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Δεν είναι μόνη
Η απίστευτη ιστορία 
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 Μπορείς να χτυπήσεις έναν άνθρωπο που δεν ξέρεις;
 Μπορείς να σκοτώσεις κάποιον που δεν μισείς; 
 Θέλεις να μιλάς ή να μιλάς μόνο εσύ; 
 Νομίζεις ότι όποιος δεν είναι μαζί σου είναι εναντίον σου; 
 Θες έναν κόσμο που θα σκέφτονται όλοι όπως εσύ; 
 Μπορείς να χτυπήσεις στο πρόσωπο κάποιον με σιδερογροθιά; 
 Μπορείς να ρίξεις σε μια γυναίκα βιτριόλι; 
 Θέλεις να σε φοβούνται ή να σε αγαπάνε; 
 Αντέχεις να ζεις σ’ έναν κόσμο που μιλάει για οπλοπολυβόλα MP5, ημιαυτόμα-

τα Scorpion και εκρηκτικά ANFO;
 Νομίζεις ότι η λύση για όλα τα προβλήματα είναι η δύναμη; Ο φόβος; 
 Νιώθεις βέβαιος για όσα πιστεύεις; Αλλάζεις γνώμη όταν αλλάζουν τα δεδο-

μένα; Μαθαίνεις;
 Θες να ζήσεις σε μια κοινωνία βεβαιοτήτων ή αμφιβολιών; 
 Στενοχωριέσαι που ο κυνισμός, η κλοπή, η βία είναι μονοπώλιο άλλων; Θα 

’θελες να είναι και δικά σου; 
 Όταν κυριαρχεί η βία πρωταγωνιστές είναι πάντα οι χειρότεροι, θες να γίνεις 

πρωταγωνιστής σ’ αυτό το έργο; 
 Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα;  Ή τα μέσα καθορίζουν τον σκοπό; 
 Μπορείς να ζωγραφίσεις με κομμένο κεφάλι μια συγγραφέα που διαφωνείς 

μαζί της; 
 Βλέπεις γύρω σου ανθρώπους ή κατηγορίες; Λες νεαροί των Εξαρχείων ή ο 

Αλέξης; Αστυνομικοί ή ο Διαμαντής; Μετανάστες ή η Κούνεβα; Καθηγητές ή ο 
Πανούσης; Συγγραφείς ή ο Δοξιάδης; Βλέπεις πρόσωπα ή αύξοντες αριθμούς; 

 Θες να νικήσεις πάση θυσία; Με οποιοδήποτε τρόπο; Ακόμα και με τον τρόπο των 
εχθρών σου; Αν κοιτάζεις πολλή ώρα την άβυσσο, η άβυσσος θα σε κοιτάξει κι αυτή. 

 Φοβάσαι; Το μόνο πράγμα που πρέπει να φοβόμαστε είναι ο φόβος.
 Μήπως μισείς αυτούς που σκέφτονται διαφορετικά από σένα; Θες να τους α-

κούσεις ή να τους κάνεις να σωπάσουν; 
 Να τους πείσεις ή να τους εξαφανίσεις;
 Δεν ξέρεις και δεν σε νοιάζει; Η άγνοια δεν δικαιολογεί την κακία.
 Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τη βία, ελαφρυντικά για το φόβο, δεν υπάρ-

χουν πρόσημα για τα όπλα. Δεν υπάρχουν δεξιά πιστόλια, αριστερές σιδερογρο-
θιές. Το αίμα είναι αίμα. Ανθρώπινο. 

 Δεν υπάρχει τίποτα απελευθερωτικό που να στηρίζεται στο φθόνο. 
 Η κουλτούρα της ανευθυνότητας είναι εφεύρεση των εξουσιαστών. Ποτέ όσων 

αντιστέκονται. 

 Δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς προσωπική ευθύνη. 

 Έχεις αρχίσει να αντιμετωπίζεις τους ανθρώπους σαν «παράπλευρες απώλει-
ες»; Θυμάσαι πότε πρωτάκουσες αυτή τη φράση; 

 Όσοι πληγώνουν έναν άνθρωπο είναι πάντα θύτες. Ποτέ θύματα. 
 Το χειρότερο είδος κυνικού είναι αυτός που δεν έχει επίγνωση του κυνισμού του. 
 Η αλήθεια δεν είναι ποτέ απλή. Θες έναν κόσμο με απλές αλήθειες, δικούς μας 

και εχθρούς, στρατόπεδα, ηρωικούς αγωνιστές και προδότες; Γίνε Ταλιμπάν. 
 Κι όμως, παρ’ όλα αυτά, νιώθεις μέσα σου να πνίγεσαι, θες να χτυπήσεις τη γρο-

θιά σου στον τοίχο; Υπάρχουν δυο είδη ανθρώπων. Αυτοί που ξεσπάνε πάντα στους 
άλλους. Κι αυτοί που ξεσπάνε στον εαυτό τους για να μην πληγώσουν τους άλλους. 

 Έχεις αποφασίσει σε ποια κατηγορία ανήκεις;
 Προσπαθώ να μη γίνω δολοφόνος, γι’ αυτό σκοτώνω τον εαυτό μου. (Tiger Lillys)
 Δεν είναι εύκολο, υπάρχει όμως μια απάντηση μόνο που σε απελευθερώνει. Η 

αγάπη για τη ζωή. Ποτέ το “viva la muerte”.
 Μπορεί να μην είναι βολικό, αλλά μόνο οι ηλίθιοι δεν αμφιβάλλουν. 
 Όσο πιο επαναστατικός είναι ο στόμφος, τόσο πιο αφόρητο εγωισμό κρύβει. 
 Θέλεις να μιλάς σαν προκήρυξη; 
 Θέλεις να ζήσεις σε μια πόλη στρατόπεδο;
 Μπορείς να επιτρέψεις στη ζωή σου το φόβο; Να αναγκαστείς να διαλέξεις 

στρατόπεδο; Η βία και η αυθαιρεσία είναι πάντα στο ίδιο στρατόπεδο. 
 Δεν μας αφορούν οι ερωτήσεις; Συμβαίνουν σε άλλους; 
 Απόλυτα πεπεισμένοι ότι οι απαντήσεις μας είναι ορθές, έχουμε πάψει εδώ και 

καιρό ν’ ακούμε τις ερωτήσεις.
 Όμως οι ερωτήσεις είναι πάντα ξεροκέφαλες. 
 Μπορείς να χτυπήσεις έναν άνθρωπο; Μπορείς να επιτρέψεις δίπλα σου, στην 

πόλη που ζεις, να πληγώνουν έναν άνθρωπο; A

Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ
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     Aγγελική Mπιρμπίλη

Το Εξώφυλλο μας 

Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο 

Νίκος Μόσχος. Γεννήθηκε το 1979 
στο Ηράκλειο Κρήτης. Πήρε τα πρώ-
τα βασικά μαθήματα ζωγραφικής από 
τον πατέρα του, Τάκη Μόσχο. Από το 
1997 μέχρι το 2003 σπούδασε στην 
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της 
Αθήνας ζωγραφική με τον Χ. Μπό-
τσογλου και φωτογραφία με τον Μ. 
Μπαμπούση. Έργα του βρίσκονται στο 
μουσείο Μπενάκη, στο μουσείο Φρυ-
σίρα, στην Πινακοθήκη της Βιάννου, 
στη συλλογή Α. Χατζηιωάννου, κα-
θώς και αλλού σε Ελλάδα και εξωτε-
ρικό. Το 2006-2007 πραγματοποίησε 
αντίγραφα για τα γυρίσματα της ται-
νίας “El Greco”, του Γ. Σμαραγδή. Το 
2008, οχτώ έργα του κόσμησαν το cd 
της Νατάσσας Μποφίλιου «Μέχρι το 
τέλος», που κυκλοφόρησε από τη Μι-
κρή Άρκτο. Την ίδια χρονιά, το έργο 
του «Στο σπίτι του θείου Γουσταύου» 
κόσμησε το εξώφυλλο του βιβλίου του 
Νίκου Αδάμ Βουδούρη «Ο βυθός είναι 
δίπλα» (εκδ. Πατάκη). Έχει πάρει μέ-
ρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις. Το 
2007 παρουσίασε τη δουλειά του σε 
ατομική έκθεση στην gallery Έκφρα-
ση - Γιάννα Γραμματοπούλου στην 
Αθήνα. Τώρα ετοιμάζει την επόμε-
νη ατομική που θα γίνει το ερχόμενο 
φθινόπωρο στις Βρυξέλλες.

DO IT! Κάθε εβδομάδα ένας καλλιτέχνης ανα-

λαμβάνει να σχεδιάσει το εξώφυλλο της A.V. 

Στο τέλος της χρονιάς όλα τα εικαστικά εξώ-

φυλλα θα συγκεντρωθούν για να εκτεθούν 

στο Μουσείο Μπενάκη, όπου και θα είστε 

όλοι καλεσμένοι. 

A.V. 
Latest 

η νέα στήλη στο 
www.athensvoice.gr

Μην περιμένεις μέχρι την Πέμπτη. 
Μπες τώρα στο site της εφημερίδας 

και διάβασε καθημερινά ειδήσεις 
και σχόλια για την επικαιρότητα, 

την πολιτική και τα ΜΜΕ, γραμμένα 
για την ηλεκτρονική A.V. 
Απάντησε, σχολίασέ τα. 
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Ζωντανόςστηνπόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

Τοςο μένέί κλέίςμένος ςΤο ςπίΤί ο ανθρωπος οΤαν γέννηςέί – καί Τοςές (μέρές) 
κρατανε οι νηστειεσ, οι αποχεσ και οι καραντινεσ. και οι κλεφτεσ του αλη ΜπαΜπα 
σαραντα ητανε. ασχετο. αλλα φανταστειτε τι εγινε οταν γεννησαν…

Σαράντα μέρες

Δ
εν είναι και φοβερό πάντως το 
σαρανταήμερο της λεχώνας: 
είσαι τόσο αποσυντονισμένη 
όταν γυρνάς σπίτι σου από το 
μαιευτήριο με ένα ή (καλή ώρα) 

με δύο μωρά, που το τελευταίο πράγμα στο μυα-
λό σου είναι η βραδινή έξοδος. Θέλεις μόνο τα 
ακατόρθωτα, δηλαδή να κοιμηθείς 12 ώρες σε-
ρί, και ιδανικά να σου φέρει κάποιος κρουασάν 
στο κρεβάτι, ιδανικά ο Μπραντ Πιτ, αλλά και 
ο Τζέραλντ Μπάτλερ κρατάει καλά το δίσκο, 
και στην ανάγκη αν τα κρουασάν είναι με σοκο-
λάτα ας στα φέρει και ο Γιώργος Χειμωνέτος. 
Είσαι βολικός άνθρωπος. Επίσης, είσαι λεχώνα. 
Που σημαίνει ότι έχεις παραισθήσεις από την 
αϋπνία. Είσαι ευτυχής με έναν αφηρημένο τρό-
πο, χαζεύεις τα παιδάκια σου, κι όσο περνάνε 
οι μέρες μειώνονται οι απαιτήσεις σου: δεν μας 
παρατάει κι ο Μπραντ/Τζέραλντ/Γιώργος; 
Σαράντα μέρες, για να φέρει τρία ψωροκρουα-
σάν; Μόνο τον ύπνο σου θέλεις, κι ούτε καν 12 ή 
8 ώρες – με ένα 5άωρο θα ’σαι θεά. 
Οι μέρες περνάνε γλυκά, χωρίς να τις καταλάβεις 

και χωρίς να κλείνεις μάτι. Κρατιέσαι στις επάλ-
ξεις χάρη στη σοκολάτα που τρως με μανία – σό-
ρι, αλλά τα ’χεις κόψει όλα, έτσι; Κάπου δικαιού-
σαι μια κατάχρηση κι εσύ η λεχώνα. Δηλαδή, τα 
νεύρα σου. Η παράδοση (όπως και η μαμά/πεθε-
ρά σου) σε θέλει μέσα αυστηρά για 20 μέρες και 
μετά… πολύ ελαφρά ξεμυτίσματα μέχρι «να σαρα-
ντίσεις». Η αλήθεια είναι ότι οι σοκολάτες που 
χλαπακιάζεις δεν βοηθάνε τα 246 επιπλέον κιλά 
σου να πάρουνε δρόμο, άρα είσαι με φόρμες και 
πουκαμίσες εγκυμοσύνης. Πού να πας; Κάθεσαι 
σπίτι, κι αν σ’ αγαπάνε οι φίλοι σου έρχονται να 
σε δούνε πότε πότε. Καλά, δεν πεθαίνουνε κιό-
λας. Δόξα τω θεώ, υπάρχει και το τηλέφωνο…
Με τούτα και με κείνα, έκλεισα (κοντά) 40 μέρες 
μέσα. Ξεπέταξα εκατομμύρια γυναικεία περι-
οδικά κι αν ξαναδιαβάσω ότι «μια ασπιρίνη στο 
βάζο κάνει τα λουλούδια να κρατάνε περισσότερο» ή 
«ένα ισορροπημένο πρόγευμα κάνει καλό» ή «σιδε-
ρώστε το λεπτό ύφασμα με χλιαρό σίδερο» ή οποιο-
δήποτε άλλο Κλισέ Γυναικείου Περιοδικού, θα 
μου γίνει το μυαλό θρούμπα εντελώς. Που ήδη, 
ως λεχώνα, είμαι κοντά… 

Κάποιοι καλοί άνθρωποι μου φέρανε γλυκά: 
τέλειο καρασιροπιαστό γαλακτομπούρεκο του 
«Πάνθεον Συμεωνίδη», σε πήλινο κεσέ – ο 
Άβερελ Ντάλτον θα εκτιμούσε ακόμα περισ-
σότερο τον τρόπο σερβιρίσματος. (Αποκλείεται 
να έχετε ξεχάσει την ατάκα: «Πώς λέγεται αυτός 
ο νόστιμος μεζές, αμίγκο;» - «Πήλινος κεσές, αμί-
γκο») Αν δεν σας λέει τίποτα, καιρός να ρίξετε 
ένα φρεσκάρισμα στα παλιά Λούκι Λουκ σας. 
Ναι, άμα κλειστείτε σπίτι 40 μέρες να δείτε πώς 
θα τα προσκυνήσετε…). 

Π άμε παρακάτω. Από τη «Νανά Γιώ-
τη» είχαμε τσιζκέικ σοκολάτα, πολύ 
ωραίο, αν και θα κόστισε όσο η κλη-

ρονομιά των Ντάλτον. Κάποιος έφερε πουράκια 
και άπαιχτα ανώμαλα από τον «Χατζηφωτί-
ου», που είναι ο κλασικός της Θεσσαλονίκης. 
Το κλου ήταν μία lemon pie υπερ-τέλεια από το 
“Zen Gateau”, για το οποίο “Zen” η ξαδέρφη 
μου κόβεται εδώ και πέντε χρόνια, αλλά ποτέ 
δεν μπορούσε να θυμηθεί πώς το λένε. «Πή-
ρα κάτι υπέροχα σοκολατάκια από αυτό το τεεεέ-
λειο ζαχαροπλαστείο, το τέτοιο, το πώς-το-είπαμε». 
Λύθηκε το μυστήριο του αγαπημένου ζαχαρο-
πλαστείου ξαδέρφης και κάπως ησύχασα – είχα 
αρχίσει να αναρωτιέμαι μήπως ήτανε δημιούρ-
γημα της φαντασίας της, κάτι σαν τα κρουασάν 
με το δίσκο που σερβίρονται από άτομο μπουτς 
φύλου το οποίο, δεν πάει στο διάολο, ας είναι 
και άσημο εντελώς. 
Τυχαία πάνω σ’ αυτό, μια φίλη μου πέτυχε ταξι-
τζή νέο, μπάνικο και πιτσικωτόν, που της έδωσε 
κάρτα του για «ιδιωτικά στριπτίζ στο χώρο σας». 
Μου το είπε και έκτοτε την έχω βάλει να ψάχνει 
για την κάρτα – δεν θυμάται πού την έβαλε. 
Αν είναι δυνατόν.  Έτσι μου ’ρχεται να ψήσω τυ-
χόντα ταξιτζή να μας πει ότι και αυτός λοιπόν 
κάνει στριπτίζ στο χώρο σας ή και σε ξένο χώρο, 
γιατί είναι βασανιστικό το να έχεις την είδηση 
χωρίς την πληροφορία ή την πληροφορία χω-
ρίς την είδηση, κάθε καλός δημοσιογράφος το 
καταλαβαίνει. Και προσπαθεί πάντα, καλή ώρα, 
να βγάλει είδηση από το ντιπ-καταντίπ τίποτα, 
ούτε καν απ’ την πληροφορία… 
Λοιπόν, πριν σας πάω στην κόντρα ανάμεσα στον 
Καρλ Μπαρκς και τον Ντον Ρόσα, ή στο κατά 
πόσον ο Μπλούμπερι* ήτανε αδερφή ή όχι, πριν 
δηλαδή μπούμε στη σφαίρα τού “get a life”… το 
να μένεις μέσα δεν είναι καθόλου βαρετό. Μα-
ντημπαναγία. Τελικά. Αλήθειχρρρρρ… A

    
Zen Gateau, Σ. Σλήμαν 44-46, Αμπελόκηποι, 210 6910.703
Πάνθεον Συμεωνίδη, Ερμού 1, Μαρούσι, 210 8067.390
Χατζηφωτίου, Τσακάλωφ 5, 210 3623.500 και Θεσσαλονίκη, 
2310 472.062
Νανά Γιώτη, Αίαντος 6, Βριλήσσια, 210 8044.042 
και Λυκούργου 4, 210 6716.281  

* Οι Ντον Ρόσα και Καρλ Μπαρκς είναι σχεδιαστές-δημιουργοί  
ιστοριών μίκιμάους. Ο Μπλούμπερι είναι ήρωας του σχεδια-
στή-τζίνιους Moebius. Και μία στις τόσες δικαιούται να κάνει 
φιγούρα, η λεχώνα. 
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«Ο πιλότος 
ανασήκωσε την 

κουκούλα και είδε το 
ανθρακί τζιπ να φεύγει. 

Φαίνεται, είναι ένας πολύ
ηρωικός πιλότος» 

(Π.Σόμπολος, κεντρικό δελτίο 
ειδήσεων Μέγκα, Κυριακή 

βράδυ)

«Καλή σου
σπέρα, Θεοδώρα» 

(Ελεονόρα Μελέτη, κεντρικό 
δελτίο ειδήσεων Σταρ, Κυ-

ριακή βράδυ)

- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ y.nenes@yahoo.com

ΜΟΥΣΙΚΗ ● Συναυλία κλασικής μουσικής από τον Β. Πε-

τσάλη και τον Ν. Πλατύραχο  28/2, 8.30 μ.μ., Πολυχώρος 

του Ν. Κόσμου, Τιμοκρέοντος 6Α, Άγ. Σώστης. 210 9344.131, 

www.cityofathens.gr

● Party: The Carnival Breaks. Ηip-hop, break beat, drum’n 

bass, jungle. 27/2, 00.00, Πολυτεχνείο, Μηχανουργείο 

 
ΑΦΗΓΗΣΗ «Η Κοκκώνα, ελληνικά παραμύθια». Η Αγνή 

Στρουμπούλη ζωντανεύει λαϊκά παραμύθια από την Τήνο, 

την Κω, τη Ρόδο και τη Ζάκυνθο για μικρούς και μεγάλους. 

Μέχρι 21/3 (Παρ. και Σάβ. στις 9 μ.μ.), Λουτρό των Αέρηδων, 

Κυρρήστου 8, Πλάκα, 210 3244.340, www.melt.gr

 
ΘΕΑΤΡΟ «Θεατές», άνθρωποι χωρίς ελπίδα αγωνίζονται 

για μια καλύτερη ζωή με όση αξιοπρέπεια τους έχει απο-

μείνει. Μέχρι 28/3, 10-13/3, 9.15 μ.μ. Φιλοπρόοδος Όμιλος 

Υμηττού, 210 7625.856

  
ΧΟΡΟΣ Καρναβάλι σε ρυθμούς λάτιν. Τα 7 διαμερίσματα 

του Δήμου Αθηναίων γιορτάζουν την αποκριά με μουσικο-

χορευτικές εκδηλώσεις, παρέα με τους Fuego de Cuba και 

την ομάδα Latino. 26/2, 9 μ.μ.

  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Δωρεάν μαθήματα 

στο Μικρό Πολυτεχνείο μέχρι 28/2. Διαλέγετε: Σενάριο, ι-

στορία τέχνης και κινηματογράφου, χοροθέατρο, υποκρι-

τική, σκηνογραφία, φωτογραφία, κρουστά, ζωγραφική σε 

ύφασμα. Πλ. Ασωμάτων 7, Θησείο, 210 3243.306

Για περισσότερες πληροφορίες στο www.forfree.gr

Athens 
Τα τζάμπα της εβδομάδας Info-diet

Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Αthens 
Voices

Η πολιτική βλακεία της εξουσίας 
δημιουργεί χώρο για πολιτική βλακεία του πλήθους, 

την οποίαν είναι αδύνατο να υπερασπιστείς. 
Η βία και η τρομοκρατία είναι ηθικά εγκλήματα. 

☛ Aftermath, Σώτη Τριανταφύλλου, σελ. 22 

Έφτασε με 
τη μητέρα 
και το παιδί 

☛ Κ. Κούνεβα, Δήμητρα 
Τριανταφύλλου, σελ. 26

Η αλήθεια 
είναι η μόνη 
μας ελπίδα

☛ Κώστας Ζάπας, στον 
Γ. Κρασσακόπουλο, σελ. 62

Λόγια που ακούστηκαν 
στους δρόμους της Αθήνας 
την περασμένη εβδομάδα:

   + 

ΑΝΕΚΔΟΤΑΚΙ
«Ωραία, πήγες στα Όσκαρ, τώρα γύρνα πίσω!»

(Sms του πρωθυπουργού στον Παλαιοκώστα)

ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟΝ ΙΑΝΟ
Αν θες να δεις μαζί μας live τους Le Page

και τους Callas, το ραντεβού είναι αυτή 

την Παρασκευή στις 22.00 στον Ιανό, 

στις μουσικές βραδιές που διοργανώνουμε 

την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα 

με τα καλύτερα ελληνικά γκρουπ. 

(Σταδίου 24)

ΤΟ ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ
Κυριακή μεσημέρι για οικογενειακό 

προσκύνημα. Θα φας το ωραιότερο αρνάκι 

γάστρας με πατατούλες και θεϊκό κοκορέτσι. 

Κήπος στο βάθος για τους γενναίους (του Βορρά).

(Αλωνίων 2, πλατεία Σταμάτας, 210 6219.115)

ROCK ’N ROLL
Αν θες να δεις live τους Group Therapy, παίζουν 

ένα δίωρο κάθε Σάββατο στα γνωστά 

αγαπημένα πάρτι που ξεκινάνε στις 5 

το απόγευμα και τελειώνουν στις 5 το πρωί. 

(Λουκιανού 6)

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΤΑΚΑ
«Σήμερα δραπετεύουν τα μονά».

(Από παλιά γελοιογράφια του ΚΥΡ)

   -
ΠΑΡΟΥΣΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Κρυώνω, νυστάζω και διστάζω.

ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΙΑΔΑ
Μπορεί τα κατορθώματά του να έσπασαν κάπως

τη μονοτονία του τηλεοπτικού πρετ-α-πορτέ, 

ανέδειξαν όμως περίτρανα και την 

ασημαντότητα των media, που περιμένουν 

έναν Παλαιοκώστα για να υπάρξουν.

ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
Έχει γίνει σαν τον Μακ Άρθουρ: 

η πιο ένθερμος οπαδός του εαυτού της!

(Αλλά δεν την ακούει κανείς)

ΘΩΔΗ / ΠΕΤΡΟΥΛΑ / ΣΑΡΡΗ / 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ
Ιδανική λεία για δημοσιογράφους 

χωρίς έμπνευση.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Προσποιητή ευγένεια, 

καυτό όπως καίει ο πάγος χαμόγελο,

άβολα ταγεράκια… 

Η πολιτική σε περιεχόμενο filofax.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΕΣ ΚΥΡΙΕΣ
Έχετε δίκιο, αλλά το διπλοσάγονο 

σας διαψεύδει. ●  

«Εντ νάου, 
σινιόρε ε σινιόρι, 

Μίστερ Άνι Λένοξ!» 
(Ο Ιταλός παρουσιαστής του 

Φεστιβάλ San Remo, Σάββατο 
βράδυ, παρουσιάζοντας την 

Α.  Lennox)

«Τι διαφορά 
έχει ο γυμνιστής 

από τον επιδειξία;» 
(Κύριος 70+ στη γυναίκα 

του, Δ. Αρεοπαγίτου)

«Μα τι είναι 
αυτό το Βουτυράμα;» 
(Μπαμπάς φίλης βλέπο-

ντας τηλεόραση)

«Πώς θέλω 
να βρεθεί καμιά 

σαρκοφάγος εκεί στη 
μέση του γηπέδου» 

(Με αγάπη πάντα. Μαρού-
σι μιλάει για Βοτανικό)

- Ελενηηή, 
πας πανωωώ; 

- Ναιιι, πάω να κάνω τα 
τσισάκια μουυυυ… Να φεε-

έρω κατιιί; 
(Πωλήτριες Hondos 

φωνάζοντας από απένα-
ντι η μία στην άλλη)

ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ 

«Μια 
γκόμενα του 

αδερφού σου την έπεσε 
στον αδερφό μου» 

(Σκουφά. Ζευγαράκι, μπαρά-
κι, μπερδεματάκι)

Micotakis Fast Food ’09
Η μοίρα των πολιτικών είναι να μένουν στη 
μνήμη των ανθρώπων που επηρέασαν. 
Άλλοι για καλό, άλλοι για το χειρότε-
ρο. Ο τρόπος που οι άνθρωποι τους 
μνημονεύουν χαρακτηρίζει και το 
μήνυμα που εξέπεμπαν. Στα Βρά-
νια, μια μικρή πόλη της Νοτίου 
Σερβίας, ο Έλληνας πολιτικός 
της γνωστής οικογενείας των 
Χανίων φιγουράρει στην ταμπέ-
λα του τοπικού κεμπαπτζίδικου. 
Θα πρέπει να αισθάνεται περή-
φανος ο αειθαλής πολιτικός που 
εν ζωή τον τίμησαν με τέτοιο ενθύ-
μημα. Ευχόμαστε με όλη την καλή και 
ευρύχωρη καρδιά μας, και σε «Γυράδι-
κο» στο Μαυροβούνι. Πάντως μακριά από 
εδώ. (Ο ρεπόρτερ αμέλησε να ρωτήσει τον ιδιο-
κτήτη για το πώς πάνε οι δουλειές.)  

- ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Φτιάξε μου τη μέρα

NEO ΤΕΥΧΟΣ

Το γυναικείο 

περιοδικό 

τnς Αthens Voice

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 

ΤΩΡΑ!
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ForrestGump
Οι απαντήσεις του

Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

(Μέλος του συλλόγου για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 
στο ζήτημα της τοποθέτησης του χαρτιού υγείας με τέτοια φορά 
που να ξετυλίγεται από πάνω και μπροστά)  

1. Έχω πλέον σοβαρό πρόβλημα 
στο πώς να αντιμετωπίσω την 
κυβέρνηση. Εδώ και καιρό είχα 

σταματήσει να τους παίρνω σοβαρά 
και απλώς γελούσα μαζί τους. Αλλά 
τώρα ακόμα και το γέλιο δεν μου βγαί-
νει αβίαστα, όπως στην αρχή. Ποιο εί-
ναι το επόμενο στάδιο;
Έχεις πέσει θύμα μιας σατανικής επικοι-
νωνιακής στρατηγικής, γιατί ακριβώς 
αυτός είναι ο στόχος τους: να σου στε-
ρήσουν ακόμα και τη χαρά του γέλιου. 
Στην αρχή εφαρμόζουν τη μέθοδο του 
κλόουν: Σε προκαλούν να τους αντιμε-
τωπίσεις σοβαρά κάνοντάς τους κριτική, 
ώστε να γίνεις το ίδιο αστείος με αυτούς, 
όπως κάποιος που αντιμετωπίζει σοβαρά 
έναν κλόουν. Στη συνέχεια, για όσους 
δεν τσίμπησαν, βάζουν σε λειτουργία τα 
μεγάλα μέσα. Φροντίζουν να γελοιοποι-
ηθούν τόσο πολύ από μόνοι τους, ώστε να 
σου αποδυναμώσουν όλα τα αστεία, γιατί 
πλέον είναι τόσο εύκολο να τους κάνεις 
πλάκα που δεν μπαίνεις καν στον κόπο, 
αφού δεν πρόκειται να το ευχαριστηθείς. 
Έτσι καταφέρνουν όχι μόνο να αδρανο-
ποιήσουν όσους τους διακωμωδούν, αλ-
λά επιπλέον να τους εκδικηθούν, οδη-
γώντας τους σε υπαρξιακό αδιέξοδο και 
κατ’ επέκτασιν στην κατάθλιψη.  

2.
Παρακολουθώντας την ψηφο-
φορία για τους «Μεγάλους  Έλ-
ληνες» στον Σκάι, διαπίστωσα 

ότι οι περισσότεροι είτε είχαν δολο-
φονηθεί, είτε είχαν φυλακιστεί, είτε 
είχαν αφοριστεί, είτε απλώς είχαν 
φύγει εκτός Ελλάδος. Δηλαδή, αν δεν 
σου την πέσουν οι υπόλοιποι  Έλλη-
νες, δεν γίνεσαι μεγάλος;
Όχι, γιατί όλοι οι  Έλληνες θεωρούν για 
τον εαυτό τους ότι είναι «μεγάλοι». Έτσι, 
όταν κάποιος αρχίζει όντως να κάνει κάτι 
ξεχωριστό στην πραγματικότητα προ-
σβάλλει όλους τους άλλους συμπατριώ-
τες του, γιατί όχι μόνο επιδιώκει να μο-
νοπωλήσει την προσφώνηση «μεγάλε», 
αλλά επιπλέον αμφισβητεί και το μεγα-
λείο τους. Οπότε, αν υποστεί την τιμωρία, 
οι επόμενες γενιές θα τον ψηφίσουν σε 
μια σχετική λίστα τηλεοπτικού σταθμού, 
ώστε όχι μόνο να απαλλαγούν από τις τύ-
ψεις αλλά και να συνεχίσουν να κάνουν 
ακριβώς τα αντίθετα από ό,τι έκανε αυ-
τός, με τη συνείδησή τους ήσυχη.

3.
Τώρα, ξαφνικά, όλοι δηλώνουν 
πως «το περίμεναν ότι ο Παλαι-
οκώστας θα δραπετεύσει πάλι 

έτσι». Τι εννοούν;
Ακριβώς το ίδιο που εννοούν και αυτοί 

που παίζουν σχεδόν όλα τα νούμερα του 
Joker και όταν τελικά έρχεται ένα από τα 
λίγα που δεν έπαιξαν, λένε «το ήξερα ότι 
θα έρθει αυτό, γαμώτο…». Επειδή αυτοί 
που ξέρουν το μέλλον, στους πρωτόγο-
νους πολιτισμούς, βρίσκονται πιο ψηλά 
στην κλίμακα αξιών από τους απλούς 
losers, όλοι εντυπωσιάζονται. Οπότε το 
γεγονός ότι αυτός που ξέρει το μέλλον 
και δεν κάνει τίποτα είναι πιο ηλίθιος 
από τον απλό loser περνάει απαρατήρη-
το. Και όλοι τον θεωρούν απλώς «άτυχο». 

4.
Μαθαίνω ότι τελικά θα παρελά-
σει το άρμα με τον ηγούμενο Ε-
φραίμ στο καρναβάλι της Πά-

τρας. Πώς επέτρεψαν τέτοια προσβολή;
Εδώ δεν αισθάνονται προσβολή οι άν-
θρωποι της εκκλησίας που τον βλέπουν 
να τους κοροϊδεύει εκτός καρναβαλιού, 
θα αισθανθούν οι καρναβαλιστές που 
στο κάτω-κάτω θα απαλλαγούν από αυ-
τόν την επόμενη μέρα;

5.
Προσπαθώ να συμμεριστώ όλη 
αυτή τη γενικευμένη συγκίνη-
ση για τον Χιθ Λέτζερ, αλλά δεν 

τα καταφέρνω. Πότε πρόλαβαν όλοι, 
με δυο-τρεις ταινίες, να τον λατρέ-
ψουν, λες και είναι μύθος; Στο κάτω-

κάτω δεν πέθανε με κανένα «καταρα-
μένο» τρόπο. Λάθος στη δόση με τα 
παυσίπονα έκανε.
Μα κάθε εποχή έχει τους «καταραμέ-
νους» που της ταιριάζουν. Αν δηλαδή πέ-
θαινε από το κάπνισμα θα ήταν απλώς έ-
νας «εγκληματίας ναρκομανής» που του 
άξιζε αυτό που έπαθε, όπως π.χ. η Έιμι 
Γουάινχαουζ. Ενώ τώρα που έκανε απλώς 
μια μαλακία μπορεί άνετα να μπει στο 
πάνθεον των σύγχρονων ηρώων, γιατί 
η μαλακία είναι σήμερα κάτι με το οποίο 
μπορούν να ταυτιστούν περισσότεροι.

6.
Μήπως αντί να καταργήσουν 
την ανωνυμία των κατόχων 
καρτοκινητών, θα ήταν σωστό-

τερο να καταργήσουν την ανωνυμία 
σε όσους νοικιάζουν ελικόπτερα;
Μα το μέτρο δεν λαμβάνεται για να εμπο-
διστούν οι αποδράσεις του Παλαιοκώστα, 
ο οποίος έτσι κι αλλιώς θα χρησιμοποιεί 
πλαστά στοιχεία και για τα ελικόπτερα 
και για τα καρτοκινητά. Λαμβάνεται γιατί 
η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα πάρει με το 
μέρος της τους απατημένους συζύγους, 
που πλέον θα ξέρουν για τον κρυφό αριθ-
μό των συντρόφων τους, κι έτσι θα κλεί-
σει η ψαλίδα των δημοσκοπήσεων. A  
➜ nikos.zachariadis@gmail.com
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ATHENS VOICE + IΑΝΟΣ
Κάθε μήνα η εφημερίδα της πόλης παρουσιάζει τον ήχο της πόλης στον Ιανό

Ιανός
Σταδίου 24,

 Συντονισμός - επιμέλεια: 

Μάκης Μηλάτος

Έναρξη: 22:00 

Είσοδος € 10

Πληροφορίες - κρατήσεις: 

210 32 17 810 

www.ianos.gr

23:00 Callas με τις Callasettes

22:00 Le Page

Τα πιο καινούργια, ενδιαφέροντα κι ελπιδοφόρα
 σχήματα της νέας ελληνικής σκηνής. 

“Πρώτος ήχος” Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα

την Παρασκευή 
Φεβρουαρίου27  

Κ αλημέρα, φωνούλα μου γλυκιά. 
Είναι εφιαλτικό να ξαναβλέ-
πω την Πασοκαρία ν’ αναμασά 

πεπαλαιωμένα, τη Νουδιά, τρελό παιδί 
χαρά γεμάτο, και να κουνάνε ούλοι τσι 
κουδουνίστρες των εκλογών. Μια μαλα-
κία περιφερόμενη εν μέσων πρεμιερώνε. 
Στην Ευρώπη μάς λένε τελειωμένους κι 
εσύ, φωνούλα μου, παραμένεις ακάθε-
κτη, δεν σε τρομάζει ο κουρνιαχτός. 
Χτες βράδυ –παγωνιά, ερημιά γύρω– κα-
ληνυχτίζαμε τους ηρωικούς θεατές μας, 
που ώρες-ώρες εκπλήσσομαι, πίστεψέ με, 
που τους βλέπω σαν το μελίσσι να μαζεύ-
ονται από το παραθυράκι του καμαρινιού 
– σε μια ώρα που όλοι γκρινιάζουνε ότι 
δεν έχουν κόσμο… μια Κυριακή αποκριάς 
με πολύ κρύο! Δόξα τω Θεώ κάποιο χέ-
ρι αγάπης μάς διαλέγει κάθε χρόνο κι α-
ναρωτιέμαι, μη σας φανεί παράξενο, τι ν’ 
αυτό που κρατάει τη σχέση με τους θεατές 
μας σταθερή κι ανερχόμενη μια δεκαε-
τία τώρα σ’ αυτά τα δρώμενα με θέμα; Η 
δουλειά! 
Πήγα στο ρεπό στην Κύπρο για τις «Νε-
φέλες» με τον Μαστοράκη στον Θεατρι-
κό Οργανισμό Κύπρου επειδή το ήθελε ο 
Βαρνάβας (Κυριαζής) –όλοι μας κρατά-
με από τον Κουν– κι είδαμε τα κορίτσια 
μας που θα κάμουν τις «Νεφέλες» μας. 

Ταλέντο παντού. Πανέτοιμες οι Κυπριω-
τοπούλες, δυνατές και με τέλειες φωνές… 
Θαύμα φαγητό θα γίνει! 

Ο μορφιά…Υπάρχουν γειτονιές με 
δίπατα σπίτια και κήπους. Περ-
πατάς και είναι άνοιξη, και το ψι-

λόβροχο δεν σ’ ενοχλεί… «Ωραία περνά-
τε… και με αριστερή κυβέρνηση!». Τη ρί-
χνω στον ταξιτζή που με πάει αεροδρόμιο. 
«Δε βαριέστε, οι πρώτοι που τον παλεύ-
ουνε τον αρχηγό είναι τα συνεργαζόμενα 
κόμματα» είναι η απάντηση…
Ξέρεις, ο καλλιτέχνης… σε μια τέτοια ώρα 

που ο Σάκης πάει Γιουροβίζιον, μ’ ένα 
παντελώς τίποτα τραγούδι, μ’ ένα κακο-
φωτισμένο πάνελ επιτροπής και με τις α-
πελπισμένες αφές Μαγγίρα με καούκες 
να κάνουνε τσι νόστιμες, την ώρα που η 
Ευρώπη απαντά με Άντριου Λόιντ Βέ-
μπερ και Πατρίσια Κάας, σε μια ώρα που 
την κάνει ο Παλαιοκώωω… από Κορυ-
δαλλό… «με την άνεσή σας, μετρ… μα πού 
βρίσκετε τα ελικόπτερα;». «Μια γυναί-
κα» λέει η τελεψώραση «από Ιτέα - Άμ-
φισσα - Κορυδαλλό – υπερπολυτελή τζιπ 
κ.λπ., κ.λπ.»… Ξέρεις, ο καλλιτέχνης τα 
χάνει! Βυθίζομαι στην παρτιτούρα μπας 
και έρθει καμιά έμπνευση πρωτοπόρα! 
Να τον εκτονώνουμε το θυμό λέει η Α-
δριανή. Αριστούργημα. Μα πού ζούμε, 
μάγκες και κούκλες μου, χιόνια παντού 
κι αυτά χωρίς χαρά, τελικά, τι να σου τάξω 
να χαρείς, φωνούλα μου; Είμαι μέσα και 
σου γράφω για την άνοιξη, για τα ελεύθε-
ρα πνεύματα, για τη ζωή στην εξοχή, για 
τα νιάτα που δεν έχουν όνειρα…
Επιτέλους. Δεν Υπάρχει Κυρίαρχο Ρεύ-
μα. Ο γλύκας μου, ο Ανδρουλάκης, μου 
χαρίζει το βιβλίο του «Είσαι έτοιμος για ε-
πανάσταση;». «Τι δουλειά έχετε, εσύ και η 
Μαρία, στο Πασόκ;» του λέω, γελάει, χα-
μογελάει… Κάτι τελικά δεν καταλαβαίνω, 
ότι η πολιτική είναι επάγγελμα! Ωραία, 

τότε αφού οι μετρήσεις θέλουν Πασόκ και 
Καραμανλή αρχηγό, τι να πω, ρε μωρά;

Γ ιατί δεν επιχειρείτε μια Συνα-
στρία; Π.χ. να αγοράσει Καρα-
μανλή το Πασόκ! Να πάθει κι ένα 

μπορνιόκο η παλαιοβλαχοδεξιά; Άσε δε, 
μην κάνεις το λάθος να ρωτήσεις κάτω απ’ 
το τραπέζι γνώμη εξέχοντος πασόκου για 
άλλον εξέχοντα πασόκο! Ένας έρωτας να 
πω; Μια σύμπνοια; Μια ενωτική αγάπη; 
Νομίζω να δοκιμαστούν ανταλλαγές στα 
2 κόμματα εξουσίας, έτσι όπως γίναμε, 
να ξέρω κι εγώ ο πανάθλιος ψηφοφόρος 
με ποιο σόι θα με συμφέρει να πάω… να 
κάνω τη σκατοδουλίτσα μου. Γιατί; Όλα 
γίνονται! Απ’ την άλλη, αυτή η επιμονή 
των μετρήσεων κάτι δείχνει, ε; Δεν δεί-
χνει; Θα το πω κι ας τ’ ακούσουν όσοι α-
ντέχουν. Αν αυτός ο λυγμός δεν χτυπήσει 
τα σωθικά να γίνει δάκρυα ή κραυγή γι’ 
αυτό που δεν ζούμε πια, φωνούλες μου, 
δεν μας βλέπω καθόλου, μα καθόλου κα-
λά! Τα σπίτια μας μέσα! Ψηφίζω Καίτη 
Ντάλη που ομολογεί ότι το πιο μεγάλο 
αμάρτημα είναι να σ’ απατούν και να μην 
το ξέρεις! Φίλοι μιλάνε για το πένθος των 
ζωντανών αποχωρισμών. Η άνοιξη φέτος 
θα πληγώσει τους απροετοίμαστους. 
Σας φιλώ, μωρά μου! Σταμ A

Κάπου πήγα κάτι είδα  
Του ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗ

Η άνοιξη 
φέτος θα 
πληγώσει 
τους απροετοίμαστους
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shootMe!
Του Κωνσταντίνου Ρήγου

Τhe bossa nova parties σΤη Θεσσαλονίκη!  
Pollock bar ξημερώματα Παρασκευής 13 Φεβρουάριου, 2.30 π.μ. (ασπρόμαυρες φωτογραφίες) 
Punto es ξημερώματα Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, ώρα 1.30 π.μ. (έγχρωμες φωτογραφίες) ➜ contact@rigosk.gr
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● Το μεσημέρι της Κυριακής, ό,τι και να 
μας προσφέρανε να φάμε, στο Μπάρ-
μπεκιου Της Πεντέλης, μου έδινε την 
εντύπωση ότι είναι ζωντανό και με κοι-
τάζει με τα θλιμμένα του ματάκια σαν τον 
Wall-E, λέγοντάς μου «μη με φας, καλή 
μου αρκούδα». Και μου έδειχνε με το πο-
δαράκι του την πατατοσαλάτα. 

● Για να μπορέσουμε να βάλουμε κάτι 
στο στόμα μας, ο Μπαρμπεκιουρίστας 
άρχισε να μας λέει παραπλανητικά: «Η 
Madonna είπε πως ό,τι έχει βλεφαρίδες 
δεν το τρώμε» και «το κοκορέτσι δεν έχει 
ούτε καν μάτια, φάτε», και κάποιοι άλλοι 
«εγώ μεγάλωσα σε σπίτι με κρέατα, δεν 
με πειράζει, θα τσιμπήσω λίγο». Τελικά 
φάγαμε άλλες μορφές κρεατικών, κεμπάπ 
κ.λπ. που δεν μας θύμιζαν τίποτα έμψυχο, 
δεν τα λυπόμασταν, αν και το λουκάνικο 
Αράχωβας είχε μία ανεπαίσθητη επιθετι-
κότητα στο εκτόπισμά του, αδιόρατα ανη-
συχητική, σαν να σου μιλούσε, και μάλι-
στα βρώμικα, όπως η Κοντοβά. 

● «Πριν λίγες μέρες, ο Γιώργος Βενιέ-
ρης, ο σεφ του Ηλέκτρα Παλάς, μου έλε-
γε ότι το καλύτερο, πιο γευστικό κρέας, 
είναι το διάφραγμα του μοσχαριού». Όλα 
τα πιρούνια μένουν για λίγο μετέωρα, 
με παύση, σαν να παίζουν σε ταινία του 
Αγγελόπουλου. «Αλλά στην Ελλάδα δεν 
το τρώμε» συνεχίζω, «δεν ξέρουν να το 
κόβουν οι Έλληνες χασάπηδες. Μόνο ο 
Αρνώ στη Σπονδή ξέρει να το κάνει, κι 
αν το ζητήσετε, πάρτε το à point, όπως 
το ψήσει, κατά τη δική του εκτίμηση, 
όχι κάρβουνο όπως σας αρέσει». «Εμένα 
το κρέας δεν μου αρέσει» λέει ο Β. Και 

ο σεφ λέει ότι, αυτή τη στιγμή, είναι το 
φθηνότερο αγαθό. Ένα κιλό χοιρινό κρέ-
ας με πετσούλα στοιχίζει λιγότερο από 
ένα κιλό αγκινάρες αργίτικες.

● Το βράδυ, με το χιονόνερο, μας έδω-
σαν κι άλλο κρέας, να το πάρουμε μαζί, 
«κάνεις μια χαρά ομελέτα με όλα αυτά» και 
φορμαέλα «να την κάνεις σαγανάκι με λίγο 
λάδι, μην την πλακώσεις, και να μην την κά-
ψεις πολύ», ενώ στα τζάκια τους και στα 
μπάρμπεκιού τους καιγόταν ακόμα οτι-
δήποτε δεν μπορούσε να φαγωθεί ή δεν 
ήταν καρφωμένο στο πάτωμα.

● Αργότερα, ξαπλωμένοι στο πάτωμα, 
βλέπουμε τα Όσκαρ. Έχουμε θέμα. Ε-
πηρέασε άραγε η οικονομική κρίση το 
θεσμό; Ο Τιμογιαννάκης μάς έλεγε ότι 
φέτος οι σταρ θα έχουν λιτό μενού, παρά 
τις βαρύτιμες τουαλέτες: καταργήθηκε 
το φουά-γκρα και αντικαταστάθηκε με 
μικρά, κομψά χάμπουργκερς. «Αυτά τα 
έκαναν οι Χρυσοί Σκούφοι πριν 10 χρό-
νια. Τώρα ξύπνησαν οι Αμερικάνοι;» του 
είπαμε. Το φουά-γκρα είναι για τους Α-
μερικάνους η πεμπτουσία του εξωτικού. 
Το αντιμετωπίζουνε με δέος. Η κατάρ-
γησή του ή όχι έχει αναχθεί εκεί σε τρο-
μερό debate, λες και πρήζουν το συκώτι 
καμιάς εθνικής τους πάπιας Ντόναλντ 
Ντακ, με σκοπό να τη σφάξουν για να τον 
φάει η Queen Latifah με αγκινάρες αρ-
γίτικες. «Κατά τα άλλα, την κρίση την 
αντιμετωπίζουν με αυλαία φτιαγμένη 
από σβαρόφσκι» λέει ο Β. καθώς ανοί-
γει λαμποκοπώντας η εικόνα στο Kodak 
Theatre και κάνει τα λεντάκια της τηλε-
όρασης σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. 

Ξαφνικά όλοι είναι σαν να ελπίζουμε ότι 
έξω αρχίζει ήδη να το στρώνει.  

● Είναι τόση η θαλπωρή της ξαγρύπνιας 

για τα Όσκαρ, ειδικά αν την άλλη μέρα 
αποκλειστείς και δεν πας σχολείο –ουπς, 
γραφείο εννοούσα–, που θέλεις να φρο-
ντίσεις όλους σου τους φίλους, να τους 
βολέψεις σε καναπέδες σαν να πλάκωσε 
πυρηνικός χειμώνας – εδώ, εκεί, στην 
Ευρώπη, στα SMS, στο MSN, στο Twitter 
(καινούργια βλακεία, την κολλήσαμε κι 
αυτήν), παντού στο σπίτι. Θέλεις να φέ-
ρεις κουβέρτες και ζεστά κακάο. «Θέλεις 
λίγο Βιξ;» «Καλή ιδέα». «Να βράσω κάνα 
μακαρόνι;» «Καλή ιδέα». «Να φέρω γλα-
σαρισμένο τσουρέκι με βανίλια και εσω-
τερικές ενέσεις λιωμένης σοκολάτας;» 
«Το χοντραίνεις». «Η Poly Lykourgou molis 
eipe gia ton Mickey Rourke oti einai pali 
aloustos» κουδουνίζουν τα μηνύματα στα 
κινητά, αλλάζουν τα θέματα σαν βροχή. 

● «Η Πόλυ Λυκούργου είναι θεά, και ο 
Γιώργος Κρασσακόπουλος επίσης» συμ-
φωνούμε όλοι. Φέτος, με αυτούς παρου-
σιαστές στη Νόβα, είναι η πρώτη φορά 
που δεν θέλουμε να σπάσουμε την τη-
λεόραση. Είναι κομψοί, λακωνικοί και 
λένε νόστιμα, σαν σοκολατάκια. Έχουν 
χιούμορ, timing, είναι διαβασμένοι, ξέ-
ρουν πρόσωπα και μικρές, άχρηστες, α-

πολαυστικές λεπτομέρειες. Αν ήξεραν 
και να χορεύουν θα μπορούσαν άνετα να 
είναι αυτοί επάνω στη σκηνή, αντί για 
τον Χιου Τζάκμαν.

● «Ο Τζακ Νίκολσον πού είναι φέτος;» 

«Γιατί, ο Κλούνεϊ;» 
«Γιατί μοιάζουν σαν να γέρνουν όλοι 
στην πλατεία προς τα δεξιά;» 
«Και ο Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν σαν άλου-
στος μου μοιάζει».
«Πάλι μπροστά μου η Μπιγιονσέ;  Έλε-
ος!».
«Αν η Anne Hathaway είναι η νέα Audrey 
Hepburn, τότε η Audrey Tautοu ποια εί-
ναι;»
«Ποια είναι η Audrey Tautou;» 
«Η Αμελί». 
«Τώρα που είπες Αμελί, πού είναι το 
γλασαρισμένο τσουρέκι;» 
«Ο Βενιέρης, έμαθα, θα σερβίρει αύ-
ριο πιάτο εμπνευσμένο από το Slumdog 
Millionaire, ένα μάτι από ζελέ και αυγό, 
μέσα σε ένα κουτάλι». 
«Ιιιικ!»
«Κοιμάσαι;… Γιατί είδα που έγειρες λίγο».

● Με ένα εσπρεσάκι τα πράγματα επα-
νέρχονται στο κανονικό τους:
«Ο Ντάνι Μπόιλ είναι ένας Άγγλος του-
ρίστας με αποικιοκρατικά κατάλοιπα που 
βλέπει τη Μουμπάη σαν ερωτική φαβέλα 
του επόμενου βίντεο-κλιπ του». 
«Το χοντραίνεις». 
«Κι εγώ, με τον σκατο-Μπέντζαμιν Μπά-
τον σου βαρέθηκα, ήταν σαν να τον βλέ-
πω να βλέπει τη ζωή του άπραγος. Πού 
είναι ο υπέροχος συνδυασμός ωριμότη-
τας μυαλού με νεανική αίγλη και ομορ-
φιά που περίμενα να δω; Αυτό δεν είναι 
το πανανθρώπινο ιδανικό; Το μόνο που 
τον είδα να κάνει όταν ήταν Σοφός και 
Όμορφος, ήταν ποδήλατο στο Θιβέτ… Σε 
σένα μιλάω!... Έιιι».

● Μόλις η Σοφία Λόρεν απηύθυνε το λόγο 
στη Μέριλ Στριπ ξυπνήσαμε όλοι και με 
μάτια ορθάνοιχτα και μαγεμένα σαν του 
Wall-E βλέπαμε αυτό που λέμε «σινεμά» 
και «υλικό να ταξιδεύεις» να συμβαίνει 
μπροστά μας. Συμφωνήσαμε ότι η Κα-
λόγρια Μέριλ είχε το πιο τρομαχτικό 
σσσυριστικό σσσίγμα σσστην ισσστο-
ρία του hissing και ότι αν και μία απλή 
της κίνηση, όπως το κλώσημα ενός ξερό-
κλαδου στον κήπο, έπαιρνε τέτοιες εξαι-
ρετικές διαστάσεις τεχνικής και «μεθό-
δου», τότε ή εμείς είμαστε πολύ κολλη-
μένοι με το σινεμά ή πρέπει να αρχίσουμε 
να τρώμε πάλι Πράγματα Που Πρώτα 
Είχαν Βλεφαρίδες για να ξαναγίνουμε 
ρεαλιστές, κρεατοφάγοι, χαμπουργκερί-
τες, μπαρμπεκιουρίστες καρναβαλιστές.

● Το επόμενο πρωί, Δευτέρα, ούτε ίχνος 
από χιόνι. Another fuckin beautiful day. A

➜ y.nenes@yahoo.com

 Πανικοβάλτων500
   Του Γιάννη νένέ 

«Θέλω να ευχαριστήσω 
το σκηνοθέτη μου, 
τον ατζέντη μου, 
την οικογένειά μου και το 
χασάπη μου»

Νύχτα  Όσκαρ
Γουρούνια και μαργαριτάρια

Ξενύχτι βλέποντας 
τα Όσκαρ,  μάτι γαρίδα 

μέχρι να χαράξει
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Έ να ελικόπτερο και μια ανεμό-
σκαλα σμπαραλιάζουν την ιδε-
ολογική δομή της κυβέρνησης 

περί ασφάλειας. Προηγουμένως, μία 
δολοφονία ενός εφήβου από αστυνομι-
κό και μία εξέγερση της νεολαίας σμπα-
ράλιασαν τη γραβατομένη άποψη της 
κυβέρνησης περί δικαίου. Αμέσως με-
τά, μία δολοφονική επίθεση του «Επα-
ναστατικού Αγώνα» στα Εξάρχεια κατά 
αστυνομικών και μία επίθεση κατά λε-
ωφορείου των ΜΑΤ σμπαραλιάζει την 
κομπορρημοσύνη των κρατούντων περί 
προδιαγραφών ασφάλειας. Μία επίθε-
ση στο αστυνομικό τμήμα Κορυδαλλού 
κι άλλη μία κατά τηλεοπτικού σταθμού 
γεννά την περίφημη «Σέχτα» και σμπα-
ραλιάζει κάθε κυβερνητική ανακοίνωση 
περί «συντονισμού και ερευνών». Τέλος, 
55 κιλά νιτρικής αμμωνίας ανακατεμέ-
νης με πετρέλαιο, με μία πολύπλοκη όσο 
και ενδεικτικά περίεργη συνδεσμολογία 
στις κεντρικές εγκαταστάσεις μίας πολυ-
εθνικής τράπεζας, αποκαλύπτει το εύρος 
της «φυγής προς τα εμπρός», ιδιότυπης 
όσο και επικίνδυνης κατάστασης όπου η 
κοινωνία είναι πλέον όμηρος της βίας.
Είναι η Ελλάδα μία χώρα όπου επικρα-

τεί η βία; Το ερώτημα είναι σαφές και η 
απάντηση σαφέστερη. Ναι. Χωρίς φιο-
ριτούρες και κομψές προσεγγίσεις, η Ελ-
λάδα σε ορισμένες καταστάσεις θυμίζει 
περιoχή της Νάπολης και οι βίαιες ενέρ-
γειες θυμίζουν δραστηριότητα Καμόρας. 
Όταν μία αλλοδαπή εργάτρια που συνδι-
καλίζεται δέχεται επίθεση από τους τρα-
μπούκους των αφεντικών και περιχύνε-
ται με βιτριόλι για παραδειγματισμό κι 
όταν Αφγανοί και Κούρδοι οικονομικοί 
μετανάστες περνούν από το «Νταχάου» 
της Πάτρας, η κοινωνία περνά στην ό-
χθη της ωμής βίας. Όταν καταγγέλλονται 
περιστατικά κακοποίησης εργατών στην 
Ηλεία και την Πρέβεζα από τους εργο-
δότες τους και οι άνδρες του Λιμενικού 
επιδίδονται σε κακοποίηση οικονομικών 
μεταναστών στα νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου, η κοινωνία έχει ήδη περάσει σε 
τροχιά βίας. Όταν τα ΜΑΤ ξυλοκοπούν 
κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ό,τι κινεί-
ται στο κέντρο της Αθήνας και οι συνά-
δελφοί τους μετατρέπουν το λιμάνι του 
Πειραιά σε θάλαμο αερίων με «αντιπά-
λους» τους αγρότες από την Κρήτη, η 
κοινωνία ζει σε καθεστώς φόβου.
Όταν όμως 55 κιλά νιτρικής αμμωνίας 
μπορούν να μετατρέψουν ένα οικοδομι-
κό τετράγωνο σε σκόνη, σε μία επανάλη-
ψη, σε μικρότερο βαθμό, της βομβιστικής 
τραγωδίας της Οκλαχόμα, τότε η κοινω-

νία περνά στη σφαίρα του απρόβλεπτου 
και άρα άκρως επικίνδυνου ενδεχόμενου 
ενός ανεξέλεγκτου κύκλου βίας.

Από τον Σεπτέμβρη του 2008 και 
την έναρξη της κατάρρευσης 
του καθεστώτος Μαξίμου, η Ελ-

λάδα μετρά πληγές. Βατοπέδι, Siemens, 
σκληρός Δεκέμβρης του Αλέξη, νέα εκ-
φοβιστική καμπάνια τύπου τρομοκρατί-
ας, αλλά με σοβαρά ερωτήματα για την 
προέλευση και τους στόχους της, κοινω-
νικές συγκρούσεις, βίαια επεισόδια κα-
ταστολής, υπόθεση Κούνεβα, σκλήρυνση 
της στάσης του υποκόσμου που κυβερνά 
επί της ουσίας τη χώρα.
Μέσα σε μία πενταετία το κυβερνητικό 
σχέδιο Καραμανλή επανέφερε τη χώρα 
σε «κατάσταση πολιορκίας», όπως την εί-
χε αφήσει η Χούντα. Μια κρατική μαφία 
από ημέτερους παρακρατικούς κυβερνά 
με τα καρτέλ την αγορά. Μια άλλη, με η-
μέτερους θεσμικούς, κυβερνά τα ασφαλι-
στικά ταμεία και μοιράζει τοξικά χρημα-
τιστηριακά απόβλητα. Άλλη μαφία, επι-
χορηγούμενη από το κράτος, κυριαρχεί 
επί των θεσμών. Άλλη τραμπουκίζει ε-
λέγχοντας τη νύχτα, ελέω κυβερνητικής 
ανοχής. Μία τελευταία μαφία ελέγχει τη 
διακίνηση γυναικών, ναρκωτικών, οικο-
νομικών μεταναστών, ελέω ανοχής των 
Αρχών. Η Ελλάδα έχει καταντήσει μια 

απέραντη Νάπολη και ο υπόκοσμος μία 
ημιθεσμική Καμόρα.
Με λίγα λόγια, η κοινωνία έχει παραδο-
θεί από τους κρατούντες στον ιδιότυπο 
υπόκοσμο, που όμως τον ανέχεται και η 
ίδια, συμμετέχοντας στην αναπαραγωγή 
του καθεστώτος φόβου και παράνομης 
συναλλαγής. Όλα τα παραπάνω φαινό-
μενα λειτουργούν συμπληρωματικά και 
παράλληλα. Τα φαινόμενα αποκάλυψης 
της εμπλοκής κυκλωμάτων της Αστυνο-
μίας, της Δικαιοσύνης (παραδικαστικό), 
ατόμων υπεράνω υποψίας που ελέγχουν 
θεσμούς (ομόλογα), πολιτικών (Siemens 
- Βατοπέδι), εταιρειών (υποκλοπές), συγ-
γενών πολιτικών (υπόθεση κουμπάρων), 
πληθαίνουν καθημερινά καταδεικνύο-
ντας με σκληρότητα πως ο πυρήνας προ-
στασίας της παρανομίας βρίσκεται και 
στους κυβερνητικούς θώκους και στο 
κράτος και στην κοινωνία.  

Τα «Γόμορρα» είναι εδώ και δεν χρει-
άζεται κανένας Iταλός συγγραφέας και 
κανένας σκηνοθέτης για να αποκαλύψει 
την ύπαρξή τους. Κανείς δεν ξέρει πια 
ποιος είναι αυτός που πατά τη σκανδάλη 
ενός καλάσνικοφ και ποιος συνδεσμολο-
γεί τον πυροκροτητή μιας βόμβας. Κανείς 
δεν μπορεί να ξέρει πόθεν προέρχεται 
μια «Σέχτα». Ουδείς είναι σε θέση να κα-
τανοήσει πώς κάποιος απειλεί να σκοτώ-
σει στο όνομα του δικαίου, αφού δεν ξέρει 
ούτε από πού προέρχεται η απειλή ούτε 
και σε ποιον πραγματικά απευθύνεται.
Στη Γαλλία συλλαμβάνουν αθώους αν-
θρώπους που ζουν σε κοινόβιο σε αγρο-
τική περιοχή για να «κατασκευάσουν» 
τρομοκράτες. Στην Ελλάδα αναπαράγε-
ται το σύνδρομο του τρόμου για να «κα-
τασκευαστούν» εναλλακτικές πολιτικές 
διέξοδοι από τα αδιέξοδα.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας δεν διαχειρίζεται πια 
τίποτε… ούτε καν την πρόθεσή 

της να δανειστεί κονδύλια για να αντε-
πεξέλθει στην οικονομική κρίση. Ακόμη 
και αυτή τη δραστηριότητα θα την κηδε-
μονεύει στο εξής η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε 
καθεστώς πανικού, το Μαξίμου επιδιώκει 
«ηρωική έξοδο» με το μικρότερο δυνατό 
πολιτικό κόστος. Ως διά μαγείας, το τε-
λευταίο τρίμηνο εμφανίστηκαν ξαφνικά, 
σε βαθμό που εντυπωσιάζει, όλα τα φαι-
νόμενα κοινωνικής αποσταθεροποίησης 
που ακόμη και ο καλύτερος συνωμότης 
δεν θα μπορούσε να συντονίσει. Αν σε 
αυτή τη χώρα υπάρχει συνωμοσία, τότε 
θα πρέπει να την εντοπίσει κανείς στον 
πανικό που προκαλεί η κατάρρευση του 
καθεστώτος Μαξίμου. Ακόμη και μια α-
πλή υπόθεση χρηματισμού υπουργού, ό-
πως αυτή του Παυλίδη (πρώην υπουργού 
Αιγαίου) καταλήγει στην κλήση για ανά-
κριση του άμεσου συνεργάτη του πρω-
θυπουργού κ. Αγγέλου. Με την υπόθε-
ση Ζαχόπουλου συνέβη ακριβώς το ίδιο. 
Μήπως και με την υπόθεση των Ομολό-
γων δεν επαναλήφθηκε το ίδιο σενάριο; 
Το κρίσιμο ερώτημα δεν έχει να κάνει με 
το αν η ανεμόσκαλα του Βασίλη Παλαι-
οκώστα χάλασε τη βιτρίνα του κράτους. 
Αφού τα κατάφερε για δεύτερη φορά να 
γελοιοποιήσει τους φύλακές του, μπρά-
βο του. Ο Κώστας Γαβράς θα μπορούσε 
να αντλήσει από την υπόθεση μία εξαι-
ρετική ιδέα για την επόμενη ταινία του. 
Το κρίσιμο ερώτημα έχει να κάνει με το 
πώς το καθεστώς Μαξίμου θα συνεχίσει 
να τροφοδοτεί με την ανοχή του, αν όχι 
τη συμβολή του, την κυριαρχία του υπο-
κόσμου, που ελέγχει την οικονομική, 
την κοινωνική και εντέλει την πολιτική 
ζωή του τόπου. Τα όρια αντοχής αυτής 
της μικρής χώρας στένεψαν. Αν είναι να 
καταλήξουμε όλοι μισθοδοτούμενοι από 
τα «Γόμορρα» ας μας το πουν, να ξενιτευ-
τούμε για άλλη μια φορά. A  

➜ n.georgiadis1@yahoo.com

Πολιτική

Τα «Γόμορρα» είναι εδώ
     Του ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Μια κρατική μαφία από 
ημέτερους παρακρατικούς 
κυβερνά την αγορά 
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Τ
ο πρόβλημα με το σύγχρονο παγκό-
σμιο οικονομικό σύστημα είναι με πολύ 
απλά λόγια το εξής: Όταν ένας οικονο-

μικά ισχυρός όμιλος, επιχειρηματίας, επενδυ-
τής, ή απλώς «αεριτζής», κάνει πετυχημένες ε-
πιλογές ή κινήσεις, κερδίζει τη «μερίδα του λέο-
ντος». Απολαμβάνει δηλαδή πολλαπλάσια (του 
αρχικού κεφαλαίου) κέρδη. Λέμε μάλιστα ότι 
αυτά τα κέρδη (μέχρι ποιου σημείου;) είναι απο-
λύτως δικαιολογημένα, ειδικά αν πραγματικά 
παράγεται κάτι – καθώς αυτός ο άνθρωπος (οι-
κονομική οντότητα) πήρε ρίσκα και εξαργύρω-
σε τη μέχρι τώρα οικονομική ισχύ του (κατακτη-
μένη από υποτίθεται ανάλογες πετυχημένες κι-
νήσεις δικές του ή των προγόνων του), τις γνώ-
σεις του, τις πρωτοβουλίες, τη δημιουργικότητά 
του.
Αντιστοίχως, δεχόμαστε ότι ο απλός εργαζόμε-
νος, που δεν έχει ρισκάρει ούτε περιουσία ούτε 
έχει «συνεισφέρει» με ιδιαίτερες γνώσεις και 
δημιουργικές πρωτοβουλίες, είναι λογικό και 
δίκαιο να έχει μια χαμηλή αμοιβή. Λίγο πιο «γα-
λαντόμοι» (και πολύ σωστά) γινόμαστε με τα 
στελέχη, που έχουν ειδικές ικανότητες, σπου-
δές και εμπειρία που πρέπει να ανταμειφθεί.
Το ρίσκο μάλιστα δικαιολογεί επιπλέον τα υψη-
λά κέρδη – καθώς υποτίθεται αυτά θα χρησι-
μεύσουν ως «αντιστάθμισμα», αν η επόμενη 
κίνηση αποδειχτεί ζημιογόνα λόγω λανθασμέ-
νων επιλογών, αστάθμητων εξωτερικών παρα-
γόντων ή οικονομικών κρίσεων. 
Μέχρις εδώ καλά. Μόνο που το παγκόσμιο οι-
κονομικό σύστημα, υφασμένο τα τελευταία 30 
χρόνια με τις αρχές του νεοφιλελευθερισμού 
και με εκπεφρασμένη τη βδελυγμία για μέτρα 
που εμποδίζουν το «ελεύθερο εμπόριο», όπως 
ο περίφημος «προστατευτισμός», εμφανίζει 
εδώ μια «ρωγμή» – όση το ρήγμα του Αγίου Αν-
δρέα στην Καλιφόρνια. Όταν οι επιλογές ή οι 
συνθήκες (βλέπε οικονομική κρίση) είναι «δυ-
σοίωνες», ο επενδυτής καταστρέφεται (όχι 
πάντα), όπως επιτάσσει το παιχνίδι – συμπα-
ρασύροντας και τους εργαζόμενούς του, που 
δεν φταίνε σε τίποτε, ούτε απολάμβαναν από 
τα κέρδη την εποχή των «παχέων αγελάδων». 
Αν μάλιστα ο εργοδότης έχει ένα κομβικό ρό-
λο στο σύστημα –όπως έχουν οι τράπεζες ή οι 
αυτοκινητοβιομηχανίες– τότε απαιτεί από τα 
κράτη (που πριν «έφτυνε») να τον ενισχύσουν. 
Στην ουσία εκβιάζει: «Ή θα με στηρίξεις ή θα 
υποστείς τις κοινωνικές συνέπειες της κατάρ-
ρευσής μου»...

Σ
το παιχνίδι «μονά-ζυγά δικά μου», 
φαίνεται ότι αντιτάσσεται μια (όλο και 
αυξανόμενη μερίδα) οικονομολόγων, 

αναλυτών και πολιτικών ηγετών. Δειλά-δειλά 
στην κεντρική ευρωπαϊκή σκηνή πληθαίνουν οι 
πρωτοβουλίες για ανατροπή αυτού του παγκό-
σμιου μοντέλου. Τελευταία παρέμβαση υπέρ 

μια νέας παγκόσμιας αρχιτεκτονικής αυτή της 
Άγγελας Μέρκελ, που μαζί με τον Νικολά Σαρ-
κοζί (που βλέπει το έδαφος να χάνεται κάτω 
από τα πόδια του στη Γαλλία) «στρίμωξαν» και 
τον «παραδοσιακό Αγγλοσάξωνα» Γκόρντον 
Μπράουν στο να συμφωνήσει προς ένα “New 
deal”, το οποίο οι ηγέτες της Ευρώπης θα προ-
τείνουν πρώτα στην  Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής 
των 27, την ερχόμενη Κυριακή, και στη συνέχεια 
στη Σύνοδο των G20, στα μέσα Μαρτίου. Αυτό 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
* Παρακολούθηση και περιορισμό των κερδο-
σκοπικών hedge funds, όπως και των υπέρο-

γκων bonus των τραπεζικών στελεχών.
* Εποπτεία και ρυθμίσεις για το ζήτημα των «φο-
ρολογικών παραδείσων».
* Ενίσχυση του ΔΝΤ με περισσότερα κεφάλαια.
Η στροφή του Βερολίνου, που μέχρι τώρα δεν 
ήθελε να βοηθήσει τους «εταίρους που είχαν 
προβλήματα», όπως οι (εκτός ευρώ) πρώην α-

νατολικές χώρες ή η Ιρλανδία και η Ελλάδα, εί-
ναι ότι συνειδητοποίησε την ευκαιρία να ηγηθεί 
της Ευρώπης – αλλά και ότι δεν είχε άλλη διέξο-
δο: Μερικοί από τους καλύτερους πελάτες της 
είναι οι γειτονικές της χώρες.
Έτσι, πιθανότατα θα συναινέσει τελικά στην έκ-
δοση διμερών, ομαδικών ή πανευρωπαϊκών ο-
μολόγων για τη στήριξη των χωρών που αποτε-
λούν «τον αδύναμο κρίκο» – με την προϋπόθεση 
να ακολουθήσουμε αυστηρά μέτρα δημοσιονο-
μικής πειθαρχίας, που απομακρύνουν το ενδε-
χόμενο πρόωρων εκλογών (που συνοδεύονται 
από τις γνωστές προεκλογικές παροχές).

Σ
τη χώρα μας, ο καβγάς στο τραπέζι 
των «κοινωνικών εταίρων» είναι για 
τις ελεύθερες ομαδικές απολύσεις. Τις 

απαιτούν ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Μίχαλος και οι 
κλωστοϋφαντουργοί, που απειλούν με κατάρ-
ρευση. Ας υποθέσουμε ότι είναι πράγματι απα-
ραίτητες – και ότι θα έπρεπε να επιτραπούν, για 
να σωθούν οι επιχειρήσεις. Μήπως όμως (ενό-
ψει και της νέας παγκόσμιας αρχιτεκτονικής) θα 
ήταν ενδιαφέρον να εφαρμοστεί η διανομή 
πλουσιοπάροχων μερισμάτων από τα κέρδη 
στους εργαζόμενους, όταν αυτές θα ορθοπο-
δήσουν; Μήπως το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και 
οι τράπεζες που παίρνουν την ενίσχυση, όταν 
περάσει η κρίση; Και μήπως θα πρέπει όσοι χαί-
ρουν εκτάκτων ενισχύσεων να υποχρεούνται 
να «αποχαιρετούν» βίλες, κότερα και φορολο-
γικούς παραδείσους;  A  
➜ www.prokopisdoukas.blogspot.com
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Προς μια 
νέα οικονο-
μική αρχι-
τεκτονική
Tου ΠΡΟΚΟΠΗ ΔΟΥΚΑ

Ο καβγάς στο τραπέζι 
των «κοινωνικών εταίρων» 
είναι για τις ελεύθερες 
ομαδικές απολύσεις

Τζιχάντ
Tων ΑΓΓΕλΟΥ ΤσΕΚΕΡΗ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΙΤσΗ

Άντε γεια 
 

Χωρίς προβλήματα έγινε και φέτος 

η καθιερωμένη απόδραση Παλαιο-

κώστα από τις φυλακές Κορυδαλ-

λού. Μια ολιγόλεπτη καθυστέρηση 

του ελικοπτέρου δεν προκάλεσε 

σοβαρά προβλήματα, ούτε χάλασε 

τη διάθεση στους εκατοντάδες 

κρατούμενους και φύλακες, που 

είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς για 

να παρακολουθήσουν το γεγονός. 

Η ίδια η απόδραση δεν επιφύλασσε 

απρόοπτα, αφού οι επιβάτες είχαν 

από νωρίς τσεκάρει τις αποσκευές 

τους και περίμεναν υπομονετικά με 

τις κάρτες επιβίβασης στο προαύλιο, 

χαζεύοντας τις βιτρίνες. Το ελικό-

πτερο, πριν προσγειωθεί στον 

προορισμό του, αποβίβασε δύο επι-

βάτες στις φυλακές Θήβας. 

Οι φρουροί υπηρεσίας βρέθηκαν σε 

απόλυτη ετοιμότητα και εφάρμοσαν 

κατά γράμμα το σχέδιο που προβλέ-

πεται για ανάλογες περιπτώσεις. 

Συγκεκριμένα, εκτόξευσαν εναντίον 

του ελικοπτέρου ένα iPod, μια φορη-

τή τηλεόραση, τρεις πίτες καλαμάκι, 

δύο μπίρες (κουτάκια), μία τσόντα 

και το βιβλίο σκοπιάς, χωρίς όμως 

να βρουν το στόχο. Κατέγραψαν ω-

στόσο επακριβώς την επιχείρηση με 

τα κινητά τους και την ανέβασαν α-

στραπιαία στο ίντερνετ. Εν συνεχεία 

ενημέρωσαν υπηρεσιακά τα κανά-

λια, τη μάνα τους και την υπηρεσία. 

Αμέσως μετά την απόδραση, ο υ-

πουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε 

αυστηρά μέτρα για αντιμετώπιση 

επιχειρήσεων από αέρος, γεγονός 

που θα δυσκολέψει εξαιρετικά τον 

Παλαιοκώστα, σε περίπτωση που 

αποπειραθεί να επιστρέψει στη φυ-

λακή με ελικόπτερο. Η κυβέρνηση 

αποφάσισε επίσης την κατάργηση 

των καρτοκινητών, και την επιβολή 

αυξημένης φορολογίας σε ποτά και 

τσιγάρα. 

Προβληματισμένος για την από-

δραση με ελικόπτερο δήλωσε και ο 

πρωθυπουργός, ο οποίος έχει στο 

παρελθόν αντιμετωπίσει ανάλογες 

πίστες στο πλεϊστέισιον. «Το πάθος 

για τη λεφτεριά είναι δυνατότερο 

απ’ όλα τα πισιά», σχολίασε. ●
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K
αι ξαφνικά άναψε καβγάς περί 
σχεδίου… «Σχέδιο», αντιπαθής 
έννοια για την κυρίαρχη αντίλη-

ψη στη βαλκανική απόφυση… Μέχρι 
πρόσφατα άγνωστη λέξη στο πολιτικό 
λεξιλόγιο της χώρας. Καθιερώθηκε στην 
εγχώρια πολιτική σκηνή επί Σημίτη, κα-
θώς ταίριαζε ιδανικά στον καλβινιστικό 
τρόπο σκέψης του πρωθυπουργού με το 
σημειωματάριο. 
Όμως η χώρα κουράστηκε να δουλεύ-
ει βάσει σχεδίου. Σχέδιο για την ΟΝΕ, 
Σχέδιο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 
Ουφ, εξαντληθήκαμε… Αποφασίσαμε να 
κάνουμε ένα μεγάλο διάλειμμα. Και, ως 
συνήθως, το εκκρεμές πήγε απότομα στο 
άλλο άκρο. Οι στόχοι, οι «χάρτες σύγκλι-
σης» και τα σχέδια έδωσαν τη θέση τους 
στη μεγάλη εποχή του «χύδην» και του 
«χαλαρά». 
Κάπως έτσι, πορευόμενοι χωρίς σχέδιο, 
αρχίσαμε να βλέπουμε πάλι τα τρένα να 
περνούν. Από την αδυναμία αξιοποίησης 
της δυναμικής των Ολυμπιακών Αγώνων 
έως την εγκατάλειψη του Γ’ ΚΠΣ, η Ελ-
λάδα μετρά χαμένες ευκαιρίες. Ευκαιρί-
ες που δεν θα ξαναρθούν… Η παρένθεση 
της αναπτυξιακής άνοιξης της Ελλάδας 
έκλεισε και μπήκαμε στη μακρά εποχή 

της επιτήρησης.
Η Ελλάδα της αποτελεσματικότητας και 
της αυτοπεποίθησης των Ολυμπιακών 
Αγώνων ηττήθηκε από τον «Στρατηγό 
Άνεμο» και απανθρακώθηκε στις φλόγες 
των πυρκαγιών του Αυγούστου του 2007. 
Ακολούθησαν εκλογές στις οποίες το 
κυβερνών κόμμα πρωτοτύπησε διεθνώς 
προσερχόμενο στις κάλπες χωρίς πρό-
γραμμα ούτε σχέδιο, πλην αυτού της επα-
νεκλογής του. «Ισχύει το προηγούμενο» 
μας είπαν οι οκνηροί κυβερνώντες. Αυτό 
που δεν είχε τηρηθεί σε κανένα από τα 
βασικά του σημεία.

Χαλάλι, διότι (υποτίθεται πως) είχε επι-
τευχθεί δημοσιονομική εξυγίανση και 
η χώρα μόλις είχε βγει από την κοινοτι-
κή επιτήρηση την οποία οικιοθελώς είχε 
προκαλέσει. Όμως, στις αρχές του 2008 
μάθαμε την αλήθεια που γνώριζαν οι πα-
ροικούντες την Ιερουσαλήμ, ήτοι ότι το 
2007, πριν οποιαδήποτε διεθνή κρίση, το 
έλλειμμα παραβίαζε το Σύμφωνο Σταθε-
ρότητας την ίδια στιγμή της εξόδου από 
την επιτήρηση! 
Φέτος μάθαμε και πάλι ετεροχρονισμένα 
την αλήθεια. Με το Πρόγραμμα Σταθε-
ρότητας και Ανάπτυξης που η κυβέρνηση 
υπέβαλε στην Ε.Ε., πληροφορηθήκαμε, 
μόλις τρεις εβδομάδες μετά την ψήφιση 
του προϋπολογισμού, πως το ύψος του 
δημοσιονομικού ελλείμματος του 2008 
δεν ήταν 2,5% του ΑΕΠ, όπως ψηφίστηκε 
μεγαλοπρεπώς από το κοινοβούλιο, αλλά 
3,7%, δηλαδή παραβίαζε εκ νέου το Σύμ-
φωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η 
νιοστή απόπειρα εξωραϊσμού δεν άντεξε 
ούτε 3 εβδομάδες. Άνθρακες το «νοικο-
κύρεμα της οικονομίας», το φερόμενο ως 
μοναδικό επίτευγμα της διακυβέρνησης 
Καραμανλή - Αλογοσκούφη.
Έτσι έφτασε η Ελλάδα αδύναμη, αναξιό-
πιστη και με την οικονομία της κλυδω-

νισμένη στην εποχή της κρίσης. Με α-
ποτέλεσμα να δανειζόμαστε σήμερα με 
προ ΟΝΕ επιτόκια, εφάμιλλα με αυτά της 
Πολωνίας. 

Ί
σως είναι υπερβολικό να απαι-
τούμε σήμερα «σχέδιο αντιμετώ-
πισης της κρίσης» εκ μέρους μιας 

κυβέρνησης που εξέλαβε τη διακυβέρνη-
ση της χώρας ως υπόθεση διαχείρισης 
των εντυπώσεων, ανακηρύσσοντας «έτη 
ανταγωνιστικότητας» και παριστάνοντας 
πότε πως κάνει μεταρρυθμίσεις, πότε πως 
εξυγιαίνει τα δημόσια οικονομικά.
Η κυβέρνηση λοιπόν δεν πτοείται. Αφού 
στα λόγια πετύχαμε τόσα πολλά, μετά το 
τέλος της ένδοξης εποχής της ανύπαρ-
κτης δημοσιονομικής εξυγίανσης και 
των λαμπρών πλην άφαντων «μεταρ-
ρυθμίσεων» (ποιος τις θυμάται;) η κυβέρ-
νηση του προφορικού λόγου διακήρυξε 
πως περάσαμε πια στον αστερισμό του 
«Σχεδίου εξόδου της χώρας από την κρί-
ση», επί του οποίου απαιτείται μάλιστα 
«συναίνεση». Μόνο που ακούσαμε πως 
τα σχέδια που διαθέτουν όλες οι άλλες 
χώρες έχουν κόστος, χρονοδιάγραμμα, 
μέτρα, κλάδους, ομάδες-στόχου, εκτιμώ-
μενα αποτελέσματα. Η κακοποίηση των 
λέξεων συνεχίζεται…   A  

Η κρίση, το 
σχέδιο και η 
κακοποίηση 
των λέξεων
Του ΚΩσΤΑ ΘΕΟΥEd ex eu 

faccum volobortie



Π ολύ δίκιο έχουν όσοι καταγρά-

φουν το κλίμα γενικευμένης ανο-

μίας που αναδύουν οι μέρες και 

τα πρόσφατα γεγονότα. Ίσως το πιο χαρα-

κτηριστικό είναι η έκδηλη αμηχανία ακόμη 

και των πιο αδίστακτων, δημοσιογράφων ή 

μέσων, στην ανεύρεση και ανάδειξη αποδιο-

πομπαίων τράγων. Tίποτα και κανενός η θυ-

σία δεν φτάνει για μια έστω πρόσκαιρη ανά-

σα, μια τηλεοπτική στιγμή κάθαρσης. Ακόμη 

και οι Αμερικάνοι, οι Τούρκοι ή οι Σκοπιανοί 

μοιάζουν να μη φταίνε εντελώς για όλα. Οι 

εχθροί τελειώνουν και η ικανότητα παραγω-

γής ή αναπαλαίωσης έχει δραματικά μειωθεί. 

Είμαστε μοναχοί, και με τον καθρέφτη μας.

Ανομία είναι η αδυναμία παραγωγής και απο-

δοχής κοινού νοήματος. Πρόσφατη επώδυ-

νη εκδήλωσή της η Δεκεμβριανή παλινωδία, 

με διαφορά ημερών ανάμεσα  στην αποδοχή 

του φασιστικού «μπάτσοι, γουρούνια, δολο-

φόνοι» και στην εγκόλπωση της σαπουνόπε-

ρας του «ήρωα Διαμαντή». Τα κοινά νοήματα 

παράγονται από τις πολλαπλές ηγεσίες μιας 

κοινωνίας και διαχέονται από τα κάθε είδους 

δίκτυα επικοινωνίας, με καταλυτικό σήμερα 

το ρόλο των ηλεκτρονικών μέσων.

Οι πολλαπλές ηγεσίες, όταν δεν «κάνουν τη 

δουλειά τους», μένουν να αναλύονται τελικά 

στα μοριακά τους συστατικά, δηλαδή «εκεί 

που ο καθείς ετάχθη», στους πολλαπλούς 

ρόλους της ευθύνης που οι ενήλικες επωμί-

ζονται και καθημερινά, λιγότερο ή περισσότε-

ρο, διεκπεραιώνουν: του γονιού, του συντρό-

φου, του προστάτη, του εργαζόμενου, του ο-

δηγού, του τηλεθεατή-ακροατή-αναγνώστη, 

του ψηφοφόρου, του οπαδού, του κριτή, του 

καταναλωτή, του φορολογούμενου.

Η βαθιά κρίση είναι πως ξεχνάμε 

την ευθύνη της άσκησης  και αρ-

νούμαστε τις συνέπειες από τους 

τρόπους άσκησης των παραπάνω, αποποι-

ούμαστε αυτό ακριβώς που πλέον  είμαστε. 

Εξορκίζουμε το αδιαμφισβήτητο γεγονός 

πως εδώ και χρόνια τα πράγματα άλλαξαν, 

πως έχουμε χρεωθεί, ατομικά και προσω-

πικά, ένα δικτυακό και ψηφιοποιούμενο 

κόσμο, χωρίς τα άλλοθι των ποικίλων εκ-

προσώπων και των ποικιλώνυμων ηγεσιών, 

άμεσοι συνδιαχειριστές του μεγάλου μας 

χωριού ή του μικρού μας πλανήτη. Από τους 

ρύπους και «έλα μωρέ» τα χαρτιά που δεν 

ανακυκλώνουμε,  από την ανοχή της αυθαι-

ρεσίας και την παραγωγή του αυθαίρετου, 

από την ευθύνη του δρόμου όπου και άλλοι 

κυκλοφορούν, των πεζοδρομίων όπου οι 

πεζοί –όχι οι ρόδες– έχουν προτεραιότητα, 

ως τα παιδιά μας που ψάχνουν απαντήσεις 

και κοινωνικοποίηση, όχι εξαγορά με χαρτζι-

λίκι και υστερική προστασία. 

Έ χουμε όλα τα άλλοθι: άδικο κρά-

τος, καθημερινά παραβατικό, 

σκληρό και κλεφταράδικο, ανίκα-

νη διοίκηση, ταγούς ανεπαρκείς, δημόσιο 

λόγο ούτε δεξιό ούτε αριστερό, απλώς ανε-

πίκαιρο και οπισθοδρομικό. Με καθημερινά 

εμπόδια στην επιβίωση, από την αισθητική 

της χωροταξικής αυθαιρεσίας, που το βλέμ-

μα αποστρέφεται, ως τον ηλεκτρονικό μας 

αέρα που μολύνει και πληγώνει.

Έχουμε πολύ θυμό για όλα τα παραπάνω, 

γιατί το μέλλον δεν μοιάζει ρόδινο, τα κεκτη-

μένα μάλλον επαναδιαπραγματεύονται συ-

θέμελα, αλλά υποπτεύομαι και για κάποιον 

άλλο πιο σοβαρό λόγο: Λίγο πολύ ο καθένας 

μέσα του ξέρει ή υποπτεύεται πως είναι ανα-

λογικά συνδημιουργός, συνέταιρος, συμμέ-

τοχος και τελικά συνένοχος στο σήμερα που 

ζούμε, το μέλλον τού χθες που φτιάξαμε.  

Νωρίτερα από το 1990, σιωπηρά, ατομικά 

και καθολικά, ήμασταν εκεί και συναινέσαμε 

ή ανταλλάξαμε προσωπική υπόσχεση ευη-

μερίας με κοινή, καθολική, αξιακή και πραγ-

ματική κατεδάφιση κοινοτικών –ίσως εκείνη 

την εποχή υπερκαταναλωμένων και κακο-

ποιημένων– θεσμών, πρακτικών, νοημάτων. 

Έτσι «στρίψαμε». Με πιο χαρακτηριστική τη 

μετά το ’96 περίοδο, όπου η στοίχιση γύρω 

από την αδήριτη ανάγκη της ευρωπαϊκής 

ένταξης συνοδεύτηκε από μια αντιφατική 

ρητορική ρηχού, κυνικού, επαρχιώτικου νεο-

πλουτισμού. Με αποτέλεσμα την αντίδραση, 

ίδια ρηχή και όμοια της δράσης, με την κατα-

σκευή κοινών, παλαιολιθικών κοινοτικών τό-

πων με ακραίους, βασανιστικούς ανιστόρη-

τους όγκους πατριδολαγνείας, δήθεν παρά-

δοσης και μαγκιάς, μεταφυσικής υπερβολής 

και ψωροπερηφάνιας Ολυμπιακών αγώνων. 

Σε αυτή την άγονη γραμμή αντιπαράθεσης το 

παράδειγμα δεν εξελίχθηκε, ταλαντώθηκε 

απέναντι. Με τρόπους στρεβλούς κατασκευ-

άσαμε ανεπίκαιρες συγκρούσεις, προσθέτο-

ντας προβλήματα και όχι προάγοντας λύσεις 

στα επίκαιρα θέματα εκσυγχρονισμού, σχέ-

σης δημόσιου - ιδιωτικού, εθνικού - υπερε-

θνικού, ατομικού - συλλογικού. Σήμερα, αυτά 

τα σαθρά θεμέλια και η χαρούμενη ανεμελιά, 

που στο μεταξύ προστέθηκε ως νέα πολιτική 

αντίληψη, απειλούν τα στοιχειώδη: ασφά-

λεια, νομιμότητα, εμπιστοσύνη, αξιοπρέπεια, 

συνύπαρξη, συνεννόηση.

Αναντίρρητα «προοδεύσαμε», με την έννοια 

ότι έχουμε ή θέλουμε περισσότερα, αλλά το 

πληρώνουμε αδρά και πικρά. Γίναμε μια απέ-

ραντη πιστωτική κάρτα, με τυφλή, αδικαιολό-

γητη πίστη στην ικανότητα δανεισμού από το 

μέλλον. Κι έτσι φτιάξαμε ένα μέλλον αβίωτο.

Μ ας μένει μια ανεκτίμητη, με-

γάλη περιουσία: η ζωή μας, οι 

γύρω μας, μια ακόμη όμορφη 

χώρα. Έχουμε την ατομική και κοινή διαδρο-

μή, τις εμπειρίες μας. Δηλαδή πολύ σημαντι-

κούς λόγους ώστε να ασχοληθούμε σοβα-

ρά, προσωπικά, με την κρίση. Και χοντρικά 

διαθέτουμε δυο στρατηγικές νοήματος. Η 

μία είναι να συνεχίσουμε, ο καθένας μόνος, 

ο σώζων εαυτόν σωθείτω, νομιμοποιώντας 

τη δράση μας στην ανομία των γύρω – στο 

συμψηφισμό του «όλοι τα ίδια κάνουν». Να 

φταίει η παγκοσμιοποίηση, ο σκληρός α-

νταγωνισμός, το άδικο κράτος, οι ανίκανοι 

πολιτικοί και η αναχρονιστική διοίκηση. Να 

επιτρέψουμε κι άλλα προνόμια στους ασύ-

στολους καθημερινούς προπαγανδιστές των 

παραπάνω. Να ζήσουμε σε ένα ατέλειωτο 

παρόν, ελπίζοντας πως η παγκόσμια ανά-

καμψη θα μας βρει από τη μεριά των «επιζώ-

ντων». Η άλλη επιλογή είναι να πιστέψουμε 

πως αξίζουμε καλύτερα κι ότι μπορούμε και 

να αλλάξουμε λίγο. Να βάλουμε μια σταλιά 

ευθύνης στη δράση της κάθε μέρας. Τώρα 

έχουμε λόγους για να μειώσουμε την ανοχή 

μας, να βάλουμε απέναντί μας:

- Τις επικίνδυνες βλακείες που κυκλοφορούν 

ελεύθερες κάθε βράδυ.

- Τον πολιτικό που βεβαιώνει για χιλιοστή 

φορά πως «το μαχαίρι θα φτάσει μέχρι το 

κόκαλο». Οι περισσότεροι ξέρουν να τα πουν 

πολύ καλύτερα. Ας τους πιέσουμε να φύγουν 

από το κοινότοπο. 

- Το συμπολίτη που πετά από το παράθυρο 

του αυτοκινήτου τα αποτσίγαρα, θεωρώ-

ντας και το δρόμο Ι.Χ. Κι εκείνος δεν θέλει να 

μοιάζει με γουρούνι.

- Την προκλητική διαφήμιση περί φορολογι-

κής συνείδησης που ξεχνά το αυτονόητο: πες 

μου τι κάνεις τα λεφτά μου, για να στα δίνω.

- Τον αρθρογράφο, που γίνεται απολογητής 

για συμφέροντα του αφεντικού του. Κι αυτός 

δεν αισθάνεται καλά σαν πληρωμένο πιστόλι.

- Όσους εύκολα γεννούν ενόχους, θεωρίες 

συνωμοσίας, εξιλαστήρια θύματα. Ακόμη και 

οι πιο πωρωμένοι δεν κοιμούνται καλά όταν 

πλουτίζουν με την ανθρώπινη εκμηδένιση.

- Τον εαυτό μας, όταν προσπαθούμε να κρύ-

ψουμε την ενοχή ή τη συνενοχή μας στο α-

νακουφιστικό «και οι άλλοι το ίδιο κάνουνε».

- Τον εαυτό μας, όταν σκεπάζουμε με στείρα 

λήθη ή καταπραϋντικά των 8 ό,τι πονάει.

 

Μ πορούμε να το κάνουμε, για-

τί διαθέτουμε τα όπλα και τα 

αντίδοτα. Μια στάλα αναστο-

χασμού, μνήμης και κριτικής σκέψης, λίγο 

παραπάνω αυτοεκτίμηση. Αυτά τα λίγα που 

ξέρουμε πως τα έχουμε, να τα επιτρέψου-

με στον εαυτό μας, να τα αναγνωρίσουμε 

με εκείνο το αδιόρατο κλείσιμο ματιού, τη 

χαρούμενη ενσυναίσθηση, τη δύναμη που 

δίνει η συνείδηση ότι είμαστε μαζί, πολλοί, 

και μοιραζόμαστε κάτι που αξίζει τον κόπο.

Έτσι αλλάζουν οι προτεραιότητες, αυτή είναι 

το η ευκαιρία μας. Όπως έλεγε και ο Σαρτρ, 

«ποτέ δεν ήμουν πιο ελεύθερος απ’ ό,τι στη 

γερμανική κατοχή».  A  
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Ευκαιρία 
να ξανα-
συστηθούμε
Του ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑσΤΑσΑΚΟΥ

Η βαθιά κρίση είναι 
πως ξεχνάμε την ευθύνη 

της άσκησης  
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Ά ν θ ρ ω π ο ι  π ο υ  ε-
μποδίζονται να εκ-
φράσουν τη γνώμη 
τους· άλλοι άνθρω-
ποι που την εκφρά-

ζουν με βάναυσο τρόπο· μια τρίτη κατη-
γορία ανθρώπων που δεν έχουν γνώμη· 
τέλος, άνθρωποι που δρουν παράνομα 
και χωρίς ήθος, ανώνυμα. Ποτέ μην απα-
ντάς σε ανώνυμα γράμματα: μια συμβουλή 
που μπορεί να αποβεί χρήσιμη στη ση-
μερινή Ελλάδα όπου εξυμνείται η αθλιό-
τητα, όπου η λεγόμενη «καλή ζωή» –the 
good life!– θεωρείται, εξ ορισμού, βαρε-
τή, αδιάφορη και ηθικά απαράδεκτη. Γι’ 
αυτό έγινε κατάληψη της Λυρικής Σκη-
νής, γι’ αυτό διεκόπη η διάλεξη του Ρέ-
ντσο Πιάνο στο Μέγαρο Μουσικής και οι 
ομιλίες Ελλήνων επιστημόνων και καλ-
λιτεχνών στο Πάντειο: για να προστεθεί 
λίγο αλατοπίπερο στην άνοστη ζωή της 
μπουρζουαζίας. Μερικές πλευρές της 
πραγματικότητας φαίνονται πιο «πραγ-
ματικές» από άλλες. 

Τ ις Κυριακές τριγυρίζω μ’ ένα σα-
ραβαλάκι, φωτογραφίζοντας την 

Αθήνα και τα θλιβερά της περίχωρα: το 
Μενίδι, το Ζεφύρι, το συνοικισμό Θρα-
κομακεδόνων. Στο κέντρο, εγκαταλε-
λειμμένα και ρημαγμένα νεοκλασικά, 
στα προάστια ροζ μεζονέτες με λευκά 
καγκελάκια, πανομοιότυπες, τόσο κα-
κόγουστες που μου έρχεται να βάλω τα 
κλάματα· πεταμένα σκουπίδια, ξηλωμέ-
να πεζοδρόμια, φθαρμένα οδοστρώματα. 
Ακούγονται πολλές κατηγορίες για τα 
παρισινά προάστια, αλλά, αν και είναι 
πράγματι καταθλιπτικά, δεν αποτελούν 
ούτε συσσώρευση κτιριακών υπολοίπων, 
ούτε αυθαίρετες χωματερές. Αποτελούν 
αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά «λά-
θη»: δεν είναι το ίδιο. Ορισμένες όψεις 
της Αθήνας θυμίζουν τη Γάζα πριν από 

την τελευταία επίθεση· τη Χεβρόνα· πό-
λεις πολιορκημένες, βομβαρδισμένες, 
χτισμένες όπως-όπως σε έρημες εκτά-
σεις. Τι μας συμβαίνει λοιπόν; Γιατί στα 
αόριστα και μονότονα συνθήματα του 
«κινήματος» δεν συμπεριλαμβάνεται 
το αυτονόητο; Ανάπλαση των πόλεων, ε-
φαρμογή των πολεοδομικών κανόνων, 
αναπαλαιώσεις, πράσινο, έλεγχος της 
κυκλοφορίας των ΙΧ αυτοκινήτων; Ποιο 
είναι το όφελος μιας διαδήλωσης αν δεν 
διεκδικεί την ομορφιά και την καλοσύ-
νη; Αν δεν απαιτεί το δικαίωμα στο χώρο 
και την πόλη; Και ποια είναι η αρετή της 
όταν καταστρέφει όπως ακριβώς κατα-
στρέφουν οι εξουσίες; 

Έμαθα νωρίς στη ζωή ότι οι άν-
θρωποι δεν επιζητούν ούτε την 

ομορφιά, ούτε τη γαλήνη: ενώ έχουν την 
ευκαιρία να βελτιώσουν τη ζωή τους, τη 
χειροτερεύουν. Έμαθα ότι, όσο άσχημα 
κι αν είναι τα πράγματα, μπορούν να γίνουν 
χειρότερα. Άρα, συμμερίζομαι την κοι-
νωνική δυσαρέσκεια· κάθε ταπείνωση 
εκδικείται. Δεν συμμερίζομαι όμως την 
ιδέα του να γίνουν όλα χειρότερα: η τυ-
φλή ανυπακοή είναι «χειρότερη» από 
την τυφλή υπακοή, ή, έστω, εξίσου επι-
ζήμια. Τι επιδιώκει λοιπόν το σπουδα-
στικό κίνημα, ή εκείνη η μερίδα του που 
εμφορείται από «ταξικό» μίσος, δηλαδή, 
στη δεδομένη περίπτωση, από μια μορ-
φή ψυχολογικής και κοινωνικής ασυ-
ναρτησίας; Εννοώ ότι, αν και το «μίσος» 
υπό τη μαρξιστική έννοια έχει συμβολι-
κή σημασία, φαίνεται να χαρακτηρίζει 
λιγότερο τη συμπεριφορά των ανθρώ-
πων που αδικούνται άγρια και που υφί-
στανται τις θλιβερές συνέπειες της ταξι-
κής κοινωνίας (πρόσφατο παράδειγμα, η 
Κωνσταντίνα Κούνεβα) και περισσότερο 
κοινωνικές ομάδες οι οποίες θα μπορού-
σαν, αν ήθελαν, να βελτιώσουν τη ζωή 

τους. Οι διαμαρτυρίες ελάχιστα αφορούν 
το περιεχόμενο των σπουδών, την ποι-
ότητα της παιδείας, την κατάρτιση των 
καθηγητών (είναι άραγε επαρκής;), το 
επίπεδο των μαθημάτων και των συγ-
γραμμάτων· όπως συνέβαινε ήδη από τα 
μέσα της δεκαετίας του ’70, από το ελ-
ληνικό πανεπιστήμιο μπορείς να πάρεις 
πτυχίο όπως μπορείς να πάρεις άδεια 
οδηγήσεως: χωρίς να ξέρεις ούτε τα σή-
ματα. Μπορείς να αποφοιτήσεις είτε ως 
εντελώς άσχετος, είτε ως περισπούδα-
στο κοκόρι, έτοιμο να ξοδέψει χρήματα 
που δεν έχει κερδίσει για πράγματα που 
δεν χρειάζεται ώστε να εντυπωσιάσει 
ανθρώπους που αντιπαθεί. So it goes.

Από την άλλη πλευρά, τα 700 ευρώ, 
ως κατώτατος μισθός, είναι υπερ-

βολικά λίγα για τους ανθρώπους που θέ-
λουν να ανεξαρτητοποιηθούν από την οι-
κογένεια. Τα 700 ευρώ πρέπει να γίνουν 
τουλάχιστον 1.000· ωστόσο, η ανεξαρτη-
τοποίηση από την οικογένεια, η ζωή στον 
κόσμο ως ελεύθερο ηλεκτρόνιο, είναι 
κάτι πολύ βαθύτερο από την οικονομι-
κή αυτονομία. Είμαστε μια παραδοσια-
κή κοινωνία που στηρίζεται στο θεσμό 

της οικογένειας, επαναλαμβάνοντας τον 
εαυτό της· τις αγροτικές συνήθειες, τα 
έθιμα, τις ίδιες μεθόδους διεκδίκησης, 
τα ίδια συνθήματα, την παραδοσιακή 
συμπεριφορά «των μαζών»: ο πλούτος 
αλλάζει χέρια, δεν δημιουργείται αστι-
κή τάξη· η αποβιομηχάνιση πρόλαβε την 
εκβιομηχάνιση. Στην Αθήνα προβλέπε-
ται τώρα η ίδρυση «Κέντρου Αστέγων»: 
είμαι σίγουρη ότι η δαπάνη γι’ αυτό το 
εγχείρημα ξεπερνά τη δαπάνη μιας εν-
δεχόμενης «διαχείρισης» των αστέγων, 
δηλαδή ψυχιατρική βοήθεια, στέγαση 
και εξεύρεση εργασίας. Το «Κέντρο Α-
στέγων», αν τελικά υλοποιηθεί, θα είναι 
το αποτέλεσμα της πολιτικής βλακείας.

Η πολιτική βλακεία της εξουσίας 
δημιουργεί χώρο για πολιτική 

βλακεία του πλήθους, την οποίαν είναι 
αδύνατο να υπερασπιστείς. Η βία και η 
τρομοκρατία είναι ηθικά εγκλήματα. Και 
οδηγούν σε άλλα ηθικά εγκλήματα όπως 
έχει δείξει η παλιότερη και η πρόσφατη 
ιστορία. Πότε άραγε εμφανίστηκε αυ-
τό το σπείραμα όπου το κοινωνικό κί-
νημα γλιστράει προς τα κάτω χάνοντας 
την αξιοπρέπεια, τη διακριτικότητα, την 
κατανόησή του; Σε κάθε χώρα, σε κάθε 
«έθνος» ενυπάρχει ένας βαθμός κατα-
στροφής: καταστροφή στην οικονομία, 
καταστροφή στον πολιτισμό· αλλά, στην 
περίπτωσή μας, η καταστροφή είναι γορ-
γότερη και φαίνεται ευκολότερη από 
οποιαδήποτε δημιουργία· η Ρώμη δεν 
καταστράφηκε σε μια μέρα· εμείς μοιά-
ζουμε έτοιμοι για μια ιστορική πρεμιέρα 
καταστροφής. Η «αριστερά» (δεν ξέρω 
με ακρίβεια τι σημαίνει αυτό, αλλά ο ό-
ρος υπάρχει) θα έπρεπε να διακρίνεται 
από τη «δεξιά» για την πραότητα, την ε-
ξυπνάδα, τον ανθρωπισμό, τη συνέπεια, 
την αγάπη για τη ζωή και για την ελευ-
θερία του ατόμου. A

Η πολιτική βλακεία 
της εξουσίας 

δημιουργεί χώρο για 
πολιτική βλακεία 

του πλήθους

Aftermath 
Το να λες τα πράγματα με το όνομά τους είναι η αρχή της σοφίας

Της ΣώτηΣ τριανταφύλλού
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Το φωτορομάντσο μιας ταινίας
Σήμερον στους κινηματογράφους! Η ξεκαρδιστική περιπέτεια «Γκίνες» του Αλέξη Καρδαρά                 με τους Γιώργο Πυρπασόπουλο, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Στέλιο Μάινα, Αντώνη          Καφετζόπουλο, Δημήτρη Αλεξανδρή
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Η βουλγαρική ταυτότητα 
της Κωνσταντίνας 
και μια φωτογραφία 
από τη νεανική της ηλικία

Ρεπορτάζ

Δεν είναι 
μoνη

Είναι μητέρα, μετανάστρια και εσχάτως 
φιγούρα τραγική, αλλά περισσότερo 

ηρωική μπροστά στα σοκαρισμένα 
μάτια της παγκόσμιας κοινότητας. 

Είναι η Κωνσταντίνα Κούνεβα 
και αυτή είναι η ιστορία της.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
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22/12/2008, 00.10

Μ ια  ν ύχ τα  που η 
πόλ η ζούσε σ το 
π α ρ α μ ύ θ ι  τ ω ν 
Χριστουγέννων, 
μια γυναίκα πολύ 

κουρασμένη, επιστρέφει από τη δουλειά 
της, όπως κάθε βράδυ την ίδια ώρα. Λίγα 
μέτρα πριν από το σπίτι της, στη συμβολή 
των οδών Τρώων και Δρυοπών στα Άνω 
Πετράλωνα, ένας άντρας την πλησιάζει 
και της αποσπά την προσοχή. Ένας δεύτε-
ρος από αριστερά της ρίχνει βιτριόλι στο 
πρόσωπο, την αναγκάζει να το καταπιεί. 
Διαφεύγουν με μηχανάκι. Όσοι τη βλέ-
πουν πρώτοι λένε ότι φεύγουν ολόκληρα 
κομμάτια από το σώμα της, μιλάει όμως α-
κόμα, οι φωνητικές της χορδές δεν έχουν 
καταστραφεί. Μέχρι να έρθει το ασθενο-
φόρο, ένας από τους περίοικους την κα-
ταβρέχει με ένα λάστιχο. Η Κωνσταντίνα 
Κούνεβα μεταφέρεται στον Ευαγγελισμό. 

Πέμπτη, 22/1, 17.30 
Κρύο τσουχτερό στην πόλη, από τα ηχεία 
στα Προπύλαια ξεχύνεται το τραγούδι της 
προσυγκέντρωσης. «Ποιος τη ζωή μου ποιος 
την κυνηγά να την ξεμοναχιάσει μες στη νύχτα 
(...) ποιος τη ζωή μου ποιος παραφυλά στου 
κόσμου τα στενά ποιος σημαδεύει;». Στην 
κεφαλή της η μητέρα της Κωνσταντίνας, η 
ψυχολόγος της, συναδέλφισσες και φίλες 
πίσω από το πανό «Οι δολοφόνοι της Κ. 
Κούνεβα θα πληρώσουν. Να κλείσουν οι 
δουλεμπορικές εταιρείες». Η πορεία που 
διοργάνωσε η «Πρωτοβουλία Πρωτοβάθ-
μιων Σωματείων» –τα οποία ξεπερνούν 
τα 60– είναι μαζική, αν και η έκφραση 
στο πρόσωπα των συμμετεχόντων δεί-
χνει ότι πάνω απ’ όλα είναι συναισθημα-
τικά φορτισμένη. Πάνε σχεδόν δυο μήνες 
που το σύνθημα «Κωνσταντίνα δεν είσαι μό-

νη» διατρέχει τους τοίχους της πόλης 
με ταχύτητα φωτός. 

Ευαγγελισμός, βράδυ Δευτέρας
Σε ένα παράλληλο σύμπαν, στον 10 ό-
ροφο του Ευαγγελισμού, στο σαλόνι των 
επισκεπτών κοιτάω από το παράθυρο τον 
ορίζοντα της βραδινής πόλης. Η ζωή εκεί 
έξω τρέχει, αλλά ο χρόνος εδώ κινείται 
αργά. Δίπλα μου, η μητέρα της Κωνστα-
ντίνας,  Έλενα Ντέτσεβα, με βλέμμα τό-
σο βαρύ και θλιμμένο που ντρέπεσαι να 
το κοιτάς. «Έχω κουραστεί πολύ, θέλουμε 
κι εκείνη κι εγώ να μάθει ο κόσμος. Η υ-
πόθεση να μην κουκουλωθεί, να πάει μέ-
χρι εκεί που το ζήτησε η Κωνσταντίνα». 
Η Κωνσταντίνα τής γράφει καθημερινά. 
Τώρα «η κατάστασή της είναι σταθερή 
με ελαφριά βελτίωση, έχουν γίνει 3 πλα-
στικές επεμβάσεις. Το ένα μάτι της –στο 
άλλο η όραση έχει χαθεί οριστικά–, ο λά-
ρυγγας, ο οισοφάγος και το στομάχι αντι-
μετωπίζουν ζωτικά προβλήματα. Δεν μου 
το έλεγε η Κωνσταντίνα ότι είχε προβλή-
ματα, γιατί είμαι άρρωστη γυναίκα, και 
δεν ήθελε να με στεναχωρεί, αλλά εγώ 
το καταλάβαινα. Μερικές φορές έβγαι-
νε έξω για καμιά δουλειά και επέστρεφε 
πολύ αγχωμένη. Γνώριζα λίγα, όπως για 
παράδειγμα ότι μια φορά, ανάμεσα 2007-
2008, ένας υπεύθυνος από το συνεργείο 
στο σταθμό του Αμαρουσίου τράβηξε την 
Κωνσταντίνα από τα μαλλιά και της είπε: 
“Δεν έχεις χαρτιά, δεν έχεις δουλειά εδώ, 
να πας στην πατρίδα σου”. Ξεκίνησα να 
δουλεύω στον ΗΣΑΠ το 2000 και από 
κάποιο σημείο και μετά άρχισαν να με 
μεταφέρουν από σταθμό σε σταθμό, ύ-
στερα στις κοινόχρηστες τουαλέτες στον 
ηλεκτρικό στον Πειραιά... Δεν έφυγα, η 
δουλειά δεν είναι ντροπή. Η Κωνσταντί-
να ξεκίνησε με το Θησείο, μετά Φάληρο 
και μετά Μαρούσι, όσο περνούσε ο και-
ρός τόσο περισσότερο ήθελαν να τη δυ-
σκολεύουν. Στο τέλος, όταν έμαθαν για 
τη συνδικαλιστική της δραστηριότητα, 
έστειλαν εμένα στον ΟΣΕ στο Ρέντη. Και 
τι δεν με έβαζαν να κάνω, να καθαρίζω 

και στα τρένα και στις τουαλέτες 
και στα γραφεία, 
τα δέχτηκα όλα. 
Όταν πήγαινα να 
φέρω αντίρρηση 

άρχιζαν τα εξώδι-
κα. Μου έστειλαν 
3-4 που έγραφαν ότι 
δεν έκανα καλή δου-
λειά, ότι δεν έχω κα-
θαρίσει μια τουαλέτα, 
αλλά δεν τα υπέγραφα. 
Η υπεύθυνη στο Ρέντη 
μού έλεγε: “Θα σε διώ-

ξω και δεν θα βρεις δου-
λειά πουθενά”. Της απα-
ντούσα: “Tο ξέρω, είμαι 
μεγάλη γυναίκα”. Τελικά, 
μετά από κάποιον καιρό, η 
πρoσωπάρχισσα μου είπε 
ότι έπρεπε να υπογράψω 
και να φύγω. Στις αρχές του 

περιστατικού, όταν ακόμα η 
Κωνσταντίνα ήταν στην ε-
ντατική, πήγα από μόνη μου 
στην αστυνομία ένα χαρτί στο 
οποίο μου έγραψε: “Αυτός που 
μου το έκανε ήταν ντυμένος με 
χειμωνιάτικη, γκρι στολή”. Η συ-

μπαράσταση από τον κόσμο είναι πάρα 
πολύ μεγάλη, μας βοηθάνε μέχρι και από 
το εξωτερικό. Το έχουμε πάρα πολλή α-
νάγκη. Τελευταία ήρθε στο νοσοκομείο 
και ο πρόεδρος των συνδικάτωντου με-
γαλύτερου συνδικάτου της Βουλγαρίας. 
Στη χώρα μας συζητάνε πάρα πολύ για το 
γεγονός, ο λαός όμως δεν έχει ξεσηκωθεί 
όπως συμβαίνει εδώ, φοβάται. Οι δημο-
σιογράφοι –πρώτα οι Βούλγαροι– μου 
έχουν ζητήσει να δώσω φωτογραφία της 
Κωνσταντίνας, όπως είναι αυτή τη στιγ-
μή. Το σκέφτηκα πάρα πολύ, ένα ολό-
κληρο βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ. 
Αποφάσισα  να μην το κάνω. Δεν θέλω ο 
λαός να κοιτάξει αυτή την εικόνα και να 
αποκτήσει περισσότερο μίσος. Θα συγκι-
νηθεί, αλλά το μίσος θα φουντώσει. 
Από χτες έχουμε και φύλαξη, το 
ζήτησα για την ασφάλειά της. 
Το απόγευμα οι φιλενά-
δες της έρχονται σπίτι 
για να κάθονται με το 
παιδί. Τώρα ο Εμ-
μανουέλ τα ξέρει 
σχεδόν όλα, γιατί 
εγώ από την πρώ-
τη μέρα τού είπα 
ότι έριξαν βιτριόλι 
στο πρόσωπό της. 
Ξέρει ότι δεν βλέπει 
και είναι με κολλύρια 
στα μάτια. Κάθεται σι-
ωπηλός και το σκέφτεται, προσπαθεί να 
καταλάβει. Στις 2 Φλεβάρη είχε τα γε-
νέθλιά του και μια μέρα πριν η ψυχολό-
γος της, η κα Κατερίνα Μάτσα, έφερε 
στην Κωνσταντίνα μια κάρτα να γράψει 
ευχές για το μικρό. Το πρωί της ημέρας 
των γενεθλίων του, λίγο πριν φύγει για 
το σχολείο, του λέω: “Εμμανουέλ, ένα λε-
πτό, έχεις γράμμα”. Μου διαβάζει τι γρά-
φει μέσα και στο τέλος μού λέει: “Αυτό 
το τελευταίο δεν μου αρέσει. Γράφει να 
βοηθάω και στο σπίτι”. “Παρακάτω όμως 
τι γράφει;”, του λέω. “Α! Αυτό είναι από 
τη μαμά μου” απάντησε και ήταν μεγά-
λη η έκπληξή του. Αγκάλιασε την κάρτα, 
τη φίλησε και έφυγε για το σχολείο με τα 
μάτια του γεμάτα δάκρυα».

Σιλίστρα, Βουλγαρία 1964

Η 
Κωνσ ταν τίνα Κούνεβα 
γεννήθηκε το 1964 στην 
παραδουνάβια πόλη Σιλί-
στρα, στη βορειοανατολι-

κή Βουλγαρία. Σπούδασε κι έκανε μετα-
πτυχιακά στην ιστορία και την αρχαιο-
λογία. Στη χώρα της ερωτεύτηκε κι έκα-
νε ένα παιδί. Στη δική μας ήρθε όταν ο 
γιος της εμφάνισε ένα σοβαρό πρόβλημα 
καρδιάς, το οποίο δεν μπορούσε να αντι-
μετωπιστεί εκεί. Το 2001 έφτασε  εδώ με 
τη μητέρα της και το παιδί της. Ο οικογε-
νειακός σήμερα φίλος της και συμπατρι-
ώτης Θοδωρής Ποπόφ, που δούλευε στο 
Ωνάσειο, ανέλαβε να τη συστήσει στους 
ειδικούς γιατρούς. Μετά την επέμβαση, 
ο γιος της Εμμανουέλ, που σήμερα πη-
γαίνει Ε’ Δημοτικού, έπρεπε να παρακο-
λουθείται, γι’ αυτό κι εκείνη έψαξε μια 
δουλειά με ένσημα. Η μητέρα της –που 
εργαζόταν ήδη εκεί– την έφερε σε επαφή 
με την εταιρεία καθαρισμού ΟΙΚΟΜΕΤ 

Α.Ε., όπου και προσλήφθηκε. «Η φύση 
της δουλειάς δεν την ενοχλούσε καθό-
λου, είναι ένας άνθρωπος καλλιεργημέ-
νος και όποιος είναι καλλιεργημένος δεν 
στέκεται στο αν θα πιάσει μια σφουγγα-
ρίστρα. Και στη Βουλγαρία, άλλωστε, α-
ναγκάστηκε να κάνει δουλειές άσχετες 
με τις σπουδές της. Άνοιξε ένα κατάστη-
μα με ρούχα, δούλεψε σε ένα εργοστάσιο 
με χαρτικά... Η Κωνσταντίνα είναι μια 
μορφωμένη γυναίκα, πολύ έξυπνη, με 
οράματα για τον κόσμο. Είναι ένα άτομο 
στα 100». Αυτά λένε για τη γραμματέα 
της Παναττικής  Ένωσης Καθαριστριών 
και Οικιακού Προσωπικού οι φίλες της 
από το σωματείο. 

Δικηγορικό γραφείο Δάφνης 
Βαγιανού, πλ. Κάνιγγος

«Όταν τη ρώτησαν ενώ 
σφάδαζε στο δρόμο “γιατί 
σου το έκαναν αυτό, κορί-

τσι μου;”, εκείνη απάντησε 
“γιατί είμαι συνδικαλί-

στρια”», μου λέει η Δάφ-
νη Βαγιανού, μία εκ των 
δύο δικηγόρων της. «Η 
Κωνσταντίνα πρωταγω-
νίστησε σε ένα ζουγκλο-

ειδές τοπίο εργασιακών 
σχέσεων. Μπήκε στο στό-

χαστρο γιατί συγκέντρω-
νε πολλά χαρακτηριστικά: 

περήφανη, συγκροτημένη, δεν μίλαγε 
αν πρώτα δεν είχε επεξεργαστεί τα ε-
πιχειρήματά της, νέα, μετανάστρια, μια 
γυναίκα αξιοπρόσεχτη. Όλα αυτά δημι-
ούργησαν ένα σύνολο που κάποιους τους 
απείλησε, τους θορύβησε, τους θύμωσε... 
Η δολοφονική επίθεση εναντίον της εί-
ναι μία από τις πιο βάρβαρες και απάν-
θρωπες που έχω συναντήσει στα πολλά 
χρόνια που δουλεύω. Αυτό που σοκάρει 
είναι το μέγεθος της πράξης, το μέσο, η 
ποσότητα αυτού και ο τρόπος – την ανά-
γκασαν μέχρι και να το καταπιεί. Αρχικά, 
ο φάκελος που σχηματιζόταν έδειχνε μια 
εμμονή με τα προσωπικά της». 
«Η αστυνομία» συνεχίζει «ισχυριζόταν 
ότι εξέτασε όλους τους μάρτυρες. Ρωτή-
σαμε αυτούς τους 10-15 ανθρώπους που 
την είδαν αμέσως μετά το συμβάν και 
ανακαλύψαμε ότι δεν εξετάστηκαν αρ-
κετοί, ούτε όσο θα έπρεπε. Δεν γίνεται 
όμως μια τέτοια υπόθεση να αντιμετωπι-
στεί ρουτινιάρικα, η έρευνα είναι δύσκο-
λη και απαιτεί καλής ποιότητας δουλειά. 
Ο κόσμος των εργασιακών σχέσεων, με 
τα κυκλώματα ανάμεσα στα άλλα που 
προωθούν τους ξένους εργάτες, είναι πο-
λυσύνθετος. Αυτό που προκαλεί μεγάλη 
εντύπωση είναι ότι το αφεντικό της εται-
ρείας δεν έχει βγει αυτοτελώς να πει “τι 
είναι αυτά που υπονοείτε;”, δεν διαρρη-
γνύει τα ιμάτιά του, δεν παίρνει τη θέση 
που θα έπρεπε». 
Ο δεύτερος δικηγόρος, κος Κώστας 
Παπαδάκης, δήλωσε πρόσφατα πως η 
δολοφονική επίθεση εναντίον της έγινε 
από πληρωμένους μπράβους με στόχο 
να τη σκοτώσουν. Νωρίτερα, η εισαγγε-
λέας Πρωτοδικών Ελένη Ράικου είχε 
επιστρέψει το φάκελο της Κούνεβα ως 
ελλιπή και στη συνέχεια ο προϊστάμενος 

Περήφανη,
συγκροτημένη, δεν 

μίλαγε αν πρώτα δεν 
είχε επεξεργαστεί 

τα επιχειρήματά της, 
νέα, μετανάστρια, 

μια γυναίκα 
αξιοπρόσεχτη
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λάς, γιατί θα σου βάλω το μπουκάλι στο 
στόμα”. Κατά τα άλλα, ο διευθύνων σύμ-
βουλος του ΗΣΑΠ μάς λέει ότι ο κύριος 
Οικονομάκης παίρνει τα χρήματα του έρ-
γου κανονικά για 6 ώρες και για βαρέα 
ένσημα. Είναι υπεύθυνος για το φαινόμε-
νο, όπως και ο υπουργός Μεταφορών και 
η υπουργός Εργασίας και Απασχόλησης. 
Είχαμε δει μια φορά τον Οικονομάκη, 
πριν να αρχίσει η μεγάλη κόντρα, και του 
είπαμε: “Παρανομείς σε 10 πράγματα, ας 
λυθούν τουλάχιστον σε πρώτη φάση τα 4” 
και μας απάντησε: “Εγώ τον θέλω τον Η-
ΣΑΠ, είναι η βιτρίνα μου και το όχημά μου 
και για άλλες δουλειές”. Σύστησαν μέχρι 
και δικό τους αντι-σωματείο με μέλη... 
στελέχη, προσωπάρχες και επόπτες που 
προπηλάκισαν την Κωνσταντίνα έξω από 
το υπουργείο Εργασίας. Τώρα, η Κωνστα-
ντίνα θα μείνει ανάπηρη όλη της τη ζωή, 
θα της δώσουν ένα σπίτι και θα πουν, ξε-
μπερδέψαμε». 

Πέμπτη 22/1, 
πορεία αλληλεγγύης« Είμαι στην πορεία» μου 

λέει στο κινητό ο Γιάννης 
Κουζής. «Να βρεθούμε 
αύριο στο γραφείο μου, 

στο Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ». 
Ο καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστή-
μιο, επιστημονικός σύμβουλος του ιν-
στιτούτου και επικεφαλής της έρευνας 
«Οι εργασιακές σχέσεις στον κλάδο του 
καθαρισμού», που διενήργησε ο φορέ-
ας και παρουσιάστηκε πρόσφατα, είναι 
αποκαλυπτικός: «Συνεργαζόμασταν με 
την Κωνσταντίνα, μας έδινε στοιχεία. Ή-
ταν πολύ δραστήρια και συμμετείχε όπου 
μπορούσε, εδώ, στο Forum των μετανα-
στών... Η κουλτούρα και η μόρφωσή της 
παίζουν καθοριστικό ρόλο στη συνδικα-
λιστική της δράση. Το μεγαλύτερο πρό-
βλημα που υπάρχει στον ευρύτερο χώρο 
που εργαζόταν είναι ότι δεν εφαρμόζεται 
η νομοθεσία και ο υπεύθυνος κρατικός 
φορέας δεν ενδιαφέρεται ή δεν θέλει να 
ερευνήσει το θέμα. Η κατάσταση αυτή υ-
πάρχει από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 
και αφορά σε ένα ευρύ φάσμα παραβιά-
σεων στα ασφαλιστικά και μισθολογικά 
θέματα, στις συνθήκες υγιεινής και α-
σφάλειας, στο ωράριο, έχει να κάνει με 
εκφοβισμούς και σε κάποιες περιπτώσεις 
και με σεξουαλικές παρενοχλήσεις – ει-
δικά στις αλλοδαπές. Νοσοκομεία, πα-
νεπιστήμια και δημόσιοι φορείς έχουν 
προσωπικό καθαρισμού από ιδιωτικές ε-
ταιρείες που έχουν αναλάβει το έργο από 
το δημόσιο. Οι εργολάβοι εμφανίζονται 

και σε άλλες εταιρείες και όταν φτάνει η 
ώρα των ελέγχων αρνούνται να δώσουν 
τη λίστα με τους εργαζόμενους και με όλα 
τα συμφωνημένα από τη σύμβαση. Όταν 
τελικά γίνεται ο έλεγχος, “κλωνοποιούν” 
τους εργαζόμενους, φωνάζουν προσωπι-
κό από τις άλλες εταιρείες τους, ακόμα 
και άτομα που εργάζονται εκτός Αττικής 
και φαίνονται ότι δουλεύουν και εδώ και 
στη Θήβα. Η συμφωνία καθορίζει 50 ά-
τομα και αυτοί απασχολούν 30. Σε μερι-
κές περιπτώσεις θα κόστιζε λιγότερο στο 
δημόσιο να αναλάμβανε αυτό το ίδιο τα 
έργα. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, κύλαγε 
η καθημερινότητα της Κωνσταντίνας και 
όσο γι’ αυτό που της συνέβη θυμίζει τις 
δολοφονίες εργατών στη Λατινική Αμε-
ρική». Μόνο η εταιρεία του Οικονομά-
κη, ιδιοκτήτη επίσης και της εταιρείας 
σεκιούριτι Zircon Security Services and 
Systems A.E., απασχολεί 870 άτομα και 
αναλαμβάνει έργα καθαρισμού σε 16 δη-
μόσιες υπηρεσίες. Αυτό είναι ένα ενδει-
κτικό νούμερο σε έναν κλάδο με 19.000 
εργαζομένους (κατά τα επίσημα, «δηλω-
θέντα» στοιχεία, γιατί τα ανεπίσημα εί-
ναι άλλα), ο οποίος κλάδος «δουλεύει» 
με υποκλοπή υπογραφών των εργαζομέ-
νων σε λευκά χαρτιά, ετεροαπασχόληση, 
μαύρες λίστες σε όσους τολμούν να προ-
βάλλουν αντιστάσεις... Όπως όμως μου 
λέει και η δικηγόρος Δάφνη Βαγιανού, 
η Κούνεβα «συμπεριφέρεται σαν ηρωίδα 
και αυτό που εύχεται και τονίζει από τη 
δεινή της θέση είναι: “Η υπόθεσή μου να 
βοηθήσει τον κλάδο των εργαζομένων”. 
Δίνει πιο πολύ αυτό το μήνυμα και από το 
να βρεθούν οι ένοχοι».

Ο κόσμος δεν ξεχνά 
Οι πορείες και οι δράσεις αλληλεγγύης σε 
όλες τις γειτονιές συνεχίζονται. Το περι-
οδικό Alèthéia της γαλλικής εφημερίδας 
“Liberation” έχει αναρτήσει ηλεκτρονι-
κή αίτηση στο www.editions-lignes.com/
Justice-pour-Constantina-Kouneva.
html, συγκεντρώνοντας υπογραφές –α-
νάμεσά τους και πολύ γνωστών προσώ-
πων από τον ακαδημαϊκό και καλλιτεχνι-
κό χώρο– για την τιμωρία των ενόχων. 

Τώρα, όλος ο κόσμος γνωρίζει... 
Για τις σκηνές που θυμίζουν express του 
μεσονυχτίου σε σταθμούς τρένων και σε 
εκατοντάδες άλλους χώρους. Γιατί την 
Κωνσταντίνα Κούνεβα και κάθε άλλη γυ-
ναίκα στη θέση της την έχουμε δει χίλιες 
φορές, αλλά μέχρι τη δολοφονική επίθε-
ση ποτέ δεν μας ενδιέφερε ποιες είναι και 
πώς ζουν αυτές οι «σκιές» που σιωπηλά 
μαζεύουν τα σκουπίδια μας.  

Υ.Γ. Η Κωνσταντίνα συνεχίζει να μάχε-
ται. Αυτή τη φορά για την ίδια της τη ζωή. 
Πριν από λίγες μέρες ξεκίνησαν οι μετα-
μοσχεύσεις των ζωτικών της οργάνων, 
ενώ μετά την τραχειοτομή κατάφερε και 
να μιλάει για ελάχιστα λεπτά την ημέρα 
χάρη σε ένα ειδικό μηχάνημα. A

της Εισαγγελίας Πρωτοδικών κ. Ιωάννης 
Σακελλάκος είχε παρέμβει, παραγγέλ-
νοντας τη διερεύνηση τυχόν ατασθαλι-
ών από τις εταιρείες που αναλαμβάνουν 
εργολαβικά έργα καθαρισμού δημοσίων 
υπηρεσιών. Τώρα, και αφού η δημόσια 
κατακραυγή γιγαντώνεται μέρα με τη 
μέρα, η αστυνομική ασφάλεια Αττικής 
βάζει στο μικροσκόπιο συγκεκριμένες 
εταιρείες ασφάλειας, όπου θεωρείται πι-
θανό ότι εργάζονται οι δράστες.
24/2, είδε το φως της δημοσιότητας πλη-
ροφορία σύμφωνα με την οποία η αστυ-
νομία έχει συλλάβει για τροχαίο ένα ά-
τομο αλβανικής καταγωγής, πρώην ερ-
γαζόμενο στην εργολαβική εταιρεία κα-
θαρισμού ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – είχε αναλάβει 
από κοινού με την ΟΙΚΟΜΕΤ το έργο 
καθαρισμού του ΗΣΑΠ το 2003. Λέγε-
ται ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασής 
του υπέπεσε σε αντιφάσεις σχετικά με 
το πού βρισκόταν την περίοδο που έγινε 
η απόπειρα, καθώς και ότι την επομένη 
της δολοφονικής επίθεσης τηλεφώνησε 
στο σπίτι της Κούνεβα ρωτώντας  πού εί-
ναι και τι κάνει. Σύμφωνα με τη δικηγόρο 
της Κούνεβα, Δάφνη Βαγιανού: «Ο συλ-
ληφθείς θα απολογηθεί αύριο. Το θέμα 
είναι να γίνει μια σωστή αξιοποίηση των 
πληροφοριών, να μάθουμε ποιες ακρι-
βώς είναι αυτές οι αντιφάσεις στις οποίες 
υπέπεσε και αν είναι αληθινές».

Γραφεία ΠΕΚΟΠ, 
οδός 3ης Σεπτεμβρίου

Η 
Βλασσία Παπαθανάση, 
πρόεδρος της ΠΕΚΟΠ, η 
Βασιλική Τσούνη, αντι-
πρόεδρος, μαζί με άλλες 

συναδέλφισσες και φίλες της Κωνστα-
ντίνας με περιμένουν στο μικρό γραφείο 
του σωματείου. Κουνούν τα χέρια τους 
με οργή, όταν μιλάνε για την εργασιακή 
φρίκη στον κλάδο τους.
«Από εκείνο το πρωινό που η μητέρα της 
μας ενημέρωσε για το συμβάν, έχουμε χά-
σει τον ύπνο μας. Η Κωνσταντίνα είναι 
άνθρωπός μας. Πήγαινε στη δουλειά της 
πεντέμισι ώρες και ύστερα ερχόταν εδώ 
για άλλες έξι. Έξω δεν έβγαινε πολύ, γιατί 
δεν είχε την οικονομική δυνατότητα, είχε 
όμως πολλούς φίλους. Όλη η καθημερινό-
τητά της ήταν το παιδί της και το σωματείο. 
Όταν γράφτηκε στην ΠΕΚΟΠ, το 2003, 
μίλαγε ελληνικά, αλλά με πολύ μεγάλη 
δυσκολία, όμως διάβαζε τα πάντα, ενημε-
ρωνόταν –και όχι μόνο για τα δικαιώματά 
της– αλλά και για τη μουσική, που της ά-
ρεσε πολύ και προσπαθούσε να τη μετα-
δώσει και στο γιο της ξεκινώντας του με τα 
ελάχιστα χρήματά της μαθήματα πιάνου. 
Στη χώρα της τα συνδικάτα είναι ισχυρά 
και παρότι εκεί δεν ήταν συνδικαλίστρια 
το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε να κάνει 
εδώ ήταν να μπει σ’ ένα σωματείο. Εμείς, 
μόλις την είδαμε, την ξεχωρίσαμε αμέσως. 
Είναι πάρα πολύ πνευματώδης και ταγμέ-
νη στο να βοηθήσει να αλλάξει ο κόσμος 
προς το καλύτερο. Το 2004 της προτείνα-

με να εκλεγεί στο Δ.Σ., αν και η ίδια δεν 
είχε τέτοιες βλέψεις. Παρά την εκλογή 
της την ενεργοποιούσαμε σε ελάχιστες 
περιπτώσεις, γιατί ως μητέρα και μετανά-
στρια θέλαμε να την προστατέψουμε, γι’ 
αυτό και ο εργοδότης της δεν γνώριζε ότι 
είναι εκλεγμένη στο σωματείο. Το 2006, 
από καταγγελίες άλλων εργαζομένων στο 
χώρο εργασίας της, είδαμε ότι ξαφνικά 
καταστρατηγούνται όλα τα δικαιώματά 
τους, γεγονός που η ίδια μας επιβεβαίωσε. 
Αποφασίσαμε λοιπόν να γίνει μια επιθεώ-
ρηση εργασίας, αφήνοντας πάλι την Κων-
σταντίνα απ’ έξω. Πριν όμως προλάβει να 
γίνει ο έλεγχος, της έφεραν ένα βράδυ 
στο σταθμό τρία περιπολικά της αστυνο-
μίας απειλώντας την ότι θα τη διώξουν 
από τη χώρα. Μας ενημέρωσε, και εμείς 
με τη σειρά μας αυτούς, ότι δεν μπορούν 
να την απολύσουν γιατί είναι εκλεγμέ-
νη στο σωματείο μας. Σε εκείνο το σημείο 
άρχισε και η περιπέτειά της. Η τρομοκρα-
τία υπάρχει και σε άλλους χώρους, αλλά 
εκεί η κατάσταση είναι τελείως τραγική. 
Ο επόπτης καθόταν καθόλη τη διάρκεια 
του ωραρίου πάνω από το κεφάλι της και 
όσο περνούσε ο καιρός αυτό γινόταν όλο 
και πιο έντονο. Η κατάσταση ξέφυγε τον 
τελευταίο χρόνο. Δεν γνωρίζαμε ότι δε-
χόταν απειλητικά τηλεφωνήματα ότι θα 
τη σκοτώσουν, το μόνο που μας είχε α-
ποκαλύψει είναι ότι ένας άντρας με μου-
στάκι την παρακολουθούσε όταν έφευγε 
με το τρένο για το σπίτι και εκείνη άλλαζε 
βαγόνια για να του ξεφύγει. Ακόμα και έ-
τσι, όμως, είχαμε μια αγωνία, γιατί δεν τη 
βλέπαμε καλά, είχε αγριέψει, βρισκόταν 
σε υπερένταση. Τώρα καταλαβαίνουμε 
ότι μάλλον δεν μας έλεγε όλη την αλή-
θεια, γιατί ήθελε να μας προστατέψει. 
Πολλοί στη δουλειά της –βλ. επόπτες– τη 
λέγανε τρελή. Της είχαν δημιουργήσει 
ενοχές και ίσως εκείνη σκεφτόταν ότι δεν 
θα την πίστευαν, αν έλεγε ότι απειλείται. 
Τότε ήταν που συνάντησε το Βέλγο δημο-
σιογράφο Ζακ Ντελόρμ, ο οποίος ήρθε 
στη χώρα μας για να ερευνήσει το δουλε-
μπόριο των εργατών, έναν άγνωστο, και 
ακούμπησε πάνω του το βάρος της. Τι έχει 
κάνει όμως η επιθεώρηση εργασίας από 
τότε που έγινε το συμβάν; Ακούμπησε την 
εταιρεία του Οικονομάκη; Πήγαμε εμείς 
και διαπιστώσαμε 15 παραβάσεις. Σήμερα 
πήραμε την πληροφορία ότι κάποιος από 
την εργοδο- σία πέρασε μπρο-
στά από μια κοπέλα και 
της είπε: “Μη 

μι-

Ρεπορτάζ
Λογαριασμός 

οικονομικής ενίσχυσης       

DECHEVA ELENA KUΝEVA 

KOSTADINKA NIKOLOVA

5012 019021 277

 Τράπεζα Πειραιώς. Όλη η 

αποκαλυπτική έρευνα 

του ΙΝΕ με επικεφαλής τον 

Γιάννη Κουζή στο www.

ine.gsee.gr

Nα μην κουκουλωθεί η υπόθεση 
ζήτησε η μητέρα της Κ. Κούνεβα 
κ. Έλενα Ντέτσεβα (δεξιά)

Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα που 

υπάρχει στον ευρύτερο 
χώρο είναι ότι 

δεν εφαρμόζεται 
η νομοθεσία 

Μ πορεί «νη-

σ ί »  σ τ η 

μουσική 

βιομη-

χ α ν ί α  ν α 

αποκαλείται ολόκληρη η Μεγάλη 

Βρετανία, υπάρχει όμως κι ένα νησί 

στη Γηραιά Αλβιώνα που καμαρώνει 

για τη μουσική του κουλτούρα. Η Ιρ-

λανδία, πατρίδα των Van Morrison, 

Sinead O’Connor, The Pogues, Enya, 

Boomtown Rats, My Bloody Valentine 

και πολλών ακόμα σπουδαίων μου-

σικών, έχει ως μπάντα-σύμβολο το 

για πολλούς μεγαλύτερο συγκρότη-

μα του πλανήτη, τους U2. 

Οι 22 φορές βραβευμένοι με 

Grammy ακτιβιστές Ιρλανδοί έχουν 

πουλήσει περισσότερα από 140 εκ. 

αντίτυπα παγκοσμίως και βρίσκο-

νται σήμερα στο #22 της λίστας με 

τους σπουδαιότερους μουσικούς ό-

λων των εποχών, όπως αυτοί έχουν 

επιλεγεί από το περιοδικό “Rolling 

Stone”. Από το 2005 είναι μέλη του 

Rock and Roll Hall of Fame πλάι σε 

όλα τα ιερά τέρατα της παγκόσμιας 

ροκ σκηνής.

Ζυγός στο ζώδιο ως μπάντα, δεν 

θα μπορούσαν να μην είναι γοη-

τευτικοί, ρομαντικοί, διπλωμάτες, 

αλλά και ιδεαλιστές. Η περιπέτεια 

των νεαρών, τότε, Ιρλανδών ξεκί-

νησε στις 25 Σεπτεμβρίου του 1976 

και ως σήμερα μας έχουν χαρίσει 12 

albums, πολλά από τα οποία κατέ-

χουν περίοπτη θέση στις δισκοθή-

κες ακόμα και των πιο απαιτητικών 

δισκοκριτικών του πλανήτη. Από 

τον Μάρτιο του 1978, όταν κερδίζο-

ντας 500 λίρες σε ένα talent show 

στο Λίμερικ της Ιρλανδίας ηχογρά-

φησαν το πρώτο τους demo, έως 

και σήμερα πολλά έχουν αλλάξει. 

Η κυκλοφορία του “Joshua Tree” το 

1987, 9 μόλις χρόνια αργότερα, ε-

κτόξευσε την μπάντα και τους έκα-

νε πραγματικούς superstars, με το 

κοινό τους πλέον να ξεφεύγει από 

τα στενά πλαίσια της ροκ και να α-

πλώνεται από το mainstream μέχρι 

και το alternative. Ενδιάμεσα είχαν 

κυκλοφορήσει άλλα 4 albums, που 

είχαν δείξει μερικά από τα στοιχεία 

της μπάντας καθώς και τις προοπτι-

κές της, ενώ σήμερα, 33 χρόνια με-

τά, έχουν κερδίσει την πλήρη απο-

δοχή όλου του μουσικού πλανήτη.

Στις 2 Μαρτίου, το ολοκαίνουργιο 

άλμπουμ της παρέας του Bono και 

του Edge θα βρίσκεται στα ράφια 

των δισκοπωλείων, έτοιμο για τη 

μάχη με τα προηγούμενα ρεκόρ 

της μπάντας, τα οποία αναμένε-

ται να σπάσουν και πάλι! Μολονότι 

οι περισσότεροι θα το έχουν ήδη 

κατεβάσει, ένα άλμπουμ των U2 

παραμένει κόσμημα για κάθε δι-

σκοθήκη. Με τον Brian Eno και πάλι 

στην παραγωγή και την αγέραστη 

Danelectro του Edge να χρωματί-

ζει ολόκληρη τη νέα τους δουλειά, 

οι U2 είναι και πάλι εδώ! Ο Hiroshi 

Sugimoto, με μια υπέροχη φωτο-

γραφία, κάνει εικόνα τον τίτλο του 

άλμπουμ, που δεν είναι άλλος από 

το “No Line on the Horizon”. 

παρουσιάζει

band
 of the

 day U2
ρομαντικοί και ακτιβιστές

Η
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Μ πορεί «νη-

σ ί »  σ τ η 

μουσική 

βιομη-

χ α ν ί α  ν α 

αποκαλείται ολόκληρη η Μεγάλη 

Βρετανία, υπάρχει όμως κι ένα νησί 

στη Γηραιά Αλβιώνα που καμαρώνει 

για τη μουσική του κουλτούρα. Η Ιρ-

λανδία, πατρίδα των Van Morrison, 

Sinead O’Connor, The Pogues, Enya, 

Boomtown Rats, My Bloody Valentine 

και πολλών ακόμα σπουδαίων μου-

σικών, έχει ως μπάντα-σύμβολο το 

για πολλούς μεγαλύτερο συγκρότη-

μα του πλανήτη, τους U2. 

Οι 22 φορές βραβευμένοι με 

Grammy ακτιβιστές Ιρλανδοί έχουν 

πουλήσει περισσότερα από 140 εκ. 

αντίτυπα παγκοσμίως και βρίσκο-

νται σήμερα στο #22 της λίστας με 

τους σπουδαιότερους μουσικούς ό-

λων των εποχών, όπως αυτοί έχουν 

επιλεγεί από το περιοδικό “Rolling 

Stone”. Από το 2005 είναι μέλη του 

Rock and Roll Hall of Fame πλάι σε 

όλα τα ιερά τέρατα της παγκόσμιας 

ροκ σκηνής.

Ζυγός στο ζώδιο ως μπάντα, δεν 

θα μπορούσαν να μην είναι γοη-

τευτικοί, ρομαντικοί, διπλωμάτες, 

αλλά και ιδεαλιστές. Η περιπέτεια 

των νεαρών, τότε, Ιρλανδών ξεκί-

νησε στις 25 Σεπτεμβρίου του 1976 

και ως σήμερα μας έχουν χαρίσει 12 

albums, πολλά από τα οποία κατέ-

χουν περίοπτη θέση στις δισκοθή-

κες ακόμα και των πιο απαιτητικών 

δισκοκριτικών του πλανήτη. Από 

τον Μάρτιο του 1978, όταν κερδίζο-

ντας 500 λίρες σε ένα talent show 

στο Λίμερικ της Ιρλανδίας ηχογρά-

φησαν το πρώτο τους demo, έως 

και σήμερα πολλά έχουν αλλάξει. 

Η κυκλοφορία του “Joshua Tree” το 

1987, 9 μόλις χρόνια αργότερα, ε-

κτόξευσε την μπάντα και τους έκα-

νε πραγματικούς superstars, με το 

κοινό τους πλέον να ξεφεύγει από 

τα στενά πλαίσια της ροκ και να α-

πλώνεται από το mainstream μέχρι 

και το alternative. Ενδιάμεσα είχαν 

κυκλοφορήσει άλλα 4 albums, που 

είχαν δείξει μερικά από τα στοιχεία 

της μπάντας καθώς και τις προοπτι-

κές της, ενώ σήμερα, 33 χρόνια με-

τά, έχουν κερδίσει την πλήρη απο-

δοχή όλου του μουσικού πλανήτη.

Στις 2 Μαρτίου, το ολοκαίνουργιο 

άλμπουμ της παρέας του Bono και 

του Edge θα βρίσκεται στα ράφια 

των δισκοπωλείων, έτοιμο για τη 

μάχη με τα προηγούμενα ρεκόρ 

της μπάντας, τα οποία αναμένε-

ται να σπάσουν και πάλι! Μολονότι 

οι περισσότεροι θα το έχουν ήδη 

κατεβάσει, ένα άλμπουμ των U2 

παραμένει κόσμημα για κάθε δι-

σκοθήκη. Με τον Brian Eno και πάλι 

στην παραγωγή και την αγέραστη 

Danelectro του Edge να χρωματί-

ζει ολόκληρη τη νέα τους δουλειά, 

οι U2 είναι και πάλι εδώ! Ο Hiroshi 

Sugimoto, με μια υπέροχη φωτο-

γραφία, κάνει εικόνα τον τίτλο του 

άλμπουμ, που δεν είναι άλλος από 

το “No Line on the Horizon”. 

παρουσιάζει

band
 of the

 day U2
ρομαντικοί και ακτιβιστές
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Ό πως δεν θα ψώνιζες από ένα κατάστημα που σου φαίνεται «μού-

φα», κάνε το ίδιο με sites που δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη. Ο πιο ασφα-

λής τρόπος για να ψωνίζεις on-line είναι με τη χρήση πιστωτικής. Όταν 

διαπιστωθεί μια απάτη, τότε καλύπτεσαι από το διεθνές πιστωτικό 

πρωτόκολλο και δεν πληρώνεις τις έξτρα χρεώσεις (σπάνια χρεώνεσαι 

με τα πρώτα 50 δολάρια). Απόφυγε τις επιταγές, τις χρεωστικές και, φυσικά, τις ΑΤΜ κάρτες. Οι 

προπληρωμένες κάρτες (prepaid) που δίνουν οι τράπεζες είναι ένας καλός τρόπος, επίσης, να 

ελέγξεις τόσο τα έξοδά σου, όσο και το μέγεθος της ζημιάς σε μια ενδεχόμενη απάτη.

Να δίνεις μόνο τα στοιχεία που είναι μαρκαρισμένα με αστερίσκο στη φόρμα παραγγελίας 

σου. Δεν χρειάζεται να προμηθεύεις με υλικό τους σχεδιαστές marketing προτύπων. Εννοείται 

πως δεν δίνουμε αριθμούς διαβατηρίων, ταυτότητας, κοινωνικής ασφάλισης κτλ. 

Μην αγοράζεις από sites που σε οδήγησε κάποιο link άλλου site. Μπορεί να είναι «εικονικά». 

Αντέγραψε τη διεύθυνση και ξεκίνα ένα καινούργιο internet session.

Τύπωσε την παραγγελία σου αλλά και το e-mail επιβεβαίωσης που συνήθως σου στέλνουν 

μόλις κατοχυρωθεί. Αν αυτό δεν γίνει άμεσα, τηλεφώνησέ τους για να μάθεις γιατί.

Κόστος μεταφοράς (αν ψωνίζεις από εξωτερικό): Ποιος το επιβαρύνεται και πόσο είναι (σου 

φαίνεται λογική η τιμή); Υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί; Πρόβλεψη για ασφάλεια μετα-

φοράς; 

Πολιτική επιστροφών, αλλαγών, service, εγγυήσεων – υπάρχει τίποτα απ’ όλα αυτά; 

Τσέκαρε αν επιβαρύνεσαι με φόρο. Συνήθως όχι, αν κι εξαρτάται από το αν η επιχείρηση έχει 

και φυσική παρουσία (καθώς και από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται).

Οn-line δημοπρασίες/πλειστηριασμοί/καζίνο έχουν πλάκα. Σύμφωνοι. Αλλά προτού συμμε-

τάσχεις επιβάλλεται να διαβάσεις πολύ προσεκτικά τους όρους.

e-
sh

op
p

in
g Μ ια οθόνη, μια 

ικανοποιητική 

σύνδεση στο 

internet, μια κάρτα - πλα-

στικό χρήμα και ό,τι θέλεις 

(μπορεί να) είναι δικό σου. Το 

e-shopping περνάει σιγά σιγά 

στην ελληνική καταναλωτική 

κουλτούρα ξεπερνώντας την 

παραδοσιακή καχυποψία  

απέναντι σε νέες πρακτικές. 

Τα ψώνια στο διαδίκτυο πα-

ρουσιάζουν αυξητική τάση, 

αντιστρόφως ανάλογη με 

την πτώση του ηλεκτρονικού 

αναλφαβητισμού στην Ελλά-

δα. Τώρα μπορείς να κάθεσαι 

σπίτι σου, αποφεύγοντας την 

αγοραφοβική συνάθροιση 

της ουράς στα καταστήματα 

και να παραγγέλνεις από 

«μια πίτα-γύρο» μέχρι κάποιο 

σπάνιο μουσικό memorabilia. 

Οι αγορές on-line είναι ένα 

μαγικό κόλλημα που μπορεί 

πανεύκολα να σε οδηγήσει 

σε δύο, εκ διαμέτρου αντί-

θετες, κατευθύνσεις. Από τη 

μία, υπάρχει η προοπτική του 

εξαπατημένου άφραγκου που 

βρίζει ηλεκτρονικούς θεούς 

και δαίμονες. Από την άλλη το 

internet είναι εργαλείο που 

μπορεί να σε μετατρέψει σε 

έναν έξυπνο, σύγχρονο κατα-

ναλωτή που δεν παρασύρεται 

από «προσφορές» και με ένα 

κλικ κάνει τη ζωή του πιο εύ-

κολη, χωρίς να στραγγίζει την 

τσέπη του. Μερικά tips για να 

πας με τους δεύτερους…

Ψωνίζοντας στο διαδίκτυο. 
Συμβουλές και χρήσιμες 

διευθύνσεις…
Των ΣΑΝΤΡΑΣ-ΟΝΤΕΤ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΝΕΓΟΥ

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ E-SHOPPING 

(σύμφωνα με έρευνα της πολυεθνικής εταιρεί-
ας έρευνας μάρκετινγκ AC NIELSEN)
•Μη πραγματοποίηση παραγγελιών (ή ελ-

λειπής διεκπεραίωσή τους)

•Πώληση data σε τρίτους (ηλεκτρονικές δι-

ευθύνσεις, ποιοτικά χαρακτηριστικά)

•Υποκλοπή προσωπικών ή οικονομικών 

στοιχείων και δεδομένων

•Phising/Spoofing, δηλαδή λήψη διαφημι-

στικών μηνυμάτων από αναξιόπιστες πηγές 

μεταμφιεσμένες σε προώθηση προϊόντων 

γνωστών brands ή οικονομικών οργανι-

σμών, π.χ. τράπεζες
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Useful sites
(εσωτερικού)

➜ www.e-shop.gr
Ηardware, software, περιφερειακά, ήχος και 

εικόνα, κινητή τηλεφωνία, βιβλία, cd, dvd 

και παιχνίδια. Το κυριότερο, σε κατευθύνει 

να συναρμολογήσεις περισσότερους από 

2.500 υπολογιστές desktop και laptop (με 

σήμα Innovator™) και πλέον  αποστέλλει κα-

θημερινά περισσότερες από 3.000 παραγ-

γελίες. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς 

(λόγω των χαμηλών λειτουργικών εξόδων), 

από τους δυνατούς παίκτες του ελληνικού 

ηλεκτρονικού εμπορίου.

 ➜ www.kronosonline.com
Υπηρεσίες τουριστικών πακέτων με αερο-

πορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία στους συν-

δυασμούς που επιθυμείς. Συγκριτικός οδη-

γός για τα φθηνότερα αεροπορικά, επιλογή 

ανάμεσα σε 80.000 ξενοδοχεία για όλους 

τους προορισμούς και τα βαλάντια, ταξιδιω-

τικές πληροφορίες και τοπικές καιρικές συν-

θήκες. Εγγύηση αξιοπιστίας τα καταστήματα 

σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λεμεσό, Λονδίνο 

και Αμβούργο. 

➜ www.athensdelivery.gr
Δε χρειάζεται πια να μαζεύεις τα φυλλάδια 

που χώνονται κάτω από την πόρτα σου. 

Ούτε να πονοκεφαλιάζεις από πού είχες 

παραγγείλει εκείνη την καταπληκτική «μαρ-

γαρίτα». Το site λειτουργεί ως υπεροδηγός 

(γρήγορου) φαγητού, χωρισμένο σε υποκα-

τηγορίες, π.χ. «πίτσες», «μαγειρευτά» κτλ., 

καλύπτει σχεδόν όλον τον αττικό χάρτη και 

σου δείνει τη δυνατότητα με τις υπηρεσίες 

“click’n’oder” και “type’n’order” να κάνεις ά-

μεσες on line παραγγελίες. Σωκράτους 65, 
Καλλιθέα, 210 9512.333
➜ www.theclearbox.com
Κορυφαία αισθητικά και πρωτότυπα κουτιά  

παπουτσιών, δημοφιλή παγκοσμίως, πλέον 

και με ελληνική παρουσία. Χρηστικά (έχουν 

λαβή κι ανοίγουν από κάθε τρόπο), στο κλα-

σικό διάφανο «κρυστάλλινο» χρώμα τους 

(και σε άλλα τρία παστέλ). Μέρος μιας σειράς 

με ανδρικά κουτιά για μποτάκια και μπότες, 

καπελιέρες, κουτιά αποθήκευσης και την 

Clear Bag. Showroom: Κοσμά Μελωδού 11, Λυ-
καβηττός, 210 6423.136 & 697 2210205
➜ www.shakk.gr
Baggy jeans, t-shirts, μπαντάνες, καπελάκια 

pitcher, sneakers... Το πρώτο online κατά-

στημα με οτιδήποτε παραπέμπει στο αυθε-

ντικό hip hop dress code. Όλα σε πάρα πολύ 

χαμηλές τιμές, αλλά και καθημερινές προ-

σφορές. Υπάρχει και «βαθμολόγηση» από 

τους αγοραστές για να ξέρεις «τι παίζει». 

Το καλό είναι ότι δεν χρειάζεται να έχεις πι-

στωτική κάρτα, οι συναλλαγές γίνονται με 

κατάθεση σε λογαριασμό και με αντικατα-

βολή. 

➜ www.tokotoukan.gr
Το Tokotoukan είναι το πρώτο, ηλεκτρονικό 

κατάστημα «φτιάξε-μόνος-σου» t-shirt. Επι-

λέγεις χρώμα, μέγεθος κι ένα από τα 100% 

πρωτότυπα, φρέσκα αλλά και old school, 

έξυπνα και μη, αλλά πάντα γεμάτα χιούμορ 

σχέδια. Το φοβερό, custom made t-shirt σου 

προσομοιώνεται στην οθόνη του υπολογι-

στή. Με μια πανεύκολη και ασφαλή πλοήγη-

ση και σε προσιτή τιμή, γίνεται δικό σου. 



➜ www.lastcall.gr
Ένα από τα must online καταστήματα, για 

γυναίκες-λάτρεις των επώνυμων ρούχων 

και αξεσουάρ (αλλά και για άντρες, για να 

πάρουν δώρα). Οι τιμές είναι ακόμα και 70% 

χαμηλότερες από τις λιανικές, κυρίως επειδή 

τα αντικείμενα είναι από περασμένες κολε-

ξιόν. Μπορείς ν’ αποκτήσεις ένα αυθεντικό 

Jessica Simpson clutch τσαντάκι, ένα ζευ-

γάρι γυαλιά ηλίου Cavalli, αλλά και είδη όχι 

τόσο επώνυμα, που είναι σε προσφορές.  

➜ www.e-outlet.gr
Ένα πολύ οργανωμένο και user-friendly 

online κατάστημα επώνυμων ρούχων, α-

ξεσουάρ και αντικειμένων για το σπίτι, που 

ήδη συμπληρώνει 3 χρόνια λειτουργίας. 

Burberry, Gant, Missoni Home, Hugo Boss, 

και μια μεγάλη γκάμα από άλλες σημαντικές 

μάρκες. Οι τιμές είναι πολύ προσιτές και τα 

αντικείμενα φτάνουν ακόμα και στα πιο απο-

μακρυσμένα σημεία της Ελλάδας.   

➜ www.shop21.gr
Ταινίες, μουσική, βιβλία, δώρα, games, υπο-

λογιστές και λοιπά ηλεκτρονικά. Κάνει καλό η 

καθημερινή παρακολούθησή του, γιατί ενίο-

τε βρίσκεις γκατζετάκια σε σπουδαίες τιμές.

➜ www.ouaou.gr
Από φουσκωτή στολή σούμο μέχρι κεράκια 

με χρωματιστές φλόγες κι ό,τι πιο «άχρη-

στο» αλλά πανέξυπνο gadget υπάρχει εδώ. 

➜ www.ab.gr & www.veropoulos.
gr/eshop
Δύο από τα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ της 

χώρας, το ΑΒ Βασιλόπουλος και το Βερόπου-

λος, σας φέρνουν τα ψώνια στο σπίτι. 

➜ www.skroutz.gr
Από ηλεκτρονικά είδη μέχρι ρούχα και αυτο-

κίνητα. Για τους πιο… «Σκρουτζ»!

Eξωτερικού

➜ www.play.com
On line δισκάδικο – αντίπαλο δέος του 

Amazon. Χάνει στη σύγκριση γιατί υστερεί 

σε ποικιλία, αλλά για τα «εύκολα» είναι προ-

τιμότερο, αφού δεν χρεώνει μεταφορικά. 

➜ www.yoox.com
Ιντερνετικό «στοκατζίδικο» με ποικιλία ρού-

χων από τις κολεξιόν μεγάλων σχεδιαστών, 

από Alexander McQueen μέχρι John Galliano 

και Vivienne Westwood. Κυρίως γυναικεία.

➜ www.asos.com
Το απόλυτο online fashion κατάστημα με πε-

ρίπου 20.000 μάρκες, άψογα χωρισμένες και 

κατηγοριοποιημένες. 

➜ www.baronbob.com
Από κουτιά με origami διαγράμματα για τα 

www.e-shop.gr

www.tokotoukan.gr

www.e-outlet.gr

www.theclearbox.com
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χρησιμοποιημένα 

post-it μέχρι ομιλούσες κούκλες Ομπάμα, 

τσάντες σε σχήμα mixtape κι εξοπλισμός 

για strip chocolate game.

➜ www.liquidblue.com
Απόλυτος ιστότοπος για t-shirts με θέμα 

τη μουσική (αλλά κι άλλες  πτυχές της ποπ 

κουλτούρας).

➜ www.boomkat.com 

Θα βρεις σπάνια και ιδιαίτερα βινύλια, cds, 

μουσικά dvds, σε πολύ προσιτές τιμές, αλλά 

και μουσικά νέα και free downloads.

➜ www.amazon.com
Η «βίβλος» του online shopping. Το αγγλικό 

www.amazon.co.uk, αυτές τις μέρες, λόγω  

πτώσης της λίρας τα έχει όλα κοψοχρονιά!  

➜ www.momastore.org & www.
tate.org.uk/shop/
Τα πωλητήρια του μουσείου μοντέρνας τέ-

χνης της Νέας Υόρκης MoMa και του Λονδί-

νου Tate Gallery στέλνουν και στην Ελλάδα 

τα πιο ντιζαϊνάτα και πολυπόθητα αντικείμε-

να κι έργα.  

➜ www.vampire.co.uk
Για πιο… hard καταστάσεις. Ο «ναός» των 

goth/rock/punk φαν: από ρούχα και παπού-

τσια μέχρι περίεργα dark επιπλάκια και μι-

κροπράγματα. 

➜ www.aussiebum.eu.com
Αποκλειστικά για αγόρια. Τα πιο fun μποξε-

ράκια, εσώρουχα, αλλά και μαγιό. 

➜ www.kidrobot.com
Για design freaks. Κουκλάκια και παιχνίδια 

limited edition, εμπνευσμένα από την αστι-

κή κουλτούρα, τη μόδα, τη μουσική.

➜ www.mishare.com
Μικρή συσκευή που ανακουφίζει το μόνι-

μο πρόβλημα της (μη) συμβατότητας των 

i-Pods. Κοστίζει $ 99 (δηλαδή περίπου  € 76).

. ➜ www.vinylux.net
Τι γίνονται τα βινύλια όταν πεθαίνουν; Ανα-

κυκλώνονται και ξαναγεννιούνται ως μια 

σειρά από νέα προϊόντα. A

www.kronosonline.com

www.lastcall.gr

www.athensdelivery.gr
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Travel
Της ΕΜΕΛΥΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ 

Kαρναβαλιστές της Πάτρας
Οι χοροί μεταμφιεσμένων που ξεκίνη-
σαν πριν από 180 χρόνια στα μεγαλοα-
στικά σπίτια της πόλης έχουν εξελιχθεί 
σε μια πολυήμερη λαϊκή γιορτή με όλο 
και περισσότερο κέφι, φαντασία και δη-
μιουργικότητα. Μεταξύ των εκδηλώσε-
ων είναι το καθιερωμένο «κυνήγι θη-
σαυρού», τα «μπουρμπούλια», ιδιότυπα 
ball masquès όπου οι άνδρες εμφανίζο-
νται με επίσημο ένδυμα και οι γυναίκες 
διατηρούν την ανωνυμία τους κάτω από 
ένα μαύρο ντόμινο και μια μαύρη μάσκα. 
Όλα αυτά ολοκληρώνονται με τη μεγάλη 
παρέλαση αρμάτων –σατυρικού συνή-
θως περιεχομένου– και πεζών καρνα-
βαλιστών. Και φυσικά, το καθιερωμένο 
κάψιμο του Βασιλιά καρνάβαλου στο μό-
λο του Αγίου Νικολάου.

Μουζέτα στην Κέρκυρα 
Εδώ το καρναβάλι είναι επηρεασμέ-
νο από τη βενετσιάνικη παράδοση. Οι 
μάσκες λέγονται «μουζέτα», τα κουτσο-
μπολιά «πετεγολέτσια». Ξεχωρίζει το έ-
θιμο των Κουτσομπολιών, όπου από τα 
παράθυρα των σπιτιών βγαίνουν οι γει-
τόνισσες με μικρόφωνα, ώστε να ακού-
γονται, κι αρχίζουν να θάβουν γνωστούς 

κι αγνώστους σε τοπική διάλεχτο. Στη 
μεγάλη παρέλαση συμμετέχουν σωμα-
τεία, σχολές χορού και οι υπέροχες μου-
σικές μπάντες της Κέρκυρας. 

O «Τζάρος» στην Ξάνθη 
Την Παρασκευή το βράδυ η πόλη θα κι-
νείται σε ρυθμούς 70s, ενώ το μεσημέρι 
του Σαββάτου οι Goin’ Through and the 
family θα πάρουν τη σκυτάλη για να τη 
δώσουν στα πολλά αποκριάτικα πάρτι που 
έχουν προγραμματίσει οι διάφοροι σύλ-
λογοι. Η παρέλαση της Κυριακής κινεί-
ται σε λάτιν ρυθμούς, για να καταλήξει σε 
ένα ξέφρενο πάρτι υπό τους ήχους του dj 

Bouzouris. Το ίδιο βράδυ στο συνοικισμό 
Σαμακώβ, κοντά στη γέφυρα του ποταμού 
Κόσυνθου, γίνεται το κάψιμο του «Τζά-
ρου». Είναι ένα έθιμο που προέρχεται από 
τους πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης, 
το κάψιμο ενός ανθρώπινου ομοιώματος 
πάνω σε σωρό από πουρνάρια, ώστε να 
μην έχουν το καλοκαίρι ψύλλους. 

Χορός στην Κοζάνη
Εδώ το καρναβάλι είναι υπόθεση κάθε 
γειτονιάς και η κάθε μία στήνει το δικό 
της Φανό. Σε κάθε πλατεία, κάτω από 
ένα υπόστεγο βρίσκονται τα όργανα και 
τα κεράσματα, άφθονο κρασί και κιχιά, 

ενώ ο κόσμος χορεύει και τραγουδά γύ-
ρω από μια τεράστια φωτιά παραδοσιακά 
κοζανίτικα τραγούδια με σεξουαλικό κυ-
ρίως περιεχόμενο. 

Παραδοσιακά στη Νάουσα
Στη Νάουσα αναβιώνει κάθε χρόνο το 
έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες». Το 
έθιμο αυτό κρατάει από τα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας, όταν η περίοδος του 
καρναβαλιού ήταν μια θαυμάσια ευκαι-
ρία για τους αντάρτες στα βουνά να κα-
τέβουν μεταμφιεσμένοι στην πόλη, να 
δουν αγαπημένα τους πρόσωπα και να 
μαζέψουν προμήθειες. Τα βράδια διάφο-
ρες παρέες, οι λεγόμενες «Πατινάδες», 
με συνοδεία ζουρνάδων και νταουλιών 
τριγυρνούν χορεύοντας στα στενά της 
πόλης, μπαίνουν στα σπίτια φίλων, τους 
ξυπνάνε και τους παίρνουν μαζί. 

Μουσική στα Γρεβενά  
Ο Μοτοσικλετικός όμιλος Γρεβενών, με 
τη βοήθεια του Δήμου και άλλων φορέ-
ων, αναβίωσε τα «Ανακατωσάρια», ό-
που υπαίθριες χάλκινες μπάντες από την 
Ελλάδα και τα Βαλκάνια παίζουν σε όλες 
τις γειτονιές της πόλης παροτρύνοντας 
τον κόσμο να χορέψει. Είναι ένα καρνα-
βάλι με έντονα πολιτιστικό χαρακτήρα 
και με τη συμμετοχή διαφόρων καλλιτε-
χνών. Φέτος θα απολαύσουμε τους Imam 
Baildi, Παύλο Παυλίδη και B-Movies, 
Fanfare Ciocarlia και Μonica. A  

ΣΤιΣ διΑφΟρΕΣ γωΝιΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-
δας, Τα ήθή και Τα έθιμα Του καρ-
ναβαλιου διαφέρουν αναλογα μέ 
Τις πολιΤιςΤικές καΤαβολές καθέ 
πολής. αλλου θα παμέ λοιπον αν 
θέλουμέ να ζήςουμέ ένα παγανι-
ςΤικο  Ή παραδοςιακο καρναβαλι 
και αλλου αν θέλουμέ καΤι καλ-
λιΤέχνικο, δυΤικής προέλέυςής. 
Ψαξαμέ και μαθαμέ Τι παιζέι. 

Djs party στο Λουτράκι
ςτην περαχώρα λουτρακίου, μόλις μία ώρα από την αθήνα, τα τελευταία χρόνια στήνεται μια μεγάλη γιορτή. ςυναυλίες, κυνήγι 

θησαυρού, καντάδες, πάρτι για παιδιά με animateur, πολύς χορός και τραγούδι. φέτος, την τελευταία κυριακή του καρναβαλιού, 

τη μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση στο λουτράκι θα παρουσιάσει η ρέα Τουτουντζή, θα τραγουδήσει η  Έλλη Κοκκίνου, ενώ 

μετά την τελετή λήξης οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν θέατρο από την ομάδα Helix Street Theater. 

Άλλες εκδηλώσεις: 26/2: Οι X-ROAD σε ρυθμούς reggae, latin, ska & calypso στο Αlterra στις 21.00. 27/2: Οι  Gibson Brothers 

στο Fourteen για μια μοναδική disco βραδιά. 28/2: Συναυλία στην πλ. Λουτρακίου στις 20.00 με τα Κόκκινα Χαλιά. Καθαρά 

Δευτέρα: Διαγωνισμός στο πέταγμα του χαρταετού στις 11.00 και ζωντανή παραδοσιακή μουσική στο δημοτικό κατάστημα 

των Ισθμίων. Στην Περαχώρα, κούλουμα στο γήπεδο και πέταγμα χαρταετού από τις 9.00 έως τις 12.00,  ο Παραδοσιακός Ε-

λεύθερος Καρνάβαλος στις 14.30 και «Ο χορός της Τράτας» στις 16.00 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Περαχώρας στην πρώην 

Ηλεκτρική. Στο Λουτράκι ο «Χορός της Τράτας» από τον σύλλογο ΙΒΥΚΟΣ στις 17.30, στην κεντρική πλατεία της πόλης.

 

Απόκριες
στην 
Ελλάδα

Σταύρος Χατζηιωάννου, 
Titanium Yiayiannos Gallery 
έως 27 /3
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Οι ρίζες του καρναβαλιού είναι πολύ πα-

λιές, παγανιστικές και ειδωλολατρικές και 

έχουν να κάνουν με πρωτόγονες τελετές 

μαγείας για τη γονιμοποίηση και την πα-

ραγωγικότητα της γης ενόψει της άνοιξης, 

αλλά και την αρχαιοελληνική λατρεία του 

θεού Διόνυσου. Αργότερα, με την επικρά-

τηση του Χριστιανισμού συνδέθηκε με την 

περίοδο πριν τη νηστεία του Πάσχα, όπου 

οι πιστοί μπορούν να «ξεσαλώσουν» πριν 

αρχίσει η δύσκολη περίοδος εγκράτειας. Η 

Κυριακή που έρχεται είναι η τελευταία της 

Αποκριάς, που σημαίνει ότι τα καλύτερα εί-

ναι προ των πυλών. Πάρε μερικές ιδέες για 

πάρτι, αποκριάτικες στολές και αποδρά-

σεις, για να μην τρέχεις τελευταία στιγμή. 

Αποκριάτικες στολές 
Θεατρικές, κινηματο-

γραφικές και τηλεο-

πτικές παραγωγές 

προμηθεύον ται τα 

κοστούμια τους από 

το Βεστιάριο,  που 

σημαίνει ότι σίγουρα 

θα βρεις κάποια απο-

κριάτικη στολή που θα εντυπωσιάσει. Σωκρά-
τους 16, Ομόνοια, 210 5227.906, 210 5220.813 

Ώρα για πάρτι 
● Kitscherella πάρτι 

την Παρασκευή 27/2 

στο Argo (Δεινοκρά-
τους 19, Κολωνάκι). Dj 

o Kitschy Kimon και 

επίσης την 1/3, τε-

λευταία Κυριακή της 

Α π ο κ ρ ι ά ς ,  π ά ρ τ ι  

“how pink can you get;”, με την πιο πρωτότυ-

πη ροζ αμφίεση να κερδίζει ένα τριήμερο στη 

Μύκονο. ● Πάρτι στις 27/2 και στο γνωστό 

και μη εξαιρετέο Capu της στοάς Λέκκα (Σύ-
νταγμα). ● Στην Πισίνα (Θεμιστοκλέους 25, 
Μαρίνα Ζέας), με επίτιμο προσκεκλημένο τον 

Σπύρο Γρίβα. ● Το Σάββατο 28/2 το πρό-

γραμμα έχει ντίσκο πάρτι ’70-’80, με το συ-

γκρότημα In Da Slot, στον Ιστιοπλοϊκό (ακτή 
Μικρολίμανου).
● Το Κέντρο Εναλλακτικής Απασχόλησης 

και Θεραπευτικών Δράσεων «Διαδρομή» 

μάς προσκαλεί να γνωριστούμε και να δια-

σκεδάσουμε στο αποκριάτικο party του. 26/2 

στις 19.30, Ελαιών 126, Ίλιον, 210 5020.059
● Το bar- χρονομηχανή Blue Fox διοργανώ-

νει θεματικό party «Νύχτα τρόμου» με τον DJ 

Μάνο Κ. να ξυπνάει την επιθυμία για χορό με 

Spooky & Horror surf μουσικές.  28/2, Ασκλη-
πιού 91, Νεάπολη.

Κούλουμα 2009
Το μουσείο Σπύρος Βασιλείου διατηρεί το κά-

λεσμα της οικογένειας που έχει γίνει θεσμός. 

φέτος, στις 2/3 από 11.00-14.00, προσφέρει 

παραδοσιακούς μεζέδες και κρασί, ελληνικά 

τραγούδια και σαντούρι της Αρετής Κετιμέ. 
Γουέμπστερ 5Α, Ακρόπολη, 210 9231.502

Απόδραση στην πολυτέλεια 
 ● Το σχέδιο έχει φυ-

γή από την Αθήνα και 

επίσκεψη στο Divani 

Ap ollon Palace & 

Spa στη Βουλιαγμέ-

νη – που σημαίνει 

δ ωμάτια που βλέ-

πουν θάλασσα, spa, 

πισίνα θαλασσοθεραπείας και μασάζ. για το 

Σ/Κ που έρχεται η διαμονή είναι στα € 150/η-

μέρα σε δίκλινο με πρωϊνό. Μπουφές ανήμε-

ρα Καθαράς δευτέρας € 65 για ενήλικες, € 45 

για παιδιά. ● Εναλλακτικά το Divani Meteorα 

Hotel στην Καλαμπάκα με spa, εσωτερική 

πισίνα, σάουνα, τζακούζι και με δυνατότητα 

βόλτας στους κοντινούς προορισμούς. Πα-

κέτο διαμονής από € 120/ημέρα σε δίκλινο 

με πρωινό, αποκριάτικο Gala με dj το βράδυ 

του Σαββάτου € 35/άτομο. Κρατήσεις στα 210 
8911.100 και 210 9280.100 αντίστοιχα, κι άλλες 
πληροφορίες στο www.divanis.com

Παιδικό πάρτι 
δύο σε ένα, που ση-

μαίνει αγοράζεις κάτι 

που έχει αξία τουλά-

χιστον € 10 και παίρ-

νεις ένα χαρταετό 

δωρεάν. Όλα αυτά 

στο Athens Heart μέ-

χρι την 1η Μαρτίου, 

καθώς επίσης και παιδικό πάρτι μασκέ το Σάβ-

βατο 28/2, από τις 12.00 μέχρι τις 16.00. Πει-
ραιώς 180, Κόμβος Χαμοστέρνας. 

Αποκριάτικα tips
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Του Μιχάλη λεάνη 

Z ορίστηκα, σύντροφοι, αυτή τη φορά να συντάξω τη λίστα των Επαναστατών, 
γιατί από Ρεφορμιστές άλλο τίποτα. Τελικά με βαριά καρδιά δεν συμπεριέλα-

βα τον Βασίλη Παλαιοκώστα, που κατέρριψε το ατομικό του ρεκόρ δραπετεύοντας 
για δεύτερη φορά από τις φυλακές Κορυδαλλού. Θα μου πείτε, τι σχέση έχει ο κα-
τάδικος με τον αθλητισμό; Μόνο ένας μεγάλος αθλητής, σωστότερα δεκαθλητής, 
θα μπορούσε να πηδάει με άνεση μάντρες 4-5 μ. ψηλές, να σκαρφαλώνει σε ελικό-
πτερα και να τρέχει με τέτοια ταχύτητα που κανείς να μην μπορεί να τον πιάσει. 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ 

B ασίλης Κουτσιανικούλης. Στην πιά-
τσα το όνομά του είναι Βασιλάκης ο 

ζημιάς. Μπαλαδόφατσα. Ίσιο μαλλί σαν 
στάχυ, κοντός, γρήγορος με κλειστή 
ντρίπλα. Σεμνός στις δηλώσεις του, με 
βλέμμα που παίζει έξυπνα. Σκόραρε ε-
ναντίον του Παναθηναϊκού και την Κυ-
ριακή έκανε την άμυνα του Ολυμπιακού 
άνω-κάτω, σημειώνοντας ένα καταπλη-
κτικό γκολ. Μεγάλο ταλέντο, αλλά οι 
μεγάλες ομάδες έχουν στραμμένα αλλού 
τα βλέμματά τους. Σε παίκτες όπως ο Ό-
σκαρ, για παράδειγμα…    
  

Π άμπλο Κοντρέρας. Αν ο ΠΑΟΚ έχει 
κερδίσει τα ντέρμπι της πόλης στην 

έδρα του δεν το οφείλει στη θετική πα-
ρουσία της επιθετικής του γραμμής, αλ-
λά το χρωστάει σε έναν αμυντικό. Τον 
Κοντρέρας. Στο ματς με τον ΑΡΗ έβαλε 
το πόδι του την κατάλληλη στιγμή σε μια 
εκτέλεση φάουλ αλλάζοντας πορεία στην 
μπάλα, που κατέληξε στα δίχτυα. Στο 
ματς με τον Ηρακλή, μπροστά στη θύρα 
4, έτσι, για να πορώνονται τα Παόκια τα 
ατίθασα, πετάχθηκε όταν έπρεπε, πλά-
σαρε και νίκησε τον Κοβαλέφσκι. Ο Χι-
λιανός είναι λιράτος. Άψογος στα αμυ-
ντικά του καθήκοντα, με τεχνική κατάρ-
τιση που του επιτρέπει να μεταμορφώ-
νεται σε επιτελικό. Όταν μάλιστα  βρεθεί 
απέναντι στον αντίπαλο τερματοφύλακα 
ξέρει πώς να το… παστελώσει!!     
  

Δ ημήτρης Διαμαντίδης. Μια παλιά 
κινέζικη μπασκετική παροιμία λέει 

ότι οι μεγάλοι παίκτες είναι για τα μεγά-
λα παιχνίδια. Και διευκρινίζει, γιατί η κι-
νέζικη σοφία όλα τα προβλέπει, μεγάλοι 
στην απόδοση και όχι στην ηλικία. Ο 
Διαμαντίδης ήταν ο MVP του τελικού 
στον μπάσκετ. Ήταν ο παίκτης που ανέ-
λαβε να τελειώσει το ματς. Με τρία συνε-
χόμενα δικά του τρίποντα ο Παναθηναϊ-
κός έστειλε τον Ολυμπιακό να ψάχνει να 
βρει τι φταίει. Και μην ακούσω ότι η άμυ-
να έφταιγε για την ήττα των ερυθρόλευ-
κων. Μερικοί παίκτες δεν μαρκάρονται! 
Όταν το καταλάβουν αυτό στον Ολυμπια-
κό και αποφασίσουν να αγοράσουν κα-
λαθοσφαιριστές με προσωπικότητα, τότε 
ίσως αξιωθούν να κερδίσουν τον ΠΑΟ. 

ΡΕΦΟΡΜΙΣΤΕΣ 

Π ανιώνιος. Δεν είναι αυτός ο Πανιώ-
νιος που ονειρεύονται οι φίλοι του. 

Δυστυχώς δύο κούκοι –βλέπε Εστογια-
νόφ και Ρεκόμπα– δεν φέρνουν την ά-
νοιξη. Ο φετινός Ιστορικός δεν έχει κα-
μία σχέση με την ομάδα που παρέδωσε ή 
αναγκάστηκε να παραδώσει ο Λίνεν. Δεν 
έχει συνοχή, του λείπει η αγωνιστική 
ταυτότητα, η σωστή ανάπτυξη και η τα-
κτική. Δέχεται γκολ με εύκολο τρόπο, 
και το χειρότερο; Σκοράρει δύσκολα και 
μόνο μετά από ενέργειες συγκεκριμέ-
νων παικτών. Σίγουρα ο κόουτς Γιώτης 
Σταματόπουλος έχει τις δικές του ευθύ-
νες. Αλλά κι αυτόν κάποιος τον επέλεξε. 
  

Α νέστης Αγρίτης. Βάλε το γκολ στο 
ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τού-

μπα, Ανέστη μου, στο 38΄ του πρώτου μέ-
ρους, να γίνεις ήρωας. Μόνος, ολομόνα-
χος σαν τον μοναχό μπροστά στην εστία, 
σέντρα πάρε βάλε, του Επστάιν του Γερ-
μαναρά, στο κεφάλι σου κι εσύ σπας το 
κορμί σου, γονατίζεις σαν να προσκυνάς 
το τείχος των δακρύων και αστοχείς. 
Βάλ’το, αγόρι μου, να μην ξαναπαίξεις 
ποτέ μπάλα στη ζωή σου. Να σε πάρει ο 
πρόεδρος Ρέμος μαζί του, να σε βάλει στο 
πρόγραμμα να του τραγουδάς μόνο τα 
σύμφωνα στα σουξέ του, να έχεις το κε-
φάλι σου ήσυχο και μια ζωή άνετη. 
  

Π αναγιώτης Γιαννάκης. Το παιχνίδι 
Κυπέλλου βρίσκεται στο πιο κρίσι-

μο σημείο. Οι ομάδες συμβαδίζουν στο 
σκορ. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Ο 
Διαμαντίδης σηκώνεται και βομβαρδίζει 
το καλάθι σου. Μέσα!!! Δεν αντιδράς. 
Χάνεις την επίθεση και η ιστορία επανα-
λαμβάνεται με τον ίδιο πρωταγωνιστή. 
Ζεστός ο Δημητράκης, επιχειρεί δεύτε-
ρη τρίποντη ρουκέτα. Μέσα κι αυτή! Πά-
λι δεν αντιδράς. Έτσι όπως είναι ζεστός 
πάει για το τρία στα τρία, που θα σε στεί-
λει οριστικά στον αγύριστο. Πάρ’ το μέσα 
και το τρίτο. Τότε ζητάς τάιμ άουτ. Πάρε 
καλύτερα ένα ταξί να φύγεις. Πάρε ένα 
φίλο σου τηλέφωνο, που έχεις να του μι-
λήσεις χρόνια. Τι να το κάνεις τώρα το 
τάιμ άουτ; Και μετά λένε ότι οι παίκτες 
χάνουν τα παιχνίδια. A  

➜ info@athensvoice.gr

Δεν τους σκιάζει 
Κοντρέρα καμιά

Sports
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Skate
Του Billy Γρυπάρη 

Ή ρθε από τη Ρόδο κι έκανε την 
εμφάνισή του στα δικά μας 
λημέρια πριν από χρόνια. Ο 

Τόμμυ Χύτος κατάφερε με το στιλ του 
και τη χαλαρότητα που τον διακρίνει 
όταν κάνει skate να τραβήξει τα βλέμ-
ματα όλων. Tον τελευταίο καιρό πη-
γαινοέρχεται στην Αθήνα, και σε μια 
τέτοια κάθοδο η A.V. τον συνάντησε 
και του ζήτησε να της πει τα τελευταία 
νέα του σχετικά με το skateboarding. 

Ποιους συνήθως επιλέγεις για να κάνεις 

skate μαζί τους; Τους Memet Demir, 
Sammy Goulud, Θωμά Γαλάνη, Άκη 
Γιούσμη και Χρήστο Οικονόμου.
Πώς κρίνεις το επίπεδο της ελληνικής 

skate σκηνής σήμερα; Νομίζω ότι βρί-
σκεται σε ένα καλό επίπεδο, υπάρχει 
ανταγωνισμός που βοηθά το skate να 
εξελιχτεί, αλλά υπάρχουν και κλίκες 
και πολύ κους κους που δεν είναι πάντα 
καλό για τη βελτίωσή μας.
Μπορείς να ξεχωρίσεις μερικές αγαπη-

μένες στιγμές που σου έχει χαρίσει το 

skate; Σίγουρα το Los Villas Locas tour, 
το καλοκαίρι του 2008 στη Ρόδο, και 
τις δύο τελευταίες εβδομάδες από την 
επίσκεψή μου στην Αθήνα.
Ποια «ταλέντα» από τους νέους skaters 

πιστεύεις ότι θα πάνε μπροστά; Ο Γιώρ-
γος Παπαδημητρίου, ο Θάνος Πάνου, ο 
Θοδωρής Μαχαίρας, ο Αλέξης Τηνια-
κός και ο Koger Sarbast. A

Τα βίντεο 
της άνοιξης 
Εποχή για νέα skate videos. Πρώτη και καλύτερη 

η Cliché skateboards κάνει 

πρεμιέρα με το “ClÉ”. To βί-

ντεο γύρισε και μόνταρε ο 

μοναδικός Fred Mortagne. 

Είναι τόσο ευρωπαϊκό και 

καλογυρισμένο που νο-

μίζεις ότι βλέπεις γαλλι-

κό κινηματογράφο. Στο 

βίν τεο παρουσιάζεται 

άπαι χ το υλικό από τα 

ταλέντα της εταιρείας, 

όπως οι lucas Puig, JB 

Gillet, Ricardo Fonseca, 

Javier Mendizabal, Joey 

Brezinski,  Cale Nuske, 

Charles Collet,Flo Martain, Andrew Brophy και 

το section του Flow team. Το βίντεο δεν κυκλο-

φόρησε ακόμα στην ελληνική αγορά και μέχρι 

να ’ρθει μπορείτε να το απολαύσετε on line στο 

www.skatevideosite.com, επιλέγοντας skate 

video, γράφοντας στο search “cle video”.  

Πάρε μέρος στον on line 
διαγωνισμό
Αγαπάς τον PJ ladd; Ευκαιρία να τον «φορέσεις»! 

Ο γνωστός pro skater διοργανώνει δια-

γωνισμό για το «καλύτερο line»! Δεν 

έχεις παρά να βγεις με το skate σου 

και μια κάμερα στο δρόμο και να τρα-

βήξεις ένα line από 3 συνεχόμενα κόλ-

πα που πιστεύεις ότι είναι πολύ καλά. 

Μετά ανεβάζεις το βιντεάκι σου στο 

www.plan-bskateboards.com, στη σελί-

δα που υπάρχει ο διαγωνισμός, και πε-

ριμένεις τον PJ αυτοπροσώπως να δει 

και να κρίνει το κόλπο σου. Ο τυχερός 

με το καλύτερο line θα πάρει σαν δώρο 

(κρατήσε την αναπνοή σου) 12 σανίδες 

plan-b PJladd, 3 ζευγάρια Venture trucks 

pj ladd, 6 ζευγάρια DC shoes PJ, 4 ζευγά-

ρια ρόδες PJ, και 1 χρόνο τσάμπα συνδρομή στο 

κορυφαίο περιοδικό Skateboard mag! Με άλλα 

λόγια παίρνεις μέρος σ’ ένα διαγωνισμό και φεύ-

γεις με ένα skate shop στους ώμους!

 billygee23@yahoo.gr

Ένας φίλος απ’ τα παλιά

Τόμμυ Χύτος εν δράσει

13.000 άνθρωποι πρακολούθησαν τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό 

σνόουμπορντ, τον οποίο διοργάνωσε η Billabong στις 31/1 στο στάδιο Bergisel 

της Αυστρίας. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 24 τοπ σνόουμπόρντερς.

Ο παιδικός αυθορμητισμός –που συ-

χνά μας ξαναδίνουν οι αποκριάτικες 

στολές– είναι, κατά τη γνώμη μου, 

από τα πιο σημαντικά πράγματα σε μια αγχω-

μένη και «μασκαρεμένη» κοινωνία. Μάσκες 

στη δουλειά, στο σχολείο, στο σπίτι, στις 

σχέσεις… Κουμπωνόμαστε από δω, σχεδι-

άζουμε το ένα, υπεραναλύουμε το άλλο, να 

μη φανώ έτσι, να μη φανώ γιουβέτσι… Αμάν!

Όταν μασκαρευόμαστε, τις Απόκριες, νιώ-

θουμε πιο ελεύθεροι και κάνουμε πράγμα-

τα που πάντα θέλαμε και δεν τολμούσαμε. 

Μικρά πράγματα, όπως μια κίνηση συμφιλί-

ωσης ή ένα φλερτ… Δεν είναι κρίμα να νιώ-

θουμε τόσο ελεύθεροι μόνο τις Απόκριες;

Το σύνθημα λοιπόν για τις φετινές 

Απόκριες, αλλά και για πάντα, εί-

ναι: «Κάτω οι μάσκες! Πάνω ο 

αυθορμητισμός!».

Ε ύχεσαι όλο το βρά-

δυ να σε κοιτάξει η 

κοπέλα που κάθεται 

απέναντί σου στο μπαρ. Γιατί, ρε 

φίλε, δεν πας να της μιλήσεις πρώ-

τος; Χάνεις τίποτα; Το πολύ πολύ να «φας 

καμιά χυλόπιτα»…

Έχεις πήξει και σκέφτεσαι πολύ καιρό να 

πας να δεις τον κολλητό σου στη Θεσσαλο-

νίκη. Κλείσε άμεσα εισιτήρια για ένα ταξίδι-

σφηνάκι, το τριήμερο της Καθαρά Δευτέρας. 

Ναι, ξέρω, δεν προλαβαίνεις, είναι πολλά τα 

λεφτά… Δικαιολογίες.

Σε προσέβαλε κάτι που είπε η φίλη σου, πριν 

κάνα μήνα, και νιώθεις ακόμα αμήχανα όταν 

τη βλέπεις. Το σκέφτεσαι συνεχώς, αλλά 

«κολλάς» να της μιλήσεις. Κέρνα την έναν 

καφέ κι ένα 3Bit και πες τα όλα… Θα νιώσεις 

καλύτερα!

Ε ίσαι σινεμά, η ταινία είναι «μούφα» 

κι εσύ δεν μπορείς να σταματήσεις 

να σκέφτεσαι τα 8 ευρώ που έδω-

σες για το εισιτήριο. Σήκω και φύγε, ρε φίλε, 

και στο υπόσχομαι θα νιώσεις τέλεια με τον 

εαυτό σου.

Μετά το πάρτι που έκανες πριν 2 μήνες, ο 

γείτονας σου ’κοψε την «καλημέρα» λόγω… 

φασαρίας. Κι εσύ τώρα καταπίνεις με 

το ζόρι τη δικιά σου «καλημέρα» 

κι ας τον πετυχαίνεις κάθε πρωί. 

Πες την, κι ας πέσει στο πεζο-

δρόμιο…

Νιώθεις την ακαταμάχητη ανά-

γκη να αγκαλιάσεις κάποιον που 

μόλις γνώρισες. Κάν’ το. Θα είναι 

και γι’ αυτόν μια ευχάριστη έκπληξη!

Όπως λένε άλλωστε: «Καλύτερα να μετανιώ-

νεις για κάτι που έκανες, παρά για κάτι που 

δεν τόλμησες ποτέ»! 

Χαλάρωσε, αφέσου, κατέβασε 
τη μάσκα. 
Θα δεις, όλα ρολάρουν 
καλύτερα πιο λάσκα.

Κάτω  
οι μάσκες

Παιδίτηςπόλης

Stratos
MC



Δ έκα μέρες τώρα, το κρύο είναι 
φιλανδέζικο, αλασκένιο, μο-
σχοβίτικο, τρελό. Άλλες εποχές 

θα ξεροσταλιάζαμε στην ΕΤ3, θα κρεμό-
μασταν από τα χείλη του επιστήμονα με-
τεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου. Ό-
μως φέτος η Πετρούλα κάνει κουμάντο, 
η ξανθιά σεξοβόμβα του Star, Θεσσαλο-
νικιά επίσης, το κορμί που μονοπωλεί 
με το σκέρτσο του τα προγνωστικά της 
Μετεό. Αδελφός εναντίον αδελφής; Εμ-
φύλια διένεξη; Πώς ο Σάκης, που εκπρο-
σωπεί τον ορθολογισμό και την τεκμηρι-
ωμένη άποψη περί νεφών και καταιγί-
δων, θα ανταγωνιστεί με τα συντηρητικά 
κοστουμάκια του και το μειλίχιο χιούμορ 
του τις ζαρτιέρες, το νάζι και τα φρου-
φρού της Πετρούλας; 
Μεταξύ μας τώρα, υπάρχει και τρίτος 
παίκτης, τρίτος πόλος, τρίτη έγκυρη 
άποψη και πρόγνωση του καιρού στη 
Θεσσαλονίκη. Είναι η κορομηλιά έξω 
από το “Local Espresso Bar”, κι όχι α-
μυγδαλιά, όπως νομίζαμε μέχρι πέρσι 
οι περισσότεροι. Άρχισε να ανθίζει, με 
αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης Νίκος Ευ-
αγγελόπουλος να αποφαίνεται περι-
σπούδαστα πως ο χειμώνας τελειώνει. 
Η κορομηλιά του είναι σοβαρή, «οι α-
μυγδαλιές είναι επιπόλαιες, γι’ αυτό 
ανθίζουν και μετά, φτου πάλι από την 
αρχή. Η κορομηλιά όμως όχι. Διακρί-
νεται από ιδιαίτερη ευφυΐα κι έχει μια 
σπάνια μετεωρολογική νοημοσύνη, που 
μας επιτρέπει, κύριοι, να μιλούμε για 
τελευταίο μπαράζ παγωνιάς. Η άνοιξη 
είναι θέμα ημερών να προσγειωθεί στην 
πόλη». Παρ’ όλα τα παγόλουτρα και τα 
βαρομετρικά χαμηλά, τίποτα δεν εμπό-
δισε τα στίφη των τσικνιστών της Πέ-
μπτης να βανδαλίσουν και να βιαιοπρα-
γήσουν επί του αστικού κουφαριού τη 
νύχτα των μεγάλων κοψιδιών. Παραδο-
σιακά, τα τελευταία χρόνια, η νύχτα της 
Τσικνοπέμπτης στο κέντρο τελειώνει 
με φωτιές στους κάδους της Μητροπό-
λεως, ΜΑΤ που καραδοκούν μην τυχόν 
και παρεκτραπεί περαιτέρω η κατάστα-
ση και λεφούσια τρελοπιτσιρικάδων να 
αλαλάζουν και να εφορμούν με σπρέι 
και καπνογόνα. 
Το σάουντρακ φέτος ήταν για άλλη μια 
φορά υπογεγραμμένο από το δήμαρχο 
Βασίλη: Κώστας Τουρνάς, εμείς, κυρίες 

και κύριοι, εμείς, τιτλούχοι κακής επο-
χής, η μηχανή του χρόνου, η μηχανή του 
χρόνου, UFO, αχ να με παίρνατε σ’ άλ-
λους κόσμους, να πω αντίο στους ανθρώ-
πους και τα βάσανα, ανάσανα, ανάσανα! 
Ο στα πρόθυρα γενικής φαλακροποίη-
σης εύχαρις τηλεπαρουσιαστής Κώστας 
Μάντζιος μετέδωσε το σόου live για τη 
δημοτική τηλεόραση, όλη η πόλη άλλω-
στε μία παρέα, όπως συνθηματοποιεί τα 
τελευταία χρόνια ο δήμαρχος τα καλλι-
τεχνικά του πρότζεκτ. 
Κι αβέρτα καντίνες, μαλλί της γριάς, σερ-
παντίνες για το πόπολο, εικόνες κακο-
ενορχηστρωμένου Κουστουρίτσα, αλα-
λαγμοί, χλαπαταγή και του χρόνου. Δεν 
υπήρξε πιο σουρεαλιστική εικόνα από 
αυτή του Παπαγεωργόπουλου να λικνί-
ζεται χορεύοντας τσίκα τσίκα μπουμ υπό 
τους ήχους των ντόπιων Anima, όταν δι-
ασκεύαζαν το «Θα χαθώ, θα χαθώ, ένα 
πρωί, σε μια ελεύθερη ιδέα, αναρχική, 
εκεί που ο έρωτας κάνει πάντα γιορτή» 
του Πέτρου Θεοτοκάτου. Πάντα τέτοια!

Bamboλέω!

Σ το “Partisan” της Βαλαωρίτου, 
στην υπόγεια γκαλερί, χάζεψα 
τις φωτογραφίες που κέρδισαν 

τα βραβεία του διαγωνισμού City Nights. 
Πάντα κολλάω στα ενσταντανέ του Στά-
βερη, πάντα οι μνημειώδεις νυχτερινές 
κακομακιγιαρισμένες ντίβες και οι ασί-
κηδες των νυχτερινών κέντρων β' διαλο-
γής με μαγνητίζουν σαν postcards from 
another heaven. Να πάτε! Στο «Διατηρη-
τέο» της Ικτίνου για δύο βράδια ο Tchiky 
Al Dente, μυθικός dj του παριζιάνικου 
Favela Chic, φέρνει ανεμοστρόβιλο από 
γκλίτερ, πούπουλα και baila funk. 
Και στην γκαλερί ΖηταΜι, ο μοναχικός 
καλλιτέχνης Ιορδάνης Στυλίδης έστη-
σε την εγκατάσταση “The Defecators”, 
ένα σχόλιο για την τέχνη στο δυτικό κό-
σμο. Τσαλακωμένα σημειώματα, δώδεκα 
σχέδια, δώδεκα κείμενα, ένα μανιφέστο, 
ίσως σκληρό και ακραίο, αλλά εντυπωσι-
ακό ως προς την καθαρότητά του. Σκοπός 
της εργασίας του Στυλίδη, λέκτορα του 
τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είναι «να προ-
σεγγίσει το τι-είναι και έτσι να προσφέ-
ρει μια θεραπευτική πιθανότητα ενάντια 
στην ηθική της συμπεριφοράς εντός της 
θεαματικής κοινωνίας».  

In private

Επεσε στα χέρια μου το free-press 
“Screw”. Για αγόρια που αγαπούν 
αγόρια, που θα ήθελαν να είναι 

κορίτσια, αλλά και κορίτσια που θα ήθε-
λαν να είναι αγόρια, I’m the only gay in 
the village, θα εξανίστατο ο Ντάφιντ του 
“Little Britain”. Είναι αθυρόστομο, μιλά 
για τη Θεσσαλονίκη, ιδωμένη μέσα από 
τις ξέσαλες νύχτες σε “Enola”, “DaDa”, 
“Bigaroon”, “Bar Me”, χαρούμενα στέκια 
που η πόλη στροφάρει και φλερτάρει.
«Ακατάλληλο για παπάδες και ανηλί-
κους» προειδοποιεί το tag, επώνυμη 
αρθρογραφία, κουτσομπολιά, μπηχτές, 
σφήνες, pin up ομορφόπαιδα, πλακίτσες 
παρέα με κείμενα αμιγώς κοινωνικοπο-
λιτικά. Το “Screw” είναι σκανδαλιάρι-
κο και, αν ξέρεις να διαβάζεις πίσω από 
τις λέξεις, θα ανακαλύψεις μια rainbow 
Θεσσαλονίκη που ερωτεύεται αλλά και 
ξεμαλλιάζεται. Αναζητήστε το, αποκω-
δικοποιήστε τους συμβολισμούς του και 
παίξτε μαζί του. Το “Screw”, που έχει 
ψυχή, στιλ και άποψη. Η Ντιβάιν χαμο-
γελάει από τον ουρανό και τα μερόνυ-
χτα στη Σαλονίκη στριφογυρίζουν σαν 
το καρουζέλ του Mediterranean Cosmos. 
Ανεβαίνει όμως κανείς με τέτοιο κρύο; A

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Κ.Ο.Θ.

ΗΚρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, 

ένα από τα δύο σημαντικότερα συμ-

φωνικά σχήματα της Ελλάδας, ιδρύ-

θηκε το 1959 από τον Έλληνα μουσουργό Σό-

λωνα Μιχαηλίδη. Κρατικοποιήθηκε το 1969 και 

από εκεί και πέρα πολλοί και σημαντικοί Έλληνες 

καλλιτέχνες ανέλαβαν τη διευθυντική «σκυτά-

λη» της. Με εκατό περίπου μουσικούς και με δι-

ευθυντή τον αρχιμουσικό Μύρωνα Μιχαηλίδη, 

σήμερα πραγματοποιεί τακτικές συμφωνικές 

συναυλίες, παραστάσεις όπερας, μπαλέτου και 

δημιουργεί εκπαιδευτικά  προγράμματα. Σε μια 

Θεσσαλονίκη όπου τα τελευταία χρόνια το φιλό-

μουσο κοινό συρρικνώνεται, η ΚΟΘ προβάλλει 

την ελληνική μουσική παρακαταθήκη με την πα-

ρουσίαση πολλών πρώτων εκτελέσεων πανελ-

ληνίως και παγκοσμίως, ενώ έχει συμπράξει με 

διάσημους αρχιμουσικούς και σολίστ, όπως P. 

Domingo, L. Pavarotti, M. Rostropovich, Λ. Κα-

βάκος κ.ά. Για τη χρυσή της επέτειο, η Κ.Ο.Θ. 

παρουσιάζει μια σειρά εκδηλώσεων. Στις 27/2 

υπό τη διεύθυνση του Μύρωνα Μιχαηλίδη θα 

πραγματοποιηθεί εορταστικό γκαλά στο Μέγα-

ρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μέσα στο 2009 θα 

κυκλοφορήσει επίσης ένας τόμος για την πενη-

ντάχρονη ιστορία της, καθώς κι ένα εορταστικό 

DVD. Εισιτήρια στο Ταμείο της Κ.Ο.Θ. (2310 
236.990, www.tsso.gr), εκδοτήρια της πλ. Α-
ριστοτέλους και i-stores 80111151617
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    Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου 

 2310Soul

Θεσσαλονίκη, 

weather 
report

2310music
Του νικου Μέριδη

Αναζητήστε το “Screw”. Το λέει η ψυχή του.

Η άνοιξη είναι θέμα 
ημερών να προσγειωθεί 
στην πόλη
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21OδηγόςΑΘΗΝΑ

Τέχνη / Μουσική / Θέατρο / Γεύση / Εκδηλώσεις / Σινεμά

Πόσο δεμένο είναι το τάνγκο με την κουλτούρα της Αργεντι-

νής;  Πάρα πολύ. Με κάποιον τρόπο αυτός ο χορός αναβιώνει 
την ιστορία της. Βέβαια, η Αργεντινή και κυρίως το Rio de la 
Plata υπήρξε πόλος μετανάστευσης. Έτσι το τάνγκο έχει επιρ-
ροές και από Ιταλούς, Ισπανούς, Πολωνούς. Ίσως και γι’ αυτόν 
το λόγο είναι αγαπημένος χορός σε τόσα μέρη της υφηλίου. 
Πώς βλέπετε τους νέους μουσικούς που παντρεύουν το τάνγκο 

με ηλεκτρονικούς ήχους; Για μένα είναι μεγάλη πρόκληση. Με 
ωθεί να ανακαλύπτω καινούργιους τρόπους χορού και να δο-
κιμάζω νέες τεχνικές. Νομίζω ότι κάθε νεωτερισμός πρέπει να 
δοκιμάζεται πριν απορριφθεί ή αγκαλιαστεί από το κλασικό. Άλ-
λωστε σε όλες μου τις παραγωγές εντάσσω το “Tango Nuevo”. 

Κάποιοι χαρακτηρίζουν το τάνγκο ως το «χορό του διαβό-

λου». Εσείς πώς θα το χαρακτηρίζατε;  Το τάνγκο έχει μια 
αιώνια φωτιά, η οποία γεννιέται από τον εσωτερικό διάλογο 
των δύο αρχέγονων χορευτών, από το ανεξέλεγκτο πάθος α-
νάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα. Αυτή η φωτιά δημιουργεί 
τη σαγήνη του.
Ποιος είναι ο θεός του τάνγκο; Ο θεός του τάνγκο είναι μέσα 
μας και για τον καθένα από εμάς διαφορετικός. 
Δώστε μια συμβουλή σε όλους όσους χορεύουν στις μιλόν-

γκες. Να το κάνουν με την ψυχή τους, να μοιράζονται τη στιγ-
μή με το ταίρι τους και να αφήνονται στη σαγήνη του τάνγκο 
χωρίς ενδοιασμούς.       - ΓΙΩΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Secrets 
of tango  

Ο διάσημος χορευτής 
και χορογράφος Gustavo 

Russo επιστρέφει στα μέρη 
μας με το “Secrets of Tango”, 

ένα τάνγκο υπερθέαμα 
σε παγκόσμια πρεμιέρα,και 
λέει τα «μυστικά» στην A.V. 

Info 

Πόλις Theater, Π. 

Ράλλη 18, 210 3452.527, 

Πέμ.-Σάβ. 22.00, Κυρ. 

14.00 & 21.00, € 15-40, 210 

3476.316. Προπώληση: 

Fnac, I-Ticket, Πόλις Theater, 

Metropolis, Suigeneris. Από 

14/3 έως 29/3. Και στη Θεσ-

σαλονίκη, 6, 7 & 8/3 στο 

Ράδιο City.



40 A.V. 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

επιλογές Της Δήμήτρας τριανταφύλλού

Ιωάννης Mουχασίρης 
Φιγούρες άστεγες και ακρωτηριασμένες περιπλανώνται στα ερείπια ενός χρεοκοπημένου πολιτισμού. Είναι 
Έλληνες και ξένοι ποιητές, ζωγραφισμένοι με ακρυλικά σε έργα μεγάλων διαστάσεων. Η έκθεση τρέχει σχε-

δόν παράλληλα σε δύο σημεία: Τεχνοχώρος Το Μήλο, 3 /3 - 4/4 & «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων, 12-22/3 ( )

T EXNH
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ατομική έκθεση μεικτών 

μέσων που συντονίζεται με το νέο άξο-
να των εκδηλώσεων του bar - σημείου 
συνάντησης για την πόλη. Θέμα τους, 
οι σύγχρονες δομές του αστικού βίου. 1-
31/3, Μαγκαζέ, Αιόλου 33, 210 3243.740

CHRISTIAN ROTHMANN
Ο Wim Wenders χαρακτηρίζει το γνω-
στό Βερολινέζο εικαστικό «εξερευνητή 
άγνωστων χρωματικών αλφαβήτων», ά-
ποψη που μπορούμε να διαπιστώσουμε 
στην πρώτη αναδρομική του στη χώρα 
μας. Μέχρι 28/3, Χώρος Τέχνης Pro-art/ 
Μιρέλλα Λεγάκη, Καλλιδρομίου 30, 210 
3847.967

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Μελάνια σε χαρτί δημιουργούν έναν 
ποιητικό κόσμο με φόντο τόπους όπου 
κυριαρχεί το υγρό στοιχείο, σαν μια γε-
ωγραφία της μνήμης. 26/2 - 28/3, Χώρος 
Τέχνης «24», Σπευσίππου 38, 210 7217.897

ΑΚΗΣ ΠΕΙΡΟΥΝΙΔΗΣ
Νατουραλισμός και βία, χιούμορ και 
γοτθική θλίψη. Προσωπική κρίση και 
κοινωνική σήψη. Τα νέα έργα μεικτής 
τεχνικής του ζωγράφου, χαράκτη και 
επίκουρου καθηγητή χαρακτικής στην 
Α.Σ.Κ.Τ. ανοίγουν εικαστικό διάλογο με 
την πραγματικότητα. 
26/2 - 4/4, Thanassis Frissiras Gallery, 
Κριεζώτου 7, 210 3640.288

ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΝΙΑΡΗΣ
Με αμείωτο το ενδιαφέρον γύρω από το 
έργο του καλλιτέχνη, παρουσιάζεται για 
πρώτη φορά στη χώρα μας η σπουδαία 
εγκατάσταση/περιβάλλον “Arrivederci - 
Willkommen” (1976) με θέμα τους ανώ-
νυμους μετανάστες που κατέκλυσαν τη 
Γερμανία τη δεκαετία του ’60. 26/2 - 28/3, 
Kalfayan Galleries, Χάρητος 11, Κολωνάκι, 
210 7217.679

  ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΖΕΡΒΑΣ
Με ζωγραφική και εγκαταστάσεις ο καλ-
λιτέχνης εξερευνά τα ίχνη που αφήνει 
η μνήμη σε ανθρώπους, χώρους και α-
ντικείμενα. Haute Culture, 26/2 - 16/3, 
Αίθουσα Τέχνης Καπλανών 5, Καπλανών & 
Μασσαλίας, 210 3390.946

H Εmily Dickinson  από τον Ιωάννη Μουχασίρη
Δημήτρης Παπαδημητρίου

ΔΕΣ ΤΟ 

ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΩ ΠΟΛΥ

μαύρη κωμωδία, απολαυστι-

κή, πρωτότυπη και διαφορετική 

θεατρική επιλογή σε σκηνοθε-

σία Ροζαμάλιας Κυρίου και ερ-

μηνείες Βίλης Σωτηροπούλου 

& Νίκου Ποριώτη κάθε Παρ, 

ςάβ και Κυρ. στις 21.00 στο 

ΑΠΛΑΚΑΦΕ - Bar-Theatre, 

αδριανού 1, Θησείο, 210 

3255.552
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Για να καταχωριστείτε στους οδηγούς της A.V., στείλτε δελτία Τύπου 2 εβδομάδες πριν από την 
προγραμματισμένη ημερομηνία. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Χαρ. Τρικούπη 22, 10679 Αθήνα 

ή στο fax 210 3617.310 ή στο agenda@athensvoice.gr

➜ epiloges@athensvoice.gr

KILLER 45 PARTY
Ο dJ Lo-Fi «ψήνει» nu-soul special πάρτι με ένα εκλεκτικό φά-

σμα από future funk, nu jazz, soul και broken beats και κα-
λεσμένους τη λουκία ςούπουλη (City 99,5) και τον δικό μας 

Phonic Loop. Ετοιμάσου να ακούσεις από Supremes και Belleruche 
μέχρι Fort Knox Five8 και M.I.A. 27/2 στις 23.00, είσοδος ελεύθερη, Τhe Hive, 

Τριπτολέμου 34 και Βουτάδων, Γκάζι, 210 3477.444

KILL THE HABIT
Garage, punk, post punk, dark wave και guitar rock για τους αμετανόητους των μουσικών 
ειδών που βαστάνε γερά, από το δίδυμο Last Page. Κάθε Τετάρτη στις 22.30 στο Closer, 
Ιπποκράτους 150 

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

ΓΡΑΦΗΜΑ 
Στον Καναδά, λίγο πριν την πτώση του τείχους 

του Βερολίνου, η αναμόχλευση του ανεξιχνία-

στου θανάτου μιας νεαρής κοπέλας γίνεται η 

αφορμή για μια περίεργη ιστορία ανάμεσα σε 

τρία πρόσωπα που συνδέονται μεταξύ τους με 

κρυφούς και φανερούς τρόπους. Το βραβευ-

μένο αστυνομικό θρίλερ του Robert Lepage 

και της Marie Brassard σκηνοθετείται για 

πρώτη φορά στη χώρα μας από τον Χρήστο 

Λύγκα, με ερμηνευτές δίπλα του τους Τ. Πυρ-

γιέρη, Σ. Γρηγοριάδου και Ν. Νταϊλιάνη. 3-

23/3, «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων, Αίθουσα 

Δ9 (Αποθήκη), Πειραιώς 100.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΝΑΚΗΣ
Αφιέρωμα στο ριζοσπαστικό Έλληνα συνθέ-

τη με σταθμούς ακρόασης, σημαντικά συγ-

γράμματα του καλλιτέχνη, προβολές video, 

προθήκη με παρτιτούρες, σχέδιά του και μια 

εγκατάσταση με το διαδραστικό σύστημα μου-

σικής σύνθεσης UPIC, που εμπνεύστηκε (σε 

νέα ψηφιακή υλοποίηση). Στα εγκαίνια (26/2, 

στις 19.00) θα γίνουν δύο παρουσιάσεις (με δι-

αφάνειες και ηχητικά παραδείγματα) από τον 

Κώστα Μόσχο και τον Ανάργυρο Δενιόζο. 

26/2 - 26/9, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέ-

χνης, Βασ. Γεωργίου 17-19Β & Ρηγίλλης, Αθήνα 

(είσοδος επί της οδού Ρηγίλλης).

THEATRO - ART
«Για κανέναν πάνω δεν είναι εύκολα κάτω»  

Το έργο εμβαθύνει στις τέσσερις πλευρές που 

κουβαλάμε μέσα μας, το «θέλω», το «δεν θέ-

λω», το «πρέπει» και το «έχω ανάγκη να δημι-

ουργήσω», καθώς και στην καθημερινή μάχη 

του ανθρώπου να ισορροπήσει ανάμεσα σε 

αυτές. Το έργο υπογράφουν οι Η. Τσαλίκη και 

Χ. Θάνος, η σκηνοθεσία είναι του Χ. Θάνου και 

τα σκηνικά-κοστούμια της Ά. Μαχαιριανάκη. 

Παίζουν: Δ. Πάσσος, Π. Δορλής, Κ. Μάρκελ-

λος, Σ. Δούβρης, Χ. Θάνος. Θέατρο Βαφείο, 

Κωνσταντινουπόλεως 115 & Αγ. Όρους 16, Κε-

ραμεικός, 210 3425.637. Πέμ. & Παρ. 21.15, Σάβ. 

00.00. Ως τις 11/4.

ΜΙΚΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Το νέο workshop στιχουργικής, παρουσία των 

συντονιστών του Δήμητρας Γαλάνη και Θρά-

σου Καμινάκη, «συστήνεται» στο κοινό την 

Τετάρτη 4/3. Πληροφορίες: 210 3252.998, 210 

3243.306

agenda Του γιωργού ΔήμήτραΚοΠούλού

ΠEΜΠΤΗ 26
MILO Z Κανονικά θα τελείωνε σήμερα, 
αλλά λόγω χαμού πήρε παράταση και 
συνεχίζεται από την Κυριακή 1 έως και 
την Πέμπτη 5 Μαρτίου. Tζαζ, φανκ και 
σόουλ από τη Νέα Υόρκη με δυνατή σκη-
νική παρουσία. Φυλαχτείτε. ήαLF NOTE. 

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΜΠΕΡ-

ΜΙΝΓΧΑΜ  Έργα Wagner και Strauss σε 
μουσική διεύθυνση Αndris Nelsons. 
MEγαρο μούςιΚής. Έναρξη 20.30. Είσοδος 
€ 75, 55, 38, 21, 12 (φοιτ.).

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΣΑΚΝΗΣ Eπιστροφή με τη 
νέα του δουλειά «Οι φίλοι μου είμαι 
εγώ», με τραγούδια που έγραψαν γι’ 
αυτόν οι φίλοι του, που είναι και πολ-
λοί. Μαχαιρίτσας, Κραουνάκης, Πλιά-
τσικας, Σπάθας. Ακόμη, επιλογές από 
τη δισκογραφία του και διασκευές. Μα-
ζί του στη σκηνή η Φιόνα Τζαβάρα και 
ο Αποστόλης Ψυχράμης. αρΧιτΕΚτονι-

Κή, Πειραιώς 116, 210 9014.428. Έναρξη 
23.00. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 
G. KONTRAFOURIS ORGAN TRIO  Ένα από 
τα σχήματα του  Έλληνα οργανίστα που 
ζει στο Ελσίνκι, και καλά κάνει, με τη 
σύμπραξη του κιθαρίστα Onder Focan 
και του ντράμερ JP Gallis. JAZZ UPSTAIRS. 

Έναρξη 22.00. Είσοδος με ποτό € 15.

APURIMAC Λάτιν από τους ειδικούς διά 
να τραγουδούν. Από το 1983 συνθέτουν 
το δικό τους προσωπικό ιδίωμα με σα-
φείς επιρροές από το είδος αυτό και α-
ναφορές στην ινδιάνικη μουσική των 
Άνδεων και την αφροκουβανική παρά-
δοση της Καραϊβικής. CAMINITO. 

ORIENT EXPRESSIONS Οι Can Utkan 

(DJ Yakuza), Cem Yildiz και Richard 
Hamer με έναν πιπεράτο συνδυασμό 
από electronica και μουσική της Ανα-
τολής, από πνευστά αλλά και ούτι, από 
fusion και confusion, από ethnic αλλά 
και trip-hop. ήALF NOTE. Kαι στις 28/2.

 
ΣABBATO 28
ΑΝΑΠΛΟΥΣ - RAINDOG Ευκαιρία για να 
τσεκάρεις δύο ελληνικές μπάντες. Οι 
πρώτοι με ελληνόφωνο ροκ και garage 
στοιχεία και οι δεύτεροι με ska και 
reggae ήχο. RODEO.  Έναρξη 22.00. Είσο-
δος με μπίρα € 10.

ΚΥΡΙΑΚΗ 1
FUNKOLLECTIV 8μελής ελληνική μπά-
ντα με funk ήχο, hip-hop στοιχεία και 
tap dance. ρινοΚΕρως, Ιπποκράτους 40 & 
Διδότου, 210 3389.877. Είσοδος ελεύθερη. 

ΤΡΙΤΗ 3
«ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ» Μουσικοθεα-
τρική παράσταση με τους Καλιόπη Βέτ-
τα, Μάνια Παπαδημητρίου, Γιάννη Κ. 
Ιωάννου, Τάσο Αντωνίου, με μελωδίες 
και τραγούδια σε ποίηση και κείμενα 
Ελύτη, Θεοδωράκη, Χατζιδάκι, Μαυ-
ρουδή, Κραουνάκη, Μάλαμα κ.ά., μαζί 
με κείμενα της Παπαδημητρίου. IANOS, 
Σταδίου 24, 210 3217.810. Έναρξη 22.00. 
Είσοδος με ποτό € 20.

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 4
ΑΝΤΟΝΙΟ CALDARA, H OΛΥΜΠΙΑΔΑ Ό-
περα με ελληνικούς υπέρτιτλους και 
μουσικούς και τραγουδιστές του Συ-
νόλου Μπαρόκ Μουσικής Latinitas 
Nostra. MEγαρο μούςιΚής. Έναρξη 20.30. 
Είσοδος € 30, 19, 7 (φοιτ.). ●

Milo Z

ΑΚΗΣ ΠΕΙΡΟΥΝΙΔΗΣ

Νατουραλισμός και βία, χιούμορ και γοτ-

θική θλίψη. Προσωπική κρίση και κοινω-

νική σήψη. Τα νέα έργα μεικτής τεχνικής 

του ζωγράφου, χαράκτη και επίκουρου 

καθηγητή χαρακτικής στην Α.Σ.Κ.Τ. ανοί-

γουν εικαστικό διάλογο με την πραγμα-

τικότητα. 26/2 - 4/4, Thanassis Frissiras 

Gallery, Κριεζώτου 7, 210 3640.288

Γράφημα

ΠΑΡΤΙ 
στην 

ΠΟΛΗ
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*         νέο
C        μέχρι   15
 ¤        15-30
  ¤¤     30-45
   ¤¤¤  45+
Ξ        Ξενυχτάει (μετά τη 1.00 π.μ.)

Σ/Κ Ανοιχτό Σάββατο/ 
            (ή) Κυριακή μεσημέρι
Μ      Ανοιχτό μεσημέρι
            Τιμές χωρίς κρασί
A.V. Μην ξεχάσεις να πάρεις     
            την Athens Voice 
            φεύγοντας 

Κέντρο

AΓΟΡΑ
Λ. Aλεξάνδρας & Bουρνά-
ζου 31, Aμπελόκηποι, 210 
6426.238/ Xατζ. Mέξη 8 & Bε-
ντήρη 9 (περιοχή Hilton), 210 
7252.252 Θυμίζει μπιστρό, 
με γήινα χρώματα και παλιές 
αφίσες. Γενναιόδωρες μερί-
δες ελληνικών και διεθνών 
πιάτων. K Μ A.V.

AKAΔHMIAΣ 
MΠPIZOΛAKIA
Aκαδημίας 61, Aθήνα, 210 
3627.234 Σουβλάκι, πίτες με 
χαλούμι, αγκιναροσαλάτα. 
Σπεσιαλιτέ μπριζολάκια στη 
λαδόκολλα. Delivery. Ως 
23.00. Kυρ. κλειστά. 

AΛEΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A 
& Ζωναρά 21, Λ. Aλεξάνδρας, 
210 6420.874/ Αργεντι-
νής Δημοκρατίας 14, 210 
6450.345 Ελληνική κουζίνα, 
ιδανικό και για επαγγελμα-
τικά γεύματα. Δίπλα, η μπι-
ραρία τους με πληθωρικές 
μερίδες και πολλές μπίρες. 
Κυρ.- Πεμ. ζωντανό έντεχνο 
ελληνικό τραγούδι από τις 
21.00. €Μ

AΛEΞANΔPEIA 
Μετσόβου 13 & Ρεθύμνου, 
210 8210.004 Γλυκύτατο, 
με γεύσεις εξαιρετικές με 
άρωμα Αιγύπτου. Κυρ. 
κλειστά €Μ

AlIArMAN 
Σωφρονίου 2, Γκάζι, 210 
3426.322 Περιβάλλον με 
στοιχεία απ’ όλο τον πλα-
νήτη. Γεύσεις ελαφριάς 
μεσογειακής κουζίνας. Από 
12.00 ως 10.00. Μετά  «με-
τατρέπεται» σε bar.

AlMAZ 
Tριπτολέμου 12 Γκάζι, 210 
3474.763 Γεύσεις του «δρό-
μου» και μεσογειακά πιάτα. 
Στην μπάρα ποτό και καλή 
μουσική. €Μ Κ Ξ A.V.

ASIA FrESH  
Ξενοδοχείο Classical Athens 
Imperial, πλ. Kαραϊσκάκη, 
210 5201.600 Yψηλή αισθη-
τική και ασιατικός μινιμαλι-
σμός. Aυθεντικό sushi και 
πολλές ακόμα προτάσεις 
ιαπωνικής κουζίνας.   

AΣΠPO ΠIATO 
Xερσικράτους 8 & Λ. Παπά-
γου 145, Zωγράφου, 210 
7782.189 Mοντέρνο μουσικό 
μεζεδοπωλείο. Από τις 
12.00 με ελληνικές γεύσεις, 
ποικιλία κρασιών -  ενώ και 
το ρακόμελο ρέει άφθονο. 
Zωντανή μουσική. €M Ξ

BArAONDA
Tσόχα 43, Aμπελόκηποι, 
210 6444.308 Εντυπωσιακό 
αποικιακό σκηνικό, κοσμικά 
parties, δυνατή μουσική, 
εξαιρετική κουζίνα από τον 
Mιχάλη nτουνέτα.  €

BArMΠOYNAKI
Bασ. Kωνσταντίνου 2, πλ. 
Σταδίου, Kαλλιμάρμαρο, 210 
7011.753 Με θέα στο Kαλ-
λιμάρμαρο και προσήλωση 
στα μικρά φρέσκα ελληνικά 
ψάρια. Δοκίμασε και τηγα-
νόσουπα καραβίδας. €Σ/K M

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

κολάτας με φρούτα. €

BYZANTINO 
(Ξενοδ. Xίλτον) Bασ. Σοφίας 
46, 210 7281.400 Mοντέρνο 
μεεντυπωσιακό all time 
classic μπουφέ.  €

CAMINITO
Μ. Αλεξάνδρου 30 & Περ-
δίκα 2, Μεταξουργείο, 210 
5244.661 Ατμόσφαιρα Αρ-
γεντινής, διεθνής κουζίνα, 
bar. Στον επάνω όροφο 
live μουσικές και θεατρικές 
παραστάσεις.  

CIlENTIO
Μαντζάρου 3 και Σόλωνος 
54, 210 3633.144 Νεοκλασι-
κό με μοντέρνα κουζίνα και 
υλικά από την φάρμα τους. 
Κυρ.κλειστά.  Μ

CIPOllINO 
Δερβενίων 4 & Aσκληπιού, 
210 3632.780 Ιταλική τρατο-
ρία με μοντέρνα διακόσμη-
ση. Delivery. €Μ

CIrO’S POMODOrO
Aλωπεκής 9, 210 7296.500 
Pizza-restaurant με ενέρ-
γεια club. Δευτ.-tετ. “Vanas 
therapy” με τη B. Mπάρμπα. 
Πέμ. οι “salata Latina”. 
Παρ. one man show του n. 
Mουτσινά. Σάβ. μουσική  πα-
ράσταση με τους M. Zέη και 
eλ. Mουτσινά. Dj Γ. Φασιλής. 
Έως 1.30 Kυρ. κλειστά  €€ 

COSCA
Πραμάντων 10, πλ. Eλπίδος, 
Kουκάκι, 210 9210.229 Σισιλι-
άνικο κουζίνα με καλή κάβα.
Kυρ. κλειστά. 

ΔIONYΣOΣ
Pοβέρτου Γκάλι 43, Mακρυ-
γιάννη, 210 9233.182 Απένα-
ντι από την Aκρόπολη, ανα-
νεωμένο με πιάτα μεσογεια-
κής κουζίνας που υπογράφει 
ο Mιχάλης nτουνέτας.€ 

ΔΟΜνΑΣ 
Δουκίσσης Πλακεντίας 75 & 
Πανόρμου, 210 7714.770
Σπιτικό φαγητό με παρα-
δοσιακές και ιδιαίτερες 
γεύσεις σε ένα φιλικό και 
λιτό χώρο, ιδανικό και για ε-
παγγελματικά γεύματα. Πα-
ραλαβή και σε πακέτο. €Μ

EΛAIA 
M. Bασιλείου 41 και Eχελιδών, 
Pουφ-Γκάζι, 210 3411.174 
eξαιρετική μεσογειακή κου-
ζίνα με σήμα την ελιά. Με-
γάλος χώρος, παραδοσιακό 
και μοντέρνο μαζί. Οροφή με 
θέα στα άστρα. €

GB COrNEr 
Ξεν. Grande Bretagne, πλ. 
Συντάγματος & Παν/μίου, 
210 3330.000 Ξενοδοχειακή 
πολυτέλεια. Μεσημέρι για 
business lunches με μεσο-
γειακή κουζίνα, και grill ως 
αργά το βράδυ.   €Κ Μ 

IlVA 
Περσεφόνης & Γαργηττιών 
24, Γκάζι, 210 3478.282 
Kρέπες  με γεύσεις από όλο 
τον κόσμο δίπλα στο Μετρό. 
Βάφλες, σαλάτες και πολλές 
μακαρονάδες. €K ΣΚ

* KAΛΛIΣTH ΓEYΣIΣ
Ασκληπιού 137, 210 6453.179, 
6445.476 nέο decor, νέες 
γεύσεις, νέες τιμές. Οι σεφ 
nίκη tρέσσου και eυδοκία 
Φυλακούρη με concept πά-
ντα τη δημιουργική ελληνική 
κουζίνα. Kυρ. μεσημέρι παι-
δικό μενού. Parking δωρεάν. 
Δευτ.κλειστά.  

ΚΑΤΣΟΥΡΜΠΟΣ 
Αμύντα 2, πλ.Προσκόπων, 
Παγκράτι, 210 7222.167 
Χαλαρό –μια σταλιά– και νό-
στιμη κρητική κουζίνα. Παξι-
μάδια, τυριά, ρακές και άλλα 
φερμένα από το νησί. €Μ

KΙΟΥΠΙΑ 
Δεινοκράτους & Αναπήρων 
πολέμου 23, 210 7400.150 
Με καταγωγή από τη Ρόδο, 
αμέτρητα νόστημα πιάτα- 

φρόντισε να πας με 
παρέα για να αντεπε-
ξέλθεις.   

lA lU 
Αναγνωστοπούλου 1, 
πλ. Κολωνακίου, 210 
6233.933, 694 7681810 
Ωραίος χώρος με «φρέ-
σκιες» γεύσεις από τον Γ. 
Σολάκη και διάθεση για 
γλέντια με apple mojito και 
άλλα cocktail. Σ/Κ Μ Ξ

lENA’S BIO
Nίκης 11, Σύνταγμα, 210 
3241.360 Αγαπάει τα βιο-
λογικά προϊόντα και στα 
στέλνει σπίτι μαγειρεμένα ή 
όχι. snacks, γλυκά και αγορά 
των προϊόντων. Delivery 
καθημερινά 8.00-19.00 
και Σάβ. 8.00-16.00. Και 

catering. 

MAΓEIPEYONTAΣ TH 
MEΣOΓEIO
Bησσαρίωνος 9, 210 
3389.741-42 Μεσογειακή 
με κυρίαρχη την ελληνική 
κουζίνα. “Αpperitivo” με 
cocktails, μπουφέ. Τake 
away. Kυρ. κλειστά  

MAΓEMENOΣ AYΛOΣ 
Aμύντα 4, Παγκράτι, 210 
7223.195 Kλασικό και ιστο-

ρικό. Γευστική, ποιοτική 
κουζίνα και αναμνήσεις από 
Mάνο Xατζιδάκι. Σ/K M Ξ  

MAΣA 
Eθν. Aντιστάσεως 240-244, 
Kαισαριανή, 210 7236.177 
Λαχταριστές αστακομα-
καρονάδες προστέθηκαν 
στη μακρόχρονη ιστορία 
κρέατος. Mεγάλη λίστα κρα-
σιών (και βιολογικά). Δευτ. 
κλειστά. €Σ/Κ

ΜΕΞΙΚΑνΟΣ 
Ευδήλου 15, Ζωγράφου, 210 
7716.900 Γεύσεις Μεξικού, 
δυνατό bar, διοργάνωση 
catering, delivery. Πέμπ. 
ζωντανή μουσική.  

* MEAT BAr
Ομήρου και Σκουφά, Αθήνα, 

γεύση οδηγος
So Many 

Choices... 

Only One Voice

Στείλε στην ΑΤΗΕNS VOICE 

info για ό,τι τρώγεται 

στην πόλη στο 

gourmet@ athensvoice.gr

Φάρος
Πάνω στη θάλασσα 

Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Αν την Τσικνοπέμπτη ο Αθηναίος συνηθίζει να τη γιορ-
τάζει στις ταβέρνες και τα κουτούκια της γειτονιάς του, 
την Καθαρή Δευτέρα την έχει πάντα συνδυασμένη και 

με «φόντο» εκδρομικό. Σε κοντινές διαδρομές, σε λόφους και 
βουναλάκια (που ευνοούν και το σήκωμα χαρταετού – λέμε 
τώρα), στις παραλίες του λεκανοπεδίου. Οπουδήποτε μπορεί 
να πατήσει χώμα, να μυρίσει και να δει –έστω κι αν ο χειμώνας 
είναι ακόμα βαρύς– λίγο πράσινο, να αναπνεύσει καθαρό αέρα. 
Πολύ καλή και κοντινή παραθαλάσσια ψαροταβέρνα, ειδυλλι-
ακή όσο δεν πάει παραπάνω, ιδανική για τα μεθαυριανά Κού-
λουμα, αλλά και κάθε φορά που αποζητάς μια μικρή, κοντινή 
εξοχική απόδραση είναι ο Φάρος. Βρίσκεται στην παραλία του 
Μαραθώνα (βάζω πάντα σημάδι τις πρώην Βάσεις της Νέας Μά-
κρης και στρίβω μόλις τις περάσω στο πρώτο φανάρι δεξιά) και 
είναι μια ταβέρνα εντελώς οικογενειακή, που σερβίρει ψαράκι 
καλό και μεζέδες σχεδόν συγκινητικά σπιτίσιους από το 1964. 
Από τον παππού κυρ-Γιάννη, στο γιο κι από κει στον εγγονό 
Γιάννη, που τώρα την έχει αναλάβει. Το ωραιότερό της είναι η 
θέση της. Πάνω στο κύμα στην κυριολεξία, με μια τεράστια αυλή 
γεμάτη λουλουδάκια και πρασινάδες, το καλοκαίρι κάθεσαι με 
το μαγιό, τώρα το χειμώνα την έχουν κλείσει γύρω γύρω με μια 
πολύ ανάλαφρη τζαμαρία που δεν εμποδίζει καθόλου τη θέα 
μπροστά σου, στη θάλασσα και τον ουρανό. Συμπληρώνουν και 
με ψηλές σόμπες-μανιτάρια, ώστε ενώ απολαμβάνεις όλο αυτό 
το σούπερ ειδυλλιακό και εξοχικό τοπίο να είσαι ταυτόχρονα 
ζεστός και χουχουλιάρης την ώρα που τρως. Όσον αφορά στο 
«τρως» λοιπόν, ε, τρως πολύ καλά. Η ταβέρνα είπαμε είναι οι-
κογενειακή, τα δύο νεαρά βλαστάρια Γιάννης και Φωτεινή σερ-
βίρουν με τρομερό χαμόγελο στη σάλα, η μαμά κυρα-Άννα είναι 
μέσα και μαγειρεύει τα καλούδια, ο κυρ-Βασίλης, ο πατέρας, 
κρατάει το ρόλο του «γενικού επιβλέποντος», αν και τώρα πια 
δηλώνει συνταξιούχος. Τα καλούδια είναι τρομερή μελιτζανο-
σαλάτα, ωραία ταραμοσαλάτα, χταποδάκι βραστό (που έρχεται 
ζεστό στο τραπέζι), σαλάτες κλασικές και υπερμεγέθεις, βραστά 
χόρτα, κολοκύθια, μπρόκολα, πατάτες, σπιτική πατάτα τηγα-
νητή, σχεδόν πάντα και κάποια πίτα – τυρόπιτα, σπανακόπιτα, 
κολοκυθόπιτα, με φύλλο που ανοίγει μόνη της η κυρα-Άννα. Για 
τη συνέχεια υπάρχουν άφθαστο φρέσκο τηγανητό καλαμάρι, 
μπαρμπουνάκια και κουτσομούρες, ψάρια μεγάλα φρέσκα στη 
σχάρα. Tην Καθαρή Δευτέρα θα έχουν και καραβίδες και σου-
πιές με σπανάκι, η κυρά-Άννα θα έχει φτιάξει και πολύ χαλβά 
(με αμύγδαλα και μπόλικη κανέλα), καθώς και γαλακτομπούρε-
κο (δεν είναι νηστίσιμο, αλλά είναι το σουξέ της). Οι τιμές τους 
είναι πολύ καλές (προχτές πληρώσαμε περίπου € 40 το άτομο 
αλλά με άπειρα πιάτα, πολλά κρασιά και ένα δίκιλο σαργό), το 
κρασί είναι χύμα και καλό, μεθαύριο φαντάζομαι ότι θα είναι 
τίγκα, όμως διαθέτουν πίσω μεγάλη αυλή – και parking. 

ΦΑΡΟΣ, Παραλία Μαραθώνα, 22940 56164

tastepolice

ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ 
Την αγαπημένη σου μοντέρνα τα-
βέρνα με τα νοσταλγικά στοιχεία 
που θυμίζουν παλιό μπακάλικο θα τη 
βρεις και στην Κηφισιά. Με νοστιμιές 
ελληνικής κουζίνας, πολλούς μεζέ-
δες και καλές τιμές. Ανοιχτά Τετάρτη 
έως Σάββατο μεσημέρι και βράδυ, 
Κυριακή μόνο μεσημέρι. 
Δροσίνη 12-14, Κηφισιά, 210 6230.080

NARKISSOS HALL                
Νέο music restaurant bar με μεγάλη 
σάλα και πολλά τραπέζια και πιάτα 
διεθνούς κουζίνας. Το καλό φαγητό 
συνοδεύει πάντα ζωντανή μουσική 
με κιθάρα ή πιάνο και τραγούδι. Ο 
χώρος του διατίθεται και για εκδη-
λώσεις. Ανοιχτό Παρασκευή και Σάβ-
βατο βράδυ. Δωρεάν parking. 
Αγ. Κωνσταντίνου 52, Μαρούσι, 
210 2138.366

ΤΡΙΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 
Ανανεωμένο και στιλάτο το γνωστό 
bar restο της Σκουφά. Χωρισμένο 
σε 3 επίπεδα για καφέ, ποτό στο bar 
ή στους αναπαυτικούς καναπέδες 
και πιάτα πρωτότυπα στο χώρο του 
εστιατορίου με το μεγάλο ενυδρείο 
που κερδίζει τις εντυπώσεις. Μουσική 
mainstream, που ανεβάζει ρυθμούς 
αργά το βράδυ.
Σκουφά 73, Κολωνάκι, 210 3604.400

ΘΑΛΑΤΤΑ 
Η γνωστή ψαροταβέρνα υποδέχεται 
τη Σαρακοστή ανοίγοντας και το με-
σημέρι της Καθαρής Δευτέρας με νό-
στιμα θαλασσινά και φρέσκα ψάρια. 
Κυδώνια, γυαλιστερές, στρείδια και 
χτένια θα έχουν την τιμητική τους, 
όπως και οι σπεσιαλιτέ μύδια γεμιστά 
πολίτικα και καλαμάρι στιφάδο. Τα 
must σαρακοστιανά θα συμπληρώ-
νουν το νηστίσιμο τραπέζι. 
Βίτωνος 5, Γκάζι, 210 3464.204

FISH BAR
Την Καθαρή Δευτέρα οι σεφ των κε-
φάτων party restaurants ετοιμάζουν 
νόστιμες νηστίσιμες συνταγές. Ζεστή 
λαγάνα και ταραμοσαλάτα, φρέσκα 
όστρακα, ψάρια και θαλασσινά, από 
γαύρο μαρινάτο μέχρι σολομό στη 
σχάρα με σος σαμπάνιας. Ούζο και 
κρασί άφθονο, μουσικές για ένα αυθε-
ντικό ελληνικό γλέντι. 
Μηλιώνη 4, Κολωνάκι, 210 3616.098, 697 
2272292/ Ζησιμοπούλου 2, Γλυφάδα, 210 
9680.100, 697 4909710

ΣΤΟΑ
Η Στοά κλείνει το Τριώδιο με γιορτινό τριήμερο. Την Παρασκευή ξέ-

φρενο μασκέ πάρτι, το Σάββατο regge πάρτι στο club και την Κυρια-
κή βραδιά tango. 

Πατησίων 101 & Κοδριγκτώνος, Στοά Τριανόν, 210 8253.932

tips Της ΝΑτΑΛίΑΣ ΔΟύΚΑ
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210 3611.116 
Μοντέρνος χώρος με νόστι-
μα κρέατα όπως μπριζόλες 
στη λαδόκολα, λουκάνικα, 
μπιφτέκια, κοτόπουλο σχά-
ρας. Καλή σχέση ποιότητας 
- τιμής. Ανοιχτό κάθε μέρα 
μεσημέρι - βράδυ. Κυριακή 
μόνο βράδυ. € 

MINI SIZE
Kωνσταντινουπόλεως 
26, Tαύρος, 210 3424.704 
creative ταβέρνα με μουσι-
κή υπόκρουση το σφύριγμα 
των τρένων. Ωραίο, με ελ-
ληνικές γεύσεις. €K Μ 

MOMMY 
Δελφών 4, Kολωνάκι, 210 
3619.682 Πάνω στον πο-
λυσύχναστο πεζόδρομο, 
με μεσογειακή κουζίνα και 
κοκτέιλ. Lounge και ανάλα-
φρες μουσικές.€Ξ 

MYPOBOΛOΣ
Γιατράκου 12, Mεταξουρ-
γείο, 210 5228.806 
Kαθημερινά ανοιχτό από το 
πρωί για καφέ και κουζίνα, 
που σερβίρει από τις 16.00. 
Σ/K η κουζίνα ανοίγει από 
τις 14.00. Ποτά έως αργά 
το βράδυ. 

NΟΣΤΙΜIA 
Aμφικτύονος 18 και
 Bασίλης, Θησείο, 210 
3450.091
 Ήρθε από το Πόρτο Xέλι 
κι έφερε μαζί του νόστιμη 
ελληνική μεσογειακή κουζί-
να. Καλά ελληνικά κρασιά. 
Kλειστά Kυριακή βράδυ και 
Δευτέρα. €Σ/K M

PASΑJI 
City link, Στοά Σπυρομήλιου, 
210 3220.714  Μέσα στην 
κοσμοπολίτικη στοά, ανοι-
κτό από νωρίς το μεσημέρι. 
Πολύ κομψό meeting point 
της πόλης.  €Ξ

PASTA lA VISTA
Bουτάδων 58, Γκάζι, 210 
3462.092 Kουζίνα με μο-
ντέρνα ιταλικά πιάτα. Kαι 
ωραία πίτσα. Aνοιχτό από 
τις 12.00 έως τις 2.00 π.μ. 
€K M Ξ 

* ΠΕΙνΑΚΟΘΗΚΗ   
Πειραιώς 187, Αθήνα, 
210 3426.141 
Από το πρωί για καφέ και 
ποικιλία γεύσεων από σού-
πες, πολλά ορεκτικά, ριζότα 
και ζυμαρικά μέχρι φιλέτα 
mix Grill. Πέμ.-Σάβ. όλο το 
24ωρο. Κυριακή μεσημέρι 
ζωντανή μουσική. € Ξ

 
ΠINIATA
Hρακλείτου 19, Kολωνάκι, 
210 3628.298, 210 3628.296 
Μοντέρνο οινομαγειρείο με 
ελληνική κουζίνα. Φαγητό 
σε πακέτο και λίγα τραπέζια 
για τους τυχερούς. Aνοιχτό 
από 12.00 π.μ. μέχρι 23.00 
το βράδυ. Kυρ. κλειστά.

ΠΛΑΤΕIΑ HΡωων 
Πλ. Hρώων 1 & Kαραϊσκάκη 
34, Ψυρρή, 210 3211.915, 
693 2338200  Παραδοσιακό 
μεζεδοπωλείο, με λιχουδιές 
από την ελληνική κουζίνα 
και τα βράδια μουσικές 
παρέες. Aνοιχτό από το 
πρωί. €M Ξ 

POSTINO (Il) 
Γριβαίων 3, Kολωνάκι, 210 
3641.414 o Aντόνιο θα σου 
ετοιμάσει σπιτικά φαγητά 
στην ιταλική του ταβέρνα 
με ντεκόρ παλιές φωτογρα-
φίες. Ξεκίνα με μαγειρευτά 
κατσαρόλας. €Μ Ξ Κ

PrOSOPA 
Kωσταντινουπόλεως 84, 
Γκάζι, 210 3413.433 nεα-
ρές παρέες (και αρκετός 
καλλιτεχνικός κόσμος), 
προσεγμένη και πρωτότυπη 

μεσογειακή κουζίνα. €Ξ Α.V.

rESTO 
Aκαδημίας 84, 210 3810.026 
Μενού σωστής διατροφής 
με πρωτότυπα πιάτα (και 
για χορτοφάγους), από το 
πρωί στις 9 μέχρι το βράδυ 
στις 11, με πολύ καλές τιμές. 
Δίπλα και το μπακάλικό τους 
με προϊόντα του Bιολογικού 
Kύκλου. Kυριακή κλειστά.

SAlErO 
Bαλτετσίου 51, Eξάρχεια, 
210 3813.358 Aνοιχτό από 
τις 10.00 το πρωί για καφέ, 
το μεσημέρι με γεύσεις από 
iσπανία, ποικιλίες τυριών, 
αλλαντικών, tapas, πλούσι-
ες σαλάτες. Aκόμα, ποικιλία 
έθνικ tapas στη μεγάλη μπά-
ρα. tο βράδυ για ποτό μέχρι 
αργά. €15-25. 

ΣΠITAKIA 
Δεκελέων 24 & Zαγρέως, 
Γκάζι, 210 3412.323 Χώρος 
μοιρασμένος σε μικρά 
δωμάτια, ωραία μωσαϊκά 
και πολύ λευκό. Στα πιάτα 
απλές αλλά ενδιαφέρουσες 
προτάσεις. €Ξ Μ Κ

ΣΠYPOΣ - BAΣIΛHΣ 
Λάχητος 5, Kολωνάκι, 210 
7237.575 Μετά το Mέγαρο, 
κλασικό γαλλικό, για σαλι-
γκάρια, φιλέτο café de Paris 
και σουφλέ σοκολάτα. Κυρ. 
κλειστά.  €

ΣΤΟΑ 
Πατησίων 101 & Kοδρι-
γκτώνος, Στοά Tριανόν, 210 
8253.932 Έξυπνα διαμορ-
φωμένος πολυχώρος. Από 
το πρωί καφές και σνακ, το 
μεσημέρι νόστιμοι μεζέδες, 
το βράδυ σύγχρονη διεθνής 
κουζίνα και ποτό. €Ξ A.V.

SUrrEAl
Pεθύμνου 12, Mουσείο, 210 

8230.313 Σουρεάλ (άσπροι, 
μαύροι, κόκκινοι τόνοι) πε-
ριβάλλον και ιταλική μεσο-
γειακή κουζίνα με μοντέρνα 
(ρολάκια μπρεζαόλας 
γεμισμένα με σύκο και μα-
σκαρπόνε) και παραδοσιακά 
πιάτα. Κυριακή κλειστά. 

TAMAM 
Bριλησσού 30, Πολύγωνο, 
210 6455.156 eλληνική 
κουζίνα με αγαπημένες 
πολίτικες γεύσεις, γιαουρ-
τλού κεμπάπ, χουνγκιάρ 
μπεγεντί, μαντί. Aνοιχτά 
κάθε βράδυ. 

TGI FrIDAY’S 
Nεοφ. Βάμβα 2, Κολωνάκι, 
210 7227.721/ Kολοκοτρώνη 
35, Κηφισιά, 210 6233.947/ 
Λ. Κηφισίας & Αλεξάν-
δρας, Αμπελόκηποι, 210 
6475.417/ ΘΕΣΣΑΛΟΝίΚΗ: 
Mediterranean Cosmos 2310 
473.760, NEO: Πλ. Αριστοτέ-
λους 3 Aπό burgers και μεξι-
κάνικη tortilla μέχρι εισαγό-
μενα μπουκάλια μπίρας και 
κοκτέιλ τεκίλας. €Ξ Μ A.V.

*  THE SOCIETY 
Kολοκοτρώνη 6, Σύνταγμα, 
210 3230.445
All day μοντέρνος χώρος για 
μεσογειακή - κλασική κου-
ζίνα μεσημέρι και βράδυ. 
Κυρ. μεσημέρι κλειστά € Ξ

TIrBOUSON
Kωνσταντινουπόλεως 104, 
Kεραμεικός, 210 3410.107 
Μοντέρνος χώρος, με 
πρωτότυπη διακόσμηση. 
open kitchen για ξεχωρι-
στές ελληνικές γεύσεις και 
μεγάλη ποικιλία κρασιών. 
€Σ/K M Ξ A.V.

T PΑlACE
Ξεν. King George, B. Γε-
ωργίου 3, Σύνταγμα, 210 
3222.210 Kομψό, τολμηρό 

και μοντέρνο το lounge bar 
restaurant του ξενοδοχείου 
King George, διακοσμημένο 
από τον Aντώνη Kαλογρίδη. 
Γεύσεις μεσογειακές, κυρί-
ως ελληνικές.  €M  

TΣIPIΓO 
Iάκχου 30, Γκάζι, 210 
3477.067 Φωτό από τα 
Κύθηρα στους τοίχους και 
γεύσεις που σε ταξιδεύουν 
μέχρι εκεί. Πιάτα ελληνικής 
κουζίνας και φρέσκο ψάρι. 
Όλα χειροποίητα, από αγνά 
υλικά.  Δευτ.-Παρ. από τις 
16.00, Σ/Κ από τις 12.00. 

XPYΣA
Αρτεμισίου 4 & Κεραμεικού, 
Γκάζι, 210 3412.515 Η Χρύσα 
και η κόρη της σε κάνουν 
να νιώθεις σαν στο σπίτι 
σου. Δοκίμασε σολομό με 
μαστίχα, νιόκι, cheese cake 
με μέλι. Κυρ. και μεσημέρι. 
Δευτ. κλειστά.  

ΨAPOKOKAΛO 
Σόλωνος 119, 210 3846.596, 
www.psarokokalo.com Από 
τα πιο συμπαθητικά του κέ-
ντρου, για ψάρι και κρέας. 
Kαθημερινά από τις 12.30 
το μεσημέρι μέχρι αργά το 
βράδυ. €Μ 

Βόρεια

AνΕΤΟν 
Στρ. Λέκκα 19, Mαρούσι, 210 
8066.700 nτεκόρ από ελλη-
νική ταινία με τον Λάμπρο 
Kωνσταντάρα, κουζίνα 
δημιουργική, ελληνική, 
υπέροχη. Στο τέλος θα χει-
ροκροτήσεις και τα γλυκά.  
Kυρ. κλειστά. 

ΑΠΛΑ 
Xαρ. Tρικούπη 135 & Eκάλης, 
N. Eρυθραία, 210 6203.102 
Σε ωραίο ατμοσφαιρικό 

χώρο,  για μοντέρνα μεσο-
γειακή κουζίνα. Σταρ-σεφ ο 
Χρύσανθος Καραμολέγκος.  

AVAlON 
Xαρ. Tρικούπη 50, Kεφαλάρι, 
210 6231.719/ Λεωκορίου 
20, Ψυρρή, 210 3310.572  
Διεθνής κουζίνα με έμφαση 
στην ποικιλία μυδιών, σ’ ένα 
χώρο με... ιπποτικές μνήμες. 
Κυρ. και μεσημέρι με άνετο 
πάρκινγκ.  Ξ

ΔΙOΣΚΟΥΡΟΙ
Δημ. Bασιλείου, N. Ψυχικό, 
210 6713.977 All time classic 
στέκι για καφέ από το πρωί. 
tοπικές ελληνικές γεύσεις, 
αλλά και κάποια διεθνή πιά-
τα μεσημέρι και βράδυ. 

DAlI 
Λ. Κηφισίας 336, Χαλάνδρι, 
210 6854.004 Πολυτελής 
χώρος, ζεστή ατμόσφαιρα, 
και κουζίνα με ιδιαίτερες 
προτάσεις από το σεφ, με 
έμφαση στην pasta. Έως 
1.00. €  

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

GOlDEN PHOENIX 
N. Kηφισιά, Λ. Tατοΐου 131, 
210 8078.640/ Xαλάνδρι, Λ. 
Πεντέλης 85, 210 6844.898/ 
Kεφαλάρι, X. Tρικούπη & 
Γορτυνίας, 210 8013.588/ 
Eλληνικό, Λ. Bουλιαγμένης 
120 (έναντι αμερικανικής 
βάσης), 210 9644.889 Aλυσί-
δα κομψών εστιατορίων με 

εξαιρετικό κινέζικο φαγητό.  
Στου Xαλανδρίου και sushi 
bar. Kαθημερινά 19.30-
1.00. Δυνατότητα να διορ-
γανώσουν το τραπέζι σου.   

KOYKΛAKI
Παπανικολή 88, Xαλάνδρι, 
210 6818.710 Γνωστό σου 
από παλιά, ωραία παρεΐστι-
κη ατμόσφαιρα, πιάτα... κα-
κόφημα και ονομασίες που 
θα σου μείνουν αξέχαστες. 
Kαθημερινά έως 12.30, 
Παρ. και Σάβ. έως 1.30. 

ΛΙΑΣΤΗ NΤΟΜΑΤΑ 
Aγαμέμνωνος 23 (εμπ. κέ-
ντρο Eρμής), Xολαργός, 210 
6543.033 Mικρό και νόστιμο, 
με πιάτα σπιτικής φροντί-
δας. Οι κρητικές γεύσεις 
πολύ καλές επίσης. €Μ 

l’ OSTErIA DA ClAUDIO 
Kώστα Bάρναλη 26, Xα-
λάνδρι, 210 6834.228, 693 
9950130 iταλική κουζίνα 
σε στιλ ταβέρνας. nόστιμα 
μαγειρευτά, εξαιρετικές 
λεπτές πίτσες και μακαρο-
νάδες, ελληνικό και ιταλικό 
χύμα κρασί. eπιδόρπιο 
πανακότα και σουφλέ σο-
κολάτα. 

MEAT ME 
Χαρ. τρικούπη 92, Κεφαλάρι, 
210 6232.358 /Λ.Κηφισίας 
37Α, Μαρούσι (Golden hall). 
Από τη Θεσσαλονίκη. Μο-
ντέρνος χώρος, απόλυτη 
και νόστιμη κρεατοφαγία. 
€ Μ

MEATING 
Πλ. Ελευθερωτών 4, κεντρι-
κή πλατεία Χαλανδρίου, 210 
6800.339, 210 6812.181 Νεα-
νικό μπριζολάδικο. Πάρε ο-
πωσδήποτε την ανατολίτικη 
σαλάτα, συνέχισε με Τ-bone 
steak λουκούμι, χαιρέτα μας 
τον Χρήστο και τον Κίμωνα, 

τους συμπαθητικούς ιδιο-
κτήτες. €Μ Ξ A.V.

MEAT SQUArE
Λ. Σταμάτας 5A, & Σολωμού 
(εμπ. Kέντρο Φάρος), Δρο-
σιά, 210 8004.700/ Eθν. Aντι-
στάσεως 9-11 (εμπ. Kέντρο 
Kεράμειος), Xαλάνδρι, 210 
6831.300/ Hροδότου 2, Kο-
λωνάκι, 210 7251.100  nτιζα-
ϊνάτη κουζίνα, απολαυστική 
κρεατοφαγία.  Κολωνάκι: 
Δευτ.&Κυρ. 13.00-12.30 
και το café Δευτ.-Σάβ. 
7.45-20.30, Χαλάνδρι: 
Δευτ.-Παρ. 15.00-12.30, 
Σ/Κ 13.00-12.30, Δροσιά: 
Δευτ.-Παρ. 16.00 -12.30, 
Σ/Κ 13.00-12.30. €

* MODI 
Kασσαβέτη & Kυριαζή, Kηφι-
σιά, 210 8017.635 o Fabrizio 
Buliani επιστρέφει και δη-
μιουργεί ένα νέο χώρο που 
ανοίγει για καφέ και φαγητό 
από το μεσημέρι και σερβί-
ρει έως τις 12.30 το βράδυ. 
Kυρ. βράδυ κλειστά. 

OCTOBErFEST
Aγ. Iωάννου 82, Aγ. Παρα-
σκευή, 210 6082.999 Για 
μπίρες απ’ όλο τον κόσμο, 
ξανθές, μαύρες, κόκκινες, 
ξηρές, μοναστηριακές, 
δυνατές, ακόμα και χωρίς 
αλκοόλ. Kαι μπίρα με το 
μέτρο και συνοδευτικά από 
κρύα ορεκτικά, βαυαρικές 
σπεσιαλιτέ pretzel μέχρι 
χοιρινό κότσι. happy hour 
19.00 - 20.00 και παραγγελί-
ες πακέτο. €M A.V

* PACIFIC - ΜONTE CArlO
Αγ. Δημητρίου 9, Κηφισιά, 
210 8015.830  Από το Monte 
carlo στην Αθήνα. Με fusion 
κουζίνα και επιρροές από 
Aσία, Περού, Χιλή και Ιταλία. 
Πολλά cocktails με φρέσκα 
φρούτα.  
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πούτρώμε

Golden Phoenix
Με πυξίδα προς Ασία

Της ΖίΖΗΣ  ΣΦύΡΗ

Τετάρτη βράδυ, άδειοι δρόμοι. Οι μισοί βλέπουν ποδό-
σφαιρο κι οι άλλοι μισοί είναι στημένοι να θαυμάσουν 
τον Σάκη και ποιο τραγούδι θα μας εκπροσωπήσει στη 

Eurovision.Εμείς καθ’ οδόν για γενέθλια φίλης υδροχόου, κα-
λεσμένοι στο αγαπημένο της εστιατόριο Golden Phoenix για 
γεύσεις αυθεντικά εξωτικές και πολυτελές περιβάλλον που της 
ταιριάζουν γάντι. Ραντεβού έξω από την παλιά μονοκατοικία 
του Χαλανδρίου, που έχουν αποκαταστήσει θαυμάσια, με ω-
ραίο κήπο και άνετο parking. Καθισμένοι στη μεγάλη ροτόντα, 
ρίχνουμε ματιές στον πολυτελή διάκοσμο με τις μπουαζερί 
στα ταβάνια αλλά και στο κομψό μπαρ τύπου παγόδας, σε μια 
όμορφη Ασιάτισσα που φτιάχνει ποτά. Γύρω μας καθρέφτες 
ζωγραφισμένοι με κινέζικα θέματα, χαμηλός φωτισμός, easy 
listening μουσική και τα αυτοκρατορικά χρώματα μπορντό - 
κίτρινο να δεσπόζουν στο χώρο. Όλα σε σοφή διάταξη, από την 
γκαρνταρόμπα έως τα σεπαρέ δωματιάκια στα οποία είναι χω-
ρισμένη η μονοκατοικία. 
Αρχίσαμε το γύρω-γύρω όλοι στη ροτόντα με πολύ ωραία τη-
γανισμένα won ton τυριού και καβουριού, butterfly shrimps 
τραγανές γαρίδες με μάνταριν σος, pork spare ribs με παραδο-
σιακή σος, που μας ξετρέλαναν, και πολύ νόστιμες φτερούγες 
κοτόπουλου γεμιστές με χοιρινό και τεριγιάκι σος. Συνεχίσαμε 
με dumplings ατμού γεμιστά με γαρίδες, crispy duck –αλλά 
πολύ crispy σας λέω–, πάπια με πιτούλες και λαχανικά, μεγά-
λες γαρίδες με καυτερή σάλτσα πιπερόριζας, κινέζικων μανιτα-
ριών και φρέσκων κρεμμυδιών. Ένα satay beef, ένα sweet and 
sour pork και ένα szechuan beef δεν θα μπορούσαν να λείψουν 
από το τραπέζι. Ήταν όλα καταπληκτικά, όπως και οι νούγιες 
με τα θαλασσινά, ακόμη και τo fried rice, που βοήθησε να γλεί-
ψουμε όλες τις σάλτσες. Συνοδέψαμε το φαγητό με κινέζικες 
μπίρες. Τούρτα δεν κόψαμε, αλλά στην υπέροχη πυραμίδα σο-
κολάτας  από σκούρα σοκολάτα και σοκολάτα γάλακτος, καθώς 
και στην πάστα καραμέλας με πραλίνα και μπανάνα, βάλαμε 
δύο κεράκια για το καλό. 
Στο Golden Phoenix λειτουργεί και sushi bar με αναλόγως κα-
λές εκτελέσεις. Για να βρείτε τραπέζι Παρασκευή-Σάββατο 
θέλει οπωσδήποτε έγκαιρη κράτηση. Για το μενού δε που σερ-
βίρουν την Κυριακή το μεσημέρι, η κράτηση πρέπει να γίνει 
τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν. Τα καλούδια του εστιατορί-
ου μπορείτε να τα σερβίρετε και σε συγκεντρώσεις από το 
catering του ομίλου.  

Golden Phoenix, Λεωφ. Πεντέλης 85, Χαλάνδρι, 210 6844.898/ 
Τατοΐου 131, Ν. Κηφισιά, 210 8078.640/ Βουλιαγμένης 120, 
Ελληνικό, 210 9644.889/ Χαρ. Τρικούπη και Γορτυνίας, Κεφαλάρι, 
Κηφισιά, 210 8013.588. Ανοιχτά κάθε μέρα 19.30- 12.30 π.μ. 
Κυριακή μεσημέρι menu, το βράδυ ala cart. Κατανάλωση/άτομο € 24-30

* PASIONAl 
Καποδιστρίου 64, Φιλοθέη, 
210 6800.200
Αυθεντική αργεντίνικη 
ατμόσφαιρα και κουζίνα 
που σε ταξιδεύει σε αργε-
ντίνικες pampes. Και μπαρ 
για ποτό - κρασί. Live πιάνο.  
Ανοιχτό από τις 18.00 και 
μετά. Κλειστά Κυρ. & Δευτ.   
30 με κρασί. 

* PASTIS BrASSErIE 
Λ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι 
(Golden Hall), 2os όροφος, 
210 6835.577 All day χώρος 
για καφέ, σνακς, burgers και 
ζυμαρικά μέχρι τις 20.00 το 
βράδυ. Μετά σερβίρει γαλ-
λική κουζίνα και συνοδεύει 
με επιλεγμένα κρασιά. Από 
τις 8.00 π.μ. έως τις 2.00 το 
βράδυ. Κυριακή κλειστά. 

* ΠΟΛΙΤΙΚΑ… ΚΑΙ ΑΠΛΑ
ίωάν. Παλαιολόγου & Βα-
λαωρίτου 2, Χαλάνδρι, 210 
6856.466 Κουζίνα με όλη τη 
γεύση και τα αρώματα της 
Πόλης, νόστιμα και απλά. 
Ανοιχτό καθημερινά 19.00-
1.00, Κυρ. 13.00-18.00.  

rOBIN’S HOOD 
Bασ. Γεωργίου 34, Xαλάνδρι, 
210 6834.907 tη δεκαετία 
του ’50 ήταν ένα αστικό 
σπίτι, σήμερα είναι ένα πολύ 
καλό εστιατόριο με πρωτό-
τυπες μεσογειακές γεύσεις. 
Μπαρ για ωραία κοκτέιλ. Και 
Κυρ. μεσημέρι.  €A.V.

*ΤΑ ΡωΜΑνΑΚΙΑ 
Λ. Μεσογείων 366 & πλ. Κο-
ραή 1, Αγ. Παρασκευή, 210 
6532.278/ 693 7371111
Δύο νέοι εκπρόσωποι της 
κρητικής κουζίνας παρου-
σιάζουν καθαρές κρητικές 
γεύσεις με ποιότητα. Όλα 
τους τα πιάτα είναι ιδιαίτερα 
και νόστιμα, θα θέλετε να 
ξαναπάτε. Παρ. και Σάβ. 
ζωντανή μουσική. 

SETTE
Γρ. Γυφτοπούλου 7 (πρώην 
Mεσολογγίου), Xαλάνδρι, 
210 6894.316 iταλική δημι-
ουργική κουζίνα σε cozy 
ατμόσφαιρα. Φρέσκα υλικά 
και business lunch μενού. 
Δευτ. κλειστά. €M. 

SIMPlY BUrGErS
Σωκράτους 31, Xαλάνδρι, 
210 6800.633/ Δ. Γούναρη 
187, Γλυφάδα, 210 9606.900 
Aλυσίδα καταστημάτων 
στο χώρο του ποιοτικού 
και γρήγορου φαγητού. 
Zουμερά μπιφτέκια, φρέ-
σκες σαλάτες, κρέατα και 
πουλερικά σε ειδική χάρτινη 
συσκευασία που –πώς 
γίνεται δεν ξέρουμε– τα 
διατηρεί ζεστά και τραγανά. 
Mε άλλα 6 καταστήματα 
στην Aθήνα.

SUζΑννΑ  
Μαρμαριωτίσσης 28 & Σ. 
Βενιζέλου, Χαλάνδρι, 210 
6842.585 o Xρήστος Στι-
κόπουλος έχει αυθεντικές 
συνταγές από την Πόλη και 
η μαμά του από τη Συρία. 
Δευτ. κλειστά. C Κ

THE PrIME GrIll
Aδριανείου 46, N. Ψυχικό, 
210 6753.934 tο πρώην 
Meat street, ανανεωμέ-
νο για κρεατοφαγία σε 
μοντέρνο περιβάλλον. 
Business lunch για τους ερ-
γαζόμενους στα πέριξ. Kυρ. 
κλειστά. €Ξ

TUTTI A TAVOlA 
Λεωφ. Kηφισίας 254, Xαλάν-
δρι, 210 6778.765 Σπιτική 
ιταλική κουζίνα. Μπρου-
σκέτα, ζυμαρικά, νόστιμο 
κρέας, δεν πρέπει να φύγεις 
αν δεν δοκιμάσεις το βενε-
τσιάνικο τιραμισού. €Μ

VArDIS 
Ξεν. Πεντελικόν, Δελη-
γιάννη 66, Kεφαλάρι, 210 
6230.650-6   eλληνική κουζί-
να, πολυτέλεια, εμπειρία.    

XOXΛIΔAKI
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 γεύση οδηγος

Pastaflora

« Παλιομοδίτικη χάρη, δι-
ακοσμητική εκλέπτυνση, 
χιούμορ. Ξέρεις εσύ. Μπο-

ρείς να διασκεδάσεις σε διαφορετικό 
μπιτ. Μπορείς να λικνιστείς στο ρυθ-
μό μιας κυρίας με γούστο και ανατρο-
φή, που ξέρει να φροντίζει τον εαυτό 
και τους θιασώτες της. Τρελή βιντα-
ζιά, παλιομοδίτικη χάρη, ταπετσαρίες, 
κόσμος μικρός σε ηλικία, πολύχρω-
μος, φλιτζανάκια και φορμάικες, καλά 
ποτά, μουσικές εκπλήξεις, το πνεύμα 
της Μαίρης Αρώνη και το βινύλιο των 
Camera Obscura. Όλα μαζί, ένα μαγαζί. 
Σε περίπτωση που τα χαρίσματά της σε 
θέλγουν, έχε υπόψη σου ότι υποδέχε-
ται κόσμο καθημερινά στο σαλόνι της 
από νωρίς το πρωί ως τις μικρές ώρες. 
Καθώς όμως η Pastaflora πρεσβεύει 
μέχρι εσχάτων τους κώδικες του τίμιου 
παιχνιδιού και τη φιλοσοφία τού «ζήσε 
και άσε να ζήσουν», επίτρεψέ μου να 
σου μεταβιβάσω το βαθύτερο μήνυμά 
της: «Παρακαλούνται το lifestyle, το 
τρέντι, οι θιασώτες των hot spots, 

των must και των don’t’s να μεί-
νουν μακριά».  

Ζεύξιδος 6, 2310 261.518

2310
Aδριανίου 31, N. Ψυχικό, 210 
6746.661, 210 6746.551/ 
Λ. Πεντέλης 41, Xαλάνδρι, 
210 6848.043, 210 6820.943 
Aτμόσφαιρα παλιού μπακά-
λικου. Aτέλειωτη ποικιλία 
σε γεύσεις, ψαρομεζέδες, 
μεγάλη λίστα ούζων και 
προϊόντα για το σπίτι. Δευτ. 
έως Σάβ. μετά τις 18.00, 
Kυριακή κλειστά.   

*  WAGAMAMA
Λ. Κηφισίας 37 Α & Σπ. Λούη 
(Golden Hall), Μαρούσι, 210 
6836.843-4 Η γνωστή αλυ-
σίδα εστιατόριων του Λον-
δίνου τώρα και στην Αθήνα. 
Με ασιατική κουζίνα σε μο-
ντέρνο - μίνιμαλ ντεκόρ.

Νότια

BrOWN’S 
Βασ. Αλεξάνδρου 2 (Divani 
Caravel Hotel), 210 7207.000 
Ατμοσφαιρικός χώρος, 
ξενοδοχειακό service και 
πολυτέλεια, γεύσεις επι-
πέδου.  €

CASA DI GIOrGIO
3η Mαρίνα Γλυφάδας, 210 
8947.417 Mετά από πετυ-
χημένη πορεία στη Mύκονο  
και στην Aθήνα. Mενού με 
ιταλικές επιρροές, νόστιμα 
σπαγγέτι, pizza, φρέσκα 
θαλασσινά και πλούσιες 
σαλάτες. 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΚΟνΕΣ
Δ. Παύλου, παραλία Γλυ-
φάδας, (πρώην Cataralla-
αριστερή είσοδος), 210 
9824.620, 210 8983.092, 693 
6657025 Χώρος σαν από 
νησί, σε γαλάζιες και λευκές 
αποχρώσεις, με θέα θάλασ-
σα. Έμφαση στην ελληνική 
κουζίνα και έντεχνη ζωντα-
νή μουσική.  €Ξ ΣΚ 

Il SEGrETO
Mπιζανίου 3, Πανόραμα Bού-
λας, 210 9659.526 tρατορία 
με προσεγμένες ιταλικές 
γεύσεις. eξαιρετική θέα στη 
θάλασσα και στην πόλη. 
Ανοιχτά κάθε βράδυ εκτός 
Δευτέρας. Κυριακή μόνο 
μεσημέρι. € 

IΣTIOΠΛOΪKOΣ 
Aκτή Mικρολίμανου, Πει-
ραιάς, 210 4134.084, 210 
4134.184, 694 4915220 
Σημείο αναφοράς για όλο 
το Mικρολίμανο, με θέα τον 
Σαρωνικό. Aν πας Kυριακή 
απόγευμα, νομίζεις πως βρί-
σκεσαι σε παραλιακό club. 
Mε ελληνική δημιουργική 
κουζίνα. Διοργανώνονται 
και events και εκδηλώσεις. 
tο café του θυμίζει καράβι.

MAΪΣTPAΛI 
Aπόλλωνος 28, Bουλιαγμένη, 
210 9671.184-5 Στον Λαιμό 
της Bουλιαγμένης, μέσα σε 
καταπράσινο περιβάλλον. 
Ψάρι από όλες τις μεριές της 
eλλάδας, πολλά φρέσκα θα-
λασσινά και αχινοσαλάτα. €

MANIA 
Aιγαίου 67 & Kυζίκου 13, N. 
Σμύρνη, 210 9315.016 eλλη-
νική παραδοσιακή κουζίνα 
με σπιτικά πιάτα, άπαντα διά 
χειρός Mάνιας. Φρέσκο ψά-
ρι, θαλασσομεζέδες άλφα 
άλφα. Σάββατο και Kυριακή 
μεσημέρι ανοιχτά. €Κ

* MATSUHISA ATHENS               
Αstir Palace, Aπόλλωνος 40, 
Βουλιαγμένη, 210 8960.510 
Το πολυαναμενόμενο εστι-
ατόριο της κορυφαίας αλυ-
σίδας ανά τον κόσμο, τώρα 
και στην Αθήνα. Ασιατικός 
μινιμαλισμός και υψηλή γα-
στρονομία. Κάθε μέρα έως 
12.00, Παρ. και Σάβ. έως 
1.00, Κυρ. μόνο μεσημέρι, 
κλειστά Δευτέρα.  

MΠIΦTEKAAAATΣI 
Kωνσταντινουπόλεως 12, 
Γλυφάδα, 210 8944.880 
nόστιμο κρητικό φαγητό 
στo γνωστό «κρεατοφαγι-
κό» δρόμο της Γλυφάδας. 

Aυθεντικές γεύσεις σε 
ντάκο, απάκι, μακαρονάδα 
ανωγιανή, σφακιανή πίτα 
με μέλι, μπόλικη ρακή και 
παραδοσιακές μαντινάδες 
στους τοίχους.

OrO TOrO 
Bάρης-Kορωπίου 73, Bάρη, 
210 8994.514-5/ Λ.Πεντέ-
λης 108, Βριλήσσια, 210 
8100.150 steak house από 
τα καλύτερα του είδους 
του, ψήστες εκπαιδευμένοι 
στην Aργεντινή, κρέατα 
από Aργεντινή και n. Zη-
λανδία. Στα Βριλήσσια και 
μεσημέρι. €Μ 

ΠPAΣINOΣ ΛOΦOΣ
Oσίου Λαυρεντίου, Λόφος 
Tρουμπάρι (Ύψος Λ. Aλίμου 
89), 210 9913.811 Νέος χώ-
ρος από τον Γιάννη Mπαξε-
βάνη. Kρέατα σουβλιστά και 
ψητά στη σχάρα σε πίτα. Mε 
μενού πικ-νικ σε παγκάκια 
και φαγητά «πακέτο». Aπό 
10.00 έως 1.00 το βράδυ.  

* SAlTY SAIlOr
Ποσειδώνος 81 & Στρ. 
Σαράφη 5, Καλαμάκι, 210 
9883.154/9814.319 Για ψάρι 
και θαλασσινά με ιδιαίτερο 
στιλ σε ωραίο ναυτικό διά-
κοσμο. Σ/Κ Μ Ξ

* THE SUSHI BAr
Aτλάντος 1, Παλαιό Φάληρο, 
210 9802.111, 210 Mεγάλη 
γκάμα από γιαπωνέζικες 
γεύσεις με έμφαση στο sushi 
και πιάτα για χορτοφάγους 
σε άνετο χώρο με minimal 
διακόσμηση. Kαι delivery. 
Aνοιχτά κάθε μέρα από τις 
13.00 έως αργά το βράδυ.  

VIνCENZO 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυφάδα, 
210 8941.310 Πάθος για 
ναπολιτάνικη κουζίνα. Πίτσα 
με λεπτή τραγανή ζύμη και 
πάστα σε νόστιμες παραλλα-
γές. Κάθε Πέμπ. βράδυ live 
τζαζ. Delivery. €Ξ Κ Μ A.V.

WAICHHArT
Ακτή Μουτσοπούλου 58, 
Πειραιάς, 210 4534.408, 210 
4520.969 Σε στιλ μπιστρό, 
πολύ καλό φαγητό. Κυρ. 
κλειστά. €€ Ξ  

Δυτικά

ΓΙΟΡΤΗ ΜΠΑΞΕΒΑνΗ 
τέρμα ίεράς Οδού, Δάσος 
Χαϊδαρίου, 210 5326.163 
Προχωρημένη ελληνική 
κουζίνα σ’ ένα μοντέρνο πε-
ριβάλλον μέσα στο πράσινο 
της Γιορτής του Κρασιού. 
Ο Γιάννης Μπαξεβάνης στο 
δικό του χώρο. €M

ΓKAΛEPI TOY MEZE  
Mεγ. Aλεξάνδρου 61-63, Πε-
ριστέρι, 210 5720.047-8  eυ-
χάριστος χώρος με παστέλ 
χρώματα και λουλουδιστά 
φωτιστικά. Όπως μαρτυρά 
το όνομά του, αγαπά την 
τέχνη. Mε ελληνική κουζίνα 
και πολλές νόστιμες δημι-
ουργικές προτάσεις. €M Ξ 

ΔAΦνΗ 
M. Aλεξάνδρου 86, Mπουρ-
νάζι, 210 5773.721 Πλούσιες 
γεύσεις, που διαρκώς ε-
μπλουτίζονται με νέα πιάτα 
ημέρας. eξαιρετική κουζίνα 
με μαγειρευτά και της ώρας. 
Kαλόγουστο περιβάλλον. 
Έως 1 π.μ. €Μ

* ΣTAXY
Δήμητρος & Pήγα Φεραίου, 
Eλευσίνα, 210 5589.700 tο 
μοντέρνο πολυτελές εστια-
τόριο του elefsina hotel, με 
έμπνευση από τους καρπούς 
της γης.  eλαφριά μεσογεια-
κή κουζίνα, γλυκά εξαιρετικά 
και ειδικά μενού για τις κα-
θημερινές το μεσημέρι με  19 
το άτομο - και Kυριακάτικο 
brunch με €20. €Μ 

 

Ταβέρνες

NEOEΛΛHNIKON

Aγ. Παρασκευής 126, Xα-
λάνδρι 210 6858.597, 210 
6856.301 Aυθεντική ελληνι-
κή κουζίνα και «παρέλαση» 
από 40 διαφορετικά μεζε-
δάκια. Aνοικτά κάθε μέρα με 
ζωντανή μουσική δίπλα στο 
τζάκι.M/E 

 
POZAΛIA 
Bαλτετσίου 58, Eξάρχεια,210 
3302.933 Γνωστό φοιτη-
τοστέκι, φημίζεται για την 
ελληνική του κουζίνα και 
για τον καταπράσινο στεγα-
σμένο του κήπο. Aτού της 
συγκεκριμένης ταβέρνας 
ότι είναι ανοιχτή ως αργά... 
και τις καθημερινές. C M

 

Oύζο-μουσική

9Ον MEZEΔOΣXOΛEION
Πλ. Πλαστήρα 9, Παγκράτι, 
210 7562.564, 694 8666736 
Zωντανή ορχήστρα και σπέ-
σιαλ μεζέδες, σερβιτόροι με 
σχολικές ποδιές και κατά-
λογος-τετράδιο κρασιών. 
Aνοιχτά από Πέμπτη έως 
και Σάββατο βράδυ, και τις 
Kυριακές το μεσημέρι. 

ΛOΓIA THΣ ΠΛωPHΣ                                 
Aγησιλάου 71, Kεραμεικός, 
210 3460.488 Ποικιλία από 
νόστιμους θαλασσινούς με-
ζέδες και ψάρια στο κέντρο 
της πόλης, σε ένα ωραίο και 
απλό χώρο. Έχει και κρεα-
τικά. €M

ΜΕΛωΔΙΑ
Καλλισθένους 87, πλ. Μερ-
κούρη, Άνω Πετράλωνα, 210 
3464.916
Οικογενειακή ταβέρνα με 
ζεστή ατμόσφαιρα. Δευτ.-
Πέμ. γεύσεις ιδιαίτερες 
όπως κλέφτικο, προβατίνα 
σε αμπελόφυλλο κ.ά. Κάθε 
Παρασκευή κιθάρα και Σάβ. 
τετραμελής κομπανία. €Μ

*  TZITZIKAΣ & 
MEPMHΓKAΣ 
Aγ. Γεωργίου & Aισχύλου 
26, Xαλάνδρι, 210 6810.529/ 
Πλ. Παπαδιαμάντη 4, Άνω 
Πατήσια, 210 2232.376/ Mη-
τροπόλεως 12-14, Σύνταγμα, 
210 3247.607/ Δροσίνη 12-
14, Kηφισιά, 210 6230.080 
Kέρασμα τσίπουρο και ελιές 
για καλωσόρισμα. Aπό τις 
σπεσιαλιτέ η σαλάτα με το 
ανθότυρο. Kαι με νέο μαγαζί 
στην Kηφισιά. Kάθε βράδυ, 
Kυριακή μόνο μεσημέρι.  
 

Bar-Restaurants

AMAlOUr
Πλαστήρα 45 και Φιλα-
δελφείας, N. Σμύρνη, 210 
9337.710 Πολύ ωραίος 
χώρος, θεατρικά φτιαγ-
μένος σε ένα διώροφο 
νεοκλασικό. Για ποτό στο 
μπαρ με μουσική rock, 
funky και soul και κουζίνα 
μεσογειακή που συνοδεύ-
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εται με κρασί από την καλά 
ενημερωμένη λίστα.  

BAlTHAZAr
Tσόχα 27 & Bουρνάζου, 
Aμπελόκηποι, 210 6441.215 
Από τους πιο κοσμικά της Α-
θήνας, με δημιουργική κου-
ζίνα. Εδώ γίνεται το power 
game της Αθήνας. Φόρεσε 
τα καλά σου, θα τους δεις 
και θα σε δουν όλοι.  €A.V. 

BAr GUrU    
Πλ. Θεάτρου 10, Ψυρρή, 210 
3246.530 Funky crew, ταϊ-
λανδέζικη κουζίνα, μουσι-
κές jazz, reggae, soul, disco 
και r’n’b. Στον πρώτο όροφο 
το Jazz Upstairs.  €Ξ

* BlACK DUCK 
Xρήστου Λαδά 9A, Aθήνα, 
210 3234.760 Πολυχώρος 
που αγαπάει τις τέχνες, με 
καφέ, bar, εστιατόριο και 
γκαλερί. Φιλοξενεί έργα 
τέχνης, διοργανώνει μου-
σικές βραδιές, φιλολογικές 
συζητήσεις, παρουσιάσεις 
βιβλίων, cd κ.λπ. παρέα με 
αρωματικό καφέ, καλό κρα-
σί και σπιτικές γεύσεις. 

* ΒrOWN BETTY
Δ. Σούτσου 33, Αμπελόκηποι, 
210 6465.180   Μικρό και 
ζεστό bistro με νόστιμα βιο-
λογικά gourmet πιάτα. Κυ-
ριακή κλειστά. Έως 23.45.  

CENTrAl
Πλ. Φιλικής Eταιρείας 14, 
Kολωνάκι, 210 7245.938, 210 
7241.059 tο κοσμοπολίτικο 
meeting point του Kολω-
νακίου, ανανεωμένο. Για 
συναντήσεις μεσημέρι και 
βράδυ με ντελικάτη κουζί-
να, sushi και πολλά cocktails 
μέχρι αργά. €Ξ

CHE BUENOS AIrES
Al PASO
Αγ. Δημητρίου 13, Ψυρρή, 
210 3239.063/210 3605.629. 
Αργεντίνικη κουζίνα, bar και 
vineria με καλά επιλεγμένες 
ετικέτες κρασιών. Κάθε 
Δευτέρα για τους θεατρόφι-
λους ειδικό standard μενού 
με €30 και live jazz μουσική 
υπόκρουση. 

DEKKO COSMOPOlITAN
Kανάρη 24, Kολωνάκι, 210 
3630.145, 210 3622.110 
Kοσμοπολίτικο με θεματικό 
ντεκόρ τη nέα Yόρκη και 
υπόγειο privé χώρο με 
house ρυθμούς. Πιάτα 
μεσογειακής κουζίνας και 
mainstream μουσική κάθε 
Παρ.&Σάβ., ενώ κάθε Πέμ. 
ελληνικά και Kυρ. r’n’b 
parties με τους Family the 
Label. Δευτ. κλειστά Ξ

EN AIΘPIA 
Bρυούλων 4, 210 2582.751, 
Πλ. N. Φιλαδέλφειας Ιδιαίτε-
ρος χώρος, ζωγραφισμένος 
στο χέρι, από το πρωί για 
καφέ και από το μεσημέρι 
για ωραία δημιουργική κου-
ζίνα. «Δυνατή» μπάρα (μπί-

ρες από όλο τον κόσμο) και 
έθνικ μουσική μέχρι αργά το 
βράδι. Ξ A.V. Σ/K

El BANDONEON 
Bιργινίας Μπενάκη 7, πλ. Με-
ταξουργείου, 210 5224.346
Ατμοσφαιρικό σκηνικό με 
αργεντίνικα στοιχεία για 
κρεατοφαγία και tango βρα-
διές. Κυριακή μόνο βράδυ 
για χορό και ποτό. €€€ Σ/Κ Μ

ElEVEN 
Aγ. Kωνσταντίνου, Mαρούσι, 
210 6147.192 All day φαγητό 
(μεσογειακή κουζίνα), café, 
χαλαρωτικά cocktails νωρίς 
το απόγευμα, ξέφρενο κέφι 
με μουσική που σε κρατάει 
σε ρυθμό μέχρι το ξημέρω-
μα. Mε λίγα λόγια, non stop 
διασκέδαση σε ένα χώρο 
που εμπνέει να αφεθείς και 
να επικοινωνήσεις. €

FrAME
Ξεν. St. George Lycabettus, 
Δεινοκράτους 1, πλ. Δεξα-
μενής, 210 7214.368 Up-to-
date κατάσταση στη γεύση, 
πιάτα δημιουργικής κουζί-
νας διά χειρός Έκτορα Mπο-
τρίνι. Και με νέο champagne 
bar. €M

GAlAXY ΒΑr 
Ξεν. Hilton, Bασ. Σοφίας 46, 
210 7281.000 Finger food σε 
ποτήρι μαρτίνι, κοκτέιλ, και 
φαντασμαγορική άποψη 
της πόλης. Galaxy BBQ για 
τους πιο πεινασμένους.   €Ξ Κ 

* GEO 
Πατησίων 82 & Δεριγνύ (ΑΣΟ-
ΕΕ), 210 8229.808-9 Πολυχώ-
ρος και σημείο συνάντησης 
φοιτητών, δικηγόρων, 
καθηγητών, ανοιχτός όλη 
μέρα. Το πρωί με καφέδες 
και το βράδυ με ποτό και 
φαγητό. Πολλά happenings 
και saturday night party.

GUZEl
Λ. Kηφισίας 280, Xαλάνδρι, 
210 6800.101 Στη γνωστή 
χειμερινή του θέση, με πιάτα 
μεσογειακής κουζίνας και 
πολλές μουσικές από διαφο-
ρετικούς djs κάθε φορά. 
IΣTOPIKO
Λ. Aθηνών 159, Xαϊδάρι 
(παλατάκι), 210 5822.352 
Mοντέρνος χώρος με τρα-
πεζάκια μέσα στο πράσινο. 
Δίνει έμφαση στη κουζίνα 
του με ένα προσεγμένο πο-
λυσυλλεκτικό μενού για όλα 
τα γούστα. 

* ΘΑΛΑSEA 
Πλ.Φιλομούσου Εταιρίας 1, 
Πλάκα, 210 3210.005 Aνοι-
κτά από το πρωί για καφέ 
και snacks. Κουζίνα από τις 
12 έως τις 1.30 το βράδυ 
με 8 πιάτα σπεσιαλιτέ με α-
στακό και το βράδυ δυνατή 
μπάρα. € 

JACKSON HAll 
Mηλιώνη 4, Kολωνάκι, 
210 3616.098 café-bar-
restaurant στην καρδιά της 

πόλης. Καλύτερο σημείο 
στον πεζόδρομο της Mηλιώ-
νη. Kλασικές αμερικάνικες 
συνταγές σε ένα κλασικό α-
μερικάνικο σκηνικό. €Ξ Μ. A.V.

MO lOCO
Iάκχου 22 & Περσεφόνης, 
Γκάζι, 210 3416.991, 693 
7195109 Bιομηχανικό design 
με funky χρώματα. oι 
τοίχοι φιλοξενούν πίνακες 
ζωγραφικής και εκθέσεις 
φωτογραφίας. highlight το 
άνοιγμα των 2 ορόφων, με 
εντυπωσιακό πολυέλαιο με 
πέτρες swarovski. Kουζίνα 
μεσογειακή με ασιατικές, 
ισπανικές και γαλλικές 
επιρροές από τη νέα σεφ. 
Aνοιχτό από το πρωί και 
για καφέ. 

* NArKISSOS HAll
Αγ. Κωνσταντίνου 52, Μα-
ρούσι, 210 2138.366 Mεγάλη 
σάλα και πιάτα διεθνής 
κουζίνας με ζωντανή μου-
σική, κιθάρα και τραγούδι. 
Parking, Aνοιχτά Παρ. & 
Σάβ. € 

* NICE N  EASY 
Oμήρου 60 & Σκουφά, Koλω-
νάκι, 210 3617.201 Ωραίος 
χώρος προσεγμένος σε όλα, 
ανοιχτός από νωρίς το πρωί 
ως αργά το βράδυ. eκτός 
από καφέ, τσάι (σε άπειρες 
εκδοχές), έχει και κρύα 
πιάτα νοστιμότατα, κρέπες 
και ποτά.  

NIXON
Aγησιλάου 61B, Kεραμεικός, 
210 3462.077 Γευστικά 
πιάτα, ωραία ποτά και μια 
μποέμικη κινηματογραφική 
αίθουσα που μεταδίδει 
απρογραμμάτιστες προ-
βολές. Kαι παιχνίδια ποδο-
σφαίρου συνοδεία ποτών, 
τσιγάρων κτλ.  

OBI UPTOWN
Σκουλενίου 2, πλ. Αγ. Θεοδώ-
ρων, Αθήνα, 210 3610.512 
Ανανεωμένος χώρος με 3 
ορόφους. Ανοιχτό από το 
πρωί για καφέ και κρύα πιά-
τα, κουζίνα βιολογική με έ-
θνικ πινελιές που ανοίγει το 
μεσημέρι και σερβίρει μέχρι 
το βράδυ. Στον 3ο γκαλερί 
με διαδοχικές εκθέσεις. 
Μουσικές lounge, funky και 
jazz στο ισόγειο και ακριβώς 
από πάνω electro beats. 

PEOPlE
Αμερικής 11, Κολωνάκι, 
210 3389.334-5 
nεοϋορκέζικος χώρος με 
μοντέρνα ελληνική κουζίνα 
από το σεφ Aνδρέα Πολυ-
χρόνη. Mεγάλη μπάρα με 
πρωτότυπα cocktails. Kάθε 
tετ. βραδιές jazz με τον M. 
Kατσαρό στο πιάνο, τον K. 
Παρασκευά στο κοντρα-
μπάσο και τον Π. Πασχαλίδη 
στην τρομπέτα.Live μουσικό 
πρόγραμμα με πιάνο και 
2 φωνές κάθε Πέμ., Παρ. 
και Σάβ. Πιάνο ο nίκος 
Παρδαλάκης και τραγούδι ο 

Γιώργος Mπίλιος και η Έλσα 
Aφεντάκη. Aνοιχτό από τις 9 
π.μ., κάθε μέρα. Από 20/10 
κάθε Δευτ. και Τρ. ο Χρ. 
Ζαραλίκος και η παρέα του. 
Kλειστά Kυρ.
POlIS
Πεσματζόγλου 5, Αθήνα, 210 
3249.588 Xώρος μοντέρνος 
για μεσογειακή κουζίνα με 
ελληνικές πινελιές μεση-
μέρι - βράδυ. Επιλεγμένα 
καλά ιταλικά και ελληνικά 
κρασιά και ποτό μέχρι αργά 
το βράδυ με μουσικές από 
διαφορετικούς djs. Ανοιχτό 
από το πρωί και για καφέ - 
snacks. €Μ

* ΡΙνΟΚΕΡωΣ
ίπποκράτους 40, Aθήνα, 210 
3389.877 Με «καταγωγή» 
από το “Box” των Εξαρχείων 
και το “Εva’s Garden” της 
Φολεγάνδρου. Με απλές 
μεσογειακές γεύσεις, 
πρωί - μεσημέρι - βράδυ, 
καλό κρασί και πρωτότυπα 
cocktails, τα περισσότερα 
δικά τους. Μουσικές soul, 
jazz και rock. Σάβ. και Κυρ. 
Βreakfast hangover για τους 
ξενύχτηδες. Ξ 

* rOBIN’S
Λ. Καπανδριτίου και Έλλης 
2, Πολυδένδρι, 22950 22444 
Πολυχώρος ανοιχτός από 
το πρωί στις 9.00 για καφέ 
και τσάι, και από τις 12.00 
και μετά resto με γεύσεις 
που σε ταξιδεύουν – και 
ζαχαροπλαστείο ανοιχτό 
καθημερινά από τις 20.30 
έως τις 22.00.   

SIrKECI
Δραγούμη & Aδριανού 28, 
Kηφισιά, 210 6233.900 tο 
γλεντζέδικο bar restaurant 
με νέα ελληνική κουζίνα 
παραδοσιακών συνταγών 
απ’ όλη την eλλάδα. Kάθε 
Kυριακή μεσημέρι live πάρτι 
με ελληνική μουσική. 

SOCIAlISTA
Tριπτολέμου 33, Mονα-
στηράκι, 210 3474.733 Για 
φαγητό και ποτό σε ωραία 
ατμόσφαιρα με βραδιές που 
κρατάνε ως το ξημέρωμα.  

SOUl ΚΙΤCHEN 
Eυριπίδου 65, Ψυρρή, 210 
3310.907 Aνανεωμένος, ω-
ραίος χώρος, μπαρ και εστι-
ατόριο. tο μενού χωρίζεται 
ανάλογα με τις τιμές. tα μο-
χίτο και οι μαργαρίτες είναι 
εξαιρετικά, οπωσδήποτε το 
κοκτέιλ του καταστήματος, 
το soul Julep. Συχνά parties 
με DJs με όλων των ειδών 
τις μουσικές.  €A.V.

THE HIVE
Bουτάδων 40 & Tριπτολέμου 
34, Γκάζι, 210 3477.444 Mου-
σικός χώρος που καλύπτει 
όλο το φάσμα της μαύρης 
μουσικής (soul, funk, latin, 
regae, jazz) με διαφορετι-
κούς djs κάθε μέρα. Aνοιχτό 
και για εκθέσεις ζωγρα-
φικής και φωτογραφίας. 
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Kαφέ, gourmet σάντουιτς 
και φαγητό με θέα την 
Aκρόπολη, τον πεζόδρομο 
και την πλατεία. Aνοιχτό 
από τις 09.00. 

ΤΡΙΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ
Σκουφά 73, Κολωνάκι, 210 
3604.400 
Ανανεωμένο και χωρισμένο 
σε 3 επίπεδα. Για καφέ και 
κρύα πιάτα, μοντέρνα πιάτα 
και ποτά στο bar μέχρι 
αργά. € Μ 

UP NORTH
Κυριαζή 11, Κηφισιά, 210 
8088.600 Κομψός χώρος με 
πολλές glam πινελιές. Ιδανι-
κό για privet parties, εκδη-
λώσεις και dinners. Πιάτα 
δημιουργικής μεσογειακής 
κουζίνας και μουσική jazz, 
soul και πιο αργά το βράδυ 
urban pop ακούσματα. Από 
τις 20.00. Kυριακή και Δευ-
τέρα κλειστά. 

URBAN 
Βουτάδων 50, Γκάζι, 210 
3417.606 Bραβευμένο bar-
restaurant που συνδυάζει 
ελληνική δημιουργική κου-
ζίνα, μεγάλη μπάρα για απο-
λαυστικά cocktail και tapas, 
και lounge χώρο για  καφέ. 
Xώρος minimal, με art πινε-
λιές και ήχους electronica 
και soul. €Σ/Κ Μ Ξ    

VILLA MERCEDES 
Aνδρονίκου & Tζαφέρι 
2, Pουφ, 210 3422.606, 
3422.886 2 stages, cocktail 
bar και restaurant με ελλη-
νική δημιουργική κουζίνα. 
Special guests djs. Φιάλη 
ουίσκι €100. 

VORI
Aκτή Mιαούλη 75, Πειραιάς, 
210 4510.210  Mοντέρνο 
και κομψό restaurant wine 
bar. Mε προσεγμένη μεσο-
γειακή κουζίνα, δροσιστικά 
cocktails, λίστα ελληνικών 
κρασιών και εκλεκτά συ-
νοδευτικά μεζεδάκια στο 
μπαρ. Kάθε μέρα έως 24.30. 
Kλειστά Kυριακή.   M
 

Cafes/Bars

AKAVOO BRASSERIE 
Πλ. Ελ. Βενιζέλου 4, Χαλάν-
δρι, 210 6830.839
Βrasserie με λονδρέζικη 
ατμόσφαιρα και ιταλική 
κομψότητα. Για καφέ, δρο-
σιστικά fruit cocktails και 
πλούσιες γεύσεις με στιλ. 

BAIRES 
Σίνα & Σκουφά 21, Kολωνάκι, 
210 3635.458 Όνομα συντο-
μογραφία της αργεντίνικης 
πρωτεύουσας, vintage 
ατμόσφαιρα, extravagant 
cocktails, ποτών, ανθρώ-
πων και μουσικής. Aπό τις 
12.00 το μεσημέρι μέχρι 
αργά το βράδυ. 

BAR THE KASBAH
A. Παυλή 35B και Πανόρμου, 
Aμπελόκηποι, 210 6927.447 
Έγινε τριώροφο, ανοιχτό 
από το τις 12.00 για καφέ, 
μπίρα και τάβλι. Tο βράδυ 
παίζει σε ρυθμούς funk, 
soul, latin, reggae και RnB 
μέχρι το πρωί. Ποτό €6, 
cocktail €8.

BAT CITY 
Λ. Aλεξάνδρας 11, 210 
6401.666 Aπό νωρίς το 
πρωί για καφέ και snacks σε 
lounge ρυθμούς, μέχρι πολύ 
αργά το βράδυ (ανοιχτό α-
κόμα και 20 ώρες το 24ωρο) 
με χορευτική rock διάθεση. 

BLINK
Πλ. Kαρύτση 10, Aθήνα, 210 
3245.705 Προσεγμένος 
χώρος με καναπέδες στη 
σοφίτα, μεγάλη τζαμα-
ρία και τραπεζάκια στο 
πλακόστρωτο για ωραίες 
εναλλακτικές βραδιές από 
καλούς Dj’s.  

BOOKSTORE CAFE 
ΣYΛΛABH

Tιμοθέου 3, Παγκράτι (πε-
ζόδρομος κάθετος Yμηττού 
80) Kαφέ-βιβλιοπωλείο που 
έχει γίνει ήδη στέκι. Zεστός 
χώρος, καφεδάκι, γλυκά, 
ποτά, κρασί, ελαφρύ φαγη-
τό και άφθονα βιβλία. Διορ-
γανώνονται και εκδηλώσεις 
σε σχέση με το βιβλίο.  

BRAZILIAN 
Bαλαωρίτου 10, Kολωνάκι, 
210 3622.845 Το γνωστό ση-
μείο συνάντησης της Βαλα-
ωρίτου. Οικείο περιβάλλον, 
με κλασικό ντεκόρ, αύρα 
αρχοντιάς και μυρωδιές 
καλού καφέ.

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

CAFE 4 U 
Iπποκράτους 44, Aθήνα. 210 
3611.981 Aνοιχτό όλο το 
24ωρο με καφέδες, χυμούς 

και κρύα πιάτα. Xαλαρή 
ατμόσφαιρα και γρήγορη 
σύνδεση internet.  

CAPU
Λέκκα 14, Aθήνα Mαύρες 
μουσικές και πολύχρωμα 
cocktails στην πιο «πονηρή» 
στοά της πόλης.

CASHMERE
Άνθιμου Γαζή 9, πλ. Kαρύτση, 
210 3248.690 All day café 
music bar με ποικιλία καφέ 
και πλούσια κάβα. Mουσικές 
rock, soul, funky και live και 
special guest djs. 

CITY
Xάρητος 43, Kολωνάκι, 
210 7228.910 Δροσιστικά 
cocktails στο γνωστό πεζό-
δρομο της Xάρητος. Χαλαρή 
ατμόσφαιρα και freestyle 
μουσική για τα ζεστά βράδια 
στην πόλη.  

EN ΔEΛΦOIΣ 
Δελφών 5, Kολωνάκι, 210 
3608.269 Στην είσοδο του 
πεζόδρομου-συνόρου 
που σε καλωσορίζει στο 
Kολωνάκι, με 30 something 

Mayo

η Περσεφόνης είναι η μία κε-
ντρική αρτηρία-συντεταγμένη 
του Γκαζοχωριού, το μικρό 

στενό στ’ αριστερά της πλατείας που ο-
δηγεί στις γραμμές του τρένου και φιλο-
ξενεί μερικά από τα πιο παλιά μαγαζιά της 
πολυσύχναστης, πια, αθηναϊκής πιάτσας. 
Το Mayo είναι ένα από αυτά. Ένα κομψό 
bar-club, φανταχτερό και προχωρημέ-
νο πριν ακόμα την επέλαση του μεγάλου 
πλήθους, μετά την κατασκευή του σταθ-
μού μετρό «Κεραμεικός». Μακρόστενο 
με δύο αίθουσες, αναλόγως πόσο κοντά 
θέλεις να είσαι στην κονσόλα, διακριτι-
κή διακόσμηση με πίνακες στους τοίχους 
και κλασικά καλοκαιρινά διαπιστευτή-
ρια. Γιατί τόσο η αυλή του όσο και η ταρά-
τσα με σούπερ θέα στην Ακρόπολη είναι 
προορισμοί που «φοριούνται», καθώς η 
μέρα μεγαλώνει και η νύχτα χρειάζεται 
αττικό αεράκι. Μουσικά, το Mayo κινείται 
σε mainstream ορίζοντα (αποφεύγοντας 
τα ελληνικά). Pop, όχι σκληρά dance, 
remixes σε γνωστές επιτυχίες, εύλογες 
αναδρομές στα 80s, γενικά οι επιλογές 
λειτουργούν περισσότερο ως σάουντρακ 
για το ποτό σου παρά ως χορευτικό έναυ-
σμα. Αυτό δίνεται κυρίως Παρ.-Σάβ., που 
ούτως ή άλλως η γύρω περιοχή κινείται 
σε ρυθμούς “Saturday Night Fever”. Να 
μην ξεχάσουμε κάποια σποραδικά θεμα-
τικά πάρτι, όπως αυτό της προσεχούς Κυ-
ριακής. Στη μασκέ σκυταλοδρομία σου, 
μην ξεχάσεις να περάσεις από το Γκάζι…
MAYO BAR, Περσεφόνης 33, 210 3423.066

goingout
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διασκεδαση

θαμώνες. A.V.

FEELINGS
Κολοκοτρώνη & Ζαλοκώστα 
2, Χαλάνδρι, 210 6842.945
Για καφέ από νωρίς το πρωί 
και συνέχεια με snacks και 
finger food.Το βράδυ για 
ποτό, καλή μουσική και 
δορυφορική TV για αγώνες. 
Τιμές καλές για φοιτητές.  

FERIALE
Σόλωνος & Aσκληπιού, 210 
3613.286, 210 3643.409 Kα-
φές και αυθεντικές γεύσεις 
με κλασικό μενού και πιάτο 
ημέρας. Ποτό νωρίς το από-
γευμα. Συνδυασμένα όλα με 
σνακς και ωραία γλυκά. Kαι 
delivery καθημερινά 7.00-
21.00, Σάββατο 8.00-16.00.

FLOCAFE
Σε 37 καταστήματα σε κάθε 
συνοικία της Αθήνας και σε 
όλη την Ελλάδα. Aγαπημένα 
café με υπέροχες γεύσεις 
καφέ, γλυκά και snacks, 
από κρύα sandwich σε 
μπαγκέτες και σε ψωμάκια 
όπως ciabatta και pizzetti 
μέχρι ζεστά λαχταριστά club 
sandwitches bacon.Το πιο 
ευχάριστο διάλειμμα της 
ημέρας.    

* GASPAR
Δαμοκλέους 10 & Κωνστα-
ντινουπόλεως, Γκάζι 217 
7204.700
Καφέ και snacks το με-
σημέρι, δροσιστικά ποτά 
και cocktails το βράδυ με 
ανάλαφρους rock και jazz 
ήχους. Πιο αργά οι ήχοι δυ-
ναμώνουν. Με ωραίο κήπο 
που λειτουργεί και χειμώνα.

*  HIGH FIDELITY
Σόλωνος 136, 210 3630.906 
Το άρωμα αληθινού καφέ 
που σε τραβάει στη Σό-
λωνος καταλήγει στο νέο, 
μικρό και ζεστό καφέ μπαρ. 
Πρωτότυπα σάντουιτς και 
σαλάτες, μαύρες διαχρο-
νικές  μουσικές, μπάρα να 
μην ξεκολλάς, εικαστικές 
εκθέσεις. 

IANOS CAFE
Σταδίου 24, Αθήνα, 210 
3217.917 Στο κομψό πατα-
ράκι πάνω από το βιβλιο-
πωλείο του Ιανού βρίσκεται 
ένα ζεστό καφέ. Καφέδες, 
ποτά, ελαφριά γεύματα, μια 
μικρή γκαλερί που φιλοξενεί 
διάφορες εκθέσεις και μια 
επίσης μικρή μουσική σκηνή 
για ατμοσφαιρικά live.

INOTEKA 
Πλ. Aβησσυνίας 3, Mοναστη-
ράκι, 213 0222.594 Mέσα στα 
παλιατζίδικα της Aβησσυνί-
ας, για καφέ και γλυκά από 
το μεσημέρι και  cocktails 
το βράδυ. Ψαγμένη 
electronica-techno-electro-
downbeat αλλά και new-
retro μουσική από djs.

ΙjANETTO’S 
Βαλαωρίτου 7, Kολωνάκι, 
210 3535.557 Στο αδιέξοδο 
της Βαλαωρίτου θα δεις 
πολλούς δημοσιογράφους 
και πολιτικούς να απολαμ-
βάνουν όλων των ειδών 
τους καφέδες, φρέσκους 
χυμούς και σνακ ή, πιο 
αργά, ποτά, συζητώντας 
όσα γίνονται και δεν λέγο-
νται. A.V.

KAΦEΠOΛIΣ
Σπ. Tρικούπη 12-14, Eξάρ-
χεια, 210 3822.317 Aπό νω-
ρίς το πρωί για καφέ, κρύα 
σάντουιτς, σαλάτες, χυμούς 
και σπιτικές μακαρονάδες. 
Kαι διανομή. 

KEY BAR 
Πραξιτέλους 37, 210 
3230.380 Zωντανό μέσα κι 
έξω από τις κόκκινες πόρτες 
του. Ωραίοι ρυθμοί, εξαιρε-
τικά –από καλή κάβα– key 
flavoured cocktails και «δια-
κριτική» κουζίνα. Kαι με 11 
εναλλασσόμενους djs. Aπό 
τις 8 π.μ.

LA SOIREE DE VOTANIqUE 

Kαστοριάς 37, Bοτανικός, 
210 3471.401 Μικρός 
χαριτωμένος χώρος που 
φιλοξενεί εικαστικά δρώμε-
να - καθαρά ποτά και πολύ 
προσεγμένη μουσική.  

ΛΩPAΣ
Σούτσου 7, Πλ. Mαβίλη, 210 
6428.473 To γνωστό στέκι, 
ανανεωμένο σε πολύ cool 
ατμόσφαιρα. Για καφέ και 
σνακς με lounge και ethnic 
μουσικές μέχρι αργά το 
βράδυ σε funk, pop και rock 
ρυθμούς. Πατάρι για πιο 
privé καταστάσεις. Kάθε 
μέρα από το πρωί και happy 
hour 6.00 - 9.00. Σ/K από το 
απόγευμα. 

MΑΓΚΑζΕ 
Aιόλου 33, πλ. Aγίας Eιρήνης, 
210 3243.740 Xαλαρή ατμό-
σφαιρα από νωρίς το πρωί 
ως αργά το βράδυ. Kαφές, 
ροφήματα, πoτό, cocktails, 
κρύα snacks. Eξαιρετική η 
ποικιλία τους. Kαι σύνδεση 
internet. A.V.

MONA’S 
Hρακλείτου & Σωκράτους 5, 
Xαλάνδρι, 210 6816.590. All 
day café bar με mainstream 
μουσικές που ξεκινούν 
χαλαρά το πρωί και δυνα-
μώνουν το βράδυ. Ωραίος 
χώρος με ποπ διάθεση.   

MORTERO 
Λεβαδείας 7, Γουδί, 210 
7770.101 Ζεστός καφές από 
τις 6.00 το πρωί, φαγητό 
πολύ –όρεξη να ’χεις– και 
ποτό που σε κρατάει ως 
αργά. 

MΠAΛKONATO KAΦENEIO 
Γ. Παπανδρέου 58, Zωγρά-
φου, 210 7489.321 Kαφές, 
επιτραπέζια παιχνίδια και 
τάβλι το πρωί. Pακή, ρακό-
μελα και νόστιμοι μεζέδες 
για συνέχεια. Kάθε Τρίτη 
στις 21.00 και κάθε Κυρ. στις 
17.00 live έντεχνο, rock, 
ρεμπέτικα και κρητικά. 

OBI 1
A. Παυλή 37Z, Πανόρμου, 
Aμπελόκηποι, 211 7008.109 
Aπό το πρωί για καφέ και 
εφημερίδα στο δροσερό 
του χώρο. Για τη συνέχεια 
σπιτικό ρακόμελο παρέα με 
soul, funk, reggae latin και 
rock ρυθμούς. Kάθε Kυρι-
ακή Brasil night. Ποτό €6, 
cocktails €8

OKIO MUSIC CAFE 
Mαρίνα Zέας, Πειραιάς, 210 
4284.006 Δίνει χρώμα στο 
ωραίο σκηνικό της μαρίνας 
με τη φιλική και ζεστή του 
ατμόσφαιρα. Λειτουργεί 
από το πρωί με καφέ, 
χυμούς, full menu, ενώ το 
βράδυ γίνεται funky baraki. 
Πολύ συχνά γίνονται live 
από ανερχόμενα ελληνικά 
συγκροτήματα. 

PASSEPARTOUT 
Σκουφά 47-49, Kολωνάκι, 
210 3645.546 All day κομψός 
και άνετος χώρος με μουσι-
κές από τους DJ’S Jeannot, 
Kώστα Aθανασόπουλο, 
Mάρκο Πετρόπουλο και 
Δημήτρη Kαζάκο. Kάθε Πέμ. 
και Kυρ. παρέα με τους ρα-
διοφωνικούς παραγωγούς 
του Eν Λευκώ και Best.  

PLAYHOUSE
Bαλτετσίου 49, Eξάρχεια, 
Aθήνα/ Θεσσαλονίκη/ Kα-
λαμάτα/ Kομοτηνή/ Ξάνθη/ 
Iωάννινα/ Πάτρα/ Λάρισα/ 
Hράκλειο Ξυπνάει το παιδί 
μέσα σου! Aσυνήθιστα επι-
τραπέζια, δυνατή μουσική 
και καφές ή ποτό σε περι-
βάλλον παρέας.  

PAKOMEΛO
Διστόμου 9α, πλ. Aνεξαρ-
τησίας - Aγ. Mαρίνα Hλιού-
πολης, 210 9702.025, www.
torakomelo.gr H μεγαλύτερη 
ποικιλία σε ρακόμελο απ’ 
όλη την Eλλάδα. Pακομελο-
μεζέδες, ποικιλίες, καφεδάκι 
από το απόγευμα, cocktails 
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διασκεδαση οδηγος

Lindstrom/prins thomas
Οι δύο σπουδαίοι Σκανδιναβοί επιβιβάζονται στο τρενάκι της χαράς και μιλάνε στην A.V.

Του ΠΑνΑΓιώτη ΜΕνΕΓου

κ άποτε ζηλεύαμε τις ιστορίες για τα βραχιόλια που σου έδιναν πρόσβαση σε όλα τα πάρτι που γίνονταν 
την ίδια βραδιά στα βερολινέζικα clubs. Αύριο το βράδυ, λοιπόν, ίσως η αθηναϊκή clubland να εγκαινι-
άσει μια νέα λογική συνεργασίας με συνένοχους τις ομάδες Bios, Outro και Urban Disco. Οι διόσκου-

ροι σπουδαίοι Νορβηγοί έρχονται στην πόλη. O ένας, ο Lindstrom, για live στο Bios κι ο άλλος, ο prins thomas, 
για dj set στο Yoga Bala. Ανάμεσά τους, το τουριστικό τρενάκι του δήμου που θα παραλάβει 70-80 τυχερούς 
στην Πειραιώς όταν τελειώσει ο πρώτος (γύρω στη 1.30 π.μ.) και θα τους πάει συνοδεία δικής του μουσικής στου 
Ψυρρή για τη συνέχεια της βραδιάς με τον δεύτερο. Οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν με τα πόδια. Η A.V. μπαίνει 
στο ρυθμό του πρωτότυπου project υποβάλλοντάς τους ένα σύντομο κοινό ερωτηματολόγιο…

Thomas, γιατί να ακούσει κάποιος αύριο τον Lindstrom; 

Κι αντίστροφα…

PΤ: Γιατί είναι ένα όμορφο, σέξι τέρας, ψηλός σαν δέ-
ντρο (σ.σ. θα έλεγε κυπαρίσσι αν το ήξερε) κι έχει όλη τη 
δύναμη των αρχαίων Ελλήνων θεών… και η μουσική του 
δεν είναι άσχημη.
L: O Prins είναι ένας από τους αγαπημένους μου DJs. 
Πάντα τον ακούω με ενδιαφέρον (σ.σ. ειρωνικά).

Nu disco: αποδέχεστε ή σιχαίνεστε το νέο trend;

PΤ: Ηλίθια περιγραφή για ηλίθιους ανθρώπους.
L: Δεν μου αρέσουν τα είδη και οι ταμπέλες.

«ζω στο… αν και θα προτιμούσα να…»

PΤ: Ζω στο ήσυχο Όσλο και το απολαμβάνω, γιατί προ-
τιμώ να συγκεντρώνομαι στο στούντιο και την οικογέ-
νειά μου από το να χάνομαι σε κάποια μητρόπολη. Τώρα 
θα προτιμούσα να ήμουν στον παιδικό σταθμό να πάρω 
το γιο μου, γιατί σε δύο ώρες που σχολάει θα έχει πολλή 
κίνηση και στο λεωφορείο θα γίνεται χαμός.
L: Δεν απαντάω. 

Πόση μουσική έχετε στην κατοχή σας; Απαντήσεις δεκτές 

σε αριθμό βινυλίων, terrabites, γεμάτων υπογείων ή δω-

ματίων...

PΤ: Άπειρα ράφια σε μήκος ίσως 60 μέτρων.
L: Σίγουρα περισσότερη από όση χρειάζομαι κι αρκετή 
για να μη βαρεθώ ποτέ σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου.

Ποιος ήταν ο δίσκος που άλλαξε τη ζωή σας;

PΤ: Kiss - Music From The Elders. Γιατί ήταν cool, ήμουν 
6 και με έκαναν να ονειρεύομαι μια ζωή ροκ σταρ. Οι 
fans του γκρουπ λένε ότι είναι ένας από τους χειρότερους 
δίσκους τους, αλλά στ’ αλήθεια τι ξέρουν οι fans των Kiss 
από μουσική; Τότε έδειξαν ένα βίντεο κλιπ τους σε μια 
εκπομπή που είχε και μια συνέντευξη του πατέρα μου και 
την επόμενη μέρα στο σχολείο ήμουν ο ήρωας της ημέ-
ρας, όλοι νόμιζαν ότι ο μπαμπάς μου μπήκε στην μπάντα.
L: Queen - Jazz. Γιατί όρισε πώς πρέπει να είναι η ροκ 
μουσική όταν εγώ ήμουν 13.

Ο πιο διάσημος άνθρωπος που έχετε γνωρίσει και ο ήρωας 

που θα θέλατε να συναντήσετε;

PΤ: Οι Backstreet Boys και οι Kraftwerk, αντίστοιχα.
L: Έχω γνωρίσει τον εστεμμένο πρίγκιπα της Νορβηγί-
ας, αλλά δεν με ενδιαφέρει να γνωρίζω διασημότητες.

Αγαπημένη ταινία όλων των εποχών;

PΤ: Εξαρτάται από τη διάθεσή μου, τώρα θα έλεγα «Ο 
νονός».
L: «Ταξιτζής».

Top-5 του 2008

PΤ: Dungen - 4/ Jonas Reinhardt -ST/ Windsurf - 
Coastlines/ Fleet Foxes - ST/ Bon Iver - For Emma, forever 
ago.
L: Departed By Eagles - In ear park/ Dungen - 4/ Scarlet 
Johansson - Anywhere I lay my head/ Motorpsycho - Little 
lucid moments/ St Mikael - In harmony.

Lindstrom Prins Thomas

ιnfo 
 Lindstrom@ Bios (22.00-1.30,  € 10, ανοίγουν Plaidsmusic - Φανταστικοί ήχοι) & Prins Thomas@Yoga Bala (2.00-5.30, ελεύθερη είσοδος, ανοίγουν οι Urban Disco)  



26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 A.V. 51 

και σφηνάκια μέχρι αργά. Mε 
κονσόλα για blues ρυθμούς, 
με jazz-funk διάθεση και 
latin επιρροές. Events live 
συγκροτημάτων και εκθέ-
σεις καλλιτεχνών. A.V.

THE SHINE
Θουκιδίδου 3, Xαλάνδρι, 210 
6851.051 Ωραίος χώρος για 
καφέ και μεγάλη ποικιλία 
ροφημάτων από το πρωί, 
ωραία γλυκά και μεσημερια-
νό menu. Tο βράδυ διασκε-
δάζει με ήχους soul, funk 
και rock, με την επιμέλεια 
του Kώστα Kαντά. Aπό τις 
8.00 π.μ. 

* TO XHMEIO
Σόλωνος 87-89, Aθήνα, 
210 3628.377 Πολυσυλ-
λεκτικό μενού, καφέδες, 
cocktails, μεγάλη κάβα 
με malt whiskeys, special 
vodkas, gins, rums, tequilas, 
εκλεκτή λίστα κρασιών και 
μουσική που ανεβάζει τη 
διάθεση. 

*  ΤΟ ΤΣΑΪ
Λυκαβηττού & Αλ. Σούτσου 
19, Κολωνάκι, 210 3388.941 
Tσαγερία στο κέντρο, 
ανοιχτά από τις 10.00 π.μ. 
με τσάι, σαλάτες, κρύα σά-
ντουιτς, τάρτες και γλυκά.

* WHY SLEEP?
Bουτάδων 52, Γκάζι, 693 
7688266  Kαφέ μπαρ ε-
μπνευσμένο από στοιχεία 
της φύσης. Aυλή με μπαρ, 
τραπεζάκια στον πεζόδρο-
μο και κλειστό dance stage. 
Kάθε μέρα μoυσικές lounge 
και Παρ. & Σάβ. house και 
deep house.  

ZILLION’S ICE CREAM BAR
Διονύσου 69, Kηφισιά, 
210 6201.211 Ωραίος, 
ευχάριστος χώρος για 
ιταλικό καφέ, προσεγμένα 
σάντουιτς, 29 γεύσεις σπι-
τικού παγωτού, εξαιρετικό 
σπιτικό σοκολατένιο κέικ και 
παγωμένα cocktails. Aπό το 
πρωί καθημερινά. Ξ

ZUCCHERO
Λ. Πάρνηθος 181, Aχαρναί, 
210 2443.604 Aτμοσφαιρι-
κός πολυχώρος, ανοιχτός 
όλη μέρα με live μουσική 
κάθε Παρασκευή και Σάβ-
βατο, πολλά events και djs 
σε αποχρώσεις rock, soul 
και funky. 
 

Netcafe

GNET 
Παπαφλέσσα 56 & Xριστι-
ανουπόλεως, Γαλάτσι/ 
Παπάγου 96 & Kλάδου 2, 
Zωγράφου/ Aραπάκη 70, 
Kαλλιθέα/ Π. Tσαλδάρη 3 & 
Aριστείδου, Hλ/κός Σταθμός, 
Mαρούσι/ Aγ. Kων/νου 7 & 
Σακελλαρίου, Mενίδι/ Tενέ-
δου 61, Φωκίωνος Nέγρη 
Aλυσίδα Internet café για δι-
ασκέδαση και ενημέρωση. 
Παιχνίδια με απίστευτες τα-
χύτητες, email, chat, εφαρ-
μογές office. Happenings 
και διαγωνισμοί. 

* jOHN DOE COFFEE & 
INTERNET 
Πανόρμου 86 & Kηφισίας, 
210 6983.303 
Mια νέα ιδέα γεννήθηκε 
στην πόλη. Δύσκολα προσ-
διορίζεις την ταυτότητα του 
χώρου και αυτό είναι και το 
δυνατότερο σημείο του. All 
day μοντέρνος χώρος που 
εναρμονίζει τις γρήγορες 
ταχύτητες της τεχνολογίας 
με τις χαλαρωτικές στιγμές 
ενός καφέ μπαρ. Πολύ καλή 
μουσική, κοκτέιλς, games. 
Xώρος που εγγυημένα δεν 
πρόκειται να βαρεθείς. 

NET CAFÉ 4U 
ιπποκράτους 44, Αθήνα, 210 
3611.981 Ιnternet café στο 
κέντρο της Αθήνας με γρή-
γορη, αξιόπιστη και ασύρ-
ματη σύνδεση για lap top. 
Υποστηρικτικές υπηρεσίες 
(fax, εκτυπώσεις, φωτοτυ-

πίες, scan) και ειδικές τιμές 
για φοιτητές. (€ 1,5/ ώρα 
όλο το 24ώρο).   

PLUG N’ PLAY
Aγ. Παρακευής 25, Xαλάνδρι, 
210 6893.034 On line σύν-
δεση όλη μέρα κάθε μέρα 
και 650 παιχνίδια για τους 
fan του είδους. Kαφεδάκια 
με πρωτότυπες γεύσεις και 
ποικιλίες απ’ όλο τον κόσμο.  

 
Bars
     
AΛEΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 
14, Λ. Aλεξάνδρας, 210 
6450.345 Mπιραρία σε στιλ 
σαλούν με μπάρα, 3 ντραφτ 
και 50 μπίρες από όλο τον 
κόσμο. Πολλές επιλογές σε 
τάπας.

ALMODOBAR
Kωνσταντινουπόλεως 60, 
Γκάζι, 694 6457442 Bar που 
αγαπάει ιδιαίτερα την ηλε-
κτρονική μουσική και τα πα-
ρακλάδια της. Kάθε Πέμπτη 
Goth Atmospheric party με 
τον dj George the Ripper 
και κάθε Σάββατο parties με 
ION, Panos D κ.ά. 

*  AMETHYST ART+BAR
Πρωτογένους 11, Ψυρρή, 
211 1194.970 Πολυχώρος 
που συνδυάζει τη διασκέ-
δαση με την τέχνη. Brazilian 
βραδιές κάθε Πέμπτη και ελ-
ληνικές κάθε Κυριακή. Ανοι-
χτό από τις 10.30 το βράδυ. 
Κλειστά Δευτ. και Τρ. 

* ΑRT HOUSE BARS 
Κωνσταντινουπόλεως 46, 
Γκάζι Από Θεσσαλονίκη 
κατηφορίζει και Αθήνα. 
Πρωτοποριακός - βιομηχα-
νικός χώρος που λειτουργεί 
ως θέατρο 21.00-23.00 και 
μετά bar. Αγαπάει πολύ την 
electronica, free style, funk 
και hip hop μουσική.   

BARRIO
Κεραμεικού 53, Μεταξουρ-
γείο, 210 5246.564 Με ανα-
νεωμένο concept, και στα 
πλατό να εναλλάσσονται 
γνωστοί ραδιοφωνικοί 
παραγωγοί, όπως η Ελένη 
Μαθιουδάκη (Τετάρτες), 
η Ειρήνη Στεφοπούλου 
(Πέμπτες) και ο Μανώλης 
Οικονόμου (Σάββατα). Τις 
Παρασκευές αναλαμβάνει 
δράση ο Στεφανόπουλος, 
ενώ οι Κυριακές είναι jazz 
με τον Γιώργο -Ίκαρο Μπα-
μπασάκη. 

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

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

BOX 
Kωλέττη 4, Aθήνα, 210 
3847.597 Kάθε μέρα διαφο-
ρετικός dj με... ανοιχτόμυα-
λες μουσικές, αυτοσχέδια 
πάρτι «δωματίου», η πιο 
ωραία μπάρα για after 
midnight sessions και ψημέ-
νη ρακή. 

BUZZ 
Iεροφαντών 13, Γκάζι, 210 
3469.559 Zεστή ατμόσφαιρα 
δίπλα στο τζάκι, μοντέρνα 
αισθητική. Mainstream 
μουσικές για soundtrack 
και funky διαθέσεις. Δευτ. 
Kλειστά. 

CACHICA

Πλαταιών 5 & Aγησιλάου, 
Kεραμεικός, 210 3470.188 
Άνοιξε στην πλατεία του 
Kεραμεικού σε ένα ωραίο 
νεοκλασικό με δυνατή μπά-
ρα. Aυθεντικά cocktails και 
δροσερά ποτά από τις 21.00 
με freestyle ρυθμούς από 
γνωστούς djs, all night long. 

CLOSER 
ιπποκράτους 150, Εξάρχεια 
Από τα τυπικά rock places  
της πόλης με κονσόλα που 
αγαπάει τις κιθάρες και τα 
“μαύρα” και συχνά μυστικά 
gigs. 

ENZZO DE CUBA 
Αγ. Παρασκευής 70, Μπουρ-
νάζι, 210 5782.610
 Τρεις διαφορετικοί χώροι, 
με πολλά live κι εκπλήξεις. 
Dance shows, δωρεάν 
μαθήματα χορού, latin 
fiesta. A.V.

FIDELIO
ώγυγού 2 & N. Aποστόλη, 
Ψυρρή, 210 3212.977
Στέκι του κέντρου τα 
τελευταία 9 χρόνια. Έχει 
δημιουργήσει δική του 

παράδοση στην ποιοτική 
μουσική, όπως funky beats, 
reggae και hip hop. Πλήρως 
ανακαινισμένο σε 3 επίπεδα 
για όλα τα γούστα. Aπό τις 
22.00.

GRAND DAME
Περσεφόνης 23, Γκάζι, 210 
3416.412  Βιομηχανικό 
σκηνικό με design πινελιές 
για champagne cocktails. 
Κόσμος πολύς και καλλι-
τεχνικός. 

HAVANA NIGHTS
Δεκελέων 46, Γκάζι, 
697 9915561 
Κάντε την τέχνη του χορού 
δική σας με τις σπέσιαλ 
βραδιές του, στην όμορφη 
ατμόσφαιρα που δημιουρ-
γούν η ζεστασιά του ξύλου 
και η αντανάκλαση των κε-
ριών. Παρ. και Σάβ. χορέψτε 
σε ρυθμούς mainstream, 
r&b, hip hop και ζητήστε να 
σας φτιάξουν το δικό σας 
ξεχωριστό cocktail. 

HOXTON 
Bουτάδων 42, Γκάζι, 210 
3413.395 Mπαρ σε βιομη-

Party party
Του ΠΑνΑΓιώτη ΜΕνΕΓου

Τ ελευταίο σαββατοκύριακο 
της Αποκριάς, έχουμε και 
λέμε για το Σάββατο: στο 

Almodobar o George Apergis σε ένα 
ακόμα Modular Expansion με techno 
παρέα τον DMOZ (free) *** Στο Guru 
Jazz Upstairs “Ital Soundz”, με σύ-
μπραξη μπάσου από JMelik, d2, Silkie 
& Quest και τον MC Sgt. Pokes, κλεί-
νουν οι Dark Drummerz (€ 12) *** Στο 
Bios, το δίδυμο «Λατέρνατιβ» της ο-
μώνυμης ραδιοφωνικής εκπομπής με 
τα πιο χορευτικά τμήματα των playlists 
που θα βρεις στο laternative.blogspot.
com (free) *** Στο Art House η Anna 
Mystic βάζει τα dancehall beats και 
οι Afrolab παίζουν live κρουστά στο 
πάρτι του Υποβρυχίου (€ 8) *** Την 
Κυριακή αποκριάτικο L.E.G.O. με Mr. 
Statik και Lostra στο loop *** Αύριο 
ανοίγει το καινούργιο club Carousel 
(Θερμοπυλών 41, Κεραμεικός) – το Σάβ-
βατο παίζουν οι Klinik *** Αύριο, το 
Spookshow του Φλεβάρη στο Second 
Skin, με καλεσμένο του Γιώργου Φα-
κίνου τον Ιταλό DJ Nox για το συνήθες 
EBM/electro/industrial παρανάλωμα 
(€ 10) *** Κάθε Τετάρτη οι Last Page 
ροκάρουν στο Closer της Ιπποκράτους 
*** Και κάθε μέρα από τις 18.00 και 
μετά το Galaxy bar του Hilton σερβί-
ρει τα αναγκαία ποτά μετά το γραφείο 
με χαλαρές μουσικές και την Αθήνα 
στο πιάτο – “Six! It’s Time To Mix” 

το λένε *** Για σήμερα το βράδυ, 
Beat Me Up στο Κ44… 

➜ p_menegos@yahoo.com

citybeat
George Apergis
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ΑFTER DARK 
Διδότου 31, Αθήνα, 210 
3606.460 
26/2: Memofish. 27/2: 
Sugah Galore. 28/2: 
Δημ. Πουλικακος & οι 
Άσσοι του Καράτε 1/3: 
The Band & μασκέ πάρτι. 
Έναρξη 23.00, Παρ.-Σάβ. 
24.00. 

ΑΘΗΝΑΪΔΑ 
Καστοριάς 34-36, Βοτανι-
κός, 210 3480.000 
«Αll that Mπαζ» με τη 
Σπείρα Σπείρα και τον 
Σταμάτη Κραουνάκη. 
Έναρξη Πέμ.-Κυρ. 20.45, 
Παρ.-Σάβ. 21.45. Είσοδος 
€ 30, φοιτ. €15, Πέμ. € 20. 

ΑΚΤΗ 
Πειραιώς 178 & Λαμίας 4, 
210 3418.020 
«Γίναμε Θέαμα» με Βασ. 
Παπακωνσταντίνου, Σ. 
Μπουλά, Γ. Ζουγανέλη, 
Χρ. Θηβαίο, Σωτ. Καλυ-
βάτση. Κάθε Παρ-Κυρ. 
Έναρξη 22.00. 

AΛΑΒΑΣΤΡΟΝ 
Δαμάρεως 78, Παγκράτι, 
210 7560.102 
26/2: Night on Earth 
in a silent way. 27/2: 
Δώρος Δημοσθένους. 
28/2: Αποκριάτικο party 
μασκέ με τους Calu Cacu. 
1/3: Umbershainen 
Umberάλλες. 4/3: D. 
Lynch - Κ. Mπαλταζάνης 
- Γ. Παλαμιώτης.

AN CLUB 
Σολωμού 13-15, Εξάρχεια, 
210 3305.056 
26/2: Dirt Spawn 
Disease - Disco Queen 
- N.U.R.V - DeathClocks 
(20.30, € 8). 28/2: Bad 
Movies & guests (21.00/ 
€ 10).

ΑΝΟΔΟΣ STAGE
Πειραιώς 183 & Παλλάντος 
38, 210 3468.100
Πάρ.-Σάβ. οι Onirama μα-
ζί με τους Γιώργο Σαμπά-
νη, Salata Latina και τον 
Dj Θανάση Γκαραβέλα.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Πειραιώς 116, Γκάζι, 210 
9014.428
Τετ. και Πέμ. Διονύσης 
Τσακνής, Φιόνα Τζα-
βάρα και Αποστόλης 
Ψυχράμης.

AYΛΑΙΑ 
Aγ. Όρους 15 & Kων/πό-
λεως 115, Bοτανικός, 210 
3474.074 
26/2: Τοις Κρουστοίς 
& τοις Πνευστοίς. 27 & 
28/2: Martha Moreleon 
& Group Latino. 4/2: 
Νίκος Ζιώγαλας. Καθη-
μερινές 22.30, Παρ.-Σάβ. 
23.00, Κυρ. 22.00. 

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ - UPSTAGE
Συγγρού 143, 210 
9315.600, 210 9316.101-4 
26/2: Sia Koskina & 
Full Loaded  Band 

(€15). 27 & 28/2: 
Kυκλος Band (€10). 

1/3: Offειλέτες 
Stand up 

comedy 

(€ 15).

CAMINITO 
Μ. Αλεξάνδρου 28, Μετα-
ξουργείο, 210 5244.661 
Παρ. και Σάβ. «Zήτω τα 
λαïκά κορίτσια» του 
Παντελή Αμπαζή. Εί-
σοδος   10, ποτό στο bar 
€ 13 (+3). Κάθε Δευτ. ο 
Γιάννης Νικολάου. Κάθε 
Τετ. Κρινιώ Νικολάου - 
Ειρήνη Χαρίδου. 27/2: 
Apurimac. 

CASABLANCA 
MUSIC HALL 
Zωοδ. Πηγής 3, 210 3811.175 
Κάθε Παρ., Σάβ. και Κυρ. 
“Flosh Royal” με τους 
Νίνα Λοτσάρη - Πανα-
γιώτη Πετράκη και Ζανό 
Ντάνια σε σκην. Απο-
στολίας Παπαδαμάκη. 
Έναρξη 23.00. Είσοδος με 
ποτό στο μπαρ  €20. 

FAVELA LIVE STAGE 
Π. Ράλλη 29 & Κρήτης 1, 210 
3463.553
Κάθε Πέμ. Εncardia, 
κάθε Τετ., Παρ. και Σάβ. ο 
Μιχάλης Τζουγανάκης. 
Έναρξη Παρ.-Σάβ. 22.30. 
Κυρ. 21.30.

ZYΓΟΣ
Κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 
210 3241.610 
Από Παρ. ως Κυρ. ο 
Σωκράτης Μάλαμας. 
Έναρξη Παρ.-Σάβ. 22.30 
και Κυρ. 21.30.  

ΘΥΡΑ ΤΕΧΝΗΣ
Σαρρή 14, Ψυρρή, 210 
3314.422
Kάθε Παρ. και Σάβ. ο 
Κωνσταντίνος Θα-
λασσοχώρης (23.30). 
Είσοδος   € 15 με ποτό/ 2ο 
ποτό € 8. 

GAZARTE 
Βoυτάδων 32, Γκάζι, 210 
34 52.277
«Ένα Πιάνο - Μια Φωνή» 
με την Άλκ. Πρωτοψάλ-
τη και τον Στ. Κορκολή. 
Έναρξη 22.00 (Σάβ.) και 
20.30 (Κυρ. και Δευτ.) 
Είσοδος με ποτό €25-40-
45. Προπώληση: www.
ticketquest.gr, ACS, Ελευ-
θερουδάκης.

HALF NOTE  
Tριβωνιανού 17, Mετς, 210 
9213.310 
26/2 & 1-5/3: Milo Z 
Band. 27 & 28/2: Orient 
Expressions. Έναρξη: 
Δευτ.-Σάβ. 22.30, Kυρ. 
21.00. Eίσοδος με ποτό 
€ 40-35 (τραπέζι), €30 
(μπαρ). Φοιτ. €30-20. 
Κάθε Δευτέρα € 25, φοιτ. 
€ 20, € 15 (μπαρ). 

ΚΟΟ-ΚΟΟ
Ιάκχου 17, Γκάζι, 693 
3331003
Τρ. Stand up comedy 
«Τρεις στο Koo Koo». 
Παρ.-Σάβ. Λ. Μπαλάφας. 
Έναρξη 22.00. Είσοδος με 
ποτό € 8.
 
ΚΥΤΤΑΡΟ  
Ηπείρου 48 και Αχαρνών, 
Αθήνα, 210 8224.134 
Παρ. και Σάβ. «Στροφή» 
με τον Νίκο Πορτοκά-
λογλου και τη Βασιλική 

Καρακώστα. Έναρξη 
22.30. Eίσοδος με ποτό  
€ 20 (φοιτ. Παρ. €15 με 
ποτό). 26/2: Leaving 
Tomorrow - Three Way 
Plane - Curf (21.30/€ 8). 
1/3: Locomondo & Ska 
Bangies (22.00/ € 12). 2 & 
3/3: Ελένη Βιτάλη - Haig 
Yazidjian - Αρετή Κετιμέ 
(22.00/€ 20 με ποτό). 4/3: 
Παντελής Αμπαζής.

LAZY CLUB  
Λεωφ. Πεντέλης 1, Βριλήσ-
σια, Αττική Οδός, έξοδ. 12, 
210 6895.535 
Jam nights κάθε Δευ-
τέρα. 26/2: Delivers 
- Εlisadeath. 27/2: 
Ζero Ζero. 28/2: 
Funktion. 1/3: Joker. 
4/3: Schoolbus. Έναρξη 
22.00. Παρ.-Σάβ. 23.30. 
Είσοδος  €10. 

ΜΕΤΡΟ 
Γκύζη και Κάλβου, 210 
6439.089
Παρ. και Σάβ. η «Η Ορ-
χήστρα του Δρόμου» 
με τους Ευανθία Ρε-
μπούτσικα - Παναγιώτη 
Καλαντζόπουλο - Έλλη 
Πασπαλά (22.30/€ 15). 
Κάθε Δευτ. και Τρ. Τάνια 
Τσανακλίδου και Μάρθα 
Φριτζήλα.

MIKE’S IRISH BAR
Σινώπης 6, Πύργος Αθη-
νών, 210 7776.797 
Κυρ. - Τετ. karaoke 
nights. 26/2: Aramateix 
& Dekrèpits. 27/2: Level 
X. 28/2: Funkey. 

ΜΠΟΥΑΤ
Θεοδάμαντος 29, Ζωγρά-
φου, 210 7472.888
Πέμ. Μαρία Αχιλλέως 
και Κώστας Υφαντής 
με έντεχνο ελληνικό 
ροκ. Παρ.-Σάβ. λαϊκά και 
έντεχνα. Δευτ. Κατερίνα 
Κυρμιζή και Νίκος Γρη-
γοριάδης. Έναρξη 22.00 
Είσοδος με ποτό € 12.
 
ΠΑΡΑΦΩΝΟ 
Ασκληπιού 130Α, 210 
6446.512 
28/2: Γ. Κοντραφούρης 
Baby Trio (22.00/€ 10). 
 
ΠΟΛΙΣ STUDIO
Πέτρου Ράλλη 18, 690 
9313000
Παρ. και Σάβ. Μιχάλης 
Εμιρλής - Γιώργος 
Τεντζεράκης και DJ Κων-
σταντίνος Αγγελίδης. 
Εισοδος με ποτό €15.

POLIS THEATER  
Π. Ράλλη 18, 210 3476.316  
Παρ. και Σάβ. «Mες στου 
Πόλις το Χαμάμ» με τη 
σύμπραξη της Γλυκερίας 
και της Ελένης Τσαλι-
γοπούλου σε επιμέλεια 
Λίνας Νικολακοπούλου. 
Μαζί τους το Τρίφωνο. 
Έναρξη 23.00.
STAGE 
Πέμ.-Σάβ. «Ηρώ-δυο» 
με τη σύμπραξη των 
Ηρώ, Αντώνη Λουδά-
ρου, Μέμου Μπεγνή. 
Έναρξη 23.00. Δευτ.-Τρ. 
Βαγγέλης Γερμανός και 
η Ευσταθία μαζί με τους 
Calu Cacu. Τετ. η Αθηνά 
Ρούτση με τα τραγούδια 

του «Μην πεις αντίο». 
Έναρξη 22.00. Είσοδος με 
ποτό € 15.
 
ΡΑΚΟΜΕΛΟ 
Διστόμου 9A, πλ. Aνεξαρ-
τησίας, Aγ. Mαρίνα, Hλιού-
πολη, 210 9702.025 
Στην κονσόλα Δευτ. &Τρ. 
Dj Pacheko, Τετ. & Παρ. 
Αντ. Μαυρογιάννης, 
Πέμ. Rita Taktikou, Σάβ. 
Π. Χαλάς. Κυρ. live jazz 
ethnic με τους Ν. Γκιό-
λιας (κιθάρα) & Αλ. Μα-
νάτος (κλαρινέτο). Έναρ-
ξη 22.00. Είσοδος € 5. 

ΡΙΝΟΚΕΡΩΣ 
Ιπποκράτους 40 & Διδότου, 
210 3389.877
1/3: Funkollectiv με 
funk, hip-hop και tap 
dance. Είσ. ελεύθερη.

RITMOS DEL MUNDO  
Αγησιλάου 88, Κεραμεικός, 
210 3420.007
27/2: Τζένη “Bond” 
Kαπάνταη & Goblins 
Groove σε funk soul & 
r’n’b (22.30/€ 10). 28/2: 
Aποκριάτικο πάρτι 
Kosmos 93,6 FM (22.00) 
Μιράντα Bερούλη & 
Desafinados (00.30/εί-
σοδος με ποτό  €10).

RODEO 
Xέυδεν 34, πλ. Βικτωρίας, 
210 8814.702 
27/2: Planet Of Zeus - 
Bliss. (21.00/€ 6). 28/2: 
Aνάπλους - Raindog.

SANTA BOTELLA 
Πανόρμου 115Α, Αμπελό-
κηποι, 210 6981.032 
Κάθε Τρ. jazz βραδιές με 
τους Ανδρέου Αντώνη, 
Τσάκα Δημήτρη, Σεβδα-
λή Δημήτρη, Γεωργιάδη 
Γιώργο, Κτιστάκη Αλέ-
ξανδρο-Δράκο. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 
Φραντζή και Θαρύπου 
37, Νέος Κόσμος, 210 
9226.975 
Kάθε Παρ. και Σάβ. ο 
Γιάννης Χαρούλης. 

AΠΕΝΑΝΤΙ 
Φραντζή 14 
Κάθε Παρ. και Σάβ. M. 
Aσλανίδου & Pαλλία 
Xρηστίδου (22.30/€ 15). 

CLUB 
Φραντζή & Θαρύπου 35 
Πέμ.-Κυρ. Club House 
Band. Έναρξη 23.00. Εί-
σοδος € 6-4 (φοιτ.). Κάθε 
Δευτ. Maraveyas Ιlegal. 
Τρ. Ανοιχτή Θάλασσα. 
Τετ. Αλχημιστές - MC 
Yinka - Λ. Καρακώστα. 

ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ 
Σιδηρ. σταθμός Ρουφ, 
Κων/πόλεως, 210 
5298.922, 693 7604988 
Τρ. «Κάθε Τρίτη στις 
9.30» με τους Musica 
Mista. Τετ.-Πέμ. «Ερω-
τική Διαδοχή» με τις Φ. 
Γέμτου - Κ. Τσαπρούνη. 
Παρ.- Κυρ. «Οι κυρίες 
τραγουδούν και... 
μπλουζ» με τις Ε. και Σ. 
Βουγιουκλή. Έναρξη 
21.30, Κυρ. 20.00. 

μουσ.σκηνές-live
Του ΓΙωΡΓΟυ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟυΛΟυ

➜ museweek@athensvoice.gr

CHRIS CORNER [IAMX]

G lam μελούρα από μια αινιγ-
ματική περσόνα που δημι-
ουργεί ένα ιδιότυπο καμπαρέ, 

το οποίο θα έκανε τον David Bowie τη 
Low περίοδο των Heroes, όταν σύχνα-
ζε στην Potsdamer Platz, να χαμογελά 
από ευχαρίστηση. Mπες και δες www.
myspace.com/iamx

GAGARIN, Λιοσίων 205, 210 8547.600. Είσ.    25 (ταμείο € 30). 

Προπ.: Ticket House, Παν/μίου 42, Dark Cell, Θεμ/κλέους 

84, Black’N’Rose, Σολωμού 16, www.ticketpro.gr. Tην 1/3.

χανικό σκηνικό, ονομασία 
που προκύπτει από την arty 
συνοικία του ανατολικού 
Λονδίνου, και ροκ μουσική 
κονσόλα. Για fashionistas 
και καλλιτέχνες που πίνουν 
ποτά στον πεζόδρομο. 

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

INTRO 
Κ. Βάρναλη 30 & Μεγ. Αλε-
ξάνδρου, Περιστέρι, 
210 5759.442 
Pop στέκι με δυνατές βρα-
διές, χορευτικές μουσικές 
που αγαπάνε τη σκηνή της 
brit pop και γνωστοί DJs 
αναλαμβάνουν τα πλατό. 
Κάθε μέρα ανοιχτά από 
το πρωί για καφέ, μέχρι 
αργά το βράδυ για ποτό και 
cocktails. 

JAMES JOYCE  
Άστιγγος 12, Μοναστηράκι, 
210 3235.055
Όπως Ιρλανδία. Pub για 
άφθονη μπίρα, και Guiness, 
ζουμερά burgers σε 
γενναίες μερίδες και steaks. 
Live μουσική και οθόνες για 
ποδοσφαιρικά ματς. Καθη-
μερινά έως τις 11.30, Παρ. 
& Σάβ. έως 24.00. Μ

* KOO - KOO
Iάκχου 17, Γκάζι,
 210 3450.930 
Mε πολυσυλλεκτικό μενού 
όχι σε γεύσεις αλλά σε 
events. Kάθε Δευτέρα 
και Tρίτη πρόγραμμα με 
τραγούδι, χορό και stand 
up comedy με τους M. Θε-
οχαράκη, N. Kοντογιώργη 
και Eλ. Σιδερά. Tετάρτη 
και Πέμπτη djs και special 
events, ενώ Παρασκευή 
και Σάββατο live με τον Λ. 
Mπαλάφα, N. Mινδρινού και 
P. Kαπετανάκη. Kυριακή 
κλειστά, εισ. με ποτό €8.

45 MOIPEΣ
Iάκχου 18 & Bουτάδων, 
Γκάζι, 210 3472.729 Aπό τα 
πλέον ιστορικά ροκ club, 
από τα πρώτα στέκια που 
επέλεξαν το Γκάζι. Mε πολύ 
ωραία ταράτσα και urban 
θέα της πόλης, αλλά και 
ανεξάντλητη δισκοθήκη 
που καλύπτει με άνεση 
όλο το φάσμα της rock 
σκηνής  από τους S. Pyros 
D (The Earthbound, The 
Rockin’ Bones), Jim P (Dear 
Darkstar) και Kώστα. 

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

MIKE’S IRISH BAR
Σινώπης 6, Πύργοσ Αθηνών, 

Αμπελόκηποι, 210 7776797 
Κάθε Τετάρτη karaoke, από 
Πέμπτη - Σάβ. ενναλασσό-
μενα live.

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

NIXON 
Αγησιλάου 61 Β, 210 
3462.077 Ο κόσμος συνω-
στίζεται στους διαδρόμους 
μεταξύ των σεπαρέ. 
Καλλιτεχνική ατμόσφαιρα, 
προσεγμένο σάουντρακ, 
φοβερή κρυφή αίθουσα 
προβολών και ωραία 
κουζίνα.

ΠΑΡAΦΩΝΟ 
Aσκληπιού 130α και Σ. Kυρή-
νης 1, 210 6446.512 
Σ’ ένα όμορφο νεοκλασικό 

διασκέδαση οδηγος

Διεθνές βραβείο για το Mad TV

Τ ην άλλη όψη της ελληνικής τηλεόρασης, αυτής που μπορεί να κάνει αίσθηση στο 

διεθνές στερέωμα, ανέδειξε το Mad TV, το οποίο βραβεύτηκε στο διαγωνισμό 

International Television Programming & Promotion Awards 2009 των New York 

Festivals. Το Mad TV, το πρώτο ελληνικό τηλεοπτικό κανάλι που διακρίνεται στο συγκεκρι-

μένο διαγωνισμό, κέρδισε το Silver World Medal στην κατηγορία Variety Special για την 

εκπομπή “Mad Live in Athens by Vodafone CU” – ένα rockumentary για τη 48ωρη διαμονή 

του αμερικάνικου group Good Charlotte στην Αθήνα, με αφορμή το live που έδωσε με φόντο 

την Ακρόπολη. 

Ανάμεσα στα τηλεοπτικά κανάλια τα οποία συναγωνίστηκε το Mad TV ήταν τα CNN, CBC, 

ESPN, The History Channel κ.ά., σε ένα διαγωνισμό που πέρυσι βράβευσε την εκπομπή του 

CNN με τίτλο “Larry King Live 50yrs Of Pop Culture”, η οποία ήταν αφιερωμένη στα 50 χρόνια 

καριέρας του Larry King. 

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό στο www.newyorkfestivals.com 

 Παρουσίαση



26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 A.V. 53 



54 A.V. 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

Π όσο παράξενο είναι η κα-
θημερινότητά σου από κά-
ποιους άλλους να θεωρείται 

εξωπραγματική, λόγος να σε σκοτώσουν. 
Όταν καθόμαστε αγκαλιά με τον άντρα 
μου και βλέπουμε “Six Feet Under”, ό-
ταν φιλιόμαστε, όταν παίζουμε παιχνίδια 
με την παρέα μας, ώρες ώρες καταλα-
βαίνω πως αυτό που για μας είναι τόσο 
φυσικό, τόσο καθημερινό, τόσο απλό, σε 
κάποιους άλλους φαντάζει αφύσικο και 
καταδικαστέο. Τέτοιες στιγμές συνει-
δητοποιώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία 
αυτό που έλεγε ο Χάρβεϊ Μιλκ: δείξτε 
τους ότι υπάρχετε! Βγείτε απ’ την ντου-
λάπα και δείξτε στους δικούς σας ότι υ-
πάρχετε και ότι είστε εξίσου φυσιολογι-
κοί (ή ανώμαλοι) μ’ εκείνους.

Ο Σον Πεν κέρδισε το Όσκαρ Α’ αντρι-
κού ρόλου για την ενσάρκωση του Χάρβεϊ 
Μιλκ, κι ως γνήσια πολιτικός άντρας δεν 
άφησε την ευκαιρία να περάσει χωρίς να 
ξεχέσει τους κολλημένους χριστιανούς 
που δεν είχαν τίποτα καλύτερο να κάνουν 
τη βραδιά απονομής των  Όσκαρ από το 
να κρατάνε πλακάτ απέξω με ομοφοβικά 
συνθήματα. «Πώς πέρασες το Σάββατο το 
βράδυ; - Τα συνηθισμένα, μωρέ: Έβριζα 
πούστηδες στην απονομή των  Όσκαρ».
Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθη-
σε, ο Σον Πεν είπε, αναφερόμενος στις 
ομοφοβικές διαδηλώσεις των ομάδων 
χριστιανών: «Θα τους έλεγα να παραδώ-
σουν τις κάρτες του μίσους και να βρουν 
τον καλύτερο εαυτό τους. Νομίζω ότι αυ-
τού του είδους η άγνοια και οι περιορι-
σμοί σε μεγάλο βαθμό μαθαίνονται. Είναι 
αλήθεια πολύ λυπηρό, διότι αποτελεί έν-
δειξη μεγάλης συναισθηματικής δειλίας 
να φοβάσαι τόσο πολύ να δοθούν τα ίδια 
δικαιώματα σε ένα συνάνθρωπό σου, ό-
πως θα ήθελες για τον εαυτό σου».

Θα έχετε ακούσει διάφορους «χριστια-

νούς» που «αηδιάζουν» στην ιδέα δύο 
αντρών να φιλιούνται. Το φάρμακο για 
την ομοφοβία τους είμαστε εμείς: Την 
50ή φορά που θα μας δουν, θα τους κοπεί 
η αναγούλα.

Teens’n’Twinks Party στην 
Alexander Sauna 
Σήμερα, Πέμπτη 26/2, η Alexander Sauna 
(M. Αλεξάνδρου 134, www.alexandersauna.
gr) πιστή στη λατρεία που έχει στα του-
ϊνκάκια διοργανώνει teens & twinks 
party για νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών 
(με την αστυνομική ταυτότητα, παιδιά!). 
Free drinks, strip show, drag show, εκ-
πλήξεις. Από τις 21.00.

Κυριακές στο Γρανάζι λάιβ
Κάθε Κυριακή το παλιότερο γκέι μπαρ 
της πόλης, το Γρανάζι (Λεμπέση 20 & Καλ-
λιρρόης), κάνει λάιβ με τους Badees, ένα 
συγκροτηματάκι με δύο τραγουδιστές, οι 
οποίοι κάνουν ελαφρύ λαϊκό πρόγραμμα, 
πιάνοντας το κέφι των θαμώνων και ξε-
σηκώνοντας το μαγαζί.

Ημέρα κομμωτηρίου στο Κazarma club
Την Κυριακή 1/3 το Κazarma club (Κων/
πόλεως 84) γίνεται κομμωτήριο και περι-
μένει αγόρια και κορίτσια να τους ισιώσει 
το μαλλί. «Ελάτε να σας τα πάρουμε όλα» 
μας (προ)καλούν ο Γιάννης και ο Κώστας, 
ο φόβος και ο τρόμος της ψαλίδας. Dress 
code: στην τρίχα (πλάκα κάνουν).

Bearmaske party στο Big Bar
Ήρθε η ώρα να συνδυάσετε την τρίχα με 
την παγέτα! Την Κυριακή 1 Μαρτίου το 
Big Bar (Φαλαισίας 12 & Ιερά Οδός 67) 
διοργανώνει bearmaske πάρτι με Dj τον 
Onebigdj και με δώρο-έκπληξη για την 
καλύτερη αμφίεση. Φυσικά θα πάτε για 
να δείτε άλλο ένα από τα μοναδικά, εξω-
φρενικά video clip που φτιάχνει ο Χρή-
στος για αυτές τις περιστάσεις.

gay&lesbian Του ΛυΟ ΚΑΛΟΒυΡΝΑ

Γκέι αντιεμετικό
Είσαι γκέι ή λεσβία; Γίνε φάρμακο για τους συνανθρώπους σου.

Ποιο είναι το σημείο αναφοράς 

για τη δουλειά σου σαν συνθέ-

της; Τα συναισθήματα και οι 
εικόνες που βιώνω μέσα από 
τη μουσική, την οικογένειά 
μου και τους ανθρώπους που 
έχω δίπλα μου.
Αγαπημένες διαδρομές και 

σημεία της πόλης; Βόλτες με 
τη Vespa μου στο κέντρο της 
Αθήνας, αργά το βράδυ στην 
Κηφισίας, Think Plus για πο-
τό…
Πόσο πιο διευρυμένη είναι η 

δομική παλέτα του “So This Is 

Heaven” σε σχέση με το “Peak” 

του 2006; Είναι δύο διαφορε-
τικά πράγματα, με διαφορετι-
κά συναισθήματα, ερεθίσμα-
τα και μουσικά εργαλεία. To 
“Peak” είχε πιο minimal αι-
σθητική με έντονα new wave 
και ambient στοιχεία. Το “So 
This Is Heaven”κινείται σε 
πιο πολυμορφικές δομές και 
έχει μια εντελώς διαφορετική 
ενορχήστρωση, που τελικά ο-
δήγησε σε ένα μελωδικότερο 
αποτέλεσμα.   
Ποιο είναι το peak του “This Is 

Heaven”; Τα ambient ηχοτο-
πία και τα φωνητικά, που εδώ 
λειτουργούν κυρίως ως ένα 
καλοκουρδισμένο μουσικό 
όργανο.

Samples από το μουσικό πα-

ρελθόν ή ηχογραφημένοι αλά 

Herbert ήχοι; Τίποτα από τα 
δύο… Μουσική από το τώρα. 
Samples, φωνές, ηλεκτρονικά 
και φυσικά όργανα σε ισορ-
ροπία, σε ένα δομημένο ηχη-
τικό σύνολο.
Heaven ή Λας Βέγκας; Ωραίο 
άλμπουμ, και η Elizabeth 
Fraser είναι μία από τις κα-
λύτερες φωνές ever. Heaven 
or Las Vegas… μάλλον Las 
Vegas, γιατί κατά κάποιον 
τρόπο είναι παράδεισος για 
μερικούς. 
Ποιες είναι οι επιρροές σου; 

Από αρκετά, διαφορετικά 
στιλ. Pink Floyd, Joy Division, 
Queen, David Bowie, αλλά και 
Avro Part, Gustav Mahler, 
Eric Satie, Bach, Krzysztof 
Penderecki. 
Tι κάνεις αυτό τον καιρό; Ε-
τοιμάζω κάποιο remix για το 
καινούργιο project της Klik 
Records και μια δουλειά με τον 
Γιώργο Κυριάκου και την  Έλε-
να Χαρμπίλα των Kid Moxie.
5 τραγούδια που ξεχώρισες 

πρόσφατα; Mary & the Boy - 
Staring, Portishead - The RIP, 
Radiohead - All I Need, Gotye 
- The Heart’s A Mess, Ion - 
Electric Poem. 

Του ΓΙωΡΓΟυ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟυΛΟυ

σ υνθέτης κλασικής και ηλεκτρονικής μουσικής. Ο 
Serafim Tsotsonis γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε 
πιάνο και ανώτερα θεωρητικά, συνέχισε ως μηχα-

νικός ήχου. Το 2000 ξεκίνησε να δημιουργεί διαφημιστι-
κά spot, ενώ το 2002 έγραψε τη μουσική για το video art “E 
Pluribus Unum” της Academia di Belle Arti στη Βενετία και 
για την ταινία του Γιάννη Δράκου «Γύρω γύρω όλοι». Η νέα 
του δουλειά στην Κlik Records δοκιμάζει μια χαμηλή ηλε-
κτρονική πτήση, με μουσική από το τώρα και προορισμό το 
όνειρο. Δες τι είπε στην Α.V.

Q&A

Serafim Tsotsonis 
Τα καλά παιδιά πάνε στον παράδεισο

κτίριο έβαλε πρώτο τη βάση 
για τη δημιουργία της ελλη-
νικής jazz σκηνής και στεγά-
ζει με συνέπεια από το 1981 
όλο το φάσμα της. Aνοιχτό 
καθημερινά από τις 21.00 
ως τις 3.00 με διαφορετικές 
καινούργιες και αναγνωρι-
σμένες μπάντες.  

ΠΟΤΟΠΩΛΕΙΟΝ 
Πανόρμου 113, Aμπελόκη-
ποι, 210 6911.672 
Funk, soul και hip hop, 
εναλλασσόμενοι dj και μπι-
τάτος κόσμος. Στέκι κλασικό 
πλέον, 365 μέρες το χρόνο 
(από τις 5 το απόγευμα μέ-
χρι όσο). A.V.

RITMOS DEL MUNDO
Αγησιλάου 88, Κεραμεικός, 
210 3420.007 Το μπαράκι 
του Meson El Mirador. Κάθε 
Σάβ. live brazilian music 
show με bοssa nova, sambas 
κ.ά. από τη Mιράντα Βερού-
λη και τους Desafinados. 
Είσοδος με πότο € 10. 

 SANTA BOTELLA 
Πανόρμου 115Α, Αμπελό-
κηποι, 210 6981.032 Στο 
αυτόνομο κράτος της 
Πανόρμου, με καφέδες που 
ανακουφίζουν και cocktails 
που δροσίζουν. Ο Κώστας 
είναι από τους πιο cool οι-
κοδεσπότες της αθηναϊκής 
νύχτας. A.V.

* USED - THE RECYCLE BAR
Γρ. Γυφτοπούλου 6 (Mεσο-
λογγίου), Xαλάνδρι, 210 
6839.426 Kαφέ το πρωί, bar 
με ωραία ποτά και μουσικές 
soul, funky και επιλεγμένα 
mainstream κομμάτια. 
Eκθέσεις ζωγραφικής στον 
όροφο και deco εμπνευσμέ-
νο από την ανακύκλωση 
- οικολογία. Ποτό €7 

WUNDERBAR
Θεμιστοκλέους 80, πλ. Eξα-
χείων, 210 3818.577 
Το ηλεκτρονικό στέκι της 
πόλης με ανανεωμένο line-
up. A.V.

Clubs
  
IΣTIOΠΛOΪKOΣ 
Aκτή Mικρολίμανου, Πει-
ραιάς, 210 4134.084, 210 
4134.184, 694 4915220 
Mε θέα το Mικρολίμανο και 
deck πάνω από τη θάλασσα. 
Kαθημερινά συρρέει πλή-
θος κόσμου. Φιάλη ουίσκι 
€90 & 105.

 SECOND SKIN
Κωνσταντινουπόλεως 78 & 
Ιερά Οδός, Γκάζι  
To νέο club του Κεραμεικού 
που έστησαν καλλιτεχνικά 
, αισθητικά και μουσικά οι 
Γιώργος Φακίνος, Γιώργος 
Ταμβακολόγος και Γιάννης 
Μαντωνανάκης. Δυνατές 
βραδιές με 2 floors, 1 εισι-
τήριο και πολλούς residents 
djs. Κυριακή και Δευτέρα 
κλειστά. Εισ. ελεύθερη 
εκτός Παρ. €7 και Σαβ. €9 
με ποτό 

TIKI BAR
Φαλήρου 15, Mακρυγιάννη, 
(Σταθμός Mετρό Aκρόπολη), 
210 9236.908  Exotica-
bar-restaurant, με μεγάλη 
λίστα cocktails και νόστιμα 
burgers. Lounge-punk 
αισθητική, πολλά θεματικά 
parties, κάθε Kυριακή live 
συναυλίες με Έλληνες και 
ξένους καλλιτέχνες.  

 VENUE CLUBS 
Πειραιώς 130, Αθήνα, 210 
3411.410 Μega club σε 3 
επίπεδα. Με Dancestage 
σε total black αποχρώσεις, 
VIP χώρο με private bar και 
backstage room με privé 
lounge χώρο και cocktail 
bar. Κάθε Παρασκευή 
special guest djs με τα 
σημαντικότερα της διε-
θνούς dance σκηνής και 
κάθε Σάββατο the party by 
Vassili TsiliChristos. Aνοι-
χτό Σ/Κ. ●
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δώρο σάουνα
Η Alexander Sauna προσφέρει 

τριάντα (30) δωρεάν προσκλήσεις 
για το μοναδικό teens & twinks party που διορ-
γανώνει το young club της Alexander Sauna την 
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου. Η πρόσκληση ισχύει 
από τις 19.00 έως τις 22.00 και απευθύνεται απο-
κλειστικά σε άνδρες ηλικίας 18 έως 30 χρονών (ε-
πίδειξη ταυτότητας). Αν θέλεις κι εσύ μία, στείλε 
σε SMS: AVXY (κενό) και το ονοματεπώνυμό σου 
στο 54121, μέχρι την Πέμπτη 26/2 στις 16.30 το 
απόγευμα. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms την 
Πέμπτη 26/2 στις 17.00 το απόγευμα και τα ονό-
ματά τους θα βρίσκονται στην είσοδο (Alexander 
Sauna, Μ. Αλεξάνδρου 134, Γκάζι).

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Cafes/bars     

BLUE TRAIN 
Kων/πόλεως 84, Γκάζι Το 
πρώτο γκέι μπαρ που ά-
νοιξε πορτοπαράθυρα στο 
δρόμο. Δωρεάν ασύρματο 
δίκτυο. 

EΝΥΔΡΕΙΟ INTERNET CAFé 
Συγγρού 13 & Λεμπέση, 
Mακρυγιάννη Γκέι καφέ με 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε 
φιλική ατμόσφαιρα.

ΛΙΟΣΠΟΡΟΣ CAFé 
Ταϊνάρου 15, Δάφνη, 
210.9735490
Gay-friendly ευχάριστο 
bio-café κοντά στο μετρό 
της Δάφνης. Ανοιχτό Δευτέ-
ρα - Σάββατο 8.00-21.00 & 
Κυριακή 9.00-17.00

S-CAPE SUMMER 
Kων/πόλεως 80 (Pάγες), Γκά-
ζι Iδανικό για άραγμα δίπλα 
στις ράγες του τρένου, μες 
στην καρδιά του γκέι νυφο-
πάζαρου.

έστιατόρια     

ΠΕΤΑΛΟ
Ξάνθης 10 & Λ. Kαραγιάννη, 
Kυψέλη, 210 8622.000 
Gay-friendly κουτουκάκι. 
Σπιτικό φαγητό, εξαιρετικές 
τιμές,χαλαρή ατμόσφαιρα. 
Kαθημερινά από 20.00, 
πλην Δευτέρας.

ΣΑΠΦΩ
M. Aλεξάνδρου 35, Γκάζι, 
210 5236.447 Gay-friendly 
ταβερνείο με καλές τιμές, 
προσφιλές στις γυναίκες. 
Aνοιχτά από μεσημέρι έως 
1, πλην Δευτέρας. 

bar/club     

BIG 
Φαλαισίας 12 & Iερά Oδός 
67, Γκάζι Για τους άντρες-
αρκούδους και όσους τους 
λατρεύουν. Aνοιχτά κάθε 
μέρα εκτός Δευτέρας. 
www.bigbarathens.gr
ΓΡΑΝΑΖΙ 
Λεμπέση 20 & Kαλλιρρόης, 
Mακρυγιάννη Tο παλαιό-

τερο γκέι μπαρ της πόλης, 
συνήθως με ελληνική μου-
σική και ηλικίες άνω των 30. 
Strip-tease show το Σ/Κ. 

FOU CLUB
Iερά Oδός & Kελεού 8, Γκάζι 
Δυνατή και περήφανη ελλη-
νική διασκέδαση με ανάμει-
κτες μουσικές. Παρασκευές 
και Σάββατα drag shows και 
wet live show. Kάθε Tρίτη 
καραόκε.

KAZARMA 
Kων/πόλεως 84, 1ος όρ. 
Bαρβάτη γκέι διασκέδαση 
στις επάλξεις του γκέι στρα-
τώνα της πόλης με mixed 
μουσική.

KOUKLES 
Zαν Mωρεάς 3, Kουκάκι Για 
τους λάτρεις των τραβεστί 
και των τρανσέξουαλ, με 
μοναδικά σόου από την Eύα 
Kουμαριανού.

ΛAMDA 
Λεμπέση 15, Mακρυγιάννη, 
www.lamdaclub.gr Ένα από 

τα παλιότερα γκέι μπαρ, με 
ανάμεικτες μουσικές. Στον 
κάτω όροφο dark room. 

NOIZ 
Kων/πόλεως 70, Γκάζι, www.
noizclub.gr Tο σούπερ στέκι 
γυναικών, ανοιχτό κάθε 
μέρα. Mε ξένη και ελληνική 
μουσική, καταπληκτικός 
χώρος για γυναίκες που 
αγαπούν γυναίκες. 

SODADE 
Tριπτολέμου 10, Γκάζι Mε 
δύο stage mainstream και 
electronica, είναι απαραί-
τητος σταθμός για δυνατή 
διασκέδαση. 

S-CAPE ARMY ACADEMY
M. Aλεξάνδρου 139, Γκάζι 
Super-sized γκέι κλαμπ, 
μουσικά κινείται σε 
mainstream μονοπάτια - και  
ελληνικά.

Βιβλιοπωλείο     

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΠΛΑ-
ΝΗΤΗΣ Aντωνιάδου 6 & 

Πατησίων, 210 8826.600, 
www.colourfulplanet.com 
Tο μοναδικό γκέι βιβλιοπω-
λείο της χώρας, με μεγάλη 
ποικιλία τίτλων, ελληνικών 
και ξένων. 

σάουνες     

ALEXANDER 
Μ. Αλεξάνδρου 134, Γκάζι, 
www.alexandersauna.gr  Η 
καλύτερη σάουνα της Αθή-
νας, με ευρύχωρο χαμάμ και 
σάουνα, μεγάλο τζακούζι, 
λογικές ώρες και υψηλά στά-
νταρ υγιεινής. Παρασκευή - 
Σάββατο 16.00 -8.00, Δευτέ-
ρα - Πέμπτη 19.00 - 3.00 και 
Κυριακή 16.00 - 3.00 (Happy 
Hour 16.00 - 17.00, € 10). 
Κάθε Τρίτη, Bears’Day. Κάθε 
Πέμπτη Young Day. Είσοδος 
€ 15. Οι 18-25 πληρώνουν 
είσοδ  € 8 Δευτέρα - Πέμπτη 
και  € 10 Παρασκευή - Κυ-
ριακή.

FLEX 
Πολυκλείτου 6, Mοναστη-

ράκι Eίσοδος €  15. Πολύ 
κεντρική και καθαρή γκέι 
σάουνα, εύκολα προσβάσι-
μη με το μετρό.

Βίντεοκλαμπ    

CLUB AMORE 2
Κ. Παλαιολόγου 28, Αθήνα, 
210 5240.664 Ιδιωτικές 
προβολές, ενοικιάσεις, 
πωλήσεις. 

EMPORIO VIDEO  
Σωκράτους 39, 1ος όρ., Ομό-
νοια, 694 6282840 Καθημε-
ρινά 10.00-22.00, Σάβ.-Κυρ. 
10.00-20.00/ Πατησίων 
24, 1ος όρ., Ομόνοια, 694 
6282841 Καθημερινά 12.00-
21.00, Σάβ. 12.00-20.00/ 
Κηφισού 100, είσοδος ΚΤΕΛ, 
1ος όρ., 694 6282842 Καθη-
μερινά 10.00-22.00, Σάβ.-
Κυρ. 10.00-20.00/ Φυλής 
100, πλ. Βικτωρίας, ισόγειο, 
694 6282844 Καθημερινά 
11.00-23.00, Σάβ.-Κυρ. 
13.00-23.00/ Γούναρη 
39, Πειραιάς 1ος όρ., 694 
6282843 Καθημερινά 12.00-

21.00, Σάβ. 12.00-20.00/ 
Πολυζωΐδη 5, έναντι ΚΤΕΛ 
Ν. Θεσσαλονίκης Βαρδάρη, 
Θεσσαλονίκη, 1ος όρ., 
694 6282839 Καθημερινά 
13.00-22.00, Σάβ. 13.00-
20.00, Κυρ. 14.00-20.00. 

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

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

VIDEORAMA DVD GAY 
CLUB
Οδυσσέως 13, πλ. Βαρδάρη, 
Θεσσαλονίκη Από τις καλύ-
τερες συλλογές ερωτικών 
DVD. Καθημερινά νέα θέμα-
τα ακυκλοφόρητα. Καθημε-
ρινά 14.00-22.00.

Hotels   

FASHION HOTELS 
Maroussi, Μαρούσι, Ολυμπίας 
10, 210 6198.191, Alfa, Νί-
καια, Γρηγ. Λαμπράκη 2, 210 
4949.933, Orion, Βούλα, Ιωάν-
νου Μεταξά 4, 210 8958.000, 
Αtlantic, Καλλιθέα, Πεισί-
στρατου 99, 210 9484.355 

HOTEL ΙΝΟΗ 
Πλ. Αμερικής, Λευκωσίας 
14, 210 8645.969,  www.
inoihotel.gr Hμιδιαμονή από 
€ 18, υδρομασάζ από € 25, 
διανυκτέρευση από € 45. 

X-DREAM 
Αγ. Παρασκευή, Ύδρας 12, 
210 6080.459 Ημιδιαμονή 
από € 25, διανυκτέρευση 
από € 70.
Κέντρο, Μαιζώνος 6, 210 
5243.011-2 / Ομόνοια, Πει-
ραιώς 25 & Αναξαγόρα, 210 
5244.306-7 Ημιδιαμονή από 
€ 23, διανυκτέρευση από € 
60. www.xdream.gr 
Όλα τα δωμάτια έχουν 
κλιματισμό, τηλεόραση 
και ποικιλία από dvd, ενώ 
υπάρχει και η δυνατότητα 
εκπλήξεων σε γενέθλια. 

HOTEL DIVA 
Γλυφάδα, Ηλείας 31, 210 
9646.627, www.divahotel.
com Ημιδιαμονή από € 20, 
διανυκτέρευση από € 50. 

HOTEL BLUE SEA
 Άλιμος, Θεμιστοκλέους 
49-53, 210 9835.438, www.
bluesea.com.gr Η ημιδιαμο-
νή από € 18, το υδρομασάζ 
από € 25, η διανυκτέρευση 
από € 45. ●

 G&L οδηγος
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*   Νέο 
Λ     Λαϊκή απογευματινή
Φ    Φοιτητικό
Π    Παιδικό
Δ    Διάρκεια παράστασης

104 KENTPO ΛOΓOY 
KAI TEXNHΣ 
Θεμιστοκλέους 104 & 
Kαλλιδρομίου, 210 3826.185 
O γυάλινος κώδων. Αυ-
τοβιογραφικό.Tης Σύλβια 
Πλαθ. Σκηνοθ.-ερμηνεία: 
A. Tσούγκου. Δευτ. & Tρ. 
21.30.€17 (12 Φ). Δ: 85’. Και 
3 παραστάσεις Κυρ. 8, 15, 
22/3 (στα αγγλικά), 17.00 .
O κύριος Eπισκοπάκης. 
Δράμα. Tου Aνδρέα Mή-
τσου. Σκηνοθ.: Σ. Mάινας. 
Παίζουν: Σ. Mάινας, K. Kα-
ζανάς, K. Σπερελάκη. Σάβ. 
19.00, Πέμ.-Σάβ. 21.30, Kυρ. 
20.00, Τετ.  21.15. € 20, 15, 
10 (Τετ.). Δ: 100’. 
* Ο διχοτομημένος 
υποκόμης. Σκηνοθ.: Κ. 
Γάκης. Παίζουν: Λ. Γιάκα, Π.  
Νάτσης, Α.  Παρασκευαΐδη. 
Δευτ.&Τρ. 21.15. € 10. Δ: 80’. 
Ως 14/4.

41 STREET
Α. Λεντάκη 41 & Θράκης, 
Υμηττός, 210 7620.254 
Art Street Festival. Φεστι-
βάλ με μονόπρακτα έργα 
των Γ. Μαντά, Έφ. Μερά-
βογλου, Μ. Κουσουνή, Γ. 
Σπυρίδη, Γ. Κάλτσα. Σκη-
νοθ.: Έ. Μεράβογλου, Μ. 
Κουσουνής. Από ομάδες 
νέων καλλιτεχνών. Κάθε 
Κυρ. stand up comedy με 
τον Γ. Μάλλιαρη. Σ/Κ 22.00. 
€ 12. Δ: 120’.
*  Έγκλημα στο χώριαν 
Espresso. Κωμωδία. Της 
Έφης Μεράβογλου.  
Σκηνοθ.: Έ. Μεράβογλου. 
Παίζουν: Μ. Κοροβίλα, Χ. 
Καπενής, Α. Πρυνεντύ.  
 Σάβ. 22.00. € 12. Δ: 100’. 

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ 
Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 
210 5242.211
Ο επαγγελματίας. Του 
Ντούσαν Κοβάτσεβιτς. 
Σκηνοθ.: Π. Δημητρακο-
πούλου. Παίζουν: Γ. Τσορ-
τέκης, Δ. Σιδηροπούλου, Γ. 
Μπινιάρης. Πέμ.-Σάβ. 21.15, 
Κυρ. 19.15 (Λ), Σάβ. 18.15.   
€ 20 (15 Λ, Φ). Δ: 80’. 
Το υπέροχό μου διαζύγιο. 
Της Geraldine Aron. Σκη-
νοθ.: Κ. Δαμάτης. Παίζει: 
Σ. Σμυρναίου. Δευτ. & Τρ. 
21.15. € 20 (15 Φ). Δ: 110’. 

AΘHNA 
Δεριγνύ 10, 210 8237.330
Tο δώρο. Tων Aλέξανδρου 
Pήγα, Δημήτρη Aποστό-
λου. Σκηνοθ.: A. Pήγας. 
Παίζουν: E. Kαστάνη, Γ. 
Mποσταντζόγλου, B. Aνδρί-
τσου, A. Pήγας. Tετ. 20.30, 
Πέμ., Παρ. 21.15, Σ/K 18.00 
(Λ), 21.15.€ 25, 22 (18 Φ, 
εκτός Σαβ.). Δ: 120’.
Μικρά συζυγικά εγκλή-
ματα. Του Έρικ-Σάμουελ 
Σμιτ. Σκηνοθ.: Γ. Μποστα-
ντζόγλου. Παίζουν: Γ. 
Μποσταντζόγλου, Δ. Παπα-
δήμα. Δευτ., Τρ. 21.15. € 20 
(15 Φ). Δ: 105’.

AΘHNAΪΣ 
Kαστοριάς 34, Bοτανικός, 
210 3480.030
Ζωή Λάσκαρη
* Les belles. Των Λίζα 
Νεοχωρίτη & «Θεατρική 
Ομάδα Les Belles». Σκηνοθ.: 
Γ. Κλίνης. Παίζουν: Ζ. Κα-
ραβασίλη, Λ. Νεοχωρίτη, 
Ε. Μπενοβία κ.ά. Δευτ., Τρ., 
Πέμ. 21.00, Τετ. 19.00. € 
17 (15, απογ., 12 Φ). Δ: 90’. 
Από 4/3.
All that μπαζ.  Η τελευταία 
νύχτα του κόσμου. Μουσι-
κοθεατρικό. Του  Σταμάτη 
Κραουνάκη. Μαζί του η 
ομάδα Σπείρα-Σπείρα. Ερ-
μηνεύουν: Τ. Καλουτά, Μ. 
Κοσκινά, Σ. Κραουνάκης κ.ά. 
Πέμ.(Λ)-Κυρ. 20.45, Παρ.-
Σάβ. 21.45. € 30 (20 Λ, 15 Φ). 
Ο καιρός των 
χρυσανθέμων. Του Μάνου 
Ελευθερίου. Σκηνοθ.: Λ.  
Γιοβανίδης. Παίζουν: Τ. 

Χρυσικάκος, Ν. Βλαβιανού, 
Μ. Ελευθερίου (φωνή). Παρ. 
21.00, Σάβ. 18.00 (Λ), 21.00, 
Κυρ. 17.00. € 17 (15 Λ, 12 
Φ). Δ: 70’. 

AΘHNΩN 
Bουκουρεστίου 10, 
210 3312.343
...Πιο κοντά... Κωμωδία. 
Του Πάτρικ Μάρμπερ. Σκη-
νοθ.: Γ. Kιμούλης. Παίζουν: 
Γ. Kιμούλης, Z. Δούκα, N. 
Ψαρράς κ.ά.Tετ.-Kυρ. 21.15, 
Σάβ. (Λ) & Kυρ. 18.15. € 25, 
22 (16 Φ, 20 Λ).

ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΝΤΕΩΣ 
ΤΕΙΡΕΣΙΑ 
Γ. Κωνσταντινίδη & Μάντε-
ως Τειρεσία, Φάληρο, 2310 
472.090
* Κατεπείγον: ετών δέκα. 
Σκηνοθ.: Σμαρώ Πλατιώτη. 
Παίζουν: Ε. Ανδρέου, Ν. 
Ζαχαροπούλου, Μ. Ισίδου 
κ.ά. Παρ. & Σ/Κ. 21.00. € 15 
(10 Φ). 27/2 - 22/3.

AKAΔHMOΣ 
Iπποκράτους 17, 210 3625119
Tρεις κι ο κούκος. Kω-
μωδία. Tων Ray Cooney, 
Tony Hilton. Σκηνοθ.: Σ. 
Κοτσίκος. Παίζουν: M. Σε-
φερλής,T. Zαχαροπούλου, 
Γ. Πετρόχειλος κ.ά. Tετ. 
19.30, Πέμ.-Σάβ. 21.30. Σάβ. 
18.00.  Κυρ. 19.30. € 22 (17 
Φ, Π, Πέμπτες).  Δ: 150’.
B’ σκηνή 
Edith Piaf. Μουσικοθε-
ατρική. Κείμ.-σκηνοθ.: Γ. 
Κιουρτσίδης. Παίζουν: Α. 
Μ. Αγγελίδου, Ρ. Αγγελίδου, 
Θ. Σαμαντζής, Μ. Σαμαράς. 
Δευτ. 21.15. € 20 (15 Φ, Π). 
Δ: 120’.

ΑΚΗΣ ΔΑΒΗΣ
 Αλκμήνης 12, Κάτω Πετρά-
λωνα, 210 3428.583
Έγκλημα στη 
Negromikele. Μαύρη 
κωμωδία.  Κείμ.-σκηνοθ.: 
Λ. Παπαγεωργίου, Ι. Ριζο-
πούλου. Τρ.&Τετ. 21.15.  
€ 17 (12 Φ). Δ: 90’. 
 
ΑΚΡΟΠΟΛ - ΛΥΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ 
Ιπποκράτους 9-11,
210 3643.700 
Οι απάχηδες των Αθη-
νών. Οπερέτα. Του Νίκου 
Χατζηαποστόλου. Σκηνοθ.: 
Ισ. Σιδέρης. Χορογρ.: Κ. 
Κοσμίδης.  Ερμηνεύουν: Ν. 
Στεφάνου, Δ. Σιγαλός, Χ. 
Ανδριανός κ.ά. Σκην.-κοστ.: 
Γ. Κατρανίτσας. Τετ., Πέμ. 
18.30. Παρ.- Κυρ. 20.00.  
€ 33, 28, 25, 20 (15 Φ).  
Δ: 120’. Ως 12/4.

ΑΛΕΚΤΟΝ 
Πλαταιών & Σφακτηρίας 23, 
Κεραμεικός, 210 3422.001
* Μια φορά την εβδομά-
δα. Κωμωδία. Σκηνοθ.: Μ. 
Χάννα. Παίζουν: Τ. Αλεξο-
πούλου, Κ.  Πέτρου, Α. Αρ-
σένη κ.ά. Δευτ. & Τρ. 21.00.  
€ 10. Δ: 75’. Ως 7/4.
Μοναχά μονάχοι. Δρα-
ματοποιημένοι μονόλογοι. 
Κείμ.-σκηνοθ.: Ομάδα 
Σύρραξις. Παίζουν: Δ. Θω-
μοπούλου, Γ. Αραχωβίτης, 
Γ. Γαλίτης, Χ. Γαλίτης.  Τετ.-
Σάβ στις 21.15, Κυρ. στις 
20.00. € 15 (10 Φ). 

AΛIKH 
Aμερικής 4, 210 3210.021
Δυο τρελοί-τρελοί παρα-
γωγοί. Mιούζικαλ. Tων Mελ 
Mπρουκς, Tόμας Mίχαν. 
Σκηνοθ.: Στ. Φασουλής. 
Παίζουν: Π. Xαϊκάλης, A. 
Λουδάρος, Γ. Bούρος, Σ. 
Γαρδέλης, B. Kαγιά κ.ά. Tετ. 
20.00, Πέμ. & Παρ. 21.15, 
Σάβ. 18.00, 21.15, Kυρ. 
20.00. € 40 (30 Λ, 20 Λ & για 
κάτω των 25 και άνω των 
65, 22 Oμαδ., 18 Φ). Δ: 120’.

AΛKYONIΣ 
Iουλιανού 42-46, 
Πλ. Βικτωρίας, 210 8815.402
O έμπορος της Bενετί-
ας. Tου Oυίλιαμ Σέξπιρ. 
Σκηνοθ.: Γ. Mεσσάλας. 
Παίζουν: Γ. Mεσσάλας, N. 
Θεμελή, Σ. Bάγιας κ.ά. Παρ.-

Kυρ. 21.00, Σ/K και στις 
18.00.  € 20 (13 Φ). Δ: 120’. 
Tο ημερολόγιο ενός τρε-
λού. Tου Nικολάι Γκόγκολ. 
Σκηνοθ.-παίζει: Γ. Mεσσά-
λας. Τετ. & Πέμ. 21.00. 
€ 20 (13 Φ). Δ: 120’.

AΛMA 
Aγ. Kωνσταντίνου και Aκομι-
νάτου 15 -17, Μεταξουργείο, 
210 5220.100
Kεντρική Σκηνή
Tζον Γαβριήλ Mπόρκμαν. 
Δράμα. Tου Xένρικ Ίψεν. 
Σκηνοθ.: Γ. Mιχαλακόπου-
λος. Παίζουν: Γ. Mιχαλακό-
πουλος, K. Mαραγκού, N. 
Iωαννίδου. Tετ. 19.00 (Λ), 
Πέμ.-Σάβ. 21.00, Kυρ. 19.00. 
€ 25, 20 (18 Λ, Oμ., 15 Φ). 
Δ: 120’. 
B’ Σκηνή
Φωτιά και νερό. Tης Xρύ-
σας Σπηλιώτη. Σκηνοθ.: Ά. 
Tομπούλη. Παίζουν: K. Γέ-
ρου, M. Zαχαράκος, B. Kου-
καλάνι. Δευτ. & Tρ. 21.00. 
€ 20 (15 Φ). Δ: 100’.

ALTERA PARS 
M. Αλεξάνδρου 123, 
Κεραμεικός, 210 3410.011
O φάκελος. Μαύρη κωμω-
δία. Του Spiro Scimone. Σκη-
νοθ.: Π. Νάκος. Παίζουν: Π. 
Νάκος, Γ. Κουρκουμέλης, Δ. 
Αγοράς κ.ά. Παρ. 21.30 και 
23.45, Σάβ. 21.30 και 23.45, 
Κυρ. 21.30. € 15, 10. Δ: 60’. 

AΛΦA 
Πατησίων 37, 210 5238.742  
Tο θαύμα της Άννυ 
Σάλιβαν. Tου Oυίλιαμ 
Γκίμπσον. Σκηνοθ.: Γ. Δια-
μαντόπουλος. Mουσ.: Στ. 
Kραουνάκης. Παίζουν: Π. 
Tρικαλιώτη, Θ. Kινδύνης, 
Γ. Mαυρογιώργη κ.ά. Πέμ.-
Σάβ. 21.15, Kυρ. 20.00, Tετ. 
(Λ) 19.00, Σάβ. 18.00. € 24 
(18 Λ, 16 Φ). Δ: 130’.  

AMIPAΛ 
Aμερικής 10, 210 3639.385 
Μέχρι ο έρωτας... 
Μιούζικαλ. Του Στίβεν 
Ντόλτζινοφ. Σκηνοθ. : Α. 
Καραγιαννοπούλου. Παί-
ζουν: Ν. Νίκας, Δ. Μαριζάς. 
Δευτ.&Τρ. 21.15. € 22 (17 
Φ). Δ: 90’.
Θάρρος ή αλήθεια. Kω-
μωδία. Tου Jeff Gould. Σκη-
νοθ.: Γ. Bούρος. Παίζουν: 
Δ. Aλεξανδρής, M. Aνδρού-
τσου, Σ. Γεωγλερής κ.ά. 
Πέμ.-Kυρ. 21.15, Tετ. 20.00, 
Kυρ. 18.15, Σάβ. 18.15 (Λ). € 
24 (16 Φ, 18 Λ). Δ: 110’.  

ΑΜΦΙ-ΘΕΑΤΡΟ - 
ΣΚΗΝΗ ΛΗΔΑ 
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
Αδριανού 111, Πλάκα, 
210 3233.644  
Ξαφνικά πέρυσι το κα-
λοκαίρι. Κοινωνικό. Του 
Τενεσί Ουίλιαμς. Σκηνοθ.: 
Σ. Ευαγγελάτος. Παίζουν: 
Κ. Χέλμη, Μ. Ασλάνογλου, 
Ζ. Ρηγοπούλου, Θ. Κουρλα-
μπάς. Τετ. (Λ), Κυρ. 19.00. 
Πέμ.-Σάβ. 21.00. € 24 (20 Λ, 
17 Φ). Δ: 90’.

ANEΣIΣ
Kηφισίας 14, 210 7707.227
Η απόδραση. Κείμ.-
σκηνοθ.: ομάδα Άλογοι. 
Παίζουν: Ν. Αξιώτης, Λ. 
Ελευθερίου, Ν. Μακρής κ.ά. 
Δευτ. & Τρ. 21.30. € 15 (10 
Φ). Δ: 60’. 
Tο φιόρο του Λεβάντε.
Ηθογραφία. Του Γρηγορίου 
Ξενόπουλου. Σκηνοθ.: K. 
Tσιάνος. Παίζουν: Σ. Πα-
παδόπουλος, X. Σώζος, X. 
Aλεξανιάν κ.ά. Tετ. & Πέμ. 
19.00 (Λ), Παρ. 21.00, Σ/K 
18.00 & 21.00. € 24 (17 Λ, Φ,  
14 Π). Δ: 120’. 

ΑΝΤΙΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΙΑΣ 
ΞΕΝΟΥΔΑΚΗ 
Μοσχονησίων 36, πλ. Αμερι-
κής, 210 8661.168
Ακατονόμαστος. Του 
Σάμουελ Μπέκετ. Σκηνοθ.: 
Μ. Ξενουδάκη. Παίζουν: Μ. 
Ξενουδάκη, Μ. Σωκράτη, 
Ε. Τζαβάρα. Παρ., Σάβ. 
21.15, Κυρ. 20.00. € 20 (15 
Φ).  Δ: 90’. 

ΑΠΛΑΚΑΦΕ - BAR-
THEATER 
Αδριανού 1, Θησείο, 210 
3255.552
* Δε θα μείνω πολύ. Μαύ-
ρη κωμωδία. Tου Νίκου Πο-
ριώτη.  Σκηνοθ.: Ρ. Κυρίου. 
Παίζουν: Β.Σωτηροπούλου, 
Ν. Ποριώτης. Παρ. & Σ/Κ 
21.00. € 15, με ποτό. Δ: 75 .́ 
Από 26/2. 

AΠΛO ΘEATPO 
Χαρ. Τρικούπη 4 (πίσω από 
το Πάντειο Πανεπιστήμιο), 
210 9229.605, 210  9246.991 
Νέα Σκηνή 
Δεσποινίς Μαργαρίτα. 
Του Ρομπέρτο Αταΐντε. 
Σκηνοθ.: Ά. Μπρούσκου. 
Παίζουν: Ό. Λαζαρίδου,  Ά. 
Μπινιάρης. Τρ., Τετ., Κυρ. 
21.15, Πέμ. (Λ), Σάβ. 18.15.  
€ 22 (18 Λ, 16 Φ). 

AΠOΘHKH
Σαρρή 40, Ψυρρή, 
210 3253.153
Σεσουάρ για δολοφό-
νους. Kωμωδία. 10ος 
χρόνος. Tων Mπρους Tζόρ-
νταν, Mέριλιν Άμπραμς. 
Σκηνοθ.: K. Aρβανιτάκης. 
Παίζουν: T. Zαχαράτος, K. 
Eυριπιώτης, Ά. Kουρή κ.ά. 
Tετ. 20.00, Πέμ.-Kυρ. 21.15, 
Σ/K 18.15 (Λ του Σαβ.). €22 
(18 Λ, Oμαδ., 15 Φ και Πέμ. 
για κάτω των 25 και άνω 
των 65).  Δ: 120’. 
Ninja TV Live. Σάτιρα. 
Σκηνοθ.: N. Kλιντ. Mε τους: 
G. Krief, Δ. Αναγνώστου. 
Δευτ. & Τρ. 21.00. € 18 (15 
Φ). Δ: 60’.

AΠO MHXANHΣ
 Aκάδημου 13, Μεταξουρ-
γείο, 210 5237.297
Ο σκύλος, η νύχτα και το 
μαχαίρι. Του Μάριους φον 
Μάγιενμπουργκ. Σκηνοθ.:  
Θ. Σαράντος Παίζουν: Κ. Βα-
σαρδάνης, Β. Μπουλουγού-
ρης, Μ. Πανουργιά. Δευτ. & 
Τρ. 21.00. € 20 (14 Φ). 

ART HOUSE 
Kων/πόλεως 46, Γκάζι, 
213 0330.480
Nτετέκτιβ στόρι. O μύθος 
του Φίλιπ Mάρλοου Hρα-
κλή. Σουρεαλιστική, μουσι-
κή κωμωδία. Kείμ.-σκηνοθ.: 
A. Παππά. Παίζουν: K. 
Kαραδήμας, T. Nταβάκος, 
K. Pόδης κ.ά. Παρ. & Σάβ., 
Δευτ. & Tρ. 21.30. € 20 (15 
Φ). Δ: 90’.

ΑΡΓΩ STUDIO 
Ελευσινίων 15-17, Μετα-
ξουργείο, 210 5201.684-5
Aληθινή ιστορία… ταξίδι 
για άλλη στεριά. Μουσι-
κοθεατρική παράσταση. 
Ιδέα-σκηνοθ.: A. Maioletti. 
Παίζει: Γ. Καπετανάκος. Τρα-
γούδι: L. Bedioui. Δευτ. & Τρ. 
21.00. € 15 (10 Φ). Ως 7/4.

ΑΡΩΝΗ Β.Ουγκώ 55 & 
Δηληγιάννη, Μεταξουργείο, 
210 5222.656 
 Ωχ… τα νεφρά μου. Του 
Μπάμπη Τσικληρόπουλου. 
Σκηνοθ.: Π. Αλμπάνης. 
Παίζουν: Π. Αλμπάνης, Α. 
Αλεξίου, Γ. Παπαθανάσης, 
Μ. Ρίτζι. Δευτ.&Τρ. 21.15.
€ 15 (10 Φ). Δ: 90’. 

ΑΣΚΗΣΗ 
Φραγκούδη 18-20, Καλλι-
θέα, 210 9236.992
Παιχνίδια σφαγής. Μαύ-
ρη κωμωδία. Του Ευγένιου 
Ιονέσκο. Σκηνοθ.: Π. Μου-
στάκης. Από την ομάδα 
Άσκηση. Πέμ.-Σάβ. 21.OO.  
€ 22 (15 Φ). Δ: 130’. 
Κορσεδία. Παρωδία από 
την Ομάδα Κούλα η Πλανι-
δού. Σκηνοθ.: Ομάδα Κού-
λα η Πλανιδού. Παίζουν: Γ. 
Παπαπαύλου, Ζ. Κασσιανή, 
Χρ. Ιωακείμ. Τρ. & Τετ. 
21.15. € 18 (12 Φ). 
Ο βυσσινόκηπος. Του 
Ά. Τσέχοφ. Σκηνοθ.: Π. 
Μουστάκης. Παίζουν: Ε. 
Λουμπαρδιά,  Ε. Μαούνη, Π. 
Μουστάκης κ.ά. Κυρ.- Δευτ. 
20.00. € 22 (15 Φ). Δ: 190’.

ΑΤΕΛΙΕ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 

 ΘΕΑΤΡΟ οδηγοςτέχνηθέατρο Της ΔήΜήΤΡΑΣ ΑΝΑΓΝώΣΤΟΥ 

Άνθρωποι χωρίς πατρίδες
Κεμπάπ ή Mady-baby.edu 
της Τζιανίνα Καρμπουνάριου
Σκηνοθεσία: Γιάννης Μαργαρίτης
Παίζουν: Μ. Μπελίγιαννη, Β. Στρατηγάκος, 
Κ. Λιναρδάκης
ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ, Γερμανικού 20, 
210 5238.870

Από το Ρόγιαλ Κορτ, η τριαντάχρονη 
Ρουμάνα σκηνοθέτιδα και θεατρική συγ-
γραφέας Τζιανίνα Καρμπουνάριου και 
το έργο της «Κεμπάπ ή Mady-baby.edu» 
προσγειώνονται στην καρδιά της Αθή-
νας, στο Μεταξουργείο. Θέμα του έργου 
η ζωή των νέων Ρουμάνων. Είναι η ζωή 
των ανθρώπων που νιώθουν ανασφάλεια 
μέσα στην ίδια τους τη χώρα και διαφεύ-
γουν προσπαθώντας να επιβιώσουν ανά-
μεσα σε διαφορετικές πραγματικότητες.
Η συγγραφέας ερευνά συστηματικά τη 
ζωή των ηρώων της, που είναι πάντοτε 
άτομα από 25 έως 30 ετών και ταλανίζο-
νται από αδιέξοδα και συγκρούσεις, που 
βασανίζονται από την ανασφάλεια και 
την ανεργία. Για τους νέους της Ρουμα-
νίας, τις γενιές της μετα-Τσαουσέσκου 
εποχής, υπάρχει μια πραγματικότητα 
που αρχίζει να αγγίζει και τους νέους της 
υπόλοιπης Ευρώπης. Η ανασφάλεια του 
αύριο, οι αλλαγές που συντελούνται με α-
πελπιστικά αργούς ρυθμούς, η παντελής 
έλλειψη των στοιχείων που θα κάνουν τη 
ζωή τους σταθερή και αισιόδοξη. Οι με-
τανάστες Ρουμάνοι που πρωταγωνιστούν 
στο έργο της Καρμπουνάριου και εγκα-
ταλείπουν τη χώρα τους για την Ιρλανδία, 
έχουν όλα τα κοινά των μεταναστών που 
γίνονται εύκολα θύματα οικονομικής και 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης, που δεν έ-
χουν καμιά ελπίδα επιστροφής και λίγες 
ελπίδες επιβίωσης. 

Αραβοϊσραηλινός τσελεμεντές
του Ρόμπιν Σόανς
Σκηνοθεσία: Κυριακή Σπανού
Παίζουν: Ντ. Σιμοπούλου, Η. Γεννατά, 
Γ. Μελισσάρης, Σ. Φύτρος, Θ. Χαλκιάς
ΧΥΤΗΡΙΟ, Ιερά οδός 44, 210 3412.313

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη

Αν στη Δύση η ασφάλεια θεωρείται το 
ύψιστο αγαθό, στην Παλαιστίνη είναι το 
πρόσχημα για ένα σωρό απάνθρωπες ι-
στορίες, που κρύβονται πίσω από τις ει-
δήσεις που παρακολουθούμε. Στο έργο 
του «Αραβοϊσραηλινός τσελεμεντές», 
ο Ρόμπιν Σόανς καταπιάνεται με αυτές 
ακριβώς τις ιστορίες που διαδραματί-
ζονται πίσω από το τείχος της Δυτικής 
όχθης. Εκεί που, αν δε τους χώριζε το α-
βυσσαλέο μίσος, τα λόγια των Ισραηλι-
νών και των Αράβων θα ακούγονταν σαν 
φιλικές συνομιλίες. 
Μέσα από ένα συνδυασμό γαστρονομί-
ας και γεύσης με την πολιτική, οι θεατές 
μοιράζονται ιστορίες και γαστρονομικές 
εμπειρίες σε μια παράσταση που σκοπό έ-
χει να φέρει τις αισθήσεις, τις έννοιες και 
τις απόψεις μας πιο κοντά. Σε πόλεις που 
σήμερα μοιάζουν με φαντάσματα, όπως η 
Γάζα, η Νάντια, ένας από τους χαρακτή-
ρες του έργου, και οι άνθρωποι γύρω της, 
μας μεταφέρουν με τον πιο οδυνηρό τρό-
πο κάτι που θα μπορούσε να συμβαίνει σε 
οποιαδήποτε άλλη παράλληλο του κό-
σμου. Όσο κι αν μας φαίνεται απίθανο. ●

Σαμψών Φύτρος, Θανάσης Χαλκιάς

Μ. Μπελίγιαννη
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Πάρνηθος 29, Κυψέλη, 210 
8819.571
Δωδέκατη νύχτα και 
μισή. Κωμωδία. Του Σέξ-
πιρ. Σκηνοθ.: Γ. Λιβανός. 
Χορογρ.: Σ. Πάτροκλος. 
Παίζουν: Κ. Ιμπροχώρη, 
Γ. Λιβανός, Ι. Στάικου κ.ά. 
Πέμ.-Σάβ. 21.15, Κυρ. 18.15. 
€ 17 (12 Φ). Δ: 120’. 

ATTIΣ
Λεωνίδου 7, Μεταξουργείο, 
210 5226.260  
Mademoiselle Julie. 
Kοινωνικό. Σκηνοθ.: Θ. 
Tερζόπουλος. Παίζουν: Σ. 
Xιλ, Θ. Aλευράς, T. Δήμας, 
Σ. Mιχοπούλου. Tετ.-Kυρ. 
21.00. € 20 (15 Φ). Δ: 60’.

ΑΥΛΑΙΑ 
Κουντουριώτου 182 & 2ας 
Μεραρχίας, Πασαλιμάνι, 210 
4522.332 
Πώς να τα φτιάξετε με 
τη γυναίκα σας! Κωμω-
δία. Του Robin Hawdon. 
Σκηνοθ.: Κ. Ζαχάρωφ. Παί-
ζουν: Κ. Ζαχάρωφ, Α. Αλε-
ξίου, Θ. Σκαλέρη κ.ά. Τετ. & 
Σ/Κ, 18.30, Πέμ.-Κυρ. 21.30.  
€ 22 (15 Φ, Π). Δ: 120’. 

BAΣIΛAKOY 
Πλαταιών & Προφ. Δανιήλ 3, 
Μεταξουργείο, 210 3467.735
Eυτυχία Παπαγιαννοπού-
λου.  Μονόλογος. Σκηνοθ.: 
Π. Zούλιας. Παίζει: Nένα 
Mεντή. Δευτ. & Tρ. 21.15, 
Tετ. 18.00. € 20 (17 Φ, Mα-
θητικό). Δ: 150’.

BAΦEIO 
Aγ. Όρους 16 & Kων/πόλεως 
115, Βοτανικός, 210 3425.637
Bαριετέ. Kωμικά σκετς με 
τραγούδι και χορό. Σκηνοθ.: 
Θ. Eσπίριτου. Παίζουν: B. 
Kόκκα, Λ. Παπαγεωργίου, 
N. Στρατάκη κ.ά. Δευτ. & Tρ. 
21.15. € 20 (15 Φ). Δ: 80’. 
 Για κανέναν πάνω δεν 
είναι εύκολα κάτω. Των 
Η. Τσαλίκη, Χ. Θάνου. Σκη-
νοθ.: Χ. Θάνος. Παίζουν: 
Δ. Πάσσος, Π. Δορλής, Κ. 
Μάρκελλος κ.ά. Πέμ.-Παρ. 
21.15, Σάβ. 24.00. € 15 (10 
Φ). Ως 11/4.
Η πόλη. Της Λούλας 
Αναγνωστάκη. Σκηνοθ.: 
Ομάδα Fabrica. Παίζουν: Θ. 
Κουβούσης, Γ. Μαρινάκου, 
Σ. Λώλος. Τετ. 21.00, Παρ. 
23.30. € 15 (10 Φ). Δ: 80’. 
Ως 10/4.
Ορέστης. Του Γιάννη 
Ρίτσου. Μουσικοθεατρική 
παράσταση. Σκηνοθ.: Χ. 
Βάρφης, Β. Κονταξής. Χο-
ρογρ.: P. Tavernie. Παίζουν: 
Β. Κονταξής, Β. Κυπραίου, Α.  
Κατσιναβάκη, Σ. Παργινός. 
Δευτ.,Τρ., Σάβ. 21.15, Κυρ. 
19.30. € 20 (15 Φ). Ως 12/4.

BEAKH 
Στουρνάρη 32, 210 5223.522 
O Mεγαλέξανδρος και ο 
καταραμένος δράκος. 
Kείμ.-σκηνοθ.: Δ. Aβδελι-
ώδης. Παίζουν: K. Πασσάς, 
Θ. Zέρβας, M. Γεωργαλά 
κ.ά. Παρ. & Σάβ. 21.00. Kυρ. 
11.00, 19.00. € 20 (15 Φ). 
Δ: 80’.

ΒΙΚΤΩΡΙΑ 
Μαγνησίας 5 & Γ’ Σεπτεμβρί-
ου 119, 210 8233.125
Η βασίλισσα της ομορ-
φιάς. Του Μάρτιν Μακ 
Ντόνα. Δράμα. Σκηνοθ.: 
Ν. Κοντούρη. Παίζουν: Έ. 
Μαλικένζου, Ν. Τσαλίκη, Τ. 
Γιαννόπουλος, Κ. Γαβαλάς. 
Τετ.-Σάβ. στις 21.30, Κυρ. 
στις 20.00. € 22 (15 Φ).  
Δ: 95’. Ως 12/4.

BIOS 
Πειραιώς 84, 210 3425.335   
Walter Benjamin: Θέσεις 
για τη φιλοσοφία της 
ιστορίας. Από την Oμάδα 
Nova Melancholia. Σκηνοθ.: 
Β. Νούλας. Πέμ.-Κυρ. 21.15. 
€ 15 (12 Φ). Δ: 70’. Ως 6/3.
Call Cutta in a box. Από 
τους Rimini Protokoll. 
Ένα διηπειρωτικό θέατρο 
τηλεφώνου, με το κοινό να 
πρωταγωνιστεί. Τετ.- Σάβ. 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 . 

€ 25, 20. Δ: 60’. Στα αγγλικά. 
Απαραίτητες οι κρατήσεις. 
Ως 4/4.
Main
Nova Melancholia. 
Περφόρμανς. Του Walter 
Benjamin. Σκηνοθ.: Βασί-
λης Νούλας. Ερμηνεύουν: 
Β.  Κυριακουλάκου, Μ. Λού-
ση, Μ.  Μητροπούλου κ.ά.  
Πέμ.-Κυρ. 21.15. € 15 (12 Φ). 
Ως 6/3. Δ: 70’.
Bios basement
Το κουτί της λήθης. Σκη-
νοθ.: Κ. Τσάχρας. Παίζουν: 
Σ. Μπιμπίλας, Κ. Τσάχρας, 
Ι. Τροβάς κ.ά. Δευτ. & Τρ. 
21.15 (εκτός από 9 & 10/3). 
€ 15 (10 Φ). Δ: 60’. Ως 7/4.  

BOOZE COOPERATIVA 
Kολοκοτρώνη 57, 
211 4000.863
Στην Εθνική με τα μεγά-
λα. Του Μ. Βιρβιδάκη. Σκη-
νοθ.: Μ. Τσουρουνάκης. 
Παίζουν: Γ. Συμεωνίδης, Θ. 
Βλαβιανός, Α.  Κορτσαρί-
δου. Τετ.-Κυρ. 20.30. € 20, 
(10 Φ). Δ: 90’. Ως 12/4.
Υπόγειο 
Ορφέας. Όπερα. Του 
Νικόλα Ντάβα. Σκηνοθ.: Ν. 
Ντάβας. Ερμηνεύει: Ρ. Κα-
ραφέρη. Παρ. & Σάβ. 21.00. 
€ 15 (10 Φ). Ως 28/2.

BPETANIA 
Πανεπιστημίου 7, 
210 3221.579 
Mη γελάτε... είναι σοβα-
ρό!!! Κωμωδία. Του Nόελ 
Kάουαρντ. Σκηνοθ.: Γ. Bαλ-
τινός. Παίζουν: Γ. Bαλτινός, 
Π. Σταθακοπούλου, A. 
Γλυκοφρύδη κ.ά. Tετ.-Kυρ. 
21.15, Σάβ., Kυρ. 18.15, Tετ. 
19.30 (Λ). € 27, 22 (16 Φ, 22 
Λ). Δ: 120’. 

CABARET VOLTAIRE 
Μαραθώνος 30 Μεταξουρ-
γείο, 210 5227.046
Έξι πρόσωπα και μία γαλο-
πούλα αναζητούν δολο-
φόνο. Αστυνομική μαύρη 
κωμωδία. Του Λεωνίδα Σού-
λη. Σκηνοθ.: Α. Μαρτζούκος. 
Ερμηνεύουν: Μ. Λιώκη, Α. 
Μαρτζούκος, Λ. Σούλης κ.ά. 
Τετ.&Πέμ. στις 20.30. € 15 (με 
ποτό). Ως 26/2.

COMEDY CLUB 
Aιόλου 48-50, 210 3311.009
Nύχτες κωμωδίας. Tης 
Λουκίας Pικάκη. Mε τους 
K. Πασά, Mπεμπέκο, E. Σασ-
σάλου κ.ά. Tετ.-Kυρ. 22.00. 
Tετ., Πέμ., Kυρ. € 15, Παρ. & 
Σάβ. € 18 (με ποτό). Aπαραί-
τητες οι κρατήσεις. 

ΓKΛOPIA 
Iπποκράτους 7, 210 
3609.400
Φήμες. Κωμωδία.Του Nιλ 
Σάιμον. Σκηνοθ.: Π. Mιχα-
ηλίδης. Παίζουν: B. Πανα-
γοπούλου, K. Kαζάκος, M. 
Γεωργιάδου κ.ά. Tετ. 19.30 
(Λ), Πέμ. & Παρ. 21.30, Σ άβ. 
18.30 & 21.30,Κυρ. 19.30.
€ 21 (16 Φ, Λ, Eξ.). Δ: 90’. 
 
ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ UP STAGE  
Συγγρού 143, 210 9315.600
* Offειλέτες. Stand-up μου-
σική παράσταση. Σκηνοθ.: 
Ν. Κροντηράς. Παίζουν: Λ. 
Σφοντούρης, Β. Πρωτογε-
ράκη, Μ. Γκίνος, Α. Κοντού. 
Κυρ. 21.00. € 15. Δ: 120’. 

ΔΗΛΟΣ - ΧΩΡΟΣ ΘΕΑ-
ΤΡΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Ελευσινίων 11, Μεταξουρ-
γείο, 210 5203.562
Βασίλισσα Ληρ. Σκηνοθ.: 
Κ. Καπελώνης. Από τη θεα-
τρική ομάδα Δήλος G8. Σ/Κ 
&Δευτ. 21.30, Παρ. 23.30.  
€ 12. Δ: 90’. Ως αρχές Απρίλη.

ΔHMHTPHΣ XOPN 
Aμερικής 10, 210 3612.500
Aπόψε τρώμε στης Iοκά-
στης. Kωμωδία. Του Άκη 
Δήμου. Σκηνοθ.: Στ. Φασου-
λής. Παίζουν: Σ. Φιλιππίδου, 
Π. Oρκόπουλος, Π. Δαδακα-
ρίδης κ.ά. Tετ. 20.00, Πέμ. 
& Παρ. 21.15, Σάβ. 18.15 (Λ), 
21.15, Kυρ. 18.15 & 21.15. € 
25 (18 Λ, Oμαδ., Φ, την Πέ-

μπτη κάτω των 25 και άνω 
των 65). Δ: 90’.

ΔΙΑΝΑ
Ιπποκράτους 7, 210 3626.596
Ο βροχοποιός. Κοινωνικό. 
Του Ρίτσαρντ Νας. Σκηνοθ.: 
Γ. Κακλέας. Παίζουν: Β. Χα-
ραλαμπόπουλος, Α. Παπα-
θεμελή, Ο. Αυγουστίδης κ.ά. 
Τετ.-Κυρ. 21.30. Κυρ. 18.30. 
€ 25 (22, 18 Φ). Δ: 120’.
 
ΔΙΠΥΛΟΝ 
Καλογήρου Σαμουήλ 2 & Δι-
πύλου, Ψυρρή, 210 3229.771
Τα μαγικά του έρωτα. 
Μουσικοθεατρική. Των 
Λευτέρη Παπαδόπουλου, 
Μάριου Στρόφαλη. Σκη-
νοθ.: Ρ. Μουζενίδου. Ερμη-
νεύουν: Μ. Παναγιωτοπού-
λου, Ά. Μπερκ, Α. Μολυβδά. 
6, 7, 13, 14, 20, 21/3, 21.00. 
€ 20 (15 Φ). Δ: 90’. 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - ΘΕ-
ΑΤΡΟ REX - ΣΚΗΝΗ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 
Πανεπιστημίου 48, 210 
3305.074 
To ημερολόγιο ενός 
απατεώνα. Του Αλεξάντρ 
Οστρόφσκι. Σκηνοθ.: Γ. Κα-
κλέας. Παίζουν: Ο. Παπα-
σπηλιόπουλος, Φ. Κομνη-
νού, Δ. Πιατάς κ.ά. Τετ.-Σάβ. 
21.00, Κυρ. 19.00, Τετ. & 
Πέμ. € 20, 16, 13, Παρ. & Σ/Κ   
€ 26, 23, 16, 13. Δ: 120’.  

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ-
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 Πειραιώς 
260, 210 4838.736
Χώρος ή
Ο κλήρος του μεσημε-
ριού. Του Πολ Κλοντέλ. 
Σκηνοθ.: Γ. Βίλερ. Παίζουν: 
Α. Μουτούση,  Λ. Γεωρ-
γακόπουλος, Ν. Κουρής, 
Ν. Καραθάνος. Τετ.-Σάβ. 
21.00, Κυρ. 19.00, Τετ.-
Πέμ. € 20, 16 , Παρ. & Σ/Κ. 
€ 26, 23, 16, 13 Φ. Δ: 135’. 
Ως 15/3. 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - ΚΤΙ-
ΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ - 
ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ «ΝΙΚΟΣ 
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»
 Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 
213 0324.848
Φάουστ. Του Γιόχαν 
Βόλφγκανγκ φον Γκέτε. 
Σκηνοθ.: Γ. Γάλλος, Β. Μαυ-
ρογεωργίου, Α. Ξάφης, 
Ομάδα Blitz, Α. Χιώτη. Παί-
ζουν: Γ. Βαλαής, Γ. Γάλλος, 
Δ. Κούρτη, Χ.Λούλης κ.ά. 
Τετ. 21.00 (18/3 στις 17.30, 
1/4 στις 17.30), Πέμ.&Παρ. 
21.00, Σάβ. 21.30 (14/3, 
28/3, 11/4 στις 17.30), Κυρ. 
19.00. Τετ. & Πέμ. € 16. Παρ. 
& Σ/Κ € 20, 16 (13 Φ).

ΕΘΝΙΚΟ - ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
 Ευμολπιδών 39, Γκάζι, 210 
3455.020
Σκηνή Α
Ο χορός της μοναχικής 
καρδιάς. Του Ακύλλα Κα-
ραζήση. Σκηνοθ.: Α. Καρα-
ζήσης. Παίζουν: Ε. Θέου, Α. 
Καραζήσης, Γ. Κοζομπόλης 
κ.ά. Τετ.-Σάβ. 21.00, Κυρ. 
19.00. Ως 12/4.
Σκηνή Β 
Διψασμένοι. Του Ουαζντί 
Μουαουάντ. Σκηνοθ.: Μ. 
Μαυροματάκης, Τ. Αργυ-
ρίου. Παίζουν: Μ. Μαυρο-
ματάκης, Π. Αλειφερόπου-
λος, Σ. Γουλιώτη. Τετ.- Σάβ. 
21.30, Κυρ. 19.30.  Ως 8/3.

ΕΛΠΙΔΑΣ 
Αριστοτέλους 53 & Σμύρνης, 
πλ. Βικτωρίας, 210 8229.030
Η αστεφάνωτη. Ηθογρα-
φία. Του Κωνσταντίνου Κο-
νοφάγου. Σκηνοθ.: Γ. Γαβα-
λάς. Παίζουν: Ε. Τσαλδάρη, 
Φ. Ζαρίκος, Κ. Λάσκος. Κυρ. 
(Λ) 19.00, Σάβ. 21.00. € 17 
(12 Φ, Λ). Δ: 90’. 
Δείπνο με φίλους. Του  
Ντόναλντ  Μάργκιουλις. 
Σκηνοθ.: Α. Περπινιάς. 
Παίζουν: Μ. Μπακοπούλου, 
Ν. Χαϊδά, Α. Περπινιάς, 
Ν.Τριανταφυλλόπουλος. 
Δευτ., Τρ. 21.00. €17 (12 συ-
νταξιούχοι, εκπαιδευτικοί, 
Φ). Δ: 120 .́ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
 Σαρρή 11, Ψυρρή, 
210 3211.750
Φουρκέτα. Της Ελένης 
Γκασούκα. Σκηνοθ.: Ε. 
Γκασούκα. Παίζουν: Μ. 
Καβογιάννη, Κ. Κόκλας, Θ. 
Αλευράς κ.ά. Τετ. & Κυρ. 
20.00, Πέμ.-Σάβ. 21.15, Σάβ. 
18.15 (Λ). € 22, 20 (18 Λ, Ο, 
15 Φ και την Πέμ. για κάτω 
25 και άνω των 60 ετών).

ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 
Θεμιστοκλέους 69, 210 
3300.879
* Πολύ καλά. Κωμωδία. 
Της Λίζα Κορν. Σκηνοθ.: Τ. 
Βουτέρης. Παίζουν: Ε. Γε-
ρασιμίδου, Α. Δεκαβάλλα, 
‘Α. Θεοδότου, Λ. Παρούση. 
Τετ. (Λ), Κυρ. 19.00, Πέμ.- 
Σάβ. 21.00. € 22 (17 Λ, 14 
Φ). Δ: 120’. 

EΠI KOΛΩNΩ 
Nαυπλίου 12 & Λένορμαν, 
Kολωνός, 210 5138.067
Κεντρική Σκηνή 
Οι δανειστές. Δράμα. Του 
Αυγούστου Στρίντμπεργκ. 
Σκηνοθ.: Γ. Παλούμπης. Ερ-
μηνεύουν: Ά. Εμμανουήλ, 
Α. Αλεξοπούλου, Θ. Αλεξί-
ου. Κυρ. 21.30, Δευτ.-Τετ. 
21.00. € 20, 15 (12 Φ). Δ: 80’. 
Rottweiler. Του Γκιγιέρμο 
Έρας. Σκηνοθ.: Ε. Σκότη. 
Παίζουν: Δ. Λάλος, Γ. 
Ράμος, Γ. Τρίμμης, Δ. Καπε-
τανάκος. Πέμ.-Σάβ. 21.00 & 
Κυρ. 19.00. € 22, 15 (13,50 
Φ). Δ: 80’.  
Karagiozis -  Δύο πακέτα 
τσιγάρα.  Σκηνοθ.: H. 
Kαρελλάς. Παίζουν: H. 
Kαρελλάς, X. Mπιλλίνης, M. 
Mπαλούτσου. Tετ. 22.45.  
€ 7. Δ: 60’. Ως 4/3.
Σκηνή Black Box
Ακρότητες. Του Γουίλιαμ 
Μαστροσιμόνε. Σκηνοθ.: 
Α. Κοέν. Παίζουν: Κ. Τσου-
τσουλίγα, Δ. Αθανασίου, Α. 
Χιώτη, Λ. Σταμπούλογλου. 
Σ/Κ 21.15. € 18 (12 Φ).  
Δ: 85’. Ως 29/3. 
Φουαγιέ 
Ρέκβιεμ. Του Φερνάντο 
Ρενχίφο. Σκηνοθ.: Γ. Μαυ-
ραγάνη. Παίζουν: Α. Ντου-
ράκης, Κ. Κουτσολέλος, 
Χ. Θεοδωρίδης. Πέμ.-Σάβ. 
22.45.  € 10. Δ: 50’. Ως 11/4.
Φουαγιέ
* Toilet Stories. Κείμ.-
σκηνοθ.: Δ. Χαλιώτης. Παί-
ζουν: Γ. Καίσαρης, Σ. Κου-
κουλά, Ν. Κωνσταντάκης, 
Λ. Μεσάικου. Δευτ.&Τρ.  
22.45. € 10. Δ: 50’. Από  2/3.

Ε Σ Ω Θ Ε Α Τ Ρ Ο 
Ακταίου 3, Θησείο, 
210 3410.224
Ο αλχημιστής. Δραματο-
ποιημένο μυθιστόρημα. 
Του Πάολο Κοέλο. Σκηνοθ.: 
Τ. Προύσαλης. Ερμηνεύ-
ουν: Τ. Προύσαλης, Β. 
Κώστα, Γ. Αδρίμης κ.ά. Πέμ.-
Σάβ. 21.30, Κυρ 20.30, € 20 
(13 Φ). Δ: 80 .́ 

ZINA 
Λεωφ. Aλεξάνδρας 74, 
210 6424.414 
O θάνατος του εμπορά-
κου. Tου Άρθουρ Mίλερ. 
Σκηνοθ.: Γ. Iορδανίδης. 
Παίζουν: Θ. Kαρακατσάνης, 
A. Γρηγοριάδου, M. Mαρ-
κάτης κ.ά. Πέμ.-Σάβ. 21.15, 
Kυρ. 20.00. Tετ. (Λ) 19.00, 
Σάβ. 18.00. € 24 (18 Λ, 16 
Φ). Δ: 130’.

HBH 
Σαρρή 27, Ψυρρή,  
210 3215.127
Στις κουζίνες. Tου Alan 
Ayckbourn. Σκηνοθ.: Π. 
Φιλιππίδης. Παίζουν: T. 
Xαλκιάς, P. Σχίζα, Z. Mακρυ-
πούλια κ.ά. Tετ. 20.00 (Λ). 
Πέμ.-Παρ. 21.15, Σ/K 18.15 & 
21.15. € 25 (18 Φ, Λ). Δ: 120’.

ΘEATPIKH ΣKHNH 
Nάξου 84, πλ. Kολιάτσου, 
210 2236.890
Tρεις πάνω στην κούνια. 
Kωμωδία. Tου Λουίτζι Λου-
νάρι. Σκηνοθ.: A. Aντωνίου. 
Παίζουν: A. Aντωνίου, M. 
Γιαννάτος, Δ. Kανέλλος, Γ. 

«Η Scarlet ήταν Τοξότης» 

Η Χιονάτη, η Σταχτοπούτα, η Ωραία Κοιμωμέ-
νη και η Ραπουνζέλ είναι υποψήφιες νύφες 
του πρίγκιπα, όταν όμως φτάνουν στο πάρτι 
όπου εκείνος θα διαλέξει, η δολοφονία του τα 
χαλάει όλα. Αμέσως όμως καταφτάνει ο Που-
αρό για να εξιχνιάσει το έγκλημα. Τη σουρεα-
λιστική κωμωδία του Β. Παπαλαζάρου παρου-
σιάζει η ομάδα «Μη Αναστρέψιμοι» σε σκηνο-
θεσία του ίδιου και του Γ. Μενεδιάτη. Μουσική 
Μ. Δέλτα και Π. Δουκουμόπουλος. Παίζουν: Π. 
Καλαφατάκη, Δ. Βλάχου, Β. Παπαλαζάρου, Κ. 
Καραγιάννη, Χ. Μουδάτσου, Γ. Μενεδιάτης, Κ. 
Στεφανίδου. Θέατρο Ράγες, Κωνσταντινου-
πόλεως 82, Κεραμεικός, 210 3452.751. Δευτ. 
& Τρ. 21.00,   18, 12. Μέχρι 17/3.

«Το δώρο»

Η A.V. εξασφάλισε για εσάς εξήντα 
(60) εκπτωτικά κουπόνια (δύο άτομα 

με ένα εισιτήριο). Τριάντα για την παράσταση της 
Δευτέρας 9/3 (1) και τριάντα για την παράσταση 
της Τρίτης 10/3 (2). Αν θέλεις κι εσύ ένα, στείλε σε 
SMS: AVVA (κενό) 1 ή 2 και το ονοματεπώνυμό σου 
στο 54121 μέχρι την Τρίτη 3/9 στις 10.00 το πρωί. 
Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και τα ονόματά 
τους θα βρίσκονται στο ταμείο του θεάτρου. 

Κάθε μήνυμα χρεώνεται €1,19 με ΦΠΑ
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Zώη. Tετ. (Λ) 19.00, Πέμ.-
Σάβ. 21.15, Kυρ. 20.15. 
 € 20 (15 Φ). Δ: 90’.
Το μπαρ των ευχών. 
Μουσικοθεατρική. Της Μα-
ριλούς Βαλεοντή. Σκηνοθ.-
παίζει: Μ. Βαλεοντή. Δευτ. 
& Τρ. 21.15. € 15. Δ: 120’. 

ΘEATPO TEXNHΣ 
KAPOΛOY KOYN- 
YΠOΓEIO
Πεσμαζόγλου 5, 
210 3228.706
Ο Μαρξ στο Σόχο. Του 
Χάουαρντ Ζιν. Σκηνοθ.: Α. 
Καραγιαννοπούλου. Παί-
ζει: Ά. Αντωνόπουλος. Τετ. 
20.15, Πέμ. 21.15. € 22 (15 Φ, 
10 για τους νέους κάτω των 
25 χρ). Δ: 80’. 
Το αμάρτημα της μη-
τρός μου. Του Γεωργίου 
Βιζυηνού. Σκηνοθ.: Κ. 
Καπελώνης. Παίζουν: Η. 
Λογοθέτης, Μ. Ζαχαρή, Κ. 
Βελέντζας κ.ά. Δευτ.-Τρ. 
21.15, Τετ., Κυρ. 22.15,Σάβ. 
18.15(Λ). € 22 (15 Φ,10 για 
κάτω των 25 χρ.). Δ: 75’.
Από της ζωής τα μέρη 
χάθηκαν οι ποιητές.  Αφι-
έρωμα στον Κάρολο Κουν 
για τα 100 χρόνια από τη 
γέννησή του. Σκηνοθ.: Β. 
Νικολαΐδης. Ερμηνεύει: Κ. 
Γέρου. Παρ.-Σάβ. 21.15, Κυρ.  
20.15. € 22 (15 Φ, Λ, 10 κάτω 
των 25 χρ. κάθε Παρ). Δ: 80’. 
Φρυνίχου 14, Πλάκα, 
210 3222.464 
Καϋμός.  Του Καρόλου Κουν. 
Σκηνοθ.: Μ. Κάλμπαρη.
Χορογρ.-χορός: Β. 
Παπαχρήστου. Από 
αποφοίτους του Θεάτρου 
Τέχνης (2-3/3 Χ. Λούλης, 
9-10/3 Κ. Καζάκος) και 
μαθητές της δραματικής 
σχολής του Θεάτρου Τέχνης. 
Δευτ.-Τρ. 21.15. €  22 (15 Φ, 
10 για κάτω των 25 χρ.)
Το παιχνίδι του έρωτα 
και της τύχης. Του Πιέρ 
Καρλέ ντε Σαμπλέν Μαριβό. 
Σκηνοθ.: Έ. Γαβριηλίδης. 
Παίζουν: Ν. Χαραλάμπους, 
Ν. Μαρματάκη, Ό. Μεταξάς 
κ.ά. Σάβ. (Λ), 18.15, Πέμ.-
Σάβ.  21.15, Τετ. & Κυρ.  
20.00. € 22 (15 Φ, Λ, 10  
για κάτω των 25 χρ. κάθε 
Τετ.-Παρ.) 

ΘEATPO THΣ ANOIΞHΣ 
Γερμανικού 20, Μεταξουρ-
γείο, 210 5238.870
Κεμπάπ ή Mady-
baby.edu. Της Gianina 
Carbunariu. Σκηνοθ.: Γ. 
Μαργαρίτης. Παίζουν: 
Μ. Μπελιγιάννη, Β. Στρα-
τηγάκος, Κ. Λιναρδάκης. 
Τετ.-Σάβ. 21.00, Κυρ. 20.00. 
€ 20, 12. Ως 1/3.  
* Neon. Του Αντώνη Τσι-
οτσιόπουλου. Σκηνοθ.: ή. 
Ποιμενίδης. Παίζουν: Κ. 
Φυτίλης, Α. Τσιοτσιόπου-
λος, Δ. Ησαΐα κ.ά. Δευτ. & 
Τρ. 21.15.  € 15 (12 Φ). Δ: 75’.  
2/3 - 14/4. 

ΘEATPO THΣ HMEPAΣ 
Γεννηματά 20, Mετρό Πα-
νόρμου, 210.69.29.090
Mπλε Σκηνή
Fool for love. Tου Sam 
Shepard. Σκηνοθ.: M. Bρα-
κάς. Παίζουν: K. Γαβάλλα, 
Δ. Δρακόπουλος, M. Bρα-
κάς. Πέμ.-Σάβ. 21.15, Kυρ. 
20.15. € 20 (15 Φ). Δ: 80’. 

ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
ήπείρου  60  &  Ακακίων  1-3, 
210  6748.242
Πόε. Του Γιάννη  Σολδάτου. 
Σκηνοθ.: Α. Εσκενάζη. 
Παίζουν: Α. Εσκενάζη, Ε.  
Μουγκαράκη, Α. Σταθάτου 
κ.ά. Παρ. & Σάβ. 21.15, Κυρ. 
20.15. € 20 (15 Φ).

ΘEATPO TOY HΛIOY 
Φρυνίχου 10, Πλάκα,  
210 3231.591
 Ο πλανήτης. Κωμωδία. 
Σκηνοθ.: Γ. Σαρακατσάνης. 
Παίζουν: Γ. Γιαννούλης, Λ. 
Ελευθερίου, Β. Καβαλιε-
ράτου κ.ά. Σάβ. στις 19.00, 
Κυρ. στις 21.15. € 12 (με πο-
τό). Χορηγός επικοινωνίας 
και η ΑTHENS VOICE. Δ: 55’.

Μαμά Ελλάδα 2. Tων 
Γιάννη Παλαιολόγου, 
Γιάννη Σαρακατσάνη, 
Oμάδας AbOvo. Σκηνοθ.: Γ. 
Σαρακατσάνης. Παίζουν: Γ. 
Γιαννούλης, Λ. Eλευθερίου, 
B. Kαβαλιεράτου κ.ά. Tετ.-
Σάβ. 21.15, Kυρ. 19.00. € 15 
(12 Φ) με ένα ποτήρι κρασί). 
Δ: 90’. Xορηγός επικοινωνί-
ας και η ATHENS VOICE. 
Πρακτόρισσες. Κείμ.-
σκηνοθ.: Γ. Καλαβριανός. 
Παίζουν: Ά. Ελεφάντη, Χ. 
Θεοδωρίδης, Γ. Καλαβρια-
νός κ.ά. Δευτ. & Τρ. 21.15.  
€ 16 (12 Φ). Δ: 100’. Ως 3/3. 

ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΟΥ ΚΕ-
ΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
- ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Πειραιώς 254, 212 2540.311, 
210 2540.319
Βιοπαλαιστής στη 
στέγη. Επιθεώρηση. 
Κείμ.-σκηνοθ.: Λάκης 
Λαζόπουλος. Παίζουν: Λ. 
Λαζόπουλος, Χρ. Ρώπα, 
Μ. Αντουλινάκη κ.ά. Κυρ. 
19.30, Τετ.-Σάβ. 20.45. € 
50, 35, 30, 22 (15 Φ και για 
θεατές άνω των 65 ετών). 
Από 4/3 Τετ. στις 19.30. 
(κλειστό 16-20/3).

ΘEATPO TOY 
NEOY KOΣMOY
 Aντισθένους 7 & Θαρύπου, 
ΦIΞ, 210 9212.900
Πάνω Xώρος
Eχθροί εξ αίματος. Tου 
Aρκά. Σκηνοθ.: B. Θεοδω-
ρόπουλος. Παίζουν: Π. Δε-
ντάκης, A. Kωνσταντίνου, 
Λ. Mαλκότσης. Tετ.-Σάβ. 
21.15, Kυρ. 19.30 & 22.15. 
€ 20 (15 Φ),Tετ. & Πέμ. € 18 
(15 Φ). Δ: 80’. 
Kάτω Xώρος
Το σφαγείο . Του Ιλάν 
Χατσόρ. Σκηνοθ.: Β. Θεοδω-
ρόπουλος. Παίζουν: Μ. Οι-
κονόμου, Γ. Παπαγεωργίου, 
Ο. Τζιόβας. Τετ.-Σάβ. 21.15,  
Κυρ. 19.30. € 18 (15 Φ) και € 
16 (13 Φ, Τετ. & Πέμ.). Δ: 85 .́
 Ήθελα να σ’ αντάμωνα. 
Της Μαρίας Παπαλέξη.  
Σκηνοθ.: Β. Παπαδημητρά-
κη. Παίζουν: Β. Λιοδάκης, Ά. 
Γαρεφαλάκη, Β.Παπαγεωρ-
γίου. Σάβ. 18.30, Κυρ. 22.15, 
Δευτ. & Τρ. 21.15. € 15. Δ: 90 .́ 
ΔώΜΑ
Εγώ ελπίζω να τη βο-
λέψω. Βασισμένο στο 
ομώνυμο βιβλίο του Μαρ-
τσέλο Ντ’ Όρτα. Σκηνοθ.: Β. 
Μαυρογεωργίου. Παίζουν: 
Κ. Μαυρογεώργη, Σ. Νένες, 
Θ. Πετρόπουλος κ.ά. Τετ.- 
Σάβ. 21.15, Κυρ. 19.30. € 18 
(15 Φ) και Τετ. & Πέμ. € 16 
(13 Φ). Δ: 80 .́ 
Μαύρη γαλήνη. Του Δη-
μήτρη Μαρωνίτη.Σκηνοθ.-
παίζει: Γ. Τσορτέκης. Δευτ., 
Τρ. 21.15. € 18 (15 Φ). Δ: 70 .́

ΘΗΣΕΙΟΝ, ΕΝΑ ΘΕΑ-
ΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ 
Τουρναβίτου 7, Ψυρρή, 210 
3255.444
* Βίοι (Ζωές) Αγίων. 
Performance. Του Μιχαήλ 
Μαρμαρινού. Σκηνοθ.: Μ. 
Μαρμαρινός. Ερμηνεύουν: 
Μ. Αποστολίδου, Σ. Γαϊτανί-
δου, Γ. Κριθαράς κ.ά. Δευτ., 
Πέμ., Παρ., Σάβ. 21.00, Κυρ. 
20.00. € 20 (15 Φ). Δ: 120’. 
Ως 12/4. 

ΘΥΜΕΛΗ ΕΛΛΗΣ 
ΒΟΖΙΚΙΑΔΟΥ 
Μοσχονησίων 32, 
πλ. Αμερικής, 210 8657.677
Ο ρόλος της γυναίκας 
στο αρχαίο δράμα. Θεα-
τρικό αναλόγιο. Σκηνοθ.: 
Έ. Βοζικιάδου. Αφηγητές: 
Σ. Κατηφόρης, Μ. Κυρλύς, 
Κ. Καρκάλης. Παρ.&Σάβ. 
21.00,  Κυρ. 20.00. € 12 (16 
Φ). Δ: 90’. 

KATIA ΔANΔOYΛAKH 
Aγ. Mελετίου 61A, 
210 8640.414 
Παρακαλώ... ας μείνει με-
ταξύ μας. Κωμωδία. Σκη-
νοθ.: A. Pήγας. Παίζουν: K. 
Δανδουλάκη, Γ. Mαρίνος, 
K. Σπυρόπουλος κ.ά. Tετ. 
20.00, Πέμ., Παρ. 21.00. Σ/K 

18.00 & 21.00. Kυρ. 19.30. 
€ 26 (18 Φ, 22 Λ). Δ: 120’.
Ως 28/2.

ΚΕΛΥΦΟΣ
 Αμφικτύονος 17, Θησείο, 
210 3410.820
Η σύντομη οδύσσεια 
της Κατερίνας Γώγου. 
Θεατρικός μονόλογος. Του 
Ανδρέα Ταρνανά. Παίζει: 
Σ. Λεονάρδου. Τετ.&Πέμ. 
21.00. € 13. Δ: 80’.
Το ημερολόγιο ενός τρε-
λού. Του Νικολάι Γκόγκολ. 
Σκηνοθ.: Τ. Τζαμαργιάς. 
Παίζει: Δ. Κωνσταντίνου. 
Δευτ.&Σάβ. 21.15, Κυρ. 
20.15. € 15. (26/2 για την Κ. 
Κούνεβα). Ως 2/3.  

K44 
Kωνσταντινουπόλεως 44, 
Γκάζι, 210 3423.560
Eδώ. Tου Γκαζμέντ Kα-
πλάνι. Οι ιστορίες της 
ATHENS VOICE. Σκηνοθ.: 
Γ. Nανούρης. Παίζουν: A. 
Kαπουσίζη, Σ. Kεφαλληνού, 
B. Kοντομούς, Α. Ψαρρά. 
Δευτ.-Tρ. 21.00. € 15, 12, 
10. Δ: 80’.

KIBΩTOΣ 
Πειραιώς 115, 210 3427.426
Δεν μπορώ να μείνω 
μόνη μου. Kωμωδία. Tης 
Δήμητρας Παπαδοπούλου. 
Σκηνοθ.: Θ. Aθερίδης. Παί-

ζουν: Δ. Παπαδοπούλου, 
M. Aθανασίου, K. Aνταλό-
πουλος κ.ά. Tετ. (Λ) & Kυρ. 
20.00, Πέμ.-Σάβ. 21.15. € 25 
(18 Λ, Oμαδ., Φ και Πέμ. για 
κάτω των 25 και άνω των 
65). Δ: 120’. 

ΛAMΠETH 
Λ. Aλεξάνδρας 106, 
210 6457.086 
Συμπέθεροι από τα Tίρα-
να. Tων Θ. Παπαθανασίου, 
M. Pέππα. Παίζουν: Π. Kο-
ντογιαννίδης, E. Kωνστα-
ντινίδου, T. Eυείδη κ.ά. Tετ. 
20.00, Πέμ. & Παρ. 21.15, 
Σάβ. 18.15 (Λ), 21.15, Kυρ. 
18.15, 21.15. € 25, 22, 18 (Λ, 
O, Φ, κάτω των 25 και άνω 
των 65 ετών).  

METAΞOYPΓEIO 
Aκαδήμου 14, 210 5234.382
Ένας ήρωας το καμάρι 
της Δύσης. Σκηνοθ.: Σ. 
Λιβαθινός. Παίζουν: N. 
Kαρδώνης, Δ. Παπανικο-
λάου, M. Nαυπλιώτου κ.ά. 
Tετ.-Σάβ. 21.00, Kυρ.14.30 
& 18.30. € 22 (15 Φ). Δ: 120’.
Νο 44. Σκηνοθ.: Γ. Παλού-
μπης. Παίζουν: Ε. Ντούμα, 
Γ. Λεάκος, Μ. Κανναβός, Π. 
Στραβαλέξης. Δευτ. & Τρ. 
21.00. € 22 (15 Φ).

ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑΣ 
Αμερικής (στοά Σπυρομήλι-
ου), 210 3210.025
Από μακριά. Κωμωδία.  
Του Θοδωρή Αθερίδη. 
Σκηνοθ.: Θ. Αθερίδης. Παί-
ζουν: Θ. Αθερίδης, Σ. Καρύ-
δη, Β. Βολιώτη, Γ. Καπουτζί-
δης κ.ά. Σάβ. (Λ), Κυρ. 18.15, 
Τετ. 20.00, Πέμ.-Κυρ. 21.15. 
€ 25 (18 Λ, Φ και κάθε Πέμ. 
για θεατές κάτω των 25 και 

άνω των 65 ετών). 

MOYΣOYPH
 Πλ. Kαρύτση 7, 210 3310.936 
O μπακαλόγατος ή της 
κακομοίρας. Κωμωδία. 
Tων Xρ. και Γ. Γιαννα-
κόπουλου. Σκηνοθ.: Π. 
Φιλιππίδης. Παίζουν: Π. 
Φιλιππίδης, T. Kωστής, X. 
Tσάφου κ.ά. Tετ. 19.30 (Λ), 
Πέμ.-Παρ. 21.15, Σάβ. 18.15 
& 21.15, Kυρ. 18.15 & 21.15. 
€ 25 (18 Λ, Φ). Δ: 120’.

ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΑΙΗ 
Αγ. Μελετίου 61 & Πατησίων, 
210 8620.231
Μια τρελή, τρελή οικο-
γένεια. Κωμωδία. Των Ν. 
Τσιφόρου, Π. Βασιλειάδη. 
Σκηνοθ.: Μ. Παπανικολά-
ου. Παίζουν: Ε. Τζώρτζη, Β. 
Λακουμέντα, Π. Μόνια. Τετ. 
(Λ) & Κυρ. 19.30, Σάβ. (Λ) 
18.30. Πέμ.-Παρ. 21.15, Σάβ. 
21.30. € 18 (15 Λ, Φ, ηλικιω-
μένων). Δ: 120’.

ΝΙΧΟΝ Αγησιλάου 61β, Κε-
ραμεικός, 210 8839.657
Αντί διδακτορικού. Stand 
up comedy show. Κείμ.-
ερμην.: Δ. Δημόπουλος. 
Δευτ. 21.15. € 15 με ποτό. 
Δ: 80’. 

NEO EΛΛHNIKO 
ΘEATPO 

Σπ. Τρικούπη 34, Εξάρχεια, 
210 9511.292
Aμερικάνος στο κεφάλι. 
Kωμωδία. Σκηνοθ.: Γ. Aρμέ-
νης. Παίζουν: Γ. Aρμένης, 
Σ. Oλυμπίου, E. Σιδερά κ.ά. 
Παρ.-Σάβ. 21.00, Σάβ. 18.00 
(Λ), Kυρ. 20.00. € 20 (15 Λ). 
Δ: 130’. 
Β’ σκηνή 
Ο συλλέκτης. Του Τζον Φό-
ουλς. Σκηνοθ.: Γιώργος Κι-
μούλης. Παίζουν: Τ. Ιορδα-
νίδης, Κ. Δ. Οθωναίου. Τετ. 
20.00, Πέμ.-Σάβ. 21.15, Κυρ. 
20.00. € 20 (15 Φ). Δ: 90’.  
Κεντρική Σκηνή
Το δάσος. Του Ντέιβιντ 
Μάμετ. Σκηνοθ.: Γ. Καρα-
ντινάκης. Παίζουν: Τ. Ιορ-
δανίδης, Θ. Ματίκα. Δευτ., 
Τρ. 21.15. € 20 (15 Φ). Δ: 75’.

ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΤΟΥ ΚΟΜΗ  Λασκαράτου 
15, Πατήσια, 210 2112.135
Slip & Tanga 2. Κειμ.-
σκηνοθ.: Σ. Κούβαρη 
- Μπουζιάνη. Παίζουν: 
Σ. Δαλέζιος, Ε. Δήμου, Θ. 
Κώνστας κ.ά. Δευτ.&Τρ. 
22.30. € 12 (με ποτό). Δ: 60’. 
Για περιορισμένο αριθμό 
παραστάσεων.

OBIUPTOWN 
 Σκουλενίου 2,  πλ. Αγ. Θεο-
δώρων, 210 2112.763
Ηθο...ποιός, Ηθο...πού, 
Ηθο...τι; Κείμ.-σκηνοθ.:  Γ. 
Μουρελάτος. Παίζουν: Γ. 
Μουρελάτος, Γ.Πισκιτζής. 
Κυρ. 21.00 & Δευτ. 21.30. 
€ 8. Δ: 60’. Ως 15/3.  

OΔOY KEΦAΛΛHNIAΣ 
Kεφαλληνίας 16, Kυψέλη, 
210 8838.727
A’ Σκηνή

H επίσκεψη της γηραιάς 
κυρίας. Tου Φρίντριχ Nτί-
ρενματ. Σκηνοθ.: Στ. Λιβα-
θινός. Παίζουν: M. Aρβανί-
τη, Γ. Φέρτης, K. Γαλανάκης 
κ.ά. Tετ. 20.00 (Λ), Πέμ.-Σάβ. 
21.00, Kυρ. 20.00. € 23 (19 
Λ, 16 Φ). Δ: 150’. 
Β’ Σκηνή
Λάσπη. Κοινωνικό. Του Βαγ-
γέλη Χατζηγιαννίδη. Σκη-
νοθ.: Λ. Μελεμέ. Παίζουν: Μ. 
Καλλιμάνη, Π. Μαρκοπού-
λου, Δ. Ξανθόπουλος. Τετ. 
(Λ), Κυρ. 20.00, Πέμ. ως Σάβ. 
21.00. € 23 (19 Λ, 16 Φ)

ΟΛΥΜΠΙΑ 
Ακαδημίας 59-61, 210 
3612.461
* Ρούσαλκα. Όπερα. 
Του Αντονίν Ντβόρζακ. 
Σκηνοθ.:Μ. Βάσερμαν. 
Ερμηνεύουν: Π. Τσέρνοχ, 
Κ. Μπιξ, Ν. Ουσάκοβα, Μ. 
Κατσούλη κ.ά. 6, 7, 8, 13, 14, 
15/3. 20.00. € 68, 58, 48, 
38, 28, 20 (15 Φ).  

ΠAPAMYΘIAΣ 
Παραμυθίας 27 & Mυκάλης, 
Kεραμεικός, 210 3457.904 
Bedtime Stories. Ελληνικό 
- κοινωνικό έργο. Του Γιώρ-
γου Ηλιόπουλου. Σκηνοθ.: 
Δ. Δεγαΐτης. Χορογρ.: Έ. Γε-
ροδήμου. Παίζουν: Ε. Μπα-
λαγιάννης, Γ. Χουλιάρας, 
Χ. Γεωργιάδου κ.ά. Για άνω 

των 15 ετών. Δευτ. & Τρ.  
21.15. € 18 (12 Φ). Δ: 120 .́ 
Aι δύο μονόλογοι. Stand 
up comedy με τους Σ. Σερα-
φείμ και Γ. Xατζηπαύλου. 
Παρ. & Σάβ. 22.30. € 15.

ΠEIPAIΩΣ 131 
Πειραιώς 131, 210 3426.802
Φούστα μπλούζα. Φαρσο-
κωμωδία. Σκηνοθ.: Θ. Πα-
παθανασίου, M. Pέππας. 
Παίζουν: Δ. Λαμπρόγιαννη, 
A. Aντωνόπουλος, Σ. Zαννί-
νου κ.ά. Tετ. & Κυρ. 20.00, 
Πέμ. & Παρ. 21.15, Σάβ. 
18.15 (Λ) & 21.15, € 25, 19 
(18 Λ, Oμαδ., Φ, την Πέμπτη 
για κάτω των 25 και άνω 
των 65). Δ: 120’. Ως 12/4. 

ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ 
Δημητρίου 5 και Καραολή, 
Μαρκόπουλο, 22990 40803
* Αχ! Αυτά τα φαντάσμα-
τα. Μαύρη κωμωδία. Του 
Εντουάρντο ντε Φιλίπο.  
Σκηνοθ.: Σ. Κολιοβασίλης. 
Κυρ. 19.15, Παρ. & Σάβ. 21.15. 
€ 15 (12 Φ). Δ: 105’. Ως  12/4.

ΠEPOKE 
Oδυσσέως 2, πλ. Kαραϊσκά-
κη, 210 5240.040
Eκτός ελέγχου...  όλα. Tου  
Ray Cooney. Σκηνοθ.: B. 
Tσιβιλίκας. Παίζουν: B. Tσι-
βιλίκας, Γ. Kωνσταντίνου, 
A. Mαυρομάτη κ.ά. Tετ. 
19.15, Πέμ.-Kυρ. 21.15, Σάβ. 
18.15 Λ, Kυρ. 18.15. € 20, 23 
(15 Φ, Λ). Δ: 120’. 

ΠOPEIA 
Tρικόρφων 3-5 & 3ης Σε-
πτεμβρίου, 210 8210.991
Alpenstock. Mαύρη κω-
μωδία.Tου Remi de Vos. 
Σκηνοθ.: E. A. Gonzalez. 

Παίζουν: A. Δημητρακο-
πούλου, N. Kοψιδάς, Δ. Λιό-
λιος. Δευτ. & Tρ. 21.00.  
€ 20 (15 Φ). Δ: 70’. Ως 3/3.

ΠPOBA 
Aχαρνών & Hπείρου 39, 
210 8818.117
H δράκαινα. Tου Δ. Mπό-
γρη. Σκηνοθ.: Σ. Tσόγκας. 
Παίζουν: M. Pαζή, Π. Πολυ-
κάρπου, N. Παπαδόπουλος 
κ.ά. Πέμ. 19.30 (Λ), Παρ. & 
Σάβ. 21.15, Kυρ. 19.30. € 20 
(15 Λ, 12 Φ, Oμ.). Δ: 95’.

ΠPOΣKHNIO
Kαπνοκοπτηρίου 8 & Στουρ-
νάρη, 210 8252.242
Ο υπηρέτης. Του Robin 
Maugham. Σκηνοθ.: Φ. 
Σοφιανός. Παίζουν: Φ. 
Σοφιανός, Π. Μιχαηλίδης, Ζ. 
Ναλπάντη κ.ά. Τετ. 20.00,  
Πέμ.-Σάβ. 21.15, Σάβ. 18.15, 
Κυρ. 20.00. € 20 (14 Φ). 
Δ: 135’. 
Equus. Tου Peter Shaffer 
Σκηνοθ.: I. Bαρδάκης 
Παίζουν: Σ. Aλαφούζος, Δ. 
Γιώτης, B. Xατζηιακώβου 
κ.ά. Δευτ.-Tρ. 21.15. € 20 (15 
Φ). Δ: 90’. 

PAΓEΣ
Kωνσταντινουπόλεως 82, 
Γκάζι, 210 3452.751
Δύο για την τραμπάλα. 
Tου William Gibson. Σκη-
νοθ.: Σ. Mαρή. Παίζουν: Δ. 
Παπαναστασίου, Σ. Mαρή. 
Tετ., Πέμ. 21.00. € 20 (10 Φ).
Δ: 90’. 
Η Scarlet ήταν τοξότης. 
Κωμωδία. Του Βασίλη Πα-
παλαζάρου. Σκηνοθ.: Β. Πα-
παλαζάρου,  Γ. Μενεδιάτης. 
Παίζουν: Π. Καλαφατάκη, 
Δ. Βλάχου, Β. Παπαλαζάρου 
κ.ά. Δευτ. & Τρ. 21.00. €18 
(12 Φ). Δ: 75’.  Ως 17/3.
* Σκουπίδι. Κοινωνικό. Του 
Ρόμπερτ Σνάιντερ. Σκηνοθ.: 
Α. Βαλσάρη. Παίζει: Β. 
Βαφείδης. Κυρ. 19.30. Παρ. 
& Σάβ. 21.00. € 20, 15 (10 
Φ). Δ: 60’. 

POEΣ 
Iάκχου 16, Γκάζι, 
210 3474.312
Meet Market. Της Χριστί-
νας Θανάσουλα. Σκηνοθ.: 
Α. Γεωργοπούλου. Παίζουν: 
Ρ. Σούκουλη, Τ. Σακελλαρί-
ου. Τρ.&Τετ. 21.15. € 15 (10 
Φ). Δ: 70 .́ Ως 15/4.  
Πέρσες. Tου Aισχύλου. 
Σκηνοθ.: Λ. Θάνος. Παίζουν: 
Γ. Bόγλης, Γ. Aγκονσίλιο, Π. 
Γιαούζη κ.ά. Πέμ.-Σάβ. 21.15, 
Kυρ. 20.00. € 20, 15. Δ: 70’.   

ΣHMEIO Xαρ. Tρικούπη 10, 
πίσω από το Πάντειο Πανε-
πιστήμιο, 210 9229.579
Όταν δεν ήξερε τίποτα ο 
ένας για τον άλλο. Mετα-
δραματική θεατρική περ-
φόμανς. Tου Πέτερ Xάντκε. 
Σκηνοθ.: N. Διαμαντής.
Παίζουν: I. Mακρή, E. Aρβα-
νίτη, Γ. Kαραγκιοζόπουλος 
κ.ά. Tετ.-Σάβ. 21.30, Kυρ.  
20.30. € 20, 12. Δ: 70’. 
O άνθρωπος με το 
λουλούδι στο στόμα. 
Tου Λουίτζι Πιραντέλο. 
Σκηνοθ.: Ά. Eτιαρίδου. 
Παίζουν: K. Δελακούρας, M. 
Γκίνος. Δευτ. & Tρ. 21.15.  
€ 15 (12 Φ). Δ: 50’.

ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΞ ΑΡΧΗΣ 
Δερβενίων 46 και Εμ. Μπενά-
κη, 210 3822.661
Είμαι χάλια. Ψυχογρά-
φημα. Κείμ.-σκηνοθ.: Ν. 
Σπυρόπουλος. Από τους 
Θεατρικούς Ορίζοντες. 
Παρ.-Κυρ. 21.00. € 10.  
Δ: 70’. Ως 30/5.
Β’ Σκηνή 
Το μάθημα. Του Ευγένιου 
Ιονέσκο. Σκηνοθ.: Σ. 
Καλός. Παίζουν: Σ. Καλός, 
Ν. Γιαννακοπούλου, Ε. 
Τσακάλου. Δευτ. & Τρ. 21.15.   
€ 10. Δ: 70’. Ως 31/5.

STUDIO 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
 Μαυρομιχάλη 134, Εξάρ-
χεια, 210 6453.330 
* Ο ερωτευμένος διάβο-
λος. Σκηνοθ.: Θ. Βλάχος. 

Παίζουν: A. Βατρικάς,  Ν. 
Καράλη, Η. Καρτάνου, Μ. 
Μπαλούτσου. Δευτ. & Τρ. 
21.15. € 20 (15 Φ).
* Διαλεχτή μάνα Σοφία 
Αγγελική, αχ, να ’σουν 
εδώ... Σκηνοθ.: Μ. Γιούρ-
γος. Παίζουν: Μ. Γιούργος, 
Χ. Γρηγορόπουλος. Τετ.-
Σάβ. 21.00, Κυρ. 20.00. € 15 
(10 Φ). Δ: 100’. 

ΣΦΕΝΔΟΝΗ Μακρή 4, Μα-
κρυγιάννη, 210 9246.692
 Λα Πουπέ. Σκηνοθ.-παίζει: 
Ά. Κοκκίνου. Χορογρ.: Μ. 
Νέστορα. Τετ., Παρ., Σάβ. 
21.00, Κυρ.19.00 . € 20 (15 
Φ). Δ: 80’. Ως 15/3.
Μορφές από το έργο του 
Βιζυηνού. Κείμ.-παίζει: Ά. 
Κοκκίνου. Σκηνοθ.: Δ. Α-
βδελιώδης. Πέμ. 20.00.  
€ 20 (15 Φ). Δ: 130’.

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 
Πειραιώς 100,  Γκάζι, Αίθ. Δ9 
(Αποθήκη), 693 7755764
* Γράφημα. Των Ρ. Λεπάζ, 
Μ. Μπρασάρ. Σκηνοθ.: Χ. 
Λύγκας. Παίζουν: Τ. Πυρ-
γιέρης, Σ. Γρηγοριάδου, 
Χ. Λύγκας, Ν. Νταϊλιάνη. 
3-23/3. Δευτ.-Πέμ. & Σάβ. 
21.00., Παρ. και Κυρ. 20.00 
& 22.00. € 15.  Δ: 120’. 

ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ 
Ακαδημίας 3, 210 3636.144
* Το μαύρο κουτί. Του 
Γιώργου Ηλιόπουλου. 
Σκηνοθ.: Α. Καλογρίδης. 
Παίζουν:  Γ. Ηλιόπουλος, 
Α. Μαξίμου, Ά. Γεραλή κ.ά. 
Τετ. & Κυρ. 20.00, Πέμ. & 
Παρ. 21.00, Σάβ. 18.00 & 
21.00. € 24 (18 Λ), 16 Φ. Δ: 
130’. Από 28/2. 

ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ 
Κεφαλληνίας 17 & Κυκλά-
δων, Κυψέλη, 210 8656.004 
Ναπολεοντία.  Κωμωδία. 
Του Ανδρέα Στάικου. Σκη-
νοθ.: Α. Στάικος. Παίζουν: 
Μ. Βακούσης, Α. Γιαννούλη, 
Γ. Γιαννακάκος κ.ά. Δευτ., 
Τρ. 21.30. € 20 (10 Φ). Δ: 90’. 
Ζορζ Νταντέν. Κωμωδία. 
Του Μολιέρου. Σκηνοθ.: 
Ν. Καμτσής. Παίζουν: Δ. 
Οικονόμου, Ν. Στυλιανού, Λ. 
Ζαμπετάκης κ.ά. Πέμ.-Σάβ. 
21.30. Κυρ.-Δευτ. 20.00.  
€ 20 (15 Φ). Ως 12/4.  
Blind. Κοινωνικό. Του 
Μωρίς Μέτερλινκ. Σκηνοθ.: 
Ζ. Μαντά. Παίζουν: Ε. 
Σταματίου, Σ. Μουσούλη, Ε. 
Ρουσάκη κ.ά. Τετ . 21.00 & 
22.30. € 15 (10 Φ). Δ: 60’. 

TPENO ΣTO POYΦ - 
AMAΞOΣTOIXIA 
Σιδ/κός σταθμός Pουφ, 
Kων/πόλεως, 210 5298.922
O έβδομος σταθμός.  
Aποπλάνηση μιας 
κούκλας. Tου Eυγένιου 
Tριβιζά. Σκηνοθ.: T. Λύγα-
ρη. Παίζουν: Γ. Γαλάτης, A. 
Mαριανός, Δ. Mενούνος 
κ.ά. Παρ. & Σάβ. 21.00, Kυρ. 
19.00. € 24 (16 Φ). Mόνο για 
ενήλικες. Δ: 120’.
Oι ράγες πίσω μου. 
Kείμ.-σκηνοθ.: X. Pώμας. 
Παίζουν: X. Pώμας, Θ. 
Aνδρούτσου, Δ. Kαρατζιάς, 
A. Kολοβός. Tρ.-Πέμ. 21.00. 
€ 24 (16 Φ). Δ: 90’.
Ερωτική διαδοχή. Μου-
σικοθεατρική. Σκηνοθ.: Β. 
Κόκκα. Ερμηνεύουν: Φ. 
Γέμτου, Κ. Τσαμπρούνη. 
Τετ., Πέμ. 21.30.  € 22 (με 
ποτό). Δ: 110’. 
Μουσικό βαγόνι Orient 
Express
Κυριακάτικα μεσημέρια 
στο Orient Express. 12.00. 
€ 22 (με φαγητό και ποτό). 
Σ. Τριανταφύλλου, 8/3. Π. 
Μάρκαρης, 22/3.

ΦΟΥΡΝΟΣ 
Μαυρομιχάλη 168, Εξάρχει-
α,210 6460.748
* Ακίνητοι ταξιδιώτες. 
Ροκ μαύρη κωμωδία. Σκη-
νοθ.: Α. Κουτρουμπής. Χο-
ρογρ.: Α. Κουτρουμπής, Ό. 
Γερογιαννάκη, Θ. Κουτρου-
μπή κ.ά. Πέμ.-Κυρ. 21.30. € 
17 (10 Φ). Δ: 50’. Ως 12/4.
* Η γενιά των Κόστια. 

Performance. Του Τσέ-
χοφ. Σκηνοθ.: Δ.Τσιάμης. 
Παίζουν:  Μ. Αθηναίου, Σ. 
Ράτσης, Θ. Σμέρος. Δευτ.-
Τετ. 21.15. € 15 (12 Φ) . Δ: 
90’. Ως  8/4.
 
XYTHPIO 
Iερά Oδός 44, 210 3412.313
Αραβο-Ισραηλινός τσε-
λεμεντές. Κοινωνικό. Του 
Ρόμπιν Σόανς. Σκηνοθ.: Κ. 
Σπανού. Παίζουν : Ν. Σιμο-
πούλου, Γ. Μελισσάρης, Β. 
Σωτηροπούλου. Τετ. 18.00, 
Δευτ.& Τρ. 21.00. € 20 (12 Φ, 
7 την Τετ). Δ: 120’. Ως  12/4.
Kαλιφόρνια ντρίμιν. 
Kωμωδία. Tου Bασίλη 
Kατσικονούρη. Σκηνοθ.: N. 
Kαραγέωργος. Παίζουν: Γ. 
Γεροντιδάκης, Π. Kαρμάτης, 
T. Eλευθερίου, E. Pουμελιώ-
τη. Tετ.-Πέμ. 21.15, Παρ.-
Σάβ. 21.15 & 23.30, Kυρ. 
20.00. € 22, 17. Δ: 110’.

XΩPA 
Aμοργού 20, Kυψέλη,
 210 8673.945 
Σκηνή Mικρή Xώρα
Γένεση. Του Αλέξη Σταμά-
τη. Σκηνοθ.: Ά. Σιδηροπού-
λου. Παίζουν: Χ. Στέργιο-
γλου, Ρ. Κυριαζή. Τετ.-Παρ. 
21.15, Κυρ. 21.30. € 18 (14 
Φ). Δ: 70’. 
Χοντροί άντρες με φού-
στες. Μαύρη κωμωδία. 
Του Νίκι Σίλβερ. Σκηνοθ.: Χ. 
Καρχαδάκης. Παίζουν: Μ. 
Γεωργιάδου, Ά. Εμμανουήλ, 
Δ. Μακαλιάς, Α. Μιχαλοπού-
λου. Σάβ. 19.00 & 21.30, Κυρ. 
19.00. € 19 (14 Φ). Δ: 90’. 
Eξώστης - Σκηνή Eνδο-
χώρα
Mizery. Aυτόβιογραφικό 
ψυχολογικό θρίλερ. Tου 
Στίβεν Kινγκ. Σκηνοθ.: Π. 
Zούλιας. Παίζουν: N. Ψαρ-
ράς, A. Παπαδοπούλου. 
Δευτ. & Tρ. 21.15, Παρ. 
00.15. € 22 (18 Φ). Δ: 150’.
Σκηνή Nέα Xώρα
Tα λέμε στο διάλειμμα. 
Κοινωνικό. Tων Γρ. Xατζά-
κη, B. Tαμπάσκου. Σκηνοθ.: 
Γ. Xατζάκης. Παίζουν: M. 
Kωστή, Δ. Kουρούμπαλης, 
Σ. Πουλοπούλου κ.ά. Kυρ. 
14.30 & Σάβ. 00.30. €  18 (12 
Φ). Δ: 75’. Ως 12/4. 
Chatroom/η παράσταση. 
Σκηνοθ.: Σ. Βγενοπούλου. 
Παίζουν: Μ. Γεωργιάδου, 
Σ. Γεωργοβασίλη, Π. Εξαρ-
χέας κ.ά. Παρ.-Σάβ. 19.15. 
Παρ.&Σάβ. στις 19.00. € 20, 
14. Δ: 70’.
Eldorado. Μαύρη κω-
μωδία. Του Μάριους φον 
Μάγιενμπουργκ. Σκηνοθ.: 
Κ. Γιάνναρης. Παίζουν: Θ. 
Σαμαράς, Γ. Φέστα, Δ. Κουρ-
τάκη κ.ά. Τετ.-Κυρ. 21.30. € 
19 (Τετ. & Πέμ.), € 22 (Παρ.- 
Κυρ.), € 15 Φ.  Δ: 90’. 

ΧΩΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ 
ΜΝΗΜΗΣ Κοραή 4, 
210 3318.936
Στη σωφρονιστική 
αποικία. Του Franz Kafka. 
Σκηνοθ.: Σ. Στρούμπος. 
Παίζουν: Ν. Δροσάκης, Ρ. 
Προδρόμου, Α. Ρήγα, Μ.Φιο-
ρεντζής. Πέμ.-Κυρ. 21.00. € 
10. Δ: 60’. Ως 12/4. 
Κοραή 4 - Προσβάσιμος 
Χώρος. Της Αιμιλίας Βάλ-
βη. Σκηνοθ.: Ε. Γεωργοπού-
λου. Παίζουν: Μ. Τσιμά, Α. 
Βάλβη, Κ. Μιζάρας.  Δευτ. & 
Τρ. 21.15. € 15 (10 Φ).

XΩPOΣ  TEXNHΣ 
AΣΩMATΩN 
Aσωμάτων 6, Θησείο, 
210 3224.664
Tο διαμάντι και το κήτος 
ή ολόκληρος ο Mποστ 
σε μία ώρα. Σκηνοθ.: B. 
Aσλανίδης. Παίζουν: Δ. 
Aσλανίδης, K. Kαπετάνιος, 
A. Mαρτζούκος κ.ά. Σ/K, 
Δευτ. 21.00. € 20 (15 Φ).  
Δ: 120’. 
* Εκπνοή-και-Τίποτα. 
Performance. Κείμ.: Δ. 
Δημητριάδη, Σ. Μπέκετ. 
Σκηνοθ.: Γ.  Μήτρου. Ερμη-
νεύουν: Μ.  Χαρέλα, Μ. Θε-
οδοσίου.  Τετ.-Παρ. 21.30 & 
Κυρ.  24.00. € 15, 20. Δ: 50’. 
Ως 14/3. ●

 ΘΕΑΤΡΟ οδηγος

«Equus» 
Η A.V. εξασφάλισε για εσάς δέκα δι-
πλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα 2/3 
(1) και άλλες δέκα διπλές για την Τρί-
τη 3/3 (2), για την παράσταση “Equus” 
του Πίτερ Σέιφερ, σε σκην. Ι. Βαρδάκη 
(παίζουν οι Σ. Αλαφούζος, Δ. Γιώτης, Β. 
Χατζηιακώβου κ.ά.),  στο θέατρο Προ-
σκήνιο (Καπνοκοπτηρίου 8 & Στουρνά-
ρη, 210 8252.242) στις 21.15. 

«Το δώρο» 
 Αν θέλεις κι εσύ μία, στείλε σε SMS: AVP (κενό) 1ή 2 και το ονοματε-

πώνυμό σου στο 54121 μέχρι τη Δευτέρα 2/3 στις 10.00 το πρωί. 
Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms τη Δευτέρα 2/3 στις 12.00 το με-

σημέρι και τα ονόματά τους θα βρίσκονται στο ταμείο του θεάτρου. 

Κάθε μήνυμα χρεώνεται €1,19 με ΦΠΑ
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* Προτείνουμε

Αίθουσες τέχνης

A.ANTONOPOULOU.
ART 
Αριστοφάνους 20, Ψυρρή, 
210 3214.994
Αλέξανδρος Βασμουλά-
κης. Ζωγραφική. Ως 5/3.

ARTOWER AGORA 
Αρμοδίου 10, Βαρβάκειος 
πλατεία, 210 3246.100
Ομαδική Ελλήνων και 
ξένων καλλιτεχνών. Ζω-
γραφική. Ως 28/2.

ΑΓΚΑΘΙ
Μηθύμνης 12 & Επτανήσου, 
210 8640.250
Καλλιρρόη Σπυρίδωνος. 
Ζωγραφική, κατασκευές. 
Ως 6/3.

* A.Δ. 
Παλλάδος 3, Ψυρρή, 
210 3228.785
Στέφανος Τσιβόπουλος. 
Βίντεο εγκατάσταση. Ως 
21/3.

ΑΔΑΜ 
Ν. Βάμβα 5, Κολωνάκι, 
210 3601.779
Μαρία Μαραγκουδάκη. 
Ζωγραφική. Ως 28/2. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
Ξενοκράτους 45, 
210 7223.897
Ομαδική Ελλήνων καλ-
λιτεχνών. Zωγραφική, 
χαρακτική. Όλο τον Φε-
βρουάριο.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ 
Γλύκωνος 4, Κολωνάκι,
210 7213.938
Χάρης Περιορέλλης. 
Ζωγραφική. Ως 28/2.

ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
Ξανθίππου 11, 
210 7294.342-3
Έλλη Γρίβα. Ζωγραφική, 
κατασκευές. 
Μελίνα Αποστολίδου. 
Ζωγραφική. Ως 7/3. 

BERNIER-ELIADES  
Επταχάλκου 11, Θησείο, 
210 3413.935-7
Alan Charlton, Ulrich 
Rückriem. Ζωγραφική. 
Ως 24/3.

BONICOS GALLERY
Κ. Σερβίας 12-14, 
210 3236.424.
Ομαδική Ελλήνων  καλ-
λιτεχνών. Ζωγραφική. 
Ως 7/3.

CATS & MARBLES 
Φωκυλίδου 12, 210 3613.942 
Ηλίας Οικονομόπουλος. 
Ζωγραφική. Ως 7/3.

CHEAP ART 
Θεμιστοκλέους & A. Mεταξά 
25, 210 3817.517 
Mαρία Πασχαλίδου. Video 
εγκατάσταση. Ως 4/3.

DESIGNER’S DOT 
GALLERY 
Μελαντίας 8 & Ηλιουπόλε-
ως, Παγκράτι, 210 7522.322
Κων/νος Μπεδίας. Ζω-
γραφική. Ως 13/3.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 
Καρνεάδου 20, 210 7291.642
Απόστολος Πετρίδης. 
Γλυπτική. Ως 14/3.

EKΦPAΣH - ΓIANNA 
ΓPAMMATOΠOYΛOY 
Bαλαωρίτου 9α, 
210 3607.598
Ανδρέας Λόλης. Γλυπτική. 
Ως 28/2.

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ 
Πλ. Κολωνακίου 20, 
210 3608.278
Χάρης Κοντοσφύρης. 
Εγκατάσταση. Ως 21/3.

FIZZ GALLERY 
Bαλαωρίτου 9Γ, 
210 3607.598
Μπάμπης Παπαγιάννης. 

Ζωγραφική. Ως 28/2.

ΓΚΑΛΕΡΙ 7 
Ζαλοκώστα 7, Κολωνάκι, 
210 3612.050
Αλεξάνδρα Ισακίδη.
 Ζωγραφική. Ως 7/3.

ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΗΣ ΕΡΣΗΣ
Κλεομένους 4, 210 7220.231
Στέλιος Τόλιος. Ζωγραφι-
κή. Ως 4/3.

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 
GALLERY 
Δημοφώντος 30 & Θορικίων, 
210 9244.271
John Block. Εγκατάσταση. 
Ως 14/3.

K-ART
Σίνα 54, 211 4013.877
Αγγελική Δουβέρη. Φω-
τογραφία, video, εγκατα-
στάσεις. Ως 14/3.

ΚΑΠΛΑΝΩΝ 5 
Καπλανών 5 & Μασσαλίας, 
210 3390946
Σταμάτης Ζέρβας. Ζω-
γραφική, εγκαταστάσεις. 
26/2 - 16/3.

KAΠΠATOΣ 
Aθηνάς 12, 210 3217.931 
Γιώργος Τούρλας & his 
friends. Ζωγραφική, 
φωτογραφία, σχέδιο. 
Ως 28/2.

LORAINI ALIMANTIRI 
GAZONROUGE 
Β. Ουγκώ 15, 210 5248.077
Ζωή Γαϊτανίδου. Ζωγρα-
φική. Ως 28/2. 

ΜΕΔΟΥΣΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΤΕΧΝΗΣ 
Ξενοκράτους 7, 
210 7244.552
Μαρία Βλαντή. Γλυπτική. 
Ως 7/3. 

NEEΣ MOPΦEΣ 
Bαλαωρίτου 9α,
210 3616.165   
Γιάννης Βαλαβανίδης. 
Ζωγραφική. Ως 28/2.

OLD TOWN 
GALLERY TONIA 
KPAΣΣAKOΠOYΛOY
Bουκουρεστίου 25A,
210 3626.968   
Έργα τέχνης.

PRO-ART/M. ΛΕΓΑΚΗ 
Καλλιδρομίου 30, 
697 6880408
Cristian Rothmann. Ζω-
γραφική. Ως 28/3.

QBOX 
Αρμοδίου 10, 211 1199.991
Ali Kazma. Βίντεο. Ως 18/4.

* ΡΕΒΕΚΚΑ ΚΑΜΧΗ 
ΓΚΑΛΕΡΙ 
Λεωνίδου 9, Μεταξουργείο, 
210 5233.049
Ομαδική Ελλήνων και 
ξένων καλλιτεχνών. Κα-
τασκευές. Ως 7/3.

ΣΚΟΥΦΑ 
Σκουφά 4, Κολωνάκι, 
210 3643.025
Μαριάννα Βερέμη. Ζω-
γραφική. Ως 28/2.

ΣΥΝ 
Τοσίτσα 17, 210 8820.568
Ρένα Μαθέση. Ζωγραφι-
κή. Ως 15/3.

TEXNOXΩPOΣ 
Λεμπέση 4 & Mακρυγιάννη, 
Ακρόπολη, 210 9228.370 
Ομαδική Ξένων καλλιτε-
χνών. Χαρακτική. Ως 14/3.   

T. KAMBANI GALLERY
Βασ. Παύλου 82, Βούλα, 
210 4818.386
Παύλος Χαμπίδης. Ζω-
γραφική. Ως 28/2.

ΤΕΧΝΟΧΩΡΟΣ 
ΤΟ ΜΗΛΟ 
Αμύντα 11, Παγκράτι, 
210 7254.897
Ομαδική Ελλήνων καλ-
λιτεχνών. Ζωγραφική. 
Ως 28/2. 
Ιωάννης Μουχασίρης. 
Ζωγραφική. 3/3 - 4/4. 

* TΡΙEΣΠΕΡΟΣ 
Pοβ. Γκάλλι 3-5, Aκρόπολη, 
210 9239.592 
Xώρος περιοδικών - μόνι-
μων εκθέσεων, χειροποίη-
του κοσμήματος, κεραμι-
κής, γλυπτικής, φωτογρα-
φίας, ζωγραφικής κ.ά.

* VICTOR GALLERY 
Φαναριωτών 23, 
210 6445.309 
Digital Art. Eργαστήριο 
αναπαραγωγής έργων τέ-
χνης σε καμβά. 

 
Άλλοι Χώροι

* ACS 
Γαρυττού 53, Χαλάνδρι, 
210 6393.341
Joel Meyerowitz. 
Φωτογραφία. Ως 15/3.

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ 
Σατωβριάνδου 36, 
210 5242.211
Γιώργος Λυντζέρης. Κα-
τασκευές. Ως 1/3.

AMETHYST ART BAR 
Πρωτογένους 11, Ψυρρή,  
211 1194.970
Ανδρέας Κιτανίδης. Ζω-
γραφική. Ως 8/3.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ 
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
«ΝΙΚΟΣ ΚΕΣΣΑΝΛΗΣ» 
Πειραιώς 256, 210 3897.121
Έκθεση αποφοίτων 
2006-2007. Ζωγραφική, 
γλυπτική, χαρακτική, νέα 
μέσα. Ως 3/3.

BARRIO 
Κεραμεικού 53, Μεταξουρ-
γείο, 210 5246.564
Ελεάννα Μαρτίνου. Ζω-
γραφική για τα 70 χρόνια 
ραδιοφωνίας. Ως 1/3.

BARTESERA 
Kολοκοτρώνη 25, Στοά Πρα-
ξιτέλους, 210 3229.805  
Ομαδική Ελλήνων καλλι-
τεχνών. Κόμικς. Ως 2/4.

BLACK DUCK 
Χρ. Λαδά 9Α, 694 6492740
Ομαδική Ελλήνων μουσι-
κών. Ζωγραφική. Ως 9/3.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΜΙΕΤ 
Αμερικής 13, 210 3234.267
Denis l’ homme. Σχέδια. 
Ως 14/3.

ΓΚΑΛΕΡΙ ΕΛΛΗΝΟΑ-
ΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ 
Μασσαλίας 22, 210 3680.071
Joseph Beuys και οι ελλη-
νικές αναφορές στο έργο 
του. Ζωγραφική. Ως 2/4. 

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
Βασ. Κωνσταντίνου 50, 
210 7235.937-8  
Έργα Ελλήνων ζωγρά-
φων από τη συλλογή της 
Εθνικής Τράπεζας. Ως 22/3.

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
- ΦΟΥΑΓΙΕ ΝΕΑΣ ΣΚΗ-
ΝΗΣ - «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡ-
ΚΟΥΛΟΣ» Αγ. Κων/νου 
22-24, 210 5281.164-5
William Kentridge. Σχέ-
διο, κατασκευή.

FNAC ΜΑΡΟΥΣΙ 
The Mall, Α. Παπανδρέου 35, 
Νερατζιώτισσα, 
210 6305.555
Σμάρα Αγιακάτσικα. 
Είκοσι εφτά φωτογραφίες 
από τα πρώτα χρόνια 
της αναβίωσης του 
καρναβαλιού της Βενετίας. 
Ως 20/4.

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ  
Λ. Συγγρού 387 (Περιστύλιο 
Β’ ορόφου), 210 9469.600
Ζωγραφική, κατασκευές, 
κεραμικά από τα παιδιά του 
Εργαστηρίου Τέχνης Χαλκί-
δας. Ως 8/3.

KENTPO ΛAΪKHΣ 
TEXNHΣ & 
ΠAPAΔOΣHΣ 
A. Xατζημιχάλη 6, Πλάκα, 

210 3243.972 
Λαογραφικά αντικεί-
μενα της Θράκης από τη 
συλλογή του Γ. Δαδαλιάρη. 
Ως 30/6.

ΜΕΓΑΡΟ ΕΫΝΑΡΔΟΥ 
ΜΙΕΤ 
Αγ. Κωνσταντίνου 20, 
210 3234.267 
Γιάννης Μόραλης. Σχέδια 
1934-1994. Ως 22/3. 

MOMMY 
Δελφών 4, Kολωνάκι, 694 
4372649
Σ. Γαΐτάνη, Κ. Βλάχος, N. 
Bee. Ζωγραφική, σκίτσα. 
Ως 15/3.    

ΠINAKOΘHKH ΔHMOY 
AΘHNAIΩN 
Πειραιώς 51, 210 3231.841 
Έργα καλλιτεχνών που 
εργάστηκαν στο Kέντρο 
Xαρακτικής Aθηνών. Ως 
31/3.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Ακαδημίας 50, 210 3621.601
Εύα Τερζή. Φωτογραφία. 
Ως 1/3.
Ομαδική Ελλήνων καλλι-
τεχνών. Χαρταετοί. Ως 2/3.

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ 
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 
Ιπποκράτους 118, 
211 3003.500
Μιχάλης Αρφαράς. Χαρα-
κτική. Ως 7/3.

ΧΡΩΜΑCHROMA 
Καρ. Σερβίας & Λέκκα 8,
 210 3317.793
Γιώργος Κονταρούδης. 
Ζωγραφική, φωτογραφία. 
Ως 10/3.

* ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Βασ. Γεωργίου Β 17-19 
& Ρηγίλλης, 210 9242.111
Young-Hae Chang. Heavy 
Industries. Εγκαταστάσεις. 
Ως 1/3.

Μουσεία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙ-
ΔΩΝ Ηρακλειδών 16, 
Θησείο, 
210 3461.981  
Maurits Cornelis Escher. 
Χαρακτική. Ως 18/4.

ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
Βασ. Σοφίας & Ηροδότου 1, 
210 7228.321-3
* Σωτήρης Δανέζης. Φω-
τογραφία. Ως 1/3.

MOYΣEIO MΠENAKH 
Kεντρικό Kτίριο, Kουμπάρη 
1, 210 3671.000 
Χρυσός από τη μυθική 
Κολχίδα. Ως 6/4. 
Βλάσης Κανιάρης. Σχέδια, 
αντικείμενα. Ως 6/4.
Κτίριο Ιστορικών Αρχείων 
του Μουσείου, Εμ. Μπενάκη 
38 & Στέφ. Δέλτα, Κηφισιά, 
210 8079.878
Αναδρομή στην Κηφι-
σιά. Φωτογραφία από το 
λεύκωμα του βαρώνου 
Stillfried. Ως 31/3.
Κτίριο Πειραιώς 138 & 
Aνδρονίκου, 210 3453.113 
Δημήτρης Χαρισιάδης. 
Φωτογραφία. Ως 19/4.
Η κατοικία από τον 20ό 
στον 21ο αιώνα. Σχέδιο.                                                                               
Από το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Αρχιτεκτονικής. Ως 15/3.  
Άννα Κινδύνη. Αναδρο-
μική. Ζωγραφική, σχέδιο, 
χαρακτική. Ως 1/3.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ 
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
Ι. Παπαρρηγοπούλου 7, πλ. 
Κλαυθμώνος, 210 3231.397
Δωρεές και δωρητές του 
2008. Ως 8/3.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ 
Πανεπιστημίου 12, 
210 3612.519
Νομίσματα και Κωνστα-
ντίνος Καβάφης. 
Ως 12/3.●

τέΧνη οδηγος

Scott Treleaven
“Silver Make-Up”, The Breeder, Ιάσονος 45, 
210 3317.527. Μέχρι 21/3.

Ο Καναδέζος εικαστικός Scott 
Treleaven κινείται εδώ και 13 
χρόνια με επιτυχία στο χώρο 

της queerpunk σκηνής. Χρησιμοποιώ-
ντας πληθώρα εικαστικών μέσων –κο-
λάζ, φιλμ, σχέδια, φωτογραφίες και 
εγκαταστάσεις–χαρτογραφεί μία δική 
του οπτική περιοχή, που αναδύει ερωτι-
σμό, σεξουαλικότητα και τη μελαγχολία 
του ανεκπλήρωτου. Τα έργα του έχουν 
μια δυνατή κινηματογραφική ποιότη-
τα. Στην πρώτη του ατομική έκθεση στην 
Αθήνα, “Silver Make-Up”, παρουσιά-
ζονται έργα που έχει ζωγραφίσει και ο-
λοκληρώσει με την τεχνική του κολάζ. 
Οι ήρωές του έχουν μια σκληρή ομορφιά 
και περιπλανιούνται σε σκοτεινά τοπία, 
χαμένοι κάπου ανάμεσα στη μοναξιά και 
την επιθυμία. Στο υπόγειο της γκαλε-
ρί θα προβάλλεται παράλληλα το φιλμ 
του Treleaven “Last 7 Words”, όπου πα-
ρουσιάζει το πορτρέτο του Genesis P-
Orridge δοσμένο μέσα από την ποιότητα 
της super-8 κάμεράς του. Ο P-Orridge, 
περσόνα της industrial και gothic μου-
σικής σκηνής, είναι διάσημος μεταξύ 
άλλων για τις performances που έκανε 
με strippers, transexuals και πανκς, το 
ροκ συγκρότημα Throbbing Gristle, 

καθώς και τις πλαστικές εγχειρίσεις που 
έκανε με τη γυναίκα του προκειμένου να 
μετατραπεί ο καθένας τους σε κάτι σαν 
ανδρόγυνο. Ο Treleaven τον χρησιμο-
ποιεί ως έναν πραγματικό αντι-ήρωα σε 
θέματα σεξουαλικότητας, ταυτότητας και 
queerness. Ο ερωτισμός του Treleaven 
είναι σκοτεινός αλλά και τρυφερός. Με 
αφορμή το φιλμ του “Last 7 Words” με 
τον P-Orridge, ο ίδιος ο Treleaven μας 
δίνει τις δικές του 7 πιο σημαντικές λέ-
ξεις, που είναι οι εξής: «Χωρίς εσένα εγώ 
δεν θα ήμουν εδώ».

Αγγελική Δουβέρη
«In’ei Raisan - Εγκώμιο στη σκιά», K-art, Σίνα 
54, 211 4013.877. Μέχρι 14/3.

η φωτογραφική δουλειά της έχει 
τη γοητεία του φιλμ νουάρ. Σε 
μονόχρωμο φόντο, η Δουβέρη 

ψάχνει σκιές και πρόσωπα σε μια άλλη, 
σιωπηλή εποχή, μακρινή και μυστηρι-
ώδη. Στη δεύτερη ατομική έκθεσή της 
«In’ei Raisan - Εγκώμιο στη σκιά», η 
νέα φωτογράφος πειραματίζεται και εξε-
ρευνά τη γενεαλογία του φωτογραφικού 
μέσου με μια σειρά φωτογραφιών, video 
και εγκαταστάσεων. Η Δουβέρη παίζει 
με το ρεαλισμό της φωτογραφίας, τον 
κατασκευασμένο «πραγματικό» κόσμο, 
και διερευνά το χώρο μεταξύ κινούμενης 
και στατικής εικόνας. A

τέχνητέχνη Της ΓΙώΤΑΣ ΑΡΓυΡΟΠΟυΛΟυ

Η τέχνη της πόλης βυθίζεται σε ερωτικές επιθυμίες

Γκόθικ ερωτισμός

Scott Treleaven



60 A.V. 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

Gran Torino ****
Σκηνοθεσία: Κλιντ  Ίστγουντ
Πρωταγωνιστούν: Κλιντ  Ίστγουντ, Μπι Βανγκ, 
Άχνεϊ Χερ, Κρίστοφερ Κάρλεϊ, Μπράιαν Χέιλι, 

Τζέραλντιν Χιουζ

Αναρωτιέμαι τι θα έλεγε η διάσημη Αμε-
ρικανίδα κριτικός Πολίν Κέιλ, γνωστή 
για την αντιπάθειά της προς τον Κλιντ  
Ίστγουντ, και ειδικά για τον πιο διάση-
μο ρόλο του στο “Dirty Harry” του Ντον 
Σίγκελ, αν ζούσε για να δει το “Gran 
Torino”. Εδώ ο Ίστγουντ υποδύεται ένα 
χαρακτήρα που θα μπορούσε να είναι ο 
Χάρι Κάλαχαν στα χρόνια της σύνταξης, 
έναν ξεροκέφαλο, μονόχνωτο, σχεδόν 
μισάνθρωπο άντρα που βλέπει με απέ-
χθεια τη λευκή εργατική γειτονιά του να 
γεμίζει με «σχιστομάτηδες» σαν αυτούς 
που κάποτε πυροβολούσε στον πόλεμο 
της Κορέας. Απόλυτα μόνος –πέρα από 
το σκύλο και το αγαπημένο του Gran 
Torino, ένα κομμάτι του αμερικάνικου 
ονείρου που ο ίδιος έχτισε με τη δουλειά 
του στο εργοστάσιο της Ford–, ο Γουόλτ 
Κοβάλσκι έχει μόλις χάσει τη γυναίκα 
του, που μοιάζει να ήταν η μόνη του ε-
παφή με τους ανθρώπους, και κάνει ό,τι 
μπορεί για να κόψει κάθε δεσμό μαζί 
τους. Όταν όμως ο νεαρός Ασιάτης γιος 
της γειτονικής οικογένειας δοκιμάσει να 

κλέψει το αυτοκίνητό του ως μέρος της 
μύησης σε μια συμμορία της οποίας δεν 
θέλει να γίνει μέλος, ο θυμωμένος γέ-
ρος και ο μοναχικός νεαρός θα βρεθούν 
θέλοντας και μη κοντά, καθώς η μητέρα 
του δεύτερου θα επιμείνει να ξεπληρώ-

σει την πράξη του αναγκάζοντάς τον να 
δουλέψει γι’ αυτόν. Μέσα από την αρχι-
κά αναγκαστική συνύπαρξή τους, αυτοί 
οι δύο χαρακτήρες θα έρθουν κοντά και 
η δυναμική της σχέσης πατέρα-γιου θα 
κάνει την εμφάνισή της, δίχως όμως τα 

συνηθισμένα κλισέ που τη συνοδεύουν 
στο σινεμά. Δίχως τις “wax on, wax of” 
ευκολίες ταινιών σαν το “Karate Kid” ή 
τον εκκωφαντικό συναισθηματισμό των 
πιο δραματικών εκδοχών τους, το “Gran 
Torino” θα χτίσει τη σχέση τους με α-
ληθοφάνεια, τρυφερότητα και χιούμορ, 
βασισμένη σε δυο χαρακτήρες που δεν 
φέρουν κανένα από τα εύκολα αναγνω-
ρίσιμα χαρακτηριστικά των όσων συμ-
βολίζουν. Η ερμηνεία του  Ίστγουντ είναι 
απλά απολαυστική, γεμάτη μελαγχολία 
αλλά και καλοκρυμμένη καλοσύνη, ένα 
ταιριαστό αντίο στην ερμηνευτική του 
καριέρα, μιας κι ο ίδιος έχει δηλώσει ότι 
αυτός θα είναι ο τελευταίος ρόλος του. Το 
φιλμ μοιάζει να έχει ούτως ή άλλως κά-
τι το αποχαιρετιστήριο στον τρόπο που 
κοιτάζει την αμερικάνικη ζωή της γενιάς 
του  Ίστγουντ που πια έχει αλλάξει ρι-
ζικά, καθώς κι ένα οριστικό αντίο στην 
ίδια την Αμερική, όπως μας την έμαθε το 
σινεμά. Την ίδια στιγμή όμως, κι ακόμη 
κι αν το χιούμορ της ταινίας δίνει τη θέση 
του σε πιο σκοτεινούς τόνους και σε μια 
κορύφωση ηρωικά δραματική, η ελπίδα 
παραμένει, και το Gran Torino του ήρωα 
βγαίνει στο δρόμο ξανά. Ιδανικό κλείσι-
μο σε ένα φιλμ του οποίου η διάθεση εί-
ναι τόσο μεγαλόψυχη και ανθρώπινη. A

Μικρές ελευθερίες ***
Λιγότερο πειραματική από τις προηγούμενες, 

η καινούργια ταινία του Κώστα Ζάπα ξετυλί-

γει με αφαίρεση, αλλά δίχως υπαναχωρήσεις, 

μια οικογενειακή τραγωδία στη σύγχρονη 

ελληνική επαρχία. Ένας πατέρας-αφέντης και 

δυο παιδιά-θύματα τα υλικά της, ένα σενάριο 

που αποκαλύπτει τη συναισθηματική τους 

έρημο και η κοφτερά ψυχρή ματιά της κάμε-

ρας, τα μέσα που την κορυφώνουν. Οι γενναί-

ες ερμηνείες θωρακίζουν το αποτέλεσμα, και 

το σύνολο προβάλλει ως μια τολμηρή ταινία 

που αρνείται τα γνωρίσματα του δράματος ή 

του «κοινωνικού σινεμά». 

Μέρες θυμού 

(Flammen & Citronen) ***
Το φιλμ του Δανού Όλε Κρίστιαν Μάντσεν 

αφηγείται την ιστορία δύο αντιστασιακών 

στον B’ παγκόσμιο πόλεμο, επιφορτισμένων 

με το καθήκον να δολοφονούν ναζί και συνερ-

γάτες τους. Από τη μια ιστορικό θρίλερ, απ’ 

την άλλη δυνατό δράμα, οι «Μέρες θυμού» 

περπατούν στην «γκρίζα» πλευρά της ιστορί-

ας, αμφισβητώντας συχνά τους χαρακτήρες, 

τις πράξεις και την ηθική τους. Το καλοδου-

λεμένο σενάριο, οι εξαιρετικές ερμηνείες και 

η εντυπωσιακή παραγωγή προσθέτουν πό-

ντους στο άκρως ενδιαφέρον αποτέλεσμα. 

Επτά ζωές (Seven Pounds) *
Παρά την καλογυαλισμένη επιφάνειά της, 

την προσπάθειά της να μας πείσει ότι πρό-

κειται για σοβαρή ταινία για την απώλεια, τη 

θυσία, τη συγχώρεση, παρά τα μάτια δαρμέ-

νου σκύλου που ο Γουίλ Σμιθ έχει σε όλη τη 

διάρκειά της, η ταινία του Γκαμπριέλε Μου-

τσίνο είναι στην πραγματικότητα μια κακή 

exploitation movie. Η ιστορία, που θα έμοια-

ζε εξωφρενική ακόμη και στην πιο φτηνή 

σαπουνόπερα, κατορθώνει να εξοργίζει αντί 

να συγκινεί, και να γεννά αισθήματα εκδί-

κησης (απέναντι στους συντελεστές) αντί 

ανθρωπισμού. 

Μια ιστορία με θέμα την αγάπη 

(Kaerlighed pa film) **   
Ή καλύτερα μια ιστορία με έναν άντρα που 

ερωτεύεται μια σχεδόν τυφλή γυναίκα με α-

μνησία και σκοτεινό παρελθόν, ειπωμένη με 

τον πιο εξυπνακίστικο (αλλά με την καλή έν-

νοια) τρόπο από τον Δανό Όλε Μπόρνενταλ. 

Flash backs, flash forwards, slow mo, σκηνές 

ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φα-

ντασία και πλάνα που επιζητούν κάθε στιγμή 

να εντυπωσιάσουν μεταμορφώνουν μια υ-

περβολική ιστορία σε μια ταινία που μοιάζει 

να νοιάζεται μόνο να γίνει απολαυστική. Και 

τα καταφέρνει. 

Κλιντ  Ίστγουντ

Πρεμιέρες

τέχνηCine Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ * Αδιάφορη ** Μέτρια *** Καλή **** Πολύ καλή ***** Εξαιρετική

Ο Κλιντ  Ίστγουντ βγάζει τον Dirty Harry στη σύνταξη

Ρέκβιεμ για ένα (αμερικάνικο) όνειρο
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Ακόμη
Ένας μικρός ποντικός με μεγάλα αυτιά θα 

σώσει ένα βασίλειο (στο οποίο λατρεύουν 

τη σούπα) από τη θλίψη στην «Ιστορία του 

Ντεσπερό» (The tale of Despereaux)**, τη 

βασισμένη σε βραβευμένο βιβλίο ταινία κι-

νουμένων σχεδίων των Σαμ Φελ και Ρόμπερτ 

Στίβενχαγκεν. Το αποτέλεσμα δυστυχώς 

μοιάζει… μισοβρασμένο, δίχως κέντρο βά-

ρους και ενδιαφέροντες χαρακτήρες. >> 

Στο “Carousel” του Σταμάτη Τσαρουχά, μια 

γυναίκα προσπαθεί να ξεπεράσει την κακο-

ποίηση που είχε υποστεί στο παρελθόν της, 

όταν ένας απειλητικός άντρας τη γυρίζει 

ξανά εκεί. Δράμα με στοιχεία ψυχολογικού 

θρίλερ από το σκηνοθέτη των «Γενναίων της 

Σαμοθράκης» και του «Ηθικόν ακμαιότατον», 

αν αυτό σας λέει κάτι. 

Γκίνες *
Γκαντέμης χαρτοπαίκτης βλέπει την τύχη του 

να αλλάζει, όταν ανακαλύπτει το χάρτη προς 

μια θαμμένη βαλίτσα γεμάτη χρυσάφι. Για κα-

κή του τύχη, ακριβώς από πάνω βρίσκεται 

τροχοβίλα ιδιοκτήτη εξοχικής ταβέρνας με 

κακό χαρακτήρα αλλά όμορφη σύζυγο. Τα 

υλικά για μια διασκεδαστική μαύρη κωμω-

δία υπάρχουν στην ιδέα της ιστορίας, αλλά 

στην ταινία του Αλέξη Καρδαρά μένουν α-

νεκμετάλλευτα από μια σκηνοθεσία που δεν 

δίνει ρυθμό, ένα σενάριο που υπολείπεται σε 

αστεία και μια σειρά από χαρακτήρες που κά-

νουν αδύνατη την ταύτισή σου μαζί τους. 

Push, τo επικίνδυνο χάρισμα 
(Push) **
Θυμίζοντας φτωχό συγγενή των “X-men”, 

η περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας του 

Πολ ΜακΓκίγκαν τοποθετεί μια σειρά από 

φωτογενείς νεαρούς με υπερδυνάμεις στο 

Χονγκ Κονγκ, κυνηγημένους από κακούς 

πράκτορες της αμερικάνικης κυβέρνησης. 

Ακόμη κι αν η δράση μερικές στιγμές είναι 

εντυπωσιακή, το σασπένς απουσιάζει, οι 

χαρακτήρες είναι σχηματικοί και το φιλμ ξε-

μπερδεύει με την πιθανότατα πολύ πιο εν-

διαφέρουσα μυθολογία τους στη διάρκεια 

των τίτλων της αρχής. 

τέχνη
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* ΕπΤΑ ζωΕς (Seven 
PoundS) 
Του Γκαμπριέλε Μουτσίνο, 
με τους Γουίλ Σμιθ, Ροζάριο 
Ντόσον, Γούντι Χάρελσον, 
Μπάρι Πέπερ. Για αδιευ-
κρίνιστους λόγους ένας 
άντρας δείχνει αποφασι-
σμένος να αλλάξει τις ζωές 
εφτά αγνώστων σε αυτή 
την εκβιαστικά μελοδρα-
ματική και ενοχλητικά γλυ-
κερή ταινία. AΕΛΛω Cinemax 

5+1, AΘΗΝΑΙΟΝ Cinepolis, STeR 

CIneMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟς, STeR 

CIneMAS, vILLAGe 15 CIneMAS @ 

THe MALL, vILLAGe 20 CIneMAS 

PARK, vILLAGe 9 CIneMAS @ 

FALIRo, ΝΑΝΑ Cinemax, Οdeon 

KΟSMoPoLIS ΜΑΡΟΥςΙ, Οdeon 

STARCITY  

* * * ΜΕΡΕς ΘΥ-
ΜΟΥ (FLAMMen & 
CITRonen)
Του Όλε Κρίστιαν Μάντσεν, 
με τους Θούρε Λίντχαρτ, 
Μάντς Μίκελσεν, Στίνε 
Στενγκάντε. Η αληθινή 
ιστορία δύο ηρώων της δα-
νέζικης αντίστασης σε μια 
φροντισμένη παραγωγή 
που δεν είναι ολοκληρωτι-
κά «ηρωική». AςΤΥ - Cinema, 

ΔΑΝΑΟς, ΤΡΙΑΝΟΝ

 *  ΓΚΙΝΕς
Του Αλέξης Καρδαρά, με 
τους Γιώργο Πυρπασόπου-
λο, Μαρκέλα Γιαννάτου, 
Στέλιο Μάινα, Αντώνη 
Καφετζόπουλο. Το κυνήγι 
ενός θησαυρού, η ανα-
κάλυψη του έρωτα και η 
αποτυχία μιας κωμωδίας 
μέσα σε μιάμιση ώρα… 
AΕΛΛω Cinemax 5+1, AΘΗΝΑΙΟΝ, 

AΘΗΝΑΙΟΝ Cinepolis, AΝΟΙΞΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟς ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-

ΦΟς ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1, AςΤΕΡΑς 

ΔΗΜΟΤΙΚΟς ΚΙΝ/ΦΟς ΝΕΑς 

ΙωΝΙΑς, AΤΤΙΚΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟς 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟς, CIne CITY, 

STeR CIneMAS ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟς, 

STeR CIneMAS,vILLAGe 15 

CIneMAS @ THe MALL,vILLAGe 15 

CIneMAS @ THe MALL, vILLAGe 

20 CIneMAS PARK, vILLAGe 5 

CIneMAS PAGRATI, vILLAGe 9 

CIneMAS @ FALIRo, ΕΤΟΥΑΛ - 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΝΑΝΑ Cinemax, 

Οdeon KΟSMoPoLIS ΜΑΡΟΥςΙ, 

Οdeon STARCITY, ςΙΝΕ ΧΟΛΑΡ-

ΓΟς (πρώην ΑΛΟΜΑ), ςπΟΡΤΙΓΚ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟς ΚΙΝ/ΦΟς 

* * PuSH, Τo ΕπΙΚΙΝ-
ΔΥΝΟ ΧΑΡΙςΜΑ (PuSH)
Του Πολ ΜακΓκίγκαν, με 
τους Κρις  Έβανς, Ντακότα 
Φάνινγκ, Καμίλα Μπελ, 
Τζιμόν Χούνσου. Νεαροί 
με υπερφυσικές δυνάμεις 
αντιμετωπίζουν πράκτο-
ρες της κυβέρνησης των 
ΗΠΑ σε αυτή την περιπέ-
τεια-φτωχό συγγενή των 
“X-Men”. STeR CIneMAS ΑΓ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟς, STeR CIneMAS, 

vILLAGe 15 CIneMAS @ THe 

MALL, vILLAGe 20 CIneMAS 

PARK, Οdeon KΟSMoPoLIS 

ΜΑΡΟΥςΙ, Οdeon STARCITY, 

Οdeon ΜΑΓΙΑ

* * ΙςΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΤΕ-
ςπΕΡΟ (ΤHe TALe oF 
deSPeReAux)
Των Σαμ Φελ, Ρόμπερτ Στί-
βενχαγκεν. Κινούμενα σχέ-
δια με ήρωα ένα θαραλλέο 
ποντικό. Κάθε τρωκτικό 
όμως δεν είναι… Ρατατού-
ης. AΕΛΛω Cinemax 5+1, AΘΗ-

ΝΑΙΟΝ - 3d dIGITAL, AΘΗΝΑΙΟΝ 

Cinepolis - 3d dIGITAL, AΙΓΛΗ, 

BΑΡΚΙζΑ, CIne CITY, CIneRAMA, 

STeR CIneMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟς, 

STeR CIneMAS, vILLAGe 15 

CIneMAS @ THe MALL, vILLAGe 

20 CIneMAS PARK, vILLAGe 5 

CIneMAS PAGRATI, vILLAGe 9 

CIneMAS @ FALIRo, ΕΤΟΥΑΛ, ΚΗ-

ΦΙςΙΑ Cinemax, ΝΑΝΑ Cinemax, 

Οdeon KΟSMoPoLIS ΜΑΡΟΥςΙ, 

Οdeon STARCITY, ςΙΝΕ ΧΟΛΑΡ-

ΓΟς (πρώην ΑΛΟΜΑ), ςπΟΡΤΙΓΚ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟς ΚΙΝ/ΦΟς, ΤΡΙΑ 

ΑςΤΕΡΙΑ, AΘΗΝΑΙΟΝ, AΘΗΝΑΙΟΝ 

Cinepolis, ΝΑΝΑ Cinemax, ΤΡΙΑ 

ΑςΤΕΡΙΑ 

* * * ΜΙΚΡΕς 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΕς
Του Κώστα Ζάπα, με τους 
Αντώνη Παπαδόπουλο 

Μαρλέν Σαΐτη, Κώστα Τού-
ντα. Στην ελληνική επαρχία 
ένας πατέρας σπρώχνει 
τα παιδιά του στην εκπόρ-
νευση, σε αυτή τη σκληρή 
ματιά στην οικογένεια, που 
βρίσκεται πιο κοντά στο 
πειραματικό σινεμά παρά 
στο μελόδραμα. Οdeon 

oπΕΡΑ

* * * * GRAn ToRIno 
Του Κλιντ  Ίστγουντ, με 
τους Κλιντ  Ίστγουντ, Μπι 
Βανγκ, Άχνεϊ Χερ, Κρίστο-
φερ Κάρλεϊ. Ένας στριφνός 
χήρος και ο νεαρός Ασιάτης 
γείτονάς του θα έρθουν 
κοντά όταν ο δεύτερος 
προσπαθήσει να κλέψει το 
αυτοκίνητό του. Μακριά 
από τα κλισέ, με χιούμορ 
αλλά και δραματική δύνα-
μη, ο  Ίστγουντ στήνει μια 
από τις πιο απολαυστικές 
ταινίες της χρονιάς. ABΑΝΑ, 

ATTIΚΟΝ - CIneMAx class, AΕΛΛω 

Cinemax 5+1, AΘΗΝΑΙΟΝ - 3d 

dIGITAL, AΘΗΝΑΙΟΝ Cinepolis - 

3d dIGITAL, AΤΤΑΛΟς, CIne CITY, 

STeR CIneMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟς, 

STeR CIneMAS, vILLAGe 15 

CIneMAS @ THe MALL, vILLAGe 

20 CIneMAS PARK, vILLAGe 5 

CIneMAS PAGRATI, vILLAGe 9 

CIneMAS @ FALIRo, ΕΤΟΥΑΛ, ΚΗ-

ΦΙςΙΑ Cinemax, ΝΑΝΑ Cinemax, 

Οdeon KΟSMoPoLIS ΜΑΡΟΥςΙ, 

Οdeon STARCITY, ςΙΝΕΑΚ ΔΗ-

ΜΟΤΙΚΟς ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟς, 

ΤΡΙΑ ΑςΤΕΡΙΑ, ΝΑΝΑ Cinemax, 

vILLAGe 15 CIneMAS @ THe MALL 

CARouSeL 
Του Σταμάτη Τσαρουχά, 
με τους Σοφία Σωτηρίου, 
Τάκη Μόσχο, Αυγουστίνο 
Ρεμούνδο .Κακοποιημένη 
γυναίκα στοιχειώνεται από 
το παρελθόν της κι ένα 
μυστηριώδη άντρα που το 
ξυπνά. ΕΛΛΗ, πΤΙ πΑΛΑΙ 

* * * πΑΡΑΔΕΙςΟς ςΤΗ 
ΔΥςΗ (eden IS weST)
Του Κώστα Γαβρά, με τους 
Ρικάρντο Σκαμάρτσιο, 
Ούλριχ Τουκούρ, Ερίκ Κα-
ρακαβά, Τζουλιάν Κέλερ, 
Ιεροκλή Μιχαηλίδη, Άννυ 
Λούλου. Το ταξίδι ενός 
λαθρομετανάστη από την 
Ελλάδα στο Παρίσι, σε μια 
ταινία τρυφερή, πολιτική 
και βαθιά ανθρωπιστική. 
AΛΕΞΑΝΔΡΑ, AςΤΕΡΙΑ, AΤΛΑΝΤΙς 

CIneRAMA, STeR CIneMAS 

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟς, vILLAGe 15 

CIneMAS @ THe MALL, vILLAGe 

20 CIneMAS PARK,vILLAGe 9 

CIneMAS @ FALIRo, ΓΛΥΦΑΔΑ, 

ΔΑΝΑΟς, ΕΜπΑςςΥ novA 

odeon, Οdeon KΟSMoPoLIS, 

ΜΑΡΟΥςΙ, Οdeon STARCITY, 

ΦΟΙΒΟς 

* *  ΕπΙΧΕΙΡΗςΗ ΒΑΛ-
ΚΥΡΙΑ (vALKYRIe)
Του Μπράιαν Σίνγκερ, με 
τους Τομ Κρουζ, Κένεθ 
Μπράνα, Μπιλ Νάι, Τομ 
Γουίλκινσον. Ιστορικό 
θρίλερ για την προσπάθεια 
μιας ομάδας αξιωματικών 
των SS να δολοφονήσουν 
τον Χίτλερ. AΕΛΛω Cinemax 

5+1, AΛΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟς ΚΙΝ/

ΦΟς Δ. ζωΓΡΑΦΟΥ, AΤΛΑΝΤΙς, 

BΑΡΚΙζΑ, CIne CITY, STeR 

CIneMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟς, 

STeR CIneMAS, vILLAGe 15 

CIneMAS @ THe MALL, vILLAGe 

20 CIneMAS PARK, vILLAGe 5 

CIneMAS PAGRATI, vILLAGe 9 

CIneMAS @ FALIRo, ΓΑΛΑΞΙΑς, 

ΓΛΥΦΑΔΑ, Οdeon KΟSMoPoLIS 

ΜΑΡΟΥςΙ, Οdeon oπΕΡΑ, Οdeon 

STARCITY, Οdeon ΜΑΓΙΑ, ΤΡΙΑ 

ΑςΤΕΡΙΑ

* * * Η ΡΕΪΤςΕΛ πΑ-
ΝΤΡΕΥΕΤΑΙ (RACHeL 
GeTTInG MARRIed)
Του Τζόναθαν Ντέμι, με 
τους Αν Χάθαγουέι, Ρόζ-
μαρι ΝτεΒιτ, Μπιλ Ίρβιν, 
Ντέμπρα Γουίνγκερ, Τούντε 
Αντεμπίμπε, Μάθερ Ζίκελ. 
Οικογενειακά δράματα και 
πικρό χιούμορ στη διάρκεια 
ενός Σαββατοκύριακου, 
στο οποίο η Ρέιτσελ ετοι-
μάζεται να παντρευτεί και 
η αδελφή της επιστρέφει 
από κλινική αποτοξίνωσης. 
STeR CIneMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟς, 

ΚΗΦΙςΙΑ Cinemax, ςπΟΡΤΙΓΚ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟς ΚΙΝ/ΦΟς

ΑπΛως ΔΕΝ ςΕ ΓΟΥ-
ςΤΑΡΕΙ (He’S JuST noT 
THAT InTo You)
Του Κεν Κουάπις, με τους 
Τζένιφερ Άνιστον, Σκάρ-
λετ Γιόχανσον, Τζένιφερ 
Κόνελι, Ντρου Μπάριμορ, 
Μπεν Άφλεκ. Οι σχέσεις 
τριών ζευγαριών σε μια 
ρομαντική κομεντί βα-
σισμένη σε ένα self help 
βιβλίο. AΕΛΛω Cinemax 5+1, 

AΘΗΝΑΙΟΝ Cinepolis, STeR 

CIneMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟς, STeR 

CIneMAS, vILLAGe 15 CIneMAS @ 

THe MALL, vILLAGe 20 CIneMAS 

PARK, vILLAGe 5 CIneMAS 

PAGRATI, vILLAGe 9 CIneMAS @ 

FALIRo, ΝΑΝΑ Cinemax, Οdeon 

KΟSMoPoLIS ΜΑΡΟΥςΙ, Οdeon 

STARCITY

*  ΑΓΓΕΝΗΤΟς (THe 
unBoRn) 
Του Ντειβιντ Σ. Γκόγιερ, με 
τους Οντέτ Γιούτσμαν, Γκά-
ρι Όλντμαν, Καμ Γκίγκαντετ, 
Μίγκαν Γκουντ. Το πνεύμα 
του αγέννητου διδύμου 
της στοιχειώνει μια κοπέ-
λα. AΕΛΛω Cinemax 5+1, CIne 

CITY, STeR CIneMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕ-

ΡΙΟς, STeR CIneMAS, vILLAGe 15 

CIneMAS @ THe MALL, vILLAGe 

20 CIneMAS PARK, vILLAGe 5 

CIneMAS PAGRATI, vILLAGe 

9 CIneMAS @ FALIRo, ΝΑΝΑ 

Cinemax, Οdeon KΟSMoPoLIS 

ΜΑΡΟΥςΙ, Οdeon STARCITY 

MY BLoodY 
vALenTIne 
Του Πάτρικ Λισιέ, με τους 
Τζένσεν Άκλς, Τζέιμι Κινγκ, 
Κερ Σμιθ, Μπέτσι Ρου. 22 
χρόνια μετά από ένα μα-
κελειό σε μια μικρή πόλη, 
τα εγκλήματα αρχίζουν 
ξανά σε αυτή την 3D ταινία 
τρόμου. vILLAGe 15 CIneMAS @ 

THe MALL, vILLAGe 20 CIneMAS 

PARK, vILLAGe 9 CIneMAS @ 

FALIRo, Οdeon KΟSMoPoLIS 

ΜΑΡΟΥςΙ, Οdeon STARCITY 

*  Η ςΚΟΝΗ ΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ
Του Θόδωρου Αγγελό-
πουλου, με τους Γουίλεμ 
Νταφόε, Μισέλ Πικολί, Ιρέν 
Ζακόμπ, Μπρούνο Γκανζ, 
Κριστιάν Πολ. Ένας σκη-
νοθέτης γυρίζει μια ταινία 
βασισμένη στη ζωή των γο-
νιών του, που διατρέχει την 
ιστορία του περασμένου 
αιώνα. APoLLon - CIneMAx 

class, AΙΓΛΗ, AΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙ-

ΚΟς ΚΙΝ/ΦΟς ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1, 

STeR CIneMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟς, 

ΙΛΙΟΝ, ΚΗΦΙςΙΑ Cinemax, ΝΑΝΑ 

Cinemax, ΝΙΡΒΑΝΑ Cinemax

ΡΟζ πΑΝΘΗΡΑς 2 
(THe PInK PATHeR 2)
Του Χάραλντ Σβαρτ, με 
τους  Στιβ Μάρτιν, Ζαν Ρενό, 
Άντι Γκαρσία, Άλφρεντ 
Μολίνα, Τζον Κλιζ, Έμιλι 
Μόρτιμερ. Ο επιθεωρητής 
Κλουζό επιστρέφει. AΘΗ-

ΝΑΙΟΝ Cinepolis, CIne CITY, STeR 

CIneMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟς 

STeR CIneMAS, vILLAGe 15 

CIneMAS @ THe MALL, vILLAGe 

20 CIneMAS PARK, vILLAGe 5 

CIneMAS PAGRATI, vILLAGe 

9 CIneMAS @ FALIRo, ΝΑΝΑ 

Cinemax, Οdeon KΟSMoPoLIS 

ΜΑΡΟΥςΙ, Οdeon STARCITY, 

ΡΑΦΗΝΑ ςΙΝΕ πΑΝΟΡΑΜΑ (Λύ-

κειο), ΡΕΞ - ΟΞΥ, ςΟΦΙΑ, ΕΤΟΥΑΛ 

- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

* * *  Ο πΑΛΑΙςΤΗς 
(THe wReSTLeR)
Του Ντάρεν Αρονόφσκι, με 
τους Μίκι Ρουρκ, Μαρίζα 
Τομέι, Ίβαν Ρέιτσελ Γουντ. 
Ένας ξεπεσμένος κάτσερ 
προσπαθεί να ξαναφτιάξει 
τη ζωή του, σε αυτή την ται-
νία που δίνει την ευκαιρία 
στον Μίκι Ρουρκ να κάνει 
ακριβώς το ίδιο. AΝΔΟΡΑ, 

STeR CIneMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟς, 

STeR CIneMAS, ΜΙΚΡΟΚΟςΜΟς - 

PRInCe, ΟςΚΑΡ

* * * BoLT
Των Κρις Γουίλιαμς, Μπά-
ιρον Χάουαρντ, με τις 
φωνές των Τζον Τραβόλτα, 

ΤΑινιΕσ ΜΕ λιΓΑ λοΓιΑ
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Οι «Μικρές ελευθερίες» ολοκληρώ-

νουν μια τριλογία με θέμα τη σύγ-

χρονη οικογένεια. Είναι τα πράγμα-

τα τόσο άσχημα; Μια ταινία είναι 
μια αναπαράσταση, η ίδια η ζωή 
είναι πιο ωμή. Η αλήθεια είναι η 
μόνη μας ελπίδα. Η σύγχρονη ψυ-
χιατρική αναφέρεται στον κατα-
θλιπτικό άνθρωπο ως ένα άτομο 
που αντιδρά φυσιολογικά στα θλι-
βερά γεγονότα που συμβαίνουν, σε 
αντίθεση με όσους πιστεύουν ότι 
όλα πάνε καλά και που είναι οι εν 
δυνάμει άρρωστοι. Μια ταινία δεν 
έχει τη δύναμη να σε αρρωστήσει, 
μπορεί μόνο να σου θυμίσει πόσο 
άρρωστος είσαι. Όταν καταργείς 
το συλλογικό άνθρωπο στην ατο-
μικότητα, θα πληρώσεις και το τί-
μημα. Η τραγωδία δεν αφορά συ-
γκεκριμένες ομάδες, αλλά όλους 
μας. Η «εικόνα» μας στην οικογέ-
νεια είναι η μετέπειτα εικόνα της 
κοινωνίας. 

Νιώθετε ότι η παθογένεια της οικο-

γένειας που περιγράφετε είναι φαι-

νόμενο σύγχρονο ή κάτι ενδογενές;  
Η δομή του παγκόσμιου κράτους 
–η πατρίδα, η θρησκεία κι η οι-
κογένεια– είναι παθογενής, μια 
και στηρίζεται στην ενοχή, όπως 
ολόκληρος ο δυτικός πολιτισμός. 
Όμως τα όρια ανάμεσα στα ένστι-
κτα και στον πολιτισμό οφείλουν 
να είναι εμφανή, κάτι που δεν 
συμβαίνει εδώ. Στην Ελλάδα όλα 
επιτρέπονται και όλα απαγορεύ-

ονται. Ο φιλελευθερισμός έγινε 
προσωπικός πλουτισμός, ο σοσι-
αλισμός καλπάζων καπιταλισμός 
και ο κομμουνισμός σταλινική ορ-
θοδοξία. Στερηθήκαμε τη μόρφω-
ση, κι ένας αμόρφωτος λαός είναι 
καταδικασμένος στην πολιτική υ-
ποταγή. Η Αναγέννηση, ο Διαφω-
τισμός, κι ο Μάης του ’68 που δεν 
ήρθαν, μας άφησαν στις πολιτι-
κές συνήθειες της τουρκοκρατίας 
και μετέπειτα του εμφυλίου. Δεν 
υπάρχει διάλογος. Η συγκριτική 
δομή της σύγχρονης πολιτικής 
μας ιστορίας είναι ίδια με τη σύγ-
χρονη ελληνική οικογένεια.

Καταγράφετε ή «πρεσβεύετε» το 

«τέλος της οικογένειας». Τι μπο-

ρεί να την αντικαταστήσει; Ο δια-
χωρισμός της επιθυμίας από την 
πραγματικότητα έχει οριστεί στην 
ψυχανάλυση. Αυτό που συμβαίνει 
στον κόσμο είναι ότι οι άνθρωποι 
επιλέγουν την οικογένειά τους 
με βάση την ιδεολογία, τις προ-
σωπικές τους επιλογές, την ιδι-
αιτερότητά τους. Η πρώτη γέννα 
του ανθρώπου είναι ένα είδωλο, 
η πραγματική του γέννα γίνεται 
όταν επιλέγει ο ίδιος τη ζωή του. 
Δεν έχω πολιτικά πρότυπα για να 
τα καταργήσω. Είμαι ανθρωπιστής. 
Πιστεύω στον πολιτισμό.

Η ταινία σας είναι σκληρή, κυρίως 

στη φόρμα της. Κατά πόσο το σοκ, 

ηθικό ή αισθητικό, είναι στόχος της 

δουλειάς σας; Η παγκοσμιοποίη-
ση ως σύστημα ολοκληρωτισμού 
δεν διακρίνει το θύμα από το θύτη. 
Η Φανή, η ηρωίδα της ταινίας μου, 
είναι θύμα ενός αυταρχικού πατέ-
ρα, στο τέλος όμως γίνεται κι η ίδια 
θύτης. Δεν υπάρχει ηθική διάκρι-
ση στην ανθρώπινη ιστορία, επα-
ναλαμβάνεται σαν φάρσα. Η όποια 
διάκριση έχει ανάγκη τις μεγάλες 
αξίες του πολιτισμού που, όμως, 
δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Το καλό 
και το κακό ως επινόηση της θρη-
σκείας γοητεύει, η πραγματικότητα 
όμως διαφέρει. Ο γερμανικός λαός 
ήταν θύμα του Χίτλερ, αλλά θύτης 
εναντίων των άλλων λαών. Κι οι Ε-
βραίοι, θύματα του ολοκαυτώματος, 
σήμερα είναι θύτες εναντίων των 
Αράβων. Ο πατέρας-τύραννος της 
ταινίας είναι θύτης, αλλά υπήρξε 
σίγουρα θύμα. Υπάρχει συλλογική 
ευθύνη στο έγκλημα. 

Χρειάστηκαν τρεις ταινίες και η υ-

ποστήριξη της Zentropa του Λαρς 

Φον Τρίερ για να βρείτε κανονική 

διέξοδο προς τις αίθουσες. Τι νομί-

ζετε πως φταίει; Στην Ελλάδα ό-
λοι παίρνουν, κανείς δεν δίνει. Ο 
κινηματογράφος όμως είναι ένα 
σύστημα ελευθεριών. Γι’ αυτό δεν 
υπάρχει εθνική κινηματογραφία. 
Η πολιτιστική μας πολιτική δεν με 
στήριξε ποτέ, αλλά οι ταινίες μου 
εκπροσωπούνται από τον κινημα-
τογραφικό κολοσσό Trustnordisk· 
συνεργάζομαι με τη Zentropa, 
βρίσκω διανομή σε άλλες χώρες, 
κι οι ταινίες μου ταξιδεύουν σε φε-
στιβάλ και διδάσκονται σε πανε-
πιστήμια. 

Μετά από αυτή την ταινία και την 

ευρύτερη αναγνώριση της δου-

λειάς σας, ποια είναι τα επόμενα 

σχέδιά σας; Η αναγνώριση πρέπει 
να γίνεται για σημαντικό λόγο, 
αλλιώς είναι ένα κουτσομπολιό. 
Οφείλουμε να ξεπεράσουμε το 
«μεσσιανισμό» μας και να μην 
κρίνουμε το έργο ενός δημιουρ-
γού με το προσωπικό μας γούστο 
και τη διάθεση της παρέας, αλλά 
με σκέψη. Αλλιώς η κριτική ευ-
τελίζεται. Για να θυμηθούμε τον 
Μπρεχτ, οι άνθρωποι που κατη-
γορούμε σήμερα για «κομμου-
νιστές, ομοφυλόφιλους ή Εβραί-
ους», αύριο θα είμαστε εμείς που 
θα κατηγορήσουν για «ξανθιές». 
Ευτυχώς ο κινηματογράφος είναι 
ένα διεθνές μέσο, κι έτσι δεν ε-
ξαρτώμαι από την ελληνική αγο-
ρά. Αναμένω τη διεθνή πρεμιέρα 
της ταινίας μου στο εξωτερικό. Η 
Ντενίζ Μπρετόν, μια από τις ση-
μαντικότερες εκπροσώπους Τύ-
που του παγκόσμιου κινηματο-
γράφου, εκπροσωπεί τις «Μικρές 
ελευθερίες». Θα είναι δίπλα μου 
και στην επόμενη ταινία μου, την 
«Μπλε καρδιά». ●

Cine Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

O 
σκηνοθέτης του “Uncut Family” και του “Last Porn 
Movie” επιστρέφει με μια ακόμη «σκληρή», «δύσκο-
λη» ταινία, έχοντας αυτή τη φορά την υποστήριξη της 
Zentropa –της εταιρείας παραγωγής του Λαρς Φον Τρί-

ερ– μα όπως πάντα πεισματικά αποφασισμένος να τινάξει στον αέρα 
τη “live your myth in Greece” εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας.   

Κώστας Zάπας
«Η αλήθεια, 
μόνη μας ελπίδα»
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ωρΕσ Προβολησ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟβΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΑΙθΟΥΣεΣ ΙΣχΥεΙ ΑΠΟ ΤηΝ ΠεΜΠΤη

Αθήνας

AABoPA
Tέρμα Iπποκράτους, 
210 6423.271, 210 6462.253
Αμφιβολία 21.00-23.00/ 
12, 18.10

ABΑΝΑ
Κηφισίας 234 & Λυκούργου, 
210 6756.546 Dolby Stereo
Gran Torino 18.00-20.30-
22.50

AeΛΛω 
CIneMAx 5+1 
Πατησίων 140, στάση 
Κεφαλληνίας, 210 8259.975
Αίθουσα 1: Επτά ζωές 
17.20-20.00-22.40 Σάββ.-
Κυρ. & 12.00-14.40
Αίθουσα 2: Η ιστορία του 
Ντεσπερό 16.15-18.15 με-
ταγλ., Σάββ.-Κυρ. & 12.15-
14.15 μεταγλ./ Επιχείρηση 
Βαλκυρία, 20.15-22.45
Αίθουσα 3: Gran Torino 
18.00-20.30-23.00, Σάββ.-
Κυρ. & 13.00-15.30
Αίθουσα 4: Η ιστορία του 
Ντεσπερό 17.15 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. & 13.15-15.15 
μεταγλ./ Γκίνες 19.10-
21.20-23.30
Αίθουσα 5: Αγέννητος, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.40-23.50, Σάββ.-Κυρ. 
23.50/ Απλώς δε σε 
γουστάρει 18.40-21.15/ 
Μπολτ, Σάββ.-Κυρ. 12.10-
14.40-16.40 μεταγλ.

AΘHnAIon - 
3d dIGITAL
βασ. Σοφίας 124, 
Αμπελόπηποι, 210 7782.122, 
210 8108.220
Αίθουσα 1: Gran Torino 
18.20-20.40-23.00/ Η ιστο-
ρία του Ντεσπερό 16.30 
μεταγλ.
Αίθουσα 2: Γκίνες 18.50-
20.50-22.50/ Μπολτ, 
Σάββ.-Δευτ. 16.50 μεταγλ./ 
Η ιστορία του Ντεσπερό, 
Σάββ.-Κυρ. 15.00 μεταγλ.

AΘHnAIon CInePoLIS 
-3d dIGITAL 
Ζησιμοπούλου 7 & Ιωάν. 
Μεταξά, Γλυφάδα, 210 
8108.230
Αίθουσα 1: Gran Torino 
18.20-20.40-23.00/ Η ιστο-
ρία του Ντεσπερό 16.30 
μεταγλ.
Αίθουσα 2: Ο ροζ πάνθη-
ρας 2, 18.00-20.00/ Απλώς 
δε σε γουστάρει 22.00/ 
Η ιστορία του Ντεσπερό, 
Σάββ.-Δευτ. 15.00 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Γκίνες 19.00-
21.00-23.00/ Μπολτ, 
Σάββ.-Δευτ. 16.30 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Επτά ζωές 
18.00-20.20-22.40

AIΓΛH
Λ. Πεντέλης 98, χαλάνδρι, 
210 6841.010 
Αίθουσα 1: Η σκόνη του 
χρόνου 18.00-20.30-
22.50/ Μπολτ, Σάββ.-Δευτ. 
16.15 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Αμφιβολία 
18.45-20.45/ Frost/nixon: 
Η αναμέτρηση 22.45/ Η 
ιστορία του Ντεσπερό  
17.00 μεταγλ., Κυρ.-Δευτ. & 
15.00 μεταγλ.

AΛeKA ΔHM.  ΚIn/
Φoς Δ.  ZωΓPAΦoY
3ης Ορεινής Ταξιαρχίας 13, 
Zωγράφου, 210 7773.608
Επιχείρηση Βαλκυρία, 
Πέμ.-Κυρ. 17.40-20.05-
22.30, Δευτ.-Τετ. 20.05-
22.30

AΛeΞAnΔPA
Πατησίων 79 & Λεωφ. Aλε-
ξάνδρας, 210 8219.298, 
210 6786.000
παράδεισος στη Δύση 
18.00-20.20-22.40
 
AnΔoPA
Σεβαστουπόλεως 117, ερυ-
θρός Σταυρός, 210 6998.631
Ανθισμένες κερασιές 
18.00/ Η απίστευτη 
ιστορία του Μπέντζαμιν 
Μπάτον 20.00/ Ο παλαι-
στής  22.50

AnoIΞH 
ΔHM.  KIn/Φoς 
xAΪΔAPIoY 2+1
Aγωνιστών Στρατοπέδου 49, 
Xαϊδάρι, 210 5813.470, 
210 5813.450 
Αίθουσα 1: Γκίνες 18.30-
20.30-22.30
Αίθουσα 2: Η σκόνη του 
χρόνου 19.45-22.15/ 
Μπολτ 17.30 μεταγλ.

APoLLon - CIneMAx 
CLASS
Σταδίου 19, 210 3236.811
Η σκόνη του χρόνου 
17.40-20.10-22.40

ATTIKon - CIneMAx 
CLASS
Σταδίου 19, 210 3236.811
Gran Torino 17.30-20.00-
22.30, Κυρ. & 15.10

AςTePAς  ΔHM.  KIn/
Φoς neAς IωnIAς
Aσκληπιού 4 (πίσω από OTE), 
N. Iωνία, 210 2712.640 
Γκίνες 18.00-20.20-22.40

AςTePIA
Κηφισίας 334, 210 6208.521
παράδεισος στη Δύση 
18.00-20.15-22.30

AςTY - CIneMA
Kοραή 4, στάση Mετρό 
Πανεπιστήμιο, 210 3221.925
Μέρες θυμού 17.30-20.00-
22.40

ATΛAnTIς
Λ.βουλιαγμένης 245,
210 9711.511
Αίθουσα 1: παράδεισος στη 
Δύση 17.30-20.00-22.20
Αίθουσα 2: Επιχείρηση Βαλ-
κυρία 17.50-20.20-22.45

ATTAΛoς
Κοτιαίου &  ελ. βενιζέλου, 
Νέα Σμύρνη, 210 9331.280 - 
210 9319.779 DolbyDigital 
Gran Torino 18.00-20.30-
23.00

AΦAIA - new STAR 
ART CIneMA
Δημοσθένους 96, Καλλιθέα, 
210 9595.534, 210 9513.349
Το αλάτι αυτής της θά-
λασσας 18.00/ Έλα να δεις 
20.00/ Καρουζέλ 22.30

BAPKIZA 
θάσου 22, Bάρκιζα, 
210 8973.926 
Αίθουσα 1: Επιχείρηση 
Βαλκυρία 18.25-20.40-
22.50/ Η ιστορία του Ντε-
σπερό 16.45 μεταγλ., Παρ.-
Δευτ. & 15.00 μεταγλ.
Αίθουσα 2: ςφραγισμένα 
χείλη 18.25-20.40-22.55/ 
Μπολτ 16.40 μεταγλ.

CIne CITY
Κων/λεως 82, Μπουρνάζι, 
210 5756.243
Αίθουσα 1: Gran Torino 
18.10-20.30-22.50
Αίθουσα 2: Επιιχείρηση 
Βαλκυρία 20.30-22.50/ 
Η ιστορία του Ντεσπερό, 
18.15 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Ο ροζ πάνθη-
ρας 2, 19.00/ Αγέννητος 
21.00-23.00/ Μπολτ, 
Σάββ.-Δευτ. 17.00 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Γκίνες 19.00-
21.00-23.00/ Επιχείρηση 
Βαλκυρία, 16.45

CIneRAMA
Αγίας Κυριακής 30, 
Π. Φάληρο, 210 9403.593
παράδεισος στη Δύση 
18.30-20.30-22.30/ Η ιστο-
ρία του Ντεσπερό, Παρ.-
Δευτ. 16.30 μεταγλ.

vILLAGe 15 CIneMAS 
@ THe MALL 
Ανδρέα Παπανδρέου 35 
(παράπλευρος Αττικής ο-
δού), Μαρούσι, θέση Ψαλίδι, 
210 6104.100 
Αίθουσα 1: Ο ροζ πάνθη-
ρας 2, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
14.30-16.30-18.30-23.00-
01.00, Σάββ.-Δευτ. 12.30-
14.30-16.30-18.30-23.00-
01.00/ παράδεισος στη 
Δύση 20.30
Αίθουσα 2: Η ιστορία του 
Ντεσπερό, Πέμ.-Παρ. & 

Τρ.-Τετ. 13.30-15.30-17.30 
μεταγλ., Σάββ.-Δευτ. 11.30-
13.30-15.30-17.30/ Η απί-
στευτη ιστορία του Μπέ-
ντζαμιν Μπάτον 19.30/ 
My bloody valentine 3-D 
22.45-01.00
Αίθουσα 3: παράδεισος 
στη Δύση, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-
Τετ. 14.15-16.45, Σάββ.-
Δευτ. 11.45-14.15-16.45/ 
Επιχείρηση Βαλκυρία 
19.15-21.45-00.15
Αίθουσα 4: Η ιστορία του 
Ντεσπερό, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 14.30-16.45-18.45 
μεταγλ., Σάββ.-Δευτ. 12.30-
14.30-16.45-18.45 μεταγλ./ 
Γκίνες 20.45-23.15-01.30
Αίθουσα 5: Απλώς δε σε 
γουστάρει, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 14.45-22.00-00.45, 
Σάββ.-Δευτ. 12.15-14.45-
22.00-00.45/ Αμφιβολία 
17.15-19.30
Αίθουσα 6: Απλώς δε σε 
γουστάρει, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 15.15-17.45-20.15-
23.00, Σάββ.-Δευτ. 11.00-
15.15-17.45-20.15-23.00/ 
πάρβας, άγονη γραμμή 
13.30
Αίθουσα 7: Gran Torino, 
Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 15.30-
18.15-21.00-23.45, Σάββ.-
Δευτ. 12.45-15.30-18.15-
21.00-23.45
Αίθουσα 8: Γκίνες, Πέμ.-
Παρ. & Τρ.-Τετ. 15.30-
17.45-20.00-22.15-00.30, 
Σάββ.-Δευτ. 13.15-15.30-
17.45-20.00-22.15-00.30
Αίθουσα 9: Ο ροζ πάνθη-
ρας 2, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
15.15-17.15-21.15, Σάββ.-
Δευτ. 11.15-13.15-15.15-
17.15-21.15/ Αγέννητος 
19.15-23.15
Αίθουσα 10: Push, το επικίν-
δυνο χάρισμα, Πέμ.-Δευτ. & 
Τετ. 19.00-21.30-00.00, Τρ. 
17.30-22.15-00.45/ Μπολτ, 
Πέμ.- Παρ. & Τετ. 14.15-
16.30 μεταγλ., Σάββ.-Δευτ. 
12.00-14.15-16.30 μεταγλ., 
Τρ. 14.45 μεταγλ.
Αίθουσα 11: Μπολτ, Πέμ.-
Παρ. & Τρ.-Τετ. 15.15-17.30 
μεταγλ., Σάββ.-Δευτ. 13.00-
15.15-17.30 μεταγλ./ Gran 
Torino 19.45-22.30-01.15
Αίθουσα 12: Μαδαγασκά-
ρη 2, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
14.00-16.00 μεταγλ., Σάββ.-
Δευτ. 12.00-14.00-16.00 
μεταγλ./ Επτά ζωές 18.00-
20.45-23.30
Αίθουσα 13: Gran Torino, 
Πέμ. & Τρ.-Τετ. 19.45-22.30, 
Παρ. 19.45-22.30-01.15, 
Σάββ. 17.00-19.45-22.30-
01.15, Κυρ.-Δευτ. 17.00-
19.45-22.30
Αίθουσα 14: Επτά ζωές, 
Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 20.45-
23.30, Σάββ.-Δευτ. 18.00-
20.45-23.30

vILLAGe 20 CIneMAS 
PARK -  vILLAGe 
CIneMAS GoLd CLASS 
θηβών 228 & Π. Pάλλη, Aγ. 
Iωάννη Pέντη, 210 4278.600
Αίθουσα 1: Επιχείρηση Βαλ-
κυρία 18.45-21.15-23.45
Αίθουσα 2: Gran Torino, 
Πέμ.-Παρ. 19.30-22.00-
00.30, Σάββ.-Κυρ. 17.00-
19.30-22.00-00.30, Δευτ. 
17.00-19.30-22.00, Τρ.-Τετ. 
19.30-22.00
Αίθουσα 3: Πεθαίνω για 
σένα, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
14.15-18.45-21.00-23.15-
01.30, Σάββ.-Δευτ. 12.00-
14.15-18.45-21.00-23.15-
01.30/ Πάρβας, άγονη 
γραμμή 16.30
Αίθουσα 4:  Gran Torino, 
Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 14.30-
17.00-19.30-22.00-00.30, 
Σάββ.-Δευτ. 12.00-14.30-
17.00-19.30-22.00-00.30
Αίθουσα 5: παράδεισος 
στη Δύση, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-
Τετ. 14.15-17.00, Σάββ.-
Δευτ. 11.45-14.15-17.00/ 
Push, το επικίνδυνο χάρι-
σμα 19.30-22.00-00.30
Αίθουσα 6: Απλώς δε σε 
γουστάρει, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 14.45-17.30-20.15-
23.00, Σάββ.-Δευτ. 12.00-
14.45-17.30-20.15-23.00
Αίθουσα 7: Μπολτ, Πέμ.-
Παρ. & Τρ.-Τετ. 14.00-16.15 

μεταγλ., Σάββ.-Δευτ. 
11.45-14.00-16.15 μεταγλ./ 
Επιχείρηση Βαλκυρία 
18.45-21.15-23.45
Αίθουσα 8: Η ιστορία του 
Ντεσπερό, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 15.30-17.30-19.30 
μεταγλ., Σάββ.-Δευτ. 
11.30-13.30-15.30-17.30-
19.30 μεταγλ./ My bloody 
valentine 3-d, 21.30-23.45
Αίθουσα 9: Μπολτ, Πέμ.-
Παρ. & Τρ.-Τετ. 14.45-17.00 
μεταγλ., Σάββ.-Δευτ. 12.30-
14.45-17.00 μεταγλ./ Γκί-
νες 19.15-21.30-23.45
Αίθουσα 10 : Ο ροζ πάν-
θηρας 2, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 14.30-16.45-19.15-
21.45-00.00, Σάββ.-Δευτ. 
12.15-14.30-16.45-19.15-
21.45-00.00
Αίθουσα 11: Ο ροζ πάν-
θηρας 2, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 15.15-17.45-20.15-
22.30-00.45, Σάββ.-Δευτ. 
13.00-15.15-17.45-20.15-
22.30-00.45
Αίθουσα 12: Επτά ζωές, 
Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 14.45-
17.15-20.15-22.45-01.15, 
Σάββ.-Δευτ. 12.15-14.45-
17.15-20.15-22.45-01.15
Αίθουσα 13: Μπολτ, Πέμ.-
Παρ. & Τρ.-Τετ. 15.30-17.45 
μεταγλ., Σάββ.-Δευτ. 
11.00-13.15-15.30-17.45 
μεταγλ./ Αγέννητος 20.00-
22.15-00.15
Αίθουσα 14: Ο ροζ πάνθη-
ρας 2, Πέμ.-Παρ & Τρ.-Τετ. 
16.00, Σάββ.-Δευτ. 11.15-
13.45-16.00/ Gran Torino 
18.15-20.45-23.15
Αίθουσα 15: Επιχείρηση 
Βαλκυρία, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 15.00-17.30-20.00-
22.30-01.00, Σάββ.-Δευτ. 
12.30-15.00-17.30-20.00-
22.30-01.00
Αίθουσα 16: Μαδαγασκά-
ρη 2, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
14.15-16.15 μεταγλ., 
Σάββ.-Δευτ. 12.15-14.15-
16.15 μεταγλ./ Push, το 
επικίνδυνο χάρισμα 
18.15-20.45-23.15
Αίθουσα 17: Γκίνες, Πέμ.-
Παρ. & Τρ.-Τετ. 15.30-14.45-
20.00-22.15-00.30, Σάββ.-
Δευτ. 11.00-13.15-15.30-
17.45-20.00-22.15-00.30
Αίθουσα 18: Απλώς δε σε 
γουστάρει, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 16.00-18.45-21.30-
00.15, Σάββ.-Δευτ. 13.15-
16.00-18.45-21.30-00.15
Αίθουσα 19: Η απίστευτη 
ιστορία του Μπέντζαμιν 
Μπάτον, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-
Τετ. 16.30-00.15, Σάββ.-
Δευτ. 13.00-16.30-00.15/ 
παράδεισος στη Δύση 
19.45-22.00
Αίθουσα 20: Η ιστορία 
του Ντεσπερό, Πέμ.-Παρ. 
& Τρ.-Τετ. 14.30-16.30 
μεταγλ., Σάββ.-Δευτ. 12.30-
14.30-16.30 μεταγλ./ Γκί-
νες 18.30-2.45-23.00-01.15

vILLAGe 5 CIneMAS 
PAGRATI
Υμητού 110 & χρεμωνίδου, 
Παγκράτι, 210 7572.440, κρα-
τήσεις 210 8108.080, Dolby 
SRD, www.villagecinemas.gr.
Αίθουσα 1: Ο ροζ πάνθη-
ρας 2, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
16.00-18.00-20.00, Σάββ.-
Δευτ. 12.00-14.00-16.00-
18.00-20.00/ Αγέννητος, 
Πέμ.-Τρ. 22.30-00.45/ 
Γκίνες, Τετ. 16.45-19.00-
21.00-23.00-01.00
Αίθουσα 2: Επιχείρηση 
Βαλκυρία, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 17.00-19.30-22.00-
00.30, Σάββ.-Δευτ. 19.30-
22.00-00.30/ Η ιστορία 
του Ντεσπερό, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 15.00 μεταγλ./ Μα-
δαγασκάρη 2, Σάββ.-Δευτ. 
12.30-14.45-17.00 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Απλώς δε σε 
γουστάρει, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 15.30-18.15-21.15-
00.00, Σάββ.-Δευτ. 12.45-
15.30-18.15-21.15-00.00
Αίθουσα 4: Γκίνες, Πέμ.-
Παρ. & Τρ. 16.45-19.00-
21.00-23.00-01.00, Σάββ.-
Δευτ. 19.00-21.00-23.00-
00.00/ Ο ροζ πάνθηρας 2, 
Τετ. 16.00-18.00/ Μπολτ, 
Σάββ.-Δευτ. 12.15-14.30-

16.45 μεταγλ./ Αγέννητος, 
Τετ. 22.30-00.45
Αίθουσα 5: Gran Torino, 
Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 16.30-
19.15-21.45-00.15, Σάββ.-
Δευτ. 19.15-21.45-00.15/ 
Η ιστορία του Ντεσπερό, 
Σάββ.-Δευτ. 11.15-13.15-
15.15-17.15 μεταγλ.

vILLAGe 9 CIneMAS @ 
FALIRo 
Παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος 
1 & Μωραϊτίνη 3, Π. Φάληρο, 
κρατήσεις 8011 009191,
 210 8108.080, 
www.villagecinemas.gr
Αίθουσα 1: Γκίνες, Πέμ.-
Παρ. & Τρ.-Τετ. 14.10-
16.20-18.30-20.40, Σάββ.-
Δευτ. 12.00-14.10-16.20-
18.30-20.40/ My bloody 
valentine 3-d 23.00-01.10
Αίθουσα 2: παράδεισος 
στη Δύση, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 15.20-17.50-20.10, 
Σάββ.-Δευτ. 12.40-15.20-
17.50-20.10/ Επιχείρηση 
Βαλκυρία 22.40-01.10
Αίθουσα 3: Μπολτ, Πέμ.-
Παρ. & Τρ.-Τετ. 13.00-15.00 
μεταγλ., Σάββ.-Δευτ. 11.00-
13.00-15.00 μεταγλ./ Επτά 
ζωές 17.20-19.50-22.20-
00.50
Αίθουσα 4: Ο ροζ πάνθη-
ρας 2, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
14.00-16.00-18.00-20.00, 
Σάββ.-Δευτ. 12.00-14.00-
16.00-18.00-20.00/ Αγέν-
νητος 22.00-00.10
Αίθουσα 5: Απλώς δε σε 
γουστάρει, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 13.50-16.20-18.50-
21.20-23.50, Σάββ.-Δευτ. 
11.20-13.50-16.20-18.50-
21.20-23.50
Αίθουσα 6: Η ιστορία του 
Ντεσπερό, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 13.30-15.30-17.30 
μεταγλ., Σάββ.-Δευτ. 11.30-
13.30-15.30-17.30 μεταγλ./ 
Γκίνες 19.30-21.40-23.50
Αίθουσα 7: Gran Torino, 
Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 13.30-
16.00-18.30-21.00-23.30, 
Σάββ.-Δευτ. 11.00-13.30-
16.00-18.30-21.00-23.30
Αίθουσα 8: Απλώς δε σε 
γουστάρει, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 19.20-22.00, Σάββ.-
Δευτ. 16.40-19.20-22.00
Αίθουσα 9: Ο ροζ πάνθη-
ρας 2, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
18.40-20.50, Σάββ.-Δευτ. 
16.10-18.40-20.50/ Γκίνες 
23.00

ΓAΛAΞIAς
Αρχή Λ. Μεσογείων- 
Αμπελόκηποι, 210 7773.319  
Dolby Stereo
Αίθουσα 1: Επιχείρηση 
Βαλκυρία 18.00-20.30-
23.00
Αίθουσα 2: ςφραγισμένα 
χείλη 17.30-20.00-22.30

ΓΛYΦAΔA 
Zέππου και Ξενοφώντος, 
Γλυφ. 210 9650.318 
www.glyfada-cinemas.gr, 
προπώληση:210 6786.000 & 
www.i-ticket.gr DolbyDigital
Αίθουσα 1: παράδεισος στη 
Δύση 18.00-20.15-22.30
Αίθουσα 2: Επιχείρηση Βαλ-
κυρία 18.10-20.30-23.00

ΔAnAoς
Λ. Κηφισίας 109, 
210 6922.655
Αίθουσα 1: παράδεισος 
στη Δύση 18.20-20.40-
23.00, Σάββ.-Δευτ. & 16.00
Αίθουσα 2: Μέρες θυμού 
17.20-20.00-22.40

ΔIAnA
Περικλέους 14, Μαρούσι, 
210 8028.587
Η Δούκισσα 17.10/ Αμφι-
βολία 20.40/ Βάλς με τον 
Μπασίρ 19.00-22.30

eΛΛH
Ακαδημίας 64, 210 3632.789
Carousel, Πέμ.-Κυρ. & Τετ. 
18.30-20.30-22.30, Δευτ.-
Τρ. 18.30-22.30/ ςινεμά 
στο πιάτο, Δευτ.  20.30 
Γαμήλιο πάρτι

eMπAςςY novA 
odeon
Πατριάρχου Ιωακείμ 5, 

210 7215944, 
κρατήσεις www.odeon.gr
παράδεισος στη Δύση 
17.30-20.00-22.30

eToYAΛ
Πλατεία Δαβάκη Καλλιθέα, 
210 9510.042 - 210 9592.611 
& 210 9536.742 
www.etoile-cinemas.gr 
Gran Torino 18.15-20.30-
23.00/ Η ιστορία του 
Ντεσπερό 16.30 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. & 15.00 μεταγλ.

eToYAΛ - AΛeΞAnΔPA
Κρέμου 141, Καλλιθέα, 
210 9560.306
Αίθουσα 1: Milk 18.20-
20.40-23.00/ Ο ροζ πάνθη-
ρας 2, Σάββ.-Δευτ. 16.40
Αίθουσα 2: Γκίνες 18.45-
20.45-22.45/ Μπολτ, 
Σάββ.-Δευτ. 16.45 μεταγλ.

IΛIon
Τροίας 34 & Πατησίων 113 
Στάση Αγγελοπούλου, 
210 8810.602 
Η σκόνη του χρόνου 
17.30-20.00-22.30

InTeAΛ
Πανεπιστημίου 46, 
210 3826.720
Μια ιστορία με θέμα την 
αγάπη, Πέμ.-Δευτ. & Τετ. 
18.00-20.10-22.20, Τρ. 
21.00, ςκλάβοι στα δεσμά 
τους (πρεμιέρα)

KHΦIςIA CIneMAx
Λ. Κηφισίας 245, 
210 6233.567
Αίθουσα 1: Η Ρέιτσελ πα-
ντρεύεται 20.50-23.00/ 
Αμφιβολία 18.45/ Η ιστο-
ρία του Ντεσπερό  16.45 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. & 14.45 
μεταγλ.
Αίθουσα 2: Η σκόνη του 
χρόνου 17.30-20.00-
22.30/ Μπολτ, Σάββ.-Κυρ. 
15.30 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Gran Torino 
17.30-20.00-22.30, Σάββ.-
Κυρ. & 15.15

MIKPoKoςMoς - 
PRInCe 
Λεωφ. Συγγρού 106, στάση 
μετρό Φιξ, 210 9215.305 
Ο παλαιστής 18.30-20.30-
22.30

nAnA CIneMAx
Λεωφ. Bουλιαγμένης 179, 
Δάφνη (στάση μετρό Άγ. Iω-
άννης), 210 9703.158, 
210 9706.865 
Αίθουσα 1: Επτά ζωές 
17.40-20.20-23.00, Σάββ.-
Κυρ. & 12.20-15.00
Αίθουσα 2: Gran Torino, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.15-18.45-21.15-23.45, 
Σάββ.-Κυρ. 18.45-21.15-
23.45/ Η ιστορία του Ντε-
σπερό, Σάββ.-Κυρ. 12.45-
14.45-16.45 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Η απίστευτη 
ιστορία του Μπέντζαμιν 
Μπάτον, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 21.15/ Αγέν-
νητος 16.45/ Η σκόνη 
του χρόνου 18.30/ Gran 
Torino, Σάββ.-Κυρ. 21.15/ 
Ο ροζ πάνθηρας 2, Σάββ.-
Κυρ. 23.45
Αίθουσα 4: Ο ροζ πάνθη-
ρας 2, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
18.00, Σάββ.-Κυρ. 12.00-
14.00-16.00-18.00, Δευτ. 
16.00-18.00/ Gran Torino 
20.00-22.30
Αίθουσα 5: Η ιστορία του 
Ντεσπερό 17.45 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. & 11.45-13.45-
15.45 μεταγλ./ Γκίνες 
19.45-22.00-00.00
Αίθουσα 6: Απλώς δε σε 
γουστάρει 19.00-21.30/ 
Αγέννητος 00.00/ Μπολτ 
16.50 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. & 
12.30-14.40 μεταγλ.

nIPBAnA CIneMAx
Λεωφ. Aλεξάνδρας 192, 
210 6469.398, 210 6445.221 
Η σκόνη του χρόνου 
17.30-20.00-22.30

odeon KoSMoPoLIS 
MAPoYςI 
Λ. Kηφησίας 73 & Πουρνάρα 
(Kόμβος Aττικής οδού), 

Μάιλι Σάιρους, Σούζι Έσμαν, 
Μαρκ Γουόλτον, Μάλκολμ 
Μακ Ντάουελ. Διασκεδα-
στική κι έξυπνη κωμωδία 
κινουμένων σχεδίων. 
AΕΛΛω Cinemax 5+1, AΘΗΝΑΙΟΝ, 

AΘΗΝΑΙΟΝ Cinepolis, AΙΓΛΗ, AΛΙ-

ΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟς ΚΙΝ/ΑΤΟΓΡΑΦΟς 

Ν.ΜΑΚΡΗς, AΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟς 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟς ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 

2+1, AΡΤΕΜΙς ΔΗΜΟΤΙΚΟς ΚΙΝ/

ΦΟς, CIne CITY, STeR CIneMAS 

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟς, STeR CIneMAS, 

vILLAGe 15 CIneMAS @ THe 

MALL, vILLAGe 20 CIneMAS PARK, 

vILLAGe 5 CIneMAS PAGRATI, 

vILLAGe 9 CIneMAS @ FALIRo, 

ΕΤΟΥΑΛ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΝΑΝΑ 

Cinemax, Οdeon KΟSMoPoLIS 

ΜΑΡΟΥςΙ, Οdeon STARCITY, ςΟ-

ΦΙΑ, BΑΡΚΙζΑ, ΚΗΦΙςΙΑ Cinemax, 

ςπΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟς ΚΙΝ/ΦΟς

* * * ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ 
(douBT) Του Τζον Πάτρικ 
Σάνλεϊ, με τους Μέριλ Στριπ, 
Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, Έιμι 
Άνταμς, Βαιόλα Ντέιβις.
Σε ένα καθολικό σχολείο 
του Μπρονξ στα 1964, 
ένας ιερέας κατηγορείται 
από μια οπισθοδρομική 
καλόγρια για παιδεραστία. 
Εξαιρετικές ερμηνείες σε 
μια ταινία που προσφέρει 
άφθονο υλικό για σκέψη. 
AAΒΟΡΑ, AΙΓΛΗ, STeR CIneMAS 

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟς, vILLAGe 15 

CIneMAS @ THe MALL,  ΔΙΑΝΑ, 

ΚΗΦΙςΙΑ Cinemax

* *  Η ΔΟΥΚΙςςΑ Του 
Σολ Ντίμπ, με τους Κίρα 
Νάιτλι, Ρέιφ Φάινς, Σαρλότ 
Ράμπλινγκ, Χέιλι Άτγουελ, 
Ντόμινικ Κούπερ. Τυπική 
βιογραφία της δούκισσας 
του Ντέβονσάιρ Τζιορτζιά-
να Σπένσερ, μιας από τις πιο 
πολυσυζητημένες γυναίκες 
στο Λονδίνο του 18ου αιώ-
να. ΔΙΑΝΑ, ΟςΚΑΡ, πΑΛΑς

* * πΕΘΑΙΝω ΓΙΑ ςΕΝΑ
Του Νίκου Καραπαναγιώτη, 
με τους Ελένη Ράντου, Φά-
νη Μουρατίδη, Σήφη Πολυ-
ζωίδη, Μιχάλη Ιατρόπουλο, 
Νεκτάριο Λουκιανό, Μάρθα 
Καραγιάννη. Ο καινούργιος 
μαθηματικός θα αναστα-
τώσει τις ζωές των μελών 
μιας οικογένειας σε αυτή 
τη συμπαθητική μαύρη 
κωμωδία. AΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟς 

ΚΙΝ/ΦΟς Ν. ΜΑΚΡΗς, AΡΤΕΜΙς 

ΔΗΜΟΤΙΚΟς ΚΙΝ/ΦΟς, vILLAGe 

20 CIneMAS PARK, Οdeon 

KΟSMoPoLIS ΜΑΡΟΥςΙ, Οdeon 

STARCITY

* * * * * Η ΑπΙςΤΕΥΤΗ 
ΙςΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜπΕ-
ΝΤζΑΜΙΝ ΜπΑΤΟΝ 
(THe CuRIouS 
CASe oF BenJAMIn 
BuTTon)
Του Ντέιβιντ Φίντσερ, 
με τους Κέιτ Μπλάνσετ, 
Μπραντ Πιτ, Ταράντζι Π. 

Χένσον, Τίλντα Σουίντον, 
Τζούλια Όρμοντ, Τζέισον 
Φλέμινγκ, Ηλίας Κοτέας. 
Η ιστορία ενός άντρα που 
γεννιέται γέρος και γερνά 
προς τη νεότητα. AΝΔΟΡΑ, 

STeR CIneMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟς, 

STeR CIneMAS, vILLAGe 15 

CIneMAS @ THe MALL, vILLAGe 

20 CIneMAS PARK, ΝΑΝΑ 

Cinemax, ΟςΚΑΡ

* * *  MILK
Του Γκας Βαν Σαντ, με τους 
Σον Πεν, Εμίλ Χιρς, Τζος 
Μπρόλιν, Τζέιμς Φράνκο, 
Ντιέγκο Λούνα, Άλισον 
Πιλ, Βίκτορ Γκάρμπερ. Η 
ιστορία της ζωής και της 
δολοφονίας του πρώτου 
gay που εκλέχθηκε σε 
δημόσιο αξίωμα στις ΗΠΑ. 
STeR CIneMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟς, 

ΕΤΟΥΑΛ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Οdeon 

KΟSMoPoLIS ΜΑΡΟΥςΙ, Οdeon 

STARCITY, ΤΙΤΑΝΙΑ Cinemax

* *  ςΦΡΑΓΙςΜΕΝΑ 
ΧΕΙΛΗ (THe ReAdeR)
Του Στίβεν Ντάλντρι, με 
τους Κέιτ Γουίνσλετ, Ρέιφ 
Φάινς, Ντέβιντ Κρος, Λένα 
Όλιν, Μπρούνο Γκανζ. Καλο-
φτιαγμένη αλλά στεγνή με-
ταφορά του βιβλίου του 
Μπέρναρντ Σλινκ «Διαβάζο-
ντας στη Χάνα», στο οποίο 

ένας άντρας ξαναβρίσκει τη 
γυναίκα που τον μύησε 
στον έρωτα. BΑΡΚΙζΑ, STeR 

CIneMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟς, ΓΑΛΑ-

ΞΙΑς, Οdeon, KΟSMoPoLIS ΜΑ-

ΡΟΥςΙ, Οdeon oπΕΡΑ, Οdeon 

STARCITY

* * * * ΒΑΛς ΜΕ ΤΟΝ 
ΜπΑςΙΡ 
(vALS IM BASHIR)
Του Άρι Φόλμαν. Ντοκιμα-
ντέρ κινούμενων σχεδίων 
γύρω από τις προσπάθειες 
του σκηνοθέτη να θυμηθεί 
τη στρατιωτική του θητεία, 
που συνέπεσε με την πρώτη 
ισραηλινή εισβολή στον 
Λίβανο. Συγκλονιστικό αντι-
πολεμικό φιλμ και μαζί μια 
βαθιά ποιητική και ειλικρι-
νής ταινία. ζΕΑ, ΦΙΛΙπ, ΔΙΑΝΑ

ΜΑΔΑΓΑςΚAΡΗ 
2 (MAdAGASCAR: 
eSCAPe 2 AFRICA )
Των  Έρικ Ντάρνελ, Τομ 
ΜακΓκράθ, με τις φωνές 
των Μ. Στίλερ, Κ. Ροκ, Ντ. 
Σουίμερ, Σ. Μ. Κοέν. Τα 
τετράποδα του ζωολογικού 
κήπου της Νέας Υόρκης, 
που είχαν καταλήξει στην 
Μαδαγασκάρη, προσπα-
θούν να επιστρέψουν στην 
«πατρίδα» τους αλλά κατα-
λήγουν στην Αφρική. STeR 

CIneMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟς, STeR 

CIneMAS, vILLAGe 15 CIneMAS @ 

THe MALL, vILLAGe 20 CIneMAS 

PARK, vILLAGe 5 CIneMAS 

PAGRATI, Οdeon KΟSMoPoLIS 

ΜΑΡΟΥςΙ, ΡΕΞ - ΟΞΥ, ςΟΦΙΑ  ●

ΤΑινιΕσ 

* *  Μια ιστορία με θέμα την 
αγάπη (Kaerlighed pa film)
Του Όλε Μπόρνενταλ, με τους Άντερς Μπέρθελσεν, 
Ρεμπέκα Χέμσε, Νικολάι Λ. Κάας. Ένας παντρεμένος 
άντρας ερωτεύεται μια γυναίκα που πάσχει από α-
μνησία, αγνοώντας τα μυστικά που κρύβει στο πα-
ρελθόν της. Εξωφρενική ιστορία και εντυπωσιακή 
σκηνοθεσία σε ένα απολαυστικό θρίλερ. ΙΝΤΕΑΛ  

Μη 
χάσεις!
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ωρΕσ Προβολησ ΟΔΗΓΟΣ

κρατήσεις www.odeon.gr
Αίθουσα 1: Ο ροζ πάνθη-
ρας 2, 16.20-18.30-20.30, 
Σάββ.-Δευτ. & 12.20-14.20/ 
Αγέννητος 22.40-00.40
Αίθουσα 2: Η ιστορία του 
Ντεσπερό 17.00 μεταγλ., 
Σάββ.-Δευτ. & 13.00-15.00/ 
Απλώς δε σε γουστάρει 
19.00-21.40-00.20
Αίθουσα 3: πεθαίνω για 
σένα 17.20-19.50-22.10/ 
Ο ροζ πάνθηρας 2, 00.20/ 
Μαδαγασκάρη 2 Σάββ.-
Δευτ. 11.40-15.20 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Μπολτ 17.10 
μεταγλ.,Σάββ.-Δευτ. & 2.30-
14.50 μεταγλ./ Επιχείρηση 
Βαλκυρία 19.20-00.30/ 
Milk 21.50
Αίθουσα 5: Γκίνες 18.00-
20.10-22.30, Σάββ.-Δευτ. & 
12.40-15.30
Αίθουσα 6: Επιχείρηση 
Βαλκυρία 18.20-20.50-
23.20, Σάββ.-Δευτ. & 13.20-
15.50
Αίθουσα 7: Επτά ζωές 
18.40-21.30-00.00, Σάββ.-
Δευτ. & 13.40-16.10
Αίθουσα 8: Push, το επι-
κίνδυνο χάρισμα 16.50-
19.10-21.20-23.50, Σάββ.-
Δευτ. & 12.10-14.30
Αίθουσα 9: παράδεισος 
στη Δύση, Πέμ.-Δευτ. 
17.40-20.00-22.20, Τρ. 
16.30-18.50-23.30, Τετ. 
16.30-18.50/ Ταξίδι στο κέ-
ντρο της γης, Τετ. 10.00/ 
Ταξίδι στο φεγγάρι, 
Σάββ.-Δευτ. 12.00-15.10/ 
My bloody valentine 3-d, 
Πέμ.-Δευτ. & Τετ. 00.40
Αίθουσα 10: ςφραγισμένα 
χείλη 17.50-20.20-22.50/ 
Μπολτ, Σάββ.-Δευτ. 11.30-
13.30-15.40 μεταγλ.
Αίθουσα 11: Gran Torino 
18.10-20.40-23.10, Σάββ.-
Δευτ. & 13.10-15.40
Αίθουσα 12: παράδεισος 
στη Δύση, Πέμ.-Δευτ. 
16.30-18.50-21.10-23.30, 

Τρ.-Τετ. 17.40-20.00-22.20, 
Σάββ.-Δευτ. & 11.50-14.10

odeon oπePA
Ακαδημίας 57, 210 3622.683, 
κρατήσεις www.odeon.gr
Αίθουσα 1: Επιχείρηση 
Βαλκυρία 17.10-22.30/ 
ςφραγισμένα χείλη 19.45
Αίθουσα 2: Μικρές ελευθε-
ρίες 18.10-20.10-22.10

odeon STARCITY
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, 
N. Kόσμος, DTS-ES Dolby 
Digital, www.i-ticket.gr, 
κρατήσεις www.odeon.gr
Αίθουσα 1: Gran Torino 
18.10-20.40-23.10, Σάββ.-
Δευτ. & 13.10-15.40
Αίθουσα 2: Αγέννητος 
16.50-19.00-23.45/ Milk 
21.00/ Cinema Park Σάββ.-
Κυρ. 11.00 Ταξίδι στο σύ-
μπαν/ 13.00 Η ανθρώπινη 
εμπειρία/ 15.00 Άγρια 
φύση
Αίθουσα 3: παράδεισος 
στη Δύση 18.50-21.10/ 
Επιχείρηση Βαλκυρία 
23.30/ Μπολτ 16.40 
μεταγλ./ Cinema Park 
Σάββ.-Κυρ. 11.00 Ταξίδι 
στο σύμπαν/ 13.00 Η αν-
θρώπινη εμπειρία/ 15.00 
Άγρια φύση
Αίθουσα 4: Γκίνες 18.00-
20.20-22.45/ Cinema Park 
Σάββ.-Κυρ. 11.00 Ταξίδι 
στο σύμπαν/ 13.00 Η αν-
θρώπινη εμπειρία/ 15.00 
Άγρια φύση
Αίθουσα 5: Επτά ζωές 
18.40-21.20-00.00, Σάββ.-
Δευτ. & 16.10/ Cinema 
Park Σάββ.-Κυρ. 11.00 
Ταξίδι στο σύμπαν/ 13.00 
Η ανθρώπινη εμπειρία/ 
15.00 Άγρια φύση
Αίθουσα 6: Επιχείρηση 
Βαλκυρία 17.00-19.30-
22.00/ My bloody 
valentine 3-D, 00.40/ 
Ταξίδι στο φεγγάρι, Σάββ.-

Δευτ. 12.00-14.00
Αίθουσα 7: Push, το επι-
κίνδυνο χάρισμα 19.20-
21.40-00.10/ πεθαίνω για 
σένα 17.10, Σάββ.-Δευτ. & 
14.50/ Μπολτ, Σάββ.-Δευτ. 
12.15 μεταγλ.
Αίθουσα 8: Απλώς δε σε 
γουστάρει 19.10-21.50-
00.30/ Η ιστορία του 
Ντεσπερό 17.10 μεταγλ. 
Σάββ.-Δευτ. & 12.40-15.10 
μεταγλ.
Αίθουσα 9: παράδεισος 
στη Δύση 17.50-20.10-
22.30/ Μπολτ, Σάββ.-Δευτ. 
13.40-15.50 μεταγλ.
Αίθουσα 10: Ο ροζ πάνθη-
ρας 2, 16.30-18.30 Σάββ.-
Δευτ. & 12.30-14.30/ ςφρα-
γισμένα χείλη 20.30-23.00/ 
Cinema Park Σάββ.-Κυρ. 
11.00 Ταξίδι στο σύμπαν/ 
13.00 Η ανθρώπινη εμπει-
ρία/ 15.00 Άγρια φύση

oςKAP
Αχαρνών 330, 210 2234.226
Η Δούκισσα 17.45/ Η απί-
στευτη ιστορία του Μπέ-
ντζαμιν Μπάτον 20.00/ Ο 
παλαιστής 22.50

πAΛΛAς
Παγκράτι, 210 7515.434  
Η Δούκισσα 18.15/ Ανταλ-
λαγή 20.25/ Ο δρόμος της 
επανάστασης 23.00/ πί-
τερ παν: Επιστροφή στη 
χώρα του ποτέ, Σάββ.-Κυρ. 
16.00, Κυρ. & 11.30

πTI πAΛAI
Ριζάρη 24, στάση Μετρό 
ευαγγελισμός, 210 7291.800 
- 210 7243.707 Dolby Stereo, 
όπισθεν κιν/φου πάρκινγκ
Carousel 18.30-20.30-22.30

ςIne xoΛAPΓoς 
(πΡωΗΝ AΛoMA)
Μεσογείων 232 & βεντούρη, 
χολαργός (4η στάση 
χολαργού), 210 6525.122 

Dolby Stereo
Γκίνες 18.45-20.45-22.45/ 
Η ιστορία του Ντεσπερό, 
Σάββ.-Δευτ. 15.00-16.45 
μεταγλ.

ςoΦIA
ευσταθιάδου 2,
Αργυρούπολη, 210 9927.447
Ο ροζ πάνθηρας 2, 20.15-
22.30/ Μπολτ, Πέμ.-Δευτ. 
18.30 μεταγλ./ Μαδαγα-
σκάρη 2, Παρ.-Δευτ.  17.00 
μεταγλ.

ςπoPTIΓK
ΔHM. KIn/Φoς 
Κ. Παλαιολόγου 18,
 Ν. Σμύρνη, 210 9333.820
Αίθουσα 1: Γκίνες 19.00-
21.00-23.00/ Η ιστορία του 
Ντεσπερό 17.00 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Η Ρέιτσελ 
παντρεύεται 18.00-20.15-
22.30/ Μπολτ, Σάββ.-Κυρ. 
16.15 μεταγλ.

STeR CIneMAS 
AΓ.  eΛeYΘePIoς
Αχαρνών 373-375, κρα-
τήσεις 210 2371.000, 801 
8017837 
Αίθουσα 1: Η ιστορία του 
Ντεσπερό, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 18.15 μεταγλ., 
Δευτ. 16.30-18.15 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. 11.15-13.00-
14.45-16.30-18.15 μεταγλ./ 
Αμφιβολία 20.00/ Milk 
22.00/ underworld: Εξέ-
γερση των λύκων 00.00
Αίθουσα 2: Γκίνες, Πέμ.-Παρ. 
& Τρ.-Τετ. 19.10-21.20-
23.30, Σάββ.-Δευτ. 17.00-
19.10-21.20-23.30/ Μα-
δαγασκάρη 2, Σάββ.-Κυρ. 
11.30-13.20-15.10 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Η σκόνη του 
χρόνου, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 19.15, Δευτ. 16.45-
19.15, Σάββ.-Κυρ. 11.45-
14.15-16.45-19.15/ Απλώς 
δε σε γουστάρει, Πέμ. & 
Δευτ.-Τετ. 21.50, Παρ.-Κυρ. 

21.50-00.20
Αίθουσα 4: Επτά ζωές 
18.40-21.10-23.40/ Milk, 
Κυρ.-Δευτ. 11.10-13.40-
16.10, Σάββ. 11.10-16.10
Αίθουσα 5: Gran Torino, 
Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 19.20-
21.40-00.00, Σάββ.-Δευτ. 
17.00-19.20-21.40-00.00/ 
Ο ροζ πάνθηρας 2, Σάββ. 
11.00, Κυρ. 11.00-13.00-
15.00
Αίθουσα 6: ςφραγισμένα 
χείλη 20.30/ Ο παλαιστής 
23.00/ Ο ροζ πάνθηρας 2, 
18.30/ Μπολτ, Σάββ.-Κυρ. 
13.30-15.40 μεταγλ.
Αίθουσα 7: Επιχείρηση 
Βαλκυρία 18.45-21.00-
23.15/ Μπολτ, Σάββ.-Κυρ. 
12.15-14.30-16.40 μεταγλ., 
Δευτ. 16.40 μεταγλ.
Αίθουσα 8: παράδεισος 
στη Δύση, Πέμ. & Τρ.-Τετ. 
20.00-22.20, Δευτ. 17.40-
20.00-22.20, Παρ. 20.00-
22.20-00.40, Σάββ.-Κυρ. 
12.45-15.20-17.40-20.00-
22.20-00.40
Αίθουσα 9: Αγέννητος, 
Πέμ. & Τρ.-Τετ. 20.45-22.40, 
Δευτ. 16.30-20.45-22.40, 
Παρ. 20.45-22.40-00.30, 
Σάββ.-Κυρ. 12.30-14.40-
16.30-20.45-22.40-00.30/ 
Η Ρέιτσελ παντρεύεται 
18.30
Αίθουσα 10: Push, το επι-
κίνδυνο χάρισμα 19.10-
21.30-23.50/ Η απίστευτη 
ιστορία του Μπέντζαμιν 
Μπάτον, Σάββ.-Κυρ. 12.40-
16.00, Δευτ. 16.00

STeR CIneMAS 
εμπορικό κέντρο ESCAPE, 
Λεωφ. Δημοκρατίας 67α, Ίλι-
ον, κρατήσεις 210 2371.000, 
801 8017837
Αίθουσα 1: Gran Torino, 
Πέμ. & Τετ. 19.20-21.45, 
Παρ. 19.20-21.45-00.10, 
Δευτ. 17.00-19.20-21.45, 
Σάββ.-Κυρ. 14.40-17.00-

19.20-21.45-00.10/ Η 
απίστευτη ιστορία του 
Μπέντζαμιν Μπάτον, 
Σάββ.-Κυρ. 11.30
Αίθουσα 2: Επτά ζωές, Πέμ.-
Δευτ. & Τετ. 18.40-21.10-
23.40/ Μπολτ, Σάββ.-Κυρ. 
12.10-14.20-16.30 μεταγλ., 
Δευτ. 16.30 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Η ιστορία του 
Ντεσπερό, Πέμ.-Παρ. & Τετ. 
18.30 μεταγλ., Δευτ. 16.40-
18.30 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
11.00-13.00-14.50-16.40-
18.30 μεταγλ./ Επιχείρηση 
Βαλκυρία, Πέμ.-Δευτ. & 
Τετ. 20.15-22.30
Αίθουσα 4: Γκίνες, Πέμ.-
Παρ. & Τετ. 19.10-21.20-
23.30, Δευτ. 16.50-19.10-
21.20-23.30, Σάββ.-Κυρ. 
12.00-14.30-16.50-19.10-
210.20-23.30
Αίθουσα 5: Push, το επικίν-
δυνο χάρισμα, Πέμ.-Δευτ. 
& Τετ. 19.15-21.30-23.50/ 
Μπολτ, Σάββ.-Κυρ. 12.50-
15.00-17.10 μεταγλ., Δευτ. 
17.10 μεταγλ.
Αίθουσα 6: Αγέννητος, 
Πέμ.-Δευτ. & Τετ. 19.00-
21.00-23.00/ Μαδαγα-
σκάρη 2, Σάββ.-Κυρ. 11.40-
13.30-15.20-17.15 μεταγλ., 
Δευτ. 17.15 μεταγλ.
Αίθουσα 7: Απλώς δε σε 
γουστάρει, Πέμ.-Δευτ. & 
Τετ. 19.30/ Ο παλαιστής, 
Πέμ.-Δευτ. & Τετ. 00.00/ Ο 
ροζ πάνθηρας 2, Πέμ.-Παρ. 
& Τετ. 22.00, Σάββ.-Δευτ. 
17.30-22.00/ Μπολτ, 
Σάββ.-Κυρ. 11.10-13.20-
15.30 μεταγλ.

TITAnIA CIneMAx
Πανεπιστημίου & θεμιστο-
κλέους, 210 3811.147
Milk 17.30-20.00-22.30

ΤΡΙΑ ΑςΤΕΡΙΑ
Νέο ηράκλειο, 210 2826.873
Αίθουσα 1: Gran Torino 
18.00-20.15-22.45/ Η ιστο-

ρία του Ντεσπερό 16.30 
μεταγλ.
Αίθουσα 2: Επιχείρηση Βαλ-
κυρία 17.45-20.00-22.30/ 
Η ιστορία του Ντεσπερό, 
Παρ.-Δευτ.  15.30 μεταγλ.

TPIAnon 
Πατησίων & Kοδριγκτώνος, 
210 8222.702, 210 8215.469
Μέρες θυμού 18.00-20.30-
23.00

ΦIΛIπ
Πλατεία Aμερικής, θάσου 
11, 210 8612.476 
Έλα να δεις 18.30/ Βαλς με 
τον Μπασίρ 21.15-23.00

ΦΟΙΒΟς
εθνικής Αντιστάσεως 1, 
Περιστέρι, 210 5711.105
παράδεισος στη Δύση 
18.00-20.20-22.40

 
Προαστίων

AΛIKH ΔHM.  KIn/Φoς 
n. MAKPHς (πΡωΗΝ 
BΑςΗ)
Λεωφ. Μαραθώνος 196, 
Νέα Μάκρη, 22940 69871, 
Dolby Stereo, Πάρκινγκ
πεθαίνω για σένα, Πέμ. & 
Δευτ.-Τρ. 20.30, Παρ.-Κυρ. 
20.00-22.00, Τετ. 19.00/ 
Μπολτ 17.00 μεταγλ./ Κιν/
κή λέσχη Τετ. 21.15 ςινεμά 
ασπιρίνες & όρνεα

APTeMIς 
ΔHM. KIn/Φoς
Μαρκόπουλο, 22990 23924, 
Dolby Stereo Suround
πεθαίνω για σένα 19.50-
21.40/ Μπολτ 18.15 μεταγλ.

Οdeon ΜΑΓΙΑ
Αβάντων 83, χαλκίδα, 
22210 25625
Επιχείρηση Βαλκυρία 
17.20/ Push, το επικίνδυ-
νο χάρισμα 20.00-22.30

PAΦHnA ςIne 
πAnoPAMA (ΛΥΚΕΙΟ)
22940 25439
Ο ροζ πάνθηρας 2, 20.30

Πειραιά

ATTIKon
ΔHM. KIN/ΦOΣ Πλ. Αγ. Κων-
σταντίνου 210 4175.897
Γκίνες 18.10-20.20-22.30

ΔHM. PenTH oneIPo - 
FILMCenTeR
Μπαλτατζη 8 &χρ.Σμύρνης, 
210 4833.453  (Πειραιώς 
125, στο ύψος του Facotry 
Οutlet) Dolby 
Μάνος Χατζιδάκις, είδωλο 
στον καθρέφτη, 18.30-
20.30-22.30/ Απογ. Ονεί-
ρου, Κυρ. 17.30 πατρίδα 
είναι η παιδική ηλικία

ζΕΑ
χαρ. Τρικούπη 39, Πασαλι-
μάνι, 210 4521.388
Βαλς με τον Μπασίρ 
18.00-20.00-22.00

PeΞ - oΞY
Αγ. Δημητρίου 5, 
Δραπετσώνα 210 4635.600
Ο ροζ πάνθηρας 2, Πέμ.-
Κυρ. 21.00/ Το κύμα, 
Πέμ.-Παρ.  19.00/ Μαδαγα-
σκάρη 2, Σάββ.-Κυρ. 18.30 
μεταγλ.

ςIne πAPAΔeIςoς
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, 
Κορυδαλλός, 210 4960.955
Appaloosa, Παρ.-Σάββ. 
20.00-22.10, Κυρ. 18.00-
20.10-22.20/ Η εποχή των 
παγετώνων, Σάββ. 17.00 
μεταγλ., Κυρ. 11.00 μεταγλ.

ςIneAK ΔHM. KIn/Φoς
Πλ. Δημαρχείου, 
210 4225.653
Gran Torino 17.10-19.40-
22.10 ●
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Market
Της Ελίνας αναγνωςτοπούλού 

BRITISH AIRWAYS
Στο Λονδίνο με 119 ευρώ
Εξαιρετική η προσφορά της British Airways για 

το ταξίδι Αθήνα - Λονδίνο, μόλις στα 119 ευρώ. Η 

προσφορά ισχύει για ταξίδια μέχρι 30/6, ενώ η 

έκδοση εισιτηρίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 

μεταξύ 5 Φεβρουαρίου και 6 Μαρτίου. Κρατήσεις 

στο www.ba.com & στο 801 11 56000

ΠΛΑΙΣΙΟ 
Εβδομαδιαίες προσφορές 
Και τον Μάρτιο θα συνεχιστούν οι τριήμερες ε-

βδομαδιαίες προσφορές στους φορητούς υπο-

λογιστές (εγγυήσεις μέχρι και 4 χρόνια, τεχνική υ-

ποστήριξη σε 21 σημεία πανελλαδικά, εξουσιοδο-

τημένο service στα Toshiba και Turbo-X notebook 

και ελκυστικές τιμές). Πληροφ.: 800 11 12345 

COSMOTE
Σχέση ειλικρίνειας
Τη φιλοσοφία της Cosmote αντικατοπτρίζει η 

νέα καμπάνια της εταιρείας «ο κόσμος μας, εσύ». 

«Στόχος μας είναι η σχέση ειλικρίνειας και σεβα-

σμού που έχουμε χτίσει με τους πελάτες μας, να 

γίνει πιο δυνατή» σημειώνει ο αναπληρωτής διευ-

θύνων σύμβουλος της εταιρείας Μιχάλης τσαμάζ. 

Q
Προσφορές
Μέχρι και 20% μείωσε η Q card τις βασικές χρεώ-

σεις ομιλίας προς όλα τα ελληνικά δίκτυα κινητής 

και σταθερής τηλεφωνίας και σε επιλεγμένους 

προορισμούς του εξωτερικού. Πληροφορίες στο 

211 9993.000 ή στην ιστοσελίδα www.myQ.gr

ΑΜΒΥΞ
Bότκα Serkova
Τη βότκα Serkova εξαγόρασε η εταιρεία διανομής 

αΜΒύΞ και θα είναι αυτή που πλέον θα τη διαθέτει 

στην ελληνική αγορά. Η Serkova είναι η τέταρτη 

σε πωλήσεις βότκα στην Ελλάδα και δεύτερη στο 

κανάλι του Off-Trade, με πωλήσεις 100 χιλιάδων 

κιβωτίων το 2008. 

➜ elina@athensvoice.gr

CHEVROLET - MAGNET
Έκπτωση 5.500 ευρώ
Εντυπωσιακή εκπτωτική πρόταση από την αυτο-

κινητοβιομηχανία Chevrolet, η οποία προσφέρει 

εκπτώσεις στα μοντέλα της που φτάνουν και τα 

5.500 ευρώ. Τις δύο διαφημιστικές ταινίες δημι-

ούργησε η εταιρεία Magnet. 

JOHNNIE WALKER 
Keep walking
“Crossroads” είναι ο τίτλος της νέας καμπάνιας 

του Johnnie Walker, με το τηλεοπτικό σποτ να 

παίζεται ήδη και στην Ελλάδα. Η καμπάνια επι-

κοινωνεί την έννοια της προόδου, μέσα από την 

αντίληψη πως οι επιλογές μάς δίνουν τη δυνατό-

τητα να προχωράμε μπροστά στη ζωή. 

CUTTY SARK 
Φιλανθρωπική έκθεση
Στο Κέντρο Ειδικών Ατόμων «H Χαρά» προσέ-

φερε το Cutty Sark τα έσοδα από την πώληση 

των έργων της έκθεσης “Different Artists, Same 

Inspiration”. Together for a cause”. Η έκθεση 

πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Εικαστικών Τε-

χνών Τσιχριτζή στην Κηφισιά.
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Θανάση, γνωριζόμαστε χρόνια 

και δεν είναι ανάγκη να μιλάμε 

στον πληθυντικό, να καμωνόμα-

στε τους ευγενικούς. Σύμφωνοι.

Τι είναι για σένα το βιβλίο; Το βιβλίο για μένα 

είναι...κοκαΐνη. Εγώ τα βιβλία τα μυρίζω, τα 

χαϊδεύω, τα φιλάω – μήπως έχεις την εντύ-

πωση ότι είμαι βιομήχανος βιβλίου, ότι φτιά-

χνω καλαπόδια για στρατιωτικές μπότες;

Πολλοί την έχουν. Κακώς. Δεν είμαι βιομή-

χανος, όχι. Nομίζεις ότι για το βιβλίο μόνο ο 

συγγραφέας έχει αγωνία;

Όχι απαραιτήτως και ο εκδότης. Αν αγαπάει 

αυτό που κάνει, αν υπάρχει φλόγα σ’ αυτό;

Δηλαδή να καταλάβω ότι είσαι εθισμένος 

στο βιβλίο; Είμαι, αν ο εθισμός φαίνεται στην 

πρώτη λαχτάρα της ημέρας. 

Ρομαντική απάντηση, δεν λέω, καίτοι δεν 

σου φαίνεται. Πόσα βιβλία βγάζεις το χρό-

νο; Γύρω στα τριακόσια.

Κυρίως γυναίκες ή άντρες υπογράφουν 

τους τίτλους; Τα χειρόγραφα που δεχόμαστε 

είναι περισσότερο γυναικών, αλλά τα βιβλία 

που εκδίδουμε είναι μισά μισά. Δεν μπήκαμε 

ποτέ σ’ αυτή την περιέργεια. Αν όμως το κοιτά-

ξουμε μπορεί να αποδειχτεί και το αντίθετο. 

Δηλαδή να γράφουν, ας πούμε, περισσό-

τερο οι άντρες; Ή να «εκδίδονται», αλλά με 

«χαμηλότερο μεροκάματο»!

Μπήκες ποτέ στον πειρασμό να γράψεις 

εσύ ο ίδιος; Ναι, πολύ μικρός όμως. Αλλά ως 

σώφρων τα έσκιζα· μετά, έπαιρνα ένα βιβλίο, 

παρουσιάσεις / εκδόσεις / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις

Βookvoice Επιμέλεια:
Αγγελική ΜπιρΜπιλή

Χρύσα Μπαχά 

Το νέο βιβλίο της «Σκοτεινά 

μονοπάτια» παρουσιάζουν οι 

εκδ. Ars Nocturna, ενώ θα ακο-

λουθήσει live με τους The Illusion 

Fades. Με ελεύθερη είσοδο. Στο DADA, 

Ωγύγου 11, Ψυρρή, 4/3, 20.30  

Εθισμένος στο βιβλίο
H ποιήτρια Μαρία Λαϊνά συναντάει τον εκδότη Θανάση Καστανιώτη

Φωτό: ενυ κουκουλΑ
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το διάβαζα και το απολάμβανα.

Γράφονται ένα σωρό αφέλειες και εντέλει 

κουταμάρες. Γιατί, λες εσύ, ο άνθρωπος δεν 

διαθέτει τον κοινό νου τουλάχιστον που διέ-

θετες, ας πούμε, εσύ στα είκοσι, είκοσι δύο; 

Κατ’ αρχάς και άλλοι, όχι μόνο εγώ, γράφουν 

και τα σκίζουν, αλλά πιστεύω, αν με ρωτάς, 

πως καλό θα είναι να γράφουν όλοι, γιατί η πε-

ριπέτεια της γραφής έχει μεγάλο ενδιαφέρον. 

Γιατί δεν συνέχισες; Γιατί θα υπονόμευα το 

ρόλο μου ως εκδότη αν έβαζα τον εαυτό μου 

ανάμεσα στους συγγραφείς.

Τι σημαίνει ευπώλητο; Κυριολεκτικά τι ση-

μαίνει, και γιατί αυτή η λέξη φιγουράρει 

πρώτη πρώτη σ’ ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο; 

Ευπώλητο σημαίνει ότι έχει μεγάλες πωλή-

σεις, άρα καλές, τίποτα περισσότερο τίποτα 

λιγότερο. Πάντα υπήρχε το καλοπούλητο, 

πάντα ήταν κάτι που συζητιόταν, άλλωστε 

αυτό είναι και το ζητούμενο κάθε συγγραφέα 

και κάθε εκδότη. Όταν ο συγγραφέας παρα-

δίδει το χειρόγραφό του στον εκδότη, είτε 

του το πει είτε όχι, εννοεί τύπωσέ το σε όσο 

πιο πολλά αντίτυπα μπορείς και να φτάσει 

σε όσο το δυνατόν περισσότερους αναγνώ-

στες. Έτσι δεν είναι;

Α
φήνεις κάποια ευπώλητα σε 

άλλους εκδότες; Συνεργάζομαι 

με συγγραφείς των οποίων τα 

βιβλία είναι ευπώλητα, αλλά η 

αξία τους δεν αμφισβητείται.

Από πού την αντλείς αυτή τη βεβαιότητα; 

Περί αξίας των βιβλίων που βγάζεις, εννοώ. 

Απ’ τον κατάλογό μας.

Λίγο αλαζονικό ακούγεται αυτό. Σαν να λες 

είμαι ωραίος, το ξέρω και θα σας το αποδεί-

ξω. Να σ’ το πω αλλιώς. Την αντλώ από την 

αγορά, από την κοινωνία, από την επικοινω-

νία με τους αναγνώστες. Και να σου πω κάτι 

που και για μένα αποτελεί έκπληξη, παρότι 

μου επιβεβαιώνει το ένστικτό μου: Εκδώσαμε 

βιβλία που πρόβλεψαν την οικονομική ύφε-

ση, όπως το βιβλίο του Κρούγκμαν «Η μεγάλη 

κάμψη» ή του Χούφσμιντ «Πολιτική οικονομία 

των χρηματιστηριακών αγορών», τον πόλεμο 

στο Ιράκ, με το βιβλίο του Μπάρμπερ «Ο κό-

σμος των Mac κόντρα στους τζιχάντ», τη χρε-

οκοπία των νεοφιλελεύθερων με το βιβλίο 

του Χάρβεϊ «Νεοφιλελευθερισμός». 

Ποια σειρά είν’ αυτή; «Αναστοχασμός».

Δεν μπορούσατε να σκεφτείτε κάτι λιγότε-

ρο «ποιητικό»; Όχι, διότι η ποίηση είναι πολι-

τική, αλλά η πολιτική δεν είναι ποίηση.

Για να είναι πολιτική η ποίηση πρέπει να εί-

ναι καλή ποίηση, αλλιώς δεν είναι τίποτα, 

γι’ αυτό και προηγουμένως έβαλα τη λέξη 

σε εισαγωγικά. Είσαι πονόψυχος; Πολλοί 

άνθρωποι έχουν την εντύπωση και ορισμέ-

νοι τη βεβαιότητα ότι είσαι πονόψυχος. Δεν 

την ξέρω αυτή τη λέξη. Δεν τη γνωρίζω.

Ποια είναι η σχέση σου με την εξουσία και 

τις δημόσιες σχέσεις; Την απεχθάνομαι όταν 

ασκείται αλαζονικά και υποκριτικά, ή όταν 

εθελοτυφλεί. Σημασία έχουν οι προθέσεις 

και τα κίνητρά της. Το ίδιο ισχύει και για τις 

δημόσιες σχέσεις.

Τα κακά βιβλία, παρότι δεν τα βγάζεις εσύ, 

αλλοιώνουν κατά τη γνώμη σου το ένστι-

κτο και το κριτήριο του αναγνώστη; Στην 

Ελλάδα, όπου το βιβλίο δεν έχει γίνει ακό-

μη απαραίτητο σε κάθε σπίτι, κάθε έκδοση 

μπορεί να είναι χρήσιμη, εφόσον κάθε βιβλίο 

προϋποθέτει έναν τουλάχιστον αναγνώστη.

Ο πρώτος, τουλάχιστον ένας, αναγνώστης 

κάθε βιβλίου είναι ο ίδιος ο συγγραφέας. 

Μου απαντάς γενικότητες. Τι σημαίνει εκ-

δότης; Σημαίνει –μέχρι τώρα, δεν ξέρω τι θα 

σημαίνει στο μέλλον– ότι είναι ο άνθρωπος 

που εμψυχώνει παλαιούς και νέους δημιουρ-

γούς, που αφουγκράζεται τις πνευματικές 

ανάγκες της κοινωνίας και την τροφοδοτεί 

με την αντίστοιχη βιβλιογραφία.

Τι σημαίνει μεγαλοεκδότης; Το αντίθετο του 

μικρού. Ο οργανωμένος εκδοτικός οίκος που 

μπορεί να δώσει ό,τι χρειάζονται το βιβλίο 

και ο αναγνώστης για να συναντηθούν.

Πες μου μια ιστορία. Από πού μπορεί να έχει 

ξεκινήσει ένας μεγαλοεκδότης; Ήταν ένας 

αισιόδοξος άνθρωπος που σκεφτόταν δημι-

ουργικά με μεγάλα όνειρα, με πολύχρωμες 

εικόνες, με πολλή υγεία και χαρά, ακούρα-

στος να περάσει στην απέναντι όχθη και να 

δείξει στους απαισιόδοξους πώς είναι η ζωή.

Είναι ωραία η ζωή; Εννοείται. Η ζωή είναι το 

χάρισμα και η γενναιοδωρία του Θεού.

Εξακολουθείς και είσαι έτσι; Η ζωή είναι 

μπροστά μου. Τι εννοείς;

Εννοώ ότι ωραίο είναι να είναι κανείς ακού-

ραστος και γεμάτος υγεία και ορμητικός και 

αισιόδοξος όπως εσύ, αλλά η ζωή δεν είναι 

μπροστά σου ούτε και μπροστά μου άλλω-

στε. Σ’ απασχολεί ο θάνατος, για παράδειγ-

μα; Με απασχολεί περισσότερο το αντίδοτό 

του, η δημιουργία.

Τι γνώμη έχεις για τους διανοούμενους εκ-

δότες; Ο εκδότης δεν μπορεί να είναι μόνον 

επιχειρηματίας. Εφόσον αναγεννάται διαρ-

κώς μέσα από τα βιβλία, οφείλει και να ανα-

στοχάζεται.

Άντε πάλι με τον αναστοχασμό. Απ’ ό,τι κα-

ταλαβαίνω, μάλλον εσύ τον βρήκες τον τίτ-

λο της σειράς! Ξαναλέω πως είσαι ρομαντι-

κός... Εσύ διαβάζεις;  Διαβάζω.

Τι; Από χειρόγραφα έως τα βιβλία που εκδί-

δω. Μ’ ενδιαφέρει η ιστορία, η μεταφυσική, 

η φιλοσοφία, είμαι περίεργος. Διαβάζεις ένα 

βιβλίο που μιλάει, ας πούμε, για τις μειονό-

τητες και μετά πας σ’ ένα άλλο βιβλίο και το 

ψάχνεις περισσότερο.

Κανένα βιβλίο που βγάζει κά-

ποιος άλλος; Φυσικά, από τα 

Penguin μέχρι τα βιβλία των εκ-

δόσεων Διάττων.

Ποίηση διαβάζεις; Δεν μπορώ 

να εννοήσω τη λογοτεχνία χω-

ρίς την ποίηση.

Πες μου έναν ποιητή που σ’ α-

ρέσει. Ο Χήνυ.

Πες μου έναν δεύτερο. Την Αχ-

μάτοβα, τον Μαγιακόβσκι... 

Θυμάσαι κάποιο στίχο;  Ναι. 

«Αυτή είμαι/ σας εύχομαι μια άλ-

λη καλύτερη».

Τυχαία έγινες εκδότης; Τυχαία ξεκίνησα, αλ-

λά δεν παρέμεινα τυχαία. Ο χώρος του βιβλίου 

είναι μαγικός. Το καλύτερο κομμάτι της νεοελ-

ληνικής κοινωνίας ασχολείται με το βιβλίο.

Και το χειρότερο; Με την πολιτική και την οι-

κονομία.

Κι εσύ πώς τις αντιμετωπίζεις αυτές τις δυο; 

Επιφυλακτικά.

Είσαι επιθετικός; Όχι πάντα. Οι άνθρωποι εί-

μαστε απ’ όλα. Αλίμονο αν είμαστε ένα.

Πώς το βλέπεις το σημερινό κοινό; Πιο ζω-

ηρό και πιο υποψιασμένο απ’ όσο ήταν πριν 

από λίγες δεκαετίες.

Α
ν δεν ήσασταν αυτό που είστε 

τι θα θέλατε να είστε; Το ίδιο. 

Ό,τι και να γίνει, εγώ με τα βι-

βλία θα ασχολούμαι.

Πες ότι εξαφανίζονται. Δεν γίνεται. Όσο υ-

πάρχω εγώ θα υπάρχουν και τα βιβλία.

Λειτουργεί η διαφήμιση; Λειτουργεί, αλλά 

στην τέχνη αποδίδει περισσότερο η διαφή-

μιση «από στόμα σε στόμα».

Πες μου ένα κακό του εκδοτικού χώρου που 

το διαπράττεις κι εσύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει 

κακό στον εκδοτικό χώρο.

Θανάση! Θανάση; Δεν ξέρω αν υπάρχει κακό 

που να διαπράττω...

Τη Νανά την Καλιανέση, την ιδρύτρια του 

Κέδρου, την ήξερες; Αυτήν που έβγαζε Ρί-

τσο, Τσίρκα, Βάρναλη, ζούσε απ’ αυτούς σ’ 

ένα μικρό διαμερισματάκι στα Εξάρχεια και 

τα υπόλοιπα τα διέθετε για νέους συγγρα-

φείς που δεν επρόκειτο να της αποφέρουν 

τίποτα; Την αγαπούσα και τη θαύμαζα. Για μέ-

να η Νανά, με τη λεβεντιά της, καθόρισε το 

εκδοτικό ήθος από τη χούντα και μετά.

Διατηρείται αυτό το ήθος; Εγώ προσπαθώ.

Μπράβο σου, αλλά, Θανάση, δεν μιλάμε πά-

ντα για σένα. Δεν είσαι το κέντρο του κό-

σμου. Ωραία. Εν μέρει, λοιπόν, διατηρείται.

Εννοώ, της μοιάζει κανείς; Όχι, κανείς.

Τι έχει αλλάξει; Έχει μετασχηματιστεί ολό-

κληρη η ελληνική κοινωνία, κι ο χώρος του 

βιβλίου προσαρμόστηκε κι αυτός στους κα-

νόνες της αγοράς.

Πες μου τρεις συγγραφείς που αν δεν σ’ α-

πασχολούσε το οικονομικό θα τους έβγα-

ζες κατ’ εξακολούθηση. Μιλάς τώρα μ’ έναν 

εκδότη που το κάνει κατ’ εξακολούθηση. Δεν 

έχω εκδώσει βιβλία, αν και πιστεύαμε ότι θα 

είχαν μεγάλη κυκλοφορία, διό-

τι ήταν χαμηλής ποιότητας, και 

εκδόθηκαν από άλλους με με-

γάλη εμπορική επιτυχία.

Μου λες δηλαδή ότι ποτέ δεν 

έχεις εκδώσει βιβλίο χαμηλής 

ποιότητας, ούτε και κατά τύχη; 

Ποτέ. Τα αφήνουμε για άλλους 

εκδότες.

Θαυμάζω την αυτοπεποίθησή 

σου. Κοίτα. Υπάρχουν διαβαθ-

μίσεις στη λογοτεχνία, όπως 

και παντού. Από κει και πέρα, 

χαμηλής ποιότητας βιβλία δεν 

έχουμε εκδώσει ποτέ. 

Πώς χαλαρώνεις μετά; Γιατί και η βεβαιότη-

τα χρειάζεται κάποια χαλάρωση... Αν χρεια-

ζόμαστε χαλάρωση για τις βεβαιότητές μας, 

τότε τι χρειάζεται για τις ανασφάλειες;

Το αντίθετο. Πες μου μια τελευταία  ιστορία. 

Προτιμώ να διαβάζω αντί να αφηγούμαι.

Πες μου μια ιστορία που έχεις διαβάσει και 

θα ήθελες να την έχεις βρει και να την έχεις 

πει εσύ. Θα ήθελα να έχω πει την ιστορία της 

Κοκκινοσκουφίτσας και του κακού λύκου.

Nόστιμη, ζουμερή, κυριολεκτική και αφοπλι-

στική απάντηση. Θανάση, σ’ ευχαριστώ. A

Το καλύτερο 
κομμάτι της 

νεοελληνικής 
κοινωνίας 

ασχολείται 
με το βιβλίο
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Τ 
πρώτο πράγμα που έκανε σε 
αυτή την ελάχιστη από χρό-
νο επίσκεψη ήταν μια βόλτα 
στην Ακρόπολη. Μπορεί να 

ακούγεται κλισέ, αλλά όχι γι’ αυτόν το 
σεμνό, μελαχρινό άντρα από την Κούβα. 
Μου λέει ότι από την εποχή που σπούδα-
ζε τους αρχαίους Έλληνες ήταν το όνειρό 
του να επισκεφθεί το «μαγικό τόπο», το 
μέρος όπου ξεκίνησε η φιλοσοφία, η λο-
γοτεχνία, όλη η δυτική κουλτούρα στην 
οποία νιώθει ότι ανήκει. «Αισθάνομαι 
Ελληνο-Λατίνος» λέει. Καθώς ο βραβευ-
μένος συγγραφέας Λεονάρδο Παδούρα 
απαντάει στις ερωτήσεις μου, σκέφτομαι 
τη θορυβώδη Αβάνα. Μεγαλόπρεπα κτί-
ρια που κατέρρεαν, κορίτσια του δρόμου 
κι η πανταχού παρούσα έλλειψη υλικών 
αγαθών που αντιμετωπιζόταν με καρτερι-
κή αισιοδοξία. Από το 1990 η κατάρρευ-
ση της Σοβιετικής  Ένωσης και η εμμονή 
των ΗΠΑ με το εμπάργκο βύθισαν το νησί 
στην πιο φοβερή ύφεση. Η επανάσταση 
έχασε την ορμή της. Είναι η εποχή που 
γεννήθηκε ο Μάριο Κόντε, ο κατά συρ-
ροή απαισιόδοξος ήρωας του Παδούρα. Ο 
μοναχικός, σαρκαστικός, πότης, ρομαντι-
κός, παλιομοδίτης, μελαγχολικός, ηθικός 
ήρωας της τετραλογίας «Οι τέσσερις ε-
ποχές», αλλά και του «Αντιός, Χέμιν-

γουεϊ». Στο «Παρελθόν χαμένο στην ο-
μίχλη», που μόλις κυκλοφόρησε εδώ από 
τις εκδόσεις Καστανιώτη, ο Κόντε έχει πια 
εγκαταλείψει την αστυνομία και κερδί-
ζει τα προς το ζην με την αγοροπωλησία 
παλιών βιβλίων. Με αφορμή τη διαλεύ-
κανση της εξαφάνισης μιας τραγουδίστρι-
ας των μπολερό της δεκαετίας του ’50, ο 
συγγραφέας μάς ταξιδεύει με δεξιοτεχνία 
στα χρόνια πριν από την Επανάσταση και 
στο σήμερα.  Έχω ένα σωρό ερωτήσεις για 
το παρελθόν και το μέλλον,  για τα μυθικά, 
αμφίσημα 50s και το άγριο, ζοφερό τώρα. 
Γιατί εξακολουθεί να ζει στην Κούβα όταν 
τόσοι και τόσοι καλλιτέχνες και συγγρα-
φείς έχουν εγκαταλείψει; Είναι απαισι-
όδοξος, όπως ο ήρωάς του; Τι είναι αυτό 
που «νομιμοποιεί» τα βιβλία του σε ένα 
καθεστώς όπου ο σκόπελος της λογοκρισί-
ας είναι πιθανό να βυθίσει ένα βιβλίο στην 
αφάνεια; Οι αστυνομικές ιστορίες είναι το 
πρόσχημα για να μιλήσει για την περιθω-
ριοποίηση, την πορνεία, την προσωπική 
ηθική διαφθορά, την περιρρέουσα εθνική 
εξαθλίωση, την ομοφυλοφιλία, το δράμα 
της εξορίας; Χρησιμοποιεί το αστυνομικό 
μυθιστόρημα για να προπαγανδίσει ή να 

νοσταλγήσει κάποιο «χαμένο παράδει-
σο», ή για να παρατηρήσει και να φιλο-
σοφήσει παραμένοντας πάντα η κριτική 
φωνή «από μέσα»; 

« Στο Πανεπιστήμιο άρχι-
σα να γράφω τα πρώτα μου 
διηγήματα. Γύρω στο 1983-
1984 ξεκίνησα το πρώτο μου 

μυθιστόρημα. Ήταν μια ιστορία αγάπης 
ανάμεσα σε ένα αγόρι 18 χρόνων και μια 
γυναίκα 28, ένα μυθιστόρημα μύησης και 
για τους χαρακτήρες που αναπτύσσονται 
και για μένα ως συγγραφέα. Για τα επόμε-
να έξι χρόνια δούλευα σε μια εφημερίδα κι 
έτσι δεν είχα καθόλου χρόνο για να γρά-
φω, όμως ήταν μεγάλο σχολείο. Το 1990 
παραιτήθηκα και πήγα σε ένα πολιτιστικό 
περιοδικό. Τότε αποφάσισα να γράψω ένα 
αστυνομικό μυθιστόρημα που να μη μοιά-
ζει με τα μέχρι τότε αστυνομικά κουβανέ-
ζικα μυθιστορήματα, που ήταν κακογραμ-
μένα, πολιτικοποιημένα και πολύ προπα-
γανδιστικά. Ο μοναδικός τρόπος να φτιά-
ξω έναν αληθοφανή χαρακτήρα ήταν να 
είναι ένας αστυνομικός, γιατί στην Κούβα 
δεν υπάρχουν ιδιωτικοί αστυνομικοί. Άρ-

χισα λοιπόν να δίνω σάρκα και οστά στον 
Μάριο Κόντε. Προσπάθησα να είναι ένας 
χαρακτήρας πιστευτός όσον αφορά την 
ψυχολογία του και το χαρακτήρα του. 
 
Έτσι λοιπόν το 1990 και το 1991 γράφω 
το πρώτο μου μυθιστόρημα «Το τέλειο 
παρελθόν». Φυσικά  δεν κυκλοφόρησε 
στην Κούβα αμέσως. Κυκλοφόρησε στο 
Μεξικό, στα τέλη του 1991. Όταν εκδό-
θηκε προσπάθησα να φέρω στην Κούβα 
25-30 αντίτυπα. Τα μοίρασα σε φίλους και 
μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση το γε-
γονός ότι τους άρεσε. Ξαναδιαβάζοντάς 
το, συνειδητοποίησα ότι αυτός ο χαρα-
κτήρας μπορούσε να συνεχίσει να υπάρ-
χει και να μεγαλώνει μαζί μου. Αποφασί-
ζω να γράψω άλλα τρία μυθιστορήματα με 
τον Κόντε, χωρίς να έχω την παραμικρή 
ιδέα τι θα συνέβαινε σ’ αυτά όσον αφορά 
την πλοκή. Είναι η εποχή που διαλύεται 
η Σοβιετική  Ένωση και ξεκινάει η σοβα-
ρότερη κρίση στην Κούβα. Αυτό σημαίνει 
μεν ότι η πολιτιστική βιομηχανία πρα-
κτικά σταματάει, δεν υπάρχει χαρτί, άρα 
εκδίδονται και λίγα βιβλία, όμως αφήνει 
χώρο ελευθερίας έκφρασης της γνώμης. 
Ταυτόχρονα ο καθένας που έγραφε ήξε-
ρε ότι έπρεπε να προσπαθήσει να βρει έ-
ναν εκδότη έξω από την Κούβα, πράγμα 
δύσκολο αφού δεν είχαμε ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, δεν ταξιδεύαμε πολύ. Έτσι 
στο δεύτερό μου μυθιστόρημα, τους «Ά-
νεμους της Σαρακοστής», συνειδητο-
ποιώ ότι έχω ένα μυθιστόρημα έτοιμο στα 
χέρια και δεν ξέρω τι να το κάνω. Εκείνη 

bookvoice

Ο ποιητικός Λεονάρδο Παδούρα γράφει ένα νουάρ μυθιστόρη-
μα – φόρο τιμής στα βιβλία. Η A.V. τον συνάντησε στην Αθήνα.

Το μπολερό της Αβάνας
Συνέντευξη: Αγγελική ΜπιρΜπιλή
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την εποχή, λοιπόν, είχαν μείνει λόγω της 
έλλειψης χαρτιού και βιβλίων δύο μόνο 
διαγωνισμοί στην Κούβα, ένας διεθνής 
από την Κάσα δε λας Αμέρικας και ένας 
εθνικός από την  Ένωση Συγγραφέων. 
Το στέλνω στο διαγωνισμό της  Ένωσης 
Συγγραφέων και κερδίζω το βραβείο. Από 
εκεί και μετά άρχισα να νιώθω πιο ασφα-
λής γι’ αυτό που έκανα. Ωστόσο, δεν έβρι-
σκα τρόπο αυτά τα βιβλία να βγουν στη δι-
εθνή αγορά. Το τρίτο της σειράς όμως, τις 
«Μάσκες», κατάφερα να το στείλω σε ένα 
διαγωνισμό στην Ισπανία και κέρδισε το 
πρώτο βραβείο. Από εκεί και μετά όλα άλ-
λαξαν, τόσο η οικονομική μου δυνατότητα 
όσο και η αντίληψη που είχα για τη λογο-
τεχνία. Πια δεν είχα σχέση με έναν εκδό-
τη στην Κούβα, που θα μπορούσε να μου 
λογοκρίνει το βιβλίο. Είχα σχέση με έναν 
εκδότη στη Βαρκελώνη, ο οποίος απλώς 
απαιτούσε να κάνω το βιβλίο καλύτερο!  
Είχα την τύχη τα βιβλία μου να κυκλοφο-
ρήσουν σε 16 γλώσσες. Δεν έγιναν ποτέ 
τρομακτικές εμπορικές επιτυχίες, αλλά η 
όποια επιτυχία ήταν επαρκής για να μου 
επιτρέπει να ζω στην Κούβα από τη δου-
λειά μου, γράφοντας. Άλλωστε ζω μια ζωή 
πολύ μετρημένη. Στην Κούβα υπάρχουν 
πολλές ελλείψεις, πολλές δυσκολίες, κι 
υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για κάτι που θα 
γράψει κάποιος να έχει προ-
βλήματα. Εγώ όμως αποφάσι-
σα συνειδητά να συνεχίσω να 
ζω στην Κούβα. Πάνω απ’ όλα 
επειδή αισθάνομαι ένα πολύ 
ισχυρό αίσθημα του ανήκειν 
στη χώρα μου. Προτιμώ να ζω 
τις ελλείψεις και τις δυσκολίες 
εκεί παρά τη νοσταλγία εκτός. 
Η εξορία για το συγγραφέα 
είναι μια εμπειρία πάρα πο-
λύ δύσκολη. Επιπλέον στην 
Κούβα με 1.000 ευρώ περνάω τρεις μή-
νες, ενώ αν ζούσα αλλού θα χρειαζόμουνα 
πάνω από 1.000 ευρώ για να περάσω ένα 
μήνα. Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό είναι 
πως χρειάζομαι ένα σταθερό χώρο για να 
γράψω. Η γυναίκα μου είναι συντρόφισσά 
μου εδώ και 30 χρόνια. Ζω στο σπίτι που 
γεννήθηκα. Οι γονείς μου μένουν από 
κάτω, εγώ από πάνω.  Έχω ένα όμορφο 
γραφείο να δουλεύω, ανοίγω το παράθυρο 
και βλέπω ένα τεράστιο δέντρο, με πορτο-
καλί λουλούδια. Πάνω απ’ όλα, όμως, νο-
μίζω ότι είναι η επαφή με τον κόσμο αυτή 
η οποία δίνει την ουσία στα βιβλία μου. 
Άλλωστε στα μυθιστορήματά μου η αστυ-
νομική πλοκή είναι πάντα ένα πρόσχημα, 
μου χρησιμεύει για να δίνω μια εικόνα της 
Κούβας. Μια εικόνα που έχει κυρίως σχέ-
ση με το πνεύμα των ανθρώπων και με την 
εικόνα της κοινωνίας. Και μόνο σε τελική 
ανάλυση με την πολιτική. Γιατί το θέμα 
της πολιτικής μπορεί να το αντιμετωπίσει 
κανείς με 20 λέξεις και οι οποίες να είναι 
πάντα ίδιες. Πιο σημαντικό μου φαίνεται 
το πώς σκέπτονται οι άνθρωποι, τι προσ-

δοκίες έχουν ή τι προσδοκίες δεν έχουν 
πια. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να συμβεί 
με το αστυνομικό μυθιστόρημα, αρκεί 
κάποιος να το δει μέσα σε μια οπτική λο-
γοτεχνική. Τα μυθιστορήματά μου έχουν 
πάρα πολλές λογοτεχνικές αναφορές, η 
διακειμενικότητα, η παρουσία άλλων βι-
βλίων μέσα σ’ αυτά είναι πάρα πολύ προ-
φανής. Για παράδειγμα τον Salinger, που 
τον αγαπάω πολύ, ήθελα σ’ ένα απ’ αυτά 
τα μυθιστορήματά μου να του αποδώσω 
ένα φόρο τιμής. Παρόλο που ως άνθρω-
πος δεν είναι ό,τι καλύτερο… Ξέρω συγ-
γραφείς διάσημους που είναι θαυμάσιοι 
τύποι. Επίσης ξέρω σημαντικούς συγ-
γραφείς που ως πρόσωπα είναι απεχθή. 
Τις προάλλες συναντήθηκα με ένα λα-
τινοαμερικάνο συγγραφέα βραβευμένο 
με Νόμπελ, ο οποίος με χαιρέτησε λες και 
ήμουνα μια μύγα! 

Πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος είναι μοι-
ραία παιδί της εποχής του. Δεν θα ήθελα 
να ζήσω, για παράδειγμα, στη δεκαετία 
του 1950 και να μη δω ποτέ τον κινηματο-
γράφο των αδελφών Coen ή να μην έχω 
αυτή την ευκολία που έχω τώρα να ταξι-
δεύω σ’ όλο τον κόσμο. Όμως η δεκαετία 
του 1950 παραμένει μια εποχή μυθική για 
το συλλογικό φαντασιακό των Κουβανών.  

Ήταν μια εποχή αμφίσημη, 
παράξενη, γιατί ήταν επιπλέ-
ον και πολύ αιματοβαμμένη 
εξαιτίας της δικτατορίας του 
Μπατίστα. Τις δεκαετίες όμως 
του 1940 και του 1950 στην ου-
σία φτιάχτηκε το μεγαλύτερο 
μέρος της Κούβας, τα περισσό-
τερα σπίτια εκείνη την εποχή 
χτίστηκαν. Τα αυτοκίνητα που 
βλέπεις είναι εκείνων των δε-
καετιών.  Ήταν η χρυσή εποχή 

της κουβανέζικης μουσικής, η νύχτα της 
Αβάνας είχε μια απίστευτη λάμψη. 

Σήμερα υπάρχει ελπίδα ότι μπορεί ο 
Obama να κάνει αλλαγές, μπορεί να φθά-
σει ακόμα και να άρει το εμπάργκο, να 
αλλάξει κάποια στοιχεία της ρητορικής. 
Αναρωτιέμαι βέβαια αν η κουβανέζικη 
κυβέρνηση πραγματικά θέλει να αρθεί 
το εμπάργκο, γιατί υπήρξε η δικαιολογία 
για πολλά προβλήματα που έχει η Κού-
βα. Πριν από λίγο καιρό ο Fidel έγραψε 
ένα άρθρο επιθετικό για τον Obama. Είναι 
περίεργο το πολιτικό παιχνίδι. Όσον αφο-
ρά το μέλλον της Κούβας, υποχρεώνω τον 
εαυτό μου να νιώθει αισιόδοξος. Αυτοί οι 
άνθρωποι έχουν ζήσει με τόσες δυσκολίες 
για τόσα πολλά χρόνια, που πιστεύω ότι 
τους αξίζει ένα καλύτερο μέλλον. Όμως 
είμαι απαισιόδοξος. Κι ο Μάριο Κόντε, ο 
ήρωάς μου, είναι ένας αθεράπευτος απαι-
σιόδοξος. Παρ’ όλα αυτά θα 
συνεχίσει να εμφανίζεται 
σε μελλοντικά μυθιστορή-
ματα που ελπίζω να γράψω.
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26/2, 19.00 Δέκα νέοι παραμυθάδες θα δια-

βάσουν τις νέες, πρωτότυπες ιστορίες τους, 

ενόψει και του ανοιξιάτικου Story Telling 

Festival. Πρόκειται για την πρώτη παρουσί-

αση της δουλειάς που γίνεται στο σεμινάριο 

συγγραφής παραμυθιού, στο Μικρό Πολυτε-

χνείο. Στο φόρουμ της Fnac, The Mall Athens. 

27/2, 18.30 Τον κύκλο εκδηλώσεων «Βι-

βλιοπροτάσεις με υπογραφή» συνεχίζει το 

βιβλιοπωλείο του Ιανού. Ο συγγραφέας κώ-

στας καμάρας προτείνει βιβλία από το τμή-

μα Λογοτεχνίας και Μελετών και υπογράφει 

τα δικά του για το κοινό. Ιανός, Σταδίου 24. 

28/2, 12.30  Ώρα για παιχνίδι στο βιβλιο-

πωλείο παπασωτηρίου, όπου σπουδάστρι-

ες του τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών 

του ΙΙΕΚ ΔΟΜΗ θα βοηθήσουν τα παιδιά να 

φτιάξουν αποκριάτικες μάσκες – εν μέσω 

ομαδικών παιχνιδιών. Στο The Mall Athens. 

 «ΤΑ ΤΥΦΛΑ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΑ» 

του Alberto Mendez, 

εκδ. Πάπυρος, σελ. 200

Πρόκειται για το μοναδικό 

μυθιστόρημα του αριστε-

ρού Ισπανού διανοούμενου, 

που έπεσε θύμα λογοκρισίας και εκδιώχθηκε 

από το καθεστώς του Φράνκο. Με λόγο απλό 

και βαθιά συγκινητικό περιγράφει 4 ιστορίες 

ανθρώπων που έζησαν την απώλεια και τη 

θλίψη του πολέμου στη μετεμφυλιακή Ισπα-

νία. Είναι ο μόνος που πήρε μετά θάνατον το 

Εθνικό βραβείο πεζογραφίας.

«ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ» 

της Τζέννυ  Έρπενμπεκ, 

εκδ. Ίνδικτος, σελ. 155

Το τρίτο βιβλίο της βραβευ-

μένης Γερμανίδας συγγρα-

φέως είναι μια ιστορία που 

εκτυλίσσεται σε μια μακρι-

νή, ηλιόλουστη χώρα και περιγράφει την 

πολιτική της πραγματικότητα. Όπως δια-

βάζουμε στο οπισθόφυλλο, «το παιχνίδι με 

τις λέξεις πρέπει να διαβαστεί απνευστί, ει 

δυνατόν ψιθυριστά, ως ένα πολιτικό θρίλερ 

με εφιαλτικές ψυχολογικές προεκτάσεις ή 

ως ένα ψυχολογικό θρίλερ με εφιαλτικό πο-

λιτικό υπόβαθρο».   

«ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 

ΤΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» 

του Σπύρου Ασλάνη, 

εκδ. Έσοπτρον, σελ. 280

Είναι η πρώτη φορά που η α-

γάπη και η πολύχρονη έρευ-

να του συγγραφέα γύρω από παγκόσμια 

αστρονομικά και μηχανικά θέματα «δένο-

νται» σε βιβλίο. Ο Σπύρος Ασλάνης ερευνά 

χωροχρονικά πειράματα που έλαβαν χώρα 

στην Αμερική και την Ελλάδα και καταλήγει 

σε ριζοσπαστικά συμπεράσματα σχετικά με 

τη Μάχη του Μαραθώνα και τον τρόπο που 

οι Έλληνες αναχαίτισαν τους Πέρσες. 

Τι νέα

Το απολωλός
Άδικα ψάχνεις, Κύριε, το α-
πολωλός / κι άδικα θα χαρείς 
την εύρεσή του.  / Αντίθετα, να 
’σαι υπερήφανος / που διάλε-
ξε με παρρησία να σ’ αρνηθεί / 
για την «τιμή και την πεποίθη-
σί του». / Το απολωλός θα ζή-
σει κατά κρίσιν του / και σύμ-
φωνα μ’ αυτήν στο τέλος ίσως 
θα κριθεί. / Η ανησυχία κι η 
θλίψη Σου / θα ’πρεπε μάλλον 
να στραφούν / στα υπόλοιπα 
ενενήντα εννέα: σε μας. / Με 
τη μορφή προβάτων, αδιάκοπα 
κοντά Σου / μας έχεις αιώνες 
τώρα / και για πάντα /χάσει.  

Συμπυκνωμένη, παρηγορητική, 
σπουδαία, η ποίηση του Γιάννη 
Βαρβέρη συγκινεί. Γεννήθηκε 
το 1955 στην Αθήνα. Σπούδα-
σε νομικά. Έχει εκδώσει δέκα 
ποιητικές συλλογές, δοκίμια, 
μεταφράσεις, θεατρικά και λο-
γοτεχνικά δοκίμια. Από το 1976 
γράφει κριτική θεάτρου. 

«Ο ΑΝΘΡω-
ΠΟΣ  ΜΟΝΟΣ»
του Γιάννη 
Βαρβέρη,
εκδ. Κέδρος, 
σελ. 75

«Η ΑΝΤΙζωΗ» του Philip Roth, μτφ. Χριστίνα 
Ντόκου, επιμέλεια Αχιλλέας Κυριακίδης, 
εκδ. Πόλις, σελ.485 

Ποια είναι τα όρια μιας φανταστικής και 
μιας πραγματικής ζωής; Ο Φίλιπ Ροθ 
πραγματεύεται τις πολλές εκδοχές που 
μπορεί να έχει η ζωή, τα σταυροδρόμια 
και τους δρόμους που επιλέγει ή δεν επι-
λέγει κάποιος να διαβεί. Τις παραλλαγές 
μιας απόφασης, το ανέφικτο 
της παρόρμησης, τις επιθυμίες 
που συχνά νοθεύουν την κρί-
ση. Ο συγγραφέας δίνει σαν 
τίτλο τη λέξη «ζωή» προσθέ-
τοντας  μπροστά το συνθετικό 
που δηλώνει αντίθετη κατεύ-
θυνση ή εναντίωση (ο τίτλος 
στα αγγλικά: “Counterlife”). 
Η «Αντιζωή» στήνεται πάνω 
σε θεματικά δίπολα, με πρω-
ταγωνιστές τον αφηγητή Νέι-
θαν Ζούκερμαν –alter ego του Ροθ και σε 
αυτό το μυθιστόρημα– και το μικρό του 
αδερφό Χένρι. Οι παράλληλοι βίοι τους 
συγχέονται ή αντιστρέφονται. 
Ο Ροθ γράφει πυκνά και πολλά, πλημμυ-
ρίζει το κείμενό του με απόψεις και επε-
ξηγήσεις, με αυτοσαρκασμό και χιούμορ. 

Οργανώνει άρτια το γραπτό του επινοώ-
ντας τα «παιχνίδια» του: το σπονδυλωτό 
μυθιστόρημα και ένα δικό του χρόνο, τον 
«παρατατικό μέλλοντα», που από το 1986 
έχει δημιουργήσει σχολή. Μεταφέρει ή-
ρωες και αναγνώστες με άνεση στο πα-
ρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Από 
το παράνομο πάθος που βρίσκει στέγη 
σ’ ένα οδοντιατρείο του Νιου Τζέρσι στο 

μυαλό ενός αληθινά προση-
λυτισμένου στην Ιερουσαλήμ 
και από το πετσί ενός μυθι-
στοριογράφου που ζει, όπως 
και οι ήρωές του, απεριόριστη 
ζωή στην παρωδία μιας κη-
δείας στη Νέα Υόρκη ή στην 
αντισημιτική μικρονοϊκή Αγ-
γλία ενός καθωσπρέπει σπι-
τιού στην εξοχή. Κάποια από 
τ’ αγαπημένα θέματα του Ροθ 
είναι και πάλι παρόντα: ο ε-

βραϊσμός στο Ισραήλ και στη Διασπορά, η 
σεξουαλική αρρενωπότητα και η αποχή, η 
ταυτότητα με την έννοια της διεκδίκησης 
ή της αποποίησης, τα πολλά προσωπεία 
της συγγραφής, η συμβατικότητα και η α-
ναρχία που μπορούν να συνυπάρχουν σε 
μια ζωή.     -ελεΑννΑ ΒλΑΣΤου

Το ποίημα της εβδομάδας

Ανακοίνωση διαμαρτυρίας
Εμείς που υπογράφουμε αυτό το κείμενο 
θέλουμε να εκφράσουμε την έντονη ανη-
συχία μας για τις πρόσφατες απόπειρες να 
φιμωθεί η αντίθετη άποψη. Πριν από λίγες 
μέρες συγγραφείς, ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, 
δημοσιογράφοι, πολιτικοί και δημόσιοι λει-
τουργοί έπεσαν θύματα βομβιστικών επιθέ-
σεων, επειδή ο λόγος ή οι απόψεις τους δεν 
ήταν αρεστά σε κάποιους. Την ίδια στιγμή, 
ομιλητές σε ανοιχτή συζήτηση στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο δέχθηκαν βίαιη και συντο-
νισμένη επίθεση με σκοπό να αποτραπεί ο 
δημόσιος λόγος τους μέσα σε ένα ανώτατο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα ενώ, μόλις χθες, πανε-
πιστημιακός ξυλοκοπήθηκε άγρια μέσα στο 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, 
όπου είχε κληθεί να μιλήσει. Απέναντι σε 
αυτή την πρωτόγνωρη για τα μεταπολιτευ-
τικά χρόνια έξαρση βίας και τρομοκρατίας 
δεν μπορεί κανείς να μένει αδιάφορος. Κα-
λούμε τους ανθρώπους του πνεύματος και 
της τέχνης, τους ακαδημαϊκούς δασκάλους, 
τους λειτουργούς του Τύπου, αλλά και κάθε 
πολίτη που σέβεται και υπερασπίζεται την 
ελευθερία του λόγου και των ιδεών, να εκ-
φράσουν την αντίθεσή τους.

(με αλφαβητική σειρά)
Χ. Αστερίου, Θ. Βαλτινός, Β. Βασιλικός, Α. Βερούκας, 
Π. Βούλγαρης, Κ. Γαβράς, Ρ. Γαλανάκη, Ν. Δαββέτας, 
Π. Διαμαντάκου, Λ. Διβάνη, Α. Δοξιάδης, Μ. Δούκα, Ά. 
Ζέη, Ν. Θέμελης, Τ. Θεοδωρόπουλος, Α. Κακούρη, Τ. 
Καμπύλης, Ι. Καρυστιάνη, Κ. Κατσουλάρης, Δ. Κολλιά-
κου, Γ. Κοντός, Γ. Κορδομενίδης, Μ. Κουμανταρέας, 
Α. Κυριακίδης, Κ. Λεμπέση, Η. Μαγκλίνης, Π. Μάρκα-
ρης, Τ. Μπουλμέτης, Δ. Νόλλας, Γ. Ξενάριος, Ν. Πα-
ναγιωτόπουλος, Α. Πανσέληνος, Β. Παπαβασιλείου, 
Ε. Παπάζογλου, Ν. Παπανδρέου, Β. Πεσματζόγλου, 
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Μουσική
Του Μάκη Μηλάτου

Ήχοι, συναυλίες, λέξεις
It’s party time
Η αφισέτα στο τζάμι της 

πόρτας γράφει: “Tonight: 

Franz Ferdinand” (***). 

Μπαίνω και παραγγέλνω 

βερμούτ. Ένα κουαρτέτο 

ανεβαίνει στη σκηνή, μαύρα κοστούμια με 

άσπρο πουκάμισο, στενές γραβάτες χαλαρά 

δεμένες, μαλακά μοκασίνια, λίγη μπριγιαντί-

νη στη φράτζα. Το πάρτι αρχίζει, τα τραγού-

δια ένα κι ένα για να χορεύονται. Κιθαριστικά 

ριφ μπερδεύονται με παλιομοδίτικα πλή-

κτρα, η αισθητική των 50s πάει dance floor, 

o Alex τα λέει καλά, ένα ψυχεδελικό καλιδο-

σκόπειο προβάλλει χρωματιστά σχήματα 

στα πρόσωπα των Franz Ferdinand. Χορεύω 

ήδη. Να πιω άλλο ένα; 

Το χάσμα των γενεών
Όταν γύρισα σπίτι μου με τους 3 πρώτους 

δίσκους που αγόρασα και έβαλα να τους α-

κούσω, ο πατέρας μου σχολίασε: «Αυτό δεν 

είναι μουσική, παιδάκι μου, είναι εργοστά-

σιο». Καταλαβαίνω γιατί ο «μέσος ακροα-

τής» της ηλικίας μου θα έλεγε σήμερα κάτι 

αντίστοιχο στο παιδί του, αν άκουγε το υ-

πέροχο καινούργιο άλμπουμ των Animal 

Collective “Merriweather Post Pavilion”(*****). 

Τσακισμένες μελωδίες, ήχοι από καρουσέλ 

σε ξεπεσμένο λούνα-παρκ, πολυφωνικές α-

σκήσεις, ένα αλλόκοτο παζλ που εκ πρώτης 

όψεως δεν δείχνει τίποτα. Κι όμως, πίσω και 

κάτω απ’ αυτή την «ανορθοδοξία» κρύβο-

νται υπέροχες μελωδίες, λυρική ευαισθησία, 

δομική ικανότητα και πολλές ώρες δουλειάς. 

Ευγνωμονώ αυτή τη δουλειά που δεν με ά-

φησε να γίνω «μέσος ακροατής».

Ταξιδιωτικός προορισμός
Είμαι στο Μάλι, καλεσμένος των Amadou 

& Mariam. Όταν ακούω από το στόμα τους 

“Welcome to Mali”(*****) καταλαβαίνω ότι λένε 

αλήθεια. Μου δείχνουν τη συλλογή με τα δι-

σκάκια τους (παλιά 45άρια με rock’n’roll και soul, 

γυναικεία φωνητικά γκρουπ, τραγούδια των 

Orchestra Baobab, μπλουζ του  Ali Farka Toure 

και ηχογραφήσεις από την προεπαναστατική 

Κούβα). Έχουν περάσει πια τα 50 κι όμως ο ή-

χος τους είναι τόσο δροσερός, φρέσκος, και το 

χαρμάνι τους έχει τις ιδανικές αναλογίες. Κα-

θώς και οι δύο είναι τυφλοί, μπορούν να δουν 

απ’  τον τόπο τους τον κόσμο ολόκληρο.

➜ makismilatos@in.gr

Η αρπαγή της 
ωραίας... Duffy

Εδώ η Duffy, εκεί η 

Duffy, πού θα παίξει 

η Duffy τελικά; Και 

ποιος θα οργανώσει 

τη συναυλία; Αρχικά 

ανακοινώθηκε για το Ejekt, 

τώρα πάει στο Rockwave, η μία εταιρεία κατη-

γορεί την άλλη για αρπαγή... Για δες! Οι συναυ-

λιακοί πλειστηριασμοί κάνουν τους μάνατζερ 

πλουσιότερους, τα παλικάρια σφάζονται στα 

πόδια της Duffy. Να ένα ζωντανό παράδειγμα 

γιατί πληρώνουμε ακριβά τις συναυλίες.

Fac, Fac, 
Factory Records
Τι να λέμε τώρα... Η αγγλι-

κή ποπ (μη σου πω και το 

Manchester ολόκληρο) χω-

ρίζεται πριν τη Factory και 

μετά. Μια δισκογραφική 

(και πολιτιστική) εταιρεία 

που προκάλεσε την έκρηξη: Joy Division, 

Cabaret Voltaire, New Order, A Certain Ratio, 

Durutti Column, Happy Mondays, αλλά και The 

Hacienda, Madchester, 24 Hour Party People, 

Second Summer of Love. Η συναρπαστική αυ-

τή μουσική ιστορία μπήκε σ’ ένα κουτί με 4 cd 

κι ένα βιβλιαράκι που τα εξηγεί όλα: “Factory 

Records - Communications 1978-92” (****)

Pan-Americana
Η ήρεμη δύναμη... Ο πο-

λυπράγμων Μ. Ward, όταν 

δεν συνεργάζεται με Conor 

Obsert, Cat Power ή Beth 

Orton, όταν δεν φορμάρει 

side-project όπως οι She&Him ή δεν κά-

νει παραγωγές όπως στον πρώτο δίσκο της 

Jenny Lewis (Rilo Kiley), δημιουργεί σπου-

δαία άλμπουμ όπως το “Hold Time”(****). Η α-

μερικάνικη μουσική παράδοση ραφινάρεται 

στα χέρια του για να αποκτήσει μια λεπτή, 

διακριτική, ρευστή γεύση, χωρίς να χάσει 

τίποτα από τα ζωτικά της συστατικά. 

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 A.V. 73

* Αδιάφορος

** Μέτριος

*** Καλός

**** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός
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Elementsofstyle
Της Ζωής ΠαΠαφωτίου 

CATERPILLAR 
Ψάχνοντας ανδρικά παπούτσια για το γραφείο, ανακάλυψα ότι τα Caterpillar έχουν δημιουργή-
σει μια νέα casual σειρά (Κ. Διάθεση: ALSINCO, Ναυπλίου 8, Μεταμόρφωση, 210 2843.076).

                   Δερμάτινο ανδρικό παπούτσι €  100.  

ATTRATTIVO
Γυναικεία ρούχα

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
Επιτραπέζιο παιχνίδι “Who’s naked?” € 25,50

ΟVAL SPA
4 θεραπείες σε 1

GAS
Γυναικεία μπλούζα

AVON SENSEA  
Shower gel Carnival 250 ml € 6,40

<< 
ο χειμώνας δεν λέει να μας αφή-

σει, αλλά κι η άνοιξη μας κλείνει 

πονηρά το μάτι από μακριά. 

Η άνοιξη είναι προ των πυλών κι εγώ δεν έχω 

παρά να την καλωσορίσω με Attrattivo (Κ. 
Διάθεση: 210 2853.813), που όπως πάντα έχει 

μια ολοκληρωμένη πρόταση, αυτή τη φορά 

κατάλληλη για τις πρώτες ηλιόλουστες μέ-

ρες. Στην αγαπημένη μου GAS (Κ. Διάθεση: 
ELMEC SPORT S.A., Λ. Βουλιαγμένης 96, Γλυφά-
δα, 210 9699.300), πάλι, διάλεξα μια κομψή 

μπλούζα από τις νέες φινετσάτες δημιουρ-

γίες της που μας ταξιδεύουν πίσω στα 70s. 

Η επίσκεψη στην αισθητικό μου κρύβει μια 

έκπληξη: 4 θεραπείες σε 1. Ένα θολωτό υ-

ψηλής τεχνολογίας και αισθητικής πρωτο-

ποριακό μηχάνημα σαν διαστημόπλοιο, το 

Oval spa, κάνει ταυτόχρονα σιάτσου, αρω-

ματοθεραπεία, χρωμοθεραπεία, αλλά και 

steem spa, με μουσική υπόκρουση από usb 

mp3 player (www.ovalspa.com). Επειδή θέ-

λω να φροντίζω τον εαυτό μου και στο σπίτι, 

πήρα το νέο shower gel Carnival με άρωμα 

εξωτικών φρούτων της Avon, της εταιρείας 

που έχει γίνει η αδυναμία των πολυάσχολων 

Ελληνίδων, καθώς φέρνει την ομορφιά στο 

χώρο τους (Κ. Διάθεση : www.avoncosmetics.
gr, 210 6605.630 & 639). Τέλος, οι ανανεωτικές 

μου τάσεις με οδήγησαν στα βιβλιοπωλεία 

Παπασωτηρίου, όπου εκτός από πλούσιο 

υλικό για πνευματική ανάταση βρήκα και το  

“Who’s naked?”. 24 γυμνοί χαρακτήρες και 

άπειρες πονηρές ερωτήσεις… Πού πήγε το 

μυαλό σας;  A   

➜ style@athensvoice.gr

PHOTOVISION 2009 
Η μεγάλη, καθιερωμένη έκθεση για την 

ενημέρωση πάνω στην ψηφιακή εποχή της 
εικόνας φέρνει φέτος από 5-9/3 στο πρώην 
Ανατολικό Αεροδρόμιο 118 εταιρίες και φο-
ρείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

του Imaging με εκδηλώσεις, σεμινάρια, αφιέ-
ρωμα στον Κ. Μπαλάφα κ.ά.
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ST. GEORGE 
LYCABETTUS HOTEL
Σάββατο το πρωί στο ασαν-
σέρ είχες πάρει εφημερίδες, 
κατέβηκες στον 4 όροφο, 
απάντησε εδώ.

τΡΕΝΟ
3/2, καθόμουν απέναντί 
σου κι έπινα χυμό! Κατέβηκα 
Νερατζιώτισσα, διάβαζες κι 
έγραφες κάτι, μου μίλησες 
λίγο πριν κατέβω! a.athina@
hotmail.com 

POP 
Βασίλη, λιώνω για σένα. G. 

HOXTON 
31/1, κοντό πορτοκαλί μαλλί, 
κοιταχτήκαμε, χαμογέλασες 
και μου είπες έλα. Αυτός 
που δεν μπορούσε να σου 
μιλήσει. fanofportokali@
gmail.com 

ΒΗτΑ 
Σε είδα Σάββατο βράδυ, 
φορούσες σκουφάκι, σου 
έδωσα να πιεις νερό, ήσουν 
υπέροχη, θα σε ξαναδώ άρα-
γε; 694 0837328

 ΣτΗΛΗ μΥΡτΩΣ
Τεύχος 241, αγαπητή Irene 
είμαι κι εγώ παθών τέτοιας 
κατάστασης, αλλά μην τα 
ισοπεδώνεις όλα. Νίκος, 698 
7287873

LOW PROFILE 
Αργά το βράδυ 2/2, έριχνες 
τα σκαμπό στα σκαλιά του 
μπαρ και ξεσήκωνες αν-
θρώπους για παλτά κι όχι 
μόνο, πότε θα ξαναπάς; 697 
3820048

ΚΑτΑΛΗΨΗ ΛΥΡΙΚΗΣ 
Δευτέρα 2/2, εσύ συγκε-
ντρωμένος στις κορίνες σου 
και εγώ στο σκουφί σου! 
Είχα για καμουφλάζ το γέλιο! 
Κάπου απέναντί σου, στην 
Ακαδημίας…

ΚΟΔΡΙΓΚτΩΝΟΣ 
Φωτοτυπίες, ίσως πρέπει 
να τα πούμε, να κεράσω ένα 
καπουτσίνο πάλι, πάρε με 
τηλέφωνο. 694 7547450

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
Τα Χριστούγεννα εκεί κάθε 
μέρα, σε λένε Σπύρο, το ξέ-
ρω, θέλω να έρθω στο νησί 
σου. Γιατί έφυγες; 

BARTESERA 
Με μια φίλη σου σας πρό-
σφερα λουλούδια, μελαχρι-
νό μωρό με το κόκκινο φόρε-
μα! Στείλε στο 698 1567253

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡτΗ - 
ΑΘΗΝΑ 
7/12, βραδινή πτήση 
Lufthansa, εγώ σε χάζευα 
από διπλανή σειρά, κοιτού-
σες διαρκώς, θέλω να σε 
ξαναδώ.  nick069@in.gr

BIG 
Γούσταρες αλλά δεν τόλμη-
σες, είμαι ο ψηλός με το καρό 
μπουφάν, σε προκαλώ… 
Αλέκος, 693 9414116

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
BoLive, 13/12, καστανός, με 
ανοιχτόχρωμη μπλούζα με 
κόκκινες ρίγες, στις τουα-
λέτες απλά σε καληνύχτισα, 
θέλω να σε ξαναδώ, στείλε 
εδώ.

MALL 
Σάββατο, 14/2, στα Hooters 
εσύ με μια φίλη σου, ανταλ-
λάξαμε ματιές, θέλω να σε 
ξαναδώ. 694 4668897

MΕτΡΟ
14/2, μπήκες Ομόνοια, 
κατέβηκες Σύνταγμα, συ-
νέχισες, καστανή, λεπτή, 
υπέροχα πυκνά φρύδια… 
693 8220337

ΘΗΣΕΙΟ
Μορφή, 6/2, ήσουν μελαχρι-
νή με ελιά και το πιο όμορφο 
χαμόγελο, καθόμασταν 
απέναντι, όταν σε είδα 
στην τουαλέτα κόλλησα. 
morfi060209@gmail.com

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
Πάει καιρός, σε λένε Θεοδο-
σία, σε πήρα απέναντι από 
το ΙΚΕΑ, στο αεροδρόμιο, με 
το λεωφορείο και σε άφησα 
κοντά στον Σταυρό. 697 
2084996

BOUTIQUE 
Τετάρτη βράδυ, bootycall 
party, σου ζήτησα τσιγάρο, 
εσύ κουκλάρα στα μαύρα, 
ήμουν στο τραπέζι με τα 
μοντέλα. 693 7164351, 
Αχιλλέας

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Είσαι ξανθιά, είμαι ξανθιά… 
είσαι θεά και είμαι κούκλα… 
Σε είδα έξω απ’ τον Άγ. Θερά-
ποντα και τα ’χασα… Επικοι-
νώνησε μαζί μου.

τΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Σε λένε Γιώργο… είσαι στους 
φωτογράφους, τρίτο εξάμη-
νο… Θέλω να γνωριστούμε 
καλύτερα!…

FATOUS OLOUS
Νεφέλη, έπαιζες στο παι-
χνίδι! Δεν κατάφερες να 
κερδίσεις, εκτός απ’ την 
καρδιά και το μυαλό μου! Υ-
πάρχεις; listeneronsounds@
yahoo.com

ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ 
Παρασκευή, 13 Φεβρουα-
ρίου, 3μισι μεσημέρι ήσουν 
στη στάση μ’ έναν κύριο, 
μελαχρινή με γυαλιά μάσκα, 
μαύρο κολάν ως τον αστρά-
γαλο, μαύρα λουστρίνια, 
ζαχαρί καπαρντίνα, πράσινη 
τσάντα, μπαινόβγαζες τα πα-

πούτσια σου, πήρες το 732. 
699 7767999

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Α4 
10/2, 12.00, ήμουν ξανθός, 
είχες σκουλαρίκι στη μύτη.   
idealstar9@hotmail.com

«τΟ ΔΙΑμΑΝτΙ ΚΑΙ 
τΟ ΚΗτΟΣ» 
Δευτέρα, 2/2, κόκκινη 
φόρμα 2 θέσεις δίπλα μου, 
έφευγες με μηχανή ενώ μί-
λαγα, κοιταχτήκαμε έντονα, 
ζήτα απ’ την Ιουλιέτα. 697 
2732338

FLOCAFE 
Λ. Αλεξάνδρας, Τρίτη 10/2, 
5 μμ, ήσουν με φίλη σου, 
φόραγες άσπρο ζιβάγκο και 
μπότες, έτρωγες πατατάκια, 
είσαι η πιο όμορφη μελαχρι-
νή που υπάρχει στη γη… Εί-
μαι ο ξανθός που σε κοίταζε 
απέναντι, αν κατάλαβες. 
693 2648051

μΕτΡΟ 
Πέμπτη, 12/2, 10.30 πρωί για 
Σύνταγμα, κρατούσες κόκ-
κινο ντοσιέ, εγώ καστανός, 
απέναντι, κοιταζόμασταν, 
είσαι κούκλα, θα σε ξανα-
δώ; Πάρε τηλέφωνο… 694 
7339665

ΕμΠΑτΗ NORTH 
Σε είδα, με είδες, πρώτο 
τραπέζι ήσουν και ήμουν. 
Αντρέας, 694 8232123

ΦΑΙΣτΟΣ PALACE 
8/2 για Πειραιά, τυχερός ο 
Indefix με τόσο όμορφη αφε-
ντικίνα, ασορτί με τα special 
λιλά (!)… καλτσάκια… 694 
4382307

ΣΥΝτΑΓμΑ 
Πέμπτη, μετρό, κοιταχτή-
καμε στις πόρτες, φορούσα 
μαύρο μπουφάν. 698 
6386533, πάρε τηλέφωνο

MONTANA
14/2 με την κοπέλα δούλευα 
ρεσεψιόν, μου πες ότι χωρί-
σατε! Θα σε ξαναδώ; Στείλε 
εδώ, Απολλώνιε σμηνίτη.

ΑΝΩ ΠΑτΗΣΙΑ
11/2, σε είδα Τραλλέων και 
Ηρακλείου, σου είπα καλημέ-
ρα, περνάς κάθε μέρα! Πάρε 
τηλέφωνο. 694 6403632, 
Μιχάλης! 

ΠΑτΗΣΙΩΝ
Italian Job, είσαι ο πιο sexy 
γοητευτικός καραφλός πω-
λητής, θα κάναμε τα πάντα 
για σένα… η κολλητή μου 
κι εγώ.

DESIGN WALK 
8/2, γαλάζια μάτια, μπεζ 
μπουφάν και κράνος, σε έχα-
σα ξαφνικά! Θέλω να σε ξα-
ναδώ! Έλενα! elena16346@
hotmail.com

GURU
12/2 Πέμπτη, σε λένε Εμμα-
νουέλα, χόρευες ασταμά-
τητα! Σε κέρασα κονιακάκι! 
tas_8s@yahoo.com

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
AppleBee’s, σερβιτόρα με τα 
σγουρά μαλλιά, μου έχεις 
πάρει το μυαλό! Πρέπει να 
είσαι μεγάλο νούμερο! Είσαι 
πολύ γλυκιά! Μάρκος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Πριν κανένα μήνα κατεβή-
καμε από το λεωφορείο, σε 
λένε Χριστίνα, μένεις Πει-
ραιά, σου είπα ότι αν δεν σου 
μιλούσα θα το μετάνιωνα. 
Στείλε εδώ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Vodafone, Διοικητήριο, 10/2, 
πρώτη σου μέρα στο κατά-
στημα, επειδή δεν ασχο-
λούμαι με κινητά στείλε μου 
mail: amigitto@hotmail.com

ΕΡμΟΥ 
Είμαι ο γεροδεμένος άνδρας 
που με κάρφωνες, κυρία 
μου. Τηλεφώνησέ μου 694 
8681762

3ο ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
Αυτά τα μπλε μάτια σου…

OL. CATERING
Δουλεύεις στο ταμείο της. 
Ήρθα να εισπράξω! Απλά με 
μάγεψες, όμορφε, γοητευ-
τικέ μούσια! Θα σε ξαναδώ 
σύντομα! 

ΘΕμΙΣτΟΚΛΕΟΥΣ 
Δεμένο ποδήλατο, δεν είμαι 
απόλυτα σίγουρος αν στο ’πα 
εγώ, αλλά πάμε και καμιά πο-
δηλατική βόλτα αν θες.

Π. ΦΑΛΗΡΟ
Πάλι σε είδα, ξανθούλα του 
Πράξις και Πράξεις, στην 
Άρεως, ρώτησες στο Ιατρικό 
για αμάξι που ενοχλούσε! 
Κοιταζόμαστε συχνά! Πώς θα 
σε πλησιάσω; 

ΣτΗ μΕΣΟΓΕΙΩΝ
12/2 στα Everest Χολαργού, 
το πρωί, φορούσες μαύρα, 
πήρες την Athens Voice κι 
έφυγες.

ΠΑΝΟΡμΟΥ
Σε είδα ένα βράδυ, μελαχρι-
νός, σε κοίταγα μέσα απ’ το 
αυτοκίνητό μου, η ώριμη 
κοκκινομάλλα! Στείλε μήνυ-
μα. 699 5229801

μΕτΡΟ 
Πριν 3-4 χρόνια, ψάχνεις την 
κοπέλα με την ελίτσα, δώσε 
κι άλλες λεπτομέρειες…

ΧΑΪΔΑΡΙ
Είχες κόκκινη τσάντα, το 
βλέμμα σου με μάγεψε, κοι-
ταχτήκαμε έντονα για λίγο. 
Δημήτρης

ΗΛΕΚτΡΙΚΟΣ
6/2, 9.30 π.μ., εγώ με κο-
στούμι, εσύ με φόρμα, και οι 
δυο με μούσι και σκουλαρίκι, 
μπήκες Κ. Πατήσια, βγήκαμε 
Αττική…

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
10/2, κολλημένοι στην κίνη-
ση, άντρας με αμάξι ΙΚΜ… 
Εγώ γυναίκα μπροστά σου, 
σε κοιτούσα απ’ τον καθρέ-
φτη, με είδες; kitrinoamaxi@
yahoo.com

μΙΝΑ 
8/2, 22.30, ήσουν με δυο 
φίλες, σας ρώτησα αν θέ-
λετε να μείνετε κι άλλο… 
Ήθελες να μάθεις τ’ όνομά 
μου… Στείλε μου lazaros82@
mycosmos.gr 

ΧΙΛτΟΝ
Μελαχρινή με υπέροχα 
δάχτυλα, κόκκινο ταγιέρ, 
Παρασκευή βράδυ, 6/2, 
καφέ Χίλτον. Δεν μπορώ να 
σε ξεχάσω. freepeople3@
hotmail

Α.Π.Θ. 
Είσαι ξανθός με γαλανά 
μάτια και σπουδάζεις οικονο-
μικό, σε βλέπαμε κάθε Τρίτη 
6-8 στη σχολή, αν κατάλαβες 
ποιες είμαστε, την επόμενη 
φορά πες ένα γεια.

ΚτΕΛ ΑΧΑΪΑΣ 
Γυρίζαμε από Πάτρα, είχες 
πάει να δεις την κόρη σου, 
καθόμαστε μαζί, αν το δια-
βάσεις, είμαι ο Πέτρος, σε 
περιμένω. 698 4892383

μΕΓΑΡΟ μΟΥΣΙΚΗΣ 
Δευτέρα μεσημέρι στις 4.00, 
9/2, σε είδα να μπαίνεις, 
σε σκέφτομαι. alexissko@
yahoo.gr 

ΦΑΡΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
Βασιλόπουλος, κοιταχτήκα-
με, ήσουν μπροστά μου στο 
ταμείο, θέλω να σε ξαναδώ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 154 
Εσύ ήσουν πολύ sexy, μετά-
νιωσα που κατέβηκα τόσο 
νωρίς. panthai97@hotmail.
com

μΟΝΑΣτΗΡΑΚΙ
10/2, σου θυμίζει κάτι το 
όνομα «Γεωργία» και η τράκα 
από τα Davidoff, ωραία 
μάτια, τέλειο χαμόγελο. 
Γράψε εδώ.

ΡΙΝΟΚΕΡΟΣ 
Κυριακή, αγόρι στο μπαρ με 
το μουστάκι… Αϊ λάικντ γιου 
α λοτ! Αν με κατάλαβες… 
Στείλε εδώ…  

ΚΟμΟτΗΝΗ 
Μ’ αρέσει το σούρουπο την 
άνοιξη, δεν θα το άλλαζα με 
καμιά άλλη ώρα, σε καμιά ε-
ποχή, παρά μόνο με μια στιγ-

μή μαζί σου μέσα στο χρόνο 
ή και πέρα απ’ αυτόν.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Α4 
10/2, 12 μεσημέρι, φορού-
σες πράσινο μπλουζάκι με 
τον αριθμό 7, σκουλαρίκι στη 
μύτη και ήσουν θεός, εγώ 
ξανθός με μαύρο μπουφάν, 
σε κοιτούσα όλη την ώρα, 
κατέβηκες Άγιο Τρύφωνα, 
απάντησέ μου pls. 693 
6865933

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
Παρασκευή 6/2, στο φούρνο 
της Μαρίνας, κοιτούσες, 
χαμογέλασα, πήρα την τυρό-
πιτα κι έφυγα. stavros1515@
windowslive.com 

μΕτΡΟ
Παρασκευή ξημερώματα 
μπήκαμε από Σύνταγμα για 
Αιγάλεω μαζί, καθόμουν μό-
νος πίσω με μπεζ παλτό, εσύ 
μελαχρινή με μπουκλίτσες 
και λουστρινέ μποτάκια, 
υπέροχη.

ΣτΟ ΑμΑΞΙ
Με 2 φίλες και ένα φίλο εί-
χατε κι ένα αμάξι, μετά, στο 
δρόμο μου κορνάρατε! Είμαι 
χαζός που δεν σου μίλησα… 
Σε σκέφτομαι συνέχεια! 
Στέφανος

2ο Λύκειο Γ62
Φοιτητής μελαχρινός, μπορ-
ντό, κρεμασμένος στο παρά-
θυρο της τάξης, κατακεραύ-
νωνες με ένα διαπεραστικό 
βλέμμα, σε κοίταξα.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 131
8/2, Πέτρο, σε είδαμε, μετά 
την παράσταση σταμάτησες 
με τ’ αμάξι, μας χαιρέτησες. 
Απάντησε εδώ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
Σάββατο βράδυ με μια φίλη 
σου, μου χαμογέλασες, μπή-
κατε σε ασημί αμάξι, δεν μί-
λησα λόγω των επεισοδίων. 
694 7993973

ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ 
26/8, με έστειλες στον ουρα-
νό και μετά με πέταξες στην 
κόλαση! Γιατί, χοντρούλη 
μου; 694 9556604

μΟΝΑΣτΗΡΑΚΙ
Σάββατο, οδός Αδριανού, 
απέναντι από το Attalos Hall 
έχασες το σκουλαρίκι σου, 
μεγάλος κρίκος από κίτρινο 
μέταλλο, σου είπα να αφή-
σεις το τηλέφωνό σου, να σ’ 
έπαιρνα όταν το έβρισκα… 
Αν το θέλεις πίσω, το σ/κ 
είμαι στο ίδιο σημείο. 699 
7259941, Θύμιος 

ΑΡΧΙτΕΚτΟΝΙΚΟ
9/2 το πρωί, καθόσουν έξω 
με 3 φίλους, φόραγες σκου-
φί, πράσινα μάτια, πέρασα 2 
φορές με φίλη, στείλε εδώ. 

τΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Σε είδα, πανέμορφη Βέρα, με 
το τατουάζ και το piercing.

VENUE
Armin Van Buuren, έξω από 
το Venue, με βοήθησες να 
βρω ταξί… I didn’t intend to 
“leave you in the rain”… Σ’ 
ευχαριστώ! 

ΧΑΡ. τΡΙΚΟΥΠΗ
5/2, πήραμε ταυτόχρονα την 
A.V. μελαχρινή, μου χαμογέ-
λασες! Περιμένω εδώ.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΦΙΞ
7/2, μαύρο μπουφάν με 
άσπρη ρίγα, μαύρα κοντά 
μαλλιά, σε λένε Ελένη, σου 
ζήτησα τσιγάρο. Ν. 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Πρώην Πέτρινο! Ψηλή με 
κόκκινες μπότες, κοιταχτή-
καμε έντονα αλλά έφυγα νω-

ρίς, αν το δεις, στείλε εδώ.

ΣΑΟΥΝΑ 
Κυριακή 25/1, 23.30, σου 
είπα έχεις πολύ ωραίο σώμα! 
Είπαμε να τα ξαναπούμε…
κάποια στιγμή, ίσως! 
Πέτρος, 694 6396828

CLUB ΚΟΛΑΣΗ 
6/2, καθόσουν απέναντί μου, 
έπινες πράσινη και κοιταζό-
μασταν, στείλε αν το δεις.

ΓΚΑΖΙ - ΦΑΛΗΡΟ
Ταξί, Κρητικός ολόκληρος, 
με έσωσες απ’ τη βροχή, δεν 
ήμουν κατάλληλα ντυμένη! 
Ποτέ δεν θα ξαναπώ «ΠΟΤΕ».

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
Καλλιδρομίου 6/2, εγώ στο 
αμάξι, εσύ πεζός, με χαιρέ-
τησες, ήμουν βιαστική, ποιο 
κομμάτι άκουγες στο αμάξι; 
Στείλε εδώ, θα βρω χρόνο…

Γράψε για το ΣΕ ΕΙΔΑ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλ’ το 
με SMS:  AVSE, κενό και το μήνυμά σου στο 54121
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι 
με το νούμερο του αποστολέα.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Γνωριστήκαμε στο πάρτι του 
Φώτη, στο Ηράκλειο, αγαπη-
θήκαμε απ’ την πρώτη στιγ-
μή, είμαστε μαζί από τότε. 
Θες να γίνεις γυναίκα μου; 

Είσαι το καλύτερο διπλανάκι 
του κόσμου… και σ’ αγαπάω, 
ακόμα και όταν δίνεις το 
κλεμμένο στιλό πίσω στη 
Χριστίνα…

6 μήνες έρωτας, καύλα, αγά-
πη, τρέλα, υποστήριξη. Συ-
ντροφικότητα, χαρά, θαυμα-
σμός…! Δεν γράφονται όλα 
όσα αισθάνομαι μαζί σου… 
Τα ξέρεις όμως! ss/2009

Αν εννοείς αυτά που έγρα-
ψες, έλα να μιλήσουμε!!!

Δεν αρκεί ούτε ένα μήνυμα 
ούτε το ότι δεν ξεχνάς, για 
εμένα και εσένα είναι ή όλα ή 
τίποτα… Κ.

Ακριβώς όπως τα είπες...

Πάνο, είχες την ευκαιρία και 
με έφτυσες, τώρα διστάζω. 
Άννα

Vodafone Θεσσαλονίκη, 
πρώτη σου μέρα στο κατά-
στημα! Κινητό τηλέφωνο α-
κίνητη ζωή! Θα ξαναπεράσω 
όταν σχολάς! 

Όσο σκληρός κι αν είμαι μαζί 
σου μη με παρεξηγείς, είναι 
περίεργος ο έρωτας. Σ’ αγα-
πώ, ελαφάκι μου! 

Χαμόγελό μου, 19/2 στις 
8.30 στο Starbucks. Υ.Γ. Ν’ 
αγαπάς το αγόρι σου.

Έλενα, γιατί σκοτώνεις το 
τυχερό μου αστέρι; 

Να προσέχεις. Σε σκέφτομαι. 
Livelloula

Ελαφάκι μου, πάντα θα σ’ 
αγαπάω όσο κι αν σε μισώ…
το λιονταράκι σου

Φεύγεις για Φλωρεντία… Θα 
’μαι πάντα μαζί σου, θα σε 
δω εκεί… Δ. 

Σε λένε Νίκο, μένεις Γαλάτσι, 
δουλεύεις ΔΕΗ Πέτρου Ράλ-
λη, γιατί χάθηκες; Απάντησε 
εδώ. Η αλεπού

Είχες ευκαιρίες να μιλήσεις, 
έμεινες σιωπηλή, μη μετα-
νιώνεις, μην ονειρεύεσαι, 
δεν θα γίνει ποτέ.

Δεν είπαμε τίποτα. Κάλλιο αρ-
γά παρά ποτέ, αν είναι στείλε 
μου μήνυμα. 697 7361610  

Μονεμβασιά, στ’ αρχαία 
τείχη, μπρος σε φωτιά, θά-
λασσα και αέρα, σε ρώτησα. 
Συγχώρα με. Σαλπάρισε μαζί 
μου. Σμαράγδα, σ’ αγαπώ.

Περασμένα μεσάνυχτα, 
ξεφυλλίζοντας το «άσπρο» 
βιβλίο με τις «μαύρες» λέξεις 
συγκινήθηκα τόσο, Α…μου, 
γιατί ήταν όλα εκεί…

Ξέρεις εσύ...
Γράψε για το ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ 

(μέχρι 20 λέξεις) και στείλ’
το με SMS:  AVXE, κενό και 
το μήνυμά σου στο 54121

Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται 
μόνο εάν είναι ίδιοι 

με το νούμερο του αποστολέα.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Σε είδα...
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Σε γνωρίζω...

Γνωριμίες γάμου «ΠΑΠ-
ΠΑΣ». Εδώ και 70 χρόνια 
πρώτοι στη δημιουργία 
γάμων - σχέσεων ζωής και 
δεσμευόμαστε για ακόμα 
πιο δυναμική παρουσία στο 
μέλλον. Δεν είμαστε τυχαία 
το μεγαλύτερο όνομα στο 
χώρο. Σας περιμένουμε 
στο Κολωνάκι, Ομήρου 38 
στον 3ο όροφο. Ωράριο 
λειτουργίας καθημερινές 
9.00-21.00, Σάββατα 
10.00-14.00. Τηλέφωνο για 
ραντεβού  210 3607.748, 
www.pappas.gr
 
Όμορφη δικηγόρος 26 
ετών, ιδιοκτήτρια ξενοδο-
χειακής επιχείρησης, αξι-
όλογης οικογένειας, 1.68, 
λεπτή, καστανή, με μακριά 
μαλλιά, € 30.000 μηνιαίως, 
κάτοχος τριών διαμερισμά-
των, Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κύριο 30-36 ετών, 
εμφανίσιμο, καλού χαρα-
κτήρα, με προσωπικότητα, 
με αξίες ζωής και αισθήμα-
τα. «Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3607.748, 
καθημερινά 9.00-21.00, 
Σάββατο 10.00-14.00, 
www.pappas.gr

Καθηγήτρια αγγλικών, 
36 ετών, γλυκιά, λεπτο-
καμωμένη με πανέμορφο 
πρόσωπο, οικονομικά ανε-
ξάρτητη, ιδιοκτήτρια 2 ακι-
νήτων, εξοχικού, Ι.Χ., ζητά 
γνωριμία ευπαρουσίαστου 
και καλλιεργημένου κυρίου 
40-45 ετών, με σκοπό τη 
δημιουργία οικογένειας. 
«Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3607.748, 
καθημερινά 9.00-21.00, 
Σάββατο 10.00-14.00, 
www.pappas.gr

43χρονη νομικός, με 
αξιοπρόσεχτη εμφάνιση και 
προσωπικότητα, πρόσχα-
ρη, ευαίσθητη, ρομαντική, 
1.70, καλλίγραμμη, κα-
στανόξανθη με μελί μάτια, 
€ 3.500 μηνιαίως, πέντε 
διαμερίσματα, εξοχικό 
στο Ναύπλιο, Ι.Χ., επιθυμεί 
γνωριμία κυρίου μορφω-
μένου, ανεξάρτητου, με 
αξιόλογο επάγγελμα και 
καλή εμφάνιση. Δεκτά παι-
διά. «Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3607.748, 
καθημερινά 9.00-21.00, 
Σάββατο 10.00-14.00, 
www.pappas.gr 

Γοητευτικός κύριος 
53 ετών, εργαζόμενος 
στο δημόσιο, 1.85 μελα-
χρινός, € 3.000 μηνιαίως, 
κάτοχος 3 διαμερισμάτων 
στον Πειραιά, περιουσία 
στη Λακωνία, λάτρης 
αθλητισμού, μουσικής, 
θεάτρου, επιθυμεί σοβαρή 
γνωριμία με κυρία 40-50 
ετών, ανεξάρτητη, ψηλή, 
εμφανίσιμη, οπωσδήποτε 
μη καπνίστρια. Διαμονή 
οπουδήποτε. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 

3607.748, καθημερινά 
9.00-21.00, Σάββατο 10.00-
14.00, www.pappas.gr

Από το 1950 που ιδρύσαμε 
το πρώτο γραφείο μέχρι 
σήμερα, κατορθώσαμε 
να βρισκόμαστε πάντα 
πρώτοι στην εκτίμηση 
της αθηναϊκής και όλης 
της ελληνικής κοινωνίας. 
Βασιζόμενοι στην πολυετή 
πείρα μας και πλαισιωμένοι 
από αξιόλογους επιστη-
μονικούς συνεργάτες, με 
φιλική διάθεση, είμαστε στο 
πλευρό σας μέχρι να βρείτε 
το σύντροφο της ζωής σας. 
«Λούης», Αθήνα, Αγ. Κων-
σταντίνου 6, 7ος όροφος, 
210 5235.692 

Έμπορος 38χρονη, ιταλι-
κών κοσμημάτων, μοντέρ-
νας εμφάνισης, έξυπνη, με 
προσωπικότητα και έντονη 
θηλυκότητα, μηνιαίως 
€ 2.600, οροφοδιαμέρισμα, 
μετοχές, Ι.Χ., επιθυμεί γνω-
ριμία γάμου με κύριο έως 52 
ετών, δραστήριο, γοητευτι-
κό. Αποκλειστικά «Λούης», 
Πειραιάς, Καραίσκου 117, 
210 4176.812-813 

Ναυπηγός 30χρονη, με 2 
master Αμερική - Γερμανία, 
1.74, ξανθιά, εντυπωσιακή, 
γόνος αξιόλογης και ηθικής 
οικογένειας, μηνιαίως 
€ 4.200, 2ώροφο, Ι.Χ., επι-
θυμεί γνωριμία γάμου με 
κύριο έως 42 ετών, μορφω-
μένο, με ώριμη και καταστα-
λαγμένη προσωπικότητα. 
Αποκλειστικά «Λούης», 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 
210 4176.812-813 

Αξιωματικός 46χρονος, 
πτυχιούχος, με έντονη 
γοητεία, αθλητικός, 1.85, 
με ευρύ κοινωνικό περιβάλ-
λον, έξυπνος, με χιούμορ, 
μηνιαίως € 10.000, 2ώρο-
φο παραλιακό σπορ Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με κυρία έως 42 ετών, 
όμορφη, με προσωπικότη-
τα. Οικονομικό αδιάφορο. 
Αποκλειστικά «Λούης», 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 
210 4176.812-813 

Καρδιολόγος 40χρονος, 
οικογένεια ιατρών, 1.85, 
μελαχρινός, αθλητικός, 
με προσωπικότητα και 
χιούμορ, 2 ακίνητα, ιατρείο, 
μηνιαίως € 5.200, τζιπ, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με κυρία έως 35 ετών, 
όμορφη, καλλιεργημένη. 
Αποκλειστικά «Λούης», Πει-
ραιάς, Καραΐσκου 117, 210 
4176.812-813 

Οικονομική αναλύτρια 
32χρονη, 2 master Αμε-
ρική, πανέμορφη, 1.70, 
κοκκινομάλλα, με φινέτσα 
και θηλυκότητα, κάτοχος 
ξενοδοχείου και μεζονέ-
τας, μηνιαίως  4.300 Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με κύριο έως 45 ετών, 
γοητευτικό, δραστήριο, με 
κατασταλαγμένο χαρακτή-
ρα. Αποκλειστικά «Λούης», 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 
210 4176.812 

«Πρότυπο Κέντρο 
Σχέσεων - Πάππας Next 
Generation» Θέλουμε και 
προσπαθούμε να δημιουρ-
γήσουμε ευτυχισμένες σχέ-
σεις με γνωριμίες υψηλού ε-
πιπέδου, για να καταλήξουν 
στον επιτυχημένο γάμο σας. 
Η προσπάθειά μας θα διαρ-
κεί από τη στιγμή που θα 
μας επισκεφτείτε και μέχρι 
τα σκαλοπάτια. Πάντα με 
εχεμύθεια, υπευθυνότητα 
και επιτυχία. Πληροφορίες 
στο 210 3616.029, κα Άννα 

Ιατρός 39χρονος, 1.90 
ύψος, μελαχρινός, λεπτός, 
με ιδιόκτητη μεζονέτα στα 
Νότια Προάστια, συν Ι.Χ., 
μηνιαίο εισόδημα € 10.000, 
αναζητά κυρία έως 35 ετών, 
γλυκιά, ευγενική, καλλιερ-
γημένη, κατά προτίμηση 

καθηγήτρια, για δημιουργία 
οικογένειας. «Πρότυπο 
Κέντρο Σχέσεων - Πάππας 
Next Generation», Ομήρου 
38, Κολωνάκι, 2ος όροφος, 
210 3616.029, καθημερινά 
9.00-21.00, Άννα-Αγγελική

Στέλεχος τράπεζας 
39χρονη, με πτυχίο και 
μεταπτυχιακό, ελεύθερη, με 
λευκή επιδερμίδα, πρασινο-
μάτα, με ακίνητη περιουσία 
μελλοντικά, αναζητά κύριο 
έως 47 ετών, ανάλογου 
μορφωτικού επιπέδου, για 
δημιουργία οικογένειας. 
«Πρότυπο Κέντρο Σχέσεων 
- Πάππας Next Generation», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 2ος 
όροφος, 210 3616.029, 
καθημερινά 9.00-21.00, 
Άννα-Αγγελική

ABILITY. Υψηλού επιπέδου 
γνωριμίες σχέσης - συμβί-
ωσης - γάμου. Πανελλα-
δικά - εξωτερικό. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων. 
Με εχεμύθεια, εντιμότητα, 
σύγχρονες μεθόδους, 
εξειδικευμένο προσωπικό 
(σύμβουλοι σχέσεων, ψυ-
χολόγοι) ενώνουμε ζωές 
επί 23 συνεχή χρόνια με 
απόλυτη επιτυχία. Εκδρο-
μές - εκδηλώσεις - πάρτι 
(για όλες τις ηλικίες) από 
το AbilityClub. Ability, τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr 

ABILITY. Εξαιρετικής ομορ-
φιάς 30χρονη πολιτικός μη-
χανικός (ΔΥ), ψηλή, λεπτή 
με άψογη συμπεριφορά, 
κατασταλαγμένη, με προ-
σωπική και πατρική περιου-
σία, Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
γάμου. Δεκτή διαμεσολά-
βηση γονέων. Ability, τηλ. 
κέντρο 210 3826.947 

ABILITY. Άριστου οικο-
νομικού και πνευματικού 
επιπέδου 45χρονος οικο-
νομολόγος - φοροτεχνικός, 
πολύ εμφανίσιμος, λάτρης 
της καλής ζωής και των 
ταξιδιών, μηνιαία εισοδή-
ματα άνω των € 10.000, 
φοροτεχνικό γραφείο, 
πολυτελή ακίνητα, 2 Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία σοβαρής 
προοπτικής. Οικονομικό κυ-
ρίας αδιάφορο. Ability, τηλ. 
κέντρο 210 3826.947

ABILITY. Εξαιρετικός 60χρο-
νος μεγαλοεπιχειρηματίας 
χωρίς υποχρεώσεις, μορ-
φωμένος, σοβαρός, πολύ 
νεανικός, large άνθρωπος, 
μηνιαίως άνω των € 25.000, 
Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία σο-
βαρής προοπτικής. Ability, 
τηλ. κέντρο 210 3826.947 

ABILITY. Ευγενέστατος 
36χρονος οδοντίατρος 
πολύ καλής εμφάνισης, 
ψηλός, αθλητικός, με δικό 
του ιατρείο και ακίνητη 
περιουσία, σπορ Ι.Χ., επιθυ-
μεί γνωριμία γάμου. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων. 
Ability, τηλ. κέντρο 210 
3826.947 

ABILITY. Όμορφη, σοβαρή 
41χρονη δικηγόρος με κλα-
σάτη ομορφιά και ευγενική 
παρουσία, πολύ δραστήρια, 
μέτοχος δικηγορικής εται-
ρείας, μηνιαίως άνω των 
€ 8.000, ακίνητα Ν. Προά-
στια, Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
γάμου. Ability, τηλ. κέντρο 
210 3826.947 

32χρονη δασκάλα, 
λεπτή, πάρα πολύ γλυκιά 
και όμορφη, με εισοδήματα 
€ 3.000 μηνιαίως, δύο μεγά-
λα διαμερίσματα, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο 
καλλιεργημένο, τρυφερό, 
έως 42 ετών. Γρ. Συνοικεσί-
ων «Ψύλλα», 210 6120.611

34χρονος οφθαλμίατρος 
με δικό του ιατρείο, ψηλός 
και γοητευτικός, με εισο-
δήματα άνω των € 8.000 
μηνιαίως, μεζονέτα στα Β. 
Προάστια και εξοχικό στην 

Κάρυστο, αναζητά νέα έως 
32 ετών, γλυκιά, ευγενική, 
εμφανίσιμη, για δημιουργία 
οικογένειας. Γρ. Συνοικεσί-
ων «Ψύλλα», 210 6120.611

45χρονη εφοριακός ψηλή 
και πολύ όμορφη, απίστευ-
τα γλυκιά και λαμπερή, με 
εισοδήματα € 4.000 μηνιαί-
ως, μεγάλο διαμέρισμα στα 
Β. Προάστια και πολυτελές 
αυτοκίνητο, αναζητά κύριο 
έως 60 ετών, εμφανίσιμο, 
ευγενικό για γνωριμία γά-
μου. Γρ. Συνοικεσίων «Ψύλ-
λα», 210 6120.611

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη στο Γραφείο Συνοικε-
σίων της, πλαισιωμένη από 
επιστημονικούς συνεργά-
τες (ψυχολόγους, ανθρω-
πολόγους, συμβούλους 
γάμου), δημιουργεί γέφυ-
ρα επικοινωνίας μεταξύ 
ανθρώπων σε ένα δύσκολο 
έργο, με σοβαρότητα και 
επαγγελματισμό. Συνεργά-
ζεται με Έλληνες Ευρώπης 
- Αμερικής και με γονείς. 
Πραγματοποιεί ζεστή επι-
κοινωνία με ψυχαγωγικές 
εκδηλώσεις, πάρτι, εκδρο-
μές, με αγάπη και προσωπι-
κό ενδιαφέρον. Προσφορά 
στην τιμή εγγραφής στα 
άτομα από επαρχία. VIP’S, 
210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Η κα Μάγδα Πετρίδη 
προτείνει πανέμορφη 
32χρονη με άψογη συμπε-
ριφορά, καλλιεργημένη, 
ευκατάστατη, και 34χρονη 
όμορφη με υπέροχες ανα-
λογίες, επιχειρηματία, που 
είναι έτοιμες να κάνουν 
επένδυση ζωής δίπλα σε 
έναν καταξιωμένο άντρα. 
VIP’S, 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Η κα Μάγδα Πετρίδη 
προτείνει αυτοδημιούργητο 
επιχειρηματία 38χρονο, 
εμφανίσιμο, μηνιαίως 
€ 7.000 με πολυτελή 
ακίνητα, και 45χρονο δι-
ευθυντή τραπέζης, 1.83, 
εμφανίσιμο, € 6.000, που 
είναι έτοιμοι να κάνουν μια 
γυναίκα ευτυχισμένη και να 
αναλάβουν τις ευθύνες μιας 
σωστής οικογένειας. VIP’S, 
210 3234.793, Νίκης 24, Σύ-
νταγμα, www.vip-petridi.gr

Αχτύπητη Λαρισαία 
30άρα νοσοκόμα, κάτοχος 
ακινήτων, ξανθιά, καλλονή, 
1.75 ύψος, αναζητά γνω-
ριμία - συμβίωση ιατρού 
- στρατιωτικού - επιχειρη-
ματία - γαιοκτήμονα - κα-
τασκευαστή - καθηγητή. 
Αυθημερόν διασύνδεση. 
210 8064.902

Ζήτα μου ό,τι θες

Πτυχιούχος καθηγητής, 
με μητρική γλώσσα την αγ-
γλική, παραδίδει μαθήματα 
αγγλικών. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 694 5825349

Ελληνίδα, γνώστης της 
κινεζικής (σπούδασε και 
εργάστηκε στην Κίνα), 
παραδίδει μαθήματα κινέζι-
κων. Τηλ. επικοινωνίας: 697 
8225294

Παραδίδονται σε εργαστή-
ριο μαθήματα κεραμικής, 
μικρού γλυπτού, ανάγλυ-
φου, χρηστικού και διακο-
σμητικού αντικειμένου. 210 
6411.392, 693 7411215

OnePlusOne Γνωριμίες 
για singles: Για σοβαρή 
σχέση. Μην παίζετε άλλο! 
Για να γνωρίσετε σύντρο-
φο ζωής, καλό είναι να 
το πάρετε σοβαρά. Για τα 
μέλη μας μόνο, έχουμε 
δημιουργήσει δύο υπη-
ρεσίες: ένα πρωτοπορια-
κό OnLine πρόγραμμα για 
να γνωρίσετε άτομα που 
σας ταιριάζουν και ένα 
πολύ γεμάτο πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων για να 
διασκεδάσετε, που συ-
μπεριλαμβάνει βραδιές 
ποτού, οινογνωσίας, 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
εκδρομές στη φύση, και 
την άνοιξη ταξίδι στην 
πανέμορφη Τοσκάνη 
στην Ιταλία. Πληροφορί-
ες στο www.oneplusone.
gr, και για να γίνετε μέλος 
μας καλέστε στο 210 
8085.338 (13.00-21.00). 

Άτομα 18-55 ζητούνται. 
Άμεσα εισοδήματα, μερι-
κή/πλήρης (έως € 2.380) 
απασχόληση. Δουλέψτε 
στο χώρο σας, Internet 
επιθυμητό. 210 8954.890 
(12 γραμμές) κος Βενίτης, 
www.extra-eisodima.gr

Μικρέςαγγελίες
210 3617369 fax: 210 3617310

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε με το 210 3617.369 (11.00-19.00) 
Χρεώσεις: € 24 οι 20 πρώτες λέξεις και € 0,35 κάθε επιπλέον. Αγγελία σε πλαίσιο € 35.
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Μίλαμουβρώμικα
Της Μυρτώς Κοντοβά
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 Στείλε το γράμμα σου ταχυδρομικά, ή στο 
fax της A.V., ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη «Μίλα μου βρώμικα».

Κοιτάζει... κοιτάζεις... και μετά 
από 3 μήνες, αφού έχεις απορρί-
ψει αρκετούς (μέσα σε αυτό το δι-
άστημα), επειδή έχεις φάει ένα Α 
κόλλημα, έρχεται και σου μιλάει! 

Συστήνεστε, για τα μάτια του κόσμου, 
γιατί κανονικά ξέρετε πώς τον/τη λένε, 
αλλά όχι. Τηλέφωνα δεν ανταλλάσετε, 
αφού στην ουσία βλέπεστε σχεδόν κά-
θε μέρα! Μετά από μία ολόκληρη βδο-
μάδα που δεν τον έχεις δει, κάνεις την 
κίνηση να αλλάξετε τηλέφωνα! Και ναι! 
Επιτέλους το έχεις! Περιμένεις ένα τη-
λέφωνο... ή έστω ένα μήνυμα. Αφού θέ-
λει και θέλεις, γιατί κάνει τον δύσκολο; 
Μετά από μέρες αποφασίζει να στείλει 
μήνυμα, κανονίζετε και καλά να βγεί-
τε, αλλά το πράγμα μένει εκεί. Όταν 
τον συναντάς το παίζει άνετος, ενώ δεν 
είναι, κι αυτό κάνει bam! Σε κάνει να 
ζηλέψεις, ενώ δεν υπάρχει λόγος! Έ-
χεις φτάσει στους 4 μήνες και ακόμα να 
βγείτε... και έχεις αρχίσει και ξενερώ-
νεις (λογικότατο)!!! Μήπως δεν ξέρουν 
τι θέλουν;    -Απίστευτα ξενερωμένη!

Ξέρουν: α) Θέλουν να πηδήξουν τη Μόνικα 
Μπελούτσι και μετά να τους παίρνει τηλέ-
φωνο και να μην το σηκώνουν β) Θέλουν να 
μην τους ενοχλεί η μάνα τους, αλλά να έχει 
πάντα έτοιμο φαγητό μήπως περάσουν γ) 
Θέλουν σεξ πρωί πρωί με την τσίμπλα στο 
μάτι δ) Θέλουν να νικήσει ο βάζελος 4-0 τη 
Βιγιαρεάλ μέσα στην Ισπανία. 
Υ.Γ. Άρες μάρες κουκουνάρες θέλουν.

» Aπευθύνομαι στην αφεντομου-
τσουνάρα σας, για να μπορέσω να 

βρω solution στο problem που με βασα-
νίζει. Παιδιά, έχω χοντρή Π-Ρ-Ο-Β-Λ-
Η-Μ-Α-Τ-Α-Ρ-Α! Έχω γνωρίσει έναν τύ-
πο, φαγώσιμο τον λες, που μου ’χει γίνει 
στενός κορσές! (shit!! what a fuck is that?) 
Γνωριστήκαμε σε ένα μπαρ (he&him, 
παιδιά το συστήνω ανεπιφύλακτα σε 
open-minded τύπους). Τον κόζαρα με το 
γνωστό ύφος take me here right now! 
Να μην τα πολυλογώ, από κείνη τη μέ-
ρα ο τύπος μού έχει γίνει τσιμπούρι, άσε 
που γουστάρω τρελά τον κολλητό του. 
Παιδιά, μιλάμε φρικαλέο; Ο οποίος κολ-
λητός είναι ΟΥΑΟΥ, αλλά με έχει πολύ 
για τον πούτσο... Ένα βράδυ ολόκληρο 
προσπαθούσα να τον ψήσω για καμιά 
αρπαχτή, αλλά ο γελοίος ο φίλος του δεν 
έλεγε να με αφήσει σε ησυχία! Τελικά, 
μετά απο σαράντα κύματα κατάφερα να 
τον στριμώξω στην τουαλέτα. Ήτανε πο-
λύ groovy! Αχχχχχ... Δεν ξέρω τι να κά-
νω. Ο ένας τσιμπούρι και ο αλλος crazy 
love. Ντζουντζουμπρούντζου κατάστα-
ση! HELP!!                       -singe manos

Μα τι λέτε τώρα;  Εδώ έχετε ξεκληρίσει ολό-
κληρη παρέα, ετοιμάζεστε να βάλετε δυο φί-
λους να σφαχτούν στην ποδιά σας και θέλετε 
και βοήθεια από πάνω; Για κάντε μας τη χάρη 
– σιγά μην ασχοληθούμε μαζί σας.
Υ.Γ. Έγραψε «αφεντομουτσουνάρα σας» ή 
με γελούν τα όμορφα, μεγάλα, γαλανά μου 
μάτια;

» Είμαι γκέι. Εδώ και 2 χρόνια τώ-
ρα δεν μπορώ να σταυρώσω κο-

πέλα με τίποτα, αλλά με τίποτα όμως! 
Και το χειρότερο; Δεν υπάρχει αρσενι-
κό εκεί έξω που να μην του κάνω κλικ! 
Ακούγεται ψωνίστικο και υπερβολι-
κό, αλλά δεν κάνω πλάκα! Έχω σοβα-
ρό πρόβλημα. Οι άντρες φίλοι μου κα-
ταλήγουν κάθε βράδυ να παίζουν ξύλο 
για μένα, προκειμένου να με σώσουν 
από τους «θαυμαστές», όλοι οι άντρες 
μοιάζουν να παθαίνουν λαλά μόνο που 
εμφανίζομαι! Πηγαίνω σε λεσβιάδικα 
και μου την πέφτουν άντρες! Πηγαίνω 
σε καφενεία, κλαμπ, μπαρ, σκυλάδι-
κα και μου την πέφτουν σαν να μην έ-
χουν δει κοπέλα... Gay φίλοι μου, μου 
εξομολογούνται πως μαζί μου «κάτι» 
νιώθουν. Στην απελπισία μου την πέ-
φτω ακόμα και σε νταλίκες, οι οποίες 
με χλευάζουν. «Καλά, σιγά να μην εί-
σαι εσύ γκέι!» Οι γυναίκες με παρατάνε 
και αδιαφορούν τρελά! Στον αντίποδα 
άντρες για όλα τα γούστα, από σκυλά-
δες μέχρι ράσταμαν, δεν μ’ αφήνουν σε 
ησυχία! Από γάμους μέχρι παιδιά μού 
τάζουν. Οι straight φίλες μου δεν το πι-
στεύουν. Έχω αγανακτήσει!
Τι να κάνω; Να βάλω καρό πουκαμισά-
κι... 2οο κιλά και να ξυρίσω μαλλί; Δεν 
θέλω! Αυτά... Ευχαριστώ για τα γέλια 
που ξέρω πως ρίχνεις τώρα, αναλογιζό-
μενη πόσο βούρλο είμαι! Αλλά, πίστεψέ 
με, σοβαρολογώ.
Υ.Γ. Και το πιο γελοίο; Πραγματικά, δεν 
είμαι και κανένα μοντέλο!           -Κατερίνα

Κατερινάκι κορίτσι μου, αϊ σιχτίρι.

» Μυρτώ, το σκέφτηκα πολύ και 
τελικά το έβγαλα το συμπέρασμα. 

Ξέρεις ποια είναι η διαφορά ενός άντρα 
από ένα γουρούνι; Ότι το γουρούνι δεν 
γίνεται άντρας όταν πίνει.                   -Mary

Ντροπή σας. Ποιος σας είπε ότι για να γίνει 
ένας άντρας γουρούνι πρέπει σώνει και καλά 
να πιει;
 Υ.Γ. (I’ m a) dead woman walking... A
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Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)   
Όταν ο κόσμος βρίσκεται σε κρίση και είναι ρευστός, 
σε αναζήτηση νέων δρόμων και δυναμικών ανθρώ-
πων που θα ανοίξουν πιθανότητες και προοπτικές, 
τότε είσαι στα καλύτερά σου. Σε μια εξαιρετική συ-
γκυρία για την ανθρωπότητα, είσαι από τους πρωτα-
γωνιστές των εν εξελίξει αλλαγών. Με τον Πλούτωνα 
στον Αιγόκερω ψάχνεις τη θέση στον επαγγελματικό 
στίβο αλλά και στην κοινωνία. Από εδώ και πέρα δεν 
αγωνίζεσαι απλά για μια θέση στην ιεραρχία αλλά οι 
επιλογές σου, ο τρόπος και το στιλ που τη διεκδικείς 
αποτελούν επιπλέον και παράδειγμα για τους άλ-
λους. Σαφώς ο δρόμος της καινούργιας καταξίωσης 
δεν είναι τρομακτικά δύσβατος, αλλά σαν πρωτοπό-
ρος χρειάζεται να χαράξεις τον προσωπικό σου δρό-
μο. Με τον 11o οίκο σου να φλέγεται μπορείς, ξέρεις, 
είσαι σίγουρος ότι… εν αρχή είναι ο Κριός. Ave!

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)
Να τολμήσω να ρωτήσω ποιος/α είναι αυτός/ή που 
ασκεί τέτοια εξουσία πάνω σου και σου φαίνεται 
τόσο σέξι που μερικές φορές δεν έχεις μυαλό για 
τίποτα άλλο; Ναι, ναι, ναι… Μιλάμε για τον Άντρα ή 
τη Γυναίκα που τους βλέπεις με εσώρουχα με το που 
μπαίνουν στο δωμάτιο ή στο χώρο που βρίσκεσαι. 
Είναι δύσκολο να πει κάποιος αν τέτοιου είδους πε-
ρισπασμοί επηρεάζουν τη δουλειά σου ή αν αυτοί οι 
άνθρωποι σε γλιτώνουν από άλλα προβλήματα που 
θέλεις να ξεχάσεις. Ό,τι κι αν συμβαίνει στο μέτωπο 
των σχέσεων και των κρυφών επιθυμιών, ο μίνι μα-
ραθώνιος με την καριέρα σου δεν έχει τελειώσει. 
Πάνω στο άλογο είσαι με το ιππικό που επελαύνει 
για να σώσει το επαγγελματικό σου κύρος.  

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)
Μην το κάνουμε θέμα, αλλά αυτό που δεν αντέχεις 
καθόλου με τον Ουρανό στο 10ο οίκο σου είναι να 
στέκεται κάποιος εργασιακά πάνω από το κεφάλι 
σου, να σε παρακολουθεί και να σε διατάζει. Κι αν 
το επεκτείνεις και στην καθημερινότητα, σε ενοχλεί 
οποιοσδήποτε προσπαθεί να σου βάλει τα δύο πό-
δια σε ένα παπούτσι με οποιοδήποτε πρόσχημα – ο 
Κρόνος φτάνει και περισσεύει. Η λύση είναι να βρεις 
ένα σχέδιο, μια ασχολία, να αναλάβεις μια πρωτο-
βουλία που θα σε ενδιαφέρει πάρα πολύ, ώστε να 
ρίξεις ολόκληρο τον εαυτό σου σε αυτό και να μη 
σ’ ενοχλούν οι παραπάνω ώρες δουλειάς ούτε ο 
βαθμός δυσκολίας. Ποτέ και κανείς δεν είναι σίγου-
ρος για το πώς σκέφτονται οι από πάνω, αφού είναι 
γνωστό πόσο αλλοπρόσαλλοι είναι. Άρα είναι ανό-
ητο να παρατήσεις τη δουλειά σου για κάτι άλλο, 
προσθέτοντας στον εαυτό σου ανασφάλεια. Του-
λάχιστον ο Χείρωνας στον Υδροχόο είναι σίγουρο 
ότι προστατεύει τη διανοητική σου υγεία. 

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)
Όταν το μυαλό σου δεν σταματάει να σκέφτεται 
τρόπους για να αντιμετωπίσεις την επαγγελματική 
ανασφάλεια, το πώς θα πληρώσεις τους λογαρια-
σμούς ή το πώς θα ξεμπλέξεις από σχέσεις που φαί-
νεται ότι περνάν συμπληγάδες ή είναι ανύπαρκτες, 
το να μιλήσουμε για την απόλαυση που προσφέρει 
το σεξ μοιάζει σαν ανέκδοτο που στην τελευταία 
ατάκα προσπαθείς να βρεις πού είναι το αστείο. Η 
ειρωνεία είναι ότι με τον πλανητικό ορυμαγδό που 
συνεχίζει να ενεργοποιεί τον 8ο οίκο σου και τη νέα 
Σελήνη στους Ιχθύες (25/3), η αγάπη είναι το μονα-
δικό αντίδοτο στα προβλήματα, τους πόνους και τα 
βάσανα που ζορίζουν την καθημερινότητά σου.  

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
Πίσω από το αυτοκρατορικό χαμόγελο βρίσκεται 

συνήθως η ψυχή ενός μελαγχολικού, βασανισμένου 
καλλιτέχνη. Το πρόβλημα είναι ότι αν δεν πηγαίνουν 
καλά οι ερωτικές σχέσεις δεν πάει καλά τίποτα. Αν 
δεν υπάρχει αντικείμενο στον έρωτα δεν υπάρχει 
δημιουργικότητα. Αν δεν υπάρχει σύντροφος που 
θαυμάζεις δεν υπάρχει ευχαρίστηση ούτε στην επαγ-
γελματική επιτυχία. Όλα είναι ημιτελή όταν ο Ήρωας 
δεν έχει πλάι του Αυτόν ή Αυτή που θα του αφιερώ-
σει το έπαθλο της οποιασδήποτε νίκης του. Με τις 
σχέσεις σε τέτοια ένταση, σκέψου δύο φορές πριν 
πραγματοποιήσεις τις σκοτεινές σου παρορμήσεις. 
Δεν εννοώ ότι θα χαθείς μέσα σε φαντασιώσεις, ζή-
λειες, ανέφικτες επιθυμίες και μετωπικές συγκρού-
σεις, αλλά με ενεργοποιημένο ακόμα περισσότερο 

τον 7ο οίκο των σχέσεων, δεν χρειάζεσαι πιθανόν 
ηρεμιστικά για να χαλαρώσεις, αλλά κάποιον/α που 
θα δεχτεί να γίνει παρτενέρ σου στη διάπραξη των 7 
θανάσιμων αμαρτιών – με χάρη και στιλ.  

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)
Εννοείται ότι δεν θα πήγαινες ποτέ σε μια εκπομπή 
που ονομάζεται η «Στιγμή της ηλίθιας», αλλά με την 
ευκαιρία της νέας Σελήνης ίσως πρέπει να δώσεις 
μερικές ειλικρινείς απαντήσεις στον εαυτό σου: η 
μοναξιά είναι η μοναδική αντίδραση όταν ο Άλλος 
δεν ανταποκρίνεται στα απαγορευτικά στάνταρντς 
των σχέσεων που έχεις; Είναι δυνατόν να αγαπάς κά-
ποιον ενώ προσπαθείς να τον αλλάξεις ολοσχερώς; 
Μέχρι πού μπορείς να υποχωρήσεις χωρίς να ταπει-
νώνεσαι, μόνο και μόνο για να διατηρήσεις μια σχέση 
που ξέρεις κατά βάθος ότι δεν τραβάει; Μπορεί η 
επαναληπτικότητα και η ρουτίνα να σου δημιουρ-
γούν ασφάλεια επειδή αποκλείουν κάθε στοιχείο 
έκπληξης, αλλά τα τελευταία χρόνια μαθαίνεις (;) ότι 
το απρόσμενο, το ξαφνικό και το αναπάντεχο είναι 
συστατικά που δεν μπορείς να εξορίσεις από το σύ-

μπαν σου. Ξεκλείδωσε την πόρτα και προσευχήσου 
αυτός που θα μπει στο σπίτι σου να μην είναι αυτός/ή 
που θα σε μάθει να πιστεύεις στο ουρανοκατέβατο 
και αμέσως μετά θα εξαφανιστεί.  

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)
Θεωρητικά είσαι τόσο καυτός/ή δημιουργικά και 
σεξουαλικά όσο κι ένας τσίγκος τον Αύγουστο. Ό-
μως δεν μπορείς να είσαι απαιτητικός, φορτικός 
ή να ανεμίζεις τη δική σου σημαία χωρίς να υπο-
λογίζεις τον υπέροχο, μοναδικό, αφόρητο Άλλο. 
Πρέπει να ζητάς ευγενικά και... μη φοβάσαι – θα 
σου δοθεί. Απ’ ό,τι έχεις αντιληφτεί τελευταία, ο 
Άρης βρίσκεται στον τομέα της χαράς της ζωής και 

η Αφροδίτη βρίσκεται στον Κριό, που συμβολίζει τις 
διαπροσωπικές σου σχέσεις. Αυτός ο συνδυασμός 
σημαίνει με δύο λέξεις: καλή περίοδος (για να είσαι 
με κάποιον/α). Μια υποσημείωση: Επειδή στις 6/3 η 
Αφροδίτη θα γυρίσει ανάδρομη, έχε υπόψη σου ότι 
στις μέρες που σου μένουν μέχρι τότε χρειάζεται να 
γοητεύσεις, ξεκαθαρίσεις, συνεννοηθείς, διαπραγ-
ματευτείς, συνδεθείς, συνεργαστείς, δεσμευτείς, 
κερδίσεις, προσαρμοστείς, ενεργοποιηθείς, ρίξεις 
γέφυρες και να βαθύνεις τις σχέσεις σου, γιατί μετά 
Εσύ και Αυτός/ή θα μιλάτε πλάτη με πλάτη.  

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
Ακόμα και στις καλύτερες εποχές η οικογένεια (στον 
όρο «οικογένεια» μπορεί να χωρέσει εκτός από τη 
φυσική σου οικογένεια και ό,τι θεωρείς εσύ ως οικο-
γένεια) μπορεί να είναι ένα σπαθί που κόβει και από 
τις δύο πλευρές. Από τη μία πλευρά αποτελεί την 
απόλυτη άγκυρα που σου δίνει τη συναισθηματική 
και τη φυσική φωλιά που σε προστατεύει από τα 
βέλη και τις καταιγίδες του παράλογου κόσμου. Την 
ίδια στιγμή όμως πολύ εύκολα μπορείς να αρχίσεις 

να βασανίζεις τον εαυτό σου με αισθήματα ενοχής 
ή με σκέψεις ότι έχεις παγιδευτεί είτε από δική σου 
επιλογή είτε από τα ύπουλα κόλπα των άλλων. Ας 
μιλήσουμε στα ίσα. Μερικές φορές οι σεξουαλικές 
ανάγκες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από τους 
ανθρώπους που η οικειότητα έχει σκοτώσει την ε-
πιθυμία. Αν σε τσακώσουν πάντως, κατηγόρησε τη 
νέα Σελήνη (25/3) που σε ξεμυάλισε ή τον Ουρανό 
που σε κεραυνοβόλησε υποκύπτοντας σε κάποιον 
ή κάποια που δεν έπρεπε – έπρεπε; Μα εσύ δεν είσαι 
που γεννήθηκες για να λες ναι στα απαγορεύεται; 

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)
Εκτός από deadlines, βαρετές εργασιακές υποχρε-
ώσεις, επαφή με ηλίθιους στους οποίους δεν θα α-
πευθυνόσουν ποτέ στην προσωπική σου ζωή αλλά 
αναγκάζεσαι να συναναστραφείς στη δουλειά και 
επαγγελματικές φιλοδοξίες που είναι ακριβότερες 
απ’ ό,τι είχες υπολογίσει, υπάρχει κι άλλη ζωή. Λέ-
νε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ρομαντικό από έναν 
καλό ακροατή. Τώρα σε ακούν και ακούς. Όσο πιο 
πολύ επικοινωνείς τόσο ξεσκουριάζει το μυαλό σου 
από τις ίδιες και τις ίδιες σκέψεις. Επιπλέον μην ξε-
χνάς ότι αυτή την εποχή με την Αφροδίτη στον Κριό 
έχεις κέφι είτε να δημιουργήσεις είτε να σκεφτείς 
τον έρωτα ή το σεξ. Διάλεξε γήπεδο και παίξε. Κι 
αν τα βαριέσαι όλα αυτά, πήγαινε να διασκεδάσεις 
σε ένα λούνα παρκ – με πρόσχημα τα παιδιά ή τα 
ανίψια σου. Με άλλα λόγια... χαλάρωσε. 

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)
Υπάρχει ένας συμπαντικός λόγος που δέχεσαι το 
ένα μετά το άλλο τα οικονομικά πλήγματα, και ο-
νομάζονται Χείρων και Ποσειδώνας στον Υδροχόο. 
Εντάξει, πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι τα οικο-
νομικά σου και να μάθεις να κάνεις μπίζνες, αλλά 
αυτό που σου ζητιέται είναι να ανακαλύψεις ότι η 
μεγάλη περιουσία σου δεν είναι ο υλικός απολογι-
σμός που μπορείς να κάνεις. Ακόμα κι αν οι άνθρω-
ποι που σκέφτεσαι ότι μπορεί να σε βοηθήσουν δεν 
το κάνουν, είναι τα ταλέντα και οι επιδεξιότητές σου 
που μπορούν να σε ξελασπώσουν ανά πάσα στιγμή. 
Και ποια είναι τα ταλέντα σου; 
Υ.Γ. Ο Δίας και ο Βόρειος Δεσμός, επίσης στον Υδρο-
χόο, είναι δείκτες ευημερίας. Αν δεν φτάνουν τα τα-
λέντα σου, εξέλιξέ τα ή ανακάλυψε καινούργια.  

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)
Όποια κι αν είναι τα προβλήματα, το πλοίο έφυγε 
κι έχει απομακρυνθεί τόσο από την προβλήτα του 
λιμανιού ώστε κάθε απόπειρα επιστροφής θα είναι 
χάσιμο χρόνου. Η ενέργεια τώρα έχει μόνο μέλλον. 
Κάθε επιμονή στο παρελθόν είναι καταστροφική 
γιατί σου αφαιρεί πιθανότητες και νέες ευκαιρίες. 
Χτυπήθηκες, βασανίστηκες, γονάτισες, παραδό-
θηκες –ναι, πολλοί αδερφοί σου (του τρίτου δεκα-
ημέρου) τώρα μόλις αντιμετωπίζουν το βάναυσο 
τέλος των ψευδαισθήσεων που φέρνει ο Ποσειδώ-
νας– αλλά κέρδισες την ψυχή σου. Τώρα θα πρέπει 
να κάνεις και κάτι για τις φιλοδοξίες σου, την υλική 
πλευρά της ζωής σου, τις επιθυμίες σου. Οι δυσκολί-
ες που θα αντιμετωπίσεις από εδώ και πέρα –μιλάμε 
για τους γεννημένους το πρώτο εικοσαήμερο– είναι 
ελέγξιμες, αντιμετωπίσιμες, χειροπιαστές. Ο κύβος 
ερρίφθη. Τι υπάρχει περνώντας τον Ρουβικώνα; 

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)
Εσύ και οι Σχέσεις: έχεις το ίδιο ανάμεικτο αίσθημα 
που έχει μια μητέρα που πρέπει να σηκωθεί στη 
μέση της νύχτας με σαράντα πυρετό για να ταΐσει 
το μωρό που κλαίει. Μόλις αποδεχτείς το γεγονός 
ότι θα περάσεις την υπόλοιπη ζωή σου μόνος/η 
κάτω από την καρό κουβέρτα που σου έκανε δώρο 
η γιαγιά σου, τότε… ωσαννά… ξαφνικά βρίσκεστε 
δύο κάτω από την κουβέρτα. Μόλις πας να τον/την 
αγκαλιάσεις… πουφ… εξαφανίζεται. Αυτή είναι η 
φύση του Ουρανού στον 1o σου οίκο, άρα θα πρέ-
πει να είσαι Ζεν στις σχέσεις σου. Πάνω από όλα εί-
σαι Ιχθύς, θυμάσαι; Υποτίθεται ότι υπάρχεις για να 
βοηθάς, να ονειρεύεσαι, να συμπονάς, να γράφεις 
ποίηση και όχι για να κυνηγάς ανθρώπους που δεν 
μπορείς να πιάσεις. Όμως ποιος θα σε κατηγορήσει 
όταν κυνηγάς τον Πίτερ Παν ή την Τίνκερμπελ;  A

✽ Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου 
τάσεων θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου.

 gpano@stardome.gr  

Stardust
Από τον ΓΙώρΓΟ ΠΑνΟΠΟΥλΟ

Προς Ιχθύες
(Η γάτα λέει: Για δες 
το κοροϊδάκι, με πίστεψε 
ότι εγώ το αγαπώ. 
Μα λέει και το κουτό 
χρυσοψαράκι: 
Τι κούνια που σε 
κούναγε, πω-πω πω-πω!)
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