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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
στις 22.00

ΦΟΥΑΡ Μητροπόλεως 72 & Χριστοπούλου, 
1ος όροφος, Μοναστηράκι

H ATHENS VOICE ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΣΤΟ ΠΙΟ ̧ ÃÆ PARTY  ΣTO ΠΙΟ FUN CLUB ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ!

TIKTAK
TIKTAK… 
KATI EPXETAI!

To SWATCH CLUB, σε συνεργασία µε την KLIK RECORDS και την 

ATHENS VOICE, στήνουν ένα µεγάλο πάρτι στο πιο hot νέο στέκι 

της Αθήνας, το ΦΟΥΑΡ!

Χιλιάδες φανς της Swatch σε όλο τον κόσµο γίνονται συνδρο-

µητές στο Swatch Club και ακολουθούν τις δραστηριότητές 

του, τα events, τις σπέσιαλ εκδηλώσεις, αποκτούν µοναδικά 

προνόµια και φυσικά το συλλεκτικό Swatch Club ρολόι που κυ-

κλοφορεί κάθε χρόνο. 

Το φετινό πάρτι του Swatch Club Ελλάδας αποκτάει ακόµα 

περισσότερο ρυθµό αφού γίνεται σε συνεργασία µε την Klik 

Records, εκεί όπου η µουσική και το πάθος για αυτήν είναι ά-

ποψη ζωής, και µε την ATHENS VOICE, την αληθινή φωνή και το 

beat της Αθήνας.

Πιάστε το beat της SWATCH µε τις δυνατές µουσικές της 

KLIK RECORDS, τον CAYETANO, τον THEO TAG και τον GIANNIS 

KASTANAKIS, παρέα µε την ATHENS VOICE, στο πιο ζωντανό

 στέκι της πόλης, το ΦΟΥΑΡ.
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Σχεδίασε το επετειακό εξώφυλλό µας. 
Είναι πολυβραβευµένος visual designer 
(πήρε βραβεία στα Ευρωπαϊκά Βρα-
βεία ED Awards και Epica Awards και 
στα Αµερικάνικα NPSA και Behance, 
ενώ στην Ελλάδα έχει βραβευθεί µε Ε-
ΒΓΕ) και δουλεύει στην Αθήνα διευθύ-
νοντας το δικό του σύγχρονο στού-
ντιο, Tsevis Visual Design. Ηχηρά ονό-
µατα από ολόκληρο τον κόσµο συµπε-
ριλαµβάνονται στο πελατολόγιό του, 
όπως οι εταιρείες Nike, PepsiCo, Toyota 
και IKEA, διαφηµιστικές όπως οι TBWA\
Chiat\Day, Saatchi & Saatchi LA, DDB 
Munich και Leo Burnett Hong Kong, αλ-
λά και από το χώρο των µίντια, Time, 
Fortune, Wired και Wall Street Journal.

Ήταν γύρισµα της τύχης ή καλοϋπολογισµένη πρόβλε-
ψη το γεγονός ότι προµήθευσες το κοινό µε εµβληµατι-
κά illustration του Στιβ Τζοµπς και του Μπαράκ Οµπάµα 
τη στιγµή ακριβώς που διψούσε για αυτά; Και τα δύο. 
Αρχικά ήταν το παθιασµένο ενδιαφέρον µου για τον Στιβ 
Τζοµπς από τα µέσα των 80s. Για µένα, ήταν ένα αντικείµε-
νο µελέτης µε το οποίο καταπιανόµουν γιατί µε τραβού-
σε. Παρότι έβρισκα µεταξύ µας περισσότερες διαφορές 
από οµοιότητες, όσο περισσότερο σπούδαζα τη ζωή και 

τα έργα του τόσο πιο πολλά µάθαινα 
από τις ιδέες του. Ελάχιστη σηµασία 
είχε για µένα το αν απολάµβανε της 
αποδοχής του κόσµου. Εννοείται 
πως η πορεία που ο Τζοµπς πήρε 
από τα τέλη των 90s και µετά δεν 
µπορούσε να προβλεφθεί ούτε στα 
πιο τρελά όνειρα ενός παθιασµένου 
mac user, σαν εµένα. Νοµίζω πως, 

όπως έλεγε κι εκείνος, «η επιτυχία ήταν σουρεαλιστι-
κή». Συµφωνώ κι εγώ πως πάντα τέτοια είναι η επιτυχία. 
Αποφάσισα να χρησιµοποιήσω το µάθηµα του Στιβ. Στην 
ουσία, θα συνέχιζα να κάνω ό,τι αγαπώ και να ασχολούµαι 
µε ό,τι πιστεύω. Απλώς θα το έκανα πλέον µε µεγαλύτερη 
πίστη. Ο Οµπάµα ήταν το αµέσως επόµενο παράδειγµα 
που επιβεβαίωσε το ότι το µοντέλο δουλεύει. Πρόβλεψη, 
λοιπόν, ή τύχη; Αν πρόβλεψη είναι η πίστη, τότε ίσως να 
είχα προβλέψει κάτι. Όµως νοµίζω πως ήταν και τύχη. 
∆ιότι ειλικρινά δεν περίµενα να συµβεί. Και δεν το έκανα 
για να πετύχω, αλλά για να διασκεδάσω.

Μια επιπλέον ιδιοµορφία στη µεθοδολογία προ-
ώθησης του έργου σου: το διαθέτεις άφοβα για 
downloading µέσω της άδειας Creative Commons. Θα 
σύστηνες το ίδιο σε όλους; Ανεπιφύλακτα! Σε όσους 
τουλάχιστον γοητεύονται από το ρίσκο της δηµοκρα-
τίας. ∆ιότι τα Creative Commons είναι καταρχήν µια λα-
µπρή ιδέα. Είναι ένα από τα πιο δυνατά και αποτελεσµα-
τικά πειράµατα δηµοκρατίας που επιχείρησε ο κόσµος 
µας. Αποφασίζεις µόνος σου πως το έργο σου δεν έχει 
ανάγκη από προστασία από τους κα-
κούς. Αδιαφορείς σχεδόν για αυτούς. 
∆ίνεις το βάρος στους καλούς. Τους 
εµπιστεύεσαι. Τους κάνεις συµµέ-
τοχους. Συνεργάτες. Ίσως διότι ανα-
γνωρίζεις πως το «δικό σου» έργο δεν 
είναι ποτέ δικό σου. Ανήκει κατά ένα 
τεράστιο µέρος του στις σχέσεις γνώσης που δένουν 
τους δηµιουργούς. Η δική µου εµπειρία έχει ελάχιστα 
αρνητικά µπροστά στα θετικά. Μου έδειξε πως ο κόσµος 
είναι έτοιµος να σεβαστεί και να χρησιµοποιήσει δίκαια 
το έργο σου. Θα προέτρεπα όποιον ενδιαφέρεται να µε-
λετήσει τα CC και κυρίως το πολιτικό τους σκέλος. ●

°ðïæáóÝúåé÷ íÞîï÷ óïù ðö÷ ôï Ûòçï óïù äåî Ûøåé áîÀçëè 
áðÞ ðòïóôáóÝá áðÞ ôïù÷ ëáëïà÷. °äéáæïòåÝ÷ óøåäÞî çéá áùôïà÷.  
¢Ýîåé÷ ôï âÀòï÷ óôïù÷ ëáìïà÷.
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Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ

1 Πορτρέτο του προέδρου Οµπάµα 
για το «Huffington Magazine» 

2 Χάρης Τσεβής 

3 «Julian Assange and his Leaking World»

Χάρης
Τσέβης
ΧάρηςΧάρηςΧάρης
ΤσέβηςΤσέβηςΤσέβης

∆ιαβάστε όλη τη 
συνέντευξη στο 

site της A.V.

www.athens voice.gr

The pixelmaker
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Η Αθήνα στις 18 Οκτωβρίου 1834 µε διά-
ταγµα της αντιβασιλείας του Όθωνα ανα-
κηρύσσεται επίσηµα σε «Βασιλική καθέ-
δρα και πρωτεύουσα». Αστρολογικά είναι 
Παρθένος µε κατά πάσα πιθανότητα Σελήνη 
στους Ιχθύες, που σηµαίνει ότι η νέα Αθήνα 
γεννήθηκε µάλλον σε Πανσέληνο, και µε 
Αφροδίτη στον Σκορπιό. Από όλα τα ζώδια 
αυτά τα τρία σχετίζονται µε κρίσεις και κατ’ 
επέκταση µε το κάρµα. 

Όσοι έχουν περισσότερους από έναν πλα-
νήτες σε αυτά τα ζώδια φαίνεται ότι έχουν 
µεγαλύτερο µερίδιο σε εµπόδια, ευθύνες και 
υποχρεώσεις (Παρθένος) ή σε συναισθηµα-
τικές αναταραχές και απογοήτευση (Ιχθύες). 
Όσο για τον Σκορπιό, εκφράζει το θάνατο 
και την αναγέννηση. Η Αθήνα, όταν έγι-
νε πρωτεύουσα, ήταν ένα χωριό γύρω από 
το βράχο της Ακρόπολης µε δέκα χιλιάδες 
πάµφτωχους κατοίκους σε καλύβες και 170 
κατοικίες.  

Η Παρθένος είναι τελειοµανής, πρακτική, 
αναλυτική, δίνει σηµασία στη λεπτοµέ-
ρεια και στην τάξη, θέλει να είναι χρήσιµη, 
εκτιµάει τα όρια, την ταπεινότητα και την 
οργάνωση. Οι Ιχθύες, στο άλλο άκρο, είναι 
εξαιρετικά ευαίσθητοι µε τεράστια φαντα-
σία. Είναι τρυφεροί και υποστηρικτικοί και 
κατακλύζονται από συναισθήµατα. ∆εν υ-
πάρχουν όρια στις ανάγκες και τις επιθυµίες 
των Ιχθύων κι έτσι µένουν πάντα πεινασµέ-
νοι και διψασµένοι µε την αίσθηση ότι οι α-
νάγκες τους δεν θα ικανοποιηθούν ποτέ – 
προέκτεινέ το στην πόλη τώρα. Η Αθήνα ζει 
στη φαντασία και σε αυτό που φαντάζεται 
για τον εαυτό της µε µια αίσθηση µεγαλείου, 
παραβλέποντας την πραγµατικότητα στην 
οποία σκοντάφτει κάθε µέρα. Στην καλύ-
τερη περίπτωση θα µπορούσαµε να έχουµε 
τις κριτικές ικανότητες της Παρθένου που 
σε συνδυασµό µε τον αλτρουισµό και τη συ-
µπόνια των Ιχθύων θα έδιναν µια χρήσιµη 
και δοτική στους κατοίκους της πόλη που ε-
ξυπηρετεί  τις ανάγκες των άλλων και νοιά-
ζεται για την καθηµερινότητά τους. Αντ’ αυ-
τού όµως έχουµε την αρνητική πλευρά αυ-

τών των δύο ζωδίων: µια πόλη µάρτυρα, µια 
πόλη θύµα σε αναζήτηση Σωτήρα – σκέψου 
πώς αντιµετωπίζουµε κάθε φορά τους υπο-
ψήφιους δηµάρχους.   

Η Πανσέληνος που σχηµατίζουν Ήλιος και 
Σελήνη δείχνει αναποφασιστικότητα. Ναι 
µεν διαθέτουµε την αντικειµενικότητα και 
τη διαύγεια να δούµε τι πάει στραβά µε την 
πόλη µας, είµαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και 
επιλογές που θα τη βελτιώσουν, µπορούµε 
να ζήσουµε µε τα παράδοξα και τις αντιφά-
σεις της –από κάτω ο πολιτισµός του µετρό 
από πάνω το χύµα των συγκοινωνιών–, ό-
µως τις περισσότερες φορές χανόµαστε µέ-
σα στις πολλές επιλογές αποδυναµώνοντας 
το στόχο: «Θα µπορούσε να είναι έτσι, αλλά 
πάλι µήπως…». ∆εν υπάρχει η επιµονή, η 
πίστη και ο φανατισµός ώστε να ξεπερα-
στούν οι αµφιβολίες και η τάση για αντιπα-
ραθέσεις. 

Με έµφαση στα µεταβλητά –δηλαδή Ήλιος/
Σελήνη σε Παρθένο και Ιχθύς, Ερµή στην 
Παρθένο, και ∆ία και Βόρειο ∆εσµό στους 
∆ιδύµους– αυτή η πόλη κάνει τα πάντα για 
να αποφύγει να λύσει τα προβλήµατά της. 
Τα µεταβλητά ζώδια ενδιαφέρονται για ιδέ-
ες, γνώση ή ιδανικά. Υπάρχει προσαρµοστι-
κότητα και ευελιξία –θυµήσου την ταχύτητα 
που δηµιουργήθηκαν οι εγκαταστάσεις των 
Ολυµπιακών αγώνων– και από την άλλη η 
έντονη επιθυµία για συνεχείς αλλαγές έχει 
σαν αποτέλεσµα σχέδια που χρειάζονται πο-
λύ χρόνο για την υλοποίησή τους, σταθερό-
τητα και συνέχεια να µπαίνουν στο ντουλά-
πι ή να καθυστερούν υπερβολικά – το παλιό 
εργοστάσιο Φιξ χρειάστηκε 16 χρόνια για να 
µετατραπεί σε Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. 
Είναι διάχυτη στην πόλη η αίσθηση ότι δεν 
ξέρει ακριβώς τι θέλει µε αποτέλεσµα ανη-
συχία, νευρικότητα και δυσφορία. Αντίθετη 
µε τους στόχους που χρειάζονται, ζει µέρα 
τη µέρα. Ουσιαστικά η µανία αλλαγής µα-
ζί µε την έλλειψη συνέπειας και σταθερό-
τητας δηµιουργούν µια πόλη που συνεχώς 
αλλάζει χωρίς στόχο: η Αθήνα είναι ίσως η 
µοναδική µητρόπολη του κόσµου που δεν έ-

χει παράδοση και συνέχεια: ελάχιστα τα ση-
µεία αναφοράς της πόλης που διατηρούνται 
µέσα στις δεκαετίες. Ουσιαστικά πρόκειται 
για µια πόλη χωρίς µνήµη. Αυτή η συνεχής 
ρευστότητα, να πατάς συνεχώς σε κινούµε-
νη άµµο, εντείνει το άγχος και την γκρίνια. 
Ούτε ο Άρης βοηθάει, αφού στον Καρκίνο 
βρίσκεται στη χειρότερη θέση του και ση-
µατοδοτεί µια προσκόλληση στο απώτατο, 
αρχαιοελληνικό παρελθόν, ταυτόχρονα αυ-
ξάνει την κυκλοθυµία και την παρόρµηση, 
ενώ υπάρχει και η άρνηση σε κάθε είδους 
εξουσία, ή σε απαγορεύσεις, ή περιορισµούς 
που προσπαθούν να τιθασεύσουν τις συναι-
σθηµατικές αντιδράσεις. Όσο για τον Κρόνο 
στον Ζυγό δηλώνει ότι χρειάζεται να µάθου-
µε τι σηµαίνει κοινωνικότητα, ενδιαφέρον 
για το δηµόσιο χώρο και πώς να σχετιζόµα-
στε πολιτισµένα µεταξύ µας. 

Όσοι έχουν έντονο Σκορπιό στους χάρτες 
τους λέγεται ότι ζουν πολλές ζωές σε µια ζωή. 
Υπάρχει τροµακτική αντοχή και δεν υπάρ-
χει κρίση ή αναταραχή που να µην µπορεί 
να αντιµετωπιστεί. Η Αθήνα έχει Αφροδίτη 
στον Σκορπιό: πάθος, ένταση, όλα ή τίποτα. 
Η πόλη γεννάει έντονα αισθήµατα στα όρια 
του συναισθηµατικού εξτρεµισµού – φανα-
τικούς λάτρεις και ορκισµένους εχθρούς. 
Ασκεί τόσο έντονη γοητεία και µαγνητισµό 
που µπορεί να σου πουλήσει τα πάντα, αλλά 
στην κακή εκδοχή της µπορεί να καταστρέ-
ψει τις ζωές των άλλων ή να χρησιµοποιήσει 
τακτικές µαφίας για να επιβιώσει.. Πεθαίνει 
και ξαναγεννιέται αέναα σαν το φοίνικα – 
είναι εντυπωσιακό ότι Φοίνιξ ήταν το πρώτο  
ασηµένιο νόµισµα που κυκλοφόρησε στο 
κράτος της σύγχρονης Ελλάδας. 

Υ.Γ. Η Αθήνα είναι Παρθένος. Να θυµίσω ότι η  
Παρθένος, όταν κοιτάζει τον εραστή/ερωµένη, 
εµάς δηλαδή,  µπορεί να έχει το αθώο βλέµµα 
«σε παρακαλώ να είσαι ευγενικός/ή, είναι η 
πρώτη µου φορά», ενώ την ίδια στιγµή σκέφτε-
ται «θα το κάνουµε σήµερα κιόλας». 

Από τον Γιώργο Πανόπουλο 

η ΑΘΗΝΑη ΑΘΗΝΑη ΑΘΗΝΑη ΑΘΗΝΑ
ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ
ΠαρθενοςΠαρθενοςΠαρθενοςΠαρθενοςΠαρθενος



16 - 22 ΟΚΤΩΒΡIOY 2014 A.V. 9 



10 A.V. 16 - 22 ΟΚΤΩΒΡIOY 2014



16 - 22 ΟΚΤΩΒΡIOY 2014 A.V. 11 



χ
ρό

ν
ια ATHENS
VOICE 

Φωτό: Τάσος Βρεττός 

Έ
να µικρό θαύµα φαίνεται ότι συντε-
λείται αθόρυβα στην πόλη. Με τρόπο 
υπόγειο, οι κάτοικοί της ξαναφτιά-
χνουν τις ζωές τους µετά την κρίση, 
αρχίζουν πάλι να δηµιουργούν, να 

ζουν την πόλη τους. Η πραγµατική ζωή δεν εί-
ναι ίδια µε τη ζωή των τηλεπαραθύρων και ο 
χρόνος δεν µετριέται ίδια µε τον πολιτικό χρό-
νο. Ενώ στον επίσηµο διάλογο κυριαρχεί ακόµα 
το blame game, ο πεσιµισµός και τα αδιέξοδα, οι 
πολίτες ξανααγαπάνε την πόλη τους, τη στήνουν 
στα πόδια της, την οµορφαίνουν. Επανεφευρί-
σκουν τη ζωή τους και γίνονται πάλι δηµιουρ-
γικοί, θαρραλέοι, δοτικοί. Βγαίνουν έξω, ξενυ-
χτάνε, διασκεδάζουν. Η δουλειά µπερδεύεται 
µε τον πολιτισµό και τις τέχνες, η µέρα µε τη 
νύχτα, η δηµιουργία µε το εµπόριο, η επιβίωση 
µε τη νυχτερινή ζωή. Νέες τάσεις αναδεικνύο-
νται στους δρόµους και αλλάζουν τις συνήθειες 
και τις διαδροµές. 
Στα πρόσωπα των Αθηναίων δεν έχει φύγει η 
ρυτίδα της ανησυχίας και της ανασφάλειας. Τα 
προβλήµατα είναι ακόµα εδώ και πολλοί άν-
θρωποι ζούνε δύσκολα. Όµως, µετά από καιρό, 
χαµογελάνε πάλι. Η Αθήνα είναι ένα ελατήριο 
που περιµένει να εκτιναχτεί. Η Ελλάδα είναι 
ένα ελατήριο που περιµένει να απελευθερω-
θεί. Μπορεί να χάσαµε µια δεκαετία αλλά, αν 
παίξουµε έξυπνα το παιχνίδι, η Αθήνα µπορεί 
να ξαναγίνει η µητρόπολη του Νότου. Έχουµε 
το αβαντάζ, ξεκινάµε από χαµηλά, ξέρουµε τώ-

ρα πώς είναι τα χειρότερα. Βλέπουµε γύρω µας 
σε όλες τις ταραγµένες περιοχές της γειτονιάς 
µας, από την Ουκρανία ως τη Συρία, τι σηµαίνει 
πραγµατικά πόνος και καταστροφή µιας χώρας. 
Μπορούµε να σταθούµε στα πόδια µας και µε 
τρόπο καλύτερο από πριν. Στην Αµφίπολη, στα 
Αντικύθηρα, στους δρόµους της Αθήνας, πα-
λιοί και νέοι µύθοι, αρχαίες δόξες και σύγχρο-
να κατορθώµατα µας κάνουν περήφανους και 
αισιόδοξους. Μια νέα γενιά, απελευθερωµένη 
από τις προηγούµενες ανασφάλειες και ιδεολη-
ψίες, έρχεται να πάρει τη σκυτάλη. Στο βλέµµα 
τους βλέπεις αυτοπεποίθηση και ευφυΐα. Στή-
νουν επιχειρήσεις, µιλάνε µε όλο τον κόσµο, 
κάνουν ταινίες και παίρνουν βραβεία, εξάγουν 
τις δηµιουργίες τους στο εξωτερικό, φτιάχνουν 
νέους χώρους, χτίζουν εµβληµατικά κτίρια, λύ-
νουν τα προβλήµατα µ’ έναν καινούργιο τρόπο. 
∆ουλεύουν και παίζουν, πειράζουν την παρά-
δοση, αναδοµούν το φολκλόρ, ανανεώνουν τις 
ελληνικές γεύσεις, σχεδιάζουν αντικείµενα, 
ρούχα, προγράµµατα και τις ζωές τους. Κερδί-
ζουν διαγωνισµούς, γυρνάνε τον κόσµο, επι-
στρέφουν στην πόλη τους. Η οποία υποδέχεται 
ανθρώπους απ’ όλο τον κόσµο που θέλουν να 
ζήσουν και να δηµιουργήσουν εδώ. Αµερικανοί 
σεφ, αργεντίνοι χορευτές του τάνγκο, σύριοι 
γιατροί, ελληνοαφρικανοί αθλητές, κάνουν το 
µείγµα πιο δυναµικό. Η Αθήνα θα είναι το next 
big thing. Αν εµείς το πιστέψουµε, αν εµείς το 
δηµιουργήσουµε. 
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ATHENS

τεύχη

VOICE 

Η Αθήνα μ.Κ. (μετά την Κρίση) 

Η Athens Voice κλείνει τα 11 χρόνια της, γιορ-
τάζει τα 500 τεύχη της. 500 εβδοµάδες (λείπουν 
και µερικές που το σκάσαµε για διακοπές), είµα-
στε εδώ, χαρούµενοι και λυπηµένοι, θλιµµένοι ή 
αισιόδοξοι, όπως η πόλη µας. Ζήσαµε τις καλύ-
τερες και τις χειρότερες στιγµές της κι αυτές πε-
ριγράψαµε. Αυτό κάναµε, αυτό θέλαµε να είµα-
στε, η Φωνή της Αθήνας. Παρατηρητές και doers 
µαζί, µάθαµε να αναγνωρίζουµε τα σηµάδια. Το 
ένστικτό µας µάς λέει ότι αρχίζει µια καινούργια 
πιο δηµιουργική εποχή, και θα είµαστε εδώ να 
τη ζήσουµε και τις 500 επόµενες εβδοµάδες. Η 
Αθήνα πάλλεται µετά από χρόνια στέρησης, δι-
ψάει να ξαναζήσει έντονα. 

Έχουµε πολλούς λόγους να αγαπάµε αυτή την 
πόλη, να αγαπάµε τον τόπο µας, να υπερασπι-
ζόµαστε τον τρόπο ζωής µας. Αυτοί είναι µόνο οι 
500 απ’ αυτούς. 
Η Athens Voice θα είναι πάντα κάτι παραπάνω 
από µια εφηµερίδα, θα είναι ένα δίκτυο που ε-
νώνει τους πολίτες της Αθήνας, ένας οδηγός ε-
πιβίωσης στην άγρια και πανέµορφη πόλη. Την 
πόλη που µας αγάπησε αυτά τα χρόνια και εµείς 
της ανταποδίδουµε την αγάπη µας µε πληρο-
φορίες. Και µε δώρα. Για όσους περισσότερους 
αναγνώστες µπορούµε. Κι επειδή και οι άλλοι 
αγαπάνε την Athens Voice και τους αναγνώστες 
της, ζητήσαµε 500 δώρα και πήραµε µερικές χι-
λιάδες. Για σας που είσαστε µαζί µας σ’ αυτό το 
ταξίδι. ● 
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Μέσα σε λίγα χρόνια το αθηναϊκό 
downtown απέκτησε εκρηκτική 
ζωντάνια. Αιόλου, Αγίας Ειρήνης, 
Ερµού, πλατεία Καρύτση, Σύ-
νταγµα, η Αθήνα απέκτησε το δικό 
της Marais. Πολλαπλότητα χρήσε-
ων, µπαρ, cafés, εστιατόρια αλλά 
και µαγαζιά, ρούχα και τρόφιµα 
και βιβλιοπωλεία εξασφαλίζουν 
την ποικιλία, τη λειτουργία όλη 
µέρα και νύχτα, διασφαλίζουν ότι 
δεν θα καταλήξει µόνο µία διασκε-
δασούπολη µε ηµεροµηνία λήξης. 
Επάνω το Σύνταγµα και η Βουλή, 
από τη µία πλευρά η Ακρόπολη µε 
τη ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου και το 
Μουσείο, κάτω η Πειραιώς µε την 
Τεχνόπολη, τα µουσεία, από την 
άλλη µεριά ο µελλοντικός πεζό-
δροµος Πανεπιστηµίου, το Άττικα 
και το Κολωνάκι. Η Ερµού και οι 
γύρω πεζόδροµοι του κέντρου ε-
νοποιούν το τεράστιο ιστορικό κέ-
ντρο της Αθήνας, το µετατρέπουν 
στον ιδανικότερο προορισµό εσω-
τερικού και διεθνούς τουρισµού 
όλο το χρόνο.

Το Κέντρο 
επιστρέφει 
δυναμικά

ΤΟ
 Α

Θ
Η
Ν
Α
ΪΚ

Ο
 D

O
W

N
TO

W
N

ΤΟ
 Α

Θ
Η
Ν
Α
ΪΚ

Ο
 D

O
W

N
TO

W
N

ΤΟ
 Α

Θ
Η
Ν
Α
ΪΚ

Ο
 D

O
W

N
TO

W
N

ΤΟ
 Α

Θ
Η
Ν
Α
ΪΚ

Ο
 D

O
W

N
TO

W
N

ΤΟ
 Α

Θ
Η
Ν
Α
ΪΚ

Ο
 D

O
W

N
TO

W
N

ΤΟ
 Α

Θ
Η
Ν
Α
ΪΚ

Ο
 D

O
W

N
TO

W
N

ΤΟ
 Α

Θ
Η
Ν
Α
ΪΚ

Ο
 D

O
W

N
TO

W
N

ΤΟ
 Α

Θ
Η
Ν
Α
ΪΚ

Ο
 D

O
W

N
TO

W
N

ΤΟ
 Α

Θ
Η
Ν
Α
ΪΚ

Ο
 D

O
W

N
TO

W
N

ΤΟ
 Α

Θ
Η
Ν
Α
ΪΚ

Ο
 D

O
W

N
TO

W
N

Φ
ω

τό
: V

. P
a

r
a

Va
s

Κ ΕΙΜΕΝΑ 

ΝΑΝΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΝΑΤΣΙΟΥ - ΝΕΝΕΛΑ ΓΕ-
ΩΡΓΕΛΕ - ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑ-
ΘΑΝΟΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΑΓΙΑ ΜΑΝΤΖΑΡΟΓΛΟΥ 
- ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗΣ - ΜΑΚΗΣ ΜΗΛΑΤΟΣ - ΑΓΓΕΛΙ-
ΚΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ 
- ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΙΧΑ-
ΛΗΣ ΠΙΤΕΝΗΣ - ΤΑΚΗΣ ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ - ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ



Η πόλη 
ξαναζεί

Λευκές νύχτες µε ανοιχτά µαγαζιά. 
Κυριακές, Σάββατα µέχρι αργά, 

η Αθήνα προσπαθεί να ζωντανέ-
ψει µετά από χρόνια κρίσης, να 

αναστήσει την εµπορική 
κίνηση. 
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Έργο του Πάβλου Χαµπίδη
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Μεγάλη 
Βρετανία
Η ζωή της Αθήνας 
από το θεωρείο 

Το ωραιότερο θεωρείο στις εξελίξεις της 

πλατείας Συντάγµατος. Νεοκλασικός και 

αναγεννησιακός ρυθµός σε ένα κτίριο που 

άρχισε να χτίζεται το 1839 για οικία του πλού-

σιου εµπόρου Αντωνίου ∆ηµητρίου στην 

Τεργέστη και εντυπωσίασε τόσο το βασιλιά 

Όθωνα, ώστε ζήτησε να χτισθεί κάτι ανάλο-

γο, απέναντι. ∆ίκαιο, αφού µπροστά του, το 

κτίριο των Ανακτόρων έµοιαζε µε θλιβερό 

στρατώνα ή φυλακές – και συνεχίζει ακόµα, 

ως Βουλή. Η Μεγάλη Βρετανία επεκτάθηκε, 

έγινε το πρώτο ξενοδοχείο στην πόλη που 

ηλεκτροφωτίστηκε και υιοθέτησε το θεσµό 

των χορευτικών δείπνων. Φιλοξένησε στα 

υπόγεια καταφύγιά του από το Γενικό Επιτε-

λείο Στρατού το 1941 µέχρι τη Βέρµαχτ στις 

µεγάλες του αίθουσες στην Κατοχή, τους Άγ-

γλους στρατηγούς, τους ξένους ανταποκρι-

τές στον Εµφύλιο (για αυτό και ονοµάστηκε 

ειρωνικά Snake Pit - ο Λάκκος µε τα Φίδια), 

µέχρι καλλιστεία, επιδείξεις, τέια, εκθέσεις, 

µέχρι τον Χαϊλέ Σελασιέ στα δωµάτιά του, τη 

Σοφία Λόρεν, την οικογένεια Κένεντι, τους 

Ροκφέλερ, µέχρι την πρόσφατη Γκάγκα. Σή-

µερα οι τζαµαρίες του υπέροχου GB Corner 

παραµένουν ασφαλισµένες στην αγριότητα 

του σηµείου. Τα µάρµαρά του, όµως, παρα-

µένουν λευκά και ήρεµα. Μερικά απογεύµα-

τα αγαπάµε να βλέπουµε στο πίσω µέρος, 

στη Βουκουρεστίου, το προσωπικό της κου-

ζίνας µε τα λευκά σακάκια τους, να κάνουν 

διάλειµµα για τσιγάρο.  -Γιάννης Νένες
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Αγαπάµε το υπερθέαµα του Λυκαβηττού γιατί αν δεν είχε τους λό-
φους της αυτή η πόλη θα ήταν ένα επίπεδο, ανιαρό ταψί από τρι-
σάθλιες ταράτσες. Τώρα, τις καλές µέρες, βλέπεις µέχρι µακριά στη 
Σαλαµίνα. Βλέπεις τη δύση και τη νύχτα που πέφτει, µε τα φώτα της. 
Ο Λυκαβηττός είναι ο βράχος που µετέφερε από την Πεντέλη η θεά 
Αθηνά για να τον απιθώσει στην Ακρόπολη, να γίνει ακόµα πιο ψηλό 

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ
Το υπερθέαμα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Η Αθήνα ανακαλύπτει μια παλιά γειτονιά 
της, από το 3000 π.Χ.

Τ
ο Μουσείο-στολίδι της πόλης ετοιµάζει µία 
καινούργια, συναρπαστική πτέρυγα, κρυµ-
µένη στα σωθικά του, που έρχεται στο φως 
µε την ανασκαφή που όλοι περιµένουµε. 
Γύρω στα 1.400 νέα εκθέµατα σε 3.800 τ.µ. 

επιπλέον θα ζωντανέψουν την πόλη κάτω από την Α-
κρόπολη, έτσι όπως ήταν όταν άρχισε να κατοικείται, 
στα νεολιθικά χρόνια. Το εργαστήριο ενός γλύπτη µε 
τα εργαλεία του, οι υπόγειες δεξαµενές του υδραυλι-
κού συστήµατος της περιοχής, τα πορτρέτα των φιλο-
σόφων, θεοί και θεότητες, σκεύη της καθηµερινότητας, 
παιδικά παιχνίδια, κουδουνίστρες, ζάρια, γυναικεία 
αξεσουάρ, ψήφοι εξοστρακισµού, «κινητά ευρήµατα» 
σε ένα πολυσύνθετο σκηνικό που θα συµβαίνει κάτω 
από το γυάλινο δάπεδο του µουσείου. Γ.Ν.Φωτό: John Yorke



το αγάλµά της. Στο δρόµο κουράστηκε, της έπεσε ο βράχος από τα 
χέρια, βρόντηξε και κόλλησε στον τόπο το βουνό, έγινε «το µαστάρι 
της πόλης». Από τα σπλάχνα του πήγαζε ο Ηριδανός ποταµός που 
κυλούσε ευεργετικά, µε ρυάκια και καταρράκτες προς τα κάτω, και 
πότιζε τον Εθνικό Κήπο. Στις πλαγιές του, παλιά, άναβαν φανάρια ή 
κλαδιά και σχηµάτιζαν θεαµατικά σόου φωτός για να τα βλέπουν οι 
Αθηναίοι. Ένα τεράστιο «Ο» προς τιµήν του Όθωνα, έναν τεράστιο 
σταυρό όταν γιόρτασαν πρώτη φορά την επανάσταση του ’21, στην 
πλατεία Κλαυθµώνος. Τα σχέδια του Τσίλερ για την ανέγερση στην 
κορυφή ενός τεράστιου ηρώου µε στοές, σιντριβάνια, κολόνες και 
αγάλµατα, ποτέ δεν ευοδώθηκαν. ∆εν υπήρχαν οικονοµικοί πόροι. 

Έµεινε το µικρό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου και οι επίµονοι 
εργάτες που ανατίναζαν τα σωθικά του λόφου, να κατρακυλάνε οι 
βράχοι από το λατοµείο στην πεδιάδα. Σήµερα από εκεί ακούγονται 
µόνο οι καθιερωµένοι εορταστικοί κανονιοβολισµοί. Το παλιό λα-
τοµείο έγινε ανοιχτό θέατρο µε πρωτοβουλία της ηθοποιού Άννας 
Συνοδινού. Εκεί είδαµε συναυλίες και θεάµατα, φορτώθηκε το βου-
νό από αγάπη. Στα βράχια του ψηλά ανέβαιναν οι τζαµπατζήδες να 
βλέπουν τη σκηνή, τώρα τρέχουν οι free runners να έχουν άνεση, 
να πετάνε τις φωτοβολίδες τους. Ο Σεφέρης, στο «Έξι νύχτες στην Α-
κρόπολη» έγραψε: «Ανέβηκα στον Λυκαβηττό· βοηθά κάποτε το αίσθηµα 
του βράχου». -Γιάννης Νένες

Φωτό: John Yorke
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ONE ATHENS
Ένα κτίριο-μνημείο 
ξαναγεννιέται 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’60, ο αρχι-
τέκτονας και πολεοδόµος Κωνσταντί-
νος ∆οξιάδης έχτισε στον Λυκαβηττό 
ένα κτίριο-ορόσηµο για την Αθήνα, 
που το 2010 χαρακτηρίστηκε µνηµείο 
λόγω της αρχιτεκτονικής και ιστορικής 
σηµασίας του. Η οµάδα αρχιτεκτόνων 
Divercity και η κατασκευαστική εται-
ρεία J&P - ΑΒΑΞ το µετέτρεψαν σε σύγ-
χρονο συγκρότηµα κατοικιών. 
Ο αρχιτεκτονικός διάλογος του κτιρίου 
µε την πόλη, το πρωτοποριακό design, 
η ποιότητα κατασκευής, ο σύγχρονος 
εξοπλισµός και οι premium υπηρεσίες 
είναι τα στοιχεία που το ξεχωρίζουν 
από οποιοδήποτε άλλο κτίριο στην 
πόλη. 
To One Athens προσφέρει έναν άλλο 
τρόπο ζωής, µια και είναι το πρώτο fully 
serviced συγκρότηµα κατοικιών στην 
Αθήνα. Η υπηρεσία Concierge εξασφα-
λίζει στους κατοίκους του υπηρεσίες 
όπως ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων, διαθέ-
τει roof garden µε θέα στην Ακρόπολη 
και τον Λυκαβηττό, πολυτελές wellness 
centre µε πισίνα, jacuzzi, χαµάµ, σάου-
να και πλήρως εξοπλισµένο γυµναστή-
ριο, playroom για τα παιδιά, club room 
για προβολή ταινιών, πλήρως εξοπλι-
σµένη business suite 14 ατόµων και 
υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης, 
καθαριότητας και security κάθε ηµέρα 
του χρόνου. Οι 26 κατοικίες, όλες διαφο-
ρετικές µεταξύ τους, δηµιουργήθηκαν 
ώστε να εξυπηρετούν κάθε ανάγκη του 
σύγχρονου international lifestyle, από 
cosy studio των 77 τ.µ.  µέχρι penthouse 
των 721 τ.µ.                             
              -Νενέλα Γεωργελέ

«Πώς φαντάζεσαι το µέλλον της Αθήνας / Πώς φαντάζεσαι την Αθή-
να στο µέλλον... Μία µητρoπόλη-τόπο κατοίκησης, εργασίας και δια-
σκέδασης ζωντανή 24 ώρες το 24ωρο. Μία πόλη η οποία θα βασίζεται 
εκτός από τους µόνιµους κατοίκους, στους φοιτητές, τους επισκέπτες, 
τη µείξη ανθρώπων και αντιλήψεων. Η ακαταστασία - messiness θα γί-
νει βασικό συστατικό/χαρακτηριστικό στην ανάπτυξη του αθηναϊκού 
τοπίου. Οι πιο πετυχηµένες πόλεις δεν είναι οι πόλεις που δεν έχουν 
προβλήµατα αλλά αυτές που καταφέρνουν να λύσουν τα προβλήµατά 
τους. Η Αθήνα θα κάνει το µειονέκτηµά της προτέρηµα καταφέρνοντας 
να “εκµεταλλευτεί” δηµιουργικά την ακαταστασία της».

Divercity 
Νικόλας Τραβασάρος, Δημήτρης 

Τραβασάρος, Χριστίνα Αχτύπη
Φωτό: ∆ηµήτρης Τσίτσος

Αθήνα 
24 hour

Operating
City 
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URBAN ACT
Ζωγραφίζοντας σχολεία 

σε όλη την Ελλάδα

Αυτό κάνουν οι Urban Act: δηµιουργούν υπέροχες τοιχογραφίες σε 

επιφάνειες σχολικών κτιρίων, µε τη συµµετοχή επώνυµων καλλιτεχνών-

τοιχογράφων από την graffiti και street art σκηνή της Ελλάδας αλλά και 

τον ευρύτερο καλλιτεχνικό χώρο. Με το πρόγραµµα αυτό, υπό την αιγίδα 

του Υπουργείου Παιδείας, αποτυπώνουν ένα λόγο δυνατό και ζωντανό 

που εξάπτει τη φαντασία. Όχι πια γκρίζα σχολεία. Από τον Βύρωνα και τη 

∆ραπετσώνα µέχρι τα νησιά και αποµακρυσµένες περιοχές της Ελλάδας, 

τα σχολεία αποκτούν τοιχογραφίες και οι µαθητές εξοικειώνονται µε το 

χρώµα.  Αλλά και σε άλλα σηµεία της πόλης οι Urban Act αφήνουν το στίγ-

µα τους. Μόλις ολοκλήρωσαν το graffiti στην οδό Φαβιέρου στο Μετα-

ξουργείο και σε συνεργασία µε τον ΟΛΠ παρέδωσαν µία εντυπωσιακή σε 

µέγεθος δηµόσια τοιχογραφία στο κτίριο ΣΙΛΟ του λιµανιού.  

urbanact.gr
facebook.com/zografizontasxolikaktiria
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Καθαρά κτίρια + υπέροχα graffiti
Η Αθήνα ομορφαίνει

Η επιχείρηση απόδοσης καθαρισµένων των κτιρίων της Αθήνας αρχίζει και αποδίδει, µετά από συνεργασία του δήµου 
µε την Alpha Bank. Το Σύνταγµα καθαρίζεται, επιδιορθώνεται, γίνεται βιτρίνα και σηµείο εκκίνησης, χάρη στη βοήθεια 

ιδιωτών χορηγών που αναλαµβάνουν ένα δηµόσιο χώρο, τον «θεραπεύουν» και τον προσφέρουν στην πόλη τους. Από 
την άλλη, οι δρόµοι της Αθήνας έχουν πολλούς χώρους για graffiti. Άλλωστε η Αθήνα είναι η πόλη του graffiti, µερικά 

από τα ωραιότερα έργα του κόσµου βρίσκονται εδώ. Οµάδες και καλλιτέχνες συνεχώς ζωγραφίζουν την πόλη, 
την κάνουν πιο ζωντανή και νεανική. ∆εν χρειάζεται το µουτζούρωµα, ούτε η ρύπανση µερικών 

από τους αρχαιότερους και οµορφότερους δρόµους της Ευρώπης για να εκφραστεί 
ένας νέος. Η δηµιουργία είναι διαφορετική από την καταστροφή. Όλο 

και περισσότεροι φεύγουν από τη διάθεση εκδίκησης και 
τιµωρίας προς την πόλη και την προσέχουν 

περισσότερο.
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NEON RAUM
facebook.com/neon.raum 

Τ
ο Neon Raum είναι ένας νέος δηµιουργικός χώρος 

στο κέντρο της Αθήνας που λειτουργεί σαν φωτο-

γραφικό στούντιο και showroom Ελλήνων σχεδι-

αστών. Μοναδικό στο είδος του και ευέλικτο στον 

τρόπο λειτουργίας του, το Neon Raum βοηθά τη νέα γενιά, 

κυρίως Ελλήνων καλλιτεχνών, στην αρχή της καριέρας τους 

δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά 

τους και να έρθουν σε άµεση επαφή µε το αγοραστικό κοι-

νό. Μετρώντας µόλις 10 µήνες λειτουργίας, αποτελεί ήδη 

σηµείο αναφοράς για την ελληνική δηµιουργικότητα και 

κυρίως πόλο έλξης νέων ανθρώπων. 
Το Neon Raum είναι δηµιούργηµα των The Dreamer (Σω-
τήρης Τρέχας) και Cat Black (Νταϊάνα Βαρδαξή). Και οι δύο 
influencers της γενιάς τους, µετά από χρόνια επαγγελµατικής 
εµπειρίας πήραν την απόφαση να δηµιουργήσουν το δικό 
τους χώρο. Η Νταϊάνα είναι µια καταξιωµένη make up artist 
που µετρά χρόνια στο χώρο των περιοδικών και τα τελευταία 
χρόνια δηµιουργεί τα χαρακτηριστικά κοσµήµατα Cat Black.
Ο Dreamer δραστηριοποιείται στο χώρο της φωτογραφίας 
και του design. Με συνεργασίες µε πολλά έγκυρα περιοδικά 
και άλλα µέσα ενηµέρωσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό, η δουλειά του έχει αναδειχθεί σε παγκόσµιο επί-
πεδο. ∆ιοργανώνουν ακόµη Βrunch στα «Special Sunday» µια 
φορά το µήνα µένοντας ανοιχτά, ενώ στα «Neon Nights» µια 
µέρα το µήνα αντί να ανοίξουν κανονικά το πρωί ανοίγουν 
το απόγευµα και µένουν ανοιχτά µέχρι αργά το βράδυ. Και oι 
δύο homemade αυτές θεµατικές ζωντανεύουν µε  DJ set και 
new entries. -Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος 

Στο Μπαγκλαντές ανθίζει ένας κατιφές
Μόλις έφτασε

Στο υπόγειο στην οδό Χαλκοκονδύλη 35 διασκέδαζαν κάποτε Μπαγκλαντεσιανοί. Αφίσες και ίχνη κρατήθηκαν στο νέο εγχείρη-
µα αυτοδιαχείρισης όπου πειραµατισµός, τόλµη και καλλιτεχνική ελευθερία θα συµπράξουν. Έτσι ορκίζονται οι τρεις φίλοι (σκη-
νοθέτες και ηθοποιοί) Βάσω Καµαράτου, Κώστας Κουτσολέλος και Βασίλης Νούλας που το ανέλαβαν. Πρώτο δείγµα γραφής οι 
«Ωδές στον πρίγκιπα», µια περφόρµανς από την οµάδα Nova Melancholia (από 19/10).  -∆ηµήτρης Μαστρογιαννίτης  

NEW 
ARRIVALS
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Οι ξεναγήσεις τους  
μας κάνουν
 να αγαπάμε  

την αρχιτεκτονική

Άλλο κοιτάζεις και άλλο παρατηρείς. Η οµάδα του 
Open House Athens έφερε ένα διεθνή αρχιτεκτο-
νικό θεσµό στα µέρη µας και µε τις ξεναγήσεις 
τους σε ιδιωτικές κατοικίες και καταστήµατα ή 
γραφεία, δηµόσια κτίρια κ.ά. µας έµαθε να ανα-
γνωρίζουµε (και να θαυµάζουµε) τα αρχιτεκτονι-
κά αριστουργήµατα της πόλης (ναι, υπάρχουν).

«Ξεκινώντας να µιλήσει κανείς για την “καλή” αρ-
χιτεκτονική της Αθήνας συνειρµικά θα σκεφτεί 
τα επιτεύγµατα της κλασικής Αθήνας, που µέχρι 
σήµερα βρίσκονται στην κορυφή της παγκόσµιας 
αρχιτεκτονικής δηµιουργίας. ∆εν θα µιλήσει για 
το λαϊκό σπίτι του 19oυ αιώνα, για το διώροφο 
νεοκλασικό ή για την αστική πολυκατοικία του µε-
σοπολέµου. Ούτε θα µιλήσει για τα εκλεκτικιστικά 
δηµόσια κτίρια του κέντρου, τις κατοικίες στους 
συνοικισµούς των βορείων και νοτίων προαστί-
ων αλλά και τα πολλά αξιέπαινα παραδείγµατα 
σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Στη συλλογική συνεί-
δηση των κατοίκων της σύγχρονης Αθήνας αλλά 
και των επισκεπτών της έχει εντυπωθεί η εικόνα 
µια θάλασσας από µπετόν, µιας ενιαίας άµορφης 
µάζας κτισµάτων (από την οποία ξεχωρίζει µόνο ο 
λόφος της Ακρόπολης). Η δράση του Open House 
Athens θέλει να ανατρέψει αυτή την εικόνα, να 
µάθει στον κάτοικο να κοιτάζει ψηλά και να ανα-
γνωρίζει τη µοναδικότητα κάθε κτίσµατος, σηµα-
ντικού ή ασήµαντου. Να βιώσει και να αγαπήσει 
τη γοητεία του αρχιτεκτονικού χάους της Αθήνας 
που βασίζεται στην πολυµορφία, την κτιριοδο-
µική και πολεοδοµική. Να ανακαλύψει µέσα από 
φωτεινά παραδείγµατα την αρχιτεκτονική της 
Αθήνας που αγαπάµε!» ∆.Μ.

www.openhouseathens.gr

OPEN HOUSE 
ATHENS
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Chinatown 
Κάθε πόλη έχει τη δική της  
κινέζικη γειτονιά

Πειραιώς, Κεραµεικού, Λεωνίδου, Αγησιλάου και 

επίκεντρο το Μέγαρο Μυλλέρου. Το αθηναϊκό 

Chinatown είναι λίγο σκοτεινό και δύσκολο να το 

περπατήσεις τις νύχτες, αλλά τις Κυριακές το πρωί, 

ακόµα και τώρα που έχουν φύγει από την Αθήνα 

πολλοί Κινέζοι, πληµµυρίζει ζεστές, νόστιµες µυ-

ρωδιές από τα σπιτικά φαγητά τους που τα πουλά-

νε στο δρόµο, σε πλαστικά δοχεία µαζί µε προϊόντα 

της µαγειρικής τους, «όλα ελληνικά». Πάπιες, κό-

τες, πόδια, ράµφη, φτερούγες, νουντλς, εξωτικά 

λαχανικά, όλα ορίτζιναλ και, µάλιστα, χωρίς την 

τουριστική γραφικότητα που θα συναντούσε κα-

νείς σε άλλες κινέζικες γειτονιές µεγάλων πόλεων 

της ∆ύσης. Οι Κινέζοι της Αθήνας ζούνε µέσα στην 

κοινότητά τους, αξιοπρεπείς και µαζεµένοι. Κάθε 

Φεβρουάριο στήνουν τη γιορτή της Πρωτοχρονιάς 

τους στην πλατεία Κοτζιά. Τα βράδια δεν κυκλοφο-

ρούν, ίσως µόνο για να πάνε στο υπόγειο καραόκε 

στέκι τους, που διατηρούν όπως τις άλλες επιχει-

ρήσεις τους, ταξιδιωτικά, λογιστικά και δικηγορι-

κά γραφεία, παιδικούς σταθµούς, µικροεµπορικά, 

παραδίδουν µαθήµατα γλώσσας, εκδίδουν την ε-

φηµερίδα τους και προσπαθούν ακόµα, ευγενικά 

και ταπεινά, να µάθουν τι τρέχει σε αυτή την τρελή 

πόλη που ήρθαν για να ζήσουν καλύτερα.  Γ.Ν.

Η Οδός Ευριπίδου
Ευωδιές από μπαχάρια  
και παλιά περιοδικά

Η Ευριπίδου, πριν γίνει ένα µυρωδάτο brainstorm 

µπαχαρικών, υπήρξε περιοχή µε παλαιό άρωµα 

λογοτεχνικών περιοδικών και καφενείων. Κάπου 

εκεί, ανάµεσα στο κτίριο όπου στεγαζόταν το Πι-

λοποιείον «Τσίλιας» που υπάρχει ακόµα και σήµερα, 

και το Οµβρελοποιείον «Τσιµωνίδη-Αναστασιάδου», 

υπάρχει και το κτίριο όπου κατοικούσε ο Γρηγόριος 

Ξενόπουλος και είχε και τα γραφεία του περιοδι-

κού του, «∆ιάπλασις των Παίδων» (κοντά στον Άγιο 

Ιωάννη στην Κολώνα). Καφενεία όπου σύχναζαν 

λογοτέχνες και ποιητές, όπως το Καφενείο του Μπα-
βέα, του «Παπανδρέου» και το «Ήπειρος» διαµόρφω-

ναν την αύρα της περιοχής, µαζί µε το πανδαιµόνιο 

της διπλανής Βαρβακείου Αγοράς. Και σήµερα κάτι 

παρόµοιο συµβαίνει. Ο δρόµος προσφέρει ένα δι-

ασκεδαστικό πλούτο από είδη «πρώτης ανάγκης» 

όπως τεράστια σκευή µαζικής εστίασης, σφουγγά-

ρια και φυτά κάθε είδους, βότανα και παραδείσια 

πουλιά, όσπρια, ηλεκτρικά γκάτζετς κουζίνας, µπα-

κίρια, αυγά, τεράστιες µπάλες από σπάγκο, πορσε-

λάνινα µπιµπελό και εποχιακά είδη «όλα 1 ευρώ», 

ενώ από δίπλα έρχονται οι θριαµβευτικές ευωδιές 

από τα µπαχαράδικα, το Μπαχάρ, το Ελιξήριο, τα 

τυριά, τα αλίπαστα και τα αλλαντικά του Μιράν και 

του Αραπιάν, µία έκρηξη από ζεστό, γλυκό µοσχο-

κάρυδο, κανέλες, αλµυρά σαλάµια και καπνιστούς 

παστουρµάδες. Κάπου στο βάθος διακρίνεις και 

µεθυστικούς, φρέσκους βασιλικούς και δυόσµους 

σε γλαστράκια. Είναι µια βόλτα σαν έκρηξη στις 

αναµνήσεις και στις γεύσεις σου. Γ.Ν.

Α
ν ήταν γυναίκα θα ήταν µια σταρ του σινεµά 

λίγο ζόρικη, λίγο κυκλοθυµική, λίγο µοιραία 

και µε σαρκώδη χείλη που θα είχαν ένα τσιγά-

ρο στην άκρη τους. Έτσι, όπως κάποτε είπε η 

Μέριλιν για τον εαυτό της, «αν δεν µπορείς να 

µε αντέξεις στα χειρότερά µου, σίγουρα δεν αξίζεις να µε 

έχεις στα καλύτερά µου». Για τα καλύτερα της Αθήνας ανέβα 

ψηλά. Στις ταράτσες µε θέα.

A for Athens και 360° Cocktail bar οι πιο δηµοφιλείς ταρά-

τσες. Με γείτονα τον Παρθενώνα και όλη την Αθήνα πιάτο, 

δεν πας µόνο για το φαγητό ή το ποτό, αλλά για να βγάλεις 

τη φωτογραφία που θα βάλεις profile pic στο Facebook (sad 

but true).

Κοσµοπολίτικο και λαµπερό το Galaxy του Hilton. Μεσογει-

ακή κουζίνα και sushi, θέα πλανεύτρα. Για ακόµα πιο ταξιδιά-

ρικη διάθεση έχει και διαστηµικά κοκτέιλ (µε ονόµατα από 

πλανήτες) που απογειώνουν.

Κάνεις τα ψώνια σου στην πλατεία Αβησσυνίας, ανακαλύ-

πτοντας ξεχασµένους θησαυρούς. Είσαι λίγο πριν πας στην 

ταράτσα του Καφέ Αβησσυνία για φαγητό που ενώνει Ελ-

λάδα και Βαλκάνια, ατµόσφαιρα παλιάς Αθήνας, Ακρόπολη 

σε απόσταση αναπνοής.

Στη Στροφή, η παραδοσιακή κουζίνα έρχεται στο πιάτο σου 

µαζί µε τον Παρθενώνα.

Άλλη µια θέα που χαρίζει στους Αθηναίους ώρες ροµάντζας, 

αυτή του St’ Astra East Bar-Restaurant. Πίνεις τα φηµισµέ-

να κοκτέιλ του και χαλαρώνεις το βλέµµα περνώντας το 

πάνω από όλη την Αθήνα. Κ.Β.

Ταράτσες 
Η Αθήνα από ψηλά

Anassa Organics 
Ελληνικά βότανα κι αρώματα  
ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο

Η Αφροδίτη Φλώρου και η Γιάννα Ματθαίου είναι πολύ κα-

λές φίλες και ξέρουν να φτιάχνουν µαγικά φίλτρα από πε-

ρίεργα βότανα και καρπούς. ∆ούλευαν για αρκετά χρόνια 

στο χώρο του µάρκετινγκ, ώσπου αποφάσισαν να αφήσουν 

τις τεχνοκρατικές δουλειές τους και να κάνουν κάτι που θα 

το αγαπούσαν πραγµατικά. Όχι δεν έγιναν µάγισσες, αλλά, 

πέρυσι το Νοέµβριο δηµιούργησαν την Anassa Organics, 

την πρώτη ελληνική εταιρεία που ασχολείται µε την προώ-

θηση και συσκευασία ροφηµάτων από ελληνικά βιολογικά 

αρωµατικά φυτά. Η Anassa, από το αρχαιοελληνικό άνασ-

σα που σηµαίνει βασίλισσα, κατάφερε µέσα σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα να κερδίσει τις εντυπώσεις όχι µόνο για 

την καλαίσθητη συσκευασία των προϊόντων της, αλλά και 

γιατί συνδυάζει µε περίτεχνο τρόπο την παράδοση µε την 

καινοτοµία. Συγκεκριµένα, η εταιρεία διακρίθηκε στο πλαί-

σιο του διεθνώς αναγνωρισµένου διαγωνισµού Great Taste 

Awards 2014 του βρετανικού οργανισµού Guild of Fine Food, 

ενώ παράλληλα κέρδισε και άλλα δυο βραβεία, το Ελληνικό 

Βραβείο Επιχειρηµατικότητας και το Χρυσό στο πλαίσιο των 

European Design Awards 2014. -Eλένη  Σταµατούκου
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Μελλοντικές 
αντηχήσεις

 
Το πιο σηµαντικό στοίχηµα του Ροµάντσου, όµως, 
και πολυχώρων όπως το Bios και το six d.o.g.s είναι 
η ανακατάληψη των «γκρίζων ζώνων» της πόλης, η 
εδραίωση της συνεργατικότητας υπέρ της παγιω-
µένης «ξέρεις ποιος είµαι εγώ» ατοµικότητας, των 
ευκαιριών ανάδειξης νέων (και πιο νέων) δηµιουρ-
γικών µυαλών µέσα σε µια καθαρά συγκεντρωτική, 
γηρασµένη, συντηριτικη και φοβικη πραγµατικότη-
τα, προσφέροντας στέγη σε κάθε τι νέο, πρωτοπόρο 
και καινοτόµο που γεννιέται εδώ. 
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Βios/Ροµάντσο 
 

Ο άνθρωπος που έκανε τα βιομηχανι-
κά κτίρια καλλιτεχνικά κλαμπ

«Σε µια εποχή που συσσωρεύεται µες στα άναρχα στενά 

του κέντρου της πόλης µου η απογοήτευση και εξατµί-

ζεται κάθε λάµψη ελπίδας για το αύριο, αλλά και κάθε 

θέληση διαχείρισης για το εδώ και το τώρα. Μια στιγµή 

που µεθοδικά ο τόπος µου µέσα από µια άτακτη-τακτική 

αναδιάταξη χάνει το στίγµα του, ελπίζω ότι εµείς οι δη-

µιουργικοί άνθρωποι που ζούµε εδώ ένας προς έναν α-

ποτελούµε τις κουκίδες σε ένα χάρτη για όλους αυτούς 

που ψάχνουν να βρουν ένα χαµένο νόηµα και έναν τόπο 

αισιοδοξίας. 

»∆έκα χρόνια µετά τη δηµιουργία του µπάιος, σε µια 

πραγµατικά δύσκολη για µας στιγµή, αποφασίσαµε να 

βάλουµε όλη µας την ενέργεια δηµιουργώντας ένα πρώ-

το φάρο στον πυρήνα του σύµπαντος. Στην ξεχασµένη 

γειτονιά της καρδιάς της πόλης και δίπλα στην πλατεία 

της Οµόνοιας φέραµε πίσω τους νέους δηµιουργικούς 

ανθρώπους αλλά και επισκέπτες όλων των ηλικιών, α-

νατρέποντας ελπίζουµε µε αυτό τον τρόπο κάθε σχέδιο 

εγκατάλειψης και παρακµής.

»Τον τελευταίο καιρό, καθώς περπατάω στο δρόµο, α-

κούω όλο και πιο συχνά φασαρία και µουσική από τα ά-

τυπα προβάδικα µουσικών που πληθαίνουν στα γύρω 

βιοτεχνικά κτίρια. Είµαι όλο και πιο σίγουρος ότι έρχονται 

αυτοί που θα καταφέρουν να φέρουν πίσω την ζωή και 

την λάµψη στην πολύβουη αστική καθηµερινότητα».
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Το βιοµηχανικής αισθητικής κτίριο της Πειραιώς  έγινε το 

2002 σε χρόνο dt η urban εστία της Αθήνας. Παρέµεινε πι-

στό σε ηλεκτρονικούς ήχους και εκλεκτικές µετακλήσεις 

«περίεργων» και σχεδόν πάντα καινούργιων ονοµάτων 

που έφταναν εδώ µονίµως πολύ πριν την «ώρα» τους. 

Ένας υβριδικός πολυχώρος που δεν σταµάτησε να αγαπά 

την urban πλευρά της πόλης, τα νέα µέσα, τον πειραµα-

τισµό, το θέατρο. Με συνεχή updates στο Βios. Άνοιξε 

πρώτο το δρόµο µε µια διαφορετική προσέγγιση του τι 

µπορεί να προσφέρει ένας πολυχώρος, συστήνοντας 

καινούργια ρεύµατα και πρωτοποριακές οµάδες από το 

εξωτερικό και στεγάζοντας πολλές από τις εγχώριες συλ-

λογικές προσπάθειες που σήµερα βρίσκονται στην πρώ-

τη γραµµή του είδους τους: Blitz, Όπερa των Ζητιάνων, 

Nova Melancolia, Αργυρώ Χιώτη. Παράλληλα, στα τέλη 

του 2013, ο Βασίλης Χαραλαµπίδης ξεκίνησε στη δύσκολη 

περιοχή της Οµόνοιας, στο ιστορικό κτίριο των παλιών 

γραφείων των περιοδικών Ροµάντσο, Πάνθεον, Βεντέτα, 

το Ροµάντσο συστήνοντας την ιδέα της θερµοκοιτίδας, 

αρκετά διαδεδοµένη σε µεγάλες πόλεις του εξωτερικού. 

Παράλληλα µε τα incubators, το Ροµάντσο λειτουργεί σαν 

πολιτιστικό κέντρο φιλοξενώντας εκθέσεις, συναυλίες, 

παραστάσεις, συλλογικές δράσεις, workshops και σεµινά-

ρια. Γιώργος ∆ηµητρακόπουλοςΦωτό: Ευτυχία Βλάχου
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Κωνσταντίνος 
∆αγριτζίκος 

Συµπληρώνοντας 5 χρόνια ύπαρξης (17 + 18 Οκτωβρίου) του 
six d.o.g.s, νιώθω κυριολεκτικά σαν να άνοιξε τις πόρτες 
του ελάχιστο καιρό πριν, µιας και τα πάντα έχουν γίνει πολύ 
γρήγορα. Το καλλιτεχνικό µας πρόγραµµα εξελίσσεται κάθε 
χρόνο και περισσότερο προς την κατεύθυνση που θέλουµε να 
έχει, όλη η ιδέα ωριµάζει ακόµα πιο πολύ και συνολικά αυτό 
που έχει φτάσει πλέον να είναι το six d.o.g.s είναι κάτι πολύ 
πιο ιδεατό από ό,τι αρχικά φανταζόµουν – που προφανώς 
φανταζόµουν έναν ονειρικό χώρο. Είναι πολύ ωραίο να βλέ-
πεις το µεγαλύτερό σου όνειρο να ξεπερνάει τις φιλοδοξίες 
του και να σε ξαφνιάζει συνεχώς. Η εξέλιξη του six d.o.g.s και 
σε δισκογραφική εταιρεία είναι ίσως µία λογική συνέχεια του 
project, µιας και υπήρχε από πάντα στον ορίζοντα, αλλά τώρα 
βρήκε το δρόµο του προς την υλοποίηση. Υπάρχει τόσο τε-
ράστια αξιόλογη εγχώρια µουσική παραγωγή που είναι πολύ 
φυσικό να νιώθουµε την ανάγκη να συµβάλλουµε και εµείς 
µε τη σειρά µας στο να της δίνουµε µια πλατφόρµα και ένα 
δρόµο να πατήσει και να φτάσει το κοινό που πρέπει. Γ.∆.

six d.o.g.s
 
Το κέν τρο συνάν τησης της πόλης τώρα απόκτησε και δισκο-
γραφική εταιρεία 2009. Τα µεγάλα κ λαµπ πηγαίνουν περίπα-
το, η κρίση απλώνει τη σκιά της πάνω στην πόλη και ο µικρό-
κοσµος του six d.o.g.s ξεκινά την πορεία του µε τη δηµιουρ-
γική τρέλα και εξωσ τρέφεια του Κωνσ ταν τίνου ∆αγριτζίκου.  
Σταδιακά το six d.o.g.s άρχισε να λειτουργεί σαν φυτώριο εγχώριων νέ-
ων συγκροτηµάτων και DJ oµάδων που εξελίσσονται παράλληλα µε το 
χώρο. Φιλοξενεί γκρουπ και DJs από το εξωτερικό, οργανώνει φεστιβάλ 
και τρολάρει µε κάθε δυνατό τρόπο την ιδέα του τι σηµαίνει πάρτι. Γίνε-
ται σηµείο συνάντησης των hipsters και ενός νεανικού κοινού που αντι-
µετωπίζει πιο χαλαρά τη για δεκαετίες σκληρή πόρτα της underground 
κουλτούρας, ψηµένο για ένα διευρυµένο mix grill µουσικών ειδών και 
συζεύξεων. Σαν απόλυτη φυσική συνέχεια, πριν από λίγες µέρες, το six 
d.o.g.s λάνσαρε τη δική του δισκογραφική εταιρεία συνδυάζοντας τη 
δυναµική του live εκκολαπτήριου νέων ονοµάτων µε τη διάθεση της η-
χογραφηµένης µουσικής, προχωρώντας την DIY λογική της σύγχρονης 

µουσικής πραγµατικότητας.  Γ.∆.

Φωτό: Πηνελόπη Γερασίµου
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Το σενεγαλέζικο 
beat χτυπάει δυνατά

Ο Αδαµάντι-
ος Καφετζής 
είναι ένας συ-
στηµατικός 
digger χαµη-
λών τόνων. 
Από το 2010 
έχει ξεκινήσει 
την εταιρεία 
Teranga Beat 
(Φιλόξενος 
Ρυθµός) µοι-
ράζοντας το 
χρόνο του µε-
ταξύ Ελλάδα 
και Σενεγά-
λης και ανα-
δεικνύοντας 
µουσικούς 
από την περι-
οχή της ∆υτι-
κής Αφρικής 
γύρω από τη 
Σενεγάλη και 
από χώρες ό-
πως το Μάλι, 
η Γκάµπια και 
η Γουινέα. Α-
ναζήτησε κι 
ανακάλυψε 
αυθεντικές η-
χογραφήσεις 
«χαµένων» 
και ζωντανών 
Αφρικανών 
µουσικών που 
κυκλοφορεί  
σε βινύλιο και 
CD. Kαι θα 
συνεχίσει να 
το κάνει. Γ.∆.
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Ο 
Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας είναι µία λε-
ωφόρος που ενοποιεί την ιστορία της πόλης,  
γεµάτη αναφορές, ιδέες, κλέος και ανοιχτό 
ουρανό. Σου φέρνει φως και ένα φρέσκο αέρα 
από αριστερά κάτω, από τη θάλασσα. Αρχί-

ζοντας από την προτοµή της Μελίνας που µοιάζει να σε 
καλωσορίζει µε ένα µειδίαµα σιγουριάς, νιώθεις την αύρα 
της όµορφης βόλτας, του υπαίθριου θεάτρου και σινεµά 
«Αθηναϊκόν» που υπήρχε παλιά απέναντι από την Πύλη του 
Αδριανού, την αίσθηση που ζωντανεύει τα πέλµατα από το 
ανάγλυφο κράσπεδο, τη θεαµατική χαρά του Μουσείου της 
Ακρόπολης. Νιώθεις ότι κάτι δίκαιο και σωστό συµβαίνει 
εκεί, ακριβώς στις διαστάσεις του, ότι όλοι επιτέλους κατα-
λαβαίνουν κάτι που είναι η καλύτερη επικοινωνία µας – εµάς 
µε τους ξένους, εµάς αναµεταξύ µας. Ανηφορίζοντας προς 
το Ηρώδειο, οι Αρ Ντεκό πολυκατοικίες του αρχιτέκτονα Βα-
σίλη Κουρεµένου, το σπίτι του Βαγγέλη Παπαθανασίου στη 
γωνία µε την οδό Μητσέων, υπέροχα νεοκλασικά γνωστών 

H Διονυσιου 
ΑρεοπΑγιτου 

Η αθηναϊκή Las Ramblas

18/7: Η «Mαντάµα Μπατερφλάι» της ΕΛΣ 
φέρνει στον πεζόδροµο 2.000 κόσµο
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αστικών οικογενειών, φιλανθρωπικά ιδρύµατα, ο Οίκος 
Ευγηρίας Κυριών, ο νεοκλασικός ναός της Αγίας Σοφίας µε 
ένα άγαλµα της Αθηνάς στα θεµέλιά του. Και δίπλα, πίσω 
τους, µικρότερα σπίτια και παλιά λογοτεχνικά καφενεία 
(Σεπαρέ, Σωκράτης, Βρούτος, Παρθενών) σε γειτονιές που 
διατηρούν µία ιδανική διάσταση µε το τοπίο τους. Απέναντι 
από το Ηρώδειο, το σηµείο όπου υπήρξε η πρώτη σκέψη για 
να στηθεί το Μνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη, εναρµονι-
σµένο στο χώρο. Ο λόφος του Φιλοπάππου, άλλη υπέροχη 
«ταράτσα» της Αθήνας, γνωστή ως «Σέντζο», βασιλικό 
κάθισµα, δηλαδή, από την εντύπωση που δίνει το µνηµείο. 
Από του Φιλοπάππου και µετά, µέχρι κάτω στην Αποστόλου 
Παύλου, ήταν παλιά χωµατόδροµος. Από εκεί περνούσε και 
µία από τις πρώτες γραµµές του τροχιόδροµου, «Γραµµή 16, 
Θων-Θησείο». Κατηφορίζοντας πια, νιώθοντας τη βουή των 
cafés του Θησείου να πλησιάζει, βρίσκεις περήφανο (µετά 
την επιβράβευση από το CNN) και σφριγηλό το Σινέ Θησεί-
ον, όπως του πρέπει: µε τα νέον του, µε την ίδια χτιστή οθό-
νη (από το 1938), µε την πανοραµική θέα στον Παρθενώνα. 
Παλιά είχε κάτω από την οθόνη ενυδρείο µε χρυσόψαρα, 
ενώ κάτω από το θάλαµο µε τη µηχανή προβολής υπήρχε 
εκκολαπτήριο πουλερικών. Στο σινεµά όλα επιτρέπονται. 
Τελειώνει η ταινία, τελειώνει η βόλτα, φτάνεις κάτω και 

στρίβεις δεξιά, για τον Ηλεκτρικό. -Γιάννης Νένες

γιώργος 
Κουμεντάκης 

Μ ια νέα αρχή προσπερνά 
το μίζερο παρόν μας

Αναθέτοντάς του η Εθνική Λυρική Σκηνή  

να γράψει τη µουσική για την όπερα  

«Φόνισσα» µας δείχνει ένα δείγµα γραφής 

για το µέλλον της. Γιατί πρόκειται για έναν 

από τους συνθέτες που η µουσική του είναι 

πλούσια σε αναζήτηση νέων  

κατευθύνσεων. ∆.Μ.

«Είναι προφανές ότι στην εποχή της 

πνευµατικής και πολιτιστικής λιτότητας 

αισθάνοµαι τυχερός που η Εθνική Λυρική 

Σκηνή µού ανέθεσε και παρουσιάζει τη 

“Φόνισσα”. Η ελληνική όπερα ήταν πάντα 

στο περιθώριο του ενδιαφέροντος και 

εθεωρείτο ο φτωχός συγγενής του ευρω-

παϊκού λυρικού θεάτρου. Μάλιστα µετά τη 

µεταπολιτευτική “επιστροφή στις ρίζες”, 

αν εξαιρέσεις τους φανατικούς οπαδούς, 

ένα κατεξοχήν λαϊκό είδος όπως η όπερα 

λοιδορήθηκε ως ξενόφερτο.  

Μιλάµε για το πιο σύνθετο και ολοκληρω-

µένο είδος του παγκόσµιου πολιτισµού που 

η δύναµή του αντλείται από τη συνύπαρξη 

λόγου, ποίησης, µουσικής, εικαστικών, 

χορού, τεχνολογίας κ.ά. Είδος µε τεράστιο 

κοινωνικό και πολιτικό εκτόπισµα που πα-

ραµένει ζωντανό και συνεχώς  

ανανεούµενο.  

Για την Εθνική Λυρική Σκηνή η συστηµα-

τική δουλειά του Μύρωνα Μιχαηλίδη και 

η καινούργια στέγη του Ιδρύµατος Νιάρ-

χος ανοίγουν το δρόµο µιας ευρωπαϊκής 

εστίας πολιτισµού που θα µπορούσαν να 

θέσουν την Αθήνα ισάξιο συνοµιλητή των 

σπουδαίων λυρικών θεάτρων του κόσµου. 

Αυτό όµως δεν µπορεί να συµβεί ερήµην 

της ελληνικής δηµιουργίας γιατί χωρίς 

νέα ελληνική µουσική και χωρίς Έλληνες 

συνθέτες η ελληνική µουσική σκηνή θα 

είναι ελλιπής και προσκολληµένη στο πα-

ρελθόν. Είµαστε µια χώρα στην περιφέρεια 

της δυτικού µουσικού πολιτισµού, αλλά µε 

τεράστιο δυναµικό που ποτέ δεν αξιοποιή-

θηκε σωστά. Μήπως ήρθε η ώρα;» 
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Winebars 
Ένα αμπέλι φυτρώνει στο κέντρο

Κρασί σε ποτήρι, χαµηλές τιµές, δυνατότητα δοκιµής διαφορετικής ετικέτας σε κάθε ξαναγέµισµα, µικρά πιατάκια για να 
νοστιµεύεσαι ενδιαµέσως (χιπς) και socializing µέχρι το ξηµέρωµα, µιλώντας για τις ξεχασµένες ποικιλίες του ελληνικού 

αµπελώνα που αναβιώνουν. Η Μητροπόλεως και τα γύρω από το Σύνταγµα στενά ανακηρύσσονται σε κυριότερο εκπρόσω-
πο αυτής της τάσης µαζεύοντας τα πλήθη µετά το γραφείο ή τις βόλτες στο κέντρο και συγκεντρώνει τα περισσότερα και τα 

καλύτερα wine bars –Heteroclito, By the Glass, Harvest, Vintage, µερικά από αυτά–, που ξεφυτρώνουν συνέχεια και απο-
κτούν όλα τους πιστούς πελάτες. Ν.Γ.

Υπέροχα 
αθηναϊκά
κουτούκια 
Αν στη Γαλλία, τη ∆ανία ή την Αµερική είχαν 

την τύχη να διαθέτουν κάτι που να µοιάζει 

µε την παλιά αθηναϊκή ταβέρνα θα το είχαν 

ανακηρύξει προστατευόµενο πολιτιστικό 

θησαυρό. Κι εµείς όµως µετά τη µοντέρνα 

ταβέρνα και τα φωτιστικά-ανάποδο σου-

ρωτήρι ξανα-ανακαλύπτουµε το κουτούκι 

της ελληνικής ταινίας του ’50 το οποίο ζει 

και βασιλεύει και, το κυριότερο, µαγειρεύει 

όπως ήξερε από πάντα. Μεταξού, Κληµα-

ταριά, ∆ίπορτο, Ειδικόν, Τριφύλλι, πιο γε-

µάτα από ποτέ από πλήθη νέας γενιάς που 

ψάχνουν την ιστορία της πόλης σ’ ένα πιάτο 

(κι ένα καρτούτσο).  N.Γ.

Φούρνοι
Το τσιμπολόγημά
 σου στο δρόμο

Οι φούρνοι είναι σε έξαρση, µεγάλη έξαρ-

ση! Σε κάθε γωνιά υπάρχει και ένας, έτοιµος 

να ικανοποιήσει κάθε σου λιγούρα βασιλι-

κά, και κυρίως σε τιµές που δεν πονάνε… 

Ψωµιά όλων των ειδών, σφολιάτες, κουλού-

ρια, κριτσίνια, σάντουιτς, τούρτες και γλυκά 

που ζηλεύει µέχρι και ζαχαροπλαστείο, σα-

λάτες και ελαφριά γεύµατα. Από το φούρνο 

της γειτονιάς σου (που άµα είναι καλός 

φτιάχνει ψωµί µε αρχαίο σπόρο Ζέα) µέχρι 

τους φούρνους-υπερπαραγωγές και από το 

Χωριάτικο µέχρι τον Βενέτη (που τώρα δι-

αθέτει και τµήµα σπιτικών µαγειρευτών), το 

Απολλώνιο και το γαλλικό Paul, που σκορ-

πάει παριζιάνικο αέρα σε όλη την Αθήνα, 

όλοι έχουν κάτι να σε χορτάσουν. Κ.Β.

Τριφύλλι, δίπλα στον 
Παναθηναϊκό

Heteroclito, 
ίσως το πιο αγαπηµένο 

wine bar της πόλης 
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Aστέρια Michelin για την 

Αθήνα το 2014

Με την αξία µας 
στον παγκόσµιο

 γαστρονοµικό χάρτη

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά ο-
κτώ… ∆εν τα λες και µικρή 

σοδειά. Μεγάλη επιτυχία για 
τους εξαιρετικούς και µε ευ-
οίωνο µέλλον Νίκο Ρούσσο 
και Γεωργιάννα Χιλιαδάκη, 
που το εστιατόριό τους Funky 

Gourmet πήρε 2 αστέρια, 
πρώτο αστέρι για τον Έκτορα 
Μποτρίνι και το Botrini’s του, 
η Σπονδή κρατάει τα δύο δι-
κά της, το ίδιο και η Hytra και 

η Γαλάζια Hytra µε σεφ τον 
Νίκο Καραθάνο, αλλά και ο 

Λευτέρης Λαζάρου, ο πρώτος 
Έλληνας σεφ που απέκτησε 
αστέρι Michelin, διατηρεί ε-
πίσης το δικό του. Η Αθήνα 

έχει περισσότερα αστέρια από 
πολλές άλλες πόλεις και δίνει 

πόντους στο γαστρονοµικό 
τουρισµό της χώρας. Ν.Γ.

Παγωτό 
µε γεύση 
πεύκο-
θάλασσα;
Ε, δεν παιζόμαστε…

Ο Νίκος Κουκιάσας δεν είναι απλά ένας ζαχα-
ροπλάστης µε ειδίκευση στα παγωτά. Είναι ένας 
ποιητής. Στο µικρό µαγαζάκι του στη Μύκονο, το 
Casa Dolce, φτιάχνει το ως άνω (που το δοκιµάσα-
µε και, ναι, έχει άρωµα και γεύση από πεύκο και 
θάλασσα), φτιάχνει και παγωτό κοπανιστή, παγωτό 
τζατζίκι, παγωτό αµυγδαλωτό και ό,τι άλλο φαντα-
στείς. Και ενθουσιάζει τους κοσµοπολίτες τουρί-
στες του νησιού – αν ήταν οπουδήποτε αλλού στο 
εξωτερικό θα ήταν ήδη τεράστιο όνοµα. Αλλά και 
στην Αθήνα µπορείς πια να γευτείς παγωτό από 
ανθότυρο Κρήτης µε περγαµόντο, λεµόνια Άργους 
και σύκα Καλαµάτας στο La Greche, στο νούµερο 
16 της Μητροπόλεως. Ν.Γ.

Σε κάθε γωνιά
Το φαγητό του δρόµου γνωρίζει δόξες σε όλες τις 
χώρες του κόσµου. Η Αθήνα παρακολουθεί και α-
νακαλύπτει την έννοια του street food σε όλο του 
το φάσµα. Φαλάφελ στο Falafellas της Αιόλου ή 
στα φαλαφελάδικα της πλατείας Βάθης. Ρώσικα 
πιροσκί στο Καλίνκα Μαλίνκα της Σόλωνος. Λαχ-
µατζούν στο Πέρα Café, ξανά στην Αιόλου. Hot Dog 
των €0,60 και πίτσα µε το κοµµάτι σχεδόν παντού. 
Με όλα αυτά να κατακτούν λίγο-λίγο την καθηµερι-
νότητα των Αθηναίων, το Street Food and Tunes, 
το πρώτο φεστιβάλ γεύσης αφιερωµένο στο street 
food, είναι φυσικό επόµενο. ∆ιοργανώνεται κάθε 
δύο µήνες περίπου και µας συστήνει το φαγητό και 
την κουλτούρα του κόσµου. Κ.Β.

STREET

FOODFOODFOODFOODFOOD

Ελληνικά κοκτέιλ 
Μαστίχα, ούζο, τσίπουρο 

 στην πιο κουνημένη εκδοχή τους

Τα περισσότερα ελληνικά ποτά και αποστάγµατα έχουν 

καιρό τώρα εντυπωσιάσει τη διεθνή σκηνή. Ακολού-

θησαν βροχή τα βραβεία για Έλληνες bartenders και 

mixologists. Τι έχει σειρά; Τα ελληνικά κοκτέιλ! Γεύση, ό-

νοµα και άρωµα ελληνικό µέχρι την τελευταία σταγόνα. 

Ρακίτο, Mohito Σύκο και Aegean Sunset στην Αγορά στους 

Αµπελοκήπους, Hey, Greece!I Love You στο City Bistro της 

Σπυροµήλιου, Χίος µε µαστίχα στη βεράντα του Αρχο-

ντικού στο Μαρούσι, Jupiter στο Galaxy του Hilton. Κ.Β.



Μεσογειακο Bauhaus 
Ο Νίκος Βατόπουλος, υπεύθυνος του καθηµερινού πολιτιστικού ρεπορ-

τάζ στην εφηµερίδα «Καθηµερινή», µας µιλάει για αυτό που, ακόµα, η 

Αθήνα δεν έχει µάθει να αγαπάει: την πραγµατική της ταυτότητα, το Με-

σογειακό Bauhaus.

«H Aθήνα στο σύνολό της δεν είναι όµορφη. Βέβαια το αν σου αρέσει µια πόλη 
έχει να κάνει περισσότερο µε την ιδιοσυγκρασία σου. Για να µπορέσει η Αθήνα να 
συµπεριληφθεί στο διεθνή χάρτη µε τις ενδιαφέρουσες και επιθυµητές πόλεις, 
πρέπει να αποκτήσει αυτογνωσία και να µάθει να προβάλλει όλα όσα διαθέτει, και 
διαθέτει πολλά περισσότερα από την Ακρόπολη και τα αρχαία µνηµεία της. Πρέπει 

να αναδείξουµε, επαναφέροντας στο προσκήνιο, την ιστορία της σύγχρονης πόλης. Να κατασκευάσουµε µια 
αφήγηση µε υλικά που υπάρχουν. Λίγοι γνωρίζουν πως η σύγχρονη Αθήνα είναι µια Μπραζίλια του 19ου αιώνα, 
ένα πολύ ενδιαφέρον αστικό πείραµα στο οποίο συµµετείχε όλη η Ευρώπη. Πάντα υπάρχει µια ενδιαφέρουσα 
ιστορία από πίσω – γιατί η Πλάκα, για παράδειγµα, είναι έτσι όπως είναι. ∆εν πρέπει να αναδείξουµε την τόσο 
ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική του Μεσοπολέµου, την οποία δεν εκµεταλλευόµαστε τουριστικά, όπως κάνει π.χ. 
το Τελ Αβίβ; Στην Ελλάδα υπάρχει ένας µοναδικός λαϊκός ελληνικός ρυθµός, πολύ ιδιαίτερος, που χαρακτηρίζει 
τα νεοκλασικά. Έχει ενδιαφέρον να διηγηθείς την αστική αναδιοργάνωση της Αθήνας, τη δεκαετία του ’30, συνέ-
πεια της Μικρασιατικής καταστροφής, το πώς συσπειρώθηκε η οµογένεια και το αστικό κεφάλαιο για να επεν-
δύσει στη δηµιουργία των πρώτων πολυτελών πολυκατοικιών σε πολλά σηµεία του κέντρου. Αν το αποτέλεσµα 
το διαφηµίσεις ως ένα µεσογειακό Bauhaus, µοναδικό στην Ανατολική Ευρώπη, έχεις κερδίσει τη µοναδικότητα. 
Στις άλλες πόλεις της ∆ύσης θα βρεις σκόρπια τέτοια δείγµατα, εδώ µόνο θα βρεις τόσο οργανωµένα µέτωπα. 
Όµως για να το αναδείξεις αυτό πρέπει να το γνωρίσεις και, το κυριότερο, να το αγαπήσεις».

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 
Πολύχρωμη γιορτή, μέρα και νύχτα

Τ
ο 1834, όταν η Αθήνα έγινε η νέα πρωτεύουσα, άρχισε να κατοικείται και να αναπτύσ-
σεται ραγδαία, αν και κάπως πρόχειρα (τι πρωτότυπο) γιατί όλοι πίστευαν ότι αυτό θα 
κρατούσε λίγο, αφού υπήρχε η προσδοκία ότι η Κωνσταντινούπολη θα γινόταν η πρω-
τεύουσα του κράτους. Έτσι, η νέα Αθήνα άρχισε να αναπτύσσεται βόρεια της Ακρόπο-
λης, όπως να ’ναι. Το Μοναστηράκι έγινε η καρδιά αυτής της καινούργιας πόλης µε 

το αρχαίο προφίλ, τη λασπωµένη πραγµατικότητα και το ενδιαφέρον, άναρχο µέλλον. ∆ρόµοι-
παζάρια, κρήνες για να ξεδιψούν τα ζώα, εµπορικά, καφενεία, λουτρά, πανδοχεία, τζαµιά, εκ-
κλησίες, διοικητικά κτίρια αλλά και κατοικίες της ανώτερης τάξης δηµιούργησαν µια πολύβουη, 

χαρούµενη, χύµα γειτονιά.  Παλαιστές, ακροβάτες, θαυµατοποιοί, κλεφτρόνια, χαρτορίχτρες, ο 
σηµερινός Μπαϊρακτάρης (το 1879 ήταν εκεί η ταβέρνα των Αδερφών Σιγάλα), αχθοφόροι 

και µεταφορείς. Η διασταύρωση των οδών Ερµού και Αθηνάς ονοµαζόταν «Στις Καρό-
τσες» γιατί εκεί περίµεναν οι µεταφορείς, µε άθλια κάρα ή µικρές άµαξες, για να µετα-
φέρουν τους Αθηναίους µέσα στους σκονισµένους δρόµους. Σήµερα, στο ίδιο σηµείο 
αράζουν τα µαστόρια, οι ταρίφες «ελευθέρας άγρας πελάτη». ∆ίπλα τους, µπροστά στην 
είσοδο του νεοκλασικού σταθµού του Ηλεκτρικού προς Πειραιά, µία γιορτή χύµα: µου-
σικές, DJs, ροµά, παπατζήδες, ινδιάνοι, κλεφτρόνια, ντίλερς που σου πουλάνε φούντα, 
φωτεινά γιο-γιό πετάγονται ψηλά στον αέρα, ένα πολύχρωµο νταβαντούρι κάθε µέρα. 
Σαν να πρόκειται, αυτή η ζωή, αυτή η πόλη, να είναι προσωρινή. -Γιάννης Νένες

Bariamis 
Sweets

Νέες γεύσεις-έκπληξη στα γλυκά 
των παιδικών μας χρόνων

Τι µπορεί να κάνει κάποιος που ασχολούταν µε 
κατασκευές πισινών και µε τον κλάδο των ενδυ-
µάτων; Λουκούµια µε άχνη ζάχαρη και αφράτα 
«υποβρύχια». Αυτή είναι πλέον η δουλειά του 
Γιάννη Ρούσου, της συζύγου του Ηρούς Μπα-
ριάµη και του αδερφού της Γιάννη Μπαριάµη, 
οι οποίοι πριν δυο χρόνια άφησαν τις δουλειές 
τους για να ασχοληθούν αποκλειστικά µε την 
παλιά βιοτεχνία της οικογένειας στο Αγρίνιο, 
που έχει έτος ίδρυσης το 1930. Μην έχοντας 
γνώσεις ζαχαροπλαστικής, αλλά µε εφόδιο τις 
παλιές συνταγές της οικογένειας, κατάφεραν 
να µάθουν τη δουλειά και να δώσουν ένα νέο 
αέρα σε δύο κατεξοχήν παραδοσιακά ελληνικά 
προϊόντα, το υποβρύχιο και το λουκούµι. ∆εν 
σταµάτησαν όµως εκεί, σε συνεργασία µε την ε-
ταιρεία Organic Islands έφτιαξαν δύο είδη λου-
κουµιών µε αιθέρια έλαια βοτάνων (φλισκούνι 
και δεντρολίβανο) που καλλιεργούνται στη Νά-
ξο και βραβεύτηκαν µε 3 και 1 αστέρι στα Great 
Taste Awards 2014. Είναι η πρώτη φορά που 
διακρίνεται στα συγκεκριµένα βραβεία λου-
κούµι και δη ελληνικό, όταν στο συγκεκριµένο 
είδος την πρωτοκαθεδρία εδώ και χρόνια έχει η 
Τουρκία. -Ελένη Σταµατούκου

Έξυπνες ιδέες από νέους ανθρώπους. 
Γίνονται γρήγορα, ολοκληρωµένα, 

µε µοντέρνο προφίλ και µεγάλη 
εισχώρηση στα social media. Έχουν 
χρηστικό χαρακτήρα, έχουν άποψη, 
πετυχαίνουν, αγκαλιάζονται από τον 

κόσµο, διεθνοποιούνται. Βλέ-
πε TaxiBeat, Carpo 

κ.λπ.

επιτυχημένα 
start-ups
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ 
Ένα δροσερό καταφύγιο γεμάτο ιστορίες και μυστικά

…Και τότε, η βασίλισσα Αµαλία, βλέποντας αυτήν τη βραχώδη, άγονη περιοχή δίπλα 
στο καινούργιο της σπίτι, αποφάσισε να απαλλοτριώσει τα οικόπεδα των Άγγλων και 
Ελλήνων ευγενών για να δηµιουργήσει τον Κήπο της, σε αγγλικό στιλ· αυτό που έγινε 
το αγαπηµένο της pet project. Έφερε φυτά από τη Γένοβα, φοίνικες από τα ελληνικά 
νησιά και τον Λίβανο, ακακίες από το Σουδάν, µία κλαίουσα ιτιά από τον τάφο του Να-
πολέοντα στη Νήσο της Αγίας Ελένης, 100 πορτοκαλιές, λεµονιές και κερασιές από τη 

Σπάρτη. Για τη δηµιουργία του, εκτός από τη βοήθεια γεωπόνου, κη-
πουρού και αυλάρχη, ζήτησε και τη βοήθεια ενός βοτανολόγου 

ποιητή. Η αλήθεια είναι ότι αν έβλεπε αυτό το δηµιούργηµα 
ένας κηπουρός του Λουδοβίκου του 14ου θα 
σκανδαλιζόταν από την έλλειψη λεωφόρων 

και τις µικρές, απότοµες στροφές µέσα στη 
βλάστησή του. Υπάρχει όµως ποίη-

ση και ιστορία. Στα ξέφωτά του 
βρίσκονται ίχνη και µωσαϊκά 
από αρχαίες ρωµαϊκές επαύ-
λεις και υδραγωγεία. Στα κιό-
σκια του έχουν συµβεί έρωτες. 
Στα ∆εκεµβριανά χρησίµευσε 
σαν πρόχειρο νεκροταφείο. Το 
1954 λειτουργούσε εκεί ένα υ-
παίθριο µουσικό θέατρο. Σήµε-
ρα, έχοντας παραχωρηθεί από 
το 2004 στον ∆ήµο της Αθήνας 
για 90 χρόνια, επιβιώνει, µε 
το ηλιακό του ρολόι να δείχνει 
πάντα µία «ώρα ξεκούρασης». 
Ένα δροσερό καταφύγιο µέσα 
στο σκληρό αττικό καλοκαίρι. 

Ένα δάσος που κρύβει δροσιές 
και αρχαία, ιστορίες και µυστικά, µό-

λις ενάµιση µέτρο κάτω από το χώµα του. 
-Γιάννης Νένες

Ο Κήπος 
& οι φιλοι του

Ιδιώτες συνεργάζονται και  
φροντίζουν τον Κήπο

Ο Εθνικός Κήπος ζωντανεύει. Ιδιώτες συνεργάζονται και τον 

φροντίζουν, όπως η Εταιρία Φίλων του Εθνικού Κήπου, ο 

Σύλλογος Αποφοίτων του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθη-

νών, η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστηµόνων κ.ά. Εικαστικοί 

φορείς τον επιλέγουν για να στήσουν υπαίθριες εκθέσεις 

περιορισµένης διάρκειας σαν µικρά ξαφνιάσµατα προς τους 

πολίτες, όπως η πρόταση «Ανακαλύπτοντας τον Εθνικό Κήπο» 

της οµάδας Neon. Όλο και περισσότεροι Αθηναίοι φαίνεται 

να τον προτιµούν για περίπατο. Ο Εθνικός Κήπος, ιδανικός 

τόπος αναψυχής στην καρδιά της πόλης, πρέπει να ανοίξει, 

να µπει στη ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών της.

Athens 
Hilton 
Το ωραιότερο, διαχρονικό 
μεγάλο κτίριο της Αθήνας

Η 
Βασιλίσσης Σοφίας εί-
ναι, ακόµα και σήµερα, 
µία από τις πιο όµορφες 
και ευχάριστες λεωφό-
ρους. Μεγάλη, δενδρο-

φυτευµένη, µε ωραίο κράσπεδο 
που δεν έχει ταλαιπωρηθεί. Η µία 
της όχθη φιλοξενεί όµορφα µέγα-
ρα που υπήρξαν κατοικίες ευγε-
νών και µελών της βασιλικής οι-
κογένειας, πριν γίνουν πρεσβεί-
ες και µουσεία. Μακάρι να είχαν 
διατηρηθεί όλα τα παλιά εκείνα 
αρχοντικά. Η άλλη όχθη της θυ-
µίζει, ακόµα, ποτάµι. Κυλάει προς 
τα κάτω η ροή της πόλης, είναι η 
κοίτη του ποταµού Ιλισού δίπλα 
στην οποία, στη συµβολή της µε 
τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, χτί-
σθηκε το πρώτο διεθνές ξενοδο-
χείο της Αθήνας και το πρώτο τό-
σων µεγάλων διαστάσεων κτίριο 
της πόλης. Τον Απρίλιο του 1963 
ο Κωνσταντίνος Καραµανλής ε-
γκαινίασε το υπέροχο κτίριο του 
Hilton, µε την εγχάρακτη «αρχαι-
οελληνική» σύνθεση του Γιάν-
νη Μόραλη στην πρόσοψη. Στα 
εγκαίνια ήταν παρών και ο ίδιος 
ο Conrad Hilton ο οποίος δήλωσε 
ότι «το Χίλτον της Αθήνας ήταν 
το ωραιότερο από όσα µέχρι τό-
τε διέθετε». Φυσικά υπήρξαν και 
διαµαρτυρίες, ότι το κτίριο στέ-
κεται προκλητικό απέναντι στον 
Παρθενώνα, ότι διαταράσσει την 
αρµονική σύνθεση Παρθενώνα 
και Υµηττού. Παράλληλα όµως 
άρχισε να ζωντανεύει η περιοχή 
γύρω και «όπισθεν Χίλτον», δη-
µιουργώντας µία ζωντανή αστι-
κή γειτονιά, το Παγκράτι, τις ίδιες 
εποχές που έπινε στο «Βυζαντι-
νό», το µπαρ του ξενοδοχείου, ο 
Φρανκ Σινάτρα τα ποτά του, ή ο 
Τζον Λε Καρέ έγραφε στο δωµά-
τιό του µε θέα την Ακρόπολη, τη 
«Μικρή Τυµπανίστρια». Σήµερα, 
από την ταράτσα του «Γαλαξία» 
του απογειωνόµαστε για χαµηλές 
πτήσεις πάνω από την πόλη, µε 
ποτά µε διαστηµικά ονόµατα. -Γ.Ν.
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Ποδήλατο στην πόλη
Ο Δημήτρης Σπύρου κάνει ορθοπεταλιές

ΜΕΤΡΟ
Η Αθήνα, μια γειτονιά

Νέα Γραµµή 4, Άλσος Βεΐκου - Γουδή. Σύµφωνα 

µε το σχεδιασµό θα περιλαµβάνει τους εξής 14 νέ-

ους σταθµούς: Άλσος Βεΐκου (διασταύρωση Βεΐκου 

και Τραλλέων), Γαλάτσι (Γαλατσίου & Βεΐκου), Κυ-

ψέλη (πλατεία Κυψέλης), ∆ικαστήρια (Ευελπίδων 

& Μουστοξύδη), Λ. Αλεξάνδρας (Λ. Αλεξάνδρας 

και Μουστοξύδη), Εξάρχεια (πλατεία Εξαρχείων), 

Ακαδηµία (Ακαδηµίας & Σίνα), Κολωνάκι (πλατεία 

Κολωνακίου), Ευαγγελισµός (διασταύρωση Βασ. 

Σοφίας, Ριζάρη & Βασ. Κωνσταντίνου), Καισαριανή 

(Υµηττού & Εθν. Αντιστάσεως), Νήαρ Ηστ (Εθν. Α-

ντιστάσεως), Ιλίσια (πλατεία Κύπρου), Ζωγράφου 

(πλατεία Γαρδένια) και Γουδή (πλατεία Ελευθερίας). 

Θα ξεκινήσει το 2016 και θα ολοκληρωθεί το 2022 

και θα εξυπηρετεί καθηµερινά 220.000 επιβάτες. 

Επέκταση Γραµµής 3 (Πειραιάς). Το 2017 αναµέ-

νεται να παραδοθούν οι 6 νέοι σταθµοί του µετρό 

στον Πειραιά, που θα εντάσσονται στη Γραµµή 3. 

Πρόκειται για τους σταθµούς Αγία Βαρβάρα (Λ. Ε-

λευθερίου Βενιζέλου), Κορυδαλλός (πλατεία Ελευ-

θερίας), Νίκαια (πλατεία Ελ. Βενζιέλου), Μανιά-

τικα (Αιτωλικού & Μαυροµιχάλη), Πειραι-

άς (λιµάνι, πλησίον του ΗΣΑΠ) και 

∆ηµοτικό Θέατρο (Ηρώων Πο-

λυτεχνείου & Βασ. Γεωργίου). 

Με την επέκταση της Γραµµής 

3 αναµένεται να εξυπηρετού-

νται επιπλέον 130.000 επιβάτες 

κάθε µέρα, ενώ η διαδροµή λι-

µάνι-αεροδρόµιο θα γίνεται σε 

45 λεπτά. 

Επέκταση του τραµ στον Πει-

ραιά. Η πιο αισιόδοξη εκτίµηση για 

την ολοκλήρωση του έργου αναφέρει 

ότι η επέκταση συνολικού µήκους 5,4 χλµ. θα 

είναι έτοιµη στο τέλος του 2015. Η επέκταση θα 

αρχίζει από το σταθµό του ΗΣΑΠ στο γήπεδο «Κα-

ραϊσκάκη» και θα καταλήγει στο λιµάνι του Πειραιά 

µε τερµατικό σταθµό την Ακτή Ποσειδώνος. Η α-

νάπτυξη του τραµ θα γίνει µε µονή γραµµή η οποία 

θα περνά από τις οδούς Μικράς Ασίας, Λαµπράκη, 

Βασιλέως Γεωργίου, Ακτή Ποσειδώνος και σε 

µονή γραµµή θα επιστρέφει προς το Νέο 

Φάληρο, από τις οδούς Εθνικής Α-

ντιστάσεως και Οµηρίδου Σκυ-

λίτση. Οι νέες στάσεις θα είναι 

12 και περίπου 35.000 άνθρω-

ποι αναµένεται να προστεθούν 

στο επιβατικό κοινό του τραµ.

Τραµ στην Πανεπιστηµίου. 

Στο πλαίσιο της πεζοδρόµησης 

της οδού Πανεπιστηµίου και της 

ανάπλασης της πλατείας Οµο-

νοίας, το τραµ θα επεκταθεί και στο 

κέντρο της Αθήνας. Σύµφωνα µε το σχε-

διασµό η επέκταση θα ξεκινά από το σηµερινό 

σταθµό στο Σύνταγµα και θα φτάνει µέχρι την Πλα-

τεία Αιγύπτου (Πεδίον του Άρεως), σε µια απόσταση 

συνολικού µήκους 2,2 χλµ.  -Τάκης Σκριβάνος

Η 
µετακίνηση µε ποδήλατο στην πόλη είναι η πιο λογική επι-
λογή! Αυτή την άποψη φαίνεται να συµµερίζονται ολοένα 
και περισσότεροι Αθηναίοι που το επιλέγουν για µετακίνηση, 
αναψυχή και άθληση! Μήπως ήρθε η ώρα να το σκεφτείς και 
συ; Όταν ειδικά πρόκειται για µετακινήσεις σε ακτίνα λίγων 

χιλιοµέτρων, το ποδήλατο χαρακτηρίζεται από ασύγκριτα πλεονεκτήµα-
τα. Ποια είναι αυτά;
Ταχύτητα! Ναι, είναι πιο γρήγορο από το αυτοκίνητο καθώς φτάνεις α-
κριβώς στον προορισµό σου χωρίς να σπαταλάς χρόνο, για να παρκάρεις 
τελικά πιο µακριά από όσο βρισκόσουν πριν ξεκινήσεις. 
Στιλ! Ο ποδηλάτης είναι αδιαµφισβήτητα ο πλέον καλαίσθητος χρήστης 
του δηµόσιου χώρου. Τσουλάει µε στιλ, χωρίς να παράγει θόρυβο, χαρί-
ζοντας µόνο χαµόγελα πάνω σε µια µινιµαλιστική κατασκευή. ∆εν είναι 
τυχαίο ότι οι σηµαντικότεροι οίκοι µόδας το έχουν ενσωµατώσει στην 
γκάµα των αξεσουάρ τους. 
Ευελιξία! Όχι µόνο ο χρόνος για αναζήτηση στάθµευσης ή αναµονής 
του επόµενου λεωφορείου εκµηδενίζεται, αλλά η διαδροµή δεν είναι 
ποτέ βαρετή, καθώς κάθε φορά µπορεί να είναι διαφορετική, ενώ απο-

κτά ενδιαφέρον αφού βλέπεις την πόλη από µια νέα οπτική. Και αν είσαι 
τυχερός και συναντήσεις φίλους, σταµατάς για ένα εσπρέσο ή aperitivo. 
Μπορείς να ξεκινάς ή να σταµατάς όπου θέλεις αλλά και να προσεγγίζεις 
κάθε σηµείο στην πόλη!
Υγεία! Ναι, το ποδήλατο σε κάνει πιο υγιή! Μελέτες ετών καταδεικνύ-
ουν πως όχι µόνο η σωµατική υγεία προστατεύεται από τη συχνή χρήση 
ποδηλάτου αλλά βελτιώνεται σηµαντικά και η αίσθηση ευεξίας! Συγκε-
κριµένα, σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη που δηµοσιεύει η Ευρωπαϊκή 
Οµοσπονδία Ποδηλατών, όσοι χρησιµοποιούν αυτοκίνητο για τις καθη-
µερινές τους µετακινήσεις και περνούν χρόνο µέσα σε αυτό, έχουν επιβα-
ρυµένη ψυχολογία! Η επιστήµη προτείνει ποδήλατο.
Φυσική κατάσταση! Όχι µόνο προστατεύεις την υγεία σου, αλλά βελτι-
ώνεις και τη φυσική σου κατάσταση! Η αερόβια φύση της άσκησης στην 
οποία υπόκειται ο οργανισµός µας πάνω στο ποδήλατο βοηθά στη βελ-
τίωση της φυσικής κατάστασης, ενώ παράλληλα καταναλώνει θερµίδες 
βοηθώντας σηµαντικά στη διατήρηση του σωµατικού βάρους!
Aκόµα το σκέφτεσαι; ∆ιάλεξε ποδήλατο και ξεκίνα!
*Ο ∆.Σπ. είναι αρχισυντάκτης του περιοδικού MBike

Φτάνεις στην αποβάθρα και βλέπεις 
τη φωτεινή ταµπέλα: σε δύο λεπτά 

θα περάσει ο συρµός. Ξέρεις πόσο θα 
περιµένεις. Και το πιο καλό είναι ότι 

φτάνεις πολύ γρήγορα στον προορι-
σµό σου. Μπορείς να γυρίσεις (σχεδόν) 
όλη την Αθήνα γρήγορα και εύκολα, µε 
€1 την ηµέρα, καθώς η µηνιαία κάρτα 

είναι €30 (και €15 η µειωµέ-
νη τιµή).

Γρήγορο 
& φθηνό 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙ-
ΖΟΝΤΑΣ 
ΤΟΠΟΥΣ
ΛΑΤΡΕΙΑΣ 

Σ
ε αυτό το έργο-σε-εξέλιξη ενός 
χρόνου ήδη, ο Βρεττός ακολουθεί 
τον κεντρικό, διαρκή άξονα όλης 
της δουλειάς του, τον Άλλο άν-
θρωπο. Αλλόθρησκο αυτή τη φο-

ρά ή/και αλλοεθνή, να λατρεύει σε αυθαί-
ρετα υπόγεια και κοσµηµένα διαµερίσµατα, 
σε αυτοσχέδιους ναούς-γκαράζ, σε γήπεδα 
και αλλόκοτα ιερά-πολυκατοικίες, σε οµάδες 
και κατά µόνας, σε έκσταση και σε χαρά, µε 
τα ελάχιστα και µε τα πανηγυρικά, µε ιερείς 
και δίχως, µε άγχος, φόβο, σιωπή, αλλά και 
ξέφρενα, αψήφιστα, σε χώρους ούτε δηµό-
σιους ούτε ιδιωτικούς, στο πηχτό αιώρηµα 
που είναι η πιο µύχια ταυτότητα της Αθήνας 
και όσων τη συνέχουν. Ο Βρεττός λέει ότι το 
υλικό θα γίνει βιβλίο, µάλλον µέσα στο 2015, 
και µπορεί και έκθεση αν είναι χρήσιµο αυτό, 
γιατί τώρα µαθαίνει τους εδώ και δίπλα εξω-
τικούς τόπους λατρείας και όσους τους εµψυ-
χώνουν, και αυτό αρκεί. 
 
Ο Τάσος Βρεττός είναι ίσως ο πιο γνωστός-
άγνωστος Έλληνας φωτογράφος. Με σεβα-
στή θητεία στην εφαρµοσµένη φωτογραφική 
πρακτική (µόδα, διαφήµιση, δισκογραφία, 
Τύπος) και ταυτόχρονη, χαµηλόφωνη και ά-
τακτη, παρουσία µε προσωπικά φωτογρα-
φικά φόλιο σε εντυπωσιακά ανόµοιους χώ-
ρους (Μουσείο Μπενάκη, Μακεδονικό Μου-
σείο Μοντέρνας Τέχνης, Palais de Tokyo, η 
Κρεαταγορά της Αθήνας, club Tessera στην 
Πειραιώς, γκαλερί Breeder και Gazon Rouge, 
Tαινιοθήκη της Ελλάδας κ.ά.), ο Βρεττός είναι 
κλασική περίπτωση ενός σοβαρού ανθρώπου 
µε εµµονές και παροιµιώδη αδιαφορία για ο-
τιδήποτε δεν είναι η προσωπική του, διαρκής 
σχέση µε τη φωτογραφία και το έµψυχο υλικό 
της. Έτσι λίγοι άνθρωποι έχουν ουσιαστική 
αντίληψη ενός εξαιρετικού αρχείου που α-
ναπτύσσεται ανάµεσα στην πρώιµη, εναλλα-
κτική (και εν πολλοίς άγνωστη) φωτογραφία 
µόδας, στην αταξινόµητη εικονογραφία όλων 
των εξώφυλλων του Τέταρτου, στα πειράµατα 
µε τη φωτογραφία –ως– αντικείµενο, στην 
πολύχρονη καταγραφή των πιο άγριων µορ-
φών της underground σκηνής της αθηναϊκής 
νύχτας αλλά και των πιο µπανάλ χαρακτήρων 
της, στην πιο πρόσφατη και αντιφολκλορική 
επίσκεψή του στους αστικούς τόπους λατρεί-
ας κάθε είδους.  A.M.

Βρεττός
TάσοςTάσοςTάσος
ΒρεττόςΒρεττόςΒρεττόςΒρεττός
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ΣΤΕΓΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

Το μέλλον είναι εδώ

Το παρόν της είναι το µέλλον µας. Ό,τι πρωτοποριακό 

κυκλοφορεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πέρασε (και 

περνά) την πόρτα της. Η εκτελεστική υποδιευθύντρια και 

διευθύντρια Επικοινωνίας & Marketing της Στέγης,  

Αφροδίτη Παναγιωτάκου, περιγράφει τους στόχους. 

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ
«Στη χώρα των ιερών µαρµάρων που όλοι αγαπάµε, εµείς στη 
Στέγη δουλεύουµε για το παρελθόν του µέλλοντος. Τους καλ-
λιτέχνες που θέλουµε να δούµε αύριο τους καλούµε σήµερα 
και στις ελληνικές παραγωγές δίνουµε φτερά για να ταξιδέ-

ψουν άµεσα, όχι αργότερα. 
Το κοινό µας ηλικιακά είναι νεαρό, αλλά κάθε µέρα επενδύ-
ουµε σε αυτό. Βρέφη, παιδιά προσχολικής ηλικίας, έφηβοι, 

αυτοί που σήµερα ακούνε, αύριο θα εκφράζονται και θα δηµι-
ουργούν. Αυτούς θέλουµε για το µέλλον και τους θέλουµε από 

σήµερα. Από χθες, αν γίνεται.
Ναι, γνωρίζουµε ότι δεν θα λάµψουν όλοι, αλλά το µέλλον 

απαιτεί γενναιοδωρία και η γενναιοδωρία έγκειται στο να τα 
δίνεις όλα στο παρόν και µε το ρυθµό που του αρµόζει. Τάχι-
στα. Σε αυτή τη γενναιοδωρία βρίσκουµε νόηµα, στην άφοβη. 

Σε αυτήν που δεν κλείνει τα µάτια στην αποτυχία. ∆εν είναι 
άγνοια, είναι θάρρος και θέληση. 

Όπως το ξέρουν όλοι, το ξέρουµε και εµείς: Το µέλλον δεν 
θα είναι τέλειο. Αλλά δουλεύουµε µε θετικό πρόσηµο. Το 

πρόσηµο της επιθυµίας, του ιδανικού. Αυτό το πρόσηµο βαθ-
µολογείται. Φτιάχνεις αυτό που θέλεις να ζήσεις, τα βάζεις µε 
την αδικία, τον αποκλεισµό, το ρατσισµό, και το κάνεις σήµε-

ρα αναλαµβάνοντας την ευθύνη που σου αναλογεί.
Αναρωτιέµαι αν η Στέγη έχει εφεύρει ένα είδος διακτίνισης. 

Αν ναι, τότε διακτινιζόµαστε στο µέλλον µε εµπιστοσύνη, ρίσκο 
και τρέλα. Τρέλα µεθοδική. Έτσι µπορούµε να λειτουργούµε 

σαν γέφυρα που αξίζει να εµπιστευτείς για να περάσεις από το 
τώρα σε αυτό που θέλεις να ζήσεις. Είµαστε βέβαιοι; Φυσικά 

και όχι. Η βεβαιότητα είναι εχθρός της δηµιουργίας και απου-
σιάζει από το µέλλον. 

Από ποια θέση µιλάω για το µέλλον; Από εδώ, από το 107 της 
λεωφόρου Συγγρού. Γιατί στη Στέγη µπορεί να µην προβλέ-
πουµε το µέλλον, αλλά σίγουρα προσπαθούµε για το µέλλον 

που θέλουµε».

Amsterdam - Holland (2013), by Silvia De Gennaro
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ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
ΣΥΓΓΡΟΥ

Η Λεωφόρος της Τέχνης
Η Τέχνη κατηφορίζει νότια: Εθνικό Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης στο Φιξ. Στέγη Γραµ-
µάτων και Τεχνών. Εθνική Λυρική Σκηνή. 
Εθνική Βιβλιοθήκη. Πάρκο Σταύρος Νιάρ-

χος. Και το Πλανητάριο για να βλέ-
πουµε τα αστέρια.

Εκτός από τον Μozart και 
τους Αrcade Fire, υπάρχει ο 
Porpora και ο Marin Marais

Εάν επαληθευτεί η πληροφορία ότι τον 
Μάιο του 2015 θα ανέβει στην Αθήνα, 
και ίσως σε παγκόσµια πρώτη, η όπερα 
«Catone in Utica» του παραγνωρισµέ-
νου ιδιοφυούς συνθέτη Leonardo Vinci, 
µε τους κορυφαίους κόντρα-τενόρους 
Franco Fagioli και Max Emanuel Cencic, 
τότε θα µιλάµε για µια χρονιά απογεί-
ωσης του µπαρόκ, γιατί εντωµεταξύ θα 
έχουµε ακούσει αριστουργήµατα, διά-
σηµα και εντελώς άγνωστα. 

Στις 17/10 οι 4 ορχηστρικές σουίτες του 
Bach µε Καµεράτα, όργανα εποχής και 
τον Γ. Πέτρου στη µουσική διεύθυνση 
(Στέγη). Λίγες µέρες αργότερα, στις 
23/10, 4 διάσηµοι κόντρα-τενόροι και η 
Καµεράτα ερµηνεύουν άριες του Handel, 
του Porpora, του Hasse, του Vivaldi, 
µια βραδιά για σκληροπυρηνικούς των 
φωνητικών ακροτήτων (Μέγαρο). Οι 
Latinitas Nostras και ο Μάρκελλος Χρυ-
σικόπουλος µας ξεναγούν στις 30/10 σε 
άγνωστους µπαρόκ θρήνους 4 µάλλον 
άγνωστων αλλά εξαιρετικών συνθετών 
(Μέγαρο). Φτάσαµε στα Χριστούγεννα 
και η Καµεράτα και ο Γ. Πέτρου µε τα 
µοτέτα «Te Deum» των Charpentier και 
Lully µετατρέπουν στις 23/12 τη Λεωφ. 
Συγγρού σε Βερσαλλίες της εποχής του 
Λουδοβίκου Ι∆́  (Στέγη). Και από το Πα-
ρίσι στο Ουεστµίνστερ και στο πρώτο 
δείγµα αγγλικής όπερας, 6-8/2/2015 «Α-
φροδίτη και Άδωνις», Καµεράτα και Μάρ-
κελλος Χρυσικόπουλος (Μέγαρο). Στις 
18/3 ο κορυφαίος Jordi Savall σε έργα για 
βιόλα του Marin Marais, µε µερικά από τα 
πιο συγκλονιστικά µπαρόκ κοµµάτια – 
ελπίζουµε να περιλάβει το «La Reveuse» 
(Στέγη). Και στις 3/4 οι Latinitas Nostra 
οδηγούν τον Couperin και άλλους Γάλ-
λους συνθέτες του θρησκευτικού µπαρόκ 
στα ρεµπέτικα και σε τεκέδες, υπάρχει 
καλύτερη πρόταση για το κλίµα του Πά-
σχα ; (Στέγη)  -Μιχάλης Πιτένης
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Η πόλη κατευθύνεται νότια
Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος», Ελληνικό, νέα 
κτίρια µε φουτουριστικό σχεδιασµό, ανάπλαση της παραλιακής... 
η πυξίδα της πόλης δείχνει προς θάλασσα, όπου ο πολιτισµός θα 
συναντά την αναψυχή. Ο παραλιακός νότος θα θυµίζει καράβι κι 
εµείς είµαστε ανυπόµονοι για την επιβίβαση. 
Φωτό: Γιώργης Γερόλυµπος

ΑΤΗΕΝSΑΤΗΕΝSΑΤΗΕΝSΑΤΗΕΝSΑΤΗΕΝS RivieraRivieraRivieraRivieraRivieraRivieraRivieraRiviera
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Κέντρο Πολιτισµού 
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος
Το έργο που θα αλλάξει τον πολιτιστικό χάρτη

Η ανάθεση του έργου στο διάσηµο αρχιτέκτονα Ρέντσο Πιάνο και τα σχέδια που είδαν το φως της δηµο-
σιότητας για το πάρκο Σταύρου Νιάρχου των 170.000 τ.µ. στο οποίο θα στεγαστούν η Εθνική Βιβλιοθήκη 
και η Εθνική Λυρική Σκηνή, είναι σίγουρα οι βασικοί λόγοι που µας κάνουν χαρούµενους. Όµως, αξίζει να 
µείνουµε στον τρόπο που τηρούνται τα χρονοδιαγράµµατα αλλά και στο πώς το επικοινωνούν σε εµάς, τους 
µελλοντικούς «θεατές», µέσω των οργανωµένων επισκέψεων στο εργοστάσιο και των υπέροχων φωτογρα-
φιών του Γιώργη Γερόλυµπου. Έτσι χτίζεται η προσµονή και η αγάπη για ένα κεφαλαιώδους αξίας πολιστικό 
και εκπαιδευτικό έργο. -∆ηµήτρης Μαστρογιαννίτης
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Μέγαρο Καρατζά, Εθνική Ασφαλιστική, Πύλη του Α-
στέρα, Νέο Κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών, με διεθνή 
βραβεία, πολλά Ά  βραβεία σε διαγωνισμούς, διεθνείς 
εκθέσεις, δημοσιεύσεις... Το δυναμικό αρχιτεκτονικό 
γραφείο συνεχίζει να δίνει νέο πρόσωπο στην πόλη υ-
λοποιώντας αυτή την εποχή ένα σημαντικό νέο project 
κοντά στη νέα Όπερα και τη Βιβλιοθήκη. 

Sparch 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ / 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Η Ρένα Σακελλαρίδου μας λέει... 

Για μένα δύο είναι τα μοναδικά στοιχεία της Αθήνας: το ιστο-
ρικό της κέντρο και το άνοιγμα του παραλιακού μετώπου. Η 
Αθήνα, ξεπερνώντας σταδιακά την εσωστρέφεια μιας πρωτο-
φανούς κρίσης, στρέφεται προς τη θάλασσα. Αποκτά αυτοπε-
ποίθηση, αναγνωρίζει τις δυνατότητές της και ανοίγεται. 

Η δική μας σχέση με την Αθήνα ξεκίνησε μέσα στην καρδιά 
του ιστορικού κέντρου με το Μέγαρο Καρατζά, και πρόσφατα 
με το Νέο Κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών, σταδιακά μας οδή-
γησε στη Συγγρού με την Εθνική Ασφαλιστική και, βέβαια, σε 
ένα από τα ωραιότερα μεσογειακά τοπία του παραλιακού με-
τώπου με την Πύλη του Αστέρα Βουλιαγμένης. Η Πύλη σημα-
τοδότησε επίσης μια στροφή σε μια γεωμετρία ρευστή και μια 
σχέση με την αρχιτεκτονική βιωματική και βαθιά προσωπική. 

Σήμερα ζω το άνοιγμα της πόλης στη θάλασσα μέσα από το 
έργο αυτό που βρίσκεται σε φάση υλοποίησης. Βραβείο κλει-
στού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, ήταν σημαντική πρόκληση 
λόγω της θέσης του τόσο κοντά στην Όπερα και τη Βιβλιοθή-
κη, που υλοποιούνται στο Φάληρο, και βέβαια της δυνατότη-
τας που πρόσφερε να τολμήσει κανείς. 

Όταν σχεδιάζεις, η πρώτη αφετηρία, η πρώτη συνειρμική α-
ναφορά, είναι σημαντική. Στο συγκεκριμένο κτίριο ξεκίνησε 
με μια ιδέα που σταδιακά μετασχηματίστηκε σε αρχιτεκτονική 
σύνθεση και αφορούσε ένα θαλάσσιο ταξίδι. Ένα θαλάσσιο 
ταξίδι είναι ένας προορισμός, ένας ορίζοντας, δηλαδή, και μια 
κατεύθυνση. Το concept, επομένως, γεννήθηκε αρχικά από 
δύο βασικές χειρονομίες, χωρίς πρόθεση για οποιαδήποτε 
εικονική αναφορά. Δουλεύοντας όμως με μια ευέλικτη non 
finite φόρμα, το κτίριο, παρά το μέγεθός του, φαίνεται σαν να 
αιωρείται. Δίνει την εντύπωση ότι κινείται μέσα σε ρευστό, 
στον αέρα ή στη θάλασσα. Το αν τελικά φέρνει στο νου κάτι 
από καράβι, σίγουρα δεν ήταν συνειδητό την ώρα του σχεδια-
σμού. Συνειδητή ήταν μόνο η ανάγκη και η βαθιά επιθυμία για 
αρχιτεκτονική, για χώρο, υλικότητα και μορφή.
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ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ 
ΣΟΥΝΙΟΥ
Η ατέλειωτη μεγάλη βόλτα 

δίπλα στη θάλασσα 

Έ
χεις πάντα την αίσθηση σινεµασκόπ καλοκαι-

ρινού τράβελινγκ σε ταινία του ∆αλιανίδη. Κα-

νονικά, παραλία θεωρείται η διαδροµή από το 

Σούνιο µέχρι το Φάληρο και από την άλλη πλευ-

ρά, από το Σούνιο µέχρι τον Ωρωπό. Ανέκαθεν οι 

κάτοικοι των γόνιµων γύρω περιοχών της Αττικής παραλίας 

ονοµάζονταν Παράλιοι ή Πάραλοι. Και πάντα οι Αθηναίοι 

έτρεχαν να ανακαλύψουν και να απολαύσουν τις παραλίες, 

µυστικές ή πληµµυρισµένες από κόσµο, που θα συναντού-

σαν στη µεγάλη αττική τους βόλτα: Γλυφάδα, Βούλα, Βου-

λιαγµένη, Βάρκιζα, Αγία Μαρίνα, Λαγονήσι, Ανάβυσσος, 

Σαρωνίδα, Λεγρενά. Μέχρι το Λαύριο µπορείς να ανακα-

λύψεις 4-5 τουλάχιστον παραλίες χωρίς ξαπλώστρες και 

«µαµά-κοίτα», µακριά από θορύβους και πασαρέλες. Στον 

Εθνικό ∆ρυµό του Σουνίου (στην περιοχή της Καµάριζας) 

θα ανακαλύψεις το «διαστηµικό» αρχαίο Έγκοιλον Χάος, ένα 

ολοστρόγγυλο φυσικό βάραθρο βάθους 55 µ. και διαµέ-

τρου 120 µ. που πιθανότατα δηµιουργήθηκε από κατάπτω-

ση της οροφής ενός τεράστιου σπηλαίου.  Μπορεί ακόµα να 

ψάξεις να βρεις και τα βοτανικά απολιθώµατα ή την άγρια 

χλωρίδα της περιοχής και µετά να πας προς το ναό του Πο-

σειδώνα. Θα έχει φτάσει η ώρα της δύσης.  Γ.Ν.

Επιχείρηση Ελληνικό
Μεγαλεία στο πρώην αθηναϊκό αεροδρόμιο

Τα σχέδια της Lamda Development και της Foster+Partners για το πρώην αεροδρόµιο είναι µεγαλεπήβολα. Αµµουδιά 

1 χλµ. στον Άγιο Κοσµά, µαρίνα για µικρά σκάφη, ενυδρείο, ξενοδοχεία, Mall και Ναυτικός Όµιλος. Σχολές και φοιτητικά 

campus, ιδρύµατα υγείας και συνεδριακό κέντρο, µε γήπεδο γκολφ, ξενοδοχεία, παιδικές χαρές, γήπεδα, πλατείες, 50 

χλµ. πεζόδροµους και άλλα 50 ποδηλατόδροµους. Το κυρίαρχο στοιχείο ωστόσο είναι το Μητροπολιτικό Πάρκο 200 

εκταρίων, από τα µεγαλύτερα στον κόσµο. Σηµαντικά ιστορικά κτίρια όπως το East Terminal Building του Saarinen και τα 

Hangars θα µετατραπούν αντίστοιχα σε Εκθεσιακό Κέντρο και National Aviation Museums. Μεγαλεία; Έτσι φαίνεται.

ΒΟΛΤΑ ∆ΙΠΛΑ 
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Αρχίζει η αξιοποίηση 
του παραλιακού μετώπου

Είναι η ακτογραµµή που µπορεί να κλέψει τις καρδιές των 

φίλων του µεσογειακού τουρισµού και να κάνει την Αθήνα 

αυτόνοµο προορισµό. Σύµφωνα µε την πρόταση «Αθηναϊ-
κή Ριβιέρα», που σχεδίασαν οι G Design Studio και η Βίβιαν 

Ευθυµιουπούλου, η ιδέα ανακεφαλαιώνει τα στοιχεία που 

έχουν θεωρηθεί ουσιαστικά για την ανάπτυξη του τουρι-

σµού στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και του παραλια-

κού µετώπου τα τελευταία χρόνια. Ιστορία της τουριστικής 

και της πολεοδοµικής ανάπτυξης της περιοχής, στρατηγι-

κές του Υπουργείου Τουρισµού, του ∆ήµου Αθηναίων, αλλά 

και προγράµµατα όπως αυτό του Ιδρύµατος Νιάρχου στο 

Φαληρικό ∆έλτα. Η «Αθηναϊκή Ριβιέρα» συµπυκνώνει τρία 

δοµικά στοιχεία: Παραλίες - Αναψυχή - Πολιτισµός.  Περιµέ-

νουµε τη βόλτα, λοιπόν!
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Γράφει ο Τάσης Παπαϊωάννου, αρχιτέκτων-καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

Π
ερπατάµε µέσα σ’ έναν αρχαιολογικό χώρο. Αντικρίζουµε τα ερείπια, τους πέτρινους τοίχους, τις 
µαρµάρινες κολόνες που στέκουν ακόµη όρθιες, τα διάσπαρτα θραύσµατα, τα ίχνη των δρόµων, τις 
περίτεχνες πλακοστρώσεις που χάνονται ανάµεσα στα χώµατα. Καθώς τα παρατηρούµε, προσπα-
θούµε ταυτόχρονα να ανασυνθέσουµε νοερά την αρχική µορφή των κτισµάτων που κάποτε υπήρχαν 
εδώ, να φανταστούµε τους επιβλητικούς ναούς, τα περικαλλή αγάλµατα που κοσµούσαν το χώρο, τα 

σπίτια που συγκροτούσαν τον ιστό της αρχαίας πόλης, κυρίως όµως φέρνουµε στο µυαλό µας τους ανθρώπους 
που τα κατασκεύασαν, τα ήθη και τα έθιµά τους, τις καθηµερινές ασχολίες, τις συνήθειές τους.
Ίσως τότε συνειδητοποιούµε ότι η αρχιτεκτονική αποτελεί την πιο άµεση καταγραφή του τρόπου ζωής των αν-
θρώπων που έζησαν στο µακρινό παρελθόν. Πληροφορίες που φτάνουν ως εµάς σήµερα µέσω των υπολειµµάτων 
της, έτσι ώστε να µπορούµε να διερευνήσουµε µε αξιοπιστία αυτό που συνιστούσε τον πυρήνα των συγκλονι-
στικών πολιτισµών του παρελθόντος. Ενώ όµως εκείνη την ώρα «ταξιδεύουµε» στο παρελθόν, την ίδια στιγµή 
µπορούµε, ακολουθώντας την αντίστροφη πορεία, να συνειδητοποιήσουµε επίσης ότι η αρχιτεκτονική, παρότι 
αναφέρεται και χτίζεται στο εκάστοτε παρόν, απευθύνεται κυρίως στο µέλλον. Τα κτίρια υπηρετούν τις ανάγκες 
των ανθρώπων που τα έχτισαν τη συγκεκριµένη ιστορική συγκυρία, ο χρόνος όµως που γράφει πάνω τους είναι 

πολύ µεγαλύτερος ή, όπως θα έλεγε ο Αντρέ Μπρετόν, 
«τρεµοπαίζουν πάνω τους οι ανταύγειες του µέλλο-
ντος». Με αυτή την έννοια, η αρχιτεκτονική χαρακτη-
ρίζεται από τη διαχρονική λειτουργία της, τη διαρκή 
προβολή της στο µέλλον.   
Το αρχιτεκτόνηµα έρχεται να ενταχθεί σ’ ένα συγκε-
κριµένο κάθε φορά περιβάλλον, δίπλα σε κτίρια που 
υπήρχαν εκεί πριν απ’ αυτό, αλλά και σε άλλα που θα 
κτιστούν πλάι του στο µέλλον. ∆ηµιουργείται, θα µπο-
ρούσαµε να πούµε, ένας νέος τόπος µέσα στον τόπο, 
ενώ την ίδια στιγµή συντελείται µία αναπόφευκτη 
και δηµιουργική όσµωση µεταξύ παλαιού και νέου. 
Η αρχιτεκτονική, περισσότερο από κάθε άλλη µορφή 
τέχνης, είναι –σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό– 
εξαρτηµένη από τις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες. 
Πρέπει υποχρεωτικά να «διηθηθεί» µέσα από την κοι-
νωνία ολόκληρη και η πορεία αυτή, αποτελεί την ι-
κανή και αναγκαία συνθήκη ύπαρξής της. Γιατί, όπως 
αναφέρει ο Παναγιώτης Μιχελής, «η τέχνη, που σε 
κάθε εποχή αργεί περισσότερο απ’ όλες τις άλλες να 
δώσει έργα αντάξια της ιστορίας της, είναι η αρχιτε-
κτονική. (...) Χρειάζεται να αλλάξουν τα πνεύµατα και 
να ζητήσει η κοινωνία ολόκληρη να βρει στην αρχι-
τεκτονική και µε την αρχιτεκτονική την έκφραση του 
πολιτισµού της». 
Στη φωτογραφία εποχής, το κτίριο µοιάζει εντελώς 
σύγχρονο µε την εποχή µας και µόνο το αυτοκίνητο 
και το χαρακτηριστικό ντύσιµο της κυρίας µάς επανα-
φέρουν πίσω στο χρόνο που κτίστηκε το έργο. Αυτή η 
εξαιρετικά αργή και σταθερή εξέλιξη του αρχιτεκτονι-
κού χώρου ζωής µέσα στο χρόνο, η οποία είναι βαθιά 
ριζωµένη στο διαχρονικό βίο των ανθρώπων, αποτελεί 

ένα από τα εγγενή χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής. Η αντανάκλαση της πιο µακρινής παράδοσης πάνω στη 
δοµή κάθε σύγχρονου κτίσµατος είναι τελικά αυτή που το νοηµατοδοτεί και του προσδίδει αξία. Θα λέγαµε τότε 
ότι η ίδια η ζωή αφήνει πάνω στην αρχιτεκτονική το χνάρι της πιο βαθιάς ουσίας της. 
Για το λόγο αυτό, ίσως φαντάζει ανούσια σήµερα, η αγωνία πολλών σύγχρονων σταρ-αρχιτεκτόνων να πρωτο-
τυπήσουν και να εντυπωσιάσουν µε τις «εκκεντρικές» µορφές των κτιρίων που σχεδιάζουν. Ο αρχιτεκτονικός 
χώρος είναι κάτι πολύ πέραν και έξω από αυτό που ορίζει απλώς η µορφή. Η αρχιτεκτονική είναι κάτι απολύτως 
σύγχρονο και την ίδια στιγµή κάτι πολύ παλιό που διαρκεί και ταξιδεύει µέσα στο χρόνο, εκφράζοντας πάντοτε 
στο χώρο το στοιχειωµένο κύκλο της ζωής και του θανάτου. 

Le Corbusier, «Κατοικία Weissenhof», 1927.

Το γνωστό κτίριο κατοικιών που κατασκευάστηκε στα πλαίσια της έκθεσης στο Weissenhof της Στουτγάρδης στην Γερµανία.

 Παναγιώτης Μιχελής, Αισθητικά Θεωρήµατα, εκδ. Ίδρυµα Π.&Ε. Μιχελή, Αθήνα 1989, σελ. 274

«Συλλέκτες και φιλότεχνοι από το εξωτερικό να αγοράσουν ελληνική τέχνη». Αυτή είναι η 
φιλοσοφία και η φιλοδοξία του γενικού διευθυνατή της Αλέξη Κανιάρη για αυτή τη 
γιορτή της τέχνης, που από το 1993 φέρνει κοντά ελληνικές και ξένες αίθουσες τέχνης, 
πολιτιστικούς φορείς, επιµελητές, συλλέκτες, κριτικούς τέχνης και το φιλότεχνο κοι-
νό. Το επόµενο ραντεβού είναι για τις 4-7/6 στο γήπεδο TaeKwonDo. ∆.Μ.

ART 
ATHINA 

Για 4 μέρες, όλη 
η πόλη ένα πανό-

ραμα τέχνης

Φωτό: Τάσος Βρεττός
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Φωτό: Χριστίνα Γεωργιάδου

Εύα 
Χαντάβα 
Το αστέρι της Εθνικής βόλεϊ

Η 24χρονη σταρ της Εθνικής οµάδας βόλεϊ φέτος καρ-
φώνει στο Αζερµπαϊτζάν. Έχοντας ήδη σκοράρει στον 
Ολυµπιακό, στην Ιταλία και την Τουρκία, διακρίνεται 

για την ανυπέρβλητη τεχνική της στο jump service. Που 
θα πει, άσος στον άσο, διεθνής καριέρα και υπέρτατες 

διακρίσεις. -Βάγια Μαντζάρογλου

Απόστολος 
Χρήστου
Παγκόσμιο ρεκόρ στο ύπτιο 

Αν ο Απόστολος Χρήστου µπορούσε να κολυµπήσει τη 

διαδροµή από το Ζάππειο, όπου προπονείται καθηµε-

ρινά, µέχρι το Πανεπιστήµιο Πειραιά, όπου σπουδάζει 

από εφέτος στο τµήµα Ναυτιλιακών Σπουδών, θα έ-

φτανε σε περίπου µιάµιση ώρα. Μάταια τα µαθηµατικά: 

µε καταγεγραµµένο παγκόσµιο ρεκόρ στα 100 µέτρα 

ύπτιο 54,03 δευτερόλεπτα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτά-

θληµα Νέων στην Ολλανδία, ο Τόλης είδε τους κόπους 

να αποδίδουν καρπούς σε χρώµα χρυσό. «Ξεκίνησα να 

κολυµπώ στα 7 µου χρόνια, µέχρι τότε δεν είχα καµία 

επαφή µε το νερό» θα µου πει ανάµεσα στις προπονή-

σεις του: καθηµερινά στις 8 το πρωί, ενώ τρεις φορές 

την εβδοµάδα κάνει διπλές. «Μέχρι να τελειώσω το 

σχολείο, η πρωινή προπόνηση ξεκινούσε στις 06.00». 

Θαυµάσαµε τις φετινές διακρίσεις του στο Πανευρω-

παϊκό Πρωτάθληµα Νέων κι όµως µε τον πρωταθλητι-

σµό ασχολήθηκε σοβαρά στα 15. «Τότε κατάλαβα ότι 

µπορώ παραπάνω».  Βούτηξε µε την όρεξη του νεοφώ-

τιστου σε διεθνείς διοργανώσεις, διακρίθηκε, ανταµεί-

φθηκε για τις εκδροµές που στερήθηκε. «Οικογενει-

ακή υποστήριξη, σκληρή δουλειά, θέληση, επιµονή, 

ταλέντο», ιεραρχεί τους παράγοντες της επιτυχίας. 

«Και τύχη». Όλα τούτα λειτουργούν για να εξελιχθεί µια 

βουτιά σε ιστορικό θρίαµβο. Στην Κίνα, στο Ντουµπάι, 

στην Ολλανδία. Ο Αποστόλης θα γίνει 18 τον Νοέµβριο, 

αγωνίζεται πια στην κατηγορία των ανδρών και το επό-

µενο καλοκαίρι θα συµµετάσχει στο παγκόσµιο πρωτά-

θληµα στο Καζάν της Ρωσίας. Ονειρεύεται να τελειώσει 

τις σπουδές του, να µπορεί να ζει από τη δουλειά του. 

Ίσως τότε, στα 27-28 του, που πιστεύει ότι ξεκινά και η 

δύση της πορείας ενός κολυµβητή, να µπορεί να απο-

λαµβάνει περισσότερο από 20 µέρες το χρόνο εκτός 

πισίνας. Μέχρι τότε θα κολυµπά πάντα βλέποντας τον 

ουρανό, «το ύπτιο φάνηκε πώς είναι η κλίση µου», θα 

ονειρεύεται τους Ολυµπιακούς στο Ρίο, «το στόχο κάθε 

αθλητή» όπως λέει κι ο ίδιος, και θα ελπίζει να γλιστρά 

σε καθαρά νερά.  -∆ήµήτρης Παπαδόπουλος
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Έφη Βράκα 
Το κορίτσι που διακρίθηκε στο 
Asian Surfing Championship 

Eίναι 22 χρονών. Γεννήθηκε στην Αθήνα από πατέρα 

Έλληνα και µητέρα Γαλλίδα. Σπουδάζει µάρκετινγκ στο 

ΤΕΙ Αθήνας και όταν δεν διαβάζει για τη σχολή της θα 

τη δεις να σερφάρει, όχι στο διαδίκτυο, αλλά σε κά-

ποια εξωτική παραλία της Ινδονησίας. Η Έφη είναι µία 

από τις πρώτες Ελληνίδες αθλήτριες που έχουν δια-

κριθεί σε διεθνή διαγωνισµό surfing. Πέρυσι κατάφε-

ρε και κατέκτησε την έβδοµη θέση στο Asian Surfing 

Championship που διοργανώθηκε στις Φιλιππίνες. Το 

surf µπήκε στη ζωή της πριν από επτά χρόνια, µέσα από 

ταινίες και βιβλία που έγιναν η αφορµή για να ανέβει 

πάνω στη σανίδα. Σήµερα εργάζεται ως µοντέλο για 

να µπορεί να πληρώνει τα ταξίδια της στο εξωτερικό 

και να συµµετέχει σε διεθνείς αγώνες. 7-20 Νοεµβρίου 

θα βρίσκεται στην Ταϊβάν για να διαγωνιστεί στο Asian 

Surfing Championship 2014. -Eλένη Σταµατούκου

∆ηµήτρης 
Κυρσανίδης 
Πρώτος στο παρκούρ

Back flips, jumps από ταράτσα σε ταράτσα, κινήσεις 

ακριβείας κι από κάτω το κενό. Ο 19χρονος ∆ηµήτρης 

Κυρσανίδης, από την Ηλιούπολη της Θεσσαλονίκης 

στην Καλντέρα της Σαντορίνης, κατάφερε να καταλά-

βει την πρώτη θέση στον παγκόσµιο διαγωνισµό «Red 

Bull Art of Motion». Πρωταθλητής, δηλαδή, στο σηµα-

ντικότερο freerunning διαγωνισµό του πλανήτη. «Να 

υπερπηδάς εµπόδια για να µετακινηθείς, να εκφρα-

στείς.  Η µόνη διαφορά του freerunning µε το παρκούρ 

είναι πως το πρώτο δεν έχει προορισµό». Ξεκίνησε 

από τα 12 του χρόνια «διότι βαριόµουν να ασχοληθώ 

µε κλασικά αθλήµατα. Το παρκούρ είναι τρόπος ζωής. 

Ξεπερνάς τα φυσικά εµπόδια είτε πρόκειται για κτίριο, 

κάγκελο ή γέφυρα. Σιγά-σιγά µαθαίνεις να µην απελπί-

ζεσαι και να ξεπερνάς όλες τις δυσκολίες και τα εµπό-

δια». Τα εµπόδια υπάρχουν για να τα υπερπηδάς. ∆.Π.
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Αθηνά 
Κοΐνη

The Νext Βig Τhing του ελληνικού στίβου

Ένας σοβαρός τραυµατισµός την κράτησε µακριά από τις δι-

ακρίσεις, ωστόσο παραµένει τo next big thing του ελληνικού 

στίβου στις µέσες αποστάσεις, που πάει να πει τις δυσκολό-

τερες διαδροµές του στίβου. Προδιαγραφές που ξεπερνούν 

τα ελληνικά δεδοµένα, στιλ µοναδικό, βήµατα προσεκτι-

κά µελετηµένα, πνεύµα µπολιασµένο από το ευρωπαϊκό 

finesse και την αιθιοπική τεχνοτροπία, αφού θεία της είναι η 

ολυµπιονίκης των 5.000 µέτρων Μεσερέτ Ντεφάρ. B.Μ.
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Η µετακίνηση στην Αθήνα του µέλλοντος
Mια αρχιτεκτονική πρόταση του Νίκου Μανάφη*

«Η ιδέα είναι να δοθεί το κέντρο της Αθήνας πίσω στους πολίτες. Ο δρόµος παραχωρείται ουσιαστικά στους πεζούς και τους ποδηλάτες. Τα παραδο-
σιακά µέσα µεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ) δεν έχουν λόγο ύπαρξης στο κέντρο αφού τα κρεµαστά αµαξίδια (pods) καλύπτουν την ανάγκη για µαζική 
µεταφορά. Η ιδέα του personal mobility system σχεδιάζεται χρόνια κι εφαρµόζεται ήδη στο αεροδρόµιο Χίθροου: αµαξίδια σταθερής τροχιάς χωρίς 
οδηγό. Τα πεζοδρόµια λειτουργούν πια ως dedicated λωρίδες για αυτοµατοποιηµένα οχήµατα υπηρεσιών (ασθενοφόρα, απορριµµατοφόρα, πυροσβε-
στικά), τα οποία επίσης δεν έχουν οδηγό. Θεωρείται δεδοµένο ότι τα αυτοκίνητα δεν χρειάζονται κι έτσι οι δρόµοι είναι ελεύθεροι για  τους πολίτες». 
*Ο Νίκος Μανάφης είναι αρχιτέκτονας και βιοµηχανικός σχεδιαστής. Η διπλωµατική εργασία που παρουσίασε για το µεταπτυχιακό του στο Ντελφτ της Ολλανδίας ως Μηχανικός Βιοµηχανικού Σχεδιασµού, πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε 
την Piaggio κι αφορούσε το σχεδιασµό ενός φουτουριστικού οχήµατος. Το Concept U.I. «αποτελεί µια πρόταση µετακίνησης και διαφοροποίησης: προάγει την ατοµικότητα, καθένας το οδηγεί σύµφωνα µε τις ανάγκες του».

Κατασκεύασαν τον Λ-sat, 
τον πρώτο ελληνικό δορυφόρο 
που εκτοξεύθηκε στο διάστημα 
από τη NASA

Λ
-sat, από το ελληνικό γράµµα Λάµ-

δα που συναντάται στη λέξη Ελ-

λάς, που σηµαίνει φως, και την αγ-

γλική λέξη satellite, που σηµαίνει 

δορυφόρος. Αυτό είναι το όνοµα 

του πρώτου ελληνικού δορυφόρου που εκτο-

ξεύθηκε στο διάστηµα. Η εκτόξευση πραγµατο-

ποιήθηκε µε επιτυχία στις 13 Ιουλίου 2014 από 

τις εγκαταστάσεις της NASA στη Βιρτζίνια των 

ΗΠΑ. Ο Λ-sat σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε 

από Έλληνες επιστήµονες, συγκεκριµένα από 

την οµάδα Lambda µε επικεφαλής τον Περικλή 

Παπαδόπουλο, καθηγητή αεροδιαστηµικής στο 

πανεπιστήµιο San Jose της Καλιφόρνιας. Η οµά-

δα Lambda απαρτίζεται από 10 Έλληνες επιστή-

µονες που δεν ξεπερνούν την ηλικία των 30. Με 

το σλόγκαν της οµάδας «Greek minds at work» ο κ. 

Παπαδόπουλος κατάφερε να βρει χρηµατοδό-

τηση, αλλά και να πείσει τη NASA να ξεκινήσει το 

πρώτο ελληνικό διαστηµικό πρόγραµµα. Οι δρα-

στηριότητες της Lambda δεν σταµατούν εδώ, 

ήδη η οµάδα έχει βάλει ως στόχο να προχωρή-

σει στη δηµιουργία ενός νέου συµπλέγµατος 

δορυφόρων. -Eλένη Σταµατούκου
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Lambda team  (από αριστερά) Στην πρώτη γραµµή, Μαρία ∆ηµητρακοπούλου, Εριάνα Πανοπούλου.  Στη δεύτερη γραµµή, Σίµος Κανής, 
Χαράλαµπος Κουλούρης, Βαγγέλης Χρηστοδούλου, Κώστας Αλεξάνδρου, Περικλής Παπαδόπουλος.
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Αλλά και Κόµβος 

Καινοτοµίας & Επι-

χειρηµατικότητας. 

Υπήρχε πιο ιδανικό 

µέρος να στηθεί µια 

τέτοια καινοτόµα 

πρωτοβουλία από 

το χώρο όπου βρί-

σκεται ένα µουσείο 

βιοµηχανικής κλη-

ρονοµιάς – κι έτσι 

το παρελθόν να ε-

νωθεί µε το µέλλον; 

Με το Innovathens 

η Τεχνόπολις (και 

ο δήµος, φυσικά) 

παρέχει ενηµέρω-

ση, συµβουλευτική 

υποστήριξη, πλη-

ροφόρηση για τις 

δράσεις και τα προ-

γράµµατα σχετικά 

µε την καινοτοµία 

και την επιχειρηµα-

τικότητα που πραγ-

µατοποιούνται 

στην Αθήνα, καθώς 

και δικτύωση µε 

άτοµα και οµάδες 

που δραστηριοποι-

ούνται σε συναφή 

αντικείµενα. ∆.Μ.

INNOVATHENS
Η Τεχνόπολις δεν είναι μόνο μουσείο και συναυλίες

Ο δήµος λειτουργεί, ενώνει 
τις νέες επιχειρηµατικές 

προσπάθειες σ’ ένα χώρο ό-
που δίπλα στην τέχνη και τη 
διασκέδαση, σταρτ-απς βρί-

σκονται και δηµιουργούν 
µαζί.

Τεχνόπολις
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Afianes Wines 
Ένας φαρμακοποιός απογειώνει τα ικαριώτικα κρασιά 

Π
ώς γίνεται ένας φαρµακοποιός να συµβουλεύει τους πελάτες του για 
τη σωστή οξύτητα που πρέπει να έχει το κρασί; Γίνεται, αν ο φαρµα-
κοποιός είναι από ένα νησί του Βόρειου Αιγαίου, την Ικαρία. Ο Νίκος 
Αφιανές εκτός από φαρµακοποιός είναι και οινοποιός. Την αγάπη του 
για το κρασί την κληρονόµησε από τον παππού του, αλλά την αφορµή 

για να ασχοληθεί µε τον κλάδο τού την έδωσαν οι πελάτες του µε τις περίεργες ε-
ρωτήσεις τους. Έτσι,  λοιπόν, το 1997 δηµιούργησε στην περιοχή Ράχες της Ικαρίας 
το οινοποιείο Afianes Wines, του οποίου σήµερα οι νέες εγκαταστάσεις βρίσκονται 
στο χωριό του Προφήτη Ηλία. Μέσα σε έναν αµπελώνα σε υψόµετρο 610 µέτρων, 
ο κ. Αφιανές έδωσε ξανά ζωή σε δύο γηγενείς ποικιλίες, στο κόκκινο Φωκιανό και 
στο λευκό Μπεγλέρι. Η Ικαρία πλέον δεν είναι γνωστή µόνο για τους χαλαρούς 
ρυθµούς ζωή, τα πανηγύρια και τη µακροζωία, αλλά και για τα κρασιά Afiane. Το 
καλοκαίρι του 2013 το Wine advocate του Robert Parker αξιολόγησε το Μπεγλέρι 
µε 87/100, ενώ στον ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό Οίνου του Λονδίνου I.W.C. ανάµεσα σε 
9.000 συµµετοχές έλαβε την τέταρτη θέση µε το χαρακτηρισµό «Προτεινόµενο» 
(Commended). Επίσης, το καλοκαίρι του 2012, το Wein Plus βράβευσε το Τama 
2008 µε 86/100 βαθµολογία.   -Ελένη Σταµατούκου

Η Αθήνα είναι 
ξενύχτισσα 
(και όλο πεινάει…)
Τα 24ωρα που στέκονται πλάι 
σου

Πες ότι έχεις µια µικρή λιγούρα στις 4 
το πρωί. Πες ακόµα ότι το µόνο φαγώ-
σιµο που σου βρίσκεται σπίτι είναι µισή 
φρυγανιά. Κανένα πρόβληµα. Βρίσκεις 
το πιο κοντινό σου «εφηµερεύον»...

Το 24ωρο (Ανδρέα Συγγρού 44, 210 
9221159) Οι υπήκοοι στο βασίλειο των 
ξενύχτηδων απολαµβάνουν από πατσά 
µέχρι πίτσα και ζυµαρικά, ό,τι ώρα τους 
καπνίσει.

Το Αυτόφωρο (Λ. Αλεξάνδρας 152, 210 
6461377) Με προνοµιακή θέση, απέναντι 
από τη ΓΑ∆Α, κλέφτες, αστυνόµοι, περα-

στικοί και λοιποί κατεργαραίοι περνάνε 
από εδώ για τα µαγειρευτά και τον πατσά 
του. 

Κατσαρόλα (Λ. Αλεξάνδρας 74, 210 
6460718) Αν σου λείψει το φαγητό της 
µαµάς σου, στη µέση της νύχτας. Και 
δεν θα το πληρώσεις ακριβά. Το πολύ 
€5.

Στάχυα (Σπ. Τρικούπη 12, Εξάρχεια, 210 
3838539) Ο φούρνος των Εξαρχείων που 
δεν κοιµάται ποτέ. Ζεστές σφολιατο-
λιχουδιές, αχνιστά κρουασάν και πίτες 
κόλαση, για πρωινό ή βραδινό, εξαρτά-
ται τι ώρα πας για ύπνο.

Souk (Γρ. Λαµπράκη 3& Ποσειδώνος, Γλυ-
φάδα, 210 8981000) Το µοναδικό 24ωρο 
της κατηγορίας του, αφού εδώ βρίσκεις 
από λιβανέζικο street food µέχρι sushi, 
όχι µόνο όλες τις ώρες, αλλά και όλες τις 
µέρες. ∆εν κλείνει πο-τέ. 
-Κατερίνα Βνάτσιου

Παντελής 
Αβραμίδης
Ρremium μπίρες 
από τη Χαλκίδα

Ασχολούταν για χρόνια µε 

τον κλάδο του ενδύµατος, 

όταν πριν 2 χρόνια πήρε την 

απόφαση να κάνει τη δική 

του επιχείρηση. Ως λάτρης 

και γνώστης της µπίρας α-

ποφάσισε µέσα στην κρίση 

να δηµιουργήσει τη δική 

του µικρή ζυθοποιία. Η Έλι-

ξη ΑΕ γεννήθηκε τον Μάιο 

του 2013 στη Χαλκίδα και 

µέσα σε 1,5 χρόνο λειτουρ-

γίας κατάφερε να κάνει τη 

διαφορά δηµιουργώντας 

δύο ξεχωριστές µπίρες, την 

Delphi και τη Marea. Στόχος 

του κ. Αβραµίδη ήταν να 

δηµιουργήσει premium 

προϊόντα µπίρας που συνή-

θως βρίσκεις στη βελγική 

αγορά. Η Delphi είναι ένα 

γαστρονοµικό ποτό µε πολ-

λά αρώµατα, που ενώ ζυθο-

ποιείται σαν Ale είναι στην 

πραγµατικότητα Pilsner. Η 

Marea αντίθετα διακρίνεται 

για την πικράδα της και την 

ιδιαίτερη συσκευασία της, 

καθώς πάνω στο µπουκάλι 

της υπάρχουν ιστορίες 

κόµιξ σε σενάριο του Ηλία 

Κανέλλη και σκίτσα του Πέ-

τρου Χριστούλια. Ε.Στ.
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Άλισον Δαμιανού 
Η Ελληνοαγγλίδα που μας χάρισε 
το αθηναϊκό Portobello 

Ξεκίνησε το Meet Market το 2007 και µε τη 
σύµπραξη του Γιάννη Μελίκογλου διαµορ-
φώθηκε το brand «τακτοποιηµένο» σε δια-
φορετικούς χώρους της πόλης σε τακτική µη-
νιαία βάση. Από τότε δεν έχει σταµατήσει να 
µεγαλώνει και να βοηθά νέους δηµιουργούς 
να δείξουν τη δουλειά τους σε µια περίοδο κρί-
σης που γεννά έντονη δηµιουργικότητα στην 
πόλη. Η Άλισον δεν σταµατά να διευρύνει την 
ποικιλία των συµµετεχόντων αλλά και το κοι-
νό, πιστεύοντας ότι µόνοι µας πρέπει να προ-
στατεύσουµε το µέλλον µας. Γ.∆

metamatic:taf 
Τέχνη και δημιουργικότητα 
δίπλα στις αντίκες

Ένας χώρος τέχνης στο πολυσύχναστο Μοναστηράκι; 
Εγχείρηµα δύσκολο που όµως από τον Μάιο του 2009  
κατέστησε το TAF σηµείο συνάντησης, συνεύρεσης 
και διαλόγου ανθρώπων που φέρουν µια σύγχρονη 
αθηναϊκή ταυτότητα. Μένοντας ανοιχτό σε δράσεις 
εξελίχθηκε στο metamatic:taf µε τη σύµπραξη των 
οµάδων του TAF και του metamatic: επεκτείνοντας το 
φυσικό του χώρο στο διαδικτυακό περιβάλλον σε µια 
online πλατφόρµα διακίνησης σύγχρονων ιδεών και 
πρακτικών, που προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους 
ανθρώπους να πραγµατοποιήσουν και να παρουσιά-
σουν τις δηµιουργικές ιδέες τους. Γ.∆.

Μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσουµε πως η πολιτιστική κληρονοµιά δεν είναι ένα σάβανο, αλλά κάτι ζωντανό και, γιατί 
όχι, σε εξέλιξη. Τα πρώτα δείγµατα είναι ήδη παρόντα: η Ρωµαϊκή Αγορά και η Αρχαία Αγορά, µέσω των δύο εκθέσεων 
εντός τους, συνοµιλούν µε το σήµερα της τέχνης. Ο Οργανισµός Πολιτισµού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ ιδρύθηκε το 2013 από 
το συλλέκτη και επιχειρηµατία ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλο στοχεύοντας (µεταξύ άλλων) να «µπολιάσει» το αστικό τοπίο 
και την καθηµερινότητά µας µε έργα σύγχρονης τέχνης, να καταστήσει την τέχνη προσιτή και δηµόσια. Το έργο του 
Tino Sehgal «This progress» εκτυλίσσεται στο χώρο της Ρωµαϊκής Αγοράς, θέτοντας ως αρχή το βασικό ερώτηµα «Τι είναι 
πρόοδος;», προ(σ)καλώντας τους επισκέπτες να ανοίξουν διάλογο για την κοινωνία, την ιστορία, τους στόχους των αν-
θρώπων. Η Αιµιλία Παπαφιλίππου έστησε τα «Παλµικά πεδία» της (εκτίθεται εντός του χώρου της Αρχαίας Αγοράς της 
Αθήνας και παράλληλα λειτουργεί και ως βιντεοπροβολή στη Στοά Αττάλου, ορατή από τον πεζόδροµο της Αδριανού), 
δείχνοντας πως το χθες µπορεί να κοιτάζει το αύριο χωρίς το ένα να ανταγωνίζεται το άλλο. ∆.Μ.

ΝΕΟΝ 
Το χθες κοιτάζει το αύριο 

μέσω της τέχνης

I♥ 
THIS 
CITY
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Πέντε χρόνια πριν, δεν υπήρχαν πολ-
λοί συνειρµοί που να συνδέουν τη 
φράση «Jumping Fish» µε τη µουσική. 
Σήµερα, όµως, µετά από 35 καλλιτέ-
χνες που έχουν αναδειχθεί, πολυά-
ριθµες συναυλίες και φεστιβάλ και 
πολυσυζητηµένα άρθρα, το Jumping 
Fish είναι συνυφασµένο µε τη µουσι-
κή στην Ελλάδα και µε το νούµερο 1 
διαδικτυακό προορισµό από τον οποίο 
ξεκινούν όλα: το www.jumpingfish.gr 
 
Σπαρταριστό, ανήσυχο, ευφάνταστο: 
όπως ακριβώς ένα ψάρι που προ-
σπαθεί να βγει έξω από τη γυάλα, 
το Jumping Fish της COSMOTE άνοι-
ξε το δρόµο σε δεκάδες Έλληνες µου-
σικούς δηµιουργούς και ερµηνευτές, 
κάνοντας πραγµατικότητα τα όνειρά 
τους µε ένα απλό κλικ. Στον ανανεω-
µένο Jumping Fish Artist Contest κά-
θε τρεις µήνες µια τριµελής επιτροπή 
(ένας γνωστός καλλιτέχνης ή συγκρό-
τηµα, ένας εκπρόσωπος του Τύπου ή 
της δισκογραφίας και ένας δηµοσιο-
γράφος του jumpingfish.gr) προτείνει 
ένα υποψήφιο τραγούδι. Τα συνολικά 
τρία υποψήφια τραγούδια τίθενται στη 
συνέχεια σε δηµόσια ψηφοφορία από 
τους επισκέπτες του site, αφήνοντας 
µε αυτό τον τρόπο πλέον την τελική 
επιλογή του νέου Jumping Fish Song 
στο κοινό.

Οι Jumping Fish Artists  που ξεχω-
ρίζουν από αυτή τη διαδικασία όχι 
µόνο απολαµβάνουν τη διάδοση του 
τραγουδιού τους παντού, αλλά απο-
κτούν και ουσιαστική βοήθεια για την 
ηχογράφηση του άλµπουµ τους, για 
πραγµατοποίηση συναυλιών, τη δηµι-
ουργία video clip και γενικά την προ-
βολή τους σε επιλεγµένα media, µέσα 
από συνεντεύξεις και αφιερώµατα.
Το site είναι εύχρηστο, χαρούµενο, έ-
ξυπνο, µε κοφτερή κριτική µατιά. ∆ίνει 
την ευκαιρία στο χρήστη να φτιάξει το 
δικό του κόσµο πλοήγησης, δηµιουρ-
γώντας προσωπικές playlists από το 
τεράστιο αρχείο τραγουδιών του, αλ-Ju
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Jumping Fish festival, 
Τεχνόπολη, Ιούλιος 2013

Ηis Μajesty the 
Κing of Spain,
JF Festival 
Τεχνόπολη, 
Ιούλιος 2013

Μinor Project και 
Μaraveyas,JF Festival, 
Τεχνόπολη, Ιούλιος 2013
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λά και να µάθει τα πάντα για τους φι-
λοξενούµενους καλλιτέχνες (featured 
artist & topic). Και µάλιστα, η κινη-
τικότητα που δηµιουργεί δεν συµ-
βαίνει µόνο ηλεκτρονικά αλλά εξα-
πλώνεται και στην πόλη: από το 2009, 
το Jumping Fish της COSMOTE έχει 
πραγµατοποιήσει 45 µουσικές εκδη-
λώσεις και συναυλίες, 5 µεγάλα φεστι-
βάλ µε διεθνείς headliners και δικούς 
µας καλλιτέχνες, έχει δηµιουργήσει 
14.104 artist profiles στο Jumping 
Fish Community σε 25 διαφορετικά 
µουσικά είδη και έχει δηµοσιεύσει 
πάνω από 9.000 άρθρα για τη µουσι-
κή. Ραδιοφωνικά, οι καλλιτέχνες που 
αναδεικνύονται παίζουν σε ζωντα-
νά sessions στο στούντιο του Εν Λευ-
κώ 87.7, ενώ τηλεοπτικά το Jumping 
Fish της COSMOTE φιλοξενείται 
στη συχνότητα του MAD TV µε  την 
εβδοµαδιαία εκ ποµ π ή “Ju mping 
Fish Studio " (κάθε Παρασκευή στις 
19.00), µε επικαιρότητα, συνεντεύ-
ξεις, live και κάθε τι που µπορεί να κά-
νει ένα ψάρι να αναπηδάει από τη χα-
ρά του. Στις πρόσφατες επιτυχίες του 
Jumping Fish συγκαταλέγονται όχι 
µόνο οι νέοι νικητές του Jumping Fish 
Artist Contest, οι Carte Postale µε το 
τραγούδι “Rio”, αλλά και η ευκαιρία 
που δόθηκε στον Άλεξ Καββαδία να 
ανοίξει τη µεγάλη συναυλία της Lady 
Gaga στο ΟΑΚΑ, µετά από ειδικό δια-
γωνισµό που διοργανώθηκε στο www.
jumpingfish.gr και κάλεσε το κοινό 
και στη συνέχεια το management της 
διάσηµης σταρ να επιλέξει τον καλλι-
τέχνη που θα προθερµάνει το έδαφος 
για το σηµαντικό αυτό live.Τα προη-
γούµενα χρόνια, το Jumping Fish της 
COSMOTE διοργάνωσε παρόµοιους 
διαγωνισµούς, στέλνοντας καλλιτέ-
χνες και συγκροτήµατα στο ΟΑΚΑ 
και στο Terra Vibe, όπως είχε συµβεί 
µε τους Brothers in Plugs, τους Sunny 
Side of the Razor και τους Space 
Blanket για να ανοίξουν τις συναυλίες 
των Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers 
και Depeche Mode, αντίστοιχα.

Ο Alex Kavvadias στο Jumping Fish on Air στον En Lefko 87.7

Carte Postale, JF artists,
Σεπτέµβριος 2014

Μinor Project και 
Μaraveyas,JF Festival, 
Τεχνόπολη, Ιούλιος 2013

Echo Train, JF artists,
Ιούνιος 2014



Aπό τα περσινά γενέθλια του six d.o.g.s



Τα πρόσωπα που χορεύουν
την Αθήνα

• Όταν έκλεισε η πόρτα του τελευταίου ΧL club του κέντρου 
έγινε φανερό ότι το νέο size του clubbing ήταν small. Με κάθε 
μικροχώρο που στήνονταν στο διαρκώς μεταβαλλόμενο χάρ-
τη του κέντρου, γεννιόταν κι ένας DJ. Στο δρόμο αυτό τρέχουν 
με τα 1.000 και τα κινητά «Yes It Does! Sure It Does!» του 
Βαγγέλη «Bad Spencer» Καµαράκη, τα σταθερά «Needless 
party» στο six d.o.g.s του Βασίλη Σεβδαλή ή αλλιώς Chevy. 

• Μια κατηγορία νυχτερινού πτηνού από μόνο του, ο Κορ-
µοράνος/Βlue Lagoon έκλεισε 12 χρόνια από την πρώτη του 
διοργάνωση το 2002. Ακολούθησαν αναρίθμητα πάρτι με 

ή χωρίς επίτιμους καλεσμένους παραμένοντας «12 Χρόνια 
Σκλάβος των Τεχνών και της Διασκέδασης». Το πάρτι συνε-
χίζεται…
 
• Οι πρώτες απόπειρες για νέα μεγαλύτερα clubs είναι γεγο-
νός και πρώτο το Maze στον Βοτανικό ανοίχτηκε λίγο πριν το 
καλοκαίρι σε μια large λογική, εστιασμένο σε technoheads 
και αμετανόητους clubbers, διαθέτοντας μια δυνατή εγχώρια 
ομάδα DJs.    Γ.∆.

CLUBBINGCLUBBINGCLUBBINGCLUBBINGCLUBBINGCLUBBINGCLUBBINGCLUBBINGCLUBBINGCLUBBINGCLUBBINGCLUBBINGCLUBBINGCLUBBINGCLUBBINGCLUBBING
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Στέφανος 
Παπαγκίκας
Plisskën Festival
Τα αθηναϊκά φεστιβάλ παίζουν τον ήχο του τώρα

Τον ∆εκέµβριο το Plisskën του Στέφανου Παπαγκίκα (και του Κερτ Ράσελ) 
γιορτάζει µε µια winter version τέσσερα χρόνια από την ίδρυσή του δια-
τηρώντας τηn εστίασή του σε φρέσκα ονόµατα, αναπτύσσοντας και βελτι-
ώνοντάς το συνεχώς. Με υψηλό ρίσκο για τη συγκρότηση ενός συνολικά 
δυνατού line up χωρίς στανταράκια και σίγουρα ονόµατα παύλα κράχτες. 
Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά βρίσκεται υποψήφιο ανάµεσα σε δια-
κεκριµένες διοργανώσεις του εξωτερικού, στην κατηγορία Best Indoor 
Festival των βραβείων του οργανισµού European Festival Awards. Γ.∆.

Η ΑΘΗΝΑ ∆ΕΝ 
ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ 

ΚΑΝΕΙ ΘΟΡΥΒΟ 
>> FAST FORWARD >> Bazooka 

>> A Victim Of Society >> Noise Figures 
>>Fever Kids >>Microondas >>Polygrains  

>> Οδός 55 >> Egg Hell

Σtella
Φρέσκο πρόσωπο στην pop μουσική

Όταν ήταν µικρή ζωγράφιζε και έπαιζε πιάνο, δεν της 
άρεσαν τα µαθήµατα του σχολείου. Όταν µεγάλωσε πέ-
ρασε στη Σχολή Καλών Τεχνών και συνέχισε να ασχο-
λείται µε τη µουσική. Αργότερα δούλεψε στο χώρο των 
περιοδικών κάνοντας επιµέλεια φωτογραφήσεων, ενώ 
παράλληλα άρχισε να γράφει τα δικά της τραγούδια σε 
αγγλικό στίχο. Όταν έγραφε τραγούδια στα ελληνικά 
τής φαίνονταν αρκετά µελό. Μετά ήρθε η κρίση και η 
Σtella ανέβηκε στη σκηνή, λίγο διστακτικά στην αρχή, 
κάνοντας όµως αυτό που ξέρει πολύ καλά, δηλαδή να 
τραγουδά. Με δύο µόλις χρόνια παρουσίας στην ελ-
ληνική µουσική σκηνή έχει καταφέρει να ξεχωρίσει 
για τη µεστή και γεµάτη χρώµα φωνή της και την pop 
µουσική της, που θυµίζει έντονα ακούσµατα από τη 
δεκαετία των 80s. Μέσα στο 2015 θα κυκλοφορήσει 
το πρώτο της προσωπικό άλµπουµ από την Inner Ear 
Records. Ελένη Σταµατούκου
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Γιάννης 
Χαρούλης
Ο νέος ροκ σταρ

Γεµίζει ανοιχτούς και κλειστούς χώρους και 
κάθε του συναυλία µοιάζει µε µια µεγάλη 
γιορτή. Όπως ο Σαββόπουλος µε τον «Μπάλο» 
και τους «Αχαρνείς», ο Θανάσης µε τις άγιες νο-
σταλγίες του, τις Ανδροµέδες, τα λάφυρα, τις 
αγρυπνίες και τους ελάχιστους εαυτούς του, 
κι ο Αγγελάκας µε τις γελαστές ανηφόρες, τη 
βαθιά ψυχή, το χώµα, το νερό και τις ανάσες 
των λύκων, έτσι µοιάζει να χτίζει κι ο Χαρού-
λης. Μια ελληνική Σάνγκρι-Λα, µακριά από το 
µπετόν αλλά και το κέρδος, τη µικροψυχία και το νταλαβέρι, τον επώδυνο βίο τον βουτηγµένο στα τεφτέρια, 
τους υπολογισµούς και τη θνητότητα. Ανοίγει η καρδιά σου, όταν παίζει. Σκέφτεσαι τόπους όπου υπήρξες 
ελεύθερος, περπάτησες µε πόδια γυµνά, ξαπόστασες, έπαιξες, γέλασες, έκλαψες, σκέφτηκες, ονειρεύτηκες, 
χωρίς να σε κατατρύχουν µέρες και ώρες ύπουλα κακές και ψυχοφθόρες. Όλοι έχουµε µια τέτοια µνήµη, ένα 
χωριό, µια ακτή, έναν τόπο, µια τέτοια ρίζα. Που κρατά από µια Ελλάδα παλιά, αυτού από την Κρήτη, του κοινού 
του από τον Κίσσαβο ή την παπαδιαµάντια Σκιάθο, τη Μυτιλήνη του Θεόφιλου, τη Θράκη του Αηδονίδη, παντού 
γαλάζιοι ουρανοί, δέος, τοπία και συµφωνίες µυστικές φανερώνουν τα τραγούδια του.  Bάγια Μαντζάρογλου
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Bazooka 
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ΑmateurBoyz
Dance Rules

Οι κανόνες του νέου παιχνιδιού γράφτηκαν 
σε απρόσµενους χώρους έκπληξη  από τους 

ΑmateurBoyz που άνοιξαν πρώτοι το δρόµο µε τα 
mobile parties σε Μeteorit, BG, Lava Bore... Tρέχουν 
τις αθηναϊκές νύχτες µε συχνούς guests από τη διε-

θνή σκηνή σε απρόσµενα nite out. Γ.∆.

Blend Mishkin
Μαύρη δύναμη

Υπάρχει και η µαύρη Αθήνα µε περισσότερο χρώµα, λιγότερη ντισκοµπάλα αλλά 
dancehall ενέργεια, που καλύπτει µε τρόπο ιδανικό ο Blend Mishkin µαζί µε όλη την 
κολεκτίβα της πρώην cast-a-blast και την ευρύτερη παρέα των Cayetano and co. Tα-
κτικές περιοδείες στην Ευρώπη, διεθνείς net κυκλοφορίες και µουτζαχεντίν που δεν 

σταµατούν να χορεύουν. Γ.∆.

Φωτό: Πηνελόπη Γερασίµου
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Ο Νικήτας 
Kλιντ μάς στέλνει 

τους στίχους του νέου 
τραγουδιού 

«Γρηγόρη Λαμπράκη και Φύσσα γωνία»
Kόντρα στο ρεύµα κολύµπησα πρώτα πριν κάνω τα πρώτα µου βήµατα και-/

γεννήθηκες µ’ ένα κουτάλι στο στόµα χρύσο και µου λες για προβλήµατα µε-/
γάλωσα γρήγορα γέρασα σίγουρα κι έκανα και ατοπήµατα µέ-/ 

σα από τα ποιήµατα και για τα χρήµατα και για τα φιλοδωρήµατα ε; 
Έκανα φίλους αδέσποτους σκύλους φαντάσµατα τώρα στα µνήµατα Πεσ-/

ίµατα κρίµατα εγκλήµατα κύµατα σπάγανε πάνω µου µέ- / χρι Χθεσ-/
ινοβραδινά τραβήγµατα και / δεκαπέντε χιλιάδες ανατολές

Κόντρα στο ρεύµα κολύµπησα µε συλλάβανε θάλασσα σαν σολωµό
Κάθε κατάθεση στο / µικρό- /φωνο άλλος ένας ύµνος / ε- / θνικός

Μα τ’ έθνος µου δεν είναι µόνο των Ελλήνων κι αυτό γιατί είµαι ένας / µπά- / σταρδος
Είµαι ο Οδυσσέας του Walcott είµαι κι αυτό / που λες / τουρκόσπορος
Κι ό,τι βρισίδι ξεστόµιζες πάντα το ’χω από τη γέννα µου για φορεσιά

Άλλο / η πραγµα- /τική / ζωή / κι άλλο αυτό που ζεις / που ’ναι µια τρολιά
Ξεκινήσαµε ένα Βαβυλώνα Ρόδες Mori- / ginal / και Ο- / µερτά

∆εν κάνουµε ραπ / τη γνώση µοιράζουµε / hataz του / hiphop.gr
∆ε βλέπουµε σύνορα τα µατοτσίνορα κρύ- / βουνε / την α- / ντηλιά

Η κουλτούρα µας παλιά / κι ο καθένας δικιά του λαλιά
Οπότε ξεκόλλα µ’ όλα τα καργιόλια είναι πιο µεγάλο από µας
Γρηγόρη Λαµπράκη και Φύσσα γωνία / αυτό / είν’ α- / πό µας

Για µας / γεια µας / σέβας και µίλα καλά

Η σκηνή του 
hip-hop και 
πάλι ενωμένη
To πιο αυθεντικό µουσικό είδος της 
Ευρώπης γεννήθηκε στο Πέραµα, εκεί 
που o γκούρου της Low Bap σκηνής 
B.D.Foxmoor συνεχίζει µε την ίδια συ-
νέπεια τη µουσική και στιχουργική του 
δράση µαζί µε τη Sadahzinia µέσα από 
τους Αctive Member και παραγωγές µαζί 
µε όλη τη «βλάσφηµη» κοινότητα του 
Περάµατος που δεν σταµατά να βγάζει 
νέο αίµα. Και µε απρόσµενες συνέργιες, 
όπως την πρόσφατη συνάντησή του µε 
τον Νικήτα Κλιντ µετά τη δολοφονία του 
Παύλου Φύσσα και την κοινή συνέντευξή 
τους στην ΕΣΗΕΑ. Μια συνάντηση που 
ελάχιστοι πίστευαν ότι θα µπορούσε να 
πραγµατοποιηθεί πριν από µερικά χρόνια. 
Ο Νικήτας Κλιντ από τη µεριά του θα πα-
ρουσιάσει στο Gagarin µαζί µε τις Ρόδες 
United το νέο τους δίσκο «Internet» και τα 
λοιπά underground classics στις 17/10, 
ενώ µια µέρα µετά θα ενώσει τις δυνάµεις 
του µαζί µε τον Βέβηλο και την Οmerta/
Bαβυλώνα παρέα για ένα πρωτοφανές 
µείγµα ανεξάρτητου lowbap, ελληνικού 
hip hop και future jungle υστερίας. Γ.∆.

ΙΝΝΕR EAR 

Η δισκογραφική που δεν έχει καν γραφεία 
Από την ώρα που η βιοµηχανία της µουσικής άρχισε να αγκοµαχά, τα tracks ζωντάνεψαν online και οι 
σταρ είχαν µικρότερη διάρκεια από το 15λεπτο του Warhol γιατί το επόµενο είδωλο περίµενε στη γωνία, 
όλα άλλαξαν. Οι µικρές ανεξάρτητες εταιρείες, το streaming, το νόµιµο και παράνοµο downloading, οι 
ΙΧ παραγωγές, οι κυκλοφορίες βινυλίου, παραµένουν το καινούργιο. Μία από τις εταιρείες που έκαναν 
και τον εγχώριο µύλο να γυρίζει ήταν η Inner Ear. Με µια οµάδα διασκορπισµένη σε Πάτρα, Αθήνα και 
Σέρρες, συγκεντρώνει σταδιακά τον αφρό από καταξιωµένα ονόµατα όπως ο Φοίβος ∆εληβοριάς και 
ο Παυλίδης, τους «κλασικούς» του αύριο Βoy και Baby Guru δίνοντάς τους απόλυτη ελευθερία, αλλά 
ταυτόχρονα µένει ανοιχτή σε καινούργια ονόµατα όπως οι Victim Of Society, Kid Flicks και Εgg Hell 
γράφοντας ένα σηµαντικό κοµµάτι της εγχώριας µουσικής ιστορίας. Γ.∆.
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Η ανεξάρτητη 
σκήνη βγαίνει 
μπροστά

TO MEΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ

Η αλήθεια είναι ότι δύσκολα θα βρεις άντρες πρωταγωνιστές στη σύγχρονη ποπ 
κουλτούρα. Οι γυναίκες κυριαρχούν στη mainstream µουσική βιοµηχανία σε όλο 
τον κόσµο και το ίδιο συµβαίνει και στη δική µας πραγµατικότητα, µε τη διαφορά 
ότι δεν είναι τοσο mainstream. Mια σειρά από νέα ονόµατα συστήνονται διαρκώς 
παράγοντας έξυπνη neo-folk και κουρδισµένο swing, συνθέτοντας µουσική για 
το θέατρο και τον κινηµατογράφο, έχοντας για όπλο τους τις περισσότερες φορές 
µια εξαιρετική κλασική παιδεία και µουσική γνώση. Ο δρόµος µπορεί να άνοιξε µε 
τη Monika, αλλά είναι µακρύς µε πολλά παρακλάδια. Οι δεκάδες µουσικές σκηνές 
και πολυχώροι της πόλης, η ασταµάτητη θεατρική παραγωγή, η «κλειστοφοβική 
εξωστρέφεια» του νέου ελληνικού κινηµατογράφου απλώνουν τον καµβά για νέες 
µουσικούς, όπως η Nalyssa Green και η Violet Louise, που εξερευνούν παράλληλα 
θεατρικά και µουσικά µονοπάτια. H Όλγα Κουκλάκη συνοµιλεί ισάξια µε το γαλλικό 
electro, οι Marcheaux γοητεύουν το ευρωπαϊκό κοινό, η Κατερίνα Πολέµη δείχνει 
εξοργιστική ωριµότητα ντύνοντας µουσικά τις «Νύφες» του Παντελή Βούλγαρη, 
η Αngelika Dusk ξέρει να γράφει ιστορίες, η Ειρήνη Σκυλακάκη στήνει µελωδίες 
δεύτερης «ανάγνωσης», τα pinup girls Πέννυ Μπαλτατζή και Αλεξάνδρα Κλάδη 
βάζουν την πόλη σε χρονοµηχανή, η Κατερίνα Duska ξεκίνησε ιδανικά τη γραµµή 
Μόντρεαλ-Αθήνα µε διεθνή κωδικό. ∆εκάδες ακόµη νέα κορίτσια υπόσχονται µε 
τα πρώτα τους βήµατα ένα δηµιουργικό µέλλον µιλώντας µια παγκόσµια µουσική 
γλώσσα κρατώντας (ή και όχι) την ελληνικότητά τους. Πρόσωπα που έχουν συστη-
θεί µέσα από τις σελίδες της ΑTHENS VOICE και θα συνεχίσουν να µας απασχολούν 
στα επόµενα 500 τεύχη. Η λίστα είναι µεγάλη. -Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος

Η Μοnika δεν 
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Violet Louise

Monika
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Μέγαρο 
Μουσικής 
Αθηνών

Αστικές ιστορίες 
με κλασικές μουσικές

Μας αρέσει να λέµε πως είµαστε ευρωπαϊκή 
πόλη και πως έχουµε αστική ιστορία. ∆εν 

υπάρχει όµως αστική ιστορία χωρίς κλασική 
µουσική. Το Μέγαρο ανέλαβε να αναπλη-
ρώσει το έλλειµµα. Και το κατάφερε. Ο Ιω-
άννης Μάνος άνοιξε τις πόρτες του πέρυσι 

σε 370 χιλιάδες κόσµο και οι Αθηναίοι είδαν 
και βλέπουν όπερες και τις µεγαλύτερες 

ορχήστρες του κόσµου. Nα ξεπηδούν νέα 
ταλέντα, αλλά και στην πορεία το Μέγαρο 
να γίνεται πιο εξωστρεφές, να αγκαλιάζει 
περισσότερα είδη µουσικής, να στρέφεται 

και σε άλλα ηλικιακά κοινά, να βγαίνει στον 
κήπο, ακόµα και στο δρόµο. Γιατί, όπως λέει 

ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Γιώργος 
Κουρουπός, όλοι χωρούν στο Μέγαρο. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΟΣ 

«Είναι η ίδια η µορφολογία του Μεγάρου που 
καθορίζει, σε µεγάλο βαθµό, τη χρήση του. Η 

πολυµορφία των χώρων επιβάλλει µια πολυµορ-
φία προγραµµάτων, από την πολύ παλιά κλασική 
µουσική ως τα πιο σύγχρονα ρεύµατα, αλλά και 

προγράµµατα που συνδυάζουν τη µουσική µε όλες 
τις άλλες τέχνες (χορό, θέατρο κ.λπ.).

Το πρόγραµµα λοιπόν του Μεγάρου στοχεύει στην 
ιδανική ισορροπία όλων των διαφορετικού τύπου 
εκδηλώσεών του, αλλά και στην υψηλή ποιότητα 

του κάθε προγράµµατος ξεχωριστά. 
Στο Μέγαρο ο καθένας µπορεί να βρει αυτό που 

γυρεύει – δεν είναι τυχαίο ότι,σε µια χρονιά οικο-
νοµικής κρίσης, την περίοδο 2013-14, υποδεχτή-

καµε 370.000 θεατές». ∆.Μ.

Η Φιλαρµονική της Βιέννης 
θα εµφανιστεί στο ΜΜΑ τον 
Φεβρουάριο του 2015
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Στάθης 
Λιβαθινός

Εγκαινιάζει το νέο κύκλο 
θεάματος «Θέατρο 

στο Μέγαρο»

Μπορεί να διασκευάσει και να σκηνο-
θετήσει από έργα-ποταµούς («Ο ηλίθι-
ος» του Ντοστογιέφσκι, «Ιλιάδα» του 

Οµήρου) µέχρι έργα λίγων προσώπων 
(«Βρικόλακες» του Ίψεν) και να δώσει 

παραστάσεις-υπόδειγµα. Και µε την ίδια 
άνεση να ανεβάσει έργα σε µικρές σκη-
νές («Πειραµατική Σκηνή» στο Εθνικό 
Θέατρο) αλλά και σε µεγαλύτερες («Ο 
Θάνατος του ∆αντόν», Στέγη Γραµµάτων 

και Τεχνών). Φέτος θα σκηνοθετήσει για 
το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τους «Γά-
µους του Φίγκαρο» του Πιερ Μποµαρσέ, 
εγκαινιάζοντας το νέο κύκλο θεάµατος 

µε τίτλο «Θέατρο στο Μέγαρο» (Φεβρου-
άριος, Μάρτιος). ∆.Μ.

«Για έργα όπως η “Ιλιάδα” καµία σκηνή, 
ξέρετε, δεν είναι αρκετά µεγάλη. Πάντα κάτι 
θα περισσεύει ανεκµετάλλευτο, πάντα κάτι 
θα είναι ανείπωτο. Πάντα κάτι ουσιαστικό 

θα παραµένει ανέκφραστο. Οµολογώ πως οι 
ασκήσεις ύφους και αισθητικής µε αφήνουν 
παγερά αδιάφορο. Γιατί µια µεγάλη σκηνή, 
από κάποια στιγµή και µετά, γίνεται ένα µε-
γάλο µικροσκόπιο. Όχι µόνο της ψυχής και 
του µεγέθους των ηθοποιών, αλλά και της 

συµπεριφοράς των θεατών. Τελικά αγαπώ τις 
µεγάλες σκηνές. Γιατί είναι πιο δύσκολο σε 
αυτές να συγκεντρώσεις την προσοχή, αλλά 
και να παρασύρεις τα συναισθήµατα του µε-

γάλου κοινού. Ασκήθηκα όµως στις µικρές». 



Point 
Supreme 
Architects 
Μαριάννα Ρέντζου, Κωνσταντίνος 
Πανταζής

∆ηµιουργήθηκαν στο Ρότερνταµ, αλλά επέλεξαν να 

επιστρέψουν στην Αθήνα. Ο κήπος του 6 d.o.g.s, το 

ευφάνταστο ανθοπωλείο στην Πάτρα, το καφέ µε 

πινελιές α λα Έντουαρντ Χόπερ στα Καλάβρυτα, η 

«εικονογραφική» πρόταση για τον Πύργο στον Πει-

ραιά αλλά και η πιο σουρεαλιστική για τα γραφεία 

της Benetton στην Τεχεράνη είναι µόνο µερικά από 

τα έργα που χαρακτηρίζουν τους Point Supreme: 

µια παράξενη εµµονή στη λεπτοµέρεια µε ταυτό-

χρονη έµπνευση από άλλες µορφές τέχνης όπως 

γκράφιτι, κόµικ και κολάζ. Λένε: «Η αρχιτεκτονική 

από µόνη της δεν αρκεί για να λύσει προβλήµατα 

κοινωνικά, µπορεί όµως να επηρεάσει ψυχολογίες 

και συµπεριφορές. Το εγκαταλειµµένο κέντρο της 

Αθήνας χρειάζεται οπωσδήποτε τη βοήθεια της αρ-

χιτεκτονικής για να προσελκύσει τους κατοίκους να 

το επανακατοικήσουν ξανά. Η εικόνα που παράγει η 

αρχιτεκτονική έχει συµβολική σηµασία και δύναµη, 

µπορεί να σηµάνει κάποια πολιτική, να επικοινωνή-

σει µια φιλοδοξία ή να ορίσει το στόχο». Β.Μ.

Όνειρα από άστυ 
και μακέτες
Πέρα από τον Τσίλερ και τον 
Πικιώνη, τον Παρθενώνα και 
τις δαφνοσκεπείς ιστορίες αρ-
χαίου ή προπολεµικού και µε-
ταπολεµικού αστικού κλέους, οι 
νέοι αρχιτέκτονες της Αθήνας 
ονειρεύονται, δρουν, παρεµβαί-
νουν και σχεδιάζουν µια σύγ-
χρονη πόλη-µητρόπολη. Πα-
ρόν και µέλλον, φουτουριστικά 
όνειρα και λειτουργικότητα, 
συµβιώνουν και εξελίσσονται 
µε την υπογραφή τους. 

78 A.V. 16 - 22 ΟΚΤΩΒΡIOY 2014



Tense 
Architecture 
Network 
Τηλέμαχος Ανδριανόπουλος, Κώστας 
Μαύρος, Θάνος Μπαμπανέλος

Νέα ελληνική αρχιτεκτονική που, συνοµιλώντας µε 
το χθες, επενδύει µε πάθος στην Ελλάδα του αύριο. Η 
αιχµηρή αναδιπλούµενη κατοικία στα Γλυκά Νερά, η 
καµπυλόµορφη διαρρηγνυόµενη οικία στο Ηράκλειο, 
η µυστηριώδης περιτοιχισµένη κατοικία στην Καλλι-
τεχνούπολη, η συµµετρική κυβιστική κατοικία στην 
Κηφισιά, η οριακά αιωρούµενη οικία στη Σαρωνίδα και 
η τριγωνικής κάτοψης οικία που αναδύεται από τη γη 
στο Συκάµινο («Η κατοικία είναι η στέγη της»), που ήταν 
υποψήφια για το βραβείο Mies Van der Rohe 2013, είναι 
µερικές από τις πολύ ιδιαίτερες δουλειές τους. Β.Μ.

Flux-
Office 
Εύα Μανιδάκη, Θανάσης Δεμίρης

Το 2007 αποφάσισαν να συνεργαστούν συν-
δυάζοντας την αρχιτεκτονική µε τη σκηνογρα-
φία και το παιχνίδι. H διαµόρφωση του φουαγιέ 
της Παιδικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου στο 
Rex, που επιµελήθηκαν, κέρδισε το 2ο βραβείο 
«Καλύτερου πραγµατοποιηµένου έργου των ετών 
2007-2009» του αρχιτεκτονικού περιοδικού 
«∆οµές». Φέτος το καλοκαίρι επιλέχθηκαν 
από τον Γιάννη Αίσωπο για τη 14η Μπιενάλε 
Αρχιτεκτονικής στη Βενετία, στο πλαίσιο του 
«Tourism Landscapes: Remaking Greece». Η γνω-
στή ρήση του Μις βαν ντερ Ρόε «Ο Θεός βρί-
σκεται στις λεπτοµέρειες» ταιριάζει απόλυτα 
στις εντυπωσιακές τους τρισδιάστατες χάρτι-
νες µακέτες. Έχουν αναπαραστήσει το Μουσείο 
της Ακρόπολης, το Μπενάκη στην Πειραιώς 
και το Καλλιµάρµαρο, υπέγραψαν τα σκηνικά-
µακέτα κλίµακας 1,20 για την πρόσφατη ταινία 
«Miss Violence» του Αλέξανδρου Αβρανά, ενώ 
σε συνεργασία µε τον εκδοτικό οίκο Mondadori 
Electa µετέτρεψαν εθνικά περίπτερα της Μπι-
ενάλε Βενετίας σε καρτ ποστάλ χαρτοκοπτι-
κής. Επιµελήθηκαν τα σκηνικά για το «Wisteria 
Maiden» του Αντώνη Φωνιαδάκη που παρουσι-
άστηκε στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Χορού του Βελι-
γραδίου, για την «Κολεξιόν» του Χάρολντ Πίντερ 
σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη και τον «Καλό άν-
θρωπο του Σετσουάν» του Μπρεχτ σε σκηνοθεσία 
Κατερίνας Ευαγγελάτου που ανέβηκε και στο 
Augsburg Theater της Γερµανίας. Τέλος, σχεδι-
άζουν µια σειρά από πιάτα σε λευκή πορσελάνη 
µε τυπωµένα αρχιτεκτονικά στοιχεία λεπτοµε-
ρειών από το Μετοχικό Ταµείο Στρατού και τα 
Μουσεία Μπενάκη. -Βάγια Μαντζάρογλου

www.flux-office.com, www.flux-models.com
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«Η 
Αθήνα του µέλλοντος, κατά τη γνώ-

µη, µου θα είναι µια πόλη αρκετά 

οικεία αλλά πολύ διαφορετική ταυ-

τόχρονα. Θεωρώ πως η πόλη µας 

διαθέτει κάποια χαρακτηριστικά 

όπως η γεωγραφική της θέση, η ιδιόµορφη τοπογραφία 

της, τα επακόλουθα βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά, η ετερο-

τοπική κοινωνική της σύνθεση και η ιστορία της, που της 

δίνουν τη µοναδική της ταυτότητα. Αυτά δεν θα αλλάξουν. 

Η πόλη όµως αλλάζει µε έναν άλλο τρόπο κάθε µέρα. Νέα 

κτίρια, νέες κατασκευές µεγάλης κλίµακας εισάγονται στο 

αθηναϊκό τοπίο, όπως το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, η 

Στέγη, το Ίδρυµα Νιάρχου, που θα επιφέρουν σηµαντικές 

αλλαγές στο πολιτισµικό τοπίο της πόλης και την κοινωνική 

δραστηριότητα.

Αυτά τα γεγονότα θα επηρεάσουν τις ζωές όλων µας. Ένας 

άλλος παράγοντας αναπόφευκτης επιρροής είναι και η ω-

ρίµανση των συσκευών και µέσων διαδραστικότητας µε τον 

ψηφιακό κόσµο, καθώς και η αφοµοίωση της ανθρώπινης 

αντίληψης σε πολυδιάστατα δίκτυα εικονικών περιβαλλό-

ντων που θα οδηγήσει στη δηµιουργία ενός αποκεντρωτι-

κού δυναµικού. Αυτό θα οφείλεται στη δυνατότητα ολοένα 

και περισσότερων ανθρώπων να εργάζονται χωρίς να απαι-

τείται η φυσική τους παρουσία σε ένα χώρο εργασίας, κάτι 

που θα δώσει την ευκαιρία σε πολλούς να µετοικήσουν στα 

προάστια, στις παρυφές τις πόλης και ίσως σε µεγαλύτερη 

απόσταση. Η αποκέντρωση ανθρώπων, αλλά και χρήσε-

ων, όπως για παράδειγµα δηµόσιων και ιδιωτικών ιδρυµά-

των και οργανισµών, θα αφήσει περισσότερο ελεύθερο 

χώρο για εναλλακτικές χρήσεις που, θέλω να πιστεύω, θα 

Kois 
Architecture 

Με τα μάτια στραμμένα στο μέλλον

Από τον Άθω, στη Ρώµη, στην Οζάκα, στην Αθήνα. 
Με κατοικίες, καταστήµατα (παγκόσµια διάκριση για 
το ζαχαροπλαστείο Sweet Alchemy του Στέλιου Παρ-
λιάρου στην Κηφισιά), µουσεία (τελευταίο project το 

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα), ο αρχιτέ-
κτονας Στέλιος Κόης ανήκει στη νέα γενιά δυναµι-

κών και εξωστρεφών αρχιτεκτόνων. 
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προσανατολίζονται σε τοµείς κοινωνικής και πολιτισµικής 

δραστηριότητας. Σε αυτό το και όχι τόσο µακρινό µέλλον ο 

ρόλος της αρχιτεκτονικής δεν θα αποδυναµωθεί, πιστεύω. 

Συζητώντας το ρόλο αυτό µου έρχονται στο µυαλό τα λόγια 

του αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη που λέει πως “τα κτίρια 

είναι δοχεία ζωής”. Αυτά τα “δοχεία ζωής” θα γίνουν πιο ανα-

γκαία καθώς η παρατεταµένη παραµονή σε εικονικά περι-

βάλλοντα και η συνεχής έκθεση στα πολύµορφα δίκτυα ση-

µάτων και πληροφοριών θα ενδυναµώσουν την ανάγκη να 

έρθουµε σε επαφή µε το πραγµατικό και το χειροπιαστό. Η 

αρχιτεκτονική θα γίνει το artifact της πραγµατικότητάς µας. 

Όπως στα λογοτεχνικά έργα του Phillip K. Dick, του William 

Gibson, του Christopher Nolan, το χειροπιαστό και το αλη-

θινό θα γίνει αυτό που θα επικυρώνει την ακεραιότητα της 

σύνδεσής µας µε την πραγµατικότητα».

Μirage - Project στην Τήνο
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Μαλβίνα 
Παναγιωτίδη
Βασιλική-Μαρία 
Πλαβού
Δυο κορίτσια παράξενα όπως η εποχή 
μας και περίεργα όσο να την υπερβούν 

Η Μαλβίνα Παναγιωτίδη µεγάλωσε κατά τα «πετζικικά» 

πρότυπα, σε ένα φαρµακείο στο Παγκράτι. Ξεκίνησε σπου-

δάζοντας αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας στον 

Βόλο και πλέον συνεχίζει µε καλλιτεχνικές και ερευνητικές 

σπουδές στο Universität der Künste στο Βερολίνο. Από το 

2009 είναι ιδρυτικό µέλος της παρανόρµαλ καλλιτεχνικής-

ερευνητικής οµάδας Σαπρόφυτα µε την οποία δουλεύει σε 

εκθέσεις, πρωτότυπες εκδόσεις και εναλλακτικά πολυφω-

νικά πρότζεκτ. Εκτός από τη συλλογή εντόµων, αγαπηµένες 

της ασχολίες είναι η εξερεύνηση αρχείων, νεκροταφείων και 

ξεχασµένων µουσείων. Τον τελευταίο καιρό µεταξύ άλλων 

έχει καταπιαστεί µε την κατασκευή υπνωτικών µηχανών, τη 

µελέτη της συλλογής του Εγκληµατολογικού Μουσείου της 

Αθήνας και την επισήµανση ιδιόρρυθµων εθίµων και ετερο-

χρονισµένων ιατρικών συγγραµµάτων. Η έρευνά της έχει 

αυστηρό επιστηµονικό τυπικό και υποσκάπτει τα όρια µε-

ταξύ κανονικότητας, λαογραφίας και occult µοντερνισµού. 

Η Μαλβίνα αναφέρεται συχνά στον Ηλία Πετρόπουλο, τον 

Νικόλαο Πολίτη και στο Étant donnés. 

Η Βασιλική-Μαρία Πλαβού ξεκίνησε από την περιφέρεια 

των Τρικάλων, σπούδασε στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχα-

νικών, του Αριστοτελείου της Θεσσαλονίκης, και πέρασε 

σε ένα εκκεντρικό µεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική Σχολή 

του Βόλου µε τη θεωρητική επιρροή του Γιώργου Τζιρτζιλά-

κη και της Μαρίας Παπαδηµητρίου. Έκτοτε σαµποτάρει τις 

αρχιτεκτονικές της σπουδές συµµετέχοντας σε εκθέσεις ως 

καλλιτέχνιδα, ως βοηθός επιµέλειας ή ad hoc γραφίστας. Το 

τελευταίο της σχεδιαστικό εγχείρηµα βραβεύτηκε µάλιστα 

το 2014 µε το πρώτο βραβείο ΕΒΓΕ στην κατηγορία της αυτο-

προβολής. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον συγκεντρώνεται 

γύρω από το σχήµα των άγονων µηχανών. Βασική της ασχο-

λία είναι να θολώνει τα όρια φυσικού και εικονικού (virtual) 

χώρου ενώ η πρακτική της συντονίζεται γύρω από τη µέ-

θοδο του αρχείου: Ταξινοµεί επιµελώς µνήµες, σκέψεις, 

σηµεία, σηµάδια, σήµατα. ∆οκιµάζει εσχάτως το πώς µπορεί 

να ανανεωθεί ο σχεδιασµός καλλιτεχνικών καταλόγων. Μέ-

χρι τώρα έχει συνεργαστεί µε τις εκδόσεις Κριτική, Επέκεινα 

και ∆ΕΣΤΕ. Έχει ήδη γίνει θέµα, για τη δουλειά της, σε διεθνή 

περιοδικά, όπως το Mousse Magazine, Kerb Journal και MAS 

Context. Το τελευταίο της project είναι η συλλογική δράση 

MCRedux στη Θεσσαλονίκη, παραδείγµατα συµµετοχικού 

σχεδιασµού για το Maison Crystal της Νέας Παραλίας. Το 

project που δεν έχει κάνει ακόµη και την τρώει ήδη είναι «ο 

κόσµος σε µορφή βιβλίου». (www.plavou.cc)

-Νάντια Αργυροπούλου

Μαλβίνα Παναγιωτίδη
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Από το πρόγραµµα επιδότησης µετατρο-

πής κεντρικών θερµάνσεων πετρελαίου σε 

φυσικό αέριο εκτιµάται ότι θα ωφεληθούν 

30.000 νοικοκυριά στην Αττική, 9.000 στη 

Θεσσαλία και 7.000 στη Θεσσαλονίκη. Το 

ποσό της επιχορήγησης φθάνει έως και το 

60% του συνολικού κόστους µετατροπής 

και το µοναδικό κριτήριο είναι η τιµή ζώνης, 

η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2.500 ευ-

ρώ. Στο πρόγραµµα θα εντάσσονται αυτο-

µάτως όσοι καταθέτουν αιτήσεις στις ΕΠΑ 

έως και 30 Απριλίου.

Από την ηµέρα που ανακοινώθηκε το πρό-

γραµµα επιδότησης µετατροπής κεντρικών 

θερµάνσεων πετρελαίου σε φυσικού αερίου 

και µέσα σε διάστηµα 8 ηµερών, η ΕΠΑ Αττι-

κής είχε δεχθεί 4.500 τηλεφωνικές κλήσεις  

Όπως σηµείωσε ο υπουργός ΠΕ-

ΚΑ, χρήση της επιδότησης µπο-

ρούν να κάνουν οι οικιακοί κατα-

ναλωτές µε µοναδικό κριτήριο 

την τιµή ζώνης, η οποία πρέπει 

να είναι έως 2.500 ευρώ.  Η επιδότηση θα 

προλάβει τη φετινή χειµερινή σεζόν καθώς, 

όπως σηµείωσε ο Γενικός ∆ιευθυντής της 

Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής, Χ. Μπα-

λάσκας, υπάρχει το χρονικό περιθώριο για 

να τοποθετηθούν µετρητές και να γίνουν 

οι παροχετευτικοί αγωγοί, σηµειώνοντας: 

«Σίγουρα δεν θα µετατραπεί το σύνολο µέ-

χρι το ∆εκέµβριο, θα υπάρξει κι ένα κοµµάτι 

το οποίο θα ακολουθήσει, όµως αυτό που 

έχουµε δει από την αγορά είναι ότι υπάρχει 

ένα κύµα µετατροπών εσωτερικών εγκατα-

στάσεων που ολοκληρώνεται µέχρι τα µέσα 

∆εκεµβρίου και µετά µε το κλείσιµο της χει-

µερινής σεζόν από το Φλεβάρη και µετά υ-

πάρχει το επόµενο κύµα, το οποίο συνήθως 

ολοκληρώνεται τον Απρίλιο. Κι όπως θα θυ-

µάστε πάντοτε τα εκπτωτικά προγράµµατα 

που κάνουµε και οι προωθητικές ενέργειες 

τρέχουν σε δύο κύµατα ειδικά από την αρ-

χή της χρονιάς µέχρι τον Φλεβάρη και µετά 

µέχρι το τέλος Απριλίου ή Μαΐου, ανάλογα 

µε την περίπτωση. Οπότε θεωρούµε ότι ένα 

πολύ µεγάλο κοµµάτι θα έχει τη δυνατότητα 

να προλάβει τη φετινή σεζόν». 

Η τιµή του φυσικού αερίου κρατά µια σταθε-

ρή καθοδική πορεία χάρη στις προσπάθειες 

που κάνει η ∆ΕΠΑ να επιτυγχάνει πάντα χα-

µηλές τιµές από τους προµηθευτές της

Ù
σον αφορά στην επιδότηση των 

περιοχών της Θεσσαλίας και της 

Θεσσαλονίκης, όπως υποστήριξε ο 

∆ιευθυντής Εµπορικών ∆ραστηρι-

οτήτων των δύο  ΕΠΑ η απορρόφηση του 

προβλεπόµενου ποσού θα αφορά σε χρήση 

µέσα σε αυτό το χειµώνα και συγκεκριµένα 

ανέφερε ότι «εκ µέρους της ΕΠΑ Θεσσαλο-

νίκης σε δύο µήνες θα έχουν απορροφηθεί 

αυτά τα χρήµατα και στην ΕΠΑ Θεσσαλίας 

µέχρι το Γενάρη κι όλοι αυτοί θα έχουν χρή-

ση φυσικού αερίου µέσα στο χειµώνα αυτό. 

Αυτοί που θα πάρουν αυτά τα χρήµατα θα 

χρησιµοποιήσουν φυσικό αέριο µέσα στον 

επόµενο χειµώνα: Νοέµβριο, ∆εκέµβριο, Ι-

ανουάριο θα χρησιµοποιούν όλοι φυσικό 

αέριο, γιατί είναι και περιορισµένο το ποσό, 

ενώ, στην Αττική, είναι 10 εκατοµµύρια.»

¸ 
αύξηση της χρήσης φυσικού αερίου 

από τα νοικοκυριά αποτελεί αποτέ-

λεσµα των συνεχών µειώσεων στις 

τιµές που έχει επιτύχει η ∆ΕΠΑ από 

τους προµηθευτές της, µειώσεις που µετα-

κυλήθηκαν στους πελάτες της. Υπενθυµί-

ζονται οι µειώσεις τα έτη 2011 και 2013 και η 

αναδροµική ισχύς τους µε τη ∆ΕΠΑ να µειώ-

νει τα περιθώρια κέρδους της προς όφελος 

των πελατών της. 

Με την εφαρµοζόµενη τιµολογιακή πολιτι-

κή, η τιµή σήµερα του φυσικού αερίου στον 

οικιακό τοµέα ανέρχεται σε 0,67 €/Nm3 

µειωµένη κατά 15% συγκριτικά µε το 2013, 

εξασφαλίζοντας σηµαντική εξοικονόµηση, 

τεκµηριώνοντας πόσο συµφέρουσα επιλο-

γή είναι η χρήση του φυσικού αερίου, ενώ η 

µείωση που έχει επιτευχθεί αντίστοιχα στο 

βιοµηχανικό τοµέα κατά 16%, συµβάλλει 

στην προσπάθεια µείωσης του ενεργειακού 

κόστους, προκειµένου να επιτευχθεί αντα-

γωνιστικότητα.

Παράλληλα, στα τέλη σύνδεσης νέων χρη-

στών η έκπτωση από την εταιρεία φθάνει 

στο 60%, ενώ οι χρήστες αερίου πληρώνουν 

44% λιγότερα, έναντι αυτών που χρησιµο-

ποιούν πετρέλαιο.

°
ξίζει να σηµειωθεί ότι οι ΕΠΑ προσφέ-

ρουν επιπλέον οικονοµικά κίνητρα µε 

εκπτώσεις στα τέλη σύνδεσης και ά-

τοκη χρηµατοδότηση. Η ΕΠΑ Αττικής 

επιδοτεί τις κεντρικές θερµάνσεις κατά 50% 

όταν είναι κάτω από 140.000 θερµίδες και κα-

τά 100% όταν η εγκατεστηµένη ισχύς τις ξε-

περνά. Στην αυτόνοµη οικιακή θέρµανση τα 

ποσά είναι ανάλογα µε το πόσα διαµερίσµα-

τα υπάρχουν σε κάθε κτίριο και παρέχονται 

επίσης εκπτώσεις των τελών σύνδεσης. Πέ-

ρα όµως από αυτό το κοµµάτι, και για εκεί-

νους οι οποίοι δεν θα καταφέρουν να µπουν 

στο πρόγραµµα των επιδοτήσεων, υπάρχει 

και η άτοκη χρηµατοδότηση την οποία δίνει 

η εταιρεία για κεντρικές θερµάνσεις που εί-

ναι πάνω από 120.000 θερµίδες. Ανάλογες 

εκπτώσεις στα τέλη σύνδεσης παρέχονται 

και από την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης µε ποσοστό 

που µπορεί να ξεπεράσει το 50% (π.χ.  στις 

86.000 θερµίδες, που είναι περίπου 4 δια-

µερίσµατα, οι καταναλωτές αντί να πληρώ-

σουν 1.400 ευρώ, πληρώνουν 600 ευρώ).

ÄåëÞò îÛöî óùíâïìáÝöî ëáé øöòÝ÷ 
åðéäÞôèóè
Κατακόρυφη αύξηση νέων συµβολαίων ση-

µειώνεται από το καλοκαίρι στις ΕΠΑ παρά 

το γεγονός ότι δεν είχε ακόµη εξαγγελθεί 

κανένα πρόγραµµα επιδότησης. Στην ΕΠΑ 

Θεσσαλονίκης, κατά τον µήνα Αύγουστο, υ-

πογράφηκαν 866 νέες συµβάσεις, καθιερώ-

νοντας το φυσικό αέριο ως την πλέον συµ-

φέρουσα και αξιόπιστη λύση  ανεβάζοντας 

τη διείσδυση του φυσικού αερίου στο 52,7%, 

µε αποτέλεσµα πάνω από 680.000 πολί-

τες να επωφελούνται από τα πλεονεκτήµα-

τα και να χρησιµοποιούν σήµερα το φυσικό 

αέριο. Η αυξηµένη ζήτηση που σηµειώνεται, 

αναµένεται να συνεχιστεί και τους επόµε-

νους µήνες σε ιδιαίτερα υψηλούς ρυθµούς, 

σύµφωνα µε τις αιτήσεις ενδιαφέροντος, α-

φού η τιµή του φυσικού αερίου τους προσε-

χείς χειµερινούς µήνες αναµένεται να είναι 

ιδιαίτερα ανταγωνιστική, σύµφωνα µε τα 

σηµερινά δεδοµένα, εκτιµώντας ότι θα κυ-

µανθεί από 0,65 έως 0,68 €/Nm3 (ανάλογα 

µε την κατηγορία Τιµολόγησης).
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°
ύξηση κατά 330% στην Αττική και κατά 250% στη Θεσσαλονίκη σηµείωσε η ζήτηση για φυσικό αέριο από τα νοικοκυριά ύστερα 

από την πρόσφατη ανακοίνωση από τον υπουργό ΠΕΚΑ του προγράµµατος επιδότησης για τη µετατροπή κεντρικών θερµάνσεων 

πετρελαίου σε φυσικό αέριο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το οκταήµερο 25/9-2/10, η ΕΠΑ Αττικής είχε δεχθεί 4.500 τηλεφωνικές 

κλήσεις αλλά και επισκέψεις στο κατάστηµα εξυπηρέτησης που διαθέτει στο κέντρο της Αθήνας. Αντίστοιχα µεγάλο ενδιαφέρον έχει 

εκδηλωθεί και από τα νοικοκυριά της Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, τις δύο άλλες περιοχές στις οποίες αφορά το πρόγραµµα. Στην αύξηση 

της ζήτησης στη συµπρωτεύουσα αναφέρθηκε και ο κ. Μανιάτης κατά την διάρκεια κοινής εκδήλωσης του ΙΣΤΑΜΕ και του γερµανικού SPD 

σηµειώνοντας ότι: "Στη Θεσσαλονίκη η αύξηση της ζήτησης φτάνει το 250%".

ύξηση κατά 330% στην Αττική και κατά 250% στη Θεσσαλονίκη σηµείωσε η ζήτηση για φυσικό αέριο από τα νοικοκυριά ύστερα 

4.500 τηλεφωνικές 

αλλά και επισκέψεις στο κατάστηµα εξυπηρέτησης που διαθέτει στο κέντρο της Αθήνας. Αντίστοιχα µεγάλο ενδιαφέρον έχει 

από την πρόσφατη ανακοίνωση από τον υπουργό ΠΕΚΑ του προγράµµατος επιδότησης για τη µετατροπή κεντρικών θερµάνσεων 



Το νέο, σοφιστικέ, εθνικό μας στιλ
Την ώρα που όλοι νόµιζαν ότι η ελληνική µόδα εί-
χε αφήσει τον επιθανάτιο ρόγχο της στο Ζάππειο, 
ήρθαν τα καλά νέα: Έλληνες designers στο εξωτερι-
κό αναγνωρίζονται και δηµιουργούν τάσεις, ενώ η 
καινούργια γενιά στην Αθήνα ξανακοιτάζει το ελ-
ληνικό φολκλόρ. Ανακαλύπτει το µήνυµα µε χιού-
µορ, σχεδιάζει µοντέρνα και µίνιµαλ τα ωραία εθνι-
κά κλισέ µας και µετά ανοίγει µαγαζιά στο κέντρο 
µε τα καινούργια αντικείµενα. Και το πιο ωραίο; 
∆εν αρέσουν µόνο στους τουρίστες αλλά και στους 
(δύσκολους) Αθηναίους πελάτες. 

Μαρέβα Γκραµπόβσκι & 
∆ήµητρα Κολοτούρα, τό 
δίδυµο της Deus+Dione

ΕΛΛΗΝΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΟΕΛΛΗΝΙΚΟ
DESIGNDESIGNDESIGNDESIGN
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Greek chic, όχι άλλο folk

Ζ
ΕUS+∆ΙΟΝΕ είναι το πνευ-
µατικό παιδί δύο φίλων, µί-
ας marketeer και µίας οικο-
νοµολόγου µε κοινό πάθος 
για τη µόδα και την Ελλάδα. 

Η ∆ήµητρα Κολοτούρα και η Μαρέβα 
Γκραµπόβσκι, έχοντας την ίδια αισθη-
τική και αξίες, ένωσαν τις δυνάµεις 
τους για τη δηµιουργία µιας εταιρεί-
ας µε χειροποίητα κοµµάτια ανάµεσα 
στην ελληνική παράδοση της λιτής 
δωρικής γραµµής και το µοντέρνο µί-
νιµαλ. Η σχεδιάστρια Λύδια Βουσβού-
νη δηµιούργησε για τη φίρµα ρούχα, 
αξεσουάρ, κοσµήµατα και µικρά έπι-
πλα που θα µπορούσαν να βρίσκονται 
στα οµηρικά έπη ή σε ένα µοντέρνο δι-
αµέρισµα της Αθήνας. 
Στοιχεία της ελληνικής παράδοσης, 
που βρίσκουµε σε όλη την Ελλάδα, από 
το Μέτσοβο µέχρι την Αστυπάλαια, δι-
ατηρούνται και µετουσιώνονται στις 
συλλογές τους δηµιουργώντας ένα α-
ποτέλεσµα που αναδεικνύει τη φινέ-
τσα και τη γλαφυρότητα της ελληνικής 
οµορφιάς. Υπερµεγέθεις κάπες, παλτό 
σε ίσια γραµµή, κοµψά σακάκια, αυ-
στηρές ίσιες φούστες, µακριές παντε-
λόνες, αέρινα µακριά φορέµατα, µετα-
ξωτά πουκάµισα, αλλά και χειροποίη-
τες πλεκτές τσάντες µε λεπτοµέρειες 
από αυθεντικά παραδοσιακά υφαντά, 
υψηλής ποιότητας δερµάτινα παπού-
τσια, ασηµένια χειροποίητα κουµπώ-
µατα και πολύτιµα κοσµήµατα αποτε-
λούν τα βασικά κοµµάτια της συλλο-
γής Φθινόπωρο/Χειµώνας 14-15. Όλα 
κατασκευασµένα από άριστες πρώτες 
ύλες, από Έλληνες τεχνίτες και µικρά 
εργαστήρια που µε βαθιά γνώση της 
τέχνης τους στοχεύουν στην αναβίω-
ση και προώθηση των παραδοσιακών 
τεχνικών. Τα µεταξωτά και βαµβακερά 
κοµµάτια υφαίνονται σε παραδοσια-
κούς αργαλειούς στο Σουφλί ενώ τα 
πλεκτά κοµµάτια της συλλογής πλέκο-
νται στο χέρι από γυναίκες στην Αττική 
και σε άλλα µέρη στην Ελλάδα. Τα φο-
ρέµατα και τα πουκάµισα υφαίνονται 
στο Μέτσοβο και οι κεντητές λεπτοµέ-
ρειες είναι βασισµένες σε παραδοσια-
κά σχέδια που ράβονται στην Κρήτη. 
Τα ασηµένια κουµπώµατα είναι σµι-
λεµένα από Αθηναίους αργυροχόους. 
Η Zeus+∆ione φέρνει την Ελλάδα στο 
προσκήνιο µε µία αυθεντικά καλλιτε-
χνική δηµιουργία. Τα προϊόντα τους 
εµφανίζονται σε όλο και περισσότερα 
διαδικτυακά shops. Ο ∆ίας χαµογελάει 
ικανοποιηµένος στη ∆ιώνη, από ψηλά. 
- Γιάννης Νένες

Σηµεία πώλησης στην Αθήνα: Attica - Golden Hall, 
Κηφισίας 37Α, 211 1814000/ Bettina, Αναγνωστο-
πούλου 29, Κολωνάκι 210 3392094 / Detroit, Κυρια-
ζή 32, Κηφισιά 210 8089835/ Μαγεία, Χάρητος 18, 
Κολωνάκι 210 7251471, e-shop: zeusndione.com
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Mary 
Katrantzou
H σχεδιάστρια που άλλαξε 
την παγκόσμια μόδα

Ό
ταν η Σούζι Μένκες, µία από τις σπουδαιότερες 

δηµοσιογράφους µόδας παγκοσµίως, λέει για 

σένα: «Η δουλειά σου είναι µοναδική, δεν έχω ξα-

ναδεί σχεδιαστή σαν εσένα», µπορείς επισήµως 

να κοµπάζεις για τη µοναδικότητα του ταλέντου 

σου. Η Mary Katrantzou απλώς κοκκίνησε.

Το κορίτσι που γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Ελλάδα κι 

ήθελε αρχικά να γίνει αρχιτέκτονας, κατάφερε να στριµώξει 

σε υφάσµατα απεικονίσεις από τις σπουδές και τις προσλαµ-

βάνουσές της. «Θέλω µια γυναίκα που φορά τα ρούχα µου 

να αισθάνεται τόσο καλά, όσο µε ένα µαύρο φόρεµα, να την 

κολακεύει. Η µεγαλύτερη φιλοφρόνηση που έχω ακούσει 

είναι πως φορούν ρούχο µου ενώ δεν είχαν φορέσει ποτέ 

στη ζωή τους prints».

Η επίδραση του digital print που η Katrantzou έφερε στην 

παγκόσµια µόδα ήταν καταλυτική. Στην πρώτη της κιόλας 

επίδειξη, ο κόσµος της µόδας άλλαξε. Όλοι οι µεγάλοι οίκοι 

επένδυσαν στην ψηφιακή εκτύπωση υφασµάτων, οι πασα-

ρέλες γεµίζουν χρώµα, οι βιοµηχανίες υφάσµατος αλλά-

ζουν στρατηγική. Η διαδροµή της από το 2008 είναι γεµάτη 

graphic patterns, λουλούδια, αυγά Faberge, τροπικά ψάρια 

σε βυθούς ανεξερεύνητους, αστικές βεράντες µε θέα σε 

θάλασσα, γραφοµηχανές. Φορέµατα σε γραµµή A που α-

γαπά το γυναικείο σώµα, δουλεµένα πολύ, απλικαρίσµατα, 

που προσδίδουν στο τελικό αποτέλεσµα τη µαεστρία της 

καινοτόµας designer. Optical illusions που ισορροπούν, δεν 

φλυαρούν, στέκονται υπέροχα κι αγέρωχα στο σώµα της 

Μισέλ Οµπάµα, της Τέιλορ Σουίφτ, της Σάρα Τζέσικα Πάρ-

κερ, της Ολίβια Παλέρµο. Οι επικριτές της θα αναφέρουν 

ότι η άνεση παραγωγής των prints δεν µπορεί να εξελιχθεί, 

εκείνη απαντά µε συλλογές που εξελίσσονται χρονιά µε τη 

χρονιά. Η Longchamp, η Adidas, ο Gianvitto Rossi, η Moncler, 

η Top Shop δίνουν το όνοµά της σε συλλογές τους και οι 

fashionistas πίνουν νερό στο όνοµά της. Είναι µόλις 31 ε-

τών, φορά πάντα µαύρα και τα όνειρά της είναι χρωµατιστά.  
- ∆ηµήτρης Παπαδόπουλος

Η ελληνική µόδα δεν συντηρείται από α-

ρώµατα και αξεσουάρ. ∆εν έχει συνδέσει 

σχεδόν ποτέ το ταλέντο µε την παραγωγή 

µε αποτέλεσµα να µην έχει καταφέρει να 

γίνει βιοµηχανία. Άλλωστε, δεν φαίνεται να είναι 

ψηλά στη λίστα των κρατικών προτεραιοτήτων. 

Από την άλλη, πολύ συχνά συγκεντρώνει την 

προσοχή µέσα από την κουτσοµπολίστικη διά-

σταση της –τα προσωπικά, δηλαδή, κάποιων εκ 

των σχεδιαστών της– παρά γι’ αυτό που έχει να 

προτείνει στην καθηµερινότητά µας.

Κι όµως, βρίσκει τρόπους για να επιβιώνει και να 

συγκινεί.

Στην εποχή όπου το «Made in…»  είναι όλο και 

λιγότερο αποτέλεσµα κάποιας 100 τοις εκατό 

εθνικής προσπάθειας, αλλά προϊόν µικρής ή µε-

γαλύτερης παγκοσµιοποίησης, κάποιοι Έλληνες 

παίζουν το παιχνίδι µε τους διεθνείς κανόνες.  

Ελληνίδα είναι η Queen of Prints, κατά κόσµο 

Μαίρη Κατράντζου, η οποία εδώ και πέντε χρόνια 

έστησε µια κερδοφόρα επιχείρηση στο Λονδίνο 

και ντύνει πελάτισσες όπως η Μπιγιονσέ και η Ρι-

άννα µε τα ψηφιακά δουλεµένα υφάσµατά της. 

Εκλεκτό µέλος της παγκόσµιας βιοµηχανίας, η 

31χρονη Κατράντζου το τελευταίο χρόνο έχει 

αλλάξει δηµιουργική ρότα και οι επαγγελµατίες 

του χώρου παρακολουθούν την εξέλιξή της µε 

τεράστιο ενδιάφερον.   

Καλεσµένος του Τζιόρτζιο Αρµάνι για να δείξει 

την τελευταία του συλλογή στο Τεάτρο Αρµάνι 

του Μιλάνου τον περασµένο µήνα ήταν ο Άγγε-

λος Μπράτης. Η κρίση έφερε τον 36χρονο σχε-

διαστή στην πρωτεύουσα της ιταλικής µόδας, 

εκεί όπου δουλεύει πάνω στις χαρακτηριστικές 

του τεχνικές, όπως οι χειροποίητες πιέτες και το 

bias cut.

Πίσω στην Ελλάδα, ένα ντόπιο brand, το Zeus + 

Dione, αναζητά και βρίσκει τεχνίτες ανά τη χώρα 

για το χτίσιµο συλλογών που βασίζονται στην α-

πλή αλλά και σοφιστικέ εκδοχή του εθνικού µας 

στιλ.  

Θα έρθουν κι άλλοι γιατί η µόδα είναι αναγκαία 

ανθρώπινη έκφραση. Κάποιοι θα δουλεύουν 

στα down town ατελιέ τους και θα στηρίζονται 

από παθιασµένους Έλληνες bloggers, ενώ άλλοι 

θα περάσουν τα γεωγραφικά σύνορα. Θα τους 

παρακολουθούµε –online κι από κοντά–, θα τους 

κριτικάρουµε και θα τους φοράµε, αρκεί η πρό-

τασή τους να είναι αληθινή.  - Έλις Κις*    

Η ελληνική μόδα 
βρίσκει τρόπους 

να επιβιώνει 
και να συγκινεί

*H κυρία Έλις Κις είναι 
δηµοσιογράφος στην αγγλική 
έκδοση της «Καθηµερινής»



Urania
Gazelli
Ένα ελληνικό τσαντάκι στην ιταλική Vogue

Καραµέλες Tik-Tak, τσίχλες big babol, η Αλίκη στη χώρα 
των θαυµάτων, είναι κάποια από τα πράγµατα που εµπνέουν 
την 29χρονη Ουρανία Γιουρµετάκη για να σχεδιάζει τις ιδι-
αίτερες τσάντες της. Όλα ξεκίνησαν το 2010, στην οικογε-
νειακή επιχείρηση, όταν προσπάθησε να πείσει τον πατέρα 
της να τη βοηθήσει να φτιάξει µια χειροποίητη µπιζουτιέρα 
από plexiglas µε σκοπό να τη χαρίσει στη µητέρα της. Παρά 
τους ενδοιασµούς του µπαµπά η µπιζουτιέρα κατασκευά-
στηκε, γρήγορα όµως µετατράπηκε σε ένα πρωτότυπο και 
ιδιαίτερο τσαντάκι. Το διάφανο τσαντάκι απέκτησε χρώµα, 
χαρακτήρα και ένα ξεχωριστό όνοµα Urania Gazelli (το ε-
πώνυµο της Ιταλίδας γιαγιάς της). Η Ουρανία, µε σπουδές 
στη διακόσµηση εσωτερικών χώρων και στο βιοµηχανικό 
σχέδιο, ποτέ της δεν είχε φανταστεί ότι η οµάδα της ιταλι-
κής Vogue θα την επέλεγε πέρυσι τον Σεπτέµβριο ως ένα 
από τα πιο ταλαντούχα πρόσωπα στο χώρο της µόδας. Οι 
τσάντες της έχουν φορεθεί από τις πιο γνωστές fashionistas 
και fashion bloggers, ενώ στις 30 Σεπτεµβρίου η βραζιλιά-
νικη Vogue ξεχωρίζει τις Urania Gazelli στα ντεφιλέ µόδας 
του Παρισιού. -Eλένη Σταµατούκου



Ροζάνα (Ρος) 
Γεωργίου
Από τον Versace στον Louis Vuitton

Η 
Ροζάνα είναι 20 χρονών και τα δύο τελευ-
ταία χρόνια µένει µόνιµα στη Νέα Υόρκη. 
Προετοιµάζεται για τις εξετάσεις του SAT και 
TOEFL, αν καταφέρει και τις περάσει θέλει 
να σπουδάσει Βusiness σε κάποιο αµερικά-

νικο πανεπιστήµιο και ίσως κάποια στιγµή στο µέλλον 
ανοίξει το δικό της εστιατόριο, γιατί αγαπάει το φαγητό. 
Μέχρι τότε όµως θα περπατάει σε πασαρέλες, θα γί-
νεται το κεντρικό πρόσωπο σε καµπάνιες και θα κάνει 
editorial µόδας. Η Ροζάνα, για τους φίλους, ή Ρος, για το 
χώρο της µόδας, είναι top model και από τις ελάχιστες 
Ελληνίδες που κάνουν σήµερα διεθνή καριέρα. Όλα 
ξεκίνησαν στα 16 της, ήταν καλοκαίρι και οι γονείς της 
ήθελαν να τη στείλουν κατασκήνωση, εκείνη όµως για 
να το αποφύγει µέσω ενός φίλου ήρθε σε επαφή µε το 
πρακτορείο VN Models και µετά η ιστορία συνεχίζε-
ται µε συνεργασίες όπως Versace, Jil Sander, Alexander 
McQueen, Louis Vuitton, Vogue, Dazed & Confused, 
Acne, Marc Jacobs, Antonio Marras και πολλοί πολλοί 
άλλοι.   -Eλένη Σταµατούκου
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Wooppers 
Woolen + slippers = οι πρώτες 
ελληνικές τσόχινες παντόφλες

Η Χρύσα Αδρακτά είναι δηµιουργικά ανήσυχη. Σπούδασε 

µαθηµατικός, δούλεψε ως βιοµηχανικός σχεδιαστής 

στον κλάδο της υαλουργίας, έζησε στη Ναµίµπια, 

στη Νότια Αφρική και στη Μ. Βρετανία. Σήµερα τη 

βρίσκουµε στα Βριλήσσια µε τις παντόφλες της. 

Όχι, δεν κλείστηκε στο σπίτι, αντίθετα έφτιαξε 

τη δική της βιοτεχνία η οποία παράγει τις πρώ-

τες ελληνικές τσόχινες παντόφλες. Οι Wooppers 

(από το woolen και slippers) φτιάχνονται στο 

χέρι από φυσικό µαλλί, το οποίο τρίβεται µε πρά-

σινο σαπούνι και νερό, ώστε οι µικροσκοπικές του 

ίνες να δέσουν και να σχηµατίσουν µια όµορφη και 

άνετη τσόχινη παντόφλα. Κάθε ζευγάρι Wooppers είναι 

µοναδικό. Η διαδικασία κατασκευής είναι αρκετά δύσκολη 

και χρονοβόρα. «Ένα προϊόν αποκτάει ψυχή, όταν το χέρι 

αφήνει πάνω τα σηµάδια του» υποστηρίζει η Χρύσα και συ-

µπληρώνει: «Θέλω να κάνω όσο το δυνατόν περισσότερο 

τον κόσµο χαρούµενο όταν φοράει τις παντόφλες µου».  

Προς το παρόν, η ζήτηση ξεπερνάει την παραγωγή και η 

Χρύσα ετοιµάζει την παιδική κολεξιόν.  -Eλένη Σταµατούκου

µαθηµατικός, δούλεψε ως βιοµηχανικός σχεδιαστής 

στον κλάδο της υαλουργίας, έζησε στη Ναµίµπια, 

στη Νότια Αφρική και στη Μ. Βρετανία. Σήµερα τη 

βρίσκουµε στα Βριλήσσια µε τις παντόφλες της. 

Όχι, δεν κλείστηκε στο σπίτι, αντίθετα έφτιαξε 

(από το woolen και slippers) φτιάχνονται στο 

χέρι από φυσικό µαλλί, το οποίο τρίβεται µε πρά

σινο σαπούνι και νερό, ώστε οι µικροσκοπικές του 

ίνες να δέσουν και να σχηµατίσουν µια όµορφη και 

άνετη τσόχινη παντόφλα. Κάθε ζευγάρι Wooppers είναι 

Ο Τζέιμς Μποντ και η Έμα Στόουν πίνουν τσάι 
στο όνομά του

Ήταν κιθαρίστας για χρόνια και έχει συνεργαστεί µε πολλά µεγάλα ονόµατα 

της ελληνικής µουσικής σκηνής. Πριν λίγα χρόνια όµως αποφάσισε να αλλάξει 

εντελώς ρότα στη ζωή του και ξεκίνησε να σχεδιάζει έπιπλα και αξεσουάρ για 

το σπίτι. Το ντιζάιν του –όπως συµβαίνει πολύ συχνά– βρήκε πρώτα µεγάλη 

ανταπόκριση στο εξωτερικό, τώρα όµως αρχίζει να γίνεται γνωστός και στην 

Ελλάδα. Στις 23/10 η περίφηµη Galerie της Helene Nougaro διοργανώνει στο 

Παρίσι την πρώτη του ατοµική έκθεση, όµως έχουν ήδη προηγηθεί οι ταινίες 

Skyfall (Τζέιµς Μποντ), Amazing Spiderman (Έµα Στόουν - Άντριου Γκάρφιλντ), 

όπου εµφανίζεται η διάσηµη τσαγιέρα του Conical, η ίδια που διάλεξε και η Στε-

φανί για τον ετήσιο φιλανθρωπικό πλειστηριασµό του Μονακό. Μαθαίνουµε 

µάλιστα πως έπιπλα και αντικείµενά του πρωταγωνιστούν και στην καινούργια 

ταινία του Μπραντ Πιτ.  - Νενέλα Γεωργελέ
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Μια νέα καρδιά για 
το κέντρο της Αθήνας

Θέλουµε να περπατάµε στο 
κέντρο και να νοµίζουµε ότι 

είµαστε σε πάρκο. ∆έντρα, 
παγκάκια, ευκαιρία για χαζο-
λόγηµα. Εδώ ήρθε το  Rethink 
και µας έκανε να ονειρευτού-

µε. ∆εν µιλάµε για λίφτινγκ 
αλλά για ριζική ανασυγκρό-
τηση, η οποία δεν θα εξαφα-

νίσει την αρχιτεκτονική ταυ-
τότητα του κέντρου αλλά θα 

αναδείξει την αρχιτεκτονική 
του φυσιογνωµία και το κυ-

ριότερο θα αλλάξει τη σχέση 
µας µαζί του. Μετά το διεθνή 

διαγωνισµό που εκπόνησε 
το Ίδρυµα Ωνάση, η ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ έχει στα χέρια της 
τη βραβευµένη µελέτη του 

ολλανδικού γραφείου ΟΚRA 
µε στόχο την υλοποίησή της 

και πιθανή παράδοση το 2017. 
Η ηµιπεζοδρόµηση της Πα-

νεπιστηµίου, οι φυτεύσεις 
δένδρων που θα αλλάξουν τις 
κλιµατολογικές συνθήκες, η 

πλατεία της Οµόνοιας που θα 
ανακτήσει το τετράγωνο του 

νεοκλασσικού της σχεδιασµού 
είναι µόνο µερικές από τις 

παρεµβάσεις για ένα σύγχρο-
νο κέντρο µιας ευρωπαϊκής 

πόλης που απευθύνεται στους 
πολίτες του αύριο. ∆.Μ.

Rethink 
Athens

Έξυπνες 
Παιδικές Χαρές

Το παιχνίδι στην πόλη γίνεται ταξίδι ανακάλυψης

Τα πιτσιρίκια της Αθήνας αποκτούν νέους χώρους παιχνιδιού που θα τα 
απεγκλωβίσουν από τις «τσίγκινες» παιδικές χαρές και τους τσιµεντένιους 
ακάλυπτους. Νέοι χώροι παιχνιδιού έχουν ανακαινισθεί και παραδοθεί 
στου Μακρυγιάννη (επί των  οδών Καλλισπέρη-Μητσαίων-Καρυάτιδων) 
και στο Νέο Κόσµο (επί των Ραφτοπούλου-Σουλιωτών-Σουλιέ), µε χορηγία 
του Ιδρύµατος Νιάρχου.
Παράλληλα προχωρούν οι µελέτες ενός ευρύτερου δικτύου 4 συν 8 χώ-
ρων παιχνιδιού σε όλη την Αθήνα, η κατασκευή των οποίων θα αναληφθεί 
από τον ∆ήµο Αθηναίων. Οι Buerger Katsota Architects, συνιδρυτές της 
ΜΚΟ «Παραδείγµατος Χάριν»  που  «ευθύνονται» γι’ αυτήν τη µεταµόρ-
φωση µας λένε: «Το παιχνίδι στην πόλη πρέπει να είναι ένα ταξίδι ανακά-
λυψης. Ένας χώρος παιχνιδιού πρέπει να προκαλεί το ενδιαφέρον, την 
αναζήτηση, να ενεργοποιεί τη φαντασία, να προωθεί την αυτογνωσία, την 
εµπιστοσύνη, την ασφάλεια και την οµαδικότητα. Κάθε χώρος παιχνιδιού 
πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα για υπαίθριες δραστηριότητες προ-
κειµένου να υποστηριχθεί η διαδικασία βιωµατικής µάθησης». Ν.Γ.
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Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης 
Β.&Ε. Γουλανδρή 
Βαν Γκογκ, Καντίνσκι, Πικάσο 

Και όχι µόνο... Η συλλογή τους περιλαµβάνει και έργα Σαγκάλ, Φράνσις 
Μπέικον, Τζάκσον Πόλοκ, Κλεέ, Τζιακοµέτι... Κρατώντας το κέλυφος 
του νεοκλασικίζοντος κτιρίου επί της οδού Ερατοσθένους στο Παγκράτι, 
µέσα στο οποίο θα αναγερθεί το µουσείο, και µε µια επέκταση στο διπλα-
νό πεζόδροµο (αρχιτεκτονική µελέτη Αλέξης Βικέλας), στα 7.000 τ.µ. 
θα στεγαστούν τα έργα της µόνιµης συλλογής του Ιδρύµατος Βασίλη & 
Ελίζας Γουλανδρή, περιοδικές εκθέσεις, αλλά και χώρος πολλαπλών εκ-
δηλώσεων, βιβλιοθήκη κ.ά. ∆.Μ.
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1 κτήριο ● 11.000 τ.µ. ● δηµιουρ-

γία των αρχιτεκτόνων Μαρίας Κοκκί-

νου & Ανδρέα Κούρκουλα ● µε εκθεσιακούς 

χώρους 3.000 τ.µ. ● χώρους αρχείων 2.000 τ.µ. ● 

1 αίθριο 850 τ.µ. ● 1 αµφιθέατρο χωρητικότητας 360 

ατόµων ● 1 εστιατόριο ● 1 πωλητήριο ● στεγάζει 107 

Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής –περίπου 15.000 

βιβλία και περιοδικά– και φιλοξενεί το Αρχείο Κωνστα-

ντίνου Α. ∆οξιάδη ● λειτουργεί 10 χρόνια (2.330 µέρες) 

● έχει φιλοξενήσει 252 εκθέσεις (ζωγραφική, γλυπτι-

κή, χαρακτική, εγκαταστάσεις, φωτογραφία, αρχιτε-

κτονική, πολεοδοµία, ενδυµατολογία, σκηνογραφία, 

θέατρο, κινηµατογράφος, ιστορία, λαϊκή παράδοση, 

γραφιστική, εφαρµοσµένες τέχνες, graffiti, design αρ-

χαιολογία, κόµικ, γελοιογραφία) ● 1.460 εκδηλώσεις 

● περισσότερα από 310 εκπαιδευτικά προγράµµατα ● 

φιλοξενεί το Ίδρυµα Γιάννη Τσαρούχη µε τις συλλογές 

του ● συνεργάζεται µε το Ίδρυµα ∆ΕΣΤΕ ● µε το Φε-

στιβάλ Αθηνών ● µε το TED-X academy ● µε το Ίδρυµα 

Σταύρος Νιάρχος. 

Λίγους µήνες µετά τα εγκαίνιά του η A.V. πραγ-

µατοποίησε την πρώτη στη σειρά έκθεση 

µε τα εξώφυλλά της «Η τέχνη στην 
πρώτη σελίδα». Ένας από τους 

επιπλέον λόγους να το α-

γαπάµε.
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10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣgr
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Όταν ένα µουσείο, όπως το Μπενάκη, έχει υποστη-

ρίξει µε τόσο πάθος το design, τι πιο λογικό το πιο 

εξειδικευµένο στο design περιοδικό να συµµετέχει 

στη γιορτή του.  Γι’ αυτό και το τεύχος του κυκλοφό-

ρησε µε 10 διαφορετικά εξώφυλλα από αναγνωρι-

σµένα δηµιουργικά γραφεία, αφιερωµένα στο µου-

σείο, όπως και διοργάνωσε διαγωνισµό αφίσας για 

τα δέκα χρόνια του. Η συντακτική επιτροπή επέλε-

ξε τις 50 καλύτερες αφίσες ανάµεσα σε 293 συµµε-

τοχές, που θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση 

του gr design στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138), 
στις 17 Οκτωβρίου (19.00). (www.grdmagazine.gr)

Φωτό: Τάσος Βρεττός
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10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Περίπου 50 µε 60 χρόνια π.Χ. 
ένα πλοίο ναυαγεί στα ανοιχτά 
των Αντικυθήρων. Οι επιστή-
µονες συµφωνούν ότι µετέ-
φερε σπουδαία έργα τέχνης, 
διαφορετικών περιόδων, που 
είχαν λεηλατηθεί και µεταφέ-
ρονταν στη Ρώµη. Σήµερα, πε-
ρισσότερα από 2.000 χρόνια 
µετά, το θαύµα των Αντικυθή-
ρων ζωντανεύει και στρέφει 
τα βλέµµατα όλου του κόσµου 
και πάλι στην Ελλάδα. Με ό-
πλα την τεχνογνωσία και την 
τεχνολογία, ολοκληρώθηκε η 
πρώτη φάση της υποθαλάσσι-
ας (ενάλιας) έρευνας, µε εντυ-
πωσιακά αποτελέσµατα: Ήδη 
ανελκύσθηκαν ένα χάλκινο 
δόρυ, ένας χάλκινος δακτύλι-
ος, καθώς και ένας µολύβδινος 
στύπος άγκυρας του πλοίου. 

Στην επιτυχή ολοκλήρωση 
της πρώτης φάσης της έρευ-
νας, µε τίτλο «Επιστροφή στα 
Αν τικύθηρα», καθορισ τική 
συµβολή είχε η τεχνολογία. 
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε 
από µια διεθνή οµάδα επιστη-

µόνων υπό τη διεύθυνση της 
Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτή-
των του Υπουργείου Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού, µε Προϊ-
σταµένη την ∆ρ. Αγγελική Γ. Σί-
µωσι, και την τεχνογνωσία του 
Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου 
Woods Hole της Μασαχουσέ-
της, ενώ υποστηρίχθηκε από 
τον ΟΤΕ και την COSMOTE. Οι 
δύο εταιρείες, προκειµένου 
να καλύψουν τις ανάγκες τη-
λεπικοινωνιών της έρευνας, 

καθώς και την απρόσκοπτη 
επικοινωνία των µελών της ε-
ρευνητικής οµάδας σε Ελλάδα 
και εξωτερικό, εγκατέστησαν 
στο νησί τηλεπικοινωνιακές 
υποδοµές νέας γενιάς, που 
θα παραµείνουν και µετά το 
τέλος της έρευνας, εξυπηρε-
τώντας τις ανάγκες τόσο των 
κατοίκων όσο και ναυτιλοµέ-
νων της περιοχής. 

Χαρακτηριστικές είναι οι 
δηλώ σεις  του υπ ουργού 
Πολιτισµού και Αθλητισµού, 
Κωνσταντίνου Τασούλα: «Σε 
µία περίοδο που δίνεται µε-
γάλη έµφαση στην αναπτυξι-
ακή προσπάθεια της χώρας, 
µας ικανοποιεί ιδιαίτερα ότι 
η πολιτεία, ο επιχειρηµατικός 
κόσµος και η επιστηµονική 
κοινότητα ενώνουν τις δυνά-
µεις τους για να αναδειχθεί ο 
πολιτισµός, ένα ανεκτίµητο 
κεφάλαιο για την ανάπτυξη 
της Ελλάδας. Καθοριστικό ρό-
λο στην έρευνα αυτή έπαιξε 
η τεχνολογία. Τα δίκτυα νέας 
γενιάς του Οµίλου ΟΤΕ εκµη-
δένισαν τις αποστάσεις, συν-
δέοντας για πάντα αυτόν τον 
ιστορικής σηµασίας τόπο µε ο-
λόκληρο τον κόσµο. Η υψηλή 
τεχνολογία είναι η κινητήριος 
δύναµη κάθε σύγχρονης κοι-
νωνίας και οικονοµίας». 

«Είµαστε υπερήφανοι που συµ-
µετείχαµε στην ενάλια έρευνα 
στο Ναυάγιο των Αντικυθήρων. 
Χάρη στα δίκτυα νέας γενιάς 
που εγκατέσ τησε ο Όµι λος 
ΟΤΕ στο νησί, έγινε εφικτή η 
επιτυχία µίας αρχαιολογικής 
ανασκαφής τόσο σηµαντικής 
για τη χώρα µας και τον κό-
σµο. Συγχαρητήρια στα µέλη 

της αποστολής, είναι τιµή µας 
να συµµετέχουµε σε αυτή την 
οµάδα», ανέφερε ο Πρόεδρος 
του Οµίλου ΟΤΕ κ. Μιχάλης 
Τσαµάζ. 

Η έρευνα στο ναυάγιο, που 
εντοπίστηκε τυχαία το 1900 
από σφουγγαράδες της Σύ-
µης, θα συνεχιστεί στις αρχές 
του νέου χρόνου και αναµένε-
ται να φέρει στην επιφάνεια 
νέες αρχαιολογικές εκπλήξεις. 

ª¦ÃË¢°¹° ¶ËÄ¸»°Æ°
ªÆÃ Á°Ë°¡¹Ã Æ¿Á °ÁÆ¹ºË£¸Ä¿Á 

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της έρευνας µε χορηγούς τηλεπικοινωνιών τον ΟΤΕ και την COSMOTE

➊Η ανέλκυση του χάλκινου δόρατος ➋(από αριστερά) τα στελέχη του οµίλου 
ΟΤΕ Γιώργος Ονόπας, διευθυντής ∆ικτύου Πρόσβασης Σταθερής και Κινητής, και 
η Πόλλυ Κατσούλη, υποδιευθύντρια Εξωτερικής Επικοινωνίας, ο Μπρένταν 
Φόλεϊ, επικεφαλής του Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου “Woods Hole” της 
Μασαχουσέτης, η προϊσταµένη της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων, Αγγελική 
Σίµωσι, και ο Θεοτόκης Θεοδούλου, επικεφαλής αρχαιολόγος της Εφορείας 
Ενάλιων Αρχαιοτήτων ➌Η στολή Exosuit



Βασίλης ∆ογάνης 
Πρωταγωνιστής στην «Έκρηξη» και σκηνοθέτης 
στο Παρίσι των ταραχών

Τ
ον είχαµε γνωρίσει ως σκηνοθέτη µέσα από τη µικρού του µήκους «Le Gardien de 
son Frère» που προβλήθηκε πριν δύο χρόνια στο φεστιβάλ της ∆ράµας, αλλά φέτος 
εντυπωσιάζει µε µια άλλη ιδιότητα την οποία, όπως λέει ο ίδιος, δεν είχε σκεφτεί 
να δοκιµάσει. Στην «Έκρηξη» του Σύλλα Τζουµέρκα κρατά το βασικό πρωταγω-
νιστικό ρόλο δίπλα στην Αγγελική Παπούλια και µεταµορφώνεται σε ιδανικό 

πρωταγωνιστή µε φιζίκ και ταλέντο σταρ. Στο φεστιβάλ του Λοκάρνο, όπου η ταινία έκανε 
την παγκόσµια πρεµιέρα της, ο µεγαλωµένος στη Γαλλία Βασίλης ∆ογάνης έκανε αίσθη-
ση, όµως ο ίδιος λέει πως αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η θέση του πίσω από την κάµερα. 
Στις Νύχτες Πρεµιέρας τον Σεπτέµβρη προβλήθηκε η νέα του µικρού µήκους «Journee d’ 
Appel», ενώ πίσω στο Παρίσι ο Βασίλης ετοιµάζει ήδη την πρώτη του µεγάλου µήκους ταινία 
που παίρνει την αφορµή της από τις ταραχές που ξέσπασαν στα γαλλικά προάστια το 2005.  
-Γιώργος Κρασακόπουλος

Σοφία Κόκκαλη, 
Πηνελόπη Τσίλικα 
 
 Από τη «Μικρά Αγγλία» στις  

μεγάλες παραστάσεις  
και, ίσως, στα Όσκαρ 

Πιθανότατα ο χαρακτηρισµός θα τις 

ακολουθεί για λίγο καιρό ακόµη. Η 

Πηνελόπη και η Σοφία άλλωστε χρω-

στάνε πολλά στην ταινία του Παντελή 

Βούλγαρη, οπότε δεν νοµίζουµε ότι 

το γεγονός τις ενοχλεί. Ήταν και οι δύο 

εξαιρετικές, κερδίζουν ακόµη βραβεία 

για τις ερµηνείες τους (το τελευταίο στις 

Νύχτες Πρεµιέρας) και το φιλµ βάζει πλώρη 

για τη δύσκολη ρότα των Όσκαρ Ξενόγλωσσης 

Ταινίας, οπότε οι δυο τους δεν έχουν εγκατα-

λείψει αυτό το καλοτάξιδο πλοίο ακόµη. 

Όµως και οι δύο έχουν ήδη κάνει σταθε-

ρά βήµατα µπροστά. Η Πηνελόπη είναι 

σε πρόβες για το «Συγχωρεσέ µε» στο 

Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Ακύλλα 

Καραζήση, η Σοφία Κόκκαλη εµφα-

νίζεται στην «Ηλέκτρα» του Πέτρου 

Σεβαστίκογλου και στο «Επτά θυµοί» του 

Χρήστου Βούπουρα. Το µόνο σίγουρο 

είναι ότι η «Μικρά Αγγλία» µοιάζει όντως 

µικρή για να χωρέσει δύο από τις καλύτερες 

νέες ηθοποιούς της χώρας µας. -Γ. Κ.

Σοφία 
Εξάρχου
Μια ταινία για το παρηκμασμένο  
Ολυμπιακό Χωριό της Αθήνας  
επιλέγεται από το Sundance

Αυτές τις µέρες το Ολυµπιακό Χωριό, κάποτε λαµπρό 

κέντρο των Αγώνων του 2004 και µετά έρµαιο εγκα-

τάλειψης και παρακµής, θα γνωρίσει µια ανέλπιστη 

έκλαµψη ζωής. Η πρώτη µεγάλου µήκους της 

Σοφίας Εξάρχου «Park» ξεκινά γυρίσµατα 

ακολουθώντας την ιστορία µιας οµάδας 

παιδιών που ζουν εκεί δέκα χρόνια µετά 

του Αγώνες, σε ένα «τεχνητό» χωριό 

που δεν θυµίζει τίποτα από τη δόξα 

του παρελθόντος. Το φιλµ της Εξάρ-

χου, πρώτη µεγάλου µήκους µετά από 

δύο εξαιρετικά shorts, είναι η πρώτη 

ελληνική ταινία που επιλέχθηκε από 

το Screeniwriters Lab και στη συνέχεια το 

Director’s Lab του φεστιβάλ του Sundance 

(της Μέκκας του ανεξάρτητου σινεµά που ιδρύ-

θηκε από τον Ρόµπερτ Ρέντφορντ και αναπτύχθηκε 

υπό την επίβλεψη ανθρώπων όπως ο Ντάστιν Λανς 

Μπλακ ή ακόµη κι ο Κουέντιν Ταραντίνο). 

«Το ταξίδι και η δουλειά που έγινε εκεί µου έδωσαν τρο-
µερές δυνάµεις. Ένιωσα ότι εµβάθυνα περισσότερο σε 
αυτό που ήθελα να πω. Το ότι έπρεπε να µοιραστώ τις 
ιδέες µου µε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ο καθέ-
νας έχει ένα διαφορετικό τρόπο να βλέπει τα πράγµατα, 
µε βοήθησε να δω πιο καθαρά την ιστορία και την ίδια 
την ταινία µου» λέει η Εξάρχου. -Γ. Κ.
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Ο 
Γιάννης Βεσλεµές αγα-
πάει το σινεµά όσο και 
τη µουσική. Προφανώς 
ξεκίνησε να ακούει µου-
σική την ίδια εποχή που 

άρχισε να βλέπει ταινίες και µεγα-
λώνοντας αποφάσισε ότι δεν χρει-
άζεται να διαλέξει ανάµεσα στα δύο. 
Έτσι γράφει µουσική µε το όνοµα 
Felizol (υπέροχη ηλεκτρονική ποπ 
with a twist) και γυρίζει ταινίες που 
φλερτάρουν µε το ηµίφως, τη φα-
ντασία και το σινεµά είδους. Η πρώ-
τη του µεγάλου µήκους είναι ένα 
παράδοξο βαµπιρικό love story σε 
µια αλλόκοτη Ελλάδα των 80s που 
άκουει στον τίτλο «Νορβηγία». Ο 
Βαγγέλης Μουρίκης βγάζει δόντια, 
στην πιο ιδιαίτερη (και ροµαντική 
ταινία της χρονιάς), «ένα φιλµ για την 
παρατεταµένη εφηβεία», όπως λέει ο 
σκηνοθέτης που έκανε την πρεµιέ-
ρα του στο Φεστιβάλ του Κάρλοβι 
Βάρι και το χειµώ ετοιµάζεται για τις 
ελληνικές αίθουσες. 

Ελληνικό σινεμά: Όχι πια weird
To «Μικρό ψάρι» του Γιάννη Οικονοµίδη διαγωνίστηκε στο Βερολίνο, το «Xenia» του Πάνου Χ. Κούτρα 

έφτασε ως τις Κάννες, το «Miss Violence» του Αλέξανδρου Αβρανά κέρδισε δύο βραβεία στη Βενετία. 

Η «Έκρηξη» του Σύλλα Τζουµέρκα, γραµµένη και πάλι από το σκηνοθέτη και τη Γιούλα Μπούνταλη, 

όπως και «Η χώρα προέλευσης», διαγωνίστηκε στο Λοκάρνο. Το «Lobster» του Γιώργου Λάνθιµου είναι 

µία από τις πολυαναµενόµενες ταινίες της χρονιάς σε ολόκληρο τον κόσµο, η Αθηνά Τσαγγάρη και 

η νέα της ταινία «Chevalier» προφανώς αναµένεται σε ένα διεθνές φεστιβάλ τους επόµενους µήνες. 

Και τα δύο γραµµένα µαζί µε τον Ευθύµη Φιλίππου, έναν από τους πιο ιδοσυγκρασιακούς, ευφυείς 

σεναριογράφους του σύγχρονου ελληνικού σινεµά. Είναι σαφές πως το σινεµά της χώρας µας είναι 

µεγαλύτερο από τα σύνορά µας και πολύ πιο ανοιχτό από οποιαδήποτε ταµπέλα θα ήθελε κανείς να 

του κολλήσει. Όχι πια weird, αλλά συχνά σπουδαίο και αναγνωρισµένο διεθνώς. -Γ. Κ.

Οι μικρο- 
μηκάδες 

Φτιάχνουν το νέο έξυ-
πνο ελληνικό σινεμά

Η µικρού µήκους ταινία είναι ένα 

αναγκαίο πρώτο βήµα, όµως δεν 

είναι απαραίτητα µια άσκηση ή «α-

παραίτητη προϋπηρεσία» για τη νέα 

γενιά των Ελλήνων σκηνοθετών. Στο 

Φεστιβάλ της ∆ράµας φέτος, στις 

Νύχτες Πρεµιέρας, όπου µπορείς 

να δεις το µεγαλύτερο κοµµάτι των 

ταινιών που γυρίστηκαν µέσα στην 

κάθε χρονιά, ανακαλύπτεις σταθερά 

δηµιουργούς που δεν έχουν να ζη-

λέψουν τίποτα από τους «µεγάλους» 

συναδέλφους τους πέρα από τη δι-

άρκεια των ταινιών τους. Ο Θανάσης 

Νεοφώτιστος, που κέρδισε φέτος 

το Μεγάλο Βραβείο στη ∆ράµα, 

µε την «Προσευχή», και ο Ευθύµης 

Kosemund Σανίδης, που κέρδισε 

το αντίστοιχο µεγάλο βραβείο στην 

Αθήνα (έχοντας περάσει από το φε-

στιβάλ του Λοκάρνο πριν) µε το «ΙΙ», 

είναι δύο µόνο από τους σκηνοθέτες 

που δείχνουν έτοιµοι για το επόµενο 

βήµα. Και δεν είναι οι µόνοι: Χάρης 

Λαγγούσης, Κώστας Γούναρης, 

Αριστοτέλης Μαραγκός, Κωνστα-

ντίνος Σαµαράς, Γαβριήλ Τζάφκας, 

Αλίκη Σούµα, Φοίβος Κοντογιάν-

νης, Θανάσης Τσιµπίνης είναι µόνο 

µερικοί από τους σκηνοθέτες της 

φετινής σοδειάς για των οποίων τη 

συνέχεια ανυποµονούµε. -Γ. Κ.

Γιάννης Βεσλεµές 
Ο Felizol δημιουργεί όχι μόνο μουσική, αλλά και ταινίες  

Κώστας 
Νικούλι, 
Νίκος 
Γκέλια 
Αλβανοί γεννημένοι 
Έλληνες κερδίζουν την 
καρδιά της Ευρώπης 

Ο Πάνος Χ. Κούτρας έψαχνε 
περισσότερο από ένα χρόνο τους 
πρωταγωνιστές του «Xenia», αλ-
λά οι προσπάθειές του ευοδώθη-
καν µε τον πιο θεαµατικό τρόπο, 
αφού όποιος είδε το υπέροχο 
φιλµ του έφυγε από την αίθουσα 
έχοντας τη βεβαιότητα πως είδε 
δύο νεαρούς σταρ να γεννιούνται 
µπροστά στα µάτια του. Ο Κώστας 
Νικούλι και ο Νίκος Γκέλια στην 
πρώτη τους κινηµατογραφική 
εµφάνιση ξεκαθαρίζουν ότι ήρ-
θαν για να µείνουν. Αλβανικής 
καταγωγής µα γεννηµένοι και 
µεγαλωµένοι στην Ελλάδα, όπως 
και οι ήρωες που υποδύονται, ο 
Νίκος και ο Κώστας βρίσκουν µια 
καινούργια πιο δεκτική πατρίδα 
στην οθόνη και την κάνουν δική 
τους µε τον καλύτερο τρόπο. -Γ. Κ.
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Το μποέμ εκσυγχρονίζεται
∆ιηγήµατα, θεατρικά έργα, σκηνοθεσίες που συζητιούνται, εµφανίσεις σε λαϊκά παλκοσένικα. 

Λόγος προκλητικός και πάντοτε στα όρια. Η Λένα δίνει µία νέα διάσταση στο µποέµ. Την αγαπάµε 
γιατί έχει ένα µοναδικό τρόπο να διεισδύει σε περιοχές που άλλοι καλλιτέχνες αποφεύγουν επιµε-
λώς για να µην εκτεθούν. Tο καινούργιο της βιβλίο µε διηγήµατα ετοιµάζεται να κυκλοφορήσει το 

νέο χρόνο από τις εκδ. Μεταίχµιο. ∆ιαβάστε από τώρα και αποκλειστικά ένα από αυτά. Αγ.Μπ.

Φωτό: Χριστίνα Γεωργιάδου

ΑΣΧΗΜΑ 
ΝΕΑ
Ε ίπε να το γελάσει λίγο. Να το γελάσει 

µάλλον πολύ. Τι σήµερα, τι αύριο, τι 

τώρα, σκέφτηκε. 

∆ε γαµιέται. Όλοι πεθαίνουνε. Γιατί να το 

αντιµετωπίσω µε τον κλασικό τρόπο; Όχι. 

Εγώ θα πάω κόντρα. Θα γελάω. Θα κάνω 

πλάκες. Στ’ αρχίδια µου που έχω καρκίνο. 

Χέστηκα. Ας πεθάνω. Σάµπως και που ζω, 

ωραία είναι; ∆ε λέω, δεν έχω παράπονο. Τη 

φχαριστήθηκα τη ζωή µου. Απ’ τους τυχε-

ρούς ήµουνα. Και τελικά µπορεί να ’ναι κα-

λύτερα που πεθαίνω νέος. Γιατί να γεράσω 

και να έχω ένα σωρό προβλήµατα; Και να 

µη βλέπω; Και να µην µπορώ να γαµήσω; 

Και να παθαίνω όλο αρρώστιες; Και να φο-

βάµαι; Και να είµαι ένας γεράκος κι εγώ κά-

που µέσα σε ένα πάρκο µε περιστέρια; Να 

πά’ να γαµηθεί και το γήρας. Μη σώσω και 

το ζήσω ποτέ µου. Σιγά τ’ αυγά πια. Αντί να 

πεθάνω στα εβδοµήντα, πεθαίνω 

στα σαράντα. Και τι έγινε; Χέστηκε 

η φοράδα στ’ αλώνι. Τι άλλο να δω 

δηλαδή; Τι να ζήσω παραπάνω; Άλ-

λον έναν έρωτα; Άλλη µία επαγγελ-

µατική επιτυχία; Άλλο ένα ηλιοβασί-

λεµα; ∆ε γαµιέται. Αφού τα είδα όλα 

αυτά. Και όχι µια και δυο. Χιλιάδες 

φορές. Τα είδα, τα απόλαυσα, τους δόθηκα 

µε όλο µου το είναι. Μεταστάσεις παντού. 

Ούτε δύο µήνες ζωής. Χέστηκα. Καλύτερα. 

Παλιά έλεγα πως αν αρρωστήσω θα κάνω 

κάτι βαρβάτο. Θα πάω ένα µεγάλο ταξίδι. Ή 

θα σκοτώσω κάποιον. Ή θα κάνω µια χοντρή 

παρανοµία. Ή θα δοκιµάσω πρέζα. Τώρα 

που ήρθε αυτή η ώρα, δεν θέλω τίποτα απ’ 

όλα αυτά. Θέλω να µείνω στο σπιτάκι µου, 

στο Μετς, και να πεθάνω όταν έρθει η ώρα 

µου. Ήσυχος, ωραίος, φιλοσοφηµένος και 

χορτάτος. Η περίπτωσή µου δεν επιδέχεται 

καµία θεραπεία. Είναι τελειωµένη υπόθεση. 

Χέστηκα. Στο καυλί µου µποσανόβα. Θα το 

γελάσω. 

Κ άθισε όπως πάντα απέναντι από τον 

κύριο Αργυρόπουλο. Στη γνωστή 

του θέση. Ο γιατρός του πίσω από το 

µεγάλο του γραφείο, σκυφτός και βλοσυ-

ρός πάνω από τα δυσοίωνα και κακορίζικα 

χαρτιά, διάβαζε προσεχτικά τις εξετάσεις 

του. Τα πυκνά του φρύδια σχηµάτιζαν κά-

θε τόσο δύο λάµδα κεφαλαία πάνω από 

τα γυαλιά του και µετά γινόντουσαν πάλι 

ίσιες γραµµές. Εκείνος είχε αράξει στη βα-

θιά πολυθρόνα και χαµογελούσε σε αυτό 

το παιχνίδισµα των τροµαγµένων φρυδιών 

του ντόκτορα. Πού και πού ο ψυχίατρος α-

νασήκωνε το βλέµµα του από τα χαρτιά και 

έριχνε κλεφτές, διερευνητικές µατιές στον 

ασθενή του, ο οποίος καθόταν ήρεµος και 

ατάραχος µε αυτό το ελαφρύ µειδίαµα στα 

χείλη του, το οποίο έδειχνε αδιαφορία, ίσως 

ειρωνεία, αλλά ως επί το πλείστον ήτανε χα-

µόγελο ικανοποίησης. Ο γιατρός ήτανε σα-

φώς πιο νευρικός και πολύ πιο στενοχωρη-

µένος από τον Μένιο, κι αυτό τον έκανε να 

νιώθει ανίσχυρος. Προσπαθούσε σε αυτές 

τις εξετάσεις να βρει κάτι το ενθαρρυντι-

κό, κάποιο στοιχείο ελπιδοφόρο, αλλά δυ-
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στυχώς οι εξετάσεις έδειχναν οργανισµό 

προ πολλού νεκρό. Ύστερα από πολλή ώρα 

σιωπής, ο πάγος επιτέλους έσπασε και τα 

βλέµµατα των δύο αντρών συναντήθηκαν 

µε την αποφασιστικότητα µίας ειλικρινούς 

αναµέτρησης.  

«Πώς νιώθετε;» ρώτησε µε σοβαρότητα ο 

ψυχίατρος. 

Ο Μένιος παρατήρησε το χέρι του γιατρού 

που έτρεµε και ειλικρινά τον λυπήθηκε. Κο-

τζάµ ψυχίατρος του Κολωνακίου, µε τόσα 

χρόνια στην πλάτη του, να µην έχει σκε-

φτεί ποτέ του ότι ο θάνατος δεν είναι λόγος 

στενοχώριας, είναι απλώς κάτι απόλυτα 

φυσιολογικό και γελοίο, όσο είναι και η 

ζωή. Του φάνηκε πραγµατικά πολύ γελοίο 

εκείνη τη στιγµή το γεγονός ότι κάποιος 

αρχίζει ξαφνικά να τρέµει, να ξεροκαταπί-

νει και να ιδρώνει για ένα τόσο ασήµαντο 

γεγονός, όσο αυτό. Για τον επικείµενο θά-

νατο ενός τύπου που τον λένε Μένιο Μπα-

κόπουλο, κάπου στην Ελλάδα, το 2014. 

Μόνο ένας βλάκας θα µπορούσε να στενο-

χωρηθεί µε κάτι τέτοιο. Γιατί η απουσία να 

είναι κάτι χειρότερο από την παρουσία; Και 

όχι κάτι εξίσου φυσιολογικό; Τι θα πει «πώς 

νιώθω;» Νιώθω σαν ένας καρκινοπαθής 

που ξέρει ότι θα πεθάνει το πολύ σε δύο 

µήνες από τώρα. Κι εσύ, καλέ µου γιατρέ, 

που δεν έχεις καρκίνο αυτή τη στιγµή που 

µιλάµε, µπορεί αύριο να πεθάνεις από καρ-

διά, µπορεί να πεθάνεις και νωρίτερα από 

µένα. Οπότε γιατί η περίπτωσή µου είναι 

πιο τραγική από τη δική σου;

«Γαµώ», απάντησε ο Μένιος. «Γαµάω». 

Και το χαµόγελό του φάρδυνε ακόµα περισ-

σότερο. Ο γιατρός, βλέποντας µπροστά στα 

µάτια του αυτήν την ευτυχισµένη λαµπυρί-

ζουσα οδοντοστοιχία του µελλοθάνατου, 

θεώρησε ότι ο ασθενής του βρισκότανε κα-

τά πάσα πιθανότητα σε κατάσταση σοκ. Ότι 

η καλή του ψυχολογική κατάσταση ήταν 

µία υπερβολή για µία τόσο δύσκολη στιγµή. 

«Χαίροµαι που σας βλέπω καλά» είπε ο 

κύριος Αργυρόπουλος ξεροβήχοντας α-

µήχανα εξακολουθώντας να κοιτάζει τον 

ασθενή του µέσα στα µάτια. «Είναι πολύ 

σηµαντική η καλή ψυχολογία γι’ αυτό που 

περνάτε. Θα βοηθήσει». 

Ο Μένιος γέλασε αυτή τη φορά ηχηρά. 

«Σε τι θα βοηθήσει, ρε γιατρέ µου;» είπε και 

τον έπιασε νευρικό γέλιο. 

Ο κύριος Αργυρόπουλος αισθάνθηκε ά-

σχηµα, όχι τόσο για την κοινότοπη µπούρ-

δα που είχε µόλις ξεστοµίσει, την οποία 

ο ασθενής του ορθώς και έξυπνα είχε α-

ντικρούσει, όσο για το γεγονός ότι προς 

στιγµήν του ήρθε κι εκείνου να γελάσει. 

Βέβαια, ως γνωστόν, το νευρικό γέλιο είναι 

κολλητικό. Αυτό σκέφτηκε ο γιατρός για να 

κατευνάσει τις ενοχές του, παρ’ όλα αυτά 

δεν αφέθηκε στον ασυγκράτητο γέλωτα 

που εκείνη την ώρα τον απειλούσε επικίν-

δυνα,  έκλεισε το στόµα του µε την παλάµη 

του και υποκρίθηκε πως τον έπιασε ξερό-

βηχας, τσιγαρόβηχας, λόξιγκας, ή κάποιος 

περίεργος συνδυασµός και των τριών. 

Ο Μένιος στο µεταξύ κόντευε να πέσει κά-

τω από την πολυθρόνα του. Είχε πιαστεί µε 

τα δύο του χέρια από το δεξί µπράτσο της 

µεγάλης πολυθρόνας και πλάνταζε στο γέ-

λιο µε στόµα ορθάνοιχτο. «Σε – ι- οηθάει – η 

– αλή – υχολο ία, αα, χα χα χα – ήπως – την 

– υγεία;» Και γελώντας τρανταχτά, άλλα-

ζε στάσεις και θέσεις πάνω στην πολυθρό-

να, συλλαβίζοντας µε κοµµένη την ανάσα 

ευφυολογήµατα, πότε µε τον κώλο τουρ-

λωµένο προς τον γιατρό του, πότε κουλου-

ριασµένος σαν έµβρυο µέσα στο αφράτο 

κάθισµα. « - ά’ χω – αλή – υ – χο – λογία, ά’ χω 

– ά – ιστη – υ – γειαααα». 

Ο 
γιατρός δυσκολευόταν να καταλά-

βει τα ελληνικά του ασθενή του και 

προσπαθώντας να ακούσει τον Μέ-

νιο είχε γείρει όσο πιο µπροστά µπορούσε 

πάνω στο γραφείο του, εξακολουθώντας 

ταυτόχρονα να πιέζει µε την παλάµη του 

το στόµα του, για να αποτρέψει την εξω-

τερίκευση του δικού του γέλιου, το οποίο 

το ένιωθε να έρχεται καλπάζοντας από το 

υπογάστριο. 

Ο Μένιος κοιτάζοντας τον γιατρό του, θε-

ώρησε καλό να ανασκουµπωθεί λιγάκι και 

προς στιγµήν φοβήθηκε µήπως παραφε-

ρόταν, µήπως αυτές οι εξαλλοσύνες του 

κορµιού του και το ανεξέλεγκτο γέλιο του 

ήτανε προϊόντα τρόµου και πανικού. Σαν 

να του φάνηκε µάλιστα πως µία σειρήνα 

ασθενοφόρου άρχισε να βουίζει µέσα στο 

δωµάτιο. ∆άγκωσε τη γλώσσα του, έστρω-

σε τα µαλλιά του και πάλεψε για κάµποση 

ώρα µε ένα αναποφάσιστο σταυροπόδι, 

τοποθετώντας εναλλάξ δεξί κι αριστερό 

πόδι, πάνω από το εκάστοτε γόνατο. Εντέ-

λει το κορµί του σταθεροποιήθηκε. Σκέ-

φτηκε ότι δεν θα ξαναζήσει άλλο καλοκαίρι 

στη Βραυρώνα κι ότι δεν θα ξαναφορέσει 

το ριγέ µαγιό του και αυτές οι γελοίες σκέ-

ψεις σε συνδυασµό µε τη γεµάτη απορία 

φάτσα του γιατρού, του προκάλεσε νέο 

κύµα γέλιου που ξεπήδησε µέσα από το 

λαρύγγι του, σαν κραυγή, σαν τις απελπι-

σµένες κραυγές γέλιου που προκαλεί το 

γαργάληµα σε ανθρώπους που γαργαλιού-

νται πολύ. Ένιωσε και πάλι φρικτά αγενής 

έτσι που γελούσε µόνος του και ξαναπρο-

σπάθησε να σταµατήσει δαγκώνοντας τα 

χείλια του, βήχοντας, ρουφώντας τα µά-

γουλά του προς τα µέσα, χτυπώντας µε 

δύναµη τα γόνατά του. Κάθε φορά όµως 

που πετύχαινε µία κάποια στιγµιαία ακινη-

σία και προσπαθούσε να κοιτάξει σοβαρά 

τον γιατρό του, οι σιαγόνες του ξανάνοι-

γαν διάπλατα παρά τη θέλησή του, έσκυβε 

προς τα µπρος και το γέλιο του ξεχείλιζε 

πηγαίο και αληθινό µέσα από το ανοιγµένο 

του στόµα. Ύστερα από ατελείωτα αγκο-

µαχητά, µικρούς πνιχτούς λαρυγγισµούς 

και υπολείµµατα γέλιου σε διάφορες το-

νικότητες, κατάφερε τελικά να επιβληθεί 

στον εαυτό του, σκούπισε τα µάτια του, κά-

θισε πάλι κανονικά στην πολυθρόνα του 

και σοβαρεύτηκε οριστικά, περισσότερο 

από τύψεις προς τον γιατρό του, ο οποίος 

ανά δευτερόλεπτο, καθ’ όλη τη διάρκεια 

αυτού του θεάµατος, άλλαζε χρωµατισµό 

στο πρόσωπό του και ταυτόχρονα ο καη-

µένος ολόκληρη την παλέτα των τικ που 

µπορεί να παράγει ένα ανθρώπινο προσω-

πείο. Κουνιόταν το γυαλί, πετάριζε το αυτί, 

έφευγε το αριστερό χείλος να πάει να ε-

νωθεί µε το µάτι, ρουθούνιζε η µύτη, µά-

κραινε ο κυνόδοντας προς το πιγούνι και 

ο ώµος του ανεβοκατέβαινε αλά Μητσο-

τάκη. Ο άνθρωπος πραγµατικά είχε γίνει 

ένα είδος µούλτι, ένα µπλέντερ, αν υπήρχε 

τρόπος να του χώσεις διάφορα υλικά µέσα 

στο κεφάλι, κρεµµύδια, σκόρδα, ρεβίθια, 

µαϊντανό, ξηροκάρπια, λάδια κ.λπ., µετά 

από ελάχιστη ώρα θα έβγαινε µέσα από το 

στόµα του µία βελούδινη κρέµα-µους α-

κριβού εστιατορίου. 

Ο 
Μένιος πίεσε τον εαυτό του να συνει-

δητοποιήσει επιτέλους την τραγικό-

τητα της περίστασης, µπήγοντας τα 

νύχια του στα µπράτσα της πολυθρόνας. 

Έγειρε ελαφρώς το κεφάλι του προς τα κά-

τω µε ύφος δραµατικό, προσπαθώντας να 

δείξει όσο πιο στενοχωρηµένος γινότανε. 

Προσπάθησε να επικεντρωθεί στην αρνη-

τική πλευρά της κατάστασής του. Βρισκό-

ταν στο τελευταίο στάδιο της χειρότερης 

µορφής καρκίνου. Αυτός, ένας νεότατος 

άνθρωπος. Κι αυτή ήταν ίσως η τελευταία 

φορά που καθότανε σε αυτό το γιατρείο. 

Θα ερχόντουσαν σιγά σιγά οι φριχτοί πό-

νοι. Η ταλαιπωρία. Η αδιαθεσία. Ζαλάδες. 

Ατέλειωτα ξερατά. Ο φόβος. Θα έλιωνε µέ-

ρα τη µέρα. Θα έχανε τις δυνάµεις του. ∆εν 

θα µπορούσε να φάει. Και θα πέθαινε σε 

κάποιο νοσοκοµείο. Σκελετός και τροµαγ-

µένος. Ο Μένιος, µε βαθιά προσήλωση σε 

όλες αυτές τις µαύρες σκέψεις, κοίταξε τον 

γιατρό του µε ένα βλέµµα γεµάτο ειλικρινή 

και βαθύ πόνο, κούνησε πάνω κάτω το κε-

φάλι του και αναστέναξε βαριά.  

«Μ’ αρέσει που σκεφτόµασταν µε την Ντίνα 

να βάλουµε µπρος και για κανένα παιδί». 

Κ αι µόλις το είπε αυτό κόντεψε να 

του κοπεί η αναπνοή από το πολύ 

γέλιο. Κόντεψε να γίνει ένα µε το 

πάτωµα. Έφαγε στην κυριολεξία µέρος της 

πολυθρόνας, δάγκωσε χαλί και κραύγασε 

από τα βάθη της κοιλιάς του. Και συνέχισε 

απτόητος, γελώντας µε την ψυχή του. 

«Και η Ντίνα προχτές µου είπε, µήπως κά-

νουµε χωριστά διακοπές τα Χριστούγεν-

να. Να πήγαινα εγώ µε τους κουµπάρους 

στο Καρπενήσι για να µην φάω στη µάπα 

τους δικούς της. Αλλά ότι εκείνη έπρεπε να 

πάει Χριστούγεννα στους γονείς της, γιατί 

ποιος ξέρει µπορεί να ήτανε και τα τελευ-

ταία τους Χριστούγεννα. Γιατί ο πατέρας 

της είχε όλο κάτι πονάκια τελευταία και πά-

θαινε ιλίγγους, χα χα χαχαχα. Αχ Παναγία 

µου, σε καλό µας. Χαχαχαχαχαχα. Σε καλό 

µας, ρε γιατρέ, σήµερα». 

Ο γιατρός δεν µπόρεσε να κρατηθεί άλλο. 

Άρχισε κι αυτός να ελευθερώνεται, άρχισε 

κι αυτός να γελάει. Στην αρχή µε το στόµα 

κλειστό και µόνο ανεβοκατεβάζοντας τη 

χοντρή του κοιλιά. Σιγά σιγά όµως άφησε 

το γέλιο του ελεύθερο, έλυσε και τη γραβά-

τα του και άρχισε να κοπανάει τα χέρια του 

στο γραφείο του γελώντας σαν τρελός. 

«Ακούς, γιατρέ» συνέχισε ο Μένιος µε δά-

κρυα στα µάτια από τα γέλια. «Λέει η Ντίνα 

χτες, να φροντίσω, λέει, κι αυτά τα ένσηµά 

µου, να δούµε µήπως καταφέρω να πάρω 

τη σύνταξη πριν τα εξήντα µου, αχ, Πανα-

γία µου, χαχαχαχαχαχα, σε καλό µας σήµε-

ρα, ρε γιατρέ». 

Ο Μένιος είχε πέσει στο πάτωµα και κοπα-

νούσε το κεφάλι του πάνω στη δερµάτινη 

πολυθρόνα. 

Ο ψυχίατρος, ο κύριος Αργυρόπουλος, εί-

χε χωθεί ολόκληρος κάτω από το γραφείο 

του και κόντευε να πάθει ασφυξία από το 

πολύ γέλιο. ∆εν µπορούσε να πάρει ανάσα. 

∆ιπλωµένος στα δύο, πού και πού µόνο έ-

λεγε ουρλιάζοντας «να ’σαι καλά, ρε Μένιο, 

να ’σαι καλά, ρε αγόρι µου». 

Και µε το που συνειδητοποιούσαν και οι 

δύο αυτή τη φράση του γιατρού, ξεραίνο-

νταν στο γέλιο και στην τσιρίδα. ●
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ΑΓΡΑ 
Γιατί µας 

έµαθε τι ση-
µαίνει αισθητική στις 

εκδόσεις (και αστυνοµικό 
µυθιστόρηµα)

ΑΓΚΥΡΑ Για τα εκπαιδευτικά 
(προνηπιακά και νηπιακά) βιβλία

ΑΣΤΑΡΤΗ Για τα «Μαύρα φεγγάρια 
του έρωτα»  

BELL Γιατί εκδίδει τον Stephen King
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Για τα βιβλία του Πέτρου Μάρ-

καρη
GEMA Για το βιβλίο «Η δουλειά και ο κόπος της» του 

Ευάγγελου Α. Παπαστράτου
ΔΙΟΠΤΡΑ Γιατί µας σύστησε τη Βικτόρια Χίσλοπ

ΕΣΤΙΑ Γιατί µας έµαθε τους συγγραφείς της γενιάς του ’30 (και 
τον Κούντερα, µεταξύ άλλων)

ΣΜΙΛΗ Για τα βιβλία της Μπροντέ
ΚΕΔΡΟΣ Γιατί από εδώ πέρασαν οι µεγαλύτεροι Έλληνες συγγραφείς

ΚΕΥ ΒΟΟΚS Για τη βιογραφία του Σένα
ΚΙΧΛΗ Για το βιβλίο του Μάκη Τσίτα «Μάρτυς µου ο Θεός»

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Για τη σειρά αστυνοµικών της
ΚΡΙΤΙΚΗ Για τα επιστηµονικά της βιβλία
ΛΙΒΑΝΗ Για την «Καρδερίνα» της Ντόνα Ταρτ

ΜΕΛΑΝΙ Για τα βιβλία του Ντέιβντ Σεντάρις
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Για την αστυνοµική σειρά και τη σειρά µε τα βιβλία σε σχήµα 

pocket
ΜΙΕΤ Για τη σειρά «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης»

ΜΙΝΩΑΣ Για τα βιβλία µαγειρικής 
ΝΕΦΕΛΗ Για τη σειρά των βιβλίων θεάτρου

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Για τα βιβλία της Μανίνας Ζουµπουλάκη
ΠΟΛΙΣ Για τα βιβλία του Phillip Roth και τις επιλογές της 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Για τη σειρά 
βιβλίων Προοπτικές

ΤΟΠΟΣ Για τη σειρά αστυνοµικής λογοτεχνίας
ΩΚΕΑΝΙΔΑ Για τα βιβλία του Χρήστου Τσιόλκα 

Αγ
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ις
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ις
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Κωστής ΚαρατζάςΆννα Πατάκη

Μαριλένα Πανουργιά
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Athens Video 
Art Festival 

Tο φεστιβάλ που έρχεται από το μέλλον 

Προ ηµερών γιόρτασε τα 10 του χρόνια και, έχοντας στο τιµόνι τον Ηλία 

Χατζηχριστοδούλου, συνεχίζει ακάθεκτο να µας «καλωδιώνει» µε τις 

πιο σύγχρονες µορφές ψηφιακών τεχνών και νέων µέσων: video art, 

animation, applications, installations, digital images, web art, µουσική… 

Άνοιξε τις αισθήσεις σου για να νιώσεις αυτό που φέρνει το αύριο. ∆.Μ.

Εθνική 
Πινακοθήκη 

Ένα νέο γυάλινο μουσείο στην Αθήνα 

Ντύνοντας µε γυάλινα πετάσµατα σχεδόν όλη την πρόσοψη 

του αρχικού κτιρίου και προσθέτοντας ένα δεύτερο κτίριο –την 

«Πτέρυγα Σταύρος Νιάρχος», που πραγµατοποιείται µε δωρεά 

του Ιδρύµατος Σ. Νιάρχος–, η νέα αρχιτεκτονική µελέτη των 

Πάνου Γραµµατόπουλου, Χρήστου Πανουσάκη και ∆ιονύση 

Βασιλόπουλου κάνει πιο εξωστρεφή, φωτεινή και µοντέρνα 

την Εθνική Πινακοθήκη. Θα τη συνδέσουν µε το αστικό τοπίο, 

θα φέρουν τον Λυκαβηττό «µέσα» και το κυριότερο θα λύσουν 

τα χρόνια προβλήµατα στέγασης των έργων της, αφού θα προ-

στεθούν 20.760 τ.µ. λειτουργικών χώρων. ∆.Μ.
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Ίδρυμα  
Σύγχρονης  
Τέχνης ΔΕΣΤΕ  
Μοντέρνα τέχνη με καρδιά στην  
Αθήνα και μυαλό στη Νέα Υόρκη

Το ωριµότερο στο είδος του ιδιωτικό, µη κερδοσκοπικό 

Ίδρυµα στην Ελλάδα αριθµεί ήδη πάνω από 30 χρόνια 

συνεχούς παρουσίας (έτος ίδρυσης 1983) και αποτέλεσε 

το φορέα µέσα από τον οποίο το ελληνικό κοινό, ειδικό 

και µη, ήρθε σε επαφή µε ένα ευρύ πεδίο της σύγχρονης 

τέχνης χωρίς να ταξιδέψει σε µεγάλες µητροπόλεις, ενώ 

ταυτόχρονα η διεθνής εικαστική κοινότητα γνώρισε και 

συναντά Έλληνες καλλιτέχνες, τις τοπικές εκφράσεις και 

διεκδικήσεις (www.deste.gr). 
Μέσα στα χρόνια αυτά η κατάσταση άλλαξε εντυπωσι-

ακά, δηµιουργήθηκε ένα σύνολο από µεγαλύτερες ή µι-

κρότερες πρωτοβουλίες γύρω από το σύγχρονο και τον 

τρόπο που συνδέει τον κόσµο εδώ και αλλού. Το ∆ΕΣΤΕ 

παρέµεινε απολύτως ανεξάρτητο, ιδιαίτερα ευέλικτο ως 

προς το πρόγραµµά του και αντισυµβατικό τόσο ώστε να 

συλλαµβάνει το σφυγµό της εποχής του στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό συστηµατικά, αν και χωρίς µεγαλόφωνες 

προγραµµατικές διακηρύξεις. Με ένα από τα πιο πρω-

τοποριακά διεθνώς προγράµµατα ανάθεσης έργων στα 

παλιά σφαγεία της Ύδρας, µε συνεπείς συνεργασίες µε 

τα µεγάλα µουσεία του ελληνικού πολιτισµού, όπως το 

Κυκλαδικό Μουσείο και το Μουσείο Μπενάκη, µε βρα-

βεία διεθνούς κύρους για τους Έλληνες καλλιτέχνες, µε 

ακαδηµαϊκές έρευνες σε συνεργασία µε Πανεπιστήµια 

όπως το Κολούµπια της Νέας Υόρκης και µεγάλα µουσεία 

και συλλογές σε όλο τον κόσµο, αλλά και µε µικρότερα 

πειραµατικά πρότζεκτ µε τη συµµετοχή Ελλήνων και ξέ-

νων θεωρητικών, επιµελητών και καλλιτεχνών, και ένα 

µεγάλο έργο διεθνών εκδόσεων, το ∆ΕΣΤΕ παραµένει 

ένα Ίδρυµα σε πειραµατική µορφή, συνεχή κίνηση και το 

είδος της παρεµβατικότητας που δεν επιβάλλεται αλλά 

προσφέρεται. Ίσως πλέον αντιπροσωπευτικό της αντι-

µνηµειακής διάθεσης του ιδρυτή του ∆ΕΣΤΕ, αρχιτέκτονα 

και συλλέκτη ∆άκη Ιωάννου να είναι το σχέδιο ενός 

εναλλακτικού κινητού, λυόµενου µικροχώρου τέχνης/

κατοίκησης το οποίο έφτιαξε πρόσφατα ο ίδιος –για το 

συλλογικό πρότζεκτ «Family Business» στο Palais de 

Tokyo του Παρισιού–, µε αναφορά τα αυθαίρετα προ-

σφυγικά της Νέας Ιωνίας όπου βρίσκεται και το παλιό 

εργοστάσιο-βάση του ∆ΕΣΤΕ: πρόκειται για ένα υβρίδιο 

χώρου πραγµατικού και φαντασιακού, ηµιυπόγειου και 

ανολοκλήρωτου, ανοιχτού, ικανού να µετασχηµατιστεί 

ανάλογα µε τους επισκέπτες του, να φιλοξενήσει και να 

γίνει βήµα έτσι ώστε «νέες οικογένειες να σχηµατιστούν 

και η ταυτότητά τους να αποκαλύπτεται µέσα από τα έρ-

γα και αντικείµενα που θα µείνουν ή τις δραστηριότητες 

που θα περάσουν».  

Μουσείο 
Κυκλαδικής 
Τέχνης
Η πιο κλασική μοντέρνα συλλογή 
στον κόσμο είναι εδώ

Ο 
καθηγητής Νικόλαος Χρ. Σταµπολίδης, διευ-
θυντής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, ε-
ξηγεί γιατί η συλλογή µε τα «Κυκλαδικά εδώλια» 
θεωρείται τόσο µοντέρνα.

«Οι καλλιτέχνες της αυγής του πολιτισµού ήδη από 
τα νεολιθικά χρόνια σ’ αυτό τον τόπο, ως δέκτες και 
ποµποί των αξιών αυτών, έθεσαν την ανθρώπινη µορ-
φή στο κέντρο του ενδιαφέροντός τους και ιδιαίτερα 
την παραγωγική της έκφραση, τη γυναίκα. Έτσι, όταν 
προχώρησαν οι κοινωνίες, κυρίως του Αιγαίου, στην 
αποτύπωση της ανθρώπινης µορφής µέσα στην 3η προ-
χριστιανική χιλιετία, στην Πρώιµη εποχή του Χαλκού, 
“πνευµατοποιηµένη” η µορφή του ανθρώπου ενεδύθη-
κε µέτρο, λιτότητα, απλότητα, καθαρότητα. 
Αυτές οι αξίες –πιο έντονα διατυπωµένες από την α-
πώλεια των αρχικών χρωµάτων πάνω στα κυκλαδικά 
ειδώλια– ενέπνευσαν τη µοντέρνα τέχνη και καλλιτέ-
χνες όπως οι Brancusi, Matisse, Picasso, Modigliani, 
Moore και άλλοι, οδηγώντας τους σε εκφραστικούς 
δρόµους και τρόπους ικανούς να µεταδώσουν το δικό 
τους δυναµισµό και ζωντάνια, συνάµα όµως και τους 
προβληµατισµούς τους, σε µια νέα εποχή που ξεκινού-
σε στην ανθρωπότητα στα τέλη του 19ου και τις αρχές 
του 20ού αιώνα. Αυτή η περίοδος ανακατατάξεων και 
επαναδιατυπώσεων αρχών και αξιών δηµιούργησε ένα 
διάλογο από τους δηµιουργούς του µοντερνισµού και µε 
πρώιµους “αρχαϊκούς– πολιτισµούς”, όπως ο Κυκλα-
δικός, που συνεχίζεται και σήµερα στις κοινωνίες µας, 
οι οποίες αγωνιούν να βρουν το στίγµα τους. Αυτός ο 
διάλογος, όχι µόνο σε ένα πρώτο, απλό επίπεδο συγγε-
νικών, οµοιογενών σχηµάτων ή µορφών, αλλά και στο 
υλικό, τη δοµή, τη φόρµα ή και την ανοµοιογένεια, αλλά 
και ανάµεσα στην παράδοση και την ανανέωση, το πα-
λιό και το νέο, τη σταθερότητα και την κινητικότητα, εί-
ναι που καθιστά τη Συλλογή των Κυκλαδικών ειδωλίων 
την πιο κλασική µοντέρνα Συλλογή διεθνώς». 

Ίδρυμα  
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Τέχνης ΔΕΣΤΕ  
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Ίδρυµα στην Ελλάδα αριθµεί ήδη πάνω από 30 χρόνια 

συνεχούς παρουσίας (έτος ίδρυσης 1983) και αποτέλεσε 
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ανάλογα µε τους επισκέπτες του, να φιλοξενήσει και να 

γίνει βήµα έτσι ώστε «νέες οικογένειες να σχηµατιστούν 

και η ταυτότητά τους να αποκαλύπτεται µέσα από τα έρ
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θυντής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, ε-
ξηγεί γιατί η συλλογή µε τα «Κυκλαδικά εδώλια» 
θεωρείται τόσο µοντέρνα.

«Οι καλλιτέχνες της αυγής του πολιτισµού ήδη από 
τα νεολιθικά χρόνια σ’ αυτό τον τόπο, ως δέκτες και 
ποµποί των αξιών αυτών, έθεσαν την ανθρώπινη µορ-
φή στο κέντρο του ενδιαφέροντός τους και ιδιαίτερα 
την παραγωγική της έκφραση, τη γυναίκα. Έτσι, όταν 
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κε µέτρο, λιτότητα, απλότητα, καθαρότητα. 
Αυτές οι αξίες –πιο έντονα διατυπωµένες από την α-
πώλεια των αρχικών χρωµάτων πάνω στα κυκλαδικά 
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προβληµατισµούς τους, σε µια νέα εποχή που ξεκινού-
σε στην ανθρωπότητα στα τέλη του 19ου και τις αρχές 
του 20ού αιώνα. Αυτή η περίοδος ανακατατάξεων και 
επαναδιατυπώσεων αρχών και αξιών δηµιούργησε ένα 
διάλογο από τους δηµιουργούς του µοντερνισµού και µε 
πρώιµους “αρχαϊκούς– πολιτισµούς”, όπως ο Κυκλα-
δικός, που συνεχίζεται και σήµερα στις κοινωνίες µας, 
οι οποίες αγωνιούν να βρουν το στίγµα τους. Αυτός ο 
διάλογος, όχι µόνο σε ένα πρώτο, απλό επίπεδο συγγε-
νικών, οµοιογενών σχηµάτων ή µορφών, αλλά και στο 
υλικό, τη δοµή, τη φόρµα ή και την ανοµοιογένεια, αλλά 
και ανάµεσα στην παράδοση και την ανανέωση, το πα-
λιό και το νέο, τη σταθερότητα και την κινητικότητα, εί-
ναι που καθιστά τη Συλλογή των Κυκλαδικών ειδωλίων 
την πιο κλασική µοντέρνα Συλλογή διεθνώς». 

Ειδώλιο γυναικείας 
µορφής κανονικού 
τύπου (παραλλαγή 
∆ωκαθισµάτων)
Μάρµαρο, 
Πρωτοκυκλαδική ΙΙ 
περίοδος - φάση 
Σύρου, 2800-2300 π.Χ.

Σκίτσο του ∆άκη Ιωάννου
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Γεννηµένη στον Πειραιά και σπουδασµένη 

στο τµήµα Θεατρικών Σπουδών της Φιλο-

σοφικής Σχολής Αθηνών, στο Universite de 

Nice-Sophia Antipolis στη Νίκαια της Γαλλίας 

και στο Middlessex University του Λονδίνου, 

η Πατρίσια Απέργη γύρισε µόλις από την 

Μπιενάλε της Λυών όπου η παράσταση «Πλά-
νητες» την οποία έχει χορογραφήσει έγινε 

sold out µήνες πριν ανοίξει, δίπλα σε παρα-

στάσεις του Forsythe και της Maguy Marin. Οι 

«Πλάνητες» δηµιουργήθηκαν στα πλαίσια του 

«Modul-Dance Program», µιας συνεργασίας 18 

κέντρων χορού στην Ευρώπη τα οποία επι-

λέγουν καλλιτέχνες από όλο τον κόσµο και 

χρηµατοδοτούν τη νέα τους παραγωγή, πα-

ρέχοντάς τους και τη δυνατότητα για 4 στάδια 

δηµιουργίας (έρευνα, residency, παραγωγή, 

περιοδείες).

Modul-dance artist για το 2013-2014, η Πατρί-

σια έφτιαξε µε τους χορευτές και τους συνερ-

γάτες της µια ιστορία για τους ανέστιους του 

21ου αιώνα, όσους παραµένουν αφανείς και 

ανεπιθύµητοι, σε συνέχεια της πολιτικής προ-

βληµατικής που είχε ανοίξει η δουλειά της µε 

προηγούµενα έργα όπως τα «Era poVera», 2012 

και «d.opa» (dopamines of postathenians), 2009. 

Τόσο τα έργα εκείνα όσο και οι «Πλάνητες» 

έχουν ήδη µια εντυπωσιακή παρουσία σε 

διεθνή φεστιβάλ (Cenre National de la Danse, 

Paris / Euro-scene festival, Leipsig, Hellerau, 

Dresden, International Danse Festival, 

Birmingham, Salmon Festival, Mercat de les 

Flors, Barcelona, Kalamata Danse Festival, 

Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών κ.ά.) και η Απέρ-

γη χαρακτηρίζεται από το διεθνή Τύπο ως «η 

χορογράφος της γενιάς της κρίσης». Η ίδια, 

ιδρύτρια της οµάδας Αερίτες µαζί µε τον ποι-

ητή ∆ηµήτρη Χαλαζωνίτη από το 2006, δεν 

καταλαβαίνει ακριβώς τι σηµαίνει αυτό: Τα 

πρωινά της τα περνάει στο Λεόντειο Λύκειο 

Πατησιών ως καθηγήτρια, τα απογεύµατα στη 

Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών κάνοντας κίνη-

ση σε άτοµα άνω των 65 ετών, ενώ τα βράδια 

της γυρνάει στην Πειραιώς στο Dance και στο 

Μετς, στο άλλοτε σπίτι της Ισιδώρας Ντάνκαν 

για να σκεφτεί πώς θα ξεπεράσει το έργο της 

Maguy Marin και να κάνει πρόβες. Χωρίς να 

έχει ιδέα τι θα ξηµερώσει ή πολύ περισσότερο 

τι θα είναι το µέλλον του χορού ή της ίδιας. 

-Νάντια Αργυροπούλου

Το θέατρο είναι η τέχνη που εµφανίζει τεράστια δυναµική. ∆εν είναι µόνο 
γιατί µεγάλες σκηνές προσθέτονται στις υπάρχουσες (το ΜΜΑ εγκαινιάζει 
τον κύκλο «Το Θέατρο στο Μέγαρο», το Pantheon από µουσικός χώρος γίνεται 
θεατρικός), νέοι παραγωγοί µπαίνουν στο παιχνίδι (Παλλάς), καλλιτεχνικοί 
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Νίκος Καραθάνος 
Οι παραστάσεις talk-of-the-town 
Τον αγαπούσαµε (και αγαπάµε) ως ηθοποιό. Μες τις «Οκτώ γυναίκες» στο Φεστιβάλ Αθηνών τον αγαπήσαµε και ως 
σκηνοθέτη και µε τον «Συρανό ντε Μπερζεράκ» του τον λατρέψαµε. Η «Γκόλφω» του µας χτύπησε σαν κεραυνός και 
µας έµαθε πως και µε φουστανέλα µπορείς να χορέψεις σκληρό ροκ. Με το «∆εκαήµερο» να σπάει ταµεία και να υ-
πενθυµίζει πως ο έρωτας πάνω απ’ όλα είναι παιχνίδι, ετοιµάζεται να χωθεί στον «Βυσσινόκηπο» του Τσέχοφ για τη 
Στέγη. Μας τρέχουν τα σάλια για το γλυκό κουταλιού που θα µας σερβίρει. -∆ηµήτρης Μαστρογιαννίτης

Φωτό: Χρήστος Σαρρής

διευθυντές αναλαµβάνουν µε ανανεωτικές διαθέσεις, αλλά 
γιατί εµφανίστηκαν σκηνοθέτες και οµάδες, γίνονται συνερ-
γασίες και βλέπουµε παραστάσεις που µας κάνουν αισιόδο-
ξους πως εδώ, εκτός από παρόν, υπάρχει και λαµπρό µέλλον.   

Άντζελα 
Μπρούσκου 

& Παρθενόπη 
Μπουζούρη
Το θέατρο του μέλλοντος 

είναι ήδη SOLD OUT

Το «Θέατρο ∆ωµατίου» έκανε DIY παραστάσεις πολύ 

πριν αυτό γίνει hype της ποπ κουλτούρας και της µόδας 

λόγω κρίσης. Η Άντζελα Μπρούσκου και η Παρθενόπη 

Μπουζούρη έχουν το πιο rock attitude στην αθηναϊκή 

θεατρική φάση, στήνουν απλές, αυτοσχέδιες παραστά-

σεις µε το τίποτα αλλά µε πολύ ταλέντο, µεράκι, κόπο 

και γνώση, και η διαδροµή από το υπόγειο του Bios ως 

την Επίδαυρο και το Εθνικό είναι του χεριού τους. Η 

Άντζελα σκηνοθετεί, είναι δασκάλα (µε µαθητές που 

τη γουστάρουν φανατικά), έχει άποψη και πολιτική συ-

νείδηση, και η Παρθενόπη όλο και δίνει προστιθέµενη 

αξία στις παραστάσεις που ανεβάζουν. Το underground 

στην περίπτωσή τους έχει νόηµα και το µέγεθος του 

«Θεάτρου ∆ωµατίου» όλο και µεγαλώνει, αλλά –ευτυ-

χώς– δεν κινδυνεύει να γίνει στο µέλλον πολυχώρος. 

    

«Άνοιξε τα µάτια σου και πες µου, ποιος είσαι;

Μία ερώτηση για το θέατρο του µέλλοντος, την ώρα 

που οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισµού θα συ-

στεγάζονται σε βιοµηχανικούς χώρους ανάµεσα σε 

νέους ηθοποιούς που θα δουλεύουν εθελοντικά για την 

πατρίδα, σε αποκλειστικά ελληνικά έργα µε µηδέν πα-

ραγωγή, για µία αιώνια φτωχή τέχνη ντυµένη στα µπλε 

και άσπρα χρώµατα της σηµαίας. O υπουργός Πολιτι-

σµού “o χωρίς όραµα” θα ξεσκονίζει ακόµα τις Καρυάτι-

δές του και θα ζητάει πίσω τα αγάλµατά του, καθώς εσύ 

θα γερνάς  µέσα στο µακό του performer στο παιδικό 

σου δωµάτιο. Το κράτος και τα παιδιά του συναινούν σε 

µία οµαδική θεατροθεραπεία συν το φπα. Όλα δωρεάν, 

χωρίς απαίτηση, χωρίς επάγγελµα, χωρίς παιδεία, αλλά 

µε φόρους. Αυτοδίδακτοι ήρωες µε καλλιτεχνικές αυ-

ταπάτες βρίσκουν το χώρο τους σε freepress περιοδικά 

εβδοµαδιαίας ύλης. Η δηµιουργικότητα έχει αναλωθεί 

µέσα στον αγώνα να έχεις κοινό την Ελλάδα  µε τις 

900.000 οικογένειες κάτω από το όριο της φτώχειας. Το 

Λότο της Τέχνης θα σου χαµογελάσει κάποια στιγµή.

Όσοι δεν έχουν σελίδα στο Facebook, τέλος, θα αποφα-

σίσουν να ακούνε  µόνο ραδιόφωνο. Ίσως το τελευταίο 

καταφύγιο των τυφλών που µπορούν να ονειρεύονται.

Το θέατρο του µέλλοντος είναι ήδη SOLD OUT». 

M.M.

* H Ά.Μπ. θα σκηνοθετήσει την παράσταση «Τα πικρά δά-
κρυα της Πέτρα φον Καντ», όπου θα παίζει η Π.Μπ.  

(Εθνικό, από 12/11).  
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Θάνος 
Παπακωνστα-

ντίνου
Ζωώδες ταλέντο

Τον έχουµε ήδη τσεκάρει από παραστά-

σεις του µε αφορµή τον Σέξπιρ ή την «Ο-
ρέστεια» του Αισχύλου, µε την οµάδα του 

Helter Skelter. Όµως, όσοι ξέρουν, λένε 

πως η φετινή του συµµετοχή στο Φεστι-

βάλ µε τη «Μετατόπιση προς το ερυθρό» 

του Γιάννη Μαυριτσάκη ήταν –συνεπικου-

ρούµενη και από τις εξαιρετικές ερµηνείες 

της Αλεξίας Καλτσίκη και της Αµαλίας Μου-

τούση– µία από τις καλύτερες στιγµές του 

καλοκαιριού. 

«∆εν έχω ανεβάσει κι ούτε ξέρω αν θα ανε-

βάσω ποτέ αυτούσιο κείµενο αρχαίας τρα-

γωδίας, αλλά αυτό που κυρίως µε απασχο-

λεί στο θέατρο είναι η σύνδεσή του µε τον 

κόσµο της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. 

Με ενδιαφέρει η τραγωδία σαν είδος. Και 

τα κείµενα, αλλά κυρίως ο πυρήνας, η δοµή 

και η σκέψη που βρίσκεται στα έργα αυτά. 

Η πρόσβαση σε έναν τόπο άχρονο και αχα-

νή, πέραν του καλού και του κακού, όπου ο 

άνθρωπος είναι ένας έλλογος πίθηκος και 

γύρω του πρόσωπα και πράγµατα ορθώ-

νονται γιγάντια και απειλητικά. Η ιδέα ενός 

αρχετυπικού σύµπαντος όπου το ζωώδες 

αίµα του ανθρώπου µε µια τελετή εξεγείρε-

ται, ξεσπά και καταστρέφει και αυτόν και τα 

πάντα γύρω του». -Mάκης Mηλάτος

* Φέτος σκηνοθετεί τον «Μάκµπεθ» του Σέξ-
πιρ στο Από Μηχανής Θέατρο (∆εκέµβριος). 

Ξ
ένια Καλογεροπούλου + Θωµάς Μοσχόπουλος. Η ισχύς εν τη 

ενώσει. Η πρώτη ανοίγει τη θεατρική της στέγη για να υποδεχτεί 

τον δεύτερο ως καλλιτεχνικό διευθυντή. ∆εν είναι ∆ον Κιχώτες, 

αλλά οραµατιστές. Η Πόρτα είναι «ακόµα πιο έτοιµη να δεχθεί 

νέες πρωτοβουλίες ώστε να χτίσει µια κοινότητα ενθουσιωδών 

καλλιτεχνών που θα κάνουν το θέατρό µας ένα ζωντανό τόπο συνάντησης 

του κοινού» θα πει η πρώτη. «Έχετε µια δική σας καλλιτεχνική πρωτοβουλία 

που νιώθετε πως θα µπορούσε να ανοίξει δηµιουργικό διάλογο µαζί µας; Περι-

µένουµε να ακούσουµε τις προτάσεις σας» καλεί ο δεύτερος. Και αν αυτά σας 

φαίνονται λόγια, το πρόγραµµά τους µας κάνει να πιστεύουµε πως εδώ υπάρ-

χει µέλλον, αφού το θέατρο καλύπτει από βρέφη µέχρι ενήλικες, ενώ χορός 

και περίεργες συναυλίες συµπληρώνουν το µενού. Η περιέργεια χτυπάει κόκ-

κινο. Κάτω από τον τίτλο «Κακά αγόρια σε έργα µε παράξενα ονόµατα» υπάρχουν 

έργα που εξελίσσονται σε λούνα παρκ («Λίλιοµ») ή έχουν ήρωα σταρ της ροκ 

(«Μότζο») – και τα δύο τα σκηνοθετεί ο Θ.Μ.

Υ.Γ. Στο «Μυστήριο της Πολιτείας Χάµελιν» (από 25/10) σε κείµενο και σκηνοθεσία 
του Θωµά Μοσχόπουλου το κοινό κάθε φορά αποφασίζει ποιο από τα 3 εναλλα-
κτικά φινάλε θα παίξει στο τέλος, ενώ τα παιδιά µπορούν να ανέβουν στη σκηνή 
και να συµµετέχουν στην παράσταση. Πολλά θα δούµε σ’ αυτό το θέατρο!!!  ∆.Μ.

Έρχεται από το χώρο των εικαστικών. Τα έφερε και στις παρα-
στάσεις που ανεβάζει µε την οµάδα bijoux de kant, µπολιάζο-
ντάς τα µε µια προσωπική µυθολογία που περιλαµβάνει από 
τσαρουχικούς αγγέλους µέχρι λαϊκά τραγούδια· έτσι αρθρώ-

νει ένα δικό του παραστασιολογικό λόγο που αφορά και την 
ανακάλυψη της ελληνικότητας.

«Η ίδια η ζωή είναι µια πελώρια εικαστική 
εγκατάσταση. Η ίδια η ζωή είναι µια δρα-

µατουργία εν εξελίξει. ∆εν κάνω τίποτε 
τεχνητό επί της ουσίας, µερικές φορές 

µάλιστα νοµίζω ότι αγγίζω τον από-
λυτο νατουραλισµό. Άγγελοι και 
εξάγγελοι κυκλοφορούν στα σπί-
τια µας, στο µετρό, στις υπόγειες 
διαβάσεις. Σκηνικά και µονόλο-
γοι είναι ο κόσµος. Κουρέλια και 
τιάρες και στόµατα που θέλουν να 
µιλήσουν, να ανέβουν στη σκηνή 
και να πουν την εκδοχή τους. Έ-

νας εικαστικός-σκηνοθέτης που 
καταγράφει έπιπλα και φωνές εί-

µαι. Και η bijoux de kant είναι και το 
µέσον και το µήνυµα». ∆.Μ.

*Αυτές τις µέρες παίζεται από την bijoux de 
kant στο θέατρο Οδού Κυκλάδων-Λευτέρης 

Βογιατζής το έργο «Ραµόνα travel/Η γη της καλο-
σύνης» της Γλυκερίας Μπασδέκη.

Γιάννης Σκουρλέτης
Το θέατρο «ζωγραφίζει»
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Φωτό: Χρήστος Σαρρής Γιάννης 
Μόσχος 
Ο σκηνοθέτης που δίνει
μέλλον στους κλασικούς 

Όποιος είδε στο τελευταίο Φεστιβάλ Αθηνών 
τις «∆ιασκεδαστικές ιστορίες περί θνητότητας» του 

Τσέχοφ κατάλαβε τι σηµαίνει ανεβάζω έργο 
κλασικού συγγραφέα µε σύγχρονο τρόπο χωρίς 

να εξαφανίζω το ήθος του. ∆.Μ.

«Μερίδα κριτικών και κοινού κατηγορεί συχνά τη 
νεότερη γενιά σκηνοθετών για απαξίωση, αν όχι 

βεβήλωση, των συγγραφέων. Αλλά ποια είναι η δι-
αχωριστική γραµµή µεταξύ σεβασµού και ασέβειας 

απέναντι στο έργο ενός συγγραφέα; Πότε η διασκευή 
και η σκηνοθεσία υπερβαίνουν τα εσκαµµένα; Έχο-
ντας διασκευάσει αρκετές φορές έργα κλασικού και 

σύγχρονου, ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου, έχω κι 
εγώ αναρωτηθεί. Είµαι ένας ανόητος µικρός διδακτο-
ρίσκος που θεωρώ τον εαυτό µου σπουδαιότερο από 
ένα συγγραφέα; Θέλω να ελπίζω, βέβαια, πως όχι, 

αλλά πάλι ίσως και να είµαι και να µην το αντιλαµβά-
νοµαι. Ζητούµενό µου, όπως και των περισσοτέρων 

σκηνοθετών, είναι η συνοµιλία µε ένα συγγραφέα και 
η µεταγραφή του έργου του στο σήµερα. Κι όταν απο-
τυγχάνουµε, ακόµα και όταν γινόµαστε “ασεβείς”, µη 

µας λιθοβολείτε, αν έχετε την καλοσύνη. Την επόµενη 
φορά ίσως τα καταφέρουµε καλύτερα».  

Γιάννης 
Χουβαρδάς 

Ο σκηνοθέτης που έγινε θεσμός

Με το Αµόρε µάς έµαθε τι σηµαίνει µοντέρνο θέατρο και πώς 

µπορούν να πραγµατοποιηθούν θαύµατα, αν υπάρχει οµάδα 

κι όραµα. Ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου 

άφησε σφραγίδα και ξεσκόνισε αράχνες τόσο σε σχέση µε το 

ρεπερτόριο όσο και µε το έµψυχο υλικό. Η πρώτη του στην 

Ελλάδα σκηνοθεσία σε όπερα (στο εξωτερικό σκηνοθετεί ε-

πανειληµµένως) για την Εθνική Λυρική Σκηνή («Ντον Τζιοβάνι») 

δίχασε, κάτι που αυτοµάτως εντάσσει την παράσταση στις εν-

διαφέρουσες. Για τη Στέγη ετοιµάζει «Άµλετ», µια παράσταση 

που µπαίνει στη λίστα «µη τη χάσεις». ∆.Μ.

Φωτό: Ευτυχία Βλάχου (eftychia-vlachou.tumblr.com)

Μιχαήλ Μαρμαρινός
Η πρωτοπορία πριν την πρωτοπορία

Η δηµιουργία της σταθερής οµάδας «∆ιπλούς Έρως» ήταν από τις πρώ-
τες κινήσεις ανανέωσης του ελληνικού θεάτρου προς µία ερευνητική 
κατεύθυνση και συλλογική δράση.  Πολλά απ’ αυτά που τώρα συµ-
βαίνουν από διάφορες νεόκοπες θεατρικές οµάδες και θεωρούνται 
«πρωτοποριακά» πρωτοξεκίνησαν σαν σκέψη, σαν φόρµα, σαν ά-
σκηση, σαν έρευνα από τον Μιχαήλ Μαρµαρινό και τη σταθερή του 
συνεργάτιδα Αµαλία Μουτούση πριν από 3 δεκαετίες, στην αρχή στο 
υπόγειο του Θεάτρου Ιλίσια και στη συνέχεια στο Θέατρο Θησείον. 
Από τότε ο σκηνοθέτης έχει διανύσει µεγάλη απόσταση θεατρικής 
δράσης και πειραµατισµού στο λόγο, στην κίνηση, την έκφραση, που 
του έδωσαν τη δυνατότητα να φτάσει στην Επίδαυρο, στις πιο ενδια-
φέρουσες ελληνικές σκηνές αλλά και στο εξωτερικό, καθώς είναι ένας 
από τους λίγους  Έλληνες σκηνοθέτες που έχει κληθεί να δουλέψει σε 
πολλές χώρες του κόσµου (Γαλλία, Γερµανία, Πολωνία, Γεωργία, Ρω-
σία, Ιταλία κ.ά.) και µάλιστα µε µεγάλη επιτυχία. Μετά από 30+ χρόνια 
δράσης παραµένει ένας πρωτοποριακός σκηνοθέτης µε προσωπικό 
ύφος, µε κοσµοπολίτικη µατιά, µε βαθιά γνώση του αντικειµένου και 
συνεχίζει να σπρώχνει το θέατρο µπροστά. M.Μ.
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Οµάδα 
ΝΑΜΑ
Κοινωνικό θέατρο 
στην οδό Λένορμαν 

Κι όµως υπάρχουν θεατρικές οµάδες που α-

ντέχουν και, αφήνοντας πίσω προσωπικούς 

εγωισµούς, κάνουν ήσυχα και πετυχηµένα 

τη δουλειά τους. Η Ελένη Σκότη & ο Γιώργος 

Χατζηνικολάου είναι οι ιδρυτές της Οµάδας 

Νάµα και έχοντας στέγη το θέατρο Επί Κο-

λωνώ µάς µαθαίνουν τι σηµαίνει σύγχρονο 

κοινωνικό θέατρο.

«Από την αρχή της καλλιτεχνικής πορείας 

της “Νάµα” η έννοια της οµάδας, το οµαδι-

κό πνεύµα, ήταν ένα χαρακτηριστικό της 

ταυτότητάς της. Άλλωστε το θέατρο είναι 

µια µορφή τέχνης που προϋποθέτει συντο-

νισµένη δράση συνόλου. Σύνολο βέβαια 

σηµαίνει σχέσεις, επικοινωνία, σύνθεση α-

πόψεων, κοινή γλώσσα, καλό κλίµα, όρεξη, 

εµπιστοσύνη… και η δυσκολότερη πρόκλη-

ση είναι να επιτευχθεί µια ισορροπία που 

να έχει διάρκεια. Στην Οµάδα Νάµα, ένας 

πυρήνας καλλιτεχνών µε κοινό όραµα και 

κοινές αντιλήψεις και µε τη δυνατότητα της 

συνεχούς ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα που 

προσφέρει το εργαστήριο υποκριτικής του 

Επί Κολωνώ, προσπαθούµε να παραµένουµε 

προσηλωµένοι στους στόχους µας για ένα 

ανανεωµένο, σύγχρονο και κοινωνικό θέα-

τρο, µε αµεσότητα στο λόγο, την έκφραση 

και τη θεµατολογία του, ικανό να τέρπει, να 

αγγίζει και να ευαισθητοποιεί το σύγχρονο 

άνθρωπο συµπλέοντας µε τους σύγχρονους 

καλλιτεχνικούς και κοινωνικούς προβληµα-

τισµούς». ∆.Μ.

* Ήδη ξεκίνησαν οι παραστάσεις στο Επί Κολω-
νώ του έργου «Αγαπητή Ελένα» της Λουντµίλα 
Ραζουµόβσκαγια. 

Έκτορας Λυγίζος
Το παιδί που θα λάτρευε ο Αισχύλος

Το ότι παρά την ηλικία του καταπιάνεται επιτυχώς µε 

τις αρχαίες τραγωδίες κάνει τους αρτηριοσκληρω-

τικούς να καταπίνουν αµάσητες τις προκαταλή-

ψεις τους. Από την άλλη, η ταινία του «Το αγόρι 

τρώει το φαγητό του πουλιού» µάζεψε ένα 

σωρό βραβεία σε φεστιβάλ. Πώς δουλεύει 

αυτός ο ταλαντούχος σκηνοθέτης; 

 

«Στην προετοιµασία, µένω πολύ καιρό 

µόνος µε το κείµενο. ∆ιαβάζω όσο πιο 

πολλές µεταφράσεις ή µορφές του µπορώ 

να βρω, όσα άρθρα ή µελέτες προλάβω. Με-

τά, ακόµα κι αν έχω διαλέξει µια µετάφραση, 

επεµβαίνω, την ξαναγράφω, φράση φράση, κε-

ντράροντάς τη σε σχέση µε το θέµα που µε απασχο-

λεί. Και παράλληλα προσπαθώ να βρω το σκηνικό παι-

χνίδι µέσα από το οποίο θα αφηγηθούµε την ιστορία 

–και τον αριθµό και τη σύνθεση της οµάδας–, δηλαδή 

µια νέα δοµή που θα εκφράζει καλύτερα την ερµηνεία 

που θέλω να υποστηρίξω. Καταλήγω σε έναν αριθµό 

παικτών ή, µάλλον, αφηγητών. Και σιγά-σιγά ορίζω 

τους γενικούς κανόνες του παιχνιδιού και τις λειτουρ-

γίες του κάθε παίκτη. Είναι λίγο σα να φτιάχνεις από 

την αρχή ένα επιτραπέζιο παιχνίδι – µόνο που αυτό θα 

παιχτεί στη σκηνή και θα δίνει όσο πιο πολλά περιθώ-

ρια πρωτοβουλίας και δηµιουργίας σ’ αυτούς που θα 

το παίξουν». ∆.M.

*Θα σκηνοθετήσει τους «Πέρσες» του Αισχύλου στο Θέ-
ατρο Τέχνης (Απρίλιος).  
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Μουσικών και Κρι-

τικών για την οµά-

δα και το βραβείο 

«Ελευθερία Σαπουντζή» για 

τη σκηνοθέτριά τους Αργυρώ 

Χιώτη υπολογίζονται απλά στις 

διακρίσεις. Μας έχουν µάθει σε 

ένα είδος θεάτρου που παίζει ι-

σόποσα µε το λόγο, την εικόνα, 

την κίνηση και τη µουσική, ενώ 

µοιράζουν το χρόνο τους µεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας.  

«Ολικό θέατρο θα ονόµαζα το θέατρο αυτό που συνθέτει µε τέτοιο τρόπο 

τα διαφορετικά υλικά –το λόγο, την εικόνα, την κίνηση, τη µουσική– ώστε 

καταφέρνει να τα προσµείξει όλα σε µία γλώσσα, έναν κώδικα ο οποίος 

απευθύνεται τόσο στη νόηση όσο και στις αισθήσεις. Αυτό το θέατρο για 

να λειτουργήσει πρέπει να είναι προσωπικό και ταυτόχρονα ανοιχτό στην 

επικοινωνία. Μέσω του ηθοποιού. Όχι του ηθοποιού σαν όργανο που µετα-

φέρει, αλλά εκείνου που, αφού καταθέσει τη σκέψη, την αντίληψη, την προ-

σωπικότητά του κατά τη δηµιουργική διαδικασία, καταφέρνει να αφήνεται 

να λειτουργήσει σαν µεσάζοντας. Σαν ένα κανάλι που επιτρέπει στη χειµαρ-

ρώδη ροή της ενέργειας να κυλάει οµαλά. Στην ίδια αυτή λειτουργία συµ-

µετέχουν και οι υπόλοιποι συντελεστές µιας παράστασης, που ως ισότιµα 

µέλη της δηµιουργικής οµάδας εντάσσονται στην ίδια ροή. Η δραµατουργία 

δεν καθορίζεται από µια λογική γραµµικής ιστορίας. Είναι ρυθµός που µπο-

ρεί να δηµιουργήσει µια µουσική χορογραφία σε παρόντα χρόνο». ∆.Μ.

*Παρουσιάζουν τα «Αίµατα» του Ευθύµη Φιλίππου στη Στέγη Γραµµάτων και 
Τεχνών (ως 19/10). Την παράσταση «Domino» θα παρουσιάσουν σε πολλά 
θέατρα της Γαλλίας.  

Θέατρο άµα τη εµφα-

νίσει... Ένα sui generis 

θεατρικό άτοµο µε 

ουσιαστική παιδεία, 

προσωπική άποψη και 

ρηξικέλευθη µατιά. 

Είναι τέτοια η αποδοχή 

της (ακόµη και από 

τους –συνήθως– κα-

κεντρεχείς συναδέλ-

φους της) που µπορεί 

να σκηνοθετεί από Ε-

λένη Ερήµου και Αλίκη 

Βουγιουκλάκη µέχρι 

να ανεβάζει Σάρα Κέιν 

και να µεταφράζει Φα-

σµπίντερ και αυτό να 

είναι κανονικό. Κινείται 

ασταµάτητα από τη 

δεκαετία του ’70 ανά-

µεσα στη σκηνοθεσία, 

τη µετάφραση και την 

υποκριτική τέχνη, 

καταπιάνεται µε την 

αρχαία τραγωδία ή τον 

Θουκιδίδη µε την ίδια 

άνεση που το κάνει µε 

τον Κολτές ή τον Μπέ-

κετ και συνεχίζει να 

καταπίνει θεατρικά χι-

λιόµετρα κοιτάζοντας 

µπροστά.  Μ.Μ.
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Βαγγέλης 
Θεοδωρόπουλος
Νέο Θέατρο, Νέος Κόσμος 

Είναι σκηνοθέτης, αλλά και ο ιδρυτής και εµψυχωτής του Θεάτρου 
του Νέου Κόσµου. Μπορεί το όνοµα να το πήρε από τη γειτονιά που το 
στεγάζει, όµως εδώ κυριολεκτούµε, γιατί έφερε νέο κόσµο στο θέατρο 
που δεν θα έµπαινε µέσα ποτέ. Γιατί εµπιστεύτηκε νέους σκηνοθέτες 
και ηθοποιούς, ανέβασε (και σε σκηνοθεσία Β.Θ.) έργα διεισδυτικά που 
µιλούσαν για το τώρα και το αύριο της κοινωνίας.  

«Οι νέοι και το µέλλον, η λατρεία της νεότητας και του καινούριου µπο-
ρεί να είναι µια εύκολη κουβέντα, ένα κλισέ για όλες τις εποχές, όπως 
προβάλλεται από τη διαφήµιση και το λάιφ στάιλ. Αυτή η άποψη δεν µε 
ενδιαφέρει. Το θέατρο, όπως και η ζωή, συνθέτει παρελθόν και παρόν 
µε ζητούµενο τη µατιά στο µέλλον. Το Θέατρο του Νέου Κόσµου είναι 
ο χώρος που σκηνοθετώ και εγώ, ο χώρος που ανεβάζουν παραστάσεις 
παλιοί φίλοι, ο χώρος που δέχεται προτάσεις από νέες ανήσυχες οµά-
δες και άτοµα και τις εντάσσει στο πρόγραµµά του βάσει κριτηρίων. 
Το να δίνεις βήµα στους νέους σηµαίνει ουσιαστικά ότι σε αφορά το 
µέλλον, γιατί κάποιος που έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τη δουλειά 
του τώρα, δηµιουργεί τις βάσεις για να κάνει κι άλλα πράγµατα αργό-
τερα. ∆εν γίνεται να πετύχουν όλες οι παραστάσεις, αλλά αυτό δεν µας 
πειράζει. Τουλάχιστον όµως, στο επίπεδο των προθέσεων, θέλουµε οι 
επιλογές µας να καλλιεργούν µια νέα αντίληψη, αισθητική και ευαι-
σθησία». ∆.Μ.

*Αυτή την περίοδο σε σκηνοθεσία Β.Θ. παίζονται οι «Αστερισµοί» του Νικ 
Πέιν. 

Ηθοποιός και σκηνοθέτρια, ανέλαβε φέτος την καλλιτεχνι-

κή διεύθυνση του Θεάτρου Τέχνης για τρία χρόνια και µε το 

πρόγραµµα που ανακοίνωσε φύσηξε αεράκι αισιοδοξίας που 

µπορεί να γίνει αέρας επιτυχίας και έκπληξης. Στα ονόµατα που 

θα συµµετάσχουν µετράµε, µεταξύ άλλων, τους Blitz, ∆ηµήτρη 

∆εγαΐτη, Μαρία Μαγκανάρη, Άντζελα Μπρούσκου, Νίκο Μαστο-

ράκη, Γιάννο Περλέγκα… 

«“Να µείνω έξω, στ’ ανοιχτά”, όπως γράφει και ο Κουν σε ένα 

ποίηµά του. “Να µείνω έξω, στ’ ανοιχτά” όπως είναι και το 

σύνθηµα της φετινής επετειακής  –και για εµάς– χρονιάς 

2014-2015. «Να µείνω έξω στ’ ανοιχτά”, αυτό ονειρεύοµαι για 

το Θέατρο Τέχνης. Ένα θέατρο ανοιχτό σε όλες τις τέχνες, σε 

όλες τις ιδέες. Ένα θέατρο που θα αναδείξει νέες δυνάµεις. 

Ένα θέατρο ανοιχτό σε εκείνους που έχουν ένα όραµα καλλι-

τεχνικό και το ακολουθούν µε πάθος και συνέπεια. Ένα θέα-

τρο που θα έχει υποστήριξη οικονοµική ικανή να στηρίξει 

όλα τα παραπάνω. Ένα θέατρο που θα έχει κάτι ουσιαστικό να 

πει στους ανθρώπους αυτής της πόλης. “Στ’ ανοιχτά”».  ∆.Μ. 
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Ούτε τριάντα χρονών και µετράει 

ήδη σκηνοθεσίες (µεταξύ άλλων) 

στην Επίδαυρο, στο Εθνικό Θέατρο, 

στη Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών. Και 

µιλάµε για αναµετρήσεις µε δύσκολα 

κείµενα (δες ∆ηµητριάδη). Είναι ίσως 

η εξαίρεση που θέλει η Ελλάδα να 

τρώει τα παιδιά της, µη δίνοντάς τους 

ευκαιρίες. 

«Είναι όλο ζήτηµα ενός πολύ προσω-

πικού λόγου, µίας ανάγκης που δεν 

έχει άλλο τρόπο έκφρασης, εκτό-

νωσης, διοχέτευσης. Ο λόγος που 

ξεκίνησα να δουλεύω από τα 19 µου 

ήταν απόλυτα συµπτωµατικός. Αντι-

καθιστώντας ένα σκηνοθέτη που δεν 

µπορούσε στις ∆οκιµές του Αµόρε. 

Και ξεκίνησε µια διαδροµή που συνε-

χίστηκε µόνο λόγω µιας προσωπικής 

“διαστροφής”, που αντιλαµβανόταν 

τη ζωή µέσα από έργα, συνθήκες, συ-

νεργασία και συνεύρεση µε άλλους. 

Από ανάγκη συνοµιλίας και ανάγκη 

συνύπαρξης. Επειδή υπήρξα τυχερός 

και συνήθως οι προτάσεις που είχα 

ξεπερνούσαν και την πιο τολµηρή 

µου φαντασία, το κοµµάτι της ό-

ποιας φιλοδοξίας υπερκαλύφθηκε 

από πολύ νωρίς. Και αυτό το θεωρώ 

τύχη. Γιατί στο οτιδήποτε όταν υπο-

κινείσαι από φιλοδοξία τυφλώνεσαι, 

δεν έχεις στόχο και είναι εύκολο να 

αποπροσανατολιστείς και να κάνεις 

πράγµατα µόνο για να τα καταφέρεις, 

για να “αρέσεις”. Όταν καθαρίσεις µ’ 

αυτά απλώς κάνεις τη δουλειά σου κι 

αυτό που θέλεις, µε αυτούς που θέ-

λεις, και µόνο έτσι µπορείς να γίνεις 

πραγµατικά αποδοτικός. Αποδοτικός, 

όχι µε την έννοια της αγοράς, αλλά µε 

την έννοια της εκπλήρωσης, της εκ-

πλήρωσης µιας βαθιάς επιθυµίας που 

γίνεται απτή και µπορεί να αφήσει 

χώρο στη δηµιουργικότητα».  ∆.M.

 
*Σκηνοθετεί στο Θέατρο Πόρτα την 
παράσταση για βρέφη «Άκου» και το 
«Σλάντεκ» του Έντεν Φον Χόρβατ (πρε-
µιέρα 6/11), «Φαέθοντα» του ∆ηµήτρη 
∆ηµητριάδη (Θέατρο οδού Κυκλάδων, 
Ιανουάριος). 

Δημήτρης 
Καρατζάς
 Πολύ νέος και απίστευτα
ταλαντούχος  
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Μ
ας συστήθηκε ως συγγραφικό/σκηνοθετικό δίδυµο µε 
τον Κ. Γάκη. Μετά προχώρησε και µάλιστα δηµιούργησε 
δικό του θέατρο, το Skrow, πέρα από τις συνηθισµένες 
θεατρικές πιάτσες, στο Παγκράτι, συνεχίζοντας να γρά-
φει έργα, να σκηνοθετεί και να παίζει. Με την κίνησή 

του αυτή άλλαξε το τοπίο µιας ολόκληρης γειτονιάς και, ποιος ξέρει, 
µπορεί να βρει και µιµητές. 

«Πέρυσι την άνοιξη φτιάξαµε µε την οµάδα µου (Μαρία Φιλίνη, Κα-
τερίνα Μαυρογεώργη, Σεραφήµ Ράδη και Νίκο Μαραµαθά) το Skrow 
Theater στην οδό Αρχελάου στο Παγκράτι. Το να διαχειρίζεσαι το 
δικό σου χώρο σού δίνει ελευθερία, αλλά φέρνει και πολλές ευθύνες. 
Συνεργαστήκαµε µε αξιόλογους ανθρώπους και οµάδες. Οι πρώτες 
δικές µας παραστάσεις δουλεύτηκαν χωρίς τη δικαιολογία: “∆εν 
υπάρχει χρόνος. Ας κάνουµε ό,τι προλαβαίνουµε”. Η αφθονία του 
χρόνου σε φέρνει αναγκαστικά αντιµέτωπο µε τον εαυτό σου. Γιατί 
κάνουµε θέατρο; Τι θέλουµε να πούµε; Σε ποιον απευθυνόµαστε; Στο 
µεταξύ η Αρχελάου συνεχώς ζωντανεύει και η γειτονιά µάς κάνει να 
αισθανόµαστε ότι ανήκουµε κάπου». ∆.Μ.

* Στο Skrow παίζεται η «Μπετονένια παραλία» σε κείµενο και σκηνοθεσία 
Β.Μ. 
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Δ
εν είναι µόνο πως είναι ίσως ο πρώτος Ευρω-

παίος σκηνοθέτης που πριν 35 χρόνια ασχολή-

θηκε συστηµατικά µε το σώµα στο λογοκρα-

τούµενο θέατρο, αλλά και ο σκηνοθέτης που η 

µέθοδός του διδάσκεται στις σηµαντικότερες 

ακαδηµίες θεάτρου όλου του πλανήτη. Οι παραστάσεις του 

θυµίζουν τελετουργίες, είναι µάχες µε το θεατή ώστε να 

αποκατασταθεί µεταξύ κοινού και ηθοποιών το µέτρο και 

η αρµονία. Κανείς δεν γνωρίζει πώς θα αντιδρούσε ένας 

άλλος Έλληνας σκηνοθέτης αν είχε συλλέξει τα βραβεία 

που έχει στην κατοχή του, αν είχε ανεβάσει παραστάσεις 

στα θέατρα που ανέβασε ο Τερζόπουλος (1.850 µόνο στο 

εξωτερικό, ενώ οι αρχαίες παραστάσεις του διδάσκονται σε 

30 πανεπιστηµιακές έδρες σε όλο τον κόσµο). Ο ίδιος απενα-

ντίας συνεχίζει να δουλεύει ασταµάτητα και µε µια βαλίτσα 

στο χέρι να ταξιδεύει σε όλο τον κόσµο, έχοντας πάντα ως 

σηµείο αναφοράς το θέατρο Άττις.  ∆.Μ. 

Θεόδωρος Τερζόπουλος
Ο σκηνοθέτης που σέβεται o πλανήτης

Γιάννης 
Καλαβριανός
Ένας νορμάλ άνθρωπος 
που μετατρέπεται 
σε ιδιαίτερο σκηνοθέτη

Από δηµοτικά τραγούδια, αναµνήσεις ανθρώπων της τρί-

της ηλικίας, µέχρι µια αληθινή ερωτική ιστορία, αντλεί την 

έµπνευση για να γράψει έργα τα οποία και σκηνοθετεί ακου-

µπώντας µε επιτυχία την καρδιά του κοινού κάθε ηλικίας. 

Από τις πιο σεµνές και ακοµπλεξάριστες, καθόλου δήθεν, 

περιπτώσεις σκηνοθετών.  

-«∆εν είχα σκεφτεί, άρα και δεν ήταν ζητούµενο, να ασχολη-

θώ µε διαφορετικά πράγµατα. Απλά ακολουθώ τη θεµατική 

που µε συγκινεί κάθε φορά, είτε είναι αφηγήσεις ηλικιωµέ-

νων, είτε οι ταινίες δράσεις, τα δηµοτικά τραγούδια, ο κό-

σµος των Monty Python ή µια µεσαιωνική ιστορία αγάπης. 

Όταν κάνουµε µεγάλες αλλαγές ζωής, που αφορούν στις 

σχέσεις, το επάγγελµα ή τον τόπο διαµονής µας, η ασφαλέ-

στερη πάντα επιλογή είναι να ακολουθήσουµε το ένστικτό 

µας, απερίσπαστοι από τον περιρρέοντα θόρυβο. Και έπειτα 

να στηρίξουµε και να µοιραστούµε όσο καλύτερα γίνεται 

την ιδέα και την επιλογή µας. Κανείς δεν ζει –ευτυχώς– µέσα 

στο κεφάλι µας, για να µας καταλάβει αµέσως. Η µόνη λύση 

είναι να παραµένουµε ανοιχτοί δέκτες των έξω και µέσα 

µας ερεθισµάτων, για να καταφέρουµε να γίνουµε, ίσως, 

ενδιαφέροντες ποµποί». ∆.Μ.

  
*  Έχει γράψει και σκηνοθετεί την παράσταση «Αβελάρδος και 
Ελοΐζα (εκδοχή Β)» που παίζεται στο Θέατρο του Νέου Κόσµου.  

∆εν είναι µόνο η καταγωγή 

(πατέρας σκηνοθέτης, 

µητέρα ηθοποιός), αλλά 

κυρίως η παιδεία της και 

οι σπουδές της που την 

κάνουν να ξεχωρίζει. Οι 

παραστάσεις της έχουν 

τη φρεσκάδα της ηλικίας 

της, αλλά κρύβουν γνώση 

και πολλή δουλειά. Η σκη-

νοθεσία της για τον «Καλό 
άνθρωπο του Σετσουάν» 

στη Στέγη την οδήγησε 

στο Κρατικό Θέατρο του 

Άουγκσµπουργκ, γενέ-

τειρα του Μπρεχτ, για 

να σκηνοθετήσει το ίδιο 

έργο. Για τον Ιανουάριο του 

2015 σκηνοθετεί για την 

Κρατική Όπερα της Περµ 

στη Ρωσία την όπερα του 

Όφενµπαχ «Τα παραµύθια 
του Χόφµαν» σε µουσική 

διεύθυνση Θεόδωρου 

Κουρεντζή. Ευτυχώς, θα 

επιστρέψει από τη χώρα 

που πήρε το master της 

γιατί αγαπάει το ελληνικό 

θέατρο και γλώσσα κι έτσι 

δεν θα τη χάσουµε... ∆.Μ.
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Κώστας 
Γάκης

Η κατσαρίδα ενηλικιώθηκε 

Μας συστήθηκε ως συγγραφικό/
σκηνοθετικό δίδυµο µε τον Β. Μαυ-
ρογεωργίου. Στη συνέχεια αυτονο-
µήθηκαν και ο καθένας τράβηξε το 

δρόµο του. Ο δικός του περιλαµβάνει 
διασκευές (ακόµα) και πολυάνθρω-
πων κλασικών κειµένων χρησιµο-
ποιώντας το µίνιµουµ του έµψυχου 
και άψυχου υλικού. Και κερδίζει το 
στοίχηµα. Α... γράφει και παίζει και 

µουσική. 

«Το θέατρο είναι µια ανακατα-
σκευή της πραγµατικότητας, ένας 

παραµορφωτικός καθρέφτης. Κάθε 
σκηνοθεσία είναι µια πρόκληση 

διασκευής, µια ανακατανοµή των 
δεδοµένων που σου προσφέρει ο 

συγγραφέας, µια διαλεκτική σχέση 
µε το κείµενο που προσφέρει τις α-
παραίτητες ενέσεις κοινής λογικής, 

τρέλας, συγκίνησης, πειραµατι-
σµού, ώστε να επιτευχθεί ένα απο-
τέλεσµα το οποίο να επικοινωνεί µε 
τις ανάγκες του σύγχρονου θεατή 
και να αποφεύγει απαρχαιωµένες 
θεατρικές αντιλήψεις και παγίδες 

ηµιµαθούς µεταµοντερνισµού. Όταν 
σκηνοθετώ, συχνά επινοώ µια καθα-
ρή εξωτερική σύµβαση: δύο φαντά-
σµατα παίζουν όλους τους ρόλους 
του έργου ένος σεξπιρικού έργου 

στην τελευταία µου παράσταση. Αυ-
τή η σύµβαση κατά κάποιο τρόπο δι-
καιώνει απόλυτα τον ποιητικό λόγο 

του συγγραφέα. Το ίδιο προσπάθησα 
και παλιότερα µε τον “∆ιχοτοµηµένο 
υποκόµη”, όταν µε τρεις καρέκλες 
είπαµε όλη την ιστορία του Καλβί-

νο. Μια σύµβαση-ραχοκοκαλιά που 
ακολουθεί κάθε ανάσα και κάθε ατά-

κα της παράστασης...» ∆.Μ.

* Φέτος συν-σκηνοθετεί µε τους Κων-
σταντίνο Μπίµπη και Αθηνά Μουστάκα 
τις παραστάσεις «Ρωµαίος και Ιουλιέτα 
για 2» (Θησείον) & «Η τελευταία µαύρη 

γάτα» του Ευγένιου Τριβιζά (Θέατρο 
Χορν). 

Κώστας 
Φιλίππογλου
Ο σκηνοθέτης που όλοι 
θέλουν να συνεργαστούν 
μαζί του

Σύστησε στο ευρύ κοινό το σωµατι-
κό θέατρο µε τα «Χάρτινα λουλούδια» 
και την «Τίρζα» και το έπεισε. Γι’ 
αυτό και τον ακολούθησε και στον 
«Φιλοκτήτη» του (sold out οι παρα-
στάσεις), µε την τριάδα Χειλάκης-
Μαρµαρινός-Μαρκουλάκης. Όσο 
για τον «Γλάρο» του Τσέχοφ, που θα 
ανεβάσει στο Θησείον, πολλοί ήταν 
οι ηθοποιοί που θα ήθελαν να συ-
µπεριληφθούν στο θίασο. ∆ικαίως. 
«Το θέατρο είναι πάντα σωµατικό. 
∆εν µπορείς να αποχωριστείς το 
σώµα σου ανεβαίνοντας στη σκηνή. 
Το θέµα είναι πώς το χρησιµοποιείς. 
Μία επιλογή είναι οι ηθοποιοί να 
αναπαριστούν την καθηµερινότητα 
και να δείχνουν στο κοινό κινήσεις 
φυσικές. Να µας δείχνουν µε το 
υπέροχο ταλέντο τους πώς περπα-
τάνε οι άνθρωποι, πώς κοιτάνε, πώς 
γελάνε και πώς κλαίνε, µε αφορµή 
πάντα µια ιστορία ή ένα θεατρικό 
έργο.  Η άλλη επιλογή που εµένα µε 
µαγεύει, είναι να µην αναπαριστά ο 
ηθοποιός την καθηµερινότητα. Να 
κινείται ή να στέκεται µε τρόπο που 
να παράγει µε το σώµα του την ποί-
ηση που κρύβεται µέσα στις λέξεις 
και τις καταστάσεις της ιστορίας. Να 
δηµιουργεί ο σκηνοθέτης εικόνες 
που να φανερώνουν την ποίηση που 
έχει ο πόνος και όχι µόνο το κλάµα, 
την ποίηση της χαράς και όχι απλώς 
το γέλιο, την ποίηση του θυµού, της 
θλίψης, της αγάπης και όλων των 
µεγάλων ανθρώπινων συναισθη-
µάτων. Στην πραγµατική πραγµα-
τικότητα µου αρέσει το ανοιχτό, 
εκφραστικό σώµα. Στο θέατρο θέλω 
να βλέπω και να δηµιουργώ το ποιη-
τικό σώµα».   ∆.Μ.

 
* Σκηνοθετεί τον «Γλάρο» του Τσέχοφ 
στο Θέατρο Θησείον και το «Μένγκε-
λε» του Θανάση Τριαρίδη (για δεύτερη 
χρονιά) στο Θέατρο Faust.  
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Όχι πια όλα σε ένα. Οι 
Αθηναίοι αρχίζουν να 
έχουν επιλογές. Θεμα-
τικά και εξειδικευμένα 
μαγαζιά για να «ακούγο-
νται» καλύτερα οι ποιό-
τητες και οι προτάσεις. 

Super foods µε µεγάλη ποι-
κιλία προϊόντων, όπως κο-
κτέιλ µε acai, maca, goji στο 
Chaplin (Καλαµιώτου 16). 
Ποικιλίες καφέ, σε µαγαζιά ό-
πως το Taf café (Μπενάκη 7), µε 
επικοινωνία της κουλτούρας 
του καφέ και ‘καφεγνωσία’.
Κεφτέδες που ροκάρουν. Σε 
κάθε πιθανή εκδοχή τους στο 
Rock&Balls της πλατείας Αγί-
ας Ειρήνης.
Κουζίνα Καταλωνίας. Όχι 
έτσι απλά ισπανική. Στο και-
νούργιο La Tavena Catalana 
(Σίνα 9) ανοίγεις την πόρτα και 
µπαίνεις Βαρκελώνη.
Ποτήρια κρασί. Σερβιρισµένα 
µε άποψη σε µαγαζιά µε δυνα-
τή λίστα και µπαρ.
Πίτες µε συνδυασµούς και 
ποικιλίες – και µόνο πίτες. 
Από τις πιο δυνατές ελληνικές 
γεύσεις.
Σούσι μερίδες. Για το δρό-
µο. Σύντοµο, εύκολο, φτηνό 
(ε, σχετικά). Νέες αφίξεις, το 
Yoko (Π.Ιωακείµ 39) και το 
Press Room (Μπενάκη 9).
Pizza bar µε πίτσα µερίδες. 
Slice, όπως το κάνουν οι Ι-
ταλοί. Και µε συνταγές που 
ανανεώνονται διαρκώς, όπως 
στο Impasto (Κανάρη 10) στο 
Κολωνάκι.Η
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Η καντίνα στην πλατεία 
Μαβίλη, αυτή στην κά-
τω µεριά του Γκαζιού, 
η άλλη, η «κουλτου-
ριάρα», απέναντι από 
τη Στέγη Γραµµάτων 
και Τεχνών, παντού 
δίπλα σου και όλες τις 
ώρες σε περιµένει ένα 
τροχήλατο εστιατόριο. 
Ή και ένα τροχήλατο 
µέσα στο εστιατόριο. 
Σαν το πολύ όµορφο 
ασηµένιο food truck 
που σου ετοιµάζει –τι 
άλλο– γκουρµέ street 
food  στο καινούργιο 48 
Urban Garden. Ν.Γ.

Ο καναπές από το Βέλγιο,  
ο μονοποικιλιακός από το Εκουαδόρ

Graffito, το πρώτο concept store στη Σόλωνος
Μεθαύριο Σάββατο ανοίγει µια αλλιώτικη για τα αθηναϊκά δεδοµένα επιχείρηση. Στα χνάρια των µεγάλων concept stores 
του εξωτερικού, ο Κωνσταντής Ροκόφυλλος πήρε το παλιό Artemide στη Σόλωνος και του άλλαξε τα φώτα. Φτιάχνει α-
νώγεια και κατώγια, ανοίγει κήπους παραδεισένιους στον ακάλυπτο, συγκεντρώνει Έλληνες designers και τα καλύτερά 
τους, φέρνει και τον Θανάση Νικόλη τον πρωταθλητή coffee roaster (ε, ναι, ψήστης καφέ) Ελλάδας για να σου φτιάξει 
µονοποικιλιακούς καφέδες µε προέλευση από το Εκουαδόρ, τη Ρουάντα και πάει λέγοντας. Μαζί προσφέρει και αλλιώ-
τικα γλυκά, bagels, τυριά και αλλαντικά ελληνικά, κρασιά από όλον τον κόσµο. Στο υπόγειο εσύ διαλέγεις νιπτήρα ή ένα 
παπούτσι από δέρµα πύθωνα, στον τοίχο µπροστά σου προβάλλονται landscapes µε έµφαση στα θαλασσινά τοπία.  
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48 Urban Garden

Το ωµό αρέσει

Χρόνια σουξέ story στην Αµερική, η 

ωµοφαγία κατακτά τώρα το ελλη-

νικό έδαφος. Στη Γη  (Γρ. Λαµπράκη 

69, Γλυφάδα, 210 9648512) τη 

βρίσκεις στην απόλυτη µορφή της. 

Χυµοί, smoothies, σαλάτες, τέλεια 

γλυκά από ξηρούς καρπούς, φρού-

τα, λαχανικά και σπόρους (χωρίς 

γλουτένη, ζάχαρη, αυγά και αλεύρι), 

όλα από τα χεράκια του Γάλλου σεφ 

της. Στα εστιατόρια, πάλι, το raw εµ-

φανίζεται ως σεβίτσε, λεπτές φέτες 

ωµού ψαριού µε χυµό εσπεριδο-

ειδών. Αν το raw σου πέφτει βαρύ, 

υπάρχουν και εστιατόρια µε χορ-

τοφαγικές προτάσεις σε πιο «light» 

εκδοχή. Τσέκαρε το Avocado (Νίκης 

30, Σύνταγµα, 210 3237878), που έ-

χει µότο του το «food for life». Κ.Β.

Raw food
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All Senses
Gastronomy

Φαγητό που (υπερ)διεγείρει  
τις αισθήσεις
Στα χνάρια των διεθνών τάσεων η πόλη ε-
τοιµάζεται να βιώσει κάτι πρωτόγνωρο, κάτι 
µοναδικό, ένα δείπνο που όµοιό του δεν έχει 
ξαναγίνει. Στο All Senses Gastronomy (πριβέ 
εστιατόριο 12 ατόµων µέσα στο καινούργιο 
Σπίτι της Γλυφάδας) εσύ θα παραγγέλνεις, 
ας πούµε, ένα πιάτο θαλασσινών και η τε-
χνολογία θα συνδράµει προβάλλοντάς σου 
µε προτζέκτορα εικόνες του βυθού, στο 
χώρο θα διαχέονται µυρωδιές από φύκια, οι 
µουσικές θα µιµούνται τα κύµατα, ο φωτι-
σµός θα παίζει αποτυπώνοντας τα χρώµατα 
της θάλασσας. Αυτό δεν είναι φαγητό, είναι 
performance που θα απολαύσεις περί τα τέ-
λη Νοεµβρίου – περιµένουν τα (πανάκριβα) 
µηχανήµατα που θα µπορούν να αποδώ-
σουν όλη αυτή την υπερπαραγωγή.  Ν.Γ.

Πίτες, 
τα νέα frozen
yogurts;
Μετά το παγωµένο γιαούρτι και τα 
άπειρα σουβλατζίδικα, το νέο trend 
είναι ελληνικό µέχρι το κόκαλο. Πίτα 
σπιτική, ξεροψηµένη, χειροποίητη, 
αφιερωµένη σε όσους ξερογλείφονται 
ενστικτωδώς µόλις σκεφτούν τη σπα-
νακόπιτα της θείας από στο χωριό.

Pie Works (Αµερικής 16, Κολωνάκι, 211 
1847595) Από δυο νέα κορίτσια, τη Νίκη 
και την Ελπίδα, τυρόπιτες, κιµαδόπιτες, 
πρασόπιτες, αλλά και πιο «πειραγµένες», 
όπως µε πατάτες, µπέικον και αυγό ή 
µπουργκινιόν.
Οι πίτες της Σοφίας (Αγίου Αλεξάνδρου 
30, Παλαιό Φάληρο) Όταν ακούς «ηπειρώ-
τικες πίτες», σπεύσε. 
Zimorino (Λ. Αθηνών, 329, Αιγάλεω, 210 
5313503) Τέλειες χωριάτικες πίτες (τυρό-
πιτα, κοτόπιτα, χορτόπιτα) αλλά και τέλειο 
πεϊνιρλί ή ακόµα και πιροσκί. Ένα φρέσκο 
πρωινό για κάθε µέρα. 
Ο Θείος Φάνης (Πλ. Πατριάρχου 14, Ν. Φι-
λαδέλφεια, 210 2586629) είναι ο πιο στορ-
γικός θείος της Φιλαδέλφειας και από 
τους πρώτους που µας έµαθαν τι γεύση 
έχει η σωστή σµυρναίικη πίτα (ο παππούς 
Φάνης ήρθε από τη Σµύρνη). Εκτός από 
πίτα και µπουγάτσα µε λιωµένη σοκολάτα 
(έλιωσες;), ζεστή µηλόπιτα και κρουασάν 
σοκολάτας, αλλά και λαχταριστή πίτσα ή 
σάντουιτς για όλες τις ώρες. Κ.Β.

Oι νέοι σταρ-σεφ 

Ποτέ άλλοτε δεν έβρισκες στην Αθήνα τόσο πολλά και τόσο καλά 
γλυκά. Κάθε γειτονιά µε το δικό της «καλό» ζαχαροπλαστείο, κάθε 
εστιατόριο που σέβεται τον εαυτό του µε το δικό του pastry chef, πίσω 
από όλα ένας –έστω και εκκολαπτόµενος– σταρ ζαχαροπλάστης. ∆η-
µήτρης Χρονόπουλος, ο γητευτής της σοκολάτας, ∆ιονύσης Αλέρτας, 
ιδιοκτήτης του Ivoire στο Χαλάνδρι αλλά και pastry chef στο Gaspar, Θο-
δωρής Μωυσίδης στο City Bistro, Μπάµπης Ζιντίλης νεαρότατος και 
χάρµα οφθαλµών στο Mama Roux, όλοι τους ταξιδεύουν στον κόσµο, µα-
γεύονται από τις διεθνείς τάσεις και µε τη σειρά τους µαγεύουν το κοινό. Ν.Γ.

Ανατολικά 
της Αθήνας

Ζαχαροπλάστες Ζαχαροπλάστες Ζαχαροπλάστες Ζαχαροπλάστες Ζαχαροπλάστες Ζαχαροπλάστες Ζαχαροπλάστες 

∆ιονύσης Αλέρτας

Παστουρμάς vs χαμόν 
σεράνο

Όσο κι αν λατρεύεις τα µπέργκερ, την 
πίτσα, την τρούφα, µια ταϊλανδέζικη 
σούπα µε νουντλς, είναι σχεδόν απί-
θανο να σε συγκινήσουν µέχρι το πιο 
βαθύ σου κύτταρο. Ενώ ένα σουτζούκι 
µε αυγά στο σαγανάκι; Ένας παστουρ-
µάς; Τα Καραµανλίδικα του Φάνη 
δίπλα από τη Βαρβάκειο, το Αράκλι 
µε ιδιοκτήτρια τη Σµυρνιά Σµαρώ, το 
Πέρα Καφέ στην Αιόλου, µαγειρεύουν 
σκορπώντας λάγνες µυρωδιές και νο-
σταλγία από Καππαδοκία και χαµένες 
πατρίδες. Ν.Γ.

Ζαχαροπλάστες 
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Packaging Design 
Τα ελληνικά τρόφιμα σαρώνουν τα βραβεία

Το «νέο» ελληνικό τρόφιµο ταξιδεύει στον πλανήτη, κερδίζει τις µάχες δίπλα σε διεθνή µεγαθήρια της 
γεύσης και φοράει σούπερ ντιζαϊνάτο αµπαλάζ. Οι νέες συσκευασίες είναι το διαβατήριο για τη σύγχρονη 
εποχή και τα ελληνικά γραφεία κερδίζουν συνεχώς βραβεία. Φέτος, η οµάδα mousegraphics µε επικεφα-
λής τον Γρηγόρη Τσακνάκη έβαλαν την Ελλάδα στο χάρτη του παγκόσµιου design κερδίζοντας στα Dieline 
Awards το κορυφαίο βραβείο Best of Show για τη σειρά διατροφής Harmonian, ενθουσιάζοντας το κοινό 
και διευρύνοντας το πελατολόγιό τους εκτός συνόρων. Ν.Γ.

Τοπικά 
προϊόντα
Ελληνική κουζίνα, ένα βήμα μπροστά 

Τα προηγούµενα χρόνια ζήσαµε τη σχεδόν απόλυτη κυριαρχία της 
ελληνικής κουζίνας. Τώρα παίρνουν κεφάλι τα προϊόντα από κάθε ά-

κρη της Ελλάδας. Είναι εξαιρετικά, είναι ποιοτικά και φέρνουν µε την 
πρώτη δαγκωνιά τη µυρωδιά και τη µνήµη του τόπου παραγωγής τους. Τα 

εστιατόρια τα συµπεριλαµβάνουν στα πιάτα τους µαγειρεµένα ή αυτούσια, 
τα µπέργκερ φτιάχνονται πια (και) µε απάκι και νούµπουλο, ο Γρηγόρης Μι-

κρογεύµατα κάνει rebranding και µε το σεφ Αλέξανδρο Παπανδρέου φτιάχνει 
σάντουιτς µε κατίκι ∆οµοκού, γραβιέρα Νάξου, µουστάρδα και βαλσάµικο Κα-
λαµάτας.  Ν.Γ.

Λουκουμάδες, 
στρογγυλή αγάπη
Από τους κλασικούς λουκουµάδες 
του Αιγαίου και τους γεµιστούς µε 
σιρόπι του Κτιστάκη που µας µεγά-
λωσαν, µέχρι τα ισπανικά churros και 
τα γαλλικά beignets του Lοukumami 
(Πανεπιστηµίου 44) που µας βάζουν 
στη νέα εποχή, οι λουκουµάδες θα εί-
ναι πάντα η πιο γλυκιά µας αµαρτία. Κ.Β.

Μοριακά 
κοκτέιλ, 
η νέα τάση
Από τότε που έκαναν την εµφάνισή τους τα µορι-

ακά κοκτέιλ ή, πιο σωστά, από τότε που η µοριακή 

γαστρονοµία «ανακατεύτηκε» µε το bar tending, 

τα χείλη µας χάσκουν ανοιχτά αφήνοντας να τους 

ξεφύγει ένα µακρόσυρτο «ωωωωω». Τώρα πια 

το κοκτέιλ που παραγγέλνεις έρχεται σε µορφή 

σφαίρας, ζελέ ή ακόµα και παγωτού και υποδηλώ-

νει τη νέα εποχή στον τοµέα του ποτού. Τα καλύτε-

ρα τα βρήκαµε στο Momix, το πρώτο (Mo)lecular 

(Mix)ology Bar που άνοιξε στην Ελλάδα. Κ.Β.

O Γρηγόρης Τσακνάκης (δεξιά) και η οµάδα mousegraphics

Μόστρα, ο µυκονιάτικος ντάκος µε 
κοπανιστή

Ποτά που σερβίρονται σε 
κραγιόν και πουδριέρες, στο Momix
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Αλά Νέα
Ορλεάνη
Ένας Αµερικάνος µουσικός, ο John 
Higgins, ανοίγει πριν 3 χρόνια το µι-
κρό multi ethnic εστιατόριό του και 
σκορπίζει φως, χρώµα, µουσικές κα 
χορούς στους σκοτεινούς δρόµους του 
κέντρου. Και οι Αθηναίοι, στις φιέστες 
που κάθε τόσο στήνει το Mama Roux, 
µαθαίνουν να παρελαύνουν χορεύοντας 
στους ρυθµούς της µπάντας Gambo Ya 
Ya (του John) και στη συνέχεια κάθονται 
στα τραπεζάκια για νοστιµιές κουζίνας 
creole, µεξικάνικης, αφρικάνικης - ό-
ρεξη υπάρχει πάντα… N.Γ.S
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Συνεργατικά 
Οι «καφενέδες» 

της αλληλεγγύης

Η κρίση έφερε µια αλλη-
λεγγύη πρωτόγνωρη για 
τα ελληνικά δεδοµένα. 
Νέοι χώροι, νέα άποψη 

για τα εργασιακά δικαιώ-
µατα, συναντιούνται στα 

συνεργατικά καφενεία της 
Αθήνας. Νεαρά παιδιά που 
έµειναν άνεργοι ανοίγουν 
το δικό τους χώρο και τον 

δουλεύουν µε φίλους. 
Χωρίς υπαλλήλους, χωρίς 

αφεντικά. Από το Συ-
γκρουόµενο (που κάνει 
θραύση) και το Παγκάκι 
στο Κουκάκι, µέχρι το 

Κονσερβοκούτι στα Εξάρ-
χεια, το Cube Project στο 
Μεταξουργείο και το «6» 
στα Πετράλωνα, οι τιµές 
είναι χαµηλές, η διάθεση 
συνεργατική και η παρέα 

µεγάλη. «Αµπιγιέ» στιγµή 
της νέας τάσης το ρεστό 

της οµάδας των (διάσηµων 
συνεργαζόµενων) 5 –Ν. 
Καραθάνος, Περικλής 

Κοσκινάς, Σ.&Β. Λιάκου, 
Κλεοµένης Ζουρνατζής–, 

που ανοίγει όπου να ’ναι 
δίπλα στο Χίλτον. Κ.Β.

ΤΙ ΕΧΕΙ 
ΑΠΟΨΕ ΤΟ 

TABLET;
Όχι πια ένας ξερός, άχρωµος κατάλογος, αλλά ένα 

tablet που αρκεί να σύρεις το δάχτυλό σου για να δια-
λέξεις µέσα από λαχταριστές φωτογραφίες το πιάτο 
που σου γυάλισε. Μαζί µπορείς να δεις τα συστατι-
κά, τις θερµίδες, την τιµή. Στο καινούργιο Jing της 

Chinatown της Αθήνας, εκεί στα στενά πίσω από το 
Σύνταγµα (Νίκης), τα κινεζάκια αγαπούν τη νέα τε-

χνολογία.  N.Γ.
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Το Wedding Tales (www.weddingtales.gr), ένα από τα πιο καλαίσθητα και ενηµερωµένα site, 
σχεδιάσε ειδικά για τους αναγνώστες της A.V. τα διάσηµα βραχιολάκια wish ribbons  

σε βερσιόν ATHENS VOICE. «I am an ATHENSvoiceR».
Oι 500 πρώτοι που θα περάσουν από τα γραφεία µας θα κερδίσουν ένα wish ribbon.

500 WISH RIBBONS 
ÇI am an ATHENSvoiceRÈ

Z¸Æ¸ª°»¶

▶¢¿Ä°◀

ΑΛΛΑ ΤΑ ΞΑΝΑΜΕΤΡΗΣΑΜΕ 
ΚΑΙ ΜΑΣ ΒΓΑΙΝΟΥΝ 2.027!
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2LUCETTAMAGNETIC  
BIKE LIGHTS

Οι ποδηλάτες (και όχι µόνο) θα ενθουσιαστούν. Τα µίνι αυτά µαγνήτες-
φώτα σχεδιασµένα από τον Εmanuele Pizzolorusso σάρωσαν τα βρα-
βεία design. Είναι δύο µαγνητάκια µε ένα λευκό και ένα κόκκινο φως 
που ενεργοποιούνται µόλις τα κολλήσεις σε σιδερένια επιφάνεια. Τα 
ανοίγεις, τα κολλάς στον άξονα του ποδηλάτου σου και µετά τα βγάζεις 
και τα βάζεις στη τσέπη σου. Αλλά µια χαρά κάνουν και για το κοµοδίνο 
σου, για να βλέπεις στο σκοτάδι.

H ATHENS VOICE ëáé ôï ëáôÀóôèíá 
MAH JONG (ºáîÀòè 14, ºïìöîÀëé, 210 
3622860, www.mahjong-boutique.gr) 
øáòÝúïùî óå 2 áðÞ åóÀ÷ Ûîá æöôÀëé-
íáçîèôÀëé. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 
3 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 
íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá 
åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòá-
ìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá 
ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 
3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá 
øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

10 WESC £¸º¶ª  
iPHONE 5

15 CALZEDONIA 
ΦΑΝΚΙ ΚΑΛΤΣΑΚΙΑ

Είναι µοντέρνα, ολοκαίνουργια, 
πρακτικά και στους πιο υπέροχους 
συνδυασµούς. Σε ασπρόµαυρο, µε 
βουλίτσες, µε πιε ντε πουλ, µε λου-
λουδάκια, τα καλτσάκια της ιταλικής 
εταιρείας λατρεύονται σε όλο τον 
κόσµο απ’ όλες τις γυναίκες.

¸ ATHENS VOICE ëáé è CALZEDONIA øáòÝúïùî óå 15 
áðÞ åóÀ÷ áðÞ Ûîá úåùçÀòé. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 4 
ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 
ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðá-
òáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 
7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå 
íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

1GIGASET TABLET QV830
Η γερµανική τεχνολογία εγγυάται την υψηλή απόδοση αυτού του νέου tablet των 8΄́ , που εντυπωσιάζει µε το µεταλλικό του φινίρισµα και την υψηλή ποιότητα των 
υλικών του. Είναι κατασκευασµένο από αλουµίνιο και αποτελείται από οθόνη ανθεκτική σε γρατζουνιές, ανάλυσης 1024x768 pixels µε 160 dpi. Η διασύνδεση της 
συσκευής ολοκληρώνεται µε τις συνδέσεις GPS, USB ΟΤG και Bluetooth 4.0. ∆ύο κάµερες ή εµπρόσθια 1,2 megapixels και η πίσω 5 megapixels αυτόµατης εστίασης, 
αναλαµβάνουν τη φωτογραφία αλλά και τη βίντεο συνοµιλία. Η εσωτερική του µνήµη είναι 8GB. Η µπαταρία του, τεχνολογίας πολυµερούς λιθίου και χωρητικότητας 
3260mAh, δίνει 240 ώρες αναµονή της συσκευής, χάρη στην οποία είναι δυνατή η αναπαραγωγή µουσικής για 65 ώρες ή 7 ώρες παρακολούθησης βίντεο. Η συσκευή 
είναι πιστοποιηµένη από την Google για χρήση του λειτουργικού συστήµατος Android 4.2.2, γνωστού και ως Jelly Bean, και είναι διαθέσιµη σε µαύρο και ασηµί. 

¸ °Æ¸¶ÁS VOICE ëáé 
è GIGASET (www.gigaset.com/

gr) øáòÝúåé óå 1 áðÞ åóÀ÷ Ûîá tablet. 
ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 1 ëáé ïîïíáôå-

ðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11ð.í. 
Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá 
ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá 
ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ 

Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá 
øòåñîåôáé œ1,23  

íå ¼¦°

Ο πιο στιλάτος τρόπος να προστάτεψεις το iPhone σου. Οι πιο in θήκες 
για iPhone 5 έρχονται από τη WESC σε λαµπερά χρώµατα και µοναδικά 
σχέδια που ολοκληρώνουν απόλυτα το στιλ σου.

H °Æ¸¶ÁS VOICE ëáé 
è WESC øáòÝúïùî óå 10 áðÞ 

åóÀ÷ íÝá õÜëè. ªôåÝìôå SMS: AVP 
(ëåîÞ) 2 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 

54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ 
õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀ-
âïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ 
A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ 

Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá 
øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.
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10 
Æ° Ç°¦°ÁÆ° Æ° ¦¶·° ¹-¹¹È ÆÃË  
Χ.Λ. ΜπόρΧες από τις εκδ. πατακη

Στο έργο του Μπόρχες, αυτού του µεγάλου Αργεντινού συγγραφέα, 
«θύµα και θύτης ταυτίζονταιı η ιδέα του ανθρώπου ως πλάσµατος 
του ονείρου κάποιου άλλουı η ιδέα µιας θείας χρονικής στιγµής όπου 
συµπυκνώνεται ή/και δικαιώνεται µια ολόκληρη ζωή», όπως αναφέρει 
ο µεταφραστής του Αχιλλέας Κυριακίδης. 

¸ ATHENS VOICE ëáé ïé åëäÞóåé÷ ¦°Æ°º¸ øáòÝúïùî óå 10 áðÞ åóÀ÷ áðÞ 1 âéâìÝï. ªôåÝìôå SMS: AVP 
(ëåîÞ) 29 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 23/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî 
íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôï âéâìéïðöìåÝï ôöî åëäÞóåöî ¦°Æ°º¸ íÛøòé 7/11 
(°ëáäèíÝá÷ 65). ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

40 ¶¹ª¹Æ¸Ä¹° ¡¹° Æ¸Á  
¦°Ä°ªÆ°ª¸ Æ¿Á  

              ºÄ°ÃËÁ°º¸-ª¦¶¹Ä° ª¦¶¹Ä°
Η παράσταση « Η Αληθινή απολογία του Σωκράτη» του Στα-
µάτη Κραουνάκη και Σπείρα-Σπείρα, µια πολιτική µουσική 
πράξη παντός καιρού, επανέρχεται φέτος, καταθέτοντας 
δυναµικά µέσα στην εποχή, τους λόγους και τις αιτίες του 
ανεβάσµατός της. Για δεκαέξι παραστάσεις στο Θέατρο του 
Ιδρύµατος Μιχάλης Κακογιάννης (23/10 - 16/11).

H °Æ¸¶ÁS VOICE, o ªÆ. ºÄ°ÃËÁ°º¸ª ëáé ôï ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (¦åéòáé-
ñ÷ 206, Æáàòï÷, 210 3418550) øáòÝúïùî óå 20 áðÞ åóÀ÷ Ûîá äéðìÞ åéóéôÜòéï. ªôåÝìôå 
SMS: AVP (ëåîÞ) 30 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëè-
ôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé íåôÀ õá ôèìåæöîÜóïùî óôï Øäòùíá çéá îá ëìåÝóïùî 
ôé÷ õÛóåé÷ íå ôèî åðÝäåéêè ôáùôÞôèôá÷. ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

3 PANTHENOL  
εΝΥδατικες 

κρεΜες 
Η ενυδατική προστα-
τευτική κρέµα ηµέρας 
«Panthenol extra» περι-
έχει πανθενόλη, υαλου-
ρονικό οξύ και βιταµίνη 
Ε. Προσφέρει βαθιά ενυ-
δάτωση, ενώ παράλληλα 
βοηθά στην ανανέωση 
των κυττάρων και ανα-
στέλλει την πρόωρη 
γήρανση της επιδερµί-
δας. Κάνει για όλους τους 
τύπους δέρµατος.

H °Æ¸¶ÁS VOICE ëáé è PANTHENOL 
øáòÝúïùî óå 3 áðÞ åóÀ÷ íÝá ëòÛíá. 
ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 27 ëáé ôï 
ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 
22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åé-
äïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀ-
âïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá 
ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 
3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîù-
íá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

Eίναι το απωθηµένο κάθε κοριτσιού. Η τετραπλή παλέτα της MAC ανήκει 
στη συλλεκτική σειρά «Τhe Simpsons» και περιλαµβάνει 4 αποχρώσεις: 
λαµπερό ροζ, βαθύ µoβ, σκούρο γκρι, αλλά και και το χαρακτηριστικό 
µπλε που είναι εµπνευσµένο και έχει την ίδια απόχρωση µε το χρώµα 
µαλλιών της αγαπηµένης Marge!

¸ °Æ¸¶ÁS VOICE øáòÝúåé 
óå 3 áðÞ åóÀ÷ íÝá ðáìÛôá. 
ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 
24 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï 
óôï 54121 íÛøòé 22/10 
óôé÷ 11ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá 
åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé 
õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï 
ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá 
ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. 
Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, 
¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá 
øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

3MAC ςΥΛΛεκτικες  
παΛετες ςκιΩΝ  

Çτηε SIMPSONSÈ

6METAXA 
ON PACKS HOT SUN

Απολαύστε την ισορροπηµένη γεύση του 
METAXA 5* µε νότες από λευκό ροδάκινο και 
brioche είτε σκέτο είτε ως βάση για κοκτέιλ. 
Συνδυάστε το µε ζεστό φυσικό χυµό µήλου 
και ένα στικ κανέλας για να δηµιουργήσετε 
το απόλυτο χειµωνιάτικο κοκτέιλ.

5MINOS-EMI 
CD MANOª  

Ì°Æ·¸¢°º¹ª - ¢ËÃ 
°¦Ã Æ° ª¦ÃË¢°¹ÃÆ¶Ä° 
¶Ä¡° ÆÃË
∆ύο έργα που έχουν µείνει κλα-
σικά στη σύγχρονη ελληνική 
µουσική, από την ακµαιότερη 
περίοδο της δηµιουργίας του 
Μάνου Χατζηδάκι: «∆εκαπέντε 
Εσπερινοί» (1964) και «Το χαµό-
γελο της Τζοκόντας» (1965). Σε 
ειδική ψηφιακή επεξεργασία. 

¸ ATHENS VOICE ëáé è MINOS-EMI øáòÝúïùî 
óå 5 áðÞ åóÀ÷ 1 CD. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 
34 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 
22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî 
íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ 
ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 
22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá 
øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°. 

10  ÇÆÃ Æ¶Ä°Æ¿¢¶ª 
»¿ÄÃÈ  

από τις εκδ. αγρα
Αν σας αρέσει το χιούµορ του παραλόγου και το 
αναρχικό σκίτσο σας έχουµε το ιδανικό, τελείως 
µη καθωσπρέπει, βιβλίο του Edward Corey, «Το 
τερατώδες µωρό» (εκδ. Άγρα, µτφ.: Σωτήρης 
Κακίσης). Χιούµορ και ανατριχίλα πάνε µαζί.

¸ ATHENS VOICE ëáé ïé åëäÞóåé÷ °¡Ä° øáòÝúïùî óå 10 áðÞ åóÀ÷ áðÞ 1 âéâìÝï. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 
33 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé  
õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôï âéâìéïðöìåÝï ôè÷ °¡Ä° íÛøòé 7/11 (·öïäÞøïù ¦èçÜ÷ 99, ¶êÀòøåéá, 
210 7011461). ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

10 
από τις εκδ. 

¸ ATHENS VOICE ëáé ôá  
SEPHORA øáòÝúïùî óå 3 áðÞ 
åóÀ÷ Ûîá Front Cover Kit. 
ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 28 
ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 
54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 
ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïé-
èõïàî íå sms ëáé õá ðáòá-
ìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá 
çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 
(Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòï-
æï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá 
øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

3 SEPHORA 
FRONT COVER KITS

Η συλλογή Collection Metallique από τη Front 
Cover ακολουθεί την τάση της µόδας και της 
εποχής σε ένα καταπληκτικό, ολοκληρωµένο 
σετ µακιγιάζ µεταλλικών χρωµάτων. Το κιτ 
«Colours of the Catwalk»  περιλαµβάνει 3 ψη-
µένες σκιές µατιών, 3 mini κραγιόν, 1 ρουζ, 1 
βερνίκι νυχιών, 1 γκρι µολύβι µατιών, 1 πινέλο 
ρουζ και 1 double ended πινέλο σκιάς.

 
H °Æ¸¶ÁS VOICE 

ëáé è METAXA øáòÝúïùî óå 6 
áðÞ åóÀ÷ íÝá æéÀìè. ̧  óùííåôïøÜ 

åðéôòÛðåôáé íÞîï óå Àôïíá Àîö ôöî 18. 
ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 32 ëáé ôï ïîïíá-

ôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. 
Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá 
ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá 
ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ 

Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá 
øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

20 SCHWARZKOPF PROFESSIONAL  
ςετ BC REPAIR RESCUE και BC MOISTURE KICK

¸ ATHENS VOICE ëáé è SCHWARZKOPF 
øáòÝúïùî óå 20 áðÞ åóÀ÷ Ûîá óåô BC 

HairTherapy. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 25 
ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 

22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéè-
õïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï 

ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 
(Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). 

ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé €1,23 íå ¼¦°.

8BOBINO  
GLASSES CLIP

Πόσες φορές τη µέρα ψάχνετε 
τα γυαλιά σας µέσα στο αυτο-
κίνητο, ενώ οδηγείτε. Για να 
τα έχετε πάντα εύκαιρα, σας 
χαρίζουµε αυτό το µαγικό κλι-
πάκι που θα σας βοηθήσει να τα 
στερεώνετε σε εµφανές µέρος. 

Κυκλοφορεί σε 6 χρώµατα, 
για να διαλέξετε αυτό που 

σας ταιριάζει. 

H ATHENS VOICE ëáé ôï ëáôÀóôèíá 
MAH JONG (ºáîÀòè 14, ºïìöîÀëé, 
210 3622860, www.mahjong-
boutique.gr) øáòÝúïùî óå 8 áðÞ åóÀ÷ 

Ûîá ëìéð çùáìéñî. ªôåÝìôå SMS: AVP 
(ëåîÞ) 26 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 

54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ 
õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî 

ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 
7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀò-
øåéá). ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°

2WRANGLER 
πόΥκαΜιςα τΖιΝ 

Η Wrangler, το αυθεντικό αµερικάνικο outdoor denim brand, παρουσι-
άζει το απόλυτο denim πουκάµισο που πρεσβεύει το all American στιλ. 
Ένα τέτοιο ανδρικό τζιν πουκάµισο µπορεί να γίνει η βάση για πολλά 
stylish σύνολα. Σας χαρίζουµε 2 σε µέγεθος medium.

 
¸ ATHENS VOICE ëáé è 
WRANGLER øáòÝúïùî óå 2 áðÞ 
åóÀ÷ Ûîá ðïùëÀíéóï. ªôåÝìôå 
SMS: AVP (ëåîÞ) 20 ëáé ôï ïîï-
íáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 
22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ 
õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá 
ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ 
ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 
(Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, 
¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá øòåñ-
îåôáé œ1,23 íå ¼¦°

Με το επαναλανσάρισµα της BCHairtherapy η 
Schwarzkopf Professional αναβαθµίζει την περιποί-
ηση των µαλλιών. Η BC Hairtherapy περιλαµβάνει 
προϊόντα για χρήση στο σπίτι, αλλά και θεραπείες που 
εφαρµόζονται αποκλειστικά στο κοµµωτήριο. Το σετ 
BC RepairRescue περιλαµβάνει Shampoo, Τreatment 
και Sealed Ends και το BC MoistureKick περιλαµβάνει 
Shampoo, Spray Conditιοner και Τreatment.
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12METAXA  
ΦιαΛες ALL WEATHER

Η συσκευασία του αγαπηµένου METAXA 5* από 
µαλακή σιλικόνη προστατεύει τη φιάλη από χτυπή-
µατα µέσα στο σακίδιο, από την υπερβολική έκθεση 
στο φως, ενώ τα διαφορετικά χρώµατα επιτρέπουν 
να ξεχωρίζεις πιο εύκολα το δικό σου σε µια παρέα. 
Κυκλοφορεί σε βαθύ µπλε και δυναµικό κίτρινο.

H °Æ¸¶ÁS VOICE ëáé è METAXA øáòÝúïùî óå 12 áðÞ åóÀ÷ íÝá æéÀìè.  
¸ óùííåôïøÜ åðéôòÛðåôáé íÞîï óå Àôïíá Àîö ôöî 18. ªôåÝìôå SMS:  
AVP (ëåîÞ) 36 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11ð.í.  
Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷  
áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷,  
¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

6 MINOS-EMI 

CD LADY GAGA 
& TONY BENNET º°¹ 
STROMAE
Σας χαρίζουµε τρία CD από το 
καινούργιο νούµερο 1 άλµπουµ 
«Cheek to cheek» της συνερ-
γασίας Lady Gaga µε τον jazz 
crooner Tony Bennett. Και τρία 
CD από τον Βέλγο Stromae και 
το δηµοφιλές ethnic dance άλ-
µπουµ του «Racine Caree». 

¸ ATHENS VOICE ëáé è MINOS-EMI øáòÝúïùî 
óå 6 áðÞ åóÀ÷ 1 CD. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 
40 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 
22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî 
íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ 
ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 
22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá 
øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

4MINOS-EMI 

CD »¹Á¿ª »°Æª°ª 
- ¢ËÃ SOUNDTRACKS 
∆ύο έργα που γνώρισαν επιτυ-
χία και η µουσική τους υπογρά-
φεται από τον Μίνω Μάτσα: το 
soundtrack του κινηµατογραφι-
κού «Ο θεός αγαπάει το χαβιάρι» 
του Γιάννη Σµαραγδή (2012) και 
η µουσική της παράστασης «Α-
ριστοφάνη Όρνιθες» σε σκηνο-
θεσία Σωτήρη Χατζάκη (2009). 

¸ ATHENS VOICE ëáé è MINOS-EMI øáòÝúïùî 
óå 4 áðÞ åóÀ÷ áðÞ 1 CD. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëå-
îÞ) 39 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 
22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî 
íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ 
ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 
22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá 
øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°. 

H ATHENS VOICE 

ëáé ôï ëáôÀóôèíá MAH JONG 

(ºáîÀòè 14, ºïìöîÀëé, 210 3622860, 

www.mahjong-boutique.gr) øáòÝúïùî óå 

56 áðÞ åóÀ÷ Ûîá èíåòïìïçéï.  

ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 35 ëáé ôï ïîïíáôå-

ðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11ð.í. Ãé 

îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòá-

ìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. 

íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, 

¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé 

œ1,23 íå ¼¦°.

20 
ειςιτηρια  
για τηΝ παραςταςη  

ÇÃ¢Ëªª¶¹°È
Πέντε ηθοποιοί σε περιορισµένο χώρο 1 
x 1,60, χωρίς σκηνικά και κοστούµια, µόνο 
µε το σώµα και τη φωνή τους, περιπλανώ-
νται σε θάλασσες, παλεύουν µε τέρατα, 
νοσταλγούν και ελπίζουν... αναζητώντας 
ποιος πραγµατικά ήταν ο Οδυσσέας. Από 
τους Patari Project, σε σκηνοθεσία Σοφίας 
Πάσχου στο θέατρο Olvio (∆ευτ., Τρ. 21.30).

¸ ATHENS VOICE ëáé ôï õÛáôòï OLVIO øáòÝúïùî 
10 äéðìÀ åéóéôÜòéá çéá ôèî ðáòÀóôáóè  

óôé÷ 21/10, 21.00. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ)  
38 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 

20/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî 
íå sms ëáé ôá ïîÞíáôÀ ôïù÷ õá âòÝóëïîôáé óôï 
ôáíåÝï ôïù õåÀôòïù (¹åòÀ÷ ïäïà 67 & ¼áìáéóÝ-

á÷ 7, µïôáîéëÞ÷,  210 3414118). ºÀõå íÜîùíá  
øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

56MOLESKINE HMερόΛόγια 2015   
18ΜηΝα

Τα διάσηµα µικρά µαύρα βιβλιαράκια µε την κρυφή τσέπη, ηµερολόγια καθηµερινής 
περιπέτειας στην πόλη. Τα γεµίζετε µε σκέψεις, ιδέες, ζωγραφιές και το καθηµερινό 
σας πρόγραµµα. Σας χαρίζουµε τα ηµερολόγια των 18 µηνών που µπορείτε να ξεκινή-
σετε από σήµερα και όχι να περιµένετε την 1/1/ 2015.

4MOLLA BAGS AΞεςόΥαρ από τη  
ςειρα ÇTSOLIA MOUÈ

Η ∆άφνη Κονταράτου, δηµιουργώντας τη Molla, έδωσε τη δική της εκ-
δοχή στα αξεσουάρ µεταφράζοντας µε το δικό της τρόπο τη «µοντέρνα 
απλότητα». Κοµψά, διακριτικά σχέδια σε απρόσµενους συνδυασµούς 
χρωµάτων, όλα µε ευρωπαϊκά υφάσµατα, ενώ η ραφή, οι φόδρες, τα 
λουριά και οι λεπτοµέρειες είναι ελληνικής κατασκευής. Σας χαρίζουµε 
το φετινό χιτ, τα πορτοφολάκια της από τη σειρά «Tsolia mou».

AVP (ëåîÞ) 36 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11ð.í.  
Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷  
áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷,  
¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

3 AROMCA  
γΥΝαικειό  

αρΩΜα KARL 
LAGERFELD
Το νέο άρωµα του Karl 
Lagerfeld δηµιουργεί µια 
ιστορία επιθυµίας, ακατα-
µάχητης έλξης, µαγνητι-
σµού και αισθησιασµού. Η 
σύνθεσή του βασίζεται σε 
αντιθέσεις, ενώ η εµφάνιση 
του µπουκαλιού απεικονίζει 
τη φιλοσοφία της προσιτής 
πολυτέλειας του Karl. Σας 
χαρίζουµε 3 αρώµατα στη 
συσκευασία των 45ml.

¸ ATHENS VOICE ëáé è AROMCA øáòÝúïùî óå 3 áðÞ åóÀ÷ Ûîá Àòöíá. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 47  
ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷  

áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

¸ ATHENS VOICE ëáé è 
»ÃLLA BAGS (°ççåìïðïàìïù 2, 

Á. ¾ùøéëÞ, 210 6727640, 6936 713279 
ëáé Danny Shop, ¾ùøÀòè 1, Á. ¾ùøéëÞ, 210 

6712738/ www.molla.gr) øáòÝúïùî óå 4 áðÞ  
åóÀ÷ áðÞ Ûîá ðïòôïæÞìé. ªôåÝìôå SMS: AVP  
(ëåîÞ) 37 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121  

íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷  
õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî 
ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 

7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, 
¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá øòåñ-

îåôáé œ1,23 íå ¼¦°.



5MINOS-EMI 
CD ¡¹°ÁÁ¸ª  

ΧΑΡΟΥΛΗΣ - ΔΥΟ  
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΟΥ
Τα τραγούδια που έχτισαν την 
καριέρα ενός από τους δηµοφι-
λέστερους Έλληνες καλλιτέχνες: 
«Χειµωνανθός» (2006) και «Μαγ-
γανείες - Σε τραγούδια του Θανά-
ση Παπακωνσταντίνου» (2012). 

¸ ATHENS VOICE ëáé è MINOS-EMI øáòÝúïùî 
óå 5 áðÞ åóÀ÷ áðÞ 1 CD. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëå-
îÞ) 6 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 
22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî 
íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ 
ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 
22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá øòå-
ñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

10 ειςιτηρια για τό  
ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο αποτελεί ένα µοναδικό ψυχαγωγικό και 
εκπαιδευτικό προορισµό για οικογένειες µε παιδιά, αλλά και για όλες τις 
ηλικίες. Θαυµάστε από κοντά λιοντάρια, καµηλοπαρδάλεις, µαϊµούδες, 
τίγρεις, αρκούδες, πιγκουίνους, δελφίνια και πολλά άλλα, και µάθετε συ-
ναρπαστικές πληροφορίες για τη ζωή και τις συνήθειές τους.

Tα κραγιόν της σειράς «Colour 
Crush» προσφέρουν υπέροχη 
έντονη απόχρωση και πλούσια ενυ-
δάτωση µε διακριτικό άρωµα ρόδου. 
Οι αισθησιακές αποχρώσεις τους 
ταιριάζουν σε κάθε διάθεση. Έντονα 
κόκκινες, παιχνιδιάρικες ροζ, κοµ-
ψές φυσικές nude. Σας χαρίζουµε 
τέσσερα σε λαµπερές αποχρώσεις.

H ATHENS VOICE ëáé è THE BODY SHOP øáòÝúïùî óå 
4 áðÞ åóÀ÷ Ûîá ëòáçéÞî. ªôåÝìôå SMS: °VP (ëåîÞ) 
12 ëáé ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 
11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá 
ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. 
íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀò-
øåéá). ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

6 »¶Æ°Ì°  
ΦιαΛες 

HONEY

Το ΜΕΤΑΧΑ HONEY περιέχει όλη την απαλότητα του 
κλασικού ΜΕΤΑΧΑ 5*, συνδυασµένη µε το άρωµα του 
ελληνικού µελιού από τις ορεινές περιοχές της Β. Πελο-
ποννήσου όπου ανθίζουν τα µαγιάτικα τριαντάφυλλα. 
Ένα εξαιρετικά απαλό ποτό που απολαµβάνεται µε πάγο 
σαν long drink ή σε παγωµένο σφηνάκι! 

H °Æ¸¶ÁS VOICE ëáé è METAXA øáòÝúïùî óå 6 áðÞ åóÀ÷ íÝá æéÀìè. ̧  óùííåôïøÜ 
åðéôòÛðåôáé íÞîï óå Àôïíá Àîö ôöî 18. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 13 ëáé ôï ïîï-
íáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå 
sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. 
Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

¸ ATHENS VOICE ëáé ôï ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ øáòÝúïùî óå 5 áðÞ åóÀ÷ 1 äéðìÞ åéóéôÜòéï. ºÀõå 
äéðìÞ åéóéôÜòéï áæïòÀ óå 1 åîÜìéëï åéóéôÜòéï áêÝá÷ œ15 ëáé 1 ðáéäéëÞ (3-12 åôñî) áêÝá÷ œ11. Æá åéóéôÜòéá 
áùôÀ äåî ðåòéìáíâÀîïùî åÝóïäï çéá ôé÷ åëðáéäåùôéëÛ÷ ðáòïùóéÀóåé÷ ôöî õáìÀóóéöî õèìáóôéëñî ëáé 
è éóøà÷ ôïù÷ åÝîáé çéá 3 íÜîå÷ áðÞ ôèî èíÛòá ôè÷ ëìÜòöóÜ÷ ôïù÷. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 5 ëáé ôï 
ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá íðáÝîïùî 
óôï ðÀòëï íå åðÝäåéêè ôáùôÞôèôá÷. ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

10CRUMPLED CITYSOFT  
CITY MAPS

Είναι το πιο πρακτικό και στιλάτο δώρο που µπορείς να κάνεις. Χάρτες των διάση-
µων πόλεων του κόσµου από µαλακό αδιάβροχο υλικό που µπορείς να τσαλακώ-
σεις και να τους βάλεις στην τσέπη και όποτε τους χρειαστείς να τους ανοίξεις και 
να τους συµβουλευτείς. Ζυγίζουν ακριβώς 21 γραµ. (όσο και η ψυχή!), είναι 100% 
αδιάβροχοι, ενώ περιέχουν και τα sos info της πόλης.

áùôÀ äåî ðåòéìáíâÀîïùî åÝóïäï çéá ôé÷ åëðáéäåùôéëÛ÷ ðáòïùóéÀóåé÷ ôöî õáìÀóóéöî õèìáóôéëñî ëáé 
è éóøà÷ ôïù÷ åÝîáé çéá 3 íÜîå÷ áðÞ ôèî èíÛòá ôè÷ ëìÜòöóÜ÷ ôïù÷. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 5 ëáé ôï 

Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá íðáÝîïùî 

CRUMPLED CITYSOFT 

Είναι το πιο πρακτικό και στιλάτο δώρο που µπορείς να κάνεις. Χάρτες των διάση-
µων πόλεων του κόσµου από µαλακό αδιάβροχο υλικό που µπορείς να τσαλακώ-
σεις και να τους βάλεις στην τσέπη και όποτε τους χρειαστείς να τους ανοίξεις και 
να τους συµβουλευτείς. Ζυγίζουν ακριβώς 21 γραµ. (όσο και η ψυχή!), είναι 100% 
αδιάβροχοι, ενώ περιέχουν και τα sos info της πόλης.

H ATHENS VOICE ëáé ôï 
ëáôÀóôèíá MAH JONG 
(ºáîÀòè 14, ºïìöîÀëé, 

210 3622860, www.
mahjong-boutique.

gr) øáòÝúïùî óå 10 áðÞ 
åóÀ÷ Ûîá øÀòôè. ªôåÝìôå 

SMS: AVP (ëåîÞ) 9 ëáé 
ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 
54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 

11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá 
åéäïðïéèõïàî íå sms 

ëáé õá ðáòáìÀâïùî 
ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá 

çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 
7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 

3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). 
ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé 

œ1,23 íå ¼¦°.

2SIX γεΥΜα Με ΜπόΥκαΛι  
κραςι και ιταΛικη πιτςα

Το µπαρ Six του σκηνοθέτη Λάµπη Ζαρουτιά-
δη υποδέχεται τον κόσµο από το πρωί ως το 
βράδυ µε εξαιρετικό καφέ, αληθινή ναπολι-
τάνικη πίτσα, ελαφριά πιάτα και µουσικές από 
φίλους ηθοποιούς και όχι µόνο. Σας χαρίζου-
µε ένα γεύµα για 2 άτοµα.

¸ ATHENS VOICE ëáé ôï SIX 
(¶òíïà 2, ôèì. 210 3222270) 
øáòÝúïùî óå 1 áðÞ åóÀ÷ Ûîá 
çåàíá 2 áôÞíöî. ªôåÝìôå SMS: 
AVP (ëåîÞ) 10 ëáé ôï ïîïíá-
ôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 
22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá 
åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé íåôÀ 
õá ôèìåæöîÜóïùî óôï ëáæÛ çéá 
îá ëìåÝóïùî ôòáðÛúé, íå åðÝ-
äåéêè ôáùôÞôèôá÷. ºÀõå íÜîùíá 
øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

4 THE BODY SHOP  
COLOUR CRUSH LIPSTICKS

10 SIÌ DOGS  
δΩρεαΝ 

κεραςΜα για τα 
5 ΧρόΝια τόΥ 
Tο διήµερο πάρτι γενε-
θλίων του Six Dogs ξεκινά 
την Παρασκευή 17/10 
µε live και dj set από Anal 
Veritas, Lip Forensics, 
Chevy, .message, Runner, 
BΟDJ, K.atou, Β2Β στο gig 
space, τους Laternative 
στο Bar και Red Bull 
Doodle Art Exhibition στο 
Project Space.

¸ ATHENS VOICE ëáé ôï SIX DOGS 
ëåòîÀîå 10 áðÞ åóÀ÷ Ûîá ðïôÞ (17/10) 
ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 7 ëáé ôï ïîï-
íáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 17/10 
óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéè-
õïàî íå sms ëáé ëáôÞðéî õá íðïòïàî 
îá åðéëïéîöîÜóïùî óôá ôèìÛæöîá 
210 3210510 ëáé 6977 051525. ºÀõå 
íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

10 SIÌ DOGS  
δΩρεαΝ 

κεραςΜα για τα 5 
ΧρόΝια  τόΥ
Tο διήµερο πάρτι γενεθλίων 
του Six Dogs θα συνεχιστεί 
το Σάββατο 18/10 µε live και 
dj set από Roman vs Manu, 
Ekelon, Pan, Lostra, Tolis 
Q, Β2Β στο gig space, τους 
Βοcada στο Bar και Red Bull 
Doodle Art Exhibition στο 
Project Space. 

¸ ATHENS VOICE ëáé ôï SIX DOGS 
ëåòîÀîå 10 áðÞ åóÀ÷ áðÞ Ûîá ðïôÞ 
(18/10). ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 8 ëáé ôï 
ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 17/10 
óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî 
íå sms ëáé ëáôÞðéî õá íðïòïàî îá 
åðéëïéîöîÜóïùî óôá ôèìÛæöîá 210 
3210510 ëáé 6977 051525. ºÀõå íÜîùíá 
øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

5 SHISEIDO  
πρόΪόΝ  

περιπόιηςης 
ULTIMUNE
Όπως το σώµα, έτσι και 
το δέρµα µας έχει το 
δικό του ανοσοποιητικό 
σύστηµα ενάντια στη 
γήρανση, τις περιβαλ-
λοντικές απειλές και το 
στρες. Το Ultimune είναι 
το πρώτο και µοναδικό 
προϊόν που δηµιουργή-
θηκε για να προσεγγίσει 
άµεσα τα κύτταρα 
Langerhans του δέρµα-
τος και να ενισχύσει την 
πηγή ενέργειας της ανο-
σίας του δέρµατός σας.

¸ ATHENS VOICE 
ëáé è SHISEIDO øáòÝúïùî óå 

5 áðÞ åóÀ÷ Ûîá ðòïûÞî ðåòéðïÝèóè÷ 
Ultimune. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 11 

ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 
22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéè-
õïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï 

ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 
(Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, 
¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá øòåñ-

îåôáé œ1,23 íå ¼¦°.
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4 MINOS-EMI 
CD LUDOVICO 

EINAUDI KAI MAX 
RICHTER
Σας χαρίζουµε δύο CD από το 
δεύτερο άλµπουµ «Stanze» 
(1992) του δηµοφιλούς στην 
Ελλάδα Ludovico Einaudi µε 
έργα για άρπα. Και δύο κουτιά-
σετ του τετραπλού άλµπουµ 
«Retrospective» του θρυλικού νε-
οκλασικού συνθέτη Max Richter. 

¸ ATHENS VOICE ëáé è MINOS-EMI øáòÝúïùî 
óå 4 áðÞ åóÀ÷ 1 CD. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 19 
ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 
óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå 
sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá 
çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 
3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá øòåñ-
îåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

H ATHENS VOICE ëáé ôï ëá-
ôÀóôèíá MAH JONG (ºáîÀòè 
14, ºïìöîÀëé, 210 3622860, 

www.mahjong-boutique.gr) 
øáòÝúïùî óå 8 áðÞ åóÀ÷ Ûîá 

ëìéð. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 
14 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 

54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 
ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïé-
èõïàî íå sms ëáé õá ðáòá-
ìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá 

çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 
(Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòï-

æï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá 
øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

www.mahjong-boutique.gr) 
øáòÝúïùî óå 

ëìéð. ªôåÝìôå SMS: 
14

ìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá 

(Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòï-
æï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá 

5 ALMA STUDIO PILATES 
ατόΜικα ΜαΘηΜατα

Η Rocio Carrasco-Fonseca και η Πόλυ Φωκά 
δηµιούργησαν ένα χώρο όπου η µέθοδος 
PILATES ανταποκρίνεται άριστα στις αρχές 
του εµπνευστή της. Ματ, reformer και 
tower, σε ατοµικά ή οµαδικά µαθήµατα, 
διαµορφώνουν σταδιακά ένα τέλειο σώµα 
και απαλύνουν οποιοδήποτε µυικό θέµα.

¸ ATHENS VOICE ëáé è ALMA STUDIO 
PILATES (ºáòîåÀäïù 12, ºïìöîÀëé, 
210 7240296, www.almapilates.gr) 
øáòÝúïùî óå 5 áðÞ åóÀ÷ Ûîá áôïíéëÞ 
íÀõèíá ôè÷ åðéìïçÜ÷ óá÷. ªôåÝìôå 
SMS: AVP (ëåîÞ) 16 ëáé ôï ïîïíáôå-
ðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 
11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî 
íå sms ëáé íåôÀ õá ôèìåæöîÜóïùî 
óôï studio çéá îá ëìåÝóïùî ôï òáîôå-
âïà íå ôèî åðÝäåéêè ôáùôÞôèôá÷. ºÀ-
õå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°

8 BOBINO  
KEY CLIP

Τέλος στην καθηµερινή ταλαιπωρία της έρευνας για τα κλειδιά µέσα 
στην τσάντα! Αυτό το µικρό κλιπ σχεδιάστηκε για να κουµπώνει σε κά-
ποια άκρη ή τσέπη στο εσωτερικό οποιασδήποτε τσάντας, briefcase ή 
σακίδιου. Σε 6 χρώµατα, για να διαλέξετε αυτό που ταιριάζει καλύτερα 
στη δική σας τσάντα.

Τα σαπούνια του Cool Soap ξεχωρίζουν για τη 
µίνιµαλ chic εµφάνισή τους και για τα απαλά και 
ντελικάτα αρώµατά τους. Φασκόµηλο, λεβά-
ντα, ευκάλυπτος, όλα τα συστατικά είναι 100% 
φυτικά και κατάλληλα για όλους τους τύπους 
δέρµατος. Το κάθε κουτί περιλαµβάνει 1 σκέτο 
και 2 αρωµατικά  Cool Soaps.

1WEDDING TALES 
ςετ κόΥπες

Ροµαντικές κι αστείες κούπες για να χαρί-
σετε στους αγαπηµένους σας για να σας 
σκέφτονται πίνοντας τον πρωινό τους 
καφέ. Μπορείτε να σκεφτείτε πιο τέλειο 
τρόπο να ξεκινήσει γλυκά η µέρα τους;

H °Æ¸¶ÁS VOICE ëáé ôï WEDDING 
TALES (www.weddingtales.gr) øáòÝ-
úïùî óå 1 áðÞ åóÀ÷ Ûîá óåô. ªôåÝìôå 
SMS: AVP (ëåîÞ) 15 ëáé ôï ïîïíáôå-
ðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 
11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî 
íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï 
ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 
7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, 
¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé 
œ1,23 íå ¼¦°.

11NIVEA αΝδρικα  
πρόΪόΝτα περιπόιηςης & πρόςταςιας

Η περιποίηση προσώπου και σώµατος δεν είναι αποκλειστικό προνόµιο 
των γυναικών. Η NIVEA φροντίζει για τον άντρα και τις ανάγκες του και 
σας χαρίζει 3 SENSITIVE COOLING (αφρός ξυρίσµατος/ after shave), 3 
αποσµητικά BLACK & WHITE και 5 σετ προϊόντων DUO.

¸ ATHENS VOICE ëáé è NIVEA 
øáòÝúïùî óå 11 áðÞ åóÀ÷ áðÞ 
Ûîá ðòïûÞî ðåòéðïÝèóè÷. 
ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 17 
ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 
54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11ð.í. 
Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî 
íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî 
ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá 
ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. 
Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, 
¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá 
øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°

10COOL 
SOAP 

κόΥτια Με  
3 ςαπόΥΝια
¸ ATHENS VOICE ëáé è COOL SOAP øáòÝúïùî óå 10 áðÞ åóÀ÷ Ûîá ëïùôÝ íå cool soaps. ªôåÝìôå SMS: AVP 
(ëåîÞ) 21 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms 
ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, 
¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

2 VANS ςΥΛΛεκτικα  
ΖεΥγαρια παπόΥτςιΩΝ

Η Vans απογειώνεται προς ένα µακρινό γαλαξία µε µια «εξωγήινη» συλλογή, µε πρωταγωνιστές τους χαρακτή-
ρες της original Star Wars τριλογίας. Η ∆ύναµη είναι ισχυρή σε αυτή τη νέα δια-γαλαξιακή αποκλειστική συλλογή 
παπουτσιών Vans Classics. Σας χαρίζουµε ένα γυναικείο ζευγάρι Authentic Νο39 και ένα ανδρικό Slip on Νο42.

¸ ATHENS VOICE ëáé è 
VANS øáòÝúïùî óå 2 áðÞ 
åóÀ÷ Ûîá úåùçÀòé ðá-

ðïàôóéá Vans x Star Wars. 
ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 

23 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï 
óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 

11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åé-
äïðïéèõïàî íå sms ëáé õá 
ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ 

áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. 
íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 

22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). 
ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé 

œ1,23 íå ¼¦°.

100¶¹ª¹Æ¸Ä¹°  
¡¹° Æ¸Á 

¦°Ä°ªÆ°ª¸ ÇΟ ΑΓΑ-
¦¸Æ¹ºÃª Æ¸ª µÃª-
ΚΟΠΟΥΛΑΣÈ

Ένα από τα πιο αγαπηµένα και 
δηµοφιλή έργα του νεοελληνι-
κού ρεπερτορίου, ο «Αγαπητι-
κός της Βοσκοπούλας» του ∆. 
Κοροµηλά ανέβηκε στο Παλλάς 
σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια 
και αξιόλογο καστ (Ρ. Πιττακή, 
Μ. Πρωτόπαππα, Ευγ. ∆ηµητρο-
πούλου κ.ά), χωρίς φολκλόρ 
και ηθογραφική διάθεση, αλλά 
αναδεικνύοντας όλα τα στοιχεία 
που το κάνουν ακαταµάχητο 
τόσο χρόνια: έρωτας, ίντριγκα, 
φόβος, αναγνώριση, κάθαρ-
ση, περηφάνια...   (Παλλάς, 
Βουκουρεστίου 5, Αθήνα, 210 
32131000, Τετ. & Κυρ. 20.00, 
Πέµ., Παρ., Σάβ. 21.00). 

¸ ATHENS VOICE ëáé ôï ΠΑΛΛΑΣ øáòÝúïùî óå 
50 áðÞ åóÀ÷ 50 äéðìÀ åéóéôÜòéá. ªôåÝìôå SMS: 
AVP (ëåîÞ) 22 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 
54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá 
åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé ëáôÞðéî õá ôèìåæö-
îÜóïùî óôï 211 1000365 çéá îá ëìåÝóïùî õÛóè 
çéá Þðïéá èíåòïíèîÝá õÛìïùî (åæÞóïî ùðÀòøåé 
äéáõåóéíÞôèôá çéá åëåÝîè ôèî èíÛòá). ºÀõå 
íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.
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2ST GEORGE LYCABETTUS  
διαΜόΝη Με πρΩιΝό

Απολαύστε µια διανυκτέρευση µε πρωινό σ’ ένα από τα ωραιότερα ξενοδοχεία της Αθήνας, 

στο St George Lycabettus Hotel, απέναντι από τις πευκόφυτες πλαγιές του Λυκαβηττού  

µε υπέροχη πανοραµική θέα της Αθήνας από την Ακρόπολη µέχρι το Σαρωνικό.

¸ ATHENS VOICE ëáé ôï ST GEORGE LYCABETTUS 
øáòÝúïùî óå 1 áðÞ åóÀ÷ íÝá äéáíïîÜ 

íå ðòöéîÞ çéá äàï Àôïíá (ëáôÞðéî äéá-
õåóéíÞôèôá÷). ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 31 

ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 
óôé÷ 11ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms 

ëáé íåôÀ õá ôèìåæöîÜóïùî óôï êåîïäïøåÝï 
çéá îá ëìåÝóïùî äöíÀôéï, íå ôèî åðÝäåéêè 
ôáùôÞôèôá÷ (ºìåïíÛîïù÷ 2, °õÜîá, 210 

7416000). ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°



¸ ATHENS VOICE ëáé è VILLAGE 
FILMS øáòÝúïùî óå 5 áðÞ åóÀ÷ 1 
áîáíîèóôéëÞ t-shir t. ªôåÝìôå SMS: AVP 
(ëåîÞ) 50 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 
54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îé-
ëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá 
ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòá-
æåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 
22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå 
íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

10 
MISS GLAM ̧ »¹»ÃÁ¹»°  
»°Á¹º¹ÃËÄ SHELLAC

Τώρα πλέον δεν χρειάζεται  
να ασχολείσαι κάθε τρεις και λίγο µε το µανι-
κιούρ σου. ∆ιαλέγεις χρώµα, σχέδιο ή γαλλικό 
και µε το ηµιµόνιµο µανικιούρ δεν το ξανασκέ-
φτεσαι για τουλάχιστον 2 εβδοµάδες.

20 HERETIC  
¶¹ª¹Æ¸Ä¹°  

¡¹° DANCE EVENT 
Το µεγαλύτερο dance event του 
χειµώνα µε τους εκλεκτούς της Ed 
Banger Records, Busy P και Breakbot, 
αλλά και guests. (1/11, Gagarin, Λιοσί-
ων 205, 2114112500).

¸ ATHENS VOICE ëáé è 
¸ERETIC øáòÝúïùî óå 10 áðÞ 

åóÀ÷ áðÞ íéá äéðìÜ ðòÞóëìè-
óè çéá ôï dance event ôïù øåé-

íñîá. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 
46 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 

54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. 
Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî 

íå sms ëáé ôï Þîïíá ôïù÷ õá 
âòÝóëåôáé óôèî guest list óôèî 
åÝóïäï. Må åðÝäåéêè ôáùôÞôè-
ôá÷. ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé 

œ1,23 íå ¼¦°.

¸ ATHENS VOICE ëáé è MISS GLAM 
(Æáêéáòøñî 29, ºïòùäáììÞ÷, 210 
4978346 ëáé ¦áðáîáóôáóÝïù 17, 
ºåòáôóÝîé, 210 4628089) øáòÝúïùî 
óå 10 áðÞ åóÀ÷ Ûîá èíéíÞîéíï íá-
îéëéïàò. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 53 
ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 
íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ 
õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé íåôÀ 
õá ôèìåæöîÜóïùî óôá ëáôáóôÜíáôá 
çéá îá ëìåÝóïùî ôï òáîôåâïà íå 
åðÝäåéêè ôáùôÞôèôá÷. ºÀõå íÜîùíá 
øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

8 MINOS-EMI 
CD ΣΥΛΛΟΓΕΣ & 

ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΗ NEW 
BOSSA
Σας χαρίζουµε 
τρία διπλά CD 
µε τη συλλογή 
κλασικών soft 
κοµµατιών 
του «Easy 
97,2 – Vol. 2». 
Τρία διπλά CD 
µε τη συλλογή 
«Boomerang» 
που επιµελή-
θηκε ο γνω-
στός ραδιο-
φωνικός παρα-
γωγός του Εν 
Λευκώ, Σάκης 
Τσιτοµενέας. 
Και 2 CD του 
άλµπουµ «Brasil Bam Bam Bam» 
των Sonzeira µε tropicalia ήχους 
και δυνατές συµµετοχές. 

¸ ATHENS VOICE ëáé è MINOS-EMI øáòÝúïùî 
óå 8 áðÞ åóÀ÷ 1 CD. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 
41 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 
22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî 
íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ 
ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 
22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá 
øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°. 

8 MINOS-EMI 

CD ΝΕΕΣ 
POP ROCK SOUL 
ELECTRONICA 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ

Σας χαρί-
ζουµε δύο CD 

του άλµπουµ 
του νέου indie 
folk rock ιρλαν-
δού µουσικού 
Hozier, µε 
τίτλο το όνοµά 
του. Τρία CD 
του άλµπουµ 
«In the Lonely 
Hour » του 
νέου βρετανού 
pop star Sam 
Smith. Και τρία 
CD του rock / 
electronica άλ-
µπουµ «Aelita » 
των Σουηδών Sonzeira. 

¸ ATHENS VOICE ëáé è MINOS-EMI øáòÝúïùî 
óå 8 áðÞ åóÀ÷ 1 CD. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 
42 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 
22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî 
íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ 
ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 
22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá 
øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

10ÇΗ ΑλίκΗ  
δεν μενεί  

πίΑ εδώÈ °¦Ã Æ¹ª  
ΕΚδ. ΚΑΣτΑΝΙώτΗΣ 
 
Η Μυρτώ Τάσιου, κόρη της ποι-
ήτριας και ηθοποιού Κατερίνας 
Γώγου και του σκηνοθέτη Παύλου 
Τάσιου, στην πρώτη της συλλογή: 
µια συγκινητική ποιητική κατα-
γραφή βιωµάτων και οριακών κα-
ταστάσεων, µια µαρτυρία για κάθε 
άνθρωπο που αγωνίζεται να απο-
δράσει από την προσωπική του 
κόλαση. Ένα βιβλίο για τη σχέση 
µε τη µητέρα της, την εξάρτηση 
από τα ναρκωτικά, τις πληγές και 
τα τραύµατα που δεν κλείνουν, 
για την «αγάπη που πονάει πάντα, 
όπως και η αλήθεια».

¸ ATHENS VOICE ëáé ïé åëäÞóåé÷ º°ªÆ°Á¹¿-
Æ¸ª øáòÝúïùî óå 10 áðÞ åóÀ÷ áðÞ Ûîá âéâìÝï. 
ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 51 ëáé ôï ïîïíáôå-
ðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. 
Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá 
ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôï âéâìéïðö-
λείο των εκδόσεων ΚΑΣτΑΝΙώτΗΣ μέχρι 7/11 
(·áìÞççïù 11, ¶êÀòøåéá, 210 3301208). ºÀõå 
íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

10 ÇENDGAME, 
το κΑλε-

ª»°È °¦Ã Æ¹ª  
ΕΚδ. ΨΥχΟΓΙΟΣ
Το µυθιστόρηµα του Τζέιµς Φρέι 
είναι µια απίστευτη περιπέτεια 
(και µεγάλη εκδοτική επιτυχία) 
που αναφέρεται στην αναζήτηση 
ενός χαµένου κλειδιού. Το βιβλίο 
περιέχει γρίφους, καθώς και 
κάποια στοιχεία για την επίλυσή 
τους. Τα στοιχεία ενδέχεται να 
είναι χρήσιµα για την επίλυση των 
γρίφων του βιβλίου ή ενδέχεται 
να οδηγούν σε άλλους γρίφους 
που δεν περιέχονται σ’ αυτό. Αυ-
τός που θα επιλύσει τον τελευταίο 
γρίφο θα κερδίσει $500.000!  

¸ ATHENS VOICE ëáé ïé åëäÞóåé÷ ¾ËÌÃ¡¹Ãª 
øáòÝúïùî óå 10 áðÞ åóÀ÷ áðÞ 1 âéâìÝï. ªôåÝìôå 
SMS: AVP (ëåîÞ) 52 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï 
óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ 
õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî 
το δώρο τους από τις εκδόσεις ΨΥχΟΓΙΟΣ μέ-
øòé 7/11 (»áùòïíéøÀìè 1, °õÜîá, 210 3602535). 
ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.
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5FEELGOOD 
RECORDS CD  

ΝΙΚΟΣ ΠΟΡτΟΚΑΛΟΓΛΟΥ  
Το τελευταίο 
άλµπουµ του 
µε τίτλο «Λιµά-
νια ξένα» και 
επιλεγµένες 
διασκευές σε 

τραγούδια που ο καταξιωµένος 
τραγουδοποιός αγαπά πραγµα-
τικά. Παλιά ρεµπέτικα και λαϊκά, 
παραδοσιακά και σµυρναίικα 
µπαίνουν στη ροκ µηχανή του. 

¸ ATHENS VOICE ëáé è FEELGOOD RECORDS 
øáòÝúïùî óå 5 áðÞ åóÀ÷ Ûîá CD. ªôåÝìôå SMS: 
AVP (ëåîÞ) 43 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 
54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá 
åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï 
äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 
(Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). 
ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

5FEELGOOD 
RECORDS CD 

£¶»¸ª º°Ä°»ÃËÄ°-
τΙδΗΣ & ΓΙώτΑ ΝΕΓΚΑ 

Το «Καινούριο 
Φιλί» είναι τα α-
ποτέλεσµα της 
συνεργασίας 
του συνθέτη 
Θέµη Καραµου-

ρατίδη µε τη Γιώτα Νέγκα, µια 
σπουδαία λαϊκή φωνή. Το νέο 
τους άλµπουµ είναι ένας λαϊκός, 
ευθύς δίσκος.  

¸ ATHENS VOICE ëáé è FEELGOOD RECORDS 
øáòÝúïùî óå 5 áðÞ åóÀ÷ Ûîá CD. ªôåÝìôå SMS: 
AVP (ëåîÞ) 44 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 
54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá 
åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï 
äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 
(Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). 
ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

3FEELGOOD 
RECORDS  

CD OASIS Ç(What's 
The Story) Morning 
Glory?È

Μια Deluxe 
επανέκδοση 
του ιστορικού 
άλµπουµ των 
Οasis σε τρι-
πλό CD µε τη 

remastered έκδοσή του, όλα τα 
B-sides µαζί µε σπάνια και ακυ-
κλοφόρητα κοµµάτια της περιό-
δου του «Morning Glory».  

¸ ATHENS VOICE ëáé è FEELGOOD RECORDS 
øáòÝúïùî óå 3 áðÞ åóÀ÷ Ûîá ôòéðìÞ CD. ªôåÝìôå 
SMS: AVP (ëåîÞ) 45 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï 
óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ 
õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî 
ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 
7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀò-
øåéá). ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

20 BIOS  
  

ΕΙΣΙτΗΡΙΑ ΓΙΑ  
£¶°ÆÄÃ  
Για µία από τις παραστάσεις 
του Βios ως 15/11. Επιλέξτε 
ανάµεσα στην οµάδα Ρα-
Κούν µε το «Honeymoon» 
(23-26/10), τη «Simone» 
της οµάδας Mag, τη «Νύχτα 
µόλις πριν από τα δάση» 
(30/10 - 16/11) και το «Τhis!» 
(6-9/11) σε συµπαρα-
γωγή από τις οµάδες Via 
Negativa, Vasistas και το 
Bios µε τους Αργυρώ Χιώ-
τη, Ευθύµιο Θέου, Βασίλη 
Χαραλαµπίδη και Boris 
Kadin.

¸ ATHENS VOICE ëáé ôï µ¹ÃS øáòÝúïùî óå 10 
áðÞ åóÀ÷ áðÞ Ûîá äéðìÞ åéóéôÜòéï çéá íÝá áðÞ 
ôé÷ ðáòáóôÀóåé÷ ôïù. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 

48 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 
22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî 

íå sms ëáé óôè óùîÛøåéá õá ðòÛðåé îá 
επικοινωνήσουν με το ταμείο του Bios, 210 

3425335, çéá äéáõåóéíÞôèôá ôöî ëòáôÜóåöî. 
ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

5 VILLAGE FILMS T-SHIRTS  
°¦Ã Æ¸Á Æ°¹Á¹° ÇANNABELLEÈ  

Η δαιµονισµένη κούκλα που έκοψε την ανάσα στην 
ταινία «Το κάλεσµα» επιστρέφει αυτή την εβδοµάδα στις 
αίθουσες, σε σκηνοθεσία του Τζον Λεονέτι, µε πρωτα-
γωνιστές την Άναµπελ Γουόλις («X-Men») και Γουόρντ 
Χόρτον («O Λύκος της Wall Street»).

2THE BODY 
SHOP  

¦ÄÃ«ÃÁÆ°  
¦¶Ä¹¦Ã¹¸ª¸ª 
Φροντίστε το πρόσωπό 
σας µε τη λοσιόν ντε-
µακιγιάζ µε χαµοµήλι, 
CAMOMILE WATERPROOF 
EYE&LIP MAKE-UP 
REMOVER, χωρίς άρωµα, 
χρώµα και οινόπνευµα. 
Ιδανική για ευαίσθητες 
επιδερµίδες και για όσες 
φορούν φακούς επαφής. 
Μπορείτε επίσης να ταξι-
δέψετε νοητά κάπου στον 
Ειρηνικό, απλώνοντας στο 
σώµα σας την ενυδατική 
κρέµα σώµατος FIJIAN 
WATER LOTUS, µε άρωµα 
λωτών.

H ATHENS VOICE ëáé è THE 
BODY SHOP øáòÝúïùî óå 

2 áðÞ åóÀ÷ Ûîá ðòïûÞî 
ðåòéðïÝèóè÷. ªôåÝìôå SMS: 
°VP (ëåîÞ) 49 ëáé ïîïíá-

ôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 
22/10 óôé÷ 11ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ 

õá åéäïðïéèõïàî íå sms 
ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï 

ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. 
íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 

22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). 
ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé 

œ1,23 íå ¼¦°.
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2PERISCOPE HOTEL  
WEEKEND  

(2 ÁËÌÆ¶ª) ¡¹° 2  
ªÆ¸Á JUNIOR SUITE

 ¸ °Æ¸¶ÁS VOICE ëáé ôï PERISCOPE HOTEL (ÌÀ-
òèôï÷ 22, ºïìöîÀëé, 210 7297200) 

øáòÝúåé óå 1 áðÞ åóÀ÷ Ûîá weekend çéá 

2 Àôïíá. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 18 ëáé 

ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 

óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå 

sms ëáé íåôÀ õá ôèìåæöîÜóïùî óôï êå-
îïäïøåÝï çéá îá ëìåÝóïùî ôè óïùÝôá 
íÛøòé 7/11. ºÀõå íÜîùíá øòåñ-îåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

To Periscope ανατρέπει τα δεδοµένα στην κατηγορία city hotels. 
Μινιµαλιστική αρχιτεκτονική και βιοµηχανική αισθητική δηµιουρ-
γούν ένα σύγχρονο σπίτι µακριά από το σπίτι, κατάλληλο για city 
break ή long weekends. Στον 4ο και 5ο όροφο, οι σουίτες των 45 
τ.µ. εντυπωσιάζουν µε τη θέα και την ατµόσφαιρα που δηµιουργεί 
ο φωτισµός µε τις λάµπες από πλεξιγκλάς. Σας δίνουµε την ευκαι-
ρία να περάσετε µε το/τη σύντροφό σας ένα αξέχαστο weekend (2 
νύχτες) στην junior suite εντελώς δωρεάν.



Τα λατρεύουµε. Γιατί µπορούµε να τα κουβαλάµε στις µετακινήσεις µας µέσα στην πόλη, στην τσάντα ή στην 
τσέπη. Γιατί έτσι διαβάζουµε περισσότερο και παντού. Γιατί είναι µεγάλοι τίτλοι σε πολύ χαµηλές τιµές (από 
€5,50 έως 6). Γιατί όλοι οι τίτλοι προέρχονται από την κανονική τους  έκδοση και έχουν σηµειώσει µεγάλη επιτυ-
χία. Οι τίτλοι των βιβλίων που δωρίζονται είναι:«Κυνηγοί των κεφαλών» του Τζο Νέσµπο, «Σκοτεινός τόπος» της 
Τζίλιαν Φλιν, «Γλυκιά αρρώστια» της Πατρίτσια Χάισµιθ, «Για µια χούφτα βινύλια» της Χίλντας Παπαδηµητρίου, 
«Η καρδιά του κτήνους» του Πέτρου Τατσόπουλου, «Ο έρωτας νοστάλγησε την Κούβα» του Πέδρο Χουάν Γκου-
τιέρες.

500 βιβλια τσέπησ από τισ εκδοσείσ μετΑίΧμίο  
¡¹° Æ° 500 Æ¶ËÌ¸ Æ¸ª °.V. ¸ ATHENS VOICE ëáé 

ïé åëäÞóåé÷ »¶Æ°¹Ì»¹Ã øáòÝ-
úïùî óå 500 áðÞ åóÀ÷ áðÞ 1 âéâìÝï 

ôóÛðè÷. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 60 ëáé 
ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 
óôé÷ 11 ð.í. Ã îéëèôÜ÷ õá åéäïðïéèõåÝ íå 

sms ëáé ôï âéâìÝï õá ôï ðáòáìÀâåé áðÞ ôïî 
ΠΟΛΥχώΡΟ ΜΕτΑΙχΜΙΟ (Ιπποκράτους 

118, ¶êÀòøåéá, 211 3003500) Ûö÷ 
7/11. ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé 

œ1,23 íå ¼¦°.

3 TGI FRIDAY'S  
¡¶Ë»°Æ° °¥¹°ª œ50 

Λαχταριστά πιάτα, πρωτότυπες γεύσεις, απο-
κλειστικές συνταγές, µοναδικά cocktails και 
χαρισµατικοί bartenders. Και όλα αυτά, στην πιο 
κεφάτη ατµόσφαιρα! Τα T.G.I. Friday's® είναι η α-
γαπηµένη µας συνήθεια γιατί εκεί κάθε µέρα είναι 
Παρασκευή!

¸ ATHENS VOICE ëáé ôá TGI FRIDAY’S (www.fridays.gr) χαρίζουν σε 3 áðÞ 
åóÀ÷ Ûîá çåàíá áêÝá÷ œ50. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 58 ëáé ôï ïîïíáôå-
ðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî 
íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 
7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé 
œ1,23 íå ¼¦°.

¸ ATHENS VOICE ëáé ôá ëáîÀìéá FOX & FOX LIFE 
óá÷ øáòÝúïùî óå 1 áðÞ åóÀ÷ Ûîá 

óåô. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 56 ëáé ôï 

ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 

óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî 

íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ 

áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. 

Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). 
ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

¸ ATHENS VOICE ëáé 
ôá ëáîÀìéá FOX & FOX LIFE 

óá÷ øáòÝúïùî óå 1 áðÞ åóÀ÷ Ûîá 
óåô. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 57 ëáé ôï 
ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 
óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî 

íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ 
áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. 
Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). 

ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 
íå ¼¦°.

Περιποιηθείτε την επιδερµίδα σας 
όπως της αξίζει µε τα προϊόντα 
καθαρισµού και ενυδάτωσης 
NIVEA. Σας χαρίζουµε 3 σει-
ρές NIVEA FACE SENSITIVE (κρέµα 
προσώπου, γαλάκτωµα και νερό 
καθαρισµού), 3 προϊόντα Body 
Conditioner, 3 αποσµητι-
κά BLACK & WHITE για γυναίκες και 
3 αφρόλουτρα Crème Care Bath.

1FOX / FOX Life  

¡ËÁ°¹º¶¹Ã ª¶Æ ¢¿Ä¿Á

1FOX / FOX Life  
AÁ¢Ä¹ºÃ ª¶Æ ¢¿Ä¿Á

Ένα πλούσιο σετ δώρων από σειρές για γυναίκες  
που περιλαµβάνει t-shirt «The Walking Dead», t-shirt 
«Cougar Town», φούτερ «Revenge», Flip flops Girls, 
Βούρτσα/Καθρεφτάκι Girls, Κούπα «Desperate 
Housewives», Μαξιλάρι «Once Upon A Time», Τσά-
ντα «Scandal», Lanyard Girls, Πιαστράκι τσάντας 
«Scandal» και µαζί αναµνηστικά FOX Life (µαγνητάκια 
και travel tag).

Ένα πλούσιο σετ δώρων από σειρές για άνδρες  που 
περιλαµβάνει t-shirt «The Walking Dead», t-shirt 
«Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.», φούτερ «Revenge», 
τσάντα Scandal, κούπα «Criminal Minds» και µαζί 
κάποια αναµνηστικά FOX (ανεµιστηράκι USB) και FOX 
Life (µαγνητάκια και travel tag).

¸ ATHENS VOICE ëáé è NIVEA øáòÝúïùî óå 12 
áðÞ åóÀ÷ áðÞ Ûîá ðòïûÞî ðåòéðïÝèóè÷. ªôåÝìôå 
SMS: AVP (ëåîÞ) 59 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 
54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá 
åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï 
äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 
(Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). 
ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

12NIVEA ¡ËÁ°¹º¶¹°  
¦ÄÃ«ÃÁÆ° ¦¶Ä¹¦Ã¹¸ª¸ª

20 ¶¹ª¹Æ¸Ä¹°  
ΓΙΑ τΗΝ  

¦°Ä°ªÆ°ª¸ Ç¡Ä°»-
»°Æ° °¡°¦¸ª  
στον στΑλίνÈ

Στο έργο του Juan Mayorga 
o (υπαρκτός) συγγραφέας 
Μπουλγκάκοφ γράφει το ένα 
γράµµα µετά το άλλο στον 
Στάλιν, απαιτώντας ή να ζήσει 
ελεύθερος ως καλλιτέχνης στη 
Σοβιετική Ένωση ή να του δοθεί 
η άδεια να φύγει από τη χώρα. 
Μια παράσταση σκηνοθετηµένη 
από τον ∆ηµήτρη Μυλωνά, που 
επαναλαµβάνεται λόγω µεγάλης 
επιτυχίας στο Επί Κολωνώ από 
18/10 (Σάβ. 18.30 & Κυρ. 21.15).

¸ ATHENS VOICE ëáé ôï θέατρο ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ 
øáòÝúïùî 10 äéðìÀ åéóéôÜòéá çéá ôèî ðáòÀóôá-
óè óôé÷ 25/10, 18.30. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 
54 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 
22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî 
íå sms ëáé ôá ïîÞíáôÀ ôïù÷ õá âòÝóëïîôáé óôï 
ταμείο του θεάτρου (Ναυπλίου 12  & Λένορμαν 
94, ºïìöîÞ÷, 2105138067). ºÀõå íÜîùíá øòå-
ñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

Το κλασικό έργο της παιδική 
λογοτεχνίας «Τοµ Σόγιερ» 
του Μάρκ Τουέιν σε διασκευή 
και σκηνοθεσία της Νανάς 
Νικολάου µε τον ∆ηµήτρη Κου-
ρούµπαλη (Τοµ Σόγιερ) και τον 
Πέτρο Λαγούτη (Χοκ Φιν). Στο 
«Θέατρον», Κέντρο Πολιτισµού 
«Ελληνικός Κόσµος» το Σάββατο 
25/10 στις 11.30 το πρωί.

¸ ATHENS VOICE ëáé è CULTURE FACTORY 
øáòÝúïùî óå 5 áðÞ åóÀ÷ äéðìÀ åéóéôÜòéá çéá 
ôèî ðáòÀóôáóè (25/10, 11.30). ªôåÝìôå SMS: 
AVP (ëåîÞ) 55 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 
54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá 
åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé ôá ïîÞíáôÀ ôïù÷ õá 
âòÝóëïîôáé óôï ôáíåÝï (¦åéòáéñ÷ 254, Æáàòï÷, 
212 2540300) íå ôèî åðÝäåéêè ôè÷ ôáùôÞôèôÀ÷ 
ôïù÷. ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

10 CULTURE 
FACTORY  

¶¹ª¹Æ¸Ä¹°  
ΓΙΑ ΠΑΙδΙΚΗ  
¦°Ä°ªÆ°ª¸
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20 
¶¹ª¹Æ¸Ä¹°  
ΓΙΑ τΗΝ  

¦°Ä°ªÆ°ª¸  
ÇΑβελΑρδοσ  
κΑί ελοϊζΑÈ
Για τον αληθινό έρωτα του θεο-
λόγου Πέτρου Αβελάρδου και 
της µαθήτριάς του Ελοΐζα Φυλ-
µπέρ, που συνέβη το 12ο αιων. 
στο Παρίσι, σκανδάλισε την κοι-
νωνία και τελικά ο κοινός τους 
τάφος έγινε τόπος προσκυνή-
µατος για τους ερωτευµένους 
µιλάει το κείµενο του Γιάννη 
Καλαβριανού (ο οποίος σκηνο-
θέτησε και την παράσταση) στο 
Θέατρο του Νέου Κόσµου (Τετ.-
Κυρ. 21.00). 

¸ ATHENS VOICE ëáé ôï £¶°ÆÄÃ ÆÃË Á¶ÃË 
ºÃª»ÃË øáòÝúïùî 10 äéðìÀ åéóéôÜòéá çéá ôèî 
ðáòÀóôáóè óôé÷ 22/10, 21.00. ªôåÝìôå SMS: AVP 
(ëåîÞ) 61 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 
íÛøòé 21/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïé-
èõïàî íå sms ëáé ôá ïîÞíáôÀ ôïù÷ õá âòÝóëï-
îôáé óôï ôáíåÝï ôïù õåÀôòïù (°îôéóõÛîïù÷ 7 ëáé 
£áòàðïù, Νέος Κόσμος, 210 9212900). ºÀõå 
íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

20 ¶¹ª¹Æ¸Ä¹°  
ΓΙΑ τΗΝ  

¦°Ä°ªÆ°ª¸  
ÇπΑτρίδογνώσίΑÈ
Μια πολιτική επιθεώρηση τσέ-
πης µε τον πλήρη τίτλο «Πατρι-
δογνωσία, ή τίποτα πια δεν είναι 
για συγγνώµη», που παίζεται για 
3ο χρόνο µε πρωταγωνιστή τον 
Γεράσιµο Γεννατά και ζωντανή 
µουσική στο θέατρο Αλκµήνη 
(Τετ. & Πέµ. 21.00).

¸ ATHENS VOICE ëáé ôï θέατρο ΑΛΚΜΗΝΗ øá-
òÝúïùî 10 äéðìÀ åéóéôÜòéá çéá ôèî ðáòÀóôáóè 
óôé÷ 23/10, 21.00. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 62 
ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 21/10 
óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå 
sms ëáé ôá ïîÞíáôÀ ôïù÷ õá âòÝóëïîôáé óôï 
ôáíåÝï ôïù õåÀôòïù (°ìëíÜîè÷ 12, ¦åôòÀìö-
îá, 210 3428650). ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé 
œ1,23 íå ¼¦°.

6 SHOP & TRADE QUIKSILVER 
º°¹ ROXY £¸º¶ª LAPTOP

Οι θήκες µεταφοράς για laptop δεν είναι ανάγκη 
να είναι κατάµαυρες και άχαρες. ∆ιάλεξε το 
χρώµα και το σχέδιο τσάντας Quiksilver ή Roxy 
που σου αρέσει και µετάφερε τη συσκευή σου 
µε ασφάλεια και στιλ. Σας χαρίζουµε 3 θήκες για 
laptop Quiksilver και 3 Roxy.

¸ ATHENS VOICE ëáé è SHOP & TRADE 
(ºåîôòéëÜ ¢éåàõùîóè: °ëïíéîÀôïù 
37, 210 5231683) øáòÝúïùî óå 6 áðÞ 
εσάς 1 θήκη για laptop Quiksilver ή 
Roxy. Στείλτε SMS: AVP (ëåîÞ) 63 ëáé 
ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 
22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäï-
ðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî 
ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. 
íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ 
Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá 
øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°

1WEDDING TALES  
σέτ ΜαΞιλαΡια

Το πιο ωραίο στα ερωτευµένα ζευγάρια είναι που 
µπορείς να παίρνεις αυτά τα ζουζουνίστικα αξεσουάρ 
για ΕΚΕΙΝΟΝ και για ΕΚΕΙΝΗ. Ένα υπέροχο δώρο για ένα 
ζευγάρι µε αίσθηση του χιούµορ είναι τα δύο αστεία 
λευκά διακοσµητικά µαξιλάρια για τον καναπέ ή το 
κρεβάτι «Mr Right ... Mrs always right».

6COBALT CD ÆÄ¶¹ª  
ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ

∆ύο CD από το «Κάµε τον ύπνο σύννε-
φο» της Λυδίας Σέρβου µε τα οµορ-
φότερα ελληνικά νανουρίσµατα. ∆ύο 
CD από το νέο άλµπουµ του δηµοφι-
λούς ∆ήµου Αναστασιάδη µε τίτλο «Ι-
∆ΙΑ ΜΑΤΙΑ». Και δύο διπλά CD από την 
pop lounge συλλογή «SUN: SET 2» του 
Αλέξανδρου Χριστόπουλου.

 ̧  ATHENS VOICE 

ëáé ôï °PIVITA EXPERIENCE 

STORE  (Σόλωνος 6 & Κανάρη, 

ºïìöîÀëé, 210 3640560) øáòÝúïùî óå 20 

áðÞ åóÀ÷ áðÞ Ûîá íáóÀú. ªôåÝìôå SMS: AVP 

(ëåîÞ) 66 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 

íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïé-

èõïàî íå sms ëáé õá íåôÀ õá ôèìåæöîÜóïùî 

óôï ëáôÀóôèíá çéá îá ëìåÝóïùî ôï òáîôåâïà 

íÛøòé 7/11 (íå ôèî åðÝäåéêè ôáùôÞôèôá÷). 

ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 

íå ¼¦°.

20 THE °PIVITA EXPERIENCE  
STORE 

AROMATHERAPY MASSAGE  
°¥¹°ª œ50/50‹
Ένα δωρεάν µασάζ αρωµατοθεραπείας διάρκειας 50 
λεπτών στο 5ώροφο επιβλητικό κτίριο της Apivita 
είναι ίσως η ωραιότερη εµπειρία που µπορεί να ζήσει 
κάποιος. Το µασάζ είναι µία από τις παλαιότερες θερα-
πευτικές µεθόδους και αποτελεί από τις βασικές πρα-
κτικές εφαρµογές της αρωµατοθεραπείας. ∆εν έχει 
µόνο υπέροχη αίσθηση, αλλά τονώνει όλα τα όργανα 
και αποβάλλει τις τοξίνες από το σώµα. Η χρήση των 
αιθέριων ελαίων είναι ένας ιδανικός τρόπος να απα-
λύνει κανείς το στρες και την ένταση, και να αντιµε-
τωπίσει µια πληθώρα συµπτωµάτων µε χαλαρωτικό 
τρόπο. Το APIVITA Αromatherapy Μassage αξιοποιεί τη 
βαθιά γνώση της APIVITA στην αρωµατοθεραπεία και 
µεγιστοποιεί την αποτελεσµατικότητα των αιθέριων 
ελαίων. Έχει υπέροχη αίσθηση, τονώνει την κυκλοφο-
ρία του αίµατος και της λέµφου, και ανακουφίζει από 
τον πόνο στους µύες και στις κλειδώσεις. Επιλέξτε ένα 
από τα µοναδικά λάδια για µασάζ της APIVITA, εµπλου-
τισµένα µε τα κατάλληλα αγνά αιθέρια έλαια, και απο-
λαύστε ένα µοναδικό µασάζ σώµατος.

20 ίννεR EAR 
CD FILM  

 
Ένα από τα 
καλύτερα 
άλµπουµ 
των Film, το 
«Persona», 
µε την Ιφι-

γένεια Atkinson και την Evira 
των Abbie Gale στα φωνητικά 
και τον Χρήστο Λαϊνά στην 
παραγωγή να δηµιουργούν 
ένα ρυθµικό και ατµοσφαιρικό 
soundtrack 11 τραγουδιών.

¸ ATHENS VOICE ëáé è INNER EAR øáòÝúïùî 
óå 20 áðÞ åóÀ÷ 1 CD. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 
64 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 
22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéè-
õïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï 
ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. 
Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå 
íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

20 ίννεR EAR  
CD ¼Ã¹µÃª  

δΕΛΗΒΟΡΙΑΣ  
Μία από τις καλύτερες δισκογραφι-
κές στιγµές του  Φοίβου ∆εληβοριά 
και πρώτη στην Ιnner Ear µε τη 

συµµετοχή της 
Αρλέτας στο «Ω-
ροσκόπιο» και της 
Ρένας Μόρφη στο 
«Σκοτάδι των δύο». 
Το έκτο στούντιο 

άλµπουµ «Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ» 
του αγαπηµένου τραγουδοποιού.

¸ ATHENS VOICE ëáé è INNER EAR øáòÝúïùî óå 20 
áðÞ åóÀ÷ 1 CD. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 65 ëáé ôï 
ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. 
Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòá-
ìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 
7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå 
íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

¸ ATHENS VOICE ëáé è COBALT øáòÝúïùî óå 6 áðÞ åóÀ÷ áðÞ 1 CD. ªôåÝìôå SMS: 
AVP (ëåîÞ) 68 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé 
îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá 
çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå 
íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

H °Æ¸¶ÁS VOICE ëáé ôï WEDDING TALES (www.weddingtales.gr) øáòÝ-
úïùî óå 1 áðÞ åóÀ÷ Ûîá óåô íáêéìÀòéá. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 67ëáé ôï 
ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäï-
ðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ 
A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá 
øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°
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7MINOS-EMI CD 
ΑΠΟ τΙΣ ΚΑΛΥτΕ-

ΡΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 
Τρία άλµπουµ 
µε τη µουσική 
που έγραψε 
η Κατερίνα 
Πολέµη για 
την επιτυχη-
µένη ταινία 
του Παντελή 
Βούλγαρη 
«Μικρά Αγγλία» 
(2013). ∆ύο CD 
«Εαρινή ισηµε-
ρία - Equinox» 
των Χρήστου 
Ζερµπίνου 
και Μίλτου 
Λογιάδη (2012). 

Και δύο CD από το καινούργιο 
δηµοφιλές άλµπουµ των Ιµάµ 
Μπαϊλντί «ΙΙΙ». 

¸ ATHENS VOICE ëáé è MINOS-EMI øáòÝúïùî 
óå 7 áðÞ åóÀ÷ áðÞ 1 CD. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëå-
îÞ) 73 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 
22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî 
íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ 
ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 
22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá 
øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°. 

20 ίννεR EAR  
CD  

NALYSSA GREEN 
Το δεύτερο 
άλµπουµ «The 
Seed» της ιδιο-
συγκρασιακής 
συνθέτριας και 
µουσικού (φω-

νή, πλήκτρα, κιθάρα, θέρεµιν) 
µε τον ιδιαίτερο neo-folk ήχο  
της που ηχογράφησε µε τους 
µουσικούς της συνεργάτες σε 
ένα σπίτι στην ορεινή Κορινθία, 
το χειµώνα του 2011. Όπως συ-
νηθίζει να λέει η ίδια «Η αγάπη 
θα θριαµβεύσει». 
 
¸ ATHENS VOICE ëáé è INNER EAR øáòÝúïùî 
óå 20 από εσάς από ένα special edition CD. 
ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 74 ëáé ôï ïîïíáôå-
ðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. 
Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá 
ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá 
ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ 
Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé 
œ1,23 íå ¼¦°.

1 CARPO ºÃËÆ¹ ¢¿ÄÃË CARPO  
HAMPER °¥¹°ª œ70

Ξηροί καρποί, σοκολάτες, αποξηραµένα φρούτα, µέλι, καφές και ροφή-
µατα, όλα σε ένα κατάστηµα που σε κάνει να αισθάνεσαι σαν στο σπίτι 
σου και σε ταξιδεύει στις γεύσεις και τα αρώµατα της γης. Σας χαρίζουµε 
ένα Carpo Hamper µε ξηρούς καρπούς, φρούτα και σοκολάτες της επι-
λογής σας, αξίας €70.

¸ ATHENS VOICE ëáé è CARPO øáòÝúïùî óå 1 από εσάς ένα Campo Hamper. Στείλτε SMS: AVP (ëåîÞ) 
69 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé 
θα παραλάβουν το δώρο τους από το κατάστημα Carpo της επιλογής τους (Κανάρη 6, Κολωνάκι, 210 
3605617 και δημητρίου Βασιλείου 1, Νέο Ψυχικό, 210 6712384), με επίδειξη ταυτότητας. Κάθε μήνυμα 
øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

4 ALTAMIRA 
¡¶Ë»° 2 °ÆÃ»¿Á

Μέσα απ’ τα ταξίδια και τους δρόµους 
της συνάντησης των λαών κυλούσαν 
και διασταυρώνονταν λουσµένα σε 
χρώµατα κι αρώµατα τα µονοπάτια των 
γεύσεων. Ζήστε την εµπειρία των πολυ-
εθνικών γεύσεων σε ένα πλήρες γεύµα 
(φαγητό-ποτό-γλυκό) για 2 άτοµα στα 
εστιατόρια Altamira.

20 PEOPLE 
ENTERTAINMENT 

¶¹ª¹Æ¸Ä¹° ¡¹° ÆÃ ÇRÃCKY 
HORROR SHOWÈ 
Το θρυλικό musical γιορτάζει την 40ή του 
επέτειο στην Αθήνα σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρήγου στο ανα-
καινισµένο REX µε πρωταγωνιστές µεταξύ άλλων τους Βασιλική Τρου-
φάκου, Μάξιµο Μουµούρη, Νάντια Μπουλέ, Τζένη Θεωνά και τον Γιώργο 
Μαζωνάκη στο  ρόλο του αφηγητή.

επέτειο στην Αθήνα σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρήγου στο ανα

¸ ATHENS 
VOICE ëáé è PEOPLE 

ENTERTAINMENT øáòÝúïùî óå 10 
áðÞ åóÀ÷ áðÞ Ûîá äéðìÞ  åéóéôÜòéï çéá 

ôèî ðáòÀóôáóè (18/10, 20.30). ªôåÝìôå SMS: 
AVP (ëåîÞ) 79 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 
54121 íÛøòé 17/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ 
õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé óôè óùîÛ-

øåéá õá åðéëïéîöîÜóïùî íå ôï ôáíåÝï 
του Rex, 211 8000080. Κάθε 

íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 
íå ¼¦°.

20 
ΕΙΣΙτΗΡΙΑ ΓΙΑ 
ÆÃ ÇBus κΑί  

ΑυτοσΧεδίΑζουν;È
Οι «Bus και» είναι ένας θίασος 
θεατρικού αυτοσχεδιασµού. 
∆ηµιουργούν θεατρικά έργα επί 
σκηνής, χωρίς κανένα σενάριο, 
βασισµένοι σε κάποια πρόταση 
του κοινού που παίρνουν εκείνη 
τη στιγµή. ∆ύο ηθοποιοί, αµέ-
τρητοι χαρακτήρες, ταυτόχρο-
να! Στο θέατρο ΠΚ (Παρ. 21.30).

¸ ATHENS VOICE ëáé ôï õÛáôòï ¦º øáòÝúïùî 
10 äéðìÀ åéóéôÜòéá çéá ôèî ðáòÀóôáóè óôé÷ 
24/10, 21.30. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 80 ëáé 
ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 
óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå 
sms ëáé ôá ïîÞíáôÀ ôïù÷ õá âòÝóëïîôáé óôï 
ταμείο του θεάτρου (Κασομούλη 30 & Ρενέ 
Πυώ 2, Νέος Κόσμος, 210 9011677). Κάθε 
íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

4 PLISSKEN  
EIª¹Æ¸Ä¹° ¡¹° 

Φέστιβαλ
To Plisskën Festival γιορτάζει 
τέσσερα χρόνια µε ένα µονα-
δικό line-up. Το Winter Plisskën 
Festival θα πραγµατοποιηθεί 
στην Ιερά Οδό 18-20 µε τους 
πρωτοπόρους της νέας η-
λεκτρονικής σκηνής, Simian 
Mobile Disco, τους Swans, τον 
Lee «Scratch» Perry, τον Bug, 
συνοδεία του Flowdan καθώς 
και την ορχηστρική trip hop του 
Son Lux.

¸ ATHENS VOICE ëáé ôï PLISSKEN øáòÝúïùî 
óå 4 áðÞ åóÀ÷ áðÞ Ûîá åéóéôÜòéï (4/12) ªôåÝìôå 
SMS: AVP (ëåîÞ) 71 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï 
óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ 
õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé ôá ïîÞíáôÀ ôïù÷ 
õá âòÝóëïîôáé óôï ôáíåÝï íå ôèî åðÝäåéêè ôè÷ 
ôáùôÞôèôÀ÷ ôïù÷. ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé 
œ1,23 íå ¼¦°.

4 
PLISSKEN 

EIª¹Æ¸Ä¹° ¡¹° 
σΥΝαΥλια

Οι Quantic Live Band του Will 
Holland έρχονται στην Αθήνα 
και το Gagarin στις 23/10 µε α-
φορµή το νέο δίσκο «Magnetica» 
και επιλογές από το σύνολο 
της tropical nu-soul πορείας 
του. Support από Kill Emil.

¸ ATHENS VOICE ëáé ôï PLISSKEN øáòÝúïùî 
óå 4 áðÞ åóÀ÷ áðÞ Ûîá åéóéôÜòéï (23/10). 
ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 70 ëáé ôï ïîïíáôå-
ðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. 
Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé ôá 
ïîÞíáôÀ ôïù÷ õá âòÝóëïîôáé óôï ôáíåÝï íå ôèî 
åðÝäåéêè ôè÷ ôáùôÞôèôÀ÷ ôïù÷. ºÀõå íÜîùíá 
øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

¸ ATHENS VOICE ëáé ôï SIX DOGS øáòÝúïùî óå 2 áðÞ å-
óÀ÷ áðÞ 1  Brunche çéá 2 Àôïíá (19/10). ªôåÝìôå SMS: AVP 
(ëåîÞ) 75 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 17/10 
óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé 
ëáôÞðéî õá íðïòïàî îá åðéëïéîöîÜóïùî óôá ôèìÛæöîá 
210 3210510 ëáé 6977 051525. ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé 
œ1,23 íå ¼¦°.

4sIΧ DOGs  

ºËÄ¹°º°Æ¹º° 
BRUNCHES  

Σας προσφέρουµε ένα 
υπέροχο brunche στις 
19/10 στο Six Dogs από το 
καινούργιο µενού γεµάτο 
τέλειες ιδέες για πρωϊνό, 
δεκατιανό, brunch, γεύµα, 
απογευµατινό, δείπνο, 
midnight snacks, γενικά ό-
ρεξη να έχετε να τρώτε. 

H °Æ¸¶ÁS VOICE ëáé ôï WEDDING 
TALES (www.weddingtales.gr) øáòÝ-
úïùî óå 1 áðÞ åóÀ÷ Ûîá óåô. ªôåÝìôå 
SMS: AVP (ëåîÞ)81 ëáé ôï ïîïíáôå-
ðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 
11ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî 
íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï 
ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 
7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, 
¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé 
œ1,23 íå ¼¦°.

1E-LEARNING  
¶Ä¡°ªÆ¸Ä¹Ã  

¡Ä°¼¸ª  
°¦Ã ÆÃÁ IANOS 
°¥¹°ª œ300
To εργαστήριο τιτλοφορείται 
«Μυθιστόρηµα - Από την πρώτη 
ύλη στο έργο τέχνης» µε κα-
θηγητή τον Κώστα Καβανόζη. 
Ο συγκεκριµένος κύκλος σεµι-
ναρίων απευθύνεται σε όσους 
επιθυµούν να προσεγγίσουν 
τη συγγραφή ως πράξη, ερχό-
µενοι σε επαφή µε την εµπειρία 
δόκιµων συγγραφέων και δοκι-
µάζοντας παράλληλα οι ίδιοι τις 
δικές τους δυνάµεις. Η αξία του 
είναι €300 και για περισσότερες 
πληροφορίες µπορείτε να µπεί-
τε στο www.ianos.gr/ergastiria-
bibliou/genikes-plirofories.html.

¸ ATHENS VOICE ëáé ï IANOS øáòÝúïùî óå 1 
áðÞ åóÀ÷ íéá äöòåÀî åççòáæÜ óôï e-learning 
åòçáóôÜòéï çòáæÜ÷ íùõéóôïòÜíáôï÷. ªôåÝìôå 
SMS: AVP (ëåîÞ) 82 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï 
óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ã îéëèôÜ÷ 
θα ειδοποιηθεί με sms και ο ΙANOS θα επι-
ëïéîöîÜóåé íáúÝ ôïù. ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé 
œ1,23 íå ¼¦°.

Από αριστερά οι Α. Αποστολίδης,  
Ρ. Γαλανάκη, Χρ. Οικονόµου 
και ∆. Θάνας στην παρουσίαση  
του Φθινοπωρινού κύκλου 
σεµιναρίων του ΙΑΝΟΥ.

¸ ATHENS VOICE ëáé ôï ALTAMIRA 
(ÆóáëÀìöæ 36á, ºïìöîÀëé, 210 
3614695 ëáé ¦åòéëìÛïù÷ 28, 
»áòïàóé, 210 6128841) øáòÝúïùî óå 
2 áðÞ åóÀ÷ Ûîá çåàíá 2 áôÞíöî. 
ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 72 ëáé ôï 
ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 
22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá 
åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé íåôÀ 
õá ôèìåæöîÜóïùî óôï åóôéáôÞòéï 
Altamira ôè÷ åðéìïçÜ÷ ôïù÷ çéá îá 
ëìåÝóïùî ôòáðÛúé (åëôÞ÷ ªáââÀôïù), 
íå åðÝäåéêè ôáùôÞôèôá÷. ºÀõå íÜîù-
íá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

1 WEDDING TALES  
ª¶Æ ¦Ã¢¹¶ª

Τι πιο ροµαντικό (και sexy) από 
το να µαγειρεύετε µαζί ένα 
κυριακάτικο µεσηµέρι, ένα ό-
µορφο δείπνο ή για τη γιορτή 
του Αγ. Βαλεντίνου φορώ-
ντας ασορτί ποδιές; Ευκαιρία 
να κάνετε το µαγείρεµα πιο 
διασκεδαστικό από ποτέ. 

5WARNER MUSIC 
CD COLPLAY  

Το άλµπουµ 
της παρέας 
του Chris 
Martin 

«Ghost Stories» µε τις επιτυχίες 
τους «Μagic», «A Sky Full Of 
Stars» και «Τrue Love». Επηρε-
ασµένο σε µεγάλο βαθµό από 
το χωρισµό του Chris από την 
Gwyneth Paltrow. 

¸ ATHENS VOICE ëáé è WARNER MUSIC 
øáòÝúïùî óå 5 áðÞ åóÀ÷ Ûîá CD. ªôåÝìôå SMS: 
AVP (ëåîÞ) 76 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 
54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá 
åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï 
äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 
(Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). 
ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

5 WARNER MUSIC 
CD LYKKE LI  

Η νέα κυ-
κλοφορία 
«Ι Never 
Learn»  της 
Σουηδέζας 
τραγουδί-
στριας που ακούστηκε παντού 
µε το «I Follow Rivers» σε ένα 
πιο εσωτερικό άλµπουµ γεµάτο 
µπαλάντες µε εξαιρετικές ενορ-
χηστρώσεις.

¸ ATHENS VOICE ëáé è WARNER MUSIC 
øáòÝúïùî óå 5 áðÞ åóÀ÷ Ûîá CD. ªôåÝìôå SMS: 
AVP (ëåîÞ) 77 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 
54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá 
åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï 
äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 
(Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). 
ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°

5 WARNER MUSIC 

CD BLACK KEYS  
To καινούργιο άλµπουµ «Turn 
Blue» από το πιο σηµαντικό 

blues rock συ-
γκρότηµα στον 
κόσµο αυτή τη 
στιγµή, σε 11 
συνθέσεις που 

φανερώνουν την υψηλή συνθε-
τική τους δεινότητα.

¸ ATHENS VOICE ëáé è WARNER MUSIC 
øáòÝúïùî óå 5 áðÞ åóÀ÷ Ûîá CD. ªôåÝìôå SMS: 
AVP (ëåîÞ) 78 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 
54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá 
åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï 
äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 
(Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). 
ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.
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2 ΦΙΑΛΕΣ  JOHNNIE WALKER 
GOLD LABEL RESERVE
Tο πολυτελές σκοτσέζικο blended 
ουίσκι, είναι το εορταστικό blend 
της οικογένειας του Johnnie Walker. 
Είναι απολαυστικό και πολύπλοκο, 
µε ιδανική ισορροπία µεταξύ γλυκών 
φρούτων και κρεµώδους γεύσης, η 
οποία εξελίσσεται σε βαθείς τόνους 
µελιού. Η επίγευσή του δίνει µια 
αίσθηση αρώµατος ξύλου, φρούτων 
και ελαφρού καπνού.

¸ ATHENS VOICE ëáé ôï JOHNNIE WALKER øáòÝúïùî óå 
2 áðÞ åóÀ÷ íÝá æéÀìè Gold Label Reserve. ̧  óùííåôïøÜ 
åðéôòÛðåôáé íÞîï óå Àôïíá Àîö ôöî 18. ªôåÝìôå SMS: 
AVP (ëåîÞ) 87 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 
22/10 óôé÷ 11ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms 
ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ 
A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀò-
øåéá). ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°

40 GAZARTE ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ  
ÇΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΙΟΥΣÈ  

Η απολαυστική δίωρη αργεντίνικη µαύρη σάτιρα του Ντάµιαν 
Σιφρόν σε παραγωγή Πέδρο Αλµοδόβαρ που συµµετείχε στο δια-
γωνιστικό τµήµα του φεστιβάλ Κανών µε έξι ιστορίες ανθρώπινης 
απόγνωσης και πρωτότυπης εκδίκησης.

¸ ATHENS VOICE ëáé ôï 
GAZARTE øáòÝúïùî óå 
20 áðÞ åóÀ÷ áðÞ Ûîá 
äéðìÞ åéóéôÜòéï. ªôåÝìôå 
SMS: AVP (ëåîÞ) 88 ëáé 
ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 
54121 íÛøòé 17/10 óôé÷ 
11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá 
åéäïðïéèõïàî íå sms 
ëáé óôè óùîÛøåéá õá 
åðéëïéîöîÜóïùî íå ôï 
ôáíåÝï ôïù Gazarte, 210 
3460347. ºÀõå íÜîùíá 
øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

5¹ÁÁ¶R EAR ΔΙΠΛΑ  
ΒΙΝΥΛΙΑ ABBIE GALE  

Το δεύτερο άλµπουµ του τετραµελούς συ-
γκροτήµατος και πρώτη τους κυκλοφορία 
στην Inner Ear καθοδηγούµενο πάντα από τη 
σαγηνευτική φωνή της Evira, που µε την ευ-
ρύτητα, τους χρωµατισµούς και την ιδανική, 
ανά σύνθεση, ερµηνευτική της προσέγγιση, 
φωτίζει τις ώριµες συνθέσεις του «2».

1¡¶Ä»°ÁÃª CARDIO PULSE MONITOR 
CELLULAR LINE

To Cardio Pulse Monitor Cellular Line καταγράφει τους παλµούς της καρ-
διακής συχνότητας κατά την εκγύµναση και συνδέεται µε το Smartphone 
σας µέσω συγκεκριµένων εφαρµογών (apps), όπως όλα τα αξεσουάρ της 
σειράς Health & FitAppcessories για την υγεία και τη φυσική κατάσταση, 
τα οποία διατίθενται στα καταστήµατα Γερµανός.

H °Æ¸¶ÁS VOICE ëáé ï ¡¶Ä»°ÁÃª øáòÝúïùî óå 1 áðÞ åóÀ÷ Ûîá Cardio Pulse Monitor Cellular Line. 
ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 89 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åé-
äïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 
22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

10 DANZARIN  
Æ°Á¡ºÃ 

Ο Κάρλος ήρθε από την Αργεντινή πριν 9 
χρόνια και µαζί µε τη Μαρία έφτιαξαν ένα 
φιλόξενο χώρο που προσφέρει ποικιλία 
µαθηµάτων για το σώµα και την κίνησή 
του. Μαθήµατα αργεντίνικου τάνγκο 
για να αποκτήσετε ένα νέο πάθος και να 
πηγαίνετε να χορεύετε στις µιλόνγκες, και 
µαθηµάτα πιλάτες για να φτιάξετε γερό 
και δυνατό σώµα. 

¸ °Æ¸¶ÁS VOICE ëáé ôï ¶òçáóôÜòé øoòïà DANZARIN øáòÝ-
úïùî óå 5 úåùçÀòéá áðÞ Ûîá íÜîá tango íáõèíÀôöî. ªôåÝìôå 
SMS: AVP (ëåîÞ) 84 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 
22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé 
õá óùîåîîïèõïàî ôèìåæöîéëÀ íå ôè  óøïìÜ (£åóóáìïîÝëè÷ 
17, £èóåÝï, 6937106972). ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 
íå ¼¦°.

¸ ATHENS VOICE ëáé 

è SHOP & TRADE (ºåîôòéëÜ 

¢éåàõùîóè: °ëïíéîÀôïù 37, 210 

5231683) øáòÝúïùî óå 8 áðÞ åóÀ÷ 1 

úåùçÀòé ðáðïàôóéá Melissa. ªôåÝìôå SMS: 

AVP (ëåîÞ) 83 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 

54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá 

åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï 

äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 

7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, 

¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá øòåñ-

îåôáé œ1,23 íå ¼¦°

¸ ATHENS VOICE ëáé è INNER EAR 
øáòÝúïùî óå 5 áðÞ åóÀ÷ äéðìÀ 
10éîôóá âéîàìéá. ªôåÝìôå SMS: AVP 
(ëåîÞ) 86 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï 
óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. 
Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms 
ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ 
áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 
(Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, 
¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé 
œ1,23 íå ¼¦°.

8 SHOP & TRADE 
MELISSA SHOES

Τα παπούτσια Melissa είναι πολύχρωµα και παιχνιδιάρικα και φέρνουν στο 
µυαλό τις φαντασιώσεις µας για το πώς είναι τα βραζιλιάνικα καλοκαίρια. Από 
την άλλη, η χαρακτηριστική µυρωδιά τσιχλόφουσκας που συνοδεύει όλα 
τα πλαστικά παπούτσια του οίκου θυµίζει κάτι από Barbie. Ποια δεν ονειρεύ-
εται ένα ζευγάρι «ανεξίτηλα» παπούτσια µε την υπογραφή των Alessandra 
Ambrosio, Vivienne Westwood, Jean Paul Gaultier, Jason Wu ή Karl Lagerfeld; 
Σας χαρίζουµε 8 ζευγάρια Νο39.

10 
ROGET & GALLET  
ΑΡΩΜΑ ÇFLEUR  

D' OSMANTHUSÈ
Εµπνευσµένο από τον κινεζικό Κήπο 
της Εδέµ, η σύνθεση του Fleur d’ 
Osmanthus Eau Fraiche αποτελείται 
από αρωµατικές νότες λουλουδιών, 
εσπεριδοειδών και ξύλου και χαρίζει µια 
αίσθηση ευφορίας ευεξία στο σώµα και 
το µυαλό. Σας χαρίζουµε τη συσκευασία 
των 100 ml. 

¸ ATHENS VOICE ëáé è ROGET & GALLET øáòÝúïùî óå 10 
áðÞ åóÀ÷ Ûîá Àòöíá. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 85 ëáé ôï 
ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé 
îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî 
ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. 
Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá øòå-
ñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.
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1NEW HOTEL  
SPA TREATMENT 

AT NEW SENSE
Στο ιστορικό κέντρο της Αθή-
νας, το New Hotel προτείνει 
µια συνολική εµπειρία διαµο-
νής µε την υπογραφή των διά-
σηµων σχεδιαστών Fernando 
και Ηumberto Campana. Μέσα 
στο ξενοδοχείο υπάρχει η αί-
θουσα New Sense, ένας άρτια 
διαµορφωµένος χώρος µε 
όργανα γυµναστικής, jacuzzi 
και σάουνα που λειτουργεί 24 
ώρες. Σας δίνουµε τη µονα-
δική εµπειρία να απολαύσετε 
µια θεραπεία spa εντελώς δω-
ρεάν (κατόπιν ραντεβού).

30 
¶¹ª¹Æ¸Ä¹°  
ΓΙΑ τΗΝ  

ÇκΑτΑστρουπολΗÈ
Το παραµύθι ενώνεται µε το 
θέατρο σε µια παράσταση που 
διεγείρει τη φαντασία, απαραί-
τητη για να σχεδιάζει τη ζωή µας 
να πάει παρακάτω. Ο Μανώλης 
Μαυροµατάκης σκηνοθετεί το 
έργου του Φίλιπ Ρϊντλεϊ, που έ-
δωσε την ευκαιρία στον Τζουντ 
Λο να ερµηνεύσει έναν από τους 
καλύτερους ρόλους του στην 
Αγγλία, για το θέατρο Πόρτα 
(Σάβ. 18.00, ∆ευτ. 21.15).

¸ ATHENS VOICE ëáé ôï õÛáôòï ¦ÃÄÆ° øáòÝ-
úïùî 15 äéðìÀ åéóéôÜòéá çéá ôèî ðáòÀóôáóè óôé÷ 
25/10, 18.00. ªôåÝìôå SMS: AVAV (ëåîÞ) 1 ëáé ôï 
ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 
11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé 
ôá ïîÞíáôÀ ôïù÷ õá âòÝóëïîôáé óôï ôáíåÝï ôïù 
õåÀôòïù (»åóïçåÝöî 59, °õÜîá, 210 7711333). 
ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

20 ΕΙΣΙτΗΡΙΑ ΓΙΑ 
τΗΝ ΠΑΡΑΣτΑ-

ª¸ ÇΑπο τί ζουν οί 
ΑνθρώποίÈ
Η θεατρική διασκευή του 
διηγήµατος του Λ. Τολστόι 
«Από τι ζουν οι άνθρωποι», για 
όλους όσους πιστεύουµε ότι 
ζούµε επειδή φροντίζουµε τους 
εαυτούς µας, ενώ στην πραγ-
µατικότητα αυτό που µας κάνει 
να ζούµε είναι µόνο η αγάπη. 
Σκηνοθετούν και ερµηνεύουν 
οι Όλια Λαζαρίδου, Γιώργος Να-
νούρης και Ηλίας Κουνέλας στο 
θέατρο Πορεία (Από 25/10, Σάβ. 
& Κυρ. 17.00).

¸ ATHENS VOICE ëáé ôï õÛáôòï ¦ÃÄ¶¹° øáòÝ-
úïùî 10 äéðìÀ åéóéôÜòéá çéá ôèî ðáòÀóôáóè óôé÷ 
26/10, 17.00. ªôåÝìôå SMS: AVAV (ëåîÞ) 2 ëáé ôï 
ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 23/10 óôé÷ 
11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé 
ôá ïîÞíáôÀ ôïù÷ õá âòÝóëïîôáé óôï ôáíåÝï ôïù 
θεάτρου (τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεμβρίου 
69, ¦ì. µéëôöòÝá÷, 210 8210991, 210 8210082). 
ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

17BOBINO  
CORD  

            WRAP
 
Για να τυλίγετε και να ξετυ-
λίγετε γρήγορα τα καλώδια 
υπάρχει αυτό το µαγικό και 
κοµψό wrap που µπορεί να 
τακτοποιήσει από τα καλώδια 
των ακουστικών σας µέχρι 
εκείνα του κοµπιούτερ σας. 
Κυκλοφορεί σε 6 χρώµατα 
και τρία µεγέθη, ανάλογα µε 
το καλώδιο της συσκευής 
που θέλετε να τυλίξετε. 

17
            WRAP
Για να τυλίγετε και να ξετυ
λίγετε γρήγορα τα καλώδια 
υπάρχει αυτό το µαγικό και 
κοµψό wrap που µπορεί να 
τακτοποιήσει από τα καλώδια 
των ακουστικών σας µέχρι 
εκείνα του κοµπιούτερ σας. 
Κυκλοφορεί σε 6 χρώµατα 
και τρία µεγέθη, ανάλογα µε 
το καλώδιο της συσκευής 
που θέλετε να τυλίξετε.

H ATHENS VOICE ëáé ôï ëáôÀóôèíá MAH JONG (Κανάρη 14, Κολωνάκι, 210 3622860, www.mahjong-
boutique.gr) χαρίζουν σε 17 από εσάς ένα cord wrap. Στείλτε SMS: AVP (ëåîÞ) 91 ëáé ôï ïîïíáôåðñ-
îùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï 
äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá 
øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

Σας χαρίζουµε υπέροχα βιβλία. «Ασυγχώρητοι» του Philippe Djian, 
«Γυναίκες σε υαλοπωλείο» της Ελένης Χωρεάνθη, «Η εξαφάνιση της τυ-
χερόπιτας» της Πέρσας Σούκα, «Μέιµα και Φρανκ» της Nancy Horan, «Ο 
λαγός µε τα κεχριµπαρένια µάτια» του Έντµουντ Ντεβάαλ, «Όσα ξέρω 
για τη Βέρα Κάντιντα» της Veronique Ovalde, «Πρόσκληση µαγειρικής» 
από τη σεφ Ιωάννα Τσολοµίτη. Καλή ανάγνωση.

H ATHENS VOICE ëáé ïé ¶º¢Ãª¶¹ª GEMA øáòÝúïùî óå 70 áðÞ åóÀ÷ áðÞ Ûîá âéâìÝï ôè÷ åðéìïçÜ÷ óá÷. 
ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 90 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åé-
äïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 
22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

Το φθινόπωρο είναι εποχή για ανανέωση και η ERRE DUE σας 
προσκαλεί στο πιο γοητευτικό παιχνίδι αποπλάνησης µε 
ένα beauty kit αξίας €50. Το σετ περιέχει ένα exclusive nail 
lacquer, ένα jumbo twist lip color, ένα last minute nail lacquer, 

ένα αδιάβροχο luxury pencil, ένα silky pencil για µάτια και χείλη, ένα soft crayon lip & 
cheek και ένα µολύβι color artist eyeshadow.

¸ ATHENS VOICE 

ëáé è ERRE DUE øáòÝúïùî óå 

5 από εσάς ένα beauty kit. Στείλτε 

SMS: AVP (ëåîÞ) 92 ëáé ôï ïîïíáôå-

ðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 

ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms 

ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá 

çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòé-

ëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). 

ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 

íå ¼¦°

70 
 

βιβλια 
εκδοσείσ 
GEMA 

1 THE SWEET SPOT 
RAINBOW CAKE

Το Sweet Spot δηµιουργεί καθη-
µερινά κάτι εντελώς ξεχωριστό 
για οποιαδήποτε εκδήλωση. 
Τούρτες, παγωτά, cupcakes και 
αµέτρητες άλλες γευστικές λι-
χουδιές σε απίστευτα σχέδια και 
χρώµατα συνοδεύουν τις ιδιαί-
τερες στιγµές σας ή και µια απλή 
απογευµατινή λιγούρα. Σας χαρί-
ζουµε ένα giant rainbow cupcake 
µε γεύσεις της επιλογής σας.

¸ ATHENS VOICE ëáé ôï THE SWEET SPOT øáòÝ-
úïùî óå 1 από εσάς ένα giant rainbow cupcake. 
ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 93 ëáé ôï ïîïíáôå-
ðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé 
îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé Ûðåéôá õá 
ðòÛðåé îá ôï ðáòáççåÝìïùî 5 èíÛòå÷ ðòéî ëáé 
õá ôï ðáòáìÀâïùî áðÞ ôï ëáôÀóôèíá ôè÷ åðéìï-
çÜ÷ ôïù÷, ºèæéóéÀ (ºáóóáâÛôè 4, 210 8013432) 
Ü ÌáìÀîäòé (°. ¦áðáîäòÛïù 39, 210 6894290). 
ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

1PLAYGROUND CREATIVE STUDIO  
LET'S PARTY BOX Και σΥΜβόΥλέΥτιΚη σΥΝέΔΡια 

Σας χαρίζουµε µια συµβουλευτική συνεδρία και ένα «Let’s party box» που περιλαµ-
βάνει χάρτινα καλαµάκια, χαρτοπετσέτες, διακοσµητικά κεριά, πλαστικά ή ξύλινα 
µαχαιροπήρουνα, Party Printables, διακοσµητικά σηµαιάκια, t-shirt για τον οικοδε-
σπότη (το περιεχόµενο του κουτιού είναι personalized και µπορεί να αλλάξει βάσει 
του θέµατος του πάρτι).

¸ ATHENS VOICE ëáé ôï PLAYGROUND CREATIVE STUDIO 
(°éìéáîïà 35, ºÀôö ¦áôÜóéá, 211 2145055) øáòÝúïùî óå 1 

από εσάς 1 Çlet's party boxÈ και 1 óùíâïùìåùôéëÜ óùîåäòÝá. 
ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 99 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 
íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms 

ëáé Ûðåéôá õá åðéëïéîöîÜóïùî íå ôèî åôáéòåÝá çéá îá ëìåÝ-
óïùî òáîôåâïà. ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

¸ °Æ¸¶ÁS VOICE ëáé ôï Á¶W HOTEL (¼éìåììÜîöî 
16, °õÜîá, 210 3273000) øáòÝúåé óå 1 áðÞ åóÀ÷ íÝá 
õåòáðåÝá Spa. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 96 ëáé ôï ïîïíá-
ôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ 
õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé íåôÀ õá ôèìåæöîÜóïùî 
óôï êåîïäïøåÝï çéá îá ëìåÝóïùî õÛóè íÛøòé 7/11. ºÀõå 
íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

1 THE KNITTING BEE 
µÄ°¢¹ÁÃ Æª°ÁÆ°º¹

Μοναδικά χειροποίητα πλε-
χτά τσαντάκια, κοσµήµατα 
και αξεσουάρ από το The 
Knitting Bee για να απο-
γειώσουν το στιλ σας. Σας 
χαρίζουµε ένα χειροποίητο 
πλεχτό βραδινό µαύρο 
τσαντάκι µε µεταλλικές λάµ-
ψεις στο νήµα και χρυσές 
µεταλλικές λεπτοµέρειες, 
αξίας €90.

¸ ATHENS VOICE ëáé ôï THE KNITTING BEE (Εφέσου 27, Ν. Φιλαδέλφεια, 6945 993222) χαρίζουν σε 1 
áðÞ åóÀ÷ Ûîá âòáäéîÞ ôóáîôÀëé. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 98 ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 
22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá 
ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

H ATHENS VOICE ëáé è THE BODY SHOP 
øáòÝúïùî óå 4 áðÞ åóÀ÷ Ûîá Àòöíá. ªôåÝìôå 
SMS: °VP (ëåîÞ) 97 ëáé ïîïíáôåðñîùíï óôï 
54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá 
åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï 
äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 
(Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). 
ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

4THE BODY SHOP  
°Ä¿»°Æ° 

∆ιαλέξτε το άρωµα που 
θέλετε να σας συνοδεύει 
όλη µέρα: Το SHEA (EDT) µε 
διακριτικό άρωµα καρπών, το 
MORINGA(EDT) από λευκά άνθη, 
το STRAWBERRY(EDT) µε φρου-
τώδεις νότες ή το WHITE MUSK 
(ΕDP) µε νότες από Black Smoky 
Rose και musk. Σας χαρίζουµε 
ένα από το καθένα στη συσκευ-
ασία των 30 ml.

5ERRE DUE 
BEAUTY KITS

22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá çòáæåÝá 
ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

2 NATIONAL  
GEOGRAPHIC  

CHANNEL GREECE  
ª¶Æ ¢¿Ä¿Á  
ÆÃË ÁATIONAL  
GEOGRAPHIC

Ένα πλούσιο σετ 
δώρων από το 
National Geographic 
Channel Greece 
που περιλαµβάνει 
µεταλλικό µπου-
κάλι, τετράδιο, 
φουσκωτό µαξι-
λάρι, lanyards και 
wristbands.

 
¸ ATHENS VOICE ëáé ôï NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL GREECE 
óá÷ øáòÝúïùî óå 2 áðÞ åóÀ÷ áðÞ Ûîá óåô. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 95 
ëáé ôï ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ 
õá åéäïðïéèõïàî íå sms ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá 
çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). 
ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.

2YOUPLEXI 
Ì¶¹ÄÃ¦Ã¹¸Æ° 

ºÃª»¸»°Æ°

Χειροποίητες δηµιουργίες από 
plexiglass, εµπνευσµένες από 
εµάς ή από εσάς. Κοσµήµατα, 
αξεσουάρ, είδη βάπτισης και γά-
µου µε βάση το plexiglass και το 
ξύλο για να συνοδεύουν τις πιο 
ιδιαίτερες αλλά και τις καθηµε-
ρινές σας στιγµές. Σας χαρίζου-
µε δύο χειροποίητα κολιέ.

H ATHENS VOICE ëáé è YOUPLEXI (www.
youplexi.com) χαρίζουν σε 2 áðÞ åóÀ÷ Ûîá 
ëÞóíèíá. ªôåÝìôå SMS: AVP (ëåîÞ) 94 ëáé ôï 
ïîïíáôåðñîùíï óôï 54121 íÛøòé 22/10 óôé÷ 
11 ð.í. Ãé îéëèôÛ÷ õá åéäïðïéèõïàî íå sms 
ëáé õá ðáòáìÀâïùî ôï äñòï ôïù÷ áðÞ ôá  
çòáæåÝá ôè÷ A.V. íÛøòé 7/11 (Ìáò. Æòéëïàðè 
22, 3ï÷ Þòïæï÷, ¶êÀòøåéá). ºÀõå íÜîùíá 
øòåñîåôáé œ1,23 íå ¼¦°.
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cineVOICE
 * Α∆ΙΑΦΟΡΗ 
 ** ΜΕΤΡΙΑ 

 *** ΚΑΛΗ 

 **** ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 
 ***** ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

☛ ¦Ýóö óôï Õ71Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ç¦ìïàóéá 

ëáõÀòíáôá äéáôÀúïùî 

èìÝõéá ëáõÀòíáôá îá 

óëïôñóïùî æôöøÀ 

ëáõÀòíáôáÈ.

(Æé åÝîáé ï ðÞìåíï÷ óàíæöîá 

íå ôï ÇÕ71È ôïù ¡éáî 

ÁôåíÀîú)

>>> Από το στούντιο animation 
της Laika που µας έχει δώσει µε-

ρικές εξαιρετικές ταινίες κινουµέ-
νων σχεδίων όπως το «Paranorman», 

τα «Τερατοκουτάκια» (The Boxtrolls) των 
Γκρέιαµ Άναµπλ και Άντονι Στάτσι είναι η 
ιστορία µιας οµάδας παράξενων πλασµά-
των που ζουν στους υπονόµους µέσα σε 
χάρτινες κούτες και του αγοριού που µεγά-
λωσε µαζί τους και θέλει να τα σώσει όταν 
αυτά κινδυνεύουν. >>>  Ένα ζευγάρι που 
δέχεται επίθεση σατανιστών ανακαλύπτει 
ότι η ψυχή ενός από αυτούς παγιδεύεται 
σε µία από τις κούκλες της συζύγου στο 
«Annabelle»* ½  του Τζον Λεονέτι, ένα κα-
τά στιγµές τροµακτικό µα συνολικά αδι-
άφορο φιλµ τρόµου, που δεν έχει τίποτα 
καινούργιο να προσφέρει στο είδος. >>> 
∆ύο αστυνοµικοί παλιοί φί-
λοι που έχουν πια χαθεί 
θα έρθουν ξανά κο-
ντά όταν η οικογέ-
νεια του ενός κιν-
δυνεύει στο «Λά-
θος σ το λάθος» 
(Mea Culpa)** ½  του 
Φρεντ Καβαγιέ, ένα 
ελαφρώς υπερβολικό, 
µα πάντα αγωνιώδες θρί-
λερ που ξέρει ότι οι θεατές ταινιών αυτού 
του είδους προτιµούν ένα καλογυρισµέ-
νο κυνηγητό από µπλα µπλα και χαρακτή-
ρες. >>> To «Get on Up: the James Brown 
Story»** είναι αυτό ακριβώς που περιγρά-
φει ο τίτλος, µια απόλυτα τυπική βιογρα-
φία του Τζέιµς Μπράουν µε πετυχηµένα 
µουσικά νούµερα και εντελώς προβλέψι-
µη αφήγηση. Μόνο για φαν!  

>>> 
της Laika που µας έχει δώσει µε

ρικές εξαιρετικές ταινίες κινουµέ
νων σχεδίων όπως το «Paranorman», 

AºÃ»¸
To ανθρώπινο 
κεφάλαιο (IL 
CAPITALE UMANO) **
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Πάολο 

Βίρτζι

¦°¹·ÃËÁ: Φαµπρίτσιο 

Μπεντιβόλιο, Βαλέ-

ρια Μπρούνι Τεντέσκι, 

Φαµπρίτσιο Τζιγούνι, Βαλέρια Γκολίνο

Ένα ατύχηµα παραµονές Χριστουγέννων στα 
προάστια του Μιλάνο και ο τρόπος που αλ-
λάζει τις ζωές δύο οικογενειών από διαφορε-
τικές κοινωνικές τάξεις.

To «Είµαι ο Έρωτας» του Λούκα Γκουαντανίνο 

µοιάζει να περιέγραψε εξαιρετικά την ιταλική 

αριστοκρατία του χρήµατος και το φιλµ του 

Βίρτζι κάνει ως ένα σηµείο το ίδιο, ακόµη κι 

αν εδώ οι προθέσεις του είναι πολύ πιο αιχ-

µηρές από µια υπαρξιακή ακτινογραφία µιας 

οικογένειας και µιας γυναίκας. Βασισµένος στο 

οµώνυµο βιβλίο του Στίβεν Άµιντον, ο Βίρτζι 

µεταφέρει την ιστορία του στην Ιταλία σε µια 

στιγµή όπου το χρήµα δεν είναι πια δεδοµένο 

µα η δίψα για κοινωνική άνοδο είναι ακόµη πιο 

ισχυρή. Μέσα από την ιστορία δύο οικογενει-

ών από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις και ε-

νός γεγονότος που θα τις συγκλονίσει, το φιλµ 

κάνει ένα αιχµηρό κοινωνικό σχόλιο για το 

πώς ο  αµοραλισµός δεν γνωρίζει απαραίτητα 

κοινωνικά στεγανά και µαζί ένα καλοστηµένο 

δράµα µε αφορµή ένα ατύχηµα. Σκηνοθετη-

µένο µε άποψη και µε καλές ερµηνείες.

Ένα ταξίδι 30,5 
μέτρα μακριά 

(THE HUNDRED-FOOT 
JOURNEY) **
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Λάσε 

Χάλστροµ

¦°¹·ÃËÁ: Έλεν Μίρεν, Οµ 

Πουρί, Μανίς Νταγιάλ

Μια οικογένεια Ινδών, στην επαρχία της 
Γαλλίας, ανοίγει ένα εστιατόριο δίπλα σε ένα 
άλλο βραβευµένο µε αστέρι Μισελέν. Και 
ξεκινά πόλεµος. 

Όλα είναι ακριβώς όπως τα περιµένεις: τα 

τοπία φωτογενή, ανέγγιχτα από την πρόο-

δο, σχεδόν βγαλµένα από µια άλλη εποχή, 

τα φαγητά κινηµατογραφηµένα ώστε να 

δείχνουν λαχταριστά, οι ήρωες και οι πε-

ριπέτειές τους βγαλµένες λες από οδηγό 

«πώς να γράψετε ένα σενάριο που να αρέ-

σει σε όλους». Όπως είναι εύκολο να αντι-

ληφθείτε, το όλο πράγµα ακροβατεί στον 

αβυσσαλέο γκρεµό ενός γιγαντιαίου κλισέ, 

αλλά δεν γίνεται ποτέ κουραστικό ή τόσο 

τετριµµένο ώστε να σε ενοχλεί. Η Έλεν Μί-

ρεν κι ο Οµ Πουρί είναι εξαιρετικοί στους 

ρόλους των δύο αντιµαχόµενων ιδιοκτητών 

των εστιατορίων, αλλά όπως ένα πιάτο που 

µοιάζει φτιαγµένο για να φωτογραφηθεί α-

ντί να φαγωθεί, το φιλµ είναι περισσότερο 

εµφάνιση παρά ουσία... 

 

Το 1971, µετά από συµπλοκές στο Μπέλφαστ, ένας Βρε-
τανός στρατιώτης βρίσκεται αποκλεισµένος σε εχθρική 
περιοχή και θα προσπαθήσει µε κάθε τρόπο να µείνει 
ζωντανός. 

Το 1969, µε τις συµπλοκές, τα «troubles», ακόµη φρέσκιες α-

νάµεσα σε προτεστάντες και καθολικούς, η Μ. Βρετανία απο-

φάσισε να στείλει στρατιωτική δύναµη στη Βόρεια Ιρλανδία. 

∆ύο χρόνια αργότερα, τη χρονιά δηλαδή στην οποία διαδρα-

µατίζεται το φιλµ του Γιαν Ντεµάζ, οι στρατιώτες εξακολου-

θούσαν να βρίσκονται κυριολεκτικά έξω από τα νερά τους σε 

µια κατάσταση που δεν είχε δει ακόµη τις χειρότερες µέρες 

της. Ο επόµενος χρόνος θα ήταν ο πιο αιµατηρός στην ιστο-

ρία των «troubles» και το σηµείο βρασµού που είχε αγγίξει η 

επερχόµενη βία φαίνεται ξεκάθαρα στο φιλµ, που µέσα από 

µια ιστορία δράσης κι επιβίωσης στη διάρκεια µιας νύχτας, 

κατορθώνει να περιγράψει µε σαφήνεια κάτι από τη φύση 

και τους λόγους µιας διαµάχης που ακόµη και σήµερα δεν έ-

χει σβήσει. Το φιλµ του Ντεµάνζ δεν υπολείπεται σε πολιτικό 

ή κοινωνικό σχόλιο. «Πλούσια καθάρµατα διατάζουν ηλίθια 

καθάρµατα να σκοτώσουν φτωχά καθάρµατα» λέει ένας 

από τους χαρακτήρες του φιλµ για το ρόλο του βρετανικού 

στρατού στη Β. Ιρλανδία, όµως το «’71» δεν ενδιαφέρεται για 

κηρύγµατα. Μέσα από την ιστορία ενός κυνηγηµένου στρα-

τιώτη που ξεκινά µε την εκρηκτική ένταση µιας συµπλοκής 

του στρατού µε το αγριεµένο πλήθος, για να παραµείνει στα 

κόκκινα σε όλη τη διάρκειά του, ο Ντεµάνζ χρησιµοποιεί τη 

φόρµα µιας ταινίας δράσης για να κάνει κάτι σαν υπαρξιακό 

φιλµ επιβίωσης. Μια ταινία που δείχνει να νοιάζεται κυρίως 

για το ρυθµό και την αγωνία, µα που, καθώς η ώρα περνά, 

ανακαλύπτεις πως έχει µπει βαθιά κάτω από το δέρµα κι έχει 

κατορθώσει να µιλήσει µε τρόπο µη προφανή, όχι µόνο για 

το ιρλανδικό ζήτηµα, µα για τον παραλογισµό του πολέµου 

και τον µπερδεµένο ιστό λανθασµένων ιδεών, αποπροσα-

νατολισµένων πιστεύω, ύποπτων συµφερόντων που τον 

προκαλούν και που συνεπάγεται. Σκηνοθετηµένη µε εντυ-

πωσιακή αρτιότητα, άψογη από κάθε σχεδόν πλευρά της, η 

ταινία αποκαλύπτει ένα σπουδαίο σκηνοθέτη και αποτελεί 

µία από τις πιο απροσδόκητες εκπλήξεις της χρονιάς.  

criticÕs CHOICE

’71 ****
ªº¸ÁÃ£¶ª¹°: Γιαν Ντεµάνζ

¦°¹·ÃËÁ: Τζακ Ο’Κόνελ, Τσάρλι Μέρφι,  

Πολ Άντερσον

27ο Πανόραμα 
ΕυρωΠαϊκόυ 
κινηματόγραφόυ
Το παλιότερο 

κινηµατογρα-

φικό φεστιβάλ 

της Αθήνας επι-

στρέφει από 16 

έως 26 Οκτωβρί-

ου στους κινηµα-

τογράφους Άστυ 

και Ααβόρα, ξε-

κινώντας φέτος 

µε την ταινία του 

Τζον Μπούρµαν 

«Hope and Glory» 
και περιλαµβάνο-

ντας όπως πάντα ένα διαγωνιστικό τµήµα 

και µια σειρά από αφιερώµατα. 

Ανάµεσά τους, ένα αφιέρωµα στον Πιέρ 

Ετέξ, στον Ελία Σουλεϊµάν, στους αντικοµ-

φορµιστές του ελληνικού σινεµά, στον 

Πρώτο παγκόσµιο πόλεµο και ένα ειδικό 

πρόγραµµα όπου οχτώ Έλληνες σκηνοθέ-

τες διαλέγουν την αγαπηµένη τους ευρω-

παϊκή ταινία. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις ταινίες 
και τις ώρες προβολών στο 
www.panoramafest.org

Τζον Μπούρµαν 

«Hope and Glory» 
-
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ΑθήνΑς
 
° °µÃÄ°
¹ððïëòÀôïù÷ 180, ÁåÀðïìè, 2106423271

(27ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού 
κινηματογράφου) 7 ημέρες 
στην Αβάνα Πέμ. 21:45 / 
Δυτικό μέτωπο Πέμ. 19:45 / 
Αλδεβαράν Πέμ. 18:15 // Ευ-
ρυδίκη Β.Α. 2037 Παρ. 18:15 / 
Η κατάσταση των πραγμάτων 
Παρ. 20:15 / Εγώ και οι γυναί-
κες Παρ. 22:30 / Ουδέν νεό-
τερο από το Δυτικό μέτωπο 
Σάβ. 19:30  / Λόλα Σάβ. 17:30 / 
Η μεγάλη χίμαιρα Σάβ. 22:00 
/ Κρανίου τόπος Κυρ. 18:00 
/ Ο λοχίας Γιορκ Κυρ. 19:50 
/ Όσο έχουμε την υγεία μας 
Κυρ. 22:20 / Η εκδρομή Δευτ. 
18:00 / Ο μεγάλος πόλεμος 
Δευτ. 19:45 / Ο μεγάλος έρω-
τας Δευτ. 22:20 / Γιο-Γιο Τρ. 
22:20 / Ο κανόνας του παιχνι-
διού Τρ. 20:15 / Λάβετε θέσεις 
Τρ. 18:00 [ Β’ πρόγραμμα 
ταινιών μικρού μήκους της 
Horme Pictures] / Ανοιχτή 
επιστολή Τετ. 18:15 / Η λευκή 
κορδέλα Τετ. 21:30 / Σταυροί 
στο μέτωπο Τετ. 19:50 

AΕ Λ ΛΩ CinemA x 5+1 3D
¦áôèóÝöî 140, 210 8259975 

Αίθ.1 Annabelle Πέμ. 18:00, 
20:00, 22:00 / Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ. 20:00, 22:00 / 
Σάβ. 20:00, 22:00, 00:00 
/ Τετ. 18:00, 20:00, 22:00, 
00:00 / Τα τερατοκουτάκια 
(μτγλ.)  Παρ., Δευτ., Τρ. 18:00 
/ Σάβ. 16:00, 18:00 / Κυρ. 
12:00, 14:00, 16:00, 18:00  • 
Αίθ.2 The Equalizer Πέμ.-
Τετ. 19:45, 22:15 / Πώς να 
εκπαιδεύσετε το δράκο σας 
2 (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:45 / 
Αεροπλάνα 2: Ιπτάμενοι πυ-
ροσβέστες (μτγλ.) Σάβ. 15:45 
/ Κυρ. 11:45, 13:45, 15:45 
Αίθ.3 Dracula Untold Πέμ.-
Τετ. 23:00 / Annabelle Πέμ., 
Τετ. 21:00 / Τα τερατοκουτά-
κια (μτγλ.) Πέμ., Τετ. 16:45 / 
Xenia Πέμ., Τετ. 18:45 / Παρ.-
Τρ. 17:45 / Το κορίτσι που 

εξαφανίστηκε Παρ.-Τρ. 20:00 
/ Barbie στο μυστικό βασίλειο 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:00 
Αίθ.4 Το κορίτσι που εξα-
φανίστηκε Πέμ.-Τετ. 18:30, 
21:30 / Ο μικρός Νικόλας 
πάει διακοπές (μτγλ.) Πέμ., 
Σάβ., Τετ. 16:30 / Κυρ. 12:30, 
14:30, 16:30

Α ΛΕΞ ΑΝΔΡΑ eUROPA CinemAS
Λεωφ. Αλεξάνδρας & Πατησίων 77-79, 
σταθμός ΗΣΑΠ Βικτώρια, 2108219298

Ένα ταξίδι 30,5 μέτρα μακριά 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:20 / Θεέ 
μου, τι σου κάναμε? Πέμ.-
Τετ. 22:30 

° ªÆ Ë
Κοραή 4, Αθήνα, 2103221925

(27ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού 
κινηματογράφου) Ο Τζόνι 
πήρε τ’ όπλο του Πέμ. 17:45 / 
Queen & Country  Πέμ. 20:30 
/ Τρ. 22:00  / Ναι μεν, αλλά... 
Παρ. 18:00 [ Α’ πρόγραμμα 
ταινιών μικρού μήκους της 
Horme Pictures]  Αποχαιρε-
τισμός στα όπλα Παρ. 20:00 
/ Inbetween Worlds Παρ. 
22:00 / Η φόνισσα Σάβ. 18:45  
/ Ο Σαρλώ στρατιώτης Σάβ. 
18:00 / Το γυάλινο κλουβί 
Σάβ. 20:30 / Διπλή ζωή Σάβ. 
22:40 / Diplomatie Κυρ. 
22:15 / Η Οδύσσεια του Κυ-
ρίου Λαζαρέσκου Κυρ. 19:30 
[17:00-Α’ πρόγραμμα ταινιών 
μικρού μήκους της Ευρωπα-
ϊκής Ακαδημίας] / Εξόριστος 
στην κεντρική λεωφόρο Δευτ. 
18:15 / Misunderstood Δευτ. 
20:00 / Σταυροί στα χαρακώ-
ματα Δευτ. 22:00 / Πέρυσι στο 
Μάριενμπαντ Τρ. 18:10 / Corn 
Island Τρ. 20:00 / The Smell 
of Us Τετ. 20:15 / Mange tes 
morts Τετ. 22:10 / ΣΑΛΟ 120 
μέρες στα Σόδομα Τετ. 18:00 

ΑΤΛ ΑΝΤΙΣ 3D DiGiTAL
Λεωφ. Βουλιαγμένης 245, Πλατεία 
Καλογήρων, Δάφνη, 2109711511
Αίθ.1 Ένα ταξίδι 30,5 μέτρα 
μακριά Πέμ.-Τετ. 17:15, 
19:45, 22:15 • Αίθ.2 Το αν-
θρώπινο κεφάλαιο Πέμ.-Τετ. 

17:50, 20:10, 22:30  

ViLLAGe 15 CinemAS @ THe mALL 
Α. Παπανδρέου 35, 14848 

Αίθ.1 Φύλακες του Γαλαξία 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 22:00 / Πώς 
να εκπαιδεύσετε το δράκο 
σας 2 (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
13:10, 15:20, 17:20 • Αίθ.2 
Dracula Untold Πέμ.-Τετ. 
21:40, 23:40 / Τα τερατοκου-
τάκια (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 15:10 3D, 17:30 
3D, 19:40 / Σάβ.-Κυρ. 12:30, 
15:10 3D, 17:30 3D, 19:40 
Αίθ.3 Dracula Untold Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:20, 
18:30, 20:30, 22:30, 00:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 12:20, 14:20, 16:20, 
18:30, 20:30, 22:30, 00:30 
Αίθ.4 Το κορίτσι που εξα-
φανίστηκε Πέμ.-Τετ. 21:00, 
00:00 / Ο μικρός Νικόλας 
πάει διακοπές (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 15:00, 
17:00, 19:00 / Σάβ.-Κυρ. 
13:00, 15:00, 17:00, 19:00 
Αίθ.5  Ένα ταξίδι 30,5 μέτρα 
μακριά Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Κυρ., Τρ., Τετ. 18:10, 20:40, 
23:10 / Δευτ. 18:10 / Ο μικρός 
Νικόλας πάει διακοπές 
(μτγλ.) Σάβ. 12:00, 14:00, 
16:00 / Κυρ. 14:00, 16:00 
Αίθ.6  Φίλοι ή κάτι Παρα-
πάνω? Πέμ.-Τετ. 19:50, 
21:50, 23:50 / Αεροπλάνα 
2: Ιπτάμενοι πυροσβέστες 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:00 / Σάβ.-Κυρ. 
13:40, 15:30, 18:00 • Αίθ.7 
Annabelle Πέμ., Δευτ., Τρ. 
18:50, 21:10, 23:30 / Παρ., 
Τετ. 18:50, 21:10, 23:45 / 
Σάβ.-Κυρ. 21:10, 23:45 / Τα 
τερατοκουτάκια (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 14:10, 16:30, 18:50 
Αίθ.8 Barbie στο μυστικό 
βασίλειο (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:50 
/ Σάβ.-Κυρ. 12:50, 14:50, 
16:50 / Xenia Πέμ., Παρ., 
Σάβ., Κυρ., Τρ., Τετ. 18:40 / 
Το κορίτσι που εξαφανίστηκε 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Κυρ., Τρ., 
Τετ. 23:20 / Ο φύλακας της 
μνήμης Πέμ., Παρ., Σάβ., 
Κυρ., Τρ., Τετ. 21:20 / Δευτ. 

18:40 / Ένα ταξίδι 30,5 μέτρα 
μακριά Δευτ. 20:40, 23:10 • 
Αίθ.9 Annabelle Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 15:40, 17:50, 
20:00, 22:10, 00:20 / Σάβ.-
Κυρ. 13:20, 15:40, 17:50, 
20:00, 22:10, 00:20 • Αίθ.10 
Το κορίτσι που εξαφανίστηκε 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
16:00, 19:10, 22:20 / Σάβ.-
Κυρ. 13:00, 16:00, 19:10, 
22:20 • Αίθ.11 The Equalizer 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 21:30, 00:10 
/ Αεροπλάνα 2: Ιπτάμενοι 
πυροσβέστες (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:40 
/ Σάβ. 12:40, 14:40, 16:40 / 
Κυρ. 14:40, 16:40 • Αίθ.12 Ο 
λαβύρινθος Πέμ.-Τετ. 20:20, 
22:40 / Τα τερατοκουτάκια 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 16:10, 18:10 / Σάβ.-Κυρ. 
13:30, 16:10, 18:10  • Αίθ.13 
Το κορίτσι που εξαφανίστηκε 
Πέμ.-Τετ. 19:10, 22:20 • 
Αίθ.14 Το κορίτσι που εξα-
φανίστηκε Πέμ.-Τετ. 20:20, 
23:00  

ViLLAGe 5 CinemAS PAGRATi 
Ëíèôïà 110 & Χρεμωνίδου, Παγκράτι, 
14848

Αίθ.1 Dracula Untold Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 20:30, 
22:30, 00:30 / Σάβ.-Κυρ. 
21:50, 23:50 / Τα τερατο-
κουτάκια (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00 
/ Σάβ.-Κυρ. 17:30, 19:40 • 
Αίθ.2 Ο λαβύρινθος Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:40, 
21:00, 23:20 / Σάβ.-Κυρ. 
19:45, 22:00, 00:20 / Πώς να 
εκπαιδεύσετε το δράκο σας 2 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:40 
Αίθ.3 Lucy Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 21:10 / Σάβ.-Κυρ. 
20:10, 00:30 / Ο φύλακας της 
μνήμης Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:00, 23:10 / Σάβ.-
Κυρ. 18:00, 22:10 • Αίθ.4 Το 
κορίτσι που εξαφανίστηκε 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ. 20:45, 
23:50 / Σάβ., Κυρ., Τετ. 19:10, 
22:20 / Τα τερατοκουτάκια 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ. 
18:30 3D / Σάβ., Κυρ., Τετ. 
17:00 3D • Αίθ.5 Ο μικρός Νι-

κόλας πάει διακοπές (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ. 17:50 / 
Σάβ.-Κυρ. 17:10, 19:20 / Τετ. 
17:10 / Annabelle Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ. 20:00, 22:10, 00:20 
/ Σάβ.-Κυρ. 21:30, 23:40 / 
Τετ. 19:20, 21:30, 23:40    

ViLLAGe 9 CinemAS @ FALiRO 
Παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος 1 & Μωραϊ-
τίνη 3, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου, 14848

Αίθ.1 Dracula Untold Πέμ.-
Τετ. 19:30, 21:30, 23:40 / Τα 
τερατοκουτάκια (μτγλ.) 
Πέμ.-Τετ. 17:30 3D • Αίθ.2Έ-
να ταξίδι 30,5 μέτρα μακριά 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 21:40, 00:20 
/ Τα τερατοκουτάκια (μτγλ.) 
Πέμ.-Τετ. 17:00 • Αίθ.3Το 
κορίτσι που εξαφανίστηκε 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 23:00 / 
Αεροπλάνα 2: Ιπτάμενοι 
πυροσβέστες (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00 / 

Σάβ.-Κυρ. 16:10, 18:00 
Αίθ.4 Ο φύλακας της μνήμης 
Πέμ.-Τετ. 22:10, 00:10 / 
Τα τερατοκουτάκια (μτγλ.) 
Πέμ.-Τετ. 18:10, 20:10 / 
Barbie στο μυστικό βασίλειο 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 16:00 • 
Αίθ.5 Φίλοι ή κάτι Παραπά-
νω? Πέμ.-Τετ. 20:30 / The 
Equalizer Πέμ.-Τετ. 22:30 
• / Ο μικρός Νικόλας πάει 
διακοπές (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:30 / Σάβ.-
Κυρ. 16:30, 18:30 • Αίθ.6 Το 
κορίτσι που εξαφανίστηκε 
Πέμ.-Τετ. 21:00, 00:00 / Τα 
τερατοκουτάκια (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:50 / 
Σάβ.-Κυρ. 16:20, 18:50 
Αίθ.7 Annabelle Πέμ.-Τετ. 
17:00, 19:10, 21:20, 23:30 
Αίθ.8 Ένα ταξίδι 30,5 μέτρα 
μακριά Πέμ.-Τετ. 20:20, 23:00 
Αίθ.9 Το κορίτσι που εξαφανί-
στηκε Πέμ.-Τετ. 19:10, 22:10  

cine ωρεσ προβολησ
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ViLLAGe ATHenS meTRO mALL 
Λεωφ. Βουλιαγμένης 276, Άγιος 
Δημήτριος, 14848

Αίθ.1 Το κορίτσι που εξαφανί-
στηκε Πέμ.-Τετ. 18:40, 21:40 
/ Ο μικρός Νικόλας πάει 
διακοπές (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
16:40 / Barbie στο μυστικό 
βασίλειο (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
12:45 / Τα τερατοκουτάκια 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 14:40 3D 
Αίθ.2 Dracula Untold Πέμ.-
Τετ. 20:00, 22:00, 00:00 / Τα 
τερατοκουτάκια (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 
Αίθ.3 Αεροπλάνα 2: Ιπτάμενοι 
πυροσβέστες (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:30 / 
Σάβ.-Κυρ. 13:30, 15:30, 17:30 
/ Annabelle Πέμ.-Τετ. 20:15, 
22:20, 00:30 • Αίθ.4 Ο φύ-
λακας της μνήμης Πέμ.-Τετ. 
18:30, 20:40 / The Equalizer 
Πέμ.-Τετ. 22:45 • Αίθ.5 
Annabelle Πέμ.-Τετ. 21:15, 
23:20 / Τα τερατοκουτάκια 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 17:00 3D / Σάβ.-Κυρ. 

17:00 / Ο μικρός Νικόλας πάει 
διακοπές (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
12:30, 14:30, 19:10  

ViLLAGe SHOPPinG AnD mORe 
Θηβών 228 & Παρνασσού, Άγιος Ιωάν-
νης Ρέντης, 14848

Αίθ.1 Annabelle Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:15 • Αίθ.3 Sex 
Tape: Μια Τρελή βραδιά 
Πέμ.-Τετ. 18:30, 20:45, 22:45 
Αίθ.4 Annabelle Πέμ.-Τετ. 
20:00, 22:15, 00:30 / Τα τερα-
τοκουτάκια (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:45 3D 
/ Σάβ. 15:30 3D, 17:45 3D 
Αίθ.5 The Equalizer Πέμ., 
Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:50, 21:30, 00:20 / Σάβ. 
16:10, 18:50, 21:30, 00:20 
Αίθ.6 Αεροπλάνα 2: Ιπτάμενοι 
πυροσβέστες (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
17:00, 19:00 / Σάβ. 15:00, 
17:00, 19:00 / Ξόρκισε το κα-
κό Πέμ.-Τετ. 21:15, 23:45 

Αίθ.7 Dracula Untold Πέμ.-
Τετ. 21:20, 23:20 / Ο μικρός 
Νικόλας πάει διακοπές 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:10, 19:10 / 
Σάβ. 15:10, 17:10, 19:10 
Αίθ.8 Το κορίτσι που εξα-
φανίστηκε Πέμ.-Τετ. 20:30, 
23:30 / Τα τερατοκουτάκια 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:15 / 
Σάβ. 16:00, 18:15 • Αίθ.9 
Annabelle Πέμ., Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:45, 21:00, 
23:15 / Σάβ. 16:30, 18:45, 
21:00, 23:15 • Αίθ.10 The 
Equalizer Πέμ.-Τετ. 23:00 
/ Ο μικρός Νικόλας πάει 
διακοπές (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
18:10 / Ο φύλακας της μνήμης 
Πέμ.-Τετ. 20:45 / Πώς να 
εκπαιδεύσετε το δράκο σας 
2 (μτγλ.) Σάβ. 15:50 • Αίθ.11 
Ένα ταξίδι 30,5 μέτρα μακριά 
Πέμ.-Τετ. 18:40, 21:10, 23:40 
/ Barbie στο μυστικό βασίλειο 
(μτγλ.) Σάβ. 16:45 • Αίθ.12 
Αεροπλάνα 2: Ιπτάμενοι πυ-
ροσβέστες (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:50, 

19:50 / Σάβ. 15:40, 17:50, 
19:50 / Φύλακες του Γαλαξία 
Πέμ.-Τετ. 21:50, 00:20 
Αίθ.13 Το κορίτσι που εξα-
φανίστηκε Πέμ., Παρ., Κυρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 19:15, 22:20 / 
Σάβ. 16:15, 19:15, 22:20 
Αίθ.14 Dracula Untold Πέμ.-
Τετ. 18:10, 20:10, 22:10, 00:15 
Αίθ.15 Ο λαβύρινθος Πέμ.-
Τετ. 21:40, 00:10 / Τα τερατο-
κουτάκια (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 17:10, 
19:20 / Σάβ. 15:00, 17:10, 19:20 
Αίθ.16 Φύλακες του Γαλαξία 
Πέμ.-Τετ. 17:40, 20:40, 23:10 
Αίθ.17 Οι Αναλώσιμοι 3 Πέμ.-
Τετ. 18:20, 20:50, 23:50 
Αίθ.18 Αμνησία Πέμ.-Τετ. 
19:45, 22:00, 00:00 • Αίθ.19 
Αμαρτωλή πόλη: Η Κυρία 
θέλει φόνο Πέμ.-Τετ. 17:50, 
20:20, 22:50 • Αίθ.20 
Annabelle Πέμ.-Τετ. 17:15, 
19:30, 21:45, 00:00    

ΓΑ Λ ΑΞΙΑ Σ 3D DiGiTAL

Μεσογείων 6, Αμπελόκηποι,  
2107773319

Αίθ.1 ‘71 Πέμ.-Τετ. 18:20, 
20:20, 22:20 • Αίθ.2 Ιστορίες 
για αγρίους Πέμ.-Τετ. 17:40, 
20:10, 22:30  

GA Z ARTe
Βουτάδων 34, Γκάζι, 2103452277

Ιστορίες για αγρίους Πέμ., 
Κυρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 19:00, 
21:30 / Παρ.-Σάβ. 19:00, 
21:30, 00:00 

ΓΛΥΦΑ Δ Α ODeOn
Ζέππου 14 & Ξενοφώντος 31, Γλυφάδα, 
210 9650318

Αίθ.1 Το κορίτσι που εξαφανί-
στηκε Πέμ.-Τετ. 19:20, 22:30 
/ Το παιδί με την κουρδιστή 
καρδιά Σάβ.-Κυρ. 17:20 
Αίθ.2 Ένα ταξίδι 30,5 μέτρα 
μακριά Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 20:20, 23:00 / Σάβ.-
Κυρ. 17:40, 20:20, 23:00 

Δ ΑΝΑΟΣ

Λεωφ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου,  
2106922655

Αίθ.1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο 
Πέμ.-Τετ. 17:50, 20:10, 22:30 / 
Tokyo Story Κυρ. 14:00 
Αίθ.2 Xenia Πέμ.-Τετ. 17:20, 
19:50, 22:20 / Ο μικρός Νι-
κόλας πάει διακοπές (μτγλ.) 
Κυρ. 12:00, 15:30 

Ε Λ ΛΗ
Ακαδημίας 64, Αθήνα, 2103632789

Το ανθρώπινο κεφάλαιο 
Πέμ.-Τετ. 17:45, 20:00, 22:15 

ΕΜΠΑ ΣΣ Υ nOVA ODeOn
Πατρ.  Ιωακείμ 5 & Ηροδότου, Κολωνά-
κι, 2107215944

Ένα ταξίδι 30,5 μέτρα μακριά 
Πέμ.-Τετ. 17:30, 20:00, 22:30 

ΖΕΦΥ ΡΟΣ (ΘΕΡΙΝΟ)
Τρώων 36, Θησείο, 210 3462677

Η όπερα της πεντάρας Πέμ.-
Τετ. 22:00 / Η χρυσή άμαξα 
Πέμ.-Τετ. 20:00 

ΘΗΣΕΙΟΝ (ΘΕΡΙΝΟ)
Απ. Παύλου 7, Θησείο,  210347098

Ραντεβού στο Παρίσι Πέμ.-Τ 

ΙΝΤΕ Α Λ
Πανεπιστημίου 46, Αθήνα, 2103826720

‘71 Πέμ.-Τετ. 20:15, 22:20 / 
Ιστορίες για αγρίους Πέμ.-
Τετ. 18:00 

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemA x Cy TA
Λεωφ. Κηφισίας 245, (Ζηρίνειο), 
Κηφισιά, 2106233567

Αίθ.1 Το κορίτσι που εξαφανί-
στηκε Πέμ.-Τετ. 18:30, 21:30 
/ Ο μικρός Νικόλας πάει 
διακοπές (μτγλ.) Σάβ. 16:30 / 
Κυρ. 12:30, 14:30, 16:30 
Αίθ.2 Το ανθρώπινο κεφά-
λαιο Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:20 
/ Τα τερατοκουτάκια (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Σάβ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:00 / Κυρ. 12:00, 14:00, 

18:00 / Ο μικρός Νικόλας πά-
ει διακοπές (με υπότιτλους) 
Σάβ.-Κυρ. 16:00 

ΚΗΦΙΣΙΑ CinemA x CL ASS Cy TA
Δροσίνη 6 (απέναντι από Βάρσο ), 
Κηφισιά, 2106231601

Ένα ταξίδι 30,5 μέτρα μακριά 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:20, 22:45 

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ FiLmCenTeR
Λεωφ. Συγγρού 106, 210 9215305

Το ανθρώπινο κεφάλαιο 
Πέμ.-Τετ. 18:15, 20:15, 22:00 

ΝΑΝΑ CinemA x Cy TA
Λεωφ. Βουλιαγμένης 179 Δάφ-
νη,(στάση ΜΕΤΡ.Ο Αγ.Ιωάννης), 
2109703158

Αίθ.1 Το κορίτσι που εξαφα-
νίστηκε Πέμ.-Τετ. 20:00 / 
Λάθος στο λάθος Πέμ.-Τετ. 
23:00 / Το παιδί με την 
κουρδιστή καρδιά Σάβ. 

16:00, 18:00 / Κυρ. 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00 • Αίθ.2 Το 
κορίτσι που εξαφανίστηκε 
Πέμ.-Τετ. 21:30 / Λάθος 
στο λάθος Πέμ.-Τετ. 19:30 / 
Τα τερατοκουτάκια (μτγλ.) 
Πέμ.-Τετ. 17:30 3D /  Barbie 
στο μυστικό βασίλειο (μτγλ.) 
Σάβ. 15:45 / Κυρ. 12:15, 
14:00, 15:45 • Αίθ.3 Ο μικρός 
Νικόλας πάει διακοπές 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:15 / Σάβ. 16:00, 18:15 / 
Κυρ. 12:00, 14:00, 16:00, 18:15 
/ Annabelle Πέμ., Τετ. 20:15, 
22:15 / Παρ.-Τρ. 20:15 / Το κο-
ρίτσι που εξαφανίστηκε Παρ.-
Τρ. 22:15  • Αίθ.4 Dracula 
Untold Πέμ.-Τετ. 20:30, 
22:30 / Τα τερατοκουτάκια 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:30 / Σάβ. 16:30, 18:30 
/ Κυρ. 12:30, 14:30, 16:30, 
18:30 • Αίθ.5 Annabelle 
Πέμ.-Τετ. 18:45, 21:00, 23:15 
/ Ο μικρός Νικόλας πάει 
διακοπές (μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 
16:45 • Αίθ.6 The Equalizer 
Πέμ.-Τετ. 19:30, 22:00 / Πώς 
να εκπαιδεύσετε το δράκο 
σας 2 (μτγλ.) Παρ.-Κυρ. 
17:30 / Αεροπλάνα 2: Ιπτάμε-
νοι πυροσβέστες (μτγλ.) Σάβ. 
15:30 / Κυρ. 12:00, 15:30  

ΝΙΡΒΑΝΑ CinemA x Cy TA
Λεωφ. Αλεξάνδρας 192, Αμπελόκηποι,  
2106469398

Το κορίτσι που εξαφανίστηκε 
Πέμ.-Τετ. 22:15 / Ένα ταξίδι 
30,5 μέτρα μακριά Πέμ.-Τετ. 
17:30, 20:00 

ODeOn KOSmOPOLiS mAPOyΣi 
Λεωφ. Kηφισίας 73 & Πουρνάρα, 14560
 
Αίθ.1 Το κορίτσι που εξαφανί-
στηκε Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 20:00, 23:10 / Σάβ.-Κυρ. 
16:40, 20:00, 23:10 
Αίθ.2 Το κορίτσι που εξα-
φανίστηκε Πέμ.-Τετ. 20:00, 
23:10 / Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας 2 (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 15:10, 17:30 • Αίθ.3 Ο 
λαβύρινθος Πέμ.-Τετ. 18:30 / 
Το κορίτσι που εξαφανίστηκε 
Πέμ.-Τετ. 21:00 • Αίθ.4 
Μαγεία στο σεληνόφως 
Πέμ.-Τετ. 18:40 / Το κορίτσι 
που εξαφανίστηκε Πέμ.-
Τετ. 21:00 / Ένας σκίουρος 
σούπερ-ηρωας (μτγλ.) Σάβ.-
Κυρ. 16:30 • Αίθ.5 ‘71 Πέμ.-
Τρ. 21:20, 23:30 / Τετ. 22:15 
/ Ένα γενναίο ψέμα Πέμ.-Τρ. 
19:00 / Τα τερατοκουτάκια 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 16:50 3D / Σάβ.-Κυρ. 
14:50 3D, 16:50 3D • Αίθ.6 Ο 
μικρός Νικόλας πάει διακο-
πές (μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 19:10 / Σάβ.-Κυρ. 
17:00, 19:10 / Dracula Untold 
Πέμ.-Τετ. 21:20, 23:20 / Το 
παιδί με την κουρδιστή καρ-
διά Σάβ.-Κυρ. 15:00 • Αίθ.7 
Λάθος στο λάθος Πέμ.-Τετ. 
17:20 / Annabelle Πέμ.-Τετ. 
19:20, 21:30, 23:40 • Αίθ.8 
Το κορίτσι που εξαφανίστηκε 
Πέμ.-Τετ. 19:00, 22:00 / 
Barbie στο μυστικό βασίλειο 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:10 / Ο μι-
κρός Νικόλας πάει διακοπές 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 15:00 
Αίθ.9 Ένα ταξίδι 30,5 μέτρα 
μακριά Πέμ., Παρ., Δευτ., 
Τρ., Τετ. 18:00, 20:30, 23:00 
/ Σάβ.-Κυρ. 15:30, 18:00, 
20:30, 23:00 • Αίθ.10 Λάθος 
στο λάθοςΠέμ.-Τετ. 20:40, 
22:40 / Τα τερατοκουτάκια 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 18:20 / Σάβ.-Κυρ. 16:10, 
18:20 • Αίθ.11 Ο μικρός Νι-
κόλας πάει διακοπές (μτγλ.) 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
18:10 / Σάβ.-Κυρ. 16:00, 18:10 
/ Annabelle Πέμ.-Τετ. 20:20, 
22:30 • Αίθ.12 Ο φύλακας 
της μνήμης Πέμ.-Τετ. 17:50, 
20:10, 22:20  

ODeOn ΟΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, Αθήνα, 2103622683

Αίθ.1 Το κορίτσι που εξαφανί-
στηκε Πέμ.-Τετ. 19:20, 22:30 
Αίθ.2 Μαγεία στο σεληνόφως 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 22:20 

ΟDeOn STARCiTy
Λεωφ. Συγγρού 111 & Λεοντίου,  
Νέος Κόσμος, 14560 

Αίθ.1 Ο μικρός Νικόλας πάει 
διακοπές (μτγλ.) Πέμ.-Τετ. 
18:10 / Annabelle Πέμ.-Τετ. 
20:20, 22:30 • Αίθ.2 Μαγεία 
στο σεληνόφως Πέμ.-Τετ. 
21:00 / Ένας σκίουρος 
σούπερ-ήρωας (μτγλ.) Παρ. 
18:40 / Σάβ.-Κυρ. 16:40, 
18:40 • Αίθ.3 Ένα ταξίδι 
30,5 μέτρα μακριά Πέμ.-Τετ. 

18:00, 20:30, 23:00 
Αίθ.5 Κλειστό Πέμ./ Το 
κορίτσι που εξαφανίστηκε 
Παρ.-Τετ. 19:00, 22:00 
Αίθ.6 Dracula Untold Πέμ.-
Τετ. 20:50, 22:50 / Τα τερατο-
κουτάκια (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 18:50 3D / 
Σάβ.-Κυρ. 16:50 3D, 18:50 3D 
Αίθ.7 Λάθος στο λάθος Πέμ.-
Τρ. 19:10, 21:10, 23:10 / Τετ. 
22:20 / Το παιδί με την κουρ-
διστή καρδιά Σάβ.-Κυρ. 17:00 
Αίθ.8 Ο λαβύρινθος Πέμ.-
Τετ. 19:20, 21:40 / Πώς να 
εκπαιδεύσετε το δράκο σας 2 
(μτγλ.) Σάβ.-Κυρ. 17:10 
Αίθ.9 Ο φύλακας της μνήμης 
Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 
19:50, 22:10 / Σάβ.-Κυρ. 
17:40, 19:50, 22:10 • Αίθ.10 
Το κορίτσι που εξαφανίστηκε 
Πέμ.-Τετ. 20:00, 23:00 / Τα 
τερατοκουτάκια (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:00 / 
Σάβ.-Κυρ. 16:00, 18:00 

ΠΤΙ ΠΑ Λ ΑΙ
Ριζάρη 24, Παγκράτι, 2107253915

Το ανθρώπινο κεφάλαιο 
Πέμ.-Τετ. 18:00, 20:15, 22:30 

ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ (ΘΕΡΙΝΟ)
Κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 210 3248057

Το κορίτσι που εξαφανίστηκε 
Πέμ.-Κυρ. 19:15, 22:00 / 
Κλειστό Δευτ.-Τετ. 

STeR CinemAS
Λεωφ. Δημοκρατίας 67α, 
Εμπορικό κέντρο ESCAPE, Ίλιον, 801 
801 7837, 210 8092690
 
Αίθ.1 Annabelle Πέμ.-Τετ. 
21:00, 23:00 / Τα τερατοκου-
τάκια (μτγλ.) Πέμ., Παρ., 
Δευτ., Τρ., Τετ. 17:00, 19:00 
/ Σάβ.-Κυρ. 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00 • Αίθ.2 Ο μικρός 
Νικόλας πάει διακοπές 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 16:00, 18:00 / Σάβ.-Κυρ. 
12:00, 14:00, 16:00, 18:00 / 
Annabelle Πέμ.-Τετ. 20:00, 
22:00, 00:00 • Αίθ.3 Το κορί-
τσι που εξαφανίστηκε Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 18:10, 
21:10 / Σάβ. 12:10, 15:10, 18:10, 
21:10, 00:10 / Κυρ. 12:10, 
15:10, 18:10, 21:10 • Αίθ.4 Τα 
τερατοκουτάκια (μτγλ.) Πέμ., 
Παρ., Δευτ., Τρ., Τετ. 16:20, 
18:30, 20:30 / Σάβ.-Κυρ. 
12:20, 14:20, 16:20, 18:30, 
20:30 / Φίλοι ή κάτι Παραπά-
νω; Πέμ.-Τετ. 22:30 • Αίθ.5 Ο 
μικρός Νικόλας πάει διακοπές 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:20 / Σάβ. 13:20, 15:20, 
17:20, 19:20 / Κυρ. 13:20, 
15:20, 17:20 / Dracula Untold 
Πέμ., Παρ., Κυρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 19:20, 21:20, 23:20 / Σάβ. 
21:20, 23:20 • Αίθ.6 Αεροπλά-
να 2: Ιπτάμενοι πυροσβέστες 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 16:50 / Σάβ.-Κυρ. 12:50, 
14:50, 16:50 / Το κορίτσι που 
εξαφανίστηκε Πέμ.-Τετ. 
19:45, 22:45 • Αίθ.7 Πώς να 
εκπαιδεύσετε το δράκο σας 2 
(μτγλ.) Πέμ., Παρ., Δευτ., Τρ., 
Τετ. 17:30, 19:30 / Σάβ.-Κυρ. 
13:30, 15:30, 17:30, 19:30 / Ο 
λαβύρινθος Πέμ.-Τετ. 21:30, 
23:50  

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ Ε Λ Λ Α ΔΟΣ 
Ι. Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-
136,  2103609695

Αίθ.1 Άνθρωπος σε τεντωμένο 
σκοινί Πέμ. 22:00 / Πανικός 
στους δρόμους Πέμ. 20:00 / 
Συμφωνία Κυρίων Παρ. 22:00 
/ Τρ. 21:30 / Λεωφορείο ο Πό-
θος Παρ. 19:30 / Μια μορφή 
μέσα στο πλήθος Σάβ. 22:00 / 
Αμέρικα, Αμέρικα Σάβ. 18:30 
/ Ο συμβιβασμός Κυρ. 19:45 / 
Λάσπη στ’ αστέρια Κυρ. 22:00  
/ Ένα δέντρο μεγαλώνει στο 
Μπρούκλιν Δευτ. 19:30 / 
Boomerang! Δευτ. 22:00  / Το 
λιμάνι της αγωνίας Τρ. 19:30 
/ Πυρετός στο αίμα Τετ. 21:30 
/ Ανατολικά της Εδέμ Τετ. 
19:30  Αίθ.2 Xenia Πέμ.-Τετ. 
19:00, 21:30 

ΤΙΤΑΝΙΑ CinemA x
Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέους 5, 
Αθήνα, 210 3811147

Αλφαβίλ Πέμ.-Τετ. 22:00 / Η 
ωραία της ημέρας Πέμ.-Τετ. 
20:00  Η χρυσή άμαξα Πέμ.-
Τετ. 18:00

ΤΡΙΑΝΟΝ FiLmCenTeR
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101, 
2108222702

Το ανθρώπινο κεφάλαιο 
Πέμ.-Τετ. 18:20, 20:30, 22:40
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Eκδότης-∆ιευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιαφήµισης  Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Σιντσιρµάς

Αρχισυντάκτες Γιάννης Νένες, 
∆ηµήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος

Συντακτική οµάδα: ∆. Αθανασιάδης, Ν. Αργυρο-
πούλου, Μ. Αυγέα, Γ. Βαλλιανάτος, Κ. Βνάτσιου, N. 

Γεωργελέ, N. Γεωργιάδης, Κ. Γιαννακίδης, Β. Γραµµα-
τικογιάννη, B. Γρυπάρης, Ν. ∆αµίγου - Παπώτη, Γ. ∆η-
µητρακόπουλος, N. Zαχαριάδης, Μ. Ζουµπουλάκη, ∆. 
Καραθάνος, Λ. Καρανικολού, Σ. Καρρά, M. Kοντοβά, 
M. Κοραχάη, Σ. Κραουνάκης, Γ. Κρασσακόπουλος,  Γ. 
Kωνσταντινίδης, Λ. Λαζόπουλος, M. Λεάνης, Β. Μα-
τζάρογλου, M. Mηλάτος, Θ. Μήνας, Α. Μυλωνά, Ευτ. 
Παλλήκαρης, Γ. Παναγόπουλος, Κ. Παναγοπούλου, 

Γ. Πανόπουλος, ∆. Παπαδόπουλος, Γ. Παυριανός, 
K.Ρήγος,  Ζ. Σφυρή, Π. Τατσόπουλος, Κ. Τζήκας, Γ. 

Τζιρτζιλάκης, Σ. Tριανταφύλλου, Σ. Tσιτσόπουλος, ∆. 
Φύσσας, Θ. Χειµωνάς, Λ. Χουρµούζη

Γραµµατεία Σύνταξης: Γεωργία Σκαµάγκα
info@athensvoice.gr

Aτελιέ: Mορφούλα Bογιατζόγλου, Sotos Anagnos
∆ιόρθωση κειµένων: ∆ήµητρα 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. Κούρκου-
λος, C. Makkos, Στ. Καλησπέρης, Mάρω Kουρή, 

Damien Argi, Α. Φιλιππίδης, Θ. Σταµάτης, Π. 
Βουµβάκης, Τ. Βρεττός, Β. Georgousis, Στ. Ρόκκος, 

Βαγγέλης Τάτσης
 

 ∆ιαχείριση Web: Βαγγέλης Κορωνάκης
vkoron@athensvoice.gr

A.V. Web Crew: Ντίνα Βλαχοπούλου, Γιάννης  
Τσάκαλος, Καρολίνα Νιαµονιτάκη,  

Αγγελική Νικολάρη, Ελένη Μπεζιριάνογλου

∆ιευθυντής Εµπορ. Ανάπτυξης:  
Νίκος Τσουανάτος

Digital Advertising Manager:  
Αναστασία Μπαφούνη

Direct Market Manager: Βασίλης Ζαρκαδούλας
Direct Market: Νίκος ∆αµδηµόπουλος, ∆ηµήτρης 

Καλαµάρης, Θεοδώρα Θεµελή, 
Ελεονώρα Βερυκοκίδη  

Υποδοχή ∆ιαφηµιστικής Αγοράς & Direct 
Market: Μαρία Αυγερινού marketing@

athensvoice.gr

∆ιεύθυνση Λογιστηρίου:  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο: Σωτηρία Ψυχογυιού,  

Μιχάλης Παπακωνσταντίνου

∆ιαχωρισµοί - Eκτύπωση:  
«Kαθηµερινές Εκδόσεις AE»
∆ιανοµή: City Promotions

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

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369, fax: 210 3632.317
∆ιαφηµιστικό: 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

∆ιευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρµπίλη
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SWATCH SISTEM 51
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Και ο κόσµος γυρνάει ανάποδα! 

Ένα ρολόι που από µπροστά λέει την ώρα και από πίσω µια ιστορία, µε την ελβετική ωρολογοποιία να κάνει και πάλι το θαύµα της, τραβώντας τα βλέµµα-

τα στο χέρι µας. Ένα διαφανές ρολόι που διαθέτει το µοναδικό µηχανικό µηχανισµό µε πλήρως αυτοµατοποιηµένη συναρµολόγηση, 100% ελβετικής κα-

τασκευής, αποτελεί την επιτοµή και την απόλυτη έκφραση του «Swiss Made» ως τρόπου σκέψης. Σε τέσσερα µοντέλα, µαύρο, κόκκινο, µπλε και λευκό, 

που µπορείτε να βρείτε σε όλα τα Swatch Stores και σε επιλεγµένα σηµεία  πώλησης Swatch. Π.Λ.Τ. €130.

 Περισσότερες πληροφορίες στο www.swatch.com, Τηλ: 210 9565 656. 

ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ 
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Æ ¹  Á ¶ °

ΕΛΤΑ
Στην Αιόλου τη ∆ευτέρα 
14/10 απόγευµα στις 5, 
φορούσες βερµούδα και 
µπλε µπλούζα, κοντοστά-
θηκες φεύγοντας, στείλε 
tinalemetora@hotmail.com 

ΜΑγκΑζΕ
Μεσηµέρι Κυριακής 12/10 
στην πίσω πλευρά. Έψα-
χνες θέση και σε περίµενα 
να παρκάρεις στη δική 
µου, στείλε στο billy79g@
hotmail.com 

κηφισιΑ
Στο γωνιακό καφέ επί της 
∆ροσίνη 12/10 γύρω στις 
20.30, ήσουν µ’ ένα φίλο 
σου κι εγώ µε µια φίλη, κοι-
ταζόµασταν… θέλω να σε 
ξαναδώ, όµορφη µελαχρι-
νή, ο µελαχρινός µε το µού-
σι. kifisia1210@gmail.com 

Λ. κηφισιΑσ
29/9, βιαζόσουν να πας µε 
άσπρο Fiesta από Μαρούσι 
στην Πανόρµου γύρω στις 
17.00.

ηΛΕκΤρικόσ
Προς Πειραιά, βράδυ 

10/10, πανέµορφη ξαν-
θιά, έχεις επτάχρονο Jack 
Russell. Της έδωσα όνοµα. 
Πότε θα τα πάµε βόλτα; 
na_se_dw@outlook.com

ΜΕΤρό
Από Μοναστηράκι προς 
∆ουκίσσης. Ο ψηλός µελα-
χρινός που σε κοίταγα, µε 
ρώτησες αν θέλω κάτι… 
ναι, πρέπει να σε γνωρίσω! 
metro0032@gmail.com 

Palenke
Σε χόρεψα το Σάββατο, µου 
είπες ότι κατάγεσαι από 
την Ιορδανία, έχεις ωραίο 
όνοµα και πιο ωραία µάτια. 
Στείλε µου… 6972 710254

Parov Stelar 
Χορεύαµε όλο το βράδυ και 
τα βλέµµατά µας διασταυ-
ρώνονταν. Ήταν µόνο η ιδέα 
µου; Φορούσες καπέλο. 
Μετά το πέταξες στη σκηνή 
και δυσκολευόµουν να σε 
αναγνωρίσω. Στείλε εδώ!

224 
Μπήκαµε και οι δύο λίγο 
πριν κλείσει η πόρτα του 
λεωφορείου. Γελάσαµε 

όταν ακούστηκε το ηχητικό 
µήνυµα της «επόµενης στά-
σης». ∆υστυχώς κατέβηκες 
στην επόµενη… Πού θα σε 
ξαναβρώ; 

village @theMall 
 Βλέπαµε «Το κορίτσι που 
εξαφανίστηκε». Πιο πολύ 
χάζευα εσένα παρά την 
ταινία, όµορφη, ξανθιά 
γαλανοµάτα. Ποια θα είναι 
η επόµενη ταινία που θα 
δούµε; Ο µελαχρινός που 
καθόταν από πίσω σου. 

όρκωΜόσιΑ 
φόιΤηΤων ΕκΠΑ
Φωτογράφιζες µε τόση 
χάρη τους τελειόφοιτους, 
γλυκέ, µελαχρινέ µε το µού-
σι. Μου πήρες τα µυαλά και 
δεν πρόλαβα καν να πάρω 
την κάρτα σου. Σε πόσες 
ορκωµοσίες πρέπει να πάω 
ακόµα για να σε ξαναδώ;

SPeakeaSy 
Αρκέστηκες µόνο στο να 
µε κεράσεις ένα σφηνάκι 
αλλά δεν ήρθες ποτέ να τα 
πούµε από κόντα, αινιγµα-
τικέ κιθαρίστα. Το Σάββατο 
ξανά εκεί;

¡òÀãå çéá ôï ª¶ ¶¹¢° (íÛøòé 20 ìÛêåé÷) ëáé óôåÝìå ôï íå SMS: AVSE, ëåîÞ ëáé ôï íÜîùíÀ óïù óôï 54121
°òéõíïÝ ëéîèôñî õá äèíïóéåàïîôáé íÞîï åÀî åÝîáé Ýäéïé íå ôï îïàíåòï ôïù áðïóôïìÛá. 

ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ 1,23 íå ¼¦°

ª¶ åÝäá...

¡òÀãå çéá ôï ¥¶Ä¶¹ª ¶ªË (íÛøòé 20 ìÛêåé÷) ëáé óôåÝìå ôï íå SMS: AVXE, ëåîÞ ëáé ôï íÜîùíÀ óïù óôï 54121
°òéõíïÝ ëéîèôñî õá äèíïóéåàïîôáé íÞîï åÀî åÝîáé Ýäéïé íå ôï îïàíåòï  ôïù áðïóôïìÛá. ºÀõå íÜîùíá øòåñîåôáé œ 1,23 íå ¼¦°

                   êÛòåé÷ ¶ªË...

…τα πλέον γκρίζα και λίγο 
µακριά µαλλιά µου, Μαι-
ρούλα µου, δεν θέλω να τα 
κόψω! Εδώ πάνω συχνά σερ-
γιάνισε το χέρι σου! Πάρης, 
6993 851531 

Από 6987 20025… προς τον 
ξενέρωτο και όχι µόνο του 
69…856: στοπ, για να µην 
πω κι άλλα που δεν επιτρέ-
πονται εδώ. Έλεος πια, δεν 

υπάρχει ούτε ένας άντρας µε 
τα όλα του εκεί έξω;!

Μου έχεις φέρει το χαµόγελο 
ξανά Ν. από τα Χανιά. ∆εν µε 
πειράζει που προς το παρόν, 
αναγκαστικά µιλάµε µόνο 
µέσω viber.

Ειρήνη από Χαλάνδρι... 
βρεθήκαµε από το site του 
eftaxia, κάπου το 2006-7, 

αν θυµάσαι… «Κωνστα-
ντίνος» και «αµαρτωλές» 
βραδιές στο «Ηotel Attiki». 
Αναρωτιέµαι εάν υπάρχεις, 
κι αν είσαι καλά, βασικά! 
onemorecoolguy1@yahoo.
com

Όλη µέρα κάνεις βόλτα στο 
µυαλό µου. Ουρανός, φεγ-
γάρι, θάλασσα. Να τα χιλιά-
σεις. Σ.Λ. 

                   êÛòåé÷                   êÛòåé÷

κΑθΑρισΤικΑ ΑΠό φυΤικΕσ ΠρωΤΕσ υΛΕσ 
Τα προϊόντα ΕCOS της Earth Friendly Products καλύπτουν καθηµερινές α-
νάγκες καθαρισµού του νοικοκυριού και κατασκευάζονται από συστατικά 
που προέρχονται από φυτικές πρώτες ύλες και βιολογικά φυσικά αρώµα-
τα. Τα ECOS είναι προϊόντα υψηλής τεχνογνωσίας µε µηδενικά κατάλοιπα, 
απόλυτα φιλικά και ασφαλή για τον άνθρωπο, τα ζώα, και το περιβάλλον. 

oro in eUro 
Σκουλαρίκια από επιροδιωµένο ασήµι, made in 
Italy, από τη συλλογή Sherazad της Oro In Euro. 
Συγγρού 37, 210 9228553, Κηφισίας 26, 210 
7706155, Πατησίων 113, 210 8820780, Fb: Oro in 
euro hellas 

adidaS originalS by the 
FarM CoMPany
Ζωηρά χρώµατα, έντονα prints και άνετες γραµ-
µές είναι τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στη 
συλλογή adidas Originals by The Farm Company 
Φθινόπωρο/Χειµώνας 2014, που προέκυψε από 
τη συνεργασία των adidas Originals µε το βραζι-
λιάνικο brand The Farm Company. Μια συλλογή 
που ξεχειλίζει από ζωή, φέρνοντάς µας την άνοι-
ξη µέσα στο χειµώνα. 

» ¸ 
Ì ° ª ¶ ¹ ª ! 

national 
geograPhiC 
«Going Deep with David 

Rees», η νέα εκποµπή 
του National Geographic 
Channel, που µέσα από 
10 επεισόδια θα µας δεί-
ξει ότι υπάρχουν πολλά 

πράγµατα που θα πρέπει 
να λάβουµε υπόψη µας 

στις δραστηριότητέ µας. 
Η σειρά εντάσσεται στο 

αφιέρωµα «∆ιασκέδασε το 
µυαλό σου» και θα κάνει 

πρεµιέρα την Τρίτη 21/10 
στις 20.00. Το National 

Geographic Channel είναι 
διαθέσιµο στην Ελλάδα 

µέσω Nova, OTE TV, hol και 
Cyta Hellas.

ΕφΑρΜόγη 
Mobile aPP 

Τησ eaSyJet  
Μια νέα λειτουργία στην 

ήδη πολυβραβευµένη 
mobile εφαρµογή της, που 

επιτρέπει στον επιβάτη 
να σαρώνει το διαβα-

τήριό του, πρόσθεσε η 
µεγαλύτερη αερογραµµή 
του Ηνωµένου Βασιλείου 
ΕasyJet. Η εφαρµογή επι-
τρέπει στους επιβάτες µε 
iOS ή Android συσκευές 

να σαρώσουν το στοιχεία 
των διαβατηρίων τους, 
χρησιµοποιώντας την 

κάµερα του κινητού τους, 
καθιστώντας έτσι πιο γρή-

γορη και πιο εύκολη την 
διαδικασία check-in. 

»¹ºÄ¶ª 

áççåìÝå÷

σε γνωρίζω...

Αβαντάζ. Γνω-
ριµία-Συµβίωση-
Γάµος-
Εκδηλώσεις 
Γνωριµιών. Συ-
νεργασία επαρ-
χία-εξωτερικό-
γονείς. «Μια Θέ-
ση στην Καρδιά 
σου», µια εκπο-
µπή του Γιώργου 
Πάππα µε θέµα 
γνωριµίες γά-
µου-οικογένεια-
εκδηλώσεις-
επικοινωνία. 
Κάθε Κυριακή 
στο ΕΧΤΡΑ στις 
8.30-9.30 µ.µ., 
κάθε Τρίτη 
5.30-6.30 το 
πρωί στον ΑB και 
Τετάρτη 5.30-
6.30 το πρωί στο 
ΕΧΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ. Για πλη-
ροφορίες: 210 
3623.294-295, 
www.pappas.gr 

Αβαντάζ. Όµορ-
φη 28χρονη κά-
τοχος 2 πτυχίων, 
πολύγλωσση, 
1,67 ύψος, 55 
κιλά, γαλανά 
µάτια, µη καπνί-
στρια, εργαζόµε-
νη, µε σηµαντική 
περιουσία στα Β. 
προάστια, χαµη-
λών τόνων και 
καλής ανατρο-
φής, επιθυµεί 
γνωριµία γάµου 
κυρίου έως 36 
ετών αναλόγων 
προσόντων. 
∆εκτοί και γονείς 
προς συνεννό-
ηση. «Πάππας», 
Οµήρου 38, 
Κολωνάκι, 3ος 
όροφος, 210 
3620.147, κα-
θηµερινές 9.00-
21.00, Σάββατο 
10.00-14.00, 
www.pappas.gr   

¡éá îá ëáôáøöòÝóåôå 
íéá áççåìÝá  

åðéëïéîöîÜóôå íå ôï 
210 3617.369  
(11.00-18.00)  

Ìòåñóåé÷: œ 34 ïé 20 
ðòñôå÷ ìÛêåé÷ ëáé  

œ 0,35 ëÀõå  
åðéðìÛïî. 
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