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Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο STMTS 

(Σταμάτης Μήτσιος). Γεννήθηκε το 1993 
στην Αθήνα και είναι τελειόφοιτος την 

ΑΣΚΤ της Αθήνας. Από πολύ νεαρή ηλικία 
έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις και έχει 

πραγματοποιήσει συνεργασίες σε Ευρώπη 
και ΗΠΑ. Κυρίως ασχολείται με τη ζωγρα-
φική, με την εικονογράφηση και από το 

2012 με την τέχνη του δρόμου. Τα έργα του 
STMTS στον δρόμο είναι από τα πιο ανα-

γνωρίσιμα και χαρακτηριστικά στην πόλη, 
με πιο γνωστό του έργο το οποίο έχει γίνει 
viral και σύμβολο τα τελευταία χρόνια, το «I 
Love Life». Δείτε τη δουλειά του στο www.

stmtsart.com. Το έργο του εξωφύλλου μας 
έχει τίτλο «Hangover» και είναι ιδανικό γι'  
αυτές τις μέρες χαράς και γιορτής που έρ-

χονται. Καταναλώστε υπεύθυνα!  

i

Ραντεβού το 

2019!
 

Μέχρι τότε μείνετε 
συντονισμένοι στον 
Athens Voice Radio 

102,5 fm
για διασκέδαση, 

ειδήσεις, μουσική
 

Ενημερωθείτε για όλα 
όσα συμβαίνουν στην 

Ελλάδα και στον κόσμο 
στο athensvoice.gr 

 
 Καλές Γιορτές!



Η ATHENS VOICE 
πάντα στην κορυφή

Ένα μοναδικό εκδοτικό φαινόμενο: 15 χρόνια κυκλοφορίας, 
πάντα πρώτη στην αγάπη των αναγνωστών

No
Στον Νομό Αττικής, εκεί που κυρίως κυκλοφορεί και εκεί 
όπου κατοικεί ο μισός ελληνικός πληθυσμός, η ATHENS 
VOICE βρίσκεται μέσα στις 5 μεγαλύτερες εφημερίδες 
της Ελλάδας, αμέσως μετά τις μεγάλες Κυριακάτικες και 
είναι η πρώτη στο νεανικό κοινό

1. Καθημερινή Κυριακής

2. Βήμα

3. ΘΕΜΑ

4. REAL

5. ATHENS VOICE

Focus-Bari Ά  Κύμα: Ιανουάριος-Ιούνιος 2018

Σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση 
Focus Bari για το 2018, 
η ATHENS VOICE βρίσκεται στην 
πρώτη θέση της κατηγορίας της: 

free 
press
της Ελλάδας

Λεκανοπεδιο αττικής

ATHENS 
VOICE

136,2 
χιλιάδες

αναγνώστες

LIFO 

121,7 
χιλιάδες

αναγνώστες

Ηλικίες 25-34

ATHeNs
VOICe

No
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Kάντε δώρο 
μιά συνδρομή 
στουσ φιλουσ σάσ
γιά τον κάινουργιο 
χρονο!
Ενισχύετε έτσι
την ανεξάρτητη 
δημοσιογραφία 
και έχετε κάθε 
εβδομάδα την 
Αthens Voice  
στο σπίτι σας

Με κάθε συνδρομή παίρνετε 
δώρο από εμάς

1 Ένα από τα 3 t-shirt της Αthens 
Voice κατ’ επιλογή σας

2 Ένα συλλεκτικό σημειωματάριο 
για τα 15 χρόνια Athens Voice 

από τα θρυλικά Moleskine

3 Γίνεστε μέλος του A.V. Club και 
συμμετέχετε αυτόματα στους 

διαγωνισμούς για να κερδίσετε προ-
σκλήσεις, εισιτήρια, εκπτώσεις σε 
θεάματα και καταστήματα. 

Τηλ. επικοινωνίας 

210 3617360
info@athensvoice.gr

με €99 για ένα χρόνο
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Glass House Project - We play your wish
29 & 30 ∆εκεµβρίου 2018 

Ο δήµος Αθηναίων και η Πρεσβεία της Ολλανδίας µας καλούν 
για δεύτερη χρονιά στο Σύνταγµα για καλό σκοπό!

12.00 - 20.00
Ο ATHENS VOICE RADIO 102.5 θα βρίσκεται εκεί:

Σάββατο 29 ∆εκεµβρίου 12:00 - 13:50 
στα decks o ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΛΗΣ

Κυριακή 30 ∆εκεµβρίου 12:00 - 13:50 
στα decks o ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

»¸ 
Ì°ª¶¹ª! 

NEW YEARÕS EVE LIVE RADIO 
∆ευτέρα 31 ∆εκεµβρίου 2018

The Meet Market - NEW YEARÕS EVE EDITION
óôï six d.o.g.s. 

Ο ATHENS VOICE RADIO 102.5 θα βρίσκεται εκεί µε τους 
ΣΤΕΦΑΝΟ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 

ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΙ∆Η, ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ. 

Aβραµιώτου 6-8, Μοναστηράκι  12.00 - 19.00 
Μαζί και το µοναδικό HONOR 8X 

Συντονιστείτε

Liste
n to the music!
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XMAS EVE STREET PARTY 
∆ευτέρα 24 ∆εκεµβρίου 2018

στο πιο όµορφο open mall της Αθήνας
Βουκουρεστίου & Βαλαωρίτου, Κολωνάκι

11.00 - 17.00 
Ο ATHENS VOICE RADIO 102.5 

µε Live Radio Broadcast από τους 
ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΕΡΡΗ, ΣΤΕΦΑΝΟ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟ, 

ΤΖΕΝΗ ΜΕΛΙΤΑ, 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠAΓΕΩΡΓΙΑ∆Η.



NEW YEARÕS EVE LIVE RADIO 
Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018

The Meet Market - NEW YEARÕS EVE EDITION
στο six d.o.g.s. 

Ο ATHENS VOICE RADIO 102.5 θα βρίσκεται εκεί με τους 
Στέφανο τΣιτΣοπουλο, αννα αναΣταΣιου, 

Μαρια πέτριδη, έλένη ΚολοΚοτρώνη. 

Aβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι  12.00 - 19.00 
Μαζί και το μοναδικό HONOR 8X 

Liste
n to the music!
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Goodbye 2018

Του  Γ ΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ

OI

panikoval500@gmailcom

ΛΕΞΕΙΣ  ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Μάτι

Βόρεια Μακεδονία
Κέβιν Αντόνιο Ζόελ Γκισλέν Μιραλάς Καστίγιο

Σώζων Παλαίστρος Χάρος
Αιγιαλίτιδα ζώνη

Αναδευτήρες
«Ερίδµατος πρωθυπουργός»

Severna Makedonja
Ολιστικό πρόγραµµα

«Ο θρύλος των Μπαλσόι»
Pranic healing (Λυδία Κονιόρδου)

«Ανθισµένο περγαµόντο»
Φορολοταρία

Μακεδονοκλάστες
«Gomenaki» (από τις SWIM)

«Fuego»
Στρόφιγγα εισροής προσφύγων

Μάης ’68, πενήντα χρόνια
Ιδιωτικός πατριωτισµός

«Κολάµπια»
Ίλιντεν

«Παρούσα»
Ακαταδίωκτο

Τρικάκια
«Θα τα σπαταλάγατε»
Μακεδονικός χαλβάς
Κώστας Μακεδόνας

Τα ουρλιαχτά των παικτών του Survivor-2
«Έµπαινες;»

«∆ιαφανίζει» (Shopping Star)
«Υγρασιάζεται» (Master Chef)

Οικιστικές στρεβλώσεις
Αλατότητα

Άναρχη δόµηση
Αθήνα Παγκόσµια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018

Τηλε-ενεχυροδανειστής
Open TV

ΑΟΖ
Airbnb

#MeToo
Toxic

«Σφιχταγκαλιασµένοι»

→
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
▶ Παιδικό βιβλίο µε ήρωα τον 
δήµαρχο Πατούλη, ως «Πονοψυ-
χούλη»
▶ Απαγγελία ποιηµάτων µέσα στο 
λεωφορείο 040 (Αθήνα-Πειραιάς)
▶ Phylax Άγγελος σε κόκκινο του 
πάθους, στο Παλαιό Φάληρο
▶ Οι «∆έκα Μικροί Μήτσοι» επέστρε-
ψαν
▶ Επίδειξη Κωστέτσου έξω από το 
Ηρώδειο
▶ «Mamma Mia» µε τη ∆έσποινα 
Βανδή στην αρχαία Μεσσήνη
▶ Ο Πάνος Μουζουράκης στο 
«Mamma Mia 2»

▶ Ποιητικά SMS του Νίκου Κοτζιά 
προς τους συνεργάτες του υπουρ-
γείου του
▶ Κίνηµα «Όχι στην ποινικοποίηση 
των κροτίδων στα γήπεδα»
▶ Ο Τσακαλώτος αναφέρει στη 
Βουλή την Τζούλια Ρόµπερτς, τον 
Μπραντ Πιτ και τον Κουασιµόδο
▶ Ο Τσακαλώτος απαγγέλει στη 
Βουλή στίχους του Rudyard Kipling
▶ Μονόπρακτο της χρονιάς: η κυρία 
Ελένη Λουκά τηλεφωνεί στον Τάκη 
Τσουκαλά
▶ Zombie walk, Σύνταγµα-
Μοναστηράκι
▶ Κλεφτοτουρισµός στα νησιά
▶ Παλιές ελληνικές ταινίες στις αθη-
ναϊκές θεατρικές σκηνές
▶ Σεξ στις ταράτσες των Εξαρχείων

ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
Τουρνικέ = Περιστρεφόµενος 
µηχανισµός από µέταλλο για την 
είσοδο/έξοδο στο µετρό

Καζάν-καζάν = Το win-win κατά 
τον Ερντογάν

Μίσο = Μακροβιοτική σούπερ 
τροφή. Ο τόνος στο µί

Εσπούµα = Ο αφρός στα ισπανικά. 
Μαγειρικός όρος και όχι ξυρίσµα-
τος

Νόβιτσοκ (νευροπαραλυτική ου-
σία εκ Ρωσίας)

Overtourism = Ας πούµε, η Βαρ-
κελώνη τον Αύγουστο

Unbox-holics = Οι παθιασµένοι µε 
το να ανοίγουν συσκευασίες

FoMO = Fear of Missing Out. Άγχος 
ήττας

Instagram-able = Το αν µία φω-
τογραφία είναι καλή για το ίνστα-
γκραµ και όχι για µπάζα

Burlesque queer = Καµπαρέ µε 
drag αισθητική. Θεωρείται το νέο 
swing

Goat = Greatest of all time. Το λέµε 
για ποδοσφαιριστές κυρίως. Τονί-
ζεται δείχνοντας το πηγούνι σου, 
εκεί που βγαίνει το γενάκι (goatee)

Liberté, Égalité, Mbappé = Ένας 
είναι ο Μµπαπέ

Premiumness = Φτιαγµένο για 
υψηλή απόδοση στη γλώσσα των 
διαφηµιστών

Glitter-ific = Καταπληκτικό και 
γυαλιστερό

Σαλαµούρα = Παστά ψάρια

Κορεκτίλα = Πολιτική εµµονική 
ορθότητα

Εσύ τι ακούς; Yanni ή Laurel; = 
Το µεγάλο ακουστικό δίληµµα που 
έπαιξε στο internet. Ξεσήκωσε 
µεγάλες διαφωνίες και επισκέψεις 
σε ΩΡΛ

Shithole countries = Οι «χώρες 
του απόπατου» κατά τον Trump, 
οι χώρες των µεταναστών

Miss Vaaanjie = Τελετουργική 
φράση εξόδου µε grandiose 
που λανσαρίστηκε στο σόου της 
RuPaul, από την οµώνυµη drag 
queen την ώρα που αποχωρούσε 
από τη σκηνή

Selfieccino = Καπουτσίνο µε το 
πρόσωπό σου ζωγραφισµένο 
στον αφρό

Ματσίλα = Μια βρωµερή -ίλα που 
µυρίζει κάπως όπως η βαρβατίλα, 
αλλά έχει κυρίως το χαρακτηρι-
στικό ότι αυτός που την αποπνέει 
είναι κυρίως ετεροκανονιστικός/ 
σεξιστής/ µάτσο/ µπούλης/ ντα-
ής (κατά το slanggr)

Ο Τιµολέων = Στο Master Chef 
κανείς δεν ήξερε πώς κλίνεται ο 
Τιµολέων, του Τιµολέοντος

General Data Protection 
Regulation = Για να το πούµε γενι-
κά, όλο το internet να ξέρει ποιος 
είσαι και τις σου αρέσει

Σουπλιµένταλ µεµοράντουµ = 
Το επικαιροποιηµένο µνηµόνιο 
στα Λατινικά για να µην ακούγεται 
βιτσιόζικο

Goodbye 2018

«Our haunt», έργο του STMTS, 2017 SURVIVORS 2018  Τα παιδιά. Από τη Μόρια 
µέχρι το bullying στα σχολεία
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ENTERTAINMENT
▶ Ο Τσακαλώτος έβλεπε τη 
«Μαύρη οχιά» (Blackadder) 
του BBC
▶ Ο Ψωµιάδης - Ζορρό στην 
αποκριάτικη διαφήµιση του 
Jumbo
▶ Τριπάκι της χρονιάς: 
Τελετή λήξης Χειµερινών 
Ολυµπιακών Αγώνων της 
Πιονγκτσάνγκ
▶ Το ζεν της χρονιάς: ακου-
στικός Αλκίνοος Ιωαννίδης, 
µόνο µε µία κιθάρα
▶ Sold out οι παραστάσεις 
των µοναχών Saolin

▶ Το «Black Panther» σαρώ-
νει σε εισιτήρια
▶ Ο Σαββόπουλος στο 
Άλσος
▶ Η Σαπουντζάκη στο 
Παλλάς
▶ Ο Καµµένος στο Μονακό
▶ Η «Σοφία Βογιατζάκη» 
στη Eurovision
▶ Η Ελένη Μενεγάκη στις 
Κάννες
▶ Γάµος Νατάσας Μποφί-
λιου
▶ Γάµος Γιώργου Χρανιώτη
▶ Γάµος Αντώνη Ρέµου - Υ-
βόννης Μπόσνιακ
▶ Το BBC κάνει γυρίσµατα 
της «Μικρής τυµπανίστρι-

ας» στο Σούνιο και άλλα 
σηµεία της Αττικής
▶ Τίτλος event της χρονιάς: 
«Αναψυκτήριον τα Ωραία 
Εξάρχεια»
▶ Χορογραφία της χρονιάς: 
Οι 12 µπράβοι του Κιµ-Γιον-
Ουν να τρέχουν σε συγχρο-
νισµό γύρω από την αλεξί-
σφαιρη λιµουζίνα, κατά την 
επίσκεψή του στη Ν. Κορέα
▶ Γραφείο κάνναβης από το 
Υπουργείο Υγείας
▶ Το Παγκόσµιο στη Γαλλία
ΑΕΚ - Άγιαξ στο ΟΑΚΑ µε 
µολότοφ
▶ Ρεµπέτικο γλέντι στη Φι-
λοσοφική

Goodbye 2018

ENTREPRENEUR
2018
▶ Ο Καναδάς το αποποινι-
κοποιεί
▶ Ράνια Αντωνοπούλου (ε-
πίδοµα ενοικίου €1.000)
▶ ∆ηµήτρης - Ριχάρδος 
Μυλωνάς
▶ Influencer γενικώς
▶ Κίνηµα «∆εν κληρονοµώ»
▶ Κοµµωτής Μπαρµπα-
ρούση
▶ DJ Kate Moss στη Μύκονο
▶ Ακτινίδιο: εξαγώγιµο 
προϊόν 2018
▶ Το zine µε τίτλο «Ντίσκο 
Αυτοκτονία»
▶ Ρώσος διπλός πράκτορας 
σε πρόγραµµα προστασίας
▶ Κλείνει η Uber Greece
▶ Ξανανοίγει η Uber-Taxi 
Greece
▶ Ο Τζίγγερ παίρνει το µισό 
Alpha TV
▶ Ρευµατοκλοπή στο Κο-
λωνάκι
▶ ∆υόµισι ευρώ ο λουκου-
µάς στη Μύκονο
▶ Κρητικός έφτιαξε µηχανά-
κι που κινείται µε τσικουδιά
▶ Εκτός ελέγχου η τιµή της 
βενζίνης στα νησιά
▶ Οι πρώτες οπτικές ίνες 
στον Βύρωνα
▶ Προπονητής χόκεϊ επί χόρ-
του (Survivor)
▶ Ευτύχης Μπλέτσας: ο ευ-
τυχέστερος Έλληνας
▶ «Ο Σαρκοζί πήρε πάνω 
από 50 εκατ. δολάρια από 
τον Καντάφι»
▶ Ήταν µία καλή χρονιά για 
τον: Σπύρο Παπαδόπουλο

ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
▶ Τιµητική διάκριση υποναυ-
άρχου στην Μπουµπουλίνα
▶ Ο Στέφανος Χίος κατεβαίνει 
για δήµαρχος Σπάρτης
▶ Ο Κασιδιάρης φωτογραφί-
ζεται µε κόκκινο λαµπάκι µέσα 
στη Βουλή
▶ Ο Trump και ο Macron σκά-
βουν στον κήπο
▶ Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια µετά 
από χρόνια
▶ Ξυλοδαρµός Γιάννη Μπου-
τάρη από τον όχλο
▶ «Έχεις τιµητική» - Ο Τσίπρας 
στον φαντάρο που έπιασε τον 
σταυρό στα Θεοφάνεια
▶ Άδειες Κουφοντίνα
▶ Αποφυλακίζεται ο Τσοχα-
τζόπουλος
▶ Η Κατερίνα Ακριβοπούλου 
ζητάει δηµοσίως συγγνώµη 
από τους µητροπολίτες που 
τους είπε χουντικούς
▶ Ο Sting καθαρίζει τη σκηνή 
του Ηρωδείου από τα νερά 

της βροχής
▶ Ο Ζούκεµπεργκ ζητάει συγ-
γνώµη από όλο τον πλανήτη
▶ Ο Trump ζητάει να του δώ-
σουν το Νόµπελ Ειρήνης
▶ Foreign policy: πρόταση Τσί-
πρα για Νόµπελ Ειρήνης
▶ Ακύρωση της απόφασης 
Καµίνη για περιορισµό της 
µουσικής στο Κολωνάκι
▶ Μισθοί προέδρων ∆ΕΚΟ
▶ Αύξηση ορίου ανάληψης 
στα €2.300 το µήνα
▶ Ο Λαζόπουλος δηλώνει ότι 
ζει σε 40 τ.µ.
▶ Το σπίτι του Άδωνι Γεωργιά-
δη έχει υγρασία
▶ ∆ιακοπή εκποµπής Μένιου 
Φουρθιώτη
▶ Η Θεσσαλονίκη χωρίς νερό 
για 5 ηµέρες
▶ Η Βουλή φωτίζει τρία πα-
ράθυρά της για τον εορτασµό 
του Athens Gay Pride
▶ Παραίτηση Ζουράρι µετά 
από τις ύβρεις για Ολυµπιακό 
και ΑΕΚ
▶ Ο Πιέρ Μοσκοβισί αποκαλεί 
τον Ευκλείδη Τσακαλώτο 

Ντ’Αρτανιάν και του κλείνει 
το µάτι
▶ Ο Μάθιου ΜακΚόναχι στη 
Μύκονο µε τη µαµά του
▶ Η Ντόρα Μπακογιάννη δεν 
µπορούσε να σηκώσει χρήµα-
τα από ΑΤΜ για να πάρει σοκο-
λατένια αυγά στα εγγόνια της
▶ Η Κατρίν Ντενέβ υπερασπί-
ζεται το φλερτ
▶ Και στη Βάνα Μπάρµπα ζη-
τήθηκε να πάει να γευµατίσει 
µε τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, 
αλλά είπε όχι
▶ Η Όλγα Τρέµη δήλωσε ότι 
κατέβαινε µε γούνα γίδας 
στις πορείες του ΚΚΕ (Ελπίζω 
να διαβάζει η Τζένη Μπαλα-
τσινού)
▶ Η Πηγή ∆εβετζή µε τον Τρύ-
φωνα Σαµαρά στις νεροτσου-
λήθρες του Σκάι
▶ Η Τζίνα Αλιµόνου σπάει τη 
σιωπή της
▶ Ο Κιµ δεν θα ξαναπατήσει 
το κουµπί
▶ Το Love Story της Βόρειας 
και της Νότιας Κορέας

PETS 2018
Κουνούπια

Σαρανταποδαρούσα µε µηνίσκο

Μόγλης, ο σκύλος του Βαρουφάκη

Η κατσίκα που έσωσε η Μπαλατσινού

Νεκρό περιστέρι στην τελετή των Θεοφανείων 

στην Καλαµάτα

Αγριογούρουνα στην Εκάλη

Λύκοι στην Εθνική Αθηνών-Λαµίας

Vegan ακτιβιστές παρεµβαίνουν για τον βασανι-

σµό των γαϊδουριών στη Σαντορίνη

Βρεφοκοµείο τσουχτρών στον Κορινθιακό 

κόλπο

Αποικία ιππόκαµπων στην Χαλκιδική

Σαλάτα µε βάτραχο

ΦΤΑΝΕΙ, ΟΧΙ ΑΛΛΟ
«Queer αναγνώσεις 

της Λένας Πλάτωνος»
Frida Kahlo

Windsor
Αστεία µε γραβάτες

Lara Fabian
Γιούρι Γκριγκαρόβιτς

La casa de papel
«Στάει η βρυσούλα;»

της 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2018 
Το Κολωνάκι προ ρευµατοκλοπής
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ΣΑΝ ΤΑΙΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 
▶ Τζόγκινγκ στον περιφερειακό 
Λυκαβηττού
▶ Καταδίωξη Μπαρµπαρούση στην 
Εθνική Οδό
▶ Συµµαχική άσκηση στο Αιγαίο
▶ Επιχείρηση Τρίαινα στη Μύκονο 
από φοροελεγκτές
▶ Επιχείρηση Νυχτερίδα στα νησιά 
από φοροελεγκτές
▶ Ο Τέρενς Κουίκ στην υποσαχάρια 
Αφρική
▶ ∆ίπλωµα οδήγησης από τα 17
▶ Ανάσταση µε µολότοφ στη Λαγου-
µιτζή στον Νέο Κόσµο
▶ Τούρκος µε τρακτέρ αιχµάλωτος 
στον Έβρο
▶ Ταλαντώσεις σε κερκίδα του ΟΑΚΑ
▶ Έλεγχοι ταυτοτήτων από πολίτες 
σε αστυνοµικούς
▶ Ευρωπαϊκή Σχολή Κατασκόπων 
στην Ελλάδα
▶ Φύλαξη Τσίπρα
▶ Σύλληψη Σώρα (ντυµένος παπάς)
▶ Ανακάλυψη κρύπτης στο ΚΕΕΛ-

ΠΝΟ
▶ Η αύρα που πετάει νερό και πάλι 
στους δρόµους της Αθήνας
▶ Σαββατόβραδο σε Τοσίτσα-
Πατησίων-Χαριλάου Τρικούπη
▶ «∆εν είµαστε Φαρ-Ουέστ» - Τό-
σκας
▶ Πάρκινγκ που βουλιάζει µε τη βρο-
χή στο Μαρούσι
▶ Ανάπλαση Πεδίου του Άρεως
▶ Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων
▶ Παραίτηση Προέδρου στον Ελλη-
νικό Οργανισµό ∆ιαστήµατος
▶ Σύλληψη Στέλιου ∆ιονυσίου γιατί 
χτύπησε τροχονόµο µε τον καθρέ-
φτη του αυτοκινήτου του
▶ Ο Ιβάν Σαββίδης στο γήπεδο
▶ Αποκλεισµός των τρανσέξουαλς 
από τις αστυνοµικές σχολές
▶ Κοκαΐνη κρυµµένη πίσω από την 
εικόνα της Παναγίας
▶ Επιθέσεις τούρκων χάκερς
▶ Επιθέσεις στο σπίτι του Φλαµπου-
ράρη στα Εξάρχεια
▶ Novartis
▶ Ηµερολόγια Ρουβίκωνα
▶ Ο Λαφαζάνης µε σκάλα επάνω 
στην οροφή αστυνοµικής κλούβας

Goodbye 2018

ΠΡΟΣΩΠΑ
Ο Γιώργος Λάνθιµος 
σαρώνει τα βραβεία 
µε το «The Favourite»
Έλληνες αξιωµατικοί 
σε τούρκικες φυλακές
Λασκαρίνα Μπου-
µπουλίνα (υποναύ-
αρχος)
Εθνική εφήβων πό-
λο: Παγκόσµιο
Λεωνίδας Κουτσό-
πουλος: δηµοφιλέ-
στερος chef 2018
Ήταν µία κακή χρονιά: 
για τον Μέσι
Στέφανος Τσιτσιπάς: 
στους 50 τενίστες του 
κόσµου
Άννα Κορακάκη: 
Παγκόσµιο Κύπελλο 
Σκοποβολής
Μίλτος Τεντόγλου: 
από το παρκούρ στο 
χρυσό στο µήκος στο 
Ευρωπαϊκό Βερολίνου
Κατερίνα Στεφανίδη: 
Χρυσό στο επί κοντώ 
στο Ευρωπαϊκό Βερο-
λίνου
Βούλα Παπαχρή-
στου: Χρυσό στο 
τριπλούν
Λευτέρης Πετρού-
νιας: 4η φορά χρυσός 
στους κρίκους στο 
Ευρωπαϊκό
Μαρία Μπελιµπα-
σάκη: Ασηµένιο στα 
400 µ. στο Ευρωπαϊκό 
Βερολίνου
Ζακλίν Λέντζου: Ά  
βραβείο Μικρού Μή-
κους στις Κάννες
Mother Earth 2018: 
Μαρίζα Κωχ

Κωνσταντίνος ∆α-
σκαλάκης, µαθηµα-
τικός (ΜΙΤ): Ροκ σταρ 
2018
Ευθύµης Φιλίππου: 
Ο πιο σκληρά εργαζό-
µενος άνθρωπος στην 
πόλη
Άρης Σερβετάλης: 
πολυµηχάνηµα της 
χρονιάς
Beetroot: Μέγα ΕΒΓΕ 
βραβείο 2018
Barba Dee: Hot new 
graffiti artist
Ηριάννα και Περι-
κλής: αθώοι
Ο Paul McCartney ιν-
κόγκνιτο στην Αθήνα
Ο Σωτήρης Κοντιζάς 
στο TEDx
Μαρία Ναυπλιώτου - 
Κάλλας
Daphne & the Fuzz: 
Το ποπ (ελληνικό) 
γκρουπ της χρονιάς
Ο Μοχάµεντ Σαλάχ, 
επιθετικός της Λίβερ-
πουλ
Ο Asaf Avidan στο 
Μέγαρο
Ο Βασίλης Ζούλιας 
δείχνει στο Ζάππειο
Μίκης Θεοδωράκης: 
στο συλλαλητήριο για 
το Μακεδονικό
Τα αδέρφια Αντετο-
κούµπο σε αγώνα 5K 
Run στα Σεπόλια
Περικλής Κονδυ-
λάτος: κοσµήµατα 
bigger than life
Θανάσης Αλευράς: 
ο άνθρωπος που τον 
αγαπούνε όλοι
Ο Enrique Iglesias µε 
την ελληνική σηµαία
Η Cate Blancett, πρό-

εδρος της κριτικής 
επιτροπής στις Κάννες 
Εµφάνιση by Mary 
Katrantzou
Η Matina Sous Peau 
(Ματίνα Σουπώ): ∆εύ-
τερο καλύτερο όνοµα 
µετά το Άννα Γούλα
Μπέττυ Μαγγίρα: 
το πιο ευτυχισµένο 
κορίτσι της ελληνικής 
τηλεόρασης
Η επόµενη γενιά drag 
queens της Αθήνας
Η Μαίρη Συνατσάκη 
σε µιούζικαλ
Το Jason-Αντιγόνη µε 
κόκκινο φόρεµα στη 
Βουλή
Ο Γιούνκερ στο Μα-
ξίµου χωρίς κλιµατι-
στικό
Η Βάνα Μπάρµπα 
στο Μαξίµου (µε τη 
συνοδεία του Φλα-
µπουράρη)
Κωστής Μαρα-
βέγιας: Ο γλυκο-
γλυκούλης της χρο-
νιάς
Βίκυ Καγιά: Η ξινή 
γλυκούλα της χρονιάς 
Ζενεβιέβ: Μις Μπιτς 
2018 (#GNTM)
Ο Τούρκος παραγω-
γός
Καράφλας, Νταίζη ή 
Σαµπρέλας (ονοµασί-
ες νονού της νύχτας)
Φώτης Κουβέλης in 
arms
Μπερλουσκόνι: ο 5ος 
Kraftwerk
Γοργόνες και Γοργόνοι
Markora’s Syndrome: 
Το καλύτερο όνοµα 
ελληνικής πανκ µπά-
ντας που υπήρξε ποτέ

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ 2018
Power of Love (Σκάι)

«Εγώ ξεβλάχεψα την Ελλάδα»
Wedding singer 2018: Αντώνης Ρέµος

Λυκουρέζος-Καλογρίδη
Μουσικά βραβεία Mad

Το «Bella ciao» σε house beat
Ο Macron βάφει τα µαλλιά του

Θεσσαλονικιά βγήκε βόλτα µε το φίδι της 
στην πλατεία Αριστοτέλους

Οι Pussy Riot στον τελικό του Μουντιάλ
Το ανάκτορο Ριχάρδου

ντας που υπήρξε ποτέ
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ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ 2018

▶ 
από φοροελεγκτές
▶ 
Αφρική
▶ 
▶ 
µιτζή στον Νέο Κόσµο

τριπλούν
Λευτέρης Πετρού-
νιας
στους κρίκους στο 
Ευρωπαϊκό
Μαρία Μπελιµπα-
σάκη

ΑΧΡΗΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 2018 
Απαγόρευση του καπνίσµατος παντού
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Goodbye 2018

ΤΟ ΚΑΚΟ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΚΤΕΙ
Σάσα Σταµάτη

Αµβρόσιος
Η ιλαρά επιστρέφει

Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Γκρέµισµα διαβολικού κόκκινου γλυπτού στο 

Παλαιό Φάληρο
Οι gay κοµµωτές του Λαζόπουλου

Συµφιλίωση Λαζόπουλου - Ντενίση
Οι µπάρες στο µετρό

Έκλεψαν την προτοµή του Γιώργου Μητσιµπό-
να στον Τύρναβο
Μουσταρδί βροχή

Κόκκινη αφρικανική σκόνη
Πορτοκαλί χιόνι
Πούτιν 76,65%

Ερντογάν 52,5%
Πυρκαγιές και πληµµύρες ταυτόχρονα

Βανδαλισµοί στο Βυζαντινό µουσείο
Ο Αντώνης Κανάκης φεύγει από τον Αντένα
Οι Κινέζοι αγοράζουν τα σπίτια µας για να πά-

ρουν εύκολα βίζα
Η Ευγενία Μανωλίδου έπεσε από τριήρη στη 

θάλασσα
Η Αυστρία ψηφίζει το 12ωρο

Ο Τέρενς Κουίκ υπέρ του διαχωρισµού κρά-
τους-εκκλησίας

Ο Robbie Williams και ο Μαραντόνα κάνουν 
«δάχτυλο»

Ο Μαραντόνα προσεύχεται στις κερκίδες
Ο Μαραντόνα κοιµάται στις κερκίδες

Ο Κυριάκος ξεχνάει το διαβατήριό του
Νέος φόρος στα smartphones

Πολιτικοί µε Twitter
Τα κεφτεδάκια του ΙΚΕΑ είναι τούρκικη συνταγή

Η Φουρέιρα στη Eurovision κάνει το σήµα του 
αλβανικού αετού

Ο Bono έχασε τη φωνή του σε συναυλία στο Βε-
ρολίνο (αλλά την ξαναβρήκε)
Αφορισµός ∆ήµου Βερύκιου
∆ιάρρηξη στο σπίτι του ΛεΠά

Μειώνονται τα περίπτερα στην Αθήνα 
Μεθυσµένος εισβάλλει µε το αυτοκίνητό του 

στο προαύλιο της Βουλής
Παντρεύτηκε ο John Snow

Πρόβα βασιλικού πένθους στην Αγγλία
Folli-Follie

Η αφίσα Βανδή-Ρέµου
Χάθηκαν τα e-mails του Υπουργείου Εξωτερικών 

(«∆εν ήταν σηµαντικά»)
Πληµµύρισε η έρηµος

Σεκιουριτάς στον Σκορπιό είδε µπροστά του το 
φάντασµα του Ωνάση

Πέταγµα ρολού ταµειακής µηχανής στο κεφάλι 
του προπονητή του Ολυµπιακού

Ο Φερεντίνος αλευρωµένος στο καρναβάλι της 
Καλαµάτας

Απαγόρευση εκδροµών της Γ’Λυκείου στο εξω-
τερικό

Ο Αχιλλέας, ο Πάτροκλος και ο ∆ίας ήταν µαύ-
ροι κατά το «Troy» του BBC

Ωράριο µουσικής στα µπαρ του Κολωνακίου
Ο Λιανός όταν φωνάζει

∆ιαγραφή Αντώναρου από τη Νέα ∆ηµοκρατία
Ιός Ebola: The comeback

Καύσωνας στον Αρκτικό Κύκλο
Ο Ερντογάν κλείνει το Εθνικό Θέατρο και τη Λυ-

ρική Σκηνή της Τουρκίας
Fake news: Θάνατος του Κώστα Γαβρά

Η ΣΕΚΑΠ σε Γιαπωνέζους
Φεύγει η ΤΙΤΑΝ για Βρυξέλλες

∆ιακοπή ελληνικού πρωταθλήµατος
«∆ορυφόρος θα πέσει στην Ελλάδα τις επόµενες 

µέρες»
Αστεροειδής σε µέγεθος λεωφορείου περνάει 

πολύ κοντά από τη Γη
Το Jason-Αντιγόνη κουρεύτηκε

Ο Τζώρτζης του Master Chef
Η Μέγκι του Greece’s Next Top Model

ΗΟΤ SPOTS
Κόλαση 2018: Μόρια
Ιθάκη ή Καστελόριζο;
Κέρκυρα: Καλύτερη ευρω-
παϊκή τοποθεσία για κινηµα-
τογραφικά γυρίσµατα
H Αγγλικανική εκκλησία 
του Αγίου Παύλου στην Φι-
λελλήνων
Το Anadolu του Σελίµ από 
το Master Chef, στον Πεδίον 
του Άρεως
Το κτίριο-φάντασµα της Λε-
ωφόρου Βασ. Σοφίας γίνεται 
Leroy-Merlin
Το θερµοκήπιο του Γεωπονι-
κού Πανεπιστηµίου
Το µουσείο στο σπίτι του 
Γιάννη Τσαρούχη στο Μα-
ρούσι
Η Ρεάλ Μαδρίτης στην Α-

κρόπολη
Ο Ρουβίκωνας στην Ακρό-
πολη
Ο Κουφοντίνας στον Βόλο
Πρέσπες
Μετονοµασία της πλάζ Βου-
λιαγµένης σε Πλαζ Λουκια-
νού Κηλαηδόνη
«Πάλι µόνη για διακοπές 
στην Κυλλήνη η πριγκί-
πισσα του Μαρόκου, Λόλα 
Σάλµα»
Ο Ζόραν Ζάεφ διακοπές στη 
Χαλκιδική
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ µε κότερο 
στη Μήλο
Το «Σώσε-street-πάρτι» της 
Στέγης
Η Ταράτσα του Φοίβου
Η οδός Κολοκοτρώνη (από 
Βορέου έως Αιόλου), ο «πρώ-
τος δροσερός δρόµος» της 
Αθήνας

Cookies bar στα Εξάρχεια
Χυτήριο χρυσού στη 
Στουρνάρη
Η βραχονησίδα Μέγας Αν-
θρωποφάς
Κλειστό το κέντρο κάθε 
Κυριακή για µαραθώνιους ή 
ποδηλατοδροµίες
Αγιασοφιά: το νέο γήπεδο 
της ΑΕΚ
Από τη Μαλακάσα για 
τους Arctic Monkeys στους 
∆ελφούς για τον Θόδωρο 
Τερζόπουλο
Το Αιγάλεω («Εγώ τουλάχι-
στον έχω µείνει δύο χρόνια 
στο Αιγάλεω!» - ∆ηµήτρης 
Τζανακόπουλος)
Η έπαυλη του Πάµπλο-
Podemos-Ιγκλέσιας 
(€660.000)
«Ευεµενίδες» στην Επίδαυ-
ρο στις 4 το πρωί

παϊκή τοποθεσία για κινηµα-
τογραφικά γυρίσµατα
H 
του Αγίου Παύλου στην Φι-
λελλήνων
Το 
το Master Chef, στον Πεδίον 

«1821», έργο του ∆ηµήτρη Πολυχρονιάδη

SUPERFOODS 2018 
Οι αστροναύτες της NASA βρίσκουν την «τροφή 

του µέλλοντος» στην ελληνική σπιρουλίνα
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GADGETS ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
▶ Το Bigger Button του Τραµπ
▶ Το πορτοκαλί φουσκωτό µπαλόνι 
Trump στο Λονδίνο
▶ Το τηλεκοντρόλ της Χριστίνας Σούζη
▶ Ο σκληρός δίσκος του Υπουργείου 
Εξωτερικών
▶ Το βίντεο - διαιτητής VAR (Video 
Assistance Referee)
▶ Cool seal: το υλικό επικάλυψης 
του «δροσερού δρόµου», αρκεί να µη 
βρέξει

▶ Η σκάλα του Λαφαζάνη
▶ Νέες ταυτότητες µέσα στο ’18 (ακό-
µα περιµένουµε)
▶ Παπάς µε πατίνι στην Ανάσταση
▶ Καντινιέρης µε αντι-ασφυξιογόνα 
µάσκα στη Θεσσαλονίκη
▶ Το πιστολάκι µαλλιών της Φουρέιρα
▶ Το οπλοστάσιο µε τα δώρα αποχαι-
ρετισµού από το Υπουργείο Άµυνας 
στον Φώτη Κουβέλη
▶ Η τριήρης Ολυµπιάς της Ευγενίας 
Μανωλίδου
▶ Το απλικέισο του Απόστολου Γκλέ-
τσου για τους ψηφοφόρους του
▶  Ο φούξια µαρκαδόρος του Τσιτσιπά

ACCESSORIES ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Gilets Jaunes (Κίτρινα Γιλέκα)

Το λευκό πλατύγυρο καπέλο της Melania
Το λευκό πλατύγυρο καπέλο του Ν. Κοτζιά στις 

Πρέσπες
Το πόντσο του Ν. Κοτζιά στη 2η Υπουργική ∆ιά-

σκεψη Αρχαίων Πολιτισµών στην Λα Παζ
Οι στρατιωτικές στολές του Ερντογάν
Οι στρατιωτικές στολές του Καµµένου
Τα γυαλιά-καθρέφτες του Καµµένου

Οι κοντές κάλτσες του Τσίπρα
Το γυαλιστερό κασκόλ του Τσίπρα

Οι παντόφλες του Ριχάρδου
Μανικετόκουµπα ελληνική σηµαία του πρί-

γκιπα Κάρολου
Οι φακοί επαφής-Marilyn Manson της Στέλλας 

Μιζεράκη
Το σφουγγαρόπανο του Sting
Το φούξια T-shirt του Τσιτσιπά

Το µουσταρδί παντελόνι του Γλωσσίδη
Το µουστάκι µπαρµπα-Γιώργος του Τσίκιλη

Το T-shirt «Coolest monkey in the jungle» των 
Η&Μ (καταργήθηκε πάραυτα)

Γυαλί, φραπέ(ς), κοµπολόι και το πόδι επάνω 
στο κενοτάφιο του Άγνωστου Στρατιώτη

Στρόγγυλες πετσέτες θαλάσσης
Τσάντα από χάντρες

Κοσµήµατα µε ζυµαρικά
Κορίτσια µε καπέλα

Τροχήλατες βαλίτσες (µε µίζες)
Γυαλιά 3-D από τη συναυλία των Kraftwerk
Μάσκες µε το πρόσωπο του Ιβάν Σαββίδη

Ζώνη µε πιστόλι στο γήπεδο
Μπαγκέτες: οι φετινές βαβουζέλες

Κόσµηµα-περιδέραιο-αστακός του Περικλή 
Κονδυλάτου

Με παντόφλες στα Oscar
Παντόφλες µε γουνάκι

Το νέο βιβλίο «4 3 2 1» του Paul Auster

TRENDS
▶ Ιερή αγελάδα 2018: 
Vegans
▶ Το µαλλί της Ανιές 
Βαρντά
▶ Το µαλλί-
µακαρονάδα του 
Neymar
▶ Παντού πουά
▶ French tuck (το 
µισό πουκάµισο µέσα 
στο παντελόνι)
▶ Η Έλλη Στάη µε 
Vrettos Vrettakos στο 
γάµο του γιου της
▶ Afro look: the 
comeback
▶ ∆ύσκολο: µπικίνι 
που φοριέται το πά-
νω-κάτω

▶ Instagram trend: 
πόζα «ηµικρανία»
▶ Μυστήριο της χρο-
νιάς: το αυτοκόλλητο 
φρύδι του Τζάστιν 
Τριντό
▶ Οι κοκκινοµάλλη-
δες (απέκτησαν και 
δικό τους emoji)
▶ Look: Hangover 
millionaire
▶ Look: Παπικό glam
▶ Ο Κυριάκος µε γέ-
νια τριών ηµερών
Γένια 3 ηµερών (πέρ-
σι) - Γένια 3 Ιεραρχών 
(φέτος)
▶ Fashionably late: Ο 
Τσίπρας αργεί να πάει 
στη Βουλή 45΄
▶ Σαπιοσέξουαλ (εκ 
του sapiens) Σε θέλω 
κολασµένα για το µυα-

λό σου
▶ Αυτοκαταστρεφό-
µενα έργα τέχνης by 
Banksy
▶ Η Burberry’s καίει 
τα απούλητα για να 
µην πέσουν στα χέρια 
των κακόγουστων 
▶ Θεραπεία χαλάρω-
σης: adult wrapping 
(τυλίγεις τον εαυτό 
σου µέσα σε µία σα-
κούλα σαν έµβρυο)
▶ Όχι πια πλαστικές 
σακούλες
▶ Συγκέντρωση 
διαµαρτυρίας τρίτε-
κνων
▶ Όλοι στα µαύρα, 
στα Golden Globes
▶ Χαµηλή τηλεθέαση 
στα Oscar

▶ 
Πρώτη φορά 
προβολή ταινίας στο 
Μικρό Θέατρο της Επι-
δαύρου
▶ Escape rooms µε 
επίκληση πνευµάτων
▶ Oι κρυµµένες, ζω-
γραφιστές κουκου-
βάγιες στις γωνίες της 
Αθήνας
▶ Burlesque queer: 
το νέο swing
▶ Ο Guardian αλλάζει 
look
▶ Τατουάζ φράουλα 
στο σβέρκο
▶ Nutella στα µαλλιά
▶ Κλωνοποίηση µαϊ-
µούδων
▶ Amazon: Σούπερ-

µάρκετ 
χωρίς ταµεία
▶ Ακτιβισµός µε 
τρεις πινακίδες (ε-
µπνευσµένο από το 
«Τρεις πινακίδες έξω 
από το Έµπινγκ, Μι-
ζούρι»)

Η απενοχοποίηση του παστουρµά
Γλυκά vegan
Μαύρα φαγητά (µαύρο ρύζι, µαύ-
ρα cookies, µαύρο παγωτό, µαύρο 
ψωµί)
Παγωτοµακαρονάδα (παγωτό 
βανίλια σε σχήµα µακαρονιών, σι-
ρόπι φράουλα και τριµµένη άσπρη 
σοκολάτα)
Ακατέργαστο βιολογικό τσάι 
Matcha Ninja

Ψηµένο σε καµένα άχυρα
Αέρας λεµονιού
Ποπ κορν παγωτού
Γύρος για χορτοφάγους
Καλαµάκι µανιτάρι
Καλαµάκι καλαµαράκι
Προβατίνα all the way
Κακοτρύγης, Ροκανανιάρης, 
Βιστούλι: ποικιλίες αµπελιών που 
γνωρίζουν µεγάλη ρέντα
Κυδωνίτσα: ήπιε όλη η Αθήνα, φίλε

Ινδικό: το νέο φαλάφελ
Οι µικρές µπανάνες
Τα ζεστά γεύµατα του κυβερνητι-
κού αεροσκάφους
Φήµες ότι κυκλοφόρησε: 
Toblerone παγωτό
Επιχειρηµατίας στον χώρο της εστί-
ασης = Καντίνα µε βρώµικο
Η Χρυσηίδα ∆ηµουλίδου παραπο-
νιέται ότι δεν µπορεί να βρει γλει-
φιτζούρια στη Μύκονο

Goodbye 2018

ΓΕΥ
ΣΗ 2
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Μανικετόκουµπα ελληνική σηµαία

το νέο φαλάφελ
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GADGETS 2018 
Ξυλοπόδαρα 
(αχρείαστα να ’ναι)
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Goodbye 2018

ΑΧΡΗΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
▶ Οι αποχαιρετιστήριες συναυλίες των 
Πυξ Παξ
▶ Το T-shirt του Τσακαλώτου µε τη Γιό-
χανσον, «Things happen»
▶ Πλαστικά καλαµάκια
▶ Τέρµα και στα υγρά µαντιλάκια
▶ Τέλος και στις µπατονέτες
▶ Κατάργηση κάδων στο κέντρο της 
Αθήνας
▶ Οι µπαντάνες στο Survivor
▶ Μία Tesla Roadster πετάει στο διά-
στηµα
▶ Το νέο οργανόγραµµα της νέας εθνι-
κής υπηρεσίας διαχείρισης έκτακτων 
αναγκών
▶ Το πτυχίο του Ερντογάν
▶ Το µπλοκάκι  του  Τσίπρ α  µ ε τα 
doodles
▶ Η λαµπάδα του Τσίπρα στην Ανάστα-
ση
▶ Η γραβάτα του Τσίπρα (για 5 λεπτά) 
στο Ζάππειο
▶ Η γραβάτα του Ζάεφ δώρο στον Τσί-
πρα στη Συµφωνία των Πρεσπών
▶ Η απαγόρευση των κινητών στα 
σχολεία
▶ Είσοδος µόνο από µπροστά σε τρό-
λεϊ και λεωφορεία
▶ Ο Trump για 90 λεπτά στη Σούδα
▶ (Κατέβηκε) το άγαλµα Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου στο πρόσφατα µετονοµασµέ-
νο ∆ιεθνές Αεροδρόµιο των Σκοπίων
▶ ∆είτε το πριν το κατεβάσουν: Άγαλ-
µα Τρούµαν
▶ «Αναλαµβάνω την πολιτική ευθύνη»

#Μάτι
France Gall
Τζίµης Πανού-
σης
Θόδωρος Μιχό-
πουλος (δηµοσι-
ογράφος)
Dolores 
O’Riordan 
(Cranberries)
Mark E Smith (The 
Fall)
∆ηµήτρης Παρ-
θένης
J�hann 
J�hannsson
Γιώργος Πάτσας
Βασίλης Μουλό-
πουλος (δηµοσι-
ογράφος)
Χρήστος Πασα-
λάρης
Hubert de 
Givenchy
Davide Astori 
(Φιορεντίνα)
Χρήστος Σιµαρ-
δάνης
Stephen Hawking
Νίκος Γρυλλάκης 
(ΕΡΤ)
Στέλιος Σκλαβε-
νίτης
Γεράσιµος Αγού-
δηµος (Ο εφοπλι-
στής των άγονων 
γραµµών)
Βαγγέλης Παυλί-
δης (σκιτσογρά-
φος)
Milos Forman
Vittorio Taviani
DJ Avicii
Verne Troyer 
(Mini-Me)
Ερρίκος ∆ηβάνης 
(Divani Hotels)
Άγγελος ∆ελη-
βορριάς
Larry Harvey 
(Burning Man 
Festival)
Γιώργος Κουρής 
(Αυριανή)
Γιάννης Τότσικας 
(ηθοποιός)
Ζωή Κουρούκλη
Art Paul (σχεδία-
σε το λογότυπο 
του Playboy)
Margot Kidder 
(Lois Lane)
Θόδωρος Βασι-
λάκης (ιδρυτής 
Aegean)
Χάρρυ Κλυνν
Philip Roth
Robert Indiana 
(σχεδίασε το σή-
µα Love)
Γιάννης Βαρβέ-
ρης (ποιητής)
Μαρία Μαρτίκα (η 
κυρία Θάλεια του 
«Ρετιρέ»)
Μάνια Τεγοπού-
λου (Ελευθερο-
τυπία)
Kate Spade 
(designer)
Alan O’Neal 
(«Sons of 
anarchy»)
Anthony 
Bourdain

David Douglas 
Duncan (φωτο-
ρεπόρτερ πολέ-
µου)
Νίκος Χύτας (η-
θοποιός)
Παύλος Γιαννα-
κόπουλος (ΠΑΟ)
Βιργινία Τσου-
δερού
Κώστας Πολίτης
Ερρίκος Μπριό-
λας
Τζέσυ Παπουτσή
Μάνος Αντώνα-
ρος
Σωκράτης Κόκ-
καλης, υιός
Μάνος Ελευθε-
ρίου
Ρίκα Βαγιάνη
Aretha Franklin
Κόφι Ανάν
Νατάσα Βαρελά 
(δηµοσιογράφος)
Κυριάκος ∆ιακο-
γιάννης
Φαµπρίτσιο 
Μπουλιάνι (chef)
Σπύρος Μερκού-
ρης
Ed King (Lynyrd 
Skynyrd)
John McCain
Neil Simon
Κάτια Αθανασίου 
(η Τούλα του 
«Λούνα Παρκ»)
Conway Savage 
(Bad Seeds)
Burt Reynolds
Charles Aznavour
Otis Rush 
(Chicago 
bluesman)
Αντώνης Κοντο-
γεωργίου (Λιλι-
πούπολη)
Montserrat 
Caballé
Βασίλης Γιαννου-
λάκος (βαρύτο-
νος)
Νίκος Κούρος 
(ηθοποιός)
∆ήµος Θέος (σκη-
νοθέτης)
Νατάσα Θλιβέρη 
(δηµοσιογράφος)
Μαρία Ζαφειρά-
κη (ηθοποιός)
Κώστας Βρετ-
τάκος
Stan Lee (Marvel)
Ανδρέας Μπόµης 
(δηµοσιογράφος)
Στάµος Ζούλας 
(δηµοσιογράφος)
Γιώργος Σκούρ-
της
Ζακ Κωστόπου-
λος
Bernardo 
Bertolucci
Θωµάς Χαλβα-
τζής (γλύπτης)
George Bush, Sr
Το Rodeo του 
Βαγγέλη Περρή
Mega
Interview 
magazine (τελικά 
ξανακυκλοφό-
ρησε)

ΑΠΩΛΕΙΕΣ

▶ ΕΝΦΙΑ – για πάντα µαζί
▶ Μόνιµη θερινή ώρα
▶ Italexit
▶ Περιµένοντας το Brexit
▶ Ανοίγουν παντού νέα 
καζίνο
▶ Καλαµάκια από ελληνικό 
καλαµπόκι
▶ Έρχεται το µπαµπού
▶ Βιοδιασπώµενες σακούλες
▶ Νέες ταυτότητες (τους 
πρώτους µήνες του ’19, είπαν)
▶ Ανακαίνιση Εθνικής 

Βιβλιοθήκης
▶ Η Καλοµοίρα στη 
Eurovision
▶ H Κάλλας σε ολόγραµµα
▶ Astro-τουρισµός στην 
Ελλάδα
▶ Μητροπολιτικό Πάρκο 
Γουδή
▶ Οπλισµένοι δάσκαλοι
 (στις ΗΠΑ)
▶ Το Παιδί-Τραύµα
▶ Global warming
▶ Λάνθιµος στα Oscar

▶ Η τελετή των Oscar γίνεται 
3ωρη από 7ωρη
▶ Ο Salt Bae ανοίγει εστιατό-
ριο στη Μύκονο
▶ Ο δήµαρχος της Μήλου κα-
λεί την Beyonce στο νησί
▶ Spoiler alert! Στο Game of 
Thrones, στο τέλος, πεθαί-
νουν όλοι
▶ Προαπαιτούµενα µέχρι το 
2023
▶ Άραγε θα έχουµε ξανά Χρι-
στούγεννα;… A

2019 -  ΕΡΧΟΝΤΑΙ!  -  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ,  ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΑ

Θόδωρος Μιχό-
πουλος (δηµοσι-
ογράφος)
Dolores 
O’Riordan 
(Cranberries)
Mark E Smith (The 

2018 
Αντίο, Τζιµάκο
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2018 
ATHENS 
VOICE choice

Τι µας άρεσε τη χρονιά που πέρασε; Τι διαβάσαµε και τι είδαµε; 
Ποιες εκθέσεις µάς ταξίδεψαν; Ποιες γεύσεις και ήχους προτιµήσαµε; 

Με τι διασκεδάσαµε και ποιοι instagramers µας εντυπωσίασαν;
Σας παρουσιάζουµε τις δικές µας προτιµήσεις για το 2018, 

έτσι όπως τις ψηφίσαµε όλοι οι συντάκτες της ATHENS VOICE. 
Με τα δικά µας γούστα και κριτήρια, τις αγάπες και τις διαθέσεις.

Στη συνέχεια, όµως, πρέπει να ψηφίσετε και εσείς τα βραβεία του κοινού. 
Μπείτε στο site της ATHENS VOICE και ψηφίστε 

τις δικές σας προτιµήσεις, 
ανεβάστε και κατεβάστε τα βραβεία της χρονιάς. 

Τα αποτελέσµατα της δικής σας ψηφοφορίας 
θα τα µάθετε τη νέα χρονιά.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

«Ξύπνα Βασίλη» 
σκην. Άρης Μπινιάρης / Εθνικό Θέατρο 

«Απόψε αυτοσχεδιάζουµε» 

σκην. ∆ηµήτρης Μαυρίκιος / Εθνικό Θέατρο

«Η κωµωδία των παρεξηγήσεων» 

σκην. Κατερίνα Ευαγγελάτου / Νέο Θέατρο 

Κατερίνας Βασιλάκου

«Βάκχες» 

σκην. Άρης Μπινιάρης / Στέγη Ιδρύµατος Ωνάση

«Το τραµ µε το όνοµα Πόθος» 

σκην. Μιχαήλ Μαρµαρινός / ∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά

«Ο Ευαγγελισµός της Κασσάνδρας» 

σκην. Θάνος Σαµαράς / Μπάγκειον 

«Έντα Γκάµπλερ» 

σκην. Άτζελα Μπρούσκου / Μπάγκειον

«Περιµένοντας τον Γκοντό» 

Έλενα Μαυρίδου / Χώρος Θέατρο

«Αρίστος» 

σκην. Γιώργος Παπαγεωργίου / Θέατρο Νέου Κόσµου

«Επιθεωρητής» 

σκην. Γιώργος Παπαγεωργίου /  Skrow Theater

ΘΕΑΤΡΟ



ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Μπέτυ Αρβανίτη 

«Γυάλινος Κόσμος», 
σκην. Δημήτρης Καραντζάς / 
Θέατρο οδού Κυκλάδων

Μαρία Πρωτόπαππα «Έμμα», σκην. Μαρία 

Πρωτόπαπα / Θέατρο Αυλαία

Μαρία Ναυπλιώτου «Master Class», σκην. 

Οδησσέας Παπασπηλιόπουλος / Θέατρο 

Μικρό Χορν 

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη «Βάκχες», σκην. 

Άρης Μπινιάρης / Στεγη Ιδρύματος Ωνάση

Μαρία Σαββίδου «Τίμων ο Αθηναίος», σκην. 

Στάθης Λιβαθινός / Εθνικό Θέατρο

Λυδία Φωτοπούλου «Απόψε αυτοσχεδιά-

ζουμε», σκην. Δημήτρης Μαυρίκιος / Εθνικό 

Θέατρο 

Μαρία Διακοπαναγιώτου «Επιθεωρητής», 

σκην. Γιώργος Παπαγεωργίου / Skrow 

Theater

Λένα Ουζουνίδου «Αρίστος», σκην. Γιώρ-

γος Παπαγεωργίου / Θέατρο Νέου Κόσμου

Ηρώ Μπέζου «Ξύπνα Βασίλη», σκην. Άρης 

Μπινιάρης / Εθνικό Θέατρο

Έμιλυ Κολιανδρή «Το σώσε» / Στέγη του 

Ιδρύματος ΩνάσηΘΕΑΤΡΟ

2018 
Athens 
voice 
choice

ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ 

Δημήτρης 
Ήμελλος
 Κώστας 

Μπερικόπουλος
 Αργύρης

Ξάφης 

«Οι δούλες», 
σκην. Τσέζαρις Γκραουζίνις / 

Θέατρο του Νέου Κόσμου

Βασίλης Παπαβασιλείου «Τους 

ζυγούς λύσατε», σκην. Βασίλης 

Παπαβασιλείου / Θέατρο Τέχνης 

Καρόλου Κουν 

Δημήτρης Λιγνάδης «Βυσσι-

νόκηπος», σκην. Κωνσταντίνος 

Μαρκουλάκης / Θέατρο Χορν

Χρήστος Λούλης «Ρομπ/Rob», 

σκην. Δημήτρης Καραντζάς / 

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Μιχάλης Οικονόμου «Αρίστος», 

σκην. Γιώργος Παπαγεωργίου / 

Θέατρο του Νέου Κόσμου

Ορφέας Αυγουστίδης «Η κω-

μωδία των παρεξηγήσεων», 

σκην. Κατερίνα Ευαγγελάτου / 

Νέο Θέατρο Κατερίνας 

Βασιλάκου 

Γιάννης Νιάρρος «Ποιος σκό-

τωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα», 

σκην. Βαγγέλης Θεοδωρόπου-

λος / Θέατρο Τζένη Καρέζη 

Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης 

«Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια 

Γούλφ», σκην. Μαρία Πανουργιά 

/ Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Δημήτρης Λιγνάδης «Μαθήμα-

τα πολέμου», σκην. Δημήτρης 

Λιγνάδης / Μέγαρο Μουσικής

Γιάννης Στάνκογλου «Γιούγκερ-

μαν», σκην. Δημήτρης Τάρλοου / 

Θέατρο Πορεία

28 Athens Voice
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ΤΑΙΝΙΕΣ 

«Happy 
Birthday»

του Χρίστου Γεωργίου

«1968» του Τάσου Μπουλμέτη 

«Της πατρίδας μου η σημαία» του 

Στέλιου Χαραλαμπόπουλου

«Dolphin Man» του Λευτέρη Χαρίτου  

«Κωστής Παπαγιώργης: Ο πιο γλυκός 

μισάνθρωπος» της Ελένης Αλεξανδράκη

«STRINGless» του Άγγελου Κοβότσου

«Σ’ αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να 

κλαίει» του Γιώργου Πανουσόπουλου

«Οίκτος» του Μπάμπη Μακρίδη

«Αγκάθι» του Γαβριήλ Τζάφκα

«Do it Yourself» του Δημήτρη Τσιλιφώνη

Σ
ΙΝ

Ε
Μ

Α

ΑΝΤΡΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

Μάκης
Παπαδημητρίου

«Do it Yourself» 
Γιάννης Δρακόπουλος «Οίκτος»

Κωνσταντίνος Ασπιώτης «Do it Yourself» 

Ιεροκλής Μιχαηλίδης «1968»

Ορφέας Αυγουστίδης«1968»

Θέμης Πάνου «Μπλε βασίλισσα»

Δημήτρης Ημμελος «Happy Birthday»

Βασίλης Χριστοφιλάκης «Too Much Info Clouding 

Over My Head»

Βασίλης Γεωργίου ο εκφωνητής του «1968»

Δημήτρης Ήμελλος «Μπλε βασίλισσα»

2018 
AtHens 
voice 
choice
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ΣΙΝΕΜΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ 
ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

Δάφνη 
Πατακιά «Μποέμικη ζωή» 

Νεφέλη Κουρή «Happy Birthday»

Μυρτώ Αλικάκη «Happy Birthday»

Βασιλική Τρουφάκου «1968»

Μαίρη Τσώνη «Motherland»

Όλο το γυναικείο συγκρότημα «STRINGless»

Ράσμι Σούκουλη «Μπλε βασίλισσα»

Νέελ Ρόνχολτ «Αγκάθι»

Μαργαρίτα Πανουσοπούλου «Σ’ αυτή τη χώρα 

κανείς δεν ήξερε να κλαίει»

Φωτεινή Τσακίρη «Σ’ αυτή τη χώρα κανείς 

δεν ήξερε να κλαίει»   

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
«Θες να πάμε για καφέ... 
Μωρέ, έχω πιει πολλούς» 

Λουμίδης Παπαγάλος, χωρίς καφεΐνη

«Είχες και στο χωριό σου» «Μπλακ ΦΡΑΪΝΤΕΪ» / Κωτσόβολος  

«Μη μου ξαναφύγεις πια» «Μία χώρα, μία μπίρα!» / FIX HELLAS

«Αχ αχ αχ, η καρδιά μου παίζει Μπαχ» «Από Τζόκερ, όχι από τζάκι» / ΟΠΑΠ

«Ξέρει να ξεχωρίζει» / Kia Sportage - Kia Motors Greece

 «Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης / Ζορό σώζει τις Απόκριες» / Jumbo 

«Πού πάτε και τα βρίσκετε αυτά τα ονόματα;» / ΙΚΕΑ  

«Merenda είναι μόνο μία!» 

«μεΓάλα» τοστάκια / Gouda ΝΟΥΝΟΥ

«Τώρα στην AEGEAN, τον πρώτο λόγο τον έχεις ΕΣΥ!» / Aegean YourWay

2018 
Athens 
voice 
choice
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Γιάννης Μόραλης 
Επιμέλεια: Νίκος Παΐσιος / Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς
George Condo Επιμέλεια: Αταλάντη Μαρτίνου / Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Athens Biennale - ΑΝΤΙ Επιμελητές: Role Stefanie Hessler, Poka-Yio, Κωστής Σταφυλάκης / 
Κτήριο Ταχυδρομείων, Τηλεγραφημάτων και Τηλεφωνίας
Κώστας Βαρώτσος «Γλυπτική 2008-2018» / Ίδρυμα Θεοχαράκη 
«Τέχνη και Εποχή - Η Συλλογή της Πινακοθήκης του Δήμου των Αθηναίων μέσα από 
τα μάτια του Σπύρου Παπαλουκά» Επιμέλεια: Ντένης Ζαχαρόπουλος / Πινακοθήκη του 
Δήμου Αθηναίων
«Στη νύχτα του χαρτιού γνωστά και άγνωστα σχέδια του Νίκου Χουλιαρά»  
Επιμέλεια: Ελισάβετ Πλέσσα / Πινακοθήκη Γκίκα
«Μετά τη Βαβέλ» Επιμέλεια: Άννα Καφέτση / Μέγαρο Μουσικής 
Alice Potts «Sweat - Athens» / Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση 
Νίκος Ναυρίδης «When you sing» / Bernier/Eliades 
Γιώργος Λάππας «Mappemonde» / Citrone Athens

2018 
Athens 
voice 
choice

Τ
ΕΧ

Ν
Η

«Ο φοίνικας», 

Χρήστος Α. Χωμενίδης / Πατάκης

«Στ’ αμπέλια»  Σταύρος Ζουμπουλάκης / Πόλις 

«Νίκος Καββαδίας - Ο αρμενιστής ποιητής» Μιχάλης 

Γελασάκης / Άγρα

«Σελάνα»  Τάκης Θεοδωρόπουλος / Μεταίχμιο 

«Χίλιες ανάσες» Ιωάννα Καρυστιάνη /Καστανιώτης 

«Δέντρα, πολλά δέντρα» Ρούλα Γεωργακοπούλου / 

Πόλις 

«Λιανοκέρια της μικρής πατρίδας» Θοδωρής Παπα-

θεοδώρου / Ψυχογιός

«Δραμάιλο» Κυριάκος Συφιλτζόγλου / Αντίποδες 

«Του φιδιού το γάλα» Γιάννης Ξανθούλης / Διόπτρα 

                                                       «Άκουσέ με» Μανίνα Ζουμπουλάκη / Παπαδόπουλος

ΒΙΒΛΙΟ
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ΑΛΜΠΟΥΜ

Nalyssa Green 
«Bloom» 

Στέρεο Νόβα «Ουρανός» 

Leon Of Athens «Xenos»

Θανάσης Παπακωνσταντίνου, Σωκράτης 

Μάλαμας «Με στόμα που γελά»

The Last Drive «The Last Drive»

Daphne & The Fuzz  «2 ΑΜ»

Αρλέτα, Λάκης Παπαδόπουλος, Sunny 

Μπαλτζή «Η γιαγιά μου μαγειρεύει όνειρα 

τηγανητά»

Cayetano «Melanie»

Τheodore «Inner Dynamics»

Παιδί Τραύμα «Μυστικές χορευτικές 

κινήσεις» 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ 

Arctic Monkeys 

 Μαλακάσα

Kraftwerk  Τάε Κβον Ντο 

Nick Cave  Πλατεία Νερού

Βryan Ferry  Hρώδειο

Sting   Ηρώδειο

Zbigniew Preisner  Μέγαρο Μουσικής

John Cale  ΚΠΙΣΝ

Στέρεο Νόβα  ΚΠΙΣΝ

Chemical Brothers  Ολυμπιακό Κέντρο 

Ξιφασκίας

Asaf Avidan  Μέγαρο Μουσικής

2018 
AtheNs 
voice 
choice
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ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

Παύλος Παυλίδης 
& B-movies - 

Γιάννης Αγγελάκας  
«Η νέα βαρβαρότητα»

Αλεξάνδρα Κλάδη «Η Αθηναία»

Παυλίνα Βουλγαράκη «Αυτό ήταν όλο» 

Στέρεο Νόβα «Βίντεο κλαμπ» 

XAXAKES «Μάγισσα»

Νίκος Πορτοκάλογλου «Πότε θα σε δω»

The Callas with Lee Ranaldo «Trouble and Desire»

Θανάσης Παπακωνσταντίνου & Σωκράτης  

Μάλαμας  «Είχα τον κήπο της Εδέμ» 

Λευτέρης Σαμψών ft. Θανάσης Παπακωνστα-

ντίνου  «Άστρο του πρωινού»

Prins Obi & The Dream Warriors  «Fingers»

VIDEO

Someone Who 
Isn’t Me

«Gomenaki» 

Σκηνοθεσία: Άλκης Παπασταθόπουλος

Nalyssa Green «Παπαρούνα» 

Σκηνοθεσία: Έφη Γούση

Αngelika Dusk «Gold»

Σκηνοθεσία: Simon Blake

 Μαραβέγιας «Συγχωροδοπέταλα»

Σκηνοθεσία: Κωστής Μαραβέγιας

Στέρεο Νόβα  «Ισορροπία» 

Σκηνοθεσία: Σοφία Γεωργοβασίλη

Κτίρια τη νύχτα «Στο λεωφορείο»

Σκηνοθεσία: Κτίρια τη Νύχτα

Daphne and the Fuzz  «Space and Sound» 

Σκηνοθεσία: Mariza Kapsabeli and Daphne Lz

Krista Papista «Alexandra» 

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Βούλγαρης 

Γιώργος Μαζωνάκης  «Ένα θαύμα» 

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Μπέκος

Sarah P. Millennial «Girl»

Σκηνοθεσία: Γιώργος Γερανιός

DJ 

Mikee 
George Fakinos

Akylla

Fofi Tsesmeli (DJ Fo) 

Leo Skiadas

Blue Lagoon 

Kormoranos

Morah

Christo Z 

Βlend Mishkin

Manolaco

2018 
Athens 
voice 
choice
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2018 
Athens 
voice 
choice

ΦΩΤΟ-
ΓΡΑΦΙΑ
Joan Leigh Fermor 

«Joan Leigh Fermor, Φωτογράφος 
και αγαπημένη» - Επιμέλεια:  Olivia 

Stewart / Μουσείο Μπενάκη
Κώστας Κουτάγιαρ «Minas, Clarity of Shapes» 

Επιμέλεια: Ελένη Αθανασίου / Μουσείο Μπενάκη 

Πειραιώς

Γιώργος  Τατάκης -           Μιχάλης Παππάς «Ήθο-Εικόνες 

από μια άλλη Ελλάδα» / Μουσείο Μπενάκη

«SNFCC FENCE: Το ΚΠΙΣΝ μέσα από τον φακό 

σας» / Kέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος

«Γεωμετρίες» Στέγη Ιδρύματος Ωνάση / 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Εικόνες καθημερινότητας» Επιμελητές: Πλά-

των Ριβέλλης, Παναγιώτης Μαρκολέφας/ Γκαλε-

ρί Ελληνοαμερικανικής Ένωσης

Richard Bellia «Αn Eye on Music Foyer» / Παλλάς 

Muhammed Muheisen «Light on the Move» / 

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Χλόη Geitmann - Ακριθάκη «Berlin remix»/ 

Γκαλερί 7

Κωστής Σούκας - Τάσος Παπαϊωάννου «Coast 

to Coast» /Φουάρ
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INSTA
GRAM

LANDSCAPE 

Mαρίνα Βερνίκου 
@mvernikos 

Costas Spathis @spathumpa

Φάνης Παυλόπουλος @fanellas

DioKaminaris @diokaminaris

Stefanos @stef_greece

George Mitropoulos @g_mitropoulos_

@diamantis_matthelis

George Bozouris @george_bozouris 

@giannistsou.1

Stavros Seremelis @stav_ser

FASHION

Ελισάβετ Καρατσώκη 

@elizabeth_karatsoki

Ξένη Κουβέλη  @stylelove

Tζένη Μελιτά @melitajenny

Δέσποινα Ισοπούλου  @youstrikemyfancy

Mαργαρίτα Μάργαρη @ritamargari

Πηνελόπη Αποστολέλη  @pinelopi_ap

 Κωνσταντίνος Παπαθωμάς @cameonistas

Μαριαννίτα @mariannita_k

Χρυσάνθη Κουρουπή @hereccomes

Rachel @ chic_glam_style

TRAVEL

Υπέροχη Αθήνα 
@yperoxi_athina (Nίκη Γκότση)

Vasiliki and George @yabatravelers

Mary Kalymnou @marykalymnou

Μαρία Κόφου @travelstoriesfromyworld

Άρης Κατσίγιαννης @aris_katsigiannis

Αλέξανδρος Τσούτης @alexandrow_tsoutis

Λουκία Τρανού  @lucyinthesskyy

Δάφνη Γιαννούλη  @daphne_giannouli 

Mike και Anna @traveldealhunters

Thaleia I. @thaleinio

FOOD

Θάλεια Ιωάννου 
@_urbanfoodjunkie_

Alwayshungry @alwayshungry.gr

Ιωάννα Σταμούλου @ioannastamoulou

Aγγελική Σπανού @puremomentum

Ohmydeer @ohmydeerblog

Γαβριήλ Νικολαΐδης  @gabnikolaidis

Eυγενία @healthynutritiouslife

Εύα Μονοχάρη @funkycookgr

Theodoros Pastourmatzis @foodscriber_com

Antonia Kati @antonia_foodstylist

2018 
AtheNs 
voice 
choice
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2018 
Athens 
tAste
choice
Όλοι μας αγαπάμε 
τη γαστρονομία. Μας 
αρέσει να την απολαμ-
βάνουμε στο πιάτο αλλά 
και να τη βραβεύουμε. Και 
φέτος, όπως κάθε χρονιά, 
ψηφίσαμε στην Athens 
Voice τα εστιατόρια που 
ξεχώρισαν, τους σεφ που 
διακρίθηκαν, όλα όσα α-
κούστηκαν πολύ και σχολιά-
στηκαν θετικά. Ψηφίστε κι εσείς 
μέσα από το site της A.V. τα δικά σας 
αγαπημένα αλλάζοντας την κατά-
ταξη σύμφωνα με τις προτιμήσεις 
σας. Τα αποτελέσματα θα τα μάθετε 
με την καινούργια χρονιά.

ASIAN ETHNIC 

Matsuhisa
Nolan  

Fuga 

Sushimou

Izakaya

The Sushi Bar 

Dos Hermanos

Rouan Thai

Dos Gardenias

Tuk Tuk

BAR RESTO 

Balthazar
The Clumsies

Rock n Roll

Noel

42 Barstronomy

Birdman

TGI Fridays

Zurbaran

The Dalliance

Pere Ubu

GASTRO TAVERN 

Μαύρο Πρόβατο
Χρύσα Χρύσα

Τραβόλτα

Base Grill

Σεϋχέλλες

Θαλασσινός

Η Φάμπρικα του Ευφρόσυνου

Τα Γιουβετσάκια

Το Γίδι

Βόλτα

ΓΕΥΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕ ΑΠΟΨΗ 

Funky 
Gourmet

Botrini’s

Varoulko Seaside

Aleria

Hytra

Cookoovaya

Kuzina

Βασίλαινας

Artisanal

Milos Estiatorio



STREET FOOD 

Πρίγκιπας
Smak

Talking Breads

Hoocut

Έλβις

Pie Works

Φεϋρούζ

Meat Lab

Pera

Microulee

CHEF

Μανώλης 
Παπουτσάκης (Χαρούπι)

Άρης Βεζενές (Birdman)

Γιώργος Βενιέρης (Mr Pug)

Γρηγόρης Χέλμης (ME ZEN)

Θοδωρής Παπανικολάου (Parla)

Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος (Sense)

Γιάννης Μαρκαδάκης (Papillon)

Δημήτρης Σκαρμούτσος (Ilios)

Μανώλης Κονίδης (Paleo)

Αλαίν Παροντί (L’ Audrion)

WINE BAR RESTO 

By the Glass
Paleo 

Kiki de Grèce

Heteroclitο

Drupes & Drips

Θα σε κάνω Βασίλισσα

L’ Audrion

Oinoscent

Fabrica de Vino

Vinarte

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑ

Σπονδή
Vezene 

Premiere

G.B. Roof Garden

C.T.C.

L’ Abreuvoir

Malabar

Zonars

Ράτκα

Parla
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Νext  thing
To 2019 θα είναι η χρονιά τους
Γράφουν: Δημητρης ΑθΑνΑςιΑΔης, ΓιώρΓος ΔημητρΑκοπουλος, ΦιλιππΑ ΔημητριΑΔη, κριςτυ περρη 



Πάνος 
ΠάΠάδο-
Πουλος

Ηθοποιός

Στα 25 του χρόνια ο απόφοι-
τος της δραματικής του Ε-
θνικού υπήρξε υποψήφιος 
για Βραβείο Χορν 2018 για το 
«Έξυπνο Πουλί» του Φεϊντό 
σε διασκευή-σκηνοθεσία 
Μάνου Βαβαδάκη και Γιώρ-
γου Κατσή. Έχει συνεργα-
στεί με τον Δημήτρη Λιγνά-
δη και τον Γιάννη Κακλέα. Το 
2018 τον είδαμε με τον Γιώρ-
γο Παπαγεωργίου στον «Ε-
πιθεωρητή» του Γκόγκολ στο 
«Skrow» σε διασκευή που 
έκαναν από κοινού. Αλλά 
και στο «Λεόντιος και Λένα» 
του Μπύχνερ, στο Θέατρο 
Σφενδόνη σε σκηνοθεσία 
Γιώργου Κατσή. Ακολούθη-
σε το «Γελώντας άγρια» του 
Κρίστοφερ Ντουράνγκ μαζί 
με τη Νάνσυ Μπούκλη στο 
ΘτΝΚ υπογράφοντας από 

κοινού τη σκηνοθεσία. -Γ.Δ.
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Κιάρά ΜάρΚέζη -
ΤςοχάΤζοΠουλου

Μοντέλο

«Είμαι 18 χρονών και έχω μεγαλώσει στο κέντρο 
της Αθήνας. Ο πατέρας μου είναι επιχειρηματίας 
και η μητέρα μου φωτογράφος. Μεγάλωσα μέσα 
στο χώρο της μόδας, αφού η μαμά μου λόγω επαγ-
γέλματος με έπαιρνε μαζί της στις επιδείξεις. Αυ-
τή τη στιγμή σπουδάζω στο Θέατρο των Αλλαγών 
του Θοδωρή Αθερίδη. Με το μόντελιγκ ασχολού-
μαι ερασιτεχνικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 
Μου αρέσουν εξίσου και τα δύο και σκοπεύω να 
φύγω έξω για να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. 
Το 2014 έκανα για πρώτη φορά πασαρέλα στο 
Intercontinental στην επίδειξη του Βασίλη Ζούλια. 
Δεν πιστεύω στις τηλεοπτικές εκπομπές με ανά-
λογα θέματα γιατί έχουν κάποια στάνταρ τα οποία 
δεν ισχύουν στο χώρο του modeling. Η αγαπημένη 
μου ελληνίδα σχεδιάστρια είναι η Celia Kritharioti 
(τον Ιανουάριο θα κάνω για πρώτη φορά πασαρέλα 
στο Παρίσι στo δικό της ντεφιλέ) και από ξένους 
το maison Dior. Θα ήθελα να βρισκόμουν στην επί-
δειξη Vetements Dior x Rihanna. Από ξένα μοντέλα 
μου αρέσει η Bella Ηadid και ο Ash Stymest. Tα πιο 
αγαπημένα μου πρόσωπα στη ζωή είναι η μαμά 
μου Μαρία Μαρκέζη, ο μπαμπάς μου Αλέξανδρος 
Τσοχατζόπουλος, ο παππούς μου Άκης Τσοχατζό-
πουλος και η κολλητή μου Αγγελική Μίχα». 
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Ειρήνή 
Φαναριώτή

Ηθοποιός, σκηνοθέτρια

Γεννημένη στο Αγρίνιο αποφοίτησε από τη 
Δραματική σχολή του Ωδείου Αθηνών το 2010 
και τη Νομική Σχολή Αθηνών το 2011. Τον Ια-
νουάριο του 2015 ίδρυσε την ομάδα Terre de 
Semis και σκηνοθέτησε την πρώτη της παρά-
σταση με τίτλο «Μεγάλοι Δρόμοι», βασισμένη 
σε δύο διηγήματα της Λένας Κιτσοπούλου. 
Στην πέμπτη κατά σειρά θεατρική της δουλειά 
ήρθε μαζί με την ομάδα της για πρώτη φορά 
αντιμέτωπη με ένα αρχαίο κείμενο, ανεβά-
ζοντας «Αισχύλο» και το έργο «Χοηφόροι» στο 
Δώμα του ΘτΝΚ. Αυτή την περίοδο βρίσκεται 
σε πρόβες για την παράσταση «Ο αγνός ερα-
στής» σε σκηνοθεσία Άρη Λάσκου. -Γ.Δ.
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Όλγα 
αλΕξΌπΌύλΌύ 

Ζωγράφος, street artist

Στο επιστημονικό εργαστήριο όπου ανακαλύφθη-
κε το πλουτώνιο, η σκοτεινή ενέργεια και η επι-
τάχυνση του σύμπαντος, η ζωγράφος και street 
artist Όλγα Αλεξοπούλου μόλις δημιούργησε «το 
μπλε του μέλλοντος», σε μια ένωση νανοτεχνολο-
γίας και τέχνης. Το Quantum Blue είναι ένα καθαρό 
χρώμα που θυμίζει το φως της ημέρας κατά την 
«μπλε ώρα», δηλαδή το σύντομο λυκόφως μετά 
το ηλιοβασίλεμα ή το λυκαυγές λίγο πριν την α-
νατολή του ηλίου. Η χρωστική είναι φτιαγμένη 
από κβαντικές κουκκίδες. Πρόκειται για μία δική 
της ιδέα που εκτελέστηκε από τον καθηγητή Πολ 
Αλιβιζάτο, επιστήμονες νανο-τεχνολογίας του Ε-
θνικού Εργαστηρίου Lawrence Berkeley και με την 
εξαιρετικά σημαντική συμβολή της ειδικής στις 
χρωστικές ουσίες Μαρίας Χατζηδάκη, καθηγήτρι-
ας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Το 2019 το 
Quantum Blue θα εκτεθεί για πρώτη φορά στην 
Ultra SuperNew γκαλερί στο Τόκιο σε επιμέλεια 
Naomi Hirano, ενώ τον Σεπτέμβρη η έκθεση θα 
έρθει στην Αθήνα στο Μουσείο Ηρακλειδών σε 

επιμέλεια της Ίριδας Κριτικού. - Φ.Δ.



Shanty PaPakoSta 
Μαθήτρια, μοντέλο

Eίναι μόλις 16 ετών και στην πρώτη της πασαρέλα στο ντεφιλέ του 
Βασίλη Ζούλια έκλεψε τις εντυπώσεις. Η Shanty με την αριστοκρατι-
κή ομορφιά έχει κάτι από τη γοητεία του πατέρα της, του σπουδαίου 
πρωταθλητή στο άλμα εις ύψος Λάμπρου Παπακώστα, και της βρα-
ζιλιάνας μητέρας της Silvana Gaiolas, μιας μελαχρινής καλλονής που 
έκανε διεθνή καριέρα μοντέλου στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύ-
ουσες τη δεκαετία του ’80. Η Shanty είναι το ένα από τα δύο κορίτσια 
της οικογένειας και αυτή τη στιγμή πηγαίνει στη Β΄ Λυκείου. 

Αυτοβιογραφείται με τον δικό της τρόπο: «Πρωταρχικός μου στόχος 
αυτή τη στιγμή είναι να περάσω στο πανεπιστήμιο. Για να το πετύχω, 
δίνω ιδιαίτερη βάση τόσο στα μαθήματα όσο και στον αθλητισμό και πιο 
συγκεκριμένα στον στίβο. Παρόλα αυτά βρίσκω χρόνο να ασχοληθώ με 
τη μουσική και το μόντελινγκ.

Με το τελευταίο ασχολούμαι προς το παρόν ερασιτεχνικά. Πάντα με 
έλκυε ο χώρος της τέχνης και θεωρώ το μόντελινγκ μια μορφή τέχνης, 
γι’ αυτό και αποφάσισα να το δοκιμάσω. Η πρώτη δημόσια εμφάνισή 
μου στην πασαρέλα ήταν τον Μάρτιο του ’18 για τον σχεδιαστή Βασίλη 
Ζούλια. Είναι τιμή μου να δουλεύω για τον κάθε σχεδιαστή. Ο καθένας 
εκπροσωπεί με τον δικό του τρόπο ένα διαφορετικό στιλ, οπότε μου 
είναι πολύ δύσκολο να διαλέξω ποιος μου αρέσει περισσότερο. Τελευ-
ταία βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα τον τρόπο που παρουσιάζει τις κολε-
ξιόν του ο Virgil Abloh, όποτε θα ήθελα πολύ μια μέρα να παρουσιάσω 
επίδειξή του. Το αγαπημένο μου μοντέλο είναι η Gisele Bundchen για τη 
δυναμικότητά της στο catwalk και την ικανότητα της να “μιλάει” μέσα 
από τις φωτογραφίες. Για το 2019 πρώτα απ’ όλα θέλω να είμαι ευτυχι-
σμένη και να περιτριγυρίζομαι από ανθρώπους που αγαπώ».
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 Αγγελική 
γρήγοροπούλού 

Ηθοποιός

Μετά από σεμινάρια κλασικού τραγουδιού 
και υποκριτικής, τελείωσε το ’17 τη Δραματι-
κή σχολή «Πράξη 7». Το 2013 έκανε μαθήμα-
τα σύγχρονου τραγουδιού με τη Μαρίνα Σάτ-
τι. Το 17 έπαιξε στην ταινία «Εlement» του Γ. 
Καραμήτσιου και μεταξύ άλλων στο «Χρατς» 
του Λάμπρου Γιώτη. Το ’18 την είδαμε στο 
«Αν υπάρχει, δεν το έχω βρει ακόμη» του Nick 
Payne σε σκηνοθεσία Μάκη Παπαδημητρίου 
στο Βρετάνια και στην «Ελένη» της Τζωρτζί-
να Κακουδάκη στο ΘτΝΚ. Νέο αίμα στη θε-
ατρική σκηνή με αγάπη για το τραγούδι, τη 
μουσική και την υποκριτική. Περιμένουμε τη 
συνέχεια. -Γ.Δ.
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γιώργος 
κΑλογεροπούλος

Μουσικός, σκηνοθέτης

Μουσικός, στιχουργός και τραγουδιστής, συμμε-
τείχε στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης 
και συνεργάστηκε με σημαντικές ερμηνεύτριες 
και στιχουργούς. Παράλληλα ασχολείται με το 
θέατρο και μέχρι σήμερα έχει σκηνοθετήσει 5 
παραστάσεις, παίζοντας σε τρεις εξ αυτών. Ανα-
κάλυψε τον κόσμο του drag συμμετέχοντας την 
περασμένη άνοιξη στο «Faster than Light» στη 
Στέγη. Η παράστασή του «Γάμος» βραβεύτηκε 
με το ειδικό βραβείο genderf*ck αισθητικής στα 
Athens Queer Awards για τις έντονες εναλλαγές 
στα φύλα των χαρακτήρων. Έχει σκηνοθετήσει 
τον αδικοχαμένο Ζακ Κωστόπουλο στην παρά-
σταση «ΚΤΕΛ για Κρέστενα». Η παράστασή του, 
«Ραγισμένες», εμπνευσμένη από το σύμπαν του 
Αλμοδοβάρ, θα ανέβει στο «Εμπρός» το Μάιο του 
2019. Παράλληλα μαζεύει υλικό για νέο δίσκο, 
σκέφτεται να σκηνοθετήσει ένα κλασικό έργο 
χωρίς να επέμβει στο αρχικό κείμενο και ίσως 
πρωταγωνιστήσει για πρώτη φορά σε παράστα-

ση υπό τις οδηγίες άλλου σκηνοθέτη.  - Φ.Δ. 

The
STeamS 

Ελληνικό γκρουπ  
με αγγλόφωνο στίχο 

Το 2018 ήταν μια εύφορη χρονιά για 
τους psych rockers «The Steams». 

Το ντεμπούτο άλμπουμ τους «Wild 
Ferment», που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο, 
εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε 
λευκό βινύλιο. Το καλοκαίρι τούς βρήκε 

στα φεστιβάλ Saristra, Ziria και Vrisi 
Tirnavou, ακολούθησε ο Σεπτέμβρης 
με μια διθυραμβική εμφάνιση στο six 

d.o.g.s καθώς και ένα support στο πλευ-
ρό των Lumerians στο Gagarin 205, το 
οποίο έλαβε τις θερμότερες κριτικές. 
Τον Νοέμβριο η μπάντα ολοκλήρωσε 

το πρώτο εγχώριο tour της ξεκινώντας 
από τον βορρά και καταλήγοντας στο 

Westside Festival της Πάτρας. Τέλος, τον 
Δεκέμβριο παίξανε το 1ο τους «arena 
gig» ανοίγοντας για τον Peter Murphy 

των Bauhaus στο Tae-Kwon-Do και απο-
χαιρετούν το ’18 με ένα ακόμα live στη 
σκηνή του six d.o.g.s. Για το 2019 έχουν 
στα σκαριά την επόμενη περιοδεία που 
θα λάβει χώρα πριν το καλοκαίρι και εί-

ναι στη φάση σύνθεσης νέου υλικού για 

το δεύτερο δίσκο. -Φ.Δ.
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Κωνσταντίνοσ 
σΚουρλέτησ 

Σκηνογράφος

Μας άφησε άφωνους με τα σκηνικά και τα κοστού-
μια για τη «Βασίλισσα των Ξωτικών» στην Εναλλα-
κτική Σκηνή της Λυρικής Σκηνής. Σπούδασε στη Σχο-
λή Καλών Τεχνών στο Αριστοτέλειο. Συμμετείχε σε 
διάφορα καλλιτεχνικά εργαστήρια, όπως το «Action 
Calling» της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Ματσε-
ράτας (Ιταλία), στο Inspire 2013 - Metamorphosis 
και στο Inspire 2014 - Effective Spaces που πραγ-
ματοποίησε στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης. Έχει παρουσιάσει δουλειά του στο Μουσείο 
Άλεξ Μυλωνά, στο ΤAF κ.α. Είναι μέλος της καλλιτε-
χνικής ομάδας bijoux de kant και ως σκηνογράφος 
έχει συνεργαστεί με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επι-
δαύρου, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Θέατρο 

της Οδού Κυκλάδων - Λευτέρης Βογιατζής κ.ά. -Γ.Δ.

The Jumpin’ Bones
Συγκρότημα

H Αθήνα έχει τα blues και φταίνε οι Jumpin’ 
Bones. Με αυθεντικό Rhythm ’n Blues ήχο που 
ίσως να μην περίμενες πως θα βρεις στη δική 
μας πόλη και μία μαγνητική σκηνική παρου-
σία, το συγκρότημα που δημιουργήθηκε την 
άνοιξη του 2014 έχει ήδη καθιερωθεί ως ένα 

από τα πιο σημαντικά της ελληνικής blues 
σκηνής. «Αυτό το τραγούδι έχει να κάνει με 
το σεξ» ανακοινώνει ο lead singer Ορέστης 

Τσικούρης, πριν ξεκινήσει ένα από τα δυνατά 
original κομμάτια του δίσκου τους. «Marrow» 
και η μουσική είναι τόσο ανεβαστική που κα-
νείς δεν έχει χρόνο να νιώσει αμηχανία πριν 

ζητήσει από τον διπλανό του να χορέψουν. Το 
«Marrow» αποτελείται από έξι δικές τους συν-
θέσεις και μία διασκευή. Γρήγορα απέσπασε 
πολύ θετικές κριτικές από περιοδικά και site 

του εξωτερικού όπως τα Blues Blast Magazine 
(USA), Blues Matters (UK), και Bluesnews (DE) 

καθώς και από αντίστοιχα ελληνικά. Έτσι από 
το 2017 το album με δυο «bonus tracks» κυ-

κλοφορεί εντός και εκτός συνόρων σε βινύλιο 
από την Ikaros Records. Επίσης αν τους ζητή-

σεις να τραγουδήσουν το «happy birthday» 
σε εορτάζουσα φίλη που είναι μακριά, θα το 
κάνουν και θα βάλουν ολόκληρο το κοινό να 

κάνει τις δεύτερες. -Κ.Π.

αντίγονη τσαγΚαροπουλου
Καλλιτέχνιδα, ακτιβίστρια

Είναι μια fluffy καλλιτέχνιδα. Φτιάχνει μεγάλες χνουδωτές, συμμετοχικές εγκαταστά-
σεις με λούτρινα υβρίδια και gender/age-fluid πλασματάκια. Εμπνέεται από queer φεμι-
νιστικές αφηγήσεις, παιδικές ιστορίες και drag queens & kings, γράφει αυτοβιογραφικά 
ποιήματα και τα εξομολογείται στις φίλες της. Η τελευταία της δουλειά είναι το «Fluffy 
Library», ένα μεγάλο project στον πολιτιστικό οργανισμό AtoposCVC που διαρκεί για 
έναν ολόκληρο χρόνο με την υποστήριξη του NEON grants. Το «Fluffy Library» είναι μια 
συμμετοχική χνουδωτή εγκατάσταση και παράλληλα ένας χώρος  συνάντησης, δράσε-
ων και αφηγήσεων γύρω από ζητήματα ταυτότητας, φύλου, σεξουαλικότητας και συμ-
βίωσης. Tον Νοέμβριο του 2018 μικρά φλαφάκια της ταξίδεψαν στο Βερολίνο, προσκε-
κλημένα από τη φεμινιστική πλατφόρμα Curated by Girls για ένα workshop-installation 
με θέμα τη γυναικεία χειραφέτηση και με τίτλο «Between Us Girls». Πρόσφατα συμμετείχε 
στην 6η Μπιενάλε της Θεσσαλονίκης, στην 10η Μπιενάλε του Βερολίνου σε συνεργα-
σία με την καλλιτέχνιδα Fabiana Faleiros στο KW Institute of Contemporary Art και στο 
A.S.F.A bbq με τίτλο «The Garden of Dystopian Pleasures». Θα τη βρεις να κάνει παρέα με 
υβριδικά λαγουδάκια, τριχωτές γοργόνες και δεινοσαύρους που κάνουν rollers. -Κ.Π.
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Lou
Μουσικός, τραγουδίστρια

H Έλενα Παπαλίτσα, ακολουθώντας τη 
μουσική διαδρομή Αθήνα-Κέρκυρα-
Ελσίνκι, πέρασε μέσα από τη soul και 
την jazz και την κέρδισε στο τέλος ο 

ηλεκτρονικός ήχος. Επιστρέφοντας στην 
Αθήνα μετέφερε τις ιδέες της σε τρα-

γούδια στο στούντιο του Lee Burton. To 
single «Do Y Want It» από το ντεμπούτο, 
που έχει για τίτλο το όνομά της, κυκλο-

φόρησε στα τέλη του 18 από την Klik 

Records και υπόσχεται. -Γ.Δ.

Εve (StarWound)
Τραγουδίστρια, περφόρμερ

H Κωνσταντίνα Σταυροπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγά-
λωσε στη σχολή χορού της μητέρας της. Σπούδασε θεατρολογία, 
πήρε πτυχίο σύγχρονου τραγουδιού, παρακολούθησε σεμινάρια 
μουσικού θεάτρου και θεατρικής μετάφρασης και το 2012 ίδρυσε 
μαζί με άλλους τέσσερις μουσικούς και φίλους τους StarWound, 
τo πρώτη rock-cabaret σχήμα της Αθήνας. Γράφει στίχους, συν-
θέτει και τραγουδάει. Μαζί πραγματοποίησαν τρεις ευρωπαϊκές 
περιοδείες και 3 χρόνια μετά το ντεμπούτο τους «Miles To Walk» 
κυκλοφόρησαν μέσα στη χρονιά το άλμπουμ «So Wrong», που έγινε 
η αφορμή για τη γέννηση της EVE. Στο πρόσωπο της EVE ταυτίζεται 

για πρώτη φορά η δημιουργός με την ερμηνεύτρια. -Γ.Δ.

Nάνσυ Μπουκλη
Ηθοποιός, σκηνοθέτρια

Το 2017 ήταν μια εξαιρετικά δημιουργική χρονιά για την ανερ-
χόμενη ηθοποιό και σκηνοθέτρια Nάνσυ Μπούκλη, αριστούχο 

απόφοιτο της Δραματικής Σχολής «Δήλος» της Δήμητρας Χατούπη. 
Ξεχώρισε στο «Πέερ Γκυντ» του Ίψεν δίπλα στον Δημήτρη Λιγνάδη. 
Σκηνοθέτησε στην Πειραματική Σκηνή του Εθνικού τα  «Περιστα-
τικά» του ρώσου συγγραφέα Δανιήλ Χαρμς και στη συνέχεια την 
παράσταση «Γ_ν_ _’_ _ (διαβάζεται γυνή)» με επίκεντρο τη γυναίκα. 
Αυτή την περίοδο συν-σκηνοθετεί και παίζει με τον Πάνο Παπα-
δόπουλο στο «Γελώντας άγρια» του Κρίστοφερ Ντουράνγκ στο 

Θέατρο του Νέου Κόσμου μέχρι τον Ιούνιο του ’19, ενώ συμμετέχει 
και στην τηλεοπτική σειρά «Ο Πρίγκιπας της Φωτιάς» σε σκηνοθεσία 

Χρήστου Δήμα και σενάριο Γιώργου Κυρίτση. -Γ.Δ.

κάλλιοπη 
άνάγνωστη

Pastry chef, επιχειρηματίας

Είναι απόφοιτη του τμήματος ζαχαροπλαστικής της διάσημης 
σχολής Le Cordon Bleu και έχει εργαστεί ως pastry chef σε 
σημαντικά εστιατόρια και ξενοδοχεία του Λονδίνου, μεταξύ 
των οποίων το θρυλικό 5 αστέρων ξενοδοχείο Savoy και το 
υπερπολυτελές πολυκατάστημα Harrods. Εκεί στο Λονδίνο 
ερωτεύτηκε την ιεροτελεστία του afternoon tea, εξειδικεύτη-
κε στα κουκλίστικα γλυκίσματα που συνοδεύουν το τσάι και 
συνδύασε όλο αυτό με την αγάπη της για κάθετι vintage. Γεν-
νήθηκε έτσι το alter ego της, η Madame Gâteaux, και η πιο πρω-
τότυπη και χαριτωμένη επιχείρηση της Αθήνας. Η Madame 
Gâteaux, λοιπόν, έρχεται στον χώρο σου και διοργανώνει ένα 
tea party σαν να είναι βγαλμένο από ταινία του Wes Anderson. 
Xειροποίητα γλυκίσματα και αλμυρά κεράσματα, όλα σερβιρι-
σμένα σε αυθεντικά vintage σερβίτσια, τσαγιέρες, cake stands 
και κεντητά τραπεζομάντιλα. Η ίδια σερβίρει το τσάι και κάνει 
μία ιστορική αναδρομή στο savoir vivre του afternoon tea από 
την Αγγλία του 18ου αιώνα μέχρι τα σαλόνια της γαλλικής 
intelligenzia του μεσοπολέμου, ενώ οι καλεσμένοι αισθάνο-

νται πως κάνουν ταξίδι στον χρόνο με άρωμα λεβάντας. -Κ.Π.
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Αριστομένησ 
Θέοδωροπουλοσ 

Εικαστικός, μουσικός 

Συνδυάζοντας τις δύο μεγάλες του αγάπες, τα εικαστικά και τη μουσι-
κή, το ’18 ο Αριστομένης δημιούργησε το ΦΕΥ (FEF), ένα οπτικοακου-
στικό πρότζεκτ πολλαπλών μέσων. Το πρώτο εγχείρημα ονομάζεται 
«ΕΔΩ», ένα έργο διαδραστικό, με επτά πίνακες αλληλένδετους με επτά 
μουσικά κομμάτια. Τον περασμένο Οκτώβρη πέραν της έκθεση του συ-
νολικού έργου, κυκλοφόρησε και σε βινύλιο (B-Otherside Records) συ-
νοδευόμενο από βιβλίο αλλά και σε ψηφιακή μορφή. Αυτή την περίοδο 
ετοιμάζει ένα art book μαζί με ένα EP πιο πειραματικού ήχου, τα οποία 
προβλέπεται να κυκλοφορήσουν την άνοιξη του 2019.  -Φ.Δ.

ElEctric 
Feat 

Hard Rock  
συγκρότημα 

Oι Electric Feat είναι 
μια ψυχεδελική hard 
rock μπάντα από την 

Αθήνα που αποτε-
λείται από τους Διο-
νύση Νάνο, Madam 

Manthos, Κώστα Στερ-
γίου και Prins Obi. Σχη-

ματίστηκαν μια χει-
μωνιάτικη νύχτα του 

2017, σε μια τοπική 
pub, όταν συνειδητο-
ποίησαν ότι τους ενώ-
νει η κοινή αγάπη για 
τους Black Sabbath, 

Blue Oyster Cult, Alice 
Cooper band και τους 
Pentagram (circa 70s). 
Συστήθηκαν στο αθη-
ναϊκό κοινό μέσα από 
μία σειρά live, μεταξύ 
αυτών και στο φεστι-
βάλ Νέας Ελληνικής 
Ψυχεδελικής Μουσι-
κής - ΨΧ. Αυτή την πε-
ρίοδο ετοιμάζουν το 
ντεμπούτο άλμπουμ 

τους, που αναμένεται 
να κυκλοφορήσει μέ-

σα στο 2019. - Φ.Δ.

Κιμινο
Ομάδα σκηνοθετών

Κύμινο, όπως το μπαχαρικό, γιατί είναι μια ομάδα με πικάντικες ιδέες, αν και το κύμινο δεν είναι 
πικάντικο. Στην ουσία είναι 3 παλιοί συμμαθητές και film geeks, ο Δημήτρης Τζέτζας, ο Ανδρέας 
Χαλικιάς και ο Νικόλας Πάσσαρης, που σπούδασαν σκηνοθεσία στην Αμερική και γύρισαν στην 
Ελλάδα να εφαρμόσουν όσα έμαθαν. Τελικά, πήραν μια dslr στο χέρι και γύρισαν το βίντεο κλιπ 
της (βασίλισσας του σκληρού ήχου) Σάττι «Μάντισσα» και τα κλιπς των (ευαίσθητα λυρικών) Planet 
of Zeus. Τελευταία, δραστηριοποιούνται στον χώρο της διαφήμισης όπου προσπαθούν διαρκώς 
να γίνουν καλύτεροι σαν τον Τζουμαρού και να βγάζουν φρέσκιες και νόστιμες δουλειές. Τους α-
ρέσουν τα βίντεο που έχουν ψωμί (και ψυχή και καλές ιδέες). Το καλό με την τριάδα είναι πως προ-
σπαθούν να ενώσουν δημιουργικά διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις και έτσι σκέφτονται 
την κάθε τους δουλειά σφαιρικά. Στα μελλοντικά τους σχέδια περιλαμβάνεται η παραγωγή δημι-
ουργικού περιεχομένου για ταινίες μυθοπλασίας (έχουν ήδη μία με το όνομα «The Republic» στο 
ενεργητικό τους) και να σκηνοθετήσουν την πρώτη ελληνική σειρά για το NETFLΙX που θα τους κα-
θιερώσει στα μάτια των καθηγητών τους στην Αμερική. Προσλαμβάνουν σεναριογράφους. -Δ.Α.
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Βασίλησ 
ΚεΚατοσ 

Σκηνοθέτης 

Γεννήθηκε το 1991 στην Κεφαλονιά 
και σπούδασε σκηνοθεσία κινηματο-
γράφου στο πανεπιστήμιο Brunel του 
Λονδίνου. Με την ταινία του «Zero Star 
Hotel» (2016) κέρδισε στον διαγωνι-
σμό «What’s Next?» του Φεστιβάλ του 
Σάντανς και πήρε υποτροφία από το 
Sundance Institute. Το σενάριο της 
τελευταίας του ταινίας, «Η σιγή των 
ψαριών όταν πεθαίνουν», συμμετείχε 
στο Euro Connection του Φεστιβάλ 
του Κλερμόν-Φεράν και στο European 
Short Pitch της Nisi Masa. Η ταινία έκα-
νε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 
71ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου του Λοκάρνο και πρόκειται να 
κάνει την αμερικάνικη πρεμιέρα της 
στο Φεστιβάλ του Σάντανς, στο οποίο 
επελέγει ανάμεσα σε 10.000 ταινίες. 
Είναι επίσης ο καλλιτεχνικός διευ-
θυντής του SeaNema Open Air Film 
Festival. Το 2019 θα προσπαθήσει να 
συγκεντρώσει το υλικό για να ξεκινή-
σει την πρώτη του μεγάλου μήκους 
ταινία, όσο θα ελπίζει η επόμενη μι-
κρού του «Η απόσταση ανάμεσα στον 
ουρανό κι εμάς» να τον ταξιδέψει σε 
μερικά μέρη του κόσμου που δεν είχε 
την τύχη να βρεθεί ως τώρα. - Φ.Δ

Φωτείνη Ζαγλαρα
Φωτογράφος

Η σχέση της Φωτεινής με τη φωτογραφία ξεκίνησε όταν ήταν 20 ετών και αποφάσισε να πειραματιστεί 
με τα αυτοπορτρέτα, σαν έναν καινούργιο τρόπο έκφρασης και δημιουργίας. Πλέον μας προσκαλεί να 
ζήσουμε σκηνές μίας διαφορετικής πραγματικότητας μέσα από τον φακό της, παρουσιάζοντας φω-
τογραφίες και εικόνες που μοιάζουν σαν goth παραμύθι. Μέσα από τον λογαριασμό της στο instagram 
(foteinizaglara) μπορείς να κρυφοκοιτάξεις μερικές από τις πτυχές του εσωτερικού της κόσμου και να 
μαγευτείς από εικόνες που συνδυάζουν τη φαντασία με ένα πολύ έξυπνο concept, εξαιρετικό στήσιμο 
και σκηνοθεσία. Η λέξη «παραμύθι» που χρησιμοποιήσαμε δεν είναι τυχαία. Θέματα από την Αλίκη στη 
Χώρα των Θαυμάτων είναι εμφανή σε αρκετές από τις φωτογραφίες της, ενώ σύμφωνα με την ίδια 
μερικές φορές τείνουμε να υποτιμούμε τα παραμύθια, αλλά πίσω από αυτά κρύβονται αλήθειες και 
διδαχές, όπως ότι στη ζωή δεν είναι όλα εύκολα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να σταματήσουμε 
να ονειρευόμαστε και να ελπίζουμε. Μέχρι στιγμής έχει πάρει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις και η δουλειά 
της έχει δημοσιευθεί σε ελληνικά και ξένα έντυπα όπως και sites. -Κ.Π.

Kατερίνα 
Πετσατωδη 

Σκηνοθέτρια

Έχοντας σημαντική δουλειά πίσω της 
με το ΚΘΒΕ, η ταλαντούχα καλοτεχνί-
τισσα του Αριστοτέλειου συνεργάζε-
ται εδώ και 5 χρόνια με τη Λυρική και 
συνεπέγραψε φέτος το μουσικό πα-
ραμύθι της Λένας Πλάτωνος «Το Αηδό-
νι του Αυτοκράτορα» που αγαπηθηκε 
αμέσως από το κοινό στην Εναλλα-
κτική Σκηνή της ΕΛΣ. Συνδυάζοντας 
όπερα και animation, με έμπνευση, 
φαντασία και ευρηματικότητα, συνέ-
βαλε στο πιο παραμυθένιο ταξίδι του 
2018 που θα συνεχίσει την πορεία του 
και την επόμενη χρονιά. -Γ.Δ



Σ την αρχή υπήρχε, ας το 
πούµε κοµψά, µια δι-
αφωνία. Εκείνη ήθελε 
Παρνασσό και Αράχοβα, 
εγώ προτιµούσα λίµνη 

Πλαστήρα και Τρίκαλα. Τελικώς, τη λύ-
ση µας την έδωσε ένας κοινός φίλος: 
«Πώς κάνετε έτσι, ρε παιδιά, πάτε αυ-
τό το Σαββατοκύριακο Παρνασσό και 
το άλλο ή το µεθεπόµενο Τρίκαλα. Με 
το νέο δρόµο όλα δίπλα είναι». 

Είµαι από τους τύπους που τους α-
ρέσουν τα ταξίδια, αλλά και το ταξίδι 
αυτό καθ’ αυτό. Ο δρόµος. Πώς λένε 
«ο δρόµος είναι το ταξίδι»; Κάπως έτσι. 
Άνοιξα τον χάρτη, µπήκα στο Ίντερνετ, 
έµαθα ότι τα 500 χλµ. της Νέας Οδού 
και της Κεντρικής Οδού είναι αυτό που 
λέµε δρόµος «ευρωπαϊκός». Με δύο 
λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύ-
θυνση και µε Λωρίδα Έκτακτης Ανά-
γκης (ΛΕΑ), µε τέλειο οδόστρωµα, 
µε σήραγγες, γέφυρες, µε τα πάντα. 
Έλεγχος σε φρένα, λάδια και λάστι-
χα, φόρτωµα των σακβουαγιάζ στο 
πορτµπαγκάζ, αποστήθιση του αριθ-
µού 1075, που µπορείς να πάρεις και 
από το κινητό σου ή από ένα από τα 
πολλά SOS τηλέφωνα κατά µήκος της 
διαδροµής, ώστε ένα περίπολο οδικής 
ασφάλειας να βρεθεί αµέσως δίπλα 
σου, σε περίπτωση που αντιµετωπί-
σεις κάποιο πρόβληµα.  

Τελικά, µιας και οι αποστάσεις έχουν 
µικρύνει, για παράδειγµα στα Τρίκαλα 
και στην Καρδίτσα φτάνεις 40 λεπτά 

γρηγορότερα µε το νέο Αυτοκινητό-
δροµο Κεντρικής Ελλάδας - Ε65, είπα-
µε να το κάνουµε το ταξίδι τριήµερο 
και να πάµε σε όλους µας τους προο-
ρισµούς. Θα σας διηγηθώ, λοιπόν, µε 
δυο λόγια, τι κάναµε και τι µας άρεσε 
περισσότερο. 

Χιονοδροµικό κέντρο Παρνασσού 
must, ακόµα και σκι να µην κάνετε, αξί-
ζει η επίσκεψη έστω και για έναν καφέ. 
Στην Αράχοβα, φτάσαµε γρήγορα και 
άνετα απο τη Νέα Οδό και ξεκινήσα-
µε βόλτες στα πλακόστρωτα σοκάκια, 
ενώ ήπιαµε και καφεδάκι στην περα-
τζάδα. Και µην ξεχνάτε ότι µπορεί η Α-
ράχοβα να είναι ένας αρκετά τουριστι-
κός προορισµός, υπάρχουν όµως πολ-
λές παραδοσιακές ταβέρνες, µε τζάκι 
και θαλπωρή, και πεντανόστιµα πιάτα 
που οι περισσότεροι φτιάχνουν, όπως 
κόκορας µε χυλοπίτες, αγριογούρου-
νο στιφάδο, µοσχαράκι στη στάµνα. 

Μετά απ’ όλα αυτά τα ωραία, µπήκαµε 
και πάλι στη Νέα Οδό, µε κατεύθυνση 
προς το νέο Αυτοκινητόδροµο Κεντρι-
κής Ελλάδας - Ε65. Είναι φανταστικό 
το πόσο απροβληµάτιστα µπορεί να ο-
δηγεί κανείς σε αυτό το έργο, το οποίο, 
µεταξύ άλλων, µας γλίτωσε κι από 
εκείνες τις δύσκολες κι επικίνδυνες 
στροφές στο ∆οµοκό. Και φτάσαµε 
πριν το καταλάβουµε: Λίµνη Πλαστή-
ρα, κυρίες και κύριοι. Ένα θαύµα της 
φύσης. Απίστευτο το φράγµα, φοβερά 
τα περιµετρικά µονοπάτια, τα δεκάδες 
µοναστήρια σε βάζουν στο κλίµα µιας 

άλλης εποχής, δυστυχώς δεν προλά-
βαµε να πάµε και στο ορειβατικό κα-
ταφύγιο Αγράφων, να το έχετε στα 
υπόψη. Για διαµονή, υπάρχουν µέχρι 
και ξενοδοχεία µε spa, εµείς διαλέξαµε 
έναν παραδοσιακό ξενώνα που σέρ-
βιρε πρωινό στο δωµάτιο, το οποίο, 
παρεµπιπτόντως είχε και τζάκι. 

Πάλι στο δρόµο, ζώνη ασφαλείας 
και τελικός προορισµός τα Τρίκαλα ή 
∆ήµος Τρικκαίων, τα οποία, µάλιστα, 
έχουν πάρει και το βραβείο της «Έξυ-
πνης Πόλης» και που δεν έχουν να ζη-
λέψουν τίποτα από καµία άλλη πόλη 
σε οποιοδήποτε επίπεδο ως τουριστι-
κός προορισµός: Ωραίοι άνθρωποι, 
πόλη µε ζωή και πολλές επιλογές για 
εκδροµές τριγύρω. Μη χάσετε, όµως, 
να επισκεφθείτε τον Μύλο των Ξωτι-
κών. 

Στην επιστροφή, εκεί που κουβε-
ντιάζαµε τι ωραία που ήταν και σκε-
φτόµασταν ποια θα είναι η επόµενη 
απόδραση, ίσως τα Ζαγοροχώρια που 
κι αυτά «ήρθαν» πιο κοντά µε το νέο 
αυτοκινητόδροµο της Ιόνιας Οδού, έ-
πεσε το βλέµµα µου στη βελόνα της 
βενζίνης. Ευτυχώς που η Νέα Οδός και 
η Κεντρική Οδός διαθέτουν και τηλε-
φωνική εξυπηρέτηση πελατών, όπου 
µας ενηµέρωσε για το πού βρίσκεται ο 
πλησιέστερος Σταθµός Εξυπηρέτησης 
Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.). 

Καλά µας ταξίδια, λοιπόν!

Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι 
Μια βόλτα σε Παρνασσό, λίμνη Πλαστήρα και Τρίκαλα, που είναι πλέον πιο κοντά

Τρίκαλα

Λίµνη  Πλαστήρα

Αράχωβα

Ο νέος Αυτοκινητόδροµος
 Κεντρικής Ελλάδας - Ε65

περνάει σχεδόν δίπλα από την
 τεχνητή λίµνη Σµοκόβου.
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οδικής ασφάλειας
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Επιμέλεια: 
τανια δελη

62 Athens Voice

Όσο ψωνίζεις,  

τόσο κερδίζεις!

Έως τις 15/1/19, ψωνίζοντας με κάρτες 

της Τράπεζας Πειραιώς κερδίζεις  

συμμετοχές για τον διαγωνισμό,  

όπου 200 τυχεροί θα κερδίσουν  

τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους 

σε yellows. Επιπλέον, στο www.

yellowholidays.gr κάνεις κρατήσεις 

σε καταλύματα της Booking  

κερδίζοντας 10 yellows για κάθε  

€1 κράτησης και μπαίνεις στον  

διαγωνισμό για να κερδίσεις  

το συνολικό ποσό της κράτησής  

σου σε yellows.
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GAVELLO 
Γούρι 2019, βυζαντινό 

νόμισμα με αλυσίδα σε ασήμι 
επιχρυσωμένο €170

ZACAPA 
SOLERA 23 

Φιάλη ρούμι €54,50

JOHNNIE WALKER 
Limited edition φιάλη  
ουίσκι White Walker, 

εμπνευσμένη από τη σειρά 
Game of thrones, €36,71

CARDHU 
single malt ουίσκι €35,40

C�ROC 
Limited edition φιάλη βότκας 

cîRoc x Moschino €36,50

ΠΛΑΙΣΙΟ 
Ρολόι smartwatch 
Garmin Vivomove 
€169

MANOS 
GERAKINIS 

PARFUMS 
Unisex άρωμα 

immortelle €120

ΔΩΔΩΝΗ 
Υπέροχες πραλίνες σε κουτί δώρου 500 γρ.

Μοναδική ποικιλία από πραλίνες σε σακουλάκι δώρου 220 γρ.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ACTION STORES 
Ανδρικό μπουφάν Marmot Minimalist component €330

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
ACTION 
STORES 

Γυναικείο παντελόνι σκι Rossignol €269

NEW CULT 
Παπούτσι Vans UAstyle36 €80
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Μη χάσεισ! 
Το 90s revival party  

της Reebok classic στο sneaker10, 
το Σάββατο 22/12.  

Το θρυλικό sneaker Aztrek  
κάνει την επανεμφάνισή του  
σε ένα gathering που θα τα  

έχει όλα! opening acts  
από τους clubkid και chevy,  

μουσική από τον DJ timo Maas,  
πολύ χορό και εορταστική 

ατμόσφαιρα. Οι πόρτες  
ανοίγουν στις 00.00.  
Θα είμαστε όλοι εκεί!

LIU JO 
Μπουφάν με κεντήματα, 
από τη σειρά White Label

ROE & CO 
irish blend φιάλη ουίσκι €30



19619: Κάθε μήνυμα χρεώνεται 0,31€/sms (με ΦΠΑ + εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Συνδρ. Κιν. Τηλ/νίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ). Γραμμή παραπόνων mediatel: 2142148020 
19600: Κάθε μήνυμα χρεώνεται  1,24€/sms (με ΦΠΑ + εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Συνδρ. Κιν. Τηλ/νίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ). Γραμμή παραπόνων mediatel: 2142148020 

Με κάθε συμμετοχή αποκτάτε έκπτωση 10% στα βιβλία της ATHENS VOICE Books. 

Οι συλλογές μαγιό 
και beachwear της 
Σόφης Δελούδη 
είναι το αποτέλεσμα 
ενός concept υψη-
λής αισθητικής, το 
οποίο χαρακτηρίζε-
ται από εξαιρετική 
κομψότητα και ιδιαί-
τερη οικειότητα. 

▶ H ATHENS VOICE και η 
SOPHIE DELOUDI (www.
sophiedeloudi.gr) σας 
δίνουν τη δυνατότητα να 
διεκδικήσετε 1 καλοκαι-
ρινό φόρεμα. Στείλτε SMS: 
AV66 (κενό) και ονοματε-
πώνυμο στο 19619 μέχρι 
31/12 στις 11 π.μ. Οι νικη-
τές θα ειδοποιηθούν με 
sms και θα παραλάβουν 
το δώρο τους από τα γρα-
φεία της A.V. μέχρι 14/1 
(Χαρ.Τρικούπη 22, 3ος 
όροφος, Εξάρχεια).

SOPHIE 
DELOUDI 

Φόρεμα

PONIROS JEWELLERY 

Γούρι 2019

Ο οίκος υψηλής κοσμηματοποιίας ΠΟ-
ΝΗΡΟΣ δεν ορίζεται μόνον και αποκλει-
στικά από τη δημιουργία εξαιρετικών 
και άριστης ποιότητας κοσμημάτων. Οι 
αξίες και οι αρχές τους αποτελούν τους 
σταθμούς ενός μακρινού ταξιδιού εικό-
νων και συναισθημάτων αλλά και στους 
θησαυρούς του ελληνικού πολιτισμού 
αλλά και του αιώνιου γαλάζιου του Αι-
γαίου. Σας προσφέρουμε το γούρι του 
2019 σε ροζ χρυσό.

▶ H ATHENS VOICE και ο PONIROS JEWELLERY (Ερ-
μού 36, Αθήνα, 2103233066, www.poniros.com) 
σας δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσετε 1 γού-
ρι. Στείλτε SMS: AV68 (κενό) και ονοματεπώνυμο 
στο 19619 μέχρι 31/12 στις 11 π.μ. Οι νικητές θα 
ειδοποιηθούν με sms και θα παραλάβουν το δώρο 
τους από τα γραφεία της A.V. μέχρι 14/1 (Χαρ.Τρι-
κούπη 22, 3ος όροφος, Εξάρχεια).

VASSILIS ZOULIAS
Γυναικεία τσάντα

Κάθε γυναίκα έχει περάσει 
από τη βιτρίνα του Βασίλη 

Ζούλια και έχει χαζέψει 
εκείνο το υπέροχο cocktail 
dress, τις φινετσάτες καρό 

γόβες ή τη μεταξωτή σικ 
τσάντα και έχει ονειρευτεί 

να τα φορούσε. Έχοντας 
ιδιαίτερη αγάπη στις δημι-
ουργίες του πιο ταλαντού-

χου έλληνα σχεδιαστή, 
εξασφαλίσαμε για εσάς μια 

μοναδική τσάντα από τη 
συλλογή του. Με μεταξωτή 
υφή και υπέροχο φινίρισμα 

μέσα και έξω για να συνοδέ-
ψει κάθε σας εμφάνιση, όλο 

το χρόνο!

▶ H ATHENS VOICE και ο VASSILIS 
ZOULIAS (Ακαδημίας 4, 2107225613, 

vassiliszoulias.com) σας δίνουν 
τη δυνατότητα να διεκδικήσετε 1 

τσάντα. Στείλτε SMS: AV96 (κενό) και  
ονοματεπώνυμο στο 19600 μέχρι 
31/12 στις 11 π.μ. Οι νικητές θα ει-

δοποιηθούν με sms και θα παραλά-
βουν το δώρο τους από τα γραφεία 

της A.V. μέχρι 14/1 (Χαρ.Τρικούπη 
22, 3ος όροφος, Εξάρχεια).

ΠΛΑΙΣΙΟ
Πολυμηχάνημα HP

Το HP Inkjet πολυμηχάνημα 
3788 είναι ένας εξαιρετικής 
ποιότητας εκτυπωτής για φω-
τογραφίες, παρουσιάσεις και 
κείμενα που ξεχωρίζουν! Είναι 
ο μικρότερος εκτυπωτής all-in-
one στον κόσμο και προσφέρει 
αθόρυβη λειτουργία που θα αλ-
λάξει τον τρόπο που εκτύπωνες 
μέχρι σήμερα.

▶ H ATHENS VOICE και το ΠΛΑΙΣΙΟ (www.
plaisio.gr) σας δίνουν τη δυνατότητα να 
διεκδικήσετε 1 πολυμηχάνημα HP. Στείλ-
τε SMS: AV87 (κενό) και ονοματεπώνυμο 
στο 19619 μέχρι 31/12 στις 11 π.μ. Οι 
νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα 
παραλάβουν το δώρο τους από τα γρα-
φεία της A.V. μέχρι 14/1 (Χαρ.Τρικούπη 
22, 3ος όροφος, Εξάρχεια).

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ 15 ΧΡΟΝΙΑ & ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ 
ΜΟΝΑδΙκΑ δώΡΑ
Επιµέλεια: ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΖΙΡΙΑΝΟΓΛΟΥ

ΖΗΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑTHENS VOICE 
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19619: Κάθε μήνυμα χρεώνεται 0,31€/sms (με ΦΠΑ + εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Συνδρ. Κιν. Τηλ/νίας 12%, 15%, 18% ή 
20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ). Γραμμή παραπόνων mediatel: 2142148020 / 19600: Κάθε 
μήνυμα χρεώνεται  1,24€/sms (με ΦΠΑ + εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Συνδρ. Κιν. Τηλ/νίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα 

με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ). Γραμμή παραπόνων mediatel: 2142148020. Με κάθε συμμετοχή αποκτάτε 
έκπτωση 10% στα βιβλία της ATHENS VOICE Books. 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 
ΜΑΡΙΑΣ ΑΡΓΕΙΤΟΥ 

Θεραπεία λάμψης  
microplus της Asap

Το Ινστιτούτο Αισθητικής της 
Μαρίας Αργείτου είναι ο χώρος 
που μπορείς να αφεθείς, γνω-
ρίζοντας πως θα ανανεωθείς 
ουσιαστικά και αποτελεσματικά. 
Οι θεραπείες, τα προϊόντα, οι περι-
ποιήσεις αφορούν αποκλειστικά 
τις ανάγκες της κάθε επιδερμίδας. 
Το microplus+ της Asap είναι μία 
medi-facial & multi-step θεραπεία, 
η οποία βελτιώνει την υγεία του 
δέρματος και αναδεικνύει μία 
ορατή βελτίωση στην υφή και την 
εικόνα του.

▶ H ATHENS VOICE και το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΡΓΕΙΤΟΥ 
(Ιωνίας 3, Νέο Ψυχικό, 2106742622, www.mariaargeitou.gr) σας 
δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσετε 1 θεραπεία λάμψης. Στείλτε 
SMS: ΑV80 (κενό) και ονοματεπώνυμο στο 19619 μέχρι 31/12 στις 
11 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms.

MANOS  
GERAKINIS 
PARFUMS
Unisex αρώματα

Κάθε μυρωδιά, κάθε άρωμα είναι ένα 
ατέρμονο ταξίδι αισθήσεων. Τα αρώ-
ματα Manos Gerakinis είναι σχεδια-
σμένα για να κάνουν αυτό το ταξίδι 
να είναι τόσο μοναδικό όσο εκείνος 
που τα φορά, αλλά και για να έχουν 
τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια. Η 
ιδιαιτερότητά τους είναι ότι δημι-
ουργούνται όχι με γνώμονα το φύλο, 
αλλά την προσωπικότητα εκείνου 
που το φορά, με στόχο να γίνει ο 
πόλος έλξης όσων βρίσκονται γύρω 
του ± γι©  αυτό και τα περισσότερα 
απευθύνονται τόσο σε γυναίκες όσο 
και σε άντρες. Σας προσφέρουμε το 
Immortelle και το Sillage Suave.

LES CONNAISSEURS 

Κερί Millefiori

Το Les Connaisseurs μας προσκαλεί σε ταξίδια γευσιγνωσίας ± από κρασιά και τσάγια ως μουστάρ-
δες και ξύδια, αλλά και σε design αναζητήσεις με εξαιρετικά υψηλής αισθητικής αντικείμενα για 

το σπίτι και για δώρα γάμου. Σας προσφέρουμε ένα υπέροχο αρωματικό κερί Millefiori Milano. 

▶ H ATHENS VOICE και το LES 
CONNAISSEURS (Golden Hall, 

Κηφισίας 37Α, Μαρούσι, 
2106814366) σας δίνουν τη 

δυνατότητα να διεκδικήσετε 
1 κερί Millefiori. Στείλτε SMS: 
AV72 (κενό) και ονοματεπώ-
νυμο στο 19619 μέχρι 31/12 

στις 11 π.μ. Οι νικητές θα 
ειδοποιηθούν με sms και θα 
παραλάβουν το δώρο τους 
από τα γραφεία της A.V. μέ-
χρι 14/1 (Χαρ.Τρικούπη 22, 

3ος όροφος, Εξάρχεια).

MOLTON BROWN & LANCASTER 

Gift set προϊόντων

Πολυτελές σετ Molton Brown, με 10 bath 
& shower gels (50ml), πλημμυρισμένα με 

τις πιο ξεχωριστές αρωματικές νότες που 
φέρνουν τη μαγεία στην καθημερινότητα. 
O οίκος Lancaster δημιουργεί ένα ξεχωρι-

στό σετ με προϊόντα της σειράς 365 Skin 
Repair, που περιέχει: κρέμα νυκτός 365 

Skin Repair Night Cream, Serum 365 Skin 
Repair, κρέμα ματιών 365 Skin Repair Eye 

Cream και το Express Cleanser.

▶ H ATHENS VOICE και οι MOLTON BROWN & 
LANCASTER σας δίνουν τη δυνατότητα να 
διεκδικήσετε 2 πολυτελή σετ προϊόντων. 
Στείλτε SMS: AV74 (κενό), ονοματεπώνυμο 
και το σετ της επιλογής σας στο 19619 μέχρι 
31/12 στις 11 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιη-
θούν με sms και θα παραλάβουν το δώρο 
τους από τα γραφεία της A.V. μέχρι 14/1 
(Χαρ.Τρικούπη 22, 3ος όροφος, Εξάρχεια).

▶ H ATHENS VOICE και ο MANOS GERAKINIS PARFUMS (www.
manosgerakinis.com) σας δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσετε 3 
αρώματα. Στείλτε SMS: AV75 (κενό) και ονοματεπώνυμο στο 19619 μέχρι 
31/12 στις 11 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα παραλάβουν 
το δώρο τους από τα γραφεία της A.V. μέχρι 14/1 (Χαρ.Τρικούπη 22, 3ος 
όροφος, Εξάρχεια).



19619: Κάθε μήνυμα χρεώνεται 0,31€/sms (με ΦΠΑ + εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Συνδρ. Κιν. Τηλ/νίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ). Γραμμή παραπόνων mediatel: 2142148020 
19600: Κάθε μήνυμα χρεώνεται  1,24€/sms (με ΦΠΑ + εφαρμόζεται επιπλέον Τέλος Συνδρ. Κιν. Τηλ/νίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ). Γραμμή παραπόνων mediatel: 2142148020 

Με κάθε συμμετοχή αποκτάτε έκπτωση 10% στα βιβλία της ATHENS VOICE Books. 

▶ H ATHENS 
VOICE και η 
MOLLA (Ιλιάδος 
18, Αθήνα, 
2106713279, 
www.molla.gr) 
σας δίνουν τη 
δυνατότητα να 
διεκδικήσετε 
1 μεταξωτό 
φουλάρι. Στείλτε 
SMS: AV71 (κενό) 
και ονοματεπώ-
νυμο στο 19619 
μέχρι 31/12 στις 
11 π.μ. Οι νικητές 
θα ειδοποιηθούν 
με sms και θα 
παραλάβουν το 
δώρο τους από 
τα γραφεία της 
A.V. μέχρι 14/1 
(Χαρ.Τρικούπη 
22, 3ος όροφος, 
Εξάρχεια).

MOLLA 

Μεταξωτό φουλάρι

Μεταξένια φουλάρια ζωγραφισμένα από τη 
φύση με την υπογραφή της Molla έρχονται 

για να αλλάξουν τη ζωή μας και την απόλαυ-
ση του καθημερινού μας στιλ. Από τα χέρια 

και το πάθος της Δάφνης Κονταράτου.

DFRANK 

Περιποίηση μαλλιών

Ταλέντο, καινοτομία, πρωτο-
πορία και επαγγελματισμός 
κυριαρχούν στον χώρο, αλλά 
εκφράζονται με διακριτι-
κότητα και με ουσιαστική 
απλότητα. Με έναν μαγικό 
τρόπο, σε αυτό το κομμωτή-
ριο όλα ενώνονται αρμονικά. 
Σας προσφέρουμε μια πλήρη 
περιποίηση μαλλιών, η οποία 
περιλαμβάνει λούσιμο, μά-
σκα και χτένισμα.

▶ H ATHENS VOICE και το DFRANK 
(Σίνα 50, Αθήνα, 2103603298, fb: 
Dfrank) σας δίνουν τη δυνατότητα να 
διεκδικήσετε 1 περιποίηση μαλλιών. 
Στείλτε SMS: ΑV82 (κενό) και ονοματε-
πώνυμο στο 19619 μέχρι 31/12 στις 
11 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν 
με sms.

MUMMY’S BOYFRIEND 

Σουέντ πορτοφόλι

H Αγγελική Δημητρακοπού-
λου μαζί με τον Ορέστη 
Καμπερίδη δημιουργούν 
χειροποίητες τσάντες 
και ρούχα -ρούχα εύκο-
λα, χωρίς διακρίσεις, 
τσάντες για όλες τις 
ώρες και αξεσουάρ 
που απευθύνονται σε 
όλες τις ηλικίες. Είναι μια 
δουλειά που γίνεται με 
πολλή αγάπη και τεράστια 
προσοχή σε κάθε ένα προϊόν 
ξεχωριστά.

▶ H ATHENS VOICE και η MUMMY' SBOYFRIEND (Χαϊμαντά 32, Χαλάνδρι, 6944339863, 
fb: Mummy' s Boyfriend) σας δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσετε 1 σουέντ πορ-
τοφόλι. Στείλτε SMS: AV83 (κενό) και ονοματεπώνυμο στο 19619 μέχρι 31/12 στις 
11 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα παραλάβουν το δώρο τους από τα 
γραφεία της A.V. μέχρι 14/1 (Χαρ.Τρικούπη 22, 3ος όροφος, Εξάρχεια).

Απολαυστικό και γοητευτικό, το Euphoria Eau De Parfum του οί-
κου Calvin Klein αποτελεί μια διαχρονική επιλογή. Ανακαλύψτε 
το στην ειδική συσκευασία με τη Body Lotion. To ξεχωριστό σετ 
του οίκου Hugo Boss περιέχει το δυναμικό και διαχρονικό ανδρι-
κό άρωμα Boss The Scent καθώς και το Deodorant Stick (75 ml).

▶ H ATHENS VOICE και οι CALVIN KLEIN & HUGO BOSS σας δίνουν τη δυνατότητα 
να διεκδικήσετε 2 σετ αρωμάτων. Στείλτε SMS: AV76 (κενό), ονοματεπώνυμο και 
το άρωμα της επιλογής σας στο 19619 μέχρι 31/12 στις 11 π.μ. Οι νικητές θα ειδο-
ποιηθούν με sms και θα παραλάβουν το δώρο τους από τα γραφεία της A.V. μέχρι 
14/1 (Χαρ.Τρικούπη 22, 3ος όροφος, Εξάρχεια).

CALVIN KLEIN & HUGO BOSS 

Αρώματα

PAX BURGERS 
Γεύμα

Τα pretty, amazing and extraordinary burgers, από τα οποία 
πήραν το όνομά τους τα burgers φτιάχνονται από 100% φρέσκο 

μοσχαρίσιο κιμά, χειροποίητα υλικά και ετοιμάζονται μπροστά 
στα μάτια σου. Στον κατάλογο φιγουράρουν burgers με μοσχαρί-
σιο μπιφτέκι, με κοτόπουλο, αλλά και το veggie burger Portobello 

Mushroom. Μην παραλείψεις να δοκιμάσεις τα limited edition 
burgers of the month και το Christmas special που θα βρεις την 
περίοδο των γιορτών. Σας προσφέρουμε ένα γεύμα, αξίας €50.

▶ H ATHENS VOICE και το PAX 
BURGERS (Αιόλου 34& Αθηναΐδος 12, 

2103238151, www.paxburgers.gr) 
σας δίνουν τη δυνατότητα να διεκ-

δικήσετε 1 γεύμα αξίας €50. Στείλτε 
SMS: ΑV89 (κενό) και ονοματεπώ-

νυμο στο 19600 μέχρι 31/12 στις 11 
π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με 

sms και θα παραλάβουν το κουπόνι 
τους από τα γραφεία της A.V. μέχρι 

14/1 (Χαρ.Τρικούπη 22, 3ος όροφος, 
Εξάρχεια).

TOMS 

Ανδρικά παπούτσια

Κομμάτι της συλλογής Topanga, το 
σχέδιο Carlo είναι ένα κλασικό ανδρι-
κό παπούτσι με ρετρό σχεδιασμό και 
σκληρή καουτσούκ σόλα. Είναι ελα-
φρύ, casual και συνδυάζεται τέλεια 

με κάθε σου ντύσιμο.

▶ H ATHENS VOICE και η 
TOMS (www.toms.com) σας 
δίνουν τη δυνατότητα να δι-
εκδικήσετε 1 ζευγάρι ανδρικά 
παπούτσια, αξίας €55. Στείλτε 
SMS: AV67 (κενό) και ονομα-
τεπώνυμο στο 19619 μέχρι 
31/12 στις 11 π.μ. Οι νικητές 
θα ειδοποιηθούν με sms και 
θα παραλάβουν το δώρο τους 
από τα γραφεία της A.V. μέχρι 
14/1 (Χαρ.Τρικούπη 22, 3ος 
όροφος, Εξάρχεια).

PHILIPS 
SONICARE 
Ηλεκτρική 
οδοντόβουρτσα
Η οδοντόβουρτσα Philips 
Sonicare DiamondClean 
είναι η λύση για πιο υγιή  
και λευκά δόντια  για μια 
ζωή. Η τεχνολογία sonic  
με 62.000 κινήσεις ανά  
λεπτό, προσφέρει εξαιρετι-
κό καθαρισμό των δοντιών  
σε κάθε βούρτσισμα.  
Το προϊόν, αξίας €225,  
περιλαμβάνει ποτήρι  
φόρτισης και θήκη  
μεταφοράς με USB.

▶ H ATHENS VOICE 
και η PHILIPS (www.
philips.gr) σας δίνουν 
τη δυνατότητα 
να διεκδικήσετε 1 
ηλεκτρική οδοντό-
βουρτσα. Στείλτε 
SMS: ΑV85 (κενό) και 
ονοματεπώνυμο στο 
19600 μέχρι 31/12 
στις 11 π.μ. Οι νικητές 
θα ειδοποιηθούν με 
sms και θα παραλά-
βουν το δώρο τους 
από τα γραφεία της 
A.V. μέχρι 14/1 (Χαρ.
Τρικούπη 22, 3ος ό-
ροφος, Εξάρχεια).

ΣΠΥΡΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 
«Με άρωμα Κρήτης»

Στο βιβλίο του Σπύρου Θεο-
δωράκη, ποιο νήμα συνέχει τα 
πρόσωπα, τους τόπους, τους 
χρόνους, τα γεγονότα; Δώδε-
κα κείμενα, σαν ιστορήματα. 
Καθένα τους και μια σταγόνα 
με το άρωμα της Κρήτης.

▶ H ATHENS VOICE και οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑ-
ΦΟΤΕΧΝΙΚΗ σας δίνουν τη δυνατότητα 
να διεκδικήσετε 2 αντίτυπα. Στείλτε 
SMS: AV79 (κενό) και ονοματεπώνυμο 
στο 19619 μέχρι 31/12 στις 11 π.μ. Οι 
νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και 
θα παραλάβουν το δώρο τους από τα 
γραφεία της A.V. μέχρι 14/1 (Χαρ.Τρι-
κούπη 22, 3ος όροφος, Εξάρχεια).

ΜΑΡΕΓΚΑ ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ 

Πάβλοβα

Μαρέγκα από Σπίτι: η φρεσκάδα του πιο αέρινου γλυκού, της 
Πάβλοβα, και άλλων γλυκισμάτων για τις μικρές και μεγάλες χα-
ρές της ζωής μας και η απόλαυση των σπιτικών φαγητών στην 
καθημερινότητά μας από τα καλύτερα υλικά!

▶ Η ATHENS VOICE και η ΜΑΡΕΓΚΑ ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ (Σκουφά 56, Κολωνάκι, 2103388827) 
σας δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσετε 1 κορμό πάβλοβας. Στείλτε SMS: AV73 
(κενό) και ονοματεπώνυμο στο 19619 μέχρι 31/12 στις 11 π.μ. Οι νικητές θα ειδο-
ποιηθούν με sms.

CARPO 

Καπελιέρα γεμάτη λιχουδιές

Ξηροί καρποί, σοκολάτες, αποξηραμένα φρούτα, μέλι, καφές 
και ροφήματα. Τα καλύτερα προϊόντα που προσφέρει η φύση 
είναι εκεί. Από τις συλλεκτικές στρογγυλές καπελιέρες που 
χωρούν μέσα τους όλη την αγνότητα της φύσης μέχρι τα δια-
φόρων μεγεθών χάρτινα κουτιά, τα δώρα Carpo ξεχωρίζουν 
για την ποιότητα των προϊόντων και το αιχμηρό τους ντιζάιν.

▶ H ATHENS VOICE και τα 
CARPO (Κανάρη 6, Κολω-
νάκι, 210 3605617) σας 
δίνουν τη δυνατότητα να 
διεκδικήσετε 1 καπελιέρα. 
Στείλτε SMS: AV70 (κενό) 
και ονοματεπώνυμο στο 
19619 μέχρι 31/12 στις 11 
π.μ. Οι νικητές θα ειδοποι-
ηθούν με sms και θα παρα-
λάβουν το δώρο τους από 
τα γραφεία της A.V. μέχρι 
14/1 (Χαρ.Τρικούπη 22, 3ος 
όροφος, Εξάρχεια).

HOOCUT 

Γεύμα

Το νέο εγχείρημα των Περικλή Κοσκινά, Κλεομένη  
Ζουρνατζή, Νίκου Καραθάνο και των αδερφών Σπύρου  

και Βαγγέλη Λιάκου ονομάζεται Hoocut και αφορά  
στο πιο διάσημο ελληνικό «πρόχειρο» φαγητό, το σουβλάκι. 

Σας προσφέρουμε ένα γεύμα.

▶ H ATHENS VOICE και το HOOCUT (Πλ. Αγίας Ειρήνης 9, Αθήνα, 
2103240026, fb: Hoocut) σας δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσετε 1 

γεύμα 4 ατόμων. Στείλτε SMS: ΑV77 (κενό) και ονοματεπώνυμο στο 19619 
μέχρι 31/12 στις 11 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms.
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19619: Κάθε μήνυμα χρεώνεται 0,31€/sms (με ΦΠΑ + εφαρμόζεται επιπλέον  
Τέλος Συνδρ. Κιν. Τηλ/νίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος  

του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ).  
Γραμμή παραπόνων mediatel: 2142148020 

19600: Κάθε μήνυμα χρεώνεται  1,24€/sms (με ΦΠΑ + εφαρμόζεται επιπλέον  
Τέλος Συνδρ. Κιν. Τηλ/νίας 12%, 15%, 18% ή 20% ανάλογα με το ύψος  

του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ).  
Γραμμή παραπόνων mediatel: 2142148020 

Με κάθε συμμετοχή αποκτάτε έκπτωση 10%  
στα βιβλία της ATHENS VOICE Books. 

MINI TENNIS 
CLUB 

Μηνιαία συνδρομή

Η ομάδα του Mini Tennis Club 
αποτελείται από καθηγητές 
tennis καταρτισμένους για το 
επίπεδο του baby και του mini 
tennis. Βασικός στόχος είναι  
να έρθουν σε επαφή τα παιδιά 
από τα πρώτα τους έτη,  
με τον εξοπλισμό και τη  
νοοτροπία του tennis μέσω  
παιχνιδιού και με τη συμμετοχή 
των γονέων τους. 

▶ Η Athens Voice και το Mini tennis 
cLUB (Λ.Μεσογείων 446, Αγία Παρασκευή, 
2106014245) σας δίνουν τη δυνατότητα 
να διεκδικήσετε 1 μήνα δωρεάν για 1 παι-
δάκι. Στείλτε SMS: AV69 (κενό) και ονομα-
τεπώνυμο στο 19619 μέχρι 31/12 στις 11 
π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms.

ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ ΤΟΥ PRESS CAFE 

Γεύμα 

Είναι το «Μαύρο πρόβατο» επειδή διαφέρει από όσα μέρη έχετε 
επισκεφθεί μέχρι σήμερα. Η επιμονή στην ποιότητα, η εντιμότητα 
των ιδιοκτητών σε οτιδήποτε αφορά τη γαστρονομία και η ευαι-
σθησία απέναντι στη σημερινή οικονομική κρίση, φανερή από 
την πρώτη στιγμή που θα πάρετε τον κατάλογο στα χέρια σας, 
ξεχωρίζει τον χώρο αυτό.

▶ Η ATHENS VOICE και το 
ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ του Press 
Café (www.tomauroprovato.
gr) σας δίνουν τη δυνατότητα 
να διεκδικήσετε 2 γεύματα 
2 ατόμων. Στείλτε SMS: AV95 
(κενό) ονοματεπώνυμο και 
το κατάστημα της επιλογής 
σας (Παγκράτι ή Μελίσσια) 
στο 19600 μέχρι 31/12 στις 
11 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποι-
ηθούν με sms.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΠΑΠΥΡΟΣ 

Βιβλίο «Απόδραση από το 
ζαχαροπλαστείο: στο 

έλκηθρο του Άι Βασίλη»

Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος  
(insta: @demetrios 

papadopoulos), δύο χρόνια 
μετά το πρώτο του χρι-

στουγεννιάτικο παραμύθι 
«Απόδραση από το ζαχαρο-
πλαστείο» (Πάπυρος, 2016) 

μάς προσκαλεί σε ένα νέο 
τρυφερό ταξίδι, γεμάτο περι-

πέτειες, πάνω στο έλκηθρο 
του Άι Βασίλη, παρέα με τα 

αγαπημένα μας χριστουγεν-
νιάτικα γλυκά: «Απόδραση 

από το Ζαχαροπλαστείο: στο 
έλκηθρο του Άι Βασίλη».

▶ Η ATHENS VOICE και οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΠΑΠΥΡΟΣ (Ελ. Βενιζέλου 46, Αθήνα, 
2103611880)σας δίνουν τη δυνατότητα 
να διεκδικήσετε 5 αντίτυπα. Στείλτε 
SMS: ΑV78 (κενό) και ονοματεπώνυμο 
στο 19619 μέχρι 31/12 στις 11 π.μ. Οι 
νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα 
παραλάβουν το δώρο τους από τα γρα-
φεία της A.V. Μέχρι 14/1 (Χαρ.Τρικούπη 
22, 3ος όροφος, Εξάρχεια).

LOLLO’S 
ATENE 

Γεύμα

Το εστιατόριο «Lollo' s» 
της Αντιπάρου αποτελεί 

σταθερό σημείο ανα-
φοράς τα τελευταία 10 

χρόνια για τους ταξιδευ-
τές στο νησί, ενώ τώρα 

μεταφέρουν και στην 
Αθήνα τη γαστρονομική 

παράδοση της χώρας 
τους. Στόχος είναι να 

φέρουν τους Αθηναίους 
κοντά στην πολυμορφία 

της ιταλικής κουζίνας, 
χρησιμοποιώντας τοπικά 
προϊόντα και παραδοσια-
κές συνταγές από διάφο-
ρες περιοχές της Ιταλίας.

▶ H ATHENS VOICE και το LOLLO' S ATENE (Εθνικής 
Αντιστάσεως 3Α, Χαλάνδρι, 2106801040) σας 
δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσετε 1 γεύμα 
2 ατόμων. Στείλτε SMS: ΑV81 (κενό) και ονομα-
τεπώνυμο στο 19619 μέχρι 31/12 στις 11 π.μ. Οι 
νικητές θα ειδοποιηθούν με sms.

ΠΛΑΙΣΙΟ
Ηχείο Turbo-X

Το Turbo-X Drako είναι η ιδανική επιλογή για να  
απολαμβάνεις την αγαπημένη σου μουσική εύκολα και γρήγορα 

από το smartphone, το tablet και οποιαδήποτε άλλη συσκευή 
διαθέτει Bluetooth, ενώ παράλληλα ενσωματώνει υποδοχή  

AUX και υποδοχές microSD/USΒ.

▶ H ATHENS VOICE και το ΠΛΑΙΣΙΟ (www.plaisio.gr) σας δίνουν τη δυνατότητα  
να διεκδικήσετε 1 ηχείο Turbo-X. Στείλτε SMS: AV88 (κενό) και ονοματεπώνυμο στο 

19619 μέχρι 31/12 στις 11 π.μ. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και  
θα παραλάβουν το δώρο τους από τα γραφεία της A.V. μέχρι 14/1  

(Χαρ.Τρικούπη 22, 3ος όροφος, Εξάρχεια).
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Α
ν είσαι κόρη του Μικ Τζά-
γκερ και της Μπιάνκα είναι 
τρομερά βαρετό να σε ρω-
τούν για τους γονείς σου. 

Μοιραίο αλλά κοινότοπο. Επίσης, αν έ-
χεις μπροστά σου την κόρη του Μικ και 
της Μπιάνκα, καίγεσαι να μάθεις πώς 
μεγάλωσε, πώς είναι να είσαι κόρη του 
Μικ, πώς ενηλικιώνεσαι, ταξιδεύεις, 
δημιουργείς σ’ έναν κόσμο που ο πατέ-
ρας σου είναι ο πιο διάσημος ροκ σταρ. 
«Ήταν μια μαγική εμπειρία να μεγαλώνεις 
στον δρόμο, από πόλη σε πόλη, από χώρα 
σε χώρα. Μπόρεσα να δω τον κόσμο από 
πολύ μικρή. Από την άλλη, δεν ξέρω άλλον 
τρόπο». 
Συνάντησα την Τζέιντ Τζάγκερ στο 
ατελιέ της Σίλιας Κριθαριώτη, γνώριμο 
για μένα, οικείο για εκείνη. «Η Σίλια 
κάνει couture, μοναδικές δημιουργίες και 
το ίδιο αισθάνομαι ότι κάνω κι εγώ», θα 
μου πει καθώς στεκόμαστε πάνω από τα 
κοσμήματα της συλλογής «Madonna». 
Τα γαλανά της μάτια κοιτούν άλλοτε 
εμένα, άλλοτε τα κοσμήματά της καθώς 
διορθώνει την τελική τους θέση, λίγο 
πριν υποδεχτεί το αθηναϊκό κοινό. 
Σπούδασε εικαστικά στη Φλωρεντία 
αλλά πολύ σύντομα ξεκίνησε να σχε-
διάζει κοσμήματα: αρχικά διατίθενται 
στα καταστήματα του Paul Smith κι 
έπειτα Bergdorf Goodman, Collette, 
Browns, παντού. Το 2000, γίνεται 
creative director στον βρετανικό Οίκο 
Garrard, το παλιότερο luxury brand του 
κόσμου που σχεδιάζει κοσμήματα και 
για το Παλάτι. Αρχιτεκτονική, εμπορι-
κό design, όπως ο επανασχεδιασμός της 
συσκευασίας του αρώματος Shalimar 
της Guerlain, ενώ ταυτόχρονα ταξιδεύει 
από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη, στην 
Ινδία και την Ίμπιζα και παρακολουθεί 
τη φυλή Τζάγκερ να πολλαπλασιάζεται: 
παιδιά, εγγόνια, αδέρφια, ανίψια. 
«Εμπνεύστηκα τη σειρά Madonna από 
το Βυζάντιο. Στα δικά μου κοσμήματα, ο 
σταυρός δεν έχει θρησκευτικό χαρακτήρα 
αλλά αποτελεί ένα σύμβολο που μου αρέσει 
πολύ. Μ’ αρέσει να παίζω δημιουργικά με 
τα σύμβολα. Εκτός αυτού, για τους ανθρώ-
πους της δικής μου γενιάς (είναι 47 ετών), 
που μεγάλωσαν στα 80s, ο σταυρός έχει τη 
δική του σημειολογία. Εξού και το όνομα 
Madonna; τη ρωτάω. «Ναι, αλλά όχι μό-
νο» θα μου πει, «είναι ένα παιχνίδι με την 
ποπ σταρ αλλά και το μητρικό σύμβολο». 
Εσείς πιστεύετε; «Όχι ιδιαιτέρως. Το θέ-
μα με την Παρθένο Μαρία δεν είναι για μέ-
να. Θέλω να πω ότι ως γιαγιά αναγνωρίζω 
ότι χρειάζονται πολλά περισσότερα από την 
παρθενία για να κάνεις παιδιά».
Μερικά χρόνια πριν, η Τζέιντ ξεγέννη-
σε στο σπίτι της την κόρη της ενώ ήταν 

η ίδια έγκυος. Ο γιος της και η εγγονή 
της είναι συνομήλικα. «Στα είκοσι κάτι 
μου ήμουν ήδη μαμά. Η μητρότητα μου έ-
δωσε μια αίσθηση ηρεμίας και στόχο, κάτι 
που φαίνεται πώς έλειπε από τη ζωή μου» 
θα γράψει στη «Vogue». Οπότε, όταν 
στα 42 της περίμενε παιδί, η πρωτότοκη 
κόρη της είναι πια η έμπιστή της φίλη κι 
εκείνη που χάρισε στον Μικ δισέγγονο.
Ως πολίτης του κόσμου, ταξιδεύει, 
γνωρίζει ενδιαφέροντες ανθρώπους, 
παρατηρεί κι εμπνέεται. Αναρωτιέμαι 
ποια είναι η άποψή της για τον ρόλο 
της γυναίκας σήμερα: «Έχω την αίσθη-
ση ότι λόγω της ανάγκης μας για ισότητα, 
φορτωθήκαμε πάρα πολλή δουλειά για να 
αποδείξουμε ότι είμαστε άριστες σε διάφο-
ρους ρόλους: να είμαστε τέλειες μαμάδες, 
ισότιμοι επαγγελματίες. Ταυτόχρονα όμως 
απελευθερωθήκαμε σε τόσα επίπεδα, ε-
ξελιχθήκαμε δημιουργικά και έχουμε την 
ευκαιρία να κάνουμε τόσα πράγματα που 
οι παλιότερες γενιές δεν μπορούσαν να 
κάνουν. Μ’ αρέσει όμως που μπορούμε να 
είμαστε ευάλωτες, να διατηρούμε τις ευαι-
σθησίες μας, να αφήνουμε να μας φροντί-
ζουν και να μη μοιάζει αδυναμία».
Στις προθήκες μπροστά μας, κοσμήμα-
τα με μεγάλες πέτρες, ακατέργαστες, με 
περίτεχνα δεσίματα, μπαρόκ λεπτομέ-
ρειες αλλά και πιο ντελικάτα κοσμήμα-
τα, σκουλαρίκια, περιδέραια με εμφα-
νείς σταυρούς και βυζαντινές επιρροές. 
Ρουμπίνια, σμαράγδια, διαμάντια. «Οι 
αγαπημένες μου πέτρες είναι οι τανζανίτες, 
όχι μόνο για το λαμπερό χρώμα αλλά και για 
την ενέργεια που μεταδίδουν. Ούτως ή άλ-
λως, τα κοσμήματα για μένα είναι ενέργεια, 
συμβολισμός. Ενέχουν πάντα κάτι αυστηρά 
προσωπικό: ακουμπάνε πάντα επάνω σου, 
σε αγγίζουν και εκφράζουν κάτι θεσπέσιο, 
μια υπόσχεση ή μια ανάμνηση. Το κόσμημα 
σου δωρίζεται ή το κληρονομείς ή το αγο-
ράζεις για να γιορτάσεις κάτι». 
Είχε πολλά χρόνια να επισκεφθεί την 
Αθήνα. «Η πόλη αυτή είναι πηγή έμπνευ-
σης σε κάθε γωνία. Ανέβηκα στην 
Ακρόπολη κι επισκέφτηκα το Μου-
σείο κι είχα την ευκαιρία να γνωρί-
σω όμορφους ανθρώπους».
Σε λίγο, ο χώρος γεμίζει με 
την κοσμική Αθήνα που 
θέλει να τη γνωρίσει. 
Εκείνη που μεγάλωσε με 
τον Άντυ Γουόρχολ στο 
Factory της Νέας Υόρκης. 
«Ήμουν η μασκότ του, ήταν ο 
μέντοράς μου». Μάλιστα, ο Άντι 
Γουρχολ είχε πει: «Αγαπώ τον Μικ 
και την Μπιάνκα, αλλά η Τζέιντ είναι 
πιο πολύ ο τύπος μου. Την έμαθα να 
ζωγραφίζει, με έμαθε Monopoly. Ήταν 
τεσσάρων και ήμουν σαράντα τεσσάρων».

Ένα απόγΈυμα μΈ τη
Συνάντησα 
την κόρη 
του Μικ 
Τζάγκερ με 
αφορμή την 
επίσκεψή 
της στην Α-
θήνα για την 
παρουσίαση 
της συλλο-
γής κοσμη-
μάτων της 
«Madonna» 
στο ατελιέ 
της Σίλιας 
Κριθαριώτη

tου ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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Επάνω: Η Jade με τον μπαμπά της 
Mick Jagger, Ιούνιος 1973.
Κάτω: Η Jade με τη μητέρα της Bianca 
Jagger, στο Λονδίνο, Μάιος 1979.  
Δίπλα: Κόσμημα από τη σειρά 
«Madonna», που παρουσίασε στην 
Αθήνα.



Jade 
Jagger

Εμπνεύστηκα τη σειρά “Madonna” από το Βυζάντιο. Στα δικά μου κοσμήματα, ο σταυ-
ρός δεν έχει θρησκευτικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί ένα σύμβολο που μου αρέσει πολύ. 
Μ’ αρέσει να παίζω δημιουργικά με τα σύμβολα. Εκτός αυτού, για τους ανθρώπους της 

δικής μου γενιάς, που μεγάλωσαν στα 80s, ο σταυρός έχει τη δική του σημειολογία.
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«Άκου, δεν χρειάζεται 
να πάρεις πολλά. Τέσ-
σερα ποτά είναι αρ-

κετά: Ουίσκι Cardhu,  συλλεκτικό 
White Walker by Johnnie Walker, 
Johnnie Walker Black Label και ρού-
μι Zacapa Solera 23. Θα πεις στα παιδιά 
να έρθουν κατά τις 8. Φιλιά, αγκαλιές, 
τα νέα μας και στις 9 καθόμαστε στο 
τραπέζι για να φάμε  τις λιχουδιές που 
ετοίμασα. Μαζί με το φαγητό μας, θα 
απολαύσουμε ένα διαχρονικό Johnnie 

Το 
δικο μου 
ξεχωρισΤο 
ρεβεγιον
Φέτος έχω όνειρα για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, θέλω να είναι 
πραγματικά η πιο ωραία βραδιά του χρόνου. Κανονίζω  gathering στο 
σπίτι με αγαπημένους φίλους και φίλες. Αυτούς που κάνουμε παρέα 
«από πάντα».. Στο φαγητό είμαι ο καλύτερος, δεν χρειάζομαι βοήθεια. 
Για το ποτό, όμως, αλλά και για τα  συνοδευτικά, συμβουλεύτηκα έναν 
άλλο ειδικό, τον κολλητό, που είναι 20 χρόνια bartender και ξέρει ποια 
ποτά ταιριάζουν σε κάθε περίσταση για αξέχαστες βραδιές. 
Μοιράζομαι, λοιπόν, μαζί σας το σχέδιό του, που έγινε και δικό μου, 
για να πάρετε κι εσείς ιδέες.
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Walker Black Label, που είναι ιδανικό 
για την περίσταση και αφού φάμε  
και ολοκληρώσουμε με τα κυρίως,  
θα συνοδεύσουμε το σοκολατένιο 
επιδόρπιο με ένα digestif με ρούμι 
Zacapa Solera 23. 

«Μα καλά το Cardhu και το White 
Walker», ρώτησα, «πότε θα τα σερ-
βίρω;» «Λοιπόν, το Cardhu θα είναι 
το δώρο, γι’ αυτόν που θα κερδίσει το 
φλουρί της βασιλόπιτας. 

Όσο για το White Walker; Θα έχει ήδη 
μπει στην κατάψυξη από την αρχή της 
βραδιάς και θα περιμένει υπομονετικά, 
ώσπου να ξεκινήσουμε τον μαραθώνιο 
Game of Thrones μετά την αλλαγή του 
χρόνου! 

Ο «ειδήμων» είπε κι άλλα για εκείνη 
τη βραδιά, είναι ειλικρινά ο ιδανικός 
τύπος να σου οργανώσει τα πάντα  
στην εντέλεια. Αλλά αυτά θα τα πούμε 
κάποια άλλη φορά. 
 
Θα μοιραστώ, όμως, μαζί σας και τις 
συνταγές για τα κοκτέιλ που μου έταξε, 
ότι θα φτιάξει και που, όπως μου τα πε-
ριέγραψε και τα σκέφτομαι, πρέπει να 
είναι κα-τα-πλη-κτι-κά!  

Καλή χρονιά  
σε όλους!

Υλικά:
• 50ml Johnnie Walker Black Label • 20ml χυμό λεμονιού • 20ml μέλι • 100ml ζεστό νερό 

Εκτέλεση: 
◗ Προσθέστε όλα τα υλικά σε μια γυάλινη κούπα 

◗ Ανακατέψτε ελαφρά
◗ Γαρνίρετε με αστροειδή γλυκάνισο

Johnnie Walker Black laBel hot toddy

cardhu Vegan Milk Punch

Υλικά: 
• 45ml Cardhu 12yrs Single Malt Whisky • 10ml liqueur 
amaretto (λικέρ πικραμύγδαλο) • 8ml σιρόπι καστανής  

ζάχαρης • 45ml γάλα αμυγδάλου (χωρίς ζάχαρη)  
• 1/4 κουταλάκι γλυκού τριμμένη κανέλα

Σερβίρισμα:
◗ Τοποθετούμε όλα τα υλικά σε σέικερ με άφθονο πάγο  

και ανακινούμε μερικά δευτερόλεπτα.  
◗ Σουρώνουμε σε ποτήρι τύπου old fashioned με πάγο  

και γαρνίρουμε με τριμμένο μοσχοκάρυδο,  
fakes καρύδας και βατόμουρα.

ZacaPa 
old Fashioned
◗ Γεμίστε ένα παγωμένο 
χαμηλό ποτήρι με πάγο

◗ Προσθέστε 50ml  
ρούμι Zacapa Solera 23

◗ Προσθέστε 10ml  
σιρόπι ζάχαρης
◗ 2-3 σταγόνες 

Angostura bitters
◗ 2-3 σταγόνες bitters 

πορτοκαλιού
◗ Γαρνίρετε με φλούδα 
από πορτοκάλι (twist)

White Walker 
highBall
◗ Γεμίστε ένα  

παγωμένο ψηλό ποτήρι 
τύπου Highball  

με παγάκια
◗ Προσθέστε 50ml 
White Walker by 
Johnnie Walker

◗ Προσθέστε 150ml 
ginger ale ή σόδα

◗ Γαρνίρετε με φρέσκια 
μέντα και φλούδα  
από λεμόνι (twist)
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 Λογοτεχνία

«Φθινόπωρο - κου-
αρτέτο εποχών»
 Άλι Σμιθ, εκδ. Καστανιώτη 
Μια πλατωνική φιλία ανά-
μεσα σε έναν ηλικιωμένο 
και μια νεαρότερη γυναί-
κα. Ένα μυθιστόρημα που 
παριστάνει το ανάλαφρο 
και παιγνιώδες, ενώ την 
ίδια στιγμή προξενεί 
αλλαγές στην καρδιά του 
αναγνώστη. Κρατήστε 
κι αυτό: λένε πως η Άλι 
Σμιθ είναι η επικρατέστε-
ρη υποψηφιότητα της 
Σκωτίας για το Νόμπελ 
Λογοτεχνίας. 

«Εγκυκλοπαίδεια 
των νεκρών»
Ντανίλο Κις, εκδ. Καστανιώτη 
Διηγήματα όπου η φαντα-
σία λαξεύει την πραγμα-
τικότητα, ο συγγραφέας 
εποπτεύει την αιωνιότητα 
και το αληθινό μπερδεύ-
εται με το φανταστικό, το 
επικό της Ιστορίας με το 
ασήμαντο του ψεύδους ή 
τον μύθο. Εννιά ιστορίες 
από τον μεγάλο Σέρβο 
των γραμμάτων, ή και το 
διαχρονικό αριστούργη-
μα της σλαβικής λογοτε-
χνίας. 

«Ιστορία δύο 
πόλεων» Τσαρλς Ντίκενς, 
εκδ. Καρακώτσογλου 
Το σημαντικότερο, λένε, 
έργο του με 200 εκατομ-
μύρια παγκόσμιες πωλή-
σεις: ένας Γάλλος ευγε-
νής, μια νεαρή Αγγλίδα κι 
ένας ενδιάμεσος αλτρου-
ιστής που τους χαρίζει το 
δικαίωμα στην ευτυχία, 
αφού όμως το ζευγάρι 
περιδινηθεί ανάμεσα σε 
σφαγές, αγριότητες και 
παραστατικές αφηγήσεις 
της δυστυχίας που συ-
γκλόνιζε την εποχή.

«Ο τελευταίος 
χτύπος» Αλέξανδρος 
Πετρόχειλος, εκδ. Βακχικόν
Μία συλλογή διηγημάτων 
προορισμένη να προκα-
λέσει πλήθος εικόνων 
και ανάμεικτων συναι-
σθημάτων σε κάθε ανα-
γνώστη. Ο Αλέξανδρος 
Πετρόχειλος εξερευνά 
τα πιο απόκρυφα σημεία 
της ανθρώπινης σκέψης 
και αποδίδει στον θάνατο 
μορφές και χρώματα.

 Αστυνομικά
 

«Εξύψωση» Stephen 
King, εκδ. Κλειδάριθμος 
Επιστροφή στο Καστλ 
Ροκ: ένας γιατρός ακούει 
τον Σκοτ Κάρι να του 
λέει πως χάνει συνεχώς 
βάρος, αλλά και να βρί-
σκεται σε διαμάχη με 
δύο γειτόνισσές του, την 
Ντίντρι και τη σύζυγό 
της Μίσι. Μια γλυκιά και 
μελαγχολική νουβέλα 
από τον Κινγκ, φόρος 
τιμής για όσους αγαπούν 

τις μικρές, παράξενες και 
σκοτεινές πόλεις, γεμά-
τες μαγεία, προκατάληψη 
και απόκοσμα αλλόκοτες 
καταστάσεις. 

«Το φως που χάνε-
ται» Stuart MacBride,  
εκδ. Ελληνικά Γράμματα  
Ο αρχιφύλακας ντετέκτιβ 
Λόγκαν ΜακΡέι πρέπει 
επειγόντως να δώσει ένα 
τέλος. Αλλιώς η πόλη 
του Αμπερντίν, μέρες 
καλοκαιριού, θα βλέπει το 
νεκροτομείο γεμάτο από 
δολοφονημένα πρεζόνια, 
διαμελισμένα λαμπρα-
ντόρ και ξυλοκοπημένες 
ιερόδουλες. Από ό,τι φαί-
νεται θα είναι από εκείνες 
τις ανάποδες εβδομάδες, 
μα... έχε πίστη στον Λό-
γκαν, θα τη βρει την άκρη.

«Κωνσταντινούπο-
λη Νουάρ»
Επιμέλεια: Mustafa Zilyalan & 
Amy Spangler, εκδ. Φανταστι-
κός Κόσμος
Διηγήματα από μια πόλη 
που είναι ταυτοχρόνως 
αρχαία και μοντέρνα, ασι-
ατική και ευρωπαϊκή. Δεν 
πρόκειται για μια συλλο-
γή από σκοτεινές ιστορίες 
αλλά ένα ολοζώντανο 
πορτρέτο μιας πόλης που 
πάλεται, με πάνω από 
12.000.000 κατοίκους. Το-
ποθετημένη στο σταυρο-
δρόμι μεταξύ Ανατολής 
και Δύσης, η Κωνσταντι-
νούπολη ανήκει και στις 
δύο αλλά και σε καμία, και 
ακριβώς σ'  αυτή την άπια-
στη ενδιάμεση κατάστα-
ση η πόλη ακμάζει. Άντρο 
ακολασίας και πυλώνας 
της αρετής, άναρχη και 
υποταγμένη ταυτόχρονα, 
η Κωνσταντινούπολη 
είναι μια ομιχλώδης παι-
δική χαρά της εξουσίας 
και της αντίστασης, της 
άρνησης και της κατα-
πίεσης. Αν δεν ξέρεις τα 
κόλπα του παιχνιδιού, θα 
νιώσεις την ανάγκη να τα 
παρατήσεις και να σηκω-
θείς να φύγεις. 
 
«Ο ξένος» Stephen King, 
εκδ. Κλειδάριθμος 
Ένα αποτρόπαιο έγκλημα, 
ένας άλυτος γρίφος, το 
κακοποιημένο πτώμα 
ενός αγοριού στο πάρκο 
της Φλιντ Σίτι, ένας δά-
σκαλος του μπέιζμπολ κι 
ένας ντετέκτιβ, ο Ραλφ 
Άντερσον, που μάλλον 
έχει λάθος να τον θεωρεί 
ένοχο. Γιατί ο προπονητής 
Μέιτλαντ δεν έχει φυ-
σιογνωμία δολοφόνου. 
Μήπως όμως είναι διπρό-
σωπος; Ο Κινγκ ξέρει πώς 
να ανεβάζει στροφές και 
να καθηλώνει τον ανα-
γνώστη του: ιλιγγιώδης 
κούρσα αγωνίας, ανθρω-
ποκυνηγητά, τροπή στο 
υπερφυσικό, ανάγλυφος 
τρόμος. Μπίνγκο. 

«Ο πρόεδρος αγνο-
είται» Bill Clinton & James 
Patterson, εκδ. Ωκεανίδα
Το βιβλίο που σκαρφάλω-

σε από την πρώτη στιγμή 
στις λίστες των best seller 
στις ΗΠΑ, στον Καναδά 
και στη Βρετανία, είναι 
ένα καθηλωτικό θρίλερ 
βγαλμένο απευθείας από 
τα άδυτα του Λευκού 
Οίκου. Ο αριστοτέχνης 
συγγραφέας των θρίλερ 
και των τεράστιων αστυ-
νομικών επιτυχιών James 
Patterson και ο πρόεδρος 
των ΗΠΑ Bill Clinton ενώ-
νουν τις δυνάμεις τους σ'  
ένα συναρπαστικό μυθι-
στόρημα, που ακροβατεί 
ανάμεσα στο πολιτικό 
θρίλερ, τον κυβερνοπό-
λεμο, την κατασκοπεία 
και τα επικίνδυνα μυστικά 
που μόνο ένας πρόεδρος 
γνωρίζει...

«Ωραίες κοιμωμέ-
νες» Stephen King,  
εκδ. Κλειδάριθμος 
Γυναίκες που πέφτουν για 
ύπνο και δεν ξυπνούν ξα-
νά. Σε ένα μέλλον όπου τα 
κορίτσια στη μικρή πόλη 
του Ντρούλινγκ εξαφα-
νίζονται, ο ιός εισβάλλει 
παντού και μόνο μία, η Ιβ 
Μπλακ, στη γυναικεία φυ-
λακή μένει απρόσβλητη. 
Είναι δαίμονας; Μπρρρ. 
Και τι θα γίνει αν οι άντρες 
της πόλης, που οι μισοί 
θέλουν να τη σκοτώσουν, 
μάθουν πως οι γυναίκες 
τους τελικά ξυπνούν σε 
μια άλλη διάσταση; Ρεα-
λιστική φαντασία, τρόμος 
και διπλό μπρρρ!

«Ρούστερ μπαρ» 
John Grisham, εκδ. Ελληνικά 
Γράμματα 
Ο μετρ ξαναχτυπά! Μέγας 
Τζον Γκρίσαμ, με ήρωες 
τρεις φίλους φοιτητές 
νομικής που μπλέκουν σε 
μια ιστορία όπου δικηγο-
ρικές εταιρείες, απάτες, 
σπουδές και ύποπτες δια-
χειρίσεις επενδυτικών κε-
φαλαίων, μαζί με φοιτητι-
κά δάνεια και τραπεζικές 
μεγαλοαπάτες, στήνουν 
μια πλοκή κι ένα βιβλίο 
χάρμα. Θρίλερ ανάλαφρο 
και διασκεδαστικό, τρελό 
και ξέφρενο που θα σας 
καθηλώσει.  

«Σκοτεινά εγκλή-
ματα» Γιώργος Μπακούρης, 
εκδ. Περίπλους  
Ο αστυνόμος Κλεάνθης 
Παπαγιαννίδης επιστρέ-
φει οπλισμένος, όπως 
πάντα, με ιώβεια υπο-
μονή και κατέχοντας το 
μοναδικό ταλέντο στην 
ανάπτυξη θεωριών που οι 
άλλοι αδυνατούν να συλ-
λάβουν. Δύο άντρες βρί-
σκονται δολοφονημένοι 
στην Αθήνα. Πώς όμως το 
κουβάρι του εγκλήματος, 
καθώς ξετυλίγεται, φτά-
νει χρόνια πριν και μάλι-
στα στο Καστρί Κυνου-
ρίας; Μετά το «Έγκλημα 
στην Πάρο», ο αστυνόμος 
Παπαγιαννίδης πιάνει 
μεν στεριά με τη νέα του 
περιπέτεια, αλλά τελικά 
παντού το ίδιο επικίνδυνα 
είναι... 
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«Κ
αμιά νέα χρονιά, κανένα νέο σπίτι, κανένα νέο 
ρούχο, κανένα νέο αμάξι, δεν θα σου φέρει το νέο 
σου εαυτό. Μόνο εσύ θα τον φέρεις. Από μέσα προς 
τα έξω. Όχι με ελπίδα αλλά με δουλειά, όχι με ευ-

χές αλλά με αποφάσεις, όχι με προσδοκία αλλά με δέσμευση. Ίσως 
χρειαστεί και μπούχτισμα κι αηδία για το παλιό, για το ανεπιθύμητο. 
Αυτό που θες επιτέλους να σταματήσεις άλλο να 
σέρνεις από χρονιά σε χρονιά.
Να το ξεχωρίσεις, λοιπόν, το παλιό από το και-
νούργιο. Το ανεπιθύμητο απ’ το επιθυμητό. Να 
το αποχαιρετίσεις οριστικά το πρώτο. Και να το 
πολλαπλασιάσεις το δεύτερο. Εσύ. Όχι το 2019.

Τα πράγματα δεν θα αλλάξουν, αν εσύ δεν αλ-
λάξεις. 

Γιατί λοιπόν τα περιμένεις όλα από το 2019;
Καλύτερη υγεία, περισσότερα λεφτά, ομορφό-
τερες σχέσεις, περισσότερη αγάπη, περισσότερη 
χαρά. Επειδή άλλαξε απλά το χαρτάκι στον τοί-
χο; Κι επειδή έβαλε η τηλεόραση τα γιορτινά; Κι 
επειδή χαμογελούν οι τριγύρω σου για λίγο;

Δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά για να έχεις κάτι 
περισσότερο, θα πρέπει εσύ να γίνεις κάτι περισσότερο. Και καμιά 
χρονιά δεν θα μπορέσει να σε κάνει κάτι περισσότερο. Μόνο εσύ θα 
μπορέσεις. Αλλά θα πρέπει να το θελήσεις πολύ. Πιο πολύ κι απ’ την 
ίδια σου τη ζωή.

Γι’ αυτό ξεκίνα. Το 2019: να περπατάς περισσότερο/ να κάθεσαι λι-
γότερο/ να διαβάζεις περισσότερο/ να ποστάρεις λιγότερο/ να δρας 
περισσότερο/ να μιλάς λιγότερο/ να προσφέρεις περισσότερα / να 
προσδοκάς λιγότερα / να αγαπάς περισσότερο/ να κρίνεις λιγότε-
ρο/ να γράφεις περισσότερο/ να χασομεράς λιγότερο/ να στηρίζεις 
περισσότερο/ να ζηλεύεις λιγότερο/ να χαμογελάς περισσότερο/ να 
γκρινιάζεις λιγότερο/ να ρισκάρεις περισσότερο/ να διστάζεις λιγό-
τερο/ να νιώθεις περισσότερο/ να σκέφτεσαι λιγότερο/ να ονειρεύε-
σαι περισσότερο/ να φοβάσαι λιγότερο/ να βοηθάς περισσότερο/ να 
κουτσομπολεύεις λιγότερο/ να αγκαλιάζεις περισσότερο/ Το 2019 
να ΣΕ αγκαλιάζεις περισσότερο. 
Το 2019 να σου χαρίσεις τον καινούργιο σου εαυτό. Εσύ. Όχι το 2019. 
Το 2019 είσαι Εσύ. A

Στέφανέ ΞέναΚη, 
τι να Κανουμέ 
το 2019;
Ρωτάμε τον συγγραφέα του βιβλίου «Το Δώρο» 
(εκδ. Key Books) και μας αποκρίθηκε με συμβουλές ζωής

 Ποίηση

«Ανθολογία 
Νέων Ισπανών 
Ποιητών»
εκδ. Βακχικόν
Η δίγλωσση αυτή 
έκδοση των 170 σε-
λίδων περιλαμβάνει 
τα ποιήματα 9 νέων 
ισπανών ποιητών, σε 
μετάφραση της Άτης 
Σολέρτη και επίμετρο 
του Αλμπέρτο Σαντα-
μαρία, ενώ υποστη-
ρίχθηκε και από το 
Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού της Ισπανίας.

 Πολιτική 
 - Δοκίμια

«Λεξικό λογο-
κρισίας στην 
Ελλάδα» Συλλογικό, 
εκδ. Καστανιώτη 
Από τον «Θίασο» του 
Αγγελόπουλου έως 
τον Γέροντα Παστίτσιο, 
εδώ θα βρείτε μια 
ιστορική ανασκόπηση 
της λογοκρισίας στην 
Ελλάδα. Λογοτεχνία, 
μουσική, εικαστικά, 
εθνικά θέματα και 
όλα όσα θεωρήθηκαν 
«βλάσφημα» ή «μη 
επωφελή» για την κοι-
νωνία, σε μια ενδελεχή 
μελέτη-τόμο. Με λήμ-
ματα αφιερωμένα σε 
λογοκριτικά συμβάντα. 

«Προτάσεις ε-
νός σύγχρονου 
φιλελεύθερου» 
Μικέλης Χατζηγάκης,  
εκδ. Ι. Σιδέρης 
Μια συλλογή με άρθρα 
και μελέτες όπου δι-
άχυτη είναι η αγωνία 
του συγγραφέα για 
την πορεία όλου αυ-
τού του εγχειρήματος 
που λέγεται δημοκρα-
τία, κράτος δικαίου 
και ευρωπαϊκή ιδέα, 
καθώς βάλλονται 
από λογής εμπορικών 
πολέμων. Αλλά και τις 
μεταβαλλόμενες γεω-
πολιτικές εξελίξεις, ό-
πως και τη νέα επιταγή 
προς τον υγιή και ισορ-
ροπημένο φιλελευθε-
ρισμό, προκειμένου να 
καταφέρει, πέρα από 
τις νέες επενδύσεις, να 
προστατεύσει και τις 
πιο αδύναμες κοινωνι-
κές ομάδες. 

«Πού να βρω 
την ψυχή μου - 
Ιδέες» Γ΄ Τόμος, Μίκης 
Θεοδωράκης, εκδ. ΙΑΝΟΣ 
Κείμενα, άρθρα, ομιλί-
ες, συνεντεύξεις, μια 
ανθολογία βίου δηλα-
δή του Μίκη, που στην 
τρίτη του «συνέχεια» 
ξεδιπλώνει τις σκέψεις 
του για φιλοσοφικά 
ζητήματα, ενώ για τον 
αναγνώστη φωτίζεται 
αναλυτικότερα το πο-
λύπτυχο της ύπαρξης 

και της δημιουργίας 
του εθνικού συνθέτη. 

«Στους ώμους 
των γιγάντων» 
Umberto Eco, εκδ.  
Ελληνικά Γράμματα 
Δώδεκα κείμενα του 
«αρχηγού» για τις 
ρίζες του πολιτισμού 
μας, τη φιλοσοφία, 
τη λογοτεχνία, την 
αισθητική και την 
επικοινωνία. Για την 
πορεία της Ιστορίας, 
την αλήθεια και το 
ψέμα, την τέχνη, την 
παρωδία αλλά και την 
ομορφιά. Κείμενα που 
γράφτηκαν στην περί-
οδο τριών δεκαετιών 
και συμπυκνώνουν 
τα γράμματα και τις 
επιστήμες με την α λα  
Έκο μέθοδο: κλασική 
διανόηση, ψυχαγω-
γική χροιά και τόνος, 
βαριά και εις βάθος 
γνώση όλων των πε-
δίων. Από τον «δάσκα-
λό» μας με αγάπη! 

«Σελίδες Κατο-
χής» Σπύρος Κουζινό-
πουλος, εκδ. ΙΑΝΟΣ 
Ανέκδοτο φωτογρα-
φικό υλικό και συ-
γκλονιστικές μαρτυ-
ρίες με αδημοσίευτα 
έως τώρα στοιχεία, 
που φωτίζουν ελάχι-
στα γνωστές πτυχές 
της Κατοχής στη Θεσ-
σαλονίκη και τη Βό-
ρεια Ελλάδα. Πόνος, 
δάκρυ, απελπισία, 
λιμός, βασανιστήρια 
και σκλαβιά. Μέχρι ο 
εθνικοσοσιαλισμός να 
τελειώσει και ανθρώ-
πινα ποτάμια να ξεχυ-
θούν στους δρόμους 
φωνάζοντας συνθή-
ματα και τραγουδώ-
ντας ποτέ ξανά. 

«Θεωρίες του 
εθνικισμού» Umut 
Ozkirimli, εκδ. Ι. Σιδέρης 
Ο συγγραφέας, πο-
λιτικός επιστήμονας 
που ανήκει στη νέα 
γενιά μεταμοντέρνων 

μελετητών του εθνικι-
σμού, αρχίζει το βιβλίο 
του με μια επιτυχή 
παρουσίαση του εθνι-
κισμού, στο πλαίσιο 
του διαφωτισμού, του 
ρομαντισμού, περνά 
στον μοντερνισμό και 
την έριδά του με τον 
εθνοσυμβολισμό, και 
αναλύει διεισδυτικά 
και άλλες κριτικές 
προσεγγίσεις, θεμελι-
ώνοντας μια νέα θεώ-
ρηση. Βιβλίο σταθμός.
 
«Το τέλος της 
οικονομικής 
κυριαρχίας 
της Δύσης και 
η εισβολή της 
Ανατολής» Μαρία 
Νεγρεπόντη - Δελιβάνη, 
εκδ. ΙΑΝΟΣ 
Στο πεντηκοστό δεύ-
τερό της σύγγραμμα, 
η γνωστή οικονομο-
λόγος ξεσκεπάζει τις 
συγκλονιστικές πτυχές 
του κόσμου καθώς 
ψυχορραγεί αλλά και 
κατακλύζεται παράλ-
ληλα από κάτι νέο που 
αναδύεται. Διαφορετι-
κές προδιαγραφές, άλ-
λου είδους οικονομίες 
και στο βάθος... Κίνα. 

«Εθνική στρατη-
γική» Γιώργος 
Η. Χατζηθεοφάνους, 
εκδ. Ι. Σιδέρης 
Συμβούλιο Εθνικής 
Ασφάλειας, εθνική 
στρατηγική, αποτροπή 
της τουρκικής απειλής 
και αναβαθμισμένο θε-
σμικό πλαίσιο, που μαζί 
με κατάλληλα εκπαι-
δευμένους στρατιωτι-
κούς και διπλωμάτες, 
αλλά και δημοσιογρά-
φους, μπορεί, επιτέ-
λους, να μας οδηγήσει 
να διαχειριζόμαστε ως 
χώρα τέτοιου είδους 
κρίσεις με τεκμηριω-
μένη στρατηγική και 
επιχειρηματολογία. 
 
«Όταν ο Χότζας 
συνάντησε 
τον Αϊνστάιν - 
Δοκίμια πάνω 
στην τέχνη της 
κοινής λογικής» 
Λευτέρης Ζούρος, Πανεπι-
στημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Είναι γνωστή η ρήση 
του Αϊνστάιν: «Μόνο 
δύο πράγματα είναι 
άπειρα: το σύμπαν και 
η ανθρώπινη βλακεία, 
και ως προς το σύμπαν 
διατηρώ κάποιες αμ-
φιβολίες». Ο Τσιπόλλα 
επίσης διατύπωσε 
τους περίφημους 
πέντε νόμους για την 
ηλιθιότητα. Αστειεύ-
ονταν και οι δύο. Άλ-
λωστε αναφέρονταν 
στο πόσο επιρρεπείς 
είμαστε στο να ολι-
σθαίνουμε από το 
λογικό στο παράλογο. 
Παρεκκλίνοντας από 
τη σκωπτική διάθεση 
του Αϊνστάιν και του 
Τσιπόλλα, το βιβλίο 
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KYR
Υποδεχόμαστε 
το 2019 με τον 
αγαπημένο 
μας ΚΥΡ

Ο ΚΥΡ μας έστειλε τις 
φετινές ευχές του:

«Εύχομαι Ευημερία - 
Ειρήνη - Υγεία!
Υστερόγραφο: Για την 
Ευημερία υπεύθυνος 
είναι ο Τσίπρας.
Για την Ειρήνη υπεύ-
θυνος είναι ο Τραμπ.
Για την Υγεία υπεύθυ-
νος είναι ο Πολάκης…
Χέσε μέσα… 
…και βεβαίως, Καλή 
Χρονιά».

Το καθιερωμένο ετήσιο ημερολόγιο-λεύκωμα του ΚΥΡ είναι και πάλι στα βιβλιοπωλεία με 
τίτλο «Τα Μνημόνια φύγανε… τα Νταούλια έρχονται!» (κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα). 
Όλη η επόμενη χρονιά, μέρα προς μέρα, ξεδιπλώνεται ανάμεσα στις απολαυστικές γελοιο-
γραφίες του Γιάννη ΚΥΡιακόπουλου, που σχολιάζουν με το πιο μίνιμαλ, καυστικό χιούμορ 
τα πολιτικοκοινωνικά μιας χώρας στα όρια της υστερίας. Είναι το πιο σίγουρο δώρο για ό-
σους γνωρίζουν και καγχάζουν, αλλά και όσους δεν έχουν πάρει πρέφα τι συμβαίνει.
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καλεί τον αναγνώστη 
σε μια εξερεύνηση 
των ολισθημάτων της 
λογικής, και επιχειρεί 
να τον εφοδιάσει με 
απλά εργαλεία για την 
αποφυγή τους.

«Ολοκληρωτι-
σμός αμφιπρό-
σωπος» Χρήστος 
Γιανναράς, εκδ. ΙΑΝΟΣ 
Με υπότιτλο «Η Κόκκι-
νη Πλατεία και ο θείος 
Αρθούρος - Παθήματα 
χωρίς μαθήματα» και 
με αφορμή ένα πα-
γκόσμιο συνέδριο για 
τον αφοπλισμό, όπου 
παρίσταται ο νεαρός 
τότε Χρήστος Γιαννα-
ράς, παρατίθενται με 
διεισδυτική ματιά οι 
αναμνήσεις του από 
το Λένινγκραντ και τη 
Μόσχα της δεκαετίας 
του ’80. Συν μερικά 
ακόμα οξυδερκή κεί-
μενα για τα σημερινά 
αδιέξοδα του καπιταλι-
σμού, προσομοιώσεις 
των πάλαι ποτέ «σοσι-
αλιστικών» αδιεξόδων. 
 
«Το θέατρο της 
οικουμένης» Μα-
νόλης Ξενάκης, εκδ. ΙΑΝΟΣ 
 Σε ένα μυθιστόρημα 
όπου το φανταστικό 
και η αληθινή ιστορία, 
τα πλάσματα της 
λογοτεχνίας και οι άν-
θρωποι της διπλανής 
πόρτας εμπλέκονται 
και συνθέτουν ένα 
βιβλίο για τη ζωή, την 
πολιτική, το θέατρο, 
τον θάνατο, την κα-
τασκοπεία, το κέρδος 
και άλλα μηχανοστά-
σια παθών.

 Φαντασία 

«Πέντε στρώ-
ματα πάγου - Το 
Τάγμα της Φω-
τιάς» Βιβλίο Ι, Έλενα 
Μεγαρίτη, εκδ. Momentum 
2018
Η Νόλα Δομίνικου, 
τελειόφοιτη φοιτήτρια 
αρχιτεκτονικής στο 
Παρίσι, έχει αγαπημέ-
νους φίλους και έναν 
σύντροφο που τη 
λατρεύει. Και το τελευ-
ταίο που φαντάζεται, 
είναι ότι θα ερωτευτεί, 
πέρα από κάθε λογική 
και ένστικτο αυτοσυ-
ντήρησης, έναν άντρα 
που θα παγιδεύσει την 
ίδια και τη ζωή της κά-
τω από «πέντε στρώ-
ματα πάγου»: Φωτιά 
και Πάγος, Έρωτας και 
Κυριαρχία, Πίστη και 
Προδοσία σε ένα μυ-
θιστόρημα φαντασίας 
που θα μπορούσε να εί-
ναι πραγματικότητα…

«Άρης - Ο κόκκι-
νος πλανήτης» 
Kim Stanley Robinson, 
εκδ. Φανταστικός Κόσμος
Ο Άρης, ο πλησιέστε-

ρος πλανήτης του 
ηλιακού συστήματος 
στη Γη, είναι ένας 
έρημος πλανήτης: 
δίχως ζωή, στέρφος, 
ακατοίκητος. Πάντα ο 
άνθρωπος ονειρεύο-
ταν να τον κατοικίσει. 
Το 2019, ο Τζον Μπουν 
ήταν ο πρώτος άν-
θρωπος πάτησε την ε-
πιφάνειά του. Το 2027, 
εκατό από τους πιο 
λαμπρούς επιστήμο-
νες και ερευνητές της 
Γης έκαναν την πρώτη 
μαζική προσεδάφιση. 
Αποστολή τους; Να 
δημιουργήσουν έναν 
καινούριο κόσμο, να 
γαιοποιήσουν έναν 
πλανήτη με αραιή 
ατμόσφαιρα, δίχως 
μαγνητόσφαιρα, με 
εξαιρετικά ψυχρές 
κλιματικές συνθήκες, 
μεταμορφώνοντάς 
τον σε μια Εδέμ γεμάτη 
ανθρώπους, φυτά και 
ζώα. Υποψήφιο για 
το Βραβείο Άρθουρ 
Κλαρκ και Hugo, είναι 
σύμφωνα με τον 
Άρθουρ Κλαρκ ένα 
συγκλονιστικό βιβλίο 
– «το καλύτερο μυ-
θιστόρημα για τον α-
ποικισμό του Άρη που 
γράφτηκε ποτέ».

«Angel Eyes» 
Βιβλίο Ι, ΙΙ, ΙΙ, Λίλα 
Κίσσα-Φραγκομίχαλου, 
εκδ. Momentum
Με φόντο έναν φα-
ντασιακό βαλκανικό 
μεσαίωνα, η ιστορία 
της σειράς Angel Eyes 
ακολουθεί την πορεία 

της Αμόρια 
του Αλέριο, 
μιας «Κό-
ρης», μιας 
νεαρής μά-
γισσας που 
γεννιέται με 
το χάρισμα ή 
την κατάρα 
να μπορεί 
να δρα στο 
αστρικό 
πεδίο – τον 
τόπο των 
αρχετύπων. 
Ερωτεύεται 
απόλυτα 
τον άγγελό της τον 
Μίχο, αλλά γνωρίζει 
μέσα της ότι η σχέση 
αυτή δεν γίνεται να 
υπάρξει. Ποιος είναι 
λοιπόν ο προορισμός 
της; Συγγραφέας και 
εικονογράφος του Φα-
νταστικού δημιούργη-
σε το 2011 τον «ονει-
ρόκοσμο» Angel Eyes 
προσπαθώντας να 
αναβιώσει το χαμένο 
είδος του εικονογρα-
φημένου μυθιστορή-
ματος. Το πρώτο της 
σειράς με τίτλο «Angel 
Eyes Βιβλίο Ι: Φύλακες» 
έγινε bestseller. 

 Διάφορα

«Αυτοεκτίμηση»
Τόνι Χάμφρις, εκδ. 
Το Μέλλον, Βακχικόν
Κάθε παιδί είναι δυ-
νατό να διαπρέψει, 
αρκεί να βρίσκεται 
στο σωστό περιβάλ-
λον ανάπτυξης. Ο 
κλινικός ψυχολόγος 

Τόνι Χάμφρις έρχεται 
και δίνει σε κάθε γονιό 
τη συνταγή, για να με-
γαλώσει το παιδί του 
έχοντας αυτοεκτίμη-
ση, βασικό στοιχείο 
για να αναπτυχθεί 
μέσα του η επιθυμία 
για τη μάθηση. 

«Μου μοιάζει ο 
άνθρωπος μ’ 
έναν ήλιο που 
καίγεται από 
μόνος του» 
Κατερίνα Γώγου, 
εκδ. Καστανιώτη
Συνεντεύξεις, κείμε-
να, ντοκουμέντα και 
σπάνιο υλικό που α-
κτινογραφεί τη φωνή 
μιας σημαντικής ποι-
ήτριας. Για την τέχνη, 
την κοινωνία, την πο-
λιτική, τον συνάνθρω-
πο. Σε επιμέλεια της 
Ευτυχίας Παναγιώτου, 
Κατερίνα Γώγου για 
τότε και για πάντα.

«Απόντες στα 
όνειρα» Ιφιγένεια 

Τέκου, εκδ. Βακχικόν
12 διαφορετικοί άν-
θρωποι βιώνουν την 
απώλεια και διασταυ-
ρώνουν τις ζωές τους 
με έναν αδιόρατο 
τρόπο. Έχοντας χάσει 
αγαπημένους, πατρί-
δα, φήμη, ομορφιά, 
μνήμη, αξιοπρέπεια, 
αρτιμέλεια και νιάτα, 
χάνουν κατ’ επέκταση 
και τα όνειρά τους. 
Ωστόσο, ένας παρά-
ξενος βιβλιοπώλης 
γίνεται αφορμή να ξα-
ναβρούν την ελπίδα.

«Ακίρα Κου-
ροσάβα: ο 
“Σαίξπηρ” του 
σινεμά»
Π.Ε.Κ.Κ., εκδ. Βακχικόν
20 χρόνια μετά τον 
θάνατό του, κριτικοί 
κινηματογράφου α-
ποδίδουν φόρο τιμής 
στον Ιάπωνα σκηνο-
θέτη Ακίρα Κουροσά-
βα, ο οποίος άφησε 
ως κινηματογραφική 
κληρονομιά του 30 
ταινίες, κάποιες από 
τις οποίες εντάσσο-
νται στις καλύτερες 
παγκοσμίως. 

«Το αγριότρε-
νο» Θοδωρής Τσεκού-
ρας, εκδ. Καστανιώτη
Ένας νεαρός διαφημι-
στής. Φοβίες και ψυχα-
ναγκασμοί που εξαρ-
γυρώνονται σε σενά-
ρια. Μέχρι τη μέρα που 
ένα τηλεφώνημα τον 
οδηγεί σε ένα μυστικό 
δάσος. Συναντά θεούς, 
αρκούδες, ελάφια, 
φαντάσματα του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου. 
Ένα μυθιστόρημα σε 
ρυθμό ψυχεδελικό. Για 
το μέλλον αλλά και το 
παρελθόν. Του και μας.

 Εφηβικά

«Μια χριστου-
γεννιάτικη ιστο-
ρία» Τσαρλς Ντίκενς, 
εκδ. Καρακώτσογλου 
Σκληρό εξώφυλλο 
με κουβερτούρα, και 
ορίστε το υπέρτατο 
βιβλίο των ημερών: 
πώς ο πιο τσιγκούνης 
γεροπαράξενος του 
Λονδίνου μεταμορφώ-
θηκε στον πιο φιλάν-
θρωπο, αγαπησιάρη 
και φανατικό οπαδό 
της γιορτής; Και μάλι-
στα μέσα σε μία νύχτα. 
Πώς η ψυχρότητα 
και η μοχθηρία του 

Εμπενίζερ Σκρουτζ 
τέλειωσαν και τη θέση 
του πήρε κυριολεκτικά 
ένας νέος και φωτει-
νός άνθρωπος; Το βι-
βλίο που σώζει ψυχές 
και ζωές.  
 
«Παραμύθια 
από όλο 
τον κόσμο» 
εκδ. Καρακώτσογλου 
Νάνοι, γίγαντες, νεράι-
δες, Αφρική, Ανατολή, 
Ασία, Πούσκιν, αδελ-
φοί Γκριμ, Χανς Κρί-
στιαν Άντερσεν, όνει-
ρα, παραδοχές, λαϊκές 
αφηγήσεις και μαγικές 
ιστορίες από όλους 
τους χρόνους και τους 
χώρους της γης συν-
θέτουν μια ανθολογία 
υπέροχων αξιών των 
λαών και των δημι-
ουργών τους. Γιατί το 
παραμύθι παραμένει 
πάντα το πιο ζωντανό 
και εξελισσόμενο κομ-
μάτι του ανθρώπινου 
πολιτισμού.  

«Ο κόμης 
Μόντε Κρίστο» 
Αλέξανδρος Δουμάς, 
εκδ. Καρακώτσογλου 
Το κλάσικ των κλάσικ! 
Ο νεαρός Εντμόν 
Νταντές, θύμα πλε-
κτάνης, περνάει 15 
χρόνια φυλακή στο 
νησί Ιφ, αλλά τελικά 
αποδρά. Βρίσκει έναν 
αμύθητο θησαυρό και 
με τα χρήματα πλέον 
που διαθέτει κατα-
στρώνει ένα σχέδιο 
διαλεύκανσής του για 
το ποιοι προσπάθη-
σαν να του καταστρέ-
ψουν τη ζωή, ώστε να 
τους το ανταποδώσει 
με το ίδιο νόμισμα.

  Μαγειρική

«Η κουζίνα του 
Βalthazar 1973-
1983 - Συνταγές 
και Ιστορίες 
από ένα εστια-
τόριο της Αθή-
νας» εκδ. Ερμής
Στο μυθικό Balthazar 
των Αμπελοκήπων ο 
Νίκος Παλαιολόγος 
και η Καίη Τσιτσέλη 
έγραψαν ιστορία. 
Γιατί το ατμοσφαιρικό 
αρχοντικό της Τσόχα, 
μέχρι το φθινόπωρο 
του ’83, ήταν το ση-
μείο συνάντησης των 
μπον βιβέρ Αθηναίων. 
Ξεφυλλίζοντάς το 
βιβλίο-λεύκωμα «Η 
κουζίνα του Balthazar 
1973-1983», φιλοτε-
χνημένο από την κόρη 
τους Λίλα, ταξιδεύεις 
πίσω σε εκείνη την 
εστέτ εποχή. Οι πρώ-
τες «αναζητήσεις» της 
κουζίνας του Μπαλτά-
ζαρ, με τα πειραγμένα 
ελληνικά πιάτα, τους 
πειραματισμούς στην 
ασιατική και γαλλική 
κουζίνα, το χούμους, 
την τάρτα ταραμά, 
τη μυκονιάτικη με-
λιτζανοσαλάτα και 
την κρομμυδόπιτα με 
τυροβολιά, τα μπαρ-
μπουνάκια σαβόρε, 
τα πιτάκια του Κασμίρ, 
τη μασαλά. Οι συ-
νταγές λεπτομερώς 
καταγραμμένες, από 
τετράδια, σημειώμα-
τα, αποκόμματα, όλες 
μαγειρεμένες και δο-
κιμασμένες, συνυπάρ-
χουν με φωτογραφίες 
και διαφημίσεις της 
εποχής, με ζωγραφιές 
και σχέδια του Αλέξη 
Ακριθάκη. Για όσους 
αγάπησαν αυτό το 
υπέροχο μέρος και 
λάτρεψαν το φαγητό 
του (θυμάμαι ακόμα 
την τάρτα Τζαμάικα!), 
το βιβλίο αυτό είναι 
ένα πολύτιμο δώρο 
«επιστροφής» σε μια 
εποχή που έφυγε ανε-
πιστρεπτί. 

«Τα αγαπημένα» 
Άντονι Μπουρντέν, 
εκδ. Πεδίο
Η αυτοχειρία του το 
καλοκαίρι που μας πέ-
ρασε σόκαρε όλον τον 
κόσμο. Τα «Αγαπημέ-
να» είναι το τελευταίο 
και πιο προσωπικό του 
βιβλίο και μέσα στις 
σελίδες του μας μιλάει 
για τις αγαπημένες 
συνταγές της παιδικής 
του ηλικίας, αυτά που 
έτρωγε στις ευτυχι-
σμένες του στιγμές, 
αλλά κι αυτά έφτιαχνε 
στην κόρη του. Όλα, 
μαζί με προσωπικές 
ιστορίες και γεμάτα... 
θανατηφόρες ατάκες 
αυτού του τόσο χαρι-
σματικού ανθρώπου…
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Αποχαιρετώ-
ντας το 2018, 
14 έλληνες συγ-
γραφείς αστυνομι-
κής λογοτεχνίας προ-
τείνουν στους αναγνώ-
στες της Athens Voice τα 
μυθιστορήματα ξένης αστυνο-
μικής λογοτεχνίας που ξεχώρισαν 
τη φετινή χρονιά. Ανάμεσά τους υ-
πάρχει και το βιβλίο «Θρυμματισμένη 
φρυγανιά» του Κρίτωνα Σαλπιγκτή, ως 
ελάχιστος φόρος τιμής στον θεσσα-
λονικιό συγγραφέα που έφυγε 
φέτος αιφνιδίως από τη ζωή. 
Τους ευχαριστούμε θερμά.
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Πέτρος 

Μάρκάρης
«Οι θάλασσες του 
Νότου» Μανουέλ Βάσκεζ 
Μονταλμπάν, μτφ. Βέρα Δαμό-
φλη, εκδ. Μεταίχμιο
Ενα μυθιστόρημα για την πρώ-

τη μεταφρανκική περίοδο, 

που αφηγείται τις επιπτώσεις 

της εποχής του Φράνκο. Πέραν 

του συναρπαστικού μυθιστο-

ρήματος αξίζει και η γνωριμία 

με τον θρυλικό ντετέκτιβ και 

εξαιρετικό μάγειρα του Μο-

νταλμπάν, τον Πέπε Καρβάλιο.

«Η υπομονή της 
αράχνης» Αντρέα 
Καμιλλέρι, μτφ. Φωτεινή Ζερ-
βού, εκδ. Πατάκη 
Ένα από τα καλύτερα και πιο 

πρωτότυπα μυθιστορήματα 

του Καμιλλέρι. Ο αστυνόμος 

Μονταλμπάνο προσπαθεί να 

λύσει μια αστυνομική υπόθε-

ση, η οποία δεν έχει, ωστόσο, 

ως αφετηρία κάποιο έγκλημα. 

Οι αναγνώστες δε θα απολαύ-

σουν μόνο την ιστορία, αλλά 

και τη λατρεία του Μονταλ-

μπάνο για το καλό φαγητό.

«Επτά Μείον Ένα» 
Άρνε Νταλ, μτφ. Γρηγόρης 
Κονδύλης, εκδ. Μεταίχμιο
Ενα πρωτότυπο και ευφά-

νταστο μυθιστόρημα, που 

πραγματεύεται ένα θέμα πολύ 

επίκαιρο και χαρακτηριστικό 

της εποχής μας. Η άλλη πρω-

τοτυπία του βρίσκεται στη 

σχέση δίωξης-ενοχής των α-

στυνομικών, που προσπαθούν 

να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

«Η Τριλογία του Βερο-
λίνου» Φίλιπ Κερ, μτφ. Ντενίζ 
(Διονυσία) Ρώντα - Αντώνης 
Καλοκύρης, εκδ. Κέδρος
Το αριστούργημα του Φίλιπ 

Κερ. Τρία μυθιστορήματα (Οι 

Βιολέτες του Μάρτη, Ο Χλομός 

εγκληματίας, Γερμανικό Ρέκ-

βιεμ), με τρεις διαφορετικές 

ιστορίες, αλλά με κοινό ιστό 

την ιστορία της Γερμανίας από 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

του 1936, στα πρόθυρα του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου ως την 

κατάρρευσή της. Κοινός ήρω-

ας είναι ένας πρώην αστυνομι-

κός, ο Μπέρνι Γκούντερ.

Το τελευταίο μυθιστόρημα του Πέ-
τρου Μάρκαρη «Σεμινάρια φονικής 
γραφής» κυκλοφορεί από τις εκδό-
σεις Γαβριηλίδης, ενώ συμμετέχει 
στο συλλογικό έργο «Χωρίς μαγνη-
τόφωνο» που κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Πόλις.

ΦίλίΠΠος 

Φιλιππου
«Σικάγο» 
Ντέιβιντ Μαμέτ, μτφ. Νίκος Α. 
Μάντης, εκδ. Μεταίχμιο
Ο δημοσιογράφος Μάικ Χοτζ 

συνδέεται ερωτικά με την Άνι 

Γουόλς, κρυφά από τον ανθο-

πώλη πατέρα της. Δύο πολίτες 

δολοφονούνται από κάποια 

συμμορία και ο Χοτζ μαζί με τον 

συνάδελφό του, τον Πάρλοου, 

συζητούν για τον πόλεμο, τις 

εφημερίδες, τη λογοτεχνία, τη 

θρησκεία, τον έρωτα. Και μετά 

κάποιος σκοτώνει την Άνι. Ποιος 

το έκανε και γιατί; 

«Το κορίτσι στην 
ομίχλη» 
Ντονάτο Καρίζι, μτφ. Μαρία 
Οικονομίδου, εκδ. Πατάκη
Η εξαφάνιση μιας δεκαεξάχρο-

νης στο χωριό Αβεσό, προκαλεί 

αντιπαράθεση ανάμεσα στον 

ψυχίατρο Φλόρες και τον α-

στυνομικό Φόγκελ εξαιτίας του 

βασικού υπόπτου, του καθηγητή 

Μαρτίνι, του οποίου η οικογε-

νειακή ζωή  αναστατώνεται. Το 

μυθιστόρημα στηρίζεται στη 

δράση του Φόγκελ και του Μαρ-

τίνι. Είναι κι οι δύο γερά μυαλά 

και πεισματάρηδες. Ποιος θα 

επικρατήσει;  

«Η διαφάνεια 
του χρόνου» 
Λεονάρδο Παδούρα, μτφ. 
Κώστας Αθανασίου, 
εκδ. Καστανιώτη    

Αβάνα, 2014, ο Μάριο Κόντε 

αναλαμβάνει να βρει το ξύλινο 

άγαλμα της Παρθένου που ε-

κλάπη από το σπίτι φίλου του. 

Έτσι αναγκάζεται να καταδυθεί 

στον υπόκοσμο της Αβάνας: χα-

μοζωή, απάτες και κλεψιές. Είναι 

φανερό πως ο συγγραφέας χρη-

σιμοποιεί την αστυνομική ίντρι-

γκα ως πρόσχημα για να μιλήσει 

για την κατάσταση στην πατρίδα 

του. Πρόκειται για μυθιστόρημα 

πολιτικό και κοινωνικό. 

«Υπόθεση Λερούζ» 
Εμίλ Γκαμποριό, μτφ. Ωρίων 
Αρκομάνης - Τιτίκα Δημητρούλια, 
εκδ. Gutenberg
Το 1863 φιλοξενήθηκε στην 

εφημερίδα Le Pays το μυθι-

στόρημα του Εμίλ Γκαμποριό 

(1832-1873) Υπόθεση Λερούζ με 

θέμα τη δολοφονία μιας χήρας. 

Την υπόθεση αναλαμβάνουν ο 

αστυνόμος Λεκόκ κι ο μπάρμπα- 

Ταμπαρέ, ερασιτέχνης ντετέ-

κτιβ. Αστυνομικό μυθιστόρημα 

που στηρίζεται στα λαϊκά αισθη-

ματικά μυθιστορήματα με νόθα 

παιδιά κι  ανύπαντρες μητέρες.

«Η έβδομη λειτουργία 
της γλώσσας» 
Λοράν Μπινέ, μτφ. Γιώργος 
Ξενάριος, εκδ. Opera
Τον Φεβρουάριο του 1980, ο Ρο-

λάν Μπαρτ, ύστερα από ένα γεύμα 

με τον Φρανσουά Μιτεράν, πέφτει 

θύμα τροχαίου. Ένας αστυνομικός, 

ο Ζακ Μπαγιάρ, αναλαμβάνει να 

εξιχνιάσει τον ύποπτο θάνατο και 

μ’ έναν καθηγητή με ειδίκευση στη 

σημειολογία, ξεκινούν για ένα με-

γάλο ταξίδι στην Μπολόνια, τη Νέα 

Υόρκη και τη Βενετία. Πρόκειται 

για  περιδιάβαση στη σημειολογία, 

τη γλωσσολογία, τη λογοτεχνία 

και την πολιτική. 

«Ποτέ πια μόνος» 
Καρίλ Φερί, μτφ. Αργυρώ 
Μακάρωφ, εκδ. Άγρα
Ένα φορτηγό πλοίο εμβολίζει 

ιστιοφόρο στον Ατλαντικό. Οι 

επιβάτες του ιστιοφόρου σώ-

ζονται, αλλά ο Μάρκο, ο κυβερ-

νήτης του, χάνεται. Ο Μακ Κας, 

ένας Ιρλανδός, αποφασίζει να 

ξετρυπώσει τον ένοχο και πηγαί-

νει στην Ελλάδα, όπου κρύβεται 

το μυστικό της εξαφάνισης του 

Μάρκο. Τόποι: Αθήνα, Εξάρχεια, 

Αστυπάλαια. Θέματα: κυκλώμα-

τα διακίνησης μεταναστών και 

τράφικινγκ γυναικών.

Η «Ιστορία της ελληνικής αστυνομικής 
λογοτεχνίας» του Φίλιππου Φιλίππου 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, 
ενώ συμμετέχει στη συλλογή διηγη-
μάτων εγκλημάτων, μυστηρίου και 
αγωνίας «Σκοτεινές υποθέσεις» που κυ-
κλοφορεί από τις εκδόσεις Κύφαντα.

«Με τα μάτια κλειστά» 
Τζιανρίκο Καροφίλιο, μτφ. Άννα Παπασταύρου, 
εκδ. Gutenberg
Η βαθιά ανθρώπινη αρρώστια κάνει παρέα με τα φα-

ντάσματα του έρωτα. Ταυτόχρονα μια ακτινογραφία 

της σύγχρονης ιταλικής (ή μήπως δυτικής;) κοινωνίας.

«Φοβού τους Δαναούς» 
Φίλιπ Κερ, μτφ. Γιώργος Μαραγκός, εκδ. Κέδρος
Η μνήμη ως μοναδικό (;) αντίδοτο απέναντι στο Κακό. 

Από έναν συγγραφέα που ποτέ δεν καταδέχτηκε πλα-

στικούς εντυπωσιασμούς και ανέξοδες λύσεις.

Το τελευταίο μυθιστόρημα του Μίνου Ευσταθιάδη με τον τίτλο 

«Ο δύτης» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος.
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Αντώνης 

Γκόλτσόσ
«Σικάγο»  
Ντέιβιντ Μαμέτ, μτφ. Νίκος Α. Μάντης, εκδ. Μεταίχμιο
Το «Σικάγο» είναι η αναπαράσταση της πόλης  στη μελανότερη 
περίοδό της, αυτήν της ποτοαπαγόρευσης, του εμφυλίου των 
συμμοριών για τον έλεγχο της πορνείας, των ναρκωτικών, της 
διακίνησης αλκοολούχων ποτών. Το «Σικάγο» δεν υπακούει 
στη συνταγή «φόνος-έρευνα-κάθαρση», αφού η δράση ανα-
πτύσσεται στη μονολεκτική εκδοχή της και η έμφαση είναι 
στον –χαρισματικό– διάλογο. Και όπου το «ιδίωμα Μάμετ» 
υποδεικνύει ότι παραλήπτης του κειμένου θα έπρεπε να είναι 
ο θεατρικός σκηνοθέτης, όχι ο τυπογράφος. Και η μετάφραση 
ενός εξαιρετικά δύσκολου κειμένου, από τον Νίκο Μάντη, που 
αναδεικνύει το εκκεντρικά ενδιαφέρον κείμενο.

«Οι αρραβώνες του κυρίου Ιρ» 
Ζωρζ Σιμενόν, μτφ. Αργυρώ Μακάρωφ, εκδ. Άγρα
Όχι το καλύτερο roman dur του Σιμενόν, ίσως όχι του επιπέδου 
των «Κόκκινων φώτων», του «Ανθρωπάκου από το Αρχαγ-
γέλσκ», ή του «Μπλε δωματίου». Αλλά είναι αυτή η καταρα-
μένη, αργόσυρτη, η σε βαθμό υποβολής ατμόσφαιρα του 
Βέλγου, που σου απαγορεύει να αφήσεις το βιβλίο. Το διάβασα 
στο πρωτότυπο, οπότε δεν έχω άποψη για τη μετάφραση· και 
γιατί θα πρέπει ο «κύριος Ιρ» να διαφέρει από τις ανεξαίρετα 
θαυμάσιες επιδόσεις της Αργυρώς Μακάρωφ; 

«Ο ταχυδρόμος χτυπά πάντα δυο 
φορές» 
Τζέιμς Κέιν, μτφ. Ιωάννα Καρατζαφέρη, 
εκδ. Μεταίχμιο
Το δεύτερο χτύπημα του ταχυδρόμου, προάγγελος 
κακών ειδήσεων. Ένας τίτλος που δεν νομιμοποιεί 
την παρουσία του όποιου ταχυδρόμου, αλλά που 
εισάγει τον αναγνώστη στο νουάρ περιβάλλον, 
από το εξώφυλλο, ήδη… Δωρική γραφή, γλώσσα-
πρόκληση στη λογοκρισία και ένα ζευγάρι που ο 
Κέιν θα αναδείξει σε ορισμό του πόθου και της αυ-
τοκαταστροφής. Και όλα σε λιγότερες των 180 σε-
λίδων ή η απόλυτη απαξίωση των σκανδιναβικών 
(και άλλων) «τούβλων»… 

«Η πρηνής θέση του σκοπευτή» 
Ζαν-Πατρίκ Μανσέτ, μτφ. Μαρία Αγγελίδου, 
εκδ. Άγρα
Η παγίδα αυτού του βιβλίου ελλοχεύει στην πρώ-
τη παράγραφο. Έχω πέσει σε αυτήν κατ’ επανάληψη. Για να 
διαβάσω το βιβλίο άπειρες φορές· την τελευταία, εφέτος. Ο 
Martin Terrier και το προφίλ του επαγγελματία εκτελεστή, κα-
τά Μανσέτ, που, o ίδιος, μπορεί να κατακρίνει τον λογιοτατισμό 
στην αστυνομική λογοτεχνία, όμως καταφέρνει να κάνει λο-
γοτεχνία με ένα λεξιλόγιο 500 λέξεων… «Ο Σκοπευτής» και το 
Néo-polar στην κορύφωσή του, μαζί με τα άλλα του Manchette 
και του συντρόφου του Φαζαρντί – και φροντίστε να μη σας 
γητέψουν πολιτικά, γιατί προβλέπω να σας αποκληρώνει ο 
ζάπλουτος θείος σας. 

«Ζωή στο σκοτάδι» Βιογραφία της Πατρί-
σια Χάισμιθ, Άντριου Γουίλσον, μτφ. Ραλλού Θεο-
δωρίδου, εκδ. Νεφέλη
Για να γράψεις μία κακή βιογραφία κάποιου όπως η 
Χάισμιθ, θα πρέπει να είσαι πολύ κακός συγγραφέ-
ας. Που ο Wilson, δεν είναι. Εδώ έχουμε μία βιογρα-
φία-τομογραφία· τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά. 
Αν το «Πάπισσα του ψυχογραφήματος» ακούγεται 
μεγαλόστομο, δείξτε μου εσείς κάποιον που μπορεί 
να γράψει έναν δεύτερο, παράλληλο μύθο, ανάμε-
σα στις γραμμές και που ακυρώνει το στοιχείο της 
Δίωξης, ως μη απαραίτητο. Και που έχει το θράσος 
να προσηλυτίζει στο «Βρίσκω το δημόσιο αίσθημα περί δικαι-
οσύνης αρκετά βαρετό και τεχνητό, γιατί ούτε η ζωή ούτε η 
φύση ενδιαφέρονται, αν θα απονεμηθεί δικαιοσύνη ή όχι»...    

Το μυθιστόρημα του Αντώνη Γκόλτσου με τίτλο «Η αφιέρωση» κυκλο-
φορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, ενώ συμμετέχει στη συλλογή διη-
γημάτων εγκλημάτων, μυστηρίου και αγωνίας «Σκοτεινές υποθέσεις» 
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύφαντα.

ΧίλντΑ

ΠαΠαδημητρίόυ
Πέντε βιβλία που συστήνω 
ανεπιφύλακτα

«Η καταδίκη του αίματος
- Μια υπόθεση για τον επιθεωρη-
τή Ριτσιάρντι» 
Μαουρίτσιο ντε Τζοβάννι, μτφ. Φωτεινή Ζερ-
βού, εκδ. Πατάκη
«Μια ηλικιωμένη γυναίκα βρίσκεται χτυπη-

μένη θανάσιμα σε διαμέρισμα στην εργατική 

Σανιτά, της Νάπολης. Ο αστυνόμος Ριτισιάρντι 

ανακαλύπτει ότι η γυναίκα ήταν γνωστή χαρ-

τορίχτρα και τοκογλύφος, 

με πελάτες τους πλούσιους 

και ισχυρούς της πόλης. Ο 

Ριτσιάρντι, που διαθέτει 

το χάρισμα να “βλέπει” τις 

τελευταίες στιγμές αν-

θρώπων που πεθαίνουν με 

βίαιο τρόπο, έχει δύσκολο 

έργο μπροστά του…» Ο 

συγγραφέας, γνωστός μας 

από την «Αίσθηση του Πό-

νου», συνδυάζει την αισθητική του Φελίνι με το 

πικρό χιούμορ του Τσάντλερ σ’ αυτή την τοιχο-

γραφία της Νάπολης της δεκαετίας του ’30. 

«Έγκλημα στο 
Οριάν Εξπρές» 
Άγκαθα Κρίστι, μτφ. Χρήστος Καψάλης, 
εκδ. Ψυχογιός 

Ο φόνος ενός εκατομμυριούχου στο παγι-

δευμένο από τη χιονοθύελλα Οριάν Εξπρές 

αποτελεί αφορμή για να ξεδιπλώσει η Άγκαθα 

Κρίστι τη συγγραφική της μαεστρία. Από τα 

σπουδαιότερα αστυνομικά μυθιστορήματα 

της λαίδης αλλά και της παγκόσμιας λογο-

τεχνίας, μεταφέρθηκε επανειλημμένα στον 

κινηματογράφο. Το βιβλίο ανοίγει ένας πρό-

λογος του Φίλιππου Φιλίππου, μελετητή και 

ρέκτη της αστυνομικής μυθοπλασίας. 

«Εφιάλτης στην Αριζόνα» 
Χαίλεν Μπεκ, μτφ. Βάσια Τζανακάρη, 
εκδ. Μεταίχμιο
Μια γυναίκα κακοποιημένη το σκάει μαζί με 

τα μικρά παιδιά της από τον βίαιο σύζυγό της 

και διασχίζει τις ΗΠΑ μ’ ένα παλιό αυτοκίνητο, 

με προορισμό το Σαν Ντιέγκο. Έξω από ένα 

χωριουδάκι της Αριζόνας, την περιμένει ο ε-

φιάλτης υπό τη μορφή του τοπικού σερίφη, ο 

οποίος τη συλλαμβάνει για κατοχή ναρκωτικών 

μαριχουάνας και της παίρνει «προσωρινά» τα 

παιδιά της. Αργότερα, ο ίδιος σερίφης ισχυρί-

ζεται ότι στο αυτοκίνητο ήταν μόνη της. Κανείς 

δεν την πιστεύει, όταν φωνάζει ότι της έκλεψαν 

τα παιδιά, ούτε καν οι πράκτορες του FBI. Συ-

ναρπαστικό ψυχολογικό θρίλερ, γραμμένο από 

τον Ιρλανδό Στιούαρτ Νέβιλ – με ψευδώνυμο. 

«Ποτέ πια μόνος» 
Καρίλ Φερί, μτφ. Αργυρώ Μακάρωφ, εκδ. Άγρα
Με αφορμή το ναυάγιο ενός πλοίου γεμάτου 

πρόσφυγες, ο καταθλιπτικός μονόφθαλμος 

πρώην μπάτσος Μακ Κορς τριγυρίζει στα Εξάρ-

χεια και τα πίνει στον γνωστό μας Ρινόκερω, 

προσπαθώντας να εξιχνιάσει το θάνατο ενός 

παλιού του φίλου. Από τη Βρέστη στην Αθήνα 

της κρίσης κι από κει στην Αστυπάλαια, ο Μακ 

Κορς θέτει το δάχτυλο στον τύπο των ήλων 

και σκαλίζει τα μυστικά των εφοπλιστών, το 

ξεπούλημα του λιμανιού του Πειραιά κι άλλες 

ανεπούλωτες πληγές στη σημερινή Ελλάδα. 

«Ο άνθρωπος κιμωλία» 
Σι Τζέι Τιούντορ, μτφ. Παλμύρα Ισμυρίδου,  
εκδ. Κλειδάριθμος
Μια παιδική παρέα, το 1986, διασκεδάζει 

όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας και της επο-

χής, σε μια μικρή πόλη στις νότιες ακτές της 

Αγγλίας. Τα παιχνίδια και οι κώδικές τους με 

χρωματιστές κιμωλίες μετατρέπονται σε 

εφιάλτη, όταν ανακαλύπτουν το ακέφαλο 

πτώμα μιας νεαρής κοπέλας. Η υπόθεση πα-

ρέμεινε ανεξιχνίαστη μέχρι το 2016, όταν ένα 

μέλος της παιδικής παρέας, δάσκαλος πια και 

με πρόβλημα αλκοολισμού, αποφασίζει να 

γράψει ένα βιβλίο για την ιστορία αυτή. Τότε 

όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι ο δολοφόνος 

ζει ακόμα στην ίδια πόλη και ετοιμάζεται για 

δεύτερο γύρο φόνων. και Ένα εντυπωσιακό 

ντεμπούτο από μια νεαρή Αγγλίδα, που είναι 

φανερά επηρεασμένη από την καλύτερη πε-

ρίοδο του Στίβεν Κινγκ.

Το τελευταίο μυθιστόρημα της Χίλντας Παπαδη-
μητρίου με τον τίτλο «Η συχνότητα του θανάτου» 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, ενώ συμ-
μετέχει στο συλλογικό αστυνομικό μυθιστόρημα 
«Αποκάλυψη» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Παπαδόπουλος.

«Κινούμενος στόχος» 
και «Γαλάζια φλέβα» Ρος Μακντόναλντ, μτφ. Χίλ-
ντα Παπαδημητρίου, εκδ. Μεταίχμιο
Μέσα στα τόσα αστυνομικά μυθιστορήματα που εκ-

δίδονται σε αυτή τη μεγάλη άνθηση της αστυνομικής 

λογοτεχνίας μπορεί να μοιάζει δύσκολο να ξεχωρίσεις 

κάποια βιβλία και να μιλήσεις γι’ αυτά. Για μένα δεν είναι, αφού μέσα στο 2018 κυκλο-

φόρησαν (από τις εκδόσεις Μεταίχμιο) τα μυθιστορήματα «Κινούμενος στόχος» και 

«Γαλάζια φλέβα». Πρόκειται για το πρώτο και το τελευταίο, αντίστοιχα, μυθιστόρημα 

του Ρος Μακντόναλντ, ενός από τους 4 μεγάλους της αμερικάνικης αστυνομικής 

λογοτεχνίας, με ήρωα τον ιδιωτικό ντετέκτιβ ΛιουΆρτσερ (συνολικά ο Μακντόναλντ έ-

γραψε 18 βιβλία με ήρωα τον Άρτσερ). Το βάθος στο οποίο ο Μακντόναλντ αναλύει τις ανθρώπι-

νες σχέσεις και πώς αυτές οδηγούν στο έγκλημα είναι μοναδικό, και όπως έγραψε γι’ αυτόν ένας 

άλλος από τους 4 μεγάλους, ο Ρόμπερτ Μπ. Πάρκερ: «Δεν είναι μόνο ότι ο Ρος Μακντόναλντ μας 

έμαθε πώς να γράφουμε. Έκανε κάτι πολύ περισσότερο, μας έμαθε πώς να διαβάζουμε, πώς να 

σκεφτόμαστε για τη ζωή και ίσως, σε έναν μικρό αλλά σημαντικό βαθμό, πώς να ζούμε».

Το πιο πρόσφατο αστυνομικό μυθιστόρημα του Πολυχρόνη Κουτσάκη  έχει τίτλο «Baby Blue» και κυκλοφορεί 
στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Πατάκη, και σε ΗΠΑ, Αγγλία και Αυστραλία από τις εκδόσεις Bitter Lemon Press. 
Από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορεί και το τελευταίο του βιβλίο «Ακροβάτες του χρόνου».

ΠολυΧρονης 

κόυτσακησ
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Κώστασ 

Θ. Καλφόπόυλός
«Ο Ηρακλής Πουαρό και η Έπαυλη 
του Γκρίνσορ» 
Αγκάθα Κρίστι, μτφ. Αύγουστος Κορτώ, εκδ. Πατάκη
Ειδυλλιακή αγγλική εξοχή και ατμόσφαιρα μυστηρί-
ου parexcellence από την ανυπέρβλητη «Βασίλισσα 
του Εγκλήματος», με πρωταγωνιστή τον –Βέλγο! Όχι 
Γάλλο!– Ηρακλή Πουαρώ, που, προς χάριν μιας παλιάς 
γνωριμίας και της ευρηματικής μυθοπλασίας, θα επι-
σκεφτεί την (υπαρκτή) θερινή έπαυλη της Ά. Κρίστι για 
να προλάβει ένα έγκλημα. Το «Κυνήγι του Δολοφόνου» 
θα αποδειχτεί πιο επικίνδυνο από ένα αθώο κοινωνικό 
παιγνίδι ανάμεσα στην οικοδέσποινα, την «αργόσχολη 
τάξη» και τον υψηλό φιλοξενούμενό της.

«Με κομμένη την ανάσα» 
Φρεντερίκ Α. Φαζαρντί, μτφ. Γιάννη Καυκιά, 
Εκδόσεις των Συναδέλφων
Αν και η ελληνική απόδοση του τίτλου μπερδεύει 
τον αναγνώστη, καθώς συγχέεται με την ταινία του 
Ζαν-Λυκ Γκοντάρ (Α bout de souffle), το «νέο-πολάρ» 
του Φαζαρντί, τρίτο κατά σειρά με πρωταγωνιστή τον 
«μπάτσο» (επιθεωρητή) Παντοβανί, εκτοξεύει τη δρά-
ση και την ένταση, όπως εκτοξεύεται το αίμα από το 
θανατηφόρο χτύπημα. Ένας φόνος δισεκατομμυριού-
χου, ένα τσιγκέλι και στο βάθος οι διαβοήτοι «Ουστά-
σι», με τον αφηγηματικό ρυθμό και την πολιτική γραφή 
του Φαζαρντί.
 
«Η κριτική των όπλων» 
Χοσέ Πάμπλο Φέινμαν, μτφ. Κρίτων Ηλιόπουλος, 
εκδ. Αλεξάνδρεια
Ψυχολογικό, «σκληρό μυθιστόρημα» (δεν έγραφε μό-
νο ο Σιμενόν τέτοια), «αστυνομικό» και πολιτικό, από τη 
χώρα του Μπόρχες. Ο τίτλος, διόλου τυχαία, «παίζει» 
με το σχετικό μαρξιστικό απόσπασμα περί κριτικής και 
όπλου, κι ο συγγραφέας παίζει επιδέξια με τη μοίρα 
του αφηγητή, που επιχειρεί ένα οριστικό ξεκαθάρισμα 
λογαριασμών με τη μητέρα του προσωπικά, αλλά και 
με τη «μητριά πατρίδα», από τα χρόνια της δικτατορίας 
Βιντέλα μέχρι και την πρόσφατη οικονομική κρίση. 

«Ρέκβιεμ για έναν γκάγκστερ» 
Πολ Κέιν, απόδοση Τζίμμυ Κορίνης, 
Public Βιβλιοθήκη
Συνεπώνυμος του Τζαίημς Μ. Καίην (Διπλή αποζημί-
ωση, Φονικό κοκτέηλ κ.ά.), που έζησε στη σκιά του, 
ο συγγραφέας δίνει με υποδειγματικό αφηγηματικό 
τρόπο ένα «σκληροτράχηλο αστυνομικό μυθιστό-
ρημα» της pulp λογοτεχνίας, σ’ ένα ξεχασμένο, αλλά 
κλασικό έργο αμερικανικού «νουάρ» την εποχή της 
Depression. Πρωταγωνιστές, η Πόλη των Αγγέλων, 
ένας γκάγκστερ, μία femme fatale, ένας δημοσιογρά-
φος και ο υπόκοσμος που έχει ανοιχτούς λογαρια-
σμούς με τον ήρωα. Καταιγιστική δράση, εκρηκτική 
βία, μοιραία πάθη.

«Η καταδίκη του αίματος - Μια υπόθε-
ση για τον επιθεωρητή Ριτσιάρντι» 
Μαουρίτσιο ντε Τζοβάννι, μτφ. Φωτεινή Ζερβού, εκδ. 
Πατάκη
Νάπολη, δεκαετία του ’30: φασισμός αλά ιταλικά και 
giallo napolitano από έναν ενδιαφέροντα επίγονο 
του Σάσσα και του Καμιλλέρι. Ο «κομισάριο» Λουίτζι 
Αλφρέντο Ριτσιάρντι έχει ένα άχαρο επάγγελμα, αλλά 
κι ένα «χάρισμα», να φέρνει στο νου του την προθα-
νάτια εικόνα ενός ανθρώπου. Περίεργες δοσοληψίες 
σε υπαινικτικά βεβαρημένο πολιτικό κλίμα, φόνος με 
αρκετούς υπόπτους, περιπλάνησηστον ναπολιτάνικο 
λαβύρινθο και σκοτεινές υποθέσεις σ’ ένα whodunitμε 
ιταλική φινέτσα και σκληρές περιγραφές. 

Το τελευταίο μυθιστόρημα του Κώστα Θ. Καλφόπουλου 
«Φλίππερ» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gramma, ενώ συμ-
μετέχει στο συλλογικό έργο «Οι απείθαρχοι» που κυκλοφο-
ρεί από τις εκδόσεις Οκτώ.

Βασίλησ 

Δανέλλης
«Gravesend» 
Γουίλιαμ Μπόυλ, μτφ. Άλκηστις Τριμπέρη, εκδ. Πόλις
Το Gravesend είναι μια μελέτη τραγικών χαρακτήρων, μια θλιμμένη 

μπαλάντα για μια σκοτεινή γειτονιά του Μπρούκλιν, λίγα μόλις μέ-

τρα από τη χλιδή και τα φώτα της Νέας Υόρκης. Ένα καλογραμμένο 

μυθιστόρημα, το οποίο παρόλο που η πλοκή του έχει ως άξονα το 

έγκλημα και την παραβατικότητα, δεν είναι μόνο αστυνομικό. 

«Το στιλέτο» 
Μπογκντάν Τεοντορέσκου, μτφ. Μιχάλης Μητσός, εκδ. Πόλις
Το «Στιλέτο» του Μπογκντάν Τεοντορέσκου είναι ίσως το πιο «αδι-

κημένο» αστυνομικό της χρονιάς. Πέρασε σχεδόν απαρατήρητο, 

πιθανόν επειδή είναι γραμμένο από έναν Ρουμάνο κι όχι από κάποιον 

Σκανδιναβό. Όποιος το διαβάσει, όμως, θα μαγευτεί από τη δύναμη 

της γραφής του και τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί την 

αστυνομική πλοκή για να γράψει ένα βαθιά πολιτικό μυθιστόρημα. 

«Ο φόνος της ερωμένης» και  «Ο φόνος της συζύγου» 
Χένρι Κάτνερ, μτφ. Βικτωρία Λέκκα, εκδ. Αλεξάνδρεια
Ο Χένρι Κάτνερ, συγγραφέας κυρίως ιστοριών τρόμου και επιστη-

μονικής φαντασίας, στα τελευταία χρόνια της ζωής του έγραψε 

τέσσερα αστυνομικά μυθιστορήματα, επηρεασμένος σημαντικά 

από τις ιδέες του Φρόυντ και την ανάπτυξη της επιστήμης της 

ψυχολογίας. «Ο φόνος της ερωμένης» και «Ο φόνος της συζύγου» 

είναι τα πρώτα που μεταφράστηκαν στα ελληνικά κι αποτελούν 

μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της χρονιάς. 

«Με τα μάτια κλειστά», 
Τζιανρίκο Καροφίλιο, μτφ. Άννα Παπασταύρου,  
εκδ. Gutenberg
Το «Με τα μάτια κλειστά» είναι ένα δικαστικό 

δράμα. Ο Καροφίλιο «πατάει» στην παράδοση 

του Λεονάρντο Σάσα και την εμπειρία του ως 

εισαγγελέας, ειδικευμένος στο οργανωμένο 

έγκλημα, και γράφει για τη διαφθορά του δικα-

στικού συστήματος στην Ιταλία, τη διαπλοκή 

των κέντρων εξουσίας και ταυτόχρονα ένα 

εκπληκτικό υπαρξιακό μυθιστόρημα με ευαι-

σθησία και πικρό χιούμορ.

«Θρυμματισμένη φρυγανιά» 
Κρίτων Σαλπιγκτής, εκδ. Ίκαρος
Η «Θρυμματισμένη φρυγανιά» είναι το «κύκνειο 

άσμα» του Κρίτωνα Σαλπιγκτή, ενός σπουδαίου 

αστυνομικού συγγραφέα, ο οποίος «έφυγε» τον περα-

σμένο μήνα. Το τελευταίο του μυθιστόρημα –και πιθα-

νόν το καλύτερό του– είναι ένα δυνατό και πολυεπίπεδο 

νουάρ με φόντο τη Θεσσαλονίκη, το οποίο παντρεύει 

μοναδικά την ποίηση, τα μαθηματικά και την ιστορία.

Το τελευταίο μυθιστόρημα του Βασίλη Δανέλλη με τον τίτλο 
«Νεκρές ώρες» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη, ενώ 
συμμετέχει και στο συλλογικό έργο «Balka Noir» που κυκλοφο-
ρεί επίσης από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

«Ο άνθρωπος κιμωλία» 
Σι Τζέι Τιούντορ, μτφ. Παλμύρα Ισμυρίδου,  
εκδ. Κλειδάριθμος
Ο «Άνθρωπος Κιμωλία» της Σι Τζέι Τιούντορ 

ήταν ένα από τα πιο απολαυστικά μυθιστο-

ρήματα που διάβασα φέτος. Με αέρα Στίβεν 

Κινγκ, η Τιούντορ πλέκει μία ιστορία σε δύο 

χρονικά επίπεδα, ένα στο 1986 κι ένα στο πα-

ρόν, με φόντο την αγγλική ύπαιθρο, δημιουρ-

γώντας ένα άρτιο αστυνομικό μυθιστόρημα.

Το τελευταίο μυθιστόρημα του Βαγγέλη Γιαννίση 
με τον τίτλο «Η σκιά» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Διόπτρα, ενώ συμμετέχει στο συλλογικό αστυνομικό 
μυθιστόρημα «Αποκάλυψη» που κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Παπαδόπουλος.
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«Η λεωφόρος» 
Τρεβανιάν, μτφ. Κλαίρη Παπαμιχαήλ, εκδ. Πόλις
Υπόδειγμα συνδυασμού κοινωνικού και νουάρ 

μυθιστορήματος. Χαρακτήρες που εξελίσσονται 

μέσα από τις συνθήκες και τις σχέσεις τους σε έ-

ναν αβίωτο κόσμο. Φτωχοί και περιθωριακοί, πολ-

λών εθνοτήτων, σε ένα παγωμένο Μόντρεαλ, που «εκσυγχρονίζεται». 

Ένας ήρωας, μοναχικός και σπαρακτικός, που διαβάζει μόνον Ζολά. 

«Η διαφάνεια του χρόνου» 
Λεονάρδο Παδούρα, μτφ. Κώστας Αθανασίου, εκδ. Καστανιώτη   
Μια επική ιστορία, μια σκοτεινή Αβάνα, μια αφήγηση που σε κάνει –για 

λίγο– να αναρωτηθείς αν ο συγγραφέας είναι ο Τσάντλερ ή ο Μάρκες.

«Κρύο χώμα» 
Άντριαν Μακίντι, μτφ. Θάνος Καραγιαννόπουλος, εκδ. Οξύ
Μπέλφαστ 1981. Τα φυλακισμένα μέλη του ΙRΑ συνεχίζουν την απεργία 

πείνας. Ένας ιδιόρρυθμος μπάτσος ταξιδεύει στους σκοτεινούς δαιδά-

λους της ιρλανδικής περιπέτειας, του μίσους και της διαφθοράς. Γραμ-

μένο με τον τρόπο των κλασικών αμερικανών συγγραφέων του είδους.

«Gravesend»
Γουίλιαμ Μπόυλ, μτφ. Άλκηστις Τριμπέρη, εκδ. Πόλις
Ματαίωση, απελπισία, παραίτηση. Το συνιστώ στους αθεράπευτα 

αισιόδοξους.

«Με κομμένη την ανάσα»
Φρεντερίκ Α. Φαζαρντί, μτφ. Γιάννη Καυκιά, Εκδόσεις των Συναδέλφων
Κροάτες Ουστάσι που εξασκούν την αγαπημένη τους τέχνη της δο-

λοφονίας στη Γαλλία, ναζί και αντίσταση στη Γιουγκοσλαβία, φρίκη 

που την «καλλωπίζει» το χιούμορ.  Ένας παριζιάνος συγγραφέας και ο 

ο ήρωάς του, ο αστυνόμος Παντοβάνι, μας γοητεύουν με την κυνική 

τους αγνότητα.

Το τελευταίο μυθιστόρημα του Σέργιου Γκάκα «Στάχτες» κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Καστανιώτη, ενώ συμμετέχει στη συλλογή διηγημάτων εγκλημάτων, 
μυστηρίου και αγωνίας «Σκοτεινές υποθέσεις» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Κύφαντα.

«Τα υπόγεια του Ματζέστικ» 
Ζωρζ Σιμενόν, μτφ. Αργυρώ Μακάρωφ, 
εκδ. Άγρα
Επιστροφή στα κλασικά από εμένα με δύο 

από τους σημαντικότερους συγγραφείς 

του νουάρ και του μυστηρίου. 

Ζωρζ Σιμενόν, λοιπόν, με τα «Υπόγεια του Ματζέστικ» για τη δεινή αφη-

γηματική του ικανότητα, την κριτική ματιά στην κοινωνική συνθήκη 

της εποχής του, την καταβύθιση στην ψυχοσύνθεση των ηρώων του, 

το αμείωτο σασπένς με την ανάδειξη της ουσιώδους λεπτομέρειας, 

τους αποκαλυπτικούς υπαινιγμούς του, τον μοντερνισμό και τους ατε-

λείωτους πειραματισμούς του. Ο Σιμενόν δεν μπαίνει απλώς κάτω από 

το δέρμα των ηρώων του, ζει εκεί και μαζί του ο αναγνώστης. 

«Και δεν έμεινε κανένας» 
Άγκαθα Κρίστι, μτφ. Γιώργος Μπαρουξής, εκδ. Ψυχογιός
Ακολουθεί η Άγκαθα Κρίστι, με το «Και δεν έμεινε κανένας», έργο 

που έγινε γνωστό στο παρελθόν με τον τίτλο «Δέκα Μικροί Νέγροι». 

Αγκάθα Κρίστι για την ικανότητά της να κρύβει την πολυπλοκότητα 

μέσα σε σχήματα που μοιάζουν απλά ή να μας ξεγελά με την πολυ-

πλοκότητα του γρίφου σαν ταχυδακτυλουργός που κάποια στιγμή 

θα εμφανίσει έναν άσο από το μανίκι του. Και αυτός ο άσος δεν είναι 

η αναμενόμενη ανατροπή κατά την αποκάλυψη του ενόχου, αλλά η 

μη αναμενόμενη αποκάλυψη του ίδιου μας του εαυτού ως ενόχου, ως 

καλού και ταυτόχρονα κακού στα μικρά και τα μεγάλα τα οποία έχου-

με να διαχειριστούμε στην καθημερινότητά μας. Κι αυτό είναι τελικά 

που κάνει το έργο της κλασικό και μήτρα των ιστοριών μυστηρίου 

που ακολούθησαν με τα χρόνια, η αναζήτηση της αλήθειας για τον 

ίδιο μας τον εαυτό, που επιδέξια κρύβεται κάτω από το παιχνίδι της 

αναζήτησης ενός δολοφόνου.

Το τελευταίο μυθιστόρημα της Ευτυχίας Γιαννάκη «Πόλη στο φως», το οποίο ανή-
κει στην «Τριλογία της Αθήνας», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος, ενώ συμμε-
τέχει στο συλλογικό έργο «Ο πρώτος σταθμός» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Μεταίχμιο.

ΓρηΓόρης 

ΑζΑριΑδης
«Επτά μείον ένα» 
Άρνε Νταλ, μτφ. Γρηγόρη Κονδύλη, 
εκδ. Μεταίχμιο
Ένας συγγραφέας από την κορυφαία 
τριάδα των ποιοτικών εκπροσώπων 
της σύγχρονης Σκανδιναβικής σχολής 
αστυνομικών συγγραφέων, μαζί με τον 
Χένινγκ Μανκέλ και τον Λέιφ Πέρσσον,  
γράφει το πρώτο μυθιστόρημα της 
νέας του Τριλογίας και απογειώνει το 
επίπεδο της λογοτεχνικής γραφής του 
στις Άλπεις της σύγχρονης ευρωπαϊκής 
αστυνομικής λογοτεχνίας. Ο Νταλ εδώ 
εγκαταλείπει το ευρωπαϊκό σκηνικό 
και την δωδεκαμελή ομάδα του κι επι-
στρέφει στις ρίζες, αρχίζοντας δίκην 
επίμονου αρχαιολόγου μια οδυνηρή, 
επίμονη ανασκαφή στα ερείπια της 
επιφανειακή ευημερίας της σουηδικής 
κοινωνίας με στόχο να αναδείξει τα 
βαθύτερα προβλήματά της. Συνδυάζει 
με τον πιο αρμονικό τρόπο την υψη-
λή ποιότητα γραφής με την κλασική, 
γρήγορη και πολυδαίδαλη πλοκή του 
Nordic noir. Στα πλεονεκτήματα του 
«7-1», το νέο και ιδιόρρυθμα γοητευτικό 
ζεύγος πρωταγωνιστών, του Σαμ Μπέρ-
γερ και της Μόλλυ Μπλουμ, του οποίου 
η ψυχολογική σκιαγράφηση αποτελεί 
ένα από τα πιο προκλητικά σημεία του 
μυθιστορήματος.

«Μάκμπεθ» 
Τζο Νέσμπο, μτφ. Γωγώ Αρβανίτη, 
εκδ. Μεταίχμιο
Η συμμετοχή του ποιοτικότερου εμπο-
ρικού σκανδιναβού αστυνομικού συγ-
γραφέα στο project της «αναβίωσης» 
κλασικών συγγραφέων σε αστυνομικό 
περιβάλλον φέρνει σαν αποτέλεσμα 
ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σύγχρονο 
αστυνομικό μυθιστόρημα, με βάση της 
μυθοπλασίας του το αριστούργημα 
του Σαίξπηρ. Η γραφή του Νέσμπο 
εδώ φαίνεται ωριμότερη από ποτέ και 
αποκαλύπτει μια πλήρως διαφορο-
ποιημένη εικόνα του, αναδεικνύοντας 
το ταλέντο του να λειτουργεί σε υψη-
λότερο επίπεδο από αυτό που έχουν 
συνηθίσει οι θαυμαστές του. Πέραν της 
επιτυχημένης συνταγής της κλασικής 
καταιγιστικής πλοκής, σήμα κατατεθέν 
άλλωστε του συγγραφέα, στον «Μάκ-
μπεθ» απολαμβάνουμε δύο εξαιρετικά 
σκοτεινούς ήρωες με ιδιαίτερη έμφαση 
στις ψυχολογικές μεταπτώσεις από τη 
λάμψη της κορυφής μέχρι την τελική 
κατάρρευση. Στα δυνατά σημεία του 
μυθιστορήματος, η μοναδική περιγρα-
φή μιας σκοτεινής πόλης μέσα σε μια 
υποδειγματική νουάρ ατμόσφαιρα.

«Η λεωφόρος» 
Τρεβανιάν, μτφ. Κλαίρη Παπαμιχα-
ήλ, εκδ. Πόλις
O Rodney William Whitaker (όπως είναι 
το πραγματικό όνομα του συγγραφέα) 
μας μεταφέρει στο Μόντρεαλ, ένα μάλ-
λον ασυνήθιστο τοπίο για τη σύγχρονη 
αστυνομική λογοτεχνία. Με αφορμή 
τη δολοφονία ενός νεαρού μετανάστη, 
ο συγγραφέας μας ταξιδεύει στο κρα-
τίδιο των οικονομικά εξαθλιωμένων 
κατοίκων, που αγωνίζονται να επιβιώ-
σουν στο γκέτο της Λεωφόρου Μαίην. 
Κλέφτες, προαγωγοί, μέλη συμμοριών 
και κάθε είδους μικροαπατεώνες απο-
τελούν τον πληθυσμό που ζει γύρω 
από τη Λεωφόρο, η οποία αποτελεί το 
βασίλειο του υπαστυνόμου Λαπου-
άντ, του εκπρόσωπου του νόμου, που 
διαφεντεύει την περιοχή. Κάτω από το 
προσωπείο του σκληρού, άτεγκτου, 

σε κάποια σημεία φασιστικού τρόπου 
επιβολής του νόμου, ο μεσήλικας 
αστυνομικός κρύβει ένα σημαντικό 
απόθεμα ευαισθησίας. Στη «Λεωφόρο» 
παρατηρούμε μια ανάγλυφη εικόνα 
ενός σκοτεινού μικρόκοσμου, που ζει 
στα όρια της φτώχειας και οδηγείται 
νομοτελειακά σε μικρές, καθημερινές 
παραβατικές πράξεις.

«Αδιέξοδο» 
Γιορν Λιρ Χορστ, μτφ. Δέσποινα Πα-
παγρηγοράκη, εκδ. Διόπτρα
Ο Χορστ αποτελεί μια ιδιαίτερη πε-
ρίπτωση σύγχρονου σκανδιναβού 
αστυνομικού συγγραφέα, λόγω της 
προηγούμενης εμπειρίας του στο Τμήμα 
Ανθρωποκτονιών της χώρας του. Ως 
αποτέλεσμα,  αποδεικνύεται  πιστός 
εραστής του police procedural. Στο «Α-
διέξοδο», ο συγγραφέας προσπαθεί και 
σε μεγάλο βαθμό το καταφέρνει να οδη-
γήσει τον αναγνώστη στον τρόπο που 
σκέφτεται και λειτουργεί ο αστυνομικός 
ήρωάς του. Ο επιθεωρητής Βίστιν μας 
παίρνει από το χέρι και μας βάζει μέσα 
στη σκηνή του εγκλήματος με εντελώς 
ρεαλιστικό τρόπο, αναγκάζοντάς μας να 
γίνουμε συμμέτοχοι σχεδόν στην προ-
σπάθειά του να εξιχνιάσει ένα πολυδαί-
δαλο μυστήριο με φόντο ένα απειλητικό 
σκηνικό με συνεχείς ανατροπές.

«Φοβού τους Δαναούς» 
Φίλιπ Κερ, μτφ. Γιώργος Μαραγκός, 
εκδ. Κέδρος
Κύκνειο άσμα ενός μεγάλου συγγρα-
φέα. Ο δημιουργός της πολυδιαβασμέ-
νης «Τριλογίας του Βερολίνου», στέλνει 
τον ήρωά του, επιθεωρητή Μπέρνι 
Γκούντερ, να παλέψει σκληρά μέσα σε 
μια ατμόσφαιρα ζόφου και μυστηρίου 
με στόχο να ανακαλύψει την έξοδο του 
απειλητικού λαβυρίνθου όπου έχει 
εγκλωβιστεί. Ο Κερ σκαλίζει με μανία 
το σκοτεινό παρελθόν και κλιμακώνει 
με μαεστρία την πλοκή του μυθιστορή-
ματος, κατορθώνοντας να αναβιώσει 
πειστικά την ατμόσφαιρα μιας εποχής, 
όπου τα φαντάσματα του παρελθόντος 
ζωντανεύουν στη σκηνή του θεάτρου 
και κινούνται απειλητικά με αποτέλε-
σμα την δημιουργία μιας απόλυτα συ-
ναρπαστικής πλοκής.

«Με κομμένη την ανάσα» 
Φρεντερίκ Α. Φαζαρντί, μτφ. Γιάννης 
Καυκιάς, Εκδόσεις των Συναδέλφων
Το neopolar είναι ένα άκρως ιδιαίτερο 
αστυνομικό μυθιστόρημα, που αποτέ-
λεσε το μέσον της σκληρής κοινωνικής 
και πολιτικής κριτικής της γενιάς των 
στρατευμένων αριστερών συγγραφέων 
(με πρωτοπόρο τον Zαν-Πατρίκ Mανσέτ), 
στοχεύοντας στην άμεση ρήξη με την 
αστική κοινωνία και τη βίαιη κοινωνική 
παρέμβαση. Εκλεκτός εκπρόσωπός του 
ο Φαζαρντί με το ισοπεδωτικό, ανατρε-
πτικό χιούμορ του και τη μοναδική πλο-
κή που ξεφεύγει από το ρεαλιστικό και 
αγγίζει τα όρια σε πολλές περιπτώσεις 
του σουρεαλιστικού. Άλλωστε, για τον 
συγγραφέα αυτό δεν είναι και ιδιαίτερα 
σημαντικό, μιας και η ξεκάθαρη πρόθε-
σή του είναι η εξέλιξη της υπόθεσης των 
μυθιστορημάτων να κινηθεί μέσα στο 
πλαίσιο  της στρατευμένης πολιτικής, 
που ευαγγελίζεται  τη βίαιη ρήξη με την 
κοινωνία, ακολουθώντας πιστά τις επι-
ταγές της αντιεξουσιαστικής ιδεολογίας 
του Μάη του ’68.

Το τελευταίο μυθιστόρημα του Γρηγόρη 
Αζαριάδη «Ο τελευταίος λαβύρινθος» 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, 
ενώ συμμετέχει στη συλλογή διηγημάτων 
εγκλημάτων, μυστηρίου και αγωνίας «Σκο-
τεινές υποθέσεις» που κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Κύφαντα.

Ευτυχία 

ΓιΑννΑκη

ςΕρΓίός 

ΓκΑκΑς
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«Κρύο χώμα» 
Άντριαν Μακίντι, μτφ. Θάνος Καρα-
γιαννόπουλος, εκδ. Οξύ
Το «Κρύο χώμα». Πρωταγωνιστής ο 

καθολικός αστυνόμος Σον Ντάφι. Η 

τοπο-γεωγραφία του είναι η Βόρεια 

Ιρλανδία και πιο συγκεκριμένα η ευρύτερη περιοχή του Μπέλ-

φαστ, την ταραγμένη περίοδο του 1981 (η χρονιά και ο τόπος 

θα μπορούσαν από μόνα τους να ορίσουν ένα ολόκληρο λογο-

τεχνικό κύμα στο συγκεκριμένο αστυνομικό είδος). Η ιστορία 

ξεκινά με δύο πτώματα τα οποία ανήκουν σε δύο ομοφυλόφι-

λους άντρες και μια κοπέλα απαγχονισμένη μέσα στο δάσος, 

όπου παρακαλώ σημειώσατε εδώ: Η γυναίκα είναι πρώην 

σύζυγος απεργού πείνας του ΙΡΑ. Ο αγώνας μεταξύ Καθολικών 

και Προτεσταντών στη Β. Ιρλανδία καλά κρατεί, και ο McKinty 

εκμεταλλεύεται το γεγονός για να  μας εισάγει στη Βόρεια Ιρ-

λανδία των αναταραχών.

«Ο δολοφόνος με το σημάδι του Σταυρού» 
Κρις Κάρτερ, μτφ. Βεατρίκη Κάντζολα - Σαμπατάκου,  εκδ. Bell
Ένα από τα καλύτερα βιβλία του 2018, βασίζοντας τη δομή του 

στην ξέφρενη πλοκή και τα ολοκληρωμένη ψυχογραφήματα. 

Serial killer που πραγματοποιεί μερικά από τα πιο ευφάνταστα 

και «δημιουργικά» εγκλήματα που έχω διαβάσει. «Ο δολο-

φόνος με το σημάδι του σταυρού» είναι το πρώτο βιβλίο του, 

ιταλικής καταγωγής και γεννημένου στη Βραζιλία, συγγρα-

φέα, Κρις Κάρτερ, και το πρώτο βιβλίο με πρωταγωνιστή τον 

Ρόμπερτ Χάντερ, ντεντέκτιβ του τμήματος ανθρωποκτονιών 

του Λος Άντζελες. Απαραίτητο ανάγνωσμα για λάτρεις της 

δράσης και του σασπένς αλλά και για οπαδούς ταινιών, όπως 

το Saw και το Seven.

«To κορίτσι στην ομίχλη» 
Ντονάτο Καρίζι, μτφ. Μαρία Οικονομίδου, εκδ. Πατάκη 
Ο Ντονάτο Καρίζι αφηγείται το εξαιρετικό μυθιστόρημά του 

ξεκινώντας εξήντα δύο μέρες μετά την εξαφάνιση μιας δε-

καεξάχρονης κοπέλας, κόρης μιας συντηρητικής, θρησκευ-

όμενης οικογένειας. Χώρος δράσης είναι το χωριό Αβεσό, 

χαμένο σε μια βαθιά κοιλάδα στους λόφους των Άλπεων. Ο 

ψυχίατρος Φλόρες και ο αστυνομικός – ειδικός πράκτορας 

Φόγκελ συναντιούνται και η δράση ξεκινά. Ένα ατμοσφαιρικό 

μυθιστόρημα που μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στη μεγά-

λη οθόνη με πρωταγωνιστές τους εκπληκτικούς Toni Servillo 

και Αlessio Bony. 

«Η λευκή Καραϊβική» 
Μωρίς Ατιά, μτφ. Χαρά Σκιαδέλλη, εκδ. Πόλις
Έτος 1976.Ο Πάκο έχει παραιτηθεί από την αστυνομία, εργά-

ζεται ως κριτικός κινηματογράφου και δικαστικός συντάκτης 

στην εφημερίδα Le Provencal. Ένα τηλεφώνημα από τον παλιό 

του φίλο Κουπί, ξετυλίγει του κουβάρι της δράσης. Μια αφορ-

μή που τον οδηγεί στην τροπική Καραϊβική. Το πρώτο μυθι-

στόρημα μιας νέας τριλογίας του Μορίς Ατιά.  

«Κάτι στο νερό» 
Κάθριν Στίντμαν, μτφ. Βεατρίκη Κάντζολα Σαμπατάκου,  εκδ. Bell
Δεν θα μπορούσα να αφήσω απέξω ένα μυθιστόρημα ενός εκ 

των πιο δημοφιλών κατηγοριών στην crime fiction σκηνή, ψυ-

χολογικό θρίλερ για γερά νεύρα με τη συγγραφέα του να κα-

ταφέρνει στο ντεμπούτο της να φιγουράρει στην 1η θέση των 

ευπώλητων των New York Times. Η Έριν, δημιουργός ντοκιμα-

ντέρ, βρίσκεται στο κατώφλι μιας μεγάλης επαγγελματικής 

επιτυχίας. Ο Μαρκ, ένας γοητευτικός διαχειριστής επενδύσε-

ων, ατενίζει το μέλλον με φιλόδοξα σχέδια. Μέχρι τη στιγμή 

που χάνει τη δουλειά του. Οι δυο τους, τρελά ερωτευμένοι, 

είναι αποφασισμένοι να ξεπεράσουν μαζί κάθε δυσκολία. Έτσι, 

ξεκινούν έναν ονειρεμένο μήνα του μέλιτος στο τροπικό νησί 

της Μπόρα Μπόρα, όπου απολαμβάνουν τον ήλιο, τις αμμου-

διές και ο ένας τον άλλον. Ώσπου μια μέρα, στη διάρκεια μιας 

κατάδυσης στην καταγάλανη θάλασσα του Νότιου Ειρηνικού, 

βρίσκουν κάτι στο νερό.

Το τελευταίο μυθιστόρημα του Δημήτρη Σίμου με τον τίτλο «Τυφλά ψά-
ρια», το δεύτερο βιβλίο της σειράς «Σκοτεινά νερά», κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Bell, ενώ συμμετέχει στο συλλογικό αστυνομικό μυθιστόρημα 
«Αποκάλυψη» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος.

«Κάτι στο νερό» 
Κάθριν Στίντμαν, μτφ. Βεα-
τρίκη Κάντζολα Σαμπατάκου, 
εκδ. Bell  
Γρήγορος κινηματογραφι-

κός ρυθμός, ένταση που 

κλιμακώνεται φτάνοντας σε ένα σκηνοθετικού 

τύπου κρεσέντο, αναπάντεχες συμπεριφορές 

ηρώων και συνεχείς ανατροπές. Ένα ψυχολογικό 

θρίλερ στο οποίο όμως πρωταγωνιστεί η ενδελε-

χής ματιά στις ανθρώπινες σχέσεις και στην «ηλε-

κτρονική» μας ταυτότητα. 

«Σε είδα» 
Κλερ Μάκιντος, μτφ. Βάσια Τζανακάρη, 
εκδ. Μεταίχμιο
Δυσθυμία, αποτροπιασμός και συνεχής εγρή-

γορση είναι οι συνθήκες που επιβάλλει η ανά-

γνωσή του. Η βεβαιότητα της καθημερινότητας, 

η σιγουριά (;) της ρουτίνας ανατρέπονται και σε 

παρασύρουν σε ένα σκηνικό συνεχούς φόβου. 

Πόσο απειλητική μπορεί τελικά να είναι η ρουτίνα, 

πόσο ρευστή η ζωή μας, ποιά απειλή καραδοκεί  

στην επόμενη γωνία της ζωής; Κλειστοφοβικό και 

καταιγιστικό.

«Τα υπόγεια του Ματζέστικ» 
Ζωρζ Σιμενόν, μτφ. Αργυρώ Μακάρωφ, εκδ. Άγρα
Ο Σιμενόν, για μια ακόμη φορά, φτιάχνει το 

πορτραίτο της γαλλικής κοινωνίας του ̀ 30, πε-

ριπλανώμενος στα υπόγεια ενός 

πολυτελούς ξενοδοχείου. Έκπλη-

ξη το πολυπρόσωπο του έργου. 

«Οικονόμος», όπως πάντα, στην 

πρόζα, φειδωλός στη δράση αλλά, 

όπως πάντα, ευφυής δύτης στις 

ανθρώπινες ιδιοσυγκρασίες. 

«Η θεραπεία» 
Σεμπάστιαν Φίτσεκ, μτφ. Γιώτα Λα-
γουδάκου, εκδ. Διόπτρα
Και σε αυτό το βιβλίο ο Fitzek 

αποδεικνύει ότι είναι μετρ στην 

οικοδόμηση έντασης, ανάπτυξης 

ιστορίας, δραματουργικής πλοκής 

και εμβάθυνσης στον ανθρώπινο 

ψυχισμό. Η υπόθεση είναι σφι-

χτοδεμένη, οι χαρακτήρες του 

σύνθετοι και γοητευτικοί, και οι 

ανατροπές αλλεπάλληλες. Μικρός 

κοφτός λόγος, μπρος πίσω στο 

χρόνο και γρήγορος ρυθμός στα 

συν του βιβλίου. Ένα πολύ καλό 

ψυχολογικό θρίλερ για τους λά-

τρεις του είδους. 

«Oι μυημένοι» 
Τομά Μπρονέκ,  μτφ. Κατερίνα Γούλα, εκδ. Πόλις
Ένα πολιτικο-οικονομικό νουάρ στο οποίο η κρί-

ση δεν είναι το φόντο αλλά ο κυρίως καμβάς. Ο 

Bronnec γνωρίζει καλά τον τραπεζικό και επιχει-

ρηματικό κόσμο και μας μυεί με μαεστρία όχι μόνο 

στα άδυτά τους αλλά και σε αυτά των πρωταγω-

νιστών του. Με πολιτικές αιχμές, έως και τοποθε-

τήσεις, με αναδίφηση στο γραφειοκρατικό τέρας 

που σώζει οικονομίες σκοτώνοντας ανθρώπους, 

η ιστορία ξεδιπλώνει τη βεντάλια όλων των πό-

λων και των μηχανισμών του οικονομικού συστή-

ματος. Απλά καθηλωτικό.

Το τελευταίο μυθιστόρημα της Έλενας Χουσνή «Καταραμέ-
νες Πολιτείες» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύφαντα, ενώ 
συμμετέχει στη συλλογή διηγημάτων εγκλημάτων, μυστη-
ρίου και αγωνίας «Σκοτεινές υποθέσεις» που κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Κύφαντα.

Δημητρης

ΣίμοΣ
ΈλΈνα 

ΧουΣνή
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Της ΚΕΛΛης 
ΚρητιΚού

«Τικ και Τέλα: Το 
χριστουγεννιάτικο 
δέντρο» Axel Scheffler,  
εκδ. Ίκαρος,  μτφ. Φίλιππος 
Μανδηλαράς [1+ ετών]
Οι δύο χαριτωμένοι ή-
ρωες επανέρχονται για 
τις γιορτινές μέρες και 
καταφέρνουν με τον αυ-
θορμητισμό και τις γλυκές 
σκανταλιές τους προσφέ-
ρουν χαρά και κέφι, αλλά 
προβάλλουν ταυτόχρονα 
την αξία της ειλικρίνειας 
και τη σημασία της ευγέ-
νειας. Η αστεία ιστορία 
τους ντύνεται μαγικά από 
τις πολύχρωμες εικόνες.

«Η γατούλα χρει-
άζεται γυαλιά!» 
Judith Koppens, Eline van 
Lindenhuizen,  εκδ. Διόπτρα,  
μτφ. Βίκυ Κατσαρού [1+ ετών]
Μια αστεία και τρυφερή 
ιστορία για τα παιδιά που 
ντρέπονται να φορούν 
γυαλιά, για τα παιδιά που 
νιώθουν πως διαφέρουν. 
Η αξιαγάπητη φιγούρα 
της Κίτι αλλά και η λατρε-
μένη παρέα της –ο Μίμο, 
η Νάταλι, ο Ρίκι, η Λίνα, η 
Μίνα– κερδίζουν αμέσως 
τη συμπάθεια των μικρών 
παιδιών και κεντρίζει το 
ενδιαφέρον τους. Με αυ-
τό τον τρόπο, κατορθώ-
νουν να δουν πώς πρέπει 
να διαχειριζόμαστε τα 
συναισθήματά μας.

«Η ορχήστρα 
διηγείται: Ο Καρυ-
οθραύστης» 
Courtney-Tickle Jessica,   
εκδ. Πατάκη,  μτφ. Παπαγιάννη 
Μαρία [3+ ετών]  
Σε μια προσεγμένη έκδο-
ση, με μεγάλες σελίδες 
και εξαιρετική ποιότητα 
χαρτιού, η κλασική ιστο-
ρία μπαλέτου ζωντανεύει 
και η Κλάρα προσκαλεί 
με χάρη τα παιδιά να την 
ακολουθήσουν σε μια 
μαγευτική περιπέτεια. 
Την απαράμιλλη ομορφιά 
του κειμένου ντύνουν 
εξαιρετικά τα μουσικά 
κομμάτια του Τσαϊκόφσκι 
δημιουργώντας στα παι-
διά την ψευδαίσθηση πως 
παρακολουθούν όπερα. 
Η εικονογράφηση είναι 
άκρως εντυπωσιακή, σαν 
να ξεπηδούν οι ήρωες και 
τα σκηνικά από μια άλλη 
εποχή. 

«Είμαι λίγο ντρο-
παλή… Τα βάσανα 
του Τέο και της 
Λέας» Muzo,  εκδ. Gema, 
μτφ. Νατάσα Παπαδοπούλου 
[3+ετών] 
Η σειρά βιβλίων του Δό-
κτωρ Μιζό έχει ως στόχο 
να βοηθήσει τα παιδιά να 
γνωρίσουν και κατανο-
ήσουν τα συναισθήματά 
τους με ευχάριστο και δη-
μιουργικό τρόπο. Εμπνευ-
σμένα από την καθημερι-
νότητα των παιδιών, τα δι-
ασκεδαστικά αυτά κόμικς  
αντιμετωπίζουν με κέφι 
την ντροπή, τον θυμό, τη 

ζήλια ακόμα και την πλήξη 
που αισθάνονται όλο και 
πιο συχνά οι μικρές ηλικί-
ες στις μέρες  μας.

«Η ιστορία του 
αρκούδου» Claire 
Freedman, Alison Friend, 
εκδ. Ίκαρος, μτφ. Μαρία 
Ζουράρη [3+ ετών]
Η τρυφερή φιγούρα του 
αρκούδου συναρπάζει 
τους μικρούς φίλους, 
τόσο ώστε να θέλουν να 
τον αγκαλιάσουν και να 
τον συντροφεύσουν στο 
ταξίδι του στη φύση. Τα 
ζωηρά χρώματα και τα 
πανέμορφα μέρη που 
κοσμούν τις σελίδες ζε-
σταίνουν την καρδιά και 
τα αξιολάτρευτα ζώα, που 
προβάλλουν ζητώντας 
τη βοήθεια του πρωτα-
γωνιστή, κάνουν το ταξίδι 
ακόμα πιο όμορφο. Μια 
γλυκιά ιστορία για τη συ-
νεργασία και την άδολη 
προσφορά.

«Γκριντς, ο κα-
τεργάρης των 
Χριστουγέννων» Dr. 
Seuss, εκδ. Ψυχογιός [3+ ετών]
Είναι γκρινιάρης και δεν 
αντέχει και ένα σχέδιο 
σατανικό ξαφνικά κατέ-
χει: τα Χριστούγεννα να 
εξαφανίσει και έτσι την 
ησυχία του πάλι να κερ-
δίσει. Το σχέδιό του είναι 
φοβερό και το εφαρμόζει 
αμέσως στο λεπτό. Μα 
μόλις Χριστούγεννα ξη-
μερώνουν, τα πλάνα του 
φαίνεται πως βαλτώνουν! 
Υπέροχος, απολαυστικός 
και κατεργάρης, ο Γκρίντς 
σίγουρα τους μικρούς 
φίλους όλους θα συνεπά-
ρει… Μια απλή και έξυπνη 
ιστορία με εικόνες που 
παίζουν με τις αντιθέσεις 
των χρωμάτων και των 
ασπρόμαυρων σκίτσων, 
η οποία καταφέρνει να 
διασκεδάσει αλλά και να 
φανερώσει στα παιδιά τη 
σπουδαιότητας της πί-
στης και της αγάπης.

«Κρεβάτι, κρεβα-
τάκι μου» Manceau 
Edouard, εκδ. Πατάκη, μτφ. 
Μπακογεώργου Ελένη [3+ετών] 
Το «Κρεβάτι, κρεβατάκι 
μου» ανήκει στην εντυ-
πωσιακή σειρά «Βιβλία 
που ζωντανεύουν», μια 
συλλογή που απευθύνε-
ται σε μικρά παιδιά και 
συνδυάζει τη γοητεία του 
παραδοσιακού βιβλίου με 
τις απίστευτες δυνατότη-
τες που προσφέρει η τε-
χνολογία. Είναι μια γλυκιά 
ιστορία για ένα αγοράκι 
που καθυστερεί να πέσει 
για ύπνο για να παίξει λίγο 
ακόμα με τα παιχνίδια του, 
συνδυασμένη με λιτές 
εικόνες όπου το χρώμα 
και τα γεωμετρικά σχέδια 
κυριαρχούν. Η μαγεία ό-
μως ξεκινά τη στιγμή που 
ο γονιός τοποθετήσει το 
tablet ή το smartphone 
πάνω από τις σελίδες του 
βιβλίου.  Ένας άλλος κό-

σμος ανοίγεται μπροστά 
στα μάτια των παιδιών, ό-
που η αλληλεπίδραση και 
οι ήχοι έχουν τον πρώτο 
λόγο. Οι εικόνες παίρνουν 
ζωή! Τα αντικείμενα απο-
κτούν τρισδιάστατη μορ-
φή και σε κάθε άγγιγμά 
τους επιφυλάσσουν και 
μια έκπληξη. Ένα βιβλίο 
που θα γίνει συνήθεια 
πριν πουν καληνύχτα, για 
όνειρα γλυκά. 

«Περιπέτειες στο 
μακρινό βασίλειο» 
εκδ. Ψυχογιός, μτφ. Έρρικα 
Πάλλη [3+ ετών]
Ο Νικόλας και ο Πότερ 
απολαμβάνουν τις διακο-
πές τους μαζί με τη νέα 
τους φίλη, την Ελίζα. Μια 
μέρα, εκεί που περιπλα-
νιούνται στην παραλία, 
ανακαλύπτουν ένα μπου-
κάλι με ένα παράξενο μή-
νυμα, που τους μεταφέρει 
μακριά από τους δικούς 
τους, στο Μακρινό Βασί-
λειο! Η ρεαλιστική εικονο-
γράφηση και τα ζωντανά 
χρώματα πραγματικά μα-
γνητίζουν το βλέμμα μι-
κρών και μεγάλων. Οι απί-
θανες περιπλανήσεις των 
τριών πρωταγωνιστών 
σε μέρη ονειρικά αλλά και 
σε τόπους επικίνδυνους, 
πυροδοτούν τη φαντασία 
των παιδιών και τα μικρά 
κείμενα σε κάθε σελίδα τα 
βοηθούν να απολαύσουν 
τη μαγεία του ταξιδιού 
ακόμα περισσότερο.

«Έξυπνες ερωτή-
σεις για μικρούς Α-
ϊνστάιν» Pavla Hanackova 
& Tereza Makovska, εκδ. Με-
ταίχμιο, μτφ. Αλεξάνδρα Λέτσα 
[4+ετών]
Γιατί χασμουριόμαστε; 
Γιατί ο ήλιος είναι κίτρι-
νος; Γιατί ο ουρανός είναι 
μπλε; Τι είναι ο μετεωρί-
της; Γιατί γκριζάρουν οι 
τρίχες; Πότε χιονίζει; Από 
πού έρχεται ο άνεμος; 
Γιατί το φως τραβάει τα 
έντομα; Γιατί ανατριχιά-
ζουμε όταν κάνει κρύο;
Το κύριο χαρακτηριστικό 
γνώρισμα των παιδιών, 
κυρίως στις μικρές ηλι-
κίες, είναι οι μυριάδες 
απορίες που έχουν παρα-
τηρώντας τον κόσμο και 
τα θαύματα της φύσης. 
Απορίες που γεννούν 
δεκάδες ερωτήσεις με 
καταιγιστικό ρυθμό. Το 
βιβλίο κατορθώνει να συ-
μπεριλάβει πολλά και δια-
φορετικά ερωτήματα από 
διαφορετικά γνωσιακά 
πεδία και να προσφέρει 
απλές, κατανοητές και σύ-
ντομες απαντήσεις συν-
δυασμένες με έξυπνες, 
διαδραστικές εικόνες που 
διασκεδάζουν τους λιλι-
πούτειους φίλους. 

«Το σπιτάκι του 
Άγιου Βασίλη»  
εκδ. Διόπτρα [4+ ετών]
Ένα ταξίδι στη χώρα του 
αγαπημένου όλων των 
παιδιών, στη μακρινή 
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χώρα του Άγιου Βασίλη, 
ξεκινά μέσα από τις σελί-
δες του γιορτινού αυτού 
βιβλίου. Το εργαστήρι 
ανοίγει τις πόρτες του και 
οι λιλιπούτειοι φίλοι ξεχύ-
νονται με μολύβια, μαρκα-
δόρους και ξυλομπογιές, 
για να δημιουργήσουν 
μοναδικές ζωγραφιές, να 
παίξουν έξυπνα παιχνίδια, 
να ασχοληθούν με εκπλη-
κτικές δραστηριότητες, 
να γνωρίσουν τον μαγικό 
κόσμο των ξωτικών και 
να κολλήσουν γιορτινά 
αυτοκόλλητα. Οι ώρες 
περνούν παραμυθένια 
στο σπιτάκι του Άγιου Βα-
σίλη και κάθε παιδί μπορεί 
να του γράψει τη λίστα με 
τα δώρα που προσμένει, 
ώστε να ζωντανέψει η μα-
γεία των Χριστουγέννων.

«Ανέβα επίπεδο» 
Αντώνης Παπαθεοδούλου, 
εκδ. Παπαδόπουλος [4+ ετών]
Ο εξαιρετικός συγγραφέ-
ας Αντώνης Παπαθεοδού-
λου προσαρμόζεται στις 
αλλαγές της σύγχρονης ε-
ποχής, υιοθετεί τον τρόπο 
σκέψης και διασκέδασης 
των παιδιών στις μέρες 
μας, και αποφασίζει να 
βυθίσει την έμπνευσή του 
στα αχαρτογράφητα νερά 
της τεχνολογίας. Με τη 
μικρή και ευφάνταστη ι-
στορία του καταφέρνει να 
τραβήξει το βλέμμα των 
παιδιών από τους ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές 
και να το στρέψει στις σε-
λίδες του βιβλίου του, με 
σύμμαχο την απίστευτη, 
ευρηματική και εκπληκτι-
κή εικονογράφηση της 
Ίρις Σαμαρτζή. Το σκηνικό 
θυμίζει ηλεκτρονικό παι-
χνίδι, γεμάτο pixels και 
έντονα χρώματα, και η ι-
στορία που διαδραματίζε-
ται κατορθώνει να αγγίξει 
την παιδική ψυχή και να 
αναδείξει την ισότητα, τον 
αγώνα με ίσους όρους, 
την τιμιότητα, την άμιλλα, 
την αξία της συνεργασίας 
και της φιλίας. 

«Ταξίδι στο διά-
στημα» Katy Flint & 
Cornelia Li, εκδ. Διόπτρα,  
μτφ. Λύντη Γαλάτη [4+ ετών]
Δύο γενναίοι λιλιπούτειοι 
αστροναύτες ξεκινούν 
ένα μοναδικό… Ταξίδι 
στο Διάστημα! Με σύντο-
μα και περιεκτικά κείμενα 
και εντυπωσιακές εικό-
νες τα παιδιά γνωρίζουν 
για τον ήλιο και τους πλα-
νήτες. Άγνωστες και ενδι-
αφέρουσες πληροφορίες 
ξεπροβάλλουν σε σχέση 
με τις ιδιαιτερότητες 
και τα χαρακτηριστικά 
του κάθε πλανήτη και ε-
μπλουτίζουν τις γνώσεις 
των μικρών αναγνωστών 
με ευχάριστο τρόπο. 
Η τεράστια αφίσα που 
φέγγει στο σκοτάδι απο-
τυπώνει την απαράμιλλη 
ομορφιά του διαπλανη-
τικού διαστήματος και 
σαγηνεύει.

«Το κατσικάκι με 
τη γραβάτα» Ιωάννα 
Μπαμπέτα, εκδ. Μεταίχμιο 
[4+ ετων]
Άλλη μια ιστορία της Ιω-
άννας Μπαμπέτα προστί-
θεται στην προσεγμένη 
και αγαπημένη σειρά 
«Μικρές καληνύχτες» και 
δίνει πνοή στο παράπονο 
του μικρού Ηλία και κάθε 
παιδιού που συμβιώνει 
με αδερφάκια. Η έξυπνη 
πλοκή, που φαίνεται να 
ξεπηδά από την ανάγκη 
των παιδιών να νιώθουν 
ξεχωριστοί μέσα στους 
κόλπους της οικογένειας, 
η αμεσότητα του λόγου 
και η υπέροχη εικονογρά-
φηση της Χρύσας Σπυρί-
δωνος, κατορθώνουν να 
προκαλέσουν όμορφα 
συναισθήματα και να συ-
ναρπάσουν τους μικρούς 
φίλους... Μια γλυκιά 
υπενθύμιση και σε όλους 
τους γονείς, πως κάποιες 
στιγμές όλα πρέπει να 
παγώνουν για να αφου-
γκράζονται τις αδύναμες 
φωνούλες των παιδιών 
για αγκαλιές και χάδια.

«Ο αρκούδος μου 
ο παραμυθάς» 
Αλεξάνδρα Μητσιάλη, 
εκδ. Μεταίχμιο [3+ ετών]
 Μια ονειρεμένη ιστορία, 
με πρωταγωνιστή ένα 
γλυκό αρκουδάκι, ξεδι-
πλώνεται μέσα από τις 
σελίδες του βιβλίου της 
Αλεξάνδρας Μητσιάλη και 
ταξιδεύει τα παιδιά στον 
κόσμο των παραμυθιών 
όπου όλα μπορούν να 
συμβούν, όπου όλα είναι 
δυνατά. Οι εικόνες με τα 
ζεστά χρώματα της Έφης 
Λαδά συμβάλλουν σημα-
ντικά, ώστε το κείμενο να 
ζωντανέψει και οι μικροί 
ακροατές και αναγνώστες 
να αναζητήσουν τη δική 
τους λούτρινη συντροφιά 
για μια αγκαλιά.

«Τα τρία μικρά 
χαμαιλεοντάκια»  
Ευγένιος Τριβιζάς, εκδ. Ελλη-
νικά Γράμματα [4+ ετών] 
Το πιο μαγευτικό, υπέρο-
χο, μοναδικό, εκπληκτικό 
ασπρόμαυρο-πολύχρωμο 
βιβλίο στον κόσμο είναι 
γεγονός διά χειρός του 
ξεχωριστού Ευγένιου Τρι-
βιζά! Ένα βιβλίο με ήρωες 
τρία μικρά χαμαιλεοντά-
κια και την υπερπροστα-
τευτική μαμά τους, που 
μαγνητίζει τα βλέμματα 
από την πρώτη σελίδα και 
οδηγεί τα παιδιά σε μια 
περιπέτεια όπου τα χρώ-
ματα έχουν τον πρώτο 
λόγο και η παρατηρητι-
κότητα τον τελευταίο. Ή, 
μάλλον, τον τελευταίο 
λόγο τον έχει η μαμά!
Η καλλιέργεια της 
φαντασίας αποτελεί 
πρωταρχικό σκοπό και 
σε αυτό το βιβλίο του 
σπουδαίου παραμυθά. Με 
συμμάχους την έμφυτη 
περιέργεια και τη δίψα 
για περιπέτεια που κρύ-

βουν μέσα τους «Τα τρία 
μικρά χαμαιλεοντάκια», 
προσφέρει στους 
μικρούς φίλους 
μια πρωτοπορι-
ακή ιστορία, η 
οποία συνδυάζει 
τη διασκέδαση, το 
γέλιο, τις εξερευνήσεις 
και τις γνώσεις.  

«Τι τρέχει με τον 
Αϊ-Βασίλη;» Μαρίνα 
Γιώτη, εκδ. Διόπτρα [4+ετών]
Ένα βιβλίο ξέχειλο από τη 
μαγεία των Χριστουγέν-
νων, την ανυπομονησία 
των παιδιών για τα δώρα 
της Πρωτοχρονιάς, την 
προσμονή για αγκαλιές 
και γιορτινές μελωδίες, 
για μελομακάρονα και 
κουραμπιέδες, για τρίγω-
να κάλαντα και όμορφες 
στιγμές με αγαπημένα 
πρόσωπα. Η εικονο-
γράφηση της Μαρίνας 
Γιώτη αποδίδει όμορφα 
τα συναισθήματα των 
ηρώων και τις εναλλαγές 
της διάθεσής τους, δίνει 
ζωντάνια στο τρυφερό 
κείμενο και δημιουργεί 
ένα ονειρεμένο σκηνικό 
για να αποτυπωθούν λό-
για που φωλιάζουν στην 
καρδιά και προκαλούν 
συγκίνηση. Οι εικόνες 
παρασύρουν τους μι-
κρούς αναγνώστες σε ένα 
μοναδικό, περιπετειώδες 
ταξίδι σε μέρη που η καρ-
διά έχει τον πρώτο και τον 
τελευταίο λόγο. Η αγάπη 
και η βαθιά πίστη.

«Savoir Vivre, για 
παιδιά! Καλοί τρό -
ποι στο τραπέζι» 
Ελένη Σταματούδη, 
εκδ. Ι Σιδέρης [4+ ετών]
Το βιβλίο αυτό απευθύνε-
ται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 
9 ετών. Η ηλικία αυτή είναι 
πολύ σημαντική, καθώς 
λαμβάνουν τα πρώτα ερε-
θίσματα και αρχίζουν να 
αντιλαμβάνονται τη ζωή 
μέσα από τα μάτια των 
μεγάλων. Απλές φράσεις, 
κινήσεις και συμπεριφο-
ρές, δοσμένες με τον πιο 
απλό τρόπο, με υπέροχες 
εικόνες διά χειρός Μάρως 
Αλεξάνδρου, αλλά και 
με χιούμορ, μπορούν να 
κάνουν τη διαφορά στους 
μικρούς φίλους, αλλά και 
στη ζωή εκείνων που θα 
συναντήσουν στην πο-
ρεία. Η καλή συμπεριφο-
ρά αποτελεί την καλύτερη 
επένδυση στη ζωή ενός 
παιδιού. 

«Μικρά κορίτσια 
με μεγάλες ιδέες: 
Μαρί Κιουρί» Sαnchez 
Vegara Isabel MΣ, εκδ. Πα-
παδόπουλος, μτφ. Κλεοπάτρα 
Ελαιοτριβιάρη [4+ ετών]
Μια νέα σειρά ιστοριών, 
που γνωρίζει παγκόσμια 
επιτυχία και έχει κερδίσει 
τις καρδιές μικρών και 
μεγάλων, κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Παπαδό-
πουλος και γοητεύει τους 
αναγνώστες. Μέσα από 
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κές ασκήσεις, για την ει-
σβολή των Εξωγήινων Κα-
κών. Γιατί το άρρωστο και 
απομονωμένο αυτό παιδί, 
που κινδυνεύει και από το 
παραμικρό κρυολόγημα, 
είναι στην πραγματικό-
τητα ένας υπερήρωας με 
τεράστιες δυνάμεις, που 
την κατάλληλη στιγμή θα 
εμφανιστούν για να αντι-
μετωπίσει δυναμικά τους 
εχθρούς του πλανήτη. 
Ένα συγκινητικό βιβλίο 
που μιλά για την αγάπη 
και την αφοσίωση και μια 
περιπέτεια Επιστημονικής 
Φαντασίας με δράση, συ-
γκρούσεις, τέρατα – και 
απρόσμενο τέλος.

«Ο μικρός πρίγκι-
πας» Κάρλο Σκαταλίνι,  
εκδ. Gema, μτφ. Βαγγέλης 
Κατσιφός [5+ ετών]
«Η ουσία δεν φαίνεται με 
τα μάτια». Ποιος δεν γνω-
ρίζει τις διάσημες λέξεις 
της αλεπούς στον «Μικρό 
Πρίγκιπα», το αριστούρ-
γημα του Αντουάν ντε 
Σαιντ-Εξυπερύ, αγαπητό α-
νάγνωσμα επίσης για τους 
ενήλικες; Η διήγηση της 
συνάντησης ανάμεσα σε έ-
ναν πιλότο και στον Μικρό 
Πρίγκιπα δίνει ζωή σε ένα 
πολύ όμορφο και ποιητικό 
λογοτεχνικό έργο. Σε αυτό 
το βιβλίο, ο Κάρλο Σκατα-
λίνι μάς διηγείται ξανά την 
ιστορία του «Μικρού Πρί-
γκιπα» σε απλοποιημένη 
μορφή για όλα τα παιδιά 
και την εμπλουτίζει με 
διασκεδαστικά παιχνίδια 
και δραστηριότητες. Ένα 
κλασικό λογοτεχνικό έργο 
για παιδιά, που είναι μαζί 
βιβλίο και παιχνίδι.

«Το Ρολόι του 
Αϊ-Βασίλη» Βασιλική 
Μαύρου, εκδ. Σαΐτης [5+ ετών]  
Παραμονές Πρωτοχρο-
νιάς! Στο χωριό του Άγιου 
Βασίλη οι προετοιμασίες 
συνεχίζονται με πυρετώ-
δη ρυθμό. Αλλά κάτι φο-
βερό θα συμβεί: ο Ταγκ, 
το ξωτικό που είναι υπεύ-
θυνο για το Μαγικό Ρολόι 
και πιστεύει ότι η δουλειά 
του είναι σημαντικότερη 
όλων, θυμώνει, επειδή 
ο Άγιος Βασίλης και τα 
υπόλοιπα ξωτικά δεν 
έχουν την ίδια γνώμη… 
Κι αποφασίζει να πάει 
στους καλικάντζαρους 
και να τους αποκαλύψει 
το μυστικό, για το πώς ο 
Άγιος Βασίλης προλαβαί-
νει σε μία και μόνο νύχτα 
να μοιράσει δώρα σε όλα 
τα παιδιά κόσμου! Θα 
καταφέρουν, άραγε, οι 
καλικάντζαροι να κατα-
στρέψουν την ωραιότερη 
γιορτή του χρόνου; Μια 
χριστουγεννιάτικη πε-
ριπέτεια, με μια όμορφη 
εικονογράφηση από τη 
Ρένια Μεταλληνού, για 
τις σημαντικές αξίες της 
ζωής: τη συνεργασία, την 
ενσυναίσθηση, τη δύναμη 
της αγάπης, της συγχώρε-
σης και της πίστης.

τις σελίδες κάθε βιβλίου 
προβάλλουν σπουδαία 
«μικρά κορίτσια με μεγά-
λες ιδέες», που άφησαν το 
στίγμα τους στην επιστή-
μη, στις τέχνες, στη λογο-
τεχνία, στην εξερεύνηση, 
στη μόδα. Σημαντικές 
γυναίκες της σύγχρονης 
ιστορίας που διδάσκουν 
με τη ζωή και το έργο τους 
και αποτελούν διαχρονι-
κή πηγή έμπνευσης. 
Γυναίκες όπως η Μαρί 
Κιουρί, που μετέτρεψε 
ένα μικρό όνειρο σε μια 
μεγάλη ιστορία. Η εικο-
νογράφηση της Frau Isa 
σε συνδυασμό με το λιτό 
και περιεκτικό κείμενο, 
σε εξαίρετη μετάφραση 
της Κλεοπάτρας Ελαιο-
τριβιάρη, συστήνουν με 
απλότητα τις σπουδαίες 
ανακαλύψεις αυτής της 
σημαντικής προσωπικό-
τητας της επιστήμης, αλ-
λά και τα γεγονότα σταθ-
μούς της ζωής της. Από τη 
σειρά κυκλοφορούν και 
τα βιβλία «Αγκάθα Κρίστι» 
και «Κοκό Σανέλ».

«Το σύν-ναι-φο που 
κατάπινε τα ναι» 
Σοφία Δάρτζαλη  εκδ. Διόπτρα 
[4+ ετών]
Κι εσένα σίγουρα σου έχει 
συμβεί… Να ξυπνάς μια 
μέρα και να σου φταίνε 
όλα. Σε όλα να λες όχι. Αυ-
τό έπαθε και η Χλόη, που 
έλεγε συνέχεια όχι, χωρίς 
να ξέρει το γιατί. Μέχρι 
που είδε το σύν-ναι-φο. 
Και ενώ κάθε χαρούμενη 
και χαμογελαστή φα-
τσούλα είναι πρόθυμη να 
απαντήσει θετικά σε κάθε 
παραίνεση και προτροπή 
των μεγάλων, έρχεται ένα 
σκανταλιάρικο σύν-ναι-
φο και όλα τα ανατρέπει. 
Μα η Σοφία Δάρτζαλη έχει 
μια σπουδαία λύση! Κρυμ-
μένη στην ευφάνταστη ι-
στορία της με τα μυριάδες 
χρώματα και την ευφυή 
πλοκή. Με σύμμαχο τη 
χαριτωμένη Χλόη, κατα-
φέρνει να αποδείξει πως 
κάθε πρόβλημα μπορεί 
να αντιμετωπιστεί, πώς 
κάθε συναίσθημα έχει την 
ομορφιά του, αρκεί να 
μαθαίνουμε να το διαχει-
ριζόμαστε σωστά. 

«Power Kid» Κυριάκος 
Αθανασιάδης, εκδ. Στερέωμα 
[5+ ετών]
Πρωταγωνιστής στο 
«Power Kid» είναι το Παιδί. 
Είναι ένα δεκάχρονο αγό-
ρι που έχει χιούμορ, περ-
νάει καλά με τα κόμικς του 
και τον υπολογιστή του, 
έχει μία υπέροχη σχέση 
με τη μητέρα του, αλλά… 
αλλά είναι άρρωστο. Τόσο 
πολύ, που δεν του επιτρέ-
πεται να βγει καν από το 
σπίτι του. Αντίθετα, πρέ-
πει να φροντίζει την υγεία 
του, να τρέφεται σωστά, 
να είναι όσο πιο γερός γί-
νεται και να προετοιμάζε-
ται διαρκώς, μαθαίνοντας 
ξόρκια και κάνοντας ειδι-

«Ο μικρός Κοπέρ-
νικος και το πάρκο 
των δεινοσαύρων» 
Άγγελος Αγγέλου & Έμη Σίνη,  
εκδ. Παπαδόπουλος [5+ ετών]
Ο μικρός Κοπέρνικος και 
οι φίλοι του μπροστά 
σε άλλη μία πρόκληση 
που δεν μπορεί να τους 
αφήσει αδιάφορους: 
Γιγαντόσαυροι και Πτερα-
νόδοντες τους κλείνουν 
το μάτι και τους καλούν 
σε μια μοναδική εξερεύ-
νηση. Για ακόμη μια φορά, 
ο Άγγελος Αγγέλου και 
η Έμη Σίνη δημιουργούν 
μια ευχάριστη ιστορία 
για τους μικρούς φίλους 
με πρωταγωνιστές τις 
παιχνιδιάρικες και χαμο-
γελαστές φυσιογνωμίες 
του Κοπέρνικου και των 
αγαπημένων του φίλων. 
Οι καθαρές γραμμές χα-
ρακτηρίζουν την υπέροχη 
εικονογράφηση της Λίλας 
Καλογερή και προσθέ-
τουν ζωντάνια και ένταση 
στο κείμενο και τους έξυ-
πνους διαλόγους. Γνώσεις 
και διασκέδαση σε απόλυ-
τη αρμονία.

«Η Σαραμπέλα και 
το καπέλο της σκέ-
ψης» Judy Schachner, εκδ. 
Διόπτρα,  μτφ. Βίκυ Κατσαρού 
[5+ ετών]
Συχνά η δημιουργική σκέ-
ψη των παιδιών ασφυκτιά 
στα στενά πλαίσια των 
μαθημάτων στο σχολείο 
αλλά και από τον φρενή-
ρη ρυθμό που αναγκά-
ζονται να υιοθετήσουν 
για να καταφέρουν τις 
καθημερινές εξωσχολικές 
δραστηριότητες. Μα οι 
σκέψεις δεν σταματούν… 
τριβελίζουν το μυαλό 
τους και δεν τα αφήνουν 
σε ησυχία. Η Σαραμπέλα 
αποδεικνύει πως όσα 
κατακλύζουν το μυαλό 
τους είναι ένας μικρός θη-
σαυρός που αξίζει να του 
δώσουν ζωή και να τον 
μοιραστούν. Με όποιον 
ευφάνταστο τρόπο νομί-
ζουν πως είναι ιδανικός. 
Αρκεί να μην πάψουν να 
ονειρεύονται με τα μάτια 
της καρδιάς. 

«Το μυστικό βιβλίο 
του μπλε κύκλου» 
Αντώνης Παπαθεοδούλου,  
εκδ. Παπαδόπουλος [6+ ετών]
Προσοχή: Το βιβλίο αυτό 
είναι μυστικό και αυτό 
ακριβώς είναι… το πρό-
βλημά του!  Τι τέλεια που 
θα ήταν να γνώριζαν όλοι 
όσα κρύβει στις σελίδες 
του. Αρκεί τα παιδιά να το 
ανοίξουν και να ταξιδέ-
ψουν ως το Αρχηγείο του 
ΜΠΛΕ ΚΥΚΛΟΥ. Και όσα θα 
μάθουν, θα χρειαστεί να 
τα αποκαλύψουν και σε 
όλους σας τους φίλους. 
Μόνο έτσι θα μεγαλώσει 
ο κύκλος των ανθρώπων 
που γνωρίζουν, μελετούν 
και προστατεύουν το πιο 
πολύτιμο αγαθό στη Γη: 
ΤΟ ΝΕΡΟ. Ο Αντώνης Πα-
παθεοδούλου εκπλήσσει 

το αναγνωστικό του κοινό 
για άλλη μια φορά. Με 
την εποπτεία καθηγητών 
από το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και τη μοναδική 
εικονογράφηση της Ίρις 
Σαμαρτζή μυεί τα παιδιά 
στον υπέροχο κόσμο του 
νερού, με απαράμιλλη 
αμεσότητα και απλότητα. 
Ένα εξαιρετικό βιβλίο, ένα 
εκπαιδευτικό βοήθημα, 
μια μοναδική έκδοση που 
αποδεικνύει πως η αγάπη 
για την επιστήμη, το ταλέ-
ντο και η συνεργασία μπο-
ρούν να δημιουργήσουν 
μοναδικά έργα.

«Χρονολόγιο - Ένα 
ταξίδι στην Ιστο-
ρία» Peter Goes, Sylvia 
Vanden Heede, εκδ. Πατάκη, 
μτφ. Μαργαρίτας Μπονάτσου 
[6+ ετών]
Ο εικονογράφος Peter 
Goes –σε συνεργασία με 
τη Sylvia Vanden Heede– 
επιχείρησε ένα παράτολ-
μο εγχείρημα: να απει-
κονίσει σε ένα βιβλίο 80 
σελίδων την παγκόσμια 
ιστορία, από τη Μεγάλη 
Έκρηξη μέχρι το 2010. Το 
αποτέλεσμα όχι απλώς 
τον δικαίωσε αλλά απο-
τελεί ένα απαράμιλλης 
ομορφιάς κομψοτέχνημα 
που ταξιδεύει μικρούς και 
μεγάλους στον χρόνο, 
μέσα από χιλιάδες μικρές 
εικόνες και εύστοχα, 
μικρά και περιεκτικά κεί-
μενα. Ένα κομψοτέχνημα 
που αξίζει να βρει τη θέση 
του στη βιβλιοθήκη κάθε 
σπιτιού. Το εντυπωσιακό 
εξώφυλλο, οι μεγάλες 
σελίδες που ενώνονται 
μεταξύ τους με μια τερά-
στια μαύρη κορδέλα που 
διασχίζει τον χώρο και τον 
χρόνο θα συνεπάρουν 
τους μικρούς αναγνώστες 
και θα κινητοποιήσουν τη 
σκέψη τους.

«Μορτίνα και ο 
φίλος φάντασμα» 
Barbara Cantini, μτφ. Γιούλη 
Δελιοπούλου,  εκδ. Ελληνικά 
Γράμματα [6+ ετών]
Με ένα εξώφυλλο-
έκπληξη που λάμπει 
στο σκοτάδι, η Μορτίνα 
παρασύρει τους φανα-
τικούς της φίλους σε μια 
ξεκαρδιστική ιστορία με 
απρόβλεπτες καταστά-
σεις και ασυνήθιστους χα-
ρακτήρες. Γιατί η Μορτίνα 
είναι ζόμπι και ζει στην 
Ξεπεσμένη Έπαυλη μαζί 
με την αγαπημένη της 
θεία Εκλιπούσα και τον 
πιστό της φίλο, τον Μύθο, 
έναν αλμπίνο σκύλο με 
τον οποίο είναι πραγματι-
κά αχώριστοι. Η λαχτάρα 
της για παιχνίδι και παρέα 
είναι αστείρευτη και η 
μοναξιά της μεγάλη, κα-
θώς δεν της επιτρέπεται 
να εμφανιστεί στα άλλα 
παιδιά. Η σαγηνευτική 
εικονογράφηση της δημι-
ουργού σε συνδυασμό με 
τη μυστηριώδη υπόθεση 
που εξελίσσεται είναι 
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και στα likes, αλλά και με 
τα έξυπνα σκίτσα. 

«Προορισμός: 
Πλανήτης Γη»
 Jo Nelson, εκδ. Ίκαρος, μτφ. 
Ηλίας Μαγκλίνης [7+ ετών]
Μια μοναδική περιπέτεια 
ξεκινά εξερευνώντας τον 
πλανήτη Γη. Ωκεανοί και 
ήπειροι, άστρα και καιρικά 
φαινόμενα αποκαλύ-
πτουν τα μυστικά τους 
μέσα από τις εικόνες του 
Tom Clohosy Cole, με τα 
εντυπωσιακά χρώματα 
σε επιβλητικό φόντο, 
τα μικρά και κατανοητά 
κείμενα και τα έξυπνα 
σχεδιαγράμματα. Δεκά-
δες χρήσιμες πληροφο-
ρίες πλημμυρίζουν τις 
σελίδες και ανοίγουν νέα 
παράθυρα γνώσης στα 
παιδιά. Το βιβλίο του Jo 
Nelson αποκωδικοποιεί 
τα μυστικά της ατμόσφαι-
ρας, της μετεωρολογίας, 
των κλιματικών αλλαγών, 
των οικοσυστημάτων, της 
υποβρύχιας ζωής, των 
σεισμών, των ηφαιστεί-
ων, των βουνών και των 
λιθοσφαιρικών πλακών, 
των ποταμών και των 
πεδιάδων, των δασών και 
των ακτογραμμών, ενώ 
φανερώνει τις απειλές 
που δέχεται ο πανέμορ-
φος πλανήτης μας αλλά 
και τι μπορούμε να κάνου-
με για να τον σώσουμε. 
Μια σύγχρονη εγκυ-
κλοπαίδεια με δώρο μια 
φανταστική αφίσα διπλής 
όψης που σίγουρα θα 
ενθουσιάσει τους μικρούς 
εξερευνητές.

«Το ημερολόγιο 
ενός σπασίκλα 13: 
Αδέσποτες χιονό-
μπαλες» Τζεφ Κίνι,  
εκδ. Ψυχογιός [7+ ετών]
Η σειρά «Το ημερολόγιο 
ενός σπασίκλα» δεν 
χρειάζεται ιδιαίτερες 
συστάσεις. Αποτελεί 
αδιαμφισβήτητα μία από 
τις πρώτες αναγνωστικές 
επιλογές των παιδιών 
καθώς συνδυάζει μικρά 
κείμενα, μοντέρνα εικο-
νογράφηση, περίτεχνη 
γραμματοσειρά, πολλά 
σχέδια και σκίτσα που 
ξεκουράζουν το μάτι 
και βοηθούν στην κατα-
νόηση. Ο συγγραφέας 
Τζεφ Κίνι έχει υιοθετήσει 
το χιούμορ της εποχής 
και αποτυπώνει σε κάθε 
βιβλίο καταστάσεις που 
είναι οικείες στα παιδιά 
δημιουργώντας μαζί τους 
έναν δυνατό δεσμό. 
Το δέκατο τρίτο ημερολό-
γιο εμπνέεται από την ε-
ποχή: όταν το σχολείο του 
Γκρεγκ Χέφλι κλείνει λόγω 
χιονόπτωσης, η γειτονιά 
του μεταμορφώνεται σε 
πεδίο μάχης. Αντίπαλες 
ομάδες παιδιών διεκ-
δικούν εδάφη, χτίζουν 
τεράστια οχυρά από χιόνι 
και στήνουν επικές μάχες 
με χιονόμπαλες. Και στο 
στόχαστρο βρίσκονται 

ο Γκρεγκ και ο παλιός 
καλός του φίλος, ο Ράουλι 
Τζέφερσον. Είναι ένας 
αγώνας επιβίωσης. Μόλις 
λιώσει το χιόνι, ο Γκρεγκ 
και ο Ράουλι θα ξεπροβά-
λουν από αυτό σαν ήρωες 
ή δεν θα καταφέρουν να 
βγουν ζωντανοί;

«Σάρα πεισματάρα 
- Επιχείρηση «σκο-
τσέζικο» σκυλάκι» 
Sarah Rossi, εκδ. Διόπτρα, μτφ. 
Δήμητρα Δότση [7+ ετών]
Η χειμαρρώδης, αξιαγά-
πητη, μοναδική, ανεξά-
ντλητη, ατρόμητη Σάρα 
κατακτά και πάλι τους 
μικρούς φίλους με το 
πείσμα της. Απρόβλεπτη, 
εκκεντρική και ατρόμητη, 
προσπαθεί με πάθος να 
ικανοποιήσει τα «θέ-
λω» της. Σαν σίφουνας 
παρασύρει τα παιδιά σε 
μια ξέφρενη κούρσα με 
σκοπό την απόκτηση του 
ιδανικού Τεριέ και δείχνει 
τον δρόμο της αυτοπεποί-
θησης και της επιμονής 
για όσα αγαπάμε με πά-
θος. Γιατί όταν ξέρουμε 
τι θέλουμε, μπορούμε να 
ζήσουμε τις μεγαλύτερες 
περιπέτειες και να μάθου-
με από αυτές τι πραγματι-
κά έχει αξία στη ζωή. 

«Τα παλάτια των 
ασβών» Ειρήνης-Μαρίας 
Τσούκαλη, εκδ. Θερμαϊκός
Μια παραλλαγή του «μύ-
θου του Σπηλαίου» του 
Πλάτωνα, δοσμένη με 
κωμικά στοιχεία, μέσα 
από τη φωνή μικρών α-
σβών. Ένα έμμετρο παρα-
μύθι που απευθύνεται σε 
παιδιά μικρής ηλικίας και 
αναδεικνύει την αξία της 
κριτικής ικανότητας και 
της ελεύθερης σκέψης, 
χωρίς να «κουνάει διδα-
κτικά το δάχτυλο».

«Ο άτλαντας των 
μύθων» Τσιάγκο Τζε 
Μοραίς,  εκδ. Ψυχογιός,  μτφ. 
Έρρικα Πάλλη [7+ ετών]
Δώδεκα μαγικοί κόσμοι 
της μυθολογίας ζωντα-
νεύουν με οδηγό αυτό 
τον μοναδικό άτλαντα! Οι 
χάρτες στον Άτλαντα των 
Μύθων είναι ξεχωριστοί: 
δείχνουν πώς δώδεκα 
απίθανοι πολιτισμοί 
είδαν και σε ορισμένες 
περιπτώσεις εξακολου-
θούν να βλέπουν τον 
κόσμο. Για κάποιους είναι 
ένα γιγάντιο δέντρο ή 
ένα αναποδογυρισμένο 
βουνό, ενώ κάποιοι άλλοι 
πιστεύουν ότι ζούμε στην 
πλάτη μιας πελώριας χε-
λώνας. Όλοι τους, όμως, 
είναι συναρπαστικοί. 
Καθώς τα παιδιά θα ταξι-
δεύουν στον κόσμο, θα 
συναντήσουν πληθώρα 
θεών, τεράτων, ηρώων 
και φανταστικών θηρίων, 
αλλά ακόμα και λυκάν-
θρωπους και πνεύματα… 
Μια προσεγμένη έκδοση, 
με εκπληκτική εικονο-
γράφηση. 

«Το μαγικό ζα-
χαροπλαστείο 5: 
Μαγικά υλικά» Κάθριν 
Λιτλγουντ,  εκδ. Ψυχογιός, Αι-
κατερίνη Σταυρουλάκη [7+ετών]
Άλλη μια «γλυκιά» περιπέ-
τεια ξεκινά με συμμάχους 
τις φοβερές συνταγές 
και τις απίστευτες ανα-
τροπές, που κάνουν την 
αδρεναλίνη των παιδιών 
να εκτοξεύεται στα ύψη 
και την ανάγκη τους για 
γλυκό να χτυπάει κόκκινο! 
Μια ιστορία με χιούμορ, 
έντονο ρυθμό, έξυπνους 
και ζωντανούς διαλόγους, 
ικανή να συναρπάσει και 
τα αγόρια και τα κορίτσια. 
Η γραφή της  Κάθριν 
Λιτλγουντ είναι απλή και 
άμεση, και η εξέλιξη της 
υπόθεσης μαθαίνει στους 
αναγνώστες να έχουν 
εμπιστοσύνη στον εαυτό 
τους, να επιδεικνύουν 
υπομονή όταν πρέπει, να 
μην τα παρατάνε και να 
πιστεύουν με πάθος στην 
ομαδική δουλειά. Γιατί οι 
ξεχωριστές ικανότητες 
μπορούν να αποδώσουν 
καλύτερα όταν συνδυάζο-
νται σωστά.

«Το μυστήριο των 
Χριστουγέννων» 
Λίζα Βάρβογλη, εικονογράφηση 
Γιώργος Πετρίδης, εκδ. Mamaya
Αυτή τη φορά η Ανελάντα 
κι ο Μάξιμος πρέπει να 
ταξιδέψουν μέχρι τον 
Βόρειο Πόλο για να λύ-
σουν ένα νέο μυστήριο. 
Κάποιος σαμποτάρει το 
έργο του Αϊ-Βασίλη; Γιατί 
δεν θέλει να μοιραστούν 
τα δώρα στα παιδιά; Ένα 
παραμύθι με μυστήριο 
και περιπέτεια για αγόρια 
και κορίτσια 3-9 ετών από 
την εκπαιδευμένη στο 
Harvard ψυχολόγο Δρα 
Λίζα Βάρβογλη, που προ-
άγει την αυτοπεποίθηση, 
τη συναισθηματική νοη-
μοσύνη, τη συνεργασία 
και τη θετική σκέψη.

«20 σπουδαία αγό-
ρια που άλλαξαν 
τον κόσμο» Rosalba 
Troiano, Jacopo Olivieri, μτφ. 
Ευγενία Κολυδά,  εκδ. Διόπτρα 
[ 8+ ετών] 
20 κορίτσια και 20 αγόρια 
με μεγάλα όνειρα και στό-
χους, εκπληκτικά ταλέντα 
και απίστευτη δύναμη, 
που έγιναν σπουδαίες 
γυναίκες και σπουδαίοι 
άντρες! Ποιο ήταν το 
μυστικό τους; 40 προσω-
πικότητες παρελαύνουν 
μέσα από τις σελίδες αυ-
τών των δύο υπέροχων, 
κομψών τόμων και προ-
σφέρουν ηχηρά μηνύμα-
τα στα παιδιά. Άλλοτε με 
ρεαλιστικά σκίτσα  για τα 
αγόρια και άλλοτε με μια 
ρομαντική πινελιά στις 
εικόνες για τα κορίτσια, 
προβάλλουν σημαντικοί 
άνθρωποι από τον χώρο 
των τεχνών, του αθλητι-
σμού, των επιστημών, της 
μόδας, της μουσικής, της 
εξερεύνησης, των γραμ-

σίγουρο πως θα ενθουσι-
άσουν τα παιδιά.

«Ο πλανήτης με τα 
σπίτια τα κρεμα-
στά» Λαμπαδαρίδου-Πόθου 
Μαρία, εκδ. Πατάκη [6+ ετών]  
Τρεις απίστευτες περι-
πέτειες ζωντανεύουν με 
την ασύγκριτη πένα της 
συγγραφέως Μαρίας 
Λαμπαδαρίδου-Πόθου και 
προσκαλούν τα παιδιά σε 
ένα ονειρικό ταξίδι στον 
κόσμο της λογοτεχνίας. 
Μικρές ιστορίες διανθι-
σμένες από τον πλούτο 
της ελληνικής γλώσσας 
και την απαράμιλλη ομορ-
φιά των μεστών περιγρα-
φών που η συγγραφέας 
ξέρει να αποτυπώνει 
μοναδικά στο χαρτί. Μι-
κρές ιστορίες πλούσιες σε 
βαθιά νοήματα και σπου-
δαίες αξίες. Μικρές ιστο-
ρίες που κινητοποιούν τη 
φαντασία, προβάλλουν 
την αξία της αγάπης και 
αγγίζουν τις ψυχές των 
μικρών βιβλιόφιλων.

«Δεν θα σε πειρά-
ξει κανείς» Βασίλης 
Κουτσιαρής, Ελληνοεκδοτική 
[6+ ετών] 
Μια ιστορία που αγγίζει 
την ψυχή προκαλώ-
ντας ρίγη συγκίνησης, 
καθώς αποκαλύπτεται 
το μυστικό που κρύβει 
στην καρδούλα του το 
υπέροχο αυτό γατί. Ένα 
φαινομενικά απλό παρα-
μύθι που, καθώς ξετυλίγει 
το νήμα του, αγγίζει με 
σεβασμό ένα ευαίσθητο 
θέμα και κατορθώνει με 
την εικονογράφηση της 
Κατερίνα Βερούτσου να 
μεταδώσει σπουδαία 
μηνύματα σε μικρούς 
αλλά και μεγάλους. Για 
τη διαφορετικότητα, για 
το μεγαλείο της άδολης 
αγάπης μα πάνω από 
όλα για το πόσο μακριά 
μπορούμε να φτάσουμε 
για τους ανθρώπους που 
έχουν ξεχωριστή θέση 
στην καρδιά μας.

«Ο Πατέρας Χρι-
στούγεννα κι εγώ» 
Χέιγκ Ματ, εκδ. Πατάκη, μτφ. 
Πιπίνη Αργυρώ [6+ ετών] 
Ο γιος του συγγραφέα 
Ματ Χέιγκ τον ρώτησε μια 
μέρα πώς ήταν ο Πατέρας 
Χριστούγεννα ως παιδί 
και τότε εκείνος συνέλαβε 
την ιδέα για τη δημιουργία 
μια μαγικής σειράς βιβλί-
ων με απόλυτο πρωταγω-
νιστή τα Χριστούγεννα. 
Και σε αυτό το μυθιστόρη-
μα, τα παιδιά ταξιδεύουν 
στον μαγικό και περίπλο-
κο κόσμο των ξωτικών και 
παίρνουν μέρος σε μια 
περιπέτεια με πολλές α-
νατροπές. Μια περιπέτεια 
για τη φίμωση της αλή-
θειας και της ελευθερίας 
του λόγου, μια ιστορία για 
την καλοσύνη και για την 
πίστη στον εαυτό μας και 
στις ικανότητές μας. Με 
μικρά και ευανάγνωστα 

κεφάλαια, έξυπνες εικό-
νες, ιδιαίτερα σκίτσα και 
ζωντανούς διαλόγους, 
η Αμέλια δίνει μαθήματα 
γενναιότητας και ζωντα-
νεύει την ελπίδα.

«Γιατί κλαις;» 
Συγγραφέας:  Βασίλης Αλεξά-
κης, εκδ. Μεταίχμιο [6+ ετών]
Η εξαιρετική πένα του 
σπουδαίου συγγραφέα 
Βασίλη Αλεξάκη αποδει-
κνύει τη δύναμη των λέ-
ξεων και την έκρηξη συ-
ναισθημάτων που μπορεί 
να πυροδοτήσουν λίγες 
φράσεις. Με την αγαστή 
συνεργασία του εξαιρετι-
κού εικονογράφου Νικόλα 
Ανδρικόπουλου, δημι-
ουργούν ένα βιβλίο «για 
ώριμα παιδιά και ανώ-
ριμους γονείς». Ένα βιβλίο 
με λιτό λόγο και μεγάλες 
εικόνες, που φανερώνει 
σκληρές αλήθειες και 
αποτελεί γροθιά στο στο-
μάχι για χιλιάδες γονείς. 
Ένα βιβλίο από εκείνα που 
τρυπώνουν στην ψυχή 
και τριβελίζουν το μυαλό. 
Ξανά και ξανά. Γιατί τα παι-
διά έχουν πάντα κάποιον 
λόγο που κλαίνε, καιρός 
είναι να τα ακούσουμε και 
να τα νιώσουμε.

«Το κυνήγι του 
λουκουμά» Λυδίας 
Μουτάφη, εκδ. Θερμαϊκός 
Η μέρα ξεκινά και η μικρή 
Ναυσικά, ένα κορίτσι που 
αγαπά την περιπέτεια, 
βλέπει να περνά έξω απ’ 
το παράθυρό της ένας 
λιλιπούτειος μελένιος 
λουκουμάς. Χωρίς δεύ-
τερη σκέψη, αποφασίζει 
γεμάτη περιέργεια να τον 
ακολουθήσει. Και τότε 
όλα αρχίζουν… Γεμάτο 
χρώματα και περιπέτειες 
απευθύνεται σε παιδιά 
ηλικίας 9 έως 12 ετών.

«Φιστίκιος ο Αιγι-
νήτης 3, Η Φιστι-
κιάδα» Μάνος Γαβράς, 
εκδ. Ψυχογιός [7+ετών]
Ο Μάνος Γαβράς έχει 
δημιουργήσει έναν 
αξιαγάπητο ήρωα που, 
με τον χειμαρρώδη και 
αφοπλιστικό του λόγο κα-
ταφέρνει να συνδυάσει τη 
διασκέδαση με τη μάθη-
ση. Κάθε ιστορία του είναι 
μοναδική και οι ευφάντα-
στοι διάλογοι προκαλούν 
το γέλιο αβίαστα, ενώ κι-
νητοποιούν τη φαντασία 
των παιδιών. Η μοντέρνα, 
χιουμοριστική εκδοχή 
των ομηρικών επών με 
πρωταγωνιστή τον αει-
κίνητο Φιστίκιο είναι μια 
εκπληκτική αφορμή για 
να γνωρίσουν οι μικροί 
αναγνώστες την ομορ-
φιά της Ιλιάδας και της 
Οδύσσειας, να μάθουν 
ενδιαφέρουσες πληρο-
φορίες διά στόματος της 
κυρίας Χρυσόστομης και 
να  ενθουσιαστούν με τις 
έξυπνες αναφορές στο 
facebook, στο i-pad, στο 
«Ελλάδα έχεις ταλέντο» 
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«ΑπόδρΑση Από τό 
ζΑχΑρόπλΑστείό» The sequel

o Δημήτρης Παπαδόπουλος μας μιλάει για το νέο του 
υπερ-χριστουγεννιάτικο παραμύθι 

Του Γιάννη νένέ

Τ
ο δεύτερο καλύτερο πράγμα με τα χρι-
στουγεννιάτικα βιβλία και παραμύθια εί-
ναι να τα γράφουν φίλοι σου. Ο Δημήτρης 
Παπαδόπουλος είναι ένας δημοσιογράφος 

με απολαυστική, παρατηρητική ματιά και γλα-
φυρή πένα με χιούμορ και στιλ. Πριν δύο χρόνια 
μας είχε εκπλήξει ευχάριστα, παρουσιάζοντάς 
μας ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι με τίτλο 
«Απόδραση από το ζαχαροπλαστείο» (Πάπυρος, 
2016) που το χαρίσαμε όλοι σε όλους όσοι ήταν 
κάτω από 18 ετών, με γλυκύτατα αποτελέσματα. 
Τώρα, έρχεται με το sequel της «Απόδρασης», 
ένα νέο τρυφερό ταξίδι με πρωταγωνιστές τα α-
γαπημένα μας χριστουγεννιάτικα γλυκά, γεμάτο 
περιπέτειες. Τίτλος «Απόδραση από το Ζαχαρο-
πλαστείο: στο έλκηθρο του Άι Βασίλη».

«Απόδραση από το Ζαχαροπλαστείο» ενώ συ-
νήθως αυτό που θέλουμε είναι να «μπουκά-
ρουμε στο ζαχαροπλαστείο». Εξηγήστε μας, 
τι συμβαίνει εδώ; Την Παραμονή των Χριστου-
γέννων ο Χρήστος Σιροπιαστός, ιδιοκτήτης του 
ζαχαροπλαστείου «Το Κάλλιστον», αφήνει στην 
άκρη του πάγκου τρία ελαττωματικά γλυκά, τα 
οποία αποφασίζουν να μην υποταχτούν στη 
μοίρα τους ±  να τα φάει η κεραμιδόγατα και να 
ζήσουν μια περιπέτεια στην πόλη.
 
Τα ονόματα Μπέλος Μακάρονος, Κούλα Μπιε 
και Μελίκα Δίπλα τα σπάνε. Μιλήστε μας για 
αυτούς τους τρεις σας ήρωες. Ο Μπέλος είναι 
ένα μελομακάρονο αλλεργικό στα καρύδια, α-
γαπά την περιπέτεια και είναι ο αρχηγός της πα-
ρέας.  Η Κούλα Μπιέ είναι ένα γλυκύτατο κουρα-
μπιεδάκι, πολύ αγχώδες, το οποίο, όταν αγχώ-
νεται, φτερνίζεται και σκορπά παντού ζάχαρη 
άχνη. Η Μελίκα Δίπλα είναι μια κάπως στριφνή 
δίπλα που δεν έχει πολύ μέλι και το όνειρό της 
είναι να σερβιριστεί στο Προεδρικό Μέγαρο. 

Πιστεύετε ότι τα πιτσιρίκια έχουν την ίδια λα-
χτάρα για μελομακάρονα όσο οι μεγάλοι; Ο 
Οδυσσέας που είναι 8 ετών και ζει στην Ελβετία 
προτιμά μελομακάρονα πρωί, μεσημέρι, βράδυ. 
Προσωπικά, τα λάτρευα από μικρός, η μάνα μου 
μάς έφτιαχνε όσο πιο νωρίς γινόταν (πριν γίνει 
cool να ποστάρεις μελομακάρονα τον Δεκαπε-

νταύγουστο) και όταν πια τελείωναν, εκτιμούσα 
και τα κουραμπιεδάκια. Μεγαλώνοντας, έπαιρ-
να σβάρνα τα ζαχαροπλαστεία για να βρω το 
πιο νόστιμο και σε κάποιο από αυτά γνώρισα 
τον Μπέλο, την Κούλα και τη Μελίκα. 
 
Μιλήστε μας για τις ζωγραφιές του βιβλίου 
και μετά μιλήστε μας και για το επικό σας χρι-
στουγεννιάτικο πουλόβερ. Ο Γιάννης Πουρνά-
ρας είναι ο εικονογράφος, ο οποίος ζωγραφίζει 
τα πάντα στο χέρι, όπως και τα μικρά πάντα μέσα 
στις σελίδες, έναν μυστικό κώδικα αφιερωμένο 
στην ανιψιά του, Δανάη. Όσο για το πουλόβερ, 
που δεν έχει panda, είναι από μεγάλη αλυσίδα 
ρούχων, αν και σίγουρα θα είχα και μικρός, είτε 
από τη γιαγιά που έπλεκε για τα 20κάτι εγγό-
νια της, είτε στη Νέα Υόρκη, όπου γεννήθηκα 
και έζησα τα πρώτα 6 Χριστούγεννα της ζωής 
μου. Τότε, θα μου πείτε, με ανάγκαζαν. Τώρα το 
πρότεινα μόνος μου στον φωτογράφο Δημήτρη 
Βλάικο και στήθηκα μπροστά στο δέντρο.  

Η Χάρις Αλεξίου είναι συνδυασμένη στο 
μυαλό μας περισσότερο με «μεγαλίστικα» 
θέματα. Πώς θα τη συνδυάσετε με την ανά-
γνωση του βιβλίου σας; Θα τη συνδυάσει ο 
Γιώργος Νανούρης, ιδέα του οποίου είναι όλη 
αυτή η γιορτή στο ΚΠΙΣΝ και θα είναι μαγικό. Η 
φωνή της Χαρούλας συνοδεύει κάθε μικρή και 
μεγάλη στιγμή της ζωής μου, με τη φωνή, το αί-
σθημα, τη ζωή της, το πάθος της. Ο Γιώργος έχει 
τον τρόπο να ξεκλειδώνει τους καλλιτέχνες, να 
στήνει θεάματα που γίνονται σημεία αναφοράς 
μ'  έναν αναπτήρα. Για την παρουσίαση του πα-
ραμυθιού στις 17 Δεκεμβρίου, έχουμε ετοιμάσει 
μια μικρή γιορτή στο θέατρο «Αποθήκη», όπου 
εκτός των άλλων θα μιλήσει ο Χρήστος Χωμενί-
δης και ο Γιώργος, ο οποίος με πέντε συμβουλές 
δημιούργησε ένα ατμοσφαιρικό σύμπαν στον 
πάγκο της «Κουζίνας», της παράστασης που έ-
στησε εφέτος εκεί. Τον ευχαριστώ πολύ.

Κυκλοφορεί από τον 
Εκδοτικό Οργανισμό 
«Πάπυρος». Instagram:@
demetriospapadopoulos 

Η Χάρις Αλεξίου θα 

διαβάσει αποσπάσματα 

από τα δύο παραμύθια 

του Δ. Παπαδόπουλου, 

στις 26/12 και 27/12, 

στις 18.00 στον Φάρο 

του ΚΠΙΣΝ σε σκη-

νοθεσία Γιώργου 

Νανούρη.
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Διαβάστε όλο το 
κείμενο στο site

www.
athens voice.gr
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υπόγειο. Έτσι είναι η μόνη 
που γνωρίζει ποιος είναι 
υπεύθυνος για την ξαφ-
νική εξαφάνιση παιδιών 
στο Μπίλτμορ. Και μια 
ασύλληπτη περιπέτεια 
μόλις ξεκίνησε. Το πρώτο 
από τα τρία βιβλία της σει-
ράς με την ομώνυμη ηρω-
ίδα και είναι μια συναρπα-
στική ιστορία φαντασίας, 
γραμμένη με τρυφερό-
τητα και ευαισθησία. Το 
έντονο μυστήριο και οι 
συνεχείς ανατροπές σε 
συνδυασμό με την εποχή 
που διαδραματίζεται η 
υπόθεση, θα κρατήσουν 
αμείωτο το ενδιαφέρον 
των παιδιών και η επίσημη 
ιστοσελίδα της Έπαυλης 
Μπίλτμορ θα τα ενθουσιά-
σει, καθώς θα μπορέσουν 
να δουν όλα εκείνα τα 
μέρη που περιγράφονται 
με γλαφυρότητα. 

«Ένα γράμμα για 
τον αρχηγό» Εύη 
Τσιτιρίδου-Χριστοφορίδου, 
εκδ. Μεταίχμιο [8+ετών] 
Ο Άρης δεν είναι ένα συ-
νηθισμένο τριτάκι. Είναι 
ο αρχηγός, είναι ο Άρης 
ο λιοντάρης με τ’ όνομα! 
Όλα τα ξέρει, όλα τα κα-
ταφέρνει. Αν, μάλιστα, 
τολμήσει κανείς να αμ-
φισβητήσει την αρχηγία 
του, δεν σηκώνει μύγα 
στο σπαθί του. Όμως, α-
κόμα και οι αρχηγοί έχουν 
ευαίσθητα σημεία. Έτσι 
και ο Άρης έχει μια κρυφή 
αδυναμία στην Έλενα, 
τη συμμαθήτριά του με 
τα πιο όμορφα μάτια του 
κόσμου. Όταν, λοιπόν, 
εκείνη τον καλεί στο πάρ-
τι της, ο ενθουσιασμός 
του είναι μεγάλος. Μέχρι 
να ακούσει τους ασυ-
νήθιστους όρους για τη 
συμμετοχή του. Η Εύη Τσι-
τιρίδου-Χριστοφορίδου 
καταφέρνει να διεισδύσει 
με δεξιοτεχνία στην ψυ-
χοσύνθεση των παιδιών 
και να κοιτάξει τον κόσμο 
με τα δικά τους μάτια. Συ-
ναισθάνεται τις αγωνίες 
που τα διακατέχουν στα 
χρόνια του δημοτικού και 
τις αποτυπώνει εύστοχα 
στο χαρτί με την βοήθεια 
της εκφραστικής εικονο-
γράφησης της Αιμιλίας 
Κονταίου. Το αποτέλεσμα 
τις δικαιώνει και οι μικροί 
βιβλιόφιλοι θα βυθιστούν 
στις σελίδες του βιβλίου, 
καθώς θα ανακαλύψουν 
πολλά κοινά σημεία. Ιδιαί-
τερη πινελιά είναι οι δημι-
ουργικές δραστηριότητες 
που περιλαμβάνονται στο 
τέλος του βιβλίου.

«4½ φίλοι & η συμ-
μορία των Αγιοβα-
σίληδων» Φρίντριχ Γιό-
αχιμ, εκδ. Μίνωας, μτφ. Ιωάννα 
Αγγελάκη [8+ ετών]
Η σειρά «4 1/2 φίλοι» του 
Γιόαχιμ Φρίντριχ διαθέτει 
όλα εκείνα τα στοιχεία 
που απαιτούν οι μικροί 
αναγνώστες για να αφο-
σιωθούν με πάθος στις 

μάτων, του ακτιβισμού. 
Σημαντικές φυσιογνωμίες 
απευθύνονται στα παιδιά 
σε πρώτο ενικό και τους 
εκμυστηρεύονται τις 
ενδόμυχες σκέψεις τους 
καθώς προσπαθούσαν με 
πάθος να κατακτήσουν 
τους στόχους τους. Ο 
Μέγας Αλέξανδρος και ο 
Μιχαήλ Άγγελος, η Φρίντα 
Κάλο, ο Έλβις Πρίσλεϊ, 
ο Ρόαλντ Νταλ, η Τζέιν 
Όστεν, ο Μάρκο Πόλο και 
πλήθος άλλων, δίνουν 
ένα ηχηρό μήνυμα: κυνη-
γήστε με αποφασιστικό-
τητα τα όνειρά σας!

«Τα ασημένια πατί-
νια» Μέρι Μέιπς Ντοντζ, εκδ. 
Μίνωας, μτφ. Γεωργία Δεληγιάν-
νη-Αναστασιάδη [8+ ετών]
Ένα από τα ωραιότερα βι-
βλία κλασικής λογοτεχνί-
ας, γνώρισε αναπάντεχη 
εμπορική επιτυχία και έ-
φτασε τις εκατό εκδόσεις, 
όσο η συγγραφέας Μέρι 
Μέιπς Ντοντζ βρισκόταν 
εν ζωή. Μεταφράστηκε 
σε πολλές γλώσσες και 
η συγγραφέας κέρδισε 
1.500 γαλλικά φράγκα 
από τη Γαλλική Ακαδημία. 
Σήμερα, πάνω από εκατόν 
πενήντα χρόνια αργότε-
ρα, εξακολουθεί να συγκι-
νεί μικρούς και μεγάλους. 
Με την προσεγμένη μετά-
φραση της Γεωργίας Δε-
ληγιάννη-Αναστασιάδη, 
η ιστορία του Χανς και της 
Γκρέτελ είναι βέβαιο πως 
θα παρασύρει τα παιδιά 
στην παγωμένη Ολλανδία 
του 19ου αιώνα και θα τα 
γοητεύσει με την έντονη 
δράση, τις ανατροπές και 
την αύρα της αγάπης και 
της φιλίας που διαπνέει 
κάθε του σελίδα.

«Η Σεραφίνα και ο 
μαύρος μανδύας» 
Robert Beatty, μτφ. Γιούλη 
Δελιοπούλου, εκδ. Ελληνικά 
Γράμματα [8+ ετών]
Η 12χρονη Σεραφίνα 
δεν είχε ποτέ κανέναν 
λόγο να παρακούσει τον 
μπαμπά της και να μπει σε 
περιπέτειες μακριά από 
την Έπαυλη Μπίλτμορ. Άλ-
λωστε υπήρχαν αμέτρητα 
μέρη για να εξερευνήσει 
μέσα στο πελώριο αρ-
χοντικό του 19ου αιώνα, 
ιδιοκτησία της οικογένει-
ας Βάντερμπιλτ. Το μόνο 
που έπρεπε να προσέχει 
ήταν να μην τη δει κανείς, 
καθώς κανείς από τους 
αριστοκρατικούς ενοί-
κους των επάνω ορόφων 
δεν γνωρίζει την ύπαρξή 
της. Εκείνη και ο μπαμπάς 
της, συντηρητής του μη-
χανικού εξοπλισμού της 
έπαυλης, ζουν κρυφά στο 

σελίδες ενός βιβλίου: 
αγωνία, γέλιο, οικείες 
καθημερινές καταστάσεις 
στο σχολείο, έξυπνους δι-
αλόγους και σύντομες πε-
ριγραφές με λιτή και σύγ-
χρονη γραφή, συνυφα-
σμένη με την ηλικία στην 
οποία απευθύνονται. Η 
ιστορία «Η συμμορία των 
Αγιοβασίληδων» προκα-
λεί για ακόμα μια φορά τα 
παιδιά να κινητοποιήσουν 
τη φαντασία τους και τη 
δημιουργική τους σκέψη, 
ώστε να καταφέρουν να 
διαλευκάνουν την παρά-
ξενη υπόθεση.

«Είμαι ο Λέων των 
Κυθήρων και έχω 
μια ιστορία να 
σας πω…» Εύη Πίνη, 
εκδ. Κέδρος [9+ ετών]
Μια συγκλονιστική 
κατάθεση ψυχής που 
προκαλεί ρίγη συγκίνη-
σης σε κάθε αναγνώστη. 
Ένα μαρμάρινο λιοντάρι 
διηγείται την ιστορία του: 
από τη στιγμή που ένας 
άγνωστος γλύπτης του έ-
δωσε πνοή μέχρι σήμερα. 
Με λόγια απλά και τρυφε-
ρά, ο Λέων των Κυθήρων 
αφηγείται τις περιπέτειες 
και τα ταξίδια του, από 
το Κάστρο των Κυθήρων 
στο Βερολίνο ως λάφυρο 
πολέμου, από το Αρχαιο-
λογικό Μουσείο Αθηνών 
σε μια μικρή Οδύσσεια σε 
όλο τον κόσμο, και έπειτα 
πάλι πίσω στον τόπο που 
τρύπωσε στην καρδιά 
του. Στη μαρμάρινη αλλά 
ολόζεστη καρδιά του. Μια 
εκπληκτική ιστορία που 
διδάσκει στα παιδιά με ευ-
χάριστο τρόπο σπουδαίες 
στιγμές της ιστορίας της 
Ελλάδας και την ίδια στιγ-
μή τα μαθαίνει να αγαπά-
νε και να αφουγκράζονται 
τα αξεπέραστα αρχαία 
μνημεία που κοσμούν 
από άκρη σ’ άκρη τη χώρα 
μας. Εμπλουτισμένο με 
λιτά και όμορφα σκίτσα, ο 
«Λέων των Κυθήρων» εί-
ναι βέβαιο πως θα αγαπη-
θεί από κάθε αναγνώστη.

«Η Εμιλι Γ. και οι 
καταρράκτες της 
ξεχασμένης νή-
σου» Λίζ Κέσλερ,  εκδ. 
Ψυχογιός,  μτφ. Πηνελόπη 
Τριαδά [9+ ετών]
Η Έμιλι, ένα συνηθισμένο 
κορίτσι στη στεριά και 
μια μαγική γοργόνα στο 
νερό, χρειάζεται επειγό-
ντως χαλάρωση, όπως 
της υπενθυμίζει συνεχώς 
η εξαντλημένη από τις 
περιπέτειες κολλητή της, 
Σόνα. Η Έμιλι της υπό-
σχεται να κάτσει στ’ αυγά 
της για αλλαγή, κι έτσι 
την προσκαλεί, μαζί με 
τον φίλο τους Ααρών, για 
οικογενειακές διακοπές 
στον ήλιο. Όμως η περι-
πέτεια την κυνηγάει… Η 
Έμιλι ανακαλύπτει έναν 
κρυμμένο κόσμο πίσω 
από τους καταρράκτες 
της μυστηριώδους Ξε-
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χασμένης Νήσου και βρί-
σκεται μπλεγμένη σε μια 
αρχαία προφητεία, ανα-
γκασμένη να ανακαλύψει 
τον θρυλικό γίγαντα που 
πιστεύουν οι νησιώτες ότι 
θα τους σώσει. Θα τα κα-
ταφέρει η Έμιλι; Η έβδομη 
περιπέτεια της Έμιλι είναι 
καθηλωτική και μυστη-
ριώδης. Είναι μια ιστορία 
για όλα όσα συμβαίνουν 
πέρα από τον έλεγχό 
μας και κρύβουν μέσα 
τους κάτι μαγικό, για τον 
έρωτα, την καλοσύνη, την 
εμπιστοσύνη, τη φιλία, 
τη συμπόνια. Μέσα από 
τις σελίδες του προβάλ-
λει η αναγκαιότητα για 
αρμονική συμβίωση και 
για συνεργασία στις κοι-
νότητες των ανθρώπων 
ξεπερνώντας διαφορές 
και δυσκολίες μπροστά 
στον κοινό στόχο. Η πρω-
τοπρόσωπη αφήγηση 
δημιουργεί μια αίσθηση 
οικειότητας στα παιδιά 
και τα μικρά κεφάλαια 
βοηθούν στην ανάγνωση. 
Φαντασία και μυστήριο σε 
απόλυτη ισορροπία.

«Η κούκλα που 
ονειρεύτηκε την 
Έλενα» Ελένη Γκίκα, εικο-
νογράφηση Νίκος Γιαννόπουλος, 
εκδ. Mamaya
Δύο κούκλες ονειρεύτη-
καν την Έλενα και ταξίδε-
ψαν σε χώρες και θάλασ-
σες για να τη συναντή-
σουν σαν… παιχνίδια της! 
Ένα ατμοσφαιρικό και 
μυστηριώδες παραμύθι 
για κάθε κούκλα και κάθε 
παιχνίδι που έρχεται ειδι-
κά για εμάς από μακριά. 
Μας ονειρεύεται πρώτα, 
και μετά έρχεται και μας 
συναντά. Μια ιστορία για 
τη μαγεία των παραμυ-
θιών και για τη φιλία, για 
την ιδιαίτερη σχέση των 
παιδιών με τα παιχνίδια 
τους, για τη ζωή και την 
ψυχή των παιχνιδιών που 
έχουμε κι αγαπάμε από 
παιδιά.

«Πένι Πέπερ - Το 
στοιχειωμένο κά-
στρο» Ulrike Rylance, 
εκδ. Μεταίχμιο, μτφ. Δαρεία 
Τζαννετάκη [9+ ετών]
Η Πένι και οι φιλενάδες 
της πάνε εκδρομή στο 
κάστρο Σλότερσταϊν. Το 
μόνο πρόβλημα είναι ότι 
θα έρθει και η διπλανή τά-
ξη. Και ότι απαγορεύονται 
τα σκυλιά. Αλλά γι’ αυτό 
οι Πένι και Σία έχουν ήδη 
βρει λύση. Ανακαλύπτουν 
ωστόσο ότι το κάστρο 
Σλότερσταϊν είναι στοι-
χειωμένο. Βέβαια, η Πένι 
και οι ντετέκτιβ της δεν 
πιστεύουν σε φαντάσμα-
τα, αλλά εδώ σίγουρα κάτι 
δεν πάει καλά. 
Η Πένι Πέπερ έχει κερδί-
σει το αναγνωστικό της 
κοινό με την ευστροφία, 
της, το θάρρος και τις 
μεθόδους που ακολουθεί, 
για να φτάσει κάθε φορά 
στην εξιχνίαση της υπό-

θεσης που μπλέκει. Η νέα 
της περιπέτεια διαθέτει 
όλα τα στοιχεία που κα-
θηλώνουν τους πιστούς 
θαυμαστές της: αγωνία, 
μυστήριο, πολλούς υπό-
πτους, ένταση, κωδικο-
ποιημένα μηνύματα, γρί-
φους, δράση. Οι συνεχείς 
εναλλαγές στο μέγεθος, 
το χρώμα και το ύφος των 
γραμματοσειρών και τα 
έξυπνα σκίτσα της Lisa 
Hansch μαγνητίζουν τα 
βλέμματα των μικρών 
βιβλιόφιλων που δεν 
αφήνουν το βιβλίο πριν το 
φινάλε. Ταμπέλες, πινακί-
δες, σημειώματα, και δε-
κάδες λίστες με στοιχεία 
και ενδείξεις καλλιεργούν 
την παρατηρητικότητα 
και συναρπάζουν.

«ΛεΜπρόν Τζέιμς, 
Ο Βασιλιάς του 
παιχνιδιού» Leddy 
Rick, εκδ. Πατάκη, μτφ. Μανώ-
λης Τζιρίτας [9+ ετών] 
Η ιστορία της απίστευτης 
πορείας προς τη δόξα 
ενός παιδιού που έγινε ο 
καλύτερος μπασκετμπο-
λίστας στον κόσμο. Μια 
έφηβη μητέρα και ο συνε-
σταλμένος γιος της φιλο-
ξενούνται από δω κι από 
κει, αναζητώντας διαρ-
κώς ένα μόνιμο σπίτι και 
παλεύοντας να επιβιώ-
σουν. Όταν κάποια στιγμή 
το πελώριο ταλέντο του 
αναγνωρίζεται, εκείνος 
αρπάζει την ευκαιρία 
που αλλάζει για πάντα 
τη ζωή του. Με αφορμή 
έναν κορυφαίο αθλητή, 
ξετυλίγεται μια συγκινη-
τική ιστορία ζωής από την 
οποία οι μικροί αναγνώ-
στες μπορούν να διδα-
χθούν πολλά. Μια ιστορία 
που δείχνει τον δρόμο της 
πίστης στον εαυτό μας, 
της δύναμης που κρύ-
βουν στους κόλπους τους 
οι οικογενειακοί δεσμοί, 
της επιμονής σε αυτό που 
αγαπάμε, της υπομονής 
όταν οι απογοητεύσεις δι-
αδέχονται η μία την άλλη, 
της συνεχούς προσπά-
θειας να γινόμαστε καλύ-
τεροι ακόμα κι αν η αξία 
μας έχει αναγνωριστεί και 
πιστεύουμε πως βρισκό-
μαστε στην κορυφή. Μια 
συναρπαστική ιστορία για 
την αγάπη και την αληθι-
νή φιλία. 

«Οι άπειρες ζωές 
της Μέιζι Ντέι» 
Christopher Edge, εκδ. Μεταίχ-
μιο,  μτφ.  Αγγελική Δαρλάση 
[10+ ετών]
Είναι τα δέκατα γενέθλια 
της Μέιζι, και ανυπομονεί 
ν’ ανοίξει τα δώρα της, 
ελπίζοντας να πάρει 
όλα όσα χρειάζεται για 
να φτιάξει τον δικό της 
πυρηνικό αντιδραστήρα! 
Ξυπνάει όμως μέσα σε ένα 
άδειο σπίτι και έξω δεν 
υπάρχει τίποτα εκτός από 
ένα πυκνό και τρομακτικό 
σκοτάδι. Παγιδευμένη σε 
μια πραγματικότητα που 

μεταβάλλεται αδιάκοπα, 
η Μέιζι ξέρει ότι, για να 
σωθεί, θα πρέπει να βα-
σιστεί στους νόμους που 
διέπουν το σύμπαν και 
στην αγάπη της οικογέ-
νειάς της. Όμως ακόμα κι 
αυτά μπορεί ν’ αποδειχθεί 
πως δεν αρκούν… Μια 
εκπληκτική ιστορία επι-
στημονικής φαντασίας 
που κατορθώνει να συν-
δυάσει το συναίσθημα με 
τη θεωρία της βαρύτητας 
και του χωροχρόνου, το 
μυστήριο με το άπειρο, 
την αγωνία με καθημε-
ρινές καταστάσεις και 
γεγονότα. Ο χαρισματικός 
Κρίστοφερ Ετζ εξυφαίνει 
μια ιστορία με συνεχείς 
ανατροπές και επιτυγχά-
νει να συμπεριλάβει στην 
εξέλιξή της δύσκολες 
έννοιες, εκφρασμένες 
όμως με απλότητα ώστε 
να γίνουν κατανοητές από 
τους αναγνώστες κάθε 
ηλικίας. Η σπιρτόζικη και 
θαραλλέα φιγούρα της 
Μέιζι Ντέι παρασύρει 
τα παιδιά στην εικονική 
πραγματικότητα και τους 
προσκαλεί σε ένα συναρ-
παστικό ταξίδι με κυβερ-
νήτη την καρδιά.

«Κάραβαλ» Στέφανι 
Γκάρμπερ, εκδ. Ψυχογιός 
[14+ ετών]
Η πρόσκληση που τόσα 
χρόνια περιμένει, φτάνει 
επιτέλους για τη Σκάρλετ 
Ντράγκνα και την αδερφή 
της Τέλα. Ο ενθουσιασμός 
όμως θα μετατραπεί σε 
πανικό, όταν η Τέλλα 
πέφτει θύμα απαγωγής 
από τον εγκέφαλο του 
Κάραβαλ, τον Λέτζεντ, 
γιατί απλούστατα αποτε-
λεί το θέμα του φετινού 
διαγωνισμού: όποιος τη 
βρει πρώτος θα είναι ο 
νικητής. Αν και η  Σκάρλετ 
ξέρει καλά ότι όλα όσα 
συμβαίνουν είναι απλά 
μια παράσταση, πρέπει 
να καταφέρει να βρει την 
αδερφή της πριν οι πέντε 
νύχτες του παιχνιδιού 
τελειώσουν. Διαφορετικά 
θα θέσει σε λειτουργία 
ένα επικίνδυνο ντόμινο 
που θα παρασύρει την 
Τέλλα στη λήθη. 
Το συγγραφικό ντεμπού-
το της Στέφανι Γκάρμπερ 
είναι ένα μυθιστόρημα 
μαγείας, ρομαντισμού 
και ψευδαισθήσεων 
που κανείς δεν μπορεί 
να του αντισταθεί. Μέσα 
από υπόγειες σήραγγες 
και κρυφά μονοπάτια, 
προβάλλει μια ιστορία 
αδερφικής αγάπης, έρω-
τα, θυσίας, προδοσίας και 
μυστηρίου με άρωμα μιας 
άλλης εποχής. 

«Η ιστορία ενός 
νεαρού gamer» 
Κλιάφα Μαρούλα, εκδ. Πατάκη 
[15+ ετών] 
Γιατί ο Οράτιος, ένας ευαί-
σθητος έφηβος με υψηλό 
δείκτη νοημοσύνης, ξε-
νυχτάει παίζοντας με τις 

ώρες βιντεoπαιχνίδια; Τι 
βρίσκει στο διαδικτυακά 
παιχνίδια που δεν το έχει 
στην πραγματική του 
ζωή; Είναι απλά διασκέ-
δαση ή είναι εσωτερική 
ανάγκη που καταλήγει σε 
εθισμό;  Η συγγραφέας 
καταπιάνεται με ένα επί-
καιρο, σοβαρό και ευαί-
σθητο θέμα, που έχει αρ-
χίσει τα τελευταία χρόνια 
να παίρνει ανεξέλεγκτες 
διαστάσεις. Με την αφο-
πλιστική ειλικρίνεια του 
Οράτιου κατορθώνει να 
αποδώσει με λεπτομέρεια 
τις σκληρές αλήθειες που 
η επίπλαστη πραγματικό-
τητα των ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών καλύπτει με 
δεξιοτεχνία. Εμπνευσμέ-
νη από αληθινά γεγονότα, 
το μυθιστόρημα αναδει-
κνύει τις αιτίες που ένα 
παιδί, ένας έφηβος, ένας 
νέος, σαγηνεύεται από 
τον κόσμο του gaming και 
τις καταστροφικές συνέ-
πειες που μπορεί να έχει 
στη ζωή του..

«Ο αδερφός μου 
κυνηγάει δεινό-
σαυρους» Mazzariol 
Giacomo, εκδ. Πατάκη, μτφ. 
Δήμητρα Δότση [15+ ετών]  
Ο Τζάκομο Ματσαριόλ εί-
ναι 18 χρονών και αποφά-
σισε να γράψει ένα βιβλίο 
για τον αδερφό του. Για 
εκείνον τον αδερφό που 
άκουγε στο όνομα Τζο-
βάννι και είχε ένα παρα-
πάνω χρωμόσωμα, που 
τον έκανε ιδιαίτερο και δι-
αφορετικό. Και ο Τζάκομο 
δεν μπορούσε να διαχει-
ριστεί αυτά τα αλλόκοτα 
χαρίσματα του αδερφού 
του. Ντρεπόταν και 
αρνιόταν πεισματικά να 
δεθεί μαζί του. Ώσπου… 
στα κρίσιμα και δύσκολα 
χρόνια της εφηβείας αρ-
χίζει να συνειδητοποιεί το 
λάθος του. Και τότε γνω-
ρίζει για πρώτη φορά τον 
ήρωα αδερφό του. Ένα 
συγκινητικό βιβλίο που 
μιλάει τη γλώσσα της καρ-
διάς και της αδερφικής 
αγάπης. Μια κατάθεση 
ψυχής που αγγίζει κάθε 
αναγνώστη γιατί είναι 
γραμμένη με ειλικρίνεια 
και αμεσότητα. Είναι η 
αληθινή ιστορία δύο 
παιδιών που το σύνδρομο 
Down βάραινε για χρόνια 
τη σχέση τους και άφηνε 
τις στιγμές να χάνονται 
χωρίς νόημα. Μέχρι τη 
στιγμή που ο Τζάκομο 
κατάφερε να απεγκλω-
βιστεί από τις παρωπίδες 
του και να αφεθεί στον 
αυθορμητισμό, το χαμό-
γελο, τη γλυκύτητα, την 
ευφυΐα, την ανεμελιά του 
Τζοβάννι. Και ανακάλυψε 
πως η διαφορετικότητα 
δεν είναι κάτι κακό και 
μιαρό. Η διαφορετικότητα 
κρύβει μέσα της τεράστια 
δύναμη ψυχής, ανεξά-
ντλητα αποθέματα πίστης 
και υπομονής, και άδολη, 
ανόθευτη αγάπη. Ένα μυ-

θιστόρημα που πρέπει να 
διαβαστεί από όλους.

«Χριστούγεννα με 
τα Magic Birds»
εκδ. Ωκεανίδα
Οι αγαπημένοι φτερωτοί 
ήρωες Πανδώρα και 
Πλάτωνας αναζητούν την 
αγάπη στο Πνεύμα των 
Χριστουγέννων! Παρέα 
στο μαγικό ταξίδι τους θα 
έχουν, όπως κάθε φορά, 
τη φλογερή Κάρμεν, τον 
παιχνιδιάρη Πάκο, την 
παμπόνηρη Μέριλιν, 
αλλά και τα τρομερά 
παιδιά της, τον Τσάρλι 
και τον Λούι. Σε απίθανο 
ρόλο-έκπληξη, ποιος 
άλλος; Ο Αϊ-Βασίλης! Ο 
αγαπημένος άγιος όλων 
των παιδιών μπαίνει στο 
στόχαστρο της Μέριλιν. 
Θα καταφέρει να τον εξα-
φανίσει για πάντα;  
Θα βρείτε την απάντηση 
στις σελίδες του πολύ-
χρωμου βιβλίου «Η εξα-
φάνιση του Αϊ-Βασίλη», 
που μόλις κυκλοφόρησε. 
Ακόμα, «Το Βιβλίο Δρα-
στηριοτήτων» είναι ένα 
υπέροχο βιβλίο για να 
περάσουν  δημιουργικά 
τις διακοπές τα παιδιά. 
Θα απολαύσουν τις περι-
πέτειες των Magic Birds 
μέσα από παιχνίδια, παζλ, 
γρίφους, ζωγραφιές και 
με εορταστικά, πολύχρω-
μα αυτοκόλλητα!

 «Νάσος το ελε-
φαντάκι - Η νέα 
πατρίδα» Βιβή Καββαδά, 
εικονογράφηση Ελένη Πεχλιβά-
νη, εκδ. Mamaya
Έπειτα από ένα περιπε-
τειώδες, μακρύ ταξίδι, ο 
Νάσος βρίσκει έναν νέο 
όμορφο τόπο, όμως εκεί 
υπάρχουν ζώα που δεν 
τον συμπαθούν. Θα κατα-
φέρει να αντιμετωπίσει 
τις προκλήσεις και να 
κερδίσει καινούργιους 
φίλους; Ο Νάσος, το 
μικρό ελεφαντάκι πρω-
ταγωνιστεί σε μια ιστορία 
γεμάτη ανατροπές, που 
μιλάει στα παιδιά για τις 
έννοιες της αλλαγής, της 
προσαρμογής και της συ-
νεργασίας.

«Μικρά ερωτημα-
τικά, των παιδιών 
τα μυστικά - Οι λέ-
ξεις των ποιητών» 
Φραντζέσκα Αλεξοπούλου 
Πετράκη, εικονογράφηση Νίκος 
Γιαννόπουλος, εκδ. Mamaya
Ο μικρός Θάνος έχει τρεις 
υπέροχες δασκάλες. Μαζί 
τους ανακαλύπτει την 
ομορφιά της ζωής και τη 
μαγεία που κρύβουν οι 
λέξεις των ποιητών. Όμως 
δε συμβαίνει το ίδιο και 
με τον πατέρα του... Έτσι, 
ο Θάνος αποφασίζει να 
δράσει για να διώξει την 
αδιαφορία του πατέρα 
του και να του δείξει τον 
δικό του χαρούμενο κό-
σμο, τον μαγικό κόσμο 
της ποίησης. Άραγε θα τα 
καταφέρει;
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ά Κάνε Κάθε μερά Κάι Κάτι 
διάφορετιΚο στο ΚΠισν
Για άλλη μία χρονιά το Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» είναι το πιο φωτεινό 
σημείο της πόλης, γεμάτο διαδραστικές εγκατα-
στάσεις με φώτα, ενώ όλοι τρέχουν στο παγο-
δρόμιο που εγκαταστάθηκε στο κανάλι. Κάθε μέ-
ρα όλη την εορταστική περίοδο μπορείς να βρεις 
κάτι διαφορετικό να κάνεις, εσύ και τα πιτσιρίκια 
σου: από το να χορέψετε τρελά σε ντίσκο, λάτιν 
και τζαζ μουσικές, μέχρι να συμμετέχετε σε 
ομαδικά παιχνίδια, αλλά και να δημιουργήσετε 
χειροτεχνίες στα διάφορα εργαστήρια. Έξτρα 
χρήσιμες και οι αναγνώσεις παραμυθιών από 
γνωστούς καλλιτέχνες που κρατάνε τα μικρά 
ήσυχα και χαρούμενα. Παραμονή και ανήμερα 
των Χριστουγέννων θα βρίσκεται εκεί και το 
FLIP Fabrique, μία ομάδα σύγχρονου τσίρκου, 
για να παρουσιάσει ένα θέαμα γεμάτο με μου-
σική και ακροβατικά. Όσο για την αλλαγή του 
χρόνου, εκείνο το βράδυ θα υπάρχει ζωντανή 
μετάδοση με την υπέροχη Φιλαρμονική του Βε-
ρολίνου, αλλά και live τον πολύ δημοφιλή στην 
Ελλάδα Ιταλό Mario Biondi. Με την είσοδο του 
2019 περιμένετε σούπερ σόου πυροτεχνημάτων 
και μαγικές μελωδίες από τη Φιλαρμονική της 
Βιέννης, και βέβαια μεγάλο πάρτι με πολλή μου-
σική και έξτρα έκπληξη: το SNF Run, τον πρώτο 
αγώνα δρόμου του έτους.

ολο το Κεντρο ντύνετάι 
χριστούγεννιάτιΚά
Όλες οι γειτονιές της Αθήνας συμμετέχουν στο 
εορταστικό κλίμα με πολλά events και δραστη-
ριότητες. Μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου στην Κυψέ-
λη, τα Σεπόλια, την πλατεία Αγίας Ειρήνης αλλά 
και σε πολλά θέατρα της πόλης, διοργανώνονται 
εργαστήρια εικαστικών και ζαχαροπλαστικής, 
πολλές παραστάσεις, κάλαντα, αφηγήσεις πα-
ραμυθιών, παιχνίδια, χορός και πολλή μουσική.
Στα highlights του εορταστικού προγράμματος 
του Δήμου Αθηναίων είναι ο Κωνσταντίνος 
Βήτα που θα γεμίσει με ηλεκτρονικούς ήχους το 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών τη μεγαλύτερη 
νύχτα του έτους (21/12), το Μοναστηράκι που 
θα μεταμορφωθεί σε χορευτική πίστα swing και 
rock n'  roll ρυθμών (22/12), η Μικρή Μονμάρτη 
του Μεταξουργείου, απέναντι από την πλατεία 
Καραϊσκάκη, που θα γεμίσει με πλανόδιους ζω-
γράφους, διαδραστικά παιχνίδια, γαλλικά βαλς 
και εκπλήξεις από τον Άγιο Βασίλη (23/12) και η 
πλατεία Συντάγματος που γεμίζει με μουσική 
(22-30/12), με αποκορύφωμα το πρωτότυπο 
jukebox Glasshouse (29, 30/12). 
Γιορτινές δράσεις έχουμε ακόμα στη Δημοτική 
Αγορά Κυψέλης και στο Εμπορικό Τρίγωνο, κα-
θώς και τη χοροθεατρική παράσταση «Για μια στιγ-
μή άγγελοι» που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο 
της Αθήνα 2018 - Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου.
Τα σύμβολα που κοσμούσαν πέρυσι την πόλη θα 
τοποθετηθούν και φέτος σε επιλεγμένα σημεία: 
Το Δέντρο με πεταλούδες στην Κοραή, το Βαρέλι 
στον Άγιο Παντελεήμονα, το Δέντρο Νέον στην 
πλατεία Αυδή, η Λέξη Όνειρο στο Μοναστηράκι, 
6 φιγούρες στην Τριλογία, το Φωτεινό φεγγάρι 
στο Αστεροσκοπείο, το Καράβι στην πλατεία 
Αιγύπτου, η Λέξη Αθήνα στο πάρκο Ελευθερίας, 
η Φάτνη στην Αγία Φωτεινή Ιλισσού. Το νέο έτος 
θα το υποδεχτούμε στο Θησείο παρέα με τον Βα-
σίλη Χαραλαμπόπουλο, αλλά και τη Φιλαρμο-
νική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων και την 
ηθοποιό και τραγουδίστρια Χριστίνα Μαξούρη. 
Με την είσοδο του 2019, το γλέντι αναλαμβά-
νουν η ± πάντα κεφάτη± Κατερίνα Κούκα και ο 
Θέμης Καραμουρατίδης.

ομορφεσ γιορτεσ στο
μούσειο άΚροΠολησ
Το Μουσείο Ακρόπολης θα στεγάσει ένα πλήθος 
δραστηριοτήτων που θα γεμίσουν τις μέρες των 
Χριστουγέννων σας. Για τους μικρότερους επι-
σκέπτες θα υπάρχει ένα εργαστήριο κατασκευής 
ευχετήριων καρτών με σύμβολα κρυμμένα στο 
μουσείο (27, 28, 29/12, 3, 4, 5/1), ενώ η Κάρμεν 
Ρουγγέρη θα διηγείται ιστορίες από τη μυθολο-
γία (22, 23/12). Τη μουσική αναλαμβάνουν στις 
23 Δεκεμβρίου το σύνολο «Χρόνος» της Κρα-
τικής Ορχήστρας Αθηνών και το συγκρότημα 
The Swingin'  Cats στις 30 Δεκεμβρίου.

Ζήσε τις Γιορτές 
στην πόλη με 

φώτα, μουσικές, 
παιχνίδια 

και events 
Της Νικολέττας 

ςταματη

Φωτό: ΘαΝαςης 
καΡατΖας
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Gastro tour  
σε όλό τόν κόσμό
Περιηγηθείτε στα ξύλινα σπιτάκια και τις καντίνες του 
Christmas Street Food Festival έξω από το 
Christmas Theater του Κλειστού Ολυμπιακού Σταδί-
ου Γαλατσίου και δοκιμάστε παραδοσιακές γεύσεις 
από όλο τον κόσμο. Ποντιακά πιροσκί και γκεσλεμέ-
δες, ρωσικά πιλμένι, ανατολίτικα φαλάφελ, μεξικάνι-
κα τσούρος, ιταλικές πίτσες και μακαρονάδες και βιε-
νέζικες σοκολάτες είναι μερικές μόνο από τις λιχου-
διές που θα συναντήσετε στο χριστουγεννιάτικο αυ-
τό χωριό. Δίαιτα ξανά, από 7 Ιανουαρίου. Στη γιορτή 
θα συμμετέχει και ο Βασίλης Καλλίδης που λατρεύει 
το χιόνι και το κρύο και θα μαγειρεύει στον δρόμο, πα-
ρέα με τους φίλους του, τα φαγητά εκείνα που ζεσταί-
νουν με τη νοστιμιά τους. Στην υπαίθρια κουζίνα του 
μας μαθαίνει πώς να φτιάχνουμε έξυπνες, γρήγορες 
και νόστιμες συνταγές με έμπνευση το φαγητό του 
δρόμου, με ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα το Σάβ-
βατο 22 (18.00-20.00) και την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 
(15.00-17.00). Φυσικά, θα υπάρχει το σπίτι του Άγιου 
Βασίλη και του Καρυοθραύστη, δηλαδή πολλές δρα-
στηριότητες για τα παιδιά, ενώ κάθε βδομάδα το μου-
σικό πρόγραμμα του Χωριού ανανεώνεται. 

ΑγόρΑστε κΑτι γιΑ εσΑσ κΑι 
τόυσ τετρΑπόδόυσ φιλόυσ 
σΑσ Από τό χριστόυγεννιΑτι-
κό bazaar τόυ Stray 
Το Σαββατοκύριακο 22 και 23/12 κάντε μία βόλτα 
στον χώρο τέχνης Trii Art Hub (Δράκου 9, Αθήνα) 
και αγοράστε τα χριστουγεννιάτικα δώρα για τους 
αγαπημένους σας, τους τετράποδους φίλους σας, 
αλλά και για τον εαυτό σας, στηρίζοντας το Σωμα-
τείο Περίθαλψης & Προστασίας Αδέσποτων Ζώων 
«Stray.Gr». Εκεί θα βρείτε από γούρια, κοσμήματα 
και διακοσμητικά αντικείμενα, έως παιχνίδια για τα 
ζωάκια σας, βιβλία, ρούχα και τσάντες.

γιόρτινεσ μελωδιεσ στό 
όλυμπιΑ δημότικό μόυσικό 
ΘεΑτρό «μΑριΑ κΑλλΑσ»
Ξανά κοντά μας το ανακαινισμένο πλέον θέατρο 
Ολύμπια στην οδό Ακαδημίας (η παλιά Λυρική 
Σκηνή). Στις 21 Δεκεμβρίου συναυλία με αγαπη-
μένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες, λυρικά και 
ορχηστρικά έργα κλασικής μουσικής, αλλά και 
διάσημα τραγούδια από κλασικά μιούζικαλ. Ο 
μαέστρος Πάνος Βλάχος θα διευθύνει ενώ θα 
ερμηνεύουν η σοπράνο Βάσια Ζαχαροπούλου, ο 
τενόρος Γιάννης Καλυβάς, η Παιδική Χορωδία 
«Μανώλης Καλομοίρης» και η Μικτή Χορωδία 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακόμη, στις 25/12, 
ανήμερα τα Χριστούγεννα, τρεις ξεχωριστές 
φωνές, οι Nalyssa Green, Sugahspank! και Louis 
θα γεμίσουν την κεντρική σκηνή του θρυλικού 
κτιρίου με κομμάτια του Leonard Cohen και θα μας 
ταξιδέψουν στο θαυμαστό σύμπαν του με το αφι-
έρωμα «There is a crack in everything, that’s how the 
light gets in». Εκτός από το Ολύμπια, καλλιτεχνικά 
δρώμενα, θεατρικές παραστάσεις και εργαστήρια, 
περιμένουν τους μικρούς μας φίλους στα Μου-
σεία, τις Βιβλιοθήκες, την Πινακοθήκη, τα Κέντρα 
Δημιουργικής Μάθησης του Δήμου Αθηναίων, κα-
θώς και σε επιλεγμένους πολιτιστικούς χώρους.

στην τεχνόπόλη γινετΑι 
η επελΑση των ξωτικων
Τα ξωτικά του Άγιου Βασίλη έκαναν επέλαση και βρί-
σκονται παντού στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθη-
ναίων. Μαζί με αυτά, μικροί και μεγάλοι, σαν ξωτικά 
χοροπηδούν στα φουσκωτά, χορεύουν, γράφουν 
γράμματα στον Άγιο Βασίλη και τον συναντούν, 
λύνουν γρίφους και περνάνε από δοκιμασίες, βά-
φουν το πρόσωπό τους με μπογιές και σοκολάτες, 
ανεβαίνουν σε όλα τα παιχνίδια του λούνα παρκ και 
αποκτούν δίπλωμα μαγείας.

όι χριστόυγεννιΑτικεσ 
πλΑτειεσ τόυ ΖωγρΑφόυ
Στις 21/12 στις πλατείες του Δήμου Ζωγράφου θα στη-
θούν χριστουγεννιάτικα σπιτάκια δραστηριοτήτων, στα 
οποία τα ξωτικά του Άγιου Βασίλη θα περιμένουν τα πι-
τσιρίκια με γλυκά και παιχνίδια, ενώ μέχρι τις 30 του μήνα 
παιδικές παραστάσεις θα πραγματοποιούνται στη βίλα 
Ζωγράφου και τον πολυχώρο Αλέκα. Παράλληλα, εκεί-
νο το διάστημα θα συμβαίνουν διάφορες ψυχαγωγικές 
δράσεις σε όλη την περιοχή από μία σειρά καλλιτεχνικών 
σχημάτων. Όλες οι δράσεις έχουν ελεύθερη είσοδο, με 
ελεύθερη προσφορά τροφίμων και φαρμάκων για τις κοι-
νωνικές δομές του Δήμου.

φετόσ τΑ χριστόυγεννΑ 
ελΑτε πιό κόντΑ με τΑ ΖωΑ
Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο έχει ετοιμάσει για τις φετι-
νές γιορτές δύο προγράμματα που θα λατρέψουν όσοι 
αγαπούν τα ζώα. Θα μπορείτε να ετοιμάσετε και να μοιρά-
σετε δώρα για τα ζώα του πάρκου, όπως οι μαϊμούδες, οι 
πιγκουίνοι και οι καμήλες, με τη βοήθεια των φροντιστών 
τους (26/12 - 1/1), αλλά και να παρακολουθήσετε το χειμε-
ρινό zoo camp «Περιμένοντας τον Χειμώνα» (27, 28, 31/12, 
3, 4/1) για να μάθετε πώς προσαρμόζονται τα ζώα ανά 
εποχή, να συμμετέχετε στη φροντίδα τους και να παίξετε 
παιχνίδια που θα σας φέρουν πιο κοντά με τη φύση.

πΑρΑμυΘενιΑ χριστόυγεννΑ 
στό Santa ClauS Kingdom
Το χριστουγεννιάτικο πάρκο της Παιανίας θα απο-
τελέσει τον ιδανικό «παγωμένο» παραμυθότοπο κάθε 
παιδιού μέχρι και τις 4 Ιανουαρίου. Εκεί θα συναντήσετε 
και θα φωτογραφηθείτε με τον Άγιο Βασίλη αλλά και τον 
Frodi, τον χιονάνθρωπο - μασκότ του πάρκου, ο οποίος θα 
συνοδεύσει τα παιδιά σε θεατρικές παραστάσεις, κατα-
σκευές στολιδιών, σόου μαγείας και ταχυδακτυλουργικής 
και διαγωνισμούς χορού, ενώ τη μέρα των Χριστουγέν-
νων θα γράψουν παρέα το γράμμα για τον Άγιο Βασίλη. ●

P h a e d r a 
C r e s P i 

Pop-up  
Print sale  

Η Φαίδρα Κρέσπη είναι ζω-
γράφος και αρχιτέκτονας 
που ζει και εργάζεται στην 
Αθήνα, ως καλλιτέχνιδα, 
εικονογράφος και αρχιτέ-

κτονας, αλλά οι περισσότε-
ροι από εμάς τη γνωρίζου-
με από το ζωγραφικό της 
ταλέντο. Τα έργα της, ε-

μπνευσμένα συνήθως από 
το αστικό τοπίο, έχουν μια 
περιπαιχτική, χιουμοριστι-
κή και ναΐφ διάθεση. Αυτές 

τις ημέρες θα εκθέσει τα 
prints της (μια συλλογή με 
θέματα εμπνευσμένα από 
το αστικό τοπίο της σύγ-
χρονης Αθήνας αλλά και 

της Θεσσαλονίκης) σε ένα 
pop-up print sale που θα 
πραγματοποιηθεί 2-6 Ια-

νουαρίου στον εκθεσιακό 
χώρο του ΦΟΥΑΡ. ΦΟΥΑΡ 

gallery, Μητροπόλεως 72 & 
Χριστοπούλου 6, 1ος όρο-
φος, Μοναστηράκι (Καπνι-

καρέα), 2103211381
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Υπάρχουν άγγελοι, σου λέω
Η Αθήνα γεμίζει αγγέλους για 10 ημέρες. 

Κοιτάξτε πιο προσεκτικά τις στάσεις λεωφορείων.
Tου ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ - Φωτό: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

Α
γόρια και κορίτσια µε λευκά φτερά στους ώµους, 
που µοιάζουν να βγήκαν από µεταµοντέρνο χο-
ρευτικό ensemble, θα γεµίζουν τους αθηναϊκούς 

δρόµους. Για 10 ηµέρες, από τις 20 έως τις 30 ∆εκεµβρίου, 
αυτοί οι άγγελοι θα ρίχνουν το δικό τους φτερούγισµα 
επιβλέποντας την πόλη µέσα από τεράστιες φωτογραφί-
ες σε 30 στάσεις λεωφορείων. Μάλιστα, πρόκειται όντως 
για ένα ensemble: οι χορευτές που ποζάρουν είναι µέλη 
της οµάδας που θα συµµετέχει στα εορταστικά δρώµενα 
του ∆ήµου Αθηναίων. Φωτισµένοι από τα νυχτερινά φώτα 
των δρόµων, µέσα στο βιοµηχανικό περιβάλλον, ανάµε-
σα σε αυτοκίνητα και γκράφιτι, µοιάζουν να τυλίγουν την 
Αθήνα µε τρυφερότητα και αγάπη, λίγο θλιµµένοι, λίγο 
χαµένοι και οι ίδιοι, έκπτωτοι και όµορφοι. Είναι αδύνατο 
να µη θυµηθούµε «Τα Φτερά του Έρωτα» του Βιµ Βέντερς 
βλέποντάς τους. Αυτό ακριβώς λέει και ο γνωστός make 
up artist και φωτογράφος Αχιλλέας Χαρίτος, που έκανε τη 
φωτογράφιση: «Και να ήθελα, δεν θα µπορούσα να ξεφύγω 

από την ταινία του Βέντερς. Με αυτό το θέµα, αυτό το φιλµ 
σού έρχεται στο µυαλό». Η Αθήνα έχει ανάγκη από αγγέ-
λους κι έτσι κάπως γεννήθηκε η ιδέα «Εν δυνάµει άγγελοι» 
στη σκηνοθέτρια Φρόσω Λύτρα, η οποία συµµετέχει στην 
οµάδα του Γιάννη Κακλέα και του Μανώλη Παντελιδάκη 
που έχουν αναλάβει τις γιορτές του ∆ήµου της Αθήνας. 
Ο Αχιλλέας Χαρίτος, ζητώντας την πολύτιµη συµβουλή 
ενός επαγγελµατία φωτογράφου που θαυµάζει, του Τά-
σου Βρεττού, έστησε αυτές τις εικόνες µε την απόλυτη 
ελευθερία που έχει η µατιά του ερασιτέχνη. Επί 4 νύχτες 
φωτογράφιζε αγγέλους στους δρόµους για να βγει αυτό 
το αποτέλεσµα. Κατά τα άλλα, ο Αχιλλέας συνεχίζει να µα-
κιγιάρει ηθοποιούς, µοντέλα, επώνυµους, τις «Μάγισσες 
της Σµύρνης», ακριβώς όπως τον ξέρουµε και τον αγαπά-
µε. Και µάλιστα, δηλώνει ακόµα πιο ελεύθερος: «Μπορεί το 
καλοκαίρι να θέλω να βάψω τους ανθρώπους µπλε, ποιος 
ξέρει; Είναι αυτή η ελεύθερη διάθεση που θα ένιωθε κάποιος 
αν είχε φτερά να πετάξει…». 
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Η 
λέξη «σόλο» είναι δύσκο-
λο να συνδυαστεί µε την 
Άλκηστη. Πρώτον γιατί 
πληµµυρίζει κι αλωνίζει 

η ίδια τη σκηνή, έτσι που ποτέ 
δεν νιώθεις ότι είναι «µόνη». Και 
δεύτερον γιατί έχει µαζί της όλη τη 
σάλα, όλο τον κόσµο. Κάτι τέτοιο 
συµβαίνει και τώρα στο main stage 
του Gazarte, όπου η Άλκηστη, µετά 
απo αρκετά χρόνια µε µοναδικές 
συνεργασίες που άφησαν εποχή, 
αποφάσισε να στήσει µία παράστα-
ση sur mesure, κοµµένη και ραµµέ-
νη στα µέτρα της.  Το «Σε απευθείας 
σύνδεση» είναι ο τίτλος της παρά-
στασης που την «ενώνει» µε το 
κοινό της και ξεδιπλώνει µπροστά 
του όλα τα αγαπηµένα µας, δικά 
της τραγούδια µε νοσταλγία, κέφι, 
ευαισθησία και βέβαια συµµετοχή 
από τον κόσµο. 
Η Άλκηστη είναι γρήγορη, σπιντά-
τη, ελέγχει αλλά και αφήνεται στις 
µουσικές και τις εικόνες. Η ίδια λέει 
ότι πρόκειται για... «Mουσικά µείγ-
µατα και  εκρηκτικές χηµείες, χρώ-
µατα και ηχοχρώµατα, ρυθµοί και 
αρµονίες, χορδές, µαγεία, ανάταση 
και ψυχική ευθυγράµµιση, µε ανα-
τροπές και διασκευές να λάµψει το 
όνειρο να λάµψουν και οι καρδιές!»
Ζητήσαµε διευκρινίσεις.

Πώς αποφάσισες µετά από τόσα 
χρόνια σόλο παράσταση; Οι απο-
φάσεις γεννιούνται από  σφοδρή  
εσωτερική επιθυµία. Ήταν η στιγµή 
να ξανατραγουδήσω µε τον τρόπο 
µου όλα όσα αγαπώ και αγάπησε ο 
κόσµος από µένα. Να συγκινηθώ, 
να χορέψω, να καώ, να γίνω ένα 
µε το κοινό. Εξού κι ο τίτλος «Σε α-
πευθείας σύνδεση», χωρίς κεραίες 
και WiFi, µόνο µε τους χτύπους της 
καρδιάς.

Τι είναι αυτό που θα δούµε στις 
νέες εµφανίσεις σου; Έφτιαξα ένα 
πρόγραµµα µε καθαρό καύσιµο 
το συναίσθηµα της επικοινωνίας. 
Σαν απογείωση αεροπλάνου µε 
τραγούδια µε φρέσκια διάθεση, µε 
άλλη µατιά  και διασκευές. Ό,τι µου 
ανεβάζει τη διάθεση, ό,τι µε συ-
γκινεί βαθιά θέλω να το µοιραστώ 
µαζί σας. 

Μία ανάµνηση από συναυλίες 
σου που θα θυµάσαι για πάντα; 
Στην Αφρική, στην Κένυα, το 2017 
που τραγούδησα σε 150 παιδιά 
µέσα σε ένα ορφανοτροφείο. Με 
τα παιδάκια να τραγουδούν τον 
«Άγγελο» και τη «Σωτηρία της ψυ-
χής» σε άπταιστα ελληνικά και εγώ 
να τους απαντώ µε τραγούδια στα 

Σουαχίλι. Ήταν η πιο ροκ συναυλία 
που έχω δώσει στη ζωή µου µε 
αυτοσχέδιο σκηνικό, µε κουβέρτες 
των Μασάι, µε ανύπαρκτη µικρο-
φωνική αλλά µε συναισθήµατα 
1.000 µεγατόνων.

∆ύο τραγούδια που θα ήθελες να 
έχεις πει εσύ; Το «Show must go 
on» του Freddie Mercury και το «Μy 
way» του Frank Sinatra.

Είσαι παιδί των µεγάλων σταδί-
ων ή των σκηνών τύπου Gazarte;
Μπορώ να λειτουργήσω και στα 
δύο. Τώρα προτιµώ το Gazarte  για 
τον χειµώνα, όπως και τα τελευταία 
10 χρόνια σχεδόν, γιατί είναι ένας 
χώρος που µε εµπνέει, είναι σαν  
δεύτερο σπίτι. Μικρός, λειτουρ-
γικός, που σέβεται τον θεατή και 
τον καλλιτέχνη, από πέτρα που 
φωτίζεται µε κεριά που δηµιουρ-
γούν µία  ατµόσφαιρα µοναδική. 
Ο Γιάννης, η Μίλλη και ο Λεωνίδας 
Πετρόπουλος έχουν κρατήσει τον 
χώρο έτσι όπως ονειρεύεται ένας 
καλλιτέχνης  και ένας θεατής...

Τι καινούργιο ετοιµάζεις από 
τραγούδια; Στον Ωκεανό των 
τραγουδιών απαιτούνται πολλές 
βαθιές βουτιές για να βρεις τα µαρ-
γαριτάρια. 

Σε ποιο µιούζικαλ θα ήθελες να 
παίξεις; Τα αγαπάς τα µιούζικαλ;  
Τα λατρεύω! Είδα πρόσφατα στη 
Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο τη ζωή 
της Tina Turner και γενικά κάνω τα-
ξίδια για να τα δω... Αν όχι σε αυτή, 
σε µια άλλη ζωή σίγουρα θα παίξω.  

Μια βραδιά στην Αθήνα που δεν 
δουλεύεις. Πώς την περνάς; Συ-
νήθως σε σπίτια φίλων µε σπιτικό 
φαγητό, ταινίες στην τηλεόραση, 
φιλοσοφίες και ατέλειωτες συζη-
τήσεις.

Αγαπηµένο στέκι για φαγητό και 
αγαπηµένο σου αθηναϊκό πιάτο;
Έχω πολλά στέκια. Aπ’ τα καλύτερά 
µου o κλασικός Ζonar’s , η Ένωση 
Αιγυπτιωτών στην 3ης Σεπτεµβρί-
ου για original αιγυπτιακό φαγητό 
και για φοβερό burger στην Kαλλι-
θέα στο «Βurger 29»!

Ένα νέο όνοµα που έχεις ακούσει 
και σε έχει κερδίσει; Ο Γιάννης Μα-
θές, γιατί είναι ένας τραγουδιστής - 
τραγουδοποιός µε ταλέντο, πάθος, 
ήθος και µεγάλη ευαισθησία. Συµ-
µετέχει µαζί µου στο πρόγραµµα 
του Gazarte.

Άλκηστη, σου αρέσει αυτό που 
κάνεις; Εννοείται! Κάνω αυτό που 
µου αρέσει µε ειλικρίνεια  και τρελό 
πάθος. Χαίροµαι που τόσα χρόνια 
δεν αλλοιώθηκα. Πέρασα από χυ-
δαιότητες ξυστά, απέφυγα οτιδή-
ποτε θα µπορούσε να µολύνει την 
ψυχή µου και το σώµα µου, έσπρω-
ξα µακριά µου όλα όσα δεν µου 
άρεσαν και βέβαια πολλές φορές 
«µάτωσα». Έκανα επιλογές, έχασα 
ανθρώπους, κέρδισα άλλους, ερω-
τεύτηκα παράφορα, απελπίστηκα, 
ένιωσα µοναξιά και απέραντη θλί-
ψη, τρελάθηκα, αλλά έφτασα όµως 
και στα αστέρια. ∆εν έκανα καµία 
έκπτωση στην τέχνη µου, γι’ αυτό 
η δική µου κοινωνία είναι η επικοι-
νωνία µε τον κόσµο. Αληθινή µέχρι 
και το τελευταίο κύτταρο.. A

INFO
Gazarte (Βουτάδων 34, Γκάζι) - Κάθε ∆ευτέρα στις 20.30 και Παρασκευή 

στις 21.30 - Eισιτήρια από €12  (12, 23, 30 & 38)

Η
η ίδια τη σκηνή, έτσι που ποτέ 
δεν νιώθεις ότι είναι «µόνη». Και 
δεύτερον γιατί έχει µαζί της όλη τη 
σάλα, όλο τον κόσµο. Κάτι τέτοιο 
συµβαίνει και τώρα στο main stage 
του Gazarte, όπου η Άλκηστη, µετά 
απo αρκετά χρόνια µε µοναδικές 
συνεργασίες που άφησαν εποχή, 
αποφάσισε να στήσει µία παράστα-
ση sur mesure, κοµµένη και ραµµέ-
νη στα µέτρα της.  Το 
σύνδεση»
στασης που την «ενώνει» µε το 
κοινό της και ξεδιπλώνει µπροστά 
του όλα τα αγαπηµένα µας, δικά 
της τραγούδια µε νοσταλγία, κέφι, 
ευαισθησία και βέβαια συµµετοχή 
από τον κόσµο. 
Η Άλκηστη είναι γρήγορη, σπιντά-
τη, ελέγχει αλλά και αφήνεται στις 
µουσικές και τις εικόνες. Η ίδια λέει 
ότι πρόκειται για... «Mουσικά µείγ-
µατα και  εκρηκτικές χηµείες, χρώ-
µατα και ηχοχρώµατα, ρυθµοί και 
αρµονίες, χορδές, µαγεία, ανάταση 
και ψυχική ευθυγράµµιση, µε ανα-
τροπές και διασκευές να λάµψει το 
όνειρο να λάµψουν και οι καρδιές!»
Ζητήσαµε διευκρινίσεις.

Πώς αποφάσισες µετά από τόσα 
χρόνια σόλο παράσταση; 
φάσεις γεννιούνται από  σφοδρή  

108 ATHENS VOICE

Σε απευθείας 
σύνδεση 

με την Άλκηστη 
Πρωτοψάλτη

∆υναµική, τρυφερή και ροκ, όπως πάντα

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ
(panikoval500@gmail.com) 
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Η χρονιά που τελειώνει μπορεί να χαρακτηριστεί από τη –συνεχώς διο-
γκούμενη– επικράτηση της μουσικής ευτέλειας, καθώς ο mainstream 
ήχος (και η αισθητική που τον συνοδεύει) είναι πλέον απόλυτα ταυ-
τισμένος με αυτό που μπορούμε εύκολα να ορίσουμε ως: «χαμηλό 
επίπεδο». Ταυτόχρονα το ενδιαφέρον των ακροατών για τα άλμπουμ 
μειώνεται με εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς κι αυτό σημαίνει πως όλο και 
λιγότεροι δίνουν σημασία σε ολοκληρωμένες δουλειές δημιουργών 
(όπως είναι ένας μεγάλος δίσκος) και περισσότερο καταναλώνουν μου-
σική στο «φτερό» ακούγοντας απλώς μερικά τραγούδια. 
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι ενδιαφέρουσες μουσικές δημιουργίες 
και τα καλά άλμπουμ μοιάζουν πια σαν πυγολαμπίδες στο πυκνό σκο-
τάδι. Μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα άλμπουμ που πέρασαν από τις 
σελίδες της Athens Voice το 2018.

Αλμπουμ 
του 2018 
που κέρδισαν την 
προσοχη μασ

➜ makismilatos@gmail.com

25
  ΞΕΝΑ
John Coltrane 
Both Directions at once: the 
Lost aLBum
Ακόμη και τα απομεινάρια 
είναι τόσο καλά, που δεί-
χνουν το μέγεθός του.

Kamasi 
Washington 
heaven anD earth
Μέσα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα έγινε μια εμβλη-
ματική φιγούρα της σύγ-
χρονης τζαζ, άμεσα συν-
δεδεμένος με το ένδοξο 
παρελθόν του είδους.

Keith Jarrett 
La Fenice
Ηχογράφηση μιας σόλο 
συναυλίας του το 2006, 
που επαναβεβαιώνει τη 
μεγαλοσύνη του. 

Richard Russell 
everything is recorDeD
Ο ιδιοκτήτης της XL 
Records «συναρμολογεί» 
ένα ενδιαφέρον άλμπουμ 
με τη συμπαράσταση 
εκλεκτών φίλων.

Khruangbin 
con toDo eL munDo
Ένας από τους πιο cool 
δίσκους του 2018 στον ο-
ποίο ετερόκλητα μουσικά 
στοιχεία συνδυάζονται σε 
ένα αρμονικό σύνολο. 

Young Fathers 
cocoa sugar
Για μια ακόμη φορά οι 
σύγχρονοι ήχοι και οι 
ρυθμοί του δρόμου συ-
μπλέκονται με δημιουργι-
κό τρόπο.

Leifur James 
a LouDer siLence
Μεγαλώνοντας σε ένα 
μουσικό σπίτι, με θείο 
τζαζίστα και μητέρα 
κλασική πιανίστρια, κάνει 
ένα ντεμπούτο που έχει 
προσωπικό στίγμα.

Ry Cooder 
the ProtigaL son
Ένας πραγματικός μουσι-
κός του κόσμου με σπου-
δαίο παρελθόν και ήχο 
που εμπεριέχει τα άπαντα 
της world music, δείχνει 
την ικανότητά του να γρά-
φει ωραία τραγούδια.

Yo La Tengo 
- thereÕs a riot going on
Ένα μουσικό ταξίδι σε 
βάθος που προσφέρει 
ένα αισθητικό αποτέλε-
σμα που δεν βρίσκεις πια 
εύκολα.

U.S. Girls 
in a Poem unLimiteD
Η ανάλαφρη ποπ μπορεί 
κάλιστα να συνδυαστεί 
αποτελεσματικά με κοι-
νωνική ευαισθησία για 
ένα δημιουργικό απο-
τέλσμα.

Tenderlonious 
the shakeDown 
Ένας αυτοδίδακτος 
μουσικός του φλάουτου 
προσεγγίζει την τζαζ 
με την αίσθηση του σή-
μερα.

Paint 
Paint
Ο κιθαρίστας των Allah 
Las κάνει ένα σεβαστικό, 
«μικρό», όμορφο ροκ 
άλμπουμ με ευθείες α-
ναφορές στο παρελθόν 
αλλά χωρίς την αίσθηση 
της αντιγραφής.

The Imajinary 
Friends 
the imajinary FrienDs
Μετά από χρόνια, το 
part time συγκρότημα 
επανασυνδέθηκε για ένα 
ακόμη ιδιαίτερο και απο-
τελεσματικό ψυχεδελικό 
ταξίδι.

Kitsos 
Harisiadis 
Lament in a DeeP styLe 1929 
- 1931
Η εταιρεία του Jack White 
συστήνει στο παγκόσμιο 
μουσικό σύμπαν ένα 
πραγματικά σπουδαίο 
μουσικό του κλαρίνου 
που παίζει με έναν τρόπο 
πραγματικά μοναδικό. 

Various Artists 
BrainFeeDer X
Η ετικέτα Brain feeder του 
ιδιοφυούς Flying Lotus 
γιορτάζει τα 10 της χρό-
νια με μια συλλογή που 
εμπεριέχει τον ήχο του 
σήμερα στα καλύτερά 
του.

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Στέρεο Νόβα 
ΟυρανΟς
Το θρυλικό συγκρότημα 
επανασυνδέθηκε (Κων-
σταντίνος Βήτα και Μιχά-
λης Δέλτα) και αισθανθή-
καμε σαν να μην πέρασε 
μια μέρα.

Last Drive 
Last Drive
Ένα από τα σημεία αναφο-
ράς του ελληνικού rock 
’n’ roll αποδεικνύει πως 
έχει το attitude ακόμη ο-
λοζώντανο μέσα του.

Δημήτρης 
Καμαρωτός 
eLectro magnetic 
LanDscaPes
Από τους πλέον δημιουρ-
γικούς εκπρόσωπους της 
μουσικής του θεάτρου 
μας, συγκεντρώνει απο-
σπάσματα ηχογραφή-
σεών του σε ένα πειρα-
ματικό άλμπουμ υψηλής 
αισθητικής.

Παιδί Τραύμα 
Μυςτικές χΟρέυτικές 
κινήςέις
Ένα εντελώς προσωπικό 
ντεμπούτο με σύγχρο-
νους ήχους της πόλης και 
στίχους που δεν μπορούν 
να αγνοηθούν. 

Lost Bodies 
sPeciFic ocean 
Σε ένα διπλό άλμπουμ 
καταγράφουν με τον πιο 
δημιουργικό τρόπο τη 
μεγάλη μουσική τους πο-
ρεία και δίνουν στη δημι-
ουργία τους μια μουσική 
πρωτόγνωρη μουσική 
υπόσταση. 

Σάκης Παπαδη-
μητρίου 
Piano voices
Η μεγάλη του μουσική 
ιστορία συμπυκνώνεται 
στα αυλάκια αυτού του 
βινυλίου, το πρώτο του 
μετά από 30 χρόνια.

Chickn 
wowsers!
Αλλάζουν εντελώς μου-
σική πίστα σε σχέση με 
τον προηγούμενο δίσκο 

τους αλλά παραμένουν 
δημιουργικοί, προσηλω-
μένοι και ανήσυχοι. 

Naxatras 
iii
Στην ευκολία της ψυχεδε-
λικής/progressive αναβί-
ωσης αυτοί καταθέτουν 
την προσωπική τους θέ-
ση, που έχει ενδιαφέρον.

The Callas with 
Lee Ranaldo 
trouBLe anD Desire
Το πιο πλήρες μουσικά 
άλμπουμ τους συνδυ-
άζεται επιτυχώς με τις 
απόπειρές τους για ελλη-
νικό στίχο και εμπεριέχει 
και «έναν δίσκο μέσα 
στο δίσκο», αυτό του Lee 
Ranaldo.

Αντώνης 
Λιβιεράτος 
- 4 ½
Προσωπικός, ιδιαίτερος 
και πολυδιάστατος ο 
δίσκος του, δίνει ένα προ-
σωπικό στίγμα που δεν 
περνάει απαρατήρητο. 
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Purple Night XXXmas Ball 
στο Ρομάντσο
H πιο μοβ και σέξι βραδιά της Αθήνας πλημμυρί-
ζει και πάλι το Ρομάντσο. Στα decks θα βρεθούν οι: 
The Dreamer, Wrapped In Plastic, Denis D' or για μία 
ακόμη νέον ηλεκτρική και¼  ηλεκτρισμένη νύχτα. 
(22/12 στις 23.30, Ρομάντσο Bios, Αναξαγόρα 3 -5, 
είσοδος ελεύθερη) 

Needless Xmas Soiree 
στο Couleur loCale 
Το Couleur Locale συμπράττει με ένα από τα πιο δρα-
στήρια mobile party της Αθήνας για μια εορταστική 
βραδιά στο ολοκαίνουργιο «View Bar», στον 2ο όρο-
φο του εντυπωσιακού κτιρίου που στεγάζεται. Το 
Needless αναλαμβάνει τη μουσική επένδυση της βρα-
διάς «παντρεύοντας» τον γνωστό party και eclectic 
χαρακτήρα του με τη μοναδική θέα στην Ακρόπολη, 
σε ένα social event που θα ξεκινήσει νωρίς το βράδυ 
και θα διαρκέσει έως τις 03.00. Στα decks θα βρεθούν 
οι resident DJ του Needless, Mr.Z, Iro και Chevy, προ-
σκαλώντας τον συνιδιοκτήτη του Kasseta Record 
Store και Isigude Records, Γιάννη Τζώντζο, με balearic, 
funky, jazzy, soulfull, boogie, disco, electronica μου-
σικές διαθέσεις. (25/12 στις 19.00, Couleur Locale, Νορ-
μανού 3, Μοναστηράκι, είσοδος ελεύθερη)

The Great Gatsby 
στο Grand Hyatt atHens
Φέτος, την περίοδο των Χριστουγέννων, για 4 μόνο 
παραστάσεις, το Ballroom και τρεις ακόμα χώροι του 
νέου 5άστερου αποκτήματος της πόλης, του πρό-
σφατα ανακαινισμένου ξενοδοχείου Grand Hyatt 
Athens, θα σας υποδεχτούν για να ζήσετε από κoντά 
τον ανεκπλήρωτο έρωτα του Gatsby με την Daisy, τα 
ξέφρενα πάρτι που άφησαν εποχή στη Νέα Υόρκη 
και πολλές ακόμα σκηνές βασισμένες στην ταινία 
«Ο Μεγάλος Γκάτσμπι». Για να ζήσετε την εμπειρία 
ακόμα πιο έντονα, θα υπάρχουν ηθοποιοί, dancing 
acts, μουσικοί, DJ' s, καθώς και ο ανάλο-
γος φωτισμός και σκη-

νικά. Ακολουθήστε το dress code: Chic & Glam. (21 & 
22 / 27 & 28 στις 20.30,  Grand Hyatt Athens, Συγγρού 
115, είσοδος: €15-30 με ποτό,  VIP: €40)

Violet City  Christmas Party 
στο Wave atHens
Η Feelgood Records σε συνεργασία με τους Black 
Athena και τη Red Bull αποχαιρετούν το 2018 με ένα 
πάρτι αφιερωμένο στο New School Hip Hop/Trap 
ήχο της Αθήνας του σήμερα, στο «Wave Athens». 
Πάνω από 10 artists θα βρεθούν στο stage του Wave 
Athens με τα αγαπημένα παιδιά της Αθήνας ATH KIDS 
να αποτελούν το main act της βραδιάς παρουσιάζο-
ντας live το νέο τους υλικό και φυσικά όλα τα tracks 
που τους καθιέρωσαν ως μία από τις πιο καυτές ομά-
δες party της αθηναϊκής διασκέδασης. Στο stage θα 
βρεθούν επίσης οι καταξιωμένοι και έμπειροι Yinka, 
Gio Melody, Black Athena και Grandbois, ο ανερχό-
μενος Khay Be, αλλά και οι πρωτοεμφανιζόμενοι 
πιτσιρικάδες Rugrat και Yokai. (22/12 στις 22.00, Wave 
Athens, Ηρακλειδών 61, Θησείο, είσοδος €5)

Banana TROPICAL στο Ρομάντσο 
Ένα πάρτι με δύο stages για να μη χωρίζονται οι πα-
ρέες των Χριστουγέννων! Ισόγειο με disco, dance, 
funk ήχους από τους dj IOAN + Dj Floba και υπόγειο 
με πιο electro - house με τους Clubkid + Roubi Roubi 
Roubi. Μην ξεχάσετε κυρίως να είστε τρόπικαλ. Κα-
μιά παραμονή Χριστουγέννων μέχρι φέτος δεν έχει 
υπάρξει τόσο BANANA! (24/12 στις 23.00, Bios Ρομά-
ντσο, Αναξαγόρα 3-5, είσοδος ελεύθερη)

ADC pres. Xmas Eve 
seCret loCation Party
Η ομάδα των Athens Drunks Crew, μετά από μια δε-
καετία στα diy rave parties σε μη αναμενόμενους 
χώρους, ξαναχτυπά την παραμονή 
Χριστουγέννων 

σε ένα διαφορετικό σημείο στο κέντρο της πόλης, 
το οποίο θα ανακοινωθεί την ημέρα του event. Οι  
Dj Eazy (ADC,SSFR), Poka (ADC), Tade (TDC PALAZZI) 
και Thomas Numan (Synthetic) αναλαμβάνουν τη 
μουσική της βραδιάς. Μάξιμουμ χωρητικότητα 300 
άτομα. Για την ανακοίνωση του χώρου μείνετε συ-
ντονισμένοι στο facebook event. (24/12 στις 23.30, 
Secret Location, είσοδος ελεύθερη)

Μπάτε Σκύλοι Αλέστε Xmas 
Eve Party στο six d.o.G.s
Τι είναι καλύτερο από ένα πάρτι την παραμονή των 
Χριστουγέννων;  Ένα πάρτι στο six d.o.g.s και τους 
Akylla, Bengoa, Lex και Mcastaway στα decks! Μην 
είστε μόνοι τέτοια μέρα¼  (24/12 στις 23.00, six d.o.g.s, 
Αβραμιώτου 6-8, είσοδος ελεύθερη)

X-Mas Glow Date by You Say 
Party! We Say Yeah! στο ΕΚΕΙ
Οι You Say Party με το GLOWDATE γιορτάζουν την πα-
ραμονή Χριστουγέννων και στους 2 ορόφους του 
EKEI. Διάλεξε mood και ετοιμάσου να παρτάρεις με 
τα καλύτερα Party Anthems EKEI ΠΑΝΩ & EKEI ΚΑΤΩ 
σε ένα πολύχρωμο date που κανείς δεν ξέρει πού 
θα καταλήξει. Στην είσοδο θα μπορείς να πάρεις ένα 
glowstick το οποίο θα δηλώνει σε τι φάση βρίσκεσαι. 
Αν πάρεις πράσινο είσαι single, αν πάρεις κόκκινο είσαι 
in a relationship, ενώ αν πάρεις κίτρινο σημαίνει ότι εί-
σαι σε complicated φάση. Hip-hop R&B, rap και party 
anthems EKEI ΠΑΝΩ με τους Dj Kris Riot x Kid Angelo 
και EKEI ΚΑΤΩ με Dezmos & Chino. (24/12 στις 23.00, Ε-
ΚΕΙ, Λέκκα 23-15, είσοδος €10 με ποτό 
και glowstick)
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Χριστουγεν-
νιάτικο πάρτι 

φαντασμά-
των στο  six d.o.G.s
Θα είναι Χριστούγεν-
να, θα είναι ωραία και 
στολισμένα, έμπνευ-

ση θα αποτελεί η ίσως 
καλύτερη χριστου-
γεννιάτικη ταινία 

όλων των εποχών και 
οι #μόνο_ντέκα (Φι-

λίππα Δημητριάδη και 
Ζωή Παρασίδη) και 

Matina Sous Peau θα 
παίζουν μουσική για 

εγγυημένο ξεφάντω-
μα. Μόνο ο Bill Murray 

θα λείπει αλλά στη 
θέση του τα κορίτσια 
κάλεσαν έναν φίλο 

τους, τον DJ Takis που 
είναι σχεδόν εξίσου 

cool. (25/12 στις 22.00, 
six d.o.g.s, Αβραμιώ-

του 6-8, είσοδος 
ελεύθερη)

six d.o.g.s

Τα 20 μεγαλα πάρτι Τ
ης πόλης

Αντέχεις να κάνεις party-hopping σε όλα; 

tης ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ
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Trashformers: Το νούμερο 
1 διαγαλαξιακό party 2034 A.D. 
- Α Christmas Special στο Fuzz
Θα χορεύει ο κόσμος το 2034; Θα ζούμε ακόμη γνή-
σιες στιγμές ακραίας διασκέδασης; Οι trashformers, 
το team που έχει κάνει τα μουσικά ταξίδια στον χρό-
νο δεύτερο σπίτι τους, διακτινίζεται/προσγειώνε-
ται στη σκηνή του Fuzz για να απαντήσει αυτά τα 
φιλοσοφικά ερωτήματα που μας βασανίζουν αμέ-
τρητα βράδια τα φετινά Χριστούγεννα. (25/12 στις 
00:15, Fuzz Live Music Club, Πειραιώς 209 & Πατριάρ-
χου Ιωακείμ 1, Ταύρος, είσοδος €10)

Xmas: Diskotekken ft. 
Madame Ginger στο Crust
to μεγάλο χριστουγεννιάτικο Diskotekken, τελευ-
ταίο για το 2018, στο υπόγειο του Crust! Παναγιώ-
της Μένεγος & Χρήστος Αγγελόπουλος κλείνουν 
μια απόλυτα επιτυχημένη χρονιά επιστρέφοντας 
στο αγαπημένο τους booth, ενώ, ειδικά για τη μέρα 
αυτή, η υπέροχη Madame Ginger έχει ετοιμάσει 2 

φανταστικές συνταγές πίτσας που θα βρείτε 
αποκλειστικά και για μία νύχτα μόνο στο 

menu του Crust. (25/12 στις 23.30, 
Crust, Πρωτογένους 13, είσοδος 

ελεύθερη) 

Κάποιος έριξε glitter στον 
κουραμπιέ μου στο BEquEEr 
Το BEqueer γιορτάζει για ακόμη μια χρονιά τη γέννη-
ση του Ιησού Χριστού με μια στρώση ζάχαρης άχνης 
και γκλίτερ. Σε ένα extra special χριστουγεννιάτικο 
edition στη μουσική οι: I U ShE & pJ Mugiwara. Σε 
ακόμα πιο extra specail drag show: Μarianah Grindr. 
(25/12 στις 23.59, BEqueer, Κελεού 10, Γκάζι, είσοδος 
€6 με μπίρα ή κρασί ή €7 με ποτό)

New Year’s Eve: A 12-Hour
Marathon Party στο six d.o.g.s
Τη Δευτέρα 31/12, όταν το ρολόι σημάνει 12, στο six 
d.o.g.s θα σημάνουν τα ηχεία! Ο ετήσιος πρωτοχρο-
νιάτικος μουσικός μαραθώνιος θα επαναληφθεί 
για ένατη χρονιά. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα και για 
12 ολόκληρες, απολαυστικές ώρες οι BoDJ, Bonso, 
Fragk & Gi, Jonn, JoSE AMBA, pAN και tolis Q θα κερ-
νάνε την καλύτερη house και techno μουσική της 
πόλης. (1/1 λίγο μετά τα μεσάνυχτα, six d.o.g.s, Αβρα-
μιώτου 6-8, είσοδος: €10)

New Years Eve with Daniele
Cosmo στο Astron BAr
Ο Daniele Cosmo είναι ο άνθρωπος πίσω από τη 
Lux Rec, ένα record label που βρίσκεται λίγο έξω 
από τη Ζυρίχη και εξερευνά όλες τις αποχρώσεις 
της underground. Μαζί του μοιράζονται τα decks 
του Astron Bar αυτή την παραμονή Πρωτοχρονιάς 
οι Dream Weapons, Morah, Roman & Saradis, Kera. 
(31/12 στις 23.59, Astron Bar, Τάκη 3, Ψυρρή) 

Α New Years Eve Extravaganza 
Party / Το Spiti Bar στο Ωδείο ΑθηνΩν 
Για μία και μόνο νύχτα το Spiti θα μεταφέρει την ξε-
χωριστή του ατμόσφαιρα στον πολυχώρο Ω2 του Ω-
δείου Αθηνών, μεταμορφώνοντάς τον στο μεγαλύ-
τερο dancefloor της Αθήνας, με open bar, τους κα-
λύτερους DJs της πόλης και άλλες πολλές εκπλήξεις 
για όλους. DJs: b2b sets by, theo Grooves & tonny 
Lasar, Bengoa & Nikolas Gale, Chevy & Blue Lagoon, 
Mr Enarto & Ήχος Ανοχής. (31/12 στις 23.30, Ωδείο 
Αθηνών, Βασ. Γεωργίου B 17-19, είσοδος: €35 18/12 - 
31/12, ταμείο: €40)

Boogie Nights NYE 2019 στο ΡομΑντσο  
Κάπου μεταξύ του 2018 και του 2019, σαν μια πα-
ρεμβολή, το Ρομάντσο θα βρεθεί στη χρυσή εποχή 
των late 70s, όταν η βιομηχανία του πορνό σήμαινε 
πολλά. Η ντίσκο θα είναι in vogue, το σεξ θα είναι 
ασφαλές και το πάρτι δεν σταματάει ποτέ. Σε ένα 
κόσμο που η χλιδή και η παρακμή είναι συνώνυμα, 
το glam βρίσκεται στις σκιές και όχι στο spotlight, 
κι όμως περιέχει τα ίδια συστατικά: φήμη, φθόνο, 
απληστία, ταλέντο, sex και χρήματα. (31/12, 23.59, 
Bios Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Open Bar: €25)

NYE Parallax στο tEmplE AthEns
Τις πρώτες ώρες του 2019 το temple υποδέχεται 
τέσσερις πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής σκηνής 
του Τελ Αβίβ, πλαισιωμένους από τέσσερα εγχώ-
ρια ταλέντα για έναν δωδεκάωρο μουσικό μαρα-
θώνιο. Στο booth του temple θα ανέβουν οι ΤV.
oUt (με πρόσφατη κυκλοφορία στο εμβληματικό 
νεοϋορκέζικο label L.I.E.S) καθώς και ο pharaoh b2b 
με τον Yogg, συνιδρυτές της parallax Records και 
resident djs των θρυλικών κλαμπ Alphabet και the 
Block αντίστοιχα. Στον ρυθμό της βραδιάς θα μας 
εντάξουν η K.atou με τον Katra, ενώ τις πρωινές ώ-
ρες τη σκυτάλη θα πάρουν ο outermost και ο Rigas. 
(31/12 στις 23.00, Temple Athens, Ιάκχου 17, Γκάζι, είσο-
δος: €10 προπώληση, €15 ταμείο)

New Year’s Eve Party στο Big mouth 
Ένα μεγάλο, ξέφρενο, άκρως χορευτικό πάρτι με 
30 ευρώ open bar (ελεύθερη κατανάλωση) και τον 
Dj phunk Sinatra στις μουσικές επιλογές του νέου 
έτους. Έτσι καλωσορίζει το Big Mouth Bar το 2019! 
Για την είσοδό σας χρειάζεται να προσκομίσετε πρό-
σκληση την οποία και μπορείτε να προμηθευτείτε 

από τον χώρο του Big Mouth.  (1/1 στις 00.30, 
Big Mouth, Γυφτοπούλου Γρηγορίου 8, Χα-

λάνδρι, Open Bar: €30)  A

Huey Morgan DJ Set (Fun Lovin’ Criminals) 
intro / outro PlayMo Bill στο ΚΠίσν
Ο διεθνούς φήμης DJ, συγγραφέας, μουσικός, ραδιοφωνικός 

παραγωγός του BBC Radio και frontman του θρυλικού συ-

γκροτήματος των 90s, Fun Lovin'  Criminals, huey Morgan, 

έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με 

ένα DJ set που θα ξεσηκώσει τους επισκέπτες όλων των η-

λικιών. Ο Morgan θα αναμίξει ήχους funk, soul, disco, hip 

hop και rock' n' roll παίζοντας τραγούδια από τα 70s μέ-

χρι σήμερα, από τη Donna Summer, τους Kool and the 

Gang, τον James Brown και τους Jackson 5, μέχρι τους 

πιο σύγχρονους Jurassic 5, Cypress hill και Michael 

Kiwanuka, σε ένα ξέφρενο πάρτι που θα κρατήσει 

μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. (31/12, στις 23.30, 

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λε-

ωφ. Συγγρού 364, είσοδος ελεύθερη)

NYE 
Extravaganza: 

Nicola 
Lavacca & 
Digital Riot 

στο Crust
Την Παραμονή της 

Πρωτοχρονιάς, λίγο 
μετά τα μεσάνυχτα, 
το υπόγειο της Πρω-

τογένους υποδέχεται 
στα decks τον Nicola 
Lavacca, ένα μυθικό 

όνομα για το αθηναικό 
clubbing, σε ένα ειδικά 

σχεδιασμένο για τη 
νύχτα αυτή disco dj set 
όπως μόνο αυτός ξέρει 
να κάνει, ενώ αμέσως 
μετά οι Digital Riot στα 
control μας πάνε μέχρι 
το πρωί. 1/1 στις 01.00, 
Crust, Πρωτογένους 13, 

είσοδος ελεύθερη 
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Η Μαίρη Πόπινς επιστρέφει

Εσύ τι 
θα δεις τις 
γιορτές;
5 εικαστικές βόλτες 
και 11 παραστάσεις 
στη γιορτινή Αθήνα!

Β όλτα στις χριστουγεννιάτικες 
γκαλερί, έξοδος στο θέατρο. 
Γιατί είτε σε φάση μοναξιάς, 

είτε σε φάση παρέα, παντού η Αθήνα 
τέτοιες μέρες χαρίζει τέχνη και εικό-
νες πολυποίκιλης ομορφιάς. 

Στην Γκαλερί Σκουφά, στο Κολωνάκι, 
μια all star αρμάδα από 50 καλλιτέχνες 
ειδικού ζωγραφικού βάρους και συ-
ναισθήματος μεγατόνων, εμπνέονται 
από την εποχή. Γιατί τα Χριστούγεννα, 
πάνω από όλα είναι συναίσθημα. Κυρι-
τσόπουλος, Μαντζαβίνος, Χαδούλης, 
Χάρος, Τζινούδης, Κοντέλλης, σε κα-
λούν να δεις τις δικές τους εκδοχές στο 
θέμα Χριστουγεννιάτικη Ιστορία. Έως 
και τις 12/1.

Πινακοθήκη Βογιατζόγλου, Νέα Ιωνία, 
αποκέντρωση οέο, γιατί δεν είναι μόνο 
το αθηναϊκό downtown που σπαρταρά-
ει, είναι και οι τρεις συλλέκτες, Βογια-
ζόγλου, Φέλιος και Χριστοφής, που 
παρουσιάζουν 70 από τα καμάρια τους, 

χωρίς ανταγωνισμό, χωρίς κομπασμούς, μόνο 
αγάπη και ισχύς εν τη ζωγραφική ενώσει: «Τρεις 
συλλέκτες - τρεις εποχές» θα πει πως από Κεσαν-
λή, Ρόρη, Παύλο, Μπιτσάκη, Σελιμά, Σακαγιάν, 
Γαΐτη, Ακριθάκη, και άλλους τόσους σε τρελό 
χρονικό random play, θα απολαύσεις ένα πανόρα-
μα ελληνικής μεταπολεμικής ζωγραφικής. 

Αχ, Ρεβέκκα! Στην γκαλερί Καμχή, στο Μετα-
ξουργείο, συναισθήματα, φιγούρες και όνειρα, 
εφιάλτες με μάτια που κοιτούν και πρόσωπα που 
κάτι θέλουν να σου εξομολογηθούν, καθηλώ-
νουν. Ζωγραφική και φωτογραφία όπου παίζουν 
υπογραφές παγκόσμιας κλάσης: Ρίτα Άκερμαν, 
Νομπουγιόζι Αράκι, Ναν Γκόλντιν, κι από «ελ-
ληνάκια» οι πολυαγαπημένοι Μωρίς Γκανής και 
Μανταλίνα Ψωμά. Εντάξει, έχεις χρόνο ως και τις 
28 Φεβρουαρίου, αλλά το ξαναλέω: κάτι τέτοιες 
μέρες, ειδικά για τους μοναχικούς, οι γκαλερί και 
οι βόλτες εντός τους είναι το καλύτερο αντικατα-
θλιπτικό για τη μοναξιά και τις μαυρίλες!

Alma (Κολωνακίου) maters, Τάσος Μισούρας 
rules, αίνιγμα, ρομαντισμός, ανατροπή, επιθυμία, 
αγωνία για συνεύρεση. Προσωπική αδυναμία: 
ο μελαγχολικός υπαινιγμός του πινέλου του, το 
ρευστό και το αποσπασματικό τούτου του ζω-
γράφου φτιάχνει μια αφήγηση-μελομακάρονο με 
τη γλυκύτητά του, αρμονικά με το sweet disaster 
των ημερών. 

Γλυφάδα, στην Blender, για τις ζωγραφιές του 
Γεράσιμου (Μεμά) Τουλιάτου, που, όταν ζούσε 
και μεγαλουργούσε, τα τεράστια έργα του κο-
σμούσαν τις εισόδους των κινηματογράφων. Α-
λέν Ντελόν και Μπρους Γουίλις, «Το χάραμα» του 
Μπίστικα, κι άλλα πόσα κινηματογραφικά ενστα-
ντανέ, όπως τα επιμελήθηκαν οι κόρες του, θα 
τα βρεις χάρτινα και γιγάντια στον όγκο, να σε 
ξαναγυρνούν σε κάποια παλιά Χριστούγεννα στη 
Σταδίου, που έψαχνε να βρει πού παίζει η «Μελω-
δία της ευτυχίας». ● 

Πάμε  Θεάτρ ο;
>> «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια 
Γουλφ;» του Edward Albee στη Στέγη 
Ιδρύματος Ωνάση. Η Μαρία Πανουργιά 
σκηνοθετεί το θρυλικό αμερικανικό έργο 
χωρίς ψευδαισθήσεις, τοποθετώντας το 
σε ένα «ταριχευμένο» αστικό σαλόνι με 
το ραδιόφωνο ανοιχτό. Έργο ταυτισμένο 
με την Εlizabeth Τaylor και τον Richard 
Burton από την ομώνυμη ταινία, ανεβαί-
νει στη Στέγη ως ένα «ζωντανό μουσείο» 
αλλοτινών συμπεριφορών.

>> «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» στο Εθνι-
κό Θέατρο. Μια dream team παράσταση για 
την τέχνη του  θεάτρου και των ανθρώπων 
του μέσα από την εξαιρετική διασκευή 
του Δημήτρη Μαυρίκου στο έργο του Πι-
ραντέλο, με τη μουσική του Χατζιδάκι, σε  
ενορχήστρωση Νίκου Κυπουργού. 

>> «Once», το μιούζικαλ στην Εναλλακτι-
κή Σκηνή της ΕΛΣ. Εντελώς διαφορετικό, 
εξαιρετικά πρωτότυπο. Οι τραγουδιστές-
ηθοποιοί είναι ταυτόχρονα και οι μουσικοί 
επί σκηνής. Εξαιρετική συνεργασία του 
Ακύλλα Καραζήση με τη χαρισματική ερ-
μηνεύτρια Μαρίνα Σάττι και τον έμπειρο 
Αποστόλη Ψυχράμη στους πρωταγωνι-
στικούς ρόλους. Ένα αγαπησιάρικο τρα-
γούδι για τους δρόμους της πόλης.

>> Οι «Δούλες» του Ζενέ στο Θέατρο του 
Νέου Κόσμου. Μια μεταφορά για την τέ-
λεια υποδούλωση. Ο Λιθουανός Τσέζαρις 
Γκραουζίνις σκηνοθετεί τους Δημήτρη Ή-
μελλο, Κώστα Μπερικόπουλο και Αργύρη 
Ξάφη στην πολυσυζητημένη προβοκατό-
ρικη παράσταση της σεζόν. 

>> Η «Κουζίνα» στο Θέατρο Αποθήκη. Η 
νέα παράσταση του Γιώργου Νανούρη 
με το επίκαιρο έργο του διακεκριμένου 
άγγλου συγγραφέα Arnold Wesker παιγ-
μένο από 11 νέους ηθοποιούς. Όλα συμ-
βαίνουν στην κουζίνα ενός εστιατορίου. 
Μικρογραφία της κοινωνίας γραμμένη με 
χιούμορ και νεύρο.

>> «Γυάλινος Κόσμος» στο Θέατρο Οδού 
Κεφαλληνίας. Η Μπέτυ Αρβανίτη στην 
πρώτη της συνάντηση με έναν από τους 
πιο ταλαντούχους σκηνοθέτες της νέας 
γενιάς, τον Δημήτρη Καραντζά. Το αυτο-
βιογραφικό έργο του Τεννεσί Ουίλιαμς ως 
ένα κλειστοφοβικό δράμα για την ύπαρξη 
και τη λειτουργία του θεάτρου.

>> «Στέλλα Κοιμήσου» στο Θέατρο 
Τζένη Καρέζη. Μετά από 2 πολύ πετυχη-
μένες θεατρικές περιόδους στο Εθνικό, 
η παράσταση γροθιά στο στομάχι του 
κινηματογραφικού σκηνοθέτη Γιάννη 
Οικονομίδη, που καταγράφει με ρεαλι-
σμό τη σημερινή πραγματικότητα και τη 
χυδαιότητα ενός κόσμου εδραιωμένου 
στο ψέμα και  το χρήμα.

>> «Βαν Γκογκ - Το βαλς των δέντρων 
και του ουρανού», στο Θέατρο Γκλόρια. 
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και σε πα-
γκόσμια πρώτη το έργο του Jean-Michel 
Guenassia για τον μυστηριώδη θάνατο του 
μεγάλου καλλιτέχνη, μέσα από τον τελευ-
ταίο έρωτα της ζωής του σε μια ανατρεπτι-
κή εκδοχή. Σε θεατρική απόδοση της Ελέ-
νης Ερήμου, φιλική συνεργασία Κώστας 
Παπαπέτρου. Σκηνοθεσία: Michael Seibel. 

>> «Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυ-
χτα» στο Θέατρο Τζένη Καρέζη. Μια γλυκό-
πικρη ιστορία για τον αυτισμό, την εφηβεία, 
τις διαλυμένες οικογένειες, τα μαθηματικά 
και τα χρώματα. Η θεατρική διασκευή του 
Σάιμον Στήβενς στο πολυβραβευμένο μυθι-
στόρημα του Μαρκ Χάντον, σε σκηνοθεσία 
Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. 

>> «Ο Φάρος» στο Θέατρο Παλλάς. Η με-
γάλη θεατρική επιτυχία με την υπογραφή 
του  Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη συνε-
χίζει για δεύτερη χρονιά με τις εξαιρετικές 
ερμηνείες των πέντε σημαντικών πρω-
ταγωνιστών, Α. Χειλάκη, Οδ. Παπασπηλι-
όπουλου, Ν. Ψαρρά, Π. Αλειφερόπουλου 
και Κ. Μαρκουλάκη. 

>> «8 γυναίκες κατηγορούνται» στο Θέ-
ατρο Αργώ. Αστυνομικό, θρίλερ, ψυχολογι-
κό δράμα και σουρεαλιστική κωμωδία, το 
έργο του Ρομπέρ Τομά, ένα θρίλερ, ψυχο-
λογικό δράμα και κωμωδία μαζί, είναι μια 
γοητευτική παράσταση για τον κόσμο των 
γυναικών, μ’ έναν άντρα στο βάθος του κά-
δρου. Από 20 Δεκεμβρίου, σε σκηνοθεσία 
Γιάννη Καραχισαρίδη. 
 

- Γ. Δημητρακόπουλος

Ειρήνη Κανά  @ Σκουφά Gallery
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Nίκος Πορτοκάλογλου & 
λάυρέντης Μάχάίρίτςάς 

Δύο τραγουδοποιοί με παράλληλη πορεία 
μοιράζονται ιστορίες από τα παλιά

Του ΓιώρΓου Δημητρακοπουλου

Πρώτη 
φορά Μάζί

Για πρώτη φορά εμφανίζονται μαζί. Νίκος Πορτοκάλο-
γλου και Λαυρέντης Μαχαιρίτσας ενώνουν τα τραγούδια 
τους στη σκηνή του Γυάλινου με την παράσταση «Τι έχει 

μείνει απ’ τη φωτιά». Τους ταξιδέψαμε στον χρόνο και 
τους ζητήσαμε να θυμηθούν ιστορίες από το ξεκίνημά 

τους μέσα από τους Φατμέ και τους Τερμίτες. Σαν μικρά 
παιδιά μοιράζονται αναμνήσεις, ιστορίες και ανέκδοτα, 

μιλάνε για τους μέντορές τους Τάσο Φαληρέα και Γιάννη 
Πετρίδη, την Τσανακλίδου και τον Σαββόπουλο, την κρί-

ση και το κοινό τους πάθος που δεν είναι άλλο από τις 
τηλεοπτικές σειρές που βλέπουν φανατικά.
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ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Ν.Π. Είμαστε σε φάση άρνησης. Αυτό του έλεγα σήμερα. 
Διαβάζω πράγματα που τα θεωρώ απαράδεκτα, τρελά 
και δεν έχω ούτε τη διάθεση ούτε την αντοχή να τα συζη-
τήσω με τους φίλους μου. Προτιμώ να μιλήσουμε για τη 
νέα σειρά που είδαμε στο Netflix, ή για ένα νέο τραγούδι, 
για ποδόσφαιρο, για οτιδήποτε. Δεν μπορώ. Έχω ανά-
γκη να αυτοπροστατευτώ. Μετά από κάποια χρόνια που 
το κύριο θέμα συζήτησης ήταν η πολιτική, τώρα βγάζω 
άρνηση. 
Λ.Μ. Το «χάσαμε, πάμε να φύγουμε», το ξέρεις; Έβλεπε 
έναν τύπο κάποιος στον ύπνο του, που έλεγε θα πας να 
ποντάρεις στο τρία. Αφού το έβλεπε κάθε βραδυ αποφά-
σισε να πάει. Ποντάρει στο τρία. Και ήρθε το είκοσι τρία. 
Και ακούει τη φωνή να λέει, χάσαμε, πάμε να φύγουμε. 
Αυτό είναι.
Ν.Π. Όταν το ’15 έκανα το τραγούδι που έλεγε «νικητές 
και ηττημένοι, όλοι χάσαμε μαζί» έφαγα το κράξιμο της 
αρκούδας γιατί κάποιοι αισθάνονταν νικητές.
Λ.Μ. Γιατί τότε δεν είχαμε δει πώς χάνεις ολοκληρωτικά. 
Ξέρεις τι γίνεται; Θα πούμε τώρα κάτι και αύριο θα έχουμε 
αυτοδιαψευθεί από τα γεγονότα, που τρέχουν με μεγάλη 
ταχύτητα.
Ν.Π. Αυτό που θα με πείσει να ασχοληθώ ξανά είναι να δω 
το παράδειγμα ενός πολιτικού που με πράξεις θα δείξει 

ότι βάζει τη χώρα πάνω από την καρέκλα και το κόμμα 
του. Και για τον κόσμο, νομίζω, είναι το ίδιο, γιατί όλοι εί-
ναι παραιτημένοι, κουρασμένοι, αηδιασμένοι, αποκαρδι-
ωμένοι και πάρα πολύ αγχωμένοι για την επιβίωσή τους. 
Δεν υπάρχουν πια αντοχές. Το βλέπω από τους φίλους 
μου. Δεν μιλάμε πια πολιτικά. Γιατί ανακυκλώνουμε ένα 
δηλητήριο, μια πίκρα και μια στενοχώρια. 
Λ.Μ. Πρέπει να τα βρούμε πρώτα με τον εαυτό μας και 
να προσπαθήσουμε να βγούμε έξω. Να κλείσουμε τις 
τηλεοράσεις και το ίντερνετ με μέτρο, όχι σε τόσο μα-
νιώδη ρυθμό. Να συγχρονιστούμε με τους άλλους. Δεν 
υπάρχει κάτι άλλο. Αν είμαστε όλοι έξω θα τα βρούμε. 
Αλλιώς θα είναι ο καθένας με την προέκταση του χεριού 
του, το τάμπλετ και το κινητό, σε μια μοναξιά ανάμεσα 
σε εκατομμύρια ανθρώπους, σε μια μοναξιά με επιθε-
τικότητα. Γιατί τους βλέπεις ότι διαβάζει ο άλλος στην 
οθόνη και φορτώνει, τον ενοχλεί το ένα, τον ενοχλεί το 
άλλο, τα μισά είναι τρολιές, τα μισά είναι αληθινά. Μια 
εικονική πραγματικότητα που οδηγεί σε μια τρέλα. Kαι 
ζούμε σε μια χώρα που είναι η χώρα των ποιητών, η χώρα 
του ήλιου. 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ 80s  
ΤΑΣΟΣ ΦΑΛΗΡΕΑΣ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
Λ.Μ. Ήταν πιο διακριτά τα πράγματα τότε για το τι είναι 
ροκ. Ξεκινήσαμε φιλοδοξώντας να κάνουμε ένα ροκ συ-
γκρότημα. Με αυτή τη λογική. Σκεφτόμουν καριέρα στο 
εξωτερικό, να έρχονται ελικόπτερα να με παίρνουν. Δεν 
ήθελα να κάνω τον καινούργιο Χατζιδάκι. Δεν τα κατάφε-
ρα μέχρι τέλους, εντάξει. Αυτό που έγινα μια χαρά είναι. 
Ν.Π. Στα φεστιβάλ το 90% ήταν αγγλόφωνα γκρουπ. Ε-
κείνη την περίοδο, θυμάμαι, η πρώτη ερώτηση στις συνε-
ντεύξεις ήταν γιατί τραγουδάτε ελληνικά αφού είστε ροκ 
συγκρότημα;
Λ.Μ. Οφείλω πολλά στον Γιάννη Πετρίδη. Αυτός μας άνοι-
ξε τις πόρτες τότε. Με ξένιζαν και τα ελληνικά στην αρχή. 

Το πρώτο τραγούδι που έγραψα ήταν μια περίεργη μπα-
λάντα σε στίχους μυστήριους: «Θάλασσα ερωμένη μου». 
Όταν είδα τους στίχους λέω, κάτσε, έδω κάτι γίνεται. Του 
Μαρματάκη. Έκανα τα πρώτα μου τραγούδια. Άκουσα και 
τον δίσκο του Γερμανού «Τα μπαράκια», ο πρώτος στα ελ-
ληνικά και μου κίνησε το ενδιαφέρον. Είδα ένα φως. Είπα 
εδώ είμαστε. Καλύτερα πρώτοι στο χωριό παρά τελευταί-
οι στην πόλη. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Θυμάμαι Φατμέ και 
«Χάνομαι γιατί ρεμβάζω». Μαζί δεν βγήκαν αυτά, Νίκο;
NΠ. Ίδιοι άνθρωποι. Ήμασταν μια παρέα που διασπάστη-
κε στα δύο αυτά συγκροτήματα. Εγώ στην αρχή έγραφα 
αγγλικό στίχο γιατί κυρίως ξένα άκουγα. Dylan, Beatles, 
Cohen, Stones κτλ. Yπήρχε όμως ο Σαββόπουλος, που 
ήταν μεγάλη γέφυρα. Ένωνε την αγάπη μου για το ροκ με 
την ελληνική παράδοση. Όταν τον είδα πρώτη φορά στο 
Κύτταρο, πιτσιρικάς, σκέφτηκα ότι αυτό το θαύμα μπορεί 
να συμβεί και να ενωθούν οι δύο κόσμοι σε έναν μαγικό 
νέο κόσμο. Με τα πνευστά, τον καραγκιόζη και τη Δόμνα 
Σαμίου στην αρχή. Προσπαθούσα να μελοποιήσω στί-
χους νέων ποιητών, αλλά έβλεπα ότι δεν ήταν γραμμένοι 
για τραγούδια, οπότε λέω ότι πρέπει να το κάνω μόνος 
μου. Αυτό ήταν μεγάλη ανακάλυψη. Να μπορώ να πω την 
ιστορία μου, την ιστορία της παρέας μου, της γειτονιάς 
μου. Πώς θα φύγω από το πατρικό μου σπίτι, πώς θα μεί-
νω μόνος μου, πώς θα τα βγάλω πέρα, πώς θα κάνω το 
όνειρό μου πραγματικότητα. Πώς μπορώ να ζήσω σαν 
μουσικός. Έτσι ξεπετάχτηκαν τα πρώτα πραγματικά δικά 
μου τραγούδια. Όπως ο Λαυρέντης είχε μέντορα τον Πε-
τρίδη, εγώ είχα τον Τάσο Φαληρέα. Φτιάξαμε την πρώτη 
κασέτα με τα πρώτα 10 τραγούδια μας σε ένα σπίτι στο 
Φάληρο. Τα πήγαμε σε όλες τις εταιρείες. Απορρίφτηκαν. 
Και πέρασα και από το Pop Eleven, όπου ο Τάσος ήταν ο 
μόνος που άκουσε την κασέτα επιτόπου και είπε πάμε 
στο στούντιο.
Λ.Μ. Μια χαρά ήταν όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα τε-
λικά. Μαζευόντουσαν τότε όλοι οι μουσικοί στον Πλά-
τανο, ένα καφενείο στους Αέρηδες. Στην Πλάκα. Έβλεπα 
τον Τζόνι με τους Vavoura και έλεγα ποιοι είναι αυτοί, οι 
Rolling Stones; Τον Τζιμάκο τον θυμάμαι, όταν ξεκίνησε. 
Όταν έκανα το «Armageddon» βγήκαν οι Μουσικές Ταξι-
αρχίες. Κάναμε πρόβες τότε μαζί με τους TVC, που ήταν 
πιο new wave και εμείς prog rock. Θυμάμαι μια συναυλία 
στον Λυκαβηττό που είχαν παίξει όλα αυτά τα συγκρο-
τήματα και σουπερστάρ ήταν ο Νίκος Γκίνης και το Σύν-
δρομο. Είχαν έρθει με πουλμανάκια, οργανωμένοι, εμείς 
ανεβαίναμε με τα πόδια. Είχε γίνει πανικός. Παίξαμε το 
πρώτο τραγούδι και τους είχε κάνει εντύπωση. Ο πρώτος 
στίχος που ακούστηκε από τους Τερμίτες ήταν «Σταφύλι 
η Ελλάδα αιμορραγεί στην Αθήνα». Πού θα τους βρού-
με όλους αυτούς να κάνουμε μια γιγαντιαία συναυλία. 
Τρελό ε;  
Λ.Μ. Πριν από δέκα χρόνια πήγαινα να βρω την Τάνια 
(σ.σ. Τσανακλίδου) στο σπίτι της στις Μηλιές στον Βόλο, 
για τις συναυλίες στον Ζυγό. Παίρνω και ένα κρασί. Μπαί-
νω μέσα. Ο Μαχαιρίτσας είσαι, μου λέει. Λέω ναι. Πόσα 
χρόνια τραγουδάς, ρε παιδάκι μου. (Γέλια) Λες και ήμουν 
αιώνες. Εντάξει, δεν είμαι και ο Νταλάρας, μην κάνεις 
έτσι. Ακόμη τραγουδάς; Τρελάθηκα. Tώρα αν με δει θα 
μου πει, ζεις ακόμη;
Λ.Μ. Τότε το παιχνίδι κρινόταν στο live. Εκεί καταλάβαι-
νες και τη δύναμη των τραγουδιών σου. Όταν κάναμε 
τη συναυλία στον Λυκαβηττό, ψάχναμε ένα τραγούδι 
για να κλείσουμε. Είχαμε κάνει ένα τραγούδι, το «Πόσο 
σε θέλω». Και είπαμε, δεν κλείνουμε με αυτό; Ο κόσμος 
μόνος του άρχισε να το τραγουδάει. Και έγινε έτσι. Πριν 
κυκλοφορήσει. Μετά το βγάλαμε και σε δίσκο. Κοίτα να 
δεις, ένα τραγούδι αν έχει δυναμική, δεν χρειάζεται να 
κάνεις τίποτε. 
Ν.Π. Το άλλο μυστήριο είναι όταν τα τραγούδια σου ζω-
ντανεύουν και τραγουδιούνται από τον κόσμο μετά από 
χρόνια.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Λ.Μ. Βλέπω τώρα μια σειρά, το «Counterpart». Στην αρχή 
μού λέει η γυναίκα μου δεν βλέπεται αυτό, είναι πολύ 
βαρετό.  Μετά τα δύο επεισόδια όμως ήταν αποκάλυψη. 
Mε τον J. K. Simmons, ηθοποιάρα. Τρομερή σειρά. Όπως 
και το «The Handmaid’s Tale». Δείτε το. Καλά, δεν λέω για 
αυτό που έχει δει όλος ο πλανήτης, «La Case de Papel». 
Δεν το συζητάμε, είναι καλό.
Ν.Π. Έχεις δει το «The Kominsky Method»; Είναι με τον Alan 
Arkin, απίστευτος ηθοποιός, και τον  Michael Douglas, 
ο ένας ατζέντης και ο άλλος ηθοποιός που έχουν μια 
φοβερή σχέση, είναι φίλοι, αλλά βρίζονται σε τρομερό 
βαθμό, και είναι ένα πολύ γλυκό, τρυφερό και πικρό ταυ-
τόχρονα πράγμα. Οι σειρές εξελίσσονται στη νέα λογοτε-
χνία. Καταπληκτικά πράγματα. Προτείνω ακόμη «River», 
«Broadchurch» ένα εγγλέζικο. Αγαπημένο χαλαρωτικό 
είναι τα «Φιλαράκια».  A

Ιnfo
Οι παραστάσεις 
«Τι έχει μείνει 
απ’ τη φωτιά» με 
καλεσμένο τον 
Βαγγέλη Γερμα-
νό στις 21&22, 
28&29/12 και εκτά-
κτως 24 & 31/12. 
Γυάλινο Μουσικό 
Θέατρο, Συγγρού 
143, Νέα Σμύρνη, 
2109315600. Κάθε 
Παρασκευή και 
Σάββατο (22.30). 
Είσοδος από € 12 
με μπίρα ή κρασί 
στο bar (€10 Παρ.) 
Προπώληση: viva.
gr, 11876, Seven 
Spots, Reload 
Stores, WIND, Ευρι-
πίδης, Τεχνόπολη 
Δήμου Αθηναίων, 
Viva Kiosk Σύνταγ-
μα, Yoleni’s.
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«Η Μαίρη Πόπινς επιστρέφει»

«Ποιος θα σου τραγουδήσει»

«Η επόμενη μέρα μιας σχέσης» 

«Άννα και η αποκάλυψη»

Αυτη την 
εβδομΑδΑ

η μαίρη  
Πόπινς επιστρέφει 
(Mary PoPPins returns) 
Η ταινία δεν προσφέρει πολλά 
νέα πράγματα στο μύθο της 
ιπτάμενης γκουβερνάντας, 
αλλά σε καμιά περίπτωση 
δεν είναι περιττή. Κυρίως η 
σημασία της έγκειται στον επι-
μορφωτικό χαρακτήρα και στη 
συνάντηση με μια νέα γενιά 
που τείνει επικίνδυνα προς τον 
κυνισμό και τη μηδενιστική 
διάθεση. Α, στα συν του κα-
λοφτιαγμένου φιλμ του Ρομπ 
Μάρσαλ προσθέστε και μερικές 
δυνατές φιλοξενίες, όπως αυτή 
της Μέριλ Στριπ, της Άντζελα 
Λάνσμπερι και του Ντικ Βαν 
Ντάικ. Πρωταγωνιστούν: Έμιλι 
Μπλαντ, Λιν-Μάνουελ Μιράντα, 
Μπεν Γουίσο, Έμιλι Μόρτιμερ, 
Τζούλι Γουόλτερς, Κόλιν Φερθ

Ποιος θα σου 
τραγουδήσει 
(QuiΕn te CantarΑ) 
Η επιστροφή του σκηνοθέτη 
Κάρλος Βερμούτ, μετά το υπέ-
ροχο «Magical Girl», γίνεται με 
ένα πολυεπίπεδο ψυχολογικό 
δράμα για τα πολλά πρόσωπα 
που μπορεί να έχει όχι μόνο η 
επιτυχία αλλά, κυρίως, η ευ-
τυχία. Ο ικανότατος Βερμούτ 
φτιάχνει ένα δράμα και το 
διαχειρίζεται σαν να πρόκειται 
σκληρό θρίλερ μυστηρίου και 
όχι ανάλαφρη δραμεντί. Πρω-
ταγωνιστούν: Νάγιουα Νίμρι, Έβα 
Γιοράτς, Κάρμε Ελίας, Ναταλία 
Ντε Μολίνα

Bumblebee 
Παλιομοδίτικο, τρυφερό, συ-
ναρπαστικό και με πρωταγω-
νιστές μια φοβερή πιτσιρίκα (η 
Χέιλι Στάινφελντ είναι βέβαιο 
ότι θα μας απασχολήσει πάρα 
πολύ στο μέλλον). Ο ικανότατος 
σκηνοθέτης ΤράβιςΝάιτ («Ο 
Κούμπο και οι δύο χορδές») ξέρει 
από πρώτο χέρι τι εστί eight-ίλα, 
αφού είναι γεννημένος το 1973 
και καταλαβαίνει ότι ένας «σκα-
ραβαίος» δεν είναι ένα απλό αυ-
τοκίνητο αλλά το σύμβολο μιας 
ολόκληρης εποχής.  

η επόμενη μέρα μιας 
σχέσης (the Day after) 
Η ιστορία ενός κουαρτέτου: 
ενός άντρα, κριτικού λογοτε-
χνίας και ιδιοκτήτη ενός μικρού 
εκδοτικού οίκου, και τριών 
γυναικών. Το φιλμ του Χονγκ 
Σανγκ-σου, που συμμετείχε στο 
περσινό Διαγωνιστικό τμήμα 
του Φεστιβάλ Καννών, θυμίζει 
έντονα γαλλικό σινεμά (και 
μάλιστα αυτό του Ερίκ Ρομέρ) 
παρά ταινία από την Κορέα. 
Πρωταγωνιστούν: ΓιουνχέΤσο, 
Κι Τζοαμπαάνγκ, Μιν-Χι Κιμ, Σάε 
Μπιεόκ Κιμ, Χάε-Χιο Κουόν

AKOMH
» Καγκουριάς το εγκώμιον στο 
«The Bachelor 3» του Γιάννη 
Παπαδάκου, όπου η γνωστή 
ανδροπαρέα (Γιάννης Τσιμιτσέ-
λης, Θανάσης Βισκαδουράκης, 
Νίκος Βουρλιώτης, Ηλίας Μελέ-
της) ετοιμάζεται για νέο γάμο 
με το απαραίτητο συνοδευτικό 
bachelor, που εδώ συνδυάζεται 
με αστυνομικό σασπένς. 
» Η «Άννα και η αποκάλυψη» 
του Τζον ΜακΦέιλ είναι ένα χρι-
στουγεννιάτικο ζόμπι μιούζικαλ 
που οι ξένες κριτικές περιγρά-
φουν με φράσεις όπως «Το «Ξύ-
πνημα των Ζόμπι» συναντά το 
«LaLaLand»!

Coming soon
» Στις 27 Δεκεμβρίου βγαίνει το 
«Vice» του Ανταμ Μακ Κέι («Το με-
γάλο σορτάρισμα») που θεωρείται 
μεγάλο φαβορί για τα Όσκαρ 
και αφορά σε μια αμφιλεγόμενη 
βιογραφία του πρώην αντιπρο-
έδρου των ΗΠΑ ΝτικΤσέινι, τον 
οποίο υποδύεται ο κατά 25 κιλά 
βαρύτερος Κρίστιαν Μπέιλ που 
πάει φουριόζος για το δεύτερο 
Όσκαρ της καριέρας του. 
» Το «Mule» (3/1 στις αίθουσες) 
του 88χρονου Κλιντ Ίστγουντ, 
που επιστρέφει ξανά μπροστά 
από την κάμερα έπειτα από έξι 
χρόνια, αφηγείται την ιστορία ε-
νός βετεράνου του Β΄ Παγκοσμί-
ου Πολέμου που αναγκάζεται να 
παρανομήσει για να γλιτώσει τη 
χρεοκοπία. Μαζί του ο Μπράντλεϊ 
Κούπερ και η Τάις Φαρμίγκα. 
» Τον Πίτερ Φάρελι τον ξέρουμε 
ως σκηνοθέτη χοντροκομμένων 
κωμωδιών, κυρίως με τον Τζιμ 
Κάρεϊ. Στις 3 Ιανουαρίου θα τον 
μάθουμε κι ως σκηνοθέτη αντι-
ραστιστικών δραμάτων με το 
«Green Book». Στο φιλμ θα παρα-
κολουθήσουμε την κοινή περιπέ-
τεια ενός ιταλοαμερικανού σοφέρ 
και ενός τζαμαϊκανού πιανίστα (οι 
Βίγκο Μόρτενσεν και Μαρσάλα 
Αλί αντίστοιχα στους ρόλους) 
που θα βιώσουν τη φιλοξενία του 
αμερικανικού Νότου στα 60s με 
τέτοιο τρόπο που ο «Σοφέρ της 
κυρίας Ντέιζι» θα μοιάζει ίσως με 
καρτούν της Ντίσνεϊ. 
» Στο «Escape Room» όλοι πε-
θαίνουν για να παίξουν. Ποδαρικό 
τρόμου για τη νέα χρονιά (3/1) με 
το θρίλερ του Άνταμ Ρόμπιτελ, 
που παίζει έξυπνα με τη δημοφιλή 
αστική τρέλα των «escape rooms» 
βάζοντας έξι ξένους να παίρνουν 
μέρος σε ένα παιχνίδι που έπαθλο 
έχει τη ζωή τους!
» Νέος Φαραντί στις αίθουσες 
από τις 27/12. Το φιλμ «Το ξέ-
ρουν όλοι» με τους Πενέλοπε 
Κρουζ, Χαβιέ Μπαρδέμ, ξεφεύγει 
μεν από τα στάνταρ του Ιρανού 
περιγράφοντας ένα ψυχολογικό 
θρίλερ της Δύσης, αλλά πήρε τις 
μετριότερες κριτικές στην καριέ-
ρα του Φαραντί όταν άνοιξε το 
τελευταίο φεστιβάλ των Καννών, 
τον περασμένο Μάιο. A  

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΪΜΑΚΗ

11 τΑινιες 
για τα φετινα Χριστούγεννα

«Bumblebee» 



Athens Voice 119 



120 ATHENS VOICE

Το μπισκοτόσπιτο του 
Zuccherino 

Όλοι αγαπούν αυτόν που φέρνει ένα 
εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο σπιτάκι 
από gingerbread. Τον αγαπούν τόσο, που 
αν τον δουν να µασουλάει νωχελικά τη 
σκεπή δεν θα του πουν τίποτα. Αρκεί να 
µην το παρακάνει. Μητροπόλεως 80, Μο-
ναστηράκι, 210 3213015

Η πάστα Ferrero του Gatoh
Όχι ότι η lemon pie, το µιλφέιγ µε βου-
τυρωµένα φύλλα και το προφιτερόλ µε 
σοκολάτα γάλακτος πάνε πίσω, αλλά 
τούτη εδώ η πάστα µε την κρούστα σοκο-
λάτας και τα καβουρδισµένα αµύγδαλα 
θα γίνει το µεγάλο σουξέ του τραπεζιού. 
Πάρε πολλές, να βρίσκονται. Μ. Γερου-
λάνου 84& 25ης Μαρτίου, Αργυρούπολη, 
2109960600

Το πανετόνε του Κόκκιον
Άνοιξε την άνοιξη στην Πρωτογένους και 
µας τρέλανε µε το τροµερό παγωτό του. 
Ποιος να µας το ’λεγε ότι τα Χριστούγεν-
να θα έρθει καινούργια τρέλα; Τα Πανε-
τόνε φτιάχνονται µε προζύµι 140 ετών 
(!) που συντηρείται όλη τη διάρκεια του 
χρόνου, έχουν 5 ζυµώσεις (που σηµαίνει 
ότι ζυµώνονται κάθε 3 ώρες) και, σαν να 
µην έφτανε αυτό, µέσα τους κρύβουν 
µέλι, φουντούκια, αµύγδαλα, πορτοκάλι, 
λεµόνι και σοκολάτα. Πρωτογένους 2, 
Ψυρρή, 6981563511

Ο γαλλικός κορμός της 
Amandine 

Ή Bûche de Νoel αλά γαλλικά. Σε εκδοχές 
όπως σοκολάτα, καραµέλα, φιστικοβού-
τυρο και τιραµισού. Ε, και αφού ήρθες 
εδώ, θα φύγεις χωρίς τουλάχιστον ένα 
αυθεντικό κρουασάν βουτύρου; Ε, όχι! 
Νίκης 13, Σύνταγµα, 2103239829

Τα νεγράκια του Τάσου 
Το 1955 ο παππούς του Τάσου (φανατικός 
Πανιώνιος) έφτιαξε ένα γλυκό για να 
τιµήσει τον παίκτη του Πανιωνίου Κώστα 
Νέγρη. Το ονόµασε «νεγράκια». Πού να 
φανταζόταν ότι θα έπαιρνε διαστάσεις 
εθνικού γλυκίσµατος; Μαραγκού 6, 
Γλυφάδα, 2108943154

Τα cakes του Mokpo (όλα)
Προσπάθησα, αλήθεια σας λέω, να ξε-
χωρίσω ένα. Αλλά δεν γίνεται. Τα Mokpo 
cakes δεν είναι σαν αυτά που έχεις συ-
νηθίσει. ∆ανείζονται την τεχνοτροπία 
των American style cakes (αυτό σηµαίνει 
µόνο «ουάου»), έχουν δεκάδες χρώµατα, 
µοτίβα και θέµατα, έχουν πολύχρωµες 
στρώσεις, βανίλια, σοκολάτα, φρούτα 
και frosting από µασκαρπόνε, κατίκι και 
λαχταριστή καραµέλα. Λ. Βασιλέως 
Γεωργίου Β ,́ Χαλάνδρι, 2106838859

Το τσουρέκι του 
Κωνσταντινίδη

Γιατί το µιλφέιγ έτσι κι αλλιώς θα το πά-
ρεις. Το next big thing είναι το γεµιστό 
τσουρέκι. Με γέµιση κάστανο ή σοκολά-
τας και επικάλυψη... αφόρητη! Λ. Συγ-
γρού 98, 2109247370 & σε 9 ακόµη 
καταστήµατα σε όλη την Αθήνα
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Ο ΤΑΣΟΣ
Ασυναγώνιστα χριστουγεννιάτικα 

γλυκίσµατα στο ιστορικό
 ζαχαροπλαστείο της Γλυφάδας

Αυτές τις µέρες η οδός Μαραγκού 
µοσχοβολάει ολόκληρη από τα θρυ-
λικά µελοµακάρονα και τους βουτυ-
ρένιους κουραµπιέδες του Τάσου, 
που ξεφουρνίζονται κάθε λίγο. Το 
ιστορικό αυτό στέκι-σταθµός, στην 
ίδια θέση από το 1955, φηµίζεται για 
τις χριστουγεννιάτικες λιχουδιές του, 
σχεδόν όσο και για την τυρόπιτα (και 
τα νεγράκια βέβαια!) που το έκαναν 
διάσηµο. Φτιαγµένα όλα µε αγνά υλι-
κά, χειροποίητα από την αρχή µέχρι 
το τέλος, καταλαβαίνεις τη διαφορά 
στην πρώτη ακόµα µπουκιά. Τα µε-
λοµακάρονα φτιάχνονται µε αλεύρι 
αντί για σιµιγδάλι, κάτι που τα κάνει 
τραγανά απ’ έξω και µαλακά στο εσω-
τερικό τους, οι κουραµπιέδες γίνονται 
µε αιγοπρόβειο βούτυρο και κρύβουν 
µαύρο ρούµι στη ζύµη τους και όσο 
για τη φηµισµένη πολίτικη βασιλόπι-
τα, αυτή πια είναι βασίλισσα στο είδος 
της. Γίνεται ανάρπαστη, για αυτό καλό 
είναι να την παραγγείλετε τουλάχι-
στον 2 µέρες πριν. 

● Μαραγκού 6, Γλυφάδα, 
2108943154
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Τα σοκολατάκια 
ΔΩΔΩΝΗ
Λαχταριστά, χειροποίητα και απο-
λύτως υπέροχα. Τα σοκολατάκια 
που ετοίµασε η ∆ωδώνη για αυτά 
τα Χριστούγεννα µάς βουτάνε σε 
ρευστούς, σοκολατένιους πειρα-
σµούς. Βελούδινες πραλίνες, πλά-
κες λευκής, υγείας και σοκολάτας 
γάλακτος από καρπούς κακάο που 
προέρχονται από επιλεγµένες πε-
ριοχές της Ιάβας στην Ινδονησίας 
(εδώ όπου παράγονται οι καλύτε-
ρες ποικιλίες σοκολάτας του κό-
σµου). Όλα τους χωράνε σε όµορ-
φες συσκευασίες για να γίνουν ένα 
µοναδικό δώρο στα αγαπηµένα 
σας πρόσωπα.

Τα σοκολατάκια 
ΔΩΔΩΝΗ
Λαχταριστά, χειροποίητα και απο-
λύτως υπέροχα. Τα σοκολατάκια 
που ετοίµασε η ∆ωδώνη για αυτά 
τα Χριστούγεννα µάς βουτάνε σε 
ρευστούς, σοκολατένιους πειρα-
σµούς. Βελούδινες πραλίνες, πλά-
κες λευκής, υγείας και σοκολάτας 
γάλακτος από καρπούς κακάο που 
προέρχονται από επιλεγµένες πε-
ριοχές της Ιάβας στην Ινδονησίας 
(εδώ όπου παράγονται οι καλύτε-
ρες ποικιλίες σοκολάτας του κό-
σµου). Όλα τους χωράνε σε όµορ-
φες συσκευασίες για να γίνουν ένα 
µοναδικό δώρο στα αγαπηµένα 
σας πρόσωπα.
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Ο µικρός αυτός παράδεισος παραµένει 
ζαχαρένιος όλο τον χρόνο, αλλά τα Χρι-
στούγεννα αποκτά µια ξεχωριστή γλύκα. 
Είναι η µαγεία όλων των χριστουγεννιά-
τικων γλυκών που εδώ ξεπερνούν κάθε 
χρόνο τον εαυτό τους και µας κάνουν να 
πιστεύουµε ξανά στην εποχή της αθωό-
τητας. Πρωτότυπες τούρτες, κορµοί σε 
ό,τι γεύση µπορείς να φανταστείς, αλλά 
και ολοκληρωµένα µενού για το εορτα-
στικό τραπέζι. Αν αγαπάς το κάστανο η 
τούρτα Marron φτιάχτηκε για εσένα, ενώ 
οι τούρτες ρόδι και βατόµουρο είναι το 
απόλυτο must taste των φετινών γιορ-
τών. Αν πάλι θες ένα γλυκό διαφορετικό 
από όλα τα άλλα δοκίµασε τον νέο κορµό 
µε µπισκότα oreo, το χριστουγεννιάτικο 
µιλφέιγ µε φρέσκο ρόδι ή τη διάσηµη… 
σοκολατόσουπα! Και αυτά είναι µόνο η 
αρχή µιας που στο ζαχαρένιο αυτό κό-
σµο θα βρεις µια τεράστια ποικιλία από 
ολόφρεσκα χριστουγεννιάτικα µπισκό-
τα, σοκολατάκια, προφιτερόλ και φυσικά 
τα all time classic των γιορτών: µελοµα-
κάρονα µε βιολογικό µέλι, βουτυρένιοι 
κουραµπιέδες και τραγανές δίπλες που 
χωρούν σε ονειρεµένες χριστουγεννιά-
τικες συσκευασίες από τις Love Me DO. 
Θα σου κρατήσουν συντροφιά µέχρι 
να βγει στο τραπέζι η πρωτοχρονιάτικη 
βασιλόπιτα Zuccherino (ένα αφράτο κέικ 
φτιαγµένο µε 5 διαφορετικά µπαχαρικά 
και πλούσια γέµιση καρυδιών), για να 
κάνεις µαζί της την πιο γλυκιά αρχή για 
τη νέα χρονιά.
● Πρωτέως & Σειρήνων 48, Π. Φάληρο, 
2109845238 / Αγ. Αλεξάνδρου 41 & 
Ναϊάδων, Π. Φάληρο, 2109830049 / 
2ας Μαΐου 12, Πλ. Ν. Σµύρνης, 
2109357590 / Μητροπόλεως 80, 
Μοναστηράκι, 2103213015, 
www.zuccherino.gr, Fb: Zuccherino 
Ζαχαροπλαστείο, Ιnsta: @zuccherino.gr
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Τι γίνεται όταν τα θεϊκά παγωτά της ∆ωδώνης 
συναντούν ένα λιχούδη γάτο; Πολύ απλά δηµι-
ουργούνται τα πιο αµαρτωλά γλυκά που γνώρι-
σε ποτέ αυτή η πόλη. Πώς αλλιώς να εξηγήσου-
µε την ύπαρξη αυτής της εθιστικής lemon pie 
ή της πάστας Ferrero µε κρούστα σοκολάτας 
και καβουρδισµένα αµύγδαλα; Και δεν έχουµε 
µιλήσει καν για το προφιτερόλ µε σοκολάτα γά-
λακτος (µάλιστα, µε σοκολάτα γάλακτος!), ούτε 
για το µιλφέιγ µε βουτυρωµένα φύλλα 
και βανίλια Μαδαγασκάρης. Κι αν ήδη 
η καρδιά σου χτυπάει δυνατά, σκέψου 
τι έχει να γίνει όταν καθένα από αυτά 
τα γλυκά συνδυαστεί µε µια µπάλα 
παγωτού ∆ωδώνη… Τέτοια αγγελικά 
σχέδια έχει αυτός ο γάτος και για να τα 
γνωρίσεις όλα κάθε τόσο σκαρφίζεται 
γενναιόδωρες προσφορές, όπως οι 
τούρτες που ξεκινούν από 10 ευρώ και 
διαγωνισµούς µε πλούσια δώρα. Κάθε 

∆ευτέρα και Πέµπτη, για παράδειγµα, όλα τα 
γλυκά έχουν 40% έκπτωση, ενώ πολλές ακόµα 
εκπλήξεις, δώρα και προσφορές θα βρεις στη 
σελίδα τους στο Facebook. Tip: Μπορείς να 
συνδυάσεις τα φοβερά γλυκά µε εξαιρετικό 
καφέ και σοκολάτα (µετά τις 15.00 όλοι οι κα-
φέδες έχουν €2 και η σοκολάτες €2,50), ενώ αν 
σου ανοίξει η όρεξη για αλµυρό, στον κατάλογο 
θα βρεις πληθωρικές προτάσεις σε tortillas, 

αραβικές πίτες, κρέπες και club sandwich. 
Όλα αυτά σε έναν πολύ ζεστό και φιλικό 
χώρο µε χαµογελαστούς ανθρώπους και 
µε πολλές γλυκές εκπλήξεις από το νέο 
χρόνο, πάντα µε την επιµέλεια του pastry 
chef Γιώργου Κατσάνου!
◆Μαρίνου Γερουλάνου 84 & 25ης
 Μαρτίου, Αργυρούπολη, 210 9960600, 
www.dodoni-gatoh.gr, 
Fb: @GatohDessertsDodoni, 
Insta: Gatoh-Desserts/Dodoni

Γλυκές αµαρτίες από έναν λιχούδη γάτο
GATO H! DESSERTS
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Στα δύο χρόνια που λειτουργεί έχει γίνει σημείο α-

ναφοράς για τον Υμηττό – και όχι μόνο, αφού από το 

μετρό του Αγίου Ιωάννη πας εύκολα και με τα πόδια. 

Για τα πολλά ωραία που θα βρείτε στο Peace of Mind 

θα σας μιλήσουμε λίγο παρακάτω, γιατί προέχουν 

οι εκπλήξεις που μας ετοιμάζει μέσα στις γιορτές. 

Σημειώστε δύο ημερομηνίες: 25 Δεκεμβρίου με 

cocktail event από τις 6 το απόγευμα, τρία φαντα-

στικά cocktails που θα δεν θα βρείτε άλλη μέρα, όλη 

μέρα μόλις €6,50. Greek Christmas Flavour, New York 

Christmas Flavour και Asian Christmas Flavour, προ-

τείνουμε να τα δοκιμάσετε όλα, αλλά να αρχίσετε 

ή να τελειώσετε με το Greek που θα σας φέρει μια 

έντονη γεύση μελομακάρονου! Δεύτερη ημερομη-

νία παραμονή Πρωτοχρονιάς, όπου το πάρτι θα συ-

νεχιστεί μέχρι πρωίας, με τις καλύτερες mainstream 

μουσικές αλλά και τα καλύτερα ελληνικά του κεφιού 

στη συνέχεια, όπως άλλωστε το απαιτεί και η μέρα. 

Να θυμάστε ακόμη ότι όλες τις ημέρες των εορτών 

το Peace of Mind θα σερβίρει και νέες γλυκές και αλ-

μυρές προτάσεις, φτιαγμένες όπως πάντα εδώ, με 

προσεκτικά διαλεγμένα υλικά. Peace of Mind, λοι-

πόν, το all day bar που σε όλα του αντικατοπτρίζε-

ται το μεράκι των ανθρώπων του. Φιλοξενία σαν να 

είστε φίλοι από παλιά, μοντέρνος χώρος με «χορ-

ταστική» μπάρα και μεγάλες τζαμαρίες, απολαυ-

στικός καφές Dimello από εκλεκτές ποικιλίες καφέ 

100% Arabica, μαγική κουζίνα από αυγά σε διάφορες 

εκδοχές, pancakes, burgers, quesadillas και άλλα 

πολλά, καθώς και πιο healthy επιλογές, κλασικά και 

signature κοκτέιλ, ενημερωμένη λίστα κρασιών, αλ-

λά και 90 διαφορετικά ουίσκι! Θα το αγαπήσετε! 
● Πλατεία Υμηττού 3 & Καισαρείας, Υμηττός, 
2107621880, fb: Peace of Mind

Peace of Mind
Ένα πολύ ιδιαίτερο all day στέκι στον

 Υμηττό, που θα πρέπει να ανακαλύψετε
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Όταν ανοίγει η πόρτα της Μελικρήνης, σε τυλίγει 
αυτή η γλυκιά ζεστασιά της σπιτικής φροντίδας, 
αναμεμειγμένη με τη μυρωδιά μιας αχνιστής, 
διαφορετικής κάθε μέρα σούπας. Οι vegan σούπες 
της Κρυσταλλίας είναι περιβόητες για τη νοστιμιά 
τους, αλλά το μεγάλο μυστικό που θα σε φέρει 
ως τη ζεστή αυτή γωνιά της Ασκληπιού είναι οι 
τέλειες σοκολάτες. Οι καλύτερες σοκολάτες του 
κόσμου λιώνουν στο μπρίκι μαζί με φυτικό γάλα 
και φτιάχνουν ένα αληθινό αριστούργημα. Μαζί 
να δοκιμάσεις και την πεντανόστιμη μηλόπιτα, 

την πάστα φλώρα με μαρμελάδα της Κρυ-
σταλλίας, τη σοκολατόπιτα ή κάποιο από 
τα υπόλοιπα θρυλικά vegan γλυκά. Για το 
σπίτι προμηθεύσου vegan μελομακάρονα 
και κουραμπιέδες, αλλά και τα υπέροχα σο-
κολατάκια με bitter σοκολάτα και ελληνικά 
φουντούκια. Tip: Να δοκιμάσεις το μονα-
δικό γάλα με κουρκουμά, ό,τι πιο θρεπτικό 
μπορείς να βρεις για τις κρύες μέρες. 
● Ασκληπιού 14, 2155458787,
 Fb: @melikrini

Μελικρήνή
Η πιο γλυκιά vegan γωνιά του κέντρου

Θα διαφωνήσουμε με τη Marylin Monroe, η οποία 
τόσο τσαχπίνικα υποστήριξε ότι τα διαμάντια εί-
ναι το καλύτερο δώρο που μπορείς να λάβεις, και 
θα επιμείνουμε πως  ειδικά τις γιορτινές ημέρες 
προτιμάμε τα γλυκά. Τι γλυκά; Τα πιο λαχταρι-
στά και φωτογενή της πόλης, κατευθείαν από 
το Mokpo, ένα μαγαζί-κουφέτο στο Χαλάνδρι. 
Εκτός από τα επικά cakes, cupcakes και candy 
bars που σε περιμένουν εκεί καθημερινά, τα 
Χριστούγεννα το μέρος μετατρέπεται σε winter 
wonderland που τρώγεται. Μπορείς να βρεις πα-
νέμορφα μεταλλικά κουτάκια, σχεδιασμένα από 

Mokpo
Creative Cakes

τις ιδιοκτήτριες, με κρυμμένες λιχουδιές όπως 
κουραμπιέδες, μελομακάρονα και χριστουγεν-
νιάτικα μπισκότα. Aν ψάχνεις τη βασιλόπιτα που 
θα κοσμήσει το φετινό πρωτοχρονιάτικο τραπέ-
ζι, εδώ έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε αμέτρητα 
σχέδια και σχήματα. Αγαπημένα μας είναι βέβαια 
τα μπισκοτένια gingerbread houses, στα οποία 
σκοπεύουμε να εγκατασταθούμε για όλη τη δι-
άρκεια των γιορτών. 

 ◆ Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου B 8, Χαλάνδρι, 
2106838859, Fb: mokpo cakes

Μετακομιζουμε στα μπισκοτενια σπιτάκια του

Υπάρχει ένας βασικός λόγος που κόβουμε βόλτες 
πάνω-κάτω στην οδό Νίκης στο Σύνταγμα και 
αυτός είναι για τις μυρωδιές από τα σχεδόν εξω-
πραγματικά γλυκίσματα τουAmandine’s Bagels. 
Η γλυκύτατη Amandine έχει φέρει μία σταγόνα 
από Παρίσι στην καρδιά της Αθήνας και είναι 
έτοιμη να σου πάρει τα μυαλά με madeleines, 
charlottes, cheesecake, cupcakes και brownies, 
ενώ τα αυθεντικά κρουασάν βουτύρου που 
γυαλίζουν από μακριά θα σε προκαλέσουν να τα 
καταβροχθίσεις με μία ανάσα και στη συνέχεια 

AmAndine’s BAgels 
να ζητήσεις συμπλήρωμα. Και φυσικά τα bagels, 
που ξαφνικά ανατρέπουν τα σχέδιά σου να τρα-
φείς αποκλειστικά με γλυκά και σε ξελογιάζουν 
με συνδυασμούς όπως καπνιστός σολομός με 
σπιτική κρέμα παντζαριού, αβοκάντο και ραπα-
νάκι ή bagel με φιστίκι, ροσμπίφ à la chinoise, κα-
ρότο Julienne, σπανάκι, κόλιανδρο, μαϊντανό και 
σπιτική αρωματική μαγιονέζα. Ας πάμε μία ακόμα 
βόλτα προς τα εκεί.

◆ Νίκης 13, 2103239829, fb: Amandines-Bagels

Η γλύκα του Παρισιού στο 
κέντρο της πόλης

Σε αυτό το μικρό, καλαίσθητο χώρο, ο pastry chef 
Βασίλης χρησιμοποιεί την πολύχρονη εμπειρία 
του, την αστείρευτη φαντασία του και το μοναδικό 
ταλέντο του για να δημιουργήσει μοναδικές συντα-
γές δροσερών παγωτών και λαχταριστών γλυκών 
που θα σε ξετρελάνουν. Έχουμε και λέμε: κρέμα 
λεμονιού με παπαρουνόσπορο, ρυζόγαλο με φιστίκι 
και βατόμουρο, μηλόπιτα με κανέλα και καραμέλα, 
μους σοκολάτας με κακάο και τόνκα, τιραμισού με 
αμύγδαλο, μπισκότο βουτύρου με κόκκινα φρούτα, 

λευκή σοκολάτα και πράσινο τσάι, βουτή-
ματα με αμύγδαλο και ρούμι και φυσικά 
το διάσημο πανετόνε που χρειάζεται 5 
ζυμώσεις και 4 μέρες για να ολοκληρωθεί 
η διαδικασία μέχρι το ψήσιμο! Μη φύγεις 
χωρίς να δοκιμάσεις τη ζεστή σοκολάτα 
(γκανάζ) που φτιάχνεται όχι με σκόνη αλλά 
με πραγματικά κομμάτια σοκολάτας!
◆Κόκκιον, Πρωτογένους 2, 6981563511,
 fb: Kokkion

κόκκιόν
Αυθεντικά χειροποίητα παγωτά

 και παραδεισένια γλυκά
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Χριστούγεννα σημαινει
 βόλτες στην πόλη Και στασεισ για ποτο Και φαγητο

Λ αμπιόνια παντού και κόκκινα μάγουλα. 
Τι κι αν έχει κρύο, η πόλη αυτή είναι πα-
νέμορφα στολισμένη με τα στέκια της 

ανοιχτά και φωτισμένα, τα πιο ωραία καταφύγια 
στις περιπλανήσεις σου. Πάρε ανάσα και ντύσου 
όμορφα, έξω έχει γεμίσει χριστουγεννιάτικα 
θαύματα!

Το Bios και η Taverna του την παραμονή των Χρι-
στουγέννων θα είναι ανοιχτό 12 το μεσημέρι με 
10 το βράδυ με πάρτι, μουσικές και «all you can 
eat» με €25 το άτομο.

Μόλις άνοιξε το εδώ και πολύ καιρό αναμενόμε-
νο Drakoulis Meat Dry & Raw στη Σκουφά (εκεί 
που ήταν το Cinco). Στο υπέροχης αισθητικής νέο 
εστιατόριο - ναό του καλού κρέατος, οι μουσικές 
δίνουν ατμόσφαιρα πάρτι που κρατούν τον κό-
σμο μέχρι αργά το βράδυ, ανοίγει όμως και από 
το πρωί στις 8 σαν κρεοπωλείο για να αγοράσεις 
ό,τι πιο εκλεκτό υπάρχει παγκοσμίως στο είδος, 
φυσικά και τα νοστιμότατα ισπανικά αλλαντικά 
του.

Είσαι για ψώνια στο Κολωνάκι. Κάνει κρύο και 

σε βαραίνουν οι σακούλες (ελπίζουμε) οπότε 
σταμάτα για μια καυτερή σουπίτσα Tom Yum (με 
γαρίδες ή κοτόπουλο) από τα χέρια του Σήφη 
Μανουσέλη στο ολοκαίνουργιο ταϊλανδέζικο Pat 
Pong (στη Λεβέντη, εκεί που ήταν το Nikkei).

Μέσα στην Κεντρική Λαχαναγορά του Ρέντη, 
το Uberness κρέμασε γιγάντιες κολοκύθες και 
στόλισε με κόκκινες γιρλάντες και λαμπιόνια. Ο 
σεφ Βασίλης Καλλίδης φτιάχνει λίγα και πεντα-
νόστιμα πιάτα street food διάθεσης, στήνει όμως 
κι ένα pop up store όπου πουλάει μια capsule 
collection, δηλαδή ξύλινα κασελάκια με κρασιά 
και ξίδια του Κτήματος Λαζαρίδη ή άλλα μικρά 
δώρα έκπληξη που θα ξετρελάνουν τους foodie 
φίλους, όλα επιλογή του σεφ, με τιμές που ξεκι-
νούν από €8. Ή κάνε παραγγελία-προκράτηση 
–50 τυχεροί μόνο– για το «uberttone xmas 
edition», πανετόνε σε ειδική συσκευασία για το 
γιορτινό τραπέζι.

Λίγο πιο δίπλα, και πάλι μέσα στην Κεντρική Λα-
χαναγορά του Ρέντη, στο κομμάτι της Λιανικής, 
μόλις άνοιξαν τα Μεζεκλίκια της Λαχαναγοράς, 
ένα μπακάλικο-ταβέρνα με αρκετές προτάσεις 

μεζέδων που σηκώνουν στάσεις ανάμεσα στα 
ψώνια για τσουγκρίσματα με τσίπουρο ή κρασί. 
Φεύγοντας αγόρασε για το σπίτι όσπρια, λάδια, 
κρασιά από μικρούς παραγωγούς και νοστιμότα-
τα αλλαντικά, ελληνικά και ξένα.

Πού θα το φας το –μόνο για τα Χριστούγεννα– 
Santa Burger; Στο καινούργιο Str. Eaters ο σεφ 
Μιχάλης Γιαννόπουλος ενώνει τις δυνάμεις του 
με τον φίλο του Τάσο Αντωνίου (mamapeinao.
gr) και βάζουν στο μπέργκερ τη γέμιση της γα-
λοπούλας μαζί με cheddar, μπέικον και jus γαλο-
πούλας. Εμπνευσμένοι!

Πέρνα μια βόλτα από τη Βαρβάκειο Αγορά που 
αυτές τις μέρες ζει μέρες δόξας και ασυγκράτη-
της κατανάλωσης. Κάνε στάση στο διπλανό «Τα 
Καραμανλίδικα του Φάνη» για να πιεις γιορτα-
στικά τσίπουρα, αλλά και για να αγοράσεις για το 
σπίτι κάποια από τα καλύτερα και πιο δυσεύρετα 
τυριά μικρών παραγωγών από όλη την Ελλάδα, 
φυσικά και τον περίφημο παστουρμά του.

Winter Garden... και μόνο που το ακούς δεν 
αισθάνεσαι πως ζεις σε παραμύθι; Στην υπερπο-

λυτελή σάλα στο ισόγειο της Μεγάλης Βρετανί-
ας, που είναι στολισμένη με χριστουγεννιάτικο 
διάκοσμο και τεράστια ανθισμένα μπουκέτα, 
κάνε στάση για τσάι με κομψά σαντουιτσάκια 
και mignardise συνοδεία κουαρτέτου εγχόρδων, 
στη συνέχεια πάρε από το πωλητήριο καταπλη-
κτικά γλυκά από όλον τον κόσμο για το σπίτι ή για 
δώρα σε φίλους.

Τις τελευταίες Κυριακές του χρόνου δύο από 
τα «βαριά» χαρτιά της αθηναϊκής γαστρονομίας 
έχουν στήσει γιορτινό τραπέζι. Στο Botrini’s στο 
Χαλάνδρι τα φαγητά παίρνουν έμπνευση από τη 
«Γιορτή της Μπαμπέτ», την ταινία που υμνεί το 
πραγματικό φαγητό, θα υπάρχουν δύο μενού 
έκπληξη με μεγάλα κομμάτια κρέατος, θαλασσι-
νά, φρέσκα ζυμαρικά, άγρια μανιτάρια, συντα-
γές από Τοσκάνη, Πήλιο, Κέρκυρα (κρατήσεις 
2106857323). Στου Βεζενέ, πίσω από το Χίλτον, 
μας περιμένουν με Sunday Roast και θα παίξει 
ξυλόφουρνος, σούβλα, θράκα. Το οποίον ετοι-
μαστείτε για τραγανό μπούτι χήνας, κοτόπουλο 
με φουά γκρα, αρνάκι με πατάτες στο φούρνο, 
πίτες και στο τέλος Ari’s Deal Closer, το διάσημο 
παγωτό του (κρατήσεις 2107232002).
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Στον κόσμο αυτό υπάρχει ένα μέρος 
όπου ο καφές σου είναι έτοιμος πριν 
καν τον παραγγείλεις, η μαμά σου (που 
τυχαίνει να είναι η καλύτερη μαγείρισσα 
του κόσμου) σου ετοιμάζει ό,τι πιο απο-
λαυστικό (για πρωί, μεσημέρι, βράδυ 
και ενδιάμεσες λιγούρες) και οι Beatles 
σου τραγουδούν το “Here Comes The 
Sun” όσο εσύ πίνεις τα after office τζιν 
σου. Δεν είναι όνειρο, είναι το στέκι που 
έψαχνες πάντα, βρίσκεται στο μυστικό 
πεζόδρομο της Ζαλοκώστα, αλλά αυ-
τές τις μέρες το βρίσκεις και στο Food 
Market της Πλατείας Κοτζιά. Εκεί βέβαια 
θα δοκιμάσεις μόνο τις θρυλικές σούπες 
του (και οι 9 είναι υπέροχες, αρχίζουν 
από €4,50, μαζί παίρνεις και φρυγανι-
σμένο ψωμάκι). Για τις τρομερές ηπει-
ρώτικες πίτες, τα φανταστικά πρωινά, 
τα πληθωρικά σάντουιτς, τις δεκάδες 
σαλάτες που γνωρίζουν μεγάλο σουξέ 
και τα γλυκά που χαλούν κόσμο, πρέπει 
να σπρώξεις τη γυάλινη πόρτα στο 
λιλιπούτειο αυτό bistro και να μελετή-
σεις τον πλούσιο κατάλογο. Και όταν 
το κάνεις, ρώτα την Άννα τι μαγείρεψε 
σήμερα η θρυλική μαγείρισσα που έχει 
για μαμά, γιατί τα πιάτα ημέρας είναι άλ-
λο μεγάλο, λαχταριστό κεφάλαιο. Από 
τους λαχανοντολμάδες μέχρι τη χοιρινή 
σπάλα που σιγοψήνεται σε μαντεμένια 
γάστρα όλη νύχτα, περιχύνεται με 
σάλτσα εσπεριδοειδών και σερβίρεται 
με baby πατάτες, κάθε πιάτο είναι ένα 
μικρό έπος. Tip: Ανάλογα έπη γεμίζουν 
και το γιορτινό τραπέζι σου μέσα από τα 
εορταστικά μενού, που μπορείς να πα-
ραγγείλεις και να ησυχάσεις. Από €13/
άτομο. Και delivery!

● Ζαλοκώστα 8, Κολωνάκι, 
2114003740, 
Fb: YokoCafeBistro

Yoko
Το κρυμμένο στέκι 

της Ζαλοκώστα
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Αυτό είναι το burger της ζωής σου!  

Αυτό είναι το µπεργκεράδικο της ζωής σου κι αν δεν το έχεις 
ήδη επισκεφθεί, µάθε ότι έχει κατακτήσει τη 10η θέση στη λίστα 
µε τα 25 καλύτερα burgers του κόσµου στο list25.com, το διε-
θνές portal µε εκατοµµύρια αναγνώστες, αλλά και την 1η θέση 
στο Athens Burger Fest 2016! Μιλάµε για λατρεµένο burger, για 
φηµισµένα µπιφτεκόψωµα και πάντα για εξαιρετικής ποιότη-
τας υλικά, όπως τον φρέσκο κιµά Βlack Αngus Ιρλανδίας, καθώς 
και τα µοναδικά ψωµάκια του που φτιάχνονται κατ’ αποκλειστι-
κότητα σε έναν παραδοσιακό φούρνο στον Πειραιά. Άµα θέλεις 
να το παρακάνεις µε… τις αµαρτίες παρήγγειλε τον «Παππού 
του Γενναίου», ζυγίζει τρία κιλά και έχει καταφέρει να βγάλει οφ 
ακόµα και τους πιο ξακουστούς καλοφαγάδες! Άλλα διάσηµα 
best sellers είναι ο Βελζεβούλης, το Μπλε του Μπέικον, το Μπαρ-
Μπεε-Κιου, ο Άγγλος Ασθενής, ο Γενναίος, το Grill em All, το Τσά-
κι Τσαν, και µαζί µε αυτά και µια πληθώρα ακόµα από πεντανό-
στιµες επιλογές, σπέσιαλ µερίδες όπως φρέσκιες σαλάτες και 
λαχταριστές τηγανιτές πατάτες σε διάφορες παραλλαγές. Μαζί 
µε όλα αυτά τα ωραία θα βρείτε και εξαιρετικά cocktails, τρία εκ 
των οποίων, το Μπλουτζίν, το Πάπκιν Χεντ και το Πάσσιον Κιςς, 
δηµιουργήθηκαν µόνο για το Μπαρ Μπεε Κιου!

Νέο κατάστηµα στο Χαλάνδρι: Κολοκοτρώνη 5, 2106849468, 
Πειραιάς: Φρεαττύδος 13, 210 4518129, Λεωφ. Παπαναστασίου 

116, Καστέλλα, 210 4126222, Νέα Σµύρνη: Ελ. Βενιζέλου 18, 
2109333318.  facebook.com/mparmpeekiou.gr, 

www.mparmpeekiou.com
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Τα επικα σανΤουιΤσ Του πειραια
Άνοιξε πριν από 6 μήνες και έχει καταφέρει ήδη να το 
ακολουθούν πάνω από 10.000 άτομα στο facebook και 
να το συζητάει όλη η Αθήνα. Ο λόγος για το Jackaroo, το 
μαγαζί με τα επικά σάντουιτς που προσγειώθηκε στην 
καρδιά του Πειραιά και προκάλεσε παροξυσμό. Μια 
φωτογραφία αρκεί για να νιώσεις τους σιελογόνους α-
δένες σου να ενεργοποιούνται και να κατηφορίσεις στο 
λιμάνι για να το δοκιμάσεις. Ο Μιχάλης Μαντζουράνης 
(Μπαρ Μπεε Κιου) ξαναχτυπά και δημιουργεί με πάθος 
και φαντασία συνταγές σάντουιτς που προκαλούν εθι-
σμό. Σάντουιτς cook to order αμερικάνικου τύπου, με 
κρέατα (cheesesteaks), με τηγανητές γαρίδες (po boys), 
με χειροποίητα meatballs, με χειροποίητο τηγανητό κο-
τόπουλο (buffalo fried chicken) και η λίστα συνεχίζεται. 
Η ναυαρχίδα του βέβαια είναι το Mega Beef Sandwich, 
χειροποίητο ψωμί 30 εκατοστών (!) με 5 μπιφτέκια από 
100% μοσχάρι, 5 φέτες τυρί τσένταρ, 6 φέτες μπέικον, 
3 τηγανητά αυγά, τομάτα, άισμπεργκ, πίκλες, mac mac 
sauce και για φινίρισμα μία ολόκληρη μερίδα τηγανητές 
πατάτες από πάνω. Αντέχεις;

◆Jackaroo, Σωτήρος Διός 45, Πειραιάς, 2104100015, 
fb: Jackaroo
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Brunello 
wine bistrot

Γεμάτο εκπλήξεις, θα κάνει τις
 μέρες μας ακόμα πιο γιορτινές!

Σε γιορτινή διάθεση το ιταλικής κουλ-
τούρας Brunello, μας ετοιμάζει ανα-
νεωμένο μενού με πολλές εκπλήξεις, 
βασισμένο στις εμπνεύσεις του κορυ-
φαίου σεφ, Μιχάλη Νουρλόγλου. Με-
ταξύ άλλων, το κυριακάτικο lunch θα 
είναι αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στην 
Ιταλία, με live μουσικές από τα πεζο-
δρόμια της Τοσκάνης, ενώ τις Τρίτες 
πρωταγωνιστούν γευστικές δημιουρ-
γίες με βάση ολόφρεσκα στρείδια και 
αστακούς! Στο ζεστό, φιλικό και ιδιαί-
τερα κομψό Brunello, που θα σας κάνει 
να αισθανθείτε ότι μεταφερθήκατε με 
έναν μαγικό τρόπο σε κάποιο σικάτο 
μιλανέζικο wine bistrot, θα ανακαλύ-
ψετε επίσης δεκάδες σπουδαίες ετι-
κέτες από τον ευρωπαϊκό αμπελώνα, 

κάποιες από τις οποίες μπορείτε να α-
πολαύσετε και σε ποτήρι, ενώ ανά δύο 
μήνες παρουσιάζονται και δύο από τα 
πλέον εμβληματικά ελληνικά κρασιά, 
πάντα υπό την επιμέλεια του εξαιρετι-
κού σομελιέ, Γιώργου Λουκά. Μάλιστα, 
τους επόμενους δύο μήνες το Brunello 
θα φιλοξενήσει τα καταπληκτικά κρα-
σιά «Κτήμα Τέχνη Οίνου» από τη Δράμα 
και το «Τ-Oinos» από τους τηνιακούς 
αμπελώνες.  Να το χαρείτε από νωρίς, 
από τις 10 το πρωί για έναν καλοφτιαγ-
μένο καφέ Taf, και να θυμάστε ότι η 
ατμόσφαιρά του το κάνει ιδανικό και 
για ένα απογευματινό aperitivo, μετά 
το γραφείο ή τα γιορτινά σας ψώνια. 
Πραγματικά, ένα μικρό και καλαίσθητο 
στέκι που έλειπε από την πόλη.  

◆Λουκιανού 21, Κολωνάκι, 2107248889, 
fb: Brunello, insta: @Brunelloanticaenoteca
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Το αγαπημένο εστιατόριο του 
Ρουφ, με την καλλιτεχνική διά-
θεση και το υπέροχο βιομηχανι-
κό του στιλ, έχει μπει για τα κα-
λά σε γιορτινή διάθεση και μας 
ετοιμάζει πολλές εκπλήξεις! Η 
έτσι κι αλλιώς φημισμένη μεσο-
γειακή του κουζίνα με διεθνείς 
επιρροές μας ετοιμάζει τα κα-
λύτερα για τις παραμονές Χρι-
στουγέννων και Πρωτοχρονιάς, 
με δύο μενού που θα μείνουν 
αξέχαστα. Δεν θα σας τα πούμε 
όλα, φανταστείτε όμως να προ-
σγειώνεται μπροστά σας ένα 
θεϊκό ρόστο ιμπέρικο με μπίρα 
πετιμέζι και baby λαχανικά (τα 
Χριστούγεννα) ή ένα αξεπέρα-
στο μοσχαρίσιο φιλέτο με sauce 
bearnaise και τριλογία ψητών 
λαχανικών (την Πρωτοχρονιά)! 
Όπως πάντα, οι άριστες πρώτες 
ύλες είναι κάτι αδιαπραγμάτευ-
το για τα Prosopa, τα οποία λει-
τουργούν από τις 5 το απόγευ-
μα, όμως τα Σαββατοκύριακα 
των γιορτών θα μπορούμε να τα 
χαρούμε από τη μία το μεσημέ-
ρι. Σε όλα αυτά προσθέστε την 
ενημερωμένη λίστα κρασιών 
με ετικέτες από τον ελληνικό 
και διεθνή αμπελώνα, καθώς 
και την εξαιρετική κάβα με malt 
ουίσκι από τη Σκωτία και την Ια-
πωνία και τη μεγάλη ποικιλία σε 
ρούμια, και απολαύστε το!
 
● Βασιλείου του Μεγάλου 52, 
Ρουφ, 2103413433,  
www.prosopa.gr,  
fb: Prosopa restaurant

ProsoPa
Εορταστική διάθεση

με πολλές
γευστικές εκπλήξεις

Το ξέρεις το Τρανζίστορ για τα ωραία του κοκτέ-
ιλ και τις μουσικάρες του, αυτό που ίσως να μη 
θυμάσαι είναι ότι διαθέτει και τέλεια κουζίνα! Με 
ανανεωμένο μενού βασισμένο στη μεσογειακή 
διατροφή αλλά και μια τάση για διεθνείς πειραμα-
τισμούς, έχει κρατήσει το διάσημο ψαρονέφρι με 
λιαστή ντομάτα και φέτα κι έχει προσθέσει νέες 
προτάσεις κυρίως στο πρωινό του, πάντα χρη-
σιμοποιώντας ελληνικές και εποχιακές πρώτες 
ύλες. Να δοκιμάσεις την απολαυστική quesadillas 
με σκραμπλ, κρέμα αβοκάντο, crème fraiche και 
chimichurri sauce, αλλά και τη φανταστική και έξ-
τρα δυναμωτική σαλάτα με κινόα, φακές Beluga, 
φρέσκα μυρωδικά και χαρούπι! Μαζί με αυτά τα 

ωραία, εξαιρετικά πιάτα ημέρας, ζυμαρικά, 
ριζότα, μπρουσκέτες, πίτσα, τορτίγιες και 
πολλά άλλα νόστιμα και value for money. 
Είτε τσιμπήσεις κάτι ενώ δουλεύεις με το 
λάπτοπ σου, είτε συνοδεύσεις το κοκτέιλ 
σου το απόγευμα μετά τη δουλειά, είτε 
κλείσεις τραπέζι για να βγάλεις τους φί-
λους σου έξω για φαγητό, να είσαι σίγου-
ρος ότι ο resto χαρακτήρας του Τρανζίστορ 
είναι απολαυστικός. Καθημερινά από τις 11 
το πρωί έως τις 12 το βράδυ.

● Πρωτογένους 10, Ψυρρή, 2103228658, 
fb: Café - Bistrotheque

ΤρανζίσΤορ
Ιδανική πρόταση και για φαγητό

Θεϊκές γεύσεις, φανταστικό περιβάλλον, άψογη 
εξυπηρέτηση, σε ένα πανέμορφο νεοκλασικό κτί-
ριο στη συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη και Αγί-
ου Μάρκου. Να το επισκεφθείς από νωρίς για έναν 
καλοφτιαγμένο καφέ, για υπέροχο brunch, για τις 
φοβερές χωριάτικες πίτες του, για το εξαιρετικό 
του μενού, το οποίο ανανεώνεται συχνά, πάντα με 
έμφαση στις ποιοτικές πρώτες ύλες. Στο Θεϊκό θα 
βρεις από healthy προτάσεις, καθώς συνεργάζεται 
με το κέντρο διατροφικής υποστήριξης Nutrition 

Support, που επιμελήθηκε το μενού σε συ-
νεργασία με τους Γιώργο και Διονύση Πλέσ-
σα, αλλά και άλλες τέλειες επιλογές, όπως 
γλυκά και αλμυρά pancakes. Θα γίνει στέκι 
σου!

● Κολοκοτρώνη & Αγίου Μάρκου 1, 
2103231214, fb: theikogr.athens,
 Insta: theikogr

Θεïκό
Εξαιρετικές γευστικές προτάσεις 

στην καρδιά της πόλης
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Το εστιατόριο που έκανε την πόλη να αγαπήσει το µεξικάνικο φαγητό, συνεχίζει 
από το 1995, πρώτα µε το κατάστηµα της Γλυφάδας και από το 2007 και µε την 
κάζα της Νέας Σµύρνης, να µας χαρίζει υπέροχα ταξίδια. Το µότο του Amigos είναι 
«ελάτε να µοιραστούµε το πάθος µας για τις γεύσεις και τα αρώµατα» της χώρας 
της τεκίλας και αυτό ακριβώς είναι. Πανέµορφος ζεστός χώρος µε λατινοαµε-
ρικάνικο ταπεραµέντο και πιάτα που πραγµατικά θα σας µείνουν αξέχαστα – γι’ 
αυτό και όλοι επιστρέφουν στα Amigos ξανά και ξανά για να τα χαρούν όλα. Το 
µενού είναι ανανεωµένο και πάντα δηµιουργικό, οι µαργαρίτες υπέροχες, οι 
σανγκρίες µεθυστικές, η εξυπηρέτηση άψογη, οι τιµές απόλυτα προσιτές. Να 
θυµάστε ότι την παραµονή των Χριστουγέννων και στις δύο κάζες θα υπάρχει 
live µε ονειρικές latin µουσικές, όµως την παραµονή της Πρωτοχρονιάς να µην το 
επισκεφθείτε γιατί εκείνη την µέρα το τραπέζι θα είναι στρωµένο αποκλειστικά 
για τα παιδιά της Κιβωτού του Κόσµου. Να θυµάστε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των 
εορτών στα Amigos θα υπάρχει ειδικό κουτί συλλογής χρηµάτων για την Κιβωτό, 
ενώ θα µπορείτε να προσφέρετε τρόφιµα (όχι αλλοιώσιµα), δωροεπιταγές από 
καταστήµατα ρούχων, καθώς και ρούχα και παπούτσια σε καλή κατάσταση για 
τον ίδιο σκοπό!  
● Γλυφάδα: Κύπρου 65, 2108983167, 
● Νέα Σµύρνη: Μ. Αλεξάνδρου 70, 2109332220, 
www.amigos.gr, fb: Amigos All Day Mexican Restaurant Bar

AMIGOS
Λατρεία για τη 

µεξικάνικη κουζίνα 

ATHENS VOICE 131 



 Σε ιταλικό έχεις φάει πολλές φορές. Σε 
ιταλικό όμως που φτιάχνει ναπολιτάνικη 
πίτσα με την παραδοσιακή συνταγή ζυ-
μαριού 3 ημερών και την ψήνει σε ξυλό-
φουρνο από τη Νάπολη, δεν έχεις ξανα-
φάει. Το Cupola άνοιξε πριν 2 χρόνια για 
να καλύψει την έλλειψη που είχε η Αθή-
να σε γνήσιο, ιταλικό φαγητό. Σε αυτόν 
τον minimal χώρο στο Παγκράτι λοιπόν, 
με το comfort περιβάλλον, θα γευτείς 
αυθεντικά ιταλικά πιάτα τα οποία επιμε-
λείται ο σεφ Stefano Rossi. Νιόκι με ρα-
γού από σαλτσίτσια και nduja, φρέσκιες 
κόκκινες ταλιατέλες με παντζάρι και κρέ-
μα γκοργκοντζόλα με σπανάκι, αλλά και 
μοσχαρίσια μάγουλα σιγομαγειρεμένα 
για 5 ώρες με κρασιά Μπαρμπέρα είναι 
μερικά από τα νέα πιάτα του μενού που 
δεν πρέπει να χάσεις! Φυσικά, όλα τα ζυ-

μαρικά είναι φρέσκα και μπορείς να δεις 
την παρασκευή τους μέσα από το γυά-
λινο τοίχο της κουζίνας. Τα πληθωρικά 
πιάτα του Cupola μπορείς να συνοδέψεις 
με ένα μπουκάλι κρασί από τον μεγάλο 
κατάλογο με ιταλικά και ντόπια κρασιά 
ή με ένα παραδοσιακό aperitivo από το 
μπαρ. Κρατήστε χώρο για την τιραμισού 
με μασκαρπόνε, εσπρέσο, μαρσάλα και 
savoiardi που στήνεται επιτόπου. Καθη-
μερινά ανοιχτό (πλέον και τις Δευτέρες) 
από τις 19.30 και Παρασκευή, Σάββατο, 
Κυριακή από τις 12.30 το μεσημέρι. Buon 
appetito!

◆Cupola, Ευφορίωνος 13, Παγκράτι, 
2114117444, cupola.gr, fb: Cupola

Cupola
Γνήσια ιταλική κουζίνα

 στην καρδιά της Αθήνας

Από τα πιο όμορφα σημεία του κέντρου της Αθήνας 
ο νεοκλασικός πεζόδρομος της Ηπίτου και τα γοη-
τευτικά μαγαζάκια του, με πιο αξιοπρόσεκτο το Kiki 
de grèce, ένα restaurant wine bar με γαλλικό όνομα 
και ελληνικό αέρα. Εκεί θα ξεκουραστείς σε μία α-
ναπαυτική καρέκλα, θα χαζέψεις τους περαστικούς 
και θα απολαύσεις τις πιο φίνες επιλογές σε κρασί 
από εγχώριους αμπελώνες. Και όλο αυτό σε συνδυ-
ασμό με πεντανόστιμες λιχουδιές. «Παραδοσιακή 
ελληνική κουζίνα with a twist», θα χαρακτηρίζαμε 
τα πιάτα που σερβίρονται προκλητικά μπροστά σου, 

σε ένα μενού που αλλάζει τέσσερις φορές 
τον χρόνο ώστε να περιλαμβάνει μόνο επο-
χιακά και φρέσκα προϊόντα. Οι χειμερινές 
επιλογές εμφανίστηκαν μόλις 10 ημέρες 
πριν και είναι πραγματικά ξελογιάστρες! 
Θέλεις συμβουλή; Πάρε το ψαρονέφρι με 
κρούστα από φιστίκι Αιγίνης και πουρέ σε-
λινόριζας. Θέλεις δεύτερη συμβουλή; Συν-
δύασε τον μοσχαρίσιο σιδηρόδρομο με ένα 
ποτήρι ξυνόμαυρο.
◆ Ηπίτου 4, 2103211279, Fb: kikidegrece

KiKi de grece
Νόστιμη ελληνική κουζίνα with a twist

 Αγαπημένο εστιατόριο. Όχι μόνο γιατί οι άνθρωποί 
του αγκαλιάζουν τα άτομα από ευπαθείς και ευά-
λωτες κοινωνικές ομάδες, δίνοντας ίσες ευκαιρίες 
εργασίας, αλλά και γιατί μας ταξιδεύει στις νοστιμιές 
της Ασίας! Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο θα απο-
λαύσετε πιάτα εμπνευσμένα από την κουζίνα της 
Κίνας, της Ταϊλάνδης, των Φιλιππίνων και της Πολυ-
νησίας, προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματι-
κότητα και με έμφαση στην υγιεινή διατροφή, ενώ 

για τις ημέρες των εορτών έχει για όλους 
εμάς μια σούπερ προσφορά: μενού δύο α-
τόμων, με ένα ορεκτικό, σαλάτα ή σούπα, 
δύο κυρίως πιάτα ή noodles και αναψυκτι-
κά ή ποτήρια κρασί μόλις €24!

● Μ. Αλεξάνδρου 114-118, Μεταξουργείο, 
2130405430,
 fb: Mentaleaty

MeNTALeATY
Νόστιμες γεύσεις Ασίας σε 

έναν καλύτερο κόσμο!
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Στον 11o όροφο του ξενοδοχείου Τιτάνια συμβαίνει κάτι μαγικό. Είναι 
το σημείο από όπου μπορείς να θαυμάσεις όλη τη λάμψη της χριστου-
γεννιάτικης Αθήνας, καλά προστατευμένος στη ζεστή ατμόσφαιρα 
του εστιατορίου Olive Garden. Και πραγματικά, τη στιγμή που ο χρό-
νος θα αλλάζει και τα πυροτεχνήματα θα γεμίζουν τον αττικό ουρανό, 
δεν υπάρχει πιο ειδυλλιακό μέρος για να ανταλλάξεις το πρώτο φιλί 
της νέας χρονιάς. Για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτο-
χρονιάς ο executive chef του ξενοδοχείου ετοιμάζει δύο ειδικά σχε-
διασμένα μενού με προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ που θα σας ταξιδέψουν σε 
υπέροχα δημιουργικά πιάτα της ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας 
(€90/άτομο το μενού των Χριστουγέννων και €120/άτομο το μενού 
της Πρωτοχρονιάς). Μουσική συντροφιά θα σας κρατήσει η μοναδική 
Ηρώ, που με τη μοναδική της φωνή θα ερμηνεύσει κλασικά ελληνικά 
και ξένα τραγούδια στο πνεύμα των γιορτών. Ανήμερα των Χριστου-
γέννων και της Πρωτοχρονιάς υπάρχει ακόμα μία έκπληξη: ένα πλη-
θωρικό brunch με μία πλούσια γκάμα γλυκών και αλμυρών επιλογών 
που θα εξερευνήσετε υπό τη συνοδεία ζωντανής μουσικής με την 
Άννα Μελίτη και τον μαέστρο Γιώργο Κωνσταντινίδη. Πόσο καλύτερα 
να μπει ο χρόνος;

◆ Ξενοδοχείο Τιτάνια, Πανεπιστημίου 52, 2103326000, 
www.titania.gr

ΤΙΤΑΝΙΑ
 Olive Garden

Ρεβεγιόν με φόντο τη στολισμένη Αθήνα

Γνήσιες ιταλικές γεύσεις και
 πολυτέλεια παλιού αρχοντικού

Το νέο ιταλικό στον Πειραιά σε κερδίζει από τη στιγμή που μπαίνεις. Μεγάλες 
χρυσές κορνίζες με καθρέφτες στους τοίχους, retro πολυέλαιοι, ξύλινες 
καρέκλες και δερμάτινοι καναπέδες μετατρέπουν έναν industrial χώρο 
σε σαλόνι πολυτελούς νεοκλασικού σπιτιού. Η ιδιοκτήτρια Ολυμπία Γιαν-
νούτσου δημιούργησε ένα φιλόξενο χώρο με άριστη ποιότητα φαγητού 
για  επαγγελματικά ραντεβού αλλά και για γονείς και μικρά παιδιά, ενώ έχει 
αναλάβει η ίδια και τη διακόσμηση. Από τα πρώτα λεπτά νιώθεις τη ζεστασιά 
του χώρου, ενώ το πλούσιο μενού που έχει επιμεληθεί ο Κώστας Τσίγκας σου 
υπόσχεται μια μοναδική γευστική εμπειρία με άρωμα Ιταλίας. Το οσομπούκο 
είναι εξαιρετικό, οι σαλάτες μεγάλες και πρωτότυπες και η πίτσα τραγανή και 
αυθεντικά ιταλική αφού ψήνεται παραδοσιακά στον πέτρινο ξυλόφουρνο - ο 
οποίος δεσπόζει στην ανοιχτή κουζίνα. Εδώ θα βρεις και μεγάλη λίστα κρα-
σιών με περισσότερες από 100 ετικέτες, για να συνοδέψεις το γεύμα σου, το 
λέει άλλωστε και η επιγραφή απ’ έξω «Forno e Vino». Η «Ιταλίδα» έχει γίνει 
ήδη το αγαπημένο στέκι Πειραιωτών και μη, ενώ πλέον θα είναι ανοιχτή και 
τις Κυριακές από τις 12.00. Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 
μας περιμένει με ένα νέο, λαχταριστό, εορταστικό μενού και έξτρα γιορτινή 
ατμόσφαιρα.

Φιλελλήνων 9, Πειραιάς, 2104292005, www.italida.gr, fb: Italida
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13 hot 
spots 
για να πιεις 

μέχρι το πρωί 
Γκλιν-γκλον, τι να ’ναι αυτός ο 
ήχος στα αυτιά μου; Μην είναι 
καμπανάκια χριστουγεννιάτι-
κα; Μπα. Μήπως το έλκηθρο 
του Άη Βασίλη; Χλωμό. Ηρε-
μήστε, παιδιά, είναι απλώς 
η πόλη που τσουγκρίζει. Σε 

κάθε στενό, σε κάθε γωνιά, σε 
κάθε bar και cafe η Αθήνα δεν 
χάνει ευκαιρία να δείχνει πό-

σο καλά ξέρει να διασκεδάζει.
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Από τους πιο απολαυστικούς σταθµούς για κρασί και φαγητό σε 
µία βόλτα στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι το Baratin. Ένα all-day bar που 
µπορεί να φιλοξενήσει την κάθε σου διάθεση, κυρίως αν επιθυµείς 
να χαλαρώσεις απολαµβάνοντας κάτι εξαιρετικά γευστικό, τόσο 
στο ποτήρι όσο και στο πιάτο σου. Έχεις να διαλέξεις ανάµεσα σε 
140 διαφορετικές ετικέτες κρασιού, από ελληνικούς και διεθνείς 
αµπελώνες, µέχρι να βρεις ό,τι ταιριάζει ακριβώς στα γούστα σου. 
Και αν εσύ δεν µπορείς να αποφασίσεις, οι sommelier είναι εκεί για 
να σου δώσουν τις απαραίτητες συµβουλές και να σε µαγέψουν µε 
τις αµέτρητες επιλογές του µαγαζιού. Ο συνδυασµός που µας εντυ-
πωσίασε είναι το Umbala, ένα κόκκινο κρασί µε έντονα αρώµατα 
µαύρων φρούτων και µπαχαρικών από τη Νότια Αφρική δίπλα σε 
ένα πιάτο µε µία tagliata από τις πιο νόστιµες που µπορείς να φας 
στην Αθήνα. Και αν µετά θες να απολαύσεις το ποτό σου στο bar 
µπορείς εύκολα να παραγγείλεις από τη µεγάλη γκάµα σε rum, gin 
καθώς και japanese whisky.Σου αρέσουν οι γλυκές γεύσεις; ∆οκίµα-
σε το Caribbean Queen µε rum, creme de cacao, coconut, orgeat και 
µοσχοκάρυδο. 

◆ Λεωφόρος ∆εκελείας 120, Νέα Φιλαδέλφεια, 2102522228, 
Fb: Baratin Drink & Dine Home Bar

BARATIN
Με τα καλύτερα αρώματα του

 ελληνικού και διεθνούς αμπελώνα

5 ΥΠΕΡΟΧΑ 
ΚΡΑΣΙΑ 

για να αλλάξει 
η χρονιά

Τα ελληνικά κόκκινα κρασιά είναι υπέ-
ροχα, σαγηνευτικά, πολυδιάστατα. Για 
αυτές τις γιορτές προτείνουμε κορυ-
φαία κρασιά από τον ελληνικό αμπε-

λώνα. Δώρισέ τα, άνοιξέ τα, απόλαυσέ 
τα. Δεν μοιάζουν με κανένα άλλο. 

Καπνίας Κτήμα Χατζημιχάλη

Από επιλεγµένο αµπελοτόπι, το εξαιρετικό αυτό 
Cabernet Sauvignon παλαιώνεται για 24 µήνες 
µέσα σε νέα δρύινα γαλλικά βαρέλια και ακόµα 
12 µήνες στη φιάλη. Το αποτέλεσµα; Λαµπερό, 
συµπαγές χρώµα, µαύρα φρούτα, νύξεις καπνού, 
δέρµατος και γλυκών µπαχαρικών στη µύτη. Α-
πολαυστική και µακρά επίγευση µε έντονες τα-
νίνες που στρογγυλεύουν, όµως, από την έντο-
νη παρουσία των φρούτων, της βανίλιας και της 
καραµέλας. Είναι ο τέλειος σύντροφος για ένα 
ψητό αρνάκι στον φούρνο, αλλά ταιριάζει εξίσου 
υπέροχα µε ψητά κρέατα στη σχάρα, κυνήγι και 
ηµίσκληρα τυριά.

Avaton Κτήμα Γεροβασιλείου

Το εµβληµατικό κρασί του κτήµατος Γεροβασιλεί-
ου παράγεται από τις γηγενείς ποικιλίες Ληµνιό 
(η αρχαιότερη ελληνική ποικιλία), Μαυρούδι και 
Μαυροτράγανο. Το υπέροχο αυτό κρασί παλαι-
ώνει σε δρύινα γαλλικά βαρέλια από 12 έως 18 
µήνες, έχει λαµπερό βαθυπόρφυρο χρώµα και 
βγάζει ένα σύνθετο µπουκέτο µπαχαρικών στη 
µύτη, αλλά και στο στόµα. Σερβίρεται στους 16-
18°C και παρουσιάζει µεγάλη δυνατότητα παλαί-
ωσης (15-20 χρόνια). Ταιριάζει άψογα µε κόκκινα 
κρέατα κατσαρόλας και κυνήγι. 

Κτήμα Γαίας Gaia Wines

Στο ηµιορεινό χωριό Κούτσι της Νεµέας βρίσκε-
ται ο αµπελώνας που παράγει αυτό το µοναδικό 
Αγιωργίτικο, ήδη από το 1997. Το κρασί που δί-
νουν τα σταφύλια του αµπελώνα ωριµάζει για 20 
περίπου µήνες µέσα σε καινούργια δρύινα γαλλι-
κά βαρέλια και στη συνέχεια εµφιαλώνεται χωρίς 
απολύτως καµία κατεργασία. Σερβίρεται ιδανικά 
σε φαρδιά καράφα (decanting) τουλάχιστον µισή 
ώρα πριν το γιορτινό τραπέζι και απογειώνει κά-
θε πιάτο µε κόκκινο κρέας. 

Semeli Aetheria Red 2015 
Semeli Wines

Σε επιλεγµένα αµπελοτόπια της Αταλάντης καλλι-
εργούνται οι ποικιλίες Syrah, Merlot και Cabernet 
Sauvignon για να δηµιουργήσουν ύστερα από 
παραµονή 12 µηνών σε γαλλικά δρύινα βαρέλια 
αυτό το φινετσάτο κρασί. Το Aetheria Red 2015 
αγαπά όλα τα πιάτα της ελληνικής αστικής κου-
ζίνας (όπως, για παράδειγµα, ο µουσακάς ή τα 
κρεατικά κατσαρόλας) και σερβίρεται σε µεγάλο 
ποτήρι έπειτα από µετάγγιση σε καράφα. 

Μπλε Τρακτέρ 
Κτήμα κυρ-Γιάννη

Το καινούργιο κρασί του κτήµατος κυρ-Γιάννη εί-
ναι µια ωδή στον έλληνα αµπελουργό, που διατη-
ρεί ακόµα την πλούσια αµπελουργική παράδοση 
αυτής της χώρας. Το Μπλε Τρακτέρ είναι ένα ευ-
κολόπιοτο, καθηµερινό κρασί, χωρίς αυτό όµως 
να σηµαίνει ότι δεν το τοποθετείς εύκολα στο 
κέντρο του γιορτινού τραπεζιού. Από χαρµάνι 
τριών γαλλικών ποικιλιών (Cabernet Sauvignon, 
Syrah, Merlot), ΠΓΕ Μακεδονίας είναι ισορροπη-
µένο, µαλακό, γεµάτο και φρουτώδες, ευχάριστο 
για κάθε περίσταση.   -K.B.

Καπνίας, Κτήµα 
Χατζηµιχάλη

Semeli Aetheria 
Red 2015, 
Semeli Wines

Κτήµα Γαίας, 
Gaia Wines

Μπλε Τρακτέρ, 
Κτήµα κυρ-Γιάννη

Avaton, Κτήµα 
Γεροβασιλείου

Το µαγαζί που έφερε ξανά κόσµο στου Ψυρρή και 
που έκανε το στενάκι της Πρωτογένους γνωστό 
σε όλη την πόλη, συνεχίζει να οµορφαίνει τις µέ-
ρες και τις νύχτες µας, µε το ιδιαίτερο και αυθεντι-
κό του στιλ. Τα µεσηµέρια θα κάτσεις χαλαρά µέσα 
ή έξω, το brunch του είναι υπέροχο, η κουζίνα του 
ετοιµάζει απλά αλλά πολύ νόστιµα πιάτα, όπως 
σαλάτες, burgers, pizza, οµελέτες, το απόγευµα 
είναι ιδανικός προορισµός για ένα ωραίο κοκτέιλ. 
Με κόσµο πάντα το βράδυ, και µε κόσµο που θέλει 
να περάσει ωραία κι όχι απλώς να πιει ένα ποτό, 
θα ακούσεις µουσικές όπως ροκ, τζαζ, φάνκι, 

σόουλ και άλλα τέτοια ωραία, τις οποίες 
επιλέγουν καθηµερινά djs κι όσο πιο αργά, 
τόσο πιο µεγάλο και το πάρτι, ιδιαίτερα τα 
Σαββατοκύριακα. Αν δεν έχεις πάει στο 
Τρανζίστορ, δυστυχώς για εσένα αλλά έτσι 
είναι, δεν µπορείς να έχεις ολοκληρωµένη 
εικόνα για την urban Αθήνα. Μείνε συντο-
νισµένος στο Facebook γιατί γιορτές είναι, 
πολλά ενδιαφέροντα έρχονται.  

● Πρωτογένους 10, Ψυρρή, 2103228658, 
fb: Café - Bistrotheque

ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ
Η οµορφότερη bistrotheque της πόλης
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Από τους πιο απολαυστικούς σταθµούς για κρασί και φαγητό σε 
µία βόλτα στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι το Baratin. Ένα all-day bar που 
µπορεί να φιλοξενήσει την κάθε σου διάθεση, κυρίως αν επιθυµείς 
να χαλαρώσεις απολαµβάνοντας κάτι εξαιρετικά γευστικό, τόσο 
στο ποτήρι όσο και στο πιάτο σου. Έχεις να διαλέξεις ανάµεσα σε 
140 διαφορετικές ετικέτες κρασιού, από ελληνικούς και διεθνείς 
αµπελώνες, µέχρι να βρεις ό,τι ταιριάζει ακριβώς στα γούστα σου. 
Και αν εσύ δεν µπορείς να αποφασίσεις, οι sommelier είναι εκεί για 
να σου δώσουν τις απαραίτητες συµβουλές και να σε µαγέψουν µε 
τις αµέτρητες επιλογές του µαγαζιού. Ο συνδυασµός που µας εντυ-
πωσίασε είναι το Umbala, ένα κόκκινο κρασί µε έντονα αρώµατα 
µαύρων φρούτων και µπαχαρικών από τη Νότια Αφρική δίπλα σε 
ένα πιάτο µε µία tagliata από τις πιο νόστιµες που µπορείς να φας 
στην Αθήνα. Και αν µετά θες να απολαύσεις το ποτό σου στο bar 
µπορείς εύκολα να παραγγείλεις από τη µεγάλη γκάµα σε rum, gin 
καθώς και japanese whisky.Σου αρέσουν οι γλυκές γεύσεις; ∆οκίµα-
σε το Caribbean Queen µε rum, creme de cacao, coconut, orgeat και 
µοσχοκάρυδο. 

◆ Λεωφόρος ∆εκελείας 120, Νέα Φιλαδέλφεια, 2102522228, 
Fb: Baratin Drink & Dine Home Bar

BARATIN
Με τα καλύτερα αρώματα του

 ελληνικού και διεθνούς αμπελώνα
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Los
Gatos

Μια αυθεντική 
prosciutteria στο 
κέντρο της Αθήνας

Εκεί που η Ρόμβης συναντά την Κλειτίου οι 
έξυπνοι γάτοι νιαουρίζουν χορτάτοι από 
paella και καλό κρασί. Το Los Gatos, με την 
ισπανική του ψυχή και το γνήσιο ταμπερα-
μέντο στην κουζίνα, έχει τον τρόπο του να 
σε κάνει να νιώθεις υπέροχα. Είναι το στέκι 
που εκτός από μοναδικά Tapas και τορτίγι-
ες θα έρθεις για καφέ και πλούσιο brunch, 
θα συνεχίσεις εξερευνώντας τα μυστικά 
της ισπανικής κουζίνας, να απολαύσεις 
ένα λαχταριστό πιάτο φρέσκων ζυμαρι-
κών, αργά το απόγευμα θα κάτσεις για ένα 
κρασί (σε περιμένουν 50 ετικέτες του ελ-
ληνικού και ξένου αμπελώνα, πάνω από 20 
και σε ποτήρι) μαζί με τα πιο φίνα ισπανικά 
και ιταλικά αλλαντικά. Jamon Iberico και 
proscioutto san daniel, παρμεζάνα ωρί-
μανσης,parmiggiano Reggiano, pecorino, 

καπνιστό Νάουσας, υπέροχο κατσικίσιο 
τυρί και πολλές ακόμα ποικιλίες τυριών και 
αλλαντικών που μπορείς μάλιστα να χαζέ-
ψεις από τη γυάλινη προθήκη. Οι απαλές 
νότες της jazz θα σε βοηθήσουν να χαλα-
ρώσεις μετά από μια δύσκολη μέρα, αλλά 
το μεγάλο μυστικό της ευτυχίας είναι η δι-
άσημη paella valenciana. Με ρύζι Arborio, 
μύδια, καλαμάρια, γαρίδες, κοτόπουλο και 
chorizo ψήνεται στο παραδοσιακό σκεύος 
τη στιγμή της παραγγελίας σου και κατα-
φθάνει αχνιστή για να τη μοιραστείς στα 
δύο ή στα τέσσερα. Το μόνο που θες μετά; 
Ένα κανταΐφι με κρέμα catalana και φρού-
τα του δάσους. Οι γάτοι ξέρουν… 

● Ρόμβης 17 & Κλειτίου 1, 210 3240100,
 Fb: Los gatos_vineria, prosciutteria

Upupa Epops - The Bar είναι η επιστημονική ονομα-
σία του Τσαλαπετεινού. Αλλά αυτό μάλλον θα το 
ξέρεις ήδη, μια που αυτή η χαριτωμένη γωνιά των 
Πετραλώνων έγινε talk of the town από την πρώτη 
στιγμή που άνοιξε το καλοκαίρι του 2016. Αυτό που 
ίσως δεν ξέρεις είναι ότι αυτές τις μέρες το Upupa 
Epops ανανεώνει καταλόγους, ανεβάζει τις μουσι-
κές και σερβίρει εορταστικές λιχουδιές. Να δοκιμά-
σεις την tagliata από μοσχάρι Black Angus με γλυκο-
πατάτα, τα αφράτα bao buns, την αυθεντική καρ-
μπονάρα με ποσέ αυγό και καπνιστή πανσέτα, αλλά 
και τα πλατό με τα ιδιαίτερα αλλαντικά και τυριά, 
το τέλειο συνοδευτικό για οποιοδήποτε κρασί. Αν 
πάλι το μόνο που ζητάς για αυτά τα Χριστούγεννα 
είναι βουνά από panckakes και το καλύτερο croque 

madame των Πετραλώνων, έλα από τις 12.00-18.00 
τις καθημερινές (11.00-18.00 τα Σαββατοκύριακα), 
όταν ο Τσαλαπετεινός σερβίρει το πληθωρικό του 
brunch. Βέβαια, ο λόγος που ποτέ δεν θα αποχωρι-
στούμε το Upupa Epops - The Bar είναι η τρομερή 
μπάρα του και όσα συμβαίνουν πίσω απ’ αυτήν. Στα 
16 signature cocktails προστίθενται ακόμα 7 και κά-
νουν χαμό. Ανακάλυψε το ανατρεπτικό Tabula Rasa, 
αλλά και την παραλλαγή του dry Martini, όπου το 
τζιν αρωματίζεται με…άγριες, ελληνικές λευκές 
τρούφες! Όλα αυτά στην υπέροχη αυλή του Upupa 
Epops, ανοιχτή και τον χειμώνα, που έχει γράψει 
πια τη δική της ιστορία στις αθηναϊκές νύχτες μας.
 ● Αλκμήνης 7, Πετράλωνα, 2121055214, 
Fb: @upupaepopsthebar2016 

UpUpa 
Epops - 
ThE bar

Το σπίτι του
Τσαλαπετεινού 
πολύ θα σ’ αρέσει
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Νέα άφιξη στην Αθήνα, ένας πραγματικά υπέροχος χώρος, 
που θα σας θυμίσει έντονα την ατμόσφαιρα ενός γαλλικού 
καμπαρέ. Το Maison Athenes Salon de Musique καταφέρνει 
και συνδυάζει την εξαιρετική δημιουργική κουζίνα με από-
λυτα ταιριαστή μουσική. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα 
έως και τις 12 το βράδυ το σχήμα παίζει unplugged, ενώ τις 
Παρασκευές και τα Σαββατοκύριακα αρχίζει από νωρίς, από 
τις 12.30, με τη συμμετοχή και dj, με ονειρικές ελληνικές και 
όχι μόνο μουσικές. Πάμε τώρα και στην κουζίνα, η οποία 
πραγματικά θα σας ενθουσιάσει. Πολλά και δημιουργικά 
τα πιάτα, η μοσχαρίσια ταλιάτα θα σας μείνει αξέχαστη, 

το ψαρονέφρι με σύκα είναι φανταστικό, το ριζότο με θα-
λασσινά πεντανόστιμο, η handmade πίτσα ένα θαύμα! Όλα 
αυτά τα ωραία και πολλά ακόμη σε έναν πολύ άνετο χώρο, 
χωρητικότητας 300 ατόμων, με πολύ καλές τιμές (όπως και 
τα ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς με €40/
άτομο χωρίς το ποτό) και άριστη εξυπηρέτηση. Ο χώρος 
είναι ιδανικός να διοργανώσετε κάθε ιδιαίτερή σας στιγμή, 
διατίθεται και για εταιρικά events, ενώ υπάρχει και η δυνα-
τότητα parking. 

◆Μνησικλέους 22, Αθήνα, 2103235318

Εξαιρετικό φαγητό και μουσική σε ένα χώρο που θα σας θυμίσει καμπαρέ
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Αυτός ο Άγιος εδώ κι ενάμιση χρόνο δεν μας αφήνει 
ν’ αγιάσουμε τις νύχτες – με την καλή έννοια πά-
ντα. Τα καλύτερα της Μπέλλου, του Βοσκόπουλου, 
του Στράτου, της Μαρινέλλας, του Μητροπάνου κι 
όλων των μεγάλων του λαϊκού πενταγράμμου, με 
καθαρά ποτά, στη μεγάλη μπάρα ή στα τραπεζάκια 

στο ημίφως, με τις πολυσυλλεκτικές πα-
ρέες να γίνονται ένα. Και μιας και οι μέρες 
το απαιτούν, ο Άγιος, ο οποίος κανονικά 
λειτουργεί κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και 
Σάββατο, από τις 20 Δεκεμβρίου μέχρι και 
τις 5 Ιανουαρίου θα εξομολογεί τις αγάπες 
μας καθημερινά. 

◆ Διδότου 33 & Ιπποκράτους, 2103647968, 
fb: agiosbardidotou 

MENTALEATY
Νόστιμες γεύσεις Ασίας σε 

έναν καλύτερο κόσμο!

Άγιος
Με καθημερινή 

λειτουργία από 20/12 έως και 
5/1 μας πάει στον παράδεισο

Το εμβληματικό μπαράκι του κέντρου έκλεισε τα 40 
του χρόνια και συνεχίζει με την ίδια ορμή όπως όταν 
ξεκίνησε, μια βραδιά του 1978. Αγαπημένες μουσι-
κές, αξέχαστες νύχτες, κάποιοι από τους καλύτε-
ρους djs της πόλης, έρωτες, κουβέντες, φιλοσοφία, 
μια ολόκληρη ζωή που συνεχίζει στο ίδιο αυθεντικό 
μονοπάτι. Αγαπημένος για τα μεσημεριανά καφε-
δάκια στα ατμοσφαιρικά του δωμάτια, αλλά και για 
τις ανεπανάληπτες νύχτες στη θρυλική του μπάρα, 
ένας πολύτιμος κολλητός ζωής. Και μην αναρωτηθεί 
κανείς αν θα είναι ανοιχτός όλες τις μέρες των εορ-
τών γιατί ο Ιπποπόταμος δεν κλείνει ποτέ.

◆ Δελφών 3Β, Κολωνάκι, 2103634583, 
Fb: Ippopotamos Bar

Ιπποποταμος 
Το ιστορικό στέκι της πόλης

«Πάμε Bank Job;» Να η συνηθέστερη φράση 
όταν είσαι στο κέντρο τα μεσάνυχτα, θες να 
πιεις τρομερά cocktails (και σωστό τζιν τόνικ 
– να τα λέμε κι αυτά), να ακούσεις μουσικάρες και να 
χορέψεις ακόμα κι αν είναι καθημερινή. Το Bank Job, καθαρόαιμο και 
αγαπημένο bar αυτής της πόλης, ξεχωρίζει κι από τις δύο πλευρές της 
Κολοκοτρώνη. Που πάει να πει ότι το αναγνωρίζεις από τον κόσμο που 
συσσωρεύεται γύρω του ό,τι ώρα ή μέρα κι αν είναι. Μη μείνεις στα 
έξω σταντ. Γλίστρα σαν γνήσιος κλέφτης της νύχτας στο εσωτερικό 
(πάντα βρίσκεται χώρος) και παράγγειλε το cocktail που θα σου αλ-
λάξει το βράδυ. Κοίτα τώρα που είσαι και τυχερός, μόλις που βρέθηκε 
κι άλλος κλέφτης (όχι σαν εσένα, αυτός είναι πιο έμπειρος) ο οποίος 
λήστεψε τα μουσεία της Αθήνας και βρήκε κρησφύγετο στο Bank Job. 
Από αυτόν και τα κλοπιμαία του εμπνεύστηκαν οι bartenders τα 14 
signature cocktails τους για φέτος. Τσέκαρέ τα όλα στη σελίδα τους 
στο Facebook κι έλα το βράδυ να καταστρώσουμε σχέδιο.
◆ Κολοκοτρώνη 13, 6980743263, www.thebankjob.gr, 
Fb: @thebankjobathens

ThE BANk JoB
Αγαπημένο στέκι

 για τις  νύχτες του κέντρου
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Ένα από τα πλέον εμβλημα-
τικά all day bar της πόλης, 
με μουσικάρες, πληθωρικό 
brunch, κουζίνα που ετοιμά-
ζει τέλεια ελαφριά γεύματα, 
όπως πίτσα, μπρουσκέτες, 
πιάτα ζυμαρικών και άλλα 
τέτοια ωραία, αλλά και με 
μια φαν τασ τική λίσ τα 10 
signatures κοκτέιλ, το ένα κα-
λύτερο από το άλλο. Κι επειδή 
στο ένα δεν σταματάει κανείς, 
δοκιμάσαμε τρία και σας τα 
προτείνουμε: Sweet Grandma 
(με ντεκόρ μαλλί της γριάς), 
με βάση βότκα αρωματισμέ-
νη από εσπεριδοειδή και το 
γιαπωνέζικο φρούτο γιούζου, 
Once Upon a Time, ένα όνειρο 
στο ποτήρι σας με βότκα με 
αρώματα από βερίκοκο και 
ροδάκινο, αλλά και Cinco de 
Mayo, με ρούμι από τη Μαρ-
τινίκα και λευκή τεκίλα! Μιλά-
με για κοκτέιλ που από μόνα 
τους είναι λόγος να επισκε-
φθείς το Geppetto, το οποίο 
παραμονές Χριστουγέννων 
και Πρωτοχρονιάς ετοιμάζει 
παρτάρες στο πανέμορφο νε-

οκλασικό του!

● Στίλπωνος 2, Παγκράτι, 
2107525665, 
Fb: @geppettothebar

Geppetto
 The Bar

Τα πιο ωραία 
κοκτέιλ που 
δοκίμασες 

ποτέ

Once upon a time...

Sweet Grandma...

Cinco de Mayo.

Το στέκι που έκανε τον Χολαργό προορισμό 
όλων των Αθηναίων συνεχίζει να είναι ανήσυχο 
και να μας εκπλήσσει ευχάριστα, με το διαρκές 
του πάθος να εξελίσσεται και να αναζητά συ-
νέχεια νέες γεύσεις, νέες τάσεις, νέα κοκτέιλ. 
Στον ατμοσφαιρικό του χώρο και στη μεγάλη 
του μπάρα, που, κάποια στιγμή, θα σας κάνει να 
αισθανθείτε ότι είστε μέρος κάποιου κινηματο-
γραφικού γυρίσματος, θα απολαύσετε signature 
cocktails με αποκλειστικές συνταγές του 
Bootleg αλλά και μια μεγάλη ποικιλία από classic 
cocktails, τα οποία αρχίζουν να σερβίρονται από 

νωρίς το απόγευμα και συνεχίζουν μέχρι αργά 
το βράδυ. Δίπλα σε αυτά και μια μεγάλη γκάμα 
από ποτά, τα οποία μπορείτε να συνδυάσετε με 
τα καλοφτιαγμένα bar food και finger foods που 
ετοιμάζει η κουζίνα. Αυτό είναι το Bootleg, ζεστό, 
φιλικό και μοντέρνο, με υπέροχες μουσικές που 
επιλέγουν γνωστοί djs και ραδιοφωνικοί παρα-
γωγοί, αλλά και με πολύ συχνά events και live 
εμφανίσεις.   
● Φανερωμένης 8, Χολαργός, 2106511288, 
www.bootlegathens.gr, Fb: Bootleg Athens, 
Insta: Bootleg Athens

Ατμοσφαιρικό και στιλάτο 
για όλες τις ώρες της ημέρας
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Συνδυάζεις διασκέδαση και υποχρεώσεις
με επιτυχία
Η εβδομάδα ξεκινάει με συνωμοτική διάθεση, είτε 
λόγω εξελίξεων στη δουλειά, είτε λόγω χειρισμών 
που αναγκάζεσαι να κάνεις στην προσωπική σου 
ζωή για να μη χαθούν τα προσχήματα. Ιδανικά συ-
ντάσσεσαι με την αλλαγή, ακόμη κι αν δεν φαίνεται 
υπέρ σου. Σύντομα βλέπεις νέες ευκαιρίες, κυρίως 
επαγγελματικά, στις σπουδές ή την επιμόρφωσή 
σου. Επί του πρακτικότερου έχεις την ευκαιρία να εκ-
δράμεις και να διασκεδάσεις, ενώ οι σχέσεις με τους 
συγγενείς σου γίνονται πιο εύκολες. Το πέρασμα του 
Ηλίου στον Αιγόκερο (22) και η Πανσέληνος της ίδιας 
μέρας σε ωθούν και σε βοηθούν να συνδυάσεις το 
τερπνόν μετά του ωφελίμου. Μπορείς να αξιοποιή-
σεις τη δημιουργικότητά σου για να προωθήσεις την 
καριέρα και τον εαυτό σου. Σε προσωπικό επίπεδο, 
αφιερώνεις αρκετό από τον χρόνο με τον σύντροφο 
και τα παιδιά σου σε κοινωνικές υποχρεώσεις. Εναλ-
λακτικά, κάτι ερωτικά ανάλαφρο παίρνει πιο επίση-
μες διαστάσεις, χωρίς να χάνει τη θελκτικότητά του. 

Ταύρός (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)

Έξοδοι, σχέδια, εκδρομές και υποχρεώσεις 
για να αποφύγεις την ουσία
Πρακτικά και κυρίως οικονομι-
κά είναι τα ζητήματα στην αρχή 
της εβδομάδας, σε επαγγελμα-
τικό και προσωπικό επίπεδο. Για 
να ξεπεράσεις το στρες και την 
ανησυχία σου, το ρίχνεις σε φι-
λικές εξόδους ή σε σχεδιασμό 
καινούριων πραγμάτων. Και στις 
δύο περιπτώσεις, για να περά-
σεις όμορφα και γιορτινά, χρει-
άζεται να πάρεις πιο ελαφρά τις 
αλλαγές ισορροπιών σε σχέση 
με τους συγγενείς και τις παρέες 
σου. Μία αλλαγή περιβάλλοντος 
ή μία αλλαγή οπτικής γωνίας θα 
ήταν πολύ χρήσιμη. Με τον Ήλιο στον Αιγόκερο (22) 
και την Πανσέληνο της ίδιας μέρας, η αντίθεση α-
νάμεσα σε πράγματα που σε προχωράνε και στις 
πολλές εξόδους, κοινωνικές και επαγγελματικές «υ-
ποχρεώσεις» που αναίτια φορτώνεσαι, γίνεται πιο 
έντονη. Κυρίως θέλεις απλώς να κάνεις τα ίδια που 
έκανες όλα τα χρόνια και να μην υπάρχει θέμα. Στα 
ερωτικά σου, πέρα από την αυξημένη λίμπιντο, απο-
λαμβάνεις και γνωριμίες του τύπου που προτιμάς.

ΔιΔύμόι  (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)

Πολλά να γίνουν, όμως φρόντισε να 
επιλέξεις τα αληθινά σημαντικά
Ενεργοποιημένο στο φουλ, θέλεις δεν θέλεις, σε 
βρίσκει η αρχή της εβδομάδας. Στη δουλειά περνάς 
δημιουργική περίοδο κι αν καταφέρεις να επιλέ-
ξεις κάτι να κάνεις, ευεργετείται και η τσέπη σου. Σε 
προσωπικό επίπεδο, η ευλυγισία, ο ρομαντισμός, η 
διάθεση συγχώρεσης (κι όχι τα ψέματα), η επικοι-
νωνία χωρίς περιστροφές και χωρίς σκληρότητα 
θα βοηθήσουν τον γάμο σου, τονώνοντας τη σε-
ξουαλικότητα και τη συντροφικότητα ή δείχνοντας 
αποφασιστικά ότι κάτι έχει τελειώσει. Το πέρασμα 
του Ηλίου στον Αιγόκερο (22) και η Πανσέληνος της 
ίδιας μέρας θέτει αυτού του τύπου θέματα επί τάπη-
τος. Στη δουλειά ασχολείσαι με διαπραγματεύσεις 
και συμφωνίες που μπορούν να αυξήσουν τα έσοδά 
σου. Αν είσαι ελεύθερος το πεδίο είναι ανοιχτό για 
μία γνωριμία που θα οδηγήσει στο κρεβάτι και ενδε-
χομένως  πολύ παραπέρα. 

ΚαρΚινός (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)

Ετοιμάζεσαι για το καινούριο, όμως επειδή σου 
πηγαίνει καλά τείνεις σε υπερβολές
Δραστηριοποιείσαι για μία ανανέωση, κλείνοντας 
ορισμένα πράγματα που σε φόρτιζαν και ανοίγο-
ντας καινούριους λογαριασμούς. Είτε πρόκειται για 
εξόδους σε καινούρια μέρη με καινούριο κόσμο, 
για μία εκδρομή, είτε για μεγαλύτερη κατανόηση 
κι ευελιξία στο συγγενικό σου περιβάλλον, το μόνο 
βέβαιο είναι ότι η αλλαγή στις σχέσεις κάθε είδους 
είναι για το καλύτερο. Ακόμη κι αν πρόκειται για κά-
ποιου είδους τέλος, πρόκειται για πρόοδο. Η είσο-
δος του Ηλίου στον Αιγόκερο (22) και η Πανσέληνος 
της ίδιας μέρας στον ζωδιακό σου άξονα εγγυάται 
ότι βγαίνεις κερδισμένος οικονομικά και συναισθη-
ματικά από τις εξελίξεις στις συνεργασίες και στα 
ερωτικά σου και περισσότερο ικανοποιημένος. 
Φρόντισε αυτό να μη γίνει η αιτία να χαλαρώσεις 
και να γίνεις εαυτούλης και άσχημα ανταγωνιστικός 
στον επαγγελματικό σου χώρο και στον γάμο σου. 
Έχεις την ευκαιρία να περάσεις όμορφα με φίλους, 
οικογένεια και με τα παιδιά σου κάνοντας ουσιαστι-
κά πράγματα, αξιοποίησέ την.

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Μπερδέματα στην τσέπη και στα συναισθήματά 
σου κι ανάγκη για οργάνωση
Μία σύγχυση, ένα μπέρδεμα στα οικονομικά και τα 
ερωτικά σου φέρνει η αρχή της εβδομάδας. Καθώς 
σχεδιάζεις γιορτινές δραστηριότητες αρχίζεις και κά-
νεις διάφορα μαγειρέματα για να σου βγουν οι λογα-
ριασμοί, ενώ ενδεχομένως έχεις νομικές υποθέσεις 
που απαιτούν μεγάλη ευελιξία για να τακτοποιηθούν. 
Στα προσωπικά σου, διχάζεσαι ανάμεσα στην πραγ-
ματικότητα κα τις προσδοκίες σου. Μπορείς εν δυνά-
μει να είσαι μέσα στη ζήλεια, την ανασφάλεια και το 
δράμα ή να διανθίσεις με περισσότερο ρομαντισμό 
και φαντασία την ερωτική σου ζωή. Ο κυβερνήτης 
σου Ήλιος στον Αιγόκερο (22) και η Πανσέληνος της 
ίδιας μέρας σε βοηθούν να βάλεις στη σειρά θέματα 
ρουτίνας και υγείας. Καλύτερα να το κάνεις οικειοθε-
λώς δίνοντας προτεραιότητα στα σημαντικά, παρά 
να περιμένεις να σου το υπαγορεύσει η εξάντληση 
ή κάποιο σωματικό σύμπτωμα. Τέλος το να σταμα-
τήσεις να βλέπεις τις καταστάσεις στο σπίτι και μέσα 
σου σαν αγώνα με νικητές και χαμένους θα σε βοη-
θήσει να ξεκαθαρίσεις τα συναισθήματά σου.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)

Τείνεις να φορτωθείς ένα σύμπαν υποχρεώσεων 
και να κλατάρεις
Ό,τι γίνεται στην κρεβατοκάμαρα 
και γενικώς κεκλεισμένων των 
θυρών στην αρχή της εβδομάδας 
από τη μία δίνει ώθηση στη σχέση 
σου και την κοινωνική σου ζωή, 
από την άλλη γίνεται αφορμή για 
μπερδέματα, μισές αλήθειες και 
τη συνειδητοποίηση πραγμάτων 
που πρέπει να αλλάξουν. Χρειάζε-
ται να εγκαταλείψεις κολλημένες 
προσδοκίες όσον αφορά τα παι-
διά, τον έρωτα, τη διασκέδαση. Η 
είσοδος του Ηλίου στον Αιγόκερο 
(22) και η Πανσέληνος της ίδιας 

μέρας συμβάλλουν στον να συντονιστείς καλύτερα 
με την εορταστική κατάσταση. Καλό θα ήταν να μη 
φορτώσεις τον εαυτό σου και τον χρόνο σου με τον 
σύντροφο και τα παιδιά σου με χίλιες δύο «υποχρεώ-
σεις», μικροδιασκεδάσεις, εκκρεμότητες και βλακει-
ούλες ώστε α) να αποφύγεις την πίεση β) να ξεκουρα-
στείς γ) να περάσεις καλύτερα δ) να διαφυλάξεις την 
υγεία σου. Αν αφεθείς σε κάτι σχετικώς καινούριο και 
στο φλερτ, δημιουργείς συνθήκες για ενδιαφέρουσες 
γνωριμίες και συναναστροφές.

Ζύγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)

Ισορροπείς πολλά κι έχεις δικαίωμα να
αφήσεις κάποια να πέσουν κάτω
Σε μια ευχάριστα (ελπίζω) χαοτική κατάσταση σε 
βρίσκει η αρχή της εβδομάδας, με τρέξιμο ρουτίνας 
που υπαγορεύεται από τις συνεργασίες και τη σχέση 
σου. Ναι στη δημιουργικότητα, τη φαντασία και τη 
μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, όχι στις καθυστερήσεις, 
την ασυνέπεια και τα ψέματα. Σωματικά είσαι κάπως, 
αν δεν φροντίσεις για ξεκούραση και τρυφερότητα. 
Όλα αυτά εντείνουν το βαρύ κλίμα εντός σου και στο 
σπίτι και κάνουν μία αλλαγή να φαίνεται κατεπείγου-
σα. Ο Ήλιος στον Αιγόκερο (22) και η Πανσέληνος της 
ίδιας μέρας σε βοηθούν να δεις πιο καθαρά τις προτε-
ραιότητές σου και το πώς χρειάζεται να οργανωθείς 
σε σπίτι, γραφείο και μέσα σου για να ξεμπλοκάρεις 
τα σχέδιά σου και τον ελεύθερό σου χρόνο. Αν φορ-
τωθείς πάλι τα βάρη της ανθρωπότητας, μην περι-
μένεις προκοπή, αλλά κούραση, ψύχρα και αποστα-
σιοποίηση. Καλύτερα αξιοποίησε το κέρδος σου σε 
ικανοποίηση, χρήμα, συναίσθημα για να φροντίσεις 
τον εαυτό σου, την υγεία και καθημερινότητά σου. 

ςΚόρΠιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Ναι, μόνο σε ό,τι έχει σχέση με τους 
προσωπικούς κι επαγγελματικούς στόχους
Το ρίχνεις στο φλερτ, στο αλκοόλ και γενικώς στο 
παραμύθι του έρωτα και των εορτών στην αρχή της 
εβδομάδας για να αλλάξεις λίγο το μενού από τη δου-
λειά, τις αγγαρείες και τα θέματα υγείας. Η πιο ρομαντι-
κή, δημιουργική και ευαίσθητη διάθεσή σου σού δίνει 
μία ευχάριστη ώθηση στη σχέση με τα παιδιά και τον 
σύντροφό σου κι έτσι καταφέρνεις να κουβεντιάσεις 
κάποια δύσκολα θέματα ή και κάποιες προσαρμογές 
που θεωρείς απαραίτητες στον τρόπο που επικοινω-
νείτε. Στη δουλειά, η δημιουργικότητά σου μπορεί να 
σου ανοίξει σημαντικές πόρτες. Ο Ήλιος στον Αιγόκε-
ρο (22) και η Πανσέληνος της ίδιας μέρας τονίζουν τη 
σημασία των γνωριμιών, των συζητήσεων, των προ-
τάσεων, ακόμη και των σκέψεων κ των ημερών για την 
καριέρα και τους κοινωνικούς στόχους. Φρόντισε να 
μείνεις εστιασμένος στον σκοπό σου και διαθέσιμος 
μόνο για ό,τι είναι ουσιαστικό. 

ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)

Εσωτερική αναστάτωση, εξωτερικό 
πάρτι και πολλή προσποίηση
Ένα μπέρδεμα δημιουργείται στο σπίτι και μέσα σου 
στην αρχή της εβδομάδας. Σε αυτό συμβάλλουν τα 
μισόλογα και οι παρεξηγήσεις, καθώς και η ανάγκη 
σου να εξωραΐσεις καταστάσεις. Σε πρακτικότερο 
επίπεδο ίσως έχεις να αντιμετωπίσεις και κάποιες 
κοστοβόρες αλλαγές. Το μόνο βέβαιο είναι ότι αι-
σθάνεσαι την ανάγκη να διορθώσεις τον τρόπο που 
διαχειρίζεσαι τα συναισθήματα ή τα χρήματά σου. Ο 
Ήλιος στον Αιγόκερο (22) και η Πανσέληνος της ίδιας 
μέρας σού δίνουν ένα χεράκι, καθώς η τσέπη σου 
ενισχύεται είτε με κάποιο απροσδόκητο κέρδος, 
είτε με τη συμβολή των συγγενών σου. Αν καταφέ-
ρεις να επιλέξεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι 
συναισθηματικά, θα δεις τη σεξουαλική σου ζωή να 
βελτιώνεται και θα γεμίσεις μπαταρίες. Η τάση σου 
βέβαια θα είναι να κάνεις πάρα πολλά ή τίποτα, όμως 
ίσως μία σωματική ή ψυχολογική αδιαθεσία σε κάνει 
να αξιολογήσεις καλύτερα τα πράγματα.

αιγόΚέρως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Μην αναλαμβάνεις άλλα, για να μη γίνεις 
ο χειρότερος εχθρός σου
Δοκιμάζεις ελιγμούς αποφυγής στην αρχή της εβδο-
μάδας, λόγω οικογένειας και καταστάσεων στο σπίτι. 
Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάτι πρέπει να κάνεις δια-
φορετικά για να ηρεμήσεις και να μην αρρωστήσεις. 
Το πέρασμα του Ηλίου και η Πανσέληνος στο ζώδιό 
σου (22) σού δίνουν την ευκαιρία να βελτιώσεις τα 
πράγματα στις σχέσεις σου. Έχεις σαφώς την τάση να 
γίνεις διαδικαστικός και απόλυτος και να καταφύγεις 
στα ίδια, κυρίως στα ερωτικά σου, δευτερευόντως 
στις συνεργασίες. Επειδή όμως έχεις ήδη αρκετά στο 
μυαλό σου κι επειδή παρασκήνιο, σενάρια και στρες 
τείνουν να βγουν εκτός ελέγχου, κόψε κάτι. Επίλεξε 
τον σημαντικότερο άνθρωπο και το σημαντικότερο 
ζήτημα της ζωής σου κι ασχολήσου με αυτά αυτές τις 
μέρες. Σε προσωπικό επίπεδο η ανταμοιβή έρχεται 
σε συντροφικότητα, σεξ και εγγύτητα. Σε πρακτι-
κό επίπεδο σε βελτίωση στο κοινό πορτοφόλι. Είσαι 
πολύ καλός στο να κρατάς τους τύπους, εξαιρετικός 
στο να τους γράφεις, όταν χρειάζεται. Κάν’ το.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)

Ξοδεύεσαι ή συμβιβάζεσαι μέχρι να 
κλείσεις τα τεφτέρια σου
Με έξοδα μπαίνει η εβδομάδα. Ελπίζω να είναι για 
μετακινήσεις κι εξόδους κι όχι επειδή τα έχεις κάνει 
μαντάρα σε λογαριασμούς και συνεννοήσεις. Μπο-
ρεί επίσης να χρειαστεί να μαγειρέψεις διάφορα για 
να εισπράξεις από τη δουλειά σου και η κατάσταση 
μπερδεύεται. Παρομοίως μπερδεύεσαι και συναι-
σθηματικά. Μπορεί να μη σε καλύπτει το στεγνό σεξ 
και να θέλεις κάτι παραπάνω. Μπορεί να αντιλαμ-
βάνεσαι ότι συναισθηματικά εξωραΐζεις καταστά-
σεις κι ότι αν δεν αλλάξουν πράγματα στον γάμο 
σου δεν θα ησυχάσεις. Ο Ήλιος στον Αιγόκερο (22) 
και η Πανσέληνος της ίδιας μέρας συνιστούν κάθε 
φροντίδα για την υγεία σου αρχικά. Καλά θα κάνεις 
να μην το παίξεις υπερήρωας και να μη θυσιαστείς 
για την ομάδα, αλλά να καθίσεις στα αυγά σου, να 
επιλέξεις ένα πράγμα που χρειάζεται φροντίδα στη 
σχέση ή τις συνεργασίες σου και να ασχοληθείς με 
τη ρύθμισή του. Ενδεχομένως με το να αφήσεις τον 
πρώην που πια δεν κάνει. Το κέρδος θα είναι άμεσο 
σε συνεννόηση, στην τσέπη και την καρδιά σου.

ιχθύές (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)

Μπορείς να περάσεις πολύ καλά ή πολύ 
άσχημα. Εσύ επιλέγεις.
Οι επιθυμίες σου αποτελούν καλό μπούσουλα στην 
αρχή της εβδομάδας, ιδίως αν σε οδηγούν σε πιο δη-
μιουργικά, ευφάνταστα μονοπάτια. Αν σε οδηγούν 
σε περισσότερη κατάχρηση, αλκοόλ και δράμα για να 
κάνεις ότι δεν βλέπεις αυτό που βλέπεις, άλλο θέμα. 
Συντονίσου με τις πιο ευγενείς σου αναζητήσεις για 
να αξιοποιήσεις την ενέργειά σου με τον καλύτερο 
τρόπο και κυρίως για να βοηθήσεις τις αλλαγές που 
γίνονται σε φιλίες, σχέδια και στον ελεύθερό σου χρό-
νο. Ο Ήλιος στον Αιγόκερο (22) και η Πανσέληνος της 
ίδιας μέρας σού δίνουν την ευκαιρία να πάψεις να κά-
νεις τον παντοδύναμο φίλο, και συνάνθρωπο και να 
διαθέσεις τον εαυτό σου με μεγαλύτερη νοημοσύνη, 
πράγμα που μπορεί να έχει τον καλύτερο δυνατό α-
ντίκτυπο στην επαγγελματική σου ρουτίνα και βέβαια 
στην υγεία σου. Η τάση σου θα είναι να θεωρήσεις ότι 
το μέλλον της ανθρωπότητας είναι στις πλάτες σου, 
να ενθουσιαστείς φανατισμένα και γενικώς να γίνεις 
πτώμα για να κανονίσεις πράγματα και εξυπηρετή-
σεις. Διάλεξε, για να έχεις δύναμη και για φλερτ. A

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων  
θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου
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Τεχνικός διευθυντής Βάιος Συντσιρμάς

Yπεύθυνος   Ύλης Τάκης Σκριβάνος
Επιμέλεια  Ύλης Δήμητρα Γκρους

 
 διεύθυνση Web Δημήτρης Αθανασιάδης 

αρχισυντάκτης  Γιάννης Τσάκαλος

συντακτική ομάδα: Δ. Αλικάκος, 
Ν. Αργυροπούλου, Μ. Βελέντζας,  

Ντ. Βλαχοπούλου, Σ. Βλέτσας, Κ. Βνάτσιου,  
n. Γεωργελέ, n. Γεωργιάδης, Κ. Γιαννακίδης,  

A. Γκόρου, Β. Γραμματικογιάννη, B. Γρυπάρης,  
Γ. Δημητρακόπουλος, Φ. Δημητριάδη, Θ. Ευθυμίου, 
n. Zαχαριάδης, Μ. Ζουμπουλάκη, Σ. Ζιώγου, Κ. Καϊ-
μάκης, K. Καμπόσου, Δ. Καραθάνος, M. Kοντοβά,  Ε. 

Κυριακίδου, Μ. Μαρμαρά, Δ. Μαστρογιαννίτης,  
Β. Ματζάρογλου, M. Mηλάτος, Ελ. Μπεζιριάνογλου, 

Γ. Νένες, Ευτ. Παλλήκαρης,  
Π. Παναγιωτόπουλος, Κ. Παναγοπούλου,  
Ν. Παπαηλιού,  Γ. Παυριανός, Κ. Περρή,  

K.Ρήγος, Ε. Συναδινού, Ζ. Σφυρή, Σ. tριανταφύλλου, 
Ευ. Τσαβδάρη, Σ. tσιτσόπουλος,  

Δ. Φύσσας, Σ. Χαραμή, Λ. Χουρμούζη

γραμματεία σύνταξης Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr 

υπεύθυνη οδηγού Δανάη Καμζόλα  
avguide@athensvoice.gr

Aτελιέ Mορφούλα Bογιατζόγλου, sotos Anagnos
Εικονογραφήσεις Θοδωρής Μπαργιώτας, 

Β. Γκογκτζιλάς, art@athensvoice.gr
Φωτό: Θανάσης Καρατζάς, Τάσος Βρεττός, 

Έκτορας Δ. Βούτσας, Κώστας Αμοιρίδης, 
Βαγγέλης Τάτσης, Γιάννης Οικονόμου

 
Group Advertising Manager 

Αναστασία Μπαφούνη, anastasia@athensvoice.gr
Advertising Manager Ξένια Κατσιούλα

Direct Market Μαρίνα Β. Γεωργοπούλου, Στεφα-
νία Μουστάκη, Βασίλης Ζαφειρούλης, Κρύστα 

Φωτεινοπούλου, Ιωάννα Παπαγεωργίου
υποδοχή διαφήμισης Νίκη Σκαμάγκα 

 marketing@athensvoice.gr 
Digital Advertorial Coordinator Έφη Ορφανάκου 

efiorfanakou@athensvoice.gr  
Digital Traffic Manager Εύη Ταρνάρη

διεύθυνση λογιστηρίου  Έφη Μούρτζη 
λογιστήριο Ουρανία Μιχάλη, Μαρία Καραχοντζίτη, 

Γιώργος Άνθης, Μαίρη Λυκούση

διαχωρισμοί - Eκτύπωση  
«Kαθημερινές Εκδόσεις Ae»

διανομή: Free sunday

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

σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369 
fax: 210 3632.317

διαφημιστικό: 210 3617.530, fax: 210 3617.310
Aγγελίες: 210 3617. 369   

λογιστήριο: 210 3617. 170

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

210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
issn 1790-6164

Εβδομαδιαία εφημερίδα, διανέμεται δωρεάν. 
Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, 

η διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της έκδοσης 
με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο, 

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

διευθύντρια σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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