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Η αντίστροφη μέτρηση για την τελετή 
έναρξης των 30ων Ολυμπιακών Αγώ-
νων του Λονδίνου έχει ξεκινήσει. Εκα-
τοντάδες αθλητές από όλο τον κόσμο 
προπονήθηκαν σκληρά σε καθημερι-
νή βάση. Προετοιμάζονταν ψυχολογι-
κά χρόνια για τη συμμετοχή τους στην 
κορυφαία παγκόσμια διοργάνωση, αλ-
λά και για τη διάκριση. Κάποιοι αθλητές 
έχουν ζήσει την εμπειρία της συμμετο-
χής. Και κάποιοι άλλοι έχουν τη δίψα 
της πρώτης συμμετοχής. Ανάμεσα σε 
αυτούς είναι και ο 24χρονος Έλληνας 
παγκόσμιος πρωταθλητής στο άλμα 
εις ύψος, Δημήτρης Χονδροκούκης. Έ-
νας αθλητής με ήθος που κυρίως αγα-
πάει αυτό που κάνει. 
Ξέρει πως σε κάθε άλμα του έχει ένα 
και μόνο ανταγωνιστή: τον εαυτό του. 

Ο πήχης στα  Ύψη
Δημήτρης Χονδροκούκης

Ο 
Δημήτρης Χονδρο-
κούκης μπήκε στον 
κόσμο του στίβου στις 
αρχές του 2000. Στον 
κόσ μο του αθλητι-
σμού, όμως, κινείται 
από παιδί. Σε ηλικία 
εννέα ετών και ενώ 
είναι στην 4η Δημο-
τικού ξεκίνησε να α-

σχολείται με την καλαθοσφαίριση. Προπονείται καθη-
μερινά στην τοπική ομάδα της Γλυφάδας, ΑΝΟΓ. Είναι 
η ομάδα της γειτονιάς του. Ωστόσο, ο κλασικός αθλη-
τισμός τον ελκύει και ανταποκρίνεται στην πρόκληση. 
Στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου επιλέγει να αλλάξει 
δρόμο και να στραφεί στο άλμα εις ύψος χωρίς να το 
σκεφτεί πολύ. Πολύ απλά αυτό το αγώνισμα τον κέρ-
δισε με την πρώτη. Εξάλλου ο πατέρας του, γυμναστής 
και παλιός αθλητής του ύψους, ήταν πάντα δίπλα του 
και τον επηρέαζε. Από τα πρώτα του βήματά στο στίβο 
μέχρι σήμερα, αλλά και για πάντα, ο άνθρωπος που εί-
ναι στο πλευρό του είναι ο πατέρας και προπονητής του 
Κυριάκος Χονδροκούκης. 
Και γι’ αυτό ο Δημήτρης προπονείται καθημερινά. 

Μπλούζα: RUN NTF VINTAGE TEE

Της ΛΕΝΑΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ
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Πολλοί θεωρούν ότι μόνο η προπόνηση 
αρκεί για έναν αθλητή. Λάθος. Η προ-
ετοιμασία είναι ένα σύνολο πραγμάτων 
που αφορούν την καθημερινότητα. Ο 
τρόπος διασκέδασης, η διατροφή, όλη η 
ζωή του άλτη κινείται γύρω από το στί-
βο. Το 2005 στον τελικό του παγκοσμίου 
πρωταθλήματος παίδων ο Δημήτρης κα-
τετάγη 12ος στο αγώνισμά του. Κι όμως 
μέσα σ’ ένα χρόνο η αποφασιστικότητά 
του τον έφερε στην 6η θέση στο παγκό-
σμιο πρωτάθλημα εφήβων στο Πεκίνο με 
επίδοση 2.19μ. 

Ο Δημήτρης Χονδροκούκης είναι αθλη-
τής του Ολυμπιακού. Προπονείται τρεις 
ώρες την ημέρα, έξι ημέρες την εβδομάδα. 
Πάντα απογεύματα. Κι αυτό διότι το πρωί 
είναι αφιερωμένο στις σπουδές του. Πα-
ράλληλα με τον αθλητισμό, ο Δημήτρης 
είναι φοιτητής του τμήματος Πληροφορι-
κής. Δεν χάνει ευκαιρία να υπογραμμίζει 
στις συνεντεύξεις του ότι δεν σκοπεύει να 
θυσιάσει ή να εγκαταλείψει τις σπουδές 
του. Ονειρεύεται να γίνει ένας καταξιω-
μένος επιστήμονας στο χώρο της Πληρο-
φορικής. Οι συνθήκες της προπόνησης 
και οι υποδομές δεν είναι πάντα εύκολες 
ούτε οι ιδανικές. Στις εγκαταστάσεις του 
Αγίου Κοσμά υπάρχει έλλειψη θέρμανσης 
το χειμώνα και κλιματισμού το καλοκαίρι. 
Παρ’ όλα αυτά, οι νέοι αθλητές συνεχί-
ζουν και προσπαθούν. Ο Δημήτρης το έχει 
πάρει καθαρά προσωπικά. Πιστεύει πως 
στον αθλητισμό ο καθένας ανταμείβεται 
ανάλογα με τη δουλειά του. Και δηλώνει 
εργασιομανής. Στον πολύτιμο και περιο-
ρισμένο ελεύθερο χρόνο του ασχολείται 
με τη μουσική. Έχει κάνει μαθήματα αρ-
μονίου για πέντε χρόνια και τα τελευταία 
επτά χρόνια μαθαίνει μόνος του να παίζει 
κιθάρα. 

Η χειρότερη στιγμή στην καριέρα του 
Δημήτρη Χονδροκούκη ήταν ο τραυμα-
τισμός στον αχίλλειο τένοντα. Αναγκά-
στηκε να υποβληθεί σε επέμβαση και ε-
πέστρεψε στους αγώνες την περίοδο του 
κλειστού στίβου, το 2010. Ένα χρόνο μετά 
κατέκτησε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
κλειστού στίβου στο Παρίσι την 5η θέση, 
πετυχαίνοντας ατομικό ρεκόρ με ένα άλμα 
στα 2,29μ. Ακολούθησαν τρία άλματα στα 
2,32, στον ανοιχτό, στο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα Ομάδων της Σμύρνης, στο Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα του Νταεγού, όπου 
κατετάγη 5ος, και στο Diamond League 
στο Βελτκλάσε της Ζυρίχης.  

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια δηλώνει 
ότι δεν περίμενε το 2012 να κατακτήσει 
την πρώτη θέση στο βάθρο του Παγκοσμί-
ου Πρωταθλήματος της Κωνσταντινού-
πολης. Είχε πάει πολύ καλά προετοιμα-
σμένος για να παλέψει και να αγωνιστεί. 
Προπονητικά ήταν πανέτοιμος. Τελικά 
βγήκε ένα ρεκόρ (άλμα στα 2.33μ) και έ-
τσι απλά πήρε το χρυσό. Είναι αλήθεια ότι 
έκτοτε ο κόσμος τον βλέπει διαφορετικά. 
Έμαθε το ελληνικό κοινό τον αθλητή Δη-
μήτρη Χονδροκούκη. Ο ίδιος αισθάνεται 
σα να μην έχει αλλάξει τίποτα. Συνεχίζει 

Στον αθλητισμό ο καθένας 

ανταμείβεται ανάλογα με τη 

δουλειά του. Και ο Δημήτρης 

Χονδροκούκης δηλώνει εργασιομανής.

Μπλούζα: RU LOOK OF RUNNING 2
Παντελόνι: STADIUM PANT

Παπούτσι: AIR MAX 90



ID
Δημήτρης

Χονδροκούκης

ΗΜερΟΜΗνια ΓεννΗσΗσ: 26/1/1988

ΤΟπΟσ ΓεννΗσΗσ: Αθήνα

αΓώνισΜα: Άλμα εις ύψος

ΎψΟσ: 1,94

ΒαρΟσ: 73

σΎλλΟΓΟσ: 
Ολυμπιακός ΣΦΠ

πρΟπΟνΗΤΗσ: 
Κυριάκος Χονδροκούκης

Διακρισεισ: 
2012 1ος στο Παγκόσμιο κλειστού 

2011 5ος στο Παγκόσμιο, 5ος στους 

Πανευρωπαϊκούς κλειστού, 1ος στο 

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων, 1ος 

στον τελικό του Diamond League στο 

Βελτκλάσε της Ζυρίχης 
 

αΤΟΜικα ρεκΟρ 

2.32 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομά-

δων, Σμύρνη 18/6/2011 και 

2.33 Παγκόσμιο 11/3/2012 Κωνσταντι-

νούπολη

να αγωνίζεται καθημερινά. Κάνει προπόνηση και δεν 
σκέφτεται ότι έχει να διατηρήσει μια φήμη. Έχει πει πως 
είναι καλύτερο να κοιτάς τον εαυτό σου και να κάνεις ό,τι 
καλύτερο μπορείς εσύ, όχι τι κάνουν οι αντίπαλοί σου.

πάνω από όλα είναι η κατάκτηση της νίκης. Πιστεύει 
ακράδαντα ότι ο αθλητισμός είναι μια αξία διαχρονική, 
η οποία στις ημέρες μας φαίνεται να έχει υποτιμηθεί και 
αμφισβητηθεί. Ωστόσο, το άλμα εις ύψος του έμαθε να 
ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, να μαθαίνει να αγω-
νίζεται για να κερδίσει αλλά και να μην το βάζει κάτω 
με την αποτυχία, την οποία πάντα υποδέχεται με ένα 
χαμόγελο. Το μυστικό του όπλο, όπως λέει, είναι ο κό-
σμος στις κερκίδες που στηρίζει πάντα τους αθλητές και 

που σε κάθε του προσπάθεια τον εμψυχώνει χτυπώντας 
ρυθμικά παλαμάκια.  

Η νέα πρόκληση έρχεται σε λίγες μέρες στο λονδίνο. 
Στο σημαντικότερο ραντεβού του παγκόσμιου αθλητι-
σμού. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου ο Δη-
μήτρης Χονδροκούκης θα πάρει το βάπτισμα του πυρός, 
έχοντας ως στόχο να ισοφαρίσει το ρεκόρ του ή να το 
ξεπεράσει. Είναι η πρώτη του συμμετοχή σε Ολυμπιά-
δα. Ανυπομονεί από πέρυσι να βρεθεί στη βρετανική 
πρωτεύουσα και στην ατμόσφαιρα αυτής της διοργά-
νωσης. Ήταν πάντα όνειρό του. Τελικά τα κατάφερε και 
αισθάνεται πολύ αισιόδοξος για την παρουσία του στο 
Λονδίνο. �

Μπλούζα: RU LDN MARATHON TEE

Μπλούζα: RU INTL RUN THE EARTH TEE
Παντελόνι:  STADIUM PANT
Παπούτσι:  AIR MAX 90

Ο Δημήτρης θέλει να ευχαριστήσει το μεγάλο του χορηγό, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, για την υποστήριξή του.
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Μ ου καίγεται η λάμπα, τη βγάζω και αγο-

ράζω μια καινούργια. Πάω να βάλω την 
καινούργια, στρίβω, πιέζω, βιδώνω, 

τίποτα. Προσπαθώ, ιδρώνω, τίποτα. Κατεβαίνω 
πάλι κάτω και με κατεβασμένα μούτρα, γιατί τι 
σόι άντρας είσαι αν δεν μπορείς να βιδώσεις μια 
λάμπα, λέω, ρε φίλε, σε παρακαλώ, έρχεσαι ένα 
λεπτό να μου την περάσεις γιατί δεν τα καταφέρ-
νω; Έρχεται, τη βάζει στο φτερό, με κοιτάει και λί-
γο υποτιμητικά, τι σου οφείλω, λέω περισσότερο 
από ευγένεια, ένα 20άρικο απαντάει αδιάφορα. 
Βάζει το 20άρικο στην τσέπη, γεια μας. Εγώ Πά-
κης, κοιτάζω τη λάμπα και κάνω μαθήματα πολι-
τικής οικονομίας νοερά. 
Πάω τρέχοντας στους δικούς μου να το πω. Τους 
διασκεδάζουν οι ιστορίες μου. Είναι στη χιουμορι-
στική σειρά «ο Φ. ανακαλύπτει τον έξω κόσμο και 
μένει άναυδος». Ξέρετε μερικά προηγούμενα επει-
σόδια, τα έχω γράψει. Για το τσουρέκι που κάνει όσο 
μια καφετιέρα φίλτρου. Το dvd player που κοστίζει 
όσο το πάρκινγκ που άφησες το αμάξι για να αγο-
ράσεις τη συσκευή. Την τηλεόραση που πληρώνεις 
250 ευρώ και μετά 70 ευρώ στον ηλεκτρονικό για 
να σου ρυθμίσει τα κανάλια. Το παντελόνι που α-
γοράζεις φτηνά στις εκπτώσεις και μετά πληρώνεις 
άλλα τόσα για να το κοντύνεις. 
Θέλουμε να στείλουμε ένα φορτίο έντυπα στο 
Κορωπί, να τα πάρει το φορτηγό το απόγευμα και 
να τα πάει την άλλη μέρα το πρωί. Κόστος με-
ταφοράς 240 ευρώ συν ΦΠΑ. Δηλαδή αν 3 ώρες 
δουλειά πάνε 300 ευρώ, εγώ πόσα πρέπει να ζη-
τήσω γι’ αυτό που γράφω εδώ; Και τότε η απένα-
ντι σελίδα με τη διαφήμιση πόσο πρέπει να κάνει, 
6.000; Αν κάνει τόσα, τότε ο καφές θα κάνει 5 
ευρώ. Αυτός που νοικιάζει στον καφέ των 5 ευρώ, 
θα πάει το νοίκι στις 10.000. Ο ηλεκτρονικός που 
πίνει με 5 ευρώ τον καφέ του θα ζητήσει 70 ευρώ 
για να μου ρυθμίσει τα κανάλια και ο γιατρός που 
έκανε και 20 χρόνια στο θρανίο, για να πληρώσει 
τον ηλεκτρονικό, θα ζητήσει φακελάκι. 
Παλιά, όχι πια, τέτοιες μέρες στην εφημερίδα ή-
ταν μέρες χαράς. Σχεδιάζαμε τις διακοπές μας. 
Είχαμε χάρτη και βάζαμε πινέζες. Την τελευταία 
μέρα λέγαμε: αύριο η ATHENS VOICE θα είναι 
στη Βενεζουέλα, το Μεξικό, την Ταϊλάνδη και τη 
Ζανζιβάρη. Χρόνο με το χρόνο διαπιστώναμε ότι 
οι προορισμοί ήταν όλο και πιο εξωτικοί. Είχαμε 
γίνει πλούσιοι; Όχι, είχαμε συνειδητοποιήσει ότι 
15 μέρες διακοπές σε 5 αστέρων ξενοδοχείο σε μια 
εξωτική παραλία ήταν πιο φτηνά από λίγες μέ-
ρες στις Κυκλάδες. Τα τελευταία χρόνια πριν την 
κρίση, οι εφημερίδες επεσήμαιναν το πρόβλημα, 
τα σχολεία δεν πήγαιναν πια πενταήμερες στη 
Ρόδο, την Κρήτη, προτιμούσαν την Πράγα και τη 
Βαρκελώνη. Ήταν πιο φθηνά. 
Τι έχει συμβεί; Υπερτιμολογούμε υπηρεσίες ο 
ένας στον άλλον. Κλέβουμε ο ένας τον άλλον. Και 
όλοι μαζί το κράτος. Καθώς η Ελλάδα έχανε τη 
μάχη της παραγωγής, ακριβαίναμε συνεχώς τις 
υπηρεσίες που στο εσωτερικό παρείχαμε ο ένας 
στον άλλον. Και όλοι διεκδικούσαμε τα λεφτά του 
κράτους. Αυτά που το κράτος δανειζόταν απλό-
χερα για να συντηρήσει το επίπεδο ζωής που θέ-
λαμε. Μόλις τα δανεικά σταμάτησαν, ξαφνικά 
ήρθαν τα προβλήματα στον παράδεισο. 
Λένε τώρα μερικοί ότι ήρθε η τρόικα και μας επι-
βάλλει «εσωτερική υποτίμηση». Σοβαρά; Η τρό-
ικα το λέει; Δηλαδή, όλη η Ελλάδα τόσα χρόνια 
δεν λέει ότι η ακρίβεια σ’ αυτή τη χώρα δεν πάει 
άλλο; Ότι κάτι πρέπει να γίνει; Αυτοί που μιλάνε 

εναντίον της εσωτερικής υποτίμησης εννοούν 
ότι είναι εναντίον της δικιάς τους υποτίμησης. 
Ξέρουν πολύ καλά ότι οι μισθοί θα πέσουν. Γιατί 
δεν έχει κανείς να τους πληρώσει. Παράδειγμα: 
Φέτος θα έρθουν 2 εκατομμύρια λιγότεροι του-
ρίστες, θα χαθούν 150.000 θέσεις εργασίας και 
μερικά δις έσοδα. Είναι κανείς που δεν ξέρει ότι 
όσοι εργάζονται στην τουριστική βιομηχανία θα 
δουν τις αμοιβές τους να μειώνονται; 

Όταν άρχισα να δουλεύω, έπαιρνα πρώτο μισθό 

60.000 δραχμές. 180 ευρώ. Μια χαρά πρώτος μισθός 
ήταν. Ήταν μια χαρά γιατί έμενα σ’ ένα σπίτι που το 
νοίκι του ήταν 10.000 δραχμές. Το ίδιο σπίτι σή-
μερα έχει νοίκι 400 ευρώ. Ο μισθός όμως δεν εί-
ναι 2.400. Ο κατώτατος μισθός 600 ευρώ δεν είναι 
μικρός γιατί είναι λίγα τα 600 ευρώ. Αλλά γιατί τα 
τελευταία χρόνια δημιουργήσαμε αλλεπάλληλες 
φούσκες για να διεκδικήσουμε όσα περισσότερα 
μπορούσαμε από τα ξένα χρήματα, τα δανεικά και 
τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Τώρα ο ασθενέστερος 
παράγων, η μισθωτή εργασία δηλαδή, πληρώνει 
πρώτη το λογαριασμό. Και οι προστατευμένες και 
ευνοημένες ομάδες προσπαθούν να διατηρήσουν 
όσο μπορούνε περισσότερο τις αποδοχές τους εις 
βάρος των άλλων. Η άρνηση της «εσωτερικής υπο-
τίμησης» είναι το λάθος σύνθημα, το παραπλανητι-
κό. Το πρόβλημα είναι ότι υποτίμηση γίνεται μόνο 
στους μισθούς και πουθενά αλλού. Το πρόβλημα 
δεν είναι ο ονομαστικός μισθός, αλλά η αγοραστι-
κή του δύναμη. Αν όλα φτήναιναν, τότε η προσαρ-
μογή θα γινόταν πολύ πιο εύκολα. Δεν γίνεται ό-
μως. Πώς να γίνει όταν στα 4 ευρώ που πληρώνεις 
για ένα πακέτο τσιγάρα, τα 3,20 πάνε στο κράτος; 
Στα 1,75 που πληρώνεις για τη βενζίνη, το 1,15 πάει 
στο κράτος; Τα κλειστά επαγγέλματα διατηρούν τα 
υψηλά ποσοστά κέρδους, οι αλλαγές υπέρ του α-
νταγωνισμού στο εμπόριο ποτέ δεν εφαρμόζονται, 
οι αγορές όλο ανοίγουν και πάντα μένουν κλειστές. 
Ο ΦΠΑ πάει στο 23%, νέοι φόροι προστίθενται, κι 
άλλοι φόροι υπέρ τρίτων, κι άλλες κρατήσεις στις 
ασφαλιστικές εισφορές και νέα αύξηση στα τιμολό-
για των ΔΕΚΟ κι άλλες έκτακτες εισφορές. Η επι-
χείρηση «Δημόσιο» δεν θέλει να μειώσει το κόστος 
της, δεν θέλει να μειώσει τα έσοδά της, δεν θέλει να 
κάνει δηλαδή εσωτερική υποτίμηση. Αρνείται. Α-
κόμα και σήμερα, πέμπτο χρόνο κρίσης, με 22% α-
νεργία, μιλάμε για εκλογικά επιδόματα στη Βουλή 
και αμειβόμενες επιτροπές στο Δημόσιο. Για συν-
δικαλιστικό τουρισμό στο Μαρόκο και κομματικά 
χρέη 250 εκατομμυρίων. Έτσι, αυτό που μένει μόνο 
είναι οι μειώσεις μισθών. Πάντα συνέβαινε, απλώς 
τώρα που δεν υπάρχουν τα δανεικά, η αφαίμαξη 
είναι άμεση και εξοντωτική. Κάποιοι χάνουν τα πά-
ντα για να μη χάσουν κάποιοι άλλοι τίποτα. Αυτοί 
που δεν θέλουν ν’ αλλάξει τίποτα, θρηνούν κιόλας 
δήθεν για τις μειώσεις των μισθών. 
Η πιο άδικη, η πιο ταξική πολιτική, έχει άλλη μια 
φορά μεταμφιεστεί σε αντιστασιακή: Όχι στην ε-
σωτερική υποτίμηση. Εννοούν τη δικιά τους. Γιατί 
η δικιά μας είναι γεγονός. Επακόλουθο της δικιάς 
τους αδιάλλακτης υπεράσπισης των «κεκτημέ-
νων». Δεν κλείνουν τους χιλιάδες άχρηστους ορ-
γανισμούς, δεν διώχνουν τις κομματικές αργομι-
σθίες, δεν κόβουν τα απίθανα προνόμια, δεν μει-
ώνουν τη γραφειοκρατία, δεν αγγίζουν τις χρε-
οκοπημένες ΔΕΚΟ. Το κόστος τους το πληρώνει 
η υπόλοιπη κοινωνία με τη δικιά της «εσωτερική 
υποτίμηση». Για μια ακόμη φορά σ’ αυτή τη χώρα, 
όλα είναι μεταμφιεσμένα στο αντίθετό τους. A

Το Εξώφυλλο 
μας 
Αυτή την εβδομάδα 
το σχεδιάζει ο Αλέ-
κος Παπαδάτος. Γεν-
νήθηκε στη Θεσσα-
λονίκη το 1959. Από 
μικρός σκιτσάριζε και 
αγαπούσε τα κόμικ, 
τις γελοιογραφίες 
και τα κινούμενα σχέ-
δια. Μαθήτευσε στο 
Παρίσι, όπου από τα 
μέσα του ’80 άρχισε 
να ασχολείται επαγ-
γελματικά με τα κό-
μικ και το Animation. 
Από το ’90 στην Αθή-
να, δίδαξε κινούμενο 
σχέδιο και εργάστη-
κε σε διεθνείς και ελ-
ληνικές παραγωγές 
Animation, σκηνοθε-
τώντας, ανιμάροντας 
και  σ χεδιάζον τας 
χαρακτήρες.  Είναι, 
ως σκιτσογράφος, 
ο συνδημιουργό ς 
του graphic novel 
«Logicomix», έχει δη-
μιουργήσει μαθήμα-
τα με μορφή comic 
για ένα κέντρο δια-
δικτυακής μάθησης 
για φτωχά παιδιά της 
Αμερικής. Αυτή την 
εποχή ετοιμάζει το 
graphic novel «Δημο-
κρατία», που θα κυ-
κλοφορήσει το 2013. 

DO IT!  Κάθε εβδομάδα 
ένας καλλιτέχνης ανα-
λαμβάνει να σχεδιάσει 
το εξώφυλλο της A.V. 
Στο τέλος της χρονιάς 
όλα τα εικαστικά εξώ-
φυλλα θα συγκεντρω-
θούν για να εκτεθούν 
στο Μουσείο Μπενά-
κη, όπου και θα είστε 
όλοι καλεσμένοι.

ΠαΡαλΕΙΨΗ
Σ τ ο  τ ε ύ χ ο ς  3 9 9 
(σελ. 26-27) παρα-
λείφθηκαν οι ευχα-
ρισ τίες προς τους 
ναυαγοσώστες της 
φωτογραφίας, οι ο-
ποίοι ανήκουν στην 
Πανελλήνια Σχολή 
Ναυαγοσωστικής 
(ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ). 

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 Τζή-
κας

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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Ζωντανόςστηνπόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

Καλοκαίρι, ντάλα
πώς καλοκαίρίαςε ξαφνίκα εκεί που κοίταΖαμε αλλου, είναί μυςτηρίο. ςτα καλα καθού-
μενα οι θερμοκρασιεσ πήγανε στο ταβανι μαζι με τα μύαλα μασ, ενώ τή χαζεύαμε τήν 
ασφαλτο, δήλαδή, αρχισε να λιώνει. μπροστα στα αθώα ματια μασ. πού τα εχούνε δει ολα 
(ώσ ματια) κι ακομα δεν εχούνε σύνήθισει το τήγανισμα…

Σ
τα πλαίσια των ανάδρομων πλανητών/ή/

και της κουλοσύνης μου αυτές τις μέρες 

έγραψα κι έχασα διάφορα κείμενα, όλα 

αριστουργήματα της παγκόσμιας λογο-

τεχνίας/δημοσιογραφίας (πάντα αυτά 

που χάνεις είναι Ο Τσέχοφ και λίγα λες). Κάναμε μίτινγκ 

σε σπίτι φίλης που της είχανε κόψει το ρεύμα, με κεριά 

και φακούς χωρίς μπαταρίες, γιατί ποιος θυμάται να πά-

ρει μπαταρίες από τη στιγμή που τα παιδιά του αρχίζουν 

το κάπνισμα/σεξ και μετά; Σε άλλη φίλη επίσης έκοψαν 

το ρεύμα και σε μία τρίτη το νερό. Οι συζητήσεις αυτή 

την εποχή καταλήγουν πάντα στο ότι είναι προτιμότερο 

να σου κόψουν το ρεύμα παρά το νερό («Ναιαιαια!») – 

μπορείς να φορτίσεις τον υπολογιστή σου στο φουαγιέ 

της πολυκατοικίας, να κάνεις παγωμένο ντους και να κα-

ψαλίζεις τα φρύδια σου με τα κεριά, αλλά δεν αντέχεις 

πάνω από μέρα χωρίς καζανάκι ή απλύτογλου. Δεν το 

αντέχεις γιατί είσαι στην πόλη ντάλα καλοκαίρι, με σα-

ράντα βαθμούς, σαν το λουλούδι της ερήμου αλλά στο 

πιο κουνουπιδέξ. Και πού είσαι ακόμα…

Βράδυ που πέφτει η θερμοκρασία, μερικές φορές με αε-

ράκι που μοσχοβολάει βροχή, ή θάλασσα, ή σκουπίδια… 

στρώνει το πράγμα. Πίνεις κάτι κρύο, αν έχεις ρεύμα και 

ψυγείο. Αν δεν έχεις ρεύμα και ψυγείο αισθάνεσαι πολύ 

γκαντέμης, και βγαίνεις, ίσα για να το σώσεις δηλαδή. 

Να κάτσεις μέσα στα σκοτεινά με ζεστή μπίρα; Ε όχι. Στην 

Ελλάδα ζεις, τι διάλο, κάποιος θα βρεθεί να σε κεράσει. Ή 

να μοιραστεί τον πόνο σου χωρίς κέρασμα (όλο και συ-

χνότερα είναι σαν να ζεις στην Ελβετία πια, απλώς χωρίς 

τα φράγκα, χιόνια, σαλέ, κασέρια, κρύα, σκι, γελάδια, γά-

λατα, σοκολατάκια και δισεκατομμύρια). 

Η εισαγωγή είναι για να σας πω ότι βράδυ με αεράκι πή-

γαμε στο «Oinoscent», όμορφο wine bar κάτω από το 

Σύνταγμα: περιοχή που με καμία Παναγία δεν τη φαντά-

ζεσαι στην Ελβετία (ήδη η Ελβετία έχει χάσει το χρώμα 

της, που το ακούει). Το «Oinoscent» έχει μεγάλη κάβα με 

κρασιά από όλο τον κόσμο, λιχουδιές από την Ελλάδα 

και τη Γαλλία ξαφνικά, διάφορα κοκτέιλ κρασιών, ποτά, 

σνακς και συμπαθητική ατμόσφαιρα. Λειτουργεί και σαν 

μαγαζάκι – πουλάει τα κρασιά, τα σνακς και τις γκουρμε-

διές του, σε περίπτωση που δεν θέλεις να τα φας επι-

τόπου. Έχει τραπεζάκια έξω, στο πεζοδρόμιο, και μια 

ωραία Ιταλο-ειδή μπάρα μέσα. Τα κοκτέιλ με Prossecco 

(€ 6) είναι η σπεσιαλιτέ του μπαρ και πολύ σούπερ, αλλά 

η κάβα είναι τόσο πλούσια που αποκλείεται να μη βρεις 

κάτι ενδιαφέρον να πιεις, έτσι κι αλλιώς. 

Μ έσα στο καλοκαίρι επίσης η μικρή ξαδέρ-

φη μου «τρέχει» με τρελό σουξέ το www.

diaperland.gr, που ειδικεύεται στις «τούρ-

τες από πάνες»: όταν μου το είπε κόπηκα προς στιγμήν, 

πόσο τούρτες και πόσο πάνες, και πότε πάνες και γιατί. 

Μετά τσέκαρα το σάιτ και είδα τις τούρτες – είναι η τελευ-

ταία λέξη της μόδας, λέει, να πηγαίνεις δώρο στη φίλη 

που γέννησε μία τσαχπίνικη κατασκευή από πάνες με 

κουκλάκια και σκατουλάκια απάνω, όχι ορίτζιναλ σκα-

τουλάκια-κακάκια δηλαδή, αλλά στολίδια, ματάκια, κορ-

δέλες, φιογκάκια και αρκουδάκια ή μπιμπερό, σαλιάρες, 

σαγιοναρίτσες και άλλα μωρουδιακά. Στο σάιτ έχουνε 

και καλλυντικά της India Hicks και της σειράς της «Island 
Living» – η India Hicks είναι μία πάμπλουτη Εγγλέζα αρι-

στοκράτισσα λίγο σιχαμένη και κούκλα, που δημιούργη-

σε την παραπάνω σειρά με είδη μπάνιου/σώματος/δω-

ματίου«εμπνευσμένη από το εξοχικό της στις Μπαχάμες» 

(ευτυχώς που δεν είχε εξοχικό στο Ζούμπερι. Ή θα το είχε 

χάσει ως τώρα ή θα της είχανε κόψει το ρεύμα). Μπορεί 

να θέλεις να τη χαστουκίσεις (μαζί σου), αλλά τα καλλυ-

ντικά της είναι θεϊκά και οι τιμές σχετικά καλές. Υπάρχουν 

κι άλλα, κουτιά δώρων της Crabtree & Evelyn (από € 15), 

γενικά ό,τι μπορεί να τραβάει η ψυχή σου αν έχεις φί-

λη και συγγενή που γεννάει όπου να ’ναι ή που γέννησε 

πρόσφατα. Ή φίλη που θέλεις να της πάρεις δώρο με 

καλλυντικά και αρωματικά κεριά (αν της έχουνε κόψει το 

ρεύμα π.χ.) χωρίς να βγεις από το σπίτι σου. 

Άλλο: πρώτο θαλασσινό μπάνιο μια καθημερινή στην 

τσίλικη-Σεβεντίλικη «Ακτή Βουλιαγμένης» (που ως πριν 

ένα μήνα είχε είσοδο € 4 αλλά το ’χει ανεβάσει κι απλώς 

η μόνη απόδειξη εισόδου που βρήκα είναι η μπαγιάτικη), 

με ξαπλώστρες όσο φτάνει το μάτι σου και λαδωμένα 

κορμιά στον απογευματινό ήλιο, ταπεράκια με σάντου-

ιτς και φρούτα όπως παλιά-παλιά, όταν δεν υπήρχαν 

μπαρ στις παραλίες και κουβαλούσες τα άπαντα με ψυ-

γειάκι στο πίσω κάθισμα του Ζάσταβα. Πράγμα που δεν 

θα έκανες αν ζούσες στην Ελβετία, άρα είσαι (ακόμα) ευ-

τυχής που ζεις στην Ελλάδα. Έστω και χωρίς κεράσματα 

– ή και χωρίς φως/νερό/τηλέφωνο/μπαταρίες, καν…. A     

Oinoscent, wine bar & shop, Βουλής 44 Α, Σύνταγμα, 
210 3229.374 
www.diaperland.gr, είδη για μαμάδες, μωρά και όχι μόνον 
Ακτή Βουλιαγμένης, Λ. Ποσειδώνος 2, Βουλιαγμένη, 
210 8960.769

Athens Voice (official)

Thanks for 
sharing our voice 
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Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2012
Το ξέρω, δεν υπάρχει μία, αλλά ας αγοράσουμε 
έστω ένα τσιτάκι, έτσι για το καλό. (Αρχίζουν τη 
Δευτέρα, με πολλές γιορτές, για να ανεβούν τα 
μαγαζιά του κέντρου)

SVL BAR
Σουβλάκια-σφηνάκια, μίνι σάιζ, μούρλια, σε στέλ-
νουν κανονικά αν ξεχαστείς και θεωρήσεις πως 
τρως μεζεδάκια. Πολύ ωραία τοποθεσία. 
Τιμές ψύχραιμες. Κράτηση απαραίτητη, 
γίνεται της μουρλής.
(Αδριανού 7 & Θησείου 15, στο Θησείο)

ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΙΡΙΑΛ
Γιατί διαμαρτύρεστε για τα τούρκικα; 
Θέλετε να μας ξαναβάλουν το «Ρετιρέ»;

ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑ
Ευχαριστώ. Θα μπορούσα να κάθομαι ώρες στο 
μποτιλιάρισμα του Καλλιμάρμαρου, το απόγευμα 
της Δευτέρας, και να σε ακούω.

ΠΡΟΣ ΔΕΗ
Κανονικά τον Φωτόπουλο έπρεπε να τον
λένε Διακόπτη.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ
- Κρίμα, έπρεπε τελικά ν’ αλλάξει όνομα 
το Πασόκ.
- Και πώς να το κάνει;
- Σοπάκ.
(Στα γραφεία μας)

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ 
Ν.Δ -ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Δυο φωνές μου φωνάζουν
Δυο φωνές με τρελαίνουν
Να φύγω… να πάω πού;
(Αφιερωμένο εξαιρετικά. 
Πρώτη εκτέλεση: Άντζελα Δημητρίου)

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ
Γιώργο, δεν το ’χεις με τις δυο ρόδες. 
Πάρε γουρούνα.

ΤΡΟΠΙΚΟ ΜΑΥΡΙΣΜΑ
Εσείς, δηλαδή, συνεχίζετε να εμπιστεύεστε βου-
λευτές με μαύρισμα και βαμμένο μαλλί;

Η ΤΡΕΛΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ 
Με ζωντανά ψαράκια. Όχι, καλές μου, έχω δει το 
«Πιράνχας-3D».

ΕΣΒΗΣΑΝ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΤΗΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ
Είναι φανερό. Μας σαμποτάρουν!

ΒΑΤΡΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ
Την ώρα της παράστασης. Σε λίγο θα μας πείτε 
ότι είδατε και ρακούν.

ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ TREΝDY 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ
Όταν το βλέπεις, μοιάζει με λάσπη. 
Όταν το τρως, εύχεσαι να ήταν…- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ

➜ panikoval500@gmail.com) 

Αthens 
Voices
Η Αθήνα μιλάει κι εμείς ακούμε...

«…τον έπια-
σε, λέει, η Αντι-
τρομακτική…»

(Δύο Βουλγάρες κυρίες, συζητώντας, 
στα παγκάκια έξω από την Παναγία 

τη Χρυσοσπηλιώτισσα. Αιόλου, 
Κυριακή πρωί)

«…αλλά ξέρω 
γιατί δεν μ’αφήνεις. 

Για να μου βγάλεις τα ά-
ντερα και να τα πουλήσεις 

στο ίντερνετ».
(Εξάχρονος κοπανιέται καθώς ένας γείτο-
νας, με πισίνα, τον πάει σηκωτό σπίτι του 

γιατί τoυ κόπηκε η σαγιονάρα. Κάπου 
έξω από την Αθήνα, Κυριακή 

μεσημέρι)

«Ναι, να έρθεις, 
αλλά μπαίνεις στη 

θάλασσα;»
(Συζήτηση περί διακοπών. Σαραντάρη-

δες κύριοι, πίνοντας καφέ. Πλατεία 
Μαβίλη, Κυριακή πρωί)

«Εγώ είμαι 
ΤΡΕΛΟΣ! Να το 

ξέρεις!»
(Νεαρός, ανεβασμένος όρθιος στο 

παγκάκι, μιλάει στο κινητό του. 
Παρκάκι της Μίας Νυκτός, Αλε-
ξάνδρας & Βασιλίσσης Σοφίας, 

Κυριακή μεσημέρι)

Μικρός: Μαμά, 
δεν βλέπω.

Μαμά: Άμα πάμε πιο μπρο-
στά δεν θα μπορούμε να 

τρώμε πατατάκια.
(Στις πίσω σειρές. Θέατρο Βράχων, 

«Ιφιγένεια εν Αυλίδι», Δευτέ-
ρα βράδυ)

«Φαίνεσαι 
χάλια, αλλά είσαι 
απολύτως υγιής».

(Ατάκα από την ταινία «Μεσοτοιχίες». 
Σινέ Δεξαμενή, Κολωνάκι, 

Σάββατο βράδυ)

«Σάντοου 
χίαρ οκέι».

(Έλληνας ταρίφας υποδεικνύει στον ξένο 
πελάτη του τρόπους να δροσιστεί. Σάββατο 

μεσημέρι, Ηρώδου Αττικού, απέναντι 
από ευζώνους του προεδρικού 

μεγάρου)

Η 
μεταβολή του κύριου 

(«μικρού») ονόματος 

για συνειδησιακούς 
λόγους απασχολεί 
ολοένα και περισσό-
τερους πολίτες. Από 
τη στιγμή που γνω-

στοποιήθηκε ότι η διαγραφή θρησκεύματος 
από τα ληξιαρχεία γίνεται με μια απλή δή-
λωση, υπήρξαν αιτήματα πολιτών για δια-
γραφή. Στη συνέχεια, αυτούς τους πολίτες 
απασχολεί το αίτημα της μεταβολής κύριου 
ονόματος που αντιστοιχεί σε ιερές μορφές 
του αρχικού θρησκεύματός τους. Ενώ όμως 
η διαγραφή του θρησκεύματος, όπως και 
η μεταβολή του επωνύμου, γίνονται με αι-
τήσεις προς τη Διοίκηση, η μεταβολή του 
κύριου ονόματος αποφασίζεται με τελεσί-
δικη δικαστική απόφαση (άρθρ. 13 παρ. 1 Ν 
344/1976). 

Ο νόμος αναφέρει ότι το Δικαστήριο πρέ-
πει να αποφασίσει το κατά πόσον υπάρχει 
«σπουδαίος λόγος», ο οποίος δικαιολογεί τη 
μεταβολή του κύριου ονόματος. Υπάρχουν, 
για παράδειγμα, δικαστικές αποφάσεις που 
απορρίπτουν τη μεταβολή του κύριου ονό-
ματος όταν ο επικαλούμενος λόγος κρίνεται 

ήσσονος σημασίας. Δεν λεί-
πουν πάντως και αποφάσεις 
κατά τις οποίες ένα μη εύηχο 
όνομα δικαιολόγησε τέτοια 
μεταβολή. Η πιο χαρακτη-
ριστική περίπτωση αφορά 
τη μεταβολή του ονόματος 
«Γκόλφω», λόγω του προ-
βλήματος που αντιμετώπιζε 
η αιτούσα από το συσχετισμό 
της με ηρωίδα διαφήμισης 
ανθρακούχου νερού! Λόγοι 
συνειδησιακοί, πάντως, ό-
πως είναι η μεταβολή του 
θρησκεύματος, έχουν ήδη 
κριθεί επαρκείς για τη με-
ταβολή. Στην απόφαση 430/2003, 
το μονομελές πρωτοδικείο Πάτρας έκρινε 
ότι η μεταβολή του θρησκεύματος αποτε-
λεί σπουδαίο λόγο και για τη μεταβολή του 
κύριου ονόματος: «…η βούληση του αιτούντος 
για μεταβολή του ονόματός του, ενόψει της ανω-
τέρω μεταβολής της θρησκευτικής του πίστης, 
κρίνεται δικαιολογημένη και επιβαλλόμενη από 
σπουδαίο λόγο, που συνδέεται άρρηκτα με την 
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνει δεκτή η υπό 
κρίση αίτησή του ως και κατ’ ουσία βάσιμη και 

να μεταβληθεί το κύριο 
όνομα αυτού κατά τα 
ειδικότερα στο διατα-
κτικό οριζόμενα...».

Οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να αναθέσουν 
τη σχετική εντολή σε 
πληρεξούσιο δικηγό-
ρο, ο οποίος υποβάλλει 
το αίτημα στο δικαστή-
ριο και το κοινοποιεί με 
δικαστικό επιμελητή 
στον αρμόδιο εισαγγε-
λέα. Κατά την ημέρα της 
δικασίμου προσκομίζο-
νται όλα τα σχετικά έγ-

γραφα που υποστηρίζουν το αίτημα και, στη 
συνέχεια, αναμένεται η έκδοση της απόφα-
σης. Σε περίπτωση θετικής έκβασης, η τελε-
σίδικη απόφαση με την οποία διατάσσεται η 
μεταβολή του ονόματος προσκομίζεται στο 
ληξιαρχείο, το οποίο είναι υποχρεωμένο να 
προβεί στη σχετική μεταβολή

* Ο Β.Σ. είναι δικηγόρος και ειδικεύεται σε θέματα 
διαδικτύου

Όχι πια Γκόλφω
Πώς μπορείς να κάνεις μεταβολή του «μικρού» ονόματος για συνειδησιακούς λόγους
Του ΒΑΣΙΛΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

H ATHENS VOICE 
πάει διακοπές

Ο ετήσιος οδηγός επιβίωσης 
της A.V. για ένα 

καυτό καλοκαίρι

60+ επώνυμοι Αθηναίοι 
γράφουν για το αγαπημένο 

τους νησί

Κυκλοφορεί
 την επόμενη Πέμπτη

SUMMER 
GUIDE 
2012
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● Αλλαγή εργασιακών 
συνθηκών λέγεται αυτό το 
πράγμα που σε κάνει να λες «τι 
τυχερός που είμαι να δουλεύω 
ενώ οι άλλοι είναι άνεργοι…», 
την ίδια χρονική περίοδο που 
πριν μερικά χρόνια έλεγες 
«τι τυχερός που είμαι να 
κάνω διακοπές ενώ οι άλλοι 
δουλεύουν με καύσωνα στην 
Αθήνα….»

● Πιστωτική κρίση: Το να μη 
σου δανείζει κανένας λεφτά, 
γιατί ξέρουν ότι είσαι τόσο 
άχρηστος που θα τα φας όλα 
σε επιδόματα υπαλλήλων της 
Βουλής.
● Και μια που ήρθε η 
κουβέντα στους υπαλλήλους 
της Βουλής: Εκείνοι που 
δεν τολμάνε να φέρουν 
αντίρρηση και να κόψουν 
προνόμια από αυτούς που οι 
ίδιοι προσέλαβαν, είναι οι ίδιοι 
πολιτικοί ογκόλιθοι που κατά 
τα άλλα κατηγορούν ο ένας τον 
άλλον για δουλικότητα και για 
έλλειψη δυναμισμού απέναντι 
στην Τρόικα, έτσι;

● Κι όμως, σε κάποιους 
πολιτισμούς του Αμαζονίου, 
έχει παρατηρηθεί το εξής 
φαινόμενο: Εκθέτεις για 
παρατεταμένο χρονικό 
διάστημα τους ανθρώπους στην 
έλλειψη ηλεκτρισμού κι εκείνοι 
σιγά-σιγά αλλάζουν γνώμη και 
αρχίζουν να εναντιώνονται 
στις αποκρατικοποιήσεις!
● Γιατί λοιπόν να μην 
το δοκιμάσει κι εδώ ο 
Φωτόπουλος;

● Το άκρον άωτον της 
ατυχίας: Το να προσπαθείς 
να διακρίνεις τη «μύτη» και τα 
φίνα αρώματα ενός κρασιού, 
ενώ όλοι οι γύρω σου έχουν 

αλειφτεί με μνημειώδεις 
ποσότητες αντικουνουπικού. 

● Σε ένα παράλληλο σύμπαν, 
υπάρχουν παιδάκια που 
περπατάνε ώρες προκειμένου 
να πάνε σχολείο, ώστε να 
μάθουν γράμματα, να γίνουν 
υποψήφιοι ενός κόμματος, 
να βγουν βουλευτές και να 
πάρουν τελικά ένα βουλευτικό 
αυτοκίνητο. 
● Ναι, αυτό το παράλληλο 
σύμπαν λέγεται «μυαλό 
του Άδωνι Γεωργιάδη». Και 
σύμφωνα με τη λογική του, οι 
Έλληνες βουλευτές προέρχονται 
από εκείνες τις μη προνομιούχες 
ομάδες πληθυσμού που, 
αντίθετα με τους ψηφοφόρους 
τους, δεν διαθέτουν δικό τους 
αυτοκίνητο…
● …με αποτέλεσμα, αν 
δεν πάρουν το βουλευτικό 
Lexus που δικαιούνται, να είναι 
αναγκασμένοι να κυκλοφορούν 
με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 
και να ξεφτιλίζονται. 

 ● Εναλλακτοζώδιο: Το 
τρίτο ζώδιο που για κάποιο 
μεταφυσικό λόγο ταυτίζεσαι και 
επιλέγεις να το διαβάσεις, όταν 
έχεις απογοητευθεί και από 
τις προβλέψεις του κανονικού 

ζωδίου και από τις προβλέψεις 
του ωροσκόπου.  

● Παρεμπιπτόντως, έχει 
γίνει κάποια ειδική νομοθετική 
ρύθμιση, σύμφωνα με την 
οποία, πρέπει να υπάρχει 
ειδική ποσόστωση από 
«Βαγγέληδες» στο επάγγελμα 
του περιπλανώμενου πωλητή 
καρπουζιών;

● Εποχή των 
αποκρατικοποιήσεων 
ονομάζεται η χρονική εκείνη 
περίοδος κατά την οποία όλοι 
τσακώνονται για το αν πρέπει 
να πουληθεί κάτι, χωρίς να έχει 
βρεθεί καν αγοραστής. 
● Τέλος, εποχή των 
αποκρατικοποιήσεων 
ονομάζεται η χρονική εκείνη 
περίοδος κατά την οποία 
στελεχώνονται επιτροπές 
«ειδικού σκοπού», για να 
χειριστούν το θέμα με πιθανούς 
επενδυτές. 
● Άλλωστε η δημιουργία 
τέτοιων επιτροπών αποτελεί 
κατά βάθος τον πραγματικό 
λόγο που επανέρχεται 
κάθε τόσο το θέμα των 
αποκρατικοποιήσεων.   
● Μάλιστα, αποτελεί πλέον 
κάτι σαν έθιμο η πρώτη τέτοια 
επιτροπή να αναλαμβάνει την 
πώληση του Ελληνικού. 
● Πιθανότατα επιλέγεται το 
«Ελληνικό» όχι τυχαία, αλλά 
σαν ελάχιστος φόρος τιμής 
στην «ελληνικότητα» της 
διαδικασίας.

● Extra Bonus: Αυτή τη φορά, 
προκειμένου να ανταμειφθεί 
το κοινό για την υπομονή 
του και για την ανοχή του, 
επιστρατεύθηκε για μια 
έκτακτη συμμετοχή ο Κώστας 
Καραμανλής!
● Ο οποίος διασκέδασε τους 
θεατές με το σπαρταριστό 
μονόλογό του με τίτλο 
«Πρέπει να επισπευσθούν οι 
διαδικασίες!»

● Κανονικά, αντί να 
αγανακτούν όλοι αυτοί οι 
επώνυμοι εκδότες ενόψει της 
έλευσης Γερμανών εφοριακών 
στην Ελλάδα, δεν θα έπρεπε να 
πανηγυρίζουν που με μια απλή 
κίνηση θα μεταμορφωθούν 
από μεγαλο-οφειλέτες σε 
αντιστασιακούς, χωρίς να 
χρειαστεί καν να κουνήσουν το 
δαχτυλάκι τους;

● Ραπτομηχανή: Μια μηχανή 
που έχει προγραμματιστεί 
να παράγει τραγούδια της 
μουσικής Ραπ. A   

Από τον 
Νίκο 
Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για τη διά νόμου μείωση της ποσότητας «cake» και την 
παράλληλη αύξηση της ποσότητας «cup» στα «Cupcakes»)

Ο τέως υφυπουργός Νικολόπουλος, που είχε το κληρονομικό χάρισμα να 
προβλέπει τη στάση της κυβέρνησης πριν αυτή συμβεί, αποκαλύπτει:

Τα Tweets του

Θα έπρεπε να υπάρχει μια λέξη για… «Τσιμενταγωτό»: Το οικογενειακό παγωτό που έχει 

μείνει για καιρό σε πολύ δυνατή κατάψυξη, ώστε να μετατραπεί σε συμπαγή στερεή μάζα 

που χρειάζεται ξεπάγωμα πριν μπορέσει να βυθιστεί κουτάλι μέσα του για να φαγωθεί.

Πιο 

απάνθρωπη 

θέση εργασίας 

της εβδομάδας 

Συνδικαλιστής της 

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, 

επιφορτισμένος με το 

καθήκον να κρατάει ψηλά 

την ντουντούκα του 

Νίκου Φωτόπουλου. 

Forrest Gump



Animal 

Spirits
Η έκθεση με έργα από τη συλλογή σχεδίων του 

Δάκη Ιωάννου –πολλά από τα οποία παρουσιά-

ζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα– 

φιλοξενείται στα Σφαγεία της Ύδρας από 

22 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου

Της ΤζούλΙαΣ ΔΙαμανΤοπούλού

Πάνος Κουτρουμπούσης, 
«Drone to Νowhere»

Σφαγεία  Ύδρας, 2012
Υπάρχουν συνισταμένες που σφραγίζουν ένα το-
πίο ανεξίτηλα. Η αγωνία κι ο φόβος. Η θυσία. Η 
όποια θυσία. Τα σφαγεία της  Ύδρας φέρουν την 
ίδια στάμπα με την πολιτικοκοινωνική πραγμα-
τικότητά μας, συνορεύουν ατμοσφαιρικά με τους 
ταραγμένους καιρούς μας και υπό αυτή την έννοια 
θυμίζουν τη σημερινή κοινωνία: απαρτίζονται από 
δύο μόνο είδη, τους θύτες και τα θύματα.
Στην κοινωνία της Κρίσης δεν χωρούν επισκέ-
πτες και περαστικοί, με τον ίδιο τρόπο που στην 

έκθεση «Animal Spirits» του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ 
στην  Ύδρα δεν μπορείς να παραμείνεις απλός πα-
ρατηρητής. Τα έργα τέχνης που φιλοξενούνται 
εδώ λειτουργούν παρόμοια με την ανησυχητική 
καθημερινότητά μας: καθένα τους ξεχωριστά προ-
σφέρει πολλαπλά σημεία εκκίνησης για το σχολι-
ασμό των κοινωνικών διλημμάτων. Και, στο σύνο-
λό τους, συνθέτουν ένα ερωτηματικό: Πώς φτάσα-
με ως εδώ; Τι μας συνέβη; Τι μας συμβαίνει;      

Μεγάλη Βρεττανία, 1936 
Αλήθεια, τι συνέβη σ’ εκείνη την άψογα ρυθμι-
σμένη κοινωνία της παγκόσμιας αγοράς και των ι-
σχυρών οικονομικών συστημάτων; «Μα τι άλλο; Ο 
άνθρωπος» απαντά από το παρελθόν ο οικονομο-
λόγος John Meynard Keynes, από τη θεωρία του 
οποίου αντλεί και ο τίτλος της έκθεσης. Ή, μάλλον 
καλύτερα, όχι ο άνθρωπος, αλλά τα βαθύτερα ζω-
ώδη του ένστικτα, ο συναισθηματικός παράγοντας 
που –ως μη μετρήσιμος– παραβλέπεται συχνά, 
εμποδίζοντάς μας να καταλάβουμε τις κινητήριες 
δυνάμεις της οικονομίας: αυτού του ορθολογικού 
συστήματος που δημιουργήθηκε από μη ορθολο-
γικά όντα. Γιατί η οικονομία κινείται από ανθρώ-
πους και οι άνθρωποι κινούμαστε με βάση έννοιες 
ρευστές: εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση, δίκαιο 
και άδικο, αισιοδοξία και πεσιμισμό…
Στην έκθεση «Animal Spirits», το ανθρώπινο είδος 
ξεγυμνώνεται: το ένδυμα του ορθολογισμού είναι 
διάφανο, ο βασιλιάς γυμνός και οι υπήκοοί του α-
προστάτευτοι. Ζουν στη ζούγκλα, αλλά σε αντίθε-
ση με τα υπόλοιπα ζώα κινδυνεύουν περισσότερο, 
γιατί το αγνοούν. Στα τρία κελιά, αλλά και στην 
κεντρική αίθουσα των Σφαγείων, τον κύριο χώρο 
δραστηριότητας που φέτος αξιοποιείται από τον 
ίδιο το συλλέκτη (υπεύθυνο για το σχεδιασμό της 
έκθεσης), οι φιγούρες του Σαντάμ Χουσεΐν και του 
Τζορτζ Μπους «συνδιαλέγονται» με αντιαμερι-
κανικά συνθήματα, σχέδια πανικού κι ένα μαύρο 
Ιησού. Το μήνυμα είναι σαφές: η ανθρώπινη κοι-
νωνία έπαιξε αρκετά με «τα παιχνίδια των μεγά-
λων» κι η συνειδητοποίηση αυτή αποτελεί ανα-
γκαίο βήμα για την πολυπόθητη (και τόσο τετριμ-
μένη όσο και επείγουσα) «έξοδο από την κρίση». 
Και πού αλλού, αν όχι μέσα σ’ αυτά τα νησιώτικα 
Σφαγεία όπου ο κυρίαρχος άνθρωπος «σφράγι-
σε» με αίμα την ανωτερότητά του, μπορεί κανείς 
να βρει καταλληλότερο μέρος για να αναγνωρίσει 
πως είναι ταυτόχρονα θύτης και θύμα. Θύτης του 
εαυτού του, θύμα της ίδιας του της φύσης.  

Η έκθεση περι λαμβάνει έργα των: Huma Bhabha, 
Paul Chan, Folkert de Jong, Sam Durant, Adam Helms, 
Christian Holstad, Cameron Jamie, Kim Jones, Πάνου 
Κουτρουμπούση, Dominique McGill, Tom Sachs, William 
Scott, Dash Snow και Kelley Walker. A
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ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ COSMOTE ΚΑΙ ΤΗΝ ATHENS VOICE!

5 - 22/7

Xρονική διάρκεια του διαγωνισμού 

5 - 22/7

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.

Γίνε κι εσύ ρεπόρτερ. Βρες ένα θέμα, φωτογράφισε το με το κινητό ή το tablet σου , γράψε ένα σχολιασμό/λεζάντα,τον 
τόπο και το χρόνο, και στείλε το από 5 έως 22 Ιουλίου 2012 στο contest@athensvoice.gr, σε χρόνο COSMOTE 3G ή ανέ  βασε 
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: 

 
Γίνε κι εσύ ρεπόρτερ

ΣΕ ΧΡΟΝΟ  COSMOTE  3G
ΜΠΕΣ ΣΤΟ www.athensvoice.gr/3Greporter

για Android για  iphone

ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΝΤΑΙ
Σύνταγμα, πλατεία 

Συγκέντρωση για τα θύματα πολέμου στη Συρία
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΙΤΡAΣ

Mission accomplished: 7΄́

Περισσότερες πληροφορίες στο: www.athensvoice.gr

Samsung  Galaxy Tab 2

1  Sony Xperia U

1

ΜΠΑΛΟΝΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
Πλατεία Μοναστηράκι, 

Ένας φουσκωτός Nemo γλιστράει από τα χέρια της 
μικρής τσιγγάνας…

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΙΤΡAΣ

Mission accomplished: 9΄́

ΠΟΛΛΑ ΓΚΑΖΙΑ
Υμηττός, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Downhill

Με 36+ βαθμούς, ζέστη και σκόνη. Rider: Γιάννης Ιωάννου. 

Ήρθε για τον αγώνα από τον Βόλο και κέρδισε την 4η θέση. Τον 

χειροκρότησαν πάνω από 1.000 θεατές!

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΡΙΓΚΛΟΣ

Mission accomplished: 13΄́

2
Samsung Galaxy S II
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● ● ● Το συγκρότημα που παρέμενε στις 

λίστες του αυθεντικού ροκ ακόμα και όταν 

όλοι οι άλλοι το είχαν γυρίσει στις lycra χο-

ρογραφίες, επιτέλους έρχεται στην Αθή-

να για να εκπληρώσει τον ανοιχτό λογα-

ριασμό μαζί μας που κρατάει από τα 80s. 

Πολλά έχουν αλλάξει από τότε, ο κόσμος 

καταρρέει, πολλοί βγάλατε τα σιδεράκια, 

άλλοι πέσατε με μηχανή, άλλοι ανεβάσατε 

άβαταρ σε πισίνα, οι περισσότεροι σταμα-

τήσατε να χορεύετε κλωτσώντας στον αέ-

ρα, κι εσύ δεν συγκινείσαι πια τόσο πολύ με 

τα σούπερ γκρουπ – ή μήπως όχι;

● ● ● Υπάρχει μία ειδοποιός διαφορά με 

τους Red Hot Chili Peppers που τους κάνει 

ακαταμάχητους στη μουσική τους, ακόμα 

και αν αυτή είναι απλώς να πετάνε κέρματα 

επάνω σε μεταλλικούς σκουπιδοτενεκέ-

δες: είναι πάντα διασκεδαστικοί, δεν έχουν 

απολύτως καμία ενοχή με το fun, ακόμα και 

στις πιο σκοτεινές στιγμές τους χτυπάνε 

πεισμωμένα τις μπότες τους στο πάτωμα 

και ραπάρουν μία μαγική φράση, κάποιο 

καλιφορνέζικο ξόρκι της γλώσσας των δρό-

μων του LA ή κανένα μοϊκάνικο ρητό που 

αναδύεται από τις ρίζες του αίματος του 

Anthony Kiedis, ας πούμε «Real men don’t 
kill coyotes», το κομμάτι που ανοίγει συντα-

ρακτικά το πρώτο τους άλμπουμ, του 1984. 

● ● ● Το ’84 ήταν η εποχή που το punk εί-

χε ψοφήσει με ένα μικρό, επιθανάτιο χά-

χανο γεμάτο κακία, κλωτσοπατημένο σε 

κάποιο αδιέξοδο στενό πίσω από κανένα 

ουκρανικό κωλόμπαρο. Άρχιζαν οι μέρες 

της electro-τοξικής utopia στους μεγάλους 

αχυρώνες της Ευρώπης, τα πάρτι με τα χα-

μογελαστά κίτρινα κουμπιά με τον smiley. Η 

Καλιφόρνια βέβαια, λίκνο του ήχου των Red 

Hot Chili Peppers, παρέμενε ένα κρατίδιο πι-

στό στην κολεγιακή του οργιώδη κραιπάλη 

με πιο ροκ ήχο αλλά εκ του ασφαλούς – κάτι 

σαν «εντάξει, θα γίνω χάλια, αλλά όταν δω 

τα σκούρα θα πέσω στην πισίνα και όλα θα 

τελειώσουν». Και στις δύο περιπτώσεις, ό-

μως, το «τυφλό fun» ήταν η κοινή γραμμή. 

Τι άλλο εκτός από στιγμιότυπο - πολαρόιντ 

από μεθυσμένο πάρτι κολεγιακής αδελφό-

τητας είναι η περιβόητη φωτογραφία του 

συγκροτήματος (και παρωδία του εξωφύλ-

λου του «Abbey Road» των Beatles), με τα 

μέλη του γκρουπ να διασχίζουν το δρόμο 

ολόγυμνοι, με μοναδικό αξεσουάρ μία κάλ-

τσα φορεμένη με τον πιο ευρηματικό τρόπο 

που μπορεί να σκεφτεί ένα αγόρι – εκτός 

από το πόδι του; Οι γυμνές-με-κάλτσα εμφα-

νίσεις των Red Hot Chili Peppers σε στριπτι-

τζάδικα παίζοντας το εξωφρενικό τους, σέξι 

ροκ εν ραπ, εκείνα τα πρώτα τους χρόνια, 

πέρασαν στο ανθολόγιο των «ωραίων φά-

σεων» της μυθολογίας του ροκ. Άλλωστε 

πρόσφατα καταχωρήθηκαν και οι ίδιοι επί-

σημα δίπλα στις παγκόσμιες θεότητες, στο 

πάνθεον του Rock and Roll Hall of Fame. Αυ-

τό ισοδυναμεί με κάτι σαν να σε βάζουν πια, 

για πάντα, λήμμα στα σοβαρά λεξικά. 

● ● ● Με την ευκαιρία αυτή, οι RHCP κυκλο-

φόρησαν τον περασμένο Μάιο, μόνο δικτυ-

ακά, και ένα μίνι άλμπουμ, το «Rock and Roll 
Hall of Fame Covers EP», με έξι live και στού-

ντιο διασκευές κομματιών από ονόματα που 

τους έχουν επηρεάσει: το τροπικάνα-surf 

punk «Havana affair» των Ramones, το τό-

σο δικό τους σαν ήχος «Search and destroy» 
των Stooges, το «Everybody knows this is 
nowhere» του Neil Young που είναι η καλύ-

τερη σχέση τους με το παν-αμερικάνικο 

παραδοσιακό ροκ, το über-cool, μεταλλικό 

«Suffragette City» του David Bowie, το «I get 
around» των Beach Boys που το αφήνουν 

σχεδόν ανέπαφο λόγω του καλιφορνέζι-

κου ιδεώδους προφανώς και το ειρωνικά (ή 

μήπως όχι;) doo-wop «Teenager in love» των 

Dion and the Belmonts. Να παρακαλάτε να 

τα παίξουν και στο αθηναϊκό τους live, του-

λάχιστον τα τρία από αυτά. Και αν έχετε δυ-

νατή φωνή, απαιτήστε τα κιόλας, γιατί όχι.

● ● ● Έτσι κι αλλιώς, οι RHCP έχουν μία δυνα-

μική με το κοινό τους που κάνει τα live τους 

μία συντονισμένη, αμφίδρομη επικοινωνία, 

να κοπανιούνται όλοι πάνω-κάτω, πάνω 

και κάτω από τη σκηνή, με τον πιο στακάτο, 

βολικό ρυθμό που μπορεί να απολαύσει το 

ανθρώπινο σώμα σε κατάσταση υπερέκ-

κρισης αδρεναλίνης: ρυθμός αρκετά βαρύς 

για να νιώθεις ότι πηδώντας ομαδικά μετα-

κινείτε ελαφρώς τον άξονα της Γης, αρκετά 

γρήγορος για να μη θυμίζετε το εκκρεμές 

του Φουκό, αρκετά εύκολος για να θυμίζετε 

σαν να κάνετε σεξ. Επίσης, με ωραίες δυνα-

τότητες: τέλεια περάσματα για να κάνετε 

περιστροφές, απότομα κοψίματα για να α-

νεβάζετε επιτάχυνση και τόσο ηλεκτρική κι-

θάρα και μπάσο ώστε να τινάζετε το ροκ εν 

ρολ μαλλί σας και να χαρακώνει τον αέρα.

● ● ● Και το καλύτερο; Ο καταιγισμός δεν 

σταματάει ποτέ. Οι Peppers δεν έχουν κα-

μία ανάγκη να σκεφτούν λίγο τη ρομαντική 

πλευρά της ζωής, δεν θέλουν να βλέπουν 

αγαπούληδες και αναμμένους αναπτήρες 

στις κερκίδες (άσχετο: πόσο 90s αυτό που 

μόλις ξεστόμισα…). Ο Kiedis και ο Flea, οι δύο 

μόνιμες και ιδρυτικές, κινητήριες δυνάμεις 

του γκρουπ έχουν στεγνό, σκληρό χιούμορ 

και αυτό χαρακτηρίζει το προφίλ των RHCP. 

Από το έξαλλο πάρτι μέχρι την εξάρτηση, 

την απώλεια, την παράνοια και ξανά πίσω 

στο καλιφορνέζικο fun, το γκρουπ κρατάει 

το πιο σφιχτό μουσικό στιλ. Κάτι που έχει 

κάνει πολλούς να τους έχουν κατηγορήσει 

για επανάληψη του ίδιου, επιτυχημένου 

τους εαυτού, τα πάντα όμως ξεχνιούνται 

μόλις σκάσουν οι πρώτες γρατζουνιές στην 

κιθάρα και μπει το γνωστό, αφοπλιστικό 

μπάσο, foreplay για να μπει η funky, αλήτι-

κη φωνή του Kiedis. Είναι συγκρότημα συ-

ναρμολογημένο από τα υλικά του live, είναι 

κατασκευασμένοι για να παρασύρουν τα 

πλήθη σε ένα εκρηκτικό μιξ από καθαρόαι-

μο punk στακάτο και καυστικό σαν οξύ με 

τον τρόπο που οι Gang of Four το έδωσαν 

πρώτοι (άλλωστε ο κιθαρίστας των G.o.F., 

Andy Gill, ήταν ο πρώτος τους παραγωγός), 

μεταλλικό λευκό ραπ, hard rock στις καλύ-

τερες στιγμές του και ένα καυτό funk που ο 

Prince θα σκότωνε για να το έχει γράψει. 

● ● ● Νομίζω εκεί ακριβώς εντοπίζεται και 

το «τσίλι» που υπάρχει στο όνομά τους. 

Κόκκινο, καυτό, πικρό και δυνατό όπως 

το ροκ, καυτερό, γλυκό και σέξι όπως το 

τσίλι. Έρχονται ακριβώς την κατάλληλη 

στιγμή που η Αθήνα έχει ανάγκη από λίγο 

«californication» στη μαυρίλα της. A 
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Peppers in Αthens
Καταρχάς: Chili με ένα ελ, Peppers με δύο πι. Οk, τώρα μπορείς να ουρλιάξεις. 

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ, panikoval500@gmail.com

ΠλανήτηςΑθήνα
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Ό ταν σου λένε «υπάρχει κάτι που 

πρέπει να μάθεις» σημαίνει ότι υ-
πάρχει κάτι που αν το μάθεις θα 

στενοχωρηθείς. Κάπως έτσι διδασκό-
μαστε την ιστορία στο σχολείο, κάπως 
έτσι τη μεταδίδουμε: μεγαλώνουμε με 
μυστικά, με υπονοούμενα, με διαφορε-
τικές ιστορικές αφηγήσεις σαν να ζούμε 
σε τόπους αντιποδικούς – χαρακτηρι-
στικό είναι το παράδειγμα του εμφυλίου 
1946-1949· δεν είναι το μοναδικό. Η ά-
γνοια και η υπερ-ιδεολογικοποίηση της 
νεότερης ιστορίας μας εμποδίζουν τόσο 
την αυτογνωσία μας ως Έλληνες πολί-
τες, όσο και την κατανόηση του σήμερα.
Η παλιά ιστορική έρευνα προσέγγιζε 
την ελληνική πραγματικότητα μέσα από 
τις ελλείψεις, τα ιστορικά κενά και τις 
υστερήσεις συγκριτικά με ένα αόριστο 
δυτικοευρωπαϊκό μοντέλο: σύντομος 
και ετερόφωτος διαφωτισμός, «ψευδο-
αστικοποίηση», στρεβλή ανάπτυξη του 
κοινοβουλευτισμού, πελατειακό κράτος 
οθωμανικού τύπου, «ταξικά αδιαμόρ-
φωτη στρωματοποίηση» της ελληνικής 
κοινωνίας: όλα αυτά υπογράμμιζαν το 
«τι δεν συνέβη» και τα αίτια της καθυ-
στέρησης παρά την κατανόηση των μη-

χανισμών και των μετασχηματισμών. 
Το ζήτημα σήμερα δεν είναι «τι δεν συ-
νέβη» αλλά «τι συνέβη», πώς δημιουρ-
γήθηκε αυτό το ιδιόμορφο κράτος που 
συνδέθηκε με την Ευρώπη μέσω μιας 
φαντασίωσης των Δυτικών σύμφωνα με 
την οποία η σύγχρονη Ελλάδα «πρέπει» 
να αποτελεί συνέχεια της κλασικής αρ-
χαιότητας και να βρίσκεται στο ύψος 
των περιστάσεων.
Η κρίση που απειλεί το βιοτικό επίπεδο 
στην Ελλάδα και τον ίδιο τον πολιτισμό 
της στα πλαίσια της Ευρώπης, είναι μια 
ευκαιρία να κατανοήσουμε την ταυτό-
τητά μας και την ιστορία μας από την 
εποχή της κατασκευής του ελληνικού 
έθνους· να εξετάσουμε τις πολιτικές μας 
καταβολές και τις μορφές συλλογικής 
συμπεριφοράς που έχουν παγιωθεί στην 
πορεία της ιστορίας. Η σύγχρονη ιστο-
ριογραφία δεν λείπει: έχουν διανοιχθεί 
καινούργια πεδία έρευνας, έχουν τεθεί 
καινούργια ερωτήματα, έχουν χρησιμο-
ποιηθεί καινούργια εργαλεία.
Ένα από τα ιστορικά γεγονότα που μας 
χαρακτηρίζουν –η δανειοληψία από 
τους «ξένους»– φαίνεται σαν μια ιστο-
ρική επανάληψη. Παρότι δεν θεωρείται 
επιστημονική η οπτική των ιστορικών 
«επαναλήψεων», η σύγκριση είναι ανα-
πόφευκτη. Η ελληνική επανάσταση δεν 

ο Βρετανός πρεσβευτής κ. Λύονς έκανε 
την ακόλουθη δήλωση: «Μια ανεξάρτη-
τη Ελλάδα είναι παραλογισμός. Η Ελλά-
δα μπορεί να γίνει είτε ρωσική είτε αγ-
γλική. Κι αφού δεν πρέπει να γίνει ρωσι-
κή είναι ανάγκη να γίνει αγγλική». Ακο-
λούθησαν σοβαρά διπλωματικά σφάλ-
ματα: στον πόλεμο της Κριμαίας, που 
ξέσπασε ανάμεσα στην Ρωσία και στους 
Αγγλογάλλους, η ελληνική (βαυαρική) 
κυβέρνηση, υπό το κράτος του εθνικι-
σμού που καλλιεργήθηκε από την εποχή 
της «Μεγάλης ιδέας» του Κωλέττη (το 
τι έφαγε αυτός ο άνθρωπος…) στάθηκε 
στο πλευρό του τσάρου χωρίς να ζητήσει 
εδαφικά ή οικονομικά ανταλλάγματα. 
Το 1857 οι Ευρωπαίοι συγκρότησαν επι-
τροπή Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου 
που είχε στόχο την εξεύρεση τρόπων για 
την πληρωμή των ελληνικών δόσεων 
του δανείου του 1832. Η επιτροπή απο-
φάσισε την εκχώρηση των εσόδων του 
ελληνικού κράτους από τα κυβερνητικά 
μονοπώλια, τους φόρους του καπνού, τα 
φορολογικά έσοδα και τους τελωνεια-
κούς δασμούς. Παραλλήλως, κατέθεσε 
προτάσεις για την εξυγίανση των δημο-
σιονομικών και τον εκσυγχρονισμό της 
δημόσιας διοίκησης. Είναι να απορεί κα-
νείς γιατί έχουμε αγανακτήσει με τη ση-
μερινή κηδεμονία: διανύουμε τον τρίτο 
αιώνα της ανικανότητας από την πλευρά 
μας και της επιτήρησης από την πλευρά 
των Ευρωπαίων.

Από τη δεκαετία του 1860, η ανάπτυξη 
της ελληνικής ναυτιλίας, της βιομηχα-
νίας και των τραπεζών οδήγησε στην 
πολιτική αφύπνιση της ολιγομελούς 
αστικής τάξης. Τα νέα αυτά κοινωνικά 
στρώματα συσπειρώθηκαν γύρω από 
τον «προοδευτικό» Χαρίλαο Τρικούπη 
ενώ οι παραδοσιακές κοινωνικές κάστες 
συσπειρώθηκαν γύρω από τον κοτζα-
μπάση Δηλιγιάννη. Όταν ο Τρικούπης 
ανέλαβε την πρωθυπουργία, παρά τις 
προσπάθειές του για εξορθολογισμό της 
λειτουργίας του κράτους, από το 1879 ως 

το 1890 δανειζόταν με έξαλλο τρόπο 
εκχωρώντας σε δάνεια το 40 με 50% 
των εσόδων της χώρας. Ο κρατικός 

προϋπολογισμός τις χρο-
νιές εκείνες ήταν μονίμως 
ελειμματικός και το ισοζύ-
γιο πληρωμών αρνητικό. Κι 
όταν σημειώθηκε ραγδαία 
πτώση στις εξαγωγές στα-
φίδας (το κύριο εξαγωγικό 
προϊόν εκείνη την εποχή) η 
ελληνική οικονομία κατέρ-
ρευσε: το 1893 ο Τρικούπης 

ανακοίνωσε μια ακόμη πτώχευση. 
Ακολούθησε η στρατιωτική ήττα του 

1897 συνέπεια της οποίας ήταν πολεμι-
κές αποζημιώσεις 4 εκ. τουρκικών λιρών 
και νέος διεθνής οικονομικός έλεγχος 
για το ιλιγγιώδες εξωτερικό χρέος και 
τη νομισματική πολιτική. Η πτώχευση 
του 1893-97 είχε ως αποτέλεσμα και την 
χρεοκοπία του πολιτικού συστήματος. 

διέθετε τους απαραίτητους πόρους για 
να προχωρήσει: τα έξοδα του πρώτου 
εξαμήνου του 1823 ανέρχονταν σε 38 ε-
κατομμύρια γρόσια, τα έσοδα σε 12 εκα-
τομμύρια· η φορολογία, οι τελωνειακοί 
δασμοί, τα λάφυρα, τα λύτρα, ο εσωτε-
ρικός δανεισμός, οι εισφορές ντόπι-
ων και φιλελλήνων, δεν επαρκούσαν. 
Η Επιτροπή της Β΄ Εθνοσυνέλευσης 
πρότεινε καλύτερη διαχείριση του δη-
μόσιου χρήματος και αναζήτηση νέων 
πόρων μέσω εξωτερικού δανεισμού. Έ-
τσι, την ίδια εκείνη χρονιά, ο Ορλάνδος, 
ο Ζαΐ́μης και ο Λουριώτης πήγαν στο 
Λονδίνο (με έξοδα του λόρδου Βύρω-
να) και πήραν δάνειο 800.000 λιρών με 
επιτόκιο 5%, προμήθεια 3%, ασφάλι-
στρα 1,5% και περίοδο αποπληρωμής 36 
χρόνια. Ως εγγύηση για την αποπληρω-
μή τέθηκαν τα δημόσια κτήματα και όλα 
τα δημόσια έσοδα. Ωστόσο, στα χέρια 
της επαναστατικής διοίκησης έφτασαν 
μόνο 298.000 λίρες, αφού το δάνειο 
που παραχωρήθηκε τελικά περιορίστη-
κε στο 59% του ονομαστικού (472.000 
λίρες) κι από αυτό παρακρατήθηκαν 
80.000 ως προκαταβολή τόκων δύο ε-
τών, 16.000 για χρεολύσια, 2.000 ως 

προμήθεια και «άλλες δαπάνες» (τι 
δαπάνες;). Πράγματι, εκείνο το δάνειο 
ήταν «ληστρικό» και μολονότι χαιρε-
τίστηκε ως πολιτική επιτυχία της Επα-
νάστασης και ως έμμεση αναγνώριση 
του ελληνικού κράτους, χρησιμοποιή-
θηκε για να κερδίσει η παράταξη Κου-
ντουριώτη στην εμφύλια διαμάχη που 
ακολούθησε. Μεγάλη ευθύνη για τους 
όρους της δανειοληψίας είχαν οι δια-
πραγματευτές – επιπλέον, ο πολιτικός 
Ανδρέας Λουριώτης και ο πλοιοκτήτης 
Ιωάννης Ορλάνδος σπατάλησαν με-
γάλα ποσά στο Λονδίνο: νυχτερινή ζωή, 
πολυτελή ξενοδοχεία και γλέντια.

Τ ο 1824, δεύτερο δάνειο: το καθα-
ρό ποσό μειώθηκε στις 816.000 
λίρες, αφού το ποσό που παρα-

χωρήθηκε ήταν τελικά το 55% του ονο-
μαστικού (1.100.000) κι από αυτό πα-
ρακρατήθηκαν 284.000 λίρες για προ-
καταβολή τόκων δύο ετών, χρεολύσια, 
προμήθεια και «άλλες δαπάνες». Ενώ 
το πρώτο δάνειο το διαχειρίστηκε (με 
σκανδαλώδη τρόπο) η ελληνική κυ-
βέρνηση, τη διαχείριση του δεύτερου 
ανέλαβαν Ά́γγλοι τραπεζίτες και μέλη 
του Φιλελληνικού Κομιτάτου. Από το 
δάνειο διατέθηκαν 212.000 λίρες για 
την αναχρηματοδότηση του πρώτου 

δανείου, 77.000 για την αγορά όπλων 
και πυροβόλων, από τα οποία λιγοστά 
έφτασαν στην Ελλάδα, 160.000 για την 
παραγγελία 6 ατμοκίνητων πλοίων, 
από τα οποία μόνο τρία έφτασαν στην 
Ελλάδα, και 155.000 για τη ναυπήγηση 
δύο φρεγατών σε ναυπηγεία της Νέας 
Υόρκης από τις οποίες μόνο μία έμει-
νε στην Ελλάδα (η δεύτερη πουλήθη-
κε για να χρηματοδοτηθεί η πρωτη!). 
Τελικά, στην Ελλάδα έφτασαν 232.558 
στερλίνες, δηλαδή ποσό μικρότερο του 
πρώτου δανείου. Υποτίθεται ότι τα δά-
νεια θα ενίσχυαν τον απελευθερωτικό 
αγώνα – αντιθέτως, υπήρξαν αφορμή 
εξάρτησης της χώρας από την Αγγλία.

Το 1827, η διοίκηση του Ιωάννη Καποδί-

στρια δεν μπορούσε να πληρώσει τα το-
κοχρεωλύσια των «δανείων της Ανεξαρ-
τησίας». Ο Καποδίστριας ζήτησε από τις 
μεγάλες δυνάμεις νέο δάνειο αλλά όταν 
του το αρνήθηκαν κήρυξε πτώχευση και 
στράφηκε σ’ ένα εσωτερικό πρόγραμμα 
οικοδόμησης της οικονομίας που προ-
κάλεσε την αντίδραση τόσο των αγρο-
τικών μαζών –που ζητούσαν αναδιανο-
μή των «εθνικών γαιών»– όσο και των 

προκρίτων που αισθάνθηκαν ότι πα-
ραμερίζονταν από την εξουσία. Εξυπα-
κούεται (ή δεν εξυπακούεται) ότι για τη 
διασπάθιση των «δανείων της Ανεξαρ-
τησίας» ευθύνονταν οι ίδιοι οι Έλληνες 
εφόσον σπατάλησαν μεγάλο μέρος τους 
στους εμφυλίους πολέμους. 

Με την ενθρόνιση του Όθωνα το 1832, η 
Ελλάδα πήρε τρίτο δάνειο (η τελευ-
ταία δόση του οποίου δεν καταβλή-
θηκε ποτέ) το οποίο δαπανήθηκε 
στο στρατό, την γραφειο-
κρατία και την εξυπηρέτηση 
των δανειακών υποχρεώσε-
ων. Το 1843 ο Όθων κήρυξε 
μια ακόμη πτώχευση και, με 
υπόδειξη των μεγάλων δυ-
νάμεων, μείωσε δαπάνες και 
μισθούς. Σε διάσκεψη στο 
Λονδίνο τέθηκαν αυστηροί 
όροι για την καταβολή των 
ελληνικών οφειλών, ορίστηκε επι-
τροπή ελέγχου της ελληνικής οι-
κονομίας και επιβλήθηκε η εκχώρηση 
όλων των εθνικών πόρων για την εξυ-
πηρέτηση των δανείων. Τίποτα απ’ όλα 
αυτά δεν λειτούργησε. Η μόνιμη οικο-
νομική δυσπραγία διευκόλυνε το κίνημα 
της 3ης Σεπτεμβρίου μετά από το οποίο 
ψηφίστηκε το Σύνταγμα. Παρ’ όλ’ αυτά, 

18 A.V. 12 - 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

Πολιτική

Εθνικές καταβολές 
και ιστορικές επαναλήψεις

Της ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Δεν μοιάζου-
με με απογό-

νους του 
Σωκράτη, 
αλλά του 

Ομέρ Βρυώνη



12 - 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 A.V. 19

Το κίνημα στο Γουδή το 1909 και η ανά-
δειξη του Ε. Βενιζέλου υπόσχονταν εκ-
συγχρονισμό του ελληνικού κράτους, 
αλλά τίποτα δεν μπορούσε να γίνει χω-
ρίς εξωτερικό δανεισμό. Βρισκόμαστε 
στο ίδιο σημείο, έναν αιώνα αργότερα.

Πολλά γεγονότα μεσολάβησαν: Μικρα-
σιατική καταστροφή, κραχ του 1929, 
εργατικά κινήματα. Οι εξαγωγές κα-
πνού, που είχαν υποκαταστήσει εκείνες 
της σταφίδας, μειώθηκαν εξαιτίας της 
γερμανικής ύφεσης. (Η Γερμανία απο-
τελούσε τον κύριο εισαγωγέα του ελ-
ληνικού καπνού).  Ένα χρόνο νωρίτερα, 
η Ελλάδα είχε επανέλθει στον «κανόνα 
χρυσού» προκειμένου να προσελκύσει 
επενδύσεις ξένων κεφαλαίων. Όμως το 
1932 η υποτίμηση της στερλίνας και η 
κατάρρευση των παγκόσμιων αγορών 
ανάγκασαν την Ελλάδα να τον εγκατα-
λείψει. Στο μεταξύ, η Αγγλία μέσω του 
Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου και της 
Δημοσιονομικής Επιτροπής της Κοινω-
νίας των Εθνών, επενέβαινε στις ελλη-
νικές υποθέσεις προσπαθώντας να εξα-
σφαλίσει τις οφειλές προς τους Βρετα-
νούς τραπεζίτες. Για να παραμείνει στον 
«κανόνα χρυσού», η δραχμή συνδέθηκε 
με το αμερικανικό δολάριο και, όπως 
περίπου συμβαίνει αυτόν τον καιρό, τον 
Σεπτέμβριο του 1931 επικράτησε πανι-
κός: «φυγαδεύτηκαν» στο εξωτερικό 
3,6 εκ. δολάρια από ιδιώτες και τράπε-
ζες. Η κυβέρνηση αναζητούσε εναγωνί-
ως κι άλλα δάνεια, χωρίς επιτυχία: την 
πρωτομαγιά του 1932 ο Βενιζέλος ανα-
κοίνωσε στη Βουλή την πτώχευση της 
Ελλάδας και τη στάση πληρωμών του 
εξωτερικού χρέους. Ωστόσο, η δικτα-
τορική κυβέρνηση της 4ης Αυγούστου 
1936, που διατηρούσε σχέσεις με τον 
Μουσολίνι και τον Χίτλερ, ανέλαβε και 
πάλι την αποπληρωμή του εξωτερικού 
χρέους και πήρε καινούργια ασύμφορα 
δάνεια από την Αγγλία και τη Γερμανία 
ώστε να εξοφλήσει τα παλιότερα.

Η νεότερη ιστορία μάς φέρνει εδώ: δε-
σπότες, προεστοί και καπεταναίοι, 
Φιλικοί και κοτζαμπάσηδες, αγρότες, 
αρματολοί, κλέφτες και καλαμαράδες, 
βλάχοι, ρωσόφιλοι, αγγλόφιλοι, γαλ-
λόφιλοι, τουρκόφιλοι, φασίστες Βαλ-
κάνιοι – αυτοί είμαστε και τούτη την 
παράδοση πρέπει να διαχειριστούμε. 
Η απογοήτευση που προκαλούμε ξανά 
και ξανά στους Ευρωπαίους οφείλεται 
στον ήδη ματαιωμένο τους ρομαντισμό: 
στο ότι δεν μοιάζουμε με απογόνους του 
Σωκράτη, στο ότι μοιάζουμε με απο-
γόνους του Ομέρ Βρυώνη. Η Ελλάδα, 
θεωρητικά ένας τόπος όπου μπορείς να 
γίνεις εύκολα ευτυχισμένος, παραμέ-
νει επίσης ένας τόπος που δεν μπορεί 
να διαχειριστεί τον ίδιο του τον εαυτό 
– κι όπου, όταν υπενθυμίζει κανείς την 
ιστορία, όταν λέει «υπάρχει κάτι που 
πρέπει να μάθεις», ακολουθεί εθνικι-
στικό παραλήρημα.  A

Η κόκκινη
γραμμή

✑ «Είναι λιποτάκτης», η πρώτη αντίδραση 
της κυβέρνησης για την παραίτηση του υφυ-
πουργού Εργασίας Νίκου Νικολόπουλου. 

✑ Ο ΣΥΡΙΖΑ, πάλι, έλεγε πως αυτή η κυβέρ-
νηση δεν έχει ορίζοντα πέρα από το τέλος του 
χρόνου. Και μετά;

✑ Πάντως ο Νίκος Νικολόπουλος πάει 
για... δήμαρχος Πατρέων, με αντιμνημονιακό 
προφίλ. Είμαστε καλά;

✑ Άρχισαν τα όργανα  κατά του Γιάννη 
Στουρνάρα σε κυβέρνηση και ΝΔ. Ήδη οι πρώ-
τες προειδοποιητικές βολές έπεσαν στο blog 
Antinews, ενώ ακούγεται ότι και ο Χρύσανθος 
Λαζαρίδης δεν τον πάει.

✑ Τι άλλο ακούσαμε; Ότι ο νέος υπουργός 
Οικονομικών μιλάει τακτικά με τον Κώστα Ση-
μίτη, με τον οποίο διατηρεί άριστες σχέσεις. 
Κάποιοι του το καταλογίζουν ως αμάρτημα.

✑ Μήπως όμως και στο ΠΑΣΟΚ το κλίμα για 
το νέο υπουργό Οικονομικών είναι καλύτερο; 
Ο Μίμης Ανδρουλάκης έχει να λέει για το α-
νεδαφικό των αναλύσεων του Γ. Στουρνάρα 
στο ΙΟΒΕ για τα οφέλη από το άνοιγμα των 
κλειστών επαγγελμάτων.   

✑ «Θα είμαστε τα κακά παιδιά, θα είμαστε 
το αντίπαλον δέος» είπε ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος των «Ανεξάρτητων Ελλήνων», 
Τέρενς Κουίκ, στη Βουλή. Τρόμος...

✑ Η βουλευτής του ίδιου κόμματος Μαρία 
Γιαταγάνα ζήτησε τη δίωξη και τιμωρία όλων 
των μελών των δύο προηγούμενων κυβερ-
νήσεων για «εγκλήματα εις βάρος του ελλη-
νικού λαού».

✑ Είπε ακόμη: «Ας ετοιμάζονται κάποιοι να 
φύγουν όσο είναι καιρός, γιατί όταν θα θε-
λήσουν να φύγουν με ελικόπτερο μπορεί να 
έχει ξεμείνει η χώρα από βενζίνη». Δεν τα είπε 
στην πάνω πλατεία, αλλά στη Βουλή.

✑ Χαμός στη συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ 
από τη μη πρόσκληση αντιπροσωπείας του 
ΣΥΡΙΖΑ. Οι μισοί ήθελαν ολίγη από... Τσίπρα.

✑ Ακόμα κοιτάζονται μεταξύ τους ο υ-
πουργός, ο αναπληρωτής υπουργός και ο υ-
φυπουργός στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας για τον επιμερισμό των αρμοδι-
οτήτων. Οι... υδρογονάνθρακες μπορούν να 
περιμένουν.

✑ Με την ευκαιρία, ο πρώην υφυπουργός 
Γιάννης Μανιάτης άφησε ένα σημαντικό φά-
κελο για τα ενεργειακά αποθέματα της χώρας. 
Γιατί ο Βενιζέλος δεν τον άφησε στον πόστο 
του; Δεν θα έλεγε όχι και ο πρωθυπουργός.
 
✑ Ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του υ-
πουργού Οικονομικών Γιώργου Αλογοσκού-
φη, Βασίλης Τοκάκης, βρίσκεται πλέον στο 
επικοινωνιακό επιτελείο του υπουργού Ανά-
πτυξης Κωστή Χατζηδάκη. 

✑ Ο νέος πρόεδρος της «Δράσης» Αντύ-
πας Καρίπογλου είναι σε ανοιχτή γραμμή με 
στελέχη της Δημοκρατικής Συμμαχίας ενόψει 
φιλελεύθερου συνεδρίου τον Οκτώβριο.

✑ Η ΝΔ έγινε εξουσία και σταμάτησε τα ενη-
μερωτικά non paper. Τα μοιράζει όμως αφει-
δώς πλέον ο  ΣΥΡΙΖΑ, που πάει για άλλα...

✑ Ο Ανδρέας Λοβέρδος θα σηκώσει κανένα 
τηλέφωνο σε φίλους και δημοσιογράφους να 
μάθουμε τι σκέφτεται ή θα περιμένουμε να 
τελειώσουν οι θερινές διακοπές; ●



Σ το μικρό μαγαζάκι της Φειδίου, 

στο κέντρο της πόλης, ένα πιάνο 
και δίπλα να το κοιτά περίεργα 

και μάλλον με φθόνο ένα ακορντεόν. 
Παραδίπλα ένα μπουζούκι και ένα μπα-
γλαμαδάκι να ατενίζει με περίλυπο ύ-
φος το χώρο. Τρία τέσσερα τραπεζάκια, 
μία μικρή μπάρα και τρία τραπέζια έξω 
στο πεζοδρόμιο. Κάνει ζέστη, πολλή 
ζέστη, και ένας ταλαίπωρος ανεμιστή-
ρας αναδεύει τον πηχτό αέρα. Πρόσωπα 
νέα, πολύ νέα, φοιτητές, κορίτσια και 
αγόρια, με καθαρά πρόσωπα, τραγου-
δούν. Ξέρουν απέξω όλα τα Σμυρνέικα. 
Αιφνιδιάζομαι. Η τραγουδίστρια, μία 
μελαχρινή κοπέλα θαρρείς βγαλμένη 
από παλιά φωτογραφία σε φοινικόδα-
σος στο Δέλτα του Νείλου, έχει μια με-
ταλλική ένρινη φωνή, στη χροιά της Ε-
σκενάζυ. Νομίζεις ότι ακούς ήχο από το 
γραμμόφωνο. Μικρόφωνο δεν υπάρχει, 
βεβαίως. Ο Στρατής ανταποκρίνεται 
και αρχίζει αργόσυρτα να διηγείται την 
ιστορία της χανούμισσας. Το μπουζούκι 
αναθαρρεί και οι νότες του «Καϊκτζή» 
διαχέονται στο μικρό στενάκι.

Είχα καιρό να κατέβω στα στενά του 
Κέντρου για να περάσω λίγες ώ-
ρες με κουβέντα και κάποια 
ψήγματα διασκέδασης. Γε-
νικώς η εικόνα της πόλης, 
κυρίως η μυρουδιά της, μου 
ήταν απεχθής. Ο Δημήτρης 
επέμενε και κατεβήκαμε με 
την παρέα του γιου του. Κά-
τι μεζεδάκια καλοφτιαγμέ-
να, απλά αλλά επαρκή. Τσί-
πουρο για τον Μήτσο και 
κρασί για την αφεντιά μου, 
και μπόλικη διάθεση να μι-
λήσουμε για τον Θόδωρο, 
το ντοκιμαντέρ που κάποια στιγμή 
θα πρέπει να φτιάξουμε για τα γυρί-
σματα στο Βελιγράδι και το Σαράγιεβο, 
την έκθεση του Δημήτρη τον επόμενο 
Οκτώβρη στην Αθηναΐ́δα, όπου οι φω-
τογραφίες θα είναι τυπωμένες σε καμβά 
σαν σεντόνια που θα κρέμονται και θα 
περνάς ανάμεσα για να τις αντικρίσεις. 
Με λίγα λόγια, πράγματα απλά, καθη-
μερινά, αγαπημένα.
Μία αίσθηση «ομαλότητας» με κέρδισε 
και ένιωσα καλά. Για πρώτη φορά μετά 
από χρόνια οι διπλανοί δεν μιλούσαν 
για την πολιτική, τα βλέμματα δεν σκο-
τείνιαζαν, οι ήχοι δεν ενοχλούσαν, οι 
λέξεις ακούγονταν σωστές, μη επιθετι-

κές, πραγματικές.
Τι έγινε; Το πήραμε απόφαση; Ακούσα-
με τον Ράμφο; Ξαναβρίσκουμε το ρυθμό 
με βήματα μεθυσμένου ακόμη, αλλά με 
κάποιο τέμπο που κρατά ένας κρυμμέ-
νος στο σκοτάδι μικρός τυμπανιστής;

Λίγα μέτρα από τη Φειδίου, καμιά πε-
ντακοσαριά για την ακρίβεια σε ευθεία 
γραμμή, στη Βουλή, ο Σαμαράς προ 
δύο ωρών μιλούσε για το πρόγραμμα 
της κυβέρνησής του. Ο «Λοχαγός» του 
Καραμανλή, ο Νίκος Νικολόπουλος, 
θα έστελνε το απόγευμα της Κυριακής 
την επιστολή παραίτησής του. Έγινε και 
αυτό το πρωτοφανές. Δήθεν τάχα μου 
για το δίκιο του εργάτη και το δικαίω-
μα στην Εργασία. Ο Νικολόπουλος και 
το δίκιο του εργάτη έχουν πάρει διαζύ-
γιο από τότε που ο βουλευτής Αχαΐ́ας 
ασπαζόταν την εικόνα του ιδρυτή της 
ΕΡΕ, που ήταν κρεμασμένη δίπλα από 
εκείνην του Παπάγου. Το απόλυτο θέ-
ατρο, επιπέδου επαρχιακού μπουλου-
κιού του Μεσοπολέμου.

Τα παιδιά που σιγοτραγουδούσαν 

στο μαγαζάκι της Φειδίου σε λί-
γα χρόνια από σήμερα θα είναι οι 

γιατροί, οι μηχανικοί και 
οι πληροφορικάριοι, θα εί-
ναι δικηγόροι, βιοχημικοί 
και μικροβιολόγοι. Ξέρουν 
τι θα αντιμετωπίσουν, α-
ναγνωρίζουν τον Γολγοθά, 
γνωρίζουν τη μοίρα τους 
που τους περιμένει στην ει-
κοσαετία που έρχεται, αλλά 
ερωτεύονται, τραγουδούν 
και κυρίως χαμογελούν. 
Ναι, καθαρά πρόσωπα που 
χαμογελούν, φαντάζει πε-

ρίεργο στα μάτια και τα αυτιά ενός 
Φινλανδού τεχνοκράτη ή μιας δυσλε-

ξικής Αυστριακής οικονομολόγου, αλ-
λά συμβαίνει… τι να κάνουμε;

Δύο εικοσιτετράωρα αργότερα, στη Βου-
λή, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος αποσπούσε 
τα χειροκροτήματα από τους δυσκοίλι-
ους νεοδημοκράτες βουλευτές. Σημεία 
των καιρών! Η κυβέρνηση, με ή χωρίς 
τον Νικολόπουλο, αδιάφορο, στέλνει 
τον Στουρνάρα σε ένα Eurogroup όπου, 
αντίθετα με τις καλλιεργούμενες φή-
μες, ουδείς ασχολήθηκε με το ελληνικό 
ζήτημα. Αν θέλετε το πιστεύετε, αλλά 
στην Ευρώπη, όπου τα πράγματα είναι 

Πολιτική
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Γωνία Φειδίου και 
Χαριλάου Τρικούπη

Του ΝΙΚΟΥ ΓεΩΡΓΙΑδΗ

Τι έγινε; 
Το πήραμε 

απόφαση; Ξα-
ναβρίσκουμε 

το ρυθμό 
με βήματα 

μεθυσμένου 
ακόμη... 
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Τζιχάντ
Tων ΑΓΓεΛΟΥ ΤΣεΚεΡΗ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ

Natura 
την κάνατε 
την Επίδαυρο
Εκατοντάδες Βατράχια επιτέθη-

καν την περασμένη Παρασκευή 

στους θεατές της Επιδαύρου, 

προκαλώντας διακοπή της 

παράστασης «Οιδίπους Τύραν-

νος». Οι ειδικοί συσχετίζουν το 

φαινόμενο αυτό με τις παγκό-

σμιες κλιματικές αλλαγές, στις 

οποίες οφείλεται άλλωστε και 

το γεγονός ότι η Ιοκάστη είχε 

μούσι και την έπαιζε ο Μαρκου-

λάκης. Μέχρι σήμερα μουσάτες 

Ιοκάστες είχαν εντοπιστεί μόνο 

στις ζούγκλες του Βόρνεο και 

θεωρούνταν είδος υπό εξα-

φάνιση. Από την πλευρά τους, 

εκπρόσωποι της Εκκλησίας 

ισχυρίζονται ότι πρόκειται για 

την πρώτη από τις δέκα πληγές 

του Φαραώ, τις οποίες ο Θεός 

εξαπολύει στο κεφάλι μας ε-

πειδή ανακατευτήκαμε με το 

Μποζόνιο του Χιγκς. Τέλος, την 

πιο πειστική απάντηση έδωσε 

ο πρώην υπουργός Υγείας κ. 

Λοβέρδος, ο οποίος είπε ότι 

επρόκειτο για ένα ελάχιστο 

δείγμα του τι θα συνέβαινε στη 

χώρα αν κέρδιζε τις εκλογές ο 

ΣΥΡΙΖΑ. 

Η πιθανότερη εξήγηση, όμως, 

είναι ότι οι βάτραχοι εγκατέλει-

ψαν το έλος τους λόγω των έρ-

γων κατασκευής του θεματικού 

πάρκου «Γκοτζίλας και ελληνι-

κή μυθολογία». Το πρότζεκτ, 

στο οποίο θα ενσωματωθεί και 

το αρχαίο θέατρο της Επιδαύ-

ρου καθώς και ένα δίκτυο από 

νεροτσουλήθρες, κατασκευά-

ζεται από Ιάπωνες επενδυτές 

με σύμβαση παραχώρησης για 

250 χρόνια, στα πλαίσια του 

κυβερνητικού προγράμματος 

για αξιοποίηση της δημόσιας 

ακίνητης περιουσίας. Εάν επι-

τύχει, θα εφαρμοσθεί και στην 

ΕΥΔΑΠ. ●

δύσκολα, σκληρά και κυρίως επικίν-
δυνα, το να ασχολείσαι με την Ελλάδα 
είναι μάλλον ζήτημα ψυχολογικού πει-
θαναγκασμού. Είναι εντελώς ουτοπικό 
να προσπαθείς να πείσεις έναν Σλοβά-
κο φορολογούμενο πως θα πρέπει να 
πληρώσει στο μέλλον από την τσέπη 
του τα νέα… προσοχή, τα νέα χρέη της 
Ελλάδας. Για τα παλαιά θα το καταλά-
βαινε ακόμη και ο Σλοβάκος, αλλά για 
τα επερχόμενα… κομματάκι δύσκολο 
μου φαίνεται.

Έφτασε τρεις το πρωί και ο Δημήτρης 
δεν ξεκολλούσε. Προσπαθούσε να πεί-
σει τον Στράτο να πιάσει το παραπονε-
μένο ακορντεόν. Το κορίτσι που έμοια-
ζε με αυθεντικό φαγιούμ θέλησε να μά-
θει την πραγματική ιστορία της χανού-
μισσας που θρηνούσε από το παλάτι του 
Τοπ Καπί τη χαμένη της ζωή. Της είπα 
την ιστορία του χαρεμιού. Υποσχέθηκε 
πως δεν θα αφήσει στο μέλλον ανδρική 
φωνή να ξανατραγουδήσει τον «Καϊ-
κτζή». Πλάι της, ένα παλικάρι δεν την 
άφηνε από τα μάτια του. «Παντρευό-
μαστε σε δύο μήνες» είπαν σχεδόν με 
μια φωνή. Σηκωθήκαμε να φύγουμε. 
Ακούμπησα σε μια καχεκτική ελιά στο 
πεζοδρόμιο που έχει ήδη μεταβολίσει 
δεκαετίες καυσαερίου, δακρυγόνου, 
καπνιάς και καθημερινού πόνου, εκεί 
στο στενό αθηναϊκό σοκάκι. Κάποτε 
πήγαινα συχνά γιατί δούλευα για ένα 
φεγγάρι στην «Απογευματινή».   

Ξημέρωνε Σάββατο και οι τραβεστί στη 
Λεωφόρο Αθηνών είχαν ανοιχτές τις 
πόρτες των αυτοκινήτων τους με τα 
φλας να αναβοσβήνουν. Ακόμη και αυ-
τή η λεπτομέρεια μου φάνηκε... ομαλή. 
«Κατακαλόκαιρο», μουρμούρισα.
Λίγες ώρες αργότερα ο Αλέξης Τσίπρας 
θα «κατακεραύνωνε» με στίχο του Κα-
βάφη την κυβέρνηση, αλλά η επίδει-
ξη γνώσεων θα έληγε άδοξα με εκείνο 
το «θα ανοίξουν οι ασκοί του Αιόλου». 
Ο Σαμαράς, για λόγους που έχουν να 
κάνουν με τη χαμένη συνείδηση ενός 
δεξιού, θα τελείωνε την παρέμβασή του 
της Κυριακής με έναν άλλο στίχο του 
Καβάφη, για να εισπράξει την επομένη 
από τον Τσίπρα ένα στίχο του Βάρναλη 
αυτή τη φορά. Το αστείο παρατράβηξε, 
είναι η αλήθεια. Το να επιμένεις να δεί-
χνεις αυτό που δεν είσαι και να κρύβεις 
με επιμέλεια αυτό που είσαι καταλήγει 
με μαθηματική ακρίβεια σε μανιοκατά-
θλιψη. Αυτό υποστηρίζουν οι γιατροί.
Κυριακή βράδυ έμαθα τα νέα για τον 
Μάρκες. «Πάσχει από γεροντική ά-
νοια» είπε ο τηλεπαρουσιαστής. «Τυ-
χερός» είπα από μέσα μου. Ξαναπήρα 
από τη βιβλιοθήκη το μικρό βιβλιαράκι 
με τις «Θλιμμένες πουτάνες» του και 
βολεύτηκα στην πολυθρόνα μου. A

➜ n.georgiadis1@yahoo.com



Πάμ ε At hens  World 
Music Festival στο 
Γκάζι, πάμε να 
εκμεταλλευ-
τ ο ύ μ ε  τ ι ς 
εκπτώσεις 
σ τ α  μ α -
γαζιά του 
κέντρου, 
π ά μ ε  ν α 
παρακο-
λουθήσουμε 
δρώμενα και 
παντομίμες σ το 
Θησείο και την Ερμού 
και tango στο μετρό, πάμε να 
δούμε πώς παντρεύονται οι 
μουσικές της Ελλάδας με τις 
μουσικές του κόσμου. Ας πά-
ρουμε μια ιδέα... 

Πάμε  
Τεχνόπολη 

Το At he n s  World  Mu sic 
Festival ανοίγει τις πύλες του 
στις 16/7 στις 8 το βράδυ με 
την Ομάδα Κρουστών του 
ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση. Την ί-
δια μέρα θα παρουσιαστούν οι 

special guests του φεστι-
βάλ, Gypsy Devils 

(Giganski Diabli), 
το γκρουπ που 

παίζει αυθε-
ντική τσιγ-
γάνικη μου-
σ ι κ ή  α π ό 
την Κεντρι-
κή Ευρώπη. 

Θ α  έ χ ο υ μ ε 
επίσης την ευ-

καιρία να γνωρί-
σουμε την Balkan 

Jazz (Martha Mavroidi 
Trio, στις 20.30-21.15) και τις 
Balkan Ska-Balkan Reggae 
(Melios Balkana Mama, 21.30-
22.15).
Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, 
θα λειτουργήσει West African 
Percussion Workshop με τον 
Μιχάλη Afolayan, από τις 17/7 
το απόγευμα. Το Workshop θα 
έχει διάρκεια τριών ημερών.

�Highlights 
17/7 22.30-23.15, παίζουν οι Los 

Hermanos με τη Ζωή Τηγανού-

ρια.

18/7 22.30-23.15, η Καλλιόπη 

Βέτα συναντά το Marios Strofalis 

Quartet σε tango mediterraneo, 

βαλς και άλλους χορούς της Ευ-

ρώπης. 

23.30-00.15, οι Encardia παίζουν 

τραγούδια της κάτω Ιταλίας, ελ-

ληνόφωνα και ταραντέλες.  

19/7 22.30-23.15, ο Κυριάκος 

Γκουβέντας, ο Χρίστος Τσιαμού-

λης και ο Πάνος Δημητρακόπου-

λος θα μας χαρίσουν τραγούδια 

από τη Σμύρνη και την Πόλη. 

20/7 20.30-21.00, Κεφαλλονί-

τικοι και Ιθακίσιοι Σύλλογοι θα 

τραγουδήσουν καντάδες από 

τα επτάνησα(!)

Πάμε κέντρο
Εκτός από την Τεχνόπολη, πα-
ράλληλες εκδηλώσεις θα τρέ-
ξουν και σε διάφορα κεντρικά 
σημεία της Αθήνας.  

�Highlights 
16/7 17.30, Σύνταγμα. Οι Duo 

de Dos παίζουν παραδοσιακό 

tango και χορευτές της ομάδας 

Baile de Bario χορεύουν μέσα 

στο σταθμό του μετρό. 

17/7 19.00, Μοναστηράκι. Συρ-

τάκι στην πλατεία από το εργα-

στήρι Λαϊκής Μουσικής του Ο-

ΠΑΝ του Δήμου Αθηναίων.

18/7 18.00, Τεχνόπολις. Ξενά-

γηση στο παλιό εργοστάσιο του 

Γκαζιού. Δηλώσεις συμμετοχής 

έως την Τετάρτη στις 13.00 στο 

info kiosk του Φεστιβάλ στο Σύ-

νταγμα. 

19/7 18.00, Ερμού-Σύνταγμα. 

Περίπατος Κανταδόρων Κεφαλ-

λονίτικων και Ιθακίσιων Συλλό-

γων. Διαδρομή: Ερμού-Αιόλου-

Μητροπόλεως-Μοναστηράκι-

Θησείο. Ακόμη κι αν δεν έχετε 

μπαλκόνι σε κάποιον από αυ-

τούς τους δρόμους, ζήστε το 

ρομάντζο ακούγοντάς τους έ-

στω από τα χαμηλά. 

ΤΟ ΔΩΡΟ ΣΟΥ
Η A.V. εξασφάλισε για εσάς 
2 διπλά εβδομαδιαία 
εισιτήρια για όλες τις εκδη-

λώσεις της «Τεχνόπολις». 
Στείλτε SMS: AVP (κενό) και ο-

νοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 16/7 
στις 10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν 
με sms και τα ονόματά τους θα βρίσκο-
νται σε λίστα στο ταμείο.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ

Με την έναρξη των εκπτώσεων στις 16/7, η δράση «Πάμε Αθήνα» σε συνεργασία με την Τεχνόπολις εγκαινιάζουν μια σειρά 
εκδηλώσεων με τίτλο Athens World Music Festival, που θα διαρκέσουν μέχρι τις 20/7 σε όλο το κέντρο της πόλης 

Της ΕΛΙΖΑΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ - Εικονογράφηση: ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ

Πάμε Αθήνα 

Θ
υμάστε τη 

δράση «Πά-

με Αθήνα», 

π ο υ  ζ ω -

ντάνεψε 

τ η ν  π ό λ η 

τ ο ν  Μ ά ρ -

τιο; Θυμάστε τις εκπτώσεις σε πολλά 

είδη, τις δράσεις στους δρόμους, τη 

φωτεινή εικόνα της πόλης που άλ-

λαξε πρόσωπο για ένα μήνα; Ακόμη 

κι αν δεν τη θυμάστε, οι μαγαζάτο-

ρες και οι άνθρωποι του κέντρου τη 

θυμούνται και θα σας τη θυμίσουν. 

Για αυτό, στο πλαίσιο των καθιερω-

μένων καλοκαιρινών εκπτώσεων, ο 

Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας 

εμπλέκεται και πάλι σε εκδηλώσεις 

που κάνουν το κέντρο πιο προσιτό, 

πιο χαρούμενο. Συνεργάζεται με τον 

Δήμο, την Τεχνόπολις και την ΕΡΤ,  

και μας προσφέρουν ένα ζωηρό πα-

κέτο στο οποίο όχι μόνο εμπλέκονται 

φορείς όπως ο ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση, 

αλλά βασικά μας δείχνει ότι οι δρά-

σεις, που γίνονται επί της ουσίας και 

όχι για εντυπωσιασμό, βρίσκουν τη 

συνέχειά τους. Πάμε Αθήνα, λοιπόν: 
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  billygee23@yahoo.gr

SKATE & ΤΗΕ CITY 

Α
κ ό μ α  έ ν α ς  μ ε γ ά λ o ς 
skateboard διαγωνισμ ό ς 
πραγματοποιήθηκε στο δικό 
μας πάρκο (Our park) πριν λί-
γες μέρες στην περιοχή των 
Αμπελοκήπων. Όλη η αφρό-

κρεμα και όχι μόνο έδωσε το «παρών» για ακόμα 
μία καλοκαιρινή γιορτή γεμάτη μουσική, γέλια, 
αγκαλιές και πολλή ζέστη. Το μεγάλο ατού ήταν 
οι προσκεκλημένοι ξένοι skaters, οι Αμερικανοί 
Walker Ryan και Sebo Walker και ο Γερμανός Alex 
Mizurov, που δώσανε παραπάνω αδρεναλίνη με 
τη μικρή επίδειξη που πραγματοποίησαν πριν αρ-
χίσει ο διαγωνισμός στο skate park. Οι καλεσμένοι 
βρήκαν το πάρκο αρκετά καλό, με καταπληκτική 
ροή, πράγμα που φαινόταν από τον τρόπο που 
εκτελούσαν τα κόλπα τους. Ο διαγωνισμός φέ-
τος βράβευσε τους skaters που πραγματοποίησαν 

το καλύτερο line (συνεχόμενα κόλπα σε όλα τα ε-
μπόδια του πάρκου). Για πρώτη φορά πραγματο-
ποιήθηκε και διαγωνισμός long board κοριτσιών, 
πράγμα φυσικό αφού τον τελευταίο καιρό ομάδες 
θηλυκών οργώνουν τους δρόμους της Αθήνας 
όλο και πιο συχνά. Ο πρώτος γύρος ξεκίνησε με 
τους συμμετέχοντες skaters, χωρισμένους ανά 
τριάδες, να έχουν στη διάθεσή τους 3 λεπτά για να 
πραγματοποιήσουν το line τους. Στον τελικό πέρα-
σαν 16 άτομα από τον πρώτο γύρο, χωρίστηκαν σε 
δυάδες με 3 λεπτά χρόνο για τον καθένα. Τελικά α-
ναδείχτηκαν οι νικητές: πρώτος ο Giorgio Armany 
Ζάβος, δεύτερος ο Νότης Αγγελής και τρίτος ο 
Θοδωρής Χάλαρης. Στο Best Trick νικητής στο 
hand rail αναδείχτηκε ο Θανάσης Φλόκας (Big spin 
fl ifs board slide). Στην κατηγορία των κοριτσιών 
νικήτρια ήταν η Δήμητρα Τσιμπλή. Τι άλλο να πω; 
Μέχρι το επόμενο event, keep it up guys!

� Έχει φτιάξει όνομα παγκοσμίως λόγω 
των γραφικών της; Λόγω όλων αυτών των 
skaters που υποστηρίζει; Δεν γνωρίζω, 
αυτό όμως που ξέρω σίγουρα είναι ότι κά-
νουν σωστά τη δουλειά. Η εταιρεία Skate 
Mental skateboards επιστρέφει τώρα δυ-
ναμικά και στη χώρα μας, με πρώτο rider 
τον Κωνσταντίνο Μαυρίδη και διανομή το 
Colorskates (Πρωτογενούς 5 Ψυρρή) και το 
MicroxTreme (Καλιρρόης 13).

� Γιάννης Γόρδιος Ο άνθρωπος που όσο 
και να λείψει μακριά από το skate, ποτέ δεν 
το καταλαβαίνεις, γιατί απλά ο Γιάννης το 
είχε το skate μέσα του, το έχει και θα το έ-
χει! Καλωσόρισες, παλιόφιλε..

�Carlos Ribeiro Δεν χρειαζόταν να συ-
μπληρωθούν ούτε 6 μήνες από την άφιξη 
του Βραζιλιάνου σούπερ-skater και τους 
έχει αφήσει όλους με ανοιχτό το στόμα. 
Πριν 2 χρόνια στη Βαρκελώνη όλοι μιλού-

σαν για αυτόν, σήμερα όλο το industry του 
skateboarding αναγνωρίζει στον Carlos το 
σπουδαίο του ταλέντο και οι εταιρείες φυ-
σικά κάνουν ουρά για το ποια θα τον κερδί-
σει (και θα κερδίσει)! Google Carlos Rebeiro, 
αν δεν τον γνωρίζεις…

� Θοδωρής Χάλαρης Είναι ο skater που 
αγαπά και δείχνει μεγάλο ταλέντο σ’ αυτό 
που κάνει, σίγουρα βοήθησε σ’ αυτό και το 
σωστό team που έχει δίπλα του και τον δί-
δαξε να δει το skate όπως πρέπει. Ο μικρός 
είναι το νέο ταλέντο στην ελληνική σκηνή 
και περιμένετε να δείτε πολλά από το φίλο 
Πειραιώτη.

� Toy Machine skateboards Έφτασαν 
στο Color skate shop σε λογική τιμή, αν 
σκεφτείς ότι κάποτε δεν σου έφταναν ούτε 
€ 80 για να τα αποκτήσεις. Έχει και η κρίση 
τα καλά της. 

Skate
Του Billy ΓρυπΑρη 

Ο διαγωνισμός 
skateboard στο
OUR PARK 

2012

ΤΟ ΔΩΡΟ ΣΟΥ
ΡΟΔΕΣ από την GOODBIE
Η ATHENS VOiCE και η Goodbie skateboards προσφέρουν σε έναν αναγνώστη 
αυτή τη δύσκολη εποχή της κρίσης ένα ζευγάρι ρόδες σκληρότητας 101α και 
μέγεθος 52 mm. Στείλτε SMS: AVAV (κενό) και ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 
17/7 στις 10 π.μ. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με sms και θα παραλάβει το δώρο του 
από το κατάστημα Color skates (Πρωτογένους 5, Ψυρρή).

Ο νικητής Giorgio Ζάβος σε big pop shovit
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Summerdesign

Ο Τζαννής Σιφναίος υπήρξε για χρόνια από τους γνωστότερους creative directors στα περιοδικά (Elle, Maison 
Decoration κ.ά.). Πριν λίγο καιρό, στράφηκε στο design δημιουργώντας μαζί με το φίλο του Μίλτο Χαλυβό-
πουλο το «Τhe letter t» και κατέπληξε ευχάριστα τους πάντες φτιάχνοντας έπιπλα και αντικείμενα σπιτιού 
όμορφα και με τη σφραγίδα της ελληνικότητας επάνω τους. Μπουφέδες, καρέκλες, τραπέζια, φωτιστικά, μαξι-
λάρια, ρολόγια και άλλα, που «μυρίζουν» παιδικές αναμνήσεις από τις διακοπές στο νησί (τόπος καταγωγής του 

η Πάρος), ενώ ταυτόχρονα έχουν σύγχρονο «περιτύλιγμα». Έπιπλα που μας δημιουργούν την ελπίδα ότι το ελληνικό design θα μπο-
ρούσε όχι μόνο να σταθεί δίπλα στο ευρωπαϊκό, αλλά και να κάνει θραύση. Ξάνθου 26, Κορυδαλλός, 215 5602.906  -ΕΛΙΖΑ ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ

GREEK 
SPIRIT

Επιμέλεια: ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ  
Συνεργασία: ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΟΥΚΑ
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Τα ζευγάρια του design

Μένουν Στη Νέα 

Σμύρνη, στα Ιλίσια, 

γύρω από το Πεδίο του 

Άρεως, στο Παγκράτι, 

σε όλη την Αθήνα γε-

νικώς.

Τρώνε Εκτός από 

κεφτεδάκια στο Ιkea, 

στον Σκούφια, τις Σαρ-

δέλες, το Barley Cargo 

και άλλα οικονομικά και 

ντιζαϊνάτα μαγαζιά στο 

Γκάζι και πέριξ.

Πίνουν Frappuccino, 

Moccaccino, 

Fredoccino –γλυκα-

τζούρες, δηλαδή. Άντε 

και κανένα Strawberry 

Daiquiri –παιδικά ποτά. 

Ντύνονται Στα Zara, 

Factory outlet, H&M. 

Ακούνε Τις νέες κυ-

κλοφορίες. Πηγαίνουν 

μια φορά το δίμηνο στο 

Public και τις ζητούν 

ακριβώς έτσι: «Μου 

δείχνετε παρακαλώ τις 

νέες κυκλοφορίες;».

Στο σπίτι τους έχουν 

Τον ίδιο καναπέ που 

έχουν και οι κολλητοί 

τους. Και την ίδια τρα-

πεζαρία. Για δες, και 

το γυάλινο βάζο ίδιο 

είναι. Και τα μπαμπού 

στο γυάλινο βάζο. Η 

βιβλιοθήκη γιατί είναι 

διαφορετική; Επειδή 

την έχουν από τα νιάτα 

τους. Μόνο που αυτοί 

είναι αιώνιοι φοιτητές 

– έχουν ένα λακαρισμέ-

νο καφάσι για coffee 

table, ένα παρεό για 

παραβάν και έναν τοί-

χο καλυμμένο με θήκες 

για την τεράστια συλ-

λογή τους από CD. 

Status Παντρεμένοι,  

αλλά αναβάλλουν 

συνεχώς να κάνουν 

παιδιά αφού είναι λίγο 

παιδιά οι ίδιοι, εξάλλου 

είναι και η εποχή που 

δεν τους το επιτρέπει. 

Σάββατο μεσημέρι θα 

τους δεις Σπίτι, να συ-

ναρμολογούν αδιαμαρ-

τύρητα την καινούργια 

τους συρταριέρα 

–εγχείρημα οριακά πιο 

εύκολο από τον κύβο 

του Ρούμπικ. ●

NEOSET Στήλη € 79  ΒΟ CONCEPT Φωτιστικό € 149 NEOSET Τραπέζι € 390 

SOFA COMPANY Tραπεζάκι € 413 ΗΟΜΑD Πουφ, από € 196 NEOSET Καναπές € 260

Το σπίτι μας δεν καθρεφτίζει μόνο την αισθητική, αλλά και τις εμμονές μας. Τα έπιπλα δεν αποκαλύπτουν μόνο το γούστο και το βά-
θος της τσέπης μας, αλλά και τις συντεταγμένες της ζωής μας.  Έξι διαφορετικές εκδοχές του design σκιαγραφούν έξι τύπους 
ζευγαριών. Μη βιαστείτε να πείτε ότι τα συμπεράσματά μας είναι αυθαίρετα – οι διαφημιστές βγάζουν το ψωμί τους μ’ αυτά… 

Πείτε μας μόνο από πού αγοράσατε το χαλί του καθιστικού, να σας πούμε πόσα παιδιά θα κάνετε.

Της ΕΛΕΝΑΣ ΛΑΝΑΡΑ  Εικονογράφηση: ΘοδωΡήΣ ΜπΑΡγιωτΑΣ

Το ζευγάρι 
Low Budget
Πιστοί οπαδοί του budget living, όχι μόνο 
από οικονομική στενότητα αλλά και από 
άποψη. Αλλά, πάλι, μπορεί να έκαναν την 
ανάγκη φιλοτιμία και τον εκδημοκρατι-
σμό του design ιδεολογία. Πάντως, έχουν 
ενστερνιστεί τη «soft minimal» αισθητική 
και δεν μπορούν να ζήσουν δίχως την ακα-
ταμάχητη γοητεία του νατουραλισμού, της 
λακωνικής κομψότητας, της ανεπιτήδευτης 
απλότητας. 

Μένουν Στο Θησείο, 

στις παρυφές των Β.Π., 

αλλά και downtown, 

στην περιοχή γύρω 

από το Μουσείο. 

Τρώνε Στο Ideal, 

επειδή τους θυμίζει 

ταινία του ’70 με τον 

Κωνσταντάρα. Στο Red 

Elephant και άλλα στέ-

κια μεταναστών. Τον 

τελευταίο καιρό έχουν 

ανακαλύψει τα guerilla 

dinners, που συχνά 

διοργανώνονται σε 

αρχιτεκτονικά γραφεία 

αντί χαμηλής τιμής. 

Πίνουν Eλληνικά κρα-

σιά από μικρά κτήματα.

Ντύνονται Αποκλει-

στικά από Βέλγους 

σχεδιαστές.

Ακούνε Τζαζ, φυσικά. 

Αλλά και progressive 

house…

Στο σπίτι τους έχουν 

Τραπεζάκι της Moooi 

και κυρίως δικές τους 

πιο οικονομικές κατα-

σκευές: ένα φουτου-

ριστικό τραπέζι,  ένα 

φωτιστικό από ρυζό-

χαρτο, ένα αφηρημένο 

γλυπτό. Το σπίτι τους 

θυμίζει μουσείο design. 

Status Συγκατοίκηση 

χωρίς γάμο, γκέι ζευγά-

ρια, μονογονεϊκές οικο-

γένειες, τριτοκοσμικές 

υιοθεσίες. 

Σάββατο μεσημέρι θα 

τους δεις Στο Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης 

να μυούν το ανιψάκι 

τους στην ιστορία του 

design. ●

ΜILANO DE Τραπέζι Eight ΜΙLANO DE Τραπέζι Lambda DESIGN PLAZA Βάζο Fornasetti

ΔΕΛΟΥΔΗΣ Βιτρίνα Tudor, σχ. J. Hayon  MAARTEN BAAS Ανεμιστήρας OIKOS Φωτιστικό από χαρτί

Το ζευγάρι  
Art ’n’ design 
Αρχιτέκτονες, σκηνογράφοι και σκηνοθέτες 
– μοδάτοι και intellectual. Αντιμετωπίζουν 
τα πάντα σαν τέχνη και παρά τους δύσκο-
λους καιρούς αναζητούν επί μήνες τον κα-
τάλληλο καθρέφτη για την κρεβατοκάμαρά 
τους. Από το design αγαπούν το ιδεολογικό 
του υπόβαθρο, την ιστορία του και τις κοι-
νωνικές του προεκτάσεις. Ναι, είναι θεωρη-
τικοί μέχρι εξουθένωσης. 

ΠισΤευουν σΤη 
δημοκραΤια Του 

design, ΛαΤρευουν 
Την αΞια Του 

ΧειροΠοιηΤου, 
ΧαιρονΤαι με Τα

αΠΛα καθημερινα 
ΠραγμαΤα

summerdesign
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Μένουν Στο Κολωνάκι, 

στο Παγκράτι και τον 

Πειραιά το μισό χρόνο, 

ανά τον πλανήτη τον 

υπόλοιπο. 

Τρώνε Εξωτικές γεύ-

σεις (σ’ αυτές έχει συνη-
θίσει ο ουρανίσκος τους) 
στο Kohenoor, το Αλε-

ξάνδρεια, το Kyoto...

Πίνουν Asahi και σάκε 

(το mai tai είναι passée).
Ντύνονται Eναλλάσ-

σουν το έθνικ με το 

στιλ Indiana Jones – το 

σαρόνγκ με το λευκό 

πουκάμισο και το χακί 

παντελόνι εκστρα-

τείας.

Ακούνε Putumayο, 

world music, παραδο-

σιακά της Κίνας και των 

Άνδεων.

Στο σπίτι τους έχουν 

Κόκκινα κινέζικα φανά-

ρια, λευκό γιαπωνέζικο 

φουτόν, μπαλινέζικες 

μαριονέτες, ινδικά 

μπαούλα, θιβετιανούς 

Βούδες, υφαντά των 

Μάγιας από τη Γου-

ατεμάλα, μαροκινά 

μωσαϊκά πλακάκια, 

κινέζικη πορσελάνινη 

τσαγιέρα, αφρικανικά 

ξυλόγλυπτα, τον πίνα-

κα ενός ανερχόμενου 

ζωγράφου της Τενερί-

φης. Μόνο το λυχνάρι 

του Αλαντίν μοιάζει 

να λείπει. Ένας τοίχος 

στην κρεβατοκάμαρα 

είναι καλυμμένος με 

κορνιζαρισμένες φω-

τογραφίες των δυο 

τους ενώ αγκαλιάζο-

νται μπροστά από αρ-

χαία μνημεία, γραφικά 

σοκάκια και τροπικές 

παραλίες. 

Status Παντρεμένοι 

και πιστοί – πού να κά-

νεις παράλληλη σχέση 

όταν γυρίζεις τον κό-

σμο με το ταίρι σου; Για 

τους ίδιους λόγους δεν 

έχουν παιδιά.

Σάββατο μεσημέρι θα 

τους δεις Να παζαρεύ-

ουν κιλίμια στα σουκ 

του Καΐρου. ●

ΒUTLERS Κινέζικη τσαγιέρα ΒUTLERS Μαροκινό φανάρι € 29,90 ΗΑΒΙΤΑΤ Χαλάκι με αφρικάνικα μοτίβα 

ΣΤ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μπατίκ μαξιλάριINTERNI Καρέκλες από ξύλο

ΣΤ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Συρταριέρα με φίλντισι  

Μένουν Στα Άνω 

Πετράλωνα, στα Ανα-

φιώτικα, στις γειτονιές 

της Άνω Νέας Σμύρνης, 

στην Κυψέλη. 

Τρώνε Στην Κάππαρη, 

στον Κούνδουρο, στο 

Καφέ Αβησσυνία.

Πίνουν Τσίπουρα- ρα-

κόμελα σε κάποιο κου-

τούκι. «Σκληρά» ποτά 

στη Μαβίλη και στο 

Galaxy (το παλιό).

Ακούνε Σαββόπουλο, 

Okay Temiz, πορτογα-

λέζικα fados.

Ντύνονται Από αμε-

ρικάνικες και vintage 

αγορές, αλλά κουβα-

λούν και το ρολόι τσέ-

πης του μπαμπά τους. 

Στο σπίτι τους έχουν 

Παλιές κασέλες, μια 

ξύλινη σκαλιστή πόρτα 

που κουβάλησαν μαζί 

από το Καστελόριζο, το 

σιδερένιο κρεβάτι της 

γιαγιάς, το ξυλόγλυπτο 

τραπέζι που έφτιαξε 

με τα χεράκια του ένας 

μερακλής φίλος. Ακό-

μη, συλλογή με μάσκες 

από τη Νάουσα, υφα-

ντά κιλίμια, αλλά και 

ξένα vintage κομμάτια 

τoυ ’50 και του ’70. 

Στο παιδικό δωμάτιο 

δεν έβαλαν αφίσα του 

Μπομπ Σφουγγαράκη, 

αλλά αυθεντικές φι-

γούρες του Νιόνιου και 

του Χατζατζάρη που 

αγόρασαν από έναν 

καραγκιοζοπαίχτη. 

Status Παντρεύτηκαν 

σε ένα ξωκλήσι στη Σύ-

ρο και έχουν τέσσερα 

παιδιά. 

Σάββατο μεσημέρι θα 

τους δεις Να πίνουν, 

να καπνίζουν και την α-

γάπη να βρίζουν κάπου 

στου Ψυρρή.  ●

CANDLELIGHT Χειροποίητο φωτιστικό 
DECO CLUB by Andreas Kritikos 

Τραπέζι σαλονιού € 249 Κηπευτικά από τον κήπο στο  μπαλκόνι

INTERNI Σιδερένιο κρεβάτι INTERNI Πολυθρόνα Louis MAVRIKI & Co Τραπέζι από € 1.700

Το ζευγάρι 
Νομάδες του κοςμου
Εξερευνητές και σύγχρονοι αποικιοκράτες, 
με αδυναμία στην Ανατολή και τον Νότο. Το 
σπίτι τους αλλά και οι ίδιοι αποπνέουν αέρα 
εξωτικό, πολυταξιδεμένο και κοσμοπολί-
τικο, και το ξέρουν. Είναι αυτοί που όλοι οι 
υπόλοιποι ζηλεύουν. 

Το ζευγάρι 
Πλάτείά άβηςςυΝίάς - 
PuRISTAS
Θιασώτες της αυθεντικότητας, ονειρεύονται 
να ζήσουν σε ένα πέτρινο σπίτι στο βουνό 
και να καλλιεργούν οι ίδιοι τα ζαρζαβατικά 
τους. Την επόμενη στιγμή θέλουν να γίνουν 
ακτιβιστές και να ακολουθήσουν τους Για-
τρούς Χωρίς Σύνορα στο Καζακστάν. Κάποτε 
ίσως αποφασίσουν αν είναι θεματοφύλακες 
της παράδοσης ή επαναστάτες. Μέχρι τότε 
ξενυχτούν μιλώντας για τα βιοκλιματικά ό-
πλα και τον Αρμαγεδόνα.

κοσμοΠοΛιΤεσ και 
εΞερευνηΤεσ Του 

κοσμου, ΤρεΛαινο-
νΤαι για εΞωΤισμο, 

Παιδια δεν κανουν  
γιαΤι Τουσ εΧουν 
φαει Τα ΤαΞιδια

Summerdesign
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Μένουν Ψυχικό, Φιλο-

θέη, Β.Π. και σε όλο το 

μήκος της παραλιακής 

από το Παλαιό Φάληρο 

ως τη Γλυφάδα.

Τρώνε Στo Cinco, στο 

Balthazar, το Malconi’s 

και σε άλλα design 

talks of the town.

Πίνουν Bombay Tonic 

στο Tailor Made.

Ακούνε Μουσικές συλ-

λογές hot ξενοδοχείων 

και καταστημάτων. Βλ. 

Colette, Hotel Cost. 

Ντύνονται Στο Mah 

Jong, στο Sotris και σε 

συναντήσεις "swap 

not shop" για δωρεάν 

ανταλλαγή πρώην πα-

νάκριβων κομματιών. 

Στο σπίτι τους έχουν 

Το φωτιστικό-γλόμπος 

της Verpan, που είδαν 

και ερωτεύτηκαν στη 

βιτρίνα του Interni. 

Έχουν art books στο 

coffee table, ένα 

installation από τη 

Νέα Υόρκη (ευτυχώς 

πρόλαβαν και το πή-

ραν προ κρίσης) και 

εξελιγμένη τεχνολογία 

παντού – κουρτίνες 

που ανοίγουν με τηλε-

κοντρόλ στο καθιστικό, 

μόνιτορ στο παιδικό 

δωμάτιο, home cinema 

στην κρεβατοκάμαρα 

(όλα τους μηχανισμοί 

που έχουν πια χαλάσει, 

αλλά μένουν εκεί να 

τους θυμίζουν παλιές, 

καλές και πιο πλούσιες 

εποχές). 

Status Τα παιδιά είναι 

status symbol κι αυτοί 

έκαναν στα γρήγορα 

δύο. Συν ένα από τον 

πρώτο γάμο του ά-

ντρα. Έχουν και δύο 

Γαλλίδες au pair να τα 

προσέχουν.  

Σάββατο μεσημέρι θα 

τους δεις Στα εγκαί-

νια νέας hot γκαλερί, 

να χαζεύουν πίνακες 

ανερχόμενων ζωγρά-

φων. ●

Μένουν Στην Κηφισιά, 

στο Παλαιό Φάληρο 

και στη Γλυφάδα, ή 

σε κάποιο νεόκτιστο 

διαμέρισμα  στους 

Θρακομακεδόνες και 

τον Γέρακα. 

Τρώνε Στη Ράτκα, 

στο GB Corner, στο L’ 

Αbreuvoir – τα τελευ-

ταία είκοσι χρόνια. 

Ακόμη, στο Milos του 

Hilton, στο Sale e Pepe 

και στη Σπονδή.

Πίνουν Martini εκείνη, 

scotch on the rocks 

εκείνος – στα σωστά 

πάντοτε ποτήρια.

Ντύνονται Τα καθη-

μερινά τους από το 

Marks&Spencer. Τα 

καλά τους από τον 

Vardas, το Harrods και 

τις Galleries Lafayette.

Ακούνε Frank Sinatra, 

Celine Dion.

Στο σπίτι τους έχουν 

Κλασικό Chesterfield 

καναπέ, ρουστίκ κου-

ζίνα, ιβουάρ μπάνιο με 

επίχρυσες βρύσες και 

στο βάθος δωμάτιο 

υπηρεσίας. Το γραφείο 

εκείνου έχει ογκώδες 

αγγλικό σεκρετέρ και 

εντοιχισμένες βιβλι-

οθήκες με τα δερμα-

τόδετα άπαντα του 

Φόκνερ, του Τσόσερ, 

του Τολστόι και άλλων 

κλασικών. Το μπου-

ντουάρ εκείνης έχει 

σκαλιστό καθρέφτη, 

Laura Ashley κουρτί-

νες και ασορτί english 

country ταπετσαρίες. 

Το παιδικό δωμάτιο 

είναι Κούρτης Junior, 

με ζωγραφιές από κλα-

σικά παραμύθια του 

Άντερσεν στην κούνια. 

Status Έχουν ένα παιδί 

που με συνέπεια από-

κτησαν τον πρώτο χρό-

νο του γάμου τους. 
Σάββατο μεσημέρι θα 

τους δεις Έξω από τον 

Βασιλόπουλο, να φορ-

τώνουν τα ψώνια της 

εβδομάδας στο station 

wagon. A

Το ζευγάρι 
dESIGn LovERS 
Παιδιά της εποχής της εικόνας, ζουν για την 
επόμενη έκθεση design και το επόμενο art 
event. Δεν αναγνωρίζουν τον κόσμο πριν το 
μινιμαλισμό, τα boutique hotels, το finger 
food. Το προχωρημένο design, πέρα από sine 
qua non αξεσουάρ τους, είναι το βασικό συ-
στατικό της αγαπημένης τους συνταγής για 
successful living.  

Το ζευγάρι 
ALL TImE CLASIC
Το σπίτι τους είναι τακτοποιημένο, τα ρούχα 
τους καλοσιδερωμένα και τα οικονομικά τους 
ακόμη ανθηρά. Απαλλαγμένοι από υπαρξι-
ακές αγωνίες, αναζητούν τις σταθερές αξίες 
παντού. Αγαπούν την ηρεμία, δεν εμπιστεύ-
ονται τους αυτοσχεδιασμούς και τα ριψοκίν-
δυνα πειράματα, και επενδύουν το χρόνο, την 
ενέργεια και τα χρήματά τους σε πράγματα 
δοκιμασμένα και αξιόπιστα. 

μενουν σΤο Ψυ-
Χικο, Τρωνε σΤο 
κοΛωνακι, Παρα-
κοΛουθουν -αΠο 

μακρια Πια- Τα νεα 
εΠιΤευγμαΤα Του 

design  σΤο σαΛονι 
Του μιΛανου 

SOFA COMPANY Τραπέζι € 284 ARTEMIDE Φωτιστικό HOMAD Καναπές € 4.096 

HOMAD Καρέκλα € 241 SOFA COMPANY Καναπές € 978 INTERNI Φωτιστικό 

ABAΞ Καράφα Ralph Lauren AΒΑΞ Πολυθρόνα Ralph Lauren BACCARAT Κρυστάλλινο βάζο 

DECO CLUB by Andreas Kritikos
Τραπέζι ανοιγόμενο, € 1.290 HOMAD Κρεβάτι High Season NOTOS HOME Δερμάτινος καναπές

Summerdesign
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Summerdesign

40°
υπό σκιάν

Δροσερές ιδέες, δροσερό σπίτι

IKEA Θήκες παγωτού € 1,98 

ΝΕF NEF Πετσέτα Tropic 

€ 18,90

IKEA Μπουκάλι νερού € 1,99

HABITAT Καράφα Summer € 18

LIGHT PLUS Πολυθρόνα Tropicalia 

της Moroso

OCTOPUS Ρετρό ραδιόφωνο

ΣΥΛΛΟΓΕΣ Πετσέτα Ibiza της Designers Guild 



12 - 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 A.V. 33



Summerdesign

5 εκθεσεισ 
στα νησια
ΧΑΝΙΑ Έκθεση με 
τα εξώφυλλα της 
ATHENS VOICE από το 
Μουσείο Τυπογραφί-
ας Χανίων, στον Ιστιο-
πλοικό Όμιλο Χανίων 
(7-27 Αυγούστου).

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Καλλιτέ-
χνες από 35 χώρες (α-
νάμεσά τους και Θη-
ραίοι), 18 επιμελητές, 
20 εκθεσιακοί χώροι: 
η δεύτερη μεγαλύ-
τερη σε όγκο έργων 
Μπιενάλε στη Σαντο-

ρίνη από 1/7 έως και 
Σεπτέμβρη. www.
santorinibiennale.gr 

ΣΑΜΟΣ Στο πρώην 
Ξενοδοχείο Πυθα-
γόρας, έκθεση του 
σημαντικού βιντεο-
καλλιτέχνη και κινη-
ματογραφικού δο-
κιμιογράφου Harun 
Farocki έως 20/9.  

ΝΑΞΟΣ Έκθεση ΔΗ-
ΜΗΤΗΡ-ΓΗ, μια πολυ-
διάστατη εικαστική 
αναζήτηση των αρχε-
τυπικών εικόνων της 
θεάς Δήμητρας. 
Από τους Μίλτο Πα-

ντελιά και Ειρήνη 
Γκόνου. Στον Πύργο 
Βαζαίου, κοντά στο 
ιερό της Δήμητρας, 
ένα από τα πιο σημα-
ντικά αρχαιολογικά 
σημεία του νησιού. 
28/7 έως 2/9. 

ΠΟΡΟΣ Στην γκαλερί 
Citronne, έργα μικρής 
και μεγάλης κλίμακας 
«συνομιλούν» μεταξύ 
τους στην έκθεση 
του Μιχάλη Κατζου-
ράκη «έργα σε δυο 
και τρεις διαστάσεις». 
Όλο το καλοκαίρι.

PRAKTIKER 
Oμπρέλα 
παραλίας 
€ 14,99 

HABITAT 
Ύφασμα σεζλόνγκ 

Maui € 16,50

BIOKAΡΠΕΤ Ψάθα κουζίνας 
Natura, 80x200 cm, € 35

BIOKAΡΠΕΤ 
Ψάθα από φυσικό babou, 

200x250 cm, € 80

www.martexcollections.gr 
Aιώρα 220x140cm, 
La Siesta, € 50 

ΟΙΚΟS 
Πολυθρόνα Acapulco 

€ 350

PISCINES IDEALES Πισίνα με spa και 
σύστημα self cleaning, Ideales Spa 

THE LETTER T Κάθισμα-coffe table  
από ξύλο οξιάς και πλαστικό κορδόνι, 

χειροποίητες θήκες μαξιλαριών, 
€ 180 και € 35 αντίστοιχα
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Summerdesign

ZARA HOME Κεραμική πιατέλα

IKEA Υφάσματα limited 
edition Μyrlilja 

IKEA 
Πολυθρόνα Roxo

€ 49

FIORE SPA Minimal 
στήλη ντους Χenon 

NAF NAF by BIOKΑΡΠΕΤ Πετσέτες 50x100 cm 
και 100x150 cm, € 10 και € 30 αντίστοιχα 

Ψυγειο-
Summer 
Top 5
Γιαουρτάκι - δύο σε 
ένα. Πολύ της «μό-
δας» φέτος, μαζί με 
φρούτα (και δυο φύλ-
λα δυόσμο) ετοίμασες 
το τέλειο (light) γεύ-
μα. Το τρως και δρο-
σίζεσαι, άμα δεις τα 
σκούρα  το απλώνεις 
και στα καψίματα.
Καρπούζι. Ο φρουτέ-
νιος βασιλιάς του κα-
λοκαιριού. Σκέτο, με 
φέτα και παξιμάδια, ή 
άδειασε το εσωτερικό 

του, κρατώντας τα 
δυο μέρη που έμειναν 
σαν XL φυσικά ποτή-
ρια cocktail. Εντυπω-
σιακό; Βάλε και λίγη 
βότκα…
Παγάκια. Παγάκια. 
Κι άλλα παγάκια. Τα 
καλύτερα τα βρήκα-
με στο Cook Shop, 
στρογγυλά και με-
γάλα – βάλε μέσα και 
φύλλα μέντας ή βασι-
λικού και αρωμάτισε 
νερά ή cocktail.  
Λευκό και Ροζέ 
κρασί. Σημείο Στίξης 
του Μπουτάρη (ω-
ραίο design ετικέτας, 
καλή τιμή), Ορεινός 

Ήλιος της Σεμέλης, 
Μελιαστό (ροζέ) του 
Σπυρόπουλου, Βυσ-
σινόκηπος (ροζέ) του 
Παλυβού, Ροζέ του 
Φεγγαριού (Κατώγι-
Στροφιλιά) – το ’πιες 
και μέθυσες.
Ελληνικά τυριά. 
Τα συνοδευτικά 
του κρασιού, έτσι κι 
αλλιώς μαζί θα τα 
βγάλεις για να τα 
σερβίρεις. Μελί-
χλωρο Λήμνου, 
αρσενικό Νάξου, 
γραβιέρα Κρήτης, 
ξύγαλο Σητείας, 
όλα τα νησιά στο 
πιάτο σου.

AΒΑΞ 210 6236.630, ΚΗΦΙΣΙΑ/ 210 9853.831-2, ΑΛΙΜΟΣ / BUTLERS 210 3236.591, ΑΘΗΝΑ/ 210 6801.720, ΧΑΛΑΝΔΡΙ / BO CONCEPT  210 6105.210, Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ/ 210 9858.540, ΑΛΙΜΟΣ / HOMAD  210 6107.049, ΜΑΡΟΥΣΙ / IKEA 801 1122722 / 

INTERNI 210 8036.700, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ / LIGHT PLUS 210 9689.113-5, ΒΟΥΛΑ / MILANODE  210 9855.950, ΑΛΙΜΟΣ / 210 6614.642, ΓΕΡΑΚΑΣ / NEOSET  210 6601.100 / OIKOS 210 7231.350/ 210 7254.587, ΚΟΛΩΝΑΚΙ  / PRAKTIKER www.praktiker.

gr / SOFA COMPANY  210 6895.635, ΧΑΛΑΝΔΡΙ /HABITAT  210 8983.662, ΓΛΥΦΑΔΑ / 211 1815.815 Golden Hall /210 3743.150 Notos Galleries, ΑΘΗΝΑ  / OCTOPUS  210 3636.677, ΚΟΛΩΝΑΚΙ/ www.octopus.gr / DESIGN PLAZA 210 6850.611, 

ΜΑΡΟΥΣΙ, www.designartshop.gr / ΔΕΛΟΥΔΗΣ 210 8061.759, ΜΑΡΟΥΣΙ/ CANDLELIGHT 210 6034.206, ΠΑΛΛΗΝΗ / ΝOTOS HOME  www.notoshome.gr / DECO CLUB By Andreas Kritikos 210 6208.462-501, ΚΗΦΙΣΙΑ / ΒACCARAT 210 

3625.050, ΑΘΗΝΑ / ΣΥΛΛΟΓΕΣ 210 3632.760 ΚΟΛΩΝΑΚΙ, www.eurotextile.gr / ARTEMIDE  210 3646.770, ΚΟΛΩΝΑΚI / ΜAVRIKI & CO 210 6711.150, ΧΑΛΑΝΔΡΙ / ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 210 6741.760, Ν. ΨΥΧΙΚΟ / ΝEF NEF  210 2462.042, 

ΑΧΑΡΝΑΙ, www.nef-nef.gr / BIOKAΡΠΕΤ 2410 688 688, www.biokarpet.gr / PISCINES IDEALES 210 6148.400, ΠΕΥΚΗ, www.ideales.gr / FIORE SPA 210 9532.019, www.fiore.it, e-shop: www.vrysi.gr / PITSOS 210 4277.879, www.pitsos.gr

PITSOS Ψυγειοκατα-
ψύκτης με HydroFresh 
Α++ για εξοικονό-
μηση ενέργειας πάνω 
από 40%

ΗΑΒΙΤΑΤ 
Τραπεζάκι Rosso € 66
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BO CONCEPT BASKET
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Αίγινα είναι… 

Η μούσα των δημιουργών. / Ο αγαπημένος τόπος του Νίκου 

Καζαντζάκη, εδώ έγραψε την «Οδύσσεια». Το 1936 αγόρασε 

από κοινού με το φίλο του ζωγράφο Τάκη Καλμούχο ένα χωρά-

φι δίπλα από τη θάλασσα στο βορειοδυτικό άκρο του νησιού, 

στο φάρο. Ο πρώτος όροφος, όπου βρισκόταν το προσωπικό ε-

ρημητήριο του συγγραφέα, προσεγγιζόταν μόνο με καταπακτή 

και ανεμόσκαλα. / Tο γλυκό, απαλό, διάφανο φως που μάγεψε 

τους ζωγράφους Μόραλη, Στεφάνου, Ειρήνη Βουρλούμη-

Εμερζά, Παύλο Σάμιο… / Το σπίτι-ατελιέ στο βουνό του γλύπτη 

Βαρώτσου. / Το μουσείο του Χρήστου Καπράλου (κοντά στο 

σπίτι του Καζαντζάκη), στην περιοχή Πλακάκια. Εδώ στεγάζο-

νταν το πρώην εργαστήριο του γνωστού γλύπτη με σήμα κατα-

τεθέν της τέχνης του τα έργα από τοπικό πωρόλιθο. / Το νησί 

των ποιητών Κώστα Βάρναλη, Άγγελου Σικελιανoύ, Κατερί-

νας Αγγελάκη-Ρουκ. / Το Καφενείο της Αναστασίας Γαλάρη, 

το οποίο λειτουργεί εδώ και περισσότερα από 80 χρόνια. Μετα-

ξύ των άλλων θαμώνων εδώ συνήθιζε να πίνει τον καφέ του ο 

Ελύτης. / Η  ξεχωριστή παραλία στον Tουρλό με τα πράσινα 

νερά και τον αμμώδη βυθό. / Ο ναός της Αφαίας, ένας από τους 

πιο καλοδιατηρημένους και όμορφους κλασικούς ναούς της 

Ελλάδας και ένα από τα τρία κομμάτια του ισοσκελούς τρίγωνου 

που σχηματίζουν η Ακρόπολη και ο ναός του Ποσειδώνα στο 

Σούνιο. / Η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας. / To φιστίκι. /  Το 

νεοσύστατο φεστιβάλ φιστικιού Aegina Fistiki Fest, φέτος 20-

23 Σεπτεμβρίου. / Τα γραφικά, 100% αιγινήτικα καφέ Aκταίων 

και Kαφενείο, στα οποία συχνάζουν οι ντόπιοι. Όποιος πιάνει 

εδώ «στασίδι» όλο και κάποια παλιά, τοπική ιστορία βάζει στις 

αποσκευές του. / Τα γλυκά που μένουν αξέχαστα στο all time 

classic Aιάκειον, στην παραλία-πασαρέλα. / Το νησί της διπλα-

νής πόρτας με την ψυχολογία πόλης και τα προνόμια εξοχής. / 

Η ασταμάτητη δημιουργία νέων πολιτιστικών θεσμών και εκ-

δηλώσεων. / Ο κόσμος που συρρέει στην ιερά μονή της Αγίας 

Τριάδας για προσκύνημα του Άγιου Νεκτάριου του θαυματουρ-

γού (εδώ βρίσκονται τα λείψανά του). / Οι στολισμένες άμαξες 

με τα άλογα, παραταγμένες στη σειρά απέναντι από το αρχο-

ντικό του Βογιατζή. Αυτόματο memorabilia η Αλίκη Βουγιου-

κλάκη στο «Διακοπές στην Αίγινα». / Η  Δημοτική  Ψαραγορά 

με την 70χρονη ιστορία και τα πιο αυθεντικά μεζοδοπωλεία του 

νησιού στα σπλάχνα της. Ανοιχτή από τις 6 το πρωί, λειτουργεί 

σαν ιχθυόσκαλα. Οι γνώστες αγοράζουν φρέσκο ψάρι και ζη-

τούν να τους το ψήσουν επιτόπου στα διπλανά μεζεδοπωλεία. / 

Το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων, με έδρα το 

όμορφο, ορεινό χωριό Ανιτσαίο. / Το ψαροχώρι της Πέρδικας. 

40 A.V. 12 - 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

Κοντινές Αποδράσεις

Θα σε δω στην Αίγινα
«Παρακαλούνται οι κύριοι επιβάτες που προορίζονται για Αίγινα να ετοιμάζονται για απο-
βίβαση…», είτε έχουν έρθει για τις καλοκαιρινές διακοπές είτε για Σαββατοκύριακο. Η A.V. 
έψαξε και βρήκε όλα τα σημεία του νησιού που θα κάνουν πιο ευχάριστη τη διαμονή τους. 

Της Δήμήτρας τριανταφύλλού - Φωτό: Δήμήτρής ΒλαΪΚος
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Πού να κολυμπήσεις 

Το νησί διαθέτει αρκετές παραλίες, ήσυχες ή 
κοσμικές, για όλα τα γούστα. Ακριβώς κάτω 
από την Κολόνα και την τοποθεσία Πλακάκια 
οι παραλίες που θα συναντήσεις είναι αρκετά 
καλές για μια βουτιά. Ένα βήμα από τη Χώρα, στο 
δρόμο προς Πέρδικα, θα βρεις τον Άγ. Βασίλη 
και τη Βροχεία, και παρακάτω τον πρώτο και τον 
δεύτερο Μαραθώνα (αμφότερες οργανωμέ-
νες). Στην Πέρδικα, η καλύτερη παραλία είναι το 
Κλειδί. Οι οικισμοί του νησιού Αγ. Μαρίνα και 
Σουβάλα έχουν κι αυτοί τις οργανωμένες παρα-
λίες τους. Πιο απόμερες η Bαγία και η παραλία 
στον Tούρλο –αμμώδης, με πράσινα νερά–, 
ενώ από τις πιο όμορφες θεωρούνται οι Πόρτες 
στο ομώνυμο ψαροχώρι. Όσο για τις… star του 
νησιού, τον τίτλο κρατάνε πάντα οι Αιγινήτισσα 
(κόσμος, χορός, μουσική) και Kamares Paradise 
(με beach bar, volley, ξαπλώστρες κ.λπ.). 

 
Πού να μείνεις 

Στη Χώρα Ενοικιαζόμενα –πλήρως εξοπλισμέ-

να– διαμερίσματα είναι οι Fistikies (23783, www.
fistikiers.gr). Πολύ όμορφος κήπος με λουλούδια 
και φιστικιές, αλλά και πισίνα με υδρομασάζ. 
Στην περιοχή Πλακάκια θα βρείτε το ξενοδοχείο 
Danae (22424, www.danaehotel.gr), με 54 δω-
μάτια και θέα τη θάλασσα. «Τα ξενοδοχεία στην 
Αίγινα είναι κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις. 
Μικρά, απλά και αξιοπρεπή» μας λέει ο Νίκος 
Χαλδαίος, μάνατζερ του ξενοδοχείου. 
Στο κέντρο της Αγίας Μαρίνας Το ξενοδοχείο 
Κατερίνα (32075, www.katerinahotel.gr) διαθέτει 
34 δωμάτια και βρίσκεται μόλις 300 μ. από τη θά-
λασσα, ενώ διαθέτει πισίνα και snack bar. 
Στην Πέρδικα Perdika Suites (61101), 100 μέτρα 
από το λιμάνι, με επιπλωμένα πολυτελή διαμε-
ρίσματα 45-60 τ.μ., που μπορούν να φιλοξενή-
σουν από δύο έως πέντε άτομα. 
Στη Σουβάλα Τα συνολικά 25 δωμάτια του 
Hotel Xanthippi (52201, www.xanthippihotel.gr) 
διαθέτουν μεγάλη αυλή για τα παιδιά (μικρά και 
μεγάλα), πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα και θέα 
από το μπαλκόνι. 
Στον Μαραθώνα Ενοικιαζόμενα δωμάτια Ostria 
(27677). Ένα βήμα από τη θάλασσα, περιποιημέ-
να και φιλόξενα.

Ο καμβάς της Αίγινας
H ζωγράφος Γεύσω Παπαδάκη μιλάει στην A.V. για την 

έκθεσή της με τίτλο «Εκδρομή» (επιμέλεια Ίρις Κρητικού, έως 
14/7), με θέμα την Αίγινα στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο 

του νησιού.

Η σχέση μου με την Αίγινα είναι νέα, αλλά δυνατή. Η επίσκεψή μου στο 
νησί το προηγούμενο καλοκαίρι, μετά από απουσία αρκετών χρόνων, 
στάθηκε καθοριστική. Ήταν σαν να έκανα βουτιά στην παιδική μου ηλι-

κία, λόγω ίσως της φυσικής της ομορφιάς, που έχει πολλά κοινά στοιχεία με τα 
Πριγκηπόνησα της Κωνσταντινούπολης, όπου έζησα μικρή.  Εντόπισα αρχοντιά και 
απλότητα. Έχει κάτι το αυθεντικό και ανεπιτήδευτο. Είναι αυτό το υπέροχο αττικό 
φως της. Λίγους μήνες πριν, είχε προηγηθεί η ανάγνωση του βιβλίου της Μαίρης 
Γαλάνη-Κρητικού για την Αίγινα – με αυτό ξεκίνησε το ταξίδι. Αυτές οι συγκι-
νήσεις, σε συνδυασμό με τη θεματική ενότητα που δουλεύω τα τελευταία χρόνια 
“Ενθύμια Τόπων”, γέννησαν σχεδόν αυτονόητα την ιδέα της έκθεσης, με τη βοή-
θεια της επιμελήτριας της έκθεσης, ιστορικού τέχνης και φανατικής Αιγινήτισσας 
Ίριδας Κρητικού. Εδώ και ένα χρόνο λοιπόν άρχισα τα πήγαινε-έλα, πολλές εκδρο-
μές στο νησί, συνήθως μονοήμερες, κάνοντας σχέδια αλλά και φωτογραφίζοντας, 
με σκοπό να χρησιμοποιήσω τις πληροφορίες στις συνθέσεις μου. Την αλήθεια 
μου θα τη βρείτε στα έργα που εκτίθενται. Αυτά προδίδουν τις προτιμήσεις μου: την 
παραλιακή εκατέρωθεν του λιμανιού· τα πεύκα που φθάνουν μέχρι τη θάλασσα· το 
εσωτερικό της πόλης με τα παλιά σπίτια, πλασμένα με ώχρα και χοντροκόκκινο, ή τα 
ραδινά νεοκλασικά με τα ωραία αρχιτεκτονικά στοιχεία, τις εξαιρετικές πόρτες· την 
Αφαία· την κρυμμένη Παληοχώρα, την τρυφερή Πέρδικα... Με έχει απασχολήσει 
το τι θα εκπέμπουν τα έργα από έναν τόπο από όπου δεν έχω προσωπικά βιώματα. 
Πιστεύω πως είναι περισσότερο η συγκίνηση του παρατηρητή που διαθέτει 
μία πιο καθαρή, αθώα ματιά, εάν αυτό είναι δυνατόν, αφού υπάρχουν τα 
ακούσματα, οι ιστορίες, και η γνώση της σημαντικής ιστορίας του νησιού.
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Πού να φας 

Στην πόλη Μπάµπης (Ακτή Τότη Χατζή 7, 23594) 
–επαγγελματική, ελληνική κουζίνα– στην παρα-
λία της Παναγίτσας, με τους φοίνικες να φωτίζο-
νται και τα τραπεζάκια να βρίσκονται πάνω στο 
κύμα, ανοιχτός από τις 9 το πρωί. Σπεσιαλιτέ το 
χταπόδι «πουγκί» στη λαδόκολλα, κοτόπουλο 
με αιγινίτικο φιστίκι, κόκορας παστιτσάδα. Μπο-
ρείς να συνεννοηθείς μαζί του και για υπηρεσίες 
catering. Μπακαλόγατος (Π. Ηριώτη & Νεοπτολέ-
μου, 22975 00501). Τσιπουράδικο-μεζεδοπωλείο, 
διακοσμημένο σαν παλιό μπακάλικο, με νόστιμο 
σπιτικό φαγητό, χαμογελαστούς «παραδοσια-
κούς» ανθρώπους, καλές τιμές και τσίπουρο άλ-
λο πράγμα. Σχολείο (Φανερωμένης, απέναντι από 
το γήπεδο μπάσκετ, 698 4211728). Πιτσαρία που 
έφερε… ιταλιάνικο άρωμα στο νησί. Ο Τόλης 
και η Δήμητρα θα σας καλωσορίσουν στη δρο-
σερή αυλή, και θα σας προτείνουν χειροποίητες 
πίτσες και πεντανόστιμες μακαρονάδες που θα 
απολαύσετε κάτω από την τεράστια λεύκα. Με 
πολύ καλές τιμές. Ελιά (Κουµουνδούρου 4, 22975 
00205), στα γραφικά σοκάκια της πόλης με αγά-
πη στην jazz, blues, soul και γενικώς στη χαλα-

ρωτική μουσική. Ανοιχτά από το πρωί για καφέ, 
στη δροσερή, κουκλίστικη λουλουδιαστή αυλή 
του. Αυλή (Π. Ηρειώτη 17, 26438), bar-restaurant 
από τα πιο γνωστά την τελευταία εικοσαετία, 
με πολλές γευστικές επιλογές και δικό του μο-
ναδικό λικέρ φιστίκι. Ανακαινίστηκε πρόσφατα 
και εντυπωσιάζει με τις λευκές της αποχρώσεις. 
Στέκι (Π. Ηρειώτη 49, 23910), παραδοσιακό μεζε-
δοπωλείο για ούζα και μεζέδες στα κάρβουνα. 
Τσίας (23529), με ανανεωμένη νοστιμότατη κου-
ζίνα στην παραλία. 
Στην Πέρδικα Στον Nonta (61233), ο οποίος 
είναι εξπέρ στις παραδοσιακές γεύσεις και στο 
ολόφρεσκο ψάρι. Λειτουργεί από το 1936 και το 
μπαλκόνι του «κοιτάει» τη θάλασσα. Στον Μίλτο 
για φρέσκο ψάρι.  

Στον Μαραθώνα Όστρια (26738), φέτος 
κλείνει 20 χρόνια γευ-
στικής ιστορίας. Με 
τραπεζάκια στο κύμα, 
σπιτικά μαγειρευτά, 
φρέσκα ψάρια, χωριάτι-
κες πίτες, πεντανόστιμη 
φάβα και σαλάτες με 
λαχανικά από τον κήπο 
των ιδιοκτητών. Σερβί-
ρει και πλούσιο πρωινό. 
Στους Αγίους Ασωµά-
τους Βατζούλιας (22711), 
σπεσιαλιτέ τα μαγειρευτά 
με εμπειρία 55 ετών.  
Στον Άγιο Νεκτάριο Με-
σογειακόν (53908), ποιοτι-

κή ελληνική κουζίνα.
Στην πλ.Κυψέλης Κάππος Έτσι (27219), ο Δημή-
τρης και η μαμά του μαγειρεύουν εξαιρετικά. Δο-
κίμασε την πίτα Κάππος και... το κέικ με καρύδα.
Στην Καβουρόπετρα Καβουρόπετρα (23001), 
με ψάρι, πίτες, μαγειρευτά. 
Στο Ανιτσαίο       Στέκι του Κυνηγού (31210), 
στα ορεινά, για σταυλίσια μπριζόλα με χοντρά 
μακαρόνια.  
Στη Βαγία Βάκχος (71084), η καλύτερη πρόταση 
για μαγειρευτά. 

Aeginitissa Cocktail Beach Bar

Danae Hotel

Μπακαλόγατος

Αυλή

Σχολείο

Όστρια
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Πού να διασκεδάσεις 

Για γλυκό το all time classic Αιάκειον (22249), 
και λίγο πιο κάτω το παραδοσιακό καφενείο 
του Μοίρα (22362). Αν προτιμάς café beach club 
θα πας στο Inn On The Beach (25116) με τη με-
γάλη ξύλινη βεράντα, που σερβίρει ωραιότα-
τα κοκτέιλ και το πρωί γενναιόδωρες μερίδες 
καφέ. Στο λιμάνι, το bar Ρέµβη (Λ. ∆ηµοκρατί-
ας 51, 28605) παίζει rock, soul, jazz, latin. Point 
Club, νέο στέκι στο κέντρο της Αίγινας με ατε-
λείωτο κέφι μέχρι το πρωί, djs και live βραδιές. 
Το cocktail-bar Bαρτάν (Π. Ηρειώτη 16, 694 
6701331), με νεανικό κοινό για house, electro και 
rock. Για jazz, funk και soul μουσικές τα Περ-
δικιώτικα (Aφαίας 38, 28622), bar-restaurant 
με στιλ, χαρακτήρα και όμορφο κήπο. Στην Α-
κτή Τότη Χατζή 10 το club Ελληνικόν Seaside 
(693 6111213). Το café-bar Νήσος στο λιμάνι.  
Στην Aeginitissa Beach & Coctail Bar, στην 
ομώνυμη παραλία με τους ευκάλυπτους. Από 
τα καλύτερα κοκτέιλ του νησιού από φρέσκα 
φρούτα, μοχίτο, burgers και μαγειρευτά. Φέτος 
στο πρόγραμμα και αρκετά live. Βρες τη σελίδα 
της στο Facebook. Στην πλαζ της Αγίας Μαρίνας, 
Barracuda Beach Bar από το πρωί για καφεδάκι 
μέχρι αργά το βράδυ για κοκτέιλ.

Πού να ψωνίσεις 

Στο Think Pink (Σπύρου Ρόδη 
36, 22970 29085), πέντε λεπτά 
από το λιμάνι, θα βρείτε την 
ολοκληρωμένη συλλογή 
της Pink Woman και τα ο-
μορφότερα κομμάτια της 
Happenink σε πολύ προσιτές 
τιμές. 

Στην Ηλιαχτίνα (Π. Ηρειώτη 
34, 24255), όπου μπορείς 
να βρεις κάθε εβδομάδα 
την ATHENS VOICE, η Τίνα 
Κοτσώνη και ο Ευθύμης Στερ-
γιούλας δίνουν δημιουργικές 
εκδοχές στο σφυρήλατο 
χειροποίητο κόσμημα. Η 
δουλειά τους διατίθεται σε 
επώνυμα καταστήματα στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Όπως επισημαίνει ο ιδιοκτή-
της Ευθύμης Στεργιούλας, «η 

Ηλιαχτίνα είναι ένας χώρος 
που έγινε εντελώς ξαφνικά, 
απροσδόκητα, με ρίσκο, και 
ήταν καταδικασμένος να 
πετύχει. Έχουμε την πολιτική 
πως το χειροποίητο κόσμημα 
πρέπει να είναι προσιτό. Υ-
πάρχει εργαστήριο, το οποίο 
τροφοδοτεί το κατάστημα με 
δικά μας κοσμήματα. Το ερ-
γαστήριο εξάγει, δημιουργεί 
και δεν φοβάται κρίσεις».

Στη Δαχτυλήθρα fashion 
gallery (Ακτή Τότη Χατζή 9, 
25167), η οποία προωθεί σύγ-
χρονους Έλληνες σχεδιαστές 
ρούχων και αξεσουάρ και 
υποστηρίζει δημιουργικές 
προσπάθειες με εκθέσεις 
φωτογραφίας και μόδας και 
τέσσερις φορές το χρόνο 
pop-up shops σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, 

performances και ζωντανές 
βιτρίνες πλαισιώνουν κάθε 
χρόνο τη δημιουργική πλευ-
ρά της ιδιοκτήτριας του χώ-
ρου Ρένας Γιουβανάκογλου. 
Για φέτος το καλοκαίρι η 
Δαχτυλήθρα fashion gallery, 
με την ευκαιρία των πέντε 
χρόνων λειτουργίας της, 
προτείνει μια πλήρη συλλογή 
από ανδρική μόδα, ενώ από 
15/7 έως και τα τέλη Αυγού-
στου θα έχει προσφορές έως 
και 60% σε όλα της τα είδη. 
Κάθε Σάββατο εκπλήξεις, 
που θα ανακοινώνονται μέ-
σω facebook, θα περιμένουν 
τους επισκέπτες και τους πα-
ραθεριστές του νησιού. Θα 
τη βρείτε λίγο έξω από την 
πόλη κοντά στη θάλασσα, με 
σήμα κατατεθέν τη δαχτυλή-
θρα και το παγκάκι από παλέ-
τες του Κώστα Ιωάννου.  A

M art Aegina (Αριστοφάνους 1 & Παραλιακή οδός, 
λιμάνι, 693 2210306, www.m-art.gr)

Ο νέος χώρος της M art Manolioudakis, στο λιμάνι, δίπλα 
από την Alpha Bank, φιλοδοξεί να ενισχύσει τα πολιτιστικά 
δρώμενα του νησιού, συμβάλλοντας στην καλλιτεχνική 
του παράδοση. Η gallery/art shop M art Aegina, επικεντρω-
μένη στις νέες τάσεις της σύγχρονης τέχνης, επιλέγει να 
παρουσιάζει νέους κυρίως εικαστικούς, το έργο των ο-
ποίων αφουγκράζεται τη σημερινή εποχή. Το πρόγραμμα: 
«Μετά-βασις» (ομαδική - εικαστική) έως 15/7, Πέρσα Ζαχα-
ριά (ζωγραφική) 19/7 - 6/8, Όλγα Αλεξοπούλου (ζωγραφι-
κή) 9/8 - 2/9, Νικήτας Μπαχάρας (γλυπτική) 5/9 - 23/9.  

Ελιά

Ηλιαχτίνα

Μπάµπης

Think Pink Δαχτυλήθρα

Κοντινές Αποδράσεις
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Ιστοί αράχνης πάνω απ’ την πόλη!

To «The Amazing Spider-Μan» είναι εδώ!

Δεν είναι απλά καινούργιος, δεν είναι απλά 3D, δεν έχει μόνο ένα νέο, πιο απειλητικό αντίπαλο στο πρόσω-

πο του Lizard. O Spider-Man υπόσχεται να είναι «απίθανος» και η αλήθεια είναι πως δεν απογοητεύει. Για 

πολλούς λόγους! Πρώτον, γιατί ο Άντριου Γκάρφιλντ, που φοράει πλέον τη στολή του ανθρώπου-αράχνη, 

ανταλλάσσει το nerdy look του Τόμπι Μαγκουάιαρ με τον cool αέρα ενός «κατά λάθος υπερήρωα» και 

βρίσκει επιτέλους ένα κορίτσι που αξίζει να σώσει στο (υπέροχο) πρόσωπο (και τι μάτια!) της Έμα Στόουν. 

Δεύτερον, διότι  ο Ρις  Ίφανς αλλάζει κι αυτός το... δέρμα των συνηθισμένων κακών χτίζοντας έναν αντίπα-

λο αξιομνημόνευτα απειλητικό και διχασμένο και, τρίτον, διότι η δράση ενορχηστρώνεται από τον Μαρκ 

Γουέμπ όσο θεαματικά αξίζει σε μια ταινία που έχει (δικαιωματικά) τη λέξη «amazing» στον τίτλο της!

Η Αθήνα θα πιαστεί στον ιστό του από αυτή την Πέμπτη. - ΓιώρΓος ΚραςςαΚοπουλος
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Ομάδα KLOKWORKS
Η Μαριάννα Καβαλιεράτου χορογραφεί την πα-
ράσταση «Autorun» κι εμπνέεται από τις ανθρώ-
πινες αδυναμίες, αυτές που στέκονται εμπόδιο 
στη ζωή μας. Συμμετέχουν οι Όλγα Σπυράκη, 
Τίμος Ζέχας, Γιώργος Τζαβάρας. 17&18 Ιουλίου, 
Πειραιώς 260, κτήριο Ε 

Τ
ον συναντήσαμε στο ατελιέ 

του Εθνικού Θεάτρου, ανάμε-

σα σε μοδίστρες, υφάσματα 

και ραπτομηχανές, να προβά-

ρει πάνω σε κούκλα το ασπρόμαυρο σακά-

κι του Στρεψιάδη, του απαίδευτου χωριά-

τη, πνιγμένου στα χρέη, που αποφασίζει 

να φοιτήσει στη σχολή του Σωκράτη για 

να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους δανει-

στές του στα δικαστήρια με τη χρήση του 

λόγου. 

«Όπως και στην “Τριλογία του Παραθερι-

σμού” του Γκολντόνι, έτσι και τώρα στις 

“Νεφέλες” αποφάσισα να αναλάβω και την 

ενδυματολογία, κυρίως για να έχω ολοκλη-

ρωμένη εικόνα της παράστασης. Είναι μια 

τάση που ενώ έξω τη συναντάμε συχνά, 

στην Ελλάδα δεν συνηθίζεται. Τα κοστού-

μια που σχεδίασα είναι λιτά και σύγχρονα. 

Όσο περνούν τα χρόνια διαπιστώνω ότι 

χρειάζομαι όλο και πιο λίγα και ευτελή μέ-

σα για να στήσω μια παράσταση. Είναι για 

μένα μεγάλη πρόκληση να παίρνω στα χέ-

ρια μου το ελάχιστο, το πιο φθηνό υλικό 

και να το μεταμορφώνω. Άλλωστε, είναι η 

ένδεια της εποχής που δημιουργεί πλέον 

αυτή την ανάγκη. Λιτή είναι και η σκηνική 

προσέγγιση με πολύ φτωχά σκηνικά.

Σκηνοθετικά έχω ακολουθήσει σύγχρονη 

γραμμή, κρίνοντας πως το έργο του Αριστο-

φάνη έχει εμφανείς αναλογίες με τη σημερι-

νή κοινωνική και πολιτική συγκυρία. Το έργο 

έχει πολλές ιδεολογικές διαστρωματώσεις. 

Ο Αριστοφάνης, νέος ακόμη, εν μέσω Πε-

λοποννησιακού Πολέμου, φοβόταν τις νέες 

ιδέες που εξέφραζε ο Σωκράτης. Σε όλη την 

ελληνική ιστορία ήταν πάντα εμφανής αυτή 

η κόντρα  παράδοσης και νεωτερισμού. Πα-

ράλληλα, ανοίγεται ο τεράστιος διάλογος 

σχετικά με τα ποιος τελικά ήταν ο Σωκράτης, 

διάλογος που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τέ-

λος, ένα θέμα που τίθεται έντονα, είναι αυτό 

της χειραγώγησης του λόγου. Θεωρώ πως 

ως λαός έχουμε ιστορικά χειραγωγηθεί από 

διάφορους λαϊκιστές. Ακόμη και σήμερα, 

δυστυχώς, ο λαϊκισμός επικρατεί!» 

-Λήδα ΚαρανιΚοΛού

Info: Oι «Νεφέλες», από το Εθνικό Θέατρο, πα-
ρουσιάζονται στις 13 & 14 Ιουλίου στο Αρχαίο 
Θέατρο της Επιδαύρου, στο πλαίσιο των Φεστι-
βάλ Αθηνών. Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Μπέ-
ζος, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Μάκης Παπαδημη-
τρίου, Γιάννης Νταλιάνης, Νίκος Ψαρράς κ.ά.

Η Γλυκερία 
σε σμυρνέικο μινόρε
Με αφορμή τα 90 χρόνια απ’ την καταστροφή της 
Σμύρνης, η Γλυκερία, ιδανική ερμηνεύτρια αυτού του 
είδους, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στους μουσικούς 
δρόμους της Μικράς Ασίας. Μαζί της η εδώ και χρόνια 
εγκατεστημένη στην Ελλάδα τραγουδίστρια από την 
Τουρκία Dilek Koc, που ακούστηκε στο soundtrack 
της ταινίας «Πολίτικη κουζίνα». Τρίτη της παρέας η Α-
ρετή Κετιμέ, σπουδαίο ταλέντο στο σαντούρι, που ξε-
κίνησε να παίζει από ηλικία μόλις έξι ετών. Μεγάλη 
ορχήστρα παραδοσιακών μουσικών οργάνων με ούτι, 
βιολί, λαούτο, σαντούρι, νέι, φλογέρες, κανονάκι και 
τη σύμπραξη του Λάζαρου Κουλαξίζη στο ακορντεόν. 
Μια διαδρομή από τη Σμύρνη ως τον Βόσπορο κι από 
την Καππαδοκία και τα καφέ-αμάν ως την Αγιά Σοφιά. 

Θέατρο 

Άλσους Βεΐκου, 

Γαλάτσι. Έναρξη 

21.00. Είσοδος € 

10, 12 ταμείο. 

Στις 12/7.

Θάνος Τοκάκης, Γιάννης Μπέζος, 
Αλέξανδρος Μυλωνάς, Όμηρος Πουλάκης

O Νίκος Μαστοράκης μιλάει για την παράσταση «Νεφέλες», στην 
οποία εκτός από τη σκηνοθεσία, τη δραματουργική επεξεργασία 
και τα σκηνικά, υπογράφει και τα κοστούμια 

Less is more... 



Το 2ο Athens 
Open Air Film 

Festival 
συνεχίζεται! 

Όλη η πόλη ένα 

θερινό σινεμά

Ε
ίναι ένα από τα καλύτερα 

πράγματα που συμβαίνουν 

στην Αθήνα το καλοκαίρι. 

Μια ευκαιρία να ανακαλύ-

ψεις υπέροχα μέρη της πό-

λης που βρίσκονται δίπλα 

σου, αλλά μέχρι τώρα δεν είχες σκεφτεί 

να τα δεις σαν «θερινό σινεμά» ή σαν χώρο 

δροσιάς, μαγείας, συγκίνησης και μουσι-

κής. Προβολές υπέροχων ταινιών, σε απρό-

οπτα σημεία της Αθήνας. 

Το 2ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου 

της Αθήνας, που διοργανώνουν από κοινού 

το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της 

Αθήνας και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματο-

γράφου, συνεχίζεται μέχρι τον Σεπτέμβρη 

με πάντα απρόβλέπτες δράσεις. 

� Στις 13 Ιουλίου στο Άλσος Πετραλώνων 

θα μάθουμε τι ακριβώς είναι η «τρισκαιδε-

καφοβία» και θα ουρλιάξουμε όσο θέλουμε 

(επιβάλλεται, στις ταινίες τρόμου) με την 

προβολή του «Παρασκευή και 13». 

 
� Στις 14 Ιουλίου γιορτάζει την Εθνική επέ-

τειο της Γαλλίας με την προβολή της «Μασ-

σαλιώτιδας» του Ζαν Ρενουάρ, σε συνεργα-

σία με το Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδας, 

σε έναν από τους πιο όμορφους κήπους της 

πόλης, αυτόν του Νομισματικού Μουσείου 

Αθηνών. 

� Στις 17 Ιουλίου μάς δείχνει τι εστί Κα-

λοκαίρι στην Αττική με την προβολή του 

εντελώς αθηναϊκού «Τσίου» του Μάκη Πα-

παδημητράτου, στη Βίλα Δρακοπούλου στα 

Πατήσια. 

 

� Και στις 18 Ιουλίου στο θερινό κινηματο-

γράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης μάς δείχνει σε 

avant premier την καλύτερη περιπέτεια της 

χρονιάς, το «The Raid» του Γκάρεθ Έβανς, 

που περισσότερο από action movie μοιάζει 

με ένεση αδρεναλίνης, δεν λυπάται σφαί-

ρες και αίμα και κάνει το... ξύλο να μοιάζει 

με χορογραφία της Πίνα Μπάους. Έρχεται 

από την Ινδονησία και είναι απλά η έκπληξη 

της χρονιάς! 

Μη χάσετε ούτε μία προβολή. Είναι οι πιο 

όμορφες Νύχτες Σινεμά στην πόλη μας.

Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ενωσης.
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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, α+γαπημένο, με 
γαλλική κουζίνα, κομψότητα και 
στιλ, έμαθε στους Αθηναίους τα 
σαλιγκάρια μπουργκινιόν και το 
φιλέτο σος καφέ ντε Παρί. €€€ M

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 210 
3462.983 Το Αθήρι βγήκε στον α-
νανεωμένο και ανθισμένο του κή-
πο, καθημερινά εκτός Δευτέρας, 
με νέες καλοκαιρινές γεύσεις από 
€2,50. Τρ.-Σάβ. 20.00-01.00, Κυρ. 
13.00 -24.00, Δευτ.  κλειστά € Κ 

AΛeΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A & 
Ζωναρά 21, Λ. Aλεξάνδρας, 210 
6420.874/ Αργεντινής Δημοκρατίας 
14, 210 6450.345 Ελληνική κουζίνα 
στην καλύτερη εκδοχή της, ιδανι-
κός χώρος και για επαγγελματικά 
γεύματα. Σάββατο βρ. και Κυρ. με-
σημέρι 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 κήπος που 
μαζεύει όλες τις παρέες κάθε κα-
λοκαίρι, 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 αγα-
πάει η Αθήνα από παλιά με τιμές 
που έχουν προσαρμοστεί στη νέα 
εποχή. hot spot η μπάρα, πάντα 
με συνωστισμό και πάντα με  τέ-
λεια 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 ελλη-
νική κουζίνα, εξαιρετικό σερβις. 
Αργότερα πέρνα για ποτό στο 
μπαρ-πασαρέλα.€€€

Βeer  AcADeMy hoMe
Εθν. Αντιστάσεως 4, Καισαριανή, 
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 εκδο-
χές, 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, τάρτες, ποικιλίες και 
νόστιμα γλυκά. Δοκίμασε φοντί 
σοκολάτας με φρούτα. €

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

FAbricA De  viNo   
Εμ. Μπενάκη 3, Αθήνα, 210 
3214.148 Χώρος του οίνου για 
δοκιμές και αγορές. Εντυπωσιακή 
λίστα κρασιού με 77 ετικέτες 
–μπορείς να να τις πιεις και σε 
ποτήρι– κι ένα κελάρι για να πε-
ριηγηθείς και να επιλέξεις ποιο 
κρασί θα απολαύσεις στον εδικά 
για την περίσταση διαμορφωμένο 

χώρο «relax», συνοδευμένο με το 
κατάλληλο μεζεδάκι. € Μ Ξ

GAllo Nero (il)
Λ. Αλεξάνδρας 10, ξενοδοχ. Park, 
Πεδίον Άρεως, 210 8894.500 Φρέ-
σκια ματιά στην ιταλική κουζίνα 
από τον σεφ Gianluca Barlucci ( 
γνωστός από τη Μύκονο) φτιά-
χνει την πιο καλοψημένη tagliata 
al tartufo και την πιο ζουμερή 
μπριζόλα florentina. Πίτσα τρα-
γανή και σε γεύσεις που δεν έχεις 
φανταστεί – γλυκιά  με σοκολάτα 
και μασκαρπόνε!

*KoheNoor 
Τριπτολέμου 41, Γκάζι,  210 
3455.762 Λιτό ντεκόρ και αυθε-
ντικά παραδοσιακά ινδικά πιάτα. 
Μετά από δεκαετή εμπειρία στο 
πρώτο τους εστιατόριο στο Σιδάρι 
Κέρκυρας, οι ινδοί ιδιοκτήτες 
σερβίρουν σπεσιαλιτέ που τις ξέ-
ρουν καλά δοκιμάστε tandoori και 
vindaloo ακριβώς όπως india. €

Kotili  
Αδριανού 41-45, Μοναστηράκι, 
210 3232.868 Πολύ όμορφο καφέ-
μεζεδοπωλείο, σε ένα από τα πιο 
προνομιακά σημεία της πόλης, με 
μεγάλη ποικιλία σε ελληνικά πιά-
τα, φρέσκες σαλάτες, χειροποίητα 
γλυκά, παγωτά, καφέδες και ποτά. 
Παρ.&Σάβ. μουσική με πιάνο. € Μ
 
MAlvAziA
Aγαθημέρου 1, Pούφ, 210 3417.010 
Εξαιρετική μεσογειακή κουζίνα, 
χώρος υπέροχος που θυμίζει με-
σαιωνικό κάστρο. Καθημερινές με 
προσφορές (μενού € 19), Π/Σ live 
μουσική. € Κ Ξ 

MAMA roUX
Αιόλου 48-50, μετρό «Μοναστηρά-
κι», 213 0048.382
Για φαλάφελ, γαλλικές βελουτέ 
σούπες, τραγανά ζεστά BLt 
sandwich (μπέικον, μαρούλι, τομά-
τα), νεοϋρκέζικο cheesecake και 
πρωτότυπα 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/ άτομο. Δευτ. βράδυ 
κλειστά.    

ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑτΟ (to) 
Αρριανού 33, Παγκράτι, 210 
7223.469 Ελληνική δημιουργική 
κουζίνα πιστή στις ιδιαίτερες πρώ-
τες ύλες, παραδοσιακά πιάτα με 
σύγχρονες πινελιές σε ατμόσφαι-
ρα οικεία. Τραπέζια μέσα και έξω 
στο πεζοδρόμιο, σε μια γειτονιά 
ζωντανή, με την Ευδοξία, ψυχή 
του χώρου, να καλωσορίζει και 
να περιποιείται τους πάντες. Τοπ 
πιάτα: απαλός γαύρος μαρινάτος, 
λαχταριστό χιουνκιάρ μπεγιεντί, 
υπέροχη σαρικόπιτα με ξυνομυ-
ζήθρα και ευωδιαστές γαρίδες με 
μαραθόριζα και ούζο.

MeXiKANoS (Ο)
Ευδήλου 15, Ζωγράφου, 210 
7716.900 Περιβάλλον χαλαρό, 
γεμάτο χρώμα. Αυθεντικές μεξικά-
νικες γεύσεις και μαζί παγωμένες 
μαργαρίτες, μοχίτο, σανγκρία ή 
τεκίλες και μεξικάνικες μπίραες-
σερβιρισμένες 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.

PASΑJi 
City link, Στοά Σπυρομήλιου, 210 
3220.714  Μέσα στην κοσμοπολί-
τικη στοά, ανοιχτό από νωρίς το 
μεσημέρι, πιάτα ελληνικής δημι-
ουργικής 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, Μπουρνά-
ζι, 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.Πα-

κριτική εστιατορίων / πρόσωπα / αφίξεις / συνταγές / tips γεύσης

Tastevoice
Επιμέλεια: ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

 γεύση οδηγος
πούτρωμε

Της ΕΛΙΖΑΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ

Vincenzo
Ιταλία καλεί Γλυφάδα

Ήταν αργά και τριγυρνούσαμε στη Γλυφάδα. Σπάνιο, αλλά 
συνέβη. Μετά το ποτό μάς έπιασε πείνα. Καθόλου σπά-
νιο, και συνέβη επίσης. Χορταστική και πεντανόστιμη 

λύση στο πρόβλημα αποδείχτηκε η δροσερή αυλή του γνωστού 
ιταλικού Vincenzo, το οποίο Πέμπτες, Παρασκευές και Σάββατα 
έχει ανοιχτή κουζίνα μέχρι τις 5 το πρωί. Και τι καλύτερο, πείτε 
μου, από μια πίτσα μετά το ποτό; Η πίτσα που λιγουρευτήκαμε 
είχε κρέμα τρούφας και διάφορα μανιτάρια. Αν είστε φαν του 
περίεργου αυτού μανιταριού, που κυνηγάνε άνθρωποι, γουρού-
νια και σκυλιά όπως κάποτε οι χρυσοθήρες γύρευαν χρυσάφι, 
θα τρελαθείτε. Αν επίσης είστε φαν του καλού τυριού, σας προ-
τείνω το ορεκτικό μοτσαρέλα (αυθεντική, καμιά σχέση με τις 
και-καλά-μοτσαρέλα του σούπερ μάρκετ), ντομάτα και προσούτο. 
Εκτός από τη σούπερ μοτσαρέλα που έρχεται από τη Νότια Ιτα-
λία, πολύ καλή εντύπωση άφησε και η ντοματούλα η ελληνική 
που ήταν κατακόκκινη και μυρωδάτη, όπως πρέπει. Διάλεξα ένα 
πιάτο που είχα δει να το φτιάχνει ο Jamie Oliver και πολύ είχα 
ζηλέψει – μακαρόνια με μοτσαρέλα και αυθεντικά ναπολιτάνικα 
κεφτεδάκια, στο φούρνο. Τα κεφτεδάκια ήταν μούρλια, με πολλά 
μυρωδικά, και το μακαρόνι βρασμένο (ή ψημένο, δεν ξέρω πώς 
το καταφέρανε) ακριβώς στο λεπτό που έπρεπε. Τη δική μου 
μακαρονάδα ήρθε να κοντράρει μια εντυπωσιακή άφιξη – ένα 
άλλο πιάτο «μακαρονάτο», με μάραθο, κρεμμύδι, λιαστή ντομά-
τα, ρόκα, κρασί μαρσάλα (ιταλικό, σαν τη δική μας μαυροδάφνη) 
και πικάντικο φιστίκι καραμελωμένο. Για όσους ψάχνουν το δι-
αφορετικό είναι μια εξαιρετική επιλογή, πικάντικη, προκλητική 
και πρωτότυπη. Συνοδευτικό της ακολασίας, υπήρξε η σαλάτα με 
πεκορίνο, πορτοκάλι, σουσάμι και ντρέσινγκ γλυκιάς μουστάρ-
δας. Επίσης πολύ νόστιμη και ιδιαίτερη. Αυτό το σουσάμι στη 
σαλάτα την απογειώνει, βρε παιδί μου. Σα να μην έφταναν όσα 
μέχρι στιγμής είχαν φαγωθεί, στο τραπέζι –και στον απόηχο του 
μακαρονιού–, κατέφθασε φιλετάκι μοσχαρίσιο, που παρήγγειλε 
κάποιος από εμάς, φίλος της υγιεινής διατροφής. Είχε… βασανι-
στικές φλοίδες παρμεζάνας και ρόκα, ήταν ψημένο όπως πρέπει, 
ζουμερό και κοκκινούτσικο στη μέση, πιο αρπαγμένο στις άκρες. 
Έφτασε η ώρα να σου περιγράψω το τιραμισού, που κανονικά δεν 
τρώω, αλλά αυτό το τσάκισα γιατί ήταν ελαφρύ σαν την καρδιά ε-
νός μαρουλιού, με κρέμα πεντανόστιμη, και είτε το πιστεύεις είτε 
όχι λειτούργησε σαν χωνευτικό, σαν το ωραίο ελαφρύ ποτό που 
πίνεις καμιά φορά μετά από μεγάλο φαγοπότι. Τώρα που είπα 
ποτό, μην ξεχάσω να αναφέρω ότι για κρασάκι επιλέξαμε το δικό 
τους, λευκό, και πολύ καλά κάναμε γιατί ήταν ωραιότατο. Τέλος, 
για να είσαι ενημερωμένος, μάθε ότι είναι ανοιχτά κάθε μέρα από 
το μεσημέρι, πως τις Πέμπτες (βράδυ) στο Vincenzo έχει live jazz 
και ότι το μαγαζί κάνει και delivery. 

Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυφάδα, 210 8941.425
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ρασκευή, 210 6019.975/Αρ-
γυρούπολυ,210 9945.772/ Χα-
λάνδρι, 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 
κάβα του και ωραιότατο ιτα-
λικό μενού που επιμελείται ο 
Ιταλός 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. 
Φιλαδέλφεια, Λ. Αλεξάνδρας 
108, Νεάπολη,  Λ. Νίκης 79 
(Λευκός Πύργος), Θεσσαλονί-
κη, 18118 Με 32 καταστήμα-
τα σε όλη την Αθήνα για τους 
pizza lovers. Από τα καλύτε-
ρα delivery της πόλης. Ζήτα 
μαζί και την A.V.  € A.v.

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

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.

 
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. €   

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, 
μοναστηριακές, δυνατές, 
χωρίς αλκοόλ, ακόμα και 
με το μέτρο! Κρύα ορεκτι-
κά, βαυαρικές σπεσιαλιτέ 
pretzel, χοιρινό κότσι, 
λουκάνικα. Και παραγγελίες 
πακέτο. € M A.v.

oSteriA DA clAUDio (l’) 
Kώστα Bάρναλη 26, Xα-
λάνδρι, 210 6834.228, 693 
9950130 Η κουζίνα του 
Ιταλού και ταμπεραμεντόζου 
σεφ claudio είναι αυθεντική 
και πεντανόστιμη.Μαγει-
ρευτά, εξαιρετικές λεπτές 
πίτσες και μακαρονάδες, 
ελληνικό και ιταλικό χύμα 
κρασί.€€ 

SiMPly bUrGerS
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛ. 18380/ ΝΕΟ: 
Λ. Κηφισίας 238, Εμπορικό 
Κέντρο Μελά /Λ. Γρηγορίου 
Λαμπράκη 238, Κορυδαλ-
λός/ Λ. Κηφισίας 228, Αβάνα, 
Χαλάνδρι(dine in)/ Λ. Πρω-
τόπαπα 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, Πασαλι-
μάνι/ Γαλάτσι/ Περιστέρι 
(Μπουρνάζι) Zουμερά μπι-
φτέκια, φρέσκες σαλάτες, 
κρέατα και πουλερικά σε 
ειδική χάρτινη συσκευασία 
που –πώς γίνεται δεν ξέ-
ρουμε– τα διατηρεί ζεστά 
και τραγανά. Και dine in και 
delivery στο σπίτι με δώρο 
brownies.  €

Νότια

iSlAND     
27o χλμ. Λ. Αθηνών – Σουνί-
ου, 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 Μεσογεια-
κή 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. 

ταβέρνες

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! ✢
ΓΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥ-
ΣΗΣ
Μια λουλουδιαστή 
όαση στο κέντρο 
της Κηφισιάς,  με 
χαμηλά τραπεζάκια 
και μαξιλάρες στις 
πεζούλες και πολύ 
γευστικές προτά-
σεις από τη Νένα 
Ισμυρνόγλου, ό,τι πρέπει για ένα ριλάξ μετά το 

γραφείο. Θα δοκιμάσετε κυκλαδίτικα τυριά, αλ-

λαντικά από τα Επτάνησα, μακεδονίτικα μανιτά-

ρια και κρεατομεζέδες, που συνδυάζονται με την 

ελληνική λίστα κρασιών του οινολόγου Σπύρου 

Ζουμπούλη. Οι μεζέδες από €2 έως €4,50 και το 

ποτήρι κρασί από €3. Κάθε μέρα από τις 18.30. Λ. 

Κηφισίας 317, 210 8001.402, www.gefseis.gr

DUDE 
Η ωραία και μεγά-
λη του μπάρα, τα 
καθαρά ποτά του, 
οι freestyle μουσι-
κές, η ατμόσφαιρα 
που σε κάνει να αι-
σθάνεσαι ότι έχεις 
ξαναπάει, αλλά και 
το «πόστο» του, το 
κατατάσσουν στην 
κατηγορία «από τις 
καλύτερες επιλογές για βραδινή έξοδο». Όπως 

κι αν είσαι. Ζευγάρι, με φίλη/ο ή μόνη/ος. Καλαμιώ-

του 14, πλατεία Αγίας Ειρήνης 

ΤΡΑΜ 
Γνωστό και  μη ε-
ξαιρετέο εδώ και 
πολλά χρόνια στα 
Εξάρχεια,  με  την 
πράσινη και δροσε-
ρή ταράτσα του να 
αποτελεί μια πολύ 
καλή επιλογή για 
αυτή την εποχή. Με 
μια πολύ καλά ενη-
μερωμένη κάβα από 
τον ελληνικό αμπελώνα σε πολύ καλές τιμές, και 

μουσικές επιλογές από κλασικό ροκ, post rock, 

house και έντεχνο. Μαυρομιχάλη 168, Εξάρχεια, 210 

6459.094, 694 0532636 

EAGLES 
PALACE 
Πολύ ενδιαφέρου-
σα πρόταση από το 
ξενοδοχείο eagles 
Palace της Χαλκιδι-
κής και το εστιατό-
ριό του Vinum, που 
μέσα στον Ιούλιο 
και τον Αύγουστο 
προσκαλούν γνω-
σ τ ά  ε σ τ ι α τ ό ρ ι α 
να παρουσιάσουν τα πιάτα τους με το δικό τους 

τρόπο. Σημειώστε: 14/7 Mare et Monti, 15/7 

excelsior Bistro, 16/7 Vita, 18/7 .es, 20/8 Banquet 

Restaurant, 22/8 Mare et Monti, 24/8 Agioli, 26/8 

excelsior Bistro, 28/8 .es, 31/8 Vita. Ουρανούπολη, 

Χαλκιδική, 23770 31101-4, eaglespalace.gr

✢ Disaronno ✢
Mixing Star             

Ο bartender Γιώργος Τσιρίκος ήταν ο νικητής του ελληνικού 
διαγωνισμού cocktail «The Mixing Star» από το διάσημο ιταλι-
κό λικέρ Disaronno. Η δημιουργία του, με την ονομασία «Φ»og 
over Saronno, χρειάζεται τα εξής υλικά: 40 ml Disaronno, 15 
ml liquer Φατουράδας «Φι», 10 ml carpano antica formula και 
20 ml χυμό λεμονιού. Στην εκτέλεση, ο Γιώργος Τσιρίκος ανέ-
μειξε όλα τα υλικά με πάγο, τα σούρωσε σε ένα ποτήρι γεμάτο 
θρυμματισμένο πάγο και, τέλος, για γαρνιτούρα πρόσθεσε 
ένα κλαδάκι μέντας και δύο βερίκοκα αφυδατωμένα. Ο Έλ-
ληνας mixing star θα διεκδικήσει τώρα τον παγκόσμιο τίτλο, 
ανάμεσα σε χιλιάδες διαγωνιζόμενους σε όλο τον κόσμο.

Mouky 
Ν έο στέκι στη Νέα Ερυθραία που ακούγεται όλο και πιο πολύ και πάει να γίνει το κέντρο των 

ΒΠ. Το Mouky συστήνεται ως cocktail bar, όμως είναι ανοιχτό από το μεσημέρι για να πιεις 
και τον καφέ σου, στη γνωστή πλατεία που θυμίζει κάτι από Κυκλάδες και αποτελεί πραγ-

ματικά μια όαση στην πόλη. Με καλά φτιαγμένα και καθαρά ποτά, ζήτησε οπωσδήποτε το signature 
cocktail Moukity, με ρούμι, και θα ξεχάσεις ότι ακόμα δεν έφυγες για διακοπές. Στα must και η γνωρι-
μία με το σκύλο-μασκότ, ο οποίος είναι πολύ φιλικός και θα σε πλευρίσει για τα χάδια σου. 
Χαριλάου Τρικούπη & Στροφυλίου, Νέα Ερυθραία 

goingout



Musicvoice
συναυλίες / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις / δίσκοι

Μη χάσεις! 

Το διήμερο street party, με live 

και dj sets, και τις μπίρες από €3. 

Στο Dunkel bar, Πανόρμου 117, 

κτίριο 46, 213 0409.418 

13 & 14/7, από τις 20.30  

              * Αδιάφορος

        ** Μέτριος

     *** Καλός

  **** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός

Του Μάκη ΜηλάΤου

Variousartists
Του ΓιώρΓου ΔηΜηΤράκοΠουλου

ΤΟ souNDtraCK tHΣ ΠΟΛΗΣ

Lorn - Ask the Dust  
(****)
Ο μ ε λα γ χολικό ς α -
στροναύτης Markos 
«Lorn» Ortega διαβάζει 
το «Αsk the dust» του 
John Fante ταξιδεύο-

ντας στο ηλεκτρονικό σύμπαν. Δημιουργεί 
ηχητικά τοπία σκληρά και αφιλόξενα, ονει-
ρικές εικόνες απόκοσμες και νεφελώδεις. Το 
δεύτερο άλμπουμ του dj/μουσικού από το 
Milwaukee (από την Brainfeeder του Flying 
Lotus μεταπηδάει στη Ninja Tune) είναι από 
τα πιο ενδιαφέροντα ηλεκτρονικά άλμπουμ 
του 2012. 

 

Neon - Κάθε πραγμα-

τικότης, αποκρουστι-

κή  (**)
Ο  4 ο ς  δ ί σ κ ο ς  τ ω ν 
Neon είναι και ο πρώ-
τος τους που οι ηλε-
κτρονικές τους ατμό-

σφαιρες συνδυάζονται με στίχους, καθώς 
επιχειρούν να μελοποιήσουν Καριωτάκη με 
τη συμμετοχή στην ερμηνεία των: The Boy, 
Etten, Lolek, Βαγγέλη Στρατηγάκου. Κάθε 
σπουδαίο κείμενο και ιδίως η ποίηση έχει υ-
ποκειμενική ανάγνωση, αλλά αντικειμενική 
μουσικότητα, όμως οι Neon την παραβλέ-
πουν υπέρ της δικής τους άποψης και του 
ήχου που συνηθίζουν να παράγουν. Έτσι, 
απλώς δημιουργούν ατμόσφαιρες για μία 
«spoken word» αισθητική προσέγγιση του 
ποιητή, που μετατρέπει την απόγνωση σε 
στιλιστική μελαγχολία και το σκοτεινό του 
κόσμο σε μια γκρίζα απόχρωση.  

Newton Faulkner 
- Write It On Your Skin  
(***)
Ο Άγγλος τραγουδο-
ποιός που γ νώρισε 
μεγάλη επιτυχία στην 
πατρίδα του με τον 

πρώτο του δίσκο το 2007, απέδειξε με τον 
δεύτερο το 2009 και τώρα με τον τρίτο πως 
κατέχει κι αυτός μια θέση στο κλαμπ του 
«συμπαθούς τίποτα». Εμφάνιση «νεοχίπι», 
χτυπήματα στην κιθάρα, τραγούδια «θετι-
κής ενέργειας», ρηχοί «στοχασμοί», όμως 
όταν τελειώνει ο δίσκος τίποτα δεν έχει α-
πομείνει που να τον ανακαλεί και να σε ωθεί 
να τον ξανακούσεις. 
 

opera Chaotique - 
Death of the Phantom 
of the Opera  (***)
O Voodoo Drummer 
και ο Tenorman δημι-
ουργούν ένα πειστικό 
κόνσεπτ άλμπουμ που 

αφηγείται ένα «εναλλακτικό» παραμύθι με 
το φάντασμα της όπερας. Νέα Ορλεάνη, 
Voodoo Queen, έρωτες, μυστήριες ιστορί-
ες και τραγική κατάληξη με μελοδραματικό 
ύφος. Ένα χαρμάνι από καμπαρέ, όπερα, 
jazz, pop, progressive σε μία λειτουργική 
αλληλουχία, αν και μερικές φορές η μου-
σική δεν έχει το ρόλο που της αναλογεί, υ-
ποχωρώντας υπέρ της ερμηνείας. Και μόνο 
που έκαναν την «τρέλα» τους χωρίς να μας 
υποτιμήσουν…

    ➜ makismilatos@gmail.com

(16/7)
Μοναχικές καρδιές 
στον Λυκαβηττό 
3 πράγματα που μπορεί να μην ξέρεις
για τον Μοrrissey

Μ
εγάλωσε σε διώροφο σπίτι στην οδό 
384 Κings Road, στο Stretford του 
Μάντσεστερ. Εκεί πρότεινε το καλο-
καίρι του 1982 στον Johnny Marr να 

σχηματίσουν μαζί ένα γκρουπ. Σε μια εβδομάδα 
έγραψαν δύο τραγούδια και συμφώνησαν στο ό-
νομα: The Smiths.
O τίτλος του άλμπουμ «The Queen is Dead» προέρ-
χεται από ένα κεφάλαιο του μυθιστορήματος «Last 
Exit to Brooklyn» του Hubert Selby Jr., ενώ το εξώ-
φυλλο με τον  Alain Delon είναι από την ταινία του 
1964 «Τhe Unvanquished». Όταν ο Μοrrissey ρω-
τήθηκε τι κρατάει από αναμνηστικά των Smiths, 
απάντησε: Τίποτε εκτός από ένα γράμμα του Delon 
για το εξώφυλλο του «Queen is Dead».
To τραγούδι «Τhere Is A Light That Never Goes 
Out» δεν έχει γραφτεί για τη σχέση Μοrrissey και 
Johnny Marr.

Λυκαβηττός, 210 9611.118. Έναρξη 21.00. Είσοδος € 35 και 
€ 40 ταμείο. Προπώληση: www.ticketarena.gr, Tickethouse 
και Public. Στις 16/7. Support από την Αμερικανίδα Kristeen 
Young.

o Β α σ ι λ ι κ ό ς  τ ω ν 
Raining Pleasure 
επέστρεψε μόλις 

από το Λονδίνο για μια συ-
ναυλία στο Θέατρο Πέτρας 
και με τις βαλίτσες κλει-
στές ακόμη μας δίνει τις 
μουσικές του προθέσεις:
1. Θα ακουστούν τρα-
γούδια που έ χω 
πει όλα αυτά τα 
χρόνια παιγ-
μ έ να  μ ε  μ ι α 
κιθάρα. Έτσι 
όπως έμαθα 
και αγάπησα 
να τραγουδώ. 
Μ ο υ σ ι κ έ ς  π ο υ 
έ γρ αψ α γ ια  τ ο υ ς 
Raining Pleasure και μου-
σικές που, όπως έχω ξα-
ναπεί, θα ήθελα να έχω 
γράψει. 
2. Το σόλο έχει σίγουρα 
μοναξιά, αλλά και ελευθε-
ρίες...
3. Έχω εκδώσει κομμάτια 
που ένιωθα ότι είχαν κάτι 
να πουν.
4. Μου αρέσει να τραγου-

δώ σπουδαία κομμάτια. 
Να μην έχει σημασία πότε 
γράφτηκαν. Αυτή ήταν η 
ιδέα του «Vintage». 
5. Έπαιξα με την ιδέα του 
Βασιλικού-ερμηνευτή. Οι 
επόμενες συναυλίες θα εί-
ναι και οι τελευταίες αυτού 

του είδους. Είμαι 
ήδη στο στού-

ντιο γράφο-
ν τ α ς  ν έ ο 
υλικό.
6 .  Το  s e t 
list που θα 
ακουστεί 

στο Θέατρο 
Π έ τ ρ α ς  θ α 

έχει σίγουρα εκ-
πλήξεις...

Θέατρο Πέτρας, Πετρού-
πολ η . 210 5062.166, 210 
5012.402. Ένα ρξη 21.30. 
Είσοδος € 10. Προπώληση: 
Public, Cine Πετρούπολις, Λ. 
Πε τρουπόλ εω ς 168,  210 
5012.391, Δημαρχείο Πε-
τρούπολης, 25ης Μαρτίου & 
Κ. Βάρναλη. Στις 14/7.

1 Πλατεία Εξαρχείων. Η δύναμη 
της πλατείας αυτής είναι μεγά-

λη. Το πρωί διάφανη, το βράδυ 
κρυμμένη ή και εκρηκτική. Κομ-
μάτι «Nightcall» (Kavinsky).

2 Β ο υ κο υ ρ ε σ τ ί ο υ.  Ο  δ ρ ό -
μος με τα καταστήματα των 

trademarks και της μαζικής lux 
κουλτούρας, που κάθε φορά που 
τον διασχίζω με παραπέμπει στις 
«φανταστικές» 
ζ ω έ ς  τ ω ν  α ν -
θρώπων και την 
υποκρισία της 
σύγχρονης «επι-
τυχίας». Κομμάτι 
« H o l l ow L ive s» 
(Olga Kouklaki).

3 Στενά Κερα-
μεικού.  Μία 

μυστήρια ατμό-
σφαιρα, περίεργη. Περπατώντας 
σ’ αυτά τα στενά δεν ξέρω τι να 
περιμένω, αλλά κάθε φορά οι 
εκπλήξεις δεν αργούν να εμφανι-
στούν πίσω από... πόρτες. Κομμά-
τι «Doorway» (PlanningtoRock).

4 Μεγάλου Αλεξάνδρου, Γκά-
ζι. Το μέρος που «βράζει» τη 

νύχτα. Σε όποιο δρόμο και παρά-
δρομο. Κομμάτι «I’ll be your man» 
(Anna Calvi).

5 Η θέα από τη μαγική τα-
ράτσα A for Athens Ηotel, 

Μοναστηράκι.  Βλέπον τας τη 
φωτισμένη, μαγική, μεγαλειώδη, 

υπέροχη Ακρόπολη, σκέφτομαι 
την ιστορία της, τη δύναμή της και 
όλα αυτά που εκφράζει. Κομμάτι 
«Where are your people» (We Have 
Band).  

6 Στενά Πλάκας. Είναι η τέλεια 
βόλτα. Τη λατρεύω. Και είναι 

η στιγμή που θέλω να μη φεύγω 
από την Αθήνα. Που είμαι περή-
φανη. Και που όμως νιώθω περισ-

σότερο τυχοδιώ-
κτης από οπουδή-
ποτε αλλού. Κομ-
μάτι «Running Man 
& The Sun» (Who 
Made Who). 

7 Παραλία Βού-
λας. H παιδική 

μου ηλικία. Οι βόλ-
τες με το τετρά-
διο, το μολύβι, τις 

σκέψεις και τους στίχους μου. Οι 
φοβίες, οι ανασφάλειες, οι χαρές 
και οι λύπες... ο καθρέφτης μου: 
η θάλασσα. Τραγούδι «Smoke and 
Mirrors» (Gotye).

8 Οδός Λαοδίκης, Γλυφάδα. 
Ο νέος δρόμος για να χορεύ-

εις μόνος ή με παρέα στη Γλυ-
φάδα. Με ένα ποτό ή δροσερό 
coctail. Ανέμελα. Κομμάτι «House» 
(Kindness).

9 PierOne, Μαρίνα Φλοίσβου. 
Η ώρα για χαμόγελα, παγωτό 

και κανένα επιτραπέζιο χόκεϊ! 
«This head I hold» (Electric Guest).

Κ
αλοκαιρι-
νό και τα-
ρατσάτο 
λ ά ι β  α π ό 
τ η ν  Ο l g a 
Kouklaki 

με το πρόσφατο άλμπουμ 
της «Ι U Need». Mαζί της η 
Liset Alea από τους αδυ-
σώπητους Νοuvelle Vague 
(ερμηνεύει το «Hollow Lives» 
στο άλμπουμ) και η απόλυτα 
ταιριαστή μουσική παρέα 
του Ντέιβιντ που θα κλείσει 
τη βραδιά με dj set.

Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, Λ. 
Συγγρού 107-109, 7ος όροφος, 
213 0178.000. Έναρξη 22.00. 
Είσοδος με ποτό € 7. Στις 13/7. 
(Στη σειρά των Εν Λευκώ 87.7 & 
5|25 live sessions)

(14/7)
VassiLiKos ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΑ

to 
ΑΘΗΝΑΪΚΟ 
ΜΙΧΤΑPE 

ΤΗΣ 
ΚouKLaKi
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 δΙΑΣΚΕδΑΣΗ οδηγοςσκηνές-live
μουσικές

str8 ΤΟ GoaL LiVE 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΤV

Γ ια 2η χρονιά το MTV και το STR8 στή-
νουν ένα free καλοκαιρινό φεστι-
βάλ με καλεσμένους τους Onirama, 

Εnolastr8, Claydee, Professional  Sinnerz, 
Nikki Ponte, Thefade, Zanbatist, Μαρία Μα-
κρή. Special guests η hip hop παρέα Goin’ 
Through The Band και η Shaya featuring Slick 
Beats & Housetwins. Παρουσιάζουν: Τζένη 
Θεωνά & Τόμας Πρωτόπαπας. 

 Tεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι. 
Έναρξη 17.30. Είσοδος ελεύθερη. Στις 15/7.

Του ΓιώρΓου ΔηΜηΤράκοΠουλου

ΑΝ CLUB
Σολωμού 13-15, Εξάρχεια
18/7: D.R.I (Dirty Rotten 
Imbeciles)

ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
Πειραιάς, 210 4194.520 
16/7: «Σμύρνης Ενθύμι-
ον» με τους Γ. Ανδρεάτο, 
Γ. Νέγκα, Σοφία Μάνου. 
17/7: Ά. Πρωτοψάλτη - 
Ε. Ρεμπούτσικα. 18/7: Θ. 
Παπακωνσταντίνου.

BLACK AND WHITE
λ. Ποσειδώνος, 2η στάση 
άγ. κοσμά (κάρΤ), 697 
9006706
Kάθε Παρ.-Δευτ.
η ομάδα «ΚΟΝΤΡΑ» συ-
ναντά τους Έ. Μπάιλα - Έ. 
Ρίζου - Ά. Ράστη - Θεο-
δόση - Ν. Κερκένη - Τ. 
Ζώη. 

BOLIVAR BEACH BAR
άκτή του Ήλιου, Άλιμος
13/7: Συναυλία από την 
ΜΚΟ Κλίμακα για το 
Πρόγραμμα Στήριξης Α-
στέγων με Μatisse, Ρους, 
Θ. Τσάτσου, Ν. Μαϊντά,  
Flybywire, Π. Θεοτοκά-
τος, Dilemma, Remade, 
Β. Μπαμπούνη.

ENZΖO DE CUBA
άγ. Παρασκευής 70-72, 
Περιστέρι, 210 5782.610
Πέμ. Νoche Latino με 
τη Mariela Nelson. 
Παρ. Pedro Santana 
- Rossana Mailan. 
Σάβ.&Κυρ. Pedro 
Santana. Δευτ. Βrasilian 
Nights. Tρ. Salsa 
Romantica. Tετ. 1+1 
Drink Night.  

ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΡΕΜΑΤΙΑΣ 
Πεζόδρομος Προφήτου 
ηλία, Χαλάνδρι 
12/7: «Ανατολικό Τόξο» 
με Δ. Μπάση, Ν. Καρα-
γιάννη.

FLORAL
Θεμιστοκλέους 80, Εξάρ-
χεια, 210 3800.071
13/7: Γ. Χριστοδούλου.

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ
Γαλάτσι, 210 2143.317 
12/7: Γλυκερία - Dilek 
Koc - A. Κετιμέ.

ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ -
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
Βύρωνας, 210 7626.438
13/7: E. Αρβανιτάκη - Μ. 
Στόκας. 

ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ
Πετρούπολη, 210 5062.166
12/7: Δ. Ζερβουδάκης. 
14/7: Vassilikos.

ΚΥΤΤΑΡΟ
Hπείρου 48 & άχαρ-

νών, 210 8224.134
17/7: 

Ηatebreed. 

IANOS
Σταδίου 24, Σύνταγμα, 
210 3217.917
18/7: ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2012, 
παρουσίαση του προ-
γράμματος.

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ 
BADMINTON
Oλυμπιακά άκίνητα Γου-
δή, 211 1010.000
12/7: Κ. Βέττα. 13-14/7: 
Μ. Κωχ - Λ. Πλάτωνος. 
17&18/7: Α. Μπάμπαλη.

SIX D.O.G.S
άβραμιώτου 6-8, Μονα-
στηράκι, 210 3210.510
15/7: Project_157: 
Lowercut - Rat Race 
- Sediment Bruise - 
Silence Fiction.

TΩΡΑ Κ44
Kων/πόλεως 44, Γκάζι  
12/7: Veronica. 13/7: 
Kris Riot & Postriper. 
15/7: Great Bourbon. 
17/7: Monovine. 18/7: 
Skull and Dawn. 

AΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Βασ. Σοφίας & κόκκαλη, 
210 7282.333
Kήπος: 13/7: Soul 
Station Band -  Δημή-
τρης Καλαντζής.

ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Παλαιά Επίδαυρος 
13-14/7: Α. Ιωαννίδης - Γ. 
Καλούδης.

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
Πειραιώς 100, Γκάζι, 210 
3461.589
12/7: Οpen Air Cinema. 
15/7: STR8 - MTV. 11/7: 
Φοίβος Δεληβοριάς 
- Μάρθα Φριντζήλα. 
16-20/7: Athens World 
Music Festival. 16/7: 
Μάρθα Μαυροειδή 
Trio, Melios Balcana 
Mama, Gypsy Devils 
& Συμφωνική Ορχή-
στρα Δ.Α. 17/7:Batuca 
Samba school, 
Martha Moreleon, Los 
Hermanos &Ζωή Τηγα-
νούρια, Janet Kapuya 
& Cucaracha. 18/7: 
Andre Maia, Trio Puente, 
Marios Strofalis 
Quartet,  Encardia.

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Δ. άρεοπαγίτου, άκρόπο-
λη, 210 3241.807
17/7: To Canto General 
των Νερούδα - Θεοδω-
ράκη με τους αυθεντι-
κούς ερμηνευτές Μαρία 
Φαραντούρη και Πέτρο 
Πανδή.  

Cafes/Bars/
snacks

 BRAF     
Αλέξη Παυλή 37Ε-Δ, Πα-
νόρμου, Αμπελόκηποι, 
210 6985.120 Νέος all day 
χώρος με χαλαρή διάθεση 
για καφέ, ποτό, παγωτά, 
γλυκά και δροσερή ταράτσα 
για τις ζεστές καλοκαιρινές 
βραδιές, παρέα με jazz, 
funk, soul και rock, ελληνική 
και ξένη. 

BRONCO  
Διομ. Κυριακού 17, Κηφισιά, 
210  Ζεστός, ξύλινος χώρος 
με μεγάλη ποικιλία σε μπί-
ρες, cocktails και ποτά, και 
κονσόλα που παίζει πάντα 
καλή rock μουσική. 

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

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

DOLCE CAFE     
Γρ. Αυξεντίου 58-60, Ιλίσια, 
210 7487.683 Για 13 χρόνια 
ο παράδεισος για τις παρέες 

που τρελαίνονται με τα επι-
τραπέζια παιχνίδια. Το βρά-
δυ ποτά και ροκ μουσικές. 
O dj Δημήτρης Παπασπυρό-
πουλος κάνει την εμφάνισή 
του μια φορά το μήνα. 

EN ΔEΛΦOIΣ 
Δελφών 5, Kολωνάκι, 210 
3608.269 Στην είσοδο του 
πεζόδρομου-συνόρου 
που σε καλωσορίζει στο 
Kολωνάκι, με 30 something 
θαμώνες. Όποιος βγαίνει 
στο Κολωνάκι περνάει από 
δω. A.V.

*FLOCAFE        
Αιγαίου 2 & Λ. Συγγρού 141, 
210 9343.003,  Ποσειδώνος 
& Χαράς, Νέα Μάκρη, 22940 
91164, Εμπορικό Κέντρο Τhe 
Mall Athens - Νερατζιώτισσα, 

Μαρούσι, 210 6107.350,  
Λαζαράκη 26, Γλυφάδα, 210 
9680.177, Λ. Κηφισίας 15, Ν. 
Φιλοθέη, 210 6839.222 Σε 
κάθε συνοικία της Αθήνας 
και σε όλη την Ελλάδα. Aγα-
πημένα cafés με υπέροχες 
γεύσεις καφέ, γλυκά και 
snacks, από κρύα sandwich 
σε μπαγκέτες και σε ψωμά-
κια όπως ciabatta και pizzetti 
μέχρι ζεστά, λαχταριστά 
club sandwitches bacon.Το 
πιο ευχάριστο διάλειμμα της 
ημέρας.   

GINGER ALE
Θεμιστοκλέους 74, πλατεία 
Εξαρχείων, 210 3301.246 
Το vintage σαλονάκι της 
πλατείας Εξαρχείων ανοίγει 
τις πόρτες του από το πρωί. 
ανεβάζει κόσμο και στον ό-
ροφο, βάζει freestyle μουσι-
κές. Ψάξε τον dj Dennis για 
ιστορίες από τα Οινόφυτα... 

INOTEKA 
Πλ. Aβησσυνίας 3, Mονα-
στηράκι, 210 3246.446 Mέσα 
στα παλιατζίδικα της Aβησ-
συνίας, ιστορικό bar που 

υπηρετεί την καλή  προ-
χωρημένη electronica εδώ 
και πάνω από μια δεκαετία. 
Οι περισσότεροι dance DJs 
της Αθήνας έχουν παίξει πιο 
χαλαρά εδώ...

IT FRESH FOOD 
Πανεπιστημίου 39, πλ. 
Κοραή, 210 3313.872 Στέκι 
για γρήγορο διάλειμμα από 
το γραφείο, εκεί που χτυ-
πάει η καρδιά της Αθήνας. 
Καφέδες, φρέσκοι χυμοί, 
νόστιμα snacks και δροσερές 
σαλάτες, όλα φτιαγμένα με 
ποιοτικά υλικά. 

MΑΓΚΑΖΕ 
Aιόλου 33, πλ. Aγίας Eιρήνης, 
210 3243.740 Από τα success 
stories των τελευταίων 
χρόνων. Trademark ο τοίχος 

- χάρτης της Αθήνας, η μπα-
νιέρα στην τουαλέτα, wi-fi 
spot, πάντα προοδευτικό 
και πάντα γεμάτο με τραπε-
ζάκια έξω στον πεζόδρομο 
της Αιόλου. A.V.
 
MΟΜΙ 
Μ. Γερουλάνου 55, Αργυ-
ρούπολη, 210 9934.145 Μια 
καλή δικαιολογία για να 
αποφύγετε τη ραθυμία της 
δουλειάς σε ένα χώρο με 
όμορφα χρώματα, έντονα 
αρώματα και νόστιμα εδέ-
σματα. 

MΠAΛKONATO KAΦENEIO 
Γ. Παπανδρέου 58, Zωγρά-
φου, 210 7489.321 Kαφές, 
επιτραπέζια παιχνίδια και 
τάβλι το πρωί. Pακή, ρακό-
μελα και νόστιμοι μεζέδες 
για συνέχεια. 

Πραξιτέλους 5, πλ. Καρύτση, 
697 3442233 All day café bar 
με ελαφριά snacks, δυνατή 
μπάρα με cocktails και ποτά 
και μουσικές funky, soul, 
freestyle, pop, jazz, που 
σε κρατάνε σε κέφι μέχρι 

αργά το βράδυ. Κυρ. πρωί 
κλειστά.

PLAYCE   
Λ. Στρ. Παπάγου 128, 
Ζωγράφου/ Ν. Γεννηματά 
& Β. Λογοθετίδη 14, Πανόρ-
μου, 210 7755.060/ www.
playce.gr 
Διαθέτει πάνω από 300 
τίτλους επιτραπέζιων παι-
χνιδιών απ’ όλο τον κόσμο, 
60 γεύσεις τσαγιού, 32 
καφέ, σνακς και παγωτά για 
να πίνεις και να τρως όσες 
ώρες κι αν κρατήσει το παι-
χνίδι σου.  

 
Bars
     
ABRIDOR    
Μασσαλίας 16 & Καπλανών, 

Κολωνάκι, 210 3600.683 Από 
το πρωί για καφέ, με ωραίες 
funky, ethnic, jazz και latin 
μουσικές. Τραπεζάκια έξω 
για τις ανοιξιάτικες μέρες.€ 

ALMODOBAR
Kωνσταντινουπόλεως 60, 
Γκάζι, 694 6457442 Bar 
που αγαπάει ιδιαίτερα την 
ηλεκτρονική μουσική και 
τα παρακλάδια της. Djs, 
πολλά live, εκθέσεις και άλλα 
happenings. Ανοιχτά από 
τις 16.00 για καφέ. Δευτ. 
κλειστά. 

BABA AU RUM   
Κλειτίου 6, Μοναστηράκι, 
210 7109.140 Αμέτρητα 
(150!) κοκτέιλ με βάση το 
ρούμι, ωραία μουσική και 
ελαφριά πιάτα με έθνικ 
επιρροές αλλά και ευρωπαι-
κό αέρα – βλ. μεξικάνικη 
τορτίγια, ριζότο, pasta. €

BAR (THE) 
Ανδρέα Παπανδρέου 15, 
Γλυφάδα, 210 8985.180 All 
day με σκηνικό που θυμίζει 
φουαγιέ παρισινού θεάτρου 

και 
ωραίες 
blues και rock 
μουσικές. 

ΒARTESERA 
Kολοκοτρώνη 25, Στοά 
Πραξιτέλους, 210 3229.805 
Επανέφερε στο προσκήνιο 
την πιάτσα της Κολοκο-
τρώνη, καθιέρωσε τη μόδα 
με τα μωσαϊκά, πολεμάει 
το αδιαχώρητο κάθε Παρ.-
Σάβ. Ροκ  - φάνκι κονσόλα, 
εκθέσεις και συναυλίες στην 
αίθουσα τέχνης.

BELAFONTE   
Αγησιλάου 61Α, Κεραμεικός, 
210 3457.989 Σε ένα σπάνιο 
αρ-ντεκό διατηρητέο, το 
Belafonte ξεχωρίζει με τη 
δώδεκα μέτρων «brasserie» 
μπάρα από κασσίτερο, το 
επιβλητικό βιτρό, τα ιδιαί-
τερα κοκτέιλ και τα snacks 
(mini bagels, zapiekanka 
κ.ά.). Το Conde Nast το είχε 
συμπεριλάβει στα καλύτερα 
μπαρ του κόσμου. Ποτό € 7.

ΒΟΟΖΕ COOPERATIVA
Κολοκοτρώνη 57, 210 
3240.944 Στο νεοκλασικό 
της Κολοκοτρώνη χτυπάει 
η καρδιά της αθηναϊκής 
αλτερνατίβας. Όμορφος 
καλλιτεχνικός χώρος, θεα-
τρικές παραστάσεις, πάρτι, 
αραιά live. 

* CAMP!    
Eυπόλιδος 4, πλ. Κοτζιά, 210 
3247.679 Πολυχώρος με εκ-
θέσεις στον πρώτο όροφο 
και ωραίες μουσικές από κα-
λούς guest djs στο μοντέρ-
νο café bar στο ισόγειο. 

FLOWER 
Δορυλαίου 2, πλ. Μαβίλη. 
210 6432.111 Αμετακίνητο 
στέκι της «διαφορετικής» 
πλατείας. Συνωστισμός, ρο-
κάδες και φθηνές μπίρες.

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

 INTREPID FOX
Tριπτολέμου 30, Γκάζι, 210 
3466.055 Rock χώρος στην 
καρδιά της «νύχτας», με 
ιδιαίτερη διακόσμηση για 
μπιλιάρδο, μεγάλη ποικιλία 
από μπίρες και πολλά live.  

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

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

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

MILLENIUM

Bου-
τάδων 

60, Γκάζι, 
210 3412.994 

/ Λ. Παπάγου 143, 
Zωγράφου, 210 7488.726  
O γνωστός χώρος στου 
Zωγράφου τώρα και στο 
Γκάζι, σε ένα πολύ όμορφο 
νεοκλασικό κτίριο δύο 
ορόφων. Eυχάριστο πε-
ριβάλλον, από το πρωί με 
καφέ, κρύα πιάτα, σαλάτες, 
waffles και sandwiches, ως 
αργά το βράδυ. Πάντα με 
mainstream μουσικές, ποτό 
και υπέροχα cocktails.

ΜΠΡΙΚΙ 
Δορυλαίου 6, πλ. Μαβίλη, 
210 6452.380/ Φρύνης 18, 
Παγκράτι, 210 7518.637. Απο-
τελεί μία από τις πιο σίγουρες 
λύσεις για απολαυστικό 
night out. Καθαρά ποτά, επι-
λεγμένες μουσικές, ωραίες 
παρέες. A.V.

NIXON    
Αγησιλάου 61Β, Κεραμεικός, 
210 3462.077 Σκηνικό που 
παραπέμπει σε κεντρική 
Ευρώπη μεσοπολέμου, 
american nouveau κουζίνα 
και φυσικά το Screening 
Room, που φιλοξενεί τακτι-
κά προβολές, συναυλίες και 
παραστάσεις. Aνοικτά Κυ-
ριακές για brunch. Ποτό € 7.

NHΠIAΓΩΓEIO 
Eλασσιδών & Kλεάνθους 
8, Γκάζι, 210 3458.534 Kα-
ταξιωμένο στέκι, από τα 
πρώτα που καθιέρωσαν τον 
όρο freestyle. Πλέον και με 
δεύτερο stage στο βάθος. 
Funk η κυριότερη μουσική 
κατεύθυνση.

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

ΠΡΙΖΑ 
Χρ. Λαδά 1, πλ. Καρύτση, 
210 3244.101 Νέο look, 
ίδιας έντασης ρυθμοί και 
βρετανική Indie-pop μου-
σική... για να είσαι μόνιμα 
στην πρίζα! Φιλοξενεί και 
εκθέσεις καλλιτεχνών.

PAIRI DAEZA 
Παρνασσού 3, πλ. Kαρύτση, 
210 3210.233  Από τα μαγα-
ζιά που έχτισαν το μύθο της 
Καρύτση ποντάροντας στο 
κόκκινο 40s art deco σκηνι-
κό και στις καλές μουσικές 
με έμφαση στα «μαύρα». Απ' 
έξω μόνιμα παρκαρισμένες 
βέσπες, ζήτα κοκτέιλ και για 
καφέ νωρίς.

SANTA BOTELLA 
Πανόρμου 115Α, Αμπελό-
κηποι, 210 6981.032 Στο 
αυτόνομο κράτος της 
Πανόρμου, με καφέδες που 
ανακουφίζουν και cocktails 
που δροσίζουν. Ο Κώστας 
είναι από τους πιο cool οι-
κοδεσπότες της αθηναϊκής 
νύχτας. Δευτέρα 16/12 οι 
Swing Shoes featuring Ειρή-
νη Δημοπούλου live. A.V.

45 MOIPEΣ
Iάκχου 18 & Bουτάδων, Γκάζι, 
210 3472.729 Aπό τα πλέον 
ιστορικά ροκ club, από τα 
πρώτα στέκια που επέλεξαν 
το Γκάζι. Urban θέα στην πό-
λης, αλλά και ανεξάντλητη 
δισκοθήκη που καλύπτει 
με άνεση όλο το φάσμα της 
rock σκηνής. 

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

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ!Φίλιππος Πλιάτσικας  Ελεωνόρα Ζουγανέληη καλοκαιρινή περιοδεία τους πατάει pause 
και ανεβαίνει στο θέατρο του λυκαβηττού με 
επιλογές από τα «Ο Μπαμπούλας τραγουδάει μόνος τις νύχτες», «Στίλβη» και «Omnia» και 

τις πρόσφατες δουλειές τους «Είπα στους φί-λους μου» και «Προσοχή στο κενό».  Λυκαβηττός. Έναρξη 20.00. Είσοδος € 15. Προπώληση: Ticket House, ΙΑΝΟΣ, www.ticketpro.gr, www.tickethouse.gr. Στις 18/7.
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Cinevoice  * Αδιάφορη 
 ** Μέτρια 

 *** Καλή 

 **** Πολύ καλή 
 ***** Εξαιρετική

 Αραχνιάστε! Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

«Όλοι έχουμε μυστικά. Αυτά που κρατάμε κρυφά... κι αυτά που μας κρύβουν οι άλλοι».
(Ο «Amazing Spider-Man» αποκαλύπτει τα δικά του στην οθόνη)

The Amazing Spiderman ***
Σκηνοθεσία: Μαρκ Γουέμπ

Πρωταγωνιστούν: Άντριου Γκάρφιλντ, Έμα Στόουν, 

Ρις Ίφανς

Όχι συνέχεια της σειράς ταινιών του Σαμ Ράιμι, 
ούτε ριμέικ. Η σωστή λέξη είναι «reboot», πράγ-
μα που σημαίνει ότι ο Μαρκ Γουέμπ θέλει να κά-
νει επανεκκίνηση στην ιστορία του Spider-Man 
– και οι Columbia και Marvel στο franchise. Οι 
τρεις πρόσφατες ταινίες του Ανθρώπου Αράχνη 
που υπέγραψε ο Ράιμι υπήρξαν απολαυστικές 
και αναμφίβολα πετυχημένες, όμως με τον Τόμπι 
Μαγκουάιαρ να έχει ξεπεράσει τη φάση του nerd 
εφήβου και το σκηνοθέτη να μην ενδιαφέρεται 
πλέον να συνεχίσει, μια αλλαγή ήταν απαραίτη-
τη. Η ιδέα του να αναλάβει ο Γουέμπ τη σκηνοθε-
σία του «Amazing Spider-Man», ένας σκηνοθέτης 
που δεν είχε κάνει ποτέ μια ταινία δράσης και 
στην πραγματικότητα καμιά άλλη ταινία εκτός 
από το αξιαγάπητο «500 μέρες με τη Σάμερ», μοιά-

ζει να ήταν η δεύτερη καλύτερη ιδέα που είχαν οι 
παραγωγοί αυτού του φιλμ. Ο Γουέμπ κατορθώ-
νει να ισορροπήσει τη δράση με τους χαρακτήρες, 
να βρει το σημείο όπου η super-hero πλευρά του 
ήρωα συναντά την ανθρώπινη και να συνδυάσει 
το χιούμορ, το δράμα και την περιπέτεια σε έναν 
πετυχημένο αφηγηματικό (χμ...) ιστό. Η καλύ-
τερη ιδέα πίσω από αυτό το reboot, εντούτοις, 
είναι το ότι ο ρόλος του Πίτερ Πάρκερ πήγε στον 
Άντριου Γκάρφιλντ, ο οποίος έχει όλη τη γοητεία, 
τη νευρικότητα, την έκπληξη, τη σβελτάδα, το 
βάθος για να χτίσει έναν ήρωα τόσο μπερδεμένο 
και ενθουσιώδη, εσωτερικό και ηρωικό όσο ο 
Spider-Man. Κι αν το φιλμ του Γουέμπ δεν εί-
ναι η καλύτερη ταινία με υπερήωρες που είδαμε 
τον τελευταίο καιρό (ο ρυθμός κολλάει, πολλά 
πράγματα στην ιστορία απαιτούν την καλή πίστη 
του θεατή), είναι σίγουρα μία από τις καλύτερες 
ταινίες για τους ανθρώπους πίσω από τους υπε-
ρήρωες. Και πίσω από τις τεράστιες, μεταλλαγ-
μένες, ανθρωπόμορφες σαύρες...

Μόλις με φιλήσεις θα γίνω βάτραχος

Μόνο audio books

Επικίνδυνα γάλατα

Γράψε λάθος 
(Footnote)****
Σκηνοθεσία: Γιόζεφ Σένταρ

Πρωταγωνιστούν: Λιόρ Ασκενάζι, 

Σλόμο Μπαρ Άμπα

Η σκληρή, σχεδόν παράλογη, δι-

ασκεδασ τική αν τιζηλία ανάμε-

σα σε έναν πατέρα και το γιο του. 

Μια πανέξυπνη, αστεία ταινία, ένα 

από τα διαμάντια του φετινού κα-

λοκαιριού. Οι ήρωες, ακαδημαϊκοί 

και οι δύο, μελετούν με επιμονή το 

Ταλμούδ, αλλά ενώ η καριέρα του 

πρώτου συνοψίζεται τελικά σε μια 

υποσημείωση στο έργο ενός άλλου 

μελετητή, ο γιος του μοιάζει να έχει 

κερδίσει όλα όσα αυτός έχασε. Με 

αφορμή μια επικείμενη βράβευση, 

η σχέση τους θα βρεθεί στα όριά 

της δίνοντας την ευκαιρία στην ται-

νία να καταγράψει με χιούμορ και 

πνεύμα τη σύγκρουση δύο αντρι-

κών εγώ που μπλεγμένα σε οικο-

γενειακούς και επαγγελματικούς 

δεσμούς μοιάζουν να χάνουν τη 

μεγάλη εικόνα και να παγιδεύονται 

σε αδιέξοδα και συμπεριφορές που 

επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά. 

Κυνηγοί κεφαλών 
(Headhunters) **  

Σκηνοθεσία: Μόρτεν Τίλντουμ

Πρωταγωνιστούν: Άξελ Χένι, 

Νικολάι Κόστερ Βαλντάου

Μια ταινία βασισμένη στο ομώνυμο 

βιβλίο του Νορβηγού Τζο Νέσμπο, 

που είναι ένας από τους πιο πετυ-

χημένους συγγραφείς για τα βιβλι-

οπωλεία των αεροδρομίων. Αν κρί-

νουμε από την ταινία του Μόρτεν 

Τίλντουμ, οι σελίδες του προφανώς 

είναι γεμάτες κυνισμό, ασταμάτητη 

βία και συνεχή δράση. Μόνο που, 

όπως κινηματογραφούνται στο 

φιλμ, καταλήγουν επαναλαμβανό-

μενα και κουραστικά, με εξωφρενι-

κές απιθανότητες, μονοδιάστατους 

χαρακτήρες και ένα ενδιαφέρον 

που ξεθυμαίνει ενώ θα έπρεπε να 

αυξάνεται. Δυστυχώς αυτή η ιστο-

ρία ενός γιάπη headhunter μιας πο-

λυεθνικής που κλέβει πίνακες στον 

ελεύθερό του χρόνο κι ενός θύμα-

τός του, δεν λειτουργεί όσο πετυ-

χημένα θα ήθελε ούτε σαν θρίλερ 

ούτε σαν μαύρη κωμωδία ούτε σαν 

κριτική του καπιταλισμού. 
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Αθήνας

ABΑΝΑ
Λυκούργου 3, Χαλάνδρι,  
210 6756.546
Ψαρεύοντας σολομούς 
στην Υεμένη, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00

AΕΛΛΩ CinemAx 5+1 3D
Πατησίων 140, 210 8259.975 
Αίθ. 1: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 
19:45 3D/ The Amazing 
Spider-man, Πέμ.-Τετ. 21:30 
3D, 00:00 3D 
Αίθ. 2: Η Χιονάτη και ο κυνη-
γός, Πέμ.-Τετ. 20:00/ Προμη-
θέας, Πέμ.-Τετ. 22:30 
Αίθ. 3: The Amazing Spider-
man Πέμ.-Τετ. 19:40, 22:10 
Αίθ. 4: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 
20:30, 22:15 
Αίθ. 6, θερινή: The Amazing 
Spider-man Πέμ.-Τετ. 20:50, 
23:15 

ΑΘΗΝΑΙΑ 
Χάρητος 50, Κολωνάκι,  
210 7215.717  
Γράψε λάθος, Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:00

AΘHnAiOn 
CinepOliS 3D DiGiTAl 
Ζησιμοπούλου 7, Γλυφάδα, 210 
8108.230
Αίθ. 1: The Amazing Spider-
man 3D 
Πέμ.-Τετ. 17:40, 20:20, 23:00  
Αίθ. 2: Επιστροφή στον έ-
ρωτα, Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:20/ 
The Amazing Spider-man, 
Πέμ.-Τετ. 22:30 
Αίθ. 3: The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Τετ. 18:30, 21:10 
Αίθ. 4: Τι να περιμένεις όταν 
είσαι έγκυος, Πέμ.-Τετ. 
17:50, 20:00/ The Amazing 
Spider-man, Πέμ.-Τετ. 
22:10 3D

ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ  
Κήπος Ζαππείου, 210 3369.300  
The Amazing Spider-man, 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 21:00, 
23:30 / Δευ 23:00

ΑΙΟΛΙΑ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
Σολωμονίδου και Φιλαδελφεί-
ας, Καισαριανή, 210 7247.600 
Υπόθεση Τόμας Κράουν, Πέμ. 
20:50, 23:00/ Αναζητώντας 
ένα φιλί τα μεσάνυχτα, Παρ.-
Κυρ. 20:50, 23:00/ Το κύμα, 
Δευτ.-Τρ. 20:50, 23:00/ Έχου-
με Πάπα!, Τετ. 20:50, 23:00

ΑΜΥΝΤΑΣ
Κων/πόλεως 16, Υμηττός, 210 
7626.418 
Οι γυναίκες του τελευταίου 
ορόφου, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00

AΝΕΣΙΣ 
Λ. Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι, 
210 7788.778 
The Amazing Spider-man, 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:10

ΑΝΟΙΞΙΣ
Αττική & Ευριπίδου 19, Νέο 
Ηράκλειο, 210 3304.728 
Επιστροφή στον έρωτα, 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00

ΑΡΚΑΔΙΑ
Καραολή Δημητρίου 36, Πάρκο 
Νέας Ελβετίας, 2107661.166
The Amazing Spider-man, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:15

ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ
 Αττικό Αλσος, Γαλάτσι, 210 
6997.755
Ο Έρωτας κρατάει τρία 
χρόνια, Πέμ.-Τετ. 23:10/ The 
Amazing Spider-man, Πέμ.-
Τετ. 21:00

ΒΑΡΚΙΖΑ
Θάσου 22, 210 8973.926
Αίθ. 1: Προμηθέας, Πέμ.-
Τετ. 22:40 3D/ Η Εποχή των 
Παγετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων 3D μεταγλ., Πέμ.-
Τετ. 18:30, 20:30  
Αίθ. 2: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 
19:10 3D/ Η Εποχή των 
Παγετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων 3D υπότιτλ., Πέμ.-
Τετ. 21:00, 22:45  
Αίθ. 3, θερινή: Οι γυναίκες 
του τελευταίου ορόφου, 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00

ΒΟΞ 
Θεμιστοκλέους 82, Εξάρχεια, 
210 3301.020

Ψαρεύοντας σολομούς 
στην Υεμένη, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00

VillAGe SHOppinG 
AnD mORe 
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, 
Άγ. I. Pέντη, 14848
Αίθ. 1: The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Τετ. 21:00, 00:00 
Αίθ. 2: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων υπότιτλ., Πέμ.-Τετ. 
21:15, 23:15 
Αίθ. 3: Τι να περιμένεις όταν 
είσαι έγκυος, Πέμ.-Τετ. 
17:15, 19:30/ Η Χιονάτη και 
ο κυνηγός, Πέμ.-Τετ. 22:00, 
00:30 
Αίθ. 4: The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Τρ. 18:45 3D, 21:30 
3D, 00:15 3D/ Τετ. 18:45 3D, 
21:30, 00:15 
Αίθ. 5: Δικός σου για πάντα, 
Πέμ.-Τετ. 23:15/ Η Εποχή 
των Παγετώνων 4: Ο Χορός 
των Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-
Τετ. 17:15, 19:15, 21:15 
Αίθ. 6: Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων υπότιτλ.Πέμ.-Τετ. 17:00, 
19:00, 21:15, 23:15 
Αίθ. 7: Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων μεταγλ., Πέμ.-Τρ. 18:45 
3D, 20:45 3D/ Τετ. 18:45 3D, 
20:45/ The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Τετ. 22:45 3D 
Αίθ. 8: Η Εποχή των Παγετώ-
νων 4: Ο Χορός των Ηπείρων 
μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 18:15, 20:15, 
22:15/ Η Εποχή των Παγετώ-
νων 4: Ο Χορός των Ηπείρων 
υπότιτλ., Πέμ.-Τετ. 00:15 3D 
Αίθ. 9: The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Τετ. 18:15, 21:00, 
00:00 
Αίθ. 10: The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Τετ. 17:00, 20:00, 
23:00 
Αίθ. 11: American pie: 
Reunion, Πέμ.-Τετ. 23:45/ Η 
Εποχή των Παγετώνων 4: Ο 
Χορός των Ηπείρων μεταγλ., 
Πέμ.-Τετ. 17:45, 19:45, 21:45 

VillAGe RenTi SUmmeR 
Θηβών 228 & Παρνασσού, Άγ. Ι. 
Ρέντης, 210 4215.100
The Amazing Spider-man, 
Πέμ.-Τετ. 22:00

VillAGe 5 CinemAS 
pAGRATi
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, 
Παγκράτι, 14848
Αίθ. 1: The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Σάβ. & Δευτ.-Τετ. 
18:45, 21:30, 00:15/ Κυρ. 
16:00, 18:45, 21:30, 00:15 
Αίθ. 2: Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 16:30, 
18:30, 20:30, 22:30, 00:30 
Αίθ. 3: Προμηθέας, Πέμ.-
Τετ. 23:10/ Η Εποχή των 
Παγετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων υπότιτλ., Πέμ.-Τετ. 
17:10, 19:10, 21:10 
Αίθ. 4: Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων 3D μεταγλ., Πέμ.-Σάβ. & 
Δευτ.-Τετ. 17:50, 19:50/ Κυρ. 
15:50, 17:50, 19:50 / Η Εποχή 
των Παγετώνων 4: Ο Χορός 
των Ηπείρων υπότιτλ., Πέμ.-
Τετ. 00:40 3D/ The Amazing 
Spider-man, Πέμ.-Τετ. 21:50 
Αίθ. 5: The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Τρ. 17:15 3D, 20:00 
3D, 22:45 3D/ Τετ. 17:15 3D, 
20:00 3D, 22:45 

VillAGe 15 
CinemAS @ THe mAll 
Α. Παπανδρέου 3, 14848
Αίθ. 2: Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων μεταγλ., Πέμ.-Τρ. 17:30 
3D, 19:30 3D, 21:30 3D, 23:30 
3D/ Τετ. 17:30 3D, 19:30 3D, 
21:30, 23:30 
Αίθ. 3: Τι να περιμένεις όταν 
είσαι έγκυος, Πέμ.-Τετ. 
22:15/ Δικός σου για πάντα, 
Πέμ.-Τετ. 19:45/ Επιστροφή 
στον έρωτα, Πέμ.-Τετ. 17:15 
Αίθ. 4: Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 17:00, 
19:00, 21:00, 23:00 
Αίθ. 5: The Amazing Spider-
man Πέμ.-Τετ. 19:15, 22:00 
Αίθ. 7: The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Κυρ. 18:15 3D, 
21:15 3D, 00:15 3D / Δευτ.-
Τρ. 21:15 3D, 00:15 3D/ Τετ. 
18:15 3D, 21:15, 00:15 3D 
Αίθ. 8: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Τρ. 
18:30 3D, 20:30 3D/ Τετ. 
18:30 3D, 20:30/ Η Εποχή 
των Παγετώνων 4: Ο Χορός 
των Ηπείρων υπότιτλ., Πέμ.-
Τρ. 22:30 3D, 00:30 3D/ Τετ. 
22:30, 00:30 3D 

Αίθ. 9: Η Χιονάτη και ο κυ-
νηγός, Πέμ.-Τετ. 00:00/ Η 
Εποχή των Παγετώνων 4: Ο 
Χορός των Ηπείρων μεταγλ., 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:00, 22:00 
Αίθ. 10: The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Τετ. 17:15, 20:15, 
23:15 
Αίθ. 12: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων υπότιτλ., Πέμ.-Τετ. 
17:30, 19:30, 21:45, 23:45 
Αίθ. 13: The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Τετ. 20:15, 23:15 
Αίθ. 14: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων υπότιτλ., Πέμ.-Δευτ. 
& Τετ. 19:30, 21:45  

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. 

17:00 3D, 19:00 3D, 21:00 3D/ 
Η Εποχή των Παγετώνων 4: 
Ο Χορός των Ηπείρων υπό-
τιτλ., Πέμ.-Κυρ. 15:00 3D/ The 
Amazing Spider-man, Πέμ.-
Τρ. 23:00 3D/ Τετ. 23:00 
Αίθ. 2: Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων μεταγλ., Πέμ.-Κυρ. 16:00, 
18:00, 20:00/ Δευτ.-Τετ. 
18:00, 20:00/ Η Εποχή των 
Παγετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων υπότιτλ., Πέμ.-Τετ. 
22:00, 00:00 
Αίθ. 3: Προμηθέας, Πέμ.-
Τετ. 23:45/ American 
pie:Reunion, Πέμ.-Τετ. 17:00, 
21:30 , Επιστροφή στον 
έρωτα, Πέμ.-Τετ. 19:15 
Αίθ. 4: Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων μεταγλ., Πέμ.-Κυρ. 15:30, 
17:30, 19:30, 21:30, 23:30/ 
Δευτ.-Τετ. 17:30, 19:30, 
21:30, 23:30 
Αίθ. 5: Τι να περιμένεις όταν 
είσαι έγκυος, Πέμ.-Τετ. 
17:45, 22:15, 00:30/ Δικός 
σου για πάντα, Πέμ.-Τετ. 
20:00/ The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Κυρ. 15:00 
Αίθ. 6: The Amazing Spider-

man, 3D Πέμ.-Κυρ. 16:40 
, 19:20, 22:00, 00:40 / 
Δευτ.-Τετ. 19:20, 22:00, 
00:40/ Η Εποχή των 
Παγετώνων 4: Ο Χορός 
των Ηπείρων υπότιτλ., 
Δευτ.-Τετ. 17:20 3D 
Αίθ. 7: The Amazing 
Spider-man, Πέμ.-Κυρ. 
16:15, 19:00, 21:45, 
00:30/ Δευτ.-Τετ. 19:00, 
21:45, 00:30 
Αίθ. 8: The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Τετ. 19:00, 22:00 
Αίθ. 9: The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Τετ. 20:30, 23:30 

VillAGe ATHenS 
meTRO mAll 
Λ. Βουλιαγμένης 276, Άγιος 
Δημήτριος, 14848
Αίθ. 1: The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Τρ. 17:30 3D, 20:30 
3D, 23:10 3D/ Τετ. 17:30 3D, 
20:30, 23:10 

Αίθ. 2: The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Τετ. 18:40, 21:30, 
00:10 
Αίθ. 3: Δικός σου για πάντα, 
Πέμ.-Τετ. 23:45/ Η Εποχή 
των Παγετώνων 4: Ο Χορός 
των Ηπείρων υπότιτλ., Πέμ.-
Τετ. 17:45, 19:45, 21:45 
Αίθ. 4: Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 17:15, 
19:15, 21:15, 23:15 
Αίθ. 5: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Τρ. 
18:15 3D, 20:15 3D, 22:15 3D/ 
Τετ. 18:15 3D, 20:15, 22:15/ 
Η Εποχή των Παγετώνων 4: 
Ο Χορός των Ηπείρων υπό-
τιτλ., Πέμ.-Τετ. 00:15 3D

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 
Κυνηγοί κεφαλών, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00

ΕΚΡΑΝ 
 Ζ. Πηγής & Αγαθίου,  
Νεάπολη, 210 6461.895   
Επιστροφή στον έρωτα, 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00

ΕΛΛΗΝΙΣ CinemAx  
Κηφισίας 29, Αμπελόκηποι, 
Αθήνα, 210 6464.009 

Κυνηγοί κεφαλών, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00 

ΖΕΦΥΡΟΣ 
Τρώων 36, Θησείο, 210 3462.677 
Νοτόριους, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:00

ΘΗΣΕΙΟΝ 
Αποστόλου Παύλου 7, Θησείο, 
210 3470.980
Οι άντρες προτιμούν τις ξαν-
θιές, Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:10

ΙΔΡΥΜΑ «ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ»
Πειραιώς 206, Ταύρος, 
210 3418.550 
3ο Φεστιβάλ Βωβού Κινημα-
τογράφου
Carmen, Πέμ. 21:00/ Ο ουρα-
νός της δόξης, Παρ. 21:00/ 
Οι νύχτες του Σικάγου, Σάβ. 
21:00/ Dancing mothers, 
Κυρ. 21:00/ Ανθρώπινη αδυ-
ναμίαμ Δευτ. 21:00/ nana, 
Τρ. 21:00/ Diary of a lost girl, 
Τετ. 21:00

ΛΑΪΣ
Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάν-
δρου, 210 3609.695 

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 
Τα χιόνια του Κιλιμάντζαρο, 
Πέμ.-Κυρ. 21:00, 23:00/ Ένας 
μεγάλος έρωτας, Δευτ.-Τετ. 
21:00, 23:00 

ΝΑΝΑ CinemAx CyTA
Λ. Βουλιαγμένης 179, Δάφνη, 
210 9703.158 
Αίθ. 1: Η Χιονάτη και ο κυνη-
γός, Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:30 

Αίθ. 2: The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:40 
Αίθ. 3: Τι να περιμένεις όταν 
είσαι έγκυος, Πέμ.-Τετ. 20:45/ 
Rock of Ages, Πέμ.-Τετ. 23:00 
Αίθ. 4: Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 20:15 
3D/ The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Τετ. 22:00 3D 
Αίθ. 5: The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Τετ. 21:20, 00:00 
Αίθ. 6: Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:20

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: The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Τετ. 17:10, 20:00, 
22:50 
Αίθ. 2: The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:50 
Αίθ. 3: Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
20:40, 23:10/ Επιστροφή 

στον έρωτα, Πέμ.-Τετ. 18:10 
Αίθ. 4: Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων υπότιτλ., Πέμ.-Τετ. 18:40 
3D, 20:50 3D, 23:00 3D 
Αίθ. 5: Προμηθέας, Πέμ.-
Τετ. 21:20 3D/ Η Εποχή των 
Παγετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 
17:00 3D, 19:10 3D 
Αίθ. 6: Η Εποχή των Παγετώ-
νων 4: Ο Χορός των Ηπείρων 
μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 18:00 
3D, 20:10 3D/ Η Εποχή των 
Παγετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων υπότιτλ., Πέμ.-Τετ. 
22:30 3D 
Αίθ. 7: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 18:30/ Σάβ.-Κυρ. 
16:20, 18:30/ The Amazing 
Spider-man, Πέμ.-Τετ. 22:00 
Αίθ. 8: The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
19:00, 22:00/ Σάβ.-Κυρ. 
16:10, 19:00, 22:00 
Αίθ. 9: The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Τετ. 17:40 3D, 
20:30 3D, 23:20 3D 
Αίθ. 10: Τι να περιμένεις 
όταν είσαι έγκυος, Πέμ.-
Τετ. 22:10/ Η Εποχή των 
Παγετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 
17:30, 19:40 
Αίθ. 11: The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
19:30 3D, 22:20 3D/ Σάβ.-Κυρ. 
16:40 3D, 19:30 3D, 22:20 3D 
Αίθ. 12: Το Κοράκι, Πέμ.-Τετ. 
19:20, 21:40

ODeOn STARCiTy
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, 
Ν. Κόσμος, 210 6786.000
Αίθ. 1: The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Τετ. 19:30, 22:20 
Αίθ. 2: The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Τετ. 19:30, 22:20 
Αίθ. 3: Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων μεταγλ. 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:50 
Αίθ. 4: Προμηθέας, Πέμ.-Τετ. 
20:00, 23:00 
Αίθ. 5: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων υπότιτλ., Πέμ.-Τετ. 
17:50, 19:50, 22:00 
Αίθ. 6: The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Τετ. 17:40, 20:30, 
23:20 
Αίθ. 7: 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. 
22:40 3D 
Αίθ. 8: Το Κοράκι, Πέμ.-Τετ. 
21:20 
Αίθ. 10: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 
19:10, 21:40

ΠΑΛΑΣ 
Υμηττού 109, Παγκράτι, 
210 7515.434 
Ούτε στον εχθρό μου!, Πέμ.-
Τετ. 21:10/ Στα όρια, Πέμ.-
Τετ. 23:00

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ 
Λ. Αλεξάνδρας & Μαυρομιχά-
λη, 210 6425.714  
Οι γυναίκες του τελευταίου 
ορόφου, Πέμ. 23:00/ Παρ.-
Τετ. 20:50/ Το ακρωτήρι 
του φόβου, Παρ-Τετ. 23:00/ 
Παράσταση Καραγκιόζη 
Πέμ. 20:50

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

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

ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ 
Κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 210 
3222.071  
Η Εποχή των Παγετώνων 
4: Ο Χορός των Ηπείρων 
υπότιτλ., Πέμ.-Τρ. 20:45/ 
Κυνηγοί κεφαλών, Πέμ.-Τετ. 
23:10/ Ο Δικτάτορας 
Τετ. 21:00, avant premiere  

ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ 
Πάρκο Φλοίσβου, Π. Φάληρο, 
210 9821.256
The Amazing Spider-man, 
Πέμ.-Τετ. 21:00 3D, 23:20 3D

ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ 
ClASSiqUe 
Λ. Κηφισίας 290 & Παρίτση 2, 
Ψυχικό, 210 6777.330-1
Τζίλντα, Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΣΠΟΡΤΙΓΚ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Κ. Παλαιολόγου 18, 
Νέα Σμύρνη, 210 9333.820
The Amazing Spider-man, 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:10

STeR CinemAS 
Εμπ. κέντρο Escape, Λ. Δη-
μοκρατίας 67A, Ίλιον, 210 
8092.690, 801 801 7837 
Αίθ. 1: The Amazing Spider-
man, Πέμ. & Κυρ.-Τετ.18:50 
3D, 21:30 3D/ Παρ.-Σάβ. 
18:50 3D, 21:30 3D, 00:10 3D/ 
Η Εποχή των Παγετώνων 
4: Ο Χορός των Ηπείρων 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 13:00 3D, 
15:00 3D, 17:00 3D 
Αίθ. 2: The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
20:20, 23:00/ Σάβ.-Κυρ. 
15:00, 17:40, 20:20, 23:00 

Γράψε Λάθος **** Κάθε άλλο!

The Amazing Spiderman ***  Το reboot πέτυχε

Κυνηγοί Κεφαλών **    Δεν είναι όλοι οι Σκανδιναβοί Στιγκ Λάρσον
notοrious **** Διάσημο για τους σωστούς λόγους

Οι Άντρες Προτιμούν τις Ξανθές *** Επιβεβαιωμένο

JUST THE FACTSωρεσ προβολησ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛωΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗCine

✢ΕπανΕκδόσΕισ✢
>>> H μουσική κομεντί του Χάουαρντ Χοκς 

«Οι Άντρες προτιμούν τις ξανθές» 
(Gentlemen Prefer Blondes)*** μοιάζει ελα-
φρώς ξεθωριασμένη στις ρίζες, αν κι ακό-

μη διασκεδαστική, και οι Μέριλιν Μονρό και 
Τζέιν Ράσελ είναι ακόμη σέξι στο ρόλο των 

δύο Αμερικανίδων showgirls εν πλω >>> Με 
τον Κάρι Γκραντ και την Ίνγκριντ Μπέρ-

γκμαν να είναι όπως πάντα ακαταμάχητοι, 
το «notοrious» **** του Άλφρεντ Χίτσκοκ 

ξεκινά ελκυστικό εξαρχής. Και συνεχίζει α-
κάθεκτο, χτίζοντας μια ρομαντικά αγωνιώ-
δη και ψυχαναλυτικά γκρίζα ιστορία κατα-
σκοπίας κι έρωτα με φόντο τη μεταπολεμι-
κή Βραζιλία κι ένα κυνήγι ναζί, που είναι α-
πλά η αφορμή για μια ακόμη επίδειξη σκη-

νοθετικού class από τον Χίτσκοκ. 

«Οι Άντρες προτιμούν τις ξανθές»
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Κόντρα 
ζευγαριών
Μ πορεί οι συγγραφείς Γιώργος 

Βάλαρης και Στέλιος Παπαδό-

πουλος στο καινούργιο έργο 

τους «Σ’ αγαπάω, αλλά…» να μην είχαν ως 

πρώτιστο «καθήκον» το σχολιασμό της σύγ-

χρονης ελληνικής πραγματικότητας, ωστό-

σο παρεισφρύει αναγκαστικά, καθώς οι ή-

ρωες κουβαλούν κάποια αρχετυπικά «κακά». 

Ο Φώτης (Αλέξανδρος Σταύρου) μπήκε με 

βύσμα στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήμα-

τος και παραμένει ο τυπικός κηφήνας που 

θεωρεί πως η ζωή τού χρωστάει. Η Βιβή 

(Μαριάννα Τουμασάτου) είναι υπάλληλος 

στο Hondos Center, αλλά την απασχολεί πε-

ρισσότερο η ζήλια παρά το τι συμβαίνει στη 

χώρα. Διπλανό τους ζευγάρι (και κουμπάροι) 

η Χριστιάνα (Αλεξάνδρα Παλαιολόγου), με 

κλασική νεοπλουτίστικη συμπεριφορά και… 

βεβαρημένο πανεπιστημιακό παρελθόν, α-

φού για τους βαθμούς της λέγεται πως βοή-

θησε ο πρύτανης. Δίπλα της ο Θάνος (Ιωσήφ 

Μαρινάκης), αν και μαζί τους από μωρό παι-

δί, μεγαλοπιασμένος πια ως δικηγόρος πα-

ραμένει φίλος για καθαρά ωφελιμιστικούς 

λόγους. 

Με το ένα πόδι να πατάει γερά στη δομή των 

παλιών (καλών) ελληνικών κωμωδιών με τις 

παρεξηγήσεις και τα ζευγάρια σε κόντρα και 

με το άλλο στο αλμαδοβορικό σύμπαν (στην 

υπόθεση μπλέκεται 

ένα  πανίσ χυρ ο 

απορρυπαντι-

κό, ένα μωρό 

απ’ την Κίνα, 

o Παναθηναϊ-

κός και μία Μις 

Μάρτιος στον 

μπιντέ), το έργο 

και η παράσταση 

(σκηνοθεσία Γιώρ-

γος Βάλαρης) έχει τη γεύση μιας δροσερής 

γρανίτας, καθώς προσφέρει μια απενοχο-

ποιημένη διασκεδαστική θεατρική έξοδο 

με θέμα τον έρωτα και τις σχέσεις. Έτσι δίνει 

την ευκαιρία στους θεατές να γελούν καθώς 

αναγνωρίζουν στις καταστάσεις και κάτι από 

τις δικές τους σχέσεις. ●

Αίθ. 3: Δικός σου για πάντα, 
Πέμ. & Κυρ.-Τετ.22:20 / Παρ-
Σαβ 22:20, 00:30/ 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: The Amazing Spider-
man, Πέμ. & Δευτ.-Τετ.19:20, 
22:00/ Παρ. 19:20, 22:00, 
00:40/ Σάβ. 14:00, 16:40, 
19:20, 22:00, 00:40/ Κυρ. 
14:00, 16:40, 19:20, 22:00 
Αίθ. 5: Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 18:50 
3D/ Η Εποχή των Παγετώ-
νων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων υπότιτλ., Πέμ.-Τετ. 20:40 
3D/ The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
22:30 3D/ Σάβ.-Κυρ.13:20 3D, 
16:10 3D, 22:30 3D 
Αίθ. 6: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων υπότιτλ., Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 19:10, 21:10, 
23:20/ Σάβ.-Κυρ.13:10, 15:10, 
17:10, 19:10, 21:10, 23:20 
Αίθ. 7: Τι να περιμένεις 
όταν είσαι έγκυος, Πέμ.-
Τετ. 23:30/ Η Εποχή των 
Παγετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 19:30, 21:20/ 
Σάβ.-Κυρ.13:30, 15:30, 17:30, 
19:30, 21:20 
Αίθ. 8, θερινή: The Amazing 
Spider-man, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:40 

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386, 210 
2826.873, 210 2825.607
Αίθ. 1: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 
18:30 3D/ The Amazing 
Spider-man, Πέμ.-Τετ. 20:15 
3D, 22:30 3D 
Αίθ. 2: Η Εποχή των Πα-
γετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων υπότιτλ., Πέμ.-Τετ. 
22:15/ The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Τετ. 20:00 
Αίθ. 3, θερινή: Η Εποχή των 
Παγετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων υπότιτλ., Πέμ.-Τετ. 

21:00/ The Amazing Spider-
man, Πέμ.-Τετ. 22:50

ΤΡΙΑΝΟΝ FilmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21, 210 8215.469
 Ο έρωτας του φεγγαριού, 
Πέμ.-Παρ. & Τετ. 21:15, 23:00/ 
Σάβ.-Κυρ.19:30, 21:15, 23:00/ 
metropolis, Δευτ. 22:15/ A 
man There Was, Δευτ. 21:00/ 
Το πάθος της Ζαν ντ’Αρκ, 
Τρ. 21:00/ Ο Στρατηγός, 
Τρ. 23:00

ΦΙΛΙΠ ΔHm. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Δροσοπούλου - Θάσου, Κυψέ-
λη, 210 8647.444
Ψαρεύοντας σολομούς 
στην Υεμένη, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00

ΦΙΛΟΘΕΗ 
Πλατεία Δροσοπούλου, 210 
6833.398 
Οι άντρες προτιμούν τις ξαν-
θιές, Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:00

ΨΥΡΡΗ 
Σαρρή 40, Ψυρρή, 210 3247.234 
Ψαρεύοντας σολομούς 
στην Υεμένη, Πέμ.-Τετ. 
20:50, 23:00

Προαστίων

ΑΕΛΛΩ 
Ελ. Βενιζέλου 12, Ραφήνα, 
22940 23420
Η Εποχή των Παγετώνων 4: 
Ο Χορός των Ηπείρων με-
ταγλ., Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΑΘΗΝΑ 
Σολωμού 18, Χαλάνδρι, 210 
6855.860 
Ο έρωτας του φεγγαριού, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΑΘΗΝΑΙΑ 
Χαλκούτσι, 22950 71515     
Το βαθύ μπλε του έρωτα, 
Πέμ.-Κυρ. 21:00, 23:00/ Οι γυ-
ναίκες του τελευταίου ορό-
φου, Δευτ.-Τετ. 21:00, 23:00 

ΑΙΓΛΗ 
Λ. Σαρωνίδας 28-30, Σαρωνίδα, 
22910 54941 

The Amazing Spider-man, 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:10

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 
μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 20:50/ The 
Amazing Spider-man, Πέμ.-
Τετ. 22:20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
Ηρώων Πολυτεχνείου 27, 210 
6777.708  
Η Εποχή των Παγετώνων 
4: Ο Χορός των Ηπείρων 
μεταγλ., Πέμ.-Τετ. 21:00/ The 
Amazing Spider-man, Πέμ.-
Τετ. 23:00

ΑΛΙΚΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Λ. Μαραθώνος 196, 22940 69871
Ούτε στον εχθρό μου!, Πέμ.-
Κυρ. 23:00/ Η Εποχή των 
Παγετώνων 4: Ο Χορός των 
Ηπείρων μεταγλ., Πέμ.-Κυρ. 
20:50/ Δευτ.-Τετ. 20:50, 23:00

ΑΛΟΜΑ 
Γερουλάνου 103 & Πόντου, 210 
9937.011 
Λόραξ μεταγλ., Πέμ.-Παρ 
21:00/ Η Χιονάτη και ο κυ-
νηγός, Πέμ.-Παρ 23:00/ Σάβ.-
Κυρ.20:50, 23:00/ Το κορίτσι 
με το τατουάζ, Δευτ.-Τετ. 21:15

ΑΛΣΟΣ
Δεκελείας154, 210 2532.003 
The Amazing Spider-man, 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:10

ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ        
Αγίου Ιωάννου 2, 210 6010.561
The Amazing Spider-man, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:10

ΑΜΙΚΟ 
Επιδαύρου & Ανδρούτσου 20, 
210 6815.532

ΑΜΙΚΟ - Θερινό
The Amazing Spider-man, 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:10

ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Νευροκοπίου 2-4, Παπάγου, 
210 6561.153
The Amazing Spider-man, 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:10

ΑΣΤΕΡΙ 
Φιλοκτήτου 86 & Νέστορος, 
Ιλιον, 210 2639.030 
Μεθυσμένο ημερολόγιο, 
Πέμ.-Κυρ. 21:00, 23:10/ 
Happy Feet 2 μεταγλ., Δευτ.-
Τετ. 21:00/ Η Τιμωρός, Δευτ.-
Τετ. 23:00

ΑΣΤΡΟΝ - ΘΕΡΙΝΟ
Νηρηίδων 9, 22940 82249
Dark Shadows, Πέμ. 00:00/ 
Τι να περιμένεις όταν είσαι 
έγκυος, Παρ.-Τετ. 21:00

COOl TymVOS CinemAS
Δημοσθένους 8, Παραλία Μα-
ραθώνα, 22940 55566 
Αίθ. 2, θερινή: The Amazing 
Spider-man, Πέμ.-Τετ. 21:00, 
23:20 
Αίθ. 3, θερινή: Ο έρωτας του 
φεγγαριού, Πέμ.-Κυρ. 21:00, 
23:00/ 6+1 Απιστίες, Δευτ.-
Τετ. 21:00, 23:00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
Τέρμα Δεληγιάννη, 210 
5698.855 
Εξαιρετικά δυνατά & απί-
στευτα κοντά, Πέμ.-Κυρ. 
21:30/ Στρουμφάκια με-
ταγλ., Δευτ.-Τετ. 21:30 

Δ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
 Λ. Ειρήνης 50, 210 9937.870 
Το λιμάνι της Χάβρης, Πέμ. 
21:00, 23:00/ The Artist, 
Παρ.-Κυρ. 21:00, 23:00/ Πει-
ρατές! μεταγλ., Δευτ. 21:00/ 
Οι φυγάδες του Μιζούρι, 
Τρ. 21:00, 23:00/ Πρέπει να 
μιλήσουμε για τον Κέβιν, 
Τετ. 21:00, 23:00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ  
ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Αγ. Κωνσταντίνου 40, Μαρού-
σι, 210 6198.890
Ο έρωτας του φεγγαριού, 
Πέμ.-Κυρ. 20:50, 22:50/ Ο Έ-
ρωτας κρατάει τρία χρόνια, 
Δευτ.-Τετ. 20:50, 22:50

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ 
Κέας & Τερψιχόρης, Ηράκλειο, 
210 2773.731
Dark Shadows, Πέμ.-Κυρ. 
21:00, 23:00/ poker Face, 
Δευτ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΡΕΞ 
ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Οδός Τζιαρντίνι 6, 22210 83873
The Amazing Spider-man, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:10

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ  ΣΙΝΕ 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΓΓΟΣ 
Νεαπόλεως 5-7, Αγία Παρα-
σκευή, 210 6086.455 
Οι απόγονοι, Πέμ.-Παρ 21:00, 
23:00/ Σάβ.-Κυρ.23:00/ Λό-
ραξ μεταγλ., Σάβ.-Κυρ. 21:00/ 
Το κορίτσι με το τατουάζ, 
Δευτ.-Τετ. 21:15

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ  
ΣΙΝΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Δαβάκη 18, Χαϊδάρι,  
210 5320.003 
The Amazing Spider-man, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:20

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΣΙΝΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ 
Λ. Πετρουπόλεως 168, Πετρού-
πολη, 210 5012.391
Το λιμάνι της Χάβρης, Πέμ. 
21:00, 23:00/ Αγώνες πεί-
νας, Παρ.-Κυρ. 21:00, 23:30/ 
Η σιδηρά κυρία, Δευτ.-Τρ. 
21:00, 23:00/ Το κορίτσι με 
το τατουάζ, Τετ. 21:00

ΚΑΣΤΑΛΙΑ 
Χρυστοστόμου Σμύρνης 1, Άγ. 
Στέφανος, 210 8144.384 
Οι απόγονοι, Πέμ.-Κυρ. 20:50, 
23:00/ Το βαθύ μπλε του έ-
ρωτα, Δευτ.-Τετ. 20:50, 23:00

ΚΟΡΑΛΙ CinemAx
Αφροδίτης & Ιθάκης, Σαρωνί-
δα, 22910 54097 
Το άλογο του πολέμου, 
Πέμ. 20:50/ Ένας μεγάλος 
έρωτας, Πέμ. 23:10 / Παρ.-
Κυρ. 20:50, 23:00/ Μάντεψε 
ποιος θα’ρθει το βράδυ, 
Δευτ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΜΑΙΑΜΙ 
Κυανής Ακτής 12, Μάτι, 694 
2961754
Ο Υπουργός, Πέμ. 20:50, 
23:00/ Οι γυναίκες του τε-
λευταίου ορόφου, Παρ.-Κυρ. 
21:00, 23:00/ The Artist, Δευτ.-
Τρ. 21:00, 23:00/ Ούτε στον 
εχθρό μου!, Τετ. 21:00, 23:00

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ CinemA  
Δουκίσης Πλακεντίας 87, Χα-
λάνδρι, 210 6014.284
Κυνηγοί κεφαλών, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00

ΜΑΡΙΑΝΑ 
Παραλία Καλάμου, Αγιοι Από-
στολοι, 22950 85126
Η σιδηρά κυρία, Πέμ. 23:00/ 
Πειρατές! μεταγλ., Πέμ.-Παρ 
21:00/ Καθρέφτη, καθρε-
φτάκι μου, Παρ. 23:00/ Σάβ.-
Κυρ. 21:00, 23:00/ Δικός σου 
για πάντα, Δευτ.-Τρ. 21:00, 
23:00/ Προμηθέας, Τετ. 
21:00, 23:00 

ΜΑΡΙΕΛ  
Λ. Μαρκοπούλου 39, Πόρτο 
Ράφτη, 22990 71335 
Άθικτοι, Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ
Παπαδιαμάντη 12, Κηφισιά, 
210  8019.687  
The Amazing Spider-man, 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:20

ΟΡΦΕΑΣ 
Λ. Σαρωνίδος 60, Σαρωνίδα, 
22910 60077 
Οι απόγονοι, Πέμ.-Σαβ 
22:50/ Η Εποχή των Παγε-
τώνων 4: Ο Χορός των Ηπεί-
ρων μεταγλ., Πέμ.-Τρ. 21:00/ 
Το δέρμα που κατοικώ, 
Κυρ.-Τρ. 22:50

ΠΕΡΑΝ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Κ. Βάρναλη 32, 210 5780.892-3 
Άθικτοι, Πέμ.-Κυρ. 21:00, 
23:10/ Ο άνθρωπος που 
γνώριζε πολλά, Δευτ.-Τετ. 
21:00, 23:10 

ΡΙΑ 
Λ. Ποσειδώνος 20, Μάτι, 22940 
34778
Η Χιονάτη και ο κυνηγός, 

Πέμ.-Κυρ. 21:00, 23:15/ Το 
μικρό σπίτι στο δάσος, 
Δευτ.-Τετ. 21:00, 23:00

ΡΙΑ 
Αφροδίτης 8, Βάρκιζα, 210 
8970.844
The Amazing Spider-man, 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:10

ΣΙΝΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ             
Κύπρου 68 & Δωδεκανήσου, 
Αργυρούπολη, 210 9922.098      
Ο Υπουργός, 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 
The Amazing Spider-man, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:20
 
ΣΙΝΕ ΝΕΑ ΜΑΣΚΩΤ 
Κων/πόλεως 2, Ταύρος, 
210 3459.531 
Πειρατές! μεταγλ., Πέμ. 
21:00/ Προμηθέας, Πέμ. & 
Τρ.-Τετ. 23:00/ Παρ.-Δευτ. 
21:00, 23:00/ Λόραξ μεταγλ., 
Τρ.-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 
The Amazing Spider-man, 
Πέμ.-Τετ. 20:50, 23:15

ΤΡΙΑΝΟΝ CinemAx 
Κεφαλληνίας 4, Σαρωνίδα, 
22910 54931 
Άθικτοι, Πέμ.-Τρ. 20:50, 
23:00/ Τετ. 23:00/ Λόραξ 
μεταγλ., Τετ. 21:00

ΦΛΩΡΙΔΑ - ΘeΡinO
Λ. Ποσειδώνος 124, Ζούμπερη, 
22940 96923 
Ο έρωτας του φεγγαριού, 
Πέμ., & Σάβ. 21:00, 23:10/ 
Παρ. & Κυρ. 23:00/ Γάτος 
σπιρουνάτος μεταγλ., Παρ. 
& Κυρ. 21:00/ Άθικτοι, Δευτ.-
Τετ. 21:00, 23:10

ΧΛΟΗ - ΘΕΡΙΝΟ
Κασαβέτη 17, Κηφισιά, 210 
8011.500 
Ψαρεύοντας σολομούς 
στην Υεμένη, Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00

ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ 
 Λ. Περικλέως 53, Χολαργός, 
210 6511.758
Προμηθέας, Πέμ.-Παρ 20:50, 
23:00/ Το λιμάνι της Χάβρης, 
Σάβ.-Κυρ. 21:00, 23:00/ Η 
σιδηρά κυρία, Δευτ.-Τετ. 
21:00, 23:00

Πειραιά

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 
Θερμοπυλών 49 & Κνωσσού, 
210 4810.790 
Λόραξ μεταγλ., Πέμ.-Παρ 
21:00/ Τι να περιμένεις όταν 
είσαι έγκυος, Πέμ.-Παρ. & 
Τετ. 23:00/ Σάβ.-Τρ. 21:00, 
23:00/ Happy Feet 2 μεταγλ., 
Τετ. 21:00

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΛΕΣΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Παραλία Ελευσίνας, 210 
5543865 
Δεσμώτης του ιλίγγου, Πέμ. 
21:15/ Το Πάρτι, Παρ.-Κυρ. 
21:15/ melancholia, Δευτ.-
Τρ. 21:15/ Βασιλιάς σε μία 
κόλαση, Τετ. 21:15

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

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, 
Κορυδαλλός, 210 4960.955
Αίθ. 1: Τι να περιμένεις όταν 
είσαι έγκυος, Τρ.-Τετ. 21:00 
Αίθ. 2, θερινή: Τι να περι-
μένεις όταν είσαι έγκυος, 
Πέμ.-Δευ 21:00, 23:00/ Τρ.-
Τετ. 23:00/ Το τανγκό των 
Χριστουγέννων, Τρ.-Τετ. 
21:00

ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ
Αγίου Νικολάου 17, Σελήνια Σα-
λαμίνας, 210 4670.011 -012  
The Amazing Spider-man, 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 23:15 ●

ωρεσ προβολησ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛωΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗCine τέχνηθέατρο 

Θέατρο 

ΑΘΗΝΑ, Δερι-

γνύ 10 & Πατησίων, Πε-

δίον Άρεως, 210 8237.330

Τετ.-Παρ. 21.15, Σάβ. 19.00 &  

21.15, Κυρ. 21.15. € 16, κάθε Τετ. 

2 εισ. € 25 
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Π
ώς γεννήθηκε αυτή η μικρή 
συλλογή ποιημάτων με τίτλο 
«Η Πικρή Ιστορία της Α» (εκδ. 
ATHENS VOICE Books) και για-
τί είναι αφιερωμένη στην Α, στις 
πίκρες της Αριστεράς και στις 

διαψεύσεις των ανήσυχων Αριστερών; 
Ζητήσαμε από τον Στράτο Φαναρά 
να μας δώσει μερικά στοιχεία. 

Δεν έχω πολλά να πω γι’ αυτό το βιβλια-
ράκι. Δηλαδή, δεν έχω να πω για το πε-
ριεχόμενο. Θα πάω στα υπόλοιπα. Αυτό 
το βιβλιαράκι το γέννησαν η ανάγκη, η 
ζήλια και η φιλία.

Η ανάγκη
Η κρίση στην οποία έχου-
με περιέλθει είναι ένα θέμα 
και η διαχείρισή της το αμέ-

σως επόμενο. Θα περίμενε κανείς ότι τα 
τραγικά αδιέξοδα στα οποία οδηγηθή-
καμε κάτω από το βάρος της κυρίαρχης 
πολιτικής κουλτούρας του πελατειακού 
κράτους και του συντεχνιασμού θα δη-
μιουργούσαν ρωγμές στα στερεότυπα, θα 
μείωναν τις βεβαιότητες, θα έβαζαν στο 
τραπέζι όλα τα δεδομένα και όλες τις δυ-
νατότητες για να τα αντιμετωπίσουμε. Ό-
μως, αντί γι’ αυτό, ο κυρίαρχος πολιτικός 
λόγος που μας οδήγησε εδώ ενισχύθηκε. 
Ο δικομματισμός καταγγέλθηκε και ε-
κτελέστηκε με συνοπτικές διαδικασίες, 
όχι γιατί εξέθρεψε και στηρίχτηκε σε α-
ντικοινωνικές πρακτικές, αλλά γιατί δεν 
κατάφερε να τις συντηρήσει επ’ άπειρον. 

Βγήκαμε στους δρόμους, όχι με τη θέ-
ληση να κάνουμε μια νέα αρχή, αλλά με 
το πείσμα να επιστρέψουμε στο παρελ-
θόν. Να συντηρήσουμε μικρά και μεγάλα 
προνόμια. Είμαστε δέκα εκατομμύρια α-
δικημένοι. Αυτό είμαστε. Αν ο Πάγκαλος 
αντί για το περιβόητο «μαζί τα φάγαμε», 
έλεγε «όλοι αδικηθήκαμε», σήμερα θα 
λατρευόταν σαν Θεός. 
Μέσα σ’ αυτό το δημόσιο ορυμαγδό, περι-
δεής παρακολουθούσα και παρακολουθώ 
την Αριστερά στις περισσότερες εκδοχές 
της να συντηρεί και να επιδιώκει να ε-
γκολπωθεί αυτό το λόγο, αυτές τις πρα-
κτικές, αυτή την κουλτούρα. 
Από τη θέση μου, που δεν επιτρέπει να 
λέω και πολλά-πολλά, να έχω άποψη, 
γιατί με βάση τα στερεότυπα αυτό απο-

τελεί απόδειξη πως μεροληπτώ στην έ-
ρευνα, από ανημπόρια δηλαδή, άρχισα 
να γράφω αυτά «τα κάτι σαν ποιήματα».
Βρήκα ένα παράθυρο να εκφράζομαι κά-
πως. 
Πολλοί πιστεύουν ότι οι ερευνητές είναι 
μέρος του συστήματος, ότι χειραγωγούν. 
Μπορεί αυτό να το πιστεύουν και ορισμέ-
νοι «δήθεν» ερευνητές που με τη στάση 
τους συντηρούν αυτή την πίστη και την 
αναπαράγουν. Πρόκειται για έναν απί-
στευτο μύθο. Για μια ανύπαρκτη δύναμη. 
Για δήθεν. Όποιος κάνει έρευνα και τη 
σέβεται, νιώθει πολίτης δεύτερης κατη-
γορίας. Γιατί δεν πρέπει να έχει προσω-
πική γνώμη και να τη λέει, και μάλιστα 
δεκαπέντε μέρες πριν από τις εκλογές 
δεν έχει καν το δικαίωμα να παρουσιάζει 

τη δουλειά του. Σύμφωνα με το νόμο που 
έχει ψηφίσει ομόφωνα η ελληνική Βου-
λή, όταν πλησιάζουν εκλογές πιάνουν 
δουλειά οι κομματικοί παπαγάλοι. Που 
ζουν στην απάτητη ζούγκλα της Αθήνας.
Αυτά λοιπόν τα «κάτι σαν ποιήματα» ή-
ταν ο τρόπος μου για να κάνω το σχόλιό 
μου πάνω στην κρίση. Ο τρόπος μου για 
να μην τρελαθώ νωρίς. 

Η ζήλια
Παρόλα αυτά, έχω την εντύπωση ότι 
μάλλον είμαι ένας τυχερός άνθρωπος. 
Μέχρι τώρα τα ψιλοκαταφέρνω. Δεν λέω 
ότι δεν μου έλειψε τίποτα. Δεν λέω ότι 
δεν ένιωσα ζήλιες, αλλά οι περισσότερες 
ήταν εφήμερες. Μία ήταν η σταθερή και 
μεγάλη μου ζήλια. Ζήλευα τους συγγρα-
φείς όσο τίποτα. Τους θαύμαζα και τους 
θαυμάζω. Τους σέβομαι και τους υπολή-
πτομαι. Μερικές και μερικούς, τους ανα-
λογίζομαι με δέος.
Και πάντα σκεφτόμουν: τίποτα δεν θα έ-
χεις κάνει στη ζωή σου, αν δεν θα υπάρ-
ξει έστω ένα βιβλιαράκι που να φέρει την 
υπογραφή σου. Εντάξει, δεν θα γίνεις 
βέβαια Ασήμωφ, Λεμ. Δεν είσαι ο Σέ-
τσινγκ. Ο Καζαντζάκης, ο Τσίρκας. Δεν 
γεννήθηκες ο Κέρουακ ή ο Γκίνσπεργκ. 
Αλλά όχι και τίποτα... όχι και καθόλου... 
τι στο καλό...

Η φιλία
Ώσπου αυτά τα «κάτι σαν ποιήματα» άρ-
χισαν με την παρότρυνση φίλων να σχη-
ματοποιούν μέσα μου την πιθανότητα να 
γίνουν μια μικρή συλλογή που θα εκδο-
θεί. Κάποια στιγμή είπα: Λες; Λες να εί-
ναι αυτό το βιβλιαράκι;
Τυχαία, μια μέρα, έγραψα ένα από αυτά 
και το πόσταρα στο Facebook. Από πί-
κρα. Και λίγα λεπτά αργότερα μια παλιά 
γνωστή έκανε like και μου έστειλε κι ένα 
μήνυμα, «μπράβο, Στράτο, να γράψεις κι 
άλλο, μου άρεσε». Και μετά, στο δεύτερο, 
κι άλλοι έκαναν like και μια μέρα έμαθα 
ότι μια άλλη φίλη κοινοποίησε ένα, που 
σήμαινε ότι της άρεσε πολύ. 
Οι φίλοι, λοιπόν, μου είπαν ότι τους ά-
ρεσαν και ότι θα είχε νόημα να δημοσι-
ευτούν. Και μετά ο Γιάννης ο Κουρούδης 
μού είπε κι αυτός, ναι, θα κάνω το design 
στο βιβλιαράκι σου, μου αρέσουν. Και το 
έκανε.

Με την ευκαιρία, δηλώνω ότι δεν είμαι 
ποιητής. Δεν ξέρω καν αν γράφω ποιή-
ματα, αλλά ποιητής σίγουρα δεν είμαι. 
Ίσως είναι αυτός, που όπως 
είπε κάποτε ο Τίτος Πατρίκι-
ος, πήρε το ρίσκο να ζει από τα 
ποιήματά του. A

Η ιστορία πίσω από την 
«Πικρή Ιστορία της Α» 

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.

Λεπτομέρειες

Από τη ΣτΑυρουλΑ πΑπΑΣπυρου
stavroulapapaspirou@gmail.com

 Συγγραφέας που είδε το χάρο με τα 

μάτια της, ανήμπορη να γράψει, χωρίς 

μνήμη, πιάνει δουλειά σε ταβερνείο του 

Κολωνού. Κι από τα θαύματα που κάνει 

στο κουζινάκι του, βρίσκει τον τρόπο να 

συμφιλιωθεί με τη ζωή ξανά. Από τα πιο 

αισιόδοξα μυθιστορήματα της ευγενίας 

Φακίνου, το «Για να δει τη θάλασσα» θα 

γίνει ταινία, με ελληνογερμανικά κεφά-

λαια, από την Αγγελική Αντωνίου.

  Επίσης στα σκαριά –από τον Αργύρη 

παπαδημητρόπουλο, σε σενάριο Νίκου 

παναγιωτόπουλου– το «Ένα πεινασμένο 
στόμα» της λένας Διβάνη, όπου εξέχων 

καθηγητής της Νομικής παγιδεύεται από 

παλιό φοιτητή του, λυσσασμένο για κοι-

νωνική μεταγραφή. Μια φράση-κλειδί: 

«Δημοκρατία δεν υπάρχει ούτε στην κοι-
νωνία των σκύλων ούτε στην κοινωνία των 
ανθρώπων. Μόνο αφεντικά και δούλοι». 

Κάνει για το τρέιλερ ή παραείναι κυνική;  

 Γιατί τ’ αγόρια διαβάζουν λιγότερο 

από τα κορίτσια; Μήπως δυσκολεύονται 

με τα περίπλοκα κείμενα; Κάθε άλλο. Το 

πρόβλημα είναι ότι αντιλαμβάνονται το 

διάβασμα σαν καθαρά γυναικεία συνή-

θεια, συμπέρανε ομάδα του βρετανικού 

κοινοβουλίου που σκάλισε το γρίφο. Ε-

ξού κι η προτροπή να πηγαίνουν οι μπα-

μπάδες πιο αραιά στο γήπεδο και να πιά-

νουν συχνότερα ένα βιβλίο στα χέρια. 

 «Τίτλοι τέλους». Έτσι απέδωσε η ερι-

φύλη Μαρωνίτη τον τίτλο του σπονδυ-

λωτού μυθιστορήματος του τομ ράχμαν 

«Τhe imperfectionists» (Κέδρος). Πρωτα-

γωνιστές, δημοσιογράφοι όπως ο ίδιος, 

στελέχη όλοι τους αγγλόφωνης εφημε-

ρίδας που εδρεύει στη Ρώμη κι οδεύει 

–αλίμονο– προς κλείσιμο. Ανυπομονώ 

να το αρχίσω, όχι μόνο για τις καλές κρι-

τικές και τη διεθνή του επιτυχία, ούτε ε-

πειδή τα κινηματογραφικά δικαιώματα 

καπάρωσε  ο Μπραντ πιτ...

 «Το πρόβλημα με τους επιθετικούς μη 
καπνιστές είναι ότι πιστεύουν πως σου κά-
νουν χάρη με το να μη σου επιτρέπουν να 
καπνίζεις. Μοιάζουν να πιστεύουν ότι κά-
ποια μέρα θα το ξανασκεφτείς και θα τους 
ευχαριστείς γι’ αυτά τα δεκαπέντε επιπλέ-
ον δευτερόλεπτα που μόλις πρόσθεσαν 
στη ζωή σου» γράφει ο Ντέιβιντ Σεντάρις 

στο «Ημερολόγιο καπνιστή», μία από τις 

ιστορίες του φρεσκοτυπωμένου «Ντελί-
ριουμ» (Μελάνι). Τι ψευδαίσθηση! Απλώς, 

λέει, έχεις επιπλέον 15΄́  για να σχεδιάσεις 

πώς θα τους εκδικηθείς... 

 Μέρες δόξας για τις δημόσιες βιβλιο-

θήκες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

Future Library του ιδρύματος Νιάρχου. 

Σεμινάρια για τα στελέχη τους, 10.600 

νέα βιβλία στα ράφια τους, 109 κομπιού-

τερ τελευταίας τεχνολογίας και μια δί-

χως προηγούμενο δραστηριότητα –πά-

νω από 1.300 πολιτιστικές εκδηλώσεις– 

για τους καλοκαιρινούς μήνες. Ζήτω η 

ιδιωτική πρωτοβουλία! ● 
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Το βιβλίο ισορροπεί μεταξύ ρεαλισμού 

(τοπίο, εμμονή σε ανθρωπωνύμια και 

τοπωνύμια, αποτύπωση ανθρώπινων 

χαρακτήρων) και φαντασίας (παράδοση 

fantasy, μυθολογία, επιστημονική φα-

ντασία, «ειδικός ρόλος» των μαθηματι-

κών ή της μουσικής κ.λπ.). Πώς πετύχατε 

την ισορροπία; Από τη στιγμή που το φα-
νταστικό υπάρχει στη σκέψη, στη γραφή, 
στα παραμύθια, είναι μέρος του πραγμα-
τικού· διαμορφώνει την πραγματικότητα 
και διαμορφώνεται από αυτήν. Η ισορρο-
πία φανταστικού-πραγματικού είναι δυ-
ναμική, όπως αυτή του γινγκ και γιανγκ 
που εισχωρούν το ένα στο άλλο. Πρό-
κειται για ασταθή κατάσταση, έτοιμη να 
ξεφύγει προς τη μία ή την άλλη πλευρά. 
Η αφήγηση μοιάζει ισορροπημένη γιατί 
δεν γίνεται να την προσλάβουμε αλλιώς: 
υποκύπτουμε στην ανάγκη να είναι ο κό-
σμος μας στέρεος (που δεν είναι), αλλιώς 
θα νιώθαμε εμείς ανισόρροποι.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στις «Αγριόλευ-

κες» κατέχουν, νομίζω, τα όνειρα και το 

χιόνι. Πώς προέκυψε η σύνδεσή τους; 

Χρειάστηκε να μελετήσετε ξεχωριστά τα 

θέματα; Το χιόνι στο χειμωνιάτικο Πή-
λιο, εκεί ψηλά στις Αγριόλευκες, σου κό-
βει την αναπνοή, σε τρομάζει αλλά και 
σε κάνει να ονειρεύεσαι. Η σύνδεσή του 
με τα όνειρα είναι όπως η σύζευξη του 
πραγματικού με το φανταστικό: μέσα στις 
νιφάδες νιώθουμε σαν σε όνειρο γιατί 
τα όνειρά μας είναι ασαφή, σαν τα τοπία 
που θολώνουν οι νιφάδες. Τοπία άλλων 
κόσμων, αυτών που δημιούργησαν η ε-
ξέλιξη και η ανθρώπινη επινοητικότητα, 
κρυμμένα κάτω από πέπλα. Όταν έρθει 
η ώρα του χορού πέφτουν τα πέπλα, ξε-
γυμνώνονται οι πραγματικότητες. Άλλες 
στιγμές η γυάλινη μπάλα ταρακουνιέται, 
το χιόνι αναδεύεται, κρύβονται πάλι οι 
κόσμοι και πρέπει πάλι να χορέψουν οι 
νεράιδες για να δούμε τα «Ούμβελτ» που 
συνυπάρχουν στο Πήλιο. 

Μου έκανε εντύπωση η συμπερίληψη 

του εαυτού σας ως δευτερεύοντα ήρωα 

στο βιβλίο. Να γράφετε στη Δράκεια, να 

μιλάτε με τους ήρωες. Επίσης ότι απευ-

θύνεστε ενίοτε στους αναγνώστες κ.λπ. 

Τι απήχηση είχε στους αναγνώστες αυτή 

η αντισυμβατικότητα στους αφηγηματι-

κούς τρόπους; Οι συγγραφείς είναι πά-
ντοτε μέσα στα έργα τους, οι αναγνώστες 
το ξέρουν πολύ καλά αφού μπαίνουν μέσα 
για να τους συναντήσουν. Αντισυμβατικό 
ίσως είναι ότι στο «Χιονίζει ήσυχα στις 
Αγριόλευκες» η κειμενική συνάντηση 
αναγνώστη-συγγραφέα αποκτά ξανά ο-
νοματεπώνυμο, όπως στο βιβλιοπωλείο. 
Αυτό είναι εύκολο γιατί ο συγγραφέας εί-
ναι ένας και οι αναγνώστες πολλοί – διά-
βαζα όμως τις προάλλες για τις δυνατότη-
τες διαδραστικότητας που δίνουν οι νέες 
τεχνολογίες: θα μπορούν, κατάλαβα εγώ, 

και οι αναγνώστες να αποκτούν ονοματε-
πώνυμο και να συμμετέχουν ως αβατάρ 
στα έργα που θα διαβάζουν στα e-books. 
Φαίνεται ότι οι συγγραφείς θα έχουν στο 
μέλλον τακτικότατες συναντήσεις και με 
τους ήρωές τους και με τους αναγνώστες.

Θα έλεγα επίσης ότι το βουνό Πήλιο εί-

ναι κι αυτό ένας από τους ήρωες του βι-

βλίου. Το Πήλιο είναι μοναδικό βουνό, 
η ομορφιά του σπάνια. Δάση, λόγγοι, 
καλλιέργειες, ρέματα, θάλασσες, βράχοι, 
λουλούδια, κήποι και περιβόλια συνδυά-
ζονται με μοναδικό τρόπο, που σε κάνει 
να το φωτογραφίζεις, να το θυμάσαι, να 
γράφεις για αυτό. Ήταν διαδραστικό πολύ 
πριν γίνουν τα e-books – αλλά για να σου 
μιλήσει, πρέπει να περπατήσεις στα μο-
νοπάτια του, να σκαρφαλώσεις στις κο-
ρυφές του, να βουτήξεις στις θάλασσές 
του, να κυλήσεις στα χιόνια του. Και τότε, 
γράφει τις ιστορίες του στο σώμα σου. 

Ακόμα και μερικές μορφές ανορθολογι-

σμού μπορούν να έχουν επιστημονική 

εξήγηση. Αυτό μοιάζουν να λένε μερικοί 

ήρωες του βιβλίου. Οι ήρωες ζουν απλά 
και φυσικά καταστάσεις που σε άλλους 
θα φαίνονταν ανορθολογικές, μαγικές, 
μεταφυσικές. Αυτό σημαίνει ότι υπάρ-
χουν ορθολογικές εξηγήσεις για όλα. Δεν 
υπάρχουν άλλωστε άλλου τύπου εξηγή-
σεις πέρα από τις ορθολογικές – ο ανορ-
θολογισμός είναι άρνηση της εξήγησης, 
αποφυγή χρήσης της νοημοσύνης· τα ε-
ξηγεί όλα αυτά ο Γλυνζώνιος.

Θα θέλατε να πείτε δυο λόγια για το χα-

ρακτήρα του Εμμανουήλ Γλυνζώνιου; Ο 
Γλυνζώνιος ήταν για 300 σχεδόν χρόνια 
πασίγνωστος. Το 1570, όταν όλοι οι άλλοι 
λόγιοι της ελληνικής διασποράς τύπωναν 
γραμματικές και αρχαία κείμενα, αυτός 
έγραψε και δημοσίευσε στη Βενετία βιβλίο 
αριθμητικής για να μάθουν οι καπετάνιοι, 
έμποροι, τεχνίτες, μαθητές να κάνουν 
πράξεις και να χρησιμοποιούν τους νέους, 
τότε, αραβοϊνδικούς αριθμούς. Δέκα γε-
νιές διάβαζαν και αντέγραφαν το μονα-

δικό στο είδος του βιβλίο, το «γλυτζούνι» 
όπως το ονόμασαν, ταυτίζοντάς το με το 
συγγραφέα του. Ο Γλυνζώνιος έριξε σπόρο 
που δεν έπιασε, η κουλτούρα μας επιμένει 
στη γραμματική περιφρονώντας την αριθ-
μητική, τη λογική, τη θετική σκέψη. Είναι 
από τις αιτίες που βρισκόμαστε σε αυτό το 
χάλι σήμερα, μου φαίνεται – αλλά εμείς 
ρίχνουμε το φταίξιμο στους Γερμανούς.

Παραθέτετε μια ολόκληρη αφήγηση πώς 

σώθηκε ένας κάτοικος της Δράκειας κα-

τά την ομαδική εκτέλεση των αντρών 

του χωριού από τους ναζί το 1943. Εγώ το 

βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Άλλοι αναγνώ-

στες σας; Δεν μπορούσε να λείπει αυτή η 
αναφορά στο δραματικό γεγονός που κα-
θόρισε τη σύγχρονη ιστορία του χωριού 
των δράκων ονειροφυλάκων. Το θέμα ό-
μως δεν είναι η σωτηρία του ενός, αλλά 
ότι οι Γερμανοί δεν ήσαν (και φυσικά δεν 
είναι) όλοι ναζί. Το να αντικαθιστούμε τον 
αντιαμερικανισμό με τον αντιγερμανισμό 
δεν λύνει τα προβλήματά μας.

Σέξπιρ, Παλαιά Διαθήκη, Κένταυροι. Το 

βιβλίο έχει πολλά σημεία αναφοράς σε 

άλλα βιβλία… Πολύ περισσότερες είναι 
οι αναφορές σε βιβλία που δεν φαίνονται· 
κουβαλάμε όλοι μας πολλά βιβλία μέσα 
μας, που μας παρακινούν να γράψουμε τα 
δικά μας. Για τούτο δεν ξέρω αν το έργο 
μου είναι ακόμη βιβλίο – όποιο κείμενο 
δεν έχει διάρκεια και δεν γεννά νέα κεί-
μενα δεν είναι βιβλίο. Μακάρι το δικό μου 
να γίνει. A

Το Πήλιο
ως φαντασιακό τοπίο

Συζητώντας με τον Δημήτρη 
Ψυχογιό για το μυθιστόρημά 
του «Χιονίζει ήσυχα στις Αγριό-
λευκες» (εκδ. «Γαβριηλίδης»)

Του ΔήΜήτρή ΦυΣΣΑ

 14/7, 21.00  
Για εσάς που θα βρεθείτε 

στην Κέα το Σ/Κ, η Αμάντα 

Μιχαλοπούλου θα παρουσι-

άσει το νέο της βιβλίο «Λαμπερή 

μέρα», από τις εκδ. Καστανιώτη, σε μια 

εκδήλωση όπου θα συνομιλήσει με το 

συγγραφέα Χρήστο Χωμενίδη. Το κρα-

σί, «Λευκός κύκνος», από την ποικιλία 

Μισχοφίλερο, θα είναι κερασμένο. Στην 

ART S.A., στο Βουρκάρι.

Tι νέα;

ΛΟΛΑ 
Κωστής Μαραβέγιας,
εκδ. Μεταίχμιο 

Η  Λ ό λ α ,  π ο υ  ο 
Maraveyas ilegal γνώ-
ρισε σε ένα ταξίδι του 
στο Καστελόριζο το 
2010, διηγείται την ι-
στορία της μέσα από 
τα μάτια του Μάρκου, 
πρωταγωνιστή αυ-

τού του βιβλίου, που την ερωτεύεται και την 
ακολουθεί. Το βιβλίο συνοδεύει το νέο ομώνυ-
μο cd του Κωστή Μαραβέγια με 11 τραγούδια. 

Δώρο βιβλίο-cd 
H A.V. εξασφάλισε για εσάς 5 α-
ντίτυπα της ειδικής έκδοσης του 

Κωστή Μαραβέγια «Η Λόλα», που 
περιλαμβάνει cd και βιβλίο. AVBooK (κενό) και 
ονοματεπώνυμο στο 54121, μέχρι 17/7 στις 
10 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και 
θα μπορούν να παραλάβουν το δώρο τους 
από τις εκδ. Μεταίχμιο (Ιπποκράτους 118, 210 
3003.500, Δευτ.-Παρ. 9.00-16.00, Σάβ. 9.30-
14.30). Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,23 με ΦΠΑ
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Η 
είδηση πως ο 26χρονος Jack 
Osbourn (γιος του γνωστού μου-
σικού) πάσχει από σκλήρυνση 
κατά πλάκας, αλλά και η ανακοί-
νωση με ένα email πως χάνει τη 

δουλειά του γι’ αυτό το λόγο, έχει κάνει 
το γύρο του κόσμου, βοηθώντας να γί-
νει έτσι ευρέως γνωστό πως υπάρχουν 
2.500.000 ασθενείς με ΣΚΠ.

Στα πλαίσια ενημέρωσης για τη ΣΚΠ 
πραγματοποιήθηκε στη Ζυρίχη της Ελ-
βετίας μια παγκόσμια συνάντηση, μια 
συγκινητική συνεύρεση ανθρώπων από 
όλο τον κόσμο. Όλοι μέλη συλλόγων α-
σθενών της χώρας τους, με ένα κοινό χα-
ρακτηριστικό: τη δύναμη να διεκδική-
σουν το δικαίωμα σε όσο το δυνατό καλύ-
τερη ποιότητα προσωπικής, κοινωνικής 
και επαγγελματικής ζωής.
Μέσα από σύγχρονες θεραπευτικές α-
γωγές, με τη βοήθεια επαναστατικών 
μεθόδων, όπως π.χ. η λήψη θερα-
πείας από το στόμα, μπορούν 
να ζουν (όπως οι ίδιοι αναφέ-
ρουν) σχεδόν φυσιολογικά. 
Με λιγότερες υποτροπές, πα-
ραμονή στο νοσοκομείο και 
διατήρηση της καθημερινό-
τητας, οι ασθενείς μπορούν πια 
να κατακτήσουν την ενεργό συμ-
μετοχή τους στον επαγγελματικό και 
κοινωνικό στίβο. Όμως, «αν ο ΕΟΠΥΥ δεν 
πληρώνει φάρμακα, ο ασθενής δεν θα πάρει 
φάρμακα» επισημαίνει ο Γιάννης Θεο-
δωράκης, πρόεδρος Συλλόγου Ατόμων 
με ΣΚΠ, και συνεχίζει: «Η ΣΚΠ είναι ένα 
ταξίδι. Έρχεται ξαφνικά, αναπάντεχα, εμφα-
νίζεται χωρίς ξεκάθαρο προορισμό. Θα μπο-
ρούσε όμως να είναι ένα ωραίο ταξίδι, αρκεί 
να ξέρεις να το απολαμβάνεις κάθε στιγμή».
«Ο σύλλογος ασθενών ΣΚΠ έχει κάνει ομά-
δες ψυχολογικής υποστήριξης μυϊκής ενδυ-
νάμωσης, όπως και ομάδες εικαστικής θερα-
πείας. Έχουμε κάνει χωριστή ομάδα για τους 
νέους που έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα. 
Στο πλευρό μας έχουμε κυριολεκτικά όλους 

τους νευρολόγους και τους ευχαριστούμε γι’ 
αυτό» μας είπε η Βάσω Μαράκα, αντι-
πρόεδρος Συλλόγου Ατόμων με ΣΚΠ.
Τι είναι, όμως, η Σκλήρυνση Κατά Πλά-
κας; Ο νευρολόγος Τριαντάφυλλος Ντό-
σκας μάς εξηγεί: «Η Σκλήρυνση Κατά Πλά-
κας ή πολλαπλή σκλήρυνση εμφανίζεται κυ-
ρίως στις νεαρές ηλικίες, 18-40 ετών. Μπορεί 
να κάνει την εμφάνισή της με δυσκολία στην 
όραση, αστάθεια στο βάδισμα, μυϊκή αδυνα-
μία, αίσθημα κόπωσης. Εμφανίζονται συναι-
σθηματικές διαταραχές (άγχος, μελαγχολία), 
ενώ σε προχωρημένα στάδια γνωστικές δι-
αταραχές (μνήμη, συγκέντρωση, προσοχή), 
διαταραχές στην κατάποση και την ομιλία. Α-
φού γίνει η διάγνωση, δίνεται θεραπευτική 
αγωγή με συμπτωματική θεραπεία (κορτι-
ζονούχα) για να βελτιωθεί το σύμπτωμα και 
επίσης ο ασθενής λαμβάνει θεραπεία για την 
αποτροπή υποτροπής. Η θεραπεία αυτή είναι 
ενδομυϊκή, ενδοφλέβια, υποδόρια ή από το 
στόμα. Τον τελευταίο χρόνο είχαμε την πρώτη 

από του στόματος θεραπεία (το πρώτο 
χάπι), που έχει φέρει επανάστα-

ση στη θεραπευτική αγωγή της 
νόσου. Βεβαίως αναμένονται 
και νέες θεραπείες οι οποίες 
θα αυξήσουν τη θεραπευτική 
επιλογή για την αντιμετώπιση 

αυτής της χρόνιας νόσου, έτσι ώ-
στε να μην οδηγεί σε αναπηρία.

Εκτός από τις θεραπευτικές παρεμβάσεις, οι 
ασθενείς με ΣΚΠ χρειάζονται συχνά ψυχο-
λογική υποστήριξη και φυσιοθεραπεία, κι-
νησιοθεραπεία, κολύμβηση. Κύριος στόχος 
είναι ο ασθενής μας να παραμείνει σε στα-
θερά καλή κατάσταση ενταγμένη στο οικο-
γενειακό περιβάλλον, στον επαγγελματικό 
του χώρο και τον κοινωνικό του περίγυρο, 
λαμβάνοντας μια ασφαλή και αποτελεσματι-
κή θεραπεία.
Κομβικό σημείο της νόσου, η οποία έχει κα-
λές και κακές στιγμές, είναι μια υγιής και 
στενή σχέση με το θεράποντα γιατρό, σχέση 
εμπιστοσύνης η οποία θα εξασφαλίσει πάνω 
από όλα την καλή συμμόρφωση του ασθε-
νούς στις οδηγίες του γιατρού». ●

Info
 Σύλλογος Ατόμων 

με Σκλήρυνση Κατά 

Πλάκας (μέλος της MS 

Hellas), 210 9600.131

www.msassociationhellas.

org

Μη 
χάσεις

POP UP SHOW 
ΣΤΟ ΛΟΥΚΟΥΜΙ BAR 

Τις δημιουργίες τους εκθέτουν 
και πωλούν 12 καλλιτέχνες-
σχεδιαστές από το χώρο της μό-
δας και του styling, καθημερινά 
16.00-23.00, στον πρώτο όροφο 
του Λουκούμι bar. Με ελεύθε-
ρη είσοδο. Πλατεία Αβησσυνίας 3, 
Μοναστηράκι, 210 3234.814

Health
Της ΜΑριον ΚοντογιΑννη

Τα χίλια πρόσωπα… 
μιας ασθένειας 

DASSIOS 
Καλοκαιρινή πετσέτα-παρεό, 100% βαμβακερή, 

σε διάφορα χρώματα και σχέδια, € 15-40 
Ξάνθου 7, Κολωνάκι, 210 9573.582 

ANTHOLOGIA HUMANA 
Νέο κατάστημα όπου ανάμεσα στα ρούχα (Nice Things 

από Ισπανία και Noa Noa από Δανία) έχεις αμέτρητες 
επιλογές σε vintage έπιπλα και είδη σπιτιού, προϊόντα 

ομορφιάς, αρωματικά κεριά, κοσμήματα και αξεσουάρ 
(όπως Nordal και Greengate από Δανία, Zenza και Bunslau 

από Ολλανδία, Compagnie de Provence και Chateau de 
Rivals από Γαλλία, Seletti από Ιταλία, Pomax και A&D Home 
Fashion από Βέλγιο). Σε έναν ιδιαίτερα φιλόξενο και καλαί-

σθητο χώρο από πέτρα και ξύλο, που ακούει jazz μουσι-
κές. Ανδρέα Παπανδρέου 41, Χαλάνδρι, 210 6859.171

 FRAPPOLIS CAFÉ 
Το νέο σημείο για να πάρεις μια ανάσα (φυ-
σικά, να πιεις και τον καφέ σου και όχι μόνο) 
μέσα στο Allou! Fun Park. To Frappolis είχε 
εγκαίνια στις 29/6 και είναι φτιαγμένο με βά-
ση ένα νέο consept café, ό,τι πρέπει για να 
απολαμβάνεις τις γεύσεις του Nescafé. 

 FACTORY OUTLET 
Ωραίο σενάριο: αγοράζεις ένα μαγιό και κερ-
δίζεις κι ένα διήμερο σε νησί. Το σενάριο αυτό 
μεταφέρεται και στην πραγματική ζωή από 
τα Factory Outlet, όπου με κάθε αγορά σας 
έως και τις 31/8 θα συμμετέχετε στην Brand 
Boat Lottery της εβδομάδας, διεκδικώντας 
κρουαζιέρες σε ελληνικά νησιά, την Κωνστα-
νινούπολη, τη Σμύρνη και το Κουσάντασι.
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Σε γνωρίζω...

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. 35χρονος 
δικαστής πρωτοδίκης, 
ψηλός, γεροδεμένος, 
δραστήριος, ευκατάστατος, 
με μεγάλη ακίνητη 
περιουσία, Ι.Χ., επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με 
δεσποινίδα καλλιεργημένη 
ως 37 ετών. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 3oς 
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. 
2 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, 
4179.152, Καραΐσκου 117, 
Πειραιάς, www.louis.gr

ABILITY. Υψηλών 
προδιαγραφών γνωριμίες 
συντροφικότητας-γάμου. 
Πανελλαδικά-εξωτερικό. 
Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων-συγγενών. 
Πλειάδα στοχευμένων 
ραντεβού από όλη την 
Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική, 
Αυστραλία, με σύγχρονες 
μεθόδους, εχεμύθεια, 
άμεσα αποτελέσματα. Είναι 
στο χέρι σας να μην είστε 
μόνοι. Γνωρίστε μας και 
η μοναξιά θα ’ναι πλέον 
παρελθόν. Ability. Ρεκόρ 
γάμων και ευτυχισμένων 
ζευγαριών. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947, Ερμού 18, 
Σύνταγμα, 4ος όροφος, 
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Πραγματική 
καλλονή 36χρονη 
φυσικομαθηματικός 
άριστης οικογενείας, 
κούκλα 38χρονη 
εργαζόμενη υπουργείο 
Δικαιοσύνης, με σοβαρό 
χαρακτήρα, γλυκύτατη 
27χρονη δικηγορίνα 

εργαζόμενη, πάμπλουτος 
47χρονος επιχειρηματίας 
Β. προαστίων, 1.83 
αρρενωπή ομορφιά, 
εξαίρετος 41χρονος 
καθηγητής διορισμένος, 
οφθαλμίατρος (σε ιδιωτική 
κλινική) 56χρονος, πολύ 
δοτικός με χιούμορ και 
προσωπικότητα, επιθυμούν 
σχέση ζωής-γάμο. 
Ability. Ρεκόρ γάμων και 
ευτυχισμένων ζευγαριών. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
Ερμού 18, Σύνταγμα, 4ος 
όροφος, www.abilityclub.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 
Θεσσαλονίκη, 42χρονη 
ιδιοκτήτρια εταιρείας 
ταχυμεταφορών, ξανθιά, 
πολύ νεανικής εμφάνισης, 
γαλανομάτα και πολύ 
έξυπνη, πανεπιστημιακού 
επιπέδου, γνωρίζει 
αγγλικά, γερμανικά, 
μηνιαίο εισόδημα πολύ 
υψηλό, ρετιρέ, μεζονέτα 
στο Χαλάνδρι, κτηματική 
περιουσία, πολυτελέστατο 
τζιπ, από Αθήνα: πιλότος 
48χρονος όμορφος, 
πανύψηλος, αρρενωπός, 
με πολύ καλούς 
τρόπους, από πλούσια 
οικογένεια, Έλληνας 
εξωτερικού, μιλάει 5 
γλώσσες, υψηλό μηνιαίο 
εισόδημα, μεζονέτα 
στην Εκάλη, εξοχικό στη 
Σαντορίνη, τρία σπίτια στο 
εξωτερικό και πολυτελές 
αυτοκίνητο, αναζητούν 
σύντροφο ζωής. 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.

SchooLwAVe
Ήσουν εκεί, κακάσχη-
μη, αισχρή, με μεγάλη 
κρεατοελιά στη μύτη, 
και έτρωγες κρεμμύ-
δια με τζατζίκι. Πάρε 
697 7146703

ΑΤΜ ΤΟΥ 
ΕΥΑγγΕΛΙσΜΟΥ
Εσένα, ξανθούλη 
με τα τατουάζ στις 
γάμπες, θέλω να σε 
γνωρίσω… ήμουν η 
μελαχρινή που έβγα-
ζε λεφτά. Περίμενες 
να βγάλεις εισιτή-
ριο. profiterol.93@
hotmail.com 

RockwAVe
Prodigy. Στις φωτό 
που σε έβγαζα με δυο 
φίλες σου σε ενοχλού-
σε ένα σπυράκι από 
τις σοκολάτες! Έφυ-
γες… aexpert999@
gmail.com 

ΜΑκρΥγΙΑννη
Έπινες φυσική λεμο-
νάδα, με ρώτησες 
πώς τη φτιάχνω, 
μικρό μελαχρινό 
μου, διστάζω λόγω 
διαφοράς ηλικίας… 
μίλα μου!

cIRcuS
Δουλεύεις εκεί! Είχα 
ρωτήσει το όνομά 
σου, Γιώργος είπες 
κι έφυγες! Δεν θες 
να μάθεις το δικό 
μου; seeidacircus@
hotmail.com 

MΕΤρΟ 
Προς Κεραμεικό, 4/7, 
για τη συναυλία των 
Locomondo, φόραγες 
μπλε πουκάμισο, ή-
σουν με ένα φίλο σου 
με κίτρινη μπλούζα, 
εγώ με μια φίλη μου α-
πέναντι φόραγα μαύ-
ρη μπλούζα, πόσες 
φορές κοιταχτήκαμε, 
θυμάσαι; limerance@
hotmail.gr 

kARYBu, ΤηνΟσ
Σάββατο βράδυ 30/6 
έπινες λευκό κρασί 
μαζί με τη φίλη σου 
που ανακάλυψε αυτό 
το μικρό μαγαζάκι, 
κοιταχτήκαμε αλλά 
ήσουν τόσο όμορφη 
που έχασα τη μιλιά 
μου. Και τι δεν θα έδι-
να για να σε ξαναδώ. 
dandriano46@gmail.
com 

σΤΑδΙΟΥ 5
Ασανσέρ. Μπήκες 
στον 5ο, φορούσα 
κόκκινα, κουβα-
λούσα ένα μεγάλο 
πακέτο, μ’ άρεσε που 
κοιταχτήκαμε, είμαι 
κάθε μέρα στον 7ο. 

VeRde
Η πιο γλυκιά κοκκινο-
μάλλα, δυο στιγμές 
με τα μάτια σου ήταν 
αρκετές για να μου 
πάρεις το μυαλό! 694 
4787138

νΟΜΙσΜΑΤΟκΟΠΕΙΟ
29/6 ανέβηκες, Αμπε-
λόκηπους κατέβηκες, 
στην καρδιά και στη 
σκέψη μου έμεινες! 
Θα ταξιδέψεις στην 
άκρη του κόσμου… 
εγώ ταξιδεύω ακό-
μα…! Πάρε πριν φύ-
γεις, σε περιμένω… 
Το τηλ. το έχεις.

κΑφΕ RIch 
Γλυφάδα, Σάββατο 
30/6, εσύ ξανθιά με 
τέλεια μάτια ήσουν 
μαζί με τη φίλη σου, 
εγώ με γαλάζιο που-
κάμισο σε σταντ, τι 
κρίμα που έπρεπε να 
φύγω νωρίς... 
 
hΛΕκΤρΙκΟσ
Κυριακή 1/7, μπήκα 
από το Μοναστηράκι, 
ήσουν ήδη μέσα. 
Κάθησα απέναντί 
σου. Πολύ θα ήθελα 
να μάθω τι βασάνιζε 

το μυαλό σου, όμορ-
φε μελαχρινέ και 
καλομαυρισμένε με 
τη μαύρη βαλίτσα. 
Ήθελα τόσο να σου 
μιλήσω, αλλά ντρά-
πηκα. Κατέβηκα Κά-
τω Πατήσια, ο ψηλός 
μελαχρινός με το κο-
ντοκουρεμένο μαλλί. 
Θέλω να σε ξαναδώ. 
arkamarkamian@
yahoo.com 
 
ΜΕΤρΟ
Σάββατο 30/6 προς 
Κεραμεικό. Σε πέτυχα 
και στο γυρισμό. Κα-
τέβηκα Συγγρού-Φιξ, 
αλλά ήσουν με φίλους 
σου και δεν μπόρεσα 
να σου μιλήσω.

AΕρΟΠΛΑνΟ
Από Αθήνα Θεσσαλο-
νίκη με την Cyprus, 
Πέμπτη 5/7, κοιταζό-
μασταν έντονα στο 
αεροπλάνο και μετά 
σε λεωφορείο. 

ΠΛΑζ ΒΟΥΛΑσ
6/7, είσαι ψηλός, με-
λαχρινός με τατουάζ 
στο δεξί σου χέρι. 
Ήσουν με δύο φίλους 
σου και καθόσουν 
μπροστά μου. Αν θέ-
λεις και δεν υπάρχει 
κάτι άλλο στη ζωή 
σου, θα ήθελα πολύ 
να σε ξαναδώ…
 
ΠΑνΕΠΙσΤηΜΙΟΥ
Σάββατο 7/7 βράδυ, 
γύρω στις 12, στο 
φανάρι πεζών. Εσύ 
με άλλες 2 φίλες σου 
διέσχισες από τη 
πλευρά της πλ. Κο-
ραή την Πανεπιστη-
μίου κι εγώ από την 
άλλη με ένα φίλο. Σε 
είδα και μου τάραξες 
τον κόσμο. Ξανά πάλι 
το επόμενο Σάββατο 
εκεί, την ίδια ώρα, 
μελαχρινάκι; 
 
 ΜΑρΟΥσΙ 
Τετάρτη 4/7, αργά 
προς Πέμπτη. Μου 
εξηγούσες πώς να 
βγω Κηφισίας. Τελικά 
ακολούθησα τις οδη-
γίες της φίλης σου, 
αλλά εσένα θέλω να 
ξαναδώ. 
 
 Χ14
Από Σύνταγμα-
Κηφισιά, Τρίτη 3/6, 
στο δρομολόγιο των 
00:30, καθόμουν ακρι-
βώς πίσω σου, γυρ-
νούσες και με κοίταζες 
συνεχώς. Φορούσες 
πράσινη μπλούζα, 
κοντό παντελόνι, 
σαγιονάρες και α-
κουστικά. Κατέβηκα 
στο Υγεία. Συνέχισες 

να με κοιτάς κι αφού 
κατέβηκα κι άναψα 
τσιγάρο. Ακόμα κι 
όταν έφευγε το λεω-
φορείο. Γιατί δεν μου 
μίλησες; Γιατί δεν σου 
μίλησα; Άραγε θα σε 
ξαναδώ; takissssss@
hotmail.com

γκΑζΙ 
21/6, στο mamacas 
φοβερό party, τρελός 
χορός. Εσύ ξεσάλω-
νες με την παρέα σου 
και εγώ σε χάζευα. 
Φορούσες σορτσάκι, 
αμάνικο μπλουζάκι, 
καραφλός με μακρύ 
μούσι. Έφυγες με έ-
ναν τύπο γύρω στις 4. 
Αν δεν είναι γκόμενός 
σου, στείλε εδώ.

ΜΕγΑρΟ ΜΟΥσΙκησ 
21/6, στον κήπο του 
Μεγάρου σε είδα που 
καθόσουν στο γρασί-
δι μπροστά στο stage 
και έπινες μπίρα. Εγώ 
όρθια λίγο πιο πέρα 
σε κοιτούσα συνέ-
χεια και σκεφτόμουν 
διάφορα. Κάποια 
στιγμή σηκώθηκες 
και έφυγες, σε πήρα 
από πίσω μα σ’ έχασα 
μέσα στο πλήθος.

ΠΛ. Αγ. ΕΙρηνησ 
Στο Ozzon, ήρθα με 
παρακάλια από τους 
φίλους μου, μα όταν 
σε είδα δεν ήθελα να 
φύγω. Ήρθε η αστυ-
νομία λόγω μουσικής 
και χάλασε το party. 
Πήγες δίπλα στο 
Θρούμπι και ήρθα 
και γω. Εγώ με καφέ 
βερμούδα και μαύρο 
πουκάμισο, αν γου-
στάρεις να τα πούμε 
στείλε εδώ.

ΠΛ. ΑΒησσΥνΙΑσ 
23/6 στην ταράτσα 
στο Λουκούμι έπινες 
cocktail margarita και 
φορούσες μακριά 
φούστα χρώματος 
μπλε και κίτρινο 
ραντάκι, ήσουν πανέ-
μορφη. Σας έστειλα 
σφηνάκια, μου έγνε-
ψες μα δεν με πλησία-
σες. Θέλω έστω να σε 
ξαναδώ, θα σε ψάξω 
και θα σε βρω.

ΠΑνΟρΜΟΥ 
Δουλεύεις εκεί σε ένα 
bar, μου είπες πως 
τραγουδάς κιόλας. Εί-
σαι ποδηλάτης, έρχε-
σαι γυμναστήριο στην 
περιοχή μου και σε 
ξαναείδα μετά από μια 
βδομάδα στο Sodade. 
Πρέπει να είσαι πολύ 
καλό παιδί και έχεις 
πλάκα. Φιλιά πολλά…

Τι θα γίνει με την περί-
πτωσή σου, γλυκέ μου 
ταχυδρόμε; Ένα χρόνο 
σε κυνηγάω και τίποτα 
εσύ! Και στο Facebook 
είσαι πολύ sexy…
Πού είσαι επιτέλους, 
τέλειε άντρα των ονεί-
ρων μου; 694 7906552

Στο τέλος της συναυλί-
ας, φίλε Σταμάτη, όσο 

κι αν είναι το εννέα ο 
αγαπημένος μου αριθ-
μός, δεν αφήνουν ρα-
βασάκι με εννέα ψηφία 
(694 553504) και χωρίς 
fb name. Εκτός αν σου 
αρέσουν τα παιχνίδια! 
Σειρά μου: ποιος ο 
άλλος αριθμός και ποια 
η θέση του; Aπάντησε 
εδώ. ●

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 

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

Άνω Πετράλωνα
Κυκλώπων 25,  εκπληκτική μεζονέτα 184 

τ.μ., 7ου - 8ου και 9ου ορόφου με 4 υπνο-

δωμάτια, και 3 μπάνια, υπό κατασκευή με  

θέα (Ακρόπολη, Φιλοπάππου, θάλασσα). 

Έχει κεντρικό σύστημα κλιματισμού VRV, 

ανεξάρτητη θέρμανση αερίου, ηλεκτρικά 

ρολά, συναγερμό,  τζάκι, μεγάλες βεράντες, 

ιδιοκτήτη ταράτσα με πέργκολα, bbq και 

δυνατότητα jacuzzi, υπόγειο garage για ένα 

έως δύο αυτοκίνητα, μεγάλη ευκαιρία, τιμή 

430.000€  210/3630989 – 697 7785793 

Βουλιαγμένη 
κεντρική Πλατεία-Ιάσονος 18
Ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα από 42τ.μ. 

έως 47τ.μ., διπλά τζάμια, ηλεκτρικά ρο-

λά, πόρτα ασφαλείας, κουζίνα και λουτρό 

minimal, A/C, συναγερμός, ολοκληρωμέ-

νος  πράσινος κήπος, θέσεις στάθμευσης, 

έχουν θέα στη θάλασσα ή στον κήπο. Τιμή 

από 125.000€ έως 165.000€

Τηλ. 697 7785793 - 210 3635508 
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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».

«Πληγωμένη Χίπισσα», που έ-
στειλες την περασμένη βδομάδα 
εδώ στη στήλη της Μυρτούς: 
Θέλω απλά να σε γνωρίσω. 
Θέλω απλά να σου μιλήσω.

Τάδε έφη ένας «Πληγωμένος χίπισσος»
Υ.Γ. Μυρτώ, δεν είσαι τόσο κάθαρμα, 
έτσι;

Όπως το πάρει κανείς.
Υ.Γ. Και μόνο το γεγονός ότι διατηρώ μια τό-
σο ρομαντική στήλη σε τόσο κυνικούς και-
ρούς αξίζει νομίζω την επιείκειά σας, μικρέ 
μου, πληγωμένε χίπισσε.

»Μυρτώ, για πες μου κάτι καθαρά, 
έστω και αν ο τίτλος της στήλης 

λέει βρώμικα, το γράμμα της πληγωμέ-
νης χίπισσας δείχνει καθαρά ότι τα α-
γόρια γεννημένα από το 1990 (εγώ θα 
έλεγα από 1985) σκέφτονται με το κάτω 
κεφάλι. Έχει δίκιο λοιπόν ο Χαράλα-
μπος ο τίμιος που θέλει μια 17-18άρα. 
Εσύ να τα βλέπεις αυτά, που ειρωνεύ-
εσαι. Εμείς αργήσαμε να κάνουμε σεξ 
στην εποχή μας (σαραντάρηδες περίπου 
σήμερα), ενώ σήμερα τον τρώνε από τα 
16 και τα αγόρια μετράνε απλά το σκορ 
τους. Ελάτε σε μας, έξυπνες 17άρες, και 
αφήστε τις χαζές στους μικρούς να τις 
πληγώνουν. Ανυπόγραφο

Αχ, σας παρακαλώ, σταματήστε. Μου θυμί-
ζετε τον Λάμπρο Κωνσταντάρα σ’ εκείνη την 
ταινία που έκανε γυμναστικές επιδείξεις στην 
πισίνα, για να «ρίξει» τη Νόρα Βαλσάμη.
Υ.Γ. 1 Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά 
φοβάμαι ότι εσείς προσωπικά αργήσατε να 
κάνετε σεξ. Οι περίπου σαραντάρηδες που 
ξέρω εγώ, έκαναν κανονικά, στην ώρα τους. 
Υ.Γ. 2 Δηλαδή στα 13.
Υ.Γ. 3 Πλάκα κάνω, στα 15.
Υ.Γ. 4 Άντε, στα 17.
Υ.Γ. 5 Γαμείς δε γαμείς, ο καιρός περνάει.

»Κα Μυρτώ, ουδέποτε σας έβρι-
σα και ούτε πρόκειται να μιλήσω 

βρώμικα χωρίς λόγο σοβαρό, γιατί δεν 
ανήκω στο, κατά βάση, αφελές κλασικά 
γυναικείο κοινό σας, παρ’ όλο που τυχαί-
νει συχνά να σας διαβάζω και κάποτε να 
εξανίσταμαι. Αλλού να τα πείτε αυτά και 
όχι στην εξολοθρευτή. Αν θέλατε πραγ-
ματικά να το δημοσιεύσετε, θα το γράφα-
τε με μικρά, ακόμη και... διά χειρός!                                                                                                                     

Υ.Γ. 1 Θέλω να πω στο λιτό & νορμάλ 
& μάλλον αδύνατο κορίτσι του προ-
προηγούμενου τεύχους ότι το είδος αυ-
τό ποτέ δεν είχε ιδιαίτερη πέραση, οπό-
τε πρέπει ή να αλλάξει το σώμα & το στιλ 
της ή, καλύτερα, να συμφιλιωθεί με τον 
εαυτό της & να ψάξει για κάποιον επί-
σης λεπτό, λιτό & νορμάλ τύπο. Τι της 
έφταιξε το λάγνο λαϊκό κορίτσι;                                      
Υ.Γ. 2 Λυπάμαι που & πάλι σας στενο-
χώρησα.               
Υ.Γ.3 Αυτό το τόσο μικρό γράμμα & 
γραμμένο με μικρά, μπορείτε άνετα να 
το δημοσιεύσετε μαζί με το όνομά μου.    

Μαριάννα-Εξολοθρευτής (αλλά όχι χωρίς αιτία!)   

Oso me pligoneis, toso me poroneis.
Υ.Γ. Εξοντώνετε την κοριτσίστικη ευαισθη-
σία σας, χτυπώντας τη πάνω σε ένα τείχος. 
Χτισμένο από τούβλα γνήσιου μαζοχισμού. 
Αρμολογημένο με στόκο ατόφιου εγωκε-
ντρισμού. Σοβατισμένο με εγωισμό κι ασβέ-
στη. Τσάμπα καίει η λάμπα. 

»Αγαπημένη Μυρτώ, είμαι και εγώ 
ένας από αυτούς που εσύ και οι 

αναγνώστριές σου χαρακτηρίζετε φλώ-
ρους. Μπορεί να γεννήθηκα στα βόρεια 
προάστια και να μένω (λόγω οικονομι-
κών δυσχερειών) με τους γονείς μου, αλ-
λά μου τη σπάει να είναι αυτός ο λόγος 
που τσακώνομαι όλη την ώρα με τη δικιά 
μου. Φλώρο με ανεβάζει, φλωράκι με κα-
τεβάζει, Μυρτώ μου, που δεν παίρνω λέ-
ει τη ζωή στα χέρια μου, λες και δεν κα-
ταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι για έναν 
άντρα να περάσει από το ένα στάδιο στο 
άλλο και να αλλάξει τη ζωή του, ειδικά 
όταν δεν βρίσκει δουλειά. Τι να της πω; 
Ότι δεν έχω λεφτά να πάμε διακοπές στη 
Σαντορίνη, που μου το λέει από το χει-
μώνα; Ότι δεν μπορώ να σχεδιάσω τίπο-
τα μαζί της; Ότι σπούδασα κάτι που δεν 
ξέρω αν και σε τι θα χρησιμεύσει στη ζωή 
μου; Αϊ-σιχτίρ, ρε Μυρτώ, τίποτα δεν 
καταλαβαίνετε εσείς οι γκόμενες.  -Σπ. 

Προτείνω εκεχειρία. Λευκή ανακωχή. Ένα 
«ουφ» να βγει απ’ το στήθος μας κι ας μην 
παίξει και η Σαντορίνη. Μια χαρά νερά έ-
χει η Αττική, μια χαρά φτηνότερα νησιά έχει 
το Αιγαίο. Πείτε στο κορίτσι να αφήσει την 
γκρίνια για τον Σεπτέμβριο και, προς το πα-
ρόν, να γαντζωθεί στην πλάτη σας, να πηδήξει 
ψηλά και να βουτήξει με φόρα στην υπέρο-
χη θάλασσα. Τα καλοκαίρια είναι σφηνάκια. 
Μέχρι να φτάσουν στο στόμα μας, τέλειωσαν.
Υ.Γ. Με χτύπησε ο εξπρεσιονισμός στο κε-
φάλι ή μήπως απλά έπαθα ηλίαση;

»Μυρτώ μου, τι κάνεις; Καλό κα-
λοκαίρι. Είμαι ο Χαράλαμπος ο 

τίμιος. Ευχαριστώ τους αναγνώστες για 
την αγάπη τους. Η αγάπη τους στο πρό-
σωπό μου δείχνει ανθρώπους που αντι-
στέκονται στις δύσκολες εποχές και επι-
βραβεύουν το ήθος και την ποιότητα. Τη 
γριά-κότα που με κάλεσε στο εξοχικό 
της, ευχαρίστως να έρθω αν έχει καμιά 
κορούλα. Μυρτώ μου, θα πιστέψεις ότι 
μου έτυχε μια 17κτούρα από την Κρήτη; 
Πες μου, τώρα, τι κάρμα έχω; Φταίω εγώ 
ο κακομοίρης; Και αν χρειαστεί να πάω 
Κρήτη, πού θα τα βρω τα λεφτά; Θα φάω 
ή πάω άδικα; -Χαράλαμπος ο τίμιος

Πονάνε ωρέ τα παλικάρια; 
Υ.Γ. Αν δεν ήμουν σχεδόν βέβαιη ότι αστει-
εύεστε ή, έστω, υπερβάλετε, θα σταματούσα να 
δημοσιεύω τις βλαμμένες επιστολές σας. A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Στην «Αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι» ο 
Κούντερα έχει κεφάλαια που τα ονομάζει «Μι-
κρό λεξικό των ακατανόητων λέξεων», στα 
οποία βάζει λέξεις που χρησιμοποιεί το ερω-
τευμένο ζευγάρι και με τις οποίες υποτίθεται 
ότι ο ένας καταλαβαίνει τον άλλο. Έτσι, ενώ το 
ζευγάρι πιστεύει ότι συνεννοείται χρησιμοποι-
ώντας τις ίδιες λέξεις («πίστη», «προδοσία», 
«φως», «σκοτάδι», «ομορφιά», «δύναμη»), λίγο 
λίγο αποδεικνύεται ότι το περιεχόμενο που δί-
νουν ο άντρας και η γυναίκα στις λέξεις είναι 
παντελώς διαφορετικό, δημιουργώντας παρε-
νέργειες, παρεξηγήσεις, παράλογο, ρήξη. Με 
τον Άρη και τον Κρόνο στον Ζυγό δεν θα ήταν 
καθόλου κακή ιδέα να δημιουργήσεις ένα λεξι-
κό με σημαντικές λέξεις και να το δώσεις στο/
στη σύντροφό σου. Έτσι θα θα απέφευγες τις 
τριβές, τις εντάσεις, τις παρεξηγήσεις. 

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Η ζωή ενός ερωτευμένου μοιάζει με επιφάνεια 
που βράζει και στην οποία ανεβαίνουν φυσα-
λίδες με ονόματα όπως «ζήλεια», «χαρά», «πό-
θος», «αβεβαιότητα», «αναμονή», «άγχος εγκα-
τάλειψης», «παράνοια», «κτητικότητα» – όταν η 
μία σκάει, μια άλλη αρχίζει να σχηματίζεται και 
να φουσκώνει. Με τον 2ο ηλιακό σου ενεργο-
ποιημένο από τον Δία και την Αφροδίτη, νιώθεις 
μια ιερή μανία να στύψεις τις απολαύσεις της 
ζωής. Όμως οι άνθρωποι κουφαίνονται επειδή 

βάζουν τη μουσική όλο και πιο δυνατά. Καθώς 
κουφαίνονται δεν μπορούν παρά να δυναμώ-
σουν κι άλλο τη μουσική – βάλε φρένο και κα-
θόρισε τις προτεραιότητες. Υ.Γ. Ή άλλη πλευρά 
είναι οικονομική: ίσως σου γίνει μια επαγγελ-
ματική πρόταση. Πριν την αποδεχθείς δες τα κί-
νητρα πίσω από αυτήν, γιατί ίσως ανακαλύψεις 
ότι δεν υπάρχει τσάμπα γεύμα σε αυτή τη ζωή. 

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Κι ενώ Αφροδίτη, Δίας και Άρης προσπαθούν 
να σε αποπλανήσουν δελεάζοντάς σε με πει-
ρασμούς κάθε είδους, ή ακόμα με την επιθυμία 
να μην κάνεις απολύτως τίποτα, εντούτοις μην 
αφήνεις μια θαυμάσια εποχή να περάσει επαγ-
γελματικά ανεκμετάλλευτη. Τώρα που αυξά-
νεται περισσότερο η ορμή σου και η ικανότητά 
σου να πετύχεις τους στόχους σου, μην αφή-
σεις να σε παρασύρει το ρεύμα με τις φιλοδο-
ξίες των άλλων αγνοώντας τις δικές σου. Αυτό 
που σε ενδιαφέρει είναι να πραγματοποιήσεις 
τους δικούς σου στόχους και όχι να ζήσεις σύμ-
φωνα με τις προσδοκίες άλλων. Και κάτι τελευ-
ταίο. Μην κολλάς σε ένα συναισθηματικό πρό-
βλημα – όσο περισσότερο αγωνίζεσαι να βρεις 
τη λύση, τόσο περισσότερο σου διαφεύγει.   

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Αχ αυτός ο 4ος οίκος... Αυτή τη φορά είναι ένας 
δυναμικός πλανήτης ο Άρης που ταράζει τα νε-
ρά δημιουργώντας εσωτερική αναστάτωση. 
Δεν σε ενοχλεί ό,τι συμβαίνει στην επιφάνεια 
–η ανακαίνιση του σπιτιού, τα μαστορέματα, 
οι οικογενειακές υποχρεώσεις, οι δύσκολες ε-
παγγελματικές στιγμές–, αλλά το αίσθημα της 

εγκατάλειψης που σε κατακλύζει ξαφνικά. Κι ό-
μως κάθε δυσκολία δεν είναι παρά ένας τρόπος 
για να συνειδητοποιήσουμε ότι οι συναισθη-
ματικοί δεσμοί μάς φέρνουν συχνά ΚΑΙ θλίψη 
– πόσο μάλιστα σε εσένα, που ανήκεις στους 
τύπους που όταν λένε «για πάντα» το εννοούν. 
Ευτυχώς, με την Αφροδίτη στο 12ο οίκο σου 
υπάρχει κάποιος/α κοντά σου που μπορεί να 
σου φτιάξει το κέφι και να σου θυμίσει πόσο 
ψυχοφθόρο είναι να μαραζώνεις. Οπότε αγνό-
ησε τη θλίψη και φύγε μερικές μέρες. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

(1) Απόφυγε τον πειρασμό να πεις περισσό-
τερα από όσα είναι αναγκαία ή λιγότερα από 
όσα πρέπει στους ανθρώπους που σε ενδιαφέ-
ρουν. Αυτό το διάστημα θα προσπαθείς να βά-
λεις σε τάξη τη ζωή σου και τις εκκρεμότητες 
που έχουν μαζευτεί. Ταυτόχρονα το τηλέφωνο 
θα χτυπάει περισσότερες φορές, τα ραντε-
βού θα πολλαπλασιαστούν, οι επαγγελματικές 
προτάσεις, αν είσαι ελεύθερος επαγγελματί-
ας, θα εντατικοποιηθούν. (2) Αν μπορούσες να 
σταματήσεις με το δάχτυλό σου μια υδρόγειο 
που γυρίζει διαλέγοντας έτσι το μέρος που θα 
ταξιδέψεις, θα έκανες τη καλύτερη χρήση του 
Ουρανού στον 9ο οίκο σου. Αν δεν μπορείς, 
φύγε για μερικές μέρες – είναι απαραίτητο. (3) 
Φυσικά και όταν βγαίνεις έξω  μπορείς να φλερ-
τάρεις και να σε φλερτάρουν. 

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Επαγγελματικές θετικές εξελίξεις, ενδιαφέ-
ρουσα κοινωνική ζωή, έρωτας. Αυτά τα τρία 
βρίσκονται στην πυραμίδα των προτεραιοτή-
των και ειδικά η αίσθηση ότι οι επιθυμίες σου 
πρέπει να πραγματοποιηθούν. Με Αφροδίτη 
και Δία στους Διδύμους έχεις τη συμπαντική 
ευαρέσκεια να τα καταφέρεις σχεδόν παντού. 
Μην ξεχνάς επίσης ότι έχεις και καρδιά που οι 
ρυθμοί της χτυπάνε σαν ταμ-ταμ στέλνοντας ε-
ρωτικά μηνύματα. Εάν είσαι μόνος και προσεύ-
χεσαι για ένα αξιόπιστο παρτενέρ που μπορείς 
να βασίζεσαι και να εμπιστεύεσαι, αυτή είναι η 
εποχή που μπορεί να πέσει από τον ουρανό κα-
τευθείαν στη μοκέτα σου. Με προσοχή, όμως. 
Υπάρχει λόγος και ονομάζεται Ποσειδώνας, 
ψευδαισθήσεις, εξιδανίκευση, θυσία, απογοή-
τευση: ο έρωτας και το κρασί θέλουν ρέγουλα. 

Ζυγός  (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Το καυτό Δίδυμο Αφροδίτη/Δίας στους Διδύ-
μους μπορεί να αποτελέσει μια αναζωογονη-
τική εμπειρία για κάθε «μαθητή» που διψάει να 
μάθει είτε μέσα από σεμινάρια είτε μέσα από 
ξένες γλώσσες είτε με ταξίδια στο εξωτερικό 
είτε επεκτείνοντας τον κύκλο των χρήσιμων 
γνωριμιών του. Κι αν η επαγγελματική εξέλιξη 
δεν είναι προτεραιότητά σου, η ενεργοποίηση 
του 9ου ηλιακού οίκου μπορεί να σημαίνει τον 
ιδανικό Έρωτα που είτε δεν πραγματώνεται ή 
βρίσκεται μακριά, ή που περισσότερο τον φα-
ντάζεσαι παρά υπάρχει. Μπορεί και να σημαίνει 
τη νοσταλγία του τέλειου που ήταν ο έρωτας 
στις αρχές του. Υ.Γ. Τα επαγγελματικά, που κω-
λυσιεργούσαν, αρχίζουν και πάλι να κινούνται. 

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Δεν είναι η στιγμή να χάσεις το θάρρος σου, με 
αφορμή κάποιες παρεξηγήσεις ή αναποδιές. 
Άρα, πρέπει να ξέρεις ποιος είναι ο στόχος σου 
και κυρίως πρέπει να είσαι κρυστάλλινα καθα-
ρός στις εργασιακές συναλλαγές σου  και στην 
καθημερινή σου συμπεριφορά προς αυτούς 
που σε ενδιαφέρουν. Θυμήσου ότι όσο πιο πο-
λύ θέλεις να κρύψεις κάτι, τόσο περισσότερες 
είναι οι πιθανότητες να αποκαλυφθεί. Έχε υ-
πόψη σου επίσης ότι οι κοντινοί σου άνθρωποι 

όλο αυτό το διάστημα είναι υπερβολικά απαι-
τητικοί, οπότε θα πρέπει να επιστρατεύσεις  
υπομονή και διπλωματία.     

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Η συντροφικότητα όλων των ειδών είναι εξαι-
ρετικά σημαντική για τη ζωτικότητά σου. Σου 
αρέσει να βγαίνεις έξω, να ανακαλύπτεις, να 
φεύγεις, να γνωρίζεις, να συναναστρέφεσαι, 
να μαθαίνεις. Δεν ανήκεις σε αυτούς που τους 
αρέσει να επιβάλλονται με το ζόρι και γι’ αυτό 
ελκύεις και αντίστοιχα ευγενικούς ανθρώπους 
– αν και στις ερωτικές σχέσεις μάλλον ελκύ-
εις τους προβληματικούς. Ναι, δεν σου αρέσει 
καθόλου όταν προσπαθούν να σου βάλουν τα 
δυο πόδια σε ένα παπούτσι. Είναι παράξενο, 
αλλά ίσως έχεις συνειδητοποιήσει ότι οι άν-
θρωποι που είναι να μπουν στη ζωή σου, αργά 
ή γρήγορα θα εμφανιστούν. Λοιπόν: Μία από 
αυτές τις εποχές που εμφανίζονται είναι τώρα. 

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Εάν ο μπαμπάς ή η μαμά τηλεφωνήσουν για να 
σου πουν ότι θα είναι εκεί για σένα, ή αν τα παι-
διά ή ο σύντροφος σε περιμένουν για να φάτε 
μαζί, ή αν οι φίλοι σού τηλεφωνούν γιατί έχουν 
επιθυμήσει να σε δουν, το καλύτερο που έχεις 
να κάνεις είναι να αντιμετωπίσεις όλα αυτά ως 
σημάδια ευαρέσκειας της Αφροδίτης στους Δι-
δύμους κι όχι σαν προσπάθεια των άλλων να 
επέμβουν στη ζωή σου. Έχε υπόψη σου ότι με 
τον Άρη στο ζενίθ του ηλιακού σου ωροσκοπί-
ου, δηλαδή στον Ζυγό, που σε αναγκάζει να ρί-
ξεις όλη την προσοχή σου στην επαγγελματική 
σου ζωή, έχεις ανάγκη από την υποστήριξη των 
δικών σου ανθρώπων. Μην περιφρονείς την κα-
νονικότητα που σου προσφέρει η σταθερότητα 
στην οικογενειακή ζωή, αφού στην επαγγελμα-
τική θα αντιμετωπίσεις πολλά μποφόρ. 

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Όταν ο έρωτας σημαδεύει με τα βέλη του την 
καρδιά, κανένας δεν μπορεί να μείνει ασυγκί-
νητος – ούτε καν ένας Υδροχόος. Άρα, αφού 
δεν υπάρχει τρόπος να κρύψεις τα αισθήματά 
σου άφησέ τα ελεύθερα. Κι αφού όλα είναι έ-
ρωτας, χαρά, διασκέδαση, δημιουργικότητα, 
παιδιά, εξωστρέφεια, κινητικότητα, σχέδια, 
μέλλον και φίλοι, εκτός από μια ερωτική ιστο-
ρία, μπορείς να μετουσιώσεις τη λαχτάρα σου 
για ζωή και την έμπνευσή σου σ’ ένα έργο τέ-
χνης, σ’ ένα προσωπικό επίτευγμα, σε κάτι που 
θα σε κάνει να αισθάνεσαι μοναδικός και υπε-
ρήφανος. Ω ναι… «Ένα φιλί είναι απλά ένα φιλί, 
ένας αναστεναγμός είναι ένας αναστεναγμός». 
Τίποτα άλλο.  

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Οι Ιχθείς εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, με τις ε-
κλείψεις και τους ανάδρομους Άρη και Αφροδί-
τη, και μετά τα δύομισι προηγούμενα χρόνια του 
Κρόνου, σύνολο σχεδόν 4μισι χρόνια αναστά-
τωσης, αλλαγών, αναταραχής, που παντρεύτη-
καν, χώρισαν, εγκατέλειψαν ή διώχθηκαν από 
δουλειές, σιχτίρισαν, ερωτεύτηκαν, απέφυγαν, 
έφυγαν… ΤΩΡΑ μαζεύουν τα κομμάτια τους και 
προχωράνε προς μια καινούργια εποχή εσωτε-
ρικής και εξωτερικής αναγέννησης. Όσο και αν 
σε φρενάρει ο Άρης στον Ζυγό με οικονομικά 
άγχη, το σίγουρο είναι ότι το σύμπαν εξισορρο-
πεί τις τυχόν απώλειες με ένα μπουκέτο ευκαι-
ρίες που ονομάζονται Δίας και Αφροδίτη στους 
Διδύμους, με αναζωογόνηση δηλαδή των σχέ-
σεων και με επαγγελματική κινητικότητα που 
προωθεί τα συμφέροντά σου. A  

✽ Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων 

θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου

Stardust
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Καρκίνε απόδρασε, πιο μακριά, 
πιο μακριά, πιο μακριά 

Κάνε προπόνηση με το Nike + Run Club
Το τρέξιμο δεν βελτιώνει μόνο την υγεία και την εξωτερική εμφάνιση, μπορεί να 
γίνει μια πραγματική διασκέδαση. Και η Nike, μέσα από το Nike + Run Club, προ-
σπαθεί να κινητοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερους νέους να ασχοληθούν 
με το τρέξιμο. Η πρώτη μαζική προπόνηση έγινε ήδη και θα γίνεται από εδώ και 

στο εξής κάθε Δευτέρα στις 19.00, με α-
φετηρία το κατάστημα της Nike στην οδό 
Ερμού. Εκεί, οι προπονητές θα σας βοη-
θούν να ξεπερνάτε τους προσωπικούς 
σας στόχους, αλλά θα σας δείξουν και 
την εφαρμογή Nike + Running, που δί-
νει στους χρήστες του τη δυνατότητα να 
παρακολουθούν, να μετρούν, να συγκρί-
νουν και να μοιράζονται τα στοιχεία των 
διαδρομών τους με άλλους χρήστες απ’ 

όλο τον κόσμο. Μείνετε συντονισμένοι στο 
www.facebook.com/NikeRunningGreece για ακόμα περισσότερα νέα του 

Nike+ Run Club και δηλώστε και εσείς συμμετοχή στην επόμενη προπόνηση.

Παρουσίαση
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