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Πρώτος Ήχος
Αυτή την Παρασκευή 

στις 10 μ.μ.

Ραντεβού στον Ιανό

Φοίβος Δεληβοριάς/Lolek
/Μητέρα Φάλαινα Τυφλή

Ο Άγιος Βασίλης
Το κράτος, τα κόμματα και οι 

διεθνείς χρηματαγορές 
σας εύχονται

Καλές Γιορτές
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Γ
ράφω γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ. Γιατί έχω αϋπνίες. Γράφω 
γιατί πρέπει, το ραντεβού της Πέμπτης είναι το μόνο σταθερό 
ραντεβού που μου ’χει μείνει, αν το χάσω φοβάμαι μη χαθώ, 
μη δεν ξαναμιλήσω ποτέ πια σε κανέναν. Γράφω γιατί θέλω 

να τα πω. Όταν μαθαίνω κάτι, θέλω να το πω. Όταν καταλαβαίνω κάτι 
συνδυάζοντας μερικά πράγματα που έμαθα, νομίζω ότι αισθάνομαι 
τις συνάψεις να κλείνουν, μια σχεδόν σωματική αίσθηση ηδονής, την 
μπίλια να χτυπάει στο φλίπερ, όλα τα φώτα αναμμένα, κατάλαβα. Όταν 
καταλαβαίνω κάτι θέλω να το πω στους άλλους, να το γράψω προκή-
ρυξη, να το συζητήσω, να το επιβεβαιώσω, να ακούσω αντιρρήσεις, 
να σιγουρευτώ. Αυτό είναι, έτσι γίνονται τα πράγματα, κατάλαβα. Η 
ιστορία της ζωής μας, για λίγη γνώση παραπάνω, για ένα μήλο. Έπειτα 
φεύγουμε. Προς τι; Για τους επόμενους. Η γνώση ανήκει στον πλανή-
τη, στη φυλή. Η γνώση μεταδίδεται, όσα έμαθες πρέπει να τα πεις σε 
κάποιον άλλο, είναι πρωταρχική ανθρώπινη ανάγκη. 

Δεν είμαι καλός δημοσιογράφος. Δεν ρωτάω, δεν πιέζω, ντρέπομαι 
να μαθαίνω τις ιστορίες των άλλων, να τους φέρνω σε δύσκολη θέση. 
Μόνο παρατηρώ. Πολύ, πάντα, συνέχεια. Τι σημαίνει. Αναρωτιέμαι. 
Γιατί; Η πιο συχνή λέξη του μυαλού μου. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί 
κάτι άλλο. Αν κάποιοι λένε ότι είναι φίλοι του λαού, σημαίνει ότι είναι 
ή ακριβώς το αντίθετο; Γιατί οδηγούμε νευρικά; Γιατί φοβόμαστε τόσο 
το καινούργιο; Γιατί τα μπλουζάκια των γυναικών είναι κοντά στην 
κοιλιά, γιατί τα σουτιέν γίνονται χρωματιστά; Τόσα γιατί που στενο-
χωριέμαι. Χάνω συχνά την απόλαυση της παρατήρησης στην προσπά-
θεια να βρω το λόγο. Καλά, όχι πάντα, όχι με τα σουτιέν. 

Για να γράψω, ακούω, διαβάζω. Συνέχεια, κρατάω σημειώσεις. Σε 
χαρτιά, μπλοκάκια, moleskine μαύρα, λευκές σελίδες, αποδείξεις δι-
οδίων. Όσο πλησιάζει η ώρα να γράψω, διαβάζω πιο πολύ, πιο έντονα. 
Νιώθω μια φλέβα στον κρόταφο να χτυπάει. Πολλές σελίδες, λίγη ώρα, 
πολλή προσπάθεια μέχρι να κλείσουν οι συνάψεις, να σχηματιστεί η 
μία ολοκληρωμένη σκέψη που αξίζει να πεις σε κάποιον άλλο. 

Πριν αρχίσω να γράφω, διαβάζω όσα σημείωνα με μικρά άσχημα γράμ-

ματα. Αδιάβαστες σημειώσεις, αδύνατη αποκρυπτογράφηση. Αρχίζω 
να σβήνω. Όσα δεν μπορώ να γράψω, όσα δεν θέλω να γράψω, όσα δεν 
πρέπει να γράψω. Σκέφτομαι αυτούς που θα τα διαβάσουν, τις αντι-
δράσεις τους. Προστατεύομαι, προστατεύω την ATHENS VOICE, τους 
φίλους μου. Μερικές φορές το καλύτερο μένει στις σημειώσεις. Δεν 
γίνεται κείμενο. Γιατί διστάζω, φοβάμαι. Το αλλάζω. Το κάνω πιο γε-
νικό, πιο θεωρητικό, λιγότερο νομικά επικίνδυνο. Δεν αντέχω άλλες 
αγωγές περί Τύπου. 

Λέω όμως σχεδόν πάντα αυτό που θέλω. Έστω κι αν για να το αποκρυ-
πτογραφήσει, πρέπει να είναι ο αναγνώστης υποψιασμένος. Ελπίζω 
πάντα ότι είναι. 

Οι σημειώσεις είναι τα καλύτερά μου editorial. Όταν τις διαβάζω, δια-
βάζω την πορεία ενός μπερδεμένου, λαχανιασμένου μυαλού που προ-
σπαθεί να μάθει όσo πιο πολλά, όσο πιο γρήγορα. Να καταλάβει βια-
στικά, σε λίγο χρόνο. Αύριο θα είναι αργά. 

Όταν τις διαβάζω είμαι αναγνώστης ενός τρίτου. Μένω έκπληκτος με 
τις ξαφνικές αστραπές, τις περιπλανήσεις, τους συνειρμούς, τα συχνά 
χασίματα, τις παρεμβολές. Ξαφνικές προσωπικές επιθυμίες, σπαραξι-
κάρδιες απορίες, ανάμεσα στις αιτίες κατάρρευσης των ταμείων και τα 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της εκκλησίας. Πράγματα που μου 
’μαθε η ζωή ανάμεσα στα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων. 

Ανάβω τσιγάρο, βγαίνω στο μπαλκόνι. Κοιτάζω τα σκοτεινά παράθυρα, 
το σιωπηλό δρόμο. Γυρνάω στο γραφείο. Διαλέγω αναγνώστη. Επείγον 
περιστατικό. Προτεραιότητα. Θεραπεία. Δικιά μου. Παίρνω το μαρκα-
δόρο. Αγγίζω τη σελίδα για να γίνει η πρώτη μελανιά, να ξεκινήσει η 
πρώτη λέξη. Γράφω, γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ. A
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Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο Bασί-

λης Γκογκτζίλας. Γεννήθηκε το 1978 στη 

Θεσσαλονίκη και σπούδασε Graphic Design 

στο Applied Arts Studies. Έχει εργαστεί ως 

εικονογράφος σε εφημερίδες («Θεσσαλο-

νίκη», «Mακεδονία») και περιοδικά («Eπιλο-

γές», “SOUL”, «Γαλέρα»), και έχει εικονογρα-

φήσει παιδικά βιβλία. Kόμικ του έχουν δη-

μοσιευτεί σε φανζίν (“Boumerang”, «Aνόρ-

γανη ύλη», “Red Dot comix”) και στο «9». 

Παρουσίασε δουλειά του στον «Δυναμίτη» 

και στο “Deniman”, που βραβεύτηκε με το 

“Most Ingenious Marketing Award” στα 1st 

DNR Textile Awards του DNR (USA). Συμ-

μετείχε στην ανθολογία κόμικ “Popgun” 

της Image Comics. Aπό την ίδια εκδοτική 

κυκλοφορεί και το κόμικ που σχεδίασε ο 

ίδιος σε σενάριο δικό του και του K.I. Zαχα-

ρόπουλου με τίτλο “Mister Universe”.  Έχει 

συμμετάσχει σε ομαδικές και ατομικές εκ-

θέσεις. Δουλειές του έχουν επιλεγεί και 

δημοσιευτεί στο βιβλίο “Illustration Now 

Vol.2”, εκδ. Taschen. 

www.vassilisgogtzilas.blogspot.com

DO IT! Κάθε εβδομάδα ένας καλλιτέχνης ανα-
λαμβάνει να σχεδιάσει το εξώφυλλο της A.V. Στο 
τέλος της χρονιάς όλα τα εικαστικά εξώφυλλα θα 
συγκεντρωθούν για να εκτεθούν στο Μουσείο 
Μπενάκη, όπου και θα είστε όλοι καλεσμένοι.

Κυκλοφορεί
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Γράμματα

Make believe to live
Προσποιήσου για να ζήσεις! Ίσως η κα-
λύτερη συμβουλή που μπορώ να δώσω 
έπειτα από 22 χρόνια ζωής. Μια ζωή 
μπροστά σε έναν τετράγωνο πλανήτη 
42 ιντσών με ενσωματωμένη κεραία και 
dolby surround. Ένας πλανήτης που κα-
τοικείται από ξανθιές και μελαχρινούς 
ημίθεους με τέλειες γωνίες στο πρόσωπό 
τους, κατάλευκα χαμόγελα και μπόλι-
κη δόση πλαστικού, που άνετα θα τους 
μπέρδευες με τα παιχνίδια που κρατάει 
και παίζει το παιδί σου, μόνο που στην 
προκειμένη περίπτωση το παιδί είναι ο 
καναλάρχης. Δεκαοκτάχρονα που δεν 
έχουν πρόβλημα να πουλήσουν ακόμα 
και τη μάνα τους ή να αλλάξουν φύλο για 
μισή ώρα δημοσιότηταs, σκέτη ωμότητα. 
Χαρακτήρες από πλαστελίνη που πλά-
θονται εύκολα και παίρνουν οποιαδήπο-
τε μορφή ανάλογα το θέμα της εκπομπής 
και τον καλεσμένο. Κολλύρια στα μάτια, 
ψεύτικες κραυγές για γέλιο και σκου-
ντήματα για συμπάθεια. Πώληση ηθών 
σε τιμή κόστους. Καλά το πάνε, καταντή-

σανε φτηνά εμπορεύματα σε αγορα-
πωλησίες εβδομηντάρηδων σταφι-
δομούρηδων. Είναι ωραίο, όμως, 
να δείχνεις τα μπράτσα σου και 
τα βυζιά σου και να σε μαθαίνουν 
όλοι οι λαχανέμποροι και οι αλλο-
δαπές νοικοκυρές. Γι’ αυτό σας λέω, 
προσποιηθείτε και παίξτε το χαμογε-
λαστοί γλεντζέδες, κάντε και λίγο γυ-
μναστήριο ή στην τελική ντοπαριστείτε, 
που είναι και της μόδας, και ποιος ξέρει, 
ίσως κάποιος σας δει σε κάποιο αθηνα-
ϊκό club και σας βάλει στον κόσμο των 
42 ιντσών και «ζήσετε». Ευτυχώς που 
δεν έχω ωραίο χαμόγελο και ξυρισμένο 
κώλο... πολύ φοβάμαι πως τώρα θα είχα 
εκπομπή.                     
                                                               - GERRY GUY

Ο καχύποπτος
Δεν ξέρω γιατί, ίσως να είμαι διάβολος, 
αλλά τα λογίδρια περί αγάπης (με εξαίρε-
ση αυτό του Αγίου Παύλου) με βρίσκουν 

πάντα καχύπο-
πτο. 

Μ έ χ ρ ι  π ρ ι ν 
από τις αντι-
δράσεις (αν-
θρώπων που 
φαίνεται πως 
δεν είναι τό-

σο «καλοί» και 
«σοφοί» ώσ τε 

να ζητάνε δικαι-
οσύνη και τιμωρία), η 

αστυνομία υποστήριζε πως το θέμα Κού-
νεβα ήταν ερωτικό. Έγινε ό,τι έγινε και 
γίνεται ό,τι γίνεται και έρχεται τώρα η 
ίδια και λέει πως το άτομο που το έκανε 
αυτό είχε προβλήματα από την παιδική 
του ηλικία, δεν κατέχει τη «γνώση» και 
τη «σοφία» που κατέχει αυτή και άλλα 
τέτοια απίθανα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, 
η ίδια υποστηρίζει ό,τι και η αστυνομία! 
Ότι το θέμα δηλαδή είναι προσωπικό, 
ψυχολογικό, ίσως τελικά και ερωτικό! 
Δεν είναι πολιτικό, συνδικαλιστικό, τα-
ξικό. Δεν της επιτέθηκε ο εργοδότης της 
με σκοπό να σωπάσει, αλλά κάποιος με 
ψυχολογικά και άλλα προβλήματα, ο 
καημένος!
Ας αποφασίσει η κ. Κούνεβα: ή ήταν 
προσωπικό το ζήτημά της ή κοινωνι-
κό-πολιτικό-εργατικό-συνδικαλιστικό. 
Στην πρώτη περίπτωση, με κάθε σεβα-
σμό στην περιπέτειά της, δεν με ενδια-
φέρει και πολύ. Τέτοια περιστατικά γί-
νονται καθημερινά και απασχολούν τα 
κουτσομπολίστικα μέσα ενημέρωσης. 
Στη δεύτερη περίπτωση να ασχοληθού-
με όλοι μαζί της και με τα συμφέροντα 
του κλάδου της, αλλά όχι με ψυχολογι-
κές και «αγαπησιάρικες» ερμηνείες.
Υποστηρίζει πως «έχουμε ανάγκη» από 
πολυγαμική μητριαρχία, αλλά αν το πεις, 
λέει, στους άντρες θα τρελαθούν. Αν εί-
ναι να τρελαθεί το 60% της ανθρωπό-
τητας (με αγάπη πάντα), πρόσθεσε και 
τις γυναίκες που δεν συμφωνούν μ’αυτό, 
τότε σε ποιους ακριβώς απευθύνεται το 
εν λόγω μοντέλο; Το έχουμε ανάγκη για 
να τρελαθούμε; Να αντικαταστήσουμε 
τη φαλλοκρατία με αιδοιοκρατορία, ό-
πως έλεγε κι ο Άσημος; 
Συγχωρέστε με, με τρελαίνουν οι αγιο-
ποιήσεις. Είναι η άλλη όψη της δαιμο-
νοποίησης. Ο πραγματικός άνθρωπος 
μένει πάντα ανερμήνευτος και οι πραγ-
ματικές κοινωνικές συνθήκες μένουν 
πάντα απείραχτες. 

-ΓιώρΓος

Τίποτα απ’ αυτά δεν λέει η Κούνεβα. Όποιος 
κάνει ένα τόσο αποτρόπαιο έγκλημα είναι 
προβληματική προσωπικότητα. Χρειάζεται 
πολλή αγάπη για να βρίσκεις ελαφρυντικά στο 
δολοφόνο σου. Όσο για τη μητριαρχία, μην 
ανησυχείτε (ως άντρας). Δεν κινδυνεύετε. 

100 λέξεις

ςτείλε το γράμμα σου τα-

χυδρομικά 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 δημο-

σιεύονται.
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Ζωντανόςστηνπόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

Το ςυνΤαγμα είναί πίο «κενΤρο» απο οποίαδηποΤε περίοχη Της αθηνας. οχί γίαΤί 
έχέι μαγαζια, κασταναδέσ και ζητιανουσ τοιχο-τοιχο, ουτέ έπέιδη έψαχνα παλι για υ-
πέροχο δημοσιογραφικο κλισέ. αρα, γιατι; (δέν ξέρω, σορι. το αφηνω κένο να συμπλη-
ρωσέι ο καθέισ τη στραβη του…) 

Στην Αθήνα μες στο κέντρο

Έ
φαγα μια μέρα στο κέντρο, από 
Θησείο μέχρι Σύνταγμα και Κο-
λωνάκι, λες κι ήμουν Γιαπωνέ-
ζα τουρίστρια που έπρεπε να τα 
δεί όλα μάνι-μάνι πριν γυρίσει 

στο Φουτζιγιάμα και την καταπιεί το γιαμαμότο. 
Τριγυρνούσα με τη βεβαιότητα ότι είχα δουλειές 
με φούντες και στο τέλος πλήρωσα ένα ολόκλη-
ρο κότερο στην νταντά που καθότανε (αφρίτα) 
με τα μωρά μου διακόσιες ώρες μέχρι να βγάλει 
μουστάκια… 
Πήγα στο « Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κα-
τακουζηνού»: έχει εκεί έκθεση κοσμημάτων 
και επιπλο-γλυπτών ο Μάριος Βουτσινάς, του 
οποίου τα έργα είναι γλυκόπικρα Oldies σαν α-
τμόσφαιρα. Κι επειδή το  Ίδρυμα ήτανε το σπίτι 
των Κατακουζηνών, κι επειδή σ’ αυτό το σπί-
τι σύχναζαν μεγάλοι καλλιτέχνες (Βασιλείου, 
Τσαρούχης, Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Chagall, 
Picasso…), είναι γεμάτο έργα Τέχνης. Θα ήθε-
λα να κάνω πλάκα ότι δεν έχει ραφιέρες από το 
ΙΚΕΑ, π.χ., αλλά μέχρι κι εγώ καταλαβαίνω ότι 
δεν με παίρνει. Πάμε παρακάτω. Το  Ίδρυμα στή-
θηκε για να συντηρηθεί το σπίτι μετά το θάνατο 
των ιδιοκτητών του. Μπορεί να πει κανείς «γιατί 
άραγες; Ένα διαμέρισμα είναι!», αλλά όποιος το πει 

αυτό αποκλείεται να έχει μπει στο συγκεκριμέ-
νο διαμέρισμα. Είναι κανονικά «πολιτιστική μας 
κληρονομιά», με πίνακες, χαρακτικά, φωτογρα-
φίες του Αλμπέρ Καμί και υπέροχες αντίκες σε 
κάθε γωνία… με τις οποίες αντίκες δένουν τέ-
λεια τα επίσης υπέροχα κοσμήματα, τραπεζάκια, 
φωτιστικά και γλυπτά του Μάριου. Η έκθεση εί-
ναι ό,τι πιο ατμοσφαιρικό, ό,τι πιο «ταξίδι στο 
χρόνο με πόνο», και λέγεται, πολύ σωστά,  «Τσάι 
στης κυρίας Κατακουζηνού». Το μόνο που έλειπε 
ήταν η καμαριέρα-σουπιά με την άσπρη ποδίτσα, 
να κοιτάζει μουλωχτά πίσω από τη σιφονιέρα και 
να την υποδύεται η Κατερίνα Γώγου…  
Αυτοί που σκοτώνονται (εθελοντικά) για το  Ίδρυ-
μα είναι οι Σοφία Πελοποννησίου-Βασιλάκου 
και ο Γιώργος Μαγγίνης, με εντυπωσιακά απο-
τελέσματα. Και όχι, δεν αντιγράφω τώρα κανένα 
δελτίο Τύπου: ιδέαν δεν έχω από έπιπλα, δεν 
ψαρώνω με σπίτια, δεν προσέχω τα ντεκόρ κι αν 
ήμουν λωποδύτης θα έμπαινα στις βίλες στην Ε-
κάλη και θα έκλεβα σοκολατάκια, άντε και καμιά 
κουλτουριάρικη ταινία με τον Βασίλη Ντούρο. 
Μου αρέσουν τα αναλώσιμα και το άσμα «τα λε-
φτά σου/ όσο ζεις αν δεν τα φας/ όταν πεθάνεις θα 
στα φάνε κάποιοι άλλοι»… αλλά αν περάσετε από 
την έκθεση (ή από το  Ίδρυμα) θα γοητευθείτε. 

Όσο κι αν τραγουδούσατε κάποτε «στην Αθήνα 
μέσ’ το κέντρο/ φύτρωσε καινούργιο δέντρο», όσο 
κι αν περάσατε, καλή ώρα, από τρεις διαφορετι-
κές οργανώσεις της Αριστεράς και δύο απροσδι-
ορίστου-αναρχοαυτόνομες σέχτες απ’ αυτές που 
κρεμάνε κόσμο με άντερα στον ελεύθερο χρόνο 
τους. Για την ακρίβεια το ένα (ή το δύο, ή το τέσ-
σερα) δεν αποκλείει το άλλο. 

Μ ετά πέτυχα τον Νίκο Μουρατίδη 
στο “Jimmy’s”, φάγαμε σάντου-
ιτς με μοτσαρέλα και μου έδωσε τα 

καινούργια ΤΟΥ βιβλία: τα κεφαλαία δεν είναι 
τυπογραφικό, ο Νίκος άνοιξε δικό του εκδοτικό 
οίκο («εκδόσεις Τετράγωνο» με σήμα τον κύ-
κλο) για να βγάζει τα βιβλία του. Τα πρώτα του 
(«Βραχονησίδα», «Κι εγώ ήμουν αντράκι») είναι 
πολύ όμορφα και γραμμένα με το υπερσύγχρο-
νο πλην όμως κανονικό ύφος του Μουρατίδη. Ο 
οποίος με πήγε μπούρου-μπούρου μέχρι το Κο-
λωνάκι χωρίς να επισημάνει, ευτυχώς, ότι δεν 
θα γίνω ποτέ τραγουδίστρια, και με κουτσούλη-
σε αφηρημένος στην Τσακάλωφ. Όπου –μα πώς 
τα φέρνει η ζωή– μπήκα στο “This’n that”, που 
έχει ασυνήθιστα πράγματα, ρούχα σαν vintage, 
καινούργιους παλαβούς σχεδιαστές με σκουλα-
ρίκια στον πισινό, μπλουζάκια Disney Couture, 
τσαντάκια με σατέν λουλούδια απάνω και δεν 
συμμαζεύεται. Είναι ένα απ’ αυτά τα μαγαζιά 
που ξεχαζώνεσαι χαζεύοντας, κι επειδή οι τιμές 
είναι λογικές όλο και κάτι ψωνίζεις. 
Μετά συνειδητοποίησα ότι μου χρωστάνε (πά-
ντα!), μ’ έπιασε μυρμηρίαση, άρχισα να μιλάω 
στο κινητό με διάφορα λογιστήρια εδώ και κει 
κι επειδή έκανα σύνδεση στο συμβόλαιο Q 
(φτηνό μπλαμπλά κ.λπ.) δεν έσκαγα που με βά-
ζανε οι απανταχού λογίστριες στην αναμονή.  
Δεν έβραζα όσο βράζω κανονικά (σαμοβάρ), α-
κούγοντας ηλίθιες μουζικουλίτες που τις πλη-
ρώνω σαν νταντάδες και μάλιστα πτυχιούχες, 
δεν έβγαζα αφρούς από τ’ αυτιά… μετά από μέρες 
δηλαδή με το κινητό στο δοξαπατρί, διάφορες 
λογίστριες που μου έβαλαν μπλάστρι όλο τον 
Μπαχ και το μισό Χατζηγιάννη υποσχέθηκαν 
να με λυπηθούν πριν αλλάξει ο χρόνος ή το τέρ-
μινο.  Έτσι είναι οι λογίστριες, ψυχοπονιάρες. 
Κι ένιωσα μια κουραστική ανακούφιση, ή μια α-
νακουφιστική κούραση, μέσα στην εορταστική 
ντιν-ντιν-ντιν ατμόσφαιρα του κέντρου. Είπα 
λοιπόν να φάω τα κέρδη μου (χαμός) σε κατα-
πληκτικά χριστουγεννιάτικα μπισκοτάκια από το 
“Fresh”… που είναι μεν τσιμπημένα (15-18 ευρώ 
το κιλό), είναι δε αριστουργήματα ζαχαροπλαστι-
κής Τέχνης – τα τσακίζω στο γόνατο, πριν τα λυ-
πηθώ που είναι τόσο όμορφα, καλέ, και κρίιιιιμα 
να τα τρώει κανείς, δηλαδή πριν απομακρυνθώ 
εκ του ταμείου και όσο είμαι ακόμα στο κέντρο…  A

«Τσάι στης κυρίας Κατακουζηνού», Οικία Άγγελου & 
Λητώς Κατακουζηνού, Αμαλίας 4, Σύνταγμα, 
www.katakouzenos.gr. Ως 31/12.
“Jimmy’s”, Βαλαωρίτου 7, 210 3610.444
“This’n that clothing & accessories”, Τσακάλωφ 11, 
Κολωνάκι, 210 3625.816
“Fresh”, Λουκιανού 21, 210 7293.453            
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Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ y.nenes@yahoo.com

Αthens 
Voices
Λόγια της Αθήνας που 
κυκλοφορούν ελεύθερα

Κι εγώ θα πή-
γαινα να πίνω καφέ 

με τη γριά για διακόσια 
ευρώ τη μέρα»

(Νεαρός στο κινητό του. Παρα-
σκευή βράδυ, Ξενοκρά-

τους)

«Ακόμα και 
τώρα καλύπτομαι 

με το μαξιλάρι όταν 
κοιμάμαι, δεν έχω πρό-

βλημα»
(18χρονοι συνομιλούν, φα-

στφουντάδικο Σόλωνος)

Υπάλληλος 
σε γκισέ: «Θα μου 

πείτε, κύριε, τον αριθμό 
ταυτότητάς σας;».

Κυρία από διπλανή ουρά: 
«Έξι-έξι-έξι. Χαχαχα».
(Χιούμορ στην Εθνική τράπεζα. 

Κολωνάκι, Πέμπτη πρωί)

-Είδες τη 
νέα ταινία του 

Χάνεκε;
-Ναι, πολύ καλή.

-Τι λέτε, ρε;  Έβγαλε 
η μπίρα ταινία;

(Δύο ιντελεκτουέλ και ένας όχι. 
Στρατιωτικός θάλαμος)

«Το παιδί κλαίει 
γιατί βγάζει τραπε-

ζικούς»
(Βουλγάρα νταντά σε μαμά)

Μαμά μαθητή: 
«Είδατε; Πιάσανε 

κι άλλον για παιδική 
πορνογραφία. Διευθυντή 

σχολείου!».
Μπαμπάς άλλου μαθητή: 
«Ευτυχώς η δικιά μας εί-

ναι διευθύντρια».
(Έξω από Δημοτικό σχολείο, 

Χαλάνδρι)

«Πέρνα, 
παιδί μου, σου 
λέω, είναι πρά-

σινο»
(Κύπρια κυρία στη μαμά της. 
[Πράσινα] φανάρια, Πανεπι-
στημίου. Η μαμά δεν πέρα-

σε ποτέ)

“Paleokosta, 
Paleokosta”

(Μαύρος πουλάει ελικοπτε-
ράκια. Μητροπόλεως, 

Κυριακή)

Έρχεται!!! 
Όπως κάθε χρόνο, ο μεγά-

λος οδηγός της Αθήνας

ATHENS
GUIDE.

Ο χειμερινός οδηγός της 
ΑΤΗΕΝS VOICE.

Τρέξε, Αθήνα, τρέξε
26ος Γύρος Της Αθήνας…
Η προηγούμενη Κυριακή ήταν η τελευταία «α-

νοιξιάτικη» αναλαμπή πριν την οριστική άφιξη του 

χειμώνα. Υπό αυτήν την έννοια, η διοργάνωση του 

26ου Γύρου της Αθήνας τη συγκεκριμένη ημερομη-

νία αποδείχθηκε εξαιρετική έμπνευση. Δεν το λέμε 

εμείς, ούτε οι άνθρωποι του Οργανισμού Νεολαίας 

κι Άθλησης που «έτρεξαν» το event, αλλά οι 4.500 

συμμετέχοντες που έτρεξαν στους δρόμους. Ξε-

κινώντας από την πλατεία Κοτζιά (αφετηρία για 

τα άτομα με αναπηρία ήταν το Μοναστηράκι) και 

καταλήγοντας στο Δημαρχιακό Μέγαρο, έχοντας 

διανύσει είτε τη διαδρομή των 8 είτε των 3,5 χλμ. 

σε μια ωραία μέρα χωρίς σύννεφα και χωρίς αυτο-

κίνητα. Την επόμενη Κυριακή, με τα μαγαζιά ανοι-

χτά για τα  τελευταία εορταστικά ψώνια, η κούρσα 

θα είναι διαφορετική… 

Ήρθε στο mail μας

Προσευχούλα 
μιας μικρής...

«Θεούλη μου, σε παρακαλώ, αυτή 
τη χρονιά στείλε ρούχα σε όλες 

αυτές τις φτωχές κοπέλες που είναι 
στον υπολογιστή του μπαμπά μου... 

Αμήν»

Οικολογικό
 χριστουγεννιάτικο

 δέντρο 
Ήξερες ότι το χριστουγεννιάτικο δέ-

ντρο του Δήμου Αθηναίων στην πλατεία 

Συντάγματος έχει χρώμα οικολογικό; 

Ιδού η εξήγηση: είναι φτιαγμένο από 250 

αληθινά έλατα, τα οποία αμέσως μετά 

τις γιορτές θα μεταφερθούν και θα φυ-

τευτούν σε κάποια από τις πυρόπληκτες 

περιοχές του νομού Αττικής! 

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Παρασκευή 18/12.

22.00 «Μητέρα Φάλαινα Τυφλή

23.00 Lolek

Special guest Φοίβος Δεληβοριάς 

Ο «Πρώτο Ήχος» της ΑΤΗΕΝS 

VOICE στον ΙANO (Σταδίου 24)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Και όμως, φέτος το χριστουγεννιάτικο δέντρο 
του Δήμου στο Σύνταγμα άρεσε πολύ.

ΠΕΣ ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΑ!
“Griechenland ist hoffnungslos verschuldet”
(Τίτλος γερμανικής εφημερίδας που σημαίνει: 
«Η Ελλάδα είναι απελπιστικά χρεωμένη»)

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ
Ένας πολιτικός με αιτία. Εγκατέλειψε την πολι-
τική για να δημιουργήσει το Σωματείο «Διάζω-
μα».  Με σκοπό την ανάδειξη όλων των αρχαίων 
θεάτρων της χώρας.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
«Να αφαιρεθούν τα θρησκευτικά σύμβολα από 
τα σχολεία»
(Δήλωσε ο κ. Χρυσόστομος – όνομα και πράγμα)

ΝΕΟ ΓΚΑΤΖΕΤ
Το Ντουόμο του Μιλάνου σε πρες-παπιέ.   Αντί 
για παπούτσι, παντόφλα, ποτήρι φραπέ… 
(Μετά την επίθεση κατά Μπερλουσκόνι)

ΝΕΟ ΚΟΛΛΗΜΑ
Η πολυτελής έκδοση του «Μικρού πρίγκιπα» 
του Εξιπερί με εικόνες που ξεπετάγονται τρισ-
διάστατες και κινούνται μπροστά σου. Το πιο 
τρυφερό δώρο των ημερών. 
(Εκδ. Πατάκη, σε όλα τα βιβλιοπωλεία)

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Και μόνο που το γράφω, παχαίνω!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κάτσε στ’ αυγά σου και παρακάλα τον Θεό να 
σε λυπηθεί.

ΚΚΕ
Δεν είναι virtual reality. Είναι σκέτο ριάλιτι.

ΕΛΕΟΣ!
Όχι άλλες λίστες με τις ταινίες και τους δίσκους 
της δεκαετίας.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Τι γλωσσοκοπάνα!

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τα παστέλ πουλοβεράκια του είναι πιο «πέρσι» 
κι από το 2009.

Η ΑΘΗΝΑ ΖΕΙ ΓΙΑ BRUNCH
Απορία φίλου με αφορμή τη νέα μόδα: Στα 
brunch μπορούμε να τρώμε όσο θέλουμε ή πρέ-
πει να αφήνουμε χώρο και για μεσημεριανό;

«ΣΟΥΟΡΝΧΕΪΛΙΝΓΚΛΕΪ»
Και όμως αυτός είναι τίτλος έκθεσης σε ελληνι-
κή γκαλερί. •
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1.
Αφού, θεωρητικά, είμαι εναντίον 

της βίας, γιατί αισθάνθηκα τόσο πα-

ράξενα χαρούμενος βλέποντας τον 

Μπερλουσκόνι μέσα στα αίματα; 

Είναι μάλλον η χαρά της αποκάλυψης, αφού 
για πρώτη φορά εμφανίστηκε μπροστά σου 
το πραγματικό νόημα της γοτθικής αρχιτεκτο-
νικής. Όλοι αυτοί οι μυτεροί τρούλοι και τα άλ-
λα κοφτερά διακοσμητικά μπιχλιμπίδια στην 
πραγματικότητα χρησιμεύουν για να κάνουν 
πιο αποτελεσματικά τα τουριστικά σουβενίρ-
ομοιώματα των κτιρίων της συγκεκριμένης 
σχολής. Έτσι, όταν χρησιμοποιείς το ομοίωμα 
για να το πετάξεις στο πρόσωπο κάποιου που 
πιστεύει στο δίκιο του δυνατότερου, η γοτθική 
αρχιτεκτονική μπορεί να αποδείξει ότι ο «δυ-
νατότερος» έχει στην πραγματικότητα δέρμα 
τσιγαρόχαρτο από τα πολλά lifting.

2.
Αυτός ο Σύριος έμπορος διαμα-

ντιών, που «έχτισε» την Εύη Βατίδου 

με γαρίφαλα, γιατί της τα πέταγε σα 

να τη γιαουρτώνει;

Γιατί συμμετείχε στα πασίγνωστα «Πανερώμα-
τα», που είναι ένα από τα πιο γνωστά τοπικά έθι-
μα της χώρας μας, όπως τα «Αλευρώματα», μό-
νο που χρησιμοποιείς πανέρια αντί για αλεύρι. 
Στα «Πανερώματα», ο σκοπός δεν είναι να πετάς 

τα γαρίφαλα, αλλά τα πανεράκια τους. Στόχος 
των «πανεροβολών» είναι συνήθως μια από τις 
κοπέλες του χωριού που βρίσκεται σε ηλικία 
(δεύτερου) γάμου, η οποία πρέπει να καλυφθεί 
ολόκληρη, μέχρι να μοιάζει με ψάθινο βουνό. 
Σύμφωνα με τους εθνολόγους, έτσι ξορκίζεται ο 
φόβος ότι «θα μείνει στην ψάθα». Μόνο που για 
να πιάσει ο «εξορκισμός» πρέπει τα πανεράκια 
να μην αφήνουν καθόλου κενό. Και γι’ αυτό είναι 
πολύ σημαντικό αυτός που τα πετάει να χρησι-
μοποιεί ειδική τεχνική, με σπάσιμο του καρπού 
που θυμίζει εκ πρώτης όψεως γιαούρτωμα.

3.
Έχει τσεκάρει κανένας οικολόγος από 

πού προέρχεται η λευκή γούνα που 

χρησιμοποιεί στη στολή του ο Άγιος 

Βασίλης; Με τόσες πολικές αρκούδες διαθέσιμες 

τριγύρω του, έχω άδικο να τον υποψιάζομαι;

Μα ως γνωστόν, ο Άγιος Βασίλης ντύνεται με τη 
στολή που του παρέχει ο χορηγός του. Οπότε 
αποκλείεται η γούνα να είναι αυθεντική, διότι 
χορηγός του είναι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κί-
νας. Και σύμφωνα με το συμβόλαιο, εκτός από 
την αποκλειστική προμήθεια σε δώρα, παρέχει 
και τη στολή στα χρώματα της σημαίας της. 
Χρησιμοποιώντας γούνα από κινέζικες πολικές 
αρκούδες, που είναι μεν πιστά αντίγραφα των 
κανονικών, αλλά με συνθετική γούνα. Το μόνο 
που ανησυχεί τους οικολόγους είναι ότι σε με-

ρικές παρτίδες οι κινέζικες πολικές αρκούδες 
έχουν από λάθος ανάποδα τους πόλους τους 
και υπάρχει κίνδυνος να εκραγούν. 

4.
Με τι ηθικό θα παίξει η Εθνική μας 

στο Μουντιάλ όταν οι παίκτες γνω-

ρίζουν πως, σύμφωνα με το νέο πα-

κέτο μέτρων, τα bonus τους για κάθε νίκη θα 

φορολογηθούν με 90%;

Μα τα γκολ, λόγω χρώματος του γηπέδου, ε-
ντάσσονται στην «πράσινη ανάπτυξη» και φο-
ρολογούνται με μεγαλύτερη επιείκεια.

5.
Αν πράγματι ο Θεός ήθελε να εξαφα-

νίσει το «σατανικό χάραγμα που υ-

πάρχει στα barcode», τότε γιατί δη-

μιούργησε τις ζέβρες;

Για σαμποτάζ. Επίτηδες ο Ύψιστος σχεδίασε έ-
τσι τις ζέβρες, ώστε ναι μεν να έχουν δέρμα-
barcode αλλά το τοποθέτησε ανάποδα! Η ζέβρα 
δηλαδή είναι το αντίθετο από τους δίσκους των 
Led Zeppelin! Kάθε φορά που περνάει από τις 
σατανικές ταμειακές μηχανές του σύμπαντος, 
αντί ο κωδικός της να στείλει χαιρετισμό στον 
Εωσφόρο, μπερδεύει το software και παίζει 
θρησκευτικά τραγούδια. Όπως ακριβώς συμ-
βαίνει και με τις φανέλες του ΠΑΟΚ ή τις στολές 
των φυλακισμένων. 

6.
Από πότε οι γυναίκες άρχισαν να δί-

νουν προτεραιότητα στην άνεση και 

κατέφυγαν μαζικά σε αυτές τις ίσιες 

μπότες ονόματι Ugg που θυμίζουν Εσκιμώους;

Από τότε που έμαθαν πλέον να επιβιώνουν 
άνετα πάνω στα ψηλοτάκουνα και θέλησαν 
να βάλουν τον πήχη ακόμα ψηλότερα, δημι-
ουργώντας μια νέα, πιο δύσκολη πρόκληση για 
τους εαυτούς τους: να επιβιώσουν ντυμένες 
σα νομαδική φυλή της Λαπωνίας. Ειδικά τώ-
ρα που, λόγω παγκόσμιας κρίσης, δεν αξίζει 
τον κόπο να ταλαιπωρούνται με όλα αυτά τα 
προκλητικά αξεσουάρ, γιατί όλοι οι «υψηλοί 
στόχοι» έχουν μείνει ψιλο-άφραγκοι.

7.
Μέχρι ποια ηλικία θεωρείται κά-

ποιος επισήμως “golden boy”; Και 

μόλις την περάσει, μπορεί να ξαναρ-

χίσει να εισπράττει ελεύθερα τα bonus του;

Δυστυχώς, ο όρος “golden” υπερκαλύπτει τον 
ηλικιακό συντελεστή, με αποτέλεσμα να δι-
ατηρεί το χαρακτηρισμό “boy” επ’ άπειρον. 
Το ίδιο συνέβη και με την αμερικανική σειρά 
“Golden Girls”, που αν και 80φεύγα, συνέχιζαν 
να αποκαλούνται “girls”.  A  

➜ nikos.zachariadis@gmail.com
www.nikos-zachariadis.org

ForrestGump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

Οι απαντήσεις του (Μέλος του συλλόγου για την άμεση βελτίωση της κόλλας 
που χρησιμοποιείται στην κόλληση της χρυσόσκονης 
πάνω στα χριστουγεννιάτικα στολίδια) 
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Επιμέλεια: 
Σ. Ο. ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ
info@athensvoice.gr

ΠΑΡΤΙ
>>Χριστουγεννιάτικος 
εφιάλτης - Goth party! Με 
αφορμή την κυκλοφορία 
του παραμυθιού «Χριστου-
γεννιάτικος εφιάλτης» του 
Τιμ Μπάρτον, οι εκδόσεις 
Οξύ σάς προσκαλούν σε ένα 
θεματικό party, με προβολή 
της ομώνυμης ταινίας και 
soundtrack μουσικές. Dress 
code: Jack & Sally. 17/12, 21.00, 
Φλοράλ 

>>Κορμοράνος πάρτι! 
Justin Robertson. 19/12, 
23.00, SWING, Ιάκχου 8, Γκάζι

ΡΟΥΧΑ
>>Ανταλλάξτε,μην αγορά-
ζετε! Παζάρι ανταλλαγής 
ρούχων “Swap Not Shop”. 
Πήγαινε μια σακούλα με 
ρούχα που δεν φοράς και 
πάρε άλλα. 20/12, από 15.00. 
Six D.O.G.S., Αβραμιώτου, Μο-
ναστηράκι, www. swishing.gr 

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
>>Κωδικός: τσι γκονγκ. 
Ομαδικά μαθήματα γνωριμί-
ας με την κινέζικη γιόγκα, το 
τσι γκονγκ, τους θεραπευτι-
κούς ήχους & τις αναπνοές 
του ταοϊσμού. 19/12 & 16/1. 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΑΟ, Ηλία Ζερβού 
96, Άνω Πατήσια, www.
hellenictao.com

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
>>Γυναίκες επιχειρημα-
τίες, ενωθείτε! Το κέντρο 
επιχειρηματικότητας ALBA 
Hub for Enterprise and 
Development (AHEAD) διορ-
γανώνει την 1η εκδήλωση 
στο πλαίσιο της νέας του 
ερευνητικής δραστηριότη-
τας. “Leading Ladies”. 18/12, 
18.00, Athens Hilton, αίθουσα 
Thalia I

ΠΡΟΒΟΛΕΣ
>>2ο Αλβανόφωνο Φεστι-
βάλ Κιν/φου. Ταινίες που 
δεν βγήκαν ποτέ από τα 
σύνορα της χώρας, ταινίες 
που λογοκρίθηκαν, άλλες 
που διέπρεψαν σε πολλά 
φεστιβάλ. Δωρεάν μόνο 
στις 17/12. Ταινιοθήκη της 
Ελλάδας, Ιερά Οδός 48 & Μεγ. 
Αλεξάνδρου 134-136, 210 
3609.695, www.tainiothiki.gr

Περισσότερες πληροφορί-
ες για τα free της πόλης 

στο www.forfree.gr

athens

Τα τζάμπα 
         της 
εβδομάδας

Τέχνη στην πόλη

Είναι περίεργος πράσινος

Στη Χαριλάου Τρικούπη 33 συμβαίνει κάτι εξαιρετικά περί-
εργο: ένα μέρος των Εξαρχείων έχει μεταμορφωθεί σ’ έναν 
τεράστιο, παραμυθένιο κήπο, με φανταστικά, ψηλά δέντρα, 
ζουμερά μήλα, φρέσκια πρασινάδα, χρωματιστά μανιτάρια 

και χαρούμενα ζωάκια. Πρόκειται για το νέο γκράφιτι του ταλαντού-
χου Άλεξ Μαρτίνεζ, πάνω στους τοίχους και τα ρολά του «πράσινου» 
καταστήματος κηπουρικών ειδών και εγχειριδίων Living green. Μόλις 
το ολοκλήρωσε, μετά από σκληρή δουλειά τριών ημερών. «Απεικο-
νίζεται η περιοχή αλλά από μια πιο “eco” οπτική… Θα ήθελα να γίνει 
όλος ο δρόμος έτσι και χαίρομαι που ήδη μου έχουν ζητήσει και γύρω 

μαγαζιά να τα ζωγραφίσω» λέει ο Άλεξ ενώ τελειώνει ένα γιγαντιαίο 
φύλλο. «Ευχόμαστε να σεβαστούν τώρα αυτή την πολύ καλή δουλειά 
και να μην τη βανδαλίσουν. Είμαστε όλη μέρα εδώ, ζούμε τη γειτονιά 
και θέλουμε να κάνουμε κάτι ωραίο» εξηγούν την ιδέα οι ιδιοκτήτες 
του καταστήματος. Στη γωνία, ζωγράφισε και μια αναφορά στα γεγο-
νότα του Δεκέμβρη που στιγμάτισαν την περιοχή… Επόμενο σχέδιο του 
Άλεξ είναι να συμβάλει να ζωγραφιστεί και το Πάρκο της Ναυαρίνου. 
Spread the word λοιπόν: Χρωματίστε όλο το κέντρο! Δουλειά του Αλεξ 
μπορείτε να δείτε στο www.alexmartinezink.com

- ΣAΝΤΡΑ - ΟΝΤΕΤ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ 
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Μανιτάρι σχεδόν ιπτάμενο 
Υπάρχουν μανιτάρια και μέσα στην πόλη; Υ-

πάρχουν, και δεν είναι μόνο στο χώμα. Κα-

μιά φορά βγαίνουνε και ψηλά, πάνω στους 

κορμούς των δέντρων. Παράδειγμα, αυτό το 

πολύ μεγάλο που βλέπετε στη φωτογραφία. 

Εμείς το εντοπίσαμε –και δεν είναι το μόνο– 

στη δεντροστοιχία της οδού Γρ. Ξενοπού-

λου, στο Νέο Ψυχικό. Μπορείτε να βρείτε και 

σεις πάρα πολλά, αρκεί να μη μένετε μόνο 

στο επίπεδο των ματιών, μόνο να κοιτάτε και 

λίγο προς τα πάνω ή προς τα κάτω (ευχαρι-

στώ, Μαρία). 

Γιατί τη λένε οδό Παυλίδου;  
Όσοι πηγαίνετε για ποτό στην Πανόρμου, πι-

θανόν έχετε προσέξει τη μικρή οδό, ανάμε-

σα στα προσφυγικά. Η ονομασία της αποτε-

λεί συρρικνωμένη υπενθύμιση του αρχικού 

τοπωνυμίου της περιοχής, από το Γηροκο-

μείο μέχρι και λίγο μετά την Πανόρμου, όπου 

διέθετε εκτεταμένο κτήμα ο αγωνιστής του 

’21 Παυλής. Παυλίδης ήταν ο γιος του. Από 

την ίδια οικογένεια προέρχεται και ο «γλυ-

κισματοποιός» που έφτιαξε τις περίφημες 

σοκολάτες.

Ειρήνη Μπογδάνου-Μαΐλλη 
Είδα τις εικόνες της νεαρής εικαστικού, μου 

αρέσανε και –παρόλο που δεν είμαι διόλου 

ειδικός–  σας το μεταφέρω, γιατί νομίζω ότι 

αξίζουν. Πρόκειται για ονειρικές κατασκευές 

που συνθέτουν ένα πολύχρωμο και σχεδόν 

ενιαίο παραμύθι, δίνοντας ένα στιβαρό στίγ-

μα για πρωτοεμφανιζόμενη δημιουργό. Γκα-
λερί Art Zone, Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 
42, Άγαλμα Τρούμαν, 210 7259.549
 
«10 λεπτά διάλειμμα» 
Ακόμα λιγότερο ειδικός είμαι στο θέατρο, 

ωστόσο είδα τις πρόβες από το έργο μ’ αυτό 

τον τίτλο, ενθουσιάστηκα και σας το γράφω 

κι αυτό. Το θέμα: τρεις αλλοδαποί (Πολωνός, 

Γεωργιανός, Βουλγάρα), που έχουν προσλη-

φθεί σ’ ένα θέατρο για πρακτικές - βοηθητι-

κές δουλειές, ανακαλύπτουν το καλλιτεχνι-

κό τους ταλέντο και… απογειώνονται. Μι-

λάμε για μια ωραία μουσική παράσταση που 

γράψανε ο Γιώργος Ποτίδης (εμφανίζεται και 

ως ηθοποιός) και ο Σίμος Παπαναστασόπου-

λος (σκηνοθετεί), ενώ παίζουν οι Δήμητρα 

Ζέρβα, Τάσος Στέλλας και Νίκος Γουργιώτης. 

Θέατρο «Μέλι», Φωκαίας 4 & Αριστοτέλους, 
Βικτώρια, 210 8221.111 & 210 8223.160 

Οι αναγνώστες 
μού γράφουν 

Από τα πολλά μέιλ που έχω λάβει τελευταία 

θα ήθελα να προχωρήσω σε ορισμένες επι-

λεγμένες αναφορές. Ευχαριστώ λοιπόν τον 

κ. Στέλιο Αθηναίο, που μου έγραψε για την 

Αγ. Βαρβάρα, διαφωνώντας με το επίθεμα 

«του Αιγάλεω»● την κ. Χριστίνα Μπέλλου, 

για το ωραίο συνημμένο της● τον κ. Πανα-

γιώτη  (p.31), για τα καλά του λόγια, τα σχε-

τικά με τα λογοτεχνίζοντα κομμάτια μου 

στο  γιορταστικό φύλλο της ATHENS VOICE 

(εξαετία)● την κ. Βάνα Συνοδινού, που μου 

έγραψε πολλά ενδιαφέροντα για το «Ρεξ» 

και το «Σινεάκ»● τους κ. Σωτήρη Θεοδωρό-

πουλο και Αντώνη Ρούνη, που μου γράψανε 

για το άρθρο μου που αφορούσε την 28η Ο-

κτωβρίου● τον κ. Ανδρέα Κράουζε, που με 

πληροφόρησε για τις εξελίξεις στο κτίριο 

της Σχολής Δοξιάδη● την κ. Τασούλα Καρα-

γεωργίου και τον κ. Αντώνη Φωστιέρη, που 

με ευχαρίστησαν θερμότατα για τα κομμάτια 

μου τα σχετικά με τα ποιητικά τους βιβλία (ο 

δεύτερος, μάλιστα, με χειρόγραφο γράμ-

μα!)● και βεβαίως, τον ακούραστο κ. Θοδω-

ρή Βαλμά, που εξακολουθεί να με τροφοδο-

τεί με ιδέες και υλικό. ● 

➜ d.fyssas@gmail.com 

CityLover
Του Δημητρη Φύσσα

Μπες κι εσύ!www.athensvoice.gr18.000 μέλη1.400 blogs
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shootMe!
Του Κωνσταντίνου Ρήγου

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης σε ένα υπόγειο γκαράζ, λίγο πριν βγει στη σκηνή (Rex, Λ. Πανεπιστημίου 48, 210 3823.269. Το νέο cd του με τίτλο «Κολάζ» κυκλοφορεί.) 

➜ contact@rigosk.gr



17 - 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 A.V. 15 



16 A.V. 17 - 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Πανικοβάλτων500 
Του Γιάννη νένέ 

● ● ● Τετάρτη, κάπως σαν κρύο, λαϊκή απο-

γευματινή στο θέατρο. Εγώ και δέκα χιλιάδες 

θείες μου. Με πασμίνες, σε τετράδες – προ-

φανώς τα καρέ της μπιρίμπας της Πέμπτης.

● ● ● Στον πλανήτη Ρετιρέ η μπιρίμπα πέ-

φτει πάντα Πέμπτη, είναι ζουρ φιξ. Καθότι 

Παρασκευές μπορεί να γίνει καμιά κοντινή 

εκδρομή, στης κυρίας στρατηγού στο Πόρτο 

Χέλι. Παρασκευή στης στρατηγού, Πέμπτη 

στης Λελέ, Τετάρτη θέατρο. 

● ● ● Το θέατρο Ρεξ της Πανεπιστημίου κου-

βαλάει μια μισοπεθαμένη καφέ μαρμαρίλα 

σαν να έχει αρπάξει βρόμα από την Ομόνοια, 

δίπλα. Η είσοδος του πιο 30s αμερικάνικου 

θεατρικού μεγάρου στο κέντρο της Αθήνας 

είναι ξεπλυμένη σε φως φθορισμού, ασπρι-

δερό κιτρινόλ, σαν κατοχικό κινίνο. (Ορίστε, 
μιλάω σαν τις θείες μου). Δεν έχει μαρκίζες, 

δεν έχει νέον, δεν έχει θέατρο. Έχει απομεινά-

ρια μπουζουκίλας αν και, ανεβαίνοντας σιγά 

σιγά τις σκάλες, μπορεί να σε παρασύρει το 

λαμπρό του παρελθόν στη σκόνη του χρόνου. 

Στα χρόνια του Σικιαρίδειου Μεγάρου. 1937.

● ● ● Στο Κοτοπούλη/Ρεξ δεν μ’ αρέσει να 

παίρνω το ασανσέρ. Είναι αμήχανο, δεν ξέ-

ρω πού να κοιτάξω – γύρω μου οχτώ λακα-

ρισμένα κανελί κεφάλια θείες και μία ταξιθέ-

τρια. Σκάλες, λοιπόν. 

● ● ● Στην κορυφή της σκάλας, στη θέση 

της προτομής της «μεγάλης Μαρίκας», μία ά-

γνωστη, μαρμάρινη, πάλλευκη drama queen 

(έργο δωρητή;), διακοσμημένη σε βοναπάρ-

τειο θεατρικό ροκοκό, γύρω της μάσκες η-

θοποιού, πέρλες, βροχή τριαντάφυλλα, τα 

φετίχ της σκηνής, τυλιγμένη ένα μετάξι, 

ένα στήθος έξω. Νομίζει ότι βρίσκεται στην 

Comédie-Française αλλά είναι απλώς το 

φουαγιέ του Κοτοπούλη . 

● ● ● Μέσα, δέκα χιλιάδες θείες μου, οκτώ 

τύποι τύπου «παρακολουθώ όλες τις παρα-

στάσεις της σεζόν» και ένας παπάς «με ευ-

γενική φυσιογνωμία» (σε κάθε θέατρο, κάθε 

βράδυ, ό,τι και να συμβεί, θα υπάρχει πάντα 

ένας παπάς με ράσα και μειλίχιο χαμόγελο 

κρυμμένο μέσα στο μούσι του – και όχι δεν 

είναι ο γνωστός, σχεδόν αστικός θρύλος, 

«κοκκινοτρίχης» παπάς των αθηναϊκών θε-

άτρων. Είναι κι άλλος ένας που πάει παντού). 

● ● ● Είμαι κι εγώ με το δικό μου καρέ, η Μ., 

ο Γ. και ο Χ., τέσσερις πλάκες «υγείας μπίτερ» 

και τέσσερα νερά, τέσσερις ώρες και είκοσι 

λεπτά το εργάκι. Με τον τρόπο του ο καθένας, 

οι φίλοι μου, είναι άνθρωποι του θεάτρου, γε-

μάτοι κι έτοιμοι για σημειώσεις και παρατη-

ρήσεις. Ο Χ. είναι ένας από τους φίλους μου 

βροντόσαυρους. Κλέβαμε μαζί αφίσες και 

φωτογραφίες, από την εποχή που οι κινημα-

τογράφοι και τα θέατρα είχαν μαγικές προ-

σόψεις και εισόδους. Την ίδια εποχή που διά-

βασα το «Τρίτο Στεφάνι» του Ταχτσή, τις ίδιες 

μέρες που το άκουγα σκηνοθετημένο από τον 

Παυριανό στο Τρίτο, Εκάβη, Νίνα, Στεφανίδου, 

Βλαχοπούλου. Υπήρχε μία ηθική υποχρέωση 

στο παρελθόν μου, το «Τρίτο Στεφάνι» να το 

δω με τον Χ. κι έτσι τον παρέσυρα. Αλλιώς δεν 

θα τον ένοιαζε, μου λέει. 

● ● ● Η αλήθεια είναι ότι ούτε κι εγώ θα ή-

θελα ποτέ στ’ αλήθεια «να το δω» αυτό το 

έργο. Από τότε που το γνώρισα, μ’ άρεσε να 

το ακούω, κι ακόμα καλύτερα να νομίζω ότι το 
κρυφακούω, σαν τις «Φωνές της άθήνας» 

που λαθραία μαζεύω στους δρόμους, στα 

μπαλκόνια, στα καφενεία, στη δημόσια ζωή 

αυτής της πόλης και τις σημειώνω στο μπλο-

κάκι μου. Ο Ίψεν, διάβαζα, είχε πει ότι ένα 

σωστό θεατρικό έργο πρέπει να γράφεται 

για το ραδιόφωνο. Πρέπει να το ακούς. 

● ● ● Ο φετινός συνδυασμός που συμβαί-

νει στην παράσταση του Εθνικού, όμως, είναι 

μία ιδανική χημεία: Φασουλής - νιάρχος - Τα-

χτσής - στο Κοτοπούλη - με Μεντή - Κομνη-

νού. Διασκευαστές, ηθοποιοί, σκηνοθέτης, 

θέατρο, σε μία «εθνική» τοιχογραφία στο Ε-

θνικό, σαν σέπια. Σε προκαλεί να την αφου-

γκραστείς. Εκπέμπει τη σημειολογία μίας 

καίριας εποχής – το μεταίχμιο ακριβώς της 

αλλαγής: το τέλος του «Τρίτου Στεφανιού», 

στα 60s, με την αρχή της επόμενης ελληνικής 

λαϊκής όπερας, της τηλεόρασης. Ακόμα και 

την εποχή που το «Τρίτο Στεφάνι», σαν βιβλίο, 

ήταν ένα λογοτεχνικό σκουπίδι για τους φι-

λολογικούς κύκλους των αθηναϊκών media, 

κανείς δεν μπορούσε να αρνηθεί τη μαγεία 

που εξασκούσε επάνω στους Έλληνες αυ-

τό το παλιρροϊκό κύμα «κουτσομπολίστικου» 

μελοδράματος γειτονιάς. Ο χείμαρρος λέξε-

ων σαν να ξεχύνεται από ένα φωταγωγό, σαν 

μια σαπουνένια μπουγάδα τής από-πάνω που 

πλημμύρισε νερά την αυλή τής από-κάτω. 

● ● ● Υπάρχει μία μεγάλη λαϊκή Μάνα μέσα 

στο «Τρίτο Στεφάνι». Γυναίκα - Άντρας, κόρη, 

αδερφή, γιαγιά, γειτόνισσα, φιλενάδα, πε-

θερά και νύφη, γριά θεούσα και θεία, δέκα 

χιλιάδες-μία. Την ακούς συνέχεια να σου μι-

λάει γκίρι-γκίρι-γκίρι μέσα στ’ αυτί, ζει κι αυ-

τή το δράμα της, συναξάρει την γκρίνια της, 

φουσκώνει, ξεφουσκώνει, γελάει, βάζει τα 

κλάματα, σωπαίνει κι αγριεύει. Είναι μια μά-

χη θηλυκών που εξουσιάζουν τους άντρες 

της ζωής τους, σαν να στηρίζεται επάνω τους 

όλη η διάσωση του έθνους. Τους αγαπούν, 

τους κυνηγούν, τους εκδικούνται, τους κατα-

πίνουν από αγάπη. Τους ντύνουν με τα δικά 

τους ρούχα. Τους θέλουν δίπλα τους, να μιλά-

νε αυτές κι εκείνοι να ακούν, προσηλωμένοι. 

Όταν μιλάει το «Τρίτο Στεφάνι», σωπαίνεις κι 

ακούς, τεσσεράμισι ώρες ακίνητος. Υπάρχει 

μια γνώριμη φωνή εκεί μέσα, ένας τέλειος 

λαϊκός λόγος, η μικροαστική γλώσσα – ο ήχος 

που κάνει η ζωή καθώς περπατάει στο καθη-

μερινό της σούρσιμο. Σαν παντόφλα.

● ● ● Στην πλατεία, οι θείες μου, μερικές δα-

κρύζουν. Ένα θέατρο γεμάτο, στην καρδιά της 

Αθήνας, είναι τόσο συγκινητικό όσο και η ίδια 

η φωνή της Μαρίκας Κοτοπούλη όταν, σε μία 

σκηνή, ξεχύνεται στεντόρεια, ιερή αγριοφω-

νάρα από τα ηχεία να ερμηνεύει, εκεί μέσα στο 

ίδιο θέατρο, πριν ένα εκατομμύριο χρόνια. 

● ● ● Δεν υπάρχει πιο αθηναϊκό έργο από το 

«Τρίτο Στεφάνι» αυτή τη στιγμή. Στις παρέες, 

φέτος, συζητιέται το καστ, είναι ένα από τα 

αγαπημένα παιχνίδια των θεατρόφιλων να 

δοκιμάζουν διαφορετικές διανομές στα έργα, 

όπως γινόταν παλιά με τα «Κόκκινα Φανάρια» 

ή με τις «Οκτώ Γυναίκες» πριν τρία χρόνια. Ο 

Φασουλής είναι ο άνθρωπος που επηρεάζει 

τη χωροταξία του κέντρου και την κίνηση 

του πλήθους συγκεκριμένες μέρες (ας πούμε 

Σάββατο βράδυ, Τετάρτη λαϊκή απογευματινή 

κ.λπ.) πιο πολύ κι από το δακτύλιο. Στήνει τε-

ράστιες, ιστορικές, πανοραμίκ τοιχογραφίες 

της ελληνικής ζωής με μία αγάπη τροχονόμου. 

Σαν να θέλει να βάλει σε τάξη αυτό το χάος της 

κυκλοφορίας στις ζωές μας, τα μπες-βγες από 

αγάπες, θανάτους, ήρωες και έρωτες.

● ● ● Το τέλος της παράστασης είναι ένα, α-

ναγκαίο πιστεύω, σκαλοπάτι ανάμεσα στην 

Ελλάδα του «Στεφανιού» και στο ρόλο του 

συγγραφέα του. Μία εικονογραφημένη λεζά-

ντα στο σκληρό μύθο ή την αιματοβαμμένη 

αλήθεια που συνοδεύει πια το έργο αυτό. Ο 

Φασουλής κάπως έπρεπε να «κάνει δικό του» 

αυτό το «Στεφάνι» και αυτό είναι ένας εξαιρετι-

κός λόγος για να τσακωθείς με την παρέα σου, 

στα καφέ πεζοδρόμια της Πανεπιστημίου. 

● ● ● Έτσι πρέπει πάντα να γίνεται μετά από 

το θέατρο. Καβγάς, διαφωνία, πατήματα ο 

ένας στα λόγια του άλλου, «προς τα πού πάμε 

τώρα», κυλάτε αργά προς τα Εξάρχεια, οι θεί-

ες έφυγαν με ταξί, ο παπάς χάθηκε στα σκο-

τάδια της Τετάρτης βαθιάς νυχτερινής. A 

➜ y.nenes@yahoo.com

Λαϊκή απογευματινή
Νίνα, Εκάβη, και στο βάθος η Αθήνα του Ρεξ
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Τζιχάντ
Tων Άγγελου Τσεκερη
γιώργου κυριΤση

Σε καλό κλίμα
Σημαντική πρόοδο στην υπόθεση 

της κλιματικής αλλαγής έφερε η διά-

σκεψη της Κοπεγχάγης. Οι ανεπτυγ-

μένες χώρες κατέληξαν ήδη σε ένα 

προσχέδιο συμφωνίας που θα απο-

τελέσει πιλότο για το κείμενο συμπε-

ρασμάτων, το οποίο αναμένεται να 

αποτελέσει τη βάση των διαπραγμα-

τεύσεων που θα προετοιμάσουν το 

έδαφος για ένα νέο γύρο συνομιλιών 

με στόχο την άμεση δράση πάνω στο 

πρόβλημα. Στο κείμενο προβλέπεται 

ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να 

έχει μειώσει τις συνολικές εκπομπές 

διοξειδίου κατά 10% μέχρι το τέλος 

του μεθεπόμενου αιώνα, ενώ το χρη-

ματιστήριο ρύπων θα παρατείνει το 

ωράριο λειτουργίας του, προκειμέ-

νου να αποφευχθούν κερδοσκοπικές 

πιέσεις. Κεντρική ιδέα της πρότασης 

των ανεπτυγμένων χωρών είναι η υ-

πογραφή ενός μη δεσμευτικού πρω-

τοκόλλου χωρίς χρονοδιαγράμματα 

και νούμερα, που να επιτρέπει όμως 

στον πρόεδρο Ομπάμα να πάρει Νό-

μπελ Ειρήνης και του χρόνου.  

Παράλληλα αποφασίστηκε μια σειρά 

δράσεων κατά της κλιματικής αλλα-

γής, όπως η διεξαγωγή γεύματος ερ-

γασίας για τη σωτηρία του πλανήτη, 

η έκδοση μιας ποιητικής συλλογής 

του Αλ Γκορ, καθώς και σειρά θεματι-

κών συναυλιών της Μαντόνα και της 

Μπιγιονσέ. Επίσης, να ηχήσει συμ-

βολικά η καμπάνα του καθεδρικού 

ναού της Κοπεγχάγης και να διεξα-

χθεί πανευρωπαϊκός διαγωνισμός 

έκθεσης με θέμα την κλιματική αλ-

λαγή, με δώρο έναν κουμπαρά του 

ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. 

Στο πλαίσιο της διάσκεψης συνελή-

φθησαν προληπτικά καμιά χιλιάδα 

διαδηλωτών, που ήταν προφανώς 

διαταραγμένοι ώστε να τρέχουν Δε-

κέμβρη μήνα με δικά τους έξοδα στη 

Δανία για να προστατεύσουνε τις 

φώκιες. ●
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Ένας τρελαμένος πολίτης εκσφεν-

δονίζει ένα βαρύ αντικείμενο, ομοί-

ωμα του Καθεδρικού του Μιλάνου, 

εναντίον του Μπερλουσκόνι. Του σπάει τη 

μύτη και τα δόντια. Ο Cavaliere, απαξιωμένος 

από τις συνευρέσεις με τα λαμπερά κορίτσια 

του γκλαμουράτου ιταλικού πεζοδρομίου 

και στο στόχαστρο της ιταλικής δικαιοσύνης 

για θέματα διαφθοράς, είναι ο πρώτος Ευ-

ρωπαίος πρωθυπουργός που πληρώνει το 

τίμημα της συλλογικής τρέλας που έχει επι-

μολύνει τις εξουσίες. Στη Wall Street Journal 

οι δύο αυθεντικοί διαχειριστές του νεοφιλε-

λεύθερου οικονομικού μοντέλου, οι Σαρκο-

ζί και Μπράουν, συνυπογράφουν άρθρο διά 

του οποίου θέτουν ζήτημα ελέγχου πόθεν 

έσχες στα μεγαλοστελέχη της παγκόσμιας 

επιχειρηματικής κοινότητας στοχεύοντας τα 

bonus των “Diamond Boys” του πλανητικού 

καπιταλισμού. Και αυτοί οι δύο πέρασαν στη 

φάση της ημι-τρέλας. Στη Νέα Υόρκη κάποιοι 

χρηματοπιστωτικοί οίκοι υποβαθμίζουν την 

οικονομία της Ισπανίας σπέρνοντας τον τρόμο 

ή και την τρέλα στην παγκόσμια χρηματαγο-

ρά. Ένας καταβεβλημένος πρωθυπουργός, 

των 60 ημερών μόλις, τραυλίζει στις Βρυξέλες 

κάτι για «ανθρώπινο πρόσωπο της πράσινης 

ανάπτυξης» με κόκκινες γραμμές και ροζ λο-

γάκια. Είναι ο κ. Παπανδρέου, που εισέπραξε 

το στομφώδες «αϊ-σιχτίρ» των εσαεί χορηγών 

των Ελλήνων τρακαδόρων. Στο Αφγανιστάν, 

το «παιδί με το χαμόγελο», που εισέπραξε το 

Νόμπελ Ειρήνης δηλώνοντας ότι υπάρχουν 

και σωστοί πόλεμοι, στέλνει άλλους 30.000 

άνδρες να πολεμήσουν τους ισλαμιστές κα-

τσαπλιάδες στο Κανταχάρ. Η Ινδία έχει αγο-

ράσει από τη διεθνή αγορά πάνω από 600 (!) 

τόνους χρυσού σε λίγους μήνες και η Κίνα έχει 

αγοράσει άλλους 400 τόνους, αφού έχει εξο-

ρύξει από τα δικά της χρυσωρυχεία επιπλέ-

ον 400 τόνους πολύτιμου μετάλλου. Το 2025, 

σύμφωνα με τα κιτάπια των ερευνητικών κέ-

ντρων της Αμερικής, δεν θα υπάρχει η δυνα-

τότητα παροχής ενέργειας στην Κίνα και την 

Ινδία για τις ανάγκες του αναπτυξιακού τους 

μοντέλου. Μιλάμε για το απόλυτο black out. 

Λίγα χρόνια πριν, το διεθνές χρηματοπιστω-

τικό σύστημα δεν θα διαθέτει τη δυνατότητα 

χρηματοδότησης με τραπεζικά κεφάλαια των 

δύο αυτών τεράστιων οικονομιών. Η Κίνα και 

η Ινδία θα χρειαστεί να αντλήσουν κεφάλαια 

από τα «μαύρα κονδύλια» των διεθνών κυ-

κλωμάτων του υποκόσμου. Οι μεγάλες εγκλη-

ματικές οργανώσεις θα αναβαθμιστούν σε 

απαραίτητο «εταίρο» της παγκόσμιας οικονο-

μικής ανάπτυξης. Σε αυτά τα πορίσματα έχουν 

καταλήξει τα αμερικανικά Ινστιτούτα Στρατη-

γικών Μελετών, που από το 1994 και μετά τη 

σοβιετολογία το έριξαν στην ιχνηλάτηση των 

διαδρόμων του «γκρίζου χρήματος».

Άνταμ Σμιθ, ξύπνα 
γιατί τρελάθηκαν
Στα χρόνια της μεγάλης συσσώρευσης πλού-

του η λέξη που έλυνε όλα τα προβλήματα και 

αποτελούσε απάντηση σε όλα τα ερωτήματα 

ήταν «Αυτορρύθμιση». Ήταν δόγμα και θρη-

σκεία μαζί. Ήταν η «ιερή αγελάδα» του νεο-

φιλευθερισμού. Ήταν γιατρικό και όπλο. Η 

παγκόσμια ελίτ προσκύνησε. Κάποτε η υπέρ-

βαση των κυκλικών κρίσεων στην οικονομία 

καθίστατο δυνατή μέσω των πολέμων. Η πα-

ράδοση κράτησε ως τις μέρες μας, αν αναλο-

γιστεί κανείς πως ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 

ήταν η πρακτική απάντηση στην κρίση του 

1929. Η εκλογίκευση των διεθνών σχέσεων 

μετά τη Συνθήκη της Γιάλτας και η «ισορροπία» 

που επέβαλε το γιγαντιαίο βιομηχανικό μοντέ-

λο ανάπτυξης της Δύσης, με ό,τι συνεπαγόταν 

το εγχείρημα στο στήσιμο των διαύλων του 

Παγκόσμιου Εμπορίου –την ανάδειξη των χρη-

ματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε διαχειριστές 

της παγκόσμιας οικονομίας–, εγγυήθηκαν μία 

περίοδο σταθερότητας. Η κατάρρευση της 

Σοβιετικής Αυτοκρατορίας, η γιγάντωση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αφύπνιση της Κίνας 

και η εμφάνιση της Ινδίας στο προσκήνιο συ-

νέτειναν στην αποσταθεροποίηση. Με απο-

σταθεροποιημένο σύστημα, η κυκλική κρίση 

της οικονομίας απέκτησε χαρακτηριστικά 

πανδημίας. Στη Νέα Υόρκη, τη Φρανκφούρτη 

και το Λονδίνο δεν κατάφεραν να παρασκευ-

άσουν αντίδοτο ή, έστω, ένα υποτυπώδες εμ-

βόλιο. Οι κρίκοι άρχισαν να σπάνε. Η Ισλανδία, 

η Ιρλανδία, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, μετά το 

Ντουμπάι, τώρα η Ελλάδα, αύριο η Ρουμανία, 

μετά η Ισπανία. Το οδοιπορικό του τρόμου δεν 

έχει τέλος. Έχει μόνο αφετηρία. 

Παπανδρέου και πολιτική 
αξιοπιστία
Ο Γιώργος Παπανδρέου εξελέγη πρωθυ-

πουργός με μία συγκεκριμένη λαϊκή εντολή. 

Να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Η εξαετία 

Καραμανλή έχει καταγραφεί ως η χειρότερη 

μεταπολεμική διακυβέρνηση και ως η αθλιό-

τερη κοινωνικά και πολιτικά παρέμβαση στην 

πορεία αυτού του τόπου. Υπό διαφορετικές 

συνθήκες, η αθλιότητα αυτή θα κατέληγε σε 

μια μεγάλη εθνική καταστροφή, όπως ακρι-

βώς συνέβη το 1922. Η υπαγωγή της Ελλά-

δας στη ζώνη του ευρώ (ΟΝΕ) και η αλληλε-

ξάρτηση των ευρωπαϊκών οικονομιών με τις 

πολιτικές προεκτάσεις που συνεπάγεται αυ-

τή η διαδικασία, επιτρέπουν αυτή τη στιγμή 

στην Αθήνα να μην αντιμετωπίζει πρόβλημα 

εθνικής υποταγής. Αντιμετωπίζει ωστόσο 

πρόβλημα εθνικής λογιστικής εκκαθάρισης. 

Οι μετρήσεις των τάσεων της κοινής γνώμης 

καταδεικνύουν, στο μέτρο που είναι αξιόπι-

στες, πως οι πολίτες αντιλαμβάνονται και τα 

αδιέξοδα αλλά και το έλλειμμα εξεύρεσης 

σοβαρών εναλλακτικών λύσεων. Ξέρουν 

πως η λήψη σκληρών μέτρων είναι αναπό-

φευκτη. Το ζήτημα είναι ότι διαισθάνονται 

πως η διαχείριση της κρίσης θα επιτευχθεί 

για άλλη μία φορά πάνω στη δική τους 

ωμοπλάτη. Η εισαγωγική ομιλία του Γ. Πα-

πανδρέου στις Βρυξέλλες διέθετε εσκεμμέ-

να «αριστερόστροφο» χαρακτήρα. Είναι κι 

αυτός ένας τρόπος να καθησυχάσει κανείς 

τις μάζες, όταν δεν έχει τη δυνατότητα ή δεν 

επιθυμεί να «στριμώξει» τους κυρίαρχους 

οικονομικούς παράγοντες που οδήγησαν την 

ελληνική οικονομία σε καθεστώς πλήρους 

ανυποληψίας και αναποτελεσματικότητας. Η 

σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 

καλείται να επιβάλει καθεστώς τρόμου στους 

μισθωτούς, επικαλούμενη προθέσεις επι-

βολής καθεστώτος «μη ανοχής» στους κατά 

συρροή απομυζώντες τον πλούτο που δια-

θέτει η χώρα. Προφανώς ο κ. Γ. Παπανδρέου 

δεν αντελήφθη επακριβώς το λόγο για τον 

οποίο εξελέγη. Οι πολίτες του πρόσφεραν 

άνετη πλειοψηφία και άρα χώρο ελιγμών, 

για να αντιστρέψει τους όρους λειτουργίας 

της ελληνικής δημοκρατίας. Η δικαιοσύνη, οι 

τράπεζες, οι κατασκευαστικές εταιρείες, τα 

συγκροτήματα ΜΜΕ, οι 10 ισχυροί επιχειρη-

ματίες και οι υπηρεσίες του πρώην Υπουργεί-

ου Οικονομικών ελέγχονται ως βασικοί πα-

ράγοντες διαστρέβλωσης των οικονομικο-

κοινωνικών δεδομένων της χώρας. Η πάταξή 

τους και όχι η «παραγωγική συνεργασία» με 

αυτούς θα καταδείκνυε την αποφασιστικό-

τητα της κυβέρνησης να διολισθήσει σε ένα 

διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης. Η ίδρυση 

τεχνολογικού πάρκου στο Πανεπιστήμιο του 

Βόλου, με τη χρηματοδότηση πυρήνα νανο-

τεχνολογίας, όπως πρότεινε συγκεκριμένο 

στέλεχος του πρώην περιβάλλοντος του κ. 

Παπανδρέου, θα αποδείκνυε τη δέσμευση 

της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ να προσανατο-

λίσει την οικονομία σε διαφορετικό, μη πα-

ρασιτικό μοντέλο. Η επίκληση του λαϊκού 

αισθήματος προϋποθέτει και αναγνώριση 

των αιτημάτων της κοινωνίας, όταν μάλιστα 

η ίδια επιτάσσει την κάθαρση της χώρας. Η 

παγκόσμια οικονομία έχει πολύ σοβαρά προ-

βλήματα για να ασχολείται με την Ελλάδα και 

ο Γιώργος Παπανδρέου δεν θα ανακαλύψει 

συμμάχους ούτε στις Βρυξέλλες ούτε στη 

Νέα Υόρκη. Οι «σύμμαχοι» βρίσκονται μόνο 

εντός των τειχών της πόλης. Οι απέξω είναι 

απλά «εταίροι» ή «εταίρες». A

➜ n.georgiadis1@yahoo.com

Ο κ. Γ. Παπανδρέου δεν 
αντελήφθη επακριβώς το 
λόγο για τον οποίο εξελέγη

Πολιτική

Άρχισε το γρονθοκόπημα
Του Νικου γεώργιΆΔη
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Πολιτική   

Tου ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ➜ www.yannis-ioannοu.com

Η αδρανο-
ποίηση του 
νοήματος
 

Του ΠροκοΠη ΔουκΆ

K
«η στοχοποίηση των δικηγόρων ως 
κλάδου, στο ζήτημα της φοροδιαφυγής, 
είναι αντι-αναπτυξιακή» δήλωσε ένας 

εκπρόσωπός τους στο φιλόξενο τηλεοπτικό μι-
κρόφωνο. Μάλιστα. Να δεχθώ ότι είναι άδικη, για-
τί θα οδηγήσει σε ένα «κυνήγι μαγισσών» εκεί που 
δεν υπάρχουν εισοδήματα. Ότι είναι παραπλανη-
τική ή προκλητική, γιατί η πλειονότητα των δικη-
γόρων δεν είναι «μεγαλοδικηγόροι». Αλλά «αντι- 
αναπτυξιακή»; Τι είναι αυτό – απειλή ότι η παρα-
γωγή της χώρας δεν θα πάει μπροστά, αν «καταδι-
ωχθούν φορολογικά» οι δικηγόροι;
 
σε αυτή τη χώρα, κάθε προσπάθεια να συγκλίνεις 
σε μια ρεαλιστική διαπίστωση, κάθε προσπάθεια 
να ανιχνεύσεις τι πραγματικά ισχύει, προσκρούει 
στη διατύπωση αντικρουόμενων (ιδεολογικών ή 
μη) συμφερόντων. Τι πιο φυσικό στη δημοκρατία, 
θα σκεφθείτε. Βουτηγμένοι όμως στη σούπα της 
αναξιοπιστίας, της στρέβλωσης και της «λερωμέ-
νης φωλιάς», κάποτε πρέπει να αποκτήσουμε ένα 
δημόσιο διάλογο που θα αποφασίσει να απαλ-
λαγεί από το λαϊκισμό και που δεν θα βαφτίζει το 
συμφέρον και την προσωπική θεώρηση «πρέπει».

ο γιώργος Παπανδρέου είναι από τους πιο ρηξι-
κέλευθους πολιτικούς που είχε ποτέ η Ελλάδα – 
αν έχουμε μια ελπίδα να κάνει κάποιος τομές, την 
έχουμε τώρα. Δεν πειράζει που αργεί η κυβέρνη-
ση να τοποθετήσει γραμματείς και υπεύθυνους 
στον κρατικό μηχανισμό, προέχει η διαδικασία 
της αξιοκρατίας. Ποια αξιοκρατία, πάλι Πασόκοι 

δεν μπήκανε; Ποια αξιοκρατία, γιατί μπαίνουν αυ-
τοί με τα βιογραφικά – εμείς δεν παλέψαμε για το 
κόμμα; Πώς τόλμησε ο Παπακωνσταντίνου και 
διάλεξε τον Κουτούπη; Δεν κατάλαβε με ποιον 
έχει να κάνει; Πώς τα μάζεψε έτσι για το πάγωμα 
των μισθών πάνω από δύο χιλιάρικα – δεν είχε 
σχέδιο;

οι κερδοσκόποι πιέζουν την κυβέρνηση. Μόνη 
της έβγαλε τα ματάκια της, με τόσες συνεντεύ-
ξεις, ότι χρεοκοπούμε. Το φουσκώνουν, για να 
μας το σερβίρουν καλύτερα μετά, ότι το τιθάσευ-
σαν. Οι αγορές δεν επιδέχονται αμφισβήτηση και 
δεν καθοδηγούνται. Οι οίκοι αξιολόγησης είναι 

νταβατζήδες που εκβιάζουν και περιμένουν να 
μας κατασπαράξουν. Οι Γερμανοί χτυπούν εμάς, 
με το φόβο να μη γίνουν τα ίδια με τη Ιταλία, την Ι-
σπανία, τη Γαλλία. Και η Βρετανία έχει 12% έλλειμ-
μα. Η ΝΔ είναι πολύ σοβαρό κόμμα – δεν ευθύνε-
ται καθόλου για τη δημοσιονομική κρίση. Είμαστε 
οι επαρχιώτες της Ευρώπης – το λέει το ΛΑΟΣ. Να 
πληρώσουν την κρίση οι μεγαλοβιομήχανοι και 
οι τραπεζίτες – και να μονιμοποιηθούν όλοι όσοι 
είναι συμβασιούχοι. Αενάως.
 
Πάλι θα την πληρώσουν όσοι δηλώνουν ό,τι έ-
χουν. Δεν μπορείς να πιάσεις τη φοροδιαφυγή, 
έτσι όπως είναι η παγκοσμιοποίηση – τα βάζουν 
όλα σε οφ-σορ. Η μηχανογράφηση δεν έχει ολο-
κληρωθεί. Άμα ήθελαν, θα τους έπιαναν – αλλά 
όταν δήθεν δεν δουλεύει το σύστημα, βολεύεται 
η διαφθορά. Θα βάλει ράμπο του Χρυσοχοΐδη να 
τους πιάσει.
 

Η
τακτική των προληπτικών συλλήψεων 
είναι παράνομη και αντισυνταγματική. 
Όταν καταστέλλει, λέμε όχι στην κατα-

στολή – όταν κάνει πρόληψη, δεν μας αρέσει. Μας 
αντέγραψαν και οι Δανοί στην Κοπεγχάγη. Οι φα-
σίστες δεν θέλουν να φορούν διακριτικά. Θα τους 
χτυπήσουν, αν τους ξέρουν. Τα κατάφερε να μη 
γίνει μπουρλότο η Αθήνα. Στην Ελλάδα, μόλις κά-
ποιος συλληφθεί, αυτομάτως γίνεται καλό παιδί 
και ακίνδυνος. Με ποιο δικαίωμα ξαπλώνουν στο 
δρόμο τους συλληφθέντες; Τι ήταν τελικά ο Δε-
κέμβρης; Μαζικά, η αριστερή διανόηση φαντασι-

ώνεται την επανάσταση που δεν θα έρθει ποτέ. Τι 
σχέση έχει η αφύπνιση των πολιτών με τα πιτσιρί-
κια που τα σπάνε τυφλά; Περισσότερες κάμερες.
 

Ο
 Έλληνας επαναστατεί, αλλά δεν θέλει 
επανάσταση – να αισθανθεί ότι η χώρα 
του πλησιάζει λίγο τη λειτουργία των πιο 

προηγμένων χωρών θέλει. Φτάνει να μην υπο-
χρεωθεί και αυτός να δουλεύει ή να πληρώνει φό-
ρους, όπως πρέπει. Δουλεύουμε περισσότερο 
από όλους τους άλλους Ευρωπαίους. Με μεγάλα, 
τεράστια διαλείμματα. Οι υγιείς δυνάμεις θέλουν 
θεσμούς, όχι εσμούς. Μόνο αυτός που πληρώνει 
τους φόρους του μπορεί να απαιτεί από το κρά-
τος. Σιγά, μην πληρώσω εγώ αυτό το κράτος που 
με κλέβει. Μη σώσουν, οι πολιτικοί είναι οι πιο διε-
φθαρμένοι. Ποιον ψήφισες στην εκλογική σου 
περιφέρεια; 
 
και τι είπαμε ότι συζητούν εκεί πέρα, στην Κο-
πεγχάγη; Στις δημοσκοπήσεις είμαστε οι πιο οικο-
λόγοι – δεν το συζητώ. Πού πέταγες τα σκουπίδια 
σου τις ημέρες της απεργίας; Και τι είπες – να μονι-
μοποιήσουμε τους συμβασιούχους; Αενάως, γιατί 
οι μόνιμοι είναι σε άλλες υπηρεσίες. Η μονιμότητα 
θα καταργηθεί – το ίδιο και το άσυλο. Είναι σχέδιο 
των Αμερικανών – μαζί με τη λαθρομετανάστευ-
ση. Σίγουρα.

Διαλέξτε τις φράσεις που σας ταιριάζουν καλύ-
τερα. Καλές γιορτές!  A

➜ www.prokopisdoukas.blogspot.com
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citizen
Tου κώσΤΆ γιΆΝΝΆκιΔη

Ο Γιώργος πρέπει να εμφα-
νίστηκε στη σύνοδο κορυ-
φής των Βρυξελλών όπως 

οι τύποι που μπαίνουν στο βαγόνι 
του ηλεκτρικού, ανοίγουν το ντοσιέ 
με τις ιατρικές γνωματεύσεις και 
ζητούν συμπάθεια με κατανόηση 
επειδή έχουν τα ορφανά στο σπί-
τι. Μετά απευθύνθηκε στα ορφανά 
λέγοντας πως θα πονέσουν αυτοί 
που πρέπει, ο κοσμάκης καλό είναι 
να μείνει κλεισμένος στο σπίτι του 
όσο τα νέα μέτρα πραγματοποιούν 
εφόδους σε βίλες πλουσίων και α-
ποκαλύπτουν στρώματα γεμισμένα 
με χρήμα. Την ώρα, λοιπόν, που ο 
Γιώργος άπλωνε κάτι σαν ιδεολο-
γικό χαλάκι για να πατήσουν τα μέ-
τρα, έλαβαν χώρα δύο ξεχωριστά, 
αλλά απολύτως συνδεδεμένα γεγο-
νότα. Ένα στέλεχος της Αριστεράς 
τηλεφώνησε σε φίλο του λέγοντας: 
«Να μου το θυμηθείς, θα έχουμε 
πρόβλημα». Κι ένας διευθυντής 
private banking μεγάλης τράπεζας 
πήρε στο γραφείο του τα στοιχεία 
δεκαπενθημέρου, που έλεγαν ότι 
μερικές εκατοντάδες εκατομμυρίων 
ευρώ ετοιμάζονται για γιορτές στην 
Ελβετία και μάλλον θα αργήσουν 
να επιστρέψουν. Το στέλεχος της 
Αριστεράς πιστεύει ότι ο χώρος που 
αντιπροσωπεύει θα έχει πρόβλημα, 
θα χάσει ακροατήριο από τον Γιώρ-
γο, τον πρωθυπουργό που, σε επί-
πεδο εξαγγελιών, δεν σε ληστεύει 
στο δρόμο. Το τραπεζικό στέλεχος 
ταλαιπωρείται ακόμα περισσότερο, 
επειδή έχει στα αυτιά του τον ήχο 
από τα φτερά των εκατομμυρίων 
που αναχωρούν αφήνοντας πίσω 

τους φήμες για άγρια φορολόγη-
ση και αποκαλυπτικό πόθεν έσχες. 
Κατανοητά και τα δύο. Αλλά η Α-
ριστερά δυσκολεύεται περισσότερο 
από τον τραπεζίτη. Σε μία περίοδο 
όπου η κοινωνία τείνει να κρεμάσει 
στο λαιμό φυλαχτά με τον Χρυσο-
χοΐδη, απεχθάνεται τους δημοσίους 
υπαλλήλους, κατανοεί την ανάγκη 
για λήψη σκληρών μέτρων και α-
κούει τον πρωθυπουργό να δηλώ-
νει ότι θα πληρώσουν οι έχοντες, 
η Αριστερά πρέπει να βρει κάτι πιο 
πειστικό για να πει. Και, μεταξύ 
μας, αυτή η Αριστερά πολιτεύεται 
λες και θέλει να μας κάνει με το ζόρι 
δεξιούς. Αν μάλιστα ο Γιώργος στή-
σει ένα χριστουγεννιάτικο bazaar 
με κέικ της Μαργαρίτας και συνάμα 
διαπομπεύσει στο Σύνταγμα δύο-
τρία επίορκα στελέχη του δημοσίου, 
πολιτικά τα πράγματα θα έχουν γί-
νει απλά. Ακόμα και όταν οι εφορι-
ακοί βάλουν μασέλα με κυνόδοντες 
και εφοδιαστούν με καλαμάκι, οι 
δρόμοι δεν θα γεμίσουν από κόσμο. 
Ωραίο; Καλούτσικο, με δύο βασικές 
ατέλειες. Όσο δεν εξειδικεύονται 
οι όροι και οι προθέσεις της κυβέρ-
νησης, το τραπεζικό στέλεχος που 
συναντήσαμε παραπάνω θα είναι 
μονίμως με ένα χαρτομάνδηλο στο 
χέρι, συγκινημένο από τον αποχαι-
ρετισμό των εκατομμυρίων. Κι αν 
ο Γιώργος αποφασίσει τελικώς να 
λαϊκίσει αντί να κυβερνήσει, ελπί-
ζουμε να μας καλέσει όλους σε ένα 
αξέχαστο demolition party, όπου 
εγώ θα πάρω για ενθύμιο ένα αυτο-
κίνητο της Πυροσβεστικής και ένα 
F16 που το έχω χρόνια απωθημένο. 

Η καλή αθηναϊκή κοινωνία και τα καφενεία της περιφέρειας α-
πολαμβάνουν τον έρωτά τους με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Το 
δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις που τον κατατάσσουν πρώτο 

στη λίστα των αποτελεσματικών υπουργών. Είναι παντού. Είναι σαν τη 
διαφήμιση που λέει «να γίνεις ο πιο πετυχημένος παίκτης όλων των ε-
ποχών», αλλά σε πολιτική version. Αν ζούσαμε στην Αμερική ήδη θα είχε 
κυκλοφορήσει καθαριστικό λεκέδων με το όνομά του, ενώ τα Sex shops 
στο Soho θα διέθεταν τη στολή που σηματοδοτεί το στιλιστικό χαμένο 
κρίκο ανάμεσα στον μπάτσο και στο super ήρωα. Ο Χρυσοχοΐδης είναι 
δημοφιλής. Είναι ο γαμπρός που θέλεις να κάνεις για την κόρη σου, είναι 
ο τύπος του 11880 που άφησε τη φουκαριάρα τη μάνα του και βγήκε να 
σώσει όλους εμάς. Το λαϊκό παιδί που δεν έχει καθαρό μόνο το κούτελο, 
αλλά και το κέντρο της πόλης. Γι’ αυτούς τους λόγους στο ΠΑΣΟΚ σκέ-
φτονται να τον κατεβάσουν για δήμαρχο Αθηναίων και να πάρουν τον 
Δήμο με συνοπτικές διαδικασίες. Τέτοια διείσδυση στο κεντροδεξιό κοινό 
δεν την είχε ούτε ο Σημίτης στα καταλληλότερά του. O Σαμαράς άφησε να 
εννοηθεί ότι δεν θα στηρίξει Κακλαμάνη. Ο δε Κακλαμάνης δήλωσε ήδη 
υποψήφιος και απέσπασε τη στήριξη του Καρατζαφέρη, αν και στο ΛΑΟΣ 
έλεγαν ότι ενδιαφέρεται ο Άδωνις. Ο Σαμαράς πρέπει να βρει υποψήφιο. 
Με τις δεξιές ψήφους μοιρασμένες στα δύο, ο Χρυσοχοΐδης θα κάνει περί-
πατο. Ήδη φαντάζομαι την παρέλαση της Δημοτικής Αστυνομίας. 
➜ kostas@giannakidis.com

Ένας απλός πολίτης παρατηρεί έκπληκτος την πολιτική 
ζωή. Και προσπαθεί να το φιλοσοφήσει...
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Το χρονικό της Κοπεγχάγης
Της ΒΆσιλικησ γρΆΜΜΆΤικογιΆΝΝη

Μ ε την προβολή ενός video για το 
περιβάλλον που είχαν ετοιμάσει 
μικροί Δανοί μαθητές άνοιξε τις ερ-

γασίες της η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής 
για την κλιματική αλλαγή στην Κοπεγχάγη. 
Στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Δανίας βρί-
σκονται από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου ηγέτες 
από 192 χώρες, εκπρόσωποι της παγκόσμιας ε-
πιχειρηματικής κοινότητας, περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, αντιπρόσωποι της κοινωνίας των 
πολιτών και πλήθος δημοσιογράφων και τηλεο-
πτικών συνεργείων. Η όμορφη χριστουγεννιά-
τικη ατμόσφαιρα –συνοδευόμενη από τσουχτε-
ρό κρύο–, τα πολιτιστικά events, πάντα με θέμα 
το περιβάλλον, που έχουν οργανώσει οι Δανοί 
σε διαφορετικά σημεία της πόλης, και τέλος οι 
ευφάνταστες διαδηλώσεις χιλιάδων ανθρώπων 
που είναι ντυμένοι πιγκουίνοι και πολικές αρ-
κούδες, δίνουν την αίσθηση ενός φεστιβάλ, μιας 
γιορτής και όχι ενός σημαντικού «κλειστού» 
πολιτικού γεγονότος. Μακάρι αυτό το κλίμα να 
συνεχιστεί μέχρι το τέλος της Διάσκεψης, πράγ-
μα που θα σημαίνει ότι οι ηγέτες της παγκό-
σμιας κοινότητας θα πάρουν τις αποφά-
σεις που πρέπει. Μέχρι στιγμής γίνεται 
ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω.
Από τη δεύτερη κιόλας μέρα άρχισαν οι 
αντιπαραθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, 
αναδεικνύοντας το μέτωπο μετα-
ξύ αναπτυγμένου και αναπτυσσό-
μενου κόσμου. Η Κίνα και η Ινδία 
ζητούν μεγαλύτερες περικοπές των 
εκπομπών άνθρακα από ΗΠΑ, Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και Ιαπωνία και 
συνδέουν τη δική τους συνεισφορά 
για δεσμεύσεις βάσει της χρηματοδότη-
σης των ανεπτυγμένων χωρών. Η Δύση 
από την πλευρά της ζητά από τις ανα-
δυόμενες οικονομίες να αναλάβουν κι 
εκείνες της ευθύνες τους. Όλη αυτή η 
εξέλιξη –που ήταν άλλωστε αναμενόμενη– 
θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία μιας 
συμφωνίας στην Κοπεγχάγη. Θετικό ήταν ό-
μως για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων το 
μήνυμα που έστειλε η αμερικάνικη κυβέρνηση 
μέσω της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, ότι τα αέ-
ρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκη-
πίου αποτελούν απειλή για τη δημόσια υγεία, 
αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ είναι απο-
φασισμένες να μειώσουν τις εκπομπές άνθρα-
κα. Σε απάντηση η Κίνα δήλωσε ότι συζητάει 
να μειώσει τις εκπομπές της έως και 50%, φτά-
νει οι πλούσιες χώρες να κάνουν περισσότερες 
περικοπές και μεγαλύτερη προσφορά χρημά-
των. Αναμένουμε το κλείσιμο της διάσκεψης 
στο τέλος της εβδομάδας, όπου θα δώσουν το 
παρών τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάρακ 
Ομπάμα όσο και ο Κινέζος πρωθυπουργός Ου-
έν Ζιαμπάο.
Η Παρασκευή ήταν μια μέρα αισιοδοξίας, αφού 
οι ηγέτες της Ε.Ε. βρέθηκαν στην πρωτοπορία 
συμφωνώντας να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων 
30% από τα επίπεδα του 1990, έως το 2020. Στο 

παρελθόν οι Γάλλοι και οι Άγγλοι είχαν «κλει-
δώσει στο 20% τη μείωση, με την προϋπόθεση 
να μειώσουν 30%, εάν και οι υπόλοιπες χώρες 
ανά τον κόσμο κάνουν το ίδιο. Επίσης συμφώ-
νησαν να δοθούν 2,4 δις ευρώ ανά έτος μέχρι 
το 2012 δηλαδή 7,2 δις την τριετία 2010-2012, 
στις φτωχότερες χώρες για να αντιμετωπίσουν 
την κλιματική αλλαγή. «Μόλις 12 χλμ. χωρίζουν 
την Αφρική από την Ευρώπη. Πιστεύετε ότι εάν 
αυτοί αποτύχουν, αυτό δεν κοστίζει και σε μας 
ακριβά;» είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία του 
ο Νικολά Σαρκοζί από το βήμα των Βρυξελλών. 
Τα σχόλια από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις 
ήταν ότι αυτό αποτελεί μια αρχή, αλλά τα χρή-
ματα αυτά είναι ελάχιστα για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής στον Τρίτο Κόσμο. Τα 
σχόλια αυτά αποδείχτηκαν αληθινά, αφού ήρθε 
σαν κεραυνός εν αιθρία τη Δευτέρα 14 Δεκεμ-
βρίου η απόφαση των αφρικανικών χωρών να 
απέχουν από τις συζητήσεις της Κοπεγχάγης. 
Οι αφρικανικές χώρες, λόγω της χαμηλής οικο-
νομικής και βιομηχανικής ανάπτυξης, είναι οι 
χώρες που ρυπαίνουν ελάχιστα μπροστά στον α-
νεπτυγμένο κόσμο και συγχρόνως οι χώρες που 
θα πληγούν περισσότερο από το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου. Τα αιτήματά τους είναι για χρημα-
τοδότηση 100 δις δολαρίων για να επανέλθουν 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μέσα στο 

Μπέλα Σέντερ, όπου διεξάγεται το συνέδριο 
στην Κοπεγχάγη, εκατοντάδες άνθρω-
ποι σηκώθηκαν όρθιοι φωνάζοντας το 
σύνθημα «υποστηρίζουμε την Αφρική». 
Οι εντάσεις βέβαια δεν έλειψαν και την 

προηγούμενη εβδομάδα, με τη διαρροή 
ενός προσχεδίου συμφωνίας που 
φαίνεται να ετοιμάζουν παρασκη-
νιακά τα ανεπτυγμένα κράτη. Η δη-
μοσιοποίηση αυτού του εγγράφου 
προκάλεσε την οργή των αναπτυσ-
σόμενων κρατών, που θεωρούν ότι 
γίνεται προσπάθεια υποβάθμισης 

του ρόλου του Ο.Η.Ε. και επιβολή άνι-
σων όρων μείωσης των εκπομπών άν-
θρακα μεταξύ των ανεπτυγμένων και 
αναπτυσσόμενων χωρών. Οι θεωρήσεις 

αυτές των αναπτυσσόμενων χωρών δεν 
είναι αβάσιμες, αφού οι πλούσιες και ανεπτυγ-
μένες χώρες δεν δείχνουν διάθεση να μειώ-
σουν τις εκπομπές αερίων γιατί αυτό θέτει σε 
κίνδυνο την αναπτυξιακή τους πορεία. Είναι 
τρελό αν σκεφτεί κανείς ότι όλοι αυτοί οι άν-
θρωποι που διαπραγματεύονται γνωρίζουν πο-
λύ καλά ότι αν δεν περιοριστεί η άνοδος της 
μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας το πολύ στους 
2 βαθμούς Κελσίου η επιβίωση του ανθρώπου 
πάνω στον πλανήτη είναι αδύνατη. Παρ’ όλα 
αυτά, οι διαφορές μεταξύ των χωρών δείχνουν 
να είναι σημαντικότερες από τη διάσωση του 
πλανήτη.
Χιλιάδες άνθρωποι –με αποκορύφωμα την Κυ-
ριακή που πέρασε– διαδηλώνουν καθημερι-
νά στην Κοπεγχάγη, με συνθήματα όπως «Δεν 
υπάρχει δεύτερος πλανήτης» και «Πλούσιοι 
πληρώστε το κλιματικό σας χρέος», εκφράζο-
ντας τη δυσαρέσκειά τους για την πρόοδο των 
διαπραγματεύσεων και πιέζοντας τους αρχη-
γούς των κρατών για τη λήψη αποφάσεων στις 
τρεις μέρες που απέμειναν για τη λήξη της διά-
σκεψης.  A

Οι αφρικα-
νικές χώρες 

ρυπαίνουν 
ελάχιστα και 

θα πληγούν 
περισσότερο

R
O

B
O

-D
E

SI
G

N



17 - 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 A.V. 25



26 A.V. 17 - 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

T  
ελικά πάνω από 80 χιλιάδες πολί-
τες από δεκάδες χώρες του κόσμου 
εκτιμάται πως συμμετείχαν στην 

πρωτοφανή διαδήλωση στην Κοπεγχάγη, το 
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα 
Δράσης για το κλίμα.  Ήταν μια πολύχρωμη 
και ζωντανή πορεία. Πράσινες αλλά και κόκ-
κινες σημαίες, κίτρινα πλακάτ και μοβ μπαλό-
νια. Άρματα, ομάδες κρουστών, φορτηγά με 
soundsystems, αλλά και σούπες για το κρύο. 
Κεντρικά συνθήματα: “There is no Planet B”, 
«Κλιματική δικαιοσύνη τώρα», «Αλλάξτε πο-
λιτικές, όχι το κλίμα», «Η φύση δεν κάνει συμ-
βιβασμούς». Μόνο το βράδυ από το διαδίκτυο 
μάθαμε για τις πρωτοφανείς τακτικές της δα-
νέζικης αστυνομίας και τις χίλιες «προληπτι-
κές» συλλήψεις με το πρώτο σπασμένο τζάμι 
στο πίσω μέρος της πορείας.
Όλο αυτό το πολύχρωμο ανθρώπινο ποτάμι 
πήγαινε στο συνεδριακό κέντρο Bella Centre, 
6 χλμ. από το κέντρο της πόλης, όπου πραγ-
ματοποιείται η Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τις 
ίδιες μέρες, στο κέντρο της πόλης πραγμα-
τοποιείται το Klimaforum, μια εναλλακτική 
«συνδιάσκεψη» κινημάτων, ΜΚΟ, πράσινων 
και αριστερών οργανώσεων, μια πανδαισία 
εκθέσεων, συζητήσεων και προβολών.
Αυτό που ένωνε τις χιλιάδες πολιτών είναι η 
αγωνία για ουσιαστικές και αποτελεσματικές 
παγκόσμιες πολιτικές για την προστασία του 
κλίματος, ή, σωστότερα, για την αποφυγή 

ενός κλιματικού χάους. Υπάρχει ένας ολοένα 
αυξανόμενος όγκος επιστημονικών εκτιμή-
σεων αλλά και μετρήσεων, πως οι κοινωνίες 
μας απειλούνται με πρωτόγνωρες επιπτώ-
σεις από την αλλαγή του κλίματος αν δεν αλ-
λάξουμε άμεσα και δραστικά το ενεργειακό 
μας μοντέλο. Κι όμως, οι 110 αρχηγοί κρατών 
που βρίσκονται στην Κοπεγχάγη φαίνεται να 
λειτουργούν σαν να πρόκειται για άλλο ένα 
διπλωματικό παζάρι. 
Ιδίως η Ευρώπη έχει χάσει τον ηγετικό ρόλο 
που είχε κατακτήσει από το 1997 και μετά. Οι 
δεσμεύσεις της για μειώσεις εκπομπών κατά 
20% παραμένουν οι ίδιες τρία χρόνια τώρα, 
παρόλο που έκτοτε  όχι μόνο έχουν μεσολα-
βήσει πολύ πιο ανησυχητικές επιστημονικές 

εκτιμήσεις, αλλά και πλήθος χωρών έχουν 
υιοθετήσει παρόμοιους στόχους. Για την πε-
ρίοδο 2005-2020, ακόμα και οι ΗΠΑ ανακοί-
νωσαν αυστηρότερους στόχους. Το μόνο 
που θα μπορούσε να ξαναζωντανέψει την 
ελπίδα για μια ουσιαστική συμφωνία είναι 
μια πραγματικά ηγετική στάση της Ευρώπης, 
με ενεργοποίηση του δυνατού της χαρτιού 
για μονομερείς μειώσεις εκπομπών κατά 
30% το 2020 και αναβάθμιση του στόχου 
σε 40%, σε περίπτωση που ακολουθή-
σουν και άλλες χώρες. 
Αντίθετα, αυτό που έχει κλέψει 
την παράσταση είναι το Τούβα-
λου, το μικρό κράτος του Ειρη-
νικού που απειλείται από την 
άνοδο της στάθμης της θάλασ-
σας. Η πρότασή του για παγκό-
σμια δέσμευση συγκράτησης 
της υπερθέρμανσης στους 
1,5°C κέρδισε τις εντυπώσεις 
και τις επευφημίες της κοινωνίας 
των πολιτών.
Η αίσ θηση που βγαίνει  από το 
«φρούριο» του Bella Centre και τις δια-
πραγματεύσεις είναι πως τα ανεπτυγμένα 
–κυρίως– κράτη επιχειρούν να κρύψουν το 
κεφάλι στην άμμο και να αποφύγουν τις ευ-
θύνες τους. Οι τακτικές που υπονομεύουν μια 
αποτελεσματική Συμφωνία είναι η συζήτηση 
για μακροπρόθεσμους μόνο στόχους (είναι 
πιο εύκολο να δεσμεύεσαι για το... 2050), τα 

ορθάνοιχτα «παραθυράκια» γύρω από το τι 
ακριβώς σημαίνει εγχώριες μειώσεις εκπο-
μπών, η άρνηση επικύρωσης ενός νομικά 
δεσμευτικού κειμένου με προτίμηση σε «πο-
λιτικές δεσμεύσεις» και, βέβαια, η απροθυμία 
των πλουσιότερων χωρών να αναλάβουν το 
ιστορικό τους χρέος στην αλλαγή του κλίμα-
τος και να χρηματοδοτήσουν πράσινες επεν-

δύσεις αλλά και μέτρα προσαρμογής στις 
φτωχότερες χώρες.
Σπάνια έχει υπάρξει περιβαλλοντικό 
ή άλλο πρόβλημα με τόσο μεγάλη επι-
στημονική συναίνεση γύρω από τους 

κινδύνους αλλά και τους τρό-
πους αποτροπής του, όσο η κλι-
ματική αλλαγή. Ακόμα και οι οι-
κονομολόγοι χαρακτηρίζουν οι-
κονομικά σωστότερη την επιλογή 
για άμεσες και δραστικές αλλαγές 
πολιτικής, παρά για αδράνεια και 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων. 

Η μπά- λα βρίσκεται στους ηγέτες του 
κόσμου. Όμως, πολιτική βούληση μπρο-

στά σε αυτές τις ευθύνες δεν φαίνεται να 
υπάρχει.
Με την κλιματική αλλαγή να απειλεί την ίδια 
τη φυσική βάση των κοινωνιών μας, οποιεσ-
δήποτε πολιτικές που δεν συμβαδίζουν με 
τα συμπεράσματα των επιστημόνων θα α-
ποτελούν ένα τεράστιο ρίσκο για εμάς και τις 
επόμενες γενιές, ρίσκο που απλά δεν έχουμε 
την πολυτέλεια να πάρουμε. A

Πολιτική

Οι κοινωνίες μας απειλού-νται σοβαρά από την αλλαγή του κλίματος 

There 
is no 
Planet B!
O ΤΆσοσ κροΜΜυΔΆσ, 
από την αποστολή των Οικολόγων 
Πράσινων στην Κοπεγχάγη, 
γράφει στην A.V. 
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Αθήνα Αυτή η πόλη έχει ξεπεράσει σε πολλούς τομείς τα 

όρια της βαρβαρότητας και καθημερινά είμαστε αναγκασμένοι 

να τσακωνόμαστε για το αυτονόητο, το οποίο ως έννοια και 

πρακτική δεν υφίσταται. Το να περπατάς, φερ’ ειπείν, στην Αθή-

να δεν θεωρείται αυτονόητο, αφού όλα τα πεζοδρόμια είναι κα-

τειλημμένα από αυτοκίνητα και μηχανάκια. Υπάρχει λοιπόν μια 

ανάγκη επανάστασης για το αυτονόητο. Ίσως ένα από τα πρώ-

τα καθήκοντα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θα ήταν 

να κάνει πάλι την Αθήνα αγαπημένη πόλη, εξοστρακίζοντας τα 

αυτοκίνητα και αποκαθιστώντας τα δικαιώματα των πεζών.

Βαδίζω Και κάθε μέρα βρίσκομαι σε εμφύλιο πόλεμο 

με τους ασυνείδητους κατόχους αυτοκινήτων και μηχανών 

που τα παρατούν όπου θέλουν. Συχνά δε, οδηγούμαι στην 

αυτοδικία αγανακτισμένος. Για παράδειγμα, όταν υπάρχουν 

παρκαρισμένα αυτοκίνητα πάνω στο πεζοδρόμιο, σηκώνω 

τους υαλοκαθαριστήρες τους ως διαμαρτυρία. Το επόμενο 

στάδιο θα είναι να σπάμε τα τζάμια του αυτοκινήτου. Για την 

πολιτεία και το δήμο υπάρχουν μόνο τα αυτοκίνητα και οι 

μηχανές, επειδή πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας. Μήπως στο 

τέλος μας ζητήσουν και τέλη κυκλοφορίας για να περπατάμε 

στην πόλη μας;

Γεννήθηκα… στη Θεσσαλονίκη, αλλά το Δημοτικό το 

τελείωσα στη Δράμα, όπου πρωταγωνιστούσα στις σχολικές 

θεατρικές παραστάσεις. 12 ετών έφυγα από τη Δράμα κι επέ-

στρεψα στη Θεσσαλονίκη. Μπήκα στην Κτηνιατρική, όπου 

ασχολήθηκα κυρίως με το θέατρο και την κινηματογραφική 

λέσχη, άφησα τη σχολή στη μέση και μετά ήρθα στην Αθήνα 

για να σπουδάσω ηθοποιός στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. 

Στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσα σε άλλα, πολιτικοποιήθηκα, ερω-

τεύτηκα και για πολλά χρόνια δεν υπήρχε διαδήλωση που να 

μην είμαι μέσα.

Δέντρο Δεν στολίζω πια χριστουγεννιάτικο δέντρο. 

Δεν το έκανα ποτέ με μεγάλο ενθουσιασμό. Μ’ ενοχλεί η ιδέα 

ότι όλοι σπεύδουν να στολίσουν και να φωταγωγήσουν τα 

δέντρα τους σπαταλώντας ενέργεια, όταν ξέρουμε πως για 

κάθε λάμπα που ανάβει, λιώνει κι ένας κόκκος πάγου. Προ-

τείνω στους επαναστατημένους νέους, που διαδηλώνουν 

και καίνε διάφορα στο διάβα τους, να υιοθετήσουν από ένα 

δέντρο –όχι χριστουγεννιάτικο– και να το υπερασπίζονται, 

να το φροντίζουν. Αυτή θεωρώ ύψιστη επαναστατική πράξη. 

Οι νέοι πρέπει να εμποδίζουν τους γονείς τους να χτίζουν αυ-

θαίρετα και μάλιστα σε καμένες εκτάσεις.

Ελευθερία Ενηλικιώθηκα μέσα στη Δικτατορία κι έ-

κτοτε το προσωπικό μου στοίχημα είναι να προσπαθώ να 

είμαι ελεύθερος απέναντι σε κάθε μορφή εξουσίας, είτε στην 

πολιτική είτε στις επιμέρους εξουσίες που μου ασκούνται. 

Έχω πάει στη φυλακή διεκδικώντας το δικαίωμά μου να εκ-

φράζω ελεύθερα τη γνώμη μου. Μάλιστα, αυτή την εποχή, 

γράφω ένα βιβλίο για την περίοδο της Δικτατορίας.

Ζαριά Δεν παίζω τυχερά παιχνίδια, αλλά μου αρέσει να 

βλέπω τη ζωή σαν μια ζαριά. Μου αρέσει να αφήνομαι στην 

τύχη. Δεν έχω κάποιο σχέδιο για τη ζωή μου ή γι’ αυτό που 

κάποιος θα ονόμαζε καριέρα.

Ήττα Σε όλη μου τη ζωή μαθαίνω να ηττώμαι, να χάνω. 

Δεν το επιδιώκω, φυσικά, αλλά θεωρώ ότι είμαι εύκολο θύμα 

για κάποιον επιτήδειο να με ξεγελάσει. Αλλά τι σημαίνει κερ-

δισμένος και χαμένος; Μήπως τελικά κερδισμένος είναι αυ-

τός που ζει, παρά τις απώλειες και τις ήττες του, και χαμένος 

αυτός που μονίμως μηχανορραφεί;

Ηλιθιότητα Ένας κόσμος που είναι γεμάτος «Εγώ», τα 

οποία έχουν αντικαταστήσει απόλυτα το «Εμείς», οδηγείται 

στην ουσία στην ιδιωτεία, δηλαδή στην ηλιθιότητα.

Θόλος (Η) Όταν μπήκα στη «Θόλο», στο Κέντρο Ελλη-

νικός Κόσμος, αισθάνθηκα ότι εδώ πρέπει να παίξω το “QED” 

του Πήτερ Παρνέλ. Κι ενώ το έργο αυτό το έχω παίξει και 

στο παρελθόν στο Άνεσης, η «Θόλος» δίνει τη δυνατότητα 

να προβληθούν πάνω της κάποιες εικόνες που αναλύει ο 

Φάινμαν, όπως το σύμπαν, η κίνηση των φωτονίων και των 

ηλεκτρονίων.

Καταξίωση Την καταξίωση που προέρχεται από την 

αποδοχή της δουλειάς μου, τη χαίρομαι. Αυτή όμως που προ-

έρχεται από τις δημόσιες σχέσεις, την έχω χε-

σμένη. Μ’ ενδιαφέρει να ζήσω τη ζωή μου, να 

κάνω τα πράγματα που με ενδιαφέρουν, 

που με καίνε. Δεν βάζω πάνω από τη 

δημιουργία τη δημοσιότητα.

Λάθη Μ’ αρέσει μια φράση του 

Μπρεχτ από τις «Ιστορίες του κυρί-

ου Κόινερ». Ρωτάει κάποιος τον κύριο 

Κόινερ: «Τι κάνετε τώρα;». Κι αυτός απά-

ντησε: «Ετοιμάζω το επόμενο λάθος μου». 

Επίσης, ο δάσκαλός μου στο χορό, ο Λεωνίδας 

Ντε Πιαν, έλεγε: «Αν δεν πέσεις, δεν θα γίνεις ποτέ χορευτής».

Μοναξιά Πάντα πίστευα ότι αν αντέξεις τη μοναξιά, τα 

αντέχεις όλα. Είμαι κοινωνικός άνθρωπος, αλλά δεν φοβάμαι 

τη μοναξιά.

Νύχτα Μια φίλη μού έλεγε κάποτε παραφράζοντας το 

γνωστό γνωμικό: «Της μέρας τα καμώματα τα βλέπει η νύχτα 

και γελά». Όταν παίζεις στο θέατρο, είσαι εξ αντικειμένου 

ξενύχτης. Αλλά κι όταν δεν παίζω, δύσκολα κοιμάμαι νωρίς. 

Είμαι ιδεολογικός ξενύχτης. Άλλωστε, η Αθήνα φαίνεται πιο 

όμορφη τη νύχτα.

Ξένος Έχουμε πια πολλούς ξένους στην Ελλάδα, αλλά το 

χειρότερο είναι να είσαι ξένος στην ίδια σου τη χώρα. Κι όταν 

πας κόντρα σε κατεστημένες συνήθειες, τότε αισθάνεσαι 

ξένος στην πατρίδα σου. Η κοινωνία έχει μηχανισμούς που 

αποξενώνουν τα μέλη της που την ενοχλούν.

Όνειρα Ένα όνειρο που έβλεπα μικρός ήταν ότι πετούσα. 

Και ένιωθα θεϊκά στον ύπνο μου. Θύμωνα όταν ξυπνούσα και 

κοβόταν η απόλαυση της πτήσης. Όταν πάλι ήμουν Μαοϊκός, 

έβλεπα στον ύπνο μου τον Μάο Τσε Τουνγκ, όπου συζητού-

σαμε για ζητήματα της επανάστασης. Κανονικό ντελίριο με-

γαλομανίας, δηλαδή.

Παρέες Είναι τα οχήματα μέσα στα οποία ζούμε και τα-

ξιδεύουμε σε αυτή τη ζωή. Θυμάμαι την παρέα στο Dolce ή 

το Φίλιον, όπου μαζευόμασταν, κι από κει άρχιζε η μέρα ή η 

νύχτα μας. Τα πειράγματα στις γυναίκες στο δρόμο –πάντα με 

στιλ–, τα τσιγάρα, τα ποτά, τα ξενύχτια, τις καταχρήσεις, τις 

αλητείες. Στις παρέες μου πάντα ήμαστε ελευθερόφρονες. Α-

ντιπαθώ τις παρέες που γίνονται κυκλώματα και ψιλομαφίες.

Σιωπώ Μερικές φορές η σιωπή είναι πιο ηχηρή από τη 

φλυαρία. Έχω σιωπήσει για πολλά στη ζωή μου, συνειδητά 

όμως, έχοντας ξεκάθαρη στάση απέναντι στα πράγματα.

Ταξίδια Α, ταξιδεύω συνέχεια μεταφορικά. Είμαι πολύ 

συχνά «αλλού». Αλλά μου αρέσουν και τα ταξίδια με την κυ-

ριολεκτική έννοια. Άμα δε λείπω για πολύ καιρό, νοσταλγώ 

μια βόλτα στα Εξάρχεια ή στην Πλάκα. Αγαπημένοι μου προ-

ορισμοί οι Κυκλάδες, η Νέα Υόρκη, το Άμστερνταμ, το Παρίσι, 

η Κωνσταντινούπολη. Κι όπως λέει και ο Εγγονόπουλος: «Η 

αναχώρηση είναι πάντα προτιμότερη από την άφιξη».

ΥΠ.ΠΟ.ΤΟΥ. Πιστεύω ότι ο Τουρισμός πρέπει να μπο-

λιαστεί και να εμπλουτιστεί από τον Πολιτισμό και όχι ο Πο-

λιτισμός να υποταχθεί στον Τουρισμό. Ο καθένας μας 

άλλωστε έχει ευθύνη για το τι πολιτισμό παράγει, 

είτε ως πολίτης είτε ως καλλιτέχνης, και προσωπι-

κά δεν έχω εξαρτήσει την ύπαρξή μου από ένα 

Υπουργείο Πολιτισμού. Όσο για τις επιχορηγή-

σεις, πιστεύω ότι πρέπει να εστιάζουν στους νέ-

ους και στην επαρχία, όπου τα λίγα ΔΗΠΕΘΕ αργο-

ΔΗΠΕΘαίνουν. Το 1970, όταν κάναμε το Ελεύθερο 

Θέατρο, η μόνη «επιχορήγηση» από το κράτος ήταν ξύ-

λο και συλλήψεις υπό τη διαρκή παρουσία της Ασφάλειας. Κι 

όμως, τις παραστάσεις μας τις θυμούνται ακόμα.

Φτώχεια Την κοιτάζω κατάματα. Δεν έχω, άλλωστε, 

καμία ιδιοκτησία. Δεν έβαλα ποτέ στόχο στη ζωή μου να γίνω 

πλούσιος ή να κάνω λεφτά. Δεν τη φοβάμαι τη φτώχεια, γιατί 

έχω τους φίλους μου, τα παιδιά μου και τη σύντροφό μου, και 

αισθάνομαι πλούσιος.

Χαρά Χαίρομαι όταν κάνω αυτά που θέλω, όταν βλέπω 

τους δικούς μου ανθρώπους να κάνουν ωραία πράγματα. 

Χαίρομαι στις γιορτές, που μαζευόμαστε και γλεντάμε. Χαί-

ρομαι όταν νικά η Δόξα Δράμας και θα χαρώ πάρα πολύ αν 

επιτέλους βαθύνει η Δημοκρατία σε αυτή τη χώρα.

Ψέματα Ο παππούς μου μού έλεγε: «Το ψέμα καμιά φο-

ρά χρειάζεται, αλλά πρόσεχε να μην το ξευτελίζεις, γιατί έχει 

κι αυτό την αξία του». Κι όντως, αν ψεύδεσαι μονίμως, αρχί-

ζεις πια και πιστεύεις τα ψέματά σου και μετά όλη σου η ζωή 

γίνεται ένα ψέμα.

Ώρα Από την ώρα πηγάζει το ωραίο, με την έννοια ότι 

κάθε τι που γίνεται στην ώρα του είναι ωραίο. Ένα πρώιμο 

φρούτο είναι άγουρο κι ένα πολυκαιριανό, σάπιο. Αυτό ι-

σχύει και στο θέατρο. Αν μια παράσταση δεν είναι έτοιμη, 

ξενίζει και ξινίζει. Αν είναι παραδουλεμένη, μπορεί να χάσει 

το στόχο της. A

Γιώργος Κοτανίδης
Από το θέατρο και τις ελληνικές και διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές, τον αντιδικτατορικό
αγώνα, τις εκδόσεις «Ιθάκη», τη συγγραφή μυθιστορημάτων και σεναρίων, ο δρόμος είναι μακρύς
και περνάει μέσα από τις παρέες στο Dolce, τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια, για να καταλήξει 

στις 18/12 στη «Θόλο» με το “QED”. Η A.V. παρακολουθεί τη διαδρομή.

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΠΛΑΤΣΟΥ

Info
 «QED ή Tι απέ-

δειξε ο κύριος Φάινμαν» 

του Πήτερ Παρνέλ. ΘΟΛΟΣ 

- Κέντρο Ελληνικός Κόσμος, 

Πειραιώς 254, Ταύρος, 212 

2540.315. Έναρξη: 18/12.
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Aπό το

Παρέες: Στις παρέες μου πάντα 
είμαστε ελευθερόφρονες. 

Αντιπαθώ τις παρέες 
που γίνονται κυκλώματα 

και ψιλομαφίες.
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Έξοδος στη Γαλλία: ΤΡΕΛΑ!

«Στο Παρίσι έμεινα περίπου ένα 
μήνα. Με πήγανε και σε άλλες 

πόλεις, μετά την έξοδο της ταινίας 
στις 18 Νοεμβρίου. Ήταν πολύ πιο 
κουραστικό και αγχωτικό απ’ ό,τι 
φανταζόμουν, με αποτέλεσμα να 
πιω, να φάω και να καπνίσω περισ-
σότερο απ’ ό,τι μου επιτρέπεται. Ω-
στόσο, ανταμείφθηκα με μια πολύ 
θερμή υποδοχή, και από την κριτική 
και από το κοινό. Και με μερικά πα-
ραπανίσια κιλά».  

Ένα ζευγάρι, όχι σαν όλα τα άλλα

«Η Μίνα Ορφανού και ο Γιάννης Κοκιασμέ-
νος συναντήθηκαν πρώτη φορά στο πρώ-

το  δοκιμαστικό για τους ρόλους τους.  Ήταν πολύ 
ευγενικοί ο ένας με τον άλλον και λίγο αμήχανοι 
στην αρχή. Μετά τα δέκα λεπτά, όμως, άρχισαν 
να συνεργάζονται –στη σκηνή που έπρεπε να 
κάνουν– με τρομερή επαγγελματικότητα. Το 
θάρρος, το ταλέντο τους και η πίστη τους στη 
«Στρέλλα» υπήρξαν ευλογία για μια ταινία που, 
χωρίς αυτούς, μπορεί να μην είχε γίνει ποτέ. Τους 
είμαι ευγνώμων». 

Από τη Συγγρού στη Champs-Élysées 
και πάλι πίσω

Ο Πάνος Χ. Κούτρας μοιράζεται με την Athens Voice σκέψεις και φωτογραφίες από την υπέροχη περιπέτεια που έζησε 
με την καινούργια, σπουδαία ταινία του «Στρέλλα» 

Επιμέλεια: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Το σπίτι της Στρέλλας

«Για τον κεν τρικό χώρο της 
ταινίας στάθηκα τυχερός για 

δύο λόγους. Πρώτον διότι βρήκα 
το “Micraasia” στο Γκάζι, που ήταν ο 
μοναδικός χώρος που θα μπορούσε 
να γίνει το διαμέρισμα της Στρέλ-
λας. Η θέα στις ράγες του τρένου, 
η ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής, 
διάχυτη με το που πατάς το πόδι 
σου εκεί, ο ιδιοκτήτης Δημήτρης Α-
ποστολόπουλος που μας βοήθησε 
πολύ. Δεύτερον και κυριότερο, διό-
τι συνεργάστηκα με την Πηνελόπη 
Βαλτή, ζωγράφο και σκηνογράφο, 
που μπόρεσε να δει τον κόσμο μου 
και αυτόν της “Στρέλλας” και να του 
δώσει “διαστάσεις” , σχήμα και χρώ-
μα. Δούλεψε στην ταινία σαν να βρι-
σκόταν μπροστά σε έναν τεράστιο 
καμβά, με απίστευτη λεπτομέρεια 
και γούστο.  Ήταν υπέροχη».  

Μια απόφαση πέρα
από κάθε λογική

«Μόνο τώρα, που η ταινία έχει 
τελειώσει, αναρωτιέμαι πώς 

πήρα την απόφαση να ξεκινήσω κάτι 
τόσο δύσκολο. Ωστόσο, κάπως έτσι 
έχω ζήσει όλη μου τη ζωή: παίρνο-
ντας αποφάσεις με τόλμη αλλά και με 
απερισκεψία. Μερικές φορές το έχω 
πληρώσει, άλλες όχι. Το σημαντικό εί-
ναι πώς διαχειρίζεσαι το αποτέλεσμα 
των αποφάσεών σου, όποιο και αν εί-
ναι αυτό. Είτε θετικό είτε αρνητικό».  

Ένας φωτεινός κόσμος!

«Ο κόσμος των τρανσέξουαλ είναι ένας κόσμος 
γοητευτικός, ένας κόσμος που, αντίθετα με το τι 

πιστεύει η πλειοψηφία, ζει μέσα στο φως. Οι “Κούκλες”, 
το θρυλικό club της Μαριλού, δεν μπορούσε παρά να 
πρωταγωνιστήσει στη “Στρέλλα”, και μαζί του όλα τα 
κορίτσια που δεν δίστασαν να αγκαλιάσουν την ταινία. 
Δεν είχα ποτέ πρόθεση να κάνω μια πολιτική ταινία για 
τα δικαιώματα που διεκδικούν οι τρανσέξουαλ, αλλά 
ήθελα όσο τίποτε άλλο να δείξω τον κόσμο τους όσο πιο 
αληθινό μπορούσα, με τη μαγεία και τη μελαγχολία που 
τον διακρίνει. Ελπίζοντας πως αυτό ήταν μια πολύ πιο 
ισχυρή πολιτική θέση. Ελπίζω να τα κατάφερα...» 
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το «Φυλαχθεί-
τε γλάροι» του 
Μανιώτη, 
φινάλε στην 
«Επιθεώρη-
ση», έχει αυ- τοσχεδιάσει 
κάνοντας τη σεξουάλα με το Shakalaka 
babe απ’ το “Bombay Dreams”, έχει ερ-
μηνεύσει από Σακελλαρίδη μέχρι 
Rufus Wainwright, έχει πάρει βραβείο 
στη μικρού μήκους που πρωταγωνίστη-
σε, του Ζαφείρη Χαϊτίδη, κλαίει και 
κατουριέται από τα γέλια με απίστευτη 
άνεση, λυρική φωνή σουμπρέτας, έχει 
παντρευτεί, έκανε χρέη βοηθού με ε-
ξαιρετική επιτυχία στο παιδικό της Λί-
νας, που μόλις ανέβηκε, και είναι πια 
η σταθερή υποδοχή μας στις παραστά-
σεις… με σπέσιαλ μοναδικό ταλέντο στο 
welcome.

Σ  ε αυτά τα δέκα χρόνια όλοι οι 
παίχτες μας έχουν εξελιχθεί α-
ντίστοιχα και μέχρι αυτή τη στιγ-

μή δεν έχουμε κανείς από τους Επιμέ-
νοντες βαρεθεί τη διαδικασία, το κά-
νουμε για πολύ λίγη αμοιβή, αλλά πια 
έτσι εξαργυρώνουμε την καλλιτεχνική 
Ελευθερία μας, και η Σπείρα κλείνει 
δεκαετία στην Αθήνα, έχοντας κάνει Φ
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10 χρόνια Σπείρα
10 χρόνια ΣπείραΟι τύποι με τα μαύρα

ξανά μόδα το «μουσικό θέατρο» (μέχρι 
εκείνη την ώρα εθεωρείτο αντιεμπορι-
κό και πολυέξοδο), ακόμα η ύπαρξή της 
«υποχρέωσε» στη ζωντανή χρήση ορ-
χήστρας στο θέατρο, έκανε τις Δευτέρες 
καλλιτεχνικά εργάσιμες, ξεθάρρεψε 
παντρειές θεάτρου-τραγουδιού, άλλαξε 
το ωράριο εξόδου, έβαλε την «πιάτσα να 
ψάχνεται».
Είδαμε ΠΑΣΟΚ - Νέα Δημοκρατία να 
ανταλλάσσουν κυβερνήσεις αλλήλοις, 
είδαμε πολέμους, σεισμούς, αλλαγή νο-
μίσματος, την Ελλάδα να καίγεται, εί-
δαμε να μας μιμούνται, να κάνουμε μό-
δα και να λένε ότι πεθάναμε, «τι κάνει 
αυτός ο χοντρός με κάτι χοντρές εκεί», 
παρ’ όλ’ αυτά, από δω πολλοί συνάδελ-
φοί μου «αγόρασαν» ερμηνευτές, από 
δω βγήκαν στο χώρο παιδιά χρήσιμα 
που ξέρανε να κάνουνε καλά τη δουλειά 
τους. Επειδή εδώ ο χρόνος εκπαίδευσης 
δεν πληρώνεται. Επειδή, και χωρίς μία, 
μ’ ένα δανεικό προβολέα κι ένα πιάνο, 

μια κιθάρα, άμα λέει ο καλλιτέχνης, την 
κάνει καλά τη δουλίτσα του... Αυτά μου 
μάθανε οι δάσκαλοί μου, αυτά μάθαινα 
κι εγώ στα παιδιά. Σ’ αυτά τα χρόνια πέ-
ρασαν και παιδιά που ήταν για λίγο, για 
να δουν, να μυρίσουν και να φύγουν, 
ή που ευελπιστούσαν σε καριέρα προ-
σωπική τους, να τους κάνω ίσως cd – 
πράγμα που δεν ήταν ο άμεσος στόχος 
μιας ομάδας. Ακόμα πέρασαν και φτα-
σμένοι, η πρωτεργάτρια Τζένη Μπό-
τση, η Πωλίνα μου, ο Νανούρης μου, η 
Παπίου, το Μελινάκι μου η Τανάγρη, 
η Καπαρού τώρα για πέμπτη χρονιά.

Πράγματα που μας κράτησαν. 
Όποιος θέλει κάθεται, όποιος 
θέλει φεύγει. Όποιος μένει 

δουλεύει επί ίσοις όροις για το χρόνο 
που βρίσκεται εδώ. Παίρνουμε όλοι τα 
ίδια. Πληρώνουμε λίγα, αλλά δεν χρω-
στάμε. Απόλυτη διαφάνεια. 
Δεν ανήκω στη Σπείρα. Δεν είμαι στην 
εταιρεία. Είμαι υπάλληλός της, δάσκα-
λός της, και στις δύσκολες και τράπεζά 
της. Και έτσι παρέμεινα γιατί η Σπείρα 
είναι ιδέα. Δεν είναι ούτε το μετερίζι του 
Κραουνάκη, ούτε καν οι άνθρωποι που 
τη στηρίζουν με την ενέργειά τους κάθε 
φορά. Είναι η αέναη σχέση του καλλι-
τέχνη με το αντικείμενό του, και ουσι-

Συχνά, στην Αθήνα, οι παρέες 
κάνουν τέχνη και ιστορία. Πιο 
σπάνια δημιουργούν σημειολο-
γία, νέο χιούμορ και ανανεώνουν 
το ωρολόγιο πρόγραμμα της ζω-
ής της πόλης. Η ΣΠΕΙΡΑ και ο 
Κραουνάκης το έκαναν. Φέτος, 
10 χρόνια μετά, του δίνουμε το 
λόγο να μιλήσει κι αυτός. 

Του ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗ 

Ούτε ξέρω πώς έγιναν όλα πια. 
Ήμουν έτοιμος να ξενιτευτώ και 
μου ’πε η Σοφία Σπυράτου να 

κάνω σεμινάρια τραγουδιού στις Ροές. 
Πρώτη που σηκώθηκε όρθια η Ελεάν-
να, Μάιος του ’99, κάτι σαν εξετάσεις. 
Φώναξα δημοσιογράφους, παραγωγούς 
και δισκογραφία να ανακαλύψουν τα 
παιδιά. Να τους βρω κάποια δουλειά. Έ-
φερα στην Ελεάννα –που ντρεπότανε να 
κινηθεί– μια μαύρη κελεμπία μου τερά-
στια και ως εκ θαύματος μόλις τη φόρεσε 
άρχισε να λικνίζεται με έντρομο κωμικό 
ύφος επαναλαμβάνοντας «αέρα Κιλε-
λέφ» από την Πάροδο των «Ορνίθων».

Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, η Ελε-
άννα έχει ερμηνεύσει σπουδαία 
κείμενα με επιτυχία, έχει κάνει 

αστεία νούμερα, έχει παίξει μοναδικά 
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αστικά η ενώπιον κοινού ετήσια έκθεση 
αυτής της διαδικασίας, με αντίτιμο εισι-
τηρίου και ευτυχώς και αποκατάσταση 
κάποιου διαλόγου. Πρώτη της δουλειά 
ήταν να επαναπροσδιορίσει, σε μια ε-
ποχή που το τραγούδι έχανε τα πασχά-
λια του, τη σχέση του ερμηνευτή με το 
αντικείμενο (λόγος, μουσική), με μόνο 
εργαλείο το λαρύγγι, το σώμα, και βοη-
θητικά το ρούχο και το φως.

Όπως ακολουθούσαμε την επο-
χή, τα ρεύματα, τι παίζει στην 
υφήλιο, αντλούσαμε ύλες από 

παντού. Πρωτοπαίξαμε Rufus και Liz 
Wright και Anthony. Μεταφράσαμε 
τραγούδια από μιούζικαλ, εντρυφή-
σαμε στο θεατρικό ελληνικό τραγούδι, 
πράγμα που μας έφερε έτοιμους μελε-
τημένους στις δυο νύχτες του Ηρωδεί-
ου, που ’καψαν το σανίδι, με το μέγιστο 
μάθημα της συνεργασίας της ομάδας 
με τη ζωντανή ιστορία του Ελληνικού 
Μουσικού Θεάτρου.
Δύο χρόνια με τον Γεωργουσόπουλο στο 
πλευρό μας, μελετήσαμε 22 επιλεγμένα 
Χορικά από τον Αρχαίο Θεατρικό Λόγο, 
τα μελοποιήσαμε (9 συνάδελφοι συνθέ-
τες) και τα παίξαμε παντού (Αθηναΐδα, 
Μικρή Επίδαυρο, Μέγαρο, Όπερα Φρα-
γκφούρτης, τα έκανε cd 
η Γενική Γραμματεία 
Νέας Γενιάς για τη 
δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση).

Σ ε σ τιγμές 
πολύ δύ-
σκολες 

σ τάθηκαν όπως 
του ς  θ υ μ ά μ αι :  η 
Λίνα πάντα «εδώ», ο 
Γιώργος Θεοφανόπουλος, ο Αντώ-
νης Κοκκολάκης, ο Διαγόρας Χρονό-
πουλος, η Άννα Σβήνου, η Ελένη Κα-
τσάρου, ο Μάσιας Ρέστης, ο Γιώργος 
Λαζαρίδης, η Μαριλένα Μαμιδάκη, ο 
Νάσος Κοκκινέας, ο Κωστής Μαυρό-
πουλος, ο Νίκος και η Θέκλα Νερσε-
σιάν, ο Γιώργος και η Πόπη Σμυρναί-
ου, ο κύριος Κοκκίνης. Η Άλκηστη, 
ο Στέργιογλου, ο Μητσιάς, ο Παντε-
λιδάκης, ο Μετζικώφ. Ο Κώστας Γε-
ωργουσόπουλος, η Βάσω Κόλλια, ο 
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, ο Άρης 
Σκιαδόπουλος, ο Γιώργος και η Χρι-
στίνα Ξένου, ο Ιωσήφ Βιβιλάκης, η 
Ευανθία Στιβανάκη, ο Γιώργος Δρα-
γώνας.

Φ έτος τζαμάρουμε αναιδώς εφ’ 
όλης της ύλης. Κάναμε ένα υ-
πέροχο παιδικό. Κι ετοιμάζου-

με το «Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία» 
του Ροζέ Βιτράκ σε μορφή ποπ όπερας 
δωματίου, για το Φεστιβάλ Αθηνών. 
Αύριο, ποιος ξέρει... A
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10 καλές ατάκες
1. Δουλειά, φραπέ, ψυχραιμία. 

(του Χρήστου Μουστάκα) 

2. Όλα μας τα πλούτη είναι αυτό το μπούτι. 

(της Μάρθας Καραγιάννη) 

3. Γαμείς δε γαμείς, ο καιρός περνάει. 

(του Κυρ) 

4. Γλυφάδα... ωραία λέξη. 

(του Σταμάτη Κραουνάκη) 

5. Εθισμός - δεσμός, κακός συνδυασμός. 

(του Σταμάτη Κραουνάκη) 

6. Έλα να κάνουμε σεξ – η αγάπη μας είναι 

άθραυστη σα γυάλινο πυρέξ. 

(της Ελεάννας Καραντίνου) 

7. Να πάτε να γαμηθείτε όλοι σας. Όχι εσείς. 

Γενικά. Με την καλή έννοια. 

(της Παρθένας Χοροζίδου) 

8. Χέσ’ τα κι άσ’ τα τα κάρμινα μπουράνα. 

(του Σταμάτη Κραουνάκη) 

9. Κι όσοι δεν πέθαναν ακόμα, τώρα σε άλλες 

μάχες να τραβήξουν. (του Μπ. Μπρεχτ) 

10. Σπείρα σημαίνει προσφυγιά ξεριζωμένη. 

(από τοίχο)  

ΟΤΑΝ (καλά)

1. Όταν βρήκαμε το Χυτήριο.

2. Όταν ο Διαγόρας Χρονόπουλος μας 

κάλεσε στο Κρατικό Βορείου Ελλάδος.

3. Όταν μας φιλοξένησε ο Πέτρος Ζούλιας 

στην ταράτσα του Χώρα.

4. Όταν πήγαμε στην Αθηναΐδα.

5. Το βράδυ που παίξαμε τους «Λουκουμά-

δες» στα παιδιά του Χατζηκυριάκειου 

και στους ποιητές.

6. Τη νύχτα που παίξαμε στο Λιμάνι 

της Πάτρας.

7. Η Μικρή Επίδαυρος με τα «Χορικά».

8. Η νύχτα στην Όπερα της Φραγκφούρτης.

9. Η πρόβα της κυρίας Καλουτά.

10. Το Ηρώδειο. 

ΟΤΑΝ (κακά)

1. Όταν έχασε ο Θεοδώρου μάνα κι αδελφή, 

λίγες μέρες πριν αρχίσουν οι πρόβες.

2. Όταν τράκαρε η Ελεάννα.

3. Όταν έπεσε το σπίτι της Σπυροπούλου 

στους σεισμούς.

4. Όταν έπαθε πνευμονία ο Στέλιος 

Καρπαθάκης.

5. Όταν είπε ο Μουστάκας 

«του χρόνου δεν θα είμαι». 

6. Όταν ήταν ο Σταμάτης στην εντατική. 

7. Όταν μας κλέψανε. 

8. Όταν χτύπησε η Ηρώ Σαΐα το γόνατό της. 

9. Όταν έσπασε η Καπαρού το χέρι της. 

10. Όταν έπαθε αμνησία η Δήμητρα 

Σταυροπούλου. 

10 μεγάλες στιγμές
1. Μια νύχτα στο Χυτήριο που έριχνε χαλάζι στον τσίγκο από πάνω! Αξέχαστη. («Όλοι μαύ-ρα κι ένα πιάνο»)
2. Νύχτες με κεριά ρεσό που κόπηκε το ρεύ-μα στην Αθηναΐδα. («Κλασική συνταγή, All that μπαζ»)
3. Στο Δάσος του Διονύσου χωρίς μικρόφωνα. Μυσταγωγία. («Όλοι μαύρα κι ένα πιάνο»)4. Γράφοντας τα νούμερα του «All that μπαζ» στο Cape Sounio. (Πολλά γέλια)

5. Ένα βράδυ που μας έπιασε νευρικό γέλιο στον Αραπικό και δεν είπαμε (κανείς) λέξη. («Κλασική συνταγή»)
6. Κάποιος (ο Κανελλόπουλος) είχε σφηνώσει πολύ την πόρτα της ντουλάπας απ’ όπου έ-βγαινε ο Στέλιος κι έπεσε όλη η ντουλάπα μαζί με τον Στέλιο (ατύχημα ουδέν). («Όλοι μαύρα κι ένα πιάνο», Χυτήριο)

7. Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά (Στρατόπεδο Κό-δρα). Το πρωί είχε ενταφιαστεί η μαμά του Κ. Μακεδόνα. Πετάγαμε ΟΛΟΙ! Κι ο Κώστας έψαλ-λε μαγικά τον αποχαιρετισμό της μάνας του.8. Το «Έφυγε ο θεός» στην Επίδαυρο με τον Λάκη στον «Πλούτο» του Μαστοράκη.9. Πρόβα φωτισμού στο Δημοτικό Καλαμα-ριάς, δύο η ώρα τη νύχτα. Η τραγουδίστρια έλεγε «νάνι το παιδί… (ανάσα) μου-νάνι». Στα-μάτης από πλατεία «αγάπη μου, δεν υπάρχει λέξη ελληνική μουνάνι!!!» («Όλοι μαύρα κι ένα πιάνο»)
10. Οι ιστορικές πρόβες για το «Αυτά που κά-ψαν το σανίδι». Κάθε καλεσμένος και μάθημα!
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Τα καλύτερα ντουέτα

• Αργυρώ Καπαρού + Σταμάτης Κραουνάκης 

(Ποτέ)
• Βικτωρία Ταγκούλη + Ηρώ Σαΐα (Θάλασσα 

πλατιά, ΚΛαΣΙΚΗ ΣΥΝταΓΗ)

• Παρθένα Χοροζίδου + Πελαγία Μουρούζη 

(αγαμέμνων, ΧΟΡΙΚα)

• Χρήστος Μουστάκας + Γιώργος Στιβανάκης 

(Η Μαριλού, ΚΛαΣΙΚΗ ΣΥΝταΓΗ)

• Στέλιος Καρπαθάκης + Γιάννης Καραλής 

(το Πάρτι, ΚΛαΣΙΚΗ ΣΥΝταΓΗ)

• Ελεάννα Καραντίνου + Βικτωρία Ταγκούλη 

(αλκοόλ + Νικοτίνη, ΚΛαΣΙΚΗ ΣΥΝταΓΗ)

• Ελεάννα Καραντίνου + Γιώργος Στιβανάκης 

(Παναθήναια, ΔΟΥΛαΡΕΣ)

• Σταμάτης Κραουνάκης + Χρήστος Μουστά-

κας (FESTIVALIUM)

ΑΘΗΝΑΪΣ - ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 
«ΖΩΗ ΛΑΣΚΑΡΗ»: Κα-
στοριάς 34-36 & Ιερά 
Οδός, Βοτανικός, 210 

3477.878 Festi-valium. 
Σταμάτης Κραουνάκης 

&  Σπείρα - Σπείρα. Τετ. & 

Κυρ. 20.30, Παρ. & Σάβ 
21.30. € 28 (20Λ, 15Φ). Δ:135’.  
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Πόλη

Εξάρχεια 
Η γειτονιά που μιλά

Είναι η γειτονιά που την «ξέρουν» όλοι. Το κακό είναι ότι οι περισσότεροι την ξέρουν απ’ την τηλεόραση. Και για 
τους λάθους λόγους. Η γειτονιά μου, όμως, είναι γειτονιά κανονική. Με περίπτερα, κουρεία, βιβλιοπωλεία, κατα-
στήματα με είδη δώρων, όργανα μουσικής και παιχνίδια για ζογκλέρ. Μια γειτονιά που της αρέσει να μιλά. Για τα 

καθημερινά και τα τετριμμένα, αλλά και για τέχνη, κοινωνική ζύμωση και αμφισβήτηση. Άνθρωποι πολλοί και δια-
φορετικοί που βγαίνουν στους δρόμους για να ψωνίσουν, να μιλήσουν και, συχνά, για να διαμαρτυρηθούν.

Της ΛΕΝΑΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ - Φωτό: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
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«Ομορφαίνουμε συνεχώς»
«Ό,τι κι αν ψάχνεις, θα το βρεις στα Εξάρχεια. 
Γι’ αυτό έχουμε τουρίστες. Θες κομμωτήριο; 
Έχει. Θες καθαριστήριο;  Έχει. Θες μπαρ; 
Από αυτά κι αν έχει. Είμαστε μια ξεχωριστή 
μικρή πόλη στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα, 
θα έλεγα ότι είμαστε μια περιοχή που συνε-
χώς ομορφαίνει, διότι ανοίγουν ωραία και 
σύγχρονα καταστήματα. Στερούμαστε ίσως 
αρκετά, κυρίως στον τομέα της καθαριότητας. 
Έχω δει με τα μάτια μου το εξής πρωτάκουστο: 
υπάλληλοι του δήμου να κάνουν υπέροχη 
δουλειά στην πλατεία και μετά να εξαφανίζο-
νται. Κι αυτό επειδή μόλις κάποιοι έμαθαν για 
τη δουλειά τους, τους πήραν από εδώ και τους 
έστειλαν στο Κολωνάκι».

Οι τουρίστες έρχονται στα Εξάρχεια για 
έναν επιπλέον λόγο. Το πράσινο και 
την ησυχία που βρίσκουν στο λόφο του 
Στρέφη. Τακτικοί επισκέπτες είναι και 
τα ψηλά αδύνατα μοντέλα, που εδώ και 15 
χρόνια προτιμούν το ξενοδοχείο ORION. 
«Λένε ότι μαθεύτηκε έτσι απλά, από στόμα 
σε στόμα. Εγώ θεωρώ ότι το ξενοδοχείο συν-
δυάζει ησυχία και πράσινο» λέει η ιδιοκτή-
τρια.  Ίσως να το προτιμούν γιατί η Καλ-
λιδρομίου είναι ο δρόμος με τα υπέροχα 
νεοκλασικά και την πολύχρωμη λαϊκή 
του Σαββάτου.

Η Καλλιδρομίου είναι μια ιστορία μόνη 
της, λέει ο Νίκος, ο περιπτεράς στη γω-
νία Καλλιδρομίου & Μπενάκη: «Κίνηση, 

ζωντάνια, φωνές. Αυτή είναι η Καλλιδρομίου 
του Σαββάτου με τη λαϊκή. Απ’ το μεσημέρι 
και μετά ο δρόμος ερημώνει, σα να μην υπήρ-
ξε τίποτα εκεί ποτέ. Γύρω στις οκτώ με εννέα 
το βράδυ ζωντανεύει και πάλι, δειλά-δειλά 
στην αρχή. Η κίνηση κορυφώνεται μετά τις 
δύο τα ξημερώματα, με επίκεντρο το λόφο του 
Στρέφη. Ειδικά αν έχει κάποιο πάρτι, οι μπί-
ρες και τα ούζα του ψυγείου γίνονται ανάρ-
παστα. Βέβαια, η φάση νεολαία στα σκαλάκια 
έχει αρχίσει να φθίνει τα τελευταία χρόνια. 
Ακόμα και τα πάρτι είναι λιγότερα». 

 

Από τους παλιούς της περιοχής ο 
κουρέας, δημοσιογράφος, χορο-
διδάσκαλος από την Κρήτη, Η-

λίας Ι. Πολυχρονάκης. Αν και συνταξι-
ούχος, συνεχίζει να πηγαίνει κάθε μέρα 

στο κουρείο του στην Ιπποκράτους. Δεν 
υπάρχει άνθρωπος που να περνά απέ-
ξω και να μην τον χαιρετά. Κι αυτός στη 
στιγμή φτιάχνει μαντινάδες. «Τα Εξάρ-
χεια έχουν περάσει από διάφορες φάσεις 
μέσα στην ιστορία. Μας ένοιαζε πάντα η δια-
σκέδαση. Οι ταβέρνες, η πλατεία, το Πολυτε-
χνείο, όλα έβγαζαν μια καλοσύνη. Μια ξεχω-
ριστή γειτονιά στην καρδιά της Αθήνας. Αυτή 

η ζεστασιά δεν μας εγκατέλειψε ποτέ».
«Οι νέοι είναι το άλφα και το ωμέγα των Ε-
ξαρχείων. Νέοι, οι οποίοι ωριμάζουν και μαζί 
ανεβάζουν το βιοτικό επίπεδο. Αν και συντα-
ξιούχος συνεχίζω να εργάζομαι, γιατί δεν εί-
ναι κάτι που το κάνω από συνήθεια αλλά το 
ζω. Εγώ μιλούσα με τις τρίχες! Όλα είναι θέμα 
επικοινωνίας, κι αυτή είναι που δεν πρέπει 
να χαθεί» λέει χαμογελώντας ο Ηλίας.

Ε
ξάρχεια, η γειτονιά του  Έξαρχου. Ο Η-

πειρώτης παντοπώλης είναι ο «νονός» 

της γειτονιάς. Το παντοπωλείο του 

βρισκόταν γωνία Θεμιστοκλέους και 

Σολωμού. Εκεί στην ίδια γωνία, από το 

1997, λειτουργεί το μοναδικό ξενοδοχείο της πλατείας, το «Ε-

ξάρχειον». Ο  Έξαρχος χάρισε το οικόπεδο στο χωριό του. «Το 

οποίο εισπράττει κάθε μήνα το ενοίκιο» μου λέει ο Ευτύχιος 

Νεοφύτου, ένας από τους δύο ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου.

Άλλη μια μοναδικότητα των Εξαρχείων. 
Η «ταξιδιωτική οδηγία» που εξέδωσε 
την Άνοιξη το Υπουργείο Εξωτερικών 
των ΗΠΑ. Τη χαρακτήρισε «περιοχή που 
υπάρχει φόβος για εγκλήματα και βία υ-
ποκινούμενη από πολιτικά αίτια». Κάτι 
που δεν έχει νιώσει ούτε μία φορά στα 
30 χρόνια που ζει στα Εξάρχεια ο Ιρανός 
Επτεχάρ Σαμάντ, ιδιοκτήτης της θρυ-
λικής ταβέρνας «Μπαρμπα-Γιάννης» 
στην Μπενάκη: «Είμαι εδώ και 30 χρόνια 
στα Εξάρχεια και δεν έχω νιώσει φόβο. Ά-
ντε να έπεσε κάποια φορά μια πέτρα και να 
πετάχτηκε από το πεζούλι στο τζάμι. Ποτέ 
δεν ήμασταν στόχος. Τα Εξάρχεια έχουν και 
θα έχουν την δική τους κουλτούρα. Υπάρχει 
καλλιέργεια εδώ και δεν έχει σχέση η εικόνα 

της καθημερινότητάς μας με ό,τι παρουσιά-
ζεται στα μέσα ενημέρωσης. Ακόμα έχουμε 
τον αέρα της γειτονιάς. Ακόμα περπατάς εδώ 
μέχρι αργά. Έχει όση εγκληματικότητα έχει 
κι αλλού. Μήπως δεν γίνονται ληστείες και 
τέτοια στου Ζωγράφου ή στη Γλυφάδα; Έχω 
την αίσθηση ότι επίτηδες εμφανίζουν όλα τα 
στραβά να γίνονται εδώ».

Το εστιατόριο πέρασε στην ιδιοκτησία 
του το 1987. Δηλώνει Πέρσης και έφυγε 
από τη χώρα του το 1980 λόγω αλλαγής 
του καθεστώτος. «Δεν είμαι οικονομικός 
πρόσφυγας. Η γειτονιά έχει πλέον αρκετούς 
μετανάστες, οι οποίοι φοβούνται να βγουν 
έξω όπως οι  Έλληνες και να διαμαρτυρη-
θούν. Κλείνονται στα σπίτια τους». 

Το μαγαζί ανήκε αρχικώς στην κυρία 

Σοφία. Πουλούσε κρασί και κάρβουνα. 
Αργότερα πρόσφερε μαζί με το κρασί και 
φασόλια γίγαντες. Ο μπαρμπα-Γιάννης 
δούλευε γκαρσόνι στην κυρία Σοφία και 
αργότερα πήρε την ιδιοκτησία του μαγα-
ζιού. «Ο τελευταίος στη σειρά ήμουν εγώ, 

που επίσης ξεκίνησα ως σερβιτόρος. Δεν αλ-
λάξαμε ποτέ τον κατάλογο. Δείξαμε τον από-
λυτο σεβασμό στην ελληνική κουζίνα. Απλά, 
αν είχε δέκα φαγητά ο μπαρμπα-Γιάννης, 
εμείς βάλαμε 30. Είμαστε μαγαζί της κατσα-
ρόλας και του λαδερού. Φασολάδα. Γίνεται να 
κόψεις τη φασολάδα από την κοινωνία; Δεν 
γίνεται». 

Ο Επτεχάρ δεν ξεχνά τους πελάτες του. 
«Θυμάμαι, εννοείται, και το παλιό ΠΑΣΟΚ. 
Από εδώ πέρασαν όλοι. Παλιοί, Λαλιώτης, 
Τσοχατζόπουλος, όλοι. Καθημερινά, όχι για 
ένα-δυο μήνες. Τώρα άλλαξαν, βέβαια. Ανέ-
βηκαν δυο σκαλιά παραπάνω και συχνάζουν 
αλλού. Δουλεύουμε κυρίως με νεολαία και 
με τους δικούς μας πελάτες. Δεν θα τα άφηνα 
εύκολα τα Εξάρχεια, έχω δέσει εδώ».

Πέρυσι τον Σεπτέμβριο η Μαρία Κα-
ρακωνσταντή με το StudioBenaki96 
έφερε το ντιζάιν και τη διακόσμηση ε-
σωτερικού χώρου στα Εξάρχεια. Δημι-
ούργησε ένα χώρο ανοιχτό στους Έλλη-
νες σχεδιαστές. χωρίς να χρειάζεται να 
περάσουν από casting.
«Η γειτονιά έχει αναμφισβήτητα κάποιες 
δυσκολίες και κυρίως αρκετή ασχήμια. Το 
θετικό, όμως, είναι ότι υπάρχει αντίδραση. 
Εάν κάτι ενοχλεί, ο κόσμος αντιδρά. Επιπλέ-
ον, ο μύθος που λέει ότι ο κόσμος φοβάται τα 
Εξάρχεια και ότι αποφεύγει την περιοχή είναι πέρα για πέρα γελοίος. Αυτό, ωστόσο, δεν ση-
μαίνει ότι δεν είχα περισσότερες προσδοκίες από τα Εξάρχεια. Όσον αφορά την επιχείρησή 
μου όλοι έχουν έναν καλό λόγο να πουν, χωρίς αυτό βέβαια να μεταφράζεται σε αγορές». 

Λίγο πιο κάτω στην Μπενάκη είναι η 
Αγγελική Παπαθανασίου με τα είδη 
δώρων «Εν λευκώ». Το κατάστημα έ-
χει ιστορία 25 ετών. Η ίδια ήταν πελάτισ-
σα και εδώ και τρία χρόνια ιδιοκτήτρια. 
«Θεωρώ ότι είναι από τις ωραιότερες γειτο-
νιές στην Αθήνα, γιατί είναι ακριβώς αυτό: 
γειτονιά. Δεν ξέρω πώς, ποιοι και γιατί, αλλά 
έχει υποβαθμιστεί. Θα έλεγα ότι κυρίως μ’ 
ενοχλεί η έλλειψη καθαριότητας».

«Εδώ χωρούν όλοι. Αυτό είναι μεν θετικό, 
διότι βιώνεις καθημερινά τη διαφορετικότη-
τα. Δυστυχώς, αυτή η ανεκτικότητα δεν συ-
νοδεύεται από την απαραίτητη μέριμνα. Και 

μετά ήρθε ο Δεκέμβρης. Άλλαξαν πολλά. Εκείνη την περίοδο πολλά καταστήματα παρέμε-
ναν κλειστά, κάτι σαν πένθος. Αυτό που συνέβη τον Δεκέμβριο έχει επηρεάσει γενικότερα 
το κέντρο και όχι μόνο τα Εξάρχεια. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν τα πράγμα-
τα, αλλά σίγουρα όχι με ακραίες λύσεις. Από την άλλη, ο γιος μου έχει τρέλα με τα Εξάρχεια. 
Τα γκράφιτι, τα συνθήματα στους τοίχους κι όλα τα επαναστατικά. Οι άνθρωποι που ζουν 
εδώ το αγαπούν το μέρος τους και θα προσπαθούν πάντα. Είναι η πιο συλλογική γειτονιά της 
Αθήνας. Αδιαμφισβήτητα η αγοραστική κίνηση είναι πεσμένη και όλοι αναρωτιόμαστε γιατί 
μένουμε εδώ. Μάλλον για συναισθηματικούς λόγους. Πιστεύω, πάντως, ότι όλα στη ζωή 
κάνουν κύκλους. Τώρα απλά είναι η πεσμένη περίοδος. Οι παλιές εποχές μπορεί να μην 
έρθουν ποτέ, αλλά σίγουρα πιο κάτω δεν πάει. Τα Εξάρχεια θα ανέβουν».

Οι νέες αφίξεις Μαρία Καρακωνσταντή

Αγγελική Παπαθανασίου

Ηλίας Πολυχρονάκης

Επτεχάρ Σαμάντ«Φόβος; Ποιος φόβος;»

Κούρεμα με μαντινάδες
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Χρήση και χρήστες

Όσο κι αν αγαπούν τα Εξάρχεια, 
αυτοί που δουλεύουν καθη-
μερινά εδώ ανέφεραν ότι τους 

προβληματίζει η παρουσία των τοξικο-
μανών. Κάποιοι μιλούν για πρόβλημα κα-
θαριότητας, κάποιοι άλλοι για ενόχληση 
λόγω της συχνής επαιτείας. Θα ήθελαν, 
πάντως, κάτι να γίνει για να μην γκετο-
ποιείται η περιοχή, αλλά και για να βοη-
θηθούν οι χρήστες. Η Χησιμέλλη Άννα 
είναι ψυχίατρος και υπεύθυνη της πρώ-
της μονάδας του ΟΚΑΝΑ που άνοιξε το 
1996 στα Εξάρχεια, στην Ερεσού.
«Τα Εξάρχεια είναι ένας χώρος που είχε ανέ-
καθεν χρήστες. Ήταν λίγο στέκι. Δεν λέω ότι 
οι κάτοικοι δεν έχουν δίκιο. Κακά τα ψέμα-
τα, κανείς δεν θέλει τον πληθυσμό αυτό στην 
περιοχή του. Το πρόγραμμά μας, όμως, έχει 
βοηθήσει ώστε να γίνονται όλα πιο καθαρά. 
Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος μαζευόταν και πριν. 
Έχουμε φύλακες, έναν υπάλληλο ιδιωτικής 
εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, 
και η μονάδα κλείνει το μεσημέρι. Ό,τι άλλο 
γίνεται, γίνεται τις ώρες που δεν είναι εδώ οι 

δικοί μας ασθενείς. Δεχόμασταν από παλιά 
κρούσεις για να φύγουμε και ακόμα υποβό-
σκει αυτή η τάση. Είμαστε μια βοηθητική και 
όχι επιβαρυντική μονάδα για τη γειτονιά».
Από την πλευρά της αστυνομίας, ο προ-
ϊστάμενος της υποδιεύθυνσης δίωξης 
ναρκωτικών της ΓΑΔΑ Γιώργος Σαξι-
ώνης με διαβεβαιώνει ότι στόχος είναι 
να μειωθεί όσο γίνεται το πρόβλημα. Το-
νίζει, όμως, ότι δεν είναι ένα πρόβλημα 
αμιγώς αστυνομικό, αλλά και κοινωνι-
κό. «Εδώ και τρεις μήνες έχει καταρτιστεί 
και υλοποιείται ένα σχέδιο αστυνόμευσης 
του κέντρου της πόλης. Ως εκ τούτου, έχει 
μεταφερθεί κάποιος αριθμός τοξικομανών 
στα Εξάρχεια. Και παλιότερα ήταν σοβαρό το 
πρόβλημα στην περιοχή. Την τελευταία ε-
βδομάδα έχει διευρυνθεί το σχέδιο αστυνό-
μευσης και στην περιοχή των Εξαρχείων. Θα 
είμαστε μόνιμα στην περιοχή, αστυνομικοί 
και στελέχη της δικής μου υπηρεσίας με πο-
λιτικά. Έχουν ήδη γίνει προσαγωγές, πρώτες 
και δεύτερες συλλήψεις. Οι ρυθμοί θα είναι 
τακτικότεροι. Θέλουμε να τους πείσουμε ότι 
θα φύγουν από τα Εξάρχεια. Δυστυχώς, για 
τους χρήστες το κέντρο της πόλης είναι τρό-
πος ζωής, γιατί τους προσφέρει την ανωνυμία 

Η στέγη όμως στα ύψη

Παρόλα αυτά όσοι αγαπούν το κέ-
ντρο της Αθήνας αναζητούν σπί-
τι στα Εξάρχεια, λέει ο Γιώργος 

Λαμπρόπουλος, κτηματομεσίτης και 
σύμβουλος επενδύσεων στη Χαριλάου 
Τρικούπη.
«Όταν πρωτοήρθα στα Εξάρχεια πριν 4 χρό-
νια, οι τιμές των ακινήτων ήταν αρκετά δια-
φορετικές. Για ένα χρόνο οι τιμές ήταν στα-
θερές και μετά ξαφνικά έγινε ένα… μπραφ 
και ανέβηκαν. Κάποτε αγόραζες ένα οροφο-
διαμέρισμα σε πολυκατοικία 30ετίας ή 40ε-
τίας από τον πρώτο έως τον τρίτο όροφο με 
1.000 έως 1.500 ευρώ το τετραγωνικό. Τώρα 
για το ίδιο διαμέρισμα ζητούν από 1.500 μέχρι 
2.000 ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, ό-
πως εάν πρόκειται για ρετιρέ, υπερβαίνουν κι 
αυτό το ποσό. Το πρόβλημα είναι οι ιδιοκτή-
τες. Θέλει, για παράδειγμα, κάποιος να που-
λήσει ένα διαμέρισμα. Τι κάνει; Ανοίγει μια 

Χρυσή Ευκαιρία, βλέπει ότι ο διπλανός του 
πουλάει το αντίστοιχο διαμέρισμα δύο χιλιά-
ρικα το τετραγωνικό και το κοστολογεί κι αυ-
τός κάπου τόσο. Εγώ τους λέω ότι η τιμή είναι 
κάπως τσιμπημένη, διότι ο κόσμος δεν έχει 
την οικονομική άνεση. Δεν με ακούν. Υπάρχει 
προσφορά, υπάρχει και ζήτηση, αλλά αυτοί οι 
δύο κόσμοι δεν συναντιούνται ποτέ. Προβλη-
ματική περιοχή τα Εξάρχεια; Όχι. Θεωρείται 
έτσι μόνο από αυτούς που δεν τα γνωρίζουν. 
Αυτός που ξέρει το κέντρο και έχει ζήσει σε 
αυτό, κυρίως νέοι, δεν θέλουν να μείνουν αλ-
λού. Δεν υπάρχουν πολλές άλλες επιλογές 
για διαμονή στο κέντρο. Ο Λυκαβηττός εί-
ναι ακριβός, το Κολωνάκι το ίδιο, πέρα από 
το Μουσείο αρχίζουν οι πιο μεταναστευτι-
κές περιοχές, οι οποίες κακά τα ψέματα δεν 
προτιμούνται. Στο Σύνταγμα με το εμπορικό 
τρίγωνο δεν έχει νόημα και του Γκύζη είναι 
κάπως υποβαθμισμένο. Άρα, αυτό που μένει 
οικιστικά και με την έννοια της γειτονιάς είναι 
το κομμάτι Νεάπολη, Εξάρχεια, Μουσείο».

Στα Εξάρχεια δεν περπατάς, διαβάζεις 
και χαζεύεις. Διαβάζεις συνθήματα και 
χαζεύεις γκράφιτι παντού. Με μια εξαί-
ρεση: στη Θεμιστοκλέους, στο δικηγο-
ρικό γραφείο του δρ. Στέφανου Στα-
νέλλου. Το πιο καθαρό νεοκλασικό της 
περιοχής χτίστηκε στα τέλη του 19ου 
αιώνα, όπως πολλά άλλα νεοκλασικά 
κτίρια της περιοχής. Αυτό έχει μία τε-
λείως ξεχωριστή ιστορία. Είναι το κτίριο 
που ο Μανόλης Κεφαλογιάννης έκρυψε 
την Τασούλα. Μια ιστορία του ’50 που 
κόντεψε να φέρει σε εμφύλιο πόλεμο την Κρήτη. Ο δικηγόρος Στέφανος Στανέλλος 
το αγόρασε από την οικογένεια Κεφαλογιάννη το 1999. «Η σημαία έξω έχει σχέση 
με την καταγωγή μου. Είμαι από την Πάργα εδώ και επτά αιώνες. Και είμαι παραδοσιακός, 
πολύ παραδοσιακός. Για το κτίριο χρησιμοποιούμε κάποια υλικά που καθιστούν εύκολη την 
απόσβεση. Μπορεί να είναι ακριβά, αλλά εάν έχεις μεράκι δεν τσιγκουνεύεσαι. Επιπλέον 
το κτίριο φωτίζεται το βράδυ, το οποίο λειτουργεί αποτρεπτικά. Αν το έκαναν όλοι αυτό, 
κάποια πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Με την περιοχή έχω μια σχέση συμπάθειας, γιατί 
εδώ πέρασα τα φοιτητικά και τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας. Τα 
Εξάρχεια και η Νεάπολη είναι από τις παλαιότερες γειτονιές και από τις αριστοκρατικότερες 
της Αθήνας. Έχει πιο μεγάλη ιστορία από το Κολωνάκι».

Το Θέατρο Εξαρχείων, επίσης στην οδό Θεμιστοκλέους, έχει κι αυτό τη δική του 
ιστορία. Ανήκε στην οικογένεια Γενναδίου και το διεκδίκησε ο σύλλογος Βιβλιο-
πωλών. Τελικά ο σκηνοθέτης Τάκης Βουτέρης και η ηθοποιός Αννίτα Δεκαβάλ-
λα ίδρυσαν εκεί το 1987 τη θεατρική τους στέγη: «Ήταν μια περίοδος με μεράκι για 
την ανάπλαση και την αναβάθμιση των Εξαρχείων» διευκρινίζει η Αννίτα Δεκαβάλλα 
και συμπληρώνει «έγιναν πεζόδρομοι και έργα υποδομής που δεν υπήρχαν αλλού. Τα 
Εξάρχεια απέκτησαν πρώτα υποδομή για γκάζι, εδώ μπήκαν οι πρώτες ψηφιακές γραμμές 
του ΟΤΕ και της καλωδιακής τηλεόρασης. Τελικά αυτό που μας άρεσε μας αρέσει ακόμα, 
και τελικά θα υπερισχύσει ότι πρόκειται για μια γειτονιά που έχει συγκεντρώσει χιλιάδες 
πράγματα. Από την άλλη δεν είναι λίγοι οι κατασκευασμένοι μύθοι, με πρώτον και καλύτε-
ρο: το άβατο. Άρεσε κυρίως στα ΜΜΕ, ως λέξη. Όλοι θέλουμε να έχουμε παραμύθια που να 
μιλούν για το καλό και το κακό». 

Στα Εξάρχεια χωράνε όλοι. Χωράει και ο κύριος Παναγιώτης με το βιβλιοπωλείο 
της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητος «Σταυρός»: «Είμαστε εδώ από το 
1951. Κάποτε δίπλα λειτουργούσε οικοτροφείο, στο οποίο πλέον γίνονται μόνο κηρύγματα 
και άλλες εκδηλώσεις. Έχουμε πελατεία κάθε ηλικίας από τα Εξάρχεια, αλλά και από άλλες 
περιοχές. Είμαστε νομοταγείς, φορολογούμενοι πολίτες και κοιτάμε μόνο τη δουλειά μας. 
Τα προβλήματα είναι γενικά, δεν είναι ιδιαιτερότητα των Εξαρχείων και μόνο. Και, τέλος 
πάντων, δόξα τω Θεώ εμάς δεν μας έχει πειράξει ποτέ κανείς». 

 
«Προσπαθούμε να γίνουμε μια μουσική γει-
τονιά» εξηγεί ο Μάνος Αναγνωστάκης 
του Guitar Syndicate στη Ζωοδόχου Πη-
γής. «Είμαι κοντά στο να κλείσω ένα χρόνο. 
Ξεκίνησα σχεδόν ταυτόχρονα με τα επεισό-
δια του Δεκέμβρη. Στις 4 του μηνός ξεκίνη-
σε η λειτουργία του καταστήματος και στις 
6 τα επεισόδια. Ήταν κομματάκι δύσκολο, 
αλλά εμένα δεν με πείραξαν και τους ευχα-
ριστώ γι’ αυτό. Μάλλον τα μουσικά μαγαζιά 
είναι στο απυρόβλητο». Τα Εξάρχεια ήταν 
πάντα χώρος συγκέντρωσης διαφόρων καλ-
λιτεχνών· των πραγματικών, όχι του συρμού. Έρχομαι εδώ από πιτσιρικάς 14 ετών. Θυμάμαι 
τον Άσιμο, τον Ζορζ Πιλαλί. Ήξερα ότι θα έρθω εδώ και θα τους δω. Τα Εξάρχεια δεν είναι 
Κολωνάκι, αλλά δεν είναι και Τρούμπα. Κάποιοι προσπάθησαν να τα κάνουν Τρούμπα και 
τώρα θέλουν να τα κάνουν Κολωνάκι. Όμως εμείς είμαστε κάπου ενδιάμεσα. Είναι μία από 
τις πιο καλτ συνοικίες στην Αθήνα, με την έννοια της κουλτούρας και όχι του γραφικού. 
Η πλατεία βρίθει από κόσμο, επώνυμο και ανώνυμο. Δεν κυκλοφορούν δήθεν άτομα με 
Γκούτσι και Αρμάνι. Ο καθένας μπορεί να βρει μια θέση στα Εξάρχεια, χωρίς να ενοχλεί τον 
διπλανό του. Εμένα μου αρέσουν οι αναρχικοί του Μπακούνιν, όχι του μπάχαλου».  

Ο Γρηγόρης έχει ένα μαγαζί με παιχνίδια για ζογκλέρ, που σου φτιάχνει τη διάθε-
ση. Βρίσκεται στη γνωστή από τον Δεκέμβρη οδό Τζαβέλα.
«Ανοίξαμε το ’97 και σε ένα μήνα κλείνουμε 12 χρόνια. Τα παιχνίδια που έχω δεν είναι για 
μικρά παιδιά, αν και τώρα τελευταία έχουν αρχίσει και έρχονται δεκάχρονα με τον μπαμπά. 
Η περιοχή διέθετε το αγοραστικό μου κοινό, φοιτητές 20 ετών και άνω. Μου αρέσει αυτός 
ο πεζόδρομος που παίζαμε παλιά. Ήθελα να είμαι σε μια περιοχή με χώρο για παιχνίδι, οι-
κονομικές τιμές και πολλούς φοιτητές. Η πελατεία μου δεν είναι από αυτές που τρομάζουν 
με τις ειδήσεις που ακούν ή βλέπουν στα μέσα ενημέρωσης. Παλιότερα βγαίναμε στον πε-
ζόδρομο και κάναμε τα ζογκλερικά μας. Αλλά, όπως και να το κάνουμε, είμαστε στο μάτι του 
κυκλώνα και πουλάμε παιχνίδια. Ακριβώς εδώ απέξω έγινε η δολοφονία. Ακολούθησαν για 
μήνες συμπλοκές και μολότοφ. Σιγά μην έρθει ο μπαμπάς με το παιδάκι να ψωνίσει παιχνί-
δια. Ωστόσο, είμαστε ούτως ή άλλως λιτοδίαιτοι και άρα συνηθισμένοι, δεν αισθανόμαστε 
ότι χάσαμε τα εκατομμύρια. Θεωρώ ότι τα Εξάρχεια είναι το πιο ζωντανό κομμάτι της πόλης. 
Μπορεί να μη συμφωνώ απόλυτα με όλα όσα γίνονται σε αυτή την περιοχή και κανείς δεν 

μπορεί να πει ότι ταυτίζεται απόλυτα. Υπάρ-
χουν διάφορες τάσεις. Υπάρχουν και πολλές 
φωτεινές, θετικές πλευρές στη γειτονιά, ό-
πως είναι το παρκάκι στη Ναυαρίνου. Μια 
θετική εξέλιξη, σε αντιδιαστολή με όσα έ-
γιναν λίγο πιο κάτω τον Δεκέμβριο. Από τη 
μία η σκοτεινή πλευρά με τον Αλέξανδρο, 
και ένα μήνα μετά η δημιουργία ενός πάρ-
κου μέσα σε ατμόσφαιρα ευφορίας. Δεν υ-
πάρχουν πολλά δήθεν. Μιλάμε για ένα μέρος 
που γίνεται κοινωνική ζύμωση, δημιουρ-
γικές σκέψεις. Δεν είναι μια οποιαδήποτε 
γειτονιά, είναι το κέντρο των εξελίξεων». 

Από μουσική μέχρι ζογκλέρ

Κτίρια κάπως πιο ξεχωριστά

Στέφανος Στανέλλος

Μάνος Αναγνωστάκης

Γρηγόρης, ο ζογκλέρ
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Όταν τον Δεκέμβριο του 1995 ο 
Γιώργος και ο Δημήτρης Γεωργα-
κόπουλος λάνσαραν την ιδέα της 
cheapart, κανείς δεν πίστευε ότι 
η έκθεση θα μπορούσε να διαγρά-
ψει μια πορεία τόσων ετών. Τους 
διέψευσε όλους. Σήμερα 
περισσότεροι από 400 
ενεργοί καλλιτέχνες, 
σημαντικοί οργανισμοί 
στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, συνεργά-
ζονται με την cheapart 
και περισσότερα από 
30.000 έργα του εργα-
στηρίου των Εξαρχείων 
βρίσκονται σε σπίτια 
ανθρώπων που αγα-
πούν την Τέχνη. Η φε-
τινή 15η διοργάνωση 
θα είναι η μεγαλύτερη. 
Σε τρεις χώρους στην 
καρδιά της Αθήνας 
θα εκθέσουν τα έργα 
τους 150 καλλιτέχνες. 
Οι εκδηλώσεις ξεκί-
νησαν στο The Art 
Foundation TAF στις 
30 Νοεμβρίου με το 
“cheaparty” και μια 

έκθεση ντοκουμέντων από τις εκ-
θέσεις των τελευταίων 15 χρόνων, 
ενώ στις 2 του μηνός πραγματοποι-
ήθηκαν κοινά εγκαίνια στην Cheap 
Art (Θεμιστοκλέους & Α. Μεταξά 25) 
και στην a.antonopoulou.art (Α-
ριστοφάνους 20, Ψυρρή).

Cheapart, ετών 15

Σωκράτης Αργείτης
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Τα Εξάρχεια διαβάζουν 
Εξάρχεια 

Η γειτονιά με τους περισσότερους 
εκδοτικούς οίκους ανά οικοδο-
μικό τετράγωνο απέκτησε ακό-

μα έναν, πολύ δικό της: Εκδόσεις Εξάρ-
χεια (Μπόταση 5, 210 3843.319). «Το βά-
ρος του ονόματος είναι μεγάλο. Δεν είναι τυ-
χαίο που τόσοι πολλοί εκδοτικοί οίκοι είναι 
εδώ» μας λέει ο Δημήτρης Κωνσταντί-
νου, μέλος της συμμετοχικής κολεκτί-
βας που αποφάσισε το εκδοτικό πείραμα. 
«Τα Εξάρχεια είναι μια γειτονιά έμπνευσης. 
Το πολιτικοποιημένο, το καλλιτεχνικό, το 
πολιτιστικό στοιχείο των Εξαρχείων δεν 
υπάρχει αλλού. Στην αρχή είχαμε ενδοια-
σμούς για την ονομασία. Αλλά, είπαμε, γιατί 
όχι; Πρέπει να φαίνεται ότι τα Εξάρχεια είναι 
πολλά πράγματα και όχι οι μολότοφ». Ένα 
βιβλιοπωλείο μικρό αλλά ζεστό, όπου ο 
κόσμος μαζεύεται πιο συχνά, πάει για να 
διαβάσει, να πιει καφέ, να μιλήσει, παρά 
να αγοράσει. «Η ανταμοιβή μας, πέρα από 
την ηθική, γίνεται με βάση την προσφορά, το 
πόσο εργάζεται ο καθένας, τη σκληρότητα, το 
βάρος και την ένταση της εργασίας». 
Κυκλοφορούν: «Διακηρύξεις Ανεξαρτησί-
ας» του Χ. Ζιν, «Το πνεύμα της αντίστασης 
ζει», μια εξάμηνη συλλογή κειμένων του 
ανεξάρτητου δικτύου των ΗΠΑ ZNET 
«Νυκτεγερσία», το κόμικ «Αμερικκκή» του 
Α. Σχισμένου, «Η αρπαγή της σοδειάς» της 
Ινδής περιβαλλοντολόγου Βαντάνα Σίβα. 
Με το νέο έτος θα κυκλοφορήσει το μυθι-
στόρημα-δυστοπία του Γεβγένι Ζαμιάτιν 
«Εμείς» (1929).  

Αφοί Ασημακόπουλοι

Το γαλατάδικο από το 1915

Ένα από τα πιο γνωστά ζαχαροπλαστεία 
βρίσκεται στη Χαριλάου Τρικούπη, στο 
ίδιο σημείο από το 1915. Αυτή τη στιγμή 
έχει περάσει στη δεύτερη γενιά και σιγά 
σιγά έρχεται και η τρίτη. Μέχρι το 1950 
μοίραζαν το γάλα και τα γιαούρτια στα 
σπίτια, στις παλιές γειτονιές της Αθήνας, 
από την Κυψέλη μέχρι τη Συγγρού.
 
«Τα Εξάρχεια είναι μια ιδιόρρυθμη περιοχή. 
Έχει μετεξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Μέχρι 
τη δεκαετία του ’70 κατοικούσε η λεγόμενη 
αστική τάξη. Τη δεκαετία του ’80 έφυγε για 
τα βόρεια προάστια και άλλαξε η σύνθεση του 
τοπικού πληθυσμού. Παραμένει πάντα μια 
περιοχή που θέλει να διέπεται από πνεύμα 
ανεξαρτησίας. Βασικά είναι μια ήσυχη γειτο-
νιά και συνήθως ό,τι συμβαίνει εδώ έχει γίνει 
από επισκέπτες και όχι από τους κατοίκους 
των Εξαρχείων» λέει ο Θανάσης Ασημα-
κόπουλος.  A  
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« Βγάλε τη μάσκα και τα χημικά. 
Να δούμε πόσο μάγκας είσαι 
τελικά». Η φωνή του νεαρού 

που προκαλεί τους αστυνομικούς στην 
απέναντι γωνία αντηχεί ψηλά στην Ιπ-
ποκράτους. Οι βίαιες οδομαχίες μεταξύ 
κουκουλοφόρων και αστυνομικών απο-
δεικνύουν, όμως, πως και σε περιόδους 
ανακωχής τα Εξάρχεια παραμένουν το 
πειραματικό εργαστήρι της πόλης. 
Οι περιγραφές των κατοίκων συμπίπτουν 
δραματικά. Περπάτημα ανάμεσα σε ΜΑ-
Τατζήδες, ένστολοι σε κάθε κεντρικό ση-
μείο της περιοχής, όπλα προτεταμένα. 
«Μη δοκιμάσεις την Καλλιδρομίου· τις πε-
ρισσότερες ώρες της ημέρας είναι κλειστή» 
με συμβουλεύουν. Η αστυνομία είναι πα-
ντού. «Η περιοχή παρουσιάζει όψη κατε-
χόμενης πόλης, που κάθε τόσο πνίγεται στα 
χημικά. Για το νεαρόκοσμο ο φόβος να κατα-
λήξουν χωρίς λόγο στη ΓΑΔΑ είναι καθημε-
ρινός» εξηγεί ο Γιώργος Αλεξάτος, μέλος 
της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Κατοί-
κων Εξαρχείων. Η κατάθεση μηνύσε-
ων για τα αποτελέσματα της ασφυκτικής 
αστυνόμευσης είναι θέμα χρόνου. Πε-
ρισσότεροι από 2.500 Εξαρχειώτες –που 
αποστασιοποιούνται από τον κλεφτοπό-
λεμο «κράτους» και αντι-εξουσιαστών– 
έχουν υπογράψει ζητώντας την παύση 
των ένοπλων περιπολιών και της ανεξέ-
λεγκτης ρίψης δακρυγόνων. 
Όσο η παρουσία της πολιτείας αστράφτει 
διά των ένστολων εκπροσώπων της, τό-
σο λάμπει διά της απουσίας της από τις 

καθημερινές ανάγκες των κατοίκων. Τα 
παράπονα για μια γειτονιά βρόμικη, που 
συντηρείται από τους ίδιους κι όχι από τη 
δημοτική αρχή, οι καταγγελίες για κα-
τάληψη των λιγοστών δημόσιων χώρων 
από τραπεζοκαθίσματα, αυτοκίνητα και 
μηχανάκια είναι δεκάδες. «Αρκεί να α-
νέβεις στη Ναυαρίνου, πριν γίνει Σκουφά» 
διαμαρτύρεται η Δήμητρα Σπανού, έτε-
ρο μέλος της Επιτροπής. «Η εικόνα είναι 
προκλητική. Μέσα σε λίγα μέτρα, νομίζεις 
πως αλλάζεις πόλη». 

Α πό το παράθυρό της στις πα-
ρυφές του Στρέφη, η Σουζάνα 
Αντωνακάκη, ιδρυτικό μέλος 

του αρχιτεκτονικού γραφείου «Α66» 
(μαζί με το σύζυγό της Δη-
μήτρη Αντωνακάκη), 
αντικρίζει καθημερι-
νά ένα νεκρό πεύκο 
– ένα από τα πολ-
λά που λυγίζουν 
ξερά στις πλαγιές 
του λόφου. «Επιλέ-
ξαμε να ζήσουμε και 
να δουλέψουμε εδώ για 
το φυσικό και κοινωνικό 
περιβάλλον των Εξαρχείων. Διαπιστώνου-
με όμως καθημερινά την εγκατάλειψη και 
την έλλειψη στοιχειώδους μέριμνας σε μια 
γειτονιά φορτισμένη με πολύτιμες μνήμες» 
λέει, και προσθέτει «είναι πλέον επιτακτι-
κή η ανάγκη αναγνώρισης της ιδιαιτερότητας 
και της υπερτοπικής σημασίας της περιοχής, 
έτσι ώστε οι όποιες επεμβάσεις να μην είναι 
αποσπασματικές». 
Τα Εξάρχεια, μία από τις πιο προικισμέ-

νες αρχιτεκτονικά, πολεοδομικά και 
λειτουργικά γειτονιές της Αθήνας, μα-
ραζώνουν. Η πλειοψηφία των κατοίκων 
εκτιμά ότι το σύνολο των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια, 
σε συνδυασμό με τη διαχρονική «προώ-
θηση χρηστών» στην περιοχή, είναι μια 
οργανωμένη προσπάθεια να απαξιωθεί 
και τελικά να μετατραπεί «σε ένα ελιτί-
στικο Κολωνάκι ή σε ένα ακόμα Γκάζι· σε ένα 
εμπορικό κέντρο αποσυνδεδεμένο από την 
καθημερινότητά μας».
Οι κινηματικές δράσεις της τοπικής 
κοινωνίας –από το αυτοδιαχειριζόμενο 
πάρκο της Ναυαρίνου ή το κηπάκι στον 
πεζόδρομο της Τσαμαδού, τον καθαρι-
σμό του Στρέφη και το αράδιασμα 
των σκουπιδιών στα 
σκαλιά του 

δημαρχείου Αθη-
ναίων, ως την άρνηση να μουσειοποι-
ηθούν οι πανεπιστημιακοί χώροι της 
περιοχής– είναι μια γλώσσα αντίστασης 
στην επερχόμενη δημιουργία μιας «ε-
ξευγενισμένης» συνοικίας. Απόδειξη 
ότι τα Εξάρχεια εξακολουθούν να απο-
τελούν πεδίο κοινωνικών και πολιτικών 
ζυμώσεων. 
Δεν είναι λίγοι όμως εκείνοι που υπο-
στηρίζουν ότι πηγή της ανυπακοής κά-

ποιων Εξαρχειωτών είναι η διάθεση να 
αντιμετωπίζουν την περιοχή ως ιδιοκτη-
σία ή καλύτερα ως «μαγαζί» τους. «Ναι, 
τα Εξάρχεια μας ανήκουν» απαντά ο κ. Α-
λεξάτος. «Οπως ανήκει σε κάθε Αθηναίο η 
γειτονιά του, σε κάθε Αθηναίο που θέλει τη 
γειτονιά του ανθρώπινη και βιώσιμη». 

Α ν τα Εξάρχεια έρχονται αντι-
μέτωπα με τα πραγματικά προ-
βλήματα, έρχονται αντιμέτωπα 

και με το μύθο τους. Η μεταφράστρια Α-
ριάδνη Μοσχονά, που ζει από παιδί στην 
περιοχή, θυμάται πως «κάποτε ήταν τιμή να 
μένεις εδώ. Αργότερα, η τιμή έγινε ντροπή». 
Μεγαλώνοντας διαπίστωσε πως ο μύθος 
αποδομήθηκε. Τα Εξάρχεια είχαν πάψει 
προ πολλού να είναι το Γαλατικό Χωριό 
των εφηβικών της αναμνήσεων. «Έχω α-
πομυθοποιήσει όλη την κουλτούρα που ντύ-
νει την περιοχή, μα κρατώ την ουσιαστική, ο-
ρατή γοητεία της που σπρώχνει μια νέα γενιά 
ανθρώπων να κατοικήσει εδώ». 
Ο συγγραφέας Αύγουστος Κορτώ ανή-
κει σε αυτή την κατηγορία. Γεννήθηκε 

στη Θεσσαλονίκη, 
αλλά τα τελευταία 
έξι χρόνια αισθά-
νεται Εξαρχειώτης. 

«Περνούν μήνες για να πάω 
στην Πατησίων, δεν ξεφεύγω από τα όρια της 
περιοχής. Είναι μια γειτονιά αυτόνομη, πα-

ραδοσιακή, τοπίο σχεδόν φολκλορικό. Και 
είναι ζωντανή 24 ώρες. Περασμένα μεσά-
νυχτα πάντα σε περιμένει ανοιχτό ένα πε-

ρίπτερο, ένα σουβλατζίδικο στην πλατεία». 
Είναι ένας από τους λόγους που τα Εξάρ-
χεια εμφανίζονται συχνά στα βιβλία του. 
«Είναι γονιμοποιός αυτή η αύρα των Εξαρ-
χείων. Ανανεώνονται συνεχώς, γι’ αυτό και 
νομίζω θα παραμείνουν αλώβητα στο χρόνο 
και στην αστική φθορά». Χωρίς δηλαδή να 
αποχωριστούν τη γραφικότητα, τον ανή-
συχο κόσμο κι όλο εκείνο το φοιτηταριό 
που κινείται στα στενά δρομάκια τους. 

* 22.068 άνθρωποι κατοικούν στα Εξάρχεια

* Αυτό πρακτικά μεταφράζεται σε 24,5 κατοίκους ανά στρέμμα, 

εκτοξεύοντας σε υψηλά ποσοστά την πληθυσμιακή πυκνότητα* 900 στρέμματα είναι η έκταση της περιοχής

* 114 στρέμματα της συνολικής έκτασης 
αφορούν σε δημόσιους χώρους 

* Ο λόφος Στρέφη εκτείνεται σε 48 στρέμματα

Τα 
Εξάρχεια 

σε αριθμούς 

(Από το site της Επιτρο-

πής Πρωτοβουλίας 

Κατοίκων 

Εξαρχείων)

Πόλη

Τα Εξάρχεια μάς ανήκουν

Της ΣτΕΛΛΑΣ XΑΡΑΜΗ

Φωτό: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
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Η αρχιτεκτονική κληρονομιά 
(Στοιχεία όπως ανασύρθηκαν από κείμενα της 
καθηγήτριας του ΕΜΠ Ελένης Πορτάλιου)

Σε μια ομάδα Κυκλαδιτών μαστόρων ο-
φείλει η Αθήνα τη γειτονιά με μερικά 
από τα σπουδαιότερα αρχιτεκτονικά α-
ποθέματα. Αυτοί έβαλαν τα θεμέλια των 
Εξαρχείων στα 1840, χτίζοντας αυθαί-
ρετα μετά την απελευθέρωση της πόλης. 
Τα στενά δρομάκια τους, σημεία αναφο-
ράς στην πολεοδομική συγκρότηση της 
περιοχής, διατηρήθηκαν και μετά την 
ένταξή της στο σχέδιο πόλεως, το 1865. 
Νονός τους ένας Ηπειρώτης παντοπώ-
λης, ο  Έξαρχος, που διατηρούσε την ε-
πιχείρησή του στη διασταύρωση των ο-
δών Θεμιστοκλέους και Σολωμού. Από 
τη δημιουργία τους έως σήμερα παρα-
μένουν λαϊκός συνοικισμός, που ακου-
μπούσε στην οικονομικά εύρωστη πόλη 

(Κολωνάκι). Έναν και πλέον αιώνα αργό-
τερα, η ενότητα Εξάρχεια - Μουσείο - 
Στρέφη χαρακτηρίζεται ως παραδοσια-
κό τμήμα των Αθηνών, βάσει προεδρικού 
διατάγματος. 
Στην ενδοχώρα των Εξαρχείων σώζονται 
όλα τα είδη του λαϊκού κλασικισμού, που 
αργότερα ενσωμάτωσαν στοιχεία της art 
deco και της art nouveau και συνυπήρ-
ξαν αρμονικά με εμβληματικά κτίρια του 
μοντέρνου κινήματος. Ανάμεσά τους οι 
διατηρητέες πλέον πολυκατοικίες του 
Βαλέντη και του Παναγιωτάκου (Μπλε 
Πολυκατοικία). 
Στα Εξάρχεια συγκεντρώνονται και τα 
περισσότερα πανεπιστημιακά κτίρια της 
πόλης, με τις υπογραφές των Λύσαν-
δρου Καυτατζόγλου (Πολυτεχνείο), 
Χριστιανού Χάνσεν,  (Πανεπιστήμιο Α-
θηνών) και Ερνέστου Τσίλλερ (Παλαιό 
Χημείο). A  

Φανή Παρασκευουδάκη

εκδ. ATHENSVOICEBOOKS, σελ. 245, € 15 
Με την υποστήριξη του Floral books + coffee.

«Την νύχτα 
αυτή τη λέμε 
εμείς φωτιά 

- Ιστορίες από τα Εξάρχεια»

Κώστας Κατσουλάρης, Ζέφη Κόλια, 
Μαρία Μαρκουλή, Αμάντα Μιχαλο-
πούλου, Κωνσταντίνος Τζαμιώτης, 

Σώτη Τριανταφύλλου, Μαρία Φακίνου

Σύντομα 

            
στα 

βιβλιοπωλεία
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MOMUS Ιπποκράτους & Ναυαρίνου 6, 
210 3389.026
Με το Momus food n’ coffee το μυαλό σου θα είναι 
συνεχώς στο διάλειμμα. Η ποικιλία γεύσεων και 
αρωμάτων γίνεται καθημερινή συνήθεια. Μέσα 
στο κέντρο της Αθήνας ένας χώρος απόδρασης 
από το θόρυβο, το καυσαέριο και τη βαβούρα της 
πόλης. 

ΡΟΖΑΛΙA Βαλτετσίου 58, 210 3302.933 
Πεζόδρομος με ησυχία, καταπράσινος στεγασμέ-
νος κήπος και ποικιλία πιάτων από την ελληνι-
κή κουζίνα στο δίσκο. Θεωρείται το πιο γνωστό 
φοιτητικό στέκι, αλλά η φήμη του έχει ξεπεράσει 
τα σύνορα του ελλαδικού χώρου. Πλέον όλοι οι 
τουρίστες κάνουν μια στάση εδώ. Από τα ατού 
του εστιατορίου είναι ότι η κουζίνα μένει ανοιχτή 
ως αργά και τις καθημερινές. 

ΚΑΦΕΠΟΛΙΣ Σπ. 
τρικούπη 12-14, 210 
3822.317 
Από νωρίς το πρωί για 
καφέ πριν τη δουλειά, 
κρύα σάντουιτς, σαλά-
τες, χυμούς και σπιτι-
κές μακαρονάδες. Εάν 
όμως έχεις υποχρεώ-
σεις και δεν μπορείς να 
σηκωθείς από το γρα-
φείο ή τον καναπέ, το 
Καφέπολις αναλαμβάνει τη διανομή.  

FOOD COMPANY 
Εμ. Μπενάκη 63-65, 
210 3805.004
Φρεσκομαγειρεμένα 
και πρωτότυπα πιάτα, 
πλέον και σε delivery – 
και σε καλές τιμές. Εδώ 
φτιάχνουν δικά τους 
γλυκά, υπάρχει μεγά-
λη ποικιλία σαλατών, 
ενώ τα πιάτα σολωμού 
και κρεάτων συνοδεύ-
ονται με πατάτες φούρνου, πουρέ ή ρύζι. 

PLAYHOUSE 
Βαλτετσίου 49 
Περιβάλλον παρέας, 
πολλή συζήτηση χωρίς 
βαριά φιλοσοφία. Εδώ 
οι διαφωνίες αφορούν 
τους κανόνες του παι-
χνιδιού. Το Playhouse 
ξυπνά το παιδί μέσα 
σου. Ασυνήθισ τα ε-
πιτραπέζια παιχνίδια 
που απαιτούν φαντα-
σία, δεξιοτεχνία και διάθεση για χαβαλέ. Σ’ αυτό 
βοηθάει πάντα και η καλή δυνατή μουσική.

ΑΓΚΥΡΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Σόλωνος 124, 210 
3837.540 
Μπορείς να επιλέξεις όποιο βιβλίο θέλεις, από 
παιδική λογοτεχνία μέχρι ιστορικό μυθιστόρημα, 
των εκδόσεων Άγκυρα – ωστόσο το υπόγειο είναι 
όλο αφιερωμένο στα παιδιά. Στο ίδιο κτίριο θα 
βρεις και το μπαρ-θέατρο του πολυχώρου. 

ΒΕΡΓΙΝΑ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Βαλτετσίου 58, 210 3302.933
Θα απολαύσεις εξαιρετικά ψητά και παραδοσιακά 
ελληνικά φαγητά, κάθε μέρα από νωρίς το πρωί 
μέχρι αργά το βράδυ. Αν ο καιρός το επιτρέπει, θα 
φας στον πεζόδρομο κάτω από τις μουριές.

ΘΕΑτΡΟ ΕξΑΡΧΕΙΩΝ 
Θεμιστοκλέους 69, 
210 3300.879 
Ο σ κ ηνο θ έ τ η ς Τά κ η ς 
Βουτέρης συμπληρώνει 
50 χρόνια ζωής στο θέ-
ατρο και τα γιορτάζει. 
Από τις 15/1 ανεβάζει 
σ ε  κο ιν ή π αρ ά σ τα σ η 
δύο σημαντικά έργα δύο 

σπουδαίων Ελλήνων συγγραφέων, με κοινό τίτλο 
«Νύχτες εξόδου». Πρόκειται για το «Οι δύσκολες 
νύχτες του κυρίου Θωμά», του Ι. Καμπανέλλη και το 
«Η έξοδος» του Γ. Μανιώτη.

BOX Κωλέττη 4, 210 3847.597
Έξι χρόνια ροκ στο Box, το στέκι με τους πιστούς 
φίλους. Ακόμα κι αν πας χωρίς παρέα, δεν θα αι-
σθανθείς μόνος. Το Box είναι από τα μέρη που θυ-
μίζουν ακόμα τα Εξάρχεια που αγαπάμε. Ενίοτε 
η καλή παρέα σε παρασύρει, ξεχνάς την ώρα και 
χωρίς να το θες είσαι στο πιο after κατάστημα που 
θα κλείσει με το πρώτο φως. 

CHEAP Art 
Θεμιστοκλέους & Α. Μεταξά 25, 210 3817.517 
Η μοναδική context art γκαλερί στην Ελλάδα ιδρύ-
θηκε το 1995 και έδωσε σε εκατοντάδες καλλιτέ-
χνες την ευκαιρία να παρουσιάσουν έργα τους σε 
μία προσιτή τιμή. Δεν εμπλέκεται στο θέμα των 
πωλήσεων, έχοντας την ελευθερία επιλογής της 
γενικής κατεύθυνσης των εκθέσεων, καθώς και 
των καλλιτεχνών. Γιορτάζει τα 15 της χρόνια με 
εκθέσεις σε τρεις χώρους: The Art Foundation 
TAF, γκαλερί a.antonopoulou art και cheapart. 

COMICON Σόλωνος 128, 210 3825.055 
Το σπίτι των κόμικ. Όλοι είναι εκεί, από τον Αστε-
ρίξ μέχρι τον Κόρτο Μαλτέζε. Ένα κατάστημα που 
διαθέτει χιούμορ, φαντασία και λατρεύει την πε-
ριπέτεια. Το προσωπικό είναι ενημερωμένο και 
πρόθυμο να δώσει πληροφορίες, κριτική ενημέ-
ρωση, και να ψάξει τους τίτλους από τις σειρές 
των κόμικ που σου λείπουν. 

ΠΕΙΡΑτΗΣ Στουρνάρη 
2, 697 6117013
Ολοκαίνουργιο στέκι που 
έρχεται να ξαναδώσει 
ζωντάνια στην πλατεία. 
Από τις 12 το μεσημέρι 
με καφέ έως τα ξημε-
ρώματα με πολλά πάρτι, 
πολύ κόσμο και μουσικές 
από punk, rock & roll, 
sak, regee μέχρι και dark 
wave. Ποτό € 5 και σλό-

γκαν η πειρατεία σκοτώνει τις πολυεθνικές.

ΣΚΟΥΦΙΑΣ Λόντου 4, 210 3828.206 
Για φίλους των αυθεντικών κρητικών γεύσεων, 
αλλά και όχι μόνο. Έτσι κι αλλιώς, οι μεζέδες θα 
«παρελάσουν» σε πιατέλα από το τραπέζι σου 
για να διαλέξεις, σε ένα χώρο που θα σε κάνει να 
αισθανθείς σαν στο σπίτι σου.

  Μικρά μυστικά της πλατείαςΠόλη

FLOrAL BOOKS + COFFEE Θεμιστοκλέους 80, 210 5226.609
Γωνία Αραχώβης, στην μπλε πολυκατοικία. Το Floral επανήλθε το καλοκαίρι μαζί με πολλά βιβλία στο 
βάθος, αλλά και με βραδιές που παντρεύουν τη λογοτεχνία με τη μουσική. Η εορταστική ατμόσφαιρα 
των Χριστουγέννων ξεκινά με ένα γκοθ πάρτι αφιερωμένο στον Τιμ Μπάρτον (17/12), με τον Monsieur 
Minimal (18/12), τους Burger Project (24/12) ζωντανά για το ρεβεγιόν και για την Πρωταχρονιά το The 
Nu funky jazz Quintet και τον Cayetano στα ντεκς. Επίσης είναι υποστηρικτής του δικού μας βιβλίου «Τη 
νύχτα αυτή τη λέμε εμείς φωτιά» (ATHENSVOICEbooks), που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες.
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VINYLUSt Γαμβέτα 6 (εντός στοάς), Αθήνα, 
210 3840.031, vinylust@gmail.com
Το ιστορικό δισκοπωλείο που ικανοποιεί με συνέ-
πεια τους πόθους των πιο απαιτητικών βινυλιο-
φάγων. Σπάνιες κόπιες από ροκ και ψυχεδέλεια, 
μέχρι σόουλ, φανκ και τζαζ. Θα βρεις επίσης CD, 
μουσικά DVD, cult βιβλία μέχρι αναλογικά πικάπ.  
Αν τα Εξάρχεια σου πέφτουν μακριά για αγορές, 
μπες στο ίντερνετ στην ιστοσελίδα www.vinylust.
gr. Οι παραγγελίες αποστέλλονται με αντικατα-
βολή εντός ολίγων 24ωρων, χωρίς χρέωση. 

GINGEr ALE 
- COCKtAIL 
LOUNGE 
Θεμιστοκλέ-
ους 74, 210 
3301.246, 
www.ginger-
ale.gr, info@
ginger-ale.gr, 
gingerale@
Facebook 
Vintage αισθη-
τική, πολλά μικρά σαλόνια της δεκαετίας του ’50 
και του ’60 στην καρδιά της πλατείας Εξαρχείων. 
Οι παρέες εδώ απολαμβάνουν μυστικές συνταγές 
κοκτέιλ με ένα εβδομαδιαίο ταξίδι στις πιο αυθε-
ντικές μουσικές του κόσμου. Ανοιχτό από το πρωί 
για καφέ και σνακς. ●

  Μικρά μυστικά της πλατείας
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 Travel
     Κείμενο - φωτό: ΣΤΕΛΛΙΝΑ ΚΑΡΡΑ

Κέντρο Βασιλίτσας
Η καρδιά του snowboard 
χτυπάει στην Πίνδο

Το διαλέγω γιατί είναι ένα από τα καλύτερα 
χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας (στην 

ουσία είναι δύο χιονοδρομικά που επικοινω-
νούν μεταξύ τους). Για τη μαγευτική του το-
ποθεσία στα βουνά της Πίνδου. Διότι τριγύρω 
του, τα χωριά της Βασιλίτσας προσφέρονται 
για ωραίες εκδρομές και περιπάτους. Και βέ-
βαια είναι το αγαπημένο χιονοδρομικό των 
snowboarders και των έμπειρων σκιέρ.

Το χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλί-
τσας έχει 16 πίστες (2 πράσινες, 7 
μπλε, 2 κόκκινες, 5 μαύρες) συνο-
λικού μήκους 21 χλμ. Από αυτές, ο 

Δίας και η Τυμφαία έχουν χαρακτη-
ριστεί από την F.I.S. πίστες ολυμπιακών προδια-
γραφών. Διαθέτει 7 αναβατήρες (εκ των οποίων 
2 baby lifts), 3 chalets, σχολή σκι, καταστήματα 
ενοικίασης εξοπλισμού. Είναι ανοιχτό Δευτ.-Παρ. 
9.00-15.00 & Σαβ/κο 9.00-16.00. Και το Σαββα-
τόβραδο, ραντεβού στο συρόμενο Ελιμεία για 
night ski (24620 84850, www.vasilitsa.com).
Πώς θα φτάσεις Ο συντομότερος δρόμος 
μέχρι τα Γρεβενά (420 χλμ.) είναι μέσω Καρδί-
τσας-Καλαμπάκας. Μακρύτερος αλλά πολύ α-
σφαλέστερος είναι ο δρόμος Αθήνα-Κατερίνη-
Βέροια-Κοζάνη-Γρεβενά. Από τα Γρεβενά, το 
χιονοδρομικό κέντρο απέχει 45χλμ.
Πού να μείνεις ● Στη Σμίξη –το κοντινότερο 
χωριό στο χιονοδρομικό κέντρο– θα βρεις αρ-
κετούς ξενώνες. Από τους ωραιότερους είναι 
ο Valia Nostra, με καλόγουστα δωμάτια και 
ευρύχωρες σοφίτες, θερμαινόμενη πισίνα και 
εξαιρετική θέα στα χιονισμένα βουνά (24620 
80151, 697 3025490, www.valianostra.gr). ● Το 
Vasilitsa Resort, με 20 δωμάτια και 10 σουίτες 
με τζάκι, διαθέτει κλειστή θερμαινόμενη πισί-

να, spa, hamam, γυμναστήριο και παιδότοπο. 
Βρίσκεται στο 35ο χλμ. Γρεβενών-Βασιλίτσας 
(24620 83555, www.e-vasilitsa.gr). ● Δωμάτια με 
θέα, ζεστή φιλοξενία και οικονομικές τιμές θα 
βρεις στον πέτρινο ξενώνα Don Constantino, 
στο 26ο χλμ. Γρεβενών-Βασιλίτσας (24620 
83060, 694 7080950, www.donconstantino.gr).

Κέντρο Βελουχίου
Σκι weekend στο Καρπενήσι

Το διαλέγω γιατί αν και κοντά στην Αθήνα εί-
ναι λιγότερο busy από τον Παρνασσό. Γιατί 

κοντά υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες προτά-
σεις διαμονής. Και γιατί είναι ιδανικό αν ψάχνεις 
για εύκολες πίστες. 

Το χιονοδρομικό Κέντρο Βελου-
χίου διαθέτει 10 πίστες (2 πράσι-
νες - 6 μπλε - 1 κόκκινη - 1 κόκκι-

νη/μαύρη) συνολικού μήκους 8,4 
χιλιομέτρων, 7 αναβατήρες (εκ των 

οποίων 1 baby lift), chalet, σχολή σκι, καταστήμα-
τα ενοικίασης εξοπλισμού. Είναι ανοιχτό καθημε-
ρινά 9.00-15.30 (22370 21112, www.velouxi-ski.gr).
Πώς θα φτάσεις Το Καρπενήσι απέχει 284 χλμ. 
από την Αθήνα. Το χιονοδρομικό κέντρο 12 χλμ. 
από το Καρπενήσι. 
Πού να μείνεις ● Το Hotel Spa Montana θα το 
επιλέξεις αν επιζητάς τις ανέσεις ενός 5άστε-
ρου ξενοδοχείου με πανοραμική θέα και για την 
κοντινή του απόσταση από το χιονοδρομικό 
(22370 80400, www.montana.gr). ● Αν προτιμάς 
ένα ρομαντικό, πολυτελή ξενώνα, πήγαινε στο 
Emotions Country Resort, στο χωριό Βουτύρο 
(22370 25725, 697 3221381, www.emotions.com.
gr). ● Ο Ξενώνας Ανατολή είναι το μεγαλύτερο 
και πιο ατμοσφαιρικό αρχοντικό από τους 6 πα-
ραδοσιακούς πέτρινους ξενώνες του Οικισμού 
Κορυσχάδες (22370 25102 & 21121, www.korys.gr).

Κέντρο Φαλακρού 
Σλάλομ με θέα 

Το διαλέγω γιατί είναι ένα από τα αρτιότερα 
οργανωμένα χιονοδρομικά στην Ελλάδα, 

και ευχαριστιέσαι σκι. Γιατί η θέα στις λίμνες του 
Νέστου σού κόβει την ανάσα. Διότι υπάρχουν 

δύο θαυμάσιες επιλογές διαμονής. Κι αν έχεις 
λίγες μέρες παραπάνω, ο νομός Δράμας θα σε 
ξεναγήσει στα πιο παρθένα τοπία της Ελλάδας. 

Το χιονοδρομικό Κέντρο Φαλα-
κρού διαθέτει 21 πίστες (6 πρά-
σινες - 1 μπλε - 9 κόκκινες - 5 μαύ-

ρες) συνολικού μήκους 24 χλμ., 
πίστα snowmobile, 9 αναβατήρες 

(εκ των οποίων 3 baby lifts), 3 chalets, σχολή 
σκι, καταστήματα ενοικίασης εξοπλισμού, ορ-
γανωμένο ιατρείο. Είναι ανοιχτό από Πέμπτη 
έως και Δευτέρα 9.00-16.00 (25220 41811, 25210 
62224, www.falakro.gr).
Πώς θα φτάσεις Οδικά, θα κάνεις 672 χλμ. μέ-
χρι τη Δράμα, και από εκεί άλλα 44 χλμ. (45΄) μέ-
χρι το χιονοδρομικό. Επίσης, το αεροδρόμιο της 
Χρυσούπολης απέχει από τη Δράμα 36 χλμ.
Πού να μείνεις ● Στο Βώλακα (11 χλμ. από το 
χιονοδρομικό κέντρο) η top επιλογή είναι το 
Πέταλο Resort, με 5 πολύ ωραίες διώροφες 
ξύλινες κατοικίες φινλανδικού τύπου, πολλές 
ανέσεις και κέντρο ιππασίας (694 8248104, www.
petalo.com.gr). ● Ο Γρανίτης, με τα πέτρινα καλ-
ντερίμια και το κοντινό αιωνόβιο καστανόδα-
σος, είναι μια ακόμα πιο cool εκδοχή διαμονής, 
και απέχει από το χιονοδρομικό 23 χλμ. Εδώ θα 
διαλέξεις τον πολυτελή ξενώνα Hotel Grand 
Chalet με spa, πισίνα-jacuzzi, σάουνα και χαμάμ 
(25230 22832-3, www.hotelgrandchalet.com).  A

Πάμε για σκι…

Οχτώμισι χιλιόμετρα από το Ναύπλιο και χτισμένο μέ-
σα σε έναν καταπληκτικό πορτοκαλαιώνα, ενδείκνυ-
ται για στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης. Την περίοδο 
μάλιστα των εορτών chef θα είναι ο Δημήτρης Παυλί-
δης, ο οποίος θα επιμεληθεί τόσο τα μενού των παρα-
μονών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, όσο και 
των υπόλοιπων ημερών. 

HOTEL PERIVOLI, 
Πυργιώτικα Ναυπλίου

Πρόταση Α.V.

Info 

Info 

Info 

Βασιλίτσα

ΘΑ ΤΡΑΒΗΞουμΕ ΓΙΑ ΤΑ ΒουΝΑ ΤΗΣ ΠΙΝΔου, ΘΑ ΦΤΑΣουμΕ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ ΚΑι θΑ 
ΚΑΤΕΒΟύΜΕ Τη ΜΕΓΑλύΤΕρη ΠιΣΤΑ ΤηΣ ΕλλΑΔΑΣ. ΑΝ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΦΑλΑΚρΟ, θΑ ΧΑ-
ρΟύΜΕ ΤηΝ ΠιΟ ιλιΓΓιώΔη θΕΑ, ΤηΝ ΑΒύΣΣΑλΕΑ ΧιΟΝΟΤρύΠΑ, ΤιΣ ζΟριΚΕΣ ΠιΣΤΕΣ 
ΤΟύ. ΓιΑ ΠιΟ ΧΑλΑρΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΑ, ΔιΑλΕΓΟύΜΕ ΤΟ All tIme clASSIc ΚΑρΠΕΝηΣι.
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Skate
Του Billy Γρυπάρη 

Do it yourself

Ο ι skaters της Χαλκίδας αποφάσισαν 
να φρεσκάρουν το θρυλικό skate park 
της πόλης με μια νέα κατασκευή που θα 

ενθουσιάσει τους πάντες. Δίπλα στη γνωστή σε 
όλους μας πυραμίδα υπήρχε μια μικρότερη που 
γκρεμίστηκε, για να φτιαχτεί μια νέα κατασκευή 

με 8 σκαλιά και 3 hand rails που είναι μούρλια. 
Ο Νίκος άγγελόπουλος, οι Μιχάλης & Βασίλης 
Μαγουλάς και ο Ορέστης Καραγιώργης είναι 
οι παλαιότεροι skaters της περιοχής και άριστοι 
γνώστες οικοδομικών έργων. Κουβάλησαν λοιπόν 
ξύλα, κολύμπησαν στο τσιμέντο και στη λάσπη για 
να φτιάξουν τη νέα ράμπα. Τώρα είναι έτοιμη να 
υποδεχτεί όλους τους skaters που θα φτάσουν μέ-
χρι εκεί. Respect σε όλα τα παιδιά που βοήθησαν. 

15 χρόνια γλυκιά 
σαν σοκολάτα! 

Η 
Chocolate Skateboards εί-
ναι η εταιρεία που με φέρνει σε 
έκσταση πάντα όταν βλέπω προϊό-

ντα της. Φέτος η αγαπημένη μου εταιρεία γιορτάζει 
τα δεκαπέντε χρόνια της, όσα σχεδόν χρόνια 
δηλαδή κάνω κι εγώ skate. Παρά την ηλικία 
της όμως, εξακολουθεί να είναι μια από τις 
πιο ιδιαίτερες εταιρείες στο χώρο μας, και για 
να το γιορτάσει κυκλοφόρησε μια σειρά από 
συλλεκτικά σανίδια φιλοτεχνημένα από κορυ-
φαίους καλλιτέχνες που έχουν επιμεληθεί τα γραφι-
κά. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς; Τη δουλειά του Andy 
Jenkins, του Michael leon, του Evan 
Hecox ή του Tony larson; Όποιον και 
να διαλέξεις, θα δακρύσεις. Διάλεξε 
όμως, γιατί σε λίγα χρόνια αυτά τα 
συλλεκτικά σανίδια θα έχουν μονα-
δική αξία. Χρόνια πολλά, Chocolate!

Ο 
Μike Blabac είναι ένας φωτο-
γράφος από το Michigan. Το 
1994, την περίοδο που το αμε-
ρικανικό skateboarding ζούσε 

τη δική του άνοιξη, μετακόμισε στο San 
Francisco και άρχισε να φωτογραφίζει 
σαν τρελός τους skaters της γενιάς του. 
Την ίδια εποχή δημιουργήθηκαν και οι 
δυο μυθικές εταιρείες, η 
Girl και η Chocolate, και 
πήραν τον Mike σαν επί-
σημο φωτογράφο τους. 
Ακολούθησε η DC Shoes 
κι έτσι ο συγκεκριμένος 
φωτογράφος κατάφερε 
να δημιουργήσει ένα φω-
τογραφικό αρχείο μέσα 
στο οποίο έκλεισε ουσια-
στικά ολόκληρη την ιστο-
ρία του skateboarding και 
των πρωταγωνιστών του 

εκείνης της εποχής. Το αρχείο αυτό κυ-
κλοφορεί τώρα σε μορφή φωτογραφικού 
άλμπουμ με τίτλο “Blabac Photo, the art 
of skateboarding photography” από τις 
εκδόσεις Powerhouse Books. Μέσα στις 
300 σελίδες του μπορεί κανείς να δει όλο 
το πανόραμα των professional skaters, 
ανάμεσά τους τους Eric Koston, Stevie 

Williams, Colin McKay, 
Rob Dyrdek και Danny 
Way. Το βιβλίο, που στοι-
χίζει γύρω στα 50 δολάρια, 
μπορεί κανείς να το προμη-
θευτεί μόνο από το internet 
προς το παρόν, μέχρι να έρ-
θει και στη χώρα μας. Ένα 
ιδιαίτερο δώρο που μπορείς 
να κάνεις τις μέρες αυτές 
στον εαυτό σου ή στους φί-
λους σου. Συστήνεται θερμά. 

 billygee23@yahoo.gr

Ο κόσμος του mike blabac
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Π οιο είναι το κόστος του να ζεις 
στην ωραιότερη χώρα του κό-
σμου; Δεν έχω ιδέα, διάολε, 

καθώς η παραπάνω διαφημιστική ατάκα 
χρησιμοποιείται για δυο ντουζίνες χώρες 
τουλάχιστον. Βλέπετε, αυτό το νεωτερικό 
κίνημα του εθνικισμού έχει πείσει εδώ 
και 300 χρόνια και τον τελευταίο αγρότη 
για το ποια είναι η ωραιότερη χώρα του 
κόσμου, κι άντε να ξεμπλέξεις.

Πάντως, το κόστος του 
προνομίου να ζεις στην 
Ελλάδα, όπως έχουμε 
μάθει και από πολλούς 
οργανισμούς, δεν είναι 
ευκαταφρόνητο. Και 
σαν να μην έφτανε αυ-
τό, έχουμε και το καπέλο 
του πλαστικού χρήματος. 
Οι Αμερικάνοι, που είναι συ-
χνά πιο περιγραφικοί σε ό,τι αφορά 
τον καπιταλισμό, το κόστος αυτό το ο-
νομάζουν haircut, δηλαδή κούρεμα. Το 
καλύτερο κούρεμα, λοιπόν, το διαθέτουν 
φυσικά αυτοί που έχουν μια μονίμως 
ημιχρεωμένη πιστωτική κάρτα, καθώς 
εντέλει πληρώνουν το κάθε αγαθό που 
αγοράζουν μαζί της από 8-15% παραπά-
νω από την τιμή στο καρτελάκι. Αλλά ο 
Τέκι βαριέται να ασχοληθεί σήμερα μα-
ζί τους, διότι έχει βάλει στο στόχαστρο 
αυτή τη νέα μόδα που ονομάζεται προ-
πληρωμένες χρεωστικές κάρτες.

Εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο οι πε-
ρισσότερες τράπεζες έχουν βαλθεί να 
κεφαλαιοποιήσουν το φόβο των ανθρώ-
πων για τις συναλλαγές μέσω ίντερνετ. 
Και γι’ αυτό το λόγο έχουν κυκλοφορή-
σει προπληρωμένες χρεωστικές κάρ-
τες, τις οποίες κάποιος μπορεί να χρη-
σιμοποιήσει για τις online αγορές του 
και να «φορτίσει» σε κάποιο κατάστημα 
της τράπεζας μόλις αδειάσουν. Φυσικά 
υπάρχουν χρεώσεις γι’ αυτή την υπη-
ρεσία, που κυμαίνονται από 0,5% μέχρι 
και 2,5% ανάλογα με την τράπεζα και τη 
χρήση. Κυρίως χρεώνουν κάποιο πο-
σό για τη «φόρτιση» με χρήμα. Φυσικά 
πρόκειται για μία ακόμα εντελώς άχρη-
στη υπηρεσία, φτιαγμένη στο τμήμα 
μάρκετινγκ. Ακόμα και η λέξη «φόρτι-
ση» δείχνει πως προσπαθούν να αντικα-

ταστήσουν βαριές έννοιες (όπως χρήμα) 
με άλλες πιο αθώες, που θυμίζουν περισ-
σότερο τη φόρτιση ενός κινητού, παρά 
το άδειασμα του λογαριασμού σας. Είναι 
ακριβώς το ίδιο κόλπο με τις μάρκες στα 
καζίνο. Οι μάρκες είναι κάτι χρωματιστά 
πλαστικά δισκάκια, που δεν έχουν καμία 
πραγματική αξία στο μυαλό σου όταν τις 
ξοδεύεις.

Φυσικά το μεγαλύτερο επιχείρημα των 
τραπεζών για να πείσουν τους ανθρώ-
πους να πάρουν προπληρωμένες κάρτες 
είναι η ασφάλεια στο μεγάλο, μαύρο και 
κακό δάσος του ίντερνετ. Και είναι ε-
ντυπωσιακό το πόσο καλά λειτουργεί ως 
μάρκετινγκ. Η ιδέα είναι πως ακόμα κι 
εάν κάποιος χρησιμοποιήσει κακόβουλα 
τον αριθμό της κάρτας σας, τότε αυτή θα  
αδειάσει μόνο μέχρι το ποσό που έχετε 
προπληρώσει, καθώς δεν είναι συνδε-
δεμένη με το λογαριασμό σας. Γι’ αυτό, 

άλλωστε, οι περισσότεροι προτιμούν 
να «φορτίζουν» μικρά σχετικά 

ποσά κι έτσι να αυξάνουν το 
κόστος χρήσης.

Και τώρα, ας τραβή-
ξουμε την κουρτίνα. 
Είναι οι συναλλαγές 

σ το ίν τερνετ επικίν-
δυνες; Όχι πραγματικά, 

εάν διαθέτουμε την ελάχιστη 
προσοχή που θα διαθέταμε και στο 

δρόμο. Με λίγα λόγια, στο δρόμο δεν 
δίνουμε την κάρτα μας σε όποιον μας τη 
ζητήσει. Μπορεί κάποιος να αδειάσει το 
λογαριασμό μας μέσω της κάρτας μας; 
Όχι, καθώς σύμφωνα με οδηγία της ΕΕ 
το ανώτατο όριο χρέωσης από κακόβου-
λη χρήση που βαρύνει το χρήστη είναι 
150 ευρώ. Δεν το ξέρατε αυτό; Τι κρί-
μα, και νόμιζα πως οι διαφημίσεις μάς 
δίνουν μια αντικειμενική και σφαιρική 
ενημέρωση.

Στην ουσία, όπως καταλαβαίνετε, οι 
προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες δι-
ασφαλίζουν περισσότερο τις τράπεζες 
παρά τους καταναλωτές. Και το ακόμα 
πιο αστείο είναι πως σας βάζουν να πλη-
ρώνετε για τη δική τους ασφάλεια.

Ένας άλλος λόγος για να μη χρησιμοποι-
είτε τέτοια προϊόντα είναι η πιθανότα-
τη μονομερής αλλαγή των κανόνων από 
την πλευρά της τράπεζας, με πιο πιθανό 
αποτέλεσμα να χρεώνεστε παραπάνω. 
Τα παραδείγματα είναι πολλά, κι όταν 
σε απλές υπηρεσίες που ποτέ δεν χρεώ-
νονταν αρχίζουν τα κόλπα, σκεφτείτε τι 
μπορούν να κάνουν στις πιο «εξωτικές» 
υπηρεσίες. Και, ναι, πιθανότατα είναι κα-
ταχρηστικές παρόμοιες χρεώσεις. Μέχρι 
όμως να «αποδειχθεί» στο δικαστήριο, 
εσείς θα έχετε βρεθεί για μία ακόμη φο-
ρά με ένα ωραιότατο κούρεμα. ●
➜ techiechan@tellas.gr

Προπλη-
ρωμένο 

πλαστικό

TechieChan
Του ΣΤΑΘΗ ΣΤΑΣΙΝΟΥ

~ pdf ~
Κάθε Τετάρτη 

όλη η εφημερίδα και σε PDF

www.athensvoice.gr
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Του Μιχάλη λεάνη 

Sports

Η 
μεγάλη ατάκα του προέδρου Κόκ-

καλη μετά το ματς με την Άρσεναλ 

δεν ήταν όταν απάντησε «να σε 

πάρουμε λογιστή στην ομάδα» σε δημοσιο-

γράφο που τον ρώτησε αν με τα έσοδα από 

το Τσάμπιονς Λιγκ, περίπου 20 μύρια, θα προ-

χωρήσει σε μεταγραφές, αλλά η άλλη, που 

αναφερόταν στο παιχνίδι: «Μας έλεγαν όλη 

την εβδομάδα ότι η Άρσεναλ θα παίξει με τα 

δεύτερα. Βάλαμε κι εμείς τα δεύτερα, κι έτσι 

τα δικά μας δεύτερα κέρδισαν τα δεύτερα της 

Άρσεναλ». Χο, χο, χο, κι άντε να του πεις ότι 

έχει άδικο.   Στο μάταιο αυτό κόσμο έχεις πε-

ρισσότερες πιθανότητες να δεις τον Νι-

κηταρά τον Δενδροφάγο, το δήμαρχο, 

να διαδηλώνει με ή χωρίς κουκούλα δί-

πλα σε μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ ενάντια στην 

ανέγερση εμπορικού κέντρου στον Βο-

τανικό, παρά να ακούσεις τον πρόε-

δρο Κόκκαλη, έστω και άμεσα, 

να παραδέχεται ότι έκανε λά-

θος. Το φοβερό όμως είναι 

ότι ακόμη κι αν το δίκιο 

ή το κοινώς αποδε-

κτά σωστό δεν είναι με το 

μέρος του, αυτός κα-

ταφέρνει πάντα να… 

δικαιώνεται. 

Φ έ τ ο ς  η  π ε ρ ίπ τ ω -

σή του έσπασε κάθε 

ρεκόρ. Το καλοκαίρι 

πήρε στην ομάδα τον 

Κετσπάγια. Του την 

έπεσαν όλοι και είχαν 

δίκιο. Έλυσε τη συ-

νεργασία του με τον 

Βαλβέρδε νταμπλού-

χο. Έναν προπονητή 

που παλιότερα  είχε 

οδηγήσει την ομάδα 

του, την Εσπανιόλ, σε 

τελικό Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ, για να προσλάβει 

τον Τιμούρ της Ανόρθωσης. Άντε να πείσεις 

τον κόσμο ότι με αυτή σου την κίνηση βάζεις 

ψηλά τον πήχη για την ομάδα. Εν μέρει, όμως, 

δικαιώθηκε. Ο «εχθρός του κουρέα», αλλά και 

του ποδοσφαίρου ποιότητας, Τιμούρ οδήγη-

σε την ομάδα αήττητη και χωρίς να δεχθεί 

γκολ στη φάση των ομίλων του Τσάμπιονς 

Λιγκ. Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε. Μετά 

πλάκωσαν οι θλάσεις. Μέχρι και το άγαλμα 

του Καραϊσκάκη στο Φάληρο έπαθε τράβηγ-

μα. Οι Λατίνοι άρχισαν να τα βάζουν με τον 

Κετσπάγια και τη σκληρή προπόνηση, που 

είχε ως αποτέλεσμα να τους ρίξει όλους ανά-

σκελα. Εμβόλιο για τη θλάση δεν είχε βγει, κι 

έτσι ο Ολυμπιακός δεν καταφέρνει σχεδόν σε 

κανένα ματς του πρωταθλήματος να παρατα-

χθεί πλήρης. Εδώ ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο. 

Το μεταγραφικό. Κατά την περίοδο των μετα-

γραφών ο μόνος που ήθελε να υπογράψει ο 

Ζαϊρί στον Ολυμπιακό ήταν ο Κόκκαλης και ο 

Σάββας Θεοδωρίδης. Οι υπόλοιποι υποστήρι-

ζαν ότι ένας παίκτης που προέρχεται από τον 

Αστέρα Τρίπολης και χωρίς σταθερή απόδο-

ση στις εμφανίσεις του, είναι αδύνατον να α-

νταποκριθεί στις απαιτήσεις του Ολυμπιακού. 

Τότε ανακοινώθηκε ότι ο Μαροκινός έρχεται 

σαν μπακ απ του Γκαλέτι. Ο κόσμος πίεζε να 

αγοράσει ο πρόεδρος αριστερό χαφ εξτρέμ, 

για να αντικαταστήσει το κενό που άφηνε πί-

σω του ο Τζόρτζεβιτς. Τέτοιος παίκτης δεν 

αποκτήθηκε ποτέ. Υπέγραψε, βέβαια, ο Μα-

ρέσκα για τη μεσαία γραμμή και ο Μέλμπεργκ 

από σπόντα, αφού ο Ολυμπιακός για τον Κα-

ντέ πήγαινε, αλλά το κελεπούρι πρόλαβε να 

το κλείσει ο Παναθηναϊκός. Αριστερό μπακ 

χρειαζόταν η ομάδα, δεν αγοράστηκε. Ένα 

σέντερ φορ, λογικά, θα χρειάζονταν ακό-

μη οι ερυθρόλευκοι, αφού ο Μήτρο-

γλου δεν φάνταζε ως ιδανική λύ-

ση στις εφεδρείες. Η μουρμούρα 

γρήγορα μετατράπηκε σε συμπέ-

ρασμα. Ο Ολυμπιακός δεν ενισχύ-

θηκε όσο και όπως έπρε-

πε. Μόλις λοιπόν οι 

θλάσεις πλάκωσαν 

στου Ρέντη, η ομά-

δα έμοιαζε φτωχή. 

Τελικά, κόντρα στην 

κοινή λογική, με τον 

Γκαλέτι μπακ απ του 

Ζαϊρί, με τον Ραούλ 

Μπράβο που ξύπνησε 

από το ποδοσφαιρικό 

κώμα και άρχισε ξαφ-

νικά να δικαιώνει το 

δεύτερο συνθετικό 

του ονόματός του, με 

τον Λεονάρντο και τον 

Όσκαρ από το πουθε-

νά και πάνω από όλα 

με έναν Μήτρογλου 

σε ρόλο Ντιόγο-Σάιρ 

–δηλαδή Ντιόγο και 

Ντερμπισάιρ μαζί– να 

σκοράρει και για τους δύο, 

ο Ολυμπιακός κατόρθωσε να φτάσει και να 

προσπεράσει τον Παναθηναϊκό και, το σημα-

ντικότερο, να βρεθεί μεταξύ των 16 καλύτε-

ρων ομάδων του Τσάμπιονς Λιγκ νικώντας 

σ’ όλα τα παιχνίδια στην έδρα του. Κι έτσι πε-

ράσαμε από το κλασικό: «Δίκιο είναι το δίκιο 

του εργάτη», στο «Δίκιο είναι το δίκιο του Σω-

κράτη». Μια παλιά κινέζικη παροιμία λέει πως 

όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια ο Θεός γε-

λάει και όταν οι οπαδοί του Θρύλου μιλάνε για 

μεγάλες μεταγραφές ο Σωκράτης Κόκκαλης 

ξεκαρδίζεται. Τώρα που έρχεται η μεταγρα-

φική περίοδος του Ιανουαρίου σκέφτομαι να 

ζητήσω άδεια άνευ αποδοχών. Σε περίπτωση 

που ο πρόεδρος δεν ικανοποιήσει την επιθυ-

μία του Ζίκο για τέσσερις μεταγραφές και αντ’ 

αυτού αγοράσει μόνο δύο, αλλά όχι πρώτα 

ονόματα, πόσοι θα τολμήσουν να γράψουν 

ότι αφήνει πάλι την ομάδα γυμνή; Μετά δεν 

λένε ότι το γυμνό είναι πορνό μόνο όταν ο φα-

κός που το εστιάζει είναι νετ, ενώ όταν είναι 

φλου μιλάμε για τέχνη; Ε, λοιπόν, οι κινήσεις 

του προέδρου Κόκκαλη είναι τόσο φλου, που 

μιλάμε για πραγματική τέχνη! A

➜ info@athensvoice.gr

Δίκιο 
είναι το 
δίκιο του 
Σωκράτη! 

Σωκράτης Κόκκαλης
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N έα αρχή. Το επόμενο δύσκολο βήμα με-
τά τους Madrugada. Με την πρώτη του 
σόλο δουλειά “Moon Landing”. Πάντα 

στην ίδια λυρική και σκοτεινή πλευρά του φεγ-
γαριού. Προσοχή, προμηνύεται sold out. 

Γιατί “Moon Landing” (προσελήνωση); Πρόκει-
ται για την πιο φιλόδοξη προσωπική μου δου-
λειά και ήθελα το κοινό να το αντιληφθεί. Έχω 
έρθει από μακριά και ταξίδεψα πολύ για να φτά-
σω μέχρι εδώ. Αυτός είναι ο λόγος. 

Τι κρατάς από την ιστορία των Μadrugada; 
Δεν ξέρω, θα μου άρεσε να διατηρώ ζωντανό το 
θρύλο με αυτό που κάνω τώρα, αλλά είναι εξί-
σου σημαντικό να προχωράω μπροστά. 
 
Tι θυμάσαι πιο έντονα από τις προηγούμενες 
συναυλίες στην Αθήνα, αλλά και από την πόλη; 

Tο κοινό πάντα τρελαινόταν στις συναυλίες των 
Madrugada στην Αθήνα, θυμάμαι που είχα χάσει 
ένα παπούτσι σε ένα crowd surfing. Θυμάμαι α-
κόμα πολλά πάρτι και να κινούμαστε στους δρό-
μους της πόλης με αυτοκίνητο χωρίς να ξέρουμε 
ποτέ πού ακριβώς είμαστε.
 
Τι σε συναρπάζει σε σχέση με τους Arcadians, 
που τόσο συχνά αναφέρεις στους στίχους σου; 
Στα τραγούδια μου η Αρκαδία σηματοδοτεί ένα 
χαμένο κόσμο ή μια χαμένη νοητική κατάσταση. 
Μια απλή, φυσική και αθώα υπαρξιακή κατάστα-
ση, που έχει χαθεί στο χρόνο. Είμαι εξοικειωμένος 

με την έννοια αυτή όπως έχει συνδεθεί με την ευ-
ρωπαϊκή αναγέννηση και την τέχνη του μπαρόκ, 
δεν ξέρω πολλά για το πραγματικό μέρος.

Πώς προέκυψε η διασκευή στο “The House Of 
The Rising Sun” στο άλμπουμ; Είναι το αγαπη-
μένο μου κομμάτι εδώ και καιρό. Είναι ζοφερό 
και μελαγχολικό, ενώ διαθέτει μια πραγματική 
αίσθηση ελευθερίας στον τρόπο ερμηνείας από 
τον Eric Burdon. Έχει αυτή την ονειρική ποιότη-
τα που ακούς σε πολλά παλιά φολκ και μπλουζ 
τραγούδια. Πάντα ήθελα να κάνω τη δική μου δι-
ασκευή.                     - ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

SIVERT
Man on the moon!
HOYEM

Ιnfo
GAGARIN, 

Λιοσίων 205, Αττική. 

Έναρξη 20.30. Είσοδος 

€ 35. Προπώληση: Τicket 

House, Πανεπιστημίου 42, 

210 3608.366, Metropolis, 

Fnac, ticketpro.gr. Support 

από τον Νορβηγό Christer 

Knutsen και τους δικούς 

μας Illegal Operation. 

Στις 19&20/12.
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ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα δύο κω-
μικές παραγωγές, τη μονόπρακτη φάρσα «Η πλάνη 
με το αίσιο τέλος» του Ροσίνι και την κοσμική καντά-
τα για βαρύτονο και ορχήστρα ο «Χορός μεταμφιε-
σμένων» του Φρανσίς Πουλένκ. Σε συμπαραγωγή 
με την Όπερα Δωματίου Αθηνών. 19, 23, 27 & 29/12, 
Θέατρο Ολύμπια, Ακαδημίας 59-61, 210 3612.461

THE ΕΝD
Μεταφυσικό παραμύθι για ενήλικες χαρακτηρίζει 
το έργο του ο σκηνοθέτης Χριστόφορος Αντω-
νιάδης, εισάγοντας τη φαντασία στη θεατρική 
σκηνή της Αθήνας. Μαζί του παίζουν οι Ειρήνη Χα-
τζηνίκου, Χριστίνα Μυσίρη κ.ά. Από 4/1/10, «Θέ-
ατρο Αργώ», Ελευσινίων 15, Μεταξουργείο (πλησίον 
Μετρό), 210 3244.717

επιλογές Της ΔήΜήτρΑς τριΑντΑφύλλού

OLD TOWN GALLERY
Πλούσια συλλογή, με έργα διαχρονικής αξίας από 
Έλληνες καλλιτέχνες του 19ου και του 2Οού αι-
ώνα (Κουνελάκης, Παρθένης, Γουναρόπουλος), 
αλλά και σύγχρονους δημιουργούς (Τσαρούχης,  
Φασιανός, Μυταράς). Δυνατότητα αγοράς, εκτί-
μησης και συντήρησης από ειδικούς. Βουκουρε-
στίου 25Α, 210 3626.968

PuREssENcE 
Aπό το Μάντσεστερ με αγάπη. Για ένα κοινό που 
δεν τους ξεχνά ποτέ. Δίωρο λάιβ, με όλα τα γνω-
στά κομμάτια τους, αλλά και τα νέα από το άλμπουμ 
“Sharpen Up the Knives”. Fuzz Club, Πειραιώς 209 & 
Πατρ. Ιωακείμ 1, Ταύρος. Έναρξη 20.00. Είσοδος € 25 
στην προπώληση (TicketHouse, Public, Metropolis & 
www.i-ticket.gr) και € 30 (ταμείο). Στις 19/12.

Live και djs στην πλατεία Μοναστηρακίου από σήμερα και για τις επόμενες μέρες. 17/12, 16.00-19.00: Κωσταντίνος Καλφακάκος & 
Στέλλα Καλησπεράτου (electro freestyle). 18/12, 16.00-19.00: Vassiliki (house/ disco soulful). 19/12, 12.00-15.00: Uplifted Happymood Team 

(house/soulfoul house). 20/12, 12.00-15.00: Dj Terri and Friends (house/ funky house). 21/12, 16.00-19.00: Who Am I (hip hop/ funk/ mush ups).  
22/12, 16.00-19.00: Eva Theotokatou (deep and teck house/ electronic). 23/12, 16.00-18.00: George Kanouras (house/ funk). 

Η ATHENS VOICE είναι χορηγός επικοινωνίας. 

WHERE WE LIVE
«Η Αθήνα είναι πόλη μετέφηβη πυρετική, με σπυράκια ακμής το πρωί, ερωτικό νυχτοπούλι τη νύχτα. Είναι πόλη που τη ζεις, την ανασαίνεις, 

δεν τη βλέπεις» σημειώνει ο δημοσιογράφος Νίκος Ξυδάκης στο κείμενό του που συμμετέχει στην έκθεση του φωτογραφικού πορτρέτου 
της πόλης μας, έτσι όπως το έχουν φιλτράρει με την εικαστική τους ματιά 17 από τους καλύτερους φωτογράφους: Ν. Βανδώρος, 

Α. Βουτυροπούλου, E. Canaj, C. Cunliffe, Θ. Γερασόπουλος, Ε. Δημησιάνος, Γ. Δομένικος, Σ. Καλαφάτης, Γ. Μάκκας, Ν. Μάρκου, 
Δ. Μιχαλάκης, Τ. Μπονάτσου, Ε. Μωράκη, Ν. Πηλός, Σ. Στάβερης, Α. Φιλιππίδης και Π. Φυσάκης. Η επιμέλεια είναι της 

Ρενάτας Κωνσταντίνου και η ATHENS VOICE είναι χορηγός επικοινωνίας. Μέχρι, 16/1, Lightroom στο Soul, Ευριπίδου 65

Νίκος Βανδώρος

Μυταράς

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ EVENTs ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
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ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

➜ epiloges@athensvoice.gr

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

FOR FREEDOM AND DEMOcRAcY
Μια σειρά φωτογραφιών και ντοκουμέντων από τις εμπόλε-
μες ζώνες του κόσμου συνοδεύει μία από τις δυνατές παρα-

στάσεις της χρονιάς με θέμα τον υποτιθέμενο πόλεμο κατά της 
τρομοκρατίας, το “Shoot, Get Treasure, Repeat” στο Θέατρο 
Συνεργείο. Στα εγκαίνια στις 16 /12  με μουσικές του κόσμου 
από το σχήμα “Mare Yiem”. Κολωνού 31, μετρό Μεταξουργείο 

ATRIA
Μετά από τρία χρόνια απουσίας από την αθηναϊκή μου-
σική πραγματικότητα, οι Αtria της front woman Δάφ-
νης επανέρχονται ανανεωμένοι, με νέους συνεργάτες 
και νέα δουλειά, που αναμένεται από τη NumberNine 
Productions. Με την εμπειρία που τους χάρισε μια σει-
ρά από λάιβ, δίπλα σε ονόματα όπως οι Stereo MC’s, Pet 
Shop Boys, Hooverphonic, Anne Clark, Mark Almond 
και The Scissor Sisters, θα παρουσιάσουν τραγού-
δια από την επερχόμενη δισκογραφική τους δουλειά 
και νέες εκτελέσεις κομματιών από τα άλμπουμ τους 
«Παιδιά της πόλης» 2001, «Είμαι καρδιά» 2003, “Man in 
Motion” 2004. Μαζί τους οι Sun Rain In Life με ροκ ήχο. 
ΚΟΟ-ΚΟΟ Live Music Bar, Ιάκχου 17, Γκάζι, 210 3450.930. 
Έναρξη 22.30. Είσοδος € 12 με ποτό. Στις 23 Δεκεμβρίου.

Voicechoice
Tου MIXAλH ΠITENH

1Light of a soul
Ο τίτλος της έκθεσης της Πολωνής 
φωτογράφου Anita Andrzejewska 

προέρχεται από τη φράση των μυστικι-
στών Σούφι “Nur-e jan” (Φως της ψυχής). 
Μια σειρά ταξιδιών στο Ιράν μετατρέπε-
ται σε ασπρόμαυρα αποσπάσματα σω-
μάτων, αντικειμένων, κτιρίων, τοπίων. 
Η ονειρική πλευρά του εξωτισμού. Μ55 
projects, Μαυρομιχάλη 55, έως 21/12

2Το σινεμά των 60s 
και οι μουσικές του
Ο Δ. Σαββόπουλος και οι φίλοι του 

σχολιάζουν μουσικά ταινίες του Truffaut, 
του Fellini, του Monicelli, του Sergio 
Leone. Ιδιαίτερο γεγονός η εμφάνιση του 
Γιώργου Ρωμανού (της Μυθολογίας του 
Μ. Χατζιδάκι και του ιστορικού άλμπουμ 
«Δυο μικρά γαλάζια άλογα») με μερικά 
τραγούδια πριν από το φιλμ «Ερόικα» του 
Μιχάλη Κακογιάννη στις 23/12. Τριανόν 
Film Center, Κοδριγκτώνος 21, 17-23/12

3Συνέβη στην Αθήνα
Εικόνες της πόλης που θυμό-
μαστε ή φανταζόμαστε, πολυ-

κατοικίες και νεοκλασικά μέσα και έξω, 
Ομόνοια και Γκάζι, χρώματα κτιρίων και 
αποχρώσεις ουρανού, περισσότερες από 
40 απόψεις της Ακρόπολης. Έργα 150 
Ελλήνων εικαστικών σε μια έκθεση που 
ξεναγεί σε γνωστά και άγνωστα αποσπά-
σματα της Αθήνας. Πολιτιστικό Κέντρο 
Δήμου Αθηναίων «Μελίνα», Ηρακλειδών 
66, έως 22/12

4Οι «Τρωάδες» 
του γκαράζ
Φθινόπωρο του 1977 σε ένα 

οικόπεδο με ίχνη κατεδαφισμένου σπι-
τιού στην οδό Καπλανών, ο Γ. Τσαρούχης 
σκηνοθετεί «Τρωάδες». Λιτά, αφαιρετικά, 
καθημερινά. Με Σμάρω Στεφανίδου και 
Σαπφώ Νοταρά, με Εύα Κοταμανίδου και 
Αλίκη Γεωργούλη. Μνήμες από τον ηλε-
κτρισμό εκείνων των μυθικών παραστά-
σεων επιστρέφουν μετά από 32 χρόνια, 
με το ηχητικό ντοκουμέντο που περι-

λαμβάνεται στο τελευταίο τεύχος του 
περιοδικού «Λέξη». 

➜ pitenis@ath.forthnet.gr

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ 
1910-1989
Πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση στην Αθήνα, με 
έργα του καλλιτέχνη που σφράγισε τη νεοελληνι-
κή ζωγραφική. Μουσεία και ιδιωτικές συλλογές 
της Ελλάδας και του εξωτερικού συνεισφέρουν 
στη συγκέντρωση 670 έργων. Το απαύγασμα της 
ζωγραφικής και θεατρικής καλλιτεχνικής δημι-
ουργίας του Τσαρούχη καταλαμβάνει τους δύο 
ορόφους του Μουσείου Μπενάκη, Κτήριο οδού 
Πειραιώς. Την έκθεση σχεδίασε η λιλή Πεζανού 
και επιμελήθηκε η νίκη Γρυπάρη. 19/12 - 14/3, Πει-
ραιώς 138 & Ανδρονίκου, 210 3453.111

BLITZ
Η απρόβλεπτη θεατρική ομάδα αφηγείται τη δια-
δικασία αλλαγής του κόσμου στον 20ό αιώνα. Σύμ-
φωνα με τους ίδιους η παράσταση “Guns! Guns! 
Guns!” είναι μια «ρομαντική απάντηση στον κυνι-
σμό της πάνοπλης εποχής μας». Το κείμενο και τη 
σκηνοθεσία υπογράφουν οι: Γιώργος Βαλαής, Αγ-
γελική Παπούλια, Χρήστος Πασσαλής. Σύγχρονο 
Θέατρο Αθήνας, Ευμολπιδών 41, Γκάζι, 210 3455.020

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙ-
ΚΟ BAZAAR
To EZ Art Studio σάς 
υποδέχεται στο χώρο 
του στην Κηφισιά, 
όπου φίλοι και μα-
θητές του εκθέτουν 
κοσμήματα, τσάντες, 
αξεσουάρ, χριστου-
γεννιάτικα στολίδια, 
διακοσμητικά αντικεί-
μενα, κεριά και πολλά 
ακόμα, όλα φτιαγμένα 
με αγάπη και μεράκι 
για το χειροποίητο. 
Μέρος των εσόδων 
θα διατεθεί στην «Ε-
στία», φιλανθρωπική 
οργάνωση που δρα-
στηριοποιείται στην 
παροχή κοινωνικής 
φροντίδας σε άτομα 
με νοητική υστέρηση. 
Χ. Τρικούπη 97, Κηφι-
σιά, 210 8133.000

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΠΑΡΤI
Το περιοδικό «ύπο-
βρύχιο» κυρήσσει 
την έναρξη των “New 
Orleans Spirit Parties” 
με ζωντανή μουσική 
από τον Γ. Κασσέτα, 
την τζ. Καπάνταη 
και την μπάντα τους. 
Ακόμα φωτογραφίες 
του Π. Μοσχανδρέ-
ου από το οδοιπορικό 
του στη Νέα Ορλε-
άνη. 19/12, 17.00, 
Bacaro, Σοφοκλέους 1, 
είσοδος ελεύθερη
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Στο ραντεβού των νέων εικαστικών με το κοι-
νό της Αθήνας, οι απόφοιτοι της ΑΚΤΟ, εικαστι-
κοί και φωτογράφοι, έδωσαν το «παρών» με 
μια πληθώρα έργων. Η Κατερίνα Αποστολίδου 
και η Μαρία Πασχαλίδου μάς ξενάγησαν στην 
έκθεση “Open Doors”. Οι «πόρτες θα είναι α-
νοιχτές» για μία ημέρα ακόμα στο Thission 
Lofts. Χορηγός επικοινωνίας είναι η A.V.

«Σήμερα, με όποιο μέσο κι αν 
δουλεύεις, πρέπει να έχεις ένα 
νόημα, να στηρίζεσαι σε μια εν-
νοιολογική βάση. Το να ζωγρα-
φίζεις απ λώς “παραστατικά” 
δεν λέει κάτι από μόνο του. Όλα 

τα μέσα, φωτογραφία, ζωγραφική, video art, εγκα-
ταστάσεις, είναι ίσα» μου λέει η Κατερίνα Απο-
στολίδου, διευθύντρια του κλάδου Εικαστικών 
Τεχνών του ΑΚΤΟ, στην ξενάγηση που μου κάνει 

στα εγκαίνια της έκθεσης “Open Doors” με έργα 
αποφοίτων της σχολής. Επόμενο ζητούμενο με-
τά την ύπαρξη μιας βασικής ιδέας; Η δικαιολόγη-
σή της. Διαβάζω το κείμενο της Πετρούλας Κρί-
γκου: «Η εγκατάστασή μου είναι φτιαγμένη από 
χρησιμοποιημένα φίλτρα του καφέ. Κάθε φίλτρο α-
ντιπροσωπεύει μια μνήμη, μια ανάσα, ένα τραύμα, 
μια ευτυχία, που με τα χρόνια έχουν δημιουργήσει 
αυτές τις ανθρώπινες μορφές». 
Η Μαρία Πασχαλίδου, διευθύντρια του κλάδου 
Φωτογραφίας στη σχολή, συμφωνεί μαζί με τη 
συνεπιμελήτριά της Κατερίνα ότι το κείμενο στο 
οποίο ο καλλιτέχνης συμπυκνώνει ο ίδιος αυτό 
που θέλει να πει παίζει καταλυτικό ρόλο στην 
προσέγγιση της δουλειάς του από το κοινό την 
ώρα της έκθεσης. Ένα σκεπτικό για επεξεργασία 
κάνει το θεατή περισσότερο συμμέτοχο στην 
τέχνη από ό,τι ένα ξερό «άτιτλο». Τα κείμενα των 
αποφοίτων σε αυτή την έκθεση είναι πολύ δια-
φωτιστικά. 

Επόμενη διαπίστωση: η φωτογραφία διεισδύει 
με γεωμετρική πρόοδο στον ούτως ή άλλως σύν-
θετο κόσμο των εικαστικών. Η ίδια πρόταση ισχύ-
ει και με ανεστραμμένους τους όρους. «Τα διαφο-
ρετικά είδη φωτογραφίας (φωτορεπορτάζ, still lifes 
κ.ά.) αισθητικοποιούνται, μοιάζουν με ζωγραφικούς 
πίνακες και γίνονται μέρος εγκαταστάσεων, ανοίγο-
ντας τις πόρτες τους σε όλα τα πεδία» λέει χαρακτη-
ριστικά η Μαρία Πασχαλίδου και μου δείχνει τις 
φωτογραφίες του Παναγιώτη Τσετσέκου, που 
όλοι τις μπερδεύουν με ζωγραφικά έργα 
που έχουν αναφορές στον Bacon. 
Ύστερα το βλέμμα μου τραβάει 
ένα εντυπωσιακό έργο, το με-
γάλων διαστάσεων τρίπτυχο 
ζωγραφικής του Παναγιώτη 
Παναγή. Ζωγράφισε τον ε-
αυτό του στη μέση και δίπλα 
του, δεξιά και αριστερά, τα 
αδέρφια του να τον κοιτά-
ζουν. Γενικό συμπέρασμα: 
Υπάρχουν έργα πιο ερμητικά 
και άλλα πιο ευανάγνωστα, 
όμως η τάση στα ζητήματα της 

μνήμης, των εμπειριών και σε όλων των ειδών 
τις σχέσεις (ερωτικές, φιλικές…) γίνεται όλο και 
πιο εμφανής. 
Συμμετέχουν: Γ. Αγγελόπουλος, Κ. Ανανία, Ε. 
Γιαλούση, Λ. Γιαννικόπουλου, Β. Δρακάκη, Η. 
Ευθυμίου, Θ. Ζαρουχλιώτης, Δ. Θεοδοσοπού-
λου, Ε. Καρμίρη, Μ. Κληρονόμος, J.Kostica, Κ. 
Κουρτίδης, Π. Κρίγκου, Χ. Λυμπερόπουλος, 
Μ. Μιχελογιάννη, Δ. Μπουρουλίτη, Γ. Οικονό-
μου, Π. Παναγή, Ν.-Π. Περάκης, Κ. Ρομπόρα, Χ. 

Σαββόγλου, Π. Σκινιώτη, Μ. Σκούρ-
τη, Κ. Σταμπέλου, Μ. Τριαλώνη, 

Π. Τσετσέκος, Ε. Φούλια, Β. 
Φράγκου, Ά.-Λ. Φωτοπού-

λου, Κ. Φωτοπούλου, Κ. 
Χαλιορή, Ν. Χασαπό -
πουλος, Ε. Χλαχλά, Π. 
Χοχλιώνης.    

 -Δ.Τ.

Info: Μέχρι 18/12, 
THISSION LOFTS, Πειραι-

ώς 123, Γκάζι

επιλογές 

Το μέλλον είναι τώρα

Χρήστος Λυμπερόπουλος

Παναγιώτης ΠαναγήΓεωργία Οικονόμου

Poka-Yio, Κ. Αποστολίδου, Μ. Πασχαλίδου
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Σφαίρα η Σφεντόνα
Α λλαγή στον αθηναϊκό μουσικό χάρτη με τη «Σφεντόνα», που κάνει νέο ξε-

κίνημα τον Δεκέμβριο με συνισταμένη την καλή μουσική. Για του λόγου το 
αληθές το ξεκίνημα γίνεται με το σπουδαίο  Έλληνα συνθέτη Γιάννη Σπανό, 

που κάθε Δευτέρα,  με τη σύμπραξη των ερμηνευτών Πένυς Ξενάκη, Κώστα Τζια-
γκούλα, Μαρίας Σπυροπούλου, Άγγελου Μιχαήλ και σε ενορχήστρωση του Νίκου 
Δανίκα, θα παρουσιάσει επιλογές από την καλλιτεχνική του πορεία, 
σε μια παράσταση με τίτλο «Μουσικές Δευτέρες στη Σφεντόνα με 
τον Γιάννη Σπανό». Μαζί πολλοί guests που έχουν συνεργα-
στεί με το συνθέτη, όπως οι Γ. Ανδρεάτος - Γ. Νέγκα στις 
21/12, Μ. Κανά - Μ. Παπαζήσης στις 28/12 και Δημήτρης 
Μπάσης στις 4/1, ενώ θα ακολουθήσουν ονόματα όπως 
Γαλάνη, Τσανακλίδου κ.ά. Κάθε Παρασκευή εμφανίζεται 
η αγαπημένη Babalu, που δεν είναι άλλη από τη συνθέτρια, 
ερμηνεύτρια, performer Θεοδοσία Τσάτσου, με τα νέα 
κομμάτια του άλμπουμ «Α-γαπήσου» και επιτυχίες από την 
εποχή των Μπλε. Κάθε Σάββατο συμπράττουν η Ελένη Δήμου 
και ο Γιάννης Γιοκαρίνης με επιλογές από τη δισκογραφία τους, 
ντουέτα και διασκευές σε ονόματα όπως οι Μάνος Χατζιδάκι, Νina Simone, Βασίλης Tσι-
τσάνη, David Bowie, Sting, Manu Chao, Παύλος Σιδηρόπουλος. Στην παρέα και ο ροκάς 
Γιώργος Γκικοδήμας, ο εναλλακτικός Παναγιώτης Τσακαλάκος και οι ράπερς D.F.  

Γιάννης  Σπανός Θεοδοσία Τσάτσου

Δώρο προσκλήσεις
Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες της 
δέκα (10) διπλές προσκλήσεις για την 
παιδική παράσταση «Το βέλος που δεν πλη-

γώνει» στο θέατρο Studio Μαυρομιχάλη, 
την Κυριακή 20/12 στις 12.00 μ.μ. Αν θέλεις κι 

εσύ μία, στείλε σε SMS: AVRA (κενό) και το ονοματεπώ-
νυμό σου στο 54121, μέχρι την Παρασκευή 18/12 στις 
12.00 το μεσημέρι. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και 
τα ονόματά τους θα βρίσκονται σε λίστα στο ταμείο του 
θεάτρου (Μαυρομιχάλη 134, Εξάρχεια, 210 6453.330).

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Δώρο προσκλήσεις
Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες της 
πέντε διπλές προσκλήσεις για την παρά-
σταση «Χωρίς τίτλο λόγω αμνησίας» στη Θεα-

τρική Σκηνή για τη Δευτέρα 21/12 (1) και άλ-
λες πέντε διπλές για την παράσταση της Τρίτης 

22/12 (21.15) (2). Αν θες κι εσύ μία, στείλε σε SMS: AVVA (κε-
νό) 1 ή 2 και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, μέχρι τη 
Δευτέρα 21/12 στις 10.00 το πρωί. Οι νικητές θα ειδοποιη-
θούν με sms και τα ονόματά τους θα βρίσκονται σε λίστα στο 
ταμείο του θεάτρου (Νάξου 84, πλ. Κολιάτσου, 210 2236.890). 

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

επιλογές 

Ιnfo
Σφεντόνα, Λ. Αλεξάνδρας 

22, 210 8253.991-2

Κάθε Δευτ. έναρξη 22.00. 

Είσοδος με μπίρα € 15. 

Κάθε Παρ. & Σάβ. έναρξη 22.30. 

Είσοδος με μπίρα € 15.  
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Ιnfo
Σφεντόνα, Λ. Αλεξάνδρας 

22, 210 8253.991-2

Κάθε Δευτ. έναρξη 22.00. 

Είσοδος με μπίρα € 15. 

Κάθε Παρ. & Σάβ. έναρξη 22.30. 

Είσοδος με μπίρα € 15.  
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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. € M

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

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

ALTro 
Χάρητος 39Β & Πλουτάρχου, 
210 7242.717 Mικρό, σοφι-
στικέ, με λίγα ιταλικά πιάτα, 
όλα νόστιμα.   

AppLebee’s 
Λ. Aλεξάνδρας & Σούτσου, 
210 6459.805/ Δούσμανη & 
Λαζαράκη 12, Γλυφάδα, 210 
8948.730/ Aγ. Ιωάννου 42, Α-
γία Παρασκευή, 210 6003.127/ 
Ερμού 91, 210 3227.789/ 
Φιλαδελφέως 8 & Xαρ. Tρικού-
πη, Kεφαλάρι, 210 6233.514/ 
Kosmopolis, Λ. Κηφισίας 73, 
210 6199.576 Νεανικό, για 
κάθε ώρα με burgers, steaks, 
cocktails. €Μ A.v.

AΡχΟντΙΚΟ 
Έβρου 40, Aμπελόκηποι, 210 
7777.742 Με βιτρίνα για να 
διαλέξεις ανάμεσα σε πολλά 
πιάτα, όλα τους σπιτικά 
μαγειρεμένα. Το βράδυ πιο 
χαλαρά. Παρ.-Σάβ. ελληνική 
μουσική με dj. €Μ 

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

ATHeNs GATe    
Λ. Συγγρού 10, Αθήνα, 210 
9238.302-3 Το εστιατόριο του 
ομώνυμου ξενοδοχείου, με 
μεσογειακή κουζίνα σε χώρο 
με εξαιρετική θέα στον Παρ-
θενώνα και τους Στύλους 
του Ολυμπίου Διός. Ανοιχτό 
κάθε βράδυ 19.00 - 23.00

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. 

* brAsserie viNTAGe    
Πλ. Κοτζία (8ος όροφος 
Notos Home), 210 3239.011 
Ωραίος χώρος με εξαιρετική 
θέα Ακρόπολη και Λυκαβητ-
τό, γεύσεις μεσογειακές με 
άρωμα Ιταλίας. Εκδηλώσεις 
& catering. Ανοιχτό μεσημέ-
ρι και βράδυ. € 

ΒUrGers’N’ roses 
Kοχλίδος 13, Αμπελόκη-
ποι, 210 6446.510 Το νέο 
brand στο χώρο για γνήσια 
American burgers, χρυ-
σοψημένες πατάτες και 
απολαυστικά ορεκτικά! take 
away ή delivery.  Διάλεξε το 
Jean harllow με τη θρυλική 
Mystic sauce για γεύση απ’  
το hollywood!

bUTCHer sHop
Περσεφόνης 19, Γκάζι, 210 
3413.440 Μοντέρνα ταβέρνα 
για κρεατοφαγία με μεγάλη 
ποικιλία τοπικών προϊόντων. 
Ανοιχτά κάθε μέρα. € Μ Ξ

ΔΗΜoΚΡΙτΟΣ 
Δημοκρίτου 23 & Tσακάλωφ, 
Kολωνάκι, 210 3613.588, 210 
3619.293Η γνωστή ταβέρνα 
του Κολωνακίου με την πα-
ραδοσιακή σπιτική ελληνική 
κουζίνα. Δοκιμάστε ψαρο-
νέφρι με δαμάσκηνα ή γιου-
βέτσι. Δευτ.-Σάβ. ανοιχτά 
μεσημέρι και βράδυ, Κυρ. 
ανοιχτά μόνο μεσημέρι. €

* FUNKY GoUrMeT       
Παραμυθιάς 13, Κεραμει-
κός, 210 5242.727, www.
funkygourmet.com Boutique 
εστιατόριο –25 θέσεων– με 
gourmet δημιουργίες σε και-
νούργιο, εντυπωσιακό χώρο 
από τους ιδιοκτήτες και σεφ 
Γεωργιάννα Χιλιαδάκη και 
Νίκο Ρούσσο. €€ 

* ΙΔΑΙΟν      
Πειραιώς 187, Αθήνα, 210 
3426.141, 693 2424446 Οι 
κρητικές γεύσεις στο πιάτο 
σου παρέα με άφθονη 
ρακή. Ό,τι πρέπει μετά τη 
διασκέδαση στα απέναντι 
νυχτερινά μαγαζιά. Ξενυ-
χτάει κανονικά! € 

* iNbi   
Ηρακλείτου 21, Κολωνάκι, 
210 3392.090 Γιαπωνέζική 
κουζίνα επιπέδου, εκρη-
κτικά cocktails και πάρτι με 
celebrities που ανοίγουν 
την όρεξη. Κλειστά Κυρ. €€€  

* JACKsoN FisH              
Μηλιώνη 4, Κολωνάκι, 210 
3616.098 Στο χώρο του 
γνωστού και μη εξαιρετέου 
Jackson hall, ένας όροφος, 
ο 2ος, αφιερωμένος στο 
ψάρι και τους πιστούς 
οπαδούς του. 

ΚΑΛΛΙΣτΗ ΓΕΥΣΙΣ    
Ασκληπιού 137, Αθήνα, 210 
6453.179/ 6983 134731 Δη-
μιουργική ελληνική κουζίνα 

με οδηγό προϊόντα εποχής 
από την Ν.Τρέσσου και Ε. 
Φυλακούρη σε χώρο ζεστό 
και φιλόξενο. Λίστα κρασιών 
από ελληνικό αμπελώνα. Θε-
ματικές βραδιές με εκθέσεις 
έργων τέχνης. Και πάρκιν 
στην Ιπποκράτους 110. Α-
νοιχτό από 19.30-1.00, Κυρ. 
μεσημέρι. Δευτ. κλειστά. €

ΛΕYΚΕΣ 
Λ. Γαλατσίου 100, 210 
2924.458 Mενού βασισμένο 
σε παραδοσιακές συνταγές 
και ντεκόρ αχυρώνα.

MAΣA 
Eθν. Aντιστάσεως 240-244, 
Kαισαριανή, 210 7236.177 
Λαχταριστές αστακομακαρο-
νάδες προστέθηκαν στη μα-
κρόχρονη ιστορία κρέατος. 
Mεγάλη λίστα κρασιών (και 
βιολογικά).Κήπος με τριαντα-
φυλλιές. Δευτ. κλειστά. € Σ/Κ

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 που μένει ανοιχτό και 
το χειμώνα. Κυρ. ανοιχτά και 
μεσημέρι από 13.00, Δευτ.-
Πέμ. 20% έκπτωση 19.30 με 
21.00. Και αργίες ανοιχτά. 

ΜΙνΙΜs
Μιαούλη 6, Ψυρρή, 
210 3249.990 Το φημισμένο 
Minims της Σαντορίνης από 
το μάγειρα και ζαχαροπλά-
στη Νίκο Γκίνη, σε νέο all 
day χώρο στην καρδιά της 
Αθήνας. Με ελαφριά πιάτα 
ελληνικής - μεσογειακής 
κουζίνας, με φημισμένα 
γλυκά και καλά επιλεγμένα 
κρασιά. Ωραίες μουσικές.   

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

ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ.Gr     
Ευελπίδων 47 & Καλλινόβου, 
210 8813.121 Μπριζολάκια 
χοιρινά, παϊδάκια, ψαρονέ-
φρι, όλα ψημένα στη σχάρα 
σε άνετο χώρο. 13.00-1.00, 
Κυρ. βράδυ κλειστά. €

NooDLe bAr      
Σύνταγμα,  210 3318.585/ 
Χαλάνδρι, 210 6800.064/ Ν. 
Ηράκλειο, 210 2815.500/ 
Ν. Σμύρνη, 210 9326.033/
Πειραιάς 210 4115.151/
Άλιμος 210 9850.250/ Αγ. 
Παρασκευή 210 6537.177/
Κηφισιά 210 6233.216/ 
Άγ. Ελευθέριος (Ster) 210 
2114.829/ Μαρούσι 210 
8069.100/ Ζωγράφου 210 
7777.067/Θεσσαλονίκη 
2310 260.092/ Πάτρα 2610 
362.360/ Ρέθυμνο 28310 
51198/ Βόλος 24210 23040/
Χαλκίδα 2210 83833/Παλλή-
νη 210 6669.824 Η γνωστή 
αλυσίδα εστιατορίων με νό-
στιμες ασιατικές γεύσεις που 
μαγειρεύονται καθημερινά 
σε ανοιχτές κουζίνες, για να 
βλέπουμε και τι τρώμε.

pALMie bisTro 
Σόλωνος 72 & Μασσαλίας, 
Αθήνα, 210 3641.794 και σε 
16 ακόμη σημεία της Αθήνας.  
Kαφές ή φαγητό σε μοντέρ-
νους χώρους, που συνδυά-
ζουν την ποιότητα με τη δι-
ασκεδαστική ατμόσφαιρα. 
Aλυσίδα με θαυμαστές απ’ 
όλη την γκάμα των ηλικιών. 
Aνοιχτό από 8.00 π.μ. ως  
2.00 π.μ., εκτός Bούλας από 
9.00 π.μ. ως 2.00 π.μ.  

pAsTA LA visTA    
Δεκελέων 1Α, Γκάζι, 210 
3461.392 Σε νέο χώρο με 
της ίδιας νοστιμιάς ιταλικές 

γεύσεις και μακαρονάδες 
που ικανοποιούν και τους 
πιο ασυμβίβαστους. 

rATKA
Xάρητος 30-32, Kολωνάκι, 
210 7290.746  Υπέροχο 
σούσι, φιλέτο στην πέτρα, 
θα τελειώσεις με κρέμα 
καταλάνα. Σαβ. μεσημέρι α-
νοιχτά., Σαβ. βράδυ και Kυρ. 
κλειστά.   €Ξ

* ΡΕΣΠΕντΖΑ   
Ευμολπιδών 24, Γκάζι, 210 
3414.140 Φρέσκο ψάρι, 
σπέσιαλ ψαρόσουπα και 
μεγάλη ποικιλία σε θαλασ-

γεύση οδηγοςπούτρώμε

Τζίτζικας και μέρμηγκας
 Παλιό ελληνικό μπακάλικο

Της ΖΙΖΗΣ  ΣΦΥΡΗ

Π ολ λά χρόνια πριν, δυο 
φίλοι σκέφτηκαν ν’ ανοί-
ξουν μια ταβέρνα… λίγο 

σαν μουσείο μνήμης. Με ν τεκόρ 
μπακάλικου, ή καλύτερα οινοπα-
ντοπωλείου από αυτά που βρίσκεις 
ακόμα σε ξεχασμένα χωριά, που 
πουλάνε κονσέρβες, μαζί με τυριά, 
σπίρτα, τσιγάρα, κι έχουν μερικά 
τραπέζια για να κάθεσαι να ανοίγεις 
την κονσέρβα σου και να συνοδεύ-
εις το καρτούτσο σου. Η «εικόνα» 
μοιράστηκε στους πελάτες, την α-
γάπησαν, την έβαλαν στη ζωή τους 
και τη συν τηρούν μέχρι σήμερα 
πολύ καλά. Οι πρωταγωνιστές του 
μύθου δούλεψαν, η φήμη τους α-
πλώθηκε σε όλη την Αθήνα κι έτσι ά-
νοιξαν στην πόλη άλλα τρία μαγαζιά 
στο ίδιο στιλ.
Τις προάλλες φτάσαμε στην πλ. Πα-
παδιαμάντη, στα Άνω Πατήσια, στο 
πρώτο στέκι, αυτό που γέννησε και 
τα υπόλοιπα. Η διακόσμηση είναι 
σχεδόν απείραχτη, ελαφρώς πιο ε-
ξελιγμένη στα χρώματα, και έχει αρ-
κετά τραπέζια για να χωράει όλους 
τους πιστούς. 
Μας καλωσόρισε ρακή μετά ελαίας 
και τουρσί πιπεριάς, μαζί με πραγ-
ματικό ζυμωτό ψωμί και λαδάκι. 
Γευτήκαμε για άλλη μια φορά την 
πολύ ωραία σαλάτα του Τζίτζικα, με 
δέκα λογιών λαχανικά, ανθότυρο, 
μανούρι, βινεγκρέτ μουστάρδας. 
Συνεχίσαμε με φιλιανούς ντολμά-
δες, δηλαδή γεμιστά κρεμμύδια με 
σπανάκι, τυρί, μπέικον, και με άγρια 
χόρτα μαζί με σέσκουλα και μυρώ-

νια, φτιαγμένα σαγανάκι με φρέσκια 
ντοματούλα και φέτα. Μας έπιασε 
μια τυρολαγνεία και δοκιμάσαμε 
λαδοτύρι Μυτιλήνης στα κάρβου-
να και γραβιέρα τηγανητή με σου-
σάμι, μέλι και μπέικον. Τέλος με τα 
τυριά, αρχίσαμε τα κρέατα, για τα 
οποία πιστεύω πως σε μερικά πιάτα 
έχουν τα πρωτεία. Αξέχαστα χοιρι-
νά μπριζολάκια με γλυκοκρέμμυδα, 
πατάτες και σάλτσα από πορτοκάλι 
και μέλι, απίθανο «Ρουμελιώτικο» 
χοιρινό, που είναι κοψίδι στα κάρ-
βουνα με ψητή ντομάτα και πίτες 
ψητές, και καταπληκτικά κεμπαπά-
κια από χοιρινό, μοσχάρι και αρνί, 
σερβιρισμένα με γιαούρτι, ψητή 
ντομάτα, πίτες, ψιλοκομμένο κρεμ-
μύδι και μαϊντανό. 
Ήπιαμε χύμα κόκκινο αγιωργίτικο 
Νεμέας και αποχαιρετίσαμε με νό-
στιμη πορτοκαλόπιτα με παγωτό. 
Στον Τζίτζικα και Μέρμηγκα, αν δεν εί-
στε τόσο πολύ κρεατολάγνος, όπως 
εμείς εκείνη τη βραδιά, θα βρείτε και 
πιάτα με ψαρικά και θαλασσινά, ό-
πως εκείνο το πολύ ελκυστικό στην 
ανάγνωση: τραγανά θαλασσινά στη 
λαδόκολλα (γαλέος, γαριδάκι, κα-
λαμάρι και σκορδαλιά με σαφράν) ή 
μυδοπίλαφο ή ακόμη και γιουβέτσι 
με θαλασσινά. 

Τζίτζικας και Μέρμηγκας, πλ. Παπαδια-
μάντη 4, Άνω Πατήσια, 210 2232.376. 
Κάθε μέρα 7.30 μ.μ. - 12.30 π.μ. Κυριακή 
μόνο μεσημέρι. Κατανάλωση/άτομο  20-
25 ευρώ χωρίς κρασί. 

➜ zsfyris@otenet.gr

P
H

O
T

O
: C

A
T

H
Y

 C
U

N
LI

FF
E

Δώρο 
Η A.v. εξασφάλισε για μία τυχερή αναγνώ-
στριά της μία τσάντα από το κατάστημα 

Tube. Αν θες να την κερδίσεις, στείλε σε sMs: 
AvAv (κενό) 1 και το ονοματεπώνυμό σου στο 

54121, μέχρι την Τρίτη 22/12 στις 10.00 το πρωί. Η νική-
τρια θα ειδοποιηθεί με sms και θα μπορεί να παραλάβει το 
δώρο της από το κατάστημα tube (Σόλωνος 114, 
210 3827.706).

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Δώρο
Η A.v. εξασφάλισε για έναν τυχερό αναγνώ-
στη της ένα καφέ νεσεσέρ calvin Klein από 

το κατάστημα Duomo. Αν θες να το κερδί-
σεις, στείλε σε sMs: AvAv (κενό) 2 και το ονο-

ματεπώνυμό σου στο 54121, μέχρι την Τρίτη 22/12 στις 
10.00 το πρωί. Η νικήτρια θα ειδοποιηθεί με sms και θα 
μπορεί να παραλάβει το δώρο της από το κατάστημα 
Duomo (Ομήρου 56, Κολωνάκι, 210 3388.778). 

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ
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σινούς μεζέδες συνοδεία 
επιλεγμένης λίστας –κυρίως 
ελληνικών– κρασιών σε 
τριώροφο χώρο με ταράτσα 
για ωραία θέα και το χειμώ-
να. Δευτέρα κλειστά. €Ξ Μ

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.    
 
TUDor HALL     
Ξεν. Κing George Βασ. Γε-
ωργίου 3, Σύνταγμα, 210 
3222.210 Πολυτέλεια και 
κομψότητα για σύγχρονη 
γαλλική κουζίνα και σε 
μενού 3 πιάτων με € 40. 
Κλειστά Κυρ. €€€

TΩN ΦpoNiMΩN
 TA ΠAiΔiA 
Φιλολάου 7, Kαισαριανή, 210 
7010.559. Mε πιάτα ελληνικά, 
γαλλικά, ιταλικά, όλα φτιαγ-
μένα στο χέρι... και οι  τηγα-
νητές 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. 

ΥΑΔΕΣ    
Εντός Αττικού Άλσους, Γαλά-
τσι, 210 6470.936  Ο all day 
χώρος για ποτό, φαγητό και 
καφέ σε προνομιακό σημείο 
που προσφέρει πανοραμική 
θέα Αθήνα, με ανανεωμένο 
μενού και διακόσμηση. 

Βόρεια

AνΕτΟν 
Στρ. Λέκκα 19, Mαρούσι, 210 
8066.700 nτεκόρ από ελλη-
νική ταινία με τον Λ. Kωνστα-
ντάρα, κουζίνα δημιουργική, 
ελληνική, υπέροχη. Στο 
τέλος θα χειροκροτήσεις και 
τα γλυκά.  Kυρ. κλειστά.    

ΓΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΟνΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
Κηφισίας 317, Κηφισιά, 210 
8001.402 Στο κηφισιώτι-
κο νεοκλασικό νόστιμα 
πιάτα από καλλιεργητές 
βιολογικών και οργανικών 
προϊόντων, και γεύσεις από 
τη Νένα Ισμηρνόγλου. Κυρ. 
βράδυ κλειστά.  €M Κ

ΕνΟτΕCA 
Λεωφ. Πεντέλης 113, Χαλάν-
δρι, 210 6890.238 o ιδιοκτή-
της Kώστας tουλουμτζής 
διαθέτει μεγάλη συλλογή 
κρασιών κι εξαιρετική ιταλι-
κή κουζίνα που επιμελείται 
μαζί με το νέο σεφ. Kυρ. 
μεσημέρι ζωντανή μουσική. 
Δευτ. κλειστά.  

KoYKΛAKi
Παπανικολή 88, Xαλάνδρι, 210 
6818.710 Γνωστό σου από 
παλιά, ωραία παρεΐστικη α-
τμόσφαιρα, πιάτα... κακόφη-
μα και ονομασίες που θα σου 
μείνουν αξέχαστες. Kαθημε-
ρινά έως 12.30, Παρ. και Σάβ. 
έως 1.30. Κυρ. κλειστά.

ΛΙΑΣτΗ NτΟΜΑτΑ 
Aγαμέμνωνος 23 (εμπ. κέ-

NOODLE BAR
Ελαφριές, νόστιμες ασιατικές γεύσεις 
στο πιάτο σου γρήγορα και περιποιη-
μένα. Μενού με πολλές επιλογές για 
να διαλέξεις αυτό που τραβάει περισ-
σότερο η όρεξή σου. Ιδανικό στέκι για 
lunch break ή μετά από shopping. 
Πρέπει να προλάβεις να πιάσεις τρα-
πέζι, όμως. Είναι συνήθως γεμάτο. 
Απόλλωνος 11, Σύνταγμα, 210 3318.585

SIMPLY BURGERS 
Η απόλαυση στα burgers! Ζουμερά 
μπιφτέκια από 100% φρέσκο μοσχα-
ρίσιο κιμά –που ζυμώνεται καθημερι-
νά– σε αφράτο ψωμάκι με συνοδεία 
τηγανητές πατάτες country style. 
Δοκίμασε το El Diablo με διπλή δό-
ση έμενταλ, μανιτάρια σοτέ και hot 
pepper relish! Μόνο με € 8,5.Τα απο-
λαμβάνεις εκεί ή στο χώρο σου με 
delivery ή take away. 
www.simplyburgers.gr

TIRBOUSON 
Με ελληνική δημιουργική κουζίνα και 
μεγάλη ποικιλία κρασιών και αυτόν 
το χειμώνα στο χαλαρό χώρο τους, 
δίπλα στις γραμμές του τρένου. Α-
νοιχτό καθημερινά από το μεσημέρι 
μέχρι αργά το βράδυ, ό,τι πρέπει για 
φαγητό μετά το θέατρο. 
Κωνσταντινουπόλεως 104, Κεραμεικός, 
210 3410.107 

ΠΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 
Παραδοσιακό βολιώτικο τσιπουράδι-
κο σε χώρο απλό και ζεστό. Εξαιρετι-
κό τσίπουρο Τυρνάβου, μεζεδάκια 
που έρχονται το ένα μετά το άλλο για 
να συνοδεύσεις τα καραφάκια σου, 
ποικιλίες θαλασσινών και κρεατικών 
μεγάλης νοστιμιάς. 
Δημοφώντος 146, Άνω Πετράλωνα, 
210 3460.601  

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 
Η γνωστή ταβέρνα του Κολωνακίου 
που έχει ταΐσει κόσμο και κοσμάκη χρό-
νια τώρα. Με σπιτική κουζίνα ελληνι-
κής νοστιμιάς από μαγειρευτά μέχρι 
κρέατα σχάρας. Γιουβετσάκι και ψα-
ρονέφρι με δαμάσκηνα καταπληκτικά. 
Είναι ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ κάθε 
μέρα εκτός Κυριακής (μόνο μεσημέρι). 
Δημοκρίτου 23 & Τσακάλωφ, Κολωνάκι, 
210 3613.588  

ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗ 
Το λευκό thema 2008 και το Αssyrtiko 
2008 του κτήματος Παυλίδη ξεχώ-
ρισαν και βραβεύτηκαν στο διεθνή 
διαγωνισμό concours Mondial de 
Bruxelles, που έγινε φέτος στη Βα-

λένθια. Με κριτές από 40 χώρες 
και ανάμεσα σε περίπου 6.000 

άλλα διαγωνιζόμενα κρασιά, 
το Thema πήρε Χρυσό 

Μετάλλιο.

tips Της ΝαΤαλΙαΣ ΔοΥκα
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ντρο Eρμής), Xολαργός, 210 
6543.033 Mικρό και νόστιμο, 
με πιάτα σπιτικής φροντί-
δας. Οι κρητικές γεύσεις 
πολύ καλές επίσης. €Μ 

oCToberFesT
Aγ. Iωάννου 82, Aγ. Παρα-
σκευή, 210 6082.999 Για 
μπίρες απ’ όλο τον κόσμο, 
ακόμα και χωρίς αλκοόλ. 
Kαι μπίρα με το μέτρο και 
συνοδευτικά από κρύα ορε-
κτικά, βαυαρικές σπεσιαλιτέ 
pretzel μέχρι χοιρινό κότσι. 
Και παραγγελίες πακέτο. 
€M A.v

pAsioNAL 
Καποδιστρίου 64, Φιλοθέη, 
210 6800.200 Αργεντίνικη 
ατμόσφαιρα και κουζίνα 
που σε ταξιδεύει σε αργε-
ντίνικες pampes. Μπαρ για 
ποτό, live πιάνο. Κυριακή 
κλειστά. € 35 με το κρασί. 

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 πας και θα 
ξαναπάς.  

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/ 
Σωτήρος Διός 48, Πασαλι-
μάνι, 210 4171.355/Γαλάτσι, 
210 2910.444/ Περιστέρι 
(Μπουρνάζι), 210 5761.501 
Aλυσίδα καταστημάτων 
στο χώρο του ποιοτικού και 
γρήγορου φαγητού. Zου-
μερά μπιφτέκια, φρέσκες 
σαλάτες, κρέατα και πουλε-
ρικά σε ειδική χάρτινη συ-
σκευασία που –πώς γίνεται 
δεν ξέρουμε– τα διατηρεί 
ζεστά και τραγανά. 

1920    
Αγ. Παρασκευής 110, 
Χαλάνδρι, 210 6813.029 
Κομψό και διαχρονικό με 
κλασική διεθνή κουζίνα και 
με αρκετά πιάτα κρεατικών. 
40 είδη μπίρας και 22 ετι-
κέτες ελληνικών κρασιών. 
catering - δεξιώσεις. Κάθε 
μέρα 20.00-1.00, Παρ.+Σάβ. 
20.00-1.30, Κυρ. και μεση-
μέρι. Δευτ. κλειστά/ €

Νότια

bArbA LAZAros
Zησιμοπούλου 24Α, Π. Φά-
ληρο, 210 9403.003 Χρόνων 
παράδοση στη σύγχρονη 

ΡΙΝΟΚΕΡΩΣ
Προσοχή, προσοχή: soul, jazzy και 
funk live από τους Groove Busters με 
τη μοναδική φωνή της Τζένης καπά-
δαη στις 20/12, με ελεύθερη είσοδο. 
Κι επειδή τα ωραία δεν τελειώνουν 
ποτέ, στις 23/12 live με Blues Fathers 
& The Swingers. 
Ιπποκράτους 40 & Διδότου, 210 3389.877 

SANTA BOTELLA 
Κάθε Δευτέρα οι Groove Busters, 
η νέα πενταμελής μπάντα που προ-
έκυψε απ’ το δεκαμελές group 
“Funkollectiv”, με την pop και τη 
lounge Jazz να εναλλάσσονται με τη 
soul-funk μουσική και κάθε Τρίτη jazz 
με groovy-funk διαθεση από τους α. 
ανδρέου, Δ. Τσάκα, Δ. Σεβδαλή, Γ. 
Γεωργιάδη και α. κτιστάκη. 
Πανόρμου 115A, Αμπελόκηποι, 
210 6981.032

45 Μοίρες
Ιστορικό ροκ club, από τα πρώτα 
που επέλεξαν για στέκι το Γκάζι. 
Τώρα η ατμόσφαιρα της ταράτσας 
έχει μεταφερθεί στο εσωτερικό του, 
ένα μεγάλο χώρο με βιομηχανικό 
design, πρώην αποθήκη, όπου ξε-
χωρίζει η μεγάλη μπάρα. Και μουσι-
κές που κινούνται σε όλο το φάσμα 
της ροκ. 
Ιάκχου 18 & Βουτάδων, Γκάζι, 210 3472.729

ΜΥΓΑ 
Νέα είσοδος στο χώρο των liveάδι-
κων και όχι μόνο, πολλά υποσχόμε-
νος, που ήρθε για να μείνει φιλοξε-
νώντας γνωστά αλλά και ελπιδοφό-
ρα ονόματα της ελληνικής μουσικής 
σκηνής. Όπως η Φένια Παπαδόδη-
μα, που την Πέμπτη 24/12, μαζί με 
τους Τ. Μπαρμπέρη, D. Lynch, Ν. 
καπηλίδη και Γ. Παλαμιώτη, θα πα-
ρουσιάσουν δικές τους συνθέσεις 
αλλά και διασκευές. 
Αισώπου & Μίκωνος 13, Ψυρρή

ΙΝΟΤΕΚΑ
Ύστερα από 10 χρόνια παρουσίας, 
το λες κλασικό. Ανανεωμένο, πάντα 
στην urban τοποθεσία της πλατείας Α-
βησσυνίας, με μουσικές από ambient 
dub μέχρι σύγχρονο electro και italo 
disco. Ανοιχτό από τις 7 το πρωί για 
πρωινό, μπορείς να το επισκεφθείς 
και το μεσημέρι για κρύα πιάτα συνο-
δεία μπίρας ή κρασιού.
Πλατεία Αβησσυνίας 3, Μοναστηράκι, 
210 3246.446

ΘΕΑΤΡΟ ΚΤΗΡΙΟ 
Ατμόσφαιρα αμερικάνικη, Σικάγου, 
με άρωμα τζαζ κάθε Δευτέρα και Τρί-
τη, από την kikadot και τη 10μελή 
μπάντα της. Με δικά της τραγούδια 
αλλά και διασκευές των L. cohen, 

t. Waits, B. holiday και πολλών 
άλλων, σε μια παράσταση που 

μένει στη μνήμη. 
Σαρρή & Αριστοφάνους 19, 

Ψυρρή, 210 3839.472

tipsout
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Καφεοινο

Το Καφεοίνο μετά από εννέα χρόνια λειτουργίας εξακο-
λουθεί να προσφέρει μοναδικές στιγμές απόλαυσης 
πρωί και βράδυ σε μία από τις τελευταίες μαγευτικές 

περιοχές της Αθήνας, στη γειτονιά της Κυπριάδου στα Άνω 
Πατήσια. Ένα πολύ ζεστό καφέ, που συνδυάζει την απλότητα 
με το στιλ. Ένας all day χώρος που φημίζεται για τις συχνές 
αισθητικές μεταμορφώσεις του. Το πρωί θα απολαύσεις το μο-
ναδικό cappucino από τα χέρια του Αποστόλη, παίζοντας με 
την παρέα σου επιτραπέζια παιχνίδια. Με το που σκοτεινιάζει 
καταλαβαίνεις απόλυτα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του μαγαζιού. 
Ο χώρος μεταμορφώνεται κυριολεκτικά από την αρμονία που 
δημιουργούν οι ιδιαίτερες μουσικές σε συνδυασμό με τον υπέ-
ροχο ατμοσφαιρικό φωτισμό που, ειδικά αυτά τα Χριστούγεν-
να, δημιουργούν ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό. 
Πρωτότυπα και πολύχρωμα cocktails από μια κάβα με πολλές 
σπάνιες και ιδιαίτερες επιλογές. Στο Καφεοίνο οι μουσικές και 
οι μελωδίες του σε ταξιδεύουν κάθε στιγμή, την κατάλληλη 
ώρα, στο κατάλληλο μέρος του κόσμου. Καθημερινά διαφο-
ρετικοί Djs με επιλογές από electronica, swing, pop, rock και 
r’n’b soul ρυθμούς. 
ΚΑΦΕΟΙΝΟ, Γαβριηλίδου 8, Άνω Πατήσια, 210 2014.815

goingout
ελληνική κουζίνα. Σπεσια-
λιτέ το πεϊνιρλί με την παλιά 
μικρασιάτικη συνταγή. Παρ. 
και Σάβ. ζωντανή μουσική. 
€K M

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

CHiNA ToWN
Λ. Βουλιαγμένης 10, 210 
9315.223, 801 11 60200 Κινέ-
ζικες γεύσεις σε λιτό, προ-
σεγμένο χώρο. Κάθε Κυρ. 
μεσημέρι ανοιχτός μπουφές 
με  14 και τις καθημερινές 
12.00 - 18.00 15% έκπτωση. 
Και delivery. 

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.

ΠiΣiNA 
Aκτή Θεμιστοκλέους 25, 
Φρεαττύδα, Πειραιάς, 210 
4511.324, www.pisinacafe.
gr tο café του δίνει την 
εντύπωση 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. 

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

Δυτικά

ΑpoLis      
Άλσος Αγ. Δημητρίου, Πε-
τρούπολη, 210 5060.620 
Πολυχώρος με εξαιρε-
τική θέα. Μοιράζεται σε 
διάφορα επίπεδα με καφέ, 
εστιατόριο και μπαρ με 
ελληνική μουσική. Κουζίνα 
μεσογειακή, μοντέρνα και 
δημιουργική από τον Δημή-
τρη 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

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

ΠΑΛΙΑ ΑΘΗνΑ
Εμπεδοκλέους 75 & Φιλολά-
ου, Παγκράτι, 210 7518.869 
Γραφική μονοκατοικία του 
’30 με «πονηρά» μεζεδάκια, 
ρακή, κρασάκι και ατμό-

σφαιρα παλιάς αθηναϊκής 
γειτονιάς. 12-15 ευρώ. 
Κυριακή κλειστά. 
τΟ ΠΕτΑΛΟ
Ξάνθης 10 & Λ. Kαραγιάννη, 
Kυψέλη, 210 8622.000 
Κουτουκάκι, πάνω από τον 
πεζόδρομο της Aγ. Zώνης. 
Σπιτικό φαγητό με εξαιρε-
τικές τιμές σε χαλαρή ατμό-
σφαιρα. Kαθημερινά από 
20.00, πλην Δευτέρας.

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

Oύζο-μουσική

ΠΑΛΙΑ ΙΣτΟΡΙΑ       
Δημοφώντος 146, Άνω Πε-
τράλωνα, 210 3460.601
Παραδοσιακό βολιώτικο 
τσιπουράδικο, με αυθε-

ντικό τσίπουρο Τιρνάβου, 
ποικιλίες θαλασσινών και 
κρεατικά. Ανοικτά κάθε 
μέρα από τις 16.00, Σ/Κ από 
το πρωί. 

XoXΛiΔAKi
Aδριανίου 31, N. Ψυχικό, 
210 6746.661, 210 6746.551 
Aτμόσφαιρα παλιού μπακά-
λικου. Aτέλειωτη ποικιλία 
σε γεύσεις, ψαρομεζέδες, 
μεγάλη λίστα ούζων και 
προϊόντα για το σπίτι. Δευτ. 
έως Σάβ. 12:00 - 1:00, Kυρι-
ακή μόνο μεσημέρι.   

ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ         
Κρησίλα 34, πλ. Βαρνάβα, 
Παγκράτι, 210 7525.777 Σε 
παραδοσιακή αθηναϊκή 
μονοκατοικία, ελληνική 
κουζίνα με πολλά μεζεδά-
κια, άφθονο κρασί και ρακή. 
Πέμ., Παρ., Σάβ. βράδυ και 
Κυρ. μεσημέρι ρεμπέτικα 
και λαϊκά χωρίς μικρόφωνο. 
Δευτ. κλειστά



17 - 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009  A.V. 69 



70  A.V. 17 - 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Q&A

Ηρώ
Έτσι είμαι εγώ

Π έρσι ξεχώρισε με τη θε-
ατρική σύμπραξη των 
λουδάρου-Μπεγνή. 

ανανεώνεται με τους αλέξανδρο 
Μπουρδούμη και Γιώργο Παπαδό-
πουλο, με τον λουδάρο πάντα στην 
ίδια γραμμή, σε ένα πρόγραμμα που 
επιμελήθηκε η ίδια, με ατμόσφαιρα 
πάρτι που φρόντισε ο κωνσταντί-
νος Ρήγος. Δες τι είπε στην α.V.

Πώς είδατε την περσινή επιτυχία 
με τον Αντώνη Λουδάρο και τον 
Μέμο Μπεγνή; Πέρσι ήταν ένα πεί-
ραμα, δεν ξέραμε πώς θα αντιδράσει 
ο κόσμος. Αυτό που πιστεύω ότι κέρ-
δισε το κοινό ήταν ο αυθορμητισμός 
με τον οποίο λειτουργούσαμε μέσα 
στο χώρο, ξεφεύγοντας από τα κλισέ. 

Οπότε, τι αλλάζει φέτος; Στη θέση 
του Μέμου Μπεγνή μπήκε ένα άλλος 
ηθοποιός, ο Αλέξανδρος Μπουρ-
δούμης, ο οποίος είναι κι αυτός τα-
λαντούχος, τραγουδάει πάρα πολύ 
καλά και είναι αρκετά επικοινωνια-
κός στη σκηνή. Και προστέθηκε και 
ο Γιώργος Παπαδόπουλος, που είναι 
σχετικά νέος τραγουδιστής με εξαι-
ρετική φωνή. 

Η δομή του προγράμματος; Προ-
σπάθησα να είναι τελείως διαφορε-
τική από την περσινή χρονιά, γιατί 
δεν ήθελα απλώς να το επαναλάβω 
– θα ήταν ένα είδος κοροϊδίας προς 
τον κόσμο. Στα 75-80 τραγούδια που 
είναι στο πρόγραμμα, μόνο 3 ή 4 είναι 
ίδια. Και υπάρχει η δυσκολία του ότι 
οι ηθοποιοί χρειάζονται να έχουν μία 
πρόζα σε ένα κομμάτι, να νιώθουν ότι 
υπάρχει ένας ρόλος. Για εκείνους τα 
τραγούδια είναι ρόλοι και αν δεν νιώ-
σουν αυτό το συναίσθημα τούς είναι 
πολύ δύσκολο να ανταποκριθούν. 

το σκηνικό με την ένταξη ηθοποι-
ών στις μουσικές σκηνές δείχνει 
να επεκτείνεται. Βλέποντας τόσες 
σκηνές με τραγουδιστές και ηθο-
ποιούς φέτος, θα μπορούσε να πει 
κανείς ότι αυτό κάνει τον κύκλο του 
σιγά σιγά και κλείνει – κάτι που δεν 
είναι σωστό, γιατί θα μπορούσε να 
λειτουργήσει καλύτερα εξελικτικά. 
Εδώ, συνήθως, όταν επιτυγχάνει κάτι 

όλοι μετά προσπαθούν σαν αδηφάγα 
ζώα να φάνε από αυτό, με αποτέλε-
σμα να φθείρεται πολύ γρήγορα. 

τα τραγούδια σου ξεκινούν πά-
ντα από μια θέση ισχυρή και ξε-
κάθαρη, « Έτσι είναι οι σχέσεις», 
«Έτσι είμαι εγώ». τι σημαίνει αυ-
τό; Δεν θέλω να το παίξω ούτε ξερό-
λας, ούτε έξυπνη, αλλά όταν περνάς 
μια ηλικία νεότητας, γιατί δεν είμαι 
πια κοριτσάκι, αρχίζεις να βλέπεις 
τα πράγματα πιο ψύχραιμα, πιο ι-
σορροπημένα. Έχω βρεθεί αρκετές 
φορές στη ζωή μου σε δύσκολη οι-
κονομικά θέση, τι να με φοβίσει; Το 
ζήτημα στη ζωή δεν είναι τι δεν έ-
χεις ή τι έχεις, αλλά τι χρειάζεσαι για 
να ζήσεις. Είναι και τα ΜΜΕ, που περ-
νούν διάφορα μηνύματα. Έχω χρό-
νια να ανοίξω τηλεόραση σπίτι μου, 
τελείως συνειδητά, γιατί θεωρώ ότι 
μου περνάει έναν τρόπο ζωής και 
μηνύματα που δεν τα ’χω ανάγκη. Αν 
θέλω να ακούσω ειδήσεις θα ανοίξω 
το ραδιόφωνό, που εκτιμώ πολύ.

Με τι μουσικές μεγάλωσες; Με ε-
τερόκλητα πράγματα. Ο μπαμπάς 
μου άκουγε κλασική μουσική, η μα-
μά μου Πάριο, Γαλάνη κ.λπ., ο αδερ-
φός μου ήταν ροκάς, οπότε ήταν 
τέλεια σχολή για μένα. Αυτό που με 
βοήθησε πολύ ήταν ότι μεγάλωνα 
χωρίς παρωπίδες. Πιστεύω πως δεν 
υπάρχει είδος μουσικής που να μην 
έχει κάτι να πει. 

Η Αθήνα; Την αγαπάω κι ας τη βρί-
ζουν όλοι. Έχει τεράστια προβλήμα-
τα, όπως όλες οι πόλεις της Ευρώ-
πης, ειδικά στο κέντρο τους, αλλά 
έτσι όπως έχει γίνει πια η επαρχία, 
χίλιες φορές η Αθήνα. Ο πουριτανι-
σμός και η ψευτιά που έχει η επαρ-
χία δεν υπάρχουν εδώ. 

Υπάρχει κάτι που έχεις μάθει από 
τη στιγμή που γεννήθηκε το παι-
δί σου και μετά; Το μόνο που μπο-
ρώ να σου πω για το γιο μου είναι ότι 
δεν είμαι από τις μαμάδες που λένε 
«αχ, μόλις τον είδα άλλαξε η ζωή 
μου». Όχι, είμαι από τις μαμάδες τις 
άλλες, που μέσα στα έξι χρόνια που 
τον έχω, τον αγάπησα. Μέρα με τη 
μέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το 
χρόνο, ανακάλυπτα πόσο νέος κό-
σμος είναι, πόσο αγαθός και αγνός, 
κι αυτό με έβαλε σε πάρα πολλά ε-
ρωτηματικά για το τι παιδιά «φτιά-
χνουμε σήμερα». ●

Ιnfo
Πόλις studio, 

Πέτρου Ράλλη 18, Α-

θήνα, 210 3476.316, 210 

3452.527. Από Πέμ. έως 

Σάβ.Bar-Restaurants

bACAro 
Σοφοκλέους 1, 210 3211.882 
Πολυχώρος με χαρακτήρα. 
Εμμονή στις ιταλικές γεύ-
σεις, αυθεντικά σάντουιτς 
tramezzini, σούπερ κοκτέιλ 
και γκαλερί σύγχρονης τέ-
χνης. Aπό το πρωί ως αργά 
το βράδυ. €Ξ Μ A.v.

bArAoNDA
Tσόχα 43, Aμπελόκηποι, 
210 6444.308 Εντυπωσιακό 
σκηνικό, κοσμικά parties, 
δυνατή μουσική. eξαιρετική 
κουζίνα από τον Mιχάλη 
nτουνέτα.  €

* bUeNA visTA        
Ζωοδόχου Πηγής 3 & Ακαδη-
μίας, 210 3829.179  Τapas, 
κρασί και live μουσική και 
χορός σε πολυτελές σκηνικό 
που σε ταξιδεύει από Ισπανία 
μέχρι Αργεντινή. Κάθε Παρ. 
Flamenco. Φιάλη € 120, Κρα-
σί € 60 και tapas για 2 € 30.  

CeNTrAL             
Πλ. Φιλικής εταιρείας 14, 
Κολωνάκι, 210 7245.938 
Lounge bar restaurant, με 
κοσμοπολίτικη, elegant α-
τμόσφαιρα. Διεθνής κουζίνα 
και tailor made cocktails.  

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  

* MATAroA              
Ιεράς Οδού & Κεραμεικού 
116, Κεραμεικός, 210 
3428.312, 698 3409997 Νέος 
χώρος, με βιομηχανικό ντε-
κόρ, ταράτσα με θέα Ακρό-
πολη και γεύσεις κατά βάση 
μεσογειακές. Πλούσια κάβα, 
πρωτότυπα cocktails,παρε-
ΐστικη διάθεση και ωραίες 
μουσικές. Ξ  

Cafes/Bars/
Snacks

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.

FLoCAFe LoUNGe bAr 
resTAUrANTs        
Αιγαίου 2 & Λ. Συγγρού 141, 
210 9343.003,  Ποσειδώνος 
& Χαράς , Νέα Μάκρη, 22940 
91164,  Εμπορικό Κέντρο Τhe 
Mall Athens - Νερατζιώτισσα, 
Μαρούσι, 210 6107.350,  
Λαζαράκη 26, Γλυφάδα, 210 
9680.177, Λ. Κηφισίας 15, 
Ν. Φιλοθέη, 210 6839.222 
Aγαπημένα café με υπέροχες 
γεύσεις καφέ, γλυκά και 
snacks, από κρύα sandwich 
σε μπαγκέτες και σε ψωμά-
κια όπως ciabatta και pizzetti 
μέχρι ζεστά λαχταριστά club 
sandwitches bacon.

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

JoHN Doe 
CoFFee & booZe      
Πανόρμου 86 & Κηφισίας, 
Αμπελόληποι, 210 6983.303 
All day μοντέρνος χώρος με 
fun διάθεση, super κονσόλα 
του παίζει από mp3 μέχρι 
βινύλια. Πολλά happenings, 
lives και εκπλήξεις κάθε 
βδομάδα.A.v.

LA soiree De voTANiqUe 
Kαστοριάς 37, Bοτανικός, 
210 3471.401 Μικρός 
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Λ οιπόν, χωρίς πολλά λόγια, η περίοδος έφτασε. Χωρίς 
πολλές υπερπαραγωγές, λόγω και της κρίσης, ας δούμε 
τι παίζει την τελευταία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα. 

Στον Christmas Guide θα έχουμε αναλυτικό «εορτολόγιο»…

Πρώτος στη λίστα της εβδομά-
δας είναι ο «παλιός». Ο  Justin 
Robertson έχει υπάρξει «μέντο-
ρας» των Chemical Brothers, ο άν-
θρωπος πίσω από το Lionrock πρό-
τζεκτ, κεφάλαιο του big beat, συ-
νεργάτης του Fatboy Slim κι «εξα-
φανισμένος» τελευταία. Να δούμε 
τι θα παίζει τώρα, καλεσμένος του 
Κορμοράνου (Swing, 19/12, intro: 
Monotronik - outro: Blue Lagoon, 
free).
O «νέος» έρχεται ένα βράδυ πριν. 
Τα παιδιά των Yes It Does! υποστη-
ρίζουν πως όλοι τους οι καλεσμέ-
νοι τον τελευταίο χρόνο μιλάνε για 
τον Severino. Κι εκείνοι τον κάλε-
σαν. Από τη Μάντοβα στο Λονδίνο 
κι από κει στα Horse Meat Disco 
πάρτι. Πήγαινε από νωρίς, να προ-
λάβεις κι αντίτυπα του βρετανικού 
free press “The P.I.X.” (Skull bar, 
18/12, € 8 με ποτό).
Κι έπεται ο «πολύ παλιός», η αυτού 
μεγαλειότητα του Grandmaster 
Flash, το Σάββατο στο Bios (€ 15, 
πριν ο DJ Noiz). Ο τύπος που εφηύ-
ρε τον πρωτο-electro ήχο με το α-
ξεπέραστο “The Message” και ταυ-
τόχρονα εξέλιξε μέσω της τεχνικής 
του το hip hop έρχεται στην Αθήνα 
γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο. Για ένα 
“The History Of Hip Hop show”, με 
ταινίες skate στην οθόνη κι έκθεση 
των Greece Is For Lovers.

“Marquise Night” και πάλι σήμερα στο Swing.  Η ομάδα του 
7 Jokers στήνει swing night με θέμα «Εφιάλτης Πριν Τα Χρι-
στούγεννα». Σκηνογραφικές και χορευτικές εκπλήξεις, live 
από High Rollers, στα πλατό ο Quentin *** Γενέθλια του «ψη-
λού» Mr. Statik (με καινούργιο remix στους Mary & The Boy 
στη Rotary Cocktail), ευκαιρία να ξανασμίξουν οι Improvize 
μαζί με τον Chevy την Παρ. στο loop (free). Εκεί και την Κυρ. 
άλλη μια “Dream On” βραδιά, με τον Nikko Patrelakis να συ-
ναντά τον Σέργιο Χρυσοβιτσάνο στην κιθάρα *** Τρία mag 
parties, στα οποία θα περιφέρεται ο ίδιος κόσμος: α) ένας χρό-
νος Don’t Panic που γιορτάζεται την Παρ. στο 6 D.O.G.S. με 
Κορμοράνους/DJ Girl/ Kat/ Replicas και t-shirts ζωγραφισμέ-
να από Dreyk και Taxis β) το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο 
του Velvet mag, το επόμενο βράδυ πάλι στην Αβραμιώτου με 
live από Evripidis And His Tragedies και NTEIBINT γ) Την 
Κυρ. “Panic before Xmas” από το Ozon με εκθέσεις, fashion 
showrooms, dj sets και live Exposed By Observers. Στο χώρο 
του 360° record store και του νέου Κ44, που ανοίγει σήμερα *** 
Opening και για το ανακαινισμένο John Doe στην Πανόρμου με 
διήμερο πάρτι: Παρ. Δ. Φραγκούλης με soulful house και Σάβ. 
Αλέκα Απέργη με τη δική της εκδοχή περί “Rock’n’Rolla” *** 
“Fetish Ball” την Παρ. στο Second Skin για τα «φακινόπαιδα», 
που δεν βγάζουν τα μαύρα γιορτινές μέρες *** Στο όμορφο 
Soiree De Votanique, το Σάβ. ο Dj Snatch διαλέγει 90s – από 
acid jazz μέχρι britpop *** Μετά τα ψώνια της Κυριακής, οι 
Xstatic διοργανώνουν πάρτι στο «Πα-Πλού» στο Κολωνάκι, 
με τον Μ. Οικονόμου του «Εν Λευκώ» *** Την Τετ. 23/12 η 
Microchick με ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί στο σπιτικό κλίμα 
της Cantina Social *** Και σήμερα Πέμ. πάρτι για τα 14 χρόνια 
της ιστορικής «Στοάς» στην Πατησίων…

➜ p_menegos@yahoo.com

citybeat Του ΠαΝαΓΙώΤΗ 
ΜΕΝΕΓοΥ 

Justin robertson

severino

Grandmaster Flash

Nikko patrelakis

χαριτωμένος χώρος που 
φιλοξενεί εικαστικά δρώμε-
να - καθαρά ποτά και πολύ 
προσεγμένη μουσική. 

ΜeLi CoFFee & sNACK 
Μασσαλίας 5, Αθήνα, 210 
3601.646 Ζεστός που ξεχει-
λίζει από γλυκές και αλμυ-
ρές γεύσεις. Χειροποίητες 
τραγανές λιχουδιές, κρέπες, 
σπιτικά γλυκά και νοστιμό-
τατοι λουκουμάδες. 

ΦiΛioN 
Σκουφά 34, Kολωνάκι, 210 
3637.758 All time classic 
στέκι συγγραφέων, ηθο-
ποιών και πολιτικών, βέρων 
Aθηναίων πάνω απ’ όλα, με 
σπουδαίες τάρτες, τιμημένη 
τυρόπιτα κουρού και γευ-
στικά παγωτά. A.v.

Netcafe

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).   

 
Bars
    
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. 

ArGo bAr 
Δεινοκράτους 19, Κολωνάκι, 
210 7222.373 Σταθερή αξία 
στη νυχτερινή διασκέδαση 
της Αθήνας που κρατάει 
χρόνια. Μεγάλη μπάρα, 
κεφάτες μουσικές. 

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.  

MAYo bAr
Περσεφόνης 33, Γκάζι, 210 
3423.066 Pop ατμόσφαιρα, 
ωραίος χαρούμενος κόσμος 
και μια χειμωνιάτικη αυλή 
που αντικαθιστά την καλο-
καιρινή ταράτσα. Η σκάλα 
παραμένει meeting point. 

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.

Clubs
  
* DYbbUK          
Πατριάρχου Ιωακείμ 37, 
Κολωνάκι, 694 2400897 
Dance club (στο χώρο του 
πρώην Dragoste) σε 2 επί-
πεδα, με design που φέρει 
την υπογραφή του Αντώνη 
Καλογρίδη. Κυρ. και Δευτ. 
κλειστά.

* MAD CLUb    
Δεκελέων 12, Γκάζι, 210 
3427.730 & 2103462.027 
Πολυχώρος με κεντρικό 
σύνθημα “hear new music, 
hear first για εναλλακτικό 
clubbing, με indie, pop και 
rock ακούσματα. special 
events, parties, συναυλίες με 
ανερχόμενα group από την 
αγγλόφωνη ελληνική σκηνή. 

 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. Κυριακή 
και Δευτέρα κλειστά. Εισ. 
ελεύθερη εκτός Παρ. €7 και 
Σαβ. €9 με ποτό  ●
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Υπάρχει κάποια ενδιαφέρουσα ιστορία πίσω 
από την ετοιμασία του “The bridge”; Όταν το 
ηχογραφούσα σκεφτόμουν ένα dj set, με τη βάση 
στα 70s αλλά αναφορές και στο σήμερα. Το “the 
Bridge” αναφέρεται στη μετάβαση από το ένα γέ-
νος στο άλλος. Σε ένα dj set μπορείς να παίξεις 
Apache και μετά Jay Z.
Οπότε, πώς λειτουργεί η γέφυρα αυτή; Ενώνει 
τα κομμάτια αντανακλώντας την ποικιλομορφία 
του hip-hop, φέρνοντας κοντά Αμερικανούς Μc 
και ράπερ από όλο τον κόσμο. 
Μεταξύ αυτών είναι ονόματα όπως οι q-Tip, 
Krs-one, snoop Dogg, busta rhymes. Πώς 
πήγε η συνεργασία μαζί τους; Όταν έγραφα τα 
κομμάτια αυτά τα έκαιγα σε cD, τα έβαζα στο αυ-
τοκίνητο και οδηγούσα για ώρες ακούγοντάς τα. 
Με το “swagger” σκέφτηκα ότι αυτό είναι κλασι-
κό κομμάτι για τον snoop κι έτσι τον βρήκα. Με το 
“Bounce Back” σκέφτηκα «μου έχει λείψει ο Busta 
Rhymes σε old-school ραπ» κι έτσι επικοινώνησα 
μαζί του. Όταν τελειώσαμε το κομμάτι, με ευχα-
ρίστησε που τον πήγα πίσω στις ρίζες του. Ήταν 
ωραία που δούλεψα με “superstars”, όπως οι Busta 
Rhymes, Q-tip, KRs-1, Mr cheeks, αλλά και με ά-
γνωστους όπως οι Kel spencer, Lordikim Allah κ.ά. 
Πόσο διαφορετικό είναι το σημερινό hip-
hop σε σύγκριση με την old school σκηνή; Ό-
ταν έθεσα τα θεμέλια του είδους, το κλειδί ήταν 
η ικανότητα να παίρνω μουσικά οτιδήποτε, από 
τον Billy squire και τον Michael Jackson μέχρι τον 
Beethoven, αρκεί να είχε ρυθμό μέσα του ώστε να 
μπουν από πάνω οι ρίμες. 
Πώς προέκυψε η ιδέα να μετατρέψεις τα πικάπ 
σε μουσικά όργανα; Δεν με ενδιέφερε ο τρόπος 
που έπαιζαν οι djs εκείνη την περίοδο. Έτσι, απο-
φάσισα να μπλεχτώ με τη δισκοθήκη του πατέρα 
μου. Κατέληξε να γίνει ένα μάθημα πάνω στο πώς 
χειριζόμουν τα βινύλια και τα πικάπ. Κάθε σπου-
δαίο τραγούδι έχει ένα καλό σημείο το οποίο πεί-
ραζα πάνω στο break, και γι’ αυτό έγινα γνωστός.
Μπορείς να μας αποκαλύψεις τρία μυστικά 
από την επερχόμενη βιογραφία σου;Για πολ-
λά χρόνια δεν ήμουν έτοιμος για κάτι τέτοιο. Είχα 
μέσα μου θυμό μαζί με πόνο και ένιωθα ότι πολ-
λά πράγματα έμεναν αναπάντητα. Νομίζω πως 
οι άνθρωποι ποτέ δεν αποκαλύπτουν τα μυστικά 
τουςμε προθυμία. Πολλοί μου το έχουν ζητήσει, 
αλλά ένας ήταν αυτός που κατάφερε να με πεί-
σει. Μου είπε «Flash, αυτή την ιστορία σου αν την 
εξιστορήσεις και είσαι ειλικρινής, θα βοηθήσεις 
ενδεχομένως κάποιους άλλους». Από τότε άρχισα 
να το σκέφτομαι. ●

 Soundtrack

Ιnfo
Βios, Πειραιώς 

84, 210 3425.335 

(23.00/€ 15). 

Στις 19/12.

Get the message
Grandmaster  Flash
Του ΓΙώΡΓοΥ ΔΗΜΗΤΡακοΠοΥλοΥ

Α πό το νότιο Μπρονξ στη δεκαετία του 
’70, στη διαμόρφωση της ιστορίας του 
hip-hop. Μια συλλογή με βινύλια του 

πατέρα του, οι πειραματισμοί πάνω στα πικάπ  
και ο βαρετός τρόπος που έπαιζαν οι djs εκείνης 
της περιόδου ήταν αρκετά. λίγες μέρες πριν την 
άφιξή του στην αθήνα, μιλά στην α.V., μετά από 
μακροχρόνιο pause, και την επερχόμενη βιογρα-
φία του από τον David Ritz, συγγραφέα των βιο-
γραφιών του Marvin Gaye και του Ray Charles. 

ΠΕΜΠΤΗ 17
GoGoL borDeLLo  Gypsy punk χαμός από 
τον υπερκινητικό eugene hutz και την πα-
ρ έα του,  π ου ε νώνου ν Ανα τολή και  Δύ σ η 
σε σουρεάλ κρούσ τα.  FUZZ CLUB, Πατρ. Ιω-
ακείμ 1, Ταύρος. Έναρξη 21.30. Είσοδος € 30. 
Προπώληση: Ticket House, Πανεπιστημίου 42. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18
pAN soNiC Εγκαίνια του καινούργιου βιβλιοδι-
σκοπωλείου BioshoP με την έλευση των Φιν-
λανδών Pan sonic στην τελευταία παγκόσμια ζω-
ντανή τους εμφάνισή πριν την οριστική διάλυσή 
τους. Ακόμη, DJ set από τον Βρετανό Rob hall και 
ξεκίνημα από τους δικούς μας Parallel Worlds. 
ΒΙοS. Έναρξη 23.00. Είσοδος € 12.

sUe MoreNo & THe HANDsoMe MeN swinging 
hollywood. Δυναμική περφόρμερ με rock and 
roll attitude και τη σύμπραξη των έμπειρων Τhe 
handsome Men. HALF NOTE. 

ΔΙΟνΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ & ΦΙΛΟΙ Δέκα συναυ-
λίες του γνωστού συνθέτη  με 35 τραγούδια του 
από τη δεκαετία του ’60 και τη συμμετοχή  προ-
σωπικοτήτων του ελληνικού τραγουδιού της πε-
ριόδου. ΠαλλαΣ. Έναρξη 21.00. Είσοδος € 20-80. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 19
reD sNApper Πριν από μια δεκαετία οι 3 Λονδέ-
ζοι έσπαγαν τα μούτρα της jazz και του funk με 
breaks. Mετά από μακρύ pause επέστρεψαν πέρσι 
με το “A Pale Blue Dot”, με στοιχεία από krautrock 
πάντα μέσα σε jazz κλίμα. RODEO CLUB.
 
iLLUsioN FADes Σχηματίστηκαν στην Αθήνα το 
1990 και θεωρούνται μια από τις πιο καθοριστικές 
ελληνικές gothic -metal μπάντες. Επιλογές από το 
νέο άλμπουμ “Κilling Ages” στην Pandaimonium 
και το σύνολο της δισκογραφίας τους. ON STAGE, 
Kοδριγκτώνος 54-56, πλ. Βικτωρίας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 21
νΥχτΑ τΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η χειμερινή εκδοχή της 
Μέρας της Μουσικής με πολλούς guests και σχή-
ματα από το χώρο της jazz, όπως ο Π. Κλαμπάνης 
και ο Aron ottignon. BACARO. Έναρξη 20.00. FREE.

ΤΡΙΤΗ 22
THe bLACK HeArT proCessioN Ο frontman Pall 
Jenkins με τα τραγούδια του συγκροτήματος μαζί 
με το alter ego του Paulo Zappoli (three Mile Pilot) 
σε μια γοητευτικά μελαγχολική μουσική βραδιά. 
Οpening act ο Addiquit που περιοδεύει μαζί του. 
RODEO. Έναρξη 21.00. Είσοδος € 22. Προπώληση: 
Floral, Ticket House, Metropolis, ticketpro.gr. Και στις 
23/12. ●

musicweek
Του ΓΙώΡΓοΥ ΔΗΜΗΤΡακοΠοΥλοΥ

Gogol bordello

Δώρο
Η A.v. εξασφάλισε για τους αναγνώστες της 
τέσσερα γούρια για το 2010 της Μαργαρί-

τας Μεϊτάνη. Αν θες κι εσύ ένα, στείλε σε 
sMs: AvAv (κενό) 3 και το ονοματεπώνυμό σου 

στο 54121, μέχρι την Τρίτη 22/12 στις 10.00 το πρωί. Οι 
νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και θα μπορούν να παρα-
λάβουν το δώρο τους από το showroom της Μαργαρίτας 
Μεϊτάνη (Ευριπίδου 18, 210 3242.483). 

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ
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ΑΚτΗ ΣτΗν 
ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Πειραιώς 178 & λαμίας 4, 
210 3418.020
Παρ.-κυρ. Βασίλης 
Παπακωνσταντίνου, 
Σάκης Μπουλάς, Λάκης 
Παπαδόπουλος, Ραλλία 
χρηστίδου, Γιάννης 
Ζουγανέλης. Έναρξη 
22.30. κυρ. 21.30.

ΑνΟΔΟΣ sTAGe 
Πειραιώς 183 & Παλλάντος 
38, 210 3468.100
Παρ. & Σάβ. Μύρωνας 
Στρατής, profesional 
sinnerz, Kόμης χ.

ΑΡχΙτΕΚτΟνΙΚΗ
Ελασιδών 6, Γκάζι, 210 
9014.428
Παρ. & Σάβ. Mπάμπης 
Στόκας. κυρ.- Δευτ. χρή-
στος Δάντης - Αλεξάν-
δρα Κονιάκ & 40 Κύμα-
τα. Τρ. Κώστας τουρνάς. 
Τετ. Μ. Γερασιμίδου - Β. 
Αξιώτης - τάσος Φωτιά-
δης. Έναρξη 23.00. Είσο-
δος € 13. Τρ.-Πέμ. € 10.

bACAro
Σοφοκλέους 1, 210 
3211.882 
17/12: George Kon-
trafouris - baby Trio. 
(22.00/FREE). 18/12: Dr. 
vodkatini. 19/12: Έυα 
Κοτανίδη. 20/12: Athens 
swing Cats & swing riot. 
21/12: Πέτρος Κλαμπά-
νης & Friends - Aronas. 
22/12: blues revenge. 
23/12: Cubana bop.

boTANiKoΣ
κασσάνδρας 19, 210 
3473.835
Παρ. & Σάβ. νατάσα 
Θεοδωρίδου, νίκος 
Μακρόπουλος.

ΓΥΑΛΙνΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΘΕΑτΡΟ
Συγγρού 143, 210 9315.600
Παρ. και Σάβ. Πάνος 
Κατσιμίχας - Μάνος 
Ξυδούς. Έναρξη 22.30. 
Είσοδος στο μπαρ €12. 
κυρ. και Δευτ. Cargo 
με τις Πέμυ Ζούνη και 
Ελένη Πέτα (21.30).

CAsAbLANCA 
MUsiC HALL 
Ζωοδόχου Πηγής 3, 210 
3811.175
κάθε Παρ., Σάβ. και κυρ.  
νίνα Λοτσάρη - Παν. 
Πετράκη - Κων. Καζάκο. 
Είσοδος € 20 με ποτό.

ΔΙΠΛΑ ΣτΟ ΠΟτΑΜΙ
λ. κατσώνη 189, Άγ. ανάρ-
γυροι, 210 2610.444 & 210 
2610.438
Παρ. & Σάβ. Διονύσης 
τσακνής με guest τον 
Μιλτιάδη Πασχαλίδη 
Έναρξη 22.30.

eννΕΑ ΟΓΔΟΑ 9/8 
Live
λεωφ. αλεξάνδρας 40, 
210 8821.095
Μουσικό πρόγραμμα και 
κάθε Πέμπτη ημέρα για 
νέους και φοιτητές με 
έκπτωση 20% στις τιμές. 
Aπό Πέμ. ως Σάβ. Αθηνα-
ϊκή Κομπανία, Γιώργος 
τσάπας, Ρίτσα Πόλιου, 
Αλέξης Σδριν.

ZYΓΟΣ
κυδαθηναίων 22, 

Πλάκα, 210 3241.610
Άγαμοι Θύται, 

«Αλλιώς δεν 
γίνεται». 

Παρ. & Σάβ. 23.00, κυρ. 
21.00.

GAZArTe
Βουτάδων 32-34, Γκάζι, 
210 3460.347
18 & 19/12: rodigo Y 
Gabriela (22.00/€ 30-55). 

GHosT HoUse Live
λεπενιώτη 26, Ψυρρή, 
210 3236.431
Πέμ. Γ. τεντζεράκης 
& Β. Ασημάκης. Παρ. 
Γιάννης Σαββιδάκης. 
Τετ. νίκος Ξύδης, 
Βαλερία Κουρούπη - 
Apotihans -passaTempo 
(21.30/€13). Πεμ. & Παρ. 
22.30. 

GiNGer ALe
Θεμιστοκλέους 74, πλ. Ε-
ξαρχείων, 210 3301.246  
Kυρ. swinging sunday’s 
με τους Hot Club De 
Grece.

iZo 
Χαλκίδος 41, Άνω Πατήσια, 
210 2526.002
Πέμ. Live bands. Παρ. 
και Σάβ. emmanuel 
saint Laurent, Man 
Avgoustinato, Maggie 
varoucha & support 
bands. Kυρ. Οι Άλλοι. 
Τρίτ. Κώστας Μουστά-
κας. Τετ. Jam Nights.  
Έναρξη 22.30.

JoKe CAFÉ
ομήρου 13, 210 3646.026
21/12: 3 Cool (22.00/
FREE).

Koo Koo
Ιάκχου 17, Γκάζι, 210 
3450.930, 693 3331003 
Πέμ. Ζακ Στεφάνου & 
μΠάντα Κοάλα (22.30). 
Παρ. sAL.A.T.A. (23.00). 
Σάβ. Λεωνίδας Μπαλά-
φας (23.00). Τρ. Ασορτί 
και Φώτης Ανδρικό-
πουλος (22.30). Τετ. 
Numbernine (22.30). 
Είσοδος €12 με ποτό.

KYTτΑΡΟ Live
Ηπείρου 48 & αχαρνών, 
αθήνα, 210 8224.134
17/12: Locomondo 
(22.00/€ 12). 18 & 19/12. 
Μανώλης Λιδάκης - 
Γιάννης Σπάθας (22.30/€ 
15). 20/12: outloud 
(20.00/€ 18). 21/12: 
χρήστος τζιτζιμίκας - 
Πετρολούκας χαλκιάς 
(22.00/€ 15). 22/12: 
Συναυλία για τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα με τους 
Πουλικάκο, Γιοκαρίνη, 
vavoura band κ.ά 
(21.00/€ 10). 23/12: band 
Assault Night vol.2 με 9 
νέα ονόματα της εγχώρι-
ας εναλλακτικής σκηνής 
(19.30/€ 8).

MATAroA
Ιερά οδός & κεραμεικού 
116, κεραμεικός, 698 
3409997, 210 3428.312 
κάθε κυρ. Lazy sundays. 

ΜΕτΡΟ
Γκύζη 47 & κάλβου, 210 
6461.980, 210 6439.089
Παρ. και Σάβ. Μελίνα 
Κανά - Haig Yazdjian. 
Έναρξη 22.30.

MYΓΑ
αισώπου & Μίκωνος 13, 
Ψυρρή
18/12: Kiss Mαδιάμ 
+ After show DJ set 
by s.o.C.i.A.L. Team 
(22.30/€ 15). 19/12: pure 
presents Flashdance  

- The reunion party  
Music by: The Class 94 
-96. 23/12: Δημ. Μητσο-
τάκης & Ευδαίμονες - Ε-
λελεύ (22.00/€ 12).
 
oKio MUsiC CAFÉ 
Μαρίνα Ζέας, Πειραιάς, 210 
4284.006
20/12: burger project. 
Είσοδος ελεύθερη.

ΟΞΥΓΟνΟ Live 
Βούρβαχη & κορυζή 4, 
210 9240.740 
Πέμ. Mιχάλης Εμιρ-
λής. Παρ. & Σάβ. Πάνος 
Μουζουράκης, Μάρω 
Μαρκέλου. Δευτ. Βασιλι-
κή Καρακώστα.

ΠΙΣΙνΑ 
Μαρίνα Ζέας, 210 4520.918
κάθε Πέμπτη «Άνω 
Κάτω» με ροκ ήχο αλλά 
και έντεχνα.

ΠΛΑτΟ
Πέτρου Ράλλη 2 & Πειραι-
ώς, 210 3417.943-4  
Παρ. & Σάβ. Γλυκερία, 
χρήστος νικολόπουλος, 
Μελίνα Ασλανίδου, 
Κώστας Καραφώτης. 
Έναρξη 23.00. Είσοδος 
με ποτό στο μπαρ € 15.  
Ελάχιστη κατανάλωση 
σε τραπέζι € 40.

ΠΟΛΙΣ sTAGe
Πέτρου Ράλλη 18, 210 
3476.316, 210 3452.527
Παρ. & Σάβ. Ευριδίκη, 
Δ. Κοργιαλάς, Γ. Κα-
ραδήμος, τ. Μπότση, 
ΟΚ. Στα ντεκ οι Σπύρος 
Παγιατάκης και Μαρία 
Παπιδάκη. 

ΠΟΛΙΣ sTUDio
Πέτρου Ράλλη 18, αθήνα, 
210 3476.316 
Παρ. & Σάβ. 4x4 με τους 
Ηρώ, Αντώνη Λουδάρο, 
Μέμο Μπεγνή, Αλέ-
ξανδρο Μπουρδούμη, 
Γιώργο Παπαδόπουλο 
σε σκην. Κωνσταντίνου 
Ρήγου. κάθε κυρ. & Δευτ. 
Καίτη Γαρμπή.
 
reX
Πανεπιστημίου 48, 
210 3814.591
Πέμ.-Σάβ. Μιχάλης χα-
τζηγιάννης και onirama. 
Έναρξη 23.00. Είσοδος με 
ποτό στο μπαρ € 20. 

riTHMos DeL 
MUNDo 
αγησιλάου 68, κεραμεικός, 
210 3420.007
Συχνά λάιβ από groups 
της ethnic και world 
μουσικής σκηνής. 

roDeo CLUb
Χέυδεν 34, πλ. Βικτωρίας, 
210 8814.702         
17/12: salonumuz 
Klimalidir. 19 & 20/12: 
red snapper. 22 & 
23/12: Tribute στον Joe 
strummer (The Clash). 
22 & 23/12: The black 
Heart procession solo 
feat. pall Jenkins/paulo 
Zappoli & Addiquit.

ΡΥΘΜΟΣ sTAGe 
Μ. αντύπα 38, Ηλιούπολη, 
210 9750.060
Τρ. X-odos (23.00).

sANTA boTeLLA 
Πανόρμου 115α, αμπελό-
κηποι, 210 6981.032
Δευτ. Funky Mondays με 
τους Groove busters. Tρ. 
Α. Ανδρέου - Δ. τσάκας -  
Δ. Σεβδαλής - Γ. Γεωργι-

άδης - Α. Δ. Κτιστάκης.

ΣτΑΥΡΟΣ τΟΥ νΟτΟΥ 
κΕΝΤΡΙκΗ ΣκΗΝΗ
Φραντζή & Θαρύπου, Νέος 
κόσμος, 210 9226.975
Πέμ. Παύλος Παυλίδης 
& Β-Μοvies. Παρ.-Σάβ. 
νίκος Πορτοκάλογλου - 
νίκος Ζιώγαλας - Μανώ-
λης Φάμελλος. Έναρξη 
23.00. 

CLUb
Φραντζή 11 & Θαρύπου 35-
37, 210 9226.975 
Πέμ.-Σάβ. Ηοuse band ( + 
stand up comedy act από 
τον Κώστα Παπαγεωρ-
γίου). κυρ. Αλχημιστές. 
Δευτ. Maraveyas ilegal. 
Τρ. Γιώργος Μυλωνάς. 
Τετ. νατάσσα Μποφί-
λιου. Έναρξη 22.30. Εί-
σοδος με ποτό € 12 και € 
10 (6 + 4) για τους House 
band.

pLUs
Φραντζή 14, 210 9226.975
Πέμ. Κόκκινα χαλιά. 
Παρ. και Σάβ. Ελεωνόρα 
Ζουγανέλη, Δήμος Α-
ναστασιάδης, Θανάσης 
Αλευράς. Δευτ.-Τετ. τα 
Φαντάσματα - θεατρική 
παράσταση (21.00/€ 20, 
€15 φοιτ.).

ΣΦΕντΟνΑ Live
λ. αλεξάνδρας 22, αθήνα, 
210 8253.991-2
Παρ. Θεοδοσία τσά-
τσου. Σάβ. Ελένη Δήμου 
& Γιάννης Γιοκαρίνης. 
Δευτ. Γιάννης Σπανός 
και guests για 21/12 Γ. Αν-
δρεάτος & Γ. νέγκα (Παρ. 
& Σάβ. έναρξη 22.30, 
Δευτ. 22.00. Είσοδος με 
μπίρα ή κρασί € 15).

τΣΑΪ ΣτΗ ΣΑχΑΡΑ
λαοδικείας 18 , Ιλίσια, 
210 7710.611
17/12: Μ. νικολού-
δης - Μ. Κούμπιος - Σ. 
Μπαρκής (22.00/€ 10). 
18/12: «Σήμερον - Έγ-
χρωμον» (22.30/€ 10). 
19/12: «Εκτός τροχιάς» 
- (22.30/€ 10). 20/12: 
Απειρωτάν (20.30/€ 10). 
22/12: “Cheek to cheek” 
(22.00/€ 10).

veGerA
Πέτρου Ράλλη 29 & κρή-
της 1, 210 3420.444, 699 
3001.000
Πέμ.-Σάβ. Λένα Αλκαίου 
- Ευσταθία. (23.00/€ 15).

voX
Iερά οδός 16, 210 3411.000
Δήμητρα Γαλάνη - Ε-
λένη τσαλιγοπούλου 
- Ιmam baildi. Έναρξη 
Πέμ. 22.30, Παρ. & Σάβ. 
23.00.

χΑΜΑΜ
Δημοφώντος 97, Ά. Πετρά-
λωνα, 210 3421.212 
17/12: Hamam’s 
Whispers (21.30/€ 15). 
Παρ. & Σάβ. Γιώργος 
τζώρτζης - Λιζέτα 
Καλημέρη - χρήστος 
Κωνσταντίνου. Δευτ. 
Αντώνης Καλογιάννης 
(22.00/ € 15).

χΑΡΑΜΑ
Σκοπευτήριο καισαριανής, 
210 7669.742, 210 7664.869
Παρ.-κυρ. Κώστας Μα-
κεδόνας, Γιώτα νέγκα. 
Έναρξη 23.00. κυρ. 
14.00.●

μουσ.σκηνές-live
Του ΓΙώΡΓοΥ ΔΗΜΗΤΡακοΠοΥλοΥ

➜ museweek@athensvoice.gr

NEXT TIME PASSIONS 
η ΠΟΠΑΡΙΑ ΑΝΤεΠΙΤΙΘεΤΑΙ

Πο π  α ν α β ί ω σ η  κ α ι  έ ν α  μ ε γ ά λ ο 
comeback από το ελληνικό σχήμα 
που πλησίασε όσο γίνεται πιο κοντά 

στην αισθητική της Sarah Records και σε ονόμα-
τα όπως οι Field Mice. Σχηματίστηκαν το 1991, 
ηχογράφησαν το “Angel Flower” στην ετικέτα 
όνομα και πράγμα “This Happy Feeling”, ενώ το 

1994 έσκασε ένα split επτάρι στην ισπανική Elephant Records. Ιδανικό ξεκίνημα από τους Le Page 
με την εξίσου εκλεκτική ποπ του Αντώνη και της Τερψιχόρης. Μετά το λάιβ έχει και dj set με ποπ 
φρεσκάδα από τους The boys who couldn’t stop dreaming και Astrogirl. 

TIKI, Φαλήρου 15, μετρό Ακρόπολη. Έναρξη 21.30. Είσοδος με ποτό € 12. Στις 20/12
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Θέλω εκδρομή!
Τις προάλλες δέκα γκέι άντρες ανεβήκαμε 
στην Πάρνηθα με το τελεφερίκ. Τουλά-
χιστον τρεις Αλέξις Κόλμπι Κάρινγκτον 
έκαναν σόου στις σκάλες δίπλα στον τε-
ράστιο πολυέλαιο - εξωγήινο πλάσμα του 
καζίνου. Ύστερα κάναμε πεζοπορία στο 
καταφύγιο Μπάφι, όπου απλωθήκαμε 
στο γρασίδι και παίξαμε παιχνίδια, φάγα-
με, κουβεντιάσαμε και χαλαρώσαμε. Δεν 
γνωριζόμασταν όλοι από πριν, κι όμως η 
παρέα ήταν αβίαστη. Τέτοιες κοινές ψυ-
χαγωγικές δραστηριότητες μας φέρνουν 
πιο κοντά και είναι κάτι που λείπει από την 
γκέι ζωή της πόλης μας. Γι’ αυτό η Ομάδα 
Εκδρομών του “10%” εξορμά! To Σάβ-
βατο 19 οργανώνει μια ημερήσια εκδρομή 
στον Υμηττό για χαλαρή πεζοπορία, πι-
κνίκ, γνωριμίες, παιχνίδια και πλάκα. Θα 
συναντηθούμε έξω από το Νεκροταφείο 
Ζωγράφου στις 11 το πρωί και θα κάνουμε 
πεζοπορία στον Υμηττό, όπου θα καθίσου-
με να κάνουμε πικνίκ και να παίξουμε. Να 
είστε στην ώρα σας! Κάποιοι από τους μελ-
λοντικούς προορισμούς μας: Νυχτερινή 
εκδρομή για υπαίθρια θερμά λουτρά στις 
Θερμοπύλες, ορεινή Κορινθία-Αργολίδα, 
φαράγγια «Πάντα Βρέχει» και «Δη-
μοσάρη» κ.ά. Περισσότερες πληροφορίες 
www.10percent.gr ή στο 697 2612 560 (μετά 
τις 17.00 καθημερινές - Σάββατο & Κυριακή 
όλη μέρα), στα 210 8811.144, 210 8619.852

Μόνο για γυναίκες
Το Σάββατο 19/12 η Λεσβιακή Ομάδα 
Αθήνας κάνει πάρτι μόνο για γυναίκες. 
Πού; Στην κατάληψη του Στεκιού Μετανα-
στών, Τσαμαδού 13, Εξάρχεια. Πότε; Στις 
22.30.

Winter Wonderland
Χιόνια στο καμπαναριό του Mybar την 
Κυριακή 20/12. Φορέστε τα σκι σας και 
ετοιμαστείτε για χριστουγεννιάτικη θαλ-
πωρή στην αγκαλιά περαστικών αγοριών.  
Από τις 22.00.

screw this party!
Το γκέι περιοδικό “Screw” κλείνει ένα 
χρόνο και το γιορτάζει με δύο σούπερ 
πάρτι σήμερα Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου στο 
Enola της Θεσσαλονίκης και την 1η Ια-
νουαρίου στο Scape.

bear bazaar!
Οι Grrreek Bears (www.greekbears.org) ορ-
γανώνουν ένα χριστουγεννιάτικο bazaar 
με φιλανθρωπικό σκοπό στο Big bar την 
Κυριακή 27 Δεκεμβρίου από τις 20.00. 
Όποιος θα ήθελε να προσφέρει διάφορα 
αντικείμενα μπορεί να επικοινωνήσει στο 
694 6282845. Τα έσοδα θα δοθούν στο 
Athens Pride. Εύγε στις αρκούδες!

X-Mas Day στο Kazarma
Χορευτική ποπ μουσική με τον dj Mario 
K στο Καζάρμα, ενώ την παραμονή της 
Πρωτοχρονιάς θα έχει μουσικό πάρτι 
«Τα πρώτα δέκα χρόνια της δεκαετίας».

beary X-Mas
Οι αρκούδες διεκδικούν όλο και μεγαλύ-
τερο μερτικό στην γκέι διασκέδαση της 
πόλης. Την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου το 
Greek bear and leather portal bearwoof.
gr παρουσιάζει λάιβ στην Αθήνα το 
Bearpower, στο δυναμικό Fou Club. Θα 
έχει drag show με αρκούδους και τσιτσί-
δωμα ενός Αϊ-Αρκούδου. ●

gay&lesbian Του λΥο καλοΒΥΡΝα

Πώς μ’ αρέσει το έλατό σου!

Αχνιστά κάλαντα στην 
Alexander sauna
Φέτος η Alexander sauna φορά τα γιορτινά της, για να σας 
υποδεχτεί σε δύο special events την παραμονή των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Στις 24 Δεκεμβρίου, 
από τις 19.00 ως τις 8.00 το- ξημέρωμα, θα έχετε την ευ-
καιρία να πείτε τα κάλαντα σε διάφορα ημίγυμνα αγόρια. 
Πού ξέρετε, μπορεί να σας φιλέψουν κατιτίς. Με χριστου-
γεννιάτικη μουσική (μου φαίνεται κομμάτι δύσκολο το σεξ 
με μουσικό φόντο τον Ρούντολφ το ταρανδάκι (και ναι, εί-
ναι τάρανδος γαμώτο, όχι ελάφι!). Την παραμονή της 
Πρωτοχρονιάς, πάλι 19.00-8.00, θα γίνει μια x-treme new 
year’s night με τον Αϊ-Βασίλη να τα βγάζει όλα και διάφορα 
άλλα χάπενινγκ – πάντα στον ατμό.
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Cafés/bars     

bLUe TrAiN 
Kων/πόλεως 84, Γκάζι Το 
πρώτο γκέι μπαρ που άνοιξε 
πορτοπαράθυρα στο δρόμο. 
Δωρεάν ασύρματο δίκτυο. 

s-CApe sUMMer 
Kων/πόλεως 80 (Pάγες), Γκά-
ζι iδανικό για άραγμα δίπλα 
στις ράγες του τρένου, μες 
στην καρδιά του γκέι νυφο-
πάζαρου.

εστιατόρια     

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

Βar/club     

biG 
Φαλαισίας 12 & Iερά Oδός 
67, Γκάζι Για τους άντρες-
αρκούδους και όσους τους 
λατρεύουν. Aνοιχτά κάθε 
μέρα εκτός Δευτέρας. 
www.bigbar.gr

ΓΡΑνΑΖΙ 
Λεμπέση 20 & Kαλλιρρόης, 
Mακρυγιάννη tο παλαιό-
τερο γκέι μπαρ της πόλης. 
Για εγγυημένο κέφι σε 
παρεΐστικη ατμόσφαιρα, 
συνήθως με ελληνική μου-
σική και ηλικίες άνω των 30. 
strip-tease show το Σ/Κ. 

FoU CLUb
Iερά Oδός & Kελεού 8, Γκάζι 
Δυνατή και περήφανη 
ελληνική διασκέδαση με 
ανάμεικτες μουσικές που 
ξεσηκώνουν. Παρασκευές 
και Σάββατα drag shows και 
wet live show. Kάθε tρίτη 
καραόκε.

HeLLo
Κωνσταντινουπόλεως 8, 
Γκάζι Ο Χρήστος, ιδιοκτήτης 
του Big Bar, σε συνεργασία 
με την εμπειρία του Ηλία 
Ντερτινή δημιούργησαν 
ένα disco bar με μουσικές 
από τα 60s, τα 70s και τα 
80s που σε προδιαθέτουν 
να χορέψεις ανεξαρτήτως 
σωματικής, ηλικιακής και 
σεξουαλικής τοποθέτησης. 

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

MYbAr
Κακουργιοδικείο 6, Ψυρρή
Απρόσμενα πάρτι που μέ-
νουν αξέχαστα.

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. 

Βίντεοκλαμπ - 
Sex Shops 

THe seNses.X
Αναγνωστοπούλου 22, 
Κολωνάκι, 210 3637.710 Μια 
ερωτική boutique υψηλής 
αισθητικής, που θα δώσει 
μια παιχνιδιάρικη νότα στην 
ερωτική σας ζωή! Διαλέξτε 
πικάντικα αξεσουάρ και 
βοηθήματα μέσα από μια 
τεράστια γκάμα και απε-
λευθερώστε τη φαντασία 
σας κάνοντας παιχνίδια με 
το σύντροφό σας. Ανοιχτά 
ώρες καταστημάτων.

pAssioN seX sTore
Άγγελου Μεταξά 41 (1ος 
όρ.), Γλυφάδα, 210 8900.838 
Με δύο χρόνια παρουσίας 
στο χώρο των ερωτικών 
καταστημάτων, σου βάζει 
ιδέες και σου προσφέρει τα 
πάντα για τον έρωτα και όχι 
μόνο. Δώρα για το σύντροφό 
σου, τον ευατό σου και τους 
φίλους σου, όπως σέξι εσώ-
ρουχα, αξεσουάρ και παιχνί-
δια προσεκτικά διαλεγμένα 
από ανανεωμένες συλλογές, 
σε προσιτές τιμές. 

pLAisir
Σαρρή 17, Ψυρρή, 
210 3243.833, www.
plaisirsexshop.gr Νέα άφιξη, 
24 ώρες ανοιχτό sex shop, 
με πληθώρα ερωτικών βο-
ηθημάτων, χιουμοριστικών 
αξεσουάρ κ.λπ.  

CLUb AMore 2
Κ. Παλαιολόγου 28, Αθήνα, 
210 5240.664 Ιδιωτικές 
προβολές, ενοικιάσεις, 
πωλήσεις. 

DiLDo.Gr
www.dildo.gr,210 5445.999
Το νέο μεγάλο ερωτικό 
κατάστημα για κάθε γούστο. 
Επισκεφτείτε το στο  www.
dildo.gr και βρείτε μεγάλη 
ποικιλία απο δονητές, ομοι-
ώματα, σφήνες, εσώρουχα, 
λάδια μασάζ, δώρα, ερωτικά 
βοηθήματα κάθε είδους απο 
τις μεγαλύτερες εταιρείες 

παγκοσμίως. 

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
Νέος ξεχωριστός χώρος. Για 
πρώτη φορά τα καλύτερα ε-
ρωτικά 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 θέμα-
τα ακυκλοφόρητα. Καθημε-
ρινά 14.00-22.00.

Erotic Shows

ΚΙνΚΥ ΟΠΕΡΑ
Λεωφ. Συγγρού 154, 
210 9588.880 
Οι συντελεστές του club 
υπόσχονται νύχτες που ό-
μοιές τους δεν θα έχει ξανα-
ζήσει η Αθήνα και θεάματα 
στα πρότυπα  των μεγάλων 
ευρωπαϊκών clubs. 

σάουνες     

ALeXANDer sAUNA
Μεγ. Αλεξάνδρου 134 & 
Ιερά Οδός (στάση μετρό 
Κεραμεικός), 210 6980.282, 
693 6959134, www.
alexandersauna.gr
Το αυθεντικό cruising 
spa Fun στην καρδιά της 
διασκέδασης στο Γκάζι απο-
τελεί τον ιδανικό προορισμό 
για κάθε επισκέπτη. Ένας 
μοντέρνος και νεανικός 
χώρος που συνδυάζει 
χαλάρωση, διασκέδαση και 
πολλές γνωριμίες, όπου 
θεματικές ημέρες, parties 
& events σας περιμένουν 
να τα απολαύσετε. cruising 
spa Fun: Κυριακή 16.00-
3.00. Partners’ day: Δευτέρα 
(είσοδος 2 ατόμων € 22 ) 
19.00-3.00. Bears’ day: Τρί-
τη 19.00-3.00. Underwear 
Day: Τετάρτη, dresscode 
underwear & swimsuit. Mix 
& Match day: Πέμπτη 19.00-
3.00. explosive night: Παρα-
σκευή 19.00-8.00. infernal 
night: Σάββατο 16.00-8.00. 
happy hour Κυριακή & 
Σάββατο από  16.00 έως 
17.00 με είσοδο € 10. Γενική 
είσοδος € 15, Young club 
(18-25 χρόνων) € 9. 

Sex Clubs

FC.UK 
Κελεού 3, Γκάζι, 
www.fc-uk.gr 
Αυθεντικό dark room με 
προβολές hardcore gay 
ταινιών και πριβέ καμπίνες 
με οθόνες και καθρέφτες. 
Και special parties κάθε 
μήνα όπως τα Underwear 
& Fisting. 

Hotels   

X-DreAM 
Μαιζώνος 6, 210 5243.011-2 
Ημιδιαμονή από € 23, διανυ-
κτέρευση από € 60. 
www.xdream.gr. Όλα τα 
δωμάτια έχουν κλιματισμό, 
τηλεόραση και ποικιλία 
από dvd, ενώ υπάρχει και η 
δυνατότητα εκπλήξεων σε 
γενέθλια. 

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 ●

 G&L οδηγος

Eroxx dvd sex shops
Τώρα για τις γιορτές επισκεφθείτε 300 τετρα-
γωνικά μέτρα ερωτισμού: ανεξάντλητη ποικιλία 
ερωτικών dvds, τα οποία προσφέρονται για πώ-
ληση, εβδομαδιαία ενοικίαση αλλά και προβολή 
στις σύγχρονες, άνετες και πλήρως κλιματιζό-
μενες καμπίνες, αλλά και τα πλέον πρωτότυπα 
είδη στο τμήμα sex shop. Κάθε μέρα από τις 10 το 
πρωί έως τις 10 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 
12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ.
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Δ ύο μονόλογοι σε μία ενιαία παράσταση 
«ανεβαίνουν» στο Από Μηχανής Θέα-
τρο από 23/12 και οι πρωταγωνιστές 

τους μιλούν στην Α.V. για τους ρόλους τους. Ο 
Χρήστος Βαλαβανίδης για το μονόλογο «Είσαι 
η μητέρα μου» του Γιόοπ Άντμιραλ, σε σκηνοθε-
σία Ασπασίας Κράλλη, και η Ελένη Κοκκίδου για 
τη «Γυναίκα της Πάτρας» του Γιώργου Χρονά, σε 
σκηνοθεσία Λένας Κιτσοπούλου. 

ΕΙΣΑΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ
«Στάθηκα κάποτε πέντε λεπτά ακίνητος και α-
ποσβολωμένος, αντικρίζοντας για πρώτη φορά 
μια αυτοπροσωπογραφία του Ρέμπραντ, στο 
Kunsthistorisches Museum στη Βιέννη. Θυμάμαι, 
μικρός ξεφύλλιζα με τις ώρες ένα οικογενειακό 
άλμπουμ ζωγραφικής με έργα, κυρίως πορτρέτα, 
Φλαμανδών ζωγράφων. Φαίνεται πως υπάρχει μια 
ιδιαίτερη κλίση για τα πορτρέτα σ’ αυτή την υγρή 
γωνιά του πλανήτη. Και πως υπάρχει μια δική μου 
προσωπική, υποκειμενική θα έλεγα, έλξη για τις 
προσωπογραφίες. Πολλά από τα ποιήματά μου 
είναι πορτρέτα. Ήταν μοιραίο λοιπόν να εμπλακώ 
στην περίπλοκη ερμηνεία αυτού του μονόλογου, 
του Ολλανδού ηθοποιού και συγγραφέα Γιόοπ Ά-
ντμιραλ. Στο έργο “Είσαι η μητέρα μου” ο συγγρα-
φέας-ηθοποιός περιγράφει με γλαφυρό τρόπο τις 
επισκέψεις του στο γηροκομείο, όπου βρίσκεται 
η μητέρα του με έντονα συμπτώματα γεροντικής 
άνοιας. Κατά τη διάρκεια της παράστασης μεταμ-
φιέζεται επί σκηνής, βγάζοντας τα δικά του και φο-
ρώντας τα ρούχα της μητέρας του. Στην πραγμα-
τικότητα πρόκειται για ένα διαλογικό μονόλογο, 
αφού ο ερμηνευτής καλείται να μιλάει πότε σαν το 

γιο και πότε σαν τη μητέρα. Με κύριο στοιχείο το 
χιούμορ, που συχνά κάνει το κοινό να ξεσπάει σε 
αβίαστο γέλιο, ο ευφυής συγγραφέας καταφέρνει 
να ελαφρύνει το συγκινησιακό κλίμα του έργου. 
Ο ηθοποιός, που ερμηνεύει επί μία ώρα περίπου 
σε σχιζοφρενική κατάσταση και τους δύο ρόλους 
ταυτόχρονα, ακροβατεί διαρκώς πάνω σε τεντω-
μένο σκοινί». 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
«Η “Γυναίκα της Πάτρας”, η Γιώτα, ή αλλιώς η Πανω-
ραία, η πιο ωραία πόρνη απ’ όλες, η πιο ποθητή, ε-
ξομολογείται τη ζωή της, μιλά για την αγάπη, τον 
πόνο, την ξενιτιά, την περηφάνια, τη λαχτάρα του 
να ζεις, τη δύναμη να επιβιώνεις και από τα σκοτάδια 
να εκτινάσσεσαι στο φως... Γυμνή, χωρίς αναστο-
λές, άλλοτε αφελής, άλλοτε επικίνδυνη, εξαιρετικά 
αθυρόστομη αλλά και με πάρα πολύ χιούμορ, κα-
ταγγέλλει την αδιαπραγμάτευτη αλήθεια της. Μας 
εξιστορεί την ορφάνια της, την κακομεταχείριση, 
την περιπλάνησή της σε επαγγέλματα κάθε είδους 
και την καταφυγή της, εντέλει, στο επάγγελμα της 
πόρνης. Πήγε εκεί με τη θέλησή της για να συνευ-
ρίσκεται με τους αγαπημένους της άντρες, αλλά 
και για να ορίσει η ίδια τη ζωή της, να μεγαλώσει τα 
παιδιά της, να χειραφετηθεί. “Μη με βλέπεις έτσι, 
εγώ ήμουνα Κιμ Νόβακ, με τρία τηλέφωνα στα πό-
δια μου, με πατρόνες στην πόρτα. Έλεγα αυτός θα 
μπει, αυτός να φύγει” λέει σε κάποια στιγμή. Η πα-
ράστασή μας γίνεται η γη της εξόριστης γυναίκας, 
που τόσο λοιδορήσαμε, τόσο απαξιώσαμε, τόσο 
αμφισβητήσαμε, τόσο περιφρονήσαμε, ενώ εκείνη 
απευθύνεται σε ό,τι καλύτερο μπορεί να εκφράσει 
η ζωή. Κι αυτό την καθιστά ακριβή». A

Μία παράσταση, δύο μονόλογοι, δύο πρωταγωνιστές. Ο Χρήστος 
Βαλαβανίδης και η Ελένη Κοκκίδου μιλούν στην A.V.

Σχέσεις ζωής

τέχνηθέατρο Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ   ΘΕΑΤΡΟ οδηγος

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

104  
θεµιστοκλέους 104, Εξάρ-
χεια, 210 3826.185
Σκηνή 104+1
Ο διχοτοµηµένος υπο-
κόµης. Εµπνευσµένο από 
το οµότιτλο µυθιστόρηµα 
του  Ίταλο Καλβίνο. Μου-
σικοθεατρικό. Σκηνοθ.: Κ. 
Γάκης. Παίζουν: Λ. Γιάκα, 
Π. Νάτσης κ.ά. Κυρ. 19.30, 
Δευτ., Τρ. 21.30. € 15 (10 Φ).
Χωρίς µουσική. Μουσική 
παράσταση. Κείµ.-ερµηνεία: 
Ι. Αγγελίδη, Κ. Γάκης, Γ. 
Γεωργόνη κ.ά. Σκηνοθ.: Κ. 
Γάκης. Σάβ. (Λ) 19.00, Παρ.-
Κυρ. 21.30. € 20 (10 Λ, 15 
Φ). Δ: 80 .́ 
Silence. Πειραµατικό της 
Oµάδας Vasistas και του 
Denis Forgeron. Σκηνoθ.: 
Η. Χιώτη. Πέµ.-Κυρ. 21.30, 
Παρ. 23.30. € 10. Δ: 60 .́
Τουλούζ Λοτρέκ - Η 
φαντασία της αµαρτίας. 
Κείμ.-σκηνοθ.: Χ. Χριστο-
φής. Παίζουν: Β. Χριστο-
δουλίδου, Π. Μιχαηλίδης. 
Πέμ.-Κυρ. 21.30. 
€ 10. Δ: 60 .́
Ένα µικρό τεχνικό 
πρόβληµα. Σκηνοθ.: Δ. 
Μπαβέλλας. Παίζουν: Μ. 
Μπρανίδου, Δ. Κωνστα-
ντινοπούλου, Δ. Φίλιππας.  
Δευτ., Τρ. 21.30.  € 18 (15 
Φ). Δ: 80 .́ 

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ 
Σατωβριάνδου 36, Οµόνοια, 
210 5242.211
Τα ορφανά. Τραγικοκωµω-
δία. Του Λάιλ Κέσλερ. Σκη-
νοθ.: Κ. Δαµάτης. Παίζουν: 
Π. Μπρατάκος, Σ. Καλαϊτζής 
κ.ά. Σάβ. (Λ) 18.15, Τετ., Κυρ. 
19.15, Πέµ.-Σάβ. 21.15. € 20 
(15 Λ, Φ). Δ: 90 .́ 
Ρόζα Λούξεµπουργκ. 
Γράµµατα από τη φυλακή. 
Μονόλογος. Κείµ.-σκηνοθ.: 
Σ. Μικρούτσικος. Με τη Μ. 
Κατσανδρή. Δευτ.-Τρ. 21.15. 
€ 20 (15 Φ). Δ: 60 .́

ΑΓΚΥΡΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ
Σόλωνος 124 , 210 3837.540 
-667
Άλλη µια µπύρα για τον 
Χένρυ. Bar Theatre. Από 
την Ομάδα Πλάνη. Σκηνοθ.: 
Άννα Ετιαρίδου. Παρ., 
Σάβ. 22.00. € 17 (με ποτό).  
Δ: 120 .́

ΑΘΗΝΑ
Δεριγνύ 10, 210 8238.698,
210 8237.330 
Το αταίριαστο ζευγάρι. 
Του Νιλ Σάιμον. Σκηνοθ.: Α. 
Ρήγας. Παίζουν: Υ. Μανέ, Κ. 
Κωνσταντίνου. Πεμ.-Σαβ.  
21.15, Σάβ. 18.00, Τετ.&Κυρ. 
20.00. € 25, (22 Λ, 18 Φ)
Παγωτό µες το χειµώνα. 
Του Mino Bellei. Σκηνοθ.: Ι. 
Βαρδάκης. Παίζουν: Δ. Γιώ-
της, Γ. Δρίτσας, Ευτ. Γιακου-
μή, Θ. Βουτσά. Δευτ. & Τρ. 
21.15 € 20 (15Φ). Δ 100’.  

ΑΘΗΝΑΪΣ - 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 
«ΖΩΗ ΛΑΣΚΑΡΗ»
Καστοριάς 34-36 & Ιερά Ο-
δός, Βοτανικός, 
210 3477.878
Φόνος µετά µουσικής. 
Του Aldo Nikolai. Σκηνοθ.: Γ. 
Διαμαντόπουλος. Παίζουν: 
Μ. Κορινθίου, Λ. Λιβιεράτος 
κ.ά. Τετ.-Κυρ. 19.00, Πέμ.-
Σάβ. 21.00. € 23 (18Λ, Φ, 
15 Ομ. & συνταξιούχοι και 
κάτω των 25). Δ: 90 .́
Μουσική Σκηνή,
210 3480.080
Festi-valium. Του Στ. Κρα-
ουνάκης & Σπείρα-Σπείρα. 
Τετ. (Λ), Κυρ. 20.30, Παρ., 
Σάβ. 21.30, € 28 (20 Λ, 15 Φ). 
Δ: 135 .́

ΑΘΗΝΩΝ 
Βουκουρεστίου 10, 
210 3312.343
Σλουθ. Αστυνοµική κωµω-
δία. Του Άντονι Σάφερ. Σκη-
νοθ.-Παίζουν: Γ. Κιµούλης, 
Κ. Μαρκουλάκης. Σάβ. (Λ), 
Κυρ. 18.15, Τετ.-Κυρ. 21.15. 
€ 25, 22 (20 Λ, 16 Φ και κάθε 
Πέµ. για άνω των 60 και ως 
25 ετών). 
Ο Αυγερινός και η Πούλια. 
Παιδικό. Σκηνοθ.: Δ. Αδά-
μης, Παίζουν: Α. Γκρίτσης, 
Μ. Μπρανίδου κ.ά. Κυρ. 
11.15, 15.00. € 15. Δ: 90 .́

ΑΚΡΟΠΟΛ
ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 
Ιπποκράτους 9-11, 
210 3643.700
Το µικρόβιο του έρωτα. 
Οπερέτα του Κώστα Γιαννί-
δη. Σκηνοθ.: Σ. Σπυράτου, 
Λ. Λιάβας. Τετ., Πέμ. 18.30, 
Παρ.-Κυρ. 20.00, € 33, 28, 
25, 20, 18 (15 Φ). 

ALTERA PARS
Μ. Αλεξάνδρου 123, Κεραμει-
κός, 210 3410.011
Χιούι. Του Ευγένιου Ο’Νιλ. 
Σκηνοθ.: Ά. Τομπούλη. Παί-
ζουν: Κ. Τριανταφυλλόπου-
λος, Π. Αλατζάς. Δευτ.&Τρ. 
21.15. € 20 (15 Φ). 
Φ Xρυσός λόγος. Μουσική 
παράσταση της Λ. Νικο-
λακοπούλου. Ερμηνεία: 
Κ. Νιστοπούλου. Παίζει: Σ. 
Σταθακόπουλος. Παρ.&Σάβ. 
00.00 (Μεσάνυχτα), Κυρ. 
16.00. € 20, (10 Φ). Δ: 75 .́ 

«ΑΛΕΚΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ»  
Κυψέλης 54, 210 8827.000
Ερωτική αναρχία. Κοινω-
νικό. Του Άλµπερτ Γκέρνι. 
Σκηνοθ.: Π. Ζούνη. Παίζουν: 
Χ. Θεοδωροπούλου, Ε. 
Ρουµελιώτη, Κ. Αρζόγλου 
κ.ά. Τετ., Κυρ. 19.00, Σάβ. (Λ) 
18.00, Πέµ.-Σάβ. 21.00. 
€ 24 (20 Λ, 17 Φ). Δ: 100 .́ 
Ο γύρος της µέρας σε 80 
κόσµους. Παιδικό. Σκηνοθ.: 
Νανά Νικολάου. Παίζουν: Μ. 
Mατζηιωαννίδου, Π. Αγγελί-
δου, κ.ά. Κυρ. 11.30. € 15 Π & 
€ 8 συνοδού.  

ΑΛΜΑ
Αγ. Κωνσταντίνου & Ακομινά-
του 15-17, 210 5220.100
Φθινοπωρινή ιστορία.  
Του Αλεξέι Αρμπούζοφ. 
Σκηνοθ: Ι. Μιχαλακοπού-
λου. Παίζουν: Γ. Μιχαλακό-
πουλος, Κ. Μαραγκού. Τετ., 
Κυρ. 19.00, Πέμ.-Σάβ 21.00. 
€ 25, 20 (15 Φ). 
Δούλες. Του Ζαν Ζενέ. 
Σκηνόθ.: Τάκη Λουκάτου. 
Παίζουν: Ε. Καραγιάννη, Τ. 
Λουκάτοςκ.ά. Δευτ. &Τρ. 
21.00. € 20 (15 Φ). Δ: 120 .́ 
M/S Flora. Σκηνοθ.: Π. 
Φιλιππίδης. Παίζουν: Αλ. 
Κοτσοβούλου, Άγγ. Μπού-
ρας. Δ: 75 .́ 

ΑΜΙΡΑΛ 
Αμερικής 10, 210 3608.856
Θάρρος ή αλήθεια. Του 
Τζεφ Γκουλντ. Σκηνοθ.: Γ. 
Βούρος. Παίζουν: Δ. Αλε-
ξανδρής, Μ. Ανδρούτσου 
κ.ά. Τετ. 20.00, Πέμ. 21.15, 
Παρ. 21.15, Σάβ. 18.15 Λ, 
21.15, Κυρ. 18.15, 21.15. € 24 
(16 Φ, 18 Λ).
Η παλίρροια του Σεπτέµ-
βρη. Της Δ. Ντι Μοριέ. Σκη-
νοθ.: Ρ. Πατεράκη. Παίζουν: 
Ε. Ερήμου, Α. Συσσοβίτης. 
Τετ. 20.00, Πέμ.&Παρ. 21.15, 
Σάβ. 18.15, 21.15, Κυρ. 20.00. 
€ 24 (18 Λ, 16 Φ). Δ: 120 .́ 

ΑΝΕΣΙΣ 
Κηφισίας 14, Αµπελόκηποι, 
210 7707.227
Το φιόρο του λεβάντε. 
Του Γρηγορίου Ξενόπου-
λου. Σκηνοθ.: Κ. Τσιάνος. 
Παίζουν: Σ. Παπαδόπουλος, 
Φ. Τσακίρη, κ.ά. Τετ., Πέµ. 
(Λ) 19.00, Σάβ., Κυρ. 18.00, 
Παρ.-Κυρ. 21.00. € 24 (18 Λ 
Φ, 15 Π). Δ: 120 .́ 
Από τον Αττίκ στον Γού-
ναρη. Με τον Δαυίδ Ναχμία. 
Ερμηνεύουν: Χ. Στεφανάκη, 
Θ. Πολύδωρας κ.ά. Τρ. 16.00 
& 19.00. 
€ 18 (15 Φ). Δ: 120 .́ 21, 22, 
24, 28, 29 & 31/12, 4 & 5/1 
κλειστά.

ΑΤΤΙΣ 
Λεωνίδου 7, Μεταξουργείο, 
210 5226.260
Μάουζερ. Του Χάινερ 
Μίλερ. Πολιτικό θέατρο. 
Σκηνοθ.: Θ. Τερζόπουλος. 
Παίζουν: Θ. Τερζόπουλος, 
Μ. Μπέικου κ.ά. Τετ.-Κυρ. 
21.00. € 20. Δ: 60 .́
 
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
Πλαταιών & Πρ. Δανιήλ 3, 
Κεραμεικός, 210 3467.735
Σε στενό οικογενειακό 
κύκλο. Σκηνοθ.: Ν. Μαστο-
ράκης. Παίζουν: Π. Χαϊκάλης, 
Ελ. Καστάνη κ.ά. Τετ.-Παρ. 
21.15, Σάβ. 18.00 & 21.15. Κυρ. 
19.00. € 23 (18 Φ).
Αίµα στο χιόνι. Του Φίλιπ 
Ρίντλεϊ. Σκηνοθ.: Π. Ζούλιας. 
Παίζουν: Β. Κρούσκα, Τ. 
Φώης. Δευτ.-Τρ. 21.15, Τετ. 
20.15. € 22 (17 Φ). Δ: 120 .́

ΒΕΑΚΗ
Στουρνάρη 32, Αθήνα, 
210 5223.522
Μάνα Μητέρα Μαµά. Του 
Γ. Διαλεγμένου. Σκηνοθ.: 
Σ. Χατζάκης. Παίζουν: Ν. 
Κώνστα, Ε. Μουτάφη, Γ. 
Νινιός, κ.ά. Τετ, Κυρ. 19.00, 
Πέμ., Παρ. 21.00, Σάβ. 
18.00, 21.00. € 24 (20 Λ, 17 
Φ). Δ: 100 .́ 

ΒΙΚΤΩΡΙΑ 
Μαγνησίας 5 (Γ΄ Σεπτεµβρίου 
119), 210 8233.125 
Αυτό θα το δούµε! Του 
Tom Stoppard. Σκηνοθ.: 
Δ. Κοµνηνός. Παίζουν: Μ. 
Βρόντη, Μ. Γεωργιάδης κ.ά. 
Παρ.-Δευτ. 21.15, Κυρ. 19.00 
(Σάβ.-Δευτ.). € 23 (15 Παρ., 
Φ, 10 µειωµένο). Δ: 80 .́ 

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ
Λ. Συγγρού 143, Ν. Σμύρνη, 
210 9315.600
Φασουλήδες. Παιδικό. Του 
Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. 
Σκηνοθ.: Σ. Πάτροκλος. Παί-
ζουν: Α. Βερώνης, Κ. Ιωακει-
μίδης κ.ά. Κυρ. 12.00. 
€ 15 ενήλικες με καφέ, € 12 
Π με αναψυκτικό (το δεύτε-
ρο παιδί δωρεάν). Δ: 80 .́

CASABLANCA 
MUSIC HALL
Ζωοδόχου Πηγής 3, 
210 3811.175
Νo Shakespeare Please. 
Σκηνοθ.: Μπ. Μάλφα, Μ. 
Κοντούλη. Παίζουν: Γ. 
Σκιαδαρέσης, Ζ. Δούκα, Κρ. 
Κατσούλης, Κ. Παπουτσάκη, 
Μπ. Μάλφα κ.ά. Δευτ.-Τρ. 
21.30. € 25.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ 
Ιλισίων 21 & Κερασούντος, 
Ιλίσια, 210 7481.695
Ταξίδι στη Ζυµαροχώρα. 
Παιδικό. Της Ελένης Σαραφί-
δη. Σκηνοθ.: Γ. Κοντοπόδης. 
Σάβ. 17.00, Κυρ. 12.00. € 12. 
Δ: 90 .́

ΔΙΠΥΛΟΝ
Καλογήρου Σαμουήλ 2 & 
Διπύλου, Κεραμεικός, 
210 3229.771
Όταν ο Μακ συνάντησε 
την Μπέθ. Σκηνοθ.: Ρ. Μου-
ζενίδου. Παίζουν: Ρ. Μουζε-
νίδου, Στ. Ξανθουδάκης κ.ά. 
Δευτ. & Τρ. 21.30. € 20, 17, 
15. Δ: 90 .́ Ως 26/1. 
Santa Milonguita.Αργε-
ντίνικο τανγκό. Με τους 
P.Medici, V.Kuttel. Παρ. 
22.30. € 10 (με κρασί ή 
μπύρα). Οι δύο χορογράφοι 
παράλληλα με τισ παραστά-
σεις θα πραγματοποιούν και 
σεμινάρια.  

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ  
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΑΘΗΝΑΣ 
Ευµολπιδών 41, Γκάζι, 
210 3455.020
Β΄ Σκηνή
Βεγγέρα. Του Ηλία Καπε-
τανάκη. Σκηνοθ.: Γ. Λεοντά-
ρης. Παίζουν: Μ. Κεχαγιό-
γλου, Π. Μάλαμας κ.ά. Κυρ. 
19.30, Τετ.-Σάβ. 21.30. € 20 
Τετ., Παρ.-Κυρ. (13 Φ, Πέμ).
Gyns! Guns! Guns! 
Performance από την ομάδα 
Blitz. Σκηνοθ.: Γ. Βαλαής, 
Αγγ. Παπούλια, Χρ. Πασσα-
λής. Παίζουν: Γ. Βαλαής, Ιπ. 
Δελβερούδης, Κυρ. 19.00, 
Τετ.-Σάβ. 21.00, € 20 (Τετ., 
Παρ.-Κυρ.), € 13 (Πέμ. Φ)

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 
Αγ. Κων/νου 22-24, Οµόνοια, 
210 5288.170
Πουθενά. Performance 
Installation. Του Δηµήτρη 
Παπαϊωάννου. Σκηνοθ.- 
χορογρ.: Δ. Παπαϊωάννου. 
Συµµετέχουν 26 χορευτές. 
Κυρ. 19.00, 19.45, Τετ.-Σάβ. 
21.00, 21.45. € 10. Δ: 30 .́ 
Ο θείος Βάνιας. Του Άντον 
Τσέχοφ. Σκηνοθ.: Γ. Χουβαρ-
δάς. Παίζουν: Μ. Σκουλά, Γ. 
Βογιατζής, Α. Καραζήσης 
κ.ά. Ως 28/3.

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ «ΝΙΚΟΣ 
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»
 Αγ. Κωνσταντίνου 22-24, 210 
5288.170-1, 210 72034.567 
Αλέξης Ζορµπάς, η πραγ-
µατική ιστορία. Του Τσέ-
ζαρις Γκραουζίνις. Σκηνοθ.: 
Τσ. Γκραουζίνις. Παίζουν: Ε. 
Κεχαγιά, Δ. Κουρούμπαλης 
κ.ά. Τετ.-Σάβ. 21.00, Κυρ. 
19.00. € 20 (13 Φ, Πέμ.). 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ  
ΣΚΗΝΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Πανεπιστημίου 48, 210 
3305.074, 210 7234.567
Το τρίτο στεφάνι του Κώ-
στα Ταχτσή. Των Σταμάτη 
Φασουλή και Θανάση Νιάρ-
χου. Σκηνοθ.: Σ. Φασουλής. 
Παίζουν: Ν. Μέντη, Φ. Κο-
μνηνού, Τ. Τρύπη κ.ά. Τετ.& 
Κυρ. 18.00, Πέμ. 19.00, Παρ. 
& Σάβ. 20.00.
€ 26 (Διακεκριμένη Ζώνη), 
€ 23 (Ζώνη Ά ), (15Λ, 13Φ). 
Κάθε Πέμπτη ειδική ενιαία 
τιμή € 13. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
Πατησίων 212 & Λέσβου, 
Κυψέλη (στάση Καλλιφρονά), 
210 8645.400 
Ζητείται ελπίς. Του Αντώνη 
Σαμαράκη. Σκηνοθ.: Μ. Ιγγλέ-
ση. Δευτ., Παρ., Σάβ. 21.00. 
Τετ., Κυρ. 19.00. Δευτ., Παρ., 
Σάβ. € 18, Τετ., Κυρ. € 15 (10 
Φ, 8 για κατόχους κάρτας 
ανεργίας). Δ: 75 .́ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
Σαρρή 11, Ψυρρή,
210 3211.750
Φουρκέτα. Της Ελένης Γκα-
σούκα. Σκηνοθ.: Ε. Γκασού-
κα. Παίζουν: Μ. Καβογιάννη, 
K. Κόκλας, Θ. Αλευράς κ.ά. 
Τετ. 18.45, Πέμ.-Κυρ 21.30, € 
23-22 (18 Φ, Λ, Ο, κάτω των 
25 και άνω των 60). 
Αττική Οδός. Έργο - σκη-
νοθ.: Θανάσης Παπαθα-
νασίου, Μιχάλης Ρέππας. 
Παίζουν: Τ. Ρουσσέα, Ε. 
Γερασιμίδου, Γ. Τζώρτζης, 
Σ. Ζαλμάς, Δ. Λαμπρόγιαννη 
κ.ά. Τρ., Τετ., Παρ. 21.30, 
Σάβ.-Κυρ.18.45. € 23-22 (18 
Φ, Λ, Ο και κάτω των 25 και 
άνω των 60).

ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ 
Ναυπλίου 12 & Λένορµαν 94, 
Κολωνός, 210 5138.067
Κεντρική Σκηνή
Ροτβάιλερ. Κοινωνικοπο-
λιτικό. Του Γκιγιέρµο Έρας. 
Σκηνοθ.: Ε. Σκότη. Παίζουν: 
Δ. Λάλος, Γ. Ράµος κ.ά. Τετ.-
Σάβ. 21.15, Κυρ. 19.00. € 22 
(15 Φ), € 18 Τετ. & Πέμ. 
Δ: 80 .́ Ως 16/1. 
Φουαγιέ 
Off Off... on again.
Κείµ.-σκηνοθ.: Χ. Χριστοφή, 
Π. Μοσχοβάκου. Παίζουν: 
Κ. Ιωαννίδης, Μ. Τρίκκα, Μ. 
Γουλά, Ά. Μπερκ. Δευτ.&Τρ. 
21.30. € 10. Δ: 60 .́ Ως 22/12.
Σκηνή Black Box 
Της µουσικής τα νήµατα.  
Παιδικό. Από την ομάδα 
Ανταμαπανταχού. Παίζουν: 
Ν. Τόμπρος, Ε. Παναγιώτου. 
Κυρ.12.30. € 12 (10Φ). Δ:80 .́ 
Η απίστευτη και αληθινή 
ιστορία της χαµένης βαλί-
τσας και η µαγική της πε-
ριπέτεια. Παιδικό. Από την 
ομάδα Ωκύπους. Παίζουν : 
Μ. Κούτουλα, Ι. Παζαρζή, Λ. 
Γκόμεζμπεκ. Κυρ. 15.00. € 12 
(8 ομαδικό). Δ :55 .́

ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
Θεμιστοκλέους 69, 
210 3300.879
Πολύ καλά. Της Λ. Κρον. 
Σκηνοθ.: Τ. Βουτέρης. Παί-
ζουν: Α. Ανδρεοπούλου, Χρ. 
Μαξούρη κ.ά. Τετ.(Λ), Κυρ. 
19.00, Πέμ.-Σάβ. 21.00. € 22 
(17Λ, 14Φ).
Oι νύχτες µακριά σου. Της 
Μ. Αλεξοπούλου. Σκηνοθ.: 
Π. Αλατζάς. Παίζουν: Κ. Καλ-
λιβρετάκης, Δ. Μαλτέζε, Σ. 
Μαραθάκη. Δευτ., Τρ. 21.15. 
€ 15 (10 Φ).

ΕΞΑΡΧΗΣ
Εμ. Μπενάκη & Δερβενείων 
46, Εξάρχεια, 2103822.661
Φαλακρή τραγουδίστρια. 
Του Ε. Ιονέσκο. Σκηνοθ.: Κ. 
Σπυρόπουλος. Παίζουν: Ε. 
Τσακάλου, Σ. Γιαννουλάκης 
κ.ά. Δευτ., Τρ. 21.00, Σάβ., 
Κυρ. 21.00. € 15 (10 Φ). Ως 
31/5.

ΗΒΗ
Σαρρή 27, Ψυρρή,
210 3215.127
Τροµεροί γονείς. Του Ζαν 
Κοκτό. Σκηνοθ.: Π.Φιλιππί-
δης. Παίζουν: Τ. Χαλκιάς, 
Ε. Κωνσταντινίδου, Χ. 
Αλεξανιάν κ.ά. Τετ.(Λ), Πέμ., 
Κυρ. 20.00, Παρ. 21.00, Σάβ. 
18.00, 21.00. € 27 (Σάβ.), 26, 
(18 Λ, Φ)
Ο Μορµόλης. Παιδικό. Του 
Ράινερ Χάχφελντ. Σκηνο-
θεσία: Θ. Ματίκα, Τ. Ιορδα-
νίδης. Παίζουν: Β. Μελή, Ε. 
Λεωνιδάκη, Α. Αντωνάκο, 
Στ. Ψιμοπούλου, Ν. Μαστρο-

ΑΠΟ 

ΜΗΧΑΝΗΣ 

ΘΕΑΤΡΟ 

Ακαδήμου 13, 

210 5231.131 

Χρ. Βαλαβανίδης

Ε. Κοκκίδου
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 ΘΕΑΤΡΟ οδηγος

γιαννοπούλου. Κυρ. 11.00. 
€ 15 (8 σχολεία, σύλλογοι, 
group).

ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΗΣ ΔΑΒΗΣ 
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Αλκμήνης 8, Γκάζι, 
210 3428.650
Η ανάθεση. Σκηνοθ.: Μ. 
Ιωνάς. Παίζουν: Ν. Μαυρου-
δής, Γ. Μυτιληνός κ.ά. Δευτ. 
& Τρ. 21.30. € 15 (10 Φ).
1900. Του Αλεσάντρο 
Μπαρίκο. Σκηνοθ.: Γ. Ρήγας. 
Παίζει: Μ. Νίκας. Πέμ.-Κυρ. 
21.00. € 15 (10 Φ). Δ: 90 .́ 
Άγηµα τιµών. Του Ν. Βασι-
λειάδη. Σκηνοθ.: Γ. Ρήγας. 
Παίζει: Γ. Καραμφίλης. 
Πέμ.-Κυρ. 21.00. € 15 (10 
Φ). Δ: 90 .́

ΘΕΑΤΡΟ ΟΔΟΥ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κυκλάδων 11 & 
Κεφαλληνίας, Κυψέλη 
Ύστατο σήµερα. Του Χ. 
Μπάρκερ. Σκηνοθ: Λ. Βογια-
τζής. Παίζουν: Λ. Βογιατζής, 
Δ. Ήμελλος. Τρ.-Σάβ. 21.00, 
Κυρ. 19.00. € 20 (15 Φ).

ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΦΕΑΣ 
ΣΚΗΝΗ «ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ»
Πανεπιστημίου 38 &Ιπποκρά-
τους, 210 3604.618
Ο τρελαντώνης. Της Πη-
νελόπης Δέλτα. Παιδικό. 
Σκηνοθ.: Γλ. Καλαϊτζή. Παί-
ζουν: Λ. Βαρτάνης, Ε. Γούση, 
Τ. Φεσάκη κ.ά. Σάβ. 15.00, 
Κυρ. 11.00 & 15.00. 
€ 15. Δ: 90 .́  

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ 
ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ
Φρυνίχου 14, Πλάκα, 
210 3222.464
Café La Femme - Η πιο 
δυνατή. Του Αύγουστου 
Στρίντµπεργκ. Σκηνοθ.: Δ. 
Γκάτζιου. Παίζουν: Γ. Γκά-
τζιος, Μ. Χάνα κ.ά. Σάβ.(Λ) 
18.15, Πέµ.-Σάβ. 21.15. Τετ. & 
Κυρ. 20.00. € 22 (15 Φ, 10 για 
τους νέους κάτω των 25).  
Σήµα κινδύνου. Του Αντώ-
νη Σαμαράκη. Σκηνοθ.: Άγγ. 
Αντωνόπουλος. Παίζουν: 
Ν. Μόσχοβος, Δ. Σταματε-
λόπουλος κ.ά. Δευτ. & Τρ. 
21.15. € 22 (15 Φ & € 10 για 
νέους κάτω των 25 ετών). 
Αλαντίν. Παιδικό. Σκηνοθ.: 
Δ. Δεγαΐτη. Παίζουν: Κ. Βε-
λέντζας, Ά. Θεοδότου κ.ά. 
Κυρ. 11.00 & 15.00. € 15.  
 
ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ 
ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ - 
ΥΠΟΓΕΙΟ
Πεσµαζόγλου 5, 
210 3228.706
Τα µάτια τέσσερα. Του Γ. 
Τσίρου. Σκηνοθ.: Κ. Αρβανι-
τάκης. Παίζουν: Γ. Πυρπα-
σόπουλος, Δ. Καμπερίδης 
κ.ά. Σάβ. (Λ) 18.15, Πέμ.-Σάβ. 
21.15, Τετ., Κυρ. 20.00. € 22 
(15 Φ, Λ) & € 10 για τους νέ-
ους κάτω των 25 ετών κάθε 
Τετ.-Παρ. Δ: 70 .́  

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ 
Αντισθένους 7 & Θαρύπου, 
µετρό «Συγγρού-Φιξ», 
210 9212.900
Πάνω χώρος
Ρωµαίος και Ιουλιέτα. Του 
Σέξπιρ. Σκηνοθ.: Μ. Σωτηρι-
άδης. Παίζουν: Δ. Αντωνίου, 
Σπ. Κυριαζόπουλος κ.ά. Κυρ. 
19.00, Τετ.-Σάβ. 21.15. € 22 
(17 Φ), Τετ., Πέμ. € 18 (15 Φ). 
Δ: 115 .́
Η απόδραση. Σκηνοθ.: 
οµάδα Άλογοι. Παίζουν: 
Ν. Αξιώτης, Β. Τσουπάκη 
κ.ά. Κυρ. 21.30, Δευτ. 21.15, 
Τρ. 21.15. € 20, 15. Δ: 60 .́ 
Ως 5/1.
Κάτω Χώρος 
Σφαγείο. Πολιτικό θέατρο. 
Του Ιλάν Χατσόρ. Σκηνοθ.: Β. 
Θεοδωρόπουλος. Παίζουν: 
Μ. Οικονόµου, Γ. Παπαγεωρ-
γίου, Ο. Τζιόβας. Κυρ. 19.00. 
Τετ.-Σάβ. 21.15. € 22 (17 Φ), 
Τετ., Πέµ. € 18 (15 Φ). Δ: 80 .́  
50΄ 00΄́ . Διηγήµατα. Devised 
Theatre της Οµάδας 5. Σκη-
νοθ.: Δ. Θεοδωρίδου. Παί-
ζουν: Ι. Ασηµακοπούλου, Ε. 
Θέου κ.ά. Σάβ. 18.30,  Δευτ., 
Τρ. 21.15. € 20 (15 Φ). Δ: 50 .́ 
Δώµα 
Εγώ ελπίζω να τη βολέ-
ψω. Διασκευή συλλογής 
µαθητικών εκθέσεων. Του 
Μαρτσέλο ντ’ Όρτα. Σκη-
νοθ.: Β. Μαυρογεωργίου. 
Παίζουν: Κ. Μαυρογεώργη, 
Σ. Νένες κ.ά. Κυρ. 19.00, 
Τετ.-Σάβ. 21.15. € 22 (17 Φ). 
Τετ., Πέµ. € 18 (15 Φ). Δ: 80 .́ 

20 Νοεµβρίου. Documen-
tary theatre. Του Λαρς Νο-
ρέν. Σκηνοθ.: Δ. Αράπογλου. 
Παίζει: Μ. Αλικάκη. Δευτ., 
Τρ. 21.15, Κυρ. 21.30. € 20 
(17 Φ), Τετ., Πέµ. € 18 (15 
Φ). Δ: 70 .́ 

ΘΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Πειραιώς 254, Ταύρος,
212 2540.311 
Ο βιοπαλαιστής στη 
στέγη. Του Λ. Λαζόπουλου. 
Σκηνοθ.: Λ. Λαζόπουλος. 
Παίζουν: Λ. Λαζόπουλος, 
Χρ. Ρώπα, Π. Βλάχος κ.ά. 
Τετ., Κυρ. 19.30, Πέμ.-Σάβ. 
20.45. € 35, 22 (15Φ). Κάθε 
Πέμ. για θεατές άνω των 65 
ετών € 15 (με την επίδειξη 
ταυτότητας). Δ: 145’.

ΙΛΙΣΙΑ - ΒΟΛΑΝΑΚΗ
Παπαδιαμαντοπούλου 4, 
Αθήνα, 210 7210.045 & 
210 7216.317
Έξι µαθήµατα χορού σε... 

έξι εβδοµάδες. Κοινωνική 
κοµεντί. Του Richard Alfieri. 
Σκηνοθ.: Π. Ζούλιας. Παί-
ζουν: Ρ. Πιττακή, Κ. Κάππας. 
Κυρ. 19.30, Τετ.-Σάβ. 21.30. 
Δ: 120 .́ € 23 (18 Φ).
Η φωνή της Λουντµίλα. 
Documentary theatre. 
Σκην.: Ά. Μπαφαλούκας. 
Με την Ηρώ Μουκίου. Τετ. 
18.15, Δευτ.-Τρ. 21.00. 
€ 15. Δ: 60 .́

ΙΛΙΣΙΑ 
«ΜΙΜΗ ΝΤΕΝΙΣΗ» 
Παπαδιαµαντοπούλου 4, 
Ιλίσια, 210 7210.045
Κεντρική Σκηνή
Το άνθος του κάκτου. Σκη-
νοθ.: Μ. Ντενίση. Παίζουν: 
Μ. Ντενίση, Κ. Βουτσάς, 
Παν. Μπουγιούρη κ.ά. Τετ., 
Πέμ., Κυρ. 19.30, Παρ. 21.00, 
Σάβ. 18.30 & 21.30. 
€ 23 (18 Φ).
Σκηνικές οδηγίες. Δράμα. 
Του  Ίσραελ Χόροβιτς. Σκη-
νοθ.: Γ. Οικονόμου. Από τη 
Θεατρική Ομάδα Nota Bene. 
Κυρ. 19.30, Παρ. & Σάβ. 
00.00. € 20 (15 Φ). 
Δ: 70 .́ Ως 4/1.   

ΚΑΠΠΑ
Κυψέλης 2, 210 8831.068
Ο αµπιγιέρ. Του Ρόναλντ 
Χάργουντ. Σκηνοθ.: Ν. 
Μαστοράκης. Παίζουν: Γ. 
Κωνσταντίνου, Χ. Στέργιο-
γλου κ.ά. Τετ.&Σαβ. 18.15, 
Πέμ.-Σάβ. 21.15. € 25 (18 
Φ, 20 Λ). 
Στην εξοχή. Του Μάρτιν 
Κριμπ. Σκηνοθ.: Έλλη Παπα-
κωνσταντίνου. Παίζουν: Ν. 
Δραγούμη, Ν. Ψαρράς, Ελ. 
Χατζηαυξεντή. Δευτ.-Τετ. 
21.30. € 22 (17 Φ).

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΚΑΛΕΡΙ 
SKOYZE 3
Πλ. Αγ. Ειρήνης (Μοναστηρά-
κι),  697 7426273 
Ιουδίθ. Του Χάουαρντ 
Μπάρκερ. Σκηνοθ.: Χρ. Κα-
ψούλη. Παίζουν: Μ. Βάλεϊ, 
Απ. Φράγκος, Χρ. Καψούλη. 
23/12, 18.00 & 17-22/12, 
21.00. Δ: 75 .́ 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
Ερεχθείου 22, 210 9248.328 
A time to mourn. Σύγ-
χρονος χορός από την 
Oμάδα Ζήτα. Χορογρ.: Ίρις 
Καραγιάν. 17, 20, 26, 29/12. 
21.30. € 15, 10. Δ: 40 .́ 
Kicking and Screaming, 
a divine comedy. 
Performance / εγκατάστα-
ση της Αμαλίας Μπένετ. 
Δευτ. 20.15, Τρ. 22.15. € 15 
(12 Φ).  

ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 
ΘΕΑΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑ 
Ακαδημίας 59-61, 210 
3612.461, 210 3643.725
Η πλάνη µε το αίσιο τέλος, 
χορός µεταµφιεσµένων. 
Των Τζοακίνο Ροσίνι, Φρ. 
Πουλένκ. Σκηνοθ.: Ν. 
Κοντούρη, Κ. Ψωμά. Από 
την ΕΛΣ σε συμπαραγωγή 
με την Όπερα Δωματίου 
Αθηνών, το Πανεπιστήμιο 
Τεχνών του Βερολίνου, 
τη Γαλλική Πρεσβεία στην 
Ελλάδα και το Γαλλικό Ινστι-

τούτο Αθηνών. 19, 23, 27, 
29/12. 20.00. € 58, 38, 33, 
23, 13 (10Φ, 8Π).  
Ριγολέττος. Όπερα του 
Τζ. Βέρντι. Σκηνοθ.: Ν. 
Πετρόπουλος. Παίζουν: Κ. 
Αλμαγκέρ, Μ. Τζεφίρι, Έλ. 
Κελεσίδη κ.ά. 17, 18, 20, 22, 
26, 30/12, 2, 3, 6/1 20.00. 
€ 78, 68, 58, 48, 38, 28, 20, 
(15Φ). 

ΜΑΙΡΗ ΑΡΩΝΗ 
Β. Ουγκό 55, 210 5222.656
The pool boy. Αστυνοµική 
κωµωδία. Κείµ.-σκηνοθ.: 
Μ. Κουσουνής, Γ. Μαντάς. 
Παίζουν: Σ. Πετράκης, Α. Ζι-
ώγας κ.ά. Δευτ. & Τρ. 21.15, 
€ 15 (10 Φ). Δ: 100 .́ 
Μπρίζον Break 2… Αχ 
ρουφιάνα πεθερά! Των Γ. 
Μακρή & Θ. Αλφόνσο. Σκη-
νοθ.: Κ. Κιμούλης. Παίζουν: 
Γ. Βασιλείου, Τ. Περζικια-
νίδης κ.ά. Τετ. 19.15, Σάβ. 
18.15, Κυρ. 19.30, Πέμ.-Σάβ. 
21.15. € 18 (15 Λ, 10 Φ).  

ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑΣ
Αμερικής 2 & Στοά Σπυρομή-
λιου, CityLink, 210 3210.025
Από µακριά. Σκηνοθ. Θ. 
Αθερίδης. Παίζουν: Β. 
Βολιώτη, Γ. Καπουτζίδης, 
Σ.Καρύδη κ.ά € 18-25, Σάβ. 
18.15, Τετ., Κυρ. 20.00, 
Πέμ.-Σάβ. 21.15, € 25 (€ 18 
Λ, Φ & κάθε Πέμ. για θεατές 
κάτω των 25 και άνω των 65 
ετών). Δ: 120 .́
Τα πιο ωραία παραµύθια. 
Παιδικό. Παίζουν: Ρ. Κυ-
ριαζή, Φ. Παπαδόδημα, Δ. 
Σαββόπουλος. Σαβ. & Κυρ. 
(19 & 20/12, 26 & 27/12, 2 & 
3/1) 14.30. € 15. 

ΜΟΥΣΟΥΡΗ 
Πλ. Καρύτση 7, 210 3310.936
Ο µπακαλόγατος ή της κα-
κοµοίρας. Κωµωδία. Των 
Χρ. και Γ. Γιαννακόπουλου. 
Σκηνοθ.: Π. Φιλιππίδης. 
Παίζουν: Π. Φιλιππίδης, Τ. 
Κωστής κ.ά. Τετ. (Λ) 19.15, 
Πέµ.-Παρ, 21.15, Σάβ., 
Κυρ. 18.00 & 21.15, € 26, 
27 (βραδ. Σαβ.), (€ 18 Λ, Φ). 

Δ: 120 .́

ΜΥΓΑ
Μίκωνος 11 & Αισώπου, Ψυρ-
ρή, 698 4662227
Διωγµένος. Του Σάμου-
ελ Μπέκετ. Σκηνοθ.: Μ. 
Παπαδημητρίου. Παίζει: 
Γ. Γιαννακάκος. Δευτ., Τρ. 
21.00. € 10. 

NIXON BAR SCREENING 
ROOM 
Αγησιλάου 61Β, Κεραµεικός, 
210 3462.077 
Η Οφηλία είναι έγκυος. 
Υπαρξιακή κωµωδία. Του 
Βάιµαλ Σαµπ. Σκηνοθ.: Α. 
Αλεξοπούλου, Χ. Μπόσινας. 
Παίζουν: Α. Αλεξοπούλου, 
Χ. Μπόσινας κ.ά. Δευτ., Τρ. 
21.15. € 15 (µε ποτό). Δ: 60 .́ 
Τζούλια. Σκηνοθ.: Δ. 
Φοινίτσης. Παίζουν: Ελ. 
Γεροφωκά, Κρ. Ραντάνοφ, 
Χ. Μπέλλο. Πέμ.-Σάβ. 21.00, 
Κυρ. 20.00. € 18 (15 Φ). 
Δ: 70 .́ Ως 27/12.
Αντί διδακτορικού. Οne-
man stand up comedy show 
του Δημήτρη Δημόπουλου. 
Σκηνοθ.: Κ. Πιλάβιος.  Πέμ., 
Παρ. 21.30. € 15 με ποτό. 
Δ: 80. Ως 27/3. 

ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Κεφαλληνίας 16, Κυψέλη, 
210 8838.727
Β΄ Σκηνή
Γράµµα στην κόρη µου. 
Του Άρνολτ Γουέσκερ. Σκη-
νοθ.: Β. Κυρίτσης. Παίζει: Μ. 
Παπαδημητρίου. Τετ., Κυρ. 
20.00, Πέμ.-Σάβ. 21.00. € 23 
(16 Φ, 19 Λ).
Ο βυσσινόκηπος. Του Ά. 
Τσέχοφ. Σκηνοθ.: Στ. Λιβαθι-
νός. Παίζουν: Μπ. Αρβανίτη, 
Γ. Φέρτης, Κ. Γαλανάκης κ.ά. 
Τρ., Πέμ., Παρ., Σάβ. 21.00, 
Τετ.&Κυρ. 20.00.  € 23 (19 
Λ, 16 Φ). 

ΠΑΛΛΑΣ
Βουκουρεστίου 5, 
210 3213.100
Το κλουβί µε τις τρελές. 
Σκηνοθ.: Σταμάτης Φασου-
λής. Παίζουν: Σταμ. Φασου-
λής, Γ. Μπέζος, Π. Βογιατζής 
κ.ά. Τετ.-Κυρ. 21.00. € 80-20. 
Δ: 180 .́ 
Σαββόπουλος και φίλοι, 
Το περιβόλι του τρελού. 
Αφιέρωµα στα 60s, στο 
ροκ του µέλλοντός µας.  
Συναυλίες. Σκηνοθ.: Δ. 
Σαββόπουλος. Παίζουν: 
Η Φιλαρμονική του Δήμου 
Αθηναίων και ομάδα μουσι-
κών. Από 18/12 για περιορι-
σμένες παραστάσεις. 21.00. 
€ 20-80.

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
Παραµυθιάς 27, Κεραµεικός, 
210 3457.904
Μαγικό σχολείο. Ψυ-
χόδραµα. Του Σταύρου 
Κεβόπουλου. Σκηνοθ.: Α. 
Κοµπολίτη. Παίζουν: Ά. Ιρις, 
Ν. Καραγεώργης, Ε. Αλε-
ξανδρή κ.ά. Τετ., Πέµ. 21.00, 
Παρ.-Κυρ. 20.30. 
€ 22 (18 Φ). Δ: 90’. Ως 10/1. 
Αι δυο µονολογοι. Stand 
up Comedy. Παίζουν: Σ. 
Σεραφείμ, Γ. Χατζηπαύλου. 
Παρ., Σάβ. 22.30. € 15. 
Δ: 120 .́ 
Δε θελω να ξερεις. Του Π. 
Βουτσίνου. Σκηνοθ.: Δ. Πα-
παδάτος. Από τη Θεατρική 
ομάδα Από Σπόντα. Δευτ., 
Τρ. 21.15, € 18 (15 Φ). Δ: 90 .́  
  
ΠΟΡΕΙΑ 
Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σε-
πτεµβρίου 69, πλ. Βικτωρίας, 
210 8210.991
Κεντρική Σκηνή 
Το κτήνος στο φεγγάρι. 
Tου Ρίτσαρντ Καλινόσκι. 
Σκηνοθ.: Σ. Λιβαθινός. 
Παίζουν: Γ. Μπινιάρης, Δ. 
Τάρλοου, Τ. Κουλίεβα κ.ά. 
Τετ. 19.00 (Λ) Πέµ.-Σάβ. 
21.15, Κυρ. 19.00. € 20 (15 Φ, 
10 Λ). Δ: 125 .́
Ο κυνηγός. Σκηνοθ.: Β. 
Χριστοφιλάκης. Παίζουν: 
Κ. Καζανάς, Κ. Μιχαήλ κ.ά. 
Δευτ. 20.15, Τρ. 21.15. € 15 
(10 Φ).

ΠΟΡΤΑ 
Μεσογείων 59, Αµπελόκηποι, 
210 7711.333
Η χαρτοπαίχτρα. Κωµω-
δία. Του Δηµήτρη Ψαθά. 
Σκηνοθ.: Β. Μυριανθόπου-
λος. Παίζουν: Τ. Ζαχαράτος, 
Γ. Μποσταντζόγλου κ.ά. 
Σάβ., Κυρ. 18.15, Τετ.-Παρ. 
21.00, Σάβ., Κυρ. 21.15. 
€ 30 ( Παρ., Σάβ. βραδ., Κυρ. 
απογ.), € 25, 20 Φ (Τετ., Πέµ. 

Δώρο Προσκλήσεις
Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες της 
δέκα διπλές προσκλήσεις για την παιδική 
παράσταση «Ο τρελαντώνης» στο θέατρο 

Ορφέας, στη σκηνή Ανδρέας Βουτσινάς για 
την Τετάρτη 9/1 (1) και άλλες δέκα (10) διπλές 

για την Πέμπτη 10/1 (2) στις 15.00. Σκην. Γ. Καλαϊτζή, παί-
ζουν οι Λ. Βαρτάνης, Έ. Γούση, Τ. Φεσάκη κ.ά. Αν θέλεις κι 
εσύ μία, στείλε σε SMS: AVXY (κενό) 1 ή 2 και το ονοματε-
πώνυμό σου στο 54121, μέχρι την Τρίτη στις 22/12 στις 
10.00 το πρωί. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και τα 
ονόματά τους θα βρίσκονται σε λίστα στο ταμείο του θεά-
τρου (Πανεπιστημίου 38 & Ιπποκράτους, 210 3604.618). 

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ
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 ΘΕΑΤΡΟ οδηγος

& Κυρ. βραδ., Σάβ. απογ.). 
Δ: 120 .́

ΠΡΟΒΑ
Αχαρνών & Ηπείρου 39, 
210 8818.326
Ραπουνζέλ. Των αδελφών 
Γκριμ. Παιδικό. Σκηνοθ.: Δ. 
Δεγαΐτη. Παίζουν: Π. Ανδρε-
αδάκη, Ν. Ευσταθιάδης κ.ά. 
Κυρ. 12.00. € 12.
Μια νύχτα µια ζωή. Του 
Σπύρου Μελά. Σκηνοθ.: Σ. 
Τσόγκας. Παίζουν: Μ. Ραζή, 
Σ. Τσόγκας κ.ά. Πέμ. & Κυρ. 
19.30, Παρ. & Σάβ. 21.15.
€ 20 (12Λ, 10Φ). Δ: 90 .́

ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ 
Στουρνάρη & Καπνοκοπτηρί-
ου 8, 210 8252.242
Dead Line. Kειμ.-σκηνοθ.: 
Γ. Βούρος. Παίζουν: Γ. 
Βούρος, Ε. Παπούλια, Γ. Ρο-
ζάκης. Τετ. 18.15, Πέμ.-Παρ. 
21.00, Σάβ. 18.15, 21.00, 
Κυρ. 19.15. € 22 (17 Λ, Φ). 

ΡΑΓΕΣ
Κων/πόλεως 82, Γκάζι, 
210 3452.751
Ποιος ανακάλυψε την 
Αµερική; Της Χρ. Σπηλιώ-
τη. Σκηνοθ.: Δ. Ιωάννου. 
Παίζουν: Λ. Γιανναρίδου, Μ. 
Πολυμέρη. Τετ., Πέμ. 21.00.  
€ 20 (10 Φ). Δ: 80 .́
Σκουπίδι. Μονόλογος. Του 
Ρόμπερτ Σνάιντερ. Σκηνοθ.: 
Αλκ. Βαλσάρη. Παίζει: Β. 
Βαφείδης. Δευτ. & Τρ. 21.00. 
€ 20 (10 Φ). Δ: 70 .́
Αρκεί να είσαι εδώ. Της Μ. 
Παναγιωτοπούλου. Σκηνοθ.: 
Ζ. Ξανθοπούλου. Από την 
ομάδα Αλλαχού. Παίζουν: Θ. 
Μεταξά, Θ. Κουτσουνάκη, Δ. 
Κουρέας. Παρ.-Κυρ. 21.30. € 
15 (10 Φ). Δ: 60 .́

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ - ΣΚΗΝΗ 
«ΛΗΔΑ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ»
Αδριανού 111, Πλάκα, 
210 3233.644 
Ξαφνικά πέρυσι το καλο-
καίρι. Του Τενεσί Ουίλιαμς. 
Σκηνοθ.: Σπ. Ευαγγελάτος. 
Παίζουν: Κ. Χέλμη, Μ. Α-
σλάνογλου κ.ά. Τετ & Κυρ. 
19.00, Πέμ.-Σάβ. 21.00. 
€ 24 (20 Λ, 17 Φ). Δ: 90 .́  

ΣΤΟΑ
Μπισκίνη 55, Ζωγράφου, 
210 7702.830  
Τελεία gr. Tων Π. Μέντη, Θ. 
Παπαγεωργίου, Ex Animo. 
Σκηνοθ.: Θ. Παπαγεωργίου. 
Παίζουν: Θ. Παπαγεωργίου, 
Π. Μέντης, Ν.Περιστε-
ροπούλου κ.ά. Τετ.&Κυρ. 
19.00, Πέμ.-Σάβ. 21.15. € 22 
(15 Φ, 10 Πέμ.).

STUDIO 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
Μαυρομιχάλη 134, Εξάρχεια, 
210 6453.330
Το σπίτι της κούκλας. Του 
Ερίκου  Ίψεν. Σκηνοθ.: Κ. Κα-
πελώνη. Παίζουν: Δ. Πόγκα, 
Δ. Οικονομίδης, Μ. Μακρή. 
Πέμ. & Παρ. 21.00. € 18 (12 
Φ). Δ: 100 .́ Ως 10/1.
Μόνη µε τη Marilyn. Του 
Alfonso Zurro. Σκηνοθ.: 
Esther Andre Gonzalez. 
Παίζουν: Α. Δημητρακοπού-
λου, Ε. Μαργαρίτη κ.ά. Σάβ. 
21.15, Κυρ. 18.30. 
€ 20 (15 Φ). Δ: 90 .́
Μακµπέτ. Του Ε. Ιονέσκο. 
Σκηνοθ.: Φ. Μακρής, Παί-
ζουν: Ε. Καπόγιαννη, Στ. 
Κρούσκα κ.ά. Δευτ., Τρ., 
Κυρ. 21.15, € 20, 15 (12 Φ, 
μόνο Κυρ., Δευτ.). Κάθε Τρί-
τη γενική είσοδος € 12.
Το βέλος που δεν πληγώ-
νει. Του Β. Μαυρογεωργίου. 
Παιδικό. Σκηνοθ.: Σ. Τσινά-
ρη. Παίζουν: Θ. Αλεξίου, Π. 
Αποστολόπουλος, Χ. Ζου-
ρίδου, Α. Πορφύρη. Κυρ. 
12.00. € 10. Δ: 75 .́

TAF
Νορμανού 5, Μοναστηράκι, 
210 3238.757
Graveyard café Band/
In extremis. Tης ομάδας 
Πασπαρτού. Σκηνοθ.: Γ. 
Σκουρλέτης, Φρ. Ζαγοραί-
ου. Δευτ., Τρ., Κυρ. 21.15. 
€ 18 (12 Φ) με ποτό. Δ: 90 .́ 

ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ
Ακαδημίας 3, Σύνταγμα, 
210 3636.144, 210 3625.520
Το µαύρο κουτί. Του Γ. 
Ηλιόπουλου. Σκηνοθ: Α. 
Καλογρίδης. Παίζουν: Κ. Κα-
ζάκος, Μ. Σαουσοπούλου, 
Π. Μιλήτση. Τετ.-Πέμ. 20.00, 
Παρ. 21.15, Σάβ. 18.15, 
21.15, Κυρ. 20.00.
€ 24 (18 Λ, 16 Φ). Δ: 130 .́ 

Φιλοσοφία στη σκηνή: 
Αρθούρος Σοπενχάουερ. 
Του Θεοδόση Πελεγρίνη. 
Δευτ., Τρ. 21.00. € 20 (10 
Φ). Δ: 90 .́ 
 
ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ
Σιδηροδρομικός σταθμός 
Ρουφ (επί της Κωνσταντι-
νουπόλεως), 210 5298.922, 
693 7604988
Θεατρικό Βαγόνι
Το κολιέ της Ελένης. Σκη-
νοθ: Τ. Λύγαρη. Παίζουν: Τ. 
Λύγαρη, Β. Ρόκκος, Α. Αθα-
νασιάδου. Πέμ-Σάβ. 21.00, 
Κυρ. 19.00. € 22 (16 Φ).
Μουσικό Βαγόνι Orient 
Express
Η αρπαγή της ηνωµένης 
Ευρώπης. Σκηνοθ.: Τ. Λύ-
γαρη. Ερμηνεύουν: Θ. Βλα-
βιανός, Τ. Γιωτοπούλου κ.ά. 
Τετ.-Σάβ. 21.30, Κυρ.20.00, 
€ 22 (με ένα ποτήρι κρασί). 
Δείπνο προαιρετικά.
Ο έβδοµος σταθµός: Το 
µυστικό του πειρατή 
Μπελαφούσκ. Του Ευγέ-
νιου Τριβιζά. Σκηνοθ.: Τ. 
Λύγαρη. Παίζουν: Μ. Σορ-
μαϊνης, Χρ. Καγιάς κ.ά. Σάβ. 
15.00, Κυρ. 11.00, 15.00.
Εδώ. Του Μάικλ Φρέιν. Σκη-
νοθ.: Ι. Βαρδάκης. Παίζουν: 
Κ. Ταχτσόγλου, Ίρις Χατζη-
αντωνίου, Β. Ρόκκος. Τρ. & 
Τετ. 19.00 & 21.00. 
€ 22 (16 Φ).

ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ 
Κεφαλληνίας 17 & Κυκλά-
δων, Κυψέλη, 210 8254.600, 
210 8679.535
Ο  Έλβις ζει. Κωµωδία. 
Του Γ. Αµυρά. Σκηνοθ.: Ζ. 
Ξανθοπούλου. Παίζουν: Μ. 
Ανδρικοπούλου, Γ. Κατσίρη, 
Ν. Κερασιώτης. Δευτ., Τρ., 
Κυρ. 22.00. € 15. Δ: 80 .́ 
Το τέλος του παιχνιδιού. 
Του Σάμιουελ Μπέκετ. Σκη-
νοθ.: Ν. Καμτσής. Παίζει: Π. 
Πολυκάρπου, Ν. Αλεξίου, 
Ν. Στυλιανού κ.ά. Πέμ.-Σάβ. 
21.30, Κυρ., Δευτ. 20.00. 
€ 20 (15 Φ). Δ: 80 .́ 

ΦΟΥΡΝΟΣ 
Μαυροµιχάλη 168, Εξάρχεια, 
210 6460.748
The Phantom of the 
Ompera. Σκηνοθ.: Γιάννης 
Ο. Παίζουν: ομάδα Splish-
Splash. Παρ.-Κυρ. 21.15. 
€ 15 (10 Φ). 
The Scarmface. Από τη θε-
ατρική ομάδα Splish Splash. 
Σκηνοθ.: Γιάννης Ν. Οικονο-
μίδης. Παίζουν: Β. Ζαϊφίδης, 
Γ. Φιλίππου κ.ά. Τετ.&Πέμ. 
21.15. € 15 (10 Φ). Δ:90 .́  
Hardgore. Του Δ. Γκενερά-
λη. Σκηνοθ.: Φ. Μπουραΐ-
μης. Παίζουν: Λ. Παπαγε-
ωργείου, Γ. Τσουρουνάκης, 
Κ. Μάρκελος. Δευτ., Τρ. 
21.15 (€ 15, 12 Φ). Δ: 55 .́ 

ΧΩΡΑ 
Αµοργού 20, Κυψέλη, 
210 8673.945
Σκηνή Νέα Χώρα
Μαµά Ελλάδα². Των Γ. 
Παλαιολόγου, Γ. Σαρακα-
τσάνης, AbOvo. Σκηνοθ: Γ. 
Σαρακατσάνης. Παίζουν: Γ. 
Γιαννούλης, Λ. Ελευθερίου 
κ.ά. Κυρ.19.00, Δευτ, Τρ. 
21.15. € 17 (12 Φ). Δ: 100 .́ 
Ως 31/1.
Rent. Του Τζόναθαν Λάρ-
σον. Σκηνοθ.: Θ. Μαρσέλ-
λου. Παίζουν: Αρ. Αγγέλου, 
Π. Μουζουράκης, Ησ. Μα-
τιάμπα κ.ά. Τετ.-Σάβ. 21.00, 
Κυρ. 21.15. € 29, 27 (19 Φ). 
Τετ. & Πέμ. € 27, 24 (17 Φ). 
Δ: 120 .́
Από τα βάθη της ψυχής. 
Της Β. Καρυτινού. Σκηνοθ.: 
Β. Καρυτινού. Παίζουν: Γ. 
Πούλης, Έφ. Ρευματά, Τ. Κο-
σμαδάκη. Κυρ. 21.00. 
€ 15. Δ: 75 .́ Ως 17/1. 
Μικρή Χώρα
Αναζητώντας τον µπα-
µπά µου. Της Γιάννας Καφέ. 
Σκηνοθ.: Γ. Καφέ. Παίζουν: 
Γ. Αδρίμης, Δ. Μαραγκου-
δάκη, Ο. Βαγγελάτου κ.ά. 
Δευτ.&Τρ. 21.00. 
€ 15 (10 Φ). Δ: 60 .́ Ως 19/1.
Χοντροί άντρες µε 
φούστες. Σκηνοθ.: Χ.Καρ-
χαδάκης. Παίζουν: Μ. Γεωρ-
γιάδου, Α. Εμ. Μανουήλ, Δ. 
Μακαλιάς. Τετ., Πέμ. & Σάβ. 
21.15, Παρ. 00.00 (μεταμε-
σονύκτια), Κυρ. 19.15. € 19 
(14 Φ). Δ: 90 .́ 
Chatroom. Του Enda Walsh. 
Σκηνοθ.: Σ. Βγενοπούλου. 
Παίζουν: Μ. Γεωργιάδου, Π. 
Εξαρχέας κ.ά. Παρ.&Σάβ. 
19.00. € 20 (14 Φ). Δ: 70 .́
➜ agenda@athensvoice.gr

* Προτείνουμε

Αίθουσες τέχνης

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ
Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 
210 5242.211
«Ναµπόσκι Νοκόλκο». 
Αντώνιος Μπάλλας. Ζωγρα-
φική. Ως 10/1.

ADAM GALLERY 
Νεοφύτου Βάμβα 5, 210 
3601.779
Εικαστικό Bazaar με δη-
μιουργίες ομάδας καλλιτε-
χνών. Ως 9/1. 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ
Γλύκωνος 4, Δεξαμενή, 210 
7213.938
Ειρήνη Ηλιοπούλου. Ζω-
γραφική. Ως 11/1.

AMP
Επικούρου 26 & Κορύνης 4, 
210 3251.881
“Fits for print”. Σπάνιες εκ-
δόσεις, περιοδικά, εκτυπώ-
σεις γνωστών καλλιτεχνών, 
μικροαντικείμενα κ.ά. προς 
πώληση. Ως 9/1.

MARY ALEXIOU - 
ATHENS ART SPACE
Δημοκρίτου & Στρατιωτικού 
συνδέσμου 23, 210 3608.105
 Οµαδική έκθεση Ελλή-
νων δηµιουργών. Ζωγρα-
φική. Ως 9/1.

ΓΚΑΛΕΡΙ 7  
Ζαλοκώστα 7, 210 3612.050
Δάφνη Αγγελίδου. Ζωγρα-
φική. Ως 31/12.

CHEAP ART
Θεμιστοκλέους & Αν. Μεταξά 
25, Εξάρχεια, 210 3817.517
Cheapart15. Ως 23/12.

GALLERY KOURD
Φαναριωτών & Κασσιανής 2, 
Λυκαβηττός, 210 6426.573
Bazaar 2009. Έργα Τέχνης. 
Ως 10/1.

ΕΚΦΡΑΣΗ «ΓΙΑΝΝΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ»
Βαλαωρίτου 9Α, 210 
3607.598
Κίκος Λανίτης. Ζωγραφι-
κή. Ως 9/1.

HERAKLEIDON, 
EXPERIENCE IN VISUAL 
ARTS
Ηρακλειδών 16, Θησείο, 210 
3461.981
Edgar Degas.Γλυπτική.
Ως 25/4.

ΗΩΣ
Χέυδεν 38Α, Πλ.Βικτωρίας, 
210 8237.111
John Tenasco. Ζωγραφική. 
Ως 15/1.

ΙΛΕΑΝΑ ΤΟΥΝΤΑ
Αρματολών & Κλεφτών 48, 
Αμπελόκηποι, 210 6439.466
“Showrnhaylinglei”. Δη-
μήτρης Φουτρής. Εγκατά-
σταση. Ως 23/1.

KALFAYAN GALLERIES 
Χάρητος 11, 210 7217.679
Γιάννης Γαΐτης. Ζωγραφι-
κή. Ως 31/12. 

K-ART
Σίνα 54, 211 4013.877 
Δηµήτρης Ντουραµάκος. 
Ζωγραφική. Ως 9/1.   

MICRAASIA
Κωνσταντινουπόλεως 70, 
Γκάζι, 210 3469.139, www.
micraasia.gr
Μίνα Ορφανού. Εικαστικά. 
Ως 7/1. 

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

THANASSIS 
FRΙSSIRAS GALLERY  
Κριεζώτου 7, 210 3640.288
Βαγγέλης Πλοιαρίδης. 
Ζωγραφική. Ως 9/1.

TITANIUM YIAYIANNOS 
GALLERY
Β. Κωνσταντίνου 44, 210 
7297.644
Στυλιανός Σπύρου. Ζω-
γραφική και κολάζ. Ως 9/1.

PRO-ART/M. ΛΕΓΑΚΗ
Καλλιδρομίου 30, Εξάρχεια, 
697 6880408
Οµαδική έκθεση νέων 

καλλιτεχνών. Ζωγραφική. 
Ως 23/1.

FIZZ GALLERY
Βαλαωρίτου 9Γ, 210 3607.598
Κώστας Βαρώτσος. Εγκα-
τάσταση. Ως 9/1.

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ 24
Σπευσίππου 38, Κολωνάκι, 
210 7217.897
Αντώνης Σταβέρης. Ζω-
γραφική. Ως 9/1. 

 
Άλλοι Χώροι

BLACK DUCK
Χρήστου Λαδά 9Α & Σταδίου, 
210 3234.760
Οµαδική Ελλήνων καλ-
λιτεχνών. Ζωγραφική. 
Ως 9/1.

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΑΘΗΝΩΝ
Σίνα 31, 210 3398.600
Michel Rajkovic. 
Φωτογραφία. Ως 3/1.

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙ-
ΚΗ ΕΝΩΣΗ
Μασσαλίας 22, 210 3680.000
Leon Levinstein. Φωτο-
γραφία. Ως 23/1.

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ  
Βασ. Κων/νου 50, 
210 7235.937-8
Εκθέµατα από το Μουσείο 
του Λούβρου. Ζωγραφική, 
γλυπτική, σχέδια, χαρακτι-
κά, έπιπλα κ.ά. Ως 11/1. 

GOETHE - INSTITUT 
ATHEN
Ομήρου 14-16, 210 3661.000
«8 φωτογραφικές από-
ψεις. Εικόνες της Γερµα-
νίας του φωτογραφικού 
πρακτορείου Ostkreuz». 
Έκθεση φωτογραφίας. Ως 
22/12. 

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
Λεωφ. Συγγρού 387, Π. Φά-
ληρο, 210 9469.600
Κώστας Βαρώτσος. Εγκα-
ταστάσεις. Ως 21/2.

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 
210 7282.333
«Νερό για όλους». Διαδρα-
στικά εκθέματα. Ως 30/12.

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗ-
ΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερί-
ας, 210 7224.028
Γ.Ι.Κατσίγρας. Ζωγραφική. 
Ως 30/1.  

ΠΟΛΙΤΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
«ΜΕΛΙΝΑ»
Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλο-
νίκης, Θησείο, 210 3452.150
Συνέβη στην Αθήνα. Ως 
23/12.  

Μουσεία

ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - 
ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19 & 
Ρηγίλλης, 210 9242.111 
Χώρος Νέων Μέσων
Mark Amerika. Ψηφιακές 
κατασκευές. Ως 3/1.
Υ. Ζ. Kami. Zωγραφική, γλυ-
πτική, σχέδια, φωτογραφία, 
κολάζ. Ως 10/1.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙ-
ΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Νεοφύτου Δούκα 4, Κολωνά-
κι, 210 7228.321-3
«Έρως, από τη “Θεογονία” 
του Ησίοδου στην ύστε-
ρη αρχαιότητα». Γλυπτά, 
ανάγλυφα, αγγεία, ειδώλια, 
λυχνάρια και κοσμήματα. 
Ως 5/4.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 
(ΚΤΙΡΙΟ ΟΔΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, 
210 3453.111
«Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτο-
νική». Ομαδική Ελλήνων 
και ξένων αρχιτεκτόνων. 
Σχέδιο. Ως 10/1. 
Του ’60 οι εκδροµείς. Φω-
τογραφία. Ως 14/1. 
«Γιάννης Τσαρούχης 
1910-1989». Ζωγραφική. 
Ως 14/3. 
                                                        
➜ agenda@athensvoice.gr

ΤΕΧνη οδηγος
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Τρία χρόνια μετά την τελευταία του 
έκθεση, ένας σημαντικός σύγχρο-
νος καλλιτέχνης, ο Νίκος Χουλια-

ράς, μας προσκαλεί ξανά στον ιδιότυπο 
κόσμο της ζωγραφικής του. 

«Η ζωγραφική είναι η αρχή των πάντων, από τότε 
που οι άνθρωποι των σπηλαίων ζωγράφιζαν αν-
θρωπάκια και ζωάκια. Για μένα είναι σαν τα όνειρα, 
συνεχώς προσπαθείς να φτάσεις κάτι αλλά ποτέ 
δεν τα καταφέρνεις» λέει ο Νίκος Χουλιαράς. Χα-
μογελαστός, ζεστός, μου σφίγγει το χέρι. 
Βρίσκομαι στο σπίτι του στη Δεινοκράτους μα-
ζί με τον αδερφό του, το γλύπτη και καθηγητή 
στην ΑΣΚΤ Γιώργο Χουλιαρά, ο οποίος συμμετέ-
χει στη συζήτηση. «Πρόσφατα είχε έρθει ένας η-
λεκτρολόγος στο σπίτι και μετά τη δουλειά του μου 
ζήτησε να δει τους πίνακές μου. “Δεν καταλαβαίνω 
τίποτα” μου είπε, “αλλά μου αρέσουν πολύ”! Αυτό 
θέλω, να αρέσουν τα έργα μου στον απλό κόσμο» 
λέει και το φωτεινό του χαμόγελο, δείχνει ότι 
λέει αλήθεια. Η ειλικρινής εγκαρδιότητα και η 
απλότητά του με συγκινούν. 
Τον ρωτάω για τη νέα του δουλειά: «Σε τι α-
ναφέρεται λοιπόν ο τίτλος της νέας 
σας έκθεσης;». «Αυτό που υπονοεί 
είναι ότι είμαι φυλακισμένος στην 
εικόνα. Τα νέα μου έργα δεί-
χνουν ακριβώς αυτό, ότι είμαι 
ένας παρατηρητής της ζωής. 
Ζωγραφίζω τη σκιά της καθη-
μερινότητας. Τη φευγαλέα της 
αίσθηση». Η αλήθεια είναι ότι 
εξαιτίας ενός προβλήματος υ-
γείας ο καλλιτέχνης αντιμετωπί-
ζει δυσκολίες με το λόγο. Γι’ αυτό, το 
κείμενο που προλογίζει τον κατάλογο της 
έκθεσης με τίτλο «Για το Νίκο» είναι του αδελφού 
του. Σε ένα σημείο αναφέρει ότι βασικό κομμάτι 
της τέχνης του Νίκου Χουλιαρά είναι: «Να παλεύ-
ει με τις φοβίες του –τα έργα του κυριαρχούνται από 
σκιές–, να περιγράφει τις σκοτεινές σχέσεις που δυ-
ναστεύουν τους ανθρώπους και να τραγουδά τη 
νύχτα και τη μελαγχολική ομορφιά της». 
Τη σκοτεινή αυτή αίσθηση εισπράττει και από 
την τελευταία του δουλειά ο θεατής. «Οι εικόνες 
με τις οποίες βομβαρδίζεται σήμερα ο κόσμος, οι 
εικόνες των καταστημάτων και του χρήματος, όπως 
περνάνε μέσα από την τηλεόραση, αυτές οι άρτια 
φτιαγμένες σαχλαμάρες πρέπει να σβήσουν» συ-

νεχίζει δίνοντας μια εξήγηση για την απαισιοδο-
ξία και το μαύρο χρώμα των έργων του. 
Η έντονα προσωπική του δουλειά δεν ταξινομή-
θηκε ποτέ, ούτε φορμαλιστικά ούτε ιστορικά, γι’ 
αυτό και οι τεχνοκριτικοί ένιωθαν πάντα αμήχα-
να απέναντί του. «Δεν ανήκω σε καμία κατηγορία, 
δεν είμαι ούτε pop, ούτε τίποτα, μόνο στο “ωχ” ανή-
κω. Είμαι καλλιτέχνης τού Ωχ!» λέει χαρακτηριστι-
κά. Ίσως αυτή η μη κατάταξη της τέχνης του έχει 
να κάνει και με τα πολλά της «κεφάλια», μέλη 
ενός και αδιαίρετου συνόλου, σύμφωνα με τον 
Νίκο Χουλιαρά, ο οποίος ασχολήθηκε ακόμα με 
τη μουσική, γράφοντας τραγούδια, αρκετά από 
τα οποία ερμήνευσε ο ίδιος και άλλα που ερμή-
νευσαν οι Αρλέτα, Μαρίζα Κωχ, Πόπη Αστερι-
άδη κ.ά. Ήταν μάλιστα ο πρώτος που έκανε δια-
σκευές σε δημοτικά τραγούδια παρουσιάζοντας 
τα ηπειρώτικα στο κοινό της Αθήνας, ενώ από το 
1962 άρχισε να γράφει και ποιήματα, διηγήμα-
τα, μυθιστορήματα (ανάμεσά τους «Ο Λούσιας», 
που έγινε τηλεοπτική σειρά από την ΕΤ-1) όπως 
και κείμενα για τη ζωγραφική. 
«Τον θυμάμαι με την ίδια ευκολία που έφτιαχνε 

τις χρωματιστές πινακίδες «ΤΙΜΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑΙ» 
και «ΕΙΜΕΘΑ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ» στο μαγαζί 

του παππού, να καταγράφει και σε χι-
λιάδες σχέδια, ζωγραφιές, γραπτά 

κ.λπ. τα σπουδαία και τα ευτελή 
της ζωής» σημειώνει με τη σει-
ρά της η ανιψιά του και κόρη 
του Γ.Χ. Άννα Χουλιαρά, η ο-
ποία έχει και την επιμέλεια σε 

αυτή την έκθεση-οικογενειακή 
υπόθεση. Η ζωγραφική λοιπόν 

δεν διαχωρίζεται από τις άλλες τέχνες 
με τις οποίες καταπιάστηκε, είναι όμως, ό-

πως ίδιος παραδέχεται, η πιο «κλειστή» για το 
ευρύ κοινό. «Οι gallery μού φαίνονται ψυχρές σαν 
φαρμακεία. Μέσα τους οι καλλιτεχνίζοντες έρχο-
νται να πάρουν το φάρμακό τους. Τα εγκαίνια είναι 
βαρετά. Σε ένα πεδίο τόσο ενδιαφέρον η γενική 
κατάσταση είναι ψυχρή. Όμως αυτά δεν με ενδια-
φέρουν· με ενδιαφέρει το ευρύ κοινό, οι απλοί άν-
θρωποι» επαναλαμβάνει, και στη συνέχεια δεν 
κρύβει την ευχαρίστησή του που οι φοιτητές 
της ΑΣΚΤ συνεχίζουν να παρακολουθούν πολύ 
στενά τη δουλειά του . «Με αγοράζουν» λέει, για 
να προσθέσει ο Γ.Χ. χαριτολογώντας: «Μάλλον 
οι πατεράδες τους σε αγοράζουν, δεν είσαι και τό-
σο φτηνός, Νίκο!». A

τέχνητέχνη Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Η AThENS VOICE επισκέπτεται τον νίκο Χουλιαρά στο σπίτι 
του, με αφορμή τη νέα του έκθεση «Στη φυλακή της εικόνας - 
Σχέδια & εικόνες 2006-2009» στην αίθουσα τέχνης «Καπλανών 5»

«Μόνο στο “ωχ” ανήκω»

Στην έκθεση 

«Στη φυλακή της εικό-

νας» θα παρουσιαστούν 4 

μεγάλα έργα ζωγραφικής και 

60 σχέδια, διαστάσεων 12x21, 

σχεδιασμένα πάνω σε σελίδες 

ενός παλιού ημερολογίου. 17/12 

- 16/1/2010, Αίθουσα Τέχνης «Καπλα-

νών 5», Καπλανών 5 & Μασσαλίας, 

210 3390.946 
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Κουζίνα με ψυχή 
(Soul Kitchen) ***
Η ιστορία ενός καλόπαιδου ελληνικής κα-

ταγωγής που προσπαθεί να κρατήσει σε 

λειτουργία το εστιατόριό του στο Αμβούρ-

γο εν μέσω μιας σειράς από αντιξοότητες 

μπορεί να μην είναι η πιο πρωτότυπη ή ι-

διοφυής ιδέα που είχε ποτέ ο Φατίχ Ακίν, 

όμως αυτή η κωμωδία του αντικαθιστά με 

ρυθμό κι ενέργεια όση ουσία υπολείπεται 

από τη φαρσική δομή της. Χτισμένη πάνω 

σε μια κλιμακούμενη σειρά ατυχιών που βα-

σανίζουν το συμπαθέστατο ήρωά της (τον 

υποδύεται με κέφι ο συν-σεναριογράφος 

Αδάμ Μπουσδούκος), γεμάτη από μουσική 

(που χωράει από soul μέχρι… Olympians) 

και χαρακτήρες που ξεκινούν από ιδιαίτεροι 

και καταλήγουν εξωφρενικά εκκεντρικοί, 

τρέχει με νεύρο και γεμίζει το χρόνο με α-

στεία που όταν πετυχαίνουν το στόχο τους 

είναι ξεκαρδιστικά. Ο Ακίν κι ο Μπουσδού-

κος, φίλοι από παιδιά, μοιράζονται εμπει-

ρίες και μια αίσθηση του χιούμορ η οποία 

αποδεικνύεται μεταδοτική. Το φιλμ μπορεί 

να μοιάζει με παρένθεση στη φιλμογραφία 

του σκηνοθέτη του, και η αλήθεια είναι πως 

δεν συγκρίνεται με τις «σοβαρές» δουλειές 

του, αλλά δεν παύει να είναι απροσποίητα 

feel good κι εντέλει απολαυστικό…

Στρέλλα****  
Σκηνοθεσία: Πάνος Χ. Κούτρας
Πρωταγωνιστούν: Μίνα Ορφανού, 
Γιάννης Κοκκιασμένος, Μίνως Θεοχάρης, 
Μπέττυ Βακαλίδου, Αργύρης Καβίδας

Θα έχετε ακούσει να περιγράφουν την 
ταινία του Πάνου Χ. Κούτρα «Στρέλλα» 
με τη λέξη «τολμηρή». Η πρώτη σκέψη 

είναι πως έχει να κάνει με το θέμα της, 
την ερωτική ιστορία ενός πρώην φυλα-
κισμένου με μια τρανσέξουαλ και των 
μυστικών που τους κυνηγούν σαν ερινύ-
ες από το παρελθόν. Στην πραγματικό-
τητα η λέξη που ταιριάζει καλύτερα στην 
αλήθεια της Στρέλλας είναι «γενναία» 
ή «θαρραλέα», ή απλά «σημαντική».  

Σηματοδοτεί την άφιξη στην ωριμότητα 
του σκηνοθέτη της, που στην τρίτη με-
γάλου μήκους ταινία του εκτινάσσεται 
στη σφαίρα των μεγάλων δημιουργών, 
ψηλαφίζει κάτι αληθινά καινούργιο, α-
νοίγει δρόμο όχι μόνο για το σινεμά αλ-
λά για την ίδια την κοινωνία. Η «Στρέλ-
λα» είναι προκλητική με τον τρόπο που 
κάθε σημαντικό έργο τέχνης οφείλει να 
είναι, συγκρούεται με την κρατούσα η-
θική, πετά στα σκουπίδια ιδέες, δομές, 
συναισθήματα που δεν έχουν πια αντί-
κρισμα. Μας φέρνει αντιμέτωπους με 

έναν κόσμο που κάποτε θα έμοιαζε γε-
μάτος παρίες κι απόκληρους και δεν μας 
ξεναγεί σ’ αυτόν, αλλά μας τον γνωρίζει. 
Η «τρανς» και ο «δολοφόνος» απεκδύο-
νται εδώ τους εύκολους χαρακτηρισμούς 
και φορούν την πολυπλοκότητα χαρα-
κτήρων που δεν μπορείς να περιγράψεις 
μέσα σε μία μόνο λέξη. Ο Κούτρας τούς 
δίνει όλο το βάθος που χρειάζονται για 
να μην μπορείς να τους προσπεράσεις 
σαν αξιοπερίεργα, εξωτικά πλάσματα, 
κλισέ σχήματα, ή όπως αλλιώς σε έχουν 
πείσει να τους βλέπεις. Ο κόσμος τους εί-
ναι διαφορετικός από το δικό σου (αλλά 
όχι όσο νομίζεις), όμως τα λάθη, ο πόθος, 
οι αδυναμίες, ο πόνος τους είναι ακριβώς 
ίδια. Η ιστορία τους γίνεται στην πορεία 
ένας καθρέφτης που ακόμη κι αν μοιάζει 
στην αρχή παραμορφωτικός σε καλεί να 
σταθείς απέναντί του και να μετρήσεις 
την ανθρωπιά σου, το μέγεθος της καρ-
διάς, την ανοχή σου στο «διαφορετικό». 
Όμως η «Στρέλλα» είναι κάτι παραπά-
νω κι απ’ αυτό, ένα συγκλονιστικό ταξίδι 
στην ανθρώπινη φύση, μια ταινία που 
σε παρασύρει με τη σαρωτική αφήγηση, 
την τρικυμιώδη ιστορία που σε βυθίζει 
στην τραγωδία και σε ανυψώνει σε μια 
πρωτόγνωρη κάθαρση. Πέρα από τα φύ-
λα, τις ταυτότητες, την κοινωνική θέση, 
πέρα από τη σεξουαλικότητα και το πε-
ριθώριο, η ταινία μιλά για πράγματα εν-
στικτωδώς αναγνωρίσιμα απ’ όλους και 
τα κινηματογραφεί με τρόπο που θυμίζει 
πολλά (από το χιούμορ του Αλμοδοβάρ 
μέχρι το σκοτάδι του Φασμπίντερ κι από 
τα παραμύθια της Ντίσνεϊ ως το ρεαλισμό 
ενός κοινωνικού σινεμά), αλλά που τελι-
κά δεν μοιάζει με τίποτα, που φωτίζεται 
μόνη της με τη λάμψη ενός απρόσμενου 
και σπάνιου κινηματογραφικού κατορ-
θώματος. A

Βασίλισσα Βικτόρια: 
Τα χρόνια της νιότης 
(The Young Victoria) **  
Τα νεανικά χρόνια της βασίλισσας Βικτόριας 

και ο έρωτάς της με τον πρίγκιπα Άλμπερτ 

του Βελγίου προσπαθούν να κρατήσουν το 

ίσιο ανάμεσα στα παιχνίδια εξουσίας και τα ε-

ρωτικά παίγνια. Καλοστημένη σε επίπεδα πα-

ραγωγής κι έξυπνα σκηνοθετημενη (από τον 

Καναδό Ζαν - Μαρκ Βαλέ του “C.R.A.Z.Y.”), πα-

ραδίδει μαθήματα έρωτα και Ιστορίας σε ένα 

γοητευτικό πακέτο. Ακόμη κι έτσι όμως, δεν 

μπορεί να κρύψει μια ελαφριά οσμή ναφθαλί-

νης, έστω κι αν επενδύει στο “young” περισ-

σότερο απ’ ό,τι στο “Victoria” του τίτλου.

Ίσως το χιονισμένο τοπίο της Μινεσό-

τα να αποτελεί, μέρες που είναι, το ισχυρό-

τερο θέλγητρο για να δεις το «Ήρθε ο έρω-

τας στην πόλη» (New in Town)* του Τζόνας 

Έλμερ, μια ρομαντική κομεντί στην οποία η 

businesswoman Ρενέ Ζελβέγκερ αναλαμ-

βάνει να κλείσει ένα εργοστάσιο στην επαρ-

χία, αλλά ερωτεύεται τον αρχισυνδικαλιστή. 

❱❱ Γάλλοι γύρω από ένα τραπέζι σε τυπικά 

γαλλικές κουβέντες και μπλεξίματα σε μια 

κομεντί σχέσεων. Το “Change of Plans” (Le 

Code A Change)** της Ντανιέλ Τόμσον έχει 

ένα ενδιαφέρον καστ, αλλά δομή και σενά-

ριο που θυμίζουν αδιάφορο θεατρικό ή βα-

ρετή τηλεόραση. 

Πρεμιέρες

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

Ακόμη

New in Town

Αρετή και τόλμη!  
Από την αρχαία τραγωδία σε μια καινούργια πραγματικότητα
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Avatar  ****
Σκηνοθεσία: Τζέιμς Κάμερον
Πρωταγωνιστούν: Σάι Γουόρδινγκτον, 
Ζόι Σαλντάνα, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζιοβάνι Ριμπίζι, 
Στίβεν Λανγκ

Είναι τόσα πολλά τα όσα θα έχετε ακούσει ή 

διαβάσει για το “Avatar”, που είναι δύσκολο να 

μην έχετε σχηματίσει άποψη πριν ακόμη το 

δείτε. Ο Κάμερον έχει δηλώσει ότι έπρεπε να 

εφεύρει από την αρχή την τεχνολογία που θα 

του επέτρεπε να κινηματογραφήσει την ταινία 

όπως θα ήθελε, κι ακόμη κι αν μια τέτοια δήλω-

ση ακούγεται υπερβολική, η αλήθεια της είναι 

εμφανής σε κάθε καρέ στην κινηματογραφική 

οθόνη. Δεν είναι μόνο ότι ο δημιουργός της 

(διότι αυτή είναι η μόνη λέξη που ταιριάζει να 

χρησιμοποιήσεις) πλάθει έναν κόσμο γεμάτο 

θαύματα από το πουθενά (ή έστω από χιλιάδες 

πηγές και με αμέτρητες αναφορές,  γεννώντας 

όμως κάτι καινούργιο μέσα από αυτές), αλλά, 

κυρίως, ότι για μία ακόμη φορά υποτάσσει την 

τεχνολογία στο όραμά του με τρόπο που μόνο 

ο ίδιος κατέχει. Όταν μια ταινία διαδραματίζε-

ται στο μέλλον, σε μακρινό πλανήτη που θυ-

μίζει τριπαρισμένο δάσος του Αμαζονίου και 

στο οποίο κατοικούν μπλε πλάσματα με ουρά 

και μεγάλα αυτιά, είναι φυσικό να έχεις αμφι-

βολίες για το πόσο μπορείς να την πάρεις στα 

σοβαρά. Ο Κάμερον ήταν σίγουρος πως αφού 

το φιλμ ξεκινήσει, οι θεατές θα ξεχάσουν κάθε 

προκατασκευασμένη ιδέα, θα παραβλέψουν 

το χρώμα και τη μορφή των πρωταγωνιστών 

του, θα βυθιστούν στην ιστορία. Έχει απόλυτο 

δίκιο και χρειάζονται λιγότερα από δέκα λεπτά 

για να ανακαλύψεις πως κάθε δεύτερη σκέψη 

εξαφανίζεται μπροστά σε ένα φιλμ που δεν 

σου αφήνει κανένα άλλο περιθώριο από το να 

το θαυμάσεις. Κι αν η ιστορία ενός πρώην πε-

ζοναύτη που παίρνει το σώμα ενός εξωγήινου 

του πλανήτη Πανδώρα για να συλλέξει πληρο-

φορίες και να πείσει τους ντόπιους να συνερ-

γαστούν στην εξόρυξη ενός πολύτιμου υλι-

κού, αλλά στην πορεία ερωτεύεται τον κόσμο 

και τους κατοίκους –ειδικά μία από αυτούς– και 

τους βοηθά να αντισταθούν, δεν είναι η πιο 

πρωτότυπη που έχετε ακούσει, ο τρόπος που 

την αφηγείται ο Κάμερον είναι απλά συναρ-

παστικός. Όχι μόνο μέσα από το σενάριο, που 

μπλέκει μια λιγάκι απλοϊκή αλλά πετυχημένη 

ιστορία αυτογνωσίας και οικολογικής συνει-

δητοποίησης με το θέαμα μιας εντυπωσιακής 

περιπέτειας, αλλά ουσιαστικά μέσα από τις 

πρωτόγνωρες εικόνες της. Η τρισδιάστατη τε-

χνολογία για πρώτη φορά δεν αποτελεί 

εδώ το θέμα της ταινίας ή ένα ακό-

μη «ειδικό εφέ», αλλά λειτουργεί 

ουσιαστικά προσδίδοντας βά-

θος, κι ακόμη κι αν σε κάνει να απολαμβάνεις 

το φιλμ πιο έντονα, περνά σε δεύτερο πλάνο, 

σε κάνει να ξεχνάς ότι φοράς 3D γυαλιά. Το 

ίδιο ισχύει και για τους πρωταγωνιστές του, 

που αποτελούν στην ουσία και το μεγαλύτε-

ρο στοίχημα του φιλμ, και οι οποίοι είναι πιο 

αληθοφανείς απ’ οποιονδήποτε ψηφιακό η-

θοποιό έχετε δει μέχρι τώρα, κάνοντας την τε-

χνολογία του motion capture ταινιών όπως το 

“Beowulf” να μοιάζει όχι απλά ξεπερασμένη, 

αλλά αληθινά προϊστορική.

Με δυο λόγια, το “Avatar” δεν έχει μόνο όλο 

το θέαμα που απαιτεί το μέγεθός του, αλλά 

δεν ξεχνά και την ψυχή του, βάζει τα γυα-

λιά (τρισδιάστατα κιόλας) σε όλους όσοι 

θεωρούν ότι κινηματογραφική απόλαυση 

σημαίνει κάνω χαβαλέ καταστρέφοντας τον 

πλανήτη στο «2012» και δείχνει πώς ακριβώς 

μπορείς να είσαι πρωτοπόρος δίχως να είσαι 

εξυπνάκιας και τι ακριβώς εννοούμε όταν 

μιλάμε για τη «μαγεία του σινεμά». Στα 

χέρια του Κάμερον δείχνει για μία 

ακόμη φορά να βρίσκει το α-

ληθινό της νόημα... A

● Η ιστορία του “Avatar” ξεκινά στα 
1994, όταν ο Τζέιμς Κάμερον γράφει 
την πρώτη εκδοχή του σεναρίου του 

βασισμένος, όπως λέει, «σε κάθε βι-
βλίο επιστημονικής φαντασίας που είχα 

διαβάσει παιδί». 
● Η πρώτη επίσημη ανακοίνωση για την ταινία γί-
νεται τον Αύγουστο του 1996, πριν ακόμη ολο-
κληρωθεί ο «Τιτανικός». Θα είχε ένα μπάτζετ 100 
εκατομμυρίων και θα ξεκινούσε το καλοκαίρι του 
’97 για να βγει στις αίθουσες το ’99, όμως η επι-
τυχία του «Τιτανικού» αλλά και η τεχνολογία της 
εποχής θα άλλαζαν δραστικά τα σχέδιά του. 
● Το 2006, μετά από χρόνια έρευνας τεχνολογι-
κών πειραματισμών και δοκιμών που στοίχισαν 

κοντά στα 15 εκατομμύρια δολάρια, ο Κάμερον εί-
χε επιτέλους διαθέσιμη την τεχνολογία που θα του 
επέτρεπε όχι μόνο να κινηματογραφήσει φωτορε-
αλιστικές απεικονίσεις των ηθοποιών του σε έναν 
ψηφιακό κόσμο, αλλά και να τους κινηματογρα-
φεί, βλέποντας την ίδια στιγμή κάτι που βρισκόταν 
πολύ κοντά στην τελική εικόνα της ταινίας. 
● Οι δύο πρωταγωνιστές του φιλμ, ο Σαμ Γου-
όρθινγκτον και η Ζόε Σαλντάνα, ήταν σχεδόν 
άγνωστοι όταν ο Κάμερον τους έδωσε τους ρό-
λους. Εντωμεταξύ, από τη στιγμή που τελείωσαν 
τη δουλειά τους στο “Avatar, γύρισαν και είδαν να 
γίνονται επιτυχίες το «Εξολοθρευτής, η σωτηρία» 
και το “Star Trek” αντίστοιχα. 
● «Οι ηθοποιοί με ρωτούν αν προσπαθούμε να 

τους αντικαταστήσουμε» λέει 
ο Κάμερον. «Αντιθέτως, προ-
σπαθούμε να τους δώσουμε 
νέες μεθόδους να εκφράζονται 
χωρίς κανέναν περιορισμό. Αυτό 
που προσπαθούμε να αντικατα-
στήσουμε είναι τις πέντε ώρες στην 
καρέκλα του μακιγιάζ. Τώρα μπορείς να 
είσαι όποιος και ό,τι θέλεις, σε οποιαδήποτε 
ηλικία, ακόμα και διαφορετικού φύλου, χωρίς τη 
χρονοβόρα διαδικασία του πολύπλοκου μακιγιάζ». 
● Το συνολικό μπάτζετ των γυρισμάτων και του 
post production του φιλμ ξεπέρασε τα 230 εκα-
τομμύρια, ενώ μαζί με τα κόστη του publicity το 
ποσό αγγίζει σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πλη-

ροφορίες το αστρονομικό 
νούμερο των 500 εκατομ-
μυρίων. 
● Ακόμη κι έτσι, πριν η ταινία 

βγει στις αίθουσες, ο Κάμε-
ρον και η 20th Century Fox συ-

ζητούν ήδη για δύο sequel. Όπως 
είπε ο ίδιος ο Κάμερον, «ξοδέψαμε 

τόσα χρήματα για να φέρουμε την τεχνο-
λογία ως εδώ, που θα ήταν κρίμα να μην την εκμε-
ταλλευτούμε. Κι αν υπάρχει κάτι που οι θεατές θα 
κριτικάρουν στο φιλμ, τότε πιθανότατα αυτό θα 
είναι η μάλλον αδύναμη, κλισέ ιστορία, οπότε θα 
είναι καλό να έχουμε την ευκαιρία να δουλέψου-
με πάνω στο στόρι στις συνέχειες του φιλμ». ●

Να πώς γίνεται σωστά! 
Το “Avatar” είναι σινεμά με κεφαλαίο σίγμα (αλλά κι όλα τα υπόλοιπα γράμματα) 

Avatar 
Extras
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Αθήνας

AAΒΟΡΑ 
Ιπποκράτους 180, 
210 6462.253 
Κυνόδοντας 18.50/ Πό-
λεμος εκτός προγράμμα-
τος 20.50-23.00

ABΑΝΑ
Κηφισίας 234 & Λυκούργου, 
210 6756.546 Dolby Stereo
Κι αν σου κάτσει; 17.15-
19.00/ Στα όρια του ελέγ-
χου 20.45-23.00 

AEΛΛΩ CINEMAX 5+1 
Πατησίων 140, 210 8259.975
Αίθουσα 1: Η κληρονόμος 
18.45-21.15-23.45 Σάββ.-
Κυρ. & 16.15 Κυρ. & 13.45
Αίθουσα 2: Κι αν σου 
κάτσει;, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.00-19.00-
21.10-23.10, Σάββ.-Κυρ. 
17.00-19.00/ Avatar, 
Σάββ.-Κυρ., 21.20/ Ψηλά 
στον ουρανό, Σάββ.-Κυρ. 
14.45 μεταγλ., Κυρ. & 
12.45 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Avatar 18.00-
21.10, Σάββ.-Κυρ. & 14.40
Αίθουσα 4: Avatar 16.20-
19.40-23.00, Κυρ. & 12.30
Αίθουσα 5: Η κληρονόμος 
17.30-20.00-22.30/ Ο 
Άρθουρ και η εκδίκηση 
του Μαλταζάρ, Σάββ.-
Κυρ. 15.30 μεταγλ., Κυρ. & 
13.30 μεταγλ.

AΘΗΝΑΙΟΝ - 
3D DIGITAL 
Β. Σοφίας 124, τέρμα Αμπε-
λοκήπων, 210 7782.122, 
210 8108.220
Αίθουσα 1: Avatar 16.45-
20.00-23.10 (τρισδιάστατη 
προβολή)
Αίθουσα 2: Η κληρονόμος 
18.30-20.30-22.30

AΘHNAION 
CINEpOLIs 3D DIGITAL 
Ζησιμοπούλου 7 & Ι. Μετα-
ξά, Γλυφάδα, 210 8108.230
Αίθουσα 1: Avatar 16.45-
20.00-23.10 (τρισδιάστατη 

προβολή)
Αίθουσα 2: Βασίλισσα 
Βικτώρια: Τα χρόνια 
της νιότης 18.20-20.30-
22.40/ Πλανήτης 51: 
Επισκέπτης από τη γη, 
Σάββ.-Κυρ. 16.10 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Η κληρονόμος 
19.00-21.00-23.00/ Ο Άρ-
θουρ και η εκδίκηση του 
Μαλταζάρ, Σάββ.-Κυρ. 
16.20 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Η κληρονόμος 
18.00-20.00-22.00/ Ο 
Μπάρι και οι ντισκο-
σκώληκες, Σάββ.-Κυρ.  
16.00 μεταγλ.

ΑΙΓΛΗ
Λεωφόρος Πεντέλης 98, 
Χαλάνδρι, 210 6841.010
Αίθουσα 1: Βασίλισσα 
Βικτώρια : Τα χρόνια της 
νιότης 18.30-20.30/ Κι αν 
σου κάτσει; 22.30
Αίθουσα 2: Η κληρονόμος 
18.45-20.45-22.45/ Ο Άρ-
θουρ και η εκδίκηση του 
Μαλταζάρ, Σάββ.-Κυρ. 
17.00 μεταγλ.

AΛEKA ΔHM. ΚIN/
ΦOΣ Δ. ZΩΓpAΦOY 
3ης Ορεινής Ταξιαρχίας 13, 
Zωγράφου, 210 7773.608
Η κληρονόμος 18.30-
20.30-22.30

AΛΕΞΑΝΔΡΑ 
Πατησίων 77-79, 
(ΗΣΑΠ Βικτώρια), 210 
8219.298, 210 6786.000 
Μια κάποια εκπαίδευση 
18.15-20.30-22.40

AΝΔΟΡΑ
Σεβαστουπόλεως 117, 
210 6980.796 
Κι αν σου κάτσει; 17.30-
19.10-20.50/ Κυνόδοντας 
22.50

AΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1
Στρατοπέδου 49, 
210 5813.470
Αίθουσα 1: Η κληρονόμος 
18.00-20.15-22.30/ Ο Άρ-
θουρ και η εκδίκηση του 

Μαλταζάρ 16.00 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Ψυχή βαθιά 
17.00-19.40-22.15

ApOLLON - 
CINEMAX CLAss 
Σταδίου 19, 210 3236.811
Βασίλισσα Βικτώρια: Τα 
χρόνια της νιότης 18.00-
20.10-22.20, Κυρ. & 16.00

ATTIΚΟΝ - 
CINEMAX CLAss 
Σταδίου 19, 210 3228.821
Κουζίνα με ψυχή 16.20-
18.20-20.30-22.40

AΣΤΕΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ
Ασκληπιού 4, Ν. Ιωνία, 
210 2712.640
Η κληρονόμος 18.30-
20.30-22.30

AΣΤΕΡΙΑ 
Κηφισίας 336, 210 6208.521
Μια κάποια εκπαίδευση 
18.10-20.20-22.30

AΣΤΥ - CINEMA 
Κοραή 4, 210 3221.925 
Κι αν σου κάτσει; 18.30-
20.30-22.30

AΤΛΑΝΤΙΣ
Βουλιαγμένης 245, Δάφνη, 
210 9711.511
Αίθουσα 1: Avatar 16.30-
19.30-22.30
Αίθουσα 2: Μια κάποια 
εκπαίδευση 18.00-20.30-
22.10

AΤΤΑΛΟΣ 
Κοτιαίου &  Ελ. Βενιζέλου, 
Νέα Σμύρνη, 210 9331.280, 
210 9319.779 
Ακαδημία Πλάτωνος 
18.45-20.50-23.00

BApKIZA
Θάσου 22, Bάρκιζα, 
210 8973.926 
Αίθουσα 1: Avatar 16.00-
19.00-22.00
Αίθουσα 2: Η κληρονόμος 
18.30-20.40-22.40/ Νέα 
σελήνη 16.00

CINE CITY
Κωνσταντινουπόλεως 82, 
Μπουρνάζι, 210 5756.243
Αίθουσα 1: Η κληρονόμος 
18.15-20.30-22.45
Αίθουσα 2: 2012, 19.15-
22.30
Αίθουσα 3: Ο φανταστι-
κός κόσμος του Δρ. Παρ-
νάσους 18.30/ Κι αν σου 
κάτσει; 21.00-23.00

CINERAMA
Αγ. Κυριακής 30, Π. Φάληρο, 
210 9403.593 -595
Προφήτης 19.30-22.30/ 
Πλανήτης 51: Επισκέ-
πτης από τη γη 17.30 
μεταγλ.

VILLAGE 15 CINEMAs 
@ THE MALL 
Ανδρέα Παπανδρέου 3 (θέ-
ση Ψαλίδι), 210 6104.100
Αίθουσα 1: 2012, Πέμ.-
Παρ. 17.30-23.00, Σάββ.-
Τετ. 12.00-17.30-23.00/ 
Στα άκρα 15.30-20.45
Αίθουσα 2: Avatar, Πέμ.-
Παρ. 16.00-19.15-22.30, 
Σάββ.-Τετ. 12.00-16.00-
19.15-22.30 (τρισδιάστατη 
προβολή)
Αίθουσα 3: Ο Άρθουρ 
και η εκδίκηση του 
Μαλταζάρ, Πέμ.-Παρ. 
13.30-15.45-17.45 μεταγλ., 
Σάββ.-Τετ. 11.30-13.30-
15.45-17.45 μεταγλ./ Νέα 

σελήνη 19.45-22.30-01.15
Αίθουσα 4: Η κληρονόμος, 
Πέμ.-Παρ. 15.30-17.45-
20.00-22.15-00.30, Σάββ.-
Τετ. 11.00-13.15-15.30-
17.45-20.00-22.15-00.30
Αίθουσα 5: Ο Άρθουρ και 
η εκδίκηση του Μαλ-
ταζάρ, Πέμ.-Παρ. 14.30-
16.30 μεταγλ., Σάββ.-Τετ. 
12.30-14.30-16.30 με-
ταγλ./ Ο φανταστικός κό-
σμος του Δρ. Παρνάσους 
18.45-21.15-23.45
Αίθουσα 6: Ο φαντα-
στικός κόσμος του Δρ. 
Παρνάσους, Πέμ.-Παρ. & 
Κυρ. 17.15-22.00, Σάββ. 
& Δευτ.-Τετ. 12.30-17.15-

22.00/ Brothers 15.00-
19.45-00.30
Αίθουσα 7: Avatar 14.00-
17.30-21.00-00.30 (τρισ-
διάστατη προβολή)
Αίθουσα 8: Πλανήτης 
51: Επισκέπτης από 
τη γη, Πέμ.-Παρ. 15.15-
17.15 μεταγλ., Σάββ.-Τετ. 
11.15-13.15-15.15-17.15 
μεταγλ./ Η κληρονόμος 
19.30-21.45-00.00
Αίθουσα 9: Πλανήτης 
51: Επισκέπτης από 
τη γη, Πέμ.-Παρ. & Κυρ. 
14.15-16.15 μεταγλ., 
Σάββ. & Δευτ.-Τετ. 12.15-
14.15-16.15 μεταγλ./ Η 
κληρονόμος 18.15-20.30-
22.45-01.00
Αίθουσα 10: Avatar, Πέμ.-
Παρ. 16.45-20.15-23.30, 
Σάββ.-Τετ. 13.00-16.45-
20.15-23.30
Αίθουσα 11: Μια κάποια 
εκπαίδευση, Πέμ.-Παρ. 
14.45-17.00-19.15, 
Σάββ.-Τετ. 12.30-14.45-
17.00-19.15/ Νέα σελήνη 
21.30-00.15
Αίθουσα 12: Η κληρονό-
μος 19.00-21.15-23.30/ 
Change of plans 14.30-
16.45/ Ψηλά στον ου-
ρανό, Σάββ.-Τετ. 12.15 
μεταγλ.
Αίθουσα 13: Avatar, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 20.15-
23.30, Σάββ.-Κυρ. 16.45-
20.15-23.30
Αίθουσα 14: Η κληρονό-
μος 19.00-21.15

VILLAGE 20 CINEMAs 
pARK -  VILLAGE 
CINEMAs GOLD CLAss 
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, 
Aγ. Iωάννη Pέντη, 210 
4278.600
Αίθουσα 1: Η κληρονόμος 
19.15-21.30-23.45
Αίθουσα 2: Avatar 19.30-
22.45
Αίθουσα 3: Ήρθε ο έρωτας 
στην πόλη 19.45-21.45-
23.45/ Ψηλά στον ουρα-
νό, Πέμ.-Παρ. 15.15-17.30 
μεταγλ., Σάββ.-Τετ. 12.45-
15.15-17.30 μεταγλ.

Αίθουσα 4: Avatar, Πέμ.-
Παρ. 16.15-19.30-22.45, 
Σάββ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 
13.00-16.15-19.30-22.45, 
Δευτ. 13.00-22.45
Αίθουσα 5: Ο Άρθουρ και 
η εκδίκηση του Μαλ-
ταζάρ, Πέμ.-Παρ. 14.00-
16.00-18.00 μεταγλ., 
Σάββ.-Τετ. 12.00-14.00-
16.00-18.00 μεταγλ./ Ο 
φανταστικός κόσμος 
του Δρ. Παρνάσους, 
20.00-22.30-01.00
Αίθουσα 6: Η κληρονό-
μος, Πέμ.-Παρ. 16.00-
18.15-20.30-22.45-01.00, 
Σάββ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 
11.30-13.45-16.00-18.15-
20.30-22.45-01.00, Δευτ. 
11.30-13.45-16.00-22.45-
01.00
Αίθουσα 7: Avatar, Πέμ.-
Παρ. 15.45-19.00-22.15-
01.30 (τρισδιάστατη προ-
βολή), Σάββ.-Τετ. 12.30-
15.45-19.00-22.15-01.30 
(τρισδιάστατη προβολή)
Αίθουσα 8: Avatar, Πέμ.-
Παρ. 14.00-17.45-21.00-
00.15 (τρισδιάστατη προ-
βολή), Σάββ.-Τετ. 11.00-
14.00-17.45-21.00-00.15 
(τρισδιάστατη προβολή)
Αίθουσα 9: Η κληρονό-
μος, Πέμ.-Παρ. 14.45-
17.00-19.15-21.30-23.45, 
Σάββ.-Τετ. 12.30-14.45-
17.00-19.15-21.30-23.45
Αίθουσα 10 : Πλανήτης 51: 
Επισκέπτης από τη γη, 
Πέμ.-Σάββ. 14.15-16.15-
18.15 μεταγλ., Κυρ.-Τετ. 
12.15-14.15-16.15-18.15 
μεταγλ./ Η κληρονόμος 
20.15-22.30-00.45
Αίθουσα 11: Μια κάποια 
εκπαίδευση, Πέμ.-Παρ. 
14.00-16.15-18.30, 
Σάββ.-Τετ. 11.45-14.00-
16.15-18.30/ Νέα σελήνη 
20.45-23.30
Αίθουσα 12: Πλανήτης 
51: Επισκέπτης από τη 
γη, Πέμ.-Παρ. 14.45-16.45 
μεταγλ., Σάββ.-Τετ. 12.45-
14.45-16.45 μεταγλ./ Η 
κληρονόμος 18.45-21.00-
23.15-01.30

Cine ωρεσ προβολησ
ΤΟ ΠρΟΓρΑΜΜΑ ΠρΟΒΟΛωΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟυΣΕΣ ΙΣΧυΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ

Όπως και η χώρα από την οποία  προέρχεται, έτσι και το σινεμά της 
Αλβανίας παραμένει μάλλον άγνωστο στην Ελλάδα. Το 2ο Φε-
στιβάλ Αλβανόφωνου Κινηματογράφου που διοργανώνεται 

στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας αποτελεί καλή ευκαιρία να γνωρίσετε μια 
κινηματογραφία που βρίσκεται στη διαδικασία ανακάλυψης καινούργιας 
ταυτότητας μετά από δεκαετίες εσωστρέφειας και πολλά χρόνια οικονο-
μικής δυστοκίας. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, ο σκηνοθέ-
της Μπουγιάρ Αλιμάνι, που ζει και και δουλεύει 
στην Ελλάδα, συγκέντρωσε είκοσι ταινίες, 
που καλύπτουν την απόσταση από τις 
πρώτες μέρες του αλβανικού σινε-
μά μέχρι το σήμερα, όπου ταινίες 
δημιουργών όπως oι Φάτμιρ Κό-
τσι ή Αρτάν Μιναρόλι βρίσκουν 
ήδη το δρόμο τους σε διεθνή 
φεστιβάλ και κερδίζουν ταχύ-

τατα το χαμένο έδαφος. 

Info 17-20 Δεκεμβρίου στην Ται-
νιοθήκη της Ελλάδας, Ιερά Οδός 

48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου, 210 
3609.695,  www.tainiothiki.gr 

Σινεμά από την Αλβανία
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Αίθουσα 13: Πλανήτης 
51: Επισκέπτης από τη 
γη, Πέμ.-Παρ. 15.15-17.15 
μεταγλ., Σάββ.-Τετ. 11.15-
13.15-15.15-17.15 μεταγλ./ 
2012, 19.15-22.30
Αίθουσα 14: Brothers, 
Πέμ.-Παρ. 14.30-16.45-
19.00, Σάββ.-Τετ. 12.15-
14.30-16.45-19.00/ 2012, 
21.15-00.30
Αίθουσα 15: Avatar, Πέμ.-
Παρ. 15.00-18.15-21.30-
00.45, Σάββ.-Τετ. 11.45-
15.00-18.15-21.30-00.45
Αίθουσα 16: Ο φαντα-
στικός κόσμος του Δρ. 
Παρνάσους, Πέμ.-Παρ. 
16.15-18.45-21.15-23.45, 
Σάββ.-Τετ. 11.15-13.45-
16.15-18.45-21.15-23.45
Αίθουσα 17: Πλανήτης 
51: Επισκέπτης από τη 
γη, Πέμ.-Παρ. 15.45-17.45 
μεταγλ., Σάββ.-Τετ. 11.45-
13.45-15.45-17.45 μεταγλ./ 
Η κληρονόμος, Πέμ. 00.15, 
Παρ.-Τετ. 19.45-22.00-
00.15
Αίθουσα 18: Νέα σελή-
νη 19.30-22.15-01.15/ 
District 9, Πέμ.-Παρ. 14.30-
17.15, Σάββ.-Τετ. 12.15-
14.30-17.15
Αίθουσα 19: Ο Άρθουρ και 
η εκδίκηση του Μαλτα-
ζάρ, Πέμ.-Παρ. 15.00-17.00 
μεταγλ., Σάββ.-Τετ. 11.00-
13.00-15.00-17.00 μεταγλ./ 
Στα άκρα 19.00-21.00-
23.00-01.00
Αίθουσα 20: G-Force, Πέμ.-
Παρ. 14.45 μεταγλ., Σάββ.-
Τετ. 12.45-14.45 μεταγλ./ 
Avatar 17.00-20.15-23.30

VILLAGE 5 CINEMAs 
pAGRATI
υμητού 110 & Χρεμω-
νίδου, Παγκράτι, 210 
7572.440, κρατήσεις 210 
8108.080, Dolby SRD, www.
villagecinemas.gr
Αίθουσα 1: Ψηλά στον 
ουρανό, Πέμ.-Παρ. 16.00 
μεταγλ., Σάββ.-Τετ. 12.00-
14.00-16.00 μεταγλ./ Η 
κληρονόμος 18.00-20.15-
22.30-00.45
Αίθουσα 2: Πλανήτης 51: 
Επισκέπτης από τη γη, 
Πέμ.-Παρ. 15.45-17.45 
μεταγλ., Σάββ.-Τετ. 11.30-
13.45-15.45-17.45 μεταγλ./ 
Βασίλισσα Βικτώρια: Τα 
χρόνια της νιότης 19.45-
22.00-00.15
Αίθουσα 3: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
16.30 μεταγλ., Σάββ.-Τετ. 
12.15-14.15-16.30 μεταγλ./ 
Νέα σελήνη 18.30/ Ο φα-
νταστικός κόσμος του Δρ. 
Παρνάσους 21.10-23.40
Αίθουσα 4: Ο Άρθουρ και η 
εκδίκηση του Μαλταζάρ, 
Πέμ.-Παρ. 15.15-17.20 
μεταγλ., Σάββ.-Τετ. 11.05-
13.10-15.15-17.20 μεταγλ./ 
Η κληρονόμος 19.30-
21.45-00.00
Αίθουσα 5: Avatar, Πέμ.-
Παρ. 15.00-18.10-21.20-
00.30 (τρισδιάστατη προ-
βολή), Σάββ.-Τετ. 11.45-
15.00-18.10-21.20-00.30 
(τρισδιάστατη προβολή)

VILLAGE 9 CINEMAs @ 
FALIRO 
Παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος 
1 & Μωραϊτίνη 3, Π. Φάληρo
Αίθουσα 1: Avatar, Πέμ.-
Παρ. 15.10-18.20-21.30-
00.40 (τρισδιάστατη προ-
βολή), Σάββ.-Τετ. 12.00-
15.10-18.20-21.30-00.40 
(τρισδιάστατη προβολή)
Αίθουσα 2: 2012, Πέμ.-Παρ. 
16.30, Σάββ.-Τετ. 13.10-
16.30/ Avatar 20.00-23.40
Αίθουσα 3: Brothers, 
Πέμ.-Παρ. 15.20-17.40-
20.00, Σάββ.-Κυρ. 20.00, 
Δευτ.-Τετ. 13.00-15.20-
17.40-20.00/ Στα άκρα 
22.20-00.10/ Πλανήτης 51: 
Επισκέπτης από τη γη, 
Σάββ.-Κυρ. 12.00-14.00-
16.00-18.00 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Ο φανταστικός 
κόσμος του Δρ. Παρνά-
σους, Πέμ.-Παρ. 18.30-
21.00, Σάββ.-Τετ. 11.00-
13.30-18.30-21.00/ Νέα 
σελήνη 16.00-23.30
Αίθουσα 5: Ο Άρθουρ και η 
εκδίκηση του Μαλταζάρ, 
Πέμ.-Παρ. 15.00-17.00-
19.00 μεταγλ., Σάββ.-Τετ. 
11.00-13.00-15.00-17.00-
19.00 μεταγλ./ Η κληρονό-
μος 21.00-23.10
Αίθουσα 6: Η κληρονόμος, 
Πέμ.-Παρ. 15.30-17.40-
19.50-22.00-00.10, Σάββ.-

Τετ. 11.10-13.20-16.30-
17.40-19.50-22.00-00.10
Αίθουσα 7: Avatar, Πέμ.-
Παρ. 16.10-19.20-22.30 
(τρισδιάστατη προβολή), 
Σάββ.-Τετ. 13.00-16.10-
19.20-22.30 (τρισδιάστατη 
προβολή)
Αίθουσα 8: Avatar 17.50-
21.30
Αίθουσα 9: Η κληρονόμος 
17.10-19.20/ Avatar 21.30

ΓΑΛΑΞΙΑΣ
 Λ. Μεσογείων 6, 
210 7773.319
Αίθουσα 1: Avatar 16.45-
19.45-22.45
Αίθουσα 2: Μια κάποια 
εκπαίδευση 18.30-20.30-
22.30/ Πλανήτης 51: Επι-
σκέπτης από τη γη, Σάββ.-
Κυρ. 17.00 μεταγλ.

ΓΛΥΦΑΔΑ ODEON
Ζέππου & Ξενοφώντος,
Γλυφάδα, 210 9650.318 
Αίθουσα 1: Avatar, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 18.30-
22.00, Σάββ.-Κυρ. 16.00-
19.30-23.00
Αίθουσα 2: Μια κάποια 
εκπαίδευση 20.15-22.30, 
Σάββ.-Κυρ. & 18.00

ΔΑΝΑΟΣ
 Λ. Κηφισίας 109, Αμπελόκη-
ποι, 210 6922.657-5, 
www.danaoscinema.gr
Αίθουσα 1: Κουζίνα με ψυ-
χή 18.30-20.40-22.50
Αίθουσα 2: Η λευκή κορδέ-
λα 16.30-19.30-22.30

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΚΑΛΥΨΩ
Λαμπράκη & Καλυψούς, 
Καλλιθέα, 210 9510.909
Τζούλι & Τζούλια, Πέμ.-
Κυρ. & Τρ.-Τετ. 20.00-
22.30/ Έτσι πήραμε το 
Γούντστοκ, Δευτ. 19.30

ΔΙΑΝΑ
Περικλέους 14 (ηλεκτ. σταθ-
μός Μαρούσι), 210 8028.587 
Dolby Stereo
Τι απέγινε η Έλι 18.15-
20.20/ Κυνόδοντας 22.30, 
Παρ.-Κυρ. & 16.30

ΕΛΛΗ
Ακαδημίας 64,  210 3632.789 
Dolby Stereo SR Air 
Στρέλλα 17.30-20.00-
22.30

ΕΜΠΑΣΣΥ NOVA 
ODEON 
Π. Ιωακείμ 5, Κολωνάκι, 
210 7215.944 
Μια κάποια εκπαίδευση, 
Πέμ. 18.00, Παρ.-Τετ. 
18.00-20.15-22.30

ΕΤΟΥΑΛ
Ελ. Βενιζέλου 152, 
Καλλιθέα, 210 9592.611
Η κληρονόμος 19.00-
21.00-23.00, Σάββ.-Κυρ. 
& 17.00

ΕΤΟΥΑΛ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Κρέμου 141, 210 9560.306
Αίθουσα 1: Νέα σελήνη 
18.00-20.20-22.40
Αίθουσα 2: Προφήτης 
19.30-22.15/ Ο Άρθουρ 
και η εκδίκηση του Μαλ-
ταζάρ, Σάββ.-Κυρ. 17.45 
μεταγλ.

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΗΣ
Πειραιώς 206, Ταύρος, 210 
3418.550
Διακοπές στη Ρώμη 
19.00-21.15/ Αζούρ & 
Ασμάρ, Πέμ. 17.00, Σάββ. 
12.00/ Όνειρο θερινής 
νυχτός, Κυρ. 12.00

ΙΛΙΟΝ 
Τροίας 34, Πατησίων, 
210 8810.602
Καπιταλισμός: Ιστορία 
ενός έρωτα 18.00/ Η 
μάχη του Αλγερίου 20.30-
23.00/ Γλυκιά έξαψη, 
Σάββ.-Κυρ. 16.30 μεταγλ.

ΙΝΤΕΑΛ
Πανεπιστημίου 46 (μετρό), 
210 3826.720 
Η λευκή κορδέλα 16.45-
19.35-22.20

ΚΗΦΙΣΙΑ CINEMAX 
Λεωφ. Κηφισίας 245,
210 6233.567 
Αίθουσα 1: Avatar 19.20-
22.30/ Κι αν σου κάτσει; 
17.20
Αίθουσα 2: Η κληρονόμος, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.00-19.00, Σάββ.-Κυρ. 
19.00/ Avatar 21.00/ Ψη-

λά στον ουρανό, Σάββ.-
Κυρ. 17.00 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Βασίλισσα 
Βικτώρια: Τα χρόνια της 
νιότης 18.00-20.15-22.30

MIKpOKOΣMOΣ - 
pRINCE 
Λεωφ. Συγγρού 106 (μετρό 
Φιξ), 210 9215.305 
Στρέλλα 18.10-20.20-
22.30-00.30

ΝΑΝΑ CINEMAX
Αίθουσα 1: Ο φανταστικός 
κόσμος του Δρ. Παρνά-
σους 17.30-20.00-22.45, 
Σάββ.-Κυρ. & 15.00, Κυρ. & 
12.30 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Κι αν σου 
κάτσει; 18.45-20.45, Σάββ.-
Κυρ. & 16.45, Κυρ. & 12.45/ 
Brothers 23.00

Αίθουσα 3: Βασίλισσα 
Βικτώρια: Τα χρόνια της 
νιότης 18.30-20.30-22.30/ 
Ο Άρθουρ και η εκδίκηση 
του Μαλταζάρ, Σάββ.-
Κυρ. 16.30 μεταγλ., Κυρ. & 
12.30-14.30 
Αίθουσα 4: Η κληρονόμος 
18.00-20.15-22.30/ Ψηλά 
στον ουρανό, Σάββ.-Κυρ. 
16.00 μεταγλ., Κυρ. & 13.45 
μεταγλ.
Αίθουσα 5: Η κληρονόμος 
17.00-19.00-21.15-23.30, 
Σάββ.-Κυρ. & 14.45, Κυρ. 
& 12.30
Αίθουσα 6: Νέα σελήνη 
18.15-21.00-23.45, Σάββ.-
Κυρ. & 15.30, Κυρ. & 12.00

ΝΙΡΒΑΝΑ CINEMAX
Λεωφ. Αλεξάνδρας 192, 
210 6469.398
Βασίλισσα Βικτώρια: Τα 
χρόνια της νιότης 18.00-
20.15-22.30

ODEON KOsMOpOLIs 
MApOYΣI 
Λ. Kηφησίας 73 & Πουρνάρα, 
210 6786.000, 801 1160000 
Αίθουσα 1: Νέα σελήνη 
17.30-20.30-23.20
Αίθουσα 2: (500) μέρες με 
τη Σάμερ 19.40-21.40/ 

pandorum 23.50/ Πλανή-
της 51: Επισκέπτης από 
τη γη 17.50 μεταγλ., Σάββ.-
Τετ. & 15.50 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Πλανήτης 
51: Επισκέπτης από τη 
γη 17.10-19.20 μεταγλ., 
Σάββ.-Τετ. & 13.10-15.10 
μεταγλ./ Η λευκή κορδέλα 
21.20-00.20
Αίθουσα 4: Maradona 
16.50-19.10/ Στα όρια του 
ελέγχου 21.10-23.40/ 
Ο Μπάρι και οι ντισκο-
σκώληκες, Σάββ.-Τετ. 
12.40-15.00 μεταγλ.
Αίθουσα 5: Η κληρονόμος 
18.50-21.00-23.10/ Ο 
Άρθουρ και η εκδίκηση 
του Μαλταζάρ, Σάββ.-Τετ. 
12.30-14.40-16.40 μεταγλ. 
Αίθουσα 6: Μια κάποια 
εκπαίδευση 18.40-20.50-

23.00, Σάββ.-Κυρ. & 16.10
Αίθουσα 7: Ο φανταστικός 
κόσμος του Δρ. Παρ-
νάσους 22.50, Πέμ.-Τρ. 
20.20/ Πλανήτης 51: Επι-
σκέπτης από τη γη, Πέμ.-
Τρ. 18.20 μεταγλ., Σάββ.-
Τετ. & 12.20-14.20-16.20 
Αίθουσα 8: Η κληρονόμος 
19.50-22.00-00.10, Πέμ. & 
Σάββ.-Τετ. & 17.40 Σάββ.-
Κυρ. & 13.30-15.40
Αίθουσα 9: Avatar 16.30-
20.00-23.30, Σάββ.-Τετ. 
& 13.00 (τρισδιάστατη 
προβολή)
Αίθουσα 10: Avatar 17.20-
20.40-00.00, Σάββ.-Τετ. 
14.00
Αίθουσα 11: Avatar 22.30, 
Πέμ. & Σάββ.-Τετ. & 19.00, 
Σάββ.-Κυρ. & 12.00-15.30
(Σε τρισδιάστατη προβολή)
Αίθουσα 12: 2012, 19.30-
22.40/ Brothers 17.00/ 
Πλανήτης 51: Επισκέπτης 
από τη γη, Κυρ. 12.00 
μεταγλ.

ΟDEON OΠΕΡΑ
Ακαδημίας 57, 210 3622.683
Αίθουσα 1: Avatar 18.30-
22.00
Αίθουσα 2: Στα όρια του ε-
λέγχου 17.30-20.00-22.30

ODEON sTARCITY
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, 
210 6786.000, 801 1160000 
Αίθουσα 1: Avatar 19.00-
22.30, Σάββ.-Κυρ. & 15.30, 
Κυρ. & 12.00 (Σε τρισδιά-
στατη προβολή)
Αίθουσα 2: Ο φανταστικός 
κόσμος του Δρ. Παρνά-
σους 23.00/ (500) μέρες 
με τη Σάμερ 18.40-20.50/ 
Cinema park: Άγρια φύ-
ση, Κυρ. 11.00/ Ταξίδι στο 
σύμπαν, Κυρ. 13.00/ Δυνά-
μεις της γης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 3: Η κληρονό-
μος 18.50-21.00-23.10/ 
Brothers 16.40/ Cinema 
park: Άγρια φύση, Κυρ. 
11.00/ Ταξίδι στο σύμπαν, 
Κυρ. 13.00/ Δυνάμεις της 
γης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 4: Νέα σελήνη 

17.30-20.10-22.50/ 
Cinema park. Άγρια φύ-
ση, Κυρ. 11.00, Ταξίδι στο 
σύμπαν, Κυρ. 13.00/ Δυνά-
μεις της γης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 5: Avatar 17.20-
20.40-00.00/ Cinema park: 
Άγρια φύση, Κυρ. 11.00/ 
Ταξίδι στο σύμπαν, Κυρ. 
13.00/ Δυνάμεις της γης, 
Κυρ. 15.00
Αίθουσα 6: Avatar 16.30-
20.00-23.30 (τρισδιάστατη 
προβολή)
Αίθουσα 7: Ο Άρθουρ και 
η εκδίκηση του Μαλτα-
ζάρ 17.00 μεταγλ., Κυρ. 
& 12.10-14.50 μεταγλ./ 
Μια κάποια εκπαίδευση 
19.20-21.30-23.40
Αίθουσα 8: Πλανήτης 51: Ε-
πισκέπτης από τη γη 18.30 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. & 16.20 
μεταγλ., Κυρ. & 12.20-14.20 
μεταγλ./ Η λευκή κορδέλα 
20.30-00.50
Αίθουσα 9: Στα όρια του 
ελέγχου 21.50-00.20/ 
Maradona 19.40/ Πλανή-
της 51: Επισκέπτης από 
τη γη 17.10 μεταγλ., Κυρ. & 
13.10-15.10 μεταγλ.
Αίθουσα 10: Πλανήτης 51: 
Επισκέπτης από τη γη 
17.50 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 

& 15.50 μεταγλ., Κυρ. & 
12.50 μεταγλ./ Η κληρο-
νόμος 19.50-22.00-00.10/ 
Cinema park. Άγρια φύ-
ση, Κυρ. 11.00/ Ταξίδι στο 
σύμπαν, Κυρ. 13.00/ Δυνά-
μεις της γης, Κυρ. 15.00

ΟΣΚΑΡ 
Αχαρνών 330, Κ. Πατήσια, 
210 2234.130 -226 
Πόλεμος εκτός προ-
γράμματος 17.20-19.10/ 
Συνοδός πολυτελείας 
20.45-22.45

ΠΑΛΑΣ 
υμηττού 109, Παγκράτι, 
210 7515.434, Dolby Stereo
Welcome 20.30/ Υπόθεση: 
Farewell 18.20-22.45/ 
Moon, Σάββ.-Κυρ. 16.30, 
Κυρ. & 11.30-14.00

ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ
ριζάρη 24, 210 7291.800,
210 7243.707 
Κι αν σου κάτσει; 18.30-
20.30-22.30

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
(ΠΡΩΗΝ ΑΛΟΜΑ)
 Λ. Μεσογείων 232, 
210 6525.122 
Η κληρονόμος 18.15-
20.30-22.45/ Ψηλά στον 
ουρανό, Σάββ.-Κυρ. 16.15 
μεταγλ.

ΣΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, πλ. Αγ. Τριά-
δος, Αργυρούπολη,
 210 9927.447, 210 9917.094 
Η κληρονόμος 18.30-
20.30-22.30/ Ο Άρθουρ 
και η εκδίκηση του Μαλ-
ταζάρ, Σάββ.-Κυρ. 16.45 
μεταγλ.

ΣΠOpTIΓK
ΔHM. KIN/ΦOΣ 
Κ. Παλαιολόγου 18,
Ν. Σμύρνη, 210 9333.820
Αίθουσα 1: Η κληρονόμος 
19.00-21.00-23.00/Ο 
Άρθουρ και η εκδίκηση 
του Μαλταζάρ, Σάββ.-Κυρ. 
17.00 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Κι αν σου 

κάτσει; 20.30-22.30/Ο Άρ-
θουρ και η εκδίκηση του 
Μαλταζάρ 18.30 μεταγλ.

sTER CINEMAs 
AΓ.  EΛEYΘEpIOΣ
Αχαρνών 373-375, 
210 2371.000, 801 801 7837
Αίθουσα 1: Η κληρονόμος, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.00-18.20-20.40-23.00, 
Σάββ.-Κυρ. 11.20-13.40-
16.00-18.20-20.40-23.00
Αίθουσα 2: Ψηλά στον 
ουρανό, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.10 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. 11.00-13.00-
15.10-17.10 μεταγλ./ Η 
κληρονόμος 19.10-21.30/ 
Καπιταλισμός: Ιστορία 
ενός έρωτα 23.50
Αίθουσα 3: Η κληρονόμος 
16.20-18.40-21.00/ 2012, 
23.20/ Η εποχή των πα-
γετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Σάββ.-Κυρ. 
12.20-14.20 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Ο Άρθουρ και η 
εκδίκηση του Μαλταζάρ, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.30 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
15.20-17.30 μεταγλ./ 
Βασίλισσα Βικτώρια: Τα 
χρόνια της νιότης 19.30-
21.45-00.00/ Ψυχή βαθιά, 
Σάββ.-Κυρ. 12.30
Αίθουσα 5: Avatar, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.10-
19.15-22.20, Σάββ.-Κυρ. 
12.50-16.10-19.15-22.20
Αίθουσα 6: Πλανήτης 51: Ε-
πισκέπτης από τη γη, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.15-
18.10 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
12.10-14.10-16.15-18.10 
μεταγλ./ Κι αν σου κάτσει; 
20.15/ Ο φανταστικός κό-
σμος του Δρ. Παρνάσους 
22.10/ District 9, Παρ.-
Σάββ. 00.40
Αίθουσα 7: Η κληρονόμος, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 17.50-
20.10-22.30, Παρ. 17.50-
20.10-22.30-00.50, Σάββ. 
13.10-15.30-17.50-20.10-
22.30-00.50, Κυρ. 13.10-
15.30-17.50-20.10-22.30
Αίθουσα 8: Η κληρονόμος, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 17.20-
19.40-22.00, Παρ. 17.20-
19.40-22.00-00.20, Σάββ. 
12.40-15.00-17.20-19.40-
22.00-00.20, Κυρ. 12.40-
15.00-17.2019.40-22.00
Αίθουσα 9: Ο φανταστικός 
κόσμος του Δρ. Παρ-
νάσους 21.10/ Ήρθε ο 
έρωτας στην πόλη 23.40/ 
Νέα σελήνη, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 18.30, Σάββ.-
Κυρ. 13.20-15.50-18.30
Αίθουσα 10: Avatar, Πέμ. 
& Δευτ.-Τετ. 18.15-21.20 
Παρ:18.15-21.20-00.30, 
Σάββ. 12.00-15.10-18.15-
21.20-00.30 Κυρ:12.00-
15.10-18.15-21.20

sTER CINEMAs 
Εμπορικό κέντρο Escape, Λ. 
Δημοκρατίας 67A, Ίλιον
Αίθουσα 1: Tinker Bell and 
the lost treasure, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 16.00 
μεταγλ. (Σε τρισδιάστατη 
προβολή), Σάββ. 11.00-
12.40-14.20-16.00 μεταγλ. 
(Σε τρισδιάστατη προβολή), 
Κυρ. 14.20-16.00 μεταγλ. 
(Σε τρισδιάστατη προβο-
λή)/ Ο Άρθουρ και η εκδί-
κηση του Μαλταζάρ, Τρ. 
18.15 μεταγλ./ Avatar, Πέμ. 
& Κυρ.-Δευτ. & Τετ. 17.50-
21.15, Τρ. 21.15, Παρ.-
Σάββ. 17.50-21.15-00.40
Αίθουσα 2: Avatar, Πέμ.-
Παρ. & Κυρ.-Τετ. 16.10-
19.30-23.00, Σάββ. 12.20-
16.10-19.30-23.00
Αίθουσα 3: Ο Άρθουρ και η 
εκδίκηση του Μαλταζάρ, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.10 μεταγλ., Σάββ. 12.10-
14.10-16.10 μεταγλ., Κυρ. 
14.10-16.10 μεταγλ./ Η 
κληρονόμος 18.10-20.20-
22.30/ Νέα σελήνη, Παρ.-
Σάββ. 00.45
Αίθουσα 4: Η κληρονόμος, 
Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 17.20-
19.40-22.00, Παρ.-Σάββ. 
17.20-19.40-22.00-00.20/ 
Ψηλά στον ουρανό, Σάββ. 
11.10-13.10-15.10 μεταγλ., 
Κυρ. 15.10 μεταγλ.
Αίθουσα 5: Η κληρονόμος 
16.20-18.45-21.00-23.20/ 
Ο φανταστικός κόσμος 
του Δρ. Παρνάσους, Σάββ. 
11.45/ Η εποχή των πα-
γετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Σάββ.-Κυρ. 
14.15 μεταγλ.
Αίθουσα 6: Η κληρονόμος 
16.50-19.10-21.30-23.50/ 
Πλανήτης 51: Επισκέπτης 

από τη γη, Σάββ.12.50-
14.50 μεταγλ., Κυρ. 14.50 
μεταγλ.
Αίθουσα 7: Ο Άρθουρ και η 
εκδίκηση του Μαλταζάρ, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.15 μεταγλ., Σάββ. 11.15-
13.15-15.15-17.15 μεταγλ., 
Κυρ. 15.15-17.15 μεταγλ./ 
Νέα σελήνη 19.20/ 2012, 
21.45/ Στα άκρα, Παρ.-
Σάββ. 00.50

ΤΙΤΑΝΙΑ CINEMAX
Πανεπιστημίου & Θεμιστο-
κλέους, 210 3811.147, 
210 3841.689 
Προφήτης 19.30-22.30

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386,
 210 2826.873, 210 2825.607 
Αίθουσα 1: Avatar 17.00-
20.00-22.45
Αίθουσα 2: Η κληρονόμος 
18.30-20.30-22.30/ Ο 
Άρθουρ και η εκδίκηση 
του Μαλταζάρ, Σάββ.-Κυρ. 
17.00 μεταγλ.

TpIANON 
Πατησίων & Kοδριγκτώνος, 
210 8222.702, 210 8215.469
Φεστιβάλ ταινιών «Σαββό-
πουλος και οι φίλοι του»: 
«Φιλημένη μες στους 
κινηματογράφους». Από 
17.00.

ΦΙΛΙΠ 
Πλατεία Αμερικής, Θάσου 
11, 210 8612.476 
12ο Φεστιβάλ Κιν/φου 
Ολυμπίας & η 9η κάμερα 
Ζιζάνιο συναντούν τα παιδιά 
και τους νέους της Αθήνας. 
Από 18.00.

ΦΟΙΒΟΣ
Περιστέρι, 210 5711.105 
Avatar 16.10-19.15-22.15

Προαστίων

AΛΙΚΗ ΔΗΜ. 
ΚΙΝ/ΦΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 
(ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΗ)
Λεωφ. Μαραθώνος 196, 
Νέα Μάκρη, 22940 69871 
Οι άντρες που κοιτούν 
επίμονα κατσίκες, Πέμ. & 
Δευτ.-Τρ. 20.30, Τετ. 19.00, 
Παρ.-Κυρ. 20.00-21.45/ 
Κιν/κή λέσχη Το τέρας, 
Τετ. 21.15

AΡΤΕΜΙΣ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Μαρκόπουλο, 22990 23924  
Ο Μπάρι και οι ντισκο-
σκώληκες 19.00/ Ραγι-
σμένες αγκαλιές  21.30

ΟDEON ΜΑΓΙΑ
Χαλκίδα, 22210 25625 
Avatar 18.30-22.00

ΡΑΦΗΝΑ ΣΙΝΕ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ (ΛΥΚΕΙΟ)
ραφήνα 22940 25439/26281 
G-Force 19.00 μεταγλ.

Πειραιά

AΤΤΙΚΟΝ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Πλ. Αγ. Κωνσταντίνου, Ηρώ-
ων Πολυτεχνείου,
210 4175.897 
Avatar 16.30-19.30-22.30

ΟΝΕΙΡΟ ΡΕΝΤΗ 
ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Μπαλτατζή 8 & Χρ.Σμύρνης 
(Πειραιώς 125), 210 4823.482
Υπόθεση: Farewell 20.00-
22.10/ Κιν/κή λέσχη 10.30 
Καλοκαίρι βράδυ, Κυρ. 
17.30

ΖΕΑ
Χαριλάου Τρικούπη 39, Πα-
σαλιμάνι, 210 4521.388
Κυνόδοντας 18.00-20.00-
22.00

ΡΕΞ - ΟΞΥ
Αγίου Δημητρίου 5, Δραπε-
τσώνα, 210 4635.600 
2012, Πέμ.-Κυρ. 21.00/ 
Πλανήτης γη, Σάββ.-Κυρ. 
18.30

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, Κο-
ρυδαλλός, 210 4960.955
Κι αν σου κάτσει; Πέμ.-
Δευτ. 20.15-22.15/ Πλανή-
της γη, Σάββ.-Κυρ. 18.00

ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
Πλ. Δημαρχείου, Κέντρο, 
210 4225.653 
Η κληρονόμος 18.00-
20.10-22.20 ●

Cine ωρεσ προβολησ
ΤΟ ΠρΟΓρΑΜΜΑ ΠρΟΒΟΛωΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟυΣΕΣ ΙΣΧυΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
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Βookvoice Επιμέλεια:
Αγγελική ΜπιρΜπιλή

Το εκδοτικό φαινόμενο που εξαπλώ-
νεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στον πα-
γκόσμιο χάρτη μόλις έφτασε και στην 
ελλάδα. ή ιδέα του  «σταρ» συγγρα-
φέα γεννήθηκε στην προσπάθειά του 
να αφηγηθεί στο δυσλεκτικό του γιο 
την ιστορία των ελληνικών μύθων. 
Ο Χάλεϊ αγαπούσε πολύ την ελληνική 
μυθολογία, αλλά έβρισκε τα σχολικά βιβλία βα-
ρετά. Έτσι, ο πατέρας του αποφάσισε να την αφηγηθεί με ένα 
διαφορετικό τρόπο, δημιουργώντας νέες ιστορίες με ήρωες-
θεούς, ημίθεους και τέρατα. Ο πέρσι Τζάκσον –ο κεντρικός 
ήρωας μιας σειράς με πέντε βιβλία– ζει στη Νέα Υόρκη και 
είναι ένας  δωδεκάχρονος με δυσλεξία (σαν τον Χάλεϊ), που 
μια μέρα ανακαλύπτει ότι είναι ημίθεος, γιος του ποσειδώνα 
και θνητής. Όταν πριν από τρία χρόνια εκδόθηκε το πρώτο 
βιβλίο, έγινε best seller πριν προλάβει να «καθίσει» καλά-καλά 
στις βιτρίνες. Σήμερα μετράει 70.000.000 αντίτυπα στις ήπΑ, 
μια ταινία βασισμένη σ’ αυτό (στην ελλάδα τον Φεβρουά-
ριο με πρωταγωνιστές την Ούμα Θέρμαν και τον πιρς Μπρό-
σναν), περισσότερα από 20 λογοτεχνικά βραβεία, παραμονή 
48 εβδομάδων στη λίστα με τα ευπώλητα και δικαιώματα 
έκδοσης που έχουν πουληθεί σε περισσότερες από 17 χώρες. 
Το ελληνικό θέμα και η ενδιαφέρουσα –εντελώς σύγχρονη– 
αξιοποίησή του αυξάνει κατακόρυφα τις πιθανότητες  της 
μεγάλης του επιτυχίας και στην ελλάδα. ● 

   - ΔήΜήΤρΑ ΤριΑΝΤΑΦΥλλΟΥ 

«Θεϊκό» παραμύθι
Ο ΠΕΡΣΙ ΤΖΑΚΣΟΝ ΚΑΙ
Η ΚΛΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΑΠΗΣ 
Ρικ Ραϊόρνταν, εκδ. Πάπυρος, 

μτφ. Αναστασία Λαμπροπούλου

ICON 
προπτυχιακά, 

μεταπτυχιακά, διδακτορικά 

προγράμματα σπουδών προ-

σφέρει η iCon για σπουδαστές 

ανεξαρτήτου τόπου διαμονής και 

αφορούν τίτλους σπουδών από τα 

βρετανικά University of Leicester και 

Heriot Watt University (www.icon.gr, 

210 9248.534).  
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Η πριγκίπισσα των Μογγόλων επιστρέφει 

Ένα συλλεκτικό χειροποίητο βιβλίο, ένα παιχνίδι, ένα θαύμα. ή «Μαριάνα των Μογγόλων» με ένα 
ν, γιατί βιογραφεί τη δική του Μαριάνα – ένα γλυκό κοριτσάκι με κοτσίδες, μογγολικό σκούφο, 
πανωφόρι, μποτάκια και κούκλα, που ζωντάνεψε στη φαντασία του Στέργιου Δελιαλή με 

αιτία και αφορμή το πολυσυζητημένο βιβλίο της Μαριάννας Κορομήλα, που κυκλοφόρησε το 2008. 
«Μια μέρα, στην κλειστή συζυγική συντροφιά, μίλησα για τη Μαρία των Μογγόλων. Τη  δική μου εμμονή. Ένα 
κορίτσι δώδεκα χρονών, κόρη του αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγου... Εγώ εξιστορούσα κι ο Στέργιος σκι-
τσάριζε…» θυμάται στον πρόλογο η Μ.κ. Αποτέλεσμα αυτό το βιβλίο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο, 
που είναι ανάμεσα σε εικονογραφημένο παραμύθι και ταξίδι στο χρόνο. Ένα βιβλίο-εμμονή σαν αυτές 
που όταν τις πιάνουν στα χέρια τους καλλιτέχνες όπως ο designer, συλλέκτης και ιδρυτής του χρό-
νια τώρα άστεγου Μουσείου Design της Θεσσαλονίκης μεταμορφώνονται σε έργα τέχνης. -Α.Μ.

Η Μαριάνα των Μογγόλων 
του Στέργιου Δελιαλή, εκδ. Άγρα
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Ήρεμος και απλός παρά τις 
εκδοτικές επιτυχίες και 
βραβεύσεις του, ο Δυτι-

κοελλαδίτης πεζογράφος Αντρέας 
Μήτσου μίλησε στην A.V. με αφορ-
μή το νέο του βιβλίο «Η ελεημοσύνη 
των γυναικών» (εκδ. Καστανιώτη). 

Το βιβλίο
• Πρόκειται για 15 διηγήματα, με-
ρικά δημοσιευμένα. Το παλιότερο 
λέγεται «Δρομέας πλάι στη θάλασσα», το 
νεότερο είναι «Το ψέμα». 
• Οι ιστορίες μου δεν είναι αυτοβιογραφι-
κές, απλώς ξεκινούν από ψήγματα βιωμά-
των. Είναι μια μορφική διαχείριση του πα-
ρόντος από έναν άνθρωπο που λάθρα έζη-
σε, αργότερα το αντελήφθη και προσπαθεί 
να δικαιολογήσει την τωρινή ασυνειδησία 
του, σε σχέση με το παρελθόν.  
• Ο τίτλος προέρχεται από το ομώνυμο 
διήγημα. Με υπαινικτικό –θέλω να ελ-
πίζω– τρόπο, αναδεικνύω τη βαθύτερη 
βίωση που έχει η γυναίκα για τη ζωή. Έ-
χει συμφιλιωθεί με το θάνατο, ίσως γιατί 
τεκνοποιεί. Ενώ ο άντρας ζει ασυνείδητα, 
«είδε φως και μπήκε», πιστεύει ότι θα με-
γαλώσει και θα ζήσει στην επόμενη ζωή. 
• Οι γυναίκες έχουν έναν τσαμπουκά 
που οι άντρες τον εισπράττουν ως κυνι-
σμό. Αν οι γυναίκες, από την ελεημοσύνη 
τους, από μια μεγαθυμία, μας δώσουν μια 
χαρά, τότε μπορούμε να υπάρξουμε. 

Ο συγγραφέας και το έργο του
• Η μελαγχολική ενατένιση του κόσμου, 
σε μένα, ξεκίνησε από το ότι έζησα στη 
φτώχεια, ο πατέρας μου ήταν ανάπηρος 
πολέμου (με τους Γερμανούς) κι εγώ τέ-
λειωσα το σχολείο κακήν κακώς και ερ-
γαζόμενος. Πέρασα πέντε χρόνια στο 
μπάτσικο, ως χωροφύλακας και αξιωμα-
τικός της χωροφυλακής. Δώσαμε εξετά-
σεις 5.000 άτομα και πήραν 135. Αποτά-
χτηκα, με διώξανε επί χούντας.  Ήμουνα 
ευτυχώς ποτισμένος από τη λογοτεχνία 
από μικρός και σώθηκα από το μπάτσικο. 
Δεν έχω πια ενοχές για κείνη την περίο-
δο. Μετά έμπλεξα με την Αριστερά. 
•  Έχω την εντύπωση ότι μ’ έχουν επη-
ρεάσει συγγραφείς παλιότεροι, Έλληνες 
όπως ο Βιζυηνός, ο Παπαδιαμάντης ή ο 
Θεοτόκης, ιδίως όμως ξένοι. Χένρι Τζέ-
ιμς, Στίβενσον, αστυνομικό μυθιστόρημα 
– παρωχημένα πράγματα να τα θυμίζει 
κανείς. «Παρωχημένα», με όρους εμπο-
ρικούς εννοώ.
•  Έχω γράψει δέκα βιβλία. Έβγαλα το 

πρώτο πριν 27 χρόνια. Ελπίζω ότι από τότε 
και ανανεώνω τη φόρμα μου και λέω και-
νούργια πράγματα. Μέσα από 100 περί-
που διηγήματα, μια νουβέλα και δύο μυθι-
στορήματα, νομίζω ότι έχω εξελιχτεί.  
• Είμαι χωριάτης και στο γράψιμο και 
στην επικοινωνία. Δεν έχω μέιλ, δεν έχω 
κομπιούτερ, γράφω-σβήνω με μολύβι. Α-
φού βγάλω το βιβλίο, αποφεύγω την επι-
κοινωνία με τους αναγνώστες. Δεν είναι 
κανείς μόνιμα συγγραφέας, παρά μόνο τη 
στιγμή που βγάζει το βιβλίο. Γιατί να με δει 
διά ζώσης ο άλλος, αφού έχει διαβάσει το 
βιβλίο μου; Ακόμα κι αν κανείς θέλει να 
μου επισημάνει πραγματολογικά λάθη, 
δεν με νοιάζει. Ο συγγραφέας διαχειρί-
ζεται και τα λάθη του και την άγνοιά του. 
Κανένα κείμενο δεν είναι άρτιο. Η φύση 
ενέχει και το λάθος και το ελάττωμα. Καλώ 
τον αναγνώστη να είναι φιλεύσπλαχνος 
ενώπιον του κειμένου, αθώος και άοπλος.
• Γράφω μονοτονικό. Δσκολεύτηκα λίγο, 
στην αρχή. Αλλά θεωρώ ότι είναι μάταιη η 
εμμονή στο πολυτονικό, ότι είναι ψυχωτι-
κή εμμονή ο στολισμός της γλώσσας.
• Σιχαίνομαι το διδακτικό λόγο. Δεν μ’ εν-
διαφέρουν τα κοινά θέματα, τα πολιτικά 
θέματα, τα θέματα επικαιρότητας. Μόνο 
μέσα από το μερικό μπορεί ο αναγνώστης 
ν’ αναχθεί στο γενικό. Πασχίζω, μέσα από 
τη διαδικασία λείανσης της λέξης, από το 
ρυθμό και τη διαύγεια των πραγμάτων, ν’ 
αναδείξω τη βαθύτερη αλήθεια. 
• Συλλαμβάνω εν σπέρματι ένα παράπο-
νο, έναν πόνο που με ταλανίζει. Τον επε-
ξεργάζομαι για να βρω μια ισορροπία ε-
σώτερη. Το κάθε διήγημα το γράφω κι 100 
φορές, στο τέλος τα ξέρω απέξω. Η υπό-
θεση δεν είναι τόσο τι θα πεις, αλλά πώς. 
Το ύφος αναδεικνύει το έργο τέχνης. Ο 
συγγραφέας πρέπει να είναι στατικός στο 

 

Συζητώντας με το συγγραφέα
Αντρέα Μήτσου
Του ΔήΜήΤρή ΦΥΣΣΑ
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 
Ετήσιο τμήμα Δημιουργικής Γραφής, με υπεύ-

θυνο τον Βαγγέλη ραπτόπουλο από το ευ-

ρωπαϊκό κέντρο Μετάφρασης λογοτεχνίας 

και επιστημών του Ανθρώπου (ΕΚΕΜΕΛ). Έ-

ναρξη του πρώτου εξαμήνου στις 25/2/2010, 

αιτήσεις έως 12/2. Περισσότερες πληροφορί-

ες: ΕΚΕΜΕΛ, Λυκαβηττού 2 & Ακαδημίας, 210 

3639.520, www.ekemel.gr

ΦΟΝΟΣ ΣΤΗ 

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ Αγκάθα 

Κρίστι, εκδ. Μαμούθκομιξ

Ο Ηρακλής Πουαρό θα βρε-

θεί αντιμέτωπος με μια ορ-

γανωμένη ραδιουργία στις 

όχθες του Τίγρη. Εκεί όπου ένας φημισμένος 

αρχαιολόγος θα αναθέσει σε μια νοσοκόμα τη 

φροντίδα της μητέρας του, της όμορφης αλλά 

φαντασιόπληκτης κ. Λέιτνερ που δέχεται α-

πειλές για τη ζωή της… 

7.30 μ.μ. ΣΤΗΝ ΟΔΟ 

ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ

Συλλογή διηγημάτων, 

εκδ. Οσελότος, σελ. 160 

Έξι γυναίκες συγγραφείς, η 

καθεμιά με το δικό της, δια-

φορετικό ύφος, καταπιάνο-

νται με σύγχρονους προβληματισμούς, με συ-

ναισθήματα που ταλανίζουν ή απογειώνουν 

τους ανθρώπους. Είναι οι Ροδούλα Ζορμπά, 

Ελένη Καρακατσάνη, Ελευθερία Μπαφαλού-

κα, Έλσα Παντοπούλου, Κίρκη Ραφαηλίδου, 

Ρόη Σκάρα.

Δώρο βιβλία

Η A.V. εξασφά-

λισε για τους α-

ναγνώστες της δέ-

κα (10) αντίτυπα του βιβλί-

ου «Η δημοπρασία» της 

Λιάν Σάπτον, του 100ού βι-

βλίου που κυκλοφόρησαν 

οι εκδ. Τόπος στα δύο χρό-

νια λειτουργίας τους. Οι νικητές θα παραλαμ-

βάνουν το δώρο τους από το βιβλιοπωλείο των 

εκδόσεων (Γενναδίου 6, 210 3221.580).

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Τι νέα
bookvoice

μυαλό, αλλά να δουλεύει συνεχώς 
για την «αύρα ανάμεσα στις λέ-
ξεις», όπως έλεγε ο Γουίτμαν. Δεν 
το κάνεις για τα λεφτά ή τη δόξα. 
Ψάχνεις τον αναγνώστη. 
• Η αναζήτηση των άδηλων διερ-
γασιών, των μυστικών ενατενίσε-
ων, ο φόβος ιδιαίτερα (όχι μόνο ο 
φόβος του θανάτου) διέπει όλα μου 
τα γραπτά. Αυτός ο φόβος, που βρισκεται 
στη δομή των κυττάρων μας, αξίζει να ε-
ξηγηθεί. Η διαδικασία αυτής της αναζήτη-
σης έχει γοητεία.
• Νομίζω πως στα διηγήματά μου υπάρ-
χουν σπαράγματα ποίησης, που απλώς 
πήραν αυτή τη φόρμα, την αφηγηματική. 
Κάθε καλό έργο τέχνης, ανεξαρτήτως τε-
λικής μορφής, είναι ένα έργο ποιητικό. 
• Αγαπώ πολύ το τελετουργικό της ορθο-
δοξίας και τη μεταφυσική θεώρηση των 
πραγμάτων. Όμως, δεν θα δίσταζα να πω 
ότι είμαι άθεος. 

Η λογοτεχνία 
• Η γραφή, η τέχνη γενικά, είναι διαχεί-
ριση χρόνου ενάντια στον τρόμο. Πρώτα 
βοηθάει στην αποκάθαρση του δημιουρ-
γού, ύστερα στου άλλου που διαβάζει, 
βλέπει, ακούει. Ο άνθρωπος φεύγει από 
την καθημερινή αθλιότητα και φτάνει στη 
συμφιλίωση με τον άγριο εαυτό του.  
• Σήμερα θεωρώ ότι παράγεται καλύτε-
ρη λογοτεχνία από ό,τι πριν 27 χρόνια. 
Η λογοτεχνία του ’80 και ίσως του ’90 ε-
νείχε στοιχεία ταξινόμησης κοινωνικών 
πραγμάτων. Αλλά αυτό δεν είναι δουλειά 
της λογοτεχνίας. Σήμερα βλέπω νέους 
συγγραφείς που γράφουν πολύ ωραία 
λογοτεχνία, χωρίς τον παλιό διδακτισμό, 
πολιτικό και άλλο. Παράλληλα, βλέπω 
και ανανέωση στις φόρμες. 
• Αντιπαθώ την άμεση εμπλοκή των πα-
νεπιστημιακών στο παιχνίδι της λογοτε-
χνίας, θεωρώ ότι η λογοτεχνία είναι το μι-
σητό αντικείμενο όχι του πόθου, αλλά του 
βασανισμού τους. Ταξινομούν, ιεραρχούν, 
εμπλέκονται σε κρατικά βραβεία. Εξαι-
ρούνται όσοι έγραψαν πρώτα λογοτεχνία 

κι ύστερα έγιναν πα-
νεπιστημιακοί.
• Τα νούμερα για 
τις πωλήσεις των 
βιβλίων, όπως τα δι-
ακινούν διάφοροι, 
ε ίναι σε μεγά λο 
βαθμό ψευδή. Αυ-

τό πρέπει να ειπωθεί. Ο 
δικός μου «Ο κύριος Επισκοπάκης» ήτανε 
6 μήνες στα πρώτες θέσεις, πήρε 30 κριτι-
κές, διαβάστηκε πολύ και πούλησε 17.000. 
Πάρα πολύ. Πώς πιάνουν και ανακοινώ-
νουν τα διάφορα φουσκωμένα νούμερα;
• Κατά μια ωραία σύμπτωση, παρόλο που 
εγώ λοιδόρησα την κατεστημένη λογική 
των συγγραφέων, μου έδωσαν βραβεία η 
Ακαδημία, οι αναγνώστες του «Διαβάζω» 
κ.λπ. Μπορώ ακόμα να λοιδωρώ, αλλά βε-
βαίως και λοιδορούμαι.

Ο περίγυρος
• Παρατηρώ ότι πολλές φορές η λογοτε-
χνία είναι μια κυνική εμπορευματοποι-
ημένη διαδικασία. Το παιχνίδι συνήθως 
διέπεται από τους νόμους της αγοράς, τη 
διαφήμιση. Αρκετοί  πλασάρουν ένα πρό-
σωπο έξω από τη διαδικασία γραφής, ένα 
πρόσωπο που κανονικά δεν θα έπρεπε να 
μας αφορά. Υπάρχουν, φυσικά, πολλές 
γοητευτικές φυσιογνωμίες δημιουργών 
που δεν αναδεικνύονται. 
• Ευθύνη έχουν και πολλοί δημοσιογρά-
φοι, ποιους συγγραφείς προβάλλουν και 
γιατί. Πολλές φορές, πριν βγει καν ένα 
βιβλίο, αποθεώνεται. Γίνεται πολλή φα-
σαρία πριν διαπιστωθεί η αξία ή η απαξία 
του. Πώς και γιατί γίνεται αυτό; 
• Δεν πιστεύω στις λέσχες αναγνωστών 
και στις άλλες μορφές οργανωμένης 
προώθησης του βιβλίου. Η πολιτιστική 
ζωή δεν οργανώνεται. 

Επιγραμματικά
Δεν υπάρχουν πνευματικοί άνθρωποι. 
Τόσα χρόνια δεν έχω χάσει ούτε μια δι-
αδήλωση. Ας με κατατάξουν στους γρα-
φικούς. A
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elements of style

Θέλεις εντυπωσιακό χρώμα που διαρκεί και παράλληλα φροντίδα για τα νύχια σου; Η Κορρές έχει μια έκπληξη για σένα. Πρόκειται για τα νέα 

βερνίκια νυχιών Nail Colour, φτιαγμένα με ήπιους διαλύτες και φυσικές πρώτες ύλες, με κυρίαρχα το εκχύλισμα μύρου, τα ιχνοστοιχεία και την 

προβιταμίνη Β5. Οι 16 αποχρώσεις τους σε περιμένουν στα φαρμακεία, έτοιμες να εκφράσουν κάθε σου διάθεση. 

- ΖΩΗ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

shopping / soul / body / mind / market

Για τα 
νύχια σου

μόνο
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Η ανταλλαγή δώρων είναι η αγαπη-

μένη μου ασχολία αυτές τις μέρες. 

Επειδή λοιπόν οι γιορτές είναι προ 

των πυλών και η ατμόσφαιρα στην πόλη μυ-

ρίζει Χριστούγεννα, πρέπει να πάρω δώρα σε 

όλους. 

Αρχικά σκέφτηκα τον αδελφούλη μου και κα-

τευθύνθηκα στην Boardsports, που πάντα 

έχει μοντέρνες και ιδιαίτερες προτάσεις. Το 

funky καρό πουκάμισο Carhartt που του πήρα 

σίγουρα θα κλέψει την καρδιά του (Κ. Διάθεση: 
210 9859.685). Μετά σειρά είχε η αδερφή μου, 

που είναι πολύ ροκ. Στο SHOP βρήκα το πιο 

rock’n’roll σετ πιάτων του JC de Castelbajac. Τα 

έντονα χρώματά του θα ταιριάξουν τέλεια με 

τον καναπέ της και θα της φτιάξουν τη διάθε-

ση (Ερμού 112Α, 210 3231.683). Ακολουθούν οι 

αγαπημένοι μου γονείς. Στον μπαμπά μου πή-

ρα το νέο Wireless Mouse M305 τηςLogitech. 

Ένα μικροσκοπικό ποντίκι που θα του λύσει 

τα χέρια και θα γίνει ο καλύτερος φίλος για 

το laptop του (www.logitech.com). Επίσης του 

πήρα ένα κομψό minimal γούρι από ασήμι διά 

χειρός Σάββα Δήμου, που βρήκα στο CΧΕΔΙΟ. 

Ελπίζω να του φέρει τύχη τη νέα χρονιά (Κου-
τσικάρη 29 & Κάλβου 151, 210 6442.944, www.
dimosart.gr). Γούρι αγόρασα και για τη μαμά. 

Μια πρόταση Ilias Lalaounis εμπνευσμένη από 

τη Γεωμετρική Εποχή τράβηξε την προσοχή 

μου. Ένα γούρι-κόσμημα αρχοντικό και φινε-

τσάτο, όπως ακριβώς κι εκείνη (Καραγεώργη 
Σερβίας 4, 210 3232.336-887). Για την κολλητή 

μου; Δυσκολεύτηκα λίγο, αλλά τελικά βρήκα 

αυτό ακριβώς που της ταιριάζει στη συλλογή 

κοσμημάτων Irene Creations. Το εντυπωσια-

κό βραχιόλι που διάλεξα θα τραβήξει τα βλέμ-

ματα όλων (697 9975317). Και τέλος ένα δωράκι 

για τον εαυτό μου.  A   

➜ style@athensvoice.gr

Elementsofstyle
Της Ζωής ΠαΠαφωτΙΟυ

MARK AALEN
Χριστούγεννα σημαίνουν δώρα στους αγαπημένους μας αλλά και στον εαυτό μας. Φέτος 

τα καταστήματα Mark Aalen σάς καλούν να διαλέξετε κομψά και μοντέρνα γυαλιά οράσεως 

από τη συλλογή n’ face design και σας τα προσφέρουν σε εορταστική συσκευασία με δώρο φακούς 

επαφής (www.markaalen.gr). Γυαλιά οράσεως και φακοί επαφής € 79.

CΧΕΔΙΟ
Ασημένιο γούρι διά χειρός ςάββα Δήμου

BOARDSPORTS
Ανδρικό πουκάμισο Carhartt

LOGITECH
Wireless mouse M305 € 29,99

IRENE CREATIONS
Βραχιόλι με δέρμα, ασήμι και φίλντισι € 60

ILIAS LALAOUNIS  
Χρυσό γούρι € 40

SHOP
Πιάτα JC de Castelbajac, € 72 το σετ των 4 τμχ. 

Όλα
Νέα

BADILA NEw OPENING
τα καταστήματα Badila πιάνουν λιμάνι και συγκεκριμένα Πειραιά! Μια ακόμα γωνιά της 
πόλης φιλοξενεί τη γυναικεία συλλογή των μοντέρνων ρούχων τους. ςας περιμένουν για 
να ανακαλύψετε αυτό που ταιριάζει σε εσάς και τους φίλους σας (Καραΐσκου 123, Πειραιάς, 
210 4111.277). 

ΙωάΝΝά ΚράΟυΝάΚΗ
ή σχεδιάστρια Ιωάννα Κραουνάκη παρουσιάζει τη νέα σειρά κοσμημάτων της στην 
Brasserie (Ομήρου 2, Νέα Σμύρνη). Οι πρωτότυπες δημιουργίες της από μέταλλο, ανακυκλώ-
σιμα υλικά, χρυσό, ασήμι και ημιπολύτιμους λίθους θα φιλοξενηθούν εκεί από 17/12 ως 7/1. 

TA ΓυάΛΙά ΤΟυ  

FABIEN BARON 
Είναι ίσως ο κορυφαίος art director της τελευ-
ταίας 20ετίας. Υπέγραψε μερικές από τις πιο 
σημαντικές εικόνες που έχεις από αυτή την 
περίοδο: Την καλλιτεχνική διεύθυνση πε-
ριοδικών όπως το GQ, η ιταλική και γαλλική 
Vogue, το Harper’s Bazaar, επαναλανσάρισε 
το μυθικό περιοδικό Interview και έφτιαξε στη 
Νέα Υόρκη το ’90 τη δική του εταιρεία με το 
όνομα Baron & Baron, σχεδιάζοντας μερικές 
από τις πιο διάσημες καμπάνιες (όπως αυτές 
του Calvin Klein). Το βιβλίο “SEX” της Madonna 
εκδόθηκε κάτω από τη δική του καθοδήγηση, 
όπως και το ομώνυμο βίντεοκλίπ που ο ίδιος 
σκηνοθέτησε στο Μαϊάμι. Τελευταία του σχε-
διαστική δουλειά; Τα χειροποίητα γυαλιά, σε 
ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων με τους ειδι-
κά κατασκευασμένους polarized φακούς που 
υπογράφει με το όνομά του για την άνοιξη-
καλοκαίρι 2010. Η συλλογή του Fabien Baron 
διατίθεται παγκοσμίως στα πιο πρωτοποριακά 
οπτικά καταστήματα. Στην Ελλάδα θα τη βρεί-
τε αποκλειστικά στην αλυσίδα οπτικών «Ο-
φθαλμός» (Κ. Διάθεση: Πλ. Εθνικής Αντιστάσε-
ως 8, Ηλιούπολη 210 9935.698, www.ofthalmos.
gr). Γυαλιά ηλίου Fabien Baron € 290.     
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Body/Market
 UNICEF - KON.B.A.

Η ΚΟΝ.Β.Α. (Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου) και η UNICEF προσφέ-

ρουν τις 5 σωτήριες δόσεις αλάτων για 32.000 παιδιά που κινδυνεύουν 

από αφυδάτωση. ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, 2341 071.788, www.

konva.gr

 ALSINCO

Shooz! Boutique, το νέο concept store της Alsinco στη Θεσ/νίκη (Τσιμι-

σκή 99), με τις νέες γυναικείες συλλογές Fall-Winter 2009-2010 Shooz! 

& Geox. Alsinco, Ναυπλίου 8, Μεταμόρφωση, 210 2843.076

 RICARDO.GR

H Ricardo.gr προσφέρει το Citroën C4 1.4 VTRS σε δημοπρασία που 

ξεκίνησε στις 3/12 με τιμή εκκίνησης € 100 και θα διαρκέσει έως και 

τις 23/12. Γίνε μέλος δωρεάν και διεκδίκησέ το. www.ricardo.gr

 GREGIO 

Στα Gregio θα βρεις δημιουργίες από ασήμι, χρυσό και πολύτιμες 

πέτρες. Gregio, Concept Shop, Αμερικής 14 & Βαλαωρίτου, Κολωνάκι, 

210 3600.721/ Αφοί Κοτσαλίδη & Σία, Μομφεράτου 91, 210 6446.788

ATHENS HEART

Θέλεις να ταξιδέψεις στο χωριό του Άγιου Βασίλη; Το χριστουγεννιά-

τικο όνειρο μικρών και μεγάλων γίνεται πραγματικότητα ως τις 31/12 

στο Athens Heart. Πειραιώς 180, κόμβος Χαμοστέρνας. 

STUDIO ΧΟΡΟΥ SALSA CALIENTE 

Στο Studio Χορού Salsa Caliente μπορείς να μάθεις όλους τους latin χο-

ρούς (Salsa, Merengue, Cha-cha-cha, κουβανέζικη Rumba κ.ά.), αλλά 

και κλασικό μπαλέτο. (Πατησίων 333, Άνω Πατήσια, 210 2288.388 

TANQUERAY

Βαρέθηκες τα προβλέψιμα και τα συνηθισμένα και θέλεις να ζήσεις ξεχωριστές γευστικές εμπειρίες; Τώρα 

μπορείς να ξεφύγεις από ό,τι σου φαίνεται βαρετό με το Tanqueray. Το τζιν της Diageo με την πλούσια γεύση 

του σε παρασύρει σε ένα ταξίδι γεμάτο συγκινήσεις και απόλαυση (210 6235.200).

ATHENS TRAINERS

Η μέθοδος pilates κερδίζει συνεχώς έδαφος. Ποιοι, όμως, γνωρίζουν καλά το αντικείμενο; Η Athens Trainers, 

η ομάδα της γυμνάστριας Βαρβάρας Σολομωνίδου, που απαρτίζεται από «ειδικούς». Αν θέλετε να χαλαρώσε-

τε και παράλληλα να γυμναστείτε, δεν έχετε παρά να απευθυνθείτε στο www.athenstrainers.gr. 

 GLAXOSMITHKLINE 

Τα ποσοστά της παχυσαρκίας αυξάνονται ραγδαία. Ωστόσο πολλοί αναζητούν μια επιπλέον βοήθεια στο πρό-

βλημά τους, πέρα από μια ήπια υποθερμιδική διατροφή. Τη λύση δίνει το alli, το νέο μη συνταγογραφούμενο 

βοήθημα απώλειας βάρους της GlaxoSmithKline, που κυκλοφορεί στα φαρμακεία. (800 111 0700)

Της ΖΩΗΣ ΠΑΠΑφΩΤΙΟυ

Δώρο 
Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες της 

πέντε γούρια για το 2010 της Μαρίας Τσι-
μπισκάκη. Αν θες κι εσύ ένα, στείλε σε SMS: 

AVAV (κενό) 4 και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, μέ-
χρι την Τρίτη 22/12 στις 10.00 το πρωί. Οι νικητές θα ει-
δοποιηθούν με sms και θα μπορούν να παραλάβουν το 
δώρο τους από το κατάστημα Κόσμημα - Μαρία Τσιμπι-
σκάκη (Υψηλάντου 37, Κολωνάκι, 210 7250.600). 

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Δώρο 
H A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες 
της τρία γούρια για το 2010, φτιαγμένα 

από ροζ χρυσό με οξειδωμένο ασήμι από 
τα Huffy Jewels. Αν θες κι εσύ ένα, στείλε σε 

SMS: AVAV (κενό) 5 και το ονοματεπώνυμό σου στο 
54121, μέχρι την Τρίτη 22/12 στις 10.00 το πρωί. Οι νικη-
τές θα ειδοποιηθούν με sms και θα μπορούν να παραλά-
βουν το δώρο τους από το showroom (Καρ. Σερβίας 7, 
210 3247.054, www.huffyjewels.com). 

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ
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ΜΕΤΡΟ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
Κυριακή 15/11 μεσημε-
ράκι, περίμενες φίλη 
στην έξοδο, εκ πρώτης 
είδα θα ταιριάζαμε, ψά-
χνουμε το ταίριασμα σε 
2ο επίπεδο, ξανθούλα;  
adventurer@mailbox.gr 

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΚΕΛΑΡΙ 
Ν. Ηράκλειο, σε κοίτα-
ξα επίμονα Σάββατο 
βράδυ και ζήτησα συ-
γνώμη…

ΓΛΥΦΑΔΑ
Παρασκευή 9/10 με-
ταξύ 20.00 και 21.00 
πήρες ταξί έξω από 
την Εμπορική τράπεζα 
κι ανέβηκες σπίτι στη 
Μικράς Ασίας, θέλω να 
σε ξαναδώ, στείλε στο  
fixaki7@yahoo.gr 

SODADE
Σάββατο 14/11 μέσα 
στο ψιλικατζίδικο 
δίπλα, έχεις γαλάζια 
μάτια, φορούσες 
μαύρα, έπινες νερό, 
κοιταχτήκαμε, τα ’χασα 
κι έφυγες. bj2004@
hotmail.com

ΚΑΤΕΧΑΚΗ 
Με άσπρο σκύλο ή όχι, 
24/9.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-
ΑΘΗΝΑ 
8/11 βραδινή πτήση 
Aegean, ψηλή μελα-
χρινή θεά, κοιταζόμα-
σταν συνεχώς (στην 
αίθουσα αναμονής, 
στο αεροπλάνο, στις 
βαλίτσες), θέλω να σε 
ξαναδώ! Στείλε mail στο 
ectoras33@gmail.com

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
Τετάρτη 2/12 φορού-
σες κόκκινες μπότες 
και κόκκινη τσάντα και 
κρατούσες την A.V., 
σου χαμογέλασα και 
γέλασες, αυτός με τα 
ακουστικά… Αν θες, 
στείλε εδώ…

ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
6/12, γλυκιά ξανθιά 
γαλανομάτα με το 
υπέροχο χαμόγελο, με 
κοίταξες έντονα όταν σ’ 
αφήσαμε να μπεις στη 
λεωφόρο. Ο συνοδηγός 

ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ
Γλυκέ ασκούμενε –νομί-
ζω– κοιταχτήκαμε 2 φο-
ρές στον Σκαντζόχοιρο, 
Θεσσαλονίκη, μίλησέ 
μου την επόμενη φορά! 
Χριστίνα, 697 1556370

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
+Ουσία μεσημέρι 
4/12, εγώ μούσι, εσύ 
εμπριμέ γαλότσες 
και μάτια γκρεμός.  
georgetheodo@
hotmail.com

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 
Κυριακή 29/11 μεση-
μέρι, καθόσουν απέ-
ναντι, ρώτησα για το 
bluetooth, κατεβήκαμε 
Ηράκλειο, θέλω να σε 
ξαναδώ. Παύλος

MOMIX 
3/12 κατέβαινα τα 
σκαλιά, ξανθιά, εσύ με-
λαχρινός, κόλλησαν τα 
βλέμματά μας ανεξήγη-
τα, ήσουν με ένα φίλο, 
στην έξοδο χαθήκαμε!  
cbouziouri@yahoo.gr

ATTICA 
Κώστα, περιμένω να 
ελέγξεις κι εμένα και 
να μου δώσεις το αμάξι 
για μια βόλτα. Μαρίνα, 
marina.ts@yahoo.gr 

ΣΙΦΝΟΣ
Το πιο γλυκό κορίτσι του 
μαγαζιού! Γιατί δεν μου 
έδινες σημασία; Κων-
σταντίνα, έκανες ζημιά! 
Στο Αργώ. Τρελός 4U!

ΑΙΘΟΥΣΑ Α1 
5/11, η αίθουσα αυτή 
είναι πίσω από ένα πρά-
σινο στάδιο ή είναι σχο-
λείου;;; Έλενα, στείλε.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Α5 
Στην έπεσε άσχημα 
ένας περίεργος τυπάς 
και τον έκραξα, με χαι-
ρέτησες όταν αποβιβά-
στηκες, είσαι πανέμορ-
φη όταν εκνευρίζεσαι…

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 
Στ. 829… στις 2/12 
κατέβηκες φαρμακείο, 
τα χρωματιστά μαλλιά 
σου ήταν σαν τις πε-
ταλούδες που ένιωσα 
στην καρδιά μόλις σε 
είδα. Εάν θες, στείλε 
εδώ. Άννα

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 
Γκρι φόρμα, τζιπ (τερά-
στιο), πήγες στο περί-
πτερο… προφυλακτικά 
πήρες; Σου είπα «μωρο-
οό», με άκουσες; Στείλε 
εδώ. Μια θαυμάστρια

ΚΟΡΑΗ
Costa Coffee απόγευμα, 
25 Νοέμβρη, στους 
καπνίζοντες, ήσουν 
με παρέα, σε κοίταζα 
επίμονα, θα σε ξαναδώ; 
Παύλος, 694 9050443

ΜΕΤΡΟ 
Παρασκευή, 27/11, 
κατέβηκες στην Κατε-
χάκη, φορούσες μαύρα 
κοκάλινα γυαλιά και 
σακίδιο στην πλάτη, 
κοιταχτήκαμε. Η κοπέ-
λα με την κόκκινη ζακέ-
τα, koukouroukou21@
hotmail.com 

ODEON
Jim Jarmusch, avant 
premiere, η φίλη σου 
τεντώθηκε προς τα 
πίσω και με χτύπησε! 
Γελάσαμε, σε χάζευα 
μέχρι το τέλος της 
ταινίας, κοιταχτήκαμε 
φεύγοντας, θέλω να σε 
βρω! onthecinema@
yahoo.gr 

ΨΥΡΡΗ
Οινοπνεύματα, 26/11 
καθόμασταν δίπλα-
δίπλα… φύγαμε και 
μας ακολουθήσατε… 
είχαμε ψιλοπιεί… κάντε 
άλλη μια προσπάθεια… 
Στέλλες!  lenia_19@
hotmail.com

WHY SLEEP 
Κούκλε υπεύθυνε, 
περπατάς και γίνεται 
σεισμός! Δώσε μας λίγη 
σημασία, θα πεις το ναι, 
το νιώθω.

ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
24/11, αεροδρόμιο, 
προς Ηράκλειο, 10 
πρωί, καθόσουν απέ-
ναντι, ψηλός ξανθός 
με καπέλο, με είδες… 
μελαχρινή, διάβαζα 
εφημερίδα…

AN CLUB 
27/11, Μαρίνα, έχασα το 
κινητό σου, στείλε εδώ 
για να τα πούμε.

ΚΟΛΩΝΑΚΙ 
Δουλεύεις στα Everest 
Κολωνάκι, και έχω ξε-
τρελαθεί με τα ωραία 
σου μάτια. Βαγγέλης, 
694 6689468

ART TOWER
28/11 (Party Ozon) 
ήσουν με μια παρέα 
sk8ers, με ατημέλητο 
μαλλί, μπλε μπλουζάκι, 
μου έκανες εντύπωση, 
στείλε οπωσδήποτε στο 
mic-mav@hotmail.com

ΣΥΓΓΡΟΥ
Παρασκευή 27/11 πρωί, 
λεωφορείο, ανέβηκες 
στάση Ολυμπιακή, πή-
ραμε μετρό Fix μαζί, κα-
τέβηκα Πανεπιστήμιο, 
κοίταγες, σε θυμάμαι 
από γρασίδια Πάντειο. 
lightdistance@gmail.
com

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-
ΑΘΗΝΑ 
29/11, πτήση Aegean, 
11.50 πετούσαμε μαζί 
στα σύννεφα, με προ-
σγείωσες απότομα, 
γιατί δεν μου μίλησες; 
Απάντησε εδώ, 694 
2942339

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Σε βλέπω κάθε μέρα 
από τις 3 Αυγούστου 
στην κεντροποίησή 
μας, αλλά δυστυχώς 
έμαθα έχεις άλλον, βρε 
μελαχρινάκι με πότισες 
φαρμάκι…

Σε είδα στα όνειρά μου, 
αλλά ακόμα κι εκεί μ’ 
απαρνήθηκες, Χριστίνα 
απ’ την Πεύκη…

Εύχομαι να βρεις αυτή 
που θα σε κάνει ευτυχι-
σμένο ή να σε βρει αυτή 
κάποτε… χρόνια πολλά.

Θα ζητήσω πνευματι-
κά δικαιώματα για τα 
τραγούδια και θα σας 
κλείσω όλους μέσα… μ’ 
ακούς; 

Κώστα, έκανα λάθος. 
Το mail μου είναι 
i_am_happy_d@yahoo.
com Θα τα πούμε εκεί, 
ναι; Dici

Είσαι αινιγματικά γλυκιά 
σαν τη Μόνα Λίζα και 
σέξι σαν κουνελάκι του 
Playboy, γίνεται να έρχε-
σαι πιο συχνά για φαγη-
τό στην εστία; Μιχάλης. 
Υ.Γ. 19/11 άλλαξα θέση 
στο τραπέζι μόνο και μό-
νο για να σε βλέπω.

Άλκη, πράγματι, δεν 
έχεις καμία σχέση με 
την Άλκηστη που γνώ-
ρισα…

Χάθηκε το αγαπημένο 
μου forum και με λυπεί 
ασύλληπτα. Με σεβα-
σμό. Sk.

Χριστίνα, με συνεπαίρ-
νει το μυαλό και το 
χαμόγελό σου. Γιατί…  
eisaioapolytoserwtas@
yahoo.com

Απάντηση. Στο λεωφο-
ρείο συναντηθήκαμε, 
μου ’πες είσαι στο 
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, 
ήσουν βιαστική, στο 
καλό και με τη νίκη, δεν 
θα παρακαλάμε.

Χρυσάννα, συγχαρητή-
ρια! Είσαι και παραμένεις, 
παρασάνγκας η κα…

Πουθενά δεν πάω μ’ α-
κούς;… Ή κανείς ή και οι 
δυο μαζί… μ’ ακούς; ●

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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Το αστειατόριο «Κου-
κλάκι» ζητά σερβιτόρο με 
χιούμορ έως 30 ετών, καθώς 
και κύριο για την υποδοχή 
έως 40 ετών. Παρ-Σάβ., 210 
6818.710, 694 5269950, 
μετά τις 12 μ.μ. 

Επιδοτούμενα 
Σεμινάρια ECDL
1. Βασ. έννοιες Πληροφορι-
κής - Windows - Word - Excel
64 ώρες, συμμετοχή € 210
2. Internet - Powerpoint - 
Access
42 ώρες, συμμετοχή € 140
Κέντρο Επιστήμης Πληροφο-
ρικής (Κ.Ε.Π.) 
Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι, 210 
5913.349, www.e-kep.gr

Σε γνωρίζω...

Ανεπανάληπτη 40άρα νο-
σηλεύτρια νοσοκομείου ΚΑΤ, 
διαζευγμένη, πανέμορφη, 
λεπτή, με άψογους τρόπους, 
αναζητά σύντροφο για σχέση-
ταξίδι Χριστουγέννων, Ελλάδα 
και εξωτερικό. Δεκτός επαρχία. 
210 8069.930

Γραμματέας 30χρονη, απίστευ-
της ομορφιάς και θηλυκότητας, 
1.75, λεπτή, καστανόξανθη, 
πτυχιούχος φιλοσοφικής, 
ευαίσθητου και ρομαντικού 
χαρακτήρα, οικονομικά ανεξάρ-
τητη, επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με ψηλό, εμφανίσιμο, σοβαρό, 
με σταθερό επάγγελμα, έως 40 
ετών. «Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3607.748, καθη-
μερινές 9.00-21.00, Σάββατο 
10.00-14.00, www.pappas.gr 

Διδάκτωρ πανεπιστημίου 
52χρονη, εξαιρετικά εμφανίσιμη 
και νεανική, πολύ ευχάριστου 
χαρακτήρα, διαζευγμένη χωρίς 
υποχρεώσεις, € 3.000 μηνιαίως, 
2 μονοκατοικίες στα βόρεια 
προάστια, Ι.Χ., επιθυμεί σοβαρή 
γνωριμία με κύριο ανεξάρτητο, 
κοινωνικό, καλλιεργημένο έως 
65 ετών. «Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3607.748, καθη-
μερινές 9.00-21.00, Σάββατο 
10.00-14.00, www.pappas.gr

Μηχανολόγος-μηχανικός 
39χρονος, 1.83 μελαχρινός, 
πολύ αρρενωπός, αριστοκρα-
τικός, με χιούμορ, € 3.000 μη-
νιαίως, ιδιόκτητο διαμέρισμα, 
ενοικιαζόμενα καταστήματα, 
Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με δεσποινίδα, όμορφη, λεπτή, 
με κατασταλαγμένο χαρακτή-
ρα, έως 36 ετών. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3607.748, καθημερινές 9.00-
21.00, Σάββατο 10.00-14.00, 
www.pappas.gr

Πανέμορφη δικηγόρος 35 ε-
τών, ψηλή, ξανθιά, καλλίγραμ-
μη, εξαιρετικού χαρακτήρα και 
ευγένειας, € 3.500 μηνιαίως, 
ιδιόκτητο γραφείο και διαμέ-
ρισμα στο Κολωνάκι, παραθα-
λάσσιο εξοχικό, Ι.Χ., επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο 35-48 
ετών, δυναμικό, εμφανίσιμο, 
μορφωμένο. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3607.748, καθημερινές 9.00-
21.00, Σάββατο 10.00-14.00, 
www.pappas.gr

Διευθυντής τραπέζης 55 
ετών, πολύ γοητευτικός και 
αρρενωπός, 1.85, αθλητικός, 
ευγενικός, καλλιεργημένο, 
€ 5.000 μηνιαίως, ιδιόκτητο 
διαμέρισμα, ενοικιαζόμενα 
ακίνητα, Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
με κυρία εμφανίσιμη, λεπτή, 
αθλητική, καλλιεργημένη, έως 
48 ετών. Οικονομικό αδιάφορο. 
«Πάππας», Ομήρου 38, Κο-
λωνάκι, 210 3607.748, καθη-
μερινές 9.00-21.00, Σάββατο 
10.00-14.00, www.pappas.gr 

Πάμπλουτος εργοστασιάρχης 
45χρονος, ψηλός, εντυπωσιακά 
εμφανίσιμος με πολλά ενδια-
φέροντα, ιδιοκτήτης πολλών 
ακινήτων, οροφοδιαμερίσματος, 
2 Ι.Χ., € 20.000 μηνιαίως περί-
που, αναζητά γνωριμία με κυρία 
εμφανίσιμη, καλλιεργημένη, κα-
τασταλαγμένη για γάμο. Δεκτή 
από όλη την Ελλάδα. «Λούης» 
Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 6, 7ος 
όροφος, 210 5235.692, www.
sinikesia.gr

Δημοσιογράφος 30χρονη, 
καστανή, λυγερόκορμη, εργα-
ζόμενη σε τηλεοπτικό κανάλι 
και εφημερίδα, έντονα κοινω-
νική, κάτοχος διαμερίσματος, 
εξοχικού, Ι.Χ., € 5.000 περίπου 
μηνιαίως, αναζητά γνωριμία 
γάμου κυρίου ανώτατου κοινω-
νικά και πνευματικά επιπέδου, 

ευπαρουσίαστου, δυναμικού, 
με ευχάριστη προσωπικότητα. 
«Λούης» Αθήνα, Αγ. Κωνστα-
ντίνου 6, 7ος όροφος, 210 
5235.692, www.sinikesia.gr

Πανέμορφη οδοντίατρος 
36χρονη, ελεύθερη, καλλίγραμ-
μη, ξανθιά με γαλανά μάτια, 
ιδιοκτήτρια μεζονέτας, ιατρείου, 
Ι.Χ., € 5.000 μηνιαίως, έσοδα από 
3 ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, 
αναζητά γνωριμία κυρίου 
πανεπιστημιακής μόρφωσης, 
ευπαρουσίαστου, δυναμικού, 
επαγγελματικά κατοχυρωμένου 
για γάμο. «Λούης» Αθήνα, Αγ. 
Κωνσταντίνου 6, 7ος όροφος, 
210 5235.692, www.sinikesia.gr

Ελληνοελβετός επιχειρημα-
τίας 45χρονος, εξαιρετικά αρ-
ρενωπός, 1.87, με πολύπλευρο 
χαρακτήρα, χιούμορ και 
παιδεία, περιουσία άνω των € 
2.000.000, βίλα, πολυτελέστα-
το Ι.Χ., ιστιοφόρο, μηνιαίως € 
100.000, επιθυμεί σύζυγο έως 
42 ετών, σοβαρή, με φινέτσα 
και ήθος. Οικονομικό αδιά-
φορο. Αποκλειστικά «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 210 
4176.812, www.louis.gr

Περιζήτητος εργένης 40χρο-
νος, εργοστασιάρχης, επικοι-
νωνιακός, με ξεχωριστή προ-
σωπικότητα και στιλ, ψηλός, 
αθλητικός, πολλά ακίνητα, βί-
λα, σκάφος, μηνιαίως € 50.000, 
επιθυμεί σύζυγο έως 35 ετών, 
όμορφη, κοινωνική, δραστή-
ρια. Αποκλειστικά «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 210 
4176.812, www.louis.gr
 
Υπάλληλος πολυεθνικής 
35χρονη, πτυχιούχος, master, 
ψηλή, λεπτή, ξανθιά, με ευγε-
νικούς τρόπους και άψογη συ-
μπεριφορά, μηνιαίως € 2.500, 
οροφοδιαμερίσματα Βορείων 
Προαστίων, εξοχικό, επενδύ-

σεις, Ι.Χ., επιθυμεί σύζυγο έως 
43 ετών, πτυχιούχο, εμφανί-
σιμο. Αποκλειστικά «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 210 
4176.812, www.louis.gr

Ιδιοκτήτρια μεγάλου του-
ριστικού γραφείου 38χρονη, 
πολύ εντυπωσιακής εμφά-
νισης, 1.72, ξανθιά, έξυπνη, 
με προσωπικότητα, μηνιαίως 
€ 4.000, οροφοδιαμέρισμα, 
εξοχικό, Ι.Χ., καταθέσεις, 
επιθυμεί σύζυγο έως 50 ετών, 
κοινωνικό, δραστήριο, με κα-
τασταλαγμένο χαρακτήρα. Α-
ποκλειστικά «Λούης» Πειραιάς, 
Καραΐσκου 117, 210 4176.812, 
www.louis.gr

Νηπιαγωγός 25χρονη, κόρη 
βιομηχάνου, εντυπωσιακής 
εμφάνισης και θηλυκότητας, 
με εξαίρετους τρόπους, ψηλή, 
ξανθιά, 3ώροφο Κηφισιά, 
μηνιαίως € 3.000, εξοχικό, κα-
ταθέσεις, Ι.Χ., επιθυμεί σύζυγο 
έως 38 ετών, σοβαρής οικογέ-
νειας, ευγενικό, ειλικρινή. Α-
ποκλειστικά «Λούης» Πειραιάς, 
Καραΐσκου 117, 210 4176.812, 
www.louis.gr

Επιχειρηματίας 40χρονος, 
γοητευτικός, ευχάριστος, ε-
παγγελματικά καταξιωμένος, έ-
ξυπνος, δραστήριος, με αγάπη 
στα ταξίδια, € 6.500 μηνιαίως, 
μεγάλη ακίνητη περιουσία, 
εξοχική βίλα στην  Ύδρα, επι-
θυμεί γνωριμία γάμου με κυρία 
ευπαρουσίαστη, καλλιεργη-
μένη, με καλό χαρακτήρα και 
αγάπη στα παιδιά, έως 36 ετών. 
Elite. Ανδρέα Παπανδρέου 11, 
Γλυφάδα, 2ος όροφος, τηλ. 
κέντρο 210 8985.671, www.
eliteclub.gr

Οικονομολόγος 39χρονος, 
εμφανίσιμος και πολύ καλλι-
εργημένος, με εισοδήματα € 
5.000 μηνιαίως, μονοκατοικία 

στη Βούλα και εξοχικό στο 
Δήλεσι, επιθυμεί κυρία κομψή, 
ευγενική,  πτυχιούχο έως 40 
ετών, για σοβαρή γνωριμία 
γάμου. «Ψύλλα», Διονύσου 25, 
Μαρούσι (πλησίον ΗΣΑΠ), τηλ. 
κέντρο 210 6128.927
 
Τραπεζικός 34χρονη, ψηλή, 
ξανθιά, με υπέροχα πράσινα 
μάτια, με εισοδήματα € 3.000 
μηνιαίως και ακίνητα σε Αθήνα, 
Κάρυστο, Πελοπόννησο, επι-
θυμεί γνωριμία γάμου με κύριο 
εμφανίσιμο, πτυχιούχο, έως 45 
ετών. «Ψύλλα», Διονύσου 25, 
Μαρούσι (πλησίον ΗΣΑΠ), τηλ. 
κέντρο 210 6128.927

Αν ονειρεύεστε έναν επιτυχη-
μένο γάμο, μια όμορφη σχέση, 
ελάτε σε μας. 44 χρόνια στηρί-
ζουμε τις προσπάθειές σας για 
αναζήτηση συντρόφου. Κάντε 
την πρώτη κίνηση τώρα. Τα 
εκλεκτά μας μέλη σας περιμέ-
νουν! «Ψύλλα» Διονύσου 25, 
Μαρούσι (πλησίον ΗΣΑΠ), τηλ. 
κέντρο 210 6128.927

ABILITY. Υψηλών προδια-
γραφών γνωριμίες σχέσης 
- συμβίωσης - γάμου. Πανελ-
λαδικά - εξωτερικό. Σύγχρονοι 
άνθρωποι με σημερινές 
ανάγκες εξασφαλίζουν στο 
γραφείο μας τη σημαντικότερη 
απόφαση της ζωής τους! Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων. Εντι-
μότητα, εχεμύθεια, υψηλών 
προδιαγραφών υπηρεσίες, 
σύγχρονες μέθοδοι (διερεύνη-
ση δεδομένων, σκιαγράφηση 
σωματότυπου, αξιολόγηση 
προσωπικότητας) διασφα-
λίζουν τη μοναδικότητα του 
γραφείου Ability. Για εκδρομές 
- εκδηλώσεις AbilityClub. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr 

ABILITY. Η κυρία Ράνια Κελε-
μπέκογλου και οι συνεργάτες 
της (σύμβουλοι σχέσεων, 
ψυχολόγοι) με απεριόριστη 
εμπειρία 24 χρόνων, πραγμα-
τική αγάπη, σωστό χειρισμό, 
πρωτοποριακές μεθόδους με 
άμεσα αποτελέσματα (ρεκόρ 
γάμων το 2008), σας βοηθά, 
σας καθοδηγεί, σας προτείνει 
τα κατάλληλα άτομα για μια 
ευτυχισμένη γνωριμία γάμου. 
Κάντε μια καινούργια αρχή 
για τη ζωή που ονειρεύεστε. 
Σας αξίζει! Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.gr

ABILITY. Απευθυνόμαστε 
στους γονείς που θέλουν πραγ-
ματικά να βοηθήσουν τα παιδιά 
τους, ώστε να βρουν το σωστό 
σύντροφο ζωής. Με εχεμύθεια 
προτείνουμε, συμβουλεύουμε, 
καθοδηγούμε, με την πολύ-
χρονη εμπειρία μας. Άριστα, 
άμεσα αποτελέσματα. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr 

ABILITY. Το γραφείο Ability 
σας εύχεται καλά Χριστούγεν-
να και για μερικές μέρες σας 
προσφέρει έκπτωση εγγραφής 
20%. Όλοι έχουμε δικαίωμα 
στην ευτυχία, αρκεί να το θέ-
λουμε πραγματικά. Πείτε αντίο 
στη μοναξιά. Ζήστε τις γιορτι-
νές μέρες έχοντας δίπλα σας 
ένα σύντροφο ζωής. Ability. 
210 3826.947

ABILITY. Πανεπιστημιακός 
46χρονος (master εξωτερικό), 
στέλεχος πολυεθνικής, χωρίς 
υποχρεώσεις, 1.85, πολύ γο-
ητευτικός, large, ευχάριστος, 
ποιοτικός, ευκατάστατος, επι-
θυμεί γνωριμία γάμου με κυρία 
έως 45 ετών όμορφη, φινετσά-
τη. Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Ευχάριστη 36χρονη 
ελεύθερη επαγγελματίας με 
έντονη προσωπικότητα, καλ-
λίγραμμη, γλυκιά, δραστήρια, 
με πατρική και προσωπική 
περιουσία, επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κύριο δραστήριο, 
μορφωμένο, ευγενικό, έως 
48 ετών. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.gr 

ABILITY. Ευγενέστατος 
58χρονος ΔΥ (ΔΕΚΟ) άκρως γο-
ητευτικός, μορφωμένος, χωρίς 
υποχρεώσεις, χήρος, 1.80 αρ-

ρενωπός, με ήπιο χαρακτήρα 
και ήθος, ακίνητα Αθήνα και 
επαρχία, Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με σοβαρή κυρία έως 55 
ετών. Αδιάφορο το οικονομικό 
της κυρίας. Πανελλαδικά. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr 

ABILITY. Μεγαλοεπιχειρημα-
τίας 48χρονος πάμπλουτος, 
1.86, πολύ εμφανίσιμος, πα-
νεπιστημιακής μόρφωσης με 
χιούμορ και στιλ, μηνιαίως άνω 
€ 25.000, ακίνητα, 2 Ι.Χ., επιθυ-
μεί σοβαρή γνωριμία με προο-
πτική γάμου με κυρία όμορφη, 
μορφωμένη, έως 46 ετών. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr 

ABILITY. 29χρονη μεταφρά-
στρια ιδιωτική υπάλληλος 
επώνυμου ομίλου, 1.70, λεπτή, 
πανέμορφη, με ευγένεια και 
ήθος και αρχές, οροφοδιαμέ-
ρισμα και εξοχικό, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με σοβαρό νέο 
έως 42 ετών. Δεκτή διαμεσολά-
βηση γονέων. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.gr 

ABILITY. Εξαιρετική 54χρονη 
ΔΥ 1.65, λεπτή, φινετσάτη, 
μορφωμένη, ευκατάστατη, 
ειλικρινής, χωρίς υποχρεώσεις, 
μηνιαίως € 2.500 και 2 ακίνητα, 
επιθυμεί σοβαρή γνωριμία με 
αξιόλογο κύριο έως 65 ετών. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Δικηγορίνα Κολω-
νακιώτισσα 39χρονη πολύ 
όμορφη, ξανθιά, με πολλά ενδι-
αφέροντα, φινέτσα, μηνιαίως 
άνω € 6.000, ακίνητα, Ι.Χ., επι-
θυμεί γνωριμία γάμου με κύριο 
πανεπιστημιακής μόρφωσης, 
δραστήριο, έως 50 ετών. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr 

ABILITY. 33χρονη όμορφη 
ιατρός, 35χρονη γλυκιά νοση-
λεύτρια, 36χρονη καλλίγραμμη 
εκπαιδευτικός, 38χρονη καλ-
λονή ΔΥ, 41χρονη ευγενέστατη 
τραπεζικός, 44χρονη μοναδική 
επιχειρηματίας, αναζητούν σύ-
ντροφο ζωής! Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.gr 

ABILITY. Διδάκτωρ Πανεπιστη-
μίου Αθηνών 42χρονος, άκρως 
γοητευτικός, με άψογους τρό-
πους και ήθος, ενοικιαζόμενα 
ακίνητα, οικόπεδα, εξοχικό και 
σπορ Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με νέα όμορφη, σοβαρή, 
έως 37 ετών. Δεκτή διαμεσολά-
βηση γονέων. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947, www.abilityclub.gr 

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρίδη 
σάς προσκαλεί στα πάρτι 
γνωριμίας που διοργανώνει το 
Διεθνές Γραφείο Συνοικεσίων 
VIP’S κάθε Δευτέρα βράδυ 
20.30 μ.μ. Η διασκέδαση για 
τους μοναχικούς ανθρώπους 
αλλάζει χρώμα και διάθεση, 
όχι πια μοναξιά! Με ζωντανή 
μουσική και τραγούδι, με κέφι, 
χορό και εκπλήξεις, σας περιμέ-
νουμε στην «Ωραία Πεντέλη», 
πλατεία Ψυρρή, Αισχύλου & Α-
ριστοφάνους (γωνία). Δηλώστε 
εγκαίρως συμμετοχή στο 210 
3310.014. Να είστε όλοι εκεί!

VIP’S. Επιχειρηματίας δερμά-
τινων ειδών οικογενειακής 
επιχείρησης, 30χρονη, καστα-
νή, με σωστές αναλογίες και 
όμορφο πρόσωπο, πολύ καλού 
χαρακτήρα, μιλάει αγγλικά 
και ιταλικά, με υψηλό μηνιαίο 
εισόδημα, ιδιόκτητο σπίτι και 
αυτοκίνητο, από πολύ καλή 
οικογένεια, αναζητά γνωριμία 
γάμου με νέο για να δημιουργή-
σουν μαζί την πιο ευτυχισμένη 
οικογένεια. Δεκτή διαμεσολά-
βηση συγγενών. Ελλάδα - εξω-
τερικό. VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Βιοτέχνης 35χρονος, 
κατασκευές τεντών, ψηλός, 
όμορφος, ευγενικός, με ευ-
αίσθητη καρδιά, ρομαντικός, 
μιλάει αγγλικά, με πτυχίο 
στην πληροφορική, μηνιαίο 
εισόδημα € 3.400, ιδιόκτητο 
οροφοδιαμέρισμα στα Δυτικά 

προάστια, κάτοχος μηχανής 
και αυτοκινήτου, αναζητά 
κοπέλα με σκοπό το γάμο με 
την επιθυμία να ερωτευτούν 
τρελά. Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. Ελλάδα - εξωτε-
ρικό. VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Παιδίατρος 38χρονη 
μελαχρινή με ματιά που αφο-
πλίζει, φινετσάτη, με χιούμορ, 
γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά, 
μεταπτυχιακό στην Αγγλία, ερ-
γάζεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο 
με μηνιαίο εισόδημα € 3.700, 
ιδιόκτητο διαμέρισμα στη 
Γλυφάδα, Ι.Χ., έχει αγάπη στα 
παιδιά, επιθυμεί να γνωρίσει, 
με σκοπό το γάμο, έναν άντρα 
καλλιεργημένο με αγάπη στην 
οικογένεια. Δεκτή διαμεσολά-
βηση συγγενών. Ελλάδα - εξω-
τερικό. VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Επιχειρηματίας ανταλ-
λακτικών αυτοκινήτου Volvo & 
Mercedes 40χρονος, ξανθός, 
γαλανομάτης, γυμνασμένος, 
μιλάει γερμανικά, υψηλό 
μηνιαίο εισόδημα και αγάπη 
για εκδρομές και θέατρο, με 
δύο διαμερίσματα στον Καρέα, 
εξοχικό στο Λαγονήσι και τζιπ, 
αναζητά μια όμορφη κοπέλα με 
σκοπό το γάμο, για να της χαρί-
σει απλόχερα ψυχικά και υλικά 
αγαθά. Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. Ελλάδα - εξωτε-
ρικό. VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Κτηματομεσίτρια 39χρο-
νη καστανόξανθη πρασινομά-
τα, όμορφη, με καλούς τρό-
πους, ρομαντική, φιλόμουση, 
παίζει κιθάρα και πιάνο, μιλάει 
αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, με 
πάρα πολύ καλό μηνιαίο εισό-
δημα και πατρική περιουσία 
ακινήτων στην Αθήνα, διαμένει 
στη μεζονέτα της στη Βάρη με 
πανοραμική θέα και αναζητά με 
σκοπό το γάμο κύριο τρυφερό 
και πολύ ρομαντικό να βλέπουν 
μαζί την ανατολή του ήλιου 
για όλη την υπόλοιπη ζωή 
τους. Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. Ελλάδα - εξωτε-
ρικό. VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Επιχειρηματίας 47χρο-
νος μεγάλης ναυτιλιακής 
εταιρείας, αρρενωπός, γοητευ-
τικός, με γκρίζους κροτάφους 
και πολλά υποσχόμενο βλέμμα, 
υψηλό μηνιαίο εισόδημα 
γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά, 
γερμανικά, ιταλικά και master 
στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, 
έχει δυο βίλες στον Διόνυσο, 
εξοχικό στην Αράχοβα και δύο 
αυτοκίνητα τζιπ και Mercedes, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
γοητευτική κοπέλα να συντα-
ξιδέψουν στο ταξίδι της ζωής 
τους. Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. Ελλάδα - εξωτε-
ρικό. VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Καθηγήτρια πανεπιστη-
μίου Φυσικής Χημείας 42χρονη, 
φινετσάτη, με όμορφο σώμα 
και πολύ καλούς τρόπους, μι-
λάει αγγλικά, γαλλικά, ανεξάρ-
τητη οικονομικά από ακίνητη 
περιουσία, διαμένει μόνιμα 
στο διατηρητέο σπίτι της στο 
Θησείο, κάτοχος αυτοκινήτου, 
αναζητά κύριο με σκοπό το γά-
μο, που να έχει πολλή όρεξη για 
ζωή ώστε να περάσουν όμορ-
φα μαζί. Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. Ελλάδα - εξωτερικό. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο Συ-
νοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Διευθυντής τράπεζας 
53χρονος, γοητευτικός, 
ψηλός, τζέντλεμαν, ένας κύ-
ριος πολύ αξιόλογος, ψηλός, 
λατρεύει το κολύμπι και το 
χειμερινό σκι, αγαπάει τη φύση 

και τα ζώα, μηνιαίο εισόδημα 
€ 4.100 με ιδιόκτητο ρετιρέ 
στη Γλυφάδα και Ι.Χ., αναζητά 
κυρία ευγενική, ευαίσθητη, με 
επιθυμία να ζήσουν όμορφα 
μέσα σε έναν ευτυχισμένο 
γάμο. Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. Ελλάδα - εξωτε-
ρικό. VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Συνταξιούχος μικροβι-
ολόγος του Πολεμικού Ναυτι-
κού, 55χρονη, σκερτσόζα, με 
πολλή αγάπη για τα όμορφα 
μέρη, για τη γυμναστική και το 
χορό, μιλάει αγγλικά, γερμανι-
κά, έχει υψηλό εισόδημα, δύο 
καταστήματα στην Αγία Παρα-
σκευή, ιδιόκτητο διαμέρισμα 
στην ίδια περιοχή και εξοχικό 
στην Εύβοια, αναζητά κύριο 
γοητευτικό να γευτούν μαζί 
την ξενοιασιά των «συνταξιού-
χων». Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. Ελλάδα - εξωτερικό. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο Συ-
νοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Μπορεί να είναι εξαιρετι-
κά επιτυχημένος επιστήμονας, 
αλλά η σκέψη του δεν είναι 
εγκλωβισμένη μόνο σε θέματα 
εργασίας, είναι 57 ετών, νεότε-
ρης εμφάνισης, αθλητικός, γο-
ητευτικός, ευγενικός, έχει στην 
ιδιοκτησία του καταστήματα, 
σπίτια, εξοχικά, αυτοκίνητα και 
μηνιαίο εισόδημα προκλητικά 
υψηλό, λαχταρά να γνωρίσει 
δύο γλυκά γυναικεία μάτια που 
θα τον σκλαβώσουν και να επι-
θυμεί και εκείνη να ενώσουν τις 
ζωές τους. Δεκτή διαμεσολά-
βηση συγγενών. Ελλάδα - εξω-
τερικό. VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Ρεκόρ ευτυχισμένων 
γάμων το 2009 κατόρθωσαν η 
κυρία Μάγδα Πετρίδη με τους 
συνεργάτες της μέσα από το 
«Διεθνές Γραφείο Συνοικεσίων 
VIP’S». Έχοντας δικαιολογημέ-
να τη σιγουριά των επιτυχη-
μένων, περιμένουν και εσάς 
να σας καλοπαντρέψουν με 
αξιόλογα άτομα από Ελλάδα και 
εξωτερικό. Καλές γιορτές με 
αγάπη. Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. Ελλάδα - εξωτερικό. 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

Ζήτα μου ό,τι θες

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Νερούτσου 
11, ενοικιάζεται διαμέρισμα 60 
τ.μ., 2ος όροφος, κεντρική θέρ-
μανση, φωτεινό, διαμπερές, 
προσόψεως, ήσυχος δρόμος, 
100 μ. από μετρό, τιμή € 350, 
694 120198, 210 6441.863 

Πτυχιούχος καθηγητής, 
με μητρική γλώσσα την αγ-
γλική, παραδίδει μαθήματα 
αγγλικών. Τηλ. επικοινωνίας: 
694 5825349

Παραδίδονται σε εργαστή-
ριο μαθήματα κεραμικής, 
μικρού γλυπτού, ανάγλυφου, 
χρηστικού και διακοσμητικού 
αντικειμένου. 210 6411.392, 
693 741121

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
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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».

Το μικρό σου το σπίτι, αχ ρωτάω 
γιατί / μια μου βγάζει κακία μια 
με ταλαιπωρεί/ απ’ την ώρα που 
μπήκες συνεχώς απορώ/ γιατί 
έγινα λίγη κι ούτε καν δε χωρώ. 

/ Ξέρω αλήθεια δεν είναι όλ’ αυτά που 
ιστορώ / δε μου φταίει το σπιτάκι μα 
μονάχα εγώ / Γιατί πλάθω εικόνες και 
θυμώνω μ’ αυτές / ίσως μέσα τους βλέ-
πω τις αλήθειες ωμές / Όταν παίρνω το 
θάρρος να σου πω τι πιστεύω / μου λες 
«άραξε λίγο άλλο δεν την παλεύω» / και 
την άλλη ημέρα με χαρά μου το λες / οι 
γονείς σου πως ήρθαν και θα δω αλλα-
γές / Το γραφείο αλλού πήγε και πόσο 
ωραία κολλά / με το mac από πάνω και 
απ’ το μπάνιο μακριά / κι εγώ στέκω εδώ 
πέρα, καλαμιά μοναχή / ενώ μόλις χθες 
δεν τολμούσα να το βάλω εκεί / Ναι οκ 
δε λέω είναι δικοί σου οι γονείς / άλλος 
όμως τραβιόταν στα ΙΚΕΑ νωρίς / στη 
βροχή να μουλιάζω να χωρέσουν τα πά-
ντα, η απλώστρα, το βάζο και το σετ με 
τα πιάτα! 

Τελικά άμα το γράψεις βλέπεις το δράμα 
σε όλο το μεγαλείο του, που διαδραμα-
τίζεται Λιλιπούπολης και Ανυπαρξίας 
διασταύρωση.

Ω, ναι, είμαι drama queen, αλλά να σου 
πω κάτι; Το ’πα και το ’βγαλα. Αν το κα-
λοσκεφτώ, ένα τράβηγμα λιγότερο στη 
μέση μου. Καληνύχτα!

Έσχατη προδοσία. Μα δεν ξέρει ότι το ΙΚΕΑ 
για τα ζευγάρια είναι ό,τι είναι ο όρκος του 
Ιπποκράτη για τους γιατρούς.
Και τώρα που το βγάλατε από μέσα σας, αρ-
χίστε σιγά σιγά να περνάτε από την ομοιο-
καταληξία στον πεζό λόγο και συζητήστε το. 
Ή, ακόμη καλύτερα, κολλήστε το ποίημα στο 
επίμαχο γραφείο.

»Φίλτατη Μυρτώ, δεν θα σε ταλαι-
πωρήσω πολύ. Μπορείς μάλιστα 

να σβήσεις το μέιλ με το που θα το δια-
βάσεις. Είμαι 21 πατημένα και με μία μό-
νο σχέση στο ιστορικό μου. Στην οποία 
μάλιστα ο τύπος τσαντίστηκε που δεν 
έτρεχα σαν σκυλάκι πίσω του (έβγαινα 
μόνο μια φορά την εβδομάδα μαζί του) 
και έφυγε με μία βαριόμοιρη από το γυ-
μναστήριο που πήγαινε. Και καλά που 
έφυγε, χεστήκαμε κιόλας, αλλά έφυγε 
και γιατί ήμουν παρθένα. Τι του λες τώ-
ρα; Όπως όταν κανείς δεν παίρνει υπάλ-
ληλο χωρίς προϋπηρεσία. Άσε!!! Και σαν 
να μη φτάνει ο φόβος μου ότι όλοι στο 
μέλλον θα με παρατάνε γι’ αυτό (αν και 
δεν ρωτάνε όλοι…), έχω και μια βάσιμη 
υποψία ότι είμαι ομοφυλόφιλη. Δεν έχω 
κάτι με την ταυτότητα αυτή –την αποδέ-
χομαι–, αλλά δεν θέλω να είμαι μία και 
εγώ… το κοριτσάκι των γονιών μου που 
κοιτάζει στα μουλωχτά ωραίους κώλους 
μελαχρινών. Τι να κάνω; Πώς να ξεκα-

θαρίσω και να χαλαρώσω; Μυρτώ, στέ-
κομαι στη μοναξιά κι ακούω τραγούδια 
που κανείς ποτέ δεν θα μου αφιερώσει. 

-Περίλυπη Άννα

Δεν έχω ιδέα για το πώς μπορεί να χαλαρώ-
σει κανείς με όλα αυτά να στριφογυρνάνε στο 
μυαλό του, απλώς ξέρω ότι όσο περισσότερο 
χρόνο δίνεις τόσο περισσότερο χώρο παίρ-
νεις για να αναπνεύσεις. Μπορεί στα 21 σας 
να χρειάζεστε κι άλλο χρόνο. Ή περισσότερη 
εμπιστοσύνη. Και τώρα που ξαναδιαβάζω το 
γράμμα σας, είμαι σχεδόν σίγουρη γι’ αυτό. 
Φοβάστε ότι στο μέλλον θα σας παρατάνε ό-
λοι οι άντρες γιατί είστε παρθένα; Είναι σα 
να φοβάστε ότι όλοι οι άντρες είναι ηλίθιοι 
με ανύπαρκτο δείκτη συναισθηματικής νο-
ημοσύνης. Κι αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, κα-
ήκαμε. 

Υ.Γ. 1 Μπορεί να είσαστε ομοφυλόφιλη, 
μπορεί και όχι. Μεγαλύτερη σημασία πάντως 
έχει να βρείτε πρώτα με ποιον νιώθετε άνε-
τη και ζωντανή. Αγόρι ή κορίτσι, αδιάφορο. 
Φιλιά.
 
Υ.Γ. 2 Η ψυχοθεραπεία βοηθάει πολύ. Πάρα 
πολύ.

»Μυρτώ, η στήλη σου είναι μόνο 
για γκομενικά; Γιατί γκομενικά 

δεν έχουμε, οι άντρες βαράνε μύγες και 
παίζουν Playstation, και δεν λέω, ίσως 
να φταίμε εμείς γι’ αυτό, αλλά στην Ξε-
νερούπολη που πλασάρεται και ως η 
πόλη του έρωτα (αυτό θα πει τραγική ει-
ρωνεία, αρχαίον δράμα, ρητοτική ερώ-
τηση κ.ο.κ.), οι γυναίκες στολιζόμαστε 
σαν λατέρνες και οι άντρες ποζάρουν 
σαν κούροι με ένα drink στο χέρι και 
μοιράζουν χυλοπίτες. Κομφόρ και άγιος 
ο Θεός, πού να ξεβολεύεσαι τώρα και 
να μοιράζεσαι με μια άγνωστη την οδο-
ντόβουρτσά σου, χίλιες φορές να κάνεις 
παιχνίδι με την πρώην ή με καμία αλ-
λοδαπή που δεν θα το πει πουθενά κι 
αν δεν αποδώσεις... Ρομάντζο; Τέλος. 
Πάθος; Μπα. Τρέλα; Δεν υπάρχει... Το 
πιο τρελό πράγμα που μπορεί να κάνει 
ένας άντρας σήμερα είναι να φάει τρία 
σάντουιτς στη σειρά. Happy end; Δεν το 
θέλουμε λέμε, είμαστε καταδικασμένοι, 
αυτοκαταστροφικοί. Φαντασία; Εδώ γε-
λάμε κινεζικά. Τσιν Τσον Τσιν! Το πιο 
τραγικό είναι ότι συμβιβαστήκαμε στα 
επαγγελματικά, πώς να συμβιβαστείς 
και στα προσωπικά; Μυρτώ, σοβαρά 
τώρα, υπάρχει κανά manual να γράψω 
κανά σενάριο; Γιατί στη ζωή όλα βαρετά 
βαρετά βαρετά...                      -Μικρή Αγγελία

Ξενερούπολη, χε χε. Από τα πιο πετυχημένα 
που άκουσα τον τελευταίο καιρό. Σας συμπα-
θώ πολύ αγαπητή «Μικρή Αγγελία».  A
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Stardust
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου) 
Ο 5ος ηλιακός σου οίκος, ο τομέας που σε γεμίζει 
με αυτοπεποίθηση και χαρά για τη ζωή, είναι εξαι-
ρετικά ενεργοποιημένος, οπότε κανένας δεν αμ-
φιβάλλει για το ποιος είναι το αφεντικό – εσύ. Το 
ίδιο συμβαίνει με τον έρωτα. Νιώθεις το αίμα να 
ξαναγυρίζει στα μάγουλά σου, ενώ η Δημιουργικό-
τητα σε πιάνει από το χέρι οδηγώντας σε στη χώρα 
της Έμπνευσης. Το σεξ γίνεται ανάγκη και εκτόνω-
ση… Και ναι… τεντώνεται αγουροξυπνημένο το 
παιδί μέσα σου, έτοιμο για αταξίες, παιχνίδια και 
θέλω – θέλει αγάπη, τρυφερότητα και παραμύθια. 
Αυτά μέχρι τις 20/12, γιατί όταν ο κυβερνήτης σου 
γυρίσει ανάδρομος, η καλή διάθεση, το κέφι και η 
περιπέτεια του έρωτα ξεφουσκώνουν σαν μπαλό-
νι... Ούτως ή άλλως, με τον Κρόνο έχει γίνει ήδη 
φανερό ότι οι σχέσεις γίνονται πιο απαιτητικές και 
δύσκολες, οπότε να θυμάσαι ότι η κατάκτηση μιας 
καρδιάς δεν είναι έπαθλο αλλά εξαντλητικός αγώ-
νας με αβέβαιο αποτέλεσμα.  

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)
Ακόμα κι αν ο θερμοσίφωνας εκραγεί ή πέσει το 
ταβάνι στο κεφάλι σου, ανήκεις σε αυτούς που συ-
νεχίζουν να χαμογελάνε στωικά και να υποστη-
ρίζουν ότι το σπίτι τους είναι το καταφύγιό τους. 
Όταν όμως ο Άρης γυρίζει ανάδρομος από 20/12, 
συνειδητοποιείς ότι το καταφύγιό σου δεν είναι πυ-
ρηνικό, κι αυτό σημαίνει ότι είναι ευάλωτο σε κάθε 
είδους επιθέσεις. Εκεί που νομίζεις ότι περπατάς α-
μέριμνος, πατάς το δόκανο – έπεσες σε παγίδα. Δεν 
μπορείς να κουνηθείς. Έτσι, δεν έχεις άλλη επιλογή 
από το να ζητήσεις βοήθεια και να συζητήσεις με 
τους κοντινούς σου ανθρώπους – δηλαδή να υπο-
χωρήσεις και να υποκριθείς ότι συμφωνείς με ό,τι 
σου προτείνουν. Α, και μην παριστάνεις τον έκπλη-
κτο εάν αντιμετωπίσεις επιθετικότητα και κριτική 
από τους ανθρώπους σου. Αν αντιδράσεις, κάν’ το 
βουβά – το δίκιο είναι μάλλον με το μέρος τους. 

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)
Πίσω από την τεχνητή ομοιομορφία που τείνει να 
κυριαρχήσει, ξέρεις πολύ καλά ότι –ευτυχώς– δεν 
υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος για να ζεις τη 
ζωή σου, ούτε ένα πιστεύω, μία άποψη, ένας δρό-
μος. Υπάρχουν αντίθετες απόψεις, διαφορετικές 
θρησκείες και πιστεύω, ψυχολογικές διαφορές, α-
πρόσμενες αντιδράσεις. Σαν συνέπεια ο Άλλος μοιά-
ζει με άλλον πλανήτη που όταν έρχεσαι σε επαφή 
μαζί του σε ξενίζει, σε εκπλήσσει και σου προσφέρει 
ένα Πρόβλημα που χρειάζεται να λύσεις με προσο-
χή. Από τις 20/12 από όλα τα προηγούμενα κυριαρ-
χεί η λέξη Πρόβλημα. Πρόσεξε να μη βαθύνεις τις 
τυχόν ρωγμές που υπάρχουν ανάμεσα σε σένα και 
τους ανθρώπους με τους οποίους έρχεσαι σε καθη-
μερινή επαφή. Τουλάχιστον μην το κάνεις μέχρι του 
σημείου να γκρεμίσεις τις γέφυρες που σε ενώνουν 
με τους άλλους ή μαζί με τα άγρια να διώξεις και τα 
ήμερα. Υ.Γ. Με τη νέα Σελήνη στον Τοξότη (18/10) οι 
συντροφικές σχέσεις ανεβαίνουν επίπεδο. 

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)
Αν ανήκεις στους Καρκίνους που απεχθάνονται να 
ασχολούνται με το χρήμα, με τον Άρη ανάδρομο 
(από 20/12) στον τομέα της οικονομικής σου ασφά-
λειας θα αναγκαστείς να ασχοληθείς σοβαρά με 
το οικονομικό σου παρόν, για να μη σου πω ότι θα 
ρίξεις τα μούτρα σου ζητώντας βοήθεια από τους 
κοντινούς σου ανθρώπους. Δάνεια, κάρτες, λογα-
ριασμοί, αναπάντεχες δαπάνες σε καλούν να προ-

σέξεις: 1) έχεις και ξοδεύεις ή 2) τα οικονομικά σου 
έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Η απάντηση είναι 
μάλλον εύκολη – τα οικονομικά σου βρίσκονται στα 
όρια του κραχ, αν δεν τα έχουν υπερβεί ήδη. Ας 
ελπίσουμε –αν έχεις ωροσκόπο Καρκίνο ιδιαίτε-
ρα– ότι το ιππικό θα έρθει να σε σώσει φέρνοντας 
μαζί του ευρώ. Υ.Γ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υποκύ-
ψεις στις βιτρίνες που θα σε καλούν σαν Σειρήνες 
να δώσεις και την τελευταία σου δεκάρα – κλείσε 
με βουλοκέρι τ’ αυτιά σου. Υ.Γ. 2 Αισθηματικά; Πας 
καλά; Εδώ μιλάμε για οικονομικό Βατερλό, εσύ σκέ-
φτεσαι έρωτες και λουλούδια;        

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
Κατευθείαν. Ο Άρης στο ζώδιό σου, σε συνδυα-

σμό με τον Δία και τον Ποσειδώνα στον Υδροχόο, 
σε κάνουν να αισθάνεσαι άλλοτε σα μαρίδα που 
δεν μπορεί να αποφύγει τα δίχτυα κι άλλοτε σαν 
adrenalin junkie που πηδάει ενθουσιασμένο από 
τον Ισθμό της Κορίνθου. Ένας Λέων μπορεί να πάρει 
Όσκαρ για την ακαμψία του, αλλά με τον Άρη να γυ-
ρίζει ανάδρομος στις 20/12 θα αλλάζεις διαθέσεις 
με ταχύτητα μετεωρολογικού δελτίου. Κανείς δεν 
πρόκειται να σε κατηγορήσει αν σπάσεις μια σχέση 
που δεν σε ικανοποιεί ή σκεφτείς σοβαρά να φύγεις 
από μια δουλειά χωρίς μέλλον. Η πίστη σου στους 
άλλους δοκιμάζεται κι αισθάνεσαι ότι είσαι έτοιμος 
να χαστουκίσεις όποιον τολμήσει να σε αγνοήσει ή 
να αδιαφορήσει για την πίεση που νιώθεις. Όμως, 
όσο κι αν πιεστείς, μην αφήσεις την παρόρμηση να 
σε παρασύρει σε αποφάσεις εν βρασμώ. Υ.Γ. Οι Λέο-
ντες του τρίτου δεκαημέρου έχετε ανοιχτά τα μάτια 
στην ευκαιρία του Δία, που υπάρχει ακόμα κι αν δεν 
σας προσφέρεται σε ασημένιο δίσκο.  
  
Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)
Μην αισθάνεσαι ένοχος επειδή φοβάσαι – ότι θα 
χάσεις τη δουλειά σου, ότι θα μείνεις μόνος, ότι ξε-
ζουμίστηκες, ότι δεν έχεις μέλλον… και μη θυμώ-

νεις που ενώ έφυγε ο Κρόνος δεν αισθάνεσαι ότι 
άλλαξε κάτι. Έχεις νιώσει στο πετσί σου τι σημαίνει 
τραγική ειρωνεία, τι σημαίνει να είσαι έτοιμος να 
πιεις νερό και να αντιλαμβάνεσαι ότι η πηγή είναι 
οφθαλμαπάτη ή εκεί που είσαι στα πατώματα κάτι 
να συμβαίνει και να σηκώνεσαι σα να γύρισες μόλις 
από σπα. Αυτή τη φορά η έξοδος του Κρόνου συ-
νέπεσε όχι μόνο με την παρουσία του Άρη στο 12ο 
ηλιακό σου οίκο –που είναι πάντα μια εξαιρετικά 
δυσάρεστη διέλευση– αλλά και την πολύμηνη πα-
ραμονή του σε αυτόν. Μην αφεθείς σε αρνητικούς 
απολογισμούς, μην αποθαρρυνθείς, μην πέσεις 
– τα έκανες όλα αυτά ήδη. Το να μαστιγώνεις τον 
εαυτό σου είναι σπατάλη ενέργειας. Άρης είναι, θα 
περάσει. Τhe show must go on.

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)
Όταν συνειδητοποιείς ότι κάποιοι συνάδελφοι ή 
κολλητοί σου εξαντλούν την αντοχή σου ή σε εκμε-
ταλλεύονται χωρίς ενδοιασμό, τότε αρχίζεις –πολύ 
σωστά– να σκέφτεσαι πώς θα απαγκιστρωθείς από 
αυτούς. Η ανάδρομη διέλευση του Άρη στον 11ο οίκο 
σου, που επηρεάζει τις φιλίες, τις συνεργασίες και 
τους στόχους σου, έρχεται να ενεργοποιήσει το η-
φαίστειο. Σα γνήσιο παιδί της λογικής, σκέφτεσαι ότι 
υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να έχεις κα-
λύτερα αποτελέσματα ρίχνοντας όλο σου το βάρος 
στην καριέρα, παρά να μπερδεύεσαι συναισθηματικά 
με ανθρώπους που δεν ξεκαθαρίζουν τις προθέσεις 
τους. Λάθος. Σχέσεις και καριέρα θα σε απασχολούν 
ταυτόχρονα, γεγονός που σημαίνει ότι προσπαθείς 
να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου την ώρα που τα 
μαχαίρια περνάνε ξυστά από το κεφάλι σου. 

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
Για να μη στραπατσαριστείς, χάσεις πόντους, βυ-
θιστείς, τα βροντήξεις, χειροδικήσεις, απογοητευ-
τείς, κοντραριστείς επαγγελματικά, όταν ο Άρης 
βρίσκεται ανάδρομος στο ζενίθ του ηλιακού σου 
ωροσκοπίου ενώ ο Κρόνος προχωράει στο 12ο οί-

κο σου, χρειάζεται να ξεπεράσεις δύο σημαντικούς 
σκόπελους: ο πρώτος ονομάζεται Φιλοδοξία. Εάν ε-
πιθυμείς να διακριθείς, πρέπει να συνειδητοποιήσεις 
ότι δεν πετάνε όλοι τη σκούφια τους για σένα. Σαν 
εξπέρ στα παιχνίδια εξουσίας, θυμήσου ότι για τους 
επόμενους μήνες πρέπει να επιλέξεις μια επαγγελ-
ματική παρουσία χαμηλών τόνων και να υιοθετήσεις 
μια στρατηγική τακτικής υποχώρησης που περιέχει 
και συμβιβασμούς. Η δεύτερη πρόκληση ονομάζε-
ται Πολιτική Γραφείου. Παίξε δίκαια το παιχνίδι, όσο 
κι αν μπαίνεις στον πειρασμό να συμμετάσχεις σε 
παρασκήνια και ομάδες. Πρέπει να προχωρήσεις αρ-
γά, προσεκτικά, χωρίς παρορμητικές αντιδράσεις. 
Και μην ξεχνάς: από εδώ και πέρα (20/12) περπατάς 
σε τεντωμένο σχοινί χωρίς δίχτυ προστασίας.

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)
Όσο κι αν σου τη σπάει όταν σου το λένε οι άλλοι, το 
ξέρεις κι εσύ πως η ζωή δεν είναι ποτέ άσπρη ή μαύ-
ρη, αλλά ότι τις περισσότερες φορές, σαν εκκρεμές, 
πηγαινοέρχεται ανάμεσα στα δύο. Ναι, η νέα Σελή-
νη που πραγματοποιείται στο ζώδιό σου (18/12) σε 
κάνει να βλέπεις τα πράγματα μέσα από τα γνωστά 
ροζ γυαλιά σου και σε πείθει για άλλη μια φορά να 
ελπίζεις στις ερωτικές σχέσεις, αλλά με το που γυρ-
νάει ανάδρομος ο Άρης στον Λέοντα αυτοί που θέ-
λεις να είναι γύρω σου, δίπλα σου και πάνω σου, για 
διαφορετικούς λόγους ο καθένας, δεν ευκαιρούν. 
Αλλά αυτός δεν είναι λόγος να χάσεις τη γοητεία 
σου. Και κάτι ακόμα: έχεις ανάγκη κι εσύ, όπως όλοι 
μας, την αγάπη. Υπάρχουν άνθρωποι να στη δώ-
σουν, αλλά μερικές φορές το κάνεις αδύνατο με τις 
σκληροπυρηνικές σου απόψεις. Υ.Γ. Ναι, μπορείς να 
τρομάξεις τους άλλους ακόμα και φορώντας το πιο 
υπέροχο χαμόγελό σου – κυρίως τότε.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)
Με τον Άρη ανάδρομο από εδώ και πέρα (20/12) 
στον Λέοντά σου και τον Κρόνο στον 10ο, μπορεί να 
μην πάρεις την κληρονομιά που περίμενες, μπορεί 
να σε κυνηγάει η τράπεζα για την εξόφληση δανεί-
ων, μπορεί να αισθάνεσαι εγκλωβισμένος μέσα στη 
σχέση σου, μπορεί η καριέρα να σου τρώει όλη την 
ενέργεια ώστε να μην προλαβαίνεις να διαπιστώ-
σεις αν ο/η σύντροφος συνεχίζει να ενδιαφέρεται 
για σένα, όμως θέλεις δεν θέλεις οι ενστικτώδεις 
ανάγκες και οι πρωτόγονες επιθυμίες σου θα έρχο-
νται στην επιφάνεια τις πιο ακατάλληλες στιγμές, 
αναγκάζοντάς σε να τους δώσεις σημασία. Όταν η 
συναισθηματική επαφή βραχυκυκλώνει, κανένας 
οικονομικός πονοκέφαλος και καμία καριέρα δεν 
μπορούν να σε κάνουν να ξεχάσεις ότι ακόμα δεν 
μεταμορφώθηκες σε humanoid.  

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)
Αφού μερικοί σε κατηγορούν ως υπερβολικά αυ-
τάρκη, θα μπορούσες ίσως να κοιτάξεις τον εαυτό 
σου και να προχωρήσεις χωρίς να υπολογίσεις τι 
συμβαίνει στους άλλους. Δεν μπορείς όμως, αφού 
το ζήτημα Σχέσεις αφορά ΔΥΟ. Ο ανάδρομος Άρης 
στο νευραλγικό 7ο οίκο σου –στον τομέα της συ-
ντροφικότητας– θα κάνει θέμα οτιδήποτε σε χωρί-
ζει από τον Άλλον, ενώ εσύ πρέπει να αποφασίσεις 
αν η σχέση επιδέχεται ρεκτιφιέ ή αν bye bye love…  
Πρόσεχε: όταν σχετίζεσαι με ανθρώπους που σε 
ενδιαφέρουν συναισθηματικά, η συνηθισμένη  
αντίδρασή σου είναι να αποστασιοποιείσαι τόσο 
πολύ από αυτούς που να μοιάζεις με παγοκολόνα. 
Αντιλαμβάνεσαι ότι έτσι δίνεις λάθος μηνύματα και 
τώρα, με ανάδρομο τον Άρη στον τομέα των στε-
νών σχέσεων, η κατάσταση θα επιδεινωθεί; 

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)
Παρόλο που σαν Ιχθύς πολλές φορές αισθάνεσαι ότι 
βρίσκεσαι σε λάθος δουλειά, με τους λάθος ανθρώ-
πους, εντούτοις από τώρα (20/12) μέχρι τον Μάρτιο 
χρειάζεται να εργαστείς με εξοντωτικούς ρυθμούς 
σε ένα περιβάλλον που πολλές φορές θα σε κάνει να 
αισθάνεσαι σαν Αμερικανός στο Βιετνάμ. Επιπλέον, 
η καθημερινότητα –που καθόλου δεν σου αρέσει με 
το ρεαλισμό της και τις πρακτικές υποχρεώσεις της– 
σε βομβαρδίζει με λογαριασμούς, ευθύνες, εκκρε-
μότητες και χίλια πράγματα που σου τη σπάνε αλλά 
που χωρίς αυτά δεν προχωράει η ζωή. Και μέσα σε 
όλα αυτά υπάρχει και το σώμα σου, που σαν βαρόμε-
τρο σωματοποιεί κάθε πίεση που δέχεσαι κάνοντάς 
σε να αισθάνεσαι συνεχώς κουρασμένος και θυμω-
μένος. Μήπως να κρεμάσεις κάπου στο σπίτι σου 
ένα σάκο του μποξ; Βεβαίως κάνει και το μαξιλάρι. A

✽ Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων θα 
πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου.

 gpano@stardome.gr

Αιγόκερε
η ανασφάλειά σου σε κάνει να 
περνάς από συνεχή τεστ το 
σύντροφό σου. Αναρωτιέσαι 
πώς είναι δυνατόν να σε αγαπάει 
κάποιος και γιατί. Αφού ενδόμυχα 
πιστεύεις ότι είναι ζήτημα χρόνου 
η εγκατάλειψή σου –ακόμα και 
αν κάποιος βρίσκεται δίπλα σου 
ήδη μια δεκαετία– πολλές φορές 
παραβλέπεις τη συναισθηματική 
κάλυψή σου προτιμώντας κάποιον 
που δεν αγαπάς, αλλά που σου 
προσφέρει οικονομική ασφάλεια.
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