13 - 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 . ΤΕΥΧΟΣ 706 . 210 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ . WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS KAΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

(στοιχε
ία Focu
s Bari
2018)

SUMMER IN THE CITY
Οδηγός επιβίωσης στους 40° υπό σκιά
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ΕΔΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Με έμφαση στην ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και των συνεργατών της, η Εταιρεία
Διανομής Αερίου Αττικής ξεκίνησε φέτος τη
δράση πιστοποίησης γνώσεων σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας. Η δράση αφορά όλους τους
εργαζόμενους των εργολάβων που απασχολούνται σε έργα κατασκευής δικτύων διανομής
φυσικού αερίου και έχει τίτλο “Safety Pass”.
Τα επιμορφωτικά προγράμματα πραγματοποιούνται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και
Ασφάλειας της Εργασίας (EΛINYAE), το οποίο με
την πολυετή, συνεπή δράση του και ως φορέας
των κοινωνικών εταίρων, κρίνουμε ότι είναι το
πλέον αρμόδιο για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.
Στον σχεδιασμό του επιμορφωτικού προγράμματος Safety Pass, λήφθηκαν υπόψη οι
διαφορετικές ειδικότητες που απασχολούνται
στα έργα και έτσι διαμορφώθηκαν τριών ειδών
επιμορφωτικά-εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας μίας ή δύο ημερών.
Το 1ο αφορά τους μηχανικούς και εργοδηγούς,
το 2ο αφορά τους συγκολλητές και το 3ο αφορά
τους εργατοτεχνίτες, οδηγούς και χειριστές.
Ολοκληρώνοντας την παρακολούθηση και
συμμετοχή στα προγράμματα, όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογηθούν μέσω γραπτών εξετάσεων και οι επιτυχόντες λαμβάνουν
την κάρτα Safety Pass. Έχει διάρκεια δύο έτη,
μετά το πέρας των οποίων οι εκπαιδευόμενοι
καλούνται να παρακολουθήσουν εκ νέου το
πρόγραμμα. Τα επιμορφωτικά προγράμματα στο πλαίσιο
του safety pass ξεκίνησαν στις 18 Απριλίου 2019. Όλα τα
τμήματα πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της
Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής.
Ενδεικτικά οι θεματικές ενότητες που καλύφθηκαν ήταν
οι βασικές αρχές νομοθεσίας υγείας & ασφάλειας, θέματα ασφάλειας στο εργοτάξιο, σήμανση και περίφραξη,
προστασία από βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού
περιβάλλοντος, πυροπροστασία και έκτακτη ανάγκη, ενώ
πραγματοποιήθηκε πρακτική εφαρμογή στις ενότητες:
εργασίες σε ύψος, πυροπροστασία και Α’ Βοήθειες.
Μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευθεί συνολικά περίπου 350
άτομα από όλους τους εργολάβους κατασκευής δικτύου
διανομής φυσικού αερίου. Αναλυτικότερα, περίπου 70
μηχανικοί και άλλοι 70 συγκολλητές οι οποίο παρακολούθησαν διήμερο πρόγραμμα. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες
παρακολούθησαν επιμορφωτικό πρόγραμμα μίας ημέρας
και ανήκουν στις ειδικότητες των εργατοτεχνιτών, οδηγών
και χειριστών.
Υπήρξε θετική ανταπόκριση από όλους τους εργολάβους, οι οποίοι συμφωνούν στην αναγκαιότητα κατασκευής των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην Αττική, χωρίς εργατικά ατυχήματα στο προσωπικό τους με σεβασμό
προς τους τρίτους που επηρεάζονται από τα έργα.
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Μίνι καλοκαιρινό λεξικό
της πόλης

Αν οι υπάρχουσες λέξεις δεν μπορούν πλέον να περιγράψουν τις νέες καταστάσεις που διαμορφώνονται σε μια πόλη,
πρέπει να δημιουργηθούν καινούργιες...
Tου Νίκου Ζαχαριάδη

«Πατινοφοβία»

«Σερβιτοπρεμούρα»

«Ψευδοκλησία»

«Ντεζητιανβού»

Η διαρκής αίσθηση ότι κάθε
ήχος που ακούς καθώς περπατάς μέσα στην πόλη, προέρχεται από ένα πατίνι που έρχεται
καταπάνω σου.

Η φοβία ότι ο σερβιτόρος θα
έρθει να μαζέψει το πιάτο
σου πριν απολαύσεις τις τελευταίες μπουκιές που έχεις
κρατήσει, αναγκάζοντάς σε
να του ζητήσεις παράταση για
να τις καταναλώσεις γρήγορα
μήπως και ξανάρθει.

Τα προεκλογικά φυλλάδια
πάνω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου, που όταν τα βλέπεις
από μακριά, μοιάζουν με κλήση της τροχαίας.

Το να πετυχαίνεις κάθε μέρα,
την ίδια ακριβώς ώρα, τον ίδιο
ακριβώς ζητιάνο στο μετρό,
ο οποίος λέει ακριβώς τα ίδια
πράγματα – και έχει να φάει ακριβώς τον ίδιο ακριβώς αριθμό ημερών όπως και χθες.

«Ερμπιροδία»
Ο ήχος από τα ροδάκια των
βαλιτσών στο πεζοδρόμιο καθώς οι φιλοξενούμενοι AirBnB
της περιοχής σου, ψάχνουν να
βρουν την ακριβή διεύθυνση.

Βραχιολανεξία
Η αποδοχή που απολαμβάνουν
όσοι εμφανίζονται σε κοσμικά
μέρη που μεσουρανούσαν τις
χρυσές εποχές, όταν ξαναεμφανίζονται φορώντας ειδικό
βραχιολάκι κρατούμενου.

«Ασανσενοχή»
Το επίμονο κοίταγμα προς
ένα συγκεκριμένο σημείο του
ασανσέρ, όταν αναγκάζεσαι
να συνυπάρξεις μέσα στον
θάλαμο με εκείνον που έτρεχε
να το προλάβει, ενώ εσύ δεν
μπήκες στον κόπο να πατήσεις
το κουμπί για να μην κλείσουν
οι αυτόματες πόρτες.

«Ψευδοκαθρεφντροπή»
«ΚΠΚ»
Αρχικά του Κώδικα Πεζοδρομιακής Κυκλοφορίας, που πρέπει να θεσπιστεί καθώς πλέον
τα μηχανάκια κυκλοφορούν
σχεδόν νόμιμα στα πεζοδρόμια της πόλης.

Η στιγμή που κάποιος συνειδητοποιεί ότι πίσω από το τζάμι
που χρησιμοποιούσε ως καθρέφτη κάνοντας χαζομάρες
και γκριμάτσες βρίσκεται ένας
άνθρωπος που τον βλέπει πεντακάθαρα.

«Αποχαιρετοδρομία»

«Αστραγαλοφανεία»

Το να αποχαιρετάς μια παρέα
με την οποία καθόσασταν μαζί
και μετά να ανακαλύπτεις ότι
έχετε παρκάρει προς την ίδια
κατεύθυνση και ότι πρέπει να
προχωρήσετε μαζί.

Ενδυματολογικό κίνημα που αναδεικνύει τους αστραγάλους
σε ένα ακόμα από τα σημεία
του σώματος που μπορούν να
κυκλοφορούν ακάλυπτα.

Το Εξώφυλλο
μας
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«Ανταγωνοντροπή»
Η ενοχή που αισθάνεται
κάποιος όταν τον χαιρετάει
εγκάρδια ιδιοκτήτης μαγαζιού
στη γειτονιά, ενώ εκείνος κρατάει προϊόν από ανταγωνιστικό
μαγαζί γιατί του αρέσει περισσότερο.

«Γεραγωνία»
Το άγχος που σε καταλαμβάνει
όταν βρίσκεσαι σε δημόσιο μέσο μεταφοράς ότι στην επόμενη στάση θα μπει κάποιος ηλικιωμένος και θα πρέπει να του
παραχωρήσεις τη θέση σου.

«Ομπρελάλομ»
Οι συνεχόμενες επιδέξιες
κινήσεις που αναγκάζεται να
κάνει όποιος κρατάει ομπρέλα
για να περνάει από τον χώρο
ανάμεσα από τα δέντρα και
τους τοίχους καθώς είναι μικρότερος από την διάμετρο
της ομπρέλας.

«Συνταξιουχοκατάφαση»
Το να απαντάς με νεύματα και
κινήσεις του κεφαλιού στις
επανειλημμένες προσπάθειες
ενός συνταξιούχου να σου πιάσει κουβέντα, ενώ βρίσκεστε
στην ουρά αναμονής.

«Βενετοπερίστερο»
«Παραχωρύφος»
Η απολύτως συγκεκριμένη
έκφραση –συνδυασμός παράκλησης και απαίτησης– που
παίρνει κάποιος όταν βρίσκεται με ένα μόνο αντικείμενο
στη σειρά του super market,
ελπίζοντας ότι ο μπροστινός
θα του παραχωρήσει τη θέση
του.

Η ειδική εκείνη συνομοταξία
ευτραφούς περιστεριού, που
διαβιεί έξω από φούρνους και
αναζητά την τροφή του σε απομεινάρια τυρόπιτας σφολιάτα και τρίμματα πιροσκί.

«Backgroundαιωνιότητα»
Η σταδιακή εξοικείωση με τους
άγνωστους που βρέθηκαν
τυχαία στο φόντο των αναμνη-

στικών φωτογραφιών μας από
ταξίδια ή εξόδους.

σμα των τζαμιών

«Τηγανοστάσιο»
«Καθησυχοτάχυνση»
Το να επιταχύνεις το βήμα όταν
περπατάς πίσω από κάποιον
–και κυρίως κάποια– σε πολύ
κοντινή απόσταση, προκειμένου να προσπεράσεις και να
πάψει να νομίζει ότι σκοπεύεις
να επιτεθείς.

«Σιχτιρίστηση»
Το δολοφονικό συναίσθημα
που σε καταλαμβάνει όταν, λόγω στενού δρόμου, περιμένεις
ευγενικά να περάσει ο οδηγός
που έρχεται παράνομα από
απέναντι και εκείνος δεν σου
λέει ούτε ευχαριστώ.

Η χαρακτηριστική μυρωδιά
τηγανήλας που διατηρούν σαν
ανεξίτηλο άρωμα τα κλιμακοστάσια των παλιών πολυκατοικιών.

«Γιουτουμποδοξία»
Η επιπλέον επιτήδευση κάθε
αυθόρμητης ανθρώπινης
εκδήλωσης που συντελείται
μπροστά σε κάμερα κινητού
τηλεφώνου, επειδή οι συμμετέχοντες έχουν συνειδητοποιήσει ότι αυτό που συμβαίνει,
θα παραμείνει για πάντα, ως
video στο Youtube.

«Αναλογικάρφωμα»
«Στοπυντονισμός»
Η στιγμή κατά την οποία δύο αυτοκίνητα που έχουν σταματήσει
ταυτόχρονα σε μια διασταύρωση παραχωρώντας το ένα την
προτεραιότητα στο άλλο, ξεκινούν επίσης ταυτόχρονα.

Το να μαντεύεις την έκβαση
μιας φάσης ακούγοντας τους
πανηγυρισμούς όσων παρακολουθούν τον αγώνα σε
αναλογική τηλεόραση, πριν
προλάβεις να τη δεις στην ψηφιακή μετάδοση, που έχει 20΄΄
καθυστέρηση

«Μποτοξυγκατάθεση»
Το μην μπορείς λόγω botox να
κάνεις με σαφήνεια το αρνητικό νεύμα στους πακιστανούς
των φαναριών, με αποτέλεσμα
εκείνοι να εκλαμβάνουν την
ακινησία του προσώπου ως
συγκατάθεση για το καθάρι-

«Σποντακρόαση»
Το να βρίσκεσαι δίπλα σε κάποιον που έχει την ένταση της
μουσικής στα ακουστικά του
τόσο δυνατά, ώστε να ακούς κι
εσύ πεντακάθαρα τους στίχους. A

Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει η Katerina Gorelik. Γεννήθηκε στη μικρή πόλη Volzhsk της Ρωσίας, αλλά ζει και εργάζεται στη Μόσχα. Σπούδασε Νομικά
και εργάστηκε ως δικηγόρος, όμως μετά τη γέννηση του μεγάλου της γιου αποφάσισε να αλλάξει δραστικά τη ζωή της κάνοντας αυτό που πραγματικά
αγαπούσε, να ζωγραφίζει. Δουλεύει επαγγελματικά ως εικονογράφος από το 2011, ενώ το 2015 άρχισε να ασχολείται με την εικονογράφηση παιδικών βιβλίων.
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Επιµέλεια: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
Φωτό: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (@g_mitropoulos_)

Μέρα και νύχτα η καλοκαιρινή Α
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νή Αθήνα είναι ζεστή και όμορφη απ όποιο σημείο της πόλης κι αν βρεθείς.

13 - 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 A.V. 9

Η ΑΘΗΝΑ
Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ (panikoval500@gmail.com) - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Καλοκαίρι
είναι:

Η νέον ταμπέλα του Σινέ Θησείον. Το Κολωνάκι νωρίς το πρωί. Μονοήμερη απόδραση στην Αίγινα, ξαφνικά, χωρίς να το πεις σε κανέναν. Παγωτό μηχανής. Μπαλκόνια
που στάζουν νερά. Το βανάκι του Athens Voice Radio 102,5. Βόλτα στην αρχαία αθηναϊκή γειτονιά της υπόγειας ανασκαφής στο Μουσείο της Ακρόπολης. Πειραγμένη
εξάτμιση, τσίτα το «Mama?». Τουρίστες με βαλίτσες, χαμένοι στα Εξάρχεια. Για ούζα
στο Διπλό. Όχι στα πλαστικά καλαμάκια. «Διακοπούλες θα πάμε;» να σε ρωτάει ο
ταρίφας. Η πλατεία Μητροπόλεως το βράδυ, ένα πολύβουο νησί. Προτζέκτορας σε
ταράτσα της Κυψέλης. Βόλτα στα Πετράλωνα με πατίνι Lime. Κυριακή πρωί στον
Κεραμεικό, ο Αντώνης Κυριακούλης στα λευκά, με μπορσαλίνο. Παρασκευή απόγευμα στην Επίδαυρο. Ροκ συναυλίες στο Ηρώδειο. Η σκιά κάτω από τις μουριές
στην πλατεία Μαβίλη. Το Μαύρο Λιθάρι και τα Δικηγορικά. Τα βράχια της Πειραϊκής.
Το «Chernobyl» στο μπαλκόνι με σφίξιμο στο στήθος. Σε είδα στην Καλλιδρομίου.
Τα τεράστια ψάθινα καπέλα του Savapile. Ο κήπος του Νομισματικού Μουσείου.
Τηγανητή αθερίνα στο χωνάκι στου Ζήση. Φυσική περμανάντ μετά τη θάλασσα.
Βόλτα με το τραμ από την αφετηρία μέχρι το τέρμα – και πίσω. Ο Ορφέας Αυγουστίδης ξεναγός στο ΚΠΙΣΝ. Σάββατο βράδυ πάρτι σε μπαλκόνι, να ακούγεται Rory
Gallagher με ζητωκραυγές. Με Google map, μεσημέρι, στο Μετς. Τρελαμένα GPS
(μετατόπιση του Βόρειου Πόλου προς τον Καναδά). Τα σύκα στα τελάρα του κυρίου Ραπανάκη, στη Δορυλαίου. Με πτυσσόμενο σκαμνάκι στην Πλατεία Νερού.
Χαζεύοντας κριτικές στο Trip Advisor. Ζωγραφισμένα ΚΑΦΑΟ στο ιστορικό κέντρο.
Τα νέα σιντριβάνια του Νιάρχος. Τα σιντριβανάκια στους πάγκους των πλανόδιων
πωλητών ινδικής καρύδας. Το μίζερο σιντριβανάκι, Νίκης και Ερμού. Αύγουστος,
να ψάχνεις ήρεμος, βιβλία στα ράφια της Πολιτείας. Να ηχογραφείς την προσωπική
σου ιστορία στα digital παγκάκια του Παγκρατίου. Στην Αγία Φωτεινή, τα νερά που
πάντα ακούγονται να τρέχουν. Παέγια των Álvaro Villasante και Ager Urigüen στο
Βυζαντινό. Λίστα για Hondo πριν τις διακοπές. Φιλοσοφικός περίπατος με ξεναγό,
Κυριακή πρωί, στην Πνύκα. Το Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας σε
πλατείες και πάρκα. Φωτογραφίζοντας ζαρκάδια στο δάσος της Πάρνηθας. Φεγγάρι-μπανάνα στη Μαρίνα Φλοίσβου. Τα πούλμαν στο Καλλιμάρμαρο. Σανδάλια με
αλυσίδες και νομίσματα. Τα παρεό του David Dowonton για τον Parhtenis. Συνωστισμός στο Tinder. Ραντεβού στο ταρατσάκι του κήπου του Black Duck. Νυχτερινές
ευωδιές, καρπούζι και μπουγάδα με άρωμα Θάλασσα. Breakfast κρύο ρυζόγαλο
βανίλια. Ξυρισμένο μούσι. Το λευκό της Μαρίνας Πατούλη. Το μαύρισμα αριστερός
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ΣΤΟΥΣ
αγκώνας του ταξιτζή. Χίτσκοκ στο μικρό θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Πρωινή
επίσκεψη, καθημερινή, στη νέα βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής σχολής. Γάμος στους
Άγιους Ισιδώρους του Λυκαβηττού. Τρεις μέρες sold out ο Louis C.K. στο Pireus
117 Academy. Καίγοντας λάστιχα με τετακέ στο πάρκινγκ του Λυκαβηττού. Traffic
jam στα κεμπαμπτζίδικα, τέρμα Μητροπόλεως. Βέσπα βεραμάν. Γδαρμένο γόνατο.
Συνδρομή Netflix για ένα μήνα. Ίσως και δύο. Ο Ζαν Πολ Γκοτιέ στο Athenee. Να
συνεχίζεις να λες το Athenee, Ζόναρς. Να πληρώνεις την καμπάνα στον Αστέρα με
το καινούργιο 200ευρω. Ο Κώστας Γαβράς στους δρόμους να γυρίζει την ταινία
του για τον Βαρουφάκη. Παλιά περιοδικά στα υπόγεια στο Μοναστηράκι. Χωρίς
άγχος στο σούπερ μάρκετ. Πιτσιρίκια στο Mall να ακούνε K-Pop. Ταινίες με εσένα και
άλλους τρεις θεατές, με κλιματισμό, στα Village. Συγκινητικές διαφημίσεις μπίρας.
Εκπτώσεις στα λευκά είδη. Θερινά τμήματα. Οι γαλλικές κωμωδίες στο Σινέ Μίμης
Φωτόπουλος στο Μαρούσι. Heavy metal στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ο κήπος
του Βυζαντινού Μουσείου. Η επιστροφή του frozen yogurt. Το ριγέ είναι πάντα στη
μόδα. Όλες οι τίγρεις το λένε. «Η Δίψα» του Jo Nesbo, με σημάδι κούπα καφέ. Βράδυ,
καθημερινή, στα θαλασσινά της Καισαριανής. Η βιτρίνα του νέου Zeus+Δion στη
Βουκουρεστίου. Ακόμα να μαλώνεις για τα σπόιλερ στο Game of Thrones. Μιούζικαλ
στο Άλσος του Πεδίου του Άρεως. Κρύα σούπα βισισουάζ για βράδυ. Κεσεδάκια με
νερό στα πεζοδρόμια, για τα αδέσποτα. Να ψάχνεις ψυκτικό από το Περιστέρι. Λαχανικά και βότανα από τον κάθετο κήπο 25 μέτρων του Ergon House. Πιτόγυρο €3.
Το graffiti «Immigrants welcome, tourists go home». Μεσημεριανές μπόρες με αφρικανική σκόνη – ποιος νοιάζεται. Ψάχνοντας εισιτήριο για Florence and the Machine.
Σε μια πισίνα στο Ψυχικό. Τσεκ στη στοά Πεσματζόγλου στον αυτόματο πωλητή
προϊόντων βιομηχανικής κάνναβης (χωρίς την ψυχοτρόπο Τετραϋδροκανναβινόλη - THC). To «Bella Ciao» στα μπιτσόμπαρα της αθηναϊκής ριβιέρας. Η Δήμητρα
Ματσούκα στις πρόβες ως Τζάκι-Ο. Ποιητική βραδιά στην ταράτσα του Συλλόγου
Ελλήνων Αρχαιολόγων. Με σαγιονάρες, 11 το βράδυ, στο «Θες Γάλα;» της Πανόρμου.
Βόλτα στον Εθνικό Κήπο στις 9 το πρωί. Πόλο με όρθιο γιακά. Οι ουρές στο Σινέ Παρί. Μπιρίμπα με σιτρονέλα. Η βυσσινάδα της Έψα. Τα γατιά των Εξαρχείων. Για ψάρι
στου «Θόδωρου και της Ελένης» στα Λεγραινά. Ντελιβεράδες χωρίς κράνος. Τα καναντέρ. Γιαπωνέζες με παρασόλια στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Πειραιάς, λιμάνι, 8
το πρωί. Το «Φεγγαράκι στην ακτή» της Θεσσαλονίκης. Το τεύχος «Νησιά - Summer
Guide της ATHENS VOICE. Ήρθε η ώρα να ξεστολίσεις το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

40 C
Ό
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Αθηνα'ϊ'κή

Ριβιέρα
Είµαστε τυχεροί που έχουµε
στα πόδια µας τη θάλασσα,
ή αλλιώς την Αθηναϊκή Ριβιέρα
Της ΜΑΝΙΝΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
Φωτό: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (@g_mitropoulos_)
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Λεωφόρος Ποσειδώνος από µόνη της είναι 15,4 χιλιόµετρα δρόµος,
που τρέχει σαν χωρίστρα δίπλα στη θάλασσα. Μετά τη Βούλα γίνεται
Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραµανλή, κι ακόµα πιο µετά Εθνική Οδός Αθηνών-Σουνίου. Άµα την τσεκάρετε στον χάρτη είναι σαν κορδέλα που στολίζει την Αττική – αλλά ας αφήσουµε τους λυρισµούς:
όποιος έχει «πάει στη θάλασσα» µια τυχαία Κυριακή καλοκαιριού,
έχει βλαστηµήσει στην επιστροφή µε την τρελή κίνηση και µε το αξεκούνητο όλων αυτών των ωραίων δρόµων. Συν των Βουλιαγµένης, Βάρης-Βάρκιζας,
ή όπου αλλού προσπαθήσει να βγει ο όποιος, προκειµένου να γυρίσει σπιτάκι του.
Το βάζω πρώτο-πρώτο να ξεµπερδεύουµε γιατί όσοι ζούµε στην Αθήνα ξέρουµε τι σηµαίνει «πάω στη θάλασσα Κυριακή» και, βασικά, τι σηµαίνει «γυρίζω από τη θάλασσα,
ίσως ∆ευτέρα, έτσι όπως το βλέπω το πράγµα». Υπάρχουν τρόποι: µπορείς να κατέβεις
στην παραλία νωρίς το πρωί και να γυρίσεις νωρίς το µεσηµέρι, ή να κατέβεις αργά το
απόγευµα και να γυρίσεις όποτε σε φωτίσει ο Θεός. Ή να το πάρεις απόφαση ότι η κυριακάτικη θάλασσα, όταν ζεις στην Αθήνα, έχει µεταφορικά προβλήµατα. Σε όλες τις
µεγάλες πόλεις πλάι σε θάλασσα συµβαίνουν αυτά – στη Ρώµη, εκτός από την τρελή
κίνηση, φτάνεις και σε ΧΑΛΙΑ θάλασσα, µπεζ, ίου εντελώς, µε πανάκριβες οµπρέλες ξαπλώστρες. Σκέφτεσαι τη Γλυφάδα, τη Γλυφάδα, όχι τη Μύκονο, και κλαις.
Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα η θάλασσα είναι αριστούργηµα, ξεκινώντας από το Παλαιό Φάληρο και φτάνοντας µέχρι το Λαύριο, κι ακόµα παραπέρα. Οι παραλίες είναι γενναιόδωρες, µε άµµο ψιλή ή χοντρή, µε βότσαλα ή κοτρώνες. Υπάρχουν βραχάκια για να τρυπήσεις το µπανιερό σου, µικρές αµµουδίτσες, µπιτς-µπαρ µε όλα τα κοµφόρ σε λογικές
τιµές. Τα µπιτς-µπαρ πρέπει να είναι ελληνική ανακάλυψη γιατί κανένας άλλος δεν τα
κάνει τόσο περιποιηµένα: από τη Γλυφάδα µέχρι το Λαγονήσι, τα µπιτς-µπαρ ξεδιπλώνονται το ένα πλάι στο άλλο, µελετηµένα να δένουν τέλεια µε το τοπίο. Τα περισσότερα
έχουν προσεγµένα καλοκαιρινά µενού, εκτός από καθαρή θάλασσα και σκουπισµένη
αµµουδιά.
Έψαξα το ιστορικό πλαίσιο για να έχουµε καλύτερη εικόνα της µπιρµπιλωτής παραλιακής. Στη δεκαετία του ’50 ξεκίνησαν τα πρώτα παραθαλάσσια ταβερνάκια, στα οποία
γυρίστηκαν ένα σωρό ελληνικές ταινίες, όπως και τα πρώτα µπουζουξίδικα για τους
εκλεκτούς που είχαν αυτοκίνητα. Το παραλιακό κλάµπινγκ πρέπει να τσίµπησε γύρω
στη δεκαετία του ’70, µε την ιστορική «Αυτοκίνηση» του Μάκη Σαλιάρη, τη «Νεράιδα» στη Γλυφάδα, κι έπειτα σιγά-σιγά προς τα 80s τα κοσµοϊστορικά «Εργοστάσιο»,
«Αεροδρόµιο», «Μερσέντες», και πάµε ένα-ένα: Laplaya, Amfitheatro, Atom που µετά
έγινε Umatic, τα ξενυχτάδικα ή/και κλαµπ Romeo, Posidonio, Bo, Buzios, Privilege,
KingSize, ShowCenter, Balux, Notoscafe, Dekkosummer, Guzel, Island, τα Ammos
Beach, ThalaSsa, κι ένα σωρό ακόµα παραλιακά στέκια τα οποία ξέρετε, έχετε πάει ή τα
έχετε ακούσει, αυτά κι άλλα τόσα.
Τα Σάββατα είχε µόνιµες ουρές στον Άγιο Κοσµά, από κόσµο που περίµενε να µπει σε ένα
(ίσως σε όποιο να ’τανε) παραθαλάσσιο κλαµπ. Οι πορτιέρηδες ήτανε ΟΙ σταρ των 80s
και 90s – έτσι και είχες κολλητό πορτιέρη στο Privilege, ήσουν βασιλιάς. Τα µαγαζιά
ήταν υπερπαραγωγές, µε µέταλλα, φωτισµούς, γυαλιστερές, δε συµµαζεύεται. ∆υστυχώς κανένας (πελάτης) δεν ήταν αρκετά ξεµέθυστος ώστε να τα προσέξει όλα αυτά, και
πηγαίναµε είτε καλεσµένοι σε πάρτι (δισκογραφικών, περιοδικών, εταιρειών παραγωγής, πλουσίων ανθρώπων ατάκτως ερριµµένων κ.λπ.) είτε, σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
για να εντυπωσιάσουµε γκοµενάκι που δεν είχε φίλο πορτιέρη, όπως εµείς.
Στη δεκαετία των 00s, η πελατεία όλων των ξενυχτάδικων της παραλίας έγινε νεολαία,
κυρίως πιτσιρικάδες, µιας και τα επίσηµα πάρτι-τύπου-γκαλά άρχισαν να αραιώνουν.
Υπάρχει πάντα η ελπίδα, όταν είσαι 19, να κάνεις µέχρι και σεξ κάπου στην άµµο – υπήρχε τουλάχιστον, ελπίζω να διατηρείται ακόµα.
Αλλά τα ξενυχτάδικα, κλαµπ, µπουζούκια και µαγαζιά της νύχτας ελίσσονται, κατεβάζουν ξαπλώστρες στις παραλίες, «παίζουν» και σαν µπιτς-µπαρ. Τα all day beach bar
café restaurant club είναι τα πάντα όλα σε ένα πακέτο και δουλεύουν υπέροχα. Είναι
πανέµορφα λόγω της τοποθεσίας – και µπορείς να κάνεις ένα σωρό πράγµατα σε µια
τέλεια, καταγάλανη παραλία, όχι για να βελτιώσεις το τοπίο, που από µόνο του είναι
έργο τέχνης, αλλά για να βοηθήσεις τον πελάτη να το εκµεταλλευτεί στο έπακρο. Οι
καφέδες είναι παγωµένοι, µε ωραία ποτήρια, τα σνακ είναι νόστιµα, τα κοκτέιλ είναι
παρδαλά, οι ξαπλώστρες αναπαυτικές, οι καµπίνες, οι ντουζιέρες, οι τουαλέτες είναι
καθαρές, για όσους ψάχνονται µε τη λεπτοµέρεια.
∆εν πας βέβαια σε µια παραλία επειδή έχει καθαρές τουαλέτες, πηγαίνεις επειδή έχει
καθαρή, ωραία, γαλάζια θάλασσα. Θέλεις να νιώσεις πως είσαι σε νησί, και το νιώθεις.
Πριν είκοσι-και-βάλε χρόνια κατέβαινα µε τον πρώτο γιο µου κάθε Τετάρτη απόγευµα
στα «Αστέρια» της Γλυφάδας όπου έπαιζε ρακέτες ο παππούς του, Πέτρος Καλφαµανώλης. Προ µετρό, παίρναµε ταξί από τον Άγιο Νικόλαο Πευκακίων, µε τα κουβαδάκια
και τα τσουγκρανάκια µας. Μπαίναµε στην πλαζ από πλαϊνή είσοδο, που τη λες και
«τρύπα στην περίφραξη». Η θάλασσα ήταν, και είναι ακόµα, ρηχή και χλιαρή, ιδανική
για µικρά παιδάκια. Στην πλαζ µαζευόντουσαν Πειραιώτες, πρώην πολίστες, µαυρισµένοι όλοι από τον Απρίλιο, και λίγα λέω.
Ήταν πολύ ευτυχισµένες Τετάρτες, που όσο προχωρούσε το καλοκαίρι γινόντουσαν και
∆ευτέρες. Η θάλασσα εκεί (όπως και παντού κάτω από την Ποσειδώνος) έχει µείνει
όπως ήταν: γαλάζια, σούπερ θάλασσα που σου φωνάζει «βούτα!»... Είχα δεν είχα επέστρεψα στον λυρισµό, αλλά η Αθηναϊκή Ριβιέρα, ακόµα και µε την τρελή κίνηση της
Κυριακής, ακόµα και ντάλα καλοκαίρι, γεµάτη κόσµο, µπούτια, µπερδεµένες µουσικές
και κουβαδάκια, έχει ποιητικά χρώµατα... ιδίως αν την πετύχεις στο ηλιοβασίλεµα, ή,
αν είσαι ξενύχτης/µικρός, στο χάραµα...

10 παραλίεςτης
Αθηναϊκής Ριβιέρας
Τις τσεκάραµε µία µία και διαλέγουµε για όλα τα βαλάντια
Της ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΕΖΙΡΙΑΝΟΓΛΟΥ
H παραλιακή, ο καλοκαιρινός προορισµός των Αθηναίων, αλλάζει
χρόνο µε τον χρόνο και γίνεται πιο
ενδιαφέρουσα, πιο πληθωρική, πιο
glam. Οργανωµένες µε κάθε άνεση,
ανοργάνωτες µε τον ήχο των κυµάτων και τη σκιά των δέντρων, η
Αθηναϊκή Ριβιέρα προσφέρει πολλά
όµορφα και καθαρά σηµεία για να
απολαύσεις ήλιο και δροσιστικές
βουτιές. Με είσοδο ή χωρίς.

Με είσοδο
► Astir Beach
Ο Αστέρας Βουλιαγµένης νοµίζω δεν θέλει συστάσεις. Από τις πιο διάσηµες οργανωµένες παραλίες της Αθήνας, προσεγµένη, µε πολλές παροχές και elegant
κόσµο. Προφανώς και είναι ιδιωτική,
οπότε αν θέλεις να χαλαρώσεις στις ξαπλώστρες της θα πληρώσεις €22 είσοδο
µε ξαπλώστρα τις καθηµερινές και €32
τα Σαβ/κα. Για τα παιδιά η είσοδος είναι
€11 και €16 αντίστοιχα, ενώ αν θέλεις να
κάνεις κράτηση σε ξαπλώστρα οι τιµές
κυµαίνονται από €35 έως €75. Όλα αυτά
µέχρι τέλος Ιουνίου ή τον Σεπτέµβριο.
Για τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο, κάθε ενήλικας πληρώνει €25 είσοδο µε
ξαπλώστρα τις καθηµερινές και €40 τα
Σαβ/κα και τα παιδιά €12,50 και €20 αντίστοιχα. www.astir.gr

► Varkiza Resort
Yabanaki Beach
Πλήρως ανανεωµένο, θα το βρεις στην
κεντρική παραλία της Βάρκιζας. Εκτός
από ξαπλώστρες και beach bar διαθέτει
και µεγάλο πρόγραµµα δραστηριοτήτων, όπως beach tennis, beach volley,
aqua aerobic, windsurf, µασάζ, πανικιούρ-πεντικιούρ και πολλά ακόµη. Η
είσοδος είναι στα €5 µε ξαπλώστρα (αν
βρεις) τις καθηµερινές, €6 τα Σαβ/κα και
έξτρα €5 για ξαπλώστρα, ενώ οι δηµότες
Βάρκιζας µπαίνουν δωρεάν δείχνοντας
την ειδική κάρτα. ∆ωρεάν είσοδος επίσης για Α.Μ.Ε.Α. και έναν συνοδό και παιδιά έως 6 ετών. www.varkizaresort.gr

► Ακτή Βουλιαγμένης
Μία από τις παραλίες που έχει βραβευτεί µε γαλάζια σηµαία, οργανωµένη και
µε αρκετά µεγάλη έκταση, περίπου 650
µέτρα. Έχει δωρεάν πάρκινγκ και όλα τα
κοµφόρ: αποδυτήρια, ναυαγοσώστη,
κυτία φύλαξης προσωπικών αντικειµένων, wifi κτλ. Η είσοδος είναι €5 µε ξαπλώστρα όλες τις ηµέρες, €3 για πολύτεκνους, ηλικιωµένους, φοιτητές, στρατιώτες, άνεργους και γκρουπ και δωρεάν
για παιδιά έως 6 ετών, Α.Μ.Ε.Α. και έναν
συνοδό. Οι δηµότες Βάρης, Βούλας, Βουλιαγµένης πληρώνουν €2 είσοδο όλες
τις ηµέρες. vouliagmeni-akti.gr

► Αστέρας Γλυφάδας
Η παραλία της Γλυφάδας αποτελεί δηµοφιλή προορισµό για τους Αθηναίους όλες
τις ηµέρες της εβδοµάδας. Είναι εξάλλου
πολύ µεγάλη –µπορεί να χωρέσει έως και
5.000 άτοµα– βρίσκεται σε πολύ κεντρικό σηµείο και λειτουργεί από τις 8µισι το
πρωί. Εκεί θα βρεις και το Akanthus µε τις
ξαπλώστρες και το ωραίο beach bar. Για
να µπεις θα πληρώσεις €6 τις καθηµερινές και €7 το Σαβ/κο, κι ακόµη €4,50 για
την ξαπλώστρα µε δώρο ένα καφέ ή ένα
χυµό. Για τους δηµότες η είσοδος είναι
δωρεάν. www.asterascomplex.com

Χωρίς είσοδο
► Eden Beach
Αυτός ο κόλπος κοντά στο Σούνιο βραβεύεται εδώ και 15 χρόνια µε γαλάζια
σηµαία. Γραφικό, µε φυσικούς σχηµατισµούς βράχων και αµµουδιά, το Eden
Beach διαθέτει ξαπλώστρες, οµπρέλες,
αποδυτήρια, θαλάσσια σπορ, µπαρ και εστιατόριο. Η είσοδος είναι δωρεάν και το
κόστος για τις ξαπλώστρες ξεκινάει από
€6 το απλό σετ τις καθηµερινές και €12
το Σαβ/κο, οι ξύλινες ξαπλώστρες είναι
στα €15 και €30 αντίστοιχα, ενώ τα κρεβάτια-καµπάνες είναι στα €25 τις καθηµερινές και €40 το ΣΚ. www.evereden.gr

► Krabo beach
15 λεπτά µε το αυτοκίνητο από το κέντρο της Αθήνας (χωρίς κίνηση), στο Καβούρι, σε έναν µικρό κόλπο βρίσκεται το
Krabo. Η διακόσµησή του θυµίζει πολύ
νησί και η είσοδος είναι δωρεάν. Αν φυσικά θέλεις να απολαύσεις κάποια από
τις ξύλινες µε µαξιλάρια ξαπλώστρες θα
χρειαστεί να πληρώσεις €25 για το σετ
τις καθηµερινές και €50 τα Σαβ/κα. Να
ξέρεις ότι δεν κάνουν κρατήσεις, η πολιτική τους είναι «first come, first served»,
οπότε αν θες να βρεις θα πρέπει να πας
νωρίς. www.krabo.gr

► Μαύρο Λιθάρι
Από τις πιο γνωστές και αγαπηµένες παραλίες της νεολαίας. Τόσο για την αµµουδερή και καθαρή της παραλία, όσο και για
το ότι δεν πληρώνεις ούτε είσοδο ούτε
ξαπλώστρα. Το µόνο που χρειάζεται είναι
να παραγγείλεις κάτι να φας ή να πιεις και
είσαι free να απολαύσεις τον ήλιο και τη
θάλασσα. fb: Μαύρο Λιθάρι beach bar

► Άγιος Νικόλας Αναβύσσου
Ακόµα ένα διαµαντάκι κοντά στην Αθήνα, βρίσκεται στην Ανάβυσσο κοντά στη
σχολή τουριστικών επαγγελµάτων. Είναι αµµώδης, διαθέτει άπλετο πάρκινγκ
στο παράδροµο από πάνω και είναι αρκετά µεγάλη ώστε να µη χρειαστεί να
«στριµωχτείς» µε κανέναν. Εκεί θα βρεις
και το Nuevo Loca beach bar µε δωρεάν
τραπεζάκια και ξαπλώστρες – πληρώνεις µόνο τον καφέ σου. Υπάρχει γήπεδο beach volley, beach soccer, µέρος για
ρακέτες, ενώ στην άκρη της παραλίας
υπάρχει χώρος για µασάζ. Φηµίζεται για
τα mojito που συνοδεύει µε ολόφρεσκα
ντόνατ. fb: Nuevo Loca Ανοργάνωτες

► ΚΑΠΕ Λεγρενά
Μια παραλία που προτιµούν όσοι απεχθάνονται τις ξαπλώστρες και τη φασαρία. Βρίσκεται λίγο πριν από τα Λεγρενά µε κατεύθυνση προς το Σούνιο και για να τη βρεις
αρκεί να στρίψεις δεξιά στην ταµπέλα που
λέει ΚΑΠΕ. Καθαρός βυθός µε άµµο και περιβάλλον που θυµίζει νησί µακριά από την
Αθήνα. Πριν κατέβεις τα 200 σκαλιά που τη
χωρίζουν από το τέλος του δρόµου, προµηθεύσου νερό και ό,τι άλλο θες από την
καντίνα. Μην πεις ότι δεν στο είπαµε.

► Ερωτοσπηλιά
Μπορεί, όπως σε προϊδεάζει το όνοµά
της, να είναι το ιδανικό µέρος για ερωτευµένους, αλλά ζευγάρι ή όχι θα απολαύσεις εξίσου το µπάνιο σου. Βρίσκεται
στο Πόρτο Ράφτη, έχει βότσαλα και καταγάλανα νερά και δεν θα βρεις ξαπλώστρες να αράξεις, µόνο πετσέτα κάτω.
Έχει όµως καντίνα για να φας, να πιεις
και να χορέψεις, αφού η µουσική συνήθως «βαράει».
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στο
Παγκράτι
Της ΦΙΛΙΠΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η

Αναλογιστείτε πόσες σκηνές της ζωής σας έχουν διαδραµατιστεί σε ένα
παγκάκι. Ένα πρώτο φιλί. Ένας χωρισµός. Ένα σηµαντικό τηλεφώνηµα
που δεν µπορούσε να περιµένει. Μια
σύντοµη κουβέντα µε έναν άγνωστο. Η αναµονή κάποιου αργοπορηµένου. Αν τα παγκάκια µπορούσαν
να διηγηθούν αυτές τις ιστορίες,
ίσως να µας άφηναν άφωνους. Κι αν
µπορούν; Τα digital παγκάκια είναι
µία ιδέα που ανέπτυξαν και υλοποίησαν η Ελίζα Σόρογκα και ο Θοδωρής Τσίρκας σε συνεργασία µε τον
art director Νίκο Γεωργόπουλο και
έρχονται στο κέντρο της Αθήνας για
να συλλέξουν τις ηχητικές ιστορίες
κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Η ψηφιακή πλατφόρµα www.
digitalpagakia.gr έχει εφαρµοστεί
για την ώρα σε έξι παγκάκια στην
ευρύτερη περιοχή του Παγκρατίου,
έχοντας ως στόχο να δηµιουργήσει
ένα «µουσείο» αστικών ιστοριών.
Σκοπός της δράσης είναι να δώσει βήµα στις µοναδικές ιστορίες
καθηµερινών ανθρώπων να ακουστούν και να µείνουν στον χρόνο,
τα παγκάκια να αποκτήσουν µια
αφηγηµατική διάσταση πέραν της
χρηστικής και ο δηµόσιος χώρος να
γίνει τόπος έκφρασης και κοινωνικοποίησης. Τα digital παγκάκια είναι αναγνωρίσιµα µέσω της τρίλιζας που
είναι ζωγραφισµένη γύρω και πάνω
στα επιλεγµένα παγκάκια της παρέµβασης, µαζί µε το συνοδευτικό
κείµενο «Τα παγκάκια αφηγούνται
την ιστορία τους. Συνδέσου!», την
ιστοσελίδα digitalpagakia.gr και το
QRcode που παραπέµπει απ’ ευθείας
στον ιστότοπο.
Η τρίλιζα επιλέχθηκε να σηµατοδοτήσει την οπτική ταυτότητα του
έργου, καθώς είναι ένα παραδοσιακό παιχνίδι ευρύτερα συµµετοχικό
και απλό στη χρήση του. Όταν ο
χρήστης βρεθεί σε κάποιο από τα
έξι παγκάκια, µπορεί να ακούσει τις
ιστορίες που βρίσκονται εκεί, διαφορετικές σε κάθε παγκάκι, καθώς
και να ηχογραφήσει τη δική του,
διάρκειας έως δύο λεπτά. Το µόνο
που χρειάζεται είναι smartphone,
λάπτοπ ή tablet, 3G και ακουστικά
(προαιρετικά). Τα σηµεία που βρίσκονται τα digital παγκάκια είναι:
Πάρκο Ευαγγελισµού, Σπύρου Μερκούρη, Άλσος Παγκρατίου (κοντά
στην έξοδο οδού Ευτυχίδου), Οδός
Υµηττού (δίπλα στον κιν/φο Πάλας),
Πλατεία Μεσολογγίου και οδός
Εµπεδοκλέους και Αρχιµήδους (Καλλιµάρµαρο Στάδιο).
Το πρόγραµµα είναι πιλοτικό και έχει
διάρκεια ενός έτους. Η παρέµβαση
υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος This is Athens - Polis.
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ΦΩΤΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΒΗΛΑΡΑΣ

DIGITAL
ΠΑΓΚΑΚΙΑ

Τα παγκάκια των πόλεων είναι
ένας τόπος µνήµης. Ένα pit
stop της καθηµερινότητας όπου δεκάδες άνθρωποι εναποθέτουν για λίγο πάνω τους όχι
µονάχα το κουρασµένο τους
κορµί, αλλά πολλές φορές και
την ίδια τους την ψυχή.

ΦΩΤΟ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

Μια διαδραστική
ηχητική
εγκατάσταση
ξεκινά το ταξίδι της
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Αλεξία
Κυριακοπούλου
H

μάς βάζει τα VR γυαλιά
με το διαδραστικό φιλμ

Normal Day

«

Η πρώτη της ταινία εικονικής πραγματικότητας
«Normal Day» είναι μια διαδραστική ιστορία
για τον καρκίνο που αγγίζει τους ανθρώπους
και βραβεύτηκε διεθνώς.
Η Αλεξία Κυριακοπούλου μάς μιλά για την
εμπειρία της VR τεχνολογίας, την ιδέα
της «κανονικότητας» και πώς είναι να εργάζεσαι
στα FOX Studios και στο Netflix στις ΗΠΑ.
Του Δημήτρη Αθανασιάδη
Φωτό: Θανάσης Καρατζάς
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»

Πώς είναι μια φυσιολογική μέρα στο Λος
Άντζελες; Ξυπνάω νωρίς το πρωί και πάω
για τρέξιμο στην παραλία. Πολλοί λένε πως
τους εκνευρίζει το LA επειδή είναι σκορπισμένο και δεν μπορούνε να περπατάνε από
το ένα μέρος στο άλλο, όπως στη Νέα Υόρκη. Για μένα δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από
το να είμαι στο αυτοκίνητο και καθώς οδηγώ να βλέπω τους φοίνικες, τον καθαρό
ουρανό και να ακούω μουσική. Με ηρεμεί
πολύ. Στο γραφείο δουλεύω σκληρά αλλά δημιουργικά, γνωρίζω ενδιαφέροντες
ανθρώπους, με καινοτόμες ιδέες που υλοποιούνται. Οι άνθρωποι είναι θετικοί, χαρούμενοι, ανοιχτοί. Στο τέλος της ημέρας,
επειδή μένω ένα στενό μακριά από την παραλία, πάντα κάνω μία βόλτα στη Venice
beach. Η καλύτερη ώρα στο LA είναι όταν
δύει ο ήλιος...Τα χρώματα που έχει το ηλιοβασίλεμα είναι σχεδόν σουρεαλιστικά.
Ζεις σχεδόν 10 χρόνια στις ΗΠΑ. Τι σου έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση εκεί; Πέρα από το πόσο πιο πρακτικά είναι τα πάντα
και το πως όλα γενικότερα κινούνται με πολύ
πιο γρήγορους και αποτελεσματικούς ρυθμούς, αυτό που μου έχει κάνει μεγαλύτερη
εντύπωση είναι το πόσο ανοιχτόμυαλοι είναι
οι περισσότεροι άνθρωποι. Αυτό φαίνεται
από τα πιο μικρά πράγματα: από το ότι ακόμα και ένας άγνωστος στον δρόμο πάντα θα
σου πει καλημέρα, μέχρι και το ότι πάντα θα
ακούσουνε τι έχεις να πεις ανεξάρτητα με το
ποιος είσαι και το πού βρίσκεσαι. Δεν υπάρχει η έννοια της αυστηρής ιεραρχίας, δίνεται
ευκαιρία σε όλους. Αν δουλεύεις σκληρά αναγνωρίζεται και οι πόρτες ανοίγουν.
Επισκέπτεσαι συχνά την Αθήνα; Τι αισθάνεσαι πώς σου λείπει από την πόλη; Παρόλο που έχω ταξιδέψει και ζήσει
σε πολλά μέρη του κόσμου για μένα δεν
υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από αυτή που
νιώθω, όταν κοιτάω έξω από το παράθυρο
και βλέπω τη θάλασσα από ψηλά και μετά
από λίγα λεπτά προσγειώνομαι στην Αθήνα. Είναι το σπίτι μου, αυτό δεν αλλάζει.
Την επισκέπτομαι όσο πιο συχνά μπορώ.
Αυτό που μου λείπει από την πόλη είναι μία
νυχτερινή βόλτα κάτω από την Ακρόπολη,

στα στενάκια στην Πλάκα, ειδικά όταν η
Αθήνα είναι άδεια...
Πώς είναι να δουλεύεις στα FOX Studios
και στο Netflix; Για μένα το να έρθω στο LA
και να δουλέψω για μεγάλα studios όπως το
FOX studios και το Netflix ήταν ένα όνειρο
που είχα από παιδί. Είναι φοβερό να νιώθεις
πως είσαι στο κέντρο των πραγμάτων που
αγαπάς. Οι άνθρωποι είναι τρομερά πειθαρχημένοι και τρομερά δημιουργικοί. Είναι όμως και σκληρά και πολύ ανταγωνιστικά.

για τον πόνο και την αβεβαιότητα, κάτι που
βιώνω καθημερινά, με τόσο αληθινό και
ειλικρινή τρόπο. Για μένα είναι κάτι πολύ
δύσκολο να εκφράσω με λόγια, κι αυτό που
μόλις έζησα είναι ακριβώς αυτό που νιώθω». Μετά το σχόλιο αυτό μοιράστηκε μαζί
μας τη δική του προσωπική εμπειρία με τον
πόνο και μας είπε πως ένιωσε κάθαρση με
το «Normal Day». Ήταν πραγματικά από τα
πιο όμορφα πράγματα που έχω ακούσει!
Τι θέλατε να πείτε με αυτή την ιστορία; Ο τίτλος, «Normal Day», είναι
σαρκαστικός... Στην ταινία απεικονίζεται η προσπάθειά της
πρωταγωνίστριας Tatyana
Kot να διατηρήσει μια φυσιολογική ζωή – πηγαίνει
στο παντοπωλείο, επισκέπτεται το στούντιό
της και κάνει σχέδια με
φίλους. Αλλά διάσπαρτα
μέσα από όλα αυτά είναι
η δυσάρεστη κατάσταση
που πρέπει να αντιμετωπίσει – μαγνητικές τομογραφίες, χημειοθεραπείες,
επισκέψεις γιατρών. Η ιδέα
της «κανονικότητας» στην κοινωνία μας είναι πολύ αντιφατική:
από τη μια πλευρά, ζούμε σε μια σύγχρονη κοινωνία που υποτίθεται ενθαρρύνει τη διαφάνεια, οι άνθρωποι ενθαρρύνονται να βγάζουν τις αλήθειες που κρύβουν
προς τα έξω και πολλά θέματα που θεωρούνταν ταμπού σιγά-σιγά έρχονται στην
επιφάνεια. Από την άλλη, εξακολουθεί να
υπάρχει αυτός ο σιωπηλός κανόνας ότι ο
καθένας πρέπει να ενεργεί και να αντιδρά
φυσιολογικά, ακόμα και αν δεν βιώνει μία
«φυσιολογική» κατάσταση... Πάντα προσπαθούμε να προβάλουμε αυτή την ψεύτικη αντίληψη ότι όλα είναι τέλεια, ειδικά με
την ανάπτυξη των social media όπου προβάλλουμε τον καλύτερο και πολλές φορές
ψεύτικό μας εαυτό. A

Πώς προέκυψε το «Normal Day» και
ποιο ήταν το καλύτερο σχόλιο που άκουσες μετά την εμπειρία των θεατών;
Κατά τη διάρκεια του master μου στο NYU
Tisch School of Arts. Στην τάξη που λεγόταν «Directing for VR» σκοπός ήταν να εξερευνήσουμε τις νεότερες τεχνικές που
χρησιμοποιούνται από διαφορετικά κινηματογραφικά στούντιο και μέσω των δικών
μας «πειραμάτων» να δημιουργήσουμε ένα
λεξιλόγιο για τις δυνατότητες δημιουργίας
VR περιεχομένου και να παρουσιάσουμε
στο τέλος ένα εξελιγμένο κομμάτι εικονικής πραγματικότητας. Έτσι μαζί με τη συνεργάτιδά μου και σκηνοθέτρια Nataliya
Babenko ξεκινήσαμε αυτό το μεγάλο ταξίδι
για τη δημιουργία της δικής μας πρώτης VR
ταινίας, που εξελίχθηκε στο «Normal Day».
Η όλη διαδικασία ήταν περίπου 2 μήνες για
μία εμπειρία 15 λεπτών. Είναι πολύ εντυπωσιακό να παρατηρείς τον θεατή σου την
ώρα που βιώνει μία VR εμπειρία. Επειδή η
κάθε εμπειρία είναι μεμονωμένη για κάθε
θεατή και πάντα πρέπει να βρίσκεσαι δίπλα
του ως συντονιστής, έχω περάσει αρκετή
ώρα παρατηρώντας τον κάθε έναν ξεχωριστά και τις αντιδράσεις του ενώ βλέπει
την ταινία. Πιστεύω πως μπορείς να καταλάβεις πολλά από κάποιο χαρακτήρα παρατηρώντας πώς κινείται σε αυτό το νέο
περιβάλλον και πώς αντιδρά, ειδικά όταν
είναι η πρώτη φορά που βλέπει μία εμπειρία εικονικής πραγματικότητας.
www.
To πιο συγκινητικό σχόλιο το έathens voice.gr
κανε ένας θεατής, που μόλις τεΔιαβάστε ολόκληρη
λείωσε την εμπειρία είπε: «Πραγτη συνέντευξη
στο site
ματικά, καταφέρατε να μιλήσετε

*Μάθετε περισσότερα
για το «Normal Day» στο
www.normaldayvr.com

Είναι πολύ
εντυπωσιακό να
παρατηρείς τον
θεατή σου την
ώρα που βιώνει
μία VR εμπειρία.
Πιστεύω πως
μπορείς να καταλάβεις πολλά από κάποιο
χαρακτήρα
παρατηρώντας
πώς κινείται
σε αυτό το νέο
περιβάλλον και
πώς αντιδρά, ειδικά όταν είναι
η πρώτη φορά
που βλέπει μία
εμπειρία εικονικής πραγματικότητας.
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5 πάρκα
για
τρέξιμο
Πού τρέχουν οι Αθηναίοι
όταν δεν βρίσκονται
στις παραλίες;
Tου ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ
Εντάξει, για αρκετούς δεν ακούγεται συναρπαστική η ιδέα «πάµε για
τρέξιµο» κατακαλόκαιρο, ωστόσο
υπάρχει και µια... σιωπηλή πλειοψηφία που θα τη δεις να γεµίζει
τα πάρκα και όχι µόνο κάθε απόγευµα, όταν ο ήλιος πέφτει και οι
συνθήκες είναι αρκετά καλύτερες
για κάθε runner που σέβεται τον
εαυτό του.

► Αττικό Άλσος
Από µπροστά του το Γαλάτσι, από πίσω το
Ψυχικό και το Πολύγωνο. Έχοντας ανέβει
στο Αττικό Άλσος, έχεις ήδη κάνει το ζέσταµά σου, ενώ εκτός από τρέξιµο, µπορείς να
δοκιµάσεις την τύχη σου στα γήπεδα µπάσκετ, ποδοσφαίρου, τένις και βόλεϊ που υπάρχουν γύρω. Το πράσινο άφθονο και η
δροσιά του πάρκου σε αποµακρύνει έστω
και προσωρινά από τον αθηναϊκό καύσωνα.

6+1 πάρκα
για πικ-νικ

► Άλσος Νέας Σμύρνης
Ιδανικό για όλους τους τύπους τρεξίµατος,
αφού διαθέτει διαδροµές τόσο χωµάτινες
όσο και πράσινες και δεν βρίσκεται µακριά
ούτε από το κέντρο της πόλης αλλά ούτε και
από την παραλία. Εκατοντάδες δροµείς το
επισκέπτονται καθηµερινά, αφού το κλίµα
είναι άκρως αθλητικό, µε µόνο «αρνητικό»
ότι για να µετρήσει κάποιος αρκετά χιλιόµετρα θα πρέπει να κάνει µπόλικες στροφές,
µιας και είναι αρκετά µικρό.

Πάρε καλαθάκι, στρωσίδι, τα απαραίτητα σνακ και φύγαµε!

► Άλσος Περιστερίου
Πρόκειται για ένα νέο πάρκο 60 στρεµµάτων, το οποίο αγαπήθηκε από την πρώτη
στιγµή από τους Περιστεριώτες δροµείς κι
όχι µόνο. Σε περιόδους καύσωνα, κατάφερε
να µειώσει τη θερµοκρασία της περιοχής
3-5 βαθµούς. ∆ιαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα ανοιχτά γυµναστήρια στην Ευρώπη.
Αλλά και ειδικούς χώρους ανάγνωσης, θέατρο και υπαίθριο αµφιθέατρο – θεωρείται
αναµφίβολα το στολίδι του ∆ήµου Περιστερίου.

► Ακαδημία Πλάτωνος
Μέσα σε µία από τις πιο φασαριόζικες περιοχές της Αθήνας, ποιoς θα φανταζόταν
ότι υπάρχει µια τέτοια όαση πρασίνου; Το
αρχαιολογικό πάρκο της Ακαδηµίας Πλάτωνος αποτελεί την καρδιά της περιοχής
και µπορεί κανείς να διδαχθεί ζωντανά την
ιστορία του τόπου, αθλούµενος. Πρώτα µαθαίνεις, δηλαδή, για το έργο και τη ζωή του
Πλάτωνα στο ψηφιακό Μουσείο που υπάρχει στο Πάρκο και στη συνέχεια κάνεις και
την προπονησούλα σου.

Της ΦΙΛΙΠΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Όσο η θερµοκρασία ανεβαίνει, είναι
η ιδανική ευκαιρία για να παρασύρεις την παρέα σου σε µία διαφορετική υπαίθρια δραστηριότητα από τον
καθιερωµένο κυριακάτικο καφέ.

► Εθνικός Κήπος
Στολίδι του κέντρου της πόλης και σηµαντικός πνεύµονας πρασίνου σε ελάχιστη
απόσταση από την πλατεία Συντάγµατος, ο Εθνικός Κήπος είναι προσβάσιµος
από 7 εισόδους. Στον Κήπο υπάρχουν περισσότερα από 7.000 δέντρα και 40.000
είδη φυτών, αρκετά από αυτά ιδιαίτερα
σπάνια, όπως οι εµβληµατικές Ουασινγκτόνιες, που δεσπόζουν στην κεντρική
είσοδο της οδού Αµαλίας. Στον χώρο της
παιδικής χαράς υπάρχουν ξύλινοι πάγκοι
για πικ-νικ, αλλά αν επιθυµείτε να αποµονωθείτε µέσα σε 15,5 εκτάρια σίγουρα
θα βρείτε το κατάλληλο σηµείο.

► Άλσος Αγ. Δημητρίου,
Πετρούπολη

► Λόφος Φιλοπάππου

Από την ανατολική µεριά του, το πάρκο
έχει θέα όλη την Αθήνα. Οι καλοστρωµένοι δρόµοι και η εύκολη πρόσβαση το καθιστούν έναν από τους δηµοφιλέστερους
αθηναϊκούς χώρους άθλησης, ενώ η σκιά
που αγκαλιάζει το Άλσος σχεδόν όλη τη µέρα βοηθά τους δροµείς να ολοκληρώνουν
την προπόνησή τους ακόµα και τον καυτό
Αύγουστο!

Η σταθερή αξία για υπαίθριο φαγοπότι µε
την ασύγκριτη θέα. Στρώστε το καρό σας
τραπεζοµάντιλο σε µία από τις πολλές
ανοιχτωσιές που προσφέρει ο λόφος.
Προσοχή, το πλάτωµα της Πνύκας είναι
ιστορικός χώρος κι εκεί η κατανάλωση
φαγητού απαγορεύεται. Θα συνεχίσετε
όµως να απολαµβάνετε την απίστευτη
θέα και από τον λόφο του Φιλοπάππου.
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► Δάσος Συγγρού
Βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας,
στα σύνορα των δήµων Κηφισιάς, Αµαρουσίου και Μελισσίων. Έχει έκταση
950 περίπου στρεµµάτων και αποτελεί
την ιδανική επιλογή για πικ-νικ ένα τσικ
µακριά από το κέντρο. Σηµειώστε ότι εκεί βρίσκεται και η µοναδική ορθόδοξη
εκκλησία της Ελλάδας που έχει γοτθικό
ρυθµό, ο ναός του Αγ. Ανδρέα, που χρονολογείται από τον 19ο αιώνα.

► Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
«Αντώνης Τρίτσης»
Το αγαπηµένο των ∆υτικών, που όµως
για χάρη του φτάνουν άνθρωποι από όλη
την Αττική. Είναι το µεγαλύτερο Μητροπολιτικό Πάρκο της Αθήνας, συνολικής έκτασης περίπου 1.200 στρεµµάτων, ενώ
οι τεχνίτες λίµνες και το κανάλι που τις
συνδέει το καθιστούν τόπο µοναδικής
φυσικής οµορφιάς, εξαιρετικό για ένα
κυριακάτικο πικ-νικ. ∆ιαθέτει και ξύλινους
πάγκους και πλατώµατα µε πράσινο.

► Πάρκο Σκοπευτηρίου
Καισαριανής
Από τα πιο όµορφα και φροντισµένα πάρκα της πόλης, αφορµή για ένα απροσδό-

κητο πικ-νικ. Πλακόστρωτα µονοπάτια,
πεύκα, έλατα και κυπαρίσσια και µία µεγάλη πλατεία συνθέτουν το γύρω τοπίο.

► Άλσος Ιλισίων
Το κρυφό διαµαντάκι στο κέντρο της πόλης βρίσκεται σχεδόν πίσω από το Χίλτον. Πρόκειται για µια έκταση 147 στρεµµάτων που ξεκινά από την από την Ίωνα
∆ραγούµη (δεύτερη παράλληλος της
Μιχαλακοπούλου) έως και την Ούλοφ
Πάλµε. Η κεντρική είσοδος βρίσκεται
στο πλάι της αυλής της εκκλησίας του
Αγίου Χαραλάµπους Ιλισίων, αλλά µπορείτε να µπείτε κι από άλλα σηµεία στους
δρόµους που βρίσκονται τα όριά του.
Είναι γεµάτο πεύκα κάτω από τα οποία
µπορείτε να απολαύσετε το αυτοσχέδιο
γεύµα σας.

► Ντράφι
Το συγκεκριµένο σηµείο βρίσκεται στην
Πεντέλη, ωστόσο ποιος δεν θέλει να απολαύσει ένα πικ-νικ δίπλα στον (ίσως)
µοναδικό καταρράκτη της Αττικής; Ναι,
σωστά διαβάζετε. Ο καταρράκτης του
Βαλανάρη, που έχει πάρει το όνοµά του
από το οµώνυµο ρέµα, έχει ύψος 6 µ. και
µάλιστα ανάλογα µε το νερό που φέρνει
το ρέµα µπορεί και να γίνει χείµαρρος,
ενώ όταν το νερό λιγοστεύει δηµιουργούνται δύο δίδυµοι καταρράκτες.
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Aριάδνη Λουκάκου
Ο άνθρωπός σου στην Αθήνα
Οργανώνει personal tours
για να σε ξεναγήσει
στο κέντρο της πόλης
Της ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΝΩΛΕΛΗ - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
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Αριάδνη Λουκάκου είναι η φίλη που παίρνεις τηλέφωνο µια άσχετη στιγµή και τη ρωτάς πού θα
βρεις παγωτό µε γεύση πιπέρι και
σε δυο δευτερόλεπτα θα σου πει
«Ααα για παγωτό πιπέρι θα πας εκεί, αν όµως θες παγωτό ροζ πιπέρι τότε θα πας εκεί κι εκεί!»
«Για κάποιο λόγο συγκρατώ όλες αυτές τις πληροφορίες» θα µου πει. Πρόσφατα η Αριάδνη αποφάσισε να
κάνει επαγγελµατικά κάτι που την ευχαριστεί και κάτι
που ούτως ή άλλως έκανε εδώ και χρόνια σε φιλικές
περιστάσεις. Personal tours aka ξεναγήσεις κυρίως στο
κέντρο της Αθήνας σε µικρές οµάδες ή και σε έναν µόνο
άνθρωπο, επικεντρωµένες στις κρυφές οµορφιές της
πόλης που µόνο ένας ντόπιος µπορεί να ξέρει. Από το
µικρό συνοικιακό καφενείο µέχρι λιγότερο γνωστά αρχαιολογικά µνηµεία και από την καλύτερη µακαρονάδα
της Αθήνας στην πιο ψαγµένη ζεστή σοκολάτα και όχι
µόνο αυτά.
Μαζί µε τον φωτογράφο Θανάση Καρατζά ακολουθήσαµε το personal tour της και σκέφτοµαι πόσο τυχεροί είναι οι τουρίστες που θα έχουν την ίδια εµπειρία µε εµάς.
Πες µου για αυτό το νέο είδος ξενάγησης που δεν γίνεται από κάποιον ξεναγό και δεν περιορίζεται µέσα
σε ένα µουσείο ή κάποιο αρχαιολογικό χώρο. ∆εν θα
το έλεγα ακριβώς νέο είδος ξενάγησης αλλά περισσότερο µία νέα τάση στον τουρισµό, σαν απάντηση στη διάθεση που δείχνουν οι άνθρωποι που ταξιδεύουν παντού
στον κόσµο να ζήσουν έστω και για λίγο τη ζωή των ντόπιων από όσο πιο κοντά γίνεται, από µέσα ας πούµε. Για
να γίνει κάτι τέτοιο δεν αρκεί να επισκεφτείς τα τοπικά
µουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. Οι τουρίστες
σήµερα δεν θέλουν να αισθάνονται τουρίστες, αλλά
επισκέπτες, φιλοξενούµενοι, ακόµα και ντόπιοι.
Γυρνάµε ξανά στη νοοτροπία του ταξιδιώτη που θέλει
να ζήσει το ταξίδι σαν συνολική εµπειρία και φεύγουµε
ευτυχώς από τη νοοτροπία του µαζικού τουρισµού.
Θέλουν λοιπόν να ζήσουν σε ένα βαθµό τη ζωή που ζουν
οι κάτοικοι των τόπων που επισκέπτονται, να µάθουν
καινούργια πράγµατα ή να δοκιµάσουν να ασχοληθούν
µε διάφορες δραστηριότητες ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους. Όταν έρχονται για παράδειγµα στην Αθήνα
θέλουν να φάνε στο αυθεντικό ταβερνάκι που θα τους
συστήσει κάποιος Αθηναίος, χαίρονται πολύ όταν συζητούν µε Έλληνες και γενικά θέλουν να µάθουν όσο πιο
πολλά γίνεται για τη ζωή στα µέρη που επισκέπτονται.
Επειδή το ταξίδι αυτό αντιπροσωπεύει για πολλούς το
όνειρο ακόµα και µιας ζωής έχουν κατά κανόνα πολύ
θετική διάθεση και θέλουν να χαρούν την εµπειρία τους
αυτή όσο πιο ολοκληρωµένα γίνεται. Έχει πολύ µεγάλη
διαφορά αυτό αν το σκεφτείς, είναι ένας τρόπος να ταξιδεύεις που ξύνει την επιφάνεια και τα κλισέ – όσο κι αν
δύσκολα ζούµε χωρίς αυτά.
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Φυσικά όποιος έρθει στην Αθήνα θα επισκεφθεί την Ακρόπολη. Εµείς όµως θέλουµε να δείξουµε όλα τα πρόσωπα της πόλης µας και αυτό που µας κινεί είναι εξαρχής η δική µας προσωπική, ατέλειωτη περιέργεια και η
αγάπη µας για την Αθήνα.
Εδώ θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι στις ξεναγήσεις που
περιλαµβάνονται αρχαιολογικοί χώροι, οι ξεναγήσεις
θα γίνονται πάντοτε από συνεργάτες µας διπλωµατούχους ξεναγούς.
Στη διάρκεια της βόλτας µας ανέφερες πόσο σου αρέσει αυτού του είδους η ξενάγηση. Τι είναι ακριβώς
αυτό που σου αρέσει; Εντελώς συµπτωµατικά, αυτή η
δουλειά, την οποία ξεκίνησα να κάνω πρόσφατα µόνο
ως πάρεργο για να πληρώνονται κάποιοι λογαριασµοί,
ήρθε ως µάννα εξ ουρανού, έτσι το βλέπω κάπως, γιατί
ξαφνικά όλα κούµπωσαν. Αµέσως µετά το πρώτο τουρ
που έκανα µε µια συµπαθέστατη παρέα από τον Καναδά
κατάλαβα ότι αυτό που είχα µόλις ζήσει ήταν κάτι µοναδικό. Νοµίζω τελικά πως είµαι αυτό που οι Αµερικάνοι
λένε people person – ο κόσµος συνήθως µε συµπαθεί.
Και αυτό είναι το κλειδί σε µια τέτοιου είδους ξενάγηση,
η επικοινωνία που θα χτίσεις µέσα σε λίγες ώρες µε µια
παρέα άγνωστων σε σένα ανθρώπων από οπουδήποτε
στον κόσµο, το να κερδίσεις την εµπιστοσύνη τους καθώς τους παρασύρεις στη «δική» σου Αθήνα. Για να το
κάνεις αυτό πρέπει να τους δώσεις κι εσύ όλη σου την
προσοχή, να είσαι ευαίσθητος στις ανάγκες τους – κάποιες φορές κάνει πολλή ζέστη, κάποια παιδάκια κουράζονται ή βαριούνται, κάποιοι µπορεί να έχουν ελαφρά
κινητικά προβλήµατα ή να είναι πολύ ηλικιωµένοι – τα
πάντα µπορεί να προκύψουν. Για το διάστηµα που έχουν
νοικιάσει τις υπηρεσίες µου εγώ είµαι η «αρχηγός της
αγέλης», έτσι το βλέπω, και οι άνθρωποι αυτοί είναι υπό
την προστασία µου, ό,τι κι αν σηµαίνει αυτό.
Αυτό λοιπόν το στοιχείο, η ας το πούµε «τυχαία» επαφή
µε ανθρώπους από όλο τον κόσµο, έχει για µένα µια ιδιαίτερη γοητεία, το βλέπω πάντα σαν ένα στοίχηµα, που
πρέπει να κερδίσω.
Αλλά πέραν αυτού, µε ενδιέφερε πάρα πολύ από µικρή η ιστορία και µάλιστα στο σχολείο έκανα φανατικά
φροντιστήριο για να σπουδάσω αρχαιολογία. Τελικά
τελευταία στιγµή άλλαξα γνώµη και έφυγα στη Γαλλία
για να σπουδάσω κοινωνιολογία και µετά στην Αµερική
κινηµατογράφο. Πάντα όµως µ’ ενδιέφερε η έρευνα
και όλο το φάσµα των ανθρωπιστικών επιστηµών. Έτσι,
αυτή η δουλειά µε υποχρεώνει να είµαι όσο πιο «διαβασµένη» και έτοιµη γίνεται για να απαντήσω σε κάθε
είδους ερωτήσεις –από το πού θα φάµε και θα πιούµε
(πολύ σηµαντικό) µέχρι απίστευτες λεπτοµέρειες για
την πολιτική κατάσταση στη χώρα ή τις σχέσεις µας µε
την Τουρκία για παράδειγµα–, οπότε εδώ και δύο χρόνια
περίπου το έχω ρίξει ξανά στη µελέτη, πράγµα ιδιαίτερα
ευχάριστο και αναζωογονητικό για µένα. Αισθάνοµαι ότι
ανακαλύπτοντας σε βάθος την πόλη µου κάνω µια κατά-
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βαση, µια ενδοσκόπηση που µε βοηθάει κι εµένα πολύ
σε προσωπικό επίπεδο.
Τέλος, όσο κι αν πολλές φορές αυτή η δουλειά σε καταπονεί σωµατικά –γιατί είσαι έρµαιο του καιρού, γιατί
περπατάς και µιλάς µε τις ώρες–, για µένα αυτού του
είδους η σωµατική κούραση είναι πολύ πιο ευχάριστη
όταν είσαι έξω στους δρόµους και τριγυρνάς στον ήλιο,
δείχνοντας την πόλη σου στους ξένους, ανακαλύπτοντας οτιδήποτε καινούργιο και γνωρίζοντας κατά κανόνα ενδιαφέροντες και ευγενικούς ανθρώπους, από τα
χρόνια που πέρασα δουλεύοντας εξίσου σκληρά κλεισµένη µέσα σ’ ένα γραφείο.
Υπάρχει η δυνατότητα µια παρέα να ζητήσει night
tour, να πάει σε ένα πολύ καλό εστιατόριο ή να τους
δείξεις κάποια ενηµερωµένα µπαρ, εκθέσεις κτλ;
Ακριβώς αυτή την υπηρεσία παρέχεις: µια παρέα µπορεί
να ζητήσει ό,τι θέλει κι εµείς θα βρούµε έναν τρόπο να
το κάνουµε πράξη. Επειδή έχω δουλέψει αρκετό καιρό
στο θέατρο και στην τηλεόραση, την οργάνωση ενός
τουρ τη βλέπω σαν «παραγωγή». Τι θέλουν, πόσο κάνει,
πώς θα γίνει. Απλό στη βάση του. Αλλά θέλει φαντασία
και µια διάθεση να προσφέρεις κάτι διαφορετικό, αυτό
που «θέλουν αλλά δεν το ξέρουν ακόµα», κάτι πέρα από

¢åÝôå ðåòéóóÞôåòá óôï
www.athensvoiceguides.com

τα κλισέ. Αλλά ακόµα και τα «κλισέ», αυτό το φολκλόρ
της δεκαετίας του ’60, ο τουρισµός του Ζορµπά αν θες,
για µένα έχει την αξία του, όσο κι αν ανήκει στο παρελθόν. Η Πλάκα ας πούµε είναι τουριστική «for a reason»
όπως λέω κάθε φορά καµαρώνοντας σα γύφτικο σκεπάρνι στους ξένους φίλους µου. Είναι µια πανέµορφη
γειτονιά, ίσως η αρχαιότερη του κόσµου, µε διάσπαρτα
µνηµεία παντού από όλους τους περασµένους αιώνες
και υπέροχη αρχιτεκτονική.∆ε γίνεται λοιπόν να µη δεις
την Πλάκα, δεν γίνεται να ζεις στην Αθήνα και να µην
έχεις επίγνωση της ιστορικής σπουδαιότητας αυτής της
τόσο συναρπαστικής πόλης.
Όµως η ιστορία κρύβεται παντού, απέναντι από την Πύλη του Αδριανού δείχνεις τη σηµαδεµένη από τα πυρά των ∆εκεµβριανών µοντέρνα πολυκατοικία του ’30
και λες «εδώ ξεκίνησε ο Εµφύλιος». Πηγαίνεις συνεχώς
µπρος πίσω στο χρόνο, νοµίζω σε καµία άλλη πόλη δεν
το βλέπεις αυτό µε αυτή την ένταση.
Από εκεί και πέρα µου έχουν ήδη ζητήσει τα πιο περίεργα πράγµατα: για παράδειγµα, ένας ηλικιωµένος µαύρος πάστορας από τον Νότο των ΗΠΑ που θα ερχόταν
µε τη γυναίκα του για να γιορτάσουν την επέτειο των
γάµων τους, µου ζήτησε ένα τουρ των χριστιανικών
µνηµείων της πόλης. Τι να κάνω κι εγώ, τα έψαξα, τα

βρήκα, τα έµαθα, τους πήγα και περάσαµε καταπληκτικά, γίναµε πρώτοι φίλοι – ειδικά µε τη γυναίκα του, που
ήταν αξιολάτρευτη, αυθόρµητη και µε τρελό χιούµορ.
Μια παρέα από το Ισραήλ ενδιαφερόταν να µάθει τα πάντα για τα escape rooms της Αθήνας και πήγαν τελικά σε
5-6. Μια Αµερικάνα διάσηµη σχεδιάστρια κοσµηµάτων
ήθελε πριν απ’ όλα να πάει στο Μουσείο του Λαλαούνη
(εξαιρετικό).
Κάτι που µας ενδιαφέρει πολύ επίσης είναι να έχουµε
τουρ προσβάσιµα σε ανθρώπους µε κινητικά προβλήµατα ή άλλες αναπηρίες –και όπως όλοι ξέρουµε η Αθήνα
ως πόλη πάσχει εγκληµατικά σ’ αυτόν τον τοµέα–, όπως
επίσης µέσα στα άµεσα πλάνα µας είναι η συνεργασία
µας µε εξειδικευµένους παιδαγωγούς, µουσειολόγους
και ψυχολόγους για ξεναγήσεις σε παιδιά και ενήλικες
που βρίσκονται στο φάσµα του αυτισµού.
Εκτός όµως από τα εξειδικευµένα τουρ –µε τους κατάλληλους πάντα συνεργάτες ανάλογα µε το αντικείµενο–
φιλοδοξούµε µέσα από το σάιτ µας να παρέχουµε και
µια πιο συνολική υποστήριξη του ταξιδιώτη. Θα υπάρχει
τρόπος να κάνει διαφόρων ειδών κρατήσεις, αλλά θα
απαντάµε και σε τυχόν ερωτήσεις και θα παρέχουµε
συµβουλές και λύσεις σε όποια προβλήµατα µπορεί να
προκύψουν.

Ξεναγήσεις In και Out Athens
∆ιαδροµές γευσιγνωσίας,
οι δρόµοι του κρασιού, η Αθήνα
για παιδιά, τα µυστήρια της
Ελευσίνας, η µυστική Αθήνα,
το Σούνιο και ο Μαραθώνας.

Μπορεί να συνδυαστεί κάποιος
Προτάσεις για εκδροµές,
αρχαιολογικός χώρος µε µια «µη
περιπάτους και ξεναγήσεις, αλλά
και διαδροµές που οργανώνονται
τουριστική» βόλτα; Ναι, αυτή είναι
ανάλογα µε τις επιθυµίες του
η ιδέα. ∆ηλαδή οι επισκέπτες µποεπισκέπτη.
ρούν να συνδυάσουν σε µια ηµερήσια εκδροµή π.χ. στην Ελευσίνα (µια
από τις «βόλτες» που προτείνουµε)
– την επίσκεψη σε έναν σηµαντικότατο αρχαιολογικό
χώρο µε εντυπωσιακά ευρήµατα και ένα εξαιρετικό µικρό µουσείο µε φαγητό στα γραφικά ουζάδικα στο λιµάνι. Ένα υπέροχο απόγευµα πλάι στη θάλασσα. ∆εν
θέλει πολλά ο άνθρωπος για να νιώσει χαρούµενος κι
εµείς αυτό θέλουµε να κάνουµε. Να τους βοηθήσουµε
να περάσουν καλά και να τους δείξουµε αυτά που δε θα
βρουν εύκολα µόνοι τους. Όπως θέλει ο καθένας µέσα
στα πλαίσια των δυνατοτήτων µας.
Οι τουρίστες που επισκέπτονται την Αθήνα είναι ως
επί το πλείστον αυτοί που θέλουν Ακρόπολη, σουβλάκι στην Πλάκα και βόλτα στο Μοναστηράκι; Όχι
πια. Αλλά αν θέλουν σουβλάκι, εµείς θα τους βρούµε το
καλύτερο. A
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Μπήκε καλοκαίρι,
καιρός να
βγάλουµε στον
ήλιο τους φιλοξενούµενούς µας
Λόφος Αστεροσκοπείου, Ανατολικός
Θόλος. Μοναδική θέα
του συνόλου της Αθήνας.

Σούνιο. Όχι µόνο ο ναός,
όχι µόνο η θέα της θάλασσας, µα και το αρχαίο λιµάνι.

Χαλκίδα, παλιά γέφυρα. Αξέχαστο το ανοιγόκλεισµά της, καθώς οι
δύο πλευρές ανοίγουν, µια

προς την πόλη και µια προς
τη Ρούµελη. Τα πλεούµενα
που περιµένουν περνάνε
από βορρά προς νότο και
αντίστροφα.

Ίσθμια. Αξέχαστη κι
εδώ η γέφυρα, µόνο που
εδώ κατεβαίνει ολόκληρη
κι όταν ξανανεβαίνει έχει
ψαράκια, ενίοτε και χταπόδια. Άσε που χαιρετάς στα
πέντε µέτρα τα καράβια
που µπαίνουν στο στενό,
πίνοντας και/ή τρώγοντας
στα γύρω µαγαζιά.

Τελεφερίκ Πάρνηθας. Καθαρός αέρας, θέα
µέχρι πολύ µακριά προς

όλα τα σηµεία του ορίζοντα.
Περπάτηµα στα δύο καταφύγια του βουνού.

πάντα, τα πιο ετερόκλητα
πράγµατα, πληρώνοντας
ελάχιστα.

Παραλία Βαρνάβα.

Σινέ Παρί & Σινέ Θησείο. Φιλµική απόλαυση

Απλά, η πιο αλώβητη σ’ όλη
την Αττική. Φρέσκο ψάρι και
µπάνιο στη θάλασσα.

µε διαφορετικές γωνίες θέασης προς την Ακρόπολη.

Πειραϊκή. Με κατάληξη

Κεραμεικός. Ο ωραιό-

κάποιο από τα ταβερνάκια
γύρω από τη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων: ψάρια και
ψαρικά σε µεγάλη ποικιλία,
χαµηλές τιµές, καλή ποιότητα.

τερος αρχαιολογικός χώρος
µέσα στο Λεκανοπέδιο,
συνδυασµένος µε υπέροχη
φύση: ποτάµι, χελώνες,
βατράχια, πουλιά, ποικίλα
λουλούδια. A

Κυριακάτικα παζάρια σε Βοτανικό
- Ταύρο. Βρίσκεις τα
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5
λόγοι
για να κατέβεις στον
Πειραιά

Για τους περισσότερους Αθηναίους το λιµάνι είναι µόνο µια στάση στον δρόµο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Όµως χάνουν
όλα τα άλλα όµορφα πράγµατα
που έχει να προσφέρει.

(εκτός από το να πάρεις το πλοίο να φύγεις)
Tης ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΕΖΙΡΙΑΝΟΓΛΟΥ
Εικονονογράφηση: KΩΝΣTANTINOΣ ΣTEΦANOY

1.

Περατζάδα στην
Πειραϊκή

Η πιο ωραία παραλιακή βόλτα
γίνεται στην Πειραϊκή. Με τα
πόδια ή µε ποδήλατο, η διαδροµή των 5 χλµ. από τη σχολή δοκίµων έως την Πλατεία Αλεξάνδρας είναι εξίσου απολαυστική
πρωί και βράδυ. Την ηµέρα θα
«ρουφήξεις» άφθονο ήλιο και
µπλε χρώµα, ενώ όταν νυχτώσει
όλα θα δείχνουν πιο ροµαντικά
µε τον ήρεµο φωτισµό του πεζόδροµου και τον παφλασµό των
κυµάτων. Κατά µήκος της παραλίας της Πειραϊκής βρίσκονται
και τα αρχαία Μακρά Τείχη, τα
οποία είναι εµφανή σε κάποια
σηµεία, ενώ θα βρεις και πολλά
τσιπουράδικα, ψαροταβέρνες
και καφετέριες για να αράξεις
χαζεύοντας τον Σαρωνικό κόλπο. Αξίζει να µείνεις για το ηλιοβασίλεµα.
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2.

Θερινό σινεμά
στα Βοτσαλάκια

Καλοκαίρι χωρίς θερινό σινεµά
δεν γίνεται κι εµείς στον Πειραιά έχουµε το πιο όµορφο –πού
αλλού;– δίπλα στη θάλασσα. Το
Cine Βοτσαλάκια βρίσκεται στην
οµών υµη παραλία, µε τά την
πλατεία Αλεξάνδρας, και είναι
από τους πιο must προορισµούς.
Μπαίνοντας θα νοµίζεις ότι βρίσκεσαι κάπου εξωτικά χάρη στις
πανύψηλες µπανανιές που το
περιστοιχίζουν. Στα τραπεζάκια
έχει γλαστράκια µε βασιλικούς
(διώχνουν και τα κουνούπια) και
στο κυλικείο ωραιότατα σνακ,
αν και προτείνω ανεπιφύλακτα
το σουβλάκι. Μέχρι να αρχίσει
η ταινία, µπορείς να χαλαρώσεις
ακούγοντας τον ήχο των κυµάτων που σκάνε στην άµµο, λίγα
µόλις µέτρα πιο κάτω.

3.

Φρέσκα
ψάρια στο
λιμανάκι του
Κερατσινίου

Λίγα µέτρα πιο δίπλα
από το µεγαλύτερο λιµάνι της χώρας, βρίσ κ ε ται έ να ς µι κ ρ ό ς
κολ πίσ κος µε ψαροκάικα. Το λιµανάκι του
Κερατσινίου το γνωρίζουν κυρίως οι ντόπιοι
και το προτιµούν γιατί
το ουζερί του Γιώργου
και της Χρύσας σερβίρει 30 χρόνια τώρα
φρέσκα ψάρια. Γραφικό τοπίο, ιδανικό για
µεζέδες, τσίπουρα και
χαβαλέ µε φίλους.

4.

Παράσταση ή
συναυλία στο
Βεάκειο

Συναυλίες, αρχαίες τραγωδίες,
θεατρικές παραστάσεις και παιδικά θεατρικά έργα, το Βεάκειο
έχει κάθε καλοκαίρι ένα πλούσιο πρόγραµµα πολιτισ τικών
εκδηλώσεων. Βρίσκεται ψηλά,
στον λόφο της Καστέλλας, µε
συγκλονιστική θέα και προσφέρει µια εµπειρία που πιστεύω
ότι θα θυµάσαι για καιρό. Έχει
τη µορφή αρχαίου θεάτρου και η
αίσθηση ότι βρίσκεσαι κάτω από
τα αστέρια απογειώνει οποιαδήποτε παράσταση ή συναυλία
παρα κολουθείς. Φε ύγον τας
µπορείς να τσιµπήσεις κάτι στο
θρυλικό Bowling Center Cafe –
το οποίο αποτελεί ένα κεφάλαιο
µόνο του.

5.

Πάρτι στην
Τρούμπα

Η φηµισµένη Τρούµπα, αυτή που έβλεπες στις ελληνικές ταινίες και διάβαζες στα βιβλία, εδώ και λίγα χρόνια
αναβαθµίστηκε, ανανεώθηκε, φόρεσε
τα καλά της και άνοιξε τις πόρτες της
στους Πειραιώτες για να διασκεδάσουν µέχρι το πρωί. Σε απόσταση 3
τετραγώνων θα βρεις πολλά µπαρ µε
µουσικές επιλογές από deep house µέχρι µπουζούκι, ενώ δεν λείπουν και τα
ωραία εστιατόρια, όπως το φανταστικό
Rouan Thai (προφανώς ταϋλανδέζικη
κουζίνα) που επισκέπτεται ακόµα και
ο πρέσβης της Ταϋλάνδης και η εντυπωσιακή Ιταλίδα, ιταλική κουζίνα µε
πειραιώτικη φινέτσα. Το καλοκαίρι,
τα µπαρ που βρίσκονται στον κεντρικό
δρόµο της Τρούµπας –τη 2ας Μεραρχίας– βγάζουν τραπέζια και σταντ έξω
στα πεζοδρόµια µετατρέποντας το µέρος σε νησί. Επίσης πολύ συχνά γίνονται street party, τα οποία δεν πρέπει
να χάσεις µε τίποτα.
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Ο
Αμφορέας
του

Sam3
Ο Ισπανός
καλλιτέχνης
φιλοτέχνησε τo
µεγάλης κλίµακας
έργο του στο
Κουκάκι και είναι
το καλοκαιρινό
αγαπηµένο µας
mural
Της ΦΙΛΙΠΠΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η
Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΑΡΑΤΖΑΣ
Το εντυπωσιακό έργο
του Ισπανού street artist
Sam3 είναι η νέα µας urban
εµµονή. Ένας τεράστιος
αµφορέας κοσµεί τον τοίχο
του 14ου Γενικού Λυκείου Αθηνών στο Κουκάκι
στην οδό Σικελίας. Το έργο
φιλοτεχνήθηκε από τον
καλλιτέχνη στο πλαίσιο
του Φεστιβάλ ∆ηµόσιας
Τέχνης που παρουσίασε
το ανεξάρτητο πολιτιστικό
ίδρυµα Studio 4, σε εικαστική επιµέλεια Ανδρέα
Φακή, υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού και του
∆ήµου Αθηναίων.
Οι παραστάσεις του εντυπωσιακών διαστάσεων
αµφορέα απεικονίζουν
στην πάνω σειρά παιδιά να
κάθονται σε θρανία, άλλα
φαίνονται σαν να προσέχουν στο µάθηµα και άλλα
σχεδόν αποκοιµισµένα,
ενώ στην κάτω µαθητές
σκυµµένους πάνω από τα
κινητά τους ή να βγάζουν
selfie.
Το συνολικό έργο του
Sam3 χαρακτηρίζεται από
την αλληγορική του διάθεση, την ειρωνεία αλλά και
τον λυρισµό. Γεννηµένος
στο Έλτσε της Ισπανίας
είναι γνωστός για τα µεγάλης κλίµακας ασπρόµαυρα
έργα του, ενώ οι φιγούρες
του θυµίζουν σκιές. Οι παρεµβάσεις του στο αστικό
τοπίο µοιάζουν συνήθως
µε επιγράµµατα και θέτουν
ερωτήµατα που προβληµατίζουν τον θεατή.
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Στις

σκάλες
της Αθήνας

Τα πιο παρεΐστικα σκαλάκια της πόλης για άραγμα με μπίρα στο χέρι
και ολονύχτιες κουβέντες. Όλα δωρεάν!
Της Κατερίνας Καμπόσου - Φωτό: Δημήτρης Βολτέρας

Διαλέγεις σημείο, ανάλογα με το πόσο ημίφως και
πράσινο θες. Το πακέτο περιλαμβάνει τη συγκλονιστικότερη πανοραμική θέα στα φώτα της πόλης ή
ένα ήσυχο αστικό περιβάλλον που κάποιοι από εμάς εξίσου αγαπούν, με δεντράκια και καλοκαιρινή
ατμόσφαιρα– στην Αθήνα, πάντα. Γιατί υπάρχουν
αυτές οι ζεστές βραδιές που δεν θες τα μπαράκια και
τα πολυσύχναστα πάρκα αλλά να αράξεις στα σκαλιά
του κέντρου για ολονύχτιες κουβέντες και μπίρα στο
χέρι. Ακολουθούν μερικά από τα πιο «παρεΐστικα»
σκαλάκια της πόλης.

► Σκαλάκια Πλατείας Συντάγματος
Είναι τα σκαλάκια της πιο διάσημης πλατείας της πόλης. Τα έχεις ανεβοκατέβει τόσες φορές για να πας
στο μετρό ή στην Ερμού, έχεις καθίσει για να παρακολουθήσεις συναυλία, να φας κάτι μετά από ξενύχτι.
Έχεις δώσει ραντεβού 5μισι το πρωί με κάποιον, γιατί
πού αλλού θα βρισκόσασταν; Έχεις δει κόσμο να διαμαρτύρεται σε αυτά για τα δικαιώματά του. Σκέφτηκες
όμως ποτέ ότι είναι προορισμός από μόνα τους για να
περάσεις το βράδυ με την παρέα σου; Tα σαββατοκύριακα ομάδες πιτσιρικάδων στήνουν αυτοσχέδια πάρτι σε αυτά τα σκαλιά, φέρνουν ηχεία, κάνουν φιγούρες
breakdance και κόλπα με τις σανίδες του σκέιτ τους.

► Μουσείο της Ακρόπολης

► Καλλιμάρμαρο

Τα σκαλάκια έξω από το μουσείο της Ακρόπολης έχουν το εξής χαρακτηριστικό: Νιώθεις ότι είναι πολύ καθαρά σε σημείο που θα μπορούσες να ξαπλώσεις πάνω τους, χαζεύοντας τις αντανακλάσεις του
Παρθενώνα με soundtrack τις μουσικές κάποιου από
τους μουσικούς «του δρόμου» που έχουν πιάσει θέση
στην Αρεοπαγίτου. Ίσως είναι το ιδανικότερο φινάλε
μετά από μια βόλτα που έχει ξεκινήσει από την Αποστόλου Παύλου στο Θησείο και έχει διασχίσει τον
πεζόδρομο της Μακρυγιάννη.

Κάθεσαι σε αυτά τα σκαλιά και το μεγαλειώδες χάος
της Αθήνας απλώνεται μπροστά στα μάτια σου. Παρατηρείς την πόλη από ένα κεντρικό σημείο, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, που πάντα έχει κίνηση, αλλά
ταυτόχρονα συνειδητοποιείς ότι βρίσκεσαι σε ένα
πολύ γαλήνιο μέρος. Μπορείς να δεις την Ακρόπολη
και το Μουσείο, τους Στύλους του Ολυμπίου Διός, τον
λόφο του Φιλοπάππου. Πέρα από αυτά όμως, μπορείς
να καθίσεις στο ψηλότερο σημείο και να θαυμάσεις
απλά το στάδιο.

► Εξάρχεια - Κολωνάκι

► Σκαλάκια στο Νιάρχος

Πολύ στενά σκαλάκια που οδηγούν σε σπίτια ανάμεσα σε φυλλωσιές. Ενδείκνυνται για πιο πριβέ καταστάσεις, καθώς απομακρύνεσαι από τη βουή της
πόλης, στην πραγματικότητα όμως βρίσκεσαι σε μία
από τις πιο πυκνοκατοικημένες γειτονιές της Αθήνας, γεμάτη πάντα κόσμο και φασαρία. Για παρέα, στα
σκαλάκια της Τσιμισκή και της Ισαύρων, για λιγότερη
πολυκοσμία στην «πίσω» πλευρά, στα σκαλάκια δίπλα στην Καλλιδρομίου. Αν αναζητάς περισσότερη
απομόνωση, να ξέρεις πως ο κόσμος στα σκαλάκια
αραιώνει όσο ανεβαίνεις προς Λυκαβηττό.

Είτε κάθεσαι απέναντι από τη Λυρική Σκηνή είτε στα
σκαλάκια δίπλα στη Βιβλιοθήκη, χρειάζεσαι ώρα για
να παρατηρήσεις το κτίριο. Ίσως δεν είναι το μέρος
που θα πας να πιεις μια μπίρα, αλλά ενδείκνυται για
να καθίσεις να διαβάσεις το βιβλίο σου αφού τα καλοκαιρινά απογεύματα πολλοί είναι αυτοί που βγαίνουν
από τη βιβλιοθήκη για να μελετήσουν ακριβώς μπροστά στη λίμνη μετατρέποντας τα σκαλάκια σε υπαίθριο αναγνωστήριο. Οι υπόλοιποι συνήθως κάνουν
τις βόλτες τους με πατίνι και ποδήλατο και σταματούν
για να ξεκουραστούν σε αυτά.
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Άνοιγμα

Περίπατος στον Κεραμεικό με τον Μανόλη Κορρέ

στην Αθήνα
και τον Πειραιά
Το Φεστιβάλ Αθηνών δεν είναι
μόνο θέατρο. Με το «Άνοιγμα στην
πόλη» και άλλες δωρεάν εκδηλώσεις φιλοδοξεί να μας κάνει να
δούμε την Αθήνα και τον Πειραιά
με άλλο μάτι. Διαλέξαμε μερικές
από τις πιο ενδιαφέρουσες.

Για 3η συνεχόμενη χρονιά φιλοσοφικά, πολιτικά και ποιητικά κείμενα της αρχαιότητα, όπως
η «Οδύσσεια» του Ομήρου, ο «Επιτάφιος» του
Θουκυδίδη και το «Συμπόσιο» του Πλάτωνα, θα
ακουστούν σε τρεις διαφορετικές γλώσσες σε
διαφορετικά αρχαιολογικά σημεία της Αθήνας,
επιστρέφοντας κατά κάποιον τρόπο στις ρίζες
τους. Η σκηνοθεσία είναι της Έφης Θεοδώρου.
Οι χώροι θα ανακοινώνονται ανά διαστήματα, 7/6 14/7/ 2019, 11.00

Από την Ομόνοια
στο Σύνταγμα: στοές
και πλατείες
Ένας περίπατος - ξενάγηση της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού στο κέντρο
της Αθήνας με τον καθηγητή και αρχιτέκτονα Παναγιώτη Τουρνικιώτη, που θα ξεκινάει από την
Ειρηνοδικών, για να περάσει μεταξύ άλλων από
την Αθηνάς, την Πλατεία Κοτζιά, την Αιόλου, τη
Στοά Παλαιάς Βουλής και την Ερμού, και θα καταλήξει στην Πλατεία Συντάγματος, έτσι ώστε
να δούμε λίγο καλύτερα τα κτίρια που έχουμε
συνηθίσει καθημερινά να περνάμε, χωρίς όμως
να τα παρατηρούμε.
Πλατεία Ομονοίας, γωνία με οδό Σταδίου, 2/7, 18.00

Ημέρα Χορού
Κινητικά μαθήματα για παιδιά, μάθημα αφρικανικών χορών για άτομα με αναπηρία, ένα χορευτικό ταξίδι για χορογράφους, χορευτές και κοινό,
μία παράσταση από αποφοίτους χορευτικών
σχολών και μία γνωριμία με χορογράφους είναι
όλα όσα θα συμβούν στην Πειραιώς 260, με αφορμή την Ημέρα Χορού.
Πειραιώς 260 & Πολυκράτους, 8/7, 12.00
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Εικαστική έκθεση
«Τα Πετεινά»
Στη βόλτα για τον Πειραιά, η έκθεση του Κώστα
Ζαφειρόπουλου από φωτογραφίες, ακουαρέλες
και κεραμικά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά είναι
μία καλή στάση. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, το υπέροχο κτίριο του Τσίλλερ φιλοξενεί
μία έκθεση αφιερωμένη στα πρόσωπα ανθρώπων που βιώνουν δυσμενείς συνθήκες.
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ως 30/6, είσοδος ελεύθερη

Ανθρωπότητες
Σε αυτό το πρότζεκτ του Φεστιβάλ, καλλιτεχνικές ομάδες από διαφορετικούς δημιουργικούς
χώρους συνεργάζονται με κοινωνικές δομές
της πόλης του Πειραιά, ώστε να προσεγγίσουν
επιλεγμένες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι
Άστεγοι του Πειραιά ή οι Οικότροφοι ψυχικά ασθενείς, και από κοινού με τους συμμετέχοντες
να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν ένα έργο
το οποίο να εκφράζει τη «θέαση της ζωής» μέσα
από τη δική τους οπτική.
Όλο τον Ιούνιο, είσοδος ελεύθερη

Περίπατος
στον Κεραμεικό
με τον Μανόλη Κορρέ
Σε μία από τις πλέον δυνατές περιοχές που στηρίζουν το gentrification, ο καθηγητής και αναστηλωτής της Ακρόπολης Μανόλης Κορρές αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει στον αρχαιολογικό
χώρο του Κοιμητηρίου του Κεραμεικού στα όρια
της αρχαίας πόλης των Αθηνών και να μοιραστεί
μαζί μας ιστορίες που θέλουμε να μάθουμε.
Η συμμετοχή στους περιπάτους είναι δωρεάν. Για
τους αρχαιολογικούς χώρους απαιτείται η καταβολή τέλους εισόδου:
- αρχαιολογικός χώρος Κεραμεικού: €8/κατ’ άτομο,
μειωμένο εισιτήριο €4
- αρχαιολογικός χώρος Ολυμπίου: €6/κατ’ άτομο,
μειωμένο εισιτήριο €3
Δωρεάν είσοδος για φοιτητές και ανέργους, με την
επίδειξη της σχετικής κάρτας.

ΦΩΤΟ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ

Οι πέτρες μιλούν

ΦΩΤΟ:Π. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Της ΈρρικαΣ ΡούΣσου

Ανθρωπότητες

ΦΩΤΟ: ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

«ΤΑ ΠΕΤΕΙΝΑ»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΦΩΤΟ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝ∆ΡΟΥΛΙ∆ΑΚΗΣ

ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ ΜΙΛΟΥΝ

ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΕΣ
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Δεν έχεις air condition;
Το ΚΠΙΣΝ έχει 59 νέους

πίδακες νερού!
Μια εντυπωσιακή υδάτινη εγκατάσταση έρχεται τον Ιούλιο στο Κανάλι του ΚΠΙΣΝ
ενισχύοντας το στοιχείο του νερού στον χώρο
Της ΦΙΛΙΠΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η

Η νέα αυτή εγκατάσταση θα λειτουργήσει για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του
Summer Nostos Festival, που διοργανώνει το ΙΣΝ στο ΚΠΙΣΝ από τις 23 έως τις 30
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Ιουνίου. Η πλήρης σύνθεση των σιντριβανιών θα παρουσιαστεί στις 14 Ιουλίου
σε ειδική εκδήλωση µε τη συµµετοχή της
Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και θα σηµατοδοτήσει την κανονική
λειτουργία τους. Έχει υπάρξει πρόβλεψη
ώστε τα σιντριβάνια να συνυπάρχουν µε
όλες τις δραστηριότητες που λαµβάνουν
κατά καιρούς χώρα στο Κανάλι. Το υδάτινο στοιχείο αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ΚΠΙΣΝ µετατρέποντάς το σε µία πραγµατική όαση στην
καλοκαιρινή Αθήνα. Από το Κανάλι µε το
θαλασσινό νερό που αποτελεί τη νοητή
σύνδεση του χώρου µε τον φαληρικό όρµο,
µέχρι τους δηµοφιλείς στα παιδιά Πίδακες
Νερού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
Το Κανάλι δεν έχει µόνο διακοσµητικό
χαρακτήρα αλλά φιλοξενεί σε εβδοµαδιαία βάση µαθήµατα ιστιοπλοΐας και καγιάκ

για παιδιά και ενήλικες για τα οποία µπορείτε να πληροφορηθείτε µέσω του επίσηµου site του ΚΠΙΣΝ, www.snfcc.org. Αν δεν
είστε φίλοι των θαλάσσιων αθληµάτων,
µπορείτε να απολαύσετε έναν περίπατο
περιµετρικά του ή να καθίσετε χαλαρώνοντας στα σκαλάκια στις δύο του όχθες.
Ένα ακόµη αγαπηµένο σηµείο του ΚΠΣΙΝ
είναι οι πίδακες νερού στο Πάρκο Σταύρος
Νιάρχος που είναι ανοιχτοί καθηµερινά
10.00-13.00 και 17.00-22.00 και είναι ο απόλυτος χώρος παιχνιδιού για πολλά παιδάκια που έρχονται µε το µαγιό τους και
πλατσουρίζουν.
Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε το κατάφυτο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος καθιστούν
το ΚΠΙΣΝ τον απόλυτο προορισµό για µια
ανάσα δροσιάς τις ζεστές µέρες του καλοκαιριού. A

ΦΩΤΟ: ΤΌΝΙΑ ΑΡΝΑΟΥΤΆΚΗ

Ένα σύµπλεγµα από 59 κατακόρυφους πίδακες ύψους 15 µέτρων ο καθένας, οι οποίοι συµβαδίζουν µε την αρχιτεκτονική
του κτιριακού συγκροτήµατος που σχεδίασε το Renzo Piano Building Workshop,
σε συνδυασµό µε 10 περιστρεφόµενα σιντριβάνια, θα αναπτυχθούν στο Κανάλι
κατά µήκος της Αγοράς, δηµιουργώντας
ένα φαντασµαγορικό αξιοθέατο τόσο κατά
τη διάρκεια της ηµέρας όσο και της νύχτας.
Η εγκατάσταση είναι εξοπλισµένη µε υποβρύχια LED φώτα τελευταίας τεχνολογίας,
ενώ θα υπάρχει δυνατότητα χορογραφηµένου συγχρονισµού των σιντριβανιών µε
µουσική.

Free summer
15 ιδέες για να δεις και να παρακολουθήσεις τέχνη, συναυλίες
και εκδηλώσεις στην πόλη. Όλες δωρεάν!
Των ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗ, ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ
Ζήσε τον Κήπο
και τα Πάρκα αλλιώς
Τέσσερα διαφορετικά σηµεία της
Αθήνας, ο Εθνικός Κήπος, το Άλσος
Παγκρατίου, το Άλσος Προµπονά και
το Πάρκο Ελευθερίας, γεµίζουν τον
φετινό Ιούνιο µε 80 διαφορετικές
δραστηριότητες και εκδηλώσεις για
όλες τις ηλικίες, που περιλαµβάνουν
από yoga και pilates έως χειροτεχνικές δραστηριότητες και διαδραστικά
παιχνίδια µε καλλιτέχνες του τσίρκου
για τα παιδιά, αλλά και πολλή µουσική
µε τη βοήθεια σχηµάτων όπως η Συµφωνική Ορχήστρα, η Χορωδία ∆ήµου
Αθηναίων και η Φιλαρµονική Ορχήστρα ∆ήµου Αθηναίων.
Εθνικός Κήπος, Άλσος Παγκρατίου,
Άλσος Προµπονά, Πάρκο Ελευθερίας,
1-30/6

10 Χρόνια Μουσείο
Ακρόπολης
Το Μουσείο Ακρόπολης κ λείνει 10
χρόνια ζωής και το γιορτάζει µε µία
σειρά δρώµενων. Ανάµεσά τους, µε
ελεύθερη είσοδο, βρίσκουµε µία ορχηστρική συναυλία υπό τη διεύθυνση
του συνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου στον
προαύλιο χώρο του µουσείου, ενώ
την ηµέρα των γενεθλίων του, Πέµπτη
20 Ιουνίου, η είσοδος στους εκθεσιακούς του χώρους θα είναι δωρεάν.
Μουσείο Ακρόπολης - Συναυλία Σταύρου Ξαρχάκου 19/6, 21.00 / Ελεύθερη
είσοδος στους εκθεσιακούς χώρους
20/6, 8.00 - 20.00

Μια βόλτα στο πάρκο
Από την πρώτη κιόλας ηµέρα που άνοιξαν οι πόρτες στο κοινό, ο κήπος
στο Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος είναι ένα από τα hot spot
κάθε καλοκαιριού. Φέτος, η καινούργια σειρά ξεναγήσεων «Μια βόλτα στο
πάρκο» είναι ένας λόγος παραπάνω
για να βρεθούµε εκεί. Στο πλαίσιο
αυτό, στις 18 Ιουλίου, ο Ορφέας Αυγουστίδης σε ένα κόνσεπτ δικό του,
µε τη σκηνοθετική καθοδήγηση της
Τζωρτζίνας Κακουδάκη αναλαµβάνει
χρέη ξεναγού στο ΚΠΙΣΝ.
ΚΠΙΣΝ, 18/7, είσοδος ελεύθερη µε δελτία

«One thing a day,
the Australian way»
Ο χαλαρός περίπατος στο Κολωνάκι
και το ήσυχο δροµάκι της οδού Χάρητος, θα µας οδηγήσει στην γκαλερί
Genesis. Εκεί, η Χριστίνα ∆άρρα αναλαµβάνει να µας βάλει στο κόνσεπτ
ενός εικαστικού ηµερολογίου που
ξεκίνησε πριν από 6,5 χρόνια και δεν
έχει σταµατήσει µέχρι σήµερα.
Gallery Genesis, Χάρητος 35, ως 29/6

«A submissive
Acknowledgment
of Powerlessness»
Πηγαίνοντας λίγο πιο urban και περπατώντας στον πεζόδροµο της Ιάσωνος, πίσω από τη µεγάλη σιδερένια
πόρτα της The Breeder Gallery, ο εικαστικός και αρχιτέκτονας Ανδρέας
Αγγελιδάκης θα είναι εκεί για να µας
παρουσιάσει τη δική του οπτική πάνω
στην αρχιτεκτονική. Μία αυτοσαρκαστική, όπως τη χαρακτηρίζει ο ίδιος,
έκθεση πάνω στα κτίρια και την ελληνική αρχιτεκτονική κουλτούρα.
Gallery The Breeder, Ιάσωνος 45, ως31/8

Art Athina, Summer Pop Up
Έργα του Μωρίς Γκανή θα βρίσκονται
στη διάθεση όσων αποφασίσουν να
χαθούν για λίγο στα σοκάκια του κέντρου της Αθήνας και σαν τουρίστες
να αναζητήσουν καινούργιες εµπειρίες µέσα σε αυτά. Στην οδό Αιόλου

το Art Athina Summer Pop Up θα είναι
εκεί έτοιµο να µας βάλει στο µυαλό
του µεγάλου εικαστικού και την έκθεσή του «Death Star».
Αιόλου 48, Αθήνα, ως 23/6, 13.00-21.00

City in Pieces
Αξιόλογοι εικασ τικοί και κα λ λιτέχνες ενώνουν τις δυνάµεις τους και
αναλαµβάνουν να µας ταξιδέψουν
στην ιστορία της πόλης µέσα από τις
διαφορετικές οπτικές τους µατιές.
Η σύνθεση διαφορετικών έργων και
πρακτικών που παρουσιάστηκαν τα
τελευταία χρόνια στην Αθήνα και επιχείρησαν να συσχετιστούν µε την ίδια
την πόλη και το µεταβαλλόµενο αστικό, κοινωνικό και πολιτικό της τοπίο
θα βρίσκεται στον χώρο Οχτώ.
Πολυτεχνείου 8, Αθήνα, 30/9

Urban Lovers 2019
Μία µέρα αφιερωµένη στους νέους
καλλιτέχνες της πόλης µας, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από τους
χώρους της µουσικής, της street art,
της φωτογραφίας, του βίντεο ή του
stencil, αφού όλες οι τέχνες θα µπλεχτούν µεταξύ τους σε ένα καλλιτεχνικό παζλ, τη στιγµή που γνωστοί street
artists της Αθήνας θα ζωγραφίσουν
live για όσους βρίσκονται εκεί.
Καστοριάς 34 (Πολυχώρος Αθηναΐς),
20/6, 18.00

Χορός στο Πεδίον του Άρεως
Ο Θίασος Περνέτ έρχεται την Ευρωπαϊκή Ηµέρα Μουσικής στην Αθήνα όχι
µόνο για να χορέψει ο ίδιος, αλλά και
για να κάνει όλο το κοινό να κινηθεί
µαζί του. Η Νάταλι Περνέτ µετατρέπει
τις χορογραφίες της σε ένα είδος παιχνιδιού, δηµιουργηµένου έτσι ώστε
να κάνει κάθε διαφορετικό κοινό και
σε κάθε διαφορετικό µέρος να µπαίνει
στον χορό. Σε αυτή την περίπτωση,
τους Αθηναίους στο Πεδίο του Άρεως.
Πεδίον Άρεως, 21/6, 20.00

∆ιεθνής Ηµέρα Γιόγκα
Μία µέρα-ταξίδι στην Ινδία µέσα στο
Άλσος της Νέας Σµύρνης, µε δωρεάν
µαθήµατα γιόγκα από το πρωί έως το
απόγευµα, διαλογισµό, παραδοσιακούς ινδικούς χορούς, αλλά και οµιλίες από πρόσωπα όπως η Πρέσβειρα
της Ινδίας, Shamma Jain.
Λ. Ελευθέριου Βενιζέλου & Εφέσου (Άλσος Νέας Σµύρνης), 23/6, 11.30

Το Summer Nostos Festival
είναι και πάλι εδώ!
Το φεστιβάλ που διοργανώνει κάθε
χρόνο το Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος είναι ένα θέµα
από µόνο του και όπως πάντα, έτσι
και φέτος εντυπωσιάζει µε το lineup
του. Οι συναυλίες των Balthazar και
της Neneh Cherry την Τρίτη 25 Ιουνίου ξεχωρίζουν, όπως επίσης και του
Andrew Bird τη ∆ευτέρα 24 Ιουνίου
και της Rita Wilson το Σάββατο 29
Ιουνίου. Από την ελληνική µουσική
σκηνή έ χουν τραβήξει πάνω τους
τα φώτα οι συναυλίες της Άλκηστης
Πρωτοψάλτη την Κυριακή 23 Ιουνίου
και εκείνη του Γιώργου Μαργαρίτη την
Τετάρτη 26 Ιουνίου, στο Ξέφωτο του
ΚΠΙΣΝ, όµως ολόκληρο το Summer
Nostos Festival προβλέπεται για άλλη µια φορά εντυπωσιακό. Ολόκληρο
το πρόγραµµα του Φεστιβάλ µε την
ελεύθερη είσοδο, στο ανανεωµένο
site του ΚΠΙΣΝ. ΚΠΙΣΝ, 23-30/6

Circus Outdoors
∆ιάσηµοι καλλιτέχνες του δρόµου
συντροφεύουν τους επισκέπτες του
Κέντρου Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος

Νιάρχος που περνάνε από το Ξέφωτο και την Αγορά, µε ακροβατικά και
ζογκλερικά από παγκόσµιους µετρ
του είδους, όπως η Anna Jack, ο Grant
Goldie και το Red Trouser Show.
Λ. Ανδρέα Συγγρού 364 (ΚΠIΣΝ), 23-30/6,
18.30

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας Νίκος Πορτοκάλογλου
στο Πάρκο Γουδή
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Music
Now: µέρες µουσικής στην πόλη του Ζωγράφου» η συναυλία αυτή θα είναι µια
πανηγυρική εκδοχή της χειµερινής
παράστασης των δύο καλλιτεχνών
µαζί µε κάποιους από τους εκλεκτούς
καλεσµένους που φιλοξενήθηκαν
στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, όπως
οι Βαγγέλης Γερµανός, Νίκος Ζιώγαλας, ∆ιονύσης Τσακνής, Μπλε, Κίτρινα
Ποδήλατα και Μιρέλα Πάχου. Τη βραδιά ανοίγει ο Μανώλης Φάµελλος µε
το συγκρότηµά του.
Πάρκο Γουδή, Πέµ. 4/7, 21.00

Όπως κάθε καλοκαίρι...
«Στη σκιά των βράχων»
Το Φεστιβάλ στο Θέατρο Βράχων ξεχωρίζει όπως κάθε χρόνο, και φέτος
δεν θα µπορούσε να είναι διαφορετικά. Μπορεί να είναι γνωστό για τις
µεγάλες συναυλίες του και τις θεατρικές παραστάσεις, όµως δεν είναι µόνο αυτά που το έκαναν να ξεχωρίσει.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ οι
δωρεάν παραστάσεις ξεχωρίζουν και
πάντα ο κόσµος τις αγκαλιάζει µε τον
Ιούλιο να είναι γεµάτος από τέτοιες
ευκαιρίες.
∆ευτ. 8/7, 21.00 «Η µεγάλη µέρα
µέσα στη νύχτα», Αντονέν Αρτώ
Τετ. 10/7, 21.00 2o Danceschool Ways
Festival - Κέντρο Μελέτης Χορού
Ντάνκαν
Σάβ. 13/7, 21.00 «Οι περιπέτειες
του Μυνχάουζεν» από το Θεατρικό
Εργαστήρι ∆ήµου ∆άφνης - Υµηττού
∆ευτ. 15/7, 21.00 «Ελένη» - Γιάννη Ρίτσου
από τον Βασίλη Παπαβασιλείου
Τρ. 16/7, 21.00 «Μάνα Εκάβη»,
του Μανώλη Ιωνά
Τετ. 17/7, 21.00 «Αντριάνα» του Θανάση
Παπαγεωργίου
Πέµ. 18/7, 21.00 «Ο Τζόνι πήρε τ’ όπλο
του» της Σοφίας Αδαµίδου
Παρ. 19/7, 21.00 «Άρης» της Σοφίας
Αδαµίδου
Παρ.-Σάβ. 26-27/7, 21.00 «Το µεγάλο µας
τσίρκο» του Ιάκωβου Καµπανέλλη

9th Athens Open Air Film
Festival: Όλη η Αθήνα
ένα θερινό σινεµά
Το 9th Athens Open Air Film Festival
πραγµατοποιείται µε τη συνδιοργάνωση του Οργανισµού Πολιτισµού,
Αθλητισµού & Νεολαίας του ∆ήµου
Αθηναίων (ΟΠΑΝ∆Α) µε προβολές
καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, σε ξεχωριστές γωνιές της πόλης, αρχαιολογικούς χώρους, άλση,
πλατείες και µερικά από τα οµορφότερα µουσεία και σηµεία της Αθήνας,
µε ε λεύθερη είσοδο για το κοινό.
Ενδεικτικά οι Αθηναίοι θα έχουν την
ευκαιρία να δουν κ λασικές ταινίες
και κινηµατογραφικά αριστουργήµατα όπως: «Ο µάγειρας, ο κλέφτης, η
γυναικά του και ο εραστής της», του
Πίτερ Γκρίναγουεϊ, «∆εσµώτης του
Ιλίγγου», του Άλφρεντ Χίτσκοκ, «Η
κρυφή γοητεία της µπουρζουαζίας»,
του Λουίς Μπουνιουέλ, «Επικίνδυνες
σχέσεις», του Στίβεν Φρίαρς, «Μπραζίλ», του Τέρι Γκίλιαµ, το Lost Highway
το αριστούργηµα του David Lynch κ.ά.
∆είτε αναλυτικά το πρόγραµµα
στο athensvoice.gr
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Nalio Chery, Αϊτή,
Μάιος 2018
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Γιάννης Μπεχράκης

o Athens Photo World (APW) δεν
είναι το φεστιβάλ φωτογραφίας
που έχουµε συνηθίσει. Ο Θανάσης Σταυράκης, διευθυντής
του Φωτογραφικού τµήµατος
του ειδησεογραφικού πρακτορείου Associated Press, πριν
από χρόνια είχε την ιδέα για ένα
φωτογραφικό φεστιβάλ που θα
έφερνε το φωτορεπορτάζ έξω
στην πόλη και µετά από ατελείωτες ώρες
στον δρόµο, συζητήσεις και αµέτρητα
κλικ, τα κατάφερε. Η πρώτη διοργάνωση
θα πραγµατοποιηθεί από τις 7 έως τις
16 Ιουνίου στην Αθήνα και το τιµώµενο
πρόσωπο δεν γινόταν να είναι άλλο από
τον Γιάννη Μπεχράκη.
Με τη δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος και τη συνεργασία σηµαντικών φορέων,
όπως το Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος
Νιάρχος και το ∆ίκτυο Πολιτισµού του ∆ήµου Αθηναίων
Athens Culture Net, το Athens
Photo World στοχεύει να φέρει
το φωτορεπορτάζ κοντά στο αθηναϊκό κοινό µέσα από µια σειρά εκθέσεων και δράσεων µε
πρωταγωνιστές µερικούς από
τους καλύτερους σύγχρονους
φωτοειδησεογράφους, Έλληνες και ξένους.

ATHENS
PHOTO WORLD
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ
ΕΔΩ!

Και αν κάποιοι νόµιζαν ότι οι
7 εκθέσεις και 6 εκδηλώσεις θα
διεξαχθούν αποκλειστικά και
µόνο στο Κέντρο Πολιτισµού
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, κάνουν λάθος. Το Athens Photo
World 2019 θα βγει στους δρόµους και όλες οι εκθέσεις του
θα έχουν καθηµερινή και ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό
όλων των ηλικιών. Κεντρικό
θέµα της φετινής διοργάνωΤου ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ
σης είναι η «Καθηµερινότητα
στον Κόσµο». Πόλεις, χώρες και
στιγµές του πλανήτη, κοντά και µακριά, όλες
στο κέντρο της πόλης, για το κοινό της και
τους επισκέπτες της. Η Αθήνα µετατρέπεται
για δέκα µέρες σε σηµείο συνάντησης των
φωτογράφων σε µια εποχή ταχύτατης µετάδοσης εικόνων, ειδήσεων και εξελίξεων.
Khalil Hamra, Γάζα,
Παλαιστήνη,
Αύγουστος 2018

Mark Schiefelbein,
Παπούα, Νέα Γουινέα,
Νοέµβριος 2018

Ολόκληρο το πρότζεκτ φέρει την υπογραφή του σπουδαίου φωτορεπόρτερ Γιάννη
Μπεχράκη, που έφυγε φέτος από τη ζωή, κα-

θώς είχε συνεισφέρει µε τις ιδέες και τις γνώσεις του στην πραγµατοποίησή του. Οι ιδέες
του, η εµπειρία του, το έργο του και η προσωπικότητά του υπήρξαν πηγή έµπνευσης για
τους συντελεστές του APW και η διοργάνωση θα τιµά πάντα τη µνήµη και τη συµβολή
του στο ελληνικό αλλά και διεθνές φωτορεπορτάζ. Ταυτόχρονα όµως η δουλειά του θα
παρουσιάζεται στο ΚΠΙΣΝ µε παράλληλες
εκδηλώσεις, όπως η έκθεση «Eyewitness»,
που θα φιλοξενηθεί στο Αίθριο του 4ου ορόφου του ΚΠΙΣΝ από τις 7 έως τις 15 Ιουνίου.

Το πρώτο Athens Photo World πραγµατοποιείται µε δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος
Νιάρχος και σε συνεργασία µε το Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, τον ∆ήµο
Αθηναίων, το ∆ίκτυο Πολιτισµού του ∆ήµου
Αθηναίων Athens Culture Net, που λειτουργεί
µε ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, τον Εθνικό Κήπο, την Εφορεία Αρχαιοτήτων, την Υπηρεσία Νεοτέρων Μνηµείων και
Τεχνικών Έργων Αττικής, τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών.

Επιπλέον, τιµώντας τη µνήµη του Γιάννη
Μπεχράκη, ένα από τα δύο βραβεία που θα
δοθούν στο φετινό Athens Photo World θα
φέρει το όνοµά του. Συγκεκριµένα, το APW θα
απονείµει χρηµατικό Βραβείο ύψους€15.000)
µε το διεθνές βραβείο φωτοειδησεογραφίας
«Yannis Behrakis», κάτι που αποτελούσε µια
πρόταση του ίδιου του Έλληνα φωτογράφου,
και θα απονέµεται κάθε χρόνο σε µια εξελισσόµενη ή ολοκληρωµένη φωτογραφική δουλειά ρεπορτάζ ή ντοκουµέντου.

ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ APW
«Eyewitness» / Γιάννης Μπεχράκης 7-15/6, Αίθριο του
4ου ορ. της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στο ΚΠΙΣΝ
World Press Photo 2019 7-30/6, στα Πανοραµικά Σκαλιά
του ΚΠΙΣΝ
Έκθεση «Notes» / ∆ηµήτρης Μιχαλάκης Πλατεία Συντάγµατος Έκθεση «Η καθηµερινότητα στον κόσµο» (716/6)
Έκθεση «Ελλάδα» / Πέτρος Γιαννακούρης, Κώστας
Μπαλτάς, Λουκάς Χαψής 7-16/6, στην οδό Ερµού (µεταξύ Θησείου και οδού Πειραιώς)
Ψηφιακές Προβολές «Η καθηµερινότητα στον Κόσµο»
7-16/6, στον τοίχο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων στην οδό Ερµού 134, στην Τεχνόπολη ∆ήµου Αθηναίων και στο κτίριο του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Έκθεση Εφήβων Φωτογράφων, 7-16/6, iFocus Gallery
(Ιπποκράτους 13)

Παράλληλα, το Athens Photo World θα απονείµει χρηµατικό Βραβείο ύψους €5.000
σε µια εξελισσόµενη ή ολοκληρωµένη φωτογραφική δουλειά ρεπορτάζ ή ντοκουµέντου
σε έναν φωτογράφο που ζει κι εργάζεται
στην Ελλάδα ή την Κύπρο. Οι βραβευµένες
φωτογραφικές δουλειές κάθε διοργάνωσης
θα εκτίθενται στην επόµενη διοργάνωση του
Athens Photo World σε ατοµική έκθεση των
δηµιουργών.

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ APW
Προβολή Ντοκιµαντέρ 8/6, Εναλλακτική Σκηνή της
ΕΛΣ, στο ΚΠΙΣΝ
Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας «Η φωτοειδησεογραφία σήµερα», 9/6, στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ
Οµιλίες Φωτογράφων
Κωνσταντίνος Πίττας, Σπύρος Στάβερης: 12/6, 20.0022.00
Νίκος Πηλός: 13/6, 19.00-21.00
Santiago Lyon: 14/6, 19.00-21.00
Λουίζα Γκουλιαµάκη: 15/6, 17.00-19.00

Μάρω Κουρή
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H EΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ
ΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ
νται µε 80 καλλιτέχνες και επαγγελµατίες από
την Ελλάδα µε στόχο την επαφή, τη δικτύωση και
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και απώτερο στόχο την ενδυνάµωση του µουσικού κλάδου σε όλη
την Ευρώπη, αλλά και την προώθηση της Αθήνας
ως διεθνή µουσικό τουριστικό προορισµό.

Μ
ΠΛ. ΚΟΤΖΙΑ

ε αφορµή τη µεγαλύτερα µέρα
του χρόνου, την 1η Ιουνίου, εδώ
και 20 χρόνια, χιλιάδες ανερχόµενοι και καταξιωµένοι καλλιτέχνες γεµίζουν τους δρόµους
της πόλης µε ρυθµό και µελωδία. Φέτος η
επετειακή διοργάνωση της Ευρωπαϊκής
Γιορτής της Μουσικής από 21 ως 23 Ιουνίου µάς επιφυλάσσει ενδιαφέρουσες προοπτικές αναζωογόνησης των πόλεων που
µετέχουν, µέσα από συνεργασίες µε διεθνή
δίκτυα και πρωτότυπες προτάσεις από όλες
τις τάσεις του σύγχρονου ήχου. Με events
σε 50 πόλεις & περιοχές της Ελλάδας όπου
θα φιλοξενηθούν 400 δράσεις, εργαστήρια
και συναυλίες µε περισσότερα από 300 σχήµατα, 40 ορχήστρες και µουσικά σύνολα, 35
χορωδίες και 65 Djs σε περισσότερα από 270
σηµεία εκδηλώσεων. Η επετειακή 20ή διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής είναι το αποτέλεσµα µιας συναρπαστικής εθνικής συνεργατικής προσπάθειας,
που γίνεται χάρη στην υποστήριξη και το
πάθος εκατοντάδων πολιτών και ιδιωτών
εθελοντών διοργανωτών, µε σκοπό να πληµυρίσουν µε µελωδίες γειτονιές, πλατείες,
πεζόδροµους και πάρκα των πόλεων.
Παράλληλα στις 17-23 Ιουνίου συνδηµιουργεί
µια µουσική εβδοµάδα µε οµιλίες, εργαστήρια,
παρουσιάσεις, meetings, showcases, live στο
Athens Music Week, την 1η ∆ιεθνή Συνάντηση για
τη Μουσική Βιοµηχανία µε την ATHENS VOICE και
το ATHENS VOICE Radio 102.5 χορηγούς επικοινωνίας. Έναν µουσικό περίπατο από το Ηρώδειο,
το Αστεροσκοπείο, τη Φυλακή του Σωκράτη,
το Μέγαρο Μουσικής, το Πολεµικό Μουσείο, το
Κέντρο Τεχνών, το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής
Τεχνολογίας και τον Εθνικό Κήπο, µέχρι την Πλατεία Θεάτρου, τη Στοά Εµπόρων, την Πλατεία
Βαρνάβα, δρόµους και πεζόδροµους σε Παγκράτι, Ψυρρή, Εξάρχειακαι Οµόνοια.
Για πρώτη φορά στην Αθήνα, 30 experts της Μουσικής Βιοµηχανίας από το εξωτερικό συναντιού-

Ο ήχος του
Athens Music Week
Το µουσικό πρόγραµµα του Athens Music Week
περιλαµβάνει από διακεκριµένους βιρτουόζους
της τζαζ (Gilad Atzmon, Attab, Haddad, Αλέκος
Βρέτος, Σπύρος Μάνεσης, Απόστολος Σιδέρης,
κ.α.), avant-garde σχήµατα (Αντώνης Λιβιεράτος,
Farwest Mandolinistic Orchestra) και ορχήστρες
(Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Big Band του ∆ήµου Αθηναίων, ∆ηµοτική Συµφωνική Ορχήστρα
Αθηνών, Συµφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ), µέχρι
live showcases (Ειρήνη Σκυλακάκη, Mica Eio,
Melentini, Marva Von Theo, Lip Forensics κ.ά.),
και soundsystems (Irie Action Sound System,
Origins Soundsystem) από όλα τα µουσικά είδη
και ιδιώµατα (De Traces Afrocaribbean in Dub,
Bandallusia, Parity, Cinema Paradiso Project κ.ά.)
από καλλιτέχνες που βρίσκονται είτε στα πρώτα
τους βήµατα (Amalia, Anima, Οδυσσέας Τζιρίτας
κ.ά.) είτε στο απόγειο της καριέρας τους (Νέγρος
του Μοριά, Νικήτας Κλιντ, Γεωργία Νταγάκη, Στάθης ∆ρογώσης κ.ά.)

Η Γιορτή στο Μέγαρο
Το Μέγαρο συµµετέχει στους φετινούς εορτασµούς µε συναυλίες (21/6) που καλύπτουν ένα
ευρύ µουσικό φάσµα, από την «κλασική» µέχρι
την ethnic. H KOA υπό τον νεαρό αρχιµουσικό
Κωνσταντίνο ∆ηµηνάκη στον Κήπο µε έργα του
διεθνούς και ελληνικού ρεπερτορίου σε χορευτικό ύφος, oι πιανίστες Χρήστος Μαράντο και
Harald, η Χορωδία Polyphonica και το σχήµα
Mottet.
Η Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του
Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής διοργανώνει σειρά απογευµατινών εκδηλώσεων για µικρούς και
µεγάλους στη Βιβλιοθήκη και στο Music X Lab, τον
νέο της χώρο, το εκπαιδευτικό πρόγραµµα µουσικής και τεχνολογίας Touch the sound! που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7-12 ετών. Στον Πολυχώρο, η Ορχήστρα ∆ωµατίου «Έκτωρ Πανάρας» του
Μουσικού Σχολείου Ιλίου ερµηνεύει Μπάρτοκ,
Ραβέλ και Μάλερ. Και οι Cinema Paradiso Project
µε διασκευές σε διαχρονικά soundtracks του διεθνούς και ελληνικού κινηµατογράφου.

+Συναυλιακές αποδράσεις στον Kήπο του Μεγάρου
Τα καθιερώµενα ραντεβού στον Κήπο ξεκίνησαν. Με µουσικές του κόσµου. Τζαζ µε ινδικό, αφρικανικό
και ασιατικό touch, κλασικό ρεπερτόριο, µουσική µε τσιγγάνικες επιρροές (manouche), βραζιλιάνικη
µποσανόβα, µπλουζ, fados, ελληνικά. Σιτάρ, κιθάρα, µπουζούκι από τη διεθνώς αναγνωρισµένη ερµηνεύτρια της world jazz Νάνα Σιµόπουλος (13/6) και το σχήµα της µε αυτοσχεδιαστική διάθεση. Η Ελένη Πέτα και ο Γιάννης Μαθές (22/6) στην πρώτη τους συνάντηση µε το «Syggένεια πρόject». Η Γλυκερία και η Μελίνα Ασλανίδου σε τραγούδια-σταθµούς του ελληνικού ρεπερτορίου (27/6). Το µεγάλο
πάρτι για τα 10 χρόνια των Gadjo Dilο (28/6), του συγκροτήµατος που έφερε τη µουσική manouche
στο ευρύ κοινό. Η Angelika Dusk και ο Ίαν Στρατής (2/7) αναζητούν τους δικούς τους µουσικούς
ήρωες µέσα από επιτυχίες που άφησαν εποχή στο live «Ι Νeed a Hero». Η Μαρία Παπαγεωργίου (5/7)
µε επιλογές από Παπάζογλου µέχρι Portishead και στις 9/7 η Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Θοδωρής
Οικονόµου, µια φωνή κι ένα πιάνο. Η αυλαία των καλοκαιρινών εκδηλώσεων θα πέσει µε ένα rock ’n’
roll πάρτι στις 12/7 και τον ∆ώρο ∆ηµοσθένους σε ρόλο Elvis Presley… (Mέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Έναρξη: 21.00. Είσοδος €10, 12 ταµείο. Προπώληση: Public, megaron.gr, 2107282333)
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Νέα κλιματιστικά Bosch.
Ιδανική τεχνολογία για
ιδανικές συνθήκες στο σπίτι.

live Radio

Athens Voice
102.5

Ακούς μουσική, κερδίζεις δροσιά
Bosch Perfect Clima Experience, Τετάρτη 19 Ιουνίου, Μαρίνα Φλοίσβου
Καλοκαίρι στην πόλη, υδράργυρος
στο φουλ, κάψα, αλλά εσείς είστε
συντονισμένοι στη σωστή συχνότητα
του Athens Voice Radio 102.5. Ακούτε
ραδιόφωνο με ιδανικές μουσικές, σε
ιδανικές συνθήκες. Δροσιά και καθαρή
ατμόσφαιρα από το νέο σας
κλιματιστικό Bosch Perfect Clima της
κορυφαίας μάρκας οικιακών συσκευών
σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μέγιστη απόδοση με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση,
τεχνολογία κορυφής με σεβασμό στο
περιβάλλον, αλλά και αθόρυβη λειτουργία για να μην ακούτε τίποτα άλλο εκτός
από τις αγαπημένες σας μουσικές.

Για αυτό την Τετάρτη 19 Ιουνίου σας προσφέρουμε από κοινού
μια Athens Voice Radio 102.5 και
Bosch Perfect Clima Experience! Πού;
Στη Μαρίνα του Φλοίσβου, σε έναν
ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ελάτε
να μας γνωρίσετε από κοντά αλλά
και να τεστάρετε τα εξαιρετικά
κλιματιστικά Bosch Perfect Clima,
παρέα με δροσερά κοκτέιλ και
ξεχωριστά δώρα για όλους. Ο Athens
Voice Radio 102.5 θα είναι εκεί από
τις 6 το απόγευμα, για ένα 3ωρο live
radio με τους Ελένη Κολοκοτρώνη
και Στέφανο Τσιτσόπουλο!

Επιπλέον για μια εβδομάδα
πριν το live της Τετάρτης 19
Ιουνίου, που θα τα πούμε
ζωντανά και από κοντά,
θα τρέχει μεγάλος
διαγωνισμός στο Facebook
του Athens Voice Radio
102.5. Πάρτε μέρος για να
κερδίσετε ένα
υπερσύγχρονο κλιματιστικό
BOSCH Serie 6, 12.000 BTU.
H κλήρωση θα γίνει
στη Μαρίνα Φλοίσβου,
την ώρα του live radio.
CU there!
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LIVE
6 συναυλίες
που δεν
µπορεί να
χάσει κανένα
κορίτσι
Του ΓΙΩΡΓΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Νeneh Cherry &
Balthazar
Παίρνεις από το χέρι τις φίλες που
έκανες mention στο fb event και
χορεύετε το «Wrong Vibration»
όλες µαζί απολαµβάνοντας τη
θέα. Φωτογραφίζετε µε τα κινητά
τον Βέλγο της αρεσκείας σας.
Maarten ή Jinte; Mετράτε likes και
απολαµβάνετε τη Raw Like Sushi Broken Politics διαδροµή της Neneh
Cherry. Φεύγετε αγκαλιασµένες.
Έτσι χτίζονται οι αληθινές φιλίες.
(Summer Nostos, Ίδρυµα Σταύρος
Νιάρχος, 25/6)

CONCERTS
FOR GIRLS

Plisskën Festival

Dead Can Dance

Αthens Rocks Festival

Εjekt Festival

24 ώρες µουσικής µε 34 ονόµατα σε
3 stages για 2 µέρες. Μη σε αγχώνουν
τα νούµερα. Αυτό που πρέπει να
κάνεις είναι να χορέψεις µε την πρώτη εµφάνιση του θρύλου της disco
Giorgio Moroder, της φανταστικής
κολεκτίβας των λονδρέζων Jungle,
της underground superstar της
house σκηνής, Black Madonna, τους
Τουαρέγκ µουσικούς από τη Σαχάρα
Tinariwen, το πρώτο αθηναϊκό Boiler
Room και την ΙDM του γάλλου παραγωγού Rone. Όλα τα άλλα θα έρθουν
µόνα τους. (Τεχνόπολη, 26&27/6)

Αν δεν βάλεις στους Dead Can
Dance το αναγεννησιακό φόρεµα
του Alexander Mc Queen που καµαρώνεις κρυφά στην ντουλάπα,
πότε θα το φορέσεις; Μαθήµατα
ελληνικής µυθολογίας και βακχικές ιεροτελεστίες από τη µοναδική φωνή της Lisa Gerrard και
τις συνθέσεις του Brendan Perry
σε ένα «διονυσιακό» χρονοταξίδι στο ωραιότερο θέατρο του
κόσµου. Επιστρέφεις το φόρεµα
στη βελούδινη κρεµάστρα συγκινηµένη. (Hρώδειο, 3/7)

Παίρνεις τον µικρό σου αδελφό
από το χέρι και του το αφήνεις
λίγο πριν µπεις στο γήπεδο
του Παναθηναϊκού. Κάθεσαι
διακριτικά προς τα πίσω µέχρι
το τέλος της συναυλίας και
τον παραλαµβάνεις ιδρωµένο
και εκστασιασµένο που είδε
το αποχαιρετιστήριο live των
αγαπηµένων του Slayer και
τους ήρωες του Rotting Christ.
Ευγνωµοσύνη. Θα το θυµάται
για πάντα. (Λεωφόρος Αλεξάνδρας, 13/7)

Θα πας Cure; ρωτάει
ο άλλος και εσύ γελάς
από µέσα σου. Με καµιά
εκατοστή τραγούδια
του Robert Smith στα
αγαπηµένα σου έχεις
ήδη τυπώσει το εισιτήριο και µετράς ανάποδα.
Τετάρτη πέφτει. Έχεις
πάρει άδεια. Θα πας από
νωρίς για Kiwanuka και
Khruangbin µέχρι να
πεις «Friday I’m in love».
(Πλατεία Νερού, 17/7)

SUMMER

Το καλοκαίρι που το Boiler Room θα χορέψει την Αθήνα
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

RED BULL CONTENT POOL/ DAN WILTON

Με δισεκατοµµύρια views στο youtube ο DJ Snake (δηµιουργός
του «Taki Taki» µε Selena Gomez, Cardi B και των µεγαλύτερων hits των τελευταίων ετών) πρωταγωνιστεί στο Primer Music
Festival στην Πλατεία Νερού (10/7) µαζί µε Salvatore Ganacci, J
Balvin, Dubvision.
Στην Τεχνόπολη το φετινό Plisskën δηµιουργεί ένα εκλεκτικό διήµερο (26&27/6) µε συναρπαστικά ονόµατα όπως Giorgio
Moroder, Black Madonna, Lena Willikens, Rone, µαζί µε ανερχοµένους καλλιτέχνες όπως η object blue και το ντουέτο Khidja.
Το φετινό Summer Nostos στο ΚΠΙΣΝ σε συνεργασία µε το Nyege
Nyege Festival της Ουγκάντα δηµιουργεί την dance θεµατική Out
Of Africa, µε 4 επιδραστικούς DJs της undeground club σκηνής
της Ανατολικής Αφρικής, τον Slikback από την Κένυα (23/6),
τον dj Duke από την Τανζανία µαζί µε τον MCZO (25/6), την Catu
Diosis (27/6), την queer DJ Authentically Plastic (29/6)
Josh Turns 50! στο Cariocas Beach Bar µε τον Louie Vega (22/6)
και τον Joe Claussell (23/6) να γιορτάζουν τα 50ά γενέθλια του φίλου τους Josh Milan (20-23/6) σε µια θρυλική house συνάντηση.
Downtown ξεκίνησαν τα πετυχηµένα rooftop events του Ροµάντσο στην Αναξαγόρα, τα καλοκαιρινά sets στην ταράτσα του Χοροστάσιου, οι Needless Thursdays στην Cantina Social, τα outdoor
events στο Μπη Σάιντ της Μαυροκορδάτου.

DANCE

ο Add Festival στο παλιό Αεροδρόµιο µάς άνοιξε
την όρεξη. Η dance σκηνή επανέρχεται αυτό το
καλοκαίρι µε ανεβασµένα beats και πολλούς διεθνείς
και έλληνες DJs και παραγωγούς σε ανοιχτά φεστιβάλ,
αθηναϊκά clubs, outdoors και rooftop parties. Aπό τον
πατέρα της disco Giorgio Moroder στην πρώτη του περιοδεία µέχρι την κορυφαία current παραγωγό και dj Black
Madonna, τους θρύλους Digweed & Sasha µέχρι τον DJ Snake.
Mετράµε ανάποδα για την πρώτη άφιξη του Boiler Room στην
Αθήνα. Η ζωντανή µουσική εκποµπή της live stream πλατφόρµας που άλλαξε την οπτική γωνία των dj skills σε όλο τον
κόσµο θα φιλοξενηθεί στις 25 Ιουνίου στο Plisskën Festival στην
Τεχνόπολη. Nicola Cruz, Marceldune b2b Noff Wezzy, Khidja,
Anna Helder και Jane Fitz µαζί µε το αθηναϊκό κοινό θα γράψουν τη video ιστορία που θα αποτυπωθεί στο αρχείο του Boiler
Room.
Στα dexx του Βοlivar της Ποσειδώνος, µε 15 χρόνια club ιστορίας, θα βρεθούν µερικά από τα θρυλικά ονόµατα της dance
σκηνής που δεν χρειάζονται συστάσεις αλλά και ανερχόµενοι
παραγωγοί. Dj sets από Royksopp (29/6), Sasha - John Digweed
(5/7), Claptone (13/7), Sven Vath (28/6), Boris Brejcha (14/6),
Ηernan Cattaneo - Νick Warren (26/7).

FOREVER
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Από πού θα δεις τα

αστέρια
στην Αθήνα;

Της ΦΙΛΙΠΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η - Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
Το ξέρουµε, µετράτε αντίστροφα για το νησί,
όπου θα µπορείτε να σηκώνετε το βλέµµα και
να θαυµάζετε αστέρια, πλανήτες και νεφελώµατα. Γνωρίζουµε επίσης ότι ο αττικός ουρανός είναι κάπως υποτιµηµένος στη νυχτερινή του έκδοση εξαιτίας της φωτορύπανσης. Η
Αθήνα όµως έχει πάντα τη λύση. Αυτά είναι
τα σηµεία που θα καταφέρετε να απολαύσετε
τα αστέρια, πίνοντας, χορεύοντας, βλέποντας
ταινία, ή απλά αράζοντας.

θα σε κάνει εύκολα να ξαναπιστέψεις στον
έρωτα, όχι µόνο µεταξύ δύο ανθρώπων, αλλά και στον έρωτα για το σινεµά, το βεραµάν
δάπεδο και τους πανσέδες. Υπάρχει µεγάλη
πιθανότητα να είστε ελάχιστοι σε µία προβολή, συνεπώς ενδείκνυται για ταινία µε το
ταίρι και οροφή τα αστέρια του αθηναϊκού
ουρανού.

► Romantso Rooftop

Σε περίπτωση που µας αµφισβήτησες από τον
τίτλο, όχι, θα δεις πραγµατικά τα αστέρια. Το
Αστεροσκοπείο Αθηνών έχει πληθώρα δράσεων όλο τον χρόνο, που µπορείς να παρακολουθείς ακολουθώντας την επίσηµη σελίδα
Κέντρα Επισκεπτών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Facebook για να βλέπεις
όσα γίνονται σε Θησείο και Πεντέλη. Μάλιστα φέτος συµπληρώνονται 150 χρόνια από
την κατασκευή του τηλεσκοπίου Newall και
το Εθνικό Αστεροσκοπείο διοργανώνει εκδήλωση στο Κέντρο Επισκεπτών 28, 29 και
30 Ιουνίου. Μέσω του Φορητού Ψηφιακού
Πλανητάριου - Planetarium OTG, µοναδικό
στο είδος του, µια ειδική ηµιµόνιµη φορητή
κατασκευή σταθερού θόλου µε καρέκλες για
τους θεατές, µπορείς να παρακολουθήσεις
την ψηφιακή ταινία θόλου «Ένα αθάνατο τηλεσκόπιο: Η Ιστορία του Τηλεσκοπίου Newall».

Στην πιο urban ταράτσα της πόλης, αυτή της
θερµοκοιτίδας / πολιτιστικού χώρου του Ροµάντσο (Αναξαγόρα 3-5) οι νύχτες δεν τελειώνουν ποτέ. Κάποιος έχει σκοράρει τρίποντο
µε µία ντισκοµπάλα, µία καλαµωτή σε µεταφέρει αυτόµατα σε νησί, τα φώτα χρωµατίζουν το µπετό της Αθήνας και οι καλύτεροι
Djs της πόλης θα κάνουν το καλοκαίρι στην
πόλη απροσδόκητα απολαυστικό. Φτάνει να
σηκώσεις το βλέµµα ψηλά και αστέρια θα χορεύουν µαζί σου.

► Κινηματογράφος Πάλας
Τα στανταράκια τα ξέρεις. Αυτή τη φορά επίλεξε ένα outsider, το καλτ θερινό της πόλης,
τον κινηµατογράφο Πάλας (Υµηττού 109) που
µετρά 94 χρόνια ζωής και το ζευγάρι ηλικιωµένων που τον τρέχει µε περίσσια φροντίδα
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► Εθνικό Αστεροσκοπείο
Αθηνών

Παράλληλα θα γίνεται παρατήρηση ουράνιων αντικειµένων µε το ιστορικό τηλεσκόπιο
Newall.

► All Time Classic
Λυκαβηττός
Κανένας δεν µπορεί να εκθρονίσει τον λόφο
του Λυκαβηττού σαν το απόλυτο παρατηρητήριο του αττικού ουρανού και παίρνετε και
bonus την απίστευτη θέα. Το καλύτερο µέρος που η φωτορύπανση της πόλης δεν είναι
έντονη είναι η πίσω πλευρά, εκεί που ξεκινούν τα σκαλάκια για τον Άη Γιώργη.

► Καλλιμάρμαρο
Το ήξερες ότι µπορείς να θαυµάσεις το Καλλιµάρµαρο µέχρι και τις 22.00 το βράδυ; Στην
πίσω πλευρά του Σταδίου, πάνω στον λόφο
του Αρδηττού, βρίσκεται το Πέταλο του Παναθηναϊκού Σταδίου, χώρος που χρησιµοποιούν
πολλοί για τρέξιµο και προπόνηση. Η είσοδος
είναι επί της Αρχιµήδους και είναι εντελώς
ελεύθερη. Υπάρχουν παγκάκια για άραγµα µε
περιπτερόµπιρα, η πραγµατική οµορφιά όµως
βρίσκεται αν σκαρφαλώσεις στο πεζούλι από
το κυρτό µέρος του Σταδίου από όπου µπορείς
να έχεις την καλύτερη πανοραµική θέα αυτού του πραγµατικού κοσµήµατος της πόλης,
αλλά και του Παρθενώνα και του Ηρώδειου
καθώς τους στολίζουν τ’ αστέρια.
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Ούτε μουντιάλ, ούτε Ολυμπιάδα, ούτε Euro (το μουντομπάσκετ στην Κίνα πάει για τέλος σεζόν, καθώς
θα διεξαχθεί 31 Αυγούστου με 15 Σεπτεμβρίου) έχει
φέτος και οι αιθουσάρχες των θερινών σινεμά τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση. Καθώς μάλιστα
ο υδράργυρος ανεβαίνει, τα ραντεβού των σινεφίλ
στις αυλές με το «αγιόκλημα και γιασεμί» πυκνώνουν με εντυπωσιακή συχνότητα. Ιδού, λοιπόν, τα
sos με τα σημαντικότερα φιλμ του καλοκαιριού για
να μη χαθείτε στο ψάξιμο και μάλιστα με τη χρονολογική σειρά εμφάνισής τους στις ελληνικές αίθουσες.

Τέλος τα σχολεία, ώρα για…
Toy Story!
Στις 20 Ιουνίου, οι γονείς ανυπομονούν περισσότερο από τα
παιδιά τους για να συναντηθούν ξανά με δύο από τα πλέον
εμβληματικά κουκλάκια της παιδικής σινε-ιστορίας. Ο καουμπόι Γούντι (ξανά με τη φωνή του Τομ Χανκς) και ο αστροναύτης Μπαζ έρχονται ξανά σε επαφή με παλιούς φίλους αλλά
γ νωρίζουν και κάποιους
καινούργιους (ο Φόρκι είναι
ένα αυτοσχέδιο παιχνιδοπιρούνι) στο «Toy Story 4»,
που φιλοδοξεί να επιτύχει
την τέλεια γεύση χιούμορ
και συγκίνησης που μας
άφησε προ δεκαετίας η τελευταία αριστουργηματική
ταινία, το «Toy Story 3». Απέναντί τους τα παιχνίδια
που οραματίστηκε ο Λάσιτερ της Pixar θα βρουν την
κατάσκοπο… «Άννα» με το
σπουδαίο καστ ( Έλεν ΜίΤου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΪΜΑΚΗ ρεν, Σάσα Λους, Λουκ Έβανς
και Κίλιαν Μέρφι) του Λικ
Μπεσόν και το «Little White Lies 2» του Γκιγιόμ Κανέ, που αποτελεί συνέχεια μιας από τις πλέον εμβληματικές γαλλικές
δραμεντί της τελευταίας δεκαετίας, η οποία μας σύστησε
μια παρέα καλλιτεχνών και μεσοαστών που «τρώγονταν»
με τις ανησυχίες και τις αγωνίες τους, αλλά και τον «Έρωτα
της Βιρτζίνια Γουλφ» με τις Τζέμα Άρτερτον, Ελίζαμπεθ
Ντεμπίκι, Ισαμπέλα Ροσελίνι, που περιγράφει τη θυελλώδη
ερωτική σχέση της Γουλφ με την κοσμική Βίτα Σάκβιλ - Γουέστ που ενέπνευσε το «Ορλάντο». Το αργεντίνικο πολιτικό
θρίλερ «Κόκκινος ήλιος» είναι μια ακόμη πρόταση για τους
ψαγμένους σινεφίλ.

Ξέρω τι
θα κάνεις
φέτος το
καλοκαίρι

«Μεσοκαλόκαιρο»
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Άναμπελ, αμύγδαλα και ξερό
ψωμί
Μια βδομάδα αργότερα (27/6), ο τρόμος επιστρέφει με τη μορφή της σατανικής κούκλας Άναμπελ στο φιλμ «Annabelle
comes home», που μπορεί να μη σκηνοθετεί ο αυστραλός
Τζέιμς Γουάν, ο δημιουργός του πιο πετυχημένου franchise
τρόμου των τελευταίων 20 ετών, αλλά ξαναφέρνει στην πρώτη γραμμή το ζευγάρι των Βέρα Φάρμιγκα και Πάτρικ Γουίλσον ως τους δαιμονολόγους που ξέρουν καλά τα χούγια της
ομότιτλης… μπαμπουλίνας! Εδώ όμως η Άναμπελ έχει κι άλλους σοβαρούς αντιπάλους: το «Yesterday» των Ντάνι Μπόιλ
- Ρίτσαρντ Κέρτις ποντάρει σε μια πιασάρικη ιδέα για να βγάλει
γέλιο μετά μουσικής (ύστερα από ένα περίεργο ατύχημα ένας
άσημος μουσικός διαπιστώνει ότι ο κόσμος αγνοεί τους Μπιτλς
και αρχίζει να παίζει ένα-ένα τα κομμάτια τους γνωρίζοντας
πρωτοφανή επιτυχία), ενώ ο Τζόνι Ντεπ επιχειρεί να ξεφορτωθεί το κακό φεγγάρι που βρίσκεται τελευταία με το κωμικοτραγικό «Professor» που του δίνει την ευκαιρία να πλάσει έναν
αφοπλιστικά ανθρώπινο χαρακτήρα. Την ίδια μέρα βγαίνουν
ακόμη το δραματικό «Ένας αληθινός φίλος» του Λάσε Χάλστρομ, που απευθύνεται στους ζωόφιλους, και το αργεντίνικο
δράμα «Η έπαυλη με τα μυστικά» του Πάμπλο Τραπέρο.

Ο βασιλιάς της ζούγκλας
είναι εδώ
Ο Ιούλιος μπαίνει δυναμικά με το νέο «Σπάιντερ Μαν» που
μπορεί να βρίσκεται «Μακριά από τον τόπο του», συγκεκριμένα σε σχολική εκδρομή στην Ευρώπη, αλλά δείχνει πανέτοιμος να αναλάβει τα νέα, πιο αυστηρά καθήκοντά του μετά
από τα κενά που άφησε η «Τελική πράξη» των Εκδικητών. Στις
4 Ιουλίου βγαίνουν επίσης το «Gloria» του Σεμπάστιαν Λέλιο,
που είναι η αμερικανική εκδοχή της ομότιτλης επιτυχίας του
με την Τζούλιαν Μουρ σε ένα θαυμάσιο ρόλο γυναικείας χειραφέτησης και δύο σχεδόν ίδιες ανάλαφρες γαλλικές κωμωδίες:
το «Διακοπές στη Βενετία»του Ιβάν Καλμπεράκ και το «Διακοπές στην Ίμπιζα» του Αρνό Λεμόρτ.
Το «Θεέ μου, τι σου κάναμε;» είχε σπάσει ρεκόρ εισιτηρίων
πριν μερικά χρόνια, φυσικό ήταν να γυριστεί η συνέχεια των
πολυπολιτισμικών παντρειών που φέρνουν έναν βέρο Γάλλο
στα όρια νευρικής κρίσης, με το Νο 2 της ταινίας να υπόσχεται τουλάχιστον ισάξιο γέλιο. Στις 11/7 θα βγει το αργεντίνικο
θρίλερ «Ο οικογενειάρχης» του Αρμάντο Μπο, ενώ στις 18/7
το γεγονός είναι ένα: η live action εκδοχή του «Lion King» αναμένεται να σαρώσει τα ταμεία, αρκεί ο σκηνοθέτης Τζον Φαβρό
να επαναλάβει τις υψηλές πτήσεις του θαυμάσιου «Βιβλίου
της ζούγκλας». Την ίδια μέρα ο Τζιμ Τζάρμους μάς ταξιδεύει

σε έναν τόπο όπου τα ζόμπι κυριαρχούν καθώς «Οι νεκροί
δεν πεθαίνουν», ενώ μια βδομάδα αργότερα (25/7) το θρίλερ
«Polaroid» ξετυλίγει θανάσιμα μυστικά που κρύβονται σε ένα
ξεχασμένο φιλμ φωτογραφικής μηχανής και η «Ληστεία της
Στοκχόλμης» είναι ένα αγωνιώδες αστυνομικό θρίλερ με ανατροπές και χιούμορ που φιλοδοξεί να μας κάνει να ξεχάσουμε
όλα τα heist movies που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.

Αυγουστιάτικη πανσέληνος
Ο Αύγουστος μπαίνει με τη νέα ταινία του φημισμένου καναδού Ντενίς Αρκάν («Η επέλαση των βαρβάρων») με τίτλο «The
Fall of the American Empire» που μας αφηγείται άλλο ένα
κεφάλαιο παρακμής του δυτικού πολιτισμού. Το «Έντμοντ:
Ένας απρόβλεπτος συγγραφέας» του Αλεξίς Μισαλίκ είναι
μια καλλιτεχνική αναφορά στον μύθο του Σιρανό ντε Μπερζεράκ και το αργεντίνικο θρίλερ «Δεσμοί αίματος» του Μιγκέλ
Κοάν ξεδιπλώνει μια σκληρή οικογενειακή τραγωδία. Στις 8/8
οι φαν του ισπανικού κινηματογράφου θα ενθουσιαστούν με
το πολιτικό θρίλερ «Ο έκπτωτος» του Ροντρίγκο Σορογκογέν
(«Η οργή ενός υπομονετικού ανθρώπου»), ενώ το φιλμ «Βασίλισσες του Χελς Κίτσεν» της Άντρεα Μπέρλοφμας ταξιδεύει
το 1978 στη διαβόητη συνοικία Hell’s Kitchen του Μανχάταν,
όπου οι γυναίκες κάποιων κακοποιών που μπαίνουν φυλακή
παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Στις 22 Αυγούστου
έχουμε τριπλό τζακ-ποτ. Η νέα ταινία του Ταραντίνο «Κάποτε
στο Χόλιγουντ» εκτός του σπέσιαλ καστ (Λεονάρντο ντι Κάπριο, Μάργκο Ρόμπι, Μπραντ Πιτ, Αλ Πατσίνο) και της ρετρό αισθητικής –Λος Άντζελες, καλοκαίρι του ’69– σηματοδοτεί την
ωριμότερη δουλειά του αμερικανού και ταυτόχρονα δηλώνει
την απόλυτη λατρεία του για το μέσο του κινηματογράφου.
Την ίδια μέρα, όμως, μια κραυγαλέα αδικία αποκαθίσταται. Το
τελευταίο φιλμ του Γούντι Άλεν «Μια βροχερή μέρα στη Νέα
Υόρκη», που παραλίγο να θαφτεί από την παραγωγό εταιρεία
Amazon λόγω των νέων κατηγοριών σε βάρος του Άλεν από
τη θετή κόρη του Ντίλαν Φάροου, τελικά βγαίνει στις ευρωπαϊκές αίθουσες. Το τρίτο σημαντικό φιλμ της ημέρας είναι
το νέο θρίλερ του Άρι Άστερ, δημιουργού της «Διαδοχής», με
τίτλο «Μεσοκαλόκαιρο», όπου μια γυναίκα (Φλόρενς Πιου) ακολουθεί χωρίς ενθουσιασμό τον σύντροφό της σε ένα μυστικιστικό φεστιβάλ στην καρδιά ενός δάσους και οι βαθύτεροι
φόβοι της επιβεβαιώνονται. Το καλοκαίρι μας αποχαιρετά με
τέρμα τα γκάζια. Το «Fast and Furious Hobbs and Shaw» του
Ντέιβιντ Λιτς βγαίνει στις 29/8 με τους
Τζόνσον και Στέιθαμ να ενώνουν τα
ταλέντα τους κατά του απειλητικού Ίντρις Έλμπα. Είπατε
τίποτα;

12 θερινά σινεμά
Υπάρχουν κι αλλού στον κόσμο, αλλά εδώ έχουμε τα καλύτερα
Του Δημήτρη Φύσσα - Φωτό: Θανάσης Καρατζάς

Θησείον

, Θησείο. Ίσως το πιο διάσημο
θερινό της Αθήνας, χάρη στο ρεπορτάζ του
CNN. Δυνατές ταινίες, καλές πρεμιέρες και
τρομερή θέα Ακρόπολη και φεγγάρι.
Απ. Παύλου 7, 2103420864

Κάρμεν, Ελληνορώσων. Διατηρητέο

Ορφέας

, Σαρωνίδα. Ο γιος Πωλ Σκλάβος συνεχίζει τη σχεδόν εκατονταετή παράδοση, με τραπεζάκια που έχουν βασιλικούς ανάμεσα στα καθίσματα του πατέρα
του, από τον παλιό Ορφέα της οδού Βουλιαγμένης. Λεωφόρος Σαρωνίδας 56,
2291060077

Ηλέκτρα, Πατήσια. Ξανανοίγει φέτος
μετά από χρόνια, αυτό και μόνο τα λέει όλα.
Αναμένω ποιες θα είναι οι ανακαινίσεις του,
ελπίζοντας πως θα διατηρήσει την ποιοτική
παράδοση των προηγούμενων δεκαετιών.
Πατησίων 291

Τριανόν

κτίριο. Ξεκίνησε το 1961, έκλεισε το 1988
(εποχή της βιντεοκασέτας) και τώρα ανοίγει
πάλι, μετά από 16 χρόνια, με το ίδιο ωραίο,
ρομαντικό όνομα και είσοδο πνιγμένη στο
πράσινο. Κουσιανόφσκι & Παπαδά 40,
2106998250

άπλα, ανάμεσα σε ελιές και άλλα δέντρα.
Κατάσταση αλσοειδής. Μετακινείς και την
καρέκλα σου σχεδόν κατά βούληση. Νευροκοπίου 2-4, 2106561153, 2106528173

, ανάμεσα Βικτώρια - Κυψέλη.
Το πρώτο στην πόλη με ανοιγοκλειόμενη οροφή και το τελευταίο εναπομένον, άρα δεν
φοβάται τη βροχή. Η παράδοση του Λεωνίδα Παπαγεωργίου συνεχίζεται με ποιοτικά
αφιερώματα. Κοδριγκτώνος 21, 2108215469

Παλάς, Παγκράτι. Αρχαία ταράτσα, με

Μπομπονιέρα, Κηφισιά. Και μόνο

Εκράν, Νεάπολη / Παναθήναια. Αγαπη-

χειμερινό από κάτω. Πώς ήταν τα σινεμά
των παππούδων μας; Κάπως έτσι , αλλά εν
λειτουργία. Ο αειθαλής Ματθαίος Πόταγας
το τρέχει εδώ και δεκάδες χρόνια. Υμηττού
109, πλατεία Παγκρατίου, 2107511868, 2107515434

για την καμπίνα προβολής αξίζει να πάει
κανείς. Plus δροσιά, άνεση, ιστορία. Και συναυλίες, ενίοτε. Παπαδιαμάντη 12, 2108019687

μένο, ανακαινισμένο, πράσινο, με καλά αφιερώματα και την εικόνα με το φεγγάρι και
τον πύραυλο, από την περίφημη ταινία του
Μελιές, δίπλα στην ταμπέλα του. Ζωοδόχου
Πηγής & Αγαθίου, 2106461895

Φιλοθέη

, Φιλοθέη. Ο κινηματογράφος
με τα μεγαλύτερα πεύκα μέσα στην πλατεία
του. Βλέπεις το φιλμ και ανασαίνεις Αττική.
Πλατεία Δροσοπούλου, 2106833398

Άρτεμις, Παπάγου. Σινεμά με τεράστια

Ριβιέρα

, Εξάρχεια. Μεγάλος έρωτας: η
Πέγκυ Ρίγγα κανοναρχεί στην παράδοση
του πατέρα της Θόδωρου, πεζόδρομος, σιντριβάνι, αφιερώματα. Βαλτετσίου 46,
2103844727

Λιλά, Πατήσια. Λιλιπούτειο, όαση ανάμεσα στις πολυκατοικίες. Νάξου 115, 2102016849
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Juice

Bars

H Αθήνα στύβει με μανία

Της Ελένης Μπεζιριάνογλου

Ίσως φταίει που το fitness έχει
μπει για τα καλά στη ζωή μας ή
ίσως απλά οι Αθηναίοι βαρέθηκαν
να νιώθουν άτονοι όλη μέρα στο
γραφείο και αποφάσισαν να το ρίξουν στις βιταμίνες. Σημασία έχει
ότι η πόλη γέμισε υγιεινά κοκτέιλ
που σου φτιάχνουν τη μέρα με το
χρώμα, τη γεύση, τη μυρωδιά και
τη δροσιά τους. Από έναν απλό
φρεσκοστυμμένο χυμό πορτοκάλι μέχρι άκρως μελετημένα
vitamixes με υπερτροφές, φρούτα και λαχανικά, στα νέα hot spot
της Αθήνας θα ανακαλύψεις το
μυστικό της υγιεινής απόλαυσης.
● Αγαπάμε πολύ Το Βαζάκι στο

Χαλάνδρι (Αριστοτέλους 33, www.
tobazaki.com). Δεν είναι μόνο
τα ολόφρεσκα βιολογικά ελληνικά προϊόντα που βάζει στους
χυμούς και το ότι τα σερβίρει σε
βαζάκι (προφανώς), αλλά ότι
ακόμα και η διανομή του γίνεται
με φιλικό προς το περιβάλλον
τρόπο, δηλαδή με ποδήλατο.
Η Μαριαντίνα και η Σταυρούλα
θέλουν να κάνουν καλύτερο τον
κόσμο και την καθημερινότητά
μας και για αυτό δημιουργούν
μοναδικούς 100% φυσικούς χυμούς από βιολογικά φρούτα και
λαχανικά. Μπορείς να διαλέξεις
από τις έτοιμες συνταγές ή να
φτιάξεις το δικό σου σύμφωνα με
το γούστο σου.

● Στην καρδιά του κέντρου, στο

Χυμοποιείο (Πανδρόσου 64, fb:
Χυμοποιείο), θα κάνεις μια στάση
από τα ψώνια ή τη βόλτα στην
Ακρόπολη για να πιεις ένα λαχταριστό χυμό. Οι τοίχοι και τα ράφια
του είναι γεμάτα φρέσκα φρούτα
και λαχανικά που περιμένουν να
τα επιλέξεις, ενώ θα βρεις επίσης
καλαμάκια φρούτων, δροσερές
φρουτοσαλάτες και βιολογικό
καφέ με γάλα αμυγδάλου.
● Αν σε φέρει ο δρόμος στο

Κολωνάκι, ανέβα οπωσδήποτε
στον 1ο όροφο του The Apivita
Experience Store (Σόλωνος 6,
www.apivita.com) γιατί θα βρεις
πρωτότυπες συνταγές χυμών
στο Juicy Bee Bar, οι οποίες παρασκευάζονται με cold-press. Αυτό
για σένα σημαίνει ότι ο χυμός σου
θα έχει τη μεγαλύτερη δυνατή
βιολογική αξία των φρούτων και
των λαχανικών, τις βιταμίνες, τα
μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία – όλα
όσα χρειάζεσαι δηλαδή για να
τονωθείς. Εδώ παρασκευάζεται
και φρέσκο αμυγδαλόγαλα καθημερινά, το οποίο μπορείς να απολαύσεις σκέτο ή σε λαχταριστούς
συνδυασμούς.
● Φοβερά cute είναι και το

Happy Blender (Ηφαίστου 39,
happyblender.gr) της Δέσποινας
και του Γιώργου, οι οποίοι έχουν
πάθος για το ευ ζην. Κάθε τους
συνταγή έχει δημιουργηθεί με
αγάπη και φιλοδοξία να παρακινήσει τους Αθηναίους (και μη) να
ακολουθήσουν έναν πιο υγιεινό
και ενεργητικό τρόπο ζωής. Χυμοί, smoothies και superfoods
που χωράνε σε λίγα μόλις τετραγωνικά, περιμένουν να σε κάνουν
χαρούμενο.
● Έχει και το λιμάνι του Πειραιά
το δικό του juice spot, να ξέρεις.
Το Live More (Δημ. Γούναρη 2,
fb: Live More), ανοίγει από νωρίς
το πρωί και προσφέρει χυμούς,
smoothies, φρουτοσαλάτες και
superfoods για να ξεκινήσει καλά
η μέρα σου. Το μότο τους είναι
«live more, worry less» και χάρη σε
εκείνους δεν χρειάζεται να ανησυχείς πού θα βρεις κάτι υγιεινό να
τσιμπήσεις όσο βρίσκεσαι έξω. ●
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Όλα
στον
δρόμο
5 street food λιχουδιές
που δεν περίμενες να φας
περπατώντας
Της Κατερίνας Βνάτσιου
Σ’ αυτή την πόλη που αγαπάει τις βόλτες όσο τίποτα, οι σεφ έχουν βάλει τα
δυνατά τους να μαγειρέψουν και να
σερβίρουν σχεδόν τα πάντα στη street
food εκδοχή τους. Γιατί οι σεφ ξέρουν:
το καλοκαίρι τρώγεται στον δρόμο.

Μακαρόνια με κιμά
Δηλαδή όχι μόνο μακαρόνια με κιμά, αλλά
ό,τι σάλτσα και ζυμαρικό βάλεις με το μυαλό
σου. Στο Pasta on the go (Θεμιστοκλέους 1,
Ομόνοια, 2103801660) πρώτα επιλέγεις το είδος ζυμαρικού που θες (spaghetti, linguine,
tagliatelle, penne ή gnocchi). Έπειτα διαλέγεις τη σάλτσα της αρεσκείας σου (θα βρεις
πολλές προτάσεις, αλλά μπορείς ακόμα να
συνθέσεις και τη δική σου). Και είσαι έτοιμος
να… φύγεις. Είναι τέλεια η μακαρονάδα,
αλλά δεν βρίσκεται στο πιάτο. Αντίθετα σε
αναμένει σε χάρτινη συσκευασία, ειδικά
μελετημένη για να την κατασπαράξεις…
περπατώντας.

Κάτι gourmet σε τορτίγια
Τις αγαπάμε τις τορτίγιες. Είναι νόστιμες, είναι
χορταστικές και μπορούν να κλείσουν μέσα
τους τον κόσμο όλο. Ο σεφ Βαγγέλης Μπουχέλος όμως στο The Wrap (Ζαλοκώστα 8,
Κολωνάκι, 2103646750) έχει πάει το κεφάλαιο
«τορτίγια» σε άλλο επίπεδο. Η ιδέα του; Να
μεταμορφώσει τα πιάτα ενός gourmet εστιατορίου στη street food εκδοχή τους. Έτσι θα
βρεις σε wrap από brisket και angus burger
μέχρι ταλιάτα κοτόπουλου και black pork.

Χαβανέζικο σούσι
Σολομός, αβοκάντο, φύτρες φασολιών,
crispy onions, nori, soy-seame sauce. Ή
αλλιώς… O’ ahu, μία από τις best seller
συνταγές του Poke (Πετράκη 7, Σύνταγμα,
2103226653), που άνοιξε πριν μερικά χρόνια
για να σου δώσει χαβανέζικο sushi στο χέρι.
Το χαβανέζικο sushi δεν έχει την ίδια όψη με
το sushi που ξέρεις, έχει όμως τις ίδιες βασικές αρχές: ρύζι και ωμό ψάρι. Και τρώγεται
ευχάριστα σε μια βόλτα στην Ερμού.

Καλοκαίρι=ταβέρνα
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Χύμα κατάσταση, τραπέζια με μουσαμάδες, λαδόκολλες ή λευκά τραπεζομάντιλα. Στο πάτωμα χαλίκι,
παλιό φθαρμένο μωσαϊκό, πατημένο
χώμα, «και στο βάθος κήπος» –
πεζοδρόμιο, τσιμέντο, ακάλυπτος,
μικρή συνοικιακή πλατεία. Όσο κι
αν τα καινούργια σε τραβούν από
τη μύτη, η αθηναϊκή ταβέρνα θα
παραμένει ζωντανή, αγαπημένη, το
«οπωσδήποτε» μιας αθηναϊκής, καλοκαιρινής νύχτας που απλά το σπίτι
δεν σε κρατάει. Είναι ανεπιτήδευτη,
σε δέχεται με τα καλά σου ή/και με
τη σαγιονάρα, σε σερβίρει πιάτα που
μοιράζεσαι, έχει γκαρσόνια που δεν
πρόφτασαν να αποκτήσουν τουπέ
και τιμές που εύκολα σηκώνει η τσέπη σου. Οι παρακάτω είναι κάποιες
δικές μας αδυναμίες, συμπλήρωσε
και τις δικές σου αγαπημένες.

Κλασικές αξίες
Οικονόμου στα Πετράλωνα. Για την
ατμόσφαιρα παλιάς ελληνικής ταινίας,
το χάζι του δρόμου, το ανεπανάληπτο
κοκκινιστό με μελιτζάνες. Κυδαντιδών 33,
Πετράλωνα, 210346 7555
Τριφύλλι. Χωριάτικη, κεφτέδες, ντολμαδάκια, μπακαλιάρος σκορδαλιά, συκωτάκια
τηγανητά, πατάτες. Τι εννοείς «αυτά είναι
όλα;». Αυτά είναι και θα κάνεις απανωτές
επαναλήψεις. Παναθηναϊκού 7, 210644 6585
Καραβίτης Βαρέλια, καρτούτσα, γκαρσόνια που τα θυμάσαι από παιδί, κήπος
με χαλίκι, τα άπαντα των ψητών κι έναν
μπεκρή μεζέ για να γλιστράει. Τι κρίμα
που κατάργησαν τα δύο τραπεζάκια στο
πεζοδρόμιο... Παυσανίου 4, Παγκράτι,
2107215155
Πλάτανος Παμπάλαιη και ιστορική, τρομερά γραφική, με τον
πλάτανο και τις πέργκολες
να δίνουν δροσιά, ιδανική για να κάνεις
τον τουρίστα
στην πόλη σου.
Παραδοσιακή

κατσαρόλα και ψητά της ώρας. Διογένους
4, Πλάκα, 2103220666
Κισσός Πλακόστρωτη αυλή, φουντωτές πρασινάδες και μια μαγείρισσαιδιοκτήτρια με μαμαδίσιο χέρι! Ψητά στα
κάρβουνα, πολλά μαγειρευτά, σουξέ τα
τρομερά σουτζουκάκια. Ρούμελης 28, Χαλάνδρι, 2106840288

Νεοταβέρνες
Κυβέλη Χάζι στην πλατεία, παιδάκια με
ποδήλατα, νεολαίοι και παππούδες, μεζέδες με λίγο πείραγμα και σε τίμιες τιμές,
τρομερά τσίπουρα και απέναντι η Δωδώνη για παγωτό στο χέρι. Επτανήσου 15, πλ.
Αγίου Γεωργίου, 2108219406
Μονοκατοικία Κήπος με οργιώδη βλάστηση και αύρα από 60s, πολλή δροσιά,
ησυχία και μεζέδες που αγαπούν τα ελληνικά προϊόντα, καλή σχάρα. Φιλικής Εταιρείας 39, Χαλάνδρι, 2106819109
Άμα Λάχει Προαύλιο του παλιού Δημοτικού
Σχολείου Εξαρχείων, φουντωτά δέντρα και
ανθισμένες πρασινάδες, πιο νοσταλγικά πεθαίνεις… Μεζεδάκια παλιά σε πιο σύγχρονη
βερσιόν, καλά προϊόντα, καλές τιμές. Καλλιδρομίου 69, Εξάρχεια, 2103845978
Σεϋχέλλες Γίνεται χαλασμός για ένα
τραπέζι στο πεζοδρόμιο αλλά τα φαγητά
αποζημιώνουν. Ιδανικό για πεινασμένες
παρέες, μεγάλες μερίδες, καλές πρώτες
ύλες, καλό και το χύμα κρασί, ακόμη καλύτερες οι τιμές. Κεραμεικού 49, Μεταξουργείο, 2111834789
Πυρολίκι Υπέροχη αυλή με τα γιασεμιά να
φτάνουν μέχρι το τραπέζι σου και τα γατά-

κια της γειτονιάς να τρίβονται στα πόδια
σου. Μεγάλος κατάλογος, κάποιες κρητικές πινελιές, καλή συλλογή σε μπίρες. Μεγ.
Αλεξάνδρου 117, Κεραμεικός, 2103420293

Ψαράκια τηγανίζεις
Αθερίνα Όπως σε νησί! Λευκά και καμάρες, κήποι με ελιές και πρασινάδες στην
πίσω αυλή, δίσκος για να διαλέξεις ωραίους μεζέδες, όστρακα, γαρίδες, εξαιρετικό χταπόδι και για τη συνέχεια μικρόψαρα
στο τηγάνι αλλά και πιο δημιουργικές προτάσεις. Χαρ. Τρικούπη 162, Νέα Ερυθραία,
2106200089
Θεραπευτήριο Δίπλα στον Οικονόμου,
τραπέζια όσα χωράνε στο πεζοδρόμιο
(πολλά), πάντα φρέσκα ψαράκια (και μεγάλα σχάρας), αξιέπαινοι συνοδευτικοί
μεζέδες, καλές τιμές. Κυδαντιδών 41, Πετράλωνα, 2103412538
Θαλασσινός Μπουκαμβίλιες, λουλουδάκια, μυρωδικά, πέργκολες, μια πόρτα
νησιώτικη και η ησυχία της παλιάς αθηναϊκής γειτονιάς. Ψαράκι μικρό στο τηγάνι,
ταραμοσαλάτες και μεζεδάκια; Μεγάλο
στη σχάρα, σεβίτσε ροφού και κάποιο καλό παγωμένο λευκό; Ό,τι και να πάρεις θα
είναι τέλειο. Ηρακλέους & Λυσικράτους 32,
Τζιτζιφιές, 2109404518
Τραβόλτα Τιμημένο, πολυσυζητημένο,
πρωτοποριακό και νόστιμο στα πάντα του.
Πάντα καλή πρώτη ύλη, ενδιαφέρουσες
προτάσεις (σπετζοφάι σουπιάς, κοκορέτσι θαλασσινών) και μια αυλή με δροσιές
μεσημέρι-βράδυ. Αγ. Παύλου 33, Περιστέρι,
2105719222
Λέσβιον Παλιό συνοικιακό ουζερί με καταγωγή που δηλώνει και στο όνομά του.
Πατέρας και γιος κουμαντάρουν σχάρες
και κατσαρόλες, φτιάχνουν δικά
τους παστά, σερβίρουν πάντα
με χαμόγελο στη δροσερή
αυλή με τις πρασιές και
την πέργκολα. Βαρδουσίων 3, Γαλάτσι,
2102923689 ●

Μια πάπια
Όχι πάπια ό,τι κι ό,τι. Πάπια χόιζιν με ρύζι
στον ατμό, πάπια stir fry, πάπια στη σαλάτα, στα rolls, στο bao ή στο burger σου.
Πάπια παντού, ξεροψημένη, τραγανή και
ακαταμάχητη. Το Peking Duck (Πανόρμου
105, 2106921344) φέρνει την κουζίνα της
Αυτοκρατορικής Κίνας στα στενά των Αμπελοκήπων και –προφανώς– βάζει την πάπια
πρωταγωνιστή.

Μαριδάκι τηγανητό
Με μότο το σουξεδιάρικο «Ψαράκι στο Χωνάκι», ο Ζήσης (Αθηναΐδος 3, 2103211152) έφερε
την απελευθέρωση του ελληνικού fish and
chips. Μπακαλιάρος τηγανητός και μαριδάκι,
καλαμαράκι, γαβράκι, γαριδάκι… όλα σε
ωραιότατο χωνάκι για να τα τσιμπολογάς
περπατώντας. ●
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ΝΥΧΤΕΣ ΓΕΜΑΤΕΣ

ΑΣΤΕΡΙΑ
Πισίνες που κοιτούν την πόλη από ψηλά, ακαταµάχητα
cocktails, εστιατόρια που κερδίζουν βραβεία. Τα ξενοδοχεία,
οι µικρές λαµπερές πολιτείες
της Αθήνας, έχουν όλα όσα
ονειρεύεσαι για το καλοκαίρι
σου. Και πάντα σε φέρνουν πιο
κοντά στα αστέρια…
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HILTON POOL

Ο υδάτινος παράδεισος της Αθήνας!
Είναι η µεγαλύτερη πισίνα ξενοδοχείου στην Αθήνα (25 επί 15
µέτρα), είναι εξωτική, διαθέτει
κάθε παροχή που θα θέλαµε,
όπως κι ένα εντυπωσιακό pool
bar και την αγαπάµε! Μιλάµε για
την εξωτερική πισίνα του Hilton,
µέσα σε ένα σκηνικό που θυµίζει
resort, µε κοµψές και αναπαυτικές ξαπλώστρες, µε τις οµπρέλες να έχουν πλούσια σκιά, µε
τα φοινικόδεντρα να χαρίζουν
µια ιδιαίτερη αίσθηση κι εµάς να
κάνουµε τις καλύτερες διακοπές στην Αθήνα. Να ξέρετε ότι
υπάρχει και παιδική πισίνα, ότι
η παρουσία ναυαγοσώστη είναι
συνεχής, ότι το Oasis Pool Βar &
Grill προσφέρει εκπληκτικά κοκτέιλ και smoothies, όπως και
νοστιµότατα πιάτα.
Μάλιστα, µε την τρίµηνη ή τη µηνιαία συνδροµή, ο καθένας αποκτά µια σειρά από µοναδικά προνόµια, όπως δωρεάν συµµετοχή
σ τα µαθήµατα yoga και aqua
aerobic της εξωτερικής πισίνας
(Ιούνιο-Ιούλιο), δωρεάν ηµερή-

σιες εισόδους για να τις κάνετε
δώρο στα αγαπηµένα σας πρόσωπα, αλλά και εκπτώσεις στα
Galaxy Bar, Byzantino, Aethrion,
Oasis, στο κοµµωτήριο του Spa
και σε όλες τις θεραπείες Spa!
Η ηµερήσια είσοδος στην πισίνα κοστίζει €35 τις καθηµερινές
(€25 µετά τις 6 το απόγευµα) και
€55 τα Σαββατοκύριακα. Ρωτήστε για τα πακέτα εισόδων, που
πραγµατικά συµφέρουν. Επίσης,
στη τιµή της γενικής εισόδου
συµπεριλαµβάνονται πετσέτα,
locker, χρήση αποδυτηρίων,
ξαπλώστρα, οµπρέλα. Ώρες λειτουργίας: 8π.µ. - 9µ.µ. (Ιούνιος,
Ιούλιος, Αύγουστος), 9π.µ. - 8µ.µ.
(Σεπτέµβριος, Οκτώβριος).
Extra tip: Από τις 20 Ιουνίου έως
τις 9 Αυγούστου τα βράδια κάθε
Πέµπτης και Παρασκευής θα είναι µαγικά, αφού η πισίνα θα είναι ανοιχτή έως τη µία το βράδυ,
για να απολαµβάνουµε το µπάνιο µας µε τη συνοδεία cocktail
και lounge µουσικής.

● www.hiltonathens.gr, 2107281801

POSEIDON ATHENS
Με τον παλμό της πόλης και
την ανάσα της θάλασσας

∆έκα λεπτά από το κέντρο της Αθήνας υπάρχει µια πισίνα 8 ορόφους πάνω από το έδαφος. Μια πισίνα που
κοιτάει την πόλη κατάµατα. Από τη µία πλευρά. Γιατί
αν κοιτάξεις από την άλλη θα δεις το µπλε του Αργοσαρωνικού να απλώνεται κάτω από τα πόδια σου. Εδώ
θα κάνεις τις πιο ωραίες καλοκαιρινές βουτιές, εδώ
όµως θα απολαύσεις και ένα super cocktail. Το Sky
Bar του ξενοδοχείου Poseidon, δίπλα στην πισίνα, λειτουργεί από τις 10.30 το πρωί έως τις 02.00 το βράδυ
και προσφέρει µοναδικά signature cocktails (πρέπει
οπωσδήποτε να δοκιµάσεις το Sky Fall!) µε φόντο µία
από τις καλύτερες θέες στην Αθήνα. Αν όµως προτιµάς
τη θαλασσινή αύρα, δεν έχεις παρά να επισκεφθείς το
beach bar του ξενοδοχείου πάνω στη θάλασσα ή να
απολαύσεις όλα τα ελληνικά µεζεδάκια που αγαπάς
στο The Tavern, που βρίσκεται λίγα µόλις µέτρα από
το κύµα. Info: Η είσοδος στην πισίνα είναι στα €12 τις
καθηµερινές και στα €15 τα Σαββατοκύριακα.
● Λ. Ποσειδώνος 72, Παλαιό Φάληρο,
2109872000, www.poseidonhotel.com.gr,
Fb: @poseidonathenshotel
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Coffee - food & drinks στο κέντρο
της πόλης, ρομαντικό δείπνο
με θέα την Ακρόπολη

Λίγα µέτρα µακριά από το Αρχαιολογικό Μουσείο και δίπλα στο ιστορικό κέντρο των Αθηνών, δεσπόζει το ιδιαίτερο ξενοδοχείο Polis Grand Hotel. Εκεί θα βρείτε το Polis
life, ένα κοµψό all day café-bistro πάνω στην Πατησίων,
από τους πιο επιβλητικούς δρόµους του κέντρου, και το
αέρινο Roof Top bar-restaurant µε θέα την Ακρόπολη.
Επισκεφθείτε το για µια δροσερή στάση στην πρωινή σας
βόλτα για brunch, ένα φρέντο εσπρέσο µε µια αλµυρή ή
γλυκιά λιχουδιά στα εξωτερικά τραπέζια του Polis life ή
ένα ροµαντικό δείπνο ψηλά στον 9ο όροφο, στο RoofTop του ξενοδοχείου.
Εκεί, µε υπέροχη θέα την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό
και µε το αεράκι της νυχτερινής Αθήνας να γεµίζει µε την
αύρα του το χώρο, θα απολαύσετε δηµιουργικά κοκτέιλ,
αλλά και πιάτα µε τα χρώµατα και τα αρώµατα της ελληνικής και µεσογειακής κουζίνας, φτιαγµένα µε τα πιο
φρέσκα υλικά.
Η προνοµιακή του θέση στο κέντρο της πόλης και φυσικά
η εύκολη πρόσβαση σε όλα τα αξιοθέατά της κάνουν το
Polis Grand Hotel ιδανική επιλογή για το ταξίδι σας στην
Αθήνα ή για µια σύντοµη απόδραση µε το αγαπηµένο σας
πρόσωπο εντός πόλης.
Υπάρχουν δωµάτια για κάθε γούστο, από τα πιο απλά και
προσιτά, µέχρι και τις εντυπωσιακές σουίτες που κοιτούν
κατευθείαν τον ιερό βράχο της Ακρόπολης.
● Πατησίων 19 & Βερανζέρου 10, 2105243156-9,
www.polisgrandhotel.gr
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OLIVE GARDEN
Εξαιρετική δημιουργική κουζίνα
με θέα όλη την πόλη
Η Αθήνα έντεκα ορόφους πάνω από τη γη µοιάζει µαγική. Η θέα της πόλης και όλων των
µνηµείων της, µαζί µε αυτό το γλυκό αεράκι του αττικού ουρανού, ηρεµούν το πνεύµα και
την ψυχή. Εδώ, στον τελευταίο όροφο του εµβληµατικού ξενοδοχείου Titania, µπορείτε να
απολαύσετε το µεγαλείο της ελληνικής και µεσογειακής κουζίνας, µέσα από τις εξαιρετικές
δηµιουργίες του executive chef, Χρήστου Τζιλήρα, ο οποίος, χρησιµοποιώντας τις καλύτερες πρώτες ύλες από κάθε γωνιά της ελληνικής γης, ετοιµάζει πραγµατικά γαστρονοµικά
αριστουργήµατα. Για ορεκτικό, τι θα λέγατε για ένα καλαµάρι σχάρας µε µαριναρισµένο κολοκυθάκι και κρέµα παντρεµένης φάβας Σαντορίνης και φρέσκο κρεµµυδάκι πίκλα; Για σαλάτα,
ίσως µια ρόκα-αρµυρίκι µε καπνιστό Νάουσας, σαλάµι Λευκάδος και τοµατίνια. Και για κυρίως
ένα χοιρινό φιλέτο γεµιστό µε καπνιστή µελιτζάνα, πάστα φρέσκου σκόρδου και γραβιέρας
Άνδρου, κρέµα ψητής πιπεριάς Φλωρίνης και πράσινα σπαράγγια! Όλα αυτά τα εκπληκτικά,
και άλλα πολλά φυσικά, µπορείτε να συνοδεύσετε µε κάποιο ιδιαίτερο κρασί του ελληνικού
αµπελώνα ή µε ένα από τα signature κοκτέιλ, σε ένα από τα πιο όµορφα και ιδιαίτερα εστιατόρια της πόλης.
● Ξενοδοχείο Τιτάνια, Πανεπιστηµίου 52, 2103326000, www.titania.gr

PRESIDENT
HOTEL

Η ζωή είναι μαγική
21 ορόφους πάνω από τη γη

Μακριά από την αθηναϊκή καθηµερινότητα, τη ζέστη και τη βοή της πόλης, το President
υποδέχεται το καλοκαίρι µε ένα δροσερό καταφύγιο στην ταράτσα του. Η πισίνα, στον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου, στον 21ο όροφο, σε περιµένει καθηµερινά από τις 10.30
το πρωί µέχρι τις 20.00, µε lounge µουσικές, ethnic πινελιές και µίνιµαλ σχεδιασµό. Ξάπλωσε στις άνετες ξαπλώστρες απολαµβάνοντας τον καφέ ή το cocktail σου και παραδώσου
στον Αττικό ουρανό. Αν πεινάσεις µπορείς επίσης να απολαύσεις επιλεγµένα πιάτα στο
Penthouse 21 Skyscraper Bar Restaurant, ενώ αφού κλείσει η πισίνα δροσιστικά cocktails
σε περιµένουν στο bar µε την πιο µαγική θέα της πόλης. Με άλλα λόγια, σε αυτή την πισίνα
µπορείς να αρχίσεις και να τελειώσεις όλες τις µέρες του καλοκαιριού!
● Κηφισίας 43, 2106989000, MHTE 0206K014A0028900 , www.president.gr

NOVOTEL
ATHENES
Το υπέροχο μπαλκόνι της Αθήνας

Στ’ αλήθεια θα σε µαγέψει αυτός ο υπέροχος κόσµος που «κρύβεται» στο roof garden του ξενοδοχείου Novotel, στο κέντρο
της πόλης, εφτά ορόφους πάνω από τη γη! Ένας εκπληκτικός
χώρος για όλες τις ώρες της ηµέρας, ο οποίος αποτελεί την
καλύτερη (και πιο κοντινή) απόδραση από την καλοκαιρινή Αθήνα. Με φανταστική θέα 360 µοιρών και µε πισίνα η οποία λειτουργεί από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευµα, θα απολαύσεις
τον καφέ, το κοκτέιλ ή κάποιο σνακ και πραγµατικά θα ξεχάσεις
ότι βρίσκεσαι στην Αθήνα! Κι από το απόγευµα, όταν το φως
αρχίζει να πέφτει και η πόλη να φωτίζεται, η Ακρόπολη, ο Λυκαβηττός, ακόµα και το φεγγάρι θα σου φανούν τόσο κοντινά,
που ίσως θα µπορούσες να αγγίξεις ακόµα και µε τα χέρια σου.
Σε αυτόν τον µοναδικό χώρο, στο εστιατόριο Clair de Lune, µε
χαλαρωτικές lounge µουσικές, θα απολαύσεις εξαιρετική δηµιουργική µεσογειακή κουζίνα ή ένα δροσερό κοκτέιλ παρέα
µε τους αγαπηµένους σου ή και τους συνεργάτες σου, σε µια
εµπειρία που θα σου µείνει αξέχαστη. Extra tip: Το πάρκινγκ
είναι δωρεάν.
● Μιχαήλ Βόδα 4-6, 2108200700, fb: Novotel Athenes
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THE ZILLERS
Μαγευτική θέα και εξαιρετική κουζίνα
στο καταπράσινο roof garden
του ξενοδοχείου The Zillers

Στο κέντρο της Αθήνας, ακριβώς δίπλα από τη Μητρόπολη
των Αθηνών βρίσκεται µια ταράτσα που τα τελευταία τρία
χρόνια έχει δώσει µια διαφορετική αισθητική στις νοστιµιές
της ελληνικής κουζίνας, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή.
Μιλάµε φυσικά για το The Zillers Roof Top Garden, στο καταπράσινο roof garden του ξενοδοχείου Zilllers Hotel, εκεί όπου
µπορεί κανείς να απολαύσει τις βραβευµένες γαστρονοµικές
δηµιουργίες της σεφ Κωνσταντίνας Φάκλαρη και τη µοντέρνα
ελληνική κουζίνα της.
Με θέα το µαγευτικό τρίπτυχο Ακρόπολη, Μητρόπολη, Πλάκα,
το εστιατόριο είναι ιδανικός προορισµός τόσο το µεσηµέρι
για γεύµα, όσο και το απόγευµα για δείπνο µε διαφορετικούς
µάλιστα καταλόγους. Μια γαστρονοµική απόλαυση που βασίζεται στη δηµιουργικότητα και τα φρέσκα υλικά και αξίζει να
την απολαύσεις, «ταξιδεύοντας» από τη θέα του roof garden
της οδού Μητροπόλεως.
Ιδανικά, µετά το γεύµα προτείνον ται και τα αγαπηµένα
cocktails στο ενηµερωµένο µπαρ, ενώ τις πρωινές ώρες η
ταράτσα ξεχωρίζει και για τον καφέ της.
● Μητροπόλεως 54, κέντρο, 2103222277
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α ανήκει στο καλοκαίΕρωτική, διαθέσιµη, πάντα υποσχόµενη. Η Αθήν
βγαίνουν στις αυλές
ρι. Είναι η εποχή της. Η στιγµή που τα τραπέζια
πάλι να δίνουµε
και τα γιασεµιά ανθίζουν. Η στιγµή που αρχίζουµε
υόµαστε σε τραΜαζε
ά.
ραντεβού στις πλατείες και τα θερινά σινεµ
καλούς και όλους τους
πέζια που κοιτούν το φεγγάρι, µαζί µε φίλους
ε. Χορεύουµε. Πίνουµεζέδες που αγαπάµε. Τις νύχτες δεν κοιµόµαστ
Τρώµε παγωτά και δεν
µε cocktails στα bar και µπίρες στο πεζοδρόµιο.
τουµε κάτι καινούραλύπ
µας νοιάζει. Κάνουµε βόλτες και πάντα ανακ
καιριού… Σε όλα
γιο. Ή επιµένουµε στις κλασικές αγάπες του καλο
καίρι ακόµα καλύτερο.
εκείνα τα στέκια που κάνουν το αθηναϊκό καλο

μονοκατοικια
Το δημιουργικό μεζεδοπωλείο
με τον υπέροχο κήπο

Το αγαπηµένο µεζεδοπωλείο στο κάτω Χαλάνδρι, στεγασµένο σε µια παλιά, ανακαινισµένη
µονοκατοικία, άνοιξε τον υπέροχο κήπο του και γέµισε την κουζίνα του µε τα καλύτερα υλικά απ’ όλη την Ελλάδα! Οι άνθρωποι εδώ είναι ευγενικοί, εξυπηρετικοί, µε µεράκι γι’ αυτό
που κάνουν και θα σας προσφέρουν εξαιρετικούς µεζέδες, βασισµένους στην ελληνική
παράδοση αλλά µε δηµιουργική µατιά, όπως το φανταστικό γιουβέτσι µε µοσχαράκι στη
σχάρα αλλά και την απίθανη ψητή γραβιέρα µε ξηρούς καρπούς και αρωµατικό µέλι! Θα
συνοδεύσετε µε ψωµάκι που φτιάχνουν εδώ και τα καλύτερα αποστάγµατα και ελληνικά
κρασιά και να είστε σίγουροι ότι θα γίνει στέκι σας. Κάθε ∆ευτέρα κλειστά, Κυριακές από το
µεσηµέρι!
● Φιλικής Εταιρείας 39, Χαλάνδρι, 2106819109, www.monokatoikia.com

50 A.V. 13 - 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

KUZINA

Η ωραιότερη “tarazza” της πόλης
έχει νέο, συγκλονιστικό μενού
Κάθε καλοκαίρι ψάχνουµε εκείνες τις αθηναϊκές ταράτσες που
θα µας φέρουν πιο κοντά στα αστέρια. Και ψάχνοντας πάντα
καταλήγουµε στην Kuzina. Γιατί το εµβληµατικό εστιατόριο της
Αδριανού δεν έχει µόνο µια υπέροχη δηµιουργική κουζίνα και
έναν εξαιρετικά ταλαντούχο σεφ. Έχει και ένα µυστικό που το
φυλάει αποκλειστικά για τις νύχτες του καλοκαιριού. Λέγεται
“tarazza” και µαγεύει όποιον την κοιτάξει. Με συγκλονιστική
θέα στο ναό του Ηφαίστου και τη φωτισµένη Ακρόπολη, η
“tarazza” του εστιατορίου Kuzina δεν είναι τυχαίο που έχει µια
θέση στη λίστα του BBC µε τα top 10 εστιατόρια µε την καλύτερη θέα στον κόσµο. Ούτε βέβαια που προτείνεται επί σειρά
ετών από τον οδηγό Michelin και τον οδηγό Gogobot.

Γιουβέτσι µε αστακό αρωµατισµένο µε εστραγκόν,
ούζο και σαφράν

Wagyu rib eye µε ψητά σπαράγγια, πατάτες
και sauce µανιταριών shiitake

Ο αρχηγός της Kuzina, ο εξαιρετικός σεφ Άρης Τσανακλίδης,
ετοιµάζει και φέτος ένα απόλυτα καλοκαιρινό µενού δίνοντας
έµφαση στις πρώτες ύλες και συνδυάζοντας µε µαεστρία, φαντασία και δηµιουργικότητα την ελληνική παράδοση µε τις
τελευταίες τάσεις της γαστρονοµίας. Από τα καινούργια πιάτα
σίγουρα πρέπει κανείς να δοκιµάσει το Timbale µε καπνιστό
σολοµό σε φρυγανισµένο ψωµί, σαλάτα µε αυγό, sour cream
και µπρικ σολοµού, το γιουβέτσι µε αστακό αρωµατισµένο µε
εστραγκόν, ούζο και σαφράν, αλλά και το φρέσκο φιλέτο πελαγίσιας σφυρίδας µε λαχανικά ατµού και χόρτα εποχής. Βέβαια,
κάθε επισκέπτης της Kuzina οφείλει να δοκιµάσει τις «κλασικές
αξίες» της όπως τους λουκουµάδες µε µους φέτας, κελυφωτό
φιστίκι, λιαστή ντοµάτα, ελιά και sauce ροδιού, το Wagyu rib
eye µε ψητά σπαράγγια, πατάτες και sauce µανιταριών ή το
ασύλληπτα νόστιµο µιλφέιγ µε φλωρεντίνες, κρέµα καταλάνα
και καραµελωµένα νεκταρίνια.
● Αδριανού 9, Θησείο, 2103240133,
www.kuzina.gr, Fb: @kuzinaAthens

Timbale µε καπνιστό σολοµό σε φρυγανισµένο ψωµί,
σαλάτα µε αυγό, sour cream και µπρίκ σολοµού

Μιλφέιγ µε φλωρεντίνες, κρέµα καταλάνα και
καραµελωµένα νεκταρίνια
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MY PARK

Μια όαση στο κέντρο της πόλης

Είχα ένα επαγγελµατικό ραντεβού λίγο κάτω από το Μέγαρο Μουσικής. Αυτοκίνητα, κόσµος, φασαρία, ψάχναµε
ένα ήσυχο µέρος να κάτσουµε να τα πούµε. Και παρότι
γέννηµα θρέµµα Αθηναίος, δεν είχε τύχει να ακούσω ξανά
για το My Park. «Έλα, θα δεις», µου είπε ο συνάδελφος.
Στρίψαµε στο στενό της οδού Ευζώνων, ήδη η φασαρία είχε αρχίσει να περιορίζεται. Και στο τέλος του δρόµου, στα
δεξιά, µια ανάσα από το µετρό, µια όαση, η οποία έκτοτε
έγινε στέκι µου.
Το My Park, στο εµβληµατικό Πάρκο Ελευθερίας, είναι ένας καταπράσινος κήπος στο κέντρο της πόλης, µε µια πανέµορφη γεµάτη λουλούδια αυλή κι έναν µεγάλο πλάτανο
να δεσπόζει στη µέση της. ∆εν θα µπορείς να πιστέψεις
ότι ένας τέτοιος χώρος βρίσκεται δίπλα στη Βασιλίσσης
Σοφίας.
Εδώ, λοιπόν, όπου τα πάντα είναι προσεγµένα και οι άνθρωποι ευγενέστατοι, θα απολαύσετε καλοφτιαγµένο
καφέ, θα συνεχίσετε το απόγευµα µε δροσιστικά κοκτέιλ
ή µε ένα ποτήρι κρασί από την ενηµερωµένη wine list,
πριν χαρείτε το δείπνο σας σε ένα από τα καλύτερα και
ταυτόχρονα προσιτά εστιατόρια της Αθήνας. Εγώ το απολαµβάνω και µόνος το πρωί για µια κούπα καφέ µε το
laptop µου – µ’ αρέσει που µέχρι εδώ τα κορναρίσµατα
δεν φτάνουν, παρά µόνο το τραγούδι των τζιτζικιών. Είναι
εξαιρετικό, όµως, και σας το προτείνω τόσο για ένα ροµαντικό δείπνο, όσο και για µια επαγγελµατική συνάντηση.
Καθηµερινά για brunch 10.00-18.00, ενώ το εστιατόριο
λειτουργεί 19.00-01.00.
● Βασιλίσσης Σοφίας & Ευζώνων, Πάρκο Ελευθερίας,
2107233419, www.my-park.gr

Σούζύ
και ψεύδεΣαι
και τρωΣ

Πειραγμένη μεσογειακή
κουζίνα σε έναν καταπράσινο κήπο

Στην όµορφη γειτονιά του Κορυδαλλού, το εστιατόριο µε το
ωραίο όνοµα Σούζυ και ψεύδεσαι και τρως, αποτελεί σηµείο
αναφοράς. Για την ανεπιτήδευτη κοµψότητά του (επιµέλεια
Γιώργος Θεοδοσίου - Interior/Stage Designer), για την ωραία
του αύρα, για τον πανέµορφο κήπο, µε αρώµατα λεβάντας,
δυόσµου και βασιλικού. Φυσικά και για την κουζίνα του, την οποία µπορείς να χαρακτηρίσεις ως πειραγµένη µεσογειακή. Οι
πρώτες ύλες είναι όλες προσεκτικά διαλεγµένες από Έλληνες
παραγωγούς και το µενού, το οποίο αλλάζει κάθε 6 µήνες, θα
σου προτείνει πιάτα όπως µοσχαρίσια µάγουλα, spring rolls
µε παστουρµά πάνω σε φάβα αρωµατισµένη µε µανταρίνι µε
φιστίκια Αιγίνης, ζουµερά burgers µε υπέροχο ψωµάκι που
φτιάχνεται εδώ. Όπως είπαµε, τα πάντα είναι ελληνικά και
κυρίως από µικρούς παραγωγούς, οι µπίρες, τα αναψυκτικά,
το κρασί (εξαιρετικό το χύµα βιολογικό Λήµνου), τα παιδιά
εξυπηρετικά, οι µερίδες πλούσιες και η σχέση ποιότητας και
τιµής άψογη. Να το επισκεφθείτε οπωσδήποτε. Όχι τις ∆ευτέρες που είναι κλειστά, από Τρίτη έως και Παρασκευή 18.00
µε 12.00, Σάββατο 13.00 µε 01.00 και Κυριακές στον δροσερό
κήπο 13.00 µε 18.30.
● ∆ηµητρίου Μαλαγαρδή 56 (πρώην Ρούσβελτ),
Κορυδαλλός, 2104969325,
fb: ΣΟΥΖΥ και ψεύδεσαι και ΤΡΩΣ
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S.I.L
SHAKESPEARE
IN LOVE
Το all day cocktail bar
που θα ερωτευτείς

Ίσως φταίει το επιβλητικό πετρόκτιστο κτήριο του
1897 στο οποίο στεγάζεται, ίσως τα φρέσκα λουλούδια
που στολίζουν την είσοδο και τα τραπέζια του, ίσως τα
υπέροχα τραπεζάκια του στον πεζόδροµο που σου επιτρέπουν να απολαµβάνεις το φαγητό σου κάτω από
τα αστέρια. Ό,τι κι αν είναι, το µόνο σίγουρο είναι ότι το
S.i.L το ερωτεύεσαι µε την πρώτη µατιά. Ένας µίνιµαλ
χώρος και ένας ήσυχος πεζόδροµος στο «γιαχνί σοκάκι» –την καρδιά της ανανεωµένης Τρούµπας του Πειραιά– είναι το ιδανικό µέρος για ένα after work drink.
Μην απορήσεις αν περάσεις νωρίς το απόγευµα και
δεις πολλές παρέες. Εδώ έρχεται όλος ο καλός κόσµος
φεύγοντας από το γραφείο για να απολαύσει το αγαπηµένο του κρασί από την πλήρως ενηµερωµένη wine
list του µαγαζιού ή ένα δροσερό κοκτέιλ φτιαγµένο µε
αγάπη και φρέσκα φρούτα. Η ώρα περνάει ευχάριστα
µε συζήτηση και ακούσµατα spiritual και dance µουσικής από τα 80s και τα 90s, οπότε πριν το καταλάβεις
θα σε έχει βρει το βράδυ. Αν θέλεις να συνοδεύσεις το
ποτό σου µε ένα σνακ ή αποφασίσεις να κάτσεις για
φαγητό, θα ενθουσιαστείς µε το µενού το οποίο έχει
επιµεληθεί ο σεφ Χρήστος Παπαγεωργίου. Η κουζίνα
του S.i.L αγαπάει τα φρέσκα προϊόντα και για αυτό το
µενού προσαρµόζεται κάθε φορά στην εποχικότητα.
Απολαυστικά κοκτέιλ, λαχταριστά πιάτα και ένας ουρανός γεµάτος αστέρια... τι άλλο χρειάζεσαι για να
ερωτευτείς µια Τρίτη βράδυ;
● Αγίου Σπυρίδωνος 3, Πειραιάς, 2104131999,
Fb: S.i.L Shakespeare in Love
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ΚΥΒΕΛΗ

Το στέκι μιας υπέροχης πλατείας

Παιδιά καβαλούν το ποδήλατο και τρέχουνε, κάνουν πατίνι και γελάνε. Η νύχτα στην πλατεία Αγίου Γεωργίου λάµπει
από µικρά φωτάκια, φωτίζεται όµως ακόµα περισσότερο
από τις παιδικές φωνές ή το ξαφνικό γέλιο µιας παρέας.
Τη µέρα τα δέντρα ρίχνουν τα φύλλα και τη δροσερή σκιά
τους πάνω από τα τραπεζάκια της Κυβέλης, εδώ µοιάζει
να έχει σταµατήσει ο χρόνος σε µια ευτυχισµένη εποχή.
Το µεζεδοπωλείο που πήρε το όνοµά του από τη µεγάλη
κυρία του θεάτρου, έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην
πλατεία: εκείνον της νοστιµιάς. Εδώ θα δοκιµάσεις όλα τα
µεζεδάκια που αγάπησες µεγαλώνοντας, αλλά και αυτό
το «κάτι παραπάνω». Να έρθεις για τους ωραιότερους κολοκυθοκεφτέδες που έχεις φάει ποτέ (χωρίς υπερβολή),
για τις ζουµερές τηγανιές και το «µελωµένο» αρνάκι στον
φούρνο µε πατάτες. Αλλά και για το κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής µε ριζότο παρµεζάνα και σαφράν, το κοκκινιστό µοσχαράκι µε τηγανητό κολοκύθι και στραγγιστό
γιαούρτι, την τσιπούρα και το τηγανητό λαυράκι µε χόρτα
ή βραστά λαχανικά. Αν η κουζίνα της Κυβέλης ήταν θεατρικό έργο, θα ήταν ένα αριστούργηµα που θα παιζόταν
στο ωραιότερο «θέατρο» της Αθήνας: την πλατεία Αγίου
Γεωργίου. Να πάτε, το «εισιτήριο» µόνο ακριβό δεν είναι.
● Επτανήσου 15, Κυψέλη, 2108219406, Fb: Κυβέλη

Το ΤαΒΕρναΚι ΤοΥ
Σαμψών

Ένα φοβερό κυπριακό μεζεδοπωλείο με
έναν υπέροχο κήπο
Ο Σαµψών είναι ένας πολύ ωραίος
τύπος. Κύπριος, από την περιοχή
της Αµµοχώστου, ο οποίος λειτουργεί αυτή την εξαιρετική ταβέρνα
ήδη από το 1993. Θα σας υποδεχτεί
µε ένα πλατύ χαµόγελο, θα σας οδηγήσει στον υπέροχο κήπο ή στη
βεράντα, αν προτιµάτε, του πρώτου
ορόφου και θα σας εξηγήσει ότι εδώ
είναι ένα παραδοσιακό µεζεδοπωλείο µε Κυπριακές γεύσεις, από αγνά
παραδοσιακά σπιτικά προϊόντα. Κατάλογος υπάρχει αλλά «και εγώ ο ίδιος είµαι κατάλογος» λέει ο Σαµψών,
αλλά να σας εξηγήσω πώς έχουν τα
πράγµατα. Στην Κύπρο δεν παίρνει ο
καθένας ένα πιάτο µπροστά του και
µία σαλάτα στη µέση. Παραγγέλνουν
µεζεδάκια τα οποία µπαίνουν στη
µέση και έτσι όλοι απολαµβάνουν
πολλά διαφορετικά πράγµατα. Έτσι
γίνεται και εδώ. Υπάρχει πληθώρα
διαφορετικών µεζέδων και γεύσεων
και ανάλογα µε το πόσα άτοµα είστε
θα φτάσουν στο τραπέζι σας και ανάλογες ποσότητες. Αν πείτε, Σαµψών µεζεδάκια για δύο άτοµα, θα
σας έρθουν τα αντίστοιχα, αν είστε
πέντε άτοµα περισσότερα και πάει
λέγοντας. Μέχρι εκείνη την ευλογη-

µένη ώρα που θα καταφθάσουν στο
τραπέζι σας θεϊκές γεύσεις όπως η
κυπριακή σαλάτα µε 12 διαφορετικά
χορταρικά, χούµους, χαλούµι, ταλατούρι που είναι το Κυπριακό τζατζίκι
χωρίς σκόρδο, κούπες (κροκέτα από
πλιγούρι µε κιµά, κρεµµύδι, µαϊντανό), λούντζα (καπνιστό χοιρινό), σεφταλιές, αφέλεια (φοβερό κρασάτο χοιρινό µε κόλιανδρο), κολοκάσι
(βολβός κοκκινιστός µε σέλινο και
χοιρινό) και άλλα. Για τους κλασικούς ταβερνοφαγάδες υπάρχουν
παραδοσιακά ψητά της ώρα όπως,
µπριζόλες, κοτόπουλο, µπιφτέκι κλπ.
Όλο τον κατάλογο σας είπα, ο Σαµψών βέβαια µε το µεράκι του και την
ευγένειά του θα σας τα περιγράψει
καλύτερα. Μέσα στην ποικιλία των
γεύσεων που θα δοκιµάσετε σε µορφή µεζέδων, δεν λείπει το επιδόρπιο
που µπορεί να είναι σπιτικό γλυκό
του κουταλιού ή δάχτυλα κυριών ,
δηλαδή φλογέρες γεµισµένες µε αµύγδαλα στο τηγάνι µε σιρόπι αλλά
και ένα ηδύποτο, κάτι ανάµεσα σε λικέρ και κρασιά από ειδικές ποικιλίες
σταφυλιών. Οπότε την επόµενη φορά που θα βρεθείτε προς Παλλήνη
ξέρετε τον προορισµό σας!

● Ελευθερίου Βενιζέλου 52, Παλλήνη, 2106666027,
fb: Το Ταβερνάκι του Σαµψών
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TGI FRIDAYS™

Αυτό το καλοκαίρι
θα είμαστε Τζαμάικα

Κοκοφοίνικες κουνιούνται στο αεράκι της
Καραϊβικής, δροσιστικά φρούτα βρίσκονται
παντού γύρω σου και εσύ φωνάζεις γεµάτος
έξαψη: “Boonoonoonoos!”. Boonoo... τι; Α,
πρέπει να τη µάθεις καλά αυτή τη λέξη γιατί θα
τη σιγοψιθυρίζεις όλο το καλοκαίρι. Πρόκειται
για µια τζαµαϊκανή έκφραση που µεταφράζεται ως «κάποιος που αγαπάς» ή «κάτι που είναι
πολύ ωραίο». Κάτι όχι απλά ωραίο δηλαδή, αλλά κάτι σαν τα… TGI Fridays™. Το στέκι όπου
πάντα είναι Παρασκευή, αυτό το καλοκαίρι µας
ταξιδεύει στην Τζαµάικα µέσα από ένα εξωτικό
µενού που απλά πρέπει να δοκιµάσεις. Το ταξίδι ξεκινά µε τα µοναδικά Tropical Island Tacos…
πίτες αλευριού που αγκαλιάζουν λωρίδες κοτόπουλου σοτέ µε jerk spices, rum sauce, πε-

πόνι, µάνγκο και coleslaw. Συνέχεια έχουν τα
µοναδικά Jamaican Burger Sliders, δηλαδή 3
mini burgers µε jerk spices, λιωµένο swiss, ψητό ανανά, mango chutney και τραγανά frizzled
onions. Στα κυρίως πιάτα είναι όµως που γίνεται ένας… κολασµένος χαµός! Πώς να αντισταθείς στο Breeze Pulled Pork Burger µε ζουµερό
χοιρινό σιγοψηµένο στον φούρνο µε µπαχαρικά και γλασαρισµένο µε rum suauce, ψητό
ανανά, mango chutney, τραγανά frizzled onion
και aioli sriracha σε ψωµί brioche; Πώς να µην
υποκύψεις στο Caribbean Style Jerk Chicken
µε κοτόπουλο σχάρας µαριναρισµένο σε jerk
spices, που σερβίρεται µαζί µε ανανά, µάνγκο,
πεπόνι, yellow rice µε µυρωδικά και rum sauce;
Αδύνατον.

Όλα αυτά τα νόστιµα φυσικά και έρχονται µαζί µε το απαραίτητο συνοδευτικό: cocktail! Το
Bahama Love θα σε µεταφέρει στις εξωτικές
παραλίες των Αντιλλών, το Summer in a Glass
καταφέρνει και κλείνει µέσα του όλο το καλοκαίρι, ενώ το Flam and Lime, που στα Τζαµαϊκανά σηµαίνει φλερτ και πάρτι, θα σας βάλει στο
σωστό κλίµα.
Εννοείται ότι για το τέλος υπάρχει το τέλειο
γλυκό, στα TGI Fridays™ βρίσκεσαι άλλωστε. To Pina Colada Cheesecake έχει γεύση…
Pina Colada και γαρνίρεται µε σαντιγί, νιφάδες καρύδας και καψαλισµένα φιλέτα αµυγδάλου. Μην το σκέφτεσαι άλλο. Απλά πες
“Boonoonoonoos” και έφυγες για Καραϊβική!

● www.fridays.gr, Fb: @tgi.Fridays.greece, instagram: tgifridaysgr
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PIZZA YESS
Η πίτσα της ζωής σου!

Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός αλλά σε τουλάχιστον
ένα πράγµα µοιάζουµε όλοι: δεν υπάρχει κανείς που να
µην του αρέσει η πίτσα. Εγώ, για παράδειγµα, θα µπορούσα όλη µου τη ζωή να τρέφοµαι µόνο µε πίτσα και να µη
βαριέµαι ποτέ και πολύ περισσότερο αν πρόκειται για πίτσα σαν του Pizza Yess. Εδώ οι άνθρωποι είναι «µάστορες», αγαπούν τις πίτσες και ξέρουν άριστα τη δουλειά
τους. Επιλέγουν τα καλύτερα υλικά κι έπειτα, µε ατελείωτο
µεράκι, φουρνίζουν και ξεφουρνίζουν αυτά τα στρογγυλά
όνειρα, που άλλα έχουν ζύµη λεπτή, την ιταλική που λέµε,
άλλα κλασική, αφράτη ή την υπέροχη γεµιστή, η οποία
στο στεφάνι της, στο ακριανό πιο χοντρό σηµείο της ζύµης δηλαδή, είναι γεµιστή µε διάφορα νόστιµα και ωραία!
∆ίπλα στις αξεπέραστες πίτσες θα βρείτε και κάποια άλλα πολύ γευστικά και αγαπηµένα πιάτα, όπως ζυµαρικά,
burgers, κλαµπ σάντουιτς, πεϊνιρλί, τα οποία µπορείτε
να απολαύσετε είτε στον άνετο και φιλόξενο χώρο του
Pizza Yess, µέσα ή έξω, είτε µε ένα τηλέφωνο στο σπίτι
ή στο γραφείο µε delivery. Καθηµερινά 12.30 το πρωί µε
12.30 το βράδυ. Να θυµάστε, επίσης, ότι το Pizza Yess έχει
συνεχείς προσφορές που σίγουρα δεν θα σας αφήσουν
ασυγκίνητους!
● Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 106, Χαϊδάρι,
2105812624, fb: Yess Pizza

THINGS IN JARS

Ονειρεμένα γλυκά και απίστευτο
brunch στο Σύνταγμα

Αν περάσεις µια βόλτα από την οδό Πετράκη θα σταµατήσεις ασυναίσθητα µπροστά από τον αριθµό 30: το Things
in Jars θα τραβήξει το βλέµµα σου από την πρώτη στιγµή.
Θα µπορούσε να είναι σοκολατερί στο Παρίσι της Belle
Epocue, στην πραγµατικότητα όµως είναι ένας κόσµος
γεµάτος γλυκά θαύµατα στην Αθήνα του σήµερα. Εδώ,
ο σεφ Χρήστος Κοντοµήτρος (µε θητεία στο Βαρούλκο
και άλλες µεγάλες κουζίνες) και η Κατερίνα Σούλη δηµιουργούν καθηµερινά φρέσκες γλυκές τάρτες µε φρούτα
εποχής, αµερικάνικα cakes (σαν αυτά που βλέπεις στο
Instagram και γουρλώνεις τα µάτια), φανταστικά birthday
cakes (κατά παραγγελία) και ό,τι ζαχαρένιο όνειρο µπορείς
να βάλεις µε το µυαλό σου. Εκτός από όλα αυτά όµως θα
συναντήσεις επίσης και µερικές καινούριες, λαχταριστές
εκπλήξεις… Εδώ και λίγο καιρό στα τραπεζάκια της Πετράκη έχει αρχίσει και σερβίρεται ένα πολύ διαφορετικό
brunch από όσα έχεις συνηθίσει. Θα βρεις αυγά Benedict
«αλλιώς», ένα εντυπωσιακό croque madame, τέλειες αλµυρές τάρτες (όπως µε κολοκύθι, ανθότυρο και δυόσµο)
και τα καλύτερα pancakes της ζωής σου. Μαζί θα βρεις
και τρεις επιλογές σε Spritz για να συνοδεύσεις το γεύµα
σου, αλλά και υπέροχους χυµούς ψυχρής έκθλιψης, που
θα δώσουν το απαραίτητο energy boost στον οργανισµό
σου. ∆ευτέρα-Σάββατο: 09.00-22.00, Κυριακή κλειστά.
● Πετράκη 30, Σύνταγµα, 2103249945,
www.thingsinjars.gr, Fb: @thingsinjarsgr,
insta: thingsingarsgr Things in Jars
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ΑΜΑ ΛΑΧΕΙ

Το δημιουργικό μεζεδοπωλείο
της Καλλιδρομίου με την
καταπράσινη αυλή
Σε έναν από τους πιο όµορφ ους και ατµ οσφαιρικούς
δρόµους της Αθήνας, στη φηµισµένη οδό Καλλιδροµίου, το
Άµα Λάχει εδώ και πέντε χρόνια επιµένει στην ίδια φιλοσοφία, αυτήν που το έκανε τόσο
αγαπητό: καµία έκπτωση στην
ποιότητα, πολύ καλές τιµές, άριστη εξυπηρέτηση. Υπάρχουν
κι άλλα πολλά, βέβαια, όπως
ο καταπράσινος κήπος που
παλιά, να ξέρετε, ήταν προαύλιο σχολείου, το πανέµορφο
νεοκλασικό κτίριο στο οποίο
στεγάζεται, η χαλαρή, ανεπιτήδευτη ατµόσφαιρα, η γνώση και η αγάπη των ανθρώπων
του για το αντικείµενο.
Οι άνθρωποι του Άµα Λάχει,
που λέτε, αναζητούν τα καλύτερα προϊόν τα, τα οποία
πολλές φορές φέρνουν από
µικρούς παραγωγούς, από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στον κατάλογο θα βρείτε τα καλύτερα
κρασιά, εµφιαλωµένα και χύµα, µπίρες από µικρές ελληνικές ζυθοποιίες, αποστάγµατα.
Όσο για το φαγητό, ελληνικές
γεύσεις «πειραγµένες», ας το
πούµε έτσι, µε έναν ιδιαίτερα

δηµιουργικό τρόπο, πάντα σε
πολύ καλές τιµές – θυµάµαι µια
φορά που ζητήσαµε στο τέλος
το λογαριασµό και αναρωτιόµασταν αν έγινε κάποιο λάθος.
Στον κατά λογο, λοιπόν, θα
βρείτε πολλά και ωραία, αλλά
και κάποιες προτάσεις για τέσσερα άτοµα, σαν αυτή: ανάµεικτη σαλάτα µε λάχανο, πλιγούρι, αχλάδι και αποξηραµένα
φρούτα, αλµυρό µπακλαβά
µε κεφαλογραβιέρα Ηπείρου,
πατατοκεφτέδες µε φέτα και
λαδοτύρι Ζακύνθου, φλωµάρια Λήµνου µε µανιτάρια και
λάδι τρούφας, τηγανιά µε φιλέτο κοτόπουλο και καπνιστό
τυρί Μετσόβου, κεµπαπάκια
αρνίσια και πατάτες τηγανητές. Όλα αυτά µε 11.60 ευρώ το
άτοµο!
Άµα Λάχει, λοιπόν, ιδανική
πρόταση για δύο ή για µεγάλες παρέες, για το µεσηµέρι
στον δροσερό του κήπο ή για
βράδυ. Κρατήστε και τις ώρες
λειτουργίας: Η κουζίνα σερβίρει κάθε µέρα από 13.00 έως
12.30, εκτός από τις ∆ευτέρες
που ξεκινάει από τις 19.00.

● Καλλιδροµίου 69, Εξάρχεια, 2103845978, fb: ΑΜΑ ΛΑΧΕΙ
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TAF καppA
Γλυκιά ζωή στα Κάτω Πετράλωνα
Από τα πιο όµορφα στέκια όλης της πόλης και όχι
µόνο των Κάτω Πετραλώνων, το Taf Kappa αποτελεί έναν ιδανικό προορισµό για κάθε ώρα της ηµέρας. Το καλωσόρισµα, η αύρα, όλη η ατµόσφαιρα
θα σου θυµίσουν τη χαλαρότητα των διακοπών,
ενώ εσύ θα αναπαύεσαι στον όµορφο πεζόδροµο, λέγοντας και ξαναλέγοντας ότι η ζωή είναι
όµορφη και γλυκιά.
Το Taf Kappa ανοίγει από νωρίς, ο καφές του είναι εξαιρετικός, το brunch είναι από µόνος του
ένας λόγος για να πας, ιδίως αν προέρχεσαι από
ξενύχτι: θα σε δυναµώσει για τα καλά! Η κουζίνα
του Taf Kappa, όµως, θα σου προτείνει και άλλα
νόστιµα πιάτα, όπως πίτσα, ζυµαρικά, τορτίγιες,
ζουµερά burgers και άλλα, όλα τους φτιαγµένα
από άριστες πρώτες ύλες.
Κι όταν ο ήλιος αρχίσει να φεύγει και οι ρυθµοί της
πόλης να χαλαρώνουν, έως και αργά το βράδυ,
ρόλο πρωταγωνιστή αποκτούν τα φανταστικά
signature κοκτέιλ µε την ονοµασία «Πίνουµε Ελλάδα», µε ελληνικά αποστάγµατα, µαστίχα, ρακί
και φρούτα του καλοκαιριού!
Και, φυσικά, µε τις καλύτερες µουσικές του κόσµου. Μην περιµένεις άλλο, ετοιµάσου για Κάτω
Πετράλωνα!
● Θεσσαλονίκης 168 & Αλόπης,
Κάτω Πετράλωνα, 2111841138, fb: Taf Kappa

peAce
OF MIND

Τα ωραιότερα κοκτέιλ στην πιο δροσερή
ταράτσα της πόλης

Αυτό µάλλον µου έχει κολλήσει από κάποιο έργο που έχω δει
στο σινεµά: µ’ αρέσουν τα µπαράκια εκείνα που έχουν ολόγυρα τζαµαρίες και χάνεται το µάτι. Αυτός είναι κι ένας από
τους λόγους που πολύ συχνά κατεβαίνω στο µετρό του Αγίου
Ιωάννη και πάω στο Peace of Mind. Μέχρι που καλοκαίριασε
και άνοιξε η ταράτσα. Κι αυτή η ταράτσα είναι πραγµατικά για
όσκαρ! Με θέα όλη την πλατεία Υµηττού, µε δροσιές, µε ωραίες παρέες, µε ταιριαστές lounge κατά κύριο λόγο µουσικές,
αλλά και µε ανεπανάληπτα signatures (φυσικά και τα κλασικά)
κοκτέιλ! Μάλιστα, η λίστα µόλις ανανεώθηκε κι εγώ ήδη πρόλαβα να δοκιµάσω δύο, που ήταν και τα δύο καταπληκτικά, το
Candy Kiss, που είναι βότκα µε καραµέλα γάλακτος, αρώµατα
φράουλας και φρέσκο χυµό lime, και το Coconut Oil, µε λευκό
ρούµι από Βενεζουέλα µε έντονα αρώµατα καρύδας, λεµονοσάκχαρα, φυσικό χυµό λεµόνι και ρoζ γκρέιπφρουτ.
Να θυµάστε ότι το Peace of Mind είναι all day, µε ανθρώπους
φιλόξενους που αµέσως θα σας κάνουν να αισθανθείτε οικεία,
διαθέτει απολαυστικό καφέ Dimello από εκλεκτές ποικιλίες
καφέ 100% Arabica, η κουζίνα του διαλέγει τα πιο εκλεκτά
υλικά και σερβίρει από brunch, pancakes, burgers, quesadillas
αλλά και πιο healthy επιλογές, ενώ πίσω από τη µεγάλη, ατµοσφαιρική του µπάρα «κρύβεται» µια ενηµερωµένη λίστα
κρασιών αλλά και 90 διαφορετικά ουίσκι.
● Πλατεία Υµηττού 3 & Καισαρείας, Υµηττός, 2107621880,
fb: Peace of Mind
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BEAUTY
KILLED THE
BEAST
Ολόδροσα cocktails και
τέλειος καφές στο
στέκι όπου γράφονται
οι καλύτερες αθηναϊκές
ιστορίες
Κρυµµένο σε ένα από τα πιο όµορφα στενά αυτής
της πόλης υπάρχει ένα στέκι που κάνει πραγµατικότητα όλες τις ονειρικές ιστορίες. Το Beauty
Killed the Beast στον πεζόδροµο της Παραµυθίας
είναι το µέρος που θες να περάσεις το καλοκαίρι
όλο! Καλοκαιρινό και καταπράσινο σε περιµένει
από το πρωί µε τον τέλειο καφέ του (στο σηµείο
αυτό αξίζει να πούµε ότι η ποιότητα του καφέ είναι εξαιρετική), ενώ όσο περνάει η µέρα τόσο τα
τραπεζάκια στον πεζόδροµο γεµίζουν µε γευστικές εκπλήξεις (οπωσδήποτε να δοκιµάσεις
το brunch του). Το βράδυ, δώσε εδώ ραντεβού
για τα πιο δροσιστικά cocktails. Μελέτησε προσεκτικά τη λίστα. “Extinct species” ονοµάζεται
και θα βρεις πολλές αναπάντεχες προτάσεις στις
σελίδες της. Όλα αυτά σε σκηνικό που µοιάζει µε
παραµύθι, µε το ξεχωριστό design να κλέβει τις εντυπώσεις και µε την ατµοσφαιρική διακόσµηση
να συνθέτει το background όλων των καλοκαιρινών σου στιγµών. Το καλοκαίρι ανήκει στις urban,
αθηναϊκές γειτονιές και αυτή εδώ είναι µία από τις
οµορφότερες.
● Παραµυθίας 14, 2105240117,
Insta: beauty_killed_the_beast_gr,
Fb: Beauty Killed the Beast

LOT 51

Για all day βουτιές στον καλό καφέ
και τα τρομερά cocktails

Όταν καλοκαιριάζει και η ατµόσφαιρα απαιτεί βόλτες, ποτάκια και καλές µουσικές, η πλατεία Βραζιλίας είναι από τις
καλύτερες επιλογές που µπορείς να κάνεις. Εκεί θα βρεις
και το LOT 51, ένα all day καφέ-µπαρ που θα σε µεταφέρει
κατευθείαν σε κάποια θαλάσσια ακτή της Αµερικής και θα
σε κάνει να αισθάνεσαι σαν να έχεις µπει σε τραγούδι των
Beach Boys! Φτιαγµένο από τρία νέα παιδιά µε σκοπό να
ζήσουν µία περιπέτεια και να περάσουν καλά (και αυτοί
και εµείς), το κάθε στοιχείο του µαγαζιού είναι ξεχωριστό.
Ο καφές είναι µοναδικής γεωγραφικής προέλευσης και
µία εµπειρία από µόνος του. Θα σε ταξιδέψει στη Βραζιλία, την Αιθιοπία, την Ινδία και πάλι πίσω. Έπειτα τα ποτά
και τα κοκτέιλ είναι όλα ψαγµένα, µε εξαιρετικής ποιότητας αποστάγµατα και ικανά να σε φέρουν στο κατάλληλο mood για φλερτ και καλοπέραση. Το γενικότερο new
wave vibe και η σύγχρονη διακόσµηση κάνουν το µέρος
έξτρα γοητευτικό και φωτογενές (έχουµε άλλωστε και
ένα ίνσταγκραµ να ενηµερώσουµε). Έλα από νωρίς για να
απολαύσεις το επικό brunch και µείνε µέχρι το βράδυ, όταν γνωστοί djs και ραδιοφωνικοί παραγωγοί µε house και
ηλεκτρονικό ήχο αναλαµβάνουν τη µουσική υπόκρουση.
● Παπαδιαµαντοπούλου 24Β, Ιλίσια, Fb: LOT51
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ΙππΟπΟτΑμΟΣ
Το ιστορικό μπαράκι στο
«πέρασμα» της Δελφών

Είναι λιγάκι δύσκολο ένας Αθηναίος ή ακόµα και ένας περαστικός από την πόλη να µην έχει περάσει έστω και µία
φορά από τον Ιπποπόταµο, στον πεζόδροµο της ∆ελφών.
Γιατί από εδώ έχουν περάσει και συνεχίζουν να περνούν όλοι. Στο ίδιο στέκι από το 1978, µε τον ωραίο λιγάκι ροκ και
λιγάκι vintage εσωτερικό του χώρο, ο Ιπποπόταµος πλέον
µεγάλωσε, βάζοντας κι άλλα τραπέζια και επεκτείνοντας
τον κήπο του µέχρι απέναντι στον πεζόδροµο, προσφέροντας περισσότερα όµορφα τετ-α-τετ και χαλαρές καταστάσεις. Αυτό εννοούσαµε µε τη λέξη «µεγάλωσε», γιατί
κατά τα άλλα παραµένει ένας αιώνιος έφηβος. Αυτός που
θα µας ξενυχτήσει µε ωραίες µουσικές και καλά ποτά, που
µε την αύρα του θα µας κάνει όλους µια παρέα, που θα
µας ακούσει το µεσηµέρι ή το απόγευµα, όταν θέλουµε να
πιούµε ένα χαλαρό καφεδάκι ή µια µπίρα από τις περίπου
30 ετικέτες, ή να τσιµπήσουµε κάτι ελαφρύ και νόστιµο,
έτσι, για να µας κόψει λιγάκι την πείνα και να συνεχίσουµε
δριµύτεροι! Ιπποπόταµος, λοιπόν, και αυτό το καλοκαίρι
στην Αθήνα, σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα περάσµατα
της πόλης.
● ∆ελφών 3Β, Κολωνάκι, 2103634583,
Fb: @ippopotamos

ΘΙΑΣΟΣ Caf� Bar
Ένας κήπος που θα σε μαγέψει

Ανάµεσα σε κτίρια κατοικιών, στην Αριστοφάνους, έχει
ανθίσει ένας φανταστικός κήπος που σε βγάζει για λίγο
από την urban αίσθηση της Αθήνας και σε µεταφέρει σε
ένα ελληνικό νησί, χωρίς καµία έγνοια εκτός του τι κοκτέιλ
θα παραγγείλεις. Ο Θίασος είναι ένα από τα πιο όµορφα
spots του Χαλανδρίου, γεµάτο µε χαλαρή και ροµαντική
ατµόσφαιρα, ό,τι πιο κατάλληλο για τους καλοκαιρινούς
µήνες στην πόλη. Πρέπει οπωσδήποτε να ανακαλύψεις
την ενότητα του cocktail menu µε τίτλο «Πίνουµε Ελληνικά», αποκλειστικά µε επιλογές από ελληνικά αποστάγµατα
και κρασιά που σίγουρα θα σε γοητεύσει. Αγαπηµένα µας
είναι το κοκτέιλ «Πεφταστέρι», µε βάση µαστίχας και φρέσκου grapefruit αλλά και το «Χορν» (ναι, έχει ονοµαστεί
έτσι προς τιµήν του ηθοποιού) και αυτό µε µαστίχα, πουρέ
µανταρινιού και µέντα. Μπορείς να αράξεις καθηµερινά
για πρωινό και brunch, το βράδυ για πίτσες και δροσερές
σαλάτες, ενώ στο µενού µε τα γλυκά προστέθηκαν πρόσφατα και κάποιες απίστευτα νόστιµες βάφλες. Οι οποίες
προφανώς ταιριάζουν µε όλες τις ώρες της ηµέρας.
● Αριστοφάνους 10, Χαλάνδρι,2106830453,
fb: Thiasos cafe-bar,
insta: Thiasos cafe-bar
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MEDEZ CAF� BAR
Το all day στέκι στο Παγκράτι

Πολλά ωραία συµβαίνουν εδώ, στο Medez, ένα ζεστό, χαρούµενο και φιλόξενο all day bar, στην πολύ ανεβασµένη γειτονιά
του Παγκρατίου. Το Medez σας υποδέχεται καθηµερινά από τις
7 το πρωί µε καλοφτιαγµένο καφέ και λαχταριστά φρεσκοψηµένα κρουασάν. Όλη την ηµέρα σερβίρει απολαυστικές σπιτικές λεµονάδες και βυσσινάδες µε ολόκληρα βύσσινα, µια µεγάλη ποικιλία από τσάγια, αρωµατικές σοκολάτες, χορταστικές
προτάσεις για πρωινό και πεντανόστιµα γλυκά, όπως η εξαιρετική πορτοκαλόπιτα –σερβιρισµένη και µε παγωτό βεβαίως–,
αλλά και αξεπέραστη πίτσα µε λεπτή ιταλική ζύµη και θεϊκό
Club Sandwich. Τα ωραία συνεχίζονται και το απόγευµα, µε το
Medez να αποτελεί έναν πολύ ωραίο προορισµό για ένα ποτάκι
µετά τη δουλειά, ενώ όσο περνάει η ώρα σειρά παίρνουν τα
κοκτέιλ αλλά και οι ρακές – µε µεζεδάκι, παρακαλώ. Οι σόουλ,
φανκ και ροκ µουσικές είναι χαλαρές, αν και η ένταση µπορεί
να ανέβει ανάλογα το κέφι, καθώς όλο και κανένα αυτοσχέδιο
παρτάκι µπορεί να στηθεί, ενώ συχνά είναι τα διάφορα events
και live. Να γίνετε φίλοι στο fb να ενηµερώνεστε εγκαίρως!
● Medez Cafe, Φρύνης 2, Παγκράτι, 2107513925,
medez@medezcafe.gr
FB: /medezcafe | IG: /medezcafe

GEPPETTO THE BAR
Εδώ θα πιεις τα κοκτέιλ της ζωής σου!

Στιλάτο, ατµοσφαιρικό και κοσµοπολίτικο, µε «σπίτι» ένα από τα πλέον εµβληµατικά νεοκλασικά της πλατείας
Βαρνάβα, του 1920, το Geppetto The Bar έγινε γνωστό από στόµα σε στόµα και all day προορισµός για κάθε
Αθηναίο. Ανοιχτό από το πρωί, µε εξαιρετικούς µονοποικιλιακούς καφέδες και προτάσεις για brunch που έχουν γράψει ιστορία, το Geppetto έχει το δικό του τρόπο να οµορφαίνει τα βράδια µας. Με κεφάτες µουσικές
απ’ όλες τις δεκαετίες, όµορφη διακόσµηση µε κάποια στοιχεία από το διάσηµο παραµύθι του Πινόκιο, ζεστή
και χαλαρή ατµόσφαιρα που κάποιες φορές θα σου θυµίσει πάρτι, αλλά και µε κοκτέιλ που έχουν γίνει talk of
the town. Πέρα από τα κλασικά, θα ανακαλύψετε 10 εµπνευσµένα signatures κοκτέιλ µε βάση τη βότκα, το
τζιν, την τεκίλα και το ρούµι, και κάποια από αυτά σίγουρα θα τα ερωτευθείτε. Ανοιχτό καθηµερινά έως τις 3
µετά τα µεσάνυχτα, Παρασκευές και Σάββατα λίγο παραπάνω.
● Στίλπωνος 2, 2107525665, fb: Geppetto The Bar
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ΝΙΚΗΤΗΣ

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ
ΤΟΥ
RED BULL DANCE YOUR STYLE
ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΖΗΣΕ
Ο Rekoz θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα
στον Παγκόσµιο Τελικό
Του ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ

Γ

Γιορτή: Αυτό αναφώνησαν όσοι βρέθηκαν
στον µεγάλο τελικό του ελληνικού Red Bull
Dance Your Style, στο Hotel Ermou, το Σάββατο 1η Ιουνίου. Οι 16 καλύτεροι χορευτές των
προκριµατικών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, έλαβαν θέση και άρχισαν να αγωνίζονται στα
αγαπηµένα 1vs1 dance battles, µε µοναδικό κριτή το ίδιο το
κοινό. Ναι, όσοι βρέθηκαν στον τελικό, ήταν και εκείνοι που
θα έκριναν το τελικό τους αποτέλεσµα, αφού µε τις κάρτες
τους διάλεγαν ποιος θα περάσει στον επόµενο γύρο και
εντέλει ποιος θα είναι και ο νικητής που θα εκπροσωπήσει
την Ελλάδα στον Παγκόσµιο Τελικό, του Παρισιού.
Το τελευταίο battle δόθηκε ανάµεσα στον Rekoz και τον
B-Boy G-Space και η µάχη ήταν µεγάλη, µε τον πρώτο να
κερδίζει τελικά το εισιτήριο για το Παρίσι, τον Οκτώβριο.
Ο Ερωτόκριτος Πανταζής, όπως είναι το πραγµατικό όνοµά του, ανήκει στη χορευτική οµάδα HyperLinks και µε τον
χαρακτηριστικό Popping χορό του κατάφερε να κλέψει τις
εντυπώσεις! Σήµερα, λίγες µέρες µόνο µετά την επιτυχία
του, ο Rekoz έχει αρχίσει ήδη να ονειρεύεται τον Παγκόσµιο
Τελικό του Red Bull Dance Your Style και µιλά για όσα έζησε στην ATHENS VOICE.
Rekoz, αρχικά συγχαρητήρια! Πότε ξεκίνησε η ενασχόλησή σου µε τον χορό και πώς κατάφερες να εξελιχθείς
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τόσο; Ευχαριστώ πολύ! Χορεύω από το 2006 και έκτοτε έχω
ασχοληθεί µε τα περισσότερα street styles, αλλά έχω δώσει έµφαση στο Popping και το Hip-Hop! Τα πρώτα χρόνια
ξεκίνησα ως αυτοδίδακτος, όµως στη συνέχεια άρχισα να εµπλουτίζω τις γνώσεις µου µε σεµινάρια στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, µε καταξιωµένους, στο κάθε είδος, δασκάλους.
Σε συνδυασµό µε τις ατελείωτες ώρες προπόνησης, έχω
καταφέρει να φτάσω ως εδώ!
Πίστευες ότι θα τα καταφέρεις να είσαι ο νικητής του φετινού Red Bull Dance Your Style; Ναι, εξαρχής θεωρούσα
ότι θα καταφέρω να κερδίσω τον φετινό διαγωνισµό. Άλλωστε το πρώτο βήµα στο να κατακτήσεις έναν στόχο, είναι
να πιστέψεις ότι έχει ήδη συµβεί. Όλα τα άλλα συνωµοτούν
στο να γίνει αυτός πραγµατικότητα!
Πώς έζησες όλη τη διαδικασία από τα προκριµατικά
µέχρι τον τελικό; Συνολικά ήταν µία από τις πιο όµορφες
στιγµές της ζωής µου! Η φύση του διαγωνισµού είναι να
καταφέρεις να κερδίσεις τον κόσµο καθώς αυτός είναι ο
κριτής. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι καθ’ όλη τη διάρκειά του,
από τα προκριµατικά µέχρι και τον Μεγάλο Τελικό, ο κόσµος
είναι στο πλευρό σου και σε στηρίζει, πώς µπορείς να µη
νιώθεις πανέµορφα;
Πώς σου φάνηκε η συµµετοχή του κόσµου µε τις κάρτες, που ουσιαστικά έκρινε το αποτέλεσµα; Ακούω πολύ
κόσµο να λέει «από πού και ως πού να κρίνει το κοινό έναν
διαγωνισµό χορού;». Ένας χορευτής-καλλιτέχνης, πέρα από
το να εκφράζεται και να εκτονώνεται µέσω της τέχνης του,
καλείται να µπορεί να επικοινωνήσει και µε το κοινό στο
οποίο απευθύνεται! Χορός δεν είναι µόνο η δεξιότητα να
κινούµε το σώµα µας αλλά να είµαστε ταυτόχρονα και ηθοποιοί. Να περνάµε το δικό µας µήνυµα, να αγγίζουµε τον
κοινό. Το να µπορεί ο κόσµος να µας κρίνει σε έναν τέτοιο
διαγωνισµό χορού πιστεύω ότι είναι το ίδιο «τίµιο» µε το να
µας κρίνει ένας χορευτής. Ο καθένας ίσως µε διαφορετικά
κριτήρια, αλλά και πάντα «τίµια»!
Έχεις αρχίσει να ετοιµάζεσαι για τον Παγκόσµιο Τελικό ή
ακόµα απολαµβάνεις τη νίκη σου; Και τα δύο θα έλεγα! Απολαµβάνω τη νίκη µου στο διαγωνισµό χωρίς ωστόσο να
σταµατώ στιγµή και την προπόνησή µου. Ο στόχος πλέον
είναι πολύ µεγάλος, αφού πρόκειται για εκπροσώπηση της
χώρας µου και της χορευτικής µου κοινότητας στον Παγκόσµιο Τελικό στη Γαλλία, εποµένως δεν υπάρχει καθόλου χώρος για ξεκούραση! A
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Αθλητικό παπούτσι Nike Air Max 720 €189

NEW ERA
Unisex καπέλο

PRAKTIKER
Δίσκος σερβιρίσματος
Anchor €9,99

Είμαι γυναίκα πολιτικός
και δεν έχω τι να φορέσω!

KARL LAGERFELD
Τσαντάκι με pins €415

Η αγωνία της υποψήφιας μπροστά
στην γκαρνταρόμπα

PRIME OPTICS
Γυαλιά ηλίου €155

Ν

Τοπ με τύπωμα παγωτά

TEZENIS

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Μελισσούλες
στη Σόλωνος
Η εμφάνιση του
αγαπημένου μας
νεοκλασικού
The APIVITA
Experience Store
αλλάζει χάρη
στο έργο του εικαστικού Φίλιππου
Θεοδωρίδη
(Workroomblue).
Είναι η έναρξη της
πιο όμορφης εποχής για την Αθήνα
και θα ομορφύνει
λίγο ακόμα μέχρι
το τέλος του καλοκαιριού χάρη στα
λουλούδια και τις
μελισσούλες που
στολίζουν την
όψη του κτιρίου.
Περάστε να τα
θαυμάσετε!

ZEUS + ΔIONE
Τσάντα - ψάθινο καλάθι

ADMIRAL

CALZEDONIA
CARROTEN

Μπικίνι με crinkle υφή

Αφρός προσώπου και σώματος για ενυδάτωση μετά τον ήλιο

VICHY

Αντιηλιακό σπρέι προσώπου με δείκτη προστασίας SPF50

Ρολόι Coeur de Mangue, από τη σειρά Energy Boost €60

SWATCH

Γυναικείες σαγιονάρες Kappa €7,99

α ντυθώ σαν την Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτέζ; Η
σταρ των Δημοκρατικών, η οποία στα 28 της χρόνια
έγινε η νεότερη βουλευτής στην ιστορία του αμερικανικού Κογκρέσου, ντύνεται απλά και κομψά. Αρκετές φορές επιλέγει Ζάρα, όπως σε εκείνη τη σούπερ
εμφάνισή της όπου σέταρε το λευκό της παντελόνι με λευκή
κάπα και λευκό κολλητό τοπ. Σήμα κατατεθέν της το κόκκινο
κραγιόν και οι χρυσοί κρίκοι.
Με προσωπική ακτινοβολία και άνεση η AOC, όπως είναι
γνωστή από τα αρχικά της, ανοίγει το επίκαιρο –λόγω προεκλογικής περιόδου– ντοκιμαντέρ «Knock Down the House»
(Netflix) την ώρα που μακιγιάρεται. Κανένα κόμπλεξ. Και την
τέχνη του μακιγιάζ πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες. Ενώ οι
άνδρες πολιτικοί το πολύ να βάλουν μια πούδρα, τερακότα
για πιο ηλιοκαμένο.
Μήπως να κοπιάρω τη Σίνθια Νίξον; Είχε αέρα... αλλά όχι
της νίκης. Το βίντεό της όμως «μιλούσε» καθώς η κάμερα
ακολουθούσε τις μαύρες πεντάποντες γόβες της σε υποβαθμισμένα πεζοδρόμια της Νέας Υόρκης. Μήπως να ντυθώ σαν
την Άνγκελα Μέρκελ; Μπα…
Ή μήπως το στιλ της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ είναι αυτό που
θα κάνει τη διαφορά; Εξακολουθεί να αναρωτιέται η γυναίκα
πολιτικός και μετά ανοίγει την ντουλάπα της. Μελάνια και
πάλι Μελάνια. Θα αντιγράψει τη FLOTUS. Νοερώς. Αλλιώς
θέλει χορηγούς.
Η ντουλάπα της. Τόσο γεμάτη και τόσο άδεια. Οι άνδρες ξεμπερδεύουν με ένα-δύο μπλέιζερ, δυο κοστούμια και αρκετά
πουκάμισα σε γαλάζιο και λευκό. Γραβάτες, ζώνες και formal
παπούτσια. Τι άλλο; Όσο για τη χρωματική γκάμα, η μέθοδος
Ομπάμα είναι η πιο βολική. Η γκαρνταρόμπα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ είχε κοστούμια σε δύο αποχρώσεις. Γκρι και
μπλε σκούρο. Ξεμπερδεύεις.
Ενώ οι γυναίκες πολιτικοί... Γόβες ψηλές, χαμηλοτάκουνα,
πλατφόρμες, πέδιλα, μπότες, μποτίνια, μπαλαρίνες. Πόσα
ζευγάρια παπούτσια πια; Το dress code περιλαμβάνει ήσυχα
χρώματα, αν και έχουμε δει τα πάντα από φούξια έως το μπλε
της πεθεράς (εκείνο το μπλε-ρουά που φορούν οι πεθερές
στους γάμους), φούστες μέχρι το γόνατο ή κάτω από αυτό,
κοστούμια, τοπ και πουκάμισα. Μια γνωστή πολιτικός λέει ότι
το συντηρητικό (όχι σαν θεούσες) ντύσιμο είναι μη διαπραγματεύσιμο, διότι οι πολίτες θέλει να προσέχουν αυτά που
λέει κι όχι αυτά που φοράει. Για να κάνει τη διαφορά και να
εκτονώσει την κοκεταρία της επιλέγει ιδιαίτερα κοσμήματα.
Στο μεταξύ, προκύπτουν κι άλλα ζητήματα. Ένας πολιτικός μπορεί να φοράει το ίδιο κοστούμι επί μέρες αρκεί να
αλλάζει πουκάμισο, να μην είναι τσαλακωμένο και να μην
έχει λεκέδες. Μία πολιτικός όχι. Ο κόσμος «σχολιάζει» αν η
υπουργός, η αρχηγός κόμματος, η βουλευτής ή η υποψήφια
εντοπιστεί να φοράει το ίδιο φόρεμα ξανά και ξανά. Κι άλλα
έξοδα, λοιπόν. Άρα τι να κάνει μία πολιτικός που έχει τις αγωνίες της, αλλά πρέπει να είναι κομψή, κυριλέ και να εκπέμπει
κύρος και σοβαρότητα; Προτροπή: Κάν’ το όπως η Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτέζ.
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ΘΡΙΛΕΡ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΟ
Επιμέλεια:
Αγγελική Μπιρμπίλη

Η κούκλα ● Mo Hayder, Διόπτρα
Η Mo Hayder έχει γράψει μερικά από τα πιο
ανατριχιαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα στην ιστορία του είδους. Το πρώτο της
βιβλίο, «Το φονικό κελάηδισμα», χαρακτηρίστηκε από την Guardian «πρώτης γραμμής
θρίλερ που σοκάρει» και το επόμενο, «Η
σιωπή των δέντρων», ψηφίστηκε από τους
Times ως «ένα από τα πιο τρομακτικά θρίλερ που γράφτηκαν ποτέ». Στο νέο της βιβλίο με τίτλο «Η Κούκλα» μας μεταφέρει σε
μια υψίστης ασφαλείας ψυχιατρική κλινική,
όπου τρόφιμοι και προσωπικό στοιχειώνονται από το θρύλο του φαντάσματος της
Μοντ που φημολογείται ότι κακοποιούσε
παιδιά το 1860, και που τώρα έχουν λόγους
να πιστεύουν ότι έχει επιστρέψει. Ο ντετέκτιβ Τζακ Κάφερι έρχεται αντιμέτωπος με το
απόλυτο κακό. Ποιος θα βγει νικητής;
Μπροστά στα μάτια τους ● Cara
Hunter, εκδ. Διόπτρα

25 βιβλία
για ΤΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Πώς μπορεί να εξαφανιστεί ένα οκτάχρονο
παιδί από ένα καλοκαιρινό πάρτι μασκέ που
οργάνωσαν οι γονείς του; Κανείς δεν είδε
τίποτα στο ήσυχο προάστιο – ή τουλάχιστον
έτσι λένε όλοι. Όμως ο επιθεωρητής Άνταμ
Φόλεϊ ξέρει ότι εννιά στις δέκα φορές ο δράστης είναι κάποιος γνωστός της οικογένειας. Και η οικογένεια της Ντέιζι είναι σίγουρα
παράξενη. Ο επιθεωρητής Φόλεϊ ξεκινάει
έναν αγώνα δρόμου για να βρει τα ίχνη της
Ντέιζι, καθώς ο χρόνος του λιγοστεύει,
μαζί και οι ελπίδες για να βρεθεί ζωντανή…
H Cara Hunter γράφει ένα ατμοσφαιρικό
μυθιστόρημα, που κρύβει πολλά μυστικά
και ενόχους, μια αναπάντεχη ανατροπή στο
κλείσιμο της ιστορίας.

Τοξικά μάτια ● Δημήτρης Σίμος,
BELL

Ο αστυνόμος Καπετάνος επιστρέφει για
τρίτη φορά για τη δυσκολότερη υπόθεση
της καριέρας του. Σε ένα χαρακτηριστικό
δείγμα του νέου μεσογειακού νουάρ, παρακολουθούμε μία υπόθεση την οποία περιτριγυρίζει ο θάνατος και η παρανομία και που
μπορεί να λυθεί μόνο με ρίσκα, τα οποία ο
αστυνόμος πρέπει να αναλάβει μόνος του,
καθώς βαίνει στα «Σκοτεινά Νερά».

Λύκε, λύκε, είσαι εδώ; ● M. J.
Arlidge, Διόπτρα
Κάτι άρρωστο σέρνεται στο δάσος. Η Έλεν
Γκρέις πρέπει να αντιμετωπίσει έναν νέο
εφιάλτη. Τα θύματα κυνηγήθηκαν με τόξο
και αφέθηκαν να κρέμονται από τις αρχαίες
βελανιδιές. Γιατί στοχοποιούνται αβοήθητοι παραθεριστές στο απόγειο της περιόδου κάμπινγκ; Τι σηματοδοτούν οι δολοφονίες τους; Ο M. J. Arlidge εργάζεται στην
τηλεόραση και ειδικεύεται στην παραγωγή
ποιοτικών δραματικών σειρών, μεταξύ
των οποίων οι αστυνομικές σειρές «Torn»,
«The Little House» και «Silent Witness». Στην
Ελλάδα κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Διόπτρα τα βιβλία του «Α μπε μπα μπλομ», «Γύρω γύρω όλοι», «To σπίτι με τις κούκλες»,
«Αν σε πιάσω καίγεσαι», «Στο στόμα του
λύκου», «Φτου και βγαίνω», «Μ’ αγαπά, δεν
μ’ αγαπά» και «Λύκε λύκε, είσαι εδώ».

Παράξενος καιρός ● Joe Hill, BELL
Τέσσερις ιστορίες τρόμου έρχονται να μας
δείξουν το σκοτάδι που κρύβεται πίσω από
την καθημερινότητά μας και να μας επιβεβαιώσουν ότι η πραγματικότητα είναι τέτοια, που η μπροστά της οι εφιάλτες μας δεν
μοιάζουν πλέον τρομαχτικοί. Πώς; Μέσα
από μία φωτογραφική μηχανή που κλέβει
αναμνήσεις, έναν ήρωα του κινήματος υπέρ
της οπλοκατοχής, ένα νησί που μοιάζει να
έχει δικό του νου και βούληση και ένα σκηνικό που θυμίζει Αποκάλυψη.
Tης ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΗ
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Συζυγικό καθήκον ● Χριστόφορος Βεϊνόγλου, Βακχικόν
Το 1964 στην Αθήνα τρεις άντρες διαφο-

ρετικών κοινωνικών και επαγγελματικών
προελεύσεων συναντιούνται και μιλάνε
για πράγματα μικρής σημασίας. Ένας από
αυτούς, ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Χαράλαμπος,
αρχίζει να ερευνά μία υπόθεση του Αλκιβιάδη, του εύπορου δικηγόρου της παρέας,
ανακαλύπτοντας πληροφορίες τόσο για
αυτόν, όσο και για τον δημοσιογράφο φίλο
τους, Ντάνη, σε μία υπόθεση με φόντο τα
πολιτικά γεγονότα της εποχής.

Η ξηρασία ● Jane Harper, Μεταίχμιο
Πολυβραβευμένο, δεν είναι τυχαίο που το
βιβλίο έλαβε πλήθος διακρίσεων, μεταφράζεται σε 35 γλώσσες και μεταφέρεται ήδη
στη μεγάλη οθόνη με παραγωγό τη Ρις Γουίδερσπουν και τον Έρικ Μπάνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε μια μικρή πόλη της
Αυστραλίας οι εντάσεις που υποβόσκουν
στην κοινότητα γίνονται αφόρητες, όταν
τρία μέλη της οικογένειας Χάντλερ βρίσκονται νεκρά. Όλοι θεωρούν ότι ο αρχηγός της
οικογένειας Χάντλερ, ο Λιουκ, αυτοκτόνησε
αφού σκότωσε τη σύζυγο και τον εξάχρονο
γιο του. Ο αστυνομικός Άρον Φαλκ επιστρέφει για την κηδεία του καλύτερου φίλου
των παιδικών του χρόνων ...

Ανάρμοστον εστί ● Ειρήνη
Βαρδάκη, BELL
Ένα ψυχολογικό θρίλερ με φόντο τα φαράγγια της Κρήτης έρχεται να μας ταξιδέψει στα
πιο σκοτεινά μονοπάτια του ανθρώπινου
μυαλού, μέσα από μία ιστορία για μια γυναίκα-θύμα. Η αλήθεια για το αποτρόπαιο έγκλημα που της συνέβη κρύβεται πίσω από
τον σύζυγο, τον εραστή και την καλύτερή
της φίλη, σε μια ιστορία που γεννά γρίφους
ανάλογους της αρχαίας τραγωδίας.

Μαχαίρι ● Jo Nesbo, Μεταίχμιο
Ο νορβηγός Jo Nesbo (1960), ένας από τους
κορυφαίους συγγραφείς αστυνομικής
λογοτεχνίας, υπογράφει τη συγκλονιστική
12η περιπέτεια του αγαπημένου Χάρι Χόλε.
Τη σκοτεινότερη υπόθεση της ζωής του. Ο
Χόλε βρίσκεται στο σημείο μηδέν. Η Ράκελ
τον έχει διώξει από το σπίτι, έχει ξανακυλήσει στο ποτό, ενώ δουλεύει κάτι ασήμαντες
υποθέσεις. Ο διαβόητος βιαστής και δολοφόνος Σβάιν Φίνε κυκλοφορεί ελεύθερος,
αφού έχει εκτίσει την ποινή του, και είναι
αποφασισμένος να πάρει εκδίκηση από τον
Χόλε που τον έκλεισε για τόσα χρόνια στη
φυλακή. Όταν ο Χάρι ξυπνά µε τα χέρια του
βουτηγμένα στο αίμα και χωρίς καμιά ανάμνηση, ξέρει πως τα πράγματα µόνο προς
το χειρότερο μπορούν να εξελιχθούν.

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ
Η κυρία Όσμοντ ● Τζων Μπάνβιλ, Καστανιώτης
Μια από τις σημαντικότερες μορφές της
σύγχρονης αγγλόφωνης πεζογραφίας,
ο Τζων Μπάνβιλ υπογράφει μια ιστορία
προδοσίας και υπαρξιακών διλημμάτων.
Έχοντας δραπετεύσει από τη Ρώμη και το
τέλμα ενός δυστυχισμένου γάμου, η πλούσια Αμερικανίδα Ίζαμπελ Όσμοντ βρίσκεται
στο Λονδίνο προσπαθώντας να ανασυντάξει τις δυνάμεις της. Έχει ανακαλύψει ένα
μυστικό που ο σύζυγός τηςτης κρατούσε
κρυφό. Παδιγευμένη σε έναν συναισθηματικό λαβύρινθο προσπαθεί να ξαναβρεί τον
νεανικό της εαυτό, εκείνον που επιζητούσε
με ορμή και πάθος την ελευθερία και τη
χειραφέτηση. Με το νέο του μυθιστόρημα ο
πολυβραβευμένος Ιρλανδός συγγραφέας
αποτίνει φόρο λογοτεχνικής τιμής στον Χένρι Τζέιμς επινοώντας μια αντάξια συνέχεια
του «Πορτρέτου μιας κυρίας».

Το τελευταίο reunion ● Κατερίνα
Μπέη, Key Books
Μια συγγραφέας σε δημιουργικό αδιέξοδο, η Τίνα, αποφασίζει να παραιτηθεί από
τις προσωπικές της φιλοδοξίες και να σώσει τον γάμο της. Η Ρέα είναι επιτυχημένη
ηθοποιός, εγκλωβισμένη σε μια σαδομα-
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ζοχιστική σχέση, και η Φάνια, έχοντας καταφέρει να
απομακρυνθεί από την τυραννική οικογένειά της
νιώθει πως έχει βρει την ευτυχία στην αγκαλιά του
Παύλου. Οι τρεις γυναίκες θα συναντηθούν μετά
από 20 χρόνια, σε σχολικό reunion. Προσδοκίες,
ψευδαισθήσεις και φοβίες θα αναζωπυρωθούν,
μαζί με αναμνήσεις και κρυφά πάθη.

Να γίνεις εσύ Θεός ●Αθηνά Λατινοπούλου, Βακχικόν
Η κόρη μιας εύπορης οικογένειας προσφύγων από
τον Πόντο στο Κιλκίς το 1922 γίνεται η αφορμή να
δούμε όλα όσα διαμόρφωναν τον ψευτοκαθωσπρεπισμό της εποχής, αλλά και πώς ο έρωτας
καταφέρνει να τα ξεπεράσει όσο κι αν κάποιος προσπαθήσει να τον αποφύγει, τη στιγμή που μία μικρή
πόλη της Μακεδονίας έρχεται να καθρεφτίσει όλα
τα συναισθήματα των τότε ανθρώπων.

Το λυκόφως του Αιγαίου ● Κατερίνα
Καριζώνη, Καστανιώτης
Αιγαίο, 17ος αιώνας, ο αιώνας της πειρατείας. Ο
πειρατής Ιωάννης Κάψης απελευθερώνει τη Μήλο
από τον οθωμανικό ζυγό. Στέφεται βασιλιάς, αλλά
ένας μεγάλος έρωτας με την κόρη του κυβερνήτη
του νησιού σημαδεύει τη ζωή του. Την ίδια περίοδο
Δυτικοί και κυρίως Μαλτέζοι πειρατές κατακλύζουν
το Αρχιπέλαγος, που αποτελεί πεδίο σύγκρουσης
θρησκειών και συμφερόντων. Μεγάλοι πειρατές
ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν
την οθωμανική απειλή. Το Αιγαίο παραμένει το
μήλον της έριδος ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση.
Μάχες, συνωμοσίες και προδοσίες καθορίζουν ένα
άγριο παιχνίδι κερδοσκοπίας και κυριαρχίας. Ένα
μυθιστόρημα εποχής, ένα πανόραμα ιστοριών από
τη θρυλική ζωή και τη δράση των Ελλήνων και των
ξένων πειρατών.

Από τα Ψηλαλώνια στο Φεγγάρι - Η περιπέτεια της κατάκτησης του Διαστήματος ● Διονύσης Π. Σιμόπουλος, Μεταίχμιο
Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την πρώτη προσελήνωση, ο επίτιμος διευθυντής του Ευγενίδειου Πλανηταρίου κορυφαίος αστροφυσικός Διονύσης Σιμόπουλος, ο μόνος Έλληνας ανταποκριτής
που κάλυψε δημοσιογραφικά την αποστολή Apollo
11, αφηγείται την πορεία μας προς τα άστρα και αναθυμάται σταθμούς της προσωπικής του διαδρομής.
Ξεκινώντας από τους πρωτοπόρους αστρονόμους
και τα πρώτα τηλεσκόπια αφηγείται με αμεσότητα
τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις που μας
οδήγησαν στο Φεγγάρι, αλλά και πώς διαδραματίστηκε η κούρσα της κατάκτησης του Διαστήματος
στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Παράλληλα,
ξετυλίγει το κουβάρι της προσωπικής του διαδρομής
μέσα από γεγονότα-σταθμούς. Ένα βιβλίο με πλούσιο
φωτογραφικό υλικό που συνδυάζει μοναδικά την
ιστορία της επιστήμης με τα απομνημονεύματά του.

Το ημερολόγιο ενός βιβλιοπώλη ●
Shaun Bythell, Key Books
O Σον Μπάιθελ είναι ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου
Wigtown, του δεύτερου μεγαλύτερου παλαιοβιβλιοπωλείου της Σκοτίας, με 100.000 βιβλία, τα οποία
απλώνονται σε ράφια συνολικού μήκους 1,5 χλμ.
Ένας σωστός παράδεισος για τους βιβλιόφιλους;
Όχι ακριβώς... Σε αυτό το έξυπνο και ξεκαρδιστικό
ημερολόγιο, ο Σον προσφέρει μια εκ των έσω ματιά
στον κόσμο του βιβλίου. Από τις δυσκολίες με τους
εκκεντρικούς πελάτες και τις λογομαχίες με το δικό
του προσωπικό μέχρι τα ταξίδια σε παλιές επαύλεις
και οίκους πλειστηριασμών.

Σφάλμα συστήματος ● Νίκος Α. Μάντης, Καστανιώτης

Ποιήματα 1975-2012 ● Γιώργος Σταυρίδης, Δίαυλος

Το καινούργιο βιβλίο του βραβευμένου Νίκου Α. Μάντη είναι η ιστορία μιας άγριας ενηλικίωσης. Είναι ο απολογισμός μιας γενιάς που ξεκίνησε από το σχολικό
συγκρότημα της Γκράβας και κατέληξε πρωτοσέλιδο,
μέσα απ’ τα μάτια τριών ιδιαίτερων παιδιών. Μια αφήγηση έρωτα και αναρχίας, από το γύρισμα του αιώνα
μέχρι το σημαδιακό 2015. Ένα τεχνολογικό θρίλερ με
στοιχεία ιλαροτραγωδίας, ένα αντισυστημικό όνειρο
που δεν εντόπισε εγκαίρως το σφάλμα, ένα βιβλίο
για την πολιτική, την επανάσταση, την ουτοπία.

Τα ποιήματα του Γιώργου Σταυρίδη δεν έχουν μία συγκεκριμένη θεματολογία και αυτό γιατί έμπνευσή του
είναι η ίδια η καθημερινή ζωή τόσο με τα άσχημα, όσο
και με τα ωραία της. Αν υπάρχει κάτι που μισεί, αυτό
είναι το εφήμερο και αν υπάρχει κάτι που επιδιώκει
είναι η ειλικρίνεια και η αυτογνωσία και γι’ αυτό όταν
η πραγματικότητα είναι σκληρή την αποτυπώνει με
σκληρότητα και πικρή ειρωνεία και όταν είναι όμορφη με ομορφιά.

Το αρπακτικό ● Gil Scott-Heron, Βακχικόν
Το μυθιστόρημα του σημαντικότερου «προγόνου της
ραπ» μεταφράζεται για πρώτη φορά στα ελληνικά
και έρχεται να μας μεταφέρει στα τέλη της δεκαετίας
του ’60. Οι περιθωριοποιημένοι του γκέτο έρχονται
να συγκρουστούν μεταξύ τους, με τον εαυτό τους,
αλλά και με το Αρπακτικό, σε μία ιστορία με φόντο το
μαύρο κίνημα, τα ναρκωτικά και έναν φόνο.

Ο γενναιόδωρος τα παίρνει όλα ●
Μπομπ Μπεργκ, Τζον Ντέιβιντ Μαν, Key
Books

Ο Τζο είναι φιλόδοξος, εργασιομανής και επίμονος,
μόνο που νιώθει πως όσο πιο σκληρά δουλεύει τόσο
απομακρύνεται από τους στόχους του – και την ευτυχία. Μέχρι που μια μέρα συναντά τον αινιγματικό
Πίνδαρο, έναν θρυλικό σύμβουλο επιχειρήσεων που
δέχεται να μοιραστεί το Επαγγελματικό Μυστικό
του. Στο καθηλωτικό αυτό μπεστ σέλερ οι Bob Burg
και John David Mann αφηγούνται με τρόπο συναρπαστικό την ιστορία του Τζο και τη μύησή του σε έναν
νέο τρόπο σκέψης και δράσης.

Ο φταίχτης ● Εύα Μ. Μαθιουδάκη, Κωστής Σχιζάκης, Καστανιώτης
Η Εύα M. Μαθιουδάκη και ο Κωστής Σχιζάκης έχουν
ένα κοινό σημείο, το Ηράκλειο της Κρήτης. Το μυθιστόρημα αυτό είναι έργο και των δύο. Ένα βιβλίο που
αποκαθηλώνει πρότυπα και μύθους παρασύροντας
τον αναγνώστη σε ατραπούς όπου το πάθος, η αμφισβήτηση και ο ερωτισμός κλιμακώνουν την αγωνία
του μέχρι το τέλος. Ο Παναγιώτης με τα αδέρφια του
και τη μητέρα του Ελένη κατεβαίνουν το 1969 από
την Ευρυτανία και εγκαθίστανται στην Αθήνα. Μια
φωτογραφική σχεδόν περιήγηση στη δεκαετία του
’70, στην κοινωνία που με ανασφαλή βήματα οδεύει
προς την ευημερία. Πλήθος ηρώων στους αθηναϊκούς δρόμους και στις γειτονιές, κι ανάμεσά τους
ένας ευάλωτος νέος που πορεύεται στα σκοτεινά, με
μόνη τη λαχτάρα του για τις μηχανές.
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Διάφορα

Μικροί δρόμοι της Αθήνας ● Νίκος Βατόπουλος, Μεταίχμιο
Στον πρόλογο του ο γνωστός έγκυρος δημοσιογράφος Νίκος Βατόπουλος τα λέει όλα: «Αυτή η συλλογή
κειμένων και φωτογραφιών εστιάζει στους μικρούς
δρόμους της Αθήνας. Σε δρόμους που είτε σκοπίμως
είτε τυχαία περπάτησα. Εντάσσονται σε μια ενδεικτική ανθολογία της ελάσσονος Αθήνας, εκείνης δηλαδή της πόλης που αιμοδοτεί το αθηναϊκό κέντρο
αλλά και που με έναν τρόπο σχεδόν νομοτελειακό
ζει και μια ζωή ξέχωρη. Οι συνοικίες της Αθήνας είναι
ένας απέραντος θησαυρός. Όλες οι παλιές γειτονιές
της Αθήνας είναι κιβωτοί πολύτιμων ενσταλάξεων
αστικού βίου, με ποιότητες συχνά υποτιμημένες και
ευτελισμένες. Το μικρό αυτό βιβλίο επιθυμεί να τιμήσει την ελάσσονα Αθήνα, με τον τρόπο όσων βίωσαν
τη χάρη της αθηναϊκής συνοικίας».

Κάπταιν ● Στέφανος Ξενάκης, Key Books
Ο μπαμπάς, λέει, είναι αυτός που κάνει τα δύσκολα
να φαίνονται εύκολα. Επίσης, μπαμπάς είναι αυτός
που όταν τον χάσεις, χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου. Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο μπορεί να σε
κάνει να αναθεωρήσεις τη σχέση με τους δικούς
σου γονείς, είτε ζουν είτε όχι. Σίγουρα όμως θα αναθεωρήσεις τη σχέση με τον γονιό που έχεις μέσα
σου. Βλέπεις, όταν έρθει η ώρα να την κάνεις, μόνο
θύμησες, μυρωδιές κι αγκαλιές θα αφήσεις πίσω. Κι
αγάπη. Μπόλικη αγάπη.

Τα έξυπνα παιχνίδια του κύριου Πλάτωνα ● Δημήτρης Παναγάκος, Δίαυλος
«Όταν μαθαίνεις παίζοντας, το πράγμα αποκτά ενδιαφέρον» λέει ο παράξενος κύριος Πλάτωνας, ο
οποίος μέσα από έξυπνα παιχνίδια σκέψης βοηθάει
τον μικρό του γείτονα Χρίστο, αλλά και κάθε αναγνώστη, να αγαπήσει ένα από τα πιο μισητά μαθήματα, τα
μαθηματικά. Το μυστικό του βρίσκεται στον κύβο του
Ρούμπικ, στο σκάκι, στο ντόμινο και σε άλλα παιχνίδια λιγότερο γνωστά με κοινό γνώμονα την στρατηγική και μαθηματική σκέψη που απαιτούν. A
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Μπορούμε να το πούμε:
Έχουμε το μεγάλο μυθιστόρημα
της εποχής μας

Δ

ύο βασκικές
οικογένειες
πολύ στενά
συνδεδεμένες,
σε ένα χωριό
κοντά στο Σαν
Σεμπαστιάν...
Διαλύουν τη σχέση τους, όταν ο
πατέρας της μίας δολοφονείται
από την ETA, στην οποία ανήκει
ο μεγαλύτερος γιος της άλλης
οικογένειας, ο οποίος μπορεί να
είναι και ο κουκουλοφόρος δολοφόνος. Για να αντιληφθεί ο αναγνώστης την αξία, το μεγαλείο
της «Πατρίδας» (εκδ. Πατάκη),
θα πρέπει να απομακρύνει το
βλέμμα του από τη στενή εικόνα
του χωριού, του Σαν Σεμπαστιάν,
της Ισπανίας. Τότε θα δει όλη τη
δύναμη της περιγραφής του ανθρώπινου πεπρωμένου, όπως το
έκανε ο Φερνάντο Αραμπούρου.
Οι 24 γλώσσες στις οποίες έχει
μεταφραστεί, οι πάνω από ένα
εκατομμύριο πωλήσεις, και το
ότι θα γίνει ταινία ή σειρά, είναι
δευτερεύουσας σημασίας πληροφορίες. Η Athens Voice πήρε
μια αποκλειστική συνέντευξη
από τον Φερνάντο Αραμπούρου,
τον Ισπανό που ζει στο Βερολίνο,
λίγο πριν έρθει στην Αθήνα.
Ήταν πάντοτε ένα ζητούμενο να
μάθουμε από τον συγγραφέα
ενός μεγάλου, παγκόσμιου μυθιστορήματος, τη διαδικασία μέσα
από την οποία το έγραψε. Δεν
έχουμε την ευκαιρία για πολλές
τέτοιες μαρτυρίες. Κατ’ αρχάς
πιο δύσκολο ήταν το άνοιγμα ή
το κλείσιμο του βιβλίου; Η αρχή
είναι ένα λευκό χαρτί. Κάποιο
σκιαγράφημα, προσδοκίες και
χιλιάδες αμφιβολίες. Όσον αφορά το τέλος, η σύνεση με συμβουλεύει να το σκεφτώ όσο το
δυνατόν με πιο σύντομο τρόπο,
ώστε να ξέρω, ανά πάσα στιγμή,
προς τα πού βαδίζω, καθώς η
συγγραφή του βιβλίου μπορεί να
κρατήσει χρόνια. Συνεπώς, οι
μεγαλύτερες δυσκολίες βρίσκονται πάντα στην αρχή.
Από τη στιγμή που ο άνθρωπος
έχει μνήμη, πιστεύετε ότι υπάρχει
πραγματική λήθη και άρα πραγματική συγχώρεση; Άλλωστε, ο
χρόνος δεν θεραπεύει, δεν είναι
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γιατρός, απλά ταχτοποιεί τα πράγματα… Αν δεν υπήρχε λήθη, όλα
θα ήταν μνήμη. Δεν θα ήταν ανάγκη να μετατρέψουμε σε μαρτυρίες και σύμβολα τα κομμάτια της
ζωής μας που θέλουμε να μεταδώσουμε στους άλλους και στις
επόμενες γενιές. Η λήθη είναι ο
μεγάλος νικητής της ανθρώπινης ιστορίας. Τα καταβροχθίζει
όλα. Μερικές φορές μάς αφήνει
να ξεθάψουμε κάποια οστά, την
πέτρινη άκρη ενός βέλους ή ένα
κομμάτι αγγείου. Υποψιάζομαι
ότι διασκεδάζει εις βάρος μας,
αλλά γνωρίζει εκ των προτέρων
ότι η νίκη είναι δική της.
Μια οργάνωση θυμάτων της ΕΤΑ,
πρότεινε η «Πατρίδα» να γίνει ανάγνωσμα στα σχολεία. Ποιο θα ήταν το θετικό και ποιο το αρνητικό
για τα παιδιά, αν γινόταν κάτι τέτοιο; Δεν είναι δική μου υπόθεση
να ασχοληθώ με τις παιδαγωγικές δυνατότητες του βιβλίου μου.
Τα μόνα που θα ήθελα, είναι να
μπορέσουν οι μαθητές να βρουν,
σε ένα μυθιστόρημα όπως η «Πατρίδα», την αφετηρία για ένα
διάλογο, μια προειδοποίηση ως
προς τις οδυνηρές συνέπειες της
βίας, καθώς και την αγάπη για τη
λογοτεχνία.
Ο Εντουάρντο Γκαλεάνο έχει γράψει ότι «Η Ιστορία ποτέ δεν λέει
“αντίο”, λέει “εις το επανειδείν”…».
Ίσως ένας από τους λόγους που
γράψατε την «Πατρίδα» είναι για
να πείτε ένα δικό σας «αντίο» σε
αυτό το μίσος και να απομακρύνετε κάπως την πιθανότητα να
ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο; Έχω
εμπιστοσύνη στον πνευματικό
πολιτισμό, γιατί έχει τη δύναμη να εξευγενίζει. Άλλωστε γι’
αυτό υπάρχει, για να μας κάνει
καλύτερους ανθρώπους, πιο φιλειρηνικούς, πιο καλλιεργημένους και ανοιχτούς στον διάλογο,
περισσότερο απομακρυσμένους
από τις πρωτόγονες υπάρξεις της
προϊστορίας, που έβρισκαν στη
βία την εγγύηση για επιβίωση.
Αντίθετα από τον Γκαλεάνο, βλέπω μια προοδευτική εξέλιξη της
Ιστορίας προς μια δημοκρατική
κοινωνία με τους ανάλογους νόμους, ανεξάρτητους δικαστές και
ατομικές ελευθερίες.

Γιατί πολλοί άνθρωποι, ιδίως
σήμερα, τείνουν να ηρωοποιούν
αυτόν που ασκεί βία και να τον κάνουν να φαίνεται ένας άγιος που
αναγκάστηκε να γίνει διάβολος;
Το θέμα είναι πολύπλοκο. Στην
ουσία έχουμε να κάνουμε με δύο
διαφορετικές γλώσσες. Υπάρχει
η ουμανιστική γλώσσα, με επίκεντρο τον άνθρωπο, όποιος κι
αν είναι αυτός, όποια κι αν είναι
η σκέψη του, που μας ζητά να
συντρέξουμε αυτό τον άνθρωπο
όταν υποφέρει. Η άλλη «γλώσσα» προτιμά να εξυμνεί την ιδέα
ή τον σκοπό για τον οποίο δρουν
κάποιοι άνθρωποι, και το να υπερασπιστεί αυτή την ιδέα, ακόμα
και αν περιέχει εγκλήματα, ισοδυναμεί με δικαιοσύνη. Αυτός
είναι και ο λόγος για τον οποίο ο
τρομοκράτης ή ο φανατισμένος
πιστός που εκρήγνυται στη μέση
ενός πλήθους γίνεται ήρωας για
τους οπαδούς τους.
Διαβάζοντας το βιβλίο μου ήρθε
στο μυαλό αυτό που έχει γράψει
ο Miguelde Unamuno : «Ζεστασιά,
ζεστασιά, περισσότερη ζεστασιά!
πεθαίνουμε από το κρύο και όχι
από το σκοτάδι. Δεν είναι η νύχτα
που σκοτώνει, αλλά ο παγετός»…
Πώς μπορεί να έρθει η ζεστασιά
ανάμεσα σε ανθρώπους που έφεραν την παγωμάρα του θανάτου ο
ένας στον άλλον; Αυτό το κρύο του
θανάτου δεν το νιώθει ο δράστης,
μόνο τα θύματα και όσοι είναι
αλληλέγγυοι και συμπονούν. Η
ΕΤΑ δεν είχε ποτέ παρόμοια ηθικά
προβλήματα. Η σκέψη τους είναι
απλοϊκή, όσο και βάρβαρη: έχω
έναν στόχο, αυτός ο στόχος
είναι δίκαιος, άρα τα πάντα
ισχύουν για την επίτευξή
του, αφού το τελικό
αποτέλεσμα θα
είναι δίκαιο.
Δεν είστε ούτε
πολιτικός, ούτε
ιστορικός, ούτε
ψυχολόγος. Μήπως
αυτή η ματιά του «μη
ειδικού» ήταν το πλεονέκτημά σας για να γράψετε
ένα ιστορικό, κοινωνικοπολιτικό βιβλίο, με
τέτοια βαθιά ψυχολογική ανάλυ-

Έζησα πολλά
χρόνια σε μια
διχασμένη
κοινωνία.
Φίλοι και συγγενείς έπαψαν να μιλούν
εξαιτίας των
πολιτικών διαφορών, είδα
ανθρώπους
ευγενικούς να
μετατρέπονται σε τέρατα. Όλα αυτά
είναι εξαιρετικά οδυνηρά
και δεν τα
εύχομαι σε
κανέναν.

ση των χαρακτήρων; Εκφράζομαι
μέσα από τη λογοτεχνία, και
κυρίως μέσα από το μυθιστόρημα. Μου αρέσει να παρατηρώ τη
συμπεριφορά των ανθρώπων.
Όταν γράφω τις ιστορίες μου,
εστιάζω το ενδιαφέρον μου κυρίως στην ιδιωτική τους ζωή,
όχι σε ιστορικά δεδομένα. Δεν
θεωρητικολογώ, δεν πληροφορώ
τον αναγνώστη, ούτε δίνω μαθήματα. Δεν γράφω ως επιστημονικός υπεύθυνος. Κάνω ό,τι έχουν
κάνει πολλοί άλλοι πριν από μένα, και θα κάνουν πολλοί άλλοι
μετά από μένα: σκιαγραφώ τον
εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου
με μια, όσο καλύτερη γίνεται,
πεζογραφία.
Η Ιστορία, πέρα από τα μεγάλα γεγονότα είναι κυρίως η καθημερινή
ζωή των ανθρώπων. Αυτό κάνετε
στην «Πατρίδα» και μάλιστα με
έναν ποιητικό τρόπο χρήσης των
λέξεων… Ένα μυθιστόρημα μας
μεταφέρει σε ένα συγκεκριμένο
χώρο και τόπο, ώστε να κατανοήσουμε πώς ζούσαν οι άνθρωποι
εκεί. Ο αναγνώστης θέλει να έχει
άμεση συμμετοχή στην αφήγηση,
θέλει να διακρίνει τον εαυτό του
και να πάρει μέρος σε αυτήν, να
νιώσει συμπάθεια ή αντιπάθεια
για τους χαρακτήρες του έργου,
να νιώσει στο πετσί του τα όσα
διαβάζει.
Η πρόθεση σας ήταν απλά να πείτε την ιστορία των Βάσκων αλλά
τελικά είπατε την ιστορία των ανθρώπων… Ο συγγραφέας δεν
πρέπει να προσαρμόζει το έργο του για την επίτευξη ενός
στόχου ή την υπεράσπιση
μιας θεωρίας. Η δική μου
πρόθεση ήταν πολύ πιο
απλή. Αφηγήθηκα επεισόδια που είχαν
σχέση με μια
μικρή ομάδα
συνηθισμένων ανθρώπων, ξέχωρα από
τα γεγονότα που διαδραματίζονταν στη Χώρα
των Βάσκων, στα τέλη του
20στού αιώνα και τις αρχές
του 21ου , που όμως είχαν αντίκτυπο στην ιδιωτική τους
ζωή. Ο αναγνώστης θα

Είναι το «Πατρίδα» του

Φερνάντο Αραμπούρου.
Αποκλειστική συνέντευξη λίγο πριν
έρθει στην Αθήνα
Tου Μάκη Προβατά

βρει στην «Πατρίδα» όχι μόνο ιστορικά γεγονότα, αλλά και σκηνές αγάπης, ταξίδια, αρρώστιες,
οικογενειακά προβλήματα, παιδικές αναμνήσεις….
Το βιβλίο αυτό, παρότι δεν υπάρχει κάποια ηθική πρόθεση,
καταλήγει να γίνει ένα ηθικό εγχειρίδιο…Αυτό σας κάνει να νιώθετε
ένα είδος βάρους ή ευθύνης; Θα
ήθελα οι ερμηνείες των αναγνωστών να έχουν περισσότερο υπόψη τη λογοτεχνική υπόσταση στo
«Πατρίδα», ή τουλάχιστον να μην
απομακρύνονται πολύ απ’ αυτήν.
Χωρίς να παίρνω οποιαδήποτε
ευθύνη, θεωρώ ότι ο αναγνώστης
έχει κάθε δικαίωμα να βγάλει τα
δικά του συμπεράσματα, κι αν
αυτά τα συμπεράσματα του χρησιμεύουν από ηθικής άποψης,
τότε είμαι ικανοποιημένος.
Για αυτό το νέο είδος τρομοκρατίας του 21ου αιώνα που χτυπάει
στην Ευρώπη, και που προέρχεται
κυρίως από νέα παιδιά, τι σκέψεις
κάνετε; Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να επαναπαυόμαστε και να
πιστεύουμε ότι η δημοκρατία και
το κράτος δικαίου είναι ένα δώρο
της φύσης. Χρειάζεται καθημερινή επαγρύπνηση με μαθήματα
δημοκρατίας. Πρέπει να αναχαιτίζονται τα βίαια ένστικτα των
ανθρώπων, κυρίως των νεαρών
ανδρών, με τη βοήθεια ενός αποτελεσματικού παιδαγωγικού
συστήματος, μέσω μιας υγιούς
οικονομίας και ίσων ευκαιριών.
Χωρίς να ξεχνάμε φυσικά, ότι σε
παρόμοιες περιπτώσεις, όπως
και σε πολλές άλλες, εκείνο που
συνεισφέρει σημαντικά είναι μια
καλά εκπαιδευμένη αστυνομία
που θα διαθέτει τα μέσα.
Στο τέλος του 12ου κεφαλαίου
παρουσιάζετε τον Χόσε Μάρι
να είναι ένας «χαζούλιακας και
ακαμάτης που άφησε τη δουλειά
του…». Μοιάζει πολύ με το συνηθισμένο προφίλ των παιδιών που
στρατολογούνται αυτή την εποχή
μέσω διαδικτύου. Ας είμαστε
ειλικρινείς. Οι περισσότερες πεποιθήσεις μας είναι αποτέλεσμα
επιρροής. Επιδρά το σπίτι και
η οικογένεια, το σχολείο και οι
φίλοι, τα μέσα μαζικής ενημέρω-

σης, ακόμη και η εκκλησία. Όταν
γεννιόμαστε, ο εγκέφαλός μας
είναι κενός. Αμέσως οι ενήλικες
αρχίζουν να γράφουν πάνω του.
Μας μεταδίδουν γλώσσες, ιδέες,
έθιμα, προτιμήσεις, μίση, ιστορική μνήμη κι ό,τι άλλο μπορούν.
Χρειαζόμαστε πολλή σκέψη, ταξίδια, αναγνώσματα, συνομιλίες
και εμπειρία για να μπορέσουμε
να δημιουργήσουμε τα δικά μας
κριτήρια. Τα παιδιά, κατά κάποιο
τρόπο, είναι και τα πιο ευάλωτα,
ιδιαίτερα αν τα αφήσουμε μόνα
στο διαδίκτυο.
Έχετε ζήσει 25 χρόνια στη χώρα των
Βάσκων. Το μίσος,
για οποιονδήποτε
λόγο, μεταξύ των
ανθρώπων, ποια
σκέψη σας προκαλεί πλέον; Έζησα
πολλά χρόνια σε
μια διχασμένη
κοινωνία. Φίλοι
και συγγενείς
έπαψαν να μιλούν
εξαιτίας των πολιτικών διαφορών,
και τα πράγματα χειροτέρεψαν με
τους νεκρούς από τα βίαια επεισόδια. Είδα ανθρώπους, γενικά
ευγενικούς, να μετατρέπονται
ξαφνικά σε πραγματικά τέρατα.
Είδα στους δρόμους της πόλης
μου ένα πλήθος να ουρλιάζει,
εκλιπαρώντας την ΕΤΑ να σκοτώσει τον έναν ή τον άλλον. Όλα
αυτά είναι εξαιρετικά οδυνηρά
και θλιβερά, και δεν τα εύχομαι
σε κανέναν. Τώρα θα πρέπει να
επανασυνδέσουμε τους δεσμούς
της βασκικής κοινωνίας, ένα δύσκολο έργο, για το οποίο θα χρειαστούν αρκετές γενιές.
Οι απαντήσεις του Φερνάντο Αραμπούρουμου έφεραν στο μυαλό μια
σκηνή: Δυο γυναίκες, πρώην αδελφικές φίλες, περπατάνε από αντίθετη
κατεύθυνση στον δρόμο ενός χωριού.
Κάποια στιγμή συναντώνται μπροστά
στο περίπτερο μουσικής, και τότε λέει
η μια στην άλλη με το βλέμμα: «Ο
άνθρωπος εξαφανίζεται. Και αν είναι
το τίποτα που μας περιμένει, ας ενεργήσουμε έτσι ώστε να είναι μια άδικη
μοίρα». ●
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Τα φτερά του Νόρμαν, Τομ Πέρσιβαλ

Παιδικό βιβλίο

(μτφ. Πετρούλα Γαβριηλίδου)
εκδ. Ψυχογιός [3+ ετών]

50

προτάσεις
για το πιο
όμορφο
δώρο
Ένα
αφιέρωμα
στις νέες
κυκλοφορίες
βιβλίων
για παιδιά
και νέους
που αξίζουν
Της ΚΕΛΛης
Κρητικού

Μια πρωτότυπη και τρυφερή ιστορία από τον
ταλαντούχο δημιουργό
Τομ Πέρσιβαλ για την αυτοεκτίμηση και την πίστη
στον εαυτό μας. Ένα βιβλίο
για τη διαφορετικότητα
και την επιτακτική ανάγκη
να απελευθερωθούν τα
παιδιά από στερεότυπα
και προκαταλήψεις και να
προβάλλουν, με αποφασιστικότητα, τον εαυτό τους
και τα θέλω τους.

Το καναρίνι που έκανε πιπί στη φωλιά
του, Christine Beigel
(εικονογράφηση: Herve Le Goff,
μτφ. Χριστίνα Σωτηροπούλου),
εκδ. Κλειδάριθμος [3+ ετών]

Ναι, ναι, ακόμα και ένα
τόσο δα μικρό καναρινάκι
μπορεί να δημιουργήσει
μια λίμνη ικανή να προξενήσει προβλήματα σε
όλα τα ζώα που εκείνη την
ώρα ξεκουράζονται και να
πυροδοτήσει καυγάδες.
Θέλετε να μάθετε τη συνέχεια; Υπομονή, η γιαγιά
κότα όλα θα σας τα πει.

Δεν θέλω σούπα
και Ουφ ένας αδερφούλης, Alberto
Pellai, Barbara
Tamborini
(μτφ. Γιούλη Δελιοπούλου, εικονογράφηση Elisa Paganelli) εκδ.
Ελληνικά Γράμματα [3+ ετών]

Το βιβλίο «Δεν θέλω σούπα!» μιλά για την «πρόκληση» που αντιμετωπίζει ο
γονιός όταν το παιδί του
επιμένει να ζητά τροφές
που δεν του κάνουν καλό.
Το «Ουφ, ένας αδελφούλης!» χειρίζεται τη μεγάλη
«πρόκληση» της υποδοχής και αποδοχής του νέου μωρού στην οικογένεια
από το πρωτότοκο παιδί.

Αναζήτηση, Aaron
Becker,
εκδ. Φουρφούρι [4+ ετών]

Η απρόσμενη εμφάνιση
ενός βασιλιά ξαφνιάζει
δύο φίλους στο πάρκο της
πόλης. Ο βασιλιάς σπρώχνει έναν χάρτη και κάποια
περίεργα αντικείμενα
μπροστά τους, αλλά προτού μπορέσει να εξηγήσει,
συλλαμβάνεται από εχθρικές δυνάμεις και βρίσκεται
πίσω στον μαγεμένο
κόσμο του. Ο συγγραφέας
και εικονογράφος Aaron
Becker παρουσιάζει τη
συνέχεια στην εκπληκτική
του τριλογία, η οποία ξεκίνησε με το βραβευμένο με
Caldecott Honor «Ταξίδι».

Ρωμαίος & Ιουλιέτα
- Ανακαλύπτοντας
τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ, Fredrik Colting
& Melissa Medina
(μτφ. Στέλλα Φέικου, Εικονογράφηση Marijke Buurlage), εκδ.
Φουρφούρι [5+ ετών]

Το βιβλίο ζωντανεύει για
τα παιδιά τη μεγαλύτερη
ιστορία αγάπης όλων
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Ο Νόι και η γιαγιά, Benji Davies
(μτφ. Αντώνης Παπαθεοδούλου) εκδ. Ίκαρος [3+ ετών]

Ο Νόι φιλοξενείται στο σπίτι της Γιαγιάς του,
που είναι κάπως παράξενη: μαγειρεύει φύκια και ροχαλίζει όταν κοιμάται! Ένα πρωί, ο
Νόι ξεμακραίνει από το σπίτι και βρίσκεται
αντιμέτωπος με μια νέα περιπέτεια, που θα
τον φέρει, τελικά, πιο κοντά στη Γιαγιά. Μια
ιστορία που θα αναδείξει την αξία της αγάπης, της φιλίας αλλά και της γιαγιάς και του
παππού, που συχνά τα παιδιά θεωρούν ότι
δεν μπορούν να τους προσφέρουν συναρπαστικές στιγμές.

Η Θάλασσα είδε, Tom Percival
(μτφ. Φίλιππος Μανδηλαράς) εκδ. Ίκαρος [3+ ετών]

Η ιστορία του Tom Percival θα αγγίξει τις
καρδιές των μικρών και θα συγκινήσει βαθιά
τους μεγαλύτερους αναγνώστες της. Είναι
η ιστορία της γλυκιάς Σοφίας που χάνει
ξαφνικά το αγαπημένο της αρκουδάκι στην
παραλία και κανείς δεν το είδε. Κανείς εκτός
από τη Θάλασσα.

των εποχών μέσα από μια
υπέροχη εικονογράφηση
και μια ιδιαίτερη απόδοση
που αναδεικνύει τη δύναμη της αγάπης. Οι μικροί
αναγνώστες θα έρθουν σε
επαφή με την ομορφιά του
λογοτεχνικού κειμένου και
θα γνωρίσουν την ένταση
της ασύνορης αγάπης.

Ο λύκος και η πεταλούδα, Χριστίνα
Αποστολίδη
(εικονογράφηση Σ. Στρούμπης),
εκδ. Μίνωας [4+ ετών]

Ήταν κάποτε ένας λύκος
που περνούσε τον χρόνο
του παραμονεύοντας τα
άλλα ζώα. Ώσπου μια μέρα, κυνηγώντας μια πεταλούδα, άρχισε να προσέχει
όλα εκείνα τα εκπληκτικά
πράγματα που μέχρι τότε
προσπερνούσε. Η καινούρια του φίλη του έδειξε ότι
υπάρχουν πολλά περισσότερα να κάνει στη ζωή του
από το να κυνηγά.

Ιστορίες για αγόρια
που ονειρεύονται
να αλλάξουν τον κόσμο, Γκ. Λ. Μαρβελ
(μτφ. Αγγελική Βασιλάκου), εκδ.
Ψυχογιός [5+ ετών]

Ένα βιβλίο με 50 ήρωες
που τόλμησαν και πέτυχαν και εξακολουθούν στο
πέρασμα των χρόνων να
αποτελούν πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια
παιδιά ανά τον κόσμο. Από
τον Άλαν Τούρινγκ και
τον Βιθέντε Φερέρ, από
τον Γιουσέιν Μπολτ και
τον Ιωάννη Καποδίστρια,
από τον Πολ Πουαρέ και
τον Ρούντολφ Νουρέγιεφ,
μέχρι τον Τζέιμι Όλιβερ και
τον Τζον Λένον.

Φεγγαροπαιχνιδίσματα, Ανέστης
Ποϊράζης
(εικονογράφηση Κώστας Καρασαββίδης), εκδ. Ίκαρος [5+ ετών]

Η ιστορία ξεκινά σε μια μικρή χώρα, όπου οι κάτοι-

Μικρός Έλιοτ Μεγάλη πόλη,
Mike Curato
(μτφ. Αυγή Δαφερέρα) εκδ. Κλειδάριθμος [3+ ετών]

Ο Mike Curato γράφει και
ζωγραφίζει τις δικές του
ιστορίες, ενώ τρώει κεκάκια και παγωτό. Γι αυτό οι
ιστορίες τους είναι γλυκές
και τρυφερές και διανθισμένες με την αθωότητα
της παιδικής ηλικίας. Η
παιδική σειρά «Μικρός Έλιοτ» έχει μεταφραστεί σε
13 γλώσσες και έχει λάβει
εγκωμιαστικές κριτικές
από τον Τύπο αλλά και
διακρίσεις για την εικονογράφηση, και αποτελεί
την κατάλληλη αφορμή
για να μιλήσουν οι γονείς
στα παιδιά για αξίες ανεκτίμητες αλλά και για τα
συναισθήματά τους.

Τα ’μαθες,
Frank J. Sileo
(εικονογράφηση Jennifer Zivoin,
μετάφραση Αυγή Δαφερέρα)
εκδ. Κλειδάριθμος [3+ ετών]

Ένα βιβλίο για την ενσυναίσθηση και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης,
το οποίο περιλαμβάνει
ειδικό σημείωμα για γονείς και εκπαιδευτικούς
με εξαιρετικές αναλύσεις
όσον αφορά το κουτσομπολιό, τα αίτια, τις
επιπτώσεις, αλλά και
συμβουλές ώστε να αντιμετωπιστεί έγκαιρα και
σωστά.
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κοί της είχαν μία παράξενη συνήθεια: ξυπνούσαν
το σούρουπο και έπεφταν
για ύπνο την αυγή. Μια
γλυκιά, τρυφερή ιστορία
που μαγεύει τα παιδιά, τα
ταξιδεύει και τους δείχνει
τον τρόπο να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους.

Μια άδεια κουβαρίστρα, Φωτεινή
Βασιλείου
(εικονογράφηση Ρένια Μεταλληνού), εκδ. Μίνωας [5+ ετών]

Με τη λυρική της πένα, η
συγγραφέας δημιούργησε
ένα ξεχωριστό παραμύθι
που μιλάει τη γλώσσα των
παιδιών και τονίζει την αξία
της προσφοράς, της φιλίας, της ευγνωμοσύνης, του
μοιράζομαι. Με μια εικονογράφηση γεμάτη χρώματα που αναδεικνύει τα
συναισθήματα των ηρώων
της ιστορίας, προσκαλεί τα
παιδιά να αναζητήσουν την
ευτυχία σε πράγματα απλά
μα ουσιαστικά.

Ο Γκάρης, Τασούλα
Επτακοίλη (εικονογράφηση Στέλλα Στεργίου), εκδ.
Πατάκη [6+ ετών]

Ο Γκάρης ήταν ένας
γάιδαρος όπως όλοι οι
άλλοι. Δούλευε σκληρά,
κουβαλούσε φορτία, είχε
υπομονή, άντεχε στην πείνα και στη δίψα. Μέχρι που
μια μέρα, ο Γκάρης άλλαξε
και δεν ήταν πια ένας γάιδαρος όπως όλοι οι άλλοι.
Απέκτησε δυνάμεις που
κανένας από τη γενιά του
δεν είχε ποτέ για να βοηθάει όλα τα ζώα που έχουν
ανάγκη. Γι’ αυτό μιλούν γι’
αυτόν με θαυμασμό πρόβατα και γουρούνια, κότες
και λαγοί, αετοί και μοσχάρια. Ακόμα και άλογα. Ή
μάλλον, κυρίως τα άλογα.

Φίλοι πάνω κάτω,
Άγγελος Αγγέλου,
Έμη Σίνη
(εικονογράφηση Σοφία Τουλιάτου), εκδ. Παπαδόπουλος [4+
ετών]

Κοιτώντας στα μάτια την
αποξένωση που έχουν επιφέρει τα διαμερίσματα και
ο σύγχρονος τρόπος ζωής,
οι συγγραφείς δημιουργούν μια έξυπνη ιστορία με
πρωταγωνίστρια τη μικρή.
Κατερίνα και την αθωότητά της που παρασύρει τους
πάντες στο διάβα της.

Τα παιδιά του κόσμου, Μόιρα Μπάτερφιλντ
(μτφ. Έρρικα Πάλλη, εικονογράφηση Χάριετ Λίνας), εκδ. Ψυχογιός [3+ ετών]

Μέσα από τις σελίδες
αυτού του ξεχωριστού βιβλίου με την εντυπωσιακή
εικονογράφηση, οι μικροί
αναγνώστες και ακροατές
θα κατανοήσουν τη διαφορετικότητα των άλλων
λαών, θα ανακαλύψουν
κοινά σημεία και ιδιαίτερες διαφορές, θα προσπαθήσουν να μάθουν νέες
λέξεις, θα ξεχωρίσουν
χώρες, θα αναζητήσουν
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να μάθουν περισσότερα
και κυρίως θα μάθουν να
σέβονται κάθε άνθρωπο
ανεξάρτητα από τον τόπο
καταγωγής του.

Έτσι είναι οι φίλοι,
Τζένη Κουτσοδημητροπούλου
(εικονογράφηση Θέντα Μιμηλάκη), εκδ. Ελληνοεκδοτική
[6+ ετών]

Η φιλία του Κάρολου και
του Ευγένιου είναι μια μοναδική φιλία που θα συγκινήσει τα παιδιά και θα τους
κάνει να σφίξουν ακόμα
πιο σφιχτά το χέρι του κολλητού τους. Γιατί η ιστορία
αυτή τονίζει πόσο δυνατή
μπορεί να είναι η φιλία που
δένει δυο παιδιά, ανεξάρτητα από την απόσταση
που τα χωρίζει, και πόσο
σημαντικό είναι να διατηρούμε τους παιδικούς μας
δεσμούς ζωντανούς στην
πάροδο του χρόνου.

Έτοιμος; Γιάννης
Διακομανώλης
(εικονογράφηση Μαρία Μανουρά), εκδ. Ελληνοεκδοτική
[6+ ετών]

Με μια εκφραστική εικονογράφηση, πλούσια σε
χρώματα, και με ένα κείμενο απλό και κατανοητό,
ο συγγραφέας κατορθώνει να δημιουργήσει
μια διδακτική ιστορία με
όμορφα μηνύματα. Στο
επίκεντρο, βρίσκεται ο
Εγκέλαδος και τα βήματα
που πρέπει τα παιδιά να
μάθουν να ακολουθούν
όταν αρχίσει το ταρακούνημα της γης, αλλά την
ίδια στιγμή προβάλλουν
οι αξίες της συνεργασίας,
της εμπιστοσύνης, της
αποδοχής της διαφορετικότητα και της φιλίας.

Γίνε φίλος με τον
εαυτό σου, Οντερσέ
Μαρί-Ζοζέ
(μτφ. Μαρίζα Ντεκάστρο, εικονογράφηση Ιζαμπέλ Μαροζέ), εκδ.
Πατάκη [8+ ετών]

Η συγγραφέας κατορθώνει να τραβήξει την
προσοχή των παιδιών
που διανύουν τη δύσκολη
περίοδο της εφηβείας
και να τους δώσει χρήσιμες κατευθύνσεις για να
απεγκλωβιστούν από τις
εκρηκτικές δονήσεις που
νιώθουν. Το βιβλίο «Γίνε
φίλος/η με τον εαυτό σου»
είναι ένα πραγματικός φίλος για κάθε έφηβο/η.

Ειρήνη, Sandrine
Mirza
(μτφ. Κλαιρ Νεβέ, εικονογράφηση
Λε Ντιό) και «Γυναίκες» Isabelle
Motrot, εκδ. Μίνωας [8+ ετών]

80 προσωπικότητες παρελαύνουν μέσα από τις
σελίδες αυτών των δύο
μικρών αλλά κομψών
βιβλίων και προσφέρουν
ηχηρά μηνύματα στα παιδιά. Από τον Βίκτορ Ουγκό
στον Ερρίκο Ντυνάν, τη
Ρόχα Λούξεμπουργκ στη
Ζοφί Σολ, τη Μαρία Κιουρί
στην Άλις Γκι, τη Σιμόν Ντε
Μποβουάρ στη Βιρτζίνια

Φραντζ Κλάφτα - Τα λόγια είναι περιττά
Κατερίνα Κρις
εκδ. Πατάκη [5+ ετών]

Ένα χιουμοριστικό βιβλίο για τη ζωή του σπουδαίου επίδοξου
συγγραφέα Φραντζ Κλάφτα που σίγουρα θα κάνει τους μικρούς
φίλους να κλαίνε από τα γέλια και να θέλουν να μοιραστούν όσα
διαβάζουν με τους γονείς τους και τους φίλους τους. Ένα βιβλίο
που θα θέλουν να έχουν συνεχώς μαζί τους.

Χαριστική βιβλιοθήκη
Παπαθεοδούλου Αντώνης, Χατζηπλής Δικαίος
(εικονογράφηση: Μυρτώ Δεληβοριά), εκδ. Πατάκη [4+ ετών]

Ο Σοφοκλής αποτελεί μια οικεία φυσιογνωμία που δεν μπορεί
να κατανοήσει για ποιο λόγο θα πρέπει να επιστρέψει το βιβλίο
αυτό που του χάρισε μοναδικές στιγμές και τον ταξίδεψε σε τόσα μέρη. Όταν αντιλαμβάνεται όμως τη μαγεία που κρύβουν οι
τοίχοι μιας δανειστικής βιβλιοθήκης μένει άφωνος. Και αυτή η
χαρισματική ιστορία αποτελεί ένα εξαιρετικό εφαλτήριο για να
ανακαλύψουν τα παιδιά την αξία του μοιράζομαι, τη χαρά του δανείζομαι, και την ευθύνη του να επιστρέψω κάτι όπως ακριβώς
μου το έδωσαν.

Γουλφ, υπάρχει μια κοινή
συνισταμένη: το όνειρο
για έναν κόσμο πιο δίκαιο
και πιο αλληλέγγυο. Έναν
κόσμο καλύτερο.

Το αίνιγμα του μπλε
ζαφειριού και Επιχείρηση τριπλό διαμάντι, Pierdomenico
Baccalario,
Alessandro Gatti,
σειρά Οικογένεια Ιντρίγκ, εκδ.
Διόπτρα [9+ ετών]

Γνωρίζετε το Άμστερνταμ,
την πρωτεύουσα της
Ολλανδίας με τα υπέροχα
κανάλια και τα πολλά μουσεία; Λοιπόν, σε αυτή τη
μαγευτική πόλη βρίσκεται
η μονοκατοικία που ζει
η οικογένεια Ιντρίγκ, μια
φαινομενικά συνηθισμένη οικογένεια… μόνο που
στην πραγματικότητα
τα πέντε μέλη της είναι
φοβεροί κατάσκοποι που
ταξιδεύουν σε διάφορα
μέρη του κόσμου αναλαμβάνοντας να λύσουν
περίπλοκα μυστήρια.

Ο Σέρλοκ Χολμς και
η κατάρα της Οδού
Μπέικερ, Sam Hearn
(μτφ. Μάρω Ταυρή), εκδ. Μεταίχμιο [9+ ετών]

Ο Σαμ Χερν δημιούργησε
μια σειρά για παιδιά με
πρωταγωνιστές τον Σέρλοκ Χολμς και τον Τζον
Γουάτσον ως μαθητές
της ακαδημίας Μπέικερ
σήμερα, ευελπιστώντας
να φέρει τους μικρούς
αναγνώστες κοντά στους
χαρισματικούς αυτούς ήρωες. Και τα κατάφερε.

Η Πηνελόπη και η
πορφυρή μαγεία,
Βάλια Τσινκ
εκδ. Ψυχογιός [9+ ετών]

Το συναρπαστικό αυτό
βιβλίο ήταν υποψήφιο
για τρία βραβεία παιδικής
λογοτεχνίας στη Γερμανία και την Ελβετία. Μια
τρυφερή ιστορία που
προβάλλει τη δύναμη της
αγάπης, της αυτοεκτίμησης, της γενναιότητας
της προσήλωσης στους
στόχους και στα όνειρα
με πάθος.

Πώς να μη σας
ερωτευτεί ο κολλητός σας, Αντωνίου
Άντρη
εκδ. Πατάκη [12+ ετών]

Μια τρυφερή ιστορία διανθισμένη από όλα εκείνα
τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους νέους κατά
τη διάρκεια της εφηβείας:
ανασφάλειες, ενοχές, άγχη, αβεβαιότητα, φόβο,
αθωότητα που χάνεται
μπροστά στα πρώτα
σκιρτήματα, καταιγισμός
σκέψεων και βιαστικές
αποφάσεις.

Κόκκινη μεταξωτή κορδέλα, Lucy
Adlington
εκδ. Διόπτρα [12+ ετών]

Πολλές φορές, ο καλύτερος τρόπος για να
μιλήσεις σε έναν έφηβο

για ένα σημαντικό ιστορικό θέμα, είναι μέσα από
ένα λογοτεχνικό βιβλίο.
Η συγγραφέας Lucy
Adlington αποτύπωσε
με τη λιτή γραφή της μια
συγκλονιστική ιστορία
που διαδραματίζεται το
καλοκαίρι του 1944 και
στοχεύει κατευθείαν στην
καρδιά των αναγνωστών,
μικρών και μεγάλων.

Σιμόν ντε Μποβουάρ, Τζέιν Γκούντολ, Άννα Φρανκ,
Sánchez Vegara
Isabel Mª
(μτφ. Κλεοπάτρα Ελαιοτριβιάρη),
εκδ. Παπαδόπουλος [4+ ετών]

Η σειρά «μικρά κορίτσια με
ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ», που γνωρίζει παγκόσμια επιτυχία
και έχει κερδίσει τις καρδιές μικρών και μεγάλων,
εξακολουθεί να σαγηνεύει
τους αναγνώστες όλων
των ηλικιών. Μέσα από τις
σελίδες κάθε βιβλίου προβάλλουν σπουδαίες γυναίκες, που άφησαν το στίγμα
τους στη λογοτεχνία, στο
κίνημα του φεμινισμού,
στην εξερεύνηση.

Πινόκιο, ο βασιλιάς
των παρανόμων,
Edward Berry
(μτφ. Κλεοπάτρα Ελαιοτριβιάρη), εκδ. Μεταίχμιο [9+ ετών]

Άλλο ένα διαμαντάκι στη
σειρά «Η ωραιότερη ιστορία που γράφτηκε ποτέ»
που εμπνεύστηκαν και
αποτύπωσαν στο χαρτί
το συγγραφικό δίδυμο
Πιερντομένικο Μπακαλάριο και Εντουάρντο Χάουρεγκι παρασύροντας
σε μοναδικές περιπέτειες
χιλιάδες παιδιά παγκοσμίως. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστής ο Πινόκιο, που
θέλει απεγνωσμένα να
γίνει κανονικός άνθρωπος και τελικά γίνεται…
κανονικός παράνομος!

Αφηνιασμένος ρομποστρατός, Νικ και
Τέσλα
(μτφ. Κώστας Καρανικολός), εκδ.
Κλειδάριθμος [9+ ετών]

Η σειρά καταφέρνει να
συνδυάσει μοναδικά τη
λογοτεχνία με τα πειράματα και τις δραστηριότητες
STEM που λατρεύουν τα
παιδιά. Σε αυτή την περιπέτεια, ένα κύμα διαρρήξεων σαρώνει την πόλη
του Χαφ Μουν Μπέι, τα μικρά λαγωνικά που ακούν
στα ονόματα Νικ και Τέσλα
αποφασίζουν να τσακώσουν τους κακοποιούς.

Το μυστικό του
δούλου, συνωμοσία
στην Αγορά της αρχαίας Αθήνας, Εύη
Πίνη
εκδ. Πατάκης [9+ ετών]

Η Εύη Πίνη κατορθώνει να
μεταφέρει νοερά μικρούς
και μεγάλους στην αρχαία
Αθήνα, να αναβιώσει
ήθη, έθιμα, παραδόσεις
και καθημερινότητα και
να δημιουργήσει μια δυνατή ιστορία μυστηρίου.
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Αδέσποτη πόλη, Δέσποινα
Μάντζαρη
(εικονογράφηση Αποστόλης Ιωάννου), εκδ.
Κέδρος [11+ ετών]

Σκληρότητα και καλοψυχία, πίστη
και προδοσία, χαρά και πόνος, φιλία
και απώλεια, συνυπάρχουν σε αυτή
τη συναρπαστική αλληγορική ιστορία, που κρύβει στους κόλπους της
μεγάλες αλήθειες και δυνατές συναισθηματικά στιγμές. Μια ιστορία
που αναρωτιέται «Υπάρχει τελικά το
άρωμα της αγάπης;»

Ο αδερφός μου ο Έτσι
Απλά, Μαρί-Οντ Μιράιγ
(μτφ. Αριάδνη Μοσχονά), εκδ. Κέδρος [12+ ετών]

Μια συγκινητική ιστορία ξεδιπλώνεται με χιούμορ και λιτή γραφή μέσα
από τις σελίδες του βιβλίου. Μια
ιστορία που αγγίζει τις καρδιές με
τους χαρισματικούς πρωταγωνιστές
της καταφέρνοντας ταυτόχρονα να
περάσει σπουδαία μηνύματα στους
αναγνώστες.

Γύρνα σπίτι, λέμε, John Jory
(εικονογράφηση Davies Benji, μτφρ. Μάνος
Μπονάνος), εκδ. Παπαδόπουλος [3+ ετών]

Ο Πάπιος θέλει να κάνει παρέα με
τον Αρκούδο. Όμως ο Αρκούδος
έχει πάει εκδρομή για ψάρεμα για
μια ολόκληρη εβδομάδα. Τι θα κάνει
ο Πάπιος μόνος του όσο λείπει ο
Αρκούδος; Πώς θα ζήσει χωρίς τον
καλύτερό του φίλο;
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Η ιστορία συναντά τη
φαντασία, ο πλούτος της
ελληνικής γλώσσας συνδυάζεται με τη λιτή γραφή
και η αγωνία μπλέκεται
περίτεχνα με βαθιά νοήματα και σπουδαίες αξίες.

Η τρομερή διαθήκη του Τζέρεμι
Χόπερτον, Davide
Morosinotto (εικονογράφηση Ombretta Tavano μτφ.
Δήμητρα Δότση) και

«Η επιστροφή του
τσάρου»
(εικονογράφηση Rosalia Ra.Ro
Radosti, μτφ. Δήμητρα Δότση),
εκδ. Μεταίχμιο [9+ ετών]

Σύντομες, αυτοτελείς
ιστορίες γραμμένες από
τους πιο διάσημους συγγραφείς παιδικών βιβλίων,
που διαδραματίζονται σε
διαφορετικούς τόπους και
εποχές, έρχονται από την
ιταλικήπαιδικήλογοτεχνία
για να ταξιδέψουν τους
μικρούς αναγνώστες στις
θάλασσες της Ιστορίας!

Ο έξυπνος οδηγός
για την Αρχαία
Ελλάδα, Τζόναθαν
Στόουκς
(μτφ. Έρρικα Πάλλη), εκδ. Ψυχογιός [9+ ετών]

Ο πιο ανατρεπτικός και
πρωτότυπος οδηγός για
την αρχαία Ελλάδα έρχεται από το εξωτερικό και
συναρπάζει κάθε επίδοξο
τουρίστα.

Ανθρωποκυνηγητό
στο Λονδίνο, Τα μυστήρια της Πένι Πέπερ, Ulrike Rylance
(μτφ. Εικονογράφος Lisa Hansch),
εκδ. Μεταίχμιο [9+ ετών]

Η Πένι Πέπερ αγαπά να
λύνει μυστήρια και το
κάνει με το δικό της απαράμιλλο στιλ, συναρπάζοντας όσα παιδιά αγαπούν
τις περίεργες υποθέσεις
και τους γρίφους. Στη νέα
της ιστορία η γιαγιά της
Πένι κερδίζει ένα ταξίδι
για πέντε άτομα στο Λονδίνο και η Πένι αποφασίζει
να τη συνοδεύσει μαζί με
τις καλύτερές της φίλες.

Εντελώς απίθανη
επιστήμη, Robert
Winston
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης [9+ ετών]

Η νέα σειρά βιβλίων των
ΠΕΚ για παιδιά και εφήβους έχει στόχο να δείξει
στους νεαρούς αναγνώστες ότι η φυσική πραγματικότητα, όπως την αποκαλύπτει η επιστήμη, είναι
πολύ πιο συναρπαστική
από οποιαδήποτε μυθοπλασία, και ότι η γνώση
μπορεί να είναι αναπάντεχα διασκεδαστική.

Επιχείρηση άντρας
με τα μαύρα και Επιχείρηση καταιγίδα,
Γιορν Λιρ Χορστ
(μτφ. Δέσποινα Μάντζαρη,

πούλου, Γιώργος Στόγιας,
Κατερίνα Σχινά ) ενώνουν
τις δυνάμεις τους συμμετέχοντας ο καθένας με
ένα διήγημα, αφηγούνται
ιστορίες που απαντούν σε
μερικά σπουδαία και αληθινά ερωτήματα…

εικονογράφηση Χανς Γιέργκεν
Σάντνες), εκδ. Κέδρος [9+ ετών]

Το «Πρακτορείο Ντετέκτιβ
Νο2» είναι μία από τις πιο
επιτυχημένες σειρές αστυνομικών ιστοριών για παιδιά παγκοσμίως του Γιορν
Λιρ Χορστ με γεγονότα
βγαλμένα από την πραγματική ζωή. Όσα διαβάζετε
μπορεί να έχουν συμβεί
πραγματικά. Ίσως να έχουν
συμβεί και σε εσάς…

Ύποπτο γάλα στο
σούπερ μάρκετ,
Jurgen Banscherus
(μτφ. Μαρία Αγγελίδου, εικονογράφηση Ralf Butschkow), εκδ.
Μεταίχμιο [8+ ετών]

Μορτίνα και ο ξινός
ξάδερφος, Barbara
Cantini
(μτφρ. Παναγιώτα Δελιοπούλου),
εκδ. Ελληνικά Γράμματα [6+ ετών]

Το τρίτο βιβλίο της σειράς,
που έγινε παγκόσμια επιτυχία και μεταφράστηκε
σε είκοσι τρεις γλώσσες,
με τις νέες περιπέτειες του
πιο αστείου κοριτσιού ζόμπι στον κόσμο, έφτασε!
Η Μορτίνα επιστρέφει με
μια νέα ιστορία, ξεκαρδιστική αλλά και γεμάτη
δράση.

Οι καλύτερες ιστορίες με φίλες και
φίλους
(εικονογράφηση Αλέξανδρος
Τζάλλας), εκδ. Παπαδόπουλος
[9+ ετών]

Επτά καταξιωμένοι συγγραφείς (Κυριάκος Αθανασιάδης, Χαράλαμπος Γιαννακόπουλος, Ελένη Γκίκα,
Αρης Δημοκίδης, Αργυρώ
Πιπίνη, Μαρλένα Πολιτο-

Οι απόλυτοι ήρωες
του ποδοσφαίρου:
Μέσι, Νεϊμάρ, Σαλάχ,
Ρονάλντο, Ματ Όλντφιλντ,
Τομ Όλντφιλντ,
εκδ. Ψυχογιός [7+ ετών]

Ο Ματ Όλντφιλντ είναι αναγνωρισμένος συγγραφέας και αρχισυντάκτης της ηλεκτρονικής ποδοσφαιρικής επιθεώρησης Οf Pitch & Page.
Ο Τομ Όλντφιλντ είναι ελεύθερος
επαγγελματίας αθλητικογράφος
και συγγραφέας. Μαζί, αποφάσισαν
να δημιουργήσουν μια σειρά για
σπουδαίους ποδοσφαιριστές που
κατάφεραν να ξεπεράσουν εμπόδια,
στερεότυπα και προκαταλήψεις και
να κατακτήσουν τον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη.

Ο διάσημος ντετέκτιβ
δεν εφησυχάζει ποτέ:
είναι πάντα έτοιμος να
οδηγήσει τα παιδιά σε μια
νέα εκρηκτική περιπέτεια
με μυστήριο, δράση,
σασπένς, ανατροπές και
πολλή αγωνία.

Το μικρό μου κουβαράκι, Μάρω Θεοδωράκη
(εικονογράφηση Χρύσα Σπυρίδωνος), εκδ. Μίνωας [3+ ετών]

Η έλευση ενός νέου
μέλους προκαλεί πάντα
αναστάτωση και ανασφάλειες στα παιδιά. Το βιβλίο
κατορθώνει να αγγίξει με
ευαισθησία αυτό το θέμα
και με τη βοήθεια των
ρεαλιστικών σκίτσων να
αποτυπώσει όλη την γκάμα των συναισθημάτων
των πρωταγωνιστών της
αναδεικνύοντας τη δύναμη της πιο αγνής αγάπης:
της αδερφικής. ●
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Αδιάφορη
Μέτρια
Καλή
Πολύ καλή
Εξαιρετική

☛ Μπαλέτο χωρίς κανόνες

ΣΙΝΕΜΑ

Οι άνδρες με τα μαύρα: Παγκόσμια απειλή
(Men in Black: International) **

Σκηνοθεσία: Φ. Γκάρι Γκρέι Πρωταγωνιστούν: Κρις Χέμσγουορθ,
Τέσα Τόμσον, Λίαμ Νίσον, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Έμα Τόμσον

CE
criticÕs CHOI

Νουρέγιεφ: Το λευκό κοράκι
(The White Crow)

**½

Σκηνοθεσία: Ρέιφ Φάινς Πρωταγωνιστούν: Όλεγκ Ιβένκο, Αντέλ Εξαρχόπουλος, Τσουλπάν
Κχαμάτοβα, Ρέιφ Φάινς

Aκ όμ η
▶ Στα «Κορίτσια κάποιας ηλικίας» (Poms)
(½) με τις Νταϊάν Κίτον,
Τζάκι Γουίβερ, ΠαμΓκρίερ, Ρέα Πέρλμαν να
επιχειρούν σε μια κοινότητα συνταξιούχων
να δημιουργήσουν μια
ομάδα μαζορετών, η
αφέλεια και τα κλισέ αλληλοσυμπληρώνονται
με σοκαριστικό ρυθμό.
▶ Το παιδικό «Πόκεμον
ντετέκτιβ Πίκατσου» (-)
προφανώς έχει ως στόχο τους φαν των ιαπωνικών παιδικών ηρώων.
▶ Το ντοκιμαντέρ του
Μένιου Καραγιάννη «Το
άλογο που είμαι» (*½)
μιλάει για τις παγίδες
του μυαλού και την έλλειψη της λογικής.
▶ Η επανέκδοση της
βδομάδας είναι το δικαστικό δράμα του Μπίλι
Γουάιλντερ «Μάρτυρας
κατηγορίας» (Witness
for the Prosecution)
(***½) με το σπουδαίο
καστ των Τάιρον Πάουερ, Τσαρλς Λότον και
Μάρλεν Ντίτριχ.
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Ο Ρώσος χορευτής Ρούντολφ Νουρέγιεφ στην κορύφωση του Ψυχρού Πολέμου
είναι το πιο λαμπρό όνομα στον χώρο του παγκόσμιου μπαλέτου. Έχοντας την
εγωιστική συμπεριφορά ενός απόλυτου σταρ που γνωρίζει την αξία του και βρισκόμενος διαρκώς σε κόντρα με το σοβιετικό καθεστώς, ο Νουρέγιεφ θα πραγματοποιήσει την επανάστασή του. Το 1961 στο Παρίσι, σε μία περιοδεία των μπαλέτων Κίροφ του Λένινγκραντ, ο 23χρονος Νουρέγιεφ, ζήτησε πολιτικό άσυλο.

Γ

ια την πρώτη του σκηνοθεσία ο ηθοποιός Ρέιφ Φάινς επέλεξε
Σαίξπηρ («Ο Κοριολανός», 2011), μετά ακολούθησε ο Ντίκενς
(«Αόρατη γυναίκα», 2013) και τώρα σειρά έχει ο Νουρέγιεφ. Όταν πριν από 20 χρόνια ο Φάινς διάβασε τη βιογραφία της Τζούλι
Κάβανο για τον Νουρέγιεφ, διέκρινε στοιχεία κινηματογραφικά ειδικά στα πρώιμα χρόνια της ζωής του παρότι δεν ήταν φαν του μπαλέτου και του διάσημου χορευτή. Είναι ορατή διά γυμνού οφθαλμού
η προσπάθεια του Φάινς (ο οποίος συμπρωταγωνιστεί στον ρόλο του
Πούσκιν) να αποδώσει το μεγαλείο ενός συναρπαστικού καλλιτέχνη
χωρίς όμως να προβεί σε… αγιογραφίες. Παρουσιάζεται η μεγαλομανία και ο εγωισμός του Νουρέγιεφ, που έχει ελαφρυντικά καθότι η
στερημένη ζωή των παιδικών χρόνων και το καταπιεστικό καθεστώς
τον ώθησαν προς την επιβίωση με κάθε μέσο. «Είσαι ο πιο εγωιστής
άνθρωπος που γνωρίζω» του λέει η χιλιανή Κλάρα Σεντ (Αντέλ Εξαρχόπουλος), η φίλη που τον βοήθησε στην απόδρασή του στη Δύση, κι
εκείνος της απαντά «κοριτσάκι μου, αν θες συγνώμες τότε απευθύνεσαι σε λάθος άντρα». Κάπως έτσι αντιμετωπίζει ο Νουρέγιεφ και τον
ευεργέτη του Πούσκιν και τη γυναίκα του (με την οποία δεν δίστασε
να έχει ερωτικές σχέσεις), τον χορευτή εραστή του που του μάθαινε
αγγλικά, τους δασκάλους και συγχορευτές του. Εκεί όμως που γίνεται
μαινόμενος ταύρος είναι όταν οι μεγάλοι καλλιτέχνες των Κίροφ και
οι άνθρωποι της KGB επιχειρούν να τον νουθετήσουν. Στη σκηνή που
πετάει έξω το μεγάλο όνομα των μπαλέτων Κονσταντίν Μιχαΐλοβιτς,
αποκαλύπτεται για πρώτη φορά η επαναστατική ορμή ενός ανθρώπου
που θα φτάσει στα όρια για να νιώσει ελεύθερος. Ο Φάινς έχει την
απόσταση που χρειάζεται τόσο από τα ιστορικά γεγονότα όσο και από
τον ήρωά του τον οποίο υποδύεται ο άγνωστος ουκρανός χορευτής
Ολέγκ Ιβένκο, που μοιάζει καταπληκτικά του Νουρέγιεφ. Η γραφή
του, αν και φλερτάρει με τον ακαδημαϊσμό, δεν γίνεται ποτέ βαρετή ή
συμβατική, καθώς σε κάθε σκηνή εντοπίζει το ξεχωριστό σημείο που
προσθέτει μια νέα πινελιά στην καλοφτιαγμένη βιογραφία του.

«Μπορώ να ζήσω οπουδήποτε. Μην ξεχνάτε πως γεννήθηκα μέσα σε ένα τρένο» (ÇΝουρέγιεφ: Το λευκό κοράκιÈ)

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΪΜΑΚΗ

Οι Aνδρες με τα Μαύρα φυλάνε τον
πλανήτη από τα εξωγήινα αποβράσματα. Ο παρασημοφορημένος
Πράκτορας H και η αποφασισμένη νεοσύλλεκτη M θα
ενώσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε μία νέα παγκόσμια
απειλή που μπορεί να πάρει τη
μορφή ακόμα και ενός Άνδρα
με τα Μαύρα!
Το φιλμ διαθέτει τα γνώριμα στοιχεία
του franchise που δημιούργησε ο Μπάρι Σόνενφελντ προ 22ετίας (fun, χιούμορ
και εξωγήινη… δράση). Άψογη στα καθήκοντα και τα μαύρα κοστούμια της η Τέσα Τόμσον, ένας αυτοσαρκαστικός 007 που αποπλανεί
γήινες και κυρίως εξωγήινες είναι ο χαβαλετζής Χέμσουορθ, κάποια
εφέ κάνουν τη διαφορά στις σκηνές δράσης. Όμως θα χρειαστεί πολλή προσπάθεια από τους σεναριογράφους για να δώσουν στη νέα
εποχή των MIB το κάτι παραπάνω σε σενάριο ευρηματικής πλοκής.

Κολύμπα ή αλλιώς βυθίσου (Le Grand Bain) **

Σκηνοθεσία: Ζιλ Λελούς
Πρωταγωνιστούν: Γκιγιόμ Κανέ, Ματιέ Αμαλρίκ, Ζαν-Χιου Ανγκλάντ,
Φιλίπ Κατρίν, Μπενουά Πελβούρντ, Βιρζινί Εφιρά, Μαρίνα Φόις
Μία παρέα σαραντάρηδων που βιώνουν την κρίση της μέσης ηλικίας
αποφασίζουν να ιδρύσουν την
πρώτη ανδρική ομάδα συγχρονισμένης κολύμβησης στη
δημόσια πισίνα της περιοχής
τους. Αψηφώντας την ειρωνεία του περίγυρού τους, προπονούνται από μία ξεπεσμένη
πρωταθλήτρια που προσπαθεί
και η ίδια να ξεπεράσει τα προσωπικά της προβλήματα και μαζί
ξεκινούν μια απίθανη περιπέτεια.
«Νομίζεις ότι είσαι ο μόνος καταθλιπτικός εδώ;» η ρητορική ερώτηση
του Κανέ στον Αμαλρίκ, που ολοκληρώνεται με την αφοπλιστική
επισήμανση «όλοι εδώ είμαστε καταθλιπτικοί». Το θέμα της αντρικής
κρίσης εκφράζεται κάπως αφελώς και προβλέψιμα: το επαγγελματικό αδιέξοδο, η μοναξιά, ο γάμος που έχει τελματώσει, το άγχος των
γηρατειών. Ενώ ο Λελούς επιδιώκει να βρει τη φόρμουλα, όπου χιούμορ και δράμα θα συμπορευτούν ομαλά, το πρώτο φθίνει όσο περνά
ο χρόνος και το δράμα αποκτά το πάνω χέρι.

Booksmart ***

Σκηνοθεσία: Ολίβια Γουάιλντ
Πρωταγωνιστούν: Κάιτλιν Ντέβερ, Μπίνι Φελντστάιν, Τζέσικα Γουίλιαμς,
Λίζα Κούντροου, Γουίλ Φόρτε, Τζέισον Σουντεΐκις
Οι αριστούχες Έιμι και Μόλι, την
παραμονή της αποφοίτησής
τους, συνειδητοποιούν ότι είναι
ελάχιστα δημοφιλείς και έχουν
χάσει πολλά βουτηγμένες στα
βιβλία τους. Αποφασισμένες
να κερδίσουν τον χαμένο χρόνο, ξεκινούν για μια βραδιά
περιπέτειας χωρίς επιστροφή.
Εμπρός στον δρόμο που χάραξε
το θαυμάσιο «Superbad» του Γκρεγκ
Μοτόλα το 2007. Διάλογοι ξεκαρδιστικοί, ψαγμένοι χαρακτήρες, εύστοχες εφηβικές παρατηρήσεις και κυρίως μια ανατρεπτική ματιά στις σεξουαλικές προτιμήσεις (η μία εκ των δύο ηρωίδων είναι γκέι που έχει «βγει
από την ντουλάπα») καθιστούν το «Booksmart» μια απολαυστική κωμωδία. Η Γουάιλντ διανθίζει την ταινία με τρυφερά ενσταντανέ, που
προσδίδουν στην ιστορία των δύο underdog κοριτσιών μια γοητεία
που πάντως δεν απευθύνεται και τόσο πολύ στο πλατύ κοινό.

Αγαπημένη Μυρτώ, είμαι κι εγώ (δυστυχώς) μία από αυτές που
αγαπούν τον άνθρωπό τους αλλά δεν αντέχουν το βόλεμα, την αδράνεια, το ίδιο σώβρακο τέσσερις μέρες, τα άπλυτα δόντια, την
άπλυτη μασχάλη και την αναβλητικότητα. Τελικά η μακροχρόνια σχέση και η οικειότητα, όπως έλεγες κι εσύ, σκοτώνουν τον
έρωτα, το πάθος, την επιθυμία, τη σεξουαλικότητα και ό,τι άλλο
σε κάνει να νιώθεις τον άλλο εραστή σου. Κρίμα.

Ήχοι χαμηλών
τόνων

Του Μάκη
Μηλάτου

Stephan Micus
- White Night
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Damien Jurado

σ υ ν αυλί ες
σ υ ν ε ν τ εύ ξ ε ις
ε κ δ ηλώ σ ε ις
δί σ κοι

- In the Shape of a Storm

Το μεγαλείο της απλότητας, αυτός ο αρχέγονος
τρόπος των τροβαδούρων
που με μια φωνή και ένα
όργανο έλεγαν την ιστορία
των ανθρώπων και της

Οκ κατάλαβα, θα σας κάνω το χατίρι και θα πάρω το μπαλάκι που μου πετάτε και θα πάρω και
την ευθύνη να σας πω αυτό που θέλετε να σας πω ότι ο μόνος τρόπος για να μην πληγωθεί κάποιος είναι να μη μάθει ποτέ αυτό που αν το μάθαινε θα πληγωνόταν.
Υ.Γ. Παλιόμουτρο!

ζωής, τριγυρνώντας τον
κόσμο. Αν έχεις κάτι να
πεις, δεν έχουν αλλάξει και
πολλά. Βέβαια η εποχή δεν
δίνει και μεγάλη σημασία
στην απλότητα και στη λιτή
έκφραση. Όλα θέλουμε να
είναι ογκώδη, θεαματικά,
πολύχρωμα, να φωνάζουν,
να κάνουν εντύπωση και
εφέ, να κατευθύνονται
στο θυμικό και να είναι
εύκολα για μια «αρπαχτή»
ακρόαση μερικών δευτερολέπτων. Ο Damien
Jurado αποφασίζει συνειδητά να πάει κόντρα στην
τρέχουσα τάση –όπως
τα ψάρια που κολυμπάνε
αντίθετα στο ρεύμα για
να γεννήσουν– αναζητώντας την αφετηρία ενός
τραγουδοποιού. Με μια
φωνή και μια κιθάρα λέει
με τρυφερό, γλυκόπικρο,
αληθινό τρόπο όσα έχει να
πει. Κι επειδή είναι φανερό
πως έχει εσωτερικό κόσμο,
πως είναι πραγματικός
καλλιτέχνης, τα τραγούδια
του έχουν υπόσταση, μας
αφορούν και μπορούν να
μας κάνουν καλή παρέα.
Ηχογραφημένο σε ένα
απόγευμα, 10 τραγούδια
σε 2-3 ώρες, με τον Josh
Gordon να τον συνοδεύει
στην κιθάρα, όλα είναι τόσο απλά και όμορφα, που
είναι καταδικασμένα να
«αποτύχουν».

Μυρτώ μου, τι το ’θελα το Pride; Πήγα κι έκανα βουτιά στο παρελθόν και μάλιστα σε
νερά που παραλίγο κάποτε να με πνίξουν κι είχα ορκιστεί να μην ξαναβουτήξω ποτέ.
Το συμπέρασμα είναι ότι τα νερά αυτά είναι μαγικά και νιώσαμε και οι δύο όπως την
πρώτη φορά, την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε. Τώρα δεν μπορούμε να βγάλουμε
απ’ το μυαλό μας η μία την άλλη αλλά έχουμε άλλες σχέσεις. Τι κάνουμε, λοιπόν;

ΜΙΛΑ ΜΟΥ
ΒΡΩΜΙΚΑ

Smalfeels - Indoors

/ Outdoors EP

Περιορισμένος σε ένα
μικροσκοπικό διαμέρισμα
του Λονδίνου ο Νίκος
Γιαννακάκης επιθυμεί
ανοιχτά τοπία και, αφού
δεν μπορεί να τα δει, τα
ονειρεύεται και φτιάχνει
σάουντρακ γι’ αυτά.
Το πρώτο του EP περιλαμβάνει 4 τραγούδια που
βασίζονται στα ηλεκτρονικά και τις κιθάρες και
μας δίνουν τη δυνατότητα
να δούμε κι εμείς αυτά τα
υγρά, μελαγχολικά, συναισθηματικά, προσωπικά,
αληθινά τοπία που βλέπει
και ο Smalfeels. Αυτός
είναι πάντα ένας σίγουρος
τρόπος να νιώσουμε μια
οικειότητα μαζί του και
κυρίως να αναγνωρίσουμε τις υποσχέσεις του για
το μέλλον, τώρα που επέστρεψε στην Ελλάδα.

Αχ βαριέμαι πάρα πολύ να απαντήσω σ’ αυτό το γράμμα.
Υ.Γ. Κάνουμε μια ομελέτα. Ένα τοστ. Μια ευχή. Ένα σέσιον γιόγκα.
Μία ώρα πιλάτες. Ηλεκτρικό πατίνι. Τρέξιμο στο πάρκο. Φρουτοσαλάτα με σπασμένο λιναρόσπορο. Τον σταυρό μας. Ένα τσιγάρο
και φεύγουμε. Κάνουμε come back.

Πριν 2μισι μήνες κανονίζω τρίο με παλιά μου καβάτζα και
έναν γνωστό της καβάντζας. Ο γνωστός φτάνει νωρίΤης Μυρτώς
τερα και με το που ανοίγω την πόρτα πέφτουν πυροτεΚοντοβά
χνήματα. Ακολουθεί 1μιση μήνας όπου βρισκόμασταν
σχεδόν καθημερινά, μηνύματα, βίντεο κλήσεις, φιλιά,
απερίγραπτο σεξ, μια αγκαλιά όπου θα μπορούσα να
μετακομίσω. Μέχρι που το Πάσχα μού λέει ότι πιέζεται και δεν είναι για σχέση
γιατί έχει άπειρα προσωπικά προβλήματα και να το γυρίσουμε σε κάτι χωρίς αποκλειστικότητα. Το τελειώνω, έρχονται τα γενέθλιά του, στέλνω ευχές και 4 το πρωί
λαμβάνω κατεβατά με λόγια που ούτε έχω πει ούτε μου έχουν πει ποτέ. Του λέω και
εγώ ότι κόβω φλέβα για πάρτη του και αρχίζει πάλι τη συμπεριφορά «πιο σχέση
πεθαίνεις». 10 μέρες μετά ζητάω μια μέρα να βρεθούμε και ακούω τον εξάψαλμο ότι
δεν είναι αυτό το χαλαρά που συμφωνήσαμε και σηκώνεται και πάει ταξίδι με φίλους του. Γυρίζει και μου κάνει μια «νηφάλια» κουβέντα ότι δεν είναι ερωτευμένος
μαζί μου (!!!), αλλά είμαι στην καρδιά του και δεν μπορεί την αποκλειστικότητα.
Του λέω ότι θέλω να είμαστε κανονικά μαζί, μου λέει ξανά όχι και για μια βδομάδα
ακόμα συνεχίζει μηνύματα, να έρχεται σπίτι μου για ένα γεια και περνάει όλο το
βράδυ έχοντάς με αγκαλιά μέχρι τελευταίου nanosecond. Το προηγούμενο ΣΚ του
λέω θέλω να πάμε σε ένα νησί, τα πληρώνω όλα εγώ, αρκεί να πάμε. Το δέχεται,
περνάμε ωραία γενικά, κάνουμε λίγο μια μικρή συζήτηση πάλι, βλέπει ότι με πληγώνει και με το που γυρίζουμε κόβει τα πολλά πολλά. Κάνω ψεύτικο προφίλ στις
γνωστές εφαρμογές, τον πετυχαίνω εκεί να «ψάχνει φάση», τον παίρνω, πλαντάζω
στο κλάμα, μου λέει ό,τι ένιωσα στο επικοινώνησα, απλά δεν μπορώ να σου δώσω
αυτό που θες γιατί μέσα μου είμαι σκατά, δεν φταις εσύ. Και εκεί το κόβω, τον διαγράφω από παντού. Και σε ερωτώ. Υπάρχει ελπίδα ή να τις κόψω; Πόσα level δυσκολίας υπάρχουν για να καταφέρει κανείς να πάρει και να δώσει αγάπη;
Αγάπη καταφέρνεις να δώσεις και να πάρεις όταν πια διαπιστώνεις ότι δεν έχεις να ελπίσεις σε κάτι
γενικώς, σε μια ουτοπία, όταν δεν σε κυνηγάει τίποτα, όταν δεν είσαι πια σε πόλεμο με κανένα φάντασμα από τα παλιά, όταν παύεις να είσαι εξαρτημένος/θυμωμένος/δεμένος με τη μάνα σου, όταν
δεν σε νοιάζει να αποδείξεις πόσο καλά τα καταφέρνεις, όταν αποδέχεσαι ότι δεν τα καταφέρνεις
και τόσο καλά, όταν πεθαίνει κάποιος και σοκάρεσαι και φεύγει από τα μάτια σου η κουρτίνα της ασαφούς αιωνιότητας, όταν η αλαζονεία δεν σου χρησιμεύει πια, όταν δεν ανέχεσαι
και δεν δέχεσαι πλέον τις επικριτικές «απόψεις» σαν αγριεμένο κουταβάκι, όταν είσαι ευχαριστημένος και πλήρης στο τώρα, όταν δεν μάχεσαι άσκοπα
τον εαυτό σου, όταν «ξεβγάζεσαι», όταν συγχωρείς. Γνώμη μου.
Υ.Γ. www.youtube.com/watch?v=466cqZAR9SQ
σ ου
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Ένας ασταμάτητος ταξιδευτής στο μουσικό
σύμπαν, ένας κοσμοκαλόγερος που διαδίδει τους
ήχους του κόσμου, ένας
μουσικός που αναζητά
την πνευματικότητα μέσα
από την αλήθεια των παραδοσιακών οργάνων.
Τον Stephan Micus δεν μπορείς να τον συγκρίνεις με
κάτι «παρόμοιο», είναι από
μόνος του μία κατηγορία,
ένα είδος, μία οντότητα,
κι έτσι κάθε φορά μπορείς
μόνο να τον συγκρίνεις με
ό,τι έχει κάνει ο ίδιος στο
παρελθόν και συγκεκριμένα με τα 23 άλμπουμ του
που έχουν προηγηθεί. Εν
προκειμένω, μπορώ να πω
πως έχει υπάρξει και πιο
αποτελεσματικός.
Εδώ φτιάχνει το σάουντρακ για τις αγαπημένες
του «Λευκές νύχτες»,
όταν το φεγγαρόφωτο
φωτίζει τον κόσμο του
με αυτό το ασυνήθιστο
φως που όλα φαίνονται
αλλά και όλα παραμένουν
κρυμμένα. Όπως λέει και
ο ίδιος: «Το φεγγαρόφωτο
με εμπνέει. Όταν περπατάω, όταν κολυμπάω,
όταν κάνω cross-country
ski και το φως του φεγγαριού μετατρέπει το
χιόνι σε εκατομμύρια
διαμάντια». Εδώ οι ήχοι
βασίζονται σε θιβετιανά
κύμβαλα, σε αφρικάνικες
καλίμπες, σε αρμένικα
πνευστά, σε σφυρίχτρες
από ζαχαροκάλαμο, σε
14χορδες κιθάρες και σε
μία «άρπα» από βαμβακερές χορδές. Όπως και
να ’χει, η εμπειρία της
ακρόασης ενός δίσκου
του Stephan
Micus είναι
OICE
Τους δίσκους αυτούς μπορείτε να
V
S
πάντα μια
τους ακούτε κάθε Σάββατο & Κυριακή από τις 18.00 ως τις 20.00
πνευματική
στο Athens Voice Radio 102,5
εμπειρία,
στην εκπομπή του Μάκη Μηλάτου.
αρκεί να
μπορείς να
➜ makismilatos@gmail.com
συγκεντρωθείς...

Μυρτούδι, γεια. Ξέρεις κανένα κόλπο πώς να ενδώσω στον λαχταριστό ΣΤΡΕΪΤ
χορευτή που μπήκε στη ζωή μου άσχετα χωρίς να πληγώσω τον καλό και πιστό
μηχανικό που είναι ο άντρας της ζωής μου;
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Συμπαθάτε με. Άλλο η αδράνεια, το βόλεμα, η αναβλητικότητα, και άλλο το ίδιο
σώβρακο τέσσερις μέρες, τα άπλυτα δόντια και η άπλυτη μασχάλη. Και ξανασυμπαθάτε με. Δεν
θυμάμαι να δήλωσα ότι η οικειότητα σκοτώνει τον έρωτα και την επιθυμία σώνει και καλά – δεν
θέλω να το πιστεύω αυτό. Ναι, σε βάζει σε δοκιμασίες. Ναι, αν σου ξεφύγει απ’ τα χέρια το ’χασες.
Αλλά τα χέρια σου είναι εκεί και πιάσε το ποτιστήρι και πήγαινε στο δεντράκι και πότισέ το. Αυτά.

Ερωτικά αδιέξοδα, sexy απορίες, κρυμμένα μυστικά... και στα fm! Το «Μίλα μου
βρώμικα» κάνει τα ερωτικά σας θέματα
να ακούγονται σαν παθιάρικο τραγούδι στο Athens Voice Radio 102.5

ρ άμμα
Στείλ ε το γή σ το fa x της A .V.
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βρώμικαÈ
ÇΜίλα μου

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε με το 210 3617.369 (11.00-18.00)
Χρεώσεις: œ 34 οι 20 πρώτες λέξεις και œ 0,35 κάθε επιπλέον. Αγγελία σε πλαίσιο: œ 45.
© JOHN HOLMES

ΜΟΥΣΙΚΗ

λα γύρω μας φωνάζουν, είναι έντονα, είναι εντυπωσιακά, θέλουν να ξεχωρίσουν
κάνοντας φασαρία. Στην εποχή μας οι χαμηλοί τόνοι –γενικώς– θεωρούνται αδυναμία, όμως όσοι έχουν τη διάθεση να συγκεντρωθούν σε κάτι, να εμπλακούν με ένα έργο
τέχνης, να αφοσιωθούν σε ένα δίσκο, να βρουν
σημείο επαφής με την «ησυχία» και τους χαμηλούς τόνους, τότε η απόλαυση που μπορούν να
εισπράξουν είναι μοναδική και ανεπανάληπτη.
Κλείσε το κινητό, το You tube και άκου...

Μικρές
αγγελίες

Αβαντάζ. Επιχειρηματίας υψηλού βεληνεκούς 56χρονος, πτυχιούχος, ψηλός, γεροδεμένος, ευκατάστατος,
με €5.000 μηνιαίο εισόδημα, μεγάλη ακίνητη περιουσία, αναζητά γνωριμία
γάμου. «Πάππας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 3620.147, Αριστοτέλους 24,
Θεσσαλονίκη, 2310 231051, 698 0290679, www.pappas.gr
Σε γνωρίζω...
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Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Πιεστικές προσδοκίες των άλλων από σένα
και διάθεση για έξω κι εκδρομές
Κάθε ευκαιρία για έξω είναι ευπρόσδεκτη, γιατί στο
σπίτι και το γραφείο πιέζεσαι από τις κλισέ κουβέντες και τις υποχρεώσεις και εκρήγνυσαι γιατί κανένας δεν σε καταλαβαίνει. Καλύτερα έξω, λοιπόν.
Εκτιμάς μεγαλύτερη ποικιλία ανθρώπων και έτσι
είσαι ιδιαίτερα ανοιχτός σε προτάσεις. Σε αυτό έχουν βάλει το χεράκι τους ο σύντροφός σου και τα
παιδιά σου. Να είσαι υποψιασμένος απέναντι σε όσα
γίνονται στο συγγενικό σου περιβάλλον. Λίγα νεύρα, λίγη γκρίνια παραπάνω και θα καταλάβεις ότι τα
πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Όσο πηγαίνεις να το παίξεις
θύμα, της δουλειάς, των δικών
σου, τόσο βαραίνει το φορτίο
που κουβαλάς. Ειδικά στη δουλειά, παίξε με τους κανόνες και
ζήτησε βοήθεια, αν δεν βλέπεις
να τα βγάζεις πέρα. Χάρες δεν θα
σου κάνει κανείς.

Σχέδια κι έρωτες με πολλές αμφιβολίες
και πολλή κούραση
Λίγο καλά, λίγο δύσκολα, περνάς αυτή την εβδομάδα.
Είσαι αισιόδοξος και γεμάτος διάθεση για διακοπές,
για να βγεις με τους φίλους σου και για να χαρείς το
καλοκαίρι. Στον ίδιο ευχάριστο τόνο είναι και τα σχέδια που κάνεις για τη δουλειά και τον γάμο σου. Ανυπομονείς να υπάρξει κίνηση. Αυτά είναι τα καλά. Στα
όχι τόσο καλά, ότι το χρήμα και η ασφάλεια αποτελεί
τεράστια έγνοια, ειδικά σε σχέση με όσα σχεδιάζεις.
Δικαιολογημένα γιατί στη ρουτίνα σου και στο πρακτικό κομμάτι, τα πράγματα είναι πιεστικά. Στην ανησυχία σου συμβάλλει και το ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον και
οι προσδοκίες τους από σένα, καθώς και η αίσθησή σου ότι μένεις
πίσω. Πίσω από τι ακριβώς; Καλά
κάνεις βέβαια και προσπαθείς έστω τυπικά να διευθετείς τις υποθέσεις που σε βαραίνουν. Για τα
υπόλοιπα, χρειάζεται υπομονή.

Σπρώχνεις τον εαυτό σου μπροστά, έστω
κι αν μέσα σου αμφιβάλεις κι εσύ.
Χρειάζεται να γίνεις ακόμη πιο κοινωνικός από τον
συνηθισμένο κοινωνικό σου εαυτό ώστε να μπορέσεις να κάνεις πραγματικότητα τα σχέδια που έχεις για τη δουλειά και την προσωπική σου ρουτίνα.
Φαίνεται πως το να είσαι ανοιχτός σε όλες τις προοπτικές κάνει καλό στις σχέσεις σου και ανεβάζει τις
μετοχές σου. Μην το παίρνεις πάνω σου και αρχίσεις
να υποτιμάς την αξία του άλλου. Η λίμπιντό σου είναι στα χάι της γιατί περνάς από τη φάση του «καλά
να περνάμε» σε πιο συναισθηματική περίοδο και
πάθος υπάρχει μπόλικο. Εκφράζεις περισσότερο τα
συναισθήματά σου, αν και σε περιορισμένο κοινό.
Η ροή των οικονομικών σου δεν ζει την καλύτερή
της στιγμή, εκτός ίσως από το γεγονός ότι μπαίνουν
στην τσέπη σου κάποια χρωστούμενα χρήματα ή ότι
έχεις μάθει να διαχειρίζεσαι καλύτερα τα λεφτά σου
και δεν είσαι πάλι στον άσο.

COSMIC
TELEGRAM

Ταύρος (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Από την
Ευαγγελία Τσαβδάρη
(panastron)

Ερωτικές ευκαιρίες και καλύτερη προσωπική επικοινωνία και
ισορροπία
Ξυπνάς και δεν ξέρεις τι να περιμένεις αυτή την περίοδο, ειδικά στα επαγγελματικά σου, παρ’ όλα αυτά
δεν το βάζεις κάτω. Συνεννοείσαι πιο ομαλά με τον
σύντροφό σου και τα παιδιά σου, καθώς σε βοηθάνε
να εκφραστείς συναισθηματικά ή συμφωνείτε σε
μερικά πράγματα. Κάποιοι προβληματισμοί για την
υγεία όπως και για καταστάσεις που δεν ξέρεις πώς
να χειριστείς ή να ξεπεράσεις σε κάνουν πιο πρόθυμο να κάνεις αυτά που περιμένουν οι άλλοι από σένα και η στάση σου έχει αποτέλεσμα. Μπαίνει στην
τσέπη σου κάτι από τη δουλειά αλλά μην πάρει το
μυαλό σου αέρα, ειδικά πριν έχεις τα χρήματα στα
χέρια σου. Έχεις ακόμη να καλύψεις υποχρεώσεις
και να υποστηρίξεις το κοινό πορτοφόλι στο σπίτι.
Μάλλον θα καταλήξεις να δεις ρεαλιστικότερα τα
σχέδιά σου και τον ελεύθερο σου χρόνο.

Δίδυμοι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)
Πολλά υποσχόμενες αλλά αργές εξελίξεις
και βαθύτεροι, επίμονοι προβληματισμοί.
Ευκαιρία να συνέρθεις από τις έγνοιες της οικογένειας και της προσωπικής σου ζωής φέρνει αυτή η
εβδομάδα, καθώς παίρνεις τα πάνω σου και ανοίγεσαι σε καινούριο κόσμο. Η επιβεβαίωση έρχεται
μέσα από το φλερτ, τον σύντροφό σου, ακόμη και
μέσα από τις δύσκολες αλλαγές που έκανες. Απολαμβάνεις εξόδους, καλό φαγητό με φίλους και
στην ερωτική σου ζωή μπαίνει περισσότερο συναίσθημα, αν και δεν είναι όλα ρόδινα. Οι συναντήσεις
και οι ειδήσεις της εβδομάδας είναι ευχάριστες για
την τσέπη σου, αν και δυστυχώς οι υποθέσεις σου
με δημόσιο, τράπεζες ή η συνεισφορά σου στον
οικογενειακό κι επαγγελματικό προϋπολογισμό
περιμένει να απορροφήσει ό,τι μπαίνει στον τραπεζικό σου λογαριασμό. Παρ’ όλα αυτά, βρίσκεις να
διαθέσεις για την προσωπική σου ικανοποίηση, από
ψώνια και εξόδους, μέχρι έξτρα φροντίδα για τον
εαυτό και την εμφάνισή σου.

Καρκίνος (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)
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Πολλά υποσχόμενες αλλά αργές εξελίξεις και βαθύτεροι, επίμονοι προβληματισμοί.
Μέσα στον γενικό χαμό, υπάρχουν ευχάριστες εξελίξεις στη δουλειά σου για τις οποίες έχεις προσπαθήσει. Τα πράγματα δεν εκτυλίσσονται όσο στρωτά
και τακτικά θα ήθελες, όμως το μήνυμά τους είναι σαφώς θετικό. Ασχολείσαι με περισσότερα, όμως αυτό
χρειάζεται τώρα. Στα προσωπικά σου τα πράγματα
κινούνται αργά κι αυτά που έχεις κουβεντιάσει με τον
σύντροφό ή τα παιδιά σου, σου βγάζουν το λάδι για να
γίνουν. Πάντως η σεξουαλική σου ζωή, όταν βρίσκεις
τον χρόνο, είναι σίγουρα στα συν της περιόδου. Αφιερώνεις χρόνο στους φίλους σου και στα χόμπι σου
γιατί σε βοηθάνε να βγάλεις άκρη με τη δουλειά σου
και τον γάμο σου. Αν είσαι ελεύθερος προσπάθησε
να μη γυρίσεις στον πρώην σου, ούτε να πέσεις με τα
μούτρα σε κάποιον που σου τον θυμίζει. Αν περνάς
καλά ερωτικά, κράτησε αυτό και μη φαντάζεσαι οικειότητα και βάσεις που δεν υπάρχουν.

Ζυγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)
Μεγάλες υποσχέσεις, λαμπρές προοπτικές και όχι
αντίστοιχα λαμπερή ρουτίνα.
Ή δοσμένο σε εκδρομές και κοινωνικότητες σε βρίσκει η εβδομάδα ή δοσμένο στο διάβασμα, την επιμόρφωση και την προώθηση των επαγγεματικών
και ακαδημαϊκών σου ταλέντων. Είναι και χρήσιμο και
ευχάριστο με μία μικρή επιφύλαξη να μην παίρνεις
όσα ακούς τοις μετρητοίς και να μην υπερεκτιμήσεις
το πόσο καλά κατέχεις ένα ζήτημα. Η πρακτική δοκιμή και η ενσωμάτωση στη ρουτίνα σου όλων αυτών
δεν είναι καθόλου αυτονόητη. Το οικογενειακό σου
περιβάλλον θυμίζει ψυχροπολεμικό Βερολίνο, καθώς
είσαι ως συνήθως θαμμένος κάτω από μία στίβα υποχρεώσεις. Οι σχέσεις και συνεργασίες σου σε σπρώχνουν να κινηθείς σε συγκεκριμένο πλαίσιο στον γάμο
και την καριέρα σου. Βρίσκεις τον εαυτό σου να κάνει
και να σκέφτεται πολύ γνώριμα πράγματα και να δρα
βάσει σεναρίου που δεν είναι δικό σου. Καταφέρνεις
αρκετά, προσπάθησε τους βάλεις την προσωπική
σου σφραγίδα για να μη δυσανασχετείς.

Σκορπιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
Ερωτικός μαραθώνιος ή προσπάθεια
για βαθύτερη κατανόηση και δέσιμο.
Ερωτικά μπερδέματα φέρνει η εβδομάδα και σε βάζει
να ασχολείσαι με το τι συμβαίνει στο κρεβάτι σου και
το πού πηγαίνει η σχέση σου. Στην κοινωνική σου ζωή
οι αλλαγές συνεχίζονται, όπως και στη σχέση σου,
καθώς βαθιά μέσα σου τις αποζητάς. Είναι περισσότερο αναδιοργάνωση, βέβαια, γιατί κάτι καινούριο
δεν υπάρχει στον ορίζοντα, εκτός από επαναλήψεις
ήδη γνωστών πραγμάτων, έστω και με ανανεωμένο
ενθουσιασμό. Στη δουλειά ασχολείσαι με το μέλλον
σου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάνεις κάτι δραστικά
διαφορετικό, μάλλον εμβαθύνεις ή ξαναδοκιμάζεις
κάτι ήδη γνωστό. Πάντως κάτι έξτρα μπαίνει στην
τσέπη σου από την καριέρα σου, είτε γιατί σου το χρωστούσαν, είτε γιατί αρχίζει να αποδίδει κάτι που είχες
ξεκινήσει. Προσπάθησε να δείξεις σύνεση με τα χρήματά σου. Τα πολλά έξοδα για διασκέδαση, ψώνια,
φαγητό και λοιπές ανέσεις ίσως δεν αποδειχτούν τόσο ευχάριστα όσο νόμιζες.

Η συνηθισμένη κόντρα δουλειάς προσωπικής ζωής με λίγη υγεία για γαρνιτούρα.
Δουλεύεις αρκετά ή μάλλον εργάζεσαι αυτές τις
μέρες καθώς η ρουτίνα σου συνδυάζει αγγαρείες,
υποχρεώσεις και δημιουργικότητα σε ίσες δόσεις.
Ναι, είσαι αρκετά απασχολημένος, αν και βρίσκεις
στο πρόγραμμά σου χρόνο για κοινωνικότητες και για
άσκηση. Ασχολείσαι αρκετά και με τη σχέση σου, αν
και η επανάπαυσή σου δεν λειτουργεί θετικά, εκτός κι
αν αποφασίσεις να βάλεις περισσότερο συναίσθημα.
Μην το παρακάνεις με τις κουβέντες για τη δουλειά
και την οικογένεια και τους συγγενείς και δεν ξέρω γω
τι. Αν πιέζεσαι για να το κάνεις ή θεωρείς ότι ήδη προσπαθείς αρκετά, μάλλον χρειάζεται να επανεξετάσεις
τις προτεραιότητες σου και να ελαφρύνεις το κομμάτι
της δουλειάς και των ευθυνών. Απίθανο, αλλά ποτέ
δεν ξέρεις. Προσπάθησε να μη δείξεις υπερβολική
εμπιστοσύνη στα μαγειρέματά σου, για να μη σου
στοιχίσουν συμφωνίες που διαπραγματεύεσαι ή γνωριμίες που κάνεις. Προτίμησε την ειλικρίνεια.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)
Μεγάλα δράματα στο βάθος κι από πάνω
ολάνθιστος ερωτικός μπαχτσές
Ένα κομμάτι σου παραμένει ευχαριστημένο από τις
δημιουργικές ευκαιρίες που προσφέρουν οι συνεργασίες σου και από τον ανάλαφρο τόνο που δίνει ο
ερωτικός σου σύντροφος στη ζωή σου. Παρόμοια
ικανοποιημένος αισθάνεσαι κι από τις στιγμές που
περνάς με τα παιδιά σου κι έχεις ανάγκη περισσότερες. Ένα άλλο κομμάτι σου είναι αγχωμένο ως εκεί που δεν πάει γιατί φοβάσαι ότι θα δεις κάποια
πράγματα να τελειώνουν. Με αυτές τις σκέψεις
δραστηριοποιείσαι στην καθημερινότητά σου με
όποιο τρόπο μπορείς να σκεφτείς και τη συνδρομή
του περιβάλλοντος σου. Σε προσωπικό επίπεδο το
μυαλό σου δεν μπορεί να ξεκολλήσει τελείως από
οικονομικά θέματα. Σε ένα πιο ευχάριστο σενάριο
προσπαθείς να κάνεις χώρο στη ρουτίνα σου για
έναν καινούριο έρωτα. Καλό θα ήταν να ασχοληθείς
με τη δική σου υγεία όσο μπορείς, κάνοντάς το λίγο
πιο σοβαρά από ό,τι συνήθως.

Ιχθύες (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)
Φτιάξε κατάσταση σπίτι σου και πρόσεξε
τους θυελλώδεις έρωτες
Κάλεσε κόσμο στο σπίτι σου για να σου φτιάξει η διάθεση, ειδικά κόσμο με τον οποίο μπορείς να κουβεντιάσεις από τα πιο επιφανειακά μέχρι τα πιο σημαντικά.
Κάνε τις δουλειές ρουτίνας που αναβάλλεις γιατί όσο
είσαι απασχολημένος με αυτά δεν θα αγχώνεσαι με
τις σκέψεις σου. Στην ερωτική σου ζωή χρειάζεται μία
κάποια προσοχή. Σεξ, έρωτας, σχέση συμπλέκονται
με έναν αρχικά ευχάριστο τρόπο που σου δίνει πολλή
χαρά, όμως είναι σαν ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο
και μάλιστα σαν ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο που
δεν έχει σχέση με το μέλλον σου. Πάντως είναι διασκεδαστική η όλη φάση και μπορείς να περάσεις πολύ
καλά αν και κάνοντας γνώριμα πράγματα, με γνώριμο
τρόπο τελικώς. Στην καριέρα σου μη λογαριάζεις και
πάρα πολύ τις μεγάλες υποσχέσεις ή κάποια ξαφνική
εύνοια, εκτός αν όντως έχεις δουλέψει για αυτό που
σου συμβαίνει. Αν όντως το έχεις κερδίσει ίσως σε
βοηθήσει να δεις τον εαυτό σου διαφορετικά. A

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων
θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου
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Αγχώνεσαι για προσωπικά κι επαγγελματικά, δεν
βρίσκεις κατανόηση όμως.
Προβληματίζεσαι εξαιτίας θεμάτων που αφορούν
το οικογενειακό σου μέλλον και σπας το κεφάλι σου
να βγάλεις μια άκρη για να σταματήσεις να αγχώνεσαι και να κάνεις σενάρια. Η ιστορία αυτή σε κάνει να
αμφιβάλεις και για όσα έχεις κερδίσει στην προσωπική κι επαγγελματική σου ρουτίνα, όμως εδώ είναι
το σκεπτικό σου που οφείλει να αλλάξει. Μια μικρή
καθυστέρηση ή αναποδιά ορισμένες φορές σε βοηθάει να δεις καθαρότερα πού πηγαίνουν τα πράγματα. Για να βοηθήσεις τη σχέση και τις συνεργασίες
σου μίλα όσο πιο ξεκάθαρα κι ευγενικά μπορείς και
μην επαναλαμβάνεις μονότονα τον ίδιο σκοπό. Αν
δεν πεις αυτά που όντως έχουν σημασία για σένα,
μην περιμένεις βοήθεια από τον απέναντι αλλά επιθετικότητα και επίκριση. Ειδικά όσον αφορά την
προσωπική σου ζωή, αδικείς και τον εαυτό σου και
τους άλλους πιστεύοντας ότι με μισόλογα, νύξεις
και δραματικότητα θα γίνεις κατανοητός. Μην τεμπελιάζεις στη δουλειά κάνοντας ότι έχεις χρόνο
για να μη χάσεις ευκαιρίες.

Παρθένος (23 Αυγούστου

Αιγόκερως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές
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