
νόδου και για την Ελλάδα ως προϋπόθεση 
μάλιστα να συζητήσουμε με την τρόικα. Δια-
λέγουμε και παίρνουμε...

✑ Στα πρώην γραφεία του ΛΑΟΣ –που έ-
μεινε εκτός Βουλής– εγκαταστάθηκε η ΔΗ-
ΜΑΡ. Λέτε να το γνώριζε ο Αλ. Τσίπρας όταν 
αποκαλούσε τον Φ. Κουβέλη «Καρατζαφέρη 
της Αριστεράς»; 

✑ Πινακίδες: Ο Β. Πολύδωρας ξίνισε, αλλά 
δέχτηκε τελικά να μπει πινακίδα στο γραφείο 
του στη Βουλή με τίτλο «πρώην πρόεδρος 
της Βουλής»...

✑ Το άλλο όμως; Ο υπουργός Μακεδονίας-
Θράκης Θ. Καράογλου έκανε ειδική τελετή 
για την ανάρτηση πινακίδας με την ονομασία 
του υπουργείου. Μεγαλεία! 
 
✑ Σε τάσεις ιδεών θα μετεξελιχθούν λο-
γικά οι συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο βου-
λευτής Γ. Σταθάκης. Ακούμε όμως ότι οι πιο 
δυναμικές από αυτές δεν συμφωνούν να... 
εξαϋλωθούν.

✑ Ξεκίνησε ο Ηλ. Μόσιαλος με 50 φίλους 
στο Facebook το «παιχνίδι» για μια νέα ριζο-
σπαστική κίνηση στο μεσαίο χώρο και μέσα 
σε λίγες ώρες τα «like» ξεπέρασαν τις 2.500. 
Ρεύμα;

✑ Μέχρι και χτες (Τετάρτη) δεν είχε γίνει 
γνωστό ποιοι θα πάρουν μέρος στη συνδι-
άσκεψη του ΠΑΣΟΚ, αφού ως γνωστόν τα 
μόνα όργανα που απέμειναν ήταν ο Ευ. Βενι-
ζέλος, ως πρόεδρος, και η κοινοβουλευτική 
ομάδα. Πολλά στελέχη ήταν έτοιμα να εκρα-
γούν.... ●

Ε ίμαστε όντα ατελή, δεν υπάρχει 

αμφιβολία περί αυτού. Έχουμε προ-

βλήματα δομικά, ντεφό ουσιαστικά, 

στον πυρήνα του είναι μας μέσα. Θυμήσου 

τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι και τη Δρέσ-

δη. Σκέψου αυτούς που δέρνουν μετανά-

στες και το ναυάγιο του Costa Concordia. 

Δες τα αποτελέσματα των πρόσφατων ελ-

ληνικών εκλογών. Δες όλα τα αποτελέσμα-

τα των ελληνικών εκλογών. 

Κάτι δεν πάει καλά με τα μυαλά μας. 

Κι αυτό δεν είναι μια δικιά μου ιδέα, μηδε-

νιστικοί μισανθρωπικοί αφορισμοί ενός πα-

λαβού. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. 

Έχουν γίνει έρευνες. 

Πρόσφατο άρθρο του «New Scientist» 

[bit.ly/KPX8dR], εκτενέστατο, αναφέρεται 

αποκλειστικά σ' αυτό το θέμα: Γιατί εμείς 

οι άνθρωποι παίρνουμε μερικές φορές τό-

σο κακές, παράλογες αποφάσεις; Γιατί λει-

τουργούμε έτσι; 

Είναι παράλογο. Κανονικά η ανθρώπινη 

εξέλιξη που μας έδωσε τη λογική και την 

ευφυΐα και την ανθρώπινη γλώσσα και τη 

Σκάρλετ Τζοχάνσον θα έπρεπε να μας ωθεί 

προς τη χρησιμοποίηση της πρώτης. Να την 

επιβραβεύει. Στην πράξη δεν γίνεται καθό-

λου αυτό. Δύο επιστήμονες, οι Μέρσιερ και 

Σπέρμπερ του πανεπιστημίου της Πενσιλ-

βάνιας και του «Κεντροευρωπαϊκού Πανε-

πιστημίου» της Βουδαπέστης αντίστοιχα, ε-

ξέδωσαν πέρυσι ένα συναρπαστικό άρθρο 
[http://ram.mrtc.ri.cmu.edu/_media/papers/
arguments_for_an_argumentative_theory.
pdf] που υποστηρίζει μια ρηξικέλευθη θε-

ωρία: Ότι οι άνθρωποι δεν ανέπτυξαν τη 

νοημοσύνη για να βρίσκουν την καλύτερη 

λύση σε κάθε πρόβλημα, αλλά για να νικάνε 

στις διαφωνίες. Εξελικτικά δεν τους ήταν 

χρήσιμη για να βρίσκουν την αλήθεια, αλλά 

για να βρίσκουν τα πιο πειστικά επιχειρήμα-

τα και, όπως ξέρει όποιος έχει παρακολου-

θήσει ελληνικό talk show ή έχει διαβάσει 

ανακοίνωση των Ανεξάρτητων Ελλήνων, 

τα πιο πειστικά επιχειρήματα στις αντιδικίες 

δεν είναι απαραίτητα και τα πιο λογικά. 

Σύμφωνα με τους Μέρσιερ και Σπέρ-

μπερ, δηλαδή, οι σοφιστές είχαν πιάσει το 

πραγματικό νόημα. Τσάμπα τους κορόιδευε 

ο Σοπενάουερ. 

Η ιδέα εξηγεί πολλά. Η φαινομενική αδι-

αφορία –ή και ενεργητική απέχθεια– των 

γύρω μας για την αλήθεια εξηγείται. Κανείς 

δεν νοιάζεται για την αλήθεια [bit.ly/w2tiOu]. 
Όλοι θέλουν μόνο να τους αναγνωρίζεται 

το δίκιο, κι ας μην το έχουν πραγματικά. Εί-

ναι φυσιολογικό. Εξελικτικά αναμενόμενο. 

Στο DNA μας. 

Έχει ενδιαφέρον και ο μηχανισμός αυτής 

της λειτουργίας. Σε ένα πρόσφατο άρθρο 

του στον «New Yorker» [nyr.kr/LcBMy8] ο 

δημοσιογράφος και νευροβιολόγος Τζό-

να Λέρερ συνοψίζει τη δουλειά διαφό-

ρων ψυχολόγων πάνω στο θέμα στο 

εξής: «Όταν οι άνθρωποι α-

ντιμετωπίζουν μια αβέβαιη 

κατάσταση δεν εξετάζουν 

προσεκτικά τα δεδομένα ή 

ανατρέχουν σε στατιστικά. 

Αντίθετα, η γνώμη τους ε-

ξαρτάται από μια σειρά από 

διανοητικές συντομεύσεις 

που συχνά τους οδηγούν 

σε ανόητες αποφάσεις».  

Οι συντομεύσεις αυτές εί-

ναι πολλές, η μια πιο ύπουλη από την 

άλλη, νοητικές λακκούβες στις οποίες 

πέφτουμε ηθελημένα κι επανειλημμέ-

να. Η «προκατάληψη της επιβεβαίωσης» 

είναι μια τέτοια: Το φαινόμενο κατά το ο-

ποίο τείνουμε να αποδεχτούμε ως αληθινά 

στοιχεία μεμονωμένα ή λανθασμένα που 

συμβαίνει να συμφωνούν με μιαν άποψη 

που έχουμε ήδη, και την επιβεβαιώνουν 

στα μάτια μας. Υπάρχει επίσης η τάση να ε-

πιλέγουμε προϊόντα με πολύ περισσότερα 

χαρακτηριστικά από όσα χρειαζόμαστε, ή η 

ανικανότητα να εγκαταλείψουμε προσπά-

θειες όταν είναι προφανές ότι μας κοστί-

ζουν ακριβά και δεν έχει νόημα να τις συνε-

χίσουμε. O διάσημος ψυχολόγος Ντάνιελ 

Κάνεμαν (που κέρδισε Νόμπελ Οικονομίας, 

παρακαλώ) εξέδωσε σχετικό βιβλίο πέρυσι 

με τ’ όνομα «Thinking, Fast and Slow» [amzn.
to/OiL4b0] στο οποίο αναλύει όλες αυτές τις 

συντομεύσεις και τα κόλπα που χρησιμο-

ποιεί το μυαλό μας. 

Μία που μου άρεσε πολύ είναι η τρομερή 

επίδραση που έχει ο τρόπος με τον οποίο 

μας παρουσιάζονται διάφορες επιλογές 

στην τελική μας απόφαση. Σε ένα πείρα-

μα του Κάνεμαν (και του Έιμος Τσβέρσκι) 

που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Science» 
[bit.ly/LuSlkE] ζητήθηκε από ανθρώπους να 

φανταστούν ότι σε μια πόλη 600 κατοίκων 

ξεσπά μια μολυσματική ασθένεια και να ε-

πιλέξουν ανάμεσα σε δύο τρόπους αντιμε-

τώπισης: 

Τον τρόπο Α, που θα σώσει σίγουρα τη ζωή 

200 ανθρώπων ή

Τον τρόπο Β, που έχει 1 στις 3 πιθανότητες 

να σώσει και τους 600 και 2 στις 3 πιθανότη-

τες να μη σώσει κανέναν. 

Οι περισσότεροι επέλεξαν τον Α. 

Όταν όμως άλλαξε η φρασεολογία, πα-

ρατηρήθηκε ότι άλλαξαν και τα αποτελέ-

σματα. Όταν τους είπαν δηλαδή ότι με τον 

τρόπο Α 400 άνθρωποι θα πεθάνουν σίγου-

ρα και με τον τρόπο Β υπάρχει 1 στις 3 πιθα-

νότητες να μην πεθάνει κανείς και 2 στις 3 

να πεθάνουν όλοι (το ίδιο με πριν), οι περισ-

σότεροι επέλεξαν τον Β τρόπο, παρόλο που 

και στις δύο περιπτώσεις οι επιλογές ήταν 

ολόιδιες ίδιες. Αρκούσε να αλλάξει η διατύ-

πωση, για να αλλάξει και η απόφαση. 

Και το πιο σημαντικό απ' όλα: Αυτές τις δι-

ανοητικές συντομεύσεις οι άνθρωποι δεν 

τις αποφεύγουν με την ευφυΐα. Αυτή 

η ροπή στο βολικό παραλογισμό δεν 

είναι ίδιον μόνο των ηλιθί-

ων, των αμόρφωτων και 

των ψεκασμένων. Ίσα ίσα. 

Ο Τζόνα Λέρερ αναφέρει 

στο άρθρο του πρόσφατη 

έρευνα  [1.usa.gov/L3zqzV] 
επιστημόνων από το πανε-

πιστήμιο Τζέιμς Μάντισον 

και το πανεπιστήμιο του 

Τορόντο που αποκαλύπτει 

πως οι έξυπνοι άνθρωποι 

είναι πιο επιρρεπείς στις 

συντομεύσεις αυτές από τους λιγότε-

ρο έξυπνους. 

Ο ίδιος ο Κάνεμαν –νομπελίστας, θυμίζω– 

είχε γράψει στο βιβλίο του πως η μελέτη 

όλων αυτών των συντομεύσεων που χα-

ντακώνουν τη λογική δεν τον είχε βοηθή-

σει καθόλου να τις ξεπεράσει και να παίρνει 

καλύτερες αποφάσεις. Ήταν αυτός που τις 

είχε καταλάβει και καταγράψει, βραβευμέ-

νος επιστήμονας, διάνοια, και έκανε τα ίδια 

λάθη και τις ίδιες παράλογες επιλογές που 

κάνουμε όλοι. Ο δε Τζόνα Λέρερ, ο ευφυής 

συντάκτης του «New Yorker», ο συγγραφέ-

ας και νευροβιολόγος, αποδείχτηκε ότι το 

κείμενο που έγραψε στον «New Yorker» ή-

ταν εν μέρει αντιγραφή ενός κειμένου που 

είχε γράψει πέρυσι στη «Wall Street Journal»  
[on.wsj.com/mOEh6c]. Ξέσπασε ένα μικρό 

σκάνδαλο σχετικά κι έπεσε το ίντερνετ α-

πάνω του να τον φάει. 

Οπότε καταλαβαίνεις: Αν ακόμα και οι ιδι-

οφυΐες παίρνουν αποφάσεις σαν Έλληνες 

ψηφοφόροι, το συμπέρασμα είναι αμείλι-

κτο. Η ανθρωπότητα δεν έχει καμία ελπίδα. 

➜ www.georgakopoulos.org/

Πολιτική

Γιατί 
παίρνουμε 
τόσο κακές 
αποφάσεις
Του Θοδωρή ΓέωρΓΑκοΠουλου

Η φαινομενική 
αδιαφορία –ή και 
ενεργητική απέ-
χθεια– των γύρω 
μας για την αλή-

θεια εξηγείται. Κα-
νείς δεν νοιάζεται 
για την αλήθεια.
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citizen
ΤΟΥ κωΣΤΑ ΓΙΑννΑκΙδή

Υ πάρχουν τρεις γυναίκες: 
73, 54 και 48 ετών. Και οι 
τρεις τους φόρεσαν στα 

χέρια και τα βραχιόλια της αστυ-
νομίας. Εξέδιδαν πλαστά πιστο-
ποιητικά με τα οποία βεβαίωναν 
ότι μικροί μαθητές αντιμετώπιζαν 
προβλήματα δυσλεξίας, προκειμέ-
νου να απολαμβάνουν απαλλαγής 
από γραπτές εξετάσεις. Αυτή είναι 
καλή δουλειά. Η απαλλαγή πάντα 
πλήρωνε εξαιρετικά. Στην Ελλάδα 
η έννοια της απαλλαγής δεν ξεκλει-
δώνει, απλώς, την πόρτα της επιτυ-
χίας. Στην Ελλάδα η απαλλαγή εί-
ναι τρόπος ζωής. Δεν νομίζω ότι το 
θέμα είναι μόνο οικονομικό. Είναι 
πλέον και ψυχολογικό. Μπορείς να 
κοπιάζεις, να ιδρώνεις, να αγωνιάς, 
μόνο και μόνο για να απαλλάσσεσαι 
από κάπου. Απαλλάσσεσαι από φο-
ρολογικές υποχρεώσεις, από τέλη 
και χαρτόσημα, από τη στρατιωτική 
θητεία, από ασφαλιστικές εισφορές, 
ενίοτε από συζυγικά ή οικογενεια-
κά καθήκοντα – η απαλλαγή είναι 
πάντα εκτιμητέα. Όμως εδώ δεν έ-
χουμε τίποτα από όλα αυτά. Έχουμε 
μία περίπτωση απαλλαγής από γρα-
πτές εξετάσεις στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Οι τρεις κυρίες έχουν 

διαθέσει, με το αζημίωτο φυσικά, ε-
κατοντάδες πλαστά πιστοποιητικά 
δυσλεξίας. Διέθεταν κέντρο λογο-
θεραπείας και εφοδίαζαν με αυτά 
τους πελάτες τους. Τα πιστοποιη-
τικά έφεραν σφραγίδες δημόσιων 
νοσοκομείων και δεν έχει διευκρι-
νιστεί αν ήταν πλαστές ή αν, κατά 
κάποιον τρόπο, είχαν την «έγκρι-
ση» των κατάλληλων ανθρώπων. 
Αν είσαι μαθητής, το πιστοποιητικό 
δυσλεξίας σού λύνει πολλά προβλή-
ματα. Δεν συμμετέχεις σε εξετάσεις 
και οι καθηγητές υποχρεούνται να 
σε αντιμετωπίσουν διαφορετικά. 
Ομοίως, αν είσαι μαθητής, είναι 
σχετικά δύσκολο να αγοράσεις μό-
νος σου ένα πλαστό πιστοποιητικό 
δυσλεξίας. Σε έχει πάρει ο γονιός 
από το χέρι και το αγοράσατε μαζί. 
Δεν μιλάμε για λίγες περιπτώσεις. 
Μιλάμε για εκατοντάδες περιπτώ-
σεις διαφθοράς που άνθισαν μέσα 
στο βασικό κύτταρο της κοινωνίας 
μας, στην τιμημένη ελληνική οικο-
γένεια. Αγνοώ πόσα παιδιά έκαναν 
την πρώτη κομπίνα της ζωής τους 
στο σχολείο. Πιστεύω, όμως, ότι αυ-
τά που ξεκίνησαν με τη χρήση πλα-
στού εγγράφου μπήκαν στην κούρ-
σα της ζωής με μεγαλύτερα εφόδια. 

Απαλλαγή από το μέλλον

Π ροσπαθώ να αθροίσω περιπτώσεις και να τις ταξινομήσω ανά 
κομπίνα. Δεν βγαίνει άκρη. Υγιείς ανάπηροι, ανοιχτομάτηδες 
τυφλοί, νεκροί συνταξιούχοι, βρέφη με στυτική δυσλειτουργία. 

Όταν ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας ζει με πλαστά πιστοποιητικά, τότε 
που να βρεθεί αέρας να αναπνεύσει η αλήθεια; Λένε ότι ο λαός μας έχει 
ένα υπέροχο πρόσωπο. Δεν το βλέπω, αλλά το πιστεύω. Εσχάτως, όμως, 
αποκαλύπτονται και πολλά σπυράκια. Παρακολουθώ, λοιπόν, τη συζήτηση 
για τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής και προσπαθώ να τσιμπήσω και 
εγώ κανένα ψίχουλο ελπίδας. Ανάπτυξη. Ναι, φυσικά. Το θέμα είναι πώς 
κάνεις ανάπτυξη και μεταρρυθμίσεις, πώς δημιουργείς πρόοδο, όταν η δια-
φθορά έχει διαποτίσει ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας. Ξέρω, θα πείτε ότι 
πρόκειται για παράσιτα που σταδιακά αποξηλώνονται. Δεν είναι ακριβώς 
έτσι. Έχετε διαβάσει ανακοίνωση κόμματος που να καταδικάζει τα φαινό-
μενα μαζικής διαφθοράς; Δύσκολο να τη βρείτε. Τα κόμματα μέμφονται 
αορίστως τη δυσλειτουργία των μηχανισμών και την αποτελεσματικότητα 
του κράτους. Πόσο υποκριτικό! Και πάντα θα καταδικάζονται οι κυρίες 
που εξέδιδαν τα πλαστά πιστοποιητικά, αλλά η μομφή προς όσους έκαναν 
χρήση θα μετριάζεται, θα μπαίνει κάτω από ένα «έλα, μωρέ, ας πιάσουν 
πρώτα τα μεγάλα λαμόγια και μετά τον κοσμάκη». Κάπως έτσι ακούμε τη 
συζήτηση που γίνεται στη γειτονιά, αλλά αρνούμαστε να κουβεντιάσουμε 
μέσα στο σπίτι μας. Ειλικρινά, τώρα, νομίζετε ότι μας αφορά στα σοβαρά η 
ευρωπαϊκή συζήτηση περί ανάπτυξης, όταν ακόμα δεν γνωρίζουμε πόσοι 
παίρνουν παρανόμως αναπηρικές συντάξεις; Δύο χρόνια σέρνεται αυτή η 
ιστορία και μόλις πριν από λίγες μέρες ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι εκεί-
νοι που ενέκριναν τα επιδόματα πρέπει να ανησυχούν. Ναι, ήδη τους δια-
περνούν ρίγη. Αν θέλεις στα αλήθεια να τσιμπήσεις όλους αυτούς θα πρέπει 
να αδειάσεις την Αμυγδαλέζα από τους μετανάστες, μήπως και κάνεις χώρο 
για να τους βάλεις. Λέτε να πετύχουμε καλύτερους όρους δανεισμού, όταν 
δεν έχει γίνει μία αποκρατικοποίηση ή μία τολμηρή μεταρρύθμιση; Δεν 
αντιλαμβανόμαστε το μέλλον όπως οι άλλοι. Για μας μέλλον θα είναι όταν 
μεγαλώσουν τα παιδιά με τα πλαστά πιστοποιητικά δυσλεξίας και πάρουν 
τις τύχες της χώρας στα χέρια τους. ●
➜ giannakidis@protagon.gr
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Τρεις κηδειες 
(και κανένας γάμος)

Τ
α Εξάρχεια ήταν 

ένας μαγικός τό-

πος, τότε στις αρ-

χές της δεκαετίας 

του ’80. Freaks, δι-

ανοούμενοι, καλ-

λιτέχνες, παρά-

ξενοι: ένας τόπος 

ε λευθερίας και 

ελευθεριότητας. Το κλίμα εκείνο χαράχτηκε 

στο συλλογικό ασυνείδητο και η ανάμνη-

ση εκείνη κρατάει μέχρι σήμερα, παρά τις 

αλεπάλληλες μεταμορφώσεις τους. Ίσως, 

αν υπάρχει μια μεμονωμένη εικόνα από την 

πλατεία που μπορεί να περικλείσει εκείνο 

το κλίμα, αυτό που θυμάμαι είναι το πρώ-

το (για μένα) τεύχος του «Ιδεοδρόμιου» που 

αγόρασα σε κάποιο από τα περίπτερα της 

πλατείας. Νομίζω ότι ήταν το τεύχος με το ε-

πιτραπέζιο παιχνίδι «Παρτουζόπολη - Αθήνα» 
που ’χε σχεδιάσει ο γιος του Λεωνίδα Χρη-

στάκη, Αλέξης (δεν το ήξερα αυτό τότε). Για 

μένα οι σελίδες αυτού του τεύχους, όπως 

και των επόμενων που αγόραζα φανατικά 

πλέον τις επόμενες βδομάδες, μήνες, χρό-

νια συμπύκνωναν όλο το μύθο του διεθνούς 

underground, το οποίο ήταν μόλις δέκα-

δεκαπέντε χρόνια μακριά από τις μεγάλες 

δόξες του, όμως φαινόταν ήδη πανάρχαιο 

και μυθικό στα κυνικά 80s με τις νέες αξίες 

και το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Θυμάμαι ακό-

μη τίτλους στο εξώφυλλο όπως «Θανατο-
δρόμιο: σας θυμάται πάντα ζωντανούς ή νε-
κρούς», «Μπουκόφσκι: ανθρωπότητα, πάντοτε 
σ’ έγραφα στ’ αρχίδια μου», «Βάλε τσόντα στο 
πανί, ήρθαμε απ’ το Κορωπί», «Μυθοτέλεια: 
τέλος μύθων αρχή  καννιβαλισμού»... Σοκ για 

έναν νέο. Ο ίδιος ο Λεωνίδας Χρηστάκης 

ήταν, βεβαίως, μια εμβληματική φιγούρα. 

Τον έβλεπα να περνάει από τους δρόμους 

των Εξαρχείων, τον έβλεπα και στο αρχετυ-

πικό δισκάδικο των αδελφών Φαληρέα, το 

Pop 11, στην οδό Πινδάρου πλέον τότε. Έχο-

ντας διαβάσει τα αμείλικτα κείμενά του στο 

«Ιδεοδρόμιο», όπου δεν έδειχνε έλεος σε κα-

νέναν, και τρομαγμένος από το παγερό «υ-

παρξιστικό» του ύφος δεν τόλμησα να του 

μιλήσω τότε. Πώς θα μπορούσα; Έμελλε να 

γίνει αυτό στα μέσα της επόμενης δεκαετί-

ας. Δεν θυμάμαι πια πώς έγινε, αλλά εκεί γύ-

ρω στο ’95 τον επισκέφτηκα στο ημιυπό-

γειο σπίτι-γραφείο σ’ έναν παράδρομο 

της Ιπποκράτους, όπου στο πάνω επί-

πεδο είχε μια μονταζιέρα και βιοπορι-

ζόταν ως ένας από τους πιο έμπειρους 

στη σελιδοποίηση, πριν αυτή παύσει 

να χρησιμοποιείται. Συνεργαστήκαμε 

σε σειρά τευχών του «Ιδεοδρόμιου», του 

Η ΑνΑκΑλυψΗ του 
UndergroUnd
και άλλοι μεταμοντέρνοι μύθοι (ή αναμνήσεις από μια προετοιμασία)                Του Θαναση ΜουΤσοπουλου

Πάνος Κουτρουμπούσης, 
«No! Not Magdallo!!», 1966

Στέργιος Δελιαλής, 
λογότυπο 

ντισκοτέκ Help, 
1969



βραχύβιου «Βισμούθιου» και σε κάποια από 

τα βιβλία που εξέδωσε στον τελευταίο του 

εκδοτικό οίκο, την εξαιρετική Τυφλόμυγα 

του δαιμόνιου Κώστα Κατσικά.

Θυμάμαι στην κηδεία του Λεωνίδα 

Χρηστάκη, το καλοκαίρι του 2009, 

καθόμασταν με τον Λάζαρο Ζήκο. 

Αυτός ήταν εντελώς αμίλητος (όπως ήταν 

στις περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις 

του), όμως ένιωθα ότι απ’ όλους τους πα-

ρευρισκόμενους κανένας δεν βίωνε την 

απώλεια του Χρηστάκη εντονότερα απ’ αυ-

τόν. Τον Λάζαρο τον είχα γνωρίσει κάπου 

στα 80s, όταν συνεργαζόμουν με το περι-

οδικό κόμικ «Βαβέλ», όπως κι αυτός. Τα ε-

πόμενα χρόνια μού ξεδίπλωσε πολλά από 

τα μυστικά του ελλαδικού underground, 

και –τουλάχιστον– προλάβαμε να συνερ-

γαστούμε σε μια έκθεση που συμμπεριέλα-

βε και ένα underground τμήμα, τη «Μεγάλη 
Αναταραχή: 5 Ουτοπίες λίγο πριν, λίγο μετά 
το ’70», που έγινε στην Πάτρα - Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2006. Ο Λά-

ζαρος είχε ενθουσιαστεί με την ιδέα μιας 

έκθεσης - συνολικής ανασκόπησης του α-

θηναϊκού underground και συνεργαζόταν 

πυρετωδώς με τον Νεκτάριο Παπαδημη-

τρίου, επιμελητή του έντυπου αρχείου της 

έκθεσης και του μεγαλύτερου αρχειοδίφη 

του underground (μετά φυσικά από τον ίδιο 

τον Λάζαρο). Όμως το περσινό καλοκαίρι ο 

Λάζαρος αρρώστησε απρόσμενα και πέθα-

νε, αφήνοντάς μας όλους μουδιασμένους, 

Ήταν, χωρίς καμία αμφιβολία, ο γλυκύτερος 

άνθρωπος αυτής της σκηνής. 

Ο 
«παππούς» όλων αυτών των αν-

θρώπων είναι, φυσικά, ο 91χρονος 

πλέον –όμως νεότατος– Νάνος Βα-

λαωρίτης, παλαίμαχος σουρεαλιστής, φί-

λος του Breton και ιδρυτής του περιοδικού 

«Πάλι», το οποίο επηρέασε όσο κανένα άλ-

λο την εξέλιξη του εγχώριου Underground. 

Πώς τα φέρνει η ζωή: όταν ήμουν στην Αμε-

ρική στις αρχές της δεκαετίας του ’90 έκανα 

πολύ παρέα με το γιο του, τον Ντίνο. Μετά 

γύρισα και, με την παρέμβαση του Κωστή 

Τριανταφύλλου, ζήτησα από τον Νάνο και 

από τον άλλο πρόωρα χαμένο, Ανδρέα Πα-

γουλάτο, να γράψουν πάνω στην ψυχεδελι-

κή τέχνη για το βιβλίο «Οράματα» (εκδόσεις 

Πλέθρον, 2005), που 

βγ ήκε μ ε  α φ ορμ ή 

την ομώνυμη έκθεση 

(όπου συμμετείχαν, 

μεταξύ άλλων, ο Κω-

στής [Τριανταφύλ-

λου] και  η Marie 

Wilson,  σύζυγος 

του Νάνου). 

Μ ικρότερος αρκετά από τον Βα-

λαωρίτη και τον Χρηστάκη αλ-

λά μεγαλύτερος από τους 70s 

underground είναι ο designer Στέργιος Δε-

λιαλής. Τον γνώρισα στα μέσα της δεκαετί-

ας του ’90 όταν έδινε αγωνιώδεις προσπά-

θειες να στεγάσει το Μουσείο Design του 

στη Θεσσαλονίκη. Η ελλαδική πολιτεία για 

άλλη μια φορά (φυσικά) αδιαφόρησε. Όταν 

του μίλησα γι’ αυτή την έκθεση, ο Στέργιος 

έσπευσε να ξεκαθαρίσει: «Μα εγώ δεν υπήρ-
ξα ποτέ “underground”. H δουλειά μου τότε 
ήταν ψυχεδελική και pop art». Όμως ο Στέρ-

γιος είναι ο χαμένος κρίκος ανάμεσα στους 

υπαρξιστές του ’50, τους μπίτνικς των early 

60s και του underground των 70s. Κανένας 

δεν πέρασε αυτό το γνήσιο κλίμα Swingin’ 

London (στο οποίο έζησε τη σωστή εποχή) 

καλύτερα απ’ αυτόν. Άφησε πίσω 2-3 εξώ-

φυλλα δίσκων και κόμικ που θα χαρακτηρί-

ζουν για πάντα αυτή την περίοδο.

Τα κείμενα του Τέου Ρόμβου πά-

νω στα Εξάρχεια θα παραμένουν 

πάντα οι αρχετυπικές περιγραφές 

εκείνου του κλίματος. Το βιβλιοπωλείο 

του, Octopus Press, και το περιοδικό του, 

«Τρύπα» (με συνεργασίες από το Πάνθεον 

του Underground, Πάνο Κουτρουμπούση, 

Nick Liber, Λάζαρο Ζήκο, Ηλία Πολίτη...) 

θα είναι από τους μύθους εκείνης της κα-

τάστασης. Τον γνώρισα στο εντυπωσιακό 

μνημόσυνο για τον Λεωνίδα Χρηστάκη στο 

Nosotros του Νώντα Σκυφτούλη το 2009 

(ή μήπως ήταν 2010;). Η ζωή του Τέου Ρόμ-

βου σήμερα στη Σύρο με τη γυναίκα του τη 

Χαρά και τις δεκάδες γάτες τους (υπάρχει 

ευτυχισμένο σπίτι χωρίς γάτες;) μου μοιάζει 

η πιο ευτυχισμένη απ’ όσες έχω δει σ’ αυτή 

την παρέα. Ο Τέος με μια πρωτοφανή μεγα-

λοσύνη και ανιδιοτέλεια μας παραχώρησε 

δεκάδες αυθεντικά έργα εκείνων των δημι-

ουργών, έργα που οι ίδιοι οι δημιουργοί τους 

απαξίωσαν να διατηρήσουν ή στοίβαζαν 

κάτω από νεροχύτες. Αν δεν τα είχε περισώ-

σει θα είχαν χαθεί για πάντα και, προφανώς, 

δεν θα υπήρχαν σ’ αυτή την έκθεση. 

Φυ σ ι κ ά  η  σ χ έ σ η  μ ο υ  μ ε  τ ο 

underground δεν θα είχε την ίδια 

εξέλιξη, αν δεν συνεργαζόμουν με 

τον Πάνο Κουτρουμπούση για το βιβλίο «Τι 

Τρέχει;: οι εικόνες του Πάνου 

Κουτρουμπούση» (εκδό-

σεις Futura, 2000). Όπως και 

να το κάνουμε, ο Κουτρου-

μπούσης παραμένει η πιο 

αρχετυπική από τις φιγού-

ρες της σκηνής, συγκρίσιμη 

ίσως μόνο με την περίπτωση 

του Δημήτρη Πουλικάκου 

Η ΑνΑκΑλυψΗ του 
UndergroUnd
και άλλοι μεταμοντέρνοι μύθοι (ή αναμνήσεις από μια προετοιμασία)                Του Θαναση ΜουΤσοπουλου

«Το Αθηναϊκό Underground 
(1964-1982)», 
εκδ.  ATHENS  VOICE Books, 
σελ. 204, € 9,99

Νίκος Λυμπερόπουλος, 
εξώφυλλο για το δίσκο του 

Π. Σιδηρόπουλου, «Εν Λευκώ» 
(ΕΜΙ, 1982) 

Κάτω: σχέδιο του ιδίου για το 
περιοδικό «Ιδεοδρόμιο», 1980



24 A.V. 5 - 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

(πιο γνωστού ως μουσικού). Τότε, εκείνη η 

έκδοση δεν έτυχε της πρέπουσας προσο-

χής. Ίσως το κοινό δεν ήταν ακόμη έτοιμο. 

Λίγο αργότερα, έντυπα όπως η ATHENS 

VOICE παρουσίασαν τα εικαστικά έργα του 

Πάνου σ’ ένα ευρύτερο κοινό. Σήμερα είναι, 

με διαφορά, ο γνωστότερος εκπρόσωπος 

αυτής της παρέας, ενώ τα έργα του αρχίζουν 

να αναγνωρίζονται σε διεθνές επίπεδο. Εί-

χα, ίσως, έντεκα χρόνια να δω τον Πάνο και 

τη γυναίκα του την Kate. Νομίζω ότι έκλεψε 

την παράσταση στα εγκαίνια της έκθεσης 

και το τραπέζι που μοιράστηκε με τον Αλέξη 

Ταμπουρά, τον Δημήτρη Πουλικάκο, τον 

Νίκο Λυμπερόπουλο, τον Γιάννη Αρκού-

δη και τον Νεκτάριο Παπαδημητρίου στο 

Higgs, το μπαρ του CAMP!, πρέπει να ήταν 

ένα από τα πιο hot καλλιτεχνικά τραπέζια 

των τελευταίων πενήντα χρόνων.

ς ’ εκείνη την έκθεση της Πάτρας, 

η ά λ λη μ ε γά λη περίπ τ ω ση του 

Underground ήταν ο Κωστής [Τρια-

νταφύλλου]. Ήταν κι αυτός στην κηδεία του 

Λεωνίδα Χρηστάκη στο νεκροταφείο Ζω-

γράφου και μίλησε, κι αυτός, πάνω απ’ τον 

τάφο του. Πρώτη φορά είδα δουλειά του 

Κωστή σ’ ένα τεύχος του περιοδικού «Ήχος» 
το 1983 σε μια συνέντευξη με την Ιουλία 

Ραλλίδη και πλούσια εικονογράφηση. Τότε 

ο Κωστής έκανε τα «Mediassemblages» του, 

περίπλοκα ψυχεδελικά κολάζ-κριτική στον 

κόσμο της κατανάλωσης και των media που 

τότε, σιγά σιγά, γιγαντώνονταν. Αργότερα, 

στα μέσα της δεκαετίας του ’90, γνωριστή-

καμε. Είχε γυρίσει από το Παρίσι και δημι-

ουργούσε έργα με ηλεκτρικούς κεραυνούς. 

Ήταν, ίσως, ο πιο ενήμερος και ενεργός από 

τους Έλληνες εικαστικούς. Και ίσως ο πιο λό-

γιος, ο πιο διανοούμενος και, ταυτόχρονα, 

απρόσμενα νέος, ροκ (ελλείψει άλλου χαρα-

κτηρισμού) τύπος της σκηνής. Μου άνοιξε 

την πόρτα του απέραντου εργαστηρίου του 

στους Αγίους Αναργύρους, όπου κρατούσε 

ένα από τα πλουσιότερα αρχεία του ελλα-

δικού underground. Μου τα παραχώρησε 

απλόχερα (τώρα που το σκέφτομαι, τελευ-

ταία έχει σταματήσει να το κάνει, δεν ξέρω 

γιατί). Συνομιλήσαμε καθόλη τη διάρκεια 

της προετοιμασίας αυτής της έκθεσης (που 

κράτησε σχεδόν τρία χρόνια) και ο Κωστής 

μάς κατεύθυνε σταθερά. Τα τελευταία χρό-

νια είναι ένας πόλος συσπείρωσης μερικών 

από τα καλύτερα μυαλά αυτής της χώρας, 

όπως ο Νίκος Μάλλιαρης, ενώ συμμετέχει 

ενεργά στο κίνημα της Άμεσης Δημοκρατί-

ας, στο Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευ-

νας και σε άλλα πολλά.

UndergroUnd ςηΜερα (;)

ε ίναι κοινότοπο, αλλά θα το επαναλά-

βω: ζούμε την πιο έντονη κρίση των 

τελευταίων δεκαετιών. Οικονομική 

κρίση ασφαλώς, αλλά και κρίση ιδεών, αξι-

ών, πίστης στη λειτουργία του συστήματος. 

Και αυτό είναι κοινότοπο, αλλά η συνειδη-

τοποίηση μιας σειράς από τέτοιες κρίσιμες 

εκδηλώσεις ενδέχεται να ήταν η αιτία των 

γεγονότων του Δεκέμβρη του 2008, αλλά 

και του επόμενου, όπως και του μεθεπόμε-

νου. Η κρίση της εμπορευματικής τέχνης και 

του γενικότερου πολιτισμικού συστήματος 

είναι επίσης γεγονότα που οφείλουμε να λά-

βουμε σοβαρά υπ’ όψιν μας. Η καλλιτεχνική 

κοινότητα (νέοι, γέροι, πτυχιούχοι και αυτο-

δίδακτοι) μοιάζει να νιώθει μια οριακή αηδία 

για τις κρατικές και ιδιωτικές πολιτισμικές 

μεγαλο-οργανώσεις (φεστιβάλ, μπιενάλε, 

«μεγάλες εκθέσεις», «αναδρομικές παρου-

σιάσεις»), όπως και το «μη ειδικό» κοινό να 

αδιαφορεί. Ποιον αφορά όλη αυτή η τερά-

στια ποσότητα τέχνης; Είναι ευθύνη τους 

που νιώθει ότι δεν μπορεί να ταυτιστεί; Η α-

ντίδραση απέναντι σε όλα αυτά φυσικά έχει 

ήδη ξεκινήσει. Μήπως αυτό είναι μια ελπίδα; 

Μήπως αυτό είναι το νέο underground; Καλ-

λιτέχνες ή άλλοι εμπλεκόμενοι και ενδια-

φερόμενοι για το καλλιτεχνικό φαινόμενο 

συσπειρώνονται σε ομάδες, απεμπολούν 

λίγο από τον εγωισμό τους, συνομιλούν πε-

ρισσότερο με τους «απλούς» κατοίκους, εκ-

δίδουν μικρά απλά πράγματα, κάνουν τέχνη 

στο δρόμο. Σήμερα μια σειρά από νεαρούς 

σχεδιαστές, εικαστικούς, μουσικούς κάνουν 

κάτι που θυμίζει επικίνδυνα τα 70s (αλλά και 

το λίγο πριν και το λίγο μετά), συχνά με πολύ 

ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Συχνά (οι πιο πα-

λιοί) το χαρακτηρίζουμε «νεο-ψυχεδελικό», 

«νεο-πανκ», «νεο-free jazz»... Συχνά (κι αυτό 

είναι η μαύρη αλήθεια) αυτά τα πράγματα 

μοιάζουν πιο ενδιαφέροντα, πιο ολοκληρω-

μένα από τα παλιά, τα «original» κείνης της 

εποχής. Ίσως να είναι η μεγαλύτερη, απεριό-

ριστη, ελευθερία. Ίσως να είναι η πιο ευθεία 

ενημέρωση από το εξωτερικό. Ίσως... 

Πολλοί λένε ότι η Αθήνα του 2012 εί-

ναι η πρωτεύουσα της Street Art (πα-

γκοσμίως), δηλαδή η πόλη όπου το 

μεγαλύτερο ποσοστό επιφανειών καλύπτε-

ται με σχέδια, συνθήματα, γκραφίτι. Είναι γε-

γονός μάλλον, δραστηριότητες όντως συμ-

βαίνουν. Εν κρυπτώ, τη νύχτα κατά κανόνα. 

Και έτσι κάθε μέρα που ξημερώνει βρίσκει 

την πόλη σημαντικά διαφορετική από την 

προηγούμενη. Κάτι σαν αυτό που συνέβαινε 

στην ταινία «Dark City», μόνο που εδώ η αλ-

λαγή της πόλης γίνεται μέσω καλλιτεχνικών 

επεμβάσεων στους τοίχους των κτιρίων, 

μερικές φορές σε τεράστια κλίμακα. Άρα, 

κάτι κινείται. Σε μια εποχή όπου η πίστη στη 

δημόσια σφαίρα εκφυλίζεται ταχύτατα (έλ-

λειψη δημοσίων συγκεντρώσεων, επικοινω-

νίας…) η τέχνη στο δρόμο αναστρέφει (σε 

κάποιο βαθμό, τουλάχιστον) το φαινόμενο. 

Το cocooning και η προσήλωση στους δρό-

μους του διαδικτύου συνιστούν τον κόσμο 

της μετα-πόλης, όμως η επιμονή των γκρα-

φιτάδων παρουσιάζει μια άλλη προοπτική. 

Άραγε το αστικό μέλλον θα συντηρήσει και 

τις δύο διακλαδώσεις; Αν ο άνθρωπος απορ-

ροφηθεί ριζικά στα εν οίκω θα έχει οποιαδή-

ποτε παρουσία η τέχνη εν δήμω; 

η 
προηγούμενη (μιάμιση) δεκαετία 

χαρακτηρίστηκε από ανεξέλεγκτα 

όνειρα καριέρας. «Η Αθήνα θα γίνει το 
κέντρο της διεθνούς τέχνης». «Θα εξαγάγουμε 
τη νέα καλλιτεχνική σκηνή της Ελλάδας». «Το 
περίπτερό μας στην Μπιενάλε της Βενετίας θα 
πάρει το πρώτο βραβείο». «Θα πάρουμε το Κύ-
πελλο». «Θα πάρουμε το Πρωτάθλημα». «Θα 
πάρουμε την Πόλη»...

Σήμερα, μετά τον Δεκέμβρη, μετά το Σύνταγ-

μα, μετά την Κρίση, μετά τις εκλογές, δεν εί-

μαστε πια πολύ σίγουροι για τίποτα. Τα φτερά 

μας έχουν καεί και έχουμε κάνει περικοπές 

στα πάντα, από τη βενζίνη έως τα αγγούρια. 

Η εποχή εκείνη των 60s και 70s, οι άνθρωποι 

αυτοί, μας έδειχναν έναν άλλο δρόμο. Εγώ 

προτείνω να τον προσέξουμε... A

Μη χάσεις
Πέμπτη 5/7, στις 20.00

Εκδήλωση για το βιβλίο «Το Αθη-
ναϊκό Underground (1964-1982)», 

εκδόσεις ATHENS VOICE Books και πα-
ράλληλη έκθεση στο Camp! 

Θα μιλήσουν οι: Νάνος Βαλαωρίτης (ποιη-
τής), Γιώργος Χαρβαλιάς (πρύτανης Α.Σ.Κ.Τ.), 
Γιώργος Σωτηρέλλος (συγγραφέας), Θανά-
σης Μουτσόπουλος (επιμελητής), Γιώργος 
Γεωργακόπουλος (CAMP!). Στη συνέχεια θα 

εορταστούν τα 91α γενέθλια του  
Νάνου Βαλαωρίτη. 

CAMP! Contemporary Art Meeting 
Point, Ευπόλιδος 4 & Απελλού 2, 

πλ.Κοτζιά, 210 3247.679

Νάνος Βαλαωρίτης, κολάζ από το περιοδικό 
«Πάλι», τ.6, 1966

Περιοδικό «Λωτός», ξεκίνησε τον Μάιο του 1968 
με υπεύθυνο τον Κωστή Τριανταφύλλου

Λάζαρος Ζήκος, εξώφυλλο του περιοδικού 
«Ιδεοδρόμιο», τ.19, 1979 

Περιοδικό «Panderma» (1972-1977) του Λεωνίδα Χρηστάκη

Αλέξης 
Ακριθάκης, από 

το περιοδικό 
«Πάλι», τ.5, 1965
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Του Μιχάλη λεάνη 

Sports
● Και τι δεν έχει ακούσει το παλικάρι. Είναι 

και συμπαθητικός. Δεν μιλάμε για καμιά αντί-
φατσα σαν τον Σέρχιο Ράμος, που μόλις τον 

βλέπεις λες: «Δεν είναι τυχαίο, ρε φίλε, που 

σε γουστάρει ο Μουρίνιο». Αλλά ο Τόρες μια 

χαρά παιδί φαίνεται. Σεμνός, με το βλέμμα 

χαμηλωμένο, τα μαγουλάκια κόκκινα από την 

υπερπροσπάθεια και, γιατί όχι, από ντροπή. 

Τον έχουν αμφισβητήσει όλοι. Ο καλούλης 

Φερνάντο Τόρες, όμως, από το βράδυ της Κυ-

ριακής έχει... τριπλό λόγο να πανηγυρίζει. Για-

τί το κατόρθωμα των Φούριας Ρόχας δεν ήταν 

μόνο η ανεπανάληπτη τρίτη επικράτηση σε 

μεγάλο θεσμό (2008 Euro, 2010 Mundial, 2012 

Euro), αλλά το γεγονός ότι κατόρθωσαν να 

βγάλουν πρώτο σκόρερ αυτόν που έφαγε πε-

ρισσότερες πέτρες και από τον Άγιο Στέφανο. 

● Ο Τόρες μπορεί να «συγκατοικεί» με 

ά λ λους 6 ποδοσφαιρισ τές σ την κορυ-

φή των σκόρερ του φετινού Euro, όμως 

τα 3 γκολ του σε συνολικά 189 λεπτά συμ-

μετοχής τού «χαρίζουν» τον άτυπο τίτ-

λο του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης. 

Εκτός του ότι είναι ο μοναδικός Ευρωπαίος 

παίκτης που έχει σκοράρει σε δύο νικηφό-

ρους τελικούς της εθνικής του ομάδας! 

● Η ιστορία δεν γράφεται –ευτυχώς– μόνο 

στους αγωνιστικούς χώρους. Οι ποδοσφαιρι-

στές του Ντελ Μπόσκε μετά το εκκωφαντικό 

4-0 κατά τη διάρκεια 

των πανηγυρισμών 

τους δεν ξέχασαν ό-

σους θα καμαρώνουν 

από ψηλά για τα επιτεύγματά τους. 

Ο Σέρχιο Ράμος εμφανίστηκε στην απονομή 

με μία φανέλα με το πρόσωπο του αδικοχα-

μένου Αντόνιο Πουέρτα και το μήνυμα «για 

πάντα μαζί μας», ενώ ο Σεσκ Φάμπρεγκας 

πέρα από τον Πουέρτα τίμησε τη μνήμη κι 

άλλων τριών του ισπανικού ποδοσφαίρου 

που έφυγαν πρόωρα από τη ζωή: των πο-

δοσφαιριστών Τζάρκε και Μίκι, αλλά και του 

προπονητή Μανόλο Πρεθιάδο.    

● «Αν δεν έχεις μάθει να χάνεις, δεν θα μά-

θεις να κερδίζεις». Μια ρήση σοφή την οποία 

ασπάζεται απόλυτα ο μεγάλος Τζίτζι Μπου-

φόν των 120 συμμετοχών με τη φανέλα της 

Σκουάντρα Ατζούρα. Αν και η φράση που τον 

χαρακτηρίζει και σημάδεψε την καριέρα του 

είναι άλλη: «Καλύτερα να υποφέρεις και με-

τά να χαίρεσαι, παρά να απογοητεύεις και 

μετά να πεθαίνεις»!  

   

● Ο τερματοφύλακας και αρχηγός της ε-

θνικής Ιταλίας υποκλίθηκε στην ανωτερό-

τητα της Ισπανίας και δεν αναζήτησε δικαιο-

λογίες. «Για μας το ματς με τη Γερμανία ήταν 

κάτι σαν τελικός. Σήμερα δεν μπορούσαμε 

να κάνουμε τίποτα. Η Ισπανία ήταν πολύ κα-

λύτερη. Σίγουρα όταν φτάνεις 

σε έναν τελικό θέλεις να πάρεις 

και το τρόπαιο, αλλά σήμερα α-

ντιμετωπίσαμε μία ομάδα ανώτερου 

επιπέδου. Τους βγάζουμε το καπέλο. Ευχαρι-

στούμε τον κόσμο μας που ποτέ δεν έχασε 

την πίστη του σε μας» δήλωσε ο Μπουφόν. 

● Αυτό το κατηγορηματικό «δεν μπορού-

σαμε να κάνουμε τίποτα» τα λέει όλα! Συγ-

χρόνως… σώζει και τον Πραντέλι, ο οποίος 

απέδωσε την ήττα της Ιταλίας στη διαφορά 

φρεσκάδας και φυσικών δυνάμεων!

 ● «Είναι σκληρό να χάνεις σε έναν τελικό 

και το 4-0 είναι βαρύ σκορ. Η Ισπανία ήταν 

από την αρχή εμφανώς πιο φρέσκια. Δεν εί-

χαμε λάθος τακτική προσέγγιση, αλλά από 

άποψη φυσικής κατάστασης οι αντίπαλοι 

ήταν σε άλλο επίπεδο. Όταν βρεθήκαμε πί-

σω με 2-0 ήταν απίθανο να επιστρέψουμε» 

τόνισε ο Ιταλός προπονητής και πρόσθεσε: 

«Αξίζουν συγχαρητήρια στους παίκτες μου 

για την προσπάθεια. Πρέπει να συνεχίσουμε 

να εξελισσόμαστε και να μάθουμε να αντιπα-

ρερχόμαστε την κούραση που έχουν οι παί-

κτες από τις συλλογικές τους υποχρεώσεις». 

● Στον αντίποδα ο προπονητής της Ισπα-

νίας, Βιθέντε Ντελ Μπόσκε, που δεν έχω κα-

ταλάβει γιατί ακόμα και τα Μέσα της χώρας 

του τον «κυνήγησαν» τόσο σ’ αυτήν τη διορ-

γάνωση, δήλωσε υπερήφανος μετά την κα-

τάκτηση του Euro 2012: «Συγχαρητήρια στην 

ομάδα μου. Είμαι περήφανος για τους παί-

κτες μου, έδειξαν την κλάση τους. Είναι μία 

φοβερή γενιά ποδοσφαιριστών, από μία χώ-

ρα που φαίνεται πως ξέρει να βγάζει παίκτες 

που ξέρουν ποδόσφαιρο. Είναι μία σπουδαία 

εποχή για το ισπανικό ποδόσφαιρο. Είχαμε 

απέναντί μας έναν πολύ ικανό αντίπαλο, μία 

ομάδα που ωριμάζει κι έκανε ένα εξαιρετικό 

τουρνουά» τόνισε ο Ισπανός τεχνικός. 

 

● «Επέλεξα και πάλι να παίξουμε χωρίς 

κλασικό σέντερ φορ, έκανα αυτό που θεω-

ρούσα καλύτερο για την ομάδα μου. Είχαμε 

τον έλεγχο από την αρχή, καλή κυκλοφορία 

και πίεση. Οι παίκτες μου δούλεψαν σκληρά 

και ήρθε το πρώτο γκολ. Μετά το δεύτερο 

όλα τελείωσαν. Είμαστε πολύ ικανοποιη-

μένοι και περήφανοι που καταφέραμε να 

δώσουμε χαρά στους συμπατριώτες μας. 

Αφιερώνω τον τίτλο σε όλο το ισπανικό πο-

δόσφαιρο και την οικογένειά μου. Πρέπει να 

κοιτάξουμε μπροστά και τον επόμενο στόχο 

μας, που είναι η πρόκριση στο Παγκόσμιο 

Κύπελλο του 2014» συμπλήρωσε. 

Ποια πρόκριση, Βιθέντε; Εδώ μιλάμε για το α-

νεπανάληπτο, για το μοναδικό, για το μυθικό, 

τέσσερα στα τέσσερα!  A  

➜ info@athensvoice.gr

OLE-OLE-
OLE-OLE, 
ελληνιστί 
τεσσάρα!!! 
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⋆⋆⋆  Π έ τ α  τ ο  Π ι α τ έ λ ο  ⋆⋆⋆Επιτέλους, ένα άθλημα για την παραλία που δεν κάνει θόρυβο. Για να μυηθείς 

σωστά, πιάσε το Frisbee σου και κατέβα στο γήπεδο του Αγίου Κοσμά. Εκεί θα 

συναντήσεις τους  Athens Owls, την πρώτη επίσημη ομάδα (φανατικών) παικτών 

του Frisbee, που αποτελείται από Έλληνες, Γάλλους, Άγγλους, Σέρβους και Ιτα-

λούς. Συνήθως συναντιούνται τα απογεύματα της Τετάρτης και μπορείς απλώς 

να κάνεις την εμφάνισή σου και να συμμετάσχεις – μην ανησυχείς, το απαραίτη-

το εργαλείο (Frisbee) θα στο προμηθεύσουν αυτοί και η χρήση των γηπέδων είναι 

δωρεάν. Μάθε περισσότερα στο www.facebook.com/groups/42181140554

●●● Προτιμήστε τις παραλίες και τις πι-σίνες όπου υπάρχει ναυαγοσώστης. 

●●● Προτιμήστε να κολυμπάτε παράλ-ληλα με την ακτή. Μην κολυμπάτε έξω από τις σημαδούρες (πέρα από τα 200 μ.). Τα ταχύπλοα σκάφη κινούνται έξω από αυτές με μεγάλη ταχύτητα. 

●●● Αν για οποιονδήποτε λόγο αισθαν-θείτε αδιαθεσία ή ότι κινδυνεύετε, ζη-τήστε βοήθεια. Μην υπερεκτιμάτε ποτέ τις ικανότητές σας.  

●●● Εάν παρασυρθείτε από θαλάσσιο ρεύμα, μην πανικοβληθείτε, υψώστε το χέρι και ζητήστε βοήθεια, ηρεμήστε και αφήστε το να σας παρασύρει έως ότου ε-ξασθενήσει η δύναμή του. Στη συνέχεια κολυμπήστε παράλληλα προς την ακτή και απομακρυνθείτε. 

●●● Μην κάνετε βουτιές σε σημεία ό-που δεν γνωρίζετε το βάθος ή το περιε-χόμενο του πυθμένα. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τραυματισμού στον αυχένα.

●●● Μην «κρατάτε» την ανα-
πνοή σας. Δεν είναι παιχνίδι 
κι ενέχει τεράστιο κίνδυνο.

●●● Εάν έχετε μικρά παιδιά, 
μην τα αφήνετε καθόλου 
από την προσοχή σας. Ακό-
μη και αν υπάρχει ναυαγο-
σώστης, τα παιδιά είναι δική 
σας ευθύνη. Προσοχή: τα διά- φορα μέσα επίπλευσης (σωσίβια, μπρατσάκια κ.λπ.) δεν είναι σωστικά μέσα. Ανά πά-σα στιγμή μπορεί να ξεφουσκώσουν και το παιδί να κινδυνεύσει.

●●● Σε περίπτωση που κάποιος άλλος λουόμενος κινδυνεύει, μην πλησιάσε-τε για να τον βοηθήσετε εάν δεν είστε εκπαιδευμένος ναυαγοσώστης, αλλά 

φωνάξτε άμεσα για εξειδικευ-
μένη βοήθεια. Εάν δεν υπάρ-
χει ναυαγοσώστης, προσπα-
θήστε να ακολουθήσετε τον 
κανόνα: Πέταξε (κάποιο 
σωσίβιο, αντικείμενο που 

επιπλέει), ρυμούλκησε (με 
κάποιο σχοινί), κωπηλάτησε (προσέγγισε το άτομο που κινδυ-νεύει με κάποιο σκάφος). 

●●● Εάν έχετε επιληψία, να κολυμπάτε πάντα φορώντας σωσίβιο γιλέκο.

●●● Το ψαροντούφεκο απαγορεύεται παράκτια από Πειραιά μέχρι και Λαγο-νήσι. 

ΠΑλΙ ΠΑΣ ΣΤΑ βΑθΙΑ; Συμβουλές ασφαλούς κολύμβησης από τη Lifeguard Hellas*

* Lifeguard 
Hellas, ελληνικό 

κέντρο εκπαίδευσης 
ναυαγοσωστών, Ευαγ-

γελιστρίας 6, Καλλιθέα, 
210 9530.177, www.
lifeguardhellas.gr 



Μια μυθική ρακέτα Αγόρι Κατασκευάζο-

νται από το 1960. Είναι χειροποίητες και 

καλύπτουν σχεδόν όλες τις κατηγορίες 

παιχτών. Εξάλλου, οι μυημένοι γνωρί-

ζουν ότι κάθε χέρι θέλει το δικό του δια-

φορετικό «σανίδι». Σύμφωνα με την ιστο-

ρία, ο 20χρονος ξυλουργός Δημήτρης 

Φερεντίνος είδε στην Ωκεανίδα της Βου-

λιαγμένης κάποιους να παίζουν ρακέτες. 

Ήταν μια «μόδα» που είχαν φέρει στη 

χώρα μας οι Έλληνες της Αιγύπτου ως 

υποκατάστατο του τένις. Ο Δημήτρης ε-

ντυπωσιάστηκε. Έφτιαξε μερικές ξύλινες 

ρακέτες για να παίζει με τους φίλους του. 

Οι λουόμενοι εντυπωσιάστηκαν, επίσης. 

Και φώναζαν: «Ε, αγόρι! Φέρε κι από δω 

ρακέτες» και κάπως έτσι του ήρθε η ιδέα 

να ονομάσει τις ρακέτες του «Το Αγόρι». 

Κόστος: Η ρακέτα ξεκινά από € 10 έως  

€ 35. Στο € 1,50 κυμαίνεται το μπαλάκι. 

Αξεσουάρ Θήκη ρακέτας, δίχτυ για τα μπα-

λάκια και την τσάντα μεταφοράς του όλου 

σετ. Αντηλιακό, καπέλο, γυαλιά ηλίου.

Τερέν Η άμμος πρέπει να έχει μέση σκληρό-

τητα. Η πολύ μαλακή ή η πολύ παχιά άμμος 

δεν διευκολύνουν την κίνηση του παίκτη. 

Προετοιμασία Η ρακέτα είναι αεροβική 

άσκηση και απαιτεί ενέργεια. Η κατανά-

λωση υδατανθράκων μιάμιση ώρα πριν 

από το παιχνίδι είναι ό,τι καλύτερο. Κάνε 

καλό ζέσταμα για να αποφύγεις τυχόν 

τραυματισμούς. Κράτα σωστή απόσταση 

από το συμπαίκτη. Δηλαδή το πολύ 6-7 

μέτρα. Διάλεξε παίκτη στο ύψος σου. Δι-

αφορετικά θα κυνηγάς το μπαλάκι. Μην 

καρφώνεις χωρίς προειδοποίηση. Το 

καλύτερο παιχνίδι γίνεται όταν αρχίζει 

να δύει ο ήλιος. Για επαγγελματικές επι-

δόσεις και μετάλλια υπάρχει από το 2006 

ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αντισφαίρισης 

Ξυλορακέτας με 11 συλλόγους σε όλη 

την Ελλάδα. Ο Ά  γύρος του πρωταθλή-

ματος 2012 έχει ήδη ξεκινήσει. ●
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  Κοσμάς Κουμιανός

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου «ATHENS 
VOICE - Δημιουργώντας ένα editorial» 

της σχολής φωτογραφίας  
New School Athens 

Παίξε με το «Αγόρι» σου 
Καλοκαίρι, πετσέτα, ξυλορακέτα. Στην παραλία Αλίμου, στη Βού-

λα, στο Πόρτο Ράφτη και στη Βάρκιζα τα τουρνουά ξεκίνησαν. 

Προλαβαίνεις ακόμα να γραφτείς. Τι θα χρειαστείς;
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Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου 

2310Soul
Χρήστος Δεληδήμος 

«The fountain of oblivion», 2012. Η συμμετοχή της ντόπιας γκαλερί  TinT στη  Volta8 της Βασιλείας. 

Α
υτό που με εκνευρίζει, με τσιτώ-
νει, με πορώνει με όλη αυτή την 
κρίση και την κατηφόρα που πήρε 
η ζωή, με ανεργίες, αυτοκτονίες, 
ελλείψεις και ολικές εκλείψεις 
συναισθημάτων αλλά και οικο-

νομικών δεικτών, είναι που το φετινό 
καλοκαίρι δεν υπάρχουν πουθενά ίχνη 
αστικής ποίησης. Οι εκφωνητές στα ρά-
δια αλλά και οι αρθρογράφοι στις εφη-
μερίδες ούτε μια στάλα σάλιο, ούτε μια 
σταγόνα μελάνι δεν χαραμίζουν για όλες 
αυτές τις μικρές ελεγείες που διαδρα-
ματίζονται, αλλά κανένας δεν βλέπει ή 
κάνει πως δεν θέλει να δει. 

Για να το πω αλλιώς: Οι ειδήσεις, οι α-
ναλύσεις, τα μαύρα νέα απευθύνονται σε 
ενήλικες, από 35 και πάνω. Και με το δί-
κιο τους ίσως, αλλά νισάφι. Δεν διαβάζω 
πουθενά για ένα ωραίο κορίτσι που μια 
νύχτα στη Βουρβουρού θα αποχαιρε-
τήσει την παρθενία της με μουσική υπό-
κρουση Νίκολας Τζάαρ, φωτιά να καίει 
στην παραλία και φεγγάρι πανσεληνάτο 
ως φωτιστικό οροφής να βλέπει, αλλά 
να μη μαρτυράει. Και αντίστροφα: Μια ι-
στορία για έναν έφηβο στη Γερακινή που 
νύχτα Παρασκευής, όταν οι μεγάλοι ρο-
χαλίζουν και οι συνομήλικοί του μαλα-
κίζονται μεγαλοπρεπώς, αυτός περνάει 
στην «απέναντι όχθη» λιωμένος από τα 

φιλιά μιας σέξι γειτονοπούλας φοιτήτριας 
του ΑΠΘ που είπε να το κάνει το ψυχικό. 

Δεν διαβάζω ούτε ακούω ιστορίες για 
τα κορίτσια της καντίνας του «Angels», 
που τυλίγουν διπλά σουβλάκια ή κρύα 
σάντουιτς, που θα τα μασουλάνε στο δρό-
μο εκεί κοντά στο ξημέρωμα οι παρέες 
που γυρνάνε για το σπίτι. Κι όμως, όπως 
παλιά, έτσι και φέτος, και μην κοιτάς που 
λόγω κρίσης κανένας δεν επικεντρώνει, 
η ποίηση των εφηβικών σωμάτων και 
των μετεφηβικών βλεμμάτων γράφεται 
με μεγαλοπρέπεια στη Χαλκιδική. Οι 

παραλίες είναι ιδανικά σκηνικά και τα 
εξοχικά ή τα τροχόσπιτα τόποι όπου συμ-
βαίνουν πράγματα μαγικά. 

Και σε αντίθεση με την ενήλικη ζωή, 
που φαντάζει πληκτική και αφοσιωμένη 
μόνο σε οικονομικούς δείκτες προσόδου, 
η δική τους εμπεριέχει έξαψη, έρωτα και 
περιπέτεια. Κάτι ξέρει και ο Γουές Ά-
ντερσον στο θερινό «Ναταλί» με τη δική 
του εκδοχή για έναν προσκοπικό έρωτα, 
ανάλογο του Ρωμαίου και Ιουλιέτας. Ένα 
ζευγαράκι που, όταν η κάψα φουντώ-
νει και τσουρουφλίζει την πλατεία Α-

ντιγονιδών, βουτά τα πόδια –«δες, δες, 
μοιάζουν με πολύχρωμα ψαράκια»– στο 
φωτισμένο σιντριβάνι, δυο γοτθάκια 
που φιλιούνται μεσάνυχτα στην Καμά-
ρα και δεν σκάνε τα άτι-
μα έτσι μαυροφορεμένα 
και φορτωμένα με τα Dr. 
Martins άρβυλά τους, τα 
κορίτσια στο Everest της 
Τσιμισκή που φορτώ-
νουν με πρώτη ύλη φράουλα και λεμόνι 
τις γρανιτομηχανές, και για να επιστρέ-
ψω πάλι στη Χαλκιδική: Μα ούτε ένας 

να μη γράφει για το φλερτ του τριζονιού 
που τετερίζει και της γκαζόλαμπας θυέλ-
λης που φωτίζει μια ακτίνα δυο μέτρων 
από τη σκηνή στον Άι-Γιάννη. 

Εκνευριστική μου φαίνεται και όλη 
αυτή η φιλολογία που ξεκινά από Κυ-
ριακή απόγευμα και τελειώνει Δευτέρα 
μεσημέρι για το μποτιλιάρισμα της ε-
πιστροφής στη γέφυρα της Ποτίδαιας, 
στο φανάρι της Νικήτης ή 40 χιλιόμετρα 
έξω από τη Θεσσαλονίκη, στην έξοδο 
της Καλλικράτειας. Υπάρχει ωραιότερο 
πράμα από την αλμύρα, κολλημένη πάνω 
σου, και τις συζητήσεις στο αυτοκίνητο; 

Παρεμπιπτόντως, υπάρχει λύση και 
διέξοδος και άλλη μια ρομαντική αμα-
ξάδα, αν θες να γλιτώσεις. Μόλις δεις τα 
αφιονισμένα καραβάνια των νοικοκυ-
ραίων να στοιβάζονται πανικόβλητα και 
μποτιλιαρισμένα, κόψ’ το δεξιά για Θεσ-
σαλονίκη είτε μέσω Πολυγύρου είτε 
Αγίου Αντωνίου. Περνάς Τρίγλιες και 
Πετράλωνα, ανηφορίζεις για Μονοπή-
γαδο διασχίζοντας θερισμένους σιτοβο-
λώνες, πεύκα και πανοραμική θέα, έτσι 
όπως τα μάτια σου βουτάνε στη νύχτα 
της επανωμίτικης θάλασσας. 

Και ακούς τις ειδήσεις για τον πρώ-
ην δήμαρχο Παπαγεωργόπουλο, που η 
δικάσιμός του πήγε για Σεπτέμβρη. Για 
τους «Ιππής» του Φασουλή που θα περιο-
δεύσουν στην Ελλάδα ξεκινώντας από το 
Θέατρο Δάσους. Για τις νιγηριανές πόρ-
νες που κάνουν πιάτσα στη Μοναστηρί-
ου και τους ταρίφες που βαράνε απανωτά 
τσιγάρα και αναψυκτικά σταματημένοι 
στην Τσιμισκή, νύχτα Σαββάτου και με 
αναδουλειά τρελή. Τις δύο τελευταίες 
ειδήσεις δεν τις λένε στα ράδια, ούτε τις 

σπρώχνουν στα φύλλα 
οι αρχισυντάκτες. Γιατί 
είναι η ποίηση της πό-
λης και τη βλέπουν, την 
ακούν και την αισθάνο-
νται μόνο οι αλαφροΐ-

σκιωτοι εξασκημένοι. Πού ανήκεις; Εί-
μαστε δύο για να κάνουμε φυλή; A  
➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Θεσσαλονικιώτικο ρομάντζο

Δυο γοτθάκια 
φιλιούνται μεσάνυχτα 
στην Καμάρα και δεν 
σκάνε τα άτιμα έτσι 

μαυροφορεμένα
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Τέχνη / Μουσική / Θέατρο / Γεύση / Εκδηλώσεις / Σινεμά

Η  Έλλη Παπακωνσταντίνου στο Φεστιβάλ Αθηνών
Μας αρέσει η παρουσία της σκηνοθέτιδας Έλλης Παπακωνσταντίνου στο μεγάλο φεστιβάλ της πόλης, γιατί έχει αποδείξει 
έμπρακτα –και ειδικά με τη δουλειά της στο Θέατρο Βυρσοδεψείο στον Κεραμεικό– την ουσιαστική και ενδιαφέρουσα μα-
τιά της στο σύγχρονο ερευνητικό θέατρο. Στη νέα της δουλειά βάζει τον Βόιτσεκ του Γκέοργκ Μπίχνερ να συναντήσει τον 
Βόιτσεκ του Άλμπαν Μπεργκ σε μια ελληνογερμανική παράσταση-κατασκευή με πρωταγωνιστές τον άτολμο επαναστάτη, 
το σύγχρονο εργάτη και το «νέο» Ευρωπαίο πολίτη. Ερμηνεύουν: Αργύρης Ξάφης και Φένια Παπαδόδημα (φωτό), Hendrik 
Arnst, Τηλέμαχος Μούσας –υπογράφει και τη μουσική–, Adrian Frieling. 12-14/7, Πειραιώς 260, 210 3272.000
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ΟΜΑΔΑ VERSAWEISS  
Είναι οι νέοι ένοικοι της βιτρίνας του Open Show 
Studio – στο Vitrina Project ανά τακτά χρονικά 
διάστημα η γκαλερί παραχωρεί τη βιτρίνα της σε 
ένα διαφορετικό καλλιτέχνη. Στο… μίξερ του καλ-
λιτεχνικού δίδυμου ανακατεύονται η καθημερινή 
ζωή, ο σύγχρονος εικαστικός πολιτισμός, η αρχι-
τεκτονική και η ιστορία της τέχνης. Ως 30/8, Αγίας 
Ελεούσης 14 & Πρωτογένους, Ψυρρή

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΠΗΣ
Ένας αυτοδίδακτος ζωγράφος βαδίζει στα χνάρια 
της τέχνης των ναΐφ. Στα νέα έργα του αντλεί την 
έμπνευση από την καθημερινότητα, τη φαντα-
σία και τα αρχαία κλασικά κείμενα, και απεικονίζει 
την ανθρώπινη μορφή χωρίς ίχνος εξιδανίκευσης, 
σαν μια εγκλωβισμένη καρικατούρα που απελπι-
σμένη προσπαθεί να σπάσει τα δεσμά της. 7-18/7, 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σύρου, πλ. Μιαούλη

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙκΗ ΟΡχΗΣτΡΑ 
τΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ 
Η διάσημη ορχήστρα επιστρέφει με έργα Μότσαρτ 
και Μπετόβεν και την «Ηρωική» να έχει την τιμητική 
της. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Herbert Blomstedt 
και συμπράττει ο βιολονίστας Rainer Honeck. Μέ-
γαρο Μουσικής Αθηνών, 11/7, 21.00, € 10 (Φ), 22, 40, 
60, 80. Πληρ. 210 7282.333 και megaron.gr 

3ο ΦΕΣτΙΒΑΛ ΒΩΒΟΥ 
κΙΝΗΜΑτΟΓΡΑΦΟΥ
Θέμα του «Η χειραφέτηση της γυναίκας» μέσα από 
15 ταινίες που επέλεξαν ο Στάθης Σκλαβουνάκος 
(συγγραφέας του βιβλίου «Vamps») και ο Μάριος 
Παπαγεωργίου (σεναριογράφος, σκηνοθέτης και 
κριτικός κινηματογράφου). 12-15/7, Ίδρυμα Μιχά-
λης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος, είσοδος ε-
λεύθερη, κράτηση θέσεων στο 210 3418.579

επιλογές Της ΔηΜητραΣ τριανταφυλλου

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

www.
athensvoice.gr

Τι παίζει στην Αθήνα 

αυτή την εβδομάδα; “210 Guide”, 

ένας πλήρης οδηγός με γκαλερί, 

θέατρα, σινεμά, εστιατόρια, 

bars και clubs. 

Άννα Αμπαριώτου 'potmodern agora'

ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΖΩΗ
Με τίτλο ειρωνικό μέχρι το κόκαλο η 
Kunsthalle Athena διοργανώνει μια έκ-
θεση με έντονα πολιτικό στίγμα, οργι-
σμένη από τις συνθήκες που επικρατούν 
τον τελευταίο χρόνο στη γειτονιά της – 
όπως το θέτουν οι επιμελητές Μαρίνα 
Φωκίδη, Απόστολος Βασιλόπουλος, Ε-
λεάννα Παπαθανασιάδη και Αγγελική 
Ρούσσου: «Στο Μεταξουργείο η διακίνη-
ση λευκής σάρκας και ναρκωτικών γίνεται 
μπροστά στα μάτια μας με την ανοχή της πο-
λιτείας και αφήνει πίσω της συντριμμιασμέ-
νους ανθρώπους». Ανάμεσα στα άλλα θα 
δούμε μια σειρά φωτογραφιών του Δη-
μήτρη Μασσέλου με θέμα το πεδίο δι-
αδηλώσεων και αναταράξεων στην Ευ-
ρώπη, ένα βίντεο του Ανδρέα Αγγελιδά-
κη, το οποίο αναφέρεται σε μια εργατική 
πολυκατοικία που δεν «αντέχει» άλλο 
στην πόλη, ένα σύνολο φωτογραφιών 
του Σωκράτη Σωκράτους από ένα βαν-
δαλισμένο σχολείο (από τους ίδιους του 
μαθητές) κ.ά. Στις 9&10/7 θα ανέβει κι η 
συναυλία-διάλεξη-δρώμενο «Επιτάφιος» 
σε σκηνοθεσία Άντζελας Μπρούσκου. 
Ως τέλος Σεπτεμβρίου, Κεραμεικού 28, Με-
ταξουργείο 

Ανδρέας Αγγελιδάκης

30 A.V. 5- 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012



Σ’ ΑΓΑΠΑΩ ΑΛΛΑ
«Η αγάπη μας για την κωμωδία και η αίσθησή μας ότι 
είναι ανάγκη ο κόσμος να γελάει, μέσα σε όλη αυτή 
την κατάθλιψη, μας οδήγησε να τo γράψουμε. Οι ή-
ρωες είναι γνώριμοι, όπως και οι καταστάσεις που 
ζουν. Εμείς τους βλέπουμε από την αστεία πλευρά». 
Ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Γιώργος Βάλαρης 
δίνει το στίγμα της παράστασης. «Αθήνα», Δεριγνύ 
10 & Πατησίων, 210 8237.330, € 16, Τετ. 2 εισ. με € 25

www.
athensvoice.gr

Τι παίζει στην Αθήνα 

αυτή την εβδομάδα; “210 Guide”, 

ένας πλήρης οδηγός με γκαλερί, 

θέατρα, σινεμά, εστιατόρια, 

bars και clubs. 

ΜΗ χΑΣΕΙΣΑ. Σταύρου, Μ. Τουμασάτου, Γ. Βάλαρης, 
Α. Παλαιολόγου,  Ι. Μαρινάκης

ΑΠΟκΑΛΥΨΗ 

«Η “Αποκάλυψη” εί-
ναι συνδεδεμένη με 
την ιστορία της Πά-
τμου σε βάθος αιώ-
νων. Η συγκεκριμέ-

νη παραγωγή είναι μια πολύ καλή 
προσπάθεια Πατμίων ηθοποιών, 
οι οποίοι σε συνεργασία με μια δι-
εθνή ομάδα (τους δύο Γερμανούς 
σκηνοθέτες, Barbara Hoffmann 
και Till Sterzenbach, και το σκηνο-
γράφο-πρύτανη της Σχολής Καλών 
Τεχνών της Βιέννης Hans Hoffer) 
δημιουργούν μια ενδιαφέρουσα 
εμπειρία για τους επισκέπτες του 
νησιού. Η θεατρική απόδοση της 
“Αποκάλυψης” του Ιωάννη πρωτο-
έγινε το 1995 παραλιακά στο βρά-
χο της Καλικατσού για την επέτειο 
των 1900 ετών από τη συγγραφή 
της. Πέρυσι, ωστόσο, ήταν η πρώτη 
φορά που η θεατρική της απόδοση 
έγινε στον ιστορικό χώρο του Σπη-
λαίου του Αγίου Ιωάννη. Με βάση 
τη μεγάλη περσινή επιτυχία, σκο-
πεύουμε να καθιερώσουμε αυτή τη 
διοργάνωση ως ένα σταθερό πο-
λιτιστικό θεσμό του καλοκαιριού 
της Πάτμου. Φροντίστε έγκαιρα 
για τα εισιτήριά σας – πέρυσι έγιναν 
γρήγορα δυσεύρετα». Ο Δημήτρης 
Χαμπέσης, διευθυντής παραγωγής 
της «Αποκάλυψης», συνοψίζει το 
νόημα και το χαρακτήρα μιας πα-
ράστασης που κέρδισε αμέσως τον 
κόσμο χάρη στην πρωτοτυπία και 
την αυθεντικότητά της. Η ATHENS 
VOICE είναι χορηγός επικοινωνίας. 
26/7 - 3/8, www.technipatmos.com, 
22470 33316

⚫ΗΛΕΚΤΡΑ Τη δική του εκδοχή για το έργο 
που κατέχει μια ξεχωριστή θέση στο παγκό-
σμιο θέατρο δίνει ο καλλιτεχνικός οργανι-
σμός «Μορφές Έκφρασης». Ο σκηνοθέτης 
Θωμάς Κινδύνης, μαθητής του Δημήτρη 
Ροντήρη και βοηθός του για 11η συνεχή 
χρόνια, εμπνεύστηκε από τη σκηνοθετική 
σημειογραφία του δασκάλου του (καθαρός 
μουσικός λόγος, ρυθμός, αισθητή παρου-
σία του χορού και εναρμονισμένες κινήσεις). 
Ερμηνεύουν: Θ. Κινδύνης, Κ. ρούμελης, Γ. 
Κωσταράς, Ζ. ναλμπάντη κ.ά. 9/7, 21.00, 
Κηποθέατρο Παπάγου, Κορυτσάς (6η στάση 

Παπάγου), € 14 και € 10, 210 3464.903

⚫TEATRO PICCOLO Θερινό σεμινάριο Υπο-
κριτικής και Φωνητικής, με τέσσερις δίωρες 
συναντήσεις υποκριτικής και τρεις δίωρες 
συναντήσεις φωνητικής με τους καθηγητές 
αννίτα Καγκάλου και Δημήτρη Κίκλη. Πα-
ράλληλα, μουσικές βραδιές στο θεατράκι 
της Σχολής με τους παλιούς μαθητές. Μάρ-
κου Μουσούρου 3, Μετς, 210 9235.575
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*         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

ΑbreUvoir
Ξενοκράτους 51, Kολωνάκι, 
210 7229.106 Παλιό, αγαπη-
μένο, με γαλλική κουζίνα, 
κομψότητα και στιλ, έμαθε 
στους Αθηναίους τα σαλι-
γκάρια μπουργκινιόν και το 
φιλέτο σος καφέ ντε Παρί. 
€€€ M

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 
210 3462.983 Το Αθήρι 
βγήκε στον ανανεωμένο 
και ανθισμένο του κήπο, 
καθημερινά εκτός Δευτέ-
ρας, με νέες καλοκαιρινές 
γεύσεις από €2,50. Τρ.-Σάβ. 
20.00-01.00, Κυρ. 13.00 
-18.00. € Κ 

* AΙΓΛΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Κήπος Ζαππείου, είσοδος 
Βασ. Όλγας, 210 3369.364-
300 Πως λέμε cibus; Καμία 
σχέση...Το νέο εστιατόριο 
διατηρεί  την ρομάντζα του 
κήπου του Ζαππείου και τον 
έναστρο αττικό ουρανό αλ-
λά  σερβίρει απλή, ελληνική 
σπιτική κουζίνα σε πολύ 
προσιτές τιμές. Ελεύθερο  
parking. €

AΛATΣi 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 
210 7210.501, 697 7210501 
Εδώ μαγειρεύει ο Σκαρμού-
τσος, ο πιο αγαπημένος 
και… τατουαζάτος κριτής 
– σεφ της t.V. Στο μοντέρνο 
εστιατόριο του δημοσιο-
γράφου Σταύρου Θεοδω-
ράκη καταφθάνουν καθη-
μερινά από το νησί στάκες, 
τυριά, άγρια χόρτα, μέχρι 
και η περίφημη μπουγάτσα 
του Ιορδάνη. Δοκίμασε το 
γαμοπίλαφο. Κυρ. κλειστά. 
€ € Μ A.v.

AΛeΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A 
& Ζωναρά 21, Λ. Aλεξάνδρας, 
210 6420.874/ Αργεντινής Δη-
μοκρατίας 14, 210 6450.345 
Ελληνική κουζίνα στην κα-
λύτερη εκδοχή της, ιδανικός 

χώρος και για επαγγελματικά 
γεύματα. Σάββατο βρ. και 
Κυρ. μεσημέρι έντεχνη 
ζωντανή μουσική . Δίπλα, 
η μπιραρία με πληθωρικές 
μερίδες και πολλές μπίρες 
(κλειστή Κυριακή). €Μ

bAlThAzAr
Τσόχα 27, Αμπελόκηποι, 210 
6412.300-9 Ο υπέροχος κή-
πος που μαζεύει όλες τις πα-
ρέες κάθε καλοκαίρι, φέτος 
με και με την πολύ καλή chef 
Κωσταντίνα Φάκλαρη στη 
κουζίνα του. Και «casual» 
sushi bar στο βάθος, στο 
μικρό «πριβέ» κηπάκι. Το 
στέκι που αγαπάει η Αθήνα 
από παλιά με τιμές που έ-
χουν προσαρμοστεί στη νέα 
εποχή. hot spot η μπάρα, 
πάντα με συνωστισμό και 
πάντα με  τέλεια cocktails. 
Κλειστά Κυριακή.

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 ελληνική 
κουζίνα, εξαιρετικό σερβις. 
Αργότερα πέρνα για ποτό 
στο μπαρ-πασαρέλα.€€€

Βeer  AcADeMy hoMe
Εθν. Αντιστάσεως 4, Καισα-
ριανή, 210 7011.108 Beer 
Academy no 3, η συνέχεια! 
Με ωραία ταράτσα και rock 
μουσικές, μεταξύ άλλων 
–πολλών άλλων– και τη δική 
του φρέσκια μπίρα Βeever 
σε 2 εκδοχές, μία πικρή pils 
και μία ελαφριά red ale. Και 
delivery. Ανοιχτά από το 
μεσημέρι. € 

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

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

*ΓΚΟΥΓΚΟΥ ΜΕΖΕ
Σίνα 6, Κολωνάκι, 210 
3645.575 Από το πρωί με 
κουζίνα ελληνική και μεζέ-
δες από όλη την Ελλάδα. 
Μίνιμαλ ντεκόρ σε γκρι-
μαύρες αποχρώσεις € Μ

κριτική εστιατορίων / πρόσωπα / αφίξεις / συνταγές / tips γεύσης

Tastevoice Επιμέλεια:
 ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

TASTEPOLICE
 γεύση οδηγος

Α
σ χολ ε ίται  πάνω 
από 20 χρόνια με 
τη φωτογραφία και 
συνεργάζεται με 

έντυπα, δισκογραφικές και δι-
αφημιστικές εταιρείες. Η νέα, 
παράλληλη δουλειά του είναι 
το λάδι της οικογενειακής επι-
χείρησης που με την επωνυμία 
«Olivas» έχει ήδη ξεκινήσει 
ταξίδι εδώ και στο εξωτερικό. 

Πώς αποφάσισες να ασχο-

ληθείς με τα λάδια;  Οι χώροι 
στους οποίους δούλευα, βρί-
σκονται σε οικονομική κρίση 
– δεν ξέρω αν το έχετε ακού-
σει…  Έτσι έπρεπε να παραδε-
χτώ ότι η φωτογραφία θα ήταν 
πια η δεύτερη δουλειά μου, 
ενώ ακόμα δεν είχα βρει μια πρώτη. Κατάγομαι από ελαιοπαραγωγική οικογένεια 
και έτσι πάντα θεωρούσα ότι δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα για να έχεις καλό και 
πολύ ελαιόλαδο. Φίλοι και γνωστοί όμως στην Αθήνα μού ζήταγαν χύμα ελαιόλαδο, 
από την παραγωγή μου στη Σητεία. Η ιδέα του χύμα ντενεκέ δεν μου ήταν καθόλου 
ευχάριστη, όσο και αν για το δικό μου λάδι ήξερα πολύ καλά την ποιότητά του. Τότε 
ξεκίνησα τη διαδικασία τυποποίησης και πιστοποίησης του βιολογικού και συμβατι-
κού έξτρα παρθένου ελαιόλαδου και έτσι φτιάχτηκε η «Olivas».

Πού βρίσκονται τα κτήματά σου; Με τι μεθόδους φτιάχνεται το λάδι; Είναι βιολογικό; 

Τα κτήματα βρίσκονται στη Σητεία μεταξύ Βάι (φοινικόδασος) και Ζάκρου. 
Το ελαιόλαδο της Σητείας είναι Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) 
και είναι από τα καλύτερα στον κόσμο. Ο συνδυασμός του μικροκλί-
ματος και της ποικιλίας (Κορωνέικη) το έχουν αναδείξει ως το πρώ-
το σε αναγ νωρισ ιμότητα παγ κοσ μίως,  με 14 βραβεία ποιότητας.  

Το δικό μας, το «Olivas bio» (πιστοποιημένο βιολογικό λάδι από τη ΔΗΩ), 
είναι από κτήματα που καλλιεργούνται εδώ και πολλά χρόνια χωρίς κα-
μία λίπανση και ψεκασμό. Χρησιμοποιούνται τεχνικές παραγωγής και 
ανακύκλωσης που διατηρούν τη φυσική ισορροπία, τη γονιμότητα του 
εδάφους και την υγεία των ζώων.
 
Το λάδι σου προορίζεται για την ελληνική αγορά ή ταξιδεύει και στο ε-

ξωτερικό; Το «Olivas» έχει ήδη πάει σε Ελβετία, Γερμανία, Δανία και 
Ισπανία, σε καταστήματα τροφίμων υψηλής ποιότητας. Και φυσικά στην 
ελληνική αγορά.

Γιατί στο εξωτερικό βλέπουμε ιταλικά και ισπανικά λάδια στα ράφια των 

σούπερ μάρκετ και όχι ελληνικά; Γιατί για ένα τόσο ελληνικό προϊόν, ό-
πως το ελαιόλαδο, δεν έχει υπάρξει ποτέ μια πολιτική που να το προωθεί 
στη διεθνή αγορά. Οι κρατικές πολιτικές επιδοτήσεων είχαν για πολλά 

χρόνια στερήσει κάθε κίνητρο για αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
του ελαιόλαδου. Επίσης, η δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία που 
μπορεί να αναπτύξουν ένας παραγωγός ή μια ένωση οδήγησε σε 
φαινόμενα όπως να φεύγει από το λιμάνι της Σητείας το ελαιόλαδο 

γιάννης 
γωνιωτάκης
Είναι φωτογράφος 
και ξέρει από καλό 
λάδι!

χύμα στις δεξαμενές των καραβιών για 
Ιταλία και να πωλείται μετά ως ιταλικό 
σε τετραπλάσια τιμή. Ακόμα και τώρα το 
χύμα και ατυποποίητο ελαιόλαδο καλύ-
πτει το 80% της ελληνικής κατανάλω-
σης. Με αποτέλεσμα να μη φέρει κανείς 
την ευθύνη για την ποιότητα του λαδιού 
που φτάνει τελικά στην αγορά. Στη δι-
εθνή αγορά, αντίθετα, έχουμε καταφέ-
ρει να είμαστε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί 
στην επιτραπέζια ελιά. 

Πώς θα μας διαφήμιζες το «olivas» ώστε 

να το δοκιμάσουμε; Tο «Olivas» χαρα-
κτηρίζεται από την πολύ χαμηλή οξύ-
τητά του (<0.3). Όσο πιο χαμηλή είναι η 
οξύτητα ενός λαδιού, τόσο πιο πλούσιο 
είναι σε οργανοληπτικά χαρακτηριστι-
κά. Έχει πλούσιο «σώμα», φρουτώδες 
άρωμα, πικάντικη γεύση και μακρά ε-
πίγευση. Επίσης είναι ιδιαίτερα φρέσκο 
γιατί δεν μένει στις δεξαμενές, λόγω της 
σχετικά μικρής παραγωγής. Το «Olivas 
bio» έχει όλα τα παραπάνω μαζί με τα 
προφανή ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός 
βιολογικού προϊόντος. 

Είναι καλύτερα τώρα, που ασχολείσαι 

με τις ελιές, από την προηγούμενή σου 

δουλειά; Σίγουρα. Κάνω κάτι που με 
συνδέει με τον τόπο μου, μου δίνεται η 
δυνατότητα να ελέγχω σε όλα τα στάδια 
την ποιότητα ενός προϊόντος όπως το ε-
λαιόλαδο, θέλω άμεσα να προχωρήσουμε 
στην τυποποίηση ελιάς και πάστας. Είμαι 
περήφανος που έχω ένα τόσο ωραίο λά-
δι. Επίσης, αγαπώ το δέντρο της ελιάς. 

Πού μπορούμε να βρούμε το «olivas»; Σε 
επιλεγμένα καταστήματα στο κέντρο της 
Αθήνας και σε όλο το Λεκανοπέδιο. Γίνε-
ται διανομή επίσης μέσα από τη σελίδα 
μας στο ίντερνετ (www.olivas-oil.com). ●
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* cArToNe
Περσεφόνης 41 & Τριπτο-
λέμου, Γκάζι, 210 3450.202 
Από το πρωί μέχρι αργά το 
βράδυ για καφέ, κοκτέιλς και 
κουζίνα που τα έχει όλα: μα-
καρονάδες, burgers, ριζότα, 
κρεατικά στη σχάρα,  σαλά-
τες, τέλεια γλυκά - δοκίμασε 
τσιζ κέικ με περγαμόντο. 
Ντεκόρ με τεράστιες χάρτι-
νες μοτοσικλέτες και αυτοκι-
νητάκια που κρέμονται από 
το ταβάνι, τραπεζάκια έξω 
για χάζι στην περατζάδα, κα-
λές mainstream μουσικές και 
ακόμα καλύτερες τιμές. 

chiNA ToWN
Λ. Βουλιαγμένης 10, 210 
9315.223, 801 11 60200 
Κινέζικες γεύσεις σε λιτό, 
προσεγμένο χώρο. Κάθε 
Σάβ. και Κυρ. μεσημέρι 
ανοιχτός μπουφές με  10€ 
και τις καθημερινές 12.00 
- 17.00 30% έκπτωση. Και 
delivery.€Μ

* DAboSS  
Ομήρου 11, Κολωνάκι, 210 
3624.825 Το πρώην εστια-
τόριο thalasses έγινε ένα all 
day καφέ bar και εστιατόριο. 
Για ριζότο, burgers και ποτά 
με mainstream μουσικές στο 
ψηλό πάσο. Ό,τι πρέπει για 
μετά το γραφείο. € 

ΔioNyΣoΣ
Pοβέρτου Γκάλι 43, Mα-
κρυγιάννη, 210 9233.182 
Εμβληματικό της 
Αθήνας, ανανεωμένο, 
με πιάτα μεσογειακής 
κουζίνας.€ €€ Μ

ΕΛΛΑΣ    
Πλ. Πλαστήρα 8, Πα-
γκράτι, 210 7510.002 Το 
παλιό –και σήμα κατατε-
θέν της περιοχής– καφενείο 
του Παγκρατίου έχει μετα-
μορφωθεί σ’ ένα χαλαρό ζε-
στό χώρο με design πινελιές. 
Πιάτα ελληνικής σπιτικής 
κουζίνας αλλά και θαλασ-
σινά . € Μ

FAbricA De  viNo   
Εμ. Μπενάκη 3, Αθήνα, 210 
3214.148 Χώρος του οίνου 
για δοκιμές και αγορές. Εντυ-
πωσιακή λίστα κρασιού με 
77 ετικέτες –μπορείς να να 
τις πιεις και σε ποτήρι– κι ένα 
κελάρι για να περιηγηθείς 
και να επιλέξεις ποιο κρασί 
θα απολαύσεις στον εδικά 
για την περίσταση διαμορ-
φωμένο χώρο «relax», συ-
νοδευμένο με το κατάλληλο 
μεζεδάκι. € Μ Ξ

FiSh…ΑΛΙΔΑ    
Ναϊάδων & Αντήνορος, πε-
ριοχή Χίλτον, 210 7234.551 
Γουστόζικο, φωτεινό, 
θαλασσινό ντεκόρ και πιάτα 
που μυρίζουν αρμύρα. 
Φρέσκα ψάρια, μεζέδες, 
μακαρονάδες θαλασσινών, 
καλά κρασιά και θεσσαλικά 
τσίπουρα. €€ Μ  

GAlAXy ΒΑr 
Ξεν. Hilton, Bασ. Σοφίας 46, 
210 7281.000 Βραβευμένο 
σαν ένα από τα καλύτερα sky 
bars του κόσμου και εντελώς 
cosmopolitan. Για fingerfood 
σε ποτήρι μαρτίνι, κοκτέιλ, 
και φαντασμαγορική άποψη 
της πόλης.   €Ξ Κ 

GAllo Nero (il)
Λ. Αλεξάνδρας 10, ξενοδοχ. 
Park, Πεδίον Άρεως, 210 
8894.500 Φρέσκια ματιά 
στην ιταλική κουζίνα από 
τον σεφ Gianluca Barlucci 
( γνωστός από τη Μύκονο) 
φτιάχνει την πιο καλοψη-
μένη tagliata al tartufo και 
την πιο ζουμερή μπριζόλα 
florentina. Πίτσα τραγανή 
και σε γεύσεις που δεν έχεις 
φανταστεί – γλυκιά  με σο-
κολάτα και μασκαρπόνε!

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

GAzi colleGe
Περσεφόνης 53 & Γαργηττί-
ων, Γκάζι , 210 3322.112 Σε 
mood βιβλιοθήκης με ράφια 
και σχολικούς μαυροπίνα-
κες για καφέ και snacks, 
σαλάτες και γλυκά από τις 
8 το πρωίν ενώ Παρασκευή 
και Σάββατο μένει ανοιχτό 
όλη τη νύχτα για τα πιο πει-
νασμένα κολεγιόπαιδα.

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

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 Ινδιά-
νο». All day  για καφέ, ποτό ή 
burgers -pasta. 

JAMoN  
Ελασσιδών 15 & Δεκελέων, 
Γκάζι, 210 3464.120/ΝΕΟ: 
Λαοδίκης 33, Γλυφάδα, 
2108946089 Τάπας, πίντσος 
μπαρ, ισπανικά τυριά και 
αλλαντικά, παέγια, τορτίγιες, 
τσούρος, ισπανικά κρασιά 
και σανγκρία. Όμοιό του μό-
νο στη χώρα των Βάσκων! €

*KoheNoor 
Τριπτολέμου 41, Γκάζι,  210 
3455.762 Λιτό ντεκόρ και αυ-
θεντικά παραδοσιακά ινδικά 
πιάτα. Μετά από δεκαετή 
εμπειρία στο πρώτο τους 
εστιατόριο στο Σιδάρι Κέρ-

κυρας, οι ινδοί ιδιοκτήτες 
σερβίρουν σπεσιαλιτέ που 
τις ξέρουν καλά δοκιμάστε 
tandoori και vindaloo ακρι-
βώς όπως india. €

KoTili  
Αδριανού 41-45, Μοναστηρά-
κι, 210 3232.868 Πολύ όμορ-
φο καφέ-μεζεδοπωλείο, σε 
ένα από τα πιο προνομιακά 
σημεία της πόλης, με μεγάλη 
ποικιλία σε ελληνικά πιάτα, 
φρέσκες σαλάτες, χειροποί-
ητα γλυκά, παγωτά, καφέδες 
και ποτά. Παρ.&Σάβ. μουσική 
με πιάνο. € Μ
 
KUziNA 
Aδριανού 9, Θησείο, 
210 3240.133 Στιλάτη μο-
ντέρνα «ταβέρνα» με fusion 
πιάτα από τον Άρη Τσανα-
κλίδη. Συνέχισε τη βραδιά μ’ 
ένα ποτό στην ταράτσα και 
με συγκλονιστική θέα στην 
Ακρόπολη και το Ναό του 
Ηφαίστου. €€  M Ξ

MAlcoNi’S     
Π. Ιωακείμ & Πλουτάρχου 23, 
Κολωνάκι, 210 7248.920-2 
Πολύ ωραίο ντεκόρ, ανοιχτό 
από το πρωί για espresso 
lungo ή πλούσια πρωινά. Στη 
συνέχεια ποτήρι κρασί ή και 
φαγητό, σουξέ η ταλιάτα. 
Και «μυστική» αυλή. €€ Μ  

MAlvAziA
Aγαθημέρου 1, Pούφ, 
210 3417.010 Εξαιρετική 

μεσογειακή κουζίνα, 
χώρος υπέροχος που 

θυμίζει μεσαιωνικό 
κάστρο. Καθημερινές 

με προσφορές 
(μενού € 19), Π/Σ live 

μουσική. € Κ Ξ 

MAMA roUX
Αιόλου 48-50, μετρό «Μονα-

στηράκι», 213 0048.382
Για φαλάφελ, γαλλικές βε-
λουτέ σούπες, τραγανά ζε-
στά BLt sandwich (μπέικον, 
μαρούλι, τομάτα), νεοϋρκέ-
ζικο cheesecake και πρωτό-
τυπα cocktails. Στο χώρο σου 
με ένα τηλεφώνημα από τις 8 
το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα 
και κάθε Κυριακή brunch 
12.00-18.00 με € 12-15/ άτο-
μο. Δευτ. βράδυ κλειστά.    

MATilDe PizzA bAr    
Κωνσταντινουπόλεως 44, 
Γκάζι, 210 3411.878 
hot spot στο Γκάζι, με τραπε-
ζάκια έξω και θέα στα τρένα 
που περνούν. Ιταλική αυθε-
ντική πίτσα ψημένη σε ξυλό-
φουρνο και cocktails. Kυρ. 
μεσημέρι, Δευτ. κλειστά. €

ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ (To) 
Αρριανού 33, Παγκράτι, 
210 7223.469 Ελληνική 
δημιουργική κουζίνα πιστή 
στις ιδιαίτερες πρώτες 
ύλες, παραδοσιακά πιάτα 
με σύγχρονες πινελιές σε α-
τμόσφαιρα οικεία. Τραπέζια 
μέσα και έξω στο πεζοδρό-
μιο, σε μια γειτονιά ζωντανή, 
με την Ευδοξία, ψυχή του 
χώρου, να καλωσορίζει και 
να περιποιείται τους πάντες. 
Τοπ πιάτα: απαλός γαύρος 
μαρινάτος, λαχταριστό χι-
ουνκιάρ μπεγιεντί, υπέροχη 
σαρικόπιτα με ξυνομυζήθρα 
και ευωδιαστές γαρίδες με 
μαραθόριζα και ούζο.

MeXiKANoS (Ο)
Ευδήλου 15, Ζωγράφου, 210 
7716.900 Περιβάλλον χαλα-
ρό, γεμάτο χρώμα. Αυθεντι-
κές μεξικάνικες γεύσεις και 
μαζί παγωμένες μαργαρίτες, 
μοχίτο, σανγκρία ή τεκίλες 
και μεξικάνικες μπίραεςσερ-
βιρισμένες όπως Μεξικό. 
Κάτω από την πέργκολα έχει 
τη δροσιά που ζητάς, όταν 
ο υδράργυρος είναι ψηλά. 
Δευτ.-Πέμ. από τις 6 μ.μ., 
Παρ.-Κυρ. από τις 2 μ.μ.

ΠΑΠΑΔAΚΗΣ   
Φωκυλίδου 15, Kολωνάκι, 
210 3608.621 Ψαρικά και λίγα 
κρεατικά, καλά υλικά. Σεφ 
η τηλεστάρ –Μαντόνα της 
γεύσης– Aργυρώ Mπαρμπα-
ρήγου. Κάνε κράτηση. Κυρ. 
κλειστά. €€Μ

ΠΑΠΑνΔΡΕΟΥ 
Αριστογείτωνος 1, Κεντρική 
Αγορά, 210 3257.607 Ανοιχτό 
από το 1896, ξεκίνησε να 
σερβίρει πατσά και βραστό 
στους εργάτες της πρωι-
νής βάρδιας και συνέχισε 
γράφοντας ιστορία στα 
hangover των party animals 
όλης της πόλης. Ανακαινι-
σμένο, ανοιχτό 24 ώρες, με 
βιτρίνα-πανόραμα της ελλη-
νικής κουζίνας. €ΜΞ

PASΑJi 
City link, Στοά Σπυρομήλιου, 
210 3220.714  Μέσα στην 
κοσμοπολίτικη στοά, ανοι-
χτό από νωρίς το μεσημέρι, 
πιάτα ελληνικής δημιουργι-
κής κουζίνας. Πολύ κομψό 
meeting point της πόλης. 
Pres fix menu από € 15, 
Δευτ.-Παρ. happy hour 
17.00-21.00, ποτό € 6 και 
κοκτέιλ € 7. €€Μ

PASTeriA (lA)  
Κωνσταντινουπόλεως 68, 
Μπουρνάζι, 210 5775.133-
2/A. Παπανδρέου (The Mall 
4os όροφος), Μαρούσι, 210 
6198.230/ Koλωνάκι, 210 
3632.032/ Γλυφάδα, 210 
8945.085/ Kηφισιά, 210 
8085.607/ Ν. Σμύρνη, 210 
9319.146/Π. Φάληρο, 210 
9858.880/ Αμπελόκηποι, 210 
6401.480/ Αγ.Παρασκευή, 
210 6019.975/Αργυρούπο-
λυ,210 9945.772/ Χαλάνδρι, 
210 6854.210/ Ρέντη, 210 
4922.960/Κ. Πατήσια, 210 
2236.295/ Ν.Μάκρη, 22940 
91.330  Δώδεκα restaurants σε 
όλη την πόλη για να μη νιώ-
σεις ποτέ την έλλειψη. Μπάρα 
για κρασί από την πλούσια κά-
βα του και ωραιότατο ιταλικό 
μενού που επιμελείται ο Ιτα-
λός σεφ ettore Botrini. € Μ Ξ 

PizzA hUT 
Κοραή 4 & Σταδίου, Κολο-
κοτρώνη 32,  Κεφαλάρι, Αγ. 
Παρασκευής & Στρ. Τόμπρα, 
Αγ. Παρασκευή, Κύπρου 104, 
Μπουρνάζι, Πίνδου 1, Ν. Φιλα-
δέλφεια, Λ. Αλεξάνδρας 108, 
Νεάπολη,  Λ. Νίκης 79 (Λευ-
κός 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.

PoSTiNo (il) 
Γριβαίων 3, Kολωνάκι, 
210 3641.414 o πιο Έλληνας 

iταλός της Αθήνας, ο Αντό-
νιο, έφτιαξε μια ταβέρνα 
γεμάτη νοσταλγικές καρ-
τποστάλ και γεύσεις που σε 
στέλνουν κατευθείαν στην 
κατσαρόλα μιας Ιταλίδας 
μάμα. Από το δίσκο με τα 
πρώτα κατσικίσιο με πέστο 
μαΐντανού και βιτέλο τονάτο, 
μετά σνίτσελ, μαγειρευτά, 
μακαρόνια. €€Μ Ξ Κ

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

rooSTer     
Πλ. Αγ. Ειρήνης 4, 210 
3224.410 Αll day bar και εστι-
ατόριο, σ’ ένα από τα πιο  hot  
meeting points της Αθήνας 
στην πλατεία Αγ. Ειρήνης.  

SchWeiNcheN DicK    
Ιάκχου 9-11, Γκάζι, 693 7983556 
street food για να αρχίσεις 
ή να κλείσεις τη νυχτερινή 
σου διασκέδαση. Βιομηχα-
νικό, βερολινέζικο design με 
μουσικές blues, jazz και rock . 
Απολαυστικά λουκάνικα Νυ-
ρεμβέργης, Βιέννης, Κρακο-
βίας, πατατοσαλάτες Βαυαρί-
ας και Βερολίνου, αυθεντικά 
βαυαρέζικα αλλαντικά και 
πολλές μπίρες. € Ξ

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

ΣΠΟνΔΗ 
Πύρρωνος 5, πλ. Bαρνάβα, 
Παγκράτι, 210 7564.021 Bρα-

βευμένο με αστέρι Michelin. 
Προσελκύει μεγαλύτερης 
ηλικίας κόσμο, αληθινούς 
connaisseurs. Λίστα με 1.000 
(!) ετικέτες κρασιού. € € €    

ST’ ASTrA blUe 
Athens Park Hotel, Λ. Αλε-
ξάνδρας 10, 210 8894.500  
Φαντασμαγορική θέα τη 
φωτισμένη πόλη, το τέλειο 
service, κουζίνα διεθνής και 
b.b.q. Ανοιχτά Τετ. - Σαββ. €€

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, Α-
μπελόκηποι, 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 συ-
μπαθητικό και γελαστό σέρ-
βις της Αθήνας και ντεκόρ με 
αμερικανιές που θες ώρες να 
το χαζεύεις. €Ξ Μ A.v.

ωΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ         
Κρησίλα 34, πλ. Βαρνάβα, Πα-
γκράτι, 210 7525.777  www.
oraia-ellas.gr Παραδοσιακή 
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

ArTiGiANo (l’) 
Ζωγράφου, 210 7486.888/ 
Αγ. Δημήτριος, 210 9370.444/ 
Ακρόπολη, 210 9233.303/ 
Αιγάλεω, 210 5616.400/ Αγ. 
Παρασκευή, 210 6086.000/ Α-
χαρναί, 210 2477.770/ Βύρω-

νας, 210 7655.519/ Γλυφάδα, 
210 9607.000/ Ζωγράφου, 
210 7486.800/ Καλλιθέα, 
210 9560.300/ Κυψέλη, 210 
8833.555/ Ν. Ν. Σμύρνη, 210 
9311.480/ Ν. Χαλκηδόνα, 
210 2510.593/ Ν. Ψυχικό, 
210 6775.400/ Νίκαια, 210 
4979.600/ Χαλκίδα, 22210 
60945/ Νόστιμη κουζίνα με 
ιταλική απόκλιση (τα μακα-
ρόνια τα βράζουν τη στιγμή 
της παραγγελίας), κρεατικά, 
μενού διαίτης και παιδικά. Και 
delivery. €   

beer AcADeMy     
Αγ. Ιωάννου 100, Αγ. Πα-
ρασκευή, 210 6007.913 Η 
«ακαδημία» της μπίρας. Για 
δυνατούς πότες με αδυναμία 
στις μπίρες όλων των απο-
χρώσεων και βαθμίδων και  
μεγάλη ποικιλία σε γερμανι-
κές σπεσιαλιτέ. €  

DA viNci
Αγ. Ιωάννου 23, Αγ. Παρα-
σκευή, 210 6000.102 Πολυ-
επίπεδος χώρος, ανοιχτός 
από το πρωί για καφέ ως το 
βράδυ για φαγητό και ποτό. 
Και  πολυτελής αίθουσα για 
ιδιαίτερο μενού και αίθουσα 
εκδηλώσεων και champagne 
hall για ποτό και finger food. 
Parking. Έως 1.00. € €

ocToberFeST
Aγ. Iωάννου 82, Aγ. Παρα-
σκευή, 210 6082.999 Μπίρες 
απ’ όλο τον κόσμο, ξανθές, 
μαύρες, κόκκινες, ξηρές, μο-
ναστηριακές, δυνατές, χω-
ρίς αλκοόλ, ακόμα και με το 
μέτρο! Κρύα ορεκτικά, βαυ-
αρικές σπεσιαλιτέ pretzel, 
χοιρινό κότσι, λουκάνικα. Και 
παραγγελίες πακέτο. € M A.v.

oSTeriA DA clAUDio (l’) 
Kώστα Bάρναλη 26, Xαλάνδρι, 
210 6834.228, 693 9950130 Η 
κουζίνα του Ιταλού και ταμπε-
ραμεντόζου σεφ claudio είναι 
αυθεντική και πεντανόστιμη.
Μαγειρευτά, εξαιρετικές λε-
πτές πίτσες και μακαρονάδες, 
ελληνικό και ιταλικό χύμα 
κρασί.€€ 

SiMPly bUrGerS
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛ. 18380/ ΝΕΟ: 
Λ. Κηφισίας 238, Εμπορικό Κέ-
ντρο Μελά /Λ. Γρηγορίου Λα-
μπράκη 238, Κορυδαλλός/ Λ. 
Κηφισίας 228, Αβάνα, Χαλάν-
δρι(dine in)/ Λ. Πρωτόπαπα 
43, Ηλιούπολη/ Π. Φάληρο, 
Λ. Αμφιθέας 183 /Μαρούσι, 
Χατζηαντωνά 3/ Βριλήσσια/ 
Ν. Σμύρνη/ Παγκράτι/ Άγ. 
Στέφανος/ Αγ. Παρασκευή/ 
Γλυφάδα / Ν. Ηράκλειο/ 
Αμπελόκηποι/ Σωτήρος Διός 
48, Πασαλιμάνι/ Γαλάτσι/ Πε-
ριστέρι (Μπουρνάζι) Zουμερά 
μπιφτέκια, φρέσκες σαλάτες, 
κρέατα και πουλερικά σε ειδι-
κή χάρτινη συσκευασία που 
–πώς γίνεται δεν ξέρουμε– τα 
διατηρεί ζεστά και τραγανά. 
Και dine in και delivery στο 
σπίτι με δώρο brownies.  €

Νότια

iSlAND     
27o χλμ. Λ. Αθηνών – Σουνίου, 
Βάρκιζα, 210 9653.563-4 
Κοσμοπολίτικα νησιώτικο 
σκηνικό, μοναδικό location 
μπροστά στη θάλασσα, 

μεσογειακή δημιουργική 
κουζίνα από το βραβευμένο 
σεφ Νίκο Σκλήρα και Αsian 
fusion πιάτα. Πρωτότυπα 
cocktails και μουσικές που σε 
ταξιδεύουν, πάντα! €€

MiMAyA     
Μάρκου Μπότσαρη 8, Γλυφά-
δα, 210 8944.850 Μεσογειακή 
κουζίνα με έμφαση στις 
πρώτες ύλες που κατά κύριο 
λόγο είναι ελληνικές. Τώρα 
με νέο καλοκαιρινό ωράριο, 
κάθε μέρα από 12.00 έως 
αργά το βράδυ.€€

riAlTo
Ηρώων Πολυτεχνείου 4, Ηλι-
ούπολη, 210 9958.764
Απολαυστικοί καφέδες και 
cocktails από εξειδικευμέ-
νους baristas και γαστρονο-
μικές απολαύσεις με έμφαση 
στα ζυμαρικά. 

viνceNzo 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυφάδα, 
210 8941.310 Πάθος για να-
πολιτάνικη κουζίνα, γι’αυτό 
πάντα γεμάτο από πελατεία 
που φτάνει εδώ από όλη την 
Αθήνα. Πίτσα με τραγανή 
λεπτή ζύμη και πάστα σε 
άπειρες, νόστιμες παραλλα-
γές. Ζεστό και cosy περιβάλ-
λον – κάτσε στο «αίθριο», 
μια πράσινη όαση μέσα στο 
χειμώνα. Τις Πέμπτες πολύ 
καλή live jazz. €Ξ Κ Μ A.v.
 

Ταβέρνες

ΕΛΑΙΑ 
Ερεχθέως 16 & Ερωτόκρι-
του, Πλάκα, 210 3249.512 
Θέα στον Λυκαβηττό και 
το λόφο του Φιλοπάππου. 
Καλομαγειρεμένο φαγητό, 
πολλοί μεζέδες και ζωντανή 
μουσική με τις Χριστίνα 
Αλεξάνδρου και Νίκη Καρα-
θάνου κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο. 

ΚΑΠΠΑΡΗ
Δωριέων 36, Άνω Πετρά-
λωνα, 210 3450.288 Σπιτάκι 
μικρό στα Πετράλωνα, με 
νόστιμο φαγάκι – έξτρα 
πόντος στο κοκκινιστό. Όλες 
οι ηλικίες κόσμου και ωραία 
βαβούρα. 

PiΦiΦi 
Eμ. Mπενάκη 69A & Bαλτετσί-
ου, Eξάρχεια, 210 3300.237 Σε 
στιλ μοντέρνας ταβέρνας, με 
παραδοσιακές συνταγές απ’ 
όλη την eλλάδα. Kυρ. 13.00-
18.00. M  

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

ΤΑΒΕΡνΑ Ο ΓΙωΡΓΟΣ  
Πολέμωνος 4, πλ. Προσκό-
πων, 210 7236.903 Παλιά, 
all time classic ταβέρνα απ’ 
όπου έχει περάσει σχεδόν 
όλη η πόλη. Σπιτική ελληνική 
κουζίνα, νόστιμες πίτες απ’ 
την κυρία Παναγιώτα και 
τέλεια ψημένα παϊδάκια. Και 
σε πακέτο. Κυριακή βράδυ 
κλειστά. € Μ

✢  ΤΣΕΚΑΡΕ ΤΟ! ✢
LIDL 
Τη δυνατότητα αγο-
ράς ελληνικών προ-
ϊόντων ιδ ιωτικής 
ετικέτας από Έλλη-
νες παραγωγούς σε 
πολύ συμφέρουσες 
τιμές, για όλο τον Ι-
ούλιο, δίνουν στους 
καταναλωτές τα κα-
ταστήματα Lidl. Η προσφορά αφορά προϊόντα ό-πως γαλακτοκομικά, αλλαντικά, ζυμαρικά, λάδια, αναψυκτικά, οίνους ΠΟΠ κ.ά. 

TSANTALI 
«Ο τόπος μας» εί-
ναι  η  νέα πρότα-
ση της οινοποιίας 
tsAntALi, με κρα-
σιά από τους ελλη-
νικούς αμπελώνες. 
Έτσι, «Ο τόπος μας, 
Λ ε υ κ ό ς »  έ ρ χ ε τ α ι 
από την Πελοπόν-
νησο, ο «Ροζέ» από 
την Κρήτη και ο «Ε-
ρυθρός» από τους μακεδονικούς αμπελώνες.  

Δεξαμενή

Πάμε σαν άλλοτε… 

Το ιστορικό καφενείο ανοίγει 

ξανά γύρω στις 15 Ιουλίου, σαν

 καφέ-ουζερί, με άρωμα από τα πα-

λιά. Ούζα, μπίρες και ελληνικοί μεζέ-

δες σε πολύ καλές τιμές (από € 2,50

 το πιατάκι). Ποια θα είναι η τωρινή

«ιντελιγκέντσια» της πόλης που θα 

το κάνει στέκι της; 

Διάβασε περισσότερα στο 

www.athensvoice.gr 



Musicvoice
συναυλίες / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις / δίσκοι

              * Αδιάφορος

        ** Μέτριος

     *** Καλός

  **** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός

Του ΓιώρΓου Δημητρακοπουλου

ΤΟ SOUNDTRACK THΣ ΠΟΛΗΣ

Τ ώρα που συμβαίνει Ακούστηκαν με το «Lux» 
ντεμπούτο τους στην Kranky, συντονίστηκαν 
με τον ντράμερ των Sonic Youth Steve Shelley 
που ήρθε στο γκρουπ, συνέχισαν να κρατούν με 
τευτονική πειθαρχία την Kraut ρυθμολογία στις 
αμέσως επόμενες κυκλοφορίες «Guider» (2011) 

και «Pre Language» (2012). Τα υπόλοιπα από κοντά, την ερχόμε-
νη Τρίτη, στο Αν Club. Μέχρι τότε ο Brian 
Case εξηγεί στην AthenS VoiCe το πώς 
έδεσαν με τον Sonic Youth.

Πώς κολλήσατε με τον Steve; Έχουμε έναν κοι-
νό φίλο, τον Jeremy εδώ στο Σικάγο, συνερ-
γάτη των Sonic Youth. Κάπου στο 2009, ενώ 
ετοίμαζαν μια δισκογραφική δουλειά, ήρθαν 
οι δυο τους μαζί να μας δουν λάιβ και ο Steve 
εντυπωσιάστηκε. Από εκεί ξεκίνησαν κά-
ποια sessions με το γκρουπ του White/Light, 
τον Steve κι εμάς. Αυτές οι ηχογραφήσεις μό-
λις ολοκληρώθηκαν και θα κυκλοφορήσουν 
κάποια στιγμή μέχρι τις αρχές του 2013. Νο-
μίζω ότι ο Steve είπε στον Jeremy πως ήταν 
σαν ένα μείγμα από Velvet Underground και 
το πρώτο άλμπουμ των Psychedelic Furs. Mια 
χαρά μού ακούγεται εμένα…
Τι άλλαξε στο «Pre Language»; Οι συνθέσεις έ-
χουν βελτιωθεί, είμαστε καλύτεροι στο να υ-
λοποιούμε τις ιδέες μας, διαθέτουμε πιο πολύ 
χρόνο και έχει αλλάξει πολύ και η παραγωγή.
Ο Steve θα συνεχίσει τη δισκογραφική του 

Smells Like Records; Την έχει αλλάξει με ένα νέο Label που λέ-
γεται Vampire Blues. Aπο εκεί θα βγει η συνεργασία μας με τους 
White/Light, που σου ανέφερα, ένα άλμπουμ από τον Νεοϋορκέζο 
συνθέτη Chriss Lee, ένα spectre folk άλμπουμ από τη συνεργασία 
του Steve με τον Pete των Magik Markers και νομίζω ένα live άλ-
μπουμ των Sonic Youth από τα τέλη των 80s.
Ποια άλμπουμ σου αρέσουν στην Kranky; Deerhunter, Belong, Lotus 

Plaza, tim hecker, Grouper, είναι τό-
σα πολλά για να τα αναφέρω όλα. h 
Kranky είναι το πιο σταθερά και με 
συνέπεια σπουδαίο label εδώ και πο-
λύ καιρό.
Τι κρατάς από το παρελθόν σου… Ανα-
μνήσεις και ενοχές.
Εμμονές; Moυσική και γραφιστική.
Τι περιμένετε να βρείτε στην Αθήνα; 
eρείπια (όχι μεταφορικά), θάλασσα 
και μεγάλες μερίδες εκπληκτικού 
φαγητού.

#Αn Club, Σολωμού 13-15, Εξάρχεια. Έναρ-
ξη 21.00. Είσοδος € 18. Στις 10/7. Support 
από Α Victim Of Society που, όπου να ’ναι, 
πρέπει να συνέρχεται.

« Τα παιδιά του Πειραιά», latin jazz, easy listening, 
bossa nova, samba και pop είναι τα στοιχεία που 
έχουν κάνει τους Pink Martini ένα από τα αγα-
πημένα του ελληνικού κοινού. Στον Λυκαβηττό 
θα τους δούμε με νέα τραγουδίστρια, τη Storm 
Large, στη θέση της China Forbes που χρειαζόταν 
ένα break. O Thomas Lauderdale στέλνει στην 

AThenS VOiCe στιγμιότυπα από την ιστορία τους.

Το αγαπημένο μας κομμάτι; Τελευταία έχουμε κολλήσει με το ρεμίξ που 
κάναμε πάνω στο «Una Notte a Napoli» και σίγουρα θα σας αρέσουν όλες 
οι νέες εκδοχές της ρετροσπεκτίβας που κάναμε στο άλμπουμ. Επιλέγω τα 
κομμάτια βάσει των αντιδράσεων του κοινού στις συναυλίες μας και αυτά 
είναι τα κομμάτια που οι φαν των PM αγαπούν περισσότερο. 
Η πιο εκπληκτική συναυλιακή εμπειρία;Η στιγμή που τραγουδήσαμε με 
τη θρυλική Ιαπωνέζα τραγουδίστρια Saori Yuki. Τα μέλη των Pink Martini 
σαν παρέα. Όλοι έχουμε κλασική παιδεία, όλοι ενθουσιαζόμαστε με την 
ενέργεια  της μεγάλης ορχήστρας, οπότε μας αρέσει όσο τίποτε να είμαστε 
όλοι μαζί στη σκηνή. Μέσα από τα χρόνια έχουμε γίνει στενοί φίλοι και σε 
κάθε περιοδεία είναι σαν να είμαστε μια μεγάλη οικογένεια.
Ορισμός του ήχου των Pink Martini;  Έχουμε τραγούδια σε 14 διαφορετι-
κές γλώσσες και αυτό είναι που μας αρέσει σαν γκρουπ. Αυτό το είδος της 
καθολικής αντίληψης για τη μουσική, με πολυπολιτισμικές αναφορές.
 Η πιο αξέχαστη στιγμή στο στούντιο;Το τραγούδι που γράψαμε με την 
ντίβα από το Μεξικό Chavela Vargas.
Κυριότερη έμπνευση για τα τραγούδια; Σίγουρα είναι ο ήχος από με-
γάλες χολιγουντιανές ορχήστρες. Η μουσική είναι απέραντη και όσο έχει 
ιστορικές ρίζες δεν πεθαίνει ποτέ.
Μια μικρή αποχή της China από το γκρουπ... Η China απέχει για ιατρι-
κούς λόγους, καθώς υποβλήθηκε σε μια επέμβαση. Στη σκηνή μαζί μας 

είναι πια η Storm. Τραγουδά σε 14 διαφορετικές γλώσσες και έχει εξίσου 
αστείρευτη ενέργεια.  

Θέατρο Λυκαβηττού. Έναρξη 21.30. Eίσοδος € 30, € 35 ταμείο. Προπώληση: 
Πανεπιστημίου 39, Public, και i-ticket.gr, ticket-services.gr & ticket-arena.
gr.  Στις 11/7.

σκηνές-live
μουσικές

TO καΛΟκαίρί
 ΤΟυ κΟΤΣίρα

Φ έτος το καλοκαίρι βγαίνει στο 
δρόμο, ταξιδεύοντας σε Ελλά-
δα και Κύπρο με επιλογές από 

τραγούδια της ευρύτερης ελληνικής αλλά 
και της δικής του δισκογραφίας. Μαζί του 
η Σαββέρια μαργιόλα. Βεάκειο Θέατρο Πει-
ραιά. Έναρξη 21.30. Είσοδος € 15. Προπώληση: Public 
και Ο.Π.Α.Ν. Πειραιά, 210 4175.895. Στις 7/7. 

Ακόμη, στις 5/7 για πρώτη φορά μαζί οι Θάνος Μι-
κρούτσικος - Μαρία Φαραντούρη μαζί με τον Γιάννη 
Κούτρα. 8 & 9/7: Αναζητώντας τον Αττίκ. 10/7: Bα-
σίλης Παπακωνσταντίνου - Κίτρινα Ποδήλατα και 
Τάνια Κικίδη. 11/7: Mιχάλης Τζουγανάκης. 

Του ΓιώρΓου Δημητρακοπουλου

AΛΣΟΣ ΓΟΥΔΗ
6/7:  Aντιρατσιστικό 
Φεστιβάλ με Last Drive, 
Deus Ex Machina (6/7), 
Bandista, Aέρα Πατέρα 
(7/7), Μ. Φαραντούρη, Σ. 
Γιαννάτου (8/7).

ΒΙΟS
πειραιώς 84, 210 3425.335
Terrace. 5/7: ΝΟ! Silent 
Movies: «Μad Max» (1979) 
του George Miller.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
ΠΑΠΑΓΟΥ
Koρυτσάς, 6η στάση πα-
πάγου, 210 2027.100
11/7: X. και Π. Κατσιμίχας.

DRUGSTORE
αραχώβης 10,  
211 4015.779
5/7: Παζάρι Ανταλλαγής 
«Let’s Share» από τις 19.00 
και party. 6/7: Jude Hey. 
7/7: NO!

ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΡΕΜΑΤΙΑΣ
πεζόδρομος προφήτου 
ηλία, Χαλάνδρι 
6/7: 20 Xρόνια Αctive 
Member. 11/7: Jazz 
Festival με  Τrilogia [Γ. 
Tρανταλίδης - Γ. Κοντρα-
φούρης - Γ. Σαμαράς] 
και Υiorgos Psihoyios 
Experimental Ochestra

FLORAL
Θεμιστοκλέους 80, 210 
3800.071
6/7: Sistah Jammaroots & 
The Oscillators. 7/7: Φέ-
νια Παπαδόδημα & Delos 
Project.

ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ
μελίνα μερκούρη,  
Βύρωνας 
6-8/7: Schoolwave 
Festival. 9/7: E. Αρβανι-
τάκη - Μ. Στόκας. 11/7: 
Oποιον πάρει ο Χάρης με 
τον Xάρρυ Κλυν.

ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ
πετρούπολη,  
210 5062.166
5/7: Aναζητώντας τον Ατ-
τίκ! 11/7: Active Member.

κυτταρο
Hπείρου 48 & α-

χαρνών, 

210 8224.134
7/7: Municipal Waste. 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ 
BADMINTON
Oλυμπιακά ακίνητα Γου-
δή, 211 1010.000
5/7: Γ. Ανδρεάτος. 6 & 
7/7: Π. Μπαρμπάτης. 10 
& 11/7: M. Αχαλινωτό-
πουλος - Haig Yazdjian, 
Μάκης Αμπλιανίτης.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
καλλιμάρμαρο, 
211 9552.300
9/7: Λαυρέντης Μαχαι-
ρίτσας με μεικτή Ευρώ-
πης: Adamo, Carotone, 
Christophe, Nomadi, 
Αλιάγα, Ζουγανέλη, 
Πλιάτσικα, Β. Παπακων-
σταντίνου, Χ. Κατσιμίχα, 
Μ. Φαραντούρη.

SIX D.O.G.S
αβραμιώτου 6-8, μονα-
στηράκι, 210 3210.510
5/7: Artogether Festival. 
6/7: Quaich - Pockets Full 
Of Sand - Black Lodge 
Society - Fissan Baby. 
6/7: Eυθύμης Κούρτης 
& Friends. 11/7: Violet 
Louise - Hior Chronik.
Aλλοι Χώροι

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Βασ. Σοφίας & κόκκαλη, 
210 7282.333
10/7: Music Aeterna 
σε μουσική διεύθυνση 
Θεόδωρου Κουρεντζή 
και σολίστ τον Αλεξάντερ 
Μελνίκοφ στο πιάνο. 
11/7: Φιλαρμονική Ορχή-
στρα της Βιέννης.

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
πειραιώς 100, Γκάζι,  
210 3461.589
5/7: Mode Plagal. 10/7: 
Imam Baildi. 11/7 : Φοί-
βος Δεληβοριάς - Μάρθα 
Φριντζήλα. 

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Διονυσίου αεροπαγίτου, 
ακρόπολη, 210 3241.807
5/7: KOA υπό τον αρχι-
μουσικό Στέφανο Τσιαλή 
και σολίστ τον Διονύση 
Γραμμένο. 8/7: Aφιέρωμα 
στη Δόμνα Σαμίου. 10 & 
12-14/7: Εθνική λυρική 
Σκηνή, «Ιl Trovatore».

DISAPPEARS

ΕΝα ρΟΖ ΜαρΤίΝί, ΠαρακαΛΩ
Οι PINK MARTINI στον Λυκαβηττό

Μη χάσεις 

⚫τον George Apergis στα 

decks του Inoteka, που μετα-

φέρονται έξω στην πλατεία αβησ-

συνίας, με βινύλια και επιλογές από 

ηλεκτρονική μουσική, κάθε πέμπτη του 

ιουλίου, από τις 21.00 και μετά. ⚫το Jazz 

Quartet (τάσος μπακογιάννης, ορέστης 

ατσαλάκης, πάνος τσίγκος, μανώλης πα-

παδόπουλος) στο Ήβη café (Στουρνάρη 2, 

πλ. Εξαρχείων), στις 6/7. ⚫To ‘50s Cruise 

Festival, με 36 ώρες rock ‘n’ roll, συναυ-

λίες, σινεμά, πάρτι, παζάρια ρούχων 

και σεμινάρια χορού, από την ο-

μάδα Rollin’ Foxes. 7 & 8/7, 

Ναύπακτος. 
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Τ ο αγαπημένο διαστρο-
φικό χόμπι των Ελλή-
νων να απαξιώνουν την 
οπισθοδρομική Ελλάδα 
και να εξαίρουν το προ-

χωρημένο εξωτερικό και ταυτόχρονα το 
αντίθετο, φυσικά ισχύει και στην γκέι 
κοινότητα. Γίνεται ένα βήμα προόδου στη 
χώρα μας κι αμέσως ακούς επιτιμητικά 
σχόλια τύπου: «Καλά, σιγά μη γίνουμε 
Βερολίνο!» ή «Τώρα; Αυτά τα κάνανε στα 
80s στο Λονδίνο!». Στη δική μας περί-
πτωση, όμως, αυτή η απαξίωση είναι πιο 
πολυσύνθετη. Βρομάει εσωτερικευμένη 
καταπίεση. Αλλά ας μην ασχοληθούμε 
εδώ άλλο μαζί της, γιατί τα νέα είναι κα-
λά και ακούνε στη διοργάνωση ενός νέου 
φεστιβάλ που μας αφορά. 

12-15/7 γίνεται το 1ο Gay Culture 
Festival στη Σκιάθο. Το θεωρώ σούπερ 
πρώτο βήμα. Στόχος του είναι, δικαιολο-
γημένα, η τουριστική στήριξη του νησιού, 
ωστόσο δεν παύει να φέρνει μπροστά την 
ομοφυλοφιλία. Άσε που είναι και μια ευ-
καιρία για ολιγοήμερες διακοπές στο ω-
ραίο νησί.

Το τετραήμερο φεστιβάλ έχει την υπο-
στήριξη του Ομίλου Τουριστικής Προβο-
λής Σκιάθου. Πάνω από 600 επιχειρήσεις 
του νησιού είναι gay-friendly, λέει ο διορ-
γανωτής Ηλίας Αθανασόπουλος. Από 
12 έως 15/7 οι τέχνες της ζωγραφικής, της 
φωτογραφίας και της γλυπτικής θα συ-
ναντηθούν με dragshows, διαγωνισμούς 
ομορφιάς (Μίστερ Κούρος 2012), τη μόδα 
(Aussiebum, MeD, Modus Vivendi, niko 
Apostolopoulos, Τόλης Σκουλαριώτης) 
και τη μουσική (15 θεματικά πάρτι, διάση-
μοι DJ ηλεκτρονικής μουσικής), δημιουρ-
γώντας μια αποθεωτική ατμόσφαιρα δί-
πλα στο κύμα και αγκαλιά με τα πεύκα. Ε, 
πια, φτάνει με την ξεραΐλα της Μυκόνου!  

Το νησί της Σκιάθου είναι εύκολα προ-
σβάσιμο με καράβι και Flying Cat από τον 
Βόλο και τον Άγιο Κωνσταντίνο, καθώς 
και με αεροπλάνο από Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το festival, κρατήσεις και α-
γορές εισιτηρίων, επισκεφθείτε το www.
skiathosgay.com. 

H ATHENS VOICE είναι χορηγός επικοινωνίας.

Του λυο 
καλοΒυρΝα

Ραντεβού
στη Σκιάθο!

Δωρεάν διαμονή 
στη Σκιάθο

Λίγη τύχη χρειάζεται και έχεις βρεθεί (με το 

φίλο/η σου) από τις 12 έως και τις 15/7 (4 δι-

ανυκτερεύσεις με check-out 16/7), την περίο-

δο του 1ου Gay Culture Festival, στη Σκιάθο, να 

μένεις δωρεάν σ’ ένα από τα δωμάτια του Manolas Studios 

(500 μ. από το λιμάνι, 2 χλμ. από την παραλία Λαλάρια, 

24270 21350). Υπολόγισε πως έχεις δωρεάν πρόσβαση 

στην πισίνα και στο τένις club του διπλανού ξενοδοχείου 

Manolas. Στις ευκολίες του δωματίου σημείωσε: άρτια ε-

ξοπλισμένη κουζίνα –αν δεν προλαβαίνεις να μαγειρέψεις 

γιατί θα τρέχεις στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, τρως έξω, 

το φαγητό της Σκιάθου είναι ξακουστό–, μπαλκόνι με θέα, 

τηλεόραση και ιδιωτικό μπάνιο. 

Στείλτε SMS: AVΧυ (κενό) και ονοματεπώνυμο στο 54121, 

μέχρι 9/7 στις 10 π.μ. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με sms.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ 

Cafés/bars     

BLUE TRAIN 
Kων/πόλεως 84, Γκάζι 
Γέλιο και ποτάκια με την τρε-
λοπαρέα ή κουβεντούλα με 
τον κολλητό, στο πρώτο γκέι 
μπαρ που άνοιξε πορτοπα-
ράθυρα στο δρόμο. Δωρεάν 
ασύρματο δίκτυο. 

Βar/Club     

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. 

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

BIG 
Φαλαισίας 12 & iερά Oδός 
67, Γκάζι 
Για τους άντρες-αρκούδους 
και όσους τους λατρεύουν. 

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

NOIz 
Kων/πόλεως 78, Ιερά Οδός, 
Γκάζι, www.noizclub.gr 
Tο σούπερ στέκι γυναικών, 
ανοιχτό κάθε μέρα. Mε 
ξένη και ελληνική μουσική, 
καταπληκτικός χώρος για 
γυναίκες που αγαπούν 
γυναίκες. 

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.

SODADE 
Tριπτολέμου 10, Γκάζι 
Στερνομαχίες στο ασφυκτι-
κά γεμάτο και κεφάτο γκέι 
κλαμπ, που σφραγίζει μια 
βραδιά έξω. Mε δύο stage 
mainstream και electronica, 
είναι απαραίτητος σταθμός 
για δυνατή διασκέδαση.

Βίντεοκλαμπ - 
Sex Shops 

EROXXX DVD SEX SHOP
Σταδίου 61, 1ος όρ., Ομόνοια
Νέος ξεχωριστός χώρος. 
Για πρώτη φορά τα καλύ-
τερα ερωτικά DVD στις κα-
λύτερες τιμές. Απολαύστε 
την ταινία της απολύτου 
αρεσκείας σας σε ατομικές 
καμπίνες DVD. Καθημερινά 
10.00-22.00, Σάβ. 10.00-
20.00, Κυρ. 12.00-20.00. 

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

VIDEORAMA DVD GAY 
CLUB
Οδυσσέως 13, πλ. Βαρδάρη, 
Θεσσαλονίκη 
Από τις καλύτερες συλλο-
γές ερωτικών DVD. Καθη-
μερινά νέα θέματα ακυκλο-
φόρητα. Ατομικές καμπίνες. 
Καθημερινά 14.00-22.00.

Σάουνες     

ALEXANDER SAUNA
Μ. Αλεξάνδρου 134 & Ιερά ο-
δός (Μετρό Κεραμεικός), 210 
6980.282, 693 6959134,
www.alexandersauna.gr  
Δημοφιλής σάουνα στην 
πόλη. Ο ιδανικός προορι-

σμός για κάθε επισκέπτη 
που θέλει να συνδυάσει 
cruising spa fun βρί-
σκεται στην καρδιά της 
διασκέδασης, το Γκάζι. 
To μεγαλύτερο Labyrinth 
steam & foam playroom 
καθώς και το Χ-action zone 
χώρος για τα μοναδικά xxx 
parties & events με τους πιο 
διάσημους performers και 
προβολή ταινιών είναι τα 
νέα στοιχεία που κάνουν τη 
διαφορά.

FLEX FETISH SAUNA 
Πολυκλείτου 6, 210 3210.539 
Δηµοφιλής σάουνα, πρό-
σφατα 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 συ-
χνάζουν Bear τύποι, αλλά η 
Τετάρτη είναι η δική τους 
µέρα. www.myspace.com/
flexsaunagym.

Sex Clubs

FC.UK 
Κελεού 3, Γκάζι,  www.
fc-uk.gr 
Αυθεντικό dark room με 
προβολές hardcore gay ται-
νιών και πριβέ καμπίνες με 
οθόνες και καθρέφτες. Και 
special parties κάθε μήνα. ●

 G&L οδηγος
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Cinevoice  * Αδιάφορη 
 ** Μέτρια 

 *** Καλή 

 **** Πολύ καλή 
 ***** Εξαιρετική

Αν πας σινεμά, μην πάρεις ταξίΤου ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Are you talkin’ to me? You talkin’ to me? Cause, I’m the only one here.
(Πες το μπροστά στον καθρέφτη, όπως ο Ντε Νίρο στον «Ταξιτζή») 

Ψαρεύοντας σολομούς στην Υεμένη 
(Salmon Fishing in the Yemen) ***
Σκηνοθεσία: Λάσε Χάλστρομ

Πρωταγωνιστούν: Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Έμιλι Μπλαντ, Κρίστιν Σκοτ Τόμας

Βασισμένο σε μια αληθινή ιστορία, αλλά κυρίως βασισμένο στο 
άβολο χιούμορ και στον ντροπαλό ρομαντισμό μιας βρετανικής 
κομεντί, το φιλμ του Λάσε Χάλστρομ μπορεί, παρά τον απροσ-
δόκητο τίτλο, να είναι τόσο προβλέψιμο σε σχήμα και γεύση, 
όσο, χμ, ένα φιλέτο σολομού, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν 
παύει να είναι «νόστιμο». Η ιστορία ενός Βρετανού ιχθυολόγου 
που αναγκάζεται να βοηθήσει έναν πλούσιο σεΐχη να φτιάξει 
ένα ποτάμι στα ορεινά της Υεμένης και να «πείσει» δέκα χιλιά-
δες σολομούς να ζήσουν εκεί, επειδή η βρετανική κυβέρνηση 
χρειάζεται μια «καλή ιστορία από τη Μέση Ανατολή», είναι 
μόνο η αφορμή. Η αφορμή για μια λεπτή πολιτική σάτιρα πάνω 
στη δυτική γραφειοκρατία και τις άβολες σχέσεις μεταξύ της 
Δύσης και της μουσουλμανικής Ανατολής και για μία μετ’ εμπο-
δίων ερωτική ιστορία ανάμεσα στο συναισθηματικά «συγκρα-
τημένο» δρ. ΜακΓκρέγκορ και τη γοητευτική υπεύθυνη δημο-
σίων σχέσεων του σεΐχη, Έμιλι Μπλαντ,  με την οποία θα πρέπει 
να συνεργαστεί. Ναι, η παραβολή είναι σχεδόν απλοϊκή: «Ο 
έρωτας είναι σαν να κολυμπάς αντίθετα στο ρεύμα» και η ταινία 
αλλάζει τόνο και μπλέκει περισσότερα πράγματα απ’ όσα θα 
χρειαζόταν στην πορεία της, όμως η γοητεία μιας χαριτωμένης 
ιδέας και μερικών απολαυστικών ερμηνειών (η Κρίστιν Σκοτ 
Τόμας δίνει ρέστα) αρκούν για να συνθέσουν ένα αφοπλιστικά 
χαριτωμένο αποτέλεσμα. 

Σας αρέσει ο σολομός; 

Επιστροφή στον έρω-
τα (La Delicatesse) **
Σκηνοθεσία: Ντ.. & Στ. Φενκινός

Πρωταγωνιστούν: Οντρέ Τοτού, 

Φρανσουά Νταμιέν

Για μια μεγάλη μερίδα του κοινού (αλ-

λά και των σκηνοθετών που τη χρη-

σιμοποιούν) η Οντρέ Τοτού μοιάζει 

να έχει παγιδευτεί στο πρότυπο της 

Αμελί, και ρόλοι όπως αυτοί στην 

ταινία των αδελφών Φενκινός δεν 

βοηθούν για να το αποτινάξει. Το 

φιλμ ξεκινά «αμελικά» με το υπέροχο 

ρομάντζο της ηρωίδας που καταλή-

γει σε τραγωδία, για να βρεθεί τρία 

χρόνια αργότερα εργασιομανής και 

απόμακρη σε ένα γραφείο. Μέχρι τη 

μέρα που θα φιλήσει χωρίς λόγο έ-

ναν άχαρο Σουηδό συνάδελφό της 

και κάτι σαν ρομάντζο θα ξεκινήσει. 

Η σχεδόν υπόγεια αίσθηση μιας κω-

μωδίας του παραλόγου, μαζί με μερι-

κές αληθινά τρυφερές σκηνές, είναι 

το μόνο πράγμα που κάνει την ταινία 

να δείχνει χαριτωμένη, αφού κατά 

τα άλλα οι χαρακτήρες παραμένουν 

απροσπέλαστοι, το χιούμορ λιγοστό 

και το ρομάντζο ελάχιστα ρομαντικό. 

Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων (Ice Age: 
Continental Drift) **
Σκηνοθεσία: Σ. Μαρτίνο, Μ. Θερμά-

γιερ. Με τις φωνές των Κουίν Λατίφα, 

Τζον Λεγκουιζάμο, Τζένιφερ Λόπεζ

Καθώς οι γεωλογικές περίοδοι και οι 

ταινίες περνούν, οι χαρακτήρες και 

οι ιστορίες των ηρώων του «Ice Age» 

γίνονται όλο και περισσότερο σχη-

ματικοί, χάνοντας τη φρεσκάδα και 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, 

παίρνοντας τη μορφή μιας γνώριμης 

αφορμής για να χτιστούν πάνω τους 

μια σειρά από άλλες φορές λιγότερο 

κι άλλες περισσότερο αστείες κατα-

στάσεις. Βλέποντας την τελευταία 

περιπέτειά τους δεν είναι δύσκολο να 

φανταστείς σε λίγα χρόνια μια ταινία 

με τίτλο «Ice Age in Space» ή «Ice Age 

in Las Vegas». Ναι, το όλο πράγμα έχει 

χάσει το νόημά του, αλλά τα πιτσιρί-

κια γελάνε, οπότε θα υποστούμε κι 

άλλες συνέχειες, όπως αυτή στην ο-

ποία το μαμούθ Μάνι χωρίζεται από 

την οικογένειά του και ζει μια αδιάφο-

ρη περιπέτεια με πειρατές. 

Ο ταξιτζής 
(Taxi Driver)****    
Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορσέζε

Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Ντε Νί-

ρο, Τζόντι Φόστερ, Σίμπιλ Σέπερντ

Η καινούργια, αποκατεστημένη, ψη-

φιακή εκδοχή του «Ταξιτζή» σε εξαι-

ρετικές συνθήκες προβολής αποτε-

λεί την πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση 

καλοκαιρινής επανέκδοσης. Όχι μόνο 

γιατί γίνεται με τον τρόπο που πρέ-

πει (σαν να βλέπεις για πρώτη φορά 

την ταινία), αλλά και γιατί το φιλμ 

του Σκορσέζε είναι κάτι παραπάνω 

από ένα «κλασικό αριστούργημα»: 

μια ταινία που παραμένει επώδυνα 

επίκαιρη. Μπορεί η Νέα Υόρκη στην 

οποία διαδραματίζεται να έχει εξα-

φανιστεί, όμως το ηθικό ναρκοπέδιο 

στο οποίο ο ήρωάς της κινείται προς 

την αναπόφευκτη παράνοια μοιάζει 

πιο επίκαιρο από ποτέ. Και το σινεμά 

του Σκορσέζε παραμένει ηλεκτρισμέ-

να δυναμικό, ένα ανέλπιστο υβρίδιο 

αναφορών, δανείων και sui generis 

ιδιοφυΐας που έδωσε πνοή και σάρκα 

σε κάτι καινούργιο: στον κινηματο-

γράφο όπως τον ξέρουμε σήμερα. 

Πάλι εσύ;

H Αμελί στην εφορία Πριν το Taxi Beat
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Αθήνας

ABΑΝΑ
Λυκούργου 3, Χαλάνδρι,  
210 6756.546
Οι γυναίκες του τελευταίου 
ορόφου, Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00

AΕΛΛΩ CinemAx 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8259.975 
Αίθ. 1: Η Εποχή των Παγετώ-
νων 4: Ο Χορός των Ηπείρων 
μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 20:00 3D/ 
Η Εποχή των Παγετώνων 4: 
Ο Χορός των Ηπείρων υπό-
τιτλ., Πέμ.-Τετ. 22:15 3D 
Αίθ. 2: Η Χιονάτη και ο κυνη-
γός, Πέμ.-Τετ. 19:45/ Rock of 
Ages, Πέμ.-Τετ. 22:30 
Αίθ. 3: Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
21:15, 23:30 
Αίθ. 4: Δικός σου για πάντα, 
Πέμ.-Τετ. 21:45/ Η Εποχή 
των Παγετώνων 4: Ο Χορός 
των Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-
Τετ. 19:30 
Αίθ. 6: Sherlock Holmes 
2: Το παιχνίδι των σκιών, 
Πέμ.-Τετ. 23:00/ Η Εποχή 
των Παγετώνων 4: Ο Χορός 
των Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-
Τετ. 21:00

ΑΘΗΝΑΙΑ 
Χάρητος 50, Κολωνάκι,  
210 7215.717  
Ψαρεύοντας σολομούς 
στην Υεμένη, Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:00

AΘHnAiOn 
CinepOliS 3D DiGiTAl 
Ζησιμοπούλου 7, Γλυφάδα, 210 
8108.230
Αίθ. 1: Η Χιονάτη και ο 
κυνηγός, Πέμ.-Τετ. 20:00/ 
American pie: Reunion, 
Πέμ.-Τετ. 17:50/ Rock of 
Ages, Πέμ.-Τετ. 22:30 
Αίθ. 2: Τα χιόνια του Κιλι-
μάντζαρο, Πέμ.-Τετ. 18:20, 
20:30, 22:40 
Αίθ. 3: Δικός σου για πάντα, 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:00, 23:00 
Αίθ. 4: Τι να περιμένεις όταν 
είσαι έγκυος, Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:40, 22:50

ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ  
Κήπος Ζαππείου, 210 3369.300  
Επιστροφή στον έρωτα, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΑΙΟΛΙΑ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
Σολωμονίδου και Φιλαδελφεί-
ας, Καισαριανή, 210 7247.600 
Δεσμώτης του ιλίγγου 
(Αφιέρωμα στον Μάρλον 
Μπράντο), Πέμ. 20:50, 23:00/ 
Τραγουδώντας στην βροχή, 
Παρ.-Κυρ. 20:50, 23:00/ Ο 
Πρωτάρης, Δευτ.-Τρ. 20:50, 
23:00/ Υπόθεση Τόμας Κρά-
ουν, Τετ. 20:50, 23:00

ΑΜΥΝΤΑΣ
Κων/πόλεως 16, Υμηττός, 210 
7626.418 
Τι να περιμένεις όταν είσαι 
έγκυος, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00

AΝΕΣΙΣ 
Λ. Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι, 
210 7788.778 
Στα όρια, Πέμ.-Τετ. 23:00/ Η 
Εποχή των Παγετώνων 4: Ο 
Χορός των Ηπείρων μεταγλ., 
Πέμ.-Τετ. 21:00 

ΑΝΟΙΞΙΣ
Αττική & Ευριπίδου 19, Νέο 
Ηράκλειο, 210 3304.728 
Ο έρωτας του φεγγαριού, 
Πέμ.-Κυρ. 21:00, 23:00 , Ούτε 

στον εχθρό μου!, Δευτ.-Τετ. 
21:00, 23:00

ΑΡΚΑΔΙΑ
Καραολή Δημητρίου 36, 
Πάρκο Νέας Ελβετίας, 
2107661.166
Επιστροφή στον έρωτα, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

AΣΤΥ - CinemA
Κοραή 4, 210 3221.925
Μερικοί το προτιμούν 
καυτό, Πέμ.-Παρ 20:30/ 
Λεωφορείο ο Πόθος, 
Πέμ.-Παρ 18:30, 22:30/ 
Έκλειψη, Σάβ.-Κυρ. 18:30, 
22:30/ Διαζύγιο αλά Ιταλικά, 
Σάβ.-Κυρ. 20:30/ Ο εξολο-
θρευτής άγγελος, Δευτ.-Τετ. 
18:30/ Αντρέι Ρουμπλιόφ, 
Δευτ.-Τετ. 20:30

ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ
 Αττικό Αλσος, Γαλάτσι, 210 
6997.755
Αφιέρωμα «Κοινωνία σε 
κρίση», είσοδος ελεύθερη σε 
όλες τις προβολές: Wasted 
Youth, Πέμ. 21:00/ Τα σταφύ-
λια της οργής, Παρ. 21:00/ 
Σκιές και σιωπή, Σάβ. 21:00/ 
Οι επίλεκτοι, Κυρ. 21:00/ 
Επιστροφή στον έρωτα, 
Δευτ.-Τετ. 22:00

ΒΑΡΚΙΖΑ
Θάσου 22, 210 8973.926
Αίθ. 1: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 
18:30 3D/ Η Εποχή των 
Παγετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων υπότιτλ., Πέμ.-Τετ. 
20:40 3D, 22:40 3D 
Αίθ. 2: Τι να περιμένεις όταν 
είσαι έγκυος, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00/ Η Εποχή των Παγετώ-
νων 4: Ο Χορός των Ηπείρων 
μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 19:10 3D 
Αίθ. 3: Ούτε στον εχθρό 
μου!, Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΒΟΞ 
Θεμιστοκλέους 82, Εξάρχεια, 
210 3301.020
Το ακρωτήρι του φόβου, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

VillAGe SHOppinG 
AnD mORe 
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, 
Άγ. I. Pέντη, 14848
Αίθ. 1: Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:00, 00:00 
Αίθ. 2: Δικός σου για πάντα, 
Πέμ.-Τετ. 19:45, 22:15, 00:30 
Αίθ. 3: Η Χιονάτη και ο κυνη-
γός, Πέμ.-Τετ. 20:45, 23:15/ 
Rock of Ages, Πέμ.-Τετ. 18:00 
Αίθ. 4: Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων μεταγλ., Πέμ.-Τρ. 17:15 
3D, 19:30 3D, 21:30 3D, 23:30 
3D/ Τετ. 17:15 3D, 19:30 3D, 
21:30/ The Amazing Spider-
man, Τετ. 00:00 3D 
Αίθ. 5: Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 18:30, 
21:00, 23:00 
Αίθ. 6: Δικός σου για πάντα, 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 19:45, 22:15, 
00:30 
Αίθ. 7: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 
17:00, 19:15/ Η Εποχή των 
Παγετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων υπότιτλ., Πέμ.-Τετ. 
21:45 3D, 23:45 3D 
Αίθ. 8: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 
18:15 3D, 20:30 3D/ Η Εποχή 

των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων υπότιτλ., Πέμ.-Τετ. 
22:30, 00:30 
Αίθ. 9: Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
00:00/ Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 17:45, 
20:00, 22:00 
Αίθ. 10: Τι να περιμένεις 
όταν είσαι έγκυος, Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:15, 23:30 
Αίθ. 11: American pie: 
Reunion, Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:15, 22:45 

VillAGe RenTi SUmmeR 
Θηβών 228 & Παρνασσού, Άγ. Ι. 
Ρέντης, 210 4215.100
 Η Εποχή των Παγετώνων 4: 
Ο Χορός των Ηπείρων υπό-
τιτλ., Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:15

VillAGe 5 CinemAS 
pAGRATi
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, 
Παγκράτι, 14848
Αίθ. 1: Η Εποχή των Παγετώ-
νων 4: Ο Χορός των Ηπείρων 
υπότιτλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17:40, 19:40, 21:40, 
23:40/ Σάβ.-Κυρ. 15:40, 17:40, 
19:40, 21:40, 23:40 
Αίθ. 2: Rock of Ages, Πέμ.-
Τετ. 23:10/ Η Εποχή των 
Παγετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17:10, 19:10, 
21:10/ Σάβ.-Κυρ. 15:10, 
17:10, 19:10, 21:10 
Αίθ. 3: Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
21:20, 23:50/ Δικός σου για 
πάντα, Πέμ.-Τετ. 17:00, 19:10 
Αίθ. 4: Τι να περιμένεις όταν 
είσαι έγκυος, Πέμ.-Τετ. 
00:10/ Η Εποχή των Παγετώ-
νων 4: Ο Χορός των Ηπείρων 
μεταγλ., Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18:10 3D, 20:10 3D, 22:10 
3D/ Σάβ.-Κυρ. 16:10 3D, 18:10 
3D, 20:10 3D, 22:10 3D/ Τετ. 
18:10 3D, 20:10 3D, 22:10 
Αίθ. 5: Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων υπότιτλ. 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:40 
3D, 20:40 3D, 22:40 3D/ 
Σάβ.-Κυρ. 16:40 3D, 18:40 
3D, 20:40 3D, 22:40 3D/ Τετ. 
18:40 3D, 20:40 3D, 22:40 

VillAGe 15 
CinemAS @ THe mAll 
Α. Παπανδρέου 3, 14848
Αίθ. 2: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Δευτ. 
17:15 3D, 19:15 3D, 21:15 3D, 
23:30 3D/ Τρ. 17:00 3D, 19:00 
3D, 23:45 3D/ Τετ. 17:15, 
19:15, 21:15/ The Amazing 
Spider-man, Τετ. 00:00 3D 
Αίθ. 3: Η Χιονάτη και ο 
κυνηγός, Πέμ.-Τετ. 20:15/ 
American pie: Reunion, 
Πέμ.-Τετ. 22:45/ Rock of 
Ages, Πέμ.-Τετ. 17:45 
Αίθ. 4: Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
00:15/ Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 18:00, 
20:00, 22:15 
Αίθ. 5: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Δευτ. 
& Τετ. 17:00, 19:00, 21:00, 
23:00/ Τρ. 17:15, 19:15, 
21:15, 23:15 
Αίθ. 7: Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων υπότιτλ., Πέμ.-Τρ. 19:00 
3D, 21:30 3D, 00:00 3D/ Τετ. 
19:00 3D, 21:30, 00:00 
Αίθ. 8: Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων μεταγλ., Πέμ.-Τρ. 18:30 
3D, 20:30 3D, 00:30/ Τετ. 
18:30 3D, 20:30 3D/ Η Εποχή 
των Παγετώνων 4: Ο Χορός 
των Ηπείρων υπότιτλ., Πέμ.-
Τετ. 22:30 3D/ The Amazing 
Spider-man, Τετ. 00:30 3D 
Αίθ. 9: Τι να περιμένεις όταν 
είσαι έγκυος, Πέμ.-Τετ. 
21:45, 00:00/ Δικός σου για 
πάντα, Πέμ.-Τετ. 17:15, 19:30 
Αίθ. 10: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων υπότιτλ., Πέμ.-Τετ. 
17:30, 19:45, 22:00, 00:15 
Αίθ. 12: Επιστροφή στον 

έρωτα, Πέμ.-Τετ. 18:15, 
20:45, 23:15 
Αίθ. 13: Επιστροφή 
στον έρωτα, Πέμ.-Τετ. 
20:45, 23:15/ Η Εποχή 
των Παγετώνων 4: Ο 
Χορός των Ηπείρων 
υπότιτλ., Πέμ.-Τετ. 19:45, 
22:00 
Αίθ. 14: Τι να περιμένεις 
όταν είσαι έγκυος, Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:30 

VillAGe 9 CinemAS 
@ FAliRO 
Λ. Ποσειδώνος 1, Π. Φάληρo, 

14848
Αίθ. 1: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 
16:40 3D, 18:50 3D, 21:00 3D/ 
Η Εποχή των Παγετώνων 4: 
Ο Χορός των Ηπείρων υπό-
τιτλ., Πέμ.-Τετ. 23:10 
Αίθ. 2: Η Χιονάτη και ο κυνη-
γός, Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:30/ 
Rock of Ages, Πέμ.-Τετ. 18:30 
Αίθ. 3: Επιστροφή στον έ-
ρωτα, Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:15, 
23:30 
Αίθ. 4: Τι να περιμένεις όταν 
είσαι έγκυος, Πέμ.-Τετ. 
17:45, 22:10/ Δικός σου για 
πάντα, Πέμ.-Τετ. 20:00, 00:20 
Αίθ. 5: Προμηθέας, Πέμ.-
Τετ. 23:45/ American pie: 
Reunion, Πέμ.-Τετ. 19:15, 
21:30 
Αίθ. 6: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Τρ. 
17:00, 19:15/ Τετ. 17:45, 
20:00, 22:10/ Η Εποχή των 
Παγετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων υπότιτλ., Πέμ.-Τρ. 
21:30 3D, 23:45 3D/ The 
Amazing Spider-man, Τετ. 
00:30 3D 
Αίθ. 7: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Τρ. 
17:45, 20:00, 22:15, 00:30/ 
Τετ. 17:15, 19:30, 21:45/ The 
Amazing Spider-man, Τετ. 
00:00 3D 
Αίθ. 8: Τι να περιμένεις όταν 
είσαι έγκυος, Πέμ.-Τετ. 
20:00/ Δικός σου για πάντα, 
Πέμ.-Τετ. 22:15 
Αίθ. 9: Dark Shadows, Πέμ.-
Τετ. 23:30/ Η Εποχή των 
Παγετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:15 

VillAGe ATHenS 
meTRO mAll 
Λ. Βουλιαγμένης 276, Άγιος 
Δημήτριος, 14848
Αίθ. 1: Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων υπότιτλ., Πέμ.-Τρ. 18:15 
3D, 20:15 3D, 22:15 3D, 00:15 
3D/ Τετ. 18:15 3D, 20:15 3D, 
22:15, 00:15 
Αίθ. 2: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων υπότιτλ., Πέμ.-Τετ. 
17:45, 19:45, 21:45, 23:45 
Αίθ. 3: Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 18:45, 
20:45, 22:45 
Αίθ. 4: Τι να περιμένεις 
όταν είσαι έγκυος, Πέμ.-
Τετ. 17:10/ Η Χιονάτη και ο 
κυνηγός, Πέμ.-Τετ. 00:00/ 
Δικός σου για πάντα, Πέμ.-
Τετ. 19:30, 21:40 
Αίθ. 5: Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων μεταγλ., Πέμ.-Τρ. 17:15 
3D, 19:15 3D, 21:15 3D, 23:15 
3D/ Τετ. 17:15 3D, 19:15 3D, 
21:15, 23:15

ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDeOn
Ζέππου 14 & Ξενοφώντος 31, 
Γλυφάδα, 210 9650.318
Ο έρωτας του φεγγαριού, 
Πέμ.-Τετ. 23:05/ Η Εποχή 
των Παγετώνων 4: Ο Χορός 
των Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-
Τετ. 20:50

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
Πλατεία Δεξαμενής, Κολωνάκι, 
210 3623.942 
Ξαφνικά φέτος το καλοκαί-
ρι: Καλοκαίρι με τη Μόνικα, 
Πέμ. 21:00, 23:00/ Το Χυμα-
διό, Παρ. 21:00/ 500 μέρες 
με τη Σάμερ, Παρ. 23:00/ 
mamma mia!, Σάβ. 21:00/ Το 
καλοκαίρι του ερωτά μου, 
Σάβ. 23:00/ Το κυνήγι του 
κλέφτη, Κυρ. 21:00/ Γυμνοί 
στον ήλιο, Κυρ. 23:00/ Δέκα 
και μισή, καλοκαίρι βράδυ, 
Δευτ. 21:00, 23:00/ Παράξενα 
παιχνίδια, Τρ. 21:00, 23:00/ 
Τα σαγόνια του καρχαρία, 
Τετ. 21:30 (με προσκλήσεις) 

ΕΚΡΑΝ 
 Ζ. Πηγής & Αγαθίου,  
Νεάπολη, 210 6461.895   

Cine Ψαρεύοντας Σολομούς στην Υεμένη ***Γνώριμο σαν φιλέτο, αλλά νόστιμο παρ’ όλα αυτά.

Επιστροφή στον έρωτα **Κάθε ταινία της Οντρέ Τοτού δεν είναι Αμελί.

Η Εποχή των Παγετώνων 4: Ο Χορός των Ηπείρων **Θα ακολουθήσει τη μοίρα άλ-λων χορών της μόδας. Π.χ. της lambada.

Ο Ταξιτζής ****  Ακόμη επίκαιρος, ακόμη σπουδαίος. 

JUST THE FACTS

Δώρο 5 αντίτυπα 
του «Κυνηγοί 
κεφαλών» 

Η A.V. εξασφάλισε 
γ ι α  5  α π ό  ε σ ά ς 
το βιβλίο του Jo 
Nesb o (εκδ. Με-

ταίχμιο), στο οποίο 
βασίστηκε η ομώνυμη 

ταινία «Κυνηγοί κεφα-
λών» που θα βγει στις αί-
θουσες στις 12/7. Ήρωας 

της ιστορίας είναι ο Ρόγκερ, ένας επιτυχημένος κυ-
νηγός επιχειρηματικών ταλέντων στη Νορβηγία, ο 
οποίος εξασκεί ένα ακόμα «επάγγελμα» που τελικά 
θα τον βάλει σε μπελάδες: Αυτό του ληστή πανάκρι-
βων έργων τέχνης. Στείλτε SMS: AVBOOK (κενό) και 
ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 10/7 στις 10 π.μ. 
Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα μπορούν 
να παραλάβουν το δώρο τους από τα γραφεία της 
A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όρ., 210 3617.360).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται €1,23 με ΦΠΑ
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Ούτε στον εχθρό μου!, Πέμ.-
Κυρ. 21:00, 23:00/ Άθικτοι, 
Δευτ.-Τετ. 20:50, 23:00

ΕΛΛΗΝΙΣ Cinemax  
Κηφισίας 29, Αμπελόκηποι, 
Αθήνα, 210 6464.009 
Επιστροφή στον έρωτα, 
Πέμ.-Δευτ. & Τετ. 21:00, 
23:00/ Τρ. 21:00

ΖΕΦΥΡΟΣ 
Τρώων 36, Θησείο, 210 3462.677 
The Philadelphia Story, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΘΗΣΕΙΟΝ 
Αποστόλου Παύλου 7, Θησείο, 
210 3470.980
Ψαρεύοντας σολομούς 
στην Υεμένη, Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:05

ΛΑΪΣ
Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάν-
δρου, Μεταξουργείο,  
210 36.09.695 
Ο Ταξιτζής, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00

ΛΑΟΥΡΑ eUROPa 
CinemaS 
Φορμίωνος & Νικηφορίδη 24, 
Νέο Παγκράτι, 210 7662.040
Το Κοράκι, Πέμ.-Τετ. 23:00/ Η 
Εποχή των Παγετώνων 4: Ο 
Χορός των Ηπείρων μεταγλ., 
Πέμ.-Τετ. 21:00

ΛΙΛΑ 
Νάξου 115, Πατήσια, 210 
2016.849 
Το βαθύ μπλε του έρωτα, 
Πέμ.-Κυρ. 21:00, 23:00/ Το 
παιδί με το ποδήλατο, Δευτ.-
Τετ. 21:00, 23:00

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ 
FilmCenTeR
Λ. Συγγρού 106, 210 9215.305 
la antena, Πέμ.-Τετ. 20:45, 
22:30

ΝΑΝΑ Cinemax CyTa
Λ. Βουλιαγμένης 179, Δάφνη, 
210 9703.158 
Αίθ. 1: Η Χιονάτη και ο κυνη-
γός, Πέμ.-Τετ. 19:45, 22:30 
Αίθ. 2: Δικός σου για πάντα, 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:00 
Αίθ. 3: Τι να περιμένεις όταν 
είσαι έγκυος, Πέμ.-Τετ. 
20:30/ Rock of ages, Πέμ.-
Τετ. 22:45 
Αίθ. 4: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 
20:15 3D/ Η Εποχή των 
Παγετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων υπότιτλ., Πέμ.-Τετ. 
22:15 3D 
Αίθ. 5: Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:20 
Αίθ. 6: american Pie: 
Reunion, Πέμ.-Τετ. 19:30, 
21:45

ΟΑΣΙΣ 
Πρατίνου 7, Παγκράτι, 210 
7244.015 
Ο έρωτας του φεγγαριού, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ODeOn KOSmOPOliS 
maPOyΣi 
Λ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 
210 6786.000, 801 11 60000 
Αίθ. 1: Η Χιονάτη και ο 
κυνηγός, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 19:20, 22:10/ Σάβ.-Κυρ. 
16:40, 19:20, 22:10 
Αίθ. 2: Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
20:30, 23:00 
Αίθ. 3: Επιστροφή στον έ-
ρωτα, Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:20, 
22:40 
Αίθ. 4: american Pie: 
Reunion, Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:30 
Αίθ. 5: Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
18:50 3D, 21:40 3D 
Αίθ. 6: Δικός σου για πάντα, 
Πέμ.-Τετ. 21:30/ Η Εποχή 
των Παγετώνων 4: Ο Χορός 
των Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 19:10 3D, 
Σάβ.-Κυρ. 17:00 3D, 19:10 3D/ 
The amazing Spider-man, 
Τετ. 00:00 
Αίθ. 7: Τι να περιμένεις όταν 
είσαι έγκυος, Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:10/ Η Εποχή των 
Παγετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 18:30/ Σάβ.-Κυρ. 
16:20, 18:30 
Αίθ. 8: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων υπότιτλ., Πέμ.-Τετ. 
18:20, 20:40, 22:50 
Αίθ. 9: Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων υπότιτλ., Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 19:00 3D, 21:10 3D, 
23:20 3D/ Σάβ.-Κυρ. 16:50 3D, 
19:00 3D, 21:10 3D, 23:20 3D/ 
The amazing Spider-man, 

Τετ. 00:00 
Αίθ. 10: Rock of ages, Πέμ.-
Τετ. 22:00/ Η Εποχή των 
Παγετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ, Πέμ.-Τετ. 
17:30, 19:40 
Αίθ. 11: Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 18:00 
3D, 20:10 3D/ Η Εποχή των 
Παγετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων υπότιτλ., Πέμ.-Τετ. 
22:20 3D 
Αίθ. 12: Το Κοράκι, Πέμ.-Τετ. 
19:30, 21:50 

ODeOn STaRCiTy
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, 
Ν. Κόσμος, 210 6786.000
Αίθ. 1: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:40 
Αίθ. 2: Rock of ages, Πέμ.-
Τετ. 22:00 
Αίθ. 3: american Pie: 
Reunion, Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:20 
Αίθ. 4: Προμηθέας 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 23:00 
Αίθ. 5: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων υπότιτλ., Πέμ.-Τετ. 
18:20, 20:30, 22:40 
Αίθ. 6: Προμηθέας, Πέμ.-Τρ. 
22:30 3D/ Η Εποχή των 
Παγετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 
18:00 3D, 20:10 3D/ The 
amazing Spider-man, Τετ. 
00:00 
Αίθ. 7: Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων υπότιτλ., Πέμ.-Τετ. 18:50 
3D, 21:00 3D, 23:10 3D 
Αίθ. 8: Το Κοράκι, Πέμ.-Τετ. 
21:30 
Αίθ. 9: Δικός σου για πάντα, 
Πέμ.-Τετ. 19:50, 22:10 
Αίθ. 10: Τι να περιμένεις 
όταν είσαι έγκυος, Πέμ.-Τετ. 
21:50/ Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 19:30

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 
210 7515.434 
Πολεμώντας για τη νίκη, 
Πέμ.-Τετ. 21:00/ Ο Υπουργός, 
Πέμ.-Τετ. 23:00

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ 
Λ. Αλεξάνδρας & Μαυρομιχά-
λη, 210 6425.714  
Οι γυναίκες του τελευταίου 
ορόφου, Πέμ.-Τετ. 20:50, 
23:00

ΡΙΒΙΕΡΑ 
Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια, 210 
3837.716 
Μεσοτοιχίες, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00

ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ 
Άλσος Βεΐκου, 210 2138.119 
Στα όρια, Πέμ.-Τετ. 23:00/ Η 
Εποχή των Παγετώνων 4: Ο 
Χορός των Ηπείρων μεταγλ., 
Πέμ.-Τετ. 20:50

ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ 
Κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 210 
3222.071  
Η Εποχή των Παγετώνων 4: 
Ο Χορός των Ηπείρων υπό-
τιτλ., Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ 
Πάρκο Φλοίσβου, Π. Φάληρο, 
210 9821.256
Ψαρεύοντας σολομούς 
στην Υεμένη, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00/ The amazing 
Spider-man, Τετ. 01:00 3D

ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ 
ClaSSiqUe 
Λ. Κηφισίας 290 & Παρίτση 2, 
Ψυχικό, 210 6777.330-1
Επιστροφή στον έρωτα, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΣΠΟΡΤΙΓΚ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Κ. Παλαιολόγου 18, 
Νέα Σμύρνη, 210 9333.820
Επιστροφή στον έρωτα, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

STeR CinemaS 
Εμπ. κέντρο Escape, Λ. Δη-
μοκρατίας 67A, Ίλιον, 210 
8092.690, 801 801 7837 
Αίθ. 1: Τι να περιμένεις 
όταν είσαι έγκυος, Πέμ.-Τρ. 
21:10, 23:20/ Η Εποχή των 
Παγετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 19:00 3D/ Σάβ.-
Κυρ. 13:00 3D, 15:00 3D, 
17:00 3D, 19:00 3D/ Δικός 
σου για πάντα, Τετ. 21:30/ 
The amazing Spider-man, 
Τετ. 00:00 3D 
Αίθ. 2: Δικός σου για πάντα, 

Πέμ.-Τρ. 21:30, 23:40/ Τετ. 
23:40/ Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 19:30/ Σάβ.-Κυρ. 
13:30, 15:30, 17:30, 19:30/ 
Τετ. 19:20/ Τι να περιμένεις 
όταν είσαι έγκυος, Τετ. 
21:10 
Αίθ. 3: american Pie: 
Reunion, Πέμ.-Τετ. 22:30/ Η 
Εποχή των Παγετώνων 4: Ο 
Χορός των Ηπείρων μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18:30, 
20:30/ Σάβ.-Κυρ. 14:30, 
16:30, 18:30, 20:30 
Αίθ. 4: Προμηθέας, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 19:50, 22:20/ 
Σάβ.-Κυρ. 14:50, 17:20, 19:50, 
22:20 
Αίθ. 5: Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων υπότιτλ., Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 18:00 3D, 20:00 3D, 
22:00 3D, 00:00 3D/ Σάβ.-Κυρ. 
14:00 3D, 16:00 3D, 18:00 3D, 
20:00 3D, 22:00 3D, 00:00 3D/ 
Τετ. 18:00 3D, 20:00 3D, 22:00 
3D/ The amazing Spider-

man, Τετ. 00:00 3D 
Αίθ. 6: Στα όρια, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 19:10, 21:20, 
23:30/ Σάβ.-Κυρ. 14:50, 
17:00, 19:10, 21:20, 23:30 
Αίθ. 7: Η Χιονάτη και ο κυνη-
γός, Πέμ.-Τετ. 19:40, 22:10/ 
Rock of ages, Σάβ.-Κυρ. 
14:40, 17:10 
Αίθ. 8: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων υπότιτλ., Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00 

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386, 210 
2826.873, 210 2825.607
Αίθ. 1: Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 18:30 
3D, 20:30 3D 
Αίθ. 3, θερινή: Η Εποχή των 
Παγετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων υπότιτλ., Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00

ΤΡΙΑΝΟΝ FilmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21, 210 8215.469
 Άθικτοι, Πέμ.-Τετ. 21:00/ 

Αντίο βασίλισσα, Πέμ.-Τετ. 
19:15, 23:00

ΦΙΛΙΠ Δ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Δροσοπούλου - Θάσου, Κυψέ-
λη, 210 8647.444
Ένας μεγάλος έρωτας, Πέμ.-
Τετ. 20:50, 23:00

ΦΙΛΟΘΕΗ 
Πλατεία Δροσοπούλου, 210 
6833.398 
Ψαρεύοντας σολομούς 
στην Υεμένη, Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:00

ΨΥΡΡΗ 
Σαρρή 40, Ψυρρή, 210 3247.234 
Τζίλντα, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:05

Προαστίων

ΑΕΛΛΩ 
Ελ. Βενιζέλου 12, Ραφήνα, 
22940 23420
 Ο έρωτας του φεγγαριού, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΑΘΗΝΑ 
Σολωμού 18, Χαλάνδρι, 210 
6855.860 
Ούτε στον εχθρό μου!, Πέμ.-
Τετ. 21:00, 23:00

ΑΘΗΝΑΙΑ 
Χαλκούτσι, 22950 71515     
Εξωτικό ξενοδοχείο Μά-
ριγκολντ, Πέμ.-Κυρ. 21:00, 
23:15/ Γάτος σπιρουνάτος, 
μεταγλ. Δευτ.-Τετ. 21:10 

ΑΙΓΛΗ 
Λ. Σαρωνίδας 28-30, Σαρωνίδα, 
22910 54941 
Οι γυναίκες του τελευταίου 
ορόφου, Πέμ.-Κυρ. 21:00, 
23:00/ The artist, Δευτ.-Τετ. 
21:00, 23:00 

ΑΚΤΗ  
Θησέως & Αιόλου, Βουλιαγμέ-
νη, 210 8961.337
Ψαρεύοντας σολομούς 
στην Υεμένη, Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:00

ΑΛΕΞ Cinema

Λ. Πόρτο Ράφτη 235, 22990 
76034
Η Εποχή των Παγετώνων 4: 
Ο Χορός των Ηπείρων με-
ταγλ., Πέμ.-Τετ. 21:00, 22:45

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
Ηρώων Πολυτεχνείου 27, 210 
6777.708  
Ένας μεγάλος έρωτας, Πέμ.-
Τετ. 20:50, 23:00

ΑΛΙΚΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Λ. Μαραθώνος 196, 22940 
69871
Άθικτοι, Πέμ.-Κυρ. 23:00/ Η 
Εποχή των Παγετώνων 4: Ο 
Χορός των Ηπείρων μεταγλ., 
Πέμ.-Τετ. 20:50/ Δικός σου 
για πάντα, Δευτ.-Τετ. 23:00

ΑΛΟΜΑ 
Γερουλάνου 103 & Πόντου, 210 
9937.011 
The artist, Πέμ.-Κυρ. 21:00, 
23:00/ Hugo, Δευτ.-Τετ. 
20:50, 23:00

ΑΛΣΟΣ
Δεκελείας154, 210 2532.003 
Ο έρωτας του φεγγαριού, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ        
Αγίου Ιωάννου 2, 210 6010.561
Επιστροφή στον έρωτα, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΑΜΙΚΟ 
Επιδαύρου & Ανδρούτσου 20, 
210 6815.532
Ο έρωτας του φεγγαριού, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Νευροκοπίου 2-4, Παπάγου, 
210 6561.153
Η Εποχή των Παγετώνων 4: 
Ο Χορός των Ηπείρων με-
ταγλ., Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΑΣΤΕΡΙ 
Φιλοκτήτου 86 & Νέστορος, 
Ιλιον, 210 2639.030 
Καθρέφτη, καθρεφτάκι 
μου, Πέμ.-Κυρ. 21:00, 23:00/ 
Sherlock Holmes 2: Το παι-

χνίδι των σκιών, Δευτ.-Τετ. 
21:00, 23:20

ΑΣΤΡΟΝ - ΘΕΡΙΝΟ
Νηρηίδων 9, 22940 82249
Προμηθέας, Πέμ.-Κυρ. 
21:00/ Dark Shadows, Δευτ.-
Τετ. 21:00

COOl TymVOS CinemaS
Δημοσθένους 8, Παραλία Μα-
ραθώνα, 22940 55566 
Αίθ. 2, θερινή: Λόραξ μεταγλ., 
Πέμ.-Τετ. 21:00/ american 
Pie: Reunion, Πέμ.-Τετ. 23:00 
Αίθ. 3, θερινή: Δικός σου 
για πάντα, Πέμ.-Κυρ. 21:00, 
23:00/ Καθρέφτη, καθρε-
φτάκι μου, Δευτ.-Τετ. 21:00, 
23:00 

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
Τέρμα Δεληγιάννη, 210 
5698.855 
Μη φοβάσαι το σκοτάδι, 
Πέμ.-Κυρ. 21:30/ Γάτος 
σπιρουνάτος μεταγλ., Δευτ.-
Τετ. 21:30

Δ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
 Λ. Ειρήνης 50, 210 9937.870 
Shame, Πέμ. 21:00, 23:00/ 
Το κορίτσι με το τατουάζ, 
Παρ.-Κυρ. 21:00/ Οι τρεις 
σωματοφύλακες, Δευτ. 
21:00, 23:00/ Ανταύγειες 
σε Χρυσά Μάτια, Τρ. 21:00, 
23:00/ Το λιμάνι της Χάβρης, 
Τετ. 21:00, 23:00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ  
ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  
Αγ. Κωνσταντίνου 40, Μαρού-
σι, 210 6198.890
6+1 Απιστίες, Πέμ.-Κυρ. 
21:00, 23:00/ Το δέρμα που 
κατοικώ, Δευτ.-Τετ. 20:50, 
23:00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ 
Κέας & Τερψιχόρης, Ηράκλειο, 
210 2773.731
Προμηθέας, Πέμ.-Κυρ. 21:00, 
23:00/ Επτά μέρες με τη 
Μέρυλιν, Δευτ.-Τετ. 21:00, 
23:00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΡΕΞ 
ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Οδός Τζιαρντίνι 6, 22210 83873
Το άλογο του πολέμου, 
Παρ.-Κυρ. 21:30/ Οι περιπέ-
τειες του ΤενΤέν: Το μυστικό 
του μονόκερου, Δευτ.-Τρ. 
21:00, 23:00/ Το κορίτσι με 
το τατουάζ, Τετ. 21:30

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ  ΣΙΝΕ 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΓΓΟΣ 
Νεαπόλεως 5-7, Αγία Παρα-
σκευή, 210 6086.455 
Hugo, Πέμ.-Παρ 20:50, 23:00/ 
Άθικτοι, Σάβ.-Κυρ. 21:00, 
23:00/ Αγώνες πείνας, 
Δευτ.-Τετ. 20:50, 23:00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ  
ΣΙΝΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Δαβάκη 18, Χαϊδάρι,  
210 5320.003 
6+1 Απιστίες, Πέμ.-Κυρ. 
21:00, 23:10/ Η Τιμωρός, 
Δευτ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΣΙΝΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ 
Λ. Πετρουπόλεως 168, Πετρού-
πολη, 210 5012.391
Κοτόπουλο με δαμάσκηνα, 
Πέμ. 21:00, 23:00/ Hugo, 
Παρ.-Κυρ. 21:00, 23:00/ 
Sherlock Holmes 2: Το παι-
χνίδι των σκιών, Δευτ.-Τρ. 
21:00, 23:00/ Το λιμάνι της 
Χάβρης, Τετ. 21:00, 23:00

ΚΑΣΤΑΛΙΑ 
Χρυστοστόμου Σμύρνης 1, Άγ. 
Στέφανος, 210 8144.384 
Οι γυναίκες του τελευταίου 
ορόφου, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00

ΚΟΡΑΛΙ Cinemax
Αφροδίτης & Ιθάκης, Σαρωνί-
δα, 22910 54097 
Ο άνθρωπος που γνώριζε 
πολλά, Πέμ.-Κυρ. 20:50, 
23:00/ Κοτόπουλο με δα-
μάσκηνα, Δευτ.-Τρ. 21:00, 
23:00/ Τετ. 23:00/ Μαλλιά 
κουβάρια μεταγλ., Τετ. 
21:00

ΜΑΙΑΜΙ 
Κυανής Ακτής 12, Μάτι, 694 
2961754
Εξωτικό ξενοδοχείο Μάρι-
γκολντ, Πέμ. 20:50, 23:00/ 
Το λιμάνι της Χάβρης, Παρ. 
23:00/ Σάβ.-Κυρ. 20:50, 
23:00/ Ένας χωρισμός, 
Δευτ.-Τρ. 20:50, 23:00/ Ο Υ-
πουργός, Τετ. 20:50, 23:00

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Cinema  
Δουκίσης Πλακεντίας 87, Χα-
λάνδρι, 210 6014.284
Η Εποχή των Παγετώνων 4: 
Ο Χορός των Ηπείρων υπό-
τιτλ., Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΜΑΡΙΑΝΑ 
Παραλία Καλάμου, Αγιοι Από-
στολοι, 22950 85126
Γάτος σπιρουνάτος μεταγλ., 
Πέμ.-Παρ 21:00/ Οι απόγο-
νοι, Πέμ. 23:00/ american 
Pie: Reunion, Παρ. 23:00/ 
Σάβ.-Κυρ. 21:00, 23:00/ 
Χαραυγή μέρος 1, Δευτ.-Τρ. 
21:00, 23:00/ Η σιδηρά Κυρ.
ία, Τετ. 21:00, 23:00

ΜΑΡΙΕΛ  
Λ. Μαρκοπούλου 39, Πόρτο 
Ράφτη, 22990 71335 
Τα χιόνια του Κιλιμάντζαρο, 
Πέμ.-Κυρ. 21:00, 23:00/ The 
artist, Δευτ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ
Παπαδιαμάντη 12, Κηφισιά, 
210  8019.687  
Ψαρεύοντας σολομούς 
στην Υεμένη, Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:00 

ΟΡΦΕΑΣ 
Λ. Σαρωνίδος 60, Σαρωνίδα, 
22910 60077 
Η Εποχή των Παγετώνων 4: 
Ο Χορός των Ηπείρων με-
ταγλ., Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΠΕΡΑΝ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Κ. Βάρναλη 32, 210 5780.892-3 
Dark Shadows, Πέμ.-Κυρ. 
21:00, 23:10/ Shame, Δευτ.-
Τετ. 21:00, 23:00

ΡΙΑ 
Λ. Ποσειδώνος 20, Μάτι, 22940 
34778
Υπηρέτριες, Πέμ.-Κυρ. 21:00, 
23:20/ Το κρησφύγετο, 
Δευτ.-Τετ. 21:00, 23:10

ΡΙΑ 
Αφροδίτης 8, Βάρκιζα, 210 
8970.844
Ο έρωτας του φεγγαριού, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΣΙΝΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ             
Κύπρου 68 & Δωδεκανήσου, 
Αργυρούπολη, 210 9922.098      
Μεσάνυχτα στο Παρίσι, 
Πέμ.-Τετ. 23:00/ Η Εποχή 
των Παγετώνων 4: Ο Χορός 
των Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-
Τετ. 21:00

ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ 
Μιλτιάδου & Γαργητού, Γέρα-
κας, 210 6612.717 
Τι να περιμένεις όταν είσαι 
έγκυος, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:10
 
ΣΙΝΕ ΝΕΑ ΜΑΣΚΩΤ 
Κωνσταντινουπόλεως 2, Ταύ-
ρος, 210 3459.531 
Σκυλάκια στο διάστημα 
μεταγλ., Πέμ. 21:00/ Το Κο-
ράκι, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 23:00 
/ Παρ.-Κυρ. 21:00, 23:00/ 
Πειρατές! μεταγλ., Δευτ.-Τετ. 
21:00

ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ 
Ελ. Βενιζέλου 3, Παλήνη, 210 
6666.815  
Η Εποχή των Παγετώνων 4: 
Ο Χορός των Ηπείρων με-
ταγλ., Πέμ.-Τετ. 20:45, 22:50 

ΣΙΣΣΥ            
Λ. Μαραθώνος 36, Νέα Μάκρη, 
22940 91811 
Πειρατές! μεταγλ., Πέμ.-Κυρ. 
21:00/ Δικός σου για πάντα, 
Πέμ.-Κυρ. 23:10/ Τα χιόνια 
του Κιλιμάντζαρο, Δευτ.-
Τετ. 21:00, 23:10

ΤΡΙΑΝΟΝ Cinemax 
Κεφαλληνίας 4, Σαρωνίδα, 
22910 54931 
Sherlock Holmes 2: Το 
παιχνίδι των σκιών, Πέμ.-
Παρ 23:00/ Σάβ.-Κυρ. 20:50, 
23:10/ Νήσος 2: Το κυνήγι 
του χαμένου θησαυρού, 
Δευτ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΦΛΩΡΙΔΑ - ΘeΡinO
Λ. Ποσειδώνος 124, Ζούμπερη, 
22940 96923 
Ο Έρωτας κρατάει τρία χρό-
νια, Πέμ.-Κυρ. 21:00, 23:10/ 
Το βαθύ μπλε του έρωτα, 
Δευτ.-Τετ. 21:00, 23:10

ΧΛΟΗ - ΘΕΡΙΝΟ
Κασαβέτη 17, Κηφισιά, 210 
8011.500 
Επιστροφή στον έρωτα, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ 
Λεωφόρος Περικλέως 53, Χο-
λαργός, 210 6511.758
Dark Shadows, Πέμ.-Σάβ. 
20:50, 23:00 / Κυρ. 23:00/ 
Στρουμφάκια μεταγλ., Κυρ.-
Δευτ. 21:00/ Μια επικίνδυνη 
μέθοδος, Δευτ. 23:00/ Τρ.-
Τετ. 21:00, 23:00

Πειραιά

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 
Θερμοπυλών 49 & Κνωσσού, 
210 4810.790 
Ο πόλεμος των κουμπιών, 
Πέμ.-Παρ 21:00/ Οι από-
γονοι Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
23:00/ Σάβ.-Δευτ. 21:00, 
23:00/ Λόραξ μεταγλ., Τρ.-
Τετ. 21:00

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΛΕΣΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Παραλία Ελευσίνας, 210 
5543865 
Ο τρελός Πιερό, Πέμ. 21:15/ 
Το λιμάνι της Χάβρης, Παρ.-
Κυρ. 21:15/ elena, Δευτ.-Τρ. 
21:15/ Δεσμώτης του ιλίγ-
γου, Τετ. 21:15

ΣΙΝΕ ΝΙΚΑΙΑ 
Θηβών 245, 210 4906.066  
Ο Υπουργός, Πέμ.-Κυρ. 
21:00, 23:00/ Άθικτοι, Δευτ.-
Τετ. 21:00, 23:00

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, 
Κορυδαλλός, 210 4960.955
Αίθ. 1: Rio μεταγλ., Πέμ. 18:30, 
20:15/ Ο τρομερός Γκα-
τούρο μεταγλ., Παρ. 18:30/ 
Ο απίθανος κύριος Φοξ 
μεταγλ., Παρ. 20:15/ Happy 
Feet 2 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 
18:30, 20:15  
 Αίθ. 2, θερινή: Ο έρωτας του 
φεγγαριού, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00

ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ
Αγίου Νικολάου 17 , Σελήνια 
Σαλαμίνας, 210 4670.011 -012  
Το Κοράκι, Πέμ.-Τετ. 23:15/ 
american Pie: Reunion, 
Πέμ.-Τετ. 21:00 ●

ωρεσ προβολησ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛωΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗCine
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Διαβάζοντας τα πολιτικά αυτά 

άρθρα συγκεντρωμένα στη «Φο-

βερή τροπή των πραγμάτων» 

(εκδόσεις ATHENS VOICE Books), 

μου δίνουν την εντύπωση ότι 

λειτουργούν σαν ένα χρονικό υ-

πομνηματισμού γεγονότων και 

επετείων, σε κατά βάση ελευθε-

ριακή κατεύθυνση. Ισχύει αυτή 

η σκέψη; Κανείς δεν μπορεί να 
ξεφύγει από τον εαυτό του. Εί-
μαι ιστορικός, αυτό έχω σπου-
δάσει –μεταξύ άλλων–, πράγ-
μα που φαίνεται όχι μόνο στα 
βιβλία και στα άρθρα, αλλά και 
στη γενικότερη αντίληψη του 
ανθρώπου και του χρόνου. Κο-
ντολογίς, βλέπω την ανθρωπό-
τητα και την εξέλιξή της σε ευ-
ρύτερο πλαίσιο από τη δική μου 
σύντομη ζωή. Βλέπω το παρελ-
θόν και το μέλλον σε προοπτική 
που ξεπερνά τη γέννησή μου 
και το θάνατό μου. Η επιστήμη 
της ιστορίας καταδεικνύει στο 
άτομο την ασημαντότητά του. 
Τα κείμενα του βιβλίου κινού-
νται γύρω από συγκεκριμέ-
νους άξονες: την Aριστερά, 
την πολυπολιτισμικότητα και 
τον πλουραλισμό, τα ατομικά 
δικαιώματα, την Ευρώπη, τις 
αμερικανικές υποθέσεις, τα 
κοινωνικά κινήματα, την πο-
λεοδομία. Μερικοί με κατη-
γορούν ότι γράφω ξανά 
και ξανά το ίδιο άρθρο! 
Έχουν, εν μέρει, δίκιο: 
δεν ασχολούμαι με όλες 
τις πλευρές της κοινω-

νικής δραστηριότητας – εξάλ-
λου, ως ιστορικός, ειδικεύομαι 
στις ΗΠΑ, στα σοσιαλιστικά 
κινήματα (εξού τα βιβλία «Το 
εργοστάσιο των μολυβιών» και 
«Άλμπατρος»), στα ατομικά 
δικαιώματα στη Δύση (εξού η 
νουβέλα «Συγχώρεση»), καθώς 
και στον κινηματογράφο ως ερ-
γαλείο του ιστορικού. 

Ως σχολιαστής των δη-

μόσιων πραγμάτων, 

πού τοποθετείς 

πολιτικά τον 

εαυτό 

σου και 

με τι κριτήριο; Είμαι Ευρωπαί-
ος πολίτης που πιστεύει στην ι-
διότητα του Ευρωπαίου πολίτη 
στη βάση αυτού που ονομάζουμε 
«civisme», «πολιτική αρετή». 
Πιστεύω στη δημοκρατία, στους 
θεσμούς, στην ελεύθερη αγορά, 
στην κοινωνική αλληλεγγύη, 
στην παιδεία, στο σεβασμό των 
νόμων, στη δημιουργική εκτί-
μηση και αξιοποίηση της πα-

ράδοσης. Στη δική μας 
περίπτωση, αυτή 

η παράδο-

ση είναι η αρχαία Ελλάδα, 
όχι τα σκοτεινά πρόσωπα 
και τα σκοτεινά γεγονότα 
που εκθειάζει η Aριστερά. 
Δεν τοποθετώ κομματικά 
τον εαυτό μου: εκτός από 
μερικούς μήνες καθημερι-
νής τρέλας που πέρασα στην 
ΚΝΕ το 1975, όταν ήμουν 17 
ετών, δεν εντάχθηκα πουθενά... 
Έφυγα τρέχοντας από την ΚΝΕ 
κι ακόμα τρέχω! 

Κάθε άρθρο σου στην ATHENS 

VOICE ακολουθείται, συνήθως, 

από πλήθος σχολίων στο δια-

δίκτυο. Γιατί δεν απαντάς ποτέ 

στους επικριτές, θαυμαστές ή 

και στους απλούς ερωτητές σου; 

Δεν ασχολούμαι με τις αντιδρά-
σεις, ούτε διαβάζω κριτικές. Έχω 
πάρα πολλή δουλειά, ευτυχώς 
για μένα... Δεν έχω ούτε χρόνο, 
ούτε ενέργεια, ούτε διάθεση για 
τέτοιες συζητήσεις. Στην «α-
ληθινή» ζωή συζητώ διαρκώς 
και ακούραστα, πλην όμως με 
ανθρώπους που έχουν πρό-
σωπο, όνομα και ευπρέπεια.

Συγγραφέας-δημοσιογράφος: 

βλέπεις καμιά αντίφαση ανά-

μεσα στις δυο ιδιότητές σου; 

Ήμουν πάντοτε δημοσιογρά-
φος-σχολιαστής, δεν υπήρ-
ξα ρεπόρτερ. Άρα, οι δύο 
ιδιότητες συγγενεύουν, 
είναι «γράψιμο». Η δημο-
σιογραφία ήταν κάτι που 
έκανα όταν δεν μπορούσα 
ακόμη να εκδώσω βιβλία. 
Από την άλλη πλευρά, 
είμαι, κατά κάποιον τρό-
πο, «public debater», υπό 
την έννοια ότι, όταν και 

όσο μου δίνεται η 

ευκαιρία, εκφράζω δημοσίως 
ιδέες και τις θέτω υπό συζήτηση. 
Το έκανα ανέκαθεν: μεγάλωσα 
σ’ ένα περιβάλλον γεμάτο βιβλία 
και πολιτικές διαμάχες. Χρειά-
στηκε να μελετήσω και να πολε-
μήσω: δεν ήμουν η μόνη, ήμουν 
όμως πάρα πολύ μόνη...

Αν σε υποχρέωνε ο εκδότης ν’ 

αναφέρεις τα τρία ή τέσσερα κύ-

ρια πεδία αναφοράς στο βιβλίο 

σου, ως υπότιτλο ας πούμε,  ποια 

θα ήταν αυτά και γιατί; Αρθρίδια 
για την πολιτική αγωγή, για την 
ατομική και όχι για την αγελαία 
συμπεριφορά, για τη δικαιοσύ-
νη με ατομική ευθύνη, για τον 
εκσυγχρονισμό, για την προ-
σωπική και εθνική αξιοπρέπεια. 
Αυτά πιστεύω ότι αποτελούν τα 
διακυβεύματα της εποχής μας 
στην Ελλάδα.

Μετά τις πρόσφατες πολιτικές 

εξελίξεις, βλέπεις οποιαδήποτε 

θετική προοπτική για την κοι-

νωνία μας; Πάντα βλέπω θετι-
κή προοπτική, παρότι υπάρχει 
κίνδυνος πολιτικών και οικο-
νομικών ατυχημάτων. Δεν θε-
ωρώ ότι επίκειται η συντέλεια 
του συστήματος, ακόμα λιγότε-
ρο η συντέλεια του κόσμου. Οι 
άνθρωποι βρίσκουν, από τη φύ-
ση τους, λύσεις επιβίωσης – οι 
κοινωνίες έχουν υπερβεί χειρό-
τερα εμπόδια από αυτά που α-
ντιμετωπίζουμε σήμερα. Είναι 
απολύτως απαραίτητο να σω-
θούν οι στοιχειώδεις θεσμοί: τα 
συστήματα υγείας, παιδείας και 
δικαιοσύνης. Για τα υπόλοιπα 
βλέπουμε, σιγά-σιγά... Πρέπει 
να κάνουμε ένα βήμα κάθε μέρα: 
το ένα πόδι μπροστά, ακολουθεί 
το άλλο. A  
➜ d.fyssas@gmail.com

παρουσιάσεις / εκδόσεις / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις

Βookvoice
Επιμέλεια: Αγγελική ΜπιρΜπιλή

A.V. 
bookstore 

To βιβλιοπωλείο της 

ΑThens Voice. 

Μπες στο www.athensvoice.gr 

και παράγγειλε τα βιβλία της Α.V. 

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

παρουσιάσεις / εκδόσεις / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις

Βookvoice Επιμέλεια:
Αγγελική ΜπιρΜπιλή

Η Σώτη των δημοσίων πραγμάτων
Η Σώτη Τριανταφύλλου για το καινούργιο βιβλίο της

Toυ ΔήΜήτρή ΦύσσΑ

A.V. 
bookstore 

To βιβλιοπωλείο της 

ΑThens Voice. 

Μπες στο www.athensvoice.gr 

και παράγγειλε τα βιβλία της Α.V. 

Δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
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Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  A T H E N S  V O I C E  B O O K S
Κεντρική Διάθεση: Xαρ. Tρικούπη 22, 106 79 Aθήνα, 210 3617.170, εσωτ. 114, fax: 210 3617.310, www.athensvoice.gr

AT H E N Svoicebooks

Στράτος Φαναράς 

Η ΠΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ Α

Πρώτη έκδοση: ιούνιος 2012 / Σελίδες:104 / Τιμή: € 11 / ISBN 978-960-9515-06-1

«Η μικρή αυτή συλλογή 
θα ήθελε να θεωρηθεί, 
από όσες και όσους της 
αφιερώσουν λίγο από το 
χρόνο τους, ως μία κατάθε-
ση ψυχής για τις πίκρες 
της Αριστεράς και τις 
διαψεύσεις των ανήσυχων 
Αριστερών».

Μια συλλογή ποιημάτων 
αφιερωμένα στη 
φιλελεύθερη Αριστερά.

Μολις 
ΚυΚλοφορηςΕ
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Βookvoice 

Ό
ποιος/α διαβάσει το βιβλίο της 
Τζούλιαν Φλιν «Το κορίτσι που ε-
ξαφανίστηκε» (εκδ. Μεταίχμιο) και 
βρίσκεται σε μακροχρόνια σχέση/
γάμο δύο λύσεις έχει: ή να μακελέ-

ψει το/τη  σύντροφό του ή να καταλήξει 
πως θα περάσουν το υπόλοιπο της ζω-
ής τους μαζί. Αν το κλείσει 
χωρίς να έχει πάρει καμία 
από τις δύο αποφάσεις εί-
ναι άξιος της μοίρας και της 
σχέσης του.

Θυμάστε την ταινία «Κα-
λύτερα δεν γίνεται» και 
πιο συγκεκριμένα εκείνη 
την περιβόητη ατάκα που 
εκστομίζει ο (στριμμένος) 
Τζακ Νίκολσον στην Έλεν 
Χαντ «Σ’ αγαπώ γιατί με κά-
νεις καλύτερο άνθρωπο», α-
νεβάζοντας έτσι το ζάχαρο σε όλους τους 
ρομαντικούς θεατές; Ξεχάστε τη στα ροζ 
συρτάρια μαζί με τα Άρλεκιν. Η πραγμα-
τίστρια Φλιν την αντικαθιστά με τη φρά-
ση «Σ’ αγαπώ γιατί με αφήνεις να είμαι αυ-
τός που είμαι». Διότι πιστεύει, πως ακόμα 
και αν πίσω από τη μάσκα κρύβεται ένας 
διάβολος, η σχέση είναι έντιμη. Εξάλλου 
μισεί αυτό που συμβαίνει σήμερα: «Οι 
περισσότεροι από εμάς που μεγάλωσαν με 
τηλεόραση, ταινίες και ίντερνετ, αν μας προ-
δώσουν, ξέρουμε τι λέξεις να πούμε. Αν θέ-
λουμε να κάνουμε τους ωραίους ή τους εξυ-
πνάκηδες ή τους χαζούς, ξέρουμε τι λέξεις να 
πούμε. Όλοι δουλεύουμε με το ίδιο σενάριο, 

ένα σενάριο τόσο φθαρμένο που οι άκρες του 
έχουν γυρίσει προς τα μέσα». 
Το πρωταγωνιστικό ζευγάρι (Έιμι και 
Νικ) δημιούργησε σχέση και γάμο πά-
νω στη λογική «πρέπει να είμαι αυτό που 
περιμένεις από εμένα να είμαι». Μέχρι 
που η Έιμι εξαφανίζεται αφήνοντας πίσω 
της ένα ημερολόγιο γάμου, τον Νικ ύπο-
πτο για τη δολοφονία της και μια αμφι-
βολία για το ποιος είναι τι. 
Η Φλιν στήνει την ιστορία χρησιμοποιώ-
ντας τον ενεστώτα του Νικ (όσα συμβαί-
νουν τώρα) και τον παρατατικό της Έιμι 
(μέσω των ημερολογίων της), υποχρε-
ώνοντας, με τις αποκαλύψεις, τον ανα-
γνώστη ν’ αλλάζει συνεχώς θέση –μία 
με τον ύποπτο, μία με την εξαφανισμέ-
νη. Το στόρι δείχνει να δικαιολογεί αυτό 
που είχε γράψει ο Μάρκαρης σ’ ένα από 

τα βιβλία του με τον αστυ-
νόμο Χαρίτο. «Τα ζευγάρια 
περνούν τον πρώτο καιρό 
προσπαθώντας ο ένας να ε-
πιβληθεί στον άλλο και τον 
υπόλοιπο προσπαθώντας ο 
ένας να εκδικηθεί τον άλλο». 
Αν και δομημένο στη λο-
γική ενός καθαρόαιμου 
χιτσκοκικού σεναρίου, 
η… σύμπραξη των Στρίν-
μπεργκ και Ίψεν είναι εμ-
φανής. Η σφαγή του ζευ-
γαριού θυμίζει τα θεατρι-

κά έργα τους, ενώ δεν λείπουν οι ψυχα-
ναλυτικές αναλύσεις που τρέχουν στην 
παιδική ηλικία των ηρώων – μια τάση 
που ολοένα και περισσότερο χαρακτη-
ρίζει την αμερικάνικη λογοτεχνία. (Ας 
μην παραβλέψουμε πως όσα συμβαίνουν, 
συμβαίνουν στην Αμερική της οικονομι-
κής κατάρρευσης – γενεσιουργός αιτία 
για να σπάσουν προσωπικά και οικογε-
νειακά αποστήματα.)  
«Το κορίτσι που εξαφανίστηκε» δεν εί-
ναι μόνο ένα φοβερό ψυχαναλυτικό 
θρίλερ, αλλά και ένα εμβριθές εγχει-
ρίδιο των διαπροσωπικών σχέσεων. 
(Μτφ. Βάσια Τζανακάρη). A

Γάμος, μια 
εμπόλεμη 
ζώνη
Του ΔήΜήτρή ΜΑστρΟγιΑννιτή

Λεπτομέρειες

Από τη στΑύρΟύλΑ πΑπΑσπύρΟύ
stavroulapapaspirou@gmail.com

 Εικόνες από το ιταλικό μέλλον είδε η 

«Ρεπούμπλικα» στα διηγήματα του Χρή-

στου Οικονόμου, συστήνοντας ολό-

θερμα το «Κάτι θα γίνει, θα δεις» (Editori 

Internationali Riuniti) ως ένα από τα πιο 

συναισθηματικά χρονικά για την κρίση 

που μπορεί να διαβάσει κανείς για την 

Ελλάδα από τότε που πήραμε τον κατή-

φορο. Κάτι που –ευτυχώς!– επισημάν-

θηκε εδώ εγκαίρως, κι ας μην παραλλη-

λίστηκε το ύφος του Οικονόμου με του 

Φόκνερ ή του Στάινμπεκ.

 Η ιταλική μετάφραση επιχορηγήθη-

κε από το ΕΚΕΒΙ (πρόγραμμα «Φράσις»), 

αφού είχε εξασφαλιστεί το ενδιαφέρον 

απ’ έξω. Οι Γερμανοί, φερ’ ειπείν, προτί-

μησαν τους διαχρονικούς αφορισμούς 

του Νίκου Δήμου («Η δυστυχία τού να 
είσαι «Ελληνας»), ενώ το πανεπιστήμιο 

του Ρότσεστερ διάλεξε Μιχαλοπούλου 

(«Ποιος σκότωσε την καλύτερή μου φίλη»). 

Σε πρώτη δόση εγκρίθηκαν διαβατήρια 

για κλασικά έργα των Παπαδιαμάντη,  

Καζαντζάκη, Ρίτσου και για πρόσφατα 

των Φακίνου, Τριανταφύλλου, Ακρί-

βου, Σκρουμπέλου, Γκανά κ.ά.

 Ποιος είπε ότι δεν γίνονται επενδύ-

σεις; Ο «Ευριπίδης» αποφάσισε να ξα-

νοιχτεί πέρα από το Χαλάνδρι: ετοιμάζει 

βιβλιοπωλείο 500 τ.μ. –το τρίτο του– στα 

σύνορα Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας. 

 Έμαθε τη δουλειά πλάι στον Γιάννη 

Δουβίτσα της «Νεφέλης» κι ως επικεφα-

λής της «Κίχλης» η Γιώτα Κριτσέτα έχει 

δημοσιεύσει από Μολιέρο, Ρίλκε και Χέν-

ρι Τζέιμς μέχρι Αργύρη Χιόνη και Ανδρέα 

Στάικο. Σειρά τώρα παίρνει ο «Εξώστης» 
του Νίκου Καχτίτση. Ό,τι πρέπει για τους 

νέους –αναγνώστες και συγγραφείς– που 

λατρεύουν τους αγγλοσάξονες θιασώτες 

του φανταστικού και αγνοούν όχι μόνο 

τα λαμπρά ελληνικά αλλά και την ύπαρξη 

αυτού του πρώιμου μάστορα του είδους.

 Ποιο όνομα συνδέθηκε και με τον «Πό-

λις» και με τον «Ιntrobooks»; Της Νόρα 

Έφρον, καλή της ώρα. Στον μεν χρωστά-

με τις «Δεκατρείς συνταγές της απιστίας», 

μυθιστόρημα βασισμένο στη διάλυση 

του γάμου της με το δημοσιογράφο Καρλ 

Μπερστάιν του «Γουότεργκέιτ», στον δε 

τη συλλογή δημοσιογραφικών κειμένων 

της «Μεταξύ γυναικών». Χιούμορ, σπιρτά-

δα και αυτοσαρκασμός σε γενναίες δό-

σεις και στα δυο. 

 «Το θαύμα της λογοτεχνίας: Κοιτάμε στα 
μάτια την ανθρώπινη δυστυχία κι απ’ αυ-
τήν αντλούμε απόλαυση και εξυπνάδα». 

Το επισημαίνει ο Πασκάλ Μπρικνέρ των 

«Μαύρων φεγγαριών...» στο δοκίμιό του 

«Ο γάμος από έρωτα έχει αποτύχει;» (Πα-

τάκης), βλέποντας πόσα μεγάλα ερωτι-

κά μυθιστορήματα –του Φλομπέρ, του 

Προυστ, του Κούντερα– έχουν γραφτεί 

«εναντίον» του έρωτα, εξερευνώντας 

τη σκοτεινή πλευρά του. Τι κρίμα που ο 

ίδιος στέρεψε από ιστορίες... ● 

✢ Ντιμπέιτ ✢
Intelligence Squared Greece 
H Iq2 σε συνεργασία με τo Διεθνές Κέντρο 
Ολυμπιακής Εκεχειρίας, διοργανώνει ένα 
επίκαιρο ντιμπέιτ με τίτλο «Peace cannot be 
enforced, it must be inspired» (Η ειρήνη δεν 
επιβάλλεται, μπορεί μόνο να εμπνευστεί).

H βία στη Συρία αυξάνει συνεχώς τον αριθ-
μό των νεκρών. Πώς, λοιπόν, σταματάμε 
τη βία; Έχουμε τη δυνατότητα και την υπο-
χρέωση να παρέμβουμε με στρατιωτικά ή 
άλλα μέσα σε συγκρούσεις και να επιβάλ-
λουμε τη λήξη τους και την ειρήνη; Ή μή-
πως η ειρήνη είναι κάτι περισσότερο από 
την εξαναγκασμένη απουσία πολέμου, η 
οποία έχει επιβληθεί με κανονισμούς, πε-
ριορισμούς και απειλές; 
Καίρια ερωτήματα πάνω στα οποία τοπο-
θετούνται και αντιπαρατίθενται σημαντι-
κοί ομιλητές:
Ομιλητές ΥΠΕΡ: 
Lord Bates, Member of House of Lords, 
cross-Europe «Walk for Truce» και Peter 
Economides, brand strategist and owner 
and founder of Felix BNI. 
Ομιλητές ΚΑΤΑ: 
Αθανάσιος Πλατιάς, Πρόεδρος Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιά. (Ο δεύτερος ομι-
λητής «κατά» θα ανακοινωθεί εντός της 
εβδομάδας.)
Τετάρτη 11/7, 19.00. Η είσοδος είναι δω-
ρεάν με απαραίτητη την προκράτηση θέ-
σεων. Περισσότερες πληρ. και κρατήσεις 
θέσεων, στα 210 3310.213 και rsvp@iq2.gr 
Η ATHENS VOICE είναι χορηγός επικοινωνίας.

Τζούλιαν Φλιν
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Elementsofstyle
Της ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ➜ style@athensvoice.gr

Π
ερισσότερα από 2.000 ζώα από 350 
διαφορετικά είδη σε περιμένουν στο 
Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, μόλις 
20 λεπτά από το κέντρο της Αθή-
νας. «Εδώ και χρόνια προσπαθούμε 
να ευαισθητοποιήσουμε τους μικρούς 
και μεγάλους φίλους μας, μέσα από την 

επιμορφωτική και συνάμα ψυχαγωγική εμπει-
ρία της γνωριμίας με μερικά από τα πιο όμορφα 
και σπάνια είδη που κατοικούν στον πλανήτη» 
υπογραμμίζει ο ιδρυτής του Αττικού Ζωο-
λογικού Πάρκου, Zαν-Ζακ Λεσουέρ. Πριν 
από 12 χρόνια το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο 
ξεκίνησε ως Ορνιθολογικό Πάρκο με την 
τρίτη μεγαλύτερη συλλογή πουλιών στο 
κόσμο, με ζώα της φάρμας και με τρία εντυ-
πωσιακά μεγάλα κλουβιά - μικρογραφίες 
τριών ηπείρων. Έκτοτε έχουν προστεθεί ο 
κόσμος των ερπετών, η αφρικανική σαβάνα, 
το δάσος των μαϊμούδων, η γη των Τσίτα και 
η περιοχή της ερήμου, μια μεγάλη βόλτα και 
στις 5 ηπείρους. Οι εκπαιδευτικές παρου-
σιάσεις των δελφινιών και των θαλάσσιων 
λιονταριών της Καλιφόρνιας είναι η πιο 
δροσιστική εμπειρία, ενώ ο πληθυσμός του 
Πάρκου συνεχώς αυξάνεται. Στις 31/5, η 
λευκή τίγρης Μπιάνκα έφερε στον κόσμο 
δύο πανέμορφα τιγράκια! Έχουν προηγηθεί 
και άλλα γεννητούρια: ένα μικρό θηλυκό 
τζάγκουαρ, δύο μικρά αρσενικά καρακάλ. 
Το Πάρκο σε περιμένει 365 ημέρες το χρόνο 
από τις 09.00 μέχρι τη δύση του ηλίου.  -Λ.Χ.

Θέση Γιαλού, Σπάτα, 210 6634.724, www.atticapark.com 

Βόλτα 
στον 

πλανήτη 
Γη

Α νακαλύψαμε στην Άνδρο ένα μικρό παράδεισο. Βρίσκεται 
στον όμορφο παραδοσιακό οικισμό των Λαμύρων, στη 
ΒΔ πλευρά του νησιού, ένα χιλιόμετρο από τη Χώρα. 12 

στρέμματα πνιγμένα στο πράσινο, γεμάτα οπωροφόρα και άλλα 
δέντρα, με κύριο χαρακτηριστικό τις λεμονιές (μετρήσαμε 50!), 
αμπέλια και λαχανόκηπο. Παράγει κρασί και λάδι. Το πρωινό κάτω 
από τις λεμονιές... περιλαμβάνει σπιτικά γλυκά και μαρμελάδες που 
φτιάχνει με τα χεράκια της η ιδιοκτήτρια, φρούτα και ντόπιο μέλι. 
Το κτήμα μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 8 άτομα, σε τρεις ανεξάρ-
τητους ξενώνες - ανακαινισμένα κελιά. Οι εξωτερικές αυλές απο-
τελούν ιδανικές γωνιές για διάβασμα και χαλάρωση. Εναλλακτικά, 
μια βουτιά στην πισίνα! Πληρ.: 22820 23677, 694 4335227, info@ktimalemonies.gr

SWATCH GROUP GREECE
 LiTTLE idiOT 

Nέο μοντέλο, ζωγραφισμένο στο χέρι από τον Moby. Κυκλοφορεί σε special συσκευασία και 
σε περιορισμένο αριθμό 7.777 τεμαχίων παγκοσμίως, € 77.  www.swatch.com

SENSOdYNE@ REPAiR 
& PROTECT WHiTENiNG 

Οδοντόκρεμα με τεχνολογία NovaMin, 
αναδομεί τα ευαίσθητα σημεία και λευκαίνει τα δόντια 

www.sensodyne.gr 

LiNATOX@
Γαλάκτωμα για όλες 
τις επιδερμίδες 
και όλες τις ηλικίες, 
που ανακουφίζει 
από ξηροδερμία, 
εκζέματα, εγκαύματα, 
τσιμπήματα, από 
τη Pharmazac A.E. 
Στα φαρμακεία 

KATE KOUTROUbOUSSiS   
Καρφίτσα-πεταλούδα με ποικιλία από παλιές 

και μοντέρνες χάντρες
www.etsy.com/shop/irispallida, katekout7@aol.com 

HALLS COOLWAVE 
Η Halls Coolwave σου δίνει τη δυνατότητα να 

κερδίσεις € 500. Μπες στο www.facebook.com/
HallsPareAnasakaitoxeis και δες πώς αλλά και πού θα 
πραγματοποιηθούν οι επόμενες μεγάλες προκλήσεις, 

που θα μοιράσουν πολλά επιπλέον δώρα.

IOANNA KOURBELA 
FASHION BAZAAR 
Μια τεράστια γκάμα από μοναδικά σχεδι-
αστικά γυναικεία ρούχα αλλά και ιδιαίτερες 
προτάσεις για αξεσουάρ, με τιμές μειωμένες 
από 50% έως και 70%, θα βρείτε στο fashion 
bazaar στο Ioanna Kourbela shop, έως και 
8/7. Αδριανού 109, Πλάκα, 210 3225.591. Ώρες 
λειτουργίας: 9.30-22.00, Κυρ. 11.00-22.00 

Κτήμα  Λεμονιές

Μη 
χάσεις
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Σε γνωρίζω...

ABILITY. 29χρονη 
πανέμορφη νέα εργαζόμενη 
σε δημαρχείο, ψηλή, 
καλλίγραμμη, ήπιων τόνων, 
ευγενική, πολύγλωσση, 
αγάπη στις τέχνες και τη 
μουσική, και 35χρονη βοηθός 
φαρμακοποιού, κάτοικος 
Πειραιά, πολύ γοητευτική 
με ωραίες αναλογίες, 
γκριζοπράσινα μάτια, ήρεμη, 
κοινωνική, επιθυμούν 
γνωριμία γάμου. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Ability. Ρεκόρ 
γάμων και ευτυχισμένων 
ζευγαριών. Με εχεμύθεια, 
σύγχρονες μεθόδους, 
στοχευμένα ραντεβού. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, Ερμού 
18, Σύνταγμα, 4ος όροφος, 
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Διευθύνων 
σύμβουλος 48χρονος, 
επιστήμων, σε μεγάλη 
ΑΕ εταιρεία, 1.82, πολύ 
καλής εμφάνισης, 
ευκατάστατος, δραστήριος, 
πολύ κοινωνικός, και 
επιχειρηματίας 39χρονος 
(οικογ. επιχείρηση πρώτων 
υλών), 1.85, πολύ αθλητικός, 
κάτοικος Ν. προαστίων, 
ισορροπημένος, ευχάριστος, 
με σωστή αντίληψη 
πραγμάτων, επιθυμούν 
γνωριμία γάμου. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. Ability. Ρεκόρ 
γάμων και ευτυχισμένων 
ζευγαριών. Με εχεμύθεια, 
σύγχρονες μεθόδους, 
στοχευμένα ραντεβού. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, Ερμού 
18, Σύνταγμα, 4ος όροφος, 
www.abilityclub.gr 

Αβαντάζ. «Πάππας». 
Εκλεκτές Γνωριμίες Γάμου. 
Το γραφείο μας συνεχίζει την 
επιτυχημένη πορεία του στο 
χώρο των συνοικεσίων, με 
σοβαρότητα και εχεμύθεια. 
Άνθρωποι όλων των ηλικιών, 
σοβαροί και συγκροτημένοι, 
ανώτατου πνευματικού 
και οικονομικού επιπέδου, 
αναζητούν και βρίσκουν 
κοντά μας το σύντροφο 
της ζωής τους. Συνεργασία 
με γονείς. Πανελλαδικά-
εξωτερικό. Σας περιμένουμε 
στο Κολωνάκι, Ομήρου 38, 
στον 3ο όροφο, καθημερινά 
9:00-21:00, Σάββατο 10:00-
14:00, τηλ. για ραντεβού 210 
3620.147, www.pappas.gr 

Αβαντάζ. 33χρονη Ιατρός, 
ψηλή, χυμώδης, αρκετά 
εμφανίσιμη, με αγάπη 
στις τέχνες, οικονομικά 
ανεξάρτητη, σπίτι, Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με κύριο έως 40 ετών, 
κατά προτίμηση γιατρό. 
«Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 3ος όροφος, 210 
3620.147,  καθημερινά 9:00-
21:00, Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr

Αγαπήστε τον εαυτό σας 
και τη ζωή σας!!! Η οικογένεια 
είναι η μόνη ελπίδα για το 
μέλλον μας. Δύο ταιριαστοί 
άνθρωποι μπορούν να 
καταφέρουν πολλά. Όχι στη 
μοναξιά και τη μιζέρια. Ναι 
στην ευτυχία και τη ζωή!! Τα 
γραφεία ΛΟΥΗΣ 70 χρόνια 
προσφέρουν την εγγύηση 
για έναν πετυχημένο γάμο. 
Άνθρωποι καταξιωμένοι, 
επιτυχημένοι, αξιοπρεπείς, 

επενδύουν στον εαυτό τους 
για ένα υπέροχο μέλλον 
μέσω του γραφείου «Λούης». 
Επικοινωνήστε στα 210 
4176.812, 210 4179.152, 
Καραΐσκου 117, Πειραιάς, 
www.louis.gr

VIP’S. Τα Γραφεία 
Συνοικεσίων VIP’S 
διοργανώνουν καλοκαιρινή 
βραδιά γνωριμίας 
Παρασκευή 20 Ιουλίου 
και ώρα 22.00 στο κέντρο 
«Ελλάδος Εικόνες» στον 
Άλιμο, με ζωντανή μουσική, 
πλήρες μενού, άφθονο κρασί 
και αναψυκτικά, τιμή € 50. 
Ελάτε να διασκεδάσουμε και 
να γνωρίσετε τον έρωτα της 
ζωής σας δίπλα στη θάλασσα. 
Δηλώστε συμμετοχή στα τηλ. 
210 3234.793, 22910 60130, 
698 6719721

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει για 
γνωριμία γάμου: από 
Αυστραλία 38χρονη πολύ 
εμφανίσιμη, χημικός 
μηχανικός, με ευρωπαϊκό 
αέρα, αγάπη στην οικογένεια, 
master, διδακτορικό, 
στέλεχος εταιρείας, 
μηνιαίως € 8.000, μεζονέτα, 
εξοχικό, τζιπ, γνωρίζει 
αγγλικά, ιταλικά, γερμανικά, 
αγαπάει τη μουσική, τις 
εκδρομές, το θέατρο και 
τα λουλούδια, επιθυμεί 
κύριο με ευαίσθητη καρδιά, 
αγάπη για την οικογένεια, 
για να φτιάξουν μια όμορφη 
οικογένεια για πάντα. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων-
συγγενών. VIP’S. Κεντρικό: 
Νίκης 24, Σύνταγμα, τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, 
υποκατάστημα: Λεωφ. 
Σαρωνίδας 37, Σαρωνίδα, 
τηλ. κέντρο 22910 60130, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει για 
γνωριμία γάμου: Από Αθήνα 
42χρονος ρευματολόγος, 
αρρενωπός, αθλητικός, με 
μαύρα μάτια, 2 master και 
μεταπτυχιακό, γνωρίζει 
αγγλικά, γερμανικά, μηνιαίο 
εισόδημα πολύ καλό, 
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 δείπνο και 
να της εκφράσει τον έρωτά 
του. Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. VIP’S. 
Κεντρικό: Νίκης 24, 
Σύνταγμα, τηλ. κέντρο 210 
3234.793, υποκατάστημα: 
Λεωφ. Σαρωνίδας 37, 
Σαρωνίδα, τηλ. κέντρο 22910 
60130, www.vip-petridi.gr                             

Ζήτα μου ό,τι θες

Παραδίδονται σε 
εργαστήριο μαθήματα 
κεραμικής, μικρού γλυπτού, 
ανάγλυφου, χρηστικού και 
διακοσμητικού αντικειμένου. 
210 6411.392, 693 7411215 

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε 
με το 210 3617.369 (11.00-18.00)

Χρεώσεις: € 34 οι 20 πρώτες λέξεις και 
€ 0,35 κάθε επιπλέον. Αγγελία σε πλαίσιο: € 45.

YASou AIdA!
 Σάββατο, μέση 5ης 
σειράς, γοητευτικός, 
κομψός, γελούσες πο-
λύ, συνόδευες μελα-
χρινή κυρία. Ζευγάρι; 

ΛΑϊκΟ ΝΟσΟκΟμεΙΟ
Πέμπτη 28/6 συνα-
ντηθήκαμε στο ακτι-
νολογικό και μετά στις 
χειρουργικές κλινικές. 
Εγώ μελαχρινός με 
ιατρική μπλούζα, εσύ 
με πράσινο φόρεμα, 
καστανόξανθη, αν και 
απασχολημένοι και οι 
δυο, κοιταχτήκαμε αρ-
κετές φορές. Θα σε ξα-
ναδώ; se_eida_laiko@
hotmail.gr

CoSTA Coffee
Ζωγράφου. Μακρύ 
ξανθό μαλλί κοτσίδα 
και σκουλαρίκι στο 
χείλος, μου πήρες το 
μυαλό και παραλίγο 
να ξεχάσω το κράνος! 
Έχεις το πιο όμορφο 
χαμόγελο…

μετρΟ
Προς Αιγάλεω, 27/6, 
διάβαζες Νίτσε απέ-
ναντί μου κι αριστερά, 
κοιταχτήκαμε μια φο-
ρά, τα μάτια σου είναι 
μπλε, κατέβηκες Ευαγ-
γελισμό, τα δικά μου 
μάτια είναι πράσινα και 
φόραγα σορτσάκι, με 
θυμάσαι; limerance@
hotmail.gr 

ΘεΟΛΟγΟσ
20/6 κατεβήκαμε μαζί 
στη Ραφήνα, μελαχρι-
νή με την γκρι φόρμα, 
πότε θα ξαναπάς στο 
νησί να σε γνωρίσω; 

ΠΑΝτεΙΟ
Δευτέρα 25/6 τελευ-
ταίος όροφος βιβλι-
οθήκης, καθόμασταν 
δίπλα, σου είπα ότι 
έπεσε η τσάντα σου, 
με χαιρέτησες όταν 
έφευγα, είσαι γλυκιά 
κοπέλα. odss_aa@
hotmail.com

GoodY’S
Σταδίου, Πέμπτη 
17/6, γύρω στα 35, 

ήσουν με 2 άλλους 
άντρες, φορούσες 
μπλε πουκάμισο και 
παράγγειλες club 
sandwich. Καθόσουν 
στη μέσα μεριά, στείλε 
aquarious11.11@
hotmail.com 

S-CLASS
Κοντούλη, ξανθούλη 
με τα πολλά tattoo… 
θέλω να σε ξαναδώ! 
Μου έφτιαξες το βρά-
δυ χορεύοντας! Gym!

ΔΙΟΝΥσΙΟΥ 
ΑρεΟΠΑγΙτΟΥ
Σάββατο βράδυ 23/6 
με ρώτησες πού είναι 
το μετρό, θέλεις ακόμα 
να κάνουμε αυτή τη 
βόλτα μαζί; popopaki@
hotmail.com 

ΠΛΑκΑ
Περνάς κάθε πρωί από 
τον «Οιωνό», πάντα 
κομψός και γοητευ-
τικός, αλλά γιατί δεν 
σταματάς για καφέ; 

ΠΟρτΟ ρΑφτη
Σάββατο 24/6 σε λένε 
Διονυσία, ήσουν για 
φαγητό με τρεις φίλες 
εκεί που δουλεύω, μι-
λήσαμε λίγο αλλά φύ-
γατε κάπως απότομα, 
θέλω να σε δω ξανά 
και να ακούσω την πιο 
γοητευτική φωνούλα 
του κόσμου, που τα 
λέει και ωραία…! Απά-
ντησε με μήνυμα στο 
698 0434043

γΟΥΔΙ
Βράδυ της Τετάρτης 
27/6 στο Γουδί. Ξέρω 
ότι σε λένε Ειρήνη και 
είσαι από τις Αμυγδα-
λιές Ανδρίτσαινας. 
Εκείνο που δεν ξέρω εί-
ναι πότε θα σου πω ότι 
έχω φάει κόλλημα τρε-
λό μαζί σου. Γιώργος

γκΑζΙ
25/6 στη συναυλία 
του Μαραβέγια. 
Ήσουν καστανή και 
φορούσες κόκκινες 
μπότες, εγώ φορούσα 
μαύρα, και κοιταχτή-
καμε στην έξοδο. Έχει 

κι άλλα live, ελπίζω να 
σε πετύχω ξανά...  
 
MAMA Roux 
Βράδυ Σαββάτου 
23/6. Ήρθες με 3 φίλες 
σου. Καθήσατε και 
μοιραστήκαμε το ίδιο 
τραπέζι. Καθόσουν 
απέναντί μου, κοιτα-
ζόμασταν και με απο-
συγκέντρωσες. Ακόμα 
και όταν αυτή που συ-
νοδεύουμε είναι φίλη 
δεν είναι ευγενικό να 
φλερτάρουμε άλλες 
γυναίκες. Αν δεις, επι-
κοινώνησε. 
 
ΑκΑΔημΙΑσ
Στάση λεωφορείων, 
24/7, μεσημεράκι, σε 
κοίταζα, με ψιλοκοί-
ταγες... ήρθες κάποια 
στιγμή δίπλα μου, 
μπορεί και να ήταν τυ-
χαίο… αλλά αν δεν ή-
ταν. Γιατί δεν μίλησες; 
Εντάξει, ούτε μίλησα, 
αλλά τόσο κάρφωμα 
έριξα… Ήταν και ο 
παππούς δίπλα που 
με κοίταζε περίεργα...
τέσπα... 
 
κΑΛΛΙΘεΑ
Μπήκα στο ταξί σου 
για κέντρο. Φοβερό 
χαμόγελο, κοντοκου-
ρεμένος, ξυρισμένος 
και φορούσες τζιν πα-
ντελόνι. Η φωνή σου 
αισθησιακή και το μάτι 
σου έπαιζε με πονηρό 
σκοπό. Από τότε, τα-
ρίφα, ψάχνω στις πιά-
τσες μήπως σε βρω. 
Γι’ αυτό, την επόμενη 
φορά taxi beat.

ΝΟμΙσμΑτΟκΟΠεΙΟ
Μετρό 29/6. Ήσουν 
με μια φίλη σου, που 
μιλούσε στο τηλ. Μου 
έκλεισες το δρόμο στις 
κυλιόμενες και σου χα-
μογέλασα. Σε περίμενα 
πιο κάτω, αλλά δεν... 

ΑΘηΝΑ
Δουλεύεις σ’ ένα μαγα-
ζί που λέγεται Hermes 
στη Μητροπόλεως, 
είσαι μελαχρινή και 
απίστευτα όμορφη. Αν 
το δεις, απάντησέ μου.

γκΑζΙ
Βόλταρες μοναχός σου 
στις 1/7.  Ξανθούλης 
με μπίρα στο χέρι και 
κίτρινη μπλούζα. Εγώ 
μελαχρινός με μαύρα. 
Θέλω να σε ξαναδώ 
οπωσδήποτε...

σΥΝΑΥΛΙΑ μΑΛΑμΑ
Γκάζι, καθόμασταν 
δίπλα, σου μίλησα και 
τραγουδήσαμε μαζί. 
Φράντζα, μαύρη μα-
κριά φούστα, κόκκινο 
μπλουζάκι. Πρέπει να 
σε ξαναδώ. m_gkazi@
hotmail.com

(κΑΛΟκΑΙρΙΝΟ) dC
30/6 ήσουν μαζί με 
δύο φίλους σου. Είσαι 
ξανθιά με γαλάζια μά-
τια και φορούσες μαύ-
ρη μπλούζα με μπεζ 
φούστα, μιλήσαμε διό-
τι πάτησες κατά λάθος 
τη φίλη μου που είχα-
με ένα κοινό. Θέλω να 
ξαναμιλήσουμε. 

GAzARTe
Σαββατο 30/6. Μελα-
χρινή, με πιασμένα τα 
μαλλιά, φόραγες κόκ-
κινο φορεματάκι... α-
νταλλάξαμε 5-6 ματιές 
(δεν μπορούσα).... 
Θέλω να σε δω... 
30.06.reddress@
gmail.com

ΔΙΑστΑΥρωση 
μεΛΙσσΙωΝ
Κυριακή 1/7, 8 παρά το 
πρωί, πήγαινες Ωρωπό 
με άλλες 3 φίλες σου 
για μπανάκι. Είχα σκα-
λώσει να σε κοιτάω εσέ-
να με το γκρι φόρεμα. 
Σας είπα ότι θα περάσει 
λεωφορείο που πάει 
Ωρωπό και είπες ότι 
ήσουν σίγουρη από το 
βλέμμα μου. Αν το δεις, 
στείλε εδώ. kostas_ki@
hotmail.com

μΠΛε μετρΟ
Δευτέρα 2/7, 10 παρά 
το βράδυ, είχες χάσει 
τελευταίο προαστιακό 
για Νερατζιώτισσα. Τε-
λικά πώς γύρισες σπί-
τι; Παρεμπιπτόντως, 
ωραία μάτια!

Γιάννη, είπες πως θα 
έρθεις στη Γιορτή της 
Μουσικής της ATHENS 
VOICE, σε περίμενα, αλ-
λά δεν φάνηκες. Αλλά 
ούτε ένα μήνυμα; Κα-
τάλαβα λάθος; Έχασα 
και το τηλέφωνό σου.

Αυτά τα μάτια δεν 
ξεχνιούνται… Μάριε, 
θέλω να σε ξαναδώ. 
Μαρία.

Με είδες στην Κηφισιά, 
σε προηγούμενο τεύ-
χος, θυμήσου καμία 

άλλη λεπτομέρεια 
πέρα από τα μάτια μου, 
μπας και το διασταυ-
ρώσουμε! 

Γειτόνισσα, μας έχεις 
τρελάνει που μας έχεις 
τρελάνει κάνα 8μηνο 

τώρα. Σε είδα σήμερα 
να πλένεις και το smart 
σου με καυτό σορτσάκι 
και αποτρελάθηκα! 
Δεν πιστεύω το μικρό 
να είναι παιδί σου; Εί-
σαι πολύ νέα...●

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

Πωλείται οικόπεδο 97 
τ.μ. στο Περιστέρι, κοντά 
στο μετρό Αγ. Αντωνίου. 
Πληροφορίες: 210 
5740.690 (8.00-10.00 & 
18.00-20.00) και στο 693 
6918778 

Άνω Πετράλωνα € 230.000
Σε απόσταση… ησυχίας από την πιο ανερ-
χόμενη γειτονιά της Αθήνας και μόλις 100 μ. 
από τον ηλεκτρικό (Κυκλώπων 25), πωλείται 
οροφοδιαμέρισμα 95 τ.μ., 4ου ορόφου. Είναι 
έξυπνα σχεδιασμένο (αν είσαι όμως πιο έξυ-
πνος έχεις ακόμα χρόνο να κάνεις τις αλλαγές 
σου), υψηλών προδιαγραφών, διαμπερές, με 
3 υπνοδωμάτια, 2 λουτρά, ανεξάρτητη θέρ-
μανση, φυσικό αέριο, τζάκι και φυσικά υπό-
γειο parking. Το θέλεις! Πληρ. 210 3616.078

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

Tι 
νέα;

NIKE 
Την ανασχεδιασμένη εφαρμογή Nike+Running 
για iPhone, που είναι διαθέπεσιμη και για 
Android, που παρουσίασε το Nike running club. 
Θα σας δώσει τη δυνατότητα να παρακολου-
θείτε, να μετράτε, να συγκρίνετε και να μοιρά-
ζεστε τα στοιχεία των διαδρομών σας με χρή-
στες απ’ όλο τον κόσμο, η οποία αριθμεί ήδη 7 
εκατομμύρια δρομείς. Δείτε περισσότερα στο 
το www.nikeinc.com/news/nikeplus-experience 

INTIMISSIMI 
Ιδιαίτερα μοντέρνο και με αστικό χαρακτήρα, 
με το λευκό, το μαύρο και το γκρι να κυριαρ-
χούν, είναι το ανακαινισμένο και ανανεωμένο 
κατάστημα Intimissimi στο The Mall Athens. 
Εκεί όπου και οι άνδρες μπορούν να βρουν 
κομψά σχέδια για την γκαρνταρόμπα τους, 
από ένα boxer μέχρι t-shirts και easy wear 
βερμούδες και παντελόνια.

Βουλιαγμένη € 125.000
Σου αρέσει να παίρνεις το αυτοκίνητό 
σου για να πας για μπάνιο; Όχιιι; Το φα-
ντάστηκα! Τσέκαρε λοιπόν στην καρδιά 
της Βουλιαγμένης, πάνω στην κεντρική 
πλατεία (για να τους βλέπεις όλους), ένα 
ολοκαίνουργο διαμέρισμα με ένα υ/δ, 
42 τ.μ. (κατασκευή 2012). Είναι στον 1ο 
όροφο, είναι ήσυχο, μοντέρνο και διαθέ-
τει διπλά τζάμια, ηλεκτρικά ρολά, πόρτα 
ασφαλείας, συναγερμό, Α/C. Το κλειδί θα 
σου το δώσουμε τώρα... που πιάνουν κι οι  
ζέστες. Πληρ. 210 3630.989
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Μίλαμουβρώμικα
Της Μυρτώς Κοντοβά
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 Στείλε το γράμμα σου ταχυδρομικά, ή στο 
fax της A.V., ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη «Μίλα μου βρώμικα».

Αγαπητή Μυρτώ, άκου πώς έχει 
το σενάριο: Ο γκόμενος σε τσιγα-
ρίζει μήνες με μηνυματάκια, τη-
λεφωνάκια, επικριτικά σχολιάκια, 
αστειάκια και από εκεί που εσένα 

δεν σου καιγόταν καρφάκι για την πάρτη 
του, τελικά σε ρίχνει. Και τσουπ (!), ξαφ-
νικά εξαφανίζεται (εμφανώς επίτηδες) 
κόβοντας απότομα όλα τα αναγουλιαστι-
κά εις -άκια, πλαισιώνοντας όλο σου τον 
κοινωνικό περίγυρο – που είναι και με-
γάλος, εν αντιθέσει προφανώς με άλλα δι-
κά του «ζητήματα». Και όχι, η ιστορία δεν 
τελειώνει εδώ. Περνάει καιρός, πλησιάζει 
τις φίλες σου, οργανώνει ομαδικά καφε-
δάκια, μπανάκια κ.λπ. και γενικά σου α-
φήνει περιθώριο να πιστεύεις ότι έχει θέ-
μα μαζί σου. Ώσπου έρχεται η στιγμή που 
βρίσκεστε βράδυ σε μπαράκι (πάντα στα 
πλαίσια παρέας, μην ξεφύγουμε και μας 
πέσει... το λοφίο), του τα ρίχνεις χύμα έ-
πειτα από δύο ποτήρια ρούμι και παίρνεις 
ως ανταπόκριση το εξής: «Γιατί βιάζεις τα 
πράγματα;». Ακούς. Μυρτώ μου; Βιάζω 
τα πράγματα, λέει, που αφού δεν τον βία-
σα τόσους μήνες με τις τόσες προκλήσεις, 
τυχερός ήταν! Aϊ-σιχτίρ, δηλαδή, που 
μας βγήκαν και οι άντρες μυξοπαρθένες!  
Δεν μπορώ, συγχύζομαι. Πού πήγαν οι 
άντρες, μου λες; Ή μάλλον, τι έπαθαν; 
Tους κόπηκε μαζί με το μισθό και η όρεξη 
για καυλάντα; To πρόβλημα υφίσταται 
μόνο στην Ελλάδα(;), γιατί και οι φίλες 
μου έχουν αρχίσει να νιαουρίζουν! Να 
μεταναστεύσουμε; Σκέφτομαι να ιδρύ-
σω κόμμα ΠΑ.ΠΑ.Ρ.Ε.Ξ (ΠΑνελλήνιο και 
ΠΑγκόσμιο Ρεύμα Εναντίον Ξενέρωτων). 
Τι λες, θα αλλάξουμε την Ελλάδα ή θα κα-
ταντήσει η Μέρκελ η μόνη γυναίκα που 
κάνει σεξ σε αυτόν τον πλανήτη; Hurra! 

- Sara Mara 

 Κι εσείς πού το ξέρετε ότι η Μέρκελ κάνει 
σεξ; Και αν δεν το ξέρετε, αναρωτιέμαι πώς 
σας ήρθε; Jesus Christ, είναι ανατριχιαστικό 
ως ιδέα και ως εικόνα.
Υ.Γ. 1 Εκτός αν εννοείτε ότι έχει πηδήξει όλο 
τον πλανήτη, θεωρία που παρά το λαϊκισμό 
της έχει μια βάση.
Υ.Γ. 2 Όσο για το γκομενικό, έχω την εντύπω-
ση ότι το αγόρι σας ανήκει στην ίδια κατηγορία 
με το φίλο μου τον Μάριο, ο οποίος σήμερα το 
πρωί μού είπε «γιατί να κάνουμε απλά τα πράγ-
ματα, όταν μπορούμε να τα μπερδέψουμε»;
Υ.Γ. 3 Είναι η κατηγορία που θέλει μύθο, α-
πόσταση και μεθοδεύσεις. Κοινώς, ανωριμό-
τητα. Ό,τι πρέπει, λοιπόν, για ένα καλοκαίρι 
γεμάτο κίτρινες τεκίλες.

»Μυρτώ, μήπως μπορείς να μου 
καβατζώσεις το μέιλ του Χαράλα-

μπου του τίμιου; -Ελένη

Όχι. Και σας συμβουλεύω να ξεχάσετε για πά-
ντα τον πρίγκιπά σας διότι τον καβάτζωσε στο 
προηγούμενο τεύχος η άλλη με το εξοχικό.

»Μυρτώ, βοήθειαα! Είμαι 16 χρο-
νών, Ταύρος με ωροσκόπο Υδρο-

χόο. Η μάνα μου είναι ψυχοπαθής και 
ψάχνει το Facebook μου και το κινητό 
μου σα να είναι το fbi, o πατέρας μου 
έχει ξαναπαντρευτεί και είναι φυσιο-
λογικός άνθρωπος και εγώ; Εγώ είμαι 
χοντρή και σιχαίνομαι το σώμα μου! Ε-
ρωτεύομαι ακραία με πολύ συναίσθη-
μα, σπάνιο για τις μέρες μας, ανθρώπους 
που με πληγώνουν! Έκανα πρώτη φορά 
σεξ με ένα φίλο μου που παλαιότερα ή-
μουν πολύ άγρια ερωτευμένη μαζί του – 
αλλά τώρα το έκανα από εγωισμό γιατί, 
πρώτον, ήθελα να εκδικηθώ το σύμπαν 
που δεν μου είχε δώσει τότε αυτό που 
ήθελα και μου το δίνει τώρα και, δεύτε-
ρον, γιατί ερωτεύτηκα έναν υπάλληλο 
στο μαγαζί του πατέρα μου που είναι 26 
χρονών. Η αλήθεια είναι ότι είμαι απί-
στευτα ανασφαλής και ευαίσθητη και ότι 
θέλω μόνο ένα πράγμα. Έναν άνθρωπο 
που θα με αγαπάει, που θα είναι πάντα 
εκεί για εμένα και που θα ξέρω ότι πά-
ντοτε θα έχω μια αγκαλιά. Τα αγόρια 
σήμερα σκέφτονται μόνο το σεξ. Οι πε-
ρισσότεροι άντρες, γεννημένοι τη δε-
καετία του ’90 και μετά, σκέφτονται με 
το κάτω κεφάλι. Εγώ είμαι πληγωμένη 
και απογοητευμένη. Μακάρι να είχα ω-
ραίο σώμα και έναν άνθρωπο δικό μου… 
Μια σοβαρή, όμορφη σχέση, γεμάτη α-
γάπη. Μόνο αγάπηηη θέλωω! 
Η αλήθεια είναι πως τυχαία διάβασα αυ-
τά που γράφεις και μου έφτιαξες τη διά-
θεση. Ελπίζω να με βοηθήσεις, ρε Μυρ-
τώ! Μην αρχίσεις τα «είσαι μικρή, ξεκί-
να να διαβάζεις και άσ’ τα αυτά». Δεν σε 
κόβω για τέτοιο άτομο.
Περιμένω με αγωνία συμβουλές ! 
Σε φιλώω   <<Η πληγωμένη χίπισσα>>;)

Τι συμβουλή θα μπορούσε να δώσει κανείς 
σε μια δεκαεξάχρονη Ταυρίνα με ωροσκόπο 
Υδροχόο; Και πώς να μην ακουστείς συγκα-
ταβατικός αν πεις ξεκίνα να χτίζεις αυτό που 
νιώθεις ότι είσαι ή ότι θέλεις να είσαι; Το σώ-
μα κερδίζεται με τον τρόπο που όλοι ξέρουμε 
κι επίσης «είναι κομμάτι δύσκολο να βρεις 
την αληθινή αγάπη», όπως λέει ένα ωραίο, 
καλοκαιρινό ρέγγε που παίζει αυτή τη στιγμή 
στο COSMOS. Θα πέσετε, θα φάτε τα μούτρα 
σας και θα ξαναερωτευτείτε, θα κάνετε δίαιτες 
και γυμναστική, τα προβλήματα θα λύνονται ή 
θα ξεχνιούνται και θα σκάνε άλλα, και η ζωή 
θα προχωράει μαζί με τις εκπλήξεις της.
Υ.Γ. 1 Το ’χω ξαναπεί. Υπάρχει τηλεφωνι-
κή γραμμή υποστήριξης για έφηβους και 
είναι χρήσιμη. Δοκιμάστε γενικά την ψυ-
χοθεραπεία.
Υ.Γ. 2 Άσχετο. Υπάρχουν άντρες γεννημένοι 
τη δεκαετία του 90 ΚΑΙ ΜΕΤΑ; A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Στις καλύτερες στιγμές σου είσαι ασυναγώνι-
στος σαν δημιουργός, σαν εκτελεστής (μμμ, α-
κούγεται με διπλή σημασία), σαν εραστής, ή όλα 
μαζί. Συγχαρητήρια, λοιπόν. Με τον Ουρανό στο 
ζώδιό σου, θέλεις να ξαναγίνεις ένας έφηβος 
που ελπίζει τα πάντα, ονειρεύεται ότι όλα μπο-
ρεί να τα καταφέρει, να κατακτήσει τον κόσμο 
και να ερωτευτεί παράφορα τον Ένα ή τη Μία. 
Μάλιστα. Με τον 7ο ηλιακό σου οίκο των διαπρο-
σωπικών σχέσεων, που διελαύνει τα τελευταία 
χρόνια ο Κρόνος και ενεργοποιεί εκ νέου ο Άρης 
στον Ζυγό, έχε κατά νου ότι αυτός ο έφηβος που 
θέλεις να είσαι έχει σχέσεις, υποχρεώσεις και 
δεσμεύσεις που πρέπει να σεβαστεί. Αν δεν είσαι 
μόνος, οπότε είναι μια εποχή για αναζήτηση συ-
ντρόφου, και βρίσκεσαι σε σχέση, αυτή η σχέση 
θα πρέπει να σοβαρέψει ή να προχωρήσει στην 
επόμενη φάση της. Ή αν είσαι σε μακρόχρονη 
σχέση, γάμο ή συμβίωση, τότε μια ξαφνική ρήξη 
είναι ένα σενάριο υπαρκτό εφόσον υπάρχουν 
προβλήματα κάτω από το χαλί. Ωστόσο, χρειά-
ζεται μια έντονη σκηνή ή μια σύγκρουση για να 
ανάψουν τα αίματα – μαζί σου. 

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Μπορεί οι άλλοι να μην το παρατηρούν, άλλα 
όταν η Αφροδίτη γυρίζει σε ορθή πορεία ξανα-
γυρνάει το αίμα στο πρόσωπό σου. Ναι, μπο-
ρείς να χαμογελάς ξανά και να το εννοείς. Κατά 
τα άλλα όσο περισσότερο μεγαλώνουμε τόσο 
περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι ελευθερία 
δεν σημαίνει ιδιοτέλεια, συσσώρευση απολαύ-
σεων και αυτάρκεια. Μαθαίνουμε να είμαστε 
ευαίσθητοι όχι μόνο στο καλύτερο μέσα μας, 
αλλά και σ’ ό,τι καλύτερο διαθέτουν οι άλλοι. Αν 
θέλεις να κάνεις αισθητή την παρουσία σου στο 
μεγάλο κόσμο χρειάζεται να γίνεις ταύρος που 
αμολιέται στους δρόμους της Παμπλόνα χωρίς 
να παραπονιέσαι και να γκρινιάζεις ότι σε εκ-
μεταλλεύονται. Υ.Γ. Όταν η ευκαιρία, επαγγελ-
ματική ή προσωπική, σκάει μπροστά σου δεν 
αναρωτιέσαι αν θα διαρκέσει, γιατί τίποτα δεν 
διαρκεί. Όσο για το καυτό δίδυμο Αφροδίτης/
Δία στον 2ο ηλιακό σου οίκο, ξυπνάει το φλεγό-
μενο καπιταλιστή μέσα σου και ο φανατισμός 
για την οικονομική ευημερία σε μεταμορφώνει 
σε σταυροφόρο για μια εξέχουσα θέση στην ε-
λεύθερη αγορά. Show me the money bastards!

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Μπαίνεις σε μερικές από τις καλύτερες εβδομά-
δες της χρονιάς. Η συντονισμένη κοινή ενέρ-
γεια του Δία και της Αφροδίτης στο ζώδιό σου 
σού επιτρέπει να σερφάρεις με στιλ και άνεση 
σε οποιοδήποτε κύμα διαλέξεις να ανέβεις και 
να βγεις σε μια όμορφη παραλία. Το σύμπαν 
σού δίνει αισιοδοξία και μετά καθρεφτίζοντας 
την καλή σου διάθεση σου στέλνει ένα δώρο. 
Το είδος του δώρου/ευκαιρίας/εξέλιξης εξαρ-
τάται από τον προσωπικό αστρολογικό χάρτη 
του καθενός, αλλά έστω και συγκαλυμμένο, 
ή μεταμφιεσμένο, ΕΡΧΕΤΑΙ – στη χειρότερη 
περίπτωση, η καλή ψυχολογία ΚΑΙ οι ευνοϊκές 
περιστάσεις ανοίγουν το δρόμο για να συμβεί 
αν όχι τώρα, σε λίγο. Το ουσιώδες είναι ότι κάθε 
αναζήτηση ή κυνήγι για καλύτερες συνθήκες 
στην επαγγελματική σου ζωή και για συναι-
σθηματική πληρότητα ευνοείται επειδή απλά 
δεν μπορείς να συνεχίζεις να ζεις σε κατάστα-
ση μελαγχολίας, άγχους ή πίεσης. Έχεις πολύ 
καλούς λόγους για να σταματήσεις να κάνεις 
σκέψεις του τύπου «τι είναι ο άνθρωπος, ένα 
τίποτα είναι, μια περαστική σκιά που ζει παράλ-

ληλα με άλλες μοναξιές…». Ελάφρυνε και άρ-
παξε τη ζωή τώρα, που σου προσφέρεται. 

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Μερικές φορές –για τις επόμενες εβδομάδες, 
δηλαδή– μπορεί να διαπιστώσεις ότι αυτό που 
ονομάζεται οικογένεια και σπίτι δεν είναι η προ-
στατευμένη μαρίνα που φαντάζεσαι ότι μπορείς 
να αγκυροβολήσεις μακριά από το μεγάλο κό-
σμο που ο ένας τρώει τον άλλο. Πιθανόν να νιώ-
σεις την αμηχανία και το θυμό που αισθάνεται 
κάποιος που ζητάει συμπαράσταση από τους 
κοντινούς του ανθρώπους και σαν απάντηση 
παίρνει αδιαφορία ή έλλειψη κατανόησης. Κι 
όταν την εποχή που χρειάζεσαι ασφάλεια και 
οικειότητα κανείς δεν είναι δίπλα σου, τότε α-
ναρωτιέσαι γιατί να διατηρείς και να συνεχίζεις 
τέτοιου είδους σχέσεις. Παρόλα αυτά, η Αφρο-
δίτη στον 12ο οίκο σου σε κάνει τόσο ευαίσθη-
το στους άλλους που είσαι έτοιμος και να τους 
συγχωρήσεις, αν χρειαστεί – κράτα στο μυαλό 
σου το «αν χρειαστεί». Και φυσικά ο Δίας, επίσης 
στους Διδύμους, σου δίνει τον μπαλαντέρ για να 
κερδίζεις ακόμα κι εκεί που η παρτίδα φαίνεται 
χαμένη – τεράστιο συμπαντικό δώρο. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Έχεις στερηθεί ανθρώπους και χρήματα. Οι πε-
ρισσότερες επιθυμίες έχουν μείνει ανικανοποί-
ητες. Πήγες να δώσεις αγκαλιές κι έπιασες αέρα. 
Απογοητεύτηκες, τρελάθηκες, γονάτισες. Αλ-
λιώς το φαντάστηκες κι αλλιώς σου προέκυψε. 
Και τώρα, η δίψα και η πείνα που συσσωρεύτη-
καν ζητάνε άμεση ικανοποίηση. Δώσε μου την 
αγάπη που σου έδωσα πίσω ή ας μου προσφέρει 
κάποιος επιτέλους ό,τι μου λείπει. ΤΩΡΑ. Δεν το 
ζητάς. Το απαιτείς. Δεν είσαι το παιχνίδι κανενός. 
Κανείς δεν μπορεί να παίξει με το μυαλό και τα 
αισθήματά σου. Τώρα τα πράγματα αλλάζουν. 
Καταφέρνεις να παρουσιάζεσαι ως ρομαντικός 
πρωταγωνιστής και κάποιος –φίλος, εραστής, 
ερωτευμένος μαζί σου, μέντορας, ξένος που 
πέφτει από τον ουρανό, συνεργάτης– σε κάνει 
να συνειδητοποιήσεις ότι μπορείς να ξεφύγεις 
εύκολα από πατρόν συμπεριφορών που η πηγή 
τους βρίσκεται στα παιδικά σου χρόνια. Ως Λέ-
ων, είσαι ένα λουλούδι που ανοίγει όπως το βλέ-
πουμε σε διαδοχικά καρέ στις φωτογραφίες. 

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Αφού η πνευματική υγεία αποτελεί πάντα θέμα 
για σένα, το σύμπαν σε προειδοποιεί ότι με τον 
Πλούτωνα στον Αιγόκερω είναι η στιγμή να πι-
στέψεις ότι ο άνθρωπος που είσαι ερωτευμένος 
δεν θα εξαφανιστεί ή θα σε εγκαταλείψει, ότι 
έρωτας δεν σημαίνει αποκλειστικά απογοήτευ-
ση και απελπισία αλλά και χαρά και ότι αν πάψεις 
να εξισώνεις τον έρωτα με τις χειροπέδες που 
προσπαθείς να βάλεις στον Άλλο υπάρχει με-
γάλη περίπτωση ευτυχίας. Όσο για την κοινή 
ευνοϊκή δράση του Δία με την Αφροδίτη στους 
Διδύμους, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για: 1. 
Βελτίωση στις επαγγελματικές συνθήκες ή ο-
ποιουδήποτε είδους επαγγελματική αναγνώ-
ριση. 2. Μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα από 
ποτέ. Είτε είσαι ηθοποιός, άνθρωπος των μίντια, 
εργαζόμενος ή σπουδαστής, αρχίζουν τα δεκα-
πέντε λεπτά διασημότητας. 3. Την επαγγελματι-
κή κορυφή μετά από έντονες προσπάθειες. 

Ζυγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Η άφιξη του κυβερνήτη σου Άρη στο ζώδιό σου 
σηματοδοτεί μια έντονη ενεργειακά περίοδο 
κατά την οποία σου δίνεται η δυνατότητα να 
διεκδικήσεις τη ζωή που θέλεις. Αν οι ερωτικές 
ή οι επαγγελματικές σου σχέσεις βρίσκονται 
σε κομβικό σημείο, τώρα μπορείς να δώσεις 
άμεσες λύσεις που συνοψίζονται στη φράση 

«μου αρέσει - μένω, δεν 
αντέχω - φεύγω». Αν μου 
αρέσει η δουλειά μου, ή 
ο σύντροφός μου, ανα-
λαμβάνω την πρωτο -
βουλία να περάσω στο 
επόμενο στάδιο, αλλιώς 
την κάνω για αλλού και 
δεν ξανακοιτάω ποτέ 
πίσω μου. Απαιτείς, θέ-
λεις, μπορείς. Η εποχή έχει 
εκπλήξεις, ευχάριστες και δυσάρεστες, αλλά 
αυτό που μετράει είναι ότι έχεις το πάνω χέρι 
και η καρδιά σου βρίσκεται στη θέση της. 

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Ουφ… αυτό ήταν. Με την Αφροδίτη και τον Δία 
στους Διδύμους μπορείς να συνεννοηθείς χω-
ρίς το φόβο παρεξηγήσεων και χωρίς να αι-
σθάνεσαι ότι αυτοί που σε ενδιαφέρουν σου 
συμπεριφέρονται με την αδιαφορία υπαλλή-
λου της εφορίας. Εδώ να σημειωθεί ότι ο κίν-
δυνος είναι μία από τις αγαπημένες λέξεις των 
Σκορπιών και ότι οι ενδορφίνες που δημιουρ-
γούν ευεξία πολλές φορές εκλύονται σε κατα-
στάσεις κινδύνου. Αυτή την ευφορία οι εξελιγ-
μένοι Σκορπιοί την εκτονώνουν όπως τώρα, 
ακονίζοντας την ικανότητά τους να πουλάνε ο-
ποιοδήποτε  προϊόν ή υπηρεσία διαθέτουν και 
βαθαίνοντας τις σχέσεις τους αγνοώντας τους 
βάρβαρους Σκορπιούς που έρχονται σε οργα-
σμό καταστρέφοντας τις ζωές των άλλων, απα-
τώντας τους, σούρνοντάς τους στα δικαστήρια 
ή χρησιμοποιώντας μαφιόζικες τακτικές για να 
πάρουν αυτό που θέλουν. Ο θετικός τρόπος 
είναι η κατάφαση στη ζωή, η αγάπη, η χαρά και 
το να είσαι τόσο παραγωγικός που συνθέτεις 
μια όπερα, ή ξεκινάς μια επιχείρηση, ενώ την 
ίδια στιγμή κάνεις σεξ στο Σύνταγμα και ταυτό-
χρονα περιμένεις μωρό στο μαιευτήριο.  

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

1. Πες ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Δία και την 
Αφροδίτη στους Διδύμους που επαναφέρουν 
το χαμόγελο στα χείλη σου. 2. Πάψε να συγκρί-
νεις τον εαυτό σου με τους συνομήλικούς σου 
για να δεις τι έχουν καταφέρει αυτοί σε σχέση 
με σένα ή εσύ σε σχέση με αυτούς. 3. Όσοι σε 
ενδιαφέρουν (οι περισσότεροι, εν πάση περι-
πτώσει) αυτή τη στιγμή σε αγαπάνε ή, το λιγό-
τερο, είναι ανοιχτοί κι έτοιμοι να σου κάνουν 
χάρες, να σε στηρίξουν, να βάλουν πλάτη. 4. 
Φύγε σ’ ένα μακρινό ταξίδι με το αντικείμενο 
του ενδιαφέροντός σου ή κάνε σαφάρι σε κοι-
νωνικές συγκεντρώσεις που θα σου επιτρέ-
ψουν να συνδεθείς με χρήσιμους ανθρώπους. 
5. Προσπάθησε να ερωτευθείς κάποιον/α που 
δεν είναι για τα σίδερα. 6. Η σώφρων δράση 
–ναι, υπάρχει κι αυτή– δεν είναι τώρα να α-
νταγωνιστείς αυτούς που έχουν περισσότερη 
δύναμη και παίζουν το παιχνίδι καλύτερα από 
σένα, αλλά να συμμαχήσεις μαζί τους. 7. Το μυ-
στικό της επιτυχίας βρίσκεται στην ικανότητά 
σου να αγαπάς ή να φέρνεις εις πέρας μια δου-
λειά με την αγνή επιθυμία να υπηρετήσεις. Υ.Γ. 
Θυμήσου να πατάς και φρένο, όταν κυκλοφο-
ρείς μεθυσμένος από το εγώ σου.  

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Είναι γνωστό ότι δεν διαθέτεις και την πιο αισι-
όδοξη οπτική – το μυαλό σου κατευθύνεται πιο 
εύκολα προς τη Χιροσίμα παρά προς την Ντίσνε-
ϊλαντ. Αυτή η τάση σου έχει το πλεονέκτημα ότι 
δεν υπάρχει κακή εποχή, αφού οι κακές εποχές 
είναι αυτονόητες και οι καλές αποτελούν απλές 
παρενθέσεις και έξτρα μπόνους. Η ευνοϊκή ε-
νεργοποίηση του 6ου οίκου πιθανόν δεν αποτε-
λεί μια φαντασμαγορική τύχη, αφού πρόκειται 

για έναν τομέα που αφορά Ερ-
γασία, Υγεία, Καθημερινότητα. 
Ωστόσο η σωματική και η δια-
νοητική υγεία και φόρμα σού 
δίνουν το όχημα για να τρέξεις 
όπου θέλεις. Θυμήσου ότι για 
να επιτύχεις στη δημόσια ζωή 
θα πρέπει κάθε τόσο να δραπε-
τεύεις απ’ αυτήν. Επίσης, Δίας 

και Αφροδίτη σού υπενθυμίζουν 
ότι είσαι πάντα ένα κοινωνικό/αξι-

αγάπητο ον που οι άλλοι χαίρονται τη συντρο-
φιά του και την ικανότητά του να διατηρεί το κε-
φάλι του έξω από το νερό, ακόμα και τις στιγμές 
που όλοι νομίζουν ότι πνίγεται. Α, και στις 3/7  με 
την Πανσέληνο στον Αιγόκερω, όταν η Εικόνα 
σου γίνεται παλιά, είναι φθαρμένη και μοιάζει με 
κειμήλιο, είναι καιρός να την αλλάξεις.  

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Δεν έχει σημασία πόσο συχνά οι αστρολόγοι λέ-
νε ότι η Αφροδίτη, ή ο Δίας στον 5ο οίκο, εντεί-
νουν τη χαρά της ζωής, την επιθυμία να φλερ-
τάρεις, την ανάγκη για διασκέδαση, τη διάθεση 
για σεξ, την έκρηξη της δημιουργικότητας ή 
ακόμα και το θέμα απόκτησης παιδιών. Ο μέσος 
Υδροχόος θα διαβάσει τέτοιου είδους προβλέ-
ψεις σαν άλλη μία ευκαιρία να ερωτευθεί αυ-
ταρχικούς τύπους, ή control freaks, που πολύ 
γρήγορα θα τους δείξει ποιος είναι το αφεντι-
κό στη σχέση. Χαλάρωσε και απόλαυσε αυτή 
την περίοδο, στην οποία όλα είναι ανοιχτά. Κι 
αν δεν σε ενδιαφέρουν οι σχέσεις, πήγαινε σε 
ένα σπα για να βελτιώσεις τη σχέση με την ει-
κόνα σου και την αυτοεκτίμησή σου, γράψε μια 
συλλογή από ποιήματα ή πέσε με τα μούτρα 
σε οτιδήποτε δημιουργικό. Υ.Γ. Ας είμαστε ξε-
κάθαροι: Μια δυνατή σχέση σε δυναμώνει, σε 
σταθεροποιεί και σε γεμίζει χαρά. Όταν ήσουν 
μικρότερος ταύτιζες τη σχέση με την υποταγή, 
όμως μεγαλώνοντας συνειδητοποίησες ότι δεν 
μπορείς να είσαι ο αιώνιος επαναστάτης χωρίς 
αιτία που αναζητάει συντρόφους που θα δια-
φωνήσουν μαζί του δίνοντάς τους το ρόλο του 
μπαμπά που θα του τις βρέξει για τις αταξίες 
του. Το ξεπέρασες αυτό το στάδιο ε; Ε; 

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Με Αφροδίτη και Δία στους Διδύμους επιθυ-
μείς ασφάλεια, την ψάχνεις και τη βρίσκεις. Ή, 
μάλλον, όταν υπάρχει ένα ερ κοντίσιον που σε 
δροσίζει με τρυφερότητα και στο στόμα σου 
βρίσκεται ένα μπιμπερό με οικογενειακή ζωή, 
ενδιαφέρον και γαλήνη, είναι άστοχο να αναζη-
τάς έξω την περιπέτεια. Η ανατριχίλα βρίσκεται 
μέσα στο σπίτι σου με αυτόν/ήν που αγαπάς, με 
αυτούς που σου τονώνουν την αυτοπεποίθηση 
ή με τους φίλους που προσκαλείς. Τι να τον κά-
νεις τον ξένο (αυτόν ή αυτήν, δηλαδή που σε 
δελεάζει να βγεις στο κυνήγι) όταν στο κρεβάτι 
σου έχεις κάποιον/αν  που νομίζεις ότι ξέρεις, 
αλλά που ουσιαστικά μπορεί να σε εκπλήξει 
αν τον δεις με καινούργιο βλέμμα; Δεν είναι πε-
ρίοδος έντασης, ή πάθους, ή απροσδόκητων 
εκπλήξεων. Είναι περίοδος που η καρδιά είναι 
στη θέση της ή, αν βρίσκεται σε φάση αναμο-
νής, δεν φωνάζει από πείνα. Η ησυχία ωστόσο 
δεν σημαίνει ακινησία, ψάχνεσαι - δεν ψάχνε-
σαι. Μπορείς να φύγεις ταξίδι με το σύντροφό 
σου, ή να λείψεις κάπου για επαγγελματικούς 
λόγους, ή –κι αυτό είναι πιο σημαντικό από εκ-
δρομές, ραντεβού και επαγγελματικά ταξίδια– 
να μιλήσεις εκ βαθέων στο Αντικείμενο του Πό-
θου σου χωρίς αστερίσκους, κρυφές ατζέντες 
ή μισόλογα. A  

✽ Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων 

θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου

Stardust
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Καρκίνε, Κρίσεως 
και Θαύματος γωνία

Κυκλοφορεί
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