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Χαλάνδρι City
Ένα παζλ με χίλια κομμάτια
Της Δήμητρας Τριανταφύλλου, σελ.28

Η Λίνα 
Νικολακοπούλου 
γράφει 
για τα 40 χρόνια 
του ΖΟΟΜ
σελ. 24
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Θέματα Αθήνας. 

48. Στο Πιάτο Η Τζένη Σταυροπούλου 
ανοίγει το ντουλαπάκι με τις συνταγές.

58. G&L Περηφάνια και clubbing. Του 
Λύο Καλοβυρνά. 

60. Θέατρο Μία πόλη, χιλιάδες σκηνές. 
Της Δήμητρας Αναγνώστου.

64. Ταινίες Του Γιώργου Κρασσακό-
πουλου. Επιτέλους, ένας νηφάλιος 
κριτικός.

69. BookVoice Το καλύτερο πράγμα 
μετά το σεξ (ένα βιβλίο). Των Στέφανου 
Τσιτσόπουλου, Αγγελικής Μπιρμπίλη.

72. Various Artists Ο Μάκης Μηλάτος 
βαθμολογεί μουσικές: Ένα * = χάλια, τρία 
*** = μέτριο, πολλά ***** = Χριστούγεννα.

73. Elements of style Το ράφι με τα 
καινούργια προϊόντα. Τακτοποιεί η 
Ζωή Παπαφωτίου.

74. Soul / Body / Mind Εκτός από την 
απολέπιση υπάρχουν και τα τσάκρα 
σου. Της Ζωής Παπαφωτίου.

75. Σε είδα Οι αγγελίες που έκαναν 
τους Αθηναίους να ξανακοιτάζονται 
στα μάτια.

77. Μίλα μου βρώμικα Η Μυρτώ 
Κοντοβά κάνει τα σεξουαλικά σας προ-
βλήματα να ακούγονται σαν τραγούδι 
της Πρωτοψάλτη.

78. Stardust Τα άστρα από τον άνθρω-
πο που θα ήθελες να έχεις για ψυχανα-
λυτή σου. Του Γιώργου Πανόπουλου.

06. Γράμματα Μερικές φορές είναι κα-
λύτερα κι από άρθρα. Ευχαριστούμε.

08. Ζωντανός στην Αθήνα Η Μανίνα 
Ζουμπουλάκη πάει παντού και μετά 
αναρωτιέται τι είναι η ζωή.

10. Info-diet H Σταυρούλα Παναγιω-
τάκη ανεβοκατεβάζει αξίες της Αθήνας 
με ρυθμό haiku.

11. Απαντήσεις του Forrest Gump Ο 
Νίκος Ζαχαριάδης έχει επιστημονικές 
απαντήσεις σε ποπ απορίες.

14. Τζιχάντ Το πιο καθησυχαστικό 
δελτίο ειδήσεων της πόλης. Των Ά. Τσέ-
κερη, Γ. Κυρίτση.

16. Citizen Ένας απλός πολίτης παρα-
τηρεί έκπληκτος την πολιτική ζωή. Του 
Κώστα Γιαννακίδη.

18. Σκίτσο Γελάς, αλλά μετά σου κόβε-
ται το γέλιο. Του Γιάννη Ιωάννου.

38. Τravel Πέτρα που κυλάει ποτέ δεν 
χορταριάζει. Η Αγγελική Μπιρμπίλη 
εκτός Αθήνας.

39. Sports «Ο διαιτητής είναι γυμνός». 
Ο Μιχάλης Λεάνης τα λέει όπως είναι.

40. 2310 Soul Η Θεσσαλονίκη με ένα 
λάμδα. Του Στέφανου Τσιτσόπουλου.

44. Taste Police Όχι άλλη ρόκα παρ-
μεζάνα! Η Νενέλα Γεωργελέ βλέπει τι 
τρώει η Αθήνα.

46. Πού τρώμε Η Ζιζή Σφυρή κατα-
φέρνει να ξέρει όλα τα εστιατόρια της 

Στήλες

41 Αθήνα 210 Οδηγός

Όλα όσα μπορείς να κάνεις 
αυτή την εβδομάδα, συν χίλια 
παραπάνω. Φαγητό, σινεμά, 
παραστάσεις, κλαμπ, διαλέξεις, 
σεμινάρια, ξενοδοχεία για 
one night stands, βιβλιοπαρου-
σιάσεις, μουσικές σκηνές, 
μεταμεσονύχτια βουλκανιζατέρ, 
καμάκι στον DJ, ποτάδικα, 
καντίνες, βρόμικα, καθαρά, 
έξυπνα, γρήγορα.
Ακολουθήστε μας!

14 Γίνε κι εσύ πατριώτης. 
Μπορείς.
Του Νίκου Γεωργιάδη

18 Κοιτώντας τα τρένα
 να περνούν
Του Προκόπη Δούκα

20 My so-called life (part II)
Της Σώτης Τριανταφύλλου

22 Πεντέλη
Οι πρώτες ρίζες του 2010
 Της Λένας Χουρμούζη

24 Η Λίνα κάνει ZOOM
Της Λίνας Νικολακοπούλου

26 Άσυλο ανιάτων
Της Λένας Χουρμούζη

28 Χαλάνδρι City
 Ένα παζλ με χίλια κομμάτια
Της Δήμητρας Τριανταφύλλου

59 Ζήτω η επανάσταση
Συνέντευξη των  Έ. Θεοδώρου και 
Ν. Πλάτανου
Του Δημήτρη Μαστρογιαννίτη

Περιεχόμενα 28/1 - 3/2/10 Εικόνα εξωφύλλου: 
Ιωάννης Κολιόπουλος, 
Πάολα Παλαβίδη

24  Η ΛΙΝΑ ΚΑΝΕΙ ZOOM

26  ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Τ
ώρα τα μπλόκα επεκτείνονται όχι μόνο στους κεντρικούς άξονες, στις εθνικές 
οδούς, αλλά και στις παρακαμπτήριες. Αποκλείονται οι περιοχές μεταξύ 
τους. Τρακτέρ στις σιδηροδρομικές γραμμές, μπλόκα στα σύνορα. Δεν ξέρω 
τι άλλο μένει, να απαγορεύσουν την κυκλοφορία γενικώς. 

Σκέφτομαι, συναισθηματικά, η ψυχή μας είναι μαζί τους, όσο ρομαντισμός κι αν είναι 
πια, οι αγρότες για όλους είναι ο τόπος μας, τα μέρη μας, η πατρίδα. Τότε, τι είναι αυτό 
που τους κάνει τόσο αντιπαθείς; 
Νομίζω τρία πράγματα. Εκπομπή «Ανατροπή», ο Π. Κουναλάκης λέει, δεν είναι δυνα-
τόν, στην Ηγουμενίτσα δεν αφήνατε ούτε τους ταξιδιώτες να κατέβουν απ’ το πλοίο. 
Σου ’χει βάλει ποτέ ο τοκογλύφος το περίστροφο στον κρόταφο; απαντάει ο εκπρόσω-
πος των αγροτών. Αν στο ’χε βάλει, το ίδιο θα έκανες. 
Κι εδώ πια, σ’ αυτή τη χώρα που η παράνοια, ο τραμπουκισμός και η κοινωνική σκληρό-
τητα έχουν βαφτιστεί πολιτική δράση και διεκδικητικός αγώνας, η απάντηση είναι μόνο 
μια: Όχι, δεν θα το ’κανα. Θα φώναζα βοήθεια, θα ’παιρνα το περίστροφο αν ήμουν τελεί-
ως απελπισμένος και θα τίναζα τα δικά μου μυαλά στον αέρα, αλλά δεν θα το ’βαζα στον 
κρόταφο του διπλανού μου για να γλιτώσω εγώ. Η κοινωνική ομηρία για να επιτύχω τους 
στόχους μου, είναι αντιδημοκρατική στάση, διαλύει την κοινωνία, την κάνει ζούγκλα. 

Το δεύτερο είναι η παντελής απουσία οποιασδήποτε αυτοκριτικής. Δηλαδή εντάξει, λες, 
να πάρετε τα λεφτά. Αλλά και πέρυσι τα πήρατε, και θα τα διπλοπληρώσουμε κιόλας με 
πρόστιμο από την Κοινότητα, και φέτος πάλι εδώ είσαστε. Και 16 χρόνια κάθε χειμώνα 
που βγαίνουν τα τρακτέρ και τα παίρνετε, τίποτα δεν έγινε. Και 30 χρόνια που παίρνετε 
τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, πάλι τίποτα δεν έγινε. Εσείς δεν φταίτε 
καθόλου γι’ αυτό; Εσείς δεν πρέπει μια φορά να πείτε τι δεν κάνατε καλά και τι πρέπει να 
κάνετε τώρα; Γιατί 30 χρόνια και με τόση επιδότηση από την Κοινότητα που καμιά άλλη 
επαγγελματική τάξη δεν έχει ονειρευτεί, δεν καταφέραμε να κάνουμε ούτε μια πατάτα 
φτηνότερη από τις άλλες πατάτες του κόσμου, ούτε μια πατάτα καλύτερη από τις άλλες 
πατάτες του κόσμου; Γιατί οι άλλες επιδοτούμενες χώρες της Ευρώπης κατάφεραν και 
αύξησαν την αξία της αγροτικής τους παραγωγής ενώ εμείς όχι; Θέλω να πω, μπορώ να 
έρχομαι εδώ κάθε Πέμπτη και να διεκτραγωδώ την κατάσταση των Μέσων ενημέρω-
σης. Το ξέρετε ότι είναι οικτρή. Όλα τα ΜΜΕ είναι χρεοκοπημένα, υποθηκευμένα, δια-
τηρούνται εν ζωή με τεχνητή αναπνοή, ελεγχόμενα από το κράτος και τις τράπεζες. Το 
δημοσιογραφικό επάγγελμα έχει υποβαθμιστεί πλήρως. Το 1990 αν πούλαγα ένα άρθρο 
θα έπαιρνα 150 χιλιάδες δραχμές, τώρα δεν θα πάρω ούτε 150 ευρώ. Οι μισθοί είναι στο 
επίπεδο της δεκαετίας του ’80. Κάθε Πέμπτη εγώ θα λέω φταίει το κράτος, να αναπλη-
ρώσει την τιμή των προϊόντων μας. Σοβαρό προϊόν είναι και η ενημέρωση, χωρίς πλη-
ροφορίες δεν μπορείς να δημιουργήσεις κανένα άλλο προϊόν. Φταίει το κράτος; Φυσικά 
φταίει, αυτό φτιάχνει το ρυθμιστικό πλαίσιο που μετέτρεψε το χώρο της ενημέρωσης σε 
καζίνο για να συναλλάσσονται μόνο με τη διαπλοκή. Αλλά θα το γράψω μια, θα το γρά-
ψω δυο, την τρίτη Πέμπτη θα μου πείτε, καλά ρε φίλε, εσείς που τόσα χρόνια παράγετε 
σκουπίδια και πουλάτε σκουπίδια και μας έχετε κάνει να μην εμπιστευόμαστε κανέναν, 
δεν φταίτε; Εσείς που για να επιβιώσετε γίνατε κρατικοί και κομματικοί υπάλληλοι, φε-
ρέφωνα του κάθε λόμπι εξουσίας, δεν φταίτε σε τίποτα; Θα το πείτε ή δεν θα το πείτε; 
Το τρίτο θέμα είναι τα λεφτά. Κάθε χρόνο, με το πρώτο κρύο, η συζήτηση είναι μία, ίδια, 
πάντα κυνική. Καλά κυρία Μπατζελή μου, άσε τώρα τις διαρθρωτικές αλλαγές και τις με-
ταρρυθμίσεις, το χρήμα, πέσε το παραδάκι, show me the money, αλλιώς δεν φεύγουμε. Κι 
αυτή η συζήτηση είναι η λάθος συζήτηση. Γιατί 30 χρόνια έδειξαν ότι το χρήμα δεν έλυσε 
τα προβλήματα. Αντίθετα, τα κουκούλωσε για να φανούν τώρα ακόμα πιο οξυμμένα. Οδή-
γησε στην υπερπαραγωγή για μεγαλύτερες επιδοτήσεις, σε χαμηλή ποιότητα αφού έτσι κι 
αλλιώς το κράτος πλήρωνε, στην καταστροφή του περιβάλλοντος, σε αγρότες δημόσιους 
υπάλληλους. Αυτή μάλιστα τη χρονιά, τη χρονιά της χρεοκοπίας, η συζήτηση αυτή είναι 
όχι μόνο λάθος αλλά και αυτοκτονική. Για να γυρίσω στο παράδειγμα των ΜΜΕ, αν ρώτα-
γαν εμένα να πω 10 πράγματα για τη βελτίωση του τοπίου στην ενημέρωση, ούτε εκατοστό 
δεν θα σκεφτόμουν να πω τα λεφτά. Θα ζήταγα αυτούς τους κανόνες και τις προϋποθέσεις 
που θα μας επέτρεπαν να παράγουμε και να ζούμε από το προϊόν της εργασίας μας. 

Αυτά όμως τα τρία πράγματα είναι η κυρίαρχη νοοτροπία στη χώρα μας. Είναι το παρελθόν 
που πρέπει ν’ αλλάξει. Ο ατομικισμός, εγώ ό,τι κερδίσω και δε πα’ να ’ναι εις βάρος των 
άλλων κοινωνικών ομάδων, του διπλανού μου. Η ιδεολογικοποίηση της ανευθυνότη-
τας, εγώ δεν φταίω, οι άλλοι πάντα φταίνε, το κράτος οφείλει να με ζει ό,τι κι αν κάνω 
εγώ. Η επιχορηγούμενη ζωή, η ζωή με επιδόματα, χωρίς παραγωγή, μέσω της διανο-
μής του δημόσιου πλούτου, οι πιο σκληροί και καπάτσοι κερδίζουν. 
Όλα αυτά δηλαδή που μας έφεραν πιο κοντά στη χρεοκοπία. Που έκαναν τις παραγω-
γικές δυνάμεις της χώρας να καταρρεύσουν και διέλυσαν τον κοινωνικό ιστό. Βαφτι-
σμένα κιόλας «φιλολαϊκή πολιτική», «τα συμφέροντα του λαού», «αντίσταση στα μο-
νοπώλια της ΕΟΚ». Είναι η παλιά Ελλάδα που δεν μπορεί να βρει τους νέους στόχους, 
τους νέους δρόμους, τη νέα γλώσσα και, αυτοκτονική, επαναλαμβάνει τον εαυτό της 
παγωμένη στα τρακτέρ της εθνικής οδού. A
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Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζουν ο 
Ιωάννης Κολιόπουλος και η Πάολα 
Παλαβίδη. Γεννήθηκαν στην Αθήνα 
το 1986 και συνεργάζονται τα τελευταία 
δύο χρόνια. Η Πάολα σπούδασε ζωγρα-
φική στο Central Saint Martins College 
of Art and Design από το 2003 έως το 
2007 και ο Ιωάννης είναι στο τελευταίο 
έτος της Α.Σ.Κ.Τ.  Έχουν πάρει μέρος σε 
αρκετές ομαδικές εκθέσεις με έργα τους 
αλλά και σε markets με τις χειροποίη-
τες μεταξοτυπίες τους σε t-shirts. Όπως 
λένε οι ίδιοι «είναι ρακοσυλλέκτες ει-
κόνων και πραγμάτων χαρακτηριστι-
κών του αστικού τοπίου και εκφράζουν 
τις παρατηρήσεις τους με κολλάζ, μπο-
γιά, τσιμέντο, φύση, υδραυλική κίνη-
ση, φωτοευαίσθητες ουσίες και κάθε 
νέα τέχνη που γνωρίζουν». 

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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«Κοινωνιολογία: 
μάθημα ή Τέχνημα;

 Σε κάθε περίσταση, είμαι άτομο που 
προσπαθώ να μην τρομοκρατούμαι και 
το κυριότερο να μην τρομοκρατώ τους 
άλλους. Φέτος, κλήθηκα να διδάξω Κοι-
νωνιολογία στη Γ΄ Λυκείου. Καλούμαι, 
δηλαδή, μαζί με την τάξη μου να μελετή-
σω την κοινωνία (κοινωνία + λόγος) και 
να εξηγήσω στα παιδιά τους κοινωνικούς 
κανόνες που συνδέουν και διαχωρίζουν 
τους ανθρώπους όχι μόνον ως άτομα, αλ-
λά ως μέλη ομάδων, οργανώσεων και θε-
σμών. Τι να τους διδάξω, όμως;
Η σκέψη μου αμέσως ανέτρεξε στο έργο 
του Πλάτωνα, στον «Πρωταγόρα», όπου 
ο Σωκράτης ζητεί από το σοφιστή 
Πρωταγόρα να του εξηγήσει τι 
σημαίνει ευβουλία. Άραγε 
θα μπορέσω να καταφέρω 
μέσω συγκεκριμένων δι-
δακτικών ωρών να μάθω 
στους μαθητές να σκέφτο-
νται και να αποφασίζουν 
σωστά στην προσωπική και 
στη δημόσια ζωή τους; Θα κα-
ταφέρω να διδάξω στα παιδιά 
ποια είναι η υφή της ελληνικής 
κοινωνίας, χωρίς να τα τρομοκρα-
τήσω ή χωρίς να χρησιμοποιήσω κάποιο 
«τέχνημα»;
Ως ονειροπόλο και αισιόδοξο άτομο, πι-
στεύω ακόμα ότι ο κόσμος, η κοινωνία, 
μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο. Πρέ-
πει, όμως, να μεταλαμπαδεύσω αυτή την 
άποψη στα παιδιά ή πρέπει να τους τρο-
φοδοτήσω τον κυνισμό της γενιάς μου; 
Τα ερωτήματα αυτά με ταλανίζουν κάθε 
φορά, πριν μπω στην τάξη… Δεν θέλω 
να παρουσιάζω μια ωραιοποιημένη κα-
τάσταση στα παιδιά, διότι ξέρω ότι μετά 

τη σχολική τους ζωή οι απογοητεύσεις 
πάσης φύσεως καραδοκούν. 
Κάθε φορά, όμως, ο δυναμισμός, η λα-
χτάρα για δημιουργία των παιδιών με κα-
θηλώνουν. Οι φόβοι μου καταλαγιάζουν 
και αποφασίζω πως δεν θα γίνω εκείνη 
που θα απογοητεύσει τα παιδιά. Ονειρο-
βατώ; Μπορεί… αλλά μην ξεχνάτε: «Η 
ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία».

-ΣόΦίΑ ΜΑΣΤρόκόΥκόΥ

αϋπνίες

Αγαπητέ εκδότη, Φώτη Γεωργελέ
Με συγκίνησε στο κείμενό σας η φράση 
«γράφω γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ», 
θυμήθηκα όταν έγραφα και έκανα πράγ-

ματα γιατί δεν μπορούσα να κοι-
μηθώ, απ’ αυτά που έβλεπα 

και άκουγα, υπηρετώντας 
την προσωπική αλλά και 
τη συνολική συνείδη-
ση που τότε οραματικά 
και ρεαλιστικά μπήκε 
στο τραπέζι. Αποτέλε-
σμα της υπηρεσίας ήταν 

να δομήσω προσωπική 
κάθαρση, αλλά χάσαμε τη 

συνολική συνείδηση που είχε 
κοντά οραματικά ποδάρια και ρεα-

λιστικά στηριγμένα σε προσωπικά συμ-
φέροντα. Έτσι ναυάγησε η συνολικότητα 
χάριν της ατομικότητας. Συμπέρασμα, 
αν το σύνολο, ή αν θέλετε η πλειοψηφία, 
ενός λαού δεν έχει την ανάγκη της συνο-
λικότητας αλλά αντίθετα την ευδαιμονία 
της ατομικότητας, τότε ας κοιμηθώ στη 
σιωπή μου, γιατί η αλλαγή θέλει συνει-
δητές πλειοψηφίες. 
Υ.Γ. Ο λαός μας θέλει ταρακούνημα. Κα-
λή δύναμη κι ευχαριστώ πολύ.

- Ε.Λ.

Γράμματα

100 λέξεις

Στείλε το γράμμα σου 

ταχυδρομικά ή στο fax 

της A.V. ή στο info@

athensvoice.gr για τη στή-

λη «Γράμματα». Μόνο 100 

λέξεις. Αλλιώς θα μπαίνουν 

συντομευμένα. Γράμματα 

χωρίς ονοματεπώνυμο, 

διεύθυνση, τηλέφωνο δεν 

θα δημοσιεύονται.
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Ζωντανόςστηνπόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη / Φωτό κωνςταντίνος Ρηγος

ηθελα να βαλω τίτλο «ςεξ με το μαΖωνακη» επείδη είδα ςτον υπνο μου οτί  
έκανα σέξ μέ το μαζωνακη. αλλα θα ητανέ προβοκατσια γιατι ο αναγνωστησ, ασ έιναι 
κι ένασ, θα πέριμένέ πιπέρατέσ πληροΦοριέσ. και θα πέριμένέ αδικα. (έκτοσ που σιχαι-
νομαι τισ «πιπέρατέσ», δέν έχω και πληροΦοριέσ…)

Μαζωνάκης, και σεξ. 
Στην ατμόσφαιρα

Μ
ερικοί τραγουδιστές, π.χ. ο 

γιώργος μαζωνάκης, θα έ-

πρεπε να κάνουν πρόγραμμα 

όπως είναι στις πρόβες: χύ-

μα, με σάχλες, με τη διάχυτη 

χαλαρότητα του «οι κολλητοί μάς βλέπουν». οι καλές 

πρόβες είναι κάπως αναρχικές, με συνεργάτες και 

φίλους αντί για κοινό, και μερικοί, π.χ. ο Μαζωνάκης, 

σε κερδίζουν μόλις πιάνουν ένα ρεφρέν ή και πριν το 

ακουμπήσουν. έπειδή άμα συνεχίσω μ’ αυτό το βιολί 

θα πρέπει να γράψω άλλες πέντε φορές «π.χ. ο μα-

ζωνάκης» κι επειδή θα ’ναι σαν αυτά τα ανέκδοτα με 

τον τοτό να λέει κρυάδες για μέρες μέχρι  να σερβίρει 

τη ρημαδο-ατάκα, όταν πια έχουμε πάει για τούφες… 

ναι, λοιπόν: ο μαζωνάκης είναι ωραίος στις πρόβες. 

έίναι ωραίος και στο πρόγραμμα, απλώς στις πρόβες 

τον εκτιμάς περισσότερο. ο καθένας μπορεί να είναι 

ωραίος στο πρόγραμμα, όταν τους έχει τσιγαρίσει, 

πηδήξει και σιχτιρίσει όλους στις πρόβες επειδή είναι 

τσιτωμένος. έλάχιστοι μπορούν να είναι ωραίοι στις 

πρόβες, π.χ., πράγματι, ο μαζωνάκης.

το πρόγραμμα, λέει ο κωνσταντίνος Ρήγος, «είναι 
κλαμπίστικο, γι’ αυτό και δεν έχει τραπέζια το μαγαζί, 
είναι φτιαγμένο σαν κλαμπ με καναπέδες και την πίστα 
στη μέση: το κέντρο είναι η πίστα, βλέπεις 360 μοίρες 
όπως οι U2 –  πριν από τους U2, στην πόλη σας!». ο ρή-

γος ξήλωσε όλο το μαγαζί και το έστησε από την αρ-

χή, έτσι ώστε όπου και να κάθεσαι να βλέπεις πίστα. 

βλέπω πίστα, κάθομαι σε χαμηλό καναπέ και γλι-

στράω σιγά-σιγά προς το πάτωμα. ο μαζωνάκης 

ετοιμάζεται να γλιστρήσει στην πίστα. δεν αγχώνε-

σαι που τραγουδάς στη μέση έτσι μετέωρος; που 

δεν έχεις «πλάτη»; ρωτάω. «Μπα, καθόλου. Γιατί να 
αγχωθώ; Μια χαρά είναι, το ’χω ξανακάνει, δεν με πει-
ράζει». σηκώνει τους ώμους. Έκανε γυμναστική, λέει 

(«μποντιμπίλντινγκ»), αλλά «ώρες-ώρες ξεχνιέσαι, δεν 
γίνεται και συνέχεια. Αδυνάτισα, μετά ξαναπάχυνα… 
ξέρεις». κατά το μάνατζερ δημήτρη Χατζόπουλο, 

«έκανε γυμναστική αλλά το ’χει ξεχάσει». μια κοκκινο-

μάλλα καλλονή χορεύει free-style, λέει ο ρήγος, που 

περιμένω να μου πει για χορογραφίες και τέτοια αλ-

λά ξεφεύγει. «Δε μ’ αρέσει να ’χουνε χορευτές αυτά τα 
προγράμματα» λέει, «γιατί αν δεν γίνει πολύ σωστά και 
οργανωμένα είναι λίγο βήτα. Και δεν ξέρω ας πούμε να 
χορογραφήσω προγράμματα που ανήκουν στη γενιά 
του ’20, αυτό πρέπει να το κάνει κάποιος που το ξέρει. 
Εδώ οι χορευτές (Άννα και Τηλέμαχος) είναι σα go-go 
boys/girls, όχι “μπαλέτο”».
 πρόγραμμα: δύο παιδιά τραγουδάνε με dj («καραόκε;» 
ρωτάω ηλίθια, «ήμαρτον» μου απαντάνε). τα παιδιά 

είναι η κέλλυ «καλτσή, από το X-Factor» και ο λούκας 

γιώργκας. μία και είκοσι βγαίνει ο μαζωνάκης και 

τραγουδάει ως τις τρεις. το κλαμπίστικο διάλειμμα 

κρατάει 45 .́ μετά ξαναβγαίνει ο μαζωνάκης και τρα-

γουδάει «ό,τι μπορείς να φανταστείς από ελληνικό τρα-
γούδι, τα πάντα, αυτά που λέω δηλαδή και άλλα πολλά. 

Που έλεγα, που δεν έλεγα…. Ελληνικό. Ξέρεις.» 

ο χατζόπουλος λέει πως «οι λαϊκές στιγμές ενσωμα-
τώνονται στο κλαμπίστικο mood, κι ελπίζω να μη πά-
ρουμε φωτιά στην κυριολεξία – έχουμε 1.400 φώτα 
που δεν έχουνε μπει ποτέ σε live χώρο».    
 ο μαζωνάκης τραγουδάει «όπως χτυπάει η καρδιά 
μου κάθε βράδυ/δε με νοιάζει που μιλούν/ δεν μπορώ 
να καταλάβω σε τι σφάλμα έχω πέσει/ σ’  έχω κάνει 
θεό», με φόρμα και φανελάκι, χαλαρός και φίλος-

σου. σου φαίνεται περίεργο που δεν πέφτουν χει-

ροκροτήματα – στο μαγαζί είμαστε καμιά 20αριά 

άτομα, «της δουλειάς» με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. 

να χειροκροτήσω; να πιω; και πόσο, άπαξ και δεν εί-

μαι «βραδινή έξοδος» αλλά «δουλίτσα»; περνάει πιο 

γρήγορα η νύχτα αυτή από άλλες ή όχι; γλιστράει ο 

καναπές ή εγώ φεύγω; 

  

Τ ο πρόγραμμα είναι έτοιμο, τα 1.400 φώτα, 

η ορχήστρα ψημένη, οι χορευτές σούπερ, 

όλα σωστά κι ένας dj που βάζει beat/house 

ή κάνει mush-ups ή όλα τα παραπάνω, και το μαγα-

ζί ωραίο, και η νύχτα έχει κάτι το παράξενο, όπως 

ταιριάζει σ’ όλες τις νύχτες που τις θυμάσαι καιρό 

μετά…αλλά ο μαζωνάκης είναι αυτός που κινεί τα 

νήματα. χωρίς να το ξέρει και χωρίς να το επιδιώκει 

(σκασίλα του). «Θέλω να γυρίσω στα παλιά/ ξημερώνει 
πάλι/ ρωτάς γιατί να αγαπάς/ θα μελα-γχο-λήηησω», 
κι είτε χάσεις είτε δεν χάσεις τα λόγια, ο καλλιτέχνης 

σε στέλνει εκεί που φυτρώνουν οι παράξενες νύ-

χτες: στο στραβό σου το κεφάλι.   

πάω τουαλέτα, το μαγαζί έχει εκατό (τουαλέτες) 

αλλά σήμερα είναι ανοιχτή μόνο μία, περιμένω, αντί 

να βγει μια χάλια γκόμενα ώστε να αισθανθώ βα-

θιά μέσα μου πως υπάρχει θεός, βγαίνει μια δίμετρη 

κουκλάρα. κανένα έλεος. γυρνάω στον καναπέ, ξα-

πλώνω χαλαρά, στην αίθρια κατάσταση του δεύτε-

ρου μόλις ουίσκι, αλλά μετά από ξενύχτι/ξεπάτωμα 

που νιώθεις σα να ’χεις στραγγίσει όλη τη σκοτία. 

κάποιος με ρωτάει πώς είναι να είσαι 49 χρονών. κοι-

τάζω γύρω μου: you talkin’ to me? γιατί εγώ προσω-

πικά είμαι 17, εδώ, σήμερα που ο μαζωνάκης κάνει 

πρόβα και που είναι κι αυτός γύρω στα 14. γελάει από 

τη στρόγγυλη πίστα-υποβρύχιο, παίζει με το μικρό-

φωνο, βγάζει τα παπούτσια του, στέλνει φιλάκια, 

ένα ποτήρι πάει άκρη-άκρη με το ντάμπα-ντούμπα 

και σπάει στο πάτωμα, εκεί όπου αν μείνω κι άλλο θα 

πέσω σε λίγο κι εγώ. 

τι είναι ο μαζωνάκης; Cool, παραμένει ο πιο cool άν-

θρωπος στις σόου-μπίζνες. Όπως είναι στις πρόβες 

έτσι βγάζει το πρόγραμμα, φρεσκαδούρα. θέλω να 

τον υπερασπιστώ ξαφνικά, όχι ότι έχει ανάγκη ή ότι 

ίδρωσε, κάθε άλλο. αλλά δεν είναι fake.  δεν είναι 

καν ενήλικος. χαμογελάει και το μάτι δεν έχει μπει 

ακόμα στην εφηβεία, η φωνή δηλαδή μπορεί να ’χει 

στείλει τις νύχτες σου στην παραξενιά και να ’ναι 

αυτό που λένε «ώριμη», ο ίδιος όμως είναι ο τσάρλι 

μπράουν.  

στην πίστα δήθεν χορεύει, ο ρήγος τον διορθώνει 

«κάν’ το σωστά», ο μαζωνάκης γελάει, δεν πρόκειται 

να το «κάνει σωστά», θα το κάνει ανάποδα και όπως 

γουστάρει και τόσο χύμα που θα ’ναι, τελικά, cool… 

Έτσι, στα άγρια χαράματα, είδα στον ύπνο μου ότι 

έκανα σεξ με το μαζωνάκη. Ήταν τέλεια, όπως συμ-

βαίνει πάντα με το σεξ των ονείρων μας, αλλά – τι 
άλλο πια; ακόμα κι εγώ, που είμαι-δεν είμαι 17 χρο-

νών, το βλέπω σα να κλέβω εκκλησία…  A     

ANODOS Πειραιώς 183 & Παλλάντος 38, 210 3468.100, 
ποτό στο μπαρ € 15, φιάλη € 180. Κάθε Παρασκευή & Σάββατο.
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Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ y.nenes@yahoo.com

Αthens 
Voices
Λόγια που ακούστηκαν δημό-
σια, στην Αθήνα, την περασμέ-
νη εβδομάδα... 

JACQUELINE DE ROMILLY
Το πιο τρυφερό βιβλίο της ζωής της, «Τα ρόδα 
της μοναξιάς». Συστήνεται θερμά.
(Εκδ. «Συνάψεις») 

ΑΠΟ ΝΕΡΟ ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ 
Ανακοίνωσε η ΕΥΔΑΠ ότι το σύνολο των διαθέ-
σιμων υδάτων στους ταμιευτήρες του Μόρνου 
έχει ξεπεράσει τα 800 εκατ. κυβικά (500 ε.κ. 
πέρυσι). 

ΑΝΟΙΧΤΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Είναι παρηγορητικό που μπορούμε 
να τα παρακολουθούμε όλοι.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ
Παράνομη και καταχρηστική η βουλευτική ασυ-
λία στην Ελλάδα, είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
(Επιτέλους, μαντάμ, ν’ αγιάσει το στόμα σας)

«ΚΕΜΠΑΜΠΙΝΟ»
Το πιο τζάμπο μπεμπέ όνομα σουβλατζίδικου. 
(Στον Βύρωνα)

Η ΩΡΑΙΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
«Η Όπερα της Πεντάρας» που είδαμε στο Παλ-
λάς από το Μπερλίνερ Ανσάμπλ. Και τώρα, ας 
ξαναγυρίσουμε στην όπερα της φουκαριάρας.

Η ΑΤΑΚΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
«Ο Σκάι είναι ο Έλληνας Μπόνο».
(Διά στόματος Γιάννη Νένε)

ΤΟ ROCK ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΣ 
«…και η πρώτη έκπληξη ακούει 
στο όνομα της κυρίας Δήμητρας Παπανδρέου. 
Μία από τις ελάχιστες καθαρά rock προσωπικό-
τητες της χώρας απάντησε θετικά στη πρόταση 
του  e-Rock Radio για να παρουσιάζει την εκπο-
μπή “Δήμητρα On Web”».
(Απόσπασμα από δελτίο τύπου 
ραδιοφωνικού σταθμού… σε απόγνωση)

 AGRI-CULTURA 
«Δεν υποχωρούμε αν δεν δούμε την υπουργό 
face to face» (!)
(Ακούστηκε στα μπλόκα)

ΦΤΑΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΒΑΜΠΙΡΙΑ
Κορίτσια, ξεβαφτείτε! Είστε σαν τον Κοργιαλά 
μετά από συναυλία.

ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΕΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
5 ευρώ για να σου φυλάξουν το παλτό; Και 
χωρίς απόδειξη; Καλύτερα να αγοράσεις και-
νούργιο. 

ΚΥΠΡΙΑ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ 
ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΜΕΓΑΛΟΚΑΝΑΛΑΡΧΗ
Υποσχέθηκε στους εκτελεστές 50.000 ευρώ και 
τηλεοπτική εκπομπή εφ’ όρου ζωής (!)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ
Κρεββάτι: Γράφεται με δύο β όταν είναι διπλό. 
Τρέλλα: Γράφεται με δύο λ όταν είναι πολύ με-
γάλη.

«Φυσικά. Περιμέ-
νετε… Αχ, τι βλαμμένη, 

τώρα βρήκα να βάλω κρέμα 
στα χέρια μου… (και αρχίζει 

να τα φυσάει όπως κάνουν με 
τα νύχια)

(Κύριος μόλις έχει ζητήσει ένα έγ-
γραφο σε δημόσια υπηρεσία του 

Χαλανδρίου. Η υπάλληλος 
μόλις έχει βάλει κρέμα στα 

χέρια της)

«Συγνώμη, 
τώρα που βρα-

διάζει μπορούμε 
να πάμε στο Πλανη-

τάριο; 
(Πιτσιρίκι στους γονείς του, 
βραδάκι, Διονυσίου Αρεο-

παγίτου)

«Ήταν πολύ 
συμπαθητική. Η 

μάπα της είχε κάτι το 
απόκοσμο».

(Νεαρή όχι-και-τόσο-emo, 
στην παρέα της. Ερμού, 

νύχτα Παρασκευής)

«Στην 
Πάρο τα μη-

νύματα πώς τα 
παίρνεις;»

(Κύριος αναρωτιέται για τα 
μυστήρια της λειτουργίας 
του SMS. Πέμπτη βρά-

δυ, στο Ideal)

«Κοπέλα μου, 
μη στεναχωριέσαι 

γι’ αυτόν. Όποιος και 
να ’ναι. Είσαι όμορφη, νέα, 
έξυπνη. Θα λες πάντα “το 

πράμα μου είναι καλό, κανέ-
ναν δεν παρακαλώ”».

(Παρηγορητικά λόγια ταρίφα 
σε κοπέλα που μόλις χώρισε 

– το έλεγε στο κινη-
τό της)

«Δεν θυμά-
μαι… Το ’χω δει;… 

Μου το ’χουν πει;… 
Τώρα τελευταία οι άν-

δρες βάζουν σκουλαρίκι 
στο… εμ… πουλί τους».

(Κομμωτήριο. Ηλικιωμένη 
κυρία αναρωτιέται για τον 

“Prince Albert”)

«Βρε 
Νίκο, έχει 

κανένα εντευ-
κτήριο εδώ μέσα;» 

(Φουντωμένη υπέρβαρη, με 
ΠΟΛΛΑ ψώνια. Πήγε στο 
Attica με το σύζυγό της. 

Και μπάφιασε)

Κυρία: 
Συγνώμη, μπορεί-

τε να μου απαντήσετε 
σε κάτι; Γιατί οι επάνω 

είναι πολύ φειδωλοί στα 
λόγια τους. 
Υπάλληλος: 

Φειδωλοί;; Αυτή η λέξη 
είναι ελληνικιά;
(Ί Εφορία Αθηνών)

Ωραία πρωινά
του Γενάρη
Του ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗ

Α γάπη μου, φωνούλα μου, μου το φύλα-
γες με την κρίση, να ανακαλύψω ότι μ’ 
αγαπάς όσο μ’ αγαπάς κι ότι η Αθήνα 
μας έγινε ξαφνικά τρυφερή και φο-

βισμένη κι ανθρώπινη, αλλά και απαιτητική. Έ-
χει μεγάλη πλάκα αυτό το ημερολόγιο. Κυλάνε οι 
μέρες σαν τη λούπα την επαναλαμβανόμενη στα 
μπιτάκια. Αλλάξαμε εσεμέσια εορταστικά. Το δικό 
μου έκανε χιτ «το δέκα να μας φέρει τα πέντε και 
στο χέρι» κι έλιωσαν και οι εκατό μέρες των υπο-
σχέσεων και σοβαρεύτηκαν όλοι, γιατί ο κουρνια-
χτός της πραγματικότητας είναι πιο «όσα παίρνει 
ο άνεμος» από υποσχέσεις σε λαό με συνοπτική 
αμνησία. Γιορτές έκαμα «ρεπό τετραήμερο, γιού-
πιιιιιι», πάνω στο Λιβάδι έξω απ’ την Αράχοβα πριν το 
χιονοδρομικό… στο σπίτι της Ευγενίας Βαμβακά που έχει τα υπέ-
ροχα ρούχα Λα Στάμπα. Στο πανοραμικό ΤΣΙΤΣΙ του Δεσφινιώτη, 
όσοι δεν θέλαμε να εμπλακούμε στην Ερμού και Αιόλου τσ’ Αράχο-
βας, βρήκαμε την ησυχία μας, τρόπος του λέγειν, κι ανταλλάξαμε 
απόψεις κι ευχές και πυροτεχνήματα. Ηθικό δίδαγμα «άμα τιγκάρει 
κάπου, εσύ τραβάς πιο ψηλά». 
Επίσης, σωστοί γουσταριστές υπάρχουν παντού αρκεί να τους ψά-
ξεις. Το Χάραμα έχει πολύ ωραίο πρόγραμμα με τον Μακεδόνα 
και τη Νέγκα σε πολύ ωραία κέφια. Η Λίνα στο Ζουμ μαζεύει τους 
ποιητές και πάνε οι πιστοί και φουλάρουν, κι έδωσε και τα ρέστα 
του κρυφά ο Γιώργος Ρωμανός μια Τρίτη. Πρόλαβα να πάω στον 
«Αμπιγιέρ» στο Κάππα, στην Κυψέλη. Είχε κρύο και ψιλόβροχο, 
όπως Λονδίνο, κι είδα Γιώργο Κωνσταντίνου και Χρήστο Στερ-
γιόγλου, όπως Λονδίνο, καμάρωσα που έχουμε στην Αθήνα αυτή 

την παράσταση. Και πρέπει να 
πάτε όλοι να απολαύσετε. Ρε-
σιτάλ δύο μεγάλων θεατρίνων. 
Απόλαυση. Μεγάλη στιγμή. 
Τον Στεργιόγλου πρέπει να τον 
δούνε όλοι οι επίδοξοι, για να 
πάρουν το μέτρο του ποια είν’ η 
δουλίτσα τους και να μην τρώ-
νε κάποιοι το χρόνο τους και τα 
λεφτά τους τσάμπα στις σχολές 
και στις κανάλες που φέτο πάνε 
φούντο. 
Μπουρνάζι, Τέσσερις Επο-
χές, ταβέρνα με πρόγραμμα, την 
κάναμε ψώνιο μια Πέμπτη, τα 
σπάσαμε, φτηνά και απίθανα, κι 
ένας τραγουδιστής ονόματι Α-
ντώνης Καλατζής, ταπεινός και 
γλύκας, όλα τα λεφτά… μα όλα… 
Μια γλύκα μέλι η φωνή και το 
αίσθημα υποταγμένο στο περιε-

χόμενο, «την καρδιά μου πλήγωσες, μ’ έκανες και πόνεσα». Εκείνο 
το βράδυ ήρθε κι ο Αδαμαντίδης που είχε πρόβα δίπλα, και είπε 
Καζαντζίδη, ένας σκύλος και μια γυναίκα, και άλλα σκοτεινά του 
Άδη. Σκέφτομαι καθώς ξυπνάω πρωί και δουλεύω, πριν ξημερώσει 
το δυσοίωνο κάρμα της αγωνίας, ότι όλη η ιστορία είναι να βρεις 
τους δικούς σου παντού και ξαφνικά όλα είναι εντάξει. Ποιο χαμό-
γελο σου φέρνει το καφεδάκι σου, πώς σε βλέπει ο περιπτεράς σου, 
ο ταμίας σου στην τράπεζά σου. Ωραίο πρωινό του Γενάρη, δύσκολες 
μέρες και σ’ αγαπώ. 
Υ.Γ. 1 Βήμα εφ εμ, καινούργιο ραδιόφωνο
Υ.Γ. 2 Μια χαρά δουλεύει η Ερτ χωρίς κεφάλι
Υ.Γ. 3 Οι ειδήσεις του Σταρ, απλά Όσκαρ
Υ.Γ. 4 Καπνίζουν παντού
Υ.Γ. 5 Στην Κύπρο όχι, πολύ αυστηρά   

Κάπου πήγα κάτι είδα

Ήρθαν στο mail μας
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1.
Αυτή η «Δίκη των ex», που λένε ότι 

θα επαναληφθεί, είναι reality όπου 

δικάζουν πρώην γκόμενους ή το 

concept του “Χ-Factor”, αλλά με δικηγόρους;

Τίποτα από τα δύο. Είναι εκπαιδευτικό πρό-

γραμμα, αλλά για να είναι σίγουροι ότι θα το 

παρακολουθήσουν τα παιδιά, έβαλαν το «Χ» 

του ακατάλληλου. Βλέπεις, όταν έγινε η δίκη 

για τους υπεύθυνους της Μικρασιατικής Κα-

ταστροφής, δεν υπήρχε τηλεόραση, οπότε η 

ακροαματική διαδικασία έγινε χωρίς πάνελ με 

συμμετοχή του Άδωνι Γεωργιάδη. Αυτό είχε 

σαν αποτέλεσμα να καταδικαστούν όντως κά-

ποιοι! Πράγμα που όχι μόνο στέλνει στα παιδιά 

το λάθος μήνυμα ότι δεν φταίνε μόνο οι άλλοι 

που πολεμάνε τη χώρα μας, αλλά επιπλέον 

είναι αντίθετο και με τον εσωτερικό τηλεκα-

νονισμό της χώρας! Σύμφωνα με τον οποίο, 

κανείς δεν κρίνεται ένοχος αν πρώτα δεν έχει 

την ευκαιρία να κερδίσει τους τηλεθεατές με 

μια «κατάθεση ψυχής» στη Μαρία Σταματέρη. 

Όμως, το σημαντικότερο μήνυμα αισιοδοξίας 

που θέλει να περάσει αυτή η δίκη στα παιδιά 

είναι το εξής: Ότι ποτέ τα σημερινά προβλήμα-

τα δεν είναι τόσο κρίσιμα, ώστε να μην έχεις 

χρόνο να ασχοληθείς με μια μαλακία ακόμα.   

2.
Αν τον άλλο μήνα ξεμείνω από λε-

φτά, μπορώ κι εγώ να κλείσω το 

δρόμο που χρησιμοποιούν οι α-

γρότες για να πάνε στα χωράφια τους, μέ-

χρι να μου δώσει η υπουργός, χωρίς να 

μπορούν να μου πουν τίποτα. Σωστά;

Λάθος! Γιατί εσύ ζεις στην πόλη και όχι σε 

αναγνωστικό του 1950.  Άρα δεν είσαι ίσα 

κι όμοια με τους ξωμάχους που παλεύουν 

κάθε μέρα με τη γη (για να κρατήσουν γει-

ωμένο το μεροκάματο του Πακιστανού που 

δουλεύει εκεί). Που τρώνε το λιτό κολατσιό 

τους κάτω από τη σκιά ενός δέντρου ενώ α-

κούνε τους ψιθύρους της φύσης γύρω τους 

(να τους λένε με βουλγάρικη προφορά: «Θα 

μιε κιεράσεις ιένα πουοτό ακουόμα;»). Που 

αγωνίζονται κάθε μέρα να παρκάρουν τον 

(αφορολόγητο) «Ντορή» στη δημοσιά. Κοι-

νώς εσύ είσαι ένας φλώρος που τα βρίσκει 

όλα έτοιμα. Και πρέπει να αισθάνεσαι ενοχές 

που οι αγρότες δεν βρίσκουν τίποτα έτοιμο. 

Εκτός από τις επιδοτήσεις. 

3.
Sorry, αλλά αυτός ο  Αϊβαλιώτης, 

που διαμαρτυρήθηκε εκ μέρους 

του ΛΑΟΣ επειδή «χωρίς τη συμμε-

τοχή των τανκς στις παρελάσεις οδηγού-

μαστε στην αποεθνοποίηση» και ότι «σε λί-

γο θα συμμετέχουν και αγήματα λαθρομε-

ταναστών», τι εννοεί; Ότι τα τανκς κρατάνε 

τους λαθρομετανάστες μακριά;  

Μην περιπλέκεις ύπουλα τα πράγματα για να 

μας μπερδέψεις! Απλώς επειδή την είχε κο-

πανήσει και έχει πάει μόνο 45 μέρες φαντά-

ρος ως ηλικιωμένος ανυπότακτος, δεν έχει 

χορτάσει τα τανκς όσο θα ήθελε. Οπότε, η 

παρέλαση ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία να τα 

βλέπει από κοντά και να ξεχαρμανιάζει. 

4.
Τι θα πω τώρα στο παιδί μου που 

περίμενε πώς και πώς να δει τον 

Καρβέλα να βρίζει υποψήφιους 

τραγουδιστές για να διασκεδάσει;

Την αλήθεια: Ότι τον έκοψε το ΕΣΡ, γιατί έ-

κρινε ότι το λευκό αχτένιστο μαλλί οδηγεί 

τη νεολαία σε πρότυπα χαλάρωσης και «α-

βελτηρίας». Ενώ το λευκό χτενισμένο σαν 

της Τζούλιας Αλεξανδράτου τους μαθαίνει, 

εκτός από το να είναι εργατικοί, να φροντί-

ζουν τον εαυτό τους. 

5.
Οk, θα του το πω. Αλλά τι σημαίνει 

«αβελτηρία»;

Το να μην μπαίνεις στον κόπο να 

γράψεις μια επιστολή ευχαρίστησης στη 

Siemens, αλλά να την ευχαριστείς μόνο προ-

φορικά λες και είναι Αμερικάνοι. 

6.
Α, γι’ αυτό ο Πρετεντέρης ήταν 

«Γιάννης ο Κόκκινος» στην προ-

φητική διαφήμιση του «Βήμα FM»; 

Από τα νεύρα του επειδή τον «άδειασε» ο 

εκδότης Ψυχάρης;

Μα, όταν βγήκε η διαφήμιση ήταν απλώς 

«Γιάννης ο  Έξαλλος». Γιατί το εύρημα του 

σλόγκαν τον έκανε να μοιάζει συνάδελφος 

με προσωπικότητες όπως ο «Μπάμπης ο 

Σουγιάς», ο «Πέτρος ο Πελεκάνος» και ο «Αϊ 

Γιάννης ο (Τ)Ρέντης».

7.
Γιατί παρέμεινε ο νέος προπονη-

τής του Ολυμπιακού; Μετά την ήτ-

τα από τον ΠΑΟΚ δεν θα έπρεπε 

σύμφωνα με το πρωτόκολλο να τον έχει 

διώξει, γιατί παραβίασε τους κανόνες και 

έχασε;

Ναι, αλλά επειδή η ομάδα κάνει μακροχρό-

νιο σχεδιασμό, περιμένει ένα μήνα. Αλλιώς 

στο «Ημερολόγιο Πρώην Προπονητών» που 

βγαίνει στο τέλος της χρονιάς, θα είχε δύο 

προπονητές στη θέση του «Mr Ιανουάριος».

8.
Μα να διώξουν την Ήβη;;; Την 

Ηβη;;;!!!

Δυστυχώς, ο κόσμος της show bizz, 

είναι αμείλικτος, όταν δεν σε καταλαβαίνει 

το νεανικό κοινό. Και μόνο όσοι είναι κάποιας 

ηλικίας θυμούνται τις οδηγίες «στην  Ήβη δε-

ξιά». Οι νεότεροι το ξέρουν ως «στη Wind δε-

ξιά». Άρα, δεν είχε το «πακέτο». A  

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

ForrestGump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

Οι απαντήσεις του (Μέλος του συλλόγου για τον επαναχρωματισμό 
του Μπομπ του Σφουγγαράκη, με πιο υγιές χρώμα 
από το ασθενικό κίτρινο) 
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Κάνε κλικ στην πόλη. 

Φωτογράφισε τα σημεία και 

τις εικόνες που αγαπάς, ζω-
ντάνεψε την ιστορία της Αθή-

νας, γκρίνιαξε με το φα-
κό σου για όσα δεν σου 

αρέσουν.

Μεγάλος διαγωνισμός φωτογραφίας 
Η ATHENS VOICE και ο Δήμος ΑθήνΑίων 

διοργανώνουν διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα την Αθήνα  

 Την έκθεση θα εγκαινιάσει 

ο δήμαρχος Αθηναίων νικήτας Κακλαμάνης

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στείλε στην Α.V. (Χαρ. Τρικούπη 22, Εξάρχεια, 10679) 

μέχρι τις 10/2/10 τo έργο σου (μία μόνο συμμετοχή) 

εκτυπωμένο στη διάσταση που θέλεις να εκτεθεί και 

σε ψηφιακή μορφή (ανάλυση 300 dpi, διαστάσεις 25x32 

cm, contest@athensvoice.gr) με την ένδειξη «Για το δια-

γωνισμό φωτογραφίας». 

Όσοι από τους συμμετέχοντες δεν έχουν αποστείλει 

τη φωτογραφία τους και στις δύο μορφές (εκτυπω-

μένη και ψηφιακή) μπορούν να τη στείλουν έως τις 

10/2/10 στην ίδια διεύθυνση.

Τα τζάμπα της εβδομάδας athens
Επιμέλεια: 
Σ. Ο. ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ
info@athensvoice.gr

μΑθήμΑΤΑ
>>Dance Camp! Ο Δήμος 
Μοσχάτου διοργανώνει 
σεμινάρια χορού νέων/
ενηλίκων. 30/1, Τέντα, 
Πλατεία Δημαρχείου Μο-
σχάτου, πλησίον ΗΣΑΠ

>>«μεγαλώνοντας μέσα 
στην οικογένεια» Κύκλος 
4 μαθημάτων για την ψυ-
χοσεξουαλική ανάπτυξη 
του παιδιού και το ρόλο 
των γονέων. Κάθε Παρ., 

29/1 - 19/2, 19.30. Κράτηση 
θέσεων 210 3830.604, 
εσωτ. 3. Βιβλιοπωλείο του 
Αρμού, Μαυροκορδάτου 11, 
πλησίον Εκκλησίας Ζωοδό-
χου Πηγής, Ακαδημίας

>>Αρχαιολογία, Πε-
ριβάλλον & Πολίτης 
Μαθήματα για τη σχέση 
αρχ. χώρων και φυσικού 
περιβάλλοντος. Τις Πέμ. 
έως 29/4, 18.30., Αίθ. «Ντί-
νος Λεβέντης» της Ελληνι-
κής Εταιρείας, Τριπόδων 28, 
www.ellet.gr 

ΠΡοΒοΛΕς
>>Το φεστιβάλ Δράμας 
πάει ήλιούπολη 30-31/1 
& 1/2, 20.00. Οργανισμός 
Προώθησης Εξαγωγών, 
Μαρίνου Αντύπα 86, Ηλι-
ούπολη

>>“Amores perros” 
του Alejandro Gonzalez 
Inarritu. 29/1, 19.00, 
Ινστιτούτο El Mundo, Λ. 
Συγγρού 9 

>>«οι 12 ένορκοι» (1957) 
Sidney Lumet 29/1, 19.00, 
ΕΤΕΚΤΟΤ, Βαλτετσίου 25, 
www.etekt.gr

μοΥςίΚή
>>Lolek Live! Νέος δίσκος 
“Alone” – νέος (εξαιρετι-
κός) τραγουδοποιός. 30/1, 
14.00.
Fnac Μοναστηράκι, Μη-
τροπόλεως & Αιόλου, www.
fnac.gr

>>Κονσέρτο κιθάρας 
Φρανθίσκο μπερνιέρ 
Ένας από τους μεγαλύ-
τερους κιθαριστές της 
γενιάς του. 29/1, 20.00, 
Ινστιτούτο Θερβάντες της 
Αθήνας, Μητροπόλεως 
23, Αθήνα, www.atenas.
cervantes.es 

Περισσότερες πληροφορίες 
για τα free της πόλης στο 
www.forfree.gr

Εγκαίνια της έκθεσης: 25/2

Κτίριο Β12 Τεχνόπολις

με ένα μεγάλο πάρτι
 και γνωστούς Djs

ςτο τεύχος της ίδιας μέρας, η ATHENS VOICE θα παρουσιάσει όλες τις συμμετοχές και τους 3 νικητές,

 ενώ ο Δήμος ΑθήνΑίων θα προβάλει τις συμμετοχές μέσω των εκδόσεών του 
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Τζιχάντ
Tων Άγγελου Τσεκερη
γιώργου κυριΤση

Μαφία
Σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα έχει 

προκύψει από τα αγροτικά μπλόκα 

σε όλη τη χώρα. Όπως εξηγούν σο-

βαροί αναλυτές στα δελτία ειδήσε-

ων, οι αγρότες δεν έχουν συγκεκρι-

μένα αιτήματα, αλλά στήνουν αυτή 

την εποχή μπλόκα για χαβαλέ και 

προκειμένου να κάνουν κοπάνα από 

τις αγροτικές εργασίες. Γονείς αγρο-

τών καταγγέλλουν, άλλωστε, ότι στα 

μπλόκα παρεισφρέουν εξωαγροτικά 

στοιχεία, που προκαλούν φθορές 

στις διασταυρώσεις, κάνουν βανδα-

λισμούς στην άσφαλτο και γράφουν 

αναρχικά συνθήματα με σπρέι. 

Ο αποκλεισμός του Εθνικού Οδι-

κού Δικτύου έχει αναστείλει τους 

ρυθμούς κατασκευής 150 νέων 

σταθμών διοδίων, με κίνδυνο να 

εκτεθεί η χώρα στις διεθνείς αγορές. 

Οι εταιρείες που εκμεταλλεύονται 

τα διόδια, βρίσκονται στα πρόθυ-

ρα της απελπισίας και ζητούν να 

μεταφερθούν όλα τα διόδια στην 

Πελοπόννησο. Την ίδια ώρα δισε-

κατομμύρια μαύρου χρήματος, που 

προορίζονται για εξαγωγή στο εξω-

τερικό, σαπίζουν στους τραπεζικούς 

λογαριασμούς. Η κυβέρνηση κάλεσε 

τους αγρότες στο Ζάππειο να δουν 

πόσο κυριλέ είμαστε εδώ στην Αθή-

να και να ψαρώσουν.

Ομάδα τεχνοκρατών της Κομισιόν 

που επρόκειτο να επισκεφθεί τη χώ-

ρα προκειμένου να επιβάλει σκληρά 

οικονομικά μέτρα, σταμάτησε τελικά 

στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και 

επέβαλε τα μέτρα στη Βουλγαρία, 

γεγονός που προκάλεσε οξύτατες 

αντιδράσεις της γειτονικής χώρας.

Τα αγροτικά μπλόκα δυσχεραίνουν 

και τον εξωτερικό δανεισμό της 

χώρας, η οποία πλέον θεωρείται 

αφερέγγυα από τις αγορές που 

συνεδρίασαν χθες όλο το βράδυ σε 

στριπτιζάδικο του Αμβούργου. ●
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Η «Ταράφ», μία ανεξάρτητη, μι-
κρή ως προς το επενδεδυμένο 
κεφάλαιο εφημερίδα ανέλαβε 

τη σημαντική αποστολή να ξεσκεπάσει 
τις συνωμοσίες της εκτελεστικής πτέρυ-
γας του «βαθέος κράτους» της Τουρκί-
ας με στόχο την αποσταθεροποίηση της 
κυβέρνησης των ισλαμιστών και κατ’ ε-
πέκταση της γειτονικής χώρας, ώστε να 
επανέλθει σε καθεστώς απόλυτου πολι-
τικού και κυρίως οικονομικού ελέγχου. 
Είναι η εφημερίδα που αποκάλυψε με 
ηχητικά ντοκουμέντα την πρόθεση των 
στρατηγών να σκηνοθετήσουν μία «ντε-
μέκ» μικροεισβολή στον Έβρο, ώστε να 
αποσταθεροποιηθεί ο Ταγίπ Ερντογάν. 
Οι κατ’ επάγγελμα «εθνικοί αναλυτές» 
της ημετέρας πατρίδας και πυλώνες του 
έθνους, κατά κύριο λόγο δημοσιογράφοι 
που ανήκουν «στον κύκλο των χαμένων 
σεναρίων», έχουν αποδυθεί σε έναν ανε-
λέητο αγώνα, προκειμένου να αποκαλυ-
φθεί το μέγεθος της διεθνούς συνωμο-
σίας κατά της Ελλάδας με αιχμή του δό-
ρατος την Τουρκία, συχνά την Αλβανία, 
συχνότερα την ΠΓΔΜ, ορισμένες φορές 
το Ισραήλ και τους Εβραίους, και πάντα 
τους Μασόνους, με υποκινητή το φάντα-
σμα της παγκοσμιοποίησης το οποίο ε-
λέγχουν οι Αμερικανοί και οι Βρυξέλλες. 

Η εμφύλια αντιπαράθεση στην Τουρκία
Με αυτή τη λογική, ό,τι κι αν συμβαίνει 
στη γειτονική Τουρκία αποτελεί μέρος 
ενός «ευρύτερου σχεδιασμού» που στό-

χο έχει την εξουδετέρωση του ελληνι-
σμού. Το ίδιο σκεπτικό πρυτάνευσε και 
πριν από χρόνια με αφορμή το Σχέδιο 
Ανάν, το ίδιο σκεπτικό προβλήθηκε με 
την «ελληνοτουρκική προσέγγιση», αυ-
τές οι σκέψεις διοχετεύθηκαν ως προς 
τα σενάρια περί ονομασίας των Σκοπί-
ων και περί του «αλβανικού δακτύλου» 
που σχεδιάζει «προσάρτηση των εδαφών 
της Θεσπρωτίας» με αιχμή το ζήτημα των 
Τσάμηδων.
Οι ίδιοι «εθνικοί αναλυτές», δημοσιο-
γράφοι και κατ’ επάγγελμα παραθυρά-
κηδες στα γυάλινα κουτιά, εξύβρισαν τη 
Ρεπούση, και εσχάτως τη Θάλεια Δραγώ-
να, με πρωτεργάτη τον Μίκη Θεοδωράκη 
και εξαπτέρυγα τους μονίμους υμνητές 
της «ελληνικότητας». 
Τελικά η πραγματικότητα έρχεται να 
αποκαλύψει το μέγεθος της εθνικιστι-
κής ανοησίας των «εθνικών αναλυτών». 
Στην Τουρκία εδώ και χρόνια διεξάγεται 
η πρώτη φάση της εμφύλιας ρήξης, που 
αποτελεί μέρος της αναπόφευκτης πο-

ρείας προς τον εκδημοκρατισμό της γει-
τονικής χώρας. Το εάν η πορεία αυτή θα 
καταλήξει θετικά ή θα οδηγήσει σε λου-
τρό αίματος ή ενδεχομένως στην επικρά-
τηση του φασίζοντος «βαθέος κράτους», 
είναι ακόμη άγνωστο. Στην εμφύλια 
αυτή αντιπαράθεση, ζητήματα όπως το 
Κουρδικό ή το Κυπριακό ή το μειονοτικό 
ή αυτό του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
χρησιμοποιούνται ως «εργαλεία» για την 
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Αυτοί 
οι στόχοι αφορούν την εσωτερική αντι-
παράθεση στην κοινωνία της Τουρκίας.

Η δολοφονία που αποκάλυψε πολλά
Μια δολοφονία ενός εκδότη στην Κύπρο 
αποκάλυψε πως οι μεγάλες οικογένει-
ες που πρωτοστάτησαν στην «προστασία 
των εθνικών στόχων», που αντιπαρατέ-
θηκαν στο Σχέδιο Ανάν, που κατηγόρη-
σαν ως προδότες εκείνους που στήριξαν 
την πολιτική προοπτική του Σχεδίου (του 
Γιώργου Παπανδρέου συμπεριλαμβανο-
μένου), που αμαύρωσαν προσωπικότητες 
με ψευδή στοιχεία περί χρηματισμού τους 

από ξένα κέντρα, αυτές οι οικογένειες 
συμπεριφέρονται ως έσχατοι μαφιόζοι. 
Το κεντρικό εργαλείο προπαγάνδας του 
Τάσσου Παπαδόπουλου ήταν το γνωστής 
εθνικιστικής ταυτότητας Συγκρότημα 
Τύπου «ΔΙΑΣ» της οικογένειας Χατζη-
κωστή. Ο δολοφονηθείς Ανδρέας Χατζη-
κωστής ήταν ο παράγων που στήριξε τον 
Τάσσο Παπαδόπουλο στην προσπάθειά 
του να καταψηφιστεί το Σχέδιο Ανάν. Στην 
πορεία των ανακρίσεων για τη δολοφονία 
αποκαλύπτεται πως οι δύο οικογένειες 
ψυχράνθηκαν, με αποτέλεσμα την πώλη-
ση ως πράξη αντεκδίκησης πακέτου με-
τοχών του συγκροτήματος, από το περι-
βάλλον του Παπαδόπουλου, σε άγνωστη 
παρουσιάστρια της τηλεόρασης. Η αλή-
θεια είναι ότι η οικογένεια Χατζηκωστή 
είχε πάψει να στηρίζει τον Παπαδόπουλο, 
για ιδιοτελείς πολιτικούς και οικονομι-
κούς λόγους. Αποτέλεσμα, η οικτρή ήττα 
του στις τελευταίες προεδρικές εκλογές. 
Αυτός που κατηγορούσε τους πολιτικούς 
αντιπάλους του για χρηματισμό, κατείχε 
μετοχικό κεφάλαιο του συγκροτήματος 
που τον στήριζε και διατηρούσε σχέσεις 
εξάρτησης. Αυτό είναι σκανδαλώδες. Ό-
πως ισχυρίζονται κύκλοι του Κομμουνι-
στικού Κόμματος της Κύπρου (ΑΚΕΛ), ο 
πατέρας Χαζηκωστής είχε ζητήσει από 
τον Παπαδόπουλο να τον κάνει υπουργό 
και αυτός αρνήθηκε. Εκεί αρχίζει και τε-
λειώνει ο πατριωτισμός. Εκεί αρχίζει μια 
ιστορία που τελικά οδήγησε σε δολοφο-
νία. Την «ενδιάμεση σχέση» θα την απο-

Τα σενάρια συνωμοσίας 
αφορούν μόνο εκείνους 
που τα διοχετεύουν

Πολιτική

Γίνε και εσύ πατριώτης. Μπορείς.
Του Νικου γεώργιΆΔη
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citizen
Tου κώσΤΆ γιΆΝΝΆκιΔη

Ο ι πρώτοι αναγνώστες της 
Πηνελόπης Δέλτα είχαν 
να αντιμετωπίσουν το υ-

παρξιακό ερώτημα που η φαντα-
σία έγραφε στο σοβά του ταβανιού, 
όταν το βιβλίο ακουμπούσε στο 
στήθος τους: Τι ζητούν οι Βούλγα-
ροι στη Μακεδονία μας; Η σωστή 
απάντηση είναι ο εκτελωνισμός 
της νταλίκας, απλώς η διατύπωσή 
της καθυστέρησε έναν αιώνα λό-
γω πολέμων και του μπλόκου στον 
Προμαχώνα. Ποιος να το έλεγε ότι 
ο κλοιός του αποκλεισμού στη Μα-
κεδονία θα έσπαγε από την πρώτη 
νταλίκα που θα διέσχιζε τα σύνο-
ρα; Μην πιστεύετε όσα ακούτε, η 
Ελλάδα είναι για την ιστορία κάτι 
σαν τη Μύκονο. Αν έλεγες κάποτε 
ότι ο Βούλγαρος ηγέτης θα έβγαινε 
απέναντι σε κινητοποίηση Ελλή-
νων αγροτών φορώντας σκουφάκι 
Adidas, θα σε έπαιρναν στην πλά-
κα. Αν το έλεγες και σε ακατάλλη-
λο σημείο σε λάθος χρόνο, μπορεί 
και να σε εκτελούσαν. Υπάρχουν 
πολλοί τρόποι για να δείτε το χαρι-
τωμένο περιστατικό με τον πρωθυ-
πουργό Μπορίσοφ και τους  Έλλη-
νες αγρότες. Μπορείτε, αν θέλετε, 
να κατηγορήσετε τον Γιώργο για 
ρατσιστική συμπεριφορά – πήρε 
έναν Βούλγαρο για να του κάνει τη 
δύσκολη δουλειά. Είστε σε σωστό 
δρόμο. Τις τελευταίες μέρες αυτό 
που κυκλοφορεί εντόνως στα εγ-
χώρια και ευρωπαϊκά γραφεία εί-
ναι η βούληση της κυβέρνησης να 
παραδώσει με τον πλέον επίσημο 
τρόπο τα κλειδιά της οικονομικής 
διαχείρισης στις Βρυξέλλες. Πρα-
κτικά αυτό σημαίνει πως όσα δεν 
θέλουν να σου πουν ο Γιώργος και 
ο Παπακωνσταντίνου, θα στα ανα-
κοινώσουν ωμά και ξερά ο Θαπα-

τέρο με τον αρμόδιο επίτροπο Όλι 
Ρεν. Τι σημαίνει αυτό πολιτικά; Λέ-
γεται πως στην κυβέρνηση το έχουν 
πάρει απόφαση να εκχωρήσουν 
–και επισήμως– την οικονομική 
πολιτική στις Βρυξέλλες. Ίσως να 
ακούγεται τραβηγμένο, αλλά δεν 
αποκλείεται να είναι μία σοφή από-
φαση. Όταν οι αγορές δυσπιστούν 
απέναντι στα μέτρα που λαμβάνεις, 
όταν οι εταίροι πιέζουν και όσο το 
κερδοσκοπικό κεφάλαιο τζογάρει 
με την κατάρρευσή σου, τότε μπο-
ρείς και εσύ να πετάξεις την μπάλα 
στην εξέδρα των επισήμων και να 
φύγεις από το γήπεδο. Το πρόβλη-
μα με το σχέδιο σταθερότητας είναι 
η έλλειψη εκπλήξεων. Απουσιάζει 
εκείνη η πρωτοβουλία που ικανο-
ποιεί τις αγορές. Συνήθως αυτές 
οι πρωτοβουλίες είναι απίστευτης 
αγριότητας, ας πούμε άνδρες της 
Εφορίας αναποδογυρίζουν στρώ-
ματα για μετρητά, ενώ το κάρο 
του Λοβέρδου μαζεύει ημιθανείς 
ηλικιωμένους και εξοικονομεί συ-
ντάξεις. Κάτι τέτοια ενθουσιάζουν 
και τα παιδιά των διεθνών οίκων, 
γιατί θα έχουν και κάτι πρωτότυπο 
να πουν με την παρέα την ώρα που 
φτιάχνουν γραμμές και σχέδια για 
το weekend. Όμως αυτά τα μέτρα 
απουσιάζουν από το σχέδιο της κυ-
βέρνησης. Διότι, πολύ απλά, ακό-
μα και αν έχει γεννηθεί ο  Έλληνας 
πολιτικός που τολμά να λάβει αυτά 
τα μέτρα, δεν μπορεί να κυβερνή-
σει καθώς τα  ψυχοφάρμακα έχουν 
σοβαρές παρενέργειες. Εκ των 
πραγμάτων η βούληση θα έρθει α-
πέξω. Πώς; Θα βρεθεί τρόπος. Άλ-
λωστε ο τελευταίος πρωθυπουργός 
που έλυσε σοβαρό πρόβλημα στην 
Ελλάδα δεν ήταν καν  Έλληνας. Κυ-
βέρνηση Μπορίσοφ; Γιατί όχι;

Μ ια και συζητάμε περί Βουλγάρων, σας θυμίζω πως η γειτονική 
χώρα σκοπεύει να καταθέσει αγωγή, ζητώντας αποζημίωση 
δέκα εκατομμυρίων ευρώ για τη ζημία που υπέστη λόγω μπλό-

κων. Αυτό είναι ένα κακό νέο για τα οικονομικά μας, αλλά μία χρήσιμη εί-
δηση για όσους επιχειρηματολογούν υπέρ της χορήγησης ιθαγένειας στους 
μετανάστες. Τώρα καλούμαστε να πληρώσουμε από ένα ευρώ το κεφάλι. Αν 
βάλουμε και τους μετανάστες στο παιχνίδι θα μας βγει φθηνότερα, κάπου 82 
λεπτά έκαστος. Δεν ξέρω πόσο ισχυρό είναι ως παράδειγμα, απλώς το προ-
σφέρω στη φαρέτρα των επιχειρημάτων του Ραγκούση που βρίσκει εχθρούς 
ακόμα κι εκεί που δεν το περίμενε. Μην σας ταλαιπωρώ, κατά πάσα πιθανό-
τητα το νομοσχέδιο για την ιθαγένεια θα τροποποιηθεί ως προς τα χρόνια 
νομίμου παραμονής – τα πέντε έτη θα γίνουν οκτώ. Όμως στην κυβέρνηση 
κατάλαβαν πως σε περιόδους κρίσης όταν πας να ανοίξεις τέτοια θέματα 
(ειδικά σε κοινωνίες σαν την ελληνική), το καπάκι μπορεί να πεταχτεί με 
απίστευτη βία. Από την άλλη, τα πράγματα ίσως αλλάξουν θεαματικά. Όταν 
ανακοινωθεί το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, ένα διαβατήριο Πακιστάν θα 
είναι τόσο πολύτιμο που δεν θα ανταλλάσσεται ούτε με δύο ελληνικά. 
➜ kostas@giannakidis.com

Ένας απλός πολίτης παρατηρεί έκπληκτος την πολιτική 
ζωή. Και προσπαθεί να το φιλοσοφήσει...
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δείξει κάποια στιγμή η αστυνομία.

Ψυχωτικές συμπεριφορές
Οι «εθνικοί αναλυτές» που σήμερα, επί 
παραδείγματι, «συμβουλεύουν» τον Α-
ντώνη Σαμαρά ως συνεργάτες του, «οι 
άλλοι» που ως ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν 
μεταπήδησαν στο ΛΑΟΣ, εκείνοι που 
«κατατρόπωναν» τον εθνικό μειοδότη 
Σημίτη για τη συμφωνία του Ελσίνκι και 
τη συνάντηση της Μαδρίτης, οι ίδιοι α-
κριβώς που «έστησαν» την προβοκάτσια 
της υπόθεσης Οτσαλάν, κρύβονται πίσω 
από ό,τι γράφτηκε, ειπώθηκε και διο-
χετεύθηκε για το Σχέδιο Ανάν, την ελ-
ληνοτουρκική προσέγγιση, τις επαφές 
των εμπειρογνωμόνων των υπουργών 
Εξωτερικών για τη διευθέτηση των εκ-
κρεμοτήτων στο Αιγαίο. Κανένα από τα 
σενάριά τους δεν επαληθεύτηκε. Οι «α-
νατολίτικες συνωμοσίες» κατά της Ελλά-
δας αποδεικνύονται απραγματοποίητα 
σενάρια τουρκικής εσωτερικής κατανά-
λωσης. Το μέγα ζήτημα του «ξεπουλή-
ματος του Κυπριακού» καταλήγει σε μία 
ενδοπαραταξιακή δολοφονία με μαύρο 
πρόβατο ένα «μικρό ψάρι»… την ξανθιά 
τηλεπαρουσιάστρια. Ο σλαβικός «μπα-
μπούλας» των Σκοπίων αφορά κυρίως 
την πολιτική επιβίωση ανυπόληπτων 
παραγόντων τύπου Παπαθεμελή, Ψω-
μιάδη και των «παλικαριών» του ΛΑΟΣ. 
Ο «αλβανικός κίνδυνος» και ο «ισλα-
μικός δάκτυλος» αποτελούν βέλη στη 

φαρέτρα των ξενόφοβων - ρατσιστών, 
που δεν επιθυμούν την εξομάλυνση του 
μεταναστευτικού ζητήματος. 
Είναι ώρα να αντιληφθούν, όσοι πραγ-
ματικά ενδιαφέρονται, πως η Ιστορία 
δεν μας χρωστά τίποτε. Ενδεχομένως, η 
κοινωνία αυτού του κράτους να χρωστά 
ακόμη στην Ιστορία. Οι τουρκόφωνοι της 
Θράκης έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους 
άλλους Έλληνες πολίτες. Οι ομιλούντες 
τη σλαβομακεδονική στη Φλώρινα, επί-
σης. Τα παιδιά των μεταναστών που ζουν 
και μορφώνονται στην Ελλάδα έχουν τα 
δικαιώματα του Έλληνα πολίτη. Η Τουρ-
κία έχει και αυτή τα δικαιώματα που της 
επιμερίζονται στο Αιγαίο, διότι απλού-
στατα βρέχεται από αυτό. Οι αλβανόφω-
νοι που εκδιωχτήκαν από την Ελλάδα, 
έστω ως συνεργάτες των κατακτητών, 
έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για τις πε-
ριουσίες τους, όπως οι Ρωμιοί που εκδι-
ώχθηκαν από την Κωνσταντινούπολη. 
Τέλος, οι λίγοι Κύπριοι που ακόμη ονει-
ρεύονται μια διακοινωτική συμβίωση με 
τους Τουρκοκυπρίους έχουν το δικαίω-
μα στο όνειρό τους χωρίς να θεωρούνται 
προδότες ή χρηματιζόμενοι. Τα σενάρια 
συνωμοσίας αφορούν μόνο εκείνους που 
τα διοχετεύουν. Η Ιστορία καταγράφεται 
με γεγονότα. Οι «συνωμοσίες» αφορούν 
μόνο μερικούς κακούς σκηνοθέτες, απο-
χαυνωμένους καλλιτέχνες και αντιαι-
σθητικούς κονδυλοφόρους.   A

➜ n.georgiadis1@yahoo.com

Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 

➜ p.koulouras@gmail.com

«Συναγερμός 

για τα μπλόκα» 

20/1/10

➽

36.000 ευρώ ο μισθός του μητροπολίτη; Είναι αλήθεια;Twit
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Πολιτική   

Tου ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ➜ www.yannis-ioannοu.com

Τ
ο πολιτικό τοπίο είναι τέτοιο, που το ΠΑ-
ΣΟΚ θα έπρεπε να κάνει πάρτι. Στα δεξιά 
του, η ΝΔ αδυνατεί να δικαιολογήσει τα α-

δικαιολόγητα της κυβερνητικής της πενταετίας και 
«τρώγεται» μεταξύ ντορικών, σαμαρικών και καρα-
μανλικών. Στα αριστερά του, ο ΣΥΡΙΖΑ ζει ένα ακόμα 
κεφάλαιο (άραγε το τελευταίο;) της εγγενούς αδυ-
ναμίας συνύπαρξης αταίριαστων δυνάμεων, με 
τους μεν να στοχοποιούν τον Φώτη Κουβέλη για α-
προκάλυπτη «φιλοπασοκική» ροπή και τον κορμό 
του Συνασπισμού, ανεξαρτήτως τάσεων, να αισθά-
νεται ως επικίνδυνο πλέον βαρίδι τις περίφημες 
«συνιστώσες» – Αλέξης εναντίον Αλέκου, επεισό-
διο τέταρτο. Μόνο οι δύο ακραίες πτέρυγες της 
Βουλής αισθάνονται καλά, καθώς η κοινωνική ανα-
ταραχή πάντοτε τις ευνοεί.
 

Η
κατάσταση της οικονομίας, όμως, δεν επι-
τρέπει κανενός είδους πανηγυρισμούς 
και χαμόγελα. Η αδυναμία να παταχθεί η 

παραοικονομία και η φοροδιαφυγή –τουλάχιστον 
άμεσα– οδηγεί σε αδιέξοδο την προσπάθεια εξυγί-
ανσης. Και η (για μια ακόμα φορά) μετατόπιση των 
φορολογικών βαρών στους «ολίγον» έχοντες –είτε 
από μισθό, είτε από ακίνητα– ξαναφέρνει το φαύλο 
κύκλο, που δεν επιτρέπει ούτε την αναθέρμανση 
της αγοράς μέσω κατανάλωσης ούτε τη φορολογι-
κή δικαιοσύνη και την προάσπιση της εντιμότητας.
 
Από τη στιγμή που είναι δύσκολο για την κυβέρνη-
ση (εκτός από φορολογικά άδικο) να αντλήσει τα 
απαιτούμενα ποσά με επιπλέον φορολόγηση, ο μό-
νος τρόπος να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα 

είναι να περιορίσει δραματικά τα έξοδα του δημόσι-
ου τομέα. Κάτι που είναι σίγουρα εφικτό σε επίπεδο 
σπάταλων εξόδων, που «οργίασαν» τα τελευταία 
χρόνια, αλλά βεβαίως όχι σε επίπεδο περιορισμού 
του προσωπικού – το οποίο είναι πλεονάζον μόνο 
σε περιπτώσεις λούφας και αργομισθίας, αλλά σε 
πολλούς κρίσιμους τομείς (όπως π.χ. η υγεία και η 
παιδεία) είναι ελλειμματικό. Άλλωστε, το βασικό 
πρόβλημα του κατασυκοφαντημένου ελληνικού 
δημοσίου δεν είναι το μέγεθός του. Το 23% των α-
πασχολουμένων είναι ελαφρώς μεγαλύτερο του 
20% της Βρετανίας, αλλά κατά πολύ μικρότερο του 
30% της Γαλλίας και (κατά μέσο όρο) των σκανδι-
ναβικών χωρών. Ούτε η επίδοση του 39% των δη-
μόσιων δαπανών είναι ιδιαίτερα υψηλή, ελάχιστες 

χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Ιρλανδία και η Ιαπωνία, βρί-
σκονται πιο χαμηλά.
 
Τα κύρια προβλήματα του ελληνικού δημοσίου εί-
ναι η παραγωγικότητα, η αποτελεσματικότητα και η 
διαφθορά. Κι αν τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν 
το προσωπικό όλων των βαθμίδων, η εξυγίανση κι 
ο εξορθολογισμός αφορούν σε μεγάλο ποσοστό 
τις ανώτερες διοικητικές βαθμίδες – τις οποίες κα-
λείται να επανδρώσει η κυβέρνηση. Η επιλογή της 
διαφάνειας και της αξιοκρατίας σίγουρα προάγει 
τη δημόσια διοίκηση και αποτελεί μία σημαντική 
τομή – σημαντικότερο όμως ίσως είναι το ήθος, 
δεδομένου του αμαρτωλού παρελθόντος. Το μού-
διασμα του «βαθέος ΠΑΣΟΚ» για τη διαδικασία θα 
μπορούσε να υπόσχεται μια θετική εξέλιξη, πολλές 
όμως από τις επιλογές δεν δείχνουν πειστικές – πό-
σο μάλλον «λαμπρές». Και γιατί χρειάζεται τόσος 
χρόνος, κοιτώντας τα τρένα να περνούν;
 

Π
αρασυρμένος από την απαξιωτική ρητο-
ρεία, ο Έλληνας σνομπάρει πολύ συχνά 
δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικό κρά-

τος ξεχνώντας πόσο αυτές συμβάλλουν (παρά τις 
όποιες τριτοκοσμικές αδυναμίες) στην εξισορρό-
πηση των κοινωνικών προτεραιοτήτων. Αναρωτιέ-
ται κανείς αν θα ήθελε να είναι πολίτης μιας χώρας, 
όπως οι ΗΠΑ, όπου ιδιαίτερα ισχυρή μερίδα της κοι-
νωνίας δεν αντιλαμβάνεται γιατί ο Ομπάμα επιχει-
ρεί μια («σοσιαλιστική» την αποκαλούν) μεταρρύθ-
μιση στο σύστημα υγείας και δεν αναγνωρίζει την 
ανάγκη να περιθάλπονται οι αδύναμοι – αντί να πε-
θαίνουν ανασφάλιστοι στο δρόμο. Αυτό λοιπόν που 
η άκρως φιλελεύθερη και καπιταλιστική Αμερική α-
γωνίζεται να κατακτήσει, εμείς το απαξιώνουμε, 
αργά αλλά σταθερά, εφόσον δεν φροντίζουμε να 
κάνουμε μια σοβαρή επιχείρηση αναβάθμισης.
 
Η κυβέρνηση Παπανδρέου, ενώ ενθουσίασε αρχικά 
με τις εξαγγελίες για τομές και κινήσεις διαφάνειας, 
μοιάζει σα να έχει παγώσει μπροστά στο βουνό των 
προβλημάτων, αφήνοντας την ατμομηχανή (ειδικά 
την εισπρακτική) του δημοσίου να υπολειτουργεί ε-
πικίνδυνα. Τέσσερις μήνες στην καρδιά του χειμώνα 
είναι πολλοί  – και όσο το «κατάστημα» παραμένει 
μεταξύ σκανδαλωδών επιλογών και μεταβατικής 
παράλυσης τόσο η κατάσταση θα χειροτερεύει.
Και το χειρότερο; Θα εξακολουθεί να δίνει κάθε λα-
βή για δικαιολογίες και υπεκφυγές στις κοινωνικές 
ομάδες που απαιτούν, με επιχείρημα την κατασπα-
τάληση των δημόσιων πόρων, το δικό τους (υπερ-
βολικό για τη συγκυρία) κομμάτι από την πίτα... A

➜ www.prokopisdoukas.blogspot.com 

Κοιτώντας 
τα τρένα 
να 
περνούν...
 

Του ΠροκοΠη ΔουκΆ

Τα κύρια προβλήματα του 
ελληνικού δημοσίου είναι η 
παραγωγικότητα, η αποτε-
λεσματικότητα, η διαφθορά
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Τ ελευταία –πολύ αργά για την 
ηλικία μου– κατάλαβα (πάνω-
κάτω: I’m still working on it) 
πώς σκέφτεται, πώς αισθάνε-
ται, το ανθρώπινο είδος. Ποια 

είναι τα κίνητρά του, οι στόχοι του. Ποια είναι 
η εικόνα που έχουν οι άνθρωποι για τον εαυτό 
τους και για τους άλλους. Προπάντων, τους εν-
διαφέρει η δόξα (η επίδειξη του εγώ τους, η α-
ναγνώριση, η λεγόμενη «αναγνωρισιμότητα»), 
ύστερα το χρήμα, στη συνέχεια το σεξ. Μάλιστα: 
αυτά που συνυφαίνονται και που 
έχουν μεταξύ τους σχέση αιτιό-
τητας. Σπανίως υπάρχουν άλλα. 
Σε σύντομο διάλογο σε βιβλιοπωλείο, ένας εκ-
δότης παραπονιέται για τη γενική έλλειψη σε-
βασμού· συμφωνώ προσθέτοντας ότι οι άνθρω-
ποι δεν φαίνονται να γνωρίζουν ούτε την ουσία, 
ούτε τα όρια της ευγένειας. Ο εκδότης δείχνει 
να μην κατανοεί για τι πράγμα μιλάω: «Δεν με 
σέβονται αρκετά» λέει, «επειδή δεν ξέρουν σε 
ποιον απευθύνονται!» Μα, θέλω να του πω, «η 

ευγένεια δεν εξαρτάται από το ποιος είσαι, η 
ευγένεια αφορά όλους»· σωπαίνω· η συζήτηση 
με ανθρώπους που φωνάζουν αγανακτισμένοι 
«Ξέρεις ρε ποιος είμαι εγώ!;;;» είναι μάταιη. 

Η παρατεταμένη διαμονή μου στην Αθήνα 
έχει μια πλευρά διαφωτιστική: όταν λείπει 
κανείς πολλούς μήνες, η αγάπη για τα κοντι-
νά του πρόσωπα θολώνει την πραγματικότη-
τα· την πραγματικότητα των άξεστων χωρικών 
που παριστάνουν τους πρωτευουσιάνους δια-
νοούμενους, αυτή την καθημερινή ταλαιπωρία 

όπου, μετά από κάθε χειραψία, πρέπει 
να μετράς τα δάχτυλά σου. 
Μας λείπει η παιδεία: όχι 
μόνον η σχολική παιδεία, 

αλλά κι εκείνη που παίρνει κανείς από τα χέρια 
της μάνας του κι από τα βιβλία, από τη μουσική, 
από την τέχνη. Γράφοντας το αυτοβιογραφι-
κό βιβλιαράκι «Ο χρόνος πάλι» αναγκάστηκα 
να θυμηθώ –και να παραδεχτώ– πόσο αργά 
προχωρεί ο κόσμος: τα ήθη του πανεπιστημια-
κού αμφιθεάτρου, ο επαρχιωτισμός, ο πολιτικός 

φανατισμός, το κοινωνικό μίσος, ο φθόνος για 
τους πιο τυχερούς και πιο ικανούς, η λασπολο-
γία, το κουτσομπολιό, η κουτοπονηριά, οι υστε-
ρικές αντιδράσεις, όλα όσα έκαναν αβίωτη τη 
φοιτητική μου ζωή από το 1975 μέχρι το 1980, 
εκτυλίσσονται ολόγυρά μας: στα βιβλιοπωλεία, 
στους δρόμους, στα καφέ, στα καταστήματα, 
στις γιορτές και στις κηδείες.

Το αυτοκίνητο ενός φίλου που οδηγούσε στο 
κέντρο της Αθήνας χαλάει: ο άνθρωπος βγαίνει 
για να ειδοποιήσει τους οδηγούς των οχημά-
των που τον ακολουθούν ότι θα υπάρξει καθυ-
στέρηση. Αντί να σπεύσουν να τον βοηθήσουν, 
κορνάρουν και διαμαρτύρονται: κι επειδή ο 
φίλος αυτός έχει άσπρα μαλλιά, ένας από τους 
οδηγούς ουρλιάζει «Πρέπει να την αφαιρού-
νε την άδεια οδήγησης μετά τα εξήντα, ρε!» 
Συχνά, σχολιάζω αρνητικά τους «πολιτικά 
ορθούς», όλους όσοι πιστεύουν ότι η γλώσ-
σα και η γενικότερη συμπεριφορά πρέπει να 
υπόκεινται σε νόμους: η πολιτική ορθότητα 
μπορεί να οδηγήσει σε βαθύ συντηρητισμό 
και σε ασφυκτικό κοινωνικό έλεγχο. Ωστό-
σο, υπάρχουν περιπτώσεις που μετανιώνω 
γι’ αυτές τις ενστάσεις: λόγου χάρη, η περι-
φρόνηση των ηλικιωμένων (εν κατακλείδι, 
εκείνων που δεν βάφουν τα μαλλιά τους) θα 
έπρεπε να είναι αξιόποινη πράξη. Εξάλλου, 
μου φαίνεται παραβατική συμπεριφορά να 
με αποκαλεί κάποιος «μωρό μου», αν και 
εφόσον δεν είμαι το μωρό του. Πώς και για-
τί οι άνθρωποι παίρνουν τόσες ελευθερίες; 
Κανείς δεν τους τις παραχωρεί: η αγένεια, 
η υπέρβαση των προαναφερθέντων ορί-
ων της ευγένειας δεν αποτελεί αμφίδρομη 
διαδικασία. Θυμάμαι μια φορά, όταν δού-
λευα ως καθηγήτρια στη Σχολή Σταυρά-
κου, που ένας σπουδαστής με συνεχάρη 
για κάτι (δεν έχει σημασία για τι) ταρα-
κουνώντας με και αναφωνώντας «Μπρά-
βο βρε θηρίο!»: έγινα πράγματι θηρίο· δεν 
μπορούσα να με φανταστώ να πλησιάζω 
καθηγήτριά μου και να την ταρακουνάω 
σαν να είμαστε παλιοσειρά στο «Λούφα 
και παραλλαγή». Και γι’ αυτή τη συμπε-

ριφορά έχει ευθύνη η ελληνική αριστερά: κοι-
νωνική ισοπέδωση, αυθαίρετη κατάργηση των 
ρόλων, απαξίωση εννοιών όπως ευπρέπεια, α-
βρότητα, τρόποι... 

Όταν εργαζόμουν σε ημερήσιες εφημερίδες 
είχα τη φήμη ψυχρού και απόμακρου ανθρώ-
που: αν δεν την είχα, πιστεύω ότι θα κινδύνευα 
να γίνω το «θηρίο» ή/και το «μωρό» πολλών 
και να βρεθώ στη θέση να φτιάχνω καφέδες σε 
άνδρες συναδέλφους. Δώσε θάρρος στον χωριάτη 
να σου ανέβει στο κρεβάτι. Η πικρή αλήθεια είναι 
ότι, στη σημερινή Ελλάδα, ακόμα κι αν δεν δώ-
σεις θάρρος στον χωριάτη, σου ανεβαίνει στο 
κρεβάτι: οι φιλικοί και πρόσχαροι χαρακτήρες 
γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης· οι ψυ-
χρότεροι και πιο απόμακροι γίνονται αντικεί-
μενα κακόβουλης ψυχανάλυσης. Οι περισσό-
τεροι άνθρωποι μοιάζουν να διαθέτουν άφθονο 
ελεύθερο χρόνο –ώστε να κακολογούν τους 
άλλους, ή να τους συμπεριφέρονται με προ-
σβλητική οικειότητα– αλλά να μη διαθέτουν 
τίποτα που να τους ενδιαφέρει πραγματικά και 
να γεμίζει την ύπαρξή τους.  A

Στη σημερινή 
Ελλάδα, ακό-

μα κι αν δεν 
δώσεις θάρρος 
στον χωριάτη, 
σου ανεβαίνει 

στο κρεβάτι

ΜΥ SO-CALLED LIFE (IN ATHENS) - PART  II

Της ΣΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
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ΠλανήτηςΑθήνα

Π λατάνια, κουτσουπιές, χαρουπιές, κουκουναριές, δάφνες, κυπαρίσσια και έλατα σε γλάστρες. Στο σύνολο 2.000. Είναι 

οι πρώτες ρίζες του 2010 που φυτεύτηκαν στον πρόσφατα καμένο περιβάλλοντα χώρο του μεγάρου της Δουκίσσης 

Πλακεντίας. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Προστασίας και Ανάπλασης Πεντελικού 

(ΣΠΑΠ). Για τέταρτη φορά στη φυτευτική περίοδο που διανύουμε, ο ΣΠΑΠ μαζί με δεκάδες εθελοντές έπνιξαν την απογοήτευση που 

ένιωσαν μετά την πυρκαγιά του Αυγούστου και, όπως μας λέει ο πρόεδρος του συνδέσμου και δήμαρχος Πεντέλης Δημήτρης Στερ-

γίου - Καψάλης «με πείσμα και αγώνα γυρίζουμε σελίδα για να προχωρήσουμε στην αναγέννηση του Πεντελικού».

Μια δενδροφύτευση διαφορετική, αφού επελέγησαν κυρίως φυτά κήπου για τα 20 στρέμματα που περιβάλλουν τον ιστορικό πύργο. 

Μαζί με τον ΣΠΑΠ και ο Δήμος Αθηναίων προσέφερε 200 έλατα από αυτά που αποτελούσαν το χριστουγεννιάτικο έλατο της πόλης 

στην πλατεία Συντάγματος. «Είναι ανάγκη να ενεργοποιηθεί η πολιτεία και κυρίως το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, προκειμένου να 
δημιουργηθεί τελικά ένας φορέας αναδασώσεων» τονίζει ο δήμαρχος Πεντέλης και εξηγεί: «Τα 25.000 με 30.000 στρέμματα στη νοτιοα-

νατολική πλευρά του Πεντελικού κάηκαν το 1995 και ξανακάηκαν το 1998. Δεν αναμένεται καμία φυσική αναδάσωση. Εκεί θα πρέπει να 
μπούμε σε μια διαδικασία δενδροφύτευσης, ει δυνατόν κάθε Σαββατοκύριακο, για να μην πω κάθε μέρα». 

Ωστόσο, επισημαίνει ότι η έννοια της δενδροφύτευσης δεν είναι μονοσήμαντη. Δεν είναι δηλαδή κάτι σαν «φύτεψα ένα 
δενδράκι κι έφυγα, και αυτό θα γίνει από μόνο του τεράστιο δέντρο». Χρειάζεται προεργασία, πριν και μετά την κήρυ-

ξη μιας περιοχής σε αναδασωτέα. «Χρειάζονται μελέτες. Δεν πας σε περιοχή με αυτοφυή δέντρα. Αυτό είναι η μεγα-
λύτερη καταστροφή. Η φύση κάνει πολύ καλύτερη δουλειά από τον άνθρωπο» προσθέτει. Κυρίως χρειάζεται νερό 

επιτόπου, είτε με γεωτρήσεις είτε με τη δημιουργία λεκανών συγκέντρωσης για να αξιοποιηθούν τα όμβρια 

ύδατα, οι χείμαρροι και τα υπόγεια ύδατα. Σύμφωνα, όμως, με τον πρόεδρο του ΣΠΑΠ χωρίς οργανωμένο 

σχέδιο κάθε καλοκαίρι θα επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό των πυρκαγιών. «Χρειάζεται σύστημα 
που να εξασφαλίζει την επιτήρηση των δασών και την άμεση επέμβαση επί 24ώ-

ρου βάσεως. Τα πρώτα δέκα λεπτά. Αυτά είναι τα 
πιο σημαντικά σε μια 

πυρκαγιά» διευκρι-

νίζει και καταλήγει 

λέ γον τας ότ ι  κάθ ε 

δενδροφύτευση έχει 

πάντα το ίδιο κυρίαρχο 

μήνυμα:  «Ο κόσμος έχει 
ξεπεράσει κατά πολύ τις λει-

τουργίες ενός γραφειοκρατι-
κού κράτους. Το κράτος πρέπει 

να τρέξει περισσότερο, γιατί οι 
πολίτες είναι ήδη μπροστά». A

Πεντέλη 
  Οι πρώτες ρίζες του 2010

Δύο χιλιάδες νέα δενδρύλλια στο κτήμα Δουκίσσης Πλακεντίας δείχνουν το δρόμο 

Της ΛέναΣ Χουρμουζη 

«Θα πρέπει να μπούμε 
σε μια διαδικασία 
δενδροφύτευσης, 

κάθε Σαββατοκύριακο, 
για να μην πω κάθε μέρα»

Δημήτρης Στεργίου - Καψάλης
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Ζ ΟΟΜ. Τέλη δεκαετίας ’60. Πολύ 
χαριτωμένο όνομα για εκείνη την 
εποχή, για μια μπουάτ στην οδό 
Κυδαθηναίων στην Πλάκα. Ένα 
νέο κύμα είχε ξεχυθεί  στη ζωή της 

πόλης των Αθηνών. Ένα πιάνο, μια κιθάρα, σκα-
μνάκια πρόχειρα, κεριά, άγουρες φωνές και μελο-
ποιημένα ποιήματα νέων συνθετών, έξω από το 
«ρεύμα» των άλλων τραγουδιών που ακούγονταν 
τότε απ’ τους εργάτες της οικοδομής και τα υπό-
λοιπα πάλκα σε συνοικίες ή στην παραλία. 

2010. 40 χρόνια μετά. Ο χώρος ακόμα ζωντανός 
και πιο όμορφος από ποτέ. Μικρός, ζεστός και 
μαγικός. Έχω παρακολουθήσει πολλές βραδιές 
εκεί μέσα, από τη στιγμή που ξεκινήσαμε. Μία 
κοιτάζοντας τους τραγουδιστές, μία τον κόσμο 
και μία τους ηθοποιούς να διαβάζουν ποιήματα 
κάθε Τετάρτη. Κάποια από τα γκαρσόνια είναι ίδια 
ακόμα. Έχω μνήμες γιορτινές από αυτόν το χώρο. 
Είδα πρώτη φορά εκεί τη Βίκυ Μοσχολιού με τον 
Αντώνη Καλογιάννη στον «Συνοικισμό Α »́ του 
Δήμου Μούτση. Τη Μαρινέλλα με τους Αθηναί-
ους. Εκεί πρωτοέδωσα στίχους μου στη Δήμητρα 
Γαλάνη σ’ ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού «Δεν 
είναι η αγάπη ζωγραφιά», έτσι λεγόταν ο πρώτος 
μου δίσκος. Είδα μετά τον Μάνο Χατζιδάκι και 
τον Σείριο του. 
Τη Χαρούλα Αλεξίου με τους Φατμέ και την Α-
φροδίτη Μάνου. Την Άλκηστη Πρωτοψάλτη 
και το «Βενζινάδικο», που πρωτοπαίχτηκε εκεί. 
Το σκηνικό που είχε φτιάξει ο Μανώλης Παντε-
λιδάκης με μία άμαξα επί σκηνής. Τον Ανδρέα 
Βουτσινά να ζωντανεύει τα τραγούδια, με τις υ-
ποδείξεις του για τις ερμηνείες και τις κινήσεις 
των σωμάτων με την απαιτούμενη θεατρικότητα 
για το μουσικό θέαμα.
Φέτο ανέλαβα την καλλιτεχνική διεύθυνση του 
Ζoom για τα 40 χρόνια της λειτουργίας του και της 
προσφοράς του στο ελληνικό τραγούδι. Διάλεξα 
τη Μελίνα Τανάγρη και το Τρίφωνο. Μαέστρο 
τον Γιώργο Ζαχαρίου και πέντε ωραίους μουσι-
κούς. «Φεγγάρι φέγγε μου να περπατώ τη νύχτα, 
ούτε και εσύ έχεις Θεό μήτε πατρίδα, μόνο φωτί-
ζεις, στην Ακρόπολη τα παραμιλητά μας προσδι-
ορίζεις». Μ’ αυτό το τραγούδι του Ορφέα Περίδη 
ξεκινάει η βραδιά και μετά η «Ερηνούλα» του Δή-
μου Μούτση. Γιατί μέσα μου μιλάει τόσο τρυφερά 
στην ειρήνη που γυρεύουμε όλοι σε κάθε καιρό, 
πόσο μάλλον τώρα. Μετά η «Έξοδος κινδύνου», 
μέχρι που βγαίνει η Μελίνα Τανάγρη με το Δίδυμο 
και μας λένε με τόσο δροσερό τρόπο «Νοσταλγία 
σου φωνάζω κάτσε κάτω να χαρείς» και το θρυλι-
κό «Βυζάκια έξω λοιπόν γοργόνα τέτοιων καιρών 
στο χάος που μας ενώνει». Από την ερχόμενη ε-
βδομάδα θα ενωθεί μαζί μας και η Μαρίζα Κωχ 
με τα τραγούδια του Νίκου Καββαδία, που τόσο 
υπέροχα έχει μελοποιήσει. Κι αυτή από τις πρώ-
τες που εμφανίστηκε στο Ζοοm.

Κάτι γίνεται εδώ μέσα φέτο. Ένα σημείο συνά-
ντησης της αλήθειας του καθενός μας με το τώρα. 
Κοινό και καλλιτέχνες κάνουμε πότε ένα zoom in 
στην ευαισθησία μας και ένα zoom out στην αδι-
αφορία και στην απελπισία πως όλα είναι τελειω-
μένα και για πέταμα. Δευτέρες, και φιλοξενούμε-

νός μας ο Θέμης Ανδρεάδης. «Όχι δεν πρέπει 
να συναντηθούμε» είχε τραγουδήσει πολλά 
χρόνια πριν σε ποίηση Γιώργου Χρονά και 
μουσική Γ. Μαρκόπουλου. Όχι, πρέπει να 
συναντηθούμε, του είπα χαμογελώντας. 
Είναι καιρός για ανατροπές και χειροποίητα 
αισθήματα. Μέσα στον Φεβρουάριο μαζί 

μας θα είναι ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο 
Μανώλης Μητσιάς και ο Ορφέας Περίδης. A

Η Λίνα κάνει ΖΟΟΜ 
Η θρυλική μπουάτ της Αθήνας κλείνει φέτος 40 χρόνια και το γιορτάζει 

με ένα πρόγραμμα που επιμελείται η Λίνα Νικολακοπούλου. 
Στην Α.V.  ξεδιπλώνει τις αναμνήσεις της. 

Πλανήτης Αθήνα

Γράφει η ΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΖΟΟΜ στην μπάντα 

Γιώργος Ζαχαρίου Ιδρυτής της Ορχήστρας 

Foux Orkestar, ενορχήστρωσε για εμάς και 

για τον κόσμο όλο την Τελετή Λήξης των Ο-

λυμπιακών Αγώνων και άλλα πολύ σημαντικά 

μουσικά events. Έχει συνεργαστεί με καταξι-

ωμένους συνθέτες, έχει ενορχηστρώσει για 

σημαντικούς καλλιτέχνες και οι συνεργασίες 

του κρατάνε χρόνια. Στο Ζoom ενορχηστρώ-

νει, διευθύνει και παίζει πλήκτρα με στιλ α-

παράμιλλο. 

Γιάννης Άννινος Με σπουδές στη Βοστώνη, 

στο Λος  Άντζελες και το Μόναχο, ειδικεύε-

ται στη μουσική για τον κινηματογράφο. Στο 

Ζoom, αυτός με το μπάσο του είναι ταινία από 

μόνος του. 

Τόλης Αρσενίδης Από τo Jazz Studio of 

Anvers και το Royal Conservatorium of 

Brussels (πάντα στο τμήμα Jazz), o Tόλης α-

πάντησε πολύ νωρίς και στη γαλλική γλώσσα 

το ερώτημα «Κιθαρίστας ή ντράμερ;», διαλέ-

γοντας το δεύτερο. Στο Ζoom δίνει το ρυθμό 

στο κέφι πάνω και κάτω από τη σκηνή. 

Νίκος Κατσίκης Στα εφτά του χρόνια είπε 

στους γονείς του «Φέρτε μου ένα μαντολίνο» 

και ευτυχώς του έκαναν το χατίρι. Έκτοτε το 

μαντολίνο έγινε μπουζούκι και το μπουζούκι 

κιθάρα και πάει λέγοντας. Μέλος του «Κου-

αρτέτου Μπουζουκιών Ραστ», έχει γράψει και 

μουσική στο «Από χώμα και νερό» (Δ. Υφαντής, 

1998). 

Κώστας Μπαλταζάνης Έχει πιάσει την κι-

θάρα του σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, 

αλλά ειδικά στο Ζoom φέρνει μαζί του και την 

ενέργεια όλων των μαθητών που προτίμησε 

να διδάσκει χρόνια τώρα. Παρόλα αυτά στη 

σκηνή στέκει στωικός, αφήνοντας την κιθά-

ρα του να μιλήσει για όλα αυτά. 

Δημήτρης Τσάκας Το αγαπημένο σαξόφω-

νο των συνθετών και των ερμηνευτών, θεω-

ρείται ένας από τους πιο δραστήριους μου-

σικούς της γενιάς του. Στη σκηνή του Ζoom 

με το άλτο σαξόφωνό του κάνει την Πλάκα 

προάστιο του Παρισιού, ενώ η Μελίνα Τανά-

γρη τραγουδάει “Je ne veux pas travailler”. 

ΙΝFO

Παρασκευή 

& Σάββατο: Μελίνα 

Τανάγρη, Τρίφωνο και το 

συγκρότημα Δίδυμο (στις 22.30). 

Δευτέρα & Τρίτη: Το ίδιο σχήμα με 

guest καλλιτέχνες και δημιουργούς 

(στις 22.00). Τετάρτη: Ποιητική βρα-

διά (στις 21.00). Είσοδος με ένα ποτό: 

€ 15. ΖΟΟΜ, Κυδαθηναίων 39, Πλάκα, 

210 3225.920
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Πόλη

Άσυλο ανιάτων 
Η ευγενική μικρόπολη εκπέμπει SOS

Της ΛΕΝΑΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ - Φωτό: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Η πόρτα είναι πάντα ανοιxτή. Και για τους φιλοξενού-
μενους που μπαινοβγαίνουν ελεύθερα και συνανα-
στρέφονται με τον κόσμο της γειτονιάς, και για τους 
επισκέπτες που έρχονται για να δουν τους ανθρώπους 

τους ή για να προσφέρουν βοήθεια εθελοντικά. Το Άσυλο Ανιάτων 
είναι μια ανοιχτή, φιλόξενη και ιδιαιτέρως ευγενική μικρόπολη, 
ηλικίας 116 ετών, στην Κυψέλη. Το «παιδί» του είναι το Ίδρυμα 
Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων. Βρίσκεται στον ίδιο χώρο από 
το 1972. Το Άσυλο Ανιάτων είναι το φιλανθρωπικό σωματείο, το 
οποίο με τα έσοδά του χρηματοδοτεί το Ίδρυμα. Στις εγκαταστά-
σεις του φιλοξενούνται και περιθάλπονται τουλάχιστον 235 ασθε-
νείς απ’ όλη την Ελλάδα, με παθήσεις που δεν έχουν βρει ακόμα 
γιατρειά, από παραπληγίες μέχρι σκλήρυνση κατά πλάκας. Δίπλα 
τους σε 24ωρη βάση εργάζονται αθόρυβα δεκάδες νοσηλευτές, 
γιατροί, φυσιοθεραπευτές, τραπεζοκόμοι και εθελοντές.

Ένας χώρος πλήρης, σχεδόν αυτάρκης, με δικό 
του ραφείο, κουρείο, εργαστήριο για τη συντή-
ρηση των αμαξιδίων, εντευκτήριο, χώρο εργασι-
οθεραπείας και έκθεσης χειροτεχνημάτων των 
ασθενών, λεβητοστάσιο, ιματιοθήκη. Χώρος 
καταπράσινος με δόμηση χαμηλή και βλάστηση 
πυκνή. Οι Κυψελιώτες θεωρούν το Άσυλο «πνεύ-

μονα» της γειτονιάς. «Είμαστε σαν μια μικρή 
πόλη μέσα στη μεγαλούπολη. Το Ίδρυμα 

δεν είναι νοσοκομείο. Από το νοσοκομείο 
ο ασθενής βγαίνει, παίρνει εξιτήριο. Εδώ 

όλα είναι μόνιμα» εξηγεί ο Γιώργος Α-
λεξόπουλος. Μόλις και διακρίνεται πί-
σω από τις στοίβες φακέλων. Δεκαεν-
νέα χρόνια μαζί με τον Γιώργο Παπα-
ηλίου στο ίδιο γραφείο, επιμελούνται 

των περιουσιακών στοιχείων του 
Ασύλου: «Αυτό που κάνουμε 
είναι λειτούργημα με τεράστιο 
εύρος θεμάτων για να ασχολη-

θούμε». Τον τελευταίο καιρό τα 
θέματα πολλαπλασιάστηκαν. 
Η οικονομική ύφεση βρήκε κι 
αυτή την πόρτα του ιδρύματος 
ανοιχτή και μπήκε. 

«Μη μας φορολογείτε»
Τα έξοδα είναι καθημερινά και υπέρογκα. Τα έ-
σοδα, τουλάχιστον για το ίδρυμα, προέρχονται 
μόνο από τα νοσήλια των δύο ασφαλιστικών 
ταμείων των ασθενών, ΙΚΑ και ΟΓΑ. Υπάρχει κι 
ένας μικρός αριθμός ασθενών, οι οποίοι είναι 
ανασφάλιστοι, χωρίς πόρους. «Έχουμε εδώ αν-
θρώπους άπορους» μας λέει η διευθύνουσα του 
ιδρύματος Δήμητρα Πατρινού και συμπληρώ-
νει: «Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες πάνες, 
χαρτοπετσέτες και φανελάκια χρειαζόμαστε σε 
καθημερινή βάση. Δεν έχουμε βιομηχανία για 
να μπορούμε από μόνοι μας να παρέχουμε τα 
πάντα στους ασθενείς». Το ημερήσιο κόστος του 
κάθε ασθενούς υπολογίζεται περίπου στα 115 
ευρώ. Το ΙΚΑ καταβάλλει 52 ευρώ ημερησίως και 
ο ΟΓΑ 44 ευρώ, με σχετική καθυστέρηση. Το υπό-
λοιπο αναλαμβάνει να καλύψει με τους πόρους 
του το Άσυλο Ανιάτων. Σύμφωνα με την έκθε-
ση πεπραγμένων του Ασύλου, οι τακτικοί πόροι 
προέρχονται από ενοίκια, προσφορές, κληρο-
δοτήματα και χρηματικές δωρεές. Η ίδια έκθεση 
υπογραμμίζει ότι η παρούσα οικονομική κρίση 
επηρέασε «τρομερά τα έσοδα του Ασύλου και 
έκανε ακόμα μεγαλύτερο το έλλειμμά του».
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«Είναι σα να ζούμε σ’ ένα σπίτι με τα έξοδα να εί-
ναι της τάξεως των αριθμών με έξι μηδενικά» λέ-
ει ο Γιώργος Αλεξόπουλος. «Τα έσοδα μειώθηκαν 
ή μετριάστηκαν. Όταν σου χρωστά δύο με τρία 
ενοίκια ο πιο γνωστός εργολάβος της Αθήνας, τι 
περιμένεις;» συμπληρώνει. 

Ειδικότερα, λέει ο Γιώργος Παπαηλίου, «υπάρ-
χουν ήδη αρκετοί μισθωτές υπό έξωση, ενώ του-
λάχιστον δέκα κενά καταστήματα και γραφεία 
δεν μισθώνονται το ίδιο εύκολα με άλλες χρο-
νιές. Στην αρχή τούς ενοχλούμε τηλεφωνικά και, 
αν δούμε ότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν 
στο μίσθωμά τους, ασκούμε αγωγή εξώσεως για 
οφειλές».

Η διευθύνουσα του ιδρύματος στέκεται σε μια 
άλλη παράμετρο της κρίσης: «Ο κάθε διαθέτης 
βάζει όρους. Από τους πιο συνηθισμένους είναι 
να μην πωληθεί ποτέ το ακίνητο που μας δώρισε. 
Ακόμα και όταν προσπαθούμε να πουλήσουμε 
γη, κανείς δεν αγοράζει».

Το δεύτερο οικονομικό πρόβλημα έχει να κάνει 
με την εφορία και συγκεκριμένα με το Ενιαίο Τέ-
λος Ακινήτων (ΕΤΑΚ). Σύμφωνα με το νομοσχέ-
διο που έχει κατατεθεί στη Βουλή, το ΕΤΑΚ για 
τα ακίνητα των νομικών προσωπικών μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς και άλλους παρεμφερείς σκοπούς 
θα τριπλασιαστεί από ένα σε τρία τοις χιλίοις. Να 
σημειωθεί ότι για το οικονομικό έτος 2008-2009 
το Άσυλο κατέβαλε για ΕΤΑΚ 763.000 ευρώ. «Τι 
ζητάμε; Να μη μας φορολογείτε. Μαζεύουμε την 
κάθε δεκαρούλα γιατί τη χρειαζόμαστε» διαμαρ-
τύρεται η Δήμητρα Πατρινού. 

Οικογενειακή υπόθεση 
Δεν είναι εύκολη η επίσκεψη σ’ ένα χώρο που 
φιλοξενεί ανθρώπους άρρωστους που δεν θα 
γίνουν καλά. Αποφασίζω να καθυστερήσω την 
επίσκεψη στους θαλάμους και θαυμάζω το κτί-
ριο που στεγάζονται τα γραφεία του Ασύλου. 
Είναι από τα πλέον ιστορικά της Αθήνας. Ανήκε 
αρχικώς στον Βρετανό ναύαρχο σερ Πάλτνι 
Μάλκολμ – διοικητή του βρετανικού στόλου της 

Μεσογείου το 1831. Ήταν αυτός που αντικατέ-
στησε το ναύαρχο Κόδρινγκτον. Σύμφωνα με μια 
εκδοχή ο Μάλκολμ διάλεξε να χτίσει την έπαυλή 
του στην περιοχή διότι εκεί είχε στήσει ο πασάς 
Μεχμέτ Ρεσίτ (Κιουταχής) τη σκηνή του όταν πο-
λιορκούσε την Ακρόπολη. Ο Βρετανός ναύαρχος 
λέγεται ότι θέλησε να δείξει στους  Έλληνες ότι η 
απελευθέρωση της χώρας τους ήταν γεγονός και 
ότι θα έπρεπε και άλλοι να χτίσουν σπίτια στην ε-
ρειπωμένη γη. Αργότερα το κτίριο αγοράστηκε 
από τους Σπυρίδωνα και Χαρίλαο Τρικούπη. 

Το γραφείο της Δήμητρας Πατρινού είναι σε ένα 
διώροφο κτίριο κατασκευής του ’60. Εκεί είναι οι 
θάλαμοι των ασθενών. Το 90% εξ αυτών είναι κα-
τάκοιτοι και ακρατικοί. Γύρω μου κυκλοφορούν 
γιατροί και νοσηλευτές. «Η ζωή των ασθενών να 
είναι όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική. Αυτό είναι 
το μόνο που με νοιάζει» λέει η παθολόγος του ι-
δρύματος Σοφία Κοτσαλίδου. Η προϊσταμένη με 
τη στολή νοσοκόμας που θυμίζει Ερυθρό Σταυρό 
γνωρίζει με το όνομά του κάθε ασθενή και θυμά-
ται καλά το ιστορικό του. Πέσαμε πάνω στην ώρα 
του φαγητού. Κάποιοι έχουν τα κρεβάτια τους 
διακοσμημένα και διψούν για κουβέντα. Κάποιοι 
άλλοι δεν έχουν καμία αντίληψη του χώρου γύρω 
τους. Ένας, από τους πιο καινούργιους, διαμαρ-
τύρεται γιατί δεν του επιτρέπουν το κάπνισμα. 
Η ατμόσφαιρα είναι οικογενειακή και αρχηγός 
αυτής της οικογένειας εδώ και 30 χρόνια είναι η 
πρόεδρος του ΔΣ Μαρία Γ. Οικονομοπούλου: 
«Είμαστε μια οικογένεια. Βρισκόμαστε εδώ χωρίς 
καμία ιδιοτέλεια. Ποτέ δεν βγήκαμε προς τα έξω 
για να διαφημίσουμε ή να αναδείξουμε το έργο 
μας. Πιστεύουμε ότι η κατάσταση και η ζωή των α-
σθενών μας αποτελεί την καλύτερη προβολή για 
μας». Οι συνομιλητές μου δηλώνουν αισιόδοξοι. 
Το Άσυλο θα αντέξει και θα ξεπεράσει και αυτή τη 
δυσκολία. Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά.

Λίγες μέρες μετά, ψάχνοντας να βρω στοιχεία 
από την ιστορία αυτής της ευγενικής μικρόπο-
λης, πέφτω σε ένα άρθρο με τίτλο άκρως επίκαι-
ρο: «Το Άσυλο Ανιάτων περνάει δύσκολες μέρες. 
Ας το έχουν υπόψιν τους οι φιλάνθρωποι» - Περι-
οδικό «Θησαυρός», 5 Μαρτίου του 1950. A

Άσυλο ανιάτων 
Η ευγενική μικρόπολη εκπέμπει SOS

Της ΛΕΝΑΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ - Φωτό: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
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Χαλάνδρι City
Ένα παζλ με χίλια κομμάτια
Πρώτα απ’ όλα οι Χαλανδραίοι είναι δύναμη σοβαρή (κοντά 75.000) και ο δήμος τους από 
τους μεγαλύτερους σε έκταση στην Αττική. Οι δώδεκα γειτονιές (Πολύδροσο, Άνω/ Κάτω/ 
Νέο Χαλάνδρι, Τούφα κ.λπ.), οι εκτάσεις που συνεχίζουν να μπαίνουν στο σχέδιο πόλεως, οι 
τρεις σταθμοί μετρό (Χαλάνδρι, Δουκίσσης Πλακεντίας, Νομισματοκοπείο), ο προαστιακός, 
ένα γαϊτανάκι από στάσεις λεωφορείων και η Αττική Οδός στα σύνορα με Βριλήσσια, όλα 
συνηγορούν στην ίδια εικόνα: το Χαλάνδρι είναι μία περιοχή για «αληθινούς ανθρώπους», 
ούτε κυριλέ, ούτε λαϊκό, ένα βου-που «με τα καθημερινά του».

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - Φωτό: ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
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ΠΑΤΗΜΑ 1

Κ ραταιό από την αρχαιό-
τητα ακόμα, τότε που η 
Φλύα (Εύφορη Γη) ήταν 
ένας από τους πιο ισχυ-
ρούς αττικούς δήμους 

στη διοικητική διαίρεση του Κλεισθένη. 
Επίσης, «είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι 
από εδώ καταγόταν ο  Ευριπίδης. Μάλιστα, ο 
Αριστοφάνης τον κορόιδευε ότι η μητέρα του 
ήταν αγρότισσα από τη Φλύα» με ενημερώ-
νει ο Θοδωρής Βασιλόπουλος, διευθυ-
ντής του βιβλιοπωλείου «Ευριπίδης».
Στην αρχή του 20ού αιώνα το Χαλάνδρι 
υπήρξε διαδοχικά: τόπος με εξαιρετικό 
κλίμα, γι’ αυτό και υπήρχαν σανατόρια 
για τους φυματικούς (οι γιατροί συνι-

στούσαν γενικώς στους αρρώστους μια 
μίνι διαμονή στην περιοχή), κέντρο υ-
ποδοχής Μικρασιατών προσφύγων και 
αυτόνομος δήμος από το 1945. 
Ο Μάνος Ελευθερίου στο διήγημα «Το 
Χαλάνδρι που γνώρισα»* αναφέρει ότι το 
1953… «ήταν μια πανέμορφη εξοχή, αλλά και 
μια οργανωμένη πόλη με πολλές κατοικίες 
του μεσοπολέμου και θαυμάσιους κήπους». 
Μια δεκαετία αργότερα ο Θοδωρής του 
«Ευριπίδη» θυμάται με τη σειρά του τον 
…«άρρωστο Παναθηναϊκό, Μίμη, ο οποίος 
έκανε την ομώνυμη ξακουστή ταβέρνα του 
χώρο φιλοξενίας των ξένων αποστολών ό-
ταν  έπαιζαν με τον ΠΑΟ. Ο προπονητής της 
ομάδας τότε, ο Πούσκας, ερχόταν στον Μίμη 
ειδικά για το γουρουνόπουλό του». 
Δεκαετία του ’80 και στο μπιλιαρδάδικο 

του Στέλιου Ελευθερίου (αδερφού του 
Μάνου), μαζεύεται κόσμος από όλη την 
Αθήνα, ενώ στο «Φεστιβάλ της Ρεμα-
τιάς» εμφανίζονται ονόματα όπως η Πίνα 
Μπάους. Το 1982 ο ισχυρός σεισμός στέλ-
νει μαζικά εδώ κατοίκους από το κέντρο. 
Η άγρια ανοικοδόμηση και η αντιπαροχή 
αρχίζουν ένα ξέφρενο πάρτι, αν και τα με-
γάλα οικόπεδα αποτρέπουν τουλάχιστον 
το χτίσιμο γιγαντιαίων πολυκατοικιών.  
Τέλη ’90 και στο Blue Bar μουσική παί-
ζει ο Μάκης Μηλάτος, στο Boarding 
Pass ο Μιχάλης Δέλτα, ενώ ο δήμος συ-
νεχίζει να σπρώχνει τα όριά του όλο και 
πιο μακριά δημιουργώντας τη νέα συ-
νοικία «Πάτημα 1», με προαπαιτούμενα 
το χαμηλό συντελεστή δόμησης και την 
κεραμοσκεπή. 
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ΠΑΤΗΜΑ 2

Στο ε πόμ ε νο βήμα 
είμαστε στο 2010. Το 
πλήθος που διψάει για 
ένα σπίτι στην περιοχή αναμέ-
νει το «Πάτημα 2» και οι μεγάλες ιδι-
ωτικές εταιρείες το χαρακτηρισμό των 
άκτιστων φιλέτων γύρω από το Νομι-
σματοκοπείο. Κτίρια όπου στεγάζονται 
διαφημιστικές εταιρείες και ιδιωτικές 
κλινικές συνεχίζουν να ξεφυτρώνουν 
σαν τα μανιτάρια. Την ίδια ώρα, για το 
κυκλοφοριακό χάος και το παράνομο 
παρκάρισμα στο κέντρο του δήμου δεν 
επαρκεί ούτε ο χαρακτηρισμός «εφιάλ-
της». Το Χαλάνδρι βρίσκεται σε νευραλ-
γική θέση σε σχέση με τα Βόρεια Προά-
στια, γεγονός που κάνει τους πάντες «να 
κόβουν δρόμο» από εδώ, ενώ οι στενοί 
του δρόμοι και οι μονές λωρίδες κυκλο-
φορίας κάνουν τα πράγματα χειρότερα. 
Η αρχιτεκτονική, πάντως, παραμένει σε 
σχετικά ευπρεπή επίπεδα και τα μπαλ-
κόνια στις πολυκατοικίες είναι ευρύχω-
ρα και με πολύ πράσινο. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Το σύγχρονο χωριό… «δεν έχει την πο-
λυτέλεια της Φιλοθέης ούτε την ψυχρότητα 
του Ψυχικού. Είναι μια πόλη φιλική, ήπια 
ακόμα. Το ζήτημα είναι να διατηρήσει το 
χαρακτήρα του προαστίου και της αμιγούς 

κατοικίας» λέει η 
δημοσιογράφος της 

«Αυγής»  Ελένη Τσε-
ρεζόλε, εγγονή του γνωστού 

Χαλανδραίου τενόρου Λ. Κουρου-
σόπουλου και εκδότρια - διευθύντρια 
της παλαιάς τοπικής εφημερίδας «Φλυ-
αΡία», που εκδίδεται με συλλογική προ-
σπάθεια. Η Ελένη επισημαίνει ότι για 
κάθε σημαντικό τοπικό ζήτημα υπάρχει 
και μια δραστήρια ομάδα που το υπερα-
σπίζεται. Για την πανέμορφη Ρεματιά, 
για παράδειγμα, «προστατευόμενος φυσι-
κός σχηματισμός, μοναδικός στην Αττική» 
σύμφωνα με διάταγμα του 1995, υπάρχει 
ο «Σύλλογος Προστασίας του Περι-
βάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης - 
Χαλανδρίου» η πρόεδρος του οποίου, 
Νένα Ρήγα, τονίζει ότι: «Η έλλειψη ενός 
περιμετρικού μονοπατιού και οι παράνομες 
ιδιοκτησίες και χρήσεις δυσκολεύουν τη 
βόλτα των κατοίκων στη Ρεματιά». 
Οι δραστήριοι αυτοί κάτοικοι «φιλτρά-
ρουν» οτιδήποτε συμβαίνει στην περιοχή 
τους: την πρόσφατη απόφαση του δήμου 
να τοποθετήσει στη Ρεματιά κάμερες πα-
ρακολούθησης για την αποτροπή πυρκα-
γιών, την επίσης πρόσφατη διαμόρφωση 
της κεντρικής πλατείας Αγίου Νικολά-
ου που από τερατούργημα με χιλιόμε-
τρα τραπεζοκαθισμάτων μετατράπηκε σε 
μια όμορφη πλατεία – αν και σύμφωνα 
με αρκετούς η διαμπερής κυκλοφορία 
με την κίνηση όλων των οχημάτων να 

ΘΕΩΡΙΕΣ… 
ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ

* Η επικρατέστερη λέει ότι το όνομα προέρ-
χεται από τον Τούρκο Χαλά, κάτοχο τεράστι-

ων εκτάσεων γης επί τουρκοκρατίας

* Στα αρβανίτικα (το Χαλάνδρι υπήρξε αρβανιτοχώ-
ρι) Χαλαντέρε σημαίνει 

      «το χωριό δίπλα 
                  στο ρέμα»

Κατοικίες στο Χαλάνδρι, στο 
βάθος το Κολέγιο Αθηνών.
(Από το ημερολόγιο για τα 50 
χρόνια του βιβλιοπωλείου 
Ευριπίδης, αρχείο 
Δ. Αναστασίου).
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* Ευριπίδης, Θεμιστοκλής * Τζίνα Μπαχάουερ * Αδελφές Καλου-
τά * Ορέστης Μακρής * Γιώργος Βακιρτζής * Νότης Μαυρουδής * 
Νίκος Πορτοκάλογλου * Ευγενία Φακίνου * Έρση Σωτηροπούλου 

* Κωστής Παπαγιώργης * Νίκος Παναγιωτόπουλος * Αμάντα Μιχαλοπούλου

επιτρέπεται στη Βασιλέως Γεωργίου, 
καταμεσής της πλατείας, είναι δομικό ε-
λάττωμα. Οι κάτοικοι συζητάνε και για 
τον ποδηλατόδρομο στην οδό Ολύμπου 
– αν είναι σωστά σχεδιασμένος, οι πο-
δηλάτες τον υπερασπίζονται και μιλάνε 
ακόμα για την κατάληψη στο κτήμα και 
την οικία Πραποπούλου (μεσοπολεμι-
κή έπαυλη, που αν και χαρακτηρισμένη 
διατηρητέα έχει αρχίσει να καταρρέει) 
απέναντι από το Θέατρο της Ρεματιάς. 
Γενικά, εδώ τα αντανακλαστικά «δρά-
σης» (και δεν εννοούμε τη γιάφκα των 
«Πυρήνων της Φωτιάς», αφού οι κάτοι-
κοι χαρακτηρίζουν το γεγονός ως κάτι 
που θα μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε 
στην Αθήνα) είναι πιο οξυμμένα από ότι 
στα γειτονικά Β.Π., ίσως γιατί το Χαλάν-
δρι δεν ήταν ποτέ μόνο τόπος κατοικίας 
αλλά και εργασίας. Μάλιστα, η διευρυμέ-
νη εμπορική του αγορά παραμένει κρα-
ταιά και, όπως διαβεβαιώνει ο πρόεδρος 
του εμπορικού συλλόγου Χαλανδρίου 
και επίσης ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου 
«Μικρός Κοραής», Γιώργος Ασημακό-
πουλος, το βασικό πρόβλημα δεν είναι η 
οικονομική κρίση αλλά «το παρκάρισμα 
και ότι κανείς από τους τρεις σταθμούς μετρό 
δεν βρίσκεται κοντά στην πλατεία. Σε δύο 
μήνες θα εγκαινιαστεί στο κέντρο το σύστη-
μα ελεγχόμενης στάθμευσης, έτσι ώστε κά-
θε τρεις ώρες να ανανεώνονται αυτοί που θα 
μπορούν να παρκάρουν». 

SHOPPING & CULTURE

Η αγορά του Χαλανδρίου έχει εμπορι-
κά, «υψηλά» ονόματα με εμβέλεια σε 
όλη την Αθήνα, όπως τα δύο παραπάνω 
βιβλιοπωλεία (κολλητά το ένα στο άλ-
λο εδώ και μισό αιώνα), τα «σοκολατο-
εργοστάσια του Τσάρλι» «Τερκενλής» 
(κυριολεκτικά, λαϊκό προσκύνημα) και 
«Βάρσος» (οι ντόπιοι συνεχίζουν να 
προτιμούν επίμονα το σακουλίσιο για-
ούρτι του) ή το ουζερί «Του Μήτσου» 
για τηγανητό ψαράκι στην πλατεία. Το 
«Μικρό Ψυρρή» του Χαλανδρίου είναι 
η οδός Ηρακλείου, γεμάτη καφετέριες 
και μπαράκια, αλλά υπάρχει και το «πο-
λιτιστικό αντίδοτο»: η παιδική χορωδία 
του Ωδείου Κόνταλυ, που δέχεται προ-
σκλήσεις ακόμα και από το εξωτερικό, το 
Εθνικό Ωδείο Χαλανδρίου από το 1942, 
το σούπερ μοντέρνο Κέντρο Τεχνών, το 
Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο και 
η παιδική του βιβλιοθήκη «Μίμης Βα-
σιλόπουλος», δημιουργία και δωρεά του 
βιβλιοπωλείου «Ευριπίδης». 

ΟΙ ΑΠΡΟΟΠΤΟΙ

Τέλος, στο Χαλάνδρι υπάρχουν και «οι 
απρόοπτοι», εκείνοι που κανείς δεν «πε-
ριμένει» σύμφωνα με τον κλισέ διαχω-
ρισμό που κάνουμε ανάμεσα σε Δυτικά 
(Δου) και Βόρεια (Βου) Προάστια (Που). 
Μια κοινότητα Ρομά με 57 οικογένειες, 
εγκατεστημένη εδώ και 40 χρόνια πίσω 

από το πρόσφατο μετρό στο Νομισμα-
τοκοπείο, περιοχή στην οποία συζητιέ-
ται να μεταφερθεί το Υπουργείο Οικο-
νομικών. Ο πολύ ενεργός πρόεδρος του 
συλλόγου τους, Στέλιος Καλαμιώτης, 
συνοψίζει την κατάσταση: «Ποτέ κανείς 
δεν μας πήρε στα σοβαρά. Το κράτος δε-
σμεύτηκε να βρει οικόπεδα και στο μεταξύ 
μάς στέλνουν πρόστιμα από την πολεοδομία. 
Κάτι τσιγγάνικα δάνεια της ΕΕ ήταν ακατόρ-
θωτο να τα χρησιμοποιήσουμε αφού με τα € 
60.000 που έδιναν δεν παίρνεις και οικό-
πεδο και σπίτι εντός σχεδίου. Ας τα πάρει το 
κράτος να μας φτιάξει εστίες. Να φέρουν και 
σχολικό, αν μπει ένα παιδί μέσα θα ζηλέψουν 
και θα θέλουν και τα άλλα. Αν τίποτα από αυ-
τά δεν γίνει, εμείς από εδώ δεν φεύγουμε». 
Παρατηρώντας το τσούρμο με τα ξυπό-
λητα παιδάκια μια μέρα με 10 βαθμούς 
Κελσίου, σκέφτηκα ότι η μόνη σίγουρη 
διαπίστωση σήμερα είναι ότι όλη Αθήνα 
είναι ένα και μόνο, ίδιο τοπίο.  Ένα παζλ 
με χιλιάδες πανομοιότυπα κομμάτια.

*Το βιβλίο «Το Χαλάνδρι που γνώρισα - 19 Έλλη-
νες συγγράφεις γράφουν για το Χαλάνδρι» είναι 
έκδοση του βιβλιοπωλείου Ευριπίδης με αφορμή τη 
συμπλήρωση των 50 χρόνων λειτουργίας του 

* Ευχαριστούμε το συνάδελφο και Χαλανδραίο Νίκο 
Φωτάκη για τις διαφωτιστικές του πληροφορίες

CHALANDRI 
CELEBRITY LIST:
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* ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ 
ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 
Ανδρέα Παπανδρέου 8 & 11, 
210 6800.644-6
Ξεκίνησε το 1955 με ιδρυτή τον 
Ευριπίδη Βασιλόπουλο και σή-
μερα μετράει δύο βιβλιοπωλεία, 
τον «Ευριπίδη Στη Στοά» με πε-
ριβάλλον που θυμίζει τεράστια 
βιβλιοθήκη και τον «Ευριπίδη» 
ακριβώς απέναντι με τα είδη 
γραφείου. Διακριτικό προσωπι-
κό και ένα προνομιακό café στη 
στοά, για μια «προφυλαγμένη» 
από τη χλαπαταγή στάση για 
καφέ.

ΜΙΚΡΟΣ ΚΟΡΑΗΣ 
Παπάγου 7 & Αριστοφάνους, 
210 6890.321
Από τα πρώτα καταστήματα 
εδώ (από το 1953). Σήμερα, το 
ενημερωμένο βιβλιοπωλείο - 
χαρτοπωλείο έχει προσθέσει 
στο προφίλ του τις εκδηλώ-
σεις με επίκεντρο τα παιδιά, 
αλλά και εικαστικές εκθέσεις 
όπως αυτή με τα έργα ζωγρα-
φικής της εικαστικού Κλάρα 
Κόιτλερ (1-15/2).

* ΟΜΟΡΦΑ 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

ΝΕ 13 
Α. Παπανδρέου & Καραολή 
Δημητρίου, 210 6838.010
Νεοεισερχόμενο στην πιάτσα 
με λονδρέζικη ατμόσφαιρα 
και κλου το προσωπικό στιλ 
που δημιουργούν ρούχα, α-
ξεσουάρ και παπούτσια δια-
λεγμένα ένα προς ένα από 
τις αγορές του Λονδίνου, 
του Μιλάνου, της Νέας Υόρ-
κης και του Λος Άντζελες. Οι 
τιμές είναι πολύ οκ.

SKINVILLE 
Λ. Πεντέλης 46 & Ηρακλέ-
ους 1, 210 6892.991 
Κέντρο αισθητικής και τό-
πος χαράς για μικρά και 
μεγάλα κορίτσια. Προχω-
ρημένες θεραπείες προ-
σώπου βασισμένες σ τη 
spirulina και όλα όσα η αισθητική έχει δώσει στις 
ματαιόδοξες γυναίκες: αντιγήρανση, αποτρί-
χωση, ολιστικές θεραπείες, bio-products, μανι-
κιούρ...

NAILS ETC. 
Σοφοκλή Βενιζέλου 30, 
210 6839.510
Στους σκοτεινούς καιρούς 
της οικονομικής κρίσης 
όποια έρχεται εδώ δεν αι-
σθάνεται τύψεις αφού μανι-
κιούρ και πεντικιούρ κοστί-
ζουν € 13 και € 17 αντίστοι-
χα. Αν θέλετε κλείνετε 4-8 
φίλες το χώρο για 3 ώρες,  
επιλέγετε τη μουσική και 
απολαμβάνετε μανικιούρ… 
βασιλικών αξιώσεων (€ 25 
το άτομο).

* ΜΕ ΣΤΙΛ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΙΩΝ 
Εριφύλης 31, 210 6396.563
Από τα πλέον γνωστά ονόμα-
τα στο χώρο του χαλιού, με 
εμπειρία σχεδόν ενός αιώνα. 
Εδώ θα βρεις την ξεχωριστή 
συλλογή της Red Carpet αλ-
λά και… μαγικά χαλιά από την 
Περσία, το Αφγανιστάν, το 
Πακιστάν, κασμιρένια και με-
ταξωτά. 

ΟΦΘΑΛΜΟΣ 
Σωκράτους 7 & Ηρακλείου, 
210 6929.191
Μια καλή πηγή για όσους θέ-
λουν γυαλιά ηλίου πιο εξτρα-
βαγκάντζα από τα συνηθισμέ-
να. Οι υπογραφές, όπως Paul 
Smith, Oliver Peoples και Fabien 
Baron, αλλά και η περιορισμένη 
διάθεση εξασφαλίζουν τη μο-
ναδικότητα που διακαώς ανα-
ζητούν οι εραστές του στιλ. 

ΟΠΤΙΚΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ 
Πλ. Δούρου & Ηρώδου Αττικού
1, 210 6800.164  
Στα οπτικά από το 1974 έχουν 
πια γίνει το σωστό σημείο για ό-
σους ψάχνουν τη μεγάλη γκάμα 
από επώνυμα, αλλά και τις πιο 
οικονομικές σειρές σε γυαλιά και 
φακούς, τις ακριβείς κερατοειδι-
κές μετρήσεις, τη σβελτάδα στις 
ειδικές παραγγελίες και τις πολύ 
καλές τιμές.

BE SEEN 
Αγ. Παρασκευής 34, 210 6811.478
Τα γυαλιά σαν αξεσουάρ και αντικείµενο µόδας, 
διατηρώντας στο ακέραιο τον πρωταρχικό τους 
(χρηστικό) στόχο. Εδώ βρίσκεις και το retro στοι-

Plug Ν' Play

Ψάρωμα

Ψωμί κι Αλάτι

Robin's Ηood

Shine 

Social Club

Το σπίτι της μακαρονάδας

Η ATHENS VOICE ΞΕΣΚΟΝΙΖΕΙ 
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
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χείο µέσα από τις arty συλλογές του: Theo, Alain 
Mikli, Anne et Valentine, IC!Berlin, Mykita. 

DING 
Σοφοκλή Βενιζέλου 21, 
210 6892.256
Φεσ τιβάλ ποπαρίας με ταυτό-
χρονους ύμνους στο ευφρόσυνο 
design. Με παραδείγματα: ηχεία 
«σκύλοι», τσαλακωμένα κεραμι-
κά ποτήρια φωτιστικά οροφής, 
δαπέδου και επιτραπέζια από 
παλιές κασέτες ήχου… Στην πα-
ρούσα φάση η έκπτωση φτάνει 
στο - 40% της αρχικής.

TERRA MADRE 
Χαϊμαντά 12, 210 6853.293
Από τις αξιόπιστες «πηγές» για 
χειροποίητα κοσμήματα (ασήμι, 
χρυσός, ημιπολύτιμοι λίθοι) και 
μια εκλεκτική συλλογή αξεσου-
άρ (π.χ. οι ιταλικές δερμάτινες 
τσάντες Gabs). Στοιχείο κλειδί η 
διαφορετικότητα, αλλά αν η φα-
ντασία σου καλπάζει ζήτησε να 
φτιάξεις το δικό σου κόσμημα.

BADILA 
Χαϊμαντά 17, 210 6814.170
Αλυσίδα που εμπιστεύονται 
οι γυναίκες της πόλης πολλά 
χρόνια τώρα. Στο κατάστημα 
του Χαλανδρίου ο πιο όμορ-
φος συνδυασμός υπηρετείται 
πιστά: στιλ και απλότητα. Ευ-
κολοφόρετα τζιν και t-shirts, 
ανάλαφρα φορέματα, βαμβα-
κερά υφάσματα.

* GOURMET 
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

ΓΑΪΔΑΡΟΣ 
Ελληνοσερβικής Φιλίας 52, 
210 6004.724
Μας θυμίζει ένα λόγο που 
μπορούμε να νιώθουμε υ-
περήφανοι: το ελληνικό χω-
ριάτικο φαγητό. Τα καλούδια 
μαγειρεύονται σε ξυλόφουρ-
νο και ο καλοφαγάς απολαμ-
βάνει δίπλα σ το τζάκι του 
αναπαλαιωμένου σπιτιού: 
αγραφιώτικο χοιρινό, αγρι-
ογούρουνο µε δαµάσκηνα, 
αρνάκι µαστέλο και για ε-
πιδόρπιο γλυκά µε παγωτό 
καϊµάκι. 

ΚΟΥΚΛΑΚΙ 
Παπανικολή 88, 
210 6818.710
Παραμένει πιστό στην ιδέα 
που το καθιέρωσε: προκλη-
τική ατµόσφαιρα, αριστο-
φανικό χιούµορ και άλλες 
εκπλήξεις που παντρεύουν 
σεξ και γεύση, μέχρι την 
ώρα που θα κλείσεις πίσω 
σου την πόρτα.

ΛΙΑΣΤΗ ΝΤΟΜΑΤΑ 
Αγαμέμνονος 23, Εμπ. Κέ-
ντρο Ερμής, 210 6543.033
Μ ον τ έ ρνα τα β έ ρνα μ ε 
κατακόκκινα τραπεζομά-
ντιλα, φωτιστικά γεμάτα 
κουταλοπίρουνα και πολ-
λές ασπρόμαυρες φω-
τογραφίες. Ένας χώρος 
ό,τι πρέπει για χάζι μέχρι 
να έρθει το πρώτο πιάτο. 
Μετά, η σπιτική κουζίνα 
κερδίζει την προσοχή, με 
τον παραδοσιακό ντάκο, τη μυρωδάτη μαρα-
θόπιτα και τα ψητά στη γάστρα. Τιμές - ποιότητα 
έρχονται ισόπαλες στο σκορ. 

1920, ΖΥΘΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΣΜΑΤΑ 
Αγ. Παρασκευής 110,  210 6813.029

Συνδυάζει πολλά με έξυπνο τρόπο: περιβάλ-
λον σε διατηρητέο του 
1920, bar σε καταπράσινη 
αυλή και ταυτόχρονη λει-
τουργία μπιραρίας (ψηφί-
ζουμε Grolsch) και κουζίνα 
αξιώσεων με μεσογειακή 
κατεύθυνση (κροτίνι με 
λαδοτύρι κ.ο.κ). Συμβουλή 
από καρδιάς, δοκιμάστε 
στο τέλος την πανακότα με 
μαστιχέλαιο. 

ΑΣΠΡΟ ΠΙΑΤΟ 
Εθνικής Αντιστάσεως 39, 
210 6825.181
Μαζί με τις σπεσιαλιτέ της 
μεσογειακής κουζίνας απο-
λαμβάνεις και live μουσι-
κούλα με έντεχνα, λαϊκά και 
κρητικά, όλα με € 25 το άτο-
μο. Μια χαρά. Άλλα δυνατά 
προτερήματα: η κουζίνα του 
κλείνει στις δύο, ενώ τις Κυ-
ριακές το τραβάει μέχρι τις 
10 το βράδυ.

ROBIN’S HOOD 
Βασ. Γεωργίου 34, 
210 6834.907
Μαγαζί με πραγματικά νό-
στιμη σπιτική κουζίνα. Μετά 
από 14 χρόνια υπάρχουν πιά-
τα-«ακλόνητες» αξίες, όπως 
τα φιλετάκια με σάλτσα από 
κατσικίσιο τυρί αλλά και ο-
λόφρεσκες αφίξεις, όπως το 
ριζότο με κολοκύθα και μέλι. 
Η αφράτη λεμονόπιτα με ψη-
μένη μαρέγκα θα σε κάνει να 
προσκυνάς το Χαλάνδρι. 

ΠΕΡΙ ΟΥΣΙΑΣ 
Θησέως 25, Δουκίσσης 
Πλακεντίας, 210 6830.220 
60 (!) παραδοσιακές συνταγές 
«τακτοποιημένες» ανάμεσα σε 
(υπέροχες) κατηγορίες για να 
σκανάρεις εύκολα τον κατά-
λογο: προμεζέδες (πατατοσα-
λάτα), μεζέδες (ντολμαδάκια 
χωριάτικα), κρεατομεζέδες 
(χουνκιάρ μπεγεντί), θαλασσι-
νοί μεζέδες (μύδια κρασάτα) και 
μεταμεζέδες (ραβανί με παγω-
τό). Χρυσό προτέρημα το εύκο-
λο parking.   

L’OSTERIA DA CLAUDIO 
Κώστα Βάρναλη 26, 
210 6834.228
Στο κατάστηµα του Claudio ο 
κατάλογος είναι ουσιαστικά µια 
περιήγηση στην ιταλική κουζίνα, 
όµως εκτός καταλόγου µπορείτε 
να βρείτε µια άλλη λίστα µε πιά-
τα ηµέρας, τουλάχιστον 15 τον 
αριθµό, που ανακοινώνονται σε 
µαυροπίνακες. Κρασί χύµα –όχι 
όµως και ανώνυµο– και ιταλικές 
µπίρες. Ανοιxτά κάθε µέρα, µε-
σηµέρι και βράδυ. Κυριακή µόνο 
µεσηµέρι.

ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙ 
Πλ. Αγίου Νικολάου, 
210 6848.178
Πριν από ένα χρόνο, ο βραβευμέ-
νος chef Γιάννης Λουκάκος, ένας 
εκ των ιδιοκτήτων, εμπνεύστηκε 
μια μοντέρνα ταβέρνα με κουζί-
να απλή –αλλά με ένταση– και 
θεμέλιο τις ελληνικές γεύσεις. Και 

αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός εστιατορίου 
που παντρεύει το προσιτό και καθημερινό με το 

Άσπρο Πιάτο
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Ding - κεραμικά ποτήρια
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Γάιδαρος
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Κουκλάκι

Terra Madre

Ευριπίδης

Skinville
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ψαγμένο και ευφάνταστο, πάντα σε πολύ καλές 
τιμές.

SIMPLY BURGERS 
Σωκράτους 31, 210 6800.633
Την αλυσίδα την ξέρει όλη η Αθήνα (17 καταστή-
ματα), δεν γινόταν να μην υπήρχε 
και στο πολυπληθές Χαλάνδρι. Οι 
«ντόπιοι» εδώ και 5 χρόνια απο-
λαμβάνουν τα burgers, είτε επι-
λέγοντας ένα από τα πολλά του 
καταλόγου είτε αυτοσχεδιάζο-
ντας. Στα συν τα φρέσκα υλικά. 

ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑΣ 
Αριστοτέλους 52, 
210 6857.626
Μακαρόνια: μακριά, στρογγυλά, 
χοντρά, κοφτά, με σάλτσες και 
μυρωδικά, βασιλικό, λαχανικά 
και διάφορα τυριά. Ελληνική 
–όχι ιταλική– μακαρονάδα σε 
όποια εκδοχή (δεν) μπορείς να 
φανταστείς.

ENOTECA 
Λεωφ. Πεντέλης 113, 
210 6890.238
Πάγια προτίμηση των οινόφι-
λων Αθηναίων. Ο chef Κώστας 
Τουλουμτζής προτείνει σ το 
πιστό κοινό του κάποια από τις 
600 (!) ετικέτες κρασιών που 
διαθέτει το εστιατόριο και μετά 
τους προτείνει και το ιδανικό 
πιάτο από τη μεσογειακής έ-
μπνευσης κουζίνα. 

ΨΑΡΩΜΑ 
Σωκράτους 23, 210 6839.348
Σκηνικό νοσταλγίας, ξέφωτο, 
δέντρα, πολύ γαλάζιο στο ε-
σωτερικό και ύστερα… αρχί-
ζουν να μιλούν τα ψάρια. Γυα-
λιστερές, στρείδια, χταπόδια, 
μικρά και μεγάλα ψάρια σε 
διάφορες παραλλαγές, που 
φτάνουν τα 55 πιάτα – χωρίς 
να συμπεριλαμβάνονται τα 
οστρακοειδή.  

ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ  
ΚΑΙ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ 
Αγ. Γεωργίου & Αισχύλου 26, 
210 6810.529
Από το 1998, σε μια όμορφη 
μονοκατοικία με κήπο και πά-
ντα με τις ίδιες βασικές αρχές 
των ιδιοκτητών του, Π. Μα-
ζαράκη και Αν. Δήμα: φρέσκα 
και ποιοτικά προϊόντα, ανά-
δειξη και εξέλιξη της ελλη-
νικής κουζίνας, τίμια σχέση 
τιμής - προσφοράς.

*  ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΑΣ

E-SHOP 
Β. Γεωργίου 47 & Συγγρού 
Στην παραπάνω διεύθυνση 
βρίσκεται το πρώτο φυ-
σικό κατάστημα της αλυ-
σίδας των e-shop points. 
Ε λεύθερη μ ε τάφραση: 
υποβάλλεις την παραγγε-
λία σου με τη βοήθεια μιας 
καταρτισμένης ομάδας 
πωλητών ή παραλαμβά-
νεις τα προϊόντα μιας παραγγελίας που 
έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά. Όλα τα προϊόντα 
τελευταίας τεχνολογίας είναι εδώ.

*  24 ΩΡΕΣ ΒΟΛΤΑ 

PLUG N’ PLAY 
Αγ. Παρασκευής 25, 210 6893.034

Έρχεται ο κόσμος για internet και pro και… φτιάχνει 
σπιτάκι. Ανοιχτό 24 ώρες, δελεάζει το κοινό του με 
650 παιχνίδια και ασταμάτητο σερφάρισμα μαζί με 
ποικιλίες καφέ από όλο τον κόσμο και πρωτότυπες 
γεύσεις, για να μη λιποθυμάνε οι fans μπροστά από 
τις οθόνες.

BLUE BAR 
Μεσολογγίου 8, πλ. Χα-
λανδρίου, 210 6815.505
Η αυ τόμ α τη απάν τηση 
στις ερωτήσεις: «κλασικό 
στέκι στο Χαλάνδρι» και 
«αυθεντικό rock bar στην 
περιοχή». Ο πάνω όροφος 
«εξειδικεύεται» σε τζαζ, 
µπλουζ, σόουλ και φάνκι. 
Αν είσαι έφηβος/νέος στο 
Χαλάνδρι και δεν πάρεις το 
πτυχίο σου εδώ, κάτι λάθος 
κάνεις στη ζωή σου.

MONA’S 
Ηρακλείου & Σωκράτους 5, 
210 6815.590
Ο ναός της νεολαίας, θεαμα-
τική ημερήσια κατανάλωση 
καφέ, mainstream μουσική, 
σνακ για τις ώρες που χτυ-
πάει η πείνα και το βράδυ 
ατμόσφαιρα party. Παιχνι-
διάρικη διακόσμηση με pop 
πορτρέτα.

SHINE 
Θουκυδίδου 3, 
210 6851.051
Café-bar που προτιμούν όσοι 
θέλουν έναν γκουρμέ εσπρέ-
σο Hausbrandt ή το δικαίωμα 
επιλογής ανάμεσα σε πολλές 
διαφορετικές ποικιλίες τσάι. 
Ακόμα: καθαρά ποτά, χορ-
ταστικό finger food, ζεστή 
ατμ όσφαιρα, αναπαυτικοί 
καναπέδες και χάζεμα από τις 
τεράστιες τζαμαρίες. 

SOCIAL CLUB 
Κολοκοτρώνη 14, 
210 6853.993
Το μοναδικό στην περιοχή για 
όποιον θέλει clubbing, αλλά δεν 
θέλει να κάνει το ταξίδι μέχρι 
την Αθήνα. Καλά ποτά, ατμό-
σφαιρα οικειότητας καλαίσθη-
το design, ελεύθερη είσοδος 
(ποτό € 8-10) και mainstream 
κατά βάση μουσική από τον dj 
Alex Gournaridis.

* ΔΗΜΙΟΥΡΓΙ-
ΚΗ ΑΠΑΣΧΟ-
ΛΗΣΗ 

ISON PSYCHOMETRICA 
Κηφισίας 178, 210 6710.593
Εταιρεία παροχής Υπηρεσιών 
Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας. Δη-
λαδή; Δηλαδή και συμβουλευτι-
κή εφήβων και ενηλίκων, αλλά 
και ολοκληρωμένες προτάσεις 
εκπαίδευσης πάνω στο αντικεί-
μενο και εξειδίκευσης των επαγ-
γελματιών του.

ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Ευριπίδου 17, 210 6726.501,  
www.moutzouropyrgos.gr 
Δημιουργικό εργαστήρι για μι-
κρούς και μεγάλους, σε μια ευ-

ρύχωρη μονοκατοικία με μεγάλο κήπο, όπου τα 
παιδιά απασχολούνται δημιουργικά (ζωγραφική, 
μουσική, θεατρικό παιχνίδι κ.λπ.) και οι γονείς χα-
λαρώνουν πίνοντας τον καφέ τους και δοκιμάζο-
ντας σπιτικές λιχουδιές. Και διοργάνωση πάρτι για 
15-50 παιδάκια από βρεφική ηλικία έως 12 ετών. A

L’ οsteria da Claudio

Λιαστή Ντομάτα

Μικρός Κοραής

Mona's

Μουτζουρόπυργος
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1920, Ζύθος και Εδέσματα
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Τ ο φαινομένο του fanboy (ή εάν το 
θέλετε επί το ελληνικότερο του 
στείρου γηπεδικού οπαδισμού) 

δεν περιορίζεται στην τεχνολογία. Είμαι 
σίγουρος πως και όλοι οι κάτοχοι BMW 
έχουν 30 καλούς λόγους για να πιστεύουν 
πως διαθέτουν το καλύτερο αυτοκίνητο 
του κόσμου. Αλλά, δυστυχώς, στην τεχνο-
λογία το «επίδικο» εμφανίζεται πολύ συ-
χνότερα. Μάλιστα έχει την τάση να χτυπά 
περισσότερο αγόρια παρά κορίτσια. Ίσως 
γιατί δεν έχω δει πολλά κορίτσια να μου 
ορκίζονται στη μάρκα του κινητού ή του 
λάπτοπ τους. Και να θέλουν ταυτόχρονα 
να υποτιμήσουν όλα τα υπόλοιπα κινητά 
ή λάπτοπ. 

Είμαι μάλιστα πεπεισμένος πως μια πο-
λύ επικερδής επιχείρηση θα ήταν μια 
after-sale υπηρεσία αφύπνισης των κοι-
μισμένων fanboy αντανακλαστικών. Θα 
σου έστελνε κάθε βδομάδα όλες εκείνες 
τις ειδήσεις που θα επιβεβαίωναν πως 
πράγματι διαθέτεις την καλύτερη παι-
χνιδομηχανή του κόσμου και ταυτόχρο-
να θα απέκρυπτε όλα τα μειονεκτήματά 
της. Άλλωστε, ακόμα και να στα έστελνε, 
πάντα θα υπήρχε μια καλή δικαιολογία 
σύμφωνα με την οποία η δική σου παι-
χνιδομηχανή είναι τέλεια και τα μειο-
νεκτήματά της αποτέλεσμα κακόβουλων 
επιθέσεων. 

Μέχρι ένα σημείο το καταλαβαίνω. Πα-
ρότι δεν διαθέτει ούτε μισή μετοχή στην 
εταιρεία, ο fanboy έκανε μια επιλογή α-
γοράζοντας ένα προϊόν. Και μάλιστα την 
έκανε, αποκλείοντας όλα τα υπόλοιπα 
«ανταγωνιστικά» προϊόντα. Θέλει με 
κάποιο τρόπο, λοιπόν, να επιβεβαιώσει 
στον εαυτό του και στους άλλους αυτή 
την επιλογή. Κι εκεί επάνω χτίζεται μια 
μικρή νεύρωση. Φυσικά υπάρχουν δια-
βαθμίσεις. Από αυτούς που επιμένουν να 
κηρύττουν το ευαγγέλιο στους άπιστους, 
επιδεικνύοντας και οι ίδιοι τη μακραίω-
νη πίστη τους ήδη από την πρώτη γενιά 

του Playstation, μέχρι 
αυτούς που απλά επιλέ-
γουν Nokia γιατί πού να 
τρέχουν τώρα να μαθαί-
νουν άλλο μενού. Οι χειρό-
τεροι απ’ όλους είναι οι νεοφώτιστοι 
προσήλυτοι, που όχι μόνο πρέπει να ε-
πιβεβαιώσουν τη νέα πίστη του Android, 
αλλά ταυτόχρονα νιώθουν και χαζοί που 
τόσα χρόνια προσκυνούσαν τα ψεύτικα 
είδωλα του Windows Mobile.

Από εμπειρία μπορώ να σας πω πως υ-
πάρχουν δύο-τρεις βασικοί τρόποι που 
ξεκινούν ένα fanboy παραλήρημα. Ο έ-
νας είναι όταν ακούει άλλους fanboys 
να επαίρονται για τα πλεονεκτήματα της 
δικής τους επιλογής. Ο δεύτερος είναι 
όταν βρίσκουν μπροστά τους ένα αθώο 
θύμα που προσπαθεί να μάθει εάν η 
Pentax είναι καλύτερη από την Canon. 
Και ο τρίτος είναι όταν κάποιος πει κακό 
λόγο για τη μία και μοναδική πίστη.

Δεν έχει σημασία μέσα σε ποιο πλαίσιο 
γίνεται αυτή η «επίθεση», ο κύβος έχει 
ήδη ριφθεί και το flame war (αντιπαρά-
θεση με χρήση ανορθολογικών μεθόδων 
και ταυτολογιών της τάξης του «αφού εί-
σαι βλάκας, λογικό είναι να υποστηρί-

ζεις το OpenOffice») στο 
φόρουμ είναι εγγυημένο.

Μέτρα αντιμετώπισης –όπως λέγαμε 
και στις σχολικές εκθέσεις– δυστυχώς 
δεν υπάρχουν πολλά, μέχρι να εκδηλω-
θεί το φαινόμενο. Στην υπόλοιπη ζωή του 
μπορεί να είναι ένας ήρεμος άνθρωπος 
και να κρατά μια εντελώς ουδέτερη άποψη 
σε ζητήματα που δεν τον αφορούν, όπως ο 
πόλεμος στο Αφγανιστάν ή η κλειτοριδε-
κτομή στη Β. Αφρική. Αφού εκδηλωθεί, 
είναι άχρηστη κάθε ανταλλαγή απόψεων 
μαζί του, παρά μόνο για τη χαρά του τρο-
λαρίσματος (επίκληση προβοκατόρικων 
θέσεων που ξέρεις πως θα πικάρουν το 
συνομιλητή σου). Κάποια χαμένη φαιά 
ουσία είναι αναμενόμενη, καθώς πολλές 
φορές το fanboy ξεκινά την επίθεση ή-
ρεμα και αιτιολογημένα, πριν καταλήξει 
σε άναρθρες κραυγές, όταν ο άπιστος δεν 
δείξει εμφανείς τάσεις μεταμέλειας.

Και, προς θεού, μην εφησυχαστείτε. Ό-
λοι μπορούμε να κρύβουμε ένα fanboy 
εν υπνώσει μέσα μας. Σκοτώστε το πριν 
προλάβει να βγει και, για να παραφράσω 
τον Shantel, Γίμπι τνίμπι ντάι, γιόχο χο 
χο χόι, Ι wanna be a fanboy. ●
➜ techiechan@tellas.gr

Fanboys

TechieChan
Του ΣΤΑΘΗ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ~ pdf ~

Κάθε Τετάρτη 

όλη η εφημερίδα και σε PDF

www.athensvoice.gr

Η ATHENS 

VOICE
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 Travel
 Κείμενο - φωτό: 

 Αγγελική ΜπιρΜπιλή

Σ ε 13.000 περίπου εκτάρια στο ο-

ρεινό συγκρότημα της Τύμφης 

εκτείνεται ο Εθνικός Δρυμός Βί-

κου - Αώου. Πυκνά δάση από πλα-

τάνια, βελανιδιές, έλατα, δρυς, κρανιές, οξιές, 

αμέτρητα είδη φυτών και βοτάνων, 24 είδη θη-

λαστικών, πολλά από τα οποία υπό εξαφάνιση, 

απότομοι γκρεμοί και μια σειρά άριστα διατη-

ρημένων παραδοσιακών οικισμών συνθέτουν 

έναν οικολογικό παράδεισο. Τα κρυστάλλινα 

νερά του Βοϊδομάτη και του Αώου δίνουν ζωή 

σ’ αυτό το εξαιρετικά σπάνιο και ευαίσθητο 

οικοσύστημα. Από την άλλη το Μέτσοβο, ένα 

ζωντανό μουσείο λαϊκής παράδοσης.

Πρώτη στάση: Μέτσοβο 

«Δώσε σε κάποιον ένα ψάρι και θα τον ταΐσεις 

μια μέρα, μάθε τον να ψαρεύει και θα του σώ-

σεις τη ζωή». Αυτός που έμαθε το Μέτσοβο να 

«ψαρεύει» ήταν ο Ευάγγελος Αβέρωφ. Ισόβι-

ος πρόεδρος του Ιδρύματος Βαρόνου Μιχαήλ 

Τοσίτσα επένδυσε με επιτυχία την τεράστια 

περιουσία του Ιδρύματος προωθώντας την 

πολιτιστική κληρονομιά και κυρίως βελτιώνο-

ντας τις παραδοσιακές μορφές οικοτεχνίας: 

ελβετικές αγελάδες αγοράστηκαν για το πρό-

τυπο Βουστάσιο, καινούργιες ποικιλίες τυριών 

φτιάχτηκαν στο Τυροκομείο, δημιουργήθηκε 

πρατήριο Λαϊκής Τέχνης, μια άγονη πλαγιά της 

Πίνδου φυτεύτηκε με κλήματα που έφερε από 

το Μπορντό, ντόπιοι εκπαιδεύτηκαν. Μέχρι και 

χιονοδρομικό κέντρο κατασκεύασε, το πρώτο 

στην Ελλάδα. Έτσι το Μέτσοβο πλούτισε, δια-

τήρησε τη φυσιογνωμία του και, σε αντίθεση 

με άλλα μέρη, κράτησε τον κόσμο του. Αξίζει 

να επισκεφθείς: την πινακοθήκη ε. Αβέρωφ 

για την εξαιρετική μόνιμη συλλογή, με 250 αντι-

προσωπευτικά έργα των σημαντικότερων Ελ-

λήνων ζωγράφων, χαρακτών και γλυπτών του 

19ου και 20ού αιώνα (Λύτρα, Γύζη, Βολονάκη, 

Παρθένη, Μαλέα, Μόραλη, κ.ά.) και το Αρχοντι-

κό Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα με το Μουσείο 

λαογραφικής Τέχνης. Ακόμα, τον Ναό της Α-

γίας παρασκευής με το ξυλόγλυπτο τέμπλο με 

εικόνες της Σχολής Μετεώρων (1700 μ.Χ) και 

τη Μονή Αγίου Νικολάου. Πριν φύγεις να πας 

μια βόλτα στο ανακαινισμένο κι επισκέψιμο Οι-

νοποιείο Κατώγι Αβέρωφ και να αγοράσεις τα 

ονομαστά τυριά του Ιδρύματος (μετσοβόνε, 

μετσοβέλα, κι αν είσαι τυχερός παρμεζάνα). 

Δεύτερη στάση: Ζαγόρι

Η περιοχή προσφέρει πολλά, τόσο αξιοθέατα 

όσο και δραστηριότητες στη φύση – πεζοπορία, 

ιππασία, αναρρίχηση, ορειβασία, rafting κανό-

καγιάκ, mountain bike κ.ά. Έχοντας σαν βάση 

ένα από τα 45 χωριά της περιοχή μπορείς να α-

κολουθήσεις διαφορετικές διαδρομές, κάποιες 

από τις οποίες έχουν ως προαπαιτούμενο την 

πεζοπορία. Προτείνουμε...

κολυμπήθρες του πάπιγκου Οι οβίρες, όπως 

λένε αυτές τις πισίνες που σχηματίστηκαν στο 

ασβεστολιθικό πέτρωμα, βρίσκονται μεταξύ Με-

γάλου και Μικρού Πάπιγκου. 

Δρακόλιμνες Από το Μικρό Πάπιγκο, μετά από 

περίπου 5 ώρες ανάβαση, φτάνεις στη Δρακό-

λιμνη της Τυμφής. Απέχει 1 ώρα πεζοπορίας 

από το οργανωμένο καταφύγιο στο διάσελο της 

Αστράκας, όπου υπάρχει δυνατότητα διανυκτέ-

ρευσης μέχρι 50 άτόμων (γιώργος ροκάς, 697 

3223100, www.astrakarefuge.com). Η πρόσβαση εί-

ναι δυνατή μόνο με τα πόδια, όταν δεν έχει χιόνια. 

παναγιά Σπηλαιώτισσα Από τον Άγ. Μηνά, 

ένα από τα πιο αυθεντικά χωριά της περιοχής, 

ακολουθείς το μονοπάτι μέσα στο δάσος για 

τομοναστήρι. Είναι κλειστό, αλλά από το κα-

μπαναριό η θέα είναι μοναδική. Μπορείς να πας 

και οδικώς από το δρόμο Αρίστη- Πάπιγκου α-

φήνοντας το αυτοκίνητό σου στη γέφυρα που 

ξεκινάει το rafting (Rafting Athletic Center 

- ξενοδοχείο Ταξιάρχες, Αρίστη, 26530 41888).   

Συνεχίζοντας πεζή στις όχθες του Βοϊδομάτη – 

από τα καθαρότερα ποτάμια της Ευρώπης– μετά 

από 6χλμ. φτάνεις στο γεφύρι της κλειδωνιάς.

Άνω πεδινά - Μονοδένδρι -Βίτσα - κήποι Τα Άνω 

Πεδινά είναι από τα πιο όμορφα χωριά της πε-

ριοχής. Από το Μονοδένδρι περπατώντας μέ-

χρι το μοναστήρι της Αγ. παρασκευής, η θέα 

στο φαράγγι είναι πανοραμική. Το μοναστήρι 

χτίστηκε το 1412 από τον άρχοντα Μιχαήλ Βοε-

βόδα για την κόρη του Παρασκευή. Στο Μονο-

δένδρι, αξίζει μια επίσκεψη στο αναστηλωμέ-

νο αρχοντικό Πανταζή που φιλοξενεί εκθέσεις. 

Το φαράγγι του Βίκου Μην το θαυμάζεις μόνο 

από ψηλά, μπορείς να το διασχίσεις περπα-

τώντας (υπάρχει ευρωπαϊκό μονοπάτι με σή-

μανση). Επειδή αυτή την εποχή είναι δύσκολο, 

υπέροχες εναλλακτικές διαδρομές προς στο 

φαράγγι ξεκινούν από το Μονοδένδρι κι από τη 

Βίτσα. Από τη Σκάλα Βίτσας κατεβαίνεις προς 

το γεφύρι του Μίσιου και από εκεί μια διαδρο-

μή σε πάει στο χωριό κουκούλι, ενώ μια άλλη 

προς τα γεφύρια του κοκόρου και του καλογε-

ρικού (τρίτοξο) και καταλήγει στο χωριό κήποι. 

Από το Μονοδένδρι μπορείς να πας προς την 

Οξιά, για να δεις τα «θεόκτιστα» – το «πέτρινο 

δάσος», ένα μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο. 

καπέσοβο - Βραδέτο & Μπελόη: Από το χωριό 

Βραδέτο αξίζει τόσο η διαδρομή προς Μπελόη 

– σημείο με πανοραμική θέα του φαραγγιού όσο 

κι εκείνη που οδηγεί από τη Σκάλα του Βραδέτου 

στο Καπέσοβο. Η Σκάλα, που μέχρι το 1974 ήταν 

ο μοναδικός δρόμος επικοινωνίας του χωριού, 

αποτελείται από 1.120 σκαλοπάτια και θα χρεια-

στείς μιάμιση ώρα για να την κατέβεις. 

Πού να μείνεις 

Μέτσοβο «Οινοποιείο - ξενοδοχείο κατώγι Α-

βέρωφ» (26560 42505, www.katogihotel.gr) Ευ-

ρύχωρα δωμάτια με παραδοσιακά αντικείμενα 

και έργα τέχνης σημαντικών Ελλήνων καλλιτε-

χνών, ευγενικό σέρβις και αίσθηση πολυτέλειας. 

Το ξενοδοχείο βρίσκεται δίπλα στο Οινοποιείο. 

Αρίστη Aristi Mountain Resort (26530 41330) 

Απρόσκοπτη θέα στη χαράδρα του Βίκου, στους 

Πύργους του Πάπιγκου και στην κορυφή της Α-

στράκας. Χτισμένο με τον παραδοσιακό τρόπο 

διαθέτει 18 δωμάτια, μπαρ, εστιατόριο και εγκα-

ταστάσεις spa (θερμαινόμενη πισίνα με θέα, υ-

δρομασάζ, εγκαταστάσεις σάουνας και χαμάμ). 

Άνω  Πε δι νά  π ορ φ υρ όν  (26530 71579/ 

694 5783290)  Ανασ τηλωμ ένο αρχον τικό 

του 1850 το οποίο διατηρεί η οικογένεια 

του σεφ Γιάννη Κυρλιγκίτση και της Ολαν-

δέζας Ρίτας – νιώθεις σαν σ το σπίτι σου. 

Καπέσοβο Ξενώνας Θουκιδίδης (697 998379, 

joannasterna@yahoo.gr), ένα υπέροχο αναστη-

λωμένο αρχοντικό του 1875. 

Πού να φας

Μέτσοβο «γαλαξίας» (26560  41202) Κεφτεδάκια 

με πράσο, πρασόπιτα, γίδα βραστή, κοντοσούβλι. 

Μονοδένδρι  «πίτα της κικίτσας»  (26530 

71340) από το 1958. Γνωσ τό για τη σπε-

σ ι α λ ι τ έ  τ ο υ ς,  τ ην  «π ί τ α  τ ο υ  φ τ ω χο ύ ». 

Βίτσα «κανέλα και γαρύφαλλο». Ο ιδιοκτή-

της Βασίλης Κατσούπας είναι περιβαλλοντο-

λόγος και η ειδικότητά του είναι τα μανιτάρια. 

Καπέσοβο «Στέρνα» (26510 33570) Η Άννα, με 

τις κόρες της Έλλη και Γιάννα, θα σε γλυκάνουν 

με σπιτικά γλυκά και αλλά αλμυρά αριστουργή-

ματα από ντόπια υλικά. Φτιάχνουν ακόμα κο-

σμήματα και  μικροαντικείμενα (697 7202817). 

Βραδέτο «Χρυσή καρδιά» (697 4888859) Ο Λά-

μπρος και η Ανδρονίκη προσφέρουν νοστιμότο-

το κοντοσούβλι, αλευρόπιτα, κοκορέτσι. A

Διάλειμμα στη φύση
ΜεΤΣΟΒΟ - ΖΑγΟρι: ΣυΝΑρπΑΣΤικεΣ πεΖΟπΟρικεΣ ΔιΑΔρΟΜεΣ κΑι 
πΑρΑΔΟΣιΑκή ΑρΧιΤεκΤΟΝική ΣΤήΝ ΟρειΝή ήπειρΟ  
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Του Μιχάλη λεάνη 

Sports

Π αρατηρούσα τον Κονέ, που στη λή-
ξη του παιχνιδιού Ηρακλή - Λάρισα 
διαμαρτυρόταν στο διαιτητή. Μου 

έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το στιλ του. Είχε τα 
χέρια του μαζεμένα και σταυρωμένα πίσω από 
την πλάτη του. Ένα στιλ που υποδηλώνει σεβα-
σμό στο πρόσωπο του διαιτητή και εγκράτεια, 
αλλά και κοσμιότητα από μεριάς ποδοσφαιρι-
στή. Πόσα χρόνια είχα να δω ποδοσφαιριστή 
να διαμαρτύρεται σε αυτή τη στάση. Η εικό-
να με ταξίδεψε σε περασμένες δεκαετίες. Αν 
η Σούπερ Λίγκα, με αφορμή τη βράβευση της 
Χρυσής Ενδεκάδας, μας έδειχνε στιγμιότυ-
πα από αναμετρήσεις περασμένων ετών και 
ιδιαίτερα τις περιόδους ’70 και ’80, θα διαπι-
στώνατε με ευκολία ότι το στιλ Κονέ ήταν ο πιο 
συνηθισμένος τρόπος 
διαμαρτυρίας. Τον είχαν 
υιοθετήσει κυρίως οι 
αμυντικοί και υπήρχε 
λόγος. Τα χρόνια εκεί-
να δεν μιλάμε βέ-
βαια απλά για δια-
μαρτυρίες αλλά 
γ ια  π ε σ ί μ α τ α 
σ το διαιτητή, 
τ α  λ ε γ ό μ ε ν α 
« κ α ρ ο τ σ ά κ ι α ».  Η 
στρατηγική επέβαλε να 
έχουν τα χέρια σταυρωμένα πίσω 
από την πλάτη τους. Έτσι 
δεν έδιναν το δικαίω-
μα σε κανένα να ισχυ-
ριστεί ότι κινήθηκαν 
για να προπηλακίσουν 
ή να απωθήσουν τον 
άρχοντα του αγώνα. 
Τα αλάνια, λοιπόν, την 
έπεφταν στο ρέφερι 
με τα χέρια μαζεμένα, 
τον κύκλωναν και τον 
πήγαιναν καρότσι, και 
θα μπορούσε κάποιος 
να ισχυριστεί ότι οι δι-
αμαρτυρίες τους ήταν 
έντονες και επίμονες 
αλλά επ’ ουδενί βίαιες. 
Σε αυτό το συμπέρα-
σμα κατέληγες με μεγάλη ευκολία αν παρατη-
ρούσες το επάνω μισό από τα κορμιά τους. Τι 
έκαναν, μωρέ, τα παιδιά; Του την έπεσαν λίγο 
άγρια, αλλά δεν τον ακούμπησαν. Νομίζετε… 
Όλη τη δουλειά τη βρόμικη, την έκανε το κάτω 
μισό του σώματός τους. Από εκεί ξεκινούσαν οι 
γονατιές και οι κλωτσιές με αποδέκτη τον μαυ-
ροφορεμένο με τη σφυρίχτρα. Στον πανικό πά-
νω και στην τούρλα έπεφτε και καμιά ροχάλα, 
κυρίως από αυτούς που τον είχαν πλάτη. Αλλά 
τα χέρια εκεί! Δεμένα και ακούνητα πίσω από 
την πλάτη, σαν ψεύτικα. Όπως στα σόου του 
Μπένι Χιλ. Που κάθονταν οι αξιοπρεπείς κατά τ’ 
άλλα κύριοι στις συναντήσεις των επιχειρημα-
τικών συμβουλίων κουστουμάτοι με τα χέρια 
πάνω στα στρογγυλά τραπέζια, αλλά αυτά τα 
χέρια… ήταν ψεύτικα, πλαστικά ή χάρτινα. Τα 
πραγματικά τα είχαν κάτω από το τραπέζι για 
να κουταλιάζουν και να χουφτώνουν τις σέξι 
γραμματείς. Έχω ακούσει εξομολογήσεις βε-
τεράνων ποδοσφαιριστών που μου έλεγαν ότι 
σ’ αυτόν το διαιτητή έχω χώσει κάτι κλωτσιές 
στο τάδε ματς και απορούσα πότε τους τις εί-
χαν σερβίρει, γιατί το παιχνίδι το θυμόμουν. 
Πολύ λίγοι έπαιρναν χαμπάρι ότι, σε κάθε πε-
ρικύκλωμα του ρέφερι, έπεφταν και λίγες ψι-
λές. Και ποιον να αποβάλεις; Μέσα σε εκείνο 

το χαμό και την αντάρα, άντε να καταλάβεις 
ποιος σου τις έχωσε για να τον στείλεις στα α-
ποδυτήρια! 

Οι διαιτητές είχαν πάντα πρόβλημα να επι-
βληθούν στους ποδοσφαιριστές. Ακόμη και 
τώρα που οι διαμαρτυρίες είναι σαλονάτες 
μπροστά σε αυτές των περασμένων ετών, οι 
«μαυροφορεμένοι» αδυνατούν να αντιμετωπί-
σουν τους παίκτες με άνεση και ψυχραιμία. Αν 
στηθεί μια κάμερα αποκλειστικά στο πρόσω-
πο ενός διαιτητή και μετά το ματς την εξετάσει 
ψυχολόγος, δεν θα δυσκολευτεί να διαγνώσει 
έλλειψη αυτοπεποίθησης και ψυχραιμίας. Προ-
σέξτε πώς αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι 
τους παίκτες όταν τους πλησιάζουν να διαμαρ-

τυρηθούν, απορημένοι για μια 
απόφασή τους. Σηκώνουν τα 
χέρια και αρχίζουν να ουρλιά-
ζουν. Έχεις την αίσθηση ότι ζη-
τάνε βοήθεια. Γουρλώνουν τα 

μάτια και οι 9 στους 10 απαγ-
γέλλουν την ίδια φράση: 

«Φύγε από εδώ, φύγε!». 
Δεν έχω συναντήσει 

σε ελληνικό παιχνίδι 
ρέφερι cool να πλη-
σιάζει ο ίδιος τον 

ποδοσφαιριστή, να τον 
αγκαλιάζει, να τον ηρεμεί και να 

του εξηγεί πού έχει κάνει 
λάθος και ότι κακώς 
διαμαρτύρεται. Φωνά-
ζουν μόνο και προσποι-
ούνται ότι βάζουν το 
χέρι στο τσεπάκι για να 
τραβήξουν κάρτα. Την 
ίδια ακριβώς αντίδρα-
ση που είχαν τα παλιό-
τερα χρόνια οι αστυνο-
μικοί, που στην πρώτη 
στραβή έκαναν πως θα 
βγάλουν από τη θήκη 
το πιστόλι ακόμη και αν 
αυτό δεν είχε σφαίρες 
ή απλά δεν υπήρχε στη 

θήκη του. Και τους δύο 
κάποιοι τους είχαν διορίσει 

με μέσο, και αμφότεροι ήταν ανεκπαίδευτοι. 
Βλέπεις αγώνες στο εξωτερικό και σε κάποιες 
φάσεις παρατηρείς ότι οι διαιτητές χαμογελάνε 
στους παίκτες. Εδώ, αν προσέξεις τα πρόσωπά 
τους και το πόσο σκληρά είναι τα χαρακτηρι-
στικά τους, αναρωτιέσαι αν ήρθαν από τριήμε-
ρα ή από σαράντα. Μόνο ο Παμπορίδης κάνει 
παιχνιδάκια επικοινωνιακά. Κι αυτός όμως όχι 
με τους ποδοσφαιριστές, αλλά με το φακό. 
Κλείνει πονηρά το ματάκι στην κάμερα  –άρα-
γε σε ποιον–, σκάει κάνα χαμογελάκι, κοιτάζει 
στα κοντινά πλάνα να είναι χαλαρός. Δεν φτάνει 
σε χαλαρότητα και ερμηνεία τον Κασναφέρη, 
που ήταν ικανός να απαγγείλει Δάντη μπροστά 
στις τηλεοπτικές κάμερες με τη βοήθεια πάντα 
του Γιώργου Μήνου –σ’ αυτόν τον Δάντη με το 
«παλιό παλτό» αναφέρομαι, όχι στον Λατίνο ποι-
ητή τον Αλιγκέρι–, αλλά την τσαχπινιά την έχει 
πρόχειρη ο Παμπορίδης. Στοιχηματίζω ότι μόλις 
κρεμάσει τη σφυρίχτρα κάπου ψηλά για να μην 
μπορούν να την πάρουν, θα είναι αυτός που θα 
αντικαταστήσει τον τηλεοπτικό γκουρού της 
σφυρίχτρας Βαρούχα στην «Αθλητική Κυριακή»! 
Ο Βαρούχας, βέβαια, μέχρι τότε θα έχει πάρει 
προαγωγή και θα παρουσιάζει τη Γιουροβίζιον. 
Και σαν διαιτητής διεθνής ήταν!  A

➜ info@athensvoice.gr

Κασναφέρης

Ένα 
τραγούδι του 
Αλιγκέρι, 
τραγούδι του 
Κασναφέρη!
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Δ έκα χρόνια τώρα, η οδός Ε-
γνατία μού θυμίζει κορίτσι 
που έχει γυρίσει σπίτι μετά 
τις διακοπές. Το ευδαιμονι-

κό καλοκαίρι έχει τελειώσει, είναι ήδη 
ανάμνηση. Από δω και πέρα, το σώμα της 
θα ξεφλουδίζεται, το μπρούτζινο μαύρι-
σμά της θα χαθεί, το κορίτσι θα μελαγχο-
λήσει, μέχρι και χθες ήταν θεά, τώρα την 
περιμένουν κρύο και χειμώνας. Τέτοιο 
κορίτσι-οδός είναι και η Εγνατία, καθώς 
το ξεφλουδισμένο δέρμα-πρόσοψη κά-
ποιων εμβληματικών κτιρίων του πάλαι 
ποτέ ρωμαλέου σώματός της μαρτυρά γή-
ρανση και παραίτηση. Και τίποτα δεν είναι 
όπως παλιά, πέρα από τη γόβα-γίγας του 
«Καρύδα», που επιμένει να λάμπει μέρα 
νύχτα, σήμα κατατεθέν όμως των νέων 
ιδιοκτητών του καταστήματος “Fena”.
Κοιτάζω μαγεμένος το εξαώροφο μπετο-
νένιο κατάστημα ένδυσης του «Δημη-
τριάδη», με αυτή την ιλιγγιώδη seventies 
flash back γραμματοσειρά της μαρκίζας 
του. Στάση Κολόμβου. Κλέβω ματιές δια-
περνώντας τη βιτρίνα της πρόσοψης, που 
εκπτωσάρει κοτλέ κοστούμια στα 80 ευ-
ρώ και σκοτσέζικες καρό φούστες στα 20, 
και παρατηρώ τους ηλικιωμένους υπαλ-
λήλους. Είναι σίγουρο πως σε λίγο κά-
ποιοι θα βγουν στη σύνταξη, σκέφτομαι 
πως ίσως είναι εδώ από την πρώτη μέρα 
που άνοιξε το μαγαζί, πούλησαν εκατο-
ντάδες πρενς ντε γκαλ, τουίντ ή ριγωτά 
κοστούμια, φορέματα μάξι, μίντι, μίνι.

Αν το κατάστημα του «Δημητριάδη» βρι-
σκόταν στο Λονδίνο, όλο και κάποιος 
στιλίστας του “i-D” ή του “Dazed and 
Confused” θα δανειζόταν τα κοστούμια 
του για εντιτόριαλ μόδας και θα φορού-
σε στα μοντέλα, αντί για παλιοκαιρίσια 
σκαρπίνια, θεόρατα σνίκερ, βάζοντας για 
τίτλο “Dandy vintage and the new athletic 
animals”! Βρίσκεται όμως επί της Εγνα-
τίας ο «Δημητριάδης» κι όχι στην τρέντι 
Τσιμισκή ή την μπεμπέ Μητροπόλεως. 
Γι’ αυτό και στιλίστες ή τρέντουρες που 
κυνηγούν την ολντσκουλιά χαμπάρι δεν 
παίρνουν πως εδώ κρύβεται πράμα που 
σαλεύει. 

Προχωρώ προς Καμάρα κάνοντας σλά-
λομ ανάμεσα σε ξένους (η συνοδός μου 
παρατηρεί εύστοχα πως η Εγνατία είναι η 
Τσιμισκή των οικονομικών μεταναστών), 
τσιγγάνες, τζάνκια, πορτοφολάδες (της 
συνοδού μου της έχουν αρπάξει δύο φο-
ρές το κινητό), παππούδια και λαμαρίνες 
καρφωμένες στην άσφαλτο ώστε να κρύ-
βουν τα έργα του μετρό. Μαγευόμαστε 
από τα ονόματα των ρουχάδικων. “Jet 
Set”, “Bazooka”, “Avanti”, “Showbiz”, 
“Donna” και σχεδόν προσκυνούμε το 
παπουτσάδικο “Dark”. Στην αριστερή 
βιτρίνα μοστράρουν τεράστιες άσπρες 

βινύλ τακουνάτες ντίσκο-μπότες με έ-
ναν τεράστιο νοσοκομειακό σταυρό, 
όμοιες με αυτές που φόρεσε κάποτε η 
Κέιτ Μος σε παλαιότερο εντιτόριαλ του 
“WAD” αλλά και η Ντάριλ Χάνα στο “Kill 
Bill No1”. 
Εκεί όμως που ο ενθουσιασμός, η αδρε-
ναλίνη, η καταναλωτική μανία και η θυ-
μοσοφία της συνοδού μου την οδηγούν 
σε παραλήρημα, είναι η βιτρίνα ενός άλ-
λου παπουτσάδικου-αξεσουαράδικου, 
του “Sandra Fellini”. «Είναι απίστευτο, 
είναι αδύνατο, είναι ανεπανάληπτο, είναι 
υπέροχο! Μπότες UGG στα 30 ευρώ, την 
ίδια ώρα που στο κατάστημα “Nak” της 
Μακένζυ Κινγκ οι τρελές fashionistas 
που θέλουν να φορούν το αυστραλιάνι-
κο chic trend του φετινού χειμώνα τις 
στάζουν ένα 170αράκι με την έκπτωση». 
Παίρνουμε 10, φοράς τη μία, μας μένουν 
9, τις πουλάμε στις τρέντισσες προς 60 
ευρώ, βγάζουμε κέρδος 30 ευρώ στο 
ζευγάρι, ίσον 270 ευρώ μάνι money, μιας 
και είναι γεμάτη η Θεσσαλονίκη με τέ-
τοια θύματα του στιλ. Συλλαμβάνω τον 
εαυτό μου να κάνει τη σκέψη, όχι για το 
κέρδος όσο για την πλάκα, for the fun 
of cheating. Αν και σε τέτοιους καιρούς 
οικονομικής κρίσης η τεράστια απόστα-
ση ανάμεσα στην τιμή των UGG μεταξύ 

“Sandra Fellini” Εγνατίας και “Nak” Μα-
κένζυ Κινγκ με βάζει σε σκέψεις που εξα-
φανίζονται καθώς προχωρώντας φτάνω 
στα περίφημα τζινάδικα «Καπράλος» & 
«Αφροδίτη Καπράλου». Τζινάδικα που 
επίσης γνώρισαν πιένες στις αρχές των 
80s, όταν ήταν εξουσιοδοτημένα Levi’s 
501 stores, και πουλούσαν τα denim πιο 
γρήγορα και από τσιμισκιώτικο φρέσκο 
κουλούρι. Τώρα, βέβαια, τα Levi’s της βι-
τρίνας είναι λίγα σε σύγκριση με τα τζιν 
Cobra ή τα D & B (Dolce & Babbana;). Και 
εδώ, όπως όμως και σε δεκάδες μαγα-
ζιά της Εγνατίας, οι ποικιλίες του denim 
προκαλούν ίλιγγο. Με κεντημένες χά-
ντρες ή ξεπλυμένη υφή, μετρονομημένα 
σκισίματα, μεταλλικά trucks, διάστιχτα 
με φερμουάρ, ό,τι πρέπει για να ντύσουν 
φραπεδαράκους σε νότες Greek Idol ή 
λαϊκούς rock’n’rollους πρίγκιπες που α-
κούν Τερζή και Guns N’ Roses. «Περάστε 
μέσα. Δοκιμάστε για το συμφέρον σας. Η 
δοκιμή δεν βλάπτει και είναι δωρεάν», 
κελαηδά ευγενέστατα ο υπάλληλος από 
την πόρτα. 

Πάντα η Εγνατία είχε «κράχτες», πάντα 
εδώ το shopping ήταν λαϊκό. Ίσως είναι 
και το μόνο που απέμεινε από τις παλιές 

κραταιές εποχές των γουναράδικων, των 
μαγαζιών που πουλούσαν στέρεο και η-
λεκτρονικά είδη (ακόμα βέβαια πουλάει 
ο «Φελέκης» vintage Toshiba Bombeat), 
των κοσμηματοπωλείων, που υπάρχουν 
μεν, αλλά αργοσβήνουν, καθώς η σκό-
νη από τα έργα του μετρό μοιάζει σαν να 
κατακάθεται στη βιτρίνα τους και να μην 
αφήνει χρυσό και ασήμι να λάμψουν ό-
πως παλιά.
Πρέπει να ερχόμαστε πιο τακτικά εδώ 
για ανασκαφές. Να ανεβοκατεβαίνου-
με τις σκάλες του “Hondos Center” 
αμέριμνοι και χωρίς το στριμωξίδι που 
επικρατεί στο πιο κεντρικό, της Αρι-
στοτέλους. Να περιπλανιόμαστε στο 
παραδίπλα οικοφένγκσουι μαγαζί με τα 
φλιντζανάκια, τους πολυέλαιους, τους 
πίνακες με τα ελάφια, τα σιντριβανάκια 
και τη μόνιμη παραίνεση: «Ξεπούλημα». 
Να σου υπενθυμίζω πως «να, εδώ παλιά 
ήταν το μπουγατσατζίδικο “Δωδώνη” 
με την καλύτερη κιμαδόπιτα στην πόλη» 
κι ύστερα να μπαίνουμε στο φαρμακείο 
του Παπαποστόλου πριν την εκκλησία 
της Χαλκέων για χειροποίητες κρέμες 
Caladerm για την ακμή ή τις ρυτίδες. Κι 
όταν πέσει η νύχτα κι ανάψουν οι πι-
νακίδες των ξενοδοχείων, ο δρόμος να 
μοιάζει με έκπτωτο βαλκανικό Λας Βέ-
γκας κι εμείς να προσπαθούμε να σκα-
ρώσουμε δεκάδες ακόμα ιστορίες για το 
ποιοι μένουν σε όσα δωμάτια του «Ε-
μπορικόν» έχει φως. A

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου 

2310Soul

Shark 

Έ χουν υμνήσει τη θέα του, τα κολλα-

ριστά άσπρα πουκάμισα, τα μαύρα 

στρετς φορέματα, τα φίνα τραπεζο-

μάντιλα, τις παγωμένες σαμπάνιες και την ενη-

μερωμένη κάβα του. Έχουν γράψει τα καλύτερα 

για τις μουσικές του, το σέρβις του, το in crowd 

από κολεγιόπαιδα και γαμπρούς της Ευτυχίας, 

έως πολιτικούς, επιχειρηματίες και σινιέ πλή-

θος. Το “Shark” είναι must, είναι ο χώρος που κα-

ταφέρνει να μη γίνει γκέτο της εκλεκτής κοινω-

νίας, αλλά να είναι πάντα ανοιχτός και φιλόξενος 

για όλους τους καλοδιάθετους και free thinking 

ανθρώπους της πόλης. Η ομάδα που το τρέχει 

σε κάνει να νιώθεις μέλος της, το κέφι είναι αυ-

θεντικό, όπως η νυχτερινή θέα που λάμπει. 

Αργοναυτών 2 & Θ. Σοφούλη, 
2310 416.855-6, 2310 421.606

Στην Εγνατία με χάρη

Όταν πέσει η νύχτα, 
η Εγνατία μοιάζει με 
έκπτωτο βαλκανικό 
Λας Βέγκας 

2310club
Του ΓιώρΓοY παπαΓέώρΓιου
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Ivan MIkhaIlov, ΑπΟ τηΝ ΕκθΕση “TIMe WIThIn Us” 
150 έργα, 15 καλλιτέχνες από τουρκία, Ρωσία 
και Ελλάδα, αυτή τη στιγμή βρίσκονται 
στην κωνσταντινούπολη.
τον Απρίλιο έρχονται και στη θεσσαλονίκη 
στο πλαίσιο της Photobiennale. 
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ΧΡΟΝΗΣ ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ
Από τους κορυφαίους ζωγράφους της μεταπολεμικής γενιάς και πρό-
σωπο «κλειδί» στην αναδιοργάνωση της ΑΣΚΤ (ως καθηγητής και 
πρύτανης) τη δεκαετία του’90. Μισό αιώνα μετά την αρχή της καλλι-
τεχνικής του πορείας, αφιερωμένης εξ ολοκλήρου στην εξερεύνηση 
της ανθρώπινης μορφής και του γυμνού σώματος, το Εθνικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ανα-
δρομική του καλλιτέχνη με περισσότερα από 170 έργα, ζωγραφικής, 
σχέδια, εικονογραφήσεις… Η επιμέλεια είναι της Τίνας Πανδή. 28/1 - 
18/4, Ωδείο Αθηνών, 210 9242.111-3                         -ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
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ΕΝ-ΓΡΑΦΗ 
Τη γραφή ως ζωγραφική και το κείμενο ως εικόνα 
βλέπουν γνωστοί σύγχρονοι καλλιτέχνες, εξε-
ρευνώντας την εικαστικότητα της γραφής. Συμ-
μετέχουν: Ν. Βαλαωρίτης, Ε. Καραγιάννη κ.ά. 
ενώ την επιμέλεια έκανε η Ίριδα Κρητικού. 3/2 
- 9/3, Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, Μασσαλίας 22

ΒΑΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Κυνηγάει με το φακό της χώρους που στέγασαν 
για λίγο, για πολύ, κατ’ επιλογήν ή κατ’ ανάγκη 
ανθρώπους από διαφορετικό περιβάλλον και υ-
πόβαθρο. Soiree De Votanique, Καστοριάς 37, Βο-
τανικός, 210 3471.401

CINEDOC 
Μια άλλη ματιά στο κόσμο και την επικαιρότητα 
μπορεί να «κερδίζει» μέχρι τον προσεχή Μάιο το 
αθηναϊκό κοινό μέσα από τα βραβευμένα ξένα και 
ελληνικά ντοκιμαντέρ που προβάλλει το Γαλλικό 
Ινστιτούτο Αθηνών. Κάθε Τετάρτη στις 20.30 με 
εισιτήριο € 3. Σίνα 31, 210 3398.600 

επιλογές Της ΔήμήτρΑς τρΙΑΝτΑφύλλού

ΜΑΝΤΑΛΙΝΑ ΨΩΜΑ
Οι εικόνες της ξεχωρίζουν πάντα για τη ρεαλιστι-
κή τους παραστατικότητα και τους σύγχρονους 
εκφραστικούς τρόπους. Τα πιο αντιπροσωπευ-
τικά της έργα συγκέντρωσε η Ελληνογερμανι-
κή Αγωγή με τη συνδρομή της Gallery «ρεβέκκα 
Καμχή». 27/1 - 7/2, Παλλήνη Αττικής, 210 8176.700

ΠΑΜΠΛΟ ΠΙΚΑΣΟ
Η Gallery Gagosian συστήνει στους Αθηναίους μια –όχι και τόσο γνωστή στο ευρύ 

κοινό– ομάδα έργων του Πικάσο, τα χαρακτικά σε λινόλαιο. Ξεκίνησε να 
πειραματίζεται με το αντικείμενο στα τέλη του’50 ανακαλύπτοντας έναν πολύ άμεσο 

τρόπο δουλειάς και πριν τελειώσει η δεκαετία εκφραζόταν εξαιρετικά μέσω αυτής 
της τεχνικής. Στη σημαντική έκθεση θα δούμε έργα  από την πολύ παραγωγική 

περίοδο ’59-’63. Gallery Gagosian, Μέρλιν 3, 210 3640.215. Από 28/1 ως 10/4. 

Ε. Καραγιάννη
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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

PSAROKOKALO
Το Διεθνές φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Αθήνας μάς φέρνει 

ξανά σε επαφή με διαμαντάκια από τα σημαντικότερα διεθνή κινημα-

τογραφικά φεστιβάλ. Φέτος και μια έκθεση με θέμα τη ρώσικη πρωτο-

πορία σε συνεργασία με το Κρατικό μουσείο ςύγχρονης τέχνης & το 

μουσείο Κινηματογράφου. Προβολές, αφιερώματα, materclasses, 

ομιλίες και παρουσιάσεις. 1-7/2, Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδός 48 
& Μεγ. Αλεξάνδρου & Nixon, Αγησιλάου 61 Β, Κεραμεικός

Ο,ΤΙ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ
Στο νέο θεατρικό στοίχημα της σεζόν, μια 

ελισαβετιανή κωμωδία συναντά μια φάρ-

σα των 60s και ο ουίλιαμ ςέξπιρ «κρυφο-

κοιτάζει» τον τζον Όρτον. Ο Θωμάς Μο-

σχόπουλος σκηνοθετεί δύο ξεχωριστές 

παραστάσεις («Δωδέκατη νύχτα» και «Τι 
είδε ο Μπάτλερ») με ενιαίο concept και θί-

ασο δεκαεπτά προσώπων εναλλάξ κάθε 

βράδυ (και σε μία long run παράσταση 

κάθε Κυριακή.) Παίζουν: Ν. Καραθάνος, 

Χ. λούλης, Ι. Παππά, μ. τριανταφυλλί-

δη κ.ά. Από 31/1 στο Θέατρο Αλίκη, 
Αμερικής 4, 210 3210.021 

ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Κοσμήματα σαν πυκνές εικαστικές 

δηλώσεις μπλεγμένες σε νήματα, 

κουμπιά και χρώματα. Στο Bartesera, 

Κολοκοτρώνη 25, 210 3229.805

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 
Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΗΣ 
Παραμένει η πιο αγαπημένη Όπερα του 

κοινού και το πιο γνωστό έργο του Τζο-

ακίνο Ροσίνι. Στις 1&2/2 το ερμηνεύουν 

μαζί με 7 σολίστ τα μουσικά ςύνολα του 

Δήμου Αθηναίων. Πολυχώρος Πολιτι-
σμού, Νέος Κόσμος, Τιμοκρέοντος 6Α, όπι-
σθεν Αγ. Σώστη, είσοδος ελεύθερη 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
Όποιος θέλει «πτυχίο» στα: κόσμημα με 

πολύτιμο μεταλλικό πηλό, κατασκευές από 

μαλλί, κεραμική, ζωγραφική, ψηφιδω-

τό, τεχνικές υφασμάτων και πολλά άλλα, 

μπορεί να το αποκτήσει στο «έμπειρο» Ez 
Art Studio, Χαρ. Τρικούπη 97, Κηφισιά, 210 
8133.000

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
Μέσα από το θέατρο, το χορό και το τρα-

γούδι για αλλοδαπούς που ζουν στην Ελ-

λάδα. Δωρεάν στο «Θέατρο των Αλλαγών», 
210 5248.251

Voicechoice
Tου MIXAλH ΠITENH

1Αλέξανδρος Τομπάζης 
Ζωγραφικά έργα που κινούνται ανά-
μεσα σε απροσδιόριστες κατόψεις 

και σε γιαπωνέζικες καλλιγραφίες. Γλυπτά 
που παραπέμπουν σε αρχιτεκτονικές μα-
κέτες. Φωτογραφίες - πολύχρωμα απο-
σπάσματα κτιρίων και τοπίων. Αφαιρετικά 
εικαστικά έργα του διεθνούς αρχιτέκτονα 
με αρχιτεκτονική αύρα. Γκαλερί Ζουμπου-
λάκη, πλ. Κολωνακίου 20, έως 30/1

2Night On Earth + 
Burgundy Grapes
Αυτή τη φορά ο Πρώτος Ήχος 

της ATHENS VOICE μεταμορφώνεται σε 
ταινία από τους Night On Earth και σε ε-
σωστρεφές soundtrack περιπλανήσεων 
από τους Burgundy Grapes. Οι πόλεις του 
Jim Jarmusch γεμίζουν με ακουστικές κι-
θάρες, το trip hop μπλέκεται με το γουέ-
στερν, τα πειραγμένα κομμάτια του Θα-
νάση Παπακωνσταντίνου συνυπάρχουν 
με folk ήχους. Ένα ξεχωριστό live. Ιανός, 
Σταδίου 24, 29/1, 22.00

3Οι δύο Ευαγγελισμοί του 
Κωνσταντίνου Παρθένη
Τώρα που η αναδρομική έκθεση για 

τον Γ. Τσαρούχη στο Μουσείο Μπενάκη έχει 
πάρει διαστάσεις λαϊκού προσκυνήματος, 
μια μικρή έκθεση του δάσκαλου Κ. Παρθέ-
νη υπενθυμίζει μερικές από τις αφετηρίες. 
Στις δύο παραλλαγές του Ευαγγελισμού 
του 1910, με τα ονειρικά χρώματα και τις φι-
γούρες από αιθέρα, όπως τις χαρακτήριζε ο 
μαθητής του Παρθένη Γ. Τσαρούχης, εικο-
νογραφείται συγκλονιστικά η πνευματικό-
τητα και το μεταφυσικό. Μουσείο της Πόλε-
ως των Αθηνών, πλ. Κλαυθμώνος, έως 1/2

4Void Story
Μετά τον εξάωρο μαραθώνιο του 
Quizoola, οι Forced Entertainment 

επιστρέφουν με μια ραδιοφωνικής υφής 
θεατρική περιπλάνηση στους εφιάλτες της 
πόλης, διάρκειας μιας ώρας. Οι ηθοποιοί 
μιμούνται ήχους, οι εικόνες που προβάλ-
λονται μιμούνται κινηματογραφική ταινία, 
το devised theatre μιμείται το κλασικό θέα-
τρο. Bios, Πειραιώς 84, 28-30/1, 21.00

➜ pitenis@ath.forthnet.gr

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ

Ισπανόφωνους δημιουρ-

γούς (Enric Granados, Astor 

Piazzolla κ.ά.) με χαρακτηριστι-

κό ένα ονειρικό μουσικό ιδίω-

μα ερμηνεύει η σοπράνο Άννα 

Αλεξοπούλου με τη συνοδεία 

του Φρίξου Διονύσιου Μόρ-

τζου στο πιάνο. 31/1, 20.30, 

Σύλλογος Παρνασσός, Καρύ-

τση 8, 210 3221.917

Void Story

Ό,τι προτιμάτε
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*         νέο
C        μέχρι   15
 ¤        μέχρι 25
  ¤¤     μέχρι 40
   ¤¤¤  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  Από τα πρώτα 
γαλλικά της πόλης, έμαθε 
στους Αθηναίους τα σαλι-
γκάρια μπουργκινιόν και το 
φιλέτο σως καφέ ντε Παρί.
Από φέτος και με ανοιχτό 
τον υπέροχο κήπο του για 
τους καπνιστές. € € € 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 Ένας βραβευμένος 
σεφ, ο  Αλέξης Καρδάσης και 
μια  ελληνική «πειραγμένη» 
κουζίνα .Κάβα με εξαιρετικές 
τιμές. €Σ/Κ Μ 

AΛATΣi 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 
210 7210.501, 697 7210501 
Μοντέρνο  κρητικό εστιατό-
ριο του γνωστού δημοσιο-
γράφου Σταύρου Θεοδωρά-
κη. Κυρ. κλειστά. € € Μ A.v.

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

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

ALeriA 
Μεγ. Αλεξάνδρου 57, Με-
ταξουργείο, 210 5222.633 
Ατμοσφαιρικό ντεκόρ, δυο 
επίπεδα και μπαρ μόνο για 
ποτό, από τα καλύτερα στην 
ελληνική δημιουργική κου-
ζίνα. € €

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

* ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ  
Πλ. Μερκούρη, Άνω Πετρά-
λωνα, 210 3464.916/ 211 
7108.578 Σε ανανεωμένο 
περιβάλλον, με ελληνικές 
παραδοσιακές γεύσεις που 
σερβίρονται από νωρίς το 
μεσημέρι κάθε μέρα, σε 
πολύ καλές τιμές. Ζωντανή 
μουσική Παρ. και Σαβ. βρά-
δυ και Κυριακή μεσημέρι.  €

ATHeNS GATe    
Λ. Συγγρού 10, Αθήνα, 210 
9238.302-3 Μεσογειακή κου-
ζίνα σε χώρο με εξαιρετική 
θέα στον Παρθενώνα και 
τους Στύλους του Ολυμπίου 
Διός. Ανοιχτό κάθε βράδυ 
19.00 - 23.00. €€

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.

bALTHAZAr
Tσόχα 27 & Bουρνάζου, Aμπε-
λόκηποι, 210 6441.215 Από 

τους πιο κοσμικούς χώρους 
της Αθήνας, δημιουργική 
κουζίνα. Εδώ γίνεται το 
power game της Αθήνας. 
Φόρεσε τα καλά σου, θα τους 
δεις και θα σε δουν όλοι.  €A.v. 

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

bΑΡΟΥΛΚΟ 
Πειραιώς 80, Κεραμεικός, 
210 5228.400 Αστέρι 
Michelin από το σεφ Λευτέ-
ρη Λαζάρου. Από τα καλύτε-
ρα της Αθήνας, με έ,μφαση 
στο ψάρι. Κυρ. κλειστά. €€€   

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

bLAcK DUcK 
Xρήστου Λαδά 9A, Aθήνα, 
210 3234.760 Πολυχώρος 
που αγαπάει τις τέχνες, με 
καφέ, bar, εστιατόριο και 
γκαλερί.  € 

ΒΟΥΤΑΔΩΝ 48 
Βουτάδων 48, Γκάζι, 210 
3413.729 café - bistrot για 
καφέ, ποτό, σάντουιτς, τάρ-
τες, ποικιλίες και νόστιμα 
γλυκά. Δοκίμασε φοντί σο-
κολάτας με φρούτα. €

brASSerie  vALAoriToU 
Bαλαωρίτου 15, 210 
3641.530. Εδώ κάνουν στάση 
πολιτικοί, μεγαλοδικηγόροι 
και οι κυρίες τους.Τα μεση-
μέρια του Σαββάτου παρέες 
γνωστών δημοσιογράφων 
και διαφημιστών σε... happy 
hour. Kυρ. κλειστά.  €Ξ Μ

broWN’S 
Βασ. Αλεξάνδρου 2 (Divani 
Caravel Hotel), 210 7207.000 
Ατμοσφαιρικός χώρος, ξε-
νοδοχειακό service και πο-
λυτέλεια, γεύσεις επιπέδου. 
Κυριακή κλειστά.  €€ €

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

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.

cANTeeN        
Ιάκχου και Ευμολπιδών, 
Γκάζι, 2103451508  Από την 
ομάδα του soul, minimal 
χώρος για μεσογειακή κου-
ζίνα με μικρές αναφορές σε 
Μαρόκο και Συρία. € 

ceNTrAL             
Πλ. Φιλικής εταιρείας 14, Κο-
λωνάκι, 210 7245.938 Το σή-
μα κατατεθέν των αδερφών 
Πάνα. Κοσμοπολίτικο, σούσι 
και μενού μεντιτερανέ, με 
δύναμη στα after office 
parti. €€€ 

cUciNA PoverA     
Ευφορίωνος 13 & Ερατοσθέ-
νους, Παγκράτι, 210 7566.008 
Καλό wine resto (ιδιοκτήτης, ο 
sommelier Γιάννης Καημενά-
κης) Θα ευχαριστηθείς πολλά 
γνωστά κρασιά και σε ποτήρι. 
Κυριακή κλειστά. € €

*DAS bier
Κλεάνθους 8, Γκάζι 
6977141990 Μπίρες, πολλές 
μπίρες! Βαρελίσιες, μονα-
στηριακές και 35 ετικέτες 
για να διαλέξεις. Μενού έ-
κλπηξη και καλή ροκ μουσι-
κή για να τη συνοδεύσεις. €

18
Σουηδίας 51, Κολωνάκι, 210 
7235.561 Ιστορικό και αναλ-
λοίωτο μέσα στο χρόνο, 
κλασικά πιάτα που τα ξέρεις 
από τα 70s. €€

ΔΗΜoΚΡΙΤΟΣ 
Δημοκρίτου 23 & Tσακάλωφ, 
Kολωνάκι, 210 3613.588, 210 
3619.293 Ιστορία χρόνων, 
στα τραπέζια του έχουν 

γευματίσει πολλά γνωστά 
ονόματα της ελληνικής 
διανόησης αλλά και όλη η 
Αθήνα. €

ΔioNYΣoΣ
Pοβέρτου Γκάλι 43, Mακρυ-
γιάννη, 210 9233.182 Εμβλη-
ματικό της Αθήνας, ανανεω-
μένο με πιάτα μεσογειακής 
κουζίνας που υπογράφει ο 
Mιχάλης nτουνέτας.€ 

eN AiΘPiA 
Bρυούλων 4, 210 2582.751, 
Πλ. N. Φιλαδέλφειας Xώρος, 
ζωγραφισμένος στο χέρι, 
από το πρωί για καφέ και 
από το μεσημέρι για ωραία 
δημιουργική κουζίνα. 
«Δυνατή» μπάρα και έθνικ 
μουσική μέχρι αργά το βρά-
δι. Ξ A.v. Σ/K

* FUNKY GoUrMeT          
Παραμυθιάς 13, Κερα-
μεικός, 210 5242.727, 
www.funkygourmet.com 
Boutique εστιατόριο –25 

θέσεων– με gourmet δη-
μιουργίες σε καινούργιο, 
εντυπωσιακό art χώρο από 
τους ιδιοκτήτες και σεφ 
Γεωργιάννα Χιλιαδάκη και 
Νίκο Ρούσσο. € € 

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

GALLerY cAFÉ  
Αδριανού 33, Μοναστηράκι, 
210 3249.080  Ανοιχτό από 
τις 10.00 το πρωί έως αργά 
το βράδυ για φαγητό και πο-
τό. Art περιβάλλον με εναλ-
λασσόμενες καλλιτεχνικές 
εκθέσεις. Κυρ. 11.00-13.00 
live κλασική μουσική, Σάβ. 
15.00-17.00 live jazz.

Gb corNer 
Ξεν. Grande Bretagne, πλ. 
Συντάγματος & Παν/μίου, 

210 3330.000  Ατμόσφαιρα 
οld Athens, πολυτέλεια, 
σέρβις αστέρων. Θα πας 
για business lunch ή after 
shopping, δίπλα σου θα 
τρώνε οι 300 της Βουλής και 
οι δημοσιογράφοι που ψά-
χνουν το θέμα τους. €€€ 

Gb rooF GArDeN 
Πλ. Συντάγματος & Πανεπι-
στημίου, 210 3330.000 (ξεν. 
Μεγ. Βρετανία) Το οποίον, 
κομψότης, ποιότης, πολυ-
τέλεια, καταπληκτική θέα Α-
κρόπολη και Αθήνα. Κουζίνα 
ιταλική. €€€

GooDY’S       
Delivery service: 801 1000011, 
από κινητό 210 2805.120, 211 
1025.700 Τα burgers που σε 
μεγάλωσαν, οι σαλάτες που 
κρατούν τη γραμμή σου, οι 
παραδοσιακές γεύσεις στη 
σύγχρονη version τους. 

* ΙΔΑΙΟΝ      
Πειραιώς 187, Αθήνα, 210 

γεύση οδηγος

Μ άγος της κατσαρόλας, πληθωρικό ταλέντο, με φα-
νατικό κοινό και μια φουρνιά νέων μαγείρων πε-
ρήφανα να προσθέτει δίπλα σε λοιπά στοιχεία... 

«μαθητής του Πέσκια». Φέτος επιμελείται το μενού γνωστών 
εστιατορίων της πόλης, συνεργάζεται σαν σύμβουλος στη ται-
νία του Βασίλη Τσελεμέγκου «Επικίνδυνες μαγειρικές» –οι 
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και Γιώργος Χωραφάς είναι μά-
γειροι που ερωτεύονται την Κάτια Ζυγούλη και προσπαθούν 
να την κατακτήσουν με την τέχνη τους–, ενώ ύστερα από και-
ρό ανοίγει και ο ίδιος καινούργιο πόστο, το πολυαναμενόμενο 
“πBox Eatery” στην Κηφισιά, Λεβίδου 11 (χτες η πρώτη του 
μέρα). Συναντηθήκαμε εκεί και ανάμεσα σε μαστόρους αλλά-
ξαμε δυο κουβέντες. 

Η ελληνική κουζίνα φέτος είναι στα φόρτε της. Τι λες γι’ αυτό; Δεν 
μου κάνει ούτε κρύο ούτε ζέστη – σημασία έχει να γίνονται 
καλές δουλειές. Το κοινό διανύει μια περίοδο όπου θέλει όλα 
να τα απαξιώσει, την ελληνική κουζίνα, που την ξέρει και που 
μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να τη θεωρήσουμε «καλή» στις 
τιμές της, ξαφνικά τη λάτρεψε. Όμως εγώ θέλω να υπάρχουν 
όλα, και τα τριάστερα και τα γαλλικά και οι ταβέρνες και να 
τρώω παντού καλά. Όσο για την ελληνική, πιστεύω ότι τώρα 
είναι η ώρα που πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη παραπέρα, 
δηλαδή στις τοπικές κουζίνες. 
Εσύ τι καταλαβαίνεις όταν ακούς τη φράση «πειραγμένο πιάτο»; 
Είναι φράση που με ενοχλεί. Το «πειράζω» μου φέρνει στο νου 
το «παρενοχλώ». Εγώ δεν πειράζω την παραδοσιακή κουζίνα, 
αντίθετα την τιμώ. Προτιμώ την έκφραση «έντεχνο πιάτο».   
Στο σπίτι τι τρως, μαγειρεύεις εσύ; Ναι, και μάλιστα μ’ αρέσει 
πολύ να περιποιούμαι τις δύο μου γυναίκες με τα πιο απλά 
πράγματα. Τις Κυριακές, βέβαια, γιατί μέσα στη βδομάδα πού 
χρόνος…
Ποιο είναι το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που σου έχουν κάνει; Δά-
σκαλος, φυσικά.
Ποιο θεωρείς το μεγαλύτερό σου κατόρθωμα; Την οικογένειά 
μου και ύστερα τους μαθητές μου.
Το “πbox” είναι το καινούργιο σου πόστο. Πες μας δυο λόγια γι’ 

αυτό. Είναι ένα καθημερινό μαγαζί που θέλει να εξυπηρετεί τις 
ανάγκες της περιοχής. Περνάει κάποιος, θέλει ένα καλό πιάτο 
φαΐ και να φύγει. Δηλαδή είναι “location” όχι “destination”, 
απλά πράγματα, όμορφα φτιαγμένα, ό,τι μου αρέσει εμένα και 
του Σωτήρη (σ.σ. Κοντιζάς, ελληνοϊάπωνας, chef de cuisine). 
Συνεργάτης μου είναι ο Κωνσταντίνος Πισιώτης, ο χώρος εί-
ναι φτιαγμένος από τους αρχιτέκτονες Αντρέα Κούρκουλα και 
Μαρία Κοκκίνου, το στίγμα της έχει βάλει όπως πάντα και η 
γυναίκα μου η Κατερίνα Λυκουρέση (σ.σ. χρόνια διευθύντρια 

σύνταξης σε deco περιοδικά).  
Και τι θα τρώμε εδώ; Πολυσυλλεκτικό μενού: 
Ελλάδα, Ιταλία, Ιαπωνία, Νοτιοανατολική 
Ασία, Ισπανία, Τουρκία. Από το πρωί με σά-
ντουιτς –λαγανίνια από ψωμί λαγάνας γεμι-

στά με διάφορα, έπειτα κάποια ελαφριά 
πιάτα, το βράδυ κάτι πιο «πολύ»–, ε-

πειδή είναι καθημερινό δεν σημαί-
νει ότι πρέπει να είναι πρόχειρο. 

Κι ακόμη, θα μπορεί κάποιος 
κάτι που έφαγε να το αγοράσει 
φεύγοντας. Τυριά, αλλαντικά, 
παστά, ασιατικές νοστιμιές, 
ψαρικά και άλλα.
Πού φαντάζεσαι τον εαυτό 

σου σε 10 χρόνια; Σε μια κου-
ζίνα να γκρινιάζω και να λέω 
στους υπόλοιπους μάγειρες 
ότι χρειαζόμαστε βελτίωση.

tastepolice
Χριστόφορος Πέσκιας
ΠBox και μικρά μυστικά

Συνέντευξη στη ΝΕΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΓΕΥΣΙΣ 
Η τέχνη της ζωγραφικής συναντά 
την τέχνη της γαστρονομίας. Στο 
γνωστό εστιατόριο φιλοξενείται η 
έκθεση ταπισερί - υφαντά τοίχου του 
ζωγράφου Στάθη Κατσαρέλη και με 
την ευκαιρία οι σεφ Ευδοκία Φυλα-
κούρη και Νίκη Τρέσου ετοιμάζουν 
ένα ιδιαίτερο μενού για τους φίλους 
(€ 20/ άτομο με κρασί). Εγκαίνια Παρ. 
29/1 στις 20.30. Διάρκεια έως τέλος 
Φεβρουαρίου. 
Ασκληπιού 137, Αθήνα, 210 6453.179

DAS BIER                    
Για όσους η μπίρα σημαίνει κάτι πα-
ραπάνω από ένα ελαφρύ αλκοολού-
χο πoτό, υπάρχει ένας νέος χώρος 
στο Γκάζι. Ωραίο περιβάλλον, 35 
διαφορετικές ετικέτες μπίρας, 4 
βαρελίσιες –με την trappist chimay 
πρωταγωνίστρια–, μενού έκπληξη 
και καλή ροκ μουσική. 
Κλεάνθους 8, Γκάζι, 697 7141990 

ΡΟΖΑΛΙΑ
Ταβέρνα με ιστορία 30 χρόνων. Γεύ-
σεις ελληνικές, καλομαγειρεμένες, 
με αγνά υλικά, κρέατα και ψάρια 
προσεχτικά διαλεγμένα και φτιαγμέ-
να με μαεστρία στο ψήσιμο σχάρας 
– όλα σε πολύ καλές τιμές. Έχει και 
καταπράσινη αυλή, σκεπαστή, ό,τι 
πρέπει και για χειμώνα. 
Βαλτετσίου 58, Εξάρχεια, 210 3302.933 

TGI Friday’s
Μόνο τα tGi Friday’s θα μπορούσαν να 
χωρέσουν σε ένα ποτήρι το άρωμα, 
τη γεύση και τα χρώματα του Mexico. 
Τα 3 νέα cocktails (με βάση τη Jose 
cuervo) Granate Margarita, Verde 
Margarita  και το πικάντικο Chili 
Margarita ανεβάζουν τη διάθεση και 
μας φέρνουν πιο κοντά στο ρυθμό του 
καρναβαλιού. Συνδυάζονται ιδανικά 
με τα γνωστά σου tex Mex πιάτα.

ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ.GR 
Κρέας, πολύ κρέας στα κάρβουνα. 
Μπριζολάκια, παϊδάκια, κοτόπουλο, 
μέχρι και ζουμερά λαχανικά στη σχά-
ρα. Τα συνοδεύουν με πατάτες τηγα-
νητές και άλλες δροσερές σαλάτες 
–δοκίμασε μελιτζανοσαλάτα–, χύμα 
κρασί και τσίπουρο Πατρινό. Νόστι-
μο γεύμα σε καλές τιμές και στο σπίτι 
με ένα τηλέφωνο. 
Ευελπίδων 47, Κυψέλη, 210 8813.121  

FRESH 
Δύο νέες σοκολάτες ετοίμασαν 
ο Ηλίας Μαμαλάκης και ο  Alain 
Chartier και μας γλύκαναν το ίδιο 
όπως και οι 4 πρώτες της περσινής 
συλλογής τους. Σοκολάτα «Bitter 
με ανθό αλατιού» και «γάλακτος με 
φουντούκι και μαύρες σταφίδες». 
Είναι απολαυστικές, δεν περιέχουν 
συντηρητικά και χρωστικές ουσί-

ες, όπως όλα τα γλυκά του Fresh, 
και μόνο εκεί τις βρίσκουμε.

 Νέο Fresh, Παπανικολή 44, Χα-

λάνδρι, 210 6843.160

tips Της ΝΑΤΑΛίΑΣ ΔούΚΑ
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πούτρώμε

Pulitzer
Metropolitan chic

Της ΖίΖΗΣ  ΣΦύΡΗ

Η Βεντήρη είναι ο δρόμος που γνώρισε μεγάλη δόξα τη  
δεκαετία ’80-90. Ήταν ο μπαρίστικος δρόμος της Αθή-
νας. Τελευταία ξαναγνωρίζει δόξες σε μια πιο chill out 

μορφή. Εστιατόρια, καφέ, φαγάδικα μαζεύουν ένα μεγάλο μέρος 
του δημοσιογραφικού - πολιτικού - ανάμεικτου crowd της πόλης. 
Από τα πιο γνωστά σημεία συνάντησης και το Pulitzer, στη  θέση 
του ιστορικού Memphis club. Αν πας τώρα δεν θα το αναγνωρίσεις 
– μεγάλη πρόσοψη με τζαμαρίες και θέα στο Hilton, μεγάλη αί-
θουσα, χρώματα cool και ένα ύφος εντελώς μα εντελώς μητρο-
πολιτικό (όπως Λονδίνο, Βερολίνο, Μιλάνο κ.λπ.) το βάζουν στη 
λίστα των  δημοφιλέστερων εστιατορίων-μπαρ της Αθήνας. 
Εάν ψάχνεις ένα μέρος που να συνδυάζει διεθνή ατμόσφαιρα και 
καλό φαγητό, το Pulitzer είναι μια ενδιαφέρουσα εκδοχή. Ξεκι-
νάς από το πρωί με σνακς και καφέ, συνεχίζεις με το μοντέρνο 
εστιατόριο αλλά και με τη μεγάλη μπάρα που σου φτιάχνει τη 
διάθεση με κοσμοπολίτικα κοκτέιλ και δυνατά volume, ιδιαίτερα 
τα Σαββατοκύριακα, ενώ τις Παρασκευές έχεις τη δυνατότητα να 
χαλαρώσεις με μουσικές jazz ή pop ακούσματα από live μπάντα. 
Στη μεγάλη πραγματικά λίστα του θα βρεις κάτι που οπωσ-
δήποτε θα σε ικανοποιήσει οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της 
νύχτας – ο σεφ Νικόλας Τσικνάκος, που έχει επιμεληθεί το 
μενού, και η Αλεξάνδρα Τακορίδη, που έχει αναλάβει την 
εκτέλεση, έχουν φροντίσει γι’ αυτό.
Η λίστα ξεκινάει με μια μεγάλη ποικιλία από σαλάτες (14 στον 
αριθμό) και είναι λογικό αυτό αφού απευθύνεται σε ανθρώπους 
του κέντρου που συχνά κάνουν διάλειμμα από τις δουλειές 
τους «για να φάνε μια σαλάτα». Όχι όμως μια οποιαδήποτε σα-
λάτα, αλλά μια σαλάτα σαν ένα πλήρες γεύμα,  με εμπνευσμέ-
νες συνθέσεις φρέσκων λαχανικών, τυριών, ξηρών καρπών, 
φρέσκων φρούτων, κρέατος, κοτόπουλου, θαλασσινών, κι όλα 
αυτά με νοστιμότατες σος. 
Ακολουθούν ορεκτικά πολύ ωραία, όπως τα υπέροχα ρολάκια 
καπνιστού σολομού, που δοκιμάσαμε εμείς, με γέμιση τυριού 
κρέμας αλλά και γαρίδες. Δοκιμάσαμε επίσης ένα πολύ ωραίο 
ριζότο με ποικιλία μανιταριών και κρέμα παρμεζάνας με λάδι 
άσπρης τρούφας. Τα κυρίως πιάτα που παραγγείλαμε ήταν κο-
τόπουλο με κρούστα παρμεζάνας σερβιρισμένο με baby πατάτες 
ψητές, αρωματισμένες με θυμάρι και μπριάμ, σολομός σχάρας 
με λαχανικά ατμού και φρέσκα λιγκουίνι με μπισκ καραβίδας. 
Και τα τρία ήταν καλοφτιαγμένα, πολύ προσεγμένα στην πα-
ρουσίαση, και θα μπορούσες να τα συμπεριλάβεις στην παραγ-
γελία σου είτε για μεσημεριανό είτε για δείπνο. 
Το φινάλε με σουφλέ σοκολάτας με ρέουσα καρδιά και απαλό 
τσιζ κέικ επιβεβαίωσε την άποψή μας για το μελετημένο και 
νόστιμο μενού του Pulitzer. Θέλω να κάνω ιδιαίτερα κοπλι-
μέντα για το σωστό και διακριτικό σέρβις, καθώς και για την 
επιτυχημένη επιλογή των σκευών που επάνω τους αναδεικνύ-
ονταν οι συνθέσεις του σεφ. 

Pulitzer, Βεντήρη 5, Χίλτον, 210 7222.232, ανοιχτά 8 π.μ.- 1 μ.μ. Κατανά-
λωση/άτομο € 30-40 με ποτό.

➜ zsfyris@otenet.gr

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 όλη την 
εβδομάδα! € 

JAcKSoN HALL 
Mηλιώνη 4, Kολωνάκι, 210 
3616.098  Το περίφημο 
«ραντεβού στον Ινδιάνο». 
Όλη η Αθήνα περνάει για 
καφέ, burgers, steaks, ποτό. 
Ντεκόρ αγαπημένα αμερι-
κάνικο.€Ξ Μ. A.v.

* JAcKSoN FiSH              
Μηλιώνη 4, Κολωνάκι, 210 
3616.098 Ένας όροφος, ο 
2ος, αφιερωμένος στο ψάρι 
και τους πιστούς οπαδούς 
του. €€ 

JK
Φιλ. Εταιρείας 19-20, πλ. 
Κολωνακίου, 210 3644.874 
Κομψό στέκι των πολιτικών 
-ένα βήμα από τη Βουλή- και 
των σκληροπυρηνικών 
Κολωνακιωτών από το πρωί 
μέχρι το βράδυ. €€  

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΓΕΥΣΙΣ    
Ασκληπιού 137, Αθήνα, 210 
6453.179/ 6983 134731 Δη-
μιουργική ελληνική κουζίνα 
με προϊόντα εποχής από την 
Ν.Τρέσσου και Ε. Φυλακού-
ρη. Θεματικές βραδιές με 
εκθέσεις έργων τέχνης. Και 
πάρκινγκ στην Ιπποκράτους 
110. Ανοιχτό από 19.30-
1.00, Κυρ. μεσημέρι. Δευτ. 
κλειστά. €

KiKU
Δημοκρίτου 12, Κολωνάκι, 
210 3647.033 Το πρώτο 
grande γιαπωνέζικο της Αθή-
νας, φέτος ανακαινισμένο. 
Αυθεντικότατο Japanese από 
το σεφ Τανάκα Μινόρου. 
Απλό, λιτό αλλά πολυτελές, 
όπως προστάζει η ανατολίτι-
κή κουλτούρα. €€€

ΚΟΥζiΝΑ - ciNΕ ΨΥΡΡH 
Σαρρή 44, Ψυρρή, 210 
3215.534 Φιλικό και χαλαρό, 
στο χώρο ενός παλιού μύ-
λου του 19ου αιώνα. Ιταλικό 
μενού, αξιόλογη κάβα. 
Δευτ. κλειστά. €A.v.

KFc              
Γλυφάδα, Village Ρέντη, The 
Mall, Ομόνοια, Παγκράτι, Πει-
ραιάς, www.kfc.gr  Ο ναός 
του κοτόπουλου κι εσύ θα 
προσκυνήσεις. Κοτόπουλα 
Αγγελάκης και μπαχαρικά 
Kfc σε απίθανους συνδυα-
σμούς. Delivery όλα εκτός 
από the Mall και Ομόνοιας. €

LALU         
Αναγνωστοπούλου 1, Πλ. 
Κολωνακίου, 210 6233.933 
Ντιζαϊνάτο και μαζί χαλαρό. 
Καλή μεσογειακή κουζίνα 
κι ακόμη καλύτερη διάθεση 
για ξαφνικά πάρτι και γλέ-
ντια μέχρι το πρωί. Αδυνα-
μία μας η ιδιοκτήτρια Έφη 
Μωράκη.  €€ 

ΛΕYΚΕΣ 
Λ. Γαλατσίου 100, 210 
2924.458 Παραδοσιακή κου-
ζίνα με ελληνικές γεύσεις. 
Οι ερωτευμένοι ζητήστε 
τραπέζι στο κατώι για αγα-
πησιάρικη ατμόσφαιρα.€

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

MAMAcAS
Περσεφόνης 41, Γκάζι, 210 
3464.984 Το πρώτο που 
καθιέρωσε τον όρο «μο-
ντέρνα ελληνική ταβέρνα» 
και κατέβασε τον κόσμο στο 
τότε έρημο, Γκάζι. Δίπλα και 
το μπαρ.  €€Ξ Μ

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

MATAroA  
Ιεράς Οδού & Κεραμεικού 
116, Κεραμεικός, 210 
3428.312, 698 3409997 
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 γεύση οδηγος στοπιάτο

Caesar salad 
με κοτόπουλο 

Της ΤΖΕΝΗΣ ΣΤΑύΡοΠούΛού

Τι χρειαζόμαστε  Για το κοτόπουλο: 
1½ κ.σ. χυμό λεμονιού ● 1 κ.σ. λάδι ● 4 φιλέτα 
στήθος κοτόπουλου ● 1 σκελίδα σκόρδο Για τα 
κρουτόν: 100 γρ. ψωμί (όχι φρέσκο) κομμένο σε 
κυβάκια σε μέγεθος ζαριού ● 2 κ. σ. ελαιόλαδο 
● αλάτι, πιπέρι (ή 1 φακελάκι έτοιμα κρουτόν) 
Για τη σος: 1 μέτρια σκελίδα σκόρδο λιωμέ-
νη ● 1 κ.κ. μουστάρδα Ντιζόν ● ½ κ.κ. σάλτσα 
Worcestershire ● 2-3 σταγόνες tabasco ● 1 κ.σ. 
λεμόνι ● 3-4 φιλέτα αντζούγιας πολτοποιημένα 
● 3 κ. σ. μαγιονέζα ● 4 κ. σ. ελαιόλαδο ● 4 κ. σ. 
τριμμένη παρμεζάνα και ένα κομματάκι ακόμα, 
τριμμένο σε φλούδες σαν τσιπς. 1-2 μαρούλια. 

Πώς το φτιάχνουμε Κόβουμε τα κομ-
μάτια του στήθους οριζόντια στη μέση. Ανακα-
τεύουμε το λάδι, το χυμό λεμονιού και τη σκελίδα 
σκόρδου που έχουμε τσακίσει με το γουδοχέρι, 
προσθέτουμε το κοτόπουλο και το αφήνουμε 
να μαριναριστεί για 2 ώρες. Πλένουμε το μαρού-
λι, κρατάμε τα πιο τρυφερά φύλλα και στραγγί-
ζουμε. ζεσταίνουμε το φούρνο στους 200°c 
(αέρα). Απλώνουμε μια λαδόκολα σε ένα ταψί 
και σκορπίζουμε (σε μια στρώση) τους κύβους 
ψωμιού, αλείφουμε καλά με το λάδι, αλατοπιπε-
ρώνουμε και ψήνουμε για 10 .́ Στο μεταξύ φτιά-
χνουμε το dressing. Ανακατεύουμε το σκόρδο 
και την αντζούγια μέχρι να ομοιογενοποιηθούν, 
προσθέτουμε το χυμό λεμονιού, το tabasco, τη 
Worcestershire και τη μαγιονέζα. Ανακατεύου-
με για 1-2 κ́αι ρίχνουμε σιγά-σιγά το λάδι (προ-
σθέτουμε αλάτι - πιπέρι) ανακατεύοντας καλά 
μέχρι να γίνει μια παχύρρευστη ομοιογενής λευ-
κή σος. Στο τέλος προσθέτουμε την τριμμένη 
παρμεζάνα. ζεσταίνουμε ένα αντικολλητικό 
τηγάνι και ψήνουμε το κοτόπουλο για περίπου 
10 ,́ το βγάζουμε και το αφήνουμε να κρυώσει 
για 5 .́ Το κόβουμε σε λωρίδες. Σ’ ένα ξύλινο 
μπολ ρίχνουμε το 1/3 από το dressing, μερικά 
κρουτόν και τα φύλλα του μαρουλιού χοντρο-
κομμένα, ανακατεύουμε απαλά με το χέρι, τοπο-
θετούμε στην κορυφή τα κομμάτια κοτόπουλου 
και ρίχνουμε από επάνω το υπόλοιπο dressing. 
Διακοσμούμε με τις φλούδες παρμεζάνας. 

Μάθε ιστορία
Το 1930 οι ειδικοί της γαστρονομίας στο Παρίσι ψήφισαν 
τη Caesar salad ως την καλύτερη συνταγή της αμερι-
κάνικης κουζίνας, οι ιστορικοί όμως διχάζονται ακόμα 
για την καταγωγή της. Κάποιοι πιστεύουν ότι επινοήθη-
κε το 1903 στο Σικάγο από τον Ιταλό Giacomo Junia. O 
Junia, ιδιοκτήτης ιταλικού εστιατόριου, έφτιαξε τυχαία 
μια σαλάτα και της έδωσε το όνομα του Ιούλιου Καίσαρα. 
Προς μεγάλη του έκπληξη η σαλάτα είχε τεράστιο σουξέ 
και η συνταγή του διαδόθηκε με ταχύτητα αστραπής. 
Οι περισσότεροι ιστορικοί πάντως πιστεύουν ότι επι-
νοήθηκε στην Τιχουάνα, στο Μεξικό. Όπως λέγεται, το 
Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου του 1924 ο διάσημος 
εστιάτορας Caesar Cardini είχε τόσο πολύ κόσμο που ξέ-
μεινε από φαγητό και για να ικανοποιήσει τους πελάτες 
του επινόησε μια σαλάτα με ό,τι υλικά τού είχαν μείνει. Η 
σαλάτα γνώρισε αμέσως τεράστια επιτυχία και ονομά-
στηκε Caesar προς τιμή του. 

● Go HeALTHY TiP Αντικαταστήστε τη μαγιο-
νέζα με άπαχο γιαούρτι ή χρησιμοποιήστε 1/3 
μαγιονέζα και 2/3 γιαούρτι.

Βαθμολογήστε τη συνταγή, στείλτε τα σχόλιά σας 
➜ jenniestav@yahoo.com

Βιομηχανικό ντεκόρ, τα-
ράτσα με θέα Ακρόπολη 
και γεύσεις κατά βάση με-
σογειακές. Πλούσια κάβα, 
πρωτότυπα cocktails,παρε-
ΐστικη διάθεση και ωραίες 
μουσικές. Ξ €

MeSoN eL MirADor
Aγησιλάου 88 & Σαλαμίνας, 
Kεραμεικός, 210 3420.007 
Στο 3ώροφο νεοκλασικό 
fahitas και mole από τη 
Mεξικ-Άννα σεφ. Φοβερές 
μαργαρίτες στο μπαρκαι 
θέα Ακρόπολη από το roof 
garden που μένει ανοιχτό 
και το χειμώνα. €

MiLoS 
( Ξενοδ. Hilton) Bασ. Σοφίας 
46, 210 7244.400 Φρέσκο 
ψάρι και προιόντα  από 
όλη την Ελλάδα αλλά και 
κάποια πιάτα με κρέας. Και 
επαγγελματικά γεύματα σε 
εξαιρετικές τιμές.  €M

ΜΠΡΙζΟΛΑΚΙΑ.Gr     
Ευελπίδων 47 & Καλλινόβου, 
210 8813.121 Μπριζολάκια 
χοιρινά, παϊδάκια, ψαρο-
νέφρι, όλα ψημένα στη 
σχάρα. 13.00-1.00, Κυρ. 
κλειστά. €

NooDLe bAr 
Σύνταγμα,  210 3318.585/ 
Χαλάνδρι, 210 6800.064/ Ν. 
Ηράκλειο, 210 2815.500/ Ν. 
Σμύρνη, 210 9326.033/Πει-
ραιάς 210 4115.151/Άλιμος 
210 9850.250/ Αγ. Παρα-
σκευή 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 
πάντα με φρέσκα υλικά. €

PASTA LA viSTA     
Δεκελέων 1Α, Γκάζι, 210 
3461.392 Σε νέο χώρο με 
της ίδιας νοστιμιάς ιταλικές 
γεύσεις και μακαρονάδες 
που ξετρελαίνουν και τους 
πιο δύσκολους.  Και delivery 
14:00 με 00 :30€

ΠΑΠΑΔAΚΗΣ 
Φωκυλίδου 15, Kολωνάκι, 
210 3608.621 o θρυλικός 
Παπαδάκης της Πάρου. Ψα-
ρικά και  λίγα κρεατικά, καλά 
υλικά. Σεφ η τηλεστάρ- Μα-
ντόνα της γεύσης- Aργυρώ 
Mπαρμπαρήγου (ανιψιά 
Παπαδάκη). Κάνε κράτηση. 
Κυρ. κλειστά. €€Μ

PASΑJi 
City link, Στοά Σπυρομήλιου, 
210 3220.714  Ανοικτό από 
νωρίς το μεσημέρι, πολύ 
κομψό meeting point της 
πόλης. Δυστυχώς, Κυριακή 
κλειστά.  €€Ξ

PASTeriA (LA)  
A. Παπανδρέου (The Mall 
4os όροφος), Μαρούσι, 210 
6198.230/ Koλωνάκι, 210 
3632.032/ Γλυφάδα, 210 
8945.085/ Kηφισιά, 210 
8085.607 12 restaurants σε 
όλη την πόλη για να μη νιώ-
σεις ποτέ έλλειψη. € Μ Ξ 

PiZZA HUT 
Κολοκοτρώνη 32,  Κεφαλά-
ρι, Αγ. Παρασκευής & Στρ. 
Τόμπρα, Αγ. Παρασκευή, 
Κύπρου 104, Μπουρνάζι, 
Πίνδου 1, Ν. Φιλαδέλφεια, Λ. 
Αλεξάνδρας 108, Νεάπολη,  
Λ. Νίκης 79 (Λευκός Πύργος), 
Θεσσαλονίκη, 18118 Με 32 
καταστήματα σε όλη την 
Αθήνα για τους pizza lovers. 
Από τα καλύτερα delivery 
της πόλης. € A.v.

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

ProSoPA        
Κωνσταντινουπόλεως 4 & 
Μεγ. Βασιλείου 52, Ρουφ, 210 
3413.433 Γνωστό και αγα-
πημένο στέκι για το καλλιτε-
χνικό κοινό, για τη νόστιμη 
κουζίνα, τις lounge μουσικές 
και φυσικά την "cult"  θέα 

στα τρένα. Ανοιχτό και 
Κυριακή μεσημέρι. €€Ξ

rATKA
Xάρητος 30-32, Kολωνάκι, 
210 7290.746   Για πάνω 
από 30 χρόνια  το απόλυτο 
meeting point για όλο το 
κοσμικό, πολιτικό, επιχειρη-
ματικό και δημοσιογραφικό 
crowd της Αθήνας. Πιάτα 
αναλλοίωτα μέσα στο χρόνο 
(σούσι, καρμπονάρα, φιλέ-
το πέτρας) άλλοθι για όλους 
η τούρτα φράουλα . Σάββα-
το μόνο μεσημέρι, Κυριακή 
κλειστά.   €€€  A.v Ξ

ΡΕΣΠΕΝΤζΑ   
Ευμολπιδών 24, Γκάζι, 210 
3414.140 Φρέσκο ψάρι, 
σπέσιαλ ψαρόσουπα και 
μεγάλη ποικιλία σε θαλασσι-
νούς μεζέδες σε τριώροφο 
χώρο με ταράτσα για ωραία 
θέα και το χειμώνα. Δευτέρα 
κλειστά. €€Ξ Μ

reD iNDiAN 
Επικούρου 25, Ψυρρή, 210 
3219.908-9 Παλιό νεοκλασι-
κό μεταμορφωμένο σε πα-
λάτι της Ανατολής. Γεύσεις 
αυθεντικές από Ινδούς σεφ. 
Μόνο βράδυ, Δευτ. κλειστά.  

rocK ‘N’ roLL  
Λουκιανού 6 & Υψηλάντου, 
Κολωνάκι, 210 7217.127/ 210 
7237.521 Πάνω για φαγητό, 
κάτω για ποτό, παντού για 
χορό, φλερτ, to know us 
better. Τα φιλιά μας στον 
Αντρέα. 

 ScALA viNoTecA               
Σίνα 50 (είσοδος από Ανα-
γνωστοπούλου), Κολωνάκι, 
210 3610.041  Wine bar resto 
με σούπερ αρχιτεκτονική και 
ντιζάϊν, γεύσεις από τον Χρ. 
Πέσκια. Ζωντανό, κοσμικό, 
δύσκολο να βρεις τραπέζι, 
πάρε έγκαιρα για κράτηση. 
Κλειστά Κυριακή.  € € €

ΣΚΟΥΦΙΑΣ 
Λόντου 4, Eξάρχεια, 210 
3828.206/ Bασιλείου Mεγ. 
50, Pουφ, 210 3412.252  Ιντε-
λεκτουελ ατμόσφαιρα για 
χαχανητά και παρέες, ελλη-
νική (και κρητική) κουζίνα 
με μεγάλο σουξέ το χοιρινό 
κότσι.€ Κ Ξ

ΣΠΟΝΔΗ 
Πύρρωνος 5, πλ. Bαρνάβα, 
Παγκράτι, 210 7564.021 Bρα-
βευμένο με αστέρι Michelin, 
και του αξίζει εντελώς! 
Προσελκύει μεγαλύτερης 
ηλικίας κόσμο,  αληθινούς 
connaisseurs. Λίστα με 1.000 
(!) ετικέτες κρασιού. € € €    

TAMAM 
Bριλησσού 30, Πολύγωνο, 210 
6455.156 eλληνική κουζίνα 
συν τις αγαπημένες πολίτικες 
γεύσεις. Εξαιρετική θέα. 
Παρ.&Σάβ. oriental show. 
Kυρ. μετά τις 16.00 live μου-
σική. Δευτ. κλειστά. € € Μ 

TeN       
Πλουτάρχου 10, Κολωνάκι, 
210 7210.161 Αν ψάχνεις 
«χαρά» στο Κολωνάκι, είσαι 
στη σωστή διεύθυνση. Ο 
Νεκτάριος και το Χριστινάκι 
θα αναλάβουν τα υπόλοιπα. 
Στηρίξου πάνω τους λίγο 
πριν καταρρεύσεις από φα-
γητό, ποτό, χορό. Έχουμε κά-
νει σχέση destiny μαζί τους.  

TGi FriDAY’S 
Μαρίνα Φλοίσβου (Pier One), 
Π. Φάληρο, 210 9853.281/ 
Nεοφ. Βάμβα 2, Κολωνάκι, 
210 7227.721 Aπό burgers 
και μεξικάνικη tortilla μέχρι 
εισαγόμενες μπίρες και κο-
κτέιλ τεκίλας. Το πιο συμπα-
θητικό και γελαστό  σέρβις 
της Αθήνας και ντεκόρ με 
Αμερικανιές που θες ώρες 
να το χαζεύεις. €Ξ Μ A.v.

TirboUSoN
Kωνσταντινουπόλεως 104, 
Kεραμεικός, 210 3410.107 
open kitchen για ελληνικές 
γεύσεις, μεγάλη ποικιλία 
κρασιών και βεράντα, για με-
γάλες παρέες και καπνιστές.
Σούπερ τηγανιτές πατάτες. 
Καθημερινά 14.00-1.00, Δευ-
τέρα 18.00-1.00. € Σ/K Ξ A.v.

T PΑLAce
Ξεν. King George, B. Γεωργίου 
3, Σύνταγμα, 210 3222.210 
Kομψό και πολύ σικάτο το 
lounge bar restaurant του 
ξενοδοχείου King George. 
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 γεύση οδηγος

Γεύσεις μεσογειακές, κυρίως 
ελληνικές.  €M  

TΩN ΦPoNiMΩN 
TA ΠAiΔiA 
Φιλολάου 7, Kαισαριανή, 210 
7010.559 Mε πιάτα ελληνικά, 
γαλλικά, ιταλικά, όλα φτιαγ-
μένα στο χέρι. 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, Γα-
λάτσι, 210 6470.936  Αll day 
χώρος για ποτό, φαγητό 
και καφέ σε προνομιακό 
σημείο, με πανοραμική θέα 
την  Αθήνα και ανανεωμένο 
μενού και διακόσμηση. 

Βόρεια

AΝΕΤΟΝ 
Στρ. Λέκκα 19, Mαρούσι, 
210 8066.700  Το εστατόριο 
ενός από τους καλύτερους 
Έλληνες σεφ, του Βασίλη 
Καλλίδη, τώρα και γνωστού 
τηλεστάρ (Όμορφος Κό-
σμος).Κυριακή κλειστά.€€ 

ΑΠΛΑ 
Xαρ. Tρικούπη 135 & Eκάλης, 
N. Eρυθραία, 210 6203.102 
Σε ωραίο ατμοσφαιρικό 
χώρο,  για μοντέρνα μεσο-
γειακή κουζίνα. Σταρ-σεφ 
ο Χρύσανθος Καραμολέ-
γκος.€€€   

eLeveN 
Aγ. Kωνσταντίνου, Mαρούσι, 
210 6147.192 All day φαγητό 
(μεσογειακή κουζίνα), café, 
χαλαρωτικά cocktails νωρίς 
το απόγευμα, ξέφρενο 
κέφι με μουσική που σε 
κρατάει σε ρυθμό μέχρι το 
ξημέρωμα.  

ΕΝΟΤΕcA 
Λεωφ. Πεντέλης 113, 
Χαλάνδρι, 210 6890.238 
o ιδιοκτήτης του Kώστας 
tουλουμτζής διαθέτει με-
γάλη συλλογή κρασιών κι 
εξαιρετική ιταλική κουζίνα. 
μεσημέρι ζωντανή μουσική. 
Δευτέρα κλειστά.  €€€

GoLDeN PHoeNiX 
N. Kηφισιά, Λ. Tατοΐου 131, 
210 8078.640/ Xαλάνδρι, Λ. 
Πεντέλης 85, 210 6844.898/ 
Kεφαλάρι, X. Tρικούπη & 
Γορτυνίας, 210 8013.588/ 
Eλληνικό, Λ. Bουλιαγμένης 
120 (έναντι αμερικανικής 
βάσης), 210 9644.889 Aλυσί-
δα κομψών εστιατορίων με 
εξαιρετικό κινέζικο φαγητό.  
Kαθημερινά 19.30-1.00. Δυ-
νατότητα να διοργανώσουν 
τραπέζι  στο σπίτι σου.   

ocToberFeST
Aγ. Iωάννου 82, Aγ. Παρα-
σκευή, 210 6082.999 Για 
μπίρες απ’ όλο τον κόσμο, 
ξανθές, μαύρες, κόκκινες, 
ξηρές, μοναστηριακές, 
δυνατές, ακόμα και χωρίς 
αλκοόλ. happy hour 19.00 
- 20.00 και παραγγελίες 
πακέτο. € M A.v

PASioNAL 
Καποδιστρίου 64, Φιλοθέη, 
210 6800.200 Ατμόσφαι-
ρα και κουζίνα που σε 
ταξιδεύουν σε αργεντίνικες 
pampes. Μπαρ για ποτό, 
live πιάνο. Κυριακή κλειστά. 
€ 35 με το κρασί. €

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

PriAMo 
Kαποδιστρίου 74, Φιλοθέη, 
210 6842.099 h ιταλική κου-
ζίνα σε στιγμές δόξας. Στέκι 
επιχειρηματιών, πολιτικών 
και κοσμικών. Kυρ. κλειστά.   

ΤΑ ΡΩΜΑΝΑΚΙΑ 
Λ. Μεσογείων 366 & πλ. Κο-
ραή 1, Αγ. Παρασκευή, 210 
6532.278/ 693 7371111 Δύο 
νέοι εκπρόσωποι της κρητι-
κής κουζίνας παρουσιάζουν 
καθαρές κρητικές γεύσεις 
με ποιότητα. €  

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, Πασαλιμάνι, 
210 4171.355/Γαλάτσι, 210 
2910.444/ Περιστέρι (Μπουρ-
νάζι), 210 5761.501 Zουμερά 
μπιφτέκια, φρέσκες σαλάτες, 
κρέατα και πουλερικά σε ειδι-
κή χάρτινη συσκευασία που 
–πώς γίνεται δεν ξέρουμε– τα 
διατηρεί ζεστά και τραγανά. 
Και εκεί και  delivery στο σπίτι 
με δώρο brownies  

THe PLAce
Βασ. Γεωργίου, κεντρική πλ. 
Χαλανδρίου, 210 6856.282 
All day μοντέρνος χώρος 
με δημιουργική μεσογεια-
κή κουζίνα, μεσημέρι και 
βράδυ. Το βράδυ party 
ατμόσφαιρα με εξαιρετικά 
cocktails. €M Ξ 

vArDiS 
Ξεν. Πεντελικόν, Δελη-
γιάννη 66, Kεφαλάρι, 210 
6230.650-6   eλληνική κου-
ζίνα, πολυτέλεια, εμπειρία, 
αστέρι Μichellin.     €€€

Νότια

bArbA LAZAroS
Zησιμοπούλου 24Α, Π. Φά-
ληρο, 210 9403.003 Χρόνων 
παράδοση στη σύγχρονη 
ελληνική κουζίνα. Σπεσιαλιτέ 
το πεϊνιρλί με την παλιά μι-
κρασιάτικη συνταγή. Παρ. και 
Σάβ. ζωντανή μουσική. €K M

ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ 
Aιτωλικού 72, Πειραιάς, 210 
4612.457 Το ιστορικό μπακά-
λικο σήμερα ανανεωμένο ρι-
ζικά από την τρίτη γενιά. Με-
νού με έμφαση στο ψάρι (και 
πολλά πιάτα με κρέας), πολύ 
καλή λίστα κρασιών. €K Ξ

ΒΟΣΠΟΡΟΣ
Ακτή Κουμουνδούρου 20, 
210 4131.377  trendy τα-
βέρνα με κλασικές γεύσεις 
και πολύ καλές τιμές, τρως 
μαζί  όλους τους βέρους 
Πειραιώτες σε φιλικό 
περιβάλλον.

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. 

FAceS   
Ζησιμοπούλου 10, Γλυφά-
δα, 210 8980.140, www.
facesglyfada.gr Η all day 
διασκέδαση των n.Π. από 
το πρωί με καφέ έως αργά 
το βράδυ με cocktails και 
ποτά αλλά και για μεσογεια-
κή fusion κουζίνα με ethnic 
επιρροές που επιμελείται ο 
σεφ Χρήστος Τζιέρας. 

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

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

iΣTioΠΛoΪKoΣ 
Aκτή Mικρολίμανου, Πειραιάς, 
210 4134.084, 210 4134.184, 
694 4915220 Σημείο αναφο-
ράς για όλο το Mικρολίμανο, 
με θέα τον Σαρωνικό. Mε ελ-
ληνική δημιουργική κουζίνα. 

ΜATSUHiSA ATHeNS               
Αstir Palace, Aπόλλωνος 40, 
Βουλιαγμένη, 210 8960.510 
Ασιατικός μινιμαλισμός και υ-
ψηλή γαστρονομία.Υπέροχη 
θέα θάλασσα. Κυρ. μόνο με-
σημέρι, κλειστά Δευτέρα.€€€  

ΠiΣiNA 
Aκτή Θεμιστοκλέους 25, 
Φρεαττύδα, Πειραιάς, 210 
4511.324, www.pisinacafe.
gr eλληνική δημιουργική 

κουζίνα, πιάτα με ψάρι 
και κρέας και εναλλαγή 
mainstream και πιο κλασι-
κών επιλογών στη μουσική. 
Από το πρωί ως το βράδυ. 

SUζΑΝΝΑ  
Xαρίτων 5 & Ορφέως, Π. Φά-
ληρο, 210 6842.585 o Xρή-
στος Στικόπουλος έχει αυ-
θεντικές συνταγές από την 
Πόλη και η μαμά του από τη 
Συρία. Δευτ. κλειστά. c Κ

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

ΓKAΛePi ToY MeZe  
Mεγ. Aλεξάνδρου 61-63, 
Περιστέρι, 210 5720.047-8 
eυχάριστος χώρος με παστέλ 
χρώματα και λουλουδιστά 
φωτιστικά. Mε ελληνική κου-
ζίνα και πολλές νόστιμες δη-
μιουργικές προτάσεις. €M Ξ 

* ΛΕΜΟΝΟΚΗΠΟΣ   
Aγ. Τριάδος 11 & Επταλό-
φου, Νέα Φιλαδέλφεια, 210 
2588.611 Νεοκλασικό σπίτι 
με έπιπλα και ντεκόρ ζωγρα-
φισμένα στο χέρι, δροσερό 
κήπο και κουζίνα που κινείται 
μεσογειακά μεταξύ Ελλάδας, 
Ιταλίας και Ισπανίας.  
 

Ταβέρνες

ΒΛΑΣΣΗΣ   
Μαιάνδρου 15, Ιλίσια, 210 
7256.335 Σε νέο χώρο, η 
ιστορική παραδοσιακή τα-
βέρνα με ελληνική κουζίνα 
και σπιτικά μαγειρευτά. Κυ-
ριακή βράδυ κλειστά. € Μ   

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

TeΛHΣ (Ο) 
Ευριπίδου 86, πλ. Κου-
μουνδούρου, 210 3242.775 
Ανοιχτό από το μεσημέρι, 
ο χαμός γίνεται το βράδυ 
όταν μαζεύεται όλη η Αθήνα 
για χοιρινά μπριζολάκια - 
πατάτα - σαλάτα.€    

MYPoboΛoΣ
Γιατράκου 12, Mεταξουργείο, 

210 5228.806 Kαθημερινά α-
νοιχτό από το πρωί για καφέ 
και κουζίνα, που σερβίρει 
από τις 16.00. Σ/K η κουζίνα 
ανοίγει από τις 14.00. Ποτά 
έως αργά το βράδυ. 

PoZAΛiA 
Bαλτετσίου 58, Eξάρχεια,210 
3302.933 Γνωστό φοιτη-
τοστέκι, φημίζεται για την 
ελληνική του κουζίνα και για 
τον καταπράσινο στεγασμέ-
νο του κήπο. € M

ΠΕΤΑΛΟ (ΤΟ)
Ξάνθης 10 & Λ. Kαραγιάννη, 
Kυψέλη, 210 8622.000 Σπι-
τικό φαγητό με εξαιρετικές 
τιμές σε χαλαρή ατμόσφαι-
ρα. Kαθημερινά από 20.00, 
πλην Δευτέρας.
 

Cafes/Bars/
Snacks

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

ΑΡΩΜΑ cAFÉ          
Πλ. Γκύζη 17, 210 6459.069  
All day στέκι του κέντρου 
για δυνατό ξύπνημα το πρωί 
με καφέ esspreso ή ελλη-
νικό και ποτά ή cocktails το 
βράδυ σε χαλαρή διάθεση. 

bLiNK
Πλ. Kαρύτση 10, Aθήνα, 210 
3245.705 Προσεγμένος 
χώρος με καναπέδες στη 
σοφίτα, μεγάλη τζαμαρία και 
τραπεζάκια στο πλακόστρω-
το για ωραίες εναλλακτικές 
βραδιές από καλούς Dj’s.  

cAFe DeL SoL 
Bουτάδων 44, Γκάζι, 210 
3418169  Δίπλα στη νέα στά-
ση του μετρό «Kεραμεικός», 
με  θέα στην Aκρόπολη. 
Kαφές, ελαφριά γεύματα, 
snacks, waffles, αλλά και ε-
ξωτικά βραδινά cocktails. 

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

circUS 
Nαυαρίνου 11, Aθήνα, 210 
3615.255 Από νωρίς το 

εννέα 
Όγδοα 9/8

Μ ε δυο λόγια… η διασκέδαση 
όπως την ξέραμε παλιά, που 
σημαίνει παλιό καλό λαϊκό τρα-

γούδι, πολύ καλό φαγητό, θαμώνες άνω των 
25 που ξέρουν τι ψάχνουν και αποχωρούν 
λέγοντας… καλημέρα και ανανεώνοντας το 
ραντεβού τους για τη μεθεπόμενη, τη μεθε-
πόμενη κ.ο.κ. Φέτος τους μουσικούς τόνους 
στα Εννέα  Όγδοα δίνει η δίχως ανάγκη περαι-
τέρω συστάσεων Αθηναϊκή Κομπανία, παίρ-
νοντας τη σκυτάλη από σημαντικά ονόματα 
του ελληνικού πενταγράμμου που πέρασαν 
από το ίδιο πάλκο στα 20 χρόνια παρουσίας 
του μαγαζιού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Ά-
κης Πάνου, Σαββόπουλος, Μητσιάς, Νικο-
λόπουλος και από τις κυρίες Μαίρη Λίντα, 
Γλυκερία, Τσαλιγοπούλου – και ο κατάλογος 
δεν τελειώνει ποτέ. Ζωντανή ιστορία, λοιπόν, 
και μάλιστα σε ένα χώρο όπου οι παλαιότεροι 
θα θυμούνται ότι βρισκόταν εκεί το διάσημο 
από τη δεκαετία του ’60 «Αριέλ», εκεί όπου γυ-
ρίστηκαν δεκάδες σκηνές του παλιού καλού 
ελληνικού κινηματογράφου. Και οι τελευταί-
ες συστάσεις: Αθηναϊκή Κομπανία κάθε Πα-
ρασκευή και Σάββατο, φιάλη κρασί από € 40, 

φιάλη ουίσκι € 100.

ΕΝΝΕΑ ΟΓΔΟΑ 9/8, Λεωφόρος Αλεξάν-
δρας 40, 210 8821.095

μηχάσεις
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Τι σου έχει μείνει από τις εμφανίσεις σου στην Α-

θήνα; Μου αρέσει η αναταραχή που υπάρχει πάντα 
και που οι άνθρωποι ενδιαφέρονται να συζητήσουν 
για την πολιτική. Θυμάμαι που περπατούσαμε με τον 
Julien, από τους Momotte που ήταν μαζί μας στην 
τελευταία περιοδεία των Lab, και είδαμε χιλιάδες 
σκυλιά να γυρνάνε μέσα στην πόλη. Πόσο διαφέρει 

το Παρίσι από το Λονδίνο και πόσο έχουν αλλά-

ξει οι δύο πόλεις από τα τέλη του ’80; Το Λονδίνο 
έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο supermarket. Υ-
πάρχουν παντού κρυφές κάμερες, ακόμη και στις 
παιδικές χαρές. Είμαστε πραγματικά στην εποχή 
του Big Brother. Το Παρίσι είναι ακόμη όμορφο, αλ-
λά κοινωνικά είναι σκληρό, με όλο και μεγαλύτερες 
ταξικές διαφορές, η ελευθερία είναι όλο και πιο σπά-
νια. Πώς βλέπεις την τρέχουσα κατάσταση; Είμαι 
πεπεισμένη πως τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει αν 
δεν υπάρξουν κυβερνήσεις που θα δουλέψουν για 
το καλό των πολιτών και όχι για τη διατήρηση της 
status quo φροντίδα τους σε τράπεζες, εταιρείες 
κατασκευής όπλων και πολυεθνικές. Είναι επίσης 
σημαντικό ο καθένας μας να πάρει την ευθύνη που 
του αναλογεί. Πόσο επιδραστική ήταν για σένα 
η θεωρία των Καταστασιακών για την «Κοινω-
νία του θεάματος»; Είναι προφανές ότι το θέαμα 
κληρονόμησε αυτή τη γη! Και ναι, είναι πραγματική 
τραγωδία. Η σκέψη του Ντεμπόρ ήταν έντονα κρι-
τική σε μια εποχή που το χρειαζόταν. Τώρα όλο αυτό 
έχει γίνει εμφανές, οπότε είναι μια καλή εποχή να α-
ναπτύξουμε νέες προοπτικές και ιδέες, πραγματικά 
εναλλακτικές στο πώς θα μπορούσαμε να οργανώ-
σουμε τους εαυτούς μας.  
Πόσο επηρεασμένη είσαι από τη σκέψη του 
Καστοριάδη; Με έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό 
γιατί υπήρξε ένας από τους λίγους στοχαστές στη 
Γαλλία που εστίασε στην «πραγματικότητα». Βρίσκω 
συναρπαστικό το βάθος και την πολυπλοκότητα της 
πραγματικότητας και θα ήθελα να την πλησιάσω 
όλο και περισσότερο ●

 Soundtrack

Laetitia Sadier
Του ΓίΩΡΓού ΔΗΜΗΤΡΑΚοΠούΛού

Τ α νέα λένε πως οι Stereolab και οι Μοnade 
είναι παρελθόν και η απόκοσμη Γαλλίδα 
Laetitia ακολουθεί πλέον σόλο καριέρα. 

Πριν την κυκλοφορία του πρώτου σόλο άλμπουμ 
της με τίτλο “The Trip”, έρχεται με ακουστικές ε-
κτελέσεις από το σύνολο της stereophonic sound 
spectacular δισκογραφίας της.

Ιnfo
Stage του Μύλου 

Είσοδος € 15. Προ-

πώληση: Λωτός, Noise, 

Stereodisc, Wax, Joint, 

Playground. Support:  May 

Roosevelt.  Στις 31/1.

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.  

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.

FLorAL booKS + coFFee 
Θεμιστοκλέους 80, Πλ. 
Εξαρχείων, 210 5226.609 Το 
ιστορικό στέκι της πλατείας 
Εξαρχείων άνοιξε ξανά τις 
πόρτες του. Για καφέ, ποτό, 
διάβασμα στο νέο χώρο του 
βιβλιοπωλείου και με πολ-
λές εκδηλώσεις.  

GiNGer ALe
Θεμιστοκλέους 74, πλατεία 
Εξαρχείων, 210 3301.246 All 
day lounge καλλιτεχνικό 
στέκι με vintage αισθητική, 
μουσικές απ’ όλο τον κόσμο 
και cocktail από μυστικές 
ιδιαίτερες συνταγές. 

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

iANoS cAFe
Σταδίου 24, Αθήνα, 210 
3217.917 Καφέδες, ποτά, 
ελαφριά γεύματα, μια μικρή 
γκαλερί που φιλοξενεί 
διάφορες εκθέσεις και μια 
επίσης μικρή μουσική σκηνή 
για ατμοσφαιρικά live.

iNoTeKA 
Πλ. Aβησσυνίας 3, Mοναστη-
ράκι, 210 3246.446 Mέσα στα 
παλιατζίδικα της Aβησσυνί-
ας, για καφέ και γλυκά από 
το μεσημέρι και  cocktails 
το βράδυ. Ψαγμένη 
electronica-techno-electro-
downbeat αλλά και new-
retro μουσική από djs.

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. A.v.

LAUNDreTTe      
Βουκουρεστίου 34, Κολω-
νάκι, 210 3390.750 Πιάτα 
ημέρας σε pizza, pasta, 
μαγειρευτά και ωραίες σα-
λάτες. Τετάρτη, κάθε πιάτο 
με € 7και delivery. 

LA Soiree De voTANiqUe 

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

Le cAFÉ De L’ArT  
Πλ. Μεσολογγίου 6, Πα-
γκράτι, 210 7255.998,  www.
lecafedelart.gr  Ζεστός, αρ-
μονικά φτιαγμένος χώρος, 
με εικαστική δραστηριότητα, 
όπου συναντιέται η πολυ-
μορφία των ανθρώπων της 
πόλης με τον αέρα και τη 
γοητεία των καλλιτεχνών. 
Ωραίες μουσικές, ποτά και 
κοκτέιλ θα συντροφεύουν 
τις βραδιές σας. 

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

ΛΩPAΣ
Σούτσου 7, Πλ. Mαβίλη, 210 
6428.473 to γνωστό στέκι, 
ανανεωμένο σε πολύ cool 
ατμόσφαιρα. Πατάρι για πιο 
privé καταστάσεις. Kάθε 
μέρα από το πρωί, Σ/K από 
το απόγευμα. 

MΑΓΚΑζΕ 
Aιόλου 33, πλ. Aγίας Eιρήνης, 
210 3243.740 Xαλαρή ατμό-
σφαιρα από νωρίς το πρωί 
ως αργά το βράδυ. Kαφές, 
ροφήματα, πoτό, cocktails, 
κρύα snacks. eξαιρετική η 
ποικιλία τους. Kαι σύνδεση 
internet. A.v.
 
MΠAΛKoNATo KAΦeNeio 
Γ. Παπανδρέου 58, Zωγρά-
φου, 210 7489.321 Kαφές, 
επιτραπέζια παιχνίδια και 
τάβλι το πρωί. Pακή, ρακό-
μελα και νόστιμοι μεζέδες 
για συνέχεια. 

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

PLAYHoUSe
Bαλτετσίου 49, Eξάρχεια/ Π. 
Π. Γερμανού 18, Θεσσαλονί-
κη, 2310 261.086 Ξυπνάει το 
παιδί μέσα σου! Aσυνήθιστα 
επιτραπέζια, δυνατή μου-
σική και καφές ή ποτό σε 
περιβάλλον παρέας.  

PAKoMeΛo
Διστόμου 9α, πλ. Aνεξαρ-
τησίας - Aγ. Mαρίνα Hλιού-
πολης, 210 9702.025, www.
torakomelo.gr Pακομελομε-
ζέδες, ποικιλίες, καφεδάκι 
από το απόγευμα, cocktails 
και σφηνάκια μέχρι αργά. Mε 
κονσόλα για blues ρυθμούς, 
με jazz-funk διάθεση και 
latin επιρροές. events live 
συγκροτημάτων και εκθέσεις 
καλλιτεχνών. A.v.

 ΔΙασΚεΔαση
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« Αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσά-
τω». Ο μεγάλος Andrew Weatherall, λίγο 
πριν ανέβει τα dexx του Bios το Σάββατο 

30/1 (23.00, € 12 – στο υπόγειο θα παίζει ο Ολλανδός 
Legοwelt) μιλάει αναστατωμένος στην A.V. (την προ-
ηγουμένη κλέφτες τρύπωσαν στο στούντιό του)…
 
Κάποτε είχες δια-

χωρίσει την πειρα-

ματική μουσική με 

τη dance χρησιμο-

ποιώντας το δια-

χωρισμό «παγερή 

μουσική - ελαφριά 

ανακούφιση (bleak 

music/light relief)». 

Το πιστεύεις ακό-

μα; (γελώντας) Την 
π ε ρ ί ο δ ο  μ ε τ α ξ ύ 
punk και acid house 
άκουγα σκοτεινή 
μουσική κι έπαιζα τα πάντα, από Τhrobbing Gristle 
μέχρι Paul Weller. Και ύστερα ήρθε το ecstasy. Το 
οποίο προφανώς έφερε άλλο πνεύμα στα clubs 
και με ανακούφισε καθώς έπαιζα πιο χαρούμενα. 
Μετά ξαναγύρισα στο dark. Είναι ένας κύκλος που 
διαρκώς επαναλαμβάνεται. 1988, «Καλοκαίρι της 

αγάπης». Τελικά, τι συνέβη τότε; Για μένα δεν ή-
ταν «έτος μηδέν», ακολουθούσα το μονοπάτι της 
dance σχεδόν δέκα χρόνια. Έτσι είδα το acid house 
ως το επόμενο στάδιο του clubbing, πιο ηδονιστικό 
και με βασική διαφορά ότι τα πάρτι δεν τελείωναν 
στις 3 το πρωί, αλλά στις 3 το επόμενο απόγευμα. 
Τους πρώτους μήνες η acid house σκηνή αφορού-
σε 200-300 άτομα, που ήταν πολύ δεμένα μεταξύ 
τους. Και ήταν στ’ αλήθεια πολυφυλετική, όχι ό-
πως τώρα, που τα dance clubs έχουν σχεδόν α-
ποκλειστικά λευκούς θαμώνες. Αν η dance σκηνή 

είχε facebook προφίλ, ποιο θα ήταν το σημερινό 

στάτους της; “Very healthy”. Τι να περιμένουμε από 

σένα στην Αθήνα; Εξαρτάται από τη διάρκεια του 
σετ. Αν έχω π.χ. τρεις ώρες στη διάθεσή μου, ξε-
κινάω πολύ αργά –σχεδόν στα 100 bpm– και μετά 
το αναπτύσσω. Δεν θέλω να πω περισσότερα, υ-
ποθέτω ένας λόγος που έρχονται να με δουν είναι 
ότι δεν ξέρουν ποιο θα είναι το επόμενο κομμάτι. 
Γιατί χρειάστηκες πάνω από δύο δεκαετίες για να 

κυκλοφορήσεις το 2009 το πρώτο σου αμιγώς σό-

λο άλμπουμ “A Pox on The Pioneers”; Γιατί έτσι έ-
πρεπε να γίνει, ήταν η κατάλληλη στιγμή. Μετά από 
τόσες συνεργασίες, ένιωσα ότι είχα τον απόλυτο 
έλεγχο για να κάνω κάτι μόνος μου. Ένα μικρό σχό-

λιο για τα κομμάτια του παζλ της καριέρας σου... 

Screamadelica: Μου πληρώνει ακόμα το νοίκι. Και 
για να μην ακούγομαι τόσο κυνικός, θα πω ότι είμαι 
σίγουρα περήφανος που κάναμε αυτόν το δίσκο. 
The Sabres of Paradise: Όταν υπογράψαμε στη 
Warp και πήγαμε στην Αμερική για προώθηση, ό-
λοι ρωτούσαν «ποιος είναι ο Andrew Weatherall;», 
ενώ συνήθως στεκόμουν δίπλα τους. Two Lone 

Swordsmen: Πάρα πολύ skunk. Καθέ φορά που α-
κούω τους δίσκους αυτού του πρότζεκτ μου έρχε-
ται η μυρωδιά του. Fuck buttons: Πολύ ικανοποι-
ημένος για την παραγωγή στο περσινό άλμπουμ, 
αλλά η όλη διαδικασία ήταν σωματικά και πνευ-
ματικά εξοντωτική. Ο κόσμος θα καταστραφεί το 

2012; Όχι, αυτές είναι βλακείες όσων πιστεύουν 
στις θεωρίες του Νοστράδαμου. Συμφωνώ, αλλά 

αν υποθέσουμε ότι έχουν δίκιο, ποιο κομμάτι θα 

ήθελες να ακούς την ώρα της καταστροφής; Το 
“carry Me home ” των Primal scream ή το “c’mon 
everybody” του eddie cochran. 

Στα υπόλοιπα: SCOOM #4 αύριο Παρ. στο skull με ε-
κλεκτό line-up. savas Pascalidis, Leon segka, Felizol 

& the Boy (live), K.atou (€ 7) *** το Σάββατο στο 6 
D.o.G.s. live οι Βρετανοί S.C.U.M. με τις δάφνες της 
μπάντας που σαπόρταρε τους horrors (ανοίγουν 

οι Phoenix Catscratch, € 10)*** Στο public café 
του Συντάγματος, σήμερα Πέμπτη ο Ηλίας Αλεξίου 
υποδέχεται τον Σπύρο Παγιατάκη του Best radio 

***Urban Deluxe” πάρτι με τον Γρηγόρη Σαμουρ-
κάσογλου του «Εν Λευκώ» επίσης σήμερα το βρά-
δυ στο Faces στη Γλυφάδα

➜ p_menegos@yahoo.com

citybeat
Του ΠΑΝΑΓίΩΤΗ ΜΕΝΕΓού 

Ιnfo
Stage του Μύλου 

Είσοδος € 15. Προ-

πώληση: Λωτός, Noise, 

Stereodisc, Wax, Joint, 

Playground. Support:  May 

Roosevelt.  Στις 31/1.

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

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

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

WHY SLeeP?
Bουτάδων 52, Γκάζι, 693 
7688266  Aυλή με μπαρ, 
τραπεζάκια στον πεζόδρο-
μο και κλειστό dance stage. 
Kάθε μέρα μoυσικές lounge 
και Παρ. & Σάβ. house και 
deep house.  

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

Cafe Μουσείων

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, 
210 3453.111 Λευκό και 
φωτεινό bistro, βλέπει 
στο τεράστιο αίθριο του 
Μουσείου αλλά και  μέσα 
από την grande τζαμαρία, 
στην πολύβουη κίνηση της 
Πειραιώς. € 

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

Netcafe

NeT cAFÉ 4U 
Ιπποκράτους 44, Αθήνα, 210 
3611.981 Με γρήγορη, αξιό-
πιστη και ασύρματη σύνδεση 
για lap top. Υποστηρικτικές 
υπηρεσίες (fax, εκτυπώσεις, 
φωτοτυπίες, scan) και ειδικές 
τιμές για φοιτητές. (€ 1,5/ 
ώρα όλο το 24ώρο).     

 
Bars
     
ArGo bAr 
Δεινοκράτους 19, Κολωνάκι, 
693 8676734 Το ροκ στολίδι 
της πόλης επέστρεψε στο 
Κολωνάκι και ροκάρει στην 
πλατεία Δεξαμενής. Σταθε-
ρή αξία στη νυχτερινή δια-
σκέδαση της Αθήνας που 
κρατάει χρόνια. Μεγάλη 
μπάρα, κεφάτες μουσικές. 

ΒArTeSerA 
Kολοκοτρώνη 25, στοά 
Πραξιτέλους, 210 3229.805 
Επανέφερε στο προσκήνιο 
την πιάτσα της Κολοκοτρώ-
νη. Ροκ  -  φάνκι κονσόλα, 
εκθέσεις και συναυλίες στην 
αίθουσα τέχνης.

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

GALAXY                
Σταδίου 10 (μέσα στη Στοά), 
210 3227.773 Από τα πιο 
παλιά και γνωστά ποτάδικα 
της Αθήνας. Ο μπάρμαν έχει 
να σου πει ιστορίες για όλη 
την πόλη. 

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

45 MoiPeΣ
Iάκχου 18 & Bουτάδων, Γκάζι, 
210 3472.729 Aπό τα πλέον 
ιστορικά ροκ club, από τα 
πρώτα στέκια που επέλε-
ξαν το Γκάζι. Ανεξάντλητη 
δισκοθήκη που καλύπτει 
με άνεση όλο το φάσμα της 
rock σκηνής. 

ΜΑrAboU
Πανόρμου 113, Αμπελό-
κηποι, 210 6910.797 Με 
δυνατή μπάρα, πλούσια 
κάβα, cocktails από φρέσκα 
φρούτα, sandwiches και 
δροσερές σαλάτες. Πάντα 
υπό τον ήχο world, funky, 
soul, jazz, swing, pop, και 
electro μουσικής.   

MicrAASiA   
Λ. Kωνσταντινουπόλεως 70, 
Kεραμεικός, 210 3469.139, 
694 5465449 Ανανεωμένο με 
ταράτσα ανοιχτή και για το 
χειμώνα, φιλοξένει εκθέσεις 
και διοργανώνει μεταμεσο-
νύχτια parties Παρ. και Σαβ.  

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

ΠΟΤΟΠΩΛΕΙΟΝ 
Πανόρμου 113, Aμπελόκη-
ποι, 210 6911.672 Funk, soul 
και hip hop, εναλλασσόμε-
νοι dj και μπιτάτος κόσμος. 
Στέκι κλασικό πλέον, 365 
μέρες το χρόνο (από τις 5 το 
απόγευμα μέχρι όσο). A.V.

ScANDALo   
Ιάκχου 23, Γκάζι, 210 
3453.447 Το μαύρο κυριαρ-
χεί, δίνοντας μια premium 
βιομηχανική εσάνς στο χώ-
ρο υπό τους ήχους freestyle 
μουσικής. Με μια από τις πιο 
ενημερωμένες κάβες της 
πόλης, με ιδιαίτερα ουίσκι, 
σαμπάνιες και ψαγμένα κο-
κτέιλ. Ανοιχτά από τις 8.00 
μ.μ. Δευτέρα κλειστά. 

6 D.o.G.S. 
Αβραμιώτου 6-8, Μονα-
στηράκι, 210 3210.510 Τα 4 
μπαράκια ενοποιήθηκαν σε 
ένα χώρο που λειτουργεί all 
day, φιλοξενεί συναυλίες, 
εκθέσεις, ηχογραφήσεις, art 
projects και πάρτι (ή απλά 
σε τροφοδοτεί με καφεΐνη). 
Κοινώς, όποιος θέλει να 
κάνει κάτι στην Αθήνα, απευ-
θύνεται στα «σκυλιά». Στους 
resident DJs και ο Boy (Πέμ.). 

viTAMiNA        
Κελέου 1-5, Γκάζι, 210 
3476.887 Βιομηχανικός 
χώρος με καλλιτεχνική 
αισθητική. Εναλλακτικές 
μουσικές και κάθε Κυριακή 
από τις 19.00 η Σωτηρία 
Μπαβέλου. 

Clubs
  
* eDo             
Λ. Βουλιαγμένης 22, Νέος 
Κόσμος,  210 9227.211 
club με Massive live up 
Parties και sushi bar. Τρίτη 
Knockout Parties hosted 
by Gifted, Τετ. Wild thing 
Parties, A Journey to Rock, 
Kremidazz on the mix, 
Πέμ. Residence DJ Maggie 
charalambidou.

iΣTioΠΛoΪKoΣ 
Aκτή Mικρολίμανου, Πειραιάς, 
210 4134.084, 210 4134.184, 
694 4915220 Mε θέα το 
Mικρολίμανο και deck πάνω 
από τη θάλασσα. Kαθημερινά 
συρρέει πλήθος κόσμου. 
Φιάλη ουίσκι €90 & 105.

 SecoND SKiN
Κωνσταντινουπόλεως 78 
& Ιερά Οδός, Γκάζι  to νέο 
club του Κεραμεικού που 
έστησαν καλλιτεχνικά , 
αισθητικά και μουσικά οι 
Γιώργος Φακίνος, Γιώργος 
Ταμβακολόγος και Γιάννης 
Μαντωνανάκης.  ●
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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 ζου-
γανέλης. Έναρξη 22.30. 
Κυρ. 21.30.

ΑΝΟΔΟΣ 
Πειραιώς 183 & Παλλάντος 
38, 210 3468.100
Παρ. & Σάβ. Γιώργος Μα-
ζωνάκης σε concept του 
Κωνσταντίνου Ρήγου. 
Μαζί του ο Λούκας Γιώρ-
κας και η Κέλλυ Καλτσή. 
Είσοδος με ποτό στο 
μπαρ € 15, φιάλη ουίσκι 
€ 180, κρασί € 90. 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Ελασιδών 6, Γκάζι, 
210 9014.428
Πέμ. Φτου και Παίζουμε. 
Παρ.-Σάβ. Mπάμπης 
Στόκας. Κυρ.-Δευτ. 
Δάντης - Αλεξάνδρα 
Κονιάκ & 40 Κύματα. Τρ. 
Κώστας Τουρνάς. Τετ. 
Μ. Γερασιμίδου - Β. Αξιώ-
της - Τάσος Φωτιάδης. 
Έναρξη 23.00. Είσοδος € 
13. Τρ.-Πέμ. € 10. 

bAcAro
Σοφοκλέους 1, 
210 3211.882 
28/1 : Jazz on T.A.P. 29/1: 
Dr vodkatini. 30/1: G-Play 
Hammond Trio (16.00). 
Εύα Κοτανίδη (22.00). 1/2: 
Τakis barberis Group. 
2/2: Tηλέμαχος Μούσας 
quartet. 3/2: cubana 
bop. Έναρξη 22.00. Εί-
σοδος ελεύθερη. Κάθε 
βράδυ από τις 21.30. dj 
sets από “DanceToDance” 
Barcelona. 

bioS
Πειραιώς 84, 210 3425.335
29/1: Andy votel (23.00/
€ 8). 30/1: Andrew 
Weatherall (23.00/
€ 12). Kαι με κοινή είσοδο 
Legowelt στο Βasement. 

boTANiKoΣ
Κασσάνδρας 19, 
210 3473.835
Παρ. & Σάβ. Νατάσα 
Θεοδωρίδου, Νίκος Μα-
κρόπουλος.

bUeNA viSTA 
Ζωοδόχου Πηγής 3, 
210 3829.179 
Kάθε Παρ. & Σάβ. “big 
cigar” με τη Ματθίλδη 
Μαγγίρα σε μια variete 
παράσταση. 

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ
Συγγρού 143, 210 9315.600 
Παρ. & Σάβ. Φίλιππος 
Πλιάτσικας. Έναρξη 
22.30. Κυριακή: cargo 
με τις Ε. Πέτα - Π. ζούνη. 
Έναρξη: 21.30. Δευτ. & 
Τρ. Τάνια Τσανακλίδου, 
21.30. Είσοδος με ποτό 
στο μπαρ € 15, € 35 ελάχ. 
κατ.

UP STAGe
Παρ. & Σάβ. Κύκλος 
band, (23.30/€ 12), κάθε 
Δευτ. Play it Again Sam 
(21.30/€ 15) 

cASAbLANcA 
MUSic HALL 

Ζωοδόχου Πη-
γής 3, 

210 3811.175
Κάθε Παρ.-Κυρ. Νίνα 
Λοτσάρη - Παν. Πετράκη 
- Κων. Καζάκος. Έναρξη 
23.30, Κυρ. 22.30. Είσο-
δος € 20 με ποτό.

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
Λ. Κατσώνη 189, Άγ. Ανάρ-
γυροι, 210 2610.4440 -438
Kάθε Παρ. & Σάβ. Δη-
μήτρης ζερβουδάκης. 
Έναρξη 22.30.

eΝΝΕΑ ΟΓΔΟΑ 9/8 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 40, 
210 8821.095
Παρ.-Σάβ. με Αθηναϊκή 
Κομπανία, Ρίτσα Ποζιού, 
Αλέξη Σδριν. Φιάλη από 
€ 100, κρασί από € 40. Και 
φαγητό. 
 
ZYΓΟΣ
Κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 
210 3241.610
Aπό 29/1 κάθε Πάρ. & 
Σάβ. Γιάννης Κότσιρας 
- Λαυρέντης Μαχαιρί-
τσας - Αφροδίτη Μάνου 
-  Κίτρινα Ποδήλατα. 
Έναρξη 23.00. Ποτό στο 
μπαρ € 20.  

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 
ίερά οδός 18-20, 
210 3428.272 
Πέμ.-Σάβ. Δημήτρης Μη-
τροπάνος - Πέγκυ ζήνα. 
Ποτό στο μπαρ Πέμ. € 
20, Παρ., Σάβ. € 25, κρασί 
ανά δύο € 100 (κομπλέ), 
φιάλη ουίσκι € 200 & 220 
(κομπλέ). 

ΙΑΝΟΣ 
Σταδίου 24, 210 3217.810
30/1: Δημήτρης Μητσο-
τάκης και Ευδαίμονες 
(22.30/€ 20) 

GAGAriN
Λιοσίων 205, 210 8547.600
28-30/1: Greek cult 
Film Festival με live των 
Hμισκούμπρια στις 30/1. 
31/1: My Dying bride 
(21.30/€ 30)

GiNGer ALe 
Θεμιστοκλέους 74, πλ. Ε-
ξαρχείων, 210 3301.246  
31/1: Swinging Sunday’s 
με τους Hot club De 
Grece σε swing.

HALF NoTe 
JAZZ cLUb
Τριβωνιανού 17, Μετς, 210 
9213.360
28/1: The Jojo effect 
with Anne Schnell. 29/1 
- 4/2: New York Ska-Jazz 
ensemble. Έναρξη: Δευτ.-
Σάβ. 22.30, Kυρ. 21.00. 
Eίσοδος με ποτό € 40-35 
(τραπέζι), 30 (μπαρ). Φοιτ. 
30-20. Κάθε Δευτέρα € 25, 
φοιτ. 20, 15 (μπαρ).

iZo 
Χαλκίδος 41, Άνω Πατήσια, 
210 2526.002
Πέμ. Live bands. Παρ. 
& Σάβ. emmanuel 
Saint Laurent, Man 
Avgoustinato, Maggie 
varoucha & Support 
bands. Έναρξη 22.30. 
Τετ. Jam Nights.

JoKe cAFe
ομήρου 13, 210 3646.026
1/2:Yiannis Kassetas 
Latin Trio (μαζί με τον 
Κουβανό ντράμερ Kiki bu 
Pascual και τον Αργεντίνο 
πιανίστα roman Gomez). 
Έναρξη 22.00. FREE

Koo Koo
ίάκχου 17, Γκάζι, 210 

3450.930, 693 3331003
Πέμ. ζακ Στεφάνου & 
μΠάντα Κοάλα (22.30). 
Παρ. Σταύρος Νταντούς 
and Los Tigainos. 
(23.00). Σάβ. Λεωνίδας 
Μπαλάφας (23.00). Τετ. 
rosebleed (22.00/ Είσο-
δος με ποτό € 12). 

KYTΤΑΡΟ Live
Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 
Αθήνα, 210 8224.134
28/1: Yπόγεια Ρεύματα 
- Προφίλ (22.00/€ 10). 
29&30/1: Locomondo 
(22.30/€ 12). 31/1: Χ 
Darawish - Θ. Γκατζής - Π. 
Γαβρίλης (21.00/€ 15 με 
ποτό). 4/2: Fool in The 
box - baetyl - Wish Upon 
A Star - All That Noise 
(20.15/€ 8).

LAZY cLUb
Λεωφ. Πεντέλης 1, Βριλήσ-
σια, Αττική οδός, έξοδ. 12, 
210 6895.535 
Jam night κάθε Δευτ. 
28/1: Delivers. 29/1: 
Trap. 30/1: vavoura 
bAND. 31/1: Michael 
Dotson blues band. 3/2: 
Στην banda/90 Μοίρες. 
Έναρξη 22.00. Παρ.-Σάβ. 
23.30. Είσοδος € 10.

MATAroA
ίεράς οδού & Κεραμεικού 
116, Κεραμεικός, 698 
3409997, 210 3428.312 
Κάθε Κυρ. Lazy Sundays. 

ΜΕΤΡΟ
Γκύζη 47 & Κάλβου, 210 
6461.980, 210 6439.089
Δευτ. & Τρ.: Μάρθα Φρι-
ντζήλα. Έναρξη 21.30. 
Eίσοδος € 15.

MYΓΑ
Αισώπου & Μίκωνος 13, 
Ψυρρή, 698 2234799
28/1: Duke Abduction. 
29/1: Simon bloom 
(22.30/€ 10). 30/1: 
“Please Kill me” από τους 
drog_A_tek - erasers - 
Sancho 003. 

ΟΞΥΓΟΝΟ Live
Βούρβαχη & Κορυζή 4, 
210 9240.740
Παρ. & Σάβ. Πάνος Μου-
ζουράκης (23.00/€ 15 με 
ποτό). 

ΠΑΛΛΑΣ
Βουκουρεστίου 5, 
210 3213.100
Χάρις Αλεξίου. Έναρξη 
21.00. Είσοδος € 20, 25, 
30, 45, 50, 60, 70, 80. Προ-
πώληση: ellthea.gr, FNAC, 
Public, Παλλάς. Ως 5/3.

PANDoU
Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, 
210 3314.601-2
Πέμ. Δημήτρης Καλα-
ντζής. 29-30/1: The boy 
(22.30/€ 12). Κυρ. David 
Navhmias. Δευτ. Ανδρι-
άνα Μπάμπαλη. Τετ. 
Νοvitango. 

ΠΙΣΙΝΑ 
Μαρίνα Ζέας, 210 4520.918
Κάθε Πέμ. «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. 

PoLiS THeATre
Πέτρου Ράλλη 18
Aπό Τετ. ως Σάβ. Γιώργος 
Νταλάρας - Πίτσα Πα-
παδοπούλου - Μιχάλης 
Τζουγανάκης - Ασπασία 
Στρατηγού

ΡΑΚΟΜΕΛΟ 
Διστόμου 9, Ηλιούπολη, 
210 9702.025
Κάθε Κυρ. του Φεβρ. Live 
Tango με άρωμα από το 
Μπ. Άιρες με τους Agua 
y Vino. Έναρξη 22.00 . 
Eίσοδος 10 με ποτό. 

reX
Πανεπιστημίου 48, 
210 3814.591
Πέμ.-Σάβ. Μιχάλης Χα-
τζηγιάννης - 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 μου-
σικής σκηνής. 

roDeo cLUb
Χέυδεν 34, πλ. Βικτωρίας, 
210 8814.702         
28/1: Magnifincent 
brotherhood - The Snails 
- Mongrelettes. 29/1: 
Astyplaz & Mindwaltz. 
30/1: The out skirts 
of infinity - Profound 
Sleep - Good Luck With 
The bombs. 31/1: Mistful 
Fusion - Dog Tired - 
blood Spit.

ΡΥΘΜΟΣ STAGe 
Μ. Αντύπα 38, Ηλιούπολη, 
210 9750.060
Παρ. Χ-odos. Σάβ. b. Αση-
μάκης - Γ. Τεντζεράκης

SANTA boTeLLA 
Πανόρμου 115Α, Αμπελό-
κηποι, 210 6981.032
Kυρ. 9MM (22.00/€ 10) 
με ποτό). Δευτ. Funky 
Mondays με τους Groove 
busters. Tρ. Α. Ανδρέου 
-  Δ. Τσάκας -  Δ. Σεβδα-
λής - Γ. Γεωργιάδης -  Α. 
Δ. Κτιστάκης.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡίΚΗ ΣΚΗΝΗ
Φραντζή & Θαρύπου, Νέος 
Κόσμος, 210 9226.975
Παρ.-Σάβ. Νίκος Πορτο-
κάλογλου - Νίκος ζιώγα-
λας - Μανώλης Φάμελ-
λος. Έναρξη 23.00.

cLUb
Φραντζή  & Θαρύπου
Πέμ.-Σάβ. Ηοuse band. 
Κυρ. Aλχημιστές. Δευτ. 
Maraveyas ilegal. Τρ. 
Γιώργος Μυλωνάς. Τετ. 
Νατάσσα Μποφίλιου. Ως 
3/2. Έναρξη 22.30. Είσο-
δος με ποτό € 12 και € 10 
(€6 + €4) για τους House 
band.

PLUS
Φραντζή 14, 210 9226.975
Παρ. & Σάβ. Ελεωνόρα 
ζουγανέλη, Δήμος Α-
ναστασιάδης, Θανάσης 
Αλευράς.  

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

μουσικέςσκηνές-live
ηΟΜαGE σΤηΝ EDITH PIAF

Θ εατροποιημένη μουσική βιογρα-

φία της θρυλικής Γαλλίδας ερμη-

νεύτριας με συγκίνηση αλλά και 

χιούμορ, μαζί με τα διαχρονικά τραγούδια 

της που ερμηνεύει η ηθοποιός nathalie 

Lhermitte συνοδευόμενη από τον Aurelien 

noël στο ακορντεόν. Μια καλοστημένη πα-

ραγωγή που υπογράφουν οι thierry Martin, 

Jacques Pessis και Alain Delon.

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Έναρξη 20.30. Στις 31/1 και 
17.00.  Έκτακτη απογευματινή παράσταση 31/1 στις 
17.00. Είσοδος € 20 - 75. Πληρ. 210 6980.044

Του ΓίΩΡΓού ΔΗΜΗΤΡΑΚοΠούΛού

➜ museweek@athensvoice.gr



28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010  A.V. 55 



56  A.V. 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Tάνια Τσανακλίδου
Η κυρία τραγουδάει τα μπλουζ

Του ΓίΩΡΓού ΔΗΜΗΤΡΑΚοΠούΛού

Ποια στοιχεία και ποιοι άνθρωποι σε επηρέ-

ασαν στην αρχή της πορείας σου; Η μουσική 
του Μάνου Χατζιδάκι.
Ποιοι σε επηρεάζουν σήμερα; M’ επηρεάζουν 
όλα, αλλά αγαπώ όλο και λιγότερα.
Πώς αποφασίζεις το κάθε νέο βήμα; Τυχαία.
2-3 χαρακτηριστικά σου γνωρίσματα. Παντε-
λής έλλειψη υπομονής, δράση χθες, μην κάνεις 
σήμερα αυτό που μπορείς να κάνεις αύριο... Είναι 
αντιφατικά μεταξύ τους, αλλά έτσι είμαι εγώ.
 Ένα πράγμα που δεν ξέρουμε για σένα. Το 
1986 είχα κάνει οντισιόν στο Lee strasberg 
theatre & Film institute στο Λος Άντζελες, έγι-
να δεκτή και είχα ετοιμαστεί να την κάνω για 
Αμερική. Γυρνώντας όμως στη Ελλάδα να μα-
ζέψω τα πράγματά μου, βρήκα τη μητέρα μου 
άρρωστη. Αποφάσισα να μείνω κοντά της και 
καλά έκανα.
Έχεις εμμονές; Mε τι; Με τη συνέπεια. Σιχαί-
νομαι τα στησίματα και έχω μια ροπή 
στη συνωμοσιολογία. Γενικώς μου 
αρέσει να βλέπω τα πράγματα 
και από την κρυμμένη τους 
όψη. Δεν μ’ αρέσουν οι ψευ-
τουριές και οι δειλοί.
Ποιος ζωγράφος θα ήθε-

λες να σου κάνει την «Προ-

σωπογραφία»; Κάποιος που 
να μ’ έκανε κούκλα. Ψέματα 
λέω, κάποιος που θα μπορού-
σε να διαβάσει την ψυχή μου. 
3 λέξεις από άλφα που σου έρ-

χονται στο μυαλό τώρα… Αθανα-
σία, αγάπη, άρνηση.
Το αγαπημέ νο σου τρ αγούδι από τους 

Tuxedomoon; Το “Ghost sonata”.
Ποιες είναι οι αναφορές σου από την ξένη μου-

σική σκηνή; Αν εννοείς επιρροές, επιρροές δεν 
έχω αλλά έχω αγάπες. Αγαπώ όλη τη δουλειά 
των Pink Floyd, μ’ αρέσει η σκοτεινιά των Massive 
Attack και τα ταξίδια με τον Philip Glass. 
Πώς βλέπεις την ελληνική πραγματικότητα 

σήμερα; Απ’ την ανάποδη.
Ποιο είναι το σημείο της πόλης που αγαπάς 

περισσότερο; Η Πλάκα και η Ευριπίδου, μέχρι 
πριν λίγο καιρό.
Πώς περνάει μέσα από τους στίχους σου η πό-

λη; Σαν ηχητικό φόντο.
Ποιοι είναι οι ήρωές σου στην πραγματική 

ζωή; Οι χειρώνακτες και οι γενναίοι.
Πώς βλέπεις την κάν’ το μόνος σου (DiY) νοο-

τροπία της γενιάς του MySpace;  Επειδή είμαι 
τύπος συγκεντρωτικός θα μπορούσε να με γο-
ητεύσει, επειδή είμαι και μοναχική θα μπορού-
σε να με βολέψει, αλλά μου φαίνεται αντιερω-
τικό και βαρετό. Δεν είναι περιπετειώδες.
Ποια η σχέση σου με τους πιτσιρικάδες; Η α-
γαπησιάρικη σχέση που έχω με τ’ ανίψια μου.
Τι ιστορία εξιστορείς μέσα από την «Προσω-

πογραφία» και ποιος θα είναι ο ρόλος του 

blaine L. reininger; Σιγά μη σας το πω. Τι έκ-
πληξη θα είχε τότε η παράσταση;
Στο άλμπουμ συνεργάζεσαι με πολλούς ετε-

ρόκλητους μουσικούς, όπως ο Λαυρέντης 

Μαχαιρίτσας και ο Μιχάλης Δέλτα. Τι σημαίνει 

αυτό για σένα;  Σημαίνει ότι συνεχίζω να κάνω 
επιλογές χωρίς συνταγή. Πάω μονάχα εκεί που 
με πάνε οι αγάπες μου.
Tι αναγνωρίζεις ως πιο σημαντικό στοιχείο σε 

μια φιλία; Τη συγνώμη, την αποδοχή 
και πολλές φορές τη σιωπή.

Ποιο είναι το πιο σημαντικό 

πράγμα σε αυτή τη ζωή; 
Να ζεις.

Ποια η σχέση σου με 

το κοινό όλα αυτά τα 

χρόνια; Δεν ξέρω να 
σου πω. Ακόμα διε-
ρευνώ αυτή μου την 

ανάγκη να εξομολο-
γούμαι σε αγνώστους 

τους οποίους κατά κάποιο 
τρόπο θεωρώ γνωστούς. 

Ποιο νομίζεις ότι είναι σήμερα το κοινό 

σου; Δεν νομίζω τίποτα. Κάθε φορά βγαίνω 
σε θάλασσα άγνωστη.
Tι αγαπάς και τι μισείς στη σημερινή Ελλάδα; 
Αγαπώ την ανεμελιά μας και την αγάπη μας στη 
ζωή. Με αρρωσταίνει που  παρότι είμαστε από 
τους πιο πολιτικοποιημένος λαούς, λειτουρ-
γούμε σαν ανάγωγοι πολίτες. 
Πες μου έναν αγαπημένο σου στίχο. «Όσο δε 
ζεις να μ’ αγαπάς. Ναι, ναι μου φτάνει το αδύνα-
τον». (Κική Δημουλά)
Αν μπορούσες να δεις τη σημερινή Τσανακλί-

δου με τα μάτια και το μυαλό σου όπως ήταν 

πριν από 20 και βάλε χρόνια, πώς θα την έκρι-

νες και τι θα της έλεγες; Μεγάλη κουβέντα το 
πώς θα την έκρινα. Αυτό το λογαριασμό δεν 
τον κλείσαμε ακόμα. Θα της έλεγα όμως ότι με 
τσαντίζει όταν φοβάται.

➜ gdim400@gmail.com

Q&A

Info 

Η Τάνια Τσανακλίδου με τη 

σύμπραξη του blaine L. reininger 

των Tuxedomoon και των  Έλλης Πα-

πακωσταντίνου και Γιώργου Γαβαλά θα 

εμφανίζεται στο Γυάλινο από 1/2.

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, Λεωφόρος Συγγρού 

143, Νέα Σμύρνη, 210 9315.600. Από 1/2 κάθε 

Δευτέρα και Τρίτη. Έναρξη 21.30. Είσοδος € 15 

μπαρ, € 35 ελάχ. κατανάλωση

Κ απνισμένη φωνή, συναισθηματική ερμηνεία, θεατρική κίνηση. Μουσκεμένα χαρτομά-

ντιλα. Ποτά και τσιγάρα. Ημερολόγια λυπημένων σκέψεων και ανυπεράσπιστοι έρωτες. 

Τραγούδια του μπαρ και μπλουζ διάθεση. Ζωή σαν καμπαρέ. Ένα νέο άλμπουμ σαν «Προ-

σωπογραφία». Ας τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα, δηλαδή από το άλφα.
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ΠΕΜΠΤΗ 28
ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Ηλεκτρικό ελληνό-

φωνο ροκ με επιλογές από τη δισκογραφία 

τους και τη νέα τους δουλειά «Τους έχω 

βαρεθεί!...», σε ρεπερτόριο του Θάνου Μι-

κρούτσικου που οι ίδιοι διασκεύασαν, πάνω 

σε στίχους ποιητών όπως οι Μαγιακόφσκι, 

Χιχμέτ, Ρίτσος, Αναγνωστάκης, Καββαδίας. 

ΚύΤΤΑΡο. Έναρξη 22.00. Είσοδος € 10. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

Το δεύτερο σχήμα του πιο διαφορετικού Έλ-

ληνα ρόκερ που διαθέτουμε μαζί με τους 14 

Επισκέπτες του, σε μια συναρπαστική ισορ-

ροπία ανάμεσα στο παραδοσιακό, το ρεμπέ-

τικο και το ροκ, το λαϊκό και το dub. Κομμάτια 

από το soundtrack της ταινίας «Ψυχή βαθιά» 

του Παντελή Βούλγαρη, ενώ μαζί τους θα εμ-

φανιστεί και το πολυφωνικό σχήμα «Διώνη». 

FUZZ, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος (Πειραιώς 
& Χαμοστέρνας). Έναρξη 21.00. Είσοδος € 20. 
Προπώληση Ticket House, Πανεπιστημίου 42, 
210 3608.366, ticketpro.gr. Και στις 30/1. 

GiULiA Y LoS TeLLAriNi Φλαμένκο και με-

λωδίες Μεσογείου από τη Βαρκελώνη μέσω 

Ιταλίας, από το σχήμα που επέλεξε ο Woody 

Allen για την ταινία του “Vicky christina 

Barcelona”. GAZARTE. Έναρξη 22.00. Είσοδος 
από € 25 ως 45. Kαι στις 30/1.

SiMoN bLooM Παρουσίαση του καλοφτιαγ-

μένου neo-folk άλμπουμ “hollow Butterfly” 

του Συμεών Νικολαΐδη, γιου του σπουδαίου 

Έλληνα σκηνοθέτη της «Γλυκιάς συμμορί-

ας», που δεν κρύβει την αδυναμία του για 

την αμερικάνικη ψυχεδέλεια  και τα μπλουζ. 

MύΓΑ. Έναρξη 22.30. Είσοδος € 10.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30
ΑΝΝΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ - ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΛΝΤΕΑ: “L’ 

HeUre eXqUiSe” Μουσική εκδήλωση για 

φωνή και άρπα με τη μεσόφωνο Άννα Πα-

γκάλου και τη Μαρία Μπιλντέα σε έργα συν-

θετών όπως schumann, Berio και Debussy. 

ΜούΣΕίο ΜΠΕΝΑΚΗ,  Πειραιώς 138, 210 
3453.111. Έναρξη 20.00. Είσοδος € 15, 10.

PLeASe KiLL Me Οπτικοκοακουστικο α-

φήγημα με μουσική, κολάζ από ταινίες, live 

cinema και performance από την αθηναϊκή 

πειραματική κολεκτίβα των drog_A_tek μαζι 

με την καλλιτεχνική ομάδα των erasers, το 

ντουέτο των Φώτη Σιώτα και Κώστα Παντέ-

λη, sancho 003, και το συνθέτη και παραγω-

γό Biomass. ΜύΓΑ

THe MeANie GeANieS Garage punk από τα 

κορίτσια με τις κιθάρες, που επανέρχονται 

μετά από ένα παρατεταμένο pause στη σκη-

νή μαζί με την επερχόμενη κυκλοφορία των 

“Νo More” και “stormy” σε ένα επτάρι σινγκλ.  

Ξεκίνημα από τους Τhe social end Products. 

AN CLUB. Έναρξη 22.00. Είσοδος € 10.

HAYDN Trio - eiSeNSTADT Αυστριακό τρίο 

μουσικής δωματίου εξειδικευμένο στο έργο 

του Γιόσεφ Χάιντν, που ξεκίνησε το 1992. Θα 

προηγηθεί διάλεξη του Dr. Walter Reicher 

για τον Γιόσεφ Χάιντν και παρουσίαση των 

έργων της συναυλίας. ΜΕΓΑΡο ΜούΣίΚΗΣ. Έ-
ναρξη 20.00. Είσοδος € 20,12, 5 φοιτ. Ελεύθερη 
είσοδος με δελτία εισόδου για τη διάλεξη που 
αρχίζει στις 18.30.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ & ΕΥΔΑΙΜΟ-

ΝΕΣ Unplugged πρόγραμμα από το στιχουρ-

γό, συνθέτη και ντράμερ με κομμάτια από το 

επερχόμενο δίσκο του και άλλα παλιότερα 

τραγούδια του από την περίοδο των Ενδε-

λέχεια, παιγμένα με ακουστικό ήχο. IANOS. 

Έαρξη 22.30. Είσοδος με ποτό € 20. Προπώλη-
ση www.ianos.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ 31
MY DYiNG briDe Doom metal και σκοτει-

νιά από ένα βρετανικό γκρουπ που λέει να 

γιορτάσει στην Ελλάδα την επέτειο των 20 

χρόνων ζωής. Επιλογές από τη δισκογρα-

φία τους και το περσινό άλμπουμ “For Lies i 

sire”. GAGARIN 205. Έναρξη 21.00. Είσοδος € 
30. Προπώληση Τicket House, Πανεπιστημίου 
42, tickethouse.gr, ticketpro.gr

coLoreS De cUbA Ομάδα που ξεκίνησε το 

2002 με τους Κάτια de la caridad Gonzalez 

στο πιάνο, Arlyn Gonzalez στη φωνή, enrike 

Bu στο τύμπαλ, Δημήτρη Χριστόπουλο στο 

μπάσο και Daniel Allen στα congas. BACARο. 

Έναρξη 17.00. 

ΤΡΙΤΗ 2 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΛΑΤΡΕΙΑ Η Γεωργία Συλ-

λαίου (τραγούδι) και ο Σάκης Παπαδημητρί-

ου (πιάνο) σε ρεπερτόριο Βάιλ, Έλινγκτον 

και Γουέιτς πριν την προβολή της ταινία 

“cabaret” του 1972. ΤΡίΑΝοΝ, Κοδριγκτώνος 
21, 210 8215.469. Έναρξη 20.30. Είσοδος € 10, 
8 φοιτ.

➜ gdim400@gmail.com

musicweek Του ΓίΩΡΓού 
ΔΗΜΗΤΡΑΚοΠούΛού

Γ.  AΓΓΕΛΑΚΑΣ 

Lolek 
5 νέα πράγματα 
που σημάδεψαν 
τον κόσμο του… 

1. «Χρονικό διάστημα» Ένα έργο 

με μια σχοινοβάτη που κινείται μετα-

ξύ φθοράς και αφθαρσίας, πάντα υπό 

την απειλή του κενού. 

2. 12 (Nikita Mikhalkov) Πολλοί 

απο εμάς αρέσκονται στο να κατα-

πιάνονται με διάφορα θέματα σε θε-

ωρητικό επίπεδο, ενώ όταν έρχεται η 

ώρα των ευθυνών, της προσωπικής 

συμμετοχής και των πράξεων, έχουμε 

πάντα τις καλύτερες δικαιολογίες.

3. Ο Αρουραίος Έργο ζωγραφικής 

του Αλέξανδρου Κακλαμάνου που α-

πεικονίζει ένα γιγάντιο αρουραίο δί-

πλα στην Ακρόπολη, ο οποίος ένιωσα 

ακαριαία ότι συμβολίζει την κοινωνία 

μας.

4 . Μια κάποια εκπαίδευση 
(Λόνε Σέρφιγκ) Η εκπαίδευση σαν 

πρόσχημα στην προσπάθεια για την 

πολυπόθητη οικονομική εξασφάλιση 

και «σταθερότητα» και οι περίφημες 

θυσίες της μικροαστικής οικογένειας 

για το «καλό του παιδιού τους».   

5. Άσπρες φορεσιές (The Boy) 

Κομμάτι που θα κυκλοφορήσει στο 

νέο δίσκο του Boy και ασχολείται με 

το ιερό μυστήριο της γαμήλιας τε-

λετουργίας.

- Γ.Δ.

Guestlist
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σ τις 6 Φεβρουαρίου, επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά το Κο-
κτέιλ & Δημοπρασία υπέρ του Athens Pride από την γκαλερί the 
Breeder. Είκοσι δύο καλλιτέχνες δώρισαν αφιλοκερδώς σημαντικά 

έργα τους, τα οποία θα δημοπρατηθούν και τα έσοδα θα διατεθούν για τη 
διοργάνωση του φετινού Φεστιβάλ Υπερηφάνειας. Περισσότερα την άλλη 
βδομάδα και στο www.athenspride.eu/afap.
Λεσβίες στον Βορρά Το Σάββατο 30 Ιανουαρίου, στις 17.00, η Λεσβιακή Ομάδα 
Αθήνας (www.loa.gr) ανεβαίνει Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει τα έντυπά της: 
την «Νταλίκα» και τις «Πολλαπλές αναγνώσεις του πηγαδιού της μοναξιάς». Στο 
βιβλιοπωλείο Πυξίδα (Πατριάρχου Ιωακείμ 2). 
Με την ευκαιρία να πω ότι έχει ξεκινήσει και στη Θεσσαλονίκη προσπάθεια 
να συσταθεί μια λεσβιακή ομάδα από γυναίκες «που θέλουμε να σπάσουμε 
τη σιωπή μας, να πολεμήσουμε τη μοναξιά μας, να επικοινωνήσουμε, να 
δημιουργήσουμε και να συνεργαστούμε με όλες τις γυναίκες που νιώθουν 
την ανάγκη να μοιραστούν τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους με ε-
μπιστοσύνη, βοήθεια και αλληλοστήριξη» (lesviakiomadathess@gmail.com).
Μόνο να χαιρόμαστε μπορούμε με τέτοιες πρωτοβουλίες, που μας βγά-
ζουν από τα σπίτια μας και την αυτοαναφορικότητά μας. Στην ομάδα συζη-
τήσεων για γκέι άντρες που έκανε το «10%» το φθινόπωρο που πέρασε, οι 13 
άντρες που συμμετείχαν ανέφεραν το πόσο τους βοήθησε να γνωρίσουν και 
άλλους γκέι σε ένα πλαίσιο που να μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις, βιώ-
ματα, ανησυχίες, να γελάσουν με τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που 
μας στενεύουν, αλλά και φυσικά να γνωριστούν και να φτιάξουν παρέες. 
Αύριο Παρασκευή 29/01 το sex-club fcuk (www.fc-uk.gr) φέρνει το μέγα 
σεξπιρικό ηθοποιό Albert Victor, ο οποίος έχει αναγάγει σε τέχνη τις προ-
σπάθειες ν’ αφήσει εγκύους άλλους άντρες. Θα δώσει ένα leather kinky bear 
σόου, καθαρά για επιστημονικούς σκοπούς εννοείται. Το ανάλογο dress code 
δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά ευπρόσδεκτο για την περίσταση. Καλεσμένοι 
όλοι οι φανατικοί, leather, military, bear και φυσικά επιστήμονες.
Αν νομίζετε ότι η Αθήνα είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, έχετε δίκιο. Γι’ αυτό και 
το mybar κάνει pyjama party, την Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Δεν ξέρω ακριβώς 
τι έχει στο μυαλό του ο Τόνυ (ή μάλλον έχω, αλλά δεν γίνεται να το γράψω 
εδώ), πάντως πάρτε και μια οδοντόβουρτσα μαζί, για καλό και για κακό, και 
πείτε του κατοικίδιού σας ότι θ’ αργήσετε να γυρίσετε.
Επιτέλους δημιουργήθηκε ένας διαδικτυακός χώρος αλληλοϋποστήριξης 
και συζήτησης για τρανς άτομα. Το Queertrans (http://queertrans.espiv.
net/) είναι ένας χώρος όπου «μιλάμε ανοιχτά για τα φύλα, τα σώματα και 
τις επιθυμίες μας» με διάφορες πληροφορίες για ζητήματα του φύλου, της 
σεξουαλικότητας και της διαφορετικότητας. Σε ένα τόσο παρεξηγημένο 
πεδίο, με άπειρες προκαταλήψεις και παρανοήσεις, οι άμεσα ή έμμεσα ενδι-
αφερόμενοι επιτέλους θα έχουν ένα απροκατάληπτο σημείο διαδικτυακής 
συνάντησης και ενημέρωσης. 
Η Alexander Sauna ετοιμάζει ένα σεξαθώνιο τριήμερο πάρτι 12, 13, 14 Φε-
βρουαρίου, φέρνοντας φρέσκο φρέσκο από τη Βραζιλία έναν παίδαρο για να 
σας δείξει τα τουριστικά θέλγητρα του Ρίο. Περισσότερα την άλλη εβδομάδα. ●

gay&lesbian

Athens Pride

Του Λύο ΚΑΛοΒύΡΝΑ
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Cafés/bars     

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

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 παλαιότε-
ρο γκέι μπαρ της πόλης. Για 
εγγυημένο κέφι σε παρε-
ΐστικη ατμόσφαιρα.strip-
tease show το Σ/Κ. 

FoU cLUb
Iερά Oδός & Kελεού 8, Γκάζι 
Δυνατή και περήφανη ελλη-
νική διασκέδαση με μουσικές 
που ξεσηκώνουν. Παρασκευ-
ές 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. Bαρ-
βάτη γκέι διασκέδαση στις 
επάλξεις του γκέι στρατώνα 
της πόλης με mixed μουσική.

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

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. 

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.

eroXXX DvD SeX SHoP
Σταδίου 61, 1ος όρ., Ομόνοια
Νέος ξεχωριστός χώρος. Για 
πρώτη φορά τα καλύτερα 
ερωτικά DVD στις καλύτερες 
τιμές. Απολαύστε την ταινία 
της απολύτου αρεσκείας σας 
σε ατομικές καμπίνες DVD. 
Καθημερινά 10.00-22.00, 
Σάβ. 10.00-20.00, Κυρ. 
12.00-20.00. 

DvDLAND
Πανεπιστημίου 65, 2ος όρ. 
Απεριόριστη ποικιλία ερω-
τικών DVD για εβδομαδιαία 

ενοικίαση και πώληση. Ιδιω-
τικές καμπίνες προβολών.
Καθημερινά 12.00-22.00. 

Erotic Shows

ΚΙΝΚΥ ΟΠΕΡΑ
Λεωφ. Συγγρού 154, 210 
9588.880 Οι συντελεστές 
του club υπόσχονται νύχτες 
που όμοιές τους δεν θα έχει 
ξαναζήσει η Αθήνα και θεά-
ματα στα πρότυπα  των με-
γάλων 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 διασκέ-
δασης στο Γκάζι αποτελεί 
τον ιδανικό προορισμό για 
κάθε επισκέπτη. Ένας μο-
ντέρνος και νεανικός χώρος 
που συνδυάζει χαλάρωση, 
διασκέδαση και πολλές 
γνωριμίες, όπου θεματικές 
ημέρες, parties & events σας 
περιμένουν να τα απολαύ-
σετε. cruising spa Fun: Κυ-
ριακή 16.00-3.00. Partners’ 
day: Δευτέρα (είσοδος 2 
ατόμων € 22 ) 19.00-3.00. 
Bears’ day: Τρίτη 19.00-3.00. 
Underwear Day: Τετάρτη, 
dresscode underwear & 
swimsuit. Mix & Match 
day: Πέμπτη 19.00-3.00. 
explosive night: Παρασκευή 
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, δια-
νυκτέρευση από € 60. www.
xdream.gr. Όλα τα δωμάτια 
έχουν κλιματισμό, τηλεόρα-
ση και ποικιλία από dvd, ενώ 
υπάρχει και η δυνατότητα 
εκπλήξεων σε γενέθλια. 

ΘεσσαλΟΝΙΚη

Bar

eLi - eLA
Λ. Βύρωνος 5, Διαγώνιος, 
2310 270.233 Ανοιχτό καθη-
μερινά, γεμίζει από γυναίκες 
και άντρες. www.myspace.
com/elielabar

bAr Me
Αγίου Μηνά 3 Το επισκέ-
πτονται και τα δύο φύλα 
καθημερινά μετά τις 21.00, 
πλην Δευτέρας και Τρίτης 
που είναι κλειστό.

Club

eNoLA cLUb
Βαλαωρίτου 19 (2oς όροφος)  
Με άντρες, κυρίως, θαμώ-
νες, ανοίγει κάθε μέρα μετά 
τις 22.00.  www.enola.gr

Βίντεοκλαμπ - 
Sex Shops 

bLUeviSioN
Αφροδίτης 6, Βαρδάρης Ένας 
πραγματικός πολυχώρος δι-
ασκέδασης, ανοιχτός  από τις 
12 το πρωί έως τις 2.00.

viDeorAMA DvD 
GAY cLUb
Οδυσσέως 13, πλ. Βαρδάρη, 
Θεσσαλονίκη Από τις καλύ-
τερες συλλογές ερωτικών 
DVD. Καθημερινά νέα θέματα 
ακυκλοφόρητα. Ατομικές 
καμπίνες. Καθημερινά 14.00-
22.00. ●

 G&L οδηγος

Δώρο free pass 
Η Alexander Sauna συμπληρώνει 

3 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει 
με ένα 3ήμερο Birthday party στις 12, 13 και 14 Φε-
βρουαρίου. Η Athens Voice εξασφάλισε για πέντε 
(5) αναγνώστες της από ένα 3ήμερο free pass αξίας 
€ 30 το καθένα για το πάρτι. Αν θέλεις κι εσύ ένα, 
στείλε σε sMs: AvcLUb (κενό) και το ονοματεπώ-
νυμό σου στο 54121, μέχρι την Τρίτη 2/2 στις 10.00 το πρωί. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με 
sms και τα ονόματά τους θα βρίσκονται σε λίστα στην είσοδο.
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ
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Μαρά: «Δεν μπορούμε να χτίσουμε αν δεν 
γκρεμίσουμε τα πάντα ως τα θεμέλια... Όσο 
κι αν αυτό μοιάζει τρομερό σε κείνους που 
στρογγυλοκάθονται μες στη χορτάτη ικανο-
ποίησή τους, τυλιγμένοι μες στο χοντρό μαν-
δύα της ηθικής τους».

Ο λόγος του Μαρά δείχνει να ενέπνευσε 

τους περσινούς καταληψίες του Εθνικού 

την ημέρα της πρεμιέρας σας στην παρά-

σταση «Ρομπέρτο Τσούκο». Είναι η απά-

ντησή σας σε εκείνα τα γεγονότα;

Έφη Θεοδώρου: Και η εμπειρία αυτού του 
επεισοδίου με οδήγησε στο τωρινό έργο. 
Η ερώτησή τους «Γιατί κάνετε πρεμιέρες 
υποκρισίας, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά;» 
με προβλημάτισε. Αρκεί το θέατρο να εκ-
φράσει τις ανάγκες της πραγματικότη-
τας; Είναι η τέχνη το εργαλείο που θα μας 
βοηθήσει να πάρουμε αποφάσεις για την 
κοινωνική μας ζωή; 
Νίκος Πλάτανος: Η τέχνη είναι και παρα-
μένει ένα σημαντικό εργαλείο παρέμβα-
σης. Δεν αρκεί από μόνη της να αλλάξει 
τα πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να της 
αρνηθούμε αυτό το ρόλο.

Ε.Θ.: Η παράσταση δεν είναι η απάντη-
ση – ούτως ή άλλως ο Βάις δεν δίνει α-
παντήσεις. Ορισμένα από τα παιδιά που 
μετείχαν στο «επεισόδιο» συμμετέχουν 
στο βίντεο που προβάλλεται κατά τη δι-
άρκεια της παράστασης. Η Εύα Στεφα-
νή φιλμάρισε τα μαθήματα που έκανα με 
τους μαθητές της δραματικής σχολής του 
Εθνικού πάνω στο κείμενο κι εκεί κατα-
γράφονται σκέψεις τους για την αξία της 
επανάστασης, για το πώς νιώθουν σήμε-
ρα – ακόμη και μέσα από τις εκφράσεις 
των προσώπων τους. Στο τέλος, αυτό που 
μένει είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.

Στο ερωτηματικό για το πώς να ντύσετε 

μουσικά την παράσταση;

Ν.Π.: Η μουσική παρεμβαίνει, σχολιάζει, 
βοηθάει τη δράση, συνδέει τα γεγονότα. 
Μερικά τραγούδια έχουν ροκ ύφος. Κά-
ποιος θεατής τη χαρακτή-
ρισε σκληρά ρομαντική 
– νομίζω πως την πε-
ριγράφει.

Μαρά: «Ενάντια στη 

σιωπή της φύσης, εγώ ορθώνω τη δράση. Κι 
αντί να μένω ατάραχος, επεμβαίνω και λέω 
πως αυτό ή εκείνο είναι λάθος και πασχίζω να 
τ’ αλλάξω και να το καλυτερέψω».
Σαντ: «Μαρά, αυτά τα κάτεργα που κρύβουμε 
όλοι μέσα μας είναι χειρότερα κι από τα πιο 
ανήλιαγα πέτρινα μπουντρούμια, κι όσο μέ-
νουνε κλειδαμπαρωμένα ολόκληρη η Επανά-
στασή σας δεν θα είναι παρά ένας ξεσηκωμός 
φυλακισμένων, που θα τον πνίξουν οι πουλη-
μένοι σύντροφοι της φυλακής τους». 

Με τον Μαρά ή με τον Σαντ; 

Ε.Φ.: Και οι δύο επιθυμούν το απόλυτο, 
αλλά για τον καθένα είναι διαφορετικό. 
Για την κατάκτηση του κοινωνικού ιδε-
ώδους ο Μαρά πιστεύει στη χρήση της 
βίας. Ο Σαντ αρνείται πως η συλλογι-
κή βία μπορεί να φέρει θετικά αποτελέ-
σματα – αντίθετα, πιστεύει στην ενδο-

σκόπηση. Ταυτίζομαι με το λόγο του 
Μαρά, αλλά τελικά με κερδίζει 

ο φιλοσοφικότερος λόγος του 
Σαντ. Δεν είναι τυχαίο πως σε 
όλο το έργο ο επαναστάτης 
Μαρά είναι εγκλωβισμένος 

στην μπανιέρα του. Σε σημερινή προ-
βολή ένας βίαιος επαναστατικός λόγος 
χωράει σε μια δημοκρατία;
Ν.Π.: Στην ουσία δεν νομίζω πως υπάρχει 
δίπολο. Ο Μαρά είναι μια όψη του Σαντ, 
ο οποίος εκπροσωπεί μία πιο σύγχρονη 
άποψη της σύγχρονης κοινωνίας. Κα-
κά τα ψέματα, ενώ παθιαζόμαστε όλοι με 
τα πολιτικά θέματα, έχοντας περάσει και 
από επαναστατικούς πολιτικούς χώρους, 
θα ήταν υποκριτικό να λέμε σήμερα πως 
ταυτιζόμαστε με τις πολιτικές αγωνίες 
της επανάστασης. 

Σαντ: «Όχι, Μαρά, άσ’ τα φτηνά αισθήματα, ξέ-
ρω πως άλλα έχεις στο νου σου. Για σένα, όπως 
και για μένα, μόνο το ακραίο έχει σημασία». 

Η σκηνοθεσία σας ήταν ακραία, με την 

έννοια πως χρησιμοποιήσατε πολλά θεα-

τρικά τεχνάσματα…  

Ε.Θ.: Το κείμενο σαν φόρμα έχει μεικτό 
ύφος, με στοιχεία από καμπαρέ, από με-
λόδραμα, έχει ατόφιους λόγους του Μα-
ρά, δεν έχει γραμμική ροή... Αν κάποιος 
δεν γνωρίζει το έργο θα νομίζει πως πολ-
λά από αυτά που είδε ήταν σκηνοθετικά 
τερτίπια. Δεν ισχύει. Τα πάντα αναφέ-
ρονται στο κείμενο – ακόμη και τα τρα-
γούδια. Εγώ το μόνο που επιδίωξα ήταν 
να το εκσυγχρονίσω –γι’ αυτό και αντι-
κατέστησα το χώρο του ψυχιατρείου με 
το χώρο της θεατρικής σκηνής–, ώστε 
να μιλήσει καλύτερα στους σημερινούς 
θεατές και ιδιαίτερα στους νέους. 

Ποιες αντιδράσεις περιμένετε όταν α-

κούσουν την τελευταία ατάκα: «Πότε θα 

μάθετε να βλέπετε, πότε επιτέλους θα 

καταλάβετε»; 

Τη φράση «Ήμουν, Είμαι, Θα είμαι» από 
το μανιφέστο της Ρόζας Λούξεμπουργκ, 
που ακούγεται στην παράσταση. A

Ζήτω η επανάσταση; 
Το μεγάλο –επίκαιρο– ερώτημα για τη χρησιμότητα της επανάστασης στη σύγχρονη δημοκρατία 
θέτει η παράσταση Μαρά/Σαντ στο Εθνικό. Η A.V. ζήτησε απαντήσεις από τη σκηνοθέτρια   
Έφη Θεοδώρου και το συνθέτη Νίκο Πλάτανο.

Τι ποθεί ένας θεατρόφιλος; Τίποτα περισσότερο από μια παράσταση που δεν θα χαθεί από τη μνήμη με το που κατέβει 
η αυλαία, αλλά θα του τριβελίζει το μυαλό. Και η συγκεκριμένη το κατορθώνει – ας ακούστηκε από θεατές η ένσταση 
«για τον πληθωρισμό της σκηνοθεσίας». Βίντεο, ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής με ρόλο στη δράση, χρήση διαφο-

ρετικών θεατρικών στιλ σε διάλογο… και καθηλωτικές ερμηνείες (π.χ. του Κ. Βασαρδάνη/Μαρά). Ούτως ή άλλως πρόκει-
ται για ένα πολυπρισματικό έργο, με ήρωες δύο τέρατα της πολιτικής και της φιλοσοφίας να διαξιφίζονται (μεταξύ άλλων) 
για την ηθική της επανάστασης και φόντο τη γαλλική επανάσταση. Στο έργο του Πέτερ Βάις (1963) η δολοφονία του Μαρά 
(13/7/1793) ανεβαίνει ως θεατρική παράσταση στο άσυλο φρενοβλαβών του Σαραντόν (1808) υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες 
του έγκλειστου Μαρκήσιου ντε Σαντ. Η ερώτηση «Μαρά, τι βγήκε από την Επανάσταση;», που δεσπόζει ως υπέρτιτλος 
στην παράσταση του Εθνικού μας, είναι ο σύνδεσμος με το διηνεκές της ιστορίας.

InfoΜαρά/Σαντ του Πέ-τερ Βάις. Σκηνοθεσία: Έφη 
Θεοδώρου. Μουσική: Νίκος 

Πλάτανος.  Παίζουν: Κώστας Βα-

σαρδάνης, Μηνάς Χατζησάββας, Κό-

ρα Καρβούνη, Μάκης Παπαδημητρίου 

κ.ά. Εθνικό Θέατρο, Κτίριο Τσίλερ-Νέα 

Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», Αγ. Κων/
νου 22-24, 210 5288.170 

Από αριστερά:  Ο Νίκος 

Πλάτανος/ Η Έφη Θεοδώρου / 

Σκηνή από την παράσταση με 

τους Έλενα Τοπαλίδου (Σ. 

Εβράρ), Κώστα  Βασαρδάνη 

(Μαρά ),  Μηνά  Χατζησάββα 

(Μαρκήσιος ντε Σαντ)./ Ο 

συνθέτης με τον Μιχάλη 

Αφολαγιάν συμμετέχουν στην 

εξαμελή  ορχήστρα που παίζει 

μουσική και τραγουδάει 

ζωντανά επί σκηνής 

θέατρο Του ΔηΜητρη ΜαΣτρογιαΝΝιτη



60 A.V. 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

CAVEMAN του Ρομπ Μπέκερ
Σκηνοθεσία: Αναστασία Παπαστάθη
Με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη

Θέατρο Coronet, Φρύνης 11, 210 7012.123 

Μια παράσταση φαινόμενο, με τους πιο 
ταλαντούχους άντρες ηθοποιούς διε-
θνώς να έχουν «σολάρει» σε αυτό το 
ρόλο κατακτώντας το γυναικείο κοινό 
με το χιούμορ τους. 
Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ένας από 
τους καλύτερους ηθοποιούς της γε-
νιάς του, είναι ο ερωτοχτυπημένος 

Caveman, ένας πρωτόγονος που παρό-
λη την τεχνική επιβίωσης που έχει εφαρμόσει δεν έχει καταφέρει ακόμα να 

απαντήσει στα δυσεπίλυτα ερωτήματα του τι ακριβώς γιορτάζουμε την ημέρα του Αγίου Βαλεντί-
νου. Με το ταμπεραμέντο και το χιούμορ του ξεπερνάει όλα τα προβλήματα των σχέσεων και βέ-
βαια είναι απείρως οικονομικότερος από τους συμβούλους σχέσεων. Αν αισθάνεστε μια ανησυχία 
εκεί κοντά στον Φεβρουάριο ή αν νιώθετε μοναξιά σε αυτή τη μάλλον σαχλή «Ημέρα των Ερωτευ-
μένων» δεν έχετε παρά να πάτε μέχρι το Coronet και να απολαύσετε μια παράσταση που την έχουν 
δει περισσότεροι από 7.000.000 θεατές στον κόσμο και έχει παιχτεί σε 15 διαφορετικές γλώσσες.

WONDERLAND
Σκηνοθεσία - δραματουργία: Άντζελα Μπρούσκου
Παίζουν: Όλια Λαζαρίδου, Μάξιμος Μουμούρης, 
Παρθενόπη Μπουζούρη
Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, 210 3213.100

Από 3/2, για περιορισμένες παραστάσεις

Μια αλλιώτικη Αλίκη στη Χώρα των Θαυ-
μάτων θα παρουσιάσει η Άντζελα Μπρού-
σκου στο Παλλάς, μια Αλίκη που έχει 
μεγαλώσει και σαν γοητευτική γυναίκα 
επιστρέφει στο λαβύρινθο της παιδικής 
της ηλικίας. Ένα διάσημο παραμύθι που 
δεν είναι ακριβώς για παιδιά και που μας 
ταξιδεύει στην αθωότητα αλλά και στις 
σκοτεινές πλευρές της παιδικότητας. 
«Είναι ένα παραμύθι που έχει σχέση με το 
χρόνο, γιατί συνέχεια ψάχνουμε να βρού-
με το νόημα της παιδικής μας ηλικίας» μας 
λέει η σκηνοθέτιδα Άντζελα Μπρούσκου.
«Το κομμάτι της παιδικής μας ηλικίας 
συνήθως το ξεχνάμε και το αφήνουμε 
πίσω, όταν όμως επιστρέφουμε στην α-
θωότητα που τόσο μας λείπει παρατη-

ρούμε μια μετατόπιση του χώρου και του 
χρόνου, μια αντίθεση ανάμεσα σε αυτά 
που είχαμε ή ήμασταν μικροί και αυτά 
που είμαστε σήμερα. Και η επιθυμία μας 
να ξαναγυρίσουμε έχει να κάνει με το 
μεγάλωμά μας, την πορεία μας προς το 
θάνατο και το φόβο του θανάτου. Κάθε 
απόπειρα να ξαναγίνουμε μικρά παιδιά 
απαλύνει το φόβο του θανάτου – σα να 
προσπαθούμε να κερδίσουμε χρόνο για 
να ξαναζήσουμε».
Στην παράσταση η Αλίκη περνά μια δο-
κιμασία, δεν πρόκειται μόνο για μια επι-
στροφή, θέλει να ξαναζήσει τις φωτεινές 
και σκοτεινές περιόδους της ζωής της, 
να νιώσει ξανά τον κίνδυνο και να συ-
νειδητοποιήσει τι σημαίνει και η τωρινή, 
σύγχρονή της ζωή. Η Όλια Λαζαρίδου 
υποδύεται την ενήλικη Αλίκη που, μέσα 
από ένα έργο ψυχανάλυσης, επιχειρεί να 
ξαναβρεί τον εαυτό της αλλά και να συν-
θέσει το παζλ της οικογένειας και των 
αναμνήσεων. A

Η  Άντζελα Μπρούσκου σκηνοθετεί την παράσταση 
“Wonderland” και μιλάει στην A.V. 

Μια ενήλικη Αλίκη

τέχνηθέατρο Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  

Όλια Λαζαρίδου, “Wonderland”

Βλαδίμηρος Κυριακίδης, “Caveman”

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

104  
θεµιστοκλέους 104, Εξάρ-
χεια, 210 3826.185
Σκηνή 104+1
Ο διχοτομημένος υπο-
κόμης. Από το οµότιτλο 
µυθιστόρηµα του  Ίταλο 
Καλβίνο. Μουσικοθεατρικό. 
Σκην.: Κ. Γάκης. Παίζουν: Λ. 
Γιάκα, Π. Νάτσης κ.ά. Κυρ. 
18.00, Δευτ., Τρ. 21.30. € 15 
(10 Φ). Ως 28/3. 
Αισθηματικές νουβέλες 
δρχ. 35. Σκην.: Αγγελίτα 
Τσούγκου. Παίζουν: Κ. Κα-
κούρης, Γ. Τσαγκαράκη, κ.ά. 
Πέμ.-Σάβ. 21.15, Σάβ. 18.30, 
Κυρ. 20.30. € 20 (15 Φ, Λ, κά-
θε Πέμ. γενική είσοδος 10). 
Δ: 90 .́ Ως 28/3. 
Travellers Live. Σκην.: Ά-
ρης Τσαμπαλίκας & Αλέξαν-
δρος Ράπτης. Μουσική: Απ. 
Λεβεντόπουλος. Κίνηση: 
Β. Πολυμένη. Παίζουν: Ν. 
Γεωργάκης, Α. Ντεληθέου 
κ.ά. Δευτ. & Τρ. 21.00. 
€ 12. Δ: 60 .́ 1-23/2.

41 STREET CAFE
Α. Λεντάκη 41, 210 7620.254 
Μιούζικαλ τσέπης. Σκην.: 
Μ. Μητρούσης. Παίζουν: 
Τζ. Τσόλκα, Τζ. Μωράκη κ.ά. 
Guest: Μ. Μητρούσης. Παρ. 
22.30. € 15 (12 Φ) με ένα 
ποτήρι κρασί. Ως 4/4.
Ζητείται δράκουλας. Της 
Έφης Μεράβογλου. Σκην.: 
Έφη Μεράβογλου. Παίζουν: 
Χρ. Καπενής, Έφη Μεράβο-
γλου κ.ά. Σάβ. 22.00. € 15 (12 
Φ). Δ: 70 .́  

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ 
Σατωβριάνδου 36, Οµόνοια, 
210 5242.211
Ρόζα Λούξεμπουργκ. 
Γράμματα από τη φυλα-
κή. Μονόλογος. Σκην.: Σ. 
Μικρούτσικου. Με τη Μ. 
Κατσανδρή. Δευτ.-Τρ. 19.15. 
€ 20 (15 Φ). Δ: 60 .́ Ως 2/2. 
Εσύ και τα σύννεφά σου. 
Του Eric Westphal. Σκην.: 
Κοραής Δαμάτης. Παίζουν: 
Αντ. Βαλάκου, Σμ. Σμυρναί-
ου κ.ά. Σάβ. 18.15, Τετ. & Κυρ 
19.15, Πέμ.-Σάβ 21.15. € 20 
(15 Φ, Λ). Δ: 90.  
Απόψε κάνεις μπαμ. 
Μουσική παράσταση με 
τους Χρίστο Θεοδώρου και 
Βικτωρία Ταγκούλη. Σκην.: 
Κ. Δαμάτης. Δευτ. & Τρ. 
22.00. € 20 με ένα ποτήρι 
κρασί. Δ: 90 .́   

ΑΓΚΥΡΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ
Σόλωνος 124, 210 3837.540-
667
Άλλη μια μπύρα για τον 
Χένρυ. Bar Theatre. Από την 
Ομάδα Πλάνη. Σκην.: 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. Σκην.: Α. 
Ρήγας. Παίζουν: Υ. Μανέ, 
Κ. Κωνσταντίνου κ.ά. Πεμ.-
Σαβ.  21.15, Σάβ. 18.00, 
Τετ.&Κυρ. 20.00. € 25, (22 
Λ, 18 Φ).

ΑΘΗΝΑΪΣ
Καστοριάς 34-36 & Ιερά Ο-
δός, Βοτανικός, 
210 3477.878
Ο χορός των επίπλων. Του 
Ρώμου Φιλύρα. Σκην.: Τόνια 
Σταυροπούλου. Παίζει: Πέ-
τρος Ξεκούκης. Παρ.& Σάβ. 
21.00. Κυρ. 19.00. € 15 (10 Φ, 
Λ). Δ: 70 .́  
Μουσική Σκηνή, 
210 3480.080
Festivalium - 10 χρόνια 
Σπείρα. Του Στ. Κραουνά-
κης & Σπείρα-Σπείρα. Τετ. 
(Λ), Κυρ. 20.30, Παρ., Σάβ. 
21.30, € 28 (20 Λ, 15 Φ). Δ: 
135 .́ Ως 28/3. 
Γυναίκα τριαντάφυλλο. 
Ρεσιτάλ τραγουδιού με την 
Ηρώ Σαΐα. Επιμέλεια: Στ. 
Κραουνάκης. Δευτ. 20.30. € 
20 (15 Φ). Δ: 90 .́
JΈνα σπίτι παραμύθια. 
Των Στ. Κραουνάκη & Λ. 
Νικολακοπούλου. Παίζουν: 
Β. Βασιλάκης κ.ά. Σάβ. 17.00, 
Κυρ. 12.00. € 15 (12 Π, 7 για 
σχολεία). Ως 28/3.   

ΑΘΗΝΩΝ 
Βουκουρεστίου 10, 
210 3312.343

Σλουθ. Αστυνοµική κωµω-
δία. Του Άντονι Σάφερ. 
Σκην.-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). 
Γιατί η Μαντόνα και όχι 
εγώ; Του Μιχάλη Κόκκορη. 
Σκην.: Λ. Γιοβανίδης. Παί-
ζουν: Μ. Λεκάκη κ.ά. Δευτ., 
Τρ. 21.00. € 20 (15 Φ). 
JΟ Αυγερινός και η 
Πούλια. Σκην.: Δ. Αδάμης. 
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 Γιαν-
νίδη. Σκην.: Σ. Σπυράτου, 
Λ. Λιάβας. Τετ., Πέμ. 18.30, 
Παρ.-Κυρ. 20.00, € 33, 28, 
25, 20, 18 (15 Φ). Δ: 165 .́ 
Ως 28/3.  

ΑΛΙΚΗ
Citylink, Αμερικής 4, 
210 3210.021
Ό,τι προτιμάτε: Δωδέκατη 
νύχτα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ 
& Τι είδε ο Μπάτλερ του 
Τζο Όρτον. Σκην.: Θωμάς 
Μοσχόπουλος. 
Στη Δωδέκατη Νύχτα παί-
ζουν: Πρ. Αλειφερόπουλος, 
Χρ. Λούλης κ.ά. Τετ. 20.00, 
Πέμ. 21.15, Σάβ. 21.15. € 25 
(18 Φ). Δ: 120 .́ 
Στο Τι είδε ο Μπάτλερ 
παίζουν: Αλ. Αλπίδης, Γ. Γλά-
στρας κ.α. Τρ. & Παρ. 21.15, 
Σαβ. 18.30. € 25 (18 Φ). 
Δ: 120 .́ Κυρ. 19.00 (2 παρα-
στάσεις σε μια παράσταση) 
€ 35. Δ: 240 .́ 31/1 - 4/4.  
JMazoo and the zoo. The 
musical. Σκην.: Αμαλία Γιαν-
νίκου. Παίζουν: Ευθ. Κοκκι-
ναράς, Άρτ. Κοκκιναρά, Τ. 
Σάσσου. Σάβ. & Κυρ. 11.00 & 
15.00. Ως 4/4.   

ALTERA PARS
Μ. Αλεξάνδρου 123, Κεραμει-
κός, 210 3410.011
JΤης φύσης μυστικό.... 
Mιούζικαλ του Μ. Κου-
κουλομμάτη. Σκην.:  Μ. 
Κουκουλομμάτης. Παίζουν: 
Γ. Μπανταδάκης, Δ. Παντά 
κ.ά. Κυρ. 11.30. € 15 (12Π, 
8 για συλλόγους, σχολεία 
κτλ.). Ως 28/3. 

«ΑΛΕΚΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ»  
Κυψέλης 54, 210 8827.000
Ερωτική αναρχία. Κοινω-
νικό. Του Άλµπερτ Γκέρνι. 
Σκην.: Π. Ζούνη. Παίζουν: 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 .́ 

ΑΛΜΑ
Αγ. Κωνσταντίνου & Ακομινά-
του 15-17, 210 5220.100
Φθινοπωρινή ιστορία.  
Του Αλεξέι Αρμπούζοφ. 
Σκην.: Ι. Μιχαλακοπούλου. 
Παίζουν: Γ. Μιχαλακόπου-
λος, Κ. Μαραγκού. Τετ., Κυρ. 
19.00, Πέμ.-Σάβ 21.00. € 25, 
20 (15 Φ). Δ:110 .́ 
Δούλες. Του Ζαν Ζενέ. 
Σκην.: Τάκη Λουκάτου. Παί-
ζουν: Ε. Καραγιάννη, Τ. Λου-
κάτοςκ.ά. Δευτ. & Τρ. 21.00. 
€ 20 (15 Φ). Δ: 120 .́ 
M/S Flora. Σκην.: Π. Φιλιπ-
πίδης. Παίζουν: Αλ. Κοτσο-
βούλου, Άγγ. Μπούρας. 
Δευτ. & Τρ. 21.15. € 20 (15Φ). 
Δ: 75 .́

ΑΜΙΡΑΛ 
Αμερικής 10, 210 3608.856
Η παλίρροια του Σεπτέμ-
βρη. Της Δ. Ντι Μοριέ. Σκην.: 
Ρ. Πατεράκη. Παίζουν: Ε. 
Ερήμου, Α. Συσσοβίτης. 
Τετ., Κυρ. 20.00, Πέμ. & Παρ. 
21.15, Σάβ. 18.15, 21.15, € 
24 (18Λ, 16Φ). Kάθε Πεμ. € 
16 Δ: 120 .́

ΑΜΦΙ-ΘΕΑΤΡΟ 
ΑΙΘΟΥΣΑ «ΛΗΔΑ ΤΑΣΟ-
ΠΟΥΛΟΥ» 
Αδριανού 111, Πλάκα, 
210 3233.644
Έντα Γκάμπλερ. Του Ε. Ίψεν. 
Σκην.: Σπύρος Ευαγγελάτος. 
Παίζουν: Μ. Ασλάνογλου, 
Θ. Κουρλαμπάς κ.ά. Τετ. & 
Κυρ.19.00, Πέμ.-Σάβ. 21.00. 
€ 24 (12Λ, 17 Φ, Τετ. 20, Πεμ. 
12). Δ: 140. Ως 30/3.    

ΑΝΕΣΙΣ 

Κηφισίας 14, Αµπελόκηποι, 
210 7707.227
Το φιόρο του λεβάντε. 
Του Γρηγορίου Ξενόπουλου. 
Σκην.: Κ. Τσιάνος. Παίζουν: 
Σ. Παπαδόπουλος, Φ. Τσακί-
ρη, κ.ά. Τετ., Πέµ. (Λ) 19.00, 
Σάβ., Κυρ. 18.00, Παρ.-Κυρ. 
21.00. € 24 (18 Λ Φ, 15 Π). Δ: 
120 .́  Ως 28/2. 
Το τελευταίο τσιγάρο. 
Των Saimon Gray και Hugh 
Whitemore. Σκην.: Θ. Θεολό-
γης. Παίζουν: Γ. Παρτσαλά-
κης, Ι. Δελάκου. Τετ. & Πέμ. 
21.30. € 22 (17 Φ). Δ:90.    

ΑΠΛΟ ΘΕΑΤΡΟ
Χαριλάου Τρικούπη 4, Καλλι-
θέα, 210 9229.605
Νέα Σκηνή
Φύλλα από γυαλί. Του Φί-
λιπ Ρίντλεϊ. Σκην.: Β. Γεωργι-
άδου. Παίζουν: Θ. Μπαζάκα 
κ.ά. Τρ. 21.00, Πέμ.& Σάβ. 
18.00, Τετ., Κυρ. 21.45. € 18 
Τρ.-Πέμ., € 22 Παρ.-Κυρ (16 
Φ). Δ:120. 
Κεντρική σκηνή
Ποιος φοβάται τη Βιρ-
τζίνια Γούλφ; Του Εντ. 
Άλμπι. Σκην.: Αντ. Αντύπας. 
Παίζουν: Δ. Καταλειφός, Ρ. 
Οικονομίδου κ.ά. Τετ. & Κυρ. 
18.00, Πέμ.-Σάβ. 21.00. € 22 
(Παρ., Σάβ., Κυρ.) € 18 (Τετ., 
Πέμ.), 16 Φ. Δ: 120 .́

ΑΠΟΘΗΚΗ 
Σαρρή 40, Ψυρρή, 
210 3253.153
Σεσουάρ για δολο-
φόνους. 11η χρονιά. 
Αστυνοµική κωµωδία. Των 
Τζόρνταν & Άµπραµς. Σκην.: 
Κ. Αρβανιτάκης. Παίζουν: 
Ν. Μουτσινάς, Π. Αναστα-
σοπούλου κ.ά. Σάβ (Λ), 
Κυρ. 18.15, Πέµ.-Κυρ. 21.15, 
Τετ. 20.00. € 22 (18 Λ, Φ και 
κάθε Πέµ. για κάτω των 25 
και άνω των 65). Δ: 135 .́ 
Ως 28/3.
Οι ράγες πίσω μου.  Έρ-
γο-Σκην.: Χάρης Ρώμας. 
Παίζουν: Θ. Ανδρούτσου, Χ. 
Ρώμας κ.ά. Δευτ.-Τρ. 21.15. 
€ 24 (16 Φ). Δ:90. Ως 16/2.
JΕγωιστής γίγαντας. 
Του Όσκαρ Ουάιλντ. Σκην.: 
Γιάννης Κόκκινος.  Παίζουν: 
Ζ. Θεοδοσίου κ.α. Κυρ. 11.15 
& 15.00. € 15. 

ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ
Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο, 
210 5231.131
Είσαι η μητέρα μου του 
Γιόοπ Άντμιρααλ & «Η 
γυναίκα της Πάτρας» 
του Γιώργου Χρονά. Δύο 
μονόλογοι, μια παράστα-
ση. Σκην.: Α. Κράλλη & Λ. 
Κιτσοπούλου (αντίστοιχα). 
Παίζουν: Χρ. Βαλαβανίδης 
& Ε. Κοκκίδου (αντίστοιχα).  
Δευτ., Πέμ., Παρ., Σάβ. 
21.00, Κυρ. 19.00. € 20 (14 
Φ). Δ:120. Ως 28/2. 

ART HOUSE 
Κων/πόλεως 46, Γκάζι,
213 0330.480
Βοή θεία βοή. Χοροθέα-
τρο. Xορογρ.: Π. Ταβερνιέ. 
Από την omad@nce. 
Σκηνοθ.: Δ. Μαρκάκη. Παρ. 
21.30. € 10. Δ: 55 .́  

ART GALLERY CAFÉ
Ιπποκράτους 1 & Γαληνού, 
Βούλα, 210 8958.866
Sweet parody sis show. 
Μουσικοθεατρική παρά-
σταση της Αντιγόνης Γύρα. 
Σκην.: Αντιγόνης Γύρα. Παί-
ζουν: Αλ. Αβδελοπούλου,  
Φλ. Καλομοίρη. 1, 8, 22/2, 
22.00. € 10. Δ: 60 .́ 

ΑΡΤΙ 
Ηπείρου 41, 210 8834.002 
Η εταιρεία συγχωρεί μια 
στιγμή παραφροσύνης. 
Toυ Ροδόλφο Σαντάνα. 
Σκην.: Γ. Πετσόπουλος, Παί-
ζουν: Αντ. Βαλλιανάτου, Γ. 
Ντούσης. Παρ.-Κυρ. 21.00. € 
17 (12 Φ). Δ: 90 .́ Ως 28/3. 
Το κουρδιστό πορτοκάλι. 
Σκην.: Γ. Γεωργαντοπούλου 
& Ν. Μαραγκόπουλος. Παί-
ζουν: Ν. Αναστασόπουλος, 
Ά. Βασιλείου, κ.ά. Δευτ. & 
Τρ. 21.30. €18 (15 Φ). Δ: 90 .́ 
Ως 28/3. 

ΑΣΚΗΣΗ 
Φραγκούδη 18-20, Καλλιθέα, 
210 9236.992
Παιχνίδια σφαγής. Του 
Ευγένιου Ιονέσκο. Σκην.: 
Π. Μουστάκης. Παίζουν: Π. 
Μουστάκης, Γ. Μπόγρης κ.ά. 
Κυρ.-Δευτ. 21.00. € 22 (15 
Φ). Δ: 145 .́ Ως 29/3
Επισκέψεις. Πειραµατικό. 

Σκηνοθ.: Π. Μουστάκης.
Παίζουν: Π. Μουστάκης, Μ. 
Παναγιώτου κ.ά. Πέμ.-Σάβ. 
21.00. € 22 (15 Φ).Δ:155. 
Ως 28/3. 
JΜια ανάποδη κλωστή. 
Από την ομάδα CMD. Παί-
ζουν: Ιπποκράτης Δελβε-
ρούδης, Kasja Englund. Σάβ. 
17.00. € 15 (12 Φ). Δ: 60 .́ 
Ως 31/1. 

ΑΤΤΙΣ 
Λεωνίδου 7, Μεταξουργείο, 
210 5226.260
Μάουζερ. Του Χάινερ Μί-
λερ. Πολιτικό θέατρο. Σκην.: 
Θ. Τερζόπουλος. Παίζουν: 
Θ. Τερζόπουλος, Μ. Μπέικου 
κ.ά. Τετ.-Κυρ. 21.00. € 20. Δ: 
60 .́ Ως 28/2.

ΑΥΛΑΙΑ
Κουντουριώτου 182 &  
Μεραρχίας, Πειραιάς, 210 
4522.332
Με δυο γυναίκες… τα 
πάντα όλα. Του Ρέι Κούνει. 
Σκην.: Β. Πλατάκης. Παί-
ζουν: Ν. Παπαναστασίου, 
Γ. Ματαράγκας,§ κ.ά. Τετ., 
Πέμ., Σάβ., Κυρ. 18.30. 
Παρ.&Σάβ. 21.30, Κυρ. 21.15.  
€ 22 (16 Φ). Δ: 120 .́ 
 
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
Πλαταιών & Πρ. Δανιήλ 3, 
Κεραμεικός, 210 3467.735
Σε στενό οικογενειακό 
κύκλο. Σκην.: Ν. Μαστορά-
κης. Παίζουν: Π. Χαϊκάλης, 
Ελ. Καστάνη κ.ά. Τετ.-Παρ. 
21.15, Σάβ. 18.00 & 21.15. Κυρ. 
19.00. € 23 (18 Φ). Δ: 120 .́  
Ως 28/3. 
Αίμα στο χιόνι. Του Φίλιπ 
Ρίντλεϊ. Σκην.: Π. Ζούλιας. 
Παίζουν: Β. Κρούσκα, Τ. Φώ-
ης. Δευτ.-Τρ. 21.15. € 22 (17 
Φ). Δ: 120 .́ 

ΒΑΦΕΙΟ 
«ΛΑΚΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ»  
Αγ. Όρους 16 & Κων/πόλως, 
Βοτανικός, 210 3425.637
Παλιά καπέλα. Από την 
ομάδα Γκολ. Σκην.: Μαρίνα 
Βρόντη. Τετ.&Πέμ. 21.15. € 
15 (10 Φ). Δ: 80. Ως 28/2.   
Παντογνώστης και ζω-
ντόβολος. Της Κ. Σερό. 
Σκην.: Μ. Κοιλάκος. Παίζουν: 
Αλ. Γιάννου, Γ. Ρουσσάκης 
κ.ά. Δευτ., Τρ. 21.00. € 15 (10 
Φ). Δ: 85 .́ Ως 9/2. 
Το αμάρτημα της μητρός 
μου. Του Γ. Βιζυινού. Σκην.: 
Κωστής Καπελώνης. Παί-
ζουν: Η. Λογοθέτης, Μ. Ζα-
χαρή, κ.ά. Παρ.&Σαβ. 21.15, 
Σάβ. 18.15, Κυρ. 20.00. € 20 
(15 Φ, 10 για μαθητές). Δ: 
75 .́ Ως 28/3. 

ΒΕΑΚΗ
Στουρνάρη 32, Αθήνα, 
210 5223.522
Μάνα Μητέρα Μαμά. Του 
Γ. Διαλεγμένου. Σκην.: Σ. 
Χατζάκης. Παίζουν: Ν. Κών-
στα, Ε. Μουτάφη, κ.ά. Τετ, 
Κυρ. 19.00, Πέμ., Σαβ. 21.00, 
Σάβ. 18.00, 21.00. € 24 (20 Λ, 
17 Φ). Δ: 100 .́ 
JΑναζητώντας τη Ρα-
πουνζέλ. Σκην.: Γ. Βούρος. 
Κυρ. 11.00 & 15.00. Καθη-
μερινά οργανωμένες παρα-
στάσεις για σχολεία 10.30. 
€15 (€ 8 για εκπαιδευτικές 
επισκέψεις).

ΒΙΚΤΩΡΙΑ 
Μαγνησίας 5 (Γ΄ Σεπτεµβρίου 
119), 210 8233.125 
Αυτό θα το δούμε! Του 
Tom Stoppard. Σκην.: 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 .́ Ως 
15/2.
Μαύρο Γεμενί, τα πάθια 
της αγάπης. Μουσική πα-
ράσταση του Νίκου Χαλδεά-
κη. Σκην.: Μέμης Σπυράτου. 
Παίζουν: Xρ. Θεοφιλάτος, 
Π. Ντρέκη, κ.ά. Τετ. 20.30. 
Γενική είσοδος € 20. Δ: 50 .́ 
Ως 17/2. 

BIOS
Πειραιώς 84, 210 3425.335
A Guide to getting lost 
Vol. 2 της ομάδας Mkultra. 
Σκην.: Γκίγκη Αργυροπού-
λου. Performers: Β. Δήμου, 
Μ. Λούση, Στ. Παρρής κ.ά. 
Τρ., Τετ. 21.15. € 15(12 Φ).Δ: 
70 .́ Ως 24/3. 
Void Story. Των Forced 
Entertainment. Σκην.: Tim 
Etchells. Performers: R. 
Arthur, R. Lowdon, κ.ά. 
28-30/1. 21.00. € 20 (15 Φ). 
Δ: 60 .́
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Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει. 
Μιούζικαλ του Νίκου Κυ-
πουργού. Από τις Όπερες 
των ζητιάνων. Σκηνοθ.: 
Μαριάννα Κάλμπαρη. Λι-
μπρέτο: Θ. Μοσχόπουλος. 
Παίζουν: Ι. Φόρτη, Δ. Δημό-
πουλος κ.ά. Συμμετέχει το 
ARTefacts ensemble. Σάβ. 
15.30, Κυρ. 11.00 & 15.30,  
Δευτ. 21.00. € 15 (10 Φ). Δ: 
50 .́ Ως 26/4.

BOOZE COOPERATIVA
Κολοκοτρώνη 57, Μοναστη-
ράκι, 210 3240.944
Πένθος και μελαγχολία. 
Περφόρμανς από την ομά-
δα Nova Melancholia. Του 
Σίγκμουντ Φρόιντ. Σκην.: Β. 
Νούλας. Παίζουν: Β. Κυρια-
κουλάκου, Β. Μαστρογιάννη 
κ.α. 1-3, 8-10, 15-17, 22-23/2 
& 1-2/3. 21.00. € 15 (10 Φ). 
Δ: 70 .́ 
 
ΒΡΕΤΑΝΙΑ 
Πανεπιστηµίου 7,  
210 3221.579
Ψηλά απ’ τη γέφυρα. 
Ψυχογράφηµα. Του Άρθουρ 
Μίλερ. Σκην.: Γ. Βαλτινός. 
Παίζουν: Γ. Βαλτινός, Π. 
Φυσσούν κ.ά.Τετ. (Λ) 19.15, 
Σάβ., Κυρ. 18.15, Πέµ.-Κυρ. 
21.15, € 27 (22 Λ, 16 Φ και 
κάθε Πέµ. για κάτω των 25 
και άνω των 60).

BUENA VISTA
Ζ. Πηγής 3 & Ακαδημίας, 
210 3829.179
Big cigar. Stand up comedy. 
Σκην.: Ματθίλδη Μαγγίρα. 
Παίζουν: Μ. Μαγγίρα, Πρ. 
Πολίτης, κ.ά Παρ. & Σάβ. 
23.00. Δ: 170 .́ 

CABARET VOLTAIRE
Μαραθώνος 30, Μεταξουρ-
γείο, 210 5227.046
Περμαγκανάτ. Σάτιρα της 
Μαίης Σεβαστοπούλου. 
Σκην.: Μ. Σεβαστοπούλου. 
Παίζουν: Μ.Δαβίλλα, Αγγ.
Δέλλα, Ζ.Θεοδοσίου κ.ά. 
Δευτ., Τρ. 20.30. € 15 (με 
ποτό). Δ: 80 .́ Ως 23/2. 

CASABLANCA 
MUSIC HALL
Ζωοδόχου Πηγής 3, 
210 3811.175
Νo Shakespeare Please. 
Σκην.: Μπ. Μάλφα, Μ. 
Κοντούλη. Παίζουν: Γ. 
Σκιαδαρέσης, Ζ. Δούκα, Κρ. 
Κατσούλης, Κ. Παπουτσάκη, 
Μπ. Μάλφα κ.ά. Δευτ.-Τρ. 
21.30. € 25. Δ: 150. 

ΓΚΛΟΡΙΑ 
Ιπποκράτους 7, 
210 3609.400
Το στραβόξυλο. Του Δηµή-
τρη Ψαθά. Σκην.: Κ. Τσιάνος. 
Παίζουν: Δ. Πιατάς, Ν. Βλα-
βιανού κ.ά. Τετ. 19.15 (Λ), 
Πέµ.-Παρ. 21.15, Σάβ. 18.15 
(Λ), 21.15, Κυρ. 19.15. € 23 
(18 Λ, 17 Φ). Δ:105. Ως 28/3.  
JΗ γιορτή των αστεριών. 
Σκην.: Β. Βαφείδης. Παίζουν: 
Σ. Αποστολίνας, Σ. Κωτίδου, 
κ.ά. Κυρ. 11.00 & 15.00. € 15 
(10 Φ). Δ: 80 .́ Ως 28/3.

CORONET 
Φρύνης 11 & Υμηττού, 
Παγκράτι, 210 7012.123 
Caveman. Κωμωδία του 
Ρομπ Μπέκερ. Σκην.: Αν. 
Παπαστάθη. Παίζει: Βλ. 
Κυριακίδης. Τετ.-Κυρ. 21.15. 
€ 23 (18 Φ). Δ: 120 .́  

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ
Λ. Συγγρού 143, Ν. Σμύρνη, 
210 9316.101-4
Play it again, Sam. Του 
Γούντι Άλεν. Μουσική παρά-
σταση. Σκην.: Αγγ. Κασόλα. 
Παίζουν: Γ. Καρούνης, Ε. 
Μελά, κ.ά. Δευτ. 21.30. € 15 
με ποτό. Δ: 120 .́  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ 
Ιλισίων 21 & Κερασούντος, 
Ιλίσια, 210 7481.695
Ο τελευταίος των μεγά-
λων εραστών. Σκην.: Κ. 
Τσώνος. Παίζουν: Ά. Κων-
σταντινίδη, Ε. Εμμανουήλ 
κ.ά. Πέμ.-Σάβ. 21.00. Τετ. 
& Κυρ. 20.00. € 21 (15Φ, Λ). 
Δ: 90 .́ 
JΤαξίδι στη Ζυμαροχώρα. 
Της Ελένης Σαραφίδη. Σκην.: 
Γ. Κοντοπόδης. Σάβ. 17.00, 
Κυρ. 12.00. € 12. Δ: 90 .́ Ως 
28/3. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΝ 
Αµερικής 10, 210 3612.500 
Απόψε τρώμε στης Ιοκά-

στης. Κωµωδία. Του Άκη 
Δήµου. Σκην.: Σ. Φασουλής. 
Παίζουν: Σ. Φιλιππίδου, Π. 
Δαδακαρίδηςκ.ά. Σάβ. (Λ) 
18.15. Πέµ.-Σάβ. 21.15, Τετ. 
20.00, Κυρ. 18.15. € 25 (€ 22 
Λ, Οµ., Φ, € 18 κάθε Πέµ. για 
θεατές κάτω των 25 και άνω 
των 65 ετών). Δ: 80 .́ 
Το μπουφάν της Χάρλεϊ… ή 
πάλι καλά. Μονόλογος. Του 
Β. Κατσικονούρη. Σκην.: Π. 
Ζούλιας. Παίζει: Αν. Παναγιω-
τοπούλου. Δευτ., Τρ. 21.15. € 
22, 20 (18 Φ). Δ: 60 .́ 

ΔΙΑΝΑ
Ιπποκράτους 7, 210 3626.596
33 φορές να φύγεις. Κείμ.: 
Ν. Ποριώτης. Σκην.: Γ. Κα-
κλέας. Παίζουν: Ε. Ράντου, 
Α. Σακελλαρίου. Τετ.-Σάβ. 
21.30. Κυρ. 19.00 € 25, 22 
(18 Φ).  Δ: 90. 
Τα καλά παιδιά δεν πη-
δάνε. Της Β. Κουκούτση. 
Παίζουν: Ν. Σταθόπουλος, Γ. 
Στεφόπουλος, κ.ά. Δευτ. & 
Τρ. 21.15. € 18 (12 Φ). Δ: 90 .́  

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ - ΘΕΑΤΡΟ 
ΟΛΥΜΠΙΑ
Ακαδημίας 59-61, 210 
3612.461
Τραβιάτα. Όπερα του 
Τζουσέπε Βέρντι. Μουσική 
διεύθυνση: Τζοβαννι Πάκορ 
- Μύρων Μιχαηλίδης. Σκην.: 
Νίκος Σ. Πετρόπουλος. Ερ-
μηνεύει η Ορχήστρα Εθνι-
κής Λυρικής Σκηνής. 22, 23, 
24, 26, 27, 28/1. € 78, 68, 58, 
48, 38, 28, 20 (15 Φ, Π, προε-
δρικό θεωρείο: 130, 110).  

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 
Αγ. Κων/νου 22-24, Οµόνοια, 
210 5288.170, 210 3305.074
Ο θείος Βάνιας. Του 
Άντον Τσέχοφ. Σκην.: Γ. 
Χουβαρδάς. Παίζουν: Μ. 
Σκουλά, Γ. Βογιατζής, Α. 
Καραζήσης κ.ά. Τετ.-Σάβ. 
21.00, Κυρ.19.00. € 15-26 
(13 Φ, Πέμ.). Τετ. 21.00, 29/1 
21.00, 6/2 21.00, 13/2 17.00, 
31/1 & 14/2 21.00, 7/2 
17.00. Δ: 140 .́ Ως 28/3.
Δον Ζουάν. Του Μολιέρου. 
Σκηνοθ.: Αιμίλιος Χειλάκης. 
Παίζουν: Γ. Μπέζος, Αιμ. 
Χειλάκης, κ.ά. Τετ. 17.00, 
Πέμ. 21.00, 5/2 & 12/2 
21.00, 30/1 17.00 & 21.00, 
6/2 17.00, 13/2 21.00, 31/1 
17.00 , 7/2 21.00 & 14/2 
17.00. € 26, 23, 15 (13 Φ).

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ «ΝΙΚΟΣ 
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»
Αγ. Κωνσταντίνου 22-24, 210 
5288.170-1 
Μαρά/Σαντ. Του Πέτερ Βά-
ις. Σκην.:  Έφη Θεοδώρου. 
Παίζουν: Μ. Χατζησάββας, 
Κ. Βασαρδάνης. Τετ.-Σάβ. 
21.00. Κυρ. 19.00. € 20 
(13Φ). Ως 28/3. 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ  
ΣΚΗΝΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Πανεπιστημίου 48, 210 
3305.074, 210 7234.567
Το τρίτο στεφάνι του 
Κώστα Ταχτσή. Διασκευή 
Σταμάτης Φασουλής - Θα-
νάσης Νιάρχος. Σκην.: Σ. 
Φασουλής. Παίζουν: Ν. Μέ-
ντη, Φ. Κομνηνού κ.ά. Τετ.& 
Κυρ. 18.00, Πέμ. 19.00, 
Παρ. & Σάβ. 20.00. € 26 
(Διακεκριμένη Ζώνη), € 23 
(Ζώνη Ά ), (15 Λ, 13 Φ). Κάθε 
Πέμπτη ειδική ενιαία τιμή € 
13. Δ: 240 .́ 
JΤα μαγικά μαξιλάρια. 
Παιδικό. Παραμύθι του 
Ευγένιου Τριβιζά. Σκηνοθ.: 
Γ. Κακλέας. Παίζουν: Αλέξ. 
Βαμβούκος, Δ. Γαραντζιώ-
του κ.α. Σάβ. & Κυρ. 11.30 
& 15.30. € 15 (13 π ). Δ: 105’. 
Ως 1/5. 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ  - 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΑΘΗΝΑΣ 
Ευµολπιδών 41, Γκάζι, 
210 3455.020
Guns! Guns! Guns! 
Performance από την ομάδα 
Blitz. Σκην.: Γ. Βαλαής, Αγγ. 
Παπούλια, Χρ. Πασσαλής. 
Παίζουν: Γ. Βαλαής, Ιπ. 
Δελβερούδης, Κυρ. 19.00, 
Τετ.-Σάβ. 21.00, € 20 (Τετ., 
Παρ.-Κυρ.), € 13 (Πέμ. Φ). 
Δ:90. Ως 31/1. 

ΕΙΛΙΣΣΟΣ
Αγλαονίκης 3 & Βουλιαγμέ-
νης 40, 210 9214.248
Αληθινή ιστορία… ταξίδι 
για άλλη στεριά. Σκην.: 

Alessandra Maioletti. Παί-
ζει: Γ. Καπετανάκος. Παρ. & 
Σάβ. 21.00. € 15 (10 Φ). 
Δ: 75 .́  Ως 30/1. 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
Σαρρή 11, Ψυρρή,
210 3211.750
Φουρκέτα. Της Ελένης Γκα-
σούκα. Σκην.: Ε. Γκασούκα. 
Παίζουν: Μ. Καβογιάννη, 
K. Κόκλας, κ.ά. Τετ. 18.30, 
Πέμ.-Κυρ 21.30, € 23-22 (18 
Φ, Λ, Ο, κάτω των 25 και άνω 
των 60). Δ: 105 .́ 
Αττική Οδός. Έργο - σκην.: 
Θανάσης Παπαθανασίου, 
Μιχάλης Ρέππας. Παίζουν: 
Τ. Ρουσσέα, 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). Δ: 120 .́ 

ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
Θεμιστοκλέους 69, 
210 3300.879
Νύχτες εξόδου. «Οι δύσκο-
λες νύχτες του κυρίου Θω-
μά» του Ι. Καμπανέλλη  και 
«Η έξοδος» του Γ. Μανιώτη. 
Σκην.-παίζει ο T. Βουτέρης. 
Τετ., Κυρ. 7 μ.μ. € 17, Παρ.-
Σάβ. 9 μ.μ., €22 (Φ 14). Δ: 90 .́

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

ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ 
Ναυπλίου 12 & Λένορµαν 94, 
Κολωνός, 210 5138.067
Κεντρική Σκηνή
Ροτβάιλερ. Κοινωνικοπο-
λιτικό. Του Γκιγιέρµο Έρας. 
Σκην.: Ε. Σκότη. Παίζουν: Δ. 
Λάλος, Γ. Ράµος κ.ά.    Κυρ. 
19.00, Δευτ. 21.15. € 22 (15 
Φ), € 18. Δ: 80 .́ Ως 28/3.  
Φουαγιέ
Κεντήματα. Της Μαργιάν 
Σατραπί. Σκην.: Γ. Σιούτης. 
Παίζουν: Ι. Πύρρου, Τ. 
Ζαφείρη, κ.ά. Δευτ. & Τρ. 
21.30, € 10. Δ: 50 .́ Ως 16/2.   
Σκηνή Black Box
Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι: 
Ιδού εγώ. Παίζουν: Γ. Μι-
χελής, Τζ. Σούμα κ.ά. Παρ.-
Κυρ. 21.00. € 17 (13 Φ). Δ: 
75 .́ Ως 28/3.
JΤης μουσικής τα νήμα-
τα.  Από την ομάδα Αντα-
μαπανταχού. Παίζουν: Ν. 
Τόμπρος, Ε. Παναγιώτου. 
Κυρ. 12.30. € 12 (10 Φ). 
Δ: 80 .́ Ως 28/3.
JΗ απίστευτη και αληθι-
νή ιστορία της χαμένης 
βαλίτσας και η μαγική της 
περιπέτεια. Από την ομάδα 
Ωκύπους. Παίζουν : Μ. Κού-
τουλα, κ.ά. Κυρ. 15.00. € 12 
(8 ομαδικό). Δ :55 .́ Ως 28/3.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΙΡΗΒΗ 
(ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ)
Δεληγιώργη 33, Μεταξουρ-
γείο, 210 5222.181
JΦλοξ, στο κουτί και στα 
σύννεφα. Από την κουκλο-
θεατρική ομάδα «Εργαστήρι 
Μαιρηβή». Σκην.: Φύρδην 
Μίγδην. 30/1 & 6/2. 17.00. 
€ 12 (8 για οργανωμένες 
παραστάσεις σχολείων). 
Δ: 60 .́
JΟ μισοκοκοράκος από 
την κουκλοθεατρική ομάδα 
«Εργαστήρι Μαιρηβή». Λαϊ-
κό παραμύθι. Σκην.: Μαιρη-
βή Γεωργιάδου. Κυρ. 12.00. 
€ 12 (8 για οργανωμένες 
παραστάσεις σχολείων). 
Δ: 60 .́ 

ΗΒΗ
Σαρρή 27, Ψυρρή,
210 3215.127
Τρομεροί γονείς. Του Ζαν 
Κοκτό. Σκην.: Π.Φιλιππίδης. 
Παίζουν: Τ. Χαλκιάς, Ε. 
Κωνσταντινίδου, Χ. Αλε-
ξανιάν κ.ά. Τετ.(Λ), Πέμ., 
Κυρ. 20.00, Παρ. 21.15, Σάβ. 
18.15, 21.15. € 27 (Σάβ.), 26, 
(18 Λ, Φ). Δ: 150 .́ Ως 28/3.
JΤο τρελόκουτο. Του 
Ράινερ Χάχφελντ. Σκην.: 
Θ. Ματίκα, Τ. Ιορδανίδης. 
Παίζουν: Β. Μελή, Ε. Λεωνι-
δάκη, κ.ά. Κυρ. 11.00. € 15 (8 
σχολεία, σύλλογοι, group). 
Δ: 90 .́ Ως 28/3. 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Νάξου 84, πλ. Κολιάτσου, 210 
2236.890
Τραγουδώντας, χορεύ-

οντας, παίζοντας. Του 
Μάθιου Χαρτ. Σκην.: Αντ.
Αντωνίου. Παίζουν: Αντ.
Αντωνίου, Ν. Ασίκη κ.ά. Τετ. 
19.00, Πέμ.-Σάβ. 21.15, Κυρ. 
20.00. € 20 (15 Φ). Δ: 75 .́     
Χωρίς τίτλο λόγω αμνη-
σίας. Των Μ. Αντωνίου & 
Σ. Παναηλίδου. Σκην.: Γ. 
Στεφόπουλος. Παίζουν: Μ. 
Αντωνίου, κ.ά. Δευτ. & Τρ. 
21.15. € 20 (15 Φ). Δ: 90 .́ 
Ως 24/3. 

ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΗΣ ΔΑΒΗΣ 
(ΑΛΚΜΗΝΗ)
Αλκμήνης 8, Γκάζι, 
210 3428.650
1900. Του Αλεσάντρο Μπα-
ρίκο. Σκην.: Γ. Ρήγας. Παίζει: 
Μ. Νίκας. Πέμ.-Κυρ. 21.00. € 
15 (10 Φ). Δ: 90 .́

ΘΕΑΤΡΟ 
ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ
Αγ. Μελετίου 61Α, Κυψέλη, 
210 8640.414
Οι επισκέπτες. Του Χένρι 
Τζέιμς. Σκην.: Π. Ζούλιας. 
Παίζουν: Κ. Δανδουλάκη, Φ. 
Μπαξεβάνη, Ολ. Σκορδίλη 
κ.ά. Σάβ.18.30, Κυρ.19.30, 
Τετ-Σάβ. 21.15, € 26 (22Λ, 
18Φ). Δ: 130 .́ Ως 28/3. 

ΘΕΑΤΡΟ ΚΩΦΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ
Σαχτούρη 8-10, Ψυρρή, 
210 3214.708
Ένας ακούων στη χώρα 
των κωφών. Μια παράστα-
ση στη νοηματική γλώσσα 
από την ομάδα Θεάτρου 
Κωφών Ελλάδος. Παρ. & 
Σάβ. 21.00. € 15 (10 Φ με 
ποτό). 

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ 
ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ
Φρυνίχου 14, Πλάκα, 
210 3222.464
Σήμα κινδύνου. Του Αντώ-
νη Σαμαράκη. Σκην.: Άγγ. 
Αντωνόπουλος. Παίζουν: Ν. 
Μόσχοβος, κ.ά. Δευτ. & Τρ. 
21.15. € 22 (15 Φ & € 10 για 
νέους κάτω των 25 ετών). 
Δ: 90 .́ 
Ο βασιλιας πεθαίνει. Του 
Ε. Ιονέσκο. Σκην.: Μ. Παπα-
δημητρίου. Παίζουν: Γ. Γεν-
νατάς, Λ. Παπαληγούρα κ.ά. 
Σάβ. 18.15, Πέμ.-Σάβ. 21.15, 
Τετ. & Κυρ. 20.00. € 22 (15Φ, 
10 για τους νέους κάτω των 
25 χρονών κάθε Τετ.-Παρ.).    
Δ: 135 .́
JΑλαντίν. Σκην.: Δ. Δεγα-
ΐτη. Παίζουν: Κ. Βελέντζας, 
Ά. Θεοδότου κ.ά. Κυρ. 11.00 
& 15.00. € 15. 
  
ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ 
ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ - 
ΥΠΟΓΕΙΟ
Πεσµαζόγλου 5, 
210 3228.706
Η μέθοδος Gronholm. Tου 
Τζόρντι Γκαλθεράν. Σκην.: 
Διαγόρας Χρονόπουλος. 
Παίζουν: Γ. Καραμίχος, Π. 
Λαγούτης, Β. Παπαδοπού-
λου, κ.ά. Δευτ. & Τρ. 21.15, 
Τετ. 22.30. € 22 (15 Φ, Λ, 10 
για τους νέους κάτω των 25 
χρόνων από Δευ.-Παρ. ). Δ: 
95 .́ Ως 28/3.
Τα μάτια τέσσερα. Του Γ. 
Τσίρου. Σκην.: Κ. Αρβανιτά-
κης. Παίζουν: Γ. Πυρπασό-
πουλος, Δ. Καμπερίδης κ.ά. 
Σάβ. (Λ) 19.00, Πέμ.-Σάβ. 
21.15, Τετ., Κυρ. 20.00. € 22 
(15 Φ, Λ, 10 για τους νέους 
κάτω των 25 ετών από Δευ.-
Παρ. Δ: 70 .́  Ως 28/3.  

ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
Γερμανικού 20, Μεταξουρ-
γείο, 210 5238.870
Η σονάτα των Ατρειδών. 
Work In Progress. Σκην.: Γ. 
Μαργαρίτης. Ερμηνεύουν: 
Χρ. Δούζη, Κ. Θωμαΐδης. 
Μουσ.: Θ. Μικρούτσικος, 
Παρ.-Σάβ. 21.00, Κυρ. 20.00. 
€ 20 (12 Φ, Κυρ. ενιαία τιμή € 
12). Δ: 70 .́

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ 
Αντισθένους 7 & Θαρύπου, 
Φιξ», 210 9212.900
Πάνω χώρος
Τρωάδες. Του Ευριπίδη. 
Σκην.: Β. Θεοδωρόπουλος. 
Παίζουν: Λ. Κονιόρδου, Γ. 
Τσορτέκης, κ.ά. Κυρ. 19.00, 
Τετ.-Σάβ. 21.15. Παρ.-Κυρ. € 
23 (16 Φ), Τετ. & Πέμ. € 18 (12 
Φ). Δ: 100 .́
Λιοντάρια. Των Βασίλη 
Μαυρογεωργίου, Κώστα Γά-
κη. Σκην.: Βασίλης Μαυρο-
γεωργίου, Κώστας Γάκης. 
Παίζουν: Κ. Μαυρογεώργη, 
Γ. Παπαγεωργίου κ.ά. Κυρ. 

 ΘΕΑΤΡΟ οδηγος

Δώρο προσκλήσεις 
Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώ-

στες της δέκα εκπτωτικά κουπόνια 
(στους δύο πληρώνει ο ένας) για την κωμωδία «Η 
φαλακρή τραγουδίστρια» στο «Θέατρο Εξαρχής» 
στις 7/2 (1) και άλλα δέκα εκπτωτικά κουπόνια για 
την παράσταση 
στις 8/2 (2), στις 
21.00 (παίζουν: 
Ε. Τσάκαλου, Στ. 
Γιαννουλάκης, Κ. 
Ζέκος, Μ. Πόβη). 
Αν θέλεις κι εσύ 
έ ν α ,  σ τ ε ί λ ε  σ ε 
SMS: AVP (κενό) 
1 ή 2 και το ονο-
ματεπώνυμό σου 
στο 54121, μέχρι 
την Τρίτη 2/2 στις 10.00 το πρωί. Οι νικητές θα 
ειδοποιηθούν με sms και τα ονόματά τους θα βρί-
σκονται σε λίστα στο ταμείο του θεάτρου (Εμ. Μπε-
νάκη & Δερβενίων 46, Εξάρχεια, 210 3822.661). 

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ
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21.30, Δευτ. & Τρ. 21.15, Τετ. 
& Σάβ. 18.30. € 20 (15Φ), 
Τρ.&Τετ. € 15 (12 Φ). Δ: 80 .́ 
 Κάτω Χώρος
Αδάμ και Εύα - Γράμματα 
από τη Γη. Βασισμένο σε 
κείμενα του Μαρκ Τουέιν. 
Σκην.: Παντελής Δεντάκης. 
Παίζουν: Κ. Λυπηρίδου, Δ. 
Μαλτέζε, Κ. Τάκαλου. Τετ.-
Σάβ. 21.15, Κυρ. 19.00. € 20 
(15 Φ), Τετ., Πέμ. € 15 (12 Φ). 
Δ: 80 .́
Σόσιαλ Δομή ΑΕ. Παράστα-
ση βασισμένη σε μαρτυρίες 
κρατουμένων στα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης 
της Βουλγαρίας. Του Κρις 
Ραντάνοφ. Σκην.: Κ. Ραντά-
νοφ. Παίζει: Κρις Ραντάνοφ. 
Δευτ. & Τρ. 21.15, Κυρ. 21.30. 
€ 20 (15 Φ). Δ: 60 .́ 
JΤι γλώσσα μιλάμε, Άλ-
μπερτ; Του Βασίλη Μαυρο-
γεωργίου. Σκην.: Π. Δεντά-
κης, Παίζουν: Ντ. Ρέντη, Γ. 
Τσαγκαράκη, Σ. Ράδης. Κυρ. 
15.00 & 17.00. 
€ 10. Δ: 45 .́ 
Δώμα
Χρυσές δουλειές. Του 
Στίβεν Τόμπσον. Σκην.: 
Βασίλης Χριστοφιλάκης. 
Παίζουν: Κ. Καζανάς, Δ. 
Ματσούκα, κ.ά. Τετ.-Σάβ. 
21.15. Κυρ. 19.00. € 20 (15 
Φ). Τετ.&Πέμ. € 15 (12 Φ). 
Δ: 90 .́ 
Το όνομά μου είναι Rachel 
Corrie. Της Rachel Corrie. 
Σκην.: Μάνια Παπαδημητρί-
ου. Παίζει: Δήμητρα Σύρου. 
Δευτ. & Τρ. 21.15. € 18 (15 
Φ). Δ: 70 .́ 
 
ΘΗΣΕΙΟΝ
Τουρναβίτου 7, Ψυρρή, 
210 3255.444
Συμπόσιο (Ένα) (Περί 
Έρωτος). Βασισμένο στο 
«Συμπόσιο» του Πλάτωνα 
και στη νεότερη ελληνική 
ποίηση. Σκην.: Δ. Λιγνάδης. 
Παίζουν: Δ. Λιγνάδης, Β. 
Μπουλουγούρης, κ.ά. Πέμ. 
-Σάβ., Δευτ. 21.00, Κυρ. 
20.00. € 20 (15 Φ). Δ: 90 .́ 
Ως 31/1.  

ΘΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Πειραιώς 254, Ταύρος,
212 2540.315 
Ο βιοπαλαιστής στη 
στέγη. Του Λ. Λαζόπουλου. 
Σκην.: Λ. Λαζόπουλος. Παί-
ζουν: 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 ταυτότη-
τας). Δ: 145 .́
Qed ή Τι απεδειξε ο κυ-
ριος Φάινμαν. Του Πίτερ 
Παρνέλ. Σκην.: Ι. Βαρδάκης. 
Παίζουν: Γ. Κοτανίδης, Ελ. 
Γεροφωκά. Τετ.-Σάβ. 21.00. 
Κυρ. 19.30, € 22(17 Φ). Δ: 
105 .́ Ως 31/1.    

ΙΛΙΣΙΑ - ΒΟΛΑΝΑΚΗ
Παπαδιαμαντοπούλου 4, 
Αθήνα, 210 7210.045 & 
210 7216.317
Έξι μαθήματα χορού σε... 
έξι εβδομάδες. Κοινωνική 
κοµεντί. Του Richard Alfieri. 
Σκην.: Π. Ζούλιας. Παίζουν: 
Ρ. Πιττακή, Κ. Κάππας. Κυρ. 
19.30, Τετ.-Σάβ. 21.30. € 23 
(18 Φ). Δ: 120 .́
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. 
Σκην.: 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).

ΚΑΠΠΑ
Κυψέλης 2, 210 8831.068
Ο αμπιγιέρ. Του Ρόναλντ 
Χάργουντ. Σκην.: Ν. Μαστο-

ράκης. Παίζουν: Γ. Κωνστα-
ντίνου, Χ. Στέργιογλου κ.ά. 
Σάβ. 18.15, Τετ.- Σάβ. 21.15, 
Κυρ. 19.30. € 25 (18 Φ, 20 Λ). 
Δ: 135 .́ Ως 28/3. 
Στην εξοχή. Του Μάρτιν 
Κριμπ. Σκην.: Έλλη Παπα-
κωνσταντίνου. Παίζουν: Ν. 
Δραγούμη, Ν. Ψαρράς, κ.ά. 
Δευτ.-Τετ. 21.30. € 22 (17 Φ). 
Δ: 120 .́ Ως 28/3. 

ΚΙΒΩΤΟΣ
Πειραιώς 115, 210 3417.000
Κορίτσια ημερολογίου. 
Σκην.: Κ. Αρβανιτάκης. 
Παίζουν: Β. Ανδρίτσου, Σ. 
Βογιατζάκη, Κ. Μπαλανίκα 
κ.ά. Τετ. 20.00, Πέμ.-Παρ. 
21.15, Σάβ. 18.15 (Λ),  21.15, 
Κυρ. 18.15, 21.15 € 26 (20 Λ, 
18 Φ). Δ: 105 .́ Ως 28/3. 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
Ερεχθείου 22, Αθήνα, 
210 9248.328
Όπως σας αρέσει. Από 
τη θεατρική ομάδα Σημείο 
Μηδέν. Σκην.: Σ. Στρούμπος. 
Παίζουν: Ελ. Γεωργούλη, Ρ. 
Προδρόμου κ.ά. Πεμ.-Κυρ. 
21.15. € 15 (10 Φ). Δ: 65 .́ Ως 
28/3 & 15/4 - 9/5.  

ΚΝΩΣΣΟΣ
Πατησίων 195 & Κνωσσού 11, 
210 8677.070
Τα 39 σκαλοπάτια. Του 
Τζον Μπούκαν. Σκην.: Κ. 
Τσώνος. Παίζουν: Λ. Τσά-
γκας, Σπ. Σπαντίδας κ.ά. 
Σάβ. 18.15, Κυρ. 19.30, Παρ., 
Σάβ. 21.15. € 20 (15 Λ, 10 Φ). 
Δ: 105 .́

ΛΑΜΠΕΤΗ 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 106, 
210 6457.086
Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα. 
Κωµωδία. Έργο-Σκην.: Θ. 
Παπαθανασίου, Μ. Ρέππας. 
Παίζουν: Χ. Χατζηπαναγιώ-
της, Β. Σταυροπούλου κ.ά. 
Σάβ. (Λ) 18.15, Πέµ.-Σάβ. 
21.15, Τετ. 20.00, Κυρ. 20.15. 
€ 25, 22 (€ 18 Φ, Οµ., και κάθε 
Πέµ. για κάτω των 25 και 
άνω των 65). Δ: 120 .́ 

ΜΑΙΡΗ ΑΡΩΝΗ 
Β. Ουγκό 55, 210 5222.656
Μπρίζον Break 2… Αχ 
ρουφιάνα πεθερά! Των Γ. 
Μακρή & Θ. Αλφόνσο. Σκην.: 
Κ. Κιμούλης. Παίζουν: Γ. 
Βασιλείου, Τ. Περζικιανίδης 
κ.ά. Τετ. 19.15, Σάβ. 18.15, 
Κυρ. 19.30, Πέμ.-Σάβ. 21.15. 
€ 18 (15 Λ, 10 Φ). Δ: 150 .́ 

ΜΕΛΙ  
Αριστοτέλους 87 & 
Φωκαίας, πλ. Βικτωρίας, 
210 8223.160
Ιζαντόρα - When She 
Danced. Βιογραφία. Του 
Μάρτιν Σέρµαν. Σκην.: Ρ. Μα-
ζίλου. Παίζουν: Δ. Χατούπη, 
Δ. Μαλτέζε, Ν. Μιχαηλίδου, 
Ι. Μπόικο.  Δευτ. & Τρ. 21.15. 
€ 20 (12 Φ). Δ: 105 .́ 
Αμφιβολία. Του Τζον 
Πάτρικ Στάνλεϊ. Σκην.: Γ. 
Μιχαηλίδης. Παίζουν: Γ. 
Χριστοδούλου, Δ. Χατούπη, 
Ξ. Γεωργίου κ.ά. Τετ. (Λ), 
Σάβ. & Κυρ. 19.00, Πέμ.- Σάβ. 
21.15. € 22 (15Φ, Λ). Δ: 110 .́ 
Ως 28/3.  

ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 
Ακαδήµου 14, 210 5234.382
Μαράν Αθά. Από το οµώ-
νυµο µυθιστόρηµα του 
Θωµά Ψύρρα. Σκην.: Δ. 
Αβδελιώδης. Παίζει: Γιασεµί 
Κηλαηδόνη. Κυρ. 19.00, 
Δευτ. 21.00. € 22
(15 Φ). Δ: 150 .́ Ως 28/3. 
Το γάλα. Του Βασίλη Κα-
τσικονούρη. Σκην.: Άννα 
Βαγενά. Παίζουν: Ά.Βαγενά, 
Δ. Πατσής κ.ά. Πέμ. & Παρ. 
21.00. € 22, Σάβ. 21.00. € 25 
(15 Φ). Δ: 120 .́ Ως 28/3. 
Αγγέλα Παπάζογλου. Του 
Γ. Παπάζογλου. Σκην.: Λ. 
Λιάβας. Παίζει: Ά. Βαγενά. 
Τετ. 21.00. € 22 (15 Φ). Δ:90.  
Ως 28/3. 

ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑΣ
Αμερικής 2 & Στοά Σπυρομή-
λιου, CityLink, 210 3210.025
Από μακριά. Σκην.: Θ. Αθε-
ρίδης. Παίζουν: Γ. Καπουτζί-
δης, 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 .́ Ως 28/2. 

ΜΟΥΣΟΥΡΗ 
Πλ. Καρύτση 7, 210 3310.936
Ο μπακαλόγατος ή της 
κακομοίρας. Κωµωδία. 
Των Χρ. και Γ. Γιαννακόπου-
λου. Σκην.: Π. Φιλιππίδης. 
Παίζουν: Π. Φιλιππίδης, Τ. 
Κωστής κ.ά. Τετ. (Λ) 19.15, 
Πέµ.-Παρ, 21.15, Σάβ. 18.00 
& 21.15, Κυρ. 21.15 € 26, 27 
(βραδ. Σαβ.), (€ 18 Λ, Φ). 
Δ: 120 .́

ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΑΙΗ
Πατησίων & Αγίου Μελετίου 
61Α, 210 8620.231
Χαμάμ γυναικών. Του Νελ 
Νταν. Σκην.: Γ. Μόρτζος. 
Παίζουν: Τ. Σαρισκούλη, Κ. 
Φίνου, κ.ά. Τετ.& Σαβ. 18.30, 
Πέμ.-Σάβ. 21.30, Κυρ.19.30. 
€ 16, 23 (15 Φ, 16 Λ). Δ: 120 .́ 
Ως 28/3.   

ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΡ-
ΜΕΝΗ»
Σπ. Τρικούπη 34 & Κουντου-
ριώτου, Εξάρχεια, 
210 8253.489
Ο άνθρωπος, το κτήνος 
και η αρετή. Του Λουίτζι 
Πιραντέλο. Σκην.: Γ. Αρμέ-
νης. Παίζουν: Γ. Αρμένης, Α. 
Μουτούση κ.ά. Παρ. 21.15, 
Σάβ. 18.15 & 21.15, Κυρ. 
20.15. € 20 (15 Λ, Φ). 
Δ: 120 .́ Ως 28/3. 

NIXON BAR SCREENING 
ROOM 
Αγησιλάου 61Β, Κεραµεικός, 
210 3462.077 
Αντί διδακτορικού. Οne-
man stand up comedy show 
του Δημήτρη Δημόπουλου. 
Σκην.: Κ. Πιλάβιος. Πέμ., 
Παρ. 21.30. € 15 με ποτό. 
Δ: 80. Ως 27/3. 

ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Κεφαλληνίας 16, Κυψέλη, 
210 8838.727
Ά  Σκηνή
Ο βυσσινόκηπος. Του Ά. 
Τσέχοφ. Σκην.: Στ. Λιβαθι-
νός. Παίζουν: Μπ. Αρβανίτη, 
Γ. Φέρτης, κ.ά. Πέμ., Παρ., 
Σάβ. 21.00, Τετ. & Κυρ. 
20.00. € 23 (19Λ, 16Φ). Δ: 
150.
Β΄ Σκηνή
Απαλλαγή. Της Linda 
Mclean. Σκην.: Βίκυ Γεωρ-
γιάδου. Παίζουν: Ά. Λυρής, 
Λ. Αγγελίδου, Θ. Χαλκιάς. 
Τετ. & Κυρ. 20.00. Πεμ.- Σαβ. 
21.00. € 23 (16 Φ, 19 Λ). Δ: 
90 .́ Ως 28/3.  

ΟΔΟΥ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κυκλάδων 11 & 
Κεφαλληνίας, Κυψέλη, 210 
8217.877
 Ύστατο σήμερα. Του Χ. 
Μπάρκερ. Σκην.: Λ. Βογια-
τζής. Παίζουν: Λ. Βογιατζής, 
Δ. Ήμελλος. Τρ.-Σάβ. 21.00, 
Κυρ. 19.00. € 20 (15 Φ). 
Δ: 90 .́ 

ΟΡΦΕΑΣ - ΣΚΗΝΗ 
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΤΣΙ-
ΝΑΣ» 
Πανεπιστηµίου 38 & Ιππο-
κράτους, 210 3604.618 
Το επάγγελμα της κυρίας 
Γουόρεν. Κοινωνικό. Του 
Τζορτζ Μπέρναρντ Σο. 
Σκην.: Α. Βουτσινάς. Παί-
ζουν: Α. Λαδικού, Β. Πανα-
γοπούλου κ.ά. Τετ. (Λ), Σάβ. 
18.30, Πέµ. (Λ), Κυρ. 19.30, 
Παρ., Σάβ. 21.15. € 23 (17 Λ, 
Φ). Δ: 120 .́ 
JΟ τρελαντώνης. Της 
Πηνελόπης Δέλτα. Σκην.: 
Γλ. Καλαϊτζή. Παίζουν: Λ. 
Βαρτάνης, Ε. Γούση, Τ. Φε-
σάκη κ.ά. Παρ. 18.00, Σάβ. 
14.30, Κυρ. 11.00 & 15.00. € 
15. Δ: 90 .́ 

ΠΑΛΛΑΣ
Βουκουρεστίου 5, Αθήνα, 210 
3213.100
Wonderland. Βασισμένο 
στα έργα «Η Αλίκη στη Χώρα 
των Θαυμάτων» &  «Μέσα 
από τον καθρέφτη». Tου 
Λιούις Κάρολ. Σκην.: Άντζε-
λα Μπρούσκου. Παίζουν: Σ. 
Γιαγκούλης, Ό. Λαζαρίδου 
κ.ά. 1-10/2. 21.00. € 30, 35 
(25 Φ).  

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
Παραµυθιάς 27, Κεραµεικός, 
210 3457.904
Αι δύο μονόλογοι. Stand 

up Comedy. Παίζουν: Σ. 
Σεραφείμ, Γ. Χατζηπαύλου. 
Παρ., Σάβ. 22.30. € 15. 
Δ: 120 .́ 
Δε θέλω να ξέρεις. Του Π. 
Βουτσίνου. Σκην.: Δ. Παπα-
δάτος. Από τη Θεατρική ο-
μάδα Από Σπόντα. Δευτ., Τρ. 
21.15, € 18 (15 Φ). Δ: 90 .́  
Σπουδή στη βία. Του 
Ζαν-Λυκ Λαγκάρς. Σκην.: Ι. 
Δρόσος. Παίζουν: Δ. Θω-
μοπούλου, Γ. Αραχωβίτης. 
Σάβ.-Κυρ. 20.30. € 18 (12 
Φ). Δ: 68 .́ 
Τίτα-Λου. Της Κατρίν Αν. 
Σκην.: Ε. Λιβανίου. Παίζουν: 
Δ. Κοκκορόγιαννη, Α. Ξένου. 
Τετ. & Πέμ. 22.00, Παρ. 
20.30. € 15 (10 Φ).  Δ: 90 .́ 
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 131 
Πειραιώς 131, Γκάζι, 
210 3450.922
Ζωή σ’ ελόγου μας. Επιθε-
ώρηση. Σκην.: Θ. Παπαθα-
νασίου, Μ. Ρέππας. Παίζουν: 
Ά. Παναγιωτοπούλου, Γ. 
Ζουγανέλης κ.ά. Σάβ. (Λ) 
18.15. Πέµ.-Σάβ. 21.15, Τετ., 
Κυρ. 20.00. € 26 (20 Λ, Φ, Οµ. 
και κάθε Πέµ. για κάτω των 
25 και άνω των 65). Δ: 120 .́  
JΓια μια φούχτα μπάμιες. 
Του Ε. Τριβιζά. Σκην.: Κ. Ν. 
Φαρμασώνης. Παίζουν: Ν. 
Γκεσούλης, Θ. Προκοπίου, 
Σ. Βαρτάνη κ.ά. Καθημερινά 
για σχολεία 10.00. € 15 
(γκρουπ άνω των 30 ατό-
μων € 12,5, € 8 για σχολεία). 
Δ: 90 .́  

ΠΕΡΟΚΕ
Οδυσσέως 2, πλ. Καραϊ-
σκάκη, Μεταξουργείο, 210 
5240.040 
Daddy cool. Tου Ρέι Κούνεϊ. 
Σκην.: Μ. Σεφερλής. Παί-
ζουν: Μ. Σεφερλής, Γ. Καπε-
τάνιος, κ.ά. Τετ. 19.30, Σάβ. 
18.00, Κυρ. 20.00, Πέμ.-Σάβ. 
21.15. € 25 (20 Φ, 18 Π, κάθε 
Πέμ.). Δ: 150 .́  
JΟ ζυμαρούλης. Του Ντέι-
βιντ Γουντ. Σκην.: Μ. Σεφερ-
λής. Παίζουν: Μ. Σεφερλής, 
Α. Ζιώγας κ.ά. Κυρ. 11.00 & 
15.00. € 15. 

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τιμοκρέοντος 6, Νέος 
Κόσμος, (πίσω από τον Αγ. 
Σώστη), 210 9243.760
Ο κουρέας της Σεβίλης. Ό-
περα του Τζοακίνο Ροσσίνι. 
Σκην.: Λυδία Αγγελοπού-
λου. Μουσική διευθ.: Ελευθ. 
Καλκάνης. Ερμηνεύει: Η 
μουσική ορχήστρα των 
Μουσικών συνόλων και η 
μικτή χορωδία του Δήμου 
Αθηναίων. 1 & 8/2. 20.00. 
  
ΠΟΡΕΙΑ 
Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σε-
πτεµβρίου 69, πλ. Βικτωρίας, 
210 8210.991
Κεντρική Σκηνή 
Το κτήνος στο φεγγάρι. 
Tου Ρίτσαρντ Καλινό-
σκι. Σκην.: Σ. Λιβαθινός. 
Παίζουν: Δ. Τάρλοου, Τ. 
Κουλίεβα κ.ά. Τετ. 19.00 (Λ) 
Πέµ.-Σάβ. 21.15, Κυρ. 19.00. 
€ 20 (15 Φ, 10 Λ). Δ: 125 .́ 
Ως 28/2. 
Μια γάτα που την έλεγαν 
Billy Holiday. Μουσική 
παράσταση (και παίζει) της 
Φ. Παπαδόδημα. Σκην.: Θ.Α-
μπαζής. Τετ & Κυρ. 22.00. € 
17 (13Φ). Δ: 90 .́  Ως 4/4. 

ΠΟΡΤΑ 
Μεσογείων 59, Αµπελόκηποι, 
210 7711.333
Η χαρτοπαίχτρα. Κωµω-
δία. Του Δηµήτρη Ψαθά. 
Σκην.: Β. Μυριανθόπουλος. 
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. & Κυρ. 
βραδ., Σάβ. απογ.). Δ: 120 .́
JGrimm & Grimm. Παι-
δικό. Παραμύθι της Ξένιας 
Καλογεροπούλου. Σκηνοθ.: 
Λίλο Μπάουρ. Παίζουν: Μ. 
Λούση, Μ. Λυδάκης κ.ά. Σάβ. 
15.00, Κυρ. 11.00 & 15.00. 
€ 16.

ΠΡΟΒΑ
Αχαρνών & Ηπείρου 39, 
210 8818.326
JΡαπουνζέλ. Των αδελ-
φών Γκριμ. Σκην.: Δ. Δεγαΐ-
τη. Παίζουν: Π. Ανδρεαδά-
κη, Ν. Ευσταθιάδης κ.ά. Κυρ. 
12.00. € 12.
Μια νύχτα μια ζωή. Του 
Σπύρου Μελά. Σκην.: Σ. 

Τσόγκας. Παίζουν: Μ. Ραζή, 
Σ. Τσόγκας κ.ά. Πέμ. & Κυρ. 
19.30, Παρ. & Σάβ. 21.15.
€ 20 (12 Λ, 10 Φ). Δ: 90 .́

ΡΑΓΕΣ
Κων/πόλεως 82, Γκάζι, 
210 3452.751
Slip and Tanga (3) από την 
P.V.Pro. Μαύρη Κωμωδία της 
Στέβης Κ. Μπουζιάνη (ακα-
τάλληλο κάτω των 18 ετών). 
Σκην.: Στέβη Κ. Μπουζιάνη. 
Παίζουν: Β. Βαφείδης, Στ. 
Δαλέζιος κ.ά. Δευτ. & Τρ. 
21.30. Δ: 75 .́ 
€ 18 (10 Φ). Από 2/2. 

SOCIALISTA BAR 
RESTAURANT
Τριπτολέμου 33, Γκάζι, 
210 3474.733
Redskoufitsa… The true 
story. Σατιρική μουσικοχο-
ρευτική παράσταση. Σκην.: 
Θ. Κουνιάκης. Παίζουν: Κ. 
Χριστοφορίδου, κ.ά. Δευτ. & 
Τρ. 22.00. Δ: 60 .́  

ΣΤΟΑ
Μπισκίνη 55, Ζωγράφου, 
210 7702.830  
Τελεία gr. Tων Π. Μέντη, Θ. 
Παπαγεωργίου, Ex Animo. 
Σκην.: Θ. Παπαγεωργίου. 
Παίζουν: Θ. Παπαγεωργίου, 
Π. Μέντης, κ.ά. Τετ.&Κυρ. 
20.00, Πέμ.-Σάβ. 21.15. € 
22 (15 Φ, 10 Πέμ.). Δ: 140 .́ 
Ως 4/4.

STUDIO 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
Μαυρομιχάλη 134, Εξάρχεια, 
210 6453.330
Μακμπέτ. Του Ε. Ιονέσκο. 
Σκην.: Φ. Μακρής. Παίζουν: 
Ε. Καπόγιαννη, κ.ά. Δευτ., 
Τρ., Κυρ. 21.15, € 20 (15 Φ, 
κάθε Τρίτη γενική είσοδος € 
12). Δ: 100 .́ Ως 9/2.
Ο χορός του θανάτου. Του 
Αύγουστου Στρίντμπεργκ. 
Σκην.: Γ. Γιανναράκος. 
Παίζουν: Κ. Χατζούδης, κ.ά. 
Τετ.-Σάβ. 21.00, Κυρ. 18.30. 
€ 20 (12 Φ). Δ: 110΄
JΤο βέλος που δεν πλη-
γώνει. Του Βασίλη Μαυρο-
γεωργίου. Σκην.: Σοφία Τσι-
νάρη. Παίζουν: Θ. Αλεξίου, 
Π.Αποστολόπουλος κ.ά. € 
10. Δ: 75 .́ 

TAF
Νορμανού 5, Μοναστηράκι, 
697 1767895 
Graveyard café Band/
In extremis. Tης ομάδας 
Πασπαρτού. Σκην.: Γ. Σκουρ-
λέτης. 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. Σκην.: Α. 
Καλογρίδης. Παίζουν: Κ. 
Καζάκος, Μ. Σαουσοπούλου, 
κ.ά. Τετ.-Πέμ. 20.00, Παρ. 
21.15, Σάβ. 18.15, 21.15, 
Κυρ. 20.00. € 24 (18 Λ, 16 Φ). 
Δ: 130 .́ 

ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ 
Κεφαλληνίας 17 & Κυκλάδων, 
Κυψέλη, 210 8254.600, 210 
8679.535
Προσοχή! Το φαρμακείο 
διανυκτερεύει… Των 
Εντουάρντο ντε Φιλίπο & 
Μανόλη Μαυρολέων. Σκην.: 
Τ. Μάνεση. Από τη θεατρική 
ομάδα Φαρμακοποιών Αθή-
νας-Πειραιά «Ψυχής Ίαμα». 
31/1, 7/2 στις 18.00, 27/1, 
3/2 στις 20.30. Δ: 90 .́  
Το τέλος του παιχνιδιού. 
Του Σάμιουελ Μπέκετ. 
Σκην.: Ν. Καμτσής. Παίζει: 
Π. Πολυκάρπου, Ν. Αλεξίου, 
Ν. Στυλιανού κ.ά. Πέμ.-Σάβ. 
21.30, Κυρ., Δευτ. 20.00. 
€ 20 (15 Φ). Δ: 80 .́ 
JΠαραμύθια για πλάσμα-
τα τρυφερά και αθώα. 
Σκην.: Ν. Καμτσής. Παίζουν: 
Ρ. Φουρλάνου, Δ. Σκρου-
μπέλου. Κυρ. 15.30. € 10. 
Ως 31/3. 
 
ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ
Σιδηροδρομικός σταθμός 
Ρουφ (επί της Κωνσταντινου-
πόλεως), 210 5298.922, 693 
7604988
Θεατρικό Βαγόνι
Το κολιέ της Ελένης. Σκην.: 
Τ. Λύγαρη. Παίζουν: Τ. Λύγα-
ρη, Β. Ρόκκος, Α. Αθανασι-
άδου. Πέμ-Σάβ. 21.00, Κυρ. 
19.00. € 22 (16 Φ).
Εδώ. Του Μάικλ Φρέιν. 
Σκην.: Ι. Βαρδάκης. Παίζουν: 
Κ. Ταχτσόγλου, Ίρις Χατζη-
αντωνίου, Β. Ρόκκος. Τρ. & 

Τετ. 21.00.€ 22 (16 Φ).
JΟ έβδομος σταθμός: Το 
μυστικό του πειρατή Μπε-
λαφούσκ. Του Ευγένιου 
Τριβιζά. Σκην.: Τ. Λύγαρη. 
Παίζουν: Μ. Σορμαϊνης, Χρ. 
Καγιάς κ.ά. Σάβ. 15.00, Κυρ. 
11.00, 15.00. €16.( Δείπνο 
προαιρετικό από € 20 ). 
Μουσικό Βαγόνι Orient 
Express
Η αρπαγή της ηνωμένης 
Ευρώπης. Σκην.: Τ. Λύγαρη. 
Ερμηνεύουν: Θ. Βλαβιανός, 
Τ. Γιωτοπούλου κ.ά. Τετ.-
Σάβ. 21.30, Κυρ.20.00, € 
22 (με ένα ποτήρι κρασί). 
Δείπνο προαιρετικά.
Η φωτιά σου αναμμένη. 
Της Νικολέττας Αναστα-
σίου. Μουσική παράσταση 
με τους: Κ. Βαβίτσας, Έ. 
Γκώγκου, Μ. Επιτροπάκης, Γ. 
Μουτσάκης. Τρ. 21.30. 
€ 22 (με ένα ποτήρι κρασί). 
Δείπνο προαιρετικά από 
€ 20.

ΦΟΥΡΝΟΣ 
Μαυροµιχάλη 168, Εξάρχεια, 
210 6460.748
The Phantom of the 
Ompera. Σκην.: Γιάννης 
Ο. Παίζουν: ομάδα Splish-
Splash. Παρ.-Κυρ. 21.15. 
€ 15 (10 Φ). Ως 31/1. 
Hardgore. Του Δ. Γκενερά-
λη. Σκην.: Φ. Μπουραΐμης. 
Παίζουν: Λ. Παπαγεωργεί-
ου, Γ. Τσουρουνάκης, Κ. 
Μάρκελος. Δευτ., Τρ. 21.15 
(€ 15, 12 Φ). Δ: 55 .́  Ως 23/2. 
Μέσα της. Βασισμένο στο 
“Red” της Α. Ρέινολντς. 
Σκην.: Γ. Ανδρέου. Παίζουν: 
Γ. Ανδρέου, Β. Λέκκα. Δευτ. 
& Τρ. 23.15. € 12 (10 Φ). Δ: 
60 .́ Ως 23/2. 
Ιφιγένεια της Ευριπίδου. 
Της Σοφίας Διονυσοπούλου. 
Σκην.: Σ. Διονυσοπούλου. 
Παίζει: Μαρλέν Σαΐτη. Τετ.-
Πέμ. 21.30. € 15 (12Φ). Δ: 50 .́ 
Ως 11/3.    

ΧΥΤΗΡΙΟ
Ιερά Οδός 44, Γκάζι, 
210 3412.313
Βασίλισσα της ομορφιάς. 
Του Μακ Ντόνα. Σκην.: Ν. 
Κοντούρη. Παίζουν: Ε. 
Μαλικένζου, Ν. Τσαλίκη κ.ά. 
Τετ.-Σάβ. 21.15, Κυρ. 20.00. 
€ 22 (15 Φ). Δ: 90 .́ 

ΧΩΡΑ 
Αµοργού 20, Κυψέλη, 
210 8673.945
Σκηνή Νέα Χώρα
Μαμά Ελλάδα². Των Γ. 
Παλαιολόγου, Γ. Σαρακα-
τσάνης, AbOvo. Σκην.: 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. Σκην.: Θ. Μαρσέλλου. 
Παίζουν: Αρ. Αγγέλου, Π. 
Μουζουράκης, κ.ά. Τετ.-Σάβ. 
21.00, Κυρ. 21.15. € 29, 27 
(19 Φ). Τετ. & Πέμ. € 27, 24 
(17 Φ). Δ: 120 .́ Ως 28/2. 
Chatroom. Του Enda Walsh. 
Σκην.: Σ. Βγενοπούλου. 
Παίζουν: Μ. Γεωργιάδου, Π. 
Εξαρχέας κ.ά. Παρ.&Σάβ. 
19.00. € 20 (14 Φ). Δ: 70 .́
Σκηνή Μικρή Χώρα
Πάκμαν. Σκην.: Γιώργος 
Παλούμπης. Παίζουν: M. 
Κανναβός, Θ. Αλεξίου, Ε. 
Ντούμα, Ε. Μαργαρίτη Τετ.-
Σάβ. 21.00, Κυρ.19.00. € 18 
(12 Φ). Δ: 80 .́
Η πέτρα της υπομονής. 
Του Ατίκ Ραχίμι. Σκην.: Γ. 
Νανούρης. Παίζουν: Ν. Γιαν-
νουδάκη, Δ. Σκώτης. Δευτ., 
Τρ. & Κυρ. 21.15. € 18 (12 Φ).  
Δ: 70 .́ Από 31/1. 

ΧΩΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ 
ΜΝΗΜΗΣ 1941-44
Κοραή 4, πρώην κρατητήρια 
Κομαντατούρ
The Fever. Tου Wallace 
Shawn. Σκην.:Αθανασίας 
Καραγιαννοπούλου. Παίζει: 
Νάντια Μουρούζη. Παρ. & 
Σάβ. 21.00. Κυρ. 19.00. 
€ 15 (10 Φ). Δ: 75 .́       

ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β ,́ 
698 5069300
UrbanDig* 4: Βιζυηνός 
(Μοσκώβ Σελήμ). Σκην.: Γ. 
Σαχίνης. Παίζουν: Όθ. Μετα-
ξάς, Τζ.Θλιβέρη. Σάβ.- Δευτ. 
21.00. Σάβ & Κυρ. € 18 (13Φ). 
Δευτ. γενική είσοδος  € 13. 
Δ: 75 .́ Ως 1/2. 

➜ agenda@athensvoice.gr

 ΘΕΑΤΡΟ οδηγος
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* Προτείνουμε

Αίθουσες τέχνης

8 ΔΥΤΙΚΑ
Λεωφ. Αθηνών 387, Χαϊδάρι, 
210 5316.047
Ένωση εικαστικών Αχαρ-
νών. Εικαστικά. Ως 30/1. 

A.ANTONOPOULOU.
ART
Αριστοφάνους 20, 4ος όρ., 
Ψυρρή, 210 3214.994
Άννα Λάσκαρη. Εικαστικά. 
Ως 10/2. 

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ
Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 
210 5242.211
Έβη Χρήστου. «Στα χνάρια 
των κουτσών». Σκηνογραφία 
- εικαστικά. Ως 7/2. 

ACG ART GALLERY
Γραβιάς 6, Αγ. Παρασκευή 
(Αμερικανικό Κολέγιο Ελλά-
δος), 210 6009.800 
«Το ανοιχτό μυαλό του Λευκα-
δίου Χερν». 47 έργα τέχνης 
που αφορούν τη ζωή του 
συγγραφέα. Ως 28/5.

Α.Δ.  
Παλλάδος 3, Ψυρρή, 
210 3228.785 
Γεωργία Σαγρή. Βίντεο, 
σχέδια, εγκατάσταση. Ως 
10/2.

ADAM GALLERY
N. Bάμβα 5, 210 3601.779
Γιώργος Ζυμαράκης. 
«Aθήνα-Nέα Yόρκη, New York-
Athens, Eικαστικά Παράλλη-
λα». Ζωγραφική. Ως 20/2. 

ΑΛΕΚΤΟΝ
Σφακτηρίας 23, Κεραμεικός, 
210 3422.001 
Γεωργία Τουρμούζη. 
«Space for “games”». Γλυπτι-
κή. Ως 8/2. 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ
Γλύκωνος 4, Δεξαμενή, 
210 7213.938 
*Ειρήνη Ηλιοπούλου. «Μι-
κροί Τροπικοί». Ζωγραφική. 
Ως 30/1.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ  
ΚΑΠΠΑΤΟΣ
Αθηνάς 12, 210 3217.931 
Νίκος Χαραλαμπίδης. «Το 
Άδειο Μουσείο». Κατασκευ-
ές. Ως 30/1. 

ART PRISMA 
Μπουμπουλίνας 48, Πειραιάς 
210 4296.790 
Έργα τέχνης - γκραβούρες.

ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ - 
ARTLIFE
Ηροδότου 11, 210 7221.200
Σιμόνη Ζαφειροπούλου. 
«Δρόμοι του Μεταξιού: οδοι-
πορικό στην Κίνα». Φωτογρα-
φία. Ως 13/2. 

ASH IN ART
Λαχούρη 1 & Ηρακλέους, Ν. 
Κόσμος, 210 9216.890 
Ομαδική. «Έν-Κλιμα». Εικα-
στικά. Ως 31/1. 

BERNIER / ELIADES 
Επταχάλκου 11, Θησείο,
210 3413.935-7 
*Χριστιάνα Σούλου. Εικα-
στικά. Ως 18/2. 

BONICOS GALLERY
Κ. Σερβίας 12-14, 
210 3236.424 
Θράσος Αβαριτσιώτης. 
Zωγραφική. Ως 13/2. 

ΓΑΙΑ
Αλκιβιάδου 103, Πειραιάς, 
210 4133.174
Ομαδική. “Aside”. Ζωγραφι-
κή. Ως 5/2. 

ΓΚΑΛΕΡΙ 7  
Ζαλοκώστα 7, 210 3612.050
Αναστασία Καρβέλα. Ζω-
γραφική, κολάζ, κατασκευ-
ές. Ως 20/2. 
Άρης Παπάζογλου. Ζω-
γραφική. Ως 30/1.

ΓΚΑΛΕΡΙ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
Πλ. Κολωνακίου 20, 
210 3608.278
*Αλέξανδρος Τομπάζης. 
Ζωγραφική, γλυπτική, φω-
τογραφία. Ως 30/1.

GALERIE GLIKAS
Ελ. Βενιζέλου 97, Ηλιούπολη, 
210 9961.431
Ομαδική με τη συμμετοχή 
του Δ. Μυταρά. «Με αφορ-

μή το δάσκαλο». Ως 25/2.

GAGOSIAN GALLERY
Μέρλιν 3, 210 3640.215
*Πάμπλο Πικάσο «Πειρα-
ματισμοί στη λινοτυπία (1959-
1963)». Ως 10/4. 

DESIGNER’S DOT 
GALLERY
Μελαντίας 8 & Ηλιουπόλεως, 
Παγκράτι
Ομαδική Ελλήνων και ξένων 
καλλιτεχνών. “Evolution”. 
Ως 29/1. 

E 31 GALLERY
Ευριπίδου 31-33 & Αθηνάς, 
2ος  όρ., 210 3210.881
Ντόρις Χακίμ & Γιάελ 
Μοσέ. «Ένας τόπος, δύο 
ταυτότητες». Ζωγραφική. 
Ως 27/2. 

ΕΚΦΡΑΣΗ «ΓΙΑΝΝΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ»
Βαλαωρίτου 9Α, 210 
3607.598
Γιάννης Αντωνόπουλος. 
Ζωγραφική. Ως 6/2. 

EΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 
GALLERY
Δημοφώντος 30 & Θορικί-
ων 7, 210 3411.748, www.
koroneougallery.com
Ευτύχης Πατσουράκης. 
“Desire for Truth”. Εικαστικά, 
κολάζ, κατασκευές. Ως 27/2.   

ESTUDIO GALLERY
Κυριαζή 22Α, Κηφισιά,
 211 7001.029
* Παναγιώτης Μαστρα-
ντώνης. Ζωγραφική. Ως 
27/3.

ΗΩΣ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ
Χέυδεν 38, πλ.Βικτωρίας, 
210 8237.111
Γεώργιος Μακρής. Ζωγρα-
φική. Ως 18/2. 
 
ΙKALFAYAN GALLERIES 
Χάρητος 11, 210 7217.679
*Γιαννούλης Χαλεπάς. 
Ζωγραφική & γλυπτική. 
Ως 13/2. 

ΚΑΠΛΑΝΩΝ 5
Καπλανών 5 & Μασσαλίας, 
Κολωνάκι, 210 3390.946
Elke Lagansky. «World - μια 
προσέγγιση». Ζωγραφική. 
Ως 6/2. 

ΚΑPPATOS
Aθηνάς 12, Μοναστηράκι, 
210 3217.931 
Νίκος Χαραλαμπίδης. 
Εγκαταστάσεις, ζωγραφική 
κ.ά. Ως 30/1.

K-ART
Σίνα 54, 211 4013.877 
Μάρτιν Ντόνεφ. “Samandhi 
in the City”. Εικαστικά & Ε-
γκαταστάσεις. Ως 6/2.

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ 
«ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ»
Στασινού 8, 210 7234.061 
Ομαδική. “Art studio S”. Ζω-
γραφική. Ως 31/1. 

LE CAFÉ DE L’ ART
Πλ. Μεσολογγίου 6, Παγκρά-
τι, 210 7255.998
Γιώργος Μελάτος. Ζωγρα-
φική. Ως 31/1. 

LORAINI ALIMANTIRI/
GAZONROUGE
Κυκλάδων 8, Κυψέλη, 
210 5248.077
Izabelle Fein. “Seriously 
Underwegs”. Ως 20/2.  

 ΜΕΔΟΥΣΑ
Ξενοκράτους 7, Κολωνάκι, 
210 7244.552,
Νίκος Βλάχος. Ζωγραφική. 
Ως 20/2.  

OLD TOWN 
GALLERY TONIA 
KPAΣΣAKOΠOYΛOY
Bουκουρεστίου 25A, 
210 3626.968   
Μόνιμη έκθεση έργων τέ-
χνης Ελλήνων καλλιτεχνών 
(19ου αιώνα & σύγχρονα). 
Ζωγραφική. 

SIAKOS.HANAPPE
Μαραγκού 16, Γλυφάδα
Ομαδική. Γλυπτική, ζωγρα-
φική, σχέδιο, βίντεο κ.α 
Ως 31/3.    

THANASSIS 
FRΙSSIRAS GALLERY  
Κριεζώτου 7, 210 3640.288
Αλεξία Ξαφοπούλου. Ζω-
γραφική. Ως 27/2.

THE ART FOUNDATION 

TAF
Νορμανού 5, Μοναστηράκι, 
210 3238.757
Ομαδική έκθεση-show. 
“Night watch”.  Εικαστικά. 
Ως 14/2. 

THE BREEDER
Ιάσονος 45, 210 3317.527
Ryan McGinley. Ζωγραφι-
κή. Ως 20/2.  
“Artists for Athens Pride II”. 
Έκθεση – Δημοπρασία. Ομα-
δική έκθεση 2-13/2. Κοκτέιλ 
& Δημοπρασία: 6/2, 20.00-
22.00. € 10. 

THISISNOTAGALLERY
Σωκράτους 11, 693 9475685
Ομαδική.«Μικρά έργα σε χαρ-
τί». Ζωγραφική. Ως 13/2.  

TITANIUM YIAYIANNOS 
GALLERY
Β. Κωνσταντίνου 44, 
210 7297.644
Κώστας Βρούβας. Γλυπτι-
κή,εγκαταστάσεις. Ως 6/2. 

Q BOX
Αρμοδίου 10 (1ος όρ.), Βαρ-
βάκειος αγορά, 211 1199.991
Luba Lukova. «Δράση/
Αντί-δραση». Γραφιστική, 
Εικαστικά. Ως 6/3. 

FIZZ GALLERY
Βαλαωρίτου 9Γ, 210 3607.598
Κώστας Τσιρώνης. Γλυπτι-
κή. Ως 6/2.

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ
25ης Μαρτίου 20, Χαλάνδρι, 
210 6811.418
Βασίλης Σταύρου. Ζωγρα-
φική. Ως 6/2.  

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ «24»
Αλέκος Κυραρίνης. Ζω-
γραφική. Ως 20/2.

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ 
WILLIAM JAMES
Υμηττού 64, 15561 Χολαρ-
γός, 210 65 34.326, www.
wjames.gr
Μίκης Ματσάκης. Ζωγρα-
φική. Ως 12/2.

WWW.ARTAZ.GR
«Έκπληξη 2!» On line εικα-
στική φιλανθρωπική εκδή-
λωση για την υποστήριξη 
των άστεγων της Αθήνας. 
Η εκδήλωση πραγματοποι-
είται με τη συμμετοχή 300 
καλλιτεχνών. Ως 20/2.

Άλλοι Χώροι

BARTESERA
Κολωκοτρώνη 25, Στοά Πρα-
ξιτέλους, 210 3229.805
Στέλλα Κυριακού. Κόσμη-
μα. Ως 12/2. 

BLACK DUCK
MULTIPLARTE
Χρήστου Λαδά 9Α & Σταδίου, 
210 3234.760
Ιωάννα Αθανασίου. «Φως 
στο νερό». Ζωγραφική. Ως 
10/2. 

BOOZE COOPERATIVA
Κολοκοτρώνη 57, Μοναστη-
ράκι, 210 3240.944
Jeolhwa Gye. “The 
moment”. Ζωγραφική. Ως 
30/1 στις 20.15. 31/1 στις 
17.15. 

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ
Παλλήνη, Αττικής, 
210 8176.700
Μανταλίνα Ψωμά. Ζωγρα-
φική. Ως 7/2. 

MOMMY BAR/
RESTAURANT
Δελφών 4, Κολωνάκι, 
210 3619.682
Caroline Rovithi. “Words of 
love”. Εικαστικά. Ως 7/3. 

FNAC ΜΑΡΟΥ-
ΣΙ+ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
The Mall, Ανδ. Παπανδρέου 
35, Νερατζιώτισσα, 210 
6305.555 / Μητροπόλεως & 
Αιόλου, 210 3731.100
Παγκράτης Παγκρατίδης. 
Φωτογραφία. Ως 5/4. 

Μουσεία
-Ιδρύματα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓ-
ΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
Κτίριο Ωδείου Αθηνών, Βασ. 
Γεωργίου Β΄ 17 -19 & Ρηγίλ-
λης, 210 9242.111 – 3

*Χρόνης Μπότσογλου. 
Ζωγραφική. Ως 18/4. 

ΕΘΝΙΚH ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
Βασ. Κωνσταντίνου 50, 
210 7235.937-8
Μόνιμες εκθέσεις.

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

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

ΙΔΡΥΜΑ 
Μ.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ
Βασ. Σοφίας 9, 210 3611.206
Σπύρος Παπαλουκάς. Αγι-
ογραφίες, μακέτες. Ως 7/3.

ΙΔΡΥΜΑ «ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ»
Πειραιώς 206, Ταύρος, 
210 3418.550
«Σινεφίλ-cinephile». Εικαστι-
κά. Ως 28/2. 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝ. & 
Ε. ΜΙΧΕΛΗ
Βασ. Σοφίας 79, 210 7218.626
Έφη Μιχελή. Ζωγραφική. 
Ως 30/6.

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθε-
ρίας, 210 7224.028
Γ. Ι. Κατσίγρας. Ζωγραφική. 
Ως 30/1.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣ-
ΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Βασ.Σοφίας 22, 210 7211.027
Μάρκος Καμπάνης. «Ζω-
γραφίζοντας στο Άγιον Όρος 
1990-2008». Ζωγραφική. 
Ως 14/3. 

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ριζάρη 2, Φουαγιέ
Θέμις Χατζηγιάννη. Ζω-
γραφική. Ως 29/1. 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΥΡΟΥ - 
ΕΥΤΑΞΙΑ  
Παπαρρηγοπούλου 7, 
210 3231.397
Κωνσταντίνος Παρθένης. 
Ζωγραφική. Ως 1/2.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑ-
ΤΟΣ ΗΛΙΑ ΛΑΛΑΟΥΝΗ
Καλλισπέρη 12, (μετρό Aκρό-
πολη), 210 9221.044
Από τη συλλογή της Janine 
Nessi-Parmentier. «Γαλ-
λικά κουτιά του 19ου αι.». 
Ως 28/2.

ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Νεοφ. Δούκα 4, Κολωνάκι, 
210 7228.321-3
*«Έρως, από τη “Θεογονία” 
του Ησίοδου στην ύστερη 
αρχαιότητα». Γλυπτά, ανά-
γλυφα, αγγεία, ειδώλια, 
λυχνάρια και κοσμήματα. 
Ως 5/4.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 
(ΚΤΙΡΙΟ ΟΔΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, 
210 3453.111
Νίκος Στεφάνου. Ζωγρα-
φική. Ως 15/2.
*«Γιάννης Τσαρούχης 
1910-1989». Ζωγραφική. 
Ως 13/3.
Εκδηλώσεις (Αμφιθέατρο)
Παρουσίαση του μεγάλου 
Ιταλού κωμικού ηθοποιού 
Toto. 28/1, 20.30. 
“L’heure exquise”. Μουσική 
εκδήλωση. Φωνή: Άννα 
Παγκάλου. Άρπα: Μαρία 
Μπιλντέα. 30/1. 20.00. 
€ 15 (10 Φ). 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
Κουμπάρη 1, Κολωνάκι, 
210 3671.000
«Του ’60 οι εκδρομείς, Πώς 
ζήσαμε τα 60s στην Ελλάδα». 
Φωτογραφίες, εικόνες, 
αντικείμενα. Ως 31/1. 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ
Πανεπιστημίου 12, 
210 3643.774
Συλλογές νομισμάτων από 
την αρχαία Ελλάδα έως τις 
μέρες μας. 

 
➜ agenda@athensvoice.gr

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

Ανίκητος (Invictus) ***
H καινούργια ταινία του Κλιντ Ίστγουντ εί-

ναι ένα καλοφτιαγμένο κομμάτι σινεμά για τις 

μάζες, παρά ένα πιο προσωπικό, ιδιόρρυθμο 

φιλμ. Βασισμένο στην αληθινή ιστορία του 

πώς ο Νέλσον Μαντέλα χρησιμοποίησε το 

παγκόσμιο πρωτάθλημα ράγκμπι του 1995 

για να ενώσει λευκούς και μαύρους Νοτιο-

αφρικάνους κάτω από έναν κοινό στόχο, ο 

«Ανίκητος» είναι προφανώς περισσότερο μια 

ταινία για την πολιτική παρά για τα σπορ. Ακό-

μη κι έτσι, όμως, δεν ξεφεύγει ούτε εκατοστό 

από τη φόρμουλα μιας «ηρωικής» προσωπο-

γραφίας. Και δυστυχώς, ακόμη κι αν παρου-

σιάζει με αληθοφάνεια την εικόνα μιας διχα-

σμένης χώρας, δεν ενδιαφέρεται να κοιτάξει 

πιο βαθιά στο χαρακτήρα του χαρισματικού 

αλλά όχι άγιου ηγέτη της.  

Agora  **  
H επιστροφή του Αλεχάντρο Αμεναμπάρ 

στην οθόνη μετά το προσωπικό, εσωτερικό 

«Η θάλασσα μέσα μου» δεν θα μπορούσε να 

είναι πιο φιλόδοξη. Το “Agora” είναι ένα εντυ-

πωσιακό ιστορικό έπος για την αστρονόμο και 

φιλόσοφο Υπατία, που έζησε και δίδαξε στην 

Αλεξάνδρεια του 4ου μ.Χ. αιώνα, σε μια επο-

χή που η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία βρισκόταν 

σε παρακμή και ο χριστιανισμός αναδυόταν 

ως κυρίαρχη θρησκεία. Η σύγκρουση της επι-

στήμης με την πίστη και της ανεξιθρησκίας με 

το φονταμενταλισμό αποτελούν μια γόνιμη 

βάση για ένα ιστορικό φιλμ που ενδιαφέρεται 

για περισσότερα πλην του θεάματος, όμως 

ακόμη κι αν το σενάριο προσφέρει άφθονες 

ιδέες, ξεχνά να προσθέσει ενδιαφέροντες χα-

ρακτήρες και συναρπαστική δραματουργία.

Βρέχει κεφτέδες (Cloudy 
With a Chance of Meatballs) **  
Νεαρός κάτοικος απομακρυσμένου νησιού 

μπουχτισμένος από τη δίαιτα με σαρδέλες, 

που αποτελεί τη βασική πλουτοπαραγωγική 

πηγή του τόπου, και με κρυφό ταλέντο στις 

αποτυχημένες εφευρέσεις κατασκευάζει μη-

χανή που μετατρέπει το νερό σε τροφή. Όταν 

όμως από ένα λάθος το μηχάνημα εκτοξευτεί 

στα σύννεφα, τότε θα αρχίσει να βρέχει κε-

φτέδες χάμπουργκερ, παγωτό κι άλλα φα-

γώσιμα σε όλο και μεγαλύτερες μερίδες. Το 

φιλμ των Φιλ Λορντ και Κρις Μίλερ μπορεί να 

απευθύνεται κατά βάση σε παιδιά, όμως το 

animation του προσφέρει μερικές εντυπωσι-

ακές, στα όρια του σουρεαλισμού εικόνες, το 

χιούμορ είναι συχνά πετυχημένο και ο τίτλος 

του αρκεί να φέρει ένα χαμόγελο στα χείλη. 

Η Μίλα Γιόβοβιτς ξεκαθα-

ρίζει πως είναι ηθοποιός 

που υποδύεται μια πραγματική 

ψυχίατρο στην αρχή της ταινίας του Ο-

λατούντε Οσουνσάνμι «Επαφή τετάρτου 

τύπου» (The Fourth Kind)*1/2. Η ιστορία 

μιας σειράς εξαφανίσεων και μυστηρι-

ωδών συμβάντων σε μια μικρή πόλη της 

Αλάσκας περιέχει ελάχιστες στιγμές που 

σε τρομάζουν, ενώ σκέφτεσαι ότι όλο 

αυτό το έχεις ξαναδεί στη «Μεταφυσι-
κή δραστηριότητα». ❱❱ Ο Όλιβερ Πάρκερ 

σκηνοθετεί μία ακόμη μεταφορά έργου 

του Όσκαρ Ουάιλντ στο «Πορτρέτο του 

Ντόριαν Γκρέι» (Dorian Gray)**. Β-movie 

τρόμου, βουτηγμένο ολοσχερώς σε ένα 

κατά στιγμές απολαυστικό camp.    

Η πόλη της ζωής και του θανάτου 
(Nanjing! Nanjing!) **** 
Σκηνοθεσία: Λου Τσουάν
Πρωταγωνιστούν: Λιου Γιε, Γκάο Γιοανγιουάν, 
Χιντέο Νακαϊζούμι, Φαν Γουέι, Τζον Πέιζλι, 
Μπέβερλι Πέκους

Κάποτε οι λέξεις «πολεμική ταινία» με-
ταφράζονταν σε επικές υπερπαραγωγές, 
ηρωικές ιστορίες τολμηρών ανδρών και 
θαρραλέων κατορθωμάτων. Στη συνέ-
χεια το σινεμά «έμαθε» ότι ένας πόλεμος 
είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά και 
οι «ανταποκρίσεις» από τα χαρακώμα-
τα άλλαξαν άρδην ύφος και χαρακτήρα. 
Στη σύγχρονη κινηματογραφική ιστορία 
του πολέμου αυτό που δείχνει να μετρά 
είναι η «αληθοφάνεια», η παραστατική 
απεικόνιση της μάχης, η καταγραφή της 
προσωπικής θυσίας και της γενναιότη-
τας, συχνά στο όνομα ενός λάθος σκοπού 
ή έστω στο όνομα της ανάγκης. Κι αν οι 
αντιπολεμικές ταινίες σήμερα νικούν 
κατά κράτος τους αλά Τζον Γουέιν ηρωι-
σμούς που ξέρναγε κάποτε το Χόλιγουντ, 
εντούτοις σχεδόν πάντα είναι κάτι πα-
ραπάνω από πρόθυμες να ξεκαθαρίσουν 
το ηθικό τοπίο, να αφηγηθούν την Ιστο-
ρία από τη μία ή την άλλη πλευρά. Στην 
περίπτωση της «Πόλης της ζωής και του 
θανάτου», εκ προοιμίου μια τέτοια ανά-

γκη δεν υφίσταται. Μπορεί η ακριβής 
αλήθεια για τις λεπτομέρειες της πτώσης 
της πρωτεύουσας της Κίνας Νανκίνγκ, 
στους Γιαπωνέζους το 1937, να παραμέ-
νουν αμφισβητήσιμες από τις δύο αντί-
παλες πλευρές, όμως εδώ οι διαφορές 
δεν έχουν να κάνουν με τα γεγονότα όσο 
με την έκτασή τους. Οι Κινέζοι μιλούν 
για 300.000 νεκρούς, οι περισσότεροι 

από τους οποίους δεν πέθαναν στη μά-
χη αλλά σφαγιάστηκαν στη συνέχεια, οι 
Ιάπωνες, που δεν έχουν ακόμη απολο-
γηθεί επισήμως για εκείνα τα γεγονότα, 
κατεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων στο 
μισό. Όπου κι αν βρίσκεται η αριθμητι-
κή αλήθεια, όμως, η ουσία παραμένει 
απάνθρωπα σκληρή, μία από τις πιο με-
λανές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας. 

Εξιστορημένα πολλάκις στο σινεμά, τα 
γεγονότα εκείνα αποτελούν μία από τις 
πλέον ειπωμένες ιστορίες της σύγχρο-
νης Κίνας, όμως η ταινία του Λου Τσουάν 
επιλέγει να κάνει τη διαφορά. Κινημα-
τογραφημένη δίχως κορόνες αλλά απει-
κονίζοντας όλη τη σοκαριστική αλήθεια, 
δεν αποστρέφει τα μάτια από τις πιο φρι-
κτές στιγμές της ιστορίας αλλά προτιμά 
να αντικαταστήσει την καταγγελία με τη 
θλίψη για την ανθρώπινη κτηνωδία, τα 
κατηγορώ με το σεβασμό απέναντι στον 
πόνο, τα εύκολα συμπεράσματα απένα-
ντι στην απορία για το πώς κάτι τέτοιο 
μπόρεσε να συμβεί. Κινηματογραφημέ-
νο σε εντυπωσιακό ασπρόμαυρο, άλλοτε 
με την επική πνοή ενός συγκλονιστικού 
ντοκουμέντου κι άλλοτε με την αμεσό-
τητα μιας χαμηλότονης εξομολόγησης, 
μας φέρνει αντιμέτωπους με τα θύματα 
και τους θύτες, μας αποπροσανατολίζει 
τοποθετώντας μας στη μέση μιας αλη-
θινής παράνοιας και μας προσγειώνει 
με στιγμές ανθρωπιάς, συγκίνησης, με-
γαλείου. Σκληρό και σχεδόν ποιητικό, 
είναι αναμφίβολα ένα σημαντικό κι-
νηματογραφικό κατόρθωμα που σε θυ-
μώνει και σε συγκινεί, αλλά κυρίως σε 
καθηλώνει, παρά το δύσκολο, καθόλου 
ελκυστικό του θέμα. A

The horror, the horror…
Ασπρόμαυρο φιλμ, βαμμένο με αίμα

Πρεμιέρες

Ακόμη Dorian Gray



28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 A.V. 65 



66 A.V. 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΤΑΙΝΙΕΣ με λΙγΑ λογΙΑ

* * * * Η πΟλΗ 
τΗς ζωΗς κΑΙ τΟΥ 
θΑΝΑτΟΥ (NaNjiNg! 
NaNjiNg!) 
Του Λου Τσουάν, με τους Λι-
ου Γιε, Γκάο Γιοανγιουάν. Τα 
γεγονότα που ακολούθη-
σαν την κατάληψη της κινέ-
ζικης πρωτεύουσας Ναν-
κίνγκ από τους Ιάπωνες το 
1937, σε μια συγκλονιστική 
ταινία.  EλλH, πτΙ πΑλΑΙ 

* * * ΑΝΙκΗτΟς 
(iNvictus)
του Κλιντ Ίστγουντ, με τους 
Ματ Ντέιμον, Μόργκαν Φρί-
μαν. Η αληθινή ιστορία του 
πώς ο Νέσλον Μαντέλα 
χρησιμοποίησε το παγκό-
σμιο πρωτάθλημα ράγκμπι 
του ’95 για να ενώσει λευ-
κούς και μαύρους. aBΑΝΑ, 

attiκΟΝ, aΕλλω, aθΗΝΑΙΟΝ, 

aττΑλΟς, ciNE citY, stER 

ciNEMas, viLLagE 15 ciNEMas @ 

tHE MaLL, viLLagE 20 ciNEMas 

PaRK, viLLagE 5 ciNEMas 

PagRati, viLLagE 9 ciNEMas @ 

FaLiRO, ΔΙΑΝΑ, ΕτΟΥΑλ, κΗΦΙ-

ςΙΑ, ΝΑΝΑ, ΝΙΡΒΑΝΑ, ΟDEON 

KΟsMOPOLis ΜΑΡΟΥςΙ , ΟDEON 

staRcitY, τΡΙΑ ΑςτΕΡΙΑ, stER 

ciNEMas ΑΓ. ΕλΕΥθΕΡΙΟς

* *  agORa
Του Αλεχάντρο Αμεναμπάρ, 
με τους Ρέιτσελ Βάις, Μαξ 
Μινγκέλα. Πορτρέτο της α-
στρονόμου και φιλοσόφου 
Υπατίας που έζησε στην Αλε-
ξάνδρεια του 4ου μ.Χ. αιώνα. 
aςτΕΡΙΑ, aτλΑΝτΙς, aττΙκΟΝ 

ΔΗΜ. κΙΝ/ΦΟς, stER ciNEMas 

ΑΓ.ΕλΕΥθΕΡΙΟς, stER ciNEMas, 

viLLagE 15 ciNEMas @ tHE MaLL, 

viLLagE 20 ciNEMas PaRK, ΓλΥ-

ΦΑΔΑ, ΔΑΝΑΟς, ΕΜπΑςςΥ NOva 

ODEON, ΟDEON KΟsMOPOLis ΜΑ-

ΡΟΥςΙ, ΟDEON staRcitY

* *  ΒΡΕχΕΙ κΕ-
ΦτΕΔΕς (cLOuDY 
WitH a cHaNcE OF 
MEatBaLLs)
Των Φιλ Λορντ, Κρις Μίλερ, 
με τις φωνές των Νιλ Πάτρικ 
Χάρις, Άνα Φάρις. Νεαρός ε-
φευρέτης κατασκευάζει μη-

χανή που μετατρέπει το νε-
ρό σε τροφή. Χαριτωμένη, 
πλην παιδική ταινία κινου-
μένων σχεδίων.  aΕλλω, aθΗ-

ΝΑΙΟΝ, ciNE citY, stER ciNEMas 

ΑΓ. ΕλΕΥθΕΡΙΟς, stER ciNEMas, 

viLLagE 15 ciNEMas @ tHE 

MaLL, viLLagE 20 ciNEMas 

PaRK, viLLagE 5 ciNEMas 

PagRati, viLLagE 9 ciNEMas @ 

FaLiRO, ΕτΟΥΑλ - ΑλΕΞΑΝΔΡΑ, 

ΝΑΝΑ, ΟDEON KΟsMOPOLis ΜΑ-

ΡΟΥςΙ, ΟDEON staRcitY, ςπΟΡ-

τΙΓκ ΔΗΜΟτΙκΟς κΙΝ/ΦΟς, τΡΙΑ 

ΑςτΕΡΙΑ,  aθΗΝΑΙΟΝ, aΙΓλΗ, 

aΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. κΙΝ/ΦΟς χΑΪΔΑΡΙ-

ΟΥ, ΕτΟΥΑλ, κΗΦΙςΙΑ

*  ΕπΑΦΗ τΕτΑΡ-
τΟΥ τΥπΟΥ (tHE 
FOuRtHKiND) 
Του Ολατούντε Οσουνσάν-
μιμε, τους Μίλα Γιόβοβιτς, Ε-
λία Κοτέα. Ψυχολόγος σε μι-
κρή πόλη της Αλάσκα ερευ-
νά ανεξήγητα φαινόμενα. 
viLLagE 15 ciNEMas @ tHE 

MaLL, viLLagE 20 ciNEMas 

PaRK, ΟDEON staRcitY, viLLagE 

9 ciNEMas @ FaLiRO, ΟDEON 

KΟsMOPOLis ΜΑΡΟΥςΙ

* * τΟ πΟΡτΡΕτΟ 
τΟΥ ΝτΟΡΙΑΝ ΓκΡΕΪ 
(DORiaN gRaY)
Του Όλιβερ Πάρκερ, με τους 
Μπεν Μπαρνς, Κόλιν Φερθ, 
Ρέιτσελ Χερντ-Γουντ, Ρε-
μπέκα Χολ, Μπεν Τσάπλιν. 
Μεταφορά του έργου του 
Ουάιλντ με ύφος b-movie 
τρόμου και υπερβολικές δό-
σεις camp. viLLagE 5 ciNEMas 

PagRati, aPOLLON, aτλΑΝτΙς, 

stER ciNEMas ΑΓ. ΕλΕΥθΕΡΙΟς, 

stER ciNEMas, viLLagE 20 

ciNEMas PaRK, viLLagE 9 

ciNEMas @ FaLiRO, ΓλΥΦΑΔΑ, 

ΟDEON KΟsMOPOLis ΜΑΡΟΥςΙ, 

ΟDEON staRcitY, viLLagE 15 

ciNEMas @ tHE MaLL.

* * * * ςτΗ χωΡΑ τωΝ 
ΜΑΓΙκωΝ πλΑςΜΑ-
τωΝ (WHERE tHE WiLD 
tHiNgs aRE)
Του Σπάικ Τζόουνζ, με τους 
Μαξ Ρέκορντς, Κάθριν Κίνερ, 
και τις φωνές των Τζέιμς 

Γκαντολφίνι, Πολ Ντάνο, Λό-
ριν Αμπρόουζ. Ένα μικρό α-
γόρι το σκάει από το σπίτι για 
να μεταφερθεί σε ένα μαγικό 
κόσμο που κατοικείται από 
παράξενα πλάσματα. Από το 
παιδικό βιβλίο του Μόρις Σέ-
ντακ. aΕλλω, stER ciNEMas ΑΓ. 

ΕλΕΥθΕΡΙΟς, stER ciNEMas, 

viLLagE 15 ciNEMas @ tHE MaLL, 

viLLagE 20 ciNEMas PaRK, 

viLLagE 9 ciNEMas @ FaLiRO, 

ΟDEON KΟsMOPOLis ΜΑΡΟΥςΙ, 

ΟDEON staRcitY 

κΕλΙ 211 (cELDa 211) 
* * * 
Του Ντανιέλ Μονζόν, με 
τους Λουίς Τοσάρ, Αλμπέρ-
το Αμάν, Αντόνιο Ρεσίνες. Έ-
νας καινούργιος δεσμοφύ-
λακας παγιδεύεται όταν οι 
κρατούμενοι μιας φυλακής 
εξεγείρονται και πρέπει να 
προσποιηθεί ότι είναι ένας 
από αυτούς. Απολαυστικό 
θρίλερ, που όμως δεν απο-
φεύγει τις υπερβολές. 
viLLagE 15 ciNEMas @ tHE 

MaLL, viLLagE 20 ciNEMas 

PaRK, ΝΑΝΑ, ΟDEON staRcitY

* * ΑΜΕλΙΑ(aMELia)
Της Μίρα Ναΐρ, με τους Χί-
λαρι Σουόνκ, Κρίστοφερ Έ-
κλεστον, Γιούαν Μακ Γκρέ-
γκορ. Βιογραφία της πρώ-
της γυναίκας πιλότου που 
διέσχισε τον Ατλαντικό, που 
όμως αντίθετα από την η-
ρωίδα της δεν «απογειώνε-
ται» ποτέ. aPOLLON, aΕλλω 

* * * ςΕΡλΟκ χΟλΜς 
(sHERLOcK HOLMEs)
Του Γκάι Ρίτσι, με τους 
Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, 
Τζουντ Λο, Ρέιτσελ Μακ 
Άνταμς. Ο Σέρλοκ Χολμς 
προσπαθεί να ανακαλύψει 
τι κρύβεται πίσω από τη 
φαινομενική ανάσταση 
ενός δολοφόνου γυναικών 
και λάτρη του σατανά. 
viLLagE 9 ciNEMas @ FaLiRO, 

ΟDEON KΟsMOPOLis ΜΑΡΟΥςΙ, 

aΕλλω, aθΗΝΑΙΟΝ, aλΕκΑ ΔΗΜ. 

κΙΝ/ΦΟς Δ. ζωΓΡΑΦΟΥ, aΝΟΙΞΗ 

ΔΗΜ. κΙΝ/ΦΟς χΑΪΔΑΡΙΟΥ, 

stER ciNEMas ΑΓ. ΕλΕΥθΕΡΙΟς, 

stER ciNEMas, viLLagE 15 

ciNEMas @ tHE MaLL,  viLLagE 

20 ciNEMas PaRK, viLLagE 5 

ciNEMas PagRati, viLLagE 9 

ciNEMas @ FaLiRO, ΕτΟΥΑλ - 

ΑλΕΞΑΝΔΡΑ, κΗΦΙςΙΑ, ΝΑΝΑ, 

ΟDEON KΟsMOPOLis ΜΑΡΟΥςΙ, 

ΟDEON staRcitY, ςΙΝΕ χΟλΑΡ-

ΓΟς (πρώην ΑλΟΜΑ), ςΙΝΕΑκ 

ΔΗΜ. κΙΝ/ΦΟς, τΙτΑΝΙΑ, stER 

ciNEMas ΑΓ. ΕλΕΥθΕΡΙΟς, ciNE 

citY, τΡΙΑ ΑςτΕΡΙΑ, ciNE citY, 

ΟDEON staRcitY

ΓΕΡΟλΥκΟΙ (OLD 
DOgs) 
Του Γουόλτ Μπέκερ, με τους 
Τζον Τραβόλτα, Ρόμπιν Γουί-
λιαμς, Ματ Ντίλον. Δύο με-
σήλικες φίλοι πρέπει να ανα-
λάβουν τη φροντίδα δύο ε-
φτάχρονων διδύμων, μια 
περίοδο που βρίσκονται στις 
διαπραγματεύσεις για το 
κλείσιμο μιας σημαντικής ε-
παγγελματικής συμφωνίας. 
ΝΑΝΑ, aθΗΝΑΙΟΝ, aΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. 

κΙΝ/ΦΟς χΑΪΔΑΡΙΟΥ, ciNE citY, 

stER ciNEMas ΑΓ. ΕλΕΥθΕΡΙΟς, 

stER ciNEMas, viLLagE 20 

ciNEMas PaRK, viLLagE 5 

ciNEMas PagRati, viLLagE 9 

ciNEMas @ FaLiRO, ΟDEON 

KΟsMOPOLis ΜΑΡΟΥςΙ, ΟDEON 

staRcitY, ςΟΦΙΑ, ςπΟΡτΙΓκ ΔΗΜ. 

κΙΝ/ΦΟς, viLLagE 15 ciNEMas @ 

tHE MaLL, aΕλλω, aΙΓλΗ

Ι LOvE KaRDitsa 
Του Στράτου Μαρκίδη, με 
τους Κώστα Αποστολάκη, 
Κατερίνα Παπουτσάκη, 
Μπέσυ Μάλφα. Κωμωδία 
στην οποία κλωνοποιημέ-
νος Νεοϋορκέζος από την 
Καρδίτσα επιστρέφει στην 
πατρίδα κυνηγημένος από 
τη Μαφία. viLLagE 20 ciNEMas 

PaRK, aΕλλω, BΑΡκΙζΑ, stER 

ciNEMas ΑΓ. ΕλΕΥθΕΡΙΟς, stER 

ciNEMas, viLLagE 15 ciNEMas @ 

tHE MaLL, viLLagE 20 ciNEMas 

PaRK, viLLagE 5 ciNEMas 

PagRati, ΓΑλΑΞΙΑς, ΝΑΝΑ, 

ΟDEON KΟsMOPOLis ΜΑΡΟΥςΙ, 

ΟDEON staRcitY, ΟDEON ΜΑΓΙΑ, 

ΦΟΙΒΟς, viLLagE 9 ciNEMas @ 

FaLiRO ●

Του γιωργου κρασσακοπουλου 

Αθήνας

aaΒΟΡΑ 
ιπποκράτους 180, 
210 6462.253 
ςτρέλλα 18.30-20.45-
23.00

aBΑΝΑ
κηφισίας 234 & λυκούργου, 
210 6756.546 Dolby Stereo
Ανίκητος 17.40-2.15-22.50

aEλλω ciNEMaX 5+1 
πατησίων 140, 210 8259.975
Αίθουσα 1: Βρέχει κεφτέ-
δες17.00-19.00 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. & 15.00 μεταγλ., 
Κυρ. & 13.00 μεταγλ./ Νή-
σος 21.00-23.15
Αίθουσα 2: i love Karditsa 
18.00-20.10-22.20, Σάββ.-
Κυρ. &15.45, Κυρ. & 13.30
Αίθουσα 3: Ανίκητος 17.20-
20.00-22.40, Σάββ.-Κυρ. & 
15.00, Κυρ. & 12.20
Αίθουσα 4: sherlock 
Holmes, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17.40-20.20-23.00, 
Σάββ.-Κυρ. 20.20-23.00/ 
Βρέχει κεφτέδες, Σάββ.-
Κυρ. 16.00-18.00 μεταγλ., 
Κυρ. & 12.00-14.00 μεταγλ.
Αίθουσα 5: ςτη χώρα των 
μαγικών πλασμάτων 
22.00/ Γερόλυκοι 17.30/ 
Αμέλια 19.30

aθΗΝΑΙΟΝ - 
3D DigitaL 
Β. σοφίας 124, τέρμα αμπε-
λοκήπων, 210 7782.122, 
210 8108.220
Αίθουσα 1: avatar 19.50-
23.10  (3D)/ Βρέχει κεφτέ-
δες 17.40 μεταγλ. (3D), 
Σάββ.-Κυρ. & 15.40 μεταγλ.
Αίθουσα 2: sherlock 
Holmes 17.50-20.20-22.50

aθHNaiON 
ciNEPOLis 3D DigitaL 
Ζησιμοπούλου 7 & ι. Μεταξά, 
γλυφάδα, 210 8108.230
Αίθουσα 1: avatar 19.50-
23.10 (3D)/ Βρέχει κεφτέ-
δες 17.50 μεταγλ. (3D), 
Σάββ.-Κυρ. & 15.50 μεταγλ.
Αίθουσα 2: sherlock 
Holmes 18.00-20.30-23.00
Αίθουσα 3: Ανίκητος 17.40-
20.10-22.50
Αίθουσα 4: Γερόλυκοι 
17.00/ Νήσος 19.00-
21.00-23.00/ Ψηλά στον 
ουρανό, Σάββ.-Κυρ. 15.00 
μεταγλ.

ΑΙΓλΗ
λεωφόρος πεντέλης 98, 
Χαλάνδρι, 210 6841.010
Αίθουσα 1: Νήσος 18.40-
20.50-23.00/ Βρέχει 
κεφτέδες 17.00 μεταγλ., 
Κυρ. & 15.00 μεταγλ. / 
Είναι μπερδεμένο 18.30/ 
sherlock Holmes 20.40-
23.00/ Γερόλυκοι 17.00
Αίθουσα 2: Είναι μπερ-
δεμένο 18.30/ sherlock 
Holmes 20.40-23.00/ 
Γερόλυκοι 17.00

aλEKa ΔHM. κiN/ΦOς 
Δ. ZωΓPaΦOY 
3ης ορεινής Ταξιαρχίας 13, 
Zωγράφου, 210 7773.608
sherlock Holmes 19.30-
22.00

aλΕΞΑΝΔΡΑ 
πατησίων 77-79, 
(Ησαπ Βικτώρια), 210 
8219.298, 210 6786.000 
agora 17.40-20.10-22.45/ 
Ο μικρός Νικόλας, Παρ.-
Κυρ. 16.10 μεταγλ.

aΝΔΟΡΑ
σεβαστουπόλεως 117, 
210 6980.796 
το ποτάμι ανάμεσα 20.30-
22.30/ Είναι μπερδεμένο 
18.20

aΝΟΙΞΗ ΔΗΜ. κΙΝ/
ΦΟς χΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1
στρατοπέδου 49, 
210 5813.470
Αίθουσα 1: Νήσος 18.15-
20.30, Σάββ.-Κυρ. & 16.15/ 
sherlock Holmes 22.30
Αίθουσα 2: Γερόλυκοι 
20.45-22.45/ Βρέχει 
κεφτέδες 18.30 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. & 16.30 μεταγλ.

aPOLLON - 
ciNEMaX cLass 
σταδίου 19, 210 3236.811
το πορτραίτο του Ντόριαν 
Γκρέι, Πέμ. 21.00-23.00, 
Παρ.-Τετ. 20.30-22.30/ 
Αμέλια, Παρ.-Κυρ. & Τρ.-
Τετ. 18.15

attiκΟΝ - 
ciNEMaX cLass 
σταδίου 19, 210 3228.821
Ανίκητος 17.20-20.00-
22.40

aςτΕΡΑς ΔΗΜ. κΙΝ/
ΦΟς ΝΕΑς ΙωΝΙΑς
ασκληπιού 4, Ν. ιωνία, 
210 2712.640
Νήσος 18.10-20.20-22.30, 
Κυρ. 11.30-16.00: παράστα-
ση Καραγκιόζη

aςτΕΡΙΑ 
κηφισίας 336, 210 6208.521
agora 17.50-20.15-22.40/ 
Ο μικρός Νικόλας, Σάββ.-
Κυρ. 16.00 μεταγλ.

aςτΥ - ciNEMa 
κοραή 4, 210 3221.925 
λίβανος 18.10-20.20-
22.30

aτλΑΝτΙς
Βουλιαγμένης 245, Δάφνη, 
210 9711.511
Αίθουσα 1: agora 17.30-
20.00-22.30
Αίθουσα 2: το πορτρέτο 
του Ντόριαν Γκρέι 18.00-
20.20-22.40 

aττΑλΟς 
κοτιαίου &  Ελ. Βενιζέλου, 
Νέα σμύρνη, 210 9331.280, 
210 9319.779 
Ανίκητος 18.00-20.30-
23.00

BaPKiZa
Θάσου 22, Bάρκιζα, 
210 8973.926 
Αίθουσα 1: i love Karditsa 
18.35-20.35-22.45/ πλα-
νήτης 51: Επισκέπτης από 
τη γη, Σάββ.-Κυρ. 16.45 
μεταγλ.
Αίθουσα 2:  τζούλι & τζού-
λια 18.25-20.35-22.40/ Ο 
μικρός Νικόλας, Σάββ.-
Κυρ. 16.45 μεταγλ.

ciNE citY
κωνσταντινουπόλεως 82, 
Μπουρνάζι, 210 5756.243
Αίθουσα 1: Ανίκητος 17.30-
20.10-22.50
Αίθουσα 2: Βρέχει κεφτέ-
δες 18.20 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. & 16.30 μεταγλ./ 
sherlock Holmes 20.20-
23.00
Αίθουσα 3: Γερόλυκοι 
21.00-23.00/ sherlock 
Holmes 18.20
Αίθουσα 4: Νήσος 18.20-
20.35-22.50

ciNERaMa
αγ. κυριακής 30, π. Φάληρο, 
210 9403.593 -595
το κορίτσι που έπαιζε με 
τη φωτιά 17.45-20.15-
22.30/ Ο μικρός Νικόλας, 
Παρ.-Κυρ. 16.00 μεταγλ.

viLLagE 15 ciNEMas 
@ tHE MaLL 
ανδρέα παπανδρέου 3 (θέση 
Ψαλίδι), 210 6104.100
Αίθουσα 1: τα μάθατε για 
τους Μόργκαν;, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 15.15, Σάββ.-
Κυρ. 12.45-15.15/ Ο εκλε-
κτός 23.30/ Γερόλυκοι 
17.30-19.30-21.30
Αίθουσα 2: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.00-17.00 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 11.00-13.00-15.00-
17.00 μεταγλ./ avatar 
19.00-22.15 (3D)
Αίθουσα 3: ςτη χώρα των 
μαγικών πλασμάτων, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.30-16.45, Σάββ.-Κυρ. 
12.15-14.30-16.45/ 
sherlock Holmes 19.15-
22.00-00.45
Αίθουσα 4: Ο Άρθουρ και η 
εκδίκηση του Μαλταζάρ, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ. & Τετ. 
14.15-16.30 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 12.15-14.15-16.30 
μεταγλ., Τρ. 13.30-15.30 
μεταγλ./ agora, Πέμ.–Δευτ. 
& Τετ. 18.45-21.15-23.45, 
Τρ. 17.30-22.30-01.00
Αίθουσα 5: Νήσος, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14.45-
17.15-19.45-22.00-00.15, 
Σάββ.-Κυρ. 12.30-14.45-
17.15-19.45-22.00-00.15
Αίθουσα 6: Ο εκλεκτός, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.30-19.00, Σάββ.-Κυρ. 
11.30-16.30-19.00/κελί 
211, 14.15-21.45-00.00
Αίθουσα 7: avatar, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.30-
21.00-00.30 (3D), Σάββ.-
Κυρ. 21.00-00.30 (3D)/ 
Βρέχει κεφτέδες, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14.15 
μεταγλ. (3D), Σάββ.-Κυρ. 

11.45-14.00-16.15-18.30 
μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 8: το κορίτσι 
που έπαιζε με τη φωτιά, 
01.30/ το πορτραίτο του 
Ντόριαν Γκρέι, 18.15-
20.30-23.00/ Ψηλά στον 
ουρανό, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 13.30-15.45 μεταγλ.,  
Σάββ.-Κυρ. 11.15-13.30-
15.45 μεταγλ.
Αίθουσα 9: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.30-17.45 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 13.00-15.30-17.45 
μεταγλ./ i love Karditsa 
20.00-22.30-00.45
Αίθουσα 10: Ο μικρός 
Νικόλας, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.00 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. 11.00-13.00-
15.00 μεταγλ./ Ανίκητος 
17.00-19.45-22.45-01.30
Αίθουσα 11: Ο μικρός Νι-
κόλας, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 13.45-16.00 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. 11.45-13.45-
16.00 μεταγλ./ Επαφή 
τετάρτου τύπου 18.00-
20.15-22.30-01.00
Αίθουσα 12: πλανήτης 
51: Επισκέπτης από τη 
γη, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.00-16.00 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 12.00-14.00-16.00 
μεταγλ./sherlock Holmes 
18.00-20.45-23.30
Αίθουσα 13: Ανίκητος, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ.:19.45-22.45, Σάββ.-
Κυρ.:17.00-19.45-22.45
Αίθουσα 14: sherlock 
Holmes, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ.:20.45-23.30, Σάββ.-
Κυρ.:18.00-20.45-23.30

viLLagE 20 ciNEMas 
PaRK -  viLLagE 
ciNEMas gOLD cLass 
Θηβών 228 & π. Pάλλη, Aγ. 
Iωάννη Pέντη, 210 4278.600
Αίθουσα 1: Ανίκητος, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
19.45-22.30, Σάββ.-Κυρ. 
17.00-19.45-22.30
Αίθουσα 2: sherlock 
Holmes 18.30-21.15-00.00
Αίθουσα 3: Γερόλυκοι, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.00-16.00-18.00-20.00, 
Σάββ.-Κυρ. 12.00-14.00-
16.00-18.00-20.00/ Ο 
εκλεκτός 22.00-00.30
Αίθουσα 4: sherlock 
Holmes, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 15.45-18.30-21.15-
00.00, Σάββ.-Κυρ. 13.00-
15.45-18.30-21.15-00.00
Αίθουσα 5: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.00-17.00 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 11.00-13.00-15.00-
17.00 μεταγλ./ Επαφή 
τέταρτου τύπου 19.00-
21.15-23.30
Αίθουσα 6: πλανήτης 51: 
Επισκέπτης από τη γη, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.15-16.15 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 12.15-14.15-16.15 
μεταγλ./ το πορτραίτο 
του Ντόριαν Γκρέι 18.15-
20.45-23.15
Αίθουσα 7: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.45-18.15 μεταγλ. (3D), 
Σάββ.-Κυρ. 11.30-13.45-
15.45-18.15 μεταγλ. (3D)/ 
avatar 20.30-23.45 (3D)
Αίθουσα 8: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.30-16.30 μεταγλ. (3D), 
Σάββ.-Κυρ. 12.30-14.30-
16.30 μεταγλ. (3D)/ avatar 
18.30-21.45-01.00 (3D)
Αίθουσα 9: Ανίκητος, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14.15-
17.00-16.45-22.30-01.15, 
Σάββ.-Κυρ. 11.30-14.15-
17.00-19.45-22.30-01.15
Αίθουσα 10 : πλανήτης 
51: Επισκέπτης από τη 
γη, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.15 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
11.15-13.15-15.15 μεταγλ./ 
sherlock Holmes 17.15-
20.00-22.45-01.30
Αίθουσα 11: Νήσος, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.00-
17.15-19.30-21.45-00.00, 
Σάββ.-Κυρ. 12.45-15.00-
17.15-19.30-21.45-00.00
Αίθουσα 12: Ο Άρθουρ και 
η εκδίκηση του Μαλτα-
ζάρ, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.30 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
11.15-13.30-15.30 μεταγλ./ 
agora 17.30-20.15-23.00
Αίθουσα 13:  το κορίτσι 
που έπαιζε με τη φωτιά 
00.45/ i love Karditsa, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.30-17.45-20.15-22.30 
Σάββ.-Κυρ.:11.00-13.15-
15.30-17.45- 20.15-22.30
Αίθουσα 14: Ψηλά στον 
ουρανό, Πέμ.-Παρ. & 

Δευτ.-Τετ. 14.15-16.30 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 12.00-
14.15-16.30 μεταγλ./ i love 
Karditsa 18.45-21.00-
23.15-01.30
Αίθουσα 15: Γερόλυκοι, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.30-17.30-19.30-21.30-
23.30-01.30, Σάββ.-Κυρ. 
11.30-13.30-15.30-17.30-
19.30-21.30-23.30-01.30
Αίθουσα 16:  το πορτρέτο 
του Ντόριαν Γκρέι, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14.30-
17.00-19.30-22.00-00.30, 
Σάββ.-Κυρ. 12.00-14.30-
17.00-19.30-22.00-00.30
Αίθουσα 17: Ο μικρός Νι-
κόλας, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 14.00-16.00-18.00 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 11.45-
14.00-16.00-18.00 μεταγλ./ 
Επαφή τέταρτου τύπου 
20.00-22.15-00.30
Αίθουσα 18: ςτη χώρα των 
μαγικών πλασμάτων, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.00-18.15, Σάββ.-Κυρ. 
11.15-13.45-16.00-18.15/ 
Κελί 211, 20.30-22.45-01.00
Αίθουσα 19: Γερόλυκοι, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.45-16.45, Σάββ.-Κυρ. 
12.45-14.45-16.45/ Νήσος 
23.00-01.15/ Βρέχει κεφτέ-
δες 19.00-21.00 με υπότ.
Αίθουσα 20: i love Karditsa, 
Πέμ.-Σάββ. & Δευτ.-Τετ. 
14.30-16.45-19.15-21.45-
00.00, Κυρ. 12.15-14.30-
16.45-19.15-21.45-00.00

viLLagE 5 ciNEMas 
PagRati
υμητού 110 & Χρεμω-
νίδου, παγκράτι, 210 
7572.440, κρατήσεις 210 
8108.080, Dolby SRD, www.
villagecinemas.gr
Αίθουσα 1: Ανίκητος, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.00-15.45-21.30-00.15, 
Σάββ.-Κυρ. 18.45-21.30-
00.15/ Ο μικρός Νικόλας, 
Σάββ.-Κυρ. 12.15-14.30-
16.45 μεταγλ.
Αίθουσα 2: i love Karditsa 
19.30-21.45-00.00/ Γερό-
λυκοι 15.30-17.30/ πλα-
νήτης 51: Επισκέπτης από 
τη γη, Σάββ.-Κυρ. 11.30-
13.30 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Νήσος, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.45-18.10, Σάββ.-Κυρ. 
11.15-13.30-15.45-18.10/ 
το πορτραίτο του Ντόριαν 
Γκρέι 20.20-22.40-01.00
Αίθουσα 4: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.15-17.15 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 12.00-14.00-16.00-
18.00 μεταγλ./ sherlock 
Holmes, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 19.15-22.00-00.45, 
Σάββ.-Κυρ. 20.00-22.50
Αίθουσα 5: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.00 μεταγλ. (3D), Σάββ.-
Κυρ. 11.15-13.15-15.15-
174.15-19.15 μεταγλ. (3D)/ 
avatar, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 18.00-21.15-00.30 (3D), 
Σάββ.-Κυρ. 21.15-00.30 (3D)

viLLagE 9 ciNEMas @ 
FaLiRO 
παλαιά λεωφ. ποσειδώνος 
1 & Μωραϊτίνη 3, π. Φάληρo
Αίθουσα 1: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 15.30-17.20-19.00 
μεταγλ. (3D), Σάββ.-Κυρ. 
11.50-13.40-15.30-17.20-
19.00 μεταγλ. (3D)/ i love 
Karditsa 20.50-23.00-01.10
Αίθουσα 2: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.00-18.00 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 12.00-14.00-16.00-
18.00 μεταγλ./ το πορ-
τρέτο του Ντόριαν Γκρέι 
20.00-22.30-01.00
Αίθουσα 3: ςτη χώρα των 
μαγικών πλασμάτων, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.00-17.00, Σάββ.-Κυρ. 
11.00-13.00-15.00-17.00/ 
Επαφή τέταρτου τύπου 
19.10-21.20-23.30
Αίθουσα 4: Ανίκητος 16.40-
19.20-22.00-00.40/ Ο μι-
κρός Νικόλας, Σάββ.-Κυρ. 
12.30-14.30 μεταγλ.
Αίθουσα 5: Γερόλυκοι, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.00-17.00, Σάββ.-Κυρ. 
13.00-15.00-17.00/ 
sherlock Holmes 23.10/ 
Νήσος 19.00-21.00
Αίθουσα 6: sherlock 
Holmes, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ. & Τετ. 17.10-19.40-
22.10-00.40, Σάββ.-Κυρ. 
12.10-14.40-17.10-19.40-
22.10-00.40, Τρ. 15.40-
18.10-23.50
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Αίθουσα 7: avatar, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.20-18.30-21.40-00.50 
(3D), Σάββ.-Κυρ. 18.30-
21.40-00.50 (3D)/ Βρέχει 
κεφτέδες, Σάββ.-Κυρ. 
11.10-13.00-14.50-16.40 
μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 8: sherlock 
Holmes 18.40-21.10-23.40
Αίθουσα 9: Γερόλυκοι 
18.10-22.40/ sherlock 
Holmes 20.10

ΓΑλΑΞΙΑς
 λ. Μεσογείων 6, 
210 7773.319
Αίθουσα 1: i love Karditsa 
18.10-20.20-22.40
Αίθουσα 2: κουζίνα με ψυ-
χή 18.40-20.50-23.00

ΓλΥΦΑΔΑ ODEON
Ζέππου & Ξενοφώντος,
γλυφάδα, 210 9650.318 
Αίθουσα 1: agora 19.30-
22.30, Σάββ.-Κυρ. & 16.40
Αίθουσα 2: το πορτρέτο 
του Ντόριαν Γκρέι 20.20-
23.00/ Ο μικρός Νικόλας, 
Σάββ.-Κυρ. 18.00 μεταγλ.

ΔΑΝΑΟς
 λ. κηφισίας 109, αμπελόκη-
ποι, 210 6922.657-5, 
www.danaoscinema.gr
Αίθουσα 1: agora 17.30-
20.10-22.50/ Ο μικρός 
Νικόλας, Σάββ.-Κυρ. 15.30 
μεταγλ.
Αίθουσα 2: Ένας σοβαρός 
άνθρωπος 17.40-19.50-
22.00/ Ο μικρός Νικόλας, 
Σάββ.-Κυρ. 15.30 με υπότ. 

ΔΗΜ. κΙΝ/ΦΟς 
κΑλΥΨω
λαμπράκη & καλυψούς, 
καλλιθέα, 210 9510.909
Moon 19.00-21.00, εκτός 
Σαββάτου

ΔΙΑΝΑ
περικλέους 14 (ηλεκτ. σταθ-
μός Μαρούσι), 210 8028.587 
Dolby Stereo
Ανίκητος 17.30-20.00-
22.25/ Ο μικρός Νικόλας, 
Πέμ.-Κυρ. 16.00 με υπότ.

ΕλλΗ
ακαδημίας 64, 210 3632.789 
Dolby Stereo SR Air 
Η πόλη της ζωής και του 
θανάτου 17.15-19.50-22.30

ΕΜπΑςςΥ NOva 
ODEON 
π. ιωακείμ 5, κολωνάκι, 
210 7215.944 
agora 17.00-19.45-22.30

ΕτΟΥΑλ
Ελ. Βενιζέλου 152, 
καλλιθέα, 210 9592.611
Ανίκητος 17.50-20.25-
23.00/ Βρέχει κεφτέδες, 
Σάββ.-Κυρ. 16.00 μεταγλ., 
Κυρ. & 11.30 μεταγλ.

ΕτΟΥΑλ - ΑλΕΞΑΝΔΡΑ
κρέμου 141, 210 9560.306
Αίθουσα 1: Βρέχει κε-
φτέδες 17.30 μεταγλ./ 
sherlock Holmes 20.00-
22.30
Αίθουσα 2: Νήσος 18.20-
20.30-22.40

ΙλΙΟΝ 
Τροίας 34, πατησίων, 
210 8810.602
το ποτάμι ανάμεσα 18.30-
20.30-22.30/ Η μάχη του 
Αλγερίου, Κυρ. 16.15

ΙΝτΕΑλ
πανεπιστημίου 46 (μετρό), 
210 3826.720 
το ποτάμι ανάμεσα 17.30/ 
Η λευκή κορδέλα 19.30-
22.20

κΗΦΙςΙΑ ciNEMaX 
λεωφ. κηφισίας 245,
210 6233.567 
Αίθουσα 1: sherlock 
Holmes 17.30-20.00-22.40
Αίθουσα 2: Νήσος 20.45-
23.00/ Βρέχει κεφτέδες 
16.45-18.45 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Ανίκητος 17.30-
20.00-22.40

MiKPOKOςMOς - 
PRiNcE 
λεωφ. συγγρού 106 
(μετρό Φιξ), 210 9215.305 
λίβανος 17.30-19.15-
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21.00-22.45/ ςτρέλλα, 
Πέμ.-Κυρ. 00.20

ΝΑΝΑ ciNEMaX
Αίθουσα 1:  i love Karditsa 
18.45-21.00-23.15, Σάββ.-
Κυρ. 16.30, Κυρ. & 12.00-
14.15
Αίθουσα 2: sherlock 
Holmes 17.40-20.10-
22.50/ Ψηλά στον ουρα-
νό, Σάββ.-Κυρ. 15.30 με-
ταγλ., Κυρ. 13.15 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Ανίκητος 17.20-
20.00-22.40, Σάββ.-Κυρ. & 
12.20-15.00
Αίθουσα 4: Νήσος 18.30-
20.45-23.00/ Γερόλυκοι, 
Σάββ.-Κυρ. 16.30, Κυρ. & 
12.30-14.30
Αίθουσα 5: Βρέχει κεφτέ-
δες 18.30 μεταγλ.-20.30-
22.30 με υπότ., Σάββ.-Κυρ. 
& 14.30-16.30 μεταγλ., Κυρ. 
& 12.30 μεταγλ.
Αίθουσα 6:  Βρέχει κεφτέ-
δες 17.30-19.30 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. & 15.30 μεταγλ., 
Κυρ. & 13.30 μεταγλ./ κελί 
211, 21.30-23.45

ΝΙΡΒΑΝΑ ciNEMaX
λεωφ. αλεξάνδρας 192, 
210 6469.398 Ανίκητος 
17.30-20.00-22.40

ODEON KOsMOPOLis 
MaPOYςi 
λ. Kηφισίας 73 & πουρνάρα, 
210 6786.000, 801 1160000 
Αίθουσα 1: ςτη χώρα των 
μαγικών πλασμάτων 
18.20, Σάββ.-Κυρ. & 11.40-
13.50-16.10/ sherlock 
Holmes 20.40-23.20
Αίθουσα 2: Βρέχει κεφτέ-
δες 19.40-17.30 με υπότ., 
Σάββ.-Κυρ. & 11.20-13.20-
15.20 με υπότ./ το κορίτσι 
που έπαιζε με τη φωτιά 
21.40/ κελί 211, 00.20
Αίθουσα 3: το πορτραίτο 
του Ντόριαν Γκρέι 17.10-
19.30-22.10-00.30/ πλα-
νήτης 51: Επισκέπτης από 
τη γη, Σάββ.-Κυρ. 12.10-
14.20 μεταγλ.
Αίθουσα 4: sherlock 
Holmes 18.30-21.10-

23.50/ Ο μικρός Νικόλας, 
Σάββ.-Κυρ. 11.10-13.30-
15.40 μεταγλ.
Αίθουσα 5: agora 18.40-
21.20-00.00/ Ο μικρός 
Νικόλας, Σάββ.-Κυρ. 12.30-
14.30-16.30 μεταγλ.
Αίθουσα 6: i love Karditsa 
18.20-20.30-22.50, Σάββ.-
Κυρ. & 15.50, Παρ.-Σάββ. & 
01.00/ πλανήτης 51: Επι-
σκέπτης από τη γη, Σάββ.-
Κυρ. 11.30 μεταγλ.
Αίθουσα 7: Ο εκλεκτός 
17.20/ i love Karditsa 
19.50-22.00-00.10
Αίθουσα 8: agora, Πέμ.-Τρ. 
17.40-20.20-23.00, Τετ. 
17.10-23.00, Σάββ.-Κυρ. & 
12.20-15.00
Αίθουσα 9: Βρέχει κεφτέ-
δες 18.00 μεταγλ. (3D), 
Σάββ.-Κυρ. & 12.00-14.00-
16.00/ avatar 20.00-23.30 
(3D)
Αίθουσα 10: Ανίκητος 
18.10-20.50-23.40, Σάββ.-
Κυρ. & 12.10-15.10
Αίθουσα 11: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.00 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
11.00-13.00 μεταγλ.
(3D)/ avatar 19.00-22.30, 
Σάββ.-Κυρ. & 15.30 (3D)
Αίθουσα 12: Γερόλυκοι 
20.10, Σάββ.-Κυρ. & 13.40-
15.50/ Επαφή τέταρτου 
τύπου 17.50-22.40-00.50

ΟDEON OπΕΡΑ
ακαδημίας 57, 210 3622.683
Αίθουσα 1: κουζίνα με ψυ-
χή 17.45-20.00-22.15
Αίθουσα 2: Ένας σοβαρός 
άνθρωπος 17.50-20.10-
22.30

ODEON staRcitY
λ. συγγρού 111 & λεοντίου, 
210 6786.000, 801 1160000 
Αίθουσα 1: avatar 19.00-
23.00, Κυρ. & 15.30 (3D)/ 
Βρέχει κεφτέδες 17.00 με-
ταγλ. (3D), Σάββ. & 15.00 με-
ταγλ., Κυρ. & 12.50 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Ο εκλεκτός 
18.30/ sherlock Holmes 
21.10-23.50/ Ο μικρός 
Νικόλας, Σάββ.-Κυρ. 16.30 

μεταγλ./ cinema Park: 
Άγρια φύση, Κυρ. 11.00/ 
ταξίδι στο σύμπαν, Κυρ. 
13.00/ Δυνάμεις της γης, 
Κυρ. 15.00
Αίθουσα 3: i love Karditsa 
17.40-19.50-22.00, Σάββ. 
& 15.30/ κελί 211, 00.10/ 
cinema Park: Άγρια φύση, 
Κυρ. 11.00/ ταξίδι στο 
σύμπαν, Κυρ. 13.00/ Δυνά-
μεις της γης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 4: το κορίτσι 
που έπαιζε με τη φωτιά 
23.10/ sherlock Holmes 
17.20-20.20/ Cinema Park: 
Άγρια φύση, Κυρ. 11.00/ 
ταξίδι στο σύμπαν, Κυρ. 
13.00/ Δυνάμεις της γης, 
Κυρ. 15.00
Αίθουσα 5: i love Karditsa 
18.10-20.30-22.50/ 
cinema Park: Άγρια φύ-
ση, Κυρ. 11.00/ ταξίδι στο 
σύμπαν, Κυρ. 13.00/ Δυνά-
μεις της γης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 6: Βρέχει κεφτέ-
δες 18.00 μεταγλ. (3D), 
Σάββ.-Κυρ. & 16.00 μεταγλ., 
Κυρ. & 12.00-14.00 με-
ταγλ./ agora 20.00-22.40
Αίθουσα 7: agora 18.20-
21.00-23.40 Σάββ.-Κυρ. & 
15.40, Κυρ. & 12.30
Αίθουσα 8: Επαφή τέταρ-
του τύπου 17.30-21.50-
00.00/ Γερόλυκοι 19.40, 
Σάββ.-Κυρ. & 15.20/ Ο μι-
κρός Νικόλας, Κυρ. 12.20 
μεταγλ.
Αίθουσα 9: το πορτρέτο 
του Ντόριαν Γκρέι 19.30-
22.10-00.30/ ςτη χώρα 
των μαγικών πλασμάτων 
17.10, Κυρ. & 12.40-14.50
Αίθουσα 10: Ανίκητος 
17.50-2.40-23.30/ πλανή-
της 51: Επισκέπτης από 
τη γη, Σάββ.-Κυρ. 15.50 με-
ταγλ., Κυρ. & 13.40 μεταγλ./ 
cinema Park: Άγρια φύση, 
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 
Ψυχή βαθιά 18.00/ Είναι 

μπερδεμένο 20.30/ τι 
απέγινε η Έλι 22.40

πΑλΑς 
υμηττού 109, παγκράτι, 
210 7515.434, Dolby Stereo
Βασίλισσα Βικτώρια: τα 
χρόνια της νιότης 18.30, 
Σάββ.-Κυρ. & 16.30/ Η γο-
ητεία του σκαντζόχοιρου 
20.30-22.30/ Υπόθεση: 
Farewell, Κυρ. 11.30-14.30

πτΙ πΑλΑΙ
ριζάρη 24, 210 7291.800,
210 7243.707 
Η πόλη της ζωής και του 
θανάτου 17.50-20.20-22.40

ςΙΝΕ χΟλΑΡΓΟς 
(πΡωΗΝ ΑλΟΜΑ)
 λ. Μεσογείων 232, 
210 6525.122 sherlock 
Holmes 17.30-20.10-22.50

ςΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, πλ. αγ. Τριά-
δος, αργυρούπολη, 
210 9927.447, 210 9917.094 
Γερόλυκοι 18.15/ Είναι 
μπερδεμένο 20.15-22.30

ςπOPtiΓK
ΔHM. KiN/ΦOς 
κ. παλαιολόγου 18,
Ν. σμύρνη, 210 9333.820
Αίθουσα 1: Βρέχει κεφτέ-
δες 17.00 μεταγλ./ Νήσος 
19.00-21.00-23.00
Αίθουσα 2: τα μάθατε για 
τους Μόργκαν; 20.30-
22.30/ Γερόλυκοι 18.30

stER ciNEMas 
aΓ.  EλEYθEPiOς
αχαρνών 373-375, 
210 2371.000, 801 801 7837
Αίθουσα 1: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.20-18.10-20.10 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. 11.00-12.45-
14.30-16.20-18.10-20.10 
μεταγλ./ avatar 22.00
Αίθουσα 2: το πορτραίτο 
του Ντόριαν Γκρέι, Πέμ. & 
Κυρ.-Τετ. 20.00-22.20, Παρ.-
Σάββ. 20.00-22.20-00.40/ 
Βρέχει κεφτέδες, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 16.20-18.10-

20.10 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
11.00-12.45-14.30-16.20-
18.10-20.10 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Γερόλυκοι, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.00, Σάββ.-Κυρ. 11.30-
13.20-15.10-17.00/ 
sherlock Holmes 19.00-
21.30-00.00
Αίθουσα 4: i love Karditsa, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 17.40-
19.50-22.10 Παρ:17.40-
19.50-22.10-00.20, Σάββ. 
13.10-15.20-17.40-19.50-
22.10-00.20, Κυρ. 3.10-
15.20-17.40-19.50-22.10
Αίθουσα 5: i love Karditsa, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.30-18.45-21.00-23.20, 
Σάββ.-Κυρ. 12.00-14.15-
16.30-18.45-21.00-23.20
Αίθουσα 6: Ο μικρός Νικό-
λας, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.45 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
13.45-15.45-17.45 μεταγλ./ 
Νήσος 19.40-21.40-23.40
Αίθουσα 7: sherlock 
Holmes, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 17.20-20.00-22.30, 
Σάββ.-Κυρ. 12.10-14.45-
17.20-20.00-22.30
Αίθουσα 8: Βρέχει κεφτέ-
δες 19.20-21.10-23.00 με υ-
πότ./ Γερόλυκοι, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17.30, Σάββ.-
Κυρ. 13.50-15.40-17.30
Αίθουσα 9: agora 18.50-
21.20-23.50/ Ψηλά στον 
ουρανό, Σάββ.-Κυρ. 12.30-
14.40-16.45 μεταγλ.
Αίθουσα 10: ςτη χώρα των 
μαγικών πλασμάτων 
17.10/ Ανίκητος, Πέμ. 
& Κυρ.-Τετ. 19.10-21.50, 
Παρ.-Σάββ. 19.10-21.50-
00.30/ Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Σάββ.-Κυρ. 
12.40-15.00 μεταγλ.

stER ciNEMas 
Εμπορικό κέντρο Escape, 
λ. Δημοκρατίας 67A, Ίλιον
Αίθουσα 1: avatar, Πέμ. 
& Κυρ.-Τετ. 18.20-21.30, 
Παρ.-Σάββ. 18.20-21.30-
00.40 (3D)/ Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.30 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 

11.00-12.50-14.40-16.30 
μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 2: το πορτρέτο 
του Ντόριαν Γκρέι, Πέμ. 
& Κυρ.-Τετ. 20.00-22.15, 
Παρ.-Σάββ. 20.00-22.15-
00.30/ Βρέχει κεφτέδες, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.00-18.10 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 12.00-14.00-16.00-
18.10 μεταγλ.
Αίθουσα 3: agora, Πέμ. 
& Κυρ.-Τετ. 20.00-22.30, 
Παρ.-Σάββ. 17.30-20.00-
22.30-01.00/ Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Σάββ.-Κυρ. 
11.20-13.20-15.20 μεταγλ.
Αίθουσα 4: i love Karditsa, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 17.40-
19.45-22.00, Παρ. 17.40-
19.45-22.00-00.10, Σάββ. 
15.30-17.40-19.45-22.00-
00.10, Κυρ. 15.30-17.40-
19.45-22.00/ πλανήτης 
51: Επισκέπτης από τη γη, 
Σάββ.-Κυρ. 11.30-13.30 
μεταγλ.
Αίθουσα 5: ςτη χώρα των 
μαγικών πλασμάτων 
16.20/ Ανίκητος 18.40-
21.15-23.50/ Ψηλά στον 
ουρανό, Σάββ.-Κυρ. 12.15-
14.15 μεταγλ.
Αίθουσα 6: Γερόλυκοι 
16.40/ sherlock Holmes 
18.30-21.00-23.30/ Ο 
Άρθουρ και η εκδίκηση 
του Μαλταζάρ, Σάββ.-Κυρ. 
12.30-14.30 μεταγλ.
Αίθουσα 7: Νήσος 18.50-
20.50-23.00/ Ο μικρός 
Νικόλας, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 16.50 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. 12.40-14.50-
16.50 μεταγλ.

τΑΙΝΙΟθΗκΗ τΗς 
ΕλλΑΔΟς - λΑΪς
ιερά οδός 48 & Μεγάλου 
αέξάνδρου 134-136 (Μετρό 
κεραμεικός), 210 3609.695, 
210 3612.046
ςτρέλλα, Πέμ. 18.00-20.15, 
Παρ.-Τετ. 18.00-20.15-22.30

τΙτΑΝΙΑ ciNEMaX
πανεπιστημίου & Θεμιστο-
κλέους, 210 3811.147, 

210 3841.689 
sherlock Holmes 17.30-
20.00-22.40

τΡΙΑ ΑςτΕΡΙΑ
λ. Ηρακλείου 386,
210 2826.873, 210 2825.607 
Αίθουσα 1: Ανίκητος 17.45-
20.20-22.45
Αίθουσα 2:  Βρέχει κε-
φτέδες 18.00 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. & 16.15 με-
ταγλ./ sherlock Holmes 
20.00-22.30

tPiaNON 
πατησίων & Kοδριγκτώνος, 
210 8222.702, 210 8215.469
λίβανος 17.20-19.10-
21.05-23.00, Τρ. 20.30, η 
ορχήστρα των χρωμάτων

ΦΙλΙπ 
πλατεία αμερικής, Θάσου 
11, 210 8612.476 
ταχάαν, το παιδί με τη χει-
ροβομβίδα 18.30-20.30-
22.30/ Κυρ. απογεύματα 
16.00: Ο Ντέσμοντ και το 
τέρας του βάλτου

ΦΟΙΒΟς
Εθνικής αντιστάσεως 1, πε-
ριστέρι, 210 5711.105 DTS SR 
Air Condition
i love Karditsa 18.50-20.50-
22.50/ Ο μικρός Νικόλας, 
Παρ.-Κυρ. 17.00 μεταγλ.

Προαστίων

aλΙκΗ ΔΗΜ. 
κΙΝ/ΦΟς Ν. ΜΑκΡΗς 
(πΡωΗΝ ΒΑςΗ)
λεωφ. Μαραθώνος 196, 
Νέα Μάκρη, 22940 69871 
Είναι μπερδεμένο, Πέμ. & 
Δευτ.-Τρ. 20.30, Παρ.-Κυρ. 
20.00-22.00, Τετ. 19.00/ 
Κιν/κή λέσχη  Τετ. 21.15 Η 
ζωή είναι ένα θαύμα

aΡτΕΜΙς 
ΔΗΜ. κΙΝ/ΦΟς 
γιαννάκη 2, Μαρκόπουλο, 
22990 23924 Dolby Stereo 
Suround κουζίνα με ψυχή 
19.15-21.30

ΟDEON ΜΑΓΙΑ
Χαλκίδα, 22210 25625 
i love Karditsa 18.00-
20.15-22.30

ΡΑΦΗΝΑ ςΙΝΕ 
πΑΝΟΡΑΜΑ (λΥκΕΙΟ)
ραφήνα 22940 25439/26281 
Είναι μπερδεμένο 20.30

Πειραιά

aττΙκΟΝ 
ΔΗΜ. κΙΝ/ΦΟς 
πλ. αγ. κωνσταντίνου, 
Ηρώων πολυτεχνείου,
210 4175.897
agora 17.50-20.10-22.30

ΟΝΕΙΡΟ ΡΕΝτΗ 
ΔΗΜ. κΙΝ/ΦΟς
Μπαλτατζή 8 & Χρ.σμύρνης 
(πειραιώς 125), 210 4823.482
Αγριόχορτα 20.00-22.00/ 
Κυρ. Κιν/κή λέσχη 17.30 
πρόγευμα στο τίφανις

ζΕΑ
Χαριλάου Τρικούπη 39, 
πασαλιμάνι, 210 4521.388
Αγριόχορτα 18.00-20.00-
22.00

ΡΕΞ - ΟΞΥ
αγίου Δημητρίου 5, 
Δραπετσώνα, 210 4635.600 
Νήσος, Πέμ.-Κυρ. 20.30-
22.30/ πλανήτης 51: Επι-
σκέπτης από τη γη, Σάββ.-
Κυρ. 18.30 μεταγλ.

ςΙΝΕ πΑΡΑΔΕΙςΟς
αγ. γεωργίου & Ζάππα 4, 
κορυδαλλός, 210 4960.955
Νήσος, Πέμ.-Κυρ. 20.30/ 
Είναι μπερδεμένο, Πέμ.-
Κυρ. 22.15/ πλανήτης 51: 
Επισκέπτης από τη γη, 
Σάββ.-Κυρ. 18.00/ Δευτ.-Τετ 
ειδικές προβολές 21.00, 
βραδιές ελληνικού εμφυλίου

ςΙΝΕΑκ 
ΔΗΜ. κΙΝ/ΦΟς
πλ. Δημαρχείου, κέντρο, 
210 4225.653  
sherlock Holmes 17.00-
19.40-22.20 ●
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Μεταμε-
σονύχτιες 
ιστορίες 
ΜΕτΑ τΑ ΜΕσΑΝΥχτΑ κΑΙ ΑλλΕσ ΙστΟΡΙΕσ 
Παναγιώτης Μητσομπόνος, εκδ. ΚΨΜ, σελ. 78

παρουσιάσεις / εκδόσεις / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις

Βookvoice Επιμέλεια:
Αγγελική ΜπιρΜπιλή

Μ
ετά τα Μεσάνυχτα η γλώσ-
σα του σώματος έχει τον 
πρώτο λόγο. Τα κορί-
τσια μοιάζουν εξωτικά, 

ο πόθος φέρνει ρίγη στη ραχοκοκα-
λιά. Είναι η ώρα που βγαίνουν από τις 
τρύπες τους τα μοναχικά ζόμπι της πό-
λης. Μαχαιροβγάλτες, ναρκομανείς, 
δολοφόνοι, νταβατζήδες, μεθυσμένοι, 
φτωχοδιάβολοι συναντιούνται στους 
έρημους, κακόφημους δρόμους. Φτη-
νές γυναίκες, φτηνό άρωμα, φτηνά 
ναρκωτικά. Καυτές ανάσες, λίγη αγο-
ρασμένη συντροφιά. Η πιάτσα είναι 
αμείλικτη, η αναλογία του τι δίνεις και 
του τι παίρνεις ακριβοδίκαιη, η ταρίφα 
η ίδια και εξομοιώνει όλους τους πελά-
τες. Το φεγγάρι υπόσχεται λίγα ηδο-
νικά λεπτά κι εσύ κάθε νύχτα νιώθεις 
να πεθαίνεις και να ξαναγεννιέσαι...  
Υ.Γ.:  Μετά τις ιστορίες του ντετέκτιβ Φιλ 
Πωτ, ο αγαπημένος κομίστας συγκεντρώ-
νει στο καινούργιο του άλμπουμ 33 ιστορί-
ες που διαδραματίζονται πριν ξημερώσει. 
Σαν καρέ ενός φίλμ νουάρ που δεν θες να 
τελειώσει. ●	 	 																					 -Α.Μ. 

28/1, 19.00

Την ποιητική της συλλογή με 

τίτλο «Η μαγεία της άνωσης» 

(εκδ. Μελάνι) παρουσιάζει η 

ελένη Τζατζιμάκη. Στο Βιβλιοπω-

λείο Πατάκης, Ακαδημίας 65
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ΦλΟΓΕσ στΟ ΡΕτΙΡΕ Αχιλλέας Σωτηρέλλος, 
εκδ. Εμπειρία Εκδοτική, σελ. 127

Αμπελόκηποι, Βρυξέλλες, Τόκιο, Άμστερ-
νταμ. Αυτοί είναι οι τόποι όπου γράφτη-
καν τα διηγήματα αυτής της συλλογής του 
Αχιλλέα Σωτηρέλλου. “Everyday Is Like 
Sunday” και “Let Me Kiss You”. Αυτά εί-
ναι τα δύο τραγούδια του Morrissey των 
οποίων οι στίχοι παρεμβάλλονται ανά-
μεσά τους. Αυτοβιογραφικά, ταξιδιάρικα, 
ελαφρώς μελαγχολικά, εμπλουτισμένα 
με σλάκερ πνεύμα εσωτερικής αναζήτη-
σης, διάστικτα με χιούμορ αλλά και sci-fi 
αναφορές, βολοδέρνουν ανάμεσα σε πο-
δοσφαιρικά ελληνικά επαρχιακά γήπεδα, 
δωμάτια της γειτονιάς Midi στις Βρυξέλλες 
και σε ένα σπλάτερ μέλλον όπως το τεμαχί-
ζουν ανδροειδή. Ερωτευμένοι προπονητές, 
serial killers, οικογενειακές φωτογραφίες 
που κρύβουν τόσο κομψά παιδικούς σπα-
ραγμούς αλλά και το πραγματικό επάγ-
γελμα του τίμιου κατά τα άλλα πάτερ φαμί-
λια, καθ’ όλα νόμιμου εισαγωγέα ρωσικού 
πουταναριού. Απόπειρες αυτοκτονίας διά 
ελεύθερης πτώσης από πανύψηλα κτίρια 
στην Αθήνα, απέλπιδες προσπάθειες τα-
ξινόμησης του παρελθόντος σε κεφάλαια, 
χωρίς όμως να υπολογίζουμε ότι το πα-
ρελθόν περιμένει πάντα τη στιγμή που θα 
επιστρέψει ανασυγκροτημένο. Χρονικά 
χαμένης νεότητας, ειρωνία, εκδρομές με 
τον ψυχίατρο («Χαζέ! Η αυτοκτονία είναι 
ανθρώπινο προνόμιο, έχεις δει ποτέ γάτα 
να φουντάρει από το μπαλκόνι;»), χλωμές 
Polaroid φωτογραφίες - απομεινάρα Κυ-
ριακών με έρωτα και βροχή, γλυκόπικρες 
ελεγείες παιδιών που αρνούνται να εξοι-
κειωθούν με το τέλος της νιότης. 
Οι «Φλόγες στο ρετιρέ» του Αχιλλέα Σω-
τηρέλλου, για όσους αρέσκονται στο να 
ταξινομούν τα βιβλία στο ράφι της βιβλι-
οθήκης με βάση συγγενείς αναφορές, ε-
πιβάλλεται να γειτονεύσουν με τα πρώτα 
βιβλία του Λένου Χρηστίδη. Πίσω από τον 
κυνισμό τους καραδοκεί ο γνήσιος αστι-
κός ρομαντισμός. Και ίσως λόγω της εμ-
μονής του συγγραφέα με τον Morrissey, 
ανάμεσα στον Σωτηρέλλο και τον Χρη-
στίδη, εν είδει βιβλιοστάτη, μπορεί να 

τοποθετηθεί και ένα 45άρι των Smiths, 
κατά προτίμηση το “Last Night I Dreamed 
That Somebody Loved Me”. 

ΑΠΟ στΗΘΟΥσ - ΙστΟΡΙΕσ ΕλΑΦΡΩΝ ΗΘΩΝ 
κΑΙ ΙΔΕΩΝ Ξενοφών Α. Μπρουντζάκης, 

εκδ. Καστανιώτη, σελ. 187

Ανάμεσα στα πλούσια στήθη της Λου-
κρέτσια επωάζονται μεταξοσκώληκες. 
Τα στήθια της Σελίν εγείρουν πάθη και 
ίσως είναι το σημαντικότερο προσόν της, 
όχι απλώς για να επιβιώσει αλλά και να 
γίνει η βασίλισσα των παρισινών μπορ-
ντέλων. Παρότι έσφαξε τους γονείς της, 
η Έμιλι Μόρτον στα δικά της στήθη δεν 
κρύβει ούτε πόνο ούτε αναφιλητά. Και 
παρότι με το πλευρό των φασιστών στον 
ισπανικό εμφύλιο πόλεμο, ο πατέρας Χο-
σέ τις νύχτες αμαρτάνει βλέποντας στα 
όνειρά του πως θωπεύει λάγνα τα στήθια 
της αναρχοκόκκινης Μαρίας. 
Διασχίζοντας το χωροχρόνο, από την ι-
ταλική Αναγέννηση έως τα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης του Β΄ Παγκοσμίου Πο-
λέμου, οι γυναίκες πρωταγωνίστριες του 
Μπρουντζάκη διαθέτουν ελαφρά ήθη αλ-
λά «βαριά» προσόντα: διαθέτουν μπούστο 
τροφαντό που μαγνητίζει όχι μόνο το μάτι 
αλλά και το μυαλό. Μπούστα-φετίχ, από 
αυτά που κολάζουν κάθε άντρα. Μπού-
στα ορθόστητα, τεράστια, μπούστα καλ-
λιτεχνήματα. Μόνο που οι ιστορίες τους 

δεν είναι γραμμένες πρόστυχα, φτηνά 
και pulp, ούτε σκαμπρόζικα και φιλήδονα 
αποτυπωμένες, όπως στις φωτογραφίες 
ή τις σελίδες του “Playboy”. Οι γυναίκες 
του Μπρουντζάκη δεν είναι αμαρτωλές, 
ακόμα κι αν κάποιες από αυτές πυρπο-

λούν συνειδητά τα χρηστά ήθη της επο-
χής τους. Τουναντίον, διαθέτουν ενάρε-
τες ιδιότητες: ταπεινοφροσύνη, ιδεαλι-
σμό, ηρωισμό, αξιοπρέπεια. Οι ατομικές 
τους ιστορίες, τοποθετημένες σε ταραγ-
μένες εποχές, μοιάζουν σαν είδωλα στον 
παραμορφωτικό καθρέφτη της επίσημης 
ιστορίας. Μια δηλαδή κυριολεκτικά «από 
στήθους» εκμάθηση κάποιων άδυτων της 
ιστορίας, μια ενσυνείδητη πλαστογραφία 
μεγάλων γεγονότων μέσα από βιογραφί-
ες ανωνύμων γυναικών που υποσχέθη-
καν πάθος, έρωτα κι ευτυχία στους άντρες 
που ανύποπτα έπεσαν στην παγίδα τους 
και είτε το πλήρωσαν με αίμα είτε απε-
λευθερώθηκαν από τα δεσμά τους.

ΜΥστΗΡΙΟ στΗΝ ΑΘΗΝΑ Jeffrey Siger, 

εκδ. Αικατερίνη Λαλαούνη, σελ. 425

Το πτώμα ενός γόνου εξέχουσας αθη-
ναϊκής οικογένειας βρίσκεται μέσα σε 
σκουπιδοτενεκέ στο Γκάζι. Ο Διοικητής 
Ανδρέας Καλδής, του Τμήματος Ειδικών 
Εγκλημάτων της διεύθυνσης Εγκλημα-
τολογικών Ερευνών, σύντομα αντιλαμ-
βάνεται πως δεν πρόκειται μόνο για ένα 
έγκλημα που αφορά τους υψηλούς κύ-
κλους της αθηναϊκής κοινωνίας, αλλά 
για μια υπόθεση σύγκρουσης υψηλών 
επιχειρηματικών συμφερόντων. Καθώς 
η υπόθεση προχωρά βήμα βήμα, το κέ-
ντρο του ενδιαφέροντος μετατοπίζεται 

από τα πικάντικα δημοσιεύματα των κου-
τσομπολίστικων περιοδικών στα γραφεία 
των πανίσχυρων επιχειρηματιών που ε-
λέγχουν την Ελλάδα. 
Ο Τζέφρι Σίγκερ, που εγκατέλειψε τη 
Νέα Υόρκη και τα τελευταία χρόνια ζει 

στη Μύκονο, γνωρί-
ζει πως τα σύγχρονα 
μητροπολιτικά νουάρ 
δεν διαδραματίζονται 
μόνο στις κακόφημες 
περιοχές αλλά και στις 
γειτονιές του πλούτου 
και της εξουσίας: από 
το Γκάζι στις βίλες του 
Νέου Ψυχικού, από τα 
φτηνιάρικα διαμερί-
σματα κοριτσιών που 
κατοικούν σ την οδό 
Φυλής σε διαμερίσματα 
εκατοντάδων τετραγω-
νικών μέτρων στην Η-
ρώδου Αττικού με θέα 
το προεδρικό μέγαρο. 

Ο αστυνόμος Ανδρέας Καλδής βρίσκεται 
έτσι μπλεγμένος σε μια υπόθεση όπου οι 
πρωταγωνιστές της κινούνται στις πα-
ρυφές των γυάλινων πύργων της Κηφι-
σίας αλλά και σε καφέ όπου συχνάζουν 
αναρχικοί στα Εξάρχεια. Επιχειρηματίες 
ολκής συμβιώνουν με εκπαιδευμένους 
Σέρβους δολοφόνους bodyguards και 
όπως σε κάθε αστικό νουάρ, πέρα από 
την ίντριγκα, το αίμα, τον κίνδυνο και τη 
δολοπλοκία, καραδοκεί το πάθος, έτσι 
και στην περίπτωση αυτού του πρωταγω-
νιστή μπάτσου τα μάτια και τα χείλη της 
femme fatale Λίλας θα γίνουν το καλύτε-
ρο αλεξίσφαιρο γιλέκο του. 
Στη διαμάχη των οικογενειών Λινάρδου 
και Κωστόπουλου πιθανότατα ο αναγνώ-
στης να αναγνωρίσει πραγματικά πρόσω-
πα της εν Ελλάδι διαπλεκόμενης κοινω-
νίας. Κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το 
αναγνωρίσουμε στον Τζέφρι Σίγκερ: το 
ότι δηλαδή στη Μύκονο, όπου κατοικεί 
πλέον, έχει την ικανότητα, εκτός από το 
να ζει τα ανέμελα και ξέφρενα καλοκαί-
ρια που μεταδίδει live το Star Channel, να 
παρατηρεί και να εξάγει συμπεράσματα 
για την πραγματική ζωή και τις δραστη-
ριότητες κάποιων από αυτούς τους κο-
σμικούς. Πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα 
και την ιλουστρασιόν ζωή τους κρύβονται 
ραγισμένες σχέσεις και γκαγκστερικές 
συναλλαγές. Περί αυτών και ο λόγος και η 
γραφή του συγγραφέα.  A

Νέα 
στήλη

«τΟ ΑΝΟΙΓΜΑ στΟ 

ΕΠΕΡχΟΜΕΝΟ & τΟ ΑΙΝΙΓΜΑ 

τΗσ τΕχΝΗσ» Κώστας Αξελός, 

εκδ. Νεφέλη, σελ. 56

Από τη σειρά «Φιλοσοφία» των εκδ. Νεφέλη, με 

δύο πρόσφατες ομιλίες του κώστα Αξελού, για 

τον οποίο η λέξη και η έννοια τέχνη παραμένουν 

προβληματικές. 

28/1, 20.30 
Παρουσίαση του «Τιμητικού τόμου για τον καθη-

γητή Χρίστο Λ. Τσολάκη» (εκδ. Ιανός). Θα πραγμα-

τοποιηθεί και ομιλία του τιμωμένου. Στον Ιανό, 

Σταδίου 24, με ελεύθερη είσοδο.

31/1, 21.00
Το βιβλίο της «Ο φάρος» (εκδ. Δωδώνη) παρουσι-

άζει η Μαρία γεωργούλη. Στο Buzz club, Ιερωφά-

ντων 13, Γκάζι 

1/2, 19.00 
«Διονύσιος Σολωμός – η ποιητικότητα και ο πατρι-

ωτισμός στον ύμνο εις την ελευθερίαν» είναι το 

θέμα της ομιλίας του Τάσου Μακράτου, ποιητή, 

φιλόλογου, ερευνητή της Φιλοσοφικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γενναδίου 8, 7ος ό-

ροφος, αίθουσα «Μιχαήλας Αβέρωφ» 

Τι νέα

 Ήρωες με πάθη
Του ΣΤεφΑνου ΤΣιΤΣοπουλου
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Αυτή η εβδομάδα είναι εντελώς για 
πάρτη σου. Έχεις την «3η Έκθεση 
παιδικού Βιβλίου» σ τη Helexpo 

(29/1 - 1/ 2, 9.00-20.00) και μετά δύο βιβλία 
με τα οποία θα γυρίσεις τον κόσμο με ποδή-
λατο και θα περάσεις από μια πόλη χωρίς 
λουλούδια. για σένα είναι η ζωή!

Η  τρίτη κατά σειρά έκθεση –μια πραγματική παι-
δική χαρά γεμάτη βιβλία– διοργανώνεται και πά-
λι από το εθνικό κέντρο Βιβλίου σε συνεργασία 
με όλους τους εκδότες. Αυτοί οι τελευταίοι θα 
στείλουν στην έκθεση όλους τους εκπροσώ-
πους τους, συγγραφείς και εικονογράφους, με 
τους οποίους θα μπορείς να έχεις μια αληθινή, 
μαγική συνάντηση. Σου αναφέρω μερικές μόνο 
από τις εκδηλώσεις: κουκλοθέατρο, συναντή-
σεις με Γάλλους δημιουργούς (φέτος η Γαλλία εί-
ναι η τιμώμενη χώρα), έκθεση χειροποίητων παι-
δικών βιβλίων από τους σπουδαστές του τμήμα-
τος Γραφιστικής του ΤΕΙ Αθήνας. Σου ρίχνω και 
μερικές προτάσεις από το κεφάτο περίπτερο 
των εκδόσεων Μεταίχμιο: 30/1, στις 17.00, απο-
κάλυψη του μυστικού της σιωπηλής θεάς από τη 
Μαρίζα ντεκάστρο και στις 14.00 γνωριμία με 
τον φιλίπ λεσερμέιερ, το συγγραφέα των λα-
τρεμένων «Άγνωστων και ξεχασμένων πριγκιπισ-
σών». Την επομένη, στις 11.00, όλες οι συναρπα-

στικές πληροφορίες για τη ζωή 
του Δαρβίνου από την ελένη 

Σβορώνου. Πες στη μαμά ότι 
η είσοδος είναι ελεύθερη και 
το parking δωρεάν.

Ο ΓΥΡΟσ τΟΥ κΟσΜΟΥ 
ΜΕ τΟ ΠΟΔΗλΑτΟ Μαρία 
Παπαγιάννη, εικον. Σοφία 
Τουλιάτου, εκδ. Πατάκης 

Ο Πέτρος και ο Στέργιος απο-
φασίζουν να κάνουν το γύρο 
του κόσμου με ποδήλατο, μό-
νο που ο Πέτρος ντρέπεται να 

ομολογήσει ότι στα 8 του δεν ξέρει ποδήλατο 
με δύο ρόδες. Βγαίνει στο Ζάππειο για να μάθει 
και εκεί συνειδητοποιεί ότι η πρώτη φορά είναι 
δύσκολη, όπως η πρώτη μέρα στο σχολείο και ο 
πρώτος κολλητός, αλλά έτσι συμβαίνει πάντα 
στη ζωή – τα ωραία είναι δύσκολα. Η εικονογρά-
φηση της Τουλιάτου αναπτύσσει, ως συνήθως, 
τη δική της μικρή, παράλληλη ιστορία. 

τΟ λΟΥλΟΥΔΙ Τζον Λάιτ,
 εικον. Λίζα  Έβανς, 
εκδ. Ελληνικά Γράμματα

Μικρό γκρίζο δωμάτιο σε 
μεγάλη γκρίζα πολιτεία του 
μέλλοντος χωρίς λουλού-
δια και ένα παιδί που βρίσκει 

ένα βιβλίο με τη σημείωση «Μην το διαβάσεις». 
Όμως το παιδί το διαβάζει και μαθαίνει για τα 
λουλούδια που μπορούν να φέρουν ξανά την 
ομορφιά στο σκυθρωπό κόσμο. Μεγάλο αβα-
ντάζ η μυστηριώδης εικονογράφηση με τις τε-
ράστιες εικόνες, που μια «καταπίνουν» το μικρό 
ήρωα και μια τον υπερ-φωτίζουν. ●

Παιδικήχαρά
Της ΔήΜήΤρΑΣ 
ΤριΑνΤΑφυλλου

Νέα 
στήλη
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Variousartists
Του Μάκη Μηλάτου

              *
 Αδιάφορος

        ** Μέτριος

     *** Καλός

  **** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός

Various Sounds
Arena Rock VS Folk Americana

The Magnetic Fields 
- Realism (***)

Η λογική συνέχεια του 
ανατρεπτικού και εξαι-
ρετικού “Distortion” 
(που μαζί με το “I” ο-

λοκληρώνουν την τριλογία “No Synth 
Albums”) είναι folk, είναι λιτή, είναι 
λυρική και συναισθηματική. Ο Stephin 
Merritt και η παρέα του κλείνουν ένα 
δημιουργικό κύκλο με τον ενδεδειγμένο 
τρόπο: την απλότητα. 

Volcano Choir 
- Unmap (****)

Ο Justin Vernon από 
τους Bon Iver και η πα-
ρέα των Collections of 
Colonies of Bees κε-

ντάνε ψιλοβελονιά ένα μουσικό καμβά 
γεμάτο λυρισμό, συγκίνηση, post rock, 
αλλά και folk αναφορές από το παρελθόν. 
Μια πολύ καλή αρχή. 

Biffy Clyro 
- Only Revolutions (**)

Με τον 5ο τους δίσκο οι 
Σκοτσέζοι ρόκερς προ-
σπαθούν να ανοίξουν 
τις πόρτες των μεγάλων 

σταδίων, να κερδίσουν τον κόσμο που ε-
ντυπωσιάζεται από τον ήχο των U2, των 
Coldplay, των Foo Fighters. Το περιτύλιγ-
μα, όμως, δεν μπορεί να κρύψει την έλ-
λειψη μελωδιών ικανών να συγκινήσουν.

30 Seconds to Mars 
- This Is War (*)

Ο Jaret Leto προσπαθεί 
να κρύψει τις αδυναμίες 
του συγκροτώντας ένα 
μεγαλεπήβολο συμφω-

νικό άλμπουμ, όπου μπλέκονται το glam, 
το goth, οι U2 (εξού και ο Flood στην πα-
ραγωγή), οι Linkin Park και μια χορωδία 
από fans του γκρουπ. Πίσω όμως απ’ αυ-
τό το σκηνικό δεν υπάρχει τίποτα. 

Διασκευαί/Επισκευαί ο Μήτσος

Η λαίλαπα των διασκευών ανθεί για-
τί διανύουμε μια περίοδο μουσικής 
αβεβαιότητας και αμηχανίας, επειδή 
οι άνθρωποι νιώθουν πιο βολικά να 
νοσταλγούν παρά να εξερευνούν και 
οι καλλιτέχνες αισθάνονται την ανά-
γκη… να βασιστούν σ’ αυτό που τους 
ξεπερνάει. Άσε που με τις διασκευές 
πατάνε σε στέρεο έδαφος, σε μια εποχή 
που όλα είναι «κινούμενη άμμος». Έτσι 
οι διασκευές έχουν γίνει μια ανθού-
σα βιομηχανία, αλλά με περιορισμένο 
καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. 

FOS - Europe, Your Rope (**) 

Ας ξεπεράσουμε το αρχικό ερώτημα 
«γιατί τα παλιά λαϊκά του Τσιτσάνη και 
του Χιώτη να μεταφραστούν στα αγ-
γλικά και να αποκτήσουν jazz/swing 
χαρακτήρα» κι ας πάμε στο ίδιο το εγ-
χείρημα. Ερμηνείες άστοχες, εκφορά του 
λόγου από την εποχή που λέγαμε «για 
ελληνικό καλό είναι» και παιξίματα που 
δεν ακούγονται όσο cool θα ’πρεπε. 

VASSILIKOS 
- Vintage (***)

Ο Βασιλικός είναι απο-
καλυπτικός. Ονομάζει 
το άλμπουμ “Vintage” 
(λέξη-κλειδί για τη ση-

μερινή μουσική πραγματικότητα) και ση-
μειώνει στο εξώφυλλο: “Songs Ι wish Ι’d 
written”. Τα ερμηνεύει όπως θα τα τρα-
γουδούσε μόνος στο σπίτι, τα διασκευά-
ζει ουσιαστικά και με προσωπικό στίγμα 
τα κάνει δικά του χωρίς να τα προδίδει.

Από κει που ξεκίνησε
η pop κουλτούρα επιστρέφει ταχέως στη βρεφική της ηλικία, όχι μόνο γιατί ανακυκλώνει παντοι-
οτρόπως το ένδοξο παρελθόν της αλλά κι επειδή φαίνεται να κυριαρχεί πάλι η –μυθική μεν αλλά 
απλοϊκή– εποχή (και λογική) του σινγκλ. Όταν ανέτειλε η εποχή των άλμπουμ, δίσκοι όπως το “Sgt. 
Pepper’s...” και το “Pet Sounds” μετέτρεψαν μια νεανική, αφελή, διασκεδαστική και ρηχή μουσική 
σε ένα πολυδιάστατο καλειδοσκόπιο ήχων, που έγινε ακόμη πιο ουσιαστικό όταν απέκτησε και ιδε-
ολογική υπόσταση. και να που μετά από 50 χρόνια όλα αυτά είναι έτοιμα να χαθούν και να ξαναρχί-
σουμε από την αρχή, αφού το downloading επαναφέρει τη λογική του σινγκλ. οι αριθμοί λένε πως 
το 2009 τα άλμπουμ κατέγραψαν άλλη μία γενναία πτώση 13%, ενώ το downloading τραγουδιών 
συνέχισε να αυξάνεται με ρυθμό 8,5% ξεπερνώντας –για πρώτη φορά– το 1 δις δολάρια.
Πάνω από 90 τραγούδια κατόρθωσαν να ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο «κατεβάσματα» και... η 
pop κουλτούρα είναι έτοιμη να ξαναγίνει τραγουδάκια. Ένα βήμα μπρος, δύο πίσω...

«Η TV είναι 
η κοινωνική 

περίθαλψη του 21ου αιώνα. 
Δημιουργεί καριέρες, 

επισκευάζει σπίτια, εστιατόρια 
και ξενοδοχεία, βρίσκει νύφες 

και γαμπρούς, σώζει 
οικονομικά κατεστραμμένους, 

προσφέρει περιπέτεια, είναι 
κοντά στον πολίτη. Αρκεί 

να την κοιτάς...» 

➜ makismilatos@gmail.com 
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MONSOON
Γυναικείο φόρεμα  € 115

BOHO
Γαλότσα με καρδιές Swarovski

ΟΦΘΑΛΜΟΣ
Γυαλιά ηλίου Fabien Baron € 290

STUDIO SHOP
Kατάστημα μεταχειρισμένων ρούχων

LINKS OF LONDON
Bracelet από μετάξι και ασήμι € 165  

LEE
Γυναικείο τζιν

SONY
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Cyber-shot HX5

BJÖRN BORG
Ανδρικό μπόξερ € 22,95

HUFFY JEWELS
Χειροποίητα σκουλαρίκια 

OAKLEY
Γυαλιά ηλίου Correspondent € 205

Elementsofstyle
Της Ζωής ΠαΠαφωτίου

Ώ ρ α  10 . 0 0 .  Ε π ι σ τ ρ έ φ ω 

σπίτι και βγάζω τα και-

ν ο ύ ρ γ ι α  μ ο υ  O a k l e y 

Correspondent. Ένα αθλητικό και 

παράλληλα κλασικό ζευγάρι γυα-

λιών ηλίου (Luxottica Hellas S.A., 210 
6669.300). Ηρεμώ για λίγο, χαζεύο-

ντας τις στιγμές του χθεσινού πάρτι 

που αιχμαλώτισε η νέα μου «φίλη». 

Πρόκειται για την ψηφιακή φωτο-

γραφική μηχανή Sony Cyber-shot 

HX5. Εύχρηστη, με καλή μνήμη και ε-

πιδόσεις (801 11 92000). Τέλεια περά-

σαμε... Και φυσικά το all time classic 

τζιν μου, μια δημιουργία με τέλεια 

εφαρμογή από τη Lee, τράβηξε τα 

βλέμματα (Λεωφ. Κηφισίας 38, Μαρού-

σι, 210 6198.650). Το συνδύασα με ένα 

φινετσάτο μπλουζάκι που βρήκα στο 

Studio Shop, το βασίλειο των μετα-

χειρισμένων ρούχων και αξεσουάρ 

για όσους θέλουν να ψωνίζουν φτη-

νά και ποιοτικά (Φρύνης 35, Παγκράτι, 
210 7518.532). Ώρα να φύγω, όμως! 

Ψάχνοντας στην ντουλάπα, βρίσκω 

το Βjörn Borg μπόξερ του αδιόρθω-

τα τσαπατσούλη αδερφού μου. Ένα 

μοντέρνο εσώρουχο με funky σχέ-

διο που έχει γίνει το αγαπημένο του 

(210 5785.400, www.bjornborg.com). 
Συνεχίζω το ψάξιμο. Ο καιρός και η 

μόδα προστάζουν τις νέες μου γα-

λότσες από το κατάστημα Boho. Στι-

λάτες με διακόσμηση από swarovski, 

με προστατεύουν από το κρύο και 

απογειώνουν το στιλ μου (Χάρητος 5, 
Κολωνάκι, 210 7231.136). Θα τις συνδυ-

άσω με το καινούργιο μου Monsoon 

φόρεμα. Τα φωτεινά του χρώματα 

και το λουλουδάτο σχέδιό του δίνουν 

μια ανοιξιάτικη νότα στην εμφάνι-

σή μου (The Mall, Αν. Παπανδρέου 35, 
210 6300.275). Κοσμήματα; Το κομψό 

Limited Edition Friendship Bracelet 

από τα Links of London, που μου χά-

ρισε η κολλητή μου. Μια δημιουργία 

από φούξια μεταξωτή κλωστή και 

ασήμι, με χαραγμένη στο μοτίφ της 

την αγαπημένη μας φράση, αποτε-

λεί ένδειξη της φιλίας μας (CityLink: 
Αμερικής 2 & Στοά Σπυρομήλιου, 210 

3235.217/ Golden Hall:  Λ. Κηφισίας 37Α, 
Μαρούσι, 210 6855.848). Και τα Huffy 

Jewels σκουλαρίκια μου, ένα κομψό 

κόσμημα από οξειδωμένο ασήμι και 

κόκκινο χρυσό. Το λιτό σχέδιό τους  

ταιριάζει με ό,τι κι αν επιλέξω να τα 

συνδυάσω (Καραγεώργη Σερβίας 7, 
Αθήνα, 4ος όροφος, 210 3247.054, 
www.huffyjewels.com). Τέλος τα χει-

ροποίητα γυαλιά ηλίου που βρήκα 

στα καταστήματα οφθαλμός, τη 

σχεδίαση των οποίων υπογράφει ο 

διεθνούς φήμης art director Fabien 

Baron (Κ. διάθεση: πλ.Εθνικής Αντι-
στάσεως 8, Ηλιούπολη, 210 9935.698,  
www.ofthalmos.gr). A  

➜ style@athensvoice.gr

DAVIDOFF
Ανδρικό άρωμα Adventure Eau Fraîche. Κάθε σύγχρονος άνδρας θέλει να γευ-

τεί την περιπέτεια και να ζήσει έντονα. Τώρα η αρρενωπότητα, ο δυναμισμός 

και η τόλμη που όλοι επιθυμούν συναντιούνται στις δροσερές σταγόνες του 

Davidoff Adventure Eau Fraîche, που θα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα 

καλλυντικών από τον Φεβρουάριο. 

Market

 ABOSLUT ROCK

φέτος ο xειμώνας είναι 
ροκ. Για σένα που θέλεις 
να είσαι πάντα in fashion, 
λοιπόν, η Absolut Vodka 
Rock Edition διοργανώ-
νει τα Absolut Rock Star 
Parties κάθε Παρασκευή 
(29/1, 5/2, 12/2) στο Villa 
Mercedes, με ροκ μουσι-
κή, διάθεση και σκηνικό. 
(Pernod Richard ήellas, Λεωφ. 
ανθούσας, Παλλήνη, 210 6601.400, 
www.absolut.com/rockedition)

ΠΛΑΙΣΙΟ 

φαντάσου να μπορού-
σες να αποκ τήσεις 
προϊόντα τεχνολογί-
ας, πληροφορικής και 
ό,τι άλλο ονειρεύεσαι 
σε τιμές έκπληξη. οι 
Μάγια προέβλεψαν 
ότι το όνειρό σου θα 
γίνει πραγματικότητα, αφού στο Πλαί-
σιο ως τις 28/2 μπορείς να βρεις ό,τι ζη-
τάς σε καταπληκτικές εκπτώσεις (800 
11 12345).  

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ

τα παιδιά είναι το 
μέλλον μας, δυστυ-
χώς όμως κάποια 
από αυτά δεν έχουν 
εξασφαλίσει ούτε 
τ η ν  κ α θ η μ ε ρ ι ν ή 
τους σίτιση. Γι’ αυτό 
η αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος και 
οι Γιατροί χωρίς ςύνορα προσφέρουν 
150.000 γεύματα στα υποσιτισμένα παι-
διά του Νίγηρα. (αρτοβιομηχανία Καρα-
μολέγκος α.Ε., Θέση τζήμα Κορωπί, 210 
6694.200) 

MILLER 

φαντάσου με-
ρικές μέρες χα-
λάρωσης και 
διασκέδασης 
σ τ ο  M a i a m i 
μ ε έ να μ όνο 
κλικ. ή μπίρα Miller δίνει 
την ευκαιρία σε σένα και ένα φίλο σου 
να ζήσετε το όνειρό σας, αφού σας ταξι-
δεύει στο παγκόσμιο μουσικό συνέδριο 
Winter Music Conference που θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Maiami (25-28/3). Μπες 
στο www.millermiami.gr μέχρι τις 18/2 
και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. 

URSUS ROTER 

ή καλή νύχτα από την 
αρχή φαίνεται. Για σέ-
να, που βαρέθηκες τα 
ίδια και τα ίδια και θες 
τα βράδια σου να είναι 
μοναδικά και αξέχα-
στα, «η νύχτα αρχίζει 
καλά με Ursus» σύμ-
φωνα με τη νέα καμπάνια της Ursus 
Roter, της Diageo Hellas, που σχεδίασε 
και υλοποίησε η Ashley & Holmes. (Πα-
πανικολή 22α, Χαλάνδρι,  210 8118.800)

COSMOTE 

«ςήμα καμπάνααα…». Είναι το τραγου-
δάκι που όλοι σιγοψιθυρίζουμε και το 
βίντεο στο οποίο ο καθένας μας θα μπο-
ρούσε να πρωταγωνιστεί. ή νέα καμπά-
νια της Cosmote άλλαξε με άμεσο και 
δημιουργικό τρόπο τα δεδομένα στην 
επικοινωνία, κάνοντάς μας να περνάμε 
καλά. (www.cosmote.gr) 
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Της Ζωής ΠαΠαφωτίου

Soul/Body/Mind

Περιποίηση με ασφάλεια

Έ να από τα πρώτα μελήματα της καθημερινής περιποίησης ανδρών και 
γυναικών είναι η φροντίδα του δέρματος προσώπου και σώματος. Όλοι 
γνωρίζουμε ότι για το σκοπό αυτό διατίθενται στο εμπόριο δεκάδες ε-

ξειδικευμένα προϊόντα, που υπόσχονται να κάνουν το καλύτερο δυνατό για το δέρμα 
μας. Ίσως όμως δεν είναι αρκετά γνωστό ότι για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά απο-
τελέσματα πρέπει να φροντίζουμε τα καλλυντικά μας αναλόγως, ώστε να μην αλλοι-
ώνεται η σύστασή τους και να μη χάνουν τις ιδιότητές τους. 

3+1 κανόνες προστασίας καλλυντικών

1. Μην τοποθετείτε τα καλλυντικά σε πολύ ζεστά ή πολύ ψυχρά σημεία (π.χ. κοντά 
στο καλοριφέρ, στον ήλιο, στο ψυγείο κ.λπ.), καθώς η ζέστη και το ψύχος καταστρέ-
φουν τις βιταμίνες τους.
 
2. Μετά τη χρήση βεβαιωθείτε ότι κλείσατε καλά το προϊόν που χρησιμοποιήσατε, 
καθώς αν μείνει ανοιχτό ή δεν κλείσει καλά για μεγάλο χρονικό διάστημα χάνει τις 
βιταμίνες του.
 
3. Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο προϊόν με κρεμώδη σύσταση (π.χ ενυδα-
τική κρέμα σε βάζο) καλό θα είναι να χρησιμοποιείται σπάτουλα και όχι τα δάχτυλά 
σας, για την αποφυγή μεταφοράς μικροοργανισμών και μικροβίων.

4. Μην κρατάτε τα καλλυντικά σας για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από ένα 
εξάμηνο) καθώς χάνουν τις ιδιότητές τους. ● 
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ΣΦΕΝΔΟΝΗ
2/1, μαυροφορεμένε μου-
σάτε, μελαχρινές, καθόμα-
σταν δίπλα και ήμασταν και 
οι δυο χωρίς παρέα. Θες να 
πάμε μαζί θεατράκι; 

GΟΥΑ
2/1, trance party, μου ζή-
τησες χαρτάκι και φίλτρο 
και μιλήσαμε λίγο, έφυγες 
μετά με φίλη, εγώ με φίλο 
και φίλη, σε ξαναπέτυχα 
μετά στο ΑΤΜ, ελπίζω να 
το δεις.

ΕΛΛΗ
«Αγριόχορτα», Σάββατο, 
2/1, 22.30, μελαχρινή, 
ήσουν με μια ξανθιά φίλη 
σου, κοιταχτήκαμε, δεν 
«έπιασα» το νόημα της 
ταινίας, εσύ; agrioxorta@
gmail.com

ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ
Ξανθιά, πανέμορφη, σε 
είδα και σε ερωτεύτηκα και 
δεν μπορώ να σε ξεχάσω, 
περιμένω να με πάρεις 
τηλέφωνο να ζήσουμε 
το υπέρτατο όνειρο! 694 
3595035

ΜΕΤΡΟ
Προς Σύνταγμα, τέλη 
Δεκεμβρίου, πυρόξανθα 
σγουρά μαλλιά, λευκό δέρ-
μα και πανέμορφα μάτια και 
χείλη, διάβαζες το «Προς 
τους Νέους» του Κροπότ-
κιν, θέλω να σε ξαναδώ.  
georgescream@yahoo.gr

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΑΓΟΡΑ 
Όμορφη μελαχρινή κοπέ-
λα, καφέ μπλούζα, μαύρο 
μπουφάν, ήπιες πορτοκα-
λάδα μαζί με τη φίλη σου, 
κοιταχτήκαμε, το παιδί που 
δούλευε εκεί. Βασίλης, 694 
6605768

ΠΑΝΟΡΜΟΥ
Παρασκευή βράδυ, 2 η 
ώρα, εγώ στο πίσω κάθι-
σμα αμαξιού και συ στο 
πεζοδρόμιο, με κοίταξες 
και χαμογέλασες, φόραγες 
σκούφο…

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
Βινίλια, 23/12, πήραμε AΤΗ-
ΕΝS VOICE guide, εγώ ξαν-
θιά, μoβ κολάν και πράσινες 
γκέτες, περπατήσαμε την 
Μπενάκη, ματιές, μετά Πα-
νεπιστημίου, εσύ με έναν 
κύριο κι εγώ με πεταλούδες 
στην κοιλιά… στείλε. 

SΙΝ CΙΤΥ
25/12, στο 80s πάρτι του 
Postwave, κοιταζόμασταν 
συνέχεια μα δεν σου 
μίλησα, θέλω να σε ξα-
ναδώ.  se_eida_sincity@
freemail.gr

ΜΕΤΡΟ 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
«Τα ζώα! Οι Ελληνάρες!» 
φώναξες και χώθηκες 
στις κυλιόμενες κι εσύ! 
Ξανθιά, κοτσίδα αμαζόνας! 
thedarkstoriesfantasy22@
windowslive.com

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Παρασκευή, 26/12, η πιο 
γλυκιά συνεργασία, η πιο 
γλυκιά bartender! Ελπίζω 
να ’ναι καλύτερα το χερά-
κι… σ’ ευχαριστώ για όλα! 
694 7202422

ΕΡΜΟΥ
Ξανθιά κουκλίτσα μου, με 
μάγεψες, θέλεις να ζή-
σουμε το υπέρτατο όνειρο 
μαζί; Παναγιώτης, 698 
5929615

ΜΝΕΦ
Ξανθιά με piercing, καφέ 
και τσιγάρα, που όλο κάθε-
σαι μόνη σου, σ’ έχω δει… 
daysleeper2009@hotmail.
com

JΟΕ
Ν. Φιλαδέλφεια, είσαι ξαν-
θιά, σχετικά κοντό μαλλί, 
με tattoo, περίπου ίδια ηλι-
κία, 3 φορές σ’ έχω πετύχει 
αλλά… (εγώ με κράνος). 
695 0026627

CAPRICE
Ήσουν πανέμορφη, από 
την ώρα που σε είδα σε 
σκέφτομαι, πρέπει να συ-
χνάζεις Παγκράτι, θέλω να 
σε γνωρίσω. 698 3741804 

ΜΕΤΡΟ
Σάββατο βράδυ, 19/12, 
κατέβηκα Σύνταγμα, είπες 
πως είσαι Αθήνα 3 μήνες, 
φορούσες σκισμένο τζιν 
και σκούφο, πήγαινες Εξάρ-
χεια. 693 8379433

ΑΒ ΒAΣIΛOΠOYΛOΣ
Χολαργός, παραμονή 
24/12, 5 μ.μ., έχεις ξανθές 
μακριές μπούκλες, φόρα-
γες ένα μαύρο συνολάκι, 
κόκκινη μπλούζα, ρώτησα 
πού είναι η σειρά για τα 
τυριά, έχω μαγευτεί με την 
ομορφιά σου, ο γκριζομάλ-
λης που σε κοίταζε… 695 
0692203

ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Κεραμεικός, 24/12 με βοή-
θησες με τις σακούλες και 
τα σπασμένα μπουκάλια, 
πόσο γλυκός! Καφέ πίνεις 
να σε κεράσω έναν; Γιώρ-
γος, gliad9@hotmail.com 

ΜΕΤΡΟ
19/12, Σαββατόβραδο, 
μιλήσαμε από Ακρόπολη-
Σύνταγμα, όπου κατέβηκα, 
φορούσες σκισμένο τζιν 
και σκούφο, με ρώτησες 
πώς θα πας Εξάρχεια. 693 
2268356

ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ
Τρίτη, 15/12, 7.00, κατέβαι-
να τα σκαλιά, εσύ ξανθός 
με άσπρη μπλούζα, εγώ 
μελαχρινός μαύρα, κοι-
ταζόμασταν.  nonamecm.
cm@gmail.com 

BARTESERA
11/12, με φίλη, εσύ μουσά-
τος και με παρέα, κοιταζό-
μασταν, έξω σταμάτησες 
στιγμιαία με φίλο σου πάνω 
στη μηχανή, γιατί δίστασες; 

FLOCAFE
Μαρίνα Ζέας, απόγευμα, 
13/12, 1oς όροφος, ψηλός, 
μελαχρινός, δούλευες μπά-
ρα, εγώ μπροστινό τρα-
πέζι, πιασμένα μαλλιά, με 
φίλη, κοιτούσα. mar_1na@
yahoo.gr 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
23/12, πριν κατέβεις Αττική 
είπες πως σου άρεσε η 
φούστα μου, άκουσες το 
ευχαριστώ;  ohme_ohmy@
hotmail.com

SOHO
Γκάζι, 19/12! Μελαχρινός, 
κοντό μαλλί, μουσάκι και 
σέξι τζιν! Θέλω να σε βρω-
ωωω! Είμαι το boy… στείλε 
μου, 694 6703218

ΠΟΤΟΠΩΛΕΙΟ
Πέμπτη, 17/12, υπέροχο μι-
κρό μελαχρινό, το κορμάκι 
σου με μέθυσε, πότε θα σε 
ξαναδώ να συνεχίζουμε τα 
χάδια; Ο τύπος με τα μαύρα

ΜΕΤΡΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ
19/12, έξοδος, δίπλα στο 
ψιλικατζίδικο, μελαχρινή 
κούκλα με καμπαρτίνα 
και δικτυωτό, περίμενες, 
εγώ με φίλο, κρεμ κοτλέ 
μπουφάν και σκούφο! Μου 
χαμογέλασες, δεν σου μί-
λησα, γύρισα σε 5 αλλά όχι. 
Δημήτρης

A LIAR MAN 
Καθόσουν στο τραπέζι με 
δυο φίλες και δυο φίλους, 
ήμουν απέναντί σου και 
δεν κατάφερα να σου μιλή-
σω, θέλω να σε ξαναδώ.

ΑΛΜΑΖ
13/12, μου έριξες κουτουλιά 
κατά λάθος, είσαι καστανή 
με γυαλάκια, θα ήθελα να 
σε δω. arcobaleno79@
hotmail.com

TΡENO
Τρίτη 22/12, καθόμασταν 
απέναντι, βγήκαμε και οι 

δυο Πανεπιστήμιο, προ-
σπάθησα να σου μιλήσω…

ΗΣΑΠ 
Προς Πειραιά, κατέβηκα Η-
ράκλειο, εσύ ψηλός, μελα-
χρινός με μοβ σκουφάκι, σε 
περιμένω.   brainless.93@
hotmail.com

BΟΟΖΕ
26/12, εσύ ξανθιά με γκρι 
φόρεμα, εγώ μελαχρινή, 
κοιταζόμασταν, πήρες το τη-
λέφωνο του dj, στείλε εδώ.

BLACK DUCK
Όποτε με σερβίρεις και χα-
μογελάς, χάνω τον κόσμο 
μου, αξιολάτρευτε βραδινέ 
σερβιτόρε. nmpao13@
gmail.com 

IVY
Κυριακή 20/12 βράδυ, 
Ψυχικό, κοιταζόμασταν 
έντονα, ψηλός μελαχρινός, 
εγώ ξανθά μακριά μαλλιά 
με δυο φίλες στο μπαρ. 
Θέλω να σε ξαναδώ…

ΠΑΝΟΡΜΟΥ
Παρασκευή βράδυ, 2 η 
ώρα, εγώ στο πίσω κάθι-
σμα αμαξιού και συ στο 
πεζοδρόμιο, με κοίταξες 
και χαμογέλασες, φόραγες 
σκούφο…

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ
«Στρέλλα», 19/12, εσύ 
ψηλός με κοντά μαλλιά, 
ήσουν με φίλο κοντά στην 
είσοδο, εγώ έβγαινα από 
την αίθουσα, αδύνατος με 
κοντά μαλλιά. pete.970@
hotmail.com 

EVEREST
Κολωνάκι. Μαριάνα, δου-
λεύεις στα  Έβερεστ, και 
έχω τρελαθεί με τα ωραία 
σου μάτια! 694 6689468

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
Ακόμα σε περιμένω, Δήμη-
τρα, 695 6648925

BAROUGE
Ξημερώματα, 27/12, φω-
τογράφε, έψαξα παντού 
αλλά δεν σε βρήκα, έπρεπε 
να είχα facebook τελικά. 
nvamp88@hotmail.com

ΗΣΑΠ
9/12, μπήκαμε Κηφισιά, 
εσύ κοκκινομάλλα, διάβα-
ζες αραβικά, αν θυμάσαι, 
στείλε 695 0026627

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Πευκάκια, Σάββατο, 19/12, 
εγώ με κασκόλ, εσύ με τη 
μαμά σου, τι ματάρες είναι 
αυτές!!!695 0026627

ΜΕΛΙΝΑΣ
Σάββατο, 19/12, πήρες την 
καρέκλα απ’ το τραπέζι 
μας, είσαι θεά, θέλω να τα 
πούμε, στείλε εδώ.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Στέλλα είσαι emo, με 
κέρασες τσιγάρο έξω απ’ 
το τρόλεϊ και πήγαινες Βύ-
ρωνα μεριά 14/10. Είμαι ο 
Γιώργος, 698 0805355

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Ροζ Κουνελάκι…16/12, 
ήσουν με φίλη και έβγαζες 
διαβατήριο, είσαι πανέμορ-
φη, θέλω πολύ να σε ξανα-
δώ! Μάνος, 695 9185415

6 D.Ο.G.S 
6/12, Αβραμιώτου, μελα-
χρινός, piercing στο κάτω 
χείλος, μπλούζα με κόκκινο 
αστέρι, έντονες ματιές, 
αλλά δεν μίλησες. Η μελα-
χρινή letmebemisunder

JOKERS 
Βουλής, 19/12, μελαχρινή 
οπτασία σου λύθηκε η 
μύτη, σε ρώτησα αν είσαι 
καλά, έπρεπε να μιλήσου-
με κι άλλο, βλακεία μου. 
Δημήτρης, αν θες στείλε 
694 4466347

ΤΣΜΕΔΕ
10/11, η πρωινή βόλτα στο 
ασανσέρ κράτησε λίγο, η 
κουβέντα όμως μπορεί να 
συνεχιστεί.  giafadasou@
yahoo.gr

10
Τετάρτη, 16/12, 15.40, 
πήρες το 10 από Πάντειο 

και πήγες Συγγρού - Φιξ. 
Μπήκαμε μαζί στο μετρό, 
ήσουν με μια φίλη, κατέβη-
κα Σύνταγμα, θέλω να σε 
ξαναδώ.

608 
Κατέβηκες βιαστικά στη 
Γαλατσίου, ψηλέ καστα-
νέ, γκρι φούτερ, τσάντα 
eastpak, είχες…γ***θεί στα 
χασμουρητά! Εγώ η άτιμη, 
όμως, γιατί κόλλησα; kai_
ego_nustaza@yahoo.gr 

ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ
Σε λένε Αλέξη, ήσουν με 
ένα φίλο σου, τατουάζ στα 
χέρια, υπέροχα μάτια, υπέ-
ροχος όλος, η κοπέλα που 
προσφέρθηκε να σου κε-
ράσει τον καφέ. Στείλε εδώ.

FLOCAFE
Θησείο, σου πούλησα 
τουριστικό οδηγό, χαμογε-
λάσαμε ο ένας στον άλλον, 
ήσουν εμφανίσιμος, γαλα-
νομάτης, θέλω να σε δω. 
698 4904285

ΜΕΤΡΟ
9/12, βράδυ στο μετρό 
προς Αιγάλεω, ψηλή, μελα-
χρινή και σοβαρή κοιταζό-
μασταν συνέχεια, κατέβη-
κες Ελαιώνα, ο μελαχρινός, 
αξύριστος με το μαύρο 
μπουφάν.698 4427794

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ
12/12, μελαχρινή με μαύρο 
φόρεμα, εγώ μελαχρινός 
με γυαλιά… μου άρεσες   
posidoneio09@hotmail.
com 

MARABOU
12/12, δουλεύεις εκεί, με-
λαχρινή, καμιά πιθανότητα, 
είμαι γυναίκα. Με μαύρο 
ζιβάγκο, μαύρο μαλλί φρά-
ντζα, αλλά επειδή πιστεύω 
στα θαύματα… 

ΒΟΥΤΑΔΩΝ
17/11. Αισθάνθηκες το ναι! 
Τώρα στο φωνάζω μαζί με 
το σ’ αγαπώ! Σε παντρεύο-
μαι, Γιάννη! Αλέξανδρος

ΕΥΔΑΠ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
21/12, γλυκιά ξανθιά με 
σκουφάκι, μαύρα ρούχα και 
μαύρες μπότες, πλήρωσες 
πριν από μένα, έτρεξα να 
σε βρω αλλά… Κώστας, 
694 2773265

ΜΕΤΡΟ 
Πανόρμου - Μέγαρο, 
κοιταζόμασταν σε όλη τη 
διαδρομή! Κρατούσες A.V., 
χαμογέλασες, μελαχρινή 
ομορφιά! Ο 45άρης με το 
γκρι κοστούμι 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
Ομόνοια, Πέμπτη βράδυ, 
10/12, με ρώτησες για το 
τέρμα, μιλήσαμε, ανέβαι-
νες για την αδερφή σου, 
αποχαιρετιστήκαμε ανά-
μεσα από σκουπίδια! 698 
1279084

ΕΜΠΑΣΣΥ
Σε λένε Στέλλα και είσαι 
δημοσιογράφος, μιλήσαμε 
για τη διεύθυνση φωτο-
γραφίας, θέλω να σου πω 
και για τη σκηνοθεσία… 
filmandstories@yahoo.
com 

ΚΑΤΕΧΑΚΗ
Δευτέρα, 14/12, μπλε 
Seicento με ταμπέλα nice 
driver on board. Θα ήθελα 
να μάθω τι μουσική άκου-
γες και το απολάμβανες 
τόσο. 698 6233805

ΓΙΑ ΤΑΥΡΟ
Στο λεωφορείο για Ταύρο, 
10/12, μου ζήτησες τσίχλα, 
σου είπα τσου! Φορούσα 
καφέ τζάκετ, τζιν παντε-
λόνι, καφέ μπότες, είχα 
τα μαλλιά μου κοτσίδα, 
μπήκαμε μαζί στο τρένο, 
κατέβηκα Μοναστηράκι.

10
Καθόμασταν στο 10 συζη-
τώντας γι’ άλλους. Γλυκό 
κορίτσι με το αμήχανο 
γέλιο και το καφέ παλτό, θα 
μου γράψεις; Αλέξανδρος

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ
 25/11, πρωί, ψηλός με 
γυαλιά και κοτσίδα, τόσο 
βιαστικός και φόρεσες α-

νάποδα τη γκρι σου φόρμα; 
Μακάρι να ήμουν η αιτία! 

SOHO
Γκάζι, 12/12, καθίσατε δί-
πλα μας, σε κοιτούσα και το 
καταλάβαινες, με τρέλαναν 
οι εκφράσεις και το γκρι 
σου σκουφάκι, μη φύγεις, 
«όχι ακόμα». se_phoenix@
hotmail.com 

ΣΑΜΨΩΝ
13/12, μελαχρινή όμορφη, 
μαύρη μπλούζα, σε μεγάλη 
παρέα, από την ώρα που σε 
είδα σε κοίταγα συνέχεια 
και κάνα δυο φορές γύρι-
σες και ανταλλάξαμε μα-
τιές. Θέλω να σε ξαναδώ. 
sw.chi12@yahoo.gr 

ΠΛ. ΑΓ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ
Θησείο, Παρασκευή βράδυ, 
στεκόμουν στο δρόμο, με 
προσπέρασες και γύρισες 
πίσω, κοιταζόμασταν… 
Νομίζω πως…

ΜΠΡΙΚΙ
10/12, πολύ ψηλό αγόρι, 
μόλις σε είδα, είπα στον Ρό-
μπιν να πάει στη μάνα του! 
Μπάτμαν

ΑΛΜΑΖ
Μπαργούμαν – μου πες, 
να την προσέχεις… είναι 
επικίνδυνη, τελικά εσύ 
είσαι περισσότερο. Τι θα 
γίνει τώρα; 

ΘΗΣΕΙΟ
Σε είδα πριν λίγο καιρό, σε 
λένε Χρύσα και θέλω να σε 
ξαναδώ. Είμαι ο dj που σου 
άρεσε. 694 3707160

BIOS
Σάββατο 16/1, ψηλός, 
μελαχρινός, μαύρο παλτό, 
λευκό πουκάμισο, σε λένε 
Φώτη, στεκόμουν δίπλα 
σου όταν πήρες ποτό. Πότε 
θα χορέψουμε; Απάντα 
εδώ. 

Πρωτοχρονιά γιόρταζες! 
Δυστυχώς δεν έχω πια το 
τηλέφωνό σου, για να σου 
έστελνα μήνυμα όπως 
πρόπερσι – θυμάσαι; Σ’ έχω 
όμως συνεχώς μες στην 
καρδιά μου, πέρα από ό,τι 
έγινε.

Πέρασες καλά Χριστού-
γεννα, Kakurosawa; Μου 
λείπεις! (Mariasama)

Ήσουν πολύ γλυκός και εί-
μαι σίγουρη, πολύ ωραίος, 
αλλά δεν αναγνώρισα τη 
φωνή σου. Εξάλλου πρέπει 
να έχεις κοπέλα. 
Μαρία

Δεν είμαι πόρνη, οπότε δεν 
έχει νόημα να έρχεστε, γι’ 
αυτό δεν βγαίνω, αλλιώς 
μια χαρά ωραίοι είστε, Μ. 

Αν με σκοτώσουν, θέλω 
να λιώσεις από τις ενοχές. 
Εσύ θα φέρεις την ηθική 
ευθύνη…

Μίλα μου…! Είναι πλασμένα 
από λόγια τα όνειρά μου. 
Δικά σου λόγια, δικιά σου 
μουσική… μ’ ακούς; 

Πώς μπορώ να μην υπα-
κούω στις παραγγελίες 
σου, Α… μου, όσο τολμη-
ρές κι επικίνδυνες κι αν 
είναι; 

Τώρα έχω περισσότερους 
λόγους για να κάνω δικό 
μου κόμμα. Θα δείτε τι εστί 
πραγματική δημοκρατία! 
Με αγάπη, ο Αριστόφρων 
σας.  true_democracy@
yahoo.gr

Σύνταγμα, Κυριακή μεση-
μέρι, 20/12, ένα μεγάλο 
ευχαριστώ στον άγνωστο-
άγνωστη που μου βρήκε τα 
κλειδιά ξεχασμένα επάνω 
στο σκούτερ και τα μάζεψε! 
Με γλίτωσε από πολλούς 
μπελάδες! Να είναι καλά, 
ό,τι και να πω είναι λίγο, 
τελικά υπάρχουν κι άνθρω-
ποι! Λίγοι μεν… να ’σαι καλά 
όποιος κι αν είσαι! 
697 6618494

Τα συλλυπητήριά μου για 
το χαμένο σου φόρουμ. 
Εμένα όσοι με λυπούν συλ-
λαμβάνονται πάραυτα.

Καλή χρονιά, Θανάση, ελ-
πίζω να είσαι ευτυχισμένος 
με την κοπέλα σου.

Μαρούσι, Ποντίκι, κάθε 
μέρα στην εφημερίδα 
προσπαθώ να μάθω με 
ποιον μιλάς συνέχεια στο 
τηλέφωνο, μην κάνεις ότι 
δεν καταλαβαίνεις.

Αλητάκο, πέρασα υπέρο-
χα… ευχαριστώ για την 
υπέροχη βραδιά…

Όσο για σένα, κρυφή πλη-
γή, απορρίπτεται κάθε λέξη 
που έχεις πει, έχεις γράψει! 

Χίος - Αθήνα, σου είπα 
«κάνε με τοσοδούλα και 
βάλε με στην τσέπη σου». 
Παναγιώτη μου, το γατάκι 
σου ανυπομονεί να σου 
νιαουρίσει ξανά…

Νίκο μου, θα είμαι αιώνια ε-
ρωτευμένη μαζί σου και θα 
σε περιμένω… Σ’ αγαπάω 
και σε νιώθω γύρω μου. 
Μαρία, Ρέθυμνο

Γιάννη καμικάζι από Σκάι, 
είμαι ερωτευμένη, είμαι 
στη δουλειά σου, πες μου 
κάτι έστω κάτι, και θα πέσω 
στα πόδια σου.

Εξάρχεια, μπικμπίκο σε 
γουστάρω χρόνια τώρα, 
ξέρω ότι μετράς τις μέρες. 
Η πετούγια σου…

Ωρωπός - Μαραθώνας. Με 
έσωσες από τη βροχή με 
το αυτοκίνητό σου… σε 
σκέφτομαι συχνά. Χρόνια 
πολλά! 

Καματερό. Hyundai κίτρινο, 
μείνε μακριά από τις γάτες. 
Ευχαριστώ!

Χαλάρωσε, κλείσε τα μάτια 
και ακολούθα με! Το “my 
way” δεν έχει πίεση, μόνο 
απόλαυση… Θέλεις;

Κάθε φορά που σου έγρα-
φα εδώ ήταν για να σου 
πω δημόσια σ’ αγαπώ. Πού 
πήγε όλη αυτή η μαγεία; 
Δεν σου λείπω πια; Μα-
κριά σου είμαι μισή, μου 
λείπεις…

…κι όσο με κρύβουν τα κτί-
ρια θα σηκώνω τα χέρια να 
κρατηθώ σ’ έναν κόσμο πα-
ράξενο, όπου κάθε τι ωραίο 
φαντάζει ως παράνομο… 
demissgs@yahoo.gr

Στο λεωφορείο για Κόριν-
θο, μου υποσχέθηκες πως 
θα είμαστε για πάντα μαζί. 
Είσαι μεγάλος ψεύτης! ●

Γράψε για το ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ 
(μέχρι 20 λέξεις) και στείλ’
το με SMS:  AVXE, κενό και 
το μήνυμά σου στο 54121

Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται 
μόνο εάν είναι ίδιοι 

με το νούμερο του αποστολέα.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

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

Ξέρεις εσύ...

Σε είδα...



76 A.V. 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε με το 210 3617.369 (11.00-19.00) 
Χρεώσεις: € 24 οι 20 πρώτες λέξεις και € 0,35 κάθε επιπλέον. Αγγελία σε πλαίσιο: € 35.

Μικρέςαγγελίες
210 3617.369 fax: 210 3617.310

Σε γνωρίζω...

48χρονος αναζητά γνωριμία 
με κοπέλα που είναι ή αισθά-
νεται μόνη. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας και sms 698 9881981

Μέτοχος φαρμακευτικής 
εταιρείας, με 2 μάστερ στη 
φαρμακευτική, γλωσσομαθής, 
ελεύθερος, ευπαρουσίαστος, 
απλός, ευχάριστος, ευγενικός, 
κάτοικος Β. Προαστίων, € 
15.000 μηνιαίως, κάτοχος 
μεγάλης ακίνητης περιουσί-
ας, πολυτελές Ι.Χ., επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με δεσποινίδα 
εμφανίσιμη, με θηλυκότητα, 
καλλιεργημένη, έως 35 ετών. 
«Πάππας», Ομήρου 38, Κο-
λωνάκι,  210 3607.748, καθη-
μερινές 9:00-21:00, Σάββατο 
10:00-14:00, www.pappas.gr

Τεχνολόγος-μηχανολόγος 
42χρονος, ιδιοκτήτης τεχνι-
κής εταιρείας, 1.80, μελαχρι-
νός, αθλητικός, αρρενωπός, 
έξυπνος, ειλικρινής, καλλιερ-
γημένος, με πολύ γοητευτική 
προσωπικότητα, ευκατάστα-
τος, ιδιόκτητη μονοκατοικία, 
ενοικιαζόμενα καταστήματα, 
Ι.Χ., επιθυμεί σοβαρή γνωριμία 
με κυρία όμορφη, φινετσάτη, 
καλλιεργημένη, καταστα-
λαγμένη, έως 38 ετών, με 
σκοπό το γάμο. Οικονομικό 
αδιάφορο. «Πάππας», Ομήρου 
38, Κολωνάκι, 210 3607.748, 
καθημερινές 9:00-21:00, 
Σάββατο 10:00-14:00, www.
pappas.gr

32χρονη σύμβουλος, εργαζό-
μενη σε εταιρεία συμβούλων, 
ψηλή, καστανή, πολύ εμφανί-

σιμη, ευκατάστατη, με μεγάλη 
ακίνητη περιουσία σε Αθήνα, 
Λάρισα, Καρδίτσα, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο 32-45 
ετών, ψηλό, καλού χαρακτήρα, 
καλλιεργημένο, με αξιοπρεπές 
επάγγελμα, με σκοπό τη δημι-
ουργία οικογένειας. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3607.748, καθημερινές 9:00-
21:00, Σάββατο 10:00-14:00, 
www.pappas.gr

33χρονος δικηγόρος, οικο-
γένεια δικηγόρων, 1.83, κα-
στανός, εξαιρετικής εμφάνι-
σης και χαρακτήρα, δραστήρι-
ος, ευγενικός, γενναιόδωρος, 
€ 3.000 μηνιαίως, με ιδιόκτητη 
κατοικία, γραφείο και εξοχικό, 
BMW, επιθυμεί γνωριμία με 
δεσποινίδα όμορφη, γλυκιά, 
με προσωπικότητα, με σκοπό 
τη δημιουργία οικογένειας. 
«Πάππας», Ομήρου 38, Κο-
λωνάκι, 210 3607.748, καθη-
μερινές 9:00-21:00, Σάββατο 
10:00-14:00, www.pappas.gr

Πανέμορφη 29χρονη χημι-
κός, αριστούχος πανεπιστημί-
ου, από καλή οικογένεια, 1.72, 
λεπτή, ξανθιά, με υπέροχο 
πρόσωπο, άριστου χαρακτήρα, 
γλυκιά, ευχάριστη, κοινωνική, 
οικονομικά ανεξάρτητη, ιδιό-
κτητη μονοκατοικία, Ι.Χ., επι-
θυμεί γνωριμία γάμου με κύριο 
εμφανίσιμο, καλλιεργημένο, α-
νεξάρτητο, έως 40 ετών. «Πάπ-
πας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 
210 3607.748, καθημερινές 
9:00-21:00, Σάββατο 10:00-
14:00, www.pappas.gr

Ανεπανάληπτη 32χρονη 
αισθητικός, Φαληριώτισσα 

διαζευγμένη, μελαχρινή, 
καλλονή, επιθυμεί γνωριμία 
διακριτικού ιατρού - φαρμα-
κοποιού - δικαστικού - δικηγό-
ρου - συμβολαιογράφου έως 
60. Δεκτή συμβίωση. Αυθημε-
ρόν ραντεβού. 210 8055.934, 
210 8064.902

VIP’S. Ιδ. Υπάλληλος 29χρονη 
εργάζεται ως υπεύθυνη πω-
λήσεων σε μεγάλη επώνυμη 
εταιρεία αθλητικών ειδών, 
πανέμορφη ξανθιά με καστα-
νά εκφραστικά μάτια με πολύ 
καλούς τρόπους, γνωρίζει 
αγγλικά, ιταλικά, με μηνιαίο 
εισόδημα € 1.800, Ι.Χ. και 
διαμέρισμα στον Βύρωνα, 
επιθυμεί να γνωρίσει ένα νέο 
με αληθινά αισθήματα και 
να είναι ρομαντικός. Ελλάδα 
- εξωτερικό. Δεκτή διαμεσο-
λάβηση συγγενών. VIP’S. «Δι-
εθνές Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Ιδιοκτήτης μεταφορι-
κής εταιρείας, οικογενειακή 
επιχείρηση, 34χρονος, με 
χιούμορ, γοητευτικός, με 
όμορφα μαύρα μάτια, πτυχίο 
στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
μιλάει αγγλικά, γερμανικά, 
έχει υψηλό μηνιαίο εισόδημα, 
ιδιοκτήτης Ι.Χ. και μηχανής, με 
ιδιόκτητη διώροφη μονοκα-
τοικία στα Δυτικά προάστια, α-
νυπομονεί να βρει τη σύντρο-
φο των ονείρων του και μαζί 
να φτιάξουν την πιο όμορφη 
οικογένεια. Ελλάδα - εξωτε-
ρικό. Δεκτή διαμεσολάβηση 
συγγενών. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». Τηλ. 

κέντρο 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Δημόσιος υπάλληλος 
32χρονη καθηγήτρια πανεπι-
στημίου με διδακτορικό, μεγά-
λη πατρική περιουσία, τρία δι-
αμερίσματα στην Γλυφάδα και 
μηνιαίο εισόδημα € 5.200, Ι.Χ., 
είναι ρομαντική με πανέμορφα 
μαύρα μακριά μαλλιά, λατρεύει 
τη θάλασσα, την τζαζ μουσική 
και αγαπάει πολύ τη μαγειρική, 
αναζητά ένα ταίρι να θαυμά-
σουν μαζί την ανατολή της ζω-
ής τους. Ελλάδα - εξωτερικό. 
Δεκτή διαμεσολάβηση συγγε-
νών. VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Ιδιοκτήτης 36χρονος 
αλυσίδας κρεοπωλείων, αρ-
ρενωπός, ψηλός, αθλητικός 
με αγάπη στο σκι και τις εξορ-
μήσεις στο εξωτερικό και τη 
φύση, άνω των € 6.000 μηνιαίο 
εισόδημα, πολυτελέστατο 
τζιπ και μεζονέτα ιδιόκτητη με 
απεριόριστη θέα και εξοχικό 
στη Στυλίδα, ανυπομονεί 
να γνωρίσει τη γυναίκα των 
ονείρων του, να ζήσουν ευτυ-
χισμένα και ερωτευμένοι για 
πάντα. Ελλάδα - εξωτερικό. 
Δεκτή διαμεσολάβηση συγγε-
νών. VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Δημόσιος υπάλληλος 
35χρονη στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, γλυκιά, όμορφη, 
ευαίσθητη κοκκινομάλλα, με 

σπουδές στο εξωτερικό, μιλάει 
αγγλικά, γερμανικά, μηνιαίο 
εισόδημα € 2.800 με ιδιόκτητο 
διαμέρισμα στο Καλαμάκι και 
οικόπεδα στην Εύβοια, αγα-
πάει την κλασική μουσική, τον 
κινηματογράφο και τα παιδιά. 
Αναζητά το σύντροφο που θα 
κάνουν πραγματικότητα τα 
όνειρά τους. Ελλάδα - εξωτερι-
κό. Δεκτή διαμεσολάβηση συγ-
γενών. VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Ιατρός παθολόγος 
38χρονος, με ιδιόκτητο ια-
τρείο στα Νότια προάστια και 
μέτοχος σε μεγάλο ιδιωτικό 
νοσοκομείο, με μάστερ και 
μεταπτυχιακά, μιλάει αγγλικά, 
ρώσικα και γερμανικά, συμπα-
θητικός, κανονικού ύψους με 
καταγάλανα μάτια, με πολύ 
καλό εισόδημα, με 2 διαμερί-
σματα στα Βόρεια προάστια και 
εξοχικό στη Ραφήνα, κάτοχος 
πολυτελέστατου αυτοκινήτου, 
έχει αγάπη για τον κινηματο-
γράφο, την ποίηση, αναζητά 
μια κοπέλα με χιούμορ, ζω-
ντάνια και αγάπη για την οικο-
γένεια. Ελλάδα - εξωτερικό. 
Δεκτή διαμεσολάβηση συγγε-
νών. VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Δικηγόρος 37χρονη με 
δύο ιδιόκτητα δικηγορικά γρα-
φεία, φινετσάτη, συμπαθητι-
κή, με αξιόλογο χιούμορ, από 
οικογένεια μεγαλοδικηγόρων, 
γνωρίζει ιταλικά, αγγλικά, 
με ιδιόκτητο διαμέρισμα στο 
κέντρο της Αθήνας, με απερι-
όριστη θέα από το μπαλκόνι 
της, με εξοχικό στα Βίλια, Ι.Χ., 
αγαπάει τη ζωγραφική και το 
θέατρο, αναζητά κύριο ευγε-
νικό και τρυφερό με σκοπό 
το γάμο. Ελλάδα - εξωτερικό. 
Δεκτή διαμεσολάβηση συγγε-
νών. VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 
210 3234.793, Νίκης 24, Σύ-
νταγμα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Συμβολαιογράφος 
50χρονη (που η ηλικία της 
εμφανισιακά έχει μείνει στα 
τριάντα) πανέμορφη, έχει μο-
ναδικότητα και σεβασμό στον 
εαυτό της και τους γύρω της, 
διαζευγμένη χωρίς υποχρεώ-
σεις, πολύ ευκατάστατη, ακί-
νητη περιουσία, μηνιαίο εισό-
δημα € 5.000-7.000, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο καλ-
λιεργημένο, ανοιχτόμυαλο, με 
όρεξη να ζήσουν μια ευχάρι-
στη ζωή. Ελλάδα - εξωτερικό. 
Δεκτή διαμεσολάβηση συγγε-
νών. VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. 60χρονος συνταξιού-
χος του δημοσίου, ευγενικός, 
ευαίσθητος, ψηλός, τζέντλε-
μαν, με ακίνητη περιουσία, 
μένει μόνιμα στη Λαμία, γνω-
ρίζει αγγλικά, γερμανικά και 
λίγα ισπανικά, του αρέσουν οι 
εκδρομές, το ψάρεμα, η καλή 
παρέα και το θέατρο, αναζητά 
κυρία ρομαντική και με όρεξη 
για ζωή. Ελλάδα - εξωτερικό. 
Δεκτή διαμεσολάβηση συγγε-
νών. VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 
210 3234.793, Νίκης 24, Σύ-
νταγμα, 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 
δικαιολογημένα την σιγουριά 
των επιτυχημένων, περιμέ-
νουν και εσάς το 2010 να σας 

καλοπαντρέψουν με αξιόλογα 
άτομα. Ελλάδα - εξωτερικό. 
Δεκτή διαμεσολάβηση συγγε-
νών. VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 
210 3234.793, Νίκης 24, Σύ-
νταγμα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Εκδρομή γνωριμίας 
στο πανέμορφη Ξυλόκαστρο 
διοργανώνει το γραφείο 
μας, Κυριακή 31 Ιανουαρίου. 
Φαγοπότι, κέφι, χορός, τρα-
γούδι και φυσικά αξιόλογες 
γνωριμίες που θα κάνετε μέσα 
από την όμορφη παρέα που 
δημιουργούμε για εσάς. Δηλώ-
στε εγκαίρως συμμετοχή στα 
τηλέφωνα 210 3310.014, 698 
6719721, 698 8896958

Meeting Point (σημείο συνά-
ντησης). Εχτές μόνη/-ος, σήμε-
ρα με το ταίρι σου!!! Γρήγορα, 
εύκολα, σίγουρα και ανέξοδα 
εκπληρώνεις το όνειρό σου. 
VIP’S. Τηλεφωνήστε μας για 
τη δωρεάν εγγραφή και τη 
συμμετοχή σας στα τηλέφωνα 
210 3310.014, 698 6719721, 
698 8896958

ABILITY. Υψηλών προδιαγρα-
φών γνωριμίες σχέσης - συμ-
βίωσης - γάμου. Πανελλαδικά 
- εξωτερικό. Σύγχρονοι άν-
θρωποι με σημερινές ανάγκες 
εξασφαλίζουν στο γραφείο 
μας τη σημαντικότερη από-
φαση 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 2009), σας βοηθά, 
καθοδηγεί, προτείνει τα 
κατάλληλα άτομα για μια ευτυ-
χισμένη 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 
πραγματικά να βοηθήσουν τα 
παιδιά τους ώστε να βρουν το 
σωστό σύντροφο ζωής. Με 
εχεμύθεια προτείνουμε, συμ-
βουλεύουμε, καθοδηγούμε με 
την πολύχρονη εμπειρία μας. 
Άριστα, άμεσα αποτελέσματα. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Διευρύνετε τον κύ-
κλο των γνωριμιών σας μέσω 
των προσωπικών προτάσεων 
αλλά και εκδηλώσεων που δι-
οργανώνει το γραφείο Ability. 
Βρείτε το σωστό σύντροφο 
εύκολα, άμεσα, εχέμυθα, έντι-
μα. Τηλ. κέντρο 210 3826.947  

ABILITY. Είμαι 56χρονος 
υποδιευθυντής τραπέζης 
1.80, αρρενωπός, λάτρης των 
σπορ, με 2 πανεπιστημιακά 
πτυχία, οικονομική άνεση, θέ-
ληση για ζωή, χαμογελαστός, 
ευχάριστος, χωρίς υποχρεώ-
σεις και αναζητώ σύντροφο 
έως 52 ετών, εμφανίσιμη, 
μορφωμένη, κατασταλαγμένη 
για ουσιαστική σχέση. Πλη-
ροφορίες Ability. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947

ABILITY. Είμαι 40χρονη λο-

γίστρια μεγάλης εταιρείας, 
ελεύθερη, όμορφη 1.68, 57 
κιλά, καστανόξανθη, με ευχά-
ριστο χαρακτήρα, ιδιοκτήτρια 
2 ακινήτων και Ι.Χ., επιθυμώ 
γνωριμία γάμου με ποιοτικό 
κύριο έως 54 ετών. Παιδιά δε-
κτά. Πληροφορίες Ability. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947

ABILITY. Είμαι 35 ετών 
οδοντίατρος 1.78, λεπτός, 
δραστήριος, κοινωνικός, με 
δικό μου ιατρείο και ακίνητη 
περιουσία, και επιθυμώ γνωρι-
μία γάμου με νέα όμορφη και 
σοβαρή έως 34 ετών. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων. Πλη-
ροφορίες Ability. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947

ABILITY. Είμαι 33 ετών 
τραπεζικός (Δ/Υ) με ωραία χα-
ρακτηριστικά, καστανή, 1.69 
λεπτή, ευχάριστη, λάτρης της 
φύσης, ειλικρινής, ρομαντική, 
με προσωπική περιουσία, και 
επιθυμώ γνωριμία γάμου με 
κύριο έως 45 ετών, κοινωνικό, 
κατασταλαγμένο, για οικογέ-
νεια. Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων. Πληροφορίες Ability. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947

ABILITY. Είμαι 55 ετών κυρία 
φινετσάτη, εργαζόμενη σε υ-
πουργείο, 1.64, 53 κιλά, ξανθιά, 
χαμογελαστή, χωρίς υποχρε-
ώσεις, με ιδιόκτητο ακίνητο 
και εξοχικό και Ι.Χ., επιθυμώ 
γνωριμία σοβαρής προοπτικής 
με αξιόλογο κύριο έως 67 ετών. 
Πληροφορίες Ability. Τηλ. κέ-
ντρο 210 3826.947

ABILITY. Είμαι 45 ετών καθηγή-
τρια μουσικής πολύ καλής και 
νεότερης εμφάνισης, 1.73, 60 
κιλά, μελαχρινή, με φινέτσα, εν-
διαφέροντα και ήθος, επιθυμώ 
γνωριμία σοβαρή με κύριο έως 
60 ετών, ποιοτικό, εμφανίσιμο, 
ευγενή. Πληροφορίες Ability. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947

ABILITY. Είμαι 42 ετών πολιτι-
κός μηχανικός μεγαλομέτοχος 
ΑΕ, 1.83, καστανός με γαλα-
ζοπράσινα μάτια, αθλητικός, 
λάτρης των σπορ, ευγενής 
και ειλικρινής, επιθυμώ γνω-
ριμία γάμου με νέα όμορφη, 
εργαζόμενη, ειλικρινή, έως 39 
ετών. Πληροφορίες Ability. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947

ABILITY. Είμαι 48 ετών με-
τεωρολόγος (στο Δημόσιο), 
1.80, πολύ αρρενωπός, χωρίς 
υποχρεώσεις, ευκατάστατος, 
με χιούμορ και ευαισθησίες, 
επιθυμώ γνωριμία σοβαρής 
προοπτικής - γάμου με κυρία 
έως 45 ετών, εμφανίσιμη, 
κοινωνική, δραστήρια. Πλη-
ροφορίες Ability. Τηλ. κέντρο 
210 3826.947

ABILITY. Είμαι 61 ετών Ελ-
ληνοαμερικάνος πρόσφατα 
ερχόμενος στην Ελλάδα (2 
χρόνια), χωρίς υποχρεώσεις, 
καλής εμφάνισης, πτυχιούχος, 
ευκατάστατος με ακίνητα Ελλά-
δα - Αμερική και επιθυμώ γνω-
ριμία σοβαρή για συμβίωση ή 
γάμο με κυρία αξιοπρεπή έως 
60 ετών. Οικονομικό κυρίας α-
διάφορο. Πληροφορίες Ability. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947

ABILITY. Είμαι 29 ετών νέα, 
1.70, καλλίγραμμη, έχω κάνει 
σπουδές Αγγλία και μεταπτυχια-
κό, εργάζομαι στο Δημόσιο, μου 
αρέσουν τα ταξίδια, η γυμναστι-
κή, η μουσική, επιθυμώ σοβαρή 
γνωριμία με νέο έως 40 ετών. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέων. 
Πληροφορίες Ability. Τηλ. κέ-
ντρο 210 3826.947

ABILITY. Είμαι 42χρονη δα-
σκάλα διορισμένη 1.72 λεπτή 
ξανθιά με ήθος και θηλυκότη-
τα, επιθυμώ γνωριμία γάμου 

με κύριο μορφωμένο, ισορ-
ροπημένο έως 55 ετών. Δεκτά 
παιδιά. Πληροφορίες Ability. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947

ABILITY. Είμαι 44χρονος Δ/Υ 
πτυχιούχος, σοβαρός, 1.84, 
πολύ εμφανίσιμος, οικονομικά 
ευκατάστατος, ευγενής, και 
επιθυμώ γνωριμία γάμου και 
δημιουργία οικογένειας με 
κυρία έως 40 ετών. Πληροφο-
ρίες Ability. Τηλ. κέντρο 210 
3826.947

Διοικητικό στέλεχος πολυ-
εθνικής εταιρείας 34χρονος, 
διαζευγμένος, ψηλός, πολύ 
εμφανίσιμος, ειλικρινής, φιλότι-
μος, συγκροτημένος, μηνιαίως 
€ 3.000, κάτοχος μονοκατοικίας 
στα βόρεια προάστια, Ι.Χ., 
εξοχικού, αναζητά γνωριμία 
νέας λεπτής, εμφανίσιμης, 
σοβαρής, αποφασισμένης για 
γάμο και οικογένεια. Οικονομικό 
αδιάφορο. «Λούης» Αθήνα, Αγ. 
Κωνσταντίνου 6, 7ος όροφος, 
210 5235.692, www.sinikesia.gr

Κουκλίτσα 27χρονη, υπάλ-
ληλος δημοσίου, πανεπιστη-
μιακού επιπέδου, ψηλόλιγνη, 
πρώην μοντέλο, θετική, με 
ευχάριστη προσωπικότητα, 
μηνιαίως € 2.000, οροφοδιαμέ-
ρισμα, εξοχικό, Ι.Χ., καταθέσεις, 
αναζητά γνωριμία ευπαρουσί-
αστου κυρίου επιτυχημένου, 
κοινωνικού, έως 40 ετών για 
γάμο. «Λούης» Αθήνα, Αγ. Κων-
σταντίνου 6, 7ος όροφος, 210 
5235.692, www.sinikesia.gr

Αριστοκράτης 63χρονος 
συνταξιούχος εκπαιδευτικός, 
χήρος άνευ τέκνων, με πολυ-
ετή παραμονή στο εξωτερικό, 
ιδιοκτήτης 3 ακινήτων, Ι.Χ., μη-
νιαίως € 3.000, αναζητά γνω-
ριμία με εμφανίσιμη φινετσάτη 
κυρία άνευ υποχρεώσεων με 
άνεση χρόνου, για συμβίωση 
ή γάμο. Οικονομικό αδιάφορο. 
«Λούης» Αθήνα, Αγ. Κωνστα-
ντίνου 6, 7ος όροφος, 210 
5235.692, www.sinikesia.gr

Ζήτα μου ό,τι θες

Κυρία, ιστορικός τέχνης με 
master στην Αγγλία ζητά εργα-
σία σε χώρο τέχνης - gallery - 
μουσείο. www.katsianou.com, 
210 8252.822, 697 7836427

Δάσκαλος Pilates πτυχιού-
χος ΤΕΦΑΑ Αθηνών με διδακτι-
κή εμπειρία παραδίδει μαθή-
ματα εναλλακτικής άσκησης 
κατ’ οίκον (personal trainer). 
697 3445796

Πωλείται Snackbar/παρα-
σκευαστήριο στο Εμπορικό 
τρίγωνο της Αθήνας. Τζίρος 
≈ € 500 ημερησίως. Δυνατό-
τητες επέκτασης. Λειτουργεί 
από το 1985. Άδεια και για 
καμινάδα. Άδεια άμεσα με-
ταβιβάσιμη. Πληροφορίες & 
ραντεβού στο 210 3217.809, 
Δευτ.-Παρ. 10.00-17.00

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 7411215

Το αστειατόριο «Κουκλά-
κι» ζητά σερβιτόρο με 
χιούμορ και εμπειρία έως 
30 ετών. Παρ-Σάβ., 210 
6818.710, 694 5269950 
μετά τις 12 μ.μ. 
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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».

Όλοι κοιτούν τη βιτρίνα και κολ-
λούν σε αυτή. Πρόσφατα πήγα σε 
ένα πάρτι κι επειδή είχα αλλάξει 
λίγο τα μαλλιά μου και φορούσα 
ένα φόρεμα (συνήθως είμαι με 

casual ρούχα) αμέσως όλοι μου έκαναν 
διάφορα σχόλια. Δηλαδή με αυτό τον 
τρόπο γίνομαι περισσότερο αποδεκτή 
και τραβάω την προσοχή; 
Επίσης, έχω αρχίσει να ενστερνίζομαι 
την άποψη ότι οι άντρες είναι πεταμέ-
να λεφτά. Έχουν τα αρ***ια να ικανο-
ποιούν τις ορμές τους, αλλά δεν έχουν 
τα αρ***ια να είναι ειλικρινείς και να 
έχουν το θάρρος να αντιμετωπίσουν τις 
καταστάσεις. Απλά υπεκφεύγουν, έχουν 
master στην αδιαφορία και χάνονται 
στην κοσμάρα τους. Οι γυναίκες, από την 
άλλη, έχουν διδακτορικό στη μεταμόρ-
φωση του βαθμού των καταστάσεων – 
στην υπερβολή αλλά και στην ανάλυση. 
Δύσκολες οι σχέσεις… Πριν λίγο καιρό 
σου είχα στείλει για κάποιον που ενδια-
φέρομαι και είχες πει να τον βγάλω από 
το μυαλό μου ακόμα και με χειρουργική 
επέμβαση. Η επέμβαση έγινε: αφαίρεση 
συναισθήματος. Μαζί του πάντα θα με 
δένει μια παραλίγο ευτυχία… 
Τέλος πάντων, να σου πω και κάτι α-
στείο, το έχω πει και στη Μαρία (Κων-
σταντάκη) στο ραδιόφωνο. Ήμουν στο 
μετρό και άκουγα το party από τη σειρά. 
Δίπλα μου κάθισε μία μοναχή. Γενικώς 
ακούω δυνατά μουσική, στο σημείο λοι-
πόν που έλεγε «με του Θεού την αγά-
πη» η μοναχή άρχισε να σταυροκοπιέται 
κάθε φορά που ακουγόταν. Με έπιασαν 
κάτι γέλια... Και, παρακαλώ, να βγάλετε 
τα τραγούδια σε cd. 
Συγνώμη, που κάνω κατάχρηση του 
χώρου και του χρόνου σου για τη στήλη, 
απλά ήθελα να σου εκφράσω κάποιες 
σκέψεις.                -Thomais 

Αν σκεφτείτε ότι μετά το στίχο που λέει «με 
του Θεού την αγάπη» ακολουθεί το «και με 
μια μπάντα γαμάτη» θα σχηματίσετε μια ολο-
κληρωμένη εικόνα για το πώς η θρησκεία και 
η τέχνη συναντιούνται και μετουσιώνονται, 
εμπνέοντας η μία την άλλη. Όσο για την ιστο-
ρία με τη μοναχή, υποκλίνομαι ευσεβώς. Αν 
τη δείτε σε κανένα από τα επόμενα επεισόδια, 
πείτε με κλέφτρα. 

»Τον κεράτωσα και με χώρισε. Τα 
ξαναφτιάξαμε, ήμουν τύπος και 

υπογραμμός. Με κεράτωσε και δεν τον 
χώρισα. Τώρα ζούμε μαζί και κάνει ό,τι 
θέλει, βγαίνει μόνος του, στέλνει μπρο-
στά μου sms σε άλλους, πολλά βράδια 
δεν έρχεται καθόλου, μόνο γκόμενους 
στο σπίτι δεν φέρνει. Όταν τον ρωτάω 
γιατί μου φέρεται τόσο άσχημα, μου λέ-
ει «έτσι είμαι εγώ, άμα σ’ αρέσω, αλλιώς 
κάνε μια βόλτα στο Γκάζι, βρες κάναν 
άλλο και παράτα με». Πριν δυο μέρες 

αποφάσισα να του ζητήσω να μιλήσου-
με. Ξέρεις τι μου απάντησε; «Εντάξει, 
αλλά πες τα τώρα, γιατί σε μία ώρα έχω 
δουλειά και δεν προλαβαίνω να ακούω 
κλάψες». Τι να κάνω, δεν ξέρω γιατί τον 
αγαπάω, το μαλάκα, και ξέρω ότι κατά 
βάθος μ’ αγαπάει κι αυτός, απλώς έχει 
πληγωθεί. Κάνω υπομονή για να δω μέ-
χρι πού θα φτάσει, αλλά κάθε μέρα φτά-
νει όλο και πιο μακριά. Α, ρε Μυρτώ.

Μη μου λέτε «α, ρε Μυρτώ» και με νευριά-
ζετε! Ότι τι; Ξαναγύρισε για να σας βγάλει την 
πίστη; Ε, τότε, ευτυχώς που κατά βάθος σας 
αγαπάει. Φτηνά τη γλιτώσατε. Σκέψου τι θα 
γινόταν αν σας μισούσε…
Υ.Γ. 1 Κάτι χαζόνια που μου ’ρχονται προς τα 
δω, εσείς τα εκπέμπετε; 
Υ.Γ. 2 Να τον στείλετε στο διάολο, θα έλεγα, 
αν δε είχα ανατροφή, ψυχραιμία και βρετα-
νικό φλέγμα.

»Μυρτώ, σου γράφω για να σου πω 
ότι είμαι σαν την Αστερόπη. Έχω 

πολλή μυωπία, μεγάλη μύτη και όμορφο 
στόμα! Είμαι ερωτευμένη. Ο δικός μου 
Τριαντάφυλλος δεν είναι μουσικός, δεν 
ξέρει γρι από τραγούδια και δεν κοιμάται 
αγκαλιά με την κιθάρα του. Όμως ξέρω 
καλά ότι αν έγραφε τραγούδια θα ήταν 
όλα για μένα. Και αν ήταν ποιητής, όλα 
του τα ποιήματα θα ήταν για μένα. Και 
ξέρεις κάτι; Μπορεί να μην έχει χρήματα 
και να μην υπάρχουν μεγάλες προοπτι-
κές στη ζωή του, μπορεί να μη βρίσκει 
δουλειά και να περνάμε δύσκολα, μπο-
ρεί κι εσύ να με κοροϊδέψεις γιατί είμαι 
ρομαντική, αλλά η αγάπη φέρνει ζεστα-
σιά και όλοι μας την έχουμε ανάγκη σ’ 
αυτές τις εποχές που ζούμε.
Γι’ αυτό, σε παρακαλώ, να μην τα φτιά-
ξει η Αστερόπη με τον ξενέρωτο τον 
Στεφάνου, που δεν θυμάται σωστά ού-
τε το όνομά της και θα την πετάξει στα 
σκουπίδια με την πρώτη ευκαιρία. Στο 
λέω επειδή μου έτυχε το καλοκαίρι κάτι 
παρόμοιο και μετά το πλήρωσα πολύ α-
κριβά. Ο Τριαντάφυλλος είναι ο άνθρω-
πός της. Όπως και ο δικός μου. Ευτυχώς, 
το κατάλαβα πάνω στην ώρα. Με πολλή 
αγάπη και πολλά φιλιά.    - Sofi  

 
Τραγωδία. Άλλο ένα θύμα της γοητείας που 
ασκούν οι ρεμπεσκέδες στις χαζοβιόλες. Σας 
στέλνω χαιρετισμούς συμπαράστασης και σας 
εύχομαι να είσαστε κάτω των 30. Σε άλλη πε-
ρίπτωση, επικοινωνήστε ξανά μαζί μου για να 
σας δώσω το τηλέφωνο της ψυχολόγου μου, 
η οποία ειδικεύεται σε περιπτώσεις όπως η 
δική σας.
Υ.Γ. Μη λέτε ξενέρωτο τον Νίκο Στεφάνου, 
γιατί είναι η αδυναμία μου. A
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Stardust
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου) 
Ενώ ο Κρόνος στον Ζυγό στην αρχή σού ψιθυ-
ρίζει σταθερά ότι το δύσκολο δεν είναι να κατα-
κτήσεις, αλλά να δεσμευτείς αντιμετωπίζοντας 
τις δυσκολίες της σχέσης και να δεις πιο σοβαρά 
από ποτέ την κοινή ζωή σου με κάποιον Άλλο, ο 
Άρης στον 5ο σου οίκο με τη μορφή μιας ωραίας 
άγνωστης, ή ενός γοητευτικού ξένου, σε ξεμυαλί-
ζει και η λογική πετιέται από το παράθυρο. Τότε ο 
Κρόνος σταματάει να σου ψιθυρίζει και αρχίζει να 
ουρλιάζει: «Αφού ΕΓΩ σου λέω ότι τώρα ΔΕΝ έχει 
σημασία η φλόγα του έρωτα, η περιπέτεια και το 
πάθος. Σημασία έχει η ανάγκη σου να παραμείνεις 
σε μια σχέση μέχρι το τέλος, χωρίς να αποδράς 
από αυτήν μόλις κάτι δεν πηγαίνει όπως το είχες 
φανταστεί». Έτσι, σχέσεις που ξεκίνησαν ευοίωνα 
διαλύονται, έρωτες που φαινόντουσαν υπέροχοι 
στην αρχή καταλήγουν ανιαροί, πρόσωπα που ε-
ρωτεύτηκες αποδεικνύονται άνθρακες. Όσο κι αν 
σε δυσαρεστεί θα πρέπει να κατανοήσεις ότι εκτός 
από παρόρμηση κι ενθουσιασμό ο έρωτας πρέπει 
να διαθέτει και ψυχρή λογική και την απαραίτητη 
αποστασιοποίηση, ώστε να συνειδητοποιείς γρή-
γορα αν ο Άλλος σού ταιριάζει ή όχι. 
Υ.Γ. Τρέξε τώρα και στην επαγγελματική φωτιά 
που μαίνεται.  

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)
Παρόλο που μπορεί να αισθάνεσαι «περίεργα» 
–αυτό κι αν είναι υπονοούμενο–, εδώ και καιρό ο 
δημόσιος εαυτός σου είναι ενεργός και δυναμι-
κός. Δεν έχει σημασία με τι εσωτερικά προβλή-
ματα παλεύεις, αλλά όταν είσαι πάνω στη σκηνή 
και ερμηνεύεις το γοητευτικό Ταύρο που όλοι α-
γαπάμε αντιλαμβάνεσαι ότι οι αιτίες του άγχους 
σου βρίσκονται κυρίως μέσα στο κεφάλι σου. Να 
κι ένα tip: Η μια φωνή στον εσωτερικό διάλογο που 
κάνεις ανήκει στον επιβλητικό, αυστηρό, μονοσή-
μαντο Πατέρα που σου κουνάει με δυσαρέσκεια 
το δάχτυλο κάθε φορά που επιλέγεις να είσαι απο-
κλειστικά ο εαυτός σου και οι πράξεις σου. Όμως, 
τελευταία, αρχίζεις να φιλοσοφείς περισσότερο 
τα πράγματα και καταλαβαίνεις πόσο μάταιο είναι 
να αφήνεις μια φωνή να επεμβαίνει στη  ζωή σου. 
Υ.Γ. Αυτή την περίοδο φαίνεσαι, είσαι ορατός, ενδι-
αφέρεις τον έξω κόσμο. Αν θέλεις να ζητήσεις, να 
δείξεις ή να προσφέρεις κάτι, κάνε το…

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)
Τς τς τς… Πόσο κινητικός είσαι! Είτε ταξιδεύεις είτε 
τρέχεις από ραντεβού σε ραντεβού είτε ξαφνι-
κά σε έχει πιάσει η επιθυμία να δεις όλους όσους 
δεν έχεις δει εδώ και μήνες είτε αναζητώντας μια 
καινούργια ζωή, η ουσία είναι ότι θέλεις να κάνεις 
πράγματα που δεν έχεις κάνει πριν ή μάλλον προ-
σπαθείς να κάνεις πράγματα που δεν θα σε κάνουν 
να βαριέσαι – ή τουλάχιστον σκέφτεσαι να κάνεις 
πράγματα που δεν θα σου δημιουργούν θλίψη, 
πλήξη και ανία… Κάποιοι πιθανόν να πουν ότι ξα-
ναγυρίζεις στα παλιά σου κόλπα που συνοψίζονται 
στο να αποφεύγεις τη δέσμευση, να αποφεύγεις 
τις ευθύνες και να αντιστέκεσαι στη δημιουργία 

μιας ενήλικης ταυτότητας. Σε ώρες σαν κι αυτή, 
η αστρολογία μπορεί να είναι χρήσιμη. Πες στους 
επικριτές σου ότι με ανάδρομο τον Άρη στον Λέο-
ντα και τον Δία στους Ιχθύς δεν μπορείς να μείνεις 
κάπου για πολύ. Έλα όμως που ο Πλούτωνας (κυ-
ρίως αν έχεις ωροσκόπο Διδύμους) θέλει να ωρι-
μάσεις μέσα από μια σχέση και να σφυρηλατηθείς 
μέσα από επαγγελματικές (δημιουργικές ή ακόμα 
και οικονομικές) δεσμεύσεις… 

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)
Ο Νότιος Δεσμός της Σελήνης στο ζώδιό σου 
αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να α-
σχοληθείς με ό,τι λατρεύεις περισσότερο: με το 
Παρελθόν. Με ένα παρελθόν που ακόμα και απαί-
σιο τη στιγμή που βιωνόταν, εξιδανικεύεται και 
καταχωρίζεται στη συνείδηση ως μοναδικό και 
αξεπέραστο. Έτσι η νοσταλγία για τις παλιές καλές 
μέρες –που τις περισσότερες φορές υπήρξαν εκ-
κωφαντικά επώδυνες– κυριαρχεί αυτή την εποχή. 
Η επιλεκτική μνήμη για τους Καρκίνους αποτελεί 
ευχή και κατάρα. Ευλογία γιατί τα τραύματα μετά 
από λίγο δεν μοιάζουν πληγές και κατάρα γιατί εί-
ναι έτοιμοι να επαναλάβουν στις σχέσεις τους ή 
στις επαγγελματικές επιλογές τους τα ίδια λάθη. 
Με λίγα λόγια, η απάντηση βρίσκεται στον Βόρειο 
Δεσμό που βρίσκεται στον Αιγόκερω: δεν μπορείς 
να τραβάς τα μαλλιά σου σαν κορυφαίος/α σε χο-
ρό τραγωδίας για ένα παρελθόν που δεν μπορείς 
να αλλάξεις, αλλά να δημιουργήσεις το καινούργιο 
σου παρόν. Μόνο οι δεινόσαυροι δεν άλλαξαν, γι’ 
αυτό και εξαφανίστηκαν. 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
Όταν ένας ευεργετικός πλανήτης διασχίζει τον 7ο 
ηλιακό σου οίκο υπάρχουν επιλογές και όταν υπάρ-
χουν επιλογές υπάρχει αναζωογόνηση και ενθου-
σιασμός. Υποστηρικτές εμφανίζονται από τη μέση 
του πουθενά για να γεμίσουν τα κενά των φαντα-
σιώσεών σου κι αν τυχαίνει να κυνηγάς μια θέση 
αισθάνεσαι ότι μπορεί να την κατακτήσεις. Μια τέ-
τοια προοπτική μπορεί να κινητοποιήσει, ή μάλλον 
να ξεκουνήσει, οποιονδήποτε Λέοντα του οποίου η 
ερωτική ζωή έχει  κρεμάσει τελευταία ή δεν υπάρ-
χει καθόλου. Υπάρχει βεβαίως πάντα ο ανάδρομος 
Άρης στο ζώδιό σου, που λέει ότι όσες δυνατότητες 
κι αν εμφανιστούν στον ορίζοντα υπάρχουν σε εκ-
κρεμότητα μεγάλα θέματα να επιλύσεις, όπως επι-
θετικότητα προς τον Άλλο και του Άλλου προς τα 
εσένα, επαγγελματικές καθυστερήσεις και σπαζο-
κεφαλιές, ζητήματα εξουσίας και τέλος αποφάσεις 
που πρέπει να πάρεις κι όλο αναβάλλεις.   
  
Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)
Να μιλήσουμε, να μιλήσουμε… Μμμμ… Για σεξου-
αλική ενέργεια και σεξουαλικότητα. Μερικοί επι-
μένουν ότι το σεξ είναι σεξ και ότι είναι ανόητο, αν 
όχι αδύνατον να το μετουσιώσεις σε δημιουργική 
έκφραση ή να το μετουσιώσεις σε κινητήριο δύνα-
μη για τη δουλειά σου. Δεν μπορείς να ξεμπερδέ-
ψεις μαζί του πετώντας με ιερή έκσταση μπογιές 
πάνω σε ένα ζωγραφικό καμβά ούτε δουλεύοντας 
μέρα νύχτα για να φέρεις εις πέρας ένα εργασιακό 
πρότζεκτ. Με την Αφροδίτη στον 8ο ηλιακό σου 
οίκο και τον Άρη ανάδρομο στον Λέοντα, εάν βρί-
σκεσαι σε μία σχέση που η έντασή της συναγωνί-
ζεται εκείνη του Κινγκ Κονγκ και της Τζέσικα Λαγκ 
(ή της Ναόμι Γουότς) τότε απόφυγε το τραπέζι της 
κουζίνας, αν δεν έχει γερά πόδια.    

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου  - 23 Οκτωβρίου)
Υπολογίζοντας τη συντονισμένη συμπαντική πολι-
ορκία που δέχεσαι από τον Κρόνο και τον Πλούτω-
να σε κομβικά σημεία του ηλιακού σου χάρτη και 
το γεγονός ότι στον τομέα που συμβολίζει τη χαρά 
και τον έρωτα υπάρχουν ο Χείρωνας των Τραυ-
μάτων και ο θεός των ψευδαισθήσεων Ποσειδώ-
νας ε, τότε μπορούμε να πούμε ότι κάθε φορά που 
σηκώνεσαι το πρωί από το κρεβάτι σου σιγοτρα-

γουδώντας, καταφέρνεις έν-
δοξη νίκη επί της σκοτεινής 
δύσκολης πλευράς της ζωής. 
Η Αφροδίτη στον Υδροχόο 
αποτελεί για σένα πάντα ένα 
καλό νέο, αφού κατασιγάζει 
τα εσωτερικά άγχη σου και 
σου υπενθυμίζει ότι δίπλα 
στο τραύμα υπάρχει το φως 
και δίπλα στην πληγή η ίαση. 
Ίσως επιπλέον καταφέρει να 
σου ηρεμήσει τους φόβους 
σου ότι δεν υπάρχει καλύ-
τερο αύριο και να σε παρα-
σύρει κάπου μακριά που η 
καθημερινότητα δεν είναι 
πιεστική και δεν έχει καμία 
σημασία – στη δημιουργία 
ή τον έρωτα, δηλαδή. Κι αν 
αισθανθείς ότι μέχρι εδώ 
ήταν κι ακούσεις την ψυχή 
σου να κάνει κρακ, σκέψου 
ότι αρχίζεις να γίνεσαι Μο-
ναδικός κι ότι αρχίζεις πια 
ν’ ανακαλύπτεις τη δική 
σου προσωπική Αλήθεια. 

Σκορπιός (24 Οκτω-
βρίου -  21 Νοεμβρίου)
Μόνο οι πολύ κον τινοί 
σου μπορούν να μαντέ-
ψουν το μυστικό σου. Εί-
τε είσαι άντρας είτε είσαι 
γυναίκα, διαθέτεις ένα 
τέτοιο δυναμικό τσα-
μπουκά που δεν αφήνει 
κανένα να αντιληφθεί 
ότι περνάς μια σκοτεινή 
περίοδο γεμάτη σύγχυ-
ση, αμφιβολίες και άγχη 
που φτάνουν τα όρια 
του υπαρξιακού angst. 
Με τον Κρόνο στο 12ο 
ηλιακό σου οίκο, ακόμα 
και μια μέρα στην εξοχή δεν 
είναι μια μέρα στην εξοχή: όπου κι αν πηγαίνεις 
η επιδίωξή σου είναι να μη βάλεις τις φωνές. Ευ-
τυχώς, τουλάχιστον, που η Αφροδίτη είναι στον 
Υδροχόο και ο Δίας στους Ιχθύς. Τουλάχιστον το 
σπίτι φαίνεται να είναι ασπίδα προστασίας και οι 
φαν σου σού δίνουν την ψευδαίσθηση ότι εσύ συ-
νεχίζεις να οδηγείς ακόμα τη ζωή σου.  

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)
Κι ενώ η ερωτική, συντροφική ζωή δεν φαίνεται 
να δέχεται ούτε καλές ούτε κακές επιρροές, αυτό 
που πρέπει να σκεφτείς είναι ότι αν οι παραδοσι-
ακοί τρόποι σκέψης και οι πρακτικές σου έχουν 
αποτύχει να δώσουν λύση σε κάποιες δυσλειτουρ-
γίες που διαπιστώνεις στον τομέα είτε της δου-
λειάς είτε των σχέσεων, τώρα  πρέπει να επέμβεις 
και να δώσεις λύσεις. Για να συνεχίσεις να συμπο-
ρεύεσαι με την εποχή, πρέπει να εκσυγχρονίσεις 
τις δημιουργικές σου ικανότητες, να ανανεωθείς 
εργασιακά και να μείνεις όσο το δυνατόν πιο επικε-
ντρωμένος/η με αυτό που απασχολείσαι. Όσο για 
την Αφροδίτη στον Υδροχόο, μπορείς να τρέχεις 
προς δέκα διαφορετικές κατευθύνσεις για να μη 
σου ξεφύγει τίποτα, μπορείς να έχεις δέκα προ-
σκλήσεις από δέκα διαφορετικούς ανθρώπους ή 
να αναζητάς την παρέα ευχάριστων ανθρώπων 
για να περάσεις όσο το δυνατόν καλύτερα. Ναι, 
ένα κομμάτι του εαυτού σου έχει κέφια, θέλει να 
κοινωνικοποιηθεί και βρίσκει την εξωστρέφεια 
διασκεδαστική. Enjoy. 

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)
Η ενοχλητική ανάδρομη πορεία στο 10ο οίκο σου 
δείχνει ότι όσοι προσπαθούσαν να σε βοηθήσουν 

επαγγελματικά ή όσοι σε υ-
ποστήριζαν μέχρι τώρα το 
κάνουν όλο και πιο δύσκολα, 
έως αδυνατούν πλέον να το 
κάνουν. Το δυσάρεστο εί-
ναι ότι υπάρχουν και τριγμοί 
μέσα στην οικογένεια που 
απειλούν να γίνουν σεισμός. 
Φυσικά δεν είναι του στιλ 
σου να λες στους άλλους τι 
να κάνουν ή να τους νουθε-
τείς ή να ανοίγεις διάλογο για 
καυτά θέματα που περιέχουν 
εμπιστοσύνη, εγκατάλειψη, 
φόβους… Ο Δίας στον ηλιακό 
τρίτο οίκο σου σε βοηθάει να 
κοινωνικοποιηθείς, ενώ με τον 
Άρη στον Λέοντα η ζωή σου 
μοιάζει λιγότερο με σαπουνό-
περα και περισσότερο με θρί-
λερ – ένα θρίλερ που το τέλος 
του δεν έχει ακόμα γραφεί. 

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου 
-  18 Φεβρουαρίου)
Η Αφροδίτη ως τονωτική ένε-
ση είναι ευπρόσδεκτη φυσικά, 
οπότε μην αφήσεις κανέναν 
και τίποτα να σου χαλάσουν 
την ευχαρίστηση που αισθάνε-
σαι. Όταν η ζωή σού χαμογελάει 
–σπάνια, είναι η αλήθεια– δείχνει 
μειωμένη αντίληψη να μην της 
το επιστρέφεις. Ελπίζοντας ότι η 
ενασχόλησή σου με το παρελθόν 
σε οδηγεί σε συμπεράσματα και 
αποφάσεις για τη συνέχεια της 
ζωής σου, τώρα μπορείς να κάνεις 
ένα διάλειμμα καλοπέρασης συ-
νεπικουρούμενος και από τον Δία 
στους Ιχθύς. Η μείωση της εργασι-
ακής έντασης είναι αναμενόμενη – 
ίσως και κάποιες θετικές εξελίξεις. 

Όπως και η δυνατότητα καινούρ-
γιων φίλων έξω από τον κύκλο των 

γνωριμιών σου. Η πίστη σου στον έρωτα και στον 
εαυτό σου ανανεώνονται. Μπορείς να κάνεις όνει-
ρα, να διεκδικήσεις, να διαφημίσεις τον εαυτό σου. 
Κι αν φοβάσαι ότι ριψοκινδυνεύεις κι εκτίθεσαι 
αποκαλύπτοντας  στον κόσμο ποιος είσαι και ποιες 
είναι οι επιθυμίες σου, θυμήσου ότι είναι συγκλο-
νιστική εμπειρία να ριψοκινδυνεύεις γλιστρώντας 
από την κορυφή του Έβερεστ και πέφτοντας να 
ανακαλύπτεις ότι πετάς με παραπέντε. 

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)
Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Αμάν πια. Φύγε, ανά-
δρομε Άρη, από τον Λέοντα, άφησέ με να ανα-
πνεύσω. Μη με κάνεις κάθε φορά που σχολάω να 
νιώθω ότι απέδρασα από το Αλκατράζ και ότι την 
επόμενη μέρα θα αναγκαστώ να  γυρίσω σε αυτό 
με μια μπάλα στο πόδι. Μάλιστα. Ένα αντίδοτο είναι 
η Αφροδίτη στον Υδροχόο, που τουλάχιστον μα-
λακώνει τις εργασιακές αντιξοότητες, και φυσικά 
η διέλευση του Δία στο ζώδιό σου, που προσφέρει 
μια κατάσταση χάρης, ηρεμίας και την πίστη ότι η 
ζωή θα γίνει καλύτερη, θα ανθίσει, θα καρποφο-
ρήσει, θα φέρει ευκαιρίες και νέες προοπτικές. 
Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά τα ανεκτίμητα δώρα 
σε βοηθάνε να κρατήσεις μακριά τα γκόμπλινς του 
αυτοοίκτου και του άγχους, εάν αποφασίσεις ν’ 
αντέξεις την ευχαρίστηση χωρίς να μπαίνεις ανά 
πέντε λεπτά στην παράνοια ότι κάθε καλό που σου 
συμβαίνει θα το πληρώσεις ακριβά.  A

✽ Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων θα 
πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου.

 gpano@stardome.gr

Υδροχόε
Η αχίλλειος πτέρνα στις κατ’ εποχάς 
σχέσεις σου είναι η αυτόματη 
εμπιστοσύνη που δείχνεις στους 
άλλους. Χρειάζεται να μάθεις ότι 
κάθε λαμπερή –one man/woman 
show– προσωπικότητα δεν οδηγεί 
σίγουρα στην ισορροπία, αλλά 
μπορεί να γίνει μια θλιβερή ιστορία 
παραπλάνησης και απώλειας.

TA ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
ΤΗΣ 

ATHENS VOICE
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