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Themusicissue
Ο Moby μιλάει στην a.v. και σχεδιάζει το εξώφυλλο 
Ο Γιώργος Παυριανός γράφει για την Αρλέτα  
Ο Σταμάτης Κραουνάκης ανοίγει την Επίδαυρο και τα λέει όλα
Η Θεοδοσία Τσάτσου χαρίζει το νέο της τραγούδι “Babalou” στην www.athensvoice.gr Κατέβασέ το!

Η Αφροδίτη Αλ Σάλεχ συναντάει τους  Έλληνες μαύρους μάγους του hip-hop 
Mc Yinka, Jerome A.K.A. THE SOURCE και El Jeraw 
Οι Γιάννης Αγγελάκας, David Byrne, dj Tiesto, Lisa Celeste Simon 

μιλούν στην Α.v., σελ. 32

Ο Σπύρος Κουβέλης, βουλευτής 
Επικρατείας, γράφει για τα γκέτο 

της Αθήνας, σελ. 19

Ο Πάσχος Μανδραβέλης γράφει 
για την κρίση του Τύπου, σελ. 22

O Σπύρος Βούγιας κι ο Σταύρος 
Κωνσταντινίδης παρεμβαίνουν 

αρχιτεκτονικά στην πόλη, σελ. 28

Οι Δημήτρης Παπαϊωάννου - 
Ζάφος Ξαγοράρης σχεδιάζουν 

τις σελίδες της Μπιενάλε, σελ. 30

Φώτα στην Αίγινα Η A.V. ταξιδεύει στο νησί της διπλανής πόρτας 
Της Δήμητρας Τριανταφύλλου, σελ. 50
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Θέματα
10 Ζωντανός στην Αθήνα:
 Της Μανίνας Ζουμπουλάκη 
12 Info-diet: Εβδομαδιαίο χρηματιστήριο 
       αξιών από τη Σταυρούλα Παναγιωτάκη
13 Απαντήσεις του Forrest Gump: 
      Του Nίκου Ζαχαριάδη
16 Shoot me: Του Κωνσταντίνου Ρήγου
19 Τζιχάντ: Των Ά. Τσέκερη, Γ. Κυρίτση
20 Σκίτσο: Του Γιάννη Ιωάννου
25 Techie Chan: Του Στάθη Στασινού  
48 Πανικοβάλ των 500: Του Γ. Νένε
57 Skate: Του Billy Γρυπάρη
58 Sports: Του Μιχάλη Λεάνη
59 2310 Soul: Του Στέφανου 
      Τσιτσόπουλου
64 Taste Police: Της Νενέλας Γεωργελέ
66 Πού τρώμε: Της Ζιζής Σφυρή
76 G&L: Του Λύο Καλοβυρνά
77 Θέατρο: Της Δήμητρας Αναγνώστου
78 Ταινίες: Του Γ. Κρασσακόπουλου
82 Various artists: Του Mάκη Μηλάτου
83 BookVoice: Των Α. Μπιρμπίλη, 
         Α. Σταμάτη, Θ. Μήνας
88 Soul/Βody/Μind: Της Ε. 
        Αναγνωστοπούλου
89 Elements of style: 
       Της Ελίνας Αναγνωστοπούλου
93 Μίλα μου βρώμικα! Η Μυρτώ 
      Κοντοβά έχει τις απαντήσεις
94 Stardust: Τι λένε τα άστρα του 
       Γιώργου Πανόπουλου

Στήλες

61 Αθήνα 210 Οδηγός

Οι επιλογές της A.V. για όλη την εβδο-
μάδα. Τέχνη, θέατρο, σινεμά, μουσικές 
σκηνές, συναυλίες. Κι ακόμα: εστιατόρια, 
μπαρ, cafés, κλαμπ και ό,τι σχετίζεται με 
τη διασκέδαση.

18 Ο άνθρωπος του Stadelheim

Του Νίκου Γεωργιάδη

19 Το Μουσείο & η Βαβυλωνία

Του Σπύρου Κουβέλη

20 Οι εκλογές δεν θα γίνουν το 2011

Του Ευτύχη Παλλήκαρη

22 Το επιχειρηματικό έλλειμμα των ΜΜΕ

Του Πάσχου Μανδραβέλη

24 Συνομιλίες με τον θείο ΙΙ

Της Σώτης Τριανταφύλλου

28 Μικροί ανασχεδιασμοί της πόλης

Των Σπύρου Βούγια και Σταύρου 
Κωνσταντινίδη

32-48 Αφιέρωμα Μουσική 

Mc Yinka, Jerome A.Κ.Α. THE SOURCE, 
El Jeraw, Αρλέτα, Σ. Κραουνάκης, 
Moby, Θ. Τσάτσου, D. Byrne, 
Γ. Αγγελάκας, Tiesto

50 Φώτα στην Αίγινα

Το νησί της διπλανής πόρτας
Της Δήμητρας Τριανταφύλλου

Περιεχόμενα 2 - 8/7/09 Εικόνα εξωφύλλου: 
Moby

28  ΜΙΚΡΟΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

50  ΦΩΤΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Ο
ι φίλοι μου ρωτάνε, δεν θα γράψεις εσύ τι συνέβη με τον «Ελεύθερο Τύ-
πο»; Δεν θέλω να γράψω για τον Ε.Τ., δεν έχω τίποτα να γράψω. Γιατί 
αν γράψω πρέπει να πω για μια εφημερίδα την οποία εξέδιδε ένα  Ίδρυ-
μα Τύπου στο διοικητικό συμβούλιο του οποίου ήταν πρώην υπουργοί, 

αρχηγοί και βουλευτές της Ν. Δημοκρατίας. Οι οποίοι πούλησαν την εφημερίδα σε 
εφοπλιστές πρώην ευρωβουλευτές και εφοπλιστές γιους βουλευτών της Ν.Δ. και 
κουμπάρους υπουργών. Οι οποίοι πούλησαν την εφημερίδα σε ένα μεγάλο οικονο-
μικό παράγοντα, πρώην βουλευτή της Ν. Δημοκρατίας. Όλα αυτά, φυσικά, πάντα 
σε «ολομέτωπο αγώνα εναντίον της διαπλοκής». Πρέπει να πω για ένα ραδιοφω-
νικό σταθμό ο οποίος είχε χρέη και επί χρόνια δεν πλήρωνε τους εργαζόμενους, 
δεν απέδιδε ΦΠΑ, δεν κατέβαλε τις ασφαλιστικές εισφορές στα ταμεία. Είχε χρε-
οκοπήσει, άλλαζε ιδιοκτήτες, δεν τηρούσε το πρόγραμμα για το οποίο είχε πάρει 
άδεια. Ένα σταθμό που τα ραδιοτηλεοπτικά συμβούλια, τα υπουργεία, το κράτος θα 
έπρεπε να του είχαν αφαιρέσει την άδεια για δέκα διαφορετικούς λόγους, να είχαν 
επανακτήσει τη συχνότητα για το κράτος, περιουσία του οποίου είναι, και να είχαν 
προκηρύξει νέο διαγωνισμό για να την παραχωρήσουν στην πιο βιώσιμη πρόταση 
που θα εμφανιζόταν. Ως όφειλαν από το νόμο. Αντί αυτού, παραχωρήθηκε σε ένα 
μεγάλο οικονομικό παράγοντα, η οποία ήταν πρώην βουλευτής της Νέας Δημο-
κρατίας. Δεν μπορώ να πω εγώ γι’ αυτά, δεν ξέρω από «παραταξιακό» Τύπο.

Σε κάθε πρόβλημα που προκύπτει, ο γνωστός θίασος που συγκροτεί την ελληνική 
Λέσχη της Απάτης βγαίνει επί σκηνής και μιλάει, κάνει θόρυβο, αποπροσανατολί-
ζει, ώστε τίποτα να μην είναι καθαρό, κανείς να μην καταλαβαίνει τι συμβαίνει και 
η λεηλασία να συνεχίζεται απρόσκοπτα με τη συμμετοχή όλων των παιχτών. Συζη-
τάνε για την κρίση του Τύπου, το ίντερνετ, τα blogs, τον κόσμο που δεν διαβάζει, για 
οτιδήποτε εκτός από την πραγματικότητα. Για κρίση του Τύπου να συζητήσουμε σε 
καμιά άλλη χώρα. Εδώ πρόκειται για την κρίση ολόκληρου του μοντέλου της κομ-
ματοκρατίας και της διαπλοκής, που στο χώρο των Μέσων Ενημέρωσης παίρνει την 
πιο ξεκάθαρη μορφή του. Η κατάρρευση των ελληνικών ΜΜΕ δείχνει την παρακ-
μή και το τέλος ολόκληρου του πολιτικού και οικονομικού συστήματος της χώρας. 

Ο Ε.Τ. ήταν από τις πιο αξιοπρεπείς περιπτώσεις. Όπως αξιοπρεπής ήταν και η ανα-
κοίνωση της διακοπής της έκδοσής του. Σ’ αυτή τη χώρα υπάρχουν εφημερίδες 
ανύπαρκτες, που εκδίδονται μόνο για τη διανομή της κρατικής διαφήμισης. Από 
31 εκατομμύρια το 2005 έφτασε τα 83,5 εκ. το 2008. Λεφτά του ελληνικού λαού 
που πηγαίνουν σε έντυπα των 500 φύλλων που δεν ξέρει καν κανείς ότι εκδίδο-
νται. Εφημερίδες που επιχορηγούνται για να μην τις διαβάζει κανείς αλλά για να 
κρέμονται στα περίπτερα με έναν τίτλο-προειδοποίηση, έναν τίτλο εκβιασμού 
ανάμεσα στα λόμπι της εξουσίας. Ο Τύπος του εκβιασμού. Εφημερίδες 8 σελίδων 
με 5 κρατικές καταχωρίσεις μέσα, που εμφανίζονται, κλείνουν, ξανανοίγουν, 
ίσα-ίσα να μεταφερθεί το κρατικό χρήμα και να μετατραπεί σε πολιτικό χρήμα, 
σε βρόμικο χρήμα. Μέσα Ενημέρωσης παθητικά επί χρόνια, που συνεχίζουν 
τη λειτουργία τους από θαύμα. Τηλεοπτικές συχνότητες που χαρίζονται από το 
κράτος στα διάφορα λόμπι εξουσίας. Νόμοι που δεν εφαρμόζονται, χθες έληξε η 
πολλοστή εξάμηνη παράταση λειτουργίας των ραδιοφωνικών σταθμών, οι άδειες 
δεν προκηρύσσονται ποτέ, όλα μένουν στην γκρίζα ζώνη της παρανομίας ώστε τα 
ραδιοτηλεοπτικά μέσα να έχουν γίνει κλειστό επάγγελμα, καμία ATHENS VOICE 
να μην μπορέσει ποτέ να αποκτήσει ραδιοφωνική άδεια, το χρήμα μόνο ν’ αλλάζει 
χέρια στο στενό κύκλο της συναλλαγής. Κρατικοί, εκκλησιαστικοί, δημοτικοί, 
κομματικοί σταθμοί, παθητικοί, που δεν ακούει και δεν βλέπει κανένας, χρεοκο-
πημένοι χρόνια, που τους πληρώνει από το υστέρημά του ο ελληνικό λαός, αλλά-
ζουν χέρια, με μόνο στόχο τη μεταφορά κρατικού χρήματος, τις επιχορηγήσεις και 
τις κρατικές διαφημίσεις. Εφημερίδες της εκκλησίας που κλείνουν εν μέσω σκαν-
δάλων. Δάνεια από κρατικά ελεγχόμενες τράπεζες, δανεικά κι αγύριστα. Χαρι-
στικές ρυθμίσεις χρεών σε 92 δόσεις, διαγραφές χρεών. Εισαγγελικές διώξεις για 
απάτες που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό υπο-
τέλειας των Μέσων Ενημέρωσης, πρόστιμα εκατομμυρίων που επιβάλλονται και 
με μαγικό τρόπο αναθεωρούνται. Εκβιασμοί, μετατροπή των δημοσιογράφων σε 
δημόσιους και κομματικούς υπαλλήλους, Μέσα του εκβιασμού, της συναλλαγής, 
βαποράκια, εκτελεστές πληρωμένων συμβολαίων, ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ει-
κονικές χρεοκοπίες, αλλαγή τίτλων, επιδοτήσεις, δουλειές, μίζες, δημόσια έργα. 

Στην Ελλάδα δεν έχουμε Μέσα Ενημέρωσης. Στο θολό τοπίο της συναλλαγής, της α-
νυπαρξίας κανόνων, της μη τήρησης των νόμων από την πολιτεία, της διαπλοκής, 
της μαφιόζικης οικονομίας, δεν υπάρχουν αθώοι. Όσοι υποκριτικά θρηνούν τώρα 
για τις «εφημερίδες που κλείνουν» είναι όλοι αυτοί που δημιούργησαν, ανέχτη-
καν και βολεύτηκαν σ’ αυτό το γκρίζο τοπίο. Μόνο συνένοχοι υπάρχουν, κανένας 
αθώος. Και γω που τα λέω όλα αυτά, αν έγραφα τα ίδια πράγματα αλλά με ονομα-
τεπώνυμα, αύριο δεν θα υπήρχα. A

A.V. 
Latest 

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. 

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης: Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Σιντσιρμάς

Αρχισυντάκτες Γιάννης Νένες, 
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνοι  Ύλης Ελένη Μπακοπούλου, Τάκης Σκριβάνος

Συντακτική ομάδα: Ν. Αργυροπούλου, K.Ρήγος, Δ. Φύσ-
σας, Σ. Στασινός, Λ. Λαζόπουλος, Π. Δούκας, Γ. Κυρίτσης, 
Ά. Τσέκερης,M. Mηλάτος, Π. Μένεγος, Δ. Αναγνώστου, 
Α. Μποζώνη, Γ. Τζιρτζιλάκης, Σ. Tσιτσόπουλος, Γ. Πανό-
πουλος, M. Kοντοβά, N. Γεωργελέ, Γ. Βαλλιανάτος, Σ. 
Tριανταφύλλου, Δ. Τριανταφύλλου, Λ. Καλοβυρνάς, Γ. 
Kωνσταντινίδης, N. Γεωργιάδης, Γ. Δημητρακόπουλος, Γ. 
Αργυροπούλου, Ευτ. Παλλήκαρης, B. Γρυπάρης, Μ. Τσι-
ντσίνης, Μ. Ζουμπουλάκη, Γ. Ιωάννου, Γ. Κρασσακόπου-
λος, Ε. Αναγνωστοπούλου, Ζ. Σφυρή, Σ. Κραουνάκης, M. 
Λεάνης, N. Zαχαριάδης, Π. Μανδραβέλης, Σ. Ο. Κυπριωτά-
κη, Κ. Θέος, Μ. Πιτένης, Γ. Παυριανός, Θ. Μήνας, Κ. Πανα-
γοπούλου, Λ. Χουρμούζη, Στ. Χαραμή, Δ. Παπαδόπουλος

Γραμματεία Σύνταξης: Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr

Aτελιέ: Mορφούλα Bογιατζόγλου, Αντιγόνη 
Γραμμενή, Sotos Anagnos

Διόρθωση κειμένων: Δήμητρα Γκρους, 
Δήμητρα Αρβανιτάκη  

Εικονογραφήσεις: Νεκτάριος Σταματόπουλος, Smart
art@athensvoice.gr

Φωτό: In Time, Ideal Images, Αλ. Βλάχος
(Action Images)

Κ. Αμοιρίδης, Στ. Ανδριώτης, Α. Κούρκουλος, 
C. Makkos, Στ. Καλησπέρης, Mάρω Kουρή, Damien 

Argi, Α. Φιλιππίδης, Θ. Σταμάτης, Π. Βουμβάκης, 
Τ. Βρεττός, Β. Georgousis, Στ. Ρόκκος

 
Διαχείριση Web: Μυρσίνη Λιοναράκη

Διευθυντής Εμπορ.Ανάπτυξης: Νίκος Τσουανάτος
Yπεύθυνη Διαφημ. Τμήματος: 

Ρουμπίνη Καλλίτση-Pavarotti
Yπεύθυνες Διαφήμισης: Bερονίκη Xαριτάτου-

Γκονζάλες, Μαρία Βενιού

Direct Market Manager: Βασίλης Ζαρκαδούλας
Υπεύθυνος Τμήματος: Mιχάλης Kούβελας

Direct Market: Γιώργος Απέργης, Ιωάννα Μπούσγου, 
Νίκος Δαμδημόπουλος, Δημήτρης Καλαμάρης, 

Νώντας Νταμπάνης  
Συντονισμός Διαφήμισης: Δήμητρα Xιώτη

Υποδοχή Διαφημιστικής Αγοράς: Μαρία Αυγερινού
Υποδοχή Direct Market: Νίκη Παπαδοπούλου

ads@athensvoice.gr

Project Manager: Mάρω Ζήνα

Διεύθυνση Λογιστηρίου:  Έφη Μούρτζη 
Λογιστήριο: Σωτηρία Ψυχογυιού, Ασπασία Χοβαρδά

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση: «H Kαθημερινή AE» 

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

Σύνταξη: 210 3617.360, 3617.369, fax: 210 3632.317
Διαφημιστικό: 210 3617.530, fax: 210 3617.310

Aγγελίες: 210 3617. 369 / Λογιστήριο: 210 3617. 170

www.athensvoice.gr
Aν δεν βρίσκετε την A.V. στα σημεία διανομής, 

μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 
3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

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

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

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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Το Εξώφυλλο μας 

Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο 
μουσικός και dj Moby. Γεννήθηκε 
στη Νέα Υόρκη στις 11/9/65 και είναι 
απόγονος του διάσημου συγγραφέα 
του “Moby Dick”, Χέρμαν Μέλβιλ. Το 
πραγματικό του όνομα είναι Richard 
Melville Hall, αλλά έγινε γνωστός 
σαν Moby από τον ήρωα του βιβλίου. 
Το εξώφυλλο σχεδίασε  με την ευκαι-
ρία της συμμετοχής του στο φετινό 
Rockwave Festival και της κυκλοφο-
ρίας του νέου του άλμπουμ “Wait For 
Me”. Ο Μoby «δεν» είναι μουσικός. 
Είναι ο χαρακτήρας του εξωφύλλου 
της Α.V. Ο κόμικ εαυτός του σε μονο-
κονδυλιά. Ο μικρός απορημένος εξω-
γήινος που περιφέρεται σε μίνιμαλ 
τοπία. Όταν ρωτήσαμε τι θα σχεδιάσει 
για την A.V. μάς απάντησαν: το αν-
θρωπάκι στην Αθήνα. Όταν ρωτήσα-
με μήπως θέλει κάποια στοιχεία, μας 
απάντησαν: δεν χρειάζεται, το έχει. 
Κάτι που το ξέραμε, γιατί το ελληνικό 
κοινό τον λατρεύει, oι νύχτες μαζί του 
στο Rockwave είναι οι πιο σίγουρες. 
Το σχεδίασε από τις Βρυξέλλες στο 
δρόμο της ευρωπαϊκής περιοδείας για 
την Ελλάδα, ενώ η συνέντευξη (που 
δημοσιεύουμε στο παρόν τεύχος) έ-
γινε λίγο πριν την επιτυχημένη συ-
ναυλία του στο Terra Vibe στη Μα-
λακάσα.

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.
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Για το Νέο μουσείο
Aγαπητή Athens Voice, xαίρομαι που ένα 

σχόλιο του συνεργάτη σου Νίκου Γεωργιάδη, 

στο φύλλο της 25/6, μου δίνει την αφορμή 

να επικοινωνήσω με τη φρέσκια και ζωντανή 

εφημερίδα σου. Γράφεται λοιπόν στο άρθρο 

«Η αρχαία σκουριά» ότι είχα προσπαθήσει να 

ακυρώσω το έργο του Νέου Μουσείου της Α-

κρόπολης με προσφυγές στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Όλες 

οι ενέργειές μου ως βουλευτή απέβλεπαν 

στην προστασία των επιτοπίων αρχαιοτή-

των και όχι στη ματαίωση του μουσείου. Ο 

στόχος αυτός δεν θα έπρεπε να αμβλύνει 

τους αυστηρούς όρους που η Αρχαιολογική 

Υπηρεσία επιβάλλει στους πολίτες 

που κτίζουν πολύ κοντά σε 

αρχαιότητες. Το 2002-2003 

διακεκριμένοι αρχαιολό-

γοι, μεταξύ των οποίων 

και ο τότε πρόεδρος της 

Αρχαιολογικής Εταιρείας και 

πρώην  Έφορος Ακροπόλεως 

Γεώργιος Δοντάς, μιλούσαν 

δημοσίως για κατασ τροφή 

των αρχαίων που είχε φέρει στο 

φως η ανασκαφή στο οικόπεδο, αλ-

λά οι αρμόδιοι δεν άκουγαν. ΄Ετσι, ως μέσο 

πίεσης, συνυπέγραψα τον Μάρτιο του 2003 

μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία μαζί με 

έγκριτους αρχαιολόγους και ευαισθητοποι-

ημένους πολίτες. Το ότι είχαμε δίκιο αποδεί-

χτηκε από το γεγονός ότι η απόφαση για την 

έγκριση της στατικής μελέτης ακυρώθηκε 

αργότερα, ακριβώς λόγω ελλιπούς προστα-

σίας των επιτοπίων αρχαίων, ενώ, 4 μήνες 

μετά την αναφορά μας, στις 26/6/2003, το 

Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε 

τροποποίηση της θεμελίωσης του μουσείου 

επί το αυστηρότερο.  

Η αναφορά, λοιπόν, λειτούργησε θετικά. Η 

αξιωματική αντιπολίτευση όμως την έκανε 

παντιέρα 4 μέρες μετά την ήττα της στις ε-

κλογές του 2004, μάλλον για να δικαιολογηθεί 

που το μουσείο δεν ήταν έτοιμο για τους Ο-

λυμπιακούς Αγώνες, όπως υποσχόταν μέχρι 

τότε. Η πολιτική αντιπαλότητα στη χώρα μας 

δεν πολυσκοτίζεται για την αλήθεια. Προέχει 

η επικοινωνία! Η αλήθεια όμως είναι ότι επί 

των ημερών μας στο Υπουργείο Πολιτισμού 

βρέθηκαν τα χρήματα και υπογράφηκε η σύμ-

βαση για την κατασκευή του μουσείου χωρίς 

βλάβη στα επιτόπια αρχαία, με αποτέλεσμα 

να απολαμβάνουμε όλοι σήμερα το συνδυα-

σμό του μουσείου με την αρχαία γειτονιά που 

βρίσκεται από κάτω. Με εκτίμηση             
           - πΕΤρόΣ ΤΑΤόΥΛηΣ

ανεξάρτητος βουλευτής Αρκαδίας 

Εκλογές και πάλι
Την Τρίτη 16 Ιουνίου, στην Ιατρική Σχολή 

Αθήνας διεξήχθησαν εκλογές για την ανά-

δειξη προέδρου της σχολής. Υποψήφιοι ή-

ταν ο καθ. κ. Στεφανάδης και ο αναπλ. καθ. 

κ. Σακκάς, υποψήφιος για αντιπρόεδρος ο 

καθ. κ. Δημόπουλος. Στις φετινές εκλογές, 

εκτός από τα μέλη ΔΕΠ και τους μεταπτυχι-

ακούς φοιτητές είχαν δικαίωμα ψήφου όλοι 

οι φοιτητές, αφού στις μέχρι τώρα προεδρι-

κές εκλογές τους φοιτητές εκπροσωπούσαν 

οι συνδικαλιστές των φοιτητικών παρατά-

ξεων. Όσοι φοιτητές προσήλθαν γι’ αυτόν 

το σκοπό στο χώρο της Ιατρικής στο Γουδή 

βρέθηκαν προ εκπλήξεων. Μέλη μιας εκ των 

παρατάξεων απαγόρευαν στους συμφοιτη-

τές τους την είσοδο στο αμφιθέατρο, όπου 

περίμενε άπραγη η εφορευτική επιτροπή, 

αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής 

Σχολής. Αποτέλεσμα, κανένας φοιτητής δεν 

μπόρεσε να περάσει την πόρτα του αμφιθεά-

τρου, πλην του 5ετούς φοιτητή Σωτήρη Πα-

παδόπουλου, ο οποίος δέχθηκε σφο-

δρή λεκτική επίθεση και απειλές για 

άσκηση βίας από τους συμφοιτη-

τές του, στην προσπάθειά του 

να εισέλθει στο αμφιθέατρο.

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι 

φοιτητές της Ιατρικής Αθήνας 

αποδοκιμάζουμε το συμβάν 

και αναγνωρίζοντας ότι κανέ-

νας δεν μπορεί να απαγορεύσει 

την είσοδο σε πανεπιστημιακό χώρο 

στους συμφοιτητές του, πιστεύουμε ότι 

οι συμφοιτητές που εμπόδισαν την είσοδο 

στο συγκεκριμένο χώρο σε άλλους φοιτη-

τές καταπατούν τα δικαιώματά μας. Μάλι-

στα, αμφιβάλλουμε για το κατά πόσο όλες 

οι συνδικαλιστικές φοιτητικές παρατάξεις 

συμβάλλουν στη διατήρηση των δικαιωμά-

των των φοιτητών. Θεωρούμε απαραίτητο 

να ζητηθεί δημόσια συγγνώμη στο φοιτητή 

Σ.Π. Τέλος, ζητάμε από τον κάθε συμφοιτητή 

μας και μέλλοντα γιατρό να λειτουργεί με 

βάση το στοιχειώδη σεβασμό.

                        -ΣωΤηρηΣ πΑπΑΔόπόΥΛόΣ

http://medsvoice.blogspot.com

Άλλος για Παγκράτι;
Δευτέρα βράδυ, μετά τις εκλογές. Σταθμός 

ΚΤΕΛ, στον Κηφισό. Νύχτα, μία παρά κάτι. 

Φτάνει το τελευταίο λεωφορείο από Πάτρα. 

Λίγοι οι επιβάτες, κυρίως φοιτητές, πολλά, 

άπειρα τα ταξί. Οι ταξιτζήδες, όπως τις πα-

λιές καλές εποχές, ψαρεύουν πελάτες. Για 

Παγκράτι ποιος είναι; Για Παγκράτι, παιδιά!  

Έχουν ήδη έναν επιβάτη, αλλά θέλουν δύο ή 

τρία σε ένα. Κομφούζιο. Η μικρή ουρά καθυ-

στερεί. Κι όσοι μπήκαν σε ταξί περιμένουν, 

ματαίως, να ξεκινήσει. Οι ταρίφες είναι έξω 

και ψαρεύουν, κι αυτοί που είναι μπροστά κι 

αυτοί που είναι στο τέλος της ουράς. Χρειά-

στηκε να φωνάξουμε, να εκνευριστούμε, να 

βριστούμε, να δηλώσουν τη δυσαρέσκειά 

τους κάποιοι από τους επαγγελματίες για να 

γίνει το αυτονόητο. Μετά, στο ταξί πλέον, η 

νύχτα μου χάλασε τελειωτικά με κάτι θεωρί-

ες τού στιλ «ο σώζων εαυτόν σωθήτω», που 

ανέπτυσσε χαρούμενος ο οδηγός του. Αλή-

θεια, φτάσαμε ως εκεί και δεν το κατάλαβα; 

Αν είναι έτσι, μήπως να το ξανασκεφτώ, μή-

πως να μεταναστεύσω;      -Ε.Μ.

Γράμματα

100 λέξεις

Στείλε το γράμμα σου ταχυ-

δρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.

gr για τη στήλη «Γράμματα». 

Μόνο 100 λέξεις. Αλλιώς θα 

μπαίνουν συντομευμένα. 

Γράμματα χωρίς ονομα-

τεπώνυμο, διεύθυνση, 

τηλέφωνο δεν θα δη-

μοσιεύονται.



Οι νέοι ξέρουν
Εργασίες, 30 ώρες διδασκαλία την εβδομάδα, διάβασμα, εξετάσεις και στο 
τέλος η έκθεση - αναγνώριση. Οι σπουδαστές της Σχολής Βακαλό Art & 
Design βλέπουν τις εργασίες και τους κόπους μιας χρονιάς να αναρτώνται 
στους διαδρόμους και τις αίθουσες που κυκλοφορούσαν ολόκληρο το ακα-
δημαϊκό έτος. 

Η έκθεση “design 51” είναι η συνέχεια της περσινής εκδήλωσης που διοργάνω-
σε η σχολή Βακαλό μ’ αφορμή την 50ή επέτειο από την ίδρυσή της. Απόφοιτοι, 
τελειόφοιτοι, πρωτοετείς, οι φίλοι τους αλλά και δεκάδες άνθρωποι των Τε-
χνών βρέθηκαν στα εγκαίνια του “design 51”, τα οποία πραγματοποιήθηκαν 
την περασμένη Τετάρτη. Η ατμόσφαιρα στα εγκαίνια θύμιζε κανονικό πάρτι. 
Οι σπουδαστές με τη φρέσκια ματιά και τις νέες ιδέες είχαν αναλάβει τη δια-
κόσμηση του κτιρίου και η σχολή έβαλε τις μπίρες και τη μουσική μέχρι τη μία 
μετά τα μεσάνυχτα.   

«Η έκθεση δεν είναι απλά μια παρουσίαση εργασιών. Έχει τίτλο και concept. 
Θέλουμε να δείξουμε ότι δεν είναι μια εκδήλωση που αφορά αποκλειστικά 
τους σπουδαστές μας και όσους έχουν σχέση με τη σχολή. Αφορά και ενδι-
αφέρει οποιονδήποτε ασχολείται με τη γραφιστική και την αρχιτεκτονική 
εσωτερικού χώρου. Με αφορμή την έκθεση βλέπεις πώς ένας άνθρωπος από 
το σχολείο μπορεί να φτάσει μέχρι την επαγγελματική αρτιότητα. Η έκθεση 
αποτυπώνει αυτή τη διαδρομή» μας λέει ο Κωνσταντίνος Γουναρίδης, σύμβου-
λος διεύθυνσης της Σχολής Βακαλό. 
Μέσα από τα έργα των σπουδαστών ο επισκέπτης παίρνει μια γεύση τόσο από 
το χώρο της σχολής όσο και από το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο έχει επισή-
μως αναγνωριστεί από το British Accreditation Council. Κάθε όροφος κι ένας 
τομέας του σύγχρονου design. Ένας όροφος αφιερωμένος στην ψηφιακή 
σχεδίαση, άλλος στο ελεύθερο σχέδιο, στο κολάζ, στις μακέτες. Πρωτότυπες 
συσκευασίες και προϊόντα, τυπογραφία, εμβλήματα, λογότυπα, αλλά και 
έπιπλα, χώροι κατοικίας και σκηνογραφία. Οι 60 καθηγητές επισφράγισαν το 
έργο των μαθητών τους με την απονομή πτυχίων Bachelor of Arts (Honours) 
και Master of Arts από το κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Derby. 
Μπορεί τα μαθήματα στη Βακαλό να ξεκινούν τον Οκτώβριο αλλά οι εκδη-
λώσεις συνεχίζονται όλο το καλοκαίρι και τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα με το 
“design 51”, στο Γκάζι, μαζί με τον Δήμο Αθηναίων, διοργανώνεται από τις 16 
έως τις 29 Σεπτεμβρίου μια έκθεση με έργα των μαθητών της Βακαλό και θέμα 
τη ζωή στην πόλη της Αθήνας. Η “city-reality-show” επιδιώκει να μεταφέρει τις 
ιδέες, τους προβληματισμούς και τα ερωτήματα νέων δημιουργών για το φαι-
νόμενο της σύγχρονης μεγαλούπολης, ως του χώρου εκείνου στον οποίο αφε-
νός υλοποιούνται οι κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και άλλες λειτουργίες, 
αφετέρου διαδραματίζονται η προσωπική ζωή και οι διαπροσωπικές σχέσεις. 
«Η έκθεση των σπουδαστών στο χώρο της σχολής λειτουργεί ως προάγγελος 
της έκθεσης στην Τεχνόπολη» διευκρινίζει ο Κωνσταντίνος Γουναρίδης. 
Να σημειωθεί ότι η “design 51” θα παραμείνει ανοικτή τους καλοκαιρινούς μή-
νες σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου και Κυριακής, με ωράριο λειτουργίας 
από 24 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου 9 π.μ. - 9 μ.μ., από 20 Ιουλίου έως 21 Αυγούστου 
9 π.μ. - 5 μ.μ. και από 4 Αυγούστου μέχρι 2 Οκτωβρίου 9 π.μ. - 9 μ.μ. 

Σχολή Βακαλό, Λ. Κατσώνη 26, Λυκαβηττός, τηλ.: 210 6442.514, fax: 210 
6444.480, info@vakalo.gr, www.vakalo.gr

Design 51 
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Ζωντανόςστηνπόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

…λογω εποχης, δηλαδη – είμαί καπως ςτο κενο. αλλα εννοείταί οτί θα ςας το 
εξηγησω με πολλά λογιά τωρά. Κάι θά περάσουμε άξεχάστά ολοι.

Δεν έχω λόγια…

Ό ταν τηλεφωνούν οι φίλες σου ρω-
τώντας «τι νέα;» και δεν μπορείς 
να απαντήσεις με δύο κουβέντες 
της προκοπής ώστε να διαρκέσει 
το τηλεφώνημα ένα αξιοπρεπές 

πεντάλεπτο… τότε ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ κα-
λοκαίρι. Ότι ψοφάς να βρεθείς στη θάλασσα με 
μπρατσάκια, φραπεδιά και γεύση coconut, κι 
ότι αργείς ακόμα. Είσαι στην κατηγορία «τον ή-
πιαμε» μέχρι να τελειώσεις τις δουλειές σου, να 
πάρεις άδεια, να κλείσει η σχολή/γραφειάρα 
σου και να την κάνεις με ελαφρά πηδηματάκια. 
Από τις απολύσεις των τελευταίων μηνών, οι πιο 
πρόσφατες είναι που δεν διαμαρτύρονται καθό-
λου: πάνε παραλία – σάμπως δουλειά έχουνε; 
Αν κρίνουμε απ’ το τράφικο στη Βουλιαγμένης 
καθημερινά… έχει μείνει κόσμος και κοσμάκης 
στο δρόμο. Ε, και όλοι οι δρόμοι οδηγούνε στη 
Βουλιαγμένη, Βούλα, Γλυφάδα κ.λπ., κ.λπ. Πού 
να οδηγήσουνε τέτοια εποχή, στη Ζυρίχη; 

Τα καυτά ρεπορτάζ της σεζόν είναι για παγωτά: 
ποια παγωτερία κάνει τα καλύτερα, σε ποιες γεύ-
σεις και γιατί. Είναι ένα είδος ρεπορτάζ (φλούφλι-
κο) στο οποίο έχω ειδικευτεί στο παρελθόν και το 
παρόν σπάνια πέφτει πίσω – σας έχω ετοιμάσει 
ήδη ένα μικρό δείγμα (όχι, θα τ’ άφηνα έτσι…). Με 
κάποια προχειρότητα λοιπόν, γιατί δεν γύρισα 
όλα τα παγωτατζίδικα της Αθήνας, σας ενημε-
ρώνω ότι το παγωτό-μουστάρδα της «Εκλεκ…
Τούλας» είναι υπέροχο και δεν έχει μουστάρδα, 
απλώς μουσταρδί χρώμα, μάλλον από καραμέλα. 
Σε κάποιους αρέσει περισσότερο το καϊμάκι της 
με σαλέπι, αλλά μου κάνει ελαφρώς χειμωνιάτι-
κο (μα, σαλέπι; Γιατί όχι και κρεμμυδόσουπα). Στο 
πιο continental “Balletti Sweet Italian Flavour 
Gelateria” το σουξέ είναι η ciocolatta amarena, 
με την προϋπόθεση ότι σας αρέσει το αμύγδαλο. 
Το οποίο υπάρχει και στο παγωτό μουστάρδα. Στο 
“Gelato Home” τοπ είναι το γιαούρτι με καρύ-
δι και μέλι, αν και η μαύρη σοκολάτα δεν πέφτει 

πίσω, ούτε η μαύρη-άσπρη σοκολάτα. Τα περι-
φρονημένα “Sapori” βρίσκονται έξω από όλα 
σχεδόν τα “Carrefour” για να σε παρηγορήσουν 
(με πικρή σοκολάτα) όταν τρέμεις από τα νεύρα 
που ξόδεψες 200 ευρώ σε παρελκόμενα (χωρίς να 
ψωνίσεις κρέας!). Έχουν αρκετές ποικιλίες και η 
τσαχπινιά, εκτός από τις κλασικές γεύσεις, είναι 
το παγωτό κρέμα-καραμελέ. Που ναι μεν το σερ-
βίρουν πολλοί, εδώ δε είναι σπέσιαλ. 
Η παραδοσιακή «Χαρά» είναι άλλο ένα σιγου-
ράκι – το παγωτό καϊμάκι τους μάλλον το ’χει 
δοκιμάσει πια κι ο τελευταίος κάτοικος της Α-
θήνας. Έχει βγάλει μια καινούργια γεύση, που 
ξεχνάω αν λέγεται Βlack forest, Maracaibo ή 
Μarakes, αλλά είναι σοκολάτα με κεράσι και 
σκίζει, ακόμα και το καϊμάκι το τρώει λάχανο. 
Παγωτά συσκευασμένα; Εύκολο – το ξυλάκι 
κρέμα-σοκολάτα «Κρι Κρι». Και έχουν μείνει 
απ’ έξω κάπου εβδομήντα τζελατερίες με άλλες 
τόσες μάρκες παγωτών (Δωδώνη, Haagen Daz, 
Kayak, Παγωτομανία κ.ά.), οι οποίες θα δώ-
σουν υλικό σε επόμενα θερινά τεύχη… 

Μ ετά από ένα τέτοιο αποκαλυπτικό 
ρεπορτάζ στις επάλξεις της μαχό-
μενης δημοσιογραφίας, εννοείται 

ότι δεν χωράω στα ρούχα μου. Στα οποία ρού-
χα μου έχω πάψει να χωράω εδώ και κάμποσο 
καιρό, οπότε μάλλον φταίνε τα ρούχα που είναι 
μικρόψυχα και μαζεύουν στο πλύσιμο συνε-
χώς. Πήρα τους δρόμους μια μέρα να ψωνίσω 
κιλότες, γιατί δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα 
από το να μη σε χωράνε τα βρακιά σου τα ίδια, 
που τόσο τρυφερά τους έχεις φερθεί: η κολλη-
τή μου επέμενε ότι θα βρω σέξι πράγματα στα 
αμερικάνικα Victoria’s Secret, που πωλούνται 
πλέον και εδώ. Η αλήθεια είναι ότι την έχουνε 
τη σεξοποικιλία τους τα “VS”, απλώς εστιάζε-
ται σε μικρότερους πισινούς. Πήρα ένα νυχτικό 
που είναι στενό και κοντό, και πολύ σέξι για μια 
πιο κοντή, πιο αδύνατη, πιο πιτσικωτή και πιο 
χαζή (χωρίς αμφιβολία!) από μένα. Σε μένα εί-
ναι απλώς τσουρούτικο, αλλά δεν είμαι η πρώτη 
ούτε η τελευταία που αγοράζει νυχτικό-λαστέξ 
με την αλεγκρία τού «θα αδυνατίσω». Το μαγαζί 
“V Senses” εκτός από τα Victoria’s Secret έχει 
και πραμάτεια της σχεδιάστριας Betsey Johnson, 
που ήταν η θεά της ντίσκο-ποπ κουλτούρας στη 
δεκαετία του ’80, και λωλή εντελώς. Συνολι-
κά όλα τα αμερικάνικα κιλότα-κιλότα έρχονται 
πια στην Ελλάδα, εκτός από τα («έχω νούμερο 
στο τσίρκο και λέγεται η Γυναίκα με το Μούσι») 
Fredericks of Hollywood, τα οποία μπορείς να πα-
ραγγείλεις από το ίντερνετ αν σνομπάρεις την 
εγχώρια κιλότα. 
Τώρα τι σχέση έχει αυτό με τα παγωτά; Πρόκει-
ται για φαύλο κύκλο, γιατί όσο δεν χωράς στα 
βρακιά σου επειδή έφαγες πολλά παγωτά, τόσο 
περισσότερα παγωτά τρως. Είναι απλό. Και σα-
χλό – αλλά αυτό είναι άλλο θέμα… A

Εκλέκ…Τούλα, Αστυδάμαντος 15, Παγκράτι, 210 7243.193
Gelato Home, Στοά Κοραή, 210 3319.833
Χαρά, Πατησίων 339, 210 2287.266
Baletti Sweet Italian Flavour Gelateria, Υμηττού 122, 
Παγκράτι, 210 7010.287
Sapori, Εμπορικά Κέντρα - Ρέντη, Αμαρουσίου κ.λπ.  
V Senses, Αναγνωστοπούλου 8, Κολωνάκι, 210 3618.447    
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«Δεν έχω 
διαβάσει τίποτα 

για σήμερα» 
(Τζίμης Πανούσης, στη γενική 
συνέλευση εργαζομένων του 

City 99,5)

Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

   + 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ
«Να φορολογήσουμε τους χοντρούς και να 
εγκαταστήσουμε σε όλους τους χώρους 
δουλειάς ζυγαριές επίσημες, όπου με τακτικούς 
ελέγχους θα αποτρέπουμε την οποιαδήποτε
φοροδιαφυγή…»
Έγραψε το κορυφαίο πολιτικό άρθρο της 
τελευταίας δεκαετίας στα «ΝΕΑ» της Τρίτης
30/6, σελ. 10. Τίτλος του: «Σωφρονίζοντας τους 
χοντρούς». Βρείτε το και διαβάστε το.

ΓΙΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
«Πιστεύοντας πάντοτε βαθιά ότι ένα μέσο 
ενημέρωσης δεν μπορεί να είναι βαρύτατα 
ζημιογόνο για μακρύ χρονικό διάστημα, χωρίς
αυτό να γεννά ερωτήματα και να οδηγεί 
σε παρανοήσεις» αναφέρει στην ανακοίνωσή
της, συνοψίζοντας σε 27 λέξεις ΟΛΟ το 
πρόβλημα του Τύπου και των ΜΜΕ στην Ελλάδα.

AEGEAN AIRLINES
Τα συγχαρητήριά μας στην εταιρεία, που είχε
την ιδέα να διαθέσει 10.000 εισιτήρια στους 
μαθητές των νησιών για να επισκεφτούν 
το Μουσείο της Ακρόπολης.

ΦΑΡΑ ΦΟΣΕΤ
Θα ζεις πάντα στις καρδιές μας και (κυρίως) 
στις ξανθές κουπ των Βου Που Ελληνίδων.

   -

ΜΑΓΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
«Ο Μάικλ, όπως τον γνώρισα εγώ, ήταν πολύ
προσιτός και δεν είχε καμία σχέση όπως έβγαινε 
στη σκηνή». 
(Δήλωσε η κολλητή φίλη του Τζάκσον 
σε απογευματινό λάιβ στο Βραχάτι)

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Μα να καλείς γιαουρτάδες στα εγκαίνια 
του σημαντικότερου μουσείου της χώρας!!! 
 
ΤΣΙΠΡΑΣ - ΑΛΑΒΑΝΟΣ
Φαγωθείτε να τελειώνουμε.

ΤΟ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ
Το καθάρισαν επιτέλους, το ανακαίνισαν 
και μετά του έβαλαν πυκνό κάγκελο γύρω-γύρω 
για να μην μπορεί να πλησιάσει κανείς 
και το ξαναλερώσει.

ΕΦΗ ΣΑΡΡΗ
Επιστρέφει στις ρίζες της… και ανοίγει 
κομμωτήριο στα νότια προάστια.

Η ΚΟΥΛΑΜΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
«Η γιόγκα δεν είναι απλή και αθώα μέθοδος χα-
λάρωσης… συνδέεται με την αντιχριστιανική 
θεωρία της μετεμψύχωσης».
(Σεραφείμ, μητροπολίτης Πειραιά) ●

«Ελπίζω αυτή τη φορά να προλάβω 
να τον τελειώσω αυτόν το δίσκο, γιατί η υγεία μου 

τον τελευταίο καιρό δεν έχει δώσει καλά δείγματα»

☛ Αρλέτα, στον Γιώργο Παυριανό , σελ. 36

Madonna ήρθε η σειρά σου
Η Αθήνα αποχαιρετά τον Michael Jackson

«Μια χαρά 
μεγαλώσαμε»

☛ Οι μάγοι της hip hop,
Aφροδίτη Αλ Σάλεχ, σελ. 32

«Ο ένας 
με χάπια...»

☛ «Νεφέλες», Σταμάτης 
Κραουνάκης, σελ. 40

- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ y.nenes@yahoo.com

Αthens 
Voices

Φτιάξε μου τη μέρα
Λόγια που μαζεύτηκαν 
από τους δρόμους της Αθήνας:

«Είναι τραγικό 
που έφυγε από τη ζωή 

τόσο νέος και άφησε πίσω 
του τρία παιδιά» 

(Δήλωση ραδιοφωνικής
παραγωγού στο e-tetradio.gr 

για τον M.Jackson)

«Ιιιικ! Όχι 
από αυτό, μαμά! Εί-

ναι τζάμπα!» 
(Παιδάκι δοκιμάζει για πρώτη 
φορά μανούρι σε σουπερμάρ-

κετ και δεν του αρέσει κα-
θόλου [τζάμπα = χάλια])

- Φίλε, έχεις 
ξαναπάρει από μας 

σε πλαστικό; 
- Όχι… 

- Χμμ… Καλά. Δώσε τότε 
5 ευρώ. 

(Ποτό σε πλαστικό ποτήρι, 
μπαρ της πλατείας Κα-

ρύτση)

«Ο ΒΑΓΓΟΣ 
ΑΡΡΩΣΤΗΣΕ ΓΙΑ 

ΠΑΡΤΗ ΣΟΥ ΜΩΡΗ 
ΜΑΛΑΚΩ» 

(Σε τοίχο)

Κυρία: Έχετε 
παντελόνι κάμπριο; 

Πωλήτρια: Κάπρι 
εννοείτε. 

Κυρία: Ναι, ναι, αυτό. 
Πωλήτρια: Μέχρι τον 

αστράγαλο έχω. 
Κυρία: Και πού είναι ο 

αστράγαλος; 
(Δοκιμαστήρια Zara)

SUMMER
Η πρώτη καλή είδηση των διακοπών! 

                                                                        guide
Η εποχή των διακοπών μας έρχε-
ται σιγά σιγά. Ο καλοκαιρινός οδηγός της ΑΤΗ-
ΕΝS VOICE, το SUMMER GUIDE, ετοιμάζεται για 6η συνεχό-
μενη χρονιά. 70 γνωστοί πολιτικοί, συγγραφείς, 
καλλιτέχνες, επιχειρηματίες, αθλητές γράφουν και προ-
τείνουν τους αγαπημένους τους προορισμούς στα ελληνι-
κά νησιά. Ένα συλλεκτικό τεύχος σε διπλό τιράζ για όλο το 
καλοκαίρι, που θα κυκλοφορήσει και σε όλη την επαρχία 
μαζί με το LOOK και το HOME  στα πρακτορεία Τύπου.
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1.
Μισό λεπτό! Εδώ μέχρι και η καφε-

τέρια «Το Δροσερό Μαϊστράλι» δί-

νει πού και πού κανένα «πουρ-

μπουάρ» στα κόμματα. Γιατί το σκάνδαλο 

είναι ειδικά η Siemens;

Διότι η διαφορά ανάμεσα στο φιλοδώρη-
μα και στη δωροδοκία είναι ακριβώς ίδια 
με τη διαφορά ανάμεσα στο αθώο φλερ-
τάκι και στο κέρατο: όλα εξαρτώνται από 
το πώς το παίρνουν οι άλλοι. Δηλαδή το 
«πουρμπουάρ» της Siemens ήταν τόσο 
μεγάλο, που έκανε τους άλλους πελάτες 
να αισθάνονται «τσίπηδες». Ενώ δηλα-
δή το κάθε «Δροσερό Μαϊστράλι» βάζει 
με τρόπο κανένα 10ευρο στο χέρι του 
υπουργού που έκανε το λούσιμο και το 
κούρεμα, «για να τον προσέξει την άλλη 
φορά», η Siemens μπήκε μέσα στο πολι-
τικό κομμωτήριο σαν τη Γιάννα Αγγελο-
πούλου και άρχισε να κάνει φιγούρα μοι-
ράζοντας κολλαριστά 100ευρα, λέγοντας 
μάλιστα προκλητικά συνθηματικές φρά-
σεις του τύπου «πάρε, παιδί μου, να πιεις 
ένα τίλιο» ενώ έκλεινε με τρόπο το μάτι. 
Βλέποντας όμως το πολιτικό προσωπικό 
του κομμωτηρίου τους άλλους πελάτες 
να θυμώνουν, φοβήθηκε ότι θα σταμα-
τήσουν να έρχονται. Οπότε άρχισαν να 
παριστάνουν τους αγανακτισμένους, να 
αποκαλούν σοκαρισμένοι τη Siemens 
“Misens” και να υπόσχονται άπλετο φως. 
Ελπίζοντας έτσι ότι θα τους καλοπιάσουν.

2.
Πώς εξηγείται το γεγονός ότι τις 

τελευταίες μέρες πριν ισχύσει η 

απαγόρευση του καπνίσματος, ό-

λοι άναβαν το ένα τσιγάρο μετά το άλλο;

Θυμούνται αυτό που έλεγαν οι γιαγιάδες 
για το φαγητό: ότι οι τελευταίες μπου-
κιές είναι όλη η δύναμη.

3.
Ακούω τους ίδιους ανθρώπους να 

λένε ότι το κλείσιμο του Ελεύθερου 

Τύπου ήταν και «πλήγμα για τη δη-

μοκρατία» και ταυτόχρονα πρόβλημα γιατί 

«μειώθηκε η δύναμη του παραταξιακού Τύ-

που». Γίνεται να συμβαίνουν και τα δύο;

Φυσικά και γίνεται. Γιατί οι παρατάξεις 
ανήκουν και αυτές στη δημοκρατία. Εί-
ναι όπως όταν βγαίνουν οι παλιατζήδες 
με τις ντουντούκες στα ημιφορτηγά για 
να ψάξουν πελάτες. Αν η ντουντούκα 
ενός από αυτούς χαλάσει, χαλάει ο ε-
λεύθερος ανταγωνισμός. Οπότε πρέπει 
επειγόντως να βρεθεί κάποιος να την α-
ντικαταστήσει.  

4.
Τελευταία μού στέλνουν προ-

σκλήσεις όπου με «καλούν σε ένα 

πάρτι με πολύ κέφι». Πού το ξέ-

ρουν ότι θα έχει κέφι, αφού το πάρτι δεν έ-

χει γίνει ακόμα;

Μα η φράση «με πολύ κέφι» δεν αφορά 
το πάρτι αλλά τη στιγμή που σε προσκα-
λούν. Θέλουν να σου πουν δηλαδή ότι 
τη στιγμή που έστελναν την πρόσκληση, 
χόρευαν με κέφι επάνω στο τραπέζι, μο-
ντέλα φωτογραφίζονταν κεφάτα στη γω-
νία με εκπροσώπους του σπόνσορα, ενώ 
ειδικά μηχανήματα εκτόξευαν αυτά τα 
κεφάτα ασημένια χαρτάκια που πέφτουν 
πάντα όπου υπάρχει πανηγυρισμός. Άρα, 
αν μετά από όλα αυτά δεν διασκεδάσεις, 
δεν θα φταίνε αυτοί. Είναι επειδή εσύ εί-
σαι μουντρούχος. 

5.
Συγνώμη, αλλά όλοι αυτοί που 

πήγαν να υποδεχθούν τον Σισέ 

στο αεροδρόμιο, τον ήξεραν και 

από πριν;

Τι σημασία έχει; Πριν ήταν απλώς ένας 
Σισέ, από τους εκατοντάδες Σισέ που υ-
πάρχουν. Από τη στιγμή όμως που ήρθε, 
είναι πια ο δικός τους Σισέ. Που επιπλέ-
ον λέγεται και Τζιμπρίλ. Ε, δεν είναι λί-
γο πράγμα να έχεις κάποιον που λέγεται 
«Τζιμπρίλ» στη διάθεσή σου. Να γκρι-
νιάζεις επειδή δεν παίζει καλά, να τον 
βρίζεις όποτε θέλεις από την κερκίδα και 
τελικά να τον διώχνεις επάνω στη χρο-
νιά, γιατί ανακάλυψες προδομένος ότι το 
μόνο που τον ενδιαφέρει είναι τα χρήμα-
τα και δεν “paizei gia ton Panathinaikos-
megali omada” εναντίον του Πανσερραϊ-
κού, όπως είχε υποσχεθεί. 

6.
Τελικά, το πιστοποιητικό θανάτου 

του Μάικλ Τζάκσον τι χρώμα θα 

γράφει ότι ήταν; Λευκός ή μαύρος;

Μαύρος φυσικά, γιατί οι μαύροι πλέον 
είναι ό,τι ήταν οι λευκοί την εποχή που 
αποφάσισε να αλλάξει χρώμα. Απλώς 
ήταν άτυχος: Αντί να περιμένει να αλ-
λάξει η εποχή, άλλαξε αυτός. Και μόλις 
«άσπρισε» τελείως και ησύχασε, βγήκε 
ο Ομπάμα και άλλαξε τα δεδομένα, με 
αποτέλεσμα να αρχίσει εντατικό σολά-
ριουμ και να βάζει τεράστιες ποσότητες 
λοσιόν “self tanning”. Πράγμα που δεν 
άντεξε ο οργανισμός του. 

7.
Γιατί στις διαφημίσεις προϊόντων 

για τη σωστή λειτουργία του εντέ-

ρου υπάρχουν μόνο γυναίκες;

Επειδή τόσα χρόνια πιστεύαμε ότι οι γυ-
ναίκες δεν χέζουν. Και τώρα, λόγω χειρα-
φέτησης, προσπαθούν να μας το φέρουν 
με τρόπο, για να μη χαλάσει ο μύθος. A

➜ nikos.zachariadis@gmail.com

ForrestGump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

Οι απαντήσεις του

(Μέλος του συλλόγου για την προώθηση του δημιουργικού σκισίματος 
των χάρτινων τραπεζομάντιλων στις ταβέρνες των νησιών)
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Επιμέλεια: 
Σ. Ο. ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ
info@athensvoice.gr

ΘΕΑΤΡΟ
>> «Amazing Thailand». Η 
ομάδα «Υποκριτική + Ουσία» 
παρουσιάζει το έργο του 
Λένου Χρηστίδη. 4-5/7, 20.30, 
θέατρο της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ), 
πλησίον του σταθμού του ηλε-
κτρικού «Ειρήνη», Μαρούσι

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
>> Πρώτο σεμινάριο Body 
Talk Access (στα αγγλικά). 
Μάθε τεχνικές αυτοΐασης, 
πώς να χειρίζεσαι το σώμα 
σου, να ξεπερνάς τα καθημε-
ρινά προβλήματα. 2/7, 20.30, 
Hellenic Centre of Focusing, 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 79

ΠΑΡΤΙ
>> Στο λόφο του Στρέφη. 
Αφροβραζιλιάνικη μουσική 
και χορός από την ομάδα 
Quilombo. 4/7, από 21.00, 
http://quilombo.gr/home.php
>> Encardia: Νεράιδες & 
κουρσάροι. Καλοκαιρινό 
πάρτι ταραντέλας. 5/7, 21.00, 
πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου

ΜΟΥΣΙΚΗ
>> Cabaret Infantil.Ο 
Γιώργης Χριστοδούλου 
παίζει ξεχασμένες μελωδίες 
και παιδικά τραγούδια για 
μεγάλους, στα ισπανικά, 
γαλλικά, ιταλικά. 2/7, 21.00, 
Ανδριανουπόλεως & Δαβάκη 
Πίνδου, Υμηττός
>> Sax Meditarrenée. 
Κουαρτέτο σαξοφώνων 
από τους Γιώργο Δαραβέλη, 
Στάθη Μαυρομμάτη και δυο 
μαθητές τους. 3/7, 21.00, 
Άλσος Άρη Αλεξάνδρου, σπίτι 
προσκόπων (είσοδος από οδό 
Κολοκοτρώνη), Υμηττός 
>> «Τραγουδάμε με το φως 
της Πανσελήνου» με τη Ζωή 
Τηγανούρια και το συγκρό-
τημα Libertango. 7/7, 21.00, 
Διομήδειος Κήπος, Χαϊδάρι

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
>> Θερινά, καλλιτεχνικά 
προγράμματα για παιδιά. 
4 διαφορετικές τέχνες 
μαθαίνουν στα παιδιά τη 
θεραπευτική απελευθέρω-
ση των ικανοτήτων και της 
προσωπικής τους έκφρασης. 
Από τον Εθελοντικό Κοινω-
φελή Οργανισμό «ΕΔΡΑ». Δη-
λώσεις συμμετοχής: Μαριτίνα 
Κονταράτου, 694 2056334, 
arts.edra@gmail.com

Περισσότερες πληροφορίες 
για τα free της πόλης στο 

www.forfree.gr

athens

Τα τζάμπα 
         της 
εβδομάδας

ΞΕΣΤΡΑΒΩΣΟΥ ΡΕ, ΤΙ ΣΟΥ ΖΗΤΑΝΕ! Το μέλλον είναι εδώ και θα ακουστεί δυνατά. Τα 21 μαθητικά συγκροτήματα που 
ξεχώρισαν από το φετινό Schoolwave είναι έτοιμα. Nα σας κάνουν φέτες. Αντισυμβατικα, ανήσυχα, δημιουργικά. Aπό 
όλα τα μέρη της Ελλάδας. Μαζί με δύο φιλοξενούμενους από Γαλλία και Ελβετία και εκλεκτούς guests, όπως ο Γιάννης 
Αγγελάκας και οι Μοdrec. Εκτός τάξης, εκτός προγράμματος. Mε ήχο που απλώνεται από το ska μέχρι το metal, από 
την jazz μέχρι τo punk. Ξεκίνημα στις 3 Ιουλίου με τους Again (Κατερίνη), Βlue Jazz Fiction (Bόλος), Parafernelia (Θεσ/
νίκη), Los Mujeros (Πτολεμαΐδα) και Lost For Words, Foolstop, Κοοl A’ Shake (Aθήνα). Ωραία μέρα, που συμπληρώνεται 
από τους Musica Ficta και τον Γιάννη Αγγελάκα με τους Επισκέπτες. Η δεύτερη μέρα φιλοξενεί τους L.O.S.T. (Πάτρα), 

Forever ’n’ a Day (Θεσ/νίκη), Domino (Aλεξανδρούπολη), και τους Αθηναίους Layil, Bleeze, Deckstand και With Αll Of my Regrets. H συνέχεια θα έχει τους Παριζιάνους 
Fun’ Keys. Aκόμη, οι δικοί μας Looming Titties και οι Rosebleed, που ξεχώρισαν σε προηγούμενο Schoolwave και συνεχίζουν δυνατά, οι Ελβετοί Deep Kick και οι Αθη-
ναίοι alt rockers Μοdrec. Αυλαία την Κυριακή με Ripped Kilts, Eva & Adam’s Garden, Hate, Headshot από Αθήνα, τους Vietnow από Kόρινθο, 6 Ο’Funk από Βέροια και 
Μestoral από Καβάλα. Καλεσμένοι οι Αθηναίοι Nτοπάζ 18120, οι Μοr Arda από το Αγρίνιο, με συμμετοχή από τον Saki των Rotting Christ και τους Septic Flesh. Πέρα από 
τις συναυλίες θα υπάρχουν πολλές παράλληλες εκδηλώσεις με επίδειξεις bmx, skate, ζογκλερικά και πολλά μαθητικά θαύματα.                      - ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

SCHOOL
WAVE 2009
(Θέατρο Βράχων, 3-5 Ιουλίου)

Οι άντρες της οδού Παλλάδος  
Στα εγκαίνια, την Παρασκευή 24/6, στο Formika design store, ο Ισλάμ στέκεται 
μπροστά από τη φωτογραφία του και την κοιτάζει χαμογελώντας. Σουβλατζής, 
ηλεκτρολόγος, σχεδιαστής υποδημάτων, υπεύθυνος καταστήματος νυφικών, 
tattoo artist, κομμωτής, πωλητής, παρκαδόρος, αρχιτέκτονας, φωτογράφος, 
αποθηκάριος, κτηματομεσίτης, make-up artist. 15 επαγγέλματα, 15 άντρες 
από Ελλάδα, Αλβανία, Μπαγκλαντές, Μολδαβία και Ιράκ ενώνονται μ’ ένα κοινό 
χαρακτηριστικό: όλοι εργάζονται ή ζουν στην οδό Παλλάδος στου Ψυρρή. 
Είναι οι «Άντρες της Παλλάδος». Το 2007, στο Occhi Concept Store είχε πραγ-
ματοποιηθεί η επιτυχημένη έκθεση οι «Γυναίκες της Σαρρή» και, σαν συνέχειά 
της, ο creative director Ανδρέας Αντωνίου συγκέντρωσε φέτος 15 άντρες. 
Ντυμένοι με δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών Σωτήρη Γεωργίου, Αχιλλέα 
Φακιόλα (sca2ner), Δημήτρη Ζαφειρίου, Manufaktura clothing, Marka t-shirts, 
Designreals και Amon clothing, στήθηκαν μπροστά στο φακό της Μαρίνας 
Σιακόλα. «Οι Άνδρες της Παλλάδος», ήρωες της καθημερινότητας ενός μικρού 
δρόμου στο κέντρο της Αθήνας, είναι εδώ με ένα σκοπό: να μας θυμίσουν 
πως παρότι διαφορετικοί, ίσως, τελικά, να είμαστε όλοι ίδιοι…» διευκρινίζει ο 
Ανδρέας Αντωνίου.  Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις των φωτογραφιών, του 
καταλόγου της έκθεσης και των επιζωγραφισμένων εσωρούχων (παράλληλη 
έκθεση) θα διατεθούν για τους σκοπούς του Ιδρύματος «Σοφία για τα Παιδιά».
Info: Έως 8/7, 10.30-20.30. Formika design store, Παλλάδος 9, Ψυρρή, 210 3234.636

 - ΣΑΝΤΡΑ - ΟΝΤΕΤ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ

Κάπου πήγα κάτι είδα

Info 

5ο Schoolwave, 

Θέατρο Βράχων, 

Βύρωνας, Στάση 

Τέρμα Νέας Ελβε-

τίας. Έναρξη 19.00. 

Είσοδος ελεύθερη. 

Στις 3, 4, 5 Ioυλίου. 

Islam

Aldo Νίκος

ΓιώργοςFreddieΚώστας
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Ή πως τα σημαντικότερα ονόματα του 
ελληνικού σινεμά αφήνουν για λίγο 
τις ταινίες για να σηκώσουν το λάβαρο 

μιας δίκαιης «επανάστασης». 
Ήταν 33, έγιναν 64, πιθανότατα θα γίνουν ακόμη 
περισσότεροι. Ο λόγος φυσικά για τους σκηνο-
θέτες και παραγωγούς που αρνούνται να συμμε-
τάσχουν στη διαδικασία των κρατικών κινημα-
τογραφικών βραβείων φέτος και που δηλώνουν 
αποφασισμένοι να μην προβάλουν καν τις ταινίες 
τους στο επερχόμενο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, 
αν η πολιτεία δεν κάνει πράξη αυτά που για χρό-
νια υπόσχεται αλλά ποτέ δεν πραγματοποιεί. 
Στο στόχαστρο των «κινηματογραφιστών στην 

ομίχλη», όπως αυτοπροσδιορίζονται, δεν είναι 
βεβαίως μόνο ο τρόπος που απονέμονται τα κρα-
τικά βραβεία, διαβλητός, γεμάτος προβλήματα 
και αναξιόπιστος ούτως ή άλλως, αλλά μια σειρά 
από ουσιαστικότερα θέματα που βάζουν συνεχώς 
τρικλοποδιές στο ήδη κουτσό σύστημα παραγω-
γής κινηματογράφου στη χώρα μας. Θέματα που 
υποτίθεται πως θα έλυνε το νομοσχέδιο που ετοι-
μάστηκε το περασμένο φθινόπωρο από μια επι-
τροπή ανθρώπων του κινηματογραφικού χώρου 
με πρόεδρο τον Κώστα Γαβρά. Πριν όμως ο νόμος 
φτάσει στη Βουλή, ο ανασχηματισμός αλλάζει τον 
υπουργό Πολιτισμού και ο Αντώνης Σαμαράς μοιά-
ζει διστακτικός να δώσει προς ψήφιση ένα νομο-
σχέδιο που ετοιμάστηκε επί των ημερών του προ-
κατόχου του. Το γιατί ειλικρινά μάς διαφεύγει, ει-
δικά όταν το εν λόγω νομοσχέδιο είχε σχεδόν ομό-
φωνη αποδοχή από τον κινηματογραφικό κόσμο, 
όμως τα γιατί του παρασκηνίου δεν είναι αυτά που 
έχουν σημασία τώρα. Αυτό που έχει σημασία είναι 

π ω ς τα 
Κρατικά 

βραβεία 
φ έ το ς κ ιν-

δυνεύουν να  
γίνουν (καθώς ό-

πως όλα δείχνουν θα 
υπάρξουν σκηνοθέτες που 

θα καταθέσουν τις ταινίες τους για να πάρουν τα 
χρήματα των βραβείων, τώρα που οι αληθινοί δι-
εκδικητές τους έχουν βγάλει τον εαυτό τους από 
την κούρσα) δίχως τον «Κυνόδοντα» του Λάνθι-
μου, δίχως τη «Στρέλλα» του Κούτρα, δίχως τον 
«Μαχαιροβγάλτη» του Οικονομίδη, δίχως την «Ψυ-
χή βαθιά» του Βούλγαρη, δίχως τη «Σκόνη του χρό-
νου» του Αγγελόπουλου, δίχως το «Μαύρο λιβάδι» 
του Μαρινάκη, δίχως... δίχως ουσιαστικό αντί-
κρισμα. Η κίνηση των 65 πιθανότατα να μοιάζει 
«εκβιασμός» στα μάτια του υπουργείου –το οποίο, 
την παραμονή της συνέντευξης Τύπου που οργά-
νωσαν οι σκηνοθέτες την περασμένη εβδομάδα, 
απέστειλε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία οι 
διαβουλεύσεις για την κατάθεση του νομοσχεδίου 
συνεχίζονται–, όμως στην πραγματικότητα είναι η 
πιο θαρραλέα και ουσιαστική κίνηση των ανθρώ-
πων του ελληνικού σινεμά εδώ και πολλά πολλά 
χρόνια. Διότι αν οι δημιουργοί έχουν κάποιο όπλο 
στα χέρια τους, τότε αυτό δεν είναι άλλο από το 
έργο τους, κι επιτέλους κάποιοι αποφάσισαν να 
το χρησιμοποιήσουν, φωνάζοντας πως όχι μόνο  
ο «βασιλιάς» του ελληνικού σινεμά είναι γυμνός, 
αλλά ότι δεν νιώθει καμιά ντροπή, ακόμη κι αν το 
ξέρει καλύτερα απ’ οποιονδήποτε άλλο... ●

- ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κινηματογραφική 

ανταρσία

ΑΛΙμΟνΟ στΟΥσ νέΟΥσ! 

Θα ’θελα να ’μουνα εννιά
μαζί με τη μαμά μου

Nα ήμουν και δεκαεννιά
στο πρώτο πήδημά μου

Ακόμα κι εικοσιεννιά
λιώμα από τα γάρα

Έστω και τριανταεννιά
στην πρώτη μου κρισάρα

Μωρέ και σαρανταεννιά
εκεί, στο παραπέντε

Μα είναι πια ’09
κι είμαι πενήντα πέντε!

(Άι στο διάολο! 
Όχι, όχι, δόξα τω Θεώ να λέμε…)

Greatest Hits
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΡΙΑΝΟΣ 

γράφει για την Α.V. ένα τραγούδι
NEO ΤΕΥΧΟΣ

Το γυναικείο 

περιοδικό τnς 

Αthens Voice

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 

ΤΩΡΑ!

Από τον «Κυνόδοντα» του Λάνθιμου
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shootMe!
Του Κωνσταντίνου Ρήγου
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➜ contact@rigosk.gr

Ο υιός/the son
Μια παράσταση της ομάδας «οΚτανα» σε χορογραφία 
και κείμενο του Παναγιώτη Κοντονή

ΠαρακΟΛΟΥθώντας την ΠρΟβα
Δευτέρα 29/6. αίθουσα Δ9 στην τεχνόπολη. το μισό πάτωμα της αίθουσας σκεπασμένο 

με ειδικό για χορό υλικό που θυμίζει τύρφη – η μυρωδιά της έχει ποτίσει (ευχάριστα) 

το χώρο. Είναι η 2η ημέρα. ο ηχολήπτης/φωτιστής ανακαλύπτει πως δεν έχει πλήρη 

ορατότητα – ο Παναγιώτης κοντονής τον καθησυχάζει πως το θέμα θα λυθεί. Είναι απί-

στευτα ήρεμος! ή πρόβα ξεκινάει. οι 2 χορευτές (Γιάννης νικολαΐδης, Μαρκέλα Μανω-

λιάδου), γυμνοί, σκεπάζονται με την τύρφη· ο ηθοποιός κωνσταντίνος αβαρικιώτης 

ξαπλώνει, επίσης γυμνός. (Play) “Una furtiva lagrima” από το «Ελιξίριο του έρωτα» του 

Donizetti. υπέροχη άρια, διαδικασία αναμονής, αναμονή για το θάνατο, αποκαθήλωση, 

η αιώνια επιστροφή στο χώμα. Με το τέλος της, ο αβαρικιώτης σηκώνεται, κλαίει, ανα-

ζητά θαμμένα ρούχα, ξεσκεπάζει τα δύο σώματα... Καταλαβαίνω πως είναι κάτι μεταξύ 

δημιουργού/πατέρα – «ένας “πατέρας” που γνωρίζει τη μάταιη πορεία τους, αλλά και πώς 
θα εξελιχτεί η σχέση του μαζί τους, γι’ αυτό και κλαίει. Το ζευγάρι θα αναζητήσει τη θέση του 
στη ζωή, θα ψάξει να βρει τη σχέση του, θα αρνηθεί την πατρική εξουσία· η γυναίκα κάποια 
στιγμή παίρνει και το ρόλο του Δημιουργού, φορώντας τη μακριά ιερατική γενειάδα» μου 

εξηγεί ο Κοντονής. σώματα γυμνά και ντυμένα, ανακατωμένα στα χώματα, λάμπες φθο-

ρίου, υγρασία, σκόρπιες ερωτήσεις από τους μονολόγους («σκεφτήκατε ποτέ σε ποιο 

σώμα κατοικείτε; Κοκκινίσατε που συνεχίσατε να ζείτε μπροστά στο θάνατο κάποιου; 

σκεφτήκατε ποτέ ποιανού υιός είστε;»). Είναι συγκινητικό να παρακολουθείς την πρώτη 

προσπάθεια ενός πολύ καλού χορευτή, που υπογράφει ως πλήρης δημιουργός ένα έρ-

γο. Δεν είναι ακριβώς χορός, θα του πω. «Με ενδιαφέρει η κατάσταση κι όχι η κινητική α-

κρίβεια των πραγμάτων» απαντάει.                                  - ΔήΜήτΡήσ ΜαστΡογίαννίτήσ

Χορογραφία, κείμενο, σκηνικό, κοστούμια: Π. Κοντονής Ερμηνεύουν: Κ. αβαρικιώτης, Μ. Μανωλιάδου, γ. νικολαΐδης Μουσική: Δ. γρίβας Φωτιστική εγκατάσταση: Κ. Ρήγος Δραματουργι-
κή επεξεργασία: γ. αργυροπούλου, Π. Κοντονής Βίντεο: Δ. Κόλλιας. Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Δήμου Αθηναίων, Αίθουσα Δ9, Τεχνόπολις, Γκάζι, 2-15/7,  23.00. Πληρ.: 210 3235.353 Info

* Η παράσταση αφιερώνεται στην Πίνα Μπάους που επέστρεψε στο χώμα. Στην παράσταση «Ιεροτελεστία της Άνοιξης» είχε για σκηνικό την ίδια αυτή τύρφη.



Δ ύο ονόματα στοιχειώνουν τη 
Νέα Δημοκρατία από το 1990, 
την οικογένεια Μητσοτάκη και 

το ΠΑΣΟΚ από το 1993 έως το 2004. Κα-
ραβέλας και Χριστοφοράκος. Ο πρώτος, 
παιδί της παράταξης, κολλητός κατά τη 
διακυβέρνηση Μητσοτάκη, άνθρωπος 
κατά τεκμήριο έμπιστος. Ο δεύτερος, επί 
της ουσίας διάδοχος του πρώτου στην κα-
τανομή της μίζας, σύγχρονος μιζαδόρος 
με διεθνείς προδιαγραφές και απίστευτες 
επαφές. Τον πρώτο τον ψάχνουν μεταξύ 
Μονάχου και Μοντεβιδέο. Τον δεύτερο 
τον έχουν μπουζουριάσει σε ένα κελί στις 
φυλακές Stadelheim του Μονάχου και δι-
απραγματεύονται μαζί του για το εάν και 
υπό ποίους όρους θα δικαστεί στη Γερμα-
νία ή θα εκδοθεί στην Ελλάδα. Ο δεύτε-
ρος είναι μεθοδικός σαν καλβινιστής και 
οργανωμένος σαν Γερμανός. Έχει, λένε, 
καταθέσει στοιχεία σε δύο φίλους του, 
αγνώστων λοιπών προδιαγραφών, που 
εκθέτουν 12 υπουργούς και 157 βουλευτές 
των δύο μεγάλων κομμάτων, καταρχήν.

«Οι ζωές των άλλων»
Οι υπουργοί έχουν θητεύσει σε όλες τις 
κυβερνήσεις από το 1997-98 έως και σή-
μερα. Ο δικηγόρος του έγκλειστου στις 
γερμανικές φυλακές, ποινικολόγος 
Daniel Peter διατείνεται πως ενδεχομένως 
ο πελάτης του θα ανοίξει το στόμα του στο 
Μόναχο και θα αραδιάσει δύο ή τρία ονο-
ματάκια πολιτικών στελεχών που αυτή τη 
στιγμή είναι εκτός νυμφώνος. Επειδή ο 
Μιχάλης Χριστοφοράκος είναι σοβαρός 
άνθρωπος, όπως και ο Ντίλιγκερ ήταν σο-
βαρό στέλεχος στην ανατολική ακτή των 
Ηνωμένων Πολιτειών, ξέρει ότι η αποκά-
λυψη συγκεκριμένων ονομάτων που αυτή 
τη στιγμή δεν διαδραματίζουν πολιτικό 
ρόλο θα εκληφθεί από τους υπόλοιπους 
ως μήνυμα. Το πρόβλημα του Χριστοφο-
ράκου είναι απλό. Θέλει και την πίτα ολό-
κληρη και το σκύλο χορτάτο. Και τα λεφτά 
και την ανωνυμία. Και την ατιμωρησία 
(άντε, κανένα πλημμεληματάκι και καθα-
ρίσαμε) και τους ισχυρούς των Αθηνών α-
λώβητους. Άλλωστε, τι έκανε ο άνθρωπος; 
Πρόσφερε μερικά εκατομμύρια δολάρια 
ως «χορηγία» στα δύο κόμματα εξουσί-
ας και εξασφάλισε το μέλλον των παιδιών 
των πολιτικών, «συνεισφέροντας» στο 
οικογενειακό κομπόδεμα των υπουργών 
που διαχειρίστηκαν τα μεγάλα deals του 
ελληνικού κράτους με τη Siemens. Κάτι 
ψηφιακά του ΟΤΕ, κάποιους σιδηρόδρο-
μους του ΟΣΕ, κάτι τρενάκια του Προα-
στιακού, τα συστήματα Ασφαλείας των 
Ολυμπιακών Αγώνων, κάτι εξοπλισμούς 

με πυραυλάκια για να «παίζουν» οι εκά-
στοτε υπουργοί Αμύνης. Ο Μ. Χριστοφο-
ράκος θα έπρεπε κανονικά να ανακηρυ-
χθεί «ευεργέτης». Στην Ελλάδα, βλέπετε, 
φθονούμε τους πετυχημένους. Τι κι αν ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης είναι φίλος του; Τι 
κι αν η οικογένεια Μητσοτάκη απόλαυσε 
των υπηρεσιών της γερμανικής εταιρείας 
υπό τη μορφή συσκευών κ.λπ.; Τι και αν η 
Siemens φέρεται να έχει επιχορηγήσει τη 
ΝΔ μέσω δύο λογαριασμών, από το 1990 
έως σήμερα, με την εταιρεία MAYO να 
πλανιέται σαν σκιά πάνω από τη Ρηγίλλης; 
Τι κι αν ο Τσουκάτος, αυτό το παλικάρι 
του εκσυγχρονισμού, έχει εισπράξει μέ-
σω ενός υπαλλήλου του με μηχανάκι μια 
βαλίτσα γερμανικά μάρκα για το κόμμα; 
Τι κι αν ο Μιχάλης Λιάπης ταξίδευε στο 
τζάμπα με τον Χριστοφοράκο στην Κ. Ευ-
ρώπη, σαν άρχοντας, και υπέγραφε συμ-
βόλαια τόσο στο Υπουργείο Μεταφορών 
όσο και στο Υπουργείο Πολιτισμού; Τι κι 
αν, από την εποχή του Φλωρίδη έως αυτή 
του Μαρκογιαννάκη, του Βουλγαράκη και 
του Τρεπεκλή, στο Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης έπαιζαν με ηλεκτρονικές συσκευ-
ές αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ που στο 
τέλος αποδείχθηκαν και ελαττωματικές; 
Μιλάμε για το περιβόητο C4I. Και, τέλος, 
τι κι αν επί εποχής Γιάννου Παπαντωνί-
ου η Ελλάδα προμηθεύτηκε συστοιχίες 
πυραύλων Patriot με τις ηλεκτρονικές 
πλακέτες τους made by Siemens; Από το 
τέλος του Εμφυλίου πολέμου και μετά η 
γερμανική εταιρεία αποτελεί βασικό εταί-

ρο του ελληνικού κράτους. Από την εποχή 
των ψηφιακών του ΟΤΕ, επί οικονομικής 
κυριαρχίας «των παιδιών της Stasi» στην 
Ελλάδα, δηλαδή από το 1989, η Siemens 
ασχολείται με «Τις ζωές των άλλων». Ο 
Χριστοφοράκος, λοιπόν, και πριν από αυ-
τόν ο Καραβέλας, που ήταν περισσότερο 
άπληστος και μοναχοφαγάς, συνιστούν 
την αναγκαία συνθήκη σε έναν κόσμο α-
νταγωνιστικό. 

Ο από μηχανής κλητήρας
Το σύστημα φρόντισε να φυγαδεύσει τον 
Καραβέλα μέσω της γραφειοκρατίας του 
Υπουργείου Εξωτερικών. Για όλα φταίει 
ένας τεμπέλης κλητήρας, κατά το πόρι-
σμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης. 
Το πόρισμα υιοθετήθηκε από την Ντόρα 
Μπακογιάννη. Άφεριμ. Πρόκειται για 
γραμμάτιο που έπρεπε να εξαργυρωθεί. 
Τον Χριστοφοράκο τον «ειδοποίησαν» 
οι κρατικοί φίλοι του, ώστε να την κοπα-
νήσει για τη Γερμανία και, αν δικαστεί, 
να δικαστεί εκεί. Πολιτισμένα πράγματα. 

Τα αδικήματα των πολιτικών που έχουν 
εμπλακεί παραγράφτηκαν. Στα παλιά 
τους τα παπούτσια αν εκτεθούν για άλ-
λη μία φορά στα μάτια της κοινωνίας. Αν 
χρειαστεί, θα επανέλθουν και με θράσος 
θα διεκδικήσουν την ψήφο. Έτσι είναι 
φτιαγμένοι αυτοί. Η στόφα τους είναι πε-
ρίεργης προέλευσης. Ανθεκτικό υλικό. 
Η ίδια η Siemens «καθάρισε» με την αυ-
τοκάθαρσή της. Λίγοι μήνες φυλακή για 
κάποια στελέχη της, λίγες αποζημιώσεις 
και κυρίως μεγάλη δραστηριοποίηση του 
βιομηχανικού γερμανικού λόμπι στις 
Βρυξέλλες. Η Γερμανία είναι η ατμομη-
χανή της Ευρώπης και δεν παίζει κανένας 
με τους βιομηχανικούς κολοσσούς της. 
Αύριο, η ίδια εταιρεία, με άλλους πρωτα-
γωνιστές και καινούργιους μιζαδόρους, 
θα διεκδικήσει και πάλι την ελληνι-
κή αγορά και θα κερδίσει δουλειές. Το 
έγκριτο και έγκυρο πολιτικό περιοδικό 
“Der Spiegel” διατείνεται πως συγκρο-
τήθηκε μια κυβερνητική επιτροπή στο 
Μπαγκλαντές για να διερευνήσει το εν-
δεχόμενο να έχουν χρηματοδοτηθεί από 
τη Siemens τρομοκρατικές οργανώσεις. 
Αυτό είναι σκληρή μαγκιά. Το να «επιχο-
ρηγείς» τους τρομοκράτες είναι, πώς να 
το κάνουμε, μία πολύ σοβαρή υπόθεση. 
Ο γερμανικός καπιταλισμός, κρατικός ή 
ιδιωτικός, ήταν ανέκαθεν επιθετικός και 
αδηφάγος.

Ο χορός των πρακτόρων
Ο δικηγόρος του Χριστοφοράκου, ο 
Daniel Peter, πρέπει να ξέρει καλά τη 
δουλειά του. Έφτασε στο σημείο να απο-
καλύψει πως πέντε σαΐνια της ΕΥΠ βρί-
σκονται στο Μόναχο και, σε συνεργασία 
με τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες, 
προσπαθούν να διασφαλίσουν τη σωμα-
τική (και ψυχική) ακεραιότητα του «φυ-
γάδα της  Siemens». Καλό παραμυθάκι α-
κούγεται, με αρκετή δόση Τζον λε Καρέ, 
όπου δήθεν τάχα μου απειλείται η ζωή 
του Χριστοφοράκου. Ο κ. Peter αναφέ-
ρει γενικόλογα «αριστερές οργανώσεις 
του αυτόνομου χώρου». Με λίγα λόγια, ο 
άνθρωπος επιδιώκει να παρουσιάσει με 
πειστικό τρόπο το παραμυθάκι του, ώστε 
η γερμανική Εισαγγελία να το σκεφτεί 
πολύ πριν αποφασίσει να τον εκδώσει 
στην Ελλάδα. Το ζήτημα είναι πως στην 
Αθήνα κανείς δεν θέλει τον Χριστοφορά-
κο. Είναι απλά «ενοχλητικός». Εκεί στο 
Μόναχο, παρέα με τα παιδιά της Siemens, 
είναι μια χαρά. Η γερμανική Εισαγγε-
λία άλλωστε, διά μέσου της αμερικανι-
κής νομικής εταιρείας που ανέλαβε την 
υπόθεση των «Μαύρων Ταμείων», έχει 
έλθει σε συμφωνία με τη σημερινή ηγε-
τική ομάδα του βιομηχανικού κολοσσού. 
Θα δημοσιοποιηθούν μόνο τα απαραίτη-
τα στοιχεία, οι ποινές θα είναι μικρές, οι 
κλυδωνισμοί ανεπαίσθητοι. Έτσι πρέπει. 
Καθαρές δουλειές. A  

➜ n.georgiadis1@yahoo.com  

Το ζήτημα είναι πως στην 
Αθήνα κανείς δεν θέλει 
τον Χριστοφοράκο
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Ο άνθρωπος του Stadelheim     
      Του ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα υπάρχει μια 

πόλη που το κέντρο της θυμίζει Βαβυλωνία. 

Μια πόλη που το κέντρο της χαρακτηρίζε-

ται από αυτό που οι σύγχρονοι Έλληνες λένε 

«μία απ’ όλα». Το κέντρο της πρωτεύουσας 

μιας από τις «παλιές» χώρες-μέλη της Ευρω-

παϊκής Ένωσης, της χώρας που καμάρωνε 

επί μια βδομάδα στο παγκόσμιο στερέωμα 

για τα εγκαίνια αυτού που αναφέρθηκε ως 

το σημαντικότερο μουσείο στον κόσμο. Μιας 

πρωτεύουσας όμως που δεν μπορεί να κρύ-

ψει τη γύμνια και την εξαθλίωσή της: ακρι-

βώς αντιδιαμετρικά από το μουσείο, από την 

άλλη ακριβώς πλευρά του βράχου της Ακρό-

πολης, βρίσκεται το ιστορικό κέντρο.

Εκεί, στο αμαρτωλό τρίγωνο, μόλις κλεί-

σουν τα μαγαζιά, η «πολυεθνική ζώνη», που 

και τη μέρα δεν δείχνει τόσο ελκυστική, γίνε-

ται απρόσιτη. Ευριπίδου, Μενάνδρου, Σοφο-

κλέους, Γερανίου, Ικτίνου, Σωκράτους, πλ. 

Κουμουνδούρου, Ερμού, Πειραιώς. Το ιστο-

ρικό κέντρο της Αθήνας. Της πόλης που έχει 

συνδέσει το όνομά της με τον πολιτισμό, το 

πνεύμα, τη φιλοσοφία. Ουδεμία σχέση.

Πορνεία, ναρκωτικά, εμπόριο κάθε είδους, 

μικρά και μεγάλα εγκλήματα, άστεγοι, φτώ-

χεια. Οι θάνατοι από ναρκωτικά στην περιοχή 

είναι καθημερινοί. Τη νύχτα οι πόρνες πίσω 

από το δημαρχείο τραβάνε τους περαστι-

κούς-υποψήφιους πελάτες από τα ρούχα.

Η Ελλάδα μπορεί πλέον να είναι υπερήφα-

νη! Ανήκει και με αυτή την έννοια στη Δύση. 

Η πρωτεύουσα της Ελλάδας δεν έχει τίπο-

τε να ζηλέψει από το Μπρονξ και το Χάρλεμ 

της Νέας Υόρκης, από τις φτωχογειτονιές της 

Νέας Ορλεάνης όπου πιτσιρίκια ντιλάρουν 

ναρκωτικά. Δεν έχει όμως τίποτε να ζηλέψει 

και από τις γειτονιές του Ναϊρόμπι, του Γιοχά-

νεσμπουργκ, της Μουμπάι, όπου οι άστεγοι 

κοιμούνται στοιβαγμένοι σε άθλιες συνθήκες, 

ψάχνοντας τη μέρα για μεροκάματα. Η Αθήνα 

του 21ου αιώνα είναι πια μια παγκόσμια πόλη.

Αξίζουν συγχαρητήρια γι’ αυτή την επιτυ-

χία στις αρχές της χώρας και στο Δήμο. Μέ-

σα σε λίγα χρόνια, μετά τις προσπάθειες την 

περίοδο των Ολυμπιακών, που δεν είχαν μεν 

εξαλείψει το πρόβλημα, είχαν όμως διατηρή-

σει το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας σε 

μια αξιοπρεπή κατάσταση, η Αθήνα μπορεί 

πια να διεκδικήσει μια αξιόλογη θέση ανά-

μεσα στις πόλεις που διακρίνονται για την 

εγκληματικότητα, την παραβατικότητα, τη 

βρομιά και τη δυστυχία στο κέντρο τους.        

Παραφωνία σ’ αυτό το σύγχρονο επίτευγ-

μα της Ελλάδας είναι οι πολίτες της Αθήνας, 

οι κάτοικοι της περιοχής, οι επιχειρηματίες 

που έχουν τα μαγαζιά τους στα μέρη αυτά. Οι 

οποίοι, με την προοπτική μια υγιούς ανάπτυ-

ξης του κέντρου μετά τους Ολυμπιακούς α-

γώνες, επένδυσαν, έφτιαξαν σπίτια, έστησαν 

τη ζωή τους εκεί. Και τώρα βρίσκονται πολι-

ορκημένοι. Απλά πράγματα, που θα έπρεπε 

να θεωρούνται δεδομένα στον τόπο κατοι-

κίας κάθε πολίτη μιας σύγχρονης χώρας, εί-

ναι αδύνατον να τα φανταστεί κανείς εκεί. Να 

κατεβάσεις τα παιδιά να παίξουν. Πού; Στην 

Ευριπίδου; Να καλέσεις φίλους στο σπίτι το 

βράδυ; Πολλοί θα το αποφύγουν ευγενικά. 

Να πεταχτείς αργά το βράδυ μόνος για τσιγά-

ρα; Θέλει σκέψη…

Την ίδια στιγμή που η δημοτική αρχή της 

Αθήνας προσπαθεί με μεθοδεύσεις και αιφ-

νιδιαστικές κινήσεις να εμπορευματοποιήσει 

και τους τελευταίους ελεύθερους χώρους 

στην πόλη, κάποιοι άλλοι έχουν κάνει βήματα 

μπροστά, συνήθως ανταποκρινόμενοι σε α-

παίτηση του κοινού και σε κινήματα πολιτών. 

Ένα παράδειγμα είναι η νοτιοανατολική πλευ-

ρά της Νέας Υόρκης (East Village). Εκεί, η πολι-

τική που ακολούθησαν οι αρχές της πόλης, με 

τη διατήρηση μικρών πάρκων σε κάθε σχε-

δόν οικοδομικό τετράγωνο, με φύλαξη, κα-

θαριότητα και κινητοποίηση εθελοντών –κα-

τοίκων της κάθε γειτονιάς– για τη συντήρησή 

τους, οδήγησε στην εξαιρετική ενσωμάτωση 

μεταναστών από τη Λατινική Αμερική και την 

Ασία, μια που οι κάτοικοι βρέθηκαν σ’ αυτούς 

τους χώρους, γνώρισαν ο ένας τον άλλο, α-

ποδέχτηκαν την παρουσία του, βλέποντας τα 

παιδιά τους να παίζουν μαζί…

Είναι ένα μόνο παράδειγμα κάποιων λύσε-

ων που μπορούν και πρέπει να μας βοηθή-

σουν να ξεφύγουμε από τις παραδοσιακές 

συνταγές της καταστολής, της ασυλοποίη-

σης, του ακόμη μεγαλύτερου πολυκερματι-

σμού μιας κοινωνίας και μιας πόλης που υπο-

φέρουν ακριβώς από αυτά. Η Αθήνα πρέπει 

να αναβιώσει τη γειτονιά, την κοινωνία κι 

αυτό δεν γίνεται με τα ΜΑΤ και τις κλούβες. 

Γίνεται με ανθρώπινες πολιτικές, γίνεται με 

στήριξη του πολιτισμού, των ελεύθερων χώ-

ρων, της έκφρασης και της συμμετοχής των 

πολιτών, των πρωτοβουλιών ενάντια στην 

ξενοφοβία. Από εκεί ξεκινάει αυτή η πολιτι-

κή. Αλλά εξαρτάται και από την εγκατάλειψη 

μιας μακροχρόνιας νοοτροπίας στη χώρα 

μας που βλέπει την πόλη σαν προθήκη κρεο-

πωλείου, σαν φιλέτα. A  

  
Τζιχάντ
Tων ΑΓΓΕλΟΥ ΤσΕΚΕΡΗ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΙΤσΗ

Τουμπεκί 
Σε ισχύ τέθηκαν από 1/7/2009 οι 

ρυθμίσεις για την απαγόρευση του 

καπνίσματος. Συγκεκριμένα απαγο-

ρεύεται η δημόσια χρήση τσιγάρων, 

η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση 

και αντιγραφή τους, το κατέβασμά 

τους από το ίντερνετ χωρίς ειδική 

άδεια, καθώς και η τροποποίηση με 

οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά 

ή περιληπτικά, του περιεχομένου 

τους. 

Επίσης απαγορεύεται το κάπνισμα 

στη θάλασσα, σε απόσταση μικρό-

τερη των 200 μέτρων από την ακτή, 

το κάπνισμα παρασιτοκτόνων σε 

χώρους συνάθροισης κοινού, το 

κάπνισμα στους μη έχοντες εργασία, 

καθώς και το κάπνισμα κάθε τύπου 

οχήματος σε διαβάσεις πεζών. 

Με ειδικές ρυθμίσεις θα επιτρέπεται 

το κάπνισμα σε χώρους όπως 

νηπιαγωγεία, χειρουργεία, μέσα μα-

ζικής μεταφοράς και αποθήκες 

καυσίμων. Επίσης επιτρέπεται σε κα-

ταστήματα όπου το εμβαδόν των 

πελατών δεν υπερβαίνει τα 70 τ.μ. 

και σε δημόσιες υπηρεσίες, εφόσον 

οι υπάλληλοι που καπνίζουν δεν 

είναι εκεί. Αντίθετα απαγορεύεται 

πλήρως σε δημόσιος χώρους, όπως 

τα στρατόπεδα και οι φυλακές, όπου 

το μέτρο αναμένεται με ιδιαίτερο 

ενθουσιασμό. Ειδικοί χώροι για κα-

πνίζοντες πρέπει να διαμορφωθούν 

στις τουαλέτες των σχολείων, στα 

ταξί και στα παιδικά πάρτι. Tο κάπνι-

σμα διατηρείται επίσης στο  Άγιον 

Όρος με βάση φιρμάνι του επιτρό-

που Υγείας της Υψηλής Πύλης και 

κατ’ αναλογίαν στην Ολομέλεια του 

Αρείου Πάγου και στο εντευκτήριο 

των βουλευτών, μαζί με το δικαίωμα 

παραχώρησης τραπεζοκαθισμάτων 

στους συγγενείς τους μέχρι δευτέ-

ρου βαθμού, με ανάλογη μεταβολή 

των όρων δόμησης.  ●

H Κίνηση Πολιτών για τη Διάσωση του Ιστορικού Κέντρου κύκλωσε με χρωματιστές κορδέλες και μπαλόνια 
το Δημαρχείο στην πλατεία Κοτζιά, την ώρα που συνεδρίαζε το Δημοτικό Συμβούλιο, την Τρίτη το μεσημέρι, σε 
μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας. Με την αφορμή αυτή, ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ σΠΥΡΟσ 
ΚΟΥβΕλΗσ κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή και εκθέτει τη δική του άποψη για το «γκέτο» της Αθήνας.

«Από τη μια το Μουσείο, από την άλλη η Βαβυλωνία»
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Tου ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ➜ www.yannis-ioannοu.com

O
ι εκλογές θα έπρεπε κανονικά 
να γίνουν το φθινόπωρο του 
2011, δηλαδή μια τετραετία από 

τις προηγούμενες. Όμως αυτό δεν θα γί-
νει. Και ιδού γιατί.
Για να γίνονται στη χώρα αυτή οι εκλογές 
κάθε τετραετία, μόνο ένας τρόπος υπάρ-
χει. Να μας δεσμεύσει ρητά το Σύνταγμα 
ότι οι εκλογές θα γίνονται κάθε 4 χρόνια. 
Όμως η αναθεώρηση του Συντάγματος 
δεν μπορεί να γίνει πριν από το 2013. 
Άρα, τέτοια προοπτική δεν υπάρχει.
Ο πρωθυπουργός, όταν τον ρωτούν, λέει 
ότι δεν είναι στις προθέσεις του να πάει 
για εκλογές. Που σημαίνει ότι αν «εξανα-
γκαστεί» από τις περιστάσεις, τι να κάνει, 
θα πάει. Άλλωστε, ο ίδιος έχει δώσει το 
καλό παράδειγμα όταν προκήρυξε εκλο-
γές το 2007, σχεδόν ένα χρόνο πριν από 
τη λήξη της θητείας της Βουλής που είχε 
προκύψει το 2004.
Οι κορυφαίοι υπουργοί βάζουν στοιχή-
ματα για οποιαδήποτε άλλη χρονιά εκτός 
από το 2011. Ο Γιώργος Σουφλιάς θεωρεί 
ότι πρέπει να πάμε για εκλογές τον Σε-
πτέμβριο, γιατί έτσι κι αλλιώς όλη η επό-
μενη χρονιά θα αναλωθεί σε γκάλοπ και 
εκλογολογία, οπότε, για να προλάβει ο Κ. 
Καραμανλής τα χειρότερα για το κόμμα 
του θα πρέπει να αιφνιδιάσει τους πάντες 
και να κάνει εκλογές τον ερχόμενο Σε-

πτέμβριο. Τα ίδια περίπου υποστηρίζει 
και ο πανταχού παρών και πάντα άτυπος 
σύμβουλος του πρωθυπουργού Γιάννης 
Λούλης.
Η υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακο-
γιάννη θεωρεί ότι τον Μάρτιο του 2010 
τελειώνουν τα ψέματα για την κυβέρνη-
ση. Και τούτο γιατί τότε θα γίνει η εκλογή 
του Προέδρου της Δημοκρατίας, το ΠΑ-
ΣΟΚ έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει 
εκλογές και μετά να δώσει τη στήριξή του 
στον Κάρολο Παπούλια.
Ακόμα κι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο 
κ. Καραμανλής πρέπει να εξαντλήσει την 
τετραετία, όπως ο υπουργός Άμυνας Β. 
Μεϊμαράκης, ο Άρης Σπηλιωτόπουλος ή 

ο Πρ. Παυλόπουλος με επιφυλάξεις, δεν 
το πολυπιστεύουν, καθώς εκτιμούν ότι 
οι εξελίξεις μπορούν να φέρουν τα πά-
νω-κάτω, κι άλλωστε, όπως λέει κάποιος 
από αυτούς, «είναι καλύτερα ο πρωθυ-
πουργός να κάνει εκλογές το φθινόπωρο, 
χωρίς να το πει σε κανέναν».
Πάμε παρακάτω. Το ΠΑΣΟΚ ζητάει από 
καιρό εκλογές εδώ και τώρα, δηλώνει ότι 
τον προσεχή Μάρτιο θα ζητήσει εκλογές 
και μετά θα δώσει τη στήριξή του στον 
Κάρολο Παπούλια για τη θέση του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας, ενώ ο γραμματέας 
του, Γ. Ραγκούσης, από τις 17 Αυγούστου 
κηρύσσει το κόμμα σε κατάσταση εκλο-
γικής ετοιμότητας. Άρα ο Γ. Παπανδρέου 
πιέζει και προεξοφλεί πρόωρες εκλογές.
Υπήρχε μία πιθανότητα να αποφευχθούν 
οι εκλογές, παρά τη γραμμή του ΠΑ-
ΣΟΚ, εφόσον ψηφιζόταν Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας από ΝΔ, ΚΚΕ και ΛΑΟΣ, 
που αθροίζουν σύνολο ψήφων στη Βου-
λή άνω των 180 που απαιτείται για την 
εκλογή προέδρου. Όμως το ΚΚΕ δήλωσε 
από τώρα ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει 
κανέναν υποψήφιο πρόεδρο – ούτε και 
την… Παπαρήγα, που λέει ο λόγος. Οπότε 
πάει κι αυτό το ενδεχόμενο, καίγεται. Το 
ΛΑΟΣ του Γ. Καρατζαφέρη δηλώνει εκ 
του ασφαλούς ότι θα ψήφιζε πρόεδρο τον 
ερχόμενο Μάρτιο τον Κάρολο Παπούλια, 
αλλά ετοιμάζεται κι αυτό για εκλογές εδώ 
και καιρό. Οι Οικολόγοι έσπευσαν σε έ-
κτακτο συνέδριο, ανακοινώνοντας ότι θα 
κατέβουν αυτόνομα στις εκλογές.
Αλλά και η κυβέρνηση δεν μοιάζει ικανή 
να αντέξει το βάρος της διαχείρισης της 
οικονομικής κρίσης, των σκανδάλων που 
κάθε τόσο ξεπετάγονται, με μια πλειοψη-
φία 151 εδρών, αδύναμη όσο ποτέ.
Το κυριότερο επιχείρημα στο γιατί οι ε-
κλογές δεν θα γίνουν στην ώρα τους, δη-
λαδή το 2011, είναι ένα: Στη χώρα αυτή 
το νορμάλ είναι η εξαίρεση και το «άνω, 
κάτω και πλαγίως» ο κανόνας. Πολύ πε-
ρισσότερο όταν μιλάμε για την πολιτική 
σκηνή αυτού του εξωπραγματικού τό-
που… Γι’ αυτό και οι παραλίες φέτος θα 
γεμίσουν μπρατσάκια για τα παιδιά και… 
δημοσκοπήσεις για τα μεγάλα παιδιά! A  
➜ palikar@otenet.gr

Οι εκλογές 
δεν θα 
γίνουν 
το 2011
Του ΕΥΤΥΧΗ ΠΑλλΗΚΑΡΗ

Για να γίνονται οι εκλογές 
κάθε τετραετία, μόνο ένας 
τρόπος υπάρχει. Να μας 
δεσμεύσει το Σύνταγμα.
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Ο 
συγγραφέας Νίκος Δήμου δι-

αφημίζει στο βιογραφικό του 

ότι στην παράπλευρη δημοσιο-

γραφική του καριέρα είχε δέκα 

παραιτήσεις. «Δικός του λογαριασμός», θα 

πουν κάποιοι, «και μπράβο του». Έλα, όμως, 

που η κρίση του Τύπου τον κάνει και δικό μας 

λογαριασμό. Οι δέκα παραιτήσεις του κ. Δή-

μου είναι δέκα απώλειες των εφημερίδων, 

οι οποίες πασχίζουν να ζήσουν πουλώντας 

DVD αντί για περιεχόμενο. Και η περίπτωση 

του γνωστού συγγραφέα μάς δείχνει –αν μη 

τι άλλο– πόσο βραχυπρόθεσμες στην επιχει-

ρηματική τους τακτική υπήρξαν οι επιχειρή-

σεις ΜΜΕ. Διότι, δεν κρίνουμε αν ο κ. Δήμου 

είναι καλός ή είναι τεχνίτης του λόγου (που 

είναι), αλλά πρώτα απ’ όλα αν είναι εμπορι-

κός. Τα άρθρα του διαβάζονται απ’ όλους, τα 

βιβλία του γίνονται best sellers, το blog που 

είχε προ καιρού πνιγόταν από σχόλια (κυρί-

ως νέων σε ηλικία) αναγνωστών. Το γεγονός 

ότι ένας τέτοιος γραφιάς βρέθηκε εκτός των 

mainstream media δηλώνει πολλά για την 

κρίση του Τύπου. Το πρώτο που μας λέει είναι 

ότι έχουμε επιχειρήσεις που δεν είναι προσα-

νατολισμένες στην αγορά της ανάγνωσης.

Α ν θέλουμε να δούμε την κρίση 

του ελληνικού Tύπου (έχει μερικά 

κοινά χαρακτηριστικά με εκείνη 

του διεθνούς, αλλά πολλά περισσότερα εί-

ναι διαφορετικά), οφείλουμε πρώτα απ’ όλα 

να αναρωτηθούμε «τι ακριβώς πουλάει ένα 

Μέσο Ενημέρωσης». Η απάντηση είναι: την 

πνευματική δουλειά κάποιων ανθρώπων. 

Πρώτη του ύλη δεν είναι ούτε το χαρτί ούτε 

τα μελάνια· είναι τα κεφάλια των εργαζόμε-

νων. Κι όμως, ακόμη και οι μεγάλες επιχει-

ρήσεις Τύπου στη χώρα μας δεν έχουν τμή-

μα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Για 

την ακρίβεια, το σύγχρονο μάνατζμεντ και 

η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού είναι 

άγνωστες έννοιες σε μια βιομηχανία που έχει 

τζίρο εκατομμυρίων ευρώ (και, παρεμπιπτό-

ντως, σηκώνει συχνά-πυκνά το δάχτυλο σε 

άλλα οργανωσιακά σχήματα –ιδιωτικά και 

δημόσια– για το έλλειμμα εκσυγχρονισμού).

Και θα έσωζε τις ελληνικές εφημερίδες ένα 

τμήμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού; 

Φυσικά όχι, αλλά η απουσία του είναι ενδει-

κτικό του επιχειρηματικού ελλείμματος στον 

Τύπο. Τέτοιο τμήμα έχουν οι τσιμεντοβιομη-

χανίες, δεν θα έπρεπε να το έχουν επιχειρή-

σεις που (θεωρητικά τουλάχιστον) πουλούν 

ανθρώπινη σκέψη;

Το έλλειμμα της διαχείρισης του ανθρώπινου 

δυναμικού φαίνεται τυπωμένο κάθε μέρα 

στις εφημερίδες. Κακοπληρωμένοι δημοσι-

ογράφοι, που τρέχουν καθημερινά σε δύο 

και τρεις δουλειές, στοιβαγμένοι σε μικρά 

γραφεία, παράγουν καθημερινά τη βαβούρα 

που επικρατεί γύρω τους. Οι περισσότεροι 

δεν έχουν καν το χρόνο να σκεφτούν τι γρά-

φουν και τι αναμεταδίδουν· δεν τους ζητεί-

ται εξάλλου. Αυτό που τους ζητείται είναι να 

γεμίζουν κουτάκια με λέξεις ή το χρόνο του 

δελτίου.

Φυσιολογικά, κάθε δημοσιογράφος πρέπει 

να ξέρει περισσότερα από τους αναγνώστες 

του, να διαβάζει και να ενημερώνεται περισ-

σότερο απ’ όσο γράφει ή ενημερώνει. Αυτή 

είναι η προστιθέμενη αξία που προσφέρει 

μια επιχείρηση ενημέρωσης και ζητά από 

τους πελάτες της 1-4 ευρώ την ημέρα. Κι 

όμως: στις εφημερίδες δεν χαριτολογούμε 

απλώς ότι «οι δημοσιογράφοι πληρώνονται 

για να γράφουν, όχι για να διαβάζουν», το ε-

φαρμόζουμε κιόλας. Η αγραμματοσύνη και 

η προχειρότητα είναι κανόνας στα εγχώρια 

ΜΜΕ. Βολεύει έναν τεράστιο αριθμό δημο-

σιογράφων (οι οποίοι δεν διαβάζουν ούτε 

εφημερίδες), αλλά και τις επιχειρήσεις που 

μειώνουν το κόστος εργασίας, επιτρέποντας 

στους δημοσιογράφους να έχουν δύο και 

τρεις επιπλέον δουλειές· όλες κακοπληρω-

μένες, και όλες σε βάρος της ποιότητας του 

προϊόντος. Να το πούμε αλλιώς: οι εργαζόμε-

νοι σε κάθε ξεχωριστή δουλειά καμώνονται 

ότι παράγουν και οι επιχειρήσεις καμώνονται 

ότι τους πληρώνουν. 

Ε ίναι χαρακτηριστικό ότι και τα ερ-

γαλεία με τα οποία όλες οι σύγχρο-

νες επιχειρήσεις, όλων των κλάδων, 

προσπαθούν να επιβιώσουν, όπως «διά βίου 

μάθηση», «εκπαίδευση και επανεκπαίδευση 

των εργαζομένων» είναι άγνωστα στην ελλη-

νική βιομηχανία των ΜΜΕ. Ένα παράδειγμα: 

Κάθε χρόνο γίνεται το παγκόσμιο συνέδριο 

της World Association of Newspapers. Σ’ αυτό 

συγκεντρώνονται εκδότες και διευθυντικά 

στελέχη όλων των εφημερίδων του κόσμου. 

Ενημερώνονται και συζητούν για τις τάσεις, 

τα προβλήματα και τις προοπτικές του χώρου 

τους. «Όλων των εφημερίδων του κόσμου» 

είπαμε; Λάθος. Μαντέψτε ποια χώρα λάμπει 

διά της απουσίας της. Η ελληνική βιομηχανία 

Τύπου θεωρεί περιττό έξοδο αυτό που κρα-

ταιές εφημερίδες του κόσμου επιδιώκουν: 

ενημέρωση, συζήτηση και προβληματισμό 

για όσα γίνονται ή θα γίνουν στον κλάδο. Κά-

πως έτσι οι εφημερίδες έχασαν την είδηση 

ότι έρχεται το διαδίκτυο...

Γι’ αυτά τα φαινόμενα βέβαια δεν ευθύνονται 

μόνο οι επιχειρήσεις, αλλά και οι ίδιοι οι ερ-

γαζόμενοι, όπως και η συνδικαλιστική τους 

έκφραση. Κάθε απόπειρα εκσυγχρονισμού 

στα ΜΜΕ γεννά εχθρότητα ή πρέπει να περά-

σει από ένα συμβιβασμό με τεράστιο κόστος 

στις επιχειρήσεις: το καινούργιο πρέπει να 

συμβιώσει με το παλιό. Οι διάχυτες στην οι-

κονομία συνδικαλιστικές αγκυλώσεις είναι 

πολύ πιο έντονες στα ΜΜΕ. Κάθε προσπά-

θεια εξορθολογισμού της λειτουργίας των 

επιχειρήσεων ενημέρωσης συναντά κάθετη 

άρνηση. Υπάρχει μια εκτεταμένη συνενοχή 

εργαζόμενων-εργοδοτών σε βάρος της ποι-

ότητας του παραγόμενου προϊόντος.

Αυτό το διαχειριστικό έλλειμμα έ-

χει λόγους ύπαρξης. Ο πρώτος έ-

χει να κάνει με το γεγονός ότι όλοι 

οι εμπλεκόμενοι στη βιομηχανία των ΜΜΕ 

ένιωσαν επί μακρόν ασφαλείς από το διε-

θνή ανταγωνισμό. Μπλουζάκια μπορούν να 

παράγουν και οι Κινέζοι, τις εφημερίδες τις 

γράφουν (όπως, τέλος πάντων, τις γράφουν) 

μόνο Έλληνες. Ο ανταγωνισμός όμως ήρθε 

από εκεί που δεν κοιτούσαν. Το διαδίκτυο και 

τα free-press εμφιλοχώρησαν στην αγορά, 

ενώ οι επιχειρήσεις Τύπου εμφανώς αδιαφο-

ρούσαν. Γιατί; 

Ο δεύτερος λόγος και η βασική εξήγηση της 

αδιαφορίας στον παράπλευρο ανταγωνι-

σμό του διαδικτύου και των free-press έχει 

να κάνει με το γεγονός ότι τα ελληνικά ΜΜΕ 

δεν λειτουργούν στην «αγορά της ενημέρω-

σης»· βρίσκονται στην «αγορά της πολιτικής 

επιρροής». Εκεί ακριβώς συναντιέται η αρι-

στερή ιδεοληψία που θέλει την ενημέρωση 

να μην είναι εμπόρευμα (Σ.Σ.: τότε γιατί να 

πωλούνται οι εφημερίδες και γιατί να πλη-

ρώνονται οι δημοσιογράφοι;) με μια διάχυτη 

επιχειρηματική πρακτική που έχει κέρδη κυ-

ρίως από την αγορά της πολιτικής επιρροής. 

(Τα κέρδη πιστοποιούνται από το γεγονός ότι 

επιζούν 26 εφημερίδες πανελλαδικής κυκλο-

φορίας και από τον πλούτο των εκδοτών με 

φτωχές κυκλοφορίες.)

Αυτός ο γάμος δημιούργησε τερατογενέ-

σεις στο χώρο της ενημέρωσης. Μπορεί να 

καταλάβαμε γιατί δημοσιεύονται αναλυτικά 

ρεπορτάζ περί ανύπαρκτων συναντήσεων 

Καραμανλή-Ερντογάν (είναι στη λογική της 

αγοράς πολιτικής επιρροής), αλλά μοιάζει 

παράδοξο το γεγονός ότι επί 15 χρόνια νομί-

ζαμε ότι οι Αλβανοί σφάζουν τους Σέρβους 

στο Σεράγεβο ή επί 22 μέρες «μαθαίναμε» 

ότι οι Ιρακινοί κέρδιζαν τον πόλεμο με τους 

πανίσχυρους Αμερικανούς. Επειδή οι επιχει-

ρήσεις δεν είναι προσανατολισμένες στην 

αγορά της ενημέρωσης, δίνουν ελάχιστη 

σημασία στις υπόλοιπες πλην των πολιτικών 

σελίδων. Αυτές αφέθηκαν στις ιδεοληψίες 

των συντακτών τους· στον αριστερισμό και 

τον αντιιμπεριαλισμό όσων θέλουν να αλλά-

ξουν τον κόσμο, αντί να τον ενημερώσουν. 

Το ρεπορτάζ για την ανύπαρκτη συνάντηση 

Καραμανλή-Ερντογάν, για το οποίο έγινε σά-

λος, ωχριά μπροστά σε άλλες «ειδήσεις» που 

μετέδωσαν τα ελληνικά ΜΜΕ· ειδικά όταν οι 

«φονιάδες των λαών» έκαναν πολέμους και οι 

ημέτερες δημοσιογραφικές δυνάμεις μάχο-

νταν υπέρ των πάτριων ιδεολογιών. Αυτό δεν 

έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη ιδεολογική 

προτίμηση: αν η ιστορία της μεταπολίτευσης 

ήταν διαφορετική και κυρίαρχη ιδεολογία ή-

ταν π.χ. η ακροδεξιά, θα βλέπαμε ακροδεξιά 

χειραγώγηση της ενημέρωσης. Και πάλι δεν 
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Πολιτική

Κάθε δημοσιογράφος πρέ-
πει να διαβάζει και να ενη-
μερώνεται περισσότερο απ’ 
όσο γράφει ή ενημερώνει 

Το επιχειρηματικό 
έλλειμμα των ΜΜΕ

     Του ΠΑσΧΟΥ ΜΑΝΔΡΑβΕλΗ
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θα είχαμε σωστή ενημέρωση, επειδή ακρι-

βώς οι επιχειρήσεις ΜΜΕ είναι προσανατολι-

σμένες στην αγορά της επιρροής.

Ο προσανατολισμός στην «αγορά 

πολιτικής επιρροής» πιστοποιείται 

και από διάφορα άλλα φαινόμενα 

στο χώρο. Τα τελευταία είκοσι χρόνια τα δι-

ευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων των 

ΜΜΕ προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από 

το πολιτικό ρεπορτάζ, άσχετα αν τις περισσό-

τερες φορές δεν έχουν εμπειρία στην παρα-

γωγή του προϊόντος και δεν αξιολογούνται 

επί της ουσίας για τις διαχειριστικές τους ικα-

νότητες. Οι εκδότες δεν χρειάζονται ανθρώ-

πους που θα παράγουν κατά τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο το ενημερωτικό προϊόν τους, 

αλλά ανθρώπους που θα διαχειρίζονται τις 

σχέσεις τους με την πολιτική εξουσία και κυ-

ρίως με την εκάστοτε κυβέρνηση. Είναι νό-

μος της αγοράς: ο καλύτερος πελάτης σερ-

βίρεται πρώτος. Και συνήθως ο καλύτερος 

πελάτης των επιχειρηματιών ΜΜΕ είναι το 

κράτος, είτε διά της κρατικής διαφή-

μισης και άλλων νομοθετημάτων 

που εξασφαλίζουν άκοπα λε-

φτά είτε διά των έργων που 

χρηματοδοτούν τις παθητι-

κές επιχειρήσεις ΜΜΕ.

Ένα ά λ λο σύμπτωμα αυ-

τής της κατάστασης είναι οι 

στήλες των παραπολιτικών 

στις εφημερίδες. Πολλά από 

αυτά που δημοσιεύονται είναι 

ακατανόητα ακόμη και σε όσους 

παρακολουθούν από κοντά το πο-

λιτικό παίγνιο – πόσω δε μάλλον στους 

αναγνώστες. Στην αγορά επιρροής που στο-

χεύουν τα Μέσα, οι παραπολιτικές στήλες 

γίνονται συχνά μέσο αλληλογραφίας πολιτι-

κών-ΜΜΕ.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η «πα-

ραπολιτική αλληλογραφία» δεν 

περιορίζεται στις ομώνυμες στή-

λες. Διαχύθηκε πλέον σε ολόκληρο το πολι-

τικό ρεπορτάζ, το οποίο –επειδή ακριβώς οι 

επιχειρήσεις ΜΜΕ είναι στραμμένες στην α-

γορά επιρροής– προσανατολίστηκε και αυτό 

στην κάλυψη των παιγνίων επιρροής, αλλά 

και στη συμμετοχή του σ’ αυτά. Γι’ αυτόν το 

λόγο είδηση γίνεται το «σου ’πα, μου ’πες» 

των πολιτικών, γι’ αυτό και ανατέμνεται κάθε 

λέξη των δηλώσεών τους. Το ρεπορτάζ που 

θεωρείται η κορωνίδα των ΜΜΕ ονομάζεται 

πολιτικό, αλλά στην ουσία είναι παραπολιτι-

κό. Δεν ασχολείται με την πολιτική, που είναι 

οι προτάσεις, οι διαφωνίες επί των προτάσε-

ων, οι διαφορετικές αντιλήψεις για τα προ-

βλήματα· αυτά αφενός απαιτούν διάβασμα, 

εμβάθυνση, χρόνο, που οι επιχειρήσεις δεν 

προσφέρουν, αλλά χρειάζονται και αγορά 

ενημέρωσης στην οποία οι επιχειρήσεις δεν 

συμμετέχουν. Έτσι φτάνουμε να γίνεται μέγα 

θέμα η δήλωση του χ στελέχους, να συζητιέ-

ται ώρες στα παράθυρα –ακόμα και το «και»– 

και στο τέλος να απαξιώνεται η πολιτική, αλ-

λά και το προϊόν των δημοσιογράφων: αργά 

ή γρήγορα οι καταναλωτές της ενημέρωσης 

αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις πιρου-

έτες στην πολιτική σκηνή και σταματούν να 

14ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ
Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δεν είναι το 
πρόβλημα, έχουν προβλήματα, είναι ένα από τα 
κεντρικά συνθήματα, γύρω από τα οποία θα εξε-
λιχθεί το φετινό, 14ο, αντιρατσιστικό φεστιβάλ. 
Όπως πάντα, στο φεστιβάλ θα γίνουν συζητήσεις 
–για την ανεργία, την κρίση και το ρατσισμό, για 
το πολιτικό άσυλο και τα σύνορα, για το no border 

camp της Λέσβου, για τον αγώνα της 
Κωνσταντίνας Κούνεβα και την 

καταπίεση των μεταναστριών 
και για πολλά ακόμα κοινω-

νικά και πολιτικά θέματα 
που μας απασχολούν 
όλους. 
Στις δύο μουσικές σκη-
νές του φεστιβάλ θα 
φιλοξενηθούν πολλοί 
Έλληνες και ξένοι καλ-

λιτέχνες. Μεταξύ αυτών 
οι Last Drive, Μάρθα 

Φριντζήλα, Φοίβος Δε-
ληβοριάς, Sancturia, Big Fat 

Lips, Pink Tank Project, Melody 
Vice, Dorretta Carter, Bilbomatiks 

κ.ά. Η δεύτερη γενιά μεταναστών θα έχει μια 
δυνατή παρουσία με τους Black Jack-hiphop, 
Renovatio-hiphop, Άκης-hiphop, Te vertetet, 
Neoyorubapeople, Minus one και Whos Next. 
Στις παράλληλες εκδηλώσεις συμπεριλαμβά-
νονται θεατρικές παραστάσεις, φωτογραφικές 
εκθέσεις, καλλιτεχνικές δράσεις και αρκετές δρα-
στηριότητες για τα παιδιά.

αγοράζουν το δημοσιογραφικό προϊόν.

Η κρίση του Τύπου είναι μέρος της δομικής 

κρίσης που ζει η χώρα. Τη βλέπουμε πλέον 

παντού και θα τη δούμε πιο έντονα στους μή-

νες που έρχονται. Έχει να κάνει με το μεγάλο, 

αδιαφανές και συγκεντρωτικό κράτος που επί 

χρόνια συντηρεί παθογένειες, οι οποίες στρέ-

βλωσαν κάθε πτυχή της πολιτική, οικονομικής 

και κοινωνικής ζωής του τόπου. Δυστυχώς 

τώρα ζούμε τα επέκεινα αυτού του μοντέλου. 

Η μόνη λύση είναι η υπέρβασή του, αλλά αυτό 

είναι μια άλλη συζήτηση που σίγουρα δεν θα 

συζητηθεί στα υπάρχοντα ΜΜ«Ε».

Υ.Γ. Προς επίρρωση των προηγούμενων πρέ-

πει να αναφέρουμε την εξομολόγηση του κ. 

Νίκου Δήμου για τις δέκα παραιτήσεις του: 

«Κάποια στιγμή οι απόψεις μου ενοχλούν 

μερικούς ισχυρούς (εντός ή εκτός Μέσου). 

Τότε έρχεται η πίεση για συμβιβασμό ή η 

λογοκρισία... Οι περισσότερες παραιτήσεις 

προκλήθηκαν από πολιτικές (δηλαδή κομμα-

τικές) πιέσεις... Μόνο δύο ήταν αποτέλεσμα 

λογοκρισίας ιδεών». A

➜ www.medium.gr

Info

3, 4, 5 Ιουλίου, Πάρ-

κο Ειρήνης, Ρέντη

(Αγίας Άννης και Πέτρου Ράλλη). 

Περισσότερες πληροφορίες θα πά-

ρετε στο 210 3813.928 (17.00-21.00), 

694 5390332 (Όλγα λαφαζάνη) και 

στο www.antiracistfestival.gr.

στο χώρο φτάνουν τα λεωφορεία  

β18, Γ18 και το τρόλεϊ 21. Επίσης, θα 

υπάρχει δωρεάν μεταφορά από το 

σταθμό μετρό του Ελαιώνα στο 

χώρο του φεστιβάλ. 
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Τ
ην προπερασμένη Κυ-

ριακή  δ ε ν  π ήγα γ ια 
φαγητό και ο θείος μου 
νευρίασε: τι μας λες ότι 
θα ’ρθεις και πάω στη 
λαϊκή κι αγοράζω του 

πουλιού το γάλα και μάλιστα ροδάκινα 
Ισπανίας, διαμαρτυρήθηκε τονίζοντας το 
«Ισπανίας». Διότι φαίνεται παράδοξο το 
ότι εισάγουμε ροδάκινα από την Ισπανία. 
Καθώς περνάει ο καιρός, ο θείος μοιά-
ζει όλο και περισσότερο με τον Γουόλτερ 
Ματάου καθώς περπατάει ελαφρά κα-
μπουριαστός μουρμουρίζοντας κατάρες: 
ο άνθρωπος έχει αγανακτήσει τόσο ώστε 
στις ευρωεκλογές ψήφισε Κώστα Ζουρά-
ρι· ορίστε λοιπόν που ένας καθ’ όλα λογι-
κός και σκεπτόμενος πολίτης υποστήριξε 
το κόμμα του κ. Παπαθεμελή από αηδία 
για τα υπόλοιπα. Την περασμένη Κυρια-
κή όταν πήγα για φαγητό –μεταξύ άλλων 
για να διαπιστώσω τη διαφορά μεταξύ 
ελληνικών και ισπανικών ροδακίνων– 
μου είπε: κάτσε γιατί έχουμε να συζητή-
σουμε θέματα, θέματα!
Γιατί, θέλουν να απελάσουν τους μετα-
νάστες; Ας απελάσουν τους εγκληματίες, 
εμπόρους ναρκωτικών και γυναικών, κι 
ας κρατήσουν τους άλλους για να 
δουλέψουν στα εγκαταλελειμμέ-
να χωράφια, στην ύπαιθρο που 
έχει ερημώσει και τάχα μου, τά-
χα μου, θρηνούμε! Ε, να ξανα-
κατοικηθεί, να βρουν οι άνθρω-
ποι δουλειά και η γη να παραγάγει 
προϊόντα: καινούργια προϊόντα, όχι 
απ’ αυτά που έχουμε σε υπεραφθονία. 
Αλλά, πώς να ληφθούν τέτοιες αποφά-
σεις αφού στη Βουλή δεν συμφωνούν 
ποτέ για τίποτα; Γιατί αλληλοκατηγο-
ρούνται μόνο; Δεν μπορεί να διαφωνούν 
πάντα σε όλα! Κανείς δεν διαφωνεί με 
κανέναν σε όλα! Γιατί δεν κάνουν, πώς το 
λένε να δεις, brainstorming? Καλά δεν 
το λέω; Το άκουσα στην τηλεόραση αλλά 
όχι σε συνεδρίαση της Βουλής: να, ορί-
στε, εδώ σημειώνω καινούργιες λέξεις 
(μου δείχνει ένα μπλοκάκι). Όταν βλέπω 
συνεδρίαση της Βουλής παίρνω ολόκλη-
ρο το χάπι για την πίεση, ενώ συνήθως 
παίρνω μισό: τα έδρανα είναι άδεια, πού 
στην ευχή βόσκουν οι βουλευτές; Παί-
ζουν ρακέτες στη Ραφήνα; Κι όταν είναι 
παρόντες τσακώνονται μολονότι φαίνο-
νται όλοι ίδιοι. Εκτός από τους ΚΚέδες 
βέβαια που μιλάνε αλλιώτικα, δηλαδή τη 

γλώσσα που μιλούσαμε στον 
εμφύλιο. Άκουσα την Αλέκα 

Παπαρήγα να λέει «Τι δουλειά έ-
χει ο Φάντης με το ρετσινόλαδο»: μα, 

ούτ’ εγώ που έχω πατήσει τα ογδόντα δεν 
ξεστομίζω τέτοιες βλαχιές! Τέλος πάντων, 
έτσι δήθεν πλησιάζουν εμάς, το φτωχό 
λαό. (Ο θείος βγάζει απροσδιόριστο ήχο 
περιφρόνησης, αναστενάζω κι εγώ).
Ωραία τα ροδάκινα, λέω, αλλά ο θείος 
δεν ακούει καλά και απαντάει σε έντονο 
ύφος: Όχι, δεν είναι όλα ρόδινα! Κανείς 
δεν μιλάει για συγκράτηση των εισαγω-
γών, για κρατικό προστατευτισμό του 
μεταπρατικού εμπορίου – ξαφνικά, α-
κούγεται σαν να έχει αποφοιτήσει από το 
London School of Economics. Η ουσία εί-
ναι, προσθέτω για να συμμετέχω κι εγώ, 
ότι η «λύση» στα οικονομικά μακροοικο-
νομικά προβλήματα είναι απλή: αρκεί να 
αποφασίσει κανείς να λάβει μέτρα, αρκεί 
να δυσαρεστήσει μερικούς που ζουν πα-
ρασιτικά. Το ελληνικό χρήμα φεύγει σε 

μεγάλες ποσότητες και δεν επιστρέφει: 
το τι φτηνοπράγματα εισάγουμε, το τι σα-
βούρα, συνεχίζει ο θείος, το τι μπιχλι-
μπίδια! Λες και είμαστε Παπούα, όχι ότι 
έχω τίποτα με τους Παπούα. Και σε ό,τι 
αφορά τα αγροτικά προϊόντα, ενώ πετά-
με τα ελληνικά ροδάκινα, αγοράζουμε 
τα ισπανικά! Στη συνέχεια, κανείς δεν 
συγκινείται από τις πτωχεύσεις των πα-
ραγωγικών επιχειρήσεων: οι κύριοι της 
Ν.Δ. επιβάλλουν αλλοπρόσαλλη φορο-
λογία την οποία το ΠΑΣΟΚ αποδέχεται 
σιωπηρά· να, τώρα που το λέω, μού ανε-
βαίνει η πίεση, θα ’χει φτάσει στο δεκαε-
φτά. Ελένη, το χάπι.

Α
πό το 1974 μέχρι προσφά-
τως ο θείος ψήφιζε ΠΑ-
ΣΟΚ: στην αρχή με ελπίδα, 
ύστερα βαρυγκομώντας: 
διότι, όπως λέει, το ΠΑ-

ΣΟΚ, όχι μόνον δεν μας απάλλαξε από 
τον υπερτροφικό δημόσιο τομέα αλλά 

ενθάρρυνε τη διόγκωσή του, την αργο-
μισθία και τη φαυλότητα του χρηματο-
πιστωτικού συστήματος. Πάρε το παρά-
δειγμα της Ολυμπιακής: γιατί πήγε κατά 
διαόλου η Ολυμπιακή; Διότι οι προσλή-
ψεις γίνονταν με ρουσφετολογικά κρι-
τήρια και διότι οι δήθεν συνδικαλιστές 
ζητούσαν παράλογα πράγματα... Διαχεί-
ριση της πλάκας, όχι; Μια φορά πήγαμε 
με τη θειά σας να πάρουμε το αεροπλά-
νο και μετά από καθυστέρηση δυο ωρών 
μάς έβαλαν σ’ ένα ελικοφόρο, ε, ώσπου 
να φτάσουμε πήρα ενάμισι χάπι για την 
πίεση και μισό λεξοτανίλ. 
Όλες οι εταιρείες ίδιες είναι, θείε, τον δι-
ακόπτω, αλλά με αποστομώνει: «Μπο-
ρεί να είναι ίδιες, αλλά δεν χρεοκο-
πούν». Σωστό κι αυτό. Και κάθεσαι και 
με σχολιάζεις επειδή έγινα εθνικόφρων: 
γιατί, βρε παιδάκι μου, δεν βρέθηκε έ-
νας  Έλληνας αρχιτέκτονας να φτιάξει 
το μουσείο της Ακρόπολης; Γιατί να το 
φτιάξει ο Τσουνάμι; Τόσοι αρχιτέκτο-
νες υπάρχουν... Αλλά, γι’ αυτό μας έχουν 
στο φτύσιμο και δεν μας δίνουν πίσω τα 
ελγίνεια: είμαστε γλείφτες, κανένας δεν 
σέβεται τους γλείφτες! Εδώ που τα λέμε, 
στις αρχές, ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε 
κάποια υπερηφάνεια, μιλούσε και καλά 
αγγλικά, εγώ αγγλικά δεν ξέρω αλλά κα-
ταλαβαίνω από την προφορά. Από τότε 
που έπαθε την Αλτσχάιμερ, έπαθε όλη η 
Ελλάδα Αλτσχάιμερ. Εγώ πάντως αφού 
δεν την έπαθα ώς τα τώρα, δεν θα την 
πάθω. Εσύ τι λες;

Τ
ον διαβεβαιώνω ότι δεν 
υπάρχει τέτοιος κίνδυ-
νος, όμως, από την άλλη, 
τον βλέπω επικίνδυνα α-
νήσυχο: μου λες, ρωτάει, 

γιατί τόσες γυναίκες θέλουν να βγουν 
στη σύνταξη απ’ τα πενήντα; Δηλαδή, ας 
πούμε, τώρα, εσύ να γίνεις συνταξιού-
χος και να σε πληρώνει το κράτος μέχρι 
τα εκατό! Και τι κάνουνε στη ζωή τους 
απ’ τα πενήντα και μετά, τι ωραίο έχει 
το να είσαι συνταξιούχος; Βγαίνεις στο 
περιθώριο και καταλήγεις να πηγαίνεις 
για μπάνιο με τα ΚΑΠΗ σαν τη θειά σου. 
Εγώ περνάω τέλεια στα ΚΑΠΗ, επεμβαί-
νει η θεία. Χάνεις που δεν έρχεσαι, έχεις 
γίνει μισάνθρωπος. 
Καθώς τσιμπάω ένα κεράσι αγνώστου 
προελεύσεως σκέφτομαι, δύσθυμα, ότι 
ούτ’ εγώ νιώθω και τόσο φιλάνθρωπος. A

Συνομιλίες με τον θείο ΙΙ
Της ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
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Έ χετε προσέξει πως σχεδόν σε 
όλες τις ταινίες του Ηollywood 
εδώ και 20 χρόνια οι πρωτα-

γωνιστές χρησιμοποιούν υπολογιστές 
Apple; Η Apple είναι ίσως η πρώτη εται-
ρεία που αντιμετώπισε το μάρκετινγκ 
των υπολογιστών ως μόδα. Κατανόησε 
γρήγορα πως καθώς οι υπολογιστές ε-
ξαπλώνονταν σε όλο και μεγαλύτε-
ρα κομμάτια του πληθυσμού, η έννοια 
του πύρκαυλου, γρήγορου υπολογιστή 
μικρή σημασία θα είχε για τους περισ-
σότερους, ακριβώς όπως η έννοια του 
αυτοκινήτου με τα 300 άλογα δεν λέει 
τίποτα στους περισσότερους κατόχους 
αυτοκινήτων. Αντίθετα, έννοιες όπως 
η ομορφιά του προϊόντος και η ευκολία 
να το χρησιμοποιήσεις συγκινούν τα μη 
νερντς. Ο πρώτος αυγουλωτός φλούο 
πράσινος iMac με τη συμβατική οθόνη 
που όλοι έχουμε δει, μπορεί να μη δι-
εκδικούσε δάφνες ταχύτητας και 
δυνατοτήτων, όμως ακόμα και ο 
πιο άσχετος άνθρωπος με τους 
υπολογιστές θα τον ξεχώριζε 
μέσα σ’ ένα δωμάτιο. Κι έτσι ο 
υπολογιστής που έσωσε την 
Apple από τη χρεωκοπία, έ-
γινε το σήμα κατατεθέν μιας 
εταιρείας που όλος ο ανταγω-
νισμός θα πρασίνιζε από τη ζή-
λια του μερικά χρόνια αργότερα.
Το iPod δεν ήταν ούτε κατά διάνοια το 
πρώτο Mp3 player της αγοράς. Ήταν μο-
νάχα το πιο ωραίο. Κι αυτό το έκανε ε-
πιτυχία, παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ 
ακριβό σε σχέση με τα υπόλοιπα. Διότι α-
κόμα και τα νερντς θα το αγόραζαν για να 
φαίνονται πιο κουλ. Μπορεί κρυφά στο 
τρένο να χρησιμοποιούσαν κάποιο άλλο 
player με παραπάνω δυνατότητες, αλλά το 
κολιέ περασμένο στο λαιμό ήταν σίγουρα 
το iPod. Κι αυτό ήταν μια πραγματικότητα 
που έκανε όλες τις άλλες εταιρείες ηλε-
κτρονικών να σκάνε από το κακό τους. 
Όταν όλοι ανταγωνίζονταν να βγάλουν το 
καλύτερο προϊόν με ελάχιστα περιθώρια 
κέρδους, η Apple τους κοίταζε αφ’ υψη-
λού και συνέχιζε να βγάζει κέρδη.

Το ίδιο συνέβη και με το iPhone. Κινητά 
τηλέφωνα/PDA κυκλοφορούσαν στην 
αγορά πολλά χρόνια, αλλά κανείς, πέ-

ρα από μια μικρή μερίδα επαγγελματι-
ών, δεν ένιωθε την ανάγκη να έχει ένα 
τέτοιο. Η Apple κατάφερε να πουλήσει 
αυτό το gadget ακόμα και στη Στραυρού-
λα Παναγιωτάκη, που η μη-σχέση της 
με την τεχνολογία είναι παροιμιώδης. 
Κι αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει πως το 
iPhone, ανεξάρτητα από την τιμή ή τη 
χρησιμότητά του, για τους περισσότερους 
ανθρώπους που θα τραβήξουν 10 μέτριες 
φωτογραφίες και θα τσεκάρουν τα email 
τους, είναι ένα αντικείμενο που ΠΡΕΠΕΙ 
να έχουν και τους αρέσει πολύ να το κυ-
κλοφορούν. Πριν από 10 χρόνια το ίδιο 
έλεγαν και για τα PC, αλλά το έκαναν σί-
γουρα με πολύ μικρότερο ενθουσιασμό.

Κι εδώ χρειάζεται να μιλήσουμε για το 
λειτουργικό σύστημα των υπολογιστών 
της Apple, που αποτελεί ένα πολύ ση-
μαντικό κομμάτι της Think Different 
στρατηγικής της. Όταν βγήκε το MacOS 
X μπορεί να μην ήταν βράχος σταθερότη-
τας, όπως το παλιό MacOS 9, αλλά κανείς 
δεν μπορούσε να το ανταγωνιστεί στην 
ομορφιά του και την ευκολία να το χρησι-
μοποιήσεις. Αυτό που ονομάστηκε από τη 
βιομηχανία eye candy έγινε η ψύχωση α-
κόμα και των νερντς του λίνουξ, που προ-
σπάθησαν με όλο και πιο περίπλοκα εφέ 
να ξεπεράσουν το πρότυπο των νερντς 
και αφεντικό της Apple, Steve Jobs. Αλλά 
και πάλι, οι δικοί τους υπολογιστές με τις 
νέον λάμπες και τους πολύχρωμους ανε-

μιστήρες δεν θα ήταν ποτέ τόσο 
όμορφοι όσο της Apple.

Σ ε  α υ τ ό  τ ο  σ η μ ε ί ο, 

στους όμορφους υπο-

λογιστές δηλαδή, τα 
τελευταία δύο χρόνια 
έχουν προσπαθήσει 

πολλοί να την ακολου-
θήσουν. H Sony, η Fujitsu 

Siemens και άλλες εταιρεί-
ες με πολύ μεγαλύτερα μερίδια 

στους υπολογιστές από την Apple ήξεραν 
πως ένα καλύτερο design στο κουτί θα 
μπορούσε να τραβήξει από την τσέπη των 
καταναλωτών ως και 15% περισσότερα 
χρήματα. Και πρέπει να παραδεχθούμε 
πως τα τελευταία δύο χρόνια τα κουτιά έ-
χουν γίνει σαφέστατα πιο όμορφα. Όμως 
κανένας δεν προσφέρει το ολοκληρωμέ-
νο πακέτο Software-Hardware και μόδα, 
που αγοράζει κάποιος μαζί με το Apple. 

Με την ανάλογη τιμή, φυσικά. Η τιμές 
των Αpple ήταν πάντα μια τσιμπημένη 
υπόθεση, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Αν και 
τα πράγματα έχουν γίνει καλύτερα, εν-
δεικτικά αναφέρω πως το Apple iMac 
24’’ 2.66 GHz κοστίζει 1.500 ευρώ στην 
Ελλάδα, 1.300 ευρώ στη Γερμανία, που 
είναι και πιο φτωχοί από εμάς, και 1.150 
ευρώ (εάν βάλεις και ΦΠΑ) στις ΗΠΑ. ●
➜ techiechan@tellas.gr

Το 
φαινόμενο 

Apple 
(μέρος 2ο)

TechieChan
Του ΣΤΑΘΗ ΣΤΑΣΙΝΟΥ

Μπες κι εσύ!www.athensvoice.gr18.000 μέλη1.400 blogs
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Έ
χει η Αθήνα ταυτότητα; Είναι αναγνωρίσιμη; 

Μπορεί να προσελκύσει κόσμο από το εξωτε-

ρικό; Κι αν ναι, ποιο είναι το ιδανικό «πακέτο»; 

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού 

του επώνυμου τουριστικού προϊόντος; Η απάντηση δεν 

είναι εύκολη ούτε αυτονόητη. Το σημαντικό είναι όμως ότι, 

όπως με διαβεβαίωσαν, εδώ και λίγους μήνες υπάρχει.

Δευτέρα πρωί, συνάντηση με την ΕΤΟΑΑ. Το πλήρες όνο-

μά της είναι Εταιρεία Τουριστικής & Οικονομικής Ανά-

πτυξης Αθηνών και ιδρυτής της ο δήμαρχος της Αθήνας 

Νικήτας Κακλαμάνης, στόχος του οποίου ήταν η καλύ-

τερη προβολή της πόλης στο εξωτερικό. Η ΕΤΟΑΑ «μέ-

νει» σε ένα ανακαινισμένο νεοκλασικό κτίριο στην οδό 

Ξενοφώντος 7, στο Σύνταγμα. Στο κτίριο κυκλοφορούν 

κυρίως νέοι άνθρωποι, χαμογελαστοί, με casual ντύσιμο. 

Έχουν περάσει μόλις εννέα μήνες από την επίσημη πα-

ρουσίαση της εταιρείας και όλοι και όλα εδώ βγάζουν μια 

φρεσκάδα πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα.

«Είμαστε μια εταιρεία σύγχρονη, η οποία απαρτίζεται από 

νέους ανθρώπους» λέει ο Παναγιώτης Αρκουμανέας, 

που με υποδέχεται στο ωραίο κτίριο της οδού Ξενοφώ-

ντος. Είναι ο διευθύνων σύμβουλός της και με διαβεβαιώ-

νει πως έχει τις απαντήσεις που ψάχνω να βρω. 

Η ΕΤΟΑΑ προσεγγίζει και προβάλλει την Αθήνα στο ε-

ξωτερικό ως μητρόπολη. Το πακέτο που προσφέρει στο 

δυνητικό τουρίστα δεν περιλαμβάνει μόνο την Ακρόπο-

λη, την Πλάκα, το Θησείο. Η Αθήνα από τον Άλιμο μέχρι το 

Σούνιο έχει παραλίες που δεν συναντάς σε άλλες ευρω-

παϊκές πρωτεύουσες. «Η προσέγγισή μας είναι συνολι-

κή. Δεν φτιάξαμε έναν τουριστικό χάρτη που να κόβεται, 

όταν διασχίζουμε τα σύνορα μιας άλλης τοπικής αυτο-

διοίκησης. Την Αθήνα τη βλέπουμε μητροπολιτικά. Δεν 

υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή 

πρωτεύουσα με τόσο 

ωραία θάλασσα μέσα 

στην πόλη. Είναι τόσο 

εύκολο το πρωί να εί-

σαι στο Γκάζι και το μεσημέρι να πεταχτείς για μπάνιο». 

Κόβει την ανάσα
“Breathtaking Athens” είναι το λογότυπο-ταυτότητα που 

έδωσε η ΕΤΟΑΑ στην πόλη. Στην εταιρεία πιστεύουν στο 

μάρκετινγκ και θεωρούν ότι χωρίς ένα μήνυμα που να 

αντικατοπτρίζει την επιθυμητή εικόνα του προορισμού 

δεν πας μακριά. «Η Αθήνα ποτέ άλλοτε δεν είχε brand. 

Η εικόνα της περιορίζονταν στην Ακρόπολη, την Πλάκα, 

το σουβλάκι, τον “μουζάκα”. Δεν αλλάζει εύκολα γιατί 

κανείς δεν είχε προσπαθήσει μέχρι τώρα να δείξει κάτι 

διαφορετικό. Εκεί πάει το “breathtaking”. Θέλαμε να 

βγάλουμε κάτι πιο μοντέρνο, χωρίς βέβαια να απο-

κλείεται το σήμα κατατεθέν». 

Δεν υπήρχε, επίσης, παρουσία της πόλης στο ίντερ-

νετ, γι’ αυτό δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα www.

breathtakingathens.com η οποία απευθύνεται 

αποκλειστικά στους υποψήφιους επισκέπτες 

και μιλάει προς το παρόν μόνο αγγλικά. Περιλαμ-

βάνει πληροφορίες από το πρόγραμμα λειτουρ-

γίας των μουσείων της πόλης, μέχρι πού να φας 

και πού να διασκεδάσεις το βράδυ. Είναι τόσο 

ενημερωμένη ώστε θα μπορούσε να χρησιμο-

ποιηθεί ως οδηγός πόλης και από τον Αθηναίο. 

Διαθέτει συνολικά εννέα θεματικές ενότητες, 

οι οποίες χωρίζονται σε δεκάδες υποκατηγορίες. 

Εκτός από την ιστοσελίδα, η ΕΤΟΑΑ παράγει έντυ-

πο υλικό προβολής, συμμετέχει σε συνέδρια και 

εκθέσεις και έστησε στον αερολιμένα της πόλης 

το μοναδικό σημείο πληροφόρησης για τον άρτι 

αφιχθέντα τουρίστα. 

Οι φωτογραφίες της Αθήνας στην ιστοσελί-

δα της είναι κατά κύριο λόγο νυχτερινές. «Φω-

τογραφίες της Αθήνας δεν υπήρχαν με κάποιο 

οργανωμένο τρόπο. Αποφασίσαμε λοιπόν να 

πάρουμε έναν επαγγελματία φωτογράφο για δυο 

μήνες. Οι φωτογραφίες το βράδυ είναι γενικά πιο 

εύκολο να είναι ωραίες. Δεν είμαστε οι 

μόνοι που το κάνουμε αυτό. Έχεις δει πολλές πρωινές φω-

τογραφίες της Νέας Υόρκης;». 

Πόλη των συνεδρίων
Η ΕΤΟΑΑ πιστεύει στην επένδυση στο συνεδριακό τουρι-

σμό και στη σημασία του για την ευρύτερη οικονομία της 

πόλης. Αυτός ήταν ο στόχος της σύστασης του Γραφείου 

Συνεδρίων Αθηνών, το οποίο σχεδιάζει δράσεις για την 

υποδοχή και την προσέλκυση συνεδρίων, συμμετέχει σε 

εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και παράγει έντυπο 

και ηλεκτρονικό υλικό προβολής. Η Αθήνα φέτος ανάμε-

σα σε 72 χώρες ανέβηκε από την 27η στη 15η θέση, ως 

τόπος τουριστικού και συνεδριακού προορισμού. 

«Παλιά εάν ήθελες να κάνεις ένα συνέδριο χρει-

αζόσουν τουλάχιστον ένα εξάμηνο για να 

βρεις με ποιον πρέπει να μιλήσεις. Οι ξένοι 

έχουν μάθει διαφορετικά. Έχουν συνηθίσει 

να συναλλάσσονται με μια εταιρεία. Αυτό 

το κενό έχουμε καλύψει εμείς». Εκτός από 

την προβολή στο εξωτερικό, η ΕΤΟΑΑ συμμε-

τέχει πλέον ενεργά σε εκδηλώσεις και φε-

στιβάλ της πόλης, όπως το Fringe, το Synch 

και η Μπιενάλε. 

Ρωτάω τον Παναγιώτη Αρκουμανέα εάν έ-

χει κάποιο μοντέλο στο μυαλό του, κάποια 

άλλη πόλη στην οποία θα ήθελε να μοιάσει 

η Αθήνα. «Ως πρότυπο έχω στο μυαλό μου 

μόνο την Αθήνα που ονειρεύομαι. Σίγουρα 

βλέπεις ωραία πράγματα στο εξωτερικό. 

Ζηλεύεις κάποιες φορές, αλλά το πρότυπο πα-

ραμένει η Αθήνα. Διαφορετικά είναι σα να εί-

σαι παντρεμένος, να είσαι ικανοποιημένος με 

τα προσόντα της συζύγου, αλλά παράλληλα 

να κοιτάς άλλες. Δεν γίνεται αυτό». A

Η δημοτική αρχή επενδύει στο μάρκετινγκ και «ανοίγει» νέους τουριστικούς δρόμους

Η Αθήνα του κόσμου

Βασικός στόχος 
μας είναι να 
αναδείξουμε 
την Αθήνα ως 
προορισμό για 
αναψυχή και 

για συνεδριακό 
τουρισμό 
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ΣΚΟΥΦΑ & 
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ

Σημερινή κατάσταση
Η διασ ταύρωση Σκουφά και 

Λυκαβητού είναι μια τυπική δι-

ασταύρωση στο κέντρο της πό-

λης, που συνδυάζει την κατοικία 

με έντονες εμπορικές και ψυχαγωγικές δρα-

στηριότητες, έχει υψηλή κίνηση πεζών και 

οχημάτων και δυο ιδιαίτερα σημαντικές και 

ευαίσθητες χρήσεις: το Πειραματικό Σχο-

λείο και την Εκκλησία του Αγ. Διονυσίου. Τα 

πεζοδρόμια είναι στενά, οι διαβάσεις αφρό-

ντιστες, η στάθμευση άναρχη και η γενικότε-

ρη εικόνα υποβαθμισμένη και αντιαισθητική 

(εικόνα 1).

Προτεινόμενη παρέμβαση
Με μια μικρή και φθηνή παρέμ-

βαση καλά σχεδιασμένης δια-

πλάτυνσης των πεζοδρομίων α-

κριβώς επάνω στη διασταύρωση, 

επιτυγχάνονται ταυτόχρονα πολλαπλοί στό-

χοι: Δημιουργείται μια ευχάριστη αίσθηση 

άνεσης και ασφάλειας στους πεζούς. Ενθαρ-

ρύνεται η επιθυμία στάσης, ανάπαυλας και 

συνάντησης καθώς διακόπτεται η μονοτονία 

και η ασφυκτική πίεση των στενών πεζοδρο-

μίων των οδών Σκουφά και Λυκαβητού. Πα-

ράλληλα, οι διαβάσεις των πεζών γίνονται 

μικρότερες σε μήκος και άρα ασφαλέστερες, 

αυξάνεται το οπτικό πεδίο ελέγχου, αποτρέ-

πεται η παράνομη στάθμευση και οριοθε-

τείται με φυσικό τρόπο η νόμιμη. Το σχολείο 

και ο περιβάλλων χώρος του Αγ. Διονυσίου 

αποκτούν πρόσθετη ζωτική επιφάνεια για 

τους μαθητές και τους περαστικούς. Μπο-

ρούν τώρα να προστεθούν δυο παγκάκια για 

ξεκούραση ή δυο δενδράκια στο ευρύτερο 

πλέον πεζοδρόμιο (εικόνα 2).

Η επέκταση ενός τέτοιου μικρού έργου σε 

εκατοντάδες διασταυρώσεις των πόλεων θα 

μπορούσε χωρίς καμιά μεταβολή των κυκλο-

φοριακών συνθηκών να διευρύνει (εκεί όπου 

χρειάζεται) το δημόσιο χώρο και να δώσει 

κάποιες απαραίτητες ανάσες αναβαθμίζο-

ντας την άνεση της κίνησης και την ασφάλεια 

των πολιτών. A
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Μικροί ανασχεδιασμοί της πόλης
Ο καθηγητής συγκοινωνιολόγος του Αριστοτελείου ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ και ο συνεργάτης του συγκοινωνιολόγος ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

παρεμβαίνουν με μικρούς ανασχεδιασμούς πάνω στο ταλαιπωρημένο «σώμα» της πόλης. Κυρίως της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 

Με έξυπνες, προσιτές και ρεαλιστικές λύσεις αναδεικνύουν τη δυνατότητα μιας νέας αφήγησης για τον πολιτισμό της καθημερινής ζωής.

Ο δημόσιος χώρος της πόλης, ή καλύτερα ό,τι απόμεινε απ’ αυτόν μετά τη λεηλασία του από την ιδεολογία και την πρακτική της αντιπαροχής, είναι ένα πολύτιμο συλ-

λογικό αγαθό που πρέπει να προστατευθεί αλλά και να αναδειχθεί με κάθε τρόπο. Ως προστασία, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εννοούνται η διατήρηση της ανθρώπι-

νης κλίμακας, η λειτουργική και αισθητική του αναβάθμιση και η αποκατάσταση μιας αρμονικής σχέσης ανάμεσα στους πολίτες και το δομημένο περιβάλλον. 
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    ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ: Τεύχος 259, σελ. 16, η φωτογραφία των ΧΥΖ ήταν του Νικόλα Αριστείδου

San Zaccaria, Βενετία, 1995, c-print, 182X230,5 εκ.

Nanjing Xi Lu, Shangai, 1997, c-print, 72Χ84 εκ., Γκαλερί Max Hetzier 

Φωτογραφίες στοχασμού
Φωτογραφίες του σπουδαίου Γερμανού φωτογράφου Thomas 
Struth φιλοξενούνται στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης – σε 
μια παράλληλη έκθεση της 2ης Μπιενάλε της Αθήνας
 
Είκοσι εννιά φορές χρειάζεται (τουλάχιστον) να στηθεί ο επισκέπτης 
της έκθεσης προκειμένου να δει/ θαυμάσει/ ερευνήσει/ στοχαστεί 
τις είκοσι εννιά φωτογραφίες του Γερμανού φωτογράφου Thomas 
Struth – δείγματα από τέσσερις διαφορετικές δουλειές του 
(«Δρόμοι», «Τοπία», «Παράδεισος», «Μουσεία και Εκ-
κλησίες»). Η πιο διάσημη σειρά φωτογραφιών του είναι η 
τελευταία, με έγχρωμες φωτογραφίες μεγάλων διαστάσεων 
να έχουν «αιχμαλωτίσει» στιγμιότυπα της επαφής θεατών με 
έργα τέχνης/ μουσεία/ εκκλησίες. Το θέμα τους σου υπενθυμί-
ζει, ασυνείδητα, πως τελικά ποτέ δεν είσαι ένας απλός παρατη-
ρητής (μιας έκθεσης), αλλά αυτός που θα δώσει πνοή (έστω και στο 
μυαλό σου) στο έργο τέχνης, αλλά και πως, τελικά, η φευγαλέα σχέση 
σου μαζί του μπορεί να δημιουργήσει ένα καινούργιο έργο (κάτι σαν 
θέατρο μέσα στο θέατρο). Η μαυρόασπρη και η έγχρωμη σειρά «Δρό-
μων» και «Τοπίων» προκαλεί μια δημιουργική αμηχανία: μοιάζουν 
με σκηνές ταινίας επιστημονικής φαντασίας, όπου τα κτίρια και τα 
αστικά τοπία κρατούν ανθρώπινους ρόλους – η ακινησία τους δεν 
μπορεί να κρύψει την ανάσα των ανθρώπων που φιλοξενούν. Ακόμη 
και στη φωτογραφία της Σαγκάης οι περαστικοί δείχνουν να έχουν 
ένα δευτερεύοντα, διακοσμητικό ρόλο. Τέλος, οι φωτογραφίες των 
«Παραδείσων» δεν μπορούν παρά να σε πείσουν πως ο παράδεισος 
είναι ο τόπος από τον οποίο έχει εξοριστεί ο άνθρωπος. A

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ

)))Heaven's

voice

Διάρκεια: 

16/6 - 14/9, Μου-

σείο Κυκλαδικής 

Τέχνης, Ν. Δούκα 

4, 210 7228.321-3.

Χορηγός η 

Cosmote. 

ΑGENDA 2ης Μπιέναλε

Ξεναγήσεις
Κάθε Πέμπτη και Σάββατο στις 19.00, Κυριακή 13.00 
και 19.00. Η κάθε ξενάγηση διαρκεί περίπου 90 λεπτά.

Workshop
Το workshop «Αυτοδίδακτοι» είναι ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα με μορφή συζήτησης πάνω σε επιλεγμέ-
να έργα σύγχρονης τέχνης. Οι θεατές θα έρθουν σε 
διάλογο και θα κατανοήσουν καλύτερα τα έργα της. 
Το workshop παρέχεται δωρεάν. Για να συμμετέχετε 
θα πρέπει να βρίσκεστε στις 19.00 στο χώρο υπο-
δοχής της έκθεσης. Κάθε Παρασκευή, 19.00-20.00, 
2-23 Ιουλίου, διάρκεια 45’.  
2η Μπιενάλε της Αθήνας Heaven, Ολυμπιακά Ακίνητα. 
Χορηγός η Cosmote. 
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Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου και 
ο Ζάφος Ξαγοράρης, 

επιμελητές της 2ης Μπιενάλε,  
και η Ομάδα Αναμετάδοσης 

σχεδιάζουν αυτές 
τις σελίδες ειδικά για 
την ATHENS  VOICE
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Π αίζουν 
hip -h o p,  π ε ρ -
νάνε κα λά και 
ο κόσμος τούς 
αγαπάει    – τους 
γνωρίζει όμως; 
O  Μ α ν ό λ η ς , 

γνωστός ως Mc Yinka (συντομογραφία του 
olayinka = all around you are blessed), γεννήθη-
κε στην Ελλάδα από γονείς καταγόμενους από 
τη Νιγηρία, ο Γεράσιμος, γνωστός ως Jerome 
A.K.A. THE SOURCE, γεννήθηκε στην Ελλάδα 
από γονείς καταγόμενους από το Κογκό, ο Ζέ-
ρο, γνωστός ως El Jeraw, ήρθε στην Ελλάδα 
στην ηλικία των πέντε ετών. Οι γονείς του κα-
τάγονταν από τη Ζιμπάμπουε.

Και οι τρεις τους, ο καθένας με το δικό του τρό-
πο, στιλ και προσωπικότητα, κατάφεραν να 
κάνουν καριέρα παρά τα εμπόδια που τους έ-

θετε και 
συνεχίζει να 
τους θέτει το ελληνικό 
κράτος. Ανήκουν, βλέπετε, σε αυ-
τό που αποκαλούμε, με όχι και τόση μεγάλη 
επιτυχία, «δεύτερη γενιά μεταναστών»! 

Ο Μανόλης, γνωστός επίσης και ως ο Αμερι-
κάνος (!) τραγουδιστής του Πλιάτσικα, μόλις 
κυκλοφόρησε τον προσωπικό του «Αλάνα». 
Παράλληλα έχει πλούσιο βιογραφικό ως ηθο-
ποιός: στον «Όμηρο» του Γιάνναρη, στο “Festen” 
με Μπαζάκα και Μαρκουλάκη, στη «Νέκυα» της 
Φένιας Παπαδόδημα, όπου έπαιξε τον Οδυσ-
σέα, ενώ τώρα κάνει πρόβες στις «Βάκχες», 
ερμηνεύοντας τον Διόνυσο. «Α, ναι, έχω παίξει 
και τον Οδυσσέα και τον Διόνυσο… αν το μάθει ο 
Καρατζαφέρης!» (γέλια)

Ο Ζέρο, με το 
συγκρότημά του Vegas, 
με τη Melina και τον DeeJay Airth, κυκλοφόρη-
σε προσφάτως το single «Της μάνας σου…». 
«Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό στους αναγνώστες 
της ATHENS VOICE. Είναι “Της μάνας σου… η αγκα-
λιά”! Δεν φταίω εγώ εάν το μυαλό τους πάει αλ-
λού…!». Ο μικρότερος της παρέας, ο Γεράσιμος, 
είχε κάνει πέρσι το single «Αυτά που ζω», ενώ 
από Σεπτέμβρη ετοιμάζει το νέο album. Εδώ κι 
ένα χρόνο εμφανίζεται με τους Σπείρα-Σπείρα. 
«Ο Κραουνάκης είναι η μεγάλη αγκαλιά, ο μπα-
μπάς. Τον αγαπώ!». 

Πόσο δύσκολο είναι να με-
γαλώνει ένας μαύρος στην Ελλάδα; 
Ζέρο: Μια χαρά μεγαλώσαμε. Κανένα πρόβλημα 
δεν υπήρχε όσο ήμασταν παιδιά. Τα προβλήματα 
ξεκίνησαν όταν γίναμε 18 χρονών και αντιληφθή-
καμε ότι εξαιτίας των νόμων δεν είμαστε το ίδιο 
με τους άλλους  Έλληνες.
Ήσουν και απουσιολόγος, ε; 
Ζέρο: Ναι, αλλά δεν το λέμε αυτό!

 

Tρεις   Έλληνες μαύροι μάγοι της hip-hop

 

Mc Yinka, Jerome A.K.A. THE SOURCE και El Jeraw



Στην ηλικία που όλοι αφοσιώνονται στην προ-
σωπική τους διαδρομή και αναζητούν το δι-
κό τους στίγμα στη δημόσια και προσωπική 
ζωή, ο Μανόλης, ο Γεράσιμος και o Ζέρο είχαν 
να αντιμετωπίσουν ένα επιπλέον πρόβλημα: 
το ελληνικό παράδοξο. Θα έπρεπε να δίνουν 
καθημερινά μάχες στη Διεύθυνση Αλλοδαπών 
ώστε να εξασφαλίσουν την κάρτα παραμονής 
του μετανάστη, ωσάν να ήταν μετανάστες, κι 
ας μην είχαν ποτέ φύγει εκτός Ελλάδας, ούτε 

καν για διακοπές. 
Και οι τρεις χρησιμοποιούν κυρίως 

ελληνικό στίχο στα τραγούδια τους. Για τους 
ίδιους όμως «αποτελεί πρόκληση να κάνεις hip-
hop στα ελληνικά» και εξάλλου «εκφραζόμαστε 
καλύτερα στην ελληνική γλώσσα παρά τις μουσι-
κές δυσκολίες», όπως μας είπαν.  

Ο κόσμος που σας ακούει, που χορεύει με τις 
μουσικές σας, γνωρίζει ότι είστε  Έλληνες;

Μανόλης: Κοίτα, η εικόνα είναι πιο δυνατή. Ενώ 

σ ε  α κ ο ύ ν 
να μιλάς ελληνικά 

στη σκηνή, μετά έρχονται και 
σου μιλάνε αγγλικά. Ή άλλες φορές μιλάω 

(ελληνικά, φυσικά) π.χ. σε ένα σερβιτόρο και δεν 
με καταλαβαίνει! Με παραξενεύει αυτό, αλλά έχει 
πλάκα.
Ζέρο: Εγώ έχω δεχτεί κριτική για τα ελληνικά 
μου! Μου είπαν δεν μιλάω καλά ελληνικά (γελά-
νε). Έχουν κολλήσει. Είσαι μαύρος άρα δεν μιλάς 
ελληνικά, δεν είσαι Έλληνας! Τελεία.
Εσείς πρέπει να είστε από τους πρώτους μαύ-
ρους στην Ελλάδα.
Μανόλης: Οι γονείς μας, ναι. Εκεί, γύρω στα μέσα 
της δεκαετίας του ’80, ήρθανε οι πρώτοι Αφρικα-
νοί στην Ελλάδα. Αλλά ήταν λίγοι. 
Ζέρο: Θυμάμαι στο σχολείο, την πρώτη ημέρα 

κάθε 
σχολικής 

χρονιάς, γουρ-
λώνανε όλοι τα μάτια 

τους, και οι καθηγητές. Θυ-
μάμαι ότι η παρέα των Αφρικανών 

στο γυμνάσιο βάζαμε στοίχημα ποιος θα τα 
φτιάξει με λευκή πρώτος. 
Γεράσιμος: Ο Νίκος Οντουμπιντά ήταν ο πρώ-
τος, έτσι; (ξάδελφος του Μανόλη) (γέλια)
Τι προβλήματα αντιμετωπίζει ένας μαύρος 
σε μια χώρα λευκών όπως η Ελλάδα; 
Ζέρο: Διάφορα. Α, ναι, για να νοικιάσουμε σπί-
τι, ξέρεις, δεν εμφανιζόμαστε εμείς. Στέλνουμε 
κάποιο φίλο μας, λευκό. Διαφορετικά, ενώ έχεις 
κλείσει τηλεφωνικά τη συμφωνία, μόλις σε δούνε 
στα γυρνάνε: «Κοίτα, αγόρι μου, εγώ δεν έχω πρό-
βλημα με εσάς. Είστε τα καλύτερα παιδιά. Αλλά η 
πολυκατοικία, ξέρεις, δεν θέλει ξένους». Πάντα η 
πολυκατοικία φταίει! Οι ίδιοι ποτέ! Τι να πεις!
Γεράσιμος: Ή τους δίνεις την πληροφορία από 
την αρχή: «Καλησπέρα σας, είμαι Αφρικανός». Εάν 
δεν σου κλείσουν το τηλέφωνο, πηγαίνεις και 
βλέπεις το σπίτι.
Ζέρο: Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που 
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τους λες «γεια, είμαι Αφρικανός» και εισπράττεις 

την απάντηση «και γιατί μου το λες αυτό, αγόρι 

μου;». Αυτό βέβαια είναι η εξαίρεση. Επίσης υ-

πήρξαν εποχές που τρώγαμε πόρτα σε είσοδο 

κλαμπ. Skin control! Έχει τύχει να παίξω σε μαγαζί 

και την επόμενη μέρα να πάω στο μαγαζί αυτό και 

να φάω πόρτα! Πολύ γνωστό μαγαζί της παρα-

λιακής. Θα το αποκαλύψω όταν θα έρθει η ώρα. 

Και τώρα συμβαίνουν τα ίδια, απλώς εμάς μας 

ξέρουν και είναι πιο εύκολη η ζωή μας.

Νομίζω, Γεράσιμε, πως έχω ακούσει κάποια 

όχι και τόσο politically correct σχόλια σχετι-

κά με την εμφάνισή σου στη Σπείρα- Σπείρα.

Γεράσιμος: Ναι, ναι, αλλά δεν δίνω σημασία.

Ζέρο: Θα σου πω κάτι. Δεν είναι λίγες οι φορές 

που τα πιο ρατσιστικά σχόλια τα έχουμε ακού-

σει από αριστερούς-προοδευτικούς ή βιώσαμε 

τον αριστερό φασισμό. Πέρσι, για παράδειγμα, 

αριστεροί ήταν αυτοί που μας απαγόρεψαν να 

τραγουδήσουμε σε φεστιβάλ αντιρατσιστικό της 

Πετρούπολης γιατί έκριναν ένα παλιό τραγού-

δι μας προσβλητικό! Εντάξει, το τραγούδι είχε 

κάποιες ατάκες που μπορούσαν να παρεξηγη-

θούν, λεγόταν «Κούνα το». Έκτοτε οι πόρτες του 

αντιρατσιστικού είναι κλειστές. Δεν με νοιάζει 

αυτό, αλλά το ότι όλοι αυτοί αυτοαποκαλούνται 

αριστεροί ενώ πολλές φορές περνάνε στο άλλο 

άκρο.

Πώς βλέπετε τις εξελίξεις στο μεταναστευ-

τικό;

Μανόλης: Κοίτα, όλοι λένε ότι σε άλλες χώρες 

υπάρχουν λιγότεροι μετανάστες. Ένας λόγος που 

συμβαίνει αυτό είναι ότι στις άλλες χώρες της ΕΕ 

δίνουν ιθαγένειες. Στην Ελλάδα, ακόμα κι εμείς, 

που έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα, συμπεριλαμ-

βανόμαστε στους μετανάστες!

Εσύ αναγνωρίζεις τον εαυτό σου ως μετα-

νάστη;

Μανόλης: Φυσικά. Το κράτος με αναγκάζει, α-

φού μου φέρεται σαν να είμαι μετανάστης. Ενώ 

π.χ. στην Αγγλία, ο αντίστοιχος είναι Άγγλος υ-

πήκοος. 

Γεράσιμος: Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ούτε 

μετανάστη ούτε Έλληνα. Πολίτης του κόσμου 

είμαι. Βαρέθηκα να προσπαθώ να αποδείξω τα 

αυτονόητα. 

Ζέρο: Μα δεν μας αφήνουν να προσδιοριστούμε 

ως Έλληνες. Παλιά ένιωθα Έλληνας. Κάθε φο-

ρά όμως που αντιμετώπιζα δημόσιες υπηρεσίες, 

τράπεζες, την αστυνομία… με προσγείωναν, με 

έβαζαν στη θέση μου. Και κάποια στιγμή για να 

μπορέσω να προχωρήσω, για να είμαι ήρεμος, 

είπα στον εαυτό μου «αγόρι μου, είσαι ένας μετα-

νάστης. Τέλος».

Το δικό σας status αυτή τη στιγμή ποιο είναι;

Μανόλης: Εγώ μέχρι τώρα ήμουν με κάρτα πα-

ραμονής. Τώρα περιμένω να πάρω τη νέα κάρτα 

«για τα παιδιά των μεταναστών», του επί μακρόν 

διαμένοντα.

Είσαι ευχαριστημένος με αυτή την κάρτα;

Μανόλης: Όχι βέβαια, αλλά είναι κάτι. 

Τουλάχιστον θα σταματήσω να στήνο-

μαι στην ουρά για την κάρτα παραμονής. 

Και επιτέλους θα μπορώ να ταξιδεύω. 

Ξέρεις, δεν μπορούσα να ακολουθώ τον 

Πλιάτσικα στις συναυλίες 

στο εξωτερικό. Βέβαια, ε-

μείς την ιθαγένεια θέλου-

με. Αυτό είναι το σωστό 

και δίκαιο. Θέλω να έχω 

και δικαίωμα ψήφου. 

Ζέρο: Εγώ έχω κάνει αί-

τηση πολιτογράφησης 

από το 1997. Δεν μπόρε-

σα να πολιτογραφηθώ 

όμως γιατί είχα προ-

βλήματα με την κάρτα 

παραμονής. Αφού την 

έπαιρνα ληγμένη! Ξέ-

ρεις, κάνουμε αίτηση 

τον τάδε μήνα και τη 

λαμβάνουμε δύο χρό-

νια μετά, το μήνα που 

η καινούργια κάρτα 

λήγει! Κόλαση! Έτσι 

δεν μπορούσα να κα-

ταθέσω την αίτηση. 

Τώρα έχω την κάρτα αλλά δεν ξέ-

ρω τι γίνεται με το διαβατήριό μου. 

Εάν έχει λήξει, θα έχω μεγάλο πρό-

βλημα, αφού φυσικά και δεν μπορώ 

να πάω στη Ζιμπάμπουε για να το α-

νανεώσω. Πέρσι το επίσημο κράτος 

δολοφόνησε τον πατέρα μου γιατί ήταν 

μέλος της αντιπολίτευσης. Τον ακρωτηρίασαν 

και τον πέταξαν στο ποτάμι. Δεν μπορώ να πάω. 

Με το που θα φτάσω στο αεροδρόμιο, δεν ξέρω 

κι εγώ τι μπορεί να συμβεί. 

Έχεις και μια αδελφή…

Ζέρο: Ναι, την Αθηνά. Η Αθηνά έχει γεννηθεί στην 

Ελλάδα. Από πουθενά όμως δεν αναγνωρίζεται η 

ύπαρξη της αδελφής μου. Στα χαρτιά είναι άπα-

τρις και ανιθαγενής. Χρόνια προσπαθούμε, αλλά 

δεν γίνεται τίποτα. Το κράτος απλώς αδιαφορεί.

Γεράσιμος: Εγώ μετά από χρόνια αρχίζω να βλέ-

πω κάποιο φως με αυτή την κάρτα του επί μα-

κρόν διαμένοντα. Κοίτα, η κατάσταση είναι χάλια. 

Πολλές φορές έχω σκεφτεί πως δεν είναι δυνα-

τόν να έχω έρθει σε αυτό τον κόσμο μόνο 

και μόνο για να βρίσκομαι συνέχεια πίσω 

από μια ουρά με ένα σάκο χαρτιά. 

Τι θέλει ένας άνθρωπος δηλαδή; 

Να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς, να 

ταξιδεύει, να βάλει internet στο 

σπίτι. Μπορώ να τα κάνω εγώ αυτά; 

Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλά-

με δεν μπορώ. Έχουν 

κον τή μ νήμη αυτοί 

που μας κυβερνούν. Ο 

Έλληνας, τουλάχιστον 

για μια εικοσαετία, ή-

ταν μετανάστης. Μας 

δ ο υλ εύ ο υ ν ;  Το  ό λο 

θέμα είναι να δίνει «πό-

ν τους» στην Ελλάδα, 

όπως η Καλομοίρα, ο 

Σκορτζιανίτης, ο Πύρος 

Δήμας. Τότε σε αναγνω-

ρίζουν.

Ζέρο: Ο Σοφοκλής δεν 

είναι ο αράπης. Ο Σοφο-

κλής είναι ο Σόφο. Τέλος.

Να πάτε στη Eurovision 

τότε.

Γεράσιμος: Επικίνδυνο! 

Αν πάμε και κερδίσουμε θα 

είμαστε καλοί. Αλλά αν χά-

σουμε… θα πρέπει να εξα-

φανιστούμε από την Ελλάδα! (γέλια)

Αυτά με τη νομοθεσία. Με τον απλό 

κόσμο τι γίνεται;

Μανόλης: Οι Έλληνες δεν έχουν πρό-

βλημα. Μια χαρά. 

Γεράσιμος: Όταν έβαλαν τον κόσμο σε μια δι-

αδικασία ότι πρέπει να έχει πρόβλημα, τότε όλα 

άλλαξαν. Εγώ μετά τις Ευρωεκλογές είδα για 

πρώτη φορά κάποιες «ματιές», «περίεργα βλέμ-

ματα». Κοίτα, είναι απλό. Εάν επί μια βδομάδα τα 

ΜΜΕ πλασάρουν το μαύρο ως cool, ως ωραίο... 

πόσο θα ανέβει το solarium; Πόσο θα ανέβει το 

Άφρικα look; Στα ύψη! 

Ζέρο: Τρομάζουν τον κόσμο. Αυτοί, οι εκεί πάνω, 

δίνουν γραμμές τις οποίες ακολουθούν φανατικά 

τα ΜΜΕ. Τώρα έγινε εχθρός ο μετανάστης, γιατί 

τους βολεύει. Ελέγχουν τη σκέψη μας. Στρέφουν 

την προσοχή μας αλλού, ώστε να κάνουν ανενό-

χλητοι τις δουλειές τους. 

Γεράσιμος: Κάηκε ο μισός Υμηττός. Ποιος το πή-

ρε χαμπάρι; Όλοι ασχολούνταν με τους μετανά-

στες εκείνες τις ημέρες. Τα καμένα θα γίνουν σπί-

τια. Τι θα γίνουν; Είναι οργανωμένο το έγκλημα.

Ζέρο: Το τελευταίο πράγμα που αυτή τη στιγμή 

απασχολεί πραγματικά τον  Έλληνα είναι το μετα-

ναστευτικό. Ο Έλληνας αυτή τη στιγμή πνίγεται 

οικονομικά. Κατευθύνουν όμως τη σκέψη του 

ώστε να μη σκέφτεται την οικονομική κατάσταση 

στην οποία έχει περιέλθει εξαιτίας κυβερνητικών 

πολιτικών. Και θα σου πω και κάτι άλλο: Πες ότι 

αύριο το πρωί εξαφανίζονται όλοι οι μετανάστες 

από την Ελλάδα. Ο κ. Χρήστος, Μπάμπης, Κώστας 

κ.ο.κ. θα έχει καλύτερη ζωή; Θα ανέβει ο βασικός 

μισθός του; Θα έχει καλύτερη ποιότητα ζωής; 

Θα έχει καλύτερη παιδεία; Καλύτερο σύστημα 

Υγείας; Όχι βέβαια.

Γεράσιμος: Έχω μια ιδέα. Εντάξει, να φύγουν 

όλοι οι αλλοδαποί, αλλά να επιστρέψουν και οι 

δύο πληθυσμιακά Ελλάδες που βρίσκονται στο 

εξωτερικό. Το θέλουν αυτό;

Κι εσείς τι κάνετε για να αλλάξει η κατάσταση;

Μανόλης: Με τη μουσική προσπαθούμε. Δεν έ-

χουμε άλλον τρόπο. Στον τελευταίο μου δίσκο 

έχω ένα κομμάτι, το«Χαιρετισμός». Τραγουδάω 

για αυτά που πιστεύω, όπως τα βλέπω εγώ του-

λάχιστον: «Ελλάδα 2.000 και βάλε οι μετανάστες, 

αδύναμοι κρίκοι στην κοινωνική αλυσίδα από ξενο-

μανείς ξενόφοβους…».

Γεράσιμος: Εγώ έχω κάνει ένα κομμάτι που λέ-

γεται «Αυτά που ζω». Εκεί τα λέω όλα για τα παιδιά 

των μεταναστών. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να 

βγάλω ένα δριμύ κατηγορώ. Με ενδιαφέρει να 

δώσω το έναυσμα για να δει ο άλλος την αλήθεια. 

Ο πρώτος στίχος λέει: « Άλλο ένα τραγούδι, άλλη 

μια πληγή, άλλη μια ψυχή, άλλο ένα ταξί χαμένο». 

Ότι σηκώνεις δηλαδή το χέρι να σταματήσεις ένα 

ταξί και το ταξί δεν σταματάει. Κάποια στιγμή θα 

σταματήσει ένα ταξί. Το θέμα όμως είναι τα ταξί 

που χάσαμε απλώς γιατί είμαστε μαύροι. 

Αυτό με  το ταξί είναι συμβολικό;

Ζέρο: Τι λες; Δεν ξέρεις τι γίνεται με τα ταξί! Δεν 

σταματάνε να πάρουν μαύρους. Και αυτός ο κα-

λός άνθρωπος που θα τολμήσει εντέλει να στα-

ματήσει, πάντα θα πει «εσείς οι μαύροι είστε καλά 

παιδιά». Εγώ του λέω «όχι δεν είμαστε όλοι καλά 

παιδιά». Αυτό είναι ένα άλλο στερεότυπο.  

Το δικαίωμα στο να μην είσαι «καλό παιδί», ε;

Ζέρο: Ε, βέβαια! Ποιος μαύρος θα τολμήσει να 

μην είναι καλό παιδί; Θα καταδικάσει ένα ολόκλη-

ρο Έθνος! (γέλια)

Η εκλογή Ομπάμα;

Γεράσιμος: Έστω για μία ημέρα, όλος ο κόσμος 

ήταν αισιόδοξος. Για λίγη ώρα όλοι οι άνθρωποι 

στον πλανήτη ένιωσαν ότι υπάρχει ελπίδα. Αυτό 

αρκεί.

Η πιθανότητα να μπει ένας μαύρος στην ελ-

ληνική Βουλή;

Ζέρο: Εμένα στην Κρήτη με φωνάζουν ο «Κρητι-

κός Ομπάμα».

Γεράσιμος: Κοίτα, δεν είναι απίθανο. Απλώς θα 

γίνει για το θεαθήναι. Συμβολικά. Όπως συμβολι-

κά γίνονται όλα στην Ελλάδα.

Μανόλης: Δεν βγάζεις άκρη. Γι’ αυτό κι εμείς συ-

νεχίζουμε να τραγουδάμε. «Χαιρετώ με σεβασμό 

το δικό σου αγώνα. Παίρνω φως και τραγουδώ τη 

δικιά σου εικόνα». A

http://afroditealsalech.blogspot.com

EL ZERAW 
«Κανέναν δεν χαλάει»
Δώσ’ μου το χέρι σου 

ν’ αρχίσουμε οι δυο μας
Να χτίζουμε το μέλλον, 

για το καλό μας
Πάντα, κόντρα στα σημάδια 

των καιρών μας 
Αλλάζουμε αυτό το κάτι 

που μας χαλάει…
Ύψωσε ανάστημα, 

να στείλουμε ένα μήνυμα 
Για ένα νέο κίνημα, 
ζητάμε νέο σύστημαΌλοι εμείς, μ’ ένα μόνο σύνθημαΙσότητα κι αγάπη; 
κανέναν δεν χαλάει
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Αρλέτα



Καλοκαίρι του 2009, στην πλατεία Κυψέλης. Έχουν περά-
σει πολλά χρόνια, έχω συναντήσει την Αρλέτα αρκετές 
φορές από τότε, τις πιο πολλές σε συναυλίες. Τα Χρι-
στούγεννα του 2008, μετά τη χιλιοστή περιπέτεια της 
υγείας της, τα περάσαμε μαζί, στο σπίτι του Δημήτρη 
Λέκκα. Είχαμε μαζευτεί μια παρέα, ο Μιρόσλαβ Ζαμπο-
νότσκι, η Τζένη Ντάικ, η Τζέλλα Παυλάκου, ο Φρα-
γκούλης Καρελάς και η Κλαίρη Κωνσταντινίδου για να 
της ευχηθούμε περαστικά. Έλαμπε ντυμένη στα λευκά, 
πάντα με εκείνα τα μελαγχολικά μάτια, το γέλιο του παι-
διού που έχει κάνει σκανταλιά και τη γλυκιά, ευαίσθητη 
φωνή που υπνωτίζει. 
Τώρα την έχω απέναντί μου, ντυμένη με μια μπλε κελε-
μπία με χρυσά σιρίτια, αγέραστη, απέθαντη σαν τη φω-
νή της. Κρατάει ένα σταυρόλεξο στα χέρια και το λύνει. 
Το δωμάτιο μοσχοβολάει από το βασιλικό που της έχω 
φέρει για δώρο, σε μια γωνιά υπάρχουν κιθάρες, το σπίτι 
είναι ήσυχο και φωτεινό. Έχω τρακ. Στο πίσω μέρος του 
μυαλού μου υπάρχει η φράση της Ρηνιώς: «Ποιος ξέρει τι 
γνώμη σχημάτισε η Αρλέτα για σένα!». Απ’ το τηλέφωνο 

ακουγόταν λίγο ξινή, δεν ήθελε να τη φωτογραφίσουμε 
(έσκασε ο Σταύρος Κούλας, που τη λατρεύει και ήθελε να 
τη φωτογραφίσει) και μου είπε να πάω αντί για τις 12.00 
στις 12.30. Για κάνα μισάωρο θα μιλήσουμε σκέφτηκα 
και γύρω στη 1.00 θα με διώξει. Πίνω μια γουλιά από την 
μπίρα μου και ανοίγω το μαγνητόφωνο. 

Η Αρλέτα βγάζει ένα μικρό αναστεναγ-
μό, αφήνει κάτω το σταυρόλεξο και με 
κοιτάζει με τα μελαγχολικά της μά-
τια, που δεν έχουν χάσει τη σπιρτάδα 
τους τόσα χρόνια. «Εγώ τελειώνω ένα 
CD τώρα» μου λέει και το βλέμμα της 

χαϊδεύει τις κιθάρες της. «Θα λέγεται “Και πάλι χαίρε-
τε”». Είναι διπλό CD, θα έχει παλιά μου τραγούδια που 
ήθελα να τα πω ξανά και θα έχει και καινούργια. Ο τίτλος 
βγήκε από μια αστεία ιστορία που έγινε στο σπίτι του 
Γιάννη Σπανού, μετά από κάποια συναυλία. Ήταν εκεί 
πολλοί τραγουδιστές, ήταν η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, 
ήταν η Δήμητρα Γαλάνη, η Λίνα Νικολακοπούλου, πο-

λύς κόσμος, και καθόσαντε στην αυλή του σπιτιού σε ένα 
μεγάλο τραπέζι. Και φτάνω εγώ. Περνάω από μπροστά 
τους και επειδή η αφηρημάδα μου είναι παροιμιώδης δεν 
τους είδα και δεν τους είπα ούτε γεια. Ξανά περνάω, δεν 
τους βλέπω πάλι, και πια την τρίτη φορά καταλαβαίνω 
την γκάφα μου, πλησιάζω και μισοαστεία-μισοσοβαρά 
τους λέω: «Και πάλι χαίρετε!». Αυτή που έπεσε κάτω από 
τα γέλια ήταν η Λίνα, που το κατάλαβε αμέσως. Και μετά 
από χρόνια μου το θύμισε. Είναι η τρίτη μου απόπειρα 
να κάνω αυτό το δίσκο. Τις άλλες δύο είχε διακοπεί για 
λόγους ανωτέρας βίας, λόγους υγείας δηλαδή. Έχω 12 
χρόνια να κάνω δίσκο. Δεν τον κάνω για λόγους επαγ-
γελματικούς ή οικονομικούς. Έτσι κι αλλιώς πλουσία 
δεν υπήρξα και δεν πρόκειται να υπάρξω ποτέ. Με προ-
στατεύει όμως ο Θεός των τρελών και των καλλιτεχνών. 
Το δίσκο αυτό τον κάνω γιατί υπάρχουνε χρωστούμενα 
σ’ αυτούς που μου στάθηκαν, σε όλους όσοι με στήριξαν 
ή έστω με σκέφτηκαν για λίγο όταν πέρναγα τα προβλή-
ματα υγείας.
Όλους αυτούς θέλω να ευχαριστήσω με αυτή τη δου-
λειά». «Πάντα μου έδινες την εντύπωση ενός ανθρώπου 
που πονάει, σωματικά εννοώ». «Κοίταξε να δεις, έχω 
αρχίσει να αρρωσταίνω από 23 χρονών, είναι πια εμφα-
νές ότι έχω επισφαλή υγεία». «Το τραγούδι σε βοήθησε 
να ξεπερνάς τον πόνο;» «Δεν ξέρω αν βοήθησε ή αν ε-
πιβάρυνε, γιατί τα τελευταία χρόνια έκανα τρίωρα προ-
γράμματα που τα κρατούσα μόνη μου. Ήταν εξοντωτικό, 
δεν αντεχότανε, κατάστρεψε την ήδη εύθραυστη υγεία 
μου. Έτσι όταν συνήλθα, υπήρχε μια σκέψη, μια μαγιά, 
να πω ξανά παλιά τραγούδια μου, να τα φέρω στη σημε-
ρινή πραγματικότητα. Υπήρχε και μια παλιά πρόταση 
της Legend, υπήρχε και ο Γιώργος Μακράκης που είναι 
ένας παραγωγός που εμπιστεύομαι, με έφερε σε επαφή 
με τον Βασίλη Ρακόπουλο που θα κάνει όλες τις ορχή-
στρες, ένας σπουδαίος μουσικός που σπάνια ασχολείται 
με δουλειές άλλων, υπήρχαν σπουδαίοι μουσικοί, έδεσε 
το πράγμα. Τα καινούργια τραγούδια είναι τουλάχιστον 
10 ετών, αλλά δεν τους φαίνεται, είναι σαν βρέφη. Ελ-
πίζω αυτή τη φορά να προλάβω να τον τελειώσω αυτόν 
το δίσκο, γιατί η υγεία μου τον τελευταίο καιρό δεν έχει 
δώσει καλά δείγματα». «Είσαι όμως πάρα πολύ τυχερή. 
Αρχινάς να πιστεύεις ότι υπάρχει κάποια δύναμη που 

Πέρσι μας τρόμαξε όλους με την περιπέτεια της υγείας της. Φέτος, «η πριγκίπισσα των Εξαρχείων» μας καθησυχάζει γλυκά και τρυφε-
ρά με τα τραγούδια της, όπως τότε, στις μπουάτ του ’60. Σαν να μην πέρασε μια μέρα.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΥΡΙΑΝΟΥ
Εικονογράφηση: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΛΑΣ

Αρλέτα
Και πάλι χαίρετε

Χ ειμώνας του 1997. Η Ρηνιώ Παπανικόλα, αγαπημένη φίλη και παραγωγός στο Τρί-
το Πρόγραμμα, οδηγεί το θαλασσί σκαραβαίο της στους δρόμους της Αθήνας. Κα-
τευθυνόμαστε προς τα Εξάρχεια, στο σπίτι της Αρλέτας. «Προτού χτιστεί το σπίτι, 
ήταν εκεί η ταβέρνα “ο Παράδεισος”, εκεί που γυρίστηκαν οι σκηνές της Μελίνας 
στη “Στέλλα” του Κακογιάννη» με πληροφορεί η Ρηνιώ και προσπαθεί να παρκά-
ρει στην οδό Δεληγιάννη 3. Στο ισόγειο μένει ο συγγραφέας Γιώργος Ιωάννου. 
Στον πρώτο όροφο το σπίτι είναι ακόμα στα μπετά. Μπαίνουμε και μια γλυκιά 
ζέστη μας τυλίγει. Μια ξυλόσομπα καίει στη μέση του δωματίου, οι τοίχοι είναι α-
σοβάντιστοι,  πολύχρωμες κουρελούδες έχουν μπει αντί για πόρτες και παράθυρα, 
σκαμνάκια ζωγραφιστά γύρω από τη σόμπα, μια κόκκινη φλοκάτη στο πάτωμα και 

σε μια πολυθρόνα, σαν αυτοκράτορας στο θρόνο του, κάθεται η Αρλέτα. Τα μελαγχολικά της μάτια με σκανάρουν. 
Μπορεί η παρουσία της Ρηνιώς να είναι εγγύηση, αλλά θέλει να καταλάβει και η ίδια. «Ξέρω τον Γιώργο Ιωάννου» 
της λέω για να δείξω ότι δεν είμαι άσχετος. Χαμογελάει σαν παιδί που έχει κάνει σκανταλιά. «Τον αγαπάω πολύ τον 
Γιώργο». Η φωνή της εύθραυστη, σιγανή, όπως και τα τραγούδια της με υπνωτίζει, με ηρεμεί. Πίνουμε τσικουδιές 
και τρώμε κάστανα. Κάποια στιγμή σηκώνεται να βάλει ένα κούτσουρο στη σόμπα. «Πρόσεξε, θα καείς!» της λέω 
βλέποντας να ανοίγει το πορτάκι με γυμνά χέρια. «Το έχω συνηθίσει» μου απαντάει και μου δείχνει τις παλάμες της. 
Ήταν γεμάτες με φουσκάλες και καψίματα. Αρχίζει να μιλάει για δουλειές με τη Ρηνιώ, πίνω συνέχεια τσικουδιές 
και, κατά την προσφιλή μου συνήθεια, πετάγομαι κάθε τόσο σαν μαϊντανός να πω τη γνώμη μου. «Ρεζίλι με έκανες!» 
μου λέει στο δρόμο της επιστροφής η Ρηνιώ. «Ούτε μια στιγμή δεν κράτησες κλειστό το στόμα σου. Ποιος ξέρει τι 
γνώμη σχημάτισε η Αρλέτα για σένα!»
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σε προστατεύει;» «Όχι, πιστεύω ότι δεν 
με θέλανε εκεί που πήγα και μου δώσανε 
μια κλωτσιά και με στείλανε πίσω στους 
ζωντανούς. Κάτι χρωστάω φαίνεται εδώ, 
δεν εξηγείται αλλιώς». «Μα ήταν τόσο 
σοβαρά τα πράγματα;» «Το χειρότερο 
που θα μπορούσε να συμβεί. Μου ανοί-
ξανε το κεφάλι και είδανε τι έχει. Τουλά-
χιστον τώρα ξέρω τι έχει μέσα το κεφάλι 
μου, εσύ ξέρεις;» «Τι έχει;» «Ο γιατρός 
μου είπε ότι έχει ό,τι πρέπει να έχει. Ό,τι 
περίσσευε το έβγαλε» λέει και πιάνει το 
σταυρόλεξο ξανά.

Σ υγκεντρώνεται λίγο και έ-
πειτα με το μολυβάκι της 
συμπληρώνει τα τετραγω-
νάκια. Είναι πολύ πιο φι-
λική απ’ ό,τι την περίμενα 
και δείχνει δυνατή και α-

ποφασισμένη. Της το λέω. «Αναγκάζεσαι 
να γίνεις δυνατός για να επιβιώσεις». Α-
φήνει κάτω το σταυρόλεξο. Κοιτάει σχε-
δόν με λαχτάρα τις κιθάρες. «Μετά θέλει 
πάρα πολύ υπομονή και επιμονή. Υπομο-
νή έχω. Για επιμονή και για θέληση για 
δραστηριότητα δεν ξέρω. Είμαι ανθεκτι-
κός άνθρωπος πάντως, αυτό έχει απο-
δειχτεί». «Έχεις μια εύθραυστη και μια 
σκληρή πλευρά». «Κοίταξε να δεις, μάνα 
μου, εγώ έχω μια ρίζα αστική και μια ρίζα 
βλάχικη. Είμαι από τζάκι και από φουφού 
φτιαγμένη. Και μέχρι τώρα η μεριά της 
φουφούς καλά κρατεί. Από τη μεριά του 
πατέρα μου ήταν ορεσίβιοι, βο-
σκοί που είχαν έρθει από την 
Αρκαδία στην Κωπαΐδα. 
Από τη μεριά της μάνας 
μου ήταν αστοί». «Φαίνε-
ται πως επηρέασαν αυτά 
τα δυο αντίθετα τη δου-
λειά σου και το χαρακτήρα 
σου». «Μπα! Τα 
πράγματα που με 
επηρεάσανε ήταν 
οι γειτονιές που 
έζησα, οι δάσκα-
λοι που συνάντη-
σα και οι άνθρω-
ποι που αγάπησα». 
«Σου παίρνει καιρό 
για να αγαπήσεις 
κάποιον;» «Θα σου 
πω ένα πράγμα: για 
να αγαπήσεις έναν 
άνθρωπο χρειάζεται χρόνος. 
Μπορεί να σου αρέσει. Μπορεί 
να τον γουστάρεις. Αλλά για να 
τον αγαπήσεις χρειάζεται πάρα 
πολύ καιρό. Το θέμα είναι ότι 
εγώ όταν αγαπάω έναν άνθρω-
πο, τον αγαπάω διά βίου. Ακόμα και να 
φύγει, υπάρχει πάντα στην καρδιά μου η 
θέση του. Έχω καρδιά καφενείο, που λέει 
κι ένας φίλος. Θέλεις άλλη μια μπίρα;» 
Η κυρία που την εξυπηρετεί φέρνει την 
μπίρα, μέχρι να σερβιριστώ και να πιω, 
η Αρλέτα έχει πιάσει το σταυρόλεξό της. 

Έχω χαλαρώσει, έχω 
σιγουρευτεί ότι δεν θα 
με διώξει τουλάχιστον 
μέχρι να πιω τη δεύτερη 
μπίρα κι είναι στο χέρι 
μου να καθυστερήσω όσο 
μπορώ. «Πότε ξεκίνη-
σες να τραγουδάς;» «Εφτά 
χρονών τραγουδούσα άριες, 
κι αν έκανα τη μάνα μου να 
κλάψει, που ήταν πολύ δρα-
ματική και της άρεσε να κλαί-
ει, μετά μου έκανε όλα τα χατί-
ρια. Αλλά αυτός που με έμαθε 
να τραγουδάω ήταν ο πατέρας 
μου. Ήταν γιατρός, αλλά τραγου-
δούσε καταπληκτικά. Αυτός με 
έκανε να αγαπήσω το τραγούδι». 
«Την αγάπη του κόσμου για σένα 
την αντιλαμβάνεσαι, την εισπράτ-
τεις;» «Ειδικά μετά την ασθένειά μου 
ήταν κάτι τόσο περίεργο, τόσο παρά-
ξενο για μένα, γιατί δεν ήξερα ότι υ-
πάρχει τόσος κόσμος που με αγαπάει. 
Επειδή είμαι πολύ απομονωμένη, δεν 
έχω άμεση αντίληψη αυτού του πράγ-
ματος. Αλλά και παλιότερα, όταν έπαι-
ζα, έβλεπα ότι ένα μεγάλο ποσοστό του 
κοινού ήταν νέοι. Μια μέρα συνέβη κάτι 
πολύ χαριτωμένο, γι’ αυτό στο λέω. Ήταν 
σε μια επαρχιακή πόλη και ήρθανε μετά 
τη συναυλία κάτι παιδιά να με δούνε. Ό-
ταν λέω παιδιά, 16-17 χρονών. Ήταν και 
μια κοπελίτσα με τα αφαλάκια της απέξω, 
με τα μαλλάκια της ξασμένα, πολύ πετα-

χτούλα, και της λέω: “Ρε μαναρά-
κι, τι θέλεις εδώ πέρα; Εγώ είμαι η 
γιαγιά σου, τι μου βρίσκεις;”. Γυρ-
νάει και με κοιτάει “να σας πω” 
μου λέει, “είστε το μόνο πράγμα 
για το οποίο δεν διαφωνώ με τη 

μητέρα μου”! Αυτό το 
βρήκα πολύ νόστιμο. 
Με κόλλησε η μικρή 
στον τοίχο. Κανονι-
κά». «Εσύ τι νομίζεις 
ότι είναι αυτό που 
κάνει τους νέους να 
έρθουν να σε ακού-
σουν;» «Πιστεύω ότι 
οι νέοι έχουν βαρε-
θεί να τους κοροϊ-
δεύουν και με μένα 
αισθάνονται ότι δεν 

συμβαίνει αυτό. Γιατί εγώ, ε-
πειδή τραγουδάω σπάνια, τα 
10-20 τραγούδια που θα πω 
τα λέω σα να είναι η πρώτη 
φορά. Μα, πάλι, δεν ξέρω αν 

ισχύει αυτό που λέω. Ο νέος 
άνθρωπος έχει ένα αισθητήριο 

διαφορετικό από τον μεγαλύτερο. Εί-
ναι πιο καθαροί οι νέοι. Αυτοί τουλάχι-
στον που ψάχνονται. Αυτοί που δεν ψά-
χνονται τους έχει πάρει η μπάλα. Εν πάση 
περιπτώσει, δικαίωμά τους. Ο καθένας 
θα βρει το δρόμο του, σαν τον βρει και σαν 
θέλει να τον βρει. Στους μόνους στους ο-

ποίους 
μ π ο ρ ώ  ν α 

πω πως θα έχωνα ευχα-
ρίστως μια κλωτσιά στον κώλο, είναι 

αυτοί που καταστρέφουν τον εαυτό τους. 
Είναι κρίμα. Είναι τόσο σύντομη αυτή η η-
λικία, αλλά έχει συγχρόνως μια ενέργεια 
που δεν θα την έχουν ποτέ ξανά στη ζωή 
τους. Και είναι κρίμα να τη σπαταλάνε». 
Σηκώνεται και περπατάει για λίγο μέσα 
στο δωμάτιο. Χωρίς το Π, όπως την είχα 
δει τα Χριστούγεννα. Βάζω λίγη μπίρα 
και πίνω μια γουλιά. Γυρνάει από τη βι-
βλιοθήκη κρατώντας ένα CD. Κάθεται. 
«Έχεις να με ρωτήσεις τίποτε άλλο;» λέει 
γλυκά. Αντιλαμβάνομαι ότι ίσως η συνέ-
ντευξη τελειώνει. «Θέλω να σε ρωτήσω 
για τον έρωτα και το θάνατο και τελειώ-
σαμε». «Μιλάς για το ίδιο πράγμα. Δεν με 
ενδιαφέρει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τα 
έχω ζήσει και τα δυο. Μοιάζου-
νε πάρα πολύ, γιατί πρέπει 
να κρατήσεις το μυαλό σου 
και στις δυο περιπτώσεις. 
Κι επίσης να προσπαθή-
σεις να γλιτώσεις κι από 
τα δυο. Μπορεί να χάσεις 
το μυαλό σου μπαίνοντας 
σ’ έναν έρωτα, αλλά πρέπει 
να το ξαναβρείς. Γιατί αν δεν 
το ξαναβρείς, καίγεσαι. Αλλά να 
έχεις περάσεις και από αυτή τη σύντομη 
ζωή χωρίς να έχεις ζήσει το αίσθημα του 
έρωτα και του θανάτου, έστω και μια φο-
ρά, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Εγώ 
έμπαινα στον έρωτα με το κεφάλι, την 
πάταγα, μέχρι που κάποια στιγμή σταμά-
τησα να ερωτεύομαι ανθρώπους. Τώρα ε-
ρωτεύομαι ζώα, ερωτεύομαι βιβλία, ερω-
τεύομαι τοπία. Έχουν πολλά κοινά σημεία 
με τον έρωτα των ανθρώπων. Ξέρεις πού 
διαφέρουν; Στην κατάκτηση. Εμένα δεν 
μου άρεσε ποτέ μου να κατέχω τους αν-

θρώπους. Και αν καμιά φορά μου συ-
νέβη αυτό, το εξέλαβα ως ασθένεια. 
Αλλά ακόμα και το πιο ισχυρό αί-
σθημα, πόσο να κρατήσει; 1-2 χρό-
νια; Συγνώμη, αλλά δεν μπορώ να 
καταναλώσω φαιά ουσία για κάτι 
τόσο σύντομο. Στο θάνατο πά-
λι, ακόμα και να μπαίνεις με το 
κεφάλι, όπως στον έρωτα, πρέ-
πει να προσπαθήσεις να βγεις 
και να γλιτώσεις. Αλλιώς το 
χάνεις το παιχνίδι». Γυρίζω 
το κουτάκι της μπίρας, οι τε-
λευταίες γουλιές πέφτουν 
μέσα στο ποτήρι. «Θα γρά-
ψεις τα απομνημονεύμα-
τά σου;» «Θα γράψω τα 
απομνημονεύματα ενός 
ηλιθίου. Τόσα χρόνια, 
τόσοι δίσκοι και, θα 
έλεγα, αρκετή επιτυ-
χία, έπρεπε κάποιος 
να περιμένει ότι θα 

είμαι βασίλισσα του 
Σαββά κι εγώ ούτε πριγκίπισσα 

των Εξαρχείων δεν κατάφερα να γίνω!» 
Σηκώνεται πάλι όρθια, «κλείσε το μα-
γνητόφωνο» μου λέει και εκεί που νο-
μίζω ότι έχουμε τελειώσει, μου κάνει το 
μεγαλύτερο δώρο: «Θέλεις να ακούσεις 
λίγο απ’ την καινούργια μου δουλειά;» 
με ρωτάει. Και πριν απαντήσω, ξαναπάει 
στη βιβλιοθήκη και βάζει το CD που κρά-
ταγε τόση ώρα στα χέρια της, να παίξει. 
Από εδώ και πέρα ο δημοσιογράφος πα-
ραχωρεί τη θέση του στο στιχουργό και 
μπορώ με το χέρι στην καρδιά να πω ότι 
αυτή είναι όχι μόνο η καλύτερη πλευρά 
της Αρλέτας που έχουμε ακούσει μέχρι 
τώρα, αλλά και η νεανικότερη. Η φωνή 
της ακούγεται φρέσκια και δροσερή σαν 
κοριτσίστικη. Τα παλιά τραγούδια έχουν 
ξαναγεννηθεί, είναι σα να γράφτηκαν 
χθες. Τα καινούργια είναι σα να γράφτη-
καν αύριο. Δεν λέω τίποτα όση ώρα α-

κούμε. Έχει πάρει το εξώφυλλο του 
CD και έχει αρχίσει να το ζω-

γραφίζει. Όταν τελειώνει η α-
κρόαση, γυρίζω, την κοιτάζω, 
είναι πάντα σκυμμένη και με 
το μολυβάκι της συνεχίζει να 
ζωγραφίζει. Δεν ξέρω τι να 
πω: Μπράβο, Αρλέτα; Αρι-

στούργημα; Συγχαρητήρια; Δεν 
λέω τίποτα. Την κοιτάζω με θαυμα-

σμό, με κοιτάζει ντροπαλά με το μελαγ-
χολικό της βλέμμα. Καταλαβαίνω τι δώρο 
είναι αυτό που μου έχει κάνει και της το 
λέω. Χαμογελάει. «Από πού γνωριζόμα-
στε εμείς οι δυο;» «Από τη Ρηνιώ». «Τότε 
θα πρέπει να είσαι καλός άνθρωπος» μου 
λέει και πάει προς την εξώπορτα. Η ώρα 
είναι 5. Λίγο πριν φύγω, όσο αντέχω, την 
αγκαλιάζω και τη φιλάω. Ξαφνιάζεται, 
μετά χαμογελάει, με το χαμόγελο ενός 
παιδιού που έχει κάνει σκανταλιά, «και 
πάλι χαίρετε» μου ψιθυρίζει και ανοίγει 
την πόρτα. A

info
Η Αρλέτα θα δώσει μία 

και μόνη συναυλία τη Δευτέ-

ρα 13 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, 

στο Θέατρο Παπάγου. Συμμετέ-

χουν ο Χρήστος Θηβαίος και ο 

Γιώργης Χριστοδούλου.

Τόσα χρόνια, τόσοι δίσκοι 

και, θα έλεγα, αρκετή επι-

τυχία, έπρεπε κάποιος να 

περιμένει ότι θα είμαι βασί-

λισσα του Σαββά κι εγώ ούτε 

πριγκίπισσα των Εξαρχείων 

δεν κατάφερα να γίνω!
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αφίσα της συναυλίας της
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«Νεφέλες»
 

όλη η αλήθεια
Ο Σταμάτης Κραουνάκης γράφει το ημερο-
λόγιο καταστρώματος για την εναρκτήρια 
παράσταση του Φεστιβάλ Επιδαύρου, 
τις «Νεφέλες» του Αριστοφάνη

Π έρσι τον Σεπτέμβριο, έξω απ’ το «Παλλάς» μίλησα με τον 
παλιό μου γνώριμο Βαρνάβα Κυριαζή (τώρα καλλιτεχνικό 
διευθυντή του ΘΟΚ) για να δουλέψω για τον ΘΟΚ. Όπου 
ΘΟΚ (Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου), για να ενημερώνο-
νται και οι αδαείς, είναι ο επίσημος κρατικός θεατρικός φο-

ρέας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παιδί του Κουν, ο ΘΟΚ. Ένας θεατρικός πυ-
ρήνας από μαθητές απόφοιτους του Κουν, που με σκηνοθέτη τον Εύη Γαβρι-
ηλήδη και μια ομάδα θεατροτεχνιτών εκ Κύπρου, στο μικρό θεατράκι του ΡΙΚ 
(Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου), έχτισαν κάποτε με μόχθο τη θεατρική δράση 
στο νησί. Μυρίζει ακόμα ενέργεια κι αντιφεγγίζει η αύρα στο μικρό θεατράκι, 
που ως μνημείον πλέον χρησιμοποιείται για θεατρικές εκδηλώσεις από το ΡΙΚ. 
Ο Καυκαρίδης, η Μπεμπεδέλη, η Γαϊτανοπούλου, ζωγράφοι, σκηνογράφοι, 
και πίστη και μόχθος, χτίσανε τον ΘΟΚ – ας θυμηθούμε μετά, τις πρωτοπορια-
κές «Ικέτιδες» του Νίκου Χαραλάμπους με σπουδαία μουσική υποστήριξη του 
Χριστοδουλίδη, αλλά κι άλλα που δεν είδανε το φως της Αθήνας... Από δω 
ξεκίνησε ο Μουστάκας, πριν τον πάρει η Παξινού. Eδώ έδρασε ένας μέγιστος 
του Κώμου, o Αντώνης Κατσάρης, που, αποσυρμένος νεότατος, χαίρεται τη 
φύση στα βουνά... πολύ κρίμα που δεν τον βλέπουμε πια. 
«Τι λες για μία κατά Κραουνάκη Αριστοφανειάδα;», ήταν η πρόταση του Βαρνάβα 
αρχικά. «Να μιλήσεις με τον Μαστοράκη» αντιπρότεινα. Έτσι συμφώνησε και ο 
Μαστοράκης, κι έκλεισα το πρώτο ραντεβού με τον Κώστα Γεωργουσόπουλο 
στο καφενεδάκι του Θεατρικού Μουσείου. Μια τέτοια συνεργασία βοήθαγε και 
τον Γιώργο Λούκο να ανοίξει πάλι την Επίδαυρο για τον ΘΟΚ, πράγμα που εδώ 
στο νησί είχε πάρει πια διαστάσεις πολιτικές. Να σημειώσω ότι με τον Βαρνάβα 
κρατάγαμε γνωριμία από το Τέχνης, εκείνος τελειόφοιτος κι εγώ πιτσιρίκι μου-
σικός, βοηθός του Μίκη το 1979 στους «Ιππείς». Κι από τότε βαστάω κουβέντες 
μου με την Αννίτα (Σαντοριναίου), στα στασίδια του Λεωνίδα στο Λυγουριό, 
μεγάλη πρωταγωνίστρια του ΘΟΚ πια, εγκατεστημένη εδώ, με σύντροφό της 
έναν άγιο αγωνιστή ηθοποιό και σκηνοθέτη, τον Γιώργο Μουαΐμη. Η καρδιά μου 
φαντασίωσε ότι θα με περιμένει κάπου να ξαναδεθεί το νήμα αυτό της εφηβεί-
ας, με παλιούς φίλους που τώρα είχαμε πετύχει, και θα κάναμε κάτι καλό. 
Στο μεταξύ ο Μαστοράκης με τον Βαρνάβα πιθανότατα και με προτροπή του 
Λούκου αποφάσισαν για ολοκληρωμένο έργο τις «Νεφέλες». Για μένα δεν άλλα-
ζε τίποτε. Απλά δεν το «είχα» το έργο κι έπεσα στο διάβασμα. Πετώντας τον Νο-
έμβριο για Θεσσαλονίκη, το διάβασα κι έστειλα εσεμέσι στον Μαστοράκη «είναι 
πολύ παλούκι το εργάκι», αλλά εκείνος ήταν μέσα στο «Ξύπνημα της Άνοιξης» και 
δεν είχε καιρό να ’χει αγωνία με το επόμενό του. Νέο ραντεβού με τον Γεωργου-
σόπουλο (είχε χτυπήσει στο πόδι του και ήρθε με μπαστούνι), αλλά ο Κώστας 
ενθουσιάζεται σαν δεκάχρονος: «Πώς θα γίνει να παίξει κι η Αννίτα;». «Ίσως, αν 
της προτείναμε για Κορυφαία, έχει κάνει κι η Αρώνη». «Γιατί δεν βάζετε γυναίκες 
στον Δίκαιο και Άδικο Λόγο;» πέταξε ο Κώστας. Άρχισα να σχεδιάζω την πάροδο. 
«Θα μπω με βαλς» τσίριξα στον Μαστόρ στο τηλεφώνο, «α γεια σου»...
Μέσα Φλεβάρη ήρθαμε με Μαστοράκη στη Λευκωσία για οντισιόν για το χορό. 
Έτσι μπήκαν στη ζωή μου η Χριστίνα, η Ιλεάνα, η Δανάη, η Άννα, η Πολυξένη, η 
Βίκη... Κυπριωτοπούλες για μια θέση στο χορό. Οι του ΘΟΚ; Απλά θεές!
Ερμίνα μάτια μου, Νιόβη Χαραλάμπους, η κούκλα η Λουκία, η Έλενα, η τρομε-
ρή Μάρα, η αίλουρος Λούρα, η Χριστίνα Χριστόφια, ναι, κόρη του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, σεμνή, εργατική, μαχήτρια, και η Στέλλα Φυρογένη, μια με-
γάλη θεατρίνα με σπάνια φωνή, δώρο μεγάλο η παρουσία της στο χορό. 
Ανέβα κατέβα τριήμερα μέχρι το Πάσχα είχα παραδώσει πάροδο, παράβαση 
δεύτερη σε στίχους Μαστοράκη, έφτασε κι ο Ισίδωρος Σιδέρης για χορογρα-
φία με βοηθό του την πολυτάλαντη και κορμάρα Έλενα Αντωνίου. Εκεί πριν 
το Πάσχα άρχισαν τα «φεύγω» του Νίκου και το μαρτύριό μου... Μόλις έλεγα 
«δόξα τω θεώ», μια Κυριακή πριν των Βαΐων, τα είδα όλα! Παραστάσεις εδώ, 
πρόβες εκεί κι έναν Μαστοράκη να πρήζει, ποιον φυσικά; Τον κολλητό του, 
που ’χει και θάρρος. Παρόλ’ αυτά οι «Νεφέλες» με καλούσαν, με ξύπναγαν το 
πρωί, μου στέλναν μηνύματα στο φέισμπουκ, μου δίναν πορτοκαλάδα στ’ 
αεροπλάνο... Τελευταία βδομάδα πριν το Πάσχα, ημέρα Δευτέρα (πικραμένη 
Δευτέρα), φτάνοντας Λευκωσία, με πήρε ο Γιωργάκης ο Χριστοδουλίδης 
που είχε αναλάβει τη διδασκαλία μουσικής, από τ’ αεροδρόμιο.
«Πήγαινέ με στον Μαστοράκη».
Ο Νίκος ήταν χάλια. Κίτρινος.
«Δεν προλαβαίνω! Εσύ προλαβαίνεις;»
«Ναι, προλαβαίνω».
Στο μεταξύ είχε εξοντώσει δύο ενδυματολόγους, ο ένας με χάπια κανονικά! ➦

Φωτό: ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
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Ε ίχε αλλάξει τρεις φορές καστ, πράγμα που με τη 
συνθήκη που επικρατεί στους προγραμματισμούς 
και στις ευθιξίες είχε φέρει μεγάλη αναστάτωση και 
ζήταγε άλλη μια αλλαγή ηθοποιού, με μετάκληση 
από Αθήνα, που ήταν έτοιμος ο Βαρνάβας να την πε-

ράσει από συμβούλιο. Έκανα τα πάντα για να του ανεβάσω το ηθικό 
κι εγώ και ο Ισίδωρος. Τρίτη φάνηκαν όλα να προχωράνε κανονικά. 
Τετάρτη η πρόβα πήγε πρίμα. Πέμπτη, επιστρέφοντας Αθήνα, έγρα-
ψα ατάκα με το που έφτασα σπίτι το τρίτο στάσιμο και τα «φροντι-
στήρια», ένα τραγούδι για την Αννίτα. Ήμουν έτοιμος να τον καλέσω 
για να τον ανεβάσω. Δεν πρόκαμα…
Με πρόλαβε η κλήση του με ουρλιαχτά: «Δεν βρίσκω κανέναν απ’ το 
πρωί».
Ήταν όλοι στο συμβούλιο! Αυτό το συμβούλιο που τον αποδέσμευε 
από τις υποχρεώσεις του. Ακολούθησαν πολλές προσπάθειες να τον 
κρατήσω κάτω –να μη φύγει–, για να τους μεταπείσω πήρα, ξαναπή-
ρα τον Βαρνάβα, τον πρόεδρο του Διοικητικού, τον Λούκο στο 
Παρίσι, την Αννίτα... Ο Νίκος ήταν κομμάτια!
Η απάντηση ήταν πως «η κατάσταση είναι μη αναστρέ-
ψιμη». Χάθηκε η υπομονή –απ’ όλους– κι έχασα εγώ τον 
Νίκο. Ο Νίκος –ίσως– μια σπουδαία παράσταση που είχε 
στο μυαλό του –μπορεί να τον φόβισε αυτό–, δεν έδωσε 
απ’ την άλλη καμιά υπομονή να τους αγαπήσει, κι εκείνοι 
δεν έδωσαν πίστη για να δουν την άλλη πλευρά του, του 
Μάγου, του σπουδαίου σκηνοθέτη που στο τέλος ό-
λοι τον λατρεύουν γιατί θαυματουργεί... 
Συμμερίζομαι δίκαιά του για καθυστερή-
σεις, γάμους, βαπτίσεις και άλλα συνήθη 
που λιγοστεύουν τις πρόβες – και μένα με 
πιάνει πάντα μαύρος πανικός... 
Συμβήκαν όλα – κι άλλα. Κάποια στιγμή ο 
μισός χορός τα ’χε τεζάρει – στραμπου-
λήγματα, μέσες, οσφυαλγίες, δικέφαλοι, 
τετρακέφαλοι και φυσικά τρεις γάμοι. 
Αλλά με αγάπη, ρε γαμώτι – κι η αγάπη 
βοηθάει. Βρέθηκα μεγαλοβδομαδιάτικα 
ανάμεσα στο δράκο και τη λύσσα του. Μέ-
νω ή φεύγω;

Μηνύματα Βαρνάβα, Αννίτα τηλέφωνα, τα 
κορίτσια στο φέισμπουκ «φρρρτ φρρρτ, μη 
μας αφήσεις... οι Νεφέλες σου». Μου ’ρθε κι 
ένα μέιλ «το φεστιβάλ κι ο ΘΟΚ σε θέλουν 
στην παραγωγή». Έμεινα. Κατέβασα τα κινητά. Του ’γραψα 
σ’ ένα μήνυμα όταν ήρθε Αθήνα, «είμαι σε διαταραχή, θα σε 

πάρω μόλις παρέλθει...». 22 Απριλίου τα μάζεψα τα πράγματα. Η 
Δέσποινα είχε σπάσει το πόδι της επιστρέφοντας από Πάσχα σε μια 
γλίστρα –Τρίτη του Πάσχα βράδυ εγχειρίστηκε–, Τετάρτη πρωί ή-
μουν στο θέατρο στη Λευκωσία! Ο Βαρνάβας, καραβοκύρης, έβγαλε 
διάταγμα έκτακτης ανάγκης. Συσπειρώθηκαν όλοι. Η Αθήνα έσπευ-
σε να σχολιάσει με ειρωνεία την πενταμελή σκηνοθετική ομάδα που 
εκάλεσε ο διευθυντής εν όψει κινδύνου. Πρότεινα να μην ακούσου-
με τίποτα, παρά να συγκεντρωθούμε στο ανέβασμα. Οι στρατηγοί 
συντάχτηκαν, αλλά δουλέψαμε πολύ και ο στρατός.

Μέρα με τη μέρα, μου/μας αποκαλύφθηκε το έργο – έγραφα, άκου-
γα την πόλη, τις καμπάνες, την παλιά Λευκωσία που μένω, ταπει-
νώθηκα μ’ ένα μικρό κίμπορντ 300 ευρά ειδική τιμή από Νάκα, στο 
δυαράκι του ΚΛΑΣΙΚ, που είναι το πιο κομψό ξενοδοχειάκι της πόλης, 
το δωμάτιο έγινε σπίτι μου σε 24 ώρες – οι φωνές των κοριτσιών, 3 
μουσικοί αστέρια, διαμάντια, συναίσθημα, χτύπησα δωδεκάωρα. Ο 

Γιωργάκης μου ο Χριστοδουλίδης μου, καλλιτεχνάρα, τον ήξερα 
από Αθήνα, ταλεντάρα, χάρη στον Βαρνάβα βρέθηκε 
στο πλευρό μου, μου ’παθε ρήξη κοίλης ένα Σάββατο 
μεσημέρι στα μισά της πρόβας, μόλις και είχα ολοκλη-

ρώσει τη διδασκαλία. Νοσοκομεία, εγχειρήσεις. Τσίτα 
όλα. Η θεά Ελεωνόρα Ρούσου, μια απόλυτη μουσικός 
που παίζει όλα τα φλάουτα, τραγουδά εξαίσια, παί-

ζει σε όλες τις μπάντες, έχει γκρουπ 
τους Χιτζάζ που βαράνε ανατολίτι-
κα, δουλεύει εδώ τις άνοιξες και χει-
μώνα χτυπάει Ρότερνταμ σπουδές 
–λάτρεψα–, πρότεινε αστέρι πια-
νίστα συνθέτη Νίκο Ευαγγέλου, 
το α σ τ έ ρ ι – αυτοί οι δύο και ο Ιε-
ροφάντης Τζόναθαν Μπετίτο στα 
κρουστά θα παιανίσουν τη μουσι-
κή μου στο κοίλον της Επιδαύρου. 
 
Απόλυτα σημερινό το έργο – από-
λυτα σκληρό. Η γνώση που αγο-
ράζεται για να νομιμοποιεί απά-
τες. Γόνος που σέρνεται απ’ τον 
πατέρα, δετός να τα σπουδάσει, 
και αφού τα σπουδάσει πλακώ-
νει τον πατέρα σε μπουνιές. Στο 
τέλος καίνε και το σχολείο. Εκ 

του τραγωδώ το τραγούδι.. «στα φροντιστήρια/ 
δώσαμε πολλά στα φροντιστήρια/ έτσι φύγαν τα 
εκατομμύρια/ έτσι μαρτυράνε οι πληγές» 

Υ.Γ. 1 Χωρίς το θεό Μιχάλη, στο ταξί, η Κύπρος με το τιμόνι δεξιά, κι αρι-
στερά κυβέρνηση, θα ήταν μια κόλαση... 
Υ.Γ. 2 Υπέροχο στούντιο τεράστιο του Αντρέα  Γεωργαλή με φως να 
μπαίνει του ήλιου από ψηλά, με ηχολήπτη πιτσιρικά Άγγλο, τον Σάιμον, 
στη βιομηχανική περιοχή. Ρε συ, μου απαγόρεψε και το κάπνισμα. Σε 
δύο εξάωρα ολοκληρώσαμε την εγγραφή της μουσικής για το σιντί που 
θα συνοδεύει το πρόγραμμα της παράστασης.
Υ.Γ. 3 Γιατί κλαίνε όλες όταν λέει η Φυρογένη τη «Σελήνη»; Εγώ πάντως 
γιατί λέει «κι ό,τι απόμεινε παρόν από τα χρόνια εκείνα... να ’χω θεά παν-
σέληνο και μνήμη ασθενή». 
Υ.Γ. 4 Σημειώστε: Έλενα Ευσταθίου «Άδικος Λόγος», μια τρομερή κωμίκα 
Υδροχόα, που όταν της είπα «πρήστηκε ο Πόδης και δε χωρεί η Γοβάκα» 
ξάπλωσε χάμω από τα γέλια κι όταν τη ρώτησα πού μένεις μού είπε «Λε-
μεσό, αλλά είμαι οικονομική μετανάστις στη Λευκωσία». 
Υ.Γ. 5 Σημειώστε: Δύο σημαντικότατους θεατρίνους, που να σκάσει ΔΕΝ 
τους έχει η Αθήνα, φωνή, κορμί, τραγούδι, λαμπροί! Ο Στρεψιάδης Αν-
δρέας Τσουρής και ο Σταύρος Λούρας στον Σωκράτη, ω Σώκρατεεεεες!
Υ.Γ. 6 Ξέχασα τον Χριστόδουλο Μαρτά. Είκοσι και κάτι το άτομο, παίζει 
τον Φειδιππίδη –το γιο που εκσυγχρονίζεται–, τέρας εργατικότητας, 
αντοχής κι ανησυχίας, οπωσδήποτε πρωταγωνιστής. 
Υ.Γ. 7  Σώτος, Αθανάσιος, Βαλεντίνος και Αντώνιος, οι μαθητές του Σω-
κράτη. Βαλε σ’ αυτούς κι εμένανε. 
Υ.Γ. 8 Μιχάλης Μουστάκας (ξαδερφάκι του Σωτήρη, ούνα φάτσα ούνα 
ράτσα) και Χριστόφορος, και ο βουβός Ερμής του Λευτέρη Σαλωμίδη, 
μαρτυρίες θεατρίνων στ’ ανοιχτά θέατρα της αιώνιας κωμωδίας.
Υ.Γ. 9 Ο Μαστοράκης έστειλε μήνυμα από πολλές μεριές να μη χρησι-
μοποιήσω δικές του ιδέες, μα ό,τι κι αν έκανα, ο Μαστοράκης είναι εδώ, 
τον κουβαλάω.
Απλώς, για να είμαι ειλικρινής, κράτησα τα προσχήματα, έσβησα ό,τι 
φαινότανε, το άλλο το κράτησα ακριβό μέσα μου, όπως και τον Μαστο-
ράκη μου. Μόνο ένα τόσο δα χορικούλι «τάι τσι», που ήταν δικιά του ιδέα, 
με δικούς μου στίχους, που όταν το βρήκαμε πεθάναμε στο γέλιο στο 
φουαγιέ του ξενοδοχείου μου και που είναι πάρα πολύ αστείο, το έκανα 
όπως θα του άρεσε, κράτησα μυστικό ότι ήταν δικιά του ιδέα –δεν το 
’ξερε κανείς άλλος, τώρα το μαρτυράω– και το άφησα γιατί είναι κρίμα 
να μη γελάσει ο κόσμος, χρεώστε το απάνω μου.
Υ.Γ. 10 Χτες κάναμε πρεμιέρα στη Λευκωσία, σολντ άουτ όλα και τις 
δυο μέρες, είκοσι λεπτά χειροκρότημα στο φινάλε, έχει να συμβεί πολύ 
καιρό είπαν οι Εδώ.
Υ.Γ. 11 Οι καλύτεροι Κύπριοι ζούνε κι εργάζονται στο νησί τους.
Υ.Γ. 12 Παρασκευή και Σάββατο ανοίγουμε την Επίδαυρο για φέτο. Θα 
’μαι εκεί, έχω τρακ… «Αιώνιες, αθάνατες νεφέλες, ανεβείτε ψηλά». 
Υ.Γ. 13 Γιώργο Λούκο γι’ άλλο ένα καλοκαίρι, δικός σου ΣΤΑΜ  A

H ΣΕΛήνή

 Όταν πήραμε τη στράτα τ’ ουρανού να ’ρθούμε στην Αθήνα

στη μέση ανταμώσαμε την αργυρή Σελήνη

 

Mας είπε χαιρετίσματα να πούμε από κείνη

παρόλο που πληγώθηκε πολύ βαριά από σας

 

Μας είπε πως πολύ αισχρά την έχετε πικράνει

και βγαίνει αυτή στο κέντρο τ’ ουρανού χωρίς δραχμή

φωτίζει, αγιάζει έρωτες, οικονομία κάνει

αιώνας, ποιος χρεώνεται μια τέτοια παρακμή

 

Κι ό,τι απόμεινε –παρόν– από τα χρόνια εκείνα

να ’χω θεά πανσέληνο και μνήμη ασθενή
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Ποια η σχέση σου με τη φήμη, την επιτυχία και την αποτυ-
χία; Η φήμη είναι ένας επικίνδυνος «θεσμός». Δεν είναι τυχαίο ότι οι 
διασημότητες έχουν την ίδια θνησιμότητα με τους ανθρακωρύχους. 
Τη στιγμή που κάποιος γίνεται διάσημος, κόβει 20 χρόνια από τη ζωή 
του. Σκέψου τον Τζίμι Χέντριξ, τον Κερτ Κομπέιν, τον Τζον Λένον, την 
πριγκίπισσα Νταϊάνα. Οι διάσημοι πεθαίνουν γρήγορα κι αν δεν πεθά-
νουν γρήγορα γίνονται ναρκομανείς. Η φήμη κάνει τους ανθρώπους  
πικρόχολους, φοβισμένους, επιφυλακτικούς. Καθόλου υγιεινό. 

Το καλό κομμάτι της δόξας; Έχω τρία οφέλη από τη διασημότη-
τα: Μου επιτρέπει να έχω το κοινό μου για τη μουσική που γράφω. 
Αλλιώς θα ήμουν στην κρεβατοκάμαρά μου και θα έγραφα μουσική 

που δεν θα άκουγε κανείς. Μου επιτρέπει να βγάζω τους φίλους 
έξω για φαγητό. Μου επιτρέπει επίσης να στρέψω την προσοχή του 
κοινού σε σημαντικούς σκοπούς. Οι υπόλοιπες πτυχές της διαση-
μότητας δεν με απασχολούν. Αποφεύγω τα κλαμπ και τα πάρτι των 
διασήμων και είμαι ευτυχισμένος να πάω σε ένα γειτονικό μπαρ ή να 
παίξω σκραμπλ με τους φίλους μου. 

Ποια είναι η πιο ενδιαφέρουσα διασημότητα που έχεις γνω-
ρίσει; Μπιλ Κλίντον, Δαλάι Λάμα, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Ντέιβιντ Μπόουι, 
τρεις γενικούς γραμματείς του ΟΗΕ, έχω γνωρίσει πολύ κόσμο. Δεν 
βρήκα κανέναν από αυτούς τρομερά ενδιαφέρων. Οι περισσότεροι 
ήξεραν τόσο πολύ πόσο διάσημοι είναι, που όλες οι ενδιαφέρουσες 

πλευρές τους εξαφανίζονταν. Αντίθετα με εντυπωσίασε ο Kρις Κρι-
στόφερσον (Αμερικάνος ηθοποιός και τραγουδιστής) και ο κιθαρί-
στας των Roxy Music Phil Manzanera. Μου αρέσουν όσοι άνθρωποι 
δεν παίρνουν τον εαυτό τους στα σοβαρά. Και φυσικά ο Ντέιβιντ 
Λιντς. Ένας ακόμη απρόσμενα υπέροχος άνθρωπος είναι ο Βοno. Από 
τους πιο φιλικούς και ευχάριστους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. 

Αγαπημένη ταινία του Ντέιβιντ Λιντς; Μάλλον η τελευταία του 
ταινία το “Ιnland Empire”, αν και μου αρέσουν όλα όσα έχει κάνει. Μα-
ζί με τη «Χαμένη λεωφόρο» είναι τα δύο πιο αγαπημένα μου φιλμ.

Η σχέση σου με την Αθήνα; Έχω έρθει πάνω από 15 φορές. Ένα 
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Ένα νέο άλμπουμ, το “Wait For Me”, 
ένα βιντεοκλίπ σκηνοθετημένο από 
τον David Lynch, μια συναυλία στην Αθήνα 
στο Rockwave Festival και ένα εξώφυλλο 
σχεδιασμένο αποκλειστικά για την ΑTHENS 
VOICE. Έχουμε όλους τους λόγους 
να κάνουμε μια συζήτηση μαζί του. 
Συνέντευξη: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



από τα πιο ωραία ταξίδια μου ήταν πριν από 6-7 χρόνια με καύσωνα. 
Ήταν τόσο μεγάλη η ζέστη, που κόσμος πέθαινε και όλοι γύρω μου 
με συμβούλευαν να μην έρθω. Όμως ξύπνησε ο πανκ εαυτός μου 
και τελικά ήρθα! Μου άρεσε αυτή η κάψα. Σαν να σε χαστούκιζε ένα 
πύρινο χέρι…

Το νέο σου άλμπουμ μοιάζει να είναι το αντίθετο του 
“Hotel”. Είμαι περήφανος για πολλούς από τους δίσκους μου. Στο 
“Hotel” μού αρέσουν μερικά τραγούδια, αλλά όχι ο τρόπος της πα-
ραγωγής. Απεχθάνομαι τις φορτωμένες, επαγγελματικές μουσικές. 
Θα προτιμούσα να το είχα κάνει στο στούντιο του σπιτιού μου και να 
αφεθώ σε λάθη και μικρά ατυχήματα. Στο νέο μου άλμπουμ η προ-

σέγγιση είναι πιο χειροποίητη, πιο προσωπική, πιο ατμοσφαιρική.

Νομίζεις ότι θα άρεσε στον Μέλβιλ το νέο σου άλμπουμ; Ελ-
πίζω να του άρεσε. Σίγουρα θα το προτιμούσε από το προηγούμενο.

Για ποιο πράγμα έχεις μετανιώσει στη ζωή σου; Για τις υπέρ-
μετρες ανησυχίες. Η ζωή είναι σύντομη. Υπάρχει ένα τέλειο από-
φθεγμα του Μαρκ Τουέιν, δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά περίπου 
έλεγε ότι στη ζωή του αντιμετώπισε πολλές ατυχίες και τραγωδίες, 
οι περισσότερες από τις οποίες δεν υπήρξαν ποτέ. Πολλά από τα 
προβλήματα είναι μόνο μέσα στο κεφάλι μας. Νομίζω ότι έχω χάσει 
πολύ χρόνο με ανούσιες στεναχώριες.

Στο τραγούδι σου “Μistake” υπάρχουν αναφορές στο post 
punk των 80s. Eίναι η αγαπημένη σου δεκαετία; To “Μistake” 
είναι ασφαλώς το αποτέλεσμα ενός τύπου που έχει ακούσει πολύ Joy 
Division. Με αυτή τη μουσική μεγάλωσα. Με Κilling Joke, Echo and the 
Bunnymen, Theatre of Hate, Chameleons. Ήταν οι επιρροές μου.

Τι σε κάνει να χαμογελάς; Τα σκυλιά.

Έχεις δικό σου; Tαξιδεύω συνέχεια και δεν μπορώ να έχω. Αλλά 
η γειτονιά μου είναι γεμάτη. Aν δω στο δρόμο μια ωραία γυναίκα να 
βγάζει βόλτα ένα ωραίο σκυλί, θα δώσω μεγαλύτερη σημασία στο 
σκυλί. A
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ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΓΓΕΛ   ΚΑΣ
Η γενιά μου
η ανένταχτη
Aφήνοντας πίσω του οριστικά τις Τρύπες, σχολιάζει τη σύγχρονη 
ελληνική πραγματικότητα και μιλά για τα σχέδιά του

Επιμέλεια: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Βλέπω τον κόσμο σε μια διαδρομή που 
πάει για την ψυχασθένεια. Πολύς κό-
σμος πιστεύει ότι αληθινό είναι μόνο ό,τι 
υπάρχει μέσα στην οθόνη. Δεν είναι έ-
τσι. Η τηλεόραση καλύπτει μια πλευρά 
και αυτάρεσκα πιστεύει ότι μόνο αυτό 

υπάρχει. Φτάσαμε στην οικονομική κρίση 
που είναι ψυχολογική έτσι κι αλλιώς, έχει φτιαχτεί 

ένας άνθρωπος αδηφάγος που νομίζει ότι μπορεί να 
καταναλώσει τα πάντα και να καταστρέψει τον πλανήτη 
γλεντώντας. Η καρδιά αυτής της αρρώστιας είναι η τη-
λεοπτική πραγματικότητα. Μετά από μια εκατονταετία, 
όταν θα μιλούν για την εποχή μας, δεν θα πιστεύουν 
πόσο χαμηλά είχε φτάσει το ανθρώπινο είδος. Ζούμε 
ακριβώς έναν τηλεοπτικό μεσαίωνα. 

Ο φόβος σπρώχνει τα λιγότερο σκεπτόμενα κομμάτια 
του πληθυσμού στις ακραίες λύσεις. Είτε στο ΚΚΕ είτε 
στο ΛΑΟΣ για μένα το ίδιο είναι. Και οι δύο πήραν με-
γάλα ποσοστά από μάζες που υποφέρουν οικονομικά, 
που έχουν φοβηθεί. Η δε άνοδος της Ακροδεξιάς στη-
ρίζεται στην αδιαφορία ενός μεγαλύτερου κομματιού. 
Όσο ανεβαίνει η Ακροδεξιά, άλλο τόσο ανεβαίνει η αμ-
φισβήτηση των πολιτικών και του τρόπου που γίνεται η 
πολιτική. Όταν έχουμε 50% αποχή φαντάζομαι ότι αυτό 
αφορά τους πιο ανήσυχους και όσους βλέπουν με κρι-
τικό βλέμμα τα πράγματα, που θεωρούν ότι η πολιτική 
δεν είναι αυτό που έλπιζαν. Η αντίδραση προς το παρόν 
εκφράζεται με την αποχή. Η αποχή όμως για μένα κρύ-
βει δύναμη και ελπίδα. Νιώθω αισιόδοξος. 

Δεν το έχω δύσκολο να κλαίω. Είναι λυτρωτικό. Ένα 
καθάρισμα από τις εντάσεις που παίρνουμε. Μου αρέσει 
συχνά να κλαίω και από χαρά. Χαρούμενο με κάνει η 
ζωή μου η ίδια. Ο δρόμος μου. Η πάλη μου με τις μουσι-
κές, τις ιδέες, τους ανθρώπους.

Αυτή την εποχή ετοιμάζω τη μουσική για το soundtrack 
της ταινίας του Παντελή Βούλγαρη για τον εμφύλιο. Εί-
ναι μια ταινία με καρδιά και συναίσθημα και νομίζω πως 
θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Δεν έχει βγει ποτέ 
ακομπλάριστα στο τραπέζι η ιστορία του εμφυλίου. Αυτό 
είναι μια γενναία κίνηση από τον Παντελή και γίνεται 
με πολύ ωραίο τρόπο. Θα δημιουργήσει μια ένταση. Εί-
ναι εμπειρία να συνεργάζεσαι με ανθρώπους σαν τον 
Βούλγαρη ή τον Νίκο Νικολαΐδη παλαιότερα. Από την 
επαφή μου με τον Νίκο θυμάμαι τις πλάκες που κάναμε. 
Υπήρξε μεγάλος δάσκαλος. Ουσιαστικά με μύησε στην 
κινηματογραφική μουσική και το ότι τώ-
ρα δουλεύω με κάποια άνεση στην 
ταινία του Βούλγαρη νιώθω 
ότι το κάνω με τη δύναμη και 
τη γνώση που μου μετέφερε 
στην πρώτη μας συνεργα-
σία. Ήταν ο σκηνοθέτης της 
γενιάς μας, της ανένταχτης. 

Ιnfo O Γ. Αγγελάκας και οι Επισκέπτες θα παίξουν με τους 
πιτσιρικάδες του Schoolwave στο Θέατρο Βράχων (3/7)
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Πόσο έχετε αλλάξει από την εποχή της πρώτης σας συ-
νεργασίας με τον Brian Eno στο “My Life in the Bush of 
Ghosts” του 1981;  Είμαι διαφορετικός, κι αυτό διακρίνε-
ται στα νέα κομμάτια του “Everything That Happens Will 
Happen Today”. Aπό τη μία εμπεριέχουν φόβο και τρόμο 
και από την άλλη στοιχεία ελπίδας, που, φαντάζομαι, είναι 
ο τρόπος μας να επιβιώνουμε. Όλα αυτά έγιναν κάτω από 
την επιρροή του Μπους, οπότε είναι παράξενο που υπήρξε 
έστω και ίχνος ελπίδας. Ίσως, ασυναίσθητα, επινόησα και 
ζωντάνεψα αυτό που είχα ανάγκη τόσο σε προσωπικό, 
όσο και σε ευρύτερα πολιτικό πλαίσιο.

Πόσο δημιουργική ήταν η ιδιότυπη συνεργασία σας με 
τον Brian Eno, ανταλλάζοντας ιδέες και ηχητικό υλικό 
μεταξύ Λονδίνου και Νέας Υόρκης; Μπορεί να φαντάζει 
απρόσωπη μια τέτοια υπερατλαντική συνεργασία, αλλά σε 
αυτό το πρότζεκτ ήταν τέλεια. Οι νέες τεχνολογίες σημα-
τοδοτούν την ελευθερία κινήσεων και την έλλειψη πίεσης 
τόσο μεταξύ μας όσο και από τη δισκογραφική εταιρεία. 
Λόγω της απόστασης δοκίμαζα διαφορετικές φωνητικές, 
μελωδικές και στιχουργικές προσεγγίσεις στα τρα-
γούδια του Brian χωρίς το φόβο της αποτυχίας. 
Αν μια δοκιμαστική εκδοχή των τραγουδιών 
ήταν κακή, μπορούσα να δοκιμάσω κάτι δια-
φορετικό την επομένη μέρα.  

Πολλοί συνδέουν τους Talking Heads 
με μεταμοντέρνες θεωρίες. Προσω-

πικά αισθάνεστε πλησιέστερα στο 
μεταμοντερνισμό σε σχέση με το 
μοντερνισμό; Nαι, αν ο μεταμοντερνι-

σμός σημαίνει λιγότερο δόγμα και λιγότε-
ρους κανόνες. Ο μοντερνισμός προσποιήθηκε 

ότι ήταν ένας ουδέτερος, λογικός και υπεραπλου-
στευτικός τρόπος δημιουργίας, αλλά έγινε αρκετά φα-

νερό μετά από λίγο ότι, όπως ακριβώς άλλα κινήματα, 
αφορούσε εξίσου το ύφος και όχι πάντα με πρακτικό τρό-

πο. Προτιμώ περισσότερο να χρησιμοποιώ τους κανόνες 
της επιλογής μου και να μη δεσμεύομαι από ένα συγκεκρι-
μένο στιλ ή ήχο.

Τι θέλετε να παρουσιάσετε στο επερχόμενο βιβλίο σας 
“Bicycle Diaries”; Η ποδηλασία σε διαφορετικές πόλεις του 
κόσμου είναι λίγο πολύ μια δικαιολογία για να μιλήσω για 
τις πόλεις αυτές, τη μουσική, την ιστορία, την πολιτική, την 
αρχιτεκτονική τους. Δεν είναι στην πραγματικότητα ένα 
βιβλίο για την ποδηλασία, αν και σίγουρα ενθαρρύνω πε-
ρισσότερο κόσμο να το προτιμά σαν τρόπο μετακίνησης. 
Έχω ποδηλατήσει στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, δεν ήταν 
ιδιαίτερα εύκολο αλλά θα το ξανάκανα.

Τι ήταν για σας το new wave; Πώς βλέπετε εκείνη την πε-
ρίοδο σήμερα; To καλύτερο ήταν ότι πολύ λίγοι άνθρωποι 
μας παρακολουθούσαν και συνεπώς αισθανόμασταν ελεύ-
θεροι να αποτύχουμε, να προσπαθούμε και να μην επιτυχαί-
νουμε κάθε φορά. Σήμερα υπάρχουν πιθανότατα πιο ενδι-

αφέροντα μουσικά κινήματα από ποτέ. Θεωρώ πως ζούμε 
ένα είδος αναγέννησης της μουσικής δημιουργίας. 

Πιστεύετε στην αγάπη; Nαι, συμβαίνει, είναι αλήθεια, 
είναι αναμφισβήτητη και καταπληκτική, αλλά δεν είναι αι-
ώνια και πάντα όμορφη. Ίσως είναι περισσότερο γενετική 
και βιολογική από όσο θέλουμε να νομίζουμε. Χωρίς αυτό 
να σημαίνει ότι τα συναισθήματα δεν είναι πραγματικά. Το 
ίδιο όμως και η γενετική και βιολογική τους λειτουργία.

Από τι εμπνευστήκατε τους στίχους του “In The Future” 
και πόσο επίκαιροι είναι σήμερα; Από τις επαναλαμβα-
νόμενες διακηρύξεις που όλοι ακούμε διαρκώς, εδώ και 
δεκαετίες. Τώρα οι άνθρωποι μιλούν για τα θαύματα της 
τεχνολογίας, τις παγκόσμιες αλλαγές που επιφέρει το 
Διαδίκτυο και τους τρόπους που κάτι νέο θα μας απελευ-
θερώσει. Κάθε δήλωση στο τραγούδι αυτό ακολουθείται 
λίγο πολύ από την αντίθετή της, είναι αντιφατικό… όχι για 
να ισχυριστώ ότι όλα είναι σχετικά, αλλά για να υπαινιχθώ 

ότι ζούμε σε όλα αυτά τα «αύριο».

Γράφατε τραγούδια για «κτίρια και φαγητά», 
όταν όλοι οι άλλοι επικεντρώνονταν στην 

αγάπη. Πρόσφατα μετατρέψατε ένα κτί-
ριο του Λονδίνου σε γιγαντιαίο μουσικό 
όργανο. Γιατί έχετε αυτή την εμμονή με 
τα κτίρια; Το περιβάλλον που ζούμε μας 
διαμορφώνει με τρόπους που ούτε καν α-

ντιλαμβανόμαστε. Τα μέρη που εργαζόμα-
στε μας καλοπιάνουν και μας κατευθύνουν, 

είτε για το καλύτερο είτε για το χειρότερο. Τα 
σπίτια, τα γραφεία, οι δρόμοι σχηματοποιούν και 

επηρεάζουν την κοινωνική μας ζωή και τη σκέψη μας. 
Αυτό δεν είναι μια πρωτότυπη δική μου ιδέα, έχει εκφραστεί 
εδώ και αιώνες. Νιώθω ότι τα κτίρια παίζουν το ρόλο ηθοποι-
ών στις ζωές μας με τον ίδιο τρόπο που παίζουν οι εραστές. 

Η γνώμη σας για την οικονομική κρίση; Όλα τα κοινωνικά 
ζώα φαίνεται να τηρούν κανόνες, επιβαλλόμενους από το 
σύνολο, που οριοθετούν τη συμπεριφορά τους για το κα-
λό του συνόλου και του είδους. Η ανάπτυξη έχει δείξει ότι 
αν αυτοί οι κανόνες και οι περιορισμοί ξαφνικά σταματή-
σουν να υφίστανται με τον τρόπο που έγινε τις δεκαετίες 
πριν από την κρίση, αυτά τα κοινωνικά ζώα, ή τουλάχιστον 
μερικά κυρίαρχα άτομα, θα επωφεληθούν των ευκαιριών 
αυτών καταστρέφοντας ακριβώς αυτό τον κόσμο που δη-
μιούργησαν. Η φρόνηση και η αυτορρύθμιση της αγοράς 
είναι μια παραίσθηση. Τα μαθηματικά μοντέλα δεν βασίζο-
νται στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Τα οικονομικά είναι, 
επί του παρόντος τουλάχιστον, περισσότερο μυθοπλασία, 
τέχνη και ποίηση, πα-
ρά επιστήμη. A

       David Byrne
Συνέντευξη: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Info 
Θέατρο 

Badminton. Έναρξη 

21.00. Είσοδος € 45, 50, 60 

& 70. Προπώληση:  www.

ticketnet.gr, Public, Virgin 

Megastores (The Mall), 

Ticketnet.gr (Κηφισίας 46), 

Εκδοτήρια ΟΑΚΑ (Λεωφ. 

Κύμης) και στα ταμεία του 

θεάτρου. Στις 6 Ιουλίου.

Η πιο διάσημη «ομιλούσα κεφαλή» του μουσικού κόσμου έρχεται στην Αθήνα, αυτή τη φορά 
με τη νέα υπερατλαντική συνεργασία του με τον έτερο μουσικό διανοητή Βrian Eno, 28 χρόνια 
μετά την πρώτη τους συνάντηση. Μαζί με τη new wave ιστορία των Talking Heads. Χωρίς ποτέ να 
σταματά να κάνει αίσθηση, να σκέφτεται διαφορετικά, να εμπνέεται από την αρχιτεκτονική, να 
γράφει για τις μητροπόλεις, σχηματοποιώντας μια ελεύθερη από κανόνες και φόρμες χαρτογρά-
φηση του κόσμου. Του δικού του «φαντασματικού» κόσμου. 
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Πανικοβάλτων500 
Του Γιάννη νένέ 

● ● ● Τον Σεπτέμβριο, πέρσι, μου έστειλε 

την “Babalou” και είπε «την έχω ελεύθερη στο 

site, να την κατεβάσει  όλος ο κόσμος, είμαι κι 

εγώ ελεύθερη, έφυγα από την εταιρεία». Για 

κάποιο λόγο, η Θεοδοσία Τσάτσου εμπνέει 

πάντα αυτήν ακριβώς την αίσθηση «αναχώ-

ρησης» που νιώθεις  όταν την αντικρίζεις, ό-

ταν την ακούς και όταν τη βλέπεις να χορεύει 

πάνω στη σκηνή. 

● ● ● Στριφογυρίζει σαν δερβίσης με τα χέ-

ρια ανοιχτά να τους πάρει όλους μαζί της, να 

σηκωθεί με τη φυγόκεντρο και να απογειω-

θεί, καθώς τα τραγούδια της κορυφώνονται 

σχεδόν όλα σε ένα ωραίο κρεσέντο που θυμί-

ζει παλιές, καλές στιγμές του αληθινού ροκ. Η 

φωνή της κάνει εκείνους τους ελιγμούς, από 

θηλυκή σε ψίθυρο, από ανάσα και κοφτή ανα-

πνοή σε λυγμό, και μετά πάλι βαθαίνει και πά-

ει πιο πέρα, να αρχίσει νέο στρόβιλο σε άλλο 

κουπλέ. Τα μάτια της είναι σαν διάφανα μπλε, 

σαν κρύσταλλα, δεν ξέρω, έχουν νερό μέσα 

τους και μια «ζεν» νωχέλεια στο βλέμμα τους. 

Είναι ανοιχτά και θυμίζουν αέρα. Όταν τα 

κλείνει, και πάλι είναι σαν να βυθίζεται στην 

«αναχώρησή» της. Λες, «τώρα θα τα ανοίξει 

και θα είναι μόνο λευκό φως από μέσα, σαν 

φανάρια, σαν εξωγήινη».

● ● ● Είναι φανερό ότι έχω ένα κόλλημα με 

τη Θεοδοσία. Την αγαπώ και μου άρεσε πα-

λιά να μεθάω με τα τραγούδια της, από την 

εποχή των Μπλε ακόμα. Η ίδια το ξέρει και με 

φωνάζει “fucking Daddy” ενώ εγώ, από εδώ 

και πέρα, θέλει να τη φωνάζω «Μπαμπαλού». 

Αυτή είναι η Νέα Τσάτσου, η ελεύθερη, χωρίς 

συμβόλαια και «περιοριστικούς όρους» ηρωί-

δα της. «Έτσι με λένε οι Αθηναίοι. Η Μπαμπαλού 
άρχισε να υπάρχει από την εποχή του “Ύποπτου 
Κόσμου”, το ’99. Είμαι αλλού, είμαι απ’ αλλού, με 
λένε Babalou». Υποψιάζομαι ότι, παρά την επι-

τυχία των μετέπειτα άλμπουμ, του «Κόκκινο» 

κυρίως, αλλά και της «Λεωφόρου της Εύας», η 

Θεοδοσία ήρθε αντιμέτωπη με τον εφιάλτη 

«live εμφανίσεις». Το «σχήμα» στα μαγαζιά. 

H (δια)τριβή της με το μουσικό κύκλωμα που 

την κατέταξε στο «έντεχνο» κι ακόμα εκεί την 

έχει. Όμως, η φωνή της Μπαμπαλού έρχεται 

από μία άλλη παράδοση. Έχει μία διαδρομή 

μέσα της – Μελβούρνη, Θεσσαλονίκη, θέα-

τρο, διάστημα. Έχει λίγο Νάστα, αρκετό Μπλε 

και πολύ μαύρο, μεταλλικό, jet black, καμία 

σχέση με το ξανθό της κεφάλι. 

● ● ● Οι Έλληνες έντεχνοι τραγουδούν την 

παράδοση του αμανέ τους ζεσταίνοντας την 

ακινησία του κισμέτ τους. Δεν θέλουν πολλά 

τραντάγματα και ξεβόλεμα, θέλουν το ραχάτι 

της δυστυχίας, ξάπλα, παρατημένοι, χωρίς 

αγάπη, κανά τσιγάρο, τίποτα ποιήματα και 

καμιά μαυροδάφνη πιάσε. Όσο γι’ αυτό το πο-

λύπαθο «ροκ», το έχουν σαν μια δηθενιά στην 

ενορχήστρωση. Βγάλε την πανάρχαια ηλε-

κτρική κιθάρα από τα τραγούδια τους, βάλε 

ένα μπουζούκι κι αμέσως είναι έτοιμα για «ποι-

οτικό λαϊκό μαγαζί». Σόρι, για «μουσική σκηνή» 

εννοούσα. Η Τσάτσου τραγουδάει όμως σαν 

αερικό. Έχει το γκάζι της διεθνούς εσπεράντο 

του ροκ, ίσως γιατί άκουσε, απλούστατα, από 

μικρή και άλλους ήχους, πολλές διαφορετικές 

μουσικές και γλώσσες. Έτσι, όταν τη σκέφτο-

μαι δίπλα στον Πλιάτσικα (θα συνεργαστούν 

άραγε φέτος;…) δεν μπορώ να βρω ακρι-

βώς το κονέ – μια χαρά του ταίριαξε η Sinead 

O’Connor. «Μου είπανε να ανοίξω τη συναυλία 
των Deep Purple» πετάει μετά. «Τι λες;». Και ούτε 

εκεί τη βλέπω αλλά και πάλι, μόνη της, την πα-

ρερμηνεύουν. Τη βάζουν δίπλα σε ράπερς και 

DJs που παίζουν λούπες, τη συμπιέζουν.

● ● ● Η στιγμή που η Θεοδοσία ανοίγει δι-

άπλατα τη φωνάρα και την ακούει το κοινό 

είναι πάντα απρόοπτη, δίπλα σε ποτάμια, σε 

συναυλίες κάπως πιο «παγανιστικές» ή με δι-

άθεση punk cabaret όπως στο Αν, παλιά, όταν 

τραγουδούσε το “What’s up” ή άλλα θεατρι-

κά κομμάτια «αλμοντοβαρικής» έμπνευσης. 

Φέτος, μου λέει, η Babalou θα είναι «αυτή και 
τα αγόρια της από το διάστημα». Αρχίζει να πε-

ριγράφει μία θηλυκή Ziggy Stardust σε σκηνή 

διαστημόπλοιο. Την ίδια ώρα ακούμε τα και-

νούργια της τραγούδια από το άλμπουμ «Α 
γαπήσου» που βγαίνει αυτές τις μέρες, ανε-

ξάρτητο και περήφανο, με κατάμαυρο εξώ-

φυλλο, στα μαγαζιά. Μου θυμίζει το «Μαύρο» 

άλμπουμ του Prince, το θυμό του με τις εται-

ρείες και την glam rock καρδιά του κλεισμένη 

στο μαύρο, jet black βινύλιο. Στην γωνία, ένα 

παραβάν με τυπωμένη επάνω του σε τερά-

στια μεταξοτυπία μία ασπρόμαυρη Μέριλιν 

Μονρό κι ένα θεατρικό ασπρόμαυρο μποά 

κρεμασμένο μοιραία επάνω του.

● ● ● Η Θεοδοσία θα μπορούσε να είναι ηθο-

ποιός – αλλά και πάλι όχι. Θα μπορούσε να εί-

ναι μία Tiger Lilly, αλλά και πάλι είναι πολύ ψυ-

χεδέλα για κάτι τόσο γκραν-γκινιόλ. Ασχολεί-

ται με την ψυχή, το ζεν, την κίνηση του σώμα-

τος, την επικοινωνία και την έκφραση. Δεν θα 

εκπλαγώ αν μου πει ότι διδάσκει και πιλάτες 

σε νευρωτικές executives ή κάθε βράδυ κάνει 

chat με τον Βούδα. Όταν μιλάει για την Αθήνα, 

απλώς «δεν είναι εκεί, είναι αλλού». Η Babalou 

επισκέπτεται το κέντρο όπως ένας εξωγήινος 

τα χωράφια με τις καλαμποκιές: νύχτα, ξαφνι-

κά, στροβιλίζεται πάνω τους, αφήνει σχέδια 

και ωραία τατουάζ – και εξαφανίζεται.

● ● ● Τον Δεκέμβριο, τις νύχτες που καιγόταν 

η Αθήνα, μου έστειλε άλλα δύο τραγούδια 

της. «Aγαπήσου» και «Ζούμε ανάμεσά τους». 

Ήταν θυμωμένα, οι στίχοι έλεγαν μάδαφά-
κα, απόψε δεν θα κοιμηθώ… είχαν ένα επείγον 

ροκ, θυμωμένο ύφος. Ήταν σαν τηλεφώνημα 

απόγνωσης: είμαι μαζί σας, δεν ζω στον πλανή-
τη Χάππυ, ξαγρυπνώ και ακούω.  

● ● ● Τώρα, μέσα στο μαύρο εξώφυλλο, τα 

τραγούδια της παίζουν με μία ιδέα σαν διάθε-

ση να ανανεωθεί η ίδια αλλά και σαν δεύτερη 

«κλίση επικοινωνίας»: έριξε μέσα στα μπλουζ 

και funk rock κομμάτια της, λίγο μπουζούκι. 

Άκουσα μερικά, είναι όμορφα, γλυκά. Κυλάει 

με έναν «αθηναϊκό τρόπο» το μπουζούκι, λίγο 

σαν παλιός Πλέσσας, μία δόση Ζαμπέτας, μία 

ανάμνηση καλοκαιριού δεκαετίας ’60. Νιώθω 

σαν να θέλω να της πω «τι γλυκιά που το σκέ-

φτηκες, είσαι πολύ ευγενική». Το μπουζούκι 

γλυκαίνει, δεν είναι σαν μεθυσμένη νύχτα στα 

σκυλάδικα. Το έχει σαν στολίδι – αλλά εκεί που 

πραγματικά αρχίζει πάλι να στροβιλίζεται σαν 

δερβίσης, είναι όταν αφήνει την μπάντα της 

να σολάρει και να σταλάζει τζαμάρισμα ενώ η 

ίδια «το κάνει να συμβαίνει», γίνεται η γνωστή 

Θεοδοσία.

● ● ● Λοιπόν, οk. Η Babalou πετάει πάνω από 

την Αθήνα αυτές τις μέρες. Θα δείτε και τα ση-

μάδια της στους δρόμους, σαν ιερογλυφικά, 

τατουάζ – μαύρο πάνω σε μαύρο. A

➜ y.nenes@yahoo.com 

Η babalou
είναι απ’ αλλού

Θεοδοσία, άνοιξε τα μάτια σου. Είσαι στη σκηνή.

Download 
“babalou”!

Κατεβάστε δωρεάν το τραγούδι 

της “Babalou”, στο site της ATHENS 

VOICE, www.athensvoice.gr
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Τ
ρεις συνεχόμενες φορές Νο. 1 

στην ψηφοφορία του DJ mag 

(2002-2004), 4 φορτηγά μετα-

φέρουν από το Άμστερνταμ τον 

εξοπλισμό του μεθαυριανού show, 80 τ.μ. 

video wall πίσω από τον Ολλανδό, 50 τ.μ. 

σκηνή και 10 τ.μ. το εμβαδόν του dj booth 

(πόσοι θα μπουν εκεί μέσα;), φώτα έντασης 

μεγαλύτερης από 168.000 watt και το αντί-

στοιχο νούμερο για τον ήχο να ξεπερνά τα 

180.000 watt και να μοιράζεται σε περισσό-

τερα από 100 ηχεία... Λίγο πριν έρθει στην 

Αθήνα o dj Tiesto μίλησε στην A.V.

Βινύλιο ή cd;

Δεν παίζω πια με βινύλια, προτιμώ να κουβα-

λάω CDRs. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσες 

φόρες έχω χάσει ή έχω κινδυνεύσει να χάσω 

τους δίσκους μου στα αεροδρόμια. Κι αυτή η 

απώλεια κοστίζει, πίστεψέ με.

H χορευτική μουσική είναι σε άνοδο, στα-

σιμότητα ή πτώση;

Υπάρχει μια ολόκληρη γενιά που πλέον έχει 

γαλουχηθεί με τη χορευτική μουσική και μια 

νέα φουρνιά καλλιτεχνών που επηρεάζονται 

από αυτή, πάρε για παράδειγμα το νέο pop 

idol που λέγεται Lady GaGa. άυτός είναι άλλος 

ένας λόγος που θεωρώ ότι η dance κυριαρ-

χεί. Και είναι πολύ θετικό το mash-up μεταξύ 

διαφορετικών ήχων. Δες τι γίνεται στα blogs, 

δες acts σαν τους Crookers – δεν θα τους έ-

παιζα ποτέ στα σετ μου, αλλά φέρνουν κάτι 

καινούργιο.

Η μεγαλύτερη επιρροή; 

Δύσκολο να πω. Σίγουρα όμως όταν άρχισα 

να μιξάρω ήρωάς μου ήταν ο John “Jellybean” 

Benitez (σ.σ. o DJ που έκανε την παραγωγή στο 

ντεμπούτο της Madonna).

Why trance?

Γιατί είναι μια χαρούμενη, ευφορική, μελωδι-

κή μουσική. Σίγουρα έπαιξε ρόλο η ολλανδική 

trance παράδοση, όμως κάνετε λάθος όταν 

στον υπόλοιπο κόσμο τη συνδέετε με το θό-

ρυβο του gabba ή παρόμοιους ήχους. Δεν εί-

μαι κολλημένος πάντως, θα το καταλάβετε και 

στην άθήνα, παίζω πολλά indie remixes πια.

Info: Tiesto In Athens, Σάββατο 4 Ιουλίου, Ολυ-

μπιακό Συγκρότημα Ελληνικού (Εγκατάσταση 

ξιφασκίας), τιμή προπώλησης € 35 (Metropolis, 

Village Cinemas, Public, www.ticketservices.gr, 

210 7234.567), στην πόρτα € 50, VIP € 85. Οι πόρ-

τες ανοίγουν στις 19.00 και opening act είναι οι 

“Ecotek” - Kostas K.

TIESTO κι έγινε
Global Dance Festival το Σάββατο στην άθήνα…

Του ΠάνάΓιΩΤη ΜένέΓΟΥ
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Η ATHENS VOICE 
ταξιδεύει στο νησί 

της διπλανής πόρτας 

Φώτα στην 

Αίγινα
Το νησί που από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα τα καλοκαίρια γινόταν 
τόπος συνάντησης σημαντικών δημιουργών, το νησί με το γλυκό, απαλό, διά-
φανο φως που ενέπνευσε συγγραφείς και ποιητές όπως τον Κ. Βάρναλη, τον Ν. 
Καζαντζάκη, τον Ά. Σικελιανό, ζωγράφους όπως τον Γ. Μόραλη, τον Κ. Στεφά-
νου, την Ε. Βουρλούμη, γλύπτες όπως τους Χ. Καπράλο, Ν. Κλώνο, Β. Αντωνίου 
και πιο πρόσφατα τον Κώστα Βαρώτσο, αυτή η «Αίγινα των δημιουργών» συ-
νεχίζει να εμπνέει νέους καλλιτέχνες αλλά και τους ίδιους τους κατοίκους της, 
που έχουν βάλει στόχο να την κάνουν βασικό προορισμό των φιλότεχνων.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - Φωτογραφίες: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΪΚΟΣ
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Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ 
ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

Ο
ι εξελίξεις στο θέμα 
του πολιτισμού και 
σε αρκετά από τα 
ζητήματα της κα-
θημερινότητας των 
Αιγινητών δεν μπο-
ρούν να κρύψουν 

τα παράλληλα προβλήματα που δημιουρ-
γεί  η «ψυχολογία» πόλης σε ένα νησί με 
20.000 κατοίκους. Περιβαλλοντική μό-
λυνση, κυκλοφοριακή συμφόρηση, 
οικοδομές που απειλούν ολοένα και πε-
ρισσότερο τα εδάφη της φιστικιάς, η δα-
σική περιοχή του Μεσαγρού γεμάτη με 
μπάζα. Ακόμα, χρόνιο και ζωτικής σημα-

σίας πρόβλημα είναι αυτό της υδροδότη-
σης. «Το πρόβλημα επιδεινώνεται ημέρα με 
την ημέρα από τη συνεχή πτώση και υφαλ-
μύρωση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. 
Ο κίνδυνος λειψυδρίας είναι ορατός στο 
νησί» θα μας πει ο Νομάρχης Πειραιά κ. 
Γιάννης Μίχας. «Για την αντιμετώπισή του 
η Νομαρχία Πειραιά έχει προβεί στην κατα-
σκευή ανασχετικών φραγμάτων, ενώ εκπονεί 
υδρογεωλογική μελέτη εμπλουτισμού του υ-
δροφόρου ορίζοντα. Παράλληλα διεκδικού-
με από την Πολιτεία τη χρηματοδότηση του 
υποθαλάσσιου αγωγού που θα συνδέει την 
Αίγινα με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Ταυτόχρο-
να διενεργούμε συνεχείς ελέγχους για την 
ποιότητα του πόσιμου νερού, όπως επίσης 
ελέγχουμε τα υδροφόρα πλοία που αναλαμ-

βάνουν τη μεταφορά του στο νησί. Παρά τους 
περιορισμένους οικονομικούς μας πόρους, 
έχουμε δεσμευτεί ότι θα συμμετάσχουμε με 
το ποσό των 2.000.000 ευρώ, καλύπτοντας 
μέρος της δημόσιας δαπάνης για την κατα-
σκευή του υποθαλάσσιου αγωγού. Ωστόσο 
τον τελευταίο λόγο στη λύση του προβλήμα-
τος έχει η τοπική κοινωνία, η αυτοδιοίκη-
ση πρώτου βαθμού, της οποίας την απόφαση 
θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις». Η 
ανάγκη για αναβάθμιση-επέκταση του 
λιμανιού είναι επίσης ένα χρόνιο αίτημα. 
Στην παρούσα φάση ο φάκελος με θέ-
μα «επέκταση του λευκού φανού» πη-
γαινοέρχεται στις εφορίες αρχαιοτήτων 
που δείχνουν σκεπτικισμό σχετικά με το 
εκκλησάκι του Αϊ-Νικόλα στο λιμάνι και 

αν αυτό θα υποστεί πιέσεις. Αν «προχω-
ρήσει», ο φάκελος θα «περιμένει» στη 
συνέχεια να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Γιατί 
καθυστερεί τόσο πολύ ένα σημαντικό ζή-
τημα ενός νησιού που βρίσκεται δίπλα 
στην πόλη και παρουσιάζει υψηλή επι-
σκεψιμότητα;  
«Η αλήθεια είναι ότι σήμερα η Αίγινα δεν 
μπορεί να εξυπηρετείται ακτοπλοϊκά και ε-
μπορικά από ένα κοινό λιμάνι» εξηγεί ο 
κύριος Μίχας. «Τα πληθυσμιακά δεδομένα 
έχουν μεταβληθεί σημαντικά. Το νησί έχει 
αυξήσει τους μόνιμους κατοίκους του και δι-
ατηρεί υψηλή επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη 
διάρκεια του χρόνου. Εμείς πιστεύουμε ότι 
αφενός μεν η υφιστάμενη λιμενική υποδομή 
χρήζει εκσυγχρονισμού, όμως αυτό το έργο 

Συγκεντρωμένοι 
όλοι οι κύβοι μαζί θα 

μείνουν μόνο για μία ημέρα, στα ε-
γκαίνια της έκθεσης, το Σάββατο 18/7 

στις 20.00, στο κεντρικό λιμάνι. Ύστερα 
θα μοιραστούν στα τέσσερα λιμάνια 

του νησιού: Αίγινα, Σουβάλα, Αγία Μαρίνα, 
Πέρδικα. Η ATHENS VOICE είναι χορηγός επι-

κοινωνίας.

ΚΥΒΟΙ ΦΩΤΟΣ ΣΤΑ 4 ΛΙΜΑΝΙΑ Φαίνεται πως τα καταφέρνουν, ειδικά αυτό το καλοκαίρι που η Αίγινα μπαίνει και σε 

τροχιά σύγχρονης τέχνης. Το Light Cube είναι το πιο φρέσκο (διοργανώνεται για πρώτη φορά) και το πιο μεγάλο γεγονός στη φετινή πολιτιστική της ατζέντα. Η ανατρεπτική του ιδέα 

«στηρίζεται» σε 11 τεράστιους φωτισμένους κύβους (το φως προέρχεται από το εσωτερικό τους) που σε κάθε επιφάνειά τους φέρουν και από ένα πορτρέτο. «Ήμασταν μαζί με τον 
Δημήτρη Μακαρατζή, art director στο περιοδικό Max, στον Β’ Μαραθώνα και συζητούσαμε για ένα πρωτότυπο φεστιβάλ φωτογραφίας που διοργανώνεται κάθε χρόνο στις Κάννες. Αρχίσαμε 
να ψάχνουμε τη δική μας ευρηματική ιδέα για μια υπαίθρια φωτογραφική έκθεση στο νησί μας» μου λέει ο φωτογράφος Δημήτρης Βλάικος, ένας εκ των εμπνευστών της. «Το βασικό μας 
κίνητρο ήταν η πρόκληση να κάνουμε κάτι με απήχηση, ώστε να βγάλουμε προς τα έξω την Αίγινα μέσα από ένα σύγχρονο, εντυπωσιακό συνδυασμό τέχνης και lifestyle κουλτούρας. Η φιλο-
δοξία μας είναι να ταξιδέψει η έκθεση σε όλη την Ελλάδα σαν ένα πολιτιστικό γεγονός που θα προβάλει τον τόπο που ξεκίνησε. Ευτυχώς, οι επαγγελματίες της Αίγινας μας στήριξαν πολύ». 

Έντεκα διάσημοι φωτογράφοι, οι Τάκης Διαμαντόπουλος, Μάρα Δεσύπρη, Δημήτρης Σκουλός, Κατερίνα Τσατσάνη, Γιώργος Μεστούσης, Γιάννης Μπουρνιάς, Παντελής Ζερβός, 

Βαγγέλης Παλαμάρης, Γιώργος Μαλεκάκης, Salvatore Vinci και Γιώργος Μαυρόπουλος, με 44 στο σύνολο «Πρόσωπα» θα φωτίσουν στις 18 Ιουλίου το κεντρικό λιμάνι. Κάποιοι 

φωτογράφοι συμμετέχουν με πορτρέτα μόδας, άλλοι φυσιογνωμιών, άλλοι με μοντέλα σε προκλητικές πόζες. «Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση η ανταπόκριση του κοινού, που έχει 
ξεπεράσει όλες τις προσδοκίες μας. Το καταλάβαμε όταν τοποθετήσαμε ένα δοκιμαστικό κύβο στο λιμάνι κι ο κόσμος άρχισε να τον περιεργάζεται, κοπέλες να παίρνουν πόζες δίπλα του και 
μετά να τις ανεβάζουν στο facebook» συνεχίζει με ενθουσιασμό ο Δημήτρης. Ο ίδιος, γέννημα θρέμμα Αιγινήτης, συνεργάζεται με διάφορα περιοδικά, έχει βραβευμένες φωτογραφίες 

στο ενεργητικό του (σαν αυτές που βλέπετε σε αυτό το αφιέρωμα) και δικό του studio στο νησί. «Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο κέντρο της Αίγινας, νιώθοντας ότι μένω σε ένα προάστιο της 
Αθήνας. Τελικά επέλεξα να ζω εδώ. Η αγαπημένη μου εικόνα είναι το Φανάρι του Μπούζα – ο φάρος στην περιοχή Πλακάκια. Η παλιά Χώρα είναι μια πολύ όμορφη βόλτα όπως και τα μονοπάτια 
στην ορεινή Αίγινα. Για μένα η πιο αυθεντική εικόνα του νησιού είναι τα δύο καφενεία κάτω από το Δημαρχείο, εκεί όπου συναντάς και τις πιο cult φυσιογνωμίες του νησιού. Αρνητικά; Ότι κά-
ποιοι νιώθουν ότι μπορούν να μη φροντίζουν για την ποιότητα των υπηρεσιών τους με τη λογική ότι “δεν έχουμε ανάγκη, 4.000.000 κάτοικους έχουμε δίπλα, και να μη μείνει ευχαριστημένος 
ένας θα έρθει άλλος”. Επίσης με ενοχλεί η τιμή των καραβιών, που είναι απαγορευτική και για τους κάτοικους και για τους επισκέπτες». 

Ο δοκιμαστικός κύβος με την εικόνα του Βαγγέλη Παλαμάρη 
φωτίζει το λιμάνι της Αίγινας
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ 
ΑΤΖΕΝΤΑ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Οι εκθέσεις έχουν ξεκινήσει από νωρίς στο πα-
νέμορφο διατηρητέο του κτίριο. Σειρά τώρα 
έχει πάρει η ατομική έκθεση του Γιάννη Κόττη 
(έως 15/7), μια επιλογή πρόσφατων έργων του 
ζωγράφου βασισμένη στο προσφιλές θεμα-
τολόγιό του, δηλαδή τα σύμβολα και τα χρώ-
ματα της ελληνικής υπαίθρου. Ακολουθούν: 
Γιάννης Μόραλης (εγκαίνια 3/8), οι ατομικές 
εκθέσεις ζωγραφικής του Νεκτάριου Κοντο-
βράκη και του Κωνσταντίνου Γαλάρη και η ο-
μαδική έκθεση ξένων γλυπτών και ζωγράφων 
που ζουν ή επισκέπτονται συχνά το «νησί των 
καλλιτεχνών». Σπύρου Ρόδη 16, 22970 26401 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΙΝΑΣ
Στην παραλία της Αύρας, κάτω από τον αρχαι-
ολογικό χώρο της Κολόνας, νέοι υποσχόμενοι 
καλλιτέχνες συνεργάζονται με καταξιωμέ-
νους μουσικούς. Στις 5/9 η Κρατική Ορχήστρα 
Αθηνών.

ΟΙΚΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ
Ένα αρχοντικό του 19ου, κρυμμένο σε έναν κα-
ταπληκτικό κήπο, έχει διαμορφωθεί σε κέντρο 
σεμιναρίων αλλά και σε σπάνια πρόταση δια-
μονής. Φέτος από 15 ως 30/9 φιλοξενεί ένα Δι-
εθνές Συμπόσιο Κεραμικής, μεγάλο μέρος του 
οποίου θα είναι ανοιχτό στο κοινό – στις 25/9 
οργανώνεται γλέντι με ζωντανή παραδοσιακή 
μουσική. 210 7483.416 & 694 6414931

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ»
Ο πρώτος ημιμαραθώνιος Αίγινας αφιερώνε-
ται στη μνήμη του πρόωρα χαμένου Αιγινήτη 

αθλητή και στη συνέχεια ηθοποιού με διεθνή 
καριέρα στο Broadway, Γιώργου Κωστάκου. 
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 11 Ιουλίου από το 
λιμάνι της Αίγινας, για να καταλήξει μέσω του 
ναού της Αφαίας στην Αγ. Μαρίνα. 
www.apollonrunnersclub.gr 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΨΕΛΗΣ
Έκθεση παλιών φωτογραφικών μηχανών και 
παλιών οικοσκευών.

Σημείωσε ακόμα: 
17-29/7: Ομαδική έκθεση τοπικών προϊόντων 
και χειροτεχνιών στο Ιστορικό και Λαογραφι-
κό Μουσείο.

17-20/9: 1ο Fistiki Fest. Για ένα τετραήμερο 
το νησί θα γιορτάζει τον πολύτιμο καρπό του 
με εικαστικά δρώμενα, παραστάσεις και συ-
ναυλίες έξω από τον αρχαιολογικό χώρο της 

Κολόνας.

Μέσα Ιουλίου: Τα γλυπτά κοστούμια της Μα-
ρίας Κάλλας από αλουμινένια κουτάκια, όπως 
τα δημιούργησε ο Νίκος Φλώρος. Αίγινα & Σου-
βάλα.

Πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου: Έργα του 
Δημήτρη Πικιώνη. Στον Πύργο Μάρκελλου.

Αύγουστος: Από την 1/8 ο σκηνοθέτης Δη-
μήτρης Κολλάτος ανοίγει το κτήμα του στους 
cinefils για προβολή ταινιών του νέου ελληνι-
κού κινηματογράφου. Κάθε ταινία θα είναι και 
μια συζήτηση.

24, 25 & 26/7: Παζάρι με παραδοσιακά χειρο-
ποίητα προϊόντα από το Σύλλογο Γυναικών 
Αίγινας στην παλιά προβλήτα του λιμανιού.
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από μόνο του δεν αρκεί. Άποψή μας είναι ότι 
πρέπει να φτιαχτεί ένα δεύτερο, καθαρά ε-
μπορικό λιμάνι,  στο Λεόντι. Πρόκειται για 
ένα σπουδαίο έργο, που ο συνολικός προϋ-
πολογισμός του εκτιμάται στα 40 εκ. ευρώ, 
και στόχος μας είναι να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 
2007-2013. Από την πλευρά μας, θα πιέσου-
με την Πολιτεία για την αναθεώρηση αυτού 
του προγράμματος».   

INFO

Βόλτες με αιτία 
Δεν είναι και λίγα αυτά που διεκδικούν 
την προσοχή του επισκέπτη: τα καποδι-
στριακά κτίρια στην πόλη, ο ναός της 
Αφαίας, το μοναστήρι του Αγ. Νεκτα-
ρίου, η μεσαιωνική Παλιά Χώρα, η γει-
τονιά των καλλιτεχνών στα Πλακάκια…
Μαζί τους και το όσο μπορεί πια γραφικό 
ψαροχώρι της Πέρδικας και ο αρχαίος Ε-
λαιώνας Περιβόλα με λιόδεντρα που ξε-
περνούν τα 2.000 χρόνια. Για όσους γο-
ητεύονται εξίσου και από τις ορεινές πε-
ριηγήσεις, υπάρχουν τα χωριά Παλιορά-
χη, Ανιτσαίο, Σφεντούρι, Λαζαρήδες. 
Αυτοί που με τη σειρά τους ψάχνουν και 
για ένα λογοτεχνικό πάτημα μπορούν να 
διαβάσουν «Το σπίτι του Ροδάκη στην 
Αίγινα», που εκδόθηκε στα γαλλικά το 
1934 από τους Τζούλιο Καΐμη και Klaus 
Vrieslaufer και επανεκδόθηκε το 1997 
από τις εκδόσεις Ακρίτας, σε επιμέλεια 
του Μισέλ Φάις, με προλογικό σημείω-
μα του Αρ. Κωνσταντινίδη (25/4/1993) 
και εισαγωγή του Δ. Φιλιππίδη. Ο «πρω-
ταγωνιστής» είναι το υπαρκτό σπίτι του 
Ροδάκη στο Μεσαγρό, που έχει θεωρηθεί 
από τους αρχιτέκτονες «πρότυπο αισθη-
τικής και συνέχεια της νησιωτικής ελ-
ληνικής παράδοσης». Το ανακάλυψε ο 
Adolf Furwaugen, ο αρχαιολόγος που έ-
κανε ανασκαφές στην Αφαία (1901-1903), 
ενώ ο μεγάλος ζωγράφος και αρχιτέκτο-
νας Δημήτρης Πικιώνης το αποτύπωσε 
εσωτερικά και εξωτερικά.
Στα αξιόλογα μουσεία που αξίζουν μια ε-
πίσκεψη είναι και το Αρχαιολογικό της 
Κολόνας (22970-22248), αυτό του Χρή-
στου Καπράλου –πρώην εργαστήριο 
του γνωστού γλύπτη με τα χαρακτηριστι-
κά έργα του από τοπικό πωρόλιθο– στην 
περιοχή Πλακάκια (22001), το Αρχαιο-
λογικό Μουσείο Αφαίας (32398) και το 
σπίτι του Νίκου Καζαντζάκη.

Βουτιές
Μεγάλες, μικρές, οργανωμένες, παρθέ-
νες, δίπλα στο λιμάνι, στην άλλη μεριά 
του νησιού… επιλογές για παραλίες υ-
πάρχουν. Δεκαπέντε λεπτά από το λι-
μάνι, στην κατεύθυνση προς Πέρδικα, 
βρίσκονται ο Άγ. Βασίλης και η Βροχεία 
και λίγο πιο κάτω ο πρώτος και ο δεύ-
τερος Μαραθώνας (οργανωμένες και οι 
δύο, αν και η δεύτερη είναι πιο ήσυχη). 
Η Αιγινήτισσα είναι η star του νησιού, 

οργανωμένη, πολύς κόσμος, μουσική, 
χορός… Δίπλα στην Πέρδικα υπάρχει το 
Κλειδί και ο Σαρπάς με beach bar και 
σπιτικούς μεζέδες ενώ κοντά στην πό-
λη  και ακριβώς κάτω από την Κολόνα 
και τα Πλακάκια οι παραλίες είναι αρ-
κετά συμπαθητικές. Η άσπρη άμμος εί-
ναι το χαρακτηριστικό της οργανωμένης 
Camares Paradise. Δύο καλές επιλογές 
λίγο πιο μακριά είναι η Bαγία αλλά και 
η παραλία στον Tουρλό, με τα πράσινα 
νερά και τον αμμώδη βυθό. Εννοείται ότι 
στα λιμάνια Αγ. Μαρίνα και Σουβάλα 
υπάρχει και από μία οργανωμένη, ενώ 
και άλλες που δεν απογοητεύουν είναι οι 
Κλήμα και Μουριώτη. Νικήτρια μάλλον 
βγαίνει η παραλία Πόρτες στο ομώνυμο 
ψαροχώρι, γαλήνια και καθαρή.

Για την όρεξη
Ξεκινάμε από την πόλη: Στην οδό Φανε-
ρωμένης 6, απέναντι από το δημοτικό 
σχολείο, το εστιατόριο - μεζεδοπωλείο 
- παραδοσιακό καφενείο Ippocampos 
επιμένει σε μεσογειακές γεύσεις εδώ και 
20 χρόνια. Όπως συνηθίζεται στις μεσα-
νατολικές χώρες, έτσι κι εδώ η ποικιλία 
των πιάτων είναι μεγάλη. Κάποιες από 
τις… εντυπωσιακές σπεσιαλιτέ: κάστανο-
φιστίκι για αρχή, μαρινάτο καρότο για 
ορεκτικό, κοχύλι με θαλασσινά τύπου St. 
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Jacques, 
χοιρινό ρο- λ ό  μ ε δαμάσκηνο 
βερίκοκο και φιστίκι, φιλέτο πέρκας με 
ανανά και σος κάρι. Πέντε λεπτά από το 
λιμάνι, στην Ακτή Τότη Χατζή 7, στην 
παραλία της Παναγίτσας, ο Μπάμπης 
(23594) «σερβίρει» εξωτικό σκηνικό 
με φωτισμένους φοίνικες και τραπε-
ζάκια πάνω στο κύμα. Ανοιχτό από τις 
9 το πρωί με πολύ καλές τιμές, έχει τη 
λύση για όσους ψάχνουν φρέσκο ψάρι 
και αστακομακαρονάδες από τα χεράκια 
της μαμάς-Καλλιόπης – αν οργανώσεις 
κάνα πάρτι έχει και catering. Στην πα-
ραλία η Αυλή (26438) έχει μετατραπεί 
σε σταθερό σημείο προτίμησης τόσο για 
τους ντόπιους όσο και για τους επισκέ-
πτες, κυρίως για τις άφθονες επιλογές 
που προσφέρει –από βασιλικό πρωινό 
μέχρι πλουσιοπάροχο γεύμα– σε μια αυ-
λή με ιδανικό καλοκαιρινό περιβάλλον. 
Για ούζα και μεζέδες στο Στέκι (23910), 
στην Aγορά (27308), στα Kαραφάκια και 
στον Σκοτάδη (24014). Γνωστό μεζεδο-
πωλείο - ουζερί του Τσία (26430) στην 
παραλία της Αίγινας – με «ειδίκευση» 
την ομώνυμη σαλάτα, τα μανιτάρια και 
το χαλούμι. Γνωστή ψαροταβέρνα είναι 
και το Mαριδάκι (Λεωφ. Δημοκρατίας, 

25869), ενώ νόστιμα ψητά μπορείς να 
γευτείς στην ταβέρνα Λαδόκολλα, στην 
παραλία. 
Αιγινήτισσα: Στην ομώνυμη ταβέρνα του 
Νίκου και του Φώντα (61546), στην οποία 
αξίζει να έρθεις την ώρα του ηλιοβασιλέ-
ματος, αν έχεις κλείσεις το τραπέζι από 
νωρίς θα τρως… πάνω στο κύμα σε ένα 
ρομαντικό σκηνικό – πιο πολύ από αυτό 
δεν πάει.
Μαραθώνας: Όστρια (26738). Μενού 
που χωράει από σπιτικά μαγειρευτά και 
φρέσκα ψάρια μέχρι χωριάτικες πίτες και 
σαλάτες εποχής. Μαζί με αυτά έχει να 
παινεύεται και για τη θέα από τα τραπε-
ζάκια που βγάζει δίπλα στο κύμα. Σερβί-
ρει και πρωινό. Άλλη επιλογή η ταβέρνα 
του Κυριάκου.
Πέρδικα: Ο Νόντας (61233) είναι εξπέρ 
στις παραδοσιακές γεύσεις και στο ολό-
φρεσκο ψάρι. Είναι μια από τις πιο κα-
λαίσθητες ψαροταβέρνες της Αίγινας, με 

μπαλκόνι πάνω στη θάλασσα. Εγγυ-
ημένη επιλογή και το Muzik café 

bar - restaurant (61643) με 
το χαλαρωτικό περιβάλ-
λον και το άνετο μπαλκόνι 
με θέα τον Αργοσαρωνι-

κό. Εδώ μπορείς να έχεις 
και κοκτέιλ και γεύμα 
και καλή ξένη μουσι-
κή και καφέ και ποτό... 

Επίσης στον Aντώνη 
(61443), τον Αργύρη για 

μεζεδάκια (61577) και στον 
Μίλτο (61051) για χταποδάκι στα 

κάρβουνα, τηγανητό κολοκυθάκι σπέ-
σιαλ και καραβιδόψυχα. 
Αγία Μαρίνα: Στο εστιατόριο του Kυρια-
κάκη (32165), στις ταβέρνες Aχίλλειον 
και Θολός (32129). Στον Kάκτο για σπι-
τικά λαδερά. 

Για καφέ και ποτό 
Οι επιλογές είναι τόσες, που οι ορεξάτοι 
που θέλουν να περάσουν από όλα πρέπει 
να καταρτίσουν πρόγραμμα.
Τα γλυκά στο all time classic Aιάκειον 
στην παραλία χαράσσονται ανεξίτη-
λα στη μνήμη του επισκέπτη. Στο τέλος 
της παραλίας της Αίγινας το Inn On The 
Beach (25116), ένα café beach club με με-
γάλη ξύλινη βεράντα, σερβίρει ωραιό-
τατα κοκτέιλ και το πρωί γενναιόδωρες 
μερίδες καφέ. Στο λιμάνι το Ρέμβη είναι 
ένας μοντέρνος χώρος σε κλασικό κτί-
ριο  που σερβίρει καφέ, ποτά και κρύα 
πιάτα, ενώ η καλή μουσική –ξένη κα-
τά βάση– διατηρεί ζωντανή τη διάθεση 
του κοινού, όπως και τα συχνά parties. 
Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 8 το βράδυ, 
με μουσικές house, electro, pop και συ-
χνά στα deck τον Τάκη Κουβατσέα, είναι 
το Café Bar Βαρτάν (Π. Hρειώτη 16, 694 
0700407). Για jazz, funk, soul μουσικές 
και φλερτ με ωραία άτομα, υπάρχουν και 
τα αγαπημένα του νησιού Περδικιώτικα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

22 ξενοδοχεία της Αίγινας προσφέρουν 
πλήρη κάλυψη του κόστους του ακτοπλοϊκού 
εισιτηρίου για κάθε επιβάτη με συμβατικό πλοίο 
μετ’ επιστροφής (εξαιρουμένου του κόστους 

του αυτοκινήτου), εφόσον γίνει κράτηση για του-
λάχιστον 4 διανυκτερεύσεις. Μια έξυπνη κίνηση από 

τη Νομαρχία Πειραιά και την  Ένωση Ξενοδόχων Αίγι-
νας. Πληρ.: www.nomarhiapeiraia.gr
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(Aφαίας 38). Στην Ακτή Τό-
τη Χατζή 10 το Ελληνικόν 
Seaside είναι από τα κλασικά 
πλέον clubs του νησιού. Ακριβώς 
από πάνω του το νέο  Elysee, με ζωντανή 
ελληνική μουσική. Καλές εναλλακτικές 
λύσεις είναι και τα Dea Mare, Mάσκες 
και το snack-bar Belle Epoque (Πηλέως 
9, 26500). Ο Tsitras είναι ένα κλασικό 
bar που οι θαμώνες του το προτιμούν για 
τις συχνές εκπλήξεις του – τα αυθόρμητα 
parties εδώ είναι συχνό φαινόμενο.
Στο επόμενο λιμάνι, τη Σουβάλα, είκοσι 
μέτρα πάνω από τη θάλασσα, στο βρά-
χο του λιμανιού βρίσκεται το Anassa 
(53530), café - lounge bar σε τρία επίπε-
δα. Στην παραλία της Σουβάλας και το 
Banio Banio (693 8121717), ένα beach bar 
«σκαρφαλωμένο» στα βράχια. Αγία Μα-
ρίνα: Το γνωστό Barracuda (32095), με 
το μεγάλο εύρος της θέας από το μπαλ-
κόνι ή το μεγάλο πάσο και τις soul, reggae 
και hip-hop μουσικές να συνδυάζονται 
με τα καθαρά ποτά. Πιο κάτω, στο Manos 
(697 7359011), η θέα στα αστέρια και τη 
θάλασσα δένει ωραία με τα απολαυστικά 
ποτά και κοκτέιλ, την καλή μουσική και 
το προσεγμένο φαγητό. 
Παραλία Αιγινήτισσας: Café, bar, club 
και ταβέρνα με το ίδιο όνομα με αυτό της 
παραλίας (61082). Οι παροχές του το ίδιο 
άφθονες με τα πολλά του «πρόσωπα»: και 
μοχίτο και burgers και μαγειρευτά από 
την κ. Τζένη. 

Διαμονή 
Ένα χιλιόμετρο από το κέντρο της πόλης 
βρίσκεται το ξενοδοχείο Δανάη (22424), 
το οποίο διαθέτει 54 δωμάτια (τα περισ-
σότερα με θέα στη θάλασσα) και ακόμα 
πισίνα, snack bar και εστιατόριο. Η πα-
ραλία από εδώ απέχει μόλις 50 μέτρα.
Στην Πέρδικα, εννιά χιλιόμετρα από 
το λιμάνι της Αίγινας, λειτουργούν τα 
Studios Άντζι (61233), με πισίνα, κήπο 
και το προνόμιο να βρίσκονται πολύ κο-
ντά στη θάλασσα. Τα δωμάτια έχουν όλα 
τα απαραίτητα: κουζίνα, ψυγείο, μαγει-
ρικά σκεύη. Επίσης καλή επιλογή στην 

ίδια περιοχή είναι και 
ο Hippocampus (61363) με 

δωμάτια με διπλή θέα (και βου-
νό και θάλασσα), καθώς και το Villa 

Rodanthos (61400). Στην Αγία Μαρί-
να το ξενοδοχείο Hotel Ammoudia - 
Nautilus (32774), με δωμάτια που «βλέ-
πουν» στον Σαρωνικό, και Apollo Hotel 
(32271). Σε αυτή την περιοχή ξεχωρίζει 
το ξενοδοχείο Κατερίνα (32075) με 34 
δωμάτια, πισίνα, snack bar και απόσταση 
«βολής» από τη θάλασσα στα 300 μέτρα. 
Στη Χώρα, 200 μέτρα από το κέντρο της 
πόλης, η Ραστώνη (27039) με έντεκα πο-
λυτελή θεματικά διαμερίσματα, όλα με 
πανοραμική θέα στη θάλασσα, το λιμάνι 
και τον αρχαίο ναό του Απόλλωνα. Ακό-
μα: Klonos (22460 & 22597). Στη Σου-
βάλα τα Δωμάτια Kανάκης (52393) και 
Irides (52215, 52183).  

Ενημέρωση για την Αίγινα: 
aiginites.blogspot.com: νέο blog από 
μία ομάδα Αιγινητών που σχολιάζει τα 
στραβά και τα ωραία του νησιού μέσα 
από θέματα επικαιρότητας και www.

aeginaportal. gr: το επίσημο site του 
Δήμου (στα περιεχόμενά του βρίσκεις και 
ειδήσεις όπως: «Ολοταχώς για ΠΑΕ ο Σα-
ρωνικός, συστάθηκε πενταμελής προσωρινή 
επιτροπή»). A

Χρήσιμα 
τηλέφωνα
Κωδικός: 22970

Δήμος: 2297 320021
Λιμεναρχείο: 27726

Τουριστική Αστυνομία: 23333 
ΚΤΕΛ: 22412

Δώρο κοσμήματα       
Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες της 
τρία (3) χειροποίητα ασημένια βραχιόλια, 
σκαλισμένα, με διαμάντι και ημιπολύτιμες 

πέτρες, από το εργαστήρι της Τίνας Κοτσώνη 
(κατάστημα λιανικής: Ηλιαχτίνα, Π. Ηρειώτη 34, Αίγινα, 22970 
24255, 694 7010203). Αν θέλεις κι εσύ ένα, στείλε σε SMS: 
AVAV (κενό) και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, μέχρι 
την Τρίτη 7/7 στις 10.00 το πρωί. Οι νικητές θα ειδοποιη-
θούν με sms και θα μπορούν να παραλάβουν το δώρο τους 
από τα γραφεία της A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όρ.). 

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ
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Skate
Του Billy Γρυπάρη 

Tα events 
του καλοκαιριού
Es game of skate: Την Κυριακή 5 Ιου-

λίου στο bar Bios στην Πειραιώς 84 θα 

πραγματοποιηθεί για μία ακό-

μα χρονιά το γνωστό μας contest 

Es game of skate. Στο διαγωνισμό θα 

συμμετάσχει και ο νικητής που ανα-

δείχτηκε από το αντίστοιχο contest 

που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 28/6. 

Το event στο Bios θα συνοδευτεί από 

πάρτι με πολλή μουσική και χορό. Ο νι-

κητής του τελικού της Αθήνας θα μας 

αντιπροσωπεύσει στο μεγάλο διαγω-

νισμό που θα γίνει στην Ευρώπη. 

Φεστιβάλ Νεολαίας Πόρτο Χέλι: 
Στις 17 Ιουλίου, στο πλαίσιο του φε-

στιβάλ, θα στηθεί στο λιμάνι mini 

ramp για να φιλοξενήσει γνωστούς 

skaters για επίδειξη. 

Αρμενιστής: 17-19 Ιουλίου στον Αρ-

μενιστή της Σιθωνίας στη Χαλκιδική 

διοργανώνεται ένα επετειακό τρι-

ήμερο με πολύ skateboarding δίπλα 

στη θάλασσα, μαζί με live εμφανίσεις 

από συγκροτήματα. Για περισσότε-

ρες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 

23750 91497

Focus pocus 
στη Σαλούγκα 
Πραγματοποιήθηκε το καλοκαιρινό 

event Focus Pocus στο γνωστό πάρκο 

του Φωκά στην παραλία της Θεσσα-

λονίκης. Όλη η αφρόκρεμα της ελλη-

νικής skateboarding σκηνής ήταν ε-

κεί, μαζί με skaters από τη Βουλγαρία. 

Παρά τη ζέστη υπήρχε πολλή ενέρ-

γεια από όλους τους skaters, και στον 

πρώτο γύρο πραγματικά το επίπεδο 

ήταν πολύ υψηλό. Η οχτάδα που πέ-

ρασε στο δεύτερο γύρο έδωσε 

μάχη σώμα με σώμα, αφού σχε-

δόν όλα τα δίλεπτα lines ήτανε 

άψογα. Τελικά οι κριτές κατέτα-

ξαν στην 3η θέση τον Giorgio 

Ζάβος, στη 2η τον Νότη άγγελή 

και στην 1η τον Νίκο Μολοχτό. 

Την επομένη μέρα (21 Ιουνίου), 

που ήταν και η παγκόσμια η-

μέρα Skate, μαζευτήκαμε όλοι 

στο άγαλμα του Αλέκου για 

ένα mini event στο πλατύσκα-

λο του μνημείου. To έπαθλο 

ήταν δέκα χαρτονομίσματα των 

20 ευρώ στο skater που θα έκανε κα-

λό κόλπο στο συγκεκριμένο σημείο 

του μνημείου. Αυτός που διέθεσε το 

ποσόν και διοργάνωσε το event δεν 

ήταν άλλος από τον άλέξη Φλωράκη, 

που όχι μόνο το διοργάνωσε μια χαρά 

αλλά και συμμετείχε και ο ίδιος σαν 

skater, πάντα με το πλατύ του χαμό-

γελο. Πάντα τέτοια, Αλέξη.   

Κριτική 
στην κριτική 
(επιτροπή)
Είναι ένα θέμα που συζητιέται πλέον 

όλο και πιο συχνά στα events. Μιλάμε 

για τις κατά καιρούς κριτικές επιτρο-

πές. Όταν κάποιος είναι κριτής σε ένα 

διαγωνισμό, πρέπει να είναι πάντα α-

ντικειμενικός, να μην παίρνει υπόψη 

του αν ο skater είναι γνωστός, αν έχει 

πάρει διακρίσεις, αν είναι στην τάδε ή 

στη δείνα εταιρεία, αν αυτός είναι δικός 

σου ή δικός του αθλητής κ.ο.κ. Η χρυ-

σή τομή είναι το line και τα συνεχόμε-

να κόλπα, φίλοι μου, δεν βγάζουμε τα 

προσωπικά μας όταν είμαστε κριτές... 

Πάντα οι κριτές ήταν έμπειροι (πάνω 

από δεκαετία στο σανίδι) skaters, και 

όχι κάποιοι που μπαίνουν στην επιτρο-

πή επειδή βαρέθηκαν να κάνουν skate. 

Έλεος πια, γελάει ο κόσμος...

  billygee23@yahoo.gr

Δώρο Skateboard 
 Η A. V. εξασφάλισε για έναν τυχερό αναγνώ-

στη της μία (1)  συλλεκτική σανίδα 
skateboard “Blind”, από τα καταστήματα 
Sublime. Αν θέλεις να την κερδίσεις, στεί-
λε σε SMS: AVSK8 (κενό) και το ονοματεπώ-

νυμό σου στο 54121, μέχρι την Τρίτη 7/7 
στις 10.00 το πρωί. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με 

sms και θα παραλάβει το δώρο του από τα γραφεία της 
A.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, 3ος όρ., 210 3617.360).

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Μιχάλης Βασιλάκης
Γιατί διάλεξες να γίνεις skateboarder;
Γιατί νιώθω ότι κάνω κάτι δημιουργικό και πο-

λύ διαφορετικό. 

Πες μας κάποιες λέξεις-κλειδιά που χαρα-
κτηρίζουν την πόλη σε σχέση με το skate.
Τρομοκρατημένη πόλη, συμμορίες ανηλίκων, 

περίεργες κινήσεις, αρκετά spots, αλλά συνε-

χίζει αυτή η πόλη να δυσκολεύει το έργο μας. 

Τι μισείς και τι αγαπάς στη σκηνή μας;
άγαπώ τις φιλίες που δημιουργούνται, μισώ 

τους hatters!

Τι σκέφτεσαι γι’ αυτή τη στήλη στην 
ATHENS VOICE;  
Μας δίνει την επιβεβαίωση ότι η σκηνή μας 

δεν περνάει απαρατήρητη, είναι πλέον καιρός 

να το δεχτούνε όλοι.

Good Stuff

[ Τα skate νέα της πόλης]
Ξέρετε ότι το Color skate shop είναι τo μόνο μαγαζί 

που δίνει free αυτοκόλλητα σε όλα τα παιδιά; άκόμα, 

μπορείτε να τσεκάρετε τα νέα Art Saari trucks από την 

Destructo. πανέμορφο το μαύρο ματ!

Αργήσανε, αλλά το κάνανε. Μιλάμε για  την ολόφρε-

σκια on line edition του περιoδικού Flipsidemag.gr, που 

μόλις βγήκε στον αέρα. Ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει 

στην ελληνική και ξένη skate σκηνή, έχει αποκλειστικά 

on line interviews, άρθρα, και videos από τον Κώστα 

Μάνδυλα, και οι υπεύθυνοι ενημερώνουν καθημερινά 

τη σελίδα. Κάντε log in για ενημέρωση.

Βρίσκω τα Satori t-shirts πανέμορφα και οικολογικά, 

αφού είναι φτιαγμένα από organic cotton, ενώ η στά-

μπα με τον ελέφαντα είναι απλά ορισμός, σου δίνει την 

εντύπωση ότι κάποιος την έχει φτιάξει με πινέλο!

Ο Νίκος Μολοχτός είναι μακράν ο πιο αναπάντεχος 

skater και κανένας δεν μπορεί να υποψιαστεί τι ετοιμά-

ζει να κάνει στο επόμενο τερ
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Front blunt του Μιχάλη Βασιλάκη
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Α
ν οι ποδοσφαιρικές 

φίρμ ες έφ τα να ν 

στη Θεσσαλονίκη 

με το λίαρ τζετ 

τ ο υ  π ρ ο έ -

δρου, η υποδοχή θα 

κρατούσε  τρεις μέρες. 

Ό,τι ήθελαν θα έκαναν 

οι οπαδοί. Θα το προ-

σγείωναν, θα το απογεί-

ωναν, θα του ζητούσαν 

να διασχίσει την πόλη 

και ει δυνατόν να πατήσει 

έδαφος στον αγωνιστικό 

χώρο του γηπέδου. Ο παν-

ζουρλισμός που γί-

νεται στη Θεσσα-

λονίκη κάθε φορά 

που μεταγράφεται ένα 

μεγάλο όνομα σε ομάδα 

της πόλης δεν συγκρί-

νεται με αυτόν την Αθήνας. Έφτασε 

ο Τζιμπρίλ Σισέ στο Ελευθέριος Βενιζέλος ή 

Σλόμπονταν Βενιζέλος –πείτε το όπως γου-

στάρετε– και τον περίμεναν χιλιάδες οπαδοί 

του Τριφυλλιού. Αν ο παίκτης μεταγραφόταν 

στον Άρη ή στον ΠΑΟΚ δεν θα ήταν μόνο οι χι-

λιάδες κόσμου που θα τον περίμεναν, αλλά και 

το αεροδρόμιο θα χρειαζόταν ανακατασκευή. 

Δεν φταίει μόνο η τρέλα των Θεσσαλονικών. 

Το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας δεν βοη-

θάει και λόγω της διαρρύθμισής του. Αχανές, 

πολυδαίδαλο, χωροταξικά ακατάλληλο για 

τέτοια πανηγύρια. Γερμανοί δεν το κατασκεύ-

ασαν; Τι ξέρουν οι κρυόκωλοι από γλέντια; 

Αντίθετα, ο αερολιμένας Μακεδονία της Θεσ-

σαλονίκης μοιάζει να έχει κατασκευαστεί για 

τέτοιες περιστάσεις. Για να υποδέχεται τα με-

ταγραφικά αστέρια. Το αεροπλάνο πλησιάζει 

την αίθουσα αναμονής, δεν χρησιμοποιούνται 

φυσούνες και άλλες αηδίες του σύγχρονου 

κόσμου, ο παίκτης προσέρχεται στο κεντρικό 

κτίριο με τα πόδια. Το αεροδρόμιο έχει δύο 

ορόφους. Τα μπαλκόνια του κατακλύζονται 

από οπαδούς που κρεμάνε πανό, ανεμίζουν 

σημαίες, ανάβουν πυρσούς, το μετατρέπουν 

σε γήπεδο. Με το που σκάει μύτη το πουλέν 

τον περικυκλώνουν οι φίλαθλοι, του φοράνε 

κασκόλ, καπελάκι, του δίνουν κι έναν πυρσό. 

Βγάζουν ένα σύνθημα και όλοι μαζί χορεύουν 

γύρω από την αναμμένη φωτιά. Δεν τρέχεις 

να πάρεις δηλώσεις, ούτε εξαρτάσαι από τον 

κάθε παράγοντα. Ό,τι έχει να πει ο παίκτης το 

λέει εκεί μπροστά, στα ανοιχτά μικρόφωνα 

και τις κάμερες. Το τελετουργικό ολοκληρώ-

νεται με τη μεταφορά του ποδοσφαιριστή 

στο δεύτερο όροφο. Εκεί, βγαίνει στο μπαλ-

κόνι, αντικρίζει πανοραμικά τη λαοθάλασσα 

και χαιρετά τον κόσμο στέλνοντάς του φιλιά. 

Στο τέλος χειροκροτάει κι αυτός μαζί τους, 

όπως στα κομμουνιστικά συνέδρια τη δεκα-

ετία του ’70. Aυτή είναι υποδοχή. Όλες οι άλ-

λες, με λίαρ τζετ, κότερα, μπράβους, 

εξόδους κινδύνου και δι-

αφυγής, πολυτελή 

τζιπ και σεκιούριτι, 

είναι σικλαμούρες 

και γκ λαμουριές, 

που αν κάποιος προ-

σπαθήσει να τις εφαρ-

μόσει στη Θεσσαλονίκη θα 

μεταβληθεί από λαοπρόβλη-

τος πρόεδρος σε persona non 

grata. Ο Σισέ μπήκε σε ένα πολυ-

τελές 4Χ4, τον συνόδευαν άλλα 

δύο ίδια, και οι οπαδοί έπαιζαν α-

μπε-μπα-μπλομ για να βρουν σε 

ποιο είναι, αφού τα παράθυρα 

ήταν φιμέ. Σιγά μην επέτρεπαν 

κάτι τέτοιο να γίνει στη Θεσσαλονίκη. 

Θα τα έφερναν τούμπα τα τζιπ, θα έ-

βγαζαν σασί, ακρόμπαρα, ζαντολά-

στιχα, πατάκια, μέχρι να βρουν το 

όχημα στο οποίο κρύβεται η παι-

κτούρα. Και σιγά μην τολμούσε 

μετά ο πρόεδρος να καλέσει σε 

δείπνο το αστέρι στο σκάφος 

του. Θα το είχαν καταλάβει τα 

καλόπαιδα, θα είχαν αναρτή-

σει στον ιστό πειρατική σημαία με τη 

νεκροκεφαλή, κίτρινη ή άσπρη, ανάλογα σε 

ποια ομάδα υπέγραφε ο παίκτης, και το πα-

νηγύρι από τη στεριά θα μεταφερόταν στη 

θάλασσα. Γι’  αυτό παραξενεύομαι που ποδο-

σφαιριστές σαν τον Μέλμπεργκ και τον Σισέ 

δηλώνουν καταγοητευμένοι και κατενθουσι-

ασμένοι από την υποδοχή που τους επιφύλα-

ξαν οι οπαδοί των νέων τους ομάδων. Μόνο 

αν δουν στην τηλεόραση τι συνέβαινε βορει-

ότερα στις υποδοχές συναδέλφων τους, και 

μάλιστα μικρότερης αξίας, θα μπορέσουν να 

καταλάβουν τη διαφορά. Έτσι, δικαιολογώ και 

τα λόγια του προέδρου του Παναθηναϊκού κ. 

Πατέρα στον Σισέ, κατά την άφιξή του: «Ακό-

μα δεν έχεις δει τίποτα». Προφανώς εννοού-

σε τους οπαδούς της βόρειας επικράτειας και 

πώς αυτοί καλωσορίζουν τα ινδάλματά τους. 

Γι’ αυτό προτείνω στους προέδρους του νό-

του, αν σκοπεύουν να προχωρήσουν και σε 

άλλες μεταγραφικές κινήσεις, την υποδοχή 

αυτή τη φορά να την οργανώσουν στο αερο-

δρόμιο Μακεδονία, νοικιάζοντάς το για λίγες 

ώρες και αφήνοντας τούς εκεί φιλάθλους να 

επιμεληθούν του τελετουργικού. Τότε θα δεί-

τε και θα καταλάβετε τη διαφορά. Κι αν ξα-

νάρθει παίκτης στο Ελ. Βενιζέλος ενώ μπορεί 

να ζήσει την εμπειρία του αεροδρομίου της 

Θεσσαλονίκης, εμένα να μου τρυπήσετε τη 

μύτη ή να μου κουρέψετε και να μου βάψετε 

όσο μαλλί μού έχει μείνει σαν του Σισέ. A

➜ info@athensvoice.gr

Του Μιχάλη λεάνη 

Sports

Ελ.Βενιζέλος 
- Μακεδονία 
ξερό διπλό 

Τζιμπρίλ Σισέ
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 Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου 

2310Soul

Θ
έλει κόλπο για να τη βγάλεις κα-

θαρός στη Θεσσαλονίκη, να μη 

χάσεις την πίστη σου στη γοη-

τεία του urban living, να μη σε 

πάρει από κάτω το αέναα μποτιλιαρισμένο 

κέντρο, η ασχήμια των γέρικων πολυκατοι-

κιών, ο δίχως πυξίδα πλεύσης κόσμος, που 

πάει κι έρχεται πάνω κάτω στα ίδια φραπε-

δάδικα, ντυμένος απαράλλαχτα τρέντι, μη-

ρυκάζοντας τα ίδια αστεία, τις ίδιες κραυγές. 

Θέλει κόλπο, θέλει ρόλο, θέλει αμάξι, θέλει 

βόλτα μετά τις 2 τα μεσάνυχτα, τότε που οι 

δρόμοι αδειάζουν κι εσύ ρολάρεις υποκρινό-

μενος ότι δεν είσαι εσύ, αλλά ένας μπάτσος, 

ας πούμε, σε νυχτερινή περιπολία. Ή ένας 

ταρίφας που ξεψαχνίζει τις λεωφόρους ψά-

χνοντας πελάτη. 

Κι έτσι, με τέτοιο καινούργιο ρόλο φορεμένο 

στο πετσί σου, βλέπεις την πόλη αλλιώς, κα-

λοκαίρι 2009, τα ηλεκτρονικά καντράν που 

δείχνουν τη θερμοκρασία στις αντιπροσω-

πείες αυτοκινήτων της Βασιλίσσης Όλγας 

γράφουν «βαθμοί 32», από τη φωτισμένη 

πινακίδα της adidas στη δυτική είσοδο της 

πόλης τα γράμματα d και i είναι σβηστά, ένα 

τσικ από το φανάρι του Πλαγιαρίου το μπλό-

κο κάνει αλκοτέστ, απέναντι στο «Όραμα» 

μόνιμες καψούρες με την αγγελική Ηλιά-

δη πρώτο όνομα στη μαρκίζα, παραδίπλα 

η Χρύσπα, πάχυνε αυτή, στρουμπούλεψε! 

Είμαι μπάτσος, είμαι ταρίφας, είναι Κυρια-

κή βράδυ, τσουλάω στους δρόμους, ακούω 

«αρρωστάκια» ακροατές στο αθλητικό 

Metropolis να μαντεύουν πως τώρα με τσι-

ρίλο στην ομάδα η άμυνα του ΠΑΟΚ θα είναι 

γρανίτης, είναι ο τρόπος μου να μην κλατά-

ρω, να συνεχίσει η ζωή στη Θεσσαλονίκη 

να μοιάζει με παραμύθι, όπως επιβάλλεται 

να είναι η ζωή στις μεγάλες πόλεις, απρό-

βλεπτη, αρετουσάριστη, αφτιασίδωτη. Όλα 

είναι πιο χύμα και αληθινά μετά τις 2 τα χα-

ράματα, πρεζάκια καταδύονται στο βάθος 

των αρχαίων του Ναυαρίνου και αναδύο-

νται με το σταφ στο χέρι, το σταφ που ήταν 

κρυμμένο στις ρωγμές ανάμεσα στις πέτρες, 

σκυλιά νευρικά που παίρνουν στο κατό-

πι γαβγίζοντας ανύποπτους διερχόμενους 

στην περιοχή της Ξηροκρήνης, πίσω από 

το σιδηροδρομικό σταθμό, αφισοκολλητές 

που ταβανώνουν αφίσες, Χατζηγιάννη και 

Bajofondo, πάνω στις παλιές που διαφήμι-

ζαν τους Ojos De Brujos και τη Mόνικα, τοίχοι 

γεμάτοι χαρτοπολτό. 

Έφτιαξε ο καιρός και πάλι βγήκαν φόρα παρ-

τίδα τα τραβεστί στη Γιαννιτσών, όλοι κάτι 

πουλάνε, Κυριακή βράδυ μετά τις 2, κρέπες 

μπανάνα-σοκολάτα-ξηροί καρποί από τα κο-

ρίτσια στο Everest, κόντρες στο Carrefour 

του εμπορικού κέντρου Μακεδονία, τετ-

α-κε, σφήνες, μπάντες, κωλιές, μοχίτο και 

καϊπιρίνιες με 5 ευρώ στο “Micro Mondo” 

της Ισαύρων, μπίρα στα 3, μέσα τεύχη του 

“Guardian Weekly” και κάδρα με τον Γκα-

γκάριν και την τζέιν φόντα-Μπαρμπαρέλα, 

το αφεντικό τρελάθηκε και γκρεμίζει τις τι-

μές, «τι άλλοθι έχουν τώρα για να μη βγουν, 

εφόσον την κρίση την κάναμε σκόνη;», ξε-

νυχτήστε το στο “Micro Mondo”, ακούστε τη 

συμβουλή του αστυνόμου Κάλαχαν αλλά και 

του Στέφου του ταρίφα, φέτος το καλοκαίρι 

είναι το στέκι τους. 

Κι ύστερα οι νότες του αργόσυρτου ορχη-

στρικού “Tuned” σκεπάζουν τον ήχο της 

σκουπιδιάρας που βγήκε παγανιά στη Μη-

τροπόλεως, σιντάκι καμένο από το MySpace 

του The Killmister, που το όνομά του τρέχει 

στόμα με στόμα. Θεσσαλονικιός αγνώστων 

λοιπών στοιχείων, ένα post-rock lo-fi, που 

όμως ξαφνικά υποτροπιάζει σε σπιντάτα 

σούπερ κιθαριστικά γδαρτερά και χορευ-

τικά θεματάκια ξεκάθαρα ως προς το μή-

νυμά τους. Το “Vodka” και το “You Outta 

Dance Mothafucka” είναι ο τρόπος του The 

Killmister να ταρακουνήσει την πόλη, είναι 

ο δικός του ρόλος, όπως εγώ διάλεξα του 

μπάτσου και του ταρίφα, αυτός αυτοχρίστη-

κε δολοφόνος! Πού διάολο μένει, σε κουτί 

τσιμεντωμένο στα πέριξ της Κασσάνδρου, 

σε γκαρσονιέρα στους Αμπελόκηπους; Τέ-

τοιος ωραίος θόρυβος φτιαγμένος από λι-

τής δύναμης κιθάρες, ογκώδες μπάσο και 

χαρούμενα φτηνοπλήκτρα είχε καιρό να με 

συνεπάρει, ψάχτε τον The Killmister και, αν 

μάθετε κάτι περισσότερο, σφυρίξτε το. 

Άνοιξε και ο κήπος στο “Habanera” της Ανθέ-

ων, Caribbean restau με σπάνιες γεύσεις και 

τρελά κοκτέιλ, ρυθμός αποικιοκρατικός, τέ-

λεια ψημένα μοσχάρια τυλιγμένα σε φαχίτας, 

μπολιασμένα με ψητές πιπεριές ή πασπαλι-

σμένα σε μπουρίτο, τελευταίοι πελάτες που 

φεύγουν είναι ένα ζευγαράκι που το κόβει με 

τα πόδια ανηφορίζοντας τη Μαρτίου, ώρα 3 

χαράματα Κυριακής, μόνο εγώ, τα φώτα και 

οι τελευταίοι ήρωες που πάνε για ύπνο. 

Και ξαφνικά τελειώνουν όλα, όπως η βενζίνη 

στο ρεζερβουάρ του μπάτσου ή του ταρί-

φα, ο ρόλος εξατμίζεται από πάνω μου, ξα-

ναγίνομαι εγώ, γυρίζω σπίτι μονολογώντας 

«θέλει κόλπο για να τη βγάλεις καθαρός στη 

Θεσσαλονίκη, να μη χάσεις την πίστη σου 

στη γοητεία του urban living, να μη σε πάρει 

από κάτω το αέναα μποτιλιαρισμένο κέντρο, 

η ασχήμια των γέρικων πολυκατοικιών, ο 

δίχως πυξίδα πλεύσης κόσμος, που πάει κι 

έρχεται πάνω κάτω στα ίδια φραπεδάδικα, 

ντυμένος απαράλλαχτα τρέντι, μηρυκάζο-

ντας τα ίδια αστεία, τις ίδιες κραυγές. Θέλει 

κόλπο, θέλει ρόλο, θέλει αμάξι, θέλει βόλτα 

ως το πρωί». A

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Θέλει κόλπο για να τη βγάλεις 
καθαρός στη Θεσσαλονίκη, 
να μη χάσεις την πίστη σου 
στη γοητεία του urban living... 

Δημήτρης Τζαμουράνης, 
Das Geheimnis, Paint-id, 

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης, Biennale:2 

Θεσσαλονίκη, 

by light
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cd
15 γκρουπ της νέας ελληνι-

κής σκηνής από το Coca-Cola 

Soundwave Volume 3

Μόνο με 3€
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21OδηγόςΑΘΗΝΑ

Τέχνη / Μουσική / Θέατρο / Γεύση / Εκδηλώσεις / Σινεμά

Info 

3 & 4/7, Επί-

δαυρος, € 15-50. 

Προπώληση: Κεντρικά 

Εκδοτήρια Ελληνικού 

Φεστιβάλ, Πανεπιστη-

μίου 39 (εντός στοάς 

Πεσμαζόγλου), 210 

3272.000, www. 

greekfestival.gr

2 - 8 ΙΟΥΛΙΟΥ  2009 - ΤΕΥΧΟΣ 264 - 168 ΩΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ - www.athensvoice.gr

Το ιδιοφυές κείμενο του Αριστοφάνη σε μετάφραση Κ. Χ. Μύρη επιλέγει ο 
Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου και ταξιδεύει για 27η χρονιά μέχρι το αργο-
λικό θέατρο. Στις «Νεφέλες» ο μεγάλος κωμωδιογράφος σατιρίζει αμείλικτα 
τις μεταμοντέρνες ιδέες και τα νέα εκπαιδευτικά συστήματα του Σωκράτη και 

των σοφιστών, σαρκάζει την κουτοπονηριά των συμπολιτών του και τον ξεπεσμό των αρχαίων θεών και υπενθυμίζει πόσο 
αδύναμοι μπορεί να είναι οι άνθρωποι μπροστά στις ψεύτικες υποσχέσεις. Το μήνυμά του φιλτράρει μέσα από το πρίσμα της 
επικαιρότητας ο σκηνοθέτης Βαρνάβας Κυριαζής, ο Σταμάτης Κραουνάκης βάζει τα τραγούδια και τη μουσική, ο Χάρης 
Καυκαρίδης επιμελείται τα σκηνικά, ο Λάκης Γενεθλής τα κοστούμια, ο Ισίδωρος Σιδέρης τη χορογραφία, ενώ δεκατρείς 
ηθοποιοί, δεκατέσσερις χορευτές και τρεις μουσικοί επί σκηνής δίνουν πνοή στην κωμωδία με τα προφητικά μηνύματα.
                                                                                                 -ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ            

Νεφέλες
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επιλογές Της Δήμήτρας τριανταφύλλού

ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έναν Πειραιά μαγικό, από το χθες μέχρι και το σήμερα, αποτυπώνουν τα ζωγραφικά έργα 46 γνωστών καλλιτεχνών.
Συμμετέχουν: Μ. Βαλυράκη, Π. Ζουμπουλάκης, Ε. Σακαγιάν, Α. Σκαρλάτου, Γ. Τσαρούχης, Κ. Στεφάνου κ.ά. 

Έως 5/7, Μουσείο του Ολυμπιακού, Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», 210 4819.440 

Κ.  Στεφάνου, «Κοιτάζοντας την Καστέλλα»

«Ευριπιδου 
Σπαραγματα» 
ή αλλιώς αποσπά-

σματα από χαμένες τραγωδίες του Ευ-
ριπίδη από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου σε 
σκηνοθεσία Βασίλη Νικολαΐδη. 6/7 στις 
21.00, € 15, Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς, 
Χαλάνδρι, Πεζόδρομος Προφήτη Ηλία 

Summer Show 2009
Επιλογή έργων που έχουν ήδη παρουσια-
στεί στην gallery, κλέβοντας τις εντυπώ-
σεις, με τις υπογραφές των: Δ. Ανδρεά-
δη, Δ. Αντωνίτση, Κ. Βελώνη, Φ. Μου-
ζακίτου, Κ. Μπασάνου κ.ά. Μέχρι 31/7, 
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, 
Αρματολών & Κλεφτών 48, 210 6439.466

DILeK KoC
Γνωστή από το soundtrack «Πολίτικη 
κουζίνα», έρχεται για να τραγουδήσει την 
κοινή παράδοση των Ελλήνων και των 
Τούρκων της Μικράς Ασίας. 7/7, Φεστι-
βάλ Δήμου Καισαριανής, Ανοιχτό Θέατρο 
Αντώνης Καλογιάννης 

FAIrYTALeS
Μια φρέσκια θεατρική ομάδα διηγείται 
παραμύθια για μεγάλους σε μια αυλή στη 
Δραπετσώνα. Μέχρι 31/7, «Το σπίτι της 
Γιαγιάς», Καζαντζάκη 122, 210 8839.657 

ΔΕΣ ΤΟ

ΚΑΙΤΗ 

ΚΟΥΛΛΙΑ

ή τραγουδίστρια μαζί με μια 

ομάδα εκλεκτών μουσικών 

ερμηνεύουν τραγούδια από 

Χατζηδάκι μέχρι παραδοσιακά 

της μικράς ασίας σε μία από 

τις πιο όμορφες αυλές της α-

θήνας. 2/7, στις 21.30, Μουσείο 

Ισλαμικής Τέχνης, Αγίων Α-

σωμάτων 22 & Διπύλου 12, 

210 3251.311, € 17 
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1David Byrne
Όλα ξεκίνησαν το 1981 με το απί-

στευτο για την εποχή άλμπουμ “My Life 
in the Bush of Ghosts” των D. Byrne και 
B. Eno. Χάθηκαν για ακατανόητους λό-
γους περίπου 30 χρόνια και επιτέλους 
συνεργάζονται ξανά στο νέο δίσκο τους 
“Everything That Happens Will Happen 
Today”. Στη συναυλία ο Byrne παρου-
σιάζει τραγούδια αυτής της ιδιοφυούς 
συνεργασίας, αλλά ίσως και κανένα α-
ποκλειστικά των Talking Heads. Θέατρο 
Badminton, Δευτέρα 6 Ιουλίου, 22.00

2Michael Schumacher, Jirí 
Kylián / Last Touch First

Ο Τσέχοφ ως αστυνομικό μυθιστόρημα 
σε αργή κίνηση, η χορογραφία μπλέκε-
ται με τον αυτοσχεδιασμό, ερωτήσεις 
χωρίς απαντήσεις για τη ζωή και το θά-
νατο, και όλα αυτά σε σέπια απόχρωση, 
σαν παλιά φωτογραφία. Πειραιώς 260, 
2-4 Ιουλίου, 21.00

3Culture Industry, Folklore 
and Clichés

Βιντεοεγκαταστάσεις, εικαστικές κατα-
σκευές, ηχητικά περιβάλλοντα, αυτή τη 
φορά σε ένα από τα γνωστότερα μπου-
ζουξίδικα της Αθήνας, σε μια απρόβλε-
πτη από πολλές απόψεις ομαδική έκθε-
ση. Γιατί όμως κλείνει τόσο νωρίς ένας 
χώρος τόσο after; Vοχ, Ιερά Οδός 16, έως 
10 Ιουλίου, 17.00-21.00

4Ο Manu Katché στο Φεστι-
βάλ Υμηττού

Από τους καλύτερους σύγχρονους μου-
σικούς της εταιρείας ECM, σε συνθέσεις 
από τον τελευταίο του δίσκο. Μια καλο-
καιρινή βραδιά σε ένα υπαίθριο θέατρο 
στους βράχους, ένα τζαζ κουιντέτο παί-
ζει μερικά χαμηλόφωνα, ρυθμικά, υπο-
βλητικής αισθητικής κομμάτια. Η ευτυ-
χία τού να ζεις το καλοκαίρι στην Αθήνα. 

Θέατρο Βράχων μελίνα μερκούρη, 
Τετάρτη 8 Ιουλίου, 21.30

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

«πουΘΕΝα»
Άρχισ ε η πρ ο -

πώληση για την 

παράσταση του Δη-

μήτρη Παπαϊωάννου, η 

οποία θα εγκαινιάσει την επανα-

λειτουργία της ανακαινισμένης 

Κεντρικής Σκηνής του Εθνικού 

Θεάτρου. Πρόκειται για ένα έρ-

γο σε εξέλιξη που θα συντίθεται 

μέχρι την τελευταία στιγμή από 

το μεγάλο Έλληνα χορογράφο 

σε συνεργασία με τον Coti K., 

τον Ζάφο Ξαγοράρη, τον αλέκο 

Γιάνναρο, τον Θάνο Παπαστερ-

γίου και 25 ερμηνευτές. 2130 

324.848, 210 7234.567, www.n-t.gr

ΣΕμιΝαρια
Το Olympia Workshop είναι μια 

ενότητα εφταήμερων φωτο-

γραφικών σεμιναρίων με επαγ-

γελματίες του είδους και φόντο 

τα μοναδικά τοπία της Ολυμπίας. 

Από 2/7 έως 5/8, 210 7782.026, 

697 5814431

PISToLA ProPIA
Τρεις Κουβανοί μουσικοί συγ-

χωνεύουν ευρηματικά τους 

ρυθμούς της Καραϊβικής με 

τους ηλεκτρονικούς ήχους. Θέ-
ατρο Πέτρας, 3/7, 21.30

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

ΣτρατοΣ ΚαΛαΦατΗΣ
ςκιαγράφηση του ελληνικού αρχιπελάγους μέσα από φωτογραφίες που εστιάζουν στις 
άγνωστες πλευρές του θαλάσσιου ταξιδιού. Έργα από τη σειρά «Αρχιπέλαγος» ταξίδεψαν 
το 2006 στη 10η μπιενάλε αρχιτεκτονικής της Βενετίας. 2/7 - 26/9, Kalfayan Galleries, Χά-

ρητος 11, 210 7217.679

Voicechoice
Tου MIXAλH ΠITENH

ΜΗ 
ΧΑΣΕΙΣ

T eXNh
«Ο ΚΥΡΙΟΣ 
ΣΛΗΜΑΝ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ»
Φοιτητές του Τμήματος Επι-

κοινωνίας, Μέσων και Πολιτι-

σμού (κατεύθυνση «Πολιτισμός και Πολιτιστι-

κή Διαχείριση») του Παντείου Πανεπιστήμιου 

οργανώνουν μια έκθεση με κεντρικό άξονα 

το ιλίου μέλαθρον, που εγκαινιάστηκε ως 

στέγη της οικογένειας Σλήμαν το 1881 (σήμε-

ρα στεγάζει το Νομισματικό Μουσείο). Μέσα 

στο επιβλητικό αυτό οίκημα οι φοιτητές ψη-

λαφούν τα ίχνη της οικογένειας και δημιουρ-

γούν την ψευδαίσθηση της παρουσίας της. 
6-30/7, Νομισματικό Μουσείο, Πανεπιστημίου 
12. Χορηγός επικοινωνίας η AΤΗΕΝS VOICE. 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΓΑΠΗΣ & ΕΡΩΤΑ
Είναι ο συνδετικός ιστός των ζωγραφικών 

έργων των ς. αλεξάκη, λ. αλεξοπούλου, α. 

Κοντέλη, Ε. μήταλα κ.ά. 4-30/7, Γκαλερί art 
s.a. στο Βουρκάρι της  Κέας

NEW GENERATION GREAT 
MASTERS
Ομαδική έκθεση των συνεργατών του χώρου 

τέχνης “Mary Alexiou - Athens Art Space” με 

αφορμή τα 6 χρόνια λειτουργίας του.  Άλλη μία 

αφορμή για ένα ταξίδι μέχρι την  Ύδρα. Στο πο-

λιτιστικό κέντρο «Μελίνα Μερκούρη», 4-18/7

SYMEON NOSTRAKIS
Δημιουργεί ψυχεδελική, συμβολική ζωγρα-

φική και στη συνέχεια την εκτυπώνει σε α-

φίσες και καρτ-ποστάλ που συνδυάζουν 3 

ξεχωριστές όψεις και χρωματικά εφέ σε 1 

εικόνα. Μπορείς να τις δεις στο website www.
tripleviewart.com

Symeon Nostrakis
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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

AbreUvoir
Ξενοκράτους 51, Kολωνάκι, 
210 7229.106 Παλιό, αγαπη-
μένο, με γαλλική κουζίνα, 
κομψότητα και στιλ. Και 
ωραίος κήπος. € M

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 
210 3462.983 Το πόστο του 
βραβευμένου σεφ Αλέξη 
Καρδάση. Ελληνική «πει-
ραγμένη» κουζίνα, κάβα με 
εξαιρετικές τιμές και μια από 
τις καλύτερες αυλές. €Σ/Κ Μ 

AΛeΞANΔPA 
Aργεντινής Δημοκρατίας 8A 
& Ζωναρά 21, Λ. Aλεξάνδρας, 
210 6420.874/ Αργεντινής Δη-
μοκρατίας 14, 210 6450.345 
Ελληνική κουζίνα, ιδανικό και 
για επαγγελματικά γεύματα. 
Δίπλα, η μπιραρία τους με 
πληθωρικές μερίδες και 
πολλές μπίρες. Κυρ.- Πεμ. 
ζωντανό έντεχνο ελληνικό 
τραγούδι από τις 21.00. €Μ

ALeriA 
Μεγ. Αλεξάνδρου 57, Μετα-
ξουργείο, 210 5222.633 Ανα-
νεωμένο και ατμοσφαιρικό. 
Για ποτό και lounge στιγμές 
στο μπαρ, για κουζίνα με νο-
στιμιές απ’ όλη την Ελλάδα 
στον υπέροχο κήπο.

ALMAz 
Tριπτολέμου 12 Γκάζι, 210 
3474.763 Στη λουλουδια-
σμένη του αυλή, γεύσεις 
του «δρόμου» και μεσογεια-
κά πιάτα. Στην μπάρα ποτό 
και καλή μουσική. €Μ Κ Ξ A.v.

ANTiΠeiNA 
Συγγρού 138, δίπλα στο 
Πάντειο, 210 9221.001 Aπό 
το πρωί για καφέ και snacks, 
έως το βράδυ με νόστιμα 
φαγητά κατσαρόλας. €Σ/K 

* bArΜΠΟΥΝΑΚΙ   
Bασ. Κωνσταντίνου 2 & πλ. 
Σταδίου, Καλλιμάρμαρο, 
210 7011.753, 694 8759119 
Ανανεωμένο, με ελληνικούς 
θαλασσινούς μεζέδες και 
φρέσκο ψάρι. Ελληνικά 
κρασιά, ούζο και τσιπουρά-
κι, συνοδευτικά. €€ Μ   

beer ACADeMY 
Σαρρή 18 και Σταχτούρη 1, 
Ψυρρή, 210 3228.038 Μπάρα 
για δυνατούς πότες με αδυ-
ναμία στην μπίρα. Μεγάλη 
ποικιλία από μεζέδες.  

bLUe MoNKeY    
Βουκουρεστίου 36, κέντρο  
210 3641.180 Με φρέσκα υ-
λικά ετοιμάζει απολαυστικές 
γεύσεις για όσους κινούνται 
ή εργάζονται στο κέντρο 
(και εμείς στο γραφείο από 
εκεί παίρνουμε). Ανοιχτό 
από το πρωί και για snacks 
έως τις 18.00. Και delivery 
και business catering. 

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. €

boSCHeTTo 
Άλσος Eυαγγελισμού, Xίλτον, 
210 7210.893 Τριγυρισμένο 
από πράσινο με ιταλική κου-
ζίνα και ασυνήθιστα πιάτα. 
Κυρ. κλειστά.   €Μ

brACHerA 
Πλ. Aβησσυνίας 3, Mοναστη-

ράκι, 210 3217.202 Ήρεμη 
και χαλαρή ατμόσφαιρα με 
θέατην Aκρόπολη. Διεθνής 
κι ελληνική κουζίνα. Ανοιχτό 
κάθε βράδυ.

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

CibUS
Aίγλη Zαππείου, 210 
3369.364, 694 6966441 Mε 
φόντο την Aκρόπολη μεσο-
γεικό μενού και κρασιά από 
διεθνή και ελληνικό αμπε-
λώνα.  €KΜ

CULTo 
Λασκαράτου 13, Άνω Πατή-
σια, 210 2288.441 Ωραίος 
χώρος, από το πρωί για 
καφέ μέχρι αργά για ποτό. 
Lounge ατμόσφαιρα, μενού 
που «μυρίζει» iταλία και ω-
ραία βεράντα. Παρ.-Σαβ.€ Ξ 

* CUCiNA PoverA     
Ευφορίωνος 13 & Ερατο-
σθένους, Παγκράτι, 210 
7566.008 Μενού μεσογεια-
κής κουζίνας που βασίζεται 
στα εποχικά προϊόντα και 
αλλάζει καθημερινά. Ενδια-
φέρουσα και μεγάλη λίστα 
κρασιών. Κυριακή κλειστά. €  

ΔiAΓωNiωΣ ΣτΗ 
ΛΥΚΑβΗττΟΥ
Λυκαβηττού 14, 210 3617.821 
Μοντέρνος χώρος σε τρία 
επίπεδα με εξαιρετικό γύρο. 
Ανοιχτό κάθε μέρα 14.00-
22.00,εκτός Κυριακής. €Ξ Μ

ΔioNYΣoΣ
Pοβέρτου Γκάλι 43, Mα-
κρυγιάννη, 210 9233.182 
Απέναντι από την Aκρόπο-
λη, ανανεωμένο με πιάτα 
μεσογειακής κουζίνας που 
υπογράφει ο Mιχάλης nτου-
νέτας.€ 

eΠi THΣ ΠANoPMoY
Πανόρμου 115, 210 6928.719 
eλληνική και μεσογειακή 
κουζίνα με ανατολίτικες 
πινελιές.  Μ

GooDY’S       
Γνωστή κι αγαπημένη ελλη-
νική αλυσίδα σύγχρονων 
εστιατόριων προσφέρει 
γεύσεις ποιοτικές, μαγειρε-
μένες μόνο με ελαιόλαδο, 
σε μεγάλη ποικιλία για να 
καλύπτει όλες τις διατροφι-
κές συνήθειες. 

iDeAL  
Πανεπιστημίου 46, 210 
3303.000 Διαχρονικό all day 
εστιατόριο. Παραδοσιακά 
ελληνικά πιάτα - take away. 
€Ξ Μ A.v.

KANeΛΛA 
Kωνσταντινουπόλεως 70, 
210 3476.320 Θα το κα-
ταλάβεις από τα γυάλινα 
μπουκάλια στη βιτρίνα, 
θα εκτιμήσεις  τα σπιτικά 
πιάτα. €Ξ

ΚΑτΣΟΥΡΜΠΟΣ 
Αμύντα 2, πλ.Προσκόπων, Πα-
γκράτι, 210 7222.167 Χαλαρό 
–μια σταλιά– και νόστιμη 
κρητική κουζίνα. Παξιμάδια, 
τυριά, ρακές και άλλα φερμέ-
να από το νησί. €Μ

KFC              
Γλυφάδα, Village Ρέντη, The 
Mall, Ομόνοια, Παγκράτι, 
Πειραιάς, www.kfc.gr Γνω-
στά και αγαπημένα εστια-
τόρια για τις κοτο-γεύσεις 
τους. Κοτόπουλα Αγγελά-
κης και μπαχαρικά Kfc σε 
απίθανους συνδυασμούς. 
Τραγανές φτερούγες, νό-
στιμα μπουτάκια και φιλέτα 
σκέτα ή σε πίτα. Delivery 
όλα εκτός από the Mall και 
Ομόνοιας.

KUziNA 
Aδριανού 9, Θησείο, 210 
3240.133 Θέα την Ακρόπολη 
και το ναό του Ηφαίστου και 
μείξη μοντέρνων και παρα-
δοσιακών ελληνικών γεύ-

σεων διά χειρός Άρη 
Τσανακλίδη. €ΣΚ M Ξ

ΛεYΚεΣ 
Λ. Γαλατσίου 100, 210 
2924.458 Mενού βασι-
σμένο σε παραδοσιακές 
συνταγές και ντεκόρ 
αχυρώνα.

MALvAziA
Aγαθημέρου 3, Pούφ, 210 
3417.010 Διεθνής και με-
σογειακή κουζίνα, χώρος 
υπέροχος που θυμίζει 
μεσαιωνικό κάστρο. Κάθε 
μέρα, dj.  €Ξ

MeSoN eL MirADor
Aγησιλάου 88 & Σαλαμίνας, 
Kεραμεικός, 210 3420.007 
Στο 3ώροφο νεοκλασικό 
fahitas και mole από τη... 
Mεξικ-Άννα σεφ. Φοβερές 
μαργαρίτες στο μπαρκαι 
θέα Ακρόπολη από το roof 
garden. Ανοιχτό καθημερι-
νά, Κυρ. από τις 19.30.

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

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 μοντέρνα 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 γεύ-
σεων από σούπες, πολλά 
ορεκτικά, ριζότα και ζυμα-
ρικά μέχρι φιλέτα mix Grill. 
Πέμ.-Σάβ. όλο το 24ωρο. 
Κυριακή μεσημέρι ζωντανή 
μουσική. € Ξ

PizzA HUT 
Κολοκοτρώνη 32,  Κεφαλά-
ρι, Αγ. Παρασκευής & Στρ. 
Τόμπρα, Αγ. Παρασκευή, 
Κύπρου 104, Μπουρνάζι, 
Πίνδου 1, Ν. Φιλαδέλφεια, Λ. 
Αλεξάνδρας 108, Νεάπολη,  
Λ. Νίκης 79 (Λευκός Πύργος), 
Θεσσαλονίκη, 18118 Με 32 
καταστήματα σε όλη την 
Αθήνα για τους pizza lovers. 
Από τα καλύτερα delivery 
της πόλης. Ζήτα μαζί και την 
A.V. Τώρα και νέο, μέσα στη 
στοά Κοραή. A.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.

ΣΚΟΥΦΙΑΣ 
Λόντου 4, Eξάρχεια, 210 
3828.206/ Bασιλείου Mεγ. 50, 
Pουφ, 210 3412.252 Μεζέδες 
που έρχονται με το δίσκο 
στο τραπέζι για να διαλέξεις 
ό,τι σου αρέσει. Aυθεντικές 
γεύσεις από Kρήτη αλλά και 
πολλά άλλα. C Κ Ξ

ΣΠΟΝΔΗ 
Πύρρωνος 5, πλ. Bαρνάβα, 
Παγκράτι, 210 7564.021 
Bραβευμένο με αστέρι 
Michelin και με εκλεκτή 
κουζίνα. Προσελκύει μεγα-
λύτερης ηλικίας αληθινούς 
connaisseurs. Λίστα με 
1.000 (!) ετικέτες κρασιού.    

SArDeLLeS
Περσεφόνης 15, Γκάζι, 210 
3478.050 Γνωστό στέκι για 
ψάρι, κυρίως μικρό και 
πολύ νόστιμο. € Μ Ξ 

TAMAM 
Bριλησσού 30, Πολύγωνο, 
210 6455.156 eλληνική κου-
ζίνα με αγαπημένες πολίτι-
κες γεύσεις, γιαουρτλού κε-
μπάπ, χουνγκιάρ μπεγεντί, 
μαντί. Ταράτσα με φυσική 
δροσιά και εξαιρετική θέα. 
Aνοιχτά κάθε βράδυ. 

TGi FriDAY’S 
Μαρίνα Φλοίσβου (Pier One), 
Π. Φάληρο, 210 9853.281/ 
Nεοφ. Βάμβα 2, Κολωνάκι, 
210 7227.721/ Kολοκοτρώνη 
35, Κηφισιά, 210 6233.947/ 
Λ. Κηφισίας & Αλεξάν-
δρας, Αμπελόκηποι, 210 
6475.417/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 
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.

TirboUSoN
Kωνσταντινουπόλεως 104, 
Kεραμεικός, 210 3410.107 
Μοντέρνος χώρος, με πρω-
τότυπη διακόσμηση. open 
kitchen για ξεχωριστές 
ελληνικές γεύσεις, μεγάλη 
ποικιλία κρασιών και βερά-
ντα. €Σ/K M Ξ A.v.

TωN ΦPoNiMωN TA 
ΠAiΔiA 
Φιλολάου 7, Kαισαριανή, 
210 7010.559 tο «σταυρο-
δρόμι των γεύσεων» σε 
χώρο μοντέρνο, άνετο, με 
ωραίο πατάρι. Mε πιάτα 
ελληνικά, γαλλικά, ιταλικά, 
όλα φτιαγμένα στο χέρι... 
και οι  τηγανητές πατάτες. 
Kυριακή έως Πέμπτη 12.00 
π.μ. - 12.00 μ.μ., Παρασκευή 
- Σάββατο 12.00 π.μ. - 1.00 
μ.μ. Kλειστά Δευτέρα. Kαι 
delivery. 

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. Μικρή ωραία αυλή. 
Kυριακή κλειστά. Δευτέρα 
μόνο βράδυ. 

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. 

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

εΝΟτεCA 
Λεωφ. Πεντέλης 113, 
Χαλάνδρι, 210 6890.238 
o ιδιοκτήτης του Kώστας 
tουλουμτζής διαθέτει με-
γάλη συλλογή κρασιών κι 
εξαιρετική ιταλική κουζίνα 
που επιμελείται μαζί με το 
νέο σεφ. Ωραίος κήπος Kυρ. 
μεσημέρι ζωντανή μουσική. 
Δευτέρα κλειστά.  

ΛΙΑΣτΗ NτΟΜΑτΑ 
Aγαμέμνωνος 23 (εμπ. κέ-
ντρο Eρμής), Xολαργός, 210 
6543.033 Mικρό και νόστιμο, 
με πιάτα σπιτικής φροντίδας 
σε τραπεζάκια στον κήπο. 
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.

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

PASioNAL 
Καποδιστρίου 64, Φιλοθέη, 
210 6800.200 Αυθεντική αρ-
γεντίνικη ατμόσφαιρα και 
κουζίνα που σε ταξιδεύει 
σε αργεντίνικες pampes. 
Μπαρ για ποτό, live πιάνο 
και ανοιχτός χώρος για το 
καλοκαίρι. Κυριακή κλειστά. 
€ 30 με το κρασί. 

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. 

SeMirAMiS reSTAUrANT 
Ξεν. Semiramis, Xαρ. Tρι-
κούπη 48, Kεφαλάρι, 210 
6284.500 Ποπ πολυχρωμία 
από τον Karim Rashid, με 
διεθνή πιάτα.   €Μ

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
Ν. Ερυθραία, 210 6252.690/ 
Βριλήσσια, 210 8033.833/ 
Χαλάνδρι, 210 6800.633/ 
Ν. Σμύρνη, 210 9332.500/ 
Παγκράτι, 210 7290.007/ Άγ. 
Στέφανος, 210 6219.099/ Αγ. 
Παρασκευή, 210 6000.688/ 
Γλυφάδα, 210 9606.900/ Ν. 
Ηράκλειο, 210 2833.838/ 
Αμπελόκηποι, 210 6994.949 
Aλυσίδα καταστημάτων στο 
χώρο του ποιοτικού και γρή-
γορου φαγητού. Zουμερά 
μπιφτέκια, φρέσκες σαλά-
τες, κρέατα και πουλερικά σε 
ειδική χάρτινη συσκευασία 
που –πώς γίνεται δεν ξέρου-
με– τα διατηρεί ζεστά και 

γεύση οδηγος
So Many 

Choices... 

Only One Voice

Στείλε στην ΑτΗεNS voiCe 

info για ό,τι τρώγεται 

στην πόλη στο 

gourmet@ athensvoice.gr

Scala Vinoteca 
Όπως Νew York

Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Αν πράγματι η αθηναϊκή εστιατορική σκηνή έχει ξεπερά-
σει την παιδική της φάση και τώρα ετοιμάζεται να δείξει 
το νέο της ενήλικο πρόσωπο, τότε η Scala, το ολοκαί-

νουργιο wine bar που επισκέφτηκα προχτές κι ενθουσιάστηκα, 
είναι η απόλυτη εφαρμογή των νέων αυτών δεδομένων. Ο χώρος, 
διαμορφωμένος από τους γνωστούς αρχιτέκτονες Αντρέα Κούρ-
κουλα και Μαρία Κοκκίνου (Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς), εί-
ναι απλά αριστουργηματικός. Όπως τα καλύτερα απ’ αυτά που έ-
χουμε δει στα ταξίδια μας στο εξωτερικό ή στις σελίδες των ξένων 
περιοδικών όταν δείχνουν τα «χάι» ρεστό του Μιλάνου, της Νέας 
Υόρκης, των μητροπόλεων του κόσμου. Φτιαγμένος με αλουμί-
νιο και μεγάλες τάβλες οικοδομής, με δύο μπαρ, με καθρέφτη 
στο βάθος που κάνει το χώρο διπλό και καθρεφτίζει τα φυτά του 
εξωτερικού του χώρου. Τραπέζια ξύλινα, απλά, και γύρω τους μι-
κρές, κομψές καρέκλες της Vitra. Στα της κουζίνας (μετά τους αρ-
χιτέκτονες) έχουμε και αστέρα σεφ! Ο Χριστόφορος Πέσκιας, ο 
εξαιρετικός αυτός μάγειρας, επιμελείται το μενού, ένας από τους 
μαθητές του, ο Θοδωρής Κυπριανίδης, το εκτελεί. Γεύσεις λίγες 
και πολύ καλές που ταιριάζουν ιδανικά με την «εξειδίκευση» 
wine bar και κατηγοριοποιούνται βάσει τιμής. Υπάρχουν 4 πιάτα 
των € 7, 6 στην τιμή των € 10 και άλλα 6 με € 12. Δοκιμάσαμε 
τορτίγια τέλεια, πεντανόστιμη και χωρίς καθόλου λάδια, σεβίτσε 
μυδιών, με ψιλοκομμένα ντοματούλα - κρεμμυδάκια, καρπάτσιο 
χταπόδι, συμπληρώσαμε από τα πιάτα ημέρας κι ένα φιλέτο (ε-
ξαιρετικό κρέας) που ήρθε με βούτυρο μυρωδικών και μικρές 
πατατούλες με τη φλούδα τους. Υπάρχουν ακόμη και διάφορα 
ντιπ, όπως φάβα, ταραμοσαλάτα, πουρές μπακαλιάρου, που είναι 
ιδανικά για τσιμπολόγημα μαζί με κρασί, υπάρχουν και ντακά-
κια κρητικά, κάποιες σαλάτες, μπιφτεκάκια φούρνου, λιγκουίνι 
καρμπονάρα με λουκάνικο Τρικάλων (μαθαίνω πιάτο-σουξέ), 
υπάρχουν ακόμη και αυγά μάτια με λουκάνικο. Η Scala έχει πολ-
λά καλά ελληνικά και ξένα κρασιά και σου δίνει τη δυνατότητα 
να τα δοκιμάσεις όλα σε ποτήρι. Εμείς προχτές ταράξαμε τον 
ελληνικό αμπελώνα ενώ μια μεγάλη παρέα δίπλα μας συνόδευε 
τους δικούς της μεζέδες με απανωτές παγωμένες Veuve Clicquot 
σαμπάνιες. Περιττό να πω πως παρότι μόλις τρεις εβδομάδες 
ανοιχτή, η Scala γνωρίζει ήδη δόξες. Κοινό περίεργο, που όλα τα 
ψάχνει κι όλα τα ξέρει, νέοι αλλά και μεγαλύτεροι κοσμοπολίτες, 
αρκετοί ξένοι. Ιδιοκτήτες της Scalas είναι παλιοί φίλοι, ο Κώστας, 
η Φωτεινή, ο Φραγκίσκος, τους ξέρω και τους ξέρεις καλά, και 
χαίρομαι γιατί είναι δικό τους αυτό το εστιατόριο-διαμάντι της 
νέας και εντελώς metropolitan αθηναϊκής σκηνής.
Η Scala είναι ανοιχτή από τις 10.00 το πρωί με καφέδες και σά-
ντουιτς μέχρι τη 1.00, που ανοίγει η κουζίνα, και σερβίρει μέχρι 
τις 12.30 το βράδυ. Ιδανικό πόστο για μεσημεριανά lunch break, 
δύο βήματα από το κέντρο και το Κολωνάκι, μέσα στις φυλλω-
σιές και τις δροσιές από τα δέντρα της Αναγνωστοπούλου – λέω 
να κάνω μόνιμη κράτηση στο έξω αριστερά τραπέζι, μαθαίνω 
μάλιστα πως αυτός ο χώρος το χειμώνα θα είναι των καπνιστών. 

Scala Vinoteca: Σίνα 50 (είσοδος από Αναγνωστοπούλου), Κολωνάκι, 

210 3610.041. Κλειστά Κυριακή.

tastepolice
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ΚFC, Τaste like... 
Η πιο γευστική απόλαυση 

Όταν θέλω λαχταριστό κοτόπουλο ξέρω πού θα πάω με τα μάτια κλει-
στά: ΚFC, φυσικά, και οι πολλές συστάσεις περισσεύουν, μιλάμε για 
την αλυσίδα εστιατορίων που έκανε το κοτόπουλο μια καθημερινή 

γευστική απόλαυση. Δοκιμάζω ξανά και ξανά τις νόστιμες, ποιοτικές προτά-
σεις τους, που συνδυάζουν τα φρέσκα ελληνικά κοτόπουλα Aγγελάκης με τις 
ξεχωριστές KFC συνταγές μπαχαρικών – και δεν τις χορταίνω ποτέ.  
Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στα mini buckets σε 4 εναλλακτικούς συν-
δυασμούς: Hot Mini Bucket με 24 καυτερές φτερούγες, Hot Mini Bucket με 
7 καυτερά μπούτια κοτόπουλου, Mixed Mini Bucket, δηλαδή μείξη 4 κομμα-
τιών κοτόπουλου, 4 καυτερές φτερούγες και 4 τραγανά φιλέτα, ή Original 
Mini Bucket με 7 κομμάτια κοτόπουλο της αυθεντικής συνταγής KFC. 
Κι αν αυτές τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού μού έρθει η όρεξη για μία πίτα 
τορτίγια, τα αγαπημένα μου KFC έχουν να προτείνουν τη χορταστική τορτίγια 
Boxmaster με τραγανό φιλέτο κοτόπουλου, πατάτα hashbrown, τυρί τσένταρ, 
ντομάτα, πικάντικη μαγιονέζα και μαρούλι iceberg, που… σκοτώνει την πείνα. 
Τις ΚFC εκρήξεις νοστιμιάς τις δοκιμάζω στα εστιατόρια στη Γλυφάδα, στον 
Πειραιά, στο Παγκράτι, στο Village Ρέντη, στην Ομόνοια, στο Τhe Mall 
Athens, ενώ από τα 4 πρώτα παραγγέλνω και για το σπίτι. www.kfc.gr

Παρουσίαση
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πούτρώμε

Κανέλλα 
Γοητευτική απλότητα 

Της ΖΙΖΗΣ  ΣΦΥΡΗ

Για ιστορικούς λόγους, να σας πω ότι το μπαχαρικό κανέλα, 
που χάρισε το όνομά του στο χαριτωμένο εστιατόριο του 
Γκαζιού, ήταν πολύ παλιά άκρως πολύτιμο και δυσεύρετο. 

Γραπτές πηγές αναφέρουν ότι τον 1ο αιώνα μ.Χ. 350 γραμμάρια 
κανέλας άξιζαν όσο 5 κιλά ασήμι. Μέχρι πόλεμοι έγιναν για 
χάρη της κατά το μεσαίωνα, μεταξύ Ολλανδών και Πορτογάλων, 
για το αποκλειστικό της εμπόριο από την Κεϋλάνη. Τώρα γίνο-
νται «πόλεμοι» για το πώς θα κλείσεις τραπέζι στην Κανέλλα. 
Η Κανέλλα καταφέρνει να μαζεύει πολύ κόσμο, εδώ και τρία χρό-
νια που άνοιξε. Η απλότητα στη διακόσμηση, τα τραπεζάκια 
ταβέρνας με ανάλογες καρέκλες, τα ανοιχτά γκρι χρώματα και 
μια τζαμαρία γύρω γύρω, τα χρωματιστά μπουκάλια στις βιτρίνες 
της, την κάνουν να φαίνεται σαν ένα σπίτι που έχει μονίμως πάρ-
τι. Το κοινό της είναι ένα γοητευτικό mix ανθρώπων της πόλης, 
όλων των ηλικιών και κατηγοριών, και κυρίως καλλιτεχνών, που 
όταν σχολάνε τα διπλανά θέατρα γεμίζουν τα τραπέζια της.  
Ευχαριστημένοι που βρήκαμε τραπέζι, απολαύσαμε την ωραία 
απλότητα της Κανέλλας και τη χαλαρή της ατμόσφαιρα. Παραγ-
γείλαμε πατατοσαλάτα (με σέλινο, καρότο, κρεμμύδι και λαδο-
λέμονο), φακές με φέτα, καρότο και σέλινο, σπανάκι πολίτικο 
(πιάτο με καβουρδισμένο κιμά, σπανάκι και στεφανωμένο με 
γιαούρτι, πολύ νόστιμο). Η σαλάτα με αβοκάντο, κολοκύθι και 
κεφαλογραβιέρα είναι από τα must.
Τα πιάτα ήταν όλα με διαφορετικά μοτίφ διακοσμημένα, των 
δεκαετιών ’70-’80, και αναμνήσεις ένα σωρό μάς κατέκλυσαν. 
Σα να κάναμε βόλτα στο Άκρον  Ίλιον Κρυστάλ. 
Για δεύτερα διαλέξαμε κοτομπουκιές με ούζο και μαστίχα, συ-
νοδευόμενες από ωραίο σπιτικό πουρέ, χοιρινό με μανιτάρια 
και ρυζάκι, πολύ καλομαγειρεμένο, και παστιτσάδα με κόκορα 
νοστιμότατη και πατροπαράδοτη. Οι μερίδες είναι «εργατικές», 
όπως σχολίασε μια φίλη, εννοώντας ότι για να τις τελειώσεις 
πρέπει να είσαι μάλλον χειρωνάκτης. Εμείς δεν είμαστε, αλλά τα 
σκουπίσαμε τα πιατάκια μας – με το ωραίο ζυμωτό τους ψωμί.
Δοκιμάσαμε όλα τα γλυκά: Τουτέστιν μωσαϊκό των παιδικών 
μας χρόνων, cheesecake με βύσσινο γλυκό και πανακότα με 
γλυκό φιστίκι. Ήπιαμε και παγωμένη κανελάδα δικής τους 
παραγωγής. Στην Κανέλλα είναι νυχτοπούλια, σερβίρουν έως 
τα ξημερώματα, οπότε αν έχετε πάει πρώτα για ποτό θα σας 
γιατρέψουν, αν πάτε μετά το φαγητό για ποτό, πάλι θα τη βρείτε 
ανοιχτή στην επιστροφή. Είπαμε, αέναο το πάρτι. 

Κωνσταντινουπόλεως 72, 210 3476.320. Ανοικτά καθημερινά 2 μ.μ. - 
3 π.μ., Π/Σ το τραβάνε και λίγο παραπάνω. Κατανάλωση/άτομο € 15 - 20.

➜ zsfyris@otenet.gr

τραγανά. Mε άλλα 6 κατα-
στήματα στην Aθήνα.

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

XoXΛiΔAKi
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.   

* ΨΑΡωΜΑ 
Σωκράτους 23, Χαλάνδρι, 
210 6839.348 Νέα άφιξη με 
σπιτικό χαρακτήρα και πα-
ρέλαση ψαρομεζέδων. Έως 
1.30 π.μ. Έχει και αυλή. 

* ΨωΜΙ ΚΑΙ ΑΛΑτΙ    
Πλ. Ελευθερωτών, Χαλάνδρι, 
210 6848.178 Μοντέρνα τα-
βέρνα με ελληνική κουζίνα 
από το σεφ Γιάννη Λουκάκο 
– τραπεζάκια έξω. Κλειστά 
Δευτέρα. € Μ  

Νότια

βΑΣΙΛΑΙΝΑΣ 
Aιτωλικού 72, Πειραιάς, 
210 4612.457 
Το ιστορικό μπακάλικο 
σήμερα ανανεωμένο ριζικά 
από την τρίτη γενιά. Μενού 
με έμφαση στο ψάρι (και 
πολλά πιάτα με κρέας), πο-
λύ καλή λίστα κρασιών. Από 
φέτος και πολλές επιλλογές 
a la carte.Ταράτσα με πολύ 
πράσινο. €K Ξ

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 
Hρακλέους & Λυσικράτους 
32, Tζιτζιφιές, 210 9404.518 
Γνωστός για τους ωραίους 
μεζέδες, το φρέσκο ψάρι, 
και τους συμπαθέστατους 
ιδιοκτήτες του. Ωραία αυλή 
με πέργκολες. Κυρ. βράδυ 
και Δευτ. κλειστά.  €Κ

iΘΑΚΗ 
Aπόλλωνος 28, Λαιμός 
Bουλιαγμένης, 210 8963.747 
Kυριλέ, υπερπολυτελές, 
ακριβό. Ξένοι και ζευγάρια 
σε ρομαντική έξοδο. Ψαρο-
φαγία.   €Μ Ξ

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 πολλά events και εκδη-
λώσεις. tο café του θυμίζει 
καράβι.

MAΪΣTPAΛi 
Aπόλλωνος 28, Bουλιαγμέ-
νη, 210 9671.184-5 
Στον Λαιμό της Bουλιαγμέ-
νης, μέσα σε καταπράσινο 
περιβάλλον. Ψάρι από όλες 
τις μεριές της eλλάδας, πολ-
λά φρέσκα θαλασσινά και 
αχινοσαλάτα. €

oro Toro 
Bάρης-Kορωπίου 73, Bάρη, 
210 8994.514-5/ Λ.Πεντέλης 
108, Βριλήσσια, 210 8100.150 
steak house από τα καλύτε-
ρα του είδους του, ψήστες 
εκπαιδευμένοι στην Aργε-
ντινή, κρέατα από Aργεντινή 
και n. Zηλανδία. Στα Βριλήσ-
σια και μεσημέρι. €Μ 
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CAPTAIN’S BAR 
& RESTAURANT 
Στο roof garden στον 9ο όροφο του 
Melia Hotels & Resorts δίπλα στην 
πισίνα, με φόντο την Ακρόπολη και 
τον  Λυκαβηττό, ετοιμάζουν μεσο-
γειακή ελαφριά κουζίνα κι εξωτικά 
cocktails. Έκπτωση 10% σε όλα, δώ-
ρο για την πρώτη τους επέτειο και 
υποδοχή με παγωμένες Margaritas. 
Χαλκοκονδύλη 14 & 28ης Οκτωβρίου, 
Αθήνα, 210 3320.113  

ΙΤ 
Για ένα γρήγορο lunch break ή ένα 
stop μετά από ψώνια με δροσερές 
σαλάτες, χυμούς φρέσκων φρούτων 
και νόστιμα sandwich. Εστιατόρια 
που ζουν στους ρυθμούς στης πό-
λης και προσφέρουν εποχιακά μενού 
φτιαγμένα με ποιοτικά και υγιεινά υ-
λικά για όλες τις ώρες. 
Πανεπιστημίου 39, 210 3313.872/  Σκου-
φά 3, 210 3631.827/ Αμαλίας 2-4, 210 
3229.331/ Λ. Κηφισίας 64, 211 1820.840

ΙLLY ISSIMO 
Ο νέος, αυθεντικός, έτοιμος ιταλικός 
παγωμένος καφές espresso σε κομ-
ψές, μοντέρνες συσκευασίες. Σε 2 α-
πολαυστικές γεύσεις: “Café”, με δυ-
νατή, αρωματική γεύση για ενέργεια 
και ζωντάνια σε συσκευασία 150 ml, 
και “Latte Macchiato”, με βελούδι-
νη γεύση espresso illy και γάλακτος. 
100% καφές Αrabica κάθε στιγμή, ό-
που κι αν βρίσκεσαι.  

ΤΙGER BEER 
h ασιατική μπίρα που κατάκτησε τον 
κόσμο με βραβεία και διακρίσεις 
ήρθε και στην Ελλάδα από την Α-
θηναϊκή Ζυθοποιία. Μπίρα lager 
με φρουτώδη γεύση, άρωμα λυκί-

σκου και 5% αλκοόλ σε συσκευα-
σία 330 ml. Πίνεται σκέτη ή ιδα-

νικά με πικάντικες ασιατικές 
συνταγές. Σε επιλεγμένα 

εστιατόρια και bar. 

tips Της ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

ΠiΣiNA 
Aκτή Θεμιστοκλέους 25, 
Φρεαττύδα, Πειραιάς, 
210 4511.324, 
www.pisinacafe.gr 
tο café του δίνει την εντύ-
πωση ότι βρίσκεται στο 
Monte carlo! Kομψό και 
μοντέρνο, με φωτισμένη 
πισίνα. eλληνική δημιουρ-
γική κουζίνα, πιάτα με ψάρι 
και κρέας και εναλλαγή 
mainstream και πιο κλασι-
κών επιλογών στη μουσική. 
Από το πρωί ως το βράδυ, 
γίνονται party, εταιρικά γεύ-
ματα και άλλες εκδηλώσεις. 

SUζΑΝΝΑ  
Xαρίτων 5 & Ορφέως, 
Π. Φάληρο, 210 6842.585 
o Xρήστος Στικόπουλος 
έχει αυθεντικές συνταγές 
από την Πόλη και η μαμά 
του από τη Συρία. Δευτ. 
κλειστά. C Κ

viΝCeNzo 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυ-
φάδα, 210 8941.310 Πάθος 
για ναπολιτάνικη κουζίνα. 
Πίτσα με λεπτή τραγανή 
ζύμη και πάστα σε νόστιμες 
παραλλαγές. Κάθε Πέμπ. 
βράδυ live τζαζ. Delivery. 
€Ξ Κ Μ A.v.

Δυτικά

ΑPoLiS      
Άλσος Αγ. Δημητρίου, Πε-
τρούπολη, 210 5060.620 
Πολυχώρος σε σημείο με 
εξαιρετική θέα. Μοιράζεται 
σε διάφορα επίπεδα με 
καφέ, εστιατόριο και μπαρ 
με ελληνική μουσική. Κου-
ζίνα μεσογειακή, μοντέρνα 
και δημιουργική από τον 
Δημήτρη Δημητριάδη 
και Γιώργο Μαργαρώνη. 
Ανοιχτό κάθε βράδυ, Κυρ. 
από το πρωί. € 

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

 

Ταβέρνες

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

SArDeLLeS 
Περσεφόνης 15, Γκάζι, 210 
3478.050 Λευκό, νεανικό, 
για τηγανητά ψαράκια, γα-
ριδάκια, σαλάτες. €Σ/K

 

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. 

MANiTAPiA 
Yμηττού 26 & Eλ. Bενιζέλου, 
Xολαργός, 210 6548.243  
Mεσημέρι ή βράδυ ανοιχτό 
για νόστιμα μεζεδάκια και 
μανιτάρια (από εκεί και το 
όνομα). 

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

ΑΚΑΝΘΟΥΣ        
Παραλία Αστέρα Γλυφάδας, 
210 9680.800 All day χώρος 
για φαγητό και ποτό πάνω 
στη θάλασσα με θέα τον 
Αργοσαρωνικό. Ανοιχτό 
κάθε μέρα. Ποτό € 9, φιάλη 
€ 100. €

AKΡωτΗΡΙ βoUTiQUe  
Βασ. Γεωργίου Β5, Άγιος 
Κοσμάς, 210 9859.147-9 
Ο κοσμοπολίτικος dine & 
dance προορισμός του κα-
λοκαιριού σε ανανεωμένο 
χώρο, πάντα δίπλα στη θά-
λασσα. Κάθε Τρίτη Reloaded 
summer edition από την 
ομάδα των Angels, κάθε 
Τετάρτη Bootycall από τους 
Magna, κάθε Πέμπτη rock 
με την Άντα Λιβιτσάνου και 
τους Volt, Kυριακή ελληνική 
βραδιά από John Greek 88,6 
και ethnic Productions και 
Παρ., Σάβ., Δευτ. δυνατές 
μουσικές επιλογές από τους 
djs Γ. Λάχανο, Τ. Δημητριά-

δη και P. savvas. 

AΘΗΝΑΙωΝ ΠΟΛΙτεΙΑ 
Aκάμαντος και Aπ. Παύλου, 
Θησείο, 210 3413.795 Mε 
θέα στην Aκρόπολη, κομψή 
αισθητική, πλούσια ποικιλία 
γευστικών προτάσεων. 
Aνοιχτό από τις 8.00 το 
πρωί. €Κ Ξ A.v.

bALTHAzAr
Tσόχα 27 & Bουρνάζου, 
Aμπελόκηποι, 210 6441.215 
Από τους πιο κοσμικούς 
κήπους της Αθήνας, με 
δημιουργική κουζίνα. Εδώ 
γίνεται το power game της 
Αθήνας. Φόρεσε τα καλά 
σου, θα τους δεις και θα σε 
δουν όλοι.  €A.v. 

bALUX revivAL 
Λ. Ποσειδώνος 58, Aστέρας 
Γλυφάδας, 210 8941.620 
Mοντέρνο, εντυπωσιακό 
και ανανεωμένο το all day 
στέκι της Γλυφάδας. Πάνω 
στη θάλασσα απολαμβάνεις 
καφέ, ωραία κουζίνα, κατα-
πληκτικά cocktails, επιτρα-
πέζια και τάβλι. €M Ξ 

bArAoNDA
Tσόχα 43, Aμπελόκηποι, 210 
6444.308 Εντυπωσιακό σκη-
νικό, κοσμικά parties, δυνατή 
μουσική –κάθε Πέμπτη Νight 
Mistakes από τον dj John 
John με deep soulful house– 
και κάθε Τρίτη Glam touch 
με τoν Μιχ. Μοσχονά και τον 
dj Pascal. eξαιρετική κουζίνα 
από τον Mιχάλη nτουνέτα 
και ωραία μεγάλη βεράντα.  €

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 
βιολογικά gourmet πιάτα 
και πολλά events. 14/5 οι 
3 και ο Κούκος, 19/5 Blues 
Fathers and the swingers 
και 21/5 ο γνωστός ταχυδα-
κτυλουργός omar. Kυριακή 
κλειστά. 

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

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 

* GALLerY CAFÉ  
Αδριανού 33, Μοναστηράκι, 
210 3249.080  Στον πεζόδρο-
μο της Αδριανού, ανοιχτό 
από τις 10.00 το πρωί έως 
αργά το βράδυ για φαγητό 
και ποτό. Art περιβάλλον με 
εναλλασσόμενες καλλιτε-
χνικές εκθέσεις. Κυρ. 11.00-
13.00 live κλασική μουσική, 
Σάβ. 15.00-17.00 live jazz.  

iSLAND
27o χλμ. Λ. Aθηνών - Σουνί-
ου, Bάρκιζα, 210 9653.563 to 
διαχρονικό της παραλίας, 
μοντέρνο, με ωραίο ντιζάιν, 
δίπλα στη θάλασσα. Ωραίες 
μουσικές και mainstream 
ρυθμοί. eλαφριά μεσογεια-
κή κουζίνα και sushi, κοσμι-
κές εμφανίσεις.  

JACKSoN HALL 
Mηλιώνη 4, Kολωνάκι, 
210 3616.098 café-bar-
restaurant στην καρδιά της 
πόλης. Στον πεζόδρομο 
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στοπιάτο

Ταλιατέλες 
με κοτόπουλο και ντομάτες 

Της ΤΖΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι ταλιατέλες κατάγονται από την περιοχή της Emilia-Romagna 
και θεωρούνται κομψοτέχνημα στην τέχνη της χειροποίητης πά-
στας. Ο μύθος λέει ότι στα χρόνια της Αναγέννησης, περίπου το 
1847, ένας μάγειρας της αυλής, ο μαέστρο Zafirano, τις επινόησε 
για το γαμήλιο γεύμα της Λουκρητίας Βοργία με τον Δούκα της 
Φεράρα. Ο ταλαντούχος μάγειρας εμπνεύστηκε από την κόμ-
μωση και τα υπέροχα ξανθά μαλλιά της νύφης και παρουσίασε 
για πρώτη φόρα μια συνταγή που ονόμασε “tagliolini di pasta e 
sugo, alla maniera di Zafiran”. Σύμφωνα με τα κουτσομπολιά της 
εποχής το γεύμα σερβιρίστηκε σε ασημένια πιάτα. Οι ιστορικοί 
της γαστρονομίας όμως, που δεν είναι τόσο ρομαντικοί, πιστεύ-
ουν ότι οι ταλιατέλες εμφανίστηκαν πολύ πιο πριν από τις ξανθές 
μπούκλες της Λουκρητίας, το 1338.

τι ψωνίζουμε 

500 γρ. στήθος κοτόπουλου χωρίς δέρμα ● 1 λεμόνι (ξύσμα και 
χυμό) ● 1 κ. του καφέ (ή μια κουταλιά της σούπας ξερό) φρέσκο 
Εστραγκόν ● 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο ● 8 μικρές ντο-
μάτες ● Πιπέρι (φρεσκοτριμμένο) ● Αλάτι

Πώς το φτιάχνουμε 

Πλένουμε και καθαρίζουμε καλά το στήθος από πέτσα και 
λιπάκια. Αφαιρούμε το «παραφιλέτο» από το κάτω μέρος και κό-
βουμε προσεκτικά τα κομμάτια που περισσεύουν, ενώ αν οι άκρες 
είναι λεπτές τις αφαιρούμε κι αυτές. Ανάβουμε το grill. Τοποθε-
τούμε το στήθος του κοτόπουλου σε επίπεδο σκεύος και το καλύ-
πτουμε με το χυμό λεμονιού, ρίχνουμε το ξύσμα, το εστραγκόν, το 
φρεσκοτριμμένο πιπέρι, το αλάτι και με ένα πινέλο το αλείφουμε 
με λίγο λάδι. Το βάζουμε στο grill για περίπου 6 λεπτά. Πλένουμε 
τις ντομάτες, τις κόβουμε στη μέση, αφαιρούμε τα σπόρια και τα 
υγρά τους, τις αλείφουμε με λίγο λάδι και τις τοποθετούμε, μαζί 
με το κοτόπουλο, στο grill. Ψήνουμε για άλλα 6-8 λεπτά έως ότου 
οι ντομάτες μαλακώσουν και το κοτόπουλο πάρει λίγο σκούρο 
χρώμα. Βράζουμε τις ταλιατέλες ακολουθώντας τις οδηγίες της 
συσκευασίας, τις σουρώνουμε, κρατάμε 150 ml από το νερό τους 
και τις ρίχνουμε πάλι πίσω στην κατσαρόλα ή σε ένα βαθύ τηγάνι. 
Μεταφέρουμε το κοτόπουλο σε ένα ξύλο κοπής και το κόβουμε σε 
κύβους. Προσθέτουμε στο τηγάνι με τις ταλιατέλες το κοτόπουλο, 
τις ντομάτες, το νερό και τα υγρά από το σκεύος του grill. Ανακα-
τεύουμε για να αναμειχθούν καλά όλα τα υλικά και σερβίρουμε.     

Side dishes tip: Συνοδεύεται υπέροχα με ένα σκορδόψωμο. 
Go healthy tips: Μη διανοηθείτε να «ενισχύσετε» τη συνταγή με 
κρέμα γάλακτος ή βούτυρο.   
Go Green tip: Οικονομία στο νερό καθώς πλένετε τις ντομάτες 
και το εστραγκόν.  Προτιμήστε γλαστράκια με εστραγκόν που 
θα βρείτε στα σούπερ μάρκετ ή στα φυτώρια.
Σκονάκι: Το μυστικό για να γίνει τρυφερό και ζουμερό το κρέας 
που ψήνεται στο grill είναι το μαρινάρισμα. Αν έχετε χρόνο και 
μεράκι, αφήστε μερικές ώρες το κρέας του κοτόπουλου να μαρι-
ναριστεί σε λάδι και λεμόνι. 

της Mηλιώνη. Kλασικές 
αμερικάνικες συνταγές σε 
ένα κλασικό αμερικάνικο 
σκηνικό. €Ξ Μ. A.v.

* MoJiTo bAY          
Παραλία Αγ. Μαρίνας, περι-
οχή Λομβάρδα Κορωπίου 
(33,5 χλμ. Λ. Αθηνών -Σου-
νίου) 22910 78950-1  All day 
χώρος στην παραλία της Αγ. 
Μαρίνας με δροσιστικούς 
χυμούς και απολαυστικά 
snacks το πρωί, με κουβανέ-
ζικες γεύσεις, cocktails και 
clubbing το βράδυ. Parties 
και special guests. 

MΠAΛKoNi 
Δημοκρατίας 100, Kόκκινο 
Λιμανάκι, Pαφήνα, 22940 
75888 (κρατήσεις) Μεσογει-
ακές γεύσεις, καφέ αλλά και 
δροσιστικά cocktails. Πλή-
ρως ανακαινισμένο. € 

MY bAr           
Κακουργιοδικείου 6 (στάση 
μετρό Μοναστηράκι), 694 
4862161 Μικρό, με κοσμο-
πολίτικο στιλ και lounge 
διάθεση. Για πολλά cocktails 
σαμπάνιας και πλούσια 
casual ασιατική κουζίνα. 
Πότο € 7.  

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. 

* PAPAYA            
Βασ. Κωνσταντίνου 2 & πλ. 
Σταδίου, Καλλιμάρμαρο, 
210 7511.357 Από νωρίς το 
απόγευμα εξωτικά cocktails 
και smoothies και το βράδυ 
μεσογειακή κουζίνα και 
mainstream μουσικές. Ποτό 
€ 8. €   

PoiNT oF vieW              
Ξενοδοχείο Dorian Inn, 12ος 
όροφος, Πειραιώς 17-19, 210 
5231.755 Σε καταπληκτικό 
σημείο με θέα Ακρόπολη, 
Λυκαβηττό και θάλασσα, 
για μεσημεριανό ή βρα-
δινό γεύμα και δροσερά 
cocktails.  

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. 
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 

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
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ΠΕΜΠΤΗ  2
Le CerCLe De L’HArMoNie - JereMie 

rHorer Έργα Μότσαρτ  («Μαγικός αυλός», 

«Kοντσέρτο για κλαρινέτο», «Ρέκβιεμ») από 

το μουσικό σχήμα «Ο κύκλος της αρμονίας» 

σε μουσική διεύθυνση Ζερεμί Ρορέρ με σο-

λίστ τους nicola Boud, cornelia Götz, Maria 

Riccarda Wesseling, stefano Ferrari, Andreas 

Wolf, και τη σύμπραξη της χορωδίας Les 

Εléments. ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, Βασ. Σοφίας & 
Κόκκαλη. Έναρξη 21.00. Είσοδος € 40, 30, 20, 
5 (φοιτ.)

ΣΑΒΒΑΤΟ 4
eLeUSiS AFroGreC SYNDiCATe h Φένια 

Παπαδόδημα και o Γιώργος Παλαμιώτης, σε 

συνεργασία με τους Αφρικανούς μουσικούς 

Moussa hema, ousmane Keita, Brice Wassy 

(συνεργάτης των salif Keita), Manu Dibango 

και τον David Lynch, παρουσιάζουν τη νέα 

τους δουλειά. ΣΤΑΥΛΟΣ, Θησείο.  

ΔΕΥΤΕΡΑ 6
βεΡΝτΙ ΣτΗ ΡωΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑΗ Συμφωνική 

Ορχήστρα και η Μεικτή Χορωδία των Μουσι-

κών Συνόλων του Δήμου Αθηναίων αποδίδει 

τον «Χορό των μεταμφιεσμένων». ΡΩΜΑϊΚΗ 

ΑΓΟΡΑ. Έναρξη 20.30, είσοδος ελεύθερη. 

LUrA Η νέα μαύρη δύναμη από το Πράσινο 

Ακρωτήρι με μπόσα νόβα, σάλσα και λάτιν. 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ. Έναρξη 21.00. Είσοδος € 25, € 20 
(μειωμ.), € 10 (φοιτ.)

ΤΡΙΤΗ  7
MiCHAeL boLToN Ερωτικές μπαλάντες από 

τον Αμερικάνο ερμηνευτή που κάποτε περιό-

δευε με τον ozzy, πριν το γυρίσει σε πιο easy 

listening και μαζί πιο επιτυχημένα μουσικά μο-

νοπάτια. support η Σία Κοσκινά. Μέρος των 

εσόδων θα διατεθούν στο «Ευθύμειο Κέντρο» 

Αποθεραπείας & Αποκατάστασης ΑΜΕΑ. ΘΕ-

ΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ, Πετρούπολη. Έναρξη 21.30. 
Είσοδος € 45-180. Προπώληση Metropolis, 
VillageCinemas, Public, Fnac, ΙΑΝΟΣ, Ticket 
House, ticketshop.gr, ticketpro.gr, i-ticket.gr και 
ticketquest.gr
 

WorD oF MoUTH KAi ΣΑΝΑΔεΣ Το human 

beatbox ντουέτο των Αποστόλη Παντούλα 

και Βασίλη Παπούλια μαζί με τις 7 γυναικείες 

φωνές στις Σανάδες με διασκευές τραγου-

διών από όλο τον κόσμο και μόνο μέσο την 

ανθρώπινη φωνή. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ. Έναρξη 21.00. 
Είσοδος €25, 20 (μειωμ.), € 10 (φοιτ.)

ΤΕΤΑΡΤΗ 8
CArLoS SANTANA Δεκάδες βραβεύσεις και 

90 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων αργότερα 

ο Μεξικανός supernatural κιθαρίστας έρχεται 

με 10μελή μπάντα για μία αναδρομή στις με-

γαλύτερες επιτυχίες του. support από τους 

Rosebleed, που ξεκίνησαν από το schoolwave. 

OAKA.  Πληρ. 211 1071.011. Είσοδος € 45-200. 
Προπώληση: Public, Virgin Megastores, The Mall, 
ticketnet.gr, ταμεία Θεάτρου Badminton.

➜ museweek@athensvoice.gr

Του ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Κάτια Πάσχου

2ο φεστιβάλ 
eCm
Ο πιο όμορφος ήχος 
μετά τη σιωπή

Το εκλεκτικό φεστιβάλ της 
γερμανικής εταιρείας του 
mastermind Μάνφρεντ Άι-

χερ, που ξεκίνησε το 1969 και συνέδε-
σε το όνομά της με την jazz πρωτοπο-
ρία, με ονόματα στο ρόστερ της όπως 
αυτά των Keith Jarrett, Steve Reich, 
Charlie Haden, Chick Corea, Dave 
Holland και Jan Garbarek, αλλά και 
τους δικούς μας Bασίλη Τσαμπρό-
πουλο και Σαβίνα Γιαννάτου. 
Ξεκίνημα στις 6/7 με τον εξαιρετικό 
πιανίστα και συνθέτη Βασίλη Τσα-
μπρόπουλο να παρουσιάζει τις συνθέ-
σεις του από το πρόσφατο έκτο και πιο 
προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο “The 
Promise” στην ECM. Έχουν προηγη-
θεί διακρίσεις σε μεγάλους διεθνείς 
διαγωνισμούς, άλμπουμ βασισμένα 
στην βυζαντινή ελληνική μουσική 
παράδοση, συνεργασίες με τον μπα-
σίστα Arild Andersen, τη Γερμανίδα 
βιολοντσελίστα Anja Lechner και τον 
Ιταλό περκασιονίστα U.T. Gandhi. 
Στις 7/6 τη σκυτάλη παίρνουν ο Αργε-
ντινός μπαντονεονίστας και συνθέτης 
Dino Saluzzi και η Γερμανίδα τσελί-
στα Anja Lechner, παρουσιάζοντας το 
“Ojos Negros”, ένα αφαιρετικό tango 
που εμπεριέχει στοιχεία της λατινοα-
μερικάνικης παράδοσης και αφήνεται 
ελεύθερο σε αυτοσχεδιασμούς. Ιδα-
νικό κλείσιμο στις 8/6 με τον Γαλλο-
αφρικανό ντράμερ Manu Katché και 
το καινοτόμο παίξιμό του, που προσεγ-
γίζει με ροκ διάθεση και αφρικανική 
ρυθμολογία την τζαζ ελευθερία. Θα 
παρουσιάσει μεταξύ άλλων υλικό από 
το “Playground”, το οποίο ηχογράφησε 
στη ΝΥ το 2007. 

Θέατρο Βραχων «Μέλίνα Μέρκούρη», Βύρωνας. 

Έναρξη 21.30. Είσοδος € 25. Προπώληση: Δημαρ-

χείο Υμηττού, Ιanos, Public, FNAC, www.i-ticket.

gr,  www.ticketnet.gr. Στις 6, 7, 8/7 στο πλαί-

σιο του 23ου Φεστιβάλ Υμηττού

μηχάσεις

Manu Katché

ΔΗΜΗτΡΗ ΚΑβΡΑΚΟΣ & ΚΑτΙΑ ΠΑΣχΟΥ Στις 10/7 στο πρωτοποριακό Φεστιβάλ «Μουσι-

κές Μονογραφίες» της Λίμνης Πλαστήρα με άξονα την ανθρώπινη φωνή, σειρά παίρνει 

το αφιέρωμα στο διάσημο βαθύφωνο Δημήτρη Καβράκο, ο οποίος θα τραγουδήσει μαζί 

με την υψίφωνο Κάτια Πάσχου στις όχθες της λίμνης στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου.
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 διασκέδαση οδηγος μηχάσεις

2ο scorpions 
festival

M εγάλες στιγμές από τους θρυλικούς Γερ-
μανούς ρόκερ, που επαναλαμβάνονται 
για μία ακόμη χρονιά. Αυτή τη φορά στην 

παρέα εισέρχεται και ο Βασίλης Παπακωνσταντί-
νου, που γιορτάζει τα 35 του χρόνια στη δισκογρα-
φία. Επίσης, για πρώτη φορά στη σκηνή θα ανέβουν 
όλα τα μέλη του γκρουπ από το 1972 και το ντεμπούτο 
τους “Lonesome Crow” μέχρι σήμερα. Οι Uli Jon Roth, 
Michael Schenker (που το 1973 είχε πάρει μεταγρα-
φή στους Βρετανούς UFO) και Herman Rarebell θα 
βρεθούν στη σκηνή μαζί με τους Scorpions σε μια 
ξεχωριστή συνάντηση κορυφής, σε τραγούδια όπως 
τα “Still Loving You”, “Rock You Like a Hurricane”, “Big 
City Nights”, “No One Like You” και το πρόσφατο “To 
Be No. 1”. Ξεκίνημα από τους φετινούς νικητές του 
πανελλαδικού διαγωνισμού του Scorpions Fest., συ-
νέχεια με τον  Έλληνα ρόκερ που θα κάνει μια ανα-
δρομή στην πλούσια δισκογραφία του και μετά οι 
σκορπιοί θα τσιμπήσουν με συνολικά 3 κιθαρίστες 
και 2 ντράμερ πέρα από το βασικό κορμό του hard 
rock γκρουπ, που αποτελούν ο στιχουργός και τρα-
γουδιστής Klaus Meine με την trademark φωνή, οι 
κιθαρίστες Rudolf Schenker και Matthias Jabs, ο 
Πολωνός μπασίστας Pawel Maciwoda κι ο Αμερικά-
νος ντράμερ James Kottak.

Info: Στάδιο Καραϊσκάκη. Έναρξη 20.30. 

Είσοδος: Αρένα € 35, Κερκίδες € 45, Θύρες VIP € 70. 

Προπώληση: Ticket House, Virgin Megastores, 

Village Cinemas & www.ticketquest.gr

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.

All thAt jAzz 
Αργεντινής Δημοκρατίας 16, 
ΑΘήνα Ατμόσφαιρα νεοϋρ-
κέζικης  pub. Πεντακάθαρα 
ποτά από €5, έξυπνα πιάτα. 
Μαύρες μουσικές και η 
ωραιότερη μπάρα με απί-
στευτη θέα. Στην πλατεία 
Παναθηναίων.

ΑllEGRIA    
Αλέξη Παυλή 42, Αμπελό-
κηποι, 210 6928.719 All day 
χώρος για καφέ σε αναπαυ-
τικούς καναπέδες από βι-
νύλιο σε μπαρόκ στιλ ή έξω 
στην ευρύχωρη αυλή. 

AmElIE cAfE 
Λεωφ. Παπάγου 110, 
Zωγράφου, 210 7482.081 
Kαθημερινά με μουσική για 
όλα τα γούστα (mainstream, 
80s, r’n’b, chill out, electro). 
Παρασκευή και Σάββατο 
music cocktail με ξένη και 
ελληνική μουσική.

* ΑΜΠΑΡΙΖΑ    
Λέκκα 14, Σύνταγμα, 210 
3257.644  All day χώρος με 
καφέδες απ’ όλο τον κόσμο 
το πρωί και το βράδυ στην 
ξύλινη μπάρα ποτά και 
εξωτικά cocktails. Μουσική 
σε ρυθμούς jazz και soul 
το πρωί, funky, indee και 
groovy βράδυ. 

ARtOWER hAll BAR 
Aρμοδίου 10, Bαρβάκειος 
Πλατεία, 210 3246.100 
Mπαρ στον 8ο όροφο του 
εμπορικού Artower Agora, 
με μοναδική θέα στην Aκρό-
πολη. Φιλοξενεί εκθέσεις, 
events και parties. Aνοιχτό 
Tετ.-Kυρ. από τις 19.00 έως 
1.00 π.μ. Διατίθεται και για 
private parties. 

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                    
Αλέξη Παυλή 35Β & Πα-
νόρμου, Αμπελόκηποι, 210 
6927.447 Το τριώροφο στέκι 
με καταπληκτική ταράτσα 
για ποτά, cocktails και δυ-
νατή μουσική. Ανοιχτό από 
τις 12.00 για καφέ και μπίρα. 
Και με ασύρματο net.    

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 τζαμαρία και 
τραπεζάκια στο πλακόστρω-
το 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. Cosy 
χώρος, καφεδάκι, γλυκά, 
ποτά, κρασί, ελαφρύ φαγη-
τό και άφθονα βιβλία. Διορ-
γανώνονται και εκδηλώσεις 
σε σχέση με το βιβλίο. 

BOARDING PASS
Hρακλείου 2, Xαλάνδρι, 210 

6848.535 All day μοντέρνο 
στέκι στο γνωστό πεζόδρο-
μο για καφέ  το πρωί και 
ποτά το βράδυ, παρέα με 
ωραίες free style μουσικές 
από γνωστούς dj.  

BOO 
Σαρρή 21, Ψυρρή, 210 
3255.542 Νωρίς το πρωί 
με café και snacks, και το 
βράδυ ποτά και δυνατά 
cocktails με mainstream 
rock funky ρυθμούς και live 
μουσικές.

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

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.

ΒUENOS AIRES cAfΕ 
Nίκης 16 και Mητροπόλεως, 
Σύνταγμα, 210 3232.292 
Διαφορετικές κουλτούρες 
και άνθρωποι, παρόμοιες 
ιστορίες ζωής σε διαφορετι-
κές γλώσσες ειπωμένες, το 
Buenos Aires πάνω από ένα 
φλιτζάνι 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.  
 
cAfEINA 
Aκαδημίας & Zωοδ. Πηγής 
(από Kιάφας 6), 210 3841282 
Λιλιπούτειο καφέ με παρεΐ-
στικη ατμόσφαιρα, freestyle 
θαμώνες και ψαγμένη 
electronica.

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. 

cIRcUS 
Nαυαρίνου 11, Aθήνα, 210 
3615.255 Aτμοσφαιρικός 
χώρος με ιδιαίτερη διακό-
σμηση, ξεκινά από νωρίς το 
πρωί με καφέ, φαγητό και 
γλυκά έως αργά το βράδυ. 
Σπέσιαλ σαλάτες, ζυμαρικά 
και πρωτότυπα cocktails. 
Jazz, retro, swing ρυθμούς, 
και όχι μόνο. Για πιο privé, 
καναπέδες στο πατάρι.  

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. 

* cUPA cUPA     
Λουίζης Ριανκούρ 58, Α-
μπελόκηποι, 210 6922.488  
Cosy-lounge all day χώρος 
ανοιχτός από το πρωί στις 
8.00 έως τις 11.00 το βρά-
δυ, με καφέδες, ελαφριά 

νόστιμα snacks και γλυκά. 
Κλειστά Κυριακή. 

cUP & cINO
Πλ. Bικτωρίας 2, 210 
8211.021 Eυφυής σύνθεση 
μοντέρνου και κλασικού 
design, με συμπάθεια στις 
πορτοκαλί αποχρώσεις. 

DE fActO 
Mπουμπουλίνας 36, 210 
4297.137 Όχι το συγκρότη-
μα, αλλά το baraki. Tέλειωσε 
τη μέρα σου χαλαρά με πο-
τό και μουσικούλα. Στέκι για 
πολλές παρέες και ιδανικό 
για πρώτο ποτό ή ουζάκι το 
μεσημέρι του Σαββάτου.

EΛAIA - cAfE BIStROt 
Mακρυγιάννη 19-21, Aκρό-
πολη, 210 9212.280 Θυμίζει 
γαλλική brasserie, σερβίρει 
καφέδες, ροφήματα, σά-
ντουιτς και γλυκά για γευστι-
κά διαλείμματα. Πληρέστατη 
συλλογή malt ουίσκι. 

ENAStRON       
Σόλωνος 101, 210 3828.161 
Ένα βιβλιοκαφέ στο κέντρο 
της Αθήνας με ενημερωμέ-
νο βιβλιοπωλείο με παλιές 
και νέες εκδόσεις, καφέ, 
σνακς και πολλή συζήτηση. 

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

EΡΩΣ 
Ηρακλειδών 21, Θησείο 210 
3464.092 Στιγμές χαλά-
ρωσης από νωρίς το πρωί 
με καφέ, χυμό ή ρόφημα 
σοκολάτας. Το βράδυ να 
περάσεις από την μπάρα 
του. Δοκίμασε το φοντί σο-
κολάτας με φρέσκα φρούτα 
εποχής. 

EVERGREEN 
Κοραή 4, Αθήνα, 210 
3311.660 Food bar με 
ειδίκευση στον καφέ. Από 
την επιλογή των σπόρων 
μέχρι την παρασκευή του 
espresso, όλα γίνονται 
μπροστά σου. Σπουδαία 
σάντουιτς, κρύα και ζεστά 
πιάτα, κρέπες και γλυκά. 
Λειτουργεί όλο το 24ωρο.

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.  

fERAh 
Xαρ. Zήκου 72 & Tεπελενίου, 
πλ. Mπουρναζίου, Περιστέρι, 
210 5772.910 Aνατολίτικη 
διάθεση σε free style ατμό-
σφαιρα. Kυριακή βράδυ live 
ανατολίτικα παραδοσιακά 
ακούσματα.

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 lOUNGE BAR 
REStAURANtS        
Αιγαίου 2 & Λ. Συγγρού 141, 
210 9343.003,  Ποσειδώνος 
& Χαράς , Νέα Μάκρη, 22940 
91164,  Εμπορικό Κέντρο 
Τhe Mall Athens - Νερα-
τζιώτισσα, Μαρούσι, 210 
6107.350,  Λαζαράκη 26, 
Γλυφάδα, 210 9680.177, Λ. 
Κηφισίας 15, Ν. Φιλοθέη, 210 
6839.222 Σε κάθε συνοικία 
της Αθήνας και σε όλη την 
Ελλάδα. Aγαπημένα café 
με υπέροχες γεύσεις καφέ, 
γλυκά και snacks, από κρύα 
sandwich σε μπαγκέτες και 
σε ψωμάκια όπως ciabatta 

και pizzetti μέχρι ζεστά λα-
χταριστά club sandwitches 
bacon.Το πιο ευχάριστο 
διάλειμμα της ημέρας.   

 GASPAR    
Δαμοκλέους 10 & Κωνστα-
ντινουπόλεως, Γκάζι 217 
7204.700 Για καφέ από τις 
18.00 σε ωραίο κήπο με 
ανάλαφρους rock και jazz 
ήχους. Πιο αργά δροσιστικά 
ποτά, cocktails και χορευτι-
κές μουσικές. 

GlORIA jEAN’S cOffEE         
Λεβίδου 1 και Κασσαβέτη, 
Κηφισιά και σε άλλα 5 κατα-
στήματα   Εμπειρία καφέ που 
την προσφέρει σε εκατομ-
μύρια λάτρεις του είδους σε 
όλο τον κόσμο. 

* hIGGS   
Ευπόλιδος 4, πλ. Κοτζιά, 210 
3247.679 Στη θέση ενός 
παλιού παραδοσιακού 
καφενείου, ένα all day 
καθημερινό στέκι για καφέ 
και snacks το πρωί, ελαφριά 
γεύματα μεσημέρι έως το 
βράδυ και για ποτό. € Ξ

  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. 

ηΛΙΟΠΟτηΣ 
Παγκάλου 38, Ελευσίνα, 
697 2759.419 Παραδοσιακό 
καφενείο – παρεΐστικο στέκι 
για όσους θέλουν να κάνουν 
ένα ταξίδι στη... «Χώρα του 
Ποτέ». Δοκίμασε τους σπιτι-
κούς μεζέδες του.

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.

ΙντΡΙγκΑ 
Θεμιστοκλέους & Δερβενίων 
60, 210 3300.936, Εξάρχεια. 
Σε επίκαιρο διόροφο πόστο 
στην πλατεία από το 1981, 
ένα από τα παλιότερα καφέ 
μπαρ της περιοχής. Ανοικτό 
από τις 11 το πρωί για καφέ 
μέχρι το βράδι με καθαρά 
ποτά, κοκτέιλ και καλή 
μουσική. Συχνά φιλοξενεί 
εκθέσεις φωτογραφίας. 

jANEttO’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.

jImmY’S cOffEE ShOP 
Bαλαωρίτου 7, Kολωνάκι, 
210 3610.444 Άτυπη αίθου-
σα σύνταξης για πολιτικούς 
και δημοσιογράφους. 
Eδώ χτυπά η καρδιά του 
ελληνικού καμπιονάτο, με 
σπορ περσόνες να απο-
λαμβάνουν το φημισμένο 
εσπρέσο. A.V.

jOKE cAfE 
Ομήρου 12,  Κολωνάκι, 210 

3646.026 Σε σημείο - κλειδί 
του κέντρου, σταθμός για 
επαγγελματίες με φόντο το 
σκάκι - πάτωμα, φοιτητές 
στο παταράκι και αστικούς 
περιπλανόμενους. Καφέ-
δες, χυμοί, ποτά και νόστιμα 
σάντουιτς.

KAΦEκΟΥτΙ 
Σόλωνος 123, 210 3840.559 
Δεν είναι τοσοδούλι πια, 
μεγάλωσε στο βάθος 
και διατηρεί το freestyle 
καλλιτεχνικό προφίλ του. 
Λειτουργεί πάντα και ως 
οδηγός πόλης με ταχύτατη 
ανανέωση των posters για 
τα events της πόλης. 

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. 

KAzU 
Μαυρομιχάλη 3, Κέντρο, 210 
3602.242 Μικρό, συμπαθητι-
κό, «εναλλακτικό», ανοικτό 
από το μεσημέρι με σπέσιαλ 
μπουκίτσες για να συνοδεύ-
ουν μπίρες και ποτά.

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.

KOKKOI KAΦE 
Aσκληπιού 39, 210 3641.981 
Το στέκι της Ασκληπιού που 
συνδυάζει την απλότητα με 
την ποιότητα για ολοήμε-
ρες απολαύσεις. Μουσικά 
κοκτέιλ κάθε Πέμ., Παρ. και 
Σάβ. βράδυ. Από τις 9.00 
μέχρι αργά.

lAllABAI cOffEE lUNch 
PIzzA 
Aίγλη Zαππείου (είσ. από 
Bασ. Όλγας), 210 3369.300 
Kαθημερινά από το πρωί ως 
αργά το βράδυ για παγωτό, 
αρωματικό καφέ Portioli, 
ροφήματα, απολαυστικά 
shakes φρέσκων φρούτων 
& παγωτού, χειροποίητα 
γλυκά & βάφλα. Kαι αυθε-
ντική ιταλική pizza. €€Μ Ξ 

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

* l.V. cAffE     
Μασσαλίας 15 & Διδότου, 
210 3638.258/ Λυκαβηττού 
4, 210 3638.238 Μοντέρνο 
café του κέντρου, ανοιχτό 
καθημερινά από τις 8.00 
για καφέ, έως τις 20.00 το 
βράδυ με κρύα πιάτα και 
νόστιμα sandwiches. Και 
delivery Δευτ.-Παρ. 8 με 
17.00. Κλειστά Σ/Κ.   

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.

 
* mAttONEllA    
Ερμού 82, πλ. Μοναστηρα-
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Mojito Bay

Το Mojito Bay είναι μια καινούρ-
για καλοκαιρινή είσοδος. Το 
λες «παραλιακή», αφού βρί-

σκεται στον ευρύτερο οδικό άξονα της, 
αλλά ταυτόχρονα είναι τόσο απομακρυ-
σμένο από τις παραδοσιακές καλοκαι-
ρινές «πιάτσες» που φτάνουν μέχρι τη 
Βάρκιζα. Γι’ αυτό και συνιστά πραγματική 
«καλοκαιρινή απόδραση». Στο δρόμο για 
το Σούνιο, στην καταπληκτική παραλία 
της Αγίας Μαρίνας, έχει στηθεί ένα beach 
bar restaurant που μπαίνει κυριολεκτι-
κά μέσα στη θάλασσα. Κομψό, πολυτε-
λές, πάνω απ’ όλα δροσερό, φιλοξενεί μια 
σειρά από καλοκαιρινά events με κοινή 
συνισταμένη τη βραζιλιάνικη σημαία. Τα 
επιμελείται η ομάδα Agua Du Sol που δεν 
μένει μόνο στο μουσικό κομμάτι (κυρίως 
house με guest DJs από Ελλάδα κι εξω-
τερικό), αλλά το επενδύει με “Capoeira 
shows” από τον graduado Muralha Da 
Silva, εξωτικούς φρουτοχυμούς και δυ-
νατά special cocktails, εξωτικό χρώμα 
κι άρωμα με φρέσκες καρύδες να κά-
νουν την εμφάνισή τους, χωρίς να λεί-
πουν διάφορα παιχνίδια στην άμμο και 
happenings-εκπλήξεις. Μια πρώτη γνω-
ριμία με το «Νερό του Ήλιου» μπορείς να 
κάνεις αυτό το Σάββατο 4/7 από τις 15.00 
το μεσημέρι. Οι Angel Stoxx και Alx Vibe 
ανοίγουν για τον Βρετανό house παραγω-
γό Seamus Haji της Big Love, με θητεία 
δίπλα σε Sugababes, Rihanna, Moby. Τα 
σέξι Aqua girls θα δίνουν τον τόνο κι εσύ 
καλά θα κάνεις να φοράς το μαγιό σου…

MOJITO BAY, 33ο χλμ. Αθηνών-Σουνίου, 

κρατήσεις στα 693 8817267 ή 22910 78950

goingout
κίου, 210 3251.717 Στέκι 
του κέντρου με παγωτά και 
γλυκά. Από τις 7.30 το πρωί 
σερβίρει καφέ και συνεχίζει 
μέχρι αργά το βράδυ. 

mE GUStA 
Θηβών 228, Village Park, Ρέ-
ντη, 210 4922.960 Μοντέρνο 
ντιζάιν, για καφέ, ποτό, ελα-
φριά πιάτα, μεγάλη ποικιλία 
σε γλυκά και παγωτά.

mENUDO    
Αλέξη Παυλή 38 & Πανόρ-
μου, Αμπελόκηποι, 210 
6998.441 Mικρό και όμορφο 
café bar με πολλά cocktails 
και ποτά (με € 6) και μουσι-
κές που αρχίζουν στις 19.00 
με old school ρυθμούς, 
reggae, NY funk και rock 
που κρατάνε μέχρι αργά. 

mEPmhγKI 
Σαρανταπόρου 22, Περιστέ-
ρι, 210 5772.006 H διασκέ-
δαση δεν σταματά στο νέο 
λιλιπούτειο café. Φιλικό, ζε-
στό περιβάλλον για να πιεις  
freddo ή caldo καφεδάκια, 
ωραίους φυσικούς χυμούς, 
κοκτέιλς, σφηνάκια και να 
δοκιμάσεις εξαιρετικά γλυ-
κά, σάντουιτς και σαλάτες. 
Το βράδυ άκου τις funk, 
soul και classic rock μουσι-
κές επιλογές του dj.

mG’S 
Φωκ. Νέγρη 24 & Επτανήσου 
112, Κυψέλη, 210 8815.222 
Η ομάδα που μας γνώρισε 
τα Applebee’s λανσάρει ένα 
νέο καφέ - μπαρ στον κλα-
σικό αθηναϊκό πεζόδρομο. 
Με καφέδες, χυμούς και ε-
λαφριά πιάτα όλη την ημέρα 
και μια πλούσια μπάρα τις 
νύχτες. Σάβ.-Κυρ. ανοικτά 
μέχρι τις 3.00 π.μ.

mΟΜΙ 
Μ. Γερουλάνου 55, Αργυ-
ρούπολη, 210 9934.145 Μια 
καλή δικαιολογία για να 
αποφύγετε τη ραθυμία της 
δουλειάς σε ένα χώρο με 
όμορφα χρώματα, έντονα 
αρώματα και νόστιμα εδέ-
σματα. Πέμ. μουσικές από 
Ketjak και Κυρ. πάρτι από 
νωρίς το μεσημέρι.

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.  

mOPΦh 
Hρακλειδών 42, Θησείο, 210 
3452.581 Σίγουρα θα βρεις 
γνωστούς και φίλους να 
δοκιμάζουν ρακόμελα και 
ψημένες ρακές. 

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

mΟΥΣΕΙΟ κΥκΛΑΔΙκηΣ 
τΕχνηΣ 
Νεόφ. Δούκα 4, Kολωνάκι, 
210 7228.321 Στο αίθριο 
του μουσείου μπορείς να 
κάνεις διάλειμμα με καφέ, 
χυμούς κι ελαφριά γεύματα, 
σε ένα χώρο με ιδιαίτερη αι-
σθητική, όπου δεσπόζει το 
συντριβάνι με το ψηφιδωτό 
της Zιζής Mακρή. 

mΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕνΑκη 
Kουμπάρη 1, Kολωνάκι, 
210 3671.000 Kαφέδες ή 
και φαγητό στο μουσείο 
στον 3o, με απίστευτη θέα 
των τριγύρω λόφων και 
διακόσμηση του Aντώνη 
Kυριακούλη. A.V. 

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. 

mYΘΩΔIA 
Λ. Aλεξάνδρας 49, 210 
6466.866 Ethnic all-day 
καφέ με κυρίαρχο το μα-
ροκινό στοιχείο, ελληνική 
και ξένη μουσική· καφέδες, 
χυμοί, κρύα πιάτα και ποτά 
το βράδυ.

* NESSUN DORmA        
Περσεφόνης 31, Γκάζι, 210 
3478.759 Νέα άφιξη down 
town για καφέ και ποτό σε 
ατμοσφαιρικό σκηνικό. Τα-
ράτσα με θέα τη φωτισμένη 
Αθήνα. 

νΟΜΙΣΜΑτΙκΟ       
Πανεπιστημίου 12, 210 
3610.067 Ένα καλά κρυμμέ-
νο καφέ στον πανέμορφο 
κήπο του Νομισματικού 
Μουσείου, στην καρδιά 
της Αθήνας. Ανοιχτό από 
νωρίς το πρωί μέχρι 12.00 
το βράδυ με διακριτική jazz 
μουσική για καφέ, ελαφριά 
γεύματα και χαλαρωτικά 
ποτά.  

NtIΣKOKAΦENEIO 
h ΨYPPA 
Mιαούλη 19, Ψυρρή, 210 
3244.046 Mικροσκοπικό στέ-
κι στου Ψυρρή, εν πολλοίς 
υπεύθυνο για την αθηναϊκή 
ρακομελίτιδα. Tραπεζάκια 
έξω και  παταράκι μέσα.

NUEVO cAfE 
Escape Center, Ίλιον, Λ. Δη-
μοκρατίας 67, 210 23 89.089 
Για καφέ και όχι μόνο, χαλα-
ρά μέσα στο εμπορικό, κάθε 
μέρα από τις 10 το πρωί.

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 
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NtoumosAN clUB 
Σολωμού 13-15, Εξάρχεια, 
210 3305.056  
4/7: Karma to Burn, 
Brotherhood Of Sleep, 
Bull Doza (21.00/€ 20). 
5/7: cynic, Sadist, Rex 
mundi (20.30/ € 27)
 
BADmINtON 
Γουδή, 211 1086.024
6/7: David Byrne. Έ-
ναρξη 21.00. Είσοδος € 
45, 50, 60 & 70. Προπώ-
ληση: www.ticketnet.
gr, Public, Virgin 
Megastores 

ΘΕΑτΡΟ ΒΡΑχΩν 
23ο Φεστιβάλ Υμηττού
3-5/7: Schoolwave 
festival. 6-8/7: 2ο Φε-
στιβάλ Ecm (21.30/€ 25) 
Προπώληση: www.i-
ticket.gr, www.ticketnet.
gr Ιανός, Public, Fnac, 
Δημαρχείο Υμηττού, 
www.i-ticket.gr  
 
ΘΕΑτΡΟ 
ΛΥκΑΒηττΟΥ 
6/7: Nina Simone 

- Sing the truth. 
Έναρξη 21.30. 

Είσοδος € 40-90. 
Metropolis, 

Public, Fnac, 
Ιανός, 

Παπασωτηριου, www.i-
ticket.gr και τηλεφωνικά 
στο 801-11-60000.

ΘΕΑτΡΟ ΠΕτΡΑΣ
Nταμάρι Πετρούπολης
ΔΙΕΘνΕΣ ΦΕΣτΙΒΑΛ 
ΠΕτΡΑΣ
2/7: «τα μουσικά μο-
νοπάτια της ποίησης» 
από τους Σκούρο Albo  
(21.30/είσοδος ελεύθε-
ρη). 3/7: Pistola Propria. 
Έναρξη 21.30. Είσοδος € 
10. 7/7: michael Bolton. 
(21.30/ €45, 60, 180). 
Προπώληση: Public, 
Fnac, Ιανός, Must,  Cine 
Πετρούπολις, Πετρού-
πολη, Λ. Πετρουπόλεως 
168, 210 5012.391, i-
ticket.gr, 801 11 60000, 
www.ticketquest.gr,  211 
9991.446, 211 9991.428 
 
lAzY 
Λεωφ. Πεντέλης 1, Βριλήσ-
σια, Αττική Οδός, έξοδος 
12, 210 6895.535
Δευτ. jam Night. 2/7: 
Revtones - No quarter 
3/7: 4 Wheel Drive. 4/7: 
maidenance  (Iron 
maiden tribute Band). 
5/7: Punk Rock Mass 
Show με τους: 
Good Reason - mystery 
of 19th October - lost 

meanings - Wish Upon 
a Star. 6/7: Jam Night 
(ανοιχτό πάλκο). 7/7: 
Damage control.

ΜΙκΕ’S ΙRISh BAR
Σινώπης 6, Αμπελόκηποι, 
210 7776.797
Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη 
και Τετάρτη: Karaoke. 

Ολυμπιακό Στάδιο
Μαρούσι, 211 10 71.011
8/7: carlos Santana 
Είσοδος € 45-200. Προ-
πώληση: Public, Virgin 
Megastores, The Mall, 
ticketnet.gr, ταμεία 
Θεάτρου Badminton, 
εκδοτήρια Λ. Κύμης, 
στάδιο ΟΑΚΑ, γραφεία 
Ticketnet, Λεωφόρος 
Κηφισίας 46, Αμπελό-
κηποι
 
ΣτΑΔΙΟ κΑΡΑΪΣκΑκη
6/7: 2ο Scorpions 
festival 

TO ΣΧΟΛΕΙΟΝ
Πειραιώς 52, Μοσχάτο
6/7: lura. 7/7: Word of 
Μouth & Σανάδες. 8/7: 
Ivo Papasov (21.00/€ 
25-10)

σκηνές-live
Του ΓΙωΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

➜ museweek@athensvoice.gr

 διασκέδαση τέχνη

δ εν συμβαί-
νουν και 
πολλά, σω-

στά το ’πιασες. Οι 
μετακλήσεις έχουν 
ψιλοσταματήσει, τα 
σεσημασμένα μέρη 
συντηρούνται  με 
τους  Έλληνες τζό-
κεϊς, τα νησιά ανα-
λαμβάνουν το παι-

χνίδι. 
Ο Κορμοράνος 

καλεί την Πα-
ρασκευή

 
μισό 
Έλλη-
να - μισό Βέλγο 
Ntoumos, τρομπε-
τίστα των Think 
Of One, κι αν μη τι 
άλλο περιμένουμε 
κάτι διαφορετικό 
κάπου ανάμεσα στο 
hip hop, το drum’n’ 
bass και τη reggae. 
Ε κ ε ί ν ο ς  μ ε  τ η ν 
τρομπέτα του και ο 
dj Supaphonik στα 
dexx. Μαζί τους,  
ο I Love Me και ο 
φοβερός ΒnC της 
Cast-A-Blast. Στο 
Trova, αύριο Παρ., 
free.
Δ ύ ο  κ α θ α ρ ο α ί μ α 
dance events για το 
Σάββατο. Πιο house o 
Eric Prydz, εξέχον μέ-
λος της «Σουηδικής Μα-
φίας» στο  Villa Mercedes 
(€ 15), πιο underground techno ο Ιτα-
λός Luca Bacchetti στο Ammos (μαζί με Mr. Statik, € 15). 
Το ίδιο βράδυ μπορείς να δεις άλλο ένα techno set - εγγύηση 
από George Apergis (να σου ζήσει!) και Dmoz στο Almodobar ή 
να τσεκάρεις την καινούργια ομάδα των Neighbours στο Yoga 
Bala βινύλια και αστικά breakbeats.
Κυριακή, «dance απογευματινή» στο Candy Bar με DJ Dino και 
Agent Greg, ενώ το μενού του Cariocas στο Σχοίνο περιλαμβά-
νει τον σπουδαίο Danny Krivit – από την παλιά φρουρά του 
νεοϋορκέζικου house που πρόλαβε και τις αναθυμιάσεις του 
μεγάλου Larry Levan.
Τελικά, ο κήπος του The Art Foundation στο Μοναστηράκι 
(Νορμανού 5) είναι το «νέο Κ44» που ήταν «το νέο Bios» κ.ο.κ. 
Πέρασε μια βόλτα από την πιο πρωτότυπη μείξη γκαλερί και 
μπαρ που είδαμε τελευταία…
➜ p_menegos@yahoo.com

Του ΠΑΝΑΓΙωΤΗ 
ΜΕΝΕΓΟΥ

τοp
links 

ΚΛΙΚ ΣΤΑ ΠΙΟ 
ΕΞΥΠΝΑ
WEB PAGES

www.drvodkatini.com
Η ιστοσελίδα του πιο funky 

συγκροτήματος της πόλης, που 

πρόσφατα έσβησε και δέκα 

κεράκια. Ακούς τα κομμάτια τους, 

βλέπεις φωτογραφίες από συναυ-

λίες και όχι μόνο, ενημερώνεσαι 

για τα live και τις εμφανίσεις τους 

και φυσικά γράφεσαι και στο 

newsletter να τα μαθαίνεις 

όλα εγκαίρως. Grooving!

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. 

PAIRI DAEzA 
Παρνασσού 3, πλ. Kαρύτση, 
210 3210.233 40s art deco 
σκηνικό με lounge μουσικές. 
Διεθνές menu την ημέρα κι 
exotic cocktails to βράδυ. 
Kυρ. dj Lo-Fi, Παρ. Γιώργος 
Bitsikas. Special guests τις 
υπόλοιπες μέρες.

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
Νέο: Π. Π. Γερμανού 18, 
Θεσσαλονίκη, 2310 261.086 
/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 μεγαλύ-
τερη ποικιλία σε ρακόμελο 
απ’ όλη την Eλλάδα. Pα-
κομελομεζέδες, ποικιλίες, 
καφεδάκι από το απόγευμα, 
cocktails και σφηνάκια 
μέχρι αργά. Mε κονσόλα για 
blues ρυθμούς, με jazz-funk 
διάθεση και latin επιρροές. 
Events live συγκροτημάτων 
και εκθέσεις καλλιτεχνών. 
A.V.

POP UP 
25ης Mαρτίου 13, N. Σμύρνη, 
694 6658700 Tο πιο pop 
καφέ της Aθήνας με διακό-
σμηση βουτηγμένη στην 

pop art, έντονα χρώματα 
και μίνιμαλ αύρα. Tο πρωί 
καφέδες με θέα την πλα-
τεία, το βράδυ ποτά στο 
μέσα μπαρ. 

REPRISE 
Xαρ. Tρικούπη 6, Aθήνα, 
210 3617.713 Eυχάριστο, 
χαλαρό all day café με ποι-
κιλίες καφέ, γλυκά, σνακ, 
σάντουιτς και πλούσια 
κάβα. Xαμηλός φωτισμός, 
πατάρι και τραπέζια στη 
στοά, ψαγμένες jazz, rock 
και alternative μουσικές. 
Aπό τις 8.00 το πρωί μέχρι 
τα μεσάνυχτα.

REzIN 
Eμ. Mπενάκη 53 & Tζαβέλλα, 
Eξάρχεια, 210 3846.385 Kαθι-
ερωμένο φοιτητικό στέκι λί-
γο πριν την πλατεία, με cult 
παταράκι και πολύχρωμες 
κούπες για τους ζεστούς 
καφέδες και τη φημισμένη 
λιωμένη σοκολάτα του. Μα-
ζί με ρακόμελα, βαρελίσια 
μπίρα και ποτά.

ROSEBUD 
Σκουφά και Oμήρου 60, 
Kολωνάκι, 210 3392.370 
Στέκι στην πασαρέλα της 
Σκουφά, με καλλιτεχνικές 
παρουσίες. Cinematic 
μουσικές, ανάλογα live και 
πιάτα μεσογειακής έμπνευ-
σης. Από νωρίς το πρωί έως 
αργά το βράδυ. A.V. 

SAXO    
Πανόρμου 117B & Κηφισίας, 
210 6980.324  Με αυλή για 
το καλοκαίρι, ενημερωμένη 
κάβα για ποτά και πολλές 
freestyle μουσικές απ’ όλες 
τις δεκαετίες. 

SEVENSINS 
Λ. Ποσειδώνος 1, Δέλτα Φα-
λήρου, 210 9411.035 All day 
πρόταση διασκέδασης. Για 
jazzy πρωινές στιγμές χαλά-
ρωσης με καφεδάκι, ή funky 
βραδιές με καλό κρασί και 
πολλά cocktails.Ξ  

SINE qUA NON 
Aλ. Πάντου 10 (στον πεζό-
δρομο του Παντείου), 210 
9222.843 To alternative στέ-
κι των Παντειακών φιλοξε-
νεί πολύχρωμες παρέες με 
piercing σε επαναστατικές 
συζητήσεις και ταβλομα-
ραθώνιους. Mορφή ο cult 
ιδιοκτήτης Σπύρος, coffee 
dealer και εξομολογητής.

SOGNO DI PRAlINA
Βασ. Γεωργίου, κεντρική πλ. 
Χαλανδρίου, 210 6856.279 

Ένα από τα λίγα καφέ - ζα-
χαροπλαστεία των Αθηνών. 
Φτιάχνουν σε καθημερινή 
βάση νόστιμα σοκολατένια 
γλυκά από τις πιο ακριβές 
και καλές σοκολάτες, που 
απολαμβάνεις εκεί με τον 
καφέ σου ή τα παίρνεις και 
σπίτι σου. 

ΣKOYΦAKI 
Σκουφά 47-49, Kολωνάκι, 
210 3645.888 Φοιτητές σε 
διαρκή ραστώνη, συγγρα-
φείς σε απόγνωση, επαγ-
γελματίες σε χαλάρωση 
συνθέτουν το κοινό του ζε-
στού καφέ στο δρόμο προς 
την πλατεία. A.V.

StAVlOS cAfE 
Ηρακλειδών 10, Θησείο, 
210 3467.206 Στο χώρο των 
παλιών βασιλικών στάβλων 
συνεχίζει ένας από τους 
πρώτους πολυχώρους της 
πόλης. Μπαίνοντας εστιατό-
ριο, στο μικρό κλαμπάκι για 
δυνατές μουσικές. A.V.

ΣYN AΘηνΑ 
Hρακλειδών 2, Θησείο, 210 
3455.550  Mετά τη βόλτα 
στον πεζόδρομο, καφεδάκι, 
σάντουιτς και light επιλογές 
από μενού με άποψη.

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. 

tPAΛAΛA 
Aσκληπιού 45, 210 3628.066 
Δόσεις καφεΐνης κατά τη δι-
άρκεια της ημέρας συνδυα-
σμένες με γλυκά και χαλαρά 
ποτά τις νύχτες στην καρδιά 
της πόλης. Ωραίες μουσικές 
από τον Δ. Λιλή κάθε Παρ. 
και Δευτ. 

tRAmEzzINI cAfE 
Σοφοκλέους 1, Iστορικό 
κέντρο, 210 3211.883/ Π. 
Iωακείμ 46 & Πλουτάρχου, 

Kολωνάκι, 210 7212.322/ 
Θεμιστοκλέους 63, Eξάρχεια, 
210 3300.200/ Λ. Kηφισίας 
248, Kηφισιά, 210 8014.134
Tα πρώτα αυθεντικά 
tramezzini της πόλης. O πιο 
αρωματικός γνήσιος ιτα-
λικός espresso... αφρώδη 
ιταλικά κρασιά prosecco. 
Aνακάλυψέ τα όλα εδώ και 
κάνε το πιο απολαυστικό 
διάλειμμα της ημέρας.

 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.

tOY cAfE 
Καρύτση 10, πλ. Καρύτση, 
210 3311.555 Μικροσκοπικό 
καφέ – δημοσιογραφικό 
στέκι κατά τη διάρκεια της 
ημέρας, freestyle μουσικές.

tRIBEcA 
Σκουφά 47-49 & Oμήρου, 
210 3623.541 Tο πιο hip και 
φιλικό μέρος για γρήγορο 
ραντεβού. Το πρωί για εξαι-
ρετικά σάντουιτς, χυμούς, 
και το βράδυ για μουσική σε 
σωστό beat και διάθεση. A.V.

UOmINI 
Iπποκράτους 33, Aθήνα, 210 
3634.050 Aτμοσφαιρικό 
χώρος σε δύο επίπεδα που 
σε ταξιδεύει με τις μουσικές 
επιλογές του στα ωραιό-
τερα bars της N. Yόρκης. 
Funky, jazz, trip hop, rock 
και electronica. Aνοιχτό από 
τις 7.00 το πρωί μέχρι αργά 
το βράδυ. 

WAY OUt 
Zωοδ. Πηγής 5, Aθήνα, 210 
3844.471 Kαλός καφές, 
cocktails και νόστιμα σνακς. 
Ένα ευρωπαïκό Brown café 
με γνήσια jazz και blues 
μουσική.

* 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.  

ΦIΛION 
Σκουφά 34, Kολωνάκι, 
210 3637.758 
All time classic στέκι συγ-
γραφέων, ηθοποιών και 
πολιτικών, βέρων Aθηναίων 
πάνω απ’ όλα, με σπουδαίες 
τάρτες, τιμημένη τυρόπιτα 
κουρού και γευστικά πα-
γωτά. A.V.

χΑΡτΕΣ  
Βαλτετσίου 35 & Ζ. Πηγής, 
Εξάρχεια, 210 3304.778 
Στέκι παλιό και γνωστό, για 
καφέ το πρωί μέχρι αργά το 
βράδυ. Μουσική που κινεί-
ται σε indie, underground 
και mainstream, ροκ 
ρυθμούς. 

zENDO
Σόλωνος και Bουκουρε-
στίου, 
Kολωνάκι, 210 3630.820  
Smoothies από φρέσκα 
φρούτα και λαχανικά για 
σωστή διατροφή. Nόστιμα 
σαντουιτσάκια, σαλάτες και 
φρουτοσαλάτες. Παράδοση 
στο χώρο σας με τα πόδια ή 
με ποδήλατο. 

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 Παρα-
σκευή και Σάββατο, 
πολλά events και 
djs σε αποχρώσεις 
rock, soul και 
funky. 
 
Netcafe

GNEt 
Παπαφλέσσα 56 & 
Xριστιανουπόλεως, 
Γαλάτσι/ Παπάγου 
96 & Kλάδου 2, Zω-
γράφου/ Aραπάκη 70, 
Kαλλιθέα/ Π. Tσαλδάρη 
3 & Aριστείδου, Hλ/κός 
Σταθμός, Mαρούσι/ Aγ. 
Kων/νου 7 & Σακελλαρίου, 
Mενίδι/ Tενέδου 61, Φωκίω-
νος Nέγρη Aλυσίδα Internet 
café για διασκέδαση και 
ενημέρωση. Παιχνίδια με 
απίστευτες ταχύτητες, 
email, chat, εφαρμογές 
office. Happenings και δια-
γωνισμοί. 

jOhN DOE cOffEE & 
INtERNEt 
Πανόρμου 86 & Kηφισίας, 
210 6983.303 Mια νέα ιδέα 
γεννήθηκε στην πόλη. 
Δύσκολα προσδιορίζεις 
την ταυτότητα του χώρου 
και αυτό είναι και το δυ-
νατότερο 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.

AllEY cAt 
Kωνσταντινουπόλεως 
50, Γκάζι, 210 3454.406 
Alternative μπαράκι με 
πολύχρωμη διακόσμηση 
και indie κοινό. Θα ακούσεις 
από britpop μέχρι electro-
pop των 80s.

AlmODOBAR
Kωνσταντινουπόλεως 60, 
Γκάζι, 694 6457442 Bar 
που αγαπάει ιδιαίτερα την 
ηλεκτρονική μουσική και τα 
παρακλάδια της. Dj’s, πολ-
λά live, εκθέσεις και άλλα 
happenings. Ανοιχτά από 
τις 16.00 για καφέ. Δευτ. 
κλειστά. 

AΛχηΜΙΣτηΣ 
Xριστοκοπίδου 3 & Kαρα-
ϊσκάκη, Ψυρρή Swinging 
bar με μουσική γκάμα από 
pop-rock μέχρι electronica. 
Η λέξη κλειδί είναι ποπ. Κά-
θε Παρ. indie από τη Βάσια 
Τζανακάρη.

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.   

AΣΠPO
Aριστοφάνους 4, Ψυρρή, 
210 3313.218 Σε όμορφο 
παραδοσιακό διατηρητέο 
διώροφο χώρο στην καρδιά 

του Ψυρρή. Σφύζει από 
κόσμο και αγαπά την τέχνη 
πολύ (κάθε εβδομάδα και 
μια παρουσίαση έργων νέ-
ων καλλιτεχνών). Freestyle 
μουσικές για freestyle 
ανθρώπους. Πολλά ποτά 
και ποικιλία cocktails. Mέχρι 
αργά το βράδυ, ανοιχτό 
κάθε μέρα.   
 
ΑΣτΡΟν 
Τάκη 3, Ψυρρή 
Το αγαπημένο  στέκι επι-
στρέφει ανανεωμένο, με 
τον Δ. Λαζαρίδη να παίζει 
και να επιμελείται τα events. 
Πολλές μπίρες στον πεζό-
δρομο...

BARAK
Λουκιανού 8A, Κολωνάκι, 
210 7214.959 
Κομψό και πολυτελές σε 
μίνιμαλ στιλ champagne 
bar, με σπάνιες ετικέτες και 
ελαφριές φίνες γεύσεις σε 
finger food. 

BARΑΖΖ 
Φραντζή & Βρεσθένης 61, 
Νέος Κόσμος, www.barazz.
gr Παλιομοδίτικο μπαρ με 
ροκ χαρακτήρα και συχνά 
live. Πέτρα, ξύλο, σίδερο και 
ατμόσφαιρα ποτάδικου.

BARRIO
Κεραμεικού 53, Μεταξουρ-

 citybeat

το
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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 Κολοκοτρώνη, καθιέ-
ρωσε τη μόδα με τα μωσα-
ϊκά, πολεμάει το αδιαχώ-
ρητο κάθε Παρ.-Σάββ. Ροκ  
-  φάνκι κονσόλα, εκθέσεις 
και συναυλίες στην αίθουσα 
τέχνης.

ΒΙΟS 
Πειραιώς 84, 210 3425.335 
Eναλλακτικός πολυχώρος 
με café-bar και basement 
που λειτουργεί ως πειρα-
ματική σκηνή. Συνεχές 
πρόγραμμα με live, dj 
sets, προβολές, διαλέξεις, 
θεατρικές παραστάσεις, 
εκθέσεις. A.V.

BlUE
Mεσολογγίου 8, Xαλάνδρι, 
210 6815.505  Ωραίο, απλό 
και καθημερινό στέκι. Στον 
κάτω όροφο ρυθμοί rock 
alternative, indie. Aνοιχτό 
από το μεσημέρι.

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. 

BOURBON 
Kαλλιδρομίου 68, Eξάρχεια, 
210 8824.805 
20 χρόνια στα Eξάρχεια. 
Eμβληματικό μπαρ της Kαλ-
λιδρομίου. Kαθαρά ποτά, 
αντιπληθωριστικές τιμές 
με ειδικότητα στα cocktails. 
Kαλή μουσική, ιδανικό στέκι 
για παρέα. 

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 
Ιεροφαντών 13, Γκάζι, 210 
3469.559, 694 4227929
Cozy μικρό club με funky, 
soul και dance διαθέσεις. 
Διοργανώνει συχνά πάρτι 
με τις καλύτερες dance 
ομάδες και έχει residents 
djs τους Akylla, Mikele, 
George Apergis κ.ά. 

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

cANtINA SOcIAl 
Λεωκορίου 6-6, Ψυρρή 
Το τελευταίο indie hip  bar 
(μέχρι το επόμενο) δηλώνει 
έδρα στη στοά της Λεωκο-
ρίου και μαζεύει τη μετακι-
νούμενη αλτερνατίβα. 

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

γKAzAKI 
Tριπτολέμου 31, Γκάζι, 210 
3460.901 Mέσα είναι το 
ξύλο παντού, η μπάρα, το 
απίστευτο μπάνιο, έξω η 
αίσθηση παλιάς Aθήνας. 

ΔIΠΛO 
Aνδρ. Mεταξά 32 & Θεμιστο-
κλέους, πλ. Eξαρχείων, 
697 9116936 
Για χρόνια στο ίδιο στρατη-
γικό σημείο, το βράδυ μου-
σική από dj για clubίστικες 
καταστάσεις.

DR. fEElGOOD 
Σπ. Τρικούπη 1, πλ. Εξαρχεί-
ων Εξαρχειώτικο στέκι με 
κλασικές ροκ φάτσες της 
πόλης και αέρα από Ίο. Μπί-
ρα-καφές από €2,5.

ENzzO DE cUBA 
Αγ. Παρασκευής 70, 
Μπουρνάζι, 210 5782.610, 
210 5782.446, Λάμπρου 6, 
Μπουρνάζι (dance σκηνή). 
Τρεις διαφορετικοί χώροι, 
με πολλά live κι εκπλήξεις. 
Dance shows, δωρεάν μα-
θήματα χορού, latin fiesta. 
Και δωρεάν parking.  A.V.

fANtASEED 
Tριπτολέμου 8, Γκάζι, 697 
2220530 6 διαφορετικά 
δωματιάκια, πολύχρωμη 
διάθεση, ανοιχτό από το 
μεσημέρι, αργά τα beats α-
νεβαίνουν στο μικρό clubάκι 
στο βάθος.

fIDElIO
ωγυγού 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.Ανοιχτά κάθε μέρα. 

fUNKY! EARth BAR
Αριστοφάνους 1, Πλατεία 
Ψυρρή, 210 3232.515 Με 
έμφαση στις «μαύρες» μου-
σικές από Έλληνες djs και 
guests από το εξωτερικό. 
Ποτά σε καλές τιμές, απλό 
€ 7, special € 8 και μπίρες 
€ 5. Ανοιχτό Πέμ.-Σάβ. από 
τις 22.00

GAlAXY 
Σταδίου 10 (εντός στοάς) , 
210 3227.733 
Ορίζει από μόνο του την 
κατηγορία «ποτάδικο». 
Βγαλμένο από σελίδες αμε-
ρικάνικου μυθιστορήματος, 
μποέμικο καταφύγιο με τον 
κύριο Γιάννη να  σεβίρει 
εξαιρετικά ποτά σε αυτούς 
που ξέρουν και τον εμπι-
στεύονται.

GINGERAlE 
Θεμιστοκλεους 74, Εξάρχεια, 
210 3301.246 Πολύχρωμο 
στέκι που ανανεώνει την 
πλατεία. Από νωρίς το πρωί 
μέχρι αργά το βράδυ, με 
«μαύρη», κατά βάση, κον-
σόλα και 50s ντεκό.

GRAND DAmE
Περσεφόνης 23, Γκάζι, 210 
3416.412  Βιομηχανικό 
σκηνικό με design πινελιές 
για champagne cocktails. 
Κόσμος πολύς και καλλιτε-
χνικός. 

GROUP thERAPY 
Λεπενιώτου 11, Ψυρρή, 697 
6722675 Xαρούμενη μπάρα 
με πλήθος κοκτέιλ, καφέ, 
ποτό, χρώματα, εκθέσεις, 
events, μουσικές για όλους. 

ΘηΡΙΟ 
Λεπενιώτου 1, Ψυρρή Μι-
κρό, σε δύο επίπεδα, με το 
καλύτερο funk της πόλης κι 
ενίοτε latin ανησυχίες. 

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

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 βιομηχανικό σκη-
νικό, ονομασία που προκύ-
πτει από την arty συνοικία 
του ανατολικού Λονδίνου, 
και ροκ μουσική κονσόλα. 
Για fashionistas και καλλιτέ-
χνες 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 δυ-
νατές βραδιές, χορευτικές 
μουσικές που αγαπάνε τη 
σκηνή της brit pop και γνω-
στοί DJs αναλαμβάνουν τα 
πλατό. Κάθε μέρα ανοιχτά 
από το πρωί για καφέ, μέχρι 
αργά το βράδυ για ποτό και 
cocktails. 

ΙΠΠΟΠΟτΑΜΟΣ 
Δελφών 3Β, Κολωνάκι Όλοι 
έχουν περάσει από εδώ, 
χαμένοι στα μικρά δωμάτια 
του μπαρ που κρατάει το 
ροκ χαρακτήρα του πεζό-
δρομου. 

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

jOY
Σαρρή 18 & Σαχτούρη, Ψυρ-
ρή, 210 3228.038 Στον τρίτο 
όροφο νεοκλασικού, σε μο-
ντέρνο βιομηχανικό ντεκόρ, 
με συχνά πάρτι και djs να 
εναλλάσσονται. 

KINKY 
Aβραμιώτου 6-8 (όπισθεν 
Aθηνάς 12), Mοναστηράκι, 
210 3210.355 
Ανοιχτό όλη μέρα, το 
πρώτο μπαράκι της Αβρα-
μιώτου που εξελίχθηκε σε 
alternative rock δημοσιο-
γραφικό στέκι.

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.

lA BOhEmE 
Oμήρου 36, Κολωνάκι 
Nέο μπαρ-μπρασερί ανοιχτό 
από το πρωί μέχρι αργά τη 
νύχτα –πλην Kυριακής– με 
εξαιρετικής ποιότητας 
φαγητά και ποτά-κοκτέιλς 
από την Kάσσυ, πανέμορφη 
Aγγλίδα, και το συμπαθέ-
στατο φίλο της.

lOOP 
Πλ. Ασωμάτων 3, Θησείο, 210 
3369.340 Το κλασικό πλέον 
freestyle στέκι αναθρέφει 
ακόμα μια ηλεκτρονική 
γενιά. Και ο Μανώλης πα-
ραμένει ένας από τους πιο 
μουσικά ενημερωμένους 
και ψύχραιμους ιδιοκήτες 
της νύχτας. 

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 φρού-
τα, sandwiches και δροσε-
ρές σαλάτες. Πάντα υπό 
τον ήχο world, funky, soul, 
jazz, swing, pop, και electro 
μουσικής. Για 20άρηδες ή 
όσους αισθάνονται έτσι.   

mAYPh γAtA
Αβραμιώτου 6-8, Μοναστη-
ράκι, 210 3248.200
Ο Γιώργος Αμοργιανός και 
ο Γιώργος Ελευθεριάδης, 
το ακούραστο team της 
Mαύρης Γάτας, μπαίνουν σε 
νέες περιπέτειες με πολλή 
δράση, χιούμορ, σασπένς 
και πολλά cocktails. Kαι με 
αγαπημένους electro, jazz, 
funky και hip hop ρυθμούς.  

mAYO BAR
Περσεφόνης 33, Γκάζι, 210 
3423.066
Pop ατμόσφαιρα, ωραίος 
χαρούμενος κόσμος και μια 
χειμωνιάτικη αυλή που αντι-
καθιστά την καλοκαιρινή τα-
ράτσα. Η σκάλα παραμένει 
meeting point. 

mEzcAl   
Σαρρή 42, Ψυρρή 
Underground χώρος με 
πάρτι ηλεκτρονικής μου-
σικής με γνωστούς djs της 
Αθήνας να εναλλάσσονται 
στα decks. Mέχρι αργά. 

mG 
Σούτσου 11, πλ. Μαβίλη  Πο-
τάδικο στην πολυσύχναστη 
πλατεία, μεγάλη μπάρα, 
επικοινωνία με τα γύρω 
μπαράκια, μαύρες μουσικές, 
τζαζ περάσματα και τα απα-
ραίτητα ροκάκια. 

mIcRAASIA   
Λ. Kωνσταντινουπόλεως 70, 
Kεραμεικός, 210 3469.139, 
694 5465449 Σε θεατρικό 
σκηνικό, με μουσικές απ’ 
όλο τον κόσμο. Σπιτική κου-
ζίνα με νόστιμες σαλάτες 
και πίτες. 

mIKE’S IRISh BAR
Σινώπης 6, Πύργοσ Αθηνών, 
Αμπελόκηποι, 210 7776797 
Κάθε Τετάρτη karaoke, από 
Πέμπτη - Σάβ. ενναλασσό-
μενα live.

mIllENIUm
Bουτάδων 60, Γκάζι, 210 
3412.994 και Λ. Παπάγου 
143, Zωγράφου, 210 
7488.726  O γνωστός χώρος 
στου Zωγράφου τώρα 
και στο Γκάζι, σε ένα πολύ 
όμορφο νεοκλασικό κτίριο 
δύο ορόφων. Eυχάριστο 
περιβάλλον, από το πρωί με 
καφέ, κρύα πιάτα, σαλάτες, 
waffles και sandwiches, ως 
αργά το βράδυ. Πάντα με 
mainstream μουσικές, ποτό 
και υπέροχα cocktails.

ΜΠΡΙκΙ 
Φρύνης 18, Παγκράτι, 
210 7518.637. Αποτελεί μια 
από τις πιο σίγουρες λύσεις 
για απολαυστικό night out. 
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Ποια είναι η πραγματική lisa celeste; Για όλο 
τον κόσμο είμαι η κόρη της Nina Simone, 
αλλά είμαι και ξεχωριστή προσωπικότητα. 
Θέλω να προσθέσω σε αυτή την όντως τε-
ράστια κληρονομιά τα δικά μου μηνύματα, 
τη δική μου μουσική ταυτότητα.
Ήταν ποτέ «βάρος» για σας το όνομα αυτό; 
Δεν με νοιάζει, το έχω συνηθίσει. Η μη-
τέρα μου ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Είχε 
και θετικά και αρνητικά σημεία, αλλά το 
ίδιο μπορώ να πω και για μένα, δίπλα της 
έμαθα τι πρέπει να κάνω και τι όχι. Τώ-
ρα που δεν είναι πια μαζί μας και βαδίζω 
από κοντά στα καλλιτεχνικά της βήματα, 
προσπαθώ να θυμηθώ επίμονα μερικά 
από τα λόγια της που ως παιδί δεν θεω-
ρούσα σημαντικά. 
Ποια είναι τα μηνύματα αυτά και πόσο δι-

αφορετικά είναι από εκείνα για τα οποία 

αγωνίστηκε η μητέρα σας; Αυτά που ήταν 
και παλιά. Δεν ξέρω αν το λέτε κι εσείς, 
αλλά υπάρχει μια ρήση στην πατρίδα μου 
που λέει ότι όσο περισσότερο αλλάζουν 
τα πράγματα, τόσο μένουν τα ίδια. Μόνο 
όνομα αλλάζουν μερικές φορές.
κάποια ιστορία που θυμάστε με τη μητέρα 

σας; Θυμάμαι που είχε έρθει να με δει 
που τραγουδούσα στην Καλιφόρνια και 
από τη θέση της στο κοινό μού τραγου-
δούσε τους στίχους. Μετά στα παρασκή-

νια μου είπε πόσο περήφανη ήταν για 
μένα και πως μου παραδίδει τη σκυτάλη 
για να συνεχίσω. Με κοίταξε και είπε, 
μωρό μου, δεν χρειάζεται να προσπαθείς 
τόσο σκληρά. Έρχεται συχνά στον ύπνο 
μου, δεν μου μιλάει ποτέ αλλά επικοινω-
νούμε πολύ καθαρά.
τι ακούγατε στο σπίτι με τη μητέρα σας; 
Rhythm’n’blues σαν παιδί.  Aretha 
Franklin, Εarth, Wind and Fire, Chaka 
Khan, Wilson Pickett και όλους αυτούς 
τους υπέροχους μουσικούς.
Μπορείτε να ξεχωρίσετε ένα κομμάτι 

της; Tα τραγούδια του άλμπουμ “Nina 
Simone and Piano”. Επίσης ένα τραγούδι 
που ποτέ δεν βαριέμαι να ακούω είναι το 
“My Man’s Gone Now”.
η εκλογή του Ομπάμα; Aυτή μπορώ να πω 
ότι ήταν η πρώτη αλλαγή στην ιστορία 
της Αμερικής. Ελπίζω όχι και η τελευ-
ταία. Δεν φαντάζεσαι πόσο ευτυχισμένη 
είμαι και το ίδιο φαίνεται να ισχύει και 
για τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι υπέροχο 
να διαπιστώνεις ότι η σκληρή δουλειά 
και οι θυσίες τόσων σημαντικών ανθρώ-
πων, όπως η μητέρα μου, αλλά και η δου-
λειά επαναστατικών κινημάτων, είχαν 
αντίκρισμα. Χωρίς αυτούς και τις πρά-
ξεις τους δεν θα ήταν πιστεύω εφικτή η 
εκλογή του. ●

H κόρη της Nina Simone. Γεννήθηκε στη Ν.Υ. στις 12 Σεπτεμβρίου του 1962, 
έζησε με τη θρυλική της μητέρα στα Μπαρμπάντος, στη Λιβηρία και την 
Ελβετία, πριν καταλήξει στην Πενσυλβάνια ένα χρόνο μετά την 11η Σε-

πτεμβρίου. Άρχισε την καριέρα της στο Broadway, το 2008 κυκλοφόρησε το πρώτο 
της άλμπουμ “Simone On Simone”, αφιερωμένο στη μητέρα της.  Έρχεται με την 
ορχήστρα που συνόδευε τη μητέρα της και με εκλεκτή παρέα τις σπουδαίες ερμη-
νεύτριες Angelique Kidjo, Dianne Reeves και Lizz Wright.

 soundtrackτηςπόλης

Info 

Λυκαβηττός. 

Έναρξη 21.30. Είσοδος 

€ 40 ,  60, 75, 90. Προπώ-

ληση: PUBLIC, FNAC, www.i-

ticket.gr  και τηλεφωνικά στο 

801 11 60000. Στις 6 Ιουλίου.

Καθαρά ποτά, επιλεγμένες 
μουσικές, ωραίες παρέ-
ες.  A.V.

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.

Π
Eυπατρίδων 7, Γκάζι, 210 
3470.510 Alternative 
coffeshop - bar. Ψαγμένες 
μουσικές, ζεστά χρώματα 
και μια ωραία δροσερή, 
εσωτερική αυλή. Mε καλ-
λιτεχνική διάθεση και εικα-
στικά δρώμενα να τρέχουν. 
Aνοιχτό από τις 20.00 έως 
αργά το βράδυ.

ΠΑΡAΦΩνΟ 
Aσκληπιού 130α και Σ. Kυ-
ρήνης 1, 210 6446.512 Σ’ ένα 
όμορφο νεοκλασικό κτίριο 
έβαλε πρώτο τη βάση για τη 
δημιουργία της ελληνικής 
jazz σκηνής και στεγάζει 
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.  
 
ΠΛΑΣτΕΛΙνη 
Αβραμιώτου 6-8, Μοναστη-
ράκι, 210 3219.120 Ιndie 
στέκι στη νέα πιάτσα στο 
Μοναστηράκι. Μία πόρτα α-
πόσταση με τα διπλανά μπα-
ράκια, κονσόλα με κιθάρες, 
εναλλασσόμενοι djs από 
αθηναïκά συγκροτήματα και 
μουσικό Tύπο. 

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.

ΠΩΛΕΙτΑΙ 
Kωλέττη 9, Eξάρχεια, 210 
3845.570 Ζωντανό στέκι 
στον «επαναστατικό» 
πεζόδρομο όλες τις ώρες, 
όλες τις μέρες, με μουσικά 
περάσματα από funk & jazz 
μέχρι 60s pop και από alt. 
rock μέχρι ethnic. 

PEtROGAz 
Λεωφ. Δημοκρατίας 22, Με-
λίσσια, 210 6139.989 Μου-
σικές από electronica που 
δεν βρίσκεις εύκολα ούτε 
στο κέντρο. Ωραία μπάρα, 
άνετος χώρος, συχνά πάρτι 
της Klik rec. A.V.

POP 
Kλειτίου 10Β, 210 3220.650 
Λιλιπούτειο στέκι - indie 
αποικία, ποπ αισθητική, 
future και εκλεκτική ποπ 
στα ντεκ, απλόχερες μερί-
δες ποτού. 

PEΣItAΛ 
Eρεσσού 64 & Θεμιστοκλέ-
ους, Eξάρχεια, 210 3805.556, 
www. recital.gr Iστορικός, 
κλασικός, ατμοσφαιρικός 
πολυχώρος με βελούδινους 
καναπέδες & ζωγραφισμένα 
ταβάνια. Tο bar των αισθή-
σεων έχει και μουσικά ταξί-
δια rock, 80s, funk, jazz.

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.

thE SEVEN jOcKERS 
Βουλής 7, Σύνταγμα, 210 
3219.225 Από νωρίς το πρωί 
για καφέ, ποτό, δροσερές 
σαλάτες, homemade πίτες 
και γλυκά. Γήινα χρώματα 
και vintage στοιχεία στο 
εσωτερικό, τραπεζάκια έξω. 
Από τα πιο απρόβλεπτα 
after της πόλης.

tROVA                          
Αθηνάς & Βλαχάβα 9, 
Μοναστηράκι, 210 3224.896 
Χώρος ιδιαίτερης αισθητι-
κής με πινελιές Λατινικής 
Αμερικής, για πάρτι που 
συζητιούνται. Τώρα το κα-
λοκαιράκι ο κόσμος κάθεται 
και απ’ έξω. 

USE BAR 
Πλ. Καρύτση 5, Κέντρο Νέο 
στέκι στην καθιερωμένη 
πιάτσα, με έμφαση στην 
acid jazz και πινελιές από 
πειραγμένο hip hop, indie 
εκρήξεις και διαλείμματα 
με breaks.

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 

VANIllA PROjEct  
 Δεκελέων 22 και Ζαγρέως, 
Γκάζι, 210 3416.616 Το 
γνωστό Vanilla του Ψυρρή 
μετακόμισε για καλοκαίρι 
στο Γκάζι, με mainstream 
μουσικές, σε βιομηχανικό 
art deco σκηνικό. Κάθε 
μέρα ανοιχτά. Ρarking. 
VItAmINA        
Κελέου 1-5, Γκάζι, 210 
3476.887 Βιομηχανικός 
χώρος με καλλιτεχνική 
αισθητική. Εναλλακτικές 
μουσικές και κάθε Κυριακή 
από τις 19.00 η Σωτηρία 
Μπαβέλου. 

YEllOW SUBmARINE
Nηλέως 5, Θησείο, 693 
2131991 O ραδιοφωνικός 
παραγωγός Tάσος Kαρα-
τζής και οι συνεργάτες 
του σε rock, soul και blues 
μουσικές, που θυμίζουν τις 
ιστορικότερες συναυλίες 
από τα 60s μέχρι σήμερα 
και συνοδεύουν τα αγαπη-
μένα ποτά των E. Presley, J. 
Joplin, F. Sinatra και άλλων. 

YOGA BAlA
Ρ. Παλαμήδου 5-7, Ψυρρή 
Hip στέκι της πόλης, σκο-
τεινό ντεκόρ, φιλοξενεί 
τα πάρτι της ομάδας των 
Outro. Συνήθως μαύρες 
μουσικές με breaks και hip 
hop, μερικές βραδιές γίνε-
ται electro, τώρα τελευταία 
ξεκινάει και τα live.

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

* zOUzOU DES PAlAIS       
Αισώπου 9, Ψυρρή, 210 
3215.614  Ατμοσφαιρικό 
champagne bar σε στιλ 
ρετρό, με μουσική που 
σε ταξιδεύει από Ιταλία 
μέχρι Αμερική. Τιμές ποτών 
special € 8, premium €10 
και ποτήρι ή cocktail σαμπά-
νιας € 10. 

Clubs
  
AlcAtRAz 
Λ. Συγγρού 137, N. Σμύρνη, 
210 9316.417 Live sex show 
από όμορφες strip dancers 
για ατελείωτες νύχτες 
και ξεσηκωτικά bachelor 
parties. Eίσοδος με ποτό 

€15. Aπό 11.30 μ.μ. 

AmmOS lOUNGE      
Παραλία Λουτρών Αλίμου, 
Άλιμος, 210 3463.553, 694 
2554189 Αμμουδερό κα-
λοκαιρινό σποτ για πάρτι 
πάνω στη θάλασσα. Κάθε 
Παρασκευή και Σάββατο 
εναλλασσόμενα latin, disco 
και funky συγκροτήματα.  

BAROUGE
Aνδρονίκου 4 & Tζαφέρι, 
Γκάζι, 210 3424.994 Πολυτέ-
λεια και sexy ατμόσφαιρα 
με το κόκκινο χρώμα να 
πρωταγωνιστεί, clubbing σε 
mainstream ήχους αλλά όχι 
ελληνικά. Kλειστά Δευτέρα. 

BOOm-BOOm 
Θησέως και Ποσειδώνος, Tζι-
τζιφιές 80s καρεκλο-tracks, 
βάτες και χρυσές σκιές που 
αγγίζουν φρύδι, πλαστικά 
λουλούδια-φωτιστικά.

BOUtIqUE 
Φιλελλήνων 15, Αθήνα, 210 
3231.315 Το team του κα-
λοκαιρινού Galea για τρίτη 
χρονιά στο Σύνταγμα. Μαύ-
ρο, χρυσό και κρύσταλλα 
στην οροφή, glam αισθητι-
κή. Κάθε Τετ. ελληνικό πάρτι 
με την Αν. Παντέλη και γενι-
κά mainstream vs r’n’b.
 
* cANDY BAR           
Λ. Ποσειδώνος, 2η στάση 
τραμ Αγ. Κοσμά (πίστα 
KART), 210 3317.801 All day 
bar και club της παραλιακής 
με πολλές μουσικές δίπλα 
στην πισίνα. Κάθε Τρίτη 
greek parties, κάθε Τετάρτη 
pop και rock ρυθμοί, 
κάθε Πέμπτη Έλληνες 
καλλιτέχνες της RnB και Hip 
Hop σκηνής, Παρασκευή & 
Σάββατο καλοκαιρινά πάρτι 
με djs και Κυριακή μεσημέρι 
live events.  

cRUISER 
Μαρίνα Φλοίσβου, Κτίριο 
6, Π. Φάληρο, 210 9821.494 
Νέο μαγαζί στην ήσυχη 
μαρίνα με το πολυτελές πε-
ριβάλλον των θαλαμηγών. 
Πλούσια λίστα από ελαφριά 
πιάτα και σαλάτες, πολύ 
καλά ενημερωμένη λίστα 
κρασιών και από τις μεγα-
λύτερες λίστες καφέ και 
τσαγιού. Κάθε Πέμ. πάρτι 
με  mainstream μουσικές 
επιλογές.

DARK SUN 
Θηβών 42, Περιστέρι O σκο-
τεινός ναός των Aθηναίων 
goths κλείνει φέτος 10 
χρόνια. Nα «είσαι στις μαύ-
ρες σου».

DEcADENcE 
Bουλγαροκτόνου 69, Λόφος 
Στρέφη (από Λ. Aλεξάνδρας 
62 δεξιά), 699 5419867 Aπό 
τα πιο παλιά και θρυλικά 
bars της Aθήνας. Tο έχουν 
επισκεφθεί ο Nick Cave, οι 
Dandy Warhols, η μπάντα 
του Iggy Pop, αλλά και... 
ο Mίκης Θεοδωράκης. 
Διαθέτει... οπωροπωλείο, 
παραλία δωματίου, μέχρι 
και... δικό του νόμισμα!! 2 
stages με indie, alternative, 
electro, 60s. 

DERtI clUB 
Λ. Bουλιαγμένης 22, 210 
9224.641/ 693 6579555, 
derticlub@yahoo.gr Ξανά 
στη Λ. Bουλιαγμένης. Φρέ-
σκο, με πολλά ελληνικά λαϊ-
κά τραγούδια. Bραδιές αφι-
ερωμένες στις γυναίκες, live 
με καταξιωμένους λαϊκούς 
τραγουδιστές και θεματικά 
πάρτι. Aνοικτά κάθε Πέμ., 
Παρ., Σάβ. από 23.30.

fREE clUB
Kάστορος 41 & Φωκίωνος, 
Πειραιάς 210 4116.505 Από 
τα πιο κεφάτα πειραιώτικα 
μαγαζιά, με ντεκόρ που 
συνδυάζει το ξύλο, την 
πέτρα και το μέταλλο. Για 
χαλαρωτικές βραδιές στους 
καναπέδες ή ατέλειωτο 
χορό στις μπάρες. 

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.

KAlUA 
Πόρτο Ράφτη, 22990 75415-
71296 Κήπος δίπλα στη 
θάλασσα για δυνατές συ-
γκινήσεις.
  
lAtIN hOUSE 
Βασ. Σοφίας 20. Μαρούσι, 
210 8060.155 Το όνομα τα 
λέει όλα. Latin, salsa, αλλά 
και βραδιές με disco, funk 
και soul.

mANSION clUB
Κολοκοτρώνη 34, πλ. Κεφα-
λαρίου Η Via Milioni ανεβαί-
νει στα βόρεια προάστια, 
σε ένα χώρο 400 τ.μ., έχει 
σήμα το δολάριο του Andy 
Warhol και θυμίζει πολυτελή 
έπαυλη. Μενού από τον Στέ-
φανο Ρόσι και κάθε Κυριακή 
απόγευμα Bootycall από 
τους Μagna. 
 
PREcIOUS 
Αλεξ. Σούτσου 14, Κολωνάκι, 
210 3639.439 Νέος privé 
χώρος για απαιτητικούς 
clubber. Θεατρικό και πολυ-
τελές σκηνικό στον πρώτο 
όροφο για πολύ χορό, πιο 
χαλαρωτική ατμόσφαιρα 
στο δεύτερο όροφο και 
Dom Perignon αίθουσα για 
πιο απομονωμένες κατα-
στάσεις ή και οργάνωση 
προσωπικών πάρτι. 
Κλειστά Τρίτη.  

 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 

ShIShA
Λ. Eθνάρχου Mακαρίου 10, 
Στάδιο Eιρήνης και Φιλίας, 
210 4834.190 Mega club στη-
μένο σε ένα oriental σκηνι-
κό. Kαταπληκτική θέα στη 
θάλασσα, κοσμοσυρροή και 
ρυθμοί mainstream αλλά 
και house.

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. 

UNDERWORlD 
Ιπποκράτους 56 . Το noir 
στέκι της πόλης με πολλά 
events σε ebm / electro / 
gothic στιλ. 

* VItRINE            
Mάρκου Μουσούρου 1 & Αρ-
δητού, Μετς, 210 9242.444   
Το γνωστό club, ανανεω-
μένο σε old time κλασικούς 
ασπρόμαυρους τόνους, για 
5η χρονιά στο σημείο με 
την ομορφότερη θέα στην 
πόλη. Φιάλη € 110, special € 
120, είσοδος Σ/Κ € 15, απλό 
ποτό € 10, special € 13   

* VS clUB     
Κελεού 10 & Ιερά Οδός, Γκάζι, 
211 7108.515 Glamorous και 
underground club με μουσι-
κές electronica, progressive 
και tech house με γνωστούς 
djs Ελλάδας και εξωτερικού 
να εναλλάσσονται στα 
decks. Είσοδος ελεύθερη, 
Ανοιχτά κάθε μέρα ●

Celeste Simone
Daughter of Soul 

Του ΓΙωΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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gay&lesbian Του ΛΥΟ 
ΚΑΛΟΒΥΡΝΑ

Υπάρχουν φορές που μπορούμε να τα 
έχουμε όλα, όπως για παράδειγμα 
να κάνουμε διακοπές σε ένα πολυ-

τελέστατο γκέι ξενοδοχείο χωρίς να χρεια-
στεί να υποθηκεύσουμε το νεφρό μας. Ο πα-
ράδεισος έχει όνομα: Elysium Sunset Bar. 
Δύσκολα περιγράφεται πόσο όμορφο είναι 
το μπαρ της πισίνας του Elysium, του γκέι 
ξενοδοχείου par excellence της Μυκόνου. Η 
φωτογραφία κάπως βοηθά να αποκτήσετε 
μια εικόνα, αν και αφήνει απέξω το ανεπα-
νάληπτο ηλιοβασίλεμα πάνω από το Αιγαίο 
– δεν είναι λίγο να αράζεις στην πισίνα σι-
γοπίνοντας το κοκτέιλ σου και σιγοτρώγο-
ντας το αγόρι δίπλα σου, ενώ απολαμβάνεις 
την υπερπαραγωγή του ήλιου να βυθίζεται 
σε όλο αυτό το μπλε. Όσο ωραίο είναι να κά-
νεις ελεύθερο κάμπινγκ δίπλα στο κύμα σε 
μια ερημική ακτή αγκαλίτσα με το αγόρι σου, 
άλλο τόσο ωραίο είναι να χορεύεις τρελά και 
να φιλιέσαι με τρία τουριστόνια στο pool bar 
ενός πανέμορφου ξενοδοχείου. Το φοβε-
ρό; Το Elysium Sunset Bar είναι ανοιχτό σε 
όλους. 20.00 ως 22.00 κάθε μέρα, την ώρα 
του φοβερού ηλιοβασιλέματος, κάνει μο-
να-δι-κό sunset party. Χωρίς είσοδο!
Στον άπλετο χώρο της πισίνας, γκέι άντρες 
από τις τέσσερις γωνιές του κόσμου χορεύ-
ουν, πίνουν, φλερτάρουν. Το Sunset πάρτι 
έχει καθιερωθεί και μαζεύει κόσμο από όλο 
το νησί, μετά την παραλία, πριν το βραδι-
νό φαγητό. Λίγο ψηλότερα από την πισίνα 
δεσπόζει το champagne bar, που σερβίρει 
αποκλειστικά κοκτέιλ σαμπάνιας, για όσους 
τους αρέσει να τους γαργαλάνε οι μπουρ-
μπουλήθρες. Δεκατέσσερα μεγάφωνα, δύο 
μπαρ, τέσσερις μπάρμαν, χορευτική μουσι-
κή, go-go boys, drag show, τρεις πίστες... και 

φυσικά πολλά, μα πάρα πολλά γκέι παιδιά. 
Τι διάολο τρέχατε να μάθετε ξένες γλώσσες; 
Ώρα για εξάσκηση.
Φυσικά την πισίνα του Elysium μπορείτε να 
την απολαύσετε και άλλες ώρες. Παραμένει 
ανοιχτή όλη μέρα καθημερινά, και για επι-
σκέπτες, με lounge μουσική, σε πιο χαλαρή 
ατμόσφαιρα. Επίσης, 12.00-17.00 λειτουρ-
γεί κουζίνα με αποκλειστικά μεσογειακές 
γεύσεις. Το ξενοδοχείο Elysium ανακαινί-
στηκε πέρσι σε σαγηνευτικά μινιμαλιστικό 
ύφος: ασπρόμαυρο chic. Είναι πιο ωραίο απ’ 
ό,τι ακούγεται. Θυμάμαι ότι και πριν την α-
νακαίνιση ήταν εξαιρετικό το περιβάλλον, ο 
ιδιοκτήτης, Βασίλης Χουλιάρας, φοβερός 
και ακομπλεξάριστος τύπος, υποστηρικτής 
της γκέι κοινότητας, το ηλιοβασίλεμα όλα 
τα λεφτά, οι άντρες κόβω-φλέβες-τώρα, οι 
μουσικές απίθανες.
Φέτος το Elysium γιορτάζει 20 ολόκληρα 
χρόνια λειτουργίας, μ’ ένα σούπερ γενέθλιο 
πάρτι στις 29 Αυγούστου. Στις 3 και 5 Σε-
πτεμβρίου θα γίνουν δύο Delice Party. 
Η είσοδος στο Elysium Sunset Bar είναι ε-
λεύθερη. Τα ποτά ξεκινούν από 6 ευρώ (κρα-
σί, μπίρα) και φτάνουν στα € 15 (champagne 
cocktail).

Go-go boys!
Δείτε τα αγόρια να μοστράρουν ό,τι πολυ-
τιμότερο έχουν στο Go-go boys πάρτι που 
κάνει το Labyrinth Club, Παρασκευή 3/7.

τα κουβαδάκια σου κι εδώ!
Κι άλλο beach party στο κέντρο της πόλης. 
Πού αλλού; Στο Mybar, Κυριακή 5 Ιουλίου 
από τις 20.00 – έστειλε τον dj στα βάθη του 
μαγαζιού και άνοιξε κι άλλο ο χώρος! ●

Μια πισίνα αγόρια

 G&L οδηγος

Cafés/bars     

BlUE tRAIN 
Kων/πόλεως 84, Γκάζι Γέλιο 
και ποτάκια με την τρελοπα-
ρέα ή κουβεντούλα με τον 
κολλητό, στο πρώτο γκέι 
μπαρ που άνοιξε πορτοπα-
ράθυρα στο δρόμο. 

έστιατόρια     

ΠΕτΑΛΟ
Ξάνθης 10 & Λ. Kαραγιάννη, 
Kυψέλη, 210 8622.000 Gay-
friendly κουτουκάκι. Σπιτικό 
φαγητό με εξαιρετικές τιμές 
σε χαλαρή ατμόσφαιρα. Kα-
θημ. από 20.00, πλην Δευτ.

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

Βar/club     

BIG 
Φαλαισίας 12 & Iερά Oδός 
67, Γκάζι Για τους άντρες-
αρκούδους και όσους τους 
λατρεύουν. Aνοιχτά κάθε μέ-
ρα εκτός Δευτ. www.bigbar.gr

γΡΑνΑΖΙ 
Λεμπέση 20 & Kαλλιρρόης, 
Mακρυγιάννη Tο παλαιότε-
ρο γκέι μπαρ της πόλης. Για 
εγγυημένο κέφι σε παρεΐ-
στικη ατμόσφαιρα, συνή-
θως με ηλικίες άνω των 30. 
Strip-tease show το Σ/Κ. 

fOU clUB
Iερά Oδός & Kελεού 8, Γκάζι 
Δυνατή και περήφανη ελλη-
νική διασκέδαση με μουσικές 
που ξεσηκώνουν. Παρασκ. & 
Σάββ. 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.

ΛAmDA 
Λεμπέση 15, Mακρυγιάννη, 
www.lamdaclub.gr Kλασικό 
στις προτιμήσεις, ένα από 
τα παλιότερα γκέι μπαρ, με 
ανάμεικτες μουσικές. Στον 
κάτω όροφο dark room. 

mAN RAY
Μαιζώνος 6, πλ. Βάθης, 210 
5200.062 Νέα άφιξη, για 
τους λάτρεις της καλής 
ξένης ηλεκτρονικής dance 
μουσικής σκηνής και όχι μό-
νο, σε έναν όμορφο ντιζαϊ-
νάτο χώρο. Προσωπικό για 
τα μάτια σας μόνο, πάντα 
φιλικό και χαμογελαστό. 
Δωρεάν πάρκινγκ. Ανοιχτά 
Τετ.-Κυρ. από τις 22.00. 

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 Στερ-
νομαχίες στο ασφυκτικά 
γεμάτο και κεφάτο γκέι 
κλαμπ, που σφραγίζει μια 
βραδιά έξω. Mε δύο stage 
mainstream και electronica, 
είναι απαραίτητος σταθμός 
για δυνατή διασκέδαση. 

S-cAPE ARmY AcADEmY
M. Aλεξάνδρου 139, Γκάζι 
Super-sized γκέι κλαμπ, που 
φέρνει την απόδραση στην 
γκέι διασκέδαση. Mουσικά 
κινείται σε mainstream 
μονοπάτια με διακλαδώσεις 
προς τα ελληνικά.

Βιβλιοπωλείο     

ΠΟΛΥχΡΩΜΟΣ ΠΛΑνητηΣ 
Aντωνιάδου 6 & Πατησί-
ων, 210 8826.600, www.
colourfulplanet.com Tο μο-
ναδικό γκέι βιβλιοπωλείο της 
χώρας, με μεγάλη ποικιλία 
τίτλων, ελληνικών και ξένων. 

σάουνες     

AlEXANDER 
Μ. Αλεξάνδρου 134 & Ιερά 
Οδός (στάση μετρό Κεραμει-
κός), www.alexandersauna.
gr Η δημοφιλέστερη σάουνα 
της Αθήνας, με ευρύχωρο 
ατμόλουτρο, 2 σάουνες, υ-
δρομασάζ, μπαρ και αίθριο με 
κήπο, λογικές τιμές και υψηλά 
στάνταρ υγιεινής. Θεματικές 
ημέρες: Δευτ. (Partners Day/2 
άτομα € 22) 19.00-3.00, Τρ. 
(Bear’s Day) 19.00-3.00, Τετ. 
(Young & Youngest Day) 
19.00-3.00, Πέμ. (Mixed 
Ages Day) 19.00-3.00, Παρ. 
19.00-8.00, Σάββ. 19.00-
8.00 (Explosive Nights), Κυρ. 
(Cruising Spa Fun) 19.00-3.00. 
Καλοκαιρινή προσφορά: ένα 
εισιτήριο εισόδου αξίας € 21 
για δύο ημέρες, Πέμ. & Παρ. 
Είσοδος € 15, Young Club 18-
25 χρ., € 9.

Βίντεοκλαμπ - 
sex shops 

thE SENSES.X
Αναγνωστοπούλου 22, 
Κολωνάκι, 210 3637.710 Μια 
ερωτική boutique υψηλής 
αισθητικής, που θα δώσει μια 
παιχνιδιάρικη νότα στην ερω-
τική σας ζωή! Πικάντικα αξε-
σουάρ και βοηθήματα μέσα 
από μια τεράστια γκάμα και 
απελευθερώστε τη φαντασία 
σας κάνοντας παιχνίδια με το 
σύντροφό σας. Ανοιχτά ώρες 
καταστημάτων.

clUB AmORE 2
Κ. Παλαιολόγου 28, Αθήνα, 
210 5240.664 Ιδιωτικές 
προβολές, ενοικιάσεις, 
πωλήσεις. 

EmPORIO VIDEO  
Σωκράτους 39, 1ος όρ., Ομό-
νοια/ Πατησίων 24, 1ος όρ., 
Ομόνοια / Κηφισού 100, εί-
σοδος ΚΤΕΛ, 1ος όρ./ Φυλής 
100, πλ. Βικτωρίας, ισόγειο/ 
Γούναρη 39, Πειραιάς 1ος 
όρ./ Πολυζωΐδη 5, έναντι 
ΚΤΕΛ Ν. Θεσσαλονίκης Βαρ-
δάρη, Θεσσαλονίκη, 1ος όρ. 

EROXXX DVD SEX ShOP
Σταδίου 61, 1ος όρ., Ομόνοια
Για πρώτη φορά τα καλύ-
τερα ερωτικά DVD στις 
καλύτερες 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 θέματα 
ακυκλοφόρητα. 14.00-22.00.

Hotels   

X-DREAm 
Μαιζώνος 6, 210 5243.011-2 
Ημιδιαμονή από € 23, δια-
νυκτέρευση από € 60. www.
xdream.gr. Όλα τα δωμάτια 
έχουν κλιματισμό, τηλεόρα-
ση και ποικιλία από dvd.

ΔΙΕΘνΕΣ
Παιωνίου 52, Σταθμός 
Λαρίσης, 210 8836.855 Gay 
friendly ξενοδοχείο, σε νε-
οκλασικό κτίριο, με 24ωρο 
room service, μασάζ, σάου-
να και roof garden ●

Elysium Sunset Bar
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ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ 

Ο 
Γιώργος Κιμούλης είναι ο Δον Κιχώ-

της και ο Δημήτρης Πιατάς ο Σάντσο 

στο αριστούργημα του Θερβάντες, 

που περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα σε σκη-

νοθεσία Γιάννη Καραχισαρίδη. Η διασκευή 

που θα παρουσιαστεί στηρίζεται σε ένα αλη-

θινό βίωμα του συγγραφέα, τη φυλάκισή του 

στο Αλγέρι. Μαζί με 10 συγκρατούμενούς του 

δραπετεύουν από τη φυλακή και περιμένουν 

κάποιο καράβι να τους πάει πίσω στην Ισπα-

νία. Tις ώρες της αναμονής αρχίζει να αφηγεί-

ται τις περιπέτειες του Δον Κιχώτη, υπερασπι-

στή των καταφρονεμένων. Οι αφηγήσεις του 

επηρεάζουν βαθιά όσους τον ακούν. Το ξημέ-

ρωμα το πλοίο δεν έχει φτάσει και όλοι πρέπει 

να πάρουν αποφάσεις. Ο Θερβάντες, ακολου-

θώντας τα χνάρια του Δον Κιχώτη, θα πάει εκεί 

όπου δεν πάει ο νους του ανθρώπου. 

>> 2/7 Θεσσαλονίκη, 4/7 Οινιάδες (Αιτωλοα-
καρνανία), 5/7 Πρέβεζα, 6/7 Ιωάννινα, 7-8/7 
Κέρκυρα. Πληροφορίες για τις επόμενες παρα-
στάσεις: ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης, 24610 24062 

ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ

Τ ο καινούργιο έργο των Θανάση Πα-

παθανασίου και Μιχάλη Ρέππα με 

τη Βίκυ Σταυροπούλου, τον Χρή-

στο Χατζηπαναγιώτη, την Τζόυς Ευείδη και 

τον Δημήτρη Μαυρόπουλο, περιγράφει τη 

ζωή δυο εύπορων οικογενειών της επαρχί-

ας που δέχονται την «εισβολή» ενός νεαρού 

Αλβανού που φτάνει στο σπίτι τους σαν μέλ-

λων γαμπρός. Αναταράξεις οικογενειακού και 

κοινωνικού περιεχομένου, σε ένα σπίτι που 

ονειρεύεται η κόρη τους να υπερβεί την κοι-

νωνική τους τάξη και, εξαιτίας των σπουδών 

της στο Λονδίνο, να παντρευτεί ένα λόρδο. 

Ο ρατσισμός, η ανηθικότητα, η διαπλοκή, τα 

χαρακτηριστικά του νεοέλληνα, με παρεξη-

γήσεις, φάρσες και ανατροπές, δημιουργούν 

ένα εκρηκτικό τοπίο γέλιου για μία από τις κα-

λύτερες κωμωδίες του περσινού χειμώνα.

>> 3/7 Σέρρες, 4/7 Βέροια, 5/7 Καρδίτσα, 6/7 Λα-

μία, 8/7 Πρέβεζα. Πληροφορίες για τις επόμενες 
παραστάσεις: 210 3640.813, www.ellthea.gr 

Η ΟΠΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ

Η 
Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ο Στέ-

λιος Μάινας, η Ρένια Λουιζίδου και 

ένας θίασος 15 ηθοποιών σε σκη-

νοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, ζωντανεύουν 

την «Όπερα της Πεντάρας» του Μπέρτολντ 

Μπρεχτ. Εργο λαϊκό και μουσική κωμωδία μα-

ζί, μια σάτιρα σε όλα όσα επαναλαμβάνονται 

στο γύρισμα του χρόνου. Πρόζα, μουσική, χο-

ρός και τραγούδι συνυπάρχουν σε ένα σκηνι-

κό που θυμίζει άλλοτε καμπαρέ, άλλοτε τσίρ-

κο και άλλοτε απέραντη λεωφόρο. Η διάσημη 

πόρνη Τζένη και μεγάλος έρωτας του Μακχίθ, 

ο αρχηγός της αστυνομίας Μπράουν ο Τίγρης 

που είναι και πεθερός του Μακχίθ, μιας και ο 

διασημότερος ληστής του Λονδίνου έχει πα-

ντρευτεί την κόρη του Λούσι, και ο Ιερεμίας Πί-

τσαμ που έχει στήσει τη μεγαλύτερη εταιρεία 

ζητιάνων στο Λονδίνο, μπλέκονται με φόντο 

το ζοφερό σκηνικό μιας μεγαλούπολης. 

>> 2/7 Ιωάννινα, 3/7 Βόλος, 5/7 Μυγδονία, 6-
8/7 Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες για τις επόμε-
νες παραστάσεις: 697 8188754

Ο ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣ

Ο 
Γιάννης Μπέζος υποδύεται τον Αρ-

γκάν, από τους διασημότερους χα-

ρακτήρες του Μολιέρου, έναν τύπο 

εξαρτημένο από τους γιατρούς και τα φάρμα-

κα, που αισθάνεται διαρκώς άρρωστος αν και 

δεν έχει τίποτα. Με την ευφυή πένα του Μο-

λιέρου αποκαλύπτεται η γελοιότητα ενός αν-

θρώπου που είναι έρμαιο του περίγυρού του, 

που παθιάζεται με τους ψευτογιατρούς, τους 

απατεώνες, τους κομπογιαννίτες και αγαπά 

να ζει με τους φόβους του. Την υπηρέτρια  του 

Αργκάν υποδύεται η Ναταλία Τσαλίκη και την 

κόρη του Ανζελίκ η  Έμιλυ Κολιανδρή. 

>> 2-3/7 Ηρώδειο, 6-7/7 Βόλος, 8/7 Τρίκαλα.  
Πληροφορίες για τις επόμενες παραστάσεις: 
210 3616.550 A

τέχνηθέατρο Της ΔήΜήΤΡαΣ αΝαΓΝΩΣΤΟΥ  

Τέσσερις παραστάσεις περιοδεύουν σε όλη την Ελλάδα 

Το θέατρο ταξιδεύει  

Γιώργος Κιμούλης

 ΘΕΑΤΡΟ οδηγος

*   Νέο 
Λ     Λαϊκή απογευματινή
Φ    Φοιτητικό
Π    Παιδικό
Δ    Διάρκεια παράστασης

ΑΘΗΝΑ 
Δεριγνύ 10 & Πατησίων, 210 
8237.330  
* Μπαμπά μην ξαναπεθά-
νεις Παρασκευή. Μαύρη 
Κωμωδία. Των Α. Ρήγα, Δ. 
Αποστόλου  Σκηνοθ.: α. 
Ρήγας. Παίζουν: Γ. Μποστα-
ντζόγλου, Α. Παλαιολόγου, 
Σ. Βογιατζάκη κ.ά. Δ: 120’. 
Σάβ. (Λ) 19.00, Τετ.-Σάβ. 
21.30, Κυρ. 20.30. € 25, 23, 
18, 16. 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Πατησίων 55, 210 8214.000
Η Βουλή με τις τρελές. 
Επιθεώρηση των Ντ. 
Σπυρόπουλου, Γ. Γαλίτη. 
Σκηνοθ.: Γ. Μόρτζος. Παί-
ζουν: Μ. Κοντού, Τ. Άντονι, 
Τ. Παπαματθαίου κ.ά. Τετ.-
Σάβ. 21.30, Κυρ. 20.45, Σάβ. 
19.00 (Λ). 
€ 22 (18 Λ, 15 Φ). Δ: 135 .́ 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  
ΠΑΡΚΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» 
Τέρμα Κων/πόλεως, 
Κερατσίνι, 210 4325.570
* Λαϊκές βραδιές με τον 
Καραγκιόζη στο Κερατσί-
νι. Από τον Πάνο Καπετα-
νίδη. Τρ. & Πέμ. 21.00. Είσ. 
ελεύθερη. Ως 30/7. 

ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ 
Ν. Φάληρο, 210 4176.404
* Ο μπαχαλόγατος.  Επιθε-
ώρηση των Μ. Σεφερλή, Σ. 
Παπαδόπουλου, Γ. Βάλαρη. 
Σκηνοθ.: Μ. Σεφερλής. 
Παίζουν: Μ. Σεφερλής, Έ. 
Τσαβαλιά, Γ. Πετρόχειλος, 
Σ. Τασί. Τρ.-Κυρ. 21.30. € 25 
(23 Φ, 18 Τρ.). Δ: 150’. 

ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ  
Ναυπλίου 12, Κολωνός, 
210 5138.067  
«Η wonder woman είναι 
παραμύθι». Από την ομάδα 
C.ulture V.ictims. 2/7. 
«40΄ συναισθηματικής 
λογικής... ή το αντίστρο-
φο». Από την ομάδα  A 
Sortie. 3-4/7.
«Στη Χώρα του Πρέπει». 
Από την ομάδα Repente. 
6-7/7.
«Μπάλλος 09». Από την 
ομάδα Δοκιμή. 8-9/7. 
«Από τα βάθη... της 
ψυχής». Κείμ.-σκηνοθ.: 
Β. Καρυτινού. Παίζουν: Γ. 
Πούλης, Ι. Ασημακοπού-
λου, Τ. Κοσμαδάκη. 10 & 
11/7.  21.30. € 5. 

ΜΑΥΡΗ ΣΦΑΙΡΑ
Ζωοδόχου Πηγής 48,
Εξάρχεια, 210 3848.060 
Το σπίτι της Μπερνάρ-
ντα Άλμπα. Του Federico 
Garcia Lorca. Σκηνοθ.: Τ. 
Σακελλαρίου. Παίζουν: Τ. 
Σακελλαρίου, Ά. Μέγα, Ε. 
Σιδέρη κ.ά. Πέμ.-Σάβ. 21.30. 
€ 20 (14 Φ).

 PARIS CLUB  
Ζωοδ. Πηγής 3 & ακαδημίας, 

210 3811.712
* Το κορμί. Κοινωνικό. Του 
Λουίς Αλφάρο. Σκηνοθ.: Ε. 
Δημητροπούλου. Παίζουν: 
Κ. Διδασκάλου, Ι. Μυλωνάς. 
Πέμ., Παρ., Σάβ. 21.00. 
Δ: 90’.  

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ
Καζαντζάκη 122, 
Δραπετσώνα, 210 8839.657
Fairytales. Παραμύθια για 
μεγάλους. Σκηνοθ.: Ζωή 
Ξανθοπούλου, Μάρκος 
Σαρρής. Παίζουν: Μ. Αν-
δρικοπούλου, Β. Ιγγλέση, 
Δ. Κουρέας κ.ά. Τετ., Πέμ. 
21.15. Δ: 70’. € 12. Ως 
30/7. ●

* Προτείνουμε

Αίθουσες τέχνης

BERNIER ELIADES 
Επταχάλκου 11, 210 3413.935
Ylva Ogland. Ζωγραφική, 
εγκαταστάσεις. Ως 17/7.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΙΑΝΝΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ  
Βαλαωρίτου 9α, 210 
3607.598  
Κώστας Ανανίδας. Γλυπτι-
κή. Ως 18/7. Γιάννης Σκουρ-
λέτης. Ζωγραφική. 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ  
Πλ. Κολωνακίου 20, 210 
3608.278 
Oμάδα άντερ κονστράξι-
ον. Εγκατάσταση. Ως 4/7.

ΙΑΝΟΣ  
Σταδίου 24, 210 3217.917
Ομαδική Ελλήνων καλλι-
τεχνών. Ζωγραφική. 

OLD TOWN 
GALLERY TONIA 
KPAΣΣAKOΠOYΛOY
Bουκουρεστίου 25A, 
210 3626.968   
Έργα τέχνης.

THE BREEDER 
Ιάσωνος 45, 210 3317.527
Jannis Varelas. Θεατρικά 
κοστούμια. Ως 4/7.                                      

* TΡΙEΣΠΕΡΟΣ 
Pοβ. Γκάλλι 3-5, Aκρόπολη, 
210 9239.592 
Xώρος περιοδικών - μό-
νιμων εκθέσεων, χειρο-
ποίητου κοσμήματος, 
γλυπτικής, φωτογραφίας, 
ζωγραφικής κ.ά.

* VICTOR GALLERY 
Φαναριωτών 23, 
210 6445.309 
Digital Art. Eργαστήριο 
αναπαραγωγής έργων τέ-

χνης σε καμβά. 

XIPPAS GALLERY 
Σοφοκλέους 53, 210 
3319.333
Jeremy Dickinson. Ζω-
γραφική. Ως 26/9.
Darren Almond. Γλυπτά, 
κατασκευές. Ως 26/9.

 
Άλλοι Χώροι

BOOZE COOPERATIVA  
Κολοκοτρώνη 57, 210 
3240.944   
Carte Blance VII. Φεστι-
βάλ. Ομαδική Ελλήνων 
και ξένων καλλιτεχνών. 
Ζωγραφική, φωτογραφία, 
animation, video art, κόμικ 
κ.ά. Ως 15/8.

GOETHE INSTITUT 
ATHEN 
(Φουαγιέ) Ομήρου 14-16, 
210 3661.000
Lotte Reiniger. Έκθεση 
για τη ζωή και το έργο της. 
Ως 24/7. 

ΜΕΓΑΡΟ ΕΫΝΑΡΔΟΥ 
αγ. Κων/νου 20 & Μενάν-
δρου, 210 3234.267
Vlassis Caniaris. Ζωγραφι-
κή. Ως 19/7.
 
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ 
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Ιπποκράτους 118 
Ευανθία Σούτογλου. 
Ζωγραφική. Ως 5/9.

Μουσεία

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙ-
ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
Πατησίων 44, 210 8217.717
Πέντε νέες μόνιμες 
εκθέσεις. Ελληνιστική 
κεραμική, πήλινα ειδώλια, 
συλλογή Β. Σερπιέρη, χρυ-
σά κοσμήματα. 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙ-
ΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Νεοφύτου Δούκα 4, 210 
7228.321-3
Tomas Struth. Φωτογρα-
φία. Ως 30/9. 

MOYΣEIO ΜΠΕΝΑΚΗ
Κουμπάρη 1, Κολωνάκι, 210 
3671.000
Συλλογή Γ. Κ. Γόντικα. «Η 
προκολομβιανή τέχνη στο 
Μουσείο Μπενάκη». Κερα-
μικά αγγεία, ειδώλια, λίθινα 
αντικείμενα και εργαλεία. 
Ως 30/8.
Κτήριο Πειραιώς 138 & 
Aνδρονίκου, 210 3453.111 
Ύμνος στη σκιά. Εικαστι-
κές προσεγγίσεις στο πλαί-
σιο της Art Athina. Ως 26/7. 
Γιώργος Ξένος. «Γεω-
μετρία εν αναμονή». Ζω-
γραφική. Ως 26/7. Κλέων 
Κραντονέλλης. Σχέδια, 
φωτογραφίες από τα Αρ-
χεία Νεοελληνικής Αρχιτε-
κτονικής. Ως 26/7. 
Ομαδική Ελλήνων και ξέ-
νων καλλιτεχνών. Έκθεση 
για την παράδοση του θεά-
τρου σκιών. Ως 26/7. ●

ΤΕΧΝΗ οδηγος

ΜΠΑΜΠΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΠΕΘΑΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Το έργο των Αλέξανδρου Ρήγα και Δημήτρη Αποστολού, που μέχρι σήμερα έχουν 
παρακολουθήσει πάνω από 1.000.000 θεατές, αναμένεται να γνωρίσει την ίδια 
επιτυχία και στην 6η κατά σειρά εκδοχή του με πρωταγωνιστές τους Γ. Μποστα-
ντζόγλου, Α. Παλαιολόγου, Σ. Μουτίδου κ.α. Θέατρο αθήνα, Δεριγνύ 10, 210 8237330

Μη 
χάσεις!
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Το κορίτσι από το Μονακό
(La Fille de Monaco)**
Παραπατώντας ανάμεσα στη ρομαντική 

κομεντί κι ένα πιο σκοτεινό δράμα που δεν 

βρίσκει ποτέ το βηματισμό του, το φιλμ της 

Αν Φοντέν πετυχαίνει καλύτερα τους στό-

χους του όταν ξεφλουδίζει τα στρώματα της 

κοινωνικής επιδερμίδας του πριγκιπάτου 

του Μονακό και τοποθετεί στο στόχαστρό 

του την εμμονή με τη δόξα και τα χρήματα. 

Η σχέση ενός μεγαλοδικηγόρου με μια λαϊκή 

πλην σέξι παρουσιάστρια του καιρού, και με 

το σωματοφύλακά του που προσπαθεί να 

τον προστατεύσει από αυτήν, δεν χτίζεται 

όσο σοβαρά θα χρειαζόταν για να δικαιολο-

γήσει την εξέλιξή της και η Φοντέν δεν μοιά-

ζει ποτέ απολύτως σίγουρη για το επιθυμητό 

ύφος της ιστορίας της. 

Δημόσιος κίνδυνος **  
Σκηνοθεσία: Μάικλ Μαν
Πρωταγωνιστούν: Τζόνι Ντεπ, Κρίστιαν Μπέιλ, 
Μαριόν Κοτιγιάρ, Τζέισον Κλαρκ, Μπίλι Κράνταπ

Μπορεί κατά καιρούς οι ταινίες του Μά-
ικλ Μαν να βρίσκουν το στόχο της εμπο-
ρικής επιτυχίας, όμως αν αυτό για τα 
στούντιο που του εμπιστεύονται ευμεγέ-
θη μπάτζετ και λαμπρούς σταρ είναι απο-
λύτως σημαντικό, για τον ίδιο μοιάζει να 
είναι γεγονός δευτερεύουσας σημασίας. 
Πώς αλλιώς μπορείς να εξηγήσεις την 
ιδιοσυγκρασιακή, ιδιαίτερη φύση των 
«περιπετειών» του που, ακόμη κι όταν 
έχουν στο κέντρο τους έναν ηθοποιό με 
άμεσο αντίκρισμα στα ταμεία (όπως τον 
Τομ Κρουζ στο “Collateral”) ή εξαργυ-
ρώνουν τη νοσταλγική φήμη τηλεοπτι-
κών επιτυχιών (όπως το “Miami Vice”), 
δεν παραδίδονται ποτέ σε ευκολίες; Αν 
όμως αυτή η άρνησή του να ακολουθή-
σει τους κανόνες τον έχει τοποθετήσει 
σε μια ιδιαίτερη ομάδα χολιγουντιανών 
σκηνοθετών, τα αποτελέσματα των πει-
ραματισμών του δεν ευοδώνονται πά-
ντα. Κάτι που συμβαίνει αυτή τη φορά 
στον «Δημόσιο κίνδυνο», που μπορεί να 
δίνει στον Τζόνι Ντεπ το οπλοπολυβό-
λο του Τζον Ντίλιγκερ, αλλά αρνείται 
να «συμβιβαστεί» στους ρυθμούς και το 
ύφος μιας γκαγκστερικής περιπέτειας. 

Κι αν η ιδέα του Ντεπ στο ρόλο του πιο 
διάσημου ληστή τραπεζών στην ιστορία 
του αμερικάνικου εγκλήματος φαντάζει 
ως ένα στοίχημα εκ των προτέρων κερδι-
σμένο, ο Μαν παραδίδει ένα φιλμ στο ο-
ποίο τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 
κινηματογραφικής γκαγκστερικής μυ-
θολογίας είναι σχεδόν... αγνώριστα και 

όπου δυστυχώς οι δικές του παρεμβάσεις 
σπανίως λειτουργούν αποτελεσματικά. 
Μπορεί να κινηματογραφεί ληστείες, 
ανταλλαγές πυροβολισμών, κυνηγητά 
με την αστυνομία, μπορεί να δίνει στον 

Ντίλιγκερ τη νέμεση που του αναλογεί 
στο πρόσωπο του πράκτορα Μέλβις Πέρ-
βις –τον υποδύεται δίχως ενθουσιασμό 
ο Κρίστιαν Μπέιλ– όμως δεν δείχνει να 
νοιάζεται ιδιαίτερα για την ένταση της 
δράσης, δεν προσπαθεί ποτέ να δώσει 
στην περιπετειώδη ιστορία του την έντα-
ση που της αναλογεί. Κι αν ο τρόπος με 

τον οποίο το FBI ιδρύθηκε από τον Τζ. 
Έντγκαρ Χούβερ, εν πολλοίς εξαιτίας των 
«κατορθωμάτων» του Ντίλιγκερ, αποτε-
λεί μια από τις βασικές θεματικές στην 
ταινία, η ενασχόληση του Μαν με αυτή 
μάλλον αφαιρεί παρά προσθέτει στη δυ-
ναμική της ταινίας. Το ίδιο ανεκμετάλ-
λευτη παραμένει η ερωτική ιστορία του 
Ντεπ με τη Μαριόν Κοτιγιάρ, που δεν 
πείθει ούτε για την ένταση ούτε για το 
πάθος της καθώς κάνει σποραδικά την 
εμφάνισή της στην ταινία. Κι αν το φιλμ 
δείχνει να ενδιαφέρεται περισσότερο για 
τους χαρακτήρες παρά για την περιπέ-
τεια, δυστυχώς δεν κατορθώνει να εμ-
βαθύνει ούτε σε αυτούς: η ψυχολογία και 
τα κίνητρα του Ντίλιγκερ παραμένουν 
αδιευκρίνιστα (πέρα από μια βιαστική 
εξιστόρηση των παιδικών του χρόνων), 
ενώ ο Πέρβις και οι δευτερεύοντες ήρωες 
μοιάζουν συχνά με απλούς μηχανισμούς 
που κινούν την ιστορία. Όσο για την επο-
χή και την κοινωνία, ο Μαν ξεμπερδεύει 
με μερικά πλάνα άστεγων στο δρόμο, α-
φήνοντας την οικονομική κρίση του με-
σοπολέμου και τις άλλες αιτίες που δημι-
ούργησαν το φαινόμενο των γκάγκστερ 
να περάσουν στο παρασκήνιο. Τέλος, 
όσο κι αν η φωτογραφία του Ντάντε Σπι-
νότι είναι αξιοθαύμαστη, οι HD εικόνες 
της δείχνουν μάλλον αταίριαστες σε μια 
ιστορία εποχής –όπως και οι κινήσεις 
της κάμερας που κατά στιγμές θυμίζουν 
«βαθιά» ανεξάρτητο σινεμά ή ακόμη και 
Δόγμα– και συχνά σε πετούν ολοκλη-
ρωτικά έξω από την ιστορία, την εποχή, 
τους ήρωες, την ίδια την ταινία...  A

Ρίχνοντας άσφαιρα
Ο Τζόνι (Ντεπ) παίρνει το όπλο του – αλλά χάνει το στόχο 

Η εποχή των παγετώνων: 
Η αυγή των δεινοσαύρων 
(Ice Age: Dawn of the 
Dinosaurs)***
Υιοθετημένοι δεινόσαυροι, ένα μαμούθ που 

γίνεται μητέρα κι ένας κόσμος θαμμένος 

κάτω από τους πάγους, στον οποίο τα γιγα-

ντιαία ερπετά βασιλεύουν ακόμη, να μερικά 

από τα βασικά στοιχεία της τρίτης ταινίας της 

σειράς κινουμένων σχεδίων (αυτή τη φορά 

τρισδιάστατης) την οποία υπογράφουν οι 

Κάρλος Σαλντάνα και Μάικλ Θερμάιερ. Η 

περιπέτεια εδώ ανεβάζει σημαντικά τους τό-

νους, όμως το χιούμορ παραμένει έξυπνο και 

την παράσταση κλέβει όπως πάντα ο σκίου-

ρος Σκρατ, που διχάζεται ανάμεσα στα φου-

ντούκια και τον έρωτα, αλλά και μια ατρόμη-

τη νυφίτσα με άψογη βρετανική προφορά. 

Sparrow (Mancheuk)**  
Κάπως έτσι θα έμοιαζε το “Reservoir Dogs” 

αν χτιζόταν σε μια τζαζ μελωδία κι όχι σε 70s 

ροκ κι αν αντί για σκηνές με κομμένα αυτιά 

και φλεγόμενους μπάτσους περιείχε στιλι-

ζαρισμένα πλάνα του Χονγκ Κονγκ και μια 

κατά βάθος απόλυτα ρομαντική διάθεση. 

Η ιστορία μιας ομάδας πορτοφολάδων που 

βρίσκουν έναν αντάξιο αντίπαλό τους στο 

πρόσωπο μιας όμορφης γυναίκας είναι ένα 

γοητευτικό, παλιομοδίτικο σχεδόν φιλμ, που 

απέχει κατά πολύ από τα συνηθισμένα γκα-

γκστερικά δράματα του σκηνοθέτη του Τζο-

νι Το. Με την ατμόσφαιρα να έχει τον πρώτο 

λόγο και τη μουσική να γεμίζει τα κενά των 

λιγοστών διαλόγων, το “Sparrow” μπορεί να 

μην έχει υψηλές προσδοκίες, αλλά τις εκ-

πληρώνει κομψά κι απολαυστικά. 

❱❱ Ο «Πρωτάρης» (The 

Graduate)**** του Μάικ 

Νίκολς θα δοκιμάσει να 

μας αποπλανήσει για μια ακόμη 

φορά, δείχνοντας την Αν Μπάνκροφτ ως κα 

Ρόμπινσον να φορά υπαινικτικά την κάλτσα 

της και τον Ντάστιν Χόφμαν να διχάζεται 

ανάμεσα στη σαρκική έλξη και τον αληθι-

νό έρωτα. ❱❱ «Το αλάτι της Γης» (Salt of the 

Earth)*** Το φιλμ του Χέρμπερτ Μπίμπερμαν, 

που καταγράφει μια απεργία στα ορυχεία 

του Μεξικό, είναι μια από αυτές τις ταινίες 

των οποίων η κινηματογραφική αξία και η 

κοινωνικοπολιτική σημασία είναι αδιαμφι-

σβήτητες, η θέση τους όμως μοιάζει να είναι 

σε ταινιοθήκες ή στη βιβλιοθήκη του αμερι-

κάνικου κογκρέσου, που αποφάσισε τη δια-

φύλαξη της ταινίας στα αρχεία του. 

Πρεμιέρες

τέχνηCine Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ * Αδιάφορη ** Μέτρια *** Καλή **** Πολύ καλή ***** Εξαιρετική

Τζόνι Ντεπ

Επανεκ-
δόσεις
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Αθήνας

ABΑΝΑ
Κηφισίας 234 & Λυκούργου, 
210 6756.546 Dolby Stereo
Η πρόταση 21.00-23.00

AEΛΛΩ 
CINEMAX 5+1 
ΘΕΡΙΝΟ: Δημόσιος κίνδυ-
νος 20.40-23.20
Αίθουσα 1: Η πρόταση 
18.00-20.20-22.40
Αίθουσα 2: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή 
των δεινοσαύρων 18.40 
μεταγλ. 21.00 με υπότ./ 
Transformers: Η εκδίκη-
ση των ηττημένων 23.20
Αίθουσα 3: Δημόσιος κίν-
δυνος 19.20-22.00
Αίθουσα 4: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων 17.30-19.50 
μεταγλ., 22.10 με υπότ.

AΘΗΝΑΙΑ
ΘΕΡΙΝΟ Χάρητος 50 Κολω-
νάκι, 210 7215.717 
Ο πρωτάρης 20.45-23.00

AΘHNAION 
3D DIGITAL
Βασ. Σοφίας 124, 
Αμπελόπηποι, 210 7782.122
Αίθουσα 1: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων 18.30 με-
ταγλ. 20.40-22.50 με υπότ. 
(σε τρισδιάστατη προβολή)
Αίθουσα 2: Δημόσιος κίν-
δυνος 20.20-23.00

AΘHNAION CINEpOLIs 
3D DIGITAL 
Ζησιμοπούλου 7 & Ιωάν. 
Μεταξά, Γλυφάδα, 210 
8108.230
Αίθουσα 1: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων 18.20 με-
ταγλ., 20.30-22.40 με υπότ. 
(σε τρισδιάστατη προβολή)
Αίθουσα 2: Δημόσιος κίν-
δυνος 20.20-23.00/ Χάνα 
Μοντάνα: Η ταινία 18.15
Αίθουσα 3: Δημόσιος κίν-
δυνος 18.40-21.40
Αίθουσα 4: Transformers: 
Η εκδίκηση των ηττημέ-
νων 20.10-23.00

ΑΙΓΛΗ
ΘΕΡΙΝΟ Ζάππειο, 210 
3369.369 
Η εποχή των παγετώνων 
3: Η αυγή των δεινοσαύ-
ρων 21.00-23.00 με υπότ.

AΙΟΛΙΑ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΘΕΡΙΝΟ Οδός Φιλαδελ-
φείας – Σολωμονίδου, 210 
7247.600 
The international, Πέμ.-
Κυρ. 20.45-23.00/ Παρά-
δεισος στη Δύση, Δευτ.-
Τετ. 20.45-23.00

AΛEKA ΔHM. ΚIN/ΦOΣ 
Δ. ZΩΓpAΦOY
3ης Ορεινής Ταξιαρχίας 13, 
Zωγράφου, 210 7773.608
Τα σύνορα της μοναξιάς 
21.00-23.10

AΜΥΝΤΑΣ
ΘΕΡΙΝΟ  Κων/πόλεως 16, 
πλ. Υμηττού, 210 7626.418 
Δημόσιος κίνδυνος 
20.50-23.15

AΝΕΣΙΣ
Λεωφ. Κηφισίας 14, Αμπελο-
κήποι, 210 3833.527  
Ο πρωτάρης 21.00-23.00

ANOIΞH  ΔHM. KIN/
ΦOΣ XAΪΔApIOY 2+1
Aγωνιστών Στρατοπέδου 49, 
Xαϊδάρι, 210 5813.470
Αίθουσα 1: Transformers: 
Η εκδίκηση των ηττημέ-
νων 19.50-22.30
Αίθουσα 2: Η πρόταση 
21.00-23.00

AΡΚΑΔΙΑ
Καραολή και Δημητρίου 36, 
210 7661.166
Η πρόταση 21.00-23.10

AΣTY - CINEMA
Kοραή 4, 210 3221.925
Ψεύτης ήλιος 18.30/ 

Αντρέι Ρουμπλιώφ 20.50 
(δύο βραβευμένες ρώσικες 
ταινίες με 1 εισιτήριο)

AΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ 
sUZUKI
Αττικό Άλσος, 210 6997.755
Δημόσιος κίνδυνος 
20.50-23.15

BApKIZA
Θάσου 22, Bάρκιζα, 
210 8973.926 
Αίθουσα 1: Illuminati - Οι 
πεφωτισμένοι 21.20, 
Σάββ.-Κυρ. & 19.00
Αίθουσα 2: Η αρπαγή, 
Πέμ.-Κυρ. 21.00-23.00/ Η 
πρόταση, Δευτ.-Τετ. 21.00-
23.00/ Χάνα Μοντάνα: Η 
ταινία, Σάββ.-Κυρ. 19.00
Αίθουσα 3: Δημόσιος κίν-
δυνος 20.50-23.15

BΟΞ
Θεμιστοκλέους 82
Λυσσασμένη γάτα 20.50-
23.00

VILLAGE 15 CINEMAs 
@ THE MALL 
Ανδρέα Παπανδρέου 3 θέση 
Ψαλίδι, 210 6104.100 
Αίθουσα 1: Η πρόταση, 
Πέμ. &Δευτ.-Τετ. 19.00-
21.30, Παρ. 19.00, Σάββ. 
16.30-19.00, Κυρ. 16.30-
19.00-21.30/ Εξολοθρευ-
τής: Η σωτηρία 23.45
Αίθουσα 2: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17.45 μεταγλ., 
20.15-22.45-01.00 με 
υπότ., Σάββ.-Κυρ. 15.30-
17.45 μεταγλ.  20.15-22.45-
01.00 (σε τρισδιάστατη 
προβολή)
Αίθουσα 3: Η πρόταση, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.30-19.45-22.30-00.45, 
Σάββ.-Κυρ. 15.00-17.30-
19.45-22.30-00.45
Αίθουσα 4: Δημόσιος κίν-
δυνος, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18.15-21.15-00.00, 
Σάββ.-Κυρ. 15.15-18.15-
21.15-00.00
Αίθουσα 5: Δημόσιος κίν-
δυνος, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 19.15-22.15-01.15, 
Σάββ.-Κυρ. 16.15-19.15-
22.15-01.15
Αίθουσα 6: Η πρόταση 
18.15-20.45-23.15/ Χάνα 
Μοντάνα: Η ταινία, Σάββ.-
Κυρ. 16.00
Αίθουσα 7: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 18.30 μεταγλ-
21.00-23.30 με υπότ., 
Σάββ.-Κυρ. 16.00-18.30 με-
ταγλ. 21.00-23.30 με υπότ.
Αίθουσα 8: Transformers: 
Η εκδίκηση των ηττημέ-
νων 17.00-20.00-23.00
Αίθουσα 9: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή 
των δεινοσαύρων, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.15-19.30 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 15.00-17.15-19.30 
μεταγλ./ Transformers: Η 
εκδίκηση των ηττημένων 
22.00-01.00
Αίθουσα 10: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 19.00 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. 16.45-19.00 
μεταγλ./ Transformers: Η 
εκδίκηση των ηττημένων 
21.15-00.15
Αίθουσα 11: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή 
των δεινοσαύρων 17.15-
19.30-21.45-00.15 με 
υπότ./ Μια νύχτα στο μου-
σείο 2, Σάββ.-Κυρ. 15.00
Αίθουσα 12: Χάνα Μοντά-
να: Η ταινία, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 18.00, Σάββ.-
Κυρ. 15.30-18.00/ Δημόσι-
ος κίνδυνος 20.15-23.15
Αίθουσα 13: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή 
των δεινοσαύρων, Πέμ. & 
Κυρ.-Τετ. 19.30-21.45, με 
υπότ., Παρ.-Σάββ. 19.30-
21.45-00.15 με υπότ.
Αίθουσα 14: Δημόσιος κίν-
δυνος 20.15-23.15

VILLAGE 20 CINEMAs 
pARK -  VILLAGE 

CINEMAs GOLD CLAss 
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, Aγ. 
Iωάννη Pέντη, 210 4278.600
Αίθουσα 1: Δημόσιος κίν-
δυνος 19.15-22.15
Αίθουσα 2: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή 
των δεινοσαύρων 19.00-
21.00-23.00 με υπότ.
Αίθουσα 3: Transformers: 
Η εκδίκηση των ηττημέ-
νων, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.30-20.15-22.45-01.15, 
Σάββ.-Κυρ. 15.00-17.30-
20.15-22.45-01.15
Αίθουσα 4: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 18.30 μεταγλ., 
20.30-22.30-00.30 με 
υπότ., Σάββ.-Κυρ. 16.30-
18.30 μεταγλ., 20.30-22.30-

00.30 με υπότ.
Αίθουσα 5: Transformers: 
Η εκδίκηση των ηττημέ-
νων, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
19.30-22.30, Σάββ.-Κυρ. 
16.30-19.30-22.30
Αίθουσα 6: Δημόσιος κίν-
δυνος 17.45-20.45-23.45
Αίθουσα 7: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17.00 μεταγλ., 
19.00-21.00-23.00-01.00 
με υπότ., Σάββ.-Κυρ. 15.00-
17.00 μεταγλ., 19.00-21.00-
23.00-01.00 με υπότ.
Αίθουσα 8: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17.30-19.30 
μεταγλ., 21.30-23.30-01.30 
με υπότ., Σάββ.-Κυρ. 15.30-
17.30-19.30 μεταγλ., 21.30-
23.30-01.30 με υπότ. (σε 
τρισδιάστατη προβολή)
Αίθουσα 9: Δημόσιος κίν-
δυνος, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 19.15-22.15-01.15, 
Σάββ.-Κυρ. 16.15-19.15-
22.15-01.15
Αίθουσα 10: Χάνα Μοντά-

να: Η ταινία, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.45, Σάββ.-
Κυρ. 15.30-17.45/ Δημόσι-
ος κίνδυνος 20.00-23.00
Αίθουσα 11: Η πρόταση, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.30-19.45-22.00-00.15, 
Σάββ.-Κυρ. 15.15-17.30-
19.45-22.00-00.15
Αίθουσα 12: Χάνα Μο-
ντάνα: Η ταινία, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18.45, 
Σάββ.-Κυρ. 16.30-18.45/ 
Transformers: Η εκδί-
κηση των ηττημένων 
21.15-00.15
Αίθουσα 13: Δημόσιος κίν-
δυνος 18.30-21.30-00.30/ 
Τέρατα κι εξωγήινοι, 
Σάββ.-Κυρ. 16.15 μεταγλ.
Αίθουσα 14: Transformers: 
Η εκδίκηση των ηττημέ-

νων, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
19.00-22.00-01.00, Σάββ.-
Κυρ. 15.45-19.00-22.00-
01.00
Αίθουσα 15: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 18.00 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. 16.00-18.00 
μεταγλ./ Transformers: Η 
εκδίκηση των ηττημένων 
20.00-23.00
Αίθουσα 16: Η αρπαγή, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
18.15-20.30, Σάββ.-Κυρ. 
15.45-18.15-20.30/ Οι τέσ-
σερις καβαλάρηδες της 
Αποκάλυψης 22.45-00.45
Αίθουσα 17: Transformers: 
Η εκδίκηση των ηττημέ-
νων 17.45-20.45-23.45
Αίθουσα 18: Illuminati - Οι 
πεφωτισμένοι, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 19.45, Σάββ.-
Κυρ. 16.45-19.45/ Η πρό-
ταση 22.45-01.00
Αίθουσα 19: Η πρόταση, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 19.00-
21.15-23.30, Παρ. 19.00-
23.30, Σάββ. 16.45-19.00-
23.30, Κυρ. 16.45-19.00-

21.15-23.30
Αίθουσα 20: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 18.00-20.00-
22.00-00.00 με υπότ., 
Σάββ.-Κυρ. 16.00-18.00-
20.00-22.00-00.00 με υπότ.

VILLAGE 5 CINEMAs 
pAGRATI
Υμητού 110 & Χρεμωνίδου, 
Παγκράτι, 210 7572.440, κρα-
τήσεις 210 8108.080, Dolby 
SRD, www.villagecinemas.gr.
Αίθουσα 1: Transformers: 
Η εκδίκηση των ηττημέ-
νων, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18.15-21.15-00.30, 
Σάββ. 15.15-18.15-21.15-
00.30, Κυρ. 12.15-15.15-
18.15-21.15-00.30

Αίθουσα 2: Χάνα Μοντά-
να: Η ταινία, Πέμ.-Σάββ. 
& Δευτ.-Τετ. 17.00, Κυρ. 
12.30-14.45-17.00/ Η πρό-
ταση 19.15-21.30-23.45
Αίθουσα 3: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17.10-19.20 
μεταγλ., Σάββ. 15.00-
17.10-19.20 μεταγλ., Κυρ. 
12.00-15.00-17.10-19.20 
μεταγλ./ Δημόσιος κίν-
δυνος 21.45/ Οι τέσσερις 
καβαλάρηδες της Αποκά-
λυψης 01.00
Αίθουσα 4: Δημόσιος κίν-
δυνος 18.45-21.45-00.45/ 
Μια νύχτα στο μουσείο 
2, Σάββ. 16.30, Κυρ. 11.45-
14.15-16.30
Αίθουσα 5: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17.40 μεταγλ. 
19.50-22.00-00.10 με 
υπότ., Σάββ. 15.30-17.40 
μεταγλ. 19.50-22.00-00.10 
με υπότ., Κυρ. 11.10-13.20-
15.30-17.40 μεταγλ. 19.50-
22.00-00.10 με υπότ.

VILLAGE 9 CINEMAs @ 
FALIRO 
Παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος 
1 & Μωραϊτίνη 3, Π. Φάληρo
Αίθουσα 1 : Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17.00-19.00 
μεταγλ. 21.00-23.00-01.00 
με υπότ., Σάββ.-Κυρ. 15.00-
17.00-19.00 μεταγλ. 21.00-
23.00-01.00 με υπότ. (σε 
τρισδιάστατη προβολή)
Αίθουσα 2: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 18.00 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. 16.00-18.00 με-
ταγλ./ Δημόσιος κίνδυνος 
20.00-23.00
Αίθουσα 3: Η πρόταση, 
Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 20.10-

22.20-00.30, Παρ.-Σάββ. 
20.10-00.30/ Χάνα Μο-
ντάνα: Η ταινία, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 18.00, Σάββ.-
Κυρ. 15.50-18.00
Αίθουσα 4: Transformers: 
Η εκδίκηση των ηττημέ-
νων, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
19.00-22.00-01.00, Σάββ.-
Κυρ. 16.00-19.00-22.00-
01.00, Δευτ. 17.00-23.00
Αίθουσα 5: Transformers: 
Η εκδίκηση των ηττημέ-
νων, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
18.00-21.00-00.00, Σάββ.-
Κυρ. 15.00-18.00-21.00-
00.00, Δευτ. 18.00-00.00
Αίθουσα 6: Η πρόταση, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 
17.10-19.20 Σάββ.-Κυρ. 
15.00-17.10-19.20, Τετ. 
18.50/ Δημόσιος κίνδυ-
νος, Πέμ.-Τρ. 21.30-00.30, 
Τετ. 00.00
Αίθουσα 7: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.30-19.40 με-
ταγλ., 21.40-23.50 με υπότ., 
Σάββ.-Κυρ. 15.20-17.30-
19.40 μεταγλ. 21.40-23.50 

με υπότ.
Αίθουσα 8: Η αρπαγή, 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 19.50/ 
Η πρόταση, Πέμ.-Κυρ. & 
Τρ.-Τετ. 22.00-00.00
Αίθουσα 9: Δημόσιος 
κίνδυνος 20.40-23.30/ Η 
εποχή των παγετώνων 3: 
Η αυγή των δεινοσαύρων 
18.40 με υπότ.

VILLAGE pARK ΡΕΝΤΗ 
VILLAGE COOL 
ΘΕΡΙΝΟ Θηβών 228 & Παρ-
νασσού (μέσα στον κήπο 
του Park), 210 4278.600
Η εποχή των παγετώνων 
3: Η αυγή των δεινοσαύ-
ρων 21.00-23.15 με υπότ.

ΓΛΥΦΑΔΑ
Ζέππου & Ξενοφώντος, Γλυ-
φάδα, 210 9650.318 
Αίθουσα 1: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή 
των δεινοσαύρων 19.30 
μεταγλ.
Η εποχή των παγετώνων 
3: Η αυγή των δεινοσαύ-
ρων 21.00-23.00 με υπότ.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ
Πλ. Δεξαμενής, Κολωνάκι, 
210 3623.942, 210 3602.363 
Το κορίτσι από το Μονακό 
20.55-23.00 Δευτ. μόνο 21.00

ΔIANA
Περικλέους 14, Μαρούσι, 
210 8028.587

ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΘΕΡΙΝΟ Λεωφ. Συγγρού 
286, Καλλιθέα, 210 9515.514 
Σφραγισμένα χείλη 
21.00-23.00

ΕΚΡΑΝ
Ζωοδ. Πηγής & Αγαθίου, Νε-
άπολη, 210 6461.895
Πληγές του Φθινοπώρου, 
Πέμ.-Κυρ. 20.50-23.00/ 
Τρεις πίθηκοι, Δευτ.-Τετ. 
21.00-23.00

ΕΛΛΗΝΙΣ CINEMAX
ΘΕΡΙΝΟ Κηφισίας 29, τέρμα 
Αμπελοκήπων, 210 6464.009
Δημόσιος κίνδυνος 
20.40-23.15

ΖΕΦΥΡΟΣ
ΘΕΡΙΝΟ Τρώων 36, Θησείο, 
210 2016.849
sparrow 21.00-23.00

ΗΛΕΚΤΡΑ
ΘΕΡΙΝΟ, Πατησίων 292, Άγ. 
Λουκάς, 210 2284.185 
Η πρόταση 21.00-23.00

ΘΗΣΕΙΟΝ
ΘΕΡΙΝΟ Απ. Παύλου 7, 210 
3420.864, 210 3470.980
Ο πρωτάρης 20.50-23.05

ΛΑΟΥΡΑ
ΘΕΡΙΝΟ Φορμίωνος & Νικη-
φορίδη 24, Νέο Παγκράτι, 
210 7662.060 
Η εποχή των παγετώνων 
3: Η αυγή των δεινοσαύ-
ρων 21.00-23.00 με υπότ.

ΛΙΛΑ
ΘΕΡΙΝΟ Νάξου 115, Πατή-
σια, 210 2016.849 
Τα σύνορα της μοναξιάς, 
Πέμ.-Κυρ. 20.50-23.00/ Η 
πτώση της Λόλα Μοντές, 
Δευτ.-Τετ. 20.50-23.00

MIKpOKOΣMOΣ - 
pRINCE 
Λεωφ. Συγγρού 106, στάση 
μετρό Φιξ, 210 9215.305
Το αλάτι της γης 21.00-
22.40/ Home 19.00

NANA CINEMAX
Λεωφ. Bουλιαγμένης 179, 
210 9706.865 
Αίθουσα 1: Χάνα Μο-
ντάνα: Η ταινία 17.15/ 
Transformers: Η εκδί-
κηση των ηττημένων 
19.30-22.30
Αίθουσα 2: Δημόσιος κίν-
δυνος 18.30-21.30
Αίθουσα 3: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων 17.30-19.50 
μεταγλ., 22.10 με υπότ.
Αίθουσα 4: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων 18.40 με-

ταγλ. 21.00-23.20 με υπότ.
Αίθουσα 5: Δημόσιος κίν-
δυνος 17.00-20.00-23.00
Αίθουσα 6: Η πρόταση 
18.00-20.20-22.40

ΟAΣΙΣ
ΘΕΡΙΝΟ Πρατίνου 7, Πα-
γκράτι, 210 7244.015 
Τα σύνορα της μοναξιάς, 
Πέμ.-Κυρ. 20.50-23.00/ 
Πληγές του Φθινοπώρου, 
Δευτ.-Τετ. 20.50-23.00

ODEON KOsMOpOLIs 
MApOYΣI 
Λ. Kηφησίας 73 & Πουρνάρα 
Αίθουσα 1: Transformers: 
Η εκδίκηση των ηττημέ-
νων 17.50-20.40-23.40
Αίθουσα 2: Η πρόταση 
19.20-21.40-00.00
Αίθουσα 3: Χάνα Μοντάνα: 
Η ταινία 18.00-20.10 με-
ταγλ./ Πάμε όπου θες 22.40
Αίθουσα 4: Καταιγίδα στην 
ομίχλη 18.40/ Τα σύνορα 
της μοναξιάς 21.10/ Η 
αρπαγή 23.50
Αίθουσα 5: Transformers: 
Η εκδίκηση των ηττημέ-
νων 19.50-22.50, Σάββ.-
Κυρ. & 16.50
Αίθουσα 6:  Δημόσιος κίν-
δυνος 17.40-20.30-23.20
Αίθουσα 7: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Τρ. 
17.00-19.10 μεταγλ. 21.20-
23.30 με υπότ., Τετ. 18.10 
μεταγλ. 20.20-22.30 με υπότ.
Αίθουσα 8: Δημόσιος κίν-
δυνος 19.30-22.20, Σάββ.-
Κυρ. & 16.30
Αίθουσα 9: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων 18.50 με-
ταγλ., 21.00-23.10 με υπότ. 
(σε τρισδιάστατη προβολή), 
Σάββ.-Κυρ. & 16.40 μεταγλ. 
(σε τρισδιάστατη προβολή)
Αίθουσα 10: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Τρ. 
18.10 μεταγλ. 20.20-22.30 
με υπότ., Τετ. 17.00-19.00 
μεταγλ., 23.30 με υπότ.
Αίθουσα 11: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων 17.30 μεταγλ. 
19.40-22.00-00.10 με υπότ. 
(σε τρισδιάστατη προβολή)
Αίθουσα 12: Μια νύχτα στο 
μουσείο 2, 18.30-20.50/ 
Εξολοθρευτής: Η σωτη-
ρία 23.00

ODEON sTARCITY
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου
Αίθουσα 1: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή 
των δεινοσαύρων 17.30 
μεταγλ., 19.40-22.00-00.10 
με υπότ. (σε τρισδιάστατη 
προβολή)
Αίθουσα 2: Transformers: 
Η εκδίκηση των ηττημέ-
νων 17.40-20.40-23.40
Αίθουσα 3: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή 
των δεινοσαύρων 17.00-
19.10 μεταγλ., 21.20-23.30 
με υπότ.
Αίθουσα 4: Η πρόταση 
19.00-21.30-23.50
Αίθουσα 5: Δημόσιος κίν-
δυνος 17.10-20.10-23.00
Αίθουσα 6: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων 18.50 με-
ταγλ., 21.00-23.10 με υπότ. 
(σε τρισδιάστατη προβολή), 
Σάββ.-Κυρ. & 16.40 μεταγλ. 
(σε τρισδιάστατη προβολή)
Αίθουσα 7: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων 18.10 με-
ταγλ., 20.20-22.30 με υπότ.
Αίθουσα 8: Χάνα Μοντάνα: 
Η ταινία 17.50-20.00/ Πά-
με όπου θες 22.10
Αίθουσα 9: Δημόσιος κίν-
δυνος 19.30-22.20, Σάββ.-
Κυρ. & 16.30
Αίθουσα 10: Μια νύχτα 
στο μουσείο 2, 17.20/ 
Transformers: Η εκδί-
κηση των ηττημένων 
19.50-22.50

ΠΑΛΑΣ
ΘΕΡΙΝΟ Παγκράτι, 210 
7515.434 Dolby Stereo
Υπόθεση Τόμας Κράουν 
21.10-23.10

ωρεσ προβολησ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛωΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤηΝ ΠΕΜΠΤηCine
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ
ΘΕΡΙΝΟ Τέρμα Μαυρομιχά-
λη, 210 6425.714 
Η πτώση της Λόλα Μοντές 
20.50-23.00

ΡΙΒΙΕΡΑ
Βαλτετσίου 46, 210 3844.827
Ο δεσμώτης του ιλίγγου 
20.40-23.05

ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ
Άλσος Βεΐκου, 210 2138.119
Η εποχή των παγετώνων 
3: Η αυγή των δεινοσαύ-
ρων 21.00 μεταγλ./ Η πρό-
ταση 23.00

ΣΙΝΕ ΔΑΦΝΗ
ΘΕΡΙΝΟ ηλιουπόλεως 77, 
Δάφνη, 210 9731.856 
Crank 2: high voltage, Πέμ. 
& Κυρ. 21.30, Παρ.-Σάββ. 
21.00-23.00/ Το κορίτσι 
του καλύτερού μου φί-
λου, Δευτ.-Τετ. 21.00-23.00

ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ
ΘΕΡΙΝΟ Πλάκα, 
210 3222.071 
Δημόσιος κίνδυνος 
20.50-23.20

ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ
ΘΕΡΙΝΟ Πάρκο Φλοίσβου, 
Π. Φάληρο, 210 9821.256,  
Δημόσιος κίνδυνος 
20.50-23.20

ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ CLAssIC 
ΘΕΡΙΝΟ Κηφισίας 290 και 
Παρίτση 2, 210 6777.331
Το κορίτσι από το Μονακό 
21.00-23.00

ΣΠOpTIΓK
ΔHM. KIN/ΦOΣ 
ΘΕΡΙΝΟ Κ. Παλαιολόγου 18,
 Ν. Σμύρνη, 210 9333.820
Δημόσιος κίνδυνος 21.00
Αίθουσα 1: Transformers: 
Η εκδίκηση των ηττη-
μένων 20.00/ Δημόσιος 
κίνδυνος 22.30

ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Οδός Τενέδου 34, Κυψέλη 
210 8657.200 
Επικίνδυνες σχέσεις, Πέμ. 
21.00-23.00, Παρ. 20.30-
23.00/ Οι εραστές, Σάββ.-
Κυρ. 21.00-23.00/ Λόλα, 
Δευτ.-Τετ. 21.00-23.00

sTER CINEMAs 
AΓ.  EΛEYΘEpIOΣ
Αχαρνών 373-375
Αίθουσα 1: Transformers: 
Η εκδίκηση των ηττημέ-
νων 16.15-19.15-22.15
Αίθουσα 2: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 16.00-18.00-
20.00-22.00-00.00 με 
υπότ., Σάββ.-Κυρ. 14.00-
16.00-18.00-20.00-22.00-
00.00 με υπότ.
Αίθουσα 3: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 16.30-18.40 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 14.2-
16.30-18.40 μεταγλ./ Η 
πρόταση 21.50-23.45
Αίθουσα 4: Δημόσιος 
κίνδυνος, Πέμ. & Κυρ.-
Τετ. 21.10, Παρ.-Σάββ. 
21.10-00.10/ Η πρόταση, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.40-18.50, Σάββ.-Κυρ. 
14.30-16.40-18.50
Αίθουσα 5: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17.50-19.50 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 15.50-
17.50-19.50 μεταγλ./ Δη-
μόσιος κίνδυνος 22.40
Αίθουσα 6: Η πρόταση 
17.40-19.40/ Δημόσιος 
κίνδυνος 21.40
Αίθουσα 7: Δημόσιος κίν-
δυνος 17.15-20.15-23.10/ 
Χάνα Μοντάνα: Η ταινία, 
Σάββ.-Κυρ. 15.10
Αίθουσα 8: Transformers: 
Η εκδίκηση των ηττη-

μένων, Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 
18.20-21.20, Παρ. 18.20-
21.20-00.20, Σάββ. 15.15-
18.20-21.20-00.20, Κυρ. 
15.15-18.20-21.20
Αίθουσα 9: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17.00-19.00-
21.00-23.00 με υπότ., 
Σάββ.-Κυρ. 15.00-17.00-
19.00-21.00-23.00 με υπότ.
Αίθουσα 10: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.20-19.20 με-
ταγλ., 21.30-23.30 με υποτ., 
Σάββ.-Κυρ. 15.20-17.20-
19.20 μεταγλ., 21.30-23.30 
με υπότ.

sTER CINEMAs 
Εμπορικό κέντρο ESCAPE, Λε-
ωφ. Δημοκρατίας 67α, Ίλιον
Αίθουσα 1: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 16.00-18.00 
μεταγλ., 20.00-22.00-00.00 
με υπότ., Σάββ.-Κυρ. 14.00-
16.00-18.00 μεταγλ., 20.00-
22.00-00.00 με υπότ.
Αίθουσα 2: Χάνα Μοντά-
να: Η ταινία, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 16.20, 
Σάββ.-Κυρ. 14.20-16.20/ 
Transformers: Η εκδίκη-
ση των ηττημένων 18.30/ 
Η πρόταση 21.20-23.30
Αίθουσα 3: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17.30-19.30 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 15.30-
17.30-19.30 μεταγλ./ 
Transformers: Η εκδίκη-
ση των ηττημένων, Πέμ. & 
Κυρ.-Τετ. 21.30, Παρ.-Σάββ. 
21.30-00.20
Αίθουσα 4: Δημόσιος κίν-
δυνος 16.30-19.20-22.10
Αίθουσα 5: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17.00-19.00 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 15.00-
17.00-19.00 μεταγλ./ 
Δημόσιος κίνδυνος 
21.10-23.50
Αίθουσα 6: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 16.00-18.00 με 
υπότ., 20.30 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 14.00-16.00-18.00 
με υπότ., 20.30 μεταγλ./ 
Transformers: Η εκδίκη-
ση των ηττημένων 22.30
Αίθουσα 7: Transformers: 
Η εκδίκηση των ηττη-
μένων 16.10-19.15/ Η 
πρόταση, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
22.20, Παρ.-Σάββ. 22.20-
00.30
Αίθουσα 8: ΘΕΡΙΝΟ
Η εποχή των παγετώνων 
3: Η αυγή των δεινοσαύ-
ρων 21.00-23.00 με υπότ.

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. ηρακλείου 386
Αίθουσα 1: Δημόσιος 
κίνδυνος 20.15-22.45/ Η 
εποχή των παγετώνων 3: 
Η αυγή των δεινοσαύρων 
18.30 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Transformers: 
Η εκδίκηση των ηττημέ-
νων 19.30-22.30
Αίθουσα 3: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων 21.00-23.00

TpIANON 
Πατησίων & Kοδριγκτώνος, 
210 8222.702, 210 8215.469
Καταιγίδα στην ομίχλη 
21.00-23.05/ Ο άνθρωπος 
με το γαρίφαλο, Σάββ.-
Κυρ. 18.45

ΦΙΛΙΠ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
ΘΕΡΙΝΟ Ελ. Βενιζέλου, Νέα 
Σμύρνη, 210 9332.766 
Η πρόταση 21.00-23.10

ΦΙΛΟΘΕΗ
Πλατεία Δροσοπούλου, 
210 6833.398
Δημόσιος κίνδυνος 
20.50-23.15

ΦΛΕΡΥ
Θησέως & Σκίπη, Καλλιθέα, 
210 9585.247 
Αυτή η νύχτα μένει, Πέμ. 

21.00/ Φεστιβάλ δρόμου: 
Αγέλαστος πέτρα, Παρ. 
21.00/ Ο Δεσμώτης του 
ιλίγγου, Δευτ.-Τετ. 20.45-
23.10

ΨΥΡΡΗ
Σαρρή 40-44, 210 3212.476
Το κορίτσι από το Μονακό 
21.00-23.00

Ημικεντικοί

AΛΣΟΣ
Δεκελείας 154, Ν. Φιλαδέλ-
φεια, 210 2583.133
Δημόσιος κίνδυνος 
20.50-23.15

AΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜ.  
ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΘΕΡΙΝΟ Νευροκοπίου 2-4, 
Παπάγου, 210 6561.153 
Η εποχή των παγετώνων 
3: Η αυγή των δεινοσαύ-
ρων 21.00 μεταγλ./ Η πρό-
ταση 23.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΝΕΑ 
ΜΑΣΚΩΤ
ΘΕΡΙΝΟ Κωνσταντινουπό-
λεως, πάρκο ηρώων, 210 
3459.531
Gran Torino, Πέμ.-Κυρ. 
21.00-23.15, Δευτ.-Τετ. 
23.00/ Μαδαγασκάρη 2, 
Δευτ.-Τετ. 21.00 μεταγλ.

 
Προαστίων

AΕΛΛΩ
ΘΕΡΙΝΟ  Ραφηνα, 
2294023420 
Η πρόταση 21.00-23.00

AΘΗΝΑ - pIsCINEs 
IDEALEs
ΘΕΡΙΝΟ Σολωμού 18, πλ. 
Χαλανδρίου, 210 6855.860
Τα σύνορα της μοναξιάς 
21.00/ η Αρπαγή 23.00

AΘΗΝΑΙΑ
Χάρητος 50, 210 7215.717 
Έρωτας αλά Ελληνικά, 
Πέμ.-Κυρ. 21.00-23.00/ 
Μαδαγασκάρη 2, Δευτ.-
Τετ. 21.10 μεταγλ.

AΙΓΛΗ
ΘΕΡΙΝΟ Λεωφ. Σαρωνίδας 
28-30, 22910 54941-54261 
Η αρπαγή, Πέμ.-Κυρ. 
21.00-23.00/ Καταδίωξη 
στο βουνό των μαγισ-
σών, Δευτ.-Τετ. 21.00-
23.00

AΚΤΗ
Θησέως & Αιόλου, Βουλιαγ-
μένη, 210 8961.337 
Ψωνίζω άρα υπάρχω, 
Πέμ.-Κυρ. 21.00-23.00/ 
Υπόθεση Τόμας Κράουν, 
Δευτ.-Τετ. 20.50-23.10

AΛΕΞ - CINEMA
ΘΕΡΙΝΟ Λεωφ. Πόρτο Ρά-
φτη 235, 22990 76034 
Δημόσιος κίνδυνος, Πέμ.-
Σάββ. 20.50-23.30, Κυρ.-
Τετ. 21.00

AΛΕΞΑΝΔΡΑ
ηρ. Πολυτεχνείου 27, Κάτω 

Χαλάνδρι  (210 6777.708
Δημόσιος κίνδυνος 21.45

AΛΙΚΗ
ΘΕΡΙΝΟ  Πλατεία Δροσιάς, 
210 6229.645, 210 2234.130
Το κορίτσι από το Μονακό 
21.00-23.00

AΛΟΜΑ
Μ. Γερουλάνου 103 & Πό-
ντου, Αργυρούπολη, 210 
9937.011
Η εποχή των παγετώνων 
3: Η αυγή των δεινοσαύ-
ρων 21.00-23.00 με υπότ. 

AΜΑΡΥΛΛΙΣ-
EMpORIKI BANK 2008

Αγ. Ιωάννου 2, Αγ. Παρα-
σκευή, 210 6010.561
Δημόσιος κίνδυνος 
20.50-23.15

AΜΙΚΟ
Επιδαύρου & Ανδρούτσου, 
Χαλάνδρι, 210 6815.532
Ο δεσμώτης του ιλίγγου 
20.50-23.00

AΣΤΕΡΙ (ΠΡΩΗΝ ΙΛΙΟΝ)
ΘΕΡΙΝΟ Νέστωρος & Φιλο-
κτήτου, Εμπορικό κέντρο 
Ίλιον, 210 2639.030 
Τέρατα κι εξωγήινοι, 
Πέμ.-Κυρ. 21.00 μεταγλ./ Η 
αρπαγή, Πέμ.-Κυρ. 23.00, 
Δευτ.-Τετ. 21.00-23.00

AΣΤΡΟΝ
ΘΕΡΙΝΟ Λούτσα, 22940 
82249 
Εξολοθρευτής: Η σω-
τηρία, Πέμ.-Κυρ. 21.00-
23.00/ Τα φαντάσματα 
των πρώην, Δευτ.-Τετ. 
21.00-23.00

CINE ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΜΕ-
ΛΙΣΣΙΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Αγ. Ειρήνης 2Β (πεζόδρομος 
2ου γυμνασίου Μελισσίων) 
210 8044.824 
Τέρατα κι εξωγήινοι, Πέμ. 
21.15 μεταγλ./ star Trek, 
Παρ.-Κυρ. 21.15/ Μάρλεϊ, 
ένας μεγάλος μπελάς, 
Δευτ.-Τρ. 21.15/ Μαδαγα-
σκάρη 2, Τετ. 21.15 μεταγλ. 

VILLAGE COOL 
ΤΥΜΒΟΣ 1, 2, 3 
ΜΑΡΑΘωΝΑΣ Δημοσθένους 
6 & 12, Παραλία Μαραθώνα, 
Αίθουσα 2: Δημόσιος κίν-
δυνος 21.00-23.15
Αίθουσα 3: Η πρόταση 
23.00/ Η εποχή των παγε-
τώνων 3: Η αυγή των δει-
νοσαύρων 21.00 μεταγλ.

VILLAGE COOL 
ΜΑΡΙΕΛ
Λ. Μαρκοπούλου 39, Πόρτο 
Ράφτη, 22990 71335
Η εποχή των παγετώνων 
3: Η αυγή των δεινοσαύ-
ρων 21.00-23.00 με υπότ.

ΓΑΛΑΞΙΑΣ
Λουτράκι
Ο δρόμος της επανάστα-
σης, Πέμ. 21.00-23.00, 
Παρ.-Κυρ. 23.00/ Μαδαγα-
σκάρη 2, Παρ.-Κυρ. 21.00 

μεταγλ./ Gran Torino, 
Δευτ.-Τετ. 21.00-23.00

ΓΟΡΓΟΝΑ
Παραλία Καλάμου Αγ. Από-
στολοι, 22950 81223 
Αμφιβολία, Πέμ. 21.00-
23.15/ Η ανταλλαγή, 
Παρ.-Σάββ. 21.00-23.15/ 
Όλα θα πάνε καλά, Κυρ. 
21.00-23.15/ Η δούκισσα, 
Δευτ.-Τρ. 21.00-23.15/ Ε-
ξολοθρευτής: Η σωτηρία, 
Τετ. 21.00-23.15

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΑΓ. 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΟΝΑΡ 
(ΠΡΩΗΝ ΜΑΡΙΑ 
ΕΛΕΝΑ)
Αγ.Παρασκευής 40, Ανά-
κασα, Αγ. Ανάργυροι, 210 
2632.548 
Η απίστευτη ιστορία του 
Μπέντζαμιν Μπάτον, 
Πέμ.-Κυρ. 21.10/ Σούλα 
έλα ξανά, Δευτ.-Τετ. 21.00-
23.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΑΓ. 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΙΝΕ 
ΠΑΝΘΕΟΝ
ΘΕΡΙΝΟ Αμφιθεατρικός, 
Τέρμα Δεληγιάννη, 210 
5698.855
Η Δούκισσα, Πέμ. 21.00/ 
Όλα θα πάνε καλά, Παρ.-
Σάββ. 21.00-23.15, Κυρ. 
21.00/ Τέρατα κι εξω-
γήινοι, Δευτ.-Τρ. 21.00/ 
Επιχείρηση Βαλκυρία, 
Τετ. 21.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΗΛΙ-
ΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ 
ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΘΕΡΙΝΟ Λεωφ. Ειρήνης 50, 
πλ. Εθνικής Αντιστάσεως, 
ηλιούπολη, 210 9919.818 
Bank Bang, Πέμ. 
21.00-23.00/ slumdog 
Millionaire, Παρ.-Κυρ. 
21.00-23.00/ Η ιστορία 
του Ντεσεπρό, Δευτ. 
21.00-23.00/ Ανάμεσα 
στους τοίχους, Τρ. 21.00-
23.00/ Αγάπη στ’ άκρα, 
Τετ. 21.00-23.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΛΑΥ-
ΡΙΟΥ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ 
ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΡΙΝΟ Λαύριο, 22920 
27911 
Ναι σε όλα, Πέμ.-Παρ. 
21.00-23.00/ Illuminati 
- Οι πεφωτισμένοι, Σάββ.-
Κυρ. 21.00-23.15, Δευτ.-
Τετ. 23.00/ Γουόλ-Υ, Δευτ.-
Τετ. 21.00 μεταγλ.

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ «ΜΙ-
ΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ»
ΘΕΡΙΝΟ Αγ. Κωνσταντίνου 
40, Μαρούσι, 210 6198.890
Μαδαγασκάρη 2, Πέμ.-
Κυρ. 21.00 μεταγλ./ Παρα-
δεισος στη Δύση, Πέμ.-
Κυρ. 23.00/ Ο δρόμος της 
επανάστασης, Δευτ.-Τετ. 
21.00-23.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΡΕΞ 
ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Οδός Τζιαρντίνι 6, Χαλκίδα, 
22210 83873 
Transformers: Η εκδίκη-
ση των ηττημένων 21.30

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΘΕΡΙΝΟ Παραλία Κακής Θά-
λασσας, 22990 28049 
slumdog Millionaire, Πέμ.-
Κυρ. 21.00-23.15/ Ταξίδι 
στο φεγγάρι, Δευτ.-Τρ. 
21.00-23.00/ Το κύμα, Τετ. 
21.00-23.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ
ΘΕΡΙΝΟ Ν.ηράκλειο, 
210 2773.731 
Αμφιβολία, Πέμ. 21.00-
23.00/ Gran Torino, Παρ.-
Κυρ. 21.00-23.00/ Vicky 
Cristina Barcelona, Δευτ.-
Τετ. 21.00-23.00

ΔΗΜ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΣΙΝΕ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΘΕΡΙΝΟ Δαβάκη 18, Χαϊδά-
ρι, 210 5323.231 
Η εποχή των παγετώνων 
3: Η αυγή των δεινοσαύ-
ρων 21.00 μεταγλ./ Πάμε 
όπου θες 23.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΣΙΝΕ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ
ΘΕΡΙΝΟ 25ης Μαρτίου (Λε-
ωφ. Πετρουπόλεως) 168
Η ανταλλαγή, Πέμ. 21.00-
23.00/ Boy A, Παρ.-Κυρ. 
21.00-23.00/ Με λένε 
Στέλλα, Δευτ.-Τρ. 21.00-
23.00/ Gran Torino, Τετ. 
21.00-23.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΣΙΝΕ 
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΡΙΝΟ Νεαπόλεως 5-7, Αγ. 
Παρασκευή, 210 6017.565, 
210 6081.342 
Πρόγευμα στο Τίφανις, 
Πέμ. 21.00-23.10/ Σφρα-
γισμένα χείλη, Παρ.-Κυρ. 
21.00-23.20/ Πεθαίνω 
για σένα, Δευτ.-Τρ. 21.00-
23.00, Τετ. 23.00/ Μαδα-
γασκάρη 2, Τετ. 21.00 
μεταγλ.

ΚΑΜΕΛΙΑ ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
Αδαμάντιου Κοράη 35, 1ο δη-
μοτικό σχολείο,  21320 16038 
Illuminati - Οι πεφωτισμέ-
νοι 21.00

ΚΑΣΤΑΛΙΑ
ΘΕΡΙΝΟ Χρυσοστόμου 
Σμύρνης 1, πλατ. Αγ. Στεφά-
νου, 210 8144.384
Ο πρωτάρης 20.50-23.00

ΚΟΡΑΛΙ CINEMAX
ΘΕΡΙΝΟ Αφροδίτης & Ιθά-
κης, Σαρωνίδα, 22910 54097 
Η πρόταση, Πέμ.-Τρ. 
20.50-23.00, Τετ. 23.00/ 
Μπέβερλι Χιλς τσιουά-
ουα, Τετ. 21.00 μεταγλ.

ΜΑΪΑΜΙ
Κυανής Ακτής 12, Μάτι, 
22940 7929
slumdog Millionaire, Πέμ.-
Κυρ. 21.00-23.10/ Η αρπα-
γή, Δευτ.-Τετ. 21.00-23.10

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ CINEMA
ΘΕΡΙΝΟ Δουκίσσης Πλα-
κεντείας 87, Χαλάνδρι, 210 
6014.284 
Η εποχή των παγετώνων 
3: Η αυγή των δεινοσαύ-
ρων 21.00-23.00 με υπότ.

ΜΑΡΙΑΝΑ
ΘΕΡΙΝΟ Παραλία Καλάμου, 
Άγ. Απόστολοι, 22950 85126 
Ταξίδι στο φεγγάρι, Πέμ. 
21.00/ Milk, Πέμ. 23.00/ 
Australia, Παρ.-Σάββ. 
21.00-23.00/ Σούλα έλα 
ξανά, Κυρ. 21.00-23.00/ 
Σκοτεινός κώδικας, Δευτ.-
Τρ. 21.00-23.00/ Επιχείρη-
ση Βαλκυρία 21.00-23.00

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ
ΘΕΡΙΝΟ Κηφισιά 210 
8019.687 Dolby DTS 
Δημόσιος κίνδυνος 20.45-
23.15

ΟΡΦΕΑΣ
Λ. Σαρωνίδας 60, Σαρωνίδα, 
22910 60077-8
Η εποχή των παγετώνων 
3: Η αυγή των δεινοσαύ-
ρων 21.00-23.00 μεταγλ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΘΕΡΙΝΟ Δημοτικό σχολείο 
Χολαργού, Περικλέους 53, 
210 6511.758 
Έρωτας αλά Ελληνικά, 
Πέμ.-Κυρ. 21.00-23.00/ Αδι-
ακρισίες, Δευτ.-Τρ. 21.00-
23.00/ Μια νύχτα στο μου-
σείο 2, Τετ. 21.00-23.00

ΣΙΝΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ
ΘΕΡΙΝΟ Κύπρου 68, 
210 9922.098
Δημόσιος κίνδυνος 
20.50-23.20

ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜ. 
ΚΙΝ/ΦΟΣ
ΘΕΡΙΝΟ Μιλτιάδου & Γαρ-
γηττού, δίπλα στο κολυμβη-
τήριο, 210 6612.717  
Η πρόταση 21.00-23.10

ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ
ΘΕΡΙΝΟ Ελ. Βενιζέλου 3, 
Παλλήνη, 210 6666.815-210 
6666.284
Δημόσιος κίνδυνος 
20.50-23.20

ΣΙΣΣΥ - CANDIA sTROM
ΘΕΡΙΝΟ Λεωφόρος Μα-
ραθώνος 36 Νέα Μάκρη, 
22940 91811/ 6907383613 
Transformers: Η εκδίκη-
ση των ηττημένων 20.50/ 
Η αρπαγή 23.20

ΤΡΙΑΝΟΝ - CINEMAX
ΘΕΡΙΝΟ Κεφαλληνίας 4, 
Σαρωνίδα, 22910 54931
Δημόσιος κίνδυνος 
20.40-23.15

ΦΛΩΡΙΔΑ
ΘΕΡΙΝΟ Ζούμπερι, 22940 
96923 www.cineflorida.gr 
Gran Torino, Πέμ.-Κυρ. 
20.50-23.10/ Ο δρόμος 
της επανάστασης, Δευτ.-
Τετ. 20.50-23.10

ΧΛΟΗ
ΘΕΡΙΝΟ Κασαβέτη 17, Κηφι-
σιά, 210 8011.500 
Η πρόταση 20.55-23.10

ΩΡΩΠΟΣ
ωρωπός, 22950-38979 
Transformers : Η εκδίκη-
ση των ηττημένων, Πέμ. 
21.00-23.30, Παρ.-Τετ. 
23.30/ Illuminati - Οι 
πεφωτισμένοι, Παρ.-Κυρ. 
21.00/ Η απίστευτη 
ιστορία του Μπέντζαμιν 
Μπάτον, Δευτ.-Τρ. 21.00/ 
Αμφιβολία, Τετ. 21.00

Πειραιά

ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΙΝΕ 
ΚΗΠΟΣ
ΘΕΡΙΝΟ Θερμοπυλών 49 & 
Κνωσού, 210 4810.790 
X-men η αρχή: Γούλβεριν, 
Πέμ.-Παρ. 21.00-23.00/ 
slumdog Millionaire, 
Σάββ.-Κυρ. 21.00-23.10, 
Δευτ.-Τετ. 23.00/ Μαδαγα-
σκάρη 2, Δευτ.-Τετ. 21.00 
μεταγλ.

ΚΙΝ/ΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ Ε-
ΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΘΕΡΙΝΟ Παραλία 210 
5548.887 
Στη σκιά των τεσσάρων 
γιγάντων, Πέμ. 21.15/ 
Βαλς με τον Μπασίρ, 
Παρ.-Κυρ. 21.15/ Hunger, 
Δευτ.-Τρ. 21.15/ Οι μικροί 
τραγουδιστές του Πεκί-
νου, Τετ. 21.15

ΜΕΛΙΝΑ ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ - DAsH
Σωκράτους 65 Δραπετσώνα, 
τηλ. 210.4082.530 ΘΕΡΙΝΟ
Illuminati - Οι πεφωτι-
σμένοι, Πέμ.-Παρ. 21.00-
23.15/ Εξολοθρευτής: Η 
σωτηρία, Σάββ.-Τρ. 21.00-
23.00/ Τα φαντάσματα των 
πρώην, Τετ. 21.00-23.00

ΟΝΕΙΡΟ ΔΗΜ ΚΙΝ/ΦΟΣ
Νάξου 34, Αγ. Ιωάννης 
Ρέντης
Ο άνθρωπος με το γαρί-
φαλο 21.00-23.10

ΣΙΝΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜ. 
ΚΙΝ/ΦΟΣ
ΘΕΡΙΝΟ Βύρωνος και Χιλής, 
Αγ. Ευθύμιος, Κερατσίνι, 210 
4317.270 
Μαδαγασκάρη 2, Πέμ. 
21.00-22.40 μεταγλ./ Η 
απίστευτη ιστορία του 
Μπέντζαμιν Μπάτον, 
Παρ.-Τρ. 21.00/ Μπολτ, 
Τετ. 21.00-22.50 μεταγλ. 

ΣΙΝΕ ΝΙΚΑΙΑ ΔΗΜ. 
ΚΙΝ/ΦΟΣ
Θηβών 245, Νίκαια, τηλ. 
210.4934.390
Gran Torino, Πέμ.-Κυρ. 
21.15-23.30/ Με λένε 
Στέλλα, Δευτ.-Τετ. 21.00-
23.05

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΘΕΡΙΝΟ Αγ. Γεωργίου & 
Ζάππα 4, Κορυδαλλός, 210 
4960.955 
Καταιγίδα στην ομίχλη, 
Πέμ.-Δευτ. 21.00-23.10, 
Τρ.-Τετ. 23.00/ Ίγκορ, Τρ.-
Τετ. 21.00 μεταγλ. 

ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ
slumdog Millionaire 
21.00-23.15 ●

ωρεσ προβολησ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛωΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤηΝ ΠΕΜΠΤηCine

* *  ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Του Μάικλ Μαν, με τους Τζόνι 
Ντεπ, Κρίστιαν Μπέιλ, Μάριον Κοτιγιάρ, Τζέισον Κλαρκ, Μπίλι Κρά-
νταπ, Στίβεν Ντορφ. Η ζωή του Τζον Ντίλιγκερ, ενός από τους δια-
σημότερους ληστές τραπεζών της Αμερικής, σε μια ιδιαίτερη ανά-
γνωση από τον Μάικλ Μαν, που όμως δεν κατορθώνει να μεταμορ-
φώσει την ενδιαφέρουσα ιστορία του σε ένα ηλεκτρισμένο φιλμ. 

Μη 
χάσεις!
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TAINIEΣ με λιγα λογια
   Του ΓΙωΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

* *  ΔΗΜΟΣΙΟΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Του Μάικλ Μαν, με τους 
Τζόνι Ντεπ, Κρίστιαν Μπέιλ, 
Μάριον Κοτιγιάρ, Τζέισον 
Κλαρκ, Μπίλι Κράνταπ, Στί-
βεν Ντορφ. Η ζωή του Τζον 
Ντίλιγκερ, ενός από τους δι-
ασημότερους ληστές τρα-
πεζών της Αμερικής, σε μια 
ιδιαίτερη ανάγνωση από 
τον Μάικλ Μαν, που όμως 
δεν κατορθώνει να μετα-
μορφώσει την ενδιαφέρου-
σα ιστορία του σε ένα ηλε-
κτρισμένο φιλμ. AΕΛΛΩ 

Cinemax 5+1, AΘΗΝΑΙΟΝ, AΘΗ-

ΝΑΙΟΝ Cinepolis, AΛΕΞ - CINEMA, 

AΛΕΞΑΝΔΡΑ, AΛΣΟΣ, AΜΑΡΥΛΛΙΣ 

- Emporiki Bank 2008, AΜΥΝΤΑΣ, 

AΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ - sUZUKI, BΑΡΚΙ-

ΖΑ, sTER CINEMAs ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙ-

ΟΣ, sTER CINEMAs, VILLAGE 15 

CINEMAs @ THE MALL, VILLAGE 

20 CINEMAs pARK, VILLAGE 5 

CINEMAs pAGRATI, VILLAGE 9 

CINEMAs @ FALIRO, VILLAGE 

COOL TYMVOs, ΕΛΛΗΝΙΣ 

Cinemax, ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ, ΝΑΝΑ 

Cinemax, ΟDEON KΟsMOpOLIs 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON sTARCITY, ΣΙΝΕ 

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ, ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ, 

ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ, ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ, ΣΠΟΡ-

ΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ - ΘΕΡΙ-

ΝΟΣ, ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ /

ΦΟΣ, ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ, ΤΡΙΑΝΟΝ - 

Cinemax, ΦΙΛΟΘΕΗ

* * ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΟΝΑΚΟ (LA FILLE DE 
MONACO)
Της Αν Φοντέν, με τους Φα-
μπρίς Λουσινί, Ροσντί Ζεμ, 
Λουίζ Μπουργκουάν. Ένας 
μεγαλοδικηγόρος που βρί-
σκεται στο Μονακό για μια 
δίκη ερωτεύεται μια λαϊκή 
τηλεπαρουσιάστρια, ενώ ο 
σωματοφύλακάς του προ-
σπαθεί να τον αποτρέψει, 
σε αυτό το φιλμ που ισορ-
ροπεί άβολα ανάμεσα στην 
κωμωδία και το δράμα. AΛΙ-

ΚΗ, ΔΕΞΑΜΕΝΗ, ΡΙΑ, ΣΙΝΕ ΨΥ-

ΧΙΚO, ΨΥΡΡΗ

* * * Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑ-
ΓΕΤΩΝΩΝ: Η ΑΥΓΗ ΤΩΝ 
ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ (ICE 
AGE: DAwN OF THE 
DINOsAURs)
Των Κάρλος Σαλντάνα, Μά-
ικλ Θερμάγιερ. Με τις φωνές 
των Ρέι Ρομάνο, Τζον Λε-
γκουιζάμο, Κουίν Λατίφα, 
Ντένις Λίρι. Οι περιπέτειες 
των προϊστορικών ζώων 
συνεχίζονται το ίδιο απο-
λαυστικές στην τρίτη και 
τρισδιάστατη ταινία της σει-
ράς. AΕΛΛΩ Cinemax 5+1, AΘΗ-

ΝΑΙΟΝ - 3D DIGITAL, AΙΓΛΗ, AΛΟ-

ΜΑ, AΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/

ΦΟΣ, sTER CINEMAs ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕ-

ΡΙΟΣ, sTER CINEMAs, VILLAGE 15 

CINEMAs @ THE MALL, VILLAGE 

20 CINEMAs pARK, VILLAGE 5 

CINEMAs pAGRATI, VILLAGE 9 

CINEMAs @ FALIRO, VILLAGE 

COOL RENTIs, VILLAGE COOL 

TYMVOs, VILLAGE COOL ΜΑΡΙΕΛ, 

ΓΛΥΦΑΔΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ 

ΣΙΝΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΛΑΟΥΡΑ, ΜΑΡΓΑ-

ΡΙΤΑ CINEMA, ΝΑΝΑ Cinemax, 

ΟDEON KΟsMOpOLIs ΜΑΡΟΥΣΙ, 

ΟDEON sTARCITY, ΟΡΦΕΑΣ, ΣΙΝΕ 

ΓΑΛΑΤΣΙ, ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ  

* *  spARROw 
(MANCHEUK)
Του Τζόνι Το, με τους Σάιμον 
Γιαμ, Κέλι Λιν, Λαμ Κα Τουνγκ. 
Μια σπείρα πορτοφολάδων 
βρίσκει το δάσκαλό της στο 
πρόσωπο μιας όμορφης γυ-
ναίκας, σε αυτή την ταινία 
που ρίχνει περισσότερο βά-
ρος στην ατμόσφαιρα παρά 
στην πλοκή. ΖΕΦΥΡΟΣ

* * * * Ο ΠΡΩΤΑΡΗΣ 
(THE GRADUATE)
Του Μάικ Νίκολς, με τους 
Ντάστιν Χόφμαν, Αν Μπάν-
κροφτ, Κάθριν Ρος. Νεαρός 
απόφοιτος κολεγίου απο-
πλανάται από τη γυναίκα 
του συνεταίρου του πατέρα 
του σε αυτή την κλασική κο-
μεντί ηθών που χάρισε το Ό-
σκαρ σκηνοθεσίας στον Μά-
ικ Νίκολς. AΘΗΝΑΙΑ, AΝΕΣΙΣ, 

ΘΗΣΕΙΟΝ, ΚΑΣΤΑΛΙΑ

* * * ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ 
(sALT OF THE EARTH)

Του Χέρμπερτ Μπίμπερμαν, 
με τους Γουίλ Γκιρ, Ροσάρα 
Ρεβουέλτας, Μέλβιν Γουί-
λιαμς. Γυρισμένη από αν-
θρώπους που βρίσκονταν 
στη μαύρη λίστα του Χόλι-
γουντ, η ταινία καταγράφει 
την απεργία μιας ομάδας 
ανθρακωρύχων στο Μεξικό 
και τις αντιδράσεις της εται-
ρείας. ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ - pRINCE

* * ΠΑΜΕ ΟΠΟΥ ΘΕΣ 
(AwAY wE GO) 
Του Σαμ Μέντες, με τους 
Τζον Κρασίνσκι, Μάγια Ρού-
ντολφ, Κάθριν Ο’ Χάρα, Τζεφ 
Ντάνιελς, Μάγκι Τζίλενχαλ.  
Ένα ζευγάρι ταξιδεύει στην 
Αμερική προσπαθώντας να 
αποφασίσουν πού θα εγκα-
τασταθούν για να γεννή-
σουν το παιδί τους. ΔΗΜΟΤΙ-

ΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΣΙΝΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, 

ΟDEON KΟsMOpOLIs ΜΑΡΟΥΣΙ, 

ΟDEON sTARCITY 

* * Η ΠΡΟΤΑΣΗ (THE 
pROpOsITION) 
Της Αν Φλέτσερ, με τους Σά-
ντρα Μπούλοκ, Ράιαν Ρέι-
νολντς, Μέρι Στίνμπέργκεν, 
Κρεγκ Τ. Νέλσον. Εκείνη πε-
τυχημένο στέλεχος εκδοτι-
κού οίκου, εκείνος ο ταλαί-
πωρος βοηθός της. Όταν ε-
κείνη θα χρειαστεί να απο-
κτήσει επειγόντως την αμε-
ρικάνικη υπηκοότητα για να 
κρατήσει τη δουλειά της, θα 
του ζητήσει να την παντρευ-
τεί και φυσικά θα ακολουθή-
σει ο έρωτας. Συμπαθητική 
κομεντί που θυμίζει κλασικά 
screwball φιλμ. ABΑΝΑ, AΕΛΛΩ, 

AΕΛΛΩ Cinemax 5+1, AΝΟΙΞΗ ΔΗ-

ΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1, 

AΡΚΑΔΙΑ, AΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/

ΦΟΣ, BΑΡΚΙΖΑ, STER CINEMAS ΑΓ. Ε-

ΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, STER CINEMAS, VILLAGE 

15 CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 

20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 

CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 

CINEMAS @ FALIRO, VILLAGE COOL 

TYMVOS, ΗΛΕΚΤΡΑ, ΚΟΡΑΛΙ 

Cinemax, ΝΑΝΑ Cinemax, ΟDEON 

KΟSMOPOLIS ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON 

STARCITY, ΡΙΑ, ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ, ΣΙΝΕ 

ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ, ΦΙ-

ΛΙΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ, ΧΛΟΗ

* *  ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΣΤΗΝ
ΟΜΙΧΛΗ (IN THE 
ELECTRIC MIsT) 
Του Μπερτράν Ταβερνιέ, με 
τους Τόμι Λι Τζόουνς, Τζον 
Γκούντμαν, Πίτερ Σάρ-
σγκαρντ. Στη Λουιζιάνα έ-
νας ντέντεκτιβ αναζητά ένα 
serial killer, ενώ παράλληλα 
προσπαθεί να λύσει ένα έ-
γκλημα από το παρελθόν 
που έρχεται στο φως. Αστυ-
νομικό φιλμ που ρίχνει με-
γαλύτερο βάρος στους χα-
ρακτήρες και την ατμόσφαι-
ρα παρά στην πλοκή. ΟDEON 

KΟsMOpOLIs ΜΑΡΟΥΣΙ, ΣΙΝΕ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ, ΤΡΙΑΝΟΝ

* TRANsFORMERs: Η 
ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΗΤΤΗ-
ΜΕΝΩΝ 
(TRANsFORMERs: 
REVENGE OF THE 
FALLEN)
Του Μάικλ Μπέι, με τους Σάια 
ΛαΜπεφ, Μέγκαν Φοξ, Τζος 
Ντουαμέλ, Ταϊρές Γκίμπσον, 
Τζον Τορτούρο. Οι ηττημέ-
νες εξωγήινες μηχανές Ντι-
σέπτικονς ζητούν εκδίκηση 
στη συνέχεια της περιπέτει-
ας του Μάικλ Μπέι, που είναι 
πιο θεαματική, πιο θορυβώ-
δης και ακόμη πιο βαρετή. 
AΕΛΛΩ Cinemax 5+1, AΘΗΝΑΙΟΝ 

Cinepolis, AΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝ/ΦΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1, sTER 

CINEMAs ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, sTER 

CINEMAs, VILLAGE 15 CINEMAs @ 

THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAs 

pARK, VILLAGE 5 CINEMAs 

pAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAs @ 

FALIRO, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΡΕΞ 

ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΝΑΝΑ Cinemax, 

ΟDEON KΟsMOpOLIs ΜΑΡΟΥΣΙ, 

ΟDEON sTARCITY, ΣΙΣΣΥ - Candia 

strom, ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝ/ΦΟΣ, ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ, ΩΡΩΠΟΣ

* * ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ 
ΜΟΝΑΞΙΑΣ (THE 
BURNING pLAIN) 
Του Γκιγιέρμο Αριάγα, με 
τους Σαρλίζ Θερόν, Κιμ 

Μπάσιντζερ, Χοακίμ ντε Αλ-
μέιντα, Τζον Κόρμπετ. Τρεις 
ιστορίες που συγκλίνουν 
προς μια δραματική αποκά-
λυψη συνθέτουν τον κορμό 
αυτού του χαμηλότονου αλ-
λά και μάλλον άνευρου δρά-
ματος, που αποτελεί το σκη-
νοθετικό ντεμπούτο ενός 
πετυχημένου σεναριογρά-
φου. AΘΗΝΑ - pIsCINEs IDEALEs, 

AΛΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ Δ. 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΛΙΛΑ, ΟAΣΙΣ, ΟDEON 

KΟsMOpOLIs ΜΑΡΟΥΣΙ, ΡΙΑ

* *  Η ΑΡΠΑΓΗ (TAKEN) 
Του Πιερ Μορέλ, με τους Λί-
αμ Νίσον, Μάγκι Γκρέις, 
Φάμκε Γιάνσεν. Ένας πρώην 
πράκτορας των μυστικών υ-
πηρεσιών έχει 96 ώρες για 
να βρει την κόρη του, που 
πέφτει θύμα απαγωγής στο 
Παρίσι. Ανόητη πλην γεμά-
τη ενέργεια περιπέτεια. 
AΘΗΝΑ - pIsCINEs IDEALEs, AΙ-

ΓΛΗ, AΣΤΕΡΙ, BΑΡΚΙΖΑ  

VILLAGE 20 CINEMAs pARK, 

VILLAGE 9 CINEMAs @ FALIRO, 

ΜΑΪΑΜΙ, ΟDEON KΟsMOpOLIs 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΣΙΣΣΥ - Candia strom

ΧΑΝΑ ΜΟΝΤΑΝΑ - Η 
ΤΑΙΝΙΑ (HANNAH 
MONTANA - THE 
MOVIE) 
Του Πίτερ Τσέλσομ, με τους 
Μάιλι Σάιρους, Έμιλι Όσμεντ, 
Μπίλι Ρέι Σάιρους. Η νεαρή 
ποπ σταρ Μάιλι Σάιρους, 
προσπαθώντας να βρει την 
ισορροπία ανάμεσα στην α-
ληθινή ζωή και το alter ego 
της, επιστρέφει ως Χάνα 
Μοντάνα στη μικρή πόλη απ’ 
όπου κατάγεται. AΘΗΝΑΙΟΝ 

Cinepolis, BΑΡΚΙΖΑ, 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 

* *  ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ: Η 
ΣΩΤΗΡΙΑ 
(TERMINATOR 
sALVATION)
Του ΜακΤζί, με τους Κρί-
στιαν Μπέιλ, Σάι Γουόρδιν-
γκτον, Μπράις Ντάλας Χά-
ουαρντ, Μουν Μπλά-
ντγκουντ, Άντον Γέλτσιν. Ο 
ενήλικος Τζον Κόνορ, αρχη-
γός της αντίστασης των αν-
θρώπων ενάντια στις μηχα-
νές, ετοιμάζεται για την τε-
λική σύγκρουση σε αυτή τη 
θεαματική αλλά κούφια συ-
νέχεια της μυθολογίας του 
«Εξολοθρευτή». AΣΤΡΟΝ, 

VILLAGE 15 CINEMAs @ THE 

MALL, ΓΟΡΓΟΝΑ, ΜΕΛΙΝΑ ΔΗΜΟ-

ΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ - DAsH, ΟDEON 

KΟsMOpOLIs ΜΑΡΟΥΣΙ 

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΜΟΥ-
ΣΕΙΟ 2 (A NIGHT AT THE 
MUsEUM 2) 
Του Σον Λέβι, με τους Μπεν 
Στίλερ, Έιμι Άνταμς, Όουεν 
Γουίλσον, Ρόμπιν Γουίλιαμς. 
Τα εκθέματα στο μουσείο 
ζωντανεύουν ξανά κι ο Μπεν 
Στίλερ πρέπει και πάλι να ε-
πιβάλει την τάξη. VILLAGE 15 

CINEMAs @ THE MALL, 

VILLAGE 5 CINEMAs pAGRATI, 

ΟDEON KΟsMOpOLIs ΜΑΡΟΥΣΙ, 

ΟDEON sTARCITY, ΠΝΕΥΜΑΤΙ-

ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

* *  ILLUMINATI 
- ΟΙ ΠΕΦΩΤΙΣΜΕ-
ΝΟΙ (ANGELs AND 
DEMONs)
Του Ρον Χάουαρντ, με 
τους Τομ Χανκς, Γιούαν 
ΜακΓκρέγκορ Αγιελέτ Ζου-
ρέρ, Στέλαν Σκάσγκαρντ. 
Ο καθηγητής Ρόμπερτ 
Λάνγκτον μπλέκεται και 
πάλι με το Βατικανό, όταν 
καλείται να βοηθήσει στην 
αντιμετώπιση μιας απειλής 
που προέρχεται, όπως όλα 
δείχνουν, από τον παλιό 
εχθρό της εκκλησίας, τους 
Illuminati. Διασκεδαστική 
αλλά γυρισμένη σχεδόν 
μηχανικά περιπέτεια, βασι-
σμένη σε βιβλίο του Νταν 
Μπράουν. BΑΡΚΙΖΑ, VILLAGE 20 

CINEMAs pARK, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/

ΦΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ 

ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΜΕΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙ-

ΚΟΣ ΚΙΝΗΜ/ΦΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, 

ΜΕΛΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟ-

ΓΡΑΦΟΣ - DAsH, ΩΡΩΠΟΣ

* * * ΤΕΡΑΤΑ ΚΙ 
ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ 
(MONsTERs Vs ALIENs)
Των Ρομπ Λέτερμαν, Κόν-
ραντ Βέρνον. Μια ομάδα 
τεράτων που κρατά σε 
μυστική βάση η αμερικάνι-
κη κυβέρνηση καλείται να 
αποτρέψει μια επιδρομή 
εξωγήινων. AΣΤΕΡΙ,CINE 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝ/

ΦΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 

VILLAGE 20 CINEMAs pARK, ΔΗ-

ΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

ΣΙΝΕ ΠΑΝΘΕΟΝ 

* *  O ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
(REVOLUTIONARY 
ROAD)
Του Σαμ Μέντες, με τους 
Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Κέιτ 
Γουίνσλετ, Μάικλ Σάνον, Κά-
θι Μπέιτς. Ένα φαινομενικά 
ευτυχισμένο ζευγάρι των α-
μερικάνικων προαστίων της 
δεκαετίας του ’50 τρώει τις 
σάρκες του επί της οθόνης. 
Καλοφτιαγμένο,  από το 
σκηνοθέτη του “American 
Beauty”. ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝ/ΦΟΣ «ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥ-

ΛΟΣ», ΦΛΩΡΙΔΑ

ΜΑΔΑΓΑΣΚAΡΗ 2 
(MADAGAsCAR: 
EsCApE 2 AFRICA )
Των Έρικ Ντάρνελ, Τομ Μακ-
Γκράθ, 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 Μαδαγα-
σκάρη, προσπαθούν να 
επιστρέψουν στην «πατρί-
δα» τους αλλά καταλήγουν 
στην Αφρική. AΘΗΝΑΙΑ, 

CINE ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝ/

ΦΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 

ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ 

«ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ», ΔΗΜΟ-

ΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΝΕΑ ΜΑΣΚΩΤ, ΔΗ-

ΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΣΙΝΕ ΣΧΟΛΕΙΟ, 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΙΝΕ 

ΚΗΠΟΣ, ΣΙΝΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙ-

ΚΟΣ 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. Εξαιρετι-
κές ερμηνείες σε μια ταινία 
που προσφέρει άφθονο 
υλικό για σκέψη. ΓΟΡΓΟΝΑ, 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΝΟΣΤΑΛ-

ΓΙΑ, ΩΡΩΠΟΣ

* * * * 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. ΓΑΛΑ-

ΞΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΝΕΑ 

ΜΑΣΚΩΤ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ 

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/

ΦΟΣ ΣΙΝΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ, ΣΙΝΕ 

ΝΙΚΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ, 

ΦΛΩΡΙΔΑ

* * * sLUMDOG 
MILLIONAIRE
Του Ντάνι Μπόιλ, με τους 
Ντεβ Πατέλ, Φρέιντα 
Πίντο, Ανίλ Καπούρ, Ιρφάν 
Καν. Ένας νεαρός από τις 
τρώγλες της Βομβάης δι-
εκδικεί το μεγάλο βραβείο 
σε ένα τηλεοπτικό παιχνίδι. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΗΛΙΟΥ-

ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ, 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΙΝΕ ΚΗ-

ΠΟΣ, ΜΑΪΑΜΙ, ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ ●
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Variousartists
Του Μάκη Μηλάτου

              *
 Αδιάφορος

        ** Μέτριος

     *** Καλός

  **** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός

Η Αυστραλία επιστρέφει

Μ ε την άυστραλία (και τη Νέα Ζηλανδία) μεγαλώσαμε. το πρώτο γκρουπ που 

έπαιξε στο Ρόδον ήταν αυστραλέζικο, το πανκ που έφτασε από κει αγαπήθηκε 

ιδιαίτερα, οι Saints, οι Radio Birdman, οι Hoodoo Gurus, οι Go-Betweens, η εται-

ρεία Flying Nun... η «εναλλακτική» δεκαετία του ’80 στην Ελλάδα είχε αυστραλέζικη γεύση.

Μετά από μια περίδο ύφεσης η Αυστραλία αντεπιτίθεται με τους Empire of the Sun, τους 

Sneaky Sound System, τους Architecture in Helsinki, τους Howling Bells... Στη λίστα προ-

σθέστε 2 ακόμη ονόματα. Τους Expatriate, που με το ντεμπούτο “In the Midst of This” (**) φλερτά-

ρουν με το post punk και κινούνται κάπου ανάμεσα στους Killers και στους Black Rebel Motorcycle 

Club, αλλά χωρίς να μπορούν να τραβήξουν την προσοχή μας. Κάτι που κατορθώνουν με άνεση 

οι The Temper Trap, που με το πρώτο τους άλμπουμ “Conditions” (****) δείχνουν να έχουν προ-

σωπικό στιλ, τραγουδιστή με ιδιαίτερη φωνή και δυνατότητες κι ένα rhythm section που «σκο-

τώνει». Η Αυστραλία απόκτησε τους δικούς της MGMT ή Kings of Leon.

Saxon in the Sky With Diamonds
ο θάνατός του ανακοινώθηκε την ίδια μέρα με αυτόν του 
«βασιλιά της ποπ» και πέρασε ακόμη περισσότερο στα «ψι-
λά» απ’ ό,τι θα πέρναγε ούτως ή άλλως. ο Sky Saxon δεν είχε 
μεγάλες πωλήσεις, δεν ήταν σταρ και το αξιακό μας σύστημα 
δεν είχε λόγο να πενθεί για έναν «περιθωριακό» του garage 
και της ψυχεδέλειας. Πέθανε το ίδιο «απαρατήρητος» όπως 
ο Lux Interior κι όλα τα «ρεμάλια» πριν απ’ αυτούς, που όμως 
δίνουν ακόμη ήχο στα πιο τρελά μας όνειρα. 

Old Fashion 
τώρα πια μπορούμε να καταλάβουμε ότι η υπόθεση Cat Stevens είχε από τότε εξαντληθεί. Ό,τι μπο-
ρούσε να κάνει το έχει κάνει. η επιστροφή του ως Yusuf (Islam) με το “Roadsinger” (**) μας φανερώνει 
ότι η φωνή, η γλυκύτητα, η μελωδικότητά του δεν χάθηκαν, αλλά και δεν εξελίχθηκαν μετά από 
τόσα χρόνια ζωής και προσωπικών αναζητήσεων. Συμπαθές, ανθρώπινο, αλλά λίγο.
Συμπαθής είναι πάντα και ο Ben Harper (εδώ παρέα με τους Relentless 7), αλλά ο νεανικός ενθουσια-
σμός με τον οποίο συναντά το rhythm & blues και το rock κάνουν το “White Lies For Dark Times” (**) να 
ακούγεται νευρικό, άστοχο και καθόλου φιλικό, ενώ η νεανική μπάντα που τον συνοδεύει κατέχει 
τους τύπους αλλά όχι την ουσία. Μια άτυχη στιγμή... 

Σκοτσέζικο buzz
Με υλικά που μάζεψαν από δίσκους των 

Waterboys, των Levellers και της κέλτικης 

παράδοσης, οι Broken Records κάνουν ντε-

μπούτο με το σκοτεινό αλλά και διονυσιακό 
“Until the Earth Begins to Part” (****), όπου ανα-

κατεύουν εκρηκτικούς ρυθμούς, σπαραξικάρ-

δια συναισθήματα και ήχους που δίνουν δικαί-

ωμα στους κριτικούς να τους βάζουν δίπλα 

στους Arcade Fire, Beirut, Gogol Bordelo. 

Το καινούργιο μουσικό του «όχημα» ο Stuart 

Murdoch το ονομάζει “God Help the Girl”  και το 

κινούν μια ορχήστρα 45 ατόμων, παλιόφιλοι 

απ’ τους Belle & Sebastian, η Asya, η Catherine 

Ireton, o Neil Hannon στα φωνητικά, κυρίως 

όμως οι όμορφες, δυνατές, λυρικές μελωδίες 

του. Στο “God Help the Girl” (***) ο Murdoch προ-

σπαθεί να δώσει μια orchestral διάσταση στην 

pop των Belle & Sebastian, χωρίς να  ξεφεύγει 

από όσα ήδη έχουν ειπωθεί επί του θέματος. 

London Calling...
...αλλά χωρίς ανταπόκριση. Τα 90s των 

Placebo γίνονται ακόμη πιο προβλέψιμα και 

πομπώδη (έτοιμα για την αμερικάνικη αγορά) 

στο “Battle for the Sun” (**). Αυτό που κάνουν 

είναι τόσο τυποποιημένο και τέλειο κατα-

σκευαστικά, που ακούγεται σαν να μην είναι 

ανθρώπινο. Όπως οι Green Day, ένα πράμα... 

Οι Golden Silvers εκπροσωπούν (;) τα λον-

δρέζικα 00s και με το “True Romance” (**) 

κατευθύνονται στο ίδιο μουσικό πεδίο με 

τους πρόσφατους δίσκους των MGMT, των 

Franz Ferdinand, των Yeah Yeah Yeahs. Θα 

ήθελαν... Τίποτα εδώ δεν δείχνει σταθερό 

και σαφές, καθώς ανακατεύουν άτεχνα κάθε 

βασικό συστατικό της αγγλικής ποπ από τη 

δεκαετία του ’80 ως τις μέρες μας.  

➜ makismilatos@in.gr

Broken Records
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Will 
Eisner 
«Συμβόλαιο με τον Θεό» 
μτφ. Β. Χατζησάββα, lettering 
Π. Καλλίδου, εκδ. Απόπειρα, 
σελ. 208

Στην ισ τορία των αμερικά-
νικων κόμικ το όνομα Will 
Eisner (1917-2005) είναι μύ-
θος. Γεννήθηκε στο Brooklyn 
της Νέας Υόρκης το 1917, από 
γονείς εβραίους μετανάστες. 
Πρωτοδημοσίευσε το 1936 
στο περιοδικό “WOW What a 
Magazine!”, όμως ήταν το 1940 
που έφερε επανάσταση στις 
αφηγηματικές σειρές κόμικς 
με το “The Spirit”, την ανατρε-
πτική ιστορία του μασκοφό-
ρου ντετέκτιβ. Το «Συμβόλαιο 
με τον Θεό» που δημιούργησε 
το 1978 άνοιξε το δρόμο στη 
δημιουργία της σύγχρονης 
graphic novel. Οι εκδόσεις Α-
πόπειρα σε συνεργασία με την 
DC Comics το παρουσιάζουν 
για πρώτη φορά στη χώρα 
μας. Τέσσερις ημιαυτοβιογρα-
φικές ιστορίες του Μπρονξ την 
εποχή της οικονομικής κρίσης 
του 1930. Νυχτερινοί ουρανοί, 
ομιχ λώδεις δρόμοι, καπνι-
σμένα σπίτια, ατμοσφαιρικές 
ιστορίες. Ένα «σπαρακτικά με-
γαλειώδες» βιβλίο, σύμφωνα 
με τον Kurt Vonnegut. 

-Α. ΜπιρΜπιλη

παρουσιάσεις / εκδόσεις / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις

Βookvoice Επιμέλεια:
Αγγελικη ΜπιρΜπιλη

Νουάρ πάρτι 

για το συλλογικό τόμο «Ελληνικά 

Εγκλήματα 3 - Δεκατρείς αστυνομι-

κές ιστορίες» (εκδ. καστανιώτη) σε 

επιμέλεια Ανταίου Χρυσοστομίδη. Θα 

παρευρεθούν οι συγγραφείς. Δευτέρα 6/7, 

8.30, Metropolis Live Stage, Πανεπιστημίου 54 

& Εμ. Μπενάκη,  211 6009.766
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Ένας πρωτοεμφανιζόμενος συγγρα-

φέας με το ψευδώνυμο κωνστα-

ντίνος Ακύλας κάνει «Μπαμ» με ένα 

αλμοδοβαρικού ύφους και σενταρικού στιλ 

βιβλίο, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 

Κέδρος. Η A.V. μπήκε στον πειρασμό να σας 

αποκαλύψει την ταυτότητά του, γιατί εκτός 

από αυτό το βιβλίο που αξίζει να το διαβάσετε, 

αξίζει να επισκεφθείτε και το cozy εστιατόριό 

του στα Β.Π. Τελικά είπαμε να τον ρωτήσουμε 

μήπως θέλει να την αποκαλύψει  ο ίδιος… 

Πες μας με 20 λέξεις την πλοκή... Ο Νίκος 

τη σκαπούλαρε μετά από ένα ατύχημα. Πα-

νικόβλητος κατάλαβε ότι βρισκόταν σε κώμα 

όχι τις τελευταίες είκοσι ώρες αλλά τα τελευ-

ταία είκοσι χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, επιλέγει 

την οδό της ζωής και όχι της άρνησης. Τριά-

ντα λέξεις. Θα μου πάρετε την κόλλα ή θα συ-

νεχίσουμε; Γιατί αρχίζω να το απολαμβάνω…

Γιατί κρύβεσαι; Είναι καθαρά εμπορικό 

τέχνασμα ή ανάγκη; Ο ήρωας και ο συγγρα-

φέας είναι το ίδιο πρόσωπο, ένας κατά συρ-

ροή δολοφόνος εμπειριών και αναμνήσεων. 

Αν αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, θα συλλη-

φθεί. Και τότε η μαγεία θα πάψει να υπάρχει. 

Είναι αυτοβιογραφικό το βιβλίο σου; Έρ-

χομαι αντιμέτωπος με τις αλήθειες μου και 

στέκομαι γυμνός απέναντί τους. Θέλω να εί-

μαι ευτυχισμένος και όχι σωστός. 

Γιατί κάποιος να ενδιαφερθεί να διαβάσει 

τη ζωή σου; Χμ... Γιατί στο δικό μου ταξίδι θα 

βρει πάμπολλες επισκέψεις που κι αυτός έχει 

κάνει και τολμήσει εκεί που ο ήρωάς μου δεν 

τα κατάφερε, αλλά και το ανάποδο. Με μια 

λέξη, θα ταυτιστεί. Και θα χαρεί, γιατί εντέλει 

θα τον πείσω ότι όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και 

στους μεγάλους, δεν λέμε ποτέ ψέματα. Και 

κυρίως στον εαυτό μας.

Η ψυχοθεραπεία σε απελευθέρωσε ώστε 

να γράψεις το βιβλίο ή η συγγραφή λει-

τούργησε θεραπευτικά;  Περισσότερο από 

τη θεραπεία, άφησα τη δύναμη της ομάδας 

να με εκσφενδονίσει εκεί που πάντοτε ήθελα 

να πάω. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο βιβλίο 

είναι θυμωμένο. Ακόμη κι εκεί που έβαλα κα-

τόπιν εορτής βάμμα ιωδίου για να καλύψω 

τις πληγές, αυτό κάνει «μπαμ», για να μην ξε-

χνιόμαστε κιόλας. Σταδιακά επιδιώκω να γίνω 

ένας γλυκός παραμυθάς. Αλλά, από την άλλη, 

νομίζω ότι και το κοινό ίσως λειτουργεί κα-

θοδηγητικά. Ή μήπως παρασύρομαι από το 

επάγγελμα του εστιάτορα, όπου ο πελάτης 

έχει άποψη;

Όταν μεγαλώσω... θα γίνω συγγραφέας; 

Με βλέπω περισσότερο σαν πιανίστα παρά 

ως συγγραφέα. Τα δάχτυλά μου πληκτρολο-

γούν με μεγαλύτερη ταχύτητα απ’ 

ό,τι ο εγκέφαλός μου συλλαμβάνει 

σκέψεις και νοήματα και απλώς τα 

παρακολουθώ να τραμπαλίζουν 

στο πληκτρολόγιο. Λέξεις πολλές 

δεν ξέρω, και ζηλεύω συγγραφείς 

που γράφουν ευφάνταστα και μα-

γικά. Μου αρέσει όμως να κατα-

σκευάζω λέξεις για να περιγράψω 

κάτι όπως εγώ το βλέπω και κυρί-

ως το αισθάνομαι. Μου αρέσει, για παράδειγ-

μα, που στο βιβλίο τον ήρωα τον ψέκαζαν με 

«στοργιζόλ».

Στο βιβλίο βγαίνει μια αλμοδοβαρική εκ-

δοχή της αστικής τάξης της δεκαετίας του 

’80... Ουάου, θα με κάνεις να καβαλήσω τε-

λείως το καλάμι. Πάνω που πήγαινα να προ-

σγειωθώ… Η δεκαετία αυτή ήταν από μόνη 

της Αλμοδοβάρ. Αυτό που περιγράφω εγώ 

νομίζω ότι είναι περισσότερο Κουστουρί-

τσα… Όπως και να έχει, τη λάτρεψα εκείνη τη 

δεκαετία. Σύμπτωση, τώρα που μιλάμε μόλις 

χάθηκαν δύο χρυσά σύμβολά της, ο Μάικλ 

Τζάκσον και η Φάρα Φόσετ. 

Ο  Έλληνας Σεντάρις ή ο άντρας Καραπά-

νου; Σεντάρις διάβασα πρόσφατα και την 

έχω καταβρεί μαζί του. Νομίζω ότι έχει πολύ 

δυνατό χιούμορ και σ’ αυτό μακάρι να του 

μοιάσω, αλλά αν ένα πράγμα θέλω να βγά-

λω από πάνω μου, που κυκλοφορεί σαν τα 

μυρμηγκάκια, είναι τον κυνισμό μου. Μεγά-

λωσα με την «Κασσάνδρα και το λύκο», ήταν 

το πρώτο μου βιβλίο στην εφηβεία. Συγκινή-

θηκα πολύ όταν ένας φίλος μου μού είπε ότι 

του τη θυμίζω… Α, και ένας άλλος φίλος είπε 

πως «μπαμ» είναι ο μισός μπαμπάς.

Θα πεις στους αναγνώστες το όνομά 

σου; Έχω πια δύο παιδιά. Το εστιατόριο και 

το πρώτο μου βιβλίο. Το μεγάλο 

παιδί κοντεύει να ενηλικιωθεί, σε 

λίγο καιρό θα ψηφίζει και σίγουρα 

έχει αποκτήσει δική του άποψη, 

που πραγματικά είναι εντελώς 

διαφορετική από τη δική μου. Αν 

αποκαλυφθώ, θα διπλασιάσω την 

πελατεία μου. Αλλά ο μικρός θα 

αισθανθεί προδομένος και εγκα-

ταλειμμένος. Θέλω στα πρώτα του 

βήματα να τον προστατέψω. Αργότερα, όταν 

θα αποκτήσει κι άλλα αδελφάκια, θα το ξανα-

συζητήσω μαζί του. 

Να συμπεράνω λοιπόν ότι τώρα που έ-

ζησες την εμπειρία της συγγραφής θα 

συνεχίσεις, ελπίζω όχι εις βάρος του ω-

ραίου  εστιατορίου σου! Το επόμενο βιβλίο 

ετοιμάζεται. Αν ο συγγραφέας έχει ζήσει όλα 

αυτά που αναφέρονται στο πρώτο και στο 

δεύτερο, τότε τι να πω; Μπράβο του, συγνώ-

μη, μπράβο μου. Από το εστιατόριο ζω, με το 

γράψιμο απολαμβάνω τη ζωή. A

bookvoice

«ΤΑ βΑμΠΙρ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ» 

Η Σούκι Στάκχαουζ είναι μια όμορφη αλλά 

μοναχική σερβιτόρα σε μια μικρή πόλη 

της Λουιζιάνα. Η ικανότητά της να διαβά-

ζει το μυαλό των ανθρώπων την κάνει να 

περνάει τις περισσότερες ώρες μόνη. Μέ-

χρι που γνωρίζει τον Μπιλ, ένα γοητευτικό 

μελαχρινό νεαρό, ο οποίος όμως είναι… 

βαμπίρ. Η σειρά «Τα βαμπίρ του Νότου» 

της Σαρλαίν Χάρρις (εκδ. Φανταστικός 

Κόσμος), η οποία έχει μεταφραστεί σε 25 

διαφορετικές χώρες και αποτελεί τη μα-

γιά της τηλεοπτικής σειράς “True Blood”, 

αποτελείται από τα βιβλία «Νεκρός μέχρι 
να σκοτεινιάσει», «Ζωντανοί νεκροί στο Ντά-
λας» και «Το κλαμπ των νεκρών».  

Δώρο  
Η A.V. εξασφάλισε για δύο (2) αναγνώ-

στες της και τα τρία βιβλία της σειράς 
«Τα βαμπίρ του Νότου». Αν θες κι εσύ 
μία, στείλε σε SMS: AVBOOK (κενό) 3 

και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, 
μέχρι την Τρίτη 7/7 στις 10.00 το πρωί.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

«Εξω ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΟρΤΑ» Vincent 

Delecroix, εκδ. Γκο-

βόστη, σελ. 112  

Ένας οξύθυμος η-

λικιωμένος, πρώην 

κα θηγητής Φι λο -

σοφίας, βρίσκεται 

κλειδωμένος έξω από την πόρτα του 

σπιτιού του. Μια ασήμαντη κακοτυχία θα 

εξελιχθεί σε μια βόλτα αρχικά αναγκαστι-

κή, στη συνέχεια περιπετειώδη.  

ΣΕμΙΝΑρΙΟ ΣΥΓΓρΑφΗΣ ΣΕΝΑρΙΟΥ

Και συγκεκριμένα για κινηματογράφο, 

από τον καθηγητή του Τμήματος Κινημα-

τογράφου στο πανεπιστήμιο της Οκλα-

χόμα Andrew Horton. Το σεμινάριο θα 

πραγματοποιηθεί στις 6/7, 18.00-21.15, 

στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Έ-

νωσης, Μασσαλίας 22. 

Πληρ.: 210 3680.071,  www.hau.gr/culture 

Τι νέα

Απόψε κάνεις «Μπαμ» 
Της ΑγγελικηΣ ΜπιρΜπιλη

Δώρο    
H A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώ-

στες της πέντε (5) αντίτυπα του βι-
βλίου «Μπαμ» του Κωνσταντίνου 
Ακύλα (εκδ. Κέδρος). Αν θέλεις κι 

εσύ ένα, στείλε σε SMS: AVBOOK (κε-
νό) 4 και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, μέ-
χρι την Τρίτη 7/7 στις 10.00 το πρωί. Οι νικητές 
θα ειδοποιηθούν με sms και θα παραλάβουν τα 
βιβλία από τα γραφεία μας.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ
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Δώρο    
H A.V. εξα-
σφάλισε 
για τους α-
ναγνώστες 

της εφτά (7) 
αντίτυπα του βιβλίου 
«Ο αρχαιοκάπηλος» 
του Κωνσταντίνου Γ. 
Βασιλείου (εκδ. Μπαρ-
τζουλιάνος). Αν θέλεις 
κι εσύ ένα, στείλε σε SMS: AVBOOK (κενό) 1 
και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, μέχρι 
την Τρίτη 7/7 στις 10.00 το πρωί. Οι νικητές 
θα ειδοποιηθούν με sms και θα μπορούν να 
παραλάβουν τα βιβλία από τα γραφεία των 
εκδόσεων, Σοφοκλέους 5, 2ος όροφος, 210 
3835.421

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Δώρο    
Η A.V. εξα-
σφάλισε 
γ ι α  τ ο υ ς 
αναγνώ-

σ τ ε ς  τ η ς 
τ ρ ί α  ( 3 )  α ν τ ί τ υ π α 
του βιβλίου «Ό,τι α-
γ α π ή σ α μ ε  έ μ ε ι ν ε 
πίσω» του Δημήτρη 
Βαρβαρήγου (εκδ. Ά-
γκυρα). Αν θέλεις κι εσύ ένα, στείλε σε SMS: 
AVBOOK (κενό) 2 και το ονοματεπώνυμό σου 
στο 54121, μέχρι την Τρίτη 7/7 στις 10.00 
το πρωί. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms 
και θα παραλαμβάνουν τα δώρα τους από 
τον ΑΓΚΥΡΑ Πολυχώρο, Σόλωνος 124, μόνο 
απογευματινές ώρες.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ
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«Σπλιτ!» του Χριστόφορου Κάσδαγλη, 
εκδ. Καστανιώτη, σελ. 272 

Τ ο «Σπλιτ!» είναι πραγματικά ό,τι 
λέει ο τίτλος του, ένα βιβλίο χω-
ρισμένο στα δύο. Ένα βιβλίο μιας 

οιονεί «σπλιτ περσονάλιτι», ενός δημο-
σιογράφου που μετατρέπεται σε λογο-
τέχνη. Ταυτόχρονα είναι και το χρονικό 
μιας δημοσιογραφικής έρευνας που εξε-
λίσσεται στη λογοτεχνική αφήγησή της, 
ένα κείμενο εγκιβωτισμένο στη ίδια του 
την κατασκευή. Διότι εκτός των άλλων, 
το «Σπλιτ!» είναι και η αφήγηση της συγ-
γραφής του ίδιου του βιβλίου. Όλα αυτά 
μπορεί να ακούγονται μαιανδρικά, δαι-
δαλώδη και σύνθετα, αλλά μην ανησυ-
χείτε: τελικά το «Σπλιτ!» ρουφιέται σαν 
νεράκι.
Ο Χριστόφορος, συνειδητά ή μη, χρησι-
μοποιεί τα πλέον σύγχρονα αφηγηματι-
κά εργαλεία της πιάτσας, που θέλουν το 
συγγραφέα να σχολιάζει το ίδιο του το υ-
λικό και προσβλέπουν σε μια όχι «κομ ιλ 
φο», μια μη “politically correct” αφήγη-
ση. Μια αφήγηση, που σ’ έναν από τους 
διαλόγους μάλιστα εμπεριέχει τον ίδιο το 
δημιουργό,  όχι όμως τον ενδοκειμενικό 
συγγραφέα Βλαδίμηρο Δημητριάδη που 
μας αφηγείται, ούτε καν τον εξωκειμε-
νικό συγγραφέα Χριστόφορο Κάσδαγλη 
που ξέρουμε ότι έχει γράψει το βιβλίο, 
αλλά τον πρώην υπάλληλο τραπέζης 
«Κάσδαγλη» ως έναν τριτεύοντα χαρα-
κτήρα. Ένα ευφυέστατο κλείσιμο ματιού. 
Μιλάμε λοιπόν για ένα κείμενο εξαιρετι-
κά πολυσύνθετο, το οποίο ο συγγραφέας 
φέρει εις πέρας με θαυμαστό τρόπο, που 
γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακός αν σκε-
φτεί κανείς ότι πρόκειται για το πρώτο 
του μυθιστόρημα. Μια γραφή εξαιρετικά 
ώριμη σε σχέση με την πρόθεσή της. Μια 
αφήγηση γεμάτη ενδοκειμενικές και δι-
ακειμενικές αναφορές, οργανικά αφο-
μοιωμένες στο κόρπους του κειμένου.  
Ένα βασικό στοιχείο που προσδίδει τόσο 
μεγάλο ενδιαφέρον στο βιβλίο είναι ο κε-
ντρικός χαρακτήρας, ο οποίος μετά την 
εντυπωσιακή πρώτη του εμφάνιση, όταν 
ο τριτοπρόσωπος αφηγητής μετακυλίε-
ται σε πρώτο πρόσωπο, τυπώνεται ανε-
ξίτηλα στο μυαλό του αναγνώστη. Αυτο-
βιογραφούμενος ή όχι (οσμίζομαι πως, 

όπως άλλω-
στε κάθε 
συγγραφε- ας, κάνει και 
τα δύο), ο Χριστόφορος έχει αποστάξει 
στον κεντρικό του χαρακτήρα τόσα α-
ξιομνημόνευτα χαρακτηριολογικά και 
ψυχολογικά στοιχεία που δεν μπορείς 
να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του, εί-
τε τον βλέπεις αν-φας είτε πλονζέ είτε 
μέσα από ένα τράβελινγκ. Μόλις 
χρησιμοποίησα κάποιους 
κινηματογραφικούς ό-
ρους. Όχι τυχαία – μια και 
το βιβλίο δανείζεται συχνά 
από το σινεμά, με τους κι-
νηματογραφικούς κώδικες 
να εμφιλοχωρούν σχεδόν 
παντού. Άλλωστε δεν είναι 
τυχαίο πως ένας παλιός θε-
ρινός κινηματογράφος, το 
σινέ Ερέχθειον, παίζει σημα-
ντικό ρόλο στην πλοκή.
Ειδολογικά θα έλεγα πως εί-
ναι ένα ειρωνικό νέο νουάρ, 
εμποτισμένο με πολλά προ-
βοκατόρικα στοιχεία τα οποία 
υπονομεύουν την ίδια του την κατάταξη. 
Μέγα ατού η «λοξή», κυνική και ταυτό-
χρονα ευαίσθητη μάτια του κεντρικού ή-
ρωα, που δεν αφήνει τίποτα ασχολίαστο. 
Από τον τζόγο της πολιτικής μέχρι την 
πολιτική του τζόγου και από το παιχνίδι 
του έρωτα μεχρι το ερωτικό παιχνίδι, όλα 
φωτίζονται πλαγίως και καθέτως, υπονο-
μεύονται και λοιδορούνται, υφίστανται 
αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, υ-
ποκρύπτονται και φανερώνονται. Αυτή η 
φρενιτώδης σε πρώτο επίπεδο καταγρα-
φή γίνεται από μια οιστρήλατη πένα, που 
ωστόσο γνωρίζει πολύ καλά πότε θα βάλει 
τελεία, πότε θα πηδήξει χρόνο, πότε θα 
ρισκάρει, πότε θα αποσιωπήσει και πότε 
θα σεβαστεί. Ένα βιβλίο που φαινομενικά 
μιλάει για τον τζόγο, αλλά στο «κάτω κεί-
μενο» υπάρχουν η μπίλια της ζωής, το ρί-

σκο του έρωτα, η μπλόφα της επιβίωσης, η 
άγρια πασιέντζα της ύπαρξης.
Γεμάτο από υπέροχες ατάκες και κατα-
στάσεις που έρχονται απευθείας από την 
πηγή (το άδυτο και τα ντεσού του δημοσι-
ογραφικού κόσμου), αλλά και κατάστικτο 
από ειρωνική ονοματοποιία του νουάρ 
(Φίλιππος Μπάρλοου, Φίλιπ Μάρλοου), 
το βιβλίο του Χριστόφορου βουτάει στη 
σύγχρονη πραγματικότητα μην αφήνο-
ντας σχεδόν τίποτα όρθιο στη σημερινή 
ελληνική κοινωνία του «σεμνά και τα-
πεινά», αλλά ταυτόχρονα επιτυγχάνει 
κάτι σπάνιο. Να μη χάνει ούτε σελίδα την 
κεντρική του στόχευση. Το κυρίαρχο θέ-
λω του ήρωά του.
Όσοι παροικούν τη δημοσιογραφικο-
λογοτεχνική Ιερουσαλήμ θα αναγνωρί-
σουν πρόσωπα και πράγματα πίσω από 
τους συνεργάτες του Δημητριάδη, την 
εφημερίδα «Ασύρματος» και φυσικά το 
λογοτεχνικό περιοδικό «Δέλτα», του ο-
ποίου την πρόταση δέχτηκα κι εγώ χωρίς 
ευτυχώς να έχω την τύχη του Βλαδίμη-
ρου… Ακόμα και οι δεύτεροι χαρακτήρες 
είναι πλασμένοι εξαιρετικά, δεν θα ξεχά-

σω ειδικά τον μελαγχολικό 
ντίλερ Dimos και τη γύ-
φτισσα της Μουστοξύδη.
Ως κάποιος της ίδιας γε-
νιάς με το συγγραφέα που 
έχει φάει τα χρόνια του 
στο συγγραφιλίκι, στη 
δημοσιογραφία, στο σι-
νεμά, στη μουσική, στην 
πολιτική, στον αθλητι-
σμό (ποδόσφαιρο βέβαια 
αντί μπάσκετ) και, ομο-
λογώ, ολίγον και στον 
τζόγο (πόκα όμως αντί 
καζίνο), ο κόσμος του 
Χριστόφορου μου είναι 

εξαιρετικά οικείος. Απόλαυσα με 
την καρδιά μου πρόσωπα, προσωπεία και 
καταστάσεις, και το μόνο που με δυσαρέ-
στησε είναι ότι κάπου έβαλε τη γνωστή 
ατάκα για τον Κολοκοτρώνη και το μπαρ 
Γκάλαξι, αναγκάζοντάς με να την αποσύ-
ρω από ένα κείμενό μου που πρόκειται 
να εκδοθεί! Χαλάλι, βέβαια, όταν μιλάμε 
για ένα τόσο χορταστικό, ευφυές και συ-
ναρπαστικό αφήγημα.
Αν ο Πικάσο γνώριζε ότι μπορεί να πά-
ρει μια Ρολς Ρόις ζωγραφίζοντάς τη στα 
γρήγορα σε ένα χαρτάκι και ο Βλαδίμη-
ρος Δημητριάδης προσδοκούσε να κερ-
δίσει μια Μερσεντές 280 SLC παίζοντας 
τα ρέστα του on a split second, τότε εύ-
χομαι στον Χριστόφορο να εισπράξει με 
το «Σπλιτ!» όσα δικαίως του αναλογούν 
και όσα ονειρεύεται από αυτή την τρελή 
μπάνκα της συγγραφής. A

Η άγρια 
πασιέντζα 
της ύπαρξης                       
Του  Αλεξη ΣΤΑΜΑΤη

τοp
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κλικ ΣΤΑ πιΟ 
εξΥπΝΑ
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www.bookcrossing.com
η μεγαλύτερη ηλεκτρονική, και όχι 

μόνο, παρέα που ανταλλάσσει 
δωρεάν βιβλία σε όλη τη γη. 

Οι κανόνες γνωστοί: διαλέγεις κάποιο 
βιβλίο, το αφήνεις σε ένα δημόσιο 

χώρο, σε συγκεκριμένο σημείο, και το 
ανακοινώνεις στο site. Από εκεί και 
πέρα το ακολουθείς να ανοίγει τα 

φτερά του… η κοινότητα της Αθήνας 
κατά καιρούς διοργανώνει και 
εκδηλώσεις με τη συμμετοχή 

λογοτεχνών και άλλων.

bookvoice

Παραμορφωτικοί 
φακοί
Του ΘΑΝΑΣη ΜηΝΑ

«Η μνΗμΗ τΗΣ 
πολαροιντ» Μαρλέ-
να Πολιτοπούλου, εκδ. 

Μεταίχμιο, σελ. 376 

Μια άγρια δολοφο-

νία, που διεπράχθη 

στο Πήλιο το ’76 έ-

μεινε ανεξιχνίαστη. 

30 χρόνια μετά ξα-

νανοίγει ο φάκελος κι έρευνες οδηγούν 

σε μέρη όπου οι αναμνήσεις από τον Εμ-

φύλιο παραμένουν ζωντανές (και καλο-

κρυμμένες) για τις μεγαλύτερες γενιές. 

Δημοσιογράφος και πανεπιστημιακός, η 

Μαρλένα πολιτοπούλου είναι γνωστή 

από βιβλία της όπως τα «Ήχος της σαύρας» 
(Καστανιώτης), «Η γυναίκα στο νησί» (Εξά-

ντας), «Δώδεκα θεοί, τρεις φόνοι» (Κέδρος), 

«Ελληνικά εγκλήματα» (Καστανιώτης) κ.ά. 

Ο Εμφύλιος, βεβαίως, έχει χρησιμοποι-

ηθεί ως background επανειλημμένα από 

τους  Έλληνες συγγραφείς του αστυνο-

μικού. Εντούτοις, έχω την εντύπωση ότι 

η Πολιτοπούλου αντιστρέφει αυτή τη 

χρήση. Στα χέρια της, η φόρμα του αστυ-

νομικού δεν εξυπηρετεί μια διάθεση πολι-

τικοκοινωνικού σχολιασμού (υπάρχει και 

αυτός), αλλά, αντίθετα, τα γεγονότα και η 

ανθρωπογεωγραφία του Εμφυλίου εξυ-

πηρετούν την αστυνομική πλοκή. Έξοχοι 

είναι επίσης οι χαρακτήρες: ο μεθοδικός, 

μποέμ ήρωας, η συνεσταλμένη συνεργά-

τιδά του, ο παλαιών αρχών τίμιος μπάτσος 

και ολόκληρος ο θίασος των πιθανών ε-

νόχων/θυμάτων. Οι μεταξύ τους διάλογοι 

βρίθουν από ψυχολογικά παιχνίδια. Ειδικά 

η τελευταία σκηνή, όπου άπαντες μαζε-

μένοι γύρω από το τραπέζι ξαναζωντα-

νεύουν τα συμβάντα του ’76 κι ανοίγουν 

σιγά σιγά τα χαρτιά τους, είναι υπόδειγμα 

ενός “who-dunn’-it” αλά ελληνικά.   

«Η λέΣχΗ τΗΣ 
ΣτιγμΗΣ» Γιώργος 
Κακουλίδης, 
εκδ. Λιβάνη, σελ. 205

«Ό,τι γράφει εδώ α-

φορά εκείνους που 

ζουν με το μοναδικό 

τρόπο της Λέσχης 

της Στιγμής και δεν 

το ξέρουν. Εδώ θα μάθουν ότι δεν περνούν 

απ’ αυτή τη ζωή χωρίς να τους προσέξει 

κανείς. Όποιος αναγνωρίσει τον εαυτό του 

εδώ μέσα, ας θεωρήσει ότι είναι και μέρος 

της Λέσχης. Η Λέσχη γεννήθηκε στο καφε-

νείο του Πρόγια, στην πλατεία Πλαστήρα. 

Εκεί βρισκόταν η παρέα μας σε καθημερινή 

βάση, μαζί με άλλους πελάτες που σκότω-

ναν την ώρα τους παίζοντας χαρτιά και α-

κούγοντας πού και πού τις θεωρίες μας…» 

Τα κουρέλια τραγουδούν ακόμα. 

Διάβασέ το
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Β’ Εκδοση Β’ Εκδοση 

Β’ Εκδοση 

  Tα βιβλία της ATHENS VOICE
ΚΥΚΛΟφΟρΟΥΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ βΙβΛΙΟΠωΛΕΙΑ
EΚΔΟΣΕΙΣ AthEns VoicE Books 
Χαρ. Τρικούπη 22, Αθήνα Τηλ.: (210) 36 17 530
βΙβΛΙΟΠωΛΕiΟ ΚΟΑΝ Σκουφά 64



88 A.V. 2 - 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009

Market

 ΠΛΑΙΣΙΟ

Εγκαινιάστηκε το νέο υπερσύγχρονο κέντρο διοίκησης, διανομής 

και συναρμολόγησης, 22.500 τ.μ. (18/6, Μαγούλα Αττικής). Η δεξί-

ωση φιλοξένησε 2.700 φίλους, επιχειρηματικούς εταίρους και 

συνεργάτες της εταιρείας, ενώ την κορδέλα έκοψαν ο πρόεδρος 

της εταιρείας κ. Γ. Γεράρδος, ο υπουργός Οικονομίας κ. Γ. Παπαθα-

νασίου και η υπουργός Απασχόλησης κ. Φ. Πάλλη Πετραλιά.

 BIOSELECT 

Τα φυτικά βιολογικά καλλυντικά συμμετείχαν στη Μέρα Ομορφιάς 

’09 (30/5, Ζάππειο). Όσοι ήταν εκεί δοκίμασαν τα νέα ανδρικά προϊό-

ντα, την αντιρυτιδική κρέμα και το δημοφιλές Dictamelia (100% ορ-

γανική αλοιφή από δίκταμο και ελιά). Ο διευθύνων σύμβουλος κ. Α. 

Τσομπανάκης δήλωσε πως η ομορφιά και η υγεία είναι ταυτόσημες 

έννοιες και η Beauty Day το αναδεικνύει, γι’ αυτό και τη στηρίζουν.

 NESTEA 

Μέ χρι τις 3/7 ψήφισε διαδικ τυακά τις 3 κα λύτερες φω -

τογραφίες του 2ου Athens Photo Inspiration ’09 (w w w.

athensphotoinspiration.gr) της Nestea. Πέραν των τριών καλύ-

τερων, ειδική επιτροπή θα δώσει βραβεία και σε δύο ακόμα συμ-

μετοχές, ενώ  οι νικητές θα παρουσιαστούν στο Athens Photo 

Festival 2009 (Νοέμβριος). 

 3ο BREAKFAST  FESTIVAL 

Όσοι βρέθηκαν (9&10/5) στην αίθουσα εκδηλώσεων του metro Συ-

ντάγματος πήραν διατροφικές συμβουλές, έμαθαν για την αξία του 

πρωινού και διάβασαν το περιοδικό «ΔΙΑΤΡΟΦΗ - Health & Wellness», 

το οποίο και διοργάνωσε το πετυχημένο φεστιβάλ. Υπό την αιγίδα 

του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων – Τεχνολόγων Διατροφής 

και του Οργανισμού Νεολαίας και  Άθλησης του Δήμου Αθηναίων.

 ΟΦΘΑΛΜΟΣ

Η αλυσίδα καταστημάτων οπτικών προτείνει για το καλοκαίρι 

extreme σχέδια νέων σχεδιαστών, όπως οι Dries Van Noten, Mathew 

Wiliamson, τις συλλογές ηλίου της Linda Farrow αλλά και των Paul 

Smith - Oliver Peoples, Barton Perreira, Ic!Berlin. Ακόμα, όλο το κα-

λοκαίρι θα πραγματοποιούνται events γνωριμίας με  τα πιο γνωστά 

γυαλιά (ηλίου και όρασης). 210 9935.698

 MOD’S HAIR

Η γνωστή αλυσίδα κομμωτηρίων που ξεκίνησε από τη Γαλλία (στην 

Ελλάδα από το ’94), προτείνει τη νέα ομώνυμη ενυδατική κρέμα 

μαλλιών που σου χαρίζει κράτημα και όγκο, ενώ κάνει τα μαλλιά 

σου λεία και ευκολοχτένιστα χωρίς να τα βαραίνει. Και το κυριότε-

ρο, ταιριάζει σε όλους τους τύπους μαλλιών. Θα τη βρεις σε κάθε 

Mod’s Hair. www.modshair.gr

 PISCINES IDEALES 

Βραβεύτηκε για 3η χρονιά (29/4, Μέγαρο Μουσικής) για το καλύτε-

ρο εργασιακό περιβάλλον (Best Place to Work) και τώρα διεκδικεί 

την πανευρωπαϊκή πρωτιά για εταιρείες κάτω των 250 ατόμων. Η 

ελληνική εταιρεία στοχεύει σε ένα σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό 

μοντέλο επιχειρηματικότητας, που αναδεικνύει τις επιχειρηματικές 

ικανότητες κάθε εργαζόμενου. Δαβάκη 18, Πεύκη, 210 6148.400

 STROILI ORO

Από την Ιταλία (350 εταιρικά σημεία πώλησης) ήρθε και στην Ελ-

λάδα, φέρνοντας κοσμήματα και ρολόγια για γυναίκες και άν-

δρες από επώνυμους οίκους (Kluna, Gaja Rossellini, Glam, Dolce 

& Gabbana, Cavalli κ.ά.), που εγγυώνται υψηλή ποιότητα κατα-

σκευής, κομψή αισθητική και σχεδιασμό που παραπέμπει σε έργο 

τέχνης.The Mall Athens, 210 6300.242, www.stroiliorogroup.com 

 FORTHNET

Μας σκέφτηκε και πάλι. Τώρα μπορούμε να έχουμε 

σταθερό τηλέφωνο με  € 14,75 το μήνα, χωρίς κα-

μία επιπλέον χρέωση και 200 λεπτά χρόνο ομιλίας 

για αστικές και υπεραστικές κλήσεις κάθε μήνα για 

πάντα. Αρκεί να ζητήσεις το πρόγραμμα Forthnet 

Telephony Economy στα 105 Καταστήματα Forthnet 

σε όλη την Ελλάδα. www.forthnet.gr

HERBALIFE

Η καλή μέρα από το πρωινό φαίνεται. Και για να γίνει 

ακόμα καλύτερη δοκίμασε το θρεπτικό πρωτεϊνού-

χο ρόφημα Formula 1, που είναι ένα πλήρες γεύμα 

με λιγότερες από 220 θερμίδες, με πρωτεΐνη και υ-

δατάνθρακες για διαρκή ενέργεια, βασικές βιταμί-

νες και αμινοξέα. Θα το βρεις σε 6 απίθανες γεύσεις 

(βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, τροπικά φρούτα, κα-

πουτσίνο, cookies & cream). 

 COCA-COLA

Ο διαγωνισμός για το Top5 τελείωσε. Στο εκρηκτικό μουσικό 

event –5ο Live Gig Coca-Cola Soundwave Volume 3 (Bios, 8/5)– 

έπαιξαν οι Flakes, οι Raintear και οι Abbie Gale, αλλά και οι George 

Kyriakou & Nikoς Δρογώσης στα decks. Το Soundwave ολοκλη-

ρώθηκε με συναυλία (Ολυμπιακό κέντρο Φαλήρου - γήπεδο Τae 

Kwon Do, 1/7, 18.00) από hip βρετανικά groups.

Soul/Body/Mind
Της ΕΛΙΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
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T-shirt Josiah 100% βαμβάκι € 22,90 

Βαμβακερή φούστα Lyric € 29,90

Βρήκαμε τα ωραιότερα βαμβακερά καλοκαιρινά σου ρούχα. Η 3GUYS –«παιδί» μιας παρέας freestyle νέων– φρόντισε και πάλι για το ντύ-

σιμό μας. Τα καλοκαιρινά νεανικά πολύ χαλαρά ρούχα, με τις έντονες χρωματικές αντιθέσεις που αγαπήσαμε, θα τα βρεις σε 18 αποκλειστι-

κά καταστήματα, αλλά και στο νέο κατάστημα της Δάφνης (Λεωφ. Βουλιαγμένης 167, 210 2846.440, www.3guys.eu). - ΕΛΙΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

shopping / soul / body / mind / market

elements of style
     Βερμούδα Codie 100% βαμβάκι € 54,9

0 

Γυναικεία μπλούζα Line € 22,90

3GUYS
FREE 

YOUR MIND

T-shirt με στάμπα € 19,90



90 A.V. 2 - 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009

Στο Rockwave ξεδώσαμε για τα καλά και τώρα 

έχουμε όρεξη και για ένα ταξίδι. Δεν είναι μό-

νο το καλοκαίρι που μας προκαλεί να τα μαζέ-

ψουμε και να φύγουμε, αλλά και το δώρο της 

Trident. Αγόρασα λοιπόν μια Trident Senses με 

γεύση καρπούζι και έμαθα πως αν στείλω 2 κε-

νές συσκευασίες τσίχλας θα μπω στην κλήρω-

ση για ένα ταξίδι για 2 στη Χαβάη. Αρκεί βέβαια 

να συμπληρώσω και το ειδικό έντυπο που βρί-

σκεται σε όλα τα supermarket.

Κι αμέσως άρχισα νοερά να φτιάχνω τη βαλί-

τσα μου… Το νο 1 απαραίτητο εξοπλισμό, το 

μαγιό, το διαλέγω από την Dim, με λουλούδια 

και έντονο χρώμα που θυμίζει Χαβάη – εκεί θα 

βρεις κι άλλα στράπλες, sexy push ups και αν-

δρικά μαγιό για κάθε σωματότυπο (στα Orange 
Stores και σε επιλεγμένα καταστήματα εσωρού-
χων, 210 5785.400, dim@kanellakis.gr).
Βήμα 2ο: Μια αεράτη πουκαμίσα για όλες τις ώ-

ρες από τη νορβηγική Napapijri (με κεντημένη 

τη νορβηγική σημαία) των ανδρικών, γυναι-

κείων, παιδικών ρούχων (210 6198.650, www.
napapijri.com), ένα ανάλαφρο γιλέκο Mexx 

(www.mexx.com) και το W995 Walkman™ της 

Sony Ericsson στο χέρι για μουσική, φωτογρα-

φία και βίντεο παντού. Έχει και την πρωτοεμ-

φανιζόμενη υπηρεσία Media Go™, για να μετα-

φέρω περισσότερες μορφές αρχείων εύκολα 

στο κινητό (Tμήμα εξυπηρέτησης πελατών 801 
11 810810, 210 8991.919). 
Παραλίγο να το ξεχάσω. Πάνω απ’ όλα υγιές και 

προστατευμένο δέρμα. Η Carroten φρόντισε γι’ 

αυτό με την ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων με 

εκχύλισμα καρότου και βιταμίνη Α (Milk sprays, 
Oils, Gels, Face creams, After sun, Hair protection, 
Kids protection κ.ά.). Για να μην παραπονιέται ε-

κείνος, μην παραλείψεις να πάρεις και τη σειρά 

ανδρικής περιποίησης από την Adidas με το πο-

λύ δροσιστικό όνομα Fresh Impact (περιλαμβάνει 

Eau de toilette, After shave, Shower gel, Body spray), 
με καρπούζι, lime, πιπερόριζα, μέντα, που θα τον 

αναζωογονήσουν στη στιγμή.

Τώρα, επειδή όλα αυτά ακόμα δεν έχουν πραγ-

ματοποιηθεί, δεν πειράζει να φαν ταστείς 

ότι έχεις και ένα ζευγάρι γόβες Jimmy Choo 

– το βρετανικό όνομα που κάνει θραύση στο 

Hollywood και θα φέρουν το φθινόπωρο (14/11) 
τα σουηδικά H&M, μαζί με μια συμπληρωμα-

τική γυναικεία συλλογή ρούχων και ανδρικών 

κομματιών, όπως παπούτσια, τσάντες και αξε-

σουάρ (www.hm.com).  A   

➜ style@athensvoice.gr

Elementsofstyle
Της Ελίνας αναγνωςτοπούλού 

KARAKASSIS OPTICS
Διατίθενται τα συλλεκτικά Vintage γυαλιά, που φέτος κάνουν δυναμικό comeback
(Σόλωνος 50 & Ομήρου, 210 3613.336, 210 3642.258, www.karakassis.gr)

ADIDAS
Αποσμητικό Spray Fresh Impact € 4,07

NAPAPIJRI
Βαμβακερή πουκαμίσα € 107,50

H&M
Γόβες Jimmy Choo

MEXX 

Λινό γυναικείο γιλέκο 59,95

SONY ERICSSON 
W995 Walkman™ κινητό € 449

DIM
Flower print μαγιό € 42,90

CARROTEN 
Complete System Line Milk SPF30 200ml € 14,20

TRIDENT SENSES
Τσίχλες Watermelon Sunrise € 1,30

K-SWISS
H νέα κολεξιόν αθλητικών παππουτσιών της Newport είναι 
εμπνευσμένη από τα tennis courts του 1920, δίνει έμφαση 
στη φτέρνα και τα δάχτυλα, αλλά διατηρεί το κλασικό design 
των 5 γραμμών της K-Swiss. 22950 22625

ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
από 5 έως 20/7 θα βρεις γυναικεία και ανδρικά ρούχα με έντονα 
γεωμετρικά στοιχεία σε έκπτωση 30 - 50%, από την παλαιότερη 
αλλά και τη Summer-spring ’09 συλλογή του σχεδιαστή. Μιαού-
λη 16, Μοναστηράκι, 210 3243.201, www.sotirisgeorgiou.com

 Έξυπνο 
shopping

ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ
Εγκαινίασαν το Mega Outlet στο Μαρούσι και γιορτάζουν. 
Έτσι, αν αγοράσεις ως 11/7 ένα από τα 3.000 είδη τους (επώ-
νυμα είδη σπιτιού σε τιμές κόστους) παίρνεις δώρο ίσης αξίας. 
Αγ. Θωμά 27, Παράδεισος Αμαρουσίου, 210 6156.400 
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ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 
Κατερίνα και Ναταλία, 
πότε θα ξαναπαίξουμε 
μπιρίμπα; 

ΠΛΑΤΕΙΑ 
Αγ. Ιωάννη Ρώσου, Κυ-
ριακή 31/6, 20.00, με-
λαχρινός μέσα στο τζιπ, 
πέρασα, κοιταχτήκαμε 
έντονα, είμαι η κοπέλα 
με φόρμα και τζιν μπου-
φάν. 697 3825093

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
31/5, παραλαβή 
αποσκευών, πτήση 
Aegean Σόφια-Αθήνα, 
είσαι ψηλή, διάβαζες 
βιβλίο, κοιταχτήκαμε… 
j3291004@gmail.com 

AC/DC 
Ήμουν πρώτη σειρά 
αριστερά, κάγκελο κι 
εσύ πίσω μου, μιλήσαμε 
αρκετά αλλά σε έχασα 
στο τέλος, άκουσα ότι 
σπουδάζεις Αγγλία, είσαι 
πολύ γλυκιά, στείλε εδώ.

ΨΑΡΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΣ 
28/5, σερβιτόρα εσύ 
στο καφέ, μου ’πες για 
την ξαπλώστρα, με 
μπικίνι φούξια-μαύρο, 
εγώ με πετσέτα Chicago 
bulls, στείλε εδώ. 

ΟΑΚΑ 
1/6, ξανθιά με καταγά-
λανα μάτια πίσω από 
την μπασκέτα, είμαι 
ο καστανόξανθος με 
άσπρη εμφάνιση και 
tattoo, σε κοιτούσα 
συνεχώς… infinite@
pathfinder.gr 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 
Τετάρτη 3/9, Γρ. Λα-
μπράκη 95, ώρα 18.50 
έξω από περίπτερο πή-
ρες ταξί, έκατσες μπρο-
στά, μελαχρινή, κοντή 
μαύρη φουστίτσα. 
multirama@mailbox.gr

StAvloS 
Όταν έρχομαι δεν ξέρω 
πώς να σου πω αυτά 
που αισθάνομαι… Aπλά 
κοιτάει ο ένας τον άλλο 
και μετά τι; Ελπίζω να 
κάνει κάποιος την πρώ-
τη κίνηση. 693 1567194

FNAC 
Είσαι η καλύτερη και 

ομορφότερη πωλήτρια, 
με το σήμα της ειρήνης! 
Τελικά είναι 3 ή 5, πες 
μου στο 694 6189237

Ά  ΔΟΥ 
Με ρώτησες, απάντησα, 
ξαναήρθα, με κάρφω-
νες, έχεις ματάρες, δεν 
σε πρόλαβα μετά, είσαι 
απίστευτα σέξι, πού 
διορίστηκες τελικά; 
seeida759@hotmail.com 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
3/6 μπήκες Αττική, εγώ 
κατέβηκα Ομόνοια, φο-
ρούσες μαύρο μπλου-
ζάκι, εγώ μοβ πουκά-
μισο, κοιταζόμασταν, 
έλιωσα… Νόμιζα ότι 
μου κόπηκε η ανάσα… 
mindland3@hotmail.
com

ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ
Με λένε Όθωνα, καστα-
νόξανθος, και ψάχνω 
από Flo, Σάββατο, 
καστανή, κι άκουσα 
πως σε λένε Γιάννα. 
othonas_100@hotmail.
com    

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ
Πρώτη φορά την Πέ-
μπτη στον προαστιακό, 
είχες χαθεί, κατέβηκες 
Μαγ. Ροζ κορδέλα στο 
χέρι, καθόμουν απένα-
ντι, στείλε ένα μήνυμα. 
697 6181157

CARotoNE
Αυλαία 9/5, καθόμουν 
σκάλα με φίλη, εσύ 
μπαρ, φορούσα κίτρινη 
μπλούζα, κοιταζόμα-
σταν (;)… angeliki1986@
gmail.com

ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Starbucks (Αγγελο-
πούλου) 26/5, 7 μ.μ., 
καθόσουν με φίλες 
στο διπλανό τραπέζι, 
φορούσες ροζ μπλου-
ζάκι, μπεζ βερμού-
δα, κοιταχτήκαμε, 
ψιθύρισες κάτι στη 
φίλη σου και γελάσατε, 
μπορώ να μάθω τι; 
Στείλε seeida2009@
windowslive.com 

Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Τρίτη 2 Ιουνίου, περίμε-
νες στα ΑΚΤΟ, φόραγες 
μαύρο κοντομάνικο, 

κράταγες μια τσάντα 
από την Ηλεκτρονική 
Αθηνών, περιμένω 
sms. Άκης

MAYo & SoDADE 
Φόραγες πουκάμισο και 
μαύρη γραβάτα, σε κοι-
τούσα, ψηλός καστανό-
ξανθος, στείλε εδώ.

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
Booze, Κυριακή από-
γευμα, μου έδωσες 
στριφτό τσιγάρο, είσαι 
πανέμορφη, θέλω να σε 
γνωρίσω…

ΚΟΛΩΝΑΚΙ
RoseBud, Τρίτη απόγευ-
μα, φορούσα κόκκινο 
πουκάμισο, εσύ ανοι-
χτόχρωμο μπλουζάκι, 
ήσουν ψηλή, καστανή, 
με κοίταξες στα μάτια, 
πάρε τηλέφωνο. 697 
6082300

ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 
31/5, 23.00, ξανθός, 
βερμούδα, πορτοκαλί 
ριγέ μπλούζα, πορτοκα-
λί ipod, κοιταζόμασταν, 
άλλαξες συρμό, σε ακο-
λούθησα ως το βαγόνι, 
φεύγοντας χαμογέλα-
σες. van8325@yahoo.
co.uk

ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΑΣ 
31/5 Ν. Πεντέλη και 
ώρα 00.55, ήρθες με 
ταξί, κοπέλα μου, από 
Δουκίσσης Πλακεντίας, 
ήσουν πολύ καλή και σε 
θέλω και περιμένω…

ΜΕΛΙΣΣΙΑ
Creperie 78, σε λένε 
Σταύρο, μου μίλησες 
πρώτος, μπήκες σε ένα 
smart, είμαι η Στέλλα.  
bi.zo.udaki@hotmail.
com 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Καθόσουν δίπλα μου 
με ριγέ πουκάμισο στη 
συναυλία του Domenico 
Severino, μιλήσαμε, μετά 
σε έχασα, θα ’θελα να σε 
γνωρίσω. 693 4284886

XYloKAStRo BEACH 
2/5, όμορφη μαυρο-
μάλλα, άσπρη μπλούζα, 
ήσουν με δυο φίλες 
σου, εγώ με παρέα, επι-
κοινώνησε εδώ.

ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ 
26/5 γύρω στις 8 το 
απόγευμα, μου έδωσες 
το εισιτήριο για το όνει-
ρο, εσύ μελαχρινή με 
μαύρα ρούχα, θέλω να 
σε δω. 697 0692991

ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ
Πριν 3 βδομάδες στην 
παραλιακή, με τα αμά-
ξια μας, εσύ μελαχρινή, 
έστριψες λίγο πριν 
τη Βουλιαγμένη. 697 
8590177 

AtHENS voICE 
Summer Party, 14/6, 
καστανόξανθος, φο-
ρούσες ασπρόμαυρη 
ριγέ μπλούζα και λευκή 
βερμούδα, σε έχασα και 
θέλω να σε ξαναβρώ! 
vstamati@hotmail.com

ΙΟΣ 
2007. Bamboo 
Restaurant, είμαι ο 
Γιάννης που ψάχνεις, 
θα με βρεις στο john@
day6.gr

CoCA ColA 
Σε είδα στο gig του 
soundwave 11/6, με 
ρώτησες πώς λένε το 
γκρουπάκι, σε ρώτησα 
αν σου αρέσει, απάντη-
σε εδώ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
Ο μελαχρινός που είναι 
για «φάγωμα», γιατί 
δεν μίλησες; Είσαι πολύ 
γλυκιά, ξανθούλα κα-
στανομάτα! Ζεστή! 694 
0708631

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 
Αττική. 15/6, βράδυ, κα-
θόσουν στην αποβάθρα, 
εγώ δίπλα σου, κοιτα-
χτήκαμε, είσαι καστανή 
με ίσια μαλλιά, γαλαζο-
πράσινα μάτια, τζιν, μαύ-
ρη τσάντα, σανδάλια, 
κόκκινα νύχια, πήγες 
προς Κηφισιά. Ο μελα-
χρινός, 699 9091910

PRESIDENt
Eastpack και Zara κρα-
τούσες, 15/6, στο φα-
νάρι. Κοιταζόμασταν, 
θέλω να σε γνωρίσω, 
στείλε εδώ! 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ηλεκτρικός. 14/6, Κυ-

ριακή απόγευμα, εσύ 
με μαύρο φόρεμα, θεά, 
κουκλάρα, σε θαύμαζα 
και στο είπα… Κρίμα 
που ήρθε η φίλη σου, 
θέλω πολύ να σε ξανα-
δώ! 697 9765089

ΓΟΥΔΗ
Everest, ξανθιά, τυφώ-
νας με άσπρο σορτσάκι 
και παχουλή φίλη, μου 
θες και καρυδόπιτα! Έλα 
να σε κεράσω εγώ! 694 
6189237

PRIDE 
Μιλήσαμε στην πορεία, 
συστηθήκαμε στην 
πλατεία, κύριε φωτο-
γράφε, μετά χαθήκαμε, 
τα ονόματά μας ξεκινά-
νε από το ίδιο γράμμα. 
699 3508253

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 
Έψαχνες το σκουλαρίκι 
σου και σε βοήθησα, 
δεν το βρήκαμε κι έφυ-
γες, φορούσες ροζ κρα-
γιόν και είσαι ξανθιά, 
πρέπει να σε ξαναδώ. 
alimpertisr21@yahoo.gr 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Τη βλέπω τις Τετάρτες 
στο Paradise, she’s 
something else! 

ΓΚΑΖΑΚΙ 
Camerawoman σε 
κανάλι πανελλαδικής 
εμβέλειας, μακάρι να 
μπορούμε πάντα να 
λέμε αυτό που θέλου-
με, έχουμε δεύτερη 
ευκαιρία; playmobil.p@
gmail.com 

MAll
Γερμανός, 11/6, α-
πόγευμα, ήθελες να 
μ’ εξυπηρετήσεις κι 
εγώ χάζευα, νεαρός 
μελαχρινός, πήρα 
φωτογραφική μηχανή, 
μικροσκοπική καστανή. 
nikol252@yahoo.gr

ΚΟΥΚΑΚΙ
Ο απέναντι. Μετακόμι-
σες πρόσφατα, πρωί 
βράδυ φροντίζεις τα 
λουλούδια στο μπαλ-
κόνι, θα κατέβεις ποτέ 
να σου μιλήσω; Αν φω-
νάξω από το δικό μου 
μπαλκόνι, θα με ακού-
σει όλο το Κουκάκι.

INtERCItY
Κυριακή μεσημέρι 14/6 
από Αθήνα για Θεσσα-
λονίκη, κατέβηκες στην 
Κατερίνη, γελούσαμε 
με τα πάντα. stefkall@
otenet.gr 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Πέμπτη 11/5, άσπρο 
φουστάνι, άσπρο φου-
λάρι, εγώ πορτοκαλί 
μπλούζα, σε κοίταξα, 
σου χαμογέλασα και 
ανταπέδωσες, πότε θα 
σε ξαναδώ; 

ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΒΡΩΜΙΚΑ
Νάντια, καυτό μωρό, 
σε είδα στη στήλη, 
μην παντρευτείς έναν 
μπουντούλα, θα χαλά-
σει το γλυκό! Γνώρισέ 
με πρώτα και όλα θα 
τα δεις όμορφα… 694 
6534099

ΒΟΥΛΑ-ΣΥΝΤΑΓΜΑ
12/6, Τραμ, 12 με 1 το 
βράδυ, είσαι ξανθιά και 
ήσουν με φίλη, με χαιρέ-
τησες, κατέβηκες νομίζω 
Μπάτη. 693 6549981

BAlUX 
13/6 στο πίσω μπαρ, σε 
λένε Φίλιππο, φόραγες 
δαχτυλίδια και πείραζες 
το λουλούδι που είχα, 
Ειρήνη, 698 5664305

ΚΙΑΜΟΣ 
Πέμπτη 11/6, φορούσες 
μαύρη μπλούζα, πα-
ντρευόταν φίλος σου, 
σε ποια από τις 2 πήγαι-
ναν τα γαρίφαλα, γιατί 
μας μπέρδεψες…

ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ
Ήσουν πάνω στο πορ-
τοκαλί παπί στα μαύρα, 
πόσο πονάει ένας 
άντρας για μια γυναίκα 
ποτέ δεν θα το μάθεις.

ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
12/6 βράδυ, καθόμα-
σταν στο ίδιο βαγόνι 
αντικριστά, ανταλλάσ-
σαμε ματιές, καστανή 
με ίσια μακριά μαλλιά, 
φοράς γκρι-ασημί κο-
ντό φόρεμα με ζώνη, 
λευκές γόβες, μαύρα 
γυαλιά, κατέβηκες 
Μοναστηράκι και πήρες 
μετρό. 697 4427966

Περιμένοντας το «ξα-
νά», σχεδιάζω ενδιαφέ-
ρον project όπου φυσι-
κά θα πρωταγωνιστείς 
εσύ, Α… μου.

Τρελό αγόρι, το σταμά-
τησα το άθλημα και παί-
ζω μόνο με κοριτσάκια.

Τόσο μοναδικός, τόσο 
γλυκός, μου λείπει 
πάρα πολύ η κουβέντα 
μαζί, βρε Μαρνέζ!! 698 
3062465, Κωνσταντίνα

Το novoris της γιαγιάς 
το ’φερες την επομένη, 
αν δεν είσαι δεσμευ-
μένος ας βρεθούμε αν 
θέλεις, το τηλέφωνό 
μου το ξέρεις.

Να κεράσω ένα λικεράκι 
από σκέψεις, λέξεις και 
αισθήσεις; Δεν βαρέθη-
κες τις ψευδαισθήσεις; 
Είμαι ο Ερρίκος. 693 
2149771

Δεν σου υπόσχομαι 
τίποτα, αλλά αποκαλύ-
ψου και μη βάζεις τη 
Βάσω να παίρνει τηλέ-
φωνα! Ποιος ξανθός 
είσαι;;; Στείλε εδώ, Λιζ

Στο πάρκο στην Ανα-
δρομή με την όρκα το 
φίλο σου… είσαι ακόμα 
14άρων! Θα σε γιαουρ-
τώσω!! Ο αδερφός σου

Δε σου λέω τίποτα για 
τα μαύρα σου γυαλιά, 
Α… μου, αλλά…

Σου είπα κάποτε να 
λες πάντα την αλήθεια 
και για να δεις πόσο το 
εννοούσα, Χ…να, την 
επόμενη φορά που θα 
σε δω, θα τα επαληθεύ-
σω όλα…

Αγάπη όχι, σχέση ζιγκο-
λό-πελάτισσας ναι. Όχι 
ευχαριστημένης αφού 
δεν με σύστησες, η αγά-
πη ήταν λέξη-κάλυψη, 
υπάρχουν καλύτερες 
προσφορές, εσύ παίξ’ 
το μόνη στο σαλόνι.

Ξέρω γιατί δεν γνώρισα 
ποτέ ένα φίλο σου, πώς 
να παρουσιάσεις έναν 
μπεκρή!

Σαν το πιο όμορφο 
τραγούδι στην καρδιά 
μου… πάντα δικιά μου.

Όμορφη η θάλασσα 
που «ντύθηκες» για 
να επιδειχθείς! Αντί να 
διορθώνεις τα λάθη 
σου, «κάλεσες» αφελείς 
και παλιανθρώπους 
για να…

Άλκηστις, από το Φλε-
βάρη γυρνάς στο μυαλό 
μου. Δεν έχω το τηλέ-
φωνό σου, έχεις το δικό 
μου, ο τηλεφωνητής 
λειτουργεί… Γ. 

Sacred Spirit… γυναίκα 
προς γυναίκα που έχει 
τρέλα με τον ερωτισμό, 
με κάποια αόρατη στα 
χάδια. Σε περιμένω.

Καληνύχτα, αυτό το 
χάδι, θα το σβήσει το 
σκοτάδι, θα βρει τρόπο 
να σε φτάσει μέχρι εκεί.

Κλητάκο, πατώνεις; 

Είναι νωρίς ακόμη μες 
στον κόσμο αυτόν, μ’ 
ακούς; Δεν έχουν εξη-
μερωθεί τα τέρατα, μ’ 
ακούς; 

Ασχολείσαι με άτομο 
που δεν σε λογαριάζει, 
ό,τι έκανες πληρώνεται 
με τόκο φυσικά, γιατί 
δεν χώνεσαι στην τρύ-
πα σου πάλι; Σαν σωστό 
θηλυκό τρωκτικό.

Γαλάτσι, ε; Καμία σχέση, 
αλλά πάρε αν θες να τα 
πούμε… 693 8078462, 
Μ. ● 

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

Ξέρεις εσύ...

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

Σε είδα...
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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

Μικρέςαγγελίες
210 3617.369 fax: 210 3617.310

Σε γνωρίζω...

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρί-
δη πιστεύει πως χαμόγελο 
ευτυχίας θα στόλιζε το πρό-
σωπο κάθε άντρα που θα 
συναντούσε στο δρόμο του 
μαυρομάλλα 28χρονη με υπέ-
ροχες αναλογίες και φωτεινό 
πρόσωπο, κόσμημα πολύτιμο 
για το υπουργείο στο οποίο 
εργάζεται ως διοικητική υ-
πάλληλος, έχει δική της μονο-
κατοικία και 2 καταστήματα, 
αναζητά τη χαρά της ζωής και 
το πάθος δίπλα σε έναν άντρα 
ξεχωριστό. VIP’S Γραφείο 
Συνοικεσίων. Tηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγ-
μα, www.vip-petridi.gr 

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
πιστεύει πως ο μικρός φτερω-
τός θεός  Έρωτας θα σας σημα-
δέψει με τα βέλη του και εσείς 
θα τον ευγνωμονείτε για αυτό 
όταν θα γνωρίσετε πανέμορ-
φη καστανόξανθη 32χρονη 
φαρμακοποιό, το φαρμακείο 
είναι δικό της και οι θεραπείες 
που θα σας προσφέρει θα 
είναι… μοναδικές, ζει στη 
μεζονέτα της στα Ν. προάστια 
και επιθυμεί να γνωρίσει τον 
άντρα το μοναδικό που θα της 
χαρίσει την ευτυχία. Μήπως εί-
στε εσείς αυτός; VIP’S Γραφείο 
Συνοικεσίων. Tηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα,   
www.vip-petridi.gr 

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
προτείνει εξαίσια ξανθιά 
δημοσιογράφο 40 ετών, το 
πνεύμα της οποίας είναι οξύ, 
οι απόψεις της προοδευτικές, 
η πένα της χαρισματική, η 
γυμναστική απαραίτητο συ-
στατικό της καθημερινότητάς 

της, δραστηριότητα που της 
χάρισε υπέροχες αναλογίες, 
μόνιμη κάτοικος Β. προαστί-
ων, διατηρεί υπερπολυτελές 
σπίτι και πολύ μεγάλο τρα-
πεζικό λογαριασμό. Αναζητά 
τον άντρα που θα της χαρίσει 
την ευτυχία. VIP’S Γραφείο 
Συνοικεσίων. Tηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγ-
μα, www.vip-petridi.gr 

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει γοητευτικό, 
ψηλό, αρρενωπό, μελαχρινό, 
με μαύρα αμυγδαλωτά μάτια 
39χρονο πολιτικό μηχανικό, 
με δική του κατασκευαστική 
εταιρεία και πολύ μεγάλη 
πατρική περιουσία, ο οποίος 
λατρεύει τα πολυτελή αυ-
τοκίνητα και την καλή ζωή. 
Θέλει να προσφέρει στη γυ-
ναίκα που θα τον συγκινήσει 
τα πάντα. VIP’S Γραφείο Συ-
νοικεσίων. Tηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγ-
μα, www.vip-petridi.gr 

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει πάμπλουτο 
43χρονο Eλληνοαμερικάνο, 
εξαιρετικά γοητευτικό, τρυ-
φερό, με άπειρα συναισθή-
ματα, ευγενικούς τρόπους, 
πολύ καλός χειριστής του 
λόγου, ιδιαιτέρως ευφυής, 
πάρα πολύ ανοιχτοχέρης, η 
περιουσία του ξεπερνά κάθε 
φαντασία, ιδιοκτήτης πολυ-
κατοικιών, επενδύσεων, πα-
νάκριβων αυτοκινήτων και… 
και… και… Αναζητά γυναίκα 
τρυφερή, επικοινωνιακή, με 
ευγενικά αισθήματα. Οικονο-
μικό αδιάφορο. VIP’S Γραφείο 
Συνοικεσίων. Tηλ. κέντρο 
210 3234.793, Νίκης 24, Σύ-
νταγμα, www.vip-petridi.gr 

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη πιστεύει πως σίγουρα 
δεν είναι απαραίτητο να 
αρρωστήσετε για να τον 
γνωρίσετε, επιτυχημένος 
γιατρός 48 ετών με ιδιόκτη-
το ιατρείο, χαρισματικός, 
γοητευτικότατος, με εξαιρε-
τικούς τρόπους, ιδιοκτήτης 
3 σπιτιών στην Αθήνα και 2 
εξοχικών, επιθυμεί διακαώς 
να γνωρίσει τη γυναίκα που 
θα του γιατρέψει τη μοναξιά. 
VIP’S Γραφείο Συνοικεσίων. 
Tηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr 

ABILITY. Διεθνές γρα-
φείο συνοικεσίων για 
σχέση-συμβίωση-γάμο. 
Πανελλαδικά, εξωτερικό. 
Με εντιμότητα, εχεμύθεια, 
υπευθυνότητα, έμπειρο προ-
σωπικό (σύμβουλοι σχέσεων, 
ψυχολόγοι), σύγχρονες με-
θόδους (διερεύνηση στοιχεί-
ων, σκιαγράφηση σωματότυ-
που), πετυχαίνουμε υψηλούς 
στόχους και διασφαλίζουμε 
εγγυημένα αποτελέσματα. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέ-
ων-συγγενών. Για εκδηλώ-
σεις, πάρτι, εκδρομές, κρου-
αζιέρες AbilityClub. Ability. 
Tηλ. κέντρο 210 3826.947,  
www.abilityclub.gr

ABILITY. Όμορφη 30χρονη 
ιδ. υπάλληλος εταιρείας, 
ξανθιά, με ακέραιο χαρακτή-
ρα, οικονομικά ανεξάρτητη, 
διαμέρισμα, εξοχικό, Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
κύριο έως 42 ετών, σοβαρό, 
ειλικρινή. Δεκτή διαμεσολά-
βηση γονέων. Ability. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr

ABILITY. Γνωστός επιχειρημα-
τίας Ν. προαστίων, 47χρονος 
πανεπιστημιακής μόρφωσης 
και κουλτούρας, άκρως γοη-
τευτικός, ψηλός, μελαχρινός, 
μηνιαίως άνω € 25.000, ακί-
νητα Αθήνα, 2 εξοχικά, 2 Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία σοβαρής 
προοπτικής, γάμου. Ability. 
Tηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr

ABILITY. Μεσογειακής ομορ-
φιάς 40χρονη δικηγορίνα, 
μελαχρινή, καλλίγραμμη, 
με δική της εταιρεία, χωρίς 
υποχρεώσεις, επιθυμεί γνω-
ριμία γάμου με κύριο έως 55 
ετών, σοβαρό, δραστήριο, 
επικοινωνιακό. Δεκτά παιδιά. 
Ability. Tηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.gr

ABILITY. Ευγενέστατος 
40χρονος (αλυσίδα βιβλι-
οπωλείων), 1.82, ευκατά-
στατος με απλό χαρακτήρα, 
μηνιαίως άνω € 10.000, 2 
Ι.Χ., μεζονέτα, επιθυμεί γνω-
ριμία γάμου με νέα έως 38 
ετών. Οικονομικό αδιάφορο. 
Ability. Tηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.gr

ABILITY. 60χρονος κύριος 
Δ/Υ, πτυχιούχος μηχανο-
λόγος-μηχανικός, χωρίς 
υποχρεώσεις, γοητευτικός, 
με ευχάριστο χαρακτήρα, μη-
νιαίως άνω € 4.000, επιθυμεί 
γνωριμία σοβαρής προοπτι-
κής με κυρία έως 56 ετών, 
εμφανίσιμη, ποιοτική. Ability. 
Tηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr

ABILITY. 36χρονη εκπαιδευ-
τικός Δ/Υ, πανέμορφη, 1.73, 
58 κιλά, με πολλά ενδιαφέρο-

ντα, φυσιολάτρης, μη καπνί-
στρια, ευκατάστατη, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο έως 
48 ετών, καλλιεργημένο, με 
ψυχικά χαρίσματα. Ability. 
Tηλ. κέντρο 210 3826.947,   
www.abilityclub.gr

ABILITY. Πολιτικός μηχανικός 
Μετσόβειου Πολυτεχνείου 
42χρονος, 1.82, πολύ καλής 
εμφάνισης, υψηλού πνευμα-
τικού και οικονομικού status, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
νέα έως 40 ετών (προτιμάται 
γιατρός, εκπαιδευτικός ή  
Δ/Υ). Ability. Tηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.gr

36χρονη με σπουδές στη 
Ναυτιλιακή Πολιτική, κατά-
ξανθη και ψηλή, μια αληθινή 
καλλονή, με εισοδήματα € 
15.000 μηνιαίως και μεζο-
νέτα στην Κηφισιά, μεγάλη 
ακίνητη περιουσία και 2 
αυτοκίνητα, αναζητά κύριο 
έως 46 ετών, πτυχιούχο εμ-
φανίσιμο, ευγενικό, για γνω-
ριμία γάμου. Γρ. Συνοικεσίων 
«Ψύλλα», 210 6120.611

55χρονος ιδιοκτήτης εργο-
στασίου ξυλείας, έξυπνος, 
δραστήριος, με χιούμορ και 
αγάπη στα ταξίδια, ψηλός, 
πολύ αρρενωπός και γοη-
τευτικός, με εισοδήματα € 
20.000 μηνιαίως, δύο μονο-
κατοικίες και 3 ακόμα μαγα-
ζιά, αναζητά κυρία έως 48 
ετών εμφανίσιμη, γλυκιά, για 
σοβαρή γνωριμία γάμου. Οι-
κονομικό της κυρίας τελείως 
αδιάφορο. Γρ. Συνοικεσίων 
«Ψύλλα», 210 6120.611

42χρονη βιολόγος, κούκλα 
σπάνιας ομορφιάς και με ε-
ξαιρετικά λαμπερή προσωπι-
κότητα, ψηλή με εκπληκτικό 
σώμα, κατάξανθη με μπλε μά-
τια, με εισοδήματα € 10.000 
μηνιαίως, με 2 μεζονέτες, με 
2 αυτοκίνητα, αναζητά κύριο 
πτυχιούχο έως 52 ετών, 
ευγενικό και με αγάπη στα 
ταξίδια, για γνωριμία γάμου. 
Γρ. Συνοικεσίων «Ψύλλα», 
210 6120.611

Άκρως επιθυμητή Μαρου-
σιώτισσα 40άρα επιχειρη-
ματίας, σικάτη παρουσία, 
γελαστή, επιθυμεί κύριο ανε-
ξάρτητο, γλεντζέ, με αγάπη 
στη γυναίκα, να τη συντρο-
φέψει σε κρουαζιέρα αρχές 
Αυγούστου. 210 8064.902, 
697 9423346

Γνωριμίες γάμου «Πάππας». 
Εδώ και 70 χρόνια βρισκόμα-
στε στην πρώτη θέση στη δη-
μιουργία γάμων και σχέσεων 
ζωής και δεσμευόμαστε για 
ακόμα πιο δυναμική παρου-
σία στο μέλλον. Δεν είμαστε 
τυχαία το μεγαλύτερο όνομα 
στο χώρο. Σας περιμένουμε 
στο Κολωνάκι, Ομήρου 38 
στον 3ο όροφο. Ωράριο λει-
τουργίας καθημερινές 9.00-
21.00, Σάββατα 10.00-14.00. 
Τηλέφωνο για ραντεβού 210 
3607.748, www.pappas.gr

Όμορφη εισαγγελέας 38 
ετών, 1.73, καλλίγραμμη, 
ξανθιά με καστανοπράσινα 
μάτια, δυναμική, με έντονη 
θηλυκότητα και προσωπι-
κότητα, € 2.200 μηνιαίως, 
ιδιόκτητο διαμέρισμα, εξοχι-
κή κατοικία και Ι.Χ., αναζητά 
γνωριμία με κύριο αξιόλογο, 
καλλιεργημένο, ευγενικό, 
χωρίς οικογενειακές υποχρε-
ώσεις, έως 48 ετών. «Πάπ-
πας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 
210 3607.748, καθημερινά 
9.00-21.00, Σάββατο 10.00-
14.00, www.pappas.gr

Αξιωματικός 38χρονος, ε-
ξαιρετικά εμφανίσιμος, 1.85, 
καστανός, αθλητικός, έξυ-
πνος, γοητευτικός, με χιού-
μορ, € 2.000 μηνιαίως, ιδιό-
κτητο διαμέρισμα, εξοχικό, 

Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με κυρία όμορφη, καλοσυνά-
τη, έως 40 ετών. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3607.748, καθημερινά 9.00-
21.00, Σάββατο 10.00-14.00, 
www.pappas.gr

Πανέμορφη 33χρονη νη-
πιαγωγός, εργαζόμενη στο 
δημόσιο, πτυχιούχος, από 
εξαιρετική οικογένεια, 1.70, 
μελαχρινή με μακριά μαλλιά, 
καλλίγραμμη, έξυπνη, γλυ-
κιά, επικοινωνιακή, οικονομι-
κά ανεξάρτητη, με ιδιόκτητο 
διαμέρισμα στην Αθήνα και 
Ι.Χ., επιθυμεί σοβαρή γνωρι-
μία με κύριο καλλιεργημένο, 
εμφανίσιμο, ανεξάρτητο, έως 
43 ετών. «Πάππας», Ομήρου 
38, Κολωνάκι, 210 3607.748, 
καθημερινά 9.00-21.00, 
Σάββατο 10.00-14.00, www.
pappas.gr

30χρονη ιατρός, από εξαί-
ρετη οικογένεια ιατρών, 
μεσογειακής ομορφιάς, 1,68, 
καλλίγραμμη, δραστήρια, 
δυναμική, με πολλά ενδιαφέ-
ροντα, € 2.500 μηνιαίως, ιδι-
όκτητα γραφεία σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, διαμέρισμα, ε-
ξοχικό, Ι.Χ., επιθυμεί σοβαρή 
γνωριμία με κύριο μορφωμέ-
νο, ανεξάρτητο, αρρενωπό, 
έως 40 ετών. Διαμονή Αθηνά 
ή Θεσσαλονίκη. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3607.748, καθημερινά 9.00-
21.00, Σάββατο 10.00-14.00, 
www.pappas.gr

«Λούης, Αθήνα». Το πρώτο 
γραφείο συνοικεσίων στην 
Ελλάδα συνεχίζει το έργο 
του με επιτυχία, εχεμύθεια 
και σοβαρότητα. Άνθρωποι 
όλων των ηλικιών, σοβαροί 
και συγκροτημένοι, ανώτατου 
πνευματικού και οικονομικού 
επιπέδου, αναζητούν και βρί-
σκουν κοντά μας το σύντροφο 
της ζωής τους.  Συνεργασία 
με γονείς-εξωτερικό. Αγ. Κων-
σταντίνου 6, 7ος όροφος, 210 
5235.692, καθημερινά 9.00-
21.00, Σάββατο 9.00-14.00,  
www.sinikesia.gr

Αδέσμευτη 37χρονη γυμνά-
στρια, διορισμένη σε δημόσιο 
σχολείο, απόφοιτος ΤΕΦΑΑ, 
ελεύθερη, εκθαμβωτικής 
εμφάνισης, καλλίγραμμη και 
κεφάτη, με ιδιόκτητη σύγχρο-
νη κατοικία, εξοχικό, € 2.500 
μηνιαίως και Ι.Χ., αναζητά 
γνωριμία γάμου με κύριο γο-
ητευτικό, ευκατάστατο, ανοι-
χτόκαρδο με συγκροτημένη 
σκέψη, έως 47 ετών. «Λούης» 
Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 6, 
7ος όροφος, τηλ. κέντρο 210 
5235.692, www.sinikesia.gr

Γλυφαδιώτης μηχανολόγος-
μηχανικός 37χρονος, 1.85 
ύψος, γυμνασμένος, έξυπνος, 
φιλόδοξος, με χιούμορ και έ-
ντονη κοινωνικότητα, κάτοχος 
μονοκατοικίας και μεγάλης 
ακίνητης περιουσίας, € 30.000 
μηνιαίο εισόδημα, Ι.Χ., αναζη-
τά νέα ελεύθερη, όμορφη και 
φινετσάτη, πανεπιστημιακού 
επιπέδου, για γνωριμία γάμου 
και δημιουργία οικογένειας. 
«Λούης» Αθήνα, Αγ. Κωνστα-
ντίνου 6, 7ος όροφος, τηλ. 
κέντρο 210 5235.692

Μοναχοκόρη Ελληνοα-
μερικανού επιχειρηματία, 
28χρονη, πτυχιούχος, στέ-
λεχος πολυεθνικής, 1.75, 
εντυπωσιακής εμφάνισης και 
θηλυκότητας, ξανθιά, γαλα-
νομάτα, με καλλιεργημένο 
χαρακτήρα, ακίνητα Ελλάδα 
-Αμερική, μηνιαίως € 5.000, 
μονοκατοικία, 2 ενοικιαζόμε-
να, καταθέσεις, Ι.Χ., επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο έως 
40 ετών, έξυπνο, σοβαρής 
οικογένειας, με παιδεία. Απο-
κλειστικά «Λούης» Πειραιάς, 
Καραΐσκου 117, τηλ. κέντρο 
210 4176.812-813, www.

louis.gr

Διοικητής 2 ξενοδοχείων 
παραλιακής, 42χρονος, 
1.85, μελαχρινός, εξαιρετικά 
γοητευτικός, έξυπνος,  δη-
μιουργικός, με πολλά ενδια-
φέροντα, μηνιαίως άνω των 
€ 35.000, μεζονέτα 2ώροφη, 
βίλα, σπορ Ι.Χ., επενδύσεις, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
κυρία έως 36 ετών, όμορφη, 
με ήθος, για τη δημιουργία 
οικογένειας. Αποκλειστικά 
«Λούης» Πειραιάς, Καραΐ-
σκου 117, τηλ. κέντρο 210 
4176.812-813, www.louis.gr

Πλωτάρχης Π.Ν. 37χρονος, 
οικογένεια επιστημόνων, 
1.83, μελαχρινός, πτυχιούχος, 
πολύ καλής προσωπικότητας, 
με χιούμορ, απλός, με ευαι-
σθησίες, μηνιαίως € 4.000, 2 
διαμερίσματα, εξοχικό, τζιπ, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
κυρία έως 32 ετών, καλή, 
σοβαρή, με κατασταλαγμένο 
χαρακτήρα. Αποκλειστικά 
«Λούης» Πειραιάς, Καραΐ-
σκου 117, τηλ. κέντρο 210 
4176.812-813, www.louis.gr

Διπλωμάτης 30χρονη, 
καλλονή, 1.75, με έντονη 
θηλυκότητα, φινέτσα, εξυ-
πνάδα, μόρφωση, οικογένεια 
επωνύμων γιατρών, κάτοχος 
τεράστιας περιουσίας Ελλάδα-
εξωτερικό, μηνιαίως € 6.000, 
βίλα 3ώροφη, καταθέσεις, 
επενδύσεις, 2 Ι.Χ., επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο έως 
42 ετών, μορφωμένο, ευγενή, 
με προσωπικότητα, σοβαρής 
οικογένειας. Αποκλειστικά 
«Λούης» Πειραιάς, Καραΐ-
σκου 117, τηλ. κέντρο 210 
4176.812-813, www.louis.gr

Ογκολόγος 26χρονη, πολύ 
όμορφη, ψηλή, λεπτή, με ευ-
γενικά χαρακτηριστικά, απλό 
χαρακτήρα, με ευγένεια και 
ήθος, μηνιαίως € 3.000, ορο-
φοδιαμέρισμα, εξοχικό, κατα-
θέσεις, Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κύριο έως 40 ετών, 
σοβαρό, καλλιεργημένο, ευ-
γενή. Αποκλειστικά «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, τηλ. 
κέντρο 210 4176.812-813,   
www.louis.gr

«Club Διαζευγμένων-
Singles Club». Ανανέωση ή 
απογοήτευση; Εσύ αποφασί-
ζεις. Σας περιμένουμε στο Elite 
Club, στη Γλυφάδα, Ανδρέα 
Παπανδρέου 11, 2ος όροφος, 
τηλ. κέντρο 210 8985.670-71, 
ώρες λειτουργίας Δευτέρα-
Παρασκευή 13.00-21.00, 
www.eliteclub.gr

34χρονη παρασκευάστρια, 
διορισμένη, καστανή, πολύ 
γλυκιά, λεπτοκαμωμένη, με 
κατασταλαγμένο χαρακτήρα 
και πολύ συναισθηματική, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
κύριο έως 48 ετών, ευγενι-
κό, ευαίσθητο, κοινωνικό, 
ευπαρουσίαστο, ανάλογου 
μορφωτικού επιπέδου. Elite, 
Α. Παπανδρέου 11, Γλυφάδα, 
κέντρο 210 8985.670-1,  
www.eliteclub.gr 
 
45χρονος μηχανικός 
αεροσκαφών με δικές του 
επιχειρήσεις Αμερική και Ελ-
λάδα, γόνος αριστοκρατικής 
οικογένειας των Αθηνών, 
μελαχρινός, με ύψος 1,85 και 
86 κιλά, με αγάπη στα ταξίδια 
εσωτερικού και εξωτερικού, 
επιθυμεί γνωριμία με κυρία 
έως 42 ετών εμφανίσιμη, 
χωρίς υποχρεώσεις. Διαμονή 
Αθήνα, οικονομικό και επαγ-
γελματικό αδιάφορο. Elite, Α. 
Παπανδρέου 11, Γλυφάδα, 
τηλ. κέντρο 210 8985.670-1,  
www.eliteclub.gr 

Πολύ όμορφη 35χρονη δα-
σκάλα, ψηλή, καλλίγραμμη, 
μελαχρινή, πράσινα μάτια, οι-
κονομικά ανεξάρτητη, χόμπι 

γυμναστική, ταξίδια, θέατρο, 
μουσική, διάβασμα, με ιδιό-
κτητο σπίτι και αυτοκίνητο, 
αναζητά νέο έως 40 ετών για 
δημιουργία σοβαρής σχέσης. 
“Pappas Next Generation”, 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 2ος 
όροφος, 210 3616.029, 210 
3635.619, www.relation.gr 

Αν είσαι νέος/α 18 έως 40, 
αν νιώθεις νέος και θέλεις να 
διευρύνεις τον κύκλο σου,  
έλα στην παρέα μας, κάνε 
καινούριες γνωριμίες, βρες 
ανάμεσά τους το σύντροφο 
της ζωής σου, διασκέδασε 
στα πάρτι μας. Γίνε μέλος του 
πρότυπου Club γνωριμιών 
“next generation”. Επιλεκτικές 
εγγραφές. Σε περιμένουμε στα 
γραφεία μας, Ομήρου 38, Κο-
λωνάκι, 2ος όροφος, τηλ. επι-
κοινωνίας 210 3616.029, 210 
3635.619, www.relation.gr 

Ζήτα μου ό,τι θες

Ζήτα μου να μιλήσεις για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και θα σου δώσω πρωινή 
ημιαπασχόληση στη Διεθνή 
Αμνηστία! Πληροφορίες: 
210 3600.628, face2face@
amnesty.org.gr

Πτυχιούχος καθηγητής, με 
μητρική γλώσσα την αγγλι-
κή, παραδίδει μαθήματα αγ-
γλικών. Τηλ. επικοινωνίας: 
694 5825349

Παραδίδονται σε εργα-
στήριο μαθήματα κερα-
μικής, μικρού γλυπτού, 
ανάγλυφου, χρηστικού και 
διακοσμητικού αντικειμέ-
νου. 210 6411.392, 693 
7411215

Αναζητώ κυρία σύντρο-
φο σε ταξίδια. Θα πρέπει 
να είναι υπομονετική, με 
ευχάριστο χαρακτήρα 
και αίσθηση του χιούμορ. 
Να γνωρίζει αγγλικά. 
Μη καπνίστρια. € 2.000 
μηνιαίως με όλα τα έξοδα 
πληρωμένα. 
Παρακαλώ επικοινωνήστε 
στο travel@c2come.com 
και στείλτε φωτογραφία 
και μερικές πληροφορίες 
για τον εαυτό σας.

Looking for a lady travel 
companion. Should be 
patient, happy and posses 
a sense of humor, should 
have basic English. Non 
smoker. € 2.000 a month 
with all expenses paid. 
Please write to travel@
c2come.com and send a 
photo with information 
about yourself.

Ανώνυμη Εταιρεία Παρο-
χής Υπηρεσιών ζητά άτομο 
για μόνιμη και πλήρη απα-
σχόληση για εξωτερικές 
εργασίες με μηχανάκι, 
απαραίτητο το δίπλωμα 
αυτοκινήτου. Ευχάριστο 
περιβάλλον, σταθερές 
αποδοχές, ασφάλιση. Απο-
στολή βιογραφικού στο fax 
210 6923.894 ή στο email   
info@centrum.gr 
Παρακαλώ, αναφέρετε 
κωδικό θέσης ECE

Ζητείται κυρία ή δεσποι-
νίδα, απαραίτητα με εμπει-
ρία στη φύλαξη μικρών 
παιδιών, για ολιγόωρη 
απασχόληση. Περιοχή 
Καισαριανή. Παρακαλώ 
επικοινωνήστε στο 693 
7411978
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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».

Στο προηγούμενο τεύχος αντί να 
απαντήσεις στον έρμο τον άν-
θρωπο, έγραψες «Εγώ που έχω 
αποδεχτεί τη φύση μου και απελευ-
θέρωσα τον πραγματικό μου εαυτό, 

γιατί δεν βλέπω χαΐρι; Και γιατί δεν έρχο-
νται να πάρουν τα χαλιά; Και πού στο διάολο 
είναι ο άνθρωπος για τη συντήρηση του κλι-
ματιστικού; Και γιατί όλος ο κόσμος, εκτός 
από μένα, αλωνίζει κάθε Σ/Κ τις θάλασσες 
και τις παραλίες; Και γιατί, όποτε και όπου 
πάω, πατάω πίσσες;» Επειδή μου φαίνε-
ται ότι στέλνεις μήνυμα στη στήλη σου, 
θα σου απαντήσω ως Μυρτώ-2.
Διότι, αγαπητή μου, είναι ο νόμος του 
Μέρφι που όλα πηγαίνουν ταυτόχρο-
να στραβά. Όταν αντιστραφεί όμως, και 
ενώ εσύ θα λιάζεσαι στην παραλία με 
καθαρά πατουσάκια, θα βαράνε τα κου-
δούνια ο συντηρητής του κλιματιστι-
κού, το ταπητοκαθαριστήριο και ένας 
νέος γείτονας θεός που θέλει να δανει-
στεί ζάχαρη. Μην τυχόν και μας γκρι-
νιάξεις!                                                       -Gina ή Μυρτώ-2

Δε θα λιαστώ φέτος. Και τα πατουσάκια είναι 
κατάμαυρα. Και η ζάχαρη τέλειωσε. Ας μην 
το συνεχίσω. Όπως πάει το πράγμα, η στήλη 
θα μετατραπεί στο Ημερολόγιο της Μπρίτζετ 
Τζόουνς.

»Εδώ και ένα χρόνο θέλω να βρω ένα 
όμορφο και γλυκό αγοράκι για μια σο-
βαρή σχέση. Ακόμη δεν το βρήκα. Και το 
μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι μάλλον 
συμβιβάζομαι με την ιδέα ότι τα περισ-
σότερα αγοράκια είναι τρελά τσουλάκια 
και θέλουν σεξάκι και μόνο. Όχι σχέση, 
όχι κάτι περισσότερο. Εγώ, Μυρτώ ,όμως 
είμαι ένας παραδοσιακός άντρας και θέ-
λω το αγοράκι μου στο σπίτι, ήσυχο και 
γλυκό, να το νοιάζομαι και να το αγαπώ. 
Καταλαβαίνεις, ρε Μυρτώ; Σαν Αιγόκε-
ρως και συ καταλαβαίνεις ότι χρειάζομαι 
σταθερότητα και συντροφικότητα; Και 
το χειρότερο; Νομίζω ότι συνηθίζω στη 
μοναξιά μου. Μπορώ να έχω το δικό μου 
μωράκι στην αγκαλιά μου; Μη μου απα-
ντήσεις με κακίες, είμαι σε άσχημη και 
μελαγχολική φάση, ευχαριστώ.   -Κώστας

Τα όμορφα και γλυκά αγοράκια, στην πλει-
οψηφία τους, δεν κάνουν σοβαρές σχέσεις. 
Κάνουν σεξ, πίνουν μοχίτο και πάνε δια-
κοπές στην Πάρο. Σας εύχομαι ολόψυχα να 
βρείτε την εξαίρεση. 
Υ.Γ. Και να ’χει κι αδερφό. Straight.

»Γεια σου Μυρτώ! Έχοντας ως α-
φορμή το γράμμα της (Α&Β), 

που θα ήθελα να επικοινωνήσουν, και 
μετά από μια σχετικά μακροχρόνια 
και ποιοτική σχέση που είχα, έχοντας 
βρει πολύ κοντινή εικόνα σε αυτό που 
σκεφτόμουν για την ιδανική κοπέλα-
γκόμενα μαζί, εδώ και κάποιους μήνες, 
ως θέμα, δεν μπορώ να βρω καμιά πε-
ρίπτωση που να συνδυάζει κάλλος και 
καλλιέργεια, είναι ωραίο να έχει τύπο 
η κοπέλα και φυσική ομορφιά, αλλά να 

έχουν κι ένα ενδιαφέρον, ρε γαμώτο. 
Πραγματικά γκόμενες (ως ρόλο που 
προβάλλουν και οι ίδιες) πια, που δεν 
παίζονται, βλέπεις παντού, αλλά είναι 
σαν να βγαίνουν σε πασαρέλα, δεν έ-
χουν καμιά προσωπικότητα ή, για να 
μην αδικώ, τουλάχιστον είναι μονοδιά-
στατες. Εγώ ψάχνω ένα συνδυασμό και 
δεν έχω κανένα πρόβλημα αν δεν είναι 
sexy. Θέλω να με βλέπει ο άλλος και 
ως άτομο που έχει ανάγκη για επικοι-
νωνία (σοβαρά θέματα).

Πόσες φορές θα σας το πω, η στήλη δεν εί-
ναι γραφείο συνοικεσίων. Αν θέλετε κονέ, 
στείλτε στο «ΣΕ ΕΙΔΑ». Άντε, πληρώστε και 
κάνα φράγκο, κρίση περνάμε, πώς θα επιζή-
σουμε μέσα στην πτώση του καπιταλισμού;

»Αγαπητή Μυρτώ, τώρα που ήρ-
θε το καλοκαιράκι και ο ήλιος 

καίει, τα αντηλιακά έχουν ανεβάσει τις 
πωλήσεις τους και η χαλάουα πάει σύν-
νεφο, θέλω να κάνω μια καταγγελία-
παράπονο. Στο τεύχος 25/6 - 1/7 έγρα-
ψε το πρόβλημά του «ο ανυπόγραφος» 
(ως παράδειγμα τον φέρνω, γιατί είναι 
στο τελευταίο τεύχος). Και αναφέρει 
ότι έκανε sex!!! Πάλι καλά να λέει, γιατί 
εμείς από τότε που έχουμε να κάνου-
με αυτή την πράξη έχουμε ξεχάσει και 
πώς γίνεται. Και απορώ, αν είναι έτσι τα 
πράγματα, πού θα βρούμε άνδρα κι εμείς 
οι «χορεύτριες»; Αφού προτιμούν ο ένας  
τον άλλο! Όταν λυθεί λοιπόν το πρόβλη-
μα της λειψανδρίας, τότε θα μπορέσω να 
κατανοήσω το πρόβλημα του κάθε ανυ-
πόγραφου και να τον βοηθήσω. Μέχρι 
τότε... βοήθειά μας! Κυριολεκτικά!
Φιλιά και καλό μας καλοκαίρι.           -Μιλού

Το σεξ γίνεται με το γνωστό, παραδοσιακό 
τρόπο. Ακουμπάς τη μύτη σου με τη μύτη του 
άλλου και μετά τις τρίβετε μεταξύ τους.

»Είχαμε καιρό να τα πούμε στη 
σελίδα σας, δεν έχω ιδέα αν με 

θυμάστε, αλλά είμαι εκείνη η ανώμαλη 
που έγινε πιο ανώμαλη και είπα να πε-
ράσω να πω ένα γεια. θα ήθελα να πω 
κι άλλα, αλλά ο κοs Jack Daniels δεν με 
βοηθάει καθόλου να έχω καλούs τρό-
πους όταν γράφω, και όπου γράφω. 
Ξανακάνω εκείνη τη ρημάδα ερώ-
τηση: Υπάρχει κανένας πραγματι-
κά ανώμαλος εκεί έξω; Τη νορμαλιτέ 
φόρμα τη βαρέθηκα. Τρώω μόνο σού-
σι. Someone that d’like to cross the 
line and be a realy interesting man. 
...wearing my thongs, my skirts, my 
peeptoes (and Ι’ve got plenty of them as 
a shoe addicted and addicted generally), 
Ι’m giving u my kinky love just to inspire 
u more, chief.

 -Crazy cow, forever dirty talkin’ 

Μίλα μου Βρώμικα. A
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ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009

ΚΥΚΛΟφΟΡΕΙ ΤΩΡΑ

Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)   
Οι πλανήτες στον 11ο σου προσφέρουν ένα είδος 
αποστασιοποίησης εξωτερικά ώστε κανείς να μη 
φαντάζεται πόσο πιεσμένος είσαι. Ευτυχώς έχεις 
την αντοχή μαραθωνοδρόμου ακόμα κι αν δεν 
είσαι διατεθειμένος να αφήσεις τον καναπέ παρά 
μόνο για να πας για μια μπίρα μέχρι το ψυγείο. Η 
αυτοσυγκράτηση δεν ανήκει στα χαρακτηριστικά 
σου, αλλά τώρα είναι ένα ταλέντο που πρέπει να 
καλλιεργήσεις, αφού υποχρεώνεσαι από σχέσεις 
και δουλειά να σουρθείς στην ακριβώς αντίθεση 
κατεύθυνση που εσύ θέλεις να πας. Άρα, πάρε τα 
πράγματα στην προσωπική κι επαγγελματική σου 
ζωή όπως έρχονται αντί να προβλέπεις την εξέλι-
ξή τους στο μέλλον. Είναι μια καλύτερη προσέγγι-
ση και πολύ πιο ευεργετική για το στομάχι σου.  

Ταύρος(20 Απριλίου - 20 Μαΐου)
Με τα τετράγωνα Αφροδίτης-Ποσειδώνα την 1η 
Ιουλίου και Δία/Αφροδίτης στις 2, μπορείς να πε-
ριμένεις γεγονότα στον επαγγελματικό σου χώ-
ρο που πιθανόν να μη σε ευχαριστούν ή να απο-
γοητεύεσαι από την τροπή που παίρνει η σχέση 
σου με τους «από πάνω», αφού αλλιώς την είχες 
φανταστεί κι αλλιώς προκύπτει. Ή μήπως είναι 
κάποιος γονέας που παρεμβαίνει στην επαγγελ-
ματική σου ζωή; Ή μήπως η ζωή σου έξω εμπο-
δίζει τη ζωή σου μέσα; – δηλαδή οι ασχολίες σου 
(ή του) εμπoδίζουν τη ροή της σχέσης σας; Με 
λίγα λόγια, οι σχέσεις σου με το μεγάλο κόσμο ή 
με πρόσωπα εξουσίας δημιουργούν δυσάρεστα 
κενά αέρος. Η Αφροδίτη επίσης, που σε κρατάει 
σταθερό σε έναν κόσμο ρευστό και εύθραυστο, 
σε εγκαταλείπει από τις 5 του μήνα για να περάσει 
στους Διδύμους. Μένεις όμως για λίγο ακόμα με 
τον Άρη στο ζώδιό σου, οπότε μπορείς να συνεχί-
σεις να είσαι ο πεισματάρης και ξεροκέφαλος που 
όλοι απολαμβάνουμε.    

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)
Αυτή την εποχή ΔΕΝ θέλεις καθόλου να βυθιστείς 
σε φαντασιώσεις που στο κέντρο τους βρίσκεσαι 
εσύ σαν ζητιάνος πάνω σε χαρτόκουτα. Είναι πο-
λύ εύκολο να ενσωματώσεις τη μαζική φοβία της 
οικονομικής καταστροφής και του σκοτεινού αύ-
ριο που έχει φωλιάσει στις ψυχές των περισσότε-
ρων εργαζομένων. Έχεις κάθε δίκιο να ανησυχείς 
τρομερά με την οικονομική πραγματικότητα που 
υπάρχει, αλλά από τις 12/7 θα μπορέσεις να αντι-
μετωπίσεις περισσότερο ψύχραιμα την κατάστα-
ση και να δράσεις με περισσότερο έλεγχο –που 
δεν έχεις τώρα– πάνω στην επαγγελματική σου 
κατάσταση. Η άφιξη της Αφροδίτης στο ζώδιό 
σου, από 5/7, δείχνει ότι σε προσωπικό επίπεδο 
τα πράγματα θα βελτιωθούν αισθητά. Ναι, θα μά-
θεις να εκτιμάς τις στιγμές πια – κάτι που ανέκαθεν 
υποψιαζόσουν αλλά τώρα θα κάνεις συνειδητά.    

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)
Ίσως μέσα σου να μαίνεται ένας πόλεμος. Ίσως 
κονταροχτυπιέσαι με Αυτόν ή Αυτήν και ορκί-
ζεσαι ότι ποτέ πια δεν θα συρθείς στα γόνατα 
ξανά, ποτέ δεν θα ενδώσεις, ποτέ δεν θα πα-
ραδοθείς στο μεγαλύτερο φόβο σου που είναι 
η εξάρτηση από μια δυναμική και γοητευτική 
φιγούρα που προσπαθεί να σε ελέγξει, αλλά 
που συναισθηματικά δεν είναι προσβάσιμη. Για 
να έχεις μια υγιή και δυνατή σχέση, χρειάζεται 
να διαπραγματευτείς και να αναπτύξεις υγιή 
ισορροπία μεταξύ Ανάγκης και Ανεξαρτησίας. 
Οπότε ξύπνα και πάρε θέση στο πάρτι. (Προς 
θεού: Άσε στα πίσω πίσω τα ερωτικά υπονοού-
μενα με τους φίλους. Ναρκοπέδιο) 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
Οι Σχέσεις, η Καριέρα και μια Θυσία. Αυτός θα 
μπορούσε να είναι ο τίτλος στη σαπουνόπερα της 
ζωής σου με τα τετράγωνα της Αφροδίτης με τον 

Ποσειδώνα και τον Δία που σχηματίζονται στις 
1 και 2 Ιουλίου. Θα πρέπει να αισθάνεσαι υπερ-
βολικά μόνος ακόμα κι αν είσαι ζευγάρι, αφού η 
επαγγελματική σου ζωή φαίνεται πυρακτωμένη 
και σε αναταραχή. Πώς να δοθείς στον Άλλο όταν 
παίζεται η επαγγελματική σου επιβίωση; Πάντα 
κάτι πρέπει να θυσιαστεί για να ανθίσει κάτι άλλο 
και αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις ούτε διάθεση ούτε 
χρόνο ούτε ενθουσιάζεσαι με τις υποχρεώσεις 
που έχει η συντροφικότητα. Ούτε φυσικά μπορείς 
να απολαύσεις τις χαρές της. Κάποιος λείπει. Κάτι 
λείπει. Με ποιον να συνδεθείς; Με τις χρήσιμες 
γνωριμίες της δουλειάς σου ή με αυτόν/ήν που 
γκρινιάζει ότι δεν του/της δίνεις σημασία; Φυσικά 
–κι αυτό είναι το υπέροχο– όλα μπορούν να αλλά-
ξουν σε μια στιγμή και δεν είσαι μόνος πια. 

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)
Σαν Παρθένος που έχει κυβερνήτη τον αεικίνητο, 
επικοινωνιακό Ερμή, θα πρέπει εδώ κι εβδομάδες 
να έχεις αρπάξει την ευκαιρία που σου δίνει η διέ-
λευση των πλανητών σε έναν οίκο κινητικότητας 
για να βγεις προς τα έξω. Η εξωστρέφεια λοιπόν 
συνεχίζεται. Αφού δεν έχεις αφήσει μέρος που να 
μην πας, γνωστό να μη χαιρετήσεις, άγνωστο να 
μη γνωρίσεις και συζητήσεις που να μην κάνεις, 
η Αφροδίτη εντείνει κι άλλο την κοινωνικότητα. 
Δεν πηγαίνεις στο θέμα, είσαι το Θέμα. Ωστόσο, 
οι δύσκολες όψεις αρχές του μήνα μεταξύ της Α-
φροδίτης και των Δία-Ποσειδώνα ίσως σου δημι-
ουργήσουν εκνευρισμό που δεν μπορείς να ισορ-
ροπήσεις μεταξύ της πραγματικότητας και του 
πώς φαντάζεσαι τις σχέσεις. Πώς να συνδέσεις 
ουρανό και λογαριασμούς; Βίβλο και κόμιξ; Άγιους 
και αμαρτωλούς; Διασκέδαση και εφορία; Μπορεί 
να ιδρώνεις όταν είσαι μόνος σου προσπαθώντας 
να γεφυρώσεις την καθημερινότητα με το Νόημα, 

αλλά όταν εμφανίζεσαι δημόσια ανήκεις στους 
beautiful people naturellement!

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)
Ακόμα κι ο πιο ψύχραιμος τύπος να είσαι, όταν α-
ντιμετωπίζεις φόρους, δάνεια, διατροφές, οικονο-
μικές τρικυμίες, εργασιακά άγχη και όλη την γκάμα 
με τέτοιου είδους στρεσογόνα θέματα δεν μπορεί 
να μη φτάσεις στα όριά σου. Αν σε όλα αυτά υπο-
λογίσεις ότι σε τέτοια θέματα μπερδεύονται κι άλ-
λοι, ή ότι εξαρτάσαι κι από άλλους, τότε τα πράγ-
ματα περιπλέκονται κι άλλο. Άρα πώς μπορείς να 
χαλαρώσεις και να διασκεδάσεις ή να αφεθείς στις 
μοιραίες συναντήσεις που υποτίθεται ότι πέφτουν 
στο δρόμο σου; Η ατμόσφαιρα που δημιουργούν 
οι σκληρές όψεις της Αφροδίτης με τον Ποσει-

δώνα και τον Δία στις αρχές του μήνα έχει φως 
και σκοτάδι, αυθορμητισμό και χαρά της ζωής. Τα 
τετράγωνα μεταξύ 5ου και 8ου οίκου μπορούν να 
μεταφραστούν με δημιουργικότητα και συναισθη-
ματική ένταση ή σύγχυση. Ο έρωτας μπορεί να 
λειτουργήσει ως κάθαρση. Ένα συμπέρασμα: όταν 
αγαπάς αφήνεις πίσω σου τις σιγουριές και την 
ασφάλεια και μπαίνεις σε μια χώρα όπου όλα είναι 
δυνατά προς τα πάνω και προς τα κάτω.  

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
Οικογένεια εναντίον καριέρας, υποχρεώσεις ενα-
ντίον ευχαρίστησης, σπίτι εναντίον κόσμου, παιδί 
εναντίον ενήλικου, ιδιωτικότητα εναντίον κοινω-
νίας, άτομο εναντίον εξουσίας. Η αναγκαστική 
επιλογή ανάμεσα σε αυτά τα δίπολα σημαίνει ότι η 
ζυγαριά θα κλίνει προς τη μία μεριά και ότι θυσιά-
ζεις κάτι προς χάρη κάποιου άλλου. Τα τετράγωνα 
Ποσειδώνα/Δία με την Αφροδίτη στην αρχή του 
μήνα λένε ότι ο χρόνος των ψευδαισθήσεων εξα-

ντλήθηκε. Δεν μπορείς να κολλάς άλλο στο ποιος 
έρχεται και ποιος είναι έτοιμος να φύγει. Χρειάζε-
ται να συνεχίσεις να δουλεύεις χωρίς εγγυήσεις, 
προσέχοντας την υγεία σου και ακολουθώντας 
το δρόμο σου. Περιόρισε τις αυτοκαταστροφικές 
σου φαντασιώσεις στα ρεπό σου. Υπάρχουν και 
μέρες που δεν δουλεύεις, ε; 

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)
Μα έλα τώρα. Παραδέξου το. Όλοι έχουμε ένα 
δίδυμο κακό εαυτό. Κι εσύ το ίδιο. Υπάρχουν δύο 
προσωπικότητες που φωλιάζουν στο κεφάλι σου 
και στο σώμα σου (μην ξεχνάς, είσαι μισός άνθρω-
πος - μισός κένταυρος), που όταν ενώνονται ζεις 
πάντα μια πιο ικανοποιητική ζωή. Όταν αρνείσαι το 
διχασμό, κατηγορείς τους πάντες για συμπεριφο-
ρές που δεν μπορείς να ανεχτείς στον εαυτό σου. 
Ό,τι κι αν κάνεις, να ξέρεις ότι αρχίζεις και πάλι να 
είσαι ορατός στο μεγάλο κόσμο – όχι ότι έπαψες 
εδώ και δύο σχεδόν χρόνια να παρακολουθείσαι 
από αφεντικά, συντρόφους, φίλους (ή ό,τι ονομά-
ζεται κοινωνία) σαν πειραματόζωο σε συνθήκες 
πίεσης. Μόνο που τώρα εσένα σε ενδιαφέρει κυρί-
ως ο Άλλος. Ο υπέροχος Άλλος που μεταβάλλεται 
πότε σε Θεό και πότε σε μαγική εικόνα. Όπως εσύ 
άλλωστε, κι ας μην το παραδέχεσαι.  

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)
Αντίθετα με το κλισέ, οι Αιγόκεροι αγαπάνε τα πάρτι 
από καιρού εις καιρόν – με την προϋπόθεση να μην 
κρατάνε όλη τη νύχτα. Μπορεί να είσαι περισσότε-
ρο αισιόδοξος αυτή την εποχή και να αισθάνεσαι ότι 
λιώνουν μερικά κομμάτια πάγου στην ψυχή σου. Οι 
δύσκολες γωνίες του Ποσειδώνα και του Δία στον 
Υδροχόο, με την Αφροδίτη στον Ταύρο, αρχές Ιου-
λίου, μπορεί να είναι δυσάρεστες για τα οικονομικά 
σου (ή/και της οικογένειας;). Άνοιξε τα μάτια σου, 
ξεσκόνισε ταλέντα και δεξιότητες που μπορείς να 
εκμεταλλευτείς, μη δανείσεις, μη δανειστείς, μην 
αγοράσεις τίποτα τώρα αν δεν το διπλοτριπλοτσε-
κάρεις και μέτρα δύο φορές τα ρέστα που σου δί-
νουν. Άσε την καρδιά σου να γίνει οδηγός σου ενώ 
προσπαθείς να ικανοποιήσεις τις τεράστιες ανά-
γκες σου για αγάπη, επιβίωση και δημιουργία. 

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)
Άλλη μια μέρα στο συμπαντικό λούνα παρκ με σέ-
να πρωταγωνιστή. Αυτή τη φορά ο Ποσειδώνας 
και ο Δίας από το ζώδιό σου συγκρούονται διαδο-
χικά με την Αφροδίτη στον Ταύρο, στις αρχές του 
μήνα. Γεννήθηκες για να είσαι μοναδικός και ανε-
ξάρτητος. Ωραία. Αυτή σου την αυθεντικότητα τη 
στηρίζουν οι δικοί σου άνθρωποι; Οι γονείς ή όσοι 
αγαπάς και βρίσκονται κοντά σου δυναμώνουν 
τον ενθουσιασμό σου, την ατομικότητά σου, βο-
ηθάνε να πραγματοποιήσεις τους στόχους σου, 
ή σε εμποδίζουν συνειδητά ή ασυνείδητα; Και τι 
κάνεις όταν σκέφτεσαι ότι κάποιοι δίπλα σού βά-
ζουν πέτρες στα παπούτσια και μπάλες στα πόδια; 
Ή μήπως, ενώ θέλεις να είσαι ελεύθερος για να 
ακολουθήσεις το δικό σου δρόμο, η ανάγκη για 
ασφάλεια και σταθερότητα σου πριονίζουν τα 
φτερά; Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται να αποφα-
σίσεις τι θέλεις από τη ζωή σου και τι είσαι έτοιμος 
να θυσιάσεις για να το αποκτήσεις. 

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)
Εάν σ’ άφηνε κάποιος μόνο σου να ταΐσεις όπως 
θέλεις τις ανθρώπινες καρδιές, να τις κανακέψεις 
στο δικό σου ουρανό και να τις μεγαλώσεις με 
τις δικές σου αισθητικές αρχές, τότε δεν θα είχες 
κανένα πρόβλημα. Τότε θα μπορούσες να δου-
λέψεις σκληρά, να το σκας μία στο τόσο κάπου 
ειδυλλιακά και να επιστρέφεις πριν χτυπήσει η 
καμπάνα για τον όρθρο. Προς το παρόν, μπορείς 
να ζήσεις το τρέιλερ ενός έργου που συνοψίζεται: 
ονειρεύομαι (μαζί ή χωρίς τον Άλλο), δραπετεύω 
(μαζί ή χωρίς), αγαπάω (με ή χωρίς αντικείμενο). 
Κι ας ελπίσουμε ότι οι ανόητες φιλοδοξίες των άλ-
λων, οι φριχτές πρακτικές των αφεντικών και οι 
συζητήσεις του μηδέν δεν θα σε επηρεάσουν. A

✽ Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου 
τάσεων θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου.

 gpano@stardome.gr 
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Προς Καρκίνους 
Μην απo-γοητεύσεις 
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