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Οι Αθηναίοι 

φωτογραφίζουν 
την πόλη τους 

25/2 Η μεγάλη 
έκθεση φωτογραφίας της 

a.v. & του Δήμου 
Αθηναίων στην Τεχνόπολη

 σελ. 12

Τ
σικνοπέμπτη

Ο
δηγός για μερακλήδες: Όλα στα κάρβουνα

Τω
ν Λένας Χουρμούζη, Παναγιώτη Μένεγου, σελ. 24

Design Walk 2010
Του Παναγιώτη Μένεγου

σελ. 28
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06. Γράμματα Μερικές 
φορές είναι καλύτερα 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 
Παναγιωτάκη ανεβοκατε-
βάζει αξίες της Αθήνας 
με ρυθμό haiku.

11. Απαντήσεις του 
Forrest Gump Ο Νίκος 
Ζαχαριάδης έχει επιστημο-
νικές απαντήσεις σε ποπ 
απορίες.

14. Shoot me Ποιους θα 
γδύσει αυτή την εβδομάδα 
ο Κωνσταντίνος Ρήγος;

16. Πανικοβάλ των 500 
Του Γιάννη Νένε. 
Με τα χάπια τον έχουμε. 

18. Τζιχάντ Το πιο καθησυ-
χαστικό δελτίο ειδήσεων 
της πόλης. Των Ά. Τσέκερη, 
Γ. Κυρίτση.

19. Σκίτσο Γελάς, αλλά μετά 
σου κόβεται το γέλιο. 
Του Γιάννη Ιωάννου.

21. Citizen  Ένας απλός πο-
λίτης παρατηρεί έκπληκτος 
την πολιτική ζωή. 
Του Κώστα Γιαννακίδη.

30. Sports «Ο διαιτητής 
είναι γυμνός». Ο Μιχάλης 
Λεάνης τα λέει όπως είναι.
Skate Ο Billy Γρυπάρης με 
τη σανίδα του περνάει σα 
σίφουνας μπροστά από τα 
μάτια σας.

31. Techie Chan «Στάθη, 
τι θα πει κιλομπάιτ;» και 
άλλες απορίες. Του Στάθη 
Στασινού.

32. 2310 Soul Η Θεσσαλονί-
κη με ένα λάμδα. Του 
Στέφανου Τσιτσόπουλου.

46. Tέχνη: Στις γκαλερί 
κάνεις τις καλύτερες συνα-
ντήσεις. Του Λύο Καλοβυρνά.

48. Θέατρο Μία πόλη, 
χιλιάδες σκηνές. Του 
Δημήτρη Μαστρογιαννίτη.

51. Ταινίες Του Γιώργου 
Κρασσακόπουλου. 
Επιτέλους, ένας νηφάλιος 
κριτικός.

55. BookVoice Το καλύτερο 
πράγμα μετά το σεξ (ένα βι-
βλίο). Της Λένας Χουρμούζη.

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

58. Soul / Body / Mind 
Εκτός από την απολέπιση υ-
πάρχουν και τα τσάκρα σου. 
Της Ζωής Παπαφωτίου.

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

61. Μίλα μου βρώμικα Η 
Μυρτώ Κοντοβά κάνει τα 
σεξουαλικά σας προβλήμα-
τα να ακούγονται σαν τρα-
γούδι της Πρωτοψάλτη.

62. Stardust Τα άστρα 
από τον άνθρωπο που θα 
ήθελες να έχεις για ψυχα-
ναλυτή σου. Του Γιώργου 
Πανόπουλου.

18 Το όραμα 
του Φρανκενστάιν
Του Νίκου Γεωργιάδη

19 Αγαπημένο μου 
ημερολόγιο
Του Ευτύχη Παλλήκαρη

20 Τα πολλά 
πρόσωπα του 
λαϊκισμού
Του Ανδρέα Παππά

20 Η τύχη ευνοεί 
τους τολμηρούς
Του Χρήστου Ξανθάκη

22 Μια Αυλή 
χωρίς θαύματα
Της Αφροδίτης 
Αλ Σάλεχ

24 Athens Cannibal 
Όλα στα κάρβουνα
Των Λένας Χουρμούζη, 
Παναγιώτη Μένεγου

28 Design Walk 2010
Του Παναγιώτη 
Μένεγου 

Θέματα

Στήλες

28  DESIGn WAlk 2010

24  ATHEnS CAnnIBAl

49 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, 
βιβλιοπαρουσιάσεις, 
μουσικές σκηνές, 
μεταμεσονύχτια 
βουλκανιζατέρ, καμάκι 
στον DJ, ποτάδικα, 
καντίνες, βρόμικα, 
καθαρά, έξυπνα, γρήγορα.
Ακολουθήστε μας!

Περιεχόμενα   4 - 10/2/10
Εικόνα εξωφύλλου: Σίνα Μουταφίδου
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

«Α
ντιμετωπίζουμε μεγάλους κινδύνους από 
την παγκοσμιοποίηση, κύριος στόχος της 
οποίας μεταξύ άλλων είναι ο αφελληνι-
σμός και η εξάλειψη της ιστορικής μας 

μνήμης και της πολιτιστικής ταυτότητας. Πρωταρχική μας 
επιδίωξη είναι η διαφύλαξη της εθνικής μας συνείδησης 
και η καλλιέργεια πατριωτισμού». Οι καλλιτέχνες.
«Χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως πειραματόζωο. Κερδοσκο-
πούν. Βγάζουν τα απωθημένα τους. Ζητούν τον αποκεφαλι-
σμό του εργαζόμενου και το Πασόκ σκύβει το κεφάλι». «Η 
Ευρώπη επιβάλλει σκληρά αντιλαϊκά μέτρα προωθώντας τα 
συμφέροντα των επιχειρήσεων. Επιβάλλει άγρια λιτότητα 
για να χτυπήσει τον εργαζόμενο λαό». Οι φίλοι του λαού.
«Το 2050 θα ’χουν μείνει 3 εκατομμύρια Έλληνες. Δεν 
μπορούμε να εκχωρήσουμε τη γη μας και την πατρίδα μας, 
που είναι σπαρμένη με τα οστά και τα αίματα των αδελφών 
μας, στους 2,5 εκατομμύρια μετανάστες που θα μας πάρουν 
και τις δουλειές». Οι μητροπολίτες.
«Καλούμαστε να διαφυλάξουμε Θερμοπύλες. Είμαστε με 
τον Λεωνίδα, όχι με τους Εφιάλτες». Οι πατριώτες.
Είναι τρελοί αυτοί οι άνθρωποι; Ζουν σε άλλο κόσμο; Υ-
πάρχει κανένας που να πιστεύει ότι πρωταρχικός σκοπός 
της παγκοσμιοποίησης είναι η εξάλειψη της δικιάς μας 
ιστορικής μνήμης; Ότι οι Ευρωπαίοι είναι κάποιοι άρρω-
στοι σαδιστές που βγάζουν τα απωθημένα τους πάνω μας; 
Ότι αυτός ο πλανήτης των δισεκατομμυρίων ανθρώπων 
ασχολείται με τη δικιά μας πολιτιστική ταυτότητα; 

Δεν είναι καθόλου τρελοί. Κάνουν απλώς τη δουλειά τους. 

Όταν πριν 10 χρόνια περίπου η χώρα μας πάλι είχε στόχο 
τη σύγκλιση και την εναρμόνιση με τις πιο προηγμένες 
χώρες της Ευρώπης, η Ελλάδα στο Σύνταγμα, στις λα-
οσυνάξεις, διαδήλωνε απέναντι στον κίνδυνο να χάσει 
την «ορθόδοξη πίστη της» με τις ταυτότητες. Ο τότε αρ-
χιεπίσκοπος έκανε δημοψηφίσματα, ο μετέπειτα πρω-
θυπουργός τα υπέγραφε. Όταν ο Καραμανλής ανέλαβε 
την κυβέρνηση, λησμόνησε να διορθώσει την κατάσταση 
μπας και σώσουμε την πίστη μας. Παραδόξως, και στον 
Χριστόδουλο διέφυγε να του υπενθυμίσει αυτή τη μικρή 
λεπτομέρεια. Ούτε ξανακούσατε τίποτα για ταυτότητες και 
απώλεια της πίστης μας. Ο στόχος όμως είχε επιτευχθεί. 
Ο εκσυγχρονισμός ματαιώθηκε, η χώρα σταδιακά απομα-
κρύνθηκε από όλα τα ευρωπαϊκά κεκτημένα, κανόνες και 
συμπεριφορές. Τα αποτελέσματα τα ζούμε φέτος. 
Αν η κοινή γνώμη συγχυσμένη ανάμεσα στην κυνική πολι-
τική ρηχότητα και το τηλεοπτικό λαϊκισμό μπερδεύεται, πι-
στεύει κάποτε στις εύκολες λύσεις και στους εχθρούς –Ευ-
ρωπαίους ή μετανάστες– που φταίνε για όλα τα δεινά μας, 
να είστε βέβαιοι ότι αυτοί ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει. 
Απλώς, ακόμα και την τελευταία ώρα, στο χείλος του γκρε-
μού, υπερασπίζονται τον κόσμο τους, τα προνόμιά τους. 

Κάνε ένα πείραμα. Μεθαύριο Κυριακή, αγόρασε 5-6 κυρια-
κάτικες εφημερίδες. Αγνόησε για μια φορά τα DVD, προ-
σπέρασε τα πρωτοσέλιδα, τους τεράστιους τίτλους, τις δη-
λώσεις των κομμάτων, την παραπολιτική, ποιος υπονομεύ-
ει ποιον, ποιος στηρίζει ποιον. Διάβασε προσεκτικά τις ροζ 
σελίδες, τα οικονομικά ένθετα. Θα δεις με έκπληξη, πως 
ανεξαρτήτως του χρώματος της κάθε εφημερίδας, όποιο 
κόμμα κι αν υποστηρίζει, όλοι ξέρουν, γράφουν, αναλύουν 
την ίδια πραγματικότητα. Οικονομολόγοι, δημοσιογράφοι, 
διεθνείς οργανισμοί, σύλλογοι, από τον ΣΕΒ και το ΙΟΒΕ 
ως το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, όλοι συμφωνούν στο 
πρόβλημα. Μια χώρα που ο ένας μισθωτός στους τρεις πλη-
ρώνεται από το δημόσιο, που δεν παράγει τίποτα, που δεν 
εξάγει τίποτα, αλλά καταναλώνει αφειδώς, που είναι τε-
λευταία στην παιδεία, την έρευνα και την τεχνολογία, χω-
ρίς επιχειρήσεις, χωρίς υψηλού επιπέδου θέσεις εργασίας, 

που δανείζεται 50 με 80 δις το χρόνο για να επιβιώσει, που 
ο δημόσιος προϋπολογισμός πηγαίνει στους τόκους των 
δανείων και τους μισθούς των υπαλλήλων, που δεν έχει 
φράγκο για παιδεία, υγεία, για να μαζέψει τα σκουπίδια, 
να φτιάξει ένα δρόμο. Αυτή η χώρα δεν έχει κανένα μέλ-
λον. Ή θα αλλάξουμε τα πάντα ή θα χρεοκοπήσουμε καταγ-
γέλλοντας την παγκοσμιοποίηση, τους κερδοσκόπους, τα 
διευθυντήρια των Βρυξελλών και τους μετανάστες. 

Τους τελευταίους μήνες ως κοινωνία έχουμε συνειδητοποι-
ήσει αρκετά πράματα. Όμως, δυστυχώς, δεν έχουμε καμία 
πολυτέλεια χρόνου. Κάθε χαμένη μέρα κάνει τη σωτηρία 
πιο δύσκολη. Συζητάμε αν θα φορολογηθούν ο 15ος και 
16ος μισθός των υπαλλήλων της Βουλής, αν θα πάρουν 
αύξηση φέτος όσοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν αποδοχές 
υψηλότερες των 2.000 ευρώ, αν θα κοπεί κανένα επίδομα 
του δημοσίου από τα καμιά 50αριά που έχουν. Την ίδια 
στιγμή, η δημοσιονομική κατάρρευση έχει περάσει στην 
υπόλοιπη οικονομία. 150.000 επιχειρήσεις είναι ήδη στο 
κόκκινο, οι 130.000 άνεργοι που προστέθηκαν το 2009 
δεν θα είναι τίποτα μπροστά στο 2010. Σ’ αυτή τη χώρα, 
με την υστερική συμπεριφορά, τη μηδενική κοινωνική 
συνείδηση, 1 εκατομμύριο άνεργοι είναι ένα εφιαλτικό 
μέλλον. Αύριο θα ζούμε σε μια ζούγκλα, έναν κοινωνικό 
πόλεμο, όλοι εναντίον όλων, και θα απορούμε πώς ένα 
χρόνο πριν συζητούσαμε για επιδόματα και αφορολόγητα. 
Θα είναι όμως αργά. 

Σ’ αυτή την κρίσιμη ώρα η κυβέρνηση «παίρνει μέτρα». Σω-
στά αρκετά από αυτά. Όμως η ιδεολογική μάχη έχει χαθεί. 
Γιατί δεν έχει καν δοθεί. Απ’ τη μια μεριά ο πολίτης βομ-
βαρδίζεται με φόρους, εισφορές, μειώσεις μισθών, ΦΠΑ. 
Και από την άλλη μεριά οι δυνάμεις της καθυστέρησης 
και της μιζέριας παίζουν με τους αρχέγονους φόβους, την 
ανασφάλεια, εφευρίσκουν αποδιοπομπαίους τράγους, α-
ποπροσανατολίζουν, χαϊδεύουν τα αυτιά, αναπτύσσουν 
όλο το ρεπερτόριο του λαϊκισμού: Είμαστε καλά, οι «άλλοι» 
είναι εχθροί μας, μας ζηλεύουν, θέλουν να μας πάρουν τα 
επιδόματά μας, τα σπίτια μας, τη γη μας, την πίστη μας, την 
πατρίδα μας. Ο φόβος του μέλλοντος είναι πιο δυνατός από 
τα «μέτρα». Ακόμα κι αν είναι δίκαια, που δεν είναι πάντα. 

Η αλλαγή της Ελλάδας δεν μπορεί να γίνει μέσα σε κλίμα 
φόβου, με το λαϊκισμό να κυριαρχεί στα τηλεοπτικά παρά-
θυρα. Η κρίση είναι ένα καταστροφικό τέλος ή μια καινούρ-
για αρχή. Αν χρησιμοποιήσουμε την κρίση για να αλλάξου-
με όλες τις δομές, τις νοοτροπίες και τις συμπεριφορές που 
μας κρατάνε πίσω σ’ ένα παρελθόν ξεπερασμένο. 
Μπορούμε να συζητήσουμε ένα ένα τα μέτρα, τα βήματα και 
τις τομές που πρέπει να γίνουν και να βρούμε τις πιο ευφυ-
είς και δίκαιες λύσεις. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει χωρίς 
αισιοδοξία, χωρίς συστράτευση σε μια πανεθνική προσπά-
θεια εξόδου από το φαύλο κύκλο, χωρίς κοινωνικές συμμα-
χίες και πολιτικές συγκλίσεις. Χωρίς να κερδηθεί δηλαδή, 
πριν απ’ όλα, η ιδεολογική μάχη με την καθυστέρηση. 
Δεν πρέπει να τα αλλάξουμε όλα γιατί είμαστε υποχρε-
ωμένοι, γιατί μας το επιβάλλουν, γιατί χρεοκοπήσαμε. 
Αλλάζουμε γιατί μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο απ’ 
αυτό που ζούμε, αλλάζουμε γιατί θέλουμε εμείς. 

Για να μιλήσω λίγο σαν κι αυτούς που κατηγορώ, η Ελλάδα 
είναι ευλογημένη χώρα. Ευλογημένη από τη γεωγραφία, 
την ιστορία, το κλίμα. Ακόμα και στο παρά πέντε μπο-
ρούμε να σώσουμε την παρτίδα. Αρκεί να το πιστέψουμε, 
να είμαστε αισιόδοξοι, να αφήσουμε πίσω τους εμπόρους 
του φόβου και τους επαγγελματίες των «κεκτημένων». Να 
ξέρουμε ότι αλλάζουμε όχι για να χάσουμε, αλλά για να 
κερδίσουμε. A

Eκδότης-Διευθυντής Φώτης Γεωργελές 

Γενική Διεύθυνση Διαφήμισης: Λουίζα Nαθαναήλ

Art Director Φώτης Πεχλιβανίδης

Τεχνικός διευθυντής Βάιος Σιντσιρμάς

Αρχισυντάκτες Γιάννης Νένες, 
Δημήτρης Μαστρογιαννίτης

Yπεύθυνοι  Ύλης Ελένη Μπακοπούλου, Τάκης Σκριβάνος

Συντακτική ομάδα: Ν. Αργυροπούλου, K.Ρήγος, Δ. Φύσ-
σας, Σ. Στασινός, Λ. Λαζόπουλος, Π. Δούκας, Γ. Κυρίτσης, 
Ά. Τσέκερης,M. Mηλάτος, Π. Μένεγος, Δ. Αναγνώστου, Α. 
Μποζώνη, Γ. Τζιρτζιλάκης, Σ. Tσιτσόπουλος, Γ. Πανόπου-
λος, M. Kοντοβά, N. Γεωργελέ, Γ. Βαλλιανάτος, Σ. Tρια-
νταφύλλου, Δ. Τριανταφύλλου, Λ. Καλοβυρνάς, Γ. Kων-
σταντινίδης, N. Γεωργιάδης, Γ. Δημητρακόπουλος, Ευτ. 
Παλλήκαρης, B. Γρυπάρης, Μ. Τσιντσίνης, Μ. Ζουμπου-
λάκη, Γ. Ιωάννου, Γ. Κρασσακόπουλος, Ζ. Σφυρή, Σ. Κρα-
ουνάκης, M. Λεάνης, N. Zαχαριάδης, Π. Μανδραβέλης, 
Σ. Ο. Κυπριωτάκη, Μ. Πιτένης, Γ. Παυριανός, Θ. Μήνας, 
Κ. Παναγοπούλου, Λ. Χουρμούζη, Στ. Χαραμή, Τζ. Διαμα-
ντοπούλου, A. Αλ Σάλεχ, Ι. Μπλάτσου, Κ. Γιαννακίδης

Γραμματεία Σύνταξης: Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr

Aτελιέ: Mορφούλα Bογιατζόγλου, 
Αντιγόνη Γραμμενή, Sotos Anagnos

Διόρθωση κειμένων: Δήμητρα Γκρους, 
Δήμητρα Αρβανιτάκη  

Εικονογραφήσεις: Νεκτάριος Σταματόπουλος, Smart
art@athensvoice.gr

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

Κ. Αμοιρίδης, Στ. Ανδριώτης, Α. Κούρκουλος, 
C. Makkos, Στ. Καλησπέρης, Mάρω Kουρή, 
Damien Argi, Α. Φιλιππίδης, Θ. Σταμάτης, 

Π. Βουμβάκης, Τ. Βρεττός, Β. Georgousis, Στ. Ρόκκος
 

Διαχείριση Web: Αχιλλέας Πεκλάρης
Μυρσίνη Λιοναράκη

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

Ρουμπίνη Καλλίτση-Pavarotti
Yπεύθυνες Διαφήμισης: Bερονίκη Xαριτάτου-

Γκονζάλες, Μαρία Βενιού

Direct Market Manager: Βασίλης Ζαρκαδούλας
Υπεύθυνος Τμήματος: Mιχάλης Kούβελας

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

Νώντας Νταμπάνης  
Συντονισμός Διαφήμισης: Δήμητρα Xιώτη

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

ads@athensvoice.gr

Project Manager: Mάρω Ζήνα

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

Έλενα Βενεκά
Διαχωρισμοί - Eκτύπωση: «H Kαθημερινή AE» 

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

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

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

www.athensvoice.gr
Aν δεν βρίσκετε την A.V. στα σημεία διανομής, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 

210 3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

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

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

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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Θα μάθεις κι άλλα...
Μου έκανε εντύπωση για τα επιδόματα 
που έπαιρναν μέχρι σήμερα οι δημόσιοι υ-
πάλληλοι, για παράδειγμα επίδομα μετα-
φοράς φακέλων, και συνάμα με τσάντισε.                                                                    

- Β.Λ.

Η γενιά της χρυσωμένης 
επιφάνειας 
…και όχι η γενιά των 700 ευρώ. Έτσι θα 
χαρακτήριζα τη γενιά μας. Ερχόμενη σε 
επαφή με τυφλά παιδιά τις τελευταίες ε-
βδομάδες, ένιωσα ντροπή για εμένα και 
πολλούς οικείους μου. Χρησιμοποιώντας 
την αφή τους, έκαναν τις μικρές ανακα-
λύψεις-θριάμβους τους με το χαμόγελο 
χαραγμένο στο πρόσωπό τους και την 
παιδικότητα ακόμα διατηρημένη. Το άγ-
γιγμά τους ήταν πολύ διαφορετικό από 
αυτά που έχω συνηθίσει. Ήταν αληθινό, 
βαθύ και διεισδυτικό. Ένιωθα σαν να ψη-
λαφούν τις διαθέσεις μου, τις στάσεις μου, 
μέχρι που αναρωτήθηκα αν αγγίζοντας 
το μαλακό μου δέρμα αντιλαμβάνονται 
τα ψήγματα σκληρότητας και αναλγησίας 
στην ψυχή μου… και αισθάνθηκα άβο-
λα… Η προτροπή μου, λοιπόν, είναι αντί 
να ταμπελοποιούμε τη γενιά μας και να τη 
ρεζιλεύουμε μέσω facebook και έμμεσων 
επαφών, να σταθούμε απέναντι στον άλ-
λον και να τον «κοιτάξουμε» βαθιά, να τον 
«αγγίξουμε» αληθινά, να προσπαθήσου-
με να τον κατανοήσουμε. Και, κυρίως να 
διαπεράσουμε τη χρυσωμένη επιφάνεια 
του προσωπικού μας μικρόκοσμου 
και να έρθουμε σε επαφή με τον 
εαυτό εκείνο που οι επιθυμίες 
του είναι όσες και οι ανάγκες 
του, μικρές και ουσιαστικές, 
εμπνευσμένες από ευγνω-
μοσύνη και αγάπη.                     

- ΆντζεΛΆ τ. 

Όλα είναι εφήμερα
Οι άνθρωποι σήμερα δεν επικοινω-
νούν, δεν αναλώνονται ο ένας στην καθη-
μερινότητα του άλλου κι αυτό είναι πλέον 
πρόβλημα της ψηφιακής εποχής. Πρώ-
τον, διότι νομίζουμε ότι υπάρχει άφθονος 

χρόνος. 
Δεύτερον, διότι όλα είναι εφή-

μερα λόγω της ταχύτητας. 
Κλεισμένοι στις παρωπίδες 
που υψώνονται σαν τείχη 
γύρω μας δεν βλέπουμε. 
Δεν καθόμαστε απλά να Α-

ΚΟΥΣΟΥΜΕ τον άλλον, να 
σιγοτραγουδήσουμε παρέα 

τον ίδιο στίχο, να απλώσουμε 
το χέρι και να τον σηκώσουμε από 

κάτω και να συνεχίσουμε τον ίδιο δρόμο. 
Νομίζουμε πως όλα διορθώνονται πατώ-
ντας το delete και το cancel. Αμ, κούνια 
που μας κούναγε!                                        - Ά.Φ.

Γράμματα

100 λέξεις

Στείλε το γράμμα σου ταχυ-

δρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.gr 

για τη στήλη «Γράμματα». 

Μόνο 100 λέξεις. Άλλιώς θα 

μπαίνουν συντομευμένα. 

Γράμματα χωρίς ονομα-

τεπώνυμο, διεύθυνση, 

τηλέφωνο δεν θα δημο-

σιεύονται.

Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει η Σίνα 

Μουταφίδου. Γεννήθηκε το 1982 στο 

Σίδνεϊ της Αυστραλίας και σπούδασε γρα-

φιστική στη σχολή Βακαλό. Eργάστηκε 

στο χώρο της διαφήμισης ως Art Director,  

ενώ έχει δουλέψει και ως σχεδιάστρια υ-

φασμάτων. Ασχολείται ως freelancer με 

τη γραφιστική και την εικονογράφηση 

για περιοδικά και παιδικά βιβλία.

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.
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Ζωντανόςστηνπόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

μπαλκονί με θεα ακροπολη, μία ςομπα να ςου καψαλίΖεί το κουτελο ενώ ο  
πισινόσ σόυ γινεται BofrosT και επειδή ειναι όλόσ ό κόσμόσ στό μπαλκόνι μ’ ενα Ή και 
δυό τσιγαρα στό χερι... ή αθήνα τυλιγεται σε συννεφό καπνόυ. τό όπόιό διαλυεται γιατι 
μπαζει. χειμώνιασε Ή εκνευριζόμαι πόυ δεν καπνιζώ;

Σύννεφο καπνού

Η 
νύχτα είναι πάρα πολύ κατε-
ψυγμένη, πράγμα που σημαί-
νει ότι χειμώνιασε κι είχαμε 
καλομάθει με τα εξώπλατα ως 
τώρα. Το φεγγάρι είναι άσπρο 

και θολό, πράγμα που σημαίνει ότι είναι άσπρο 
και θολό. Είμαστε στο roof garden του ξενοδο-
χείου St.George Lycabettus και καθόμαστε 
έξω παρόλο που δεν είναι καλή εποχή για roof 
garden. Το μπαρ μέσα στον 6ο όροφο είναι ω-
ραιότατο (λέω και ξαναλέω), η μουσική τέεεε-
εελεια, το σέρβις άψογο, η διακόσμηση τρυφε-
ρή – γιατί δεν σβύνετε όλοι τα τσιγάρα σας να 
μπούμε μέσα σαν άνθρωποι; Ε; 
Το ερώτημα μένει μετέωρο γιατί κανένας κα-
πνιστής δεν κάθεται μέσα όταν μπορεί να κα-
πνίζει έξω. Χειμώνας-ξεχειμώνας όλοι θα 
κάνουν ένα τσιγάρο ακόμα πριν μαζευτούν, και 
διαμαρτύρομαι ότι θα την αρπάξω, θα μείνω πα-
γοκολόνα-κτέρισμα στην ευάερη ταράτσα του 
ξενοδοχείου. Οι ώρες περνούν ρομαντικά κάτω 
απ’ τη σόμπα, που είναι σα να ’χεις την κεφάλα 
σου μέσα σε γιουβετσάκι. Κάποια στιγμή με-

τά τις 2.00 όλοι άρχισαν να χάνουν κι από ένα 
δάχτυλο στο Τεπελένι του ένα τσιγάρο ακόμα και 
μπήκαμε επιτέλους μέσα. Ουφ. 
   
Η μουσική στο μπαράκι, λοιπόν, στο roof garden 
είναι όντως τέλεια, όσο 80s χρειάζεται, με όσες 
διασκευές θέλεις πραγματικά να ακούσεις, με 
Pet Shop Boys, Robbie Williams, Eurythmics 
και ακόμα(ακόμα) Duran Duran… Το μπαρ είναι 
μικρό, λευκό, με τζαμαρίες για να χαζεύεις τη 
θέα. Η Ακρόπολη απέναντί σου λάμπει μέσα στη 
νύχτα, τα μεγάλα νοσοκομεία επίσης λάμπουν 
και μέχρι να καταλάβεις ότι δεν είναι υπερωκει-
άνεια, δεν τα βλέπεις καθόλου δυσοίωνα. Μπαι-
νοβγαίνεις συνέχεια αν καπνίζεις, κι αν δεν 
καπνίζεις κάθεσαι (μέσα) στην πιο αναπαυτική 
καρέκλα και τρως όλα τα καλά φιστίκια. Δηλαδή 
από το μπολ με τα φυστίκια τρως τα Αιγίνης, 
τα cashews και αυτά με το πορτοκαλί καυτερό 
κέλυφος, που είναι μεν τα πιο εγκληματικά, τα 
δικαιούσαι δε επειδή δεν καπνίζεις – ας πάρεις 
από κάπου τις τοξίνες σου. Κι ας ήτανε μέσα οι 
υπόλοιποι να τα τσιμπούσαν πρώτοι. Τώρα, σόρι 

αλλά όταν επιστρέψουν μπαρουτοκαπνισμέ-
νοι θα φάνε μόνο φλούδια. Άντε, κι αυτά τα μι-
κρά γυαλιστερά αράπικα που ξεμένουν αζήτητα 
στον πάτο της φιστικερί…
  

Α κούμε υπέροχες μουσικές λοιπόν και 
πίνουμε συζητώντας για την απαγό-
ρευση του καπνίσματος: έχει επιβληθεί 

σχεδόν παντού. Στην Ιταλία, την πρώτη χρονιά 
της απαγόρευσης, είχανε κάνει χρυσές δουλειές 
οι εταιρείες που πουλάγανε σόμπες εξωτερικού 
χώρου κι απ’ ό,τι φαίνεται το ίδιο θα γίνει κι εδώ: 
έχει-δεν έχει αυλή το οποιοδήποτε μαγαζί, στή-
νει στην πόρτα του δύο σομπίτσες μ’ ένα σεμεδά-
κι στη μέση κι είναι τακτοποιημένο. Η συζήτηση 
δεν μ’ ενδιαφέρει καθόλου, θεωρητικά, μια και 
το ’χω κόψει. Αλλά συμβαίνει το εξής παράξενο 
με το τσιγάρο: το συζητάνε κι αυτοί που το ’χουνε 
κόψει! Άλλοι με ένταση («μυρίζουν τσιγαρίλα τα 
μαλλιά/χαλιά μας!»), άλλοι με νοσταλγία («όταν κά-
πνιζα μου άρεσε η τασακίλα») κι άλλοι πάλι με εξω-
ραϊστική διάθεση («εγώ, μπα, ίσα που άναβα κι από 
κανένα πότε πότε»). Η αλήθεια είναι ότι απ’ όλα τα 
ανθρώπινα βίτσια  –ντραγκς, κουλά σεξουαλικά, 
μόλες, χάπες, ενέσεις, παρτούζες, μπάτσες, κτη-
νοβασίες, μάτι, ξύλο, γκολφ κ.λπ.– το τσιγάρο 
είναι το μόνο που μπορούμε να συζητάμε ανοι-
χτά στις παρέες. Όχι γιατί δεν έχουμε τι άλλο 
να πούμε, μόνο ν’ αρχίσουμε να θάβουμε ο ένας 
τον άλλον χρειαζόμαστε οκτώ μερόνυχτα. Το 
συζητάμε γιατί είναι ένα βίτσιο που μας συνδέει, 
είτε το είχαμε κάποτε είτε το ’χουμε ακόμα… εί-
τε δεν το ’χαμε ποτέ – ειδικά τότε είμαστε πολύ 
μουτζαχεντίν. Είναι το δίκιο με το μέρος μας (το 
κάπνισμα σκοτώνει), δεν είχαμε ποτέ βίτσια, δεν 
καταλαβαίνουμε αυτούς που έχουνε (βίτσια) κι 
επιπλέον μυρίζουν τα μαλλιά/χαλιά μας όταν 
κάποιος καπνίζει, που πεθαίνει σιγά-σιγά κι ό-
λας, σα να μην έφτανε η μπόχα. Ορίστε μας.
Ήταν ένα ωραίο βράδυ στο roof garden του 
Lycabettus με τον τέλειο dj και την (τέλεια θα 
πω πάλι) θέα. Το ποτήρι κρασί κάνει 8,50 ευρώ, 
που είναι οκέι για μπαρ ξενοδοχείου. Άλλο ένα 
βράδυ, επίσης ωραίο, φάγαμε πολύ νόστιμα στο 
“Cilentio”, στον πάνω όροφο που ανεβαίνει η 
ζέστη κι οι ημίχοντροι διαμαρτύρονται ότι σκά-
νε ενώ οι άλλοι διατηρούν την ψυχραιμία τους. 
Οι σαλάτες ήταν ωραίες, περίεργες, νόστιμες 
και γενικά ό,τι φάγαμε, έλεγε (30 ευρώ το άτο-
μο). Όλοι στο τραπέζι έμειναν ευχαριστημένοι, 
το σέρβις ήταν άψογο, το περιβάλλον ζεστό όχι 
με την έννοια «άναψα», τα τραπέζια μακριά το 
ένα από το άλλο ώστε να μην ακούς αν μιλάνε 
οι παραδιπλανοί για το τσιγάρο ή για άλλα, πιο 
ενδιαφέροντα και πιτσικωτά βίτσια. 
Το κακό με το τσιγάρο δηλαδή είναι ότι ξεχνάς τα 
υπόλοιπα βίτσια, μερικά από τα οποία είναι πολύ ι-
διαίτερα, κι είναι κρίμα να μένουν στην απέξω… A     

St George Lycabettus, Roof Garden, Κλεομένους 2, 
Κολωνάκι, 210 7214.368
Cilentio all day restaurant, Ματζάρου 3 & Σόλωνος 54, 
210 3633.144 

n
ic

e 
je

w
is

h
 g

ir
ls

 g
o

n
e 

b
a

d

ΔΙΟΡΘΩΣΗ  από παραδρομή, στο προηγούμενο τεύχος, οι τραγουδιστές τηλέμαχος ζέης και Άννα τζαφέρη αναφέρθηκαν σαν χορευτές στο κείμενο για τον γ. μαζωνάκη. ζητούμε συγνώμη για το λάθος.
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Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ y.nenes@yahoo.com

Αthens 
Voices
Λόγια που ακούστηκαν δημοσί-
ως στην Αθήνα την περασμένη 
εβδομάδα...

ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΑΝ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥΣ
Οι συμμετοχές στο φωτογραφικό μας διαγω-
νισμό ήταν εκατοντάδες. Στο τεύχος  25/2 της 
Voice θα φιλοξενηθούν όλες οι φωτογραφίες 
σε ένα συλλεκτικό τεύχος-πορτφόλιο που θα 
εκπλήξει. Λεπτομέρειες την επόμενη εβδομάδα.

ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
Απ’ έξω μαύρα κι από μέσα πανηγύρι: διατρο-
φή, τηλεθέαση, νέα φλερτ.

OSCAR  A΄ ΑΝΔΡΙΚΟΥ
Το βρήκα: Θα παντρευόμουνα τον Clooney και 
θα τον κεράτωνα με τον (Dude) Jeff Bridges.

Γ.Α.Π.
Ξύνισαν τα μούτρα τους μερικές ξένες εφημερί-
δες επειδή ο Έλληνας πρωθυπουργός το Σάββα-
το το βράδυ στο Νταβός πήγε να δει το “Avatar”.
(Σωστά. Έπρεπε να μείνει στο ξενοδοχείο να μπε-
κροπίνει με τους άλλους εταίρους!)

ΜΑΝΙΝΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ - 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ
Σαν καλοί, παλιοί φίλοι αποφάσισαν να ξεκινή-
σουν μαζί εκπομπή στον ANT1 (97.2 FM, κάθε 
μέρα 2 με 4 το μεσημέρι). Καταλαβαίνετε τι έχει 
να γίνει! 
Η Μανίνα πάντως έβαλε τίτλο στην πρώτη 
εκπομπή «Περιμένοντας τον χοντρό», επειδή ο 
Γρηγόρης ξέχασε(!) να πάει (στην ώρα του).

FOUR SEASONS
Το πρωί κρύο. Το μεσημέρι καλοκαίρι. Το από-
γευμα ψοφόκρυο. Το βράδυ με μακό.
(Ο βιορυθμός μου έχει γίνει φωτορυθμικό)

ΤΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
«Εμείς, μέσα σε μια χώρα 11.000.000 ορθο-
δόξων χριστιανών, εισαγάγουμε 2.500.000 
μουσουλμάνων, για να καταστρέψουμε και να 
υπηρετήσουμε τα σχέδια της Τουρκίας για το 
μελλοντικό εκτουρκισμό της Ελλάδος, και για 
να φτάσουμε κάποτε να έχουμε και παράρτημα 
της Αλ Κάιντα μέσα στην Ελλάδα. Αυτό θα γίνει, 
σας το λέω και μακάρι να διαψευστώ».
(Ναι, φυσικά, αυτός είναι, Άνθιμος ο μικρός, ο 
μέγας)

Η ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ ΝΤΑΒΟΣ 
Καλά, ένας άνθρωπος από το γραφείο Τύπου 
του πρωθυπουργού δεν βρέθηκε να ρίξει πόρτα 
στον Εγγλέζο δημοσιογράφο, που σαν κατσαρί-
δα άρχισε να κυνηγά τον άνθρωπο στα υπόγεια 
του Νταβός; 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Αν ξαναδώ σε τηλεοπτικό πλάνο βουλευτή στις 
πίσω σειρές να κοιμάται ή να ξύνει τη μύτη του, 
θα μεταναστεύσω. Γιατί δεν τους βάζουνε σε 
blue-box όσους μιλάνε, σαν να λένε τον καιρό;

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΔΕΗ
Για όσους ακόμα πιστεύουν ότι η Γραμμική Ά  
αποτελεί το μεγάλο μυστήριο της σύγχρονης 
αρχαιολογίας... •

«Με την κατά-
σταση που επικρατεί 

στον Τύπο, κανείς δεν 
μπορεί να χωρίσει εύκο-

λα πια».
(Η Ρούλα Κορομηλά μιλάει σε 

ραδιόφωνο για τους χωρι-
σμούς διασήμων.)

«Έλα
 μεγκάλε, έλα 
μεγκάλε, έλα 

μεγκάλε».
(Πακιστανοί με ντέφια ζητάνε 

χρήματα την ώρα που σχο-
λάει η Λυρική.)

«Εμείς ευχαριστώ».
(Ταμίας σούπερμάρκετ, Αμπε-
λόκηποι, Σάββατο μεσημέρι.)

«Σου έχω πει 
εκατό φορές να 
σταματήσεις να 

γράφεις το όνομά 
μου στους τοίχους!»

(Κυριλέ (not) φοιτήτρια, ουρ-
λιάζει στο κινητό της. Φιλο-

σοφική Αθήνας.)

«Αν ζούσα στην 
αρχαία Ελλάδα θα 

ήμουν καλλιτέχνιδα ή 
εταίρα».

(Δύο επισκέπτριες, ατενίζοντας 
από την Ακρόπολη.)

Galaxy, 
Hilton. Πίνουν κο-

κτέιλ.
Αγόρι μοντέλο: «Ωπ, σου 

έφαγα ένα μήλο».
Κορίτσι μοντέλο: «Λεμό-

νι ήτανε».
(The Next Top Model, Α-

ντένα.)

«Το Χόλιγουντ 
υποκλίνεται στην ελλη-

νική μυθολογία».
(Το Σταρ διαφημίζει την ταινία 

«Ο Ιάσων και οι Αργοναύ-
τες».)

-Μήπως σας 
περισσεύει κανένα 

κέρμα;
-Sorry, I don’t speak greek.

-A, οκέι. Ντου γιου χεβ ε 
σεντ;

(Περιποιημένο πρεζόνι, αγγλό-
φωνη Κολωνακιώτισσα. Πέ-
μπτη μεσημέρι, Σκουφά.)

Greatest Hits
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΠΑΥΡΙΑΝΟΣ

γράφει για την Α.V. ένα τραγούδι

Τσικνοπέμπτη

Πώς να κάνεις Τσικνοπέμπτη
είναι δύσκολή χρονιά

αποκλείστηκαν στα Τέμπη
τα κατσίκια και τα αρνιά

Πού να πας την Τσικνοπέμπτη
με τους φίλους τους καλούς

είν’ το πορτοφόλι empty
και χρωστάς της Μιχαλούς

Τι να φας την Τσικνοπέμπτη
όταν μήνυμα κακό

η χοληστερίνη εκπέμπει
κι έχει φτάσει στα τρακό

Ποιον να δεις την Τσικνοπέμπτη;
τον δεσμό σου, βρε χαζέ

κι όταν στο κρεβάτι πέφτει
τότε τσίμπα ένα μεζέ!

Κατερίνα
 Μπατζελή

Τίνα 
Μπιρμπίλη

Άντζελα 
Γκερέκου

Office
Decoration

Ξύλινη «παλαιο-υπουργί» επένδυση με 
σκαλιστό γραφείο.

Γκρίζο minimal industrial με γραφείο γκρί-
ζο (τύπου Sato).

Λευκό (φτιαγμένο από τον Α. Σπηλιωτό-
πουλο) με γραφείο από λευκή γυαλιστερή 
λάκα.

Τζάκι; Ναι. Μαρμάρινο σκαλιστό, διακοσμητικό. Όχιιιιιιιι! Εννοείται!

Γράφει σε… Vaio, κεραμιδί, για τη δυναμική επαγγελ-
ματία.

Desktop Hewlett Packard (με δυνατότητα 
touchscreen – τελευταίο μοντέλο). 

Ημερολόγιο με στιλό περιπτέρου (έχει 
ακόμα επάνω το barcode).

Αρχίζει τις φράσεις με… Την απάντηση. Τη λέξη «Νομίζω». «Βεβαίως…»

Πίσω από την υπουργική 
καρέκλα υπάρχει...

Πίνακας. Λάδι σε καμβά, που δείχνει δέ-
ντρα.

Τρία σποτ που φωτίζουν ισάριθμες γυάλι-
νες προθήκες με κάτι σαν φωτοβολταϊκά. 
Συν μια γεννήτρια αιολικής ενέργειας 
(μινιατούρα).

Τετράφυλλη πόρτα/διαχωριστικό, με 
αδιαφανές αμμοβολημένο τζάμι. Και ένας 
καλόγερος.

Ως προς τα Louboutin… Βαθιά κρυμμένα. Απεταξάμην! Στα πόδια της.

Φυτό  γραφείου Μπανανιές. Μπαμπού + Μπανανιά. Κομψά κουρεμένη ελιά σε γλάστρα με 
κάλυμμα λινάτσας.

Πίνει Τσάι με κρόκο Κοζάνης. Τίποτα. Καφέ σε μεγάλο φλιτζάνι. 

Μανικιούρ Κοντό, βερνικωτό. Ε; Περλέ με μακρύ νύχι.

Δαχτυλίδια «Σιρέ» στον παράμεσο του αριστερού. Διπλό ασημένιο στο δείκτη του δεξιού 
(τύπου Βίσση).

Μονοπετράρα («Τολικού» ρυθμού) στον 
παράμεσο του δεξιού.

Πού μένει; Νέο Ηράκλειο Νέα Σμύρνη Κηφισιά

Τρεις γυναίκες της κυβέρνησης
μέσα από τις λεπτομέρειες που έδειξε η εκπομπή «Πρωταγωνιστές» του Mega

Crash Test

Του ΝΙΚΟΥ ΖΑχΑΡΙΑΔΗ
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ForrestGump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

Οι απαντήσεις του

(Μέλος του συλλόγου για την απαγόρευση των κεριών 
που λιώνουν, στις τούρτες γενεθλίων) 

1.
Μα κανείς δεν συγκινείται από την 

τραγική ιστορία του Μιχάλη Χριστο-

φοράκου; Τόσα χρόνια ζούσε διπλα 

μας, ένας άνθρωπος που κανείς δεν ήθελε να 

συναντήσει, που σημείωνε μόνος του ραντε-

βού στην ατζέντα του για να νιώσει λίγο την 

ψευδαίσθηση της επικοινωνίας, κι εμείς αφή-

νουμε την ενοχή να μας κλείσει το στόμα;

Γι’ αυτό και ο Χριστοφοράκος από το Κωστα-

λέξι άρχισε να σκορπάει χρήματα αριστερά 

και δεξιά. Μέσα στην απελπισία του, ήθελε να 

εξαγοράσει λίγη συντροφιά για να μη νιώθει 

τόσο μόνος.  

2.
Να το, να το! Η Ελένη, μόλις βγήκε 

από το σπίτι της οδηγώντας το με-

γάλο τζιπ, ενώ ο Λάτσιος πήρε το μι-

κρό!!! Τι θέλει να μας πει με αυτό το υπονοού-

μενο;

Ότι το να ρουφάς την κοιλιά σου για τους 

paparazzi στην παραλία δεν θεωρείται τόσο 

σημαντική συνεισφορά σε ένα γάμο, ώστε να 

σου δίνει δικαίωμα να διεκδικήσεις ίση μοιρα-

σιά της περιουσίας.

3.
Λίγο κρύα μου φαίνεται, βρε παιδί 

μου, αυτή η καινούργια αρραβωνιά-

ρα που μας έφερε να γνωρίσουμε ο 

πρίγκιπας Νικόλαος. Θα ήθελα κάτι πιο μεσο-

γειακό, για το παλικάρι μας…

Μη στεναχωριέσαι. Υπάρχει πολύ ιστορικός και 

εθνικός λόγος που όλοι οι  Έλληνες γαλαζοαί-

ματοι διαλέγουν παγοκολόνες: Όπως ξέρεις, 

αυτές οι γυναίκες-πρωτόκολλο είναι ό,τι πιο 

τρομακτικό κυκλοφορεί. Ακολουθώντας λοι-

πόν κι αυτός το βασιλικό πεπρωμένο, ελπίζει 

ότι αν κάποτε την εκνευρίσει αρκετά θα τον 

κοιτάξει με τόσο ψυχρό ύφος, που θα παγώ-

σει από το φόβο του. Άρα θα βγει επιτέλους 

αληθινή η προφητεία του «Μαρμαρωμένου 

βασιλιά». 

4.
Για να καταλάβω: Αν αυτοί οι Διε-

θνείς Κερδοσκοπικοί Οίκοι, που μας 

δανείζουν με εξευτελιστικούς τό-

κους, είναι ο σύγχρονος Αρτέμης Μάτσας, τό-

τε γιατί δεν ξεσηκώνονται όλοι αυτοί που εί-

ναι συνέχεια στην τσίτα, έτοιμοι να επιτεθούν 

σε όποιον ξενόδουλο ανθέλληνα ειρωνευτεί 

το μεγαλείο του  Έθνους μας; 

Γιατί από κάπου πρέπει να βρεθούν χρήματα 

για το μισθό του, ώστε να μπορούν να αγορά-

σουν στολές του Λεωνίδα και σημαίες. Χωρίς 

αυτά δεν μπορούν να δείξουν συμβολικά σε 

όλες τις ξένες πολυεθνικές και τους προδότες 

επιχειρηματίες που βγάζουν κέρδος, ότι δεν 

τους έχουν ανάγκη και δεν προσκυνάνε. Βλέ-

πεις, ξέρουν από τις ταινίες ότι ο Αρτέμης Μά-

τσας στο τέλος πάντα τιμωρείται.

5.
Να το, να το!  Η Ελένη μόλις έφερε 

στην εκπομπή της την πρώην κου-

νιάδα της!!! Τι μήνυμα θέλει να στεί-

λει με αυτό;

Ότι αρκετά ασχοληθήκαμε με τους αρραβώνες 

του Νικόλαου και της Τατιάνας και ήρθε η ώρα 

να επιστρέψουμε στο δικό της δράμα, που εί-

ναι ότι όλοι ασχολούνται με τα προσωπικά της.

6.
Όπα! Αυτοί που αγανάκτησαν με τη 

διαφήμιση της Vodafone που προ-

σβάλλει την Ελληνική Επανάσταση 

του 1821, γιατί δεν έχουν την ίδια αντίδραση 

όταν παίζονται στην τηλεόραση ταινίες όπως 

«Σούλι, το Κάστρο της Λευτεριάς», ο «Αλή Πα-

σάς και η Κυρα-Φροσύνη» ή «Ο Παπαφλέσ-

σας», που γελοιοποιούν τους εθνικούς ήρωες 

βάζοντάς τους να μιλάνε σαν σχολική γιορτή 

της χούντας;

Γιατί η διαφήμιση τολμάει να κάνει χιούμορ για 

να φέρει κέρδη σε μια πολυεθνική. Ενώ οι ταινί-

ες ήθελαν απλώς να φέρουν κέρδη με Κώστα 

Πρέκα. Δηλαδή, με σοβαρότητα. 

7.
Κανονικά, αυτή την αστυνομικό δεν 

έπρεπε να την επιβραβεύσουν αντί 

να την παύσουν, αφού τα S&M show 

το βράδυ είναι κάτι σαν επαγγελματική με-

τεκπαίδευση;

Όχι, γιατί το S&M show δεν το έκανε για δουλειά, 

αλλά για προσωπική της ευχαρίστηση. Αυτό 

είναι που σοκάρει. Αν το έκανε από εργασιακή 

ευσυνειδησία, κανείς δεν θα είχε πρόβλημα.  

8.
Να το, να το!  Η Ελένη μόλις κάθισε 

στον καναπέ της εκπομπής της!!! Τι 

κρύβει αυτό το υπονοούμενο;

Μα δεν έμαθες ούτε τα βασικά από τον Σέρλοκ 

Χόλμς; Θέλει να μοιραστεί με τους τηλεθεατές 

τη συγκίνηση που της προκαλεί η ανάμνηση 

από τα καναπεδάκια που σέρβιρε στο γάμο της!

9.
Sorry αλλά ο Κούγιας, που κατηγο-

ρεί το θύμα του πελάτη του, του 

Κορκονέα, ότι ήταν ταραξίας και όχι 

«κανονικό παιδί», δεν είναι αυτός που κάνει 

συνέχεια ταραχές και δεν είναι «κανονικός δι-

κηγόρος»; Με άλλα λόγια, δεν είναι σα να λέει 

πως αν τρομάξει κάποιος αστυνομικός και τον 

πυροβολήσει κι εκείνον, θα έχει ψιλο-δίκιο; 

Όχι, γιατί εκείνος κάνει επεισόδια σαν χόμπι, 

σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που λέγο-

νται κερκίδες. Όχι όπου κι όπου, όπως οι τεντι-

μπόηδες. 

10.
Να το, να το! Η Ελένη μόλις σκάλισε 

τη μύτη της!!! Τι μήνυμα θέλει να στεί-

λει πάλι με αυτό το υπονοούμενο;

Elementary, αγαπητέ Watson: Θέλει να μας πει 

ότι το τρίτο πρόσωπο αυτής της ιστορίας πρέ-

πει να το αναζητήσουμε σε μια σπηλιά στην κο-

ρυφή του Μύτικα.  A  

➜ nikos.zachariadis@gmail.com
www.nikos-zachariadis.org
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Επιμέλεια: 
Σ. Ο. ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ
info@athensvoice.gr

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΙΣ 

>>Αλληλεγγύη στους 
άστεγους Την Κυριακή 
7/2, από τις 11.00 μέχρι 
τις 16.00, οι Homeless 
Support σε συνεργασία με 
τους Έλληνες Ενεργούς 
Πολίτες θα συγκεντρώνουν 
υποστρώματα και υπνόσα-
κους για τους άστεγους της 
Αθήνας. Όπως λένε οι ίδιοι 
«πέρυσι, χάρη στην ευγενική 
προσφορά των συμπολιτών 
μας, συγκεντρώθηκαν 150 
υποστρώματα και υπνόσα-
κοι, δράση που φυσικά δεν 
έδωσε λύση αλλά πρόσθεσε 
μία επιπλέον φωνή στην 
ανάδειξη του σοβαρού 
αυτού κοινωνικού προβλή-
ματος». Επίσης, όποιος θέλει 
μπορεί να συμμετάσχει και 
στη διανομή του υλικού σε 
ανθρώπους που στερού-
νται στέγης το βράδυ της 
ίδιας ημέρας. Περισσότερες 
πληροφορίες: Βασιλική 
Τζανάκου, 697 7322899, 
homeless.support14@gmail.
com, ellinesenergoipolites@
gmail.com

ΠΡΟΒΟΛΕΣ 
>>«Κινηματογράφος & 
Πραγματικότητα» Φεστι-
βάλ ντοκιμαντέρ (αφιέρωμα 
στις Ελληνίδες ντοκιμα-
ντερίστριες, το Φεστιβάλ 
Autrans, τον Djiga Vertov & 
την εξέλιξη του σοβιετικού 
ντοκιμαντέρ). 1-6/2, 18.30. 
Auditorium του Γαλικού 
Ινστιτούτου Αθηνών, Σίνα 31, 
www.ifa.gr

ΓΕΛΙΟ 
>>Stand up στο “John 
doe” Ένα διαφορετικό stand 
up όπου στο μικρόφωνο 
εναλλάσσονται οι Γιάννης 
Δρακόπουλος, Κώστας 
Κουκούτσης, Κωνσταντίνος 
Ραβνιωτόπουλος. 
10/2: Γιάννης Δρακόπουλος. 
John doe, Πανόρμου 86 & 
Κηφισίας, 210 6983.303 

ΜΟΥΣΙΚΗ
>>Συναυλίες στον Νάκα 
Κυριάκος Τζωρτζινάκης: 20 
χρόνια μετά. 
5/2, 20.30, Αίθουσα Συ-
ναυλιών Φίλιππος Νάκας, 
Ιπποκράτους 41, 210 3634.000,  
www.nakas.gr

Περισσότερες πληροφορίες 
για τα free της πόλης στο 

www.forfree.gr

athens

Τα τζάμπα 
         της 
εβδομάδας H μεγάλη έκθεση φωτογραφίας της 

ATHENS VOICE και του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Εγκαίνια της έκθεσης 25/2
Κτίριο «Nίκος Γκάτσος», Τεχνόπολις
με ένα μεγάλο πάρτι και γνωστούς Djs
Την έκθεση θα εγκαινιάσει 
ο δήμαρχος Αθηναίων Νικήτας Κακλαμάνης

“ATHENS PHOTO”
Οι Αθηναίοι φωτογραφίζουν την πόλη τους

Τα βραβεία των νικητών:
Ά  βραβείο:  Ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι

Β΄ βραβείο: Μία φωτογραφική μηχανή SONY SLR, σειρά Α

Γ΄ βραβείο: Μία φωτογραφική μηχανή SONY Cybershot

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

ενώ ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ θα προβάλει τις συμμετοχές μέσω των εκδόσεών του  

• Ο διαγωνισμός συνεχίζεται μέχρι 10/2. Λεπτομέρειες στο www.athensvoice.gr

ΥποστηρικτήςΧορηγός Χορηγοί επικοινωνίας
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shootMe!
Του Κωνσταντίνου Ρήγου                         guest photographer: νίΚολασ λουΚα

LONELY TUNES Παλιά ξεχασμένα cartoons συναντιούνται για ένα ξέφρενο reunion. Κείμενο-σκηνοθεσία: Νικόλας Στραβοπόδης. Ερμηνεύουν: Κωνσταντίνος 
Ασπιώτης, Μαριέτα Βέττα, Ζωή Καραβασίλη, Δημήτρης Σαμόλης, Μαίρη Τσώνη. Από 8/2, Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης» (αίθ. Βlack Box), Πειραιώς 206, 210 3418.550

➜ contact@rigosk.gr
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Πανικοβάλτων500 
Του Γιάννη νένέ 

● ● ●  «Σας είναι μικρό». The story of my life. Είμαι ένας μεγάλος 

άνθρωπος που αγαπάει, συνήθως, μικρά πράγματα. Θα μπο-

ρούσα να πω την ιστορία της ζωής μου μέσα στις 49 θέσεις μιας 

μινιατουροθήκης. Σαρανταεννέα κεφάλαια μέγεθος μπρελόκ.

● ● ● Modus operandi. Λειτουργώ με έναν τρόπο. Χρειάζε-

ται ένας μοχλός. Και αυτός συνήθως είναι ένα Αντικείμενο 

που, μέσω επιλεκτικού συνδυασμού αισθήσεων, ενεργο-

ποιεί μηχανισμούς τρυφερότητας, ανάγκης, ευχαρίστησης 

και ασφάλειας. Κάποια στιγμή πέφτει ο γενικός, καίγεται η 

ασφάλεια, πανικοβάλ. 

● ● ● Το εγχειρίδιο χειρισμού αυτού του χοντρο-bot λέει: 

Δώστε του παιχνίδια. Toys. Πράγματα να τα τοποθετεί μέσα σε 

κουτάκια και αυτά τα κουτάκια πάνω σε ραφάκια. Ανοίγω μικρά 

συρτάρια στο κεφάλι μου και πετάγονται εκπλήξεις, τρομαχτι-

κοί τζόκερ, τίτλοι, ιδέες, μαλακίες. Το Ντουλάπι με τα Παράξενα 

Πράγματα. Μικρο-πράγματα που μπορείς να τα κάνεις ιστορί-

ες, παραγράφους των 20 λέξεων ή των 140 χαρακτήρων.

● ● ● έιρήσθω εν παρόδω: το επόμενο Pecha Kucha έρχε-

ται: 5 Μαρτίου.

● ● ● Πώς να τα χειριστείς όμως; Μια φορά είχα ένα κινητό. 

Κόκκινο, γυαλιστερό, μέγεθος matchbox. Μια χαψιά το έκανες. 

Τα μεγάλα μου δάχτυλα πατούσαν λάθος πλήκτρα, λάθος στιγ-

μές, διέλυαν τη μικρο-γκατζετοσύνη της συσκευής, όπως και οι 

νυχάρες της Μπάρμπαρα Στρέιζαντ θα κάρφωναν αδέξια τους 

υγρούς κρυστάλλους της οθόνης του κάθε κινητού της. Ήθελα 

να το πετάξω το κολοτηλέφωνο και να γυρίσω πίσω στο βαρύ 

βακελίτη, με το καντράν. Κάτι παράξενο συμβαίνει στο μυαλό 

του Τζον-Μάλκοβιτς: Ζητάει μικρά, χοντρουλά πράγματα που 

δημιουργούν αυτοτελή, στρογγυλά αισθήματα. Κουταβάκια. 

Κυκλικά τενεκεδένια κουτιά από μέντες. Κρυστάλλινες μπίλιες. 

Πινέζες. Χοντροκόλικες βίδες, παλιότερα, για να τις κολλάω μι-

λιμετρημένα, πυκνές, επάνω σε γύψινες φτηνές προτομές από 

τα τουριστικά της Πλάκας (έφτιαχνα τον Hellraiser). «Ανάγκη 

τρυφερότητας» το χαρακτήριζε ο Μ. 

● ● ● Πριν λίγες μέρες, μπήκα στο παλιό βιβλιοχαρτοπωλείο 

της οδού Λέκκα 1, στην πλατεία Κλαυθμώνος. Παλιά, μερικές 

φορές, αγόραζα από εκεί με τον πατέρα μου μπλε σχολικές 

κόλες χαρτί, διαφανή καλύμματα τετραδίων, ετικέτες, κιτρινό-

μαυρα φάμπερ, παχουλές, σφριγηλές γομολάστιχες. Είδα τους 

παλιούς ξύλινους βερνικωμένους πάγκους, ξαναθυμήθηκα τη 

μυρωδιά, ήρθαν όλα πίσω. Κοίταξα τα δάχτυλά μου και ήταν 

μουτζουρωμένα, μπλε. Το ωραιότερο δώρο που μπορούσε 

τότε να μου κάνει ο πατέρας μου, ήταν να μου έφερνε από την 

Τράπεζα φύλλα αχρησιμοποίητο καρμπόν. Πολλαπλασίαζα 

αντιγράφοντας εικόνες εκατοντάδων περιοδικών, στάμπωνα 

τα σκίτσα με το καρμπόν πάνω –παντού– όπου έβρισκα λευκή 

επιφάνεια, γέμιζαν τα τσουμπωτά δαχτυλάκια του πιτσιρικά με 

μαύρο καρμπόν γραφίτη ή σκούρο μπλε μελάνι. 

● ● ● Στην οδό Λέκκα αγόρασα, ξανά, καρμπόν και πένες, τις 

ωραίες, μικρές, με τις κομμένες μύτες που γέρνοντας στις κα-

μπύλες των γραμμάτων δημιουρ- γούν ωραία, σέξι, κυ-

ματιστά πάχη και μετά πάλι λεπτές, 

όρθιες γραμμές – μέχρι να γράψεις 

αυτό που θέλεις πάνω σε χαρτί 

bond, 49 κεφάλαια σε 20 λέξεις. Πέ-

νες και μικρά μπουκαλάκια μελάνη: 

σκούρα μπλε, μαύρη και λουλακί. 

● ● ● Μερικές φορές πιστεύω ότι 

άρχισα να κάνω τη δουλειά που 

μπλέχτηκα να κάνω, από καθαρό 

φετιχισμό: εξάρτηση από τα μικρά 

είδη βιβλιοχαρτοπωλείου. Με κάθε 

app που προσθέτω στο άη-φον, και 

ένα νέο micro αντικείμενο γεννιέ-

ται σαν αυγό κλουαζονέ επάνω στο 

γραφείο μου. Ξύστρες, μπλοκ, κόλες, 

κουτάκια με μύτες, στελέχη.

● ● ● Τη μέρα που ξέραμε ότι θα 

παρουσίαζε ο Steve Jobs της Apple τη 

νέα Ταμπλέτα, «ένα μεγάλο άη-φον» 

όπως το περιμέναμε, ήμασταν γραπω-

μένοι πάνω στις επιφάνειες εργασίας 

μας, παρακολουθώντας βήμα βήμα τις 

φωτογραφίες να κατεβαίνουν από τις 

live αναμεταδόσεις των φρήκων στην 

Κοιλάδα της Σιλικόνης, τουητάροντας 

κι εμείς, τη σημειολογία του νέου παιχνιδιού αυτής της εβδο-

μάδας που είχε στοιχειώσει στο μυαλό όλων – των γκατζε-

τάκηδων της Λεωφόρου Bandwidth αλλά και των Uber-Cool 

Σνομπαραίων που, λόγω θέσης, λένε και τα καλύτερα αστεία.

● ● ● Οι περισσότεροι κατηγορούν το ipad ότι είναι πολύ με-

γάλο για τηλέφωνο (not) και πολύ μικρό για netbook. Κάποιος 

έγραψε ένα σχετικό, καινούργιο “Yoma” αστείο που κυκλοφό-

ρησε σε ρυθμό τουήτ: «Υo mama, η μάνα σου είναι τόσο χοντρή 

που χρησιμοποιεί το άη-παντ για τηλέφωνο». 

● ● ● η αλήθεια είναι ότι χωρίς κάμερα, τι να το κάνεις το τη-

λέφωνο; Και χωρίς κάμερα τι να τα κάνεις τα social media; Και 

χωρίς flash τι να το κάνεις το internet; 

● ● ● Ναι αλλά και στο άη-φον πώς να δεις ταινία; Δεν είμαι και 

ο Ρατατούιγ σε μέγεθος. Κι επίσης: πώς να διαβάσεις e-book 

στο άη-φον; 

● ● ● Σε αυτό το σημείο έ λιωσα γιατί είδα το άη-

βιβλιοπωλείο του άη-παντ, μία βιβλιοθήκη τίτλων που σε 

κάνει να θέλεις να πεις «άη παράτα μας κι εσύ» στο Άμαζον. 

Είναι ράφια, ΡΑΦΙΑ, ωραία, μικρά, ξύλινα, ατέλειωτα, με βι-

βλία, ΒΙΒΛΙΑ, τακτοποιημένα επάνω τους. Απλώνεις το χέρι, 

τραβάς, κι αυτό με κυβερνορεαλιστική ακρίβεια έρχεται 

μπροστά στην οθονάρα σου κι ανοίγει, το ξεφυλλίζεις, φρατ-

φρουτ, το βάζεις πίσω στο ΡΑΦΙ του και παίρνεις άλλο. Ή 

περιοδικό. Με φωτογραφίες. Φλαπ-φλιπ-φλιπ.

● ● ● Ο Μπίμπας μας έλεγε «Ναι, αλλά αν το διαβάζεις ξα-

πλωμένος δεν θέλεις να σε πάρει ο ύπνος και να σου έρθει στα 

μούτρα το άη-παντ». Οκ, αλλά το ίδιο έλεγες και όταν διάβαζες 

το «Όταν έκλαψε ο Νίτσε» σε hardcopy. Ακόμα το έχεις το ση-

μαδάκι στο μέτωπο.

● ● ● Μέσα μου ο Άσχετος μου ψιθυρίζει «Το λατρεύεις. 

Σου αρέσει. Θα το πάρεις. 899 γαμοδολάρια». Απ’ έξω μου ο 

Β. μου ξεκαθαρίζει «Δεν θα το πάρουμε. Θα περιμένουμε τις 

βελτιώσεις». Κάθε βελτίωση και 100 γαμοδολάρια, να υποθέ-

σω ε; «Οκ. Θα πάμε όμως σε ένα Απλ Στορ να το 

αγγίξουμε όταν βγει;» Συμβιβάζομαι, αρκεί να 

μην το γλείψω.

● ● ● Το παιχνίδι με τα μεγέθη μπορεί να γίνει 

τρελή εμμονή. Να ανοιγοκλείνεις τα sizes κυ-

νηγώντας το τέλειο fit. Τη μέρα που γνώρισα 

το Μεγάλο  Άη-Φον (not) και είχα γράψει στο 

σημειωματάριό μου με τη Μικρή Κοφτή Πένα, 

ήρθε στα χέρια μου το πακετάκι του Τάσσου 

Παπαϊωάννου, ένα ζιπαρισμένο stack με τις 

έικόνες του σε XtraSmall κάρτες που τις παίρ-

νεις, τις γράφεις, τις ταχυδρομείς, τις κολλάς, 

τις βάζεις όπου θέλεις, σε ραφάκια, σε κουτιά, 

σε κουτάκια, σαν Μπαμπούσκα σε Μπαμπού-

σκα σε Μπαμπούσκα σε Μπαμπούσκα…   

● ● ● XtraLarge, το επόμενο βράδυ, πήγαμε 

στην «Τραβιάτα» στη Λυρική Σκηνή. Απο-

λαμβάνοντας τις Μεγάλες Μουσικές Στρο-

φές μέσα στα Βαθιά Βυσσινί Καφέ Χρώματα 

της σκηνοθεσίας, βλέπαμε τη Βιολέτα να 

ζει το φθισικό της Mέγα Δράμα σαν γνήσια 

βασίλισσα του είδους (που υπερβάλλει στα 

μεγέθη των μικρών, στρόγγυλων αισθημά-

των της). Μέσα μου μία φωνή μου θύμιζε: 

«Το Τζέλα Δέλτα δεν είχε φουγάρα». A 

➜ y.nenes@yahoo.com

Micro-phone

Τι Προσέξαμε 

Τη Μέρα Εκείνη:

● Φυσούσε τόσο wifi εκεί μέσα που, 

κανονικά, θα έπρεπε να έχει επηρεά-

σει τα μαλλιά τους.

● Όλο το αμφιθέατρο ήταν σκυμμέ-

νοι στα άη-φον τους και τουήταραν, 

κανείς δεν κοίταζε τη σκηνή. 

● Χαχα, επόμενο ήταν: Το Τουήτερ 

κράσαρε. Έβγαλε τη Φάλαινα Που 

Την Πάνε Τα Πουλάκια. Fail whale.

● Πρώτο τραπέζι πίστα ο Al Gore.  

● άποκλειστική μουσική του pre-

presentation, Bob Dylan. άποκλει-

στικά και μόνο. έίναι ο Μίκης Θεοδω-

ράκης των άμερικάνων.

● Το όνομα ipad είναι ατυχές, αλλά 

συνεχίζει το διασκεδαστικό σερί 

αστείων με το «άη» στην αρχή.

● Ο Steve Jobs κάθισε στην κλασική 

μπλακ μέταλ Le Corbusier του 1929 

που θυμίζει τις γραμμές του άη-φον. 

Άη λάηκ.

● Ο Steve Jobs είχε τρία μπουκάλια 

νερό δίπλα του.

● Ο Steve Jobs ποτέ δεν πίνει δεύτε-

ρη φορά από το ίδιο μπουκάλι νερό.

● Το άη-παντ είναι ένα μεγάλο, γυα-

λιστερό άη-φον, χωρίς το φον. 

● έίναι τόσο γυαλιστερό που θέλω 

να το γλείψω.

Το εξώφυλλο του micro comic «Παρά Φύση» του Τάσσου 
Παπαϊωάννου, ένα από τα μικρά μυστικά του πακέτου OneManShow 
(onemanshowstudio.com)
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Τζιχάντ
Tων Άγγελου Τσεκερη
γιώργου κυριΤση

Τους σκορπίσαμε
Σφοδρή επίθεση εναντίον των κερ-

δοσκόπων εξαπέλυσε ο Έλληνας 

πρωθυπουργός στο Νταβός. Μη με 

ζορίζετε γιατί θα αρχίσω να πετάω 

τον κόσμο στους δρόμους, δήλωσε 

σε αυστηρό ύφος ο κ. Παπανδρέου, 

ενώ  απείλησε ότι αν συνεχιστούν οι 

κερδοσκοπικές πιέσεις είναι αποφα-

σισμένος να κλείσει τα ασφαλιστικά 

ταμεία. Πανικόβλητοι οι εκπρόσωποι 

των αγορών έσπευσαν στην καφετέ-

ρια, όπου παρέμειναν κοιτάζοντας 

απλανώς το αλπικό τοπίο από την 

τζαμαρία. 

Ενδεικτική της πίεσης που υφίσταται 

η χώρα μας ήταν η συνέντευξη Πα-

πανδρέου στους Φαϊνάνσιαλ Τάιμς 

στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου. Αξί-

ζει μάλιστα να σημειωθεί ότι μόνο η 

καλή φυσική κατάσταση του πρω-

θυπουργού απέτρεψε την επιβολή 

πρόσθετων έκτακτων μέτρων, κα-

θώς κατόρθωσε να φτάσει πρώτος 

στην ταράτσα και να κλειδώσει την 

πόρτα πίσω του. Οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς  

θεωρούνται η πιο έγκυρη οικονομική 

εφημερίδα, καθώς προέβλεψαν την 

κατάρρευση της Λίμαν Μπράδερς 

τουλάχιστον δύο εβδομάδες αφού 

ανακοινώθηκε, ενώ στο παρελθόν 

έχουν δημοσιεύσει και ατράνταχτα 

στοιχεία για τα όπλα μαζικής κατα-

στροφής του Ιράκ.

Επεισόδιο σημειώθηκε επίσης και ό-

ταν στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπε-

ζας επιτέθηκαν με χιονόμπαλες στον 

υπουργό Οικονομικών κ. Παπακων-

σταντίνου, με αποτέλεσμα το επιτό-

κιο δανεισμού της χώρας να εκτινα-

χθεί στις 6,5 μονάδες. Αργότερα ο 

κ. Παπακωνσταντίνου βρέθηκε και 

πάλι στο στόχαστρο των αγορών, ό-

ταν έπεσε η μπουκίτσα του μέσα στο 

φοντί. Ωστόσο, θετικά λειτούργησε 

η δήλωση στήριξης της ελληνικής 

οικονομίας που έκανε ο κ. Αλμούνια 

στο τελεφερίκ του χιονοδρομικού 

κέντρου, τρίβοντας τα χέρια και βγά-

ζοντας υδρατμούς από το στόμα. ●

Η 
εμφάνιση του Γιώργου Παπανδρέου 
ήταν σίγουρα πληθωρική. Για τους πε-
ρισσότερους  ήταν και αξιόπιστη. Για 

τους Γερμανούς φαίνεται πως δεν ήταν ανεκτή.
Πάνω από το 70% του ελληνικού χρέους οφεί-
λεται σε γερμανικές τράπεζες. Πρόκειται για το 
σημαντικότερο πρόβλημα εθνικής κυριαρχίας 
που αντιμετωπίζει η χώρα. Το γερμανικό θησαυ-
ροφυλάκιο θα είναι εκείνο που θα εγγυηθεί, όταν 
έρθει η ώρα, την οικονομική βοήθεια προς την 
Ελλάδα. Βοήθεια που προς το παρόν συζητιέται 
σε θεωρητικό επίπεδο αλλά που όλα δείχνουν 
πως θα αποτελέσει το εργαλείο επιβολής συγκε-
κριμένων πολιτικών στην Αθήνα που ξεπερνούν 
το οικονομικό πλαίσιο της κρίσης. Η Γερμανία δι-
εκδικεί, και μάλιστα ασκώντας αφόρητες πιέσεις, 
την αιχμή του δόρατος του ελληνικού αμυντικού 
οπλοστασίου. Η οικονομική στήριξη του Βερο-
λίνου εξαρτάται από δύο με τρεις λέξεις. Τανκς, 
υποβρύχια και Eurofighters. Η Γερμανία αντιμετω-
πίζει πολιτικό ζήτημα με τα υπολείμματα της άλ-
λοτε κραταιάς ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. 
Τα προβλήματα αυτά αφορούν δύο χώρες και δύο 
πολιτικά πρόσωπα. Ισπανία - Θαπατέρο και Ελλά-
δα - Παπανδρέου. Το Βερολίνο αποτελεί το βα-
σικό εργαστήριο πειραματισμού και εφαρμογών 
του εγχειρήματος «κυβερνήσεις σύγκλισης». Η 
Άνγκελα Μέρκελ ενσαρκώνει αυτό το εγχείρημα. 
Ο  διοικητής της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τρά-
πεζας ήταν ο ενορχηστρωτής και στη συνέχεια ο 
εκτελεστής της ευρύτατης δημοσιοποίησης από 
τα ΜΜΕ των προβλημάτων της ελληνικής oικονο-
μίας και κυρίως των προβλημάτων αναξιοπιστίας 
της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Ο σημερινός δι-
οικητής της Budensbank έχει εκδηλώσει βλέψεις 
για την αναρρίχηση στο θρόνο του προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
Η γερμανική δικαιοσύνη έχει στην κατοχή της όλο 
το οπλοστάσιο του Χριστοφοράκου, σε μορφή 
αρχείων που αφορούν το σκάνδαλο Siemens. Το 
σκάνδαλο αυτό διά της διοχέτευσης επιλεκτικών 
υποαρχείων κρατά σε ομηρεία την ελληνική πολι-
τική σκηνή. Η γερμανική δικαιοσύνη, κρατώντας 

τον Χριστοφοράκο ως υπόδικο ή απλά κατάδι-
κο, διαθέτει το εργαλείο άσκησης, με επιλεκτικό 
τρόπο, πίεσης στους Έλληνες πολιτικούς και τα 
ελληνικά κόμματα.
Σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής η Γερμανία είναι 
η ευρωπαϊκή χώρα της οποίας οι πολιτικές επιλο-
γές εφαρμόζονται στα Βαλκάνια. Η Ουάσιγκτον 
της έχει παραχωρήσει δικαίωμα σχεδιασμού και 
εφαρμογής πολιτικών στην περιοχή. Η Γερμανία 
διαθέτει σοβαρά ερείσματα στην Τουρκία και έχει 
διασφαλίσει τα μέσα εκβίασης συμπεριφορών 
από τη γείτονα. Η Γερμανία κρατά το κλειδί των 
σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας και είναι 
η χώρα που στην πραγματικότητα ελέγχει τους 
βασικούς τομείς αυτής της συνεργασίας με αιχμή 
του δόρατος την ενέργεια. 
Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, που βρέ-
θηκε στην Αθήνα την Τρίτη που μας πέρασε, εκτός 
των άλλων (υποβρύχια, αεροπλάνα κανόνια και 
ευρώ) ζήτησε και την απελευθέρωση του Falkom 
Jung, στελέχους της Siemens που συνελήφθη 
για το ρόλο που διαδραμάτισε στο χρηματισμό 
πολιτικών και κομμάτων στην Ελλάδα κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος ψηφιοποίησης του 
ΟΤΕ. Ο κ. Jung είχε αποφυλακιστεί υπό όρους. Ο 
επικεφαλής  της γερμανικής διπλωματίας, προ-
φανώς απευθυνόμενος σε «ιθαγενείς» όπως ο ά-
θλιος Κορτέθ, απαίτησε να επιτραπεί στο «μεγάλο 
χορηγό» της γερμανικής εταιρείας να γυρίσει στο 
σπίτι του στη Γερμανία.

Uber alles 
Η προσπάθεια του Γιώργου Παπανδρέου να συνο-
μιλήσει με τους βασικούς οικονομικούς παράγο-
ντες του δυτικού κόσμου στο Νταβός της Ελβε-
τίας ήταν ομολογουμένως εντυπωσιακή. Είχε να 
αντιμετωπίσει μια συσσωρευμένη αρνητικότητα 
που δεν έχει τόσο να κάνει με το έλλειμμα αξιο-
πιστίας μιας χώρας όσο με την ευκαιρία που έχει 
παρουσιαστεί να ποδηγετηθεί μια συνιστώσα του 
σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκή Ένωσης που κα-
τά λάθος κατέστη μέλος της κυρίαρχης ευρωπαϊ-
κής ελίτ. Πρόκειται για εγχείρημα με στρατηγικό 
χαρακτήρα. Είναι προφανές πως ο εκμηδενισμός 
των αντιστάσεων της Ελλάδας θα χρησιμοποιηθεί 
για τον έλεγχο και άλλων χωρών που προκαλούν 
τα ίδια ή και περισσότερα προβλήματα. Ισπανία, 
Πορτογαλία σήμερα, Ανατολικές χώρες και Δυτικά 
Βαλκάνια αύριο. Τουρκία μεθαύριο. Στο τρίγωνο 
μεταξύ του Βερολίνου, των Βρυξελλών και των 
χωρών της Βόρειας Ευρώπης σφυρηλατείται η 
σύγχρονη Mittel Europa. Σε αυτήν τη Μέση Ευρώ-
πη οι χώρες της Μεσογείου, τα Βαλκάνια και  ορι-
σμένες σλαβικές χώρες αποτελούν τους δορυφό-
ρους αλλά όχι την καρδιά. Πρόκειται για σύλληψη 
στρατηγικής επιλογής και όχι απλή αντίδραση σε 
μία εξελισσόμενη οικονομική κρίση. Η Γερμανία 
κατάφερε να κυριαρχήσει της Γαλλίας και της Με-

γάλης Βρετανίας κατά την τελευταία περίοδο για 
έναν και μοναδικό λόγο. Το κόστος εργασίας μειώ-
θηκε στη Βαυαρία επειδή αυξήθηκε στη Νότια Ευ-
ρώπη. Οι συγκρίσεις στις αυξήσεις/μειώσεις της 
παραγωγικότητας καταδεικνύουν του λόγου το 
αληθές. Το Βερολίνο δεν επιχειρεί μόνο να ελέγξει 
την οικονομική κρίση. Επιχειρεί και να αναβαθμί-
σει το ρόλο του καθιστώντας τη Γερμανία μοναδι-
κή ατμομηχανή της ΕΕ και τις χώρες της Κάτω και 
Βόρειας Ευρώπης «συνοδοιπόρους». 

Πρόβλημα κυριαρχίας
Σε αυτά τα πλαίσια ο ασφυκτικός έλεγχος που α-
σκείται υποκινούμενος (ως άλλοθι) από την ανυπο-
ληψία των ελληνικών κυβερνήσεων αφορά πρω-
τίστως την απώλεια χώρου ελιγμών της Αθήνας. Η 
Ελλάδα μέσω της ταλαιπωρημένης ελληνικής οικο-
νομίας εισέρχεται σταδιακά σε καθεστώς υιοθεσί-
ας. Η κυβερνητική ανεπάρκεια των πρωθύστερων 
κυβερνήσεων και τα ιστορικά λάθη των κυβερνή-
σεων Ανδρέα Παπανδρέου, Μητσοτάκη και Σημίτη, 
με τη διόγκωση του χρέους και με την απίστευτη 
ελαφρότητα των κυβερνήσεων Καραμανλή, που 
εκτόξευσαν το χρέος σε ανεπίτρεπτα ύψη μεθο-
δεύοντας για ιδιοτελείς προσωπικούς (φαγοπότι) 
και κομματικούς σκοπούς την κατάρρευση των θε-
σμών, αφαιρούν από τη χώρα το όποιο διαπραγμα-
τευτικό όπλο. Είναι προφανές πως οι επιλογές των 
τραπεζιτών και του κονκλαβίου της Κεντρικής Ευ-
ρώπης προκρίνουν τη «Συγκυβέρνηση» ως μοντέλο 
διακυβέρνησης και διαχείρισης, και όχι μόνο για την 
Ελλάδα. Λέξεις όπως «σύγκλιση»και «συγκυβέρ-
νηση» αποτελούν επιλογές-κλειδιά που έρχονται 
σε αντιπαράθεση με τις επιθυμίες των εκλογικών 
σωμάτων χωρών μελών της Ένωσης. Το ζήτημα δεν 
είναι αυστηρά εθνικό. Είναι εξίσου ευρωπαϊκό και 
αφορά ευρύτερες περιφέρειες στη γηραιά ήπειρο. 
Η Γερμανία ηττήθηκε σε δύο πολέμους γιατί απλά 
εφάρμοσε επιθετικό-κατακτητικό δόγμα. Το κατα-
φέρνεις εφαρμόζοντας τραπεζικές λογικές και με 
την εξαγωγή διαφθοράς. Αν πετύχει στους σκοπούς 
της, τότε χάρισμά της αυτή η Ευρώπη.  A   

➜ n.georgiadis1@yahoo.com

Η Ελλάδα εισέρχεται 
σταδιακά σε καθεστώς 
υιοθεσίας

Πολιτική

Το όραμα του Φρανκενστάιν
Του Νικου γεώργιΆΔη
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Tου ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ➜ www.yannis-ioannοu.com

«
Πρέπει να ματώσουμε» ήταν η φρά-

ση του Γιώργου Παπανδρέου, πάνω 

στην οποία στηρίχθηκε η κυβερνη-

τική πρωτοβουλία για σύσταση μιας πεντά-

δας εξεταστικών επιτροπών, δύο από τις ο-

ποίες μπήκαν ήδη σε κίνηση: η μία για την υ-

πόθεση Siemens και η άλλη για το Βατοπέδι. 

Ο πρωθυπουργός πρόταξε για συμβολικούς 

λόγους την εξεταστική για τα «πάρε-δώσε» 

με τη γερμανική Siemens, αφού ως σκάνδα-

λο «άγγιξε» και τα δύο κόμματα εξουσίας. Ο 

ίδιος αποστασιοποιήθηκε σε ανύποπτο χρό-

νο από στελέχη του ΠΑΣΟΚ –Τσουκάτος, Μα-

ντέλης–, το όνομα των οποίων ενεπλάκη. Οι 

υπολογισμοί έλεγαν ότι μπορούσε έτσι η νέα 

κυβέρνηση να στρέψει την υπόθεση αυτή εις 

βάρος της ΝΔ. Αμ δε! Εδώ και μέρες άρχισαν 

να βγαίνουν στη φόρα τα αντίγραφα του προ-

σωπικού ημερολογίου του πρώην επιτελικού 

άνδρα της Siemens Μιχάλη Χριστοφοράκου, 

αλλά και δημοσιεύματα για επαφές του με 

τον Χάρη Παμπούκη, υπουργό Επικρατείας 

και στενό συνεργάτη του Γ. Παπανδρέου, τον 

άνθρωπο που έχει αναλάβει το χειρισμό των 

υποθέσεων με τις επιτροπές της Βουλής! Ο κ. 

Παμπούκης αίφνης βρέθηκε να διαψεύδει τις 

όποιες συναντήσεις και συσκέψεις που δη-

μοσιεύματα αποκαλύπτουν ότι είχε με τον κ. 

Χριστοφοράκο μετά το 2004. Όσο για τα ερω-

τήματα γιατί τώρα οι αποκαλύψεις και γιατί 

αίφνης βάλλεται ο πυρήνας των συνεργατών 

του πρωθυπουργού, από φίλια μάλιστα πυρά, 

μένει να απαντηθούν...

Για τον Αντώνη Σαμαρά, η εξεταστική επιτρο-

πή ήταν από την αρχή δίκοπο μαχαίρι. Ναι μεν 

υπήρχαν οι σκιές στελεχών του ΠΑΣΟΚ και η 

«ομολογία» Τσουκάτου, όμως επί κυβερνή-

σεων ΝΔ έγινε η «μεγάλη φυγή» του βασικού 

υπόπτου Μ. Χριστοφοράκου στη Γερμανία, 

απ’  όπου τώρα στέλνει με δόσεις αντίγραφα 

του προσωπικού του ημερολογίου. Στις «100 

καυτές σελίδες του Mr Siemens» που δημοσι-

εύτηκαν την περασμένη Κυριακή παρελαύ-

νουν ονόματα πρώην και νυν στελεχών –από 

τον Κ. Μητσοτάκη, την Ντόρα Μπακογιάννη, 

τον Δ. Αβραμόπουλο και τον πάλαι ποτέ  πα-

νίσχυρο διευθυντή του γραφείου του πρώην 

πρωθυπουργού Γ. Αγγέλου, μέχρι τον πρώην 

πρόεδρο της Βουλής Δ. Σιούφα, τον Γ. Αλο-

γοσκούφη, τον Π. Δούκα, ακόμα και τον ατί-

θασο Γ. Γιακουμάτο. Οι κατηγορίες πέφτουν 

επί δικαίων και αδίκων και ενώ οι διαψεύσεις 

δεν λένε να κοπάσουν, προαναγγέλλεται η 

δημοσίευση την ερχόμενη Κυριακή και άλλων 

100 σελίδων από το «αγαπημένο ημερολόγιο» 

Χριστοφοράκου. Το «κερασάκι στην τούρτα» 

βεβαίως ήταν η ευχαριστήρια επιστολή  του 

Κώστα Καραμανλή προς τον πρώην ισχυρό 

άνδρα της Siemens, που έκανε άνω κάτω τη 

ΝΔ. Ο Αντώνης Σαμαράς, που είπε και αυτός 

ασμένως «ναι» στη σύσταση της εξεταστικής 

επιτροπής, γνώριζε εξ αρχής ότι λόγω της 

χρόνιας πολιτικής του εξορίας από το κόμμα 

του οποίου σήμερα ηγείται, ήταν υπεράνω 

πάσης υποψίας. Και οραματίστηκε μέσω της 

κάθαρσης μια «φυγή προς τα εμπρός». Μόνο 

που το πρόβλημα είναι με τους «από κάτω». 

Κάποιοι προεξοφλούν ότι με την ιστορία αυ-

τή θα «καεί» ένα ακόμη τμήμα στελεχών του 

κόμματος, που επέζησε από το «ολοκαύτω-

μα» του Βατοπεδίου. Όσο για το νέο πρόεδρο 

της ΝΔ, βιώνει και αυτός σήμερα ό,τι η Ντόρα 

Μπακογιάννη προεκλογικά. Μπορεί να μη θέ-

λει, αλλά προς το παρόν είναι αναγκασμένος 

να υπερασπίζεται την «κληρονομιά Καρα-

μανλή» – και να εισπράττει ένα ανεξόφλητο 

πολιτικό κόστος από τη δραματική πενταετία 

γαλάζιας διακυβέρνησης. Άλλωστε, ο πρώ-

ην πρωθυπουργός ήταν που αρνήθηκε τρεις 

φορές την πρόταση για σύσταση εξεταστικής 

επιτροπής για τη Siemens. 

Η επιτροπή θα ολοκληρώσει το έργο της πε-

ρί τα μέσα Μαρτίου. Θα λάμψει η αλήθεια; Θα 

ματώσει τελικά το πολιτικό σύστημα για την 

αυτοκάθαρσή του; Όποιος στ’ αλήθεια το 

πιστεύει, να σηκώσει το χέρι. A

➜ palikar@otenet.gr

Αγαπημένο 
μου 
ημερολόγιο
Του ευΤυχη ΠΆλληκΆρη

Όποιος πιστεύει ότι θα λάμ-
ψει η αλήθεια στην υπόθεση 
Siemens να σηκώσει το χέρι



citizen
Tου κώσΤΆ γιΆΝΝΆκιΔη

Α ν πριν από ένα χρόνο ο 
Μιχάλης Χριστοφορά-
κος άκουγε ότι τον κα-

λούν στην Ευελπίδων θα ζητούσε 
από τον οδηγό του να τον πάει στη 
Βάρης-Κορωπίου, εκτιμώντας ότι 
οι μαθητές της σχολής θα τον περι-
μένουν σε άγημα για την απόδοση 
τιμών. Τέλος πάντων, μπορεί να έ-
βαζε οτιδήποτε στο μυαλό του ε-
κτός από ραντεβού με τον ανακρι-
τή. Όχι άδικα. Άλλωστε η ασυλία 
του, όπως ουσιαστικά αποδείχθη-
κε, έχει θεσμικές διαστάσεις. Και 
το κυριότερο: αν όντως εμπλέκεται 
σε όλα αυτά που του αποδίδουν, τό-
τε, πράγματι, έχει πολλές μικρές 
ιστορίες ηρωισμού για να διηγη-
θεί. Δεν λέω μόνο για την παρα-
κολούθηση ποδοσφαιρικού αγώνα 
παρέα με τον Μιχάλη Λιάπη – εκ 
πρώτης όψεως ακούγεται φριχτό, 
αλλά πρέπει να έχει φωτεινές και 
κωμικές πτυχές. Σας μιλάω για το 
λάδωμα όλων αυτών των απίθανων 
τύπων, των λαίμαργων, που είναι 
ικανοί να σου εξηγήσουν, στη Βα-
λαωρίτου φυσικά, ότι το χρήμα σε 
βοηθάει να οικοδομήσεις θέσεις 
και να πείσεις για τα επιχειρήματά 
σου, πλην όμως καλό είναι να ταΐ-
ζεις και το λογαριασμό της offshore. 
Και ο Μιχάλης δεν ανέχθηκε, α-
πλώς, αυτούς τους γλοιώδεις τύ-
πους στις σόλες των παπουτσιών 
του, έβαλε και το χέρι στην τσέπη, 
το άπλωσε να του το γλείψουν. Οι 
αποκαλύψεις των τελευταίων ημε-
ρών (από την «Ελευθεροτυπία») με 
τα ονόματα πολιτικών που φέρεται 
να είχαν επαφή με τον Χριστοφο-
ράκο φωτίζουν το αυτονόητο, περι-
γράφουν αυτό που γνωρίζουν όλοι 
εκτός από την ελληνική Δικαιοσύ-
νη. Δεν είναι παράλογο. Αν ο Χρι-
στοφοράκος λάδωνε το σύστημα, 
θα περνούσε και από τα γρανάζια. 
Δεν το έκανε μέσω των πολιτικών 
που εμφανίζονται να συνομιλούν 
με τη γραμματέα του; Μάλλον όχι. 
Οι άνθρωποι διαψεύδουν ακόμα 
και την προσωπική επαφή, εμείς 
τους πιστεύουμε. Θα πήγε από αλ-
λού. Υπάρχουν τόσοι δρόμοι! Φα-
νταστείτε ότι εκεί που έχουν τα-
ξιδέψει οι μίζες του Μιχάλη εσείς 
δεν θα καταφέρετε να πάτε ποτέ! 
Αλλά το βέβαιον είναι πως διέσχι-
σε, μοιράζοντας ζεστό χρήμα, τους 
διαδρόμους της Βουλής. Αυτή τη 
στιγμή δεν υπάρχει πολιτικός άν-
δρας (ή γυναίκα) που να παραδέχε-
ται ότι γνώριζε τον Χριστοφοράκο. 

Ακόμα και στις περιπτώσεις όπου η 
ευτυχία της συνεύρεσης έχει απο-
τυπωθεί σε φωτογραφικό χαρτί, οι 
υποψίες διαλύονται από το γνωστό 
σχόλιο που μας λέει ότι οι κοινω-
νικές σχέσεις δεν ποινικοποιού-
νται. Τελικώς ποιοι τα πήραν από 
τον Χριστοφοράκο; Θα μας το πει 
η εξεταστική επιτροπή που συνε-
στήθη στη Βουλή; Όχι. Διότι είναι 
πολύ πιθανό ανάμεσα σε αυτούς 
που αναζητούν την αλήθεια να υ-
πάρχουν και τύποι που βούτηξαν 
το δάχτυλο στο μέλι. Και όσο δεν 
μιλάει ο Χριστοφοράκος, τόσο η α-
λήθεια θα είναι δίπλα μας αλλά δεν 
θα τη βλέπουμε, θα είναι σκεπα-
σμένη με ένα σεντόνι, σαν προτομή 
επιφανούς άνδρα. Λογικά δεν θα 
μιλήσει ποτέ. Αν ανοίξει το στόμα 
του, η ελληνική Δικαιοσύνη (αυτή 
που της έχουμε όλοι εμπιστοσύνη) 
του ράβει το ριγέ κουστούμι του ι-
σοβίτη. Αντιθέτως, όσοι τα άρπα-
ξαν ανησυχούν μόνο για την υστε-
ροφημία τους, καθώς τα αδικήματα 
έχουν παραγραφεί. Δεν είναι άδι-
κο; Είναι. Κάποιοι θα πουν ότι με 
την εξεταστική επιτροπή ξύνουμε 
πληγές, ενώ η χώρα διέρχεται κρί-
σιμες στιγμές. Μα η χώρα διέρχε-
ται αυτές τις στιγμές επειδή όσοι 
πήραν τις τύχες της στα χέρια τους 
έκαναν δουλειές με τύπους σαν τον 
Μιχάλη. Η χώρα βιώνει μία οδυ-
νηρή κρίση επειδή ένα τμήμα του 
πολιτικού της προσωπικού απέ-
κτησε συναδελφική σχέση με τις 
Φιλιππινέζες του Χριστοφοράκου. 
Η χώρα έφτασε στο χείλος της χρε-
οκοπίας επειδή, εδώ και δεκαετίες, 
διάφορες Siemens εμφανίζονται 
σαν αποστήματα στον καχεκτικό 
κορμό της. Καταρρέει αφού δεν έ-
χει τους ανθρώπους και τους θε-
σμούς που θα εξασφαλίσουν τη 
θέση της στην πολιτισμένη Δύση. 
Αν θέλετε, αποσυντίθεται επειδή 
όλοι εμείς, αυτό που ο Λαζόπουλος 
αποκαλεί «υπέροχο λαό», είμαστε 
ψηφίδες μιας γκρίζας εικόνας. Ε-
πιδεικνύουμε ανοχή και ζούμε με 
την προσδοκία για την προσωπική 
μεγάλη αρπαχτή. Αλλά πώς μπο-
ρούμε να αλλάξουμε, αφορίζοντας 
τον ίδιο μας τον εαυτό; Μόνο με την 
αλήθεια. Ο Μιχάλης πρέπει να μι-
λήσει. Και αν το πράξει, οφείλουμε 
να τον αντιμετωπίσουμε ως εθνικό 
ευεργέτη, ως τον άνθρωπο που σή-
κωσε το σεντόνι και μας έδειξε την 
αλήθεια. Αμνηστία για τον Μιχά-
λη. Όχι αμνησία. 

Αμνηστία για τον Μιχάλη

➜ kostas@giannakidis.com
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Ε
ίχα την πρόθεση να ασχοληθώ σήμερα 
με το νομοσχέδιο για την υπό όρους α-
πόδοση της ελληνικής ιθαγένειας στα 

παιδιά των μεταναστών. Νομίζω, όμως, πως έ-
χουν ειπωθεί και γραφτεί τα πάντα για το θέμα. Τα 
«στρατόπεδα» έχουν διαμορφωθεί και μπορεί ο 
καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του. Ένα μι-
κρό σχόλιο, μόνο. Από τους βασικούς συμβού-
λους του Σαμαρά διάβασα ότι είναι ο κάποτε αρι-
στερός Χρύσανθος Λαζαρίδης, ο οποίος πριν από 
περίπου είκοσι χρόνια είχε προτείνει «να ασκή-
σουμε στρατιωτική πίεση στα Σκόπια» (και ο νο-
ών… νοείτω). Αντίστοιχα, στην ξενοφοβική και ε-
θνοπατριωτική χορωδία κατά του νομοσχεδίου 
για τους μετανάστες «πρώτο τραπέζι πίστα» έχει 
δημοσιογράφος έγκυρης πρωινής εφημερίδας, ο 
οποίος επίσης έχει διατελέσει στέλεχος της Αρι-
στεράς, και μάλιστα της επαναστατικής. Αυτά, 
βέβαια, πριν εξελιχθεί σε τουρκοφάγο και θεμα-
τοφύλακα (ένας ακόμα!) της απειλούμενης, λέει, 
εθνικής μας «ακεραιότητας» και «ταυτότητας».

Π
έθανε πριν από λίγες ημέρες ο Μιχάλης 
Παπακωνσταντίνου, ένας από τους πιο 
σοβαρούς και νηφάλιους πολιτικούς, 

που πάντοτε προτιμούσε τους χαμηλούς τόνους 
και τις ορθολογικές προσεγγίσεις στα προβλήμα-
τα. Αυτός ήταν που, ως υπουργός Εξωτερικών, εί-
χε δηλώσει το αυτονόητο: «Δεν μπορούμε να α-
σκούμε εξωτερική πολιτική κάνοντας απλώς τους 
παλικαράδες». Λέγεται, λοιπόν, ότι κάποτε ο Αν-
δρέας Παπανδρέου του είπε: «Βρε Μιχάλη, εσύ έ-
πρεπε να είχες έρθει στο ΠΑΣΟΚ. Σήμερα θα ή-
σουν Νο 2 στο κόμμα». «Φοβόμουνα πού θα μπο-
ρούσαν να οδηγήσουν όλα αυτά τα “έξω από το 
ΝΑΤΟ”, “έξω από την ΕΟΚ” κ.λπ., βρε Αντρέα» απά-
ντησε εκείνος. Για να λάβει την απάντηση από το 
μεγάλο αρχιερέα του τακτικισμού και του λαϊκι-
σμού: «Μιχάλη, εσύ είσαι έξυπνος άνθρωπος. Εί-
ναι δυνατόν να πίστεψες ότι τα εννοούσα αυτά ή 
ότι επρόκειτο ποτέ να γίνουν τέτοια πράγματα;».

Β
ουλιάζει το έντυπο του «βασιλιά της 
πέτσινης συνέντευξης» και του «βασιλιά 
της κρυφής κάμερας», που ήρθε να μας 

διαβεβαιώσει ότι «δεν είμαστε όλοι ίδιοι» (ευτυ-
χώς!). Μάλιστα, ο ένας από τους δύο μεγάλους 
«δασκάλους» της δημοσιογραφίας ξέκοψε – ή τον 
ξέκοψαν. Αν λάβουμε υπόψη ότι ημερήσιο έντυ-
πο άλλου «αστέρα» της ηλεκτρονικής δημοσιο-
γραφίας, με χωρίστρα ξυράφι και ύφος ιδιοκτήτη 
νυχτερινού κέντρου στη λεωφόρο Αθηνών, βού-
λιαξε και αυτό προ ετών, μπορούμε να ελπίζουμε. 
Τι να ελπίζουμε; Όχι βέβαια ότι οι εφημερίδες μυ-
ρίζουν ή θα μυρίζουν στο μέλλον λεβάντα, αλλά 
τουλάχιστον πως το κοινό διατηρεί κάποιο στοι-
χειώδες κριτήριο που αποτρέπει το να γίνει το το-
πίο στο χώρο της (έντυπης τουλάχιστον) δημοσι-
ογραφίας εντελώς ζούγκλα.

Υ
πουργείο οικογένειας δήλωσε ότι θα 
δημιουργήσει ο μακεδονομάχος αρχη-
γός της Νέας Δημοκρατίας, όταν, με 

χρόνια με καιρούς, θα έρθει στην εξουσία. Τι να 
κάνει κι αυτός; Πρέπει κάτι να επινοεί για να ακού-

γεται πού και πού το όνομά του, αλλά και για να 
«περνάει και η ώρα», όπως λέει και ο λαγός στο 
γνωστό ανέκδοτο. Με την πρώτη ευκαιρία, πά-
ντως, ο ίδιος ο Σαμαράς –ή και ο ολοένα και περισ-
σότερο συγκάτοικός του στην ίδια πολυκατοικία 
Καρατζαφέρης– θα μπορούσε να εξαγγείλει τη 
δημιουργία Υπουργείου Ορθοδοξίας, Υπουργείου 
Κατήχησης, Υπουργείου Εθνικής Ταυτότητας, Υ-
πουργείου Ελληνικότητας ή ακόμη και Υπουργεί-
ου Πολεμικής Αρετής των Ελλήνων (μπρρρ…).

«
Άυτό δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Τον 
κόσμο τον ενδιαφέρει η τσέπη του». Ο 
λαϊκισμός στα όρια του παραληρήματος 

σε απάντηση του Γιώργου Αυτιά, «Ζορό των συ-
νταξιούχων», σε στοιχειωδώς σοβαρό «συνομι-
λητή» του, ο οποίος, στον οίστρο του τηλεπαρου-
σιαστή που ζητάει να δοθούν γενναίες αυξήσεις 
στον «κοσμάκη» (άλλη λέξη-φετίχ της λαϊκιστικής 
ιδιολέκτου), τολμά να αντιτάξει. «Μα πώς; Με ακό-
μα περισσότερα δανεικά; Ξέρετε, κύριε Αυτιά, πό-
σα δανείζεται η χώρα κάθε μέρα που περνάει;»
Αλίμονο, γιατί «αυτό» να ενδιαφέρει τον «κόσμο»; 
Όσο για το ότι τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δισέγγο-
να του «κόσμου» θα βαρεθούν να πληρώνουν τα 
χρέη που θα κληρονομήσουν, σιγά μην κάτσου-
με να σκάσουμε. Άλλωστε, οι απόγονοι του «κό-
σμου» δεν έχουν (προς το παρόν, τουλάχιστον) 
μηχανάκι της AGB στο σπίτι τους.

Α
πό τίτλο καθημερινής εφημερίδας, αυ-
τόκλητης προστάτιδας και ανεπίσημου 
οργάνου των Εξαρχείων: «Αϊτή: Μετά το 

σεισμό, έρχονται και οι Αμερικάνοι». Πώς τα πά-
ντα υποτάσσονται στην ανάγκη να ικανοποιηθεί ο 
πιο στενοκέφαλος και κοντόθωρος αντιαμερικα-
νισμός του φιλοθεάμονος κοινού. Ή πώς οι θιασώ-
τες αυτού του αγοραίου «αντιιμπεριαλισμού» θυ-
μίζουν όλο και περισσότερο τους αμήχανους και 
«κολλημένους» σοβιετικούς του «ναι, αλλά κι ε-
σείς καταπιέζετε τους νέγρους».  A  
➜ achpappas@hotmail.com

Τα πολλά 
πρόσωπα 
του 
λαϊκισμού
Του ΆΝΔρεΆ ΠΆΠΠΆ

➽

20/1/2010 
Απαγχόνισαν χθες 

τον χημικό Αλί

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 
μεταμορφώνει εικόνες της 

επικαιρότητας σε έργα τέχνης

 ➜ p.koulouras@gmail.com
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Β ράδυ Πρωτοχρονιάς, Πλάκα, Αθή-

να. Οι πιο ξενέρωτοι εξ ημών κατα-

φεύγουμε στον κήπο του σπιτιού 

για τσιγαράκι και λακριντί επιπέδου. Το βα-

φτίζουμε socializing και εντρυφούμε σ’ αυτό 

για το επόμενο δίωρο. Μισά ελληνικά-μισά 

αγγλικά – μην τυχόν και φανούμε αγενείς 

στους ξένους της παρέας, μη διαψεύσουμε 

τη φήμη του φιλόξενου λαού. Διάβολε, εμείς 

γεννηθήκαμε με Ρroficiency, κουλτούρα και 

αναμνήσεις από τότε που ήμασταν «έξω». 

Ζαλισμένοι Ινδοί σερβιτόροι μάς κυνηγάνε 

από πίσω και γεμίζουν τα ποτήρια μας με σα-

μπάνια. «Αυθεντικοί Ινδοί» σκέφτεται η καρα-

δεξιά πλευρά του εαυτού μου και σκέφτομαι 

να συνωμοτήσω με έναν απ’ αυτούς – να 

ρίξουμε ΟΜΟ στην παροχή της εσωτερικής 

πισίνας και μετά να φέρουμε μέσα τον ιερό 

ελέφαντα που είμαι σίγουρη ότι έχουν παρ-

κάρει δίπλα στους κίονες της Ποικίλης Στοάς. 

Με μια ελαφρά κλίση του κεφαλιού προς τα 

πάνω, αντικρίζεις ένα φοίνικα να  υψώνεται 

στον πιο φωτεινό ουρανό που έχει γνωρίσει 

ποτέ Γενάρης μήνας. Πανσέληνος Αυγού-

στου πρωτοχρονιάτικα, χιλιάδες αστέρια κι 

εμείς τα χαζεύουμε χωρίς παλτουδάκια με 

ώμους έξω και λυμένες γραβάτες. Μια νύχτα 

στο Μαρόκο, οριζινάλ και οριεντάλ όσο δεν 

πάει. Μόνο η Ακρόπολη μπροστά μας μάς θυ-

μίζει πού είμαστε. Ακούμε τη φωνή του Τρίνι 

Λοπέζ από την αίθουσα του χορού να τρα-

γουδάει. “I’ d hammer out danger, I’ d hammer 

out a warning, I’ d hammer out love between 

my brothers and my sisters, all over this land”.

 

Αφήνουμε πίσω μας  το σπίτ ι-

φρούριο και περπατάμε στα στενά 

της Πλάκας με στομάχια υπερπλή-

ρη και δισεκατομμύρια φυσαλίδες στο αίμα 

μας. Κατηφορίζουμε την Αδριανού και αρχί-

ζουν να εμφανίζονται σκιές ξαπλωμένες σε 

σκαλάκια και γωνίες. Δίπλα τους, τενεκεδάκια 

από μπίρα και χαρτοπετσέτες Everest. Μιλάνε 

σε μια άγνωστη γλώσσα με πολλά λάμδα και 

ανοιχτά φωνήεντα και γελάνε δυνατά.

Προχωράμε και βλέπουμε στα είκοσι μέτρα 

μια ομάδα μεταναστών να βαδίζει γοργά 

προς το μέρος μας – φοβάμαι. Είναι όλοι 

αγόρια γύρω στα 25 με 30, πλησιάζουν και 

σφίγγω με το ένα χέρι την τσάντα μου και με 

το άλλο το χέρι του αγοριού δίπλα μου. Μας 

κοιτάζουν. Φοβάμαι ότι με είδαν να αλλάζω 

χέρι στην τσάντα. Αυτό θα μπορούσε να τους 

εξαγριώσει περισσότερο, να τραβήξουν μα-

χαίρι αντί να μας κλέψουν κατά τα συνήθη. 

Την παραμικρή κίνηση να δω, θα βγάλω α-

στραπιαία τα παπούτσια και ή θα τους χτυ-

πήσω ή θα τρέξω. Αρχίζουν να κραυγάζουν 

και να κουνάνε ψηλά τα χέρια τους. Έρχονται 

με φόρα κατά πάνω μας. Τρέμω. Και αυτοί 

απλώς μας προσπερνούν. Μάλιστα. Νιώθω 

επίσημα το πιο μαλακισμένο πλάσμα του 

πλανήτη για το έτος 2010. Στην άλλη άκρη 

της Αθήνας, ο Καρατζαφέρης απορεί με τον 

εαυτό του που δεν με κάλεσε στη χριστιανι-

κή του δεξίωση.

 

Π λησιάζοντας την πλα-

τεία Μοναστηρακίου, 

ακούμε τραγούδια, 

φωνές και ήχους κρουστών, κά-

ποιοι έχουν στήσει πανηγύρι. 

Σταματάμε λίγο πριν το σταθμό 

του Ηλεκτρικού, όπου έχουμε 

πλήρη άποψη της πλατείας. Δεκάδες 

μετανάστες –δεν μπορώ να ξεχωρίσω 

εθνικότητες– έχουν καταλάβει την πλα-

τεία και γιορτάζουν κάτω απ’ τον αφρικανικό 

ουρανό με φόντο την Ακρόπολη. Χωρισμένοι 

σε παρέες, τραγουδούν δυνατά στη γλώσσα 

τους, στη μέση κάποιοι κάνουν επιδέξιες χο-

ρευτικές φιγούρες ενός χορού άγνωστου σ’ 

εμάς και σχεδόν επικίνδυνου, χειροκροτά-

νε, τσουγκρίζουν τις μπίρες τους. Τα άκρως 

επικίνδυνα αγόρια που συναντήσαμε νω-

ρίτερα δίνουν τώρα το ρυθμό με αυτοσχέ-

δια κρουστά. Δείχνουν ευτυχισμένοι. Όλοι 

αυτοί εδώ γιορτάζουν μια μέρα που δεν α-

νήκει καν στο δικό τους ημερολόγιο, αλλά 

τη γιορτάζουν με πάθος. Περνάμε ανάμεσά 

τους – οι δύο και μοναδικοί Έλληνες σε ολό-

κληρη την πλατεία. Νιώθω σαν να τους τη 

χαλάμε. Μας περιεργάζονται, αλλά δεν ξέρω 

με τι διάθεση. Μας φωνάζουν περιπαιχτικά, 

«Έι μίστερ! Έι μάνταμ!». Γι’ αυτούς είμαστε 

μάλλον ο μίστερ με το κοστούμι και 

η μάνταμ με τα ψηλά παπούτσια, 

που μόλις έφαγαν τα κέρατά τους σε 

κάποιο ζάπλουτο σπίτι με ζά-

πλουτους φίλους και Ινδούς 

σερβιτόρους. Άραγε μας ζη-

λεύουν; Μας κοροϊδεύουν; 

Θα ’θελαν να είναι στη θέση 

μας ή μας οικτίρουν; Τι σκέ-

φτονται; Μου έρχεται ξανά η 

μελωδία. Τα παιδιά κάτω στον 

κάμπο κυνηγάνε τους αστούς. Δεν α-

νήκουμε καθόλου σ’ αυτή την πλατεία, 

την έχουν καταλάβει και είναι δική τους. 

Ο μίστερ με το κοστούμι και η μάνταμ που 

προσπαθεί να περπατήσει πάνω στα αστεία 

παπούτσια της, σφίγγοντας την τσάντα στο 

στήθος, είναι εντελώς παράταιροι σ’ αυτό 

το πάρτι. Δεν ξέρω αν είναι –αλλά σίγουρα 

νιώθουν– κωμικοί. Διασχίζουμε γρήγορα 

την πλατεία και φτάνουμε στην Ερμού. Ανα-

ρωτιέμαι αν έχουν κάπου να κοιμηθούν με-

τά, πώς έφτασαν εδώ, πώς τους φαίνεται η 

Ευρωπαϊκή μας Ένωση, τηλεφώνησαν άρα-

γε στις γυναίκες τους; Ο αποψινός ουρανός 

τούς θυμίζει την πατρίδα τους; Σκέφτομαι τα 

ίδια και για τους ξένους καλεσμένους και για 

τους Ινδούς σερβιτόρους, αλλά και για τους 

Έλληνες φίλους μας. Δεν ξέρω ποιος απ’ ό-

λους είναι λιγότερο ευτυχής ή δυστυχής, 

όπως δεν ξέρω και ποιος απ’ όλους νιώθει 

περισσότερο ξένος απόψε. 

 

Π εριμένοντας στη στάση των τα-

ξί, φρενάρουν απότομα μπροστά 

μας δύο αυτοκίνητα λευκά, χαμη-

λωμένα, με μπλε φώτα και μπουζουκοτρά-

γουδα στη διαπασών. Από μέσα βγαίνουν δύο 

παρέες αγοριών γύρω στα 18, Αλβανοί δεύτε-

ρης γενιάς πέραν πάσης αμφιβολίας. Ρίχνουν 

περιφρονητικές ματιές στην παρέα των Πακι-

στανών δίπλα μας, κωλοπαιδίστικα βλέμματα 

σ’ εμάς και συγκρατούν βρισιές πίσω απ’ τα 

δόντια τους. Μου θυμίζουν μαλάκες Έλληνες. 

Μέσα στο κεφάλι μου ο Λοπέζ παλεύει με τον 

Γκάτσο.  I’ d hammer out danger, I’ d hammer 

out a warning, I’ d hammer out love between 

my brothers and my sisters / Έλα κόρη της 

σελήνης, κόρη του αυγερινού, να χαρίσεις 

στα παιδιά μας λίγα χάδια του ουρανού. 

Όποιος νιώθει ο πιο ξένος απ’ όλους μας να 

σηκώσει το χέρι του. A

Τα παιδιά 
κάτω στην 
Πλάκα

Της ΆλεΞΆΝΔρΆσ κΆΤσΆρου

Μ
έσα στους πολλούς ήμουν κι εγώ που 
πήγαν και το είδαν το “Soul Kitchen”. Και 
έχω να δηλώσω ότι συμφωνώ με τους 

συναδέλφους που το περιέγραψαν ως ευχάριστη 
ανάμνηση από την περίοδο των γιορτών, ως 
feelgood hot και κωμωδία καταστάσεων και όλα. 
Θα ήθελα ωστόσο να προσθέσω δυο λόγια στα 
γραφόμενά τους, με αφορμή τον κεντρικό ήρωα 
του φιλμ Ζήνο Καζαντζάκη.
 
Ο οποίος τραβάει των παθών του τον τάραχο κα-
θόλη τη διάρκεια του “Soul Kitchen”. Μπλέκει με 
έναν παλαβό σεφ, μπλέκει με το φυλακόβιο αδερ-
φό του, μπλέκει με την καλή του, μπλέκει με έναν 
Κινέζο που του πηδάει την καλή του, μπλέκει με 
έναν καρχαρία του real estate, μπλέκει με το υγει-
ονομικό, μπλέκει με την εφορία, δεν υπάρχει ούτε 
ένας κάτοικος ή υπηρεσία του Αμβούργου που να 

μην του γυρίζει τα μέσα έξω του Καζαντζάκη.
Και κάπου εκεί ξεκινάει η «κωμωδία καταστά-
σεων» και γελάει ο κόσμος (κι εγώ γέλασα!) και 
περνάει ευχάριστα και καθαρτικά το εκατόλεπτο. 
Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι 
η συμπεριφορά του Ζήνου απέναντι σε όλες τις 
μικρές και μεγάλες συμφορές που τον βρίσκουν. 
Αντί να κωλοκάτσει στη μέση του δρόμου και να 
κλείσει την κυκλοφορία, αντί να ζητήσει άμεσα 
διορισμό στο Δημόσιο, αντί να απαιτήσει ενημέ-
ρωση για το τι ακριβώς κάνει το κράτος, ο κύριος 
Καζαντζάκης σηκώνει τα μανίκια.
 
Ως άλλος Οδυσσέας του μύθου, ως φρέσκος 
Αλέξης Ζορμπάς, χρησιμοποιεί την ευστροφία 
του, την καπατσοσύνη του και την πονηριά του 
για να βγει από τις κάθε είδους δύσκολες θέσεις. 
Δεν χάνει το θάρρος του, δεν χάνει την πίστη του, 

δεν χάνει τη μαγκιά του ακόμη και στις χειρότε-
ρες στιγμές, δεν απελπίζεται, γιατί βαθιά μέσα του 
γνωρίζει ότι εκείνος εκεί ο μαλάκας που είπε ότι «η 
τύχη ευνοεί τους τολμηρούς» δεν ήταν εντέλει και 
τόσο μαλάκας, αλλά είχε μια άκρη με τη μοίρα και 
τους συνοδοιπόρους της. 
 
Το ξέρει ο Καζαντζάκης και είναι καιρός, νομίζω, 
να το ξαναθυμηθούμε και εμείς. Και να του στή-
σουμε ένα virtual άγαλμα, να τον αποδεχθούμε 
και να τον αναδείξουμε σε νέο (και παντοτινό, 
εδώ που τα λέμε) σύμβολο του ελληνικού έθνους. 
Μάλιστα, ο γάτουλας Ζήνος απ’ το Αμβούργο, 
που φτάνει στο χείλος του γκρεμού, κοιτάει κάτω 
και κάνει το πηδηματάκι προς τα πίσω την κρίσιμη 
στιγμή, πρέπει να γίνει το πρότυπο του Έλληνα 
και να αποχωρήσει από το βάθρο ο δανειοφάγος 
δημοσιοϋπαλληλίσκος του Σημιτισμού!
 
Και για να μην παρεξηγηθώ από τίποτε ΜΚΟ με 
περίεργα ονόματα, όταν λέω Σημιτισμού δεν εν-
νοώ τη Μοσάντ και τις παραφυάδες της, εννοώ 
το όραμα του Κώστα Σημίτη για μια white collar 
country, όπου έντεκα μύρια  Έλληνες θα απασχο-
λούνται είτε στο Δημόσιο είτε στον τομέα Service 
και ένα μύριο ξένοι θα κάνουν τις δουλειές που α-
παιτούν ιδρώτα και σφιγμένα τα δόντια. Συγγνώ-
μη, αλλά ούτε στην Αμερική της αποβιομηχάνισης 
και του outsourcing δεν δούλεψε αυτό το σχήμα 
και τρέχει τώρα ο Ομπάμα να σώσει τα άσωστα. 
Και περιμέναμε εμείς ότι εφόρου ζωής θα τρέχει 
ο μισθός κάθε πρώτη και δεκαπέντε του μηνός; 
Διά ταύτα; Διά ταύτα επιστρέφουμε στα πανάρ-
χαια ιδανικά της φυλής. Βάζουμε το μυαλό μας 
να δουλέψει, βάζουμε τα πόδια μας να τρέξουν, 
βάζουμε και λίγο πλάτη όταν χρειαστεί, έστω κι 
αν μας βαρέσει το λουμπάγκο, όπως τον Ζήνο 
Καζαντζάκη. Έτσι επέζησε ο Έλλην (και η Ελλη-
νίς!) διαμέσου των αιώνων, έτσι θα ζήσει και τώ-
ρα. Ειδάλλως, όπως θα έλεγε και ο Βλαδίμηρος, 
το τελευταίο λαμόγιο θα κρεμαστεί με τα άντερα 
του τελευταίου γραφειοκράτη. A

Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς
Του χρησΤου ΞΆΝθΆκη

Δεν ξέρω ποιος απ’ όλους νιώθει πιο ξένος απόψε

Ο Ζήνος 
Καζαντζάκης 
σηκώνει τα 
μανίκια και πιάνει 
δουλειά
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κεί, κάπου στην Αχαρνών. 
«Σε μια λαϊκή γωνιά της Αθή-
νας. Όλο το έργο διαδραμα-
τίζεται μέσα σε μια αυλή με 
πολλά δωμάτια, όπου σε κα-
θένα από αυτά μένει και μια 

οικογένεια»… 
Η περιγραφή στο θεατρικό έργο του Ιάκωβου 
Καμπανέλλη «Η αυλή των θαυμάτων» ταιριάζει ι-
δανικά στην αυλή που επισκεφτήκαμε. Το μόνο 
που αλλάζει είναι τα ονόματα. Ο Ιορδάνης γί-
νεται Χασάν και η Αννέτω, Αζίζα. Ίσως και κάτι 
ακόμα: στη σύγχρονή μας αυλή οι νοικάρηδες… 
δεν ελπίζουν πια σε θαύματα.

Εκεί, κάπου στην Αχαρνών. 
Μια εσωτερική αυλή με επτά κατοικημένα 
δωμάτια και τρία εγκαταλελειμμένα. Κάποτε, 
στη δεκαετία του ’50, στην αυλή αυτή οι νοι-
κάρηδες θα ήταν Έλληνες από φτωχά κοινω-
νικά στρώματα. Απελπισμένοι και ανυπερά-
σπιστοι μεροκαματιάρηδες με το όνειρο της 
μετανάστευσης προς την Αυστραλία ως μόνιμη 
επωδό – «Θα βγάλω χαρτιά, θα πάω στην Αυστρα-
λία… εκεί που βρίσκουνε ακόμη και χρυσάφι», ό-
πως θα έλεγε κι ο Μπάμπης και θα ονειρευ-
όταν η Βούλα, του Καμπανέλλη κι όχι μόνο.  
 
Σήμερα, οι νοικάρηδες είναι Σομαλοί: η οι-
κογένεια του Αλί με τρία ανήλικα παιδιά, του 
Μαχμούτ με δύο ανήλικα παιδιά, της Ρουν και 
της Φατούμ, μόνες μητέρες με τα μωρά τους, και 
αρκετοί νέοι άντρες. Στο σύνολο 37 άτομα. 

Μια σιδερένια πόρτα οδηγεί στην αυλή των ε-
πτά δωματίων. Τρία δωμάτια στο ισόγειο, άλλα 
δύο στο υπόγειο, με ένα κοντραπλακέ να προ-
στατεύει την είσοδο από τα νερά της βροχής, 
και δύο ακόμα εκεί όπου άλλοτε θα ήταν ο περι-
στερώνας και το πλυσταριό. Η κατεστραμμένη 

σκεπή είναι καλυμμένη από σκληρό μουσαμά. 
Τα κρεμασμένα ρούχα στην ταράτσα και παρα-
δίπλα το τσουκάλι με τις πατάτες και τα κρεμμύ-
δια, δίχως κρέας, να μουλιάζουν. Στην κουπα-
στή της σιδερένιας σκάλας να ανεμίζει ξέπνοη 
η ελληνική σημαία, που μόνοι τους αναρτήσανε 
πιστεύοντας ότι θα τους βοηθήσει.    
 
Εντός της αυλής, οι ένοικοι των διπλανών πο-
λυκατοικιών παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους – 
ένδειξη, αν μη τι άλλο, πως δεν φοβούνται τους 
αλλοδαπούς γειτόνους. 

Σε αντίθεση με τους πιθανούς νοικάρηδες του 
’50, οι τωρινοί εκπλήρωσαν το όνειρο της μετα-
νάστευσης. Με μύριες όσες δυσκολίες και αμ-
φίβολες ελπίδες κατόρθωσαν να αποδράσουν 
από την πάντα εμπόλεμη Σομαλία και να φτά-
σουν στη Γη της Επαγγελίας: την Ευρώπη. Κι αν 
τις πρώτες μέρες πίστεψαν ότι τα κατάφεραν, η 
σκληρή πραγματικότητα της Ελλάδας τούς προ-
σγείωσε. Κάποιοι από δαύτους προχώρησαν σε 
αίτημα ασύλου. Οι περισσότεροι όμως δεν μπή-
καν στον κόπο, καθώς καλά το γνώριζαν πως 
δεν θα είχε κανένα όφελος. Σχεδόν κανείς Σο-
μαλός δεν έχει αναγνωριστεί πρόσφυγας στην 
Ελλάδα, εν αντιθέσει με τους Σομαλούς της 
λοιπής Ευρώπης και των ΗΠΑ. Και η πολιτική 
βούληση για αλλαγή του συστήματος ασύλου 
είναι για δαύτους μια πληροφορία που μήτε την 
έλαβαν ποτέ μήτε θα την πιστέψουν.  

Παγιδευμένοι στην Ελλάδα από τον Κανονι-
σμό του Δουβλίνου περιμένουν, ελπίζουν και 
ονειρεύονται τη στιγμή που θα μπορέσουν να 
αποδράσουν για άλλη μια φορά ακολουθώντας 
το δρόμο των προηγούμενων νοικάρηδων, των 
Αφγανών. Όμως το ξέρουν καλά, πως η πύλη 
εξόδου είναι πλέον ερμητικά κλειστή. 

Κι η μπουλντόζα 
του Καμ πανέλ-
λη, που ξεριζώνει 
την αυλή και τους 
νοικάρηδές της, 
στη σύγχρονή μας 
τραγωδία έχει τη 
μορφή της διακο-
πής νερού και η-
λεκτρικού: Ο ιδιο-
κτήτης αποφάσισε 
πως δεν τους θέλει 
άλλο – θα έχει κι 
αυτός τα δίκια του. 
Κι έτσι διέκοψε τις 
παροχές. Κι οι Σο-
μαλοί νοικάρηδες 
ένας ένας εγκατα-
λείπουν. Κι αυτοί 
π ου  π α ρ α μ έ νου ν 
είναι οι μάνες με τα 
μωρά που δεν μπο-
ρούν να κοιμούνται 
στο δρόμο, σε πάρκα 
και πλατείες, μήτε να 

βρουν κατάλυμα, όπως ο Αμπντούλ Μοχάμετ 
που κάθε βράδυ διασχίζει το υπό (διπλή ή τρι-
πλή;) ανάπλαση Πεδίο Άρεως και σκαρφαλώνει 
σε ένα δέντρο από όπου πηδάει στην ταράτσα 
ενός παραπήγματος όπου κρύβει ένα βρόμικο 
στρώμα (τη μοναδική του περιουσία), ώστε να 
μπορεί να κλείσει με ασφάλεια τα μάτια του για 
λίγες ώρες κάτω από τη σκέπη του διόλου φιλι-
κού ουράνιου θόλου.    
 
Όμως η απαίτηση απομάκρυνσης από το χώ-
ρο θα έρθει σύντομα και τότε αυτοί οι Σομαλοί 
θα ακολουθήσουν την άγνωστη μοίρα των Σο-
μαλών της Βεραντζέρου, που με τον ίδιο τρόπο 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το κατάλυμά 
τους. Άλλωστε, δίχως νερό και ηλεκτρικό ο κίν-
δυνος της μόλυνσης είναι υπαρκτός όχι μόνο 
για τους ίδιους αλλά για όλη τη γειτονιά – την 
οπωσδήποτε φτωχή γειτονιά. Αλλά ποιος νοιά-
ζεται; Μήτε ο Δήμος μήτε η Νομαρχία. 

Κι έτσι όπως φεύγαμε με την ψευδή υπόσχεση 
βοήθειας, μια κυρία, Ελληνίδα, μας φώναξε από 
το μπαλκόνι της διπλανής πολυκατοικίας… «Σας 
παρακαλώ, βοηθήστε τους, είναι καλοί άνθρωποι». 

«Ραμόνα, θυμήσου τώρα τα παλιά…», όπως θα τρα-
γούδαγε η Αννέτω – αλλά ποιος την ακούει, 
πλέον; Πλην αυτών που είναι σε κοινή μοίρα. 

Υ.Σ. Η ανάγκη ύπαρξης καταλύματος εντός 
ή εκτός Αθήνας για τις ευάλωτες ομάδες που 
κατάγονται από χώρες που δεν μπορούν να 
απελαθούν λόγω πολέμου και άλλων δεινών, 
είναι άμεση. Δεν είναι ζήτημα φιλανθρωπίας 
ή ανθρωπισμού, αλλά πολιτικής ευφυΐας και 
υποχρέωσης για την προστασία του κοινωνικού 
συνόλου. A            
➜ alsalech@gmail.com 

➜ http://afroditealsalech.blogspot.com

Κι αν τις 
πρώτες μέρες 
πίστεψαν ότι 

τα κατάφεραν, 
η σκληρή πραγ-
ματικότητα της 

Ελλάδας τούς 
προσγείωσε

Της ΑφροδίτηΣ 
Αλ ΣΑλεχ

Φωτορεπορτάζ: 
ίΑκωβοΣ 
χΑτζηΣτΑύρού

Μια Αυλή χωρίς θαύματα

Πολιτική
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        ATHENS 

CANNIBAL
  Όλα στα κάρβουνα!
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ΒΛΑΧΙΚΑ ΣΤΟΡΙ
Αρχές 20ού αιώνα: Οι Σαρακατσαναίοι της Πεντέλης 
κατέβαζαν τα πρόβατα για βοσκή στον (τωρινό) 
Αστέρα Βουλιαγμένης.
1917: Ο πρώτος οικισμός. Τρία σόγια: οι Γουλαίοι, 
οι Μακροδημητραίοι και οι Μακραίοι.
1962: Ο Χ. Γούλας ανοίγει την πρώτη ταβέρνα, 
«Ο Τσέλιγκας».



Πόλη
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Αυτή την (Τσικνο)Πέμπτη η παράδοση, 

με κοφτερά νύχια και με δόντια, ξεχύνεται διονυσιασμένη 

σε ένα φεστιβάλ χοληστερίνης. Η Αθήνα γιορτάζει 

τις τελευταίας μέρες καρνα-βαλισμού πριν 

τη Σαρακοστή, όταν θα σταματήσει 

τις κραιπάλες στα Βλάχικα της Βάρης 

και θα τρώει μόνο ντελίβερι 

για αποτοξίνωση.

Των ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΝΕΓΟΥ - ΛΕΝΑΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ

Φωτό: ΜΑΡΩ ΚΟΥΡΗ

Οι πιάτσες του κρέατος

Μπιφτεκούπολη Στην οδό Κωνστα-
ντινουπόλεως, σχεδόν πάνω στην κε-
ντρική πλατεία Κατράκη της Γλυφάδας. 
Πήρε το όνομά της στις αρχές της δε-
καετίας του ’80, βάζοντας μια αόριστη 
αίσθηση Αμερικής με λήμματα όπως  
«μπέργκερ» και «στέικ χάουζ» στην τότε 
περιορισμένη γαστρονομικά αθηναϊκή 
γεωγραφία. Σήμερα διακρίνεις μουσει-
ακή ρετρό αίσθηση σε ιστορικά μαγαζιά, 
όπως το George’s Steak House (από το 
1951): ομοιόμορφα ντυμένα γκαρσόνια-
βετεράνοι σερβίρουν πια  περισσότερο 
οικογένειες παρά αξιωματικούς της α-
μερικάνικης βάσης του Ελληνικού. Τα 
νέα στέκια της Μπιφτεκούπολης εκ-
συγχρονίζουν το υπάρχον κόνσεπτ, π.χ.  
το πολίτικο Kiliza στο νο.13, ή κάνουν 
πλάκα, όπως το κρητικό Μπιφτεκάατσι 
στο νο.12. Και η χασαποταβέρνα Γλυφα-

διώτισσα, που παραμένει ηρωικά στις 
επάλξεις…

Βάρη  – η Μέκκα της κρεατοφαγίας. Τα 
Βλάχικα στο Δίλοφο Βάρης είναι  το α-
θηναϊκό Vegas, μόνο που αντί για τζόγο 
και καζίνο έχει σούβλα, λαδόκολα και τις 
περίφημες χασαποταβέρνες. Λατρεμένο 
κιτς με τσολιαδάκια-κράχτες στις εισό-
δους, έμπειρα γκαρσόνια που γεμίζουν/
αδειάζουν ταχύτατα τραπέζια και καλτ 
ονόματα μαγαζιών όπως Μπάμπης (η 
μόνη ψαροταβέρνα, παρακαλώ),  Ήπει-
ρος, Η σπηλιά του τσέλιγκα κ.ά. Και 
δυο τρία στριπτιτζάδικα παρακείμενα 
για το επιδόρπιο…

Φυλή ή Χασιά – Κρέας στους πρόποδες 
της Πάρνηθας με τα ξυλόγλυπτα ελάφια. 
Το Έλατο (210 2411.405) στη Φυλή με 
κρέατα από το οικογενειακό κρεοπω-
λείο. Λίγο έξω από τη Χασιά, προβατίνα 
στη σχάρα ο Ελαιώνας (210 2411.825). Το 

νέο Φαράγγι (210 2411.475) με θέα στο 
φαράγγι και μενού με όλα τα κρεατικά. 
Το Φρούριο (210 2411.172) μετά το Κά-
στρο της Φυλής για αρνί, κατσίκι, προ-
βατίνα και λουκάνικο. Ο Κάκιας (210 
2411.734), από τις πιο γνωστές ταβέρνες 
της Χασιάς με όλων των ειδών τα κρέ-
ατα. Και βέβαια, στη λεωφόρο Φυλής, 
το ψητομαγειρείο Σμηνίτης, έξω από το 
στρατόπεδο, για top guns.

Ο δρόμος του κρέατος
Street οδηγός 
για μερακλήδες…

Κέφι για όλη την οικογένεια 
(μπιφτέκι) 

Παρμαξής (Στ. Σαράφη 75, Αιγάλεω, 210 
5612.537), λαϊκή συνοικιακή ψησταριά, 
σε αποζημιώνει όταν προσγειώνονται τα 
μικρά μπιφτεκάκια πάνω σε ένα βουνό 
από κρεμμύδι, μαϊντανό, ντομάτες.

 
Το Τρίγωνο (Αθηνών 36, Καλύβια, 22990 
48540), γνωστό brandname κρεατοφαγί-
ας που αξίζει το δρόμο, γρήγορη εξυπη-
ρέτηση, εξαιρετικά κρέατα, απαγορεύο-
νται οι «γκουρμεδιές» και ξεχωρίζει το 
ψαρωτικό «μισοκίλι» μπιφτέκι.

Για XXL τύπους 
(σταβλίσιες  μπριζόλες) 

* Τα αργεντίνικα t-bones αποτελούν ε-
ξέχον λήμμα για το οποίο συνιστώνται τα 
Argentina (Μπιτάκου 3, Καλέντζι Μαρα-
θώνα, 22940 66476) –μπορεί να πετύχε-
τε τον Χουάν Ραμόν Ρότσα με την κιθάρα 
του και τους αργεντίνους της Σουπερλί-
γκας– και ο Χρύσανθος (Μεταμορφώσε-
ως & Κολοκοτρώνη 10, Άνω Βριλήσσια, 210 
8043.342). Τέλης, γνωστός για τα μπριζο-
λάκια που τα τρως με το χέρι και τα άπει-
ρα τραπεζάκια έξω (Ευρυπίδου 86, πλατεία 
Κουμουνδούρου, 210 3242.775). Στον Βύ-



ρωνα 

ρωνα 
(Φορμίω-
νος & Ερμού) 
υπάρχει ο εναλ-
λακτικός αλλά μέγας 
μάστορας Βούργιας (Φορ-
μίωνος & Ερμού 39), ένας απί-
στευτος Κρητικός που μπο-
ρεί να σου προσφέρει κρέας 
από το νησί του. Στα Βόρεια 
υπάρχει ο Μαζωμός (Κυπρίων 
Αγωνιστών 19-21, Παράδεισος 
Αμαρουσίου) με δυνατό χαρ-
τί ότι όλα τα κρεατικά του τα 
φέρνουν από τη Νάξο! Δεν 
πρέπει να πας όμως Τετάρτη-
Πέμπτη, γιατί μπορεί να έχει 
ξεμείνει από μπριζόλες.  

Εγώ απλώς θα 
τσιμπήσω (παϊδάκια)

Συνδυασμένα με έναν από τους 
καλύτερους περίπατους της πό-
λης, ξεκινώντας από την πλατεία 
Ασωμάτων, περπατώντας παράλ-
ληλα με τις γραμμές του Ηλεκτρι-
κού και σταματώντας σε μία από τις 
δύο ταβέρνες του Ηλία (Επταχάλκου 5, 210 
3458.052 & Θεσσαλονίκης 7, 210 3422.407). 
Ο Καραβίτης (Αρκτίνου 33 & Παυσανίου 4) 
είναι το στέκι των νέων στο Παγκράτι για 
παϊδάκια, κρεατικά στη σχάρα και χειρο-
ποίητη τηγανητή πατάτα. Επίσης, εξαι-
ρετικά παϊδάκια αλλά και υπόλοιπα κρέ-

ατα με πραγματικές τη-
γανητές πατάτες θα 

βρεις και στον 
Άγιο Μερ-

κούριο 

(Βα-
ρυμπό-

μπη, κοντά 
στο φυλάκιο της 

Πυροσβεστικής, λίγο πάνω από 
την Εθνική, 210 8169.617) – με-
γάλα ξύλινα τραπέζια, κάδρα 
ασπρόμαυρου ελληνικού σι-

νεμά στους τοίχους και σόμπα-
αντίκα. 

99 σουβλάκια, 
παρακαλώ. 
(Να τα κάνω 100;)  

Ας αφήσουμε τον εκμο-
ντερνισμό με τις διάφορες 
σος, μαρούλια/καρότα και 
κάθε είδους κόλπα. Το κα-
λύτερο σουβλάκι της Αθή-
νας παίζει στους δύο Κώ-
στηδες. Τον Κυρ-Κώστα 
(πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο 

Μοναστηράκι), ΑΕΚτζής, 
σόουμαν και με μοναδική 

πατέντα στο τύλιγμα, μόνο να 
παραγγείλεις όσα θέλεις με τη μία 

γιατί δεν φτιάχνει δεύτερο γύρο. Συνι-
στάται η κόκκινη καυτερή σάλτσα. Και 
τον Κώστα (στην οδό Πεντέλης, που ενώνει 
τη Μητροπόλεως με την Απόλλωνος κάτω από 
το Σύνταγμα). Ο συνονόματος παππούς 
του έφτιαχνε σουβλάκια από το 1950 

στην τρύπα της Αδριανού στην Πλάκα, 
ο εγγονός συνεχίζει. Μόνο που επειδή 
έχει την πιο μικρή ψησταριά που υπάρχει 
στον κόσμο, πάρε ένα τηλέφωνο στο 210 
3228.502 από πριν για να παραγγείλεις ή 
να σιγουρευτείς ότι δεν πας άδικα. Εύφη-
μος μνεία και στα κορίτσια του ταχυφα-
γείου Το Ελληνικόν (Κολοκοτρώνη 35), 
που φτιάχνουν τις πιο χορταστικές πίτες 
με εξαιρετικό χοιρινό/κοτόπουλο/ρεβι-
θοκεφτέ (όλα χειροποίητα). Σημείωση: 
οι Κώστηδες κλείνουν γύρω στις 16.00, 
τα κορίτσια στις 17.30… Λευτέρης (Σα-
τωβριάνδου 20). Οικογενειακή ε-
πιχείρηση του μπαμπά 
Σταύρου Σαβόγλου 
από το 1922. Δύο 
μαγαζιά: το ένα 
σύγχρονο σου-
βλαδίτζικο και 
το δεύτερο δια-
θέτει μόνο μπι-
φτέκι, κρεμμύδι 
και ντομάτα. Ο 
Λευτέρης  λέ-

ει όχι στην 
τηγανητή 
πατάτα. 
Για όσους 

είναι από τον αποκλεισμένο βορρά και 
θέλουν μπούκοβο στο σουβλάκι τους το 
Ελληνικό  Έδεσμα (Πανόρμου) είναι το 
στέκι. Κι ακόμα Καυτερός (Αγρινίου 5) 
στο Χαλάνδρι, μια παράδοση 25 ετών 
στην καυτερή κόκκινη σάλτσα που συνο-
δεύει όλα τα κρέατα. 

Για παραδοσιακούς τύπους /
ιεραποστολικό (κεμπάπ) 

Αιγυπτιακόν Συστηματικόν Κεμπα-
πτσίδικο (Π. Τσαλδάρη 4, Νίκαια). Θεω-
ρείται από τα πρώτα πολίτικα κεμπαπτσί-
δικα στην Αθήνα. Το άνοιξε ο διωκόμε-
νος από τους Τούρκους Αρμένης Ισαάκ 
Ανισπικιάν το 1924. Η πίτα είναι στα 
κάρβουνα και στις σπεσιαλιτέ του είναι ο 
γύρος και η καυτερή πιπεριά.

Γρήγορα και σέξι (καλαμάκια)
 
Μια βόλτα από τον Πιπεράκια (Μεσο-
γείων 78Α) έχει την εξής διαδικασία: 
μπαίνεις, χαιρετάς, λες αριθμό και σου 
έρχονται σε λαδόκολα κρυμμένα κάτω 
από πατάτες και γλυκές ή καυτερές πρά-
σινες πιπεριές στα κάρβουνα. Λιβαδειά 
(Γλάδστώνος 7, πλατεία Κάνιγγος), από το 
1963. Το χωριάτικο ψωμί είναι δωρεάν, 
το ψυγείο είναι μονοθεματικό και μένει 
ανοι- χτό μέχρι 11.00. Επίσης: 

Το Καλαμάκι της κ. 
Σοφίας (Χέυδεν 

15 Α,  π λ α τε ία 
Βικτωρίας). 

Κ α ι  σ ε 
αυτό το 

ψωμί 
εί-

ναι 
χω-

ριάτικο και 
δωρεάν.  Η Γων ία 

(Ομόνοια στο νούμερο 18) είναι εκεί από 
το 1963 και έχει αυτόγραφα της Πέγκυ 
Ζήνα στους τοίχους. Πόσο πιο νόστιμο; 
Κρητικός (Λεωφ. Παπάγου 61, Ζωγρά-
φου), νόστιμα καλαμάκια, λαδόκολα, α-
πλά, ζουμερά, χορταστικά. Αφοί Τράκα 
(πλατεία Ηρώων 6, Ψυρρή), τεράστιο σά-
ντουιτς ψωμάκι με καλαμάκι και άπειρες 
πατάτες. Στο Καλαμάκι Κολωνάκι (Πα-
τριάρχου Ιωακείμ & Πλουτάρχου 32), μετα-

Tsikno-Digi
Τσικνοπέμπτη μέσα – μια χαρά. 
Φίλοι, ο γκόμενος/α ή εσύ και το 
alter-ego σου. Καλό φαγητό, ποτό, 
ποιοτική κουβέντα. Επειδή όλη τη 
νύχτα θα κάνεις chat, λοιπόν, ορίστε 
η λύση: www.thelosouvlakia.gr 
Η πρώτη ιστοσελίδα αναζήτησης 
ψητοπωλείων και σουβλατζίδικων 
ανάλογα με την περιοχή που μένεις!  
Ποια ψητοπωλεία εξυπηρετούν τη 
γειτονιά σου, αναλυτικός τιμοκατά-
λογος και μενού, αλλά και προτά-
σεις από την τηλεόραση ή το dvd 
για να συνοδεύσεις το σουβλάκι 
σου! Thelokiallo!

Tsikno-Απόψε
*Καλλίστη Γεύσις Ασκληπιού 137, 
Αθήνα  

210 6453.179, 210 6445.476
Την Τσικνοπέμπτη στις 4 Φεβρουα-
ρίου θυμόμαστε την αστική κουζίνα 
της Αθήνας του ’50. Για γεύσεις, μου-
σικές και εικόνες μιας άλλης εποχής 
και όλοι οι μασκαρεμένοι ευπρόσ-
δεκτοι. Μενού 20 ευρώ κατ’ άτομο. 

*Λεύκες Λεωφ. Γαλατσίου 100, 210 
2924.458
Την ημέρα της Τσικνοπέμπτης θα 
απολαύσεις μαζί με τους αγαπημέ-
νους μεζέδες, ψητά και ζουμερά 
παϊδάκια από ολόφρεσκα κρεατικά, 
που προμηθεύονται αποκλειστικά 
γι’ αυτή τη μέρα από φάρμα της 
Καρδίτσας για σένα μόνο. 

* Pasional Καποδοστρίου 64, Φιλο-
θέη, 210 6800.200

Για να αρχίσει η περίοδος του Καρ-
ναβαλιού με κέφι, διοργανώνουν 
πάρτι με χορευτές σε λάτιν και 
tango μουσικές και, όπως πάντα, το 
πιο νόστιμο αργεντίνικο κρέας. 

Tsikno-Bar
Ο μεζές κερασμένος από το κατά-
στημα!
  Στο Bartesera (Κολοκοτρώνη 25, 
στοά Πραξιτέλους, 210 3229.805) τσι-
κνίζεις με σουβλάκια, πληρώνοντας 
μόνο το ποτό σου!
  Στο Circus (Ναυαρίνου 11, Αθήνα, 
210 3615.255) από τις 9 το βράδυ φα-
γοπότι με καλαμάκι, λουκάνικο και 
πατάτες, με μουσικές από την  Ήπει-
ρο μέχρι την Κρήτη αλλά και από τη 
δεκαετία του ’60 έως σήμερα!
  Στη Στοά (Πατησίων 101, Αθήνα, 

210 8253.932)  «ε λ-
ληνική βραδιά» και 
ποικιλία κρεάτων στη 
σχάρα.
  Στο Izo (Χαλκίδος 41, 
Ά. Πατήσια, 210 2526.002) 
free barbeque και ένα μεγά-
λο πάρτι!
  Στο Αrgo Bar (Δεινοκράτους 19, 
Κολωνάκι, 693 867734) σούπερ ροκ 
πάρτι και ο κλασικός χαμός!

Tsikno-Βαρβάκειος
Ραντεβού με το παραδοσιακό γλέντι 
στη Βαρβάκειο Αγορά από τις 11 το 
πρωί. Ο πρόεδρος των κρεοπωλών 
της αγοράς, Κλεάνθης Τσιρώνης, 
βάζει τις μπριζολάρες και το κρασί, 
ενώ η Φιλαρμονική Ορχήστρα του 
Δήμου Αθηναίων τη μουσική.
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ΚΟΚΟΡΕΤΣΙ
Η ΕΕ έχει 

απαγορεύσει 
τη χρήση ορ-
γάνων αιγο-

προβάτων και 
βοειδών από 
ζώα άνω των 

12 μηνών

Ραντεβού στο διαιτολόγο

Σουβλάκι ντονέρ με πίτα (1): 310 θερμίδες Σουβλάκι γύρος με πίτα: 320 
Σουβλάκι με καλαμάκι (1): 180  
Σουβλάκι κοτόπουλο ή κοτόπουλο φιλέ-το ψητό: 130  
Χοιρινό μπριζόλα σχάρας άπαχη (μερί-δα): 320  
Χοιρινό μπριζόλα σχάρας παχιά (μερί-δα): 380  
Σουβλάκι ντονέρ με πίτα (1): 310  Τόστ με μπιφτέκι: 400 
Χάμπουργκερ απλό: 380  
Γουρουνόπουλο σούβλας μπούτι (μερί-δα): 354  
Σουτζουκάκια: 850   
Χοιρινό λουκάνικο ψητό (2 πιρουνιές): 80   Σαλάμι (2 φέτες): 94 
Παστουρμάς (1 φέτα): 44  
Αρνί παϊδάκια τηγανητά (μερίδα): 560  Hot dog με κέτσαπ και μουστάρδα: 390 

        ATHENS 

CANNIBAL



μοντέρνο σουβλαδίτζικο, με τα σερβίτσια 
της γιαγιάς. Έχει φανατικούς φίλους στο 
Facebook. Τέλος, υπάρχει και η διαχρο-
νική πειραιώτικη πιάτσα στον Άγιο Διο-
νύση. Αυθεντικό σουβλάκι χωρίς φιορι-
τούρες, εξαιρετικές μερίδες, ανατολίτι-
κο χρώμα, Καράμπαμπας και Αβραάμ, 
ονόματα-εγγύηση.

Θέλω και λίγο μπουζούκι

Ανεβαίνοντας την Πειραιώς προς το κέ-
ντρο υπάρχει  ένα σημείο λίγο πριν τη 
Χαμοστέρνας, σχεδόν στο ύψος του και-
νούριου Fuzz, που είναι γεμάτο ψηστα-
ριές. Γνωστές αλυσίδες, συνοικιακά μα-
γαζιά, ντελιβεράδικα, προκάτ ταμπέλες 
με «τα σουβλάκια του γραφίστα», όλα 
μοιάζουν τυπικά μέχρι να κοιτάξεις κα-
λύτερα τη βιτρίνα του Κωστή (Πειραιώς 
208, Ταύρος), ειδικά αν είναι Παρασκευ-
ή-Σάββατο βράδυ. Τα τραπέζια είναι 
κανονικά γεμάτα με τα αναμενόμενα ε-
δέσματα, αλλά στην άκρη της αίθουσας 
μια κομπανία στήνει αυτοσχέδιο γλέντι 
τύπου synth μπουζούκι και ανάμεσα στα 
τζατζίκια όλο και κάποιοι θα ρίξουν και 
μια χορευτική γυροβολιά. Και δεν πλη-
ρώνεις 2 κατοστάρικα το μπουκάλι…

Dirty Diana («βρώμικα»)

Με τόσα αφιερώματα παντού, τα ξέρετε 
πια με κλειστά τα μάτια. Απλά να σημει-
ώσουμε τα new entries της Ιεράς Οδού 
– το Καθαρό Βρώμικο στη διασταύρωση 
με τη Σπύρου Πάτση και το μεγάλο πά-
γκο (έχει και κρέπες) στη γωνία με την 
Κωνσταντινουπόλεως. Επίσης, «καθα-
ρή» και εκλεπτυσμένη (βρίσκεις μέχρι 
και λευκό γερμανικό λουκάνικο ή καρα-
μελωμένα κρεμμύδια), η κομψή κυριλέ 
καντίνα έξω από την Πάντειο.

Μίλα μου βρώμικα

Τελευταία προσπάθεια χαρτογράφησης 
της νυχτερινής μάσας το www.vromiko.
gr, στο οποίο μπορείς να συνεισφέρεις 
άφοβα τις εμπειρίες σου. Πέσ’ τα όλα.

Τσικνο-Τσίκεν (κοτοπουλάδικα)

Οι Κοτοπουλάδες του Περιστερίου με 
την ταμπέλα που βγάζει το μπλε φως εί-
ναι οι πρώτοι που από καντίνα έγιναν 
επιχείρηση. Σάντουιτς με κοτόπουλο 
τεραστίων διαστάσεων που λίγοι κατα-
φέρνουν να το τελειώσουν. Δεν έχου-
με δει πιο πολλές πατάτες σε σάντουιτς. 
Κάποιοι από το μαγαζί αποσχίστηκαν και 
άνοιξαν τους Κοτοπουλάδες με το πρά-
σινο φως στο Μπουρνάζι. Κοτοπουλά-
δες-εγγύηση είναι και αυτοί στη Νίκαια. 

Παντόφλες (μεγάλα σάντουιτς)

Οι Πρωταθλητές στην Καλλιθέα (Δη-

μοσθένους 115) προσφέρουν από τα πλέ-
ον καθαρά και... μεγάλα σάντουιτς, ενώ 
Πρωταθλητές (Φιλολάου 98) υπάρχουν 
και στο Παγκράτι. Στο λιμάνι των καημών 
και των αναστεναγμών είναι ο μέγιστος 
Ηλίας (Ακτή Θεμιστοκλέους & Βουδούρη), 
με σάντουιτς σε μέγεθος Θεσσαλονίκης. 
Απίστευτη ποσότητα και μαγική σάλτσα 
ο Μερακλής στο Παλιό Φάληρο (πίσω 
από το Village Φαλήρου). Το σύνθημα εί-
ναι «ένα μπιφτέκι κομπλέ». 

Ο Αλησμόνητος
 
Η απώλεια της περσινής χρονιάς: Τα 
καλύτερα λουκάνικα της νυχτερινής Α-
θήνας, τα Imbiss, απέναντι από την εκ-
κλησία του Αγίου Νικολάου στην Καλλι-
θέα. Έκλεισαν.  

Opos Ameriki (Burgers)

Απολαυστικό και χορταστικότατο στην 
irish pub James Joyce (Άστιγγος 12, Μο-
ναστηράκι, 210 3235.055) μαζί με πίντα 
Guiness, τουρίστες και ράγκμπι στις με-
γάλες οθόνες. Επίσης, αυθεντικό και σε 
διάφορες παραλλαγές σε νεοϋρκέζικη 
ατμόσφαιρα στο Hell’s Kitchen (Κλει-
σθένους 13, πλατεία Κοτζιά, 210 5241.555). 
Αν θέλεις χειροποίητο, σου έρχε-
ται και με delivery (μαζί με τρομερές 
πίτσες), υπάρχουν τα δύο καταστήματα 
Colibri (Εμπεδοκλέους 9-13, Καλλιμάρ-
μαρο, 210 7011.011 & Αναπαύσεως 9, Μετς, 
210 9214.277). Η καλύτερη αλυσίδα με 
τις πολλές επιλογές στο μενού (με το δι-
πλό Beefeater βέβαια ξαναπεινάς σε μία 
εβδομάδα) είναι τα Simply Burgers. Εί-
τε θα κάτσεις σε κάποιο από τα 15 κατα-
στήματά τους στην 
Αθήνα για να 
στο σερβίρουν 
σ ε  κα λαθ ά-
κι, είτε θα το 
παραγγείλεις 
σ πίτι  (www.
simplyburgers.
gr). A
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Καρναβάλια -            
εκδηλώσεις
Δήμος Αθηναίων 
& Οργανισμός Νεολαίας 
& Άθλησης
Πάντα δωρεάν, ποιοτικά και 
για όλους: παιδιά, ανίψια, τον 
παππού και τη γιαγιά. 

Για παιδιά
*Αποκριάτικη παρέλαση παι-
διών και αρμάτων με αγαπημέ-
νους ήρωες κόμικ. Από Διονυσί-
ου Αρεοπαγίτου & Συγγρού έως 
σταθμό Θησείου, 6/2, 11.00
*Παιδικό πρόγραμμα με DJ, άρ-
ματα, ξυλοπόδαρους, ζογκλέρ. 
Θα μοιραστούν μπαλόνια, μά-
σκες, σερπαντίνες. Ζάππειο, 7, 
13, 14/2, 10.30-16.30
*Αποκριάτικα πάρτι στα πολι-
τιστικά κέντρα «Φορμίωνος» 
6/2, 11.00/ Πολύκεντρο «Αγ. 
Ελευθερίου» 6/2, 16.00/ «Βα-
φειοχωρίου» 7/2, 10.00-17.00/ 

«Κάτω Πα-
τησίων» 
7/2, 17.30/ 
«Εξαρχεί-
ω ν »  ( Τσ α -
μ α δ ο ύ  9 ) 
8/2, 17.00/ 
« Κ ά τ ω  Π ε-
τραλώνων» 
(Αθηνοδώ-
ρου 61) 10/2, 
18.00
Oldies but 
goldies
*Ρετρό - λα-
ϊκή μουσική 
β ρ α δ ι ά  γ ι α 
τη γιαγιά, τον 
παππού, τους 
φ ί λ ο υ ς .  Τε -
χνόπολη, 4/2, 
18.00
Καρναβάλι  
Λουτρακίου 
«Στο Λου-
τράκι πάλι… 
της καρδιάς 
το Καρναβά-
λι!»
Μ ο υ σ ι κ έ ς  κ α ι 
χορευτικές εκ-
δ η λ ώ σ ε ι ς  γ ι α 

όλους, ζογκλέρ, το καθιερω-
μένο κυνήγι θησαυρού και δύο 
σούπερ, μεγάλες συναυλίες...
13/2, 20.00: Μύρωνας Στρα-
τής - πλ. Λουτρακίου
14/2, 16.30: Αποκριάτικη πα-
ρέλαση με άρματα - κεντρική 
λεωφόρος Λουτρακίου
20.00: Γιώργος Μαζωνάκης 
- πλ. Λουτρακίου (ακολουθεί 
τελετή λήξης στο λιμάνι)
Ξανθιώτικο καρναβάλι
Φέτος «παίζει» με το θέμα του 
έρωτα (δύο από τις ομάδες 
της παρέλασης: Ωάρια & Σπερ-
ματοζωάρια/ Φλογερά Τρια-
ντάφυλλα…) και παρουσιάζει: 
New York Ska Jazz Ensemble 
(8/2), Κραουνάκης και Σπεί-
ρα- Σπείρα (9/2), Άγαμοι Θύ-
τες (10/2), Tanguarda (11/2) 
κ.ά. Κλείσιμο στις 14/2 με το  
«Κάψιμο του Τζάρου» στη γέ-
φυρα του ποταμού Κόσυνθου. 
Ποδηλατομασκαράδες...
Η ομάδα «λόκαλ» ξαναδιοργα-
νώνει –επιτέλους– το Athens 
Alleycat Masque Race! Α-
ποκ λειστικά για ποδηλάτες 
και μασκαράδες! 7/2, 15.00, 
πλ. Σανταρόζα, Παν/μίου & Πε-
σματζόγλου (έναντι Rex), πληρ. 
localathens.blogspot.com 

Πάρτι

Γιάννης Φλωρινιώτης Πει-
ράζει που είναι και μεγάλη 
φίρμα; Δεν θα έχεις καλύτερο: 
μασκέ πάρτι-«βουτιά» στις Α-
πόκριες με special guest τον 
ένα και μοναδικό Γιάννη Φλω-
ρινιώτη. 7/2, 21.00, Πισίνα, Α-
κτή Θεμιστοκλέους 25, Φρεατ-
τύδα, 210 4511.324  
Στο Floral Εμείς βάζουμε τη 
στολή κι αυτοί «κερνάνε» σφη-
νάκια και face painting (από το 
τμήμα Αισθητικής & Επαγγελ-
ματικού Μακιγιάζ του ΙΕΚ ΔΟ-
ΜΗ) και μας απογειώνουν με 
ξέφρενες μουσικές. 5/2, 22.00, 
Floral, Θεμιστοκλέους 80, 210 
3800.070, www.floralcafe.gr          
Στο Baraonda Με πολλές εκ-
πλήξεις και special μουσικές. 
14/2, Baraonda, Τσόχα 43, 210 

6444.308
Θα γίνω Βραζιλιάνα!
*Shows, καϊπιρίνιες, δωρεάν μα-
θήματα χορού:
Brasil Samba Show (4-8 & 12-
14/2) Ξεκάλτσωτες Βραζιλιάνες 
χορεύτριες, μελαψοί λατίνοι 
και ψηλά τακούνια χορού. 
Salsa Weekend (6-7/2) Σ/Κ  με 
πολύ salsa.
Enzzo De Cuba Αγ. Παρασκευής 
70, Περιστέρι (Μπουρνάζι)
*Ευκαιρία να βρεις τον παρτε-
νέρ της ζωής σου στον ετήσιο 
χoρό του Ε λ ληνοβραζιλιά-
νικουσυλ λόγου. 6/2, 21.30, 
Divani Caravel - Αίθουσα Ολυ-
μπία, 210 9816.467 
* Η  ο μ ά δ α  DJ  “ T h e  D ra m a 
Queens & the Ugly Shufflers” 
κάνει μασκέ και αντιλάτιν πάρ-
τι με μουσική από τα 50s μέχρι 
τα 00s και δεν θα το χάσουμε 
με τίποτα. 6/2, 10.30, Συν Α-
θηνά (Ηρακλειδών 2, 2ος όρο-
φος), Θησείο, 210 3455.550
*St. Valentine’s Punk Rock 
live μασκέ με «Τοξικά Από-
βλητα». Περιμέναμε ποιος 
επιτέλους θα συνδύαζε Άγ. 
Βαλεντίνο με μασκέ! Φόρα τις 
δίπατες Dr. Martens σου, μα-
σκαρέψου, πάρε το «άλλο σου 
μισό» και χτυπηθείτε! 14/2, 
22.00, Nosotros, Θεμιστοκλέ-
ους 66, δωρεάν είσοδος

Απόκριες 
με φαντασία 
Στολές για να μεταμφιεστείς σε 
άνθρωπο του 1800, του 1900, 
αρχαίο, σκίουρο, Οβε-
λίξ, οτι βάζει ο νους, υ-
πάρχουν στο Βεστι-
άριο Συρογιάννη, 
η «γκαρν ταρ ό -
μπα» του οποίου 
έντυσε ταινίες 
του Φίνου, πα-
ραστάσεις του 
Θεά τρ ου της 
Δευτέρας και 
αμέτρητα σί-
ριαλ. Τιμές ε-
νοικίασης στα 
40-60 €. Λαχανά 
47-49, Κυψέλη, 210 8231.711

H Αθήνα
 μασκέ! 

Οι Aποκριές έρχονται
(εσύ τι θα ντυθείς φέτος;)
Μέσα στο κέφι όλα γίνονται. Πάρε μια μικρή ιδέα για το τι παίζει 
στην πόλη αυτές τις μέρες 

Των ΣΑΝΤΡΑΣ-ΟΝΤΕΤ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

*Το φετινό must: Βαμπίρια και βα-μπιρέλες!
*Μη ντυθείτε: Σέξι μωράκια, σέξι καλόγριες, σέξι νύφες και ειδικά με ετοιματζίδικες στολές! 
*(Αν είστε αγόρι) μη ντυθείτε: γκό-μενα
*Ντύστε το παιδί σας: Gummy Bear
*Μη ντυθείτε εσείς: Gummy Bear
*Τι θα φορεθεί πολύ: Το σαγόνι της Μόνικα από το Next Top 

Model
*Η στολή-πρόκληση: 

Avatar
*Η στολή-
πρόσκληση: Τα νέα 

ρούχα του Αυτοκρά-
τορα

*Θα βαρεθείς να βλέπεις: Lady Gaga
*Τhe place to be: Τεχνόπολη
*Η gay στολή για φέτος: Στρέλλα
*Ομαδικό θέμα: Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων
*Κλισέ : Αφροί
*Πασέ: Ρόπαλο

    Τα ΝΑΙ    τα ΟΧΙ   τα ΜΗ   και τα ΜΗ!     ΜΗ!

Πόλη
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Μια αστική εκδρομή
I AM Design etc.
«Αυθεντικό vs Αντιγραφή»
«Ανεβαίνεις τη Λεωφόρο Αθηνών προς Αθήνα, 
στο ύψος της διασταύρωσης με τη Σπύρου Πά-
τση αντικρίζεις τη θέα του Παρθενώνα, μέσα από 
παλιές πολυκατοικίες, εγκαταλελειμμένα κτίρια 
και “αμέτρητες” διαφημιστικές αφίσες. Μια σο-
καριστική αντίθεση ανάμεσα στις αρχιτεκτονικές 
υπερβάσεις του παρελθόντος και στην ευκολία 
κατανάλωσης του σήμερα». 
Αριστοφάνους 14-16, 213 0409.534, 
www.iamdesignetc.com

Mums Design
«Λέξεις vs Εικόνα»
«Η καθημερινή μας διαδρομή. Από τα μαγαζά-
κια (ο θεός να την κάνει) λαϊκής τέχνης της Παν-
δρόσου με τα σουβενίρ και τις μικρογραφίες του 
Παρθενώνα, έως το γραφείο μας – το δικό μας 
“περιφραγμένο” χώρο με τη θέα της Ακρόπολης 
από το παράθυρο ως απόλυτο σύμβολο πολιτι-

σμού. Το πρωτότυπο και το κακέκτυπο σε πλήρη 
συνύπαρξη». 
Καλογριώνη 8, 210 3312.170, mumsdesign@yahoo.gr

6 Eπικοινωνιακός Σχεδιασμός
«Συμβολικό vs Κυριολεξία»
«Το Κολωνάκι. Από τη μία είναι από τις πιο κυριλέ 
περιοχές του κέντρου, με ακριβά μαγαζιά, μπου-
τίκ, καφέ, εστιατόρια, υψηλά ενοίκια. Από την άλ-
λη οι λακούβες, τα σκουπίδια και τα ανύπαρκτα 
πεζοδρόμια καθόλου δεν σου δίνουν την αίσθηση 
της πολυτέλειας, τουλάχιστον όπως την έχουμε 
συνηθίσει σε ανάλογες συνοικίες μεγάλων ευρω-
παϊκών πόλεων». 
Μελανθίου 8, 210 3216.050, www.pi6.gr

G
«Όμορφο vs Άσχημο»
«Η ίδια η Αθήνα. Μια πόλη όπου όλα συνυπάρ-
χουν και γίνονται ένα, δημιουργώντας ίσως μία 
από τις μεγαλύτερες οπτικές αντιθέσεις στην Ευ-

ρώπη. To όμορφο σε αντιπαράθεση με το άσχημο 
παντού!»
Μιαούλη 6, 210 3223.636, www.georgiougavrilakis.com

3 In a Box
«Τhin γραμματοσειρά vs Βold γραμματο-
σειρά»
«Η πολυχρωμία και το γκρίζο. Από τα προϊόντα 
της Βαρβάκειου αγοράς και το τσιμέντο που τα 
περικλείει, ως τους εύθυμους πλανόδιους πω-
λητές και τους “ανώτερης” τάξης οδηγούς που 
αφήνουν ογκώδη SUV σε διαβάσεις αναπήρων. 
Δεν υπάρχει τρόπος να κοιτάξεις την Αθήνα και να 
μη βρεις μια τέτοια αντίθεση». 
Βίσσης 1 & Αιόλου, 210 3316.123, www.3inabox.gr

Sereal Designers
«Ενδιαφέρον vs Βαρετό»
«Το κέντρο της Αθήνας. Δώστε μια κάμερα σε 
κάποιον που διατείνεται πως το μισεί και δεν θα 
ξέρει ποιο σημείο ή γεγονός είναι πιο ενδιαφέρον 

για να κινηματογραφήσει. Εμείς θα ξεκινούσαμε 
από την αμιγώς σουρεαλιστική μετατροπή τού 
απέναντι (από το γραφείο μας) δερματάδικου το 
πρωί σε βαβουριάρικο ρακομελάδικο το βράδυ». 
Μιαούλη 19, 210 3215.102, www.sereal.net

The Switch Place Identity
«Πρώτο πλάνο vs Φόντο»
«Ο γνωστικός χάρτης του κέντρου της Αθήνας 
που διαμορφώνουν τα τοπωνύμια και η ιστορία 
της, σε αντίθεση με το γνωστικό χάρτη των επι-
χειρήσεων που διαμορφώνει η σύγχρονη αγορά. 
Μέσα σε αυτή την α+ντίθεση, ως κάτοικοι ή επι-
σκέπτες του κέντρου, σταδιακά περιορίζουμε έως 
καταργούμε διατυπώσεις όπως “είμαι έξω από το 
πρώην Μετοχικό Ταμείο Στρατού”, “τα λέμε στην 
πλατεία Καπνικαρέας” και στη θέση τους χρησι-
μοποιούμε “είμαι έξω από το Attica”, “τα λέμε στο 
Replay της Ερμού”. Προϋπόθεση των πρώτων η 
γνώση και η ιστορική πληροφόρηση, σε αντίθεση 
με τις δεύτερες, που δυστυχώς δεν προϋποθέτουν 
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Του Παναγιώτη Μένέγου
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το φετινό Design Walk έχει τίτλο «αντίθετα σημεία/Poles Apart». οι αντιθέσεις και οι επιλογές που προκαλούν κατά τη 

σχεδιαστική διαδικασία χαρίζουν στη φετινή διοργάνωση την πιο ενδιαφέρουσα θεματική από το 2007, που ξεκίνησε η 

πρωτοβουλία των indie designers της αθήνας. Κι επειδή πάνω απ’ όλα το Design Walk είναι βόλτα, μια αστική εκδρομή 

στην κατ’ εξοχήν αντιφατική ευρύτερη γειτονιά του Ψυρρή, η A.V. ζήτησε από τα 13 δημιουργικά γραφεία που συμμετέ-

χουν να αποκαλύψουν τον τίτλο της έκθεσής τους, αλλά και τη μεγαλύτερη/αγαπημένη αθηναϊκή αντίθεση που εμπνέει 

τα Mac τους...

να κάνουμε τίποτα, τα κάνει όλα το marketing».
 Σαχτούρη 3, 210 3219.034, www.theswitch.gr

Geometry
«Θόρυβος vs Σιωπή»
«Τα μουντά κτίρια της Αθήνας. Ενώ από μόνα 
τους θυμίζουν εγκατάλειψη, ταυτόχρονα παρέ-
χουν τον καλύτερο καμβά για να αναδειχτούν τα 
πολύχρωμα, μεγάλης κλίμακας graffiti». 
Μιαούλη 23, 213 0466.826,  www.geometrylab.net 

The Design Shop
«Αναρχία vs Tάξη»
«Νέο και Παλιό. Αρχαιολογικά ευρήματα βρίσκο-
νται δίπλα σε νεοκλασικά κτίρια, τα οποία διαδέ-
χονται μεταπολεμικά κτίρια με στοιχεία μοντερνι-
σμού, τσιμεντένιες πολυκατοικίες όπου η μελέτη 
απουσιάζει, αυθαίρετα οικοδομήματα και επίλε-
κτα δείγματα σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Η τάξη 
και η αναρχία στη δομή της πόλης είναι αυτό που 
κάνει την Αθήνα τόσο ιδιαίτερη, άμεση και ενδια-

φέρουσα».
Κριεζή 1, 210 3223.410,  www.thedesignshop.gr

DesignPark
«Θετικό vs Αρνητικό»
«Μια βόλτα διασχίζοντας την Ερμού για να πά-
ρεις γάλα Σαββάτο “πρωί”. Περνάς ανάμεσα από 
γελωτοποιούς και αυλικούς θαμώνες, ένστολους 
και έγχρωμους αδελφούς, τσαλακωμένους και σι-
δερωμένους περαστικούς, λέοντες και ποντικούς, 
ανθρωπόμορφους και όμορφους, καλοστημέ-
νες βιτρίνες για τα μάτια και απλωμένα σεντόνια 
με πραμάτια, το Κοινοβούλιο ψηλά, το Γκάζι στο 
βάθος χαμηλά... καταλαβαίνεις πως αυτή η πόλη 
βρίσκει την ισορροπία της μέσα από τις αντιθέσεις 
κι εσύ είσαι μέσα. Καλή φάση». 
Κτενά 1, 210 3317.947, www.designpark.gr

Βios
«Κενό vs Γεμάτο»
«Η απουσία της ανατολίτικης αισθητικής στην 

πιο ανατολική πόλη της δύσης». 
Πειραιώς 84, 210 3425.335, www.bios.gr

Poor Designers
«Οριζόντιο κάδρο vs Κάθετο κάδρο»
«Το Δημαρχείο της Αθήνας και η περιοχή γύ-
ρω από αυτό. Μας αρέσει η αντίθεση μεταξύ 
της αυστηρότητας του νεοκλασικού κτιρίου 
του Δημαρχείου και της αναρχίας (αρχιτεκτο-
νικής και μη) που αποπνέουν οι περιβάλλο-
ντες δρόμοι».
Kριεζή 1, 210 3232.733, www.poordesigners.com

Indyvisuals
«Ψηφιακό vs Αναλογικό»
«Είναι ίσως από τις λίγες πόλεις όπου η κακο-
γουστιά των κτιρίων και των επιγραφών των κατα-
στημάτων αποτελεί πηγή διαρκούς έμπνευσης». 
Κολοκοτρώνη 35, 210 3219.588, 
www.indyvisuals.net A
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The Design Shop

Σκηνή από το ντοκιμαντέρ “Beautiful Losers”

Sereal Designers

Info Design Walk 2010, 5-7/2 (Παρ. 18.00-22.00, Σάβ.-Κυρ. 12.00-19.00). Φέ-τος μη χάσεις τις παράλληλες εκδηλώσεις, όπως τις  προβολές που θα γίνονται στο TAF (Νορμανού 5, Μοναστηράκι – ξεχωρίζουν την Πέμ. 
στις 21.00 το ντοκιμαντέρ για το δημιουργό του 

New York mag “Milton Glaser: Το Inform And Delight” 
και την Παρ. το “Beautiful Losers”), ενώ την Κυρ. 

στο Bios το πάρτι λήξης είναι “Silent Sound Show” – όλοι φοράνε ακουστικά, δύο DJs επιλέγουν σε αντίστοιχα κανάλια μουσική κι εσύ επι-λέγεις ποιο ακούς…Όλα αναλυτικά στο www.designwalk.gr
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Του Μιχάλη λεάνη 

Sports

H 
ΕΟΚ (Ελληνική Ομοσπονδία Καλα-

θόσφαιρας) στην πρώτη σύσκεψη 

με την αστυνομία αποφάσισε τα 

εισιτήρια του τελικού Κυπέλλου, που θα δι-

εξαχθεί στο κλειστό του Ελληνικού στις 20 

Φεβρουαρίου, να διατεθούν σε μαθητές του 

δημοτικού και του γυμνασίου. Για όσους πά-

νε στο Λύκειο δεν έχει, γιατί έχουν αρχίσει να 

γίνονται ψιλοτσογλαναράδες και επικίνδυνοι.  

Ακούνε μέταλλα, καπνίζουν σαν φουγάρα από 

ψησταριές στη Βάρη, σκίζουν τα τζιν, κάνουν 

γκράφιτι στους τοίχους, μουντζουρώνουν 

με μαρκαδόρους τα θρανία, έχουν αρχίσει 

νταλαβέρια με πολιτικές οργανώσεις και όλο 

και σε κάποιο κλαμπ οργανωμένων συχνά-

ζουν. Τώρα, βέβαια, είμαι πολύ περίεργος να 

δω αν τα μικρά θα πάνε τους μπαμπάδες τους 

στο γήπεδο ή οι μπαμπάδες τους μικρούς. Στη 

δεύτερη περίπτωση διακρίνω «αιχμαλωσί-

ες» και παράνομες «υιοθεσίες». Τίποτα καλό-

παιδα να βουτάνε τους πιτσιρικάδες από το 

αυτί για να μπουκάρουν μέσα στο γήπεδο και 

να το παίζουν κηδεμόνες. Μέχρι και το «γιε 

μου» του Κόκκοτα θα τραγουδάνε στους μπό-

μπιρες για να ψήσουν 

τους ασ τυνομικούς 

ότι είναι δικά τους. Θα 

βλέπεις τους γονιούς  

και θα αναρωτιέσαι 

σε τι ηλικία το έκαναν 

το παιδί. Δεν πιστεύω 

ότι μπορεί να υπάρχει 

ένας λογικός πατέρας 

που θα περάσει από 

το μυαλό του να συ-

νοδεύσει τον πιτσιρικά 

στο γήπεδο. Οι άγριοι 

δεν ξέρεις από πού 

μπορεί να πεταχτούν 

και πού μπορεί να έ-

χουν στήσει καραούλι. Εδώ μιλάμε για αγώ-

νες βόλεϊ που όσοι βρίσκονται στις κερκίδες 

ο μακρύτερος βαθμός συγγένειας που έχουν 

με τους αθλητές είναι ο πρώτος. Και όμως μέ-

χρι και σε αυτά τα παιχνίδια έχουν αρχίσει πια 

και πηγαίνουν οι καφρόμαγκες, κλείνουν ρα-

ντεβού και πλακώνονται μέσα και έξω. Την 

άλλη φορά διέσχισαν τον αγωνιστικό χώρο 

και έφυγαν ανενόχλητοι από τη μεριά του κυ-

λικείου, τσιμπώντας μάλιστα και κάτι, το οποίο 

πλήρωσαν με χαστούκια! Τι θα τους εμποδίσει 

να κατέβουν μέχρι το Ελληνικό και να αρχί-

σουν το παιδομάζωμα; Κι αν πάλι δεν λειτουρ-

γήσει αυτό το μέτρο, η ΕΟΚ τι σκέφτεται να 

κάνει; Του χρόνου να διαθέσει τα εισιτήρια σε 

βρεφονηπιακούς σταθμούς; Η αλήθεια είναι 

ότι αυτοί οι οποίοι με εκνευρίζουν περισσό-

τερο δεν είναι οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας 

αλλά των δύο συλλόγων, του Παναθηναϊκού 

και του Ολυμπιακού. Και με εκνευρίζουν γιατί 

επιμένουν να θέλουν το παιχνίδι να γίνεται με 

την παρουσία οπαδών. Αφού δεν μπορούν να 

τους ελέγξουν και το έχουν αποδείξει άπειρες 

φορές μέχρι τώρα. Στα μεταξύ τους παιχνίδια 

των πλέι οφ που δεν επιτρέπεται η παρουσία 

φιλοξενούμενων οπαδών και είναι στις κερ-

κίδες μόνοι τους, ο αγώνας διακόπτεται του-

λάχιστον 3-4 φορές από λέιζερ, από κροτίδες, 

κέρματα, μπουκάλια και πάσης φύσεως άλλα 

υλικά. Τρέχουν οι πρόεδροι στις κερκίδες και 

προσπαθούν να τους κατευνάσουν, αλλά έτσι 

δουλειά δεν γίνεται. Από τη στιγμή που έχουν 

αποφασίσει και οι δύο να τους δίνουν εισιτή-

ρια και αδυνατούν να χτυπήσουν το χέρι στο 

τραπέζι, τότε καλά θα κάνουν να μην επιμέ-

νουν ότι έχουν την κατάσταση στα χέρια τους 

και ότι το μέτρο ελεγχόμενης διάθεσης εισι-

τηρίων υποβιβάζει το άθλημα, γιατί αν γίνει 

–που είναι πολύ πιθανό– κανένα μακελειό, ο 

υποβιβασμός θα είναι οδυνηρός. Θα κλάψου-

με πάλι καμιά ανθρώπινη απώλεια και μετά 

θα αρχίσουμε τα ευχολόγια και τις καταδίκες. 

Και από το επόμενο παιχνίδι, ενώ τα δάκρυα 

μπορεί να μην έχουν στερέψει, βάλτε κράνη 

και άντε και πάλι στη μάχη. Το σενάριο μόνο 

απίθανο δεν μπορεί να θεωρηθεί. Όμως εμένα 

μου έχει κολλήσει ένα άλλο σενάριο τις τελευ-

ταίες μέρες. Έχει να κάνει με έναν άλλο τελικό. 

Αυτόν του Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο. Διόλου 

απίθανο ο τελικός να φέρει αντιμέτωπες τις 

μοναδικές δύο ομάδες που προέρχονται από 

την ίδια πόλη: τον Άρη 

με τον ΠΑΟΚ! Δείτε 

ποιες έχουν μείνει και 

πώς σταυρώνουν τα 

ζευγάρια στα ημιτελι-

κά  και θα διαπιστώσε-

τε ότι δύσκολα μπορεί 

να αποκλειστεί αυτό 

το ενδεχόμενο. Τώρα 

πού έγκειται η απο-

ρία μου; Η ΕΠΟ έχει 

δηλώσει ότι η έδρα 

του τελικού θα είναι 

το ΟΑΚΑ, ανεξάρτητα 

από το ποιες ομάδες θα 

αγωνιστούν ως φιναλίστ. 

Αυτό τουλάχιστον δήλωσαν πέρυσι και είχαν 

πει ότι είναι οριστικό. Το σκεπτικό τους είναι 

ότι το ΟΑΚΑ είναι ένα γήπεδο που η αστυνομία 

μπορεί εύκολα να περιφρουρήσει, εξασφαλί-

ζοντας την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού 

αλλά και την ομαλή προσέλευση και αποχώ-

ρηση των οπαδών κάθε τύπου. Από την άλλη, 

όμως, μην ξεχνάτε ότι έχει απαγορευθεί και 

η μετακίνηση των οργανωμένων οπαδών και 

ο νόμος ισχύει τόσο για το πρωτάθλημα όσο 

και για το κύπελλο. Αν δηλαδή παίξουν Άρης-

ΠΑΟΚ τελικό, το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Ο-

ΑΚΑ και οι οργανωμένοι θα πρέπει να μείνουν 

στη συμπρωτεύουσα 500 χιλιόμετρα μακριά. 

Καταλαβαίνετε τι θα γίνει; Τουλάχιστον ένα 

μήνα πιο μπροστά θα ξεκινήσουν με τα πό-

δια για τη μητρόπολη. Θα έχουμε να κάνουμε 

με το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα εσωτερικής 

μετανάστευσης μετά το ’50!  Αν χρειαστεί θα 

πέσουν με ελικόπτερα, θα καταλάβουν τρένα 

και λεωφορεία, θα προσεγγίσουν με υποβρύ-

χια από τον Πειραιά. Σιγά μη μείνουν σπίτι. Μια 

λύση της τελευταίας στιγμής υπάρχει για την 

ΕΠΟ. Να μεταφέρει το ΟΑΚΑ στη Μαλακάσα! 

Εκεί η περιοχή είναι καταραμένη! Οι περισσό-

τερες εκδηλώσεις αναβάλλονται. A

➜ info@athensvoice.gr

Μπαμπά, 
πότε θα 
μικρύνω 
να πάω στον 
Τελικό;    

Skate
Του Billy Γρυπάρη 

Δώρο σπρέι 
Η Athens Voice εξασφάλισε για έναν (1) α-
ναγνώστη της ένα σετ με έξι σπρέι για γκρά-

φιτι, σε χρώματα της επιλογής του από το ε-
ξειδικευμένο σε προϊόντα που έχουν σχέση με 

το γκράφιτι κατάστημα Silver 925 (www.graffitishop.
gr). Αν θες να το κερδίσεις, στείλε σε sMs: AVAV (κενό) και 
το ονοματεπώνυμό σου στο 54121 μέχρι την Τρίτη 9/2 στις 
10.00 το πρωί. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με sms και θα πα-
ραλάβει το δώρο του από το κατάστημα (Μελανθίου 2, Ψυρ-
ρή, 210 4614.738).

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Ό ταν ξεκίνησε 
αυτή η στήλη 
πολ λά πράγ-
ματα ήταν δια-
φορετικά στο 

δικό μας χώρο. Σαν χθες θυμά-
μαι την αγωνία μας σχετικά με 
την ανακατασκευή της πόλης ε-
νόψει των Ολυμπιακών. Θα μας 
ευνοούσαν οι νέες αλλαγές; Θα 
αποκτούσε η πόλη νέα σποτ; 
Καθώς τα χρόνια περνούσαν, 
πράγματι εμφανίστηκαν νέα 
μέρη για skate, έγιναν events 
που δεν είχε ξαναγνωρίσει η χώρα μας, μεγάλα 
ονόματα από επαγγελματίες skaters μάς επισκέ-
φτηκαν, οι ίδιοι οι skaters αυξήθηκαν κατά πολύ 
την τελευταία πενταετία, οι ενδυματολογικοί 
μας κώδικες αγαπήθηκαν και υιοθετήθηκαν και 
από άλλες κοινωνικές ομάδες, διοργανώθη-
καν πολλά skate tours εντός και εκτός Ελλάδας. 
Βλέπαμε παντού φωτογραφίες μας, σε περιοδι-
κά, σε εφημερίδες, στην τηλεόραση, σε βίντεο, 
σε διαφημίσεις, μέχρι και πρωταγωνιστές σε 
σίριαλ γίναμε. Όλα αυτά τα χρόνια ό,τι συνέβαι-
νε στη σκηνή μας έχει καταγραφεί σ’ αυτήν εδώ 
τη στήλη. Αλλά το θέμα είναι: τι γίνεται σήμε-
ρα; Σήμερα πιστεύω ότι έχουμε ορφανέψει και 
ότι αντί να βελτιωνόμαστε πηγαίνουμε από το 
κακό στο χειρότερο. Αντί να περιμένουμε να 
εμφανιστούν νέα σποτ, κλαίμε και αυτά που εί-
χαμε και χάσαμε. 

Το Πεδίον του Άρεως: Κάπου σκάλωσε η πο-
λυσυζητημένη ανάπλασή του και σήμερα, δύο 
χρόνια μετά, τίποτα δεν κινείται στο ερειπωμέ-
νο πάρκο. 

Το μυθικό 3456 (απέναντι από το θέατρο REX):  
Το ιστορικό αυτό σποτ, απ’ όπου ξεκίνησε η ι-
στορία του skateboarding στη χώρα μας, εξα-
φανίστηκε. Το ’99 γκρέμισαν τη μία πλευρά της 
πλατείας για να κάνουν τους εξαερισμούς του 
μετρό και από τότε η πλατεία παραμένει έτσι, 
ημιτελής.  Εγκαταλείφθηκε από τους skaters και 
έγινε η χαρά των απανταχού τρελών και τοξικο-
μανών της πόλης.

Το Δέλτα Φαλήρου: Εμφανίστηκε με-
τά τους Ολυμπιακούς και ήταν το καμάρι μας. 
Όλοι οι skaters σε Ελλάδα και Ευρώπη μιλούσαν 
γι’ αυτό το μέρος και εμείς νιώθαμε τυχεροί που 
το είχαμε. Αποτέλεσμα; Μια ωραία μέρα έκανε 
την εμφάνισή της άλλη μία καφετέρια, τοποθε-
τώντας τα τραπεζάκια της ακριβώς στο σημείο 
που κάναμε skate. Πάει κι αυτό. 

Η πλατεία της Αγ. Παρασκευής: Η ιστορία αυ-
τής της πλατείας κρατάει από το 1986-87. Μέχρι 
που αποφάσισε ο Δήμος να τη διαλύσει για να 
την αναπλάσει με τέτοιο τρόπο ώστε να στείλει 
τους skaters από κει που ήρθαν κι ακόμη παρα-
πέρα. Σήμερα μπορεί να πάρει το μάτι σου κανέ-
ναν skater να κάνει πατίνι, αλλά αραιά και πού. 

Τα παλιά σποτ δεν είναι πια έτσι όπως τα ξέ-
ραμε και τα καινούργια δεν είναι έτσι όπως θα 
θέλαμε. Ευτυχώς κάποια μέρη που παλιά δεν 
πατούσε αρχάριος skater, τώρα μπορεί να κάνει 
τα κόλπα του επειδή το επίπεδό τους έχει βελτι-
ωθεί θεαματικά και αντέχουν στις δυσκολίες. Τι 
έχει μείνει ακόμα; Το κακόμοιρο το Σύνταγμα, 
που όποια στιγμή και να πας κάποιους skaters 
θα βρεις εκεί. Είναι πάντως πίκρα να ανακαλύ-
πτεις ότι μετά σε έξι χρόνια και τόσες υποσχέ-
σεις, το μόνο μέρος που μπορείς να συναντή-
σεις παιδιά δικά μας να είναι η μία και μοναδική 
πλατεία Συντάγματος. 
Μετά απ’ αυτό, τι να ευχηθεί κανείς; Μόνο ένα 
θαύμα θα μας σώσει. Κύριε δήμαρχε, μας ακού-
τε; Χρειαζόμαστε το χώρο μας!

 billygee23@yahoo.gr

Απολογισμοί

Mια ιστορική 
φωτογραφία: Πεδίον 
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Τ ο να δανείζεις με τόκο ήταν α-
παγορευμένη ή τουλάχιστον 
ανήθικη δραστηριότητα στις 

περισσότερες αβρααμικές θρησκείες. 
Καθώς όμως η καινούργια πρακτική του 
καπιταλισμού άρχισε να διαδίδεται στα 
ευρωπαϊκά εδάφη, οι ανάγκες για δανει-
σμό μεγάλωναν, κι έτσι οι τράπεζες άρ-
χισαν να εξασκούν το σπορ, όχι πάντα με 
ιδιαίτερη επιτυχία. Κάτι που δημιούργη-
σε την ανάγκη εφαρμογής κανόνων που 
διαχώριζαν τον επίσημο τραπεζικό δα-
νεισμό από την ανεπίσημη τοκογλυφία. 
Παρ’ όλ’ αυτά, στη συνείδηση των αν-
θρώπων, ακόμα και ο νόμιμος δανεισμός 
δεν θεωρείται ιδιαίτερα δημοφιλής. 

Τη σύντομη αυτή εισαγωγή στην τρα-
πεζική ιστορία την έκανα για να δώσω 
μια ιστορικότητα στην πρακτική του 
spamming. Που παρά το διαχωρισμό του 
εδώ και κάποια χρόνια σε νόμιμο και πα-
ράνομο, συνεχίζει να είναι ενοχλητικό. 
Νόμιμο spamming είναι αυτό που διαθέτει 
σαφή αποστολέα, ο οποίος βρήκε τη διεύ-
θυνσή σου από κάποια νόμιμη ή δημόσια 
πηγή και σου προσφέρει τη δυνατότητα να 
διαγραφείς από τις «ενημερώσεις» του.  
Τις τελευταίες βδομάδες έχω ακούσει 
δεκάδες ανθρώπους να μου αναφέρουν 
την προωθητική ενέργεια αεροπορικής 
εταιρείας που προσφέρει δωρεάν μίλια 
σε όσους συμμετέχουν. Οι αναφορές κα-
λύπτουν όλο το φάσμα των συναισθημά-
των, από περιέργεια μέχρι γκρίνια. Προς 
επιβεβαίωση του μεγέθους αυτής της ε-
νέργειας, 2 ή 3 διαφορετικά email μου 
την έχουν λάβει. Ήμουν σίγουρος πως η 
εταιρεία θα είχε φροντίσει να είναι νομι-
κά καλυμμένη, μολαταύτα μου έκανε ε-
ντύπωση πως ήταν σε θέση να γνωρίζουν 
τόσα πολλά email.

Τα email είναι άπειρα, σε αντίθεση με τις 
διευθύνσεις των σπιτιών που είναι πε-
ριορισμένες. Εάν θέλεις να μοιράσεις 
έναν κατάλογο πόρτα-πόρτα, δεν χρει-

άζεται παρά να πάρεις 
ένα δρόμο και να χτυπάς 
κουδούνια. Αυτό όμως εί-
ναι αδύνατο στην περίπτω-
ση των ηλεκτρονικών διευθύνσε-
ων. Κάθε domain (όπως athensvoice.gr, 
gmail.com, mitsos.com) μπορεί να δια-
θέτει άπειρες διευθύνσεις. Έτσι παρέμενε 
το ερώτημα του πώς ανακάλυψε η Aegean 
τους προσωπικούς λογαριασμούς τόσων 
χιλιάδων ανθρώπων, οι περισσότεροι εκ 
των οποίων δεν ήταν καν πελάτες τους.

Κάπως έτσι άρχισα να ψάχνω το ζήτημα, 

για να ανακαλύψω στην πορεία το καθαρ-
ματάκι. Όχι πως ο Μαγιακόφσκι με είχε 
ανάγκη, αλλά, διάολε, ο Βλάντιμιρ είχε 
πάλι δίκιο. Η πηγή των χιλιάδων email 
δεν ήταν άλλη από τους φίλους σας. Για 
κάθε έναν που συμμετέχει στο πρόγραμ-
μα δωρεάν μιλίων, η εταιρεία προσφέρει 
1.000 μίλια. Προκειμένου όμως να κερ-
δίσει περισσότερα, το καθαρματάκι δίνει 
τα email των φίλων του. Για κάθε φίλο του 
που συμμετέχει κι αυτός στο πρόγραμμα, 
το καθαρματάκι κερδίζει 100 μίλια. Εάν 
ο φίλος του δεν συμμετάσχει, δεν κερ-
δίζει τίποτα. Το ανώτερο που μπορεί να 
κερδίσει κάποιος είναι 6.000 μίλια, κάτι 
που υπονοεί πως 50 φίλοι του θα συμμε-

τάσχουν στο πρόγραμμα. Ή 
μάλλον 45 φίλοι του, διότι είμαι 

σίγουρος πως πρώτα θα έστειλε το 
δώρο σε όλους τους διαφορετικούς λο-

γαριασμούς email που διατηρεί ο ίδιος.

Πώς εξαργυρώνεται αυτή η δραστηριό-

τητα; Διαβάζοντας τους όρους, ένα απλό 
ταξίδι εσωτερικού «κοστίζει» 6.250 μίλια 
ή 12.500 μετ’ επιστροφής, κι ένα απλό 
ταξίδι εξωτερικού 11.000 μίλια ή 22.000 
μετ’ επιστροφής. Με λίγα λόγια το κα-
θαρματάκι ανέλαβε να γίνει ένας μικρός 
spammer κατά φίλων και γνωστών προ-
κειμένου οριακά να κερδίσει ένα μονό 
εισιτήριο εσωτερικού. Φυσικά η εταιρεία 
είναι νομικά καλυμμένη αν και δεν είμαι 
σίγουρος πόσοι άνθρωποι θεώρησαν την 
όλη ενέργεια ως ένα θετικό γεγονός και 
δεν τους πήρε η μπάλα μαζί με τον υπ-
αίτιο spammer. Όμως όλο το ζουμί της 
υπόθεσης βρίσκεται στο καθαρματάκι. 
Διότι ο Γκέτε τελικά ήταν πολύ αισιόδο-
ξος με την ανθρώπινη φύση. Θεωρούσε 
πως στο παζάρι με τον Διάβολο, ο Με-
φιστοφελής θα έπρεπε να προσφέρει γη 
και ύδωρ για να δελεάσει τον θνητό. Ό-
πως ανακαλύπτουμε για μια ακόμη φο-
ρά, χρειάζεται πολύ λιγότερα. ●
➜ techiechan@tellas.gr

Spamming

techieChan
Του ΣΤάΘη ΣΤάΣινόυ ~ pdf ~

Κάθε Τετάρτη 

όλη η εφημερίδα και σε PDF

www.athensvoice.gr

Η atHenS 

VoiCe
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Η 
εκπομπή «Πα-
ρασκήνιο» της 
ΕΤ1 την προη-
γούμενη εβδο-

μάδα ήταν αφιερωμένη στον 
πιανίστα-πειραματιστή Σάκη 
Παπαδημητρίου. Μια ασημέ-
νια αλυσίδα ακουμπισμένη σε 
κοινή θέα πάνω στις χορδές του 
γυμνού του πιάνου παρήγαγε ήχο 
ολόιδιο με αυτόν που συνοδεύει τα 
τύμπανα των Κodo. Ένα μανταλάκι 
τοποθετημένο στην άλλη πλευρά 
έκανε τον ήχο της ταλάντωσης να 
προσομοιάζει με τις πρώτες δουλειές 
του Aphex Twin. Ασπρόμαυρο υλι-
κό αρχείου από το 1986 πιστοποίησε 
τρανά το μεγαλείο του ηχητικού σύ-
μπαντος του Παπαδημητρίου, μείξη 
space opera, τζαζ και Μπέλα Μπάρτοκ. 
Ένα μήνυμα στο κινητό μου από καλω-
διωμένο φίλο, που εδώ και δύο εβδομά-
δες περιφέρεται μαγεμένος γύρω από το 
iPhone του, όπως παλαιότερα οι Ινδιάνοι 

γύρω από τη φωτιά, με πληροφόρησε 
για το θάνατο του Τζέι Ντι Σάλιντζερ. 
Τι σύμπτωση, σκέφτηκα, ο καιρός είναι 
τσουχτερός και ξυλιασμένος, χιονιάρης 
και παγωτός, όπως τη μέρα που ο Χόλντεν 
Κόλφιλντ, του «Φύλακα στη σίκαλη», διά-
λεξε να φύγει από το σχολείο του και να 
περιπλανηθεί στη χώρα της πνευμονίας 
και των αλλόκοτων ενήλικων ανθρώπων 
και κτιρίων με την ανεξήγητη συμπεριφο-
ρά. Πόσα παιδιά που φοιτούν στο κολέγιο 
Ανατόλια άραγε έχουν διαβάσει τον «Φύ-
λακα» και προετοιμάζουν τέτοια φυγή; 
Και πόσοι από τους ηλεκτρονικούς djs της 
Θεσσαλονίκης ξέρουν και μπορούν να ε-
ντάξουν δεξιοτεχνικά στα σετ τους ήχους 
του Σάκη Παπαδημητρίου; Πόσα αγόρια 
θα βρουν στη βιβλιοθήκη του πατέρα τους 
ένα αντίτυπο της «Σίκαλης», εκδόσεις 
Επίκουρος, αγορασμένο από το «Κατώι 
του βιβλίου», αρχές δεκαετίας ’80;
Βγάζω από το κεφάλι μου το memory stick 
και παρότι η μουσική βγαίνει από τηλεο-
πτικό δέκτη απολαμβάνω το τζαμάρισμα 
του Παπαδημητρίου με έναν ντράμερ, 
που, ας με συγχωρέσει, δεν συγκράτησα 
το όνομά του, στη μελωδία του «Ένα νε-
ρό κυρα-Βαγγελιώ», σε αχαλίνωτο free jazz 
κρεσέντο. Πίνουμε κονιάκ και μασουλάμε 
Μανχάταν! Δαμάσκηνα δηλαδή πνιγμένα 
σε σκόνη κακάο, τελευταία μας ανακά-
λυψη από το ζαχαροπλαστείο «Κωνστα-
ντινίδης». Μερικές νύχτες πριν, αντί με 
κονιάκ τα τσακίζαμε με μαυροδάφνη, που 
τους πάει καλύτερα, γιατί πίκριζε λίγο τη 
γλύκα τους, κάνοντάς μας να μουγκανί-
ζουμε ευδαιμονικά από το θεσπέσιο της 

γεύσης τους. Αυτός ο βαρύς σαλονικιώτι-
κος χειμώνας, που δεν λέει να ξεκουμπι-
στεί με τίποτα από τα κόκαλά μας, μόνο 
έτσι περνάει: φαγητό, ποτό, μουσική, διά-
βασμα και επίλεκτα ξεπορτίσματα. 

«Ξαφνικά όμως άλλαξα 
σχέδιο. Αποφάσισα τι θα 
έκανα στ’ αλήθεια»

Η τεράστια ντισκομπάλα περιβεβλημένη 
με ακάνθινο πλέγμα είναι τοποθετημένη 
ψηλά, όπως οι πολυέλαιοι στους καθεδρι-
κούς ναούς. Το νέο “Elvis” στήθηκε πάνω 
στη μεσσιανική αντίληψη περί τέκνο, α-
παρχή μιας νέας θρησκείας, μιας νέας ε-
ποχής. Η ασπρόμαυρη εντροπία των εικό-
νων του videowall, υπογεγραμμένων από 
το multi-visual καλλιτέχνη Best Before, 
η vector επεξεργασία εμβληματικών εικό-
νων του Βορρά από το καλλιτεχνικό ντου-
έτο Kalos & Klio, το φλάιερ-σλόγκαν No 
Border, No Boredom, χτυπημένο σε διάφα-
νο ποστάλ με την υπογραφή της εταιρείας 
οπτικής επικοινωνίας AlterVision, και ο 
ξύλινος τοίχος φτιαγμένος αισθητικά και 
κατασκευαστικά ώστε να προσομοιάζει 
με εγκατάσταση σάουνας συνθέτουν ένα 
σκηνικό που το μάτι σου το πιάνει φέτες 
φέτες, αρκεί να στροβιλίζεις το βλέμμα 
σου σαν αναβάτης σε αλογάκι καρουζέλ. 
Στο πρώτο επίπεδο ο παροξυσμός της 
πόλης για το “Elvis” έχει να κάνει με την 
πραγματική ανάγκη κάποιων παιδιών να 
ακούσουν τον ήχο του και να ζήσουν μαζί 
του. Στο δεύτερο επίπεδο ο χώρος ανα-
δεικνύει δημιουργικούς και αχαλίνωτους 

ανθρώπους, κομμάτι μιας 
πόλης που όσο κι αν δεν 
είναι και στα καλύτερά 
της, έχουν στήσει δικές 
τους νόρμες τέχνης, 
γκρουβ και επικοινω-
νίας. Επιστρέφω στη 
γιγάντια ντισκομπά-
λα, παρόμοια με ε-
κείνη του «Φύλακα 
της σίκαλης», στο 
ballroom που ο Χόλ-
ντεν Κόλφιλντ ζή-
τησε για χορό ένα 
παλιοκόριτσο, που 
λίγο  αργότερ α 
σε ένα ξενοδο-
χείο του έφαγε 
τα φράγκα. Μια 
ανάσα από δω 
είναι το “Hotel 

Atlas”, το σκηνικό 
είναι ολόιδιο, απλώς στο “Elvis” τα 

παιδιά δεν χορεύουν με big bands αλλά 
με Lindstrom & Thomas.

«  Έτσι και το κάνεις, όλοι 
αρχίζουν να σου λείπουν»

Μετά Σάββατο και σούπερ-μάρκετ 
“Carrefour” στο εμπορικό κέντρο «Μα-
κεδονία». Τεράστιο, φωτισμένο όπως οι 
σάλες των καζίνων του Λας Βέγκας, αντί 
για ρουλέτες και μπίλιες ράφια και προ-
σφορές, πλήθος που σαν υπνωτισμένο 
ξεψαχνίζει τιμές και προϊόντα, δοκιμά-
ζει πουπουλένια γυαλιστερά μπουφάν ή 
γραβιέρες από τις πιατέλες-δείγμα. Τα-
μίες που περνούν από το σκάνερ τσάντες 
για λάπτοπ και απορρυπαντικά, το μπιπ-
μπιπ του σαρωτή το ακούω σαν ήχο από 
το “Gattaca”, τεράστιο πάρκινγκ, στόλοι 
οικογενειακών αυτοκινήτων, αποσπά-
σματα από τη ζωή στη suburbia, εφόσον 
το εμπορικό κέντρο «Μακεδονία» για τις 
εκατοντάδες χιλιάδων που κατοικούν σε 
Φοίνικα, Πυλαία, Καλαμαριά, Μίκρα και 
Τούμπα είναι κάτι σαν το post-modern 
μπακάλικο της γειτονιάς τους. 
Θα μπορούσε ο πιανίστας Σάκης Παπα-
δημητρίου να παράξει ήχο στο πιάνο του 
από μεταλλικά κουτάκια τοματοπολτού 
Κύκνος, ακουμπισμένα στις χορδές του; 
Θα έβρισκε καπέλο με βέλο ο Χόλντεν 
Κόλφιλντ; Κι αν την playlist του Carrefour 
την επιμελούνταν ο PiCi του “Elvis”, με τι 
ήχους θα τη φόρτωνε; Και τα παιδιά; Τα fit 
παιδιά που προσέχουν τη διατροφή τους 
και φορτώνουν το καρότσι τους με φέτες 
τοστ σικάλεως, θα διακτινιστούν μετά στο 
χώρο του βιβλιοπωλείου-Carrefour για 
να αναζητήσουν ένα αντίτυπο του Σάλι-
ντζερ; «Έφυγες» κι αυτή η ανταπόκριση 
ήταν όλη για πάρτη σου, Τζέι Ντι. A

Elvis Bar, Βαλαωρίτου 31, Θεσσαλονίκη

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου 

2310Soul

Θερμαϊκός  καλεί J. D. S.  

Περισσότερο από μουσική, 

περισσότερο από μπαρ.  Elvis, 

art platform, state of mind.
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Sadahzinia
Διαθέτει εκείνη τη λοξή ματιά για τα πράγματα που μπορεί να αλλά-

ξει το επίπεδο σχήμα της ελληνικής μουσικής πραγματικότητας. 
Aνήκει στον πυρήνα μιας Active Member κολεκτίβας που με τη 

low bap μουσική και τους ελληνικούς στίχους ανατρέπουν την κανονι-
κότητα ενός περίκλειστου ψευδο-ευδαιμονικού κόσμου. Η Sadahzinia 
(Γιολάντα Τσιαμπόκαλου) εμπνεύστηκε από ένα λυπημένο λουλoύδι με 
το όνομα zinia που ανθίζει στους ήχους της μουσικής, γράφει παιδικά βι-
βλία και αυτό τον καιρό τα διαβάζει στην κόρη της Maya. Τα νέα λένε πως 
ετοιμάζεται το επερχόμενο άλμπουμ τους ως Active Member με το όνομα 
«Σάρμα» ενώ θα  συνεργαστούν με την Όλια Λαζαρίδου για μια θεατρική 
παράσταση-πείραμα. Μέχρι τότε όμως ετοιμάζει ένα καθώς πρέπει come 
back με επιλογές από τη δισκογραφία της και μερικά καινούργια με τη 
σύμπραξη ενός τρίο εγχόρδων, του Κώστα Αναστασιάδη σε τύμπανα, 
κιθάρα και του B. D. Foxmoor σε sampler και πικάπ. 

Πόσο active member θεωρείς πως είναι ο μέσος Έλληνας; Ελαφρώς, κι 
αυτό μόνο όταν λειτουργεί μέσα σε ομάδα. 
Τι ελπίζεις ότι μπορεί να αλλάξει στο μέλλον; Ο τρόπος που αντιλαμβά-
νεται ο καθένας για τον εαυτό του το κοινωνικοπολιτικό του επίπεδο. Και 
επιτέλους το επίπεδο να αλλάξει σχήμα.
Πώς βλέπεις την άνοδο των ανεξάρτητων δισκογραφικών και του 
alternative; Δεν ξέρω αν όλα αυτά τα ανεξάρτητα γκρουπ και οι καλλιτέ-
χνες έχουν συνείδηση της διαφορετικότητάς τους ή ονειρεύονται κρυφά 
να γίνουν ένα με τις κλίκες αρκεί να τους δοθεί μια ευκαιρία. 
Το εμπορικό ελληνικό hip hop μπαινοβγαίνει με ευκολία στις μεγάλες 
πίστες. Τι σημαίνει αυτό και ποιον εξυπηρετεί; Σημαίνει ότι κύλησε ο 
τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Επίσης, η κατάσταση αυτή εξυπηρετεί τα 
μεσημεριανάδικα, τα ξέκωλα και κάποια καταστήματα ρούχων όπου ξο-
δεύουν το χαρτζιλικάκι που παίρνουν απ’ τις πίστες όλοι αυτοί. Αλήθεια, 
για ποιο εμπορικό hip hop μιλάμε; Και για τι μεγέθη; Όλα αυτά είναι τόσο 
τρομακτικά ασήμαντα και κούφια...
Τι διαβάζεις αυτό τον καιρό;  «Δραστηριότητες για τον πρώτο χρόνο του 
μωρού σου» και άλλα τέτοια. Επίσης, το «Κασσάνδρα και ο Λύκος» της Κα-
ραπάνου, Λουντέμη και Βάρναλη, συνταγές και εφημερίδες. Τα διαβάζω 
λίγο πριν πέσω λιπόθυμη απ’ την κούραση για ύπνο. 
Υπάρχει κάτι που έχεις μάθει από το παιδί σου; Πώς να γίνω γονιός. Πώς 
να δείχνω την αγάπη μου. Πώς να γελώ όταν θέλω να κλαίω. 
 Tι σε γοητεύει στα παραμύθια; Το ότι τα πάντα μπορεί να συμβούν και 
στο τέλος τίποτα δεν συμβαίνει. Τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά μέσα μου 
έχουν έρθει τούμπα όλα.
Ποιο είναι το πιο Καταπληκτικόν και το πιο Kαταθλιπτικόν πράγμα στη 
σύγχρονη πραγματικότητα; Πάντως ένας θείος μου, γέροντας, που τον 
φέραν απ’ το χωριό να δει την πρωτεύουσα και ήθελε να φανεί στους 
συγγενείς πως ξέρει όμορφες λέξεις, όταν τον ρώταγαν «Πώς του φαί-
νεται η Αθήνα», έλεγε με στόμφο «Καταθλιπτικόν, Καταθλιπτικόν». Θέλο-
ντας ο δόλιος να πει «Καταπληκτικόν» για να μην τους κακοκαρδίσει. 
Ποιος είναι ο δικός σου σούπερ ήρωας; Ή λογοτεχνικός 
χαρακτήρας; Σιχαίνομαι τους σούπερ ήρωες γιατί φο-
ράνε το σώβρακο πάνω από το παντελόνι. Λατρεύω 
τον Μικρό Πρίγκιπα και το λουλούδι, την Αλίκη στη 
Χώρα των Θαυμάτων και τον Καπελά...
Πώς βλέπεις το στιγμιαίο  και επιδερμικό χαρα-
κτήρα των σύγχρονων net σχέσεων αλλά και γε-
νικότερα της ρευστής σημερινής ζωής; Δεν ασχο-
λούμαι καθόλου με τα My Space, Facebook, Twitter 
κ.λπ. Προτιμώ τους λίγους και καλούς φίλους μου. Το 
διαδίκτυο είναι σπουδαίο για χιλιάδες άλλους λόγους. 
Πόσο δύσκολη είναι πλέον η συνύπαρξη και γιατί; 
Γιατί σπαταλάμε τη μέρα και τη νύχτα μας... Και γιατί φοβό-
μαστε μη φάμε το χρόνο μας. Αλλά ο χρόνος είναι για φάγωμα.
Πού αποδίδεις την αύξηση της βίας και τη συνεχή αίσθηση του φόβου; 
Ίσως ο άνθρωπος διαισθάνεται το τέλος του είδους του και αντιδρά έτσι 
λόγω του ενστίκτου της επιβίωσης. 
Πες  3 λέξεις που σου έρχονται στο μυαλό τώρα. Μαμά, μπαμπά, άτα.

                                              -ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ιnfo

Gagarin 205, 

Λιοσίων 203-205. 

Στις 5 Φεβρουαρίου. 

Έναρξη 22.00. Είσο-

δος € 12, 15 (ταμείο). 

Προπώληση «Τζίνα», 

Πανεπιστημίου 57 & 

8ctagon, Ξενοφώ-

ντος 8, Πέραμα.
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ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ
Οι γνώριμες εμμονές του με τα καράβια, τους κα-
βαλάρηδες και τους εραστές «γνωρίζουν» τους 
νέους ήρωες της πυκνής ζωγραφικής του. Λάδια 
σε καμβά, έργα σε χαρτί και ξύλινες κατασκευές. 
Επιμέλεια: Ελισάβετ Πλέσσα. 4-27/2, Γκαλερί Ζου-
μπουλάκη, πλ. Κολωνακίου 20, 210 3608.278

BELLE VUE
Ποια είναι η εικόνα της πραγματικότητας; Απαντή-
σεις δίνουν 7 σύγχρονοι εικαστικοί (Ψυχούλης, 
Μπαμπούσης, Γκανής κ.ά.). Ζωγραφική, φωτο-
γραφία και εγκαταστάσεις σε επιμέλεια Κατερίνας 
Νίκου & Θάνου Σταθόπουλου. 4/2 - 13/3, Ιλεάνα 
Τούντα, Αρματολών & Κλεφτών 48, 210 6439.466

ΚΑΡΟΛΙΝ ΡΟΒΥΘΗ 
Βουτάει την αγάπη σε έναν εικαστικό κόσμο 
φτιαγμένο με τα πιο έντονα χρώματα. Τα έργα της 
έκθεσης “Worlds of Love”, που θα δημοσιευτούν 
στο νέο βιβλίο της “The Love Book” (Εκδ. Φερενί-
κη), παρουσιάζονται στο Mommy. Δελφών 4, 210 
3619.682

επιλογές Της Δήμήτρας τριανταφύλλού

GALLERY «ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ - 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ»
Η Άννα-Μαρία Παπαδημητρίου ζωγραφίζει ο-
νειρώδη τοπία και η Σοφία Παρασκευοπούλου 
«περιτριγυρίζει» μέσα από τις κατασκευές και 
τη ζωγραφική της την αισθητική της pop και του 
graffiti. 4/2 - 6/3, Ξανθίππου 11, 210 7294.342

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πύραυλοι και graffiti δίπλα από γυμνά αναγεννησιακά 

κορίτσια και υπερμεγέθεις γυναικείες φιγούρες ξαπλωμένες 
στις αίθουσες ενός μουσείου. Οι ιδέες του παράλογου 

και του χρόνου εισβάλλουν στις νέες άκρως πληθωρικές 
εικόνες του ζωγράφου. 8/2 - 6/3, Titanium Yiayiannos 

Gallery, Βασ. Κωνσταντίνου 44, 210 7297.644

Μ. Μπαμπούσης

Σοφία 
Παρασκευοπούλου
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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

MUSIC AIRLINES
Καλοσχεδιασμένες βραδιές με θέα στην Ακρόπολη και βινύλια 

από την ομάδα του μουσικού συντάκτη 

Γιώργου Δημητρακόπουλου. Deep jazzy grooves, soul funk,

French 60s και exotica, από 5/2 και κάθε Παρασκευή. Mataroa,
Κεραμεικού 116 & Ιερά Οδός, 210 3428.312

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΟΝΙΕΓΚΙΝ 
Ο ήρωας του Πούσκιν σε ένα αρι-
στοτεχνικό μπαλέτο, επενδυμένο με 
συνθέσεις του Τσαϊκόφσκι. Από την 
ορχήστρα και τους πρώτους χορευ-
τές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε 
χορογραφία Ιρέκ Μουχαμέντοφ. 6, 
7, 9, 10, 13 & 14/2, 20.00, € 20-48, Θέ-
ατρο Ολύμπια, Ακαδημίας 59-61, 210 
3612.461

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ένα κοριτσάκι αλλιώτικο στήνεται 
απέναντι στο «εκτελεστικό απόσπα-
σμα» μιας «αιμοβόρας» τηλεοπτικής 
εκπομπής. Το σκοτεινό παραμύθι του 
Μιχάλη Φακίνου ζωντανεύει στη 
σκηνή από την ομάδα «Αντανακλά-
σεις». Έως 7/3, Swing, Ιάκχου & Ευμολ-
πιδών, Γκάζι, 697 3310991

ΡΩΣΙΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ
Είναι ο τίτλος της «χειροποίητης» 
μουσικής παράστασης της Βιργινίας 
Διακάκη και του Ράσμι Σούκουλη, 
σε σκηνοθεσία Γιάννη Μποσταντζό-
γλου. Θέατρο του Ήλιου, Φρυνίχου 10, 
Πλάκα, 801 11 60000

ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ
Από τα μπαλέτα του Μόντε Κάρλο, 
μία από τις σπουδαιότερες ομάδες χο-
ρού. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. 
Σοφίας & Κόκκαλη, 210 7282.333, 5, 6, 
7/2, € 35-85 

Voicechoice
Tου MIXAλH ΠITENH

1Kabaret, όπως Kaas
Μεσοπόλεμος, Παρίσι, Βερολίνο, 
ταξίδι σε έναν κόσμο παρακμής και 

έντασης. Μια δυνατή γαλλική φωνή σε μία 
παράσταση με αναφορές στο σουίνγκ, στο 
ταγκό, στην τζαζ. Η Patricia Kaas επιστρέ-
φει στο κλίμα του καμπαρέ, εκεί που την 
ανακάλυψε πριν 25 χρόνια ο G. Depardieu. 
Θέατρο Badminton, Γουδί, 6/2, 21.00

2Nightwatch
Η νύχτα και οι επιθυμίες της, οι α-
νατροπές της, οι φόβοι της, σε μια 

ομαδική έκθεση. Σχέδια ερωτικών σκη-
νών εμπνευσμένα από τον Ντε Σαντ και 
έργο-αναφορά στη θολή όραση του Μο-
νέ. Φλας από μια ροκ συναυλία και χορός 
της κοιλιάς σε ένα νυχτερινό κέντρο. «Αυ-
τοί έχουν την εξουσία και εμείς έχουμε τη 
νύχτα», όπως έλεγε και ο τίτλος ενός βρα-
χύβιου εναλλακτικού περιοδικού του ’80. 
The Art Foundation, Νορμανού 5, έως 14/2

3Club Des Belugas 
ή Buddha Bar;
Η lounge Αθήνα διχάζεται: το ίδιο 

βράδυ (6/2) παίζουν δύο «σκληροπυρη-
νικές» ομάδες. Οι Club Des Belugas έρχο-
νται από το Wuppertal της Γερμανίας, παί-
ζουν electro-jazz και soul, διασκευάζουν 
Dean Martin και Ella Fitzgerald. Ο Claude 
Challe και ο DJ Ravin έρχονται από το Πα-
ρίσι και παίζουν ό,τι έπαιζαν και στις μου-
σικές συλλογές του Buddha Bar, ανάμεσα 
σε light world music και electro-oriental. 
Πάντως, η πιο σύντομη διαδρομή που 
ενώνει τους δύο χώρους είναι μάλλον 
μέσω Καλλιρόης. Club Des Belugas: Fuzz, 
Πατρ. Ιωακείμ 1, Ταύρος/ Claude Challe και 
DJ Ravin: Galaxy Bar, Χίλτον

4Περιπλάνηση στις 
αντιθέσεις της 
τυπογραφίας

Το φετινό Design Walk επισκέπτεται 13 
γραφεία graphic design με ερεθιστικούς 
τίτλους γραφιστικών και όχι μόνο αντιθέ-
σεων. Αυθεντικό-αντιγραφή, θόρυβος-
σιωπή, κενό-γεμάτο, θετικό-αρνητικό, 

αναρχία-τάξη. Στο κέντρο της Αθήνας, 
5-7/2, designwalk.gr

➜ pitenis@ath.forthnet.gr

Ευγένιος Ονιέγκιν 
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 γεύση οδηγος

*         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  Παλιό, αγαπη-
μένο, με γαλλική κουζίνα, 
κομψότητα και στιλ. Από τα 
πρώτα γαλλικά της πόλης, 
έμαθε στους Αθηναίους τα 
σαλιγκάρια μπουργκινιόν 
και το φιλέτο σως καφέ ντε 
Παρί.Φέτος με ανοιχτό τον 
υπέροχο κήπο του για τους 
καπνιστές. € € € M

AΘΗΡΙ 
Πλαταιών 15, Κεραμεικός, 
210 3462.983 Ένας βρα-
βευμένος 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 
Δίπλα σου θα τρώνε πολιτικοί 
και αστέρες της tV. Ο γνω-
στός δημοσιογράφος Σταύ-
ρος Θεοδωράκης μάζεψε 
όλο τον κόσμο που ήθελε να 
γευτεί αυθεντικές κρητικές 
γεύσεις και να μάθει τα τε-
λευταία νέα της δημοσιογρα-
φικής πιάτσας. Στο μοντέρνο 
εστιατόριο  καταφθάνουν 
καθημερινά από το νησί 
στάκες, τυριά, άγρια χόρτα, 
αλάτσι μέχρι και η περίφημη 
μπουγάτσα του Ιορδάνη. Δο-
κίμασε το γαμοπίλαφο. 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 στην καλύ-
τερη εκδοχή της, 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

ALeriA 
Μεγ. Αλεξάνδρου 57, Με-
ταξουργείο, 210 5222.633 
Ατμοσφαιρικό ντεκόρ, με 
αυλή που θυμίζει γαλλική 
εξοχή και εσωτερικό σε δυο ε-
πίπεδα. Πάνω γυάλινη οροφή 
για να βλέπεις τ’ αστέρια. Σέφ 
ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος 
και μενού από τα καλύτερα 
στην ελληνική δημιουργική 
κουζίνα. Και μπαρ μόνο για 
ποτό. € €

* ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ  
Καλλισθένους 87,Πλ. 
Μερκούρη, Ά.Πετράλωνα, 
210 3464.916/ 211 7108.578 
Aνανεωμένο περιβάλλοn 
και ελληνικές παραδοσια-
κές γεύσεις που σερβίρο-
νται από νωρίς το μεσημέρι 
κάθε μέρα, σε πολύ καλές 
τιμές. Ζωντανή μουσική 
Παρ. και Σαβ. βράδυ και 
Κυριακή μεσημέρι. €

ATHeNS GATe    
Λ. Συγγρού 10, Αθήνα, 210 
9238.302-3 Το εστιατόριο του 
ομώνυμου ξενοδοχείου.Με-
σογειακή κουζίνα σε χώρο με 
εξαιρετική θέα στον Παρθε-
νώνα και τους Στύλους του 
Ολυμπίου Διός. Ανοιχτό κάθε 
βράδυ 19.00 - 23.00. €€

bAcAro 
Σοφοκλέους 1, 210 3211.882 
Δυνατές μουσικές θα σε 
τραβήξουν μέσα στη στοά. 
Πολυχώρος με χαρακτήρα 
και γκαλερί, ο παράδεισος 
του μουσικόφιλου.Ιταλικές 
γεύσεις, αυθεντικά σάντου-
ιτς tramezzini, σούπερ κο-
κτέιλ. Aπό το πρωί ως αργά 
το βράδυ. €Ξ Μ A.v.

bALTHAZAr
Tσόχα 27 & Bουρνάζου, 
Aμπελόκηποι, 210 6441.215 
Ο Γιώργος και ο Αντρέας 
Πιτσιλής έκαναν όλη την 
Αθήνα μια παρέα. Το πιο ω-

ραίο κτήριο της πόλης (σπίτι 
της Κυβέλης), μαζεύει κάθε 
βράδυ πολιτικούς, επιχειρη-
ματίες, καλλιτέχνες και όλο 
το enfant gate. Εδώ γίνεται το 
power game της Αθήνας, θα 
τους δεις και θα σε δουν όλοι. 
Δημιουργική κουζίνα, πιο 
αργά η μουσική δυναμώνει, η 
«rock ‘n roll» καρδιά χτυπάει 
πάντα δυνατά. €€ €A.v. 

bArAoNDA
Tσόχα 43, Aμπελόκηποι, 210 
6444.308 Εντυπωσιακό σκη-
νικό, από τα πολύ κοσμικά,  
ViP μέρη της Αθήνας. Δυνα-
τά parties, δυνατή μουσική. 
eξαιρετική κουζίνα από τον 
βραβευμένο σεφ Mιχάλη 
nτουνέτα.  €€€

bArbArA’S FooD 
coMPANY 
Εμ. Μπενάκη 63-65, Εξάρ-
χεια, 210 3805.004 Μεγάλη 
βιτρίνα για να διαλέξεις το 
φαγητό που σου γυάλισε. 
Πολύ νόστιμο ταμπουλέ 
και για επιδόρπιο πάρε 
cheesecake. Νέος κό-
σμος,trendy ατμόσφαιρα.

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. €€€   

brASSerie vALAoriToU 
Bαλαωρίτου 15, 210 
3641.530. Το αμπιγιέ της Βα-
λαωρίτου. Εδώ κάνουν στά-
ση πολιτικοί, μεγαλοδικηγό-
ροι και οι κυρίες τους.Τα με-
σημέρια του Σαββάτου μετά 
τα ψώνια παρέες γνωστών 
δημοσιωγράφων και δια-
φημιστών σε... happy hour. 
Πιάσε θέση στην «βεράντα» 
στον πεζόδρομο, χειμώνα - 
καλοκαίρι, αν θέλεις να δεις 
όλη την Αθήνα να περνάει. 
Kυρ. κλειστά.  €Ξ Μ

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.

cANTiNA (LA) 
Αλωπεκής 28-30, Κολωνάκι, 
210 7299.133 Τρατορία 
αυθεντική, μικρή, απλή, με 
φρέσκα ζυμαρικά και πίτσα 
αλά ιταλικά. Μπακάλικο 
με τυριά και αλλαντικά και 
άρωμα βασιλικού. €

ceNTrAL             
Πλ. Φιλικής εταιρείας 14, Κο-
λωνάκι, 210 7245.938 Το σή-
μα κατατεθέν των αδερφών 
Πανά εδώ και χρόνια, πάνω 
στην πλατεία, κορυφαίο 
σημείο συνάντησης για 
όλο το κοσμικό πλήθος της 
πόλης. Τα μεσημέρια του  
Σαββάτου σούπερ μοδάτες/
οι, φορτωμένοι επώνυμες 
σακούλες, συρρέουν για 
«τo πάρτι». Κοσμοπολίτικο, 
δύναμη και τις καθημερινές 
στα after office parties - εδώ 
θα διευρύνεις τον κύκλο 
των γνωριμιών σου- με 
mainstream μουσική σε 
μεγάλα κέφια, αξεπέραστα 
κοκτέιλς. A, και μενού μεντι-
τερανέ και sushi! €€€ 

DAPHNe’S 
Λυσικράτους 4, Πλάκα, 210 
3227.971 Διακριτικό σέρβις 
και εκλεπτυσμένη ελληνική 
κουζίνα σε ένα υπέροχο 
νεοκλασικό- που έχει υπο-
δεχτεί κάποιες από τις πιο 
σημαντικές προσωπικότη-
τες της πολιτικής σκηνής. 
Εντυπωσιακή αυλή. € € €  
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Σουηδίας 51, Κολωνάκι, 210 
7235.561 Πολιτικοί, δημοσι-
ογράφοι, παλιοί Κολωνακιώ-
τες έχουν για χρόνια στέκι 
τους αυτό το μικρό, ατμο-
σφαιρικό μπιστρό. Ιστορικό 
και αναλλοίωτο μέσα στο 
χρόνο με κλασικά πιάτα που 
τα ξέρεις από τα 70s. €€

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

ecLiPSe            
Αλωπεκής 21, Κολωνάκι, 210 
3641.545/ 210 7248.383 
Πολυασιατική κουζίνα και 
cocktails στο μπαρ κάτω. 
Χαλαρά κυριλέ, με άποψη  
για το ντιζάιν- λουλουδέ 
καρέκλες Missoni. Κυρ. 
κλειστά. 

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. «Δυ-
νατή» μπάρα (μπίρες από 
όλο τον κόσμο) και έθνικ 
μουσική μέχρι αργά το βρά-
δι. Ξ A.v. Σ/K

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

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

Gb corNer 
Ξεν. Grande Bretagne, πλ. Συ-
ντάγματος & Παν/μίου, 210 
3330.000 Ατμόσφαιρα art 
deco, πολυτέλεια, σέρβις 
πολλών αστέρων. Στην πιο 
σικ και ιστορική μπρασερί 
της Αθήνας θα πας για 
trendy business lunch ή 
after shopping, δίπλα σου 
θα κάνουν το ίδιο ισχυροί 
επιχειρηματίες, οι 300 της 
Βουλής και πολιτικοί συντά-
κτες που ψάχνουν το θέμα 
τους. Μεσογειακή κουζίνα 
επιπέδου, ανάλογες και οι 
τιμές. €€€ 

Gb rooF GArDeN 
Πλ. Συντάγματος & Πανε-
πιστημίου, 210 3330.000 
(ξεν. Μεγ. Βρετανία) Η 
αξεπέραστη κομψότητα 
της Μεγάλης Βρετανίας 
εδώ συμπληρώνεται από 
την καταπληκτική θέα της 
Ακρόπολης, της πλατείας 
Συντάγματος και όλης της 
Αθήνας. Συνδυάστε τα με 
ποιότητα, πολυτέλεια και 
σέρβις για να έχετε εικόνα. 
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, η 
ελληνική αλυσίδα που ξέρεις 
και εμπιστεύεσαι.c 

JAcKSoN HALL 
Mηλιώνη 4, Kολωνάκι, 210 
3616.098 Όλη η Αθήνα κάνει 
ένα πέρασμα από το catwalk 
της πόλης, τον περίφημο  
πεζόδρομο της Μηλιώνη, 
το ραντεβού είναι «στον 
Ινδιάνο». Είναι all day και 
πάντα γίνεται χαμός. Το 
Σάββατο, μόλις κλείσει και η 
τελευταία μπουτίκ του Κολω-
νακίου, οι σικ Αθηναίοι είναι 
ξεθεωμένοι και πεινάνε. Ένα 
αμερικάνικο burger με bbq 
σος, ένα steak για δύο κι ένα 
ποτό (σε λογική τιμή) θα τους 
συνεφέρει. €€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 
Σε διώροφο νεοκλασικό, 
μοντέρνα ελληνική κουζίνα 
και δυσεύρετα γευστικά 
προϊόντα της ελληνικής 

υπαίθρου. Δημιουργική ελ-
ληνική κουζίνα με προϊόντα 
εποχής από την Ν.Τρέσσου 
και Ε. Φυλακούρη. Θεμα-
τικές βραδιές με εκθέσεις 
έργων τέχνης. Και πάρκινγκ 
στην Ιπποκράτους 110. Α-
νοιχτό 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. Πιες οπωσδή-
ποτε σάκε και κάνε οπωσδή-
ποτε κράτηση. €€€

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. Φτερούγες, μπου-
τάκια και φιλέτα. Delivery 
όλα εκτός από the Mall και 
Ομόνοιας. c

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

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 μαγαζί που 
κατέβασε στα 90’ς όλο τον 
κόσμο στο έρημο τότε, Γκά-
ζι, το πρώτο που καθιέρωσε 
τον όρο «μοντέρνα ελληνι-
κή ταβέρνα». Αλλά δεν θα 
πας μόνο για το φαγητό. Το 
μπαρ-club δίπλα μαζεύει 
όλο το dancing croud της 
πόλης που θέλει να χορεύει 
με πίστη στο «είμαι στο νησί 
- είναι καλοκαίρι» όλο το 
χρόνο. Έχει dj sets, έχει τα 
κέφια του, έχει και υπόγειο 
για πιο δυνατές καταστά-
σεις. Στάνταρ ραντεβού για 
τα μεσημέρια του Σαββά-
του. €€Ξ Μ

MAΣA 
Eθν. Aντιστάσεως 240-244, 
Kαισαριανή, 210 7236.177 
Λαχταριστές αστακομακα-
ρονάδες προστέθηκαν στη 
μακρόχρονη ιστορία κρέα-
τος. Mεγάλη λίστα κρασιών 
(και βιολογικά).Κήπος με 
τριανταφυλλιές. Δευτ. κλει-
στά. € Σ/Κ

MATAroA  
Ιεράς Οδού & Κεραμεικού 
116,  210 3428.312, 698 
3409997 Βιομηχανικό ντε-
κόρ, ταράτσα με θέα Ακρό-
πολη και γεύσεις κατά βάση 
μεσογειακές. 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 Μεγαλοε-
πιχειρηματίες, μεγαλοδικη-
γόροι, πολιτικοί και γνωστοί 
δημοσιογράφοι κλείνουν 
συμφωνίες πάνω από μια 
πιατέλα θαλασσινών. o ιδι-
οκτήτης Κώστας Σπηλιάδης 
έκανε διάσημη την ελληνική 

κουζίνα στο εξωτερικό 
και έπειτα άνοιξε και εδώ. 
Φρέσκο, καλοψημένο ψάρι, 
εκλεκτά προϊόντα από όλη 
την Ελλάδα - εξαιρετικό το 
ψάρι ψημένο μέσα σε κρού-
στα αλατιού - και κάποια 
πιάτα με κρέας. Επαγγελμα-
τικά γεύματα σε απρόσμενα 
καλές τιμές. €€€M

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. €

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

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€

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. Μπάρα 
για κρασί από την πλούσια 
κάβα του και ωραιότατο  
ιταλικό μενού που επιμε-
λείται  ο Ιταλός σεφ ettore 
Botrini. € 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. Ζήτα μαζί και 
την A.V.Και μέσα στη στοά 
Κοραή. € A.v.

PoSTiNo (iL) 
Γριβαίων 3, Kολωνάκι, 210 
3641.414 Στο πιο βολικό 

αδιέξοδο του Κολωνακίου, 
στον πεζόδρομο, ένα βήμα 
από το τζέρτζελο της Σκου-
φά, θα φας σπιτικό ιταλικό 
φαγητό. Ο πιο έλληνας 
ιταλός της Αθήνας, ο Αντό-
νιο, έφτιαξε μια ταβέρνα 
γεμάτη νοσταλγικές καρ-
τποστάλ και γεύσεις που σε 
στέλνουν κατευθείαν στην 
κατσαρόλα μιας ιταλίδας 
μάμα. Από το δίσκο με τα 
πρώτα πάρε το κατσικίσιο 
με το πέστο και το βιτέλο 
τονάτο, μετά σνίτσελ, μα-
γειρευτά, μακαρόνια. Φέτος 
με μεγαλύτερο χώρο για να 
χωράμε όλοι. €€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 tο απόλυτο 
ραντεβού των τελευταίων 
τριών δεκαετιών στο κέ-
ντρο της αθηναϊκής περιπέ-
τειας. Το απόλυτο meeting 
point για όλο το κοσμικό, 
πολιτικό, επιχειρηματικό 
και δημοσιογραφικό crowd 
της Αθήνας. Αέρας γαλλικού 
μπιστρό, πιάτα αναλλοίωτα 
στο χρόνο (σούσι, καρμπο-

νάρα, φιλέτο πέτρας), άλλο-
θι για όλους η τούρτα φρά-
ουλα. Καινούργιο τοπ πιάτο 
το black cod. Δυνατή λίστα 
κρασιών, δυνατά κοκτέιλ 
στο μπάρ περιμένοντας. 
Σάββατο 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

rocK ‘N’ roLL  
Λουκιανού 6 & Υψηλάντου, 
Κολωνάκι, 210 7217.127/ 
210 7237.521 Εδώ χόρεψε, 
έπαιξε, ερωτεύτηκε, έκανε 
πάρτι, μπουγελώθηκε, χώ-
ρισε και τα ξαναφτιαξε όλη 
η πόλη. Ιστορικό μαγαζί, το 
αγαπημένο τα τελευταία 20 
τόσα χρόνια όλης της Αθήνας 
– κάθε παρέα που σέβεται τα 
γλέντια της το θεωρεί «δικό» 
της. Πάνω για φαγητό, κάτω 
για ποτό, παντού για χορό, 
φλερτ, to know us better. Δυ-
νατες μουσικές που δυναμώ-
νουν ακόμα περισσότερο τα 
μεσημέρια του Σαββάτου για 
να σβήσουν τις πρώτες πρωι-
νές ώρες της Κυριακής. € €  

 ScALA viNoTecA               
Σίνα 50 (είσοδος από Ανα-
γνωστοπούλου), Κολωνάκι, 

μηχάσεις

Smoking 
Νο σμόκιν στον Ζυγό

η μουσική κόντρα στις καπναπαγορεύσεις. Στοιχημένη στον Ζυγό μια 
ωραία παρέα, που λέει να συνενώσει τις κοινές μουσικές αναφορές 
από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ελληνικού τραγουδιού. 

Ο Γιάννης Κότσιρας και ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, που πρωτοσυνεργάστηκαν 
στο «Ξύλινο αλογάκι», συναντήθηκαν συναυλιακά για πρώτη φορά στην Αποθήκη 
του Μύλου στη Θεσσαλονίκη. Και ψήθηκαν. Αποφάσισαν να στήσουν μια μουσι-
κή παράσταση με πολύ χιούμορ. Ένα πάρτι με την Αφροδίτη Μάνου, το ντουέτο 
«Κίτρινα Ποδήλατα» και τη Ζηνοβία Αρβανιτίδη. Ο Μαχαιρίτσας έχει την τάση 
να σε υπνωτίζει με μελωδίες και τρυφεράδες, αλλά μόνο και μόνο για να σε τα-
ρακουνήσει ένα λεπτό αργότερα με εναλλαγές εντάσεων αλλά και στιχουργικές 
μεταστροφές που βολτάρουν από τη surreal θεώρηση του κόσμου μέχρι τη βαθιά 
κρυμμένη αλήθεια. Ο Κότσιρας είναι κουλ, δεν έχει να αποδείξει τίποτε και δεν 
κρύβει το διπλό «παιχνίδι» που παίζει με το έντεχνο και το ροκ. Στην παρέα κα-
λούν την Αφροδίτη Μάνου, που πέρα από συνθέτρια και στιχουργός έχει πολλά 
γνώριμα τραγούδια να πει από τη δισκογραφία της. Αλλά και τους Γιώργο και  
Αλέξανδρο Παντελιά, που κάτω από το όνομα Κίτρινα Ποδήλατα ρολάρουν με 
λυρικότητα ροκ ακούσματα. Τέλος, στην παρέα συμμετέχει η Ζηνοβία Αρβανιτί-
δη, που είχε γράψει τη μουσική για τα θεατρικά «Φαντάσματα» και ετοιμάζεται για 

το μουσικός «Τέλος του κόσμου». 

 ΖΥΓΟΣ, Κυδαθηναίων 39, Πλάκα, 210  3241.610. Έναρξη Παρ. και Σάβ. 22.45. 
Κυρ. 21.45 Είσοδος με ποτό € 20, ελάχιστη κατανάλωση σε τραπέζι € 45.
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210 3610.041 Ζωντανό, 
κοσμικό, δύσκολο να βρεις 
τραπέζι στο wine bar resto 
που έγινε αμέσως talk of the 
town. Mε σούπερ αρχιτε-
κτονική και ντιζάϊν από τους 
Α. Κούρκουλα- Μ. Κοκκίνου 
και μενού σε επιμέλεια Χρι-
στόφορου Πέσκια. 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 κου-
ζίνα συν τις αγαπημένες πο-
λίτικες γεύσεις, γιαουρτλού 
κεμπάπ, χουνγκιάρ μπεγε-
ντί, μαντί. Εξαιρετική θέα. 
Παρ.&Σάβ. oriental show 
Kυρ. Μετά τις 16.00 live 
μουσική. 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 
φαγητό, ποτό, χορό. Έχουμε 
κάνει 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. €Ξ Μ A.v.

TirboUSoN
Kωνσταντινουπόλεως 104, 
Kεραμεικός, 210 3410.107 
Φωτεινό και γελαστό, 
προτώτυπη διακόσμηση. 
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 ξενοδοχεί-
ου King George. Γεύσεις 
μεσογειακές, κυρίως ελλη-
νικές.  €M  

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. 

 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. € € 

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.€€€   

* bArTArUGA
Κολοκοτρώνη 37, Κεφαλάρι, 
210 6234.074 

Ολοκαίνουργιο στέκι για 
όλες τις ώρες, σε ένα σού-
περ μοντέρνο χώρο, όπου 
θα απολαύσεις μεσογειακή 
κουζίνα και πολύ δυνατά 
κοκτέιλς.€€

ΓΑΪΔΑΡΟΣ
Ελληνοσερβικής Φιλίας 52, 
Αγ. Παρασκευή, 210 6004.724 
Xωριάτικες συνταγές σε ξυ-
λόφουρνο, που σερβίρονται 
σε έναν πανέμορφο κήπο 
που θυμίζει πλατεία χωριού.  
€ Σ/Κ Μ   

eLeveN 
Aγ. Kωνσταντίνου, 
Mαρούσι, 210 6147.192 
All day φαγητό (μεσογειακή 
κουζίνα), café, χαλαρωτικά 
cocktails νωρίς το από-
γευμα, ξέφρενο κέφι με 
μουσική που σε κρατάει σε 
ρυθμό μέχρι το ξημέρωμα. 
Mε λίγα λόγια, non stop δι-
ασκέδαση σε ένα χώρο που 
εμπνέει να αφεθείς και να 
επικοινωνήσεις. Και στις 7 
και 14/2 live με τον Γιώργο 
Δημητριάδη.

ΕΝΟΤΕcA 
Λεωφ. Πεντέλης 113, 
Χαλάνδρι, 210 6890.238 
o ιδιοκτήτης του Kώστας 
tουλουμτζής διαθέτει με-
γάλη συλλογή κρασιών κι 
εξαιρετική ιταλική κουζίνα 
που επιμελείται μαζί με το 
νέο σεφ. Kυρ. 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 
Aλυσίδα κομψών εστιατο-
ρίων με εξαιρετικό κινέζικο 
φαγητό.  Στου Xαλανδρίου 
και sushi bar. Kαθημερινά 
19.30-1.00. 

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

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

LocAL 
Χ. Λαδά &Ολύμπου 21, 
Κηφισιά, 210 8018.236 
Ξύλινη μπάρα, καθρέφτες 
για πανοραμικές άποψη, 
προσεγμένος χώρος με 
γούστο. Μεγάλο μενού με 
μεσογειακές καταβολές και 
κλασικές γεύσεις.  €€Ξ

 γεύση

INTERCONTINENTAL
Βαλς, πόλκα, καντρίλια στην ετήσια  
συγκέντρωση του Συλλόγου Ελλή-
νων Φοιτησάντων εν Αυστρία (ΣΕΦΑ), 
στις 6/2. Προσκλήσεις: ΣΕΦΑ, Π. Χόρν 
6, Ν. Ψυχικό, 210 6722.584. Athenaeum 
Intercontinental. Έναρξη 20.30. Με την 
υποστήριξη του Δ. Αθηναίων.    

IZO CAFE
Το ελληνικό τραγούδι μέσα από μια 
κιθάρα κάθε Παρασκευή και Σάββα-
το στο izo, με τους Κ. Μουστάκα, Β. 
Κορομήλη, Ν. Φραγκούλη και Γ. Δια-
μαντόπουλο. Mασκέ ροκ εν ρολ πάρτι 
στις 13/2. Izo café, Χαλκίδος 41, Ά. Πατή-
σια, 210 2526.002. Έναρξη 22.30.

HILTON ATHENS
Οι διάσημοι DJs claude challe και 
Ravin από το Buddha Bar για πρώτη 
φορά μαζί σε δύο stages ταυτόχρονα, 
στα Galaxy Bar και Galaxy Room του 
hilton. Προπώληση: Village Cinemas, 
Metropolis, Public, FNAC, www.tickethour.
com και στο 211 1805.555. Στις 6/2.

JOKE CAFE
Συνέχεια των συναυλιακών βρα-
διών με τους Moon Walk Jazz Band 
της sofia noith σε jazz αποδόσεις 
Michael Jackson (8/2). Ακολουθεί 

ο Yiannis Kassetas και το jazz-funk 
τρίο του με τη συμμετοχή του 

Νιγηριανού κιθαρίστα Deji 
Adetayo (17/2) . Joke café, 

Ομήρου 13, 210 3646.026

tipsout
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ocToberFeST
Aγ. Iωάννου 82, Aγ. Παρα-
σκευή, 210 6082.999 Για 
μπίρες απ’ όλο τον κόσμο, 
ξανθές, μαύρες, κόκκινες, 
ξηρές, μοναστηριακές, 
δυνατές, ακόμα και χωρίς 
αλκοόλ. Kαι μπίρα με το 
μέτρο και συνοδευτικά από 
κρύα ορεκτικά, βαυαρικές 
σπεσιαλιτέ pretzel μέχρι 
χοιρινό κότσι. € M A.v

(L’) oSTeriA DA cLAUDio 
Kώστα Bάρναλη 26, Xα-
λάνδρι, 210 6834.228, 693 
9950130 iταλική κουζίνα σε 
στιλ ταβέρνας. nόστιμα μα-
γειρευτά, εξαιρετικές λεπτές 
πίτσες και μακαρονάδες, 
ελληνικό και ιταλικό χύμα 
κρασί.€€ 

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. €

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

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 σαλά-
τες, κρέατα και πουλερικά σε 
ειδική χάρτινη συσκευασία 
που –πώς γίνεται δεν ξέ-
ρουμε– τα διατηρεί ζεστά 
και τραγανά. Και εκεί και  
delivery στο σπίτι με δώρο 
brownies  

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

1920    
Αγ. Παρασκευής 110, Χαλάν-
δρι, 210 6813.029 Κομψό 
και διαχρονικό με κλασική 
διεθνή κουζίνα και με αρκε-
τά πιάτα κρεατικών. 40 είδη 
μπίρας και 22 ετικέτες ελ-
ληνικών κρασιών. catering 
- δεξιώσεις. Μόνο βράδυ. 
Κυρ. και μεσημέρι. Δευτ. 
κλειστά  Ξ €

ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙ    
Πλ. Ελευθερωτών, Χαλάνδρι, 
210 6848.178 Μοντέρνα 
ταβέρνα από το σεφ Γιάννη 
Λουκάκο – τραπεζάκια έξω, 
θέα πλατεία. Κλειστά Δευ-
τέρα. € Μ  

Νότια

ΕΝ ΠΛΩ
Λ. Ποσειδώνος 4, Βουλιαγμέ-
νη, 210 9671.770-3 Με εξαι-
ρετική θέα στον Λαιμό, νιώ-
θεις ότι όντως είσαι πάνω σε 
πλοίο. Μεσογειακή κουζίνα, 
ωραία κοκτέιλ και ολόφρε-
σκοι χυμοί φρούτων. Από το 
πρωί μέχρι το βράδυ.

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 Bου-
λιαγμένης, 210 8963.747 Kυ-
ριλέ, υπερπολυτελές, ακρι-
βό. Ξένοι και ζευγάρια σε ρο-
μαντική έξοδο. Ψαροφαγία 
από τον βραβευμένο, με ένα 
αστέρι Michelin, christophe 
clessienne.   €  €  €Μ Ξ

iΣTioΠΛoΪKoΣ 
Aκτή Mικρολίμανου, Πει-
ραιάς, 210 4134.084, 210 
4134.184, 694 4915220 Aν 
πας Kυριακή απόγευμα, 

νομίζεις πως βρίσκεσαι σε 
παραλιακό club. Σύγχρονη, 
μεσογειακή κουζίνα με 
έμφαση στο ψάρι. Διοργα-
νώνονται και πολλά events 
και εκδηλώσεις. tο café του 
θυμίζει καράβι.

LiS 
Αγ. Μεταξά 30 & Ζησιμο-
πούλου, Γλυφάδα, 210 
8941.871/ 210 8940.116 
Από τα πιο γνωστά all day 
των νοτίων προαστίων με 
διάσημους και λαμπερούς 
θαμώνες. Για καφέ, φαγητό 
και ποτό, θα πας το πρωί και 
θα φύγεις το βράδυ! special 
parties, σίγουρα θα περά-
σεις καλά.

MATSUHiSA ATHeNS               
Αstir Palace, Aπόλλωνος 40, 
Βουλιαγμένη, 210 8960.510 
Ασιατικός μινιμαλισμός 
και υψηλή γαστρονομία.
Υπέροχη θέα θάλασσα. Κυρ. 
μόνο μεσημέρι, κλειστά 
Δευτέρα.€€€  

MΥΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
Ξεν. Divani Apollon Palace & 
Spa, Aγ. Nικολάου 10 & Ιλίου, 
Kαβούρι, 210 8911.100, 
8911.256 Στο πιάτο σου θα 
παρελάσουν όλες οι νοστι-
μιές της θάλασσας. Κυρ. 
κλειστά.   €Ξ

ΠiΣiNA 
Aκτή Θεμιστοκλέους 25, 
Φρεαττύδα, Πειραιάς, 210 
4511.324, www.pisinacafe.
gr Kομψό και μοντέρνο, με 
φωτισμένη πισίνα  και θέα 
στα σκάφη της Μαρίνας Ζέ-
ας. Διεθνής γεύσεις, πιάτα με 
ψάρι και κρέας και εναλλαγή 
mainstream και πιο κλασικών 
επιλογών στη μουσική. Από 
το πρωί ως το βράδυ, γίνο-
νται party, εταιρικά γεύματα 
και άλλες εκδηλώσεις.€€Μ 

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

vive MAr 
Λ. Kαραμανλή 18, Bούλα, 

210 8992.453-4 Όμορφος 
χώρος,θέα στη θάλασσα 
,ιταλικά πιάτα με την επιμέ-
λεια του chef stefano Rossi 
και μεγάλη κάβα.  €€Μ Ξ

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. 

FiSH bAr      
Ζησιμοπούλου 2, Γλυφάδα, 
210 9680.100, 697 4909710
Μοντέρνο bar-resto για 
ψάρι ή κρέας, πλούσια 
λίστα κρασιών και μουσικές 
επιλογές τις πιο hot της 
σεζόν. Ανοιχτά Τετ.-Κυρ. 
και μεσημέρι μόνο για ψάρι. 
Δευτ. και Τρ. κλειστά. €

Ταβέρνες

ΕΛΑΙΑ 
Ερεχθέως 16 & Ερωτόκρι-
του, Πλάκα, 210 3249.512 
Καλομαγειρεμένο φαγητό, 
πολλοί μεζέδες και ζωντανή 
μουσική με τις Χριστίνα 
Αλεξάνδρου και Νίκη Κα-
ραθάνου κάθε Παρασκευή 
και Σάββατο. Λειτουργεί 
καθημερινά.

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

TZiTZiKAΣ & MePMHΓKAΣ 
Aγ. Γεωργίου & Aισχύλου 
26, Xαλάνδρι, 210 6810.529/ 
Πλ. Παπαδιαμάντη 4, Άνω 
Πατήσια, 210 2232.376/ Mη-
τροπόλεως 12-14, Σύνταγμα, 

210 3247.607/ Δροσίνη 12-
14, Kηφισιά, 210 6230.080 
Kέρασμα τσίπουρο και ελιές 
για καλωσόρισμα. Aπό τις 
σπεσιαλιτέ η σαλάτα με το 
ανθότυρο. Kαι με νέο μαγαζί 
στην Kηφισιά. Kάθε βράδυ, 
Kυριακή μόνο μεσημέρι.

TeΛHΣ
Ευριπίδου 86, πλ. Κουμουν-
δούρου, 210 3242.775 Εδώ 
δεν θα φας πόρτα, πλούσιοι 
και φτωχοί, τρέντηδες και 
μεροκαματιάρηδες θα 
κάτσουν δίπλα δίπλα για 
άπαιχτα χοιρινά μπριζο-
λάκια - πατάτα - σαλάτα. 
Ανοιχτό από το μεσημέρι, ο 
χαμός γίνεται το βράδυ όταν 
μαζεύεται όλη η Αθήνα μετά 
τα μπαρ.€    

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. 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Πλ. Φιλικής Εταιρείας 18, 
Κολωνάκι, 210 3631.717 Σε 
γνωρίζω από τον Διονύση Χα-
ριτόπουλο και τον Γιάννη Λο-
βέρδο. Ευτυχώς οι καρέκλες 
είναι τόσο κοντά, που μπορείς 
άνετα να στήσεις αυτί.

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

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

 γεύση

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ
Συνεχίζονται οι εμφανίσεις του αυθε-
ντικού λαϊκού ερμηνευτή Δημήτρη 
Μητροπάνου, μαζί με τη λαμπερή 
Πέγκυ Ζήνα, χάρη και στην καλλιτε-
χνική επιμέλεια της Μαργαρίτας Μυ-
τιληναίου. Ιερά Οδός, Ιερά Οδός 18-20, 210 
34 28.272. 

REX 
Νεανικό δυνατό μουσικό πρόγραμ-
μα με επιτυχίες του Μιχάλη Χατζη-
γιάννη από το τελευταίο του album 
«7» και τους onirama με υλικό από 
το «Χωρίς αιτία» και όχι μόνο. 
Rex,  Λ. Πανεπιστημίου 48, 210 3823.269, 
210 3814.591. Πέμ.- Σάβ.

VOX
Η συνεργασία της Γαλάνη με την Τσα-
λιγοπουλου συνδυάζει ιδανικά ηλε-
κτρικό ήχο με παράδοση, λαϊκό πρό-
γραμμα και dance διάθεση. Ξεχωριστή 
γεύση από τη remix χύτρα των imam 
Baildi.Vox, Ιερά Οδός 16, 210 3411.000. Έναρ-
ξη Πέμ. 22.30, Παρ.-Σάβ. 23.00

ΣΤΑΥΡΟΣ TOY 
NOTOY
Συνέχεια με τον tasman από τους 
closer, με υλικό από το πρώτο του άλ-
μπουμ “solace”, και την Εtten, πρώην 
τραγουδίστρια των Film, η οποία ακο-
λουθεί σόλο πορεία. Σταυρός του Νότου, 
Φραντζή & Θαρύππου. Στις 10/2.

UP STAGE ΓΥΑΛΙΝΟ 
Παρέα παλαιο-ροκάδων που, αφού 
στο πρώτο μέρος τα σπάνε με άρτιο 
κιθαριστικό ροκ στο δεύτερο στέλ-
νουν το μαγαζί στα πατώματα. 

Από τα γέλια. Αυτοσαρκασμός 
και αυθορμητισμός. Up Stage 

Gialino,  Λ. Συγγρού 143,  210 
9315.600

tipsout
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Τ ο «πρώτο όνομα» της εβδομάδας είναι ο 
DJ Hell ,που παίζει το Σάβ. στο Blend (€ 15 
μέχρι τη 1, € 25 μετά). Αφεντικό της Gigolo, 

θεμελιωτής του electroclash, αλλά και πρώτος που 
το εγκατέλειψε όταν ξεφούσκωσε, πάντα εξαιρε-
τικός παραγωγός  ***  h urban disco των chevy & 
Alexees γιορτάζει τρία χρόνια καλώντας τον Mark 
E. από το Μπέρμιγχαμ. Εξέχον μέλος των re-editors 
των τελευταίων χρόνων (5/2, € 5) *** Στο swing, το 
Σαβ.. ο Κορμοράνος καλεί τον Bobmo της παριζιά-
νικης institubes  (free, μαζί Blue Lagoon, DJ Winjer, 
Jack in the Box, Legal tender). Την Παρ. στο ίδιο μέ-
ρος, live του «συμπολίτη» μας Blaine Reininger 
(tuxedomoon) *** Σάβ. 6/2 στο καινούργιο γκα-
ζιώτικο D-bar (Κελεού & Κων/λεως) άλλο ένα 
“Rock session” της Xstatic team, μουσικές από 
Γ. Μιχαλόπουλο, Φ. Βαλλάτο και τον υπογράφο-
ντα *** Σαββατόβραδο στο Bios πάρτι λήξης του 
Psarokokalo festival με σούπερ σύνθεση: J 
Melik – Billa Qause – Quasamodo orchestra (live) – dj 
Kidstretch και Phunk sinatra *** Σήμερα Τσικνοπέ-
μπτη μπορείς να φας τις μπριζόλες σου στο classic 
πάρτι του Bartesera, ενώ ο dj Labrador μπορεί να 
παίζει και δημοτικά/ σε πιο ευρωπαϊκό–σοφιστικέ 
mode η Astrogirl και ο Odiodiodj διαλέγουν ευ-
αίσθητη σουηδική ποπ στο tiki *** Το Alley Cat 
αυτού του μήνα επίσης με αποκριάτικη θεματική. 
Ραντεβού με τα ποδήλατα μασκαρεμένοι στην πλ. 
Σανταρόζα στις 15.00, «καρναβαλικό» race και τερ-
ματισμός με απονομές και πάρτι στο higgs στην πλ. 
Κοτζιά (17.00-22.00, free) *** trance πάρτι το Σάβ. 
στο Vs club στο Γκάζι με τις παλιές καραβάνες Χρ. 
Σταυρόπουλο, Alex coollook και Π. Βόλη *** Argo 
bar this week: σήμερα Α.Ράπτης με mainstream 
rock, αύριο Παρ. ο «γιατρός»  Τάσος Χρηστίδης του 
Rock FM και το Σάβ. live διασκευές από 70s, 80s, 90s 
με τους Joker *** Τέλος την επόμενη Πέμ. (11/2) 
μασκέ πάρτι με open μπουφέ στο παραλιακό Vive 
Mar της Βούλας. ●

citybeat
Του Παναγιώτη Μένέγου 

AFTer DArK 
Διδότου 31, 210 3606.460
4/2: Μemorabillia. 
5/2: blues cargo. 6/2: 
Γιάννης Γιοκαρίνης. 
7/2: raintear. 9/2: Deco 
Mposer. 10/2: Liarbirds. 
Έναρξη 23.00. Παρ. & 
Σάβ. 24.00. 

ΑΘΗΝΑΪΚΟ 
ΚΑΦΩΔΕΙΟ
Σόλωνος & Μασσαλίας, 
210 3603.309
Παντελής Αμπαζής με 
την «Ανωτάτη Ζαμπετι-
κή» και τις «Ζήτω τα λαϊ-
κά κορίτσια». Κάθε Παρ. 
& Σάβ. στις 22.30, Κυρ-
Δευτ. 20.30. έλεύθερη 
είσοδος και πάρκινγκ. 

ΑΚΤΗ ΣΤΗΝ 
ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Πειραιώς 178 & Λαμίας 4, 
210 3418.020
Παρ.-Κυρ. Β. Παπακων-
σταντίνου, Σ. Μπουλάς, 
Λ. Παπαδόπουλος, Ρ. 
Χρηστίδου, Γ. Ζουγανέ-
λης. Έναρξη 22.30. Κυρ. 
21.30.  

AN cLUb
Σολωμού 13-15, έξάρχεια, 
210 3305.056 
5/2: exhumer (20.00/€ 10) 
6/2: The rockets (22.00/
€ 10). 7/2: Aμερικανική 
ψυχεδέλεια από τους oM 
(21.30/€ 20). 

ΑΝΟΔΟΣ 
Πειραιώς 183 & Παλλάντος 
38, 210 3468.100
Παρ. & Σάβ. γιώργος Μα-
ζωνάκης.  έίσοδος με πο-
τό στο μπαρ € 15, φιάλη 
ουίσκι € 180, κρασί € 90. 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
έλασιδών 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. έίσοδος € 
13. τρ.-Πέμ. € 10. 

bAcAro
Σοφοκλέους 1, 
210 3211.882 
4/2: Farlley Derze - 
Jean-Philippe crespin 
και guest η Μιράντα Βε-
ρούλη. 5/2: black Jack. 
6/2: G-Play Hammond 
Trio (16.00) Mιράντα 
Βερούλη (22.00). 7/2: 
colores De cuba (16.00). 
Levteris christofis band 
& Friends  (22.00). 

bADMiNToN 
THeATer
ολυμπιακά ακίνητα γουδή, 
211 1010.000
6/2: Patricia Kaas 
(21.00/€ 30-80)

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

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ

Συγγρού 143, 
210 9315.600

Παρ.&Σάβ. Φ. 
Πλιάτσικας. Έ-

ναρξη 22.30. 
Κυρ. 

cargo με τις Ε. Πέτα - Π. 
Ζούνη. Έναρξη 21.30. 
Δευτ. & τρ. Τάνια Τσανα-
κλίδου, 21.30. έίσοδος 
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) 

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
Λ. Κατσώνη 189, Άγ. ανάρ-
γυροι, 210 2610.444 
Kάθε Παρ. & Σάβ. Δη-
μήτρης Ζερβουδάκης. 
Έναρξη 22.30.

eΝΝΕΑ ΟΓΔΟΑ 9/8 
Λεωφ. αλεξάνδρας 40, 
210 8821.095
Παρ.-Σάβ. Αθηναϊκή 
Κομπανία, Ρ. Ποζιού, Α. 
Σδριν. Φιάλη € 100, κρασί 
από € 40. Και φαγητό. 

FUZZ
Πατριάρχου ιωακείμ 1, 
ταύρος (Πειραιώς & Χαμο-
στέρνας)
5/2: Κ Βήτα 6/2: club Des 
belugas. 
 
ZooM
Kυδαθηναίων 39, Πλάκα
Kάθε Παρ.&Σάβ. Μελίνα 
Τανάγρη και Τρίφωνο με 
καλεσμένους κάθε Δευτ., 
τρ. Έναρξη 21.30. έίσο-
δος με ποτό € 15.

ZYΓΟΣ
Κυδαθηναίων 22, Πλάκα, 
210 3241.610
Πάρ.&Σάβ. Γιάννης 
Κότσιρας - Λαυρέντης 
Μαχαιρίτσας - Αφροδίτη 
Μάνου -  Κίτρινα Ποδή-
λατα. Έναρξη 23.00, ποτό 
στο μπαρ € 20.  

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 
ιερά οδός 18-20, 
210 3428.272 
Πέμ.-Σάβ. Δ. Μητροπά-
νος - Π. Ζήνα. Ποτό στο 
μπαρ Πέμ. € 20, Παρ., 
Σάβ. € 25, κρασί ανά δύο 
€ 100 (κομπλέ), φιάλη ου-
ίσκι € 200 & 220 (κομπλέ). 

GAGAriN
Λιοσίων 205, 210 8547.600
5/2: Sadahzinia. 6/2: 
Uriah Heep  

GAZArTe
Βουτάδων 32,  γκάζι, 
210 3460.347
από 6/2 κάθε Σάβ.-
Δευτ. Ά. Πρωτοψάλτη 
- Στ. Κορκολής - Ζe Luis 
Nascimento (από € 
15-45). 9&16/2: b. Τσα-
μπρόπουλος (21.00/€ 
15 ως 30). 10-12/2 Manu 
Dibango (21.00/€ 30 
ως 50). Προπώληση i-
ticket.gr

HALF NoTe JAZZ 
cLUb
τριβωνιανού 17, Μετς,
210 9213.360
4/2: New York Ska-Jazz 
ensemble. 5/2 - 11/2: 
Laura vane & The 
vipertones. Έναρξη 
Δευτ.-Σάβ. 22.30, Kυρ. 
21.00. Eίσοδος με ποτό 
€ 40-15. 

iZo 
Χαλκίδος 41, Άνω Πατήσια, 
210 2526.002
Πέμ. Live bands. κάθε 
Παρ.&Σάβ. ελληνικό 
τραγούδι από Κ. Μου-
στάκα, Β. Κορομήλη, Ν. 

Φραγκούλη και Γ. Διαμα-
ντόπουλο. Έναρξη 22.30. 
τετ. Jam Nights.

JoKe cAFe
ομήρου 13, 210 3646.026
8/2: Sofia Noith & Moon 
Walk Jazz band  

 Koo Koo
ιάκχου 17, γκάζι, 210 
3450.930, 693 3331003
Πέμ. Ζακ Στεφάνου & 
μΠάντα Κοάλα (22.30). 
Παρ. Όναρ, Ανοιχτή Θά-
λασσα, Lexicon Project. 
(23.00). Σάβ. Λεωνίδας 
Μπαλάφας (23.00). Κυρ. 
S:Tepp (22.30). Δευτ. 
Βeatles Tribute (22.30). 
έίσοδος με ποτό € 12. 

KYTΤΑΡΟ Live
ηπείρου 48 & αχαρνών, 
αθήνα, 210 8224.134
4/2: Fool in The box - 
baetyl - Wish Upon A 
Star - All That Noise 
(20.15/€ 8). 5&6/2: 
Locomondo (22.30/€ 
12). 7/2: Punk rock Fest. 
(19.30/€ 7)

LA NoTTΕ
Κηφισίας 10-12, Μαρού-
σι, Agora Center, 210 
684613.940
Πέμ.-Κυρ. Στ. Μάξιμος, Γ. 
Αποστολίδης, Χ. Καλια-
τσάς, Ν. Πατέρα. έίσο-
δος με ποτό στο μπαρ 
€ 10. Φιάλη € 130. 

 MATAroA
ιερά οδός & Κεραμεικού 
116, 210 3428.312 
Κάθε Παρ. Μusic 
Airlines. FREE. Κάθε Κυρ. 
Lazy Sundays. 

ΜΕΤΡΟ
γκύζη 47 & Κάλβου, 210 
6461.980, 210 6439.089
Δευτ. & τρ. Μάρθα Φρι-
ντζήλα. Έναρξη 21.30. 
Eίσοδος € 15.

ΜΙΚΡΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
Κεραμεικού 58 & Μαραθώ-
νος, 210 5222.222
Δ. Μπάσης - Γ. Ανδρε-
άτος. Έναρξη Παρ., 
Σάβ.23.00 - Κυρ. μεσημέ-
ρι 14.00. έίσοδος με ποτό 
στο μπαρ € 15.

MYΓΑ
αισώπου & Μικωνος 13, 
Ψυρρή, 698 2234799
Kάθε Κυρ. του Φεβρ. 
Ευσταθία (21.00/€ 10). 
5/2: Phyrosun - Neon 
- Ταυτισμένος Λάθος. 
6/2: Welcome to the 
carnival Fest.

ΟΞΥΓΟΝΟ Live
Βούρβαχη & Κορυζή 4, 
210 9240.740
Πέμ. Μιχάλης Εμιρλής  
(22.30/€ 15) Παρ.&Σάβ. 
Πάνος Μουζουράκης 
(23.00/€ 15 με ποτό). 
 
ΠΑΛΛΑΣ
Βουκουρεστίου 5, 
210 3213.100
Χάρις Αλεξίου. Έναρξη 
21.00. έίσοδος € 20-80. 
ώς 5/3.

PANDoU
Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, 
210 3314.601-2
Πέμ. Zωή Τηγανούρια. 
5&6/2: Κώστας Γιαξό-
γλου Jazz Piano Trio 
(22.30/€ 12). Κυρ. David 
Navhmias. Δευτ. Ανδρι-
άνα Μπάμπαλη. τετ. 

Νοvitango. 

ΠΛΑΤΟ
Πέτρου Ράλλη 2 & Πειραι-
ώς, 210 3417.943-4  
Παρ.&Σάβ. Γλυκερία, 
Χρήστος Νικολόπου-
λος, Μελίνα Ασλανίδου, 
Κώστας Καραφώτης. 
Έναρξη 23.00. έίσοδος 
με ποτό στο μπαρ € 15.  
έλάχιστη κατανάλωση 
σε τραπέζι € 40. 

PoLiS THeATer 
Π. Ράλλη 18, 210 3476.316 
Παρ.&Σάβ. Γ. Νταλάρας 
- Π. Παπαδοπούλου - Μ. 
Τζουγανάκης - Α.Στρα-
τηγού. έίσ. με ποτό € 20.

ΡΑΚΟΜΕΛΟ 
Διστόμου 9, ηλιούπολη, 
210 9702.025
Κάθε Κυρ. του Φεβρου-
αρίου Live Tango με 
άρωμα από Buenos Aires 
με τους Agua y vino 
(πιάνο, βιολί, κιθάρα, α-
κορντεόν). Έναρξη 22.00. 
έίσοδος με ποτό € 10. 
 
reX
Πανεπιστημίου 48, 
10 3814.591
Πέμ.-Σάβ. Μιχάλης Χα-
τζηγιάννης - onirama. 
Έναρξη 23.00. έίσοδος με 
ποτό στο μπαρ € 20. 

roDeo cLUb
Χέυδεν 34, πλ. Βικτωρίας, 
210 8814.702         
6&7/2: Αnd Also the 
Trees (The illusion 
Fades στις 6/2 και Μani 
Deum στις 7/2)

ΡΥΘΜΟΣ STAGe 
Μ. αντύπα 38, ηλιούπολη, 
210 9750.060
Παρ. Ε. Δήμου - Γ. Γιοκα-
ρίνης. Σάβ. b. Ασημάκης 
- 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. 
Σεβδαλής - Γ. Γεωργιά-
δης - Α. Δ. Κτιστάκης.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Φραντζή & Θαρύπου, νέος 
Κόσμος, 210 9226.975
Παρ.-Σάβ. Ν. Πορτοκά-
λογλου - Ν. Ζιώγαλας 
- Μ. Φάμελλος. Έναρξη 
23.00. ώς 13/2. 10/2: 
Tasman - etten (21.00/
€ 12 με μπίρα)

cLUb
Φραντζή  & Θαρύπου
Πέμ.-Σάβ. Ηοuse band. 
Κυρ. Aλχημιστές. Δευτ. 
Maraveyas ilegal. τρ. 
Γιώργος Μυλωνάς. 
Έναρξη 22.30. έίσοδος 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
Δ. Γαλάνη - Ε. Τσαλιγο-
πούλου - Ιmam baildi. 
Έναρξη Πέμ. 22.30, 
Παρ.&Σάβ. 23.00. ●

μουσ.σκηνές-live
«...ΛΙγΟσ ΚΑΠΝΟσ ΑΚΟΜΑ»

M ια νέα μπαρουτοκαπνισμένη μουσι-
κή παράσταση με θέμα τον καπνό, το 
κάπνισμα, τα καπνογόνα, τα τσιγάρα, 

τις καύτρες και τη στάχτη που απέμεινε μετά τις 
απαγορεύσεις, σε κείμενα-σκηνοθεσία Μάνιας Πα-
παδημητρίου, μουσική επιμέλεια Γιάννη Κ. Ιωάν-
νου και με τη σύμπραξη της  Καλλιόπης Βέττα. 

ΙΑΝΟS, Σταδίου 24. Έναρξη  22.30. Κάθε Σάββατο από 6/2 

ως και 24/4.
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cAPU
Λέκκα 14, Aθήνα  Mαύρες 
μουσικές και πολύχρωμα 
cocktails στην πιο «πονηρή» 
στοά της πόλης.

eL cAMiNo         
Ανταίου 3, πλ. Μερκούρη, 
Άνω Πετράλωνα, 211 
7108.541 All day χώρος για 
καφέ και ροφήματα το πρωί 
και ελαφριά κουζίνα από 
το μεσημέρι έως το βράδυ, 
συνοδεία κρασιού απ’ όλο 
τον κόσμο. Μουσικές jazz 
και latin. 

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.  

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.

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

LAUNDreTTe      
Βουκουρεστίου 34, Κολωνά-
κι, 210 3390.750 Μικρό, φι-
λικό και πολύ περιποιητικό 
με τον κόσμο. Πιάτα ημέρας 
σε pizza, pasta, μαγειρευτά 
και ωραίες σαλάτες. Τε-
τάρτη, 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, αρμο-
νικά φτιαγμένος χώρος, με 
εικαστική δραστηριότητα, 
όπου συναντιέται η πολυ-
μορφία των ανθρώπων της 
πόλης με τον αέρα και τη γο-
ητεία των καλλιτεχνών. 

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.
 
oKio MUSic cAFe 
Mαρίνα Zέας, Πειραιάς, 210 
4284.006 Δίνει χρώμα στο 

ωραίο σκηνικό της μαρίνας 
με τη φιλική και ζεστή του α-
τμόσφαιρα. Λειτουργεί από 
το πρωί με καφέ, χυμούς, 
full menu, ενώ το βράδυ 
γίνεται funky baraki. 

ΟΣΤΡΙΑ cAFe
Ποσειδώνος 10, Παραλία 
Αλίμου, 210 9850.118 Εμ-
βληματικό μαγαζί της παρα-
λίας με ιστορία στο χρόνο. 
Πολύ μεγάλος χώρος, 
νιώθεις να είσαι διακοπές. 
Ιδανικός για παιδάκια  αλλά 
και μεγάλα παιδιά.

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

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  Kαφέ μπαρ ε-
μπνευσμένο από στοιχεία 
της φύσης. Aυλή με μπαρ, 
τραπεζάκια στον πεζόδρο-
μο και κλειστό dance stage. 
Kάθε μέρα μoυσικές lounge 
και Παρ. & Σάβ. house και 
deep house.  

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

Cafe Μουσείων

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.  

 
Bars
     
ArGo bAr 
Δεινοκράτους 19, Κολωνάκι, 
693 8676734 Το ροκ στολίδι 
της πόλης επέστρεψε στο 
Κολωνάκι και ροκάρει στην 
πλατεία Δεξαμενής. Στα-
θερή αξία στη νυχτερινή 
διασκέδαση της Αθήνας 
που κρατάει χρόνια. 

ΒArTeSerA 
Kολοκοτρώνη 25, στοά Πρα-
ξιτέλους, 210 3229.805 Επα-
νέφερε στο προσκήνιο την 
πιάτσα της Κολοκοτρώνη, 
καθιέρωσε τη μόδα με τα 
μωσαϊκά, πολεμάει το αδια-
χώρητο κάθε Παρ.-Σάββ. 

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 (απόλυτα 
σωστός) μπάρμαν έχει να 
σου πει ιστορίες για όλη 
την πόλη. 

45 MoiPeΣ
Iάκχου 18 & Bουτάδων, Γκάζι, 
210 3472.729 Urban θέα 
στην πόλης, αλλά και ανε-
ξάντλητη 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 δι-
οργανώνει μεταμεσονύχτια 
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.  

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

* 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  Δυνατές 
βραδιές με 2 floors, 1 εισι-
τήριο και πολλούς residents 
djs. Κυριακή και Δευτέρα 
κλειστά. Εισ. ελεύθερη εκτός 
Παρ. €7 και Σαβ. €9 με ποτό 

SociAL cLUb                      
Κολοκοτρώνη 14, Χαλάνδρι, 
210 6853.993 Το club που 
δίνει ρυθμό στο Χαλάνδρι 
τα τελευταία 2 χρόνια με 
mainstream μουσικές. 
Ανοιχτά Τετ.-Κυρ. ●

 G&L οδηγος

ΑΘηΝΑ

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 παρεΐ-
στικη ατμόσφαιρα. 

FoU cLUb
Iερά Oδός & Kελεού 8, Γκάζι 
Παρασκευές και Σάββατα 
drag shows και wet live show. 
Kάθε tρίτη καραόκε.

HeLLo
Κωνσταντινουπόλεως 8, 
Γκάζι Ο Χρήστος, ιδιοκτήτης 
του Big Bar, σε συνεργασία 
με την εμπειρία του Ηλία 
Ντερτινή δημιούργησαν ένα 
disco bar με μουσικές από 
τα 60s, τα 70s και τα 80s. 

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 
μένουν αξέχαστα. Κυριακή 
7/2 μασκέ πάρτι cartoon 
characters.

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. Tsikno 
-night μέχρι πρωίας.

SoDADe 
Tριπτολέμου 10, Γκάζι Στερ-
νομαχίες στο ασφυκτικά γε-
μάτο και κεφάτο γκέι κλαμπ. 
Mε δύο stage mainstream και 
electronica. Τσικνοπέμπτη 
μπάρμπεκιου πάρτι.

S-cAPe ArMY AcADeMY
M. Aλεξάνδρου 139, Γκάζι 
super-sized γκέι κλαμπ, που 
φέρνει την απόδραση στην 
γκέι διασκέδαση. Mουσικά 
κινείται σε mainstream μο-
νοπάτια.

Βιβλιοπωλείο     

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ 
Aντωνιάδου 6 & Πατησίων, 
210 8826.600, www.colour-
fulplanet.com tο μοναδικό 
γκέι βιβλιοπωλείο της χώ-
ρας, με μεγάλη ποικιλία τίτ-
λων, ελληνικών και ξένων. 

Βίντεο-
κλαμπ 
- Sex 
Shops 

THe SeNSeS.X
Αναγνωστοπού-
λου 22, Κολωνάκι, 
210 3637.710 Μια 
ερωτική boutique 
υψηλής αισθητικής, που 
θα δώσει μια παιχνιδιάρικη 
νότα στην ερωτική σας ζωή! 
Διαλέξτε πικάντικα αξεσου-
άρ και βοηθήματα μέσα από 
μια τεράστια γκάμα.

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. 

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. Aτομικές 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 
διασκέδασης στο Γκάζι απο-
τελεί τον ιδανικό προορισμό 
για κάθε επισκέπτη. Ένας 
μοντέρνος και νεανικός 
χώρος που συνδυάζει 
χαλάρωση, διασκέδαση και 
πολλές γνωριμίες, όπου 
θεματικές ημέρες, parties 
& events σας περιμένουν 
να τα απολαύσετε. cruising 
spa Fun: Κυριακή 16.00-
3.00. Partners’ day: Δευτέρα 
(είσοδος 2 ατόμων € 22 ) 
19.00-3.00. Bears’ day: Τρί-
τη 19.00-3.00. Underwear 
Day: Τετάρτη, dresscode 
underwear & swimsuit. Mix 
& Match day: Πέμπτη 19.00-
3.00. explosive night: Παρα-
σκευή 19.00-8.00. infernal 
night: Σάββατο 16.00-8.00. 
happy hour Κυριακή & 
Σάββατο από  16.00 έως 
17.00 με είσοδο € 10. Γενική 
είσοδος € 15, Young club 
(18-25 χρόνων) € 9. 

Sex Clubs

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

Exclusive Shops  

STArLiTe
Φαλήρου 76, Κουκάκι, 211 
7156.078, www.starlite.gr 
extreme fashion σε γυ-
ναικεία ρούχα και παπού-
τσια σε νούμερα 36-47, 
περούκες, καλλυντικά, 
transformation studio male 
to female για crossdressers, 
καθώς και υπηρεσίες 
φύλαξης ρούχων σε ενοι-
κιαζόμενους φοριαμούς. 
Τα προϊόντα εισάγονται 
κατευθείαν από Αμερική 
και Αγγλία. 

Hotels   

X-DreAM 
Μαιζώνος 6, 210 5243.011-2 
Ημιδιαμονή από € 23, 
διανυκτέρευση από € 60. 
www.xdream.gr. Όλα τα 
δωμάτια έχουν κλιματισμό, 
τηλεόραση και ποικιλία 
από dvd. 

ΘεσσΑΛΟΝΙΚη

Bar

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

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 πολυχώ-
ρος διασκέδασης, ανοιχτός  
από τις 12 το πρωί έως τις 
2.00.

eMPorio viDeo  
Πολυζωΐδη 5, έναντι ΚΤΕΛ 
Ν. Θεσσαλονίκης Βαρδάρη, 
Θεσσαλονίκη, 1ος όρ.

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

Trust 
The Boys

νέο ηλεκτρονικό κατάστημα απο-
κλειστικά για trendy αγόρια: γράψτε 

www.trusttheboys.com, πατήστε enter 
και μπροστά σας θα παρελάσουν μοναδικά 

κομμάτια, χειροποίητα αξεσουάρ και κο-
σμήματα, fashion items, famous προϊόντα 

περιποιήσης, είδη για το σπίτι, gadgets αλλά 
και πρωτότυπα αντικείμενα και δώρα!

Birthday party! 
Η Αlexander Sauna κλείνει τρία χρόνια λειτουργίας και 

το γιορτάζει με ένα πάρτι που θα κρατήσει τρεις ημέρες, 
από τις 12 έως τις 14/2. Το τριήμερο birthday circuit θα ανοίξει στις 
12/2 με star της βραδιάς το διάσημο Bραζιλιάνο Marcos salguiero, 
ενώ την επομένη τα κεράκια θα σβήσουν τα go go boys της σάουνας. 
Grand finale στις 14/2 με τη βασίλισσα Βαλεντίνη και τις ακόλουθές 
της grag queens να στέφουν την επόμενη βασίλισσα. Τη μουσική επι-
μέλεια του τριημέρου θα έχει ο dj madness, ενώ η τιμή του προνομια-
κού εισιτηρίου, και για τις τρεις ημέρες, είναι € 30 (μέχρι τις 11/2).

Δώρο free pass
Η Athens Voice εξασφάλισε για πέντε (5) αναγνώστες της από ένα τριήμερο free pass 
για το birthday party της Alexander Sauna. Αν θες κι εσύ ένα, στείλε  ΑvcLUb (κενό) και το 
ονοματεπώνυμό σου στο 54121, μέχρι την Τρίτη 9/2 στις 10.00 το πρωί. Οι νικητές θα ειδο-
ποιηθούν με sms και τα ονόματά τους θα βρίσκονται σε λίστα στην είσοδο. 
Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

 δΙΑσΚεδΑση οδηγος
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Trust 
The Boys

νέο ηλεκτρονικό κατάστημα απο-
κλειστικά για trendy αγόρια: γράψτε 

www.trusttheboys.com, πατήστε enter 
και μπροστά σας θα παρελάσουν μοναδικά 

κομμάτια, χειροποίητα αξεσουάρ και κο-
σμήματα, fashion items, famous προϊόντα 

περιποιήσης, είδη για το σπίτι, gadgets αλλά 
και πρωτότυπα αντικείμενα και δώρα!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 
LAUrA vANe & THe viPerToNeS Φρε-
σκαδούρα με φουτουριστικό funk από 
to ανερχόμενο αγγλολλανδικό σχήμα 
της Μπραϊτονέζας Laura, που έχει τρέξει 
με streets και Diesler. HALF NOTE. Έναρξη 
22.30. Είσοδος από € 20, φοιτ., ως 40. Ως 11/2.

Κ. ΒΗΤΑ Mε επιλογές από  παλιά κομμά-
τια και με την πρώτη παρουσίαση του νέ-
ου του άλμπουμ «Ένωση», πλαισιωμένος 
με visuals σε δική του επιμέλεια. FUZZ. 
Είσοδος € 18, 20 προπώληση Ticket House, 
Πανεπιστημίου 42, www.ticketpro.gr  

ΝΟ! PreSeNTS LeS vAMPireS Και με 
το φως του λύκου επανέρχονται… ΒιOS 

BASEMENT. Έναρξη 23.30. FRee.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 
PATriciA KAAS Δες τι  είπε στην Α.V. Θέ-
ατΡο BADMINTON. Έναρξη 21.00. Είσο-
δος € 30, 40, 50, 65, 80.

AND ALSo THe TreeS Με το νέο άλ-
μπουμ “When the Rains come” σε δι-
αφορετικό πρότζεκ τ με με λόν τικα, 
ακορντεόν, κοντραμπάσο, ακουστικές 
κιθάρες. Ξεκίνημα από the illusion Fades 
το Σάββατο και Mani Deum την Κυριακή. 
RODEO. Έναρξη 21.00.

UriAH HeeP Ηard rock και progressive 
ιστορία από τις αρχές των 70s. GAGARIN 

cLUb DeS beLUGAS nu jazz και future 
funk από τη Γερμανία με retro αισθητική 
και swing διάθεση FUZZ. Έναρξη 21.30. Εί-
σοδος € 30. Προπώληση: Public, Metropolis, 
Ticket House, i-ticket.gr, 801 11 60000

ΚΥΡΙΑΚΗ 7
JoHNNY vAvoUrAS & THe cADiLLAcS 
Ιt’s only rock’n’roll but they like it. 23 χρό-
νια  εμφανίσεων είναι αυτά. έν αιΘΡια, 
Βρυούλων 4, Νέα Φιλαδέλφεια (Πλ. Πατρι-
άρχου) 210 2582.751

ΤΡΙΤΗ 9
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Πριν από 
μια μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδεία και με-
τά το προσεγμένο “Τhe Promise” στην 
ecM. Έναρξη 21.00. Eίσοδος € 30, 25, 20,15. 
Προπώληση: i-ticket.gr. Και στις 16.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10
riSiNG STArS Τα ντουέτα Εμίλ Γιόνα-
σον(κλαρινέτο), Πέτερ Φρις Γιόχανσον 
(πιάνο) και Πασκάλ Σουμάχερ (βιμπρά-
φονο), Ζεφ Νίβε (πιάνο) σε έργα Λου-
τοσλάφσκι, Ντεμπισί, Χίλμποργκ και 
Μπραμς (βλ. Q&A). 
ΜέγαΡο ΜουΣιΚηΣ. Έναρξη 20.30. Είσο-
δος € 12, 5 φοιτ.

Του γ. ΔηΜητΡαΚοΠουΛου

Pascal Schumacher
Ποια είναι τα σημεία αναφοράς σου; 
Πολλά. Mου αρέσει ο steve Reich αλλά 
και νεότερα σχήματα, όπως οι  Bang on 
a can από τη ΝΥ, όπως μου αρέσουν και 
οι coldplay εξίσου με τους  Bach και Arvo 
Pärt. Πώς μπορεί να έρθει το καινούρ-
γιο στη μουσική, όταν όλα φαίνεται 
να έχουν γίνει; Όντως πολλά πράγμα-
τα έχουν ήδη δοκιμαστεί, αλλά σήμερα 
μπορούμε να ρεμιξάρουμε το παρελθόν 

πάντα με προσωπική αισθητική που καθορίζει τη μουσική μας γλώσσα. 
Υπάρχον μουσικά όρια που θα ήθελες να ξεπεράσεις; Θα μου άρεσε 
να μάθω περισσότερα για την ινδική μουσική. Σου αρέσει ο Μπραμς; h 
τέταρτη συμφωνία του και το “Deutsches Requiem” ήταν πολύ σημαντικά. 
Όταν ήμουν έφηβος τα άκουγα συνέχεια. Έχεις ποτέ σαγηνευτεί από την 
ποπ μουσική; nαι, αρχικά από τους Beatles και τον Michael Jackson, αρ-
γότερα από τον sting κτλ. Τελευταία ταινία που σε γοήτευσε; Είδα χθες 
το “cassandra’s Dream” του Woody Allen. Μου αρέσουν οι περισσότερες 
ταινίες του. Πώς προέκυψε το βιμπράφωνο; Ξεκίνησα με κρουστά και το 
βιμπράφωνο ήταν ήδη στο πρόγραμμα. Μετά ανακάλυψα την τζαζ και το 
προτίμησα από την ντραμς. Ποιο βιμπραφωνίστα θαυμάζεις περισσό-
τερο; tον David Friedman. Έχεις εμμονές; eίμαι Apple freak!

musicweek
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Prοud art

Ε υτυχώς πολλοί καλλιτέχνες 

και γκαλερίσ τες όχι μόνο 

δεν ζουν σε κοινωνικό κενό 

αέρος, αλλά συμμετέχουν ε-

νεργά στις εξελίξεις. Για δεύ-

τερη χρονιά η γκαλερί The Breeder οργανώνει 

ετήσια έκθεση και δημοπρασία έργων σύγχρο-

νης τέχνης, με στόχο τα έσοδα να διατεθούν για 

την υποστήριξη του Athens Pride. Χάρη στην 

πρωτοβουλία της γκαλερί Breeder (www.

thebreedersystem.com) και των καλλιτεχνών, 

πέρσι το Φεστιβάλ Υπερηφάνειας είχε χρήματα 

για να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τη διοργά-

νωση και τις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις.

Το Athens Pride οργανώνει εκδηλώσεις καθ’ 

όλη τη διάρκεια του χρόνου, προβάλλοντας τη 

θετική εικόνα και προωθώντας την αποδοχή 

των γκέι, λεσβιών, αμφί και τρανσεξουαλικών 

ατόμων, καταπολεμώντας τις διακρίσεις και 

τη σιωπή και διεκδικώντας θεμελιώδη δικαιώ-

ματα. Το Athens Pride βασίζεται εξ ολοκλήρου 

στην εθελοντική εργασία, την αφιλοκερδή προ-

σφορά υπηρεσιών, τις ιδιωτικές χορηγίες και τις 

προσωπικές δωρεές.

Τα παιδιά της Οργανωτικής Επιτροπής συνα-

ντιούνται κάθε βδομάδα ανελλιπώς από πέρσι 

τον Σεπτέμβριο, ώστε το φετινό Pride να είναι 

ακόμα πιο πετυχημένο. Το Φεστιβάλ Υπερηφά-

νειας αναζητεί πάντα εθελόντριες/ες, αφού 

δεν θα γινόταν χωρίς τη συνδρομή δεκάδων αν-

θρώπων, πρόθυμων να προσφέρουν λίγο μόνο 

από τον πολύτιμο χρόνο και την ενέργειά τους. 

Μπορείτε να ξεκινήσετε από τώρα ή να βοηθή-

σετε μόνο την ημέρα της διοργάνωσης. Δεν θα 

σας ζητηθεί να κάνετε κάτι που δεν επιθυμείτε, 

ούτε χρειάζεται να αφιερώσετε πολλές ώρες. 

Θα συμμετάσχετε στην κοινή προσπάθεια ανά-

λογα με τις δυνατότητες και τις επιθυμίες σας. 

Τηλεφωνήστε στο 699 5107527 (μετά τις 14.00) 

ή με μέιλ από το σούπερ ιστότοπο του Pride, ό-

που θα δείτε φωτογραφίες και από περασμένα 

Pride (www.athenspride.eu).

Στην έκθεση-δημοπρασία “Artists for Athens 

Pride” θα πάτε όχι μόνο επειδή είναι μια υπο-

δειγματική ανασκόπηση της σύγχρονης τέχνης, 

αλλά κι επειδή προσφέρει σε φιλότεχνους και 

συλλέκτες τη μοναδική ευκαιρία να αποκτή-

σουν ποιοτικά έργα σε εξαιρετικές τιμές, ενώ 

συγχρόνως υποστηρίζετε το κοινωνικό έργο 

του Athens Pride.

Είκοσι δύο καλλιτέχνες δώρισαν αφιλοκερ-

δώς σημαντικά έργα τους φέτος. Μεταξύ τους 

συμπεριλαμβάνονται αξιόλογοι ξένοι, Έλληνες 

που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, καθώς 

και αναγνωρισμένοι δημιουργοί της ελληνικής 

εικαστικής σκηνής. Μιλάμε για καταξιωμένους 

καλλιτέχνες αλλά και ανερχόμενα αστέρια, με 

διεθνή αναγνώριση, συμμετοχές στις μεγαλύ-

τερες διεθνείς εικαστικές διοργανώσεις και με 

έργα τους σε σημαντικές συλλογές σε όλο τον 

κόσμο. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες χρησι-

μοποιούν πρακτικές που καλύπτουν κάθε σύγ-

χρονη εικαστική μορφή: ζωγραφική, γλυπτική, 

φωτογραφία, σχέδιο, βίντεο-animation, κολάζ, 

μεταξοτυπία και ψηφιακές τεχνικές. Την έκθε-

ση επιμελείται η Andrea Gilbert.

Έργα προσέφεραν οι καλλιτέχνες: Στιβ Γιαν-

νάκος, Zoë Charlton, Χρήστος Δεληδήμος, Χρι-

στίνα Δημητριάδη, Κωνσταντίνος Κακανιάς, Κα-

τερίνα Κανά, Em Kei, Jeremy Kost, Kalup Linzy, 

Τέο Μιχαήλ, Ντόρα Οικονόμου, Χριστόδουλος 

Παναγιώτου, Άγγελος Παπαδημητρίου, Μαρία 

& Ντόρα Παπαδημητρίου, Λήδα Παπακωνστα-

ντίνου, Poka-Yio, Γιώργος Σαπουντζής, Scott 

Treleaven, Sharon Thomas, Νίκος Χαραλαμπί-

δης, Πέτρος Χρυσοστόμου και Μανταλίνα Ψω-

μά. Το Φεστιβάλ Υπερηφάνειας τούς ευχαριστεί 

θερμότατα.

Το Κοκτέιλ & Δημοπρασία θα γίνει το Σάββατο, 

6 Φεβρουαρίου, 20.00-22.00. Η είσοδος στοιχί-

ζει 10 ευρώ, τα οποία θα διατεθούν εξ ολοκλή-

ρου στο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας. A

Γκαλερί Breeder, Περδίκα 6 (πίσω από την Ιάσονος), 
Αθήνα. Η έκθεση διαρκεί 2-13 Φεβρουαρίου, Τρί-
τη-Παρασκευή 12.00-20.00 & Σάββατο 12.00-17.00. 
Πληροφορίες για την περσινή έκθεση του 2009 
μπορείτε να βρείτε στο www.athenspride.eu/afap 

τέχνητέχνη Του ΛΥΟ ΚΑΛΟβΥρΝΑ

Έκθεση και δημοπρασία υπέρ 
του Athens Pride στην 
γκαλερί The Breeder

Έργο του Πέτρου Χρυσοστόμου
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* Προτείνουμε

Αίθουσες τέχνης

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

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ
Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, 
210 5242.211
Έβη Χρήστου. «Στα χνάρια 
των κουτσών». Σκηνογραφία 
- εικαστικά. Ως 7/2. 
Βασίλης Λούγγος. «Φως 
και όνειρο». Ζωγραφική. 
10/2 - 7/3.

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

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. 

ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ  
ΔΕΞΑΜΕΝΗ
Ξανθίππου 11, Κολωνάκι,  
210 7294.342
Άννα - Μαρία Παπαδη-
μητρίου. “Light - scapes”. 
Ζωγραφική. Ως 6/3. 
Σοφία Παρασκευοπού-
λου. «Ήταν κάποτε παιδιά». 
Ζωγραφική. Ως 6/3. 

BERNIER / ELIADES 
Επταχάλκου 11, Θησείο,
210 3413.935-7 
*Χριστιάνα Σούλου. 
«Tarot» Εικαστικά. Ως 18/2. 

ΓΚΑΛΕΡΙ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
Πλ. Κολωνακίου 20, 
210 3608.278
* Τάσος Μαντζαβίνος. 
Ζωγραφική. Ως 27/2. 

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. 

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

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 Μαστραντώ-
νης. Ζωγραφική. Ως 27/3.

ΗΩΣ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ
Χέυδεν 38, πλ.Βικτωρίας, 
210 8237.111
Γεώργιος Μακρής. Ζωγρα-
φική. Ως 18/2. 
 
KALFAYAN 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. 
Στέφανος Τσιόδουλος. 
Προσωπογραφίες. Από 6/2.

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

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. 

THE BREEDER
Ιάσονος 45, 210 3317.527
Ryan McGinley. Ζωγραφι-
κή. Ως 20/2.  
“Artists for Athens Pride II”. 
Έκθεση – Δημοπρασία. 
Ομαδική έκθεση ως 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. 

THOMAS ScHÜTTE
Πεσμαζόγλου 8, 210 3318.933
*Συλλογή Ζαχαρία Πορτα-
λάκη. Ως 30/6. 

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.

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. 

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

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙ-
ΚΗ ΕΝΩΣΗ
Μασσαλίας 22, Κολωνάκι, 
210 3680.000
«Εν-γραφή». Ομαδική έκ-
θεση με έργα Αθανάσιου 
Αργιανά, Χρύσας, Νίκου-
Γαβριήλ Πεντζίκη κ.ά. 
Ως 9/3.

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

ΚΑΦΕ SPIRA
Μεσσολογγίου 5 & Κωλέτη, 
Εξάρχεια

«Απαγορεύεται». Ομαδική 
έκθεση με θέμα τις απα-
γορεύσεις. Φωτογραφία, 
ζωγραφική κ.ά. Ως 28/2. 

ΜΙΚΡΟΣ ΚΟΡΑΗΣ
Παπάγου 7 & Αριστοφάνους, 
Χαλάνδρι, 210 6890.321
Klara Koitler. Ζωγραφική. 
Ως 15/2. 

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

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ακαδημίας 50, 210 3621.601
Ιουλία Κατσίκα-
Κωνσταντινίδου. «Ελλη-
νικό τοπίο και παράδοση». 
Ζωγραφική. Ως 12/2. 

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ευστάθιος Γιαννής. «Ορ-

θόδοξη εικόνα, η σώζουσα 
ωραιότης». Αγιογραφίες. 
Ως 9/2.
Μάνος Γρηγοριάδης. «Πο-
ρεία έμπνευσης και ταραχής». 
Γλυπτική. Ως 6/2. 

Μουσεία &                  
Ιδρύματα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣ-
ΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Βασ.Σοφίας 22, 210 7211.027
Μάρκος Καμπάνης. «Ζω-
γραφίζοντας στο Άγιον Όρος 
1990-2008». Ζωγραφική. 
Ως 14/3. 

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. 

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

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

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑ-
ΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Μητροπόλεως 23, 210 
3634.117
«Dalibros: Ο Νταλί και τα 
βιβλία». Φωτογραφίες & 
βιβλία. Ως 5/2. 

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.
«Αποκριά με τον Γιάννη 
Τσαρούχη». 6/2, 10.00-
12.30, για παιδιά 5-7 ετών. 
7/2, 10.00-13.00 για παιδιά 
8-12 ετών. € 15

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΡΥΣΙΡΑ
Μονής Αστερίου, Πλάκα, 
210 3234.678
Εδουάρδος Σακαγιάν. 
«Το βλέμμα του ζωγράφου». 
Ως 31/3

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ
Πανεπιστημίου 12, 
210 3643.774
Συλλογές νομισμάτων από 
την αρχαία Ελλάδα έως τις 
μέρες μας. 
  
➜ agenda@athensvoice.gr

τέΧνη οδηγος

H τέχνη 
που φοριέται 

Ρούχα, 
κοσμήματα και 
αξεσουάρ 
μετατρέπονται σε 
πολύχρωμους πίνακες 
σε αυτή την
πρωτότυπη έκθεση 
που παντρεύει τη 
ζωγραφική με τη μόδα. 

Gallery Café
Αδριανού 33, Μοναστηράκι 
Ως 28 Φεβρουαρίου  

Μη 
χάσεις!

τινέα;

ANGELIKI 
ROUSSI
Πολύ ενδιαφέρουσες 
όψεις της ιδιόρρυθμης 
τεχνικής του vitro. 

Μέχρι 17/2, «Π», Ευ-
πατριδών 7, Γκάζι, 

210 3470.510

ΦΩτηΣ ΠΑνΑΓΙΩ-
τΟΠΟΥΛΟΣ
Βυζαντινές αγιογραφίες 
σε ένα καλλιτεχνικό κα-
φέ. Η δουλειά του ζωγρά-
φου κινείται στα πλαίσια 
της βυζαντινής τεχνικής 
και της μοντέρνας δια-
μόρφωσης της τεχνικής 
στίλβωσης του χρυσού. 
1-14/3, “Le Café de l’ Art”, 
210 7255.998
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*         Νέο 
Λ        Λαϊκή απογευματινή
Φ       Φοιτητικό
Π   Παιδικό
Δ        Διάρκεια παράστασης

104  
θεµιστοκλέους 104,  
Εξάρχεια, 210 3826.185
Σκηνή 104+1
Ο διχοτομημένος υπο-
κόμης. Από το µυθιστό-
ρηµα του  Ίταλο Καλβίνο. 
Μουσικοθεατρικό. Σκην.: Κ. 
Γάκης. Παίζουν: Λ. Γιάκα, Π. 
Νάτσης κ.ά. Κυρ. 18.15, Τετ. 
19.00, Δευτ., Τρ. 21.30. € 15 
(10 Φ). Δ: 80 .́ Ως 28/3. 
Αισθηματικές νουβέλες 
δρχ. 35. Σκην.: Αγγελίτα 
Τσούγκου. Παίζουν: Κ. 
Κακούρης, Γ. Τσαγκαράκη, 
κ.ά. Πέμ.-Σάβ. 21.15, Σάβ. 
18.30, Κυρ. 20.30. € 20 (15 Φ, 
Λ, κάθε 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 .́ Ως 23/2.

ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ 
Σατωβριάνδου 36, Οµόνοια, 
210 5242.211
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. Πέμ.-
Σάβ. 21.15, Σάβ. 18.15, Τετ. & 
Κυρ. 20.15. € 25, (22 Λ, 18 Φ). 
Δ: 120 .́ Ως 28/3.

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 .́

Ένα σπίτι παραμύθια. 
Των Στ. Κραουνάκη & Λ. 
Νικολακοπούλου. Παίζουν: 
Β. Βασιλάκης κ.ά. Σάβ. 17.00, 
Κυρ. 12.00. € 15 (12 Π, 7 για 
σχολεία). Δ: 90 .́ 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). Δ: 120 .́
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). 

Ο Αυγερινός και η Πού-
λια. Σκην.: Δ. Αδάμης. Παί-
ζουν: Α. Γκρίτσης, Μ. Μπρα-
νίδου 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, Π). Δ: 165 .́ 

ΑΛΙΚΗ
Citylink, Αμερικής 4, 
210 3210.021
*Ό,τι προτιμάτε: Δωδέ-
κατη νύχτα του Ουίλιαμ 
Σέξπιρ & Τι είδε ο Μπάτλερ 
του Τζο Όρτον. Σκην.: Θω-
μάς 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. 20.00, Παρ. 
21.15, Σαβ. 18.30. € 25 (18 
Φ). Δ: 120 .́ 
Κυρ. 19.00 (2 παραστάσεις 
σε μια παράσταση) € 35. Δ: 
240 .́ Ως 4/4.

Mazoo and the zoo. The 
musical. Σκην.: Αμαλία Γιαν-
νίκου. Παίζουν: Ευθ. Κοκκι-
ναράς, Άρτ. Κοκκιναρά, κ. ά. 
Σάβ. & Κυρ. 11.00 & 15.00 € 
20, 18, 15. Ως 4/4.

ALTERA PARS
Μ. Αλεξάνδρου 123,  
Κεραμεικός, 210 3410.011

Της φύσης μυστικό... 
Mιούζικαλ. Έργο-Σκην.: Μ. 
Κουκουλομμάτης. Παίζουν: 
Γ. Μπανταδάκης, Δ. Παντά 
κ.ά. Κυρ. 11.30. € 15 (12 Π, 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. 
Παίζουν: Ε. Καραγιάννη, Τ. 
Λουκάτος κ.ά. Δευτ. & Τρ. 
21.00. € 20 (15 Φ). Δ: 120 .́ 
Ως 30/3. 
M/S Flora. Σκην.: Π. Φιλιπ-
πίδης. Παίζουν: Αλ. Κοτσο-
βούλου, Άγγ. Μπούρας. 
Δευτ. & Τρ. 21.15. € 20 (15 
Φ). 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 κ.ά. 
Τετ., Κυρ. 20.00, Πέμ. & Παρ. 
21.15, Σάβ. 18.15, 21.15, € 24 
(18 Λ, 16 Φ). 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 (12 Λ, 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,  
Καλλιθέα, 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. Τετ. Πέμ.), € 22 (Σάβ.-
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. 21.00. 
€ 24 (16 Φ). Δ:90 .́ Ως 16/2.

Εγωιστής γίγαντας. Του 
Όσκαρ Ουάιλντ. Σκην.: Γιάν-
νης Κόκκινος.  Παίζουν: Ζ. 
Θεοδοσίου κ.α. Κυρ. 11.15 & 
15.15. € 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. 

ΑΡΓΩ 
Ελευσινίων 15, Μεταξουρ-
γείο, 210 5201.684-5
That face. Της Polly 

Stenham. Σκην.: Νίκος Χα-
ραλάμπους. Παίζουν: Αιμ. 
Υψηλάντη, Γ. Ζαβραδινός 
κ.α. Τετ.-Παρ. 21.00, Σαβ. 
18.30 & 21.00, Κυρ. 20.00. € 
22, 20 (Τετ. & Πεμ.), 15 Φ. Δ: 
110 .́ Ως 28/3.  
The end. Σκην.- Σεν: Χρ. 
Αντωνιάδης. Παίζουν:  Χρ. 
Αντωνιάδης, Ε. Χατζηνίκου 
κ.α. Δευτ.-Τετ. 21.15, € 18 (13 
Φ). Δ: 120 .́ Ως 28/3.   
Τα ρολόγια της ζωής μου. 
Της Τούλας Μπούτου. Σκην.: 
Μ. Αχουριώτης. Παίζει: Μ. 
Δεστούνης. Δευτ. & Τρ. 
21.00. € 20 (15 Φ). Δ: 80 .́ 

Το κορίτσι που ζήτησε 
μια βελόνα μια απλή βε-
λόνα. Από το παραμύθι του 
Χρήστου Μπουλώτη. Σκην.-
Eρμ.: Α. Κοντραφούρη. Από 
την ομάδα Πράσσειν άλογα. 
Σάβ. 17.30. € 10. Δ: 60 .́

Ψαρόσουπα. Κουκλοθέ-
ατρο από την ομάδα Κοκου - 
Μουκλό. Παίζουν: Η. Θεο-
δώρου, Β. Γιαρένη κ.ά. Κυρ. 
12.00. € 10. Ως 28/3.   

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

ΑΡΤΙ 
Ηπείρου 41, 210 8834.002 
Το κουρδιστό πορτοκάλι 
του Anthony Burgess... με 
μουσική. Σκην.: Γ. Γεωργα-
ντοπούλου & Ν. Μαραγκό-
πουλος. Παίζουν: Ν. Ανα-
στασόπουλος, Ά. Βασιλείου, 
κ.ά. Δευτ. & Τρ. 21.30. € 18 
(15 Φ). Δ: 90 .́ Ως 28/3. 
Ποτέ πια. Χοροθέατρο. 
Σκην. & Χορογρ.: Αλ. Ζα-
χαρέας. Ερμηνεύουν: Αλ. 
Ζαχαρέας κ.ά. Τέτ. & Πέμ. 
21.30. € 10. Δ: 75 .́
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. 

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. 
(Τετ. Πέμ. 15  Φ) Δ: 60 .́ 

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 .́ 
Αίμα στο χιόνι. Του Φίλιπ 
Ρίντλεϊ. Σκην.: Π. Ζούλιας. 
Παίζουν: Β. Κρούσκα, Τ. Φώ-
ης. Δευτ.-Τρ. 21.15. € 22 (17 
Φ). Δ: 90 .́ Ως 15/2. 

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 (Λ). € 24 (20 Λ, 17 
Φ). Δ: 120 .́ 

Αναζητώντας τη Ρα-
πουνζέλ. Σκην.: Γ. Βούρος. 
Κυρ. 11.00 & 15.00. Καθημε-
ρινά οργανωμένες παρα-
στάσεις για σχολεία 10.30. € 
15 (€ 8 για σχολεία).

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. Γενική είσοδος € 10. 
Δ: 80 .́ Ως 15/2.
Μαύρο Γεμενί, τα πάθια 
της αγάπης. Μουσική πα-
ράσταση του Νίκου Χαλδε-
άκη. Σκην.: Μέμη Σπυράτου. 
Παίζουν: Xρ. Θεοφιλάτος, Π. 
Ντρέκη κ.ά. Τετ. 20.30. Γενι-
κή είσοδος € 20. Δ: 50 .́ 

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, κ.ά. Τρ., Τετ. 
21.15. € 15 (12 Φ). Δ: 70 .́ 
*Σιωπή, ο βασιλιάς ακού-
ει. Μιούζικαλ του Νίκου 
Κυπουργού. Από τις Όπερες 
των ζητιάνων. Σκηνοθ.: 
Μαριάννα Κάλμπαρη. Λι-
μπρέτο: Θ. Μοσχόπουλος. 
Παίζουν: Ι. Φόρτη, Δ. Δημό-
πουλος κ.ά. Σάβ. 15.30, Κυρ. 
11.00 & 15.30,  Δευτ. 21.00. 
€ 15 (10 Φ). Δ: 50 .́ Ως 26/4.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 
Πανεπιστηµίου 7,  210 
3221.579
Ψηλά απ’ τη γέφυρα. Του 
Άρθουρ Μίλερ. Ψυχογρά-
φηµα. 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 κά-
θε Πέµ. για κάτω των 25 και 
άνω των 60). Δ: 120 .́ 

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. Έρ-
γο - Σκην.: Μ. Σεβαστοπού-
λου. 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

«Άτιτλο, μια σπουδή στον Samuel Beckett» Σύλληψη-δημιουργία-video 
εγκατάσταση: Ευσταθία Μπίρμπα/ Ερμηνευτής: Άρης Σερβετάλης/ Μουσική-
σχεδιασμός ήχου: the cadet sOn-ampulist/ Φωτισμός: Χρήστος Αλεξανδρής/ 
Κοστούμι: Βασιλεία Ροζάνα. Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206 (ύψος 
Χαμοστέρνας), 210 3418.550. Από τις 5/2 για περιορισμένες παραστάσεις.

Κ άπου μεταξύ παράστασης και εικαστικής προσέγγισης του 
μπεκετικού έργου «Στάχτες» (όχι πιστή μετάφραση, αλλά 
μεταφορά) είναι το «Άτιτλο». Ίσως και να μην έχει τόσο αξία ο 

προσδιορισμός του είδους, όσο το πάθος των συντελεστών, το όραμα, 
ο τρόπος δουλειάς τους και φυσικά το αποτέλεσμα – στη διάθεση του 
θεατή να το αποκωδικοποιήσει. 
Με «διπλή» παρουσία επί σκηνής, ο ηθοποιός (Άρης Σερβετάλης) πρέπει 
να λειτουργεί με την ακρίβεια ενός νευροχειρούργου την ώρα της εγχεί-
ρησης. Ένα χαμένο δευτερόλεπτο μπορεί να βγάλει όλη την παράσταση 
εκτός, γι’ αυτό και στις πρόβες το χρονόμετρο ήταν προέκταση στα χέρια 
της σκηνοθέτριας για ένα εξοντωτικό… κατοστάρι,  που ζητάει από το θε-
ατή εγκεφαλική εγρήγορση και όχι συναισθηματική προσέγγιση. Δύσκολο 
επίτευγμα, αλλά τόσο διαβολεμένα ενδιαφέρον.   
Όταν πριν δύο χρόνια η Ευσταθία Μπίρμπα, στη διάρκεια του μεταπτυ-
χιακού της στη Σχολή Καλών Τεχνών, συναντήθηκε με το (γραμμένο για 
το ραδιόφωνο) κείμενο του Μπέκετ –ένας ά-χρονος εσωτερικός μονόλο-
γος– το σώμα της μετατράπηκε σ’ ένα δέκτη «για να χωρέσουν οι ήχοι, οι 
θόρυβοι και οι σιωπές της εσωτερικής φωνής του ήρωα. Πρόκειται για ένα 
συμπαγές κείμενο όπου κάθε λέξη βρίσκεται εκεί για πολύ συγκεκριμένους 
λόγους». Το πάθος της για το κείμενο καλωσόρισε τον Σερβετάλη. Ο τελευ-
ταίος μπήκε με τα μπούνια σ’ ένα στοίχημα «επικίνδυνο» για τα σωματικά 
και εκφραστικά προσόντα ενός ηθοποιού. «Αρχικά έπιανα τον εαυτό μου 
να ψάχνει τον Χένρι στους χαρακτηριζόμενους γραφικούς που περπατούν 
μονολογώντας ή να προσέχω πώς στην έκφραση του προσώπου καθη-
μερινών ανθρώπων αντανακλάται ο θόρυβος των σκέψεών τους. Στου 
Φιλοπάππου, όπου βγάζω το σκύλο μου, υπάρχει ένας κύριος με μουστάκι 
που τη μια κάθεται σ’ ένα παγκάκι και αμέσως μετά μεταφέρεται απέναντι 
σ’ ένα βράχο όπου κάθεται και μονολογεί. Όλους αυτούς τους έφερνα στην 
πρόβα και η Έφη έκανε τεράστια προσπάθεια να τους ξεχάσω, γιατί στην 
ουσία ο Χένρι δεν είναι χαρακτήρας, δεν είναι καν ρόλος, είναι, ας πούμε, ο 
τρόπος που ένα έμβρυο αντιλαμβάνεται τους ήχους στην κοιλιά της μάνας 
του – η πρώτη σκέψη ήταν ν’ ανέβει το έργο μέσα σε μια τρύπα. Μια παρό-
μοια αίσθηση έπρεπε να μεταφέρω επί σκηνής. Όσο για τον τρόπο που χει-
ριστήκαμε τη σωματική μου παρουσία, θέλαμε ν’ “αποδείξουμε τη θέση” 
πως η ακινησία είναι μια προσπάθεια απόλαυσης της εγκατάλειψης. Είναι, 
αναμφίβολα, το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει μέχρι τώρα». A

Ένας ερμηνευτικός 
άθλος
Η εικαστικός-σκηνοθέτρια έυσταθία 
Μπίρμπα με το « Άτιτλο» έδωσε την 
ευκαιρία στον  Άρη Σερβετάλη  να πραγμα-
τοποιήσει την πιο δύσκολη ερμηνεία της ζωής 
του. Οι δύο συντελεστές μιλούν στην A.V. 

τέχνηθέατρο Του ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ

Δώρο προσκλήσεις 

Η ATHEnS 
VOicE εξασφάλισε 
για τους αναγνώ-
στες της δέκα (10) 
διπλές προσκλή-
σεις για την παρά-
σταση «Η εταιρεία 
σ υ γ χ ω ρ ε ί  μ ι α 
στιγμή παραφρο-
σύνης»  (σκην.  Γ . 
Πετσόπουλος, παί-
ζουν οι Αντ. Βαλλια-
νάτου, Γ. Ντούσης) στην αίθουσα τέχνης ΑΡΤΙ την 
Κυριακή 7/2, στις 21.00. Αν θες κι εσύ μία, στείλε 
σε SMS: AVVA (κενό) και το ονοματεπώνυμό σου 
στο 54121 μέχρι την Παρασκευή 5/2 στις 10.00 
το πρωί. οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και τα 
ονόματά τους θα βρίσκονται σε λίστα στο ταμείο 
του ΑΡΤΙ (Ηπείρου 41, 210 8834.002).

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Δώρο προσκλήσεις 

Η ATHEnS 
VOicE εξασφάλισε 
για τους αναγνώ-
στες της δέκα (10) 
διπλές προσκλή-
σεις για τη σατιρική 
μουσική παράσταση 
“Redskoufitsa… the 
true story” (σκην. Θ. 
Κουνιάκης, παίζουν 
οι Κ. Χριστοφορίδου, 
Θ. Κουνιάκης, Β. Τά-
κος) στο street bar Socialista, για την προσεχή Δευ-
τέρα ή Τρίτη (8-9/2), στις 22.00. Αν θέλεις κι εσύ μία, 
στείλε σε SMS: AVRA (κενό) και το ονοματεπώνυμό 
σου στο 54121, μέχρι τη Δευτέρα 8/2 στις 10 .00 το 
πρωί. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και τα ονό-
ματά τους θα βρίσκονται σε λίστα στην είσοδο του 
Socialista (Τριπτολέμου 33, Γκάζι, 210 3474.733). 

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

 ΘέΑτΡΟ οδηγος
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Το στραβόξυλο. Του 
Δηµήτρη Ψαθά. Σκην.: Κ. 
Τσιάνος. Παίζουν: Δ. Πιατάς, 
Ν. Βλαβιανού 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 .́  

Η γιορτή των αστεριών. 
Σκην.: Β. Βαφείδης. Παίζουν: 
Σ. Αποστολίνας κ.ά. Κυρ. 
11.00 & 15.00. € 15. Δ: 80 .́ 

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. 
(Λ) & Κυρ. 20.00. € 21 (15 Φ, 
Λ). Δ: 90 .́ 

Ταξίδι στη Ζυμαροχώρα. 
Της Ελένης Σαραφίδη. Σκην.: 
Γ. Κοντοπόδης. Σάβ. 17.00, 
Κυρ. 12.00. € 12. Δ: 90 .́ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΝ 
Αµερικής 10, 210 3612.500 
Απόψε τρώμε στης Ιοκά-
στης. Κωµωδία. Του Άκη 
Δήµου. Σκην.: Σ. Φασουλής. 
Παίζουν: Σ. Φιλιππίδου, Π. 
Δαδακαρίδης κ.ά. Τετ. & 
Κυρ. 20.15, Σάβ. (Λ) 18.15. 
Πέµ.-Σάβ. 21.15, € 25 (22 Λ, 
Οµ., 18 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 πηδά-
νε. Έργο-Σκην. Β. Κουκού-
τση. Παίζουν: Ν. Σταθόπου-
λος, Γ. Στεφόπουλος, κ.ά. 
Δευτ. & Τρ. 21.15. € 18 (12 
Φ). Δ: 90 .́  

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ 
ΣΚΗΝΗ - ΘΕΑΤΡΟ 
ΟΛΥΜΠΙΑ
Ακαδημίας 59-61,  
210 3612.461
* Ευγένιος Ονιέγκιν. Μπα-
λέτο. Μουσική (αποσπά-
σματα) Π. Ίλ. Τσαϊκόφσκι. 
Χορογρ.: Ι. Μουχαμέντοφ. 
Μουσ. διεύθ.: Α. Τσελίκας. 
Ερμηνεύουν: Αλ. Νέσκωβ, 
Ί. Σιάτζκο κ.ά. Χορεύει: το 

Μπαλέτο της Εθνικής Λυρι-
κής Σκηνής. 6, 7, 9, 10, 13 & 
14/2. 20.00. € 48, 43, 38, 33, 
28, 25, 20 (15 Φ).  

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 
Αγ. Κων/νου 22-24, Οµόνοια, 
210 5288.170, 210 3305.074
Ο θείος Βάνιας. Του Άντον 
Τσέχοφ. Σκην.: Γ. Χουβαρ-
δάς. Παίζουν: Μ. Σκουλά, Γ. 
Βογιατζής, κ.ά. Τετ. 21.00, 
6/2 21.00, 7/2 17.00.,13/2 
17.00, 14/2 21.00, € 15-26 
(13 Φ, Πέμ.). Δ: 140 .́ 
*Δον Ζουάν. Του Μολιέρου. 
Σκηνοθ.: Αιμίλιος Χειλάκης. 
Παίζουν: Γ. Μπέζος, Αιμ. Χει-
λάκης κ.ά. Τετ. 17.00, Πέμ. 
21.00, 5, 7  & 12/2 21.00, 
6/2 17.00, 13/2 21.00, 14/2 
17.00. € 26, 23, 15 (13 Φ). 
Ως 25/4.

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 (13 Φ 
και Πέμ.). 

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 (Διακ. Ζώ-
νη), € 23 (Ζώνη Ά ), (15 Λ, 13 
Φ). Κάθε Πέμπτη ενιαία τιμή 
€ 13. Δ: 240 .́ 

Τα μαγικά μαξιλάρια. 
Του Ευγένιου Τριβιζά. Σκην.: 
Γ. Κακλέας. Παίζουν: Αλέξ. 
Βαμβούκος, Δ. Γαραντζιώ-
του κ.ά. Σάβ. & Κυρ. 11.30 & 
15.30. € 15 (13 Π). Δ: 105 .́  
ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
Σαρρή 11, Ψυρρή,
210 3211.750
Φουρκέτα. Έργο-Σκην.: 
Ε. Γκασούκα. Παίζουν: Μ. 
Καβογιάννη, K. Κόκλας, 
κ.ά. Τετ. 18.30 (Λ), 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 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 .́ 

ΕΝΑΣΤΡΟΝ
Δεληγιάννη 19 &  
Μπουμπουλίνας, Εξάρχεια, 
210 8252.311
Ο μικρός πρίγκιπας. 
Μιούζικαλ. Σκην.: Ιάκωβος 
Μυλωνάς. Παίζουν: Μ. Ηλιά-
κη, Ρ. Λημιάτη κ.ά. Παρ.-Κυρ. 
21.00. Είσοδος δωρεάν. 

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. (Λ), Κυρ. 19.00, Παρ.-
Σάβ. 21.00, € 22 (17 Λ, 14 
Φ). 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). Δ: 80 .́ 
Φουαγιέ
Κεντήματα. Της Μαργιάν 
Σατραπί. Σκην.: Γ. Σιούτης. 
Παίζουν: Ι. Πύρρου, Τ. Ζα-
φείρη, κ.ά. Κυρ. & Τρ. 21.30, 
€ 10. Δ: 50 .́ Ως 16/2.
Σκηνή Black Box
Βλαντιμίρ Μαγιακόφ-
σκι: Ιδού εγώ. Παίζουν: 
Γ. Μιχελής, Τζ. Σούμα κ.ά. 
Παρ.-Κυρ. 21.00. € 17 (13 
Φ). Δ: 75 .́ 

Της μουσικής τα νήμα-
τα. Από την ομάδα Ανταμα-
πανταχού. Παίζουν: Ν. Τό-
μπρος, Ε. Παναγιώτου. Κυρ. 
12.30. € 12 (10 Φ Π). Δ: 50 .́ 

Η 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 .́ 

ΗΒΗ
Σαρρή 27, Ψυρρή,
210 3215.127
Τρομεροί γονείς. Του Ζαν 
Κοκτό. Σκην.: Π.Φιλιππίδης. 
Παίζουν: Τ. Χαλκιάς, Ε. Κων-
σταντινίδου κ.ά. Τετ. (Λ), 
Πέμ., Κυρ. 20.00, Παρ. 21.15, 
Σάβ. 18.15, 21.15. € 27 (Σάβ.), 
26, (18 Λ, Φ). Δ: 120΄

Το τρελόκουτο. Του Ράι-
νερ Χάχφελντ. Σκην.: Θ. Μα-
τίκα, Τ. Ιορδανίδης. Παί-
ζουν: Β. Μελή, Ε. Λεωνιδά-
κη, κ.ά. Κυρ. 11.00. € 15 (8 
σχολεία, group). Δ: 90 .́ 

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 κ.ά. Σάβ.18.30 
(Λ), Κυρ.19.30, Τετ-Σάβ. 
21.15, € 26 (22 Λ, 18 Φ). 

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΤΩ  
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
Ν. Φάληρο (Πλατεία ΗΣΑΠ), 
210 4816.200
Ανοιχτό ζευγάρι… εντε-
λώς ορθάνοιχτο. Του 

Ντάριο Φο. Σκην.: Νίκος 
Δαφνής. Παίζουν: Κ. Κλά-
δης, Π. Αγγελίδου. Δευτ. & 
Σάβ. 21.00, Κυρ. 19.00. € 17 
(10 Φ). Δ: 80 .́ Από 6/2. 

Δον Κιχώτης. Του Μιγκέλ 
Θερβάντες. Σκην.: Γιάννης 
Καλατζόπουλος. Παίζουν: 
Μ. Δεστούνης κ.ά. Κυρ. 
11.30 & 15.30. € 15. Δ: 80 .́ 

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 
κάτω των 25). Δ: 90 .́ 
Ο βασιλιάς 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 (15 
Φ, 10 για κάτω των 25 κάθε 
Τετ.-Παρ.). Δ: 135 .́
  
ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ  
ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ -  
ΥΠΟΓΕΙΟ
Πεσµαζόγλου 5, 210 3228.706
* Φανταστικές ιστορίες: 
Το κοράκι & Το χιλιοστό 
δεύτερο παραμύθι της 
Σεχραζάτ. Αφιέρωμα στον 
Edgar Allan Poe. Σκην.: 
Κωστής Καπελώνης. Πα-
ρουσιάζει: Άννα Σακαλή. 
Ερμηνεύουν: Π. Τσαρούχας, 
Μ. Μητρούσης. Παρ. 00.00. 
€ 10. Δ: 60 .́ Ως 12/2. 
Η μέθοδος Gronholm. Tου 
Τζόρντι Γκαλθεράν. Σκην.: 
Διαγόρας Χρονόπουλος. 
Παίζουν: Γ. Καραμίχος, Β. 
Παπαδοπούλου, κ.ά. Δευτ. 
& Τρ. 21.15, Τετ. 22.30. € 22 
(15 Φ, Λ, 10 για κάτω των 
25). Δ: 95 .́ 
Τα μάτια τέσσερα. Του Γ. 
Τσίρου. Σκην.: Κ. Αρβανιτά-
κης. Παίζουν: Γ. Πυρπασό-
πουλος, Δ. Καμπερίδης κ.ά. 
Σάβ. 19.00 (Λ), Πέμ.-Σάβ. 
21.15, Τετ., Κυρ. 20.00. € 22 
(15 Φ, Λ, 10 για κάτω των 25 
Τετ.-Παρ.). Δ: 70 .́  

ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - 
ΜΠΛΕ ΣΚΗΝΗ
Γεννηματά 20, Αμπελόκηποι, 
210 6929.090

Οι Σωματοφύλακες της 
Κατσαρόλας. Σκην.: Ανδρ. 
Μοντζολή. Παίζουν: Ά. 
Σταύρου, Θ. Κρητικού κ.ά. 
Καθημερινά στις 10.00 για 
σχολεία. Κυρ.17.00 για το 
κοινό. € 8. Δ: 120 .́ € 12, 10

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 
Φρυνίχου 10, Πλάκα, 
210 3231.591  
Κάθε Δευτέρα χωρίζουμε; 
Της Β. Σωτηροπούλου. 
Σκην.: Γ. Μιχαηλίδης. 
Παίζουν: Θ. Προκοπίου, Β. 
Σωτηροπούλου κ.ά. Δευτ. 
& Τρ. 21.00. Σαβ. 18.00. € 18 
(12 Φ). Δ: 105 .́ Ως 9/3. 
Ρώσικες νύχτες. Μουσική 
παράσταση. Σκην.: Γ. Μπο-
σταντζόγλου. Παίζουν: 
Λ.Μαρσέλλου, κ.ά. Πέμ.-
Σάβ. 21.15, Κυρ. 20.00. € 18 
(12 Φ). Δ: 90 .́ Ως 28/3.

Πήτερ Παν. Του Τζ. Μπά-
ρι. Σκην.: Δ. Βασιλειάδου. 
Παίζουν: Α. Παπασπύρος, 
κ.ά. Κυρ. 11.00 & 16.00. € 15. 
Δ: 90 .́ Ως 28/3.  
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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. Τετ.-Σάβ. 
21.15, Κυρ. 19.00. Παρ.-Κυρ. 
€ 23 (16 Φ), Τετ. & Πέμ. € 18 
(12 Φ). Δ: 100 .́
*Λιοντάρια. Έργο - Σκην. 
Βασ. Μαυρογεωργίου, Κ. 
Γάκη. Παίζουν: Κ. Μαυρο-
γεώργη, Γ. Παπαγεωργίου 
κ.ά. Κυρ. 21.30, Δευτ. & Τρ. 
21.15, Τετ. & Σάβ. 18.30. € 
20 (15 Φ), Τρ. & Τετ. € 15 (12 
Φ). Δ: 80 .́ 
Κάτω Χώρος
*Αδάμ και Εύα - Γράμματα 
από τη Γη. Σε κείμενα του 
Μαρκ Τουέιν. Σκην.: Παντε-
λής Δεντάκης. Παίζουν: Κ. 
Λυπηρίδου, Δ. Μαλτέζε κ.ά. 
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 στρατό-
πεδα συγκέντρωσης της 
Βουλγαρίας. Έργο- Σκην.-
Ερμ.: Κρις Ραντάνοφ. Δευτ. 
& Τρ. 21.15, Κυρ. 21.30. € 20 
(15 Φ). Δ: 60 .́ 

Τι γλώσσα μιλάμε, Άλ-
μπερτ; Του Βασίλη Μαυρο-
γεωργίου. Σκην.: Π. Δεντά-
κης, Παίζουν: Ντ. Ρέντη, Γ. 
Τσαγκαράκη κ.ά. Κυρ. 17.00. 
€ 10. Δ: 45 .́ 
Δώμα
*Χρυσές δουλειές. Του 
Στίβεν Τόμπσον. Σκην.: 
Βασίλης Χριστοφιλάκης. 
Παίζουν: Κ. Καζανάς, Δ. Μα-
τσούκα, 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 Παπα-
δημητρίου. Παίζει: Δήμητρα 
Σύρου. Δευτ. & Τρ. 21.15. € 
18 (15 Φ). Δ: 70 .́ 
 
ΘΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Πειραιώς 254, Ταύρος,
212 2540.315 
Ο βιοπαλαιστής στη 
στέγη. Έργο- Σκην.: Λ. 
Λαζόπουλος. Παίζουν: Λ. 
Λαζόπουλος, Χρ. Ρώπα, κ.ά. 
Τετ., Κυρ. 19.30, Πέμ.-Σάβ. 
20.45. € 35, 22 (15 Φ). Κάθε 
Πέμ. για θεατές άνω των 65 
ετών € 15 (με την επίδειξη 
ταυτότητας). Δ: 145 .́

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πειραιώς 206, Ταύρος,  
210 3418.550
* Άτιτλο (Μια σπουδή στον 
Σάμουελ Μπέκετ). Σκην.: 
Ευσταθία Μπίρμπα. Παίζει: 
Άρης Σερβετάλης. Πέμ.-Σάβ. 
21.30, Κυρ. 20.30. € 20 (15 
Φ). Δ: 45 .́
* Lonely Tunes. Μαύρη 
κωμωδία. Σκην.: Νικόλαος 
Στραβοπόδης. Παίζουν: 
Κων/νος Ασπιώτης κ.ά. 
Δευτ., Τρ. 21.30, Παρ.00.15. 
€ 18, (14Φ).

ΙΛΙΣΙΑ - ΒΟΛΑΝΑΚΗ
Παπαδιαμαντοπούλου 4, 
Αθήνα, 210 7210.045 & 
210 7216.317
Έξι μαθήματα χορού σε... 
έξι εβδομάδες. Κοµεντί. 
Του Richard Alfieri. Σκην.: Π. 
Ζούλιας. Παίζουν: Ρ. Πιττα-
κή, Κ. Κάππας. Κυρ. 19.30, 
Τετ.-Σάβ. 21.30. € 23 (18 Φ). 
Η φωνή της Λουντμίλα. 
Documentary theatre. 
Σκην.: Ά. Μπαφαλούκας. 
Με την Ηρώ Μουκίου. Τετ. 
18.15, Δευτ.-Τρ. 21.00. 
€ 15. Δ: 60 .́

ΙΛΙΣΙΑ- 
«ΜΙΜΗ ΝΤΕΝΙΣΗ» 
Παπαδιαµαντοπούλου 4, 
Ιλίσια, 210 7210.045 & 
210 7216.317
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. Μα-
στοράκης. Παίζουν: Γ. Κων-
σταντίνου, Χ. Στέργιογλου 

κ.ά. Σάβ. 18.15 (Λ), 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.-Τρ. 21.15. € 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. 

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). 

ΛΑΜΠΕΤΗ 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 106, 
210 6457.086
Συμπέθεροι απ’ τα Τίρα-
να. Κωµωδία. Έργο-Σκην.: Θ. 
Παπαθανασίου, Μ. Ρέππας. 
Παίζουν: Χ. Χατζηπαναγιώ-
της, Β. Σταυροπούλου κ.ά. 
Σάβ. 18.15 (€ 18), 21.15 (€ 
27), Πέµ.-Κυρ. 21.15, Τετ. 
20.00, (€ 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. Περζικια-
νίδης κ.ά. Τετ. 19.15, Σάβ. 
18.15, Κυρ. 19.30, Πέμ.-Σάβ. 
21.15. € 18 (15 Λ, 10 Φ Π). 

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. Χρι-
στοδούλου, Δ. Χατούπη, Ξ. 
Γεωργίου κ.ά. Τετ. (Λ), Σάβ. & 
Κυρ. 19.00, Πέμ.- Σάβ. 21.15. 
€ 22 (15 Φ, Λ). Δ: 110 .́ 

ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 
Ακαδήµου 14, 210 5234.382
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 .́  
Αγγέλα Παπάζογλου. Του 
Γ. Παπάζογλου. Σκην.: Λ. Λιά-
βας. Παίζει: Ά. Βαγενά. Τετ. 
21.00. € 22 (15 Φ). Δ:90 .́ 

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 
Σάβ. 18.15 (Λ), 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 .́ 

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. 19.15 (Λ), 
Πέµ.-Κυρ., 21.15, Σάβ. 18.00 
€ 26, 27 (βραδ. Σαβ.), (€ 18 Λ, 
Φ). Δ: 120 .́

ΜΥΓΑ
Μίκωνος 11 & Αισώπου, Ψυρ-
ρή, 698 4662227
Διωγμένος. Του Σάμουελ 
Μπέκετ. Σκην.: Μ. Παπαδη-
μητρίου. Παίζει: Γ. Γιαννακά-
κος. Δευτ., Τρ. 21.00. € 10. 
Say something good to 
me. Σκην.: Ρένα Φουρτού-
νη. Παίζουν: H. Αλγκάερ, Δ. 
Πετράκης κ.ά. Κυρ. 21.30. 
€ 10. Δ: 40 .́ 

ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΡ-

ΜΕΝΗ»
Σπ. Τρικούπη 34 &  
Κουντουριώτου, 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 (Λ) & 21.15, Κυρ. 
20.15. € 20 (15 Λ, Φ). Δ: 120 .́  

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
Ο βυσσινόκηπος. Του Ά. 
Τσέχοφ. Σκην.: Στ. Λιβαθι-
νός. Παίζουν: Μπ. Αρβανίτη, 
Γ. Φέρτης, κ.ά. Πέμ., Παρ., 
Σάβ. 21.00, Τετ. (Λ) & Κυρ. 
20.00. € 23 (19 Λ, 16 Φ). Δ: 
150 .́
Απαλλαγή. Της Linda 
McLean. Σκην.: Βίκυ Γεωρ-
γιάδου. Παίζουν: Ά. Λυρής, 
Λ. Αγγελίδου κ.ά. Τετ. (Λ) & 
Κυρ. 20.00. Πεμ.- Σάβ. 21.00. 
€ 23 (16 Φ, 19 Λ). Δ: 90 .́ 

ΟΔΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κυκλάδων 11, Κυψέλη,  
210 8217.877
 Ύστατο σήμερα. Του Χ. 
Μπάρκερ. Σκην.: Λ. Βογια-
τζής. Παίζουν: Λ. Βογιατζής, 
Δ. Ήμελλος. Τρ.-Παρ. 21.00, 
Σαβ. 18.30, 21.15, 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 .́ 
* Δρόμος μακρύς. Της Σίλα 
Στίβενσον. Σκην.: Χρ. Καρ-
χαδάκης. Παίζουν: Κ. Διδα-
σκάλου, Μ. Κωστή κ.ά. Δευτ. 
& Τρ. 21.15. € 17 (12 Φ & Άνω 
των 60). Δ: 90 .́  Από 8/2. 

Ο τρελαντώνης. Της Πη-
νελόπης Δέλτα. Σκην.: Γλ. 
Καλαϊτζή. Παίζουν: Λ. Βαρ-
τάνης, Ε. Γούση 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. 4,8,9/2, 21.00. € 35, 30, 
(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. 
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. Επι-
θεώρηση. Έργο-Σκην.: Θ. 
Παπαθανασίου, Μ. Ρέππας. 
Παίζουν: Ά. Παναγιωτοπού-
λου, Γ. Ζουγανέλης κ.ά. Σάβ. 
18.15 (Λ). 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 .́  

Για μια φούχτα μπάμιες. 
Του Ε. Τριβιζά. Σκην.: Κ. Ν. 
Φαρμασώνης. Παίζουν: Ν. 
Γκεσούλης, Θ. Προκοπίου, 
κ.ά. Κυρ. 11.15, € 15. Καθη-
μερινά για σχολεία € 12,5, 8.   

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ PANDOU 
Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, 
210 3314.601-2
Μαμά γεννάω. Του Μ. 
Άνθη. Σκην.: Μ. Άνθης. Παί-
ζουν: Ρ. Καραγιαννίδου, Α. 
Καραβέλα κ.ά. Σάβ. & Κυρ. 
21.30. € 10. Δ: 60 .́ 
* Θοδωρής ετών 33 μ.χ. 
Υβριδική κωμωδία των Γ. Ρι-
ζόπουλου - Θ. Μπαλωμένου. 
Σκην.: Ευθύμης Μπαλωμέ-
νος. Παίζουν: Γ. Ριζόπουλος, 
Χρ. Σπανός, Μ. Παναγιω-
τοπούλου κ.ά. Παρ., Σάβ. & 
Δευτ. 21.00. € 20 (με ποτό), 
15 Φ. Δ: 75 .́ 
* Άννα 11/Μ. Της Παλόμα 
Πεδρέρο. Σκην.: Χρ. Στρέπ-
κος. Παίζουν: Ντ. Πάγκα, Ν. 
Νταϊλιάνη κ.ά. Τετ. & Πέμ. 
21.15. € 15 (10 Φ). 

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. 8/2,20.00. 

ΠΟΡΕΙΑ 
Τρικόρφων 3-5 & 3ης  
Σεπτεµβρίου 69,  
πλ. Βικτωρίας, 210 8210.991
Κεντρική Σκηνή 
Μια γάτα που την έλεγαν 
Billy Holiday. Έργο -Ερμ.: 
Φ. Παπαδόδημα. Σκην.: Θ.Α-
μπαζής. Τετ & Κυρ. 22.00. € 
17 (13 Φ). 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.
(Λ), Κυρ. 18.15, 21.15, Τετ. 
19.00, Πεμ., Παρ. 21.00. € 
25, 30 ( Σάβ. βραδ.), 20 (Φ,Λ, 
Τετ., Πέµ.). Δ: 120 .́

Grimm & Grimm. Της Ξέ-
νιας Καλογεροπούλου. 
Σκην.: Λίλο Μπάουρ. Παί-
ζουν: Μ. Λούση, Μ. Λυδάκης 
κ.ά. Σάβ. 15.00, Κυρ. 11.00 & 
15.00. € 16.

ΠΡΟΒΑ
Αχαρνών & Ηπείρου 39, 
210 8818.326
Μια νύχτα μια ζωή. Του 
Σπύρου Μελά. Σκην.: Σ. Τσό-
γκας. Παίζουν: Μ. Ραζή, Σ. 
Τσόγκας κ.ά. Πέμ. (Λ) & Κυρ. 
19.30, Παρ. & Σάβ. 21.15.
€ 20 (10 Λ, 12 Φ). Δ: 90 .́

Ραπουνζέλ. Των αδελ-
φών Γκριμ. Σκην.: Δ. Δεγαΐ-
τη. Παίζουν: Π. Ανδρεαδά-
κη, Ν. Ευσταθιάδης κ.ά. Κυρ. 
12.00. € 12.

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

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. (Λ) & 
Κυρ. 20.00, Πέμ.-Σάβ. 21.15. 
€ 22 (15 Φ Λ, 10 κάθε 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 Τρ. 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΄

Το βέλος που δεν πλη-
γώνει. Του Βασίλη Μαυρο-
γεωργίου. Σκην.: Σοφία Τσι-
νάρη. Παίζουν: Θ. Αλεξίου 
κ.ά. Κυρ. 12.00. € 10 (8 Φ).

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. Κα-
λογρίδης. Παίζουν: Κ. Καζά-
κος, Μ. Σαουσοπούλου, κ.ά. 
Τετ.-Πέμ. 20.00, Σάβ. 18.15 
(€ 18), Παρ.-Σάβ. 21.15, Κυρ. 
20.00 (€ 24), 16 Φ. Δ: 130 .́ 

ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ 
Κεφαλληνίας 17 & Κυκλά-
δων, 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». 
7/2 στις 18.00 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 .́ 

Παραμύθια για πλάσμα-
τα τρυφερά και αθώα. 

Σκην.: Ν. Καμτσής. Παίζουν: 
Ρ. Φουρλάνου, Δ. Σκρουμπέ-
λου. Κυρ. 15.30. € 10. Δ: 60 .́ 
 
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). Δ: 75 .́
Εδώ. Του Μάικλ Φρέιν. 
Σκην.: Ι. Βαρδάκης. Παίζουν: 
Κ. Ταχτσόγλου, Ίρις Χατζη-
αντωνίου, Β. Ρόκκος. Τρ. & 
Τετ. 21.00. € 22 (16 Φ). Δ: 85 .́

Ο 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. Δ: 120 .́
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). Δεί-
πνο προαιρετικά από € 20.
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.
Γ’ Κύκλος Λογοτεχνικών 
Brunches. Αφιερωμένο 
στον Μιχάλη Γκανά. 7/2, 
12.00.

ΦΟΥΡΝΟΣ 
Μαυροµιχάλη 168, Εξάρχεια, 
210 6460.748
Hardgore. Του Δ. Γκενερά-
λη. Σκην.: Φ. Μπουραΐμης. 
Παίζουν: Λ. Παπαγεωργίου, 
Γ. Τσουρουνάκης, Κ. Μάρκε-
λος. 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 (12 Φ). Δ: 
50 .́ Ως 11/3.
Το τσίρκο. Του Νίκου Ζακό-
πουλου. Σκην.: Φ. Καπή, Θ. 
Κουβούσης & Α. Στυλιανίδη. 
Παίζουν: Κ. Εξαρχόπουλος, 
Κ. Ζώη κ.α. Παρ.-Κυρ. 21.00. 
€ 18 (12 Φ). Δ: 90 .́ 6/2 - 14/3.  

ΧΥΤΗΡΙΟ
Ιερά Οδός 44, Γκάζι, 
210 3412.313
Βασίλισσα της ομορφιάς. 
Του Μακ Ντόνα. Σκην.: Ν. Κο-
ντούρη. Παίζουν: Ε. Μαλι-
κένζου, Ν. Τσαλίκη κ.ά. Τετ.
(Λ), Κυρ. 20.00, Πεμ.-Σάβ. 
21.15, € 22 (17 Λ, 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 28/2.
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 κ.ά. 
Τετ.-Σάβ. 21.00, Κυρ.19.00. € 
18 (12 Φ). Δ: 80 .́
*Η πέτρα της υπομονής. 
Του Ατίκ Ραχίμι. Σκην.: Γ. 
Νανούρης. Παίζουν: Ν. 
Γιαννουδάκη, Δ. Σκώτης. 
Δευτ., Τρ. & Κυρ. 21.15. € 18 
(12 Φ). Δ: 70 .́ 

➜ agenda@athensvoice.gr

 ΘΕΑΤΡΟ οδηγος

Δώρο προσκλήσεις 
Η  A . V . 
εξα-

σφάλισε 
για τους αναγνώστες 
της δέκα (10) διπλές 
προσκλήσεις για 
την avant premiere 
τ η ς  π α ρ ά σ τ α σ η ς 
“ L o n e l y  T u n e s ” 
(σουρεαλιστική μαύ-
ρη κωμωδία, σκην. 
Νικόλας Στραβοπό-
δης, παίζουν οι Κων-
σταντίνος Ασπιώτης, 
Μαριέτα Βέττα, Ζωή Καραβασίλη, Δημήτρης Σαμό-
λης, Μαίρη Τσώνη), την Κυριακή 6/2 στις 18.00 στο 
«Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης». Αν θέλεις κι εσύ 
μία, στείλε σε SMS: AVP (κενό) και το ονοματεπώνυ-
μό σου στο 54121, μέχρι την Παρασκευή 5/2 στις 
10.00 το πρωί. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms 
και τα ονόματά τους θα βρίσκονται σε λίστα στο τα-
μείο (Πειραιώς 206, 210 3418.550).

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ
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τέχνηCine Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ * Αδιάφορη ** Μέτρια *** Καλή **** Πολύ καλή ***** Εξαιρετική

Ραντεβού στον αέρα 
(Up in the Air) *** 
Σκηνοθεσία: Τζέισον Ράιτμαν 
Πρωταγωνιστούν: Τζορτζ Κλούνεϊ,  
Βέρα Φαρμίγκα, Άνα Κέντρικ 

Το μεγαλύτερο ταλέντο του Τζέισον Ράι-
τμαν, και ίσως ο βασικότερος λόγος χάρη 
στον οποίο απολαμβάνει τον αέρα  του 
ανερχόμενου “auteur” ανάμεσα στους 
σκηνοθέτες του εμπορικού Χόλιγουντ, 
είναι μάλλον μια αλάθητη αίσθηση του 
timing. Στο “Thank you for Smoking” α-
ντιτάχθηκε στην αμερικάνικη πολιτική 
ορθότητα τη στιγμή που γινόταν αφόρη-
τη, στο “Juno” έπιασε τον παλμό της indie 
ευαισθησίας μιας γενιάς δίχως σοβαρή 
κινηματογραφική φωνή και τώρα είναι 
ο πρώτος που τοποθετεί την οικονομική 

κρίση (και τις προσωπικές που την ακο-
λουθούν) στο κέντρο μιας ταινίας του. 
Πέραν τούτου, τα υπόλοιπα υλικά  του 
δεν μοιάζουν να αλλάζουν και πολύ. Λίγο 
κυνικό χιούμορ, χαρακτήρες που ισορ-
ροπούν ανάμεσα στο έξυπνο και το εξυ-
πνακίστικο, κρύβοντας όμως πάντα στο 
μανίκι τους τον άσο της συμπάθειας, α-
δυναμία στις πνευματώδεις ατάκες κι ένα 
συναισθηματικό ταξίδι με μέτριες ανατα-
ράξεις που σε κρατούν σε εγρήγορση αλ-
λά ποτέ στ’ αλήθεια δεν σε «τρομάζουν». 
Στο «Ραντεβού στον αέρα» ήρωάς του εί-
ναι ο Ράιαν Μπίνγκαμ, ένας άντρας δίχως 
ρίζες, που διασχίζει πετώντας την Αμερι-
κή απολύοντας εργαζόμενους για λογα-
ριασμό άλλων που δεν έχουν τα κότσια 
να το κάνουν. Η ζωή του βρίσκει το νόημά 

της σε λόμπι 
ξενοδοχείων 

και απρόσωπες σχέ-
σεις, ο μεγαλύτερος στό-

χος του είναι να συγκεντρώσει 
ένα εκατομμύριο μίλια πτήσεων. Τελικά 
θα το καταφέρει, αλλά στην πορεία, κι 
εξαιτίας δύο γυναικών (ένα θηλυκό αντί-
γραφό του και μια νεαρή συνάδελφό του 
που θα απειλήσει την ίδια του την επαγ-
γελματική ύπαρξη), θα ανακαλύψει πως 
η ζωή του δεν είναι τίποτα περισσότερο 
από ένα μεγάλο κενό αέρος. 
Η ταινία του Ράιτμαν δείχνει, όπως και ο 
ήρωάς της, γεμάτη σιγουριά, όμως πίσω 
από την αψεγάδιαστη εικόνα της, είναι κι 
αυτή γεμάτη κυρίως από… αέρα. Η κρι-
τική στην corporate culture είναι χλιαρή 
και διαφανής, τα «μηνύματα» μάλλον α-
πλοϊκά και οι απολυμένοι «κομπάρσοι» 
απλή «ταπετσαρία», έστω κι αν οι δικές 
τους ιστορίες μοιάζουν πολύ πιο ενδιαφέ-
ρουσες και γεμάτες δράμα από αυτή του 
ήρωα. Το μόνο που τελικά απογειώνεται 
είναι οι ερμηνείες από το τρίο των πρωτα-
γωνιστών (και κυρίως τον σχεδόν ποτέ πιο 
γοητευτικό Κλούνεϊ) που δίνουν στην ται-
νία κάποιο από το ειδικό βάρος που θα της 
χρειαζόταν για να κάνει τη διαφορά. A

Πίτερ Στρίκλαντ 
Ένας Βρετανός 
στα Καρπάθια Όρη 

Βρετανός από Ελληνίδα μητέρα, γύρισε την 
πρώτη του ταινία στη Ρουμανία. Η «Εκδίκη-
ση της Κάταλιν Βάργκα» τον μεταμόρφωσε 
εν μία νυκτί στην ανακάλυψη του περσινού 
φεστιβάλ του Βερολίνου και του χάρισε 
«την πρώτη καλή στιγμή μετά από δεκάξι α-
νάποδα χρόνια». Το budget της ταινίας ήταν 
η κληρονομιά που του άφησε ένας αποθα-
νών θείος του. «Έπρεπε να αποφασίσω αν 
θέλω να αγοράσω ένα διαμέρισμα ή να γυ-
ρίσω μια ταινία» λέει, κι ευτυχώς για όλους 
αποφάσισε το δεύτερο.

❱❱ Μεγάλωσα στο Ρίντινγ, μια πόλη που 
είναι διάσημη μόνο και μόνο επειδή ο Ό-

σκαρ Ουάιλντ φυλακίστηκε εκεί. Ζώντας σε 
μια τέτοια πόλη δεν σκέφτεσαι ότι μεγαλώ-
νοντας μπορείς να γίνεις κινηματογραφιστής. 
Είναι αποδεκτό να σκέφτεσαι ότι θα γίνεις για-
τρός ή θα δουλέψεις σε τράπεζα, αλλά όχι στο 
σινεμά. Πάντα όμως ήμουν το παράξενο παιδί 
στη μικρή μου πόλη. 

❱❱ Μεγάλωσα βλέποντας Ταρκόφσκι, Χέρ-
τζογκ, Παρατζάνοφ, και το μυαλό μου 

γυρνούσε από τότε σε έναν κόσμο εντελώς 
διαφορετικό. Θα έλεγα όμως ότι η ταινία που 
άλλαξε την ζωή μου ήταν το “Eraserhead” του 
Ντέιβιντ Λιντς. Θυμάμαι ακόμη το πού και το 
πότε το είδα για πρώτη φορά.

❱❱ Το σινεμά είναι εθισμός. Είναι σαν να εί-
σαι αλκοολικός. Εξαιτίας του κατέστρεψα 

σχέσεις, την οικονομική μου κατάσταση, αλλά 
δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Είναι αυτό που 
πάντα ήθελα, αυτό στο οποίο είμαι καλός. Το 
δύσκολο με το σινεμά είναι όταν δεν δουλεύ-
εις. Ακριβώς το αντίθετο από όλες τις άλλες 
δουλειές. 

❱❱ Η ιδέα πίσω από την ταινία μου δεν ήταν 
αρχικά «γεωγραφικά προσδιορισμένη». 

Ήξερα ότι ήθελα να μιλήσω για την εκδίκηση 
και τη συγχώρεση, για θέματα που κυλάνε βα-
θιά στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση, αλλά οι λε-
πτομέρειες ήταν θολές. Γυρίσαμε στη Ρουμα-
νία για πολλούς λόγους. Είχε να κάνει με το ότι 
κόστιζε φθηνότερα, με το ότι ερωτεύτηκα τον 
τόπο, ότι ήξερα αρκετούς από τους ανθρώ-
πους και κυρίως την πρωταγωνίστριά μου. 

❱❱ Οι άνθρωποι αγαπούν την ιδέα ενός 
outsider που τα καταφέρνει, αλλά μόνο 

αφού κάνει επιτυχία. Η «Εκδίκηση της Κάταλιν 
Βάργκα» είχε γυριστεί δυο χρόνια πριν προ-
βληθεί στο φεστιβάλ του Βερολίνου. Προσπα-
θούσα να βρω τα χρήματα για να την ολοκλη-
ρώσω αλλά κανείς δεν ενδιαφερόταν. Η προ-
βολή της στο Βερολίνο άλλαξε τα πάντα.  

❱❱ Μετά από χρόνια αρνήσεων από τα επί-
σημα χρηματοδοτικά όργανα της Αγγλί-

ας, τώρα πια τα πράγματα δείχνουν πιο εύκο-
λα. Έχω μια ιδέα για την επόμενη ταινία, αλλά 
είναι ακόμη σε αρχικά στάδια. Το μόνο σίγουρο 
είναι ότι θα δουλέψω με τον Κιθ Γκρίφιθς, τον 
παραγωγό των αδελφών Κουέι και του Γιαν 
Σβανκμάγιερ. Δεν θα μπορούσα να είμαι πε-
ρισσότερο ενθουσιασμένος. ●

Η εκδίκηση της Κάταλιν Βάργκα 
(Katalin Varga) ** ** 
Σκηνοθεσία: Πίτερ Στρίκλαντ
Πρωταγωνιστούν: Χίλντα Πέτερ, Τίμπορ Πάλφι, 
Νόρμπερτ Τανκό, Μελίντα Κάντορ

Γυρισμένο στη Ρουμανία από έναν Άγγλο 

σκηνοθέτη (με κατά το ήμισυ ελληνική κα-

ταγωγή), το «Κάταλιν Βάργκα» είναι ένα αρ-

γόσυρτο υπαρξιακό road movie (το ταξίδι 

γίνεται με κάρο) και μαζί ένα τεταμένο θρί-

λερ εκδίκησης. Ηρωίδα του μια γυναίκα που 

φεύγει από το σπίτι μαζί με τον εντεκάχρο-

νο γιο της όταν ο άντρας της ανακαλύπτει 

ότι δεν είναι ο αληθινός του πατέρας. Προ-

ορισμός τους ο άνθρωπος που την άφησε 

έγκυο, στόχος της η εκδίκηση. Στην πορεία 

το μυστικό που την ωθεί προς αυτόν θα έρ-

θει στην επιφάνεια, όμως πόση δύναμη θα 

της έχει απομείνει όταν θα φτάσει η ώρα να 

πάρει την εκδίκησή της; Η ιστορία της ται-

νίας θυμίζει σκοτεινό παραμύθι βγαλμένο 

από τα σκιερά δάση δίπλα στα οποία το φιλμ 

εκτυλίσσεται, η αφήγησή του παίρνει την 

ποιότητα ενός άχρονου μύθου, η αγωνία 

ξεκινά από όσα μένουν κρυμμένα αλλά  με-

γεθύνεται καθώς αυτά έρχονται στο φως. 

Ο Στρίκλαντ χρησιμοποιεί το γοτθικό τοπίο, 

τις απόκοσμες φιγούρες των πρωταγωνι-

στών του, τους ήχους και τις εικόνες, τη λιτή 

του αφήγηση με ωριμότητα και μαεστρία, 

στήνοντας ένα φιλμ που αψηφά κάθε κλισέ 

και μοιάζει φτιαγμένο από καθαρή ματιά και 

γνήσιο ταλέντο, ακονισμένα με θέληση και 

ξεροκέφαλη σχεδόν αποφασιστικότητα. 

Επικίνδυνες μαγειρικές ** 
Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος
Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Χωραφάς,
 Κάτια Ζυγούλη, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Οι συνταγές, τα καλοζυγισμένα υλικά, η προ-

σήλωση στους κανόνες μπορεί να είναι αλά-

θητοι σύμβουλοι μιας καλής μαγείρισσας, 

όμως η φαντασία, το σπάσιμο των κανόνων 

είναι πιθανότατα τα χαρακτηριστικά που κά-

νουν ένα σεφ να μεγαλουργεί. Η ταινία του 

Βασίλη Τσελεμέγκου,  στοχεύοντας στη μέ-

ση οδό της πλατιάς εμπορικής αποδοχής, 

καταλήγει να θυμίζει περισσότερο καλογυα-

λισμένο διαφημιστικό παρά ολοκληρωμένη 

ταινία. Η ιστορία δυο μαγείρων που μοιρά-

ζονται μια σχεδόν ιδεατή γυναίκα, έχει φω-

τογενείς πρωταγωνιστές, λαχταριστά στιγ-

μιότυπα (στην κουζίνα ή το κρεβάτι) αλλά 

υπολείπεται ψυχής ουσίας και λόγου ύπαρ-

ξης. Αντί για υψηλή γαστρονομία μοιάζει με 

fast food: το απολαμβάνεις όσο το τρως και 

το ξεχνάς αμέσως μετά. 

Ο George Clooney και η Vera Farmiga στο έδαφος

Πρεμιέρες

Movie wisdom 

Πώς να περάσεις από τον έλεγχο 

στα αεροδρόμια γρηγορότερα. Από τον 

Ράιαν Μπίνγκαμ (του «Ραντεβού στον αέρα»).

«Ποτέ μην περιμένεις στην ουρά πίσω από ηλικι-

ωμένους. Το σώμα τους είναι γεμάτο από μεταλλικά 

κομμάτια και δεν δείχνουν να νοιάζονται για το ότι 

τους απομένει μόνο τόσος λίγος χρόνος… Ασιάτες! 

Έχουν λίγες αποσκευές, ταξιδεύουν αποτελεσματι-

κά και τους αρέσουν τα παπούτσια χωρίς κορδόνια. 

Πώς να μην τους λατρέψεις;»         

Inter-
view

Markoulakis does Zigouli

Melinda Kantor. Ζω ένα δράμα.
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ΤΑΙΝΙΕΣ με λΙγΑ λογΙΑ

* * * ΡΑντΕΒΟΥ στΟν 
ΑΕΡΑ Του Τζέισον Ράιτμαν, 
με τους Τζορτζ Κλούνεϊ,  
Βέρα Φαρμίγκα, Άνα 
Κέντρικ. Ο ήρωας περνά 
το μεγαλύτερο μέρος της 
ζωής του ταξιδεύοντας για 
επαγγελματικούς λόγους, 
σε αυτή την κατά βάθος 
ελαφριά κομεντί για την 
απάτη του καπιταλιστικού 
ονείρου. ATTIΚΟν - CINEMAX 

class, AΕΛΛΩ Cinemax 5+1, AΘΗ-

νΑΙΟν, AΘΗνΑΙΟν Cinepolis, 

AΙΓΛΗ, BΑΡΚΙΖΑ, CINE CITY, STER 

CINEMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟσ, STER 

CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ 

THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS 

PARK, VILLAGE 5 CINEMAS 

PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS @ 

FALIRO, ΔΙΑνΑ, ΕτΟΥΑΛ, ΚΗΦΙσΙΑ 

Cinemax, νΑνΑ Cinemax, νΑνΑ 

Cinemax, ΟDEON KΟSMOPOLIS 

ΜΑΡΟΥσΙ, ΟDEON STARCITY, ΠτΙ 

ΠΑΛΑΙ, σΙνΕ ΧΟΛΑΡΓΟσ (πρώην 

ΑΛΟΜΑ), σΙνΕΑΚ ΔΗΜΟτΙΚΟσ 

ΚΙνΗΜΑτΟΓΡΑΦΟσ, σΠΟΡτΙΓΚ 

ΔΗΜΟτΙΚΟσ ΚΙν/ΦΟσ

* * * * Η ΕΚΔΙΚΗσΗ 
τΗσ ΚΑτΑΛΙν ΒΑΡΓΚΑ 
Του Πίτερ Στρίκλαντ, 
με τους Χίλντα Πέτερ, 
Τίμπορ Πάλφι, Νόρμπερτ 
Τανκό. Όταν ο άντρας της 
ανακαλύπτει ότι ο γιος τους 
δεν είναι δικό του παιδί, η 
Κάταλιν Βάργκα φεύγει από 
το σπίτι αναζητώντας τον 
αληθινό του πατέρα. ΙντΕΑΛ

* * ΕΠΙΚΙνΔΥνΕσ 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΕσ
Του Βασίλη Τσελεμέγκου, 
με τους Γιώργο Χωραφά, 
Κάτια Ζυγούλη, Κωνστα-
ντίνο Μαρκουλάκη. Η 
ιστορία δύο μαγείρων που 
ανακαλύπτουν ότι μοιρά-
ζονται την ίδια γυναίκα. 
AΛΕΞΑνΔΡΑ, AστΕΡΙΑ, AτΛΑ-

ντΙσ, AττΙΚΟν ΔΗΜΟτΙΚΟσ ΚΙ-

νΗΜΑτΟΓΡΑΦΟσ, BΑΡΚΙΖΑ, STER 

CINEMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟσ, STER 

CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ 

THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS 

PARK-Αίθουσα 15, VILLAGE 5 

CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 

CINEMAS @ FALIRO, ΓΑΛΑΞΙΑσ, 

ΓΛΥΦΑΔΑ 1 ΟDEON, ΟDEON 

KΟSMOPOLIS, ΟDEON OΠΕΡΑ, 

ΟDEON STARCITY, ΟDEON ΜΑΓΙΑ, 

τΡΙΑ ΑστΕΡΙΑ, ΦΟΙΒΟσ

* * * ΑνΙΚΗτΟσ
Του Κλιντ  Ίστγουντ, με τους 
Ματ Ντέιμον, Μόργκαν Φρί-
μαν.Πώς ο Νέσλον Μαντέλα 
χρησιμοποίησε το παγκό-
σμιο πρωτάθλημα ράγκμπι 
του ’95 για να ενώσει λευ-
κούς και μαύρους. ABΑνΑ, 

APOLLON - CINEMAX class, AΕΛ-

ΛΩ Cinemax 5+1, AττΑΛΟσ, CINE 

CITY, STER CINEMAS, VILLAGE 15 

CINEMAS @ THE MALL, ILLAGE 20 

CINEMAS PARK, VILLAGE 5 

CINEMAS PAGRATI, ΔΙΑνΑ, ΕτΟΥ-

ΑΛ-ΑΛΕΞΑνΔΡΑ, ΚΗΦΙσΙΑ 

Cinemax, νΑνΑ Cinemax, νΙΡΒΑ-

νΑ Cinemax, ΟDEON 

KΟSMOPOLIS ΜΑΡΟΥσΙ, ΟDEON 

STARCITY, τΡΙΑ ΑστΕΡΙΑ, AΘΗ-

νΑΙΟν Cinepolis, VILLAGE 9 

CINEMAS @ FALIRO, STER 

CINEMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟσ

* *  AGORA
Του Αλεχάντρο Αμεναμπάρ, 
με τους Ρέιτσελ Βάις, Μαξ 
Μινγκέλα, Όσκαρ Άιζακ. 
Πορτρέτο της αστρονόμου 
και φιλοσόφου Υπατίας που 
έζησε τον 4ο μ.Χ. αιώνα. 
AΛΕΚΑ ΔΗΜΟτΙΚΟσ ΚΙν/ΦΟσ Δ. 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ, AτΛΑντΙσ Αίθουσα, 

CINERAMA, STER CINEMAS ΑΓ. Ε-

ΛΕΥΘΕΡΙΟσ, ΓΛΥΦΑΔΑ 2 ODEON, 

ΔΑνΑΟσ, ΕΜΠΑσσΥ NOVA 

ODEON, ΟDEON KΟSMOPOLIS 

ΜΑΡΟΥσΙ, ΟDEON STARCITY, τΡΙ-

ΑνΟν-Filmcenter, STER 

CINEMAS, VILLAGE 20 CINEMAS 

PARK, VILLAGE 15 CINEMAS @ 

THE MALL

* *  ΒΡΕΧΕΙ ΚΕΦτΕΔΕσ 
Των Φιλ Λορντ, Κρις Μίλερ, 
με τις φωνές των Νιλ Πάτρικ 
Χάρις, Άνα Φάρις, Μπρους 
Κάμπελ. Νεαρός εφευρέτης 
κατασκευάζει μηχανή που 
μετατρέπει το νερό σε τρο-
φή, αλλά –φυσικά– κάτι πά-
ει στραβά. AΕΛΛΩ Cinemax 

5+1, AΘΗνΑΙΟν 1, AΘΗνΑΙΟν 

Cinepolis, AΙΓΛΗ, AνΟΙΞΗ ΔΗΜΟ-

τΙΚΟσ ΚΙνΗΜΑτΟΓΡΑΦΟσ ΧΑΪΔΑ-

ΡΙΟΥ 2+1, CINE CITY, CINERAMA, 

STER CINEMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟσ, 

STER CINEMAS, VILLAGE 15 

CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 

20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 

CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 

CINEMAS @ FALIRO, ΕτΟΥΑΛ, ΚΗ-

ΦΙσΙΑ Cinemax, νΑνΑ Cinemax, 

ΟDEON KΟSMOPOLIS ΜΑΡΟΥσΙ, 

ΟDEON STARCITY, σΠΟΡτΙΓΚ ΔΗ-

ΜΟτΙΚΟσ ΚΙν/ΦΟσ, τΡΙΑ ΑστΕ-

ΡΙΑ, σΠΟΡτΙΓΚ ΔΗΜΟτΙΚΟσ ΚΙν/

ΦΟσ

*  ΕΠΑΦΗ 
τΕτΑΡτΟΥ τΥΠΟΥ 
Του Ολατούντε Οσουνσάν-
μιμε, τους Μίλα Γιόβοβιτς, Ε-
λία Κοτέα, Γουίλ Πάτον, Κό-
ρι Τζόνσον. Ψυχολόγος σε 
μικρή πόλη της Αλάσκα ε-
ρευνά ανεξήγητα φαινόμε-
να... VILLAGE 15 CINEMAS @ THE 

MALL, VILLAGE 9 CINEMAS @ 

FALIRO, ΟDEON STARCITY, 

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE 

MALL, ΟDEON KΟSMOPOLIS ΜΑ-

ΡΟΥσΙ, VILLAGE 20 CINEMAS PARK

* * τΟ ΠΟΡτΡAIτΟ τΟΥ 
ντΟΡΙΑν ΓΚΡΕΪ 
Του Όλιβερ Πάρκερ, με 
τους Μπεν Μπαρνς, Κόλιν 
Φερθ, Ρέιτσελ Χερντ-Γουντ, 
Ρεμπέκα Χολ, Μπεν 
Τσάπλιν. Νεαρός κερδίζει 
την αιώνια νεότητα, ενώ το 
πορτρέτο του στη σοφίτα 
γερνά αντ’ αυτού. STER 

CINEMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟσ, STER 

CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS @ 

THE MALL, VILLAGE 20 CINEMAS 

PARK, VILLAGE 5 CINEMAS 

PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS 

@ FALIRO, ΟDEON KΟSMOPOLIS 

ΜΑΡΟΥσΙ, ΟDEON STARCITY

ΚΕΛΙ 211 * * * 
Του Ντανιέλ Μονζόν, με 
τους Λουίς Τοσάρ, Αλμπέρ-
το Αμάν, Αντόνιο Ρεσίνες, 
Μάρτα Ετούρα. Δεσμοφύ-
λακας παγιδεύεται όταν οι 
κρατούμενοι εξεγείρονται 
και πρέπει να προσποιηθεί 
ότι είναι ένας από αυτούς. 
σΙνΕ ΠΑΡΑΔΕΙσΟσ, AAΒΟΡΑ, ΠΑ-

ΛΑσ, ΟσΚΑΡ, VILLAGE 15 CINEMAS 

@ THE MALL

Ι LOVE KARDITSA 
Του Στράτου Μαρκίδη, με 
τους Κώστα Αποστολάκη, 
Κατερίνα Παπουτσάκη, 
Μπέσυ Μάλφα, Γεράσιμο 
Σκιαδαρέση. Κωμωδία στην 
οποία κλωνοποιημένος Νε-
οϋορκέζος από την Καρδί-
τσα επιστρέφει στην πατρί-
δα κυνηγημένος από τη 
Μαφία. AΕΛΛΩ Cinemax 5+1, 

STER CINEMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟσ, 

STER CINEMAS, VILLAGE 15 

CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 

20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 

CINEMAS PAGRATI, VILLAGE 9 

CINEMAS @ FALIRO, νΑνΑ 

Cinemax, ΟDEON KΟSMOPOLIS 

ΜΑΡΟΥσΙ, ΟDEON STARCITY, ΡΑ-

ΦΗνΑ σΙνΕ ΠΑνΟΡΑΜΑ (Λύκειο), 

AΡτΕΜΙσ ΔΗΜΟτΙΚΟσ ΚΙν/ΦΟσ

ΕνΑσ σΟΒΑΡΟσ 
ΑνΘΡΩΠΟσ 
Των Τζόελ & Ίθαν Κοέν, με 
τους Μάικλ Στάλμπαργκ, 
Ρίτσαρντ Κάιντ κ.ά. Ένας 
καθηγητής φυσικής 
αγωγής στη Μινεσότα του 
1967 αναζητεί τη βοήθεια 
των ραβίνων για να αντι-
μετωπίσει τις δραματικές 
αλλαγές στη ζωή του. AΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟτΙΚΟσ ΚΙνΗΜΑτΟΓΡΑΦΟσ 

ν. ΜΑΚΡΗσ (Πρώην Βάση), ΔΑνΑ-

Οσ, ΙντΕΑΛ, ΙΛΙΟν

* * * *  στΡΕΛΛΑ 
Του Πάνου Χ. Κούτρα, με 
τους Μίνα Ορφανού, Γιάννη 

Κοκκιασμένο, Μίνωα Θεοχά-
ρη, Μπέττυ Βακαλίδου. Έ-
νας άντρας που βγαίνει από 
τη φυλακή ερωτεύεται μια 
νεαρή τρανσέξουαλ, αλλά 
το παρελθόν τούς στοιχειώ-
νει. AAΒΟΡΑ, ΜΙΚΡΟΚΟσΜΟσ - 

Filmcenter, τΑΙνΙΟΘΗΚΗ τΗσ ΕΛ-

ΛΑΔΟσ - ΛΑΪσ (Αίθουσα Β΄) 

AVATAR 
Του Τζέιμς Κάμερον, με 
τους Σαμ Ουόρθινγκτον, Σι-
γκούρνι Ουίβερ, Μισέλ Ρο-
ντρίγκεζ, Τζιοβάνι Ρίμπιζι, 
Ζόι Σαλντάνα. Ένας πρώην 
πεζοναύτης παίρνει τη μορ-
φή εξωγήινου... AΘΗνΑΙΟν 

1, AΘΗνΑΙΟν Cinepolis, STER 

CINEMAS, VILLAGE 15 CINEMAS 

@ THE MALL, VILLAGE 5 CINEMAS 

PAGRATI, VILLAGE 9 CINEMAS 

@ FALIRO, ΟDEON KΟSMOPOLIS 

ΜΑΡΟΥσΙ, ΟDEON STARCITY, 

STER CINEMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟσ, 

VILLAGE 20 CINEMAS PARK

ΠΛΑνΗτΗσ 51: ΕΠΙ-
σΚΕΠτΗσ ΑΠΟ τΗ ΓΗ
Του Χόρχε Μπλάνκο, με τις 
φωνές των Ντουέιν Τζόν-
σον, Τζέσικα Μπίελ, Γκάρι 
Όλντμαν. Ταινία κινουμένων 
σχεδίων για την άφιξη ενός 
γήινου σε έναν πλανήτη ό-
που κατοικούν μικρά πράσι-
να πλασματάκια. BΑΡΚΙΖΑ, 

VILLAGE 15 CINEMAS @ THE 

MALL, VILLAGE 20 CINEMAS 

PARK, VILLAGE 20 CINEMAS PARK, 

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, 

ΟDEON KΟSMOPOLIS ΜΑΡΟΥσΙ, 

ΟDEON KΟSMOPOLIS ΜΑΡΟΥσΙ, 

ΟDEON STARCITY, ΡΕΞ - ΟΞΥ

* * * σΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜσ
Του Γκάι Ρίτσι, με τους Ρό-
μπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, 
Τζουντ Λο, Ρέιτσελ Μακ Ά-
νταμς, Μαρκ Στρονγκ. Ο 
Σέρλοκ Χολμς προσπαθεί να 
ανακαλύψει τι κρύβεται πί-
σω από τη φαινομενική ανά-
σταση ενός δολοφόνου γυ-
ναικών. AΘΗνΑΙΟν Cinepolis, 

STER CINEMAS, VILLAGE 15 

CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 

20 CINEMAS PARK, VILLAGE 9 

CINEMAS @ FALIRO, ΚΗΦΙσΙΑ 

Cinemax, νΑνΑ Cinemax, ΟDEON 

KΟSMOPOLIS ΜΑΡΟΥσΙ, ΟDEON 

STARCITY, ΟσΚΑΡ, τΙτΑνΙΑ 

Cinemax, CINE CITY, AνΟΙΞΗ ΔΗ-

ΜΟτΙΚΟσ ΚΙνΗΜΑτΟΓΡΑΦΟσ ΧΑΙ-

ΔΑΡΙΟΥ 2+1, σΠΟΡτΙΓΚ ΔΗΜΟτΙ-

ΚΟσ ΚΙν/ΦΟσ, CINE CITY, AΕΛΛΩ 

Cinemax 5+1, AΙΓΛΗ, τΡΙΑ ΑστΕ-

ΡΙΑ, ΕτΟΥΑΛ-ΑΛΕΞΑνΔΡΑ, 

VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI, 

STER CINEMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟσ, 

VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO, 

VILLAGE 20 CINEMAS PARK

Ο ΜΙΚΡΟσ νΙΚΟΛΑσ 
Του Λορέν Τιράρ, με τους 
Βαλερί Ρεμερσιέ, Βενσάν 
Κλον, Καντ Μεράντ. Οι 
περιπέτειες του γνωστού 
εικονογραφημένου μικρού 
Νικόλα. AΕΛΛΩ Cinemax 5+1, 

AΡτΕΜΙσ ΔΗΜΟτΙΚΟσ ΚΙν/

ΦΟσ, AστΕΡΙΑ, BΑΡΚΙΖΑ, STER 

CINEMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟσ, 

STER CINEMAS, VILLAGE 15 

CINEMAS @ THE MALL, VILLAGE 

20 CINEMAS PARK, VILLAGE 5 

CINEMAS PAGRATI, ΓΛΥΦΑΔΑ 2 

ODEON, ΔΑνΑΟσ, ΔΙΑνΑ, ΟDEON 

KΟSMOPOLIS ΜΑΡΟΥσΙ, ΟDEON 

STARCITY, ΦΟΙΒΟσ ●

Του γιωργου κρασσακοπουλου 

Αθήνας

AAΒΟΡΑ 
ιπποκράτους 180, 
210 6462.253
στρέλλα 18.30/ Κελί 211, 
20.45-23.00

ABΑνΑ
κηφισίας 234 & λυκούργου, 
210 6756.546 Dolby Stereo
Ανίκητος 17.40-20.15-
22.50

AEΛΛΩ CINEMAX 5+1 
πατησίων 140, 210 8259.975
Αίθουσα 1: I love Karditsa 
17.45-20.00-22.15/ Ο μι-
κρός νικόλας, Σάββ.-Κυρ.  
15.45 Κυρ. & 12.45
Αίθουσα 2: Ραντεβού στον 
αέρα 19.00-21.20-23.40, 
Σάββ.-Κυρ. & 14.20-16.40, 
Κυρ. & 12.00/ Ο μικρός νι-
κόλας, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ.  17.00
Αίθουσα 3: Ραντεβού στον 
αέρα 17.50-20.10-22.30/ 
Βρέχει κεφτέδες, Σάββ.-
Κυρ. 15.30 μεταγλ., Κυρ. & 
13.30 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Βρέχει κε-
φτέδες 18.30 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. & 14.30-16.30 
μεταγλ., Κυρ. & 12.30 με-
ταγλ./ Sherlock Holmes 
20.30-23.10
Αίθουσα 5: Ανίκητος 19.30-
22.00/ νήσος 17.15, Σάββ.-
Κυρ. & 15.00 Κυρ. & 12.45

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 17.50 μεταγλ. (3D), 
Σάββ.-Κυρ. & 15.50 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Ραντεβού στον 
αέρα 18.30-20.40-22.50, 
Σάββ.-Κυρ. & 16.20

AΘHNAION 
CINEPOLIS 3D DIGITAL 
Ζησιμοπούλου 7 & ι. Μεταξά, 
γλυφάδα, 210 8108.230
Αίθουσα 1: Avatar 19.50 
(3D)/ Βρέχει κεφτέδες 
17.50 μεταγλ. (3D), Σάββ.-
Κυρ. & 15.50 μεταγλ./ Ρα-
ντεβού στον αέρα 23.00
Αίθουσα 2: Sherlock 
Holmes 18.00-20.30-23.00
Αίθουσα 3: Ραντεβού στον 
αέρα 18.30-20.40, Σάββ.-
Κυρ. & 16.20/ Ανίκητος 
22.50
Αίθουσα 4: Avatar 17.20-
22.40 (3D)/ νήσος 20.40

ΑΙΓΛΗ
λεωφόρος πεντέλης 98, 
Χαλάνδρι, 210 6841.010
Αίθουσα 1: Ραντεβού στον 
αέρα 18.30-20.45-23.00/ 
Βρέχει κεφτέδες, Σάββ.-
Κυρ. 16.45 μεταγλ., Κυρ. & 
15.00 μεταγλ. 
Αίθουσα 2: νήσος 18.15-
20.30/ Sherlock Holmes 
22.40

AΛEKA ΔHM. ΚIN/ΦOσ 
Δ. ZΩΓPAΦOY 
3ης ορεινής Ταξιαρχίας 13, 
Zωγράφου, 210 7773.608
Agora 19.30-22.00

AΛΕΞΑνΔΡΑ 
πατησίων 77-79, 
(Ησαπ Βικτώρια), 210 
8219.298, 210 6786.000 
Επικίνδυνες μαγειρικές 
18.15-20.30-22.40

AνΔΟΡΑ
σεβαστουπόλεως 117, 
210 6980.796  τι απέγινε η 
Έλι 18.20/ το ποτάμι ανά-
μεσα 20.30-22.30

AνΟΙΞΗ ΔΗΜ. ΚΙν/
ΦΟσ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1
στρατοπέδου 49, 
210 5813.470
Αίθουσα 1: Βρέχει κεφτέ-
δες 18.30, Σάββ.-Κυρ. & 
16.30/ τι απέγινε η Έλι 
20.30-22.40
Αίθουσα 2: Αγριόχορτα 
18.00/ Sherlock Holmes 
20.00-22.30

APOLLON - 
CINEMAX CLASS 
σταδίου 19, 210 3236.811
Ανίκητος 17.20-20.00-22.45

ATTIΚΟν - 
CINEMAX CLASS 
σταδίου 19, 210 3228.821
Ραντεβού στον αέρα 
18.00-20.20-22.40, Σάββ.-
Κυρ. & 15.40

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
Επικίνδυνες μαγειρικές 
18.10-20.20-22.30/ Ο μι-
κρός νικόλας, Σάββ.-Κυρ. 
16.00 μεταγλ.

AστΥ - CINEMA 
Λίβανος 17.00-18.40-20.30

AτΛΑντΙσ
Βουλιαγμένης 245, Δάφνη, 
210 9711.511
Αίθουσα 1: Επικίνδυνες μα-
γειρικές 18.15-20.30-22.45
Αίθουσα 2: Agora 17.30-
20.00-22.30

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: Επικίνδυνες 
μαγειρικές 18.40-2.45-
22.45/ Ο μικρός νικόλας, 
Σάββ.-Κυρ. 16.45 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Ραντεβού στον 
αέρα 18.35-20.40-22.40/ 
Πλανήτης 51: Επισκέπτης 
από τη γη, Σάββ.-Κυρ.  
16.45 μεταγλ.

CINE CITY
κωνσταντινουπόλεως 82, 
Μπουρνάζι, 210 5756.243
Αίθουσα 1: Ραντεβού στον 
αέρα 18.30-20.45-23.00
Αίθουσα 2: Βρέχει κεφτέδες 
18.20 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
& 16.30 μεταγλ./ Sherlock 
Holmes 20.20-23.00
Αίθουσα 3: Ανίκητος 20.10-
22.50/ Sherlock Holmes 
17.45
Αίθουσα 4: νήσος 18.20-
20.35-22.50

CINERAMA
αγ. κυριακής 30, π. Φάληρο, 
210 9403.593 -595
Agora 17.45-20.15-22.30/ 
Βρέχει κεφτέδες, Σάββ.-
Κυρ. 16.00 μεταγλ.

VILLAGE 15 CINEMAS 
@ THE MALL 
ανδρέα παπανδρέου 3 (θέση 
Ψαλίδι), 210 6104.100
Αίθουσα 1: I love Karditsa, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
13.30-15.45-23.15-01.30, 
Σάββ.-Κυρ. 11.15-13.30-
15.45-23.15-01.30/ το 
πορτραίτο του ντόριαν 
Γκρέι 18.00-20.30
Αίθουσα 2: Βρέχει κεφτέδες, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.00-
17.00 μεταγλ. (3D), Σάββ.-
Κυρ. 11.00-13.00-15.00-
17.00 μεταγλ. (3D)/ Avatar, 
Πέμ.-Δευτ. & Τετ. 19.00-22.15 
(3D), Τρ. 22.15 (3D)
Αίθουσα 3: Sherlock 
Holmes, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-
Τετ. 15.30-18.15-21.15-
00.00, Σάββ.-Κυρ. 18.15-
21.15-00.00, Δευτ. 13.30-
16.15-21.15-00.00/ Ψηλά 
στον ουρανό, Σάββ.-Κυρ. 
11.30-13.45-16.00 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Σάββ. & Δευτ.-Τετ. 
13.30-15.30-17.45 μεταγλ., 
Κυρ. 15.30-17.45 μεταγλ./ 
Επικίνδυνες μαγειρικές 
19.45-22.00-00.15
Αίθουσα 5: στη χώρα των 
μαγικών πλασμάτων, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.30, Σάββ. 16.45, Κυρ. 
12.15-14.30/ Ραντεβού 
στον αέρα, Πέμ.-Παρ. & 
Κυρ.-Τετ. 16.45-19.15-
21.30-23.45, Σάββ. 19.15-
21.30-23.45
Αίθουσα 6: Ανίκητος, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.30-
22.30-01.15, Σάββ.-Κυρ. 
12.30-17.30-22.30-01.15/ 
Κελί 211, 15.15-20.15
Αίθουσα 7: Avatar, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14.00-
17.30-21.00-00.30 (3D), 
Σάββ.-Κυρ. 21.00-00.30 
(3D)/ Βρέχει κεφτέδες, 
Σάββ.-Κυρ. 11.45-14.00-
16.15-18.30 μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 8: Ο μικρός νικό-
λας, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.15-16.30, μεταγλ. Σάββ.-
Κυρ. 12.00-14.15-16.30 
μεταγλ./ νήσος 18.30-
20.45-23.00-01.15
Αίθουσα 9: Επικίνδυνες 

μαγειρικές, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 13.45-16.00-
18.15-20.30-22.45, Σάββ.-
Κυρ. 11.30-13.45-16.00-
18.15-20.30-22.45/ Επαφή 
τέταρτου τύπου 01.00
Αίθουσα 10: Γερόλυκοι, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.00-17.00, Σάββ.-Κυρ. 
11.00-13.00-15.00-17.00/ 
Επικίνδυνες μαγειρικές 
19.00-21.15-23.30
Αίθουσα 11: Ο Αρθουρ και 
η εκδίκηση του Μαλταζάρ, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.15 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 11.15-
13.15-15.15 μεταγλ./ Επα-
φή τέταρτου τύπου 17.15-
19.30/ Agora 21.45-00.15
Αίθουσα 12: Πλανήτης 
51: Επισκέπτης από τη 
γη, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.15 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
11.15-13.15-15.15 μεταγλ./ 
Ραντεβού στον αέρα 
17.30-20.00-22.30-00.45
Αίθουσα 13: Επικίνδυνες 
μαγειρικές 19.00-21.15-
23.30
Αίθουσα 14: Ραντεβού στον 
αέρα, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
20.00-22.30, Σάββ.-Κυρ. 
17.30-20.00-22.30

VILLAGE 20 CINEMAS 
PARK -  VILLAGE 
CINEMAS GOLD CLASS 
Θηβών 228 & π. Pάλλη, Aγ. 
Iωάννη Pέντη, 210 4278.600
Αίθουσα 1: Ραντεβού στον 
αέρα 19.00-21.15-23.30
Αίθουσα 2: Επικίνδυνες 
μαγειρικές, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 20.15-22.15-
00.15, Σάββ.-Κυρ. 18.15-
20.15-22.15-00.15
Αίθουσα 3: Ψηλά στον 
ουρανό, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 14.00-16.15 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. 12.00-14.00-
16.15 μεταγλ./ Επαφή 
τέταρτου τύπου 18.45-
21.00-23.15
Αίθουσα 4: Επικίνδυνες 
μαγειρικές, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.15-16.15-
18.15-20.15-22.15-00.15, 
Σάββ.-Κυρ. 12.15-14.15-
16.15-18.15-20.15-22.18-
00.15
Αίθουσα 5: Sherlock 
Holmes, Πέμ.-Παρ. & 
Τρ.-Τετ. 16.30-19.15-
22.00-00.45, Σάββ.-Κυρ. 
11.00-13.45-16.30-19.15-
22.00-00.45, Δευτ. 14.30-
17.15-22.30-01.15
Αίθουσα 6: νήσος, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14.45-
17.00-19.15-21.30-00.00, 
Σάββ.-Κυρ. 12.30-14.45-
17.00-19.15-21.30-00.00
Αίθουσα 7: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.15-17.15 μεταγλ. (3D), 
Σάββ.-Κυρ. 11.15-13.15-
15.15-17.15 μεταγλ.(3D)/ 
Avatar 19.15-22.30 (3D)
Αίθουσα 8: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.15-16.15-18.15 μεταγλ. 
(3D), Σάββ.-Κυρ. 12.15-
14.15-16.15-18.15 μεταγλ. 
(3D)/ Avatar 20.15-23.30 
(3D)
Αίθουσα 9: Ραντεβού στον 
αέρα, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 14.30-16+.45-19.00-
21.15-23.30, Σάββ.-Κυρ. 
12.15-14.30-16.45-19.00-
21.15-23.30
Αίθουσα 10: Βρέχει 
κεφτέδες, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.45-17.45 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 11.45-
13.45-15.45-17.45 μεταγλ./ 
Επικίνδυνες μαγειρικές 
19.45-21.45-23.45
Αίθουσα 11: I love Karditsa, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.15-16.30-18.45-21.00, 
Σάββ.-Κυρ. 12.00-14.15-
16.30-18.45-21.00/ 
Sherlock Holmes 23.15
Αίθουσα 12: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.45-16.45 με υπότ., 
Σάββ.-Κυρ. 12.45-14.45-
16.45 με υπότ./ Agora 
18.45-21.30-00.15
Αίθουσα 13: Ο μικρός 
νικόλας, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 14.45-16.45 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 12.45-
14.45-16.45 μεταγλ./ 
Επικίνδυνες μαγειρικές 
18.45-20.45-22.45-00.45
Αίθουσα 14: Ο Αρθουρ και 
η εκδίκηση του Μαλτα-
ζάρ, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.00-16.00 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 12.00-14.00-16.00 
μεταγλ./ Ραντεβού στον 
αέρα 18.00-20.15-22.30-
00.45
Αίθουσα 15: Επικίνδυνες 
μαγειρικές, Πέμ.-Παρ. & 

Δευτ.-Τετ. 15.15-17.15-
19.15-21.15-23.15-01.15, 
Σάββ.-Κυρ. 11.15-13.15-
15.15-17.15-19.15-21.15-
23.15-01.15
Αίθουσα 16: Ανίκητος 
18.15-21.00-00.00/ Γερό-
λυκοι, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 14.00-16.00, Σάββ.-
Κυρ. 11.45-14.00-16.00
Αίθουσα 17: Πλανήτης 
51: Επισκέπτης από τη 
γη, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.30-16.30 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 12.30-14.30-16.30 
μεταγλ./ το πορτραίτο 
του ντόριαν Γκρέι 18.30-
21.15-23.45
Αίθουσα 18: το πορτραίτο 
του ντόριαν Γκρέι, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.00-
17.30-22.15, Σάββ.-Κυρ. 
12.30-15.00-17.30-22.15/ 
Επαφή τέταρτου τύπου 
20.00-01.00
Αίθουσα 19: I love Karditsa, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.30-18.00-20.30-23.00-
01.15, Σάββ.-Κυρ. 11.00-
13.15-15.30-18.00-20.30-
23.00-01.15
Αίθουσα 20: Πλανήτης 
51: Επισκέπτης από τη 
γη, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 15.30-17.45 μεταγλ., 
Σάββ.-Κυρ. 11.30-13.30-
15.30-17.45 μεταγλ./ I love 
Karditsa 19.45-22.00-00.15

VILLAGE 5 CINEMAS 
PAGRATI
υμητού 110 & Χρεμω-
νίδου, παγκράτι, 210 
7572.440, κρατήσεις 210 
8108.080, Dolby SRD, www.
villagecinemas.gr
Αίθουσα 1: Ραντεβού στον 
αέρα, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ. 
17.10-19.30-21.50-00.10, 
Σάββ.-Κυρ. 19.30-21.50-
00.10, Δευτ. 17.50-22.45-
01.15/ Βρέχει κεφτέδες, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.10 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ.11.30-13.30-15.30-
17.30 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Πλανήτης 51: 
Επισκέπτης από τη γη, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.00 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
12.30-14.30 μεταγλ./ I 
love Karditsa, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 17.00-22.00, 
Σάββ.-Κυρ. 19.15-21.30/ 
Ανίκητος, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 19.15-00.15, 
Σάββ.-Κυρ. 16.30-23.45
Αίθουσα 3: το πορτραίτο 
του ντόριαν Γκρέι, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 17.15-
01.00 Σάββ.-Κυρ. 01.00/ 
νήσος, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 15.00, Σάββ.-Κυρ. 
11.00-13.10-15.20-17.30/ 
Sherlock Holmes 19.45-
22.15
Αίθουσα 4: Ο μικρός νικό-
λας, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.00 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
12.00-14.00-16.00 μεταγλ./ 
Επικίνδυνες μαγειρικές 
18.00-20.20-22.30-00.45
Αίθουσα 5: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.15 μεταγλ. (3D), Σάββ.-
Κυρ. 12.15-14.15-16.15 
μεταγλ. (3D)/ Avatar 18.10-
21.20-00.30 (3D)

VILLAGE 9 CINEMAS @ 
FALIRO 
παλαιά λεωφ. ποσειδώνος 
1 & Μωραϊτίνη 3, π. Φάληρo
Αίθουσα 1: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.40-17.30-19.20 μεταγλ. 
(3D), Σάββ.-Κυρ. 11.00-
13.50-15.40-17.30-19.20 
μεταγλ. (3D)/ Sherlock 
Holmes 21.10-23.40
Αίθουσα 2: Επικίνδυνες 
μαγειρικές, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 15.10-17.30-
19.50-22.10-00.30,  Σάββ.-
Κυρ. 12.50-15.10-17.30-
19.50-22.10-00.30
Αίθουσα 3: I love Karditsa, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
22.30, Σάββ.-Κυρ. 13.00-
22.30/ Επαφή τέταρτου 
τύπου 00.40/ το πορ-
τραίτο του ντόριαν Γκρέι 
15.00-17.30-20.00
Αίθουσα 4: Επικίνδυνες 
μαγειρικές 18.50-21.10-
23.30/ Sherlock Holmes, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.20, Σάββ.-Κυρ. 11.50-
14.00-16.20
Αίθουσα 5: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.00 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
13.00-15.00 μεταγλ./ 
νήσος 17.00/ Ανίκητος 
19.00-21.30-00.00
Αίθουσα 6: Ραντεβού 
στον αέρα, Πέμ.-Παρ. 

17.20-19.40-22.00-00.20, 
Σάββ.-Κυρ. 12.50-15.00-
17.20-19.40-22.00-00.20, 
Δευτ.-Τετ. 15.00-17.20-
19.40-22.00-00.20
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 κεφτέ-
δες, Σάββ.-Κυρ. 13.00-
14.50-16.40 μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 8: Sherlock 
Holmes 18.40-21.10-23.40
Αίθουσα 9: Επικίνδυνες 
μαγειρικές 19.40-21.50-
00.00

ΓΑΛΑΞΙΑσ
 λ. Μεσογείων 6, 210 
7773.319
Αίθουσα 1: Επικίνδυνες 
μαγειρικές 18.30-20.30-
22.40
Αίθουσα 2: Κουζίνα με ψυ-
χή 18.40-20.50-23.00

ΓΛΥΦΑΔΑ ODEON
Ζέππου & Ξενοφώντος,
γλυφάδα, 210 9650.318 
Αίθουσα 1: Επικίνδυνες μα-
γειρικές 18.30-20.45-23.00
Αίθουσα 2: Agora 19.45-
22.30/ Ο μικρός νικόλας, 
Σάββ.-Κυρ. 17.20 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
Αγριόχορτα 18.00-20.00

ΔΙΑνΑ
περικλέους 14 (ηλεκτ. σταθ-
μός Μαρούσι), 210 8028.587 
Dolby Stereo
Ραντεβού στον αέρα 
18.40/ Ανίκητος 20.45-
23.00/ Ο μικρός νικόλας, 
Πέμ.-Κυρ. 17.00 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, Δευτ. μόνο 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
Ραντεβού στον αέρα 
18.40-20.50-23.00/ Βρέχει 
κεφτέδες 17.00 μεταγλ., 
Κυρ. & 11.30 μεταγλ.

ΕτΟΥΑΛ - ΑΛΕΞΑνΔΡΑ
κρέμου 141, 210 9560.306
Αίθουσα 1: Ανίκητος 18.00-
20.30/ Sherlock Holmes 
23.00
Αίθουσα 2:  νήσος 18.20-
20.30-22.40

ΙΛΙΟν 
Τροίας 34, πατησίων, 
210 8810.602
το ποτάμι ανάμεσα 18.45-
20.50, Σάββ.-Κυρ. & 17.00/ 
Ένας σοβαρός άνθρωπος, 
22.20

ΙντΕΑΛ
πανεπιστημίου 46 (μετρό), 
210 3826.720 
Η εκδίκηση της Καταλίν 
Βάργκα 20.20-22.20/ 
Ένας σοβαρός άνθρωπος 
18.00

ΚΗΦΙσΙΑ CINEMAX 
λεωφ. κηφισίας 245,
210 6233.567 
Αίθουσα 1: Sherlock 
Holmes 20.00-22.40/ νή-
σος 17.45
Αίθουσα 2: Ανίκητος 20.20-
23.00/ Βρέχει κεφτέδες 
18.10 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. & 
16.00 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Ραντεβού στον 
αέρα 17.40-20.00-22.30, 
Κυρ. & 15.30

MIKPOKOσMOσ - 
PRINCE 
λεωφ. συγγρού 106 

Cine ωρεσ προβολησ
Το προγραΜΜα προΒολωΝ σΤισ αιΘουσΕσ ισΧυΕι απο ΤΗΝ πΕΜπΤΗ

Δώρο αναμνηστικά 
ταινίας  
Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώ-

στες της πέντε αναμνηστικές ομπρέ-
λες (1) και πέντε λευκώματα (2)  που 

περιλαμβάνουν περισσότερα από 400 σκίτσα από 
τη δημιουργία της ταινίας κινουμένων σχεδίων 
«Βρέχει κεφτέδες» (στους κινηματογράφους από 
την AUDIOVISUAL). Αν θέλεις κι εσύ ένα, στείλε σε 
SMS: AVXY (κενό) 1 ή 2 στο 54121, μέχρι την Τρίτη 
9/2 στις 10.00 το πρωί. Οι νικητές θα ειδοποιη-
θούν με sms και θα μπορούν να παραλάβουν το 
δώρο τους από τα γραφεία της A.V. (Χαρ. Τρικού-
πη 22, 3ος όρ, 210 3617.360).
Κάθε μήνυμα χρεώνεται 
€ 1,19 με ΦΠΑ
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Cine ωρεσ προβολησ
Το προγραΜΜα προΒολωΝ σΤισ αιΘουσΕσ ισΧυΕι απο ΤΗΝ πΕΜπΤΗ

(μετρό Φιξ), 210 9215.305 
στρέλλα 18.00-20.15-
22.30, Παρ.-Κυρ. & 00.30

νΑνΑ CINEMAX
Αίθουσα 1: Sherlock 
Holmes 17.20-20.00-
22.50/ Βρέχει κεφτέδες, 
Σάββ.-Κυρ. 15.20 μεταγλ., 
Κυρ. & 13.20 μεταγλ.
Αίθουσα 2: I love Karditsa 
18.45-21.00-23.15, Σάββ.-
Κυρ. & 16.30, Κυρ. & 12.00-
14.15
Αίθουσα 3: Ραντεβού στον 
αέρα 17.50-20.10-22.30, 
Σάββ.-Κυρ. & 15.30, Κυρ. 
& 13.10
Αίθουσα 4: Ραντεβού 
στον αέρα, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 16.40-19.00-
21.20-23.40, Σάββ.-Κυρ. 
19.00-21.20-23.40/ Βρέχει 
κεφτέδες, Σάββ.-Κυρ. 
16.15 μεταγλ., Κυρ. & 
12.15-14.15 μεταγλ.
Αίθουσα 5: νήσος 17.30-
19.45-22.00/ Ψηλά στον 
ουρανό, Σάββ.-Κυρ. 15.30 
μεταγλ., Κυρ. & 13.30 
μεταγλ.
Αίθουσα 6: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.15 μεταγλ., 19.15 με 
υπότ., Σάββ.-Κυρ. 15.15-
17.15-19.15, μεταγλ., Κυρ. 
& 13.15 μεταγλ./ Ανίκητος 
21.15-23.45

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: Sherlock 
Holmes 19.10-22.10-
00.50, Σάββ.-Κυρ. & 16.20/ 
Πλανήτης 51: Επισκέπτης 
από τη γη, Σάββ.-Κυρ. 
12.30 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Ο εκλεκτός 
22.50/ Ανίκητος 17.00-
20.00/ το κορίτσι που 
έπαιζε με τη φωτιά, Σάββ.-
Κυρ. 14.10
Αίθουσα 3: το πορτραίτο 
του ντόριαν Γκρέι 18.50-
21.10-23.30/ Ο μικρός νι-
κόλας, Σάββ.-Κυρ. 12.40-
14.50-16.50 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Ραντεβού στον 
αέρα 19.50-22.00-00.10, 
Σάββ.-Κυρ. & 17.40/ Βρέχει 
κεφτέδες, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.50 με υπότ., 
Σάββ.-Κυρ. 11.50-13.50-
15.50 με υπότ.
Αίθουσα 5: Agora 18.00-
20.40-23.20/ Ο μικρός νι-
κόλας, Σάββ.-Κυρ. 11.30-
13.40-15.50 μεταγλ.
Αίθουσα 6: Ραντεβού στον 
αέρα 18.50-21.00-23.10, 
Σάββ.-Κυρ. & 12.20-14.30-
16.40
Αίθουσα 7: Επικίνδυνες 
μαγειρικές 18.40-20.50-
23.00, Σάββ.-Κυρ. & 12.10-
14.20-16.30
Αίθουσα 8: I love Karditsa 
17.20-19.30-21.40-23.50, 
Σάββ.-Κυρ. & 15.10/ Πλα-
νήτης 51: Επισκέπτης από 
τη γη, Σάββ.-Κυρ. 11.20-
13.20 μεταγλ.
Αίθουσα 9: Επικίνδυνες 
μαγειρικές 20.10-22.20-
00.30/ Βρέχει κεφτέδες 
18.10 μεταγλ. (3D), Σάββ.-
Κυρ. & 12.00-14.00-16.00 
μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 10: Επικίνδυνες 
μαγειρικές 17.10-19.20-
21.30.-23.40, Σάββ.-Κυρ. & 
12.50-15.00
Αίθουσα 11: Avatar 19.00-
22.30, Σάββ.-Κυρ. & 15.30 
(3D)/ Βρέχει κεφτέδες, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.00 μεταγλ. (3D), Σάββ.-
Κυρ.11.00-13.00 μεταγλ.
(3D)
Αίθουσα 12: Agora 16.50-
19.40-22.20/ Επαφή τέ-
ταρτου τύπου 01.00

ΟDEON OΠΕΡΑ
ακαδημίας 57, 210 3622.683
Αίθουσα 1: Επικίνδυνες 
μαγειρικές 18.00-20.15-
22.30
Αίθουσα 2: Κουζίνα με ψυ-
χή 17.45-20.00-22.15

ODEON STARCITY
λ. συγγρού 111 & λεοντίου, 
210 6786.000, 801 1160000 
Αίθουσα 1: Avatar 19.00-
23.00, Κυρ. & 15.30 (3D)/ 
Βρέχει κεφτέδες, Πέμ.-
Σάββ. & Δευτ.-Τετ. 17.00 
μεταγλ.(3D), Σάββ. & 15.00 
μεταγλ., Κυρ. & 12.50 

μεταγλ.
Αίθουσα 2: Sherlock 
Holmes 17.40-20.30-
23.20/ Cinema Park: 
Άγρια φύση Κυρ. 11.00/ 
ταξίδι στο σύμπαν, Κυρ. 
13.00/ Δυνάμεις της γης, 
Κυρ. 15.00
Αίθουσα 3: Επικίνδυνες 
μαγειρικές 17.10-19.20-
21.30-23.40/ Cinema Park: 
Άγρια φύση Κυρ. 11.00/ 
ταξίδι στο σύμπαν, Κυρ. 
13.00/ Δυνάμεις της γης, 
Κυρ. 15.00
Αίθουσα 4: Agora 18.30-
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 5: I love Karditsa 
19.40-21.50-00.00/ Επαφή 
τέταρτου τύπου 17.30/ 
Cinema Park: Άγρια φύση 
Κυρ. 11.00/ ταξίδι στο σύ-
μπαν, 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./ Επικίνδυνες μαγει-
ρικές 20.10-22.20-00.30
Αίθουσα 7: Επικίνδυνες 
μαγειρικές 18.40-20.50-
23.00, Σάββ.-Κυρ. & 16.10, 
Κυρ. & 12.30
Αίθουσα 8: Ο εκλεκτός 
23.30/ Ανίκητος 17.50-
20.40/ Πλανήτης 51: 
Επισκέπτης από τη γη, 
Σάββ.-Κυρ. 15.50 μεταγλ., 
Κυρ. & 13.30 μεταγλ.
Αίθουσα 9: το πορτραίτο 
του ντόριαν Γκρέι 22.00-
00.20/ Agora 19.10, Σάββ.-
Κυρ. & 16.20, Κυρ. & 13.40
Αίθουσα 10: Ραντεβού 
στον αέρα 16.40-18.50-
21.00-23.10, Κυρ. & 12.20-
14.30/ Cinema Park: 
Άγρια φύση Κυρ. 11.00/ 
ταξίδι στο σύμπαν, Κυρ. 
13.00/ Δυνάμεις της γης, 
Κυρ. 15.00

ΟσΚΑΡ 
αχαρνών 330, κ. πατήσια, 
210 2234.130 -226 
Sherlock Holmes 18.00-
20.30/ Κελί 211, 22.40

ΠΑΛΑσ 
υμηττού 109, παγκράτι, 
210 7515.434, Dolby Stereo
Η γοητεία του σκαντζό-
χοιρου 18.30-20.30/ Κελί 
211, 22.30

ΠτΙ ΠΑΛΑΙ
ριζάρη 24, 210 7291.800,
210 7243.707 
Ραντεβού στον αέρα 
18.00-20.15-22.30

σΙνΕ ΧΟΛΑΡΓΟσ 
(ΠΡΩΗν ΑΛΟΜΑ)
 λ. Μεσογείων 232, 
210 6525.122
Ραντεβού στον αέρα 
18.10-20.30-22.50

σΟΦΙΑ
Ευσταθιάδου 2, πλ. αγ. Τριά-
δος, αργυρούπολη, 
210 9927.447, 210 9917.094 
Είναι μπερδεμένο 18.00-
20.10-22.30

σΠOPTIΓK
ΔHM. KIN/ΦOσ 
κ. παλαιολόγου 18,
Ν. σμύρνη, 210 9333.820
Αίθουσα 1: Ραντεβού στον 
αέρα 19.00-21.00-23.00/ 
Βρέχει κεφτέδες, Σάββ.-
Κυρ. 17.00 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Βρέχει κε-
φτέδες 18.00 μεταγλ./ 
Sherlock Holmes 20.00-
22.30

STER CINEMAS 
AΓ.  EΛEYΘEPIOσ
αχαρνών 373-375, 
210 2371.000, 801 801 7837
Αίθουσα 1: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.15-18.30 με υπότ., 
Σάββ.-Κυρ. 11.30-13.30-
16.15-18.30 με υπότ./ το 
πορτραίτο του ντόριαν 
Γκρέι 20.30/ Ανίκητος 
22.45
Αίθουσα 2: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.30-18.20 μεταγλ., Σάββ.-
Κυρ. 11.00-12.50-14.40-
16.30-18.20/ Sherlock 
Holmes 20.10-22.30
Αίθουσα 3: Ο μικρός νικό-
λας, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.45 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
12.40-14.45-16.45 μεταγλ./ 

Avatar 18.45-22.10
Αίθουσα 4: νήσος 16.50-
19.10-21.20-23.30/ Η επο-
χή των παγετώνων 3: Η 
αυγή των δεινοσαύρων, 
Σάββ.-Κυρ. 11.45-13.45 
μεταγλ.
Αίθουσα 5: Επικίνδυνες 
μαγειρικές, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 16.00-18.00-
20.00-22.00-00.00, Σάββ.-
Κυρ. 12.00-14.00-16.00-
18.00-20.00-22.00-00.00
Αίθουσα 6: I love Karditsa, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.40-18.50-21.10-23.20, 
Σάββ.-Κυρ. 12.10-14.15-
16.40-18.50-21.10-23.20
Αίθουσα 7: I love Karditsa, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 17.45-
20.00-22.20, Παρ. 17.45-
20.00-22.20-00.30, Σάββ. 
13.10-15.30-17.45-20.00-
22.20-00.30, Κυρ. 13.10-
15.30-17.45-20.00-22.20
Αίθουσα 8: Γερόλυκοι, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.20, Σάββ.-Κυρ. 13.20-
15.15-17.20/ Agora, Πέμ. 
& Κυρ.-Τετ. 19.10-21.40, 
Παρ.-Σάββ. 19.10-21.40-
00.15
Αίθουσα 9: Επικίνδυνες 
μαγειρικές, Πέμ. & Δευτ.-
Τετ. 17.00-19.00-21.00-
23.00, Παρ.17.00-19.00-
21.00-23.00-01.00, Σάββ. 
13.00-15.00-17.00-19.00-
21.00-23.00-01.00, Κυρ. 
13.00-15.00-17.00-19.00-
21.00-23.00
Αίθουσα 10: Ραντεβού 
στον αέρα 17.00-19.15-
21.30-23.45/ Ψηλά στον 
ουρανό, Σάββ.-Κυρ. 12.20-
14.30 μεταγλ.

STER CINEMAS 
Εμπορικό κέντρο Escape, 
λ. Δημοκρατίας 67A, Ίλιον
Αίθουσα 1: Avatar 18.50-
22.00 (3D)/ Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Σάββ. & Δευτ.-
Τετ. 17.00 μεταγλ. (3D), 
Κυρ. 11.3-13.20-15.10-
17.00 μεταγλ. (3D)
Αίθουσα 2: I love Karditsa, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 17.00-
19.00-21.00-23.00, 
Παρ.17.00-19.00-21.00-
23.00-01.00, Σάββ. 
13.00-15.00-17.00-19.00-
21.00-23.00-01.00, Κυρ. 
13.00-15.00-17.00-19.00-
21.00-23.00
Αίθουσα 3: Επικίνδυνες 
μαγειρικές, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 17.30-19.30-
21.30-23.30, Σάββ.-Κυρ. 
15.30-17.30-19.30-21.30-
23.30/ Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Σάββ.-Κυρ. 
11.15-13.30 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Βρέχει κεφτέ-
δες, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.20-18.10 μεταγλ. (3D), 
Σάββ.-Κυρ. 11.00-12.45-
14.30-16.20-18.10 μεταγλ. 
(3D)/ Ραντεβού στον 
αέρα, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
20.00-22.10, Παρ.-Σάββ. 
20.00-22.10-00.20
Αίθουσα 5: Επικίνδυνες 
μαγειρικές, Πέμ. & Δευτ.-
Τετ. 16.30-18.30-20.30-
22.30, Παρ. 16.30-18.30-
20.20-22.30-00.30, Σάββ. 
12.00-14.00-16.30-18.30-
20.30-22.30-00.30, Κυρ. 
12.00-14.00-16.30-18.30-
20.30-22.30
Αίθουσα 6:  νήσος 19.30-
21.45-00.00/ Ανίκητος 
16.30/ Ψηλά στον ουρα-
νό, Σάββ.-Κυρ. 12.50-14.50 
μεταγλ.
Αίθουσα 7: το πορτραίτο 
του ντόριαν Γκρέι 19.10/ 
Sherlock Holmes 21.15-
23.45/ Agora 16.40/ Ο μι-
κρός νικόλας, Σάββ.-Κυρ. 
12.40-14.40 μεταγλ.

τΑΙνΙΟΘΗΚΗ τΗσ 
ΕΛΛΑΔΟσ - ΛΑΪσ
ιερά οδός 48 & Μεγ. αέ-
ξάνδρου 134-136 (Μετρό 
κεραμεικός), 210 3609.695, 
210 3612.046
Αίθουσα Α: 4ο Διεθνές 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους Psarokokalo, 
Πέμ.-Κυρ. 20.00-22.00/ 
Πικρό χιόνι, Δευτ. 19.00-
21.00/ Εβδομάδα κινημα-
τογράφου από το Χονγκ 
Κονγκ, Τρ.-Τετ. τα μπλουζ 
της σανγκάης, Τρ.19.00 / 
Επτά σπαθιά Τετ. 19.00 
Αίθουσα Β: στρέλλα 18.00-
20.15-22.30

τΙτΑνΙΑ CINEMAX
πανεπιστημίου & Θεμιστο-
κλέους, 210 3811.147, 
210 3841.689  Η λευκή 

κορδέλα 19.30-22.30/ 
Sherlock Holmes 17.00

τΡΙΑ ΑστΕΡΙΑ
λ. Ηρακλείου 386,
210 2826.873, 210 2825.607 
Αίθουσα 1: Επικίνδυνες 
μαγειρικές 18.50-20.45-
23.00/ Βρέχει κεφτέδες 
17.00 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. & 
16.00 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Ανίκητος 18.00-
20.30/ Sherlock Holmes 
22.45

TPIANON 
πατησίων & Kοδριγκτώνος, 
210 8222.702, 210 8215.469
Agora 17.45-20.15-22.45, 
Τρ. 20.30, Μουσική εικο-
νολατρία/ Σάββ. Κιν/φος 
και βία 12.00 Βίντεο του 
Μπένι

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 Μότσαρτ στη 
Κίνα

ΦΟΙΒΟσ
Εθνικής αντιστάσεως 1, πε-
ριστέρι, 210 5711.105 DTS SR 
Air Condition 
Επικίνδυνες μαγειρικές 
18.50-20.50-22.50/ Ο μι-
κρός νικόλας, Παρ.-Κυρ. 
17.00 μεταγλ.

Προαστίων

AΛΙΚΗ ΔΗΜ. 
ΚΙν/ΦΟσ ν. ΜΑΚΡΗσ 
(ΠΡΩΗν ΒΑσΗ)
λεωφ. Μαραθώνος 196, 
Νέα Μάκρη, 22940 69871 
Ένας σοβαρός άνθρωπος, 
Πέμ. & Δευτ.-Τρ. 20.30, 
Παρ.-Κυρ. 20.00-22.00, Τετ. 
19.00/ Κιν/κή λέσχη Τετ. 
21.15: The visitor

AΡτΕΜΙσ 
ΔΗΜ. ΚΙν/ΦΟσ 
γιαννάκη 2, Μαρκόπουλο, 
22990 23924 Dolby Stereo 
Suround 
Ο μικρός νικόλας 18.00 
μεταγλ./ I love Karditsa 
19.40-21.40

ΟDEON ΜΑΓΙΑ
Χαλκίδα, 22210 25625 
Επικίνδυνες μαγειρικές 
18.00-20.15-22.30

ΡΑΦΗνΑ σΙνΕ 
ΠΑνΟΡΑΜΑ (ΛΥΚΕΙΟ)
ραφήνα 22940 25439/26281
I love Karditsa 20.30

Πειραιά

AττΙΚΟν 
ΔΗΜ. ΚΙν/ΦΟσ 
πλ. αγ. κωνσταντίνου, 
Ηρώων πολυτεχνείου,
210 4175.897
Επικίνδυνες μαγειρικές 
18.40-20.30-22.20

ΟνΕΙΡΟ ΡΕντΗ 
ΔΗΜ. ΚΙν/ΦΟσ
Μπαλτατζή 8 & Χρ.σμύρνης 
(πειραιώς 125), 210 4823.482
Κουζίνα με ψυχή 20.00-
21.55/ Κυρ. κιν/κή λέσχη 
17.30: Toy story

ΖΕΑ
Χαριλάου Τρικούπη 39, 
πασαλιμάνι, 210 4521.388
Ακαδημία Πλάτωνος 
18.00-20.00-22.00

ΡΕΞ - ΟΞΥ
αγίου Δημητρίου 5, 
Δραπετσώνα, 210 4635.600 
τα μάθατε για τους 
Μόργκαν;, Πέμ.-Κυρ. 
20.30-22.30/ Πλανήτης 
51: Επισκέπτης από τη γη, 
Σάββ.-Κυρ. 18.30 μεταγλ.

σΙνΕ ΠΑΡΑΔΕΙσΟσ
αγ. γεωργίου & Ζάππα 4, 
κορυδαλλός, 210 4960.955
τα μάθατε για τους Μόρ-
γκαν;, Πέμ.-Κυρ. 20.15/ 
Κελί 211, Πέμ.-Κυρ. 22.15/ 
Ο Μπάρι και οι ντισκο-
σκώληκες, Σάββ.-Κυρ. 
18.00/ Τετ. ειδικές προβο-
λές 21.00: στα όρια του 
ελέγχου

σΙνΕΑΚ 
ΔΗΜ. ΚΙν/ΦΟσ
πλ. Δημαρχείου, κέντρο, 
210 4225.653  
Ραντεβού στον αέρα 
17.40-20.00-22.20 ●
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παρουσιάσεις / εκδόσεις / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις

Βookvoice Επιμέλεια:
Αγγελική ΜπιρΜπιλή

9/2, 17.30

Συνάντηση ποιητών 

από διαφορετικές γενιές 

με θέμα «ποιητικός ή αντιποι-

ητικός ο κόσμος που ζούμε». 

Στην Aίθουσα Λόγου της Στοάς του 

Βιβλίου, Αρσάκειο Μέγαρο,

Πεσμαζόγλου 5. 

Διαδρομές Τέχνης στο ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Δύο γραμμές, 21 σταθμοί και 26 έργα Τέχνης. Θόδωρος, Μόραλης, κεσσανλής, παύλος, Φασιανός, γαΐτης, Βουτσι-
νά, παπαστεργίου, Takis, Σαραντοπούλου, Μυταράς, Ζογγολόπουλος, Chryssa, Φειδάκης, Antonakos, κατζουρά-
κης, πεκλάρη, Τσόκλης, καλαμάρας, λουκόπουλος, κουλεντιανός, καράς, Βαρώτσος, Μπουτέας, λαζόγκας, Ζούνη, 
το μετρό της Αθήνας είναι το μοναδικό στον κόσμο που «παντρεύει» αρχαιολογικούς θησαυρούς αιώνων με έργα 
ορισμένων εκ των σημαντικότερων ελλήνων δημιουργών. Όλα έργα δημόσια, «τα οποία 
αναβαθμίζουν την καθημερινότητά μας», όπως υπογραμμίζει η Κατερινά Κοσκινά, ιστο-
ρικός τέχνης, μουσειολόγος, πρόεδρος του Δ.Σ. του κ.Μ.Σ.Τ. και μέλος της επιτροπής 
Αισθητικής πλαισίωσης της Αττικό Μετρό από το 1988. 

Στο παρόν λεύκωμα παρουσιάζεται για πρώτη φορά το σύνολο των έργων που έχουν το-
ποθετηθεί σε σταθμούς του μετρό ως το καλοκαίρι 2009. «Τα έργα Τέχνης εξοικειώνουν 
τους πολίτες με τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία» υποστηρίζει στον πρόλογό της η 
κατερίνα κοσκινά, η οποία επιμελήθηκε των κειμένων και του καλλιτεχνικού σχεδια-
σμού της εξαιρετικής αυτής έκδοσης. «Με αυτό τον τρόπο η βιαστική, συνήθως, διαδρο-
μή στους σταθμούς μετατρέπεται σε ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο» συμπληρώνει. 

Το βιβλίο συνοδεύεται από κείμενα των καλλιτεχνών για το πώς έγινε η ανάθεση και η προσέγγιση του κάθε έρ-
γου. παράλληλα σημαντικοί φωτογράφοι όπως οι Δημήτρης Μπενέτος, Μαρία Στεφώση, Ανδρέας Σμαραγδής, Τσελί-
να Τσέλιου και Δημήτρης Ταμβίσκος αποτυπώνουν με το φακό τους τις καλλιτεχνικές δημιουργίες καθώς και στιγμές 
καθημερινότητας στο μετρό. ή έκδοση περιλαμβάνει, επίσης, πλήρη βιογραφικά των ελλήνων δημιουργών.         - λ.Χ. 

“Procession/Πομπή”, 2000, Stephen Antonakos
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bookvoice

«Μ πορώ να μιλώ συνέχεια για 
αυτόν!» μου λέει από το τη-

λέφωνο η ποιήτρια Τζένη 

Μαστοράκη, αναφερόμενη στον Αμερικανό 

συγγραφέα Τζερόμ Ντέιβιντ Σάλιντζερ που 

πέθανε στις 27 Ιανουαρίου. Τη δεκαετία του 

’70 το ελληνικό αναγνωστικό κοινό γνώρισε 

τον Σάλιντζερ χάρη στη δική της μετάφραση 

του βιβλίου «Ο φύλακας στη σίκαλη».

Η Τζένη Μαστοράκη πρωτοδιάβασε το βι-

βλίο του Σάλιντζερ το καλοκαίρι του 1968. 

«Ήταν μια σημαδιακή χρονιά: είχα κλείσει τα 

19, συμπλήρωνα τον πρώτο χρόνο της φοι-

τητικής ζωής μου μέσα σε μια στρατιωτική 

δικτατορία, περνούσα ένα παρατεταμένο 

και μπερδεμένο πολιτικό ξύπνη-

μα μαθαίνοντας, πρώτη μου 

φορά, να χωρίζω τον κόσμο 

σε “καλούς” και “κακούς”, 

ο παρισινός Μάης βούιζε 

κάπου μακριά, στην άλ-

λη άκρη του κόσμου (σε 

μια εποχή της λιγοστής 

και λογοκριμένης πλη-

ροφόρησης) και είχα 

στο νου μου μια τελεί-

ως διαφορετική εικόνα 

για τις επαναστάσεις και 

τους επαναστατημένους: 

“σημαίες και ταμπούρλα”. 

Κι αυτό το βιβλίο, που το διά-

βαζα μια ολόκληρη νύχτα και 

δεν ήθελα να τελειώσει, “μ’ έκανε 

λιώμα”, που θα ’λεγε κι ο Χόλντεν Κόλ-

φιλντ. Γιατί ήρθε να μου πει, μ’ έναν αθόρυ-

βο αλλά βίαιο τρόπο, πως οι επαναστάσεις 

μπορεί να γίνονται και αλλιώς.Εννιά χρόνια 

αργότερα, κουβέντιαζα για το βιβλίο με τον 

Γιώργο Βαμβαλή των εκδόσεων “Επίκουρος”. 

Έκανε την ωραία τρέλα να κλείσει τα δικαιώ-

ματα, και μου πρότεινε να το μεταφράσω. 

Ήμουν 29 χρονών όταν βγήκε ο Σάλιντζερ 

στα ελληνικά».

  

Ποιο το πιο δύσκολο για το μεταφραστή 

κομμάτι από το έργο του Σάλιντζερ; Φυσικά 

ο τίτλος του βιβλίου, που τον έκανε ακόμη 

δυσκολότερο ο όρος του Σάλιντζερ: να με-

ταφραστεί κυριολεκτικά, ό,τι κι αν θα ’βγαινε 

στα ελληνικά. Σήμερα μοιάζουν γουστόζι-

κα όλ’ αυτά, όμως τότε ήταν πολύ επώδυνα. 

Πώς να πεις catcher το 1977, σε μια χώρα που 

δεν είχε μπέιζμπολ (και τώρα ακόμα τον λέει 

«κάτσερ») και που τη σίκαλη την ήξερε και την 

ξέρει μόνο από τις φρυγανιές; Ο τελικός συμ-

βιβασμός με τον ατζέντη του Σάλιντζερ ήταν 

η  λ έ ξ η  « φ ύ λ α -

κας»: ένας λειψός «τερ-

ματοφύλακας», στην άκρη ενός γκρεμού. 

Απ’ ό,τι έμαθα χρόνια αργότερα, ο Σάλιντζερ 

ήταν ήδη έξαλλος με τους Γάλλους, που του 

είχαν δώσει τον τίτλο “L’ attrape-coeur” (κάτι 

σαν «καρδιοκλέφτης» σημαίνει αυτό, όπως 

μου λέει η φίλη μου η Μαρί-Λορ Κουτσάφτη, 

και απηχεί ένα παλιότερο μυθιστόρημα του 

Μπορίς Βιαν, το “L’ arrache-coeur”). Μετά από 

αυτό, άρχισε να βάζει τον όρο του τίτλου σε 

κάθε συμβόλαιο. Και είχε δίκιο.   

Τι έχει να δώσει ο Σάλιντζερ και το “Catcher 

in the Rye” στους σημερινούς 20άρηδες και 

30άρηδες; Ο Χόλντεν Κόλφιλντ δεν είχε κα-

μιά διάθεση να δώσει τίποτα σε κανέναν. Ο 

Σάλιντζερ είχε δώσει από τη δεκαετία του ’60 

μόνο ένα πράγμα: μια εντολή στον ατζέντη 

του, να μην του προωθεί γράμματα θαυμα-

στών, αλλά να τα καίει επιτόπου. Τι να σας 

απαντήσω εγώ λοιπόν; A

Η Τζένη Μαστοράκη,  ποιήτρια και μεταφράστρια 
του Τζ. Ντ. Σάλιντζερ,  θυμάται πώς ένα βιβλίο 

την «έκανε λιώμα»
Της λεΝΑΣ ΧΟρΜΟύΖή

8/2, 20.00
Το βιβλίο της «Όλα τα μήλα», από τις εκδ. Κέ-
δρος, θα παρουσιάσει η εύη λαμπροπούλου. 
Αποσπάσματα θα διαβάσει ο ηθοποιός Βασί-
λης Βλάχος. Στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, 
Φωκίωνος Νέγρη 46. 

11/2, 19.00
Το τελευταίο του λεύκωμα με τίτλο «Οι μαρμα-
ροτεχνίτες της Ακρόπολης», που περιλαμβά-
νει πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις εργα-
σίες αναστήλωσης των μαρμάρων του Παρθε-
νώνα, θα παρουσιάσει ο γνωστός φωτογρά-
φος Βασίλης Βρεττός. βιβλιοπωλείο Ευριπίδης 
στη Στοά, Ανδρέα Παπανδρέου 11, Χαλάνδρι. 

6/2, 12.00 
Ο εμψυχωτής Χρήστος Χριστόπουλος πε-
ριμένει νεράιδες, πριγκίπισσες και μάγισσες, 
σούπερ ήρωες, κουρσάρους, ιππότες και κα-
ουμπόηδες στο αποκριάτικο πάρτι για παιδιά. 
Θα χορέψουν, θα φτιάξουν αποκριάτικα στο-
λίδια κι ένας τυχερός θα κερδίσει ένα βιβλίο 
που θα ταιριάζει με το κοστούμι του! Πολυχώ-
ρος Μεταίχμιο, Ιπποκράτους 118. 

8/2, 20.00 
Για το βιβλίο τους «The Vault: κρυμμένες ιστο-
ρίες» (εκδ. Απόπειρα) θα μιλήσουν οι συγγρα-
φείς του Μανίνα Ζουμπουλάκη, Δημήτρης 
γκενεράλης, λένα κιτσοπούλου. Θα συμμε-
τάσχουν οι ηθοποιοί γιώτα Μηλίτση, Χάρης 
Ασημακόπουλος. Bacaro, Σοφοκλέους 1. 

Τι νέα

«ΜΑΓΕΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 
ΨΥΧΗΣ» 
Ειρήνη Μεταξά, 
εκδ. Γκοβόστη, σελ. 64

Άραγε, πόσο εύκολο 
είναι να δείξουμε στους 
ανθρώπους που αγαπάμε 
τον πραγματικό μας εαυ-
τό; Δύο παραμύθια για 
μικρούς και μεγάλους σε 
αυτό το βιβλίο, δύο ιστο-
ρίες για την αναζήτηση 
της ευτυχίας. 

«ΒΕΛΟΥΔΙΝΟΙ ΕΠΑΝΑΣ-
ΤΑΤΕΣ» Arthur Philips, 
μτφ. Θωμάς Σκάσσης, 
εκδ. Μοντέρνοι Καιροί, 
σελ. 590 

1990 και η Βουδαπέστη ζει 
σε έναν κόσμο που αλλά-
ζει, με την πτώση του κομ-
μουνιστικού καθεστώτος. 

Πέντε νεαροί Αμερικανοί, τέσσερα αγόρια και μία 
κοπέλα, που βρίσκονταν ήδη στην ουγγρική πρω-
τεύουσα, θα αναδειχθούν τελικά στις πέντε δια-
φορετικές όψεις της πόλης που μεταλλάσσεται… 

Εκδό-
σεις
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elements of style

Freesoul σημαίνει ευκολοφόρετα jeans και στιλάτες δημιουργίες από βαμβακερά υφάσματα, που με συντροφεύουν κάθε στιγμή της ημέ-
ρας. Τελευταία μου ανακάλυψη η νέα τους συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2010 για άνδρες και γυναίκες. Τα παστέλ χρώματα, οι στενές 
γραμμές και τα έντονα σχέδιά τους θα μας κάνουν να μοιάζουμε με πρωταγωνιστές του “Grease”. (Κ. διάθεση: Prime Timers, Λαμίας 6 & 
Κωνσταντινουπόλεως, Ταύρος, 210 5765.920)            - ΖΩΗ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

shopping / soul / body / mind / market

FREESOUL
Let’s dance!
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Body/Market
Της Ζωής ΠαΠαφωτίου

Δέρμα & Διατροφή

Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να διατηρήσουν το δέρμα τους υγιές, φροντίζοντάς το εξωτερικά με εξειδι-
κευμένα προϊόντα. αυτό όμως δεν αρκεί, καθώς μπορεί η ενυδατική κρέμα να είναι ένας από τους καλύτε-
ρους συμμάχους του δέρματος αλλά σημαντικό ρόλο παίζει και η ισορροπημένη διατροφή. Πρώτο και κύριο 
όπλο μας κατά της γήρανσης και της αφυδάτωσης είναι η επαρκής κατανάλωση υγρών και ιδιαίτερα νερού, 
το οποίο ενυδατώνει το δέρμα με φυσικό τρόπο (εσωτερικά). Πολύτιμα για το δέρμα είναι επίσης τα λαχανικά, 
τα φρούτα, τα όσπρια, οι ξηροί καρποί, τα δημητριακά και τα παράγωγά τους (έλαια, ζυμαρικά κτλ.), καθώς 
περιέχουν πλήθος βιταμινών, ιχνοστοιχείων και θρεπτικών συστατικών που όχι μόνο  διατηρούν το δέρμα 
λαμπερό και σφριγηλό, καθυστερώντας τη γήρανσή του, αλλά παράλληλα το προστατεύουν από ασθένειες 
(ακμή κ.ά.). τέλος σημαντικό για το δέρμα μας είναι το κρέας και τα γαλακτοκομικά, καθώς περιέχουν πρωτε-
ΐνες οι οποίες εμπλουτίζουν τη σύστασή του, βοηθούν στην καλύτερη λίπανσή του και διατηρούν σε ομαλά 
επίπεδα τις λειτουργίες του.     

NOTIS HAUTE COIFFURE

Εκεί η διασκέδαση αρχίζει από την αναμονή, αφού μέχρι να σε α-
ναλάβουν τα «μαγικά» χέρια της Ελένης και του Μάνου μπορείς να 
κάνεις τις βόλτες σου εντελώς δωρεάν στο διαδίκτυο. Μετά, όμως, 
έρχεται το καλύτερο. Χαλαρωτικό λούσιμο στη shiatsu μασάζ πολυ-
θρόνα, νέα πνοή στο look του κεφαλιού σου με φυτικές, υποαλλερ-
γικές βαφές και μοντέρνες προτάσεις κομμώσεων και χτενισμάτων. 
Μην ξεχνάς, happy day κάθε τετάρτη: κούρεμα - χτένισμα - βαφή 
- μάσκα μόνο € 85 (από € 106). Και τώρα ειδική προσφορά για τον 
φεβρουάριο και ειδικά για τους αναγνώστες της ATHENS VOICE: 10 
% έκπτωση στις υπηρεσίες βαφείου (χρώμα, ανταύγειες). 
Ηροδότου 7, Κολωνάκι, 210 7223.864, 7230.759, www.notis-coiffure.gr  

αΚτο

ή γνώση είναι δύναμη και μας κάνει καλύτερους. 
Μια ακόμα ευκαιρία για γνώση δίνει ο αΚτο σε ό-
σους ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με τις 
καλές τέχνες, και όχι μόνο, διοργανώνοντας σεμινά-
ρια στα οποία θα διδάξουν σημαντικά ονόματα των 
τεχνών στην Ελλάδα, που στελεχώνουν την ομάδα 
των καθηγητών της σχολής. 
Πληροφ.: 210 5230.130, info@akto.gr, www.akto.gr

ιέΚ αΚμή

Θέλεις να κάνεις το επαγγελματικό σου όνειρο 
πραγματικότητα εδώ και τώρα; τα ίΕΚ ακμή ξεκι-
νούν νέα τμήματα παιδαγωγικών, δημοσιογραφίας, 
τεχνολογίας, οικονομικών, υγείας, τεχνών, διοίκη-
σης και άλλων επαγγελματικών κλάδων, που θα 
λειτουργήσουν από τον φεβρουάριο. 
210 8224.074, www.iek-akmi.gr

FOX INTERNATIONAL 
CHANNELS

ςου αρέσει να περνάς τις κρύες νύχτες του χειμώνα 
στο σπίτι. τώρα η Fox International Channels σού δί-
νει άλλον ένα λόγο για να μείνεις μέσα, καθώς φέρ-
νει στην Ελλάδα το FX, το ψυχαγωγικό κανάλι που 
προβάλλει πρώτο σειρές επιστημονικής φαντασίας 
και δράσης όπως τις “Battlestar Galactica”, “Stargate 
Universe” κ.ά. ή περιπέτεια ξεκινάει στο Conn-x TV 
από (25/1) και στη nova (από 1/3). 
211 7004.715, www.foxlifetv.gr

CITY UNITY COLLEGE

Βλέπεις ότι οι ανάγκες της αγοράς για εξειδίκευση 
αυξάνονται κι ανησυχείς για τη σταδιοδρομία σου. 
το City Unity College που συνεργάζεται με αξιόλο-
γα πανεπιστήμια του εξωτερικού έχει τη λύση, α-
φού εμπλουτίζει τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών του (Bacherols & Masters) 
σε τομείς όπως τα οικονομικά, το management, το 
marketing κ.ά. δίνοντάς σου εφόδια για το μέλλον. 
Καρύτση 1, Σύνταγμα/ Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 210 
3243.222, 211 7109.150-1  
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ΛΕωΦΟΡΕΙΟ 227 
29/1, 18.30, μελαχρινή 
35άρα, γκρι παλτό, κρα-
τούσες A.V. και ήσουν 
απορροφημένη στο κινη-
τό σου, μ’ άρεσε το στιλ 
σου κι αν θες wwma14@
freemail.gr

FlocaFé 
Ν. Φιλαδέλφειας, 31/1, 
διάβαζες για τέχνη και 
ταξίδια και καθόμουν 
ακριβώς δίπλα σου, δεν 
βρήκα το θάρρος να σου 
μιλήσω, αλλά φεύγοντας 
σου άφησα το τηλέφωνό 
μου, θα ’θελα πολύ να τα 
πούμε! Γιώτα

ΒΙκτΟΡΙΑ
27/1, στην αποβάθρα 
προς Κηφισιά, γύρω στις 
8 μ.μ., φορούσες ροζ 
φόρμα και έπινες redbull, 
γλυκιά μελαχρινή! Έφευ-
γες και κοιταζόμασταν…

cutty Sark
Χαϊδάρι, 30/1, ήρθες περί-
που στις 23.00 με μια φίλη 
σου και έκατσες στο δι-
πλανό τραπέζι αριστερά 
απ’ το μπαρ, μελαχρινή 
με γυαλιά, εγώ ξανθός με 
γυαλιά.

Public
30/1, δουλεύεις στον 
τρίτο όροφο, είσαι η κο-
πέλα με το κοντό μαλλί, 
το σκουλαρίκι στη μύτη, 
ακόμα προσπαθώ να συ-
νέλθω. frini00@yahoo.gr 

black Duck
Υπέροχε σερβιτόρε, κάθε 
φορά που χαμογελάς 
σκορπίζεις πανικό και 
ταραχή στην καρδιά μου. 
mixfot68@gmail.com 

Sin city
27/12, swing harder to 
reach the sky, ψηλός 
ξανθός κούκλος… ήσουν 
δίπλα μου, μα δεν μιλήσα-
με… Στείλε εδώ. 

ΑΡΕνΑ
29/1, στο δεξί μπαρ, εσύ 
με κοστούμι, γραβάτα, 
εγώ με μεγάλο άσπρο 
«κασκόλ», κοιταζόμασταν 
συνέχεια, έφυγες νωρίς. 
g.inathens@gmail.com 

ΛΙμνη 
ΒΟΥΛΙΑγμΕνης
30/1, 16.30, περίμενες 
στη στάση για το 149, ανε-
βήκαμε μαζί, εσύ ψηλός 
μαύρα ρούχα, φοβερά 
μάτια, έχεις ουλή στο δεξί 
μάτι, κοιταζόμασταν στο 

λεωφορείο, κατέβηκες 
Βούλα και κοίταξες πίσω, 
στείλε τηλέφωνο εδώ.

ΘηςΕΙΟ
Παρασκευή, πράσινα 
νύχια, μεγάλο βραχιόλι, 
στρογγυλά σκουλαρίκια, 
με το ρακόμελό σου. Θα 
έρθεις; Την ίδια ώρα.

ςτΑΘμΟς 
ΑττΙκης
Ήσουν ξανθιά γαλανο-
μάτα με μαύρο μπουφάν, 
παίζαμε με τα μάτια, 
κάποια στιγμή μου έκανες 
νόημα, αλλά δεν σου 
μίλησα γιατί ντρεπόμουν, 
περιμένω να με πάρεις. 
697 2353709

Α3
Σε είδα στο λεωφορείο, 
καθόμουν πίσω, εσύ στη 
μέση, κοιταζόμασταν 
συνεχώς, μέχρι να κατέ-
βεις τη στάση σου στο 
Praktiker.

ΕμπΑςςΥ
“Agora”, 28/1, 22.30, ψηλή 
μελαχρινή, κοιταχτήκαμε 
στο διάλειμμα, στην έξο-
δο μου χαμογέλασες… 
agora281@gmail.com 

πΑντΕΙΟ
Βιβλιοθήκη, 25/1, εσύ 
γκρι φούτερ, τζιν, all star, 
κοιταζόμαστε… αυτός 
με τη ριγέ μπλούζα. 697 
9402270

νΟςΟκΟμΕΙΟ 
ςΥγγΡΟΥ
28/1, πρωινή ουρά α-
ναμονής, ανταλλάξαμε 
ματιές, εγώ ξυρισμένος 
πρασινομάτης, εσύ 
μελαχρινή με μελένιο 
μουτράκι! Καιρός να 
ανταλλάξουμε και λόγια! 
693 7181832

abriDor
Κολωνάκι 28/1, ξανθιά 
μου, είσαι η πιο τσαχπίνα 
σερβιτόρα, δεν μπορώ 
να σε βγάλω απ’ το μυαλό 
μου. Με λένε Στέλλα, ανυ-
πομονώ να μου γράψεις. 
moro_stella@yahoo.com

ςκΟΥΦΑκΙ
23/1, με χαιρέτησες, αλλά 
ξαφνιάστηκα και δεν σου 
απάντησα… Γιατί δεν μου 
μιλάς στο εστιατόριο ή 
έστω από το μπαλκόνι!

ΔΙΑΔΡΟμη
Από Ελ. Βενιζέλος μέχρι 
Εκάλη, εσύ Audi A3 κι εγώ 
BMW 320. 

ΔΙΟνΥςΙΟΥ 
ΑΡΕΟπΑγΙτΟΥ
Περπατούσαμε σε αντί-
θετες κατευθύνσεις, εσύ 
με άλλους 4 φίλους κι εγώ 
με μια φίλη μου, έτρωγα 
M&Ms και κάτι είπες… 
Εσείς σταματήσατε πιο 
κάτω, αλλά δυστυχώς 
εμείς συνεχίσαμε… Το 
μετάνιωσα…

ΛΕωΦΟΡΕΙΟ 250
Εσύ να έρχεσαι να βλέπεις 
τους βαθμούς σου και ’γω 
να βλέπω εσένα, γλυκό 
κορίτσι.  nikossweet@
yahoo.com 

coFFee avenue
Ν. Σμύρνη, 24/1, εσύ 
ψηλός με κοτσίδα και 
δαχτυλίδι στο δεξί χέρι, 
μετάνιωσα που δεν σου 
μίλησα. coffeea015@
gmail.com

«κΑτΙ ψηνΕτΑΙ»
Έφη, δεν μπορώ να 
ξεχάσω τα μάτια και το 
χαμόγελό σου, θέλω να 
σε γνωρίσω.  meet_me_
effie@yahoo.gr 

γκΑζΙ
Έξω από το μετρό, μεση-
μέρι Κυριακής, κοιταχτή-
καμε, όμορφη μελαχρινή, 
ντυμένη στα μαύρα, 
στείλε στο 698 5645401, 
Μάνος

Grey
Χολαργός, 3/1, βράδυ, 
κοιταζόμασταν, είμαι ο 
γκριζομάλλης! Κερνάω 
καφεδάκι και κουβε-
ντούλα… Πέτρος, 695 
0692203

ΘΥΡΑ 3
Τμ. 106, ήσουν με 2 
φίλους, φόραγες γκρι 
ζακέτα και φώναζες πάρα 
πολύ, καθόμουν λίγο πιο 
δίπλα.

μΙκΡΟΛΙμΑνΟ
Ξανθιά πανέμορφη σε 
ερωτεύτηκα και δεν μπο-
ρώ να ξεχάσω, περιμένω 
να με πάρεις τηλέφωνο, 
να ζήσουμε το υπέρτατο 
όνειρο! 694 3595035

ΦΟΙτ. ΕςτΙΑ
24/1, ξανθιά, λεπτε-
πίλεπτη παιδίσκη με 
αγαλματένιο πρόσωπο, 
φορούσες γκρι πουλόβερ 
και πράσινο μπουφάν 
με Union Jack στο χέρι, 
καθόμασταν στο ίδιο τρα-
πέζι, θέλω να κολυμπήσω 
ξανά στο θαλασσί των 
ματιών σου…

bioS
17/1, DMC, δεξιά από τη 
σκηνή μπροστά από τα 
Ημισκούμπρια, ξανθιά 
Φένια με μαύρα στείλε 
μου… 693 9398596. 
k.kanari13@yahoo.gr 

πΡΟΦ. ηΛΙΑς
Ταβέρνα Ζήση, 21/1, είσαι 
ασπρομάλλης, ωραίος, 
σε κοίταζα. athineos38@
hotmail.com 

ν. ςμΥΡνη
Το 2003 σε φούρνο, είπες 
στη μαμά μου πως θέλεις 
να γνωριστούμε, σπού-
δαζα Φιλολογία, θέλω να 
σε ξαναδώ. 695 0088232

μΟςχΑτΟ
17/1, ήσουν μπροστά 
μου, ωραίο άρωμα σου εί-
πα, χαμογέλασες και είπες 
ευχαριστώ! Θέλω να σε 
ξαναδώ! 694 7847782

ΕΛ. ΒΕνΙζΕΛΟΥ
Ηλιούπολη, 6/1, απόγευ-
μα, ζήτησες να ξεμπλο-
κάρω το παράθυρο του ΙΧ 
σου, ήσουν εκθαμβωτική, 
εγώ μελαχρινός, αν θες 
gpailioup@yahoo.gr

ςΟΥΔΑ
Μηχανικέ αεροσκαφών 
της πολεμικής αεροπορί-
ας, πού είσαι; Θα έρθεις 
Αθήνα να γνωριστούμε; 
Μου λείπεις πολύ! Το κο-
ρίτσι σου. 694 5076771

μΑγκΑζΕ
21/1, ξανθός, γαλανά 
μάτια, γυαλιά ηλίου 
στο κεφάλι, εσύ με δυο 
φίλους, εγώ με μια φίλη, 
κοιταζόμασταν συνέχεια, 
περιμένω μήνυμα.

el camino 
16/1 στο πάσο, κι εγώ 
με παρέα στην μπάρα, 
κοιταζόμασταν, όμορφε 
μελαχρινέ… Θέλω να σε 
ξαναδώ, στείλε εδώ, ρα-
ντεβού στο ίδιο μέρος.

ςωτηΡΟς
Στον Πειραιά, περνούσες 
ανέμελα με λεοπάρδαλη 
κουκούλα, η φίλη σου σε 
φώναξε Μαργαρίτα, θέλω 
να σε ξαναδώ.

ΔΙΑνΑ
Μαρούσι, 19/1, έπαιζε τη 
«Στρέλλα», ήμουν μόνος 
μου, μιλήσαμε λίγο στο 
διάλειμμα, δεν σε ρώτησα 
το όνομά σου, μακάρι 
να το μάθω. alex.mav@
windowslive.com 

interSPort 
Παρασκευή βράδυ, ή-
σουν στο διπλανό ταμείο, 
κοιταζόμασταν, μπήκα 
στο αμάξι πριν προλάβω 
να σου μιλήσω, στείλε 
μου στο electra_137@
hotmail.com 

μΕτΑμΟΡΦωςη
Έξω από τον Στεργίου, 
ανήμερα Χριστούγεννα, 
σε βοήθησα να ξεπαρκά-
ρεις το αμάξι σου, χάζεψα 
όταν σε είδα, στείλε sms 
698 2039046.

koSmoPoliS 
Μαρούσι, 8/1, 23.00, 
αίθουσα αναμονής, εσύ 
ξανθιά, πανέμορφα μάτια 
σε παρέα 6-7 άτομα, εγώ 
1.90, καστανός με μούσι, 
με δυο φίλους, ανταλλάσ-
σαμε συνέχεια ματιές και 
γέλια, θέλω να σε ξανα-
δώ. 694 7045724

ΑΛΕξΑνΔΡΑς
Είμαι ο μελαχρινός αστυ-
νομικός που έδειχνες στη 
φίλη σου και τη σκούντα-
γες χαμογελώντας μου 
όλο νάζι, σ’ έχασα… Είσαι 
ομορφούλα. 698 0435048

Εμπ
25/11, πρωί, ψηλός με 
γυαλιά και κοτσίδα, τόσο 
βιαστικός ήσουνα που 
φόρεσες ανάποδα τη γκρι 
σου φόρμα; Μακάρι να 
ήμουν εγώ η αιτία! 
Στείλε εδώ.

SocialiSta
Γκάζι, 7/1, Αϊ-Γιαννιού, 
δίπλα στο djey, ψηλός, κα-
στανός, φόραγες άσπρη 
μακρυμάνικη με γαλάζια 
κοντομάνικη! Κοιταχτήκα-
με για λίγο, μετά έκατσες 
μακριά. nadiamusic28@
yahoo.gr 

ςκΟΥΦΑ 
Mεσημέρι Σαββάτου, κοι-
ταχτήκαμε γλυκά στα μά-
τια, όμορφη μελαχρινή, 
ντυμένη στα μαύρα, φο-
ρούσα μπλε τζιν, άσπρο 
μπουφάν, στείλε μήνυμα. 
694 9935110

auriS
Αναζητούμε το ευγενι-
κό Auris που βοήθησε 
μοναχικό Punto με τις 
αλυσίδες στο χιονοδρο-
μικό Καρπενησίου στις 
10/1. monaxiko_punto@
windowslive.com

ΘΕΑτΡΟ 
ΑκΡΟπΟΛ
15 Ιανουαρίου δούλευες 
εκεί, ήρθα στην παράστα-
ση, σε είδα… με είδες… 
θέλω να σε ξαναδώ, στεί-
λε εδώ, Δήμητρα

barouGe
Ξημερώματα 27/12, 
φωτογράφε, έψαξα πα-
ντού αλλά δεν σε βρήκα, 
έπρεπε να είχα facebook 
τελικά. nvamp88@
hotmail.com

πΟτΟπωΛΕΙΟ/
marabou
21/1, χόρεψες προκλητι-
κά μπροστά μου, αλλά με-
τά μου το έπαιξες τρελή, 
στείλε εδώ.

μΕτΡΟ 
μΟνΑςτηΡΑκΙ
Για την darkstorie@22 
ξανθιά αμαζόνα με κο-
τσίδα, αν θέλεις στείλε 
μου σ’ αυτό το κινητό. 
Κώστας «Ελληνάρας»! 
694 4811302

μπΟΥΡνΑζΙ
Είσαι η κοπέλα στην 
Αίγλη, είμαι ο καστανός 
με τα γαλανά μάτια. 695 
0662350

ΑνΑνγνωςτηΡΙΟ
Ήσουν τόσο γλυκός με 
τη γαλάζια μπλούζα, δια-
βάζεις κινέζικα. argy_8@
hotmail.com

μΟνΑςτηΡΑκΙ
Όμορφη μελαχρινή, γύρω 
στα 35, φορούσες κολάν, 
υπέροχα πόδια, περίμε-
νες το μετρό, σε σκέφτο-
μαι. 697 1985059

Σχεδόν κάθε μέρα δου-
λεύεις κοντά στον πύργο 
στο Allou Fun Park, έχεις 
και το κινητό μου και ακό-
μη περιμένω μήνυμα. 698 
6427507

Boutique, Σάββατο, 30/1, 
ήρθα να σου πω καλη-
νύχτα και η φίλη σου με 
ρώτησε αν γνωριζόμα-
στε… Θα σε ξαναδώ; 698 
1316314

22/12, Σύνταγμα, σε είδα 
μετά από 2 χρόνια Μάνο, 
μπροστά απ’ τα Everest, 
πέρασες με ένα φίλο σου, 
κοιταχτήκαμε και μου 
χαμογέλασες, δεν σταμά-
τησα ποτέ να σε ψάχνω. 
Κωνσταντίνος

Γλυφάδα, Στέλιο χάθηκες, 
ήσουν Barmacy μετά Zara, 
Ble, Flocafé, ασημί σμαρ-
τάκι, ο ψηλός μελαχρινός 
είμαι, με το fredo γλυκό, 
πού είσαι;

Σε είδα στο Αργοστόλι, σε 
είδα ψες αργά, αδυνατι-
σμένο, βρε ζουζουνούλι 
νταβααα… φιλάκια ρου-
φηχτάαα!

Κι αν το Ode ήταν παγίδα; 

Γι’ αυτό ας έρθει το βουνό. 

Τα είχα οργανώσει όλα 
τέλεια…Stevie Wonder 
στο ηχοσύστημα, Jacuzzi, 
κεριά, σαμπάνια, χαβιάρι, 
φράουλες με σαντιγί, 
εγώ και συ, γλυκιά μου 
οπτασία! Εκεί που ’χαμε 
κάνει κεφάλι πετάγεσαι 
ξαφνικά έξω από το νερό 
και τρέχεις προς την 
έξοδο φωνάζοντας… Tι 
να συνέβη άραγε; Μήπως 
βρήκες ξινές τις φράου-
λες, στυφή τη σαμπάνια…

…κι αυτά που λες εσύ κι 
οι, επί χρήμασι, υποστη-
ρικτές σου, εγώ τα ακούω 
βερεσέ! 

Αγαπητή Μ…, είτε βγαί-
νεις είτε δεν βγαίνεις, 
πόρνη είσαι και το λένε 
όσοι σε γνώρισαν, μια 
πόρνη στην ψυχή, με 
πολλά λεφτά…

Σε είπα Χριστό, αλλά 
απέδειξες ότι ήσουνα ο 
Ιούδας και μάλιστα χωρίς 
ίχνος ιδεολογίας. Μόνο 
για τα λεφτά! 

Αυτή η συνάντηση δεν 
είναι εφικτή τελικά, έχεις 
δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί, 
είναι επικίνδυνο.

Εύα μου, πρασινομάτα 
μου, σ’ αγαπώ – μήπως εί-
δες τον Χόφενμπαουμ; 

Σε θέλω, γλυκέ μου 
Viking, ένα χρόνο… αλλά 

εσύ θες άλλη… Θα είμαι 
δίπλα σου έστω και σαν 
φίλη…

Μου είπες ότι με είδες 
στην Ακαδημίας ενώ περ-
νούσες με ταξί, σου λέω 
ότι κοιμάμαι και ξυπνώ 
με τη σκέψη σου εδώ και 
μήνες! 

Όποτε σε βλέπω, θέλω να 
σε πάρω μια μεγάλη και 
σφιχτή αγκαλιά, αλλά η 
καρδιά μου χτυπάει τόσο 
δυνατά που τα χάνω… 
Σε σκέφτομαι συνέχεια, 
Τασούλη μου! 

Τέλεια η περούκα σου, 
Χρυσή μου! Αλήθεια, τι 
διαφορά έχει μια κανο-
νική παρτούζα από μια 
τηλεπαθητική; 

15/12, 3 τα ξημερώματα, 
πέσαμε με τον αδερφό 
μου στην Αρδήττου με 
vstrom, μας βοηθήσατε, 
3-4 άντρες, σας ευχα-
ριστούμε. valiagouts@
hotmail.com

Παιδιά, ειλικρινά, μην 
έρχεστε, δεν είμαι πόρνη, 
μια χαρά είναι οι πόρνες, 
απλά εγώ δεν είμαι Μαρία.

Πήρες το βλέμμα, το φιλί, 
την αγκαλιά… δεν ξέρω τι 
να κάνω, μου έχεις πάρει 
το μυαλό, φέρ’ το πίσω! 

Δεν κυλάει με τίποτα η 
εβδομάδα κι εγώ δεν κρα-
τιέμαι να’ ρθω εκεί και να τα 
κάνουμε όλα, Α… μου. 

Τέλεια τα χνάρια αρκούδας 
στο στήθος σου! ●

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...
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Market
Της Ζωής ΠαΠαφωτίου

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

NOVA

Θέλεις να μάθεις πώς τελειώνουν οι περιπέτειες των 
επιζώντων, που έγιναν η αγαπημένη συνήθεια εκα-
τομυρίων θεατών παγκοσμίως; ή Nova φέρνει στις 
οθόνες μας αποκλειστικά τον 6ο και τελευταίο κύ-
κλο του “Lost”.  αν θες να μάθεις το τέλος της ιστορί-
ας, δεν έχεις παρά να συντονιστείς από τις 4/2 κάθε 
Πέμπτη στις 22.00 στο Novacinema 1 και κάθε Παρα-
σκευή στις 20.15 στο Novacinema 3 (www.nova.gr ).

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

ή επιλογή επαγγέλματος είναι σοβαρή απόφαση και 
χρειάζεται χρόνο. Για σένα, που θέλησες να το σκε-
φτείς λίγο παραπάνω, τα ίΕΚ Δέλτα δημιούργησαν 
νέα τμήματα σπουδών σε όλες τις ειδικότητες (τεχνο-
λογία, ομορφιά, μόδα, οικονομικά, μουσική τέχνες, 
τουρισμό κ.ά.) που θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους 
τον φεβρουάριο (πληροφορίες - εγγραφές: ίΕΚ ΔΕΛ-
τα, Ρεθύμνου 3, Μουσείο, 210 8225.983).

WIND

Εσένα ποιο μέγεθος επικοινωνίας σου ταιριάζει; τώρα 
η Wind τα κάνει όλα απλά και οικονομικά με τα νέα της 
συμβόλαια S, M, L και XL και τη νέα της καμπάνια με 
πρωταγωνιστή τον  αλέξη Γεωργούλη. Εσύ δεν έχεις 
παρά να διαλέξεις εύκολα και γρήγορα το συμβόλαιο 
που σου ταιριάζει περισσότερο (www.wind.com.gr).

DIMPLE

Κάθε άνθρωπος κρύβει μέσα του μεγάλη δύναμη. αυ-
τήν ακριβώς την εσωτερική δύναμη προτείνει στους 
άνδρες να εξωτερικεύσουν το Dimple, το ουίσκι με 
την πλούσια γεύση και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. 
Όλα αυτά μέσω της νέας του τηλεοπτικής καμπάνιας 
στην ελληνική τηλεόραση (Beluga Associates S.A., 
ήρώδου αττικού 9, Κηφισιά, 210 6235.200).    

NOTOSGALLERIES

φαντάσου να μπορούσες να αποκτήσεις ρούχα, πα-
πούτσια και αξεσουάρ επώνυμων  brands σε τιμές 
έκπληξη. τώρα η επιθυμία σου γίνεται πραγματικό-
τητα, καθώς τα notosgalleries ανανεώνουν την οικο-
γενειακή γκαρνταρόμπα φθηνά και ποιοτικά, προ-
σφέροντας επώνυμα προϊόντα (Gant, Seven Jeans, 
Liu Jo, J lo, Miss sixty, Kookai κ.ά.) με έκπτωση έως και 
60% (ςταδίου & αιόλου, αθήνα, 210 3245.811/ ήρ. Πο-
λυτεχνείου 35 & τσαμαδού, Πειραιάς, 210 4119.811).

Το αστειατόριο «Κου-
κλάκι» ζητά σερβιτόρο 
με χιούμορ και εμπειρία 
έως 30 ετών. Παρ-Σάβ., 
210 6818.710, 694 
5269950 μετά τις 12 μ.μ. 

Σε γνωρίζω...

Ακαταμάχητη Ελληνογερ-
μανίδα από Φρανκφούρτη, 
38άρα κοκέτα, γελαστή, επι-
χειρηματίας, αναζητά γνω-
ριμία-συμβίωση κυρίου έως 
65, εισαγωγέα-βιοτέχνη συ-
ναδέλφου, υψηλού παρα-
στήματος, να ταξιδεύει ανά 
τον κόσμο. 210 8064.902, 
8069.930

Επώνυμος ξενοδόχος, 
55χρονος, εξαιρετικής, 
γοητευτικής προσωπικό-
τητας, 1.80, μελαχρινός, 
πολύ δραστήριος, έξυπνος, 
με χιούμορ, κάτοχος 3 ξε-
νοδοχείων, μηνιαίως άνω 
των € 30.000, βίλα, σκάφος, 
Mercedes, μετοχές στην Ελ-
βετία, επιθυμεί γνωριμία γά-
μου με κυρία έως 50 ετών, 
όμορφη, καλλιεργημένη, 
φινετσάτη. Οικονομικό αδι-
άφορο. Αποκλειστικά «Λού-
ης» Πειραιάς, Καραΐσκου 
117, 210 4176.812-813

Μοναχοκόρη εργοστασι-
άρχη, 35χρονη, πολύ όμορ-
φη, ξανθιά, πρασινομάτα, 
πτυχιούχος πληροφορικής, 
κάτοχος 2 εργοστασίων, 2ώ-
ροφη μονοκατοικία βόρεια 
προάστια, μηνιαίως € 6.000, 
εξοχικό, επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κύριο έως 40 ετών, 
μορφωμένο, ευγενικό, με 
κατασταλαγμένο χαρακτήρα. 
Αποκλειστικά «Λούης» Πει-
ραιάς, Καραΐσκου 117, 210 
4176.812-813

Πυρηνικός ιατρός 45χρο-
νος, εμφανίσιμος, 1.86, 
μελαχρινός, εκπληκτικού 
χαρακτήρα και προσωπικό-
τητας, καλλιεργημένος με 
ευγενικούς τρόπους, άρι-
στης οικογενείας, μηνιαίως € 
9.700, βίλα Πολιτεία, ακίνητο 
Κολωνάκι, 2 Ι.Χ., διαμερίσμα-
τα Αμερική, επιθυμεί γνωρι-
μία γάμου με κυρία έως 38 
ετών, όμορφη, σοβαρή, για 
τη δημιουργία οικογένειας. 
Αδιάφορο το οικονομικό. 
Αποκλειστικά «Λούης» Πει-
ραιάς, Καραΐσκου 117, 210 
4176.812-813

Καλλονή 26χρονη 
νηπιαγωγός, εξαίρετης 
οικογενείας εκπαιδευτικών, 
1.75, ξανθιά, καλλίγραμμη, 
πρασινομάτα, έξυπνη με 
θηλυκότητα και φινέτσα, 
ήθος και αρχές, κάτοχος 
4ώροφου ακινήτου στα βό-
ρεια προάστια, Ι.Χ., μηνιαίως 
€ 2.600, εξοχικό, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο 
έως 40 ετών, καλλιεργημέ-
νο, σοβαρής οικογενείας. 
Αποκλειστικά «Λούης» Πει-
ραιάς, Καραΐσκου 117, 210 
4176.812-813

Εμφανίσιμος 32χρονος, 
πτυχιούχος ΑΕΙ,  εργαζό-
μενος σε υπουργείο, 1.85, 
καστανός, γαλανομάτης, 
έξυπνος, εξαιρετικά καλλι-
εργημένος, πολύπλευρος, 
ιπποτικός, με χιούμορ, 
οικονομικά ανεξάρτητος, 
ιδιόκτητο διαμέρισμα, εξο-
χικό, I.X., επιθυμεί σοβαρή 
γνωριμία με δεσποινίδα 
εμφανίσιμη, καλλιεργημένη, 
κατασταλαγμένη, έως 33 ε-
τών. «Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3607.748, 
καθημερινές 9.00-21.00, 
Σάββατο 10.00-14.00, 
www.pappas.gr

Επιθεωρητής αεροσκα-
φών 46χρονος, πτυχιούχος 
μηχανολόγος μηχανικός, 
1.80, καστανός, αρρενω-
πός, αθλητικός, αυθόρμη-
τος, ρομαντικός, οικονομικά 
ανεξάρτητος, 2 διαμερίσμα-
τα, οικόπεδο, κτήμα, I.X., 
επιθυμεί σοβαρή γνωριμία 
με κυρία όμορφη, γλυκιά, 
ανεξάρτητη, έως 38 ετών 
με σκοπό τη δημιουργία 

οικογένειας. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3607.748, καθημερινές 
9.00-21.00, Σάββατο 10.00-
14.00, www.pappas.gr

Δικηγόρος 35χρονη, 
εργαζόμενη σε νομική εται-
ρεία, εξαίρετης οικογένειας, 
3 masters, 1,77, λεπτή, 
καστανόξανθη, φινετσάτη, 
ακέραιου χαρακτήρα, έξυ-
πνη, ευγενική, δυναμική 
προσωπικότητα, οικονομικά 
ανεξάρτητη, μεγάλη ακί-
νητη περιουσία, επιθυμεί 
σοβαρή γνωριμία με κύριο 
ευπαρουσίαστο, μορφωμέ-
νο, ώριμο, με προσωπικότη-
τα, έως 42 ετών. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3607.748, καθημερινές 
9.00-21.00, Σάββατο 10.00-
14.00, www.pappas.gr
 
Ιατρός 28χρονη, πραγματι-
κή καλλονή, από εξαίρετη οι-
κογένεια ιατρών, με σπουδές 
στη Γερμανία, πολύ ευκατά-
στατη, 1.72, λεπτή, σπάνιου 
χαρακτήρα και παιδείας, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
κύριο ανάλογου οικονομικού 
και κοινωνικού επιπέδου, 
επιστήμονα, ευπαρουσία-
στο, έως 40 ετών. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3607.748, καθημερινές 9.00-
21.00, Σάββατο 10.00-14.00, 
www.pappas.gr

Πανέμορφη καλλιτεχνική 
διευθύντρια, 45 ετών, με 
διδακτορικό στις καλές τέ-
χνες, 1.67, καστανόξανθη, 
λεπτή, φινετσάτη, μοντέρ-
να, με έντονη θηλυκότητα, 
οικονομικά ανεξάρτητη, 
ιδιόκτητο διαμέρισμα, I.X., 
επιθυμεί σοβαρή γνωριμία 
με κύριο μορφωμένο, δρα-
στήριο, δυναμικό, ευπαρου-
σίαστο, έως 55 ετών. «Πάπ-
πας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 
210 3607.748, καθημερινές 
9.00-21.00, Σάββατο 10.00-
14.00, www.pappas.gr

ABILITY. Υψηλών προδια-
γραφών γνωριμίες σχέσης-
συμβίωσης-γάμου. Πανελ-
λαδικά-εξωτερικό. Σύγχρο-
νοι άνθρωποι με σημερινές 
ανάγκες εξασφαλίζουν στο 
γραφείο μας τη σημαντι-
κότερη απόφαση της ζωής 
τους! Δεκτή διαμεσολάβηση 
γονέων. Εντιμότητα, εχεμύ-
θεια, υψηλών προδιαγρα-
φών υπηρεσίες, σύγχρονες 
μέθοδοι (διερεύνηση 
δεδομένων, σκιαγράφηση 
σωματότυπου, αξιολόγηση 
προσωπικότητας) διασφα-
λίζουν τη μοναδικότητα του 
γραφείου Ability. Για εκδρο-
μές-εκδηλώσεις AbilityClub, 
τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Η κυρία Ράνια 
Κελεμπέκογλου και οι συ-
νεργάτες της (σύμβουλοι 
σχέσεων, ψυχολόγοι) 
με απεριόριστη εμπειρία 
24 χρόνων, πραγματική 
αγάπη, σωστό χειρισμό, 
πρωτοποριακές μεθόδους 
με άμεσα αποτελέσματα 
(ρεκόρ γάμων το 2009), 
σας βοηθούν, καθοδηγούν, 
προτείνουν τα κατάλληλα 
άτομα για μια ευτυχισμένη 
γνωριμία γάμου. Κάντε μια 
καινούργια αρχή για τη ζωή 
που ονειρεύεστε. Σας αξίζει! 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947,   
www.abilityclub.gr

ABILITY. Απευθυνόμαστε 
στους γονείς που θέλουν 
πραγματικά να βοηθήσουν 
τα παιδιά τους ώστε να 
βρουν το σωστό σύντροφο 
ζωής. Με εχεμύθεια προ-
τείνουμε, συμβουλεύουμε, 
καθοδηγούμε με την πολύ-
χρονη εμπειρία μας. Άριστα, 
άμεσα αποτελέσματα. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr

ABILITY. Διευρύνετε τον 
κύκλο των γνωριμιών σας 
μέσω των προσωπικών 
προτάσεων αλλά και εκδη-
λώσεων που διοργανώνει 
το γραφείο Ability. Βρείτε το 
σωστό σύντροφο εύκολα, 
άμεσα, εχέμυθα, έντιμα. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947  

ABILITY. Είμαι 57χρονος 
επιχειρηματίας, 1.85, 
αρρενωπός, αθλητικός (2 
καταστήματα Αθήνα και 
κοσμοπολίτικο νησί), ευ-
χάριστος, ποιοτικός, χωρίς 
υποχρεώσεις και επιθυμώ 
σοβαρή γνωριμία προοπτι-
κής με κυρία φινετσάτη, 
λεπτή, έως 52 ετών. Οικο-
νομικό κυρίας αδιάφορο. 
Πληροφορίες Ability. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Είμαι 53χρονη 
κυρία β. προαστίων, 
εισοδηματίας, 1.73, 58 
κιλά, ξανθιά, πρασινομάτα, 
ευγενική, μορφωμένη και 
επιζητώ σύντροφο έως 63 
ετών, ποιοτικό, ευχάριστο. 
Πληροφορίες Ability.
 Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Είμαι 32χρονη, με 
δική μου επιχείρηση στο 
κέντρο της Αθήνας, 1.70, 
λεπτή καλλιεργημένη, με 
πρόσχαρο χαρακτήρα, 
οικονομική άνεση και με 
πολλά ενδιαφέροντα, 
επιθυμώ γνωριμία γάμου 
με κύριο έως 44 ετών, ευ-
γενικό, ευχάριστο. Δεκτή 
διαμεσολάβηση γονέων. 
Πληροφορίες Ability.
 Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Είμαι 35χρονος 
εισαγωγέας (οικογενειακή 
επιχείρηση), καλής εμφάνι-
σης, καστανόξανθος, 1.78, 
με πολλά ενδιαφέροντα, 
ήρεμος κι ευγενής, ευκα-
τάστατος, ιδιόκτητη μονο-
κατοικία και Ι.Χ., επιθυμώ 
γνωριμία γάμου με νέα έως 
33 ετών, σοβαρή, ευγενική, 
με ήθος. Δεκτή διαμεσο-
λάβηση γονέων. Ability. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947,  
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Είμαι 43χρονος 
ορθοπεδικός, 1.83, με-
λαχρινός, ευχάριστος, με 
προσωπικότητα, χιούμορ, 
φυσιολάτρης, ιδιωτικό 
ιατρείο και ακίνητα και επι-
θυμώ γνωριμία γάμου και 
δημιουργία οικογένειας με 
νέα έως 39 ετών, όμορφη, 
προσγειωμένη, κοινωνική. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γο-
νέων. Πληροφορίες Ability. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947,   
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Είμαι καθηγήτρια 
ξένων γλωσσών 37χρονη, 
1.66, ξανθιά, λεπτή με ευαί-
σθητο και προσγειωμένο χα-
ρακτήρα, ακίνητη περιουσία 
και Ι.Χ. και επιθυμώ γνωριμία 
γάμου με κύριο έως 48 ετών 
μορφωμένο, κατασταλαγ-
μένο. Πληροφορίες Ability. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Είμαι καθηγητής 
Λυκείου, 45χρονος, άκρως 
γοητευτικός, 1.80, πολύ 
καλής εμφάνισης με μεγάλη 
ακίνητη περιουσία κέντρο 
και ν. προάστια, επιθυμώ 
γνωριμία γάμου με κυρία 
έως 40 ετών, εμφανίσιμη, 
καλού χαρακτήρα. 
Πληροφορίες Ability. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Είμαι επιστήμων 
51χρονος με πολύ καλή 
εργασία, 1.82, καλής εμφά-
νισης και οικονομικής και 
ποιοτικής ζωής, δραστήρι-

ος, κοινωνικός και επιθυμώ 
σοβαρή γνωριμία με κυρία 
έως 47 ετών, πρόσχαρη, 
εμφανίσιμη, κοινωνική. 
Πληροφορίες Ability. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr 

ABILITY. Είμαι 45χρονη 
όμορφη, καλλίγραμμη, 
εργαζόμενη σε υπουργείο, 
χωρίς υποχρεώσεις, με 
θηλυκότητα, ευγένεια και ει-
λικρίνεια, επιθυμώ γνωριμία 
σοβαρή κυρίου έως 57 ε-
τών, ευγενικού και έντιμου. 
Πληροφορίες Ability. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr 

Οφθαλμίατρος 54χρονος, 
ελεύθερος, ψηλός, μελαχρι-
νός, ειλικρινής, δραστήριος, 
με πολλά ενδιαφέροντα, με 
αποδοχές άνω των € 6.000 
μηνιαίως, 2 Ι.Χ., έξτρα έσοδα 
από ενοικιαζόμενη πολυ-
κατοικία, αναζητά γνωριμία 
γάμου με ελεύθερη ή δια-
ζευγμένη κυρία, εμφανίσιμη, 
καλλιεργημένη, χαρούμενη 
έως 45 ετών. Οικονομικό 
αδιάφορο. «Λούης» Αθήνα, 
Αγ. Κωνσταντίνου 6, 7ος 
όροφος, 210 5235.692,  
www.sinikesia.gr

Επιχειρηματίας και εισοδη-
ματίας ακινήτων 45χρονη, 
εντυπωσιακής εμφάνισης, 
με μπλε μάτια, διαζευγμένη, 
κάτοχος τεράστιας ακίνη-
της περιουσίας, € 7.000 
περίπου μηνιαίως, Ι.Χ., κα-
ταθέσεις, αναζητά γνωριμία 
κυρίου πανεπιστημιακής 
μόρφωσης, επιτυχημένου 
επαγγελματικά, ευπαρου-
σίαστου, για γάμο. «Λούης» 
Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 6, 
7ος όροφος, 210 5235.692, 
www.sinikesia.gr

Οδοντίατρος-τεχνολόγος 
οδοντοτεχνικής 53χρο-
νη, ξανθιά, γαλανομάτα, 
κοκέτα, δοτική, με πολλά 
ενδιαφέροντα, € 6.000, μο-
νοκατοικία, μεγάλη ακίνητη 
περιουσία, καταθέσεις, 
αναζητά γνωριμία κυρίου ε-
παγγελματικά και κοινωνικά 
επιτυχημένου, με ευχάριστη 
προσωπικότητα, για σοβα-
ρό δεσμό-γάμο. «Λούης» 
Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 6, 
7ος όροφος, 210 5235.692, 
www.sinikesia.gr

VIP’S. Επιχειρηματίας δερ-
ματίνων ειδών, οικογενεια-
κής επιχείρησης, 30χρονη, 
καστανή, με σωστές αναλο-
γίες και όμορφο πρόσωπο, 
πολύ καλού χαρακτήρα, 
μιλάει αγγλικά και ιταλικά, 
με υψηλό μηνιαίο εισό-
δημα, ιδιόκτητο σπίτι και 
αυτοκίνητο, από πολύ καλή 
οικογένεια, αναζητά γνωρι-
μία γάμου με νέο για να δη-
μιουργήσουν μαζί την πιο 
ευτυχισμένη οικογένεια. 
Δεκτή διαμεσολάβηση συγ-
γενών. Ελλάδα-εξωτερικό. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Βιοτέχνης 35χρονος, 
κατασκευές τεντών, ψηλός, 
όμορφος, ευγενικός, με 
ευαίσθητη καρδιά, ρομα-
ντικός, μιλάει αγγλικά, με 
πτυχίο στην πληροφορική, 
μηνιαίο εισόδημα € 3.400, 
ιδιόκτητο οροφοδιαμέρι-
σμα στα δυτικά προάστια, 
κάτοχος μηχανής και αυτο-
κινήτου, αναζητά κοπέλα 
με σκοπό το γάμο, με την 
επιθυμία να ερωτευτούν 
τρελά. Δεκτή διαμεσολά-
βηση συγγενών. Ελλάδα-
εξωτερικό. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Παιδίατρος 38χρονη, 
μελαχρινή, με ματιά που 
αφοπλίζει, φινετσάτη, με 
χιούμορ, γνωρίζει αγγλικά, 
γαλλικά, μεταπτυχιακό στην 
Αγγλία, εργάζεται σε ιδιω-
τικό νοσοκομείο με μηνιαίο 
εισόδημα € 3.700, ιδιόκτητο 
διαμέρισμα στη Γλυφάδα, 
Ι.Χ., έχει αγάπη στα παιδιά, 
επιθυμεί να γνωρίσει με 
σκοπό το γάμο έναν άντρα 
καλλιεργημένο με αγάπη 
στην οικογένεια. Δεκτή δια-
μεσολάβηση συγγενών. Ελ-
λάδα-εξωτερικό. VIP’S. «Διε-
θνές Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Επιχειρηματίας 
ανταλλακτικών αυτοκι-
νήτου Volvo & Mercedes, 
40χρονος, ξανθός, γαλανο-
μάτης, γυμνασμένος, μιλάει 
γερμανικά, υψηλό μηνιαίο 
εισόδημα και αγάπη για εκ-
δρομές και θέατρο, με δύο 
διαμερίσματα στον Καρέα, 
εξοχικό στο Λαγονήσι και 
τζιπ, αναζητά μια όμορφη 
κοπέλα με σκοπό το γάμο, 
για να της χαρίσει απλόχερα 
ψυχικά και υλικά αγαθά. 
Δεκτή διαμεσολάβηση συγ-
γενών. Ελλάδα-εξωτερικό. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Κτηματομεσίτρια 
39χρονη, καστανόξανθη, 
πρασινομάτα, όμορφη, με 
καλούς τρόπους, ρομαντι-
κή, φιλόμουση, παίζει κιθά-
ρα και πιάνο, μιλάει αγγλικά, 
γαλλικά, ιταλικά, με πάρα 
πολύ καλό μηνιαίο εισόδη-
μα και πατρική περιουσία 
ακινήτων στην Αθήνα, δια-
μένει στη μεζονέτα της στη 
Βάρη με πανοραμική θέα και 
αναζητά με σκοπό το γάμο 
κύριο τρυφερό και πολύ 
ρομαντικό να βλέπουν μαζί 
την ανατολή του ηλίου για 
όλη την υπόλοιπη ζωή τους. 
Δεκτή διαμεσολάβηση συγ-
γενών. Ελλάδα-εξωτερικό. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Επιχειρηματίας 
47χρονος μεγάλης ναυτιλι-
ακής εταιρείας, αρρενωπός, 
γοητευτικός με γκρίζους 
κροτάφους και πολλά υπο-
σχόμενο βλέμμα, υψηλό 
μηνιαίο εισόδημα, γνωρίζει 
αγγλικά, γαλλικά, γερμανι-
κά, ιταλικά, έχει δυο βίλες 
στον Διόνυσο, εξοχικό στην 
Αράχοβα και δυο αυτοκί-
νητα τζιπ και Mercedes, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
γοητευτική κοπέλα να συ-
νταξιδέψουν στο ταξίδι της 
ζωής τους. Δεκτή διαμεσο-
λάβηση συγγενών. Ελλάδα-
εξωτερικό. VIP’S. «Διεθνές 
Γραφείο Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Καθηγήτρια πανεπι-
στημίου Φυσικής-Χημείας 
42χρονη, φινετσάτη, με 
όμορφο σώμα και πολύ 
καλούς τρόπους, μιλάει αγ-
γλικά, γαλλικά, ανεξάρτητη 
οικονομικά από ακίνητη 
περιουσία, διαμένει μόνιμα 
στο διατηρητέο σπίτι της 
στο Θησείο, κάτοχος αυτο-
κινήτου, αναζητά κύριο με 
σκοπό το γάμο, που να έχει 
πολλή όρεξη για ζωή ώστε 
να περάσουν όμορφα μαζί. 
Δεκτή διαμεσολάβηση συγ-
γενών. Ελλάδα-εξωτερικό. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο Συ-
νοικεσίων». Τηλ. κέντρο 
210 3234.793, Νίκης 24, Σύ-
νταγμα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Διευθυντής τράπεζας 
53χρονος γοητευτικός, ψη-
λός, τζέντλεμαν, ένας κύρι-
ος πολύ αξιόλογος, ψηλός, 
λατρεύει το κολύμπι και το 
χειμερινό σκι, αγαπάει τη 
φύση και τα ζώα, μηνιαίο 
εισόδημα € 4.100 με ιδιό-
κτητο ρετιρέ στη Γλυφάδα 
και Ι.Χ., αναζητά κυρία ευγε-
νική, ευαίσθητη, με επιθυ-
μία να ζήσουν όμορφα μέσα 
σε έναν ευτυχισμένο γάμο. 
Δεκτή διαμεσολάβηση συγ-
γενών. Ελλάδα-εξωτερικό. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, 
www.vip-petridi.gr

VIP’S. Συνταξιούχος μικρο-
βιολόγος του Πολεμικού 
ναυτικού, 55χρονη σκερ-
τσόζα, με πολλή αγάπη για 
τα όμορφα μέρη, για τη 
γυμναστική και το χορό, 
μιλάει αγγλικά, γερμανικά, 
έχει υψηλό εισόδημα, δύο 
καταστήματα στην Αγ. 
Παρασκευή και ιδιόκτητο δι-
αμέρισμα στην ίδια περιοχή 
και εξοχικό στην Εύβοια, α-
ναζητά κύριο γοητευτικό να 
γευτούν μαζί την ξενοιασιά 
των «συνταξιούχων». Δεκτή 
διαμεσολάβηση συγγενών. 
Ελλάδα-εξωτερικό. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 
210 3234.793, Νίκης 24, Σύ-
νταγμα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Μπορεί να είναι 
εξαιρετικά επιτυχημένος 
επιστήμονας, αλλά η σκέψη 
του δεν είναι εγκλωβισμένη 
μόνο σε θέματα εργασίας, 
είναι 57 ετών, νεώτερης 
εμφάνισης, αθλητικός, 
γοητευτικός, ευγενικός, 
έχει στην ιδιοκτησία του κα-
ταστήματα, σπίτια, εξοχικά, 
αυτοκίνητα και μηνιαίο ει-
σόδημα προκλητικά υψηλό, 
λαχταρά να γνωρίσει δυο 
γλυκά γυναικεία μάτια που 
θα τον σκλαβώσουν και να 
επιθυμεί και εκείνη να ενώ-
σουν τις ζωές τους. Δεκτή 
διαμεσολάβηση συγγενών. 
Ελλάδα-εξωτερικό. 
VIP’S. «Διεθνές Γραφείο 
Συνοικεσίων». Τηλ. κέντρο 
210 3234.793, Νίκης 24, Σύ-
νταγμα, www.vip-petridi.gr

Meeting Point (σημείο συ-
νάντησης). Εχτές μόνη/-ος, 
σήμερα με το ταίρι σου!!! 
Γρήγορα, εύκολα, σίγουρα 
και ανέξοδα εκπληρώνεις 
το όνειρό σου. 
VIP’S. Τηλεφωνήστε μας 
για τη δωρεάν εγγραφή 
σας στα τηλέφωνα 210 
3310.014, 698 6719721 

Ζήτα μου ό,τι θες

Έλα στην καλύτερη παρέα 
της Αθήνας! Δούλεψε part 
time στη Διεθνή Αμνηστία 
στο πρόγραμμα face2face, 
ικανοποιητική αμοιβή, 
εκπαίδευση. 210 3600.628, 
face2face@amnesty.org.gr

Πτυχιούχος καθηγητής, 
με μητρική γλώσσα την αγ-
γλική, παραδίδει μαθήματα 
αγγλικών. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 694 5825349

Παραδίδονται σε εργαστή-
ριο μαθήματα κεραμικής, 
μικρού γλυπτού, ανάγλυ-
φου, χρηστικού και διακο-
σμητικού αντικειμένου. 210 
6411.392, 693 7411215
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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».

Είμαι ένα κοριτσάκι 20 χρονών 
και μετά από πολλές ταλαιπωρί-
ες, χυλόπιτες, ηλίθιους κ.τ.λ. εί-
μαι σχεδόν σίγουρη πως βρήκα 
τον πρίγκιπα (μα!, είναι αληθι-

νός). Το πρόβλημα στην όλη φάση είναι 
το εξής (και δεν θέλω γέλια): έχω γίνει 
όχι μόνο φίλη με τον wanna be, αλλά και 
με την πρώην που τον παράτησε (ναι, 
συμβαίνουν και αυτά, πού να το ξέρω). 
Μυρτώ, είναι ο πιο υπέροχος άντρας... 
Κάθε φορά που τον βλέπω θέλω να τον 
ρίξω στο γραφείο, σου μιλάω για κό-
λαση και είναι και αστείος! Όμως από 
την άλλη θέλω να το πω στην πρώην του 
για να κάνω παιχνίδι άνετα και δεν ξέρω 
αν είναι σωστό. Και εάν είναι, πόσο ηθι-
κό είναι; Μου έχει ξεκαθαρίσει πως δεν 
θα με αφήσει να κάνω κάτι μαζί του, ού-
τε για πλάκα, γιατί τον θεωρεί εγωιστή 
και παλιοχαρακτήρα! Αχ, σε παρακαλώ, 
βοήθησέ με...! Πώς να της το πω ελληνι-
κά; Μ’ αρέσει κι ας φάω τα μούτρα μου! 
Βοήθησέ με και θα στο ξεπληρώσω, στο 
υπόσχομαι! 

Αν είχα το τεράστιο χάρισμα να βοηθάω κά-
ποιον να φάει τα μούτρα του, θα το χρησιμο-
ποιούσα για δυο τρεις που και τι δε θα ’δινα 
να τους δω με φαγωμένα μούτρα. Παρόλα 
αυτά, μην ανησυχείτε, μπορείτε να τα κατα-
φέρετε μια χαρά και μόνη σας. Όλοι τα κα-
ταφέρνουμε.
Υ.Γ. 1 Τι δουλειά είχατε να γίνετε φίλη με 
την πρώην του γκόμενου που σας αρέσει, δεν 
μπορώ να καταλάβω. Πολύ το μπερδέψατε το 
πράγμα.  
Υ.Γ. 2 Και γιατί κόβεστε τόσο να εξασφαλί-
σετε τη συμπαράστασή της;

»Γεια σου, Μυρτώ! Ονομάζομαι 
Αναστασία, είμαι 22 χρόνων και 

νοσηλεύτρια (α, και πρόσφατα χωρι-
σμένη). Το καλοκαίρι, ένα μεσημέρι 
που σχόλασα από την πρακτική μου, 
βγαίνοντας από το νοσοκομείο με πλη-
σίασε ένας όμορφος νεαρός, συλλεκτι-
κό κομμάτι, που μπήκε με το αμάξι σε 
αντίθετο ρεύμα και προσπάθησε να μου 
πιάσει την κουβέντα. Εγώ, βέβαια, ε-
πειδή είχα σχέση (με τον κόπανο) και 
ήθελα να είμαι σωστή (τρομάρα μου), 
του χαμογέλασα ευγενικά και έφυγα. 
Προχωρώ, λοιπόν, και μπαίνω στο κο-
ντινό super market να κάνω τα ψώνια 
μου. Χαζεύοντας τις κρέμες, γυρίζω το 
κεφάλι μου και, τσουπ, τον βλέπω δί-
πλα μου. Πολύ ευγενικά μου είπε ότι 
του αρέσω και θα ήθελε να με γνωρί-
σει. Του εξήγησα ότι έχω σχέση, μιλή-
σαμε λίγο ακόμα, μου ζήτησε συγνώμη 
και έφυγε. Τι γλυκός! Πες μου λοιπόν 
τι πιθανότητα υπάρχει να τον ξανασυ-
ναντήσω;  Ή τουλάχιστον πού μπορώ 
να βρω έναν όμορφο, γλυκό και ευγε-
νικό άντρα σαν και αυτόν; Πολλά φιλιά!  
            - pr.sissy!!!

Γιατί μου κάνετε συνέχεια τέτοιες ερωτήσεις;

Γιατί δεν με ρωτάτε τι πιθανότητα υπάρχει να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος μιας νέας παγκόσμι-
ας κρίσης που θα έχει στο επίκεντρό της το 
κρατικό χρέος;  Ή, έστω, πώς κατανοούνται 
καλύτερα οι κοινωνικές δομές; 
Υ.Γ. Δεν ξέρω τι πιθανότητα υπάρχει να τον 
ξανασυναντήσετε. Ή, μάλλον, ξέρω. Σχεδόν 
καμία. Χαζή Σίσσυ. 

»Μυρτούδι μου καλό, αχ! Δεν α-
ντέχω πια! Όλο με μαλάκες μπλέ-

κω. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι έχω ό-
ντως πάνω μου το μαλακομαγνήτη. Με-
τά από δυο αποτυχημένες μακροχρόνιες 
σχέσεις, δεκαεπτά one night stands κι 
αμέτρητα βράδια μοναξιάς, έχω φτάσει 
σε τέτοιο σημείο απελπισίας, που σκέ-
φτομαι να τα παρατήσω όλα και να πάω 
να μονάσω. Να πουλήσω σπίτια, γάτες 
και παιδιά που δεν έχω, να βάλω ένα 
βρακί αγνότητας κι ο Θεός βοηθός (λες 
επειδή μου στέλνει μονάχα ερωτικούς 
Γολγοθάδες να είναι η μοίρα μου σακα-
τεμένη;). Αχ, Μυρτώ μου, έφτασα να σε 
βλέπω σαν προφήτη. Τι βλέπεις για το 
μέλλον μου;                                         - Σταυριέλα

Άντε πάλι. Ρωτήστε τους Μόντι Πάιθονς. 
Υ.Γ. Όσο για το μαλακομαγνήτη που λέτε, 
νομίζω ότι κάνετε λάθος και μην ανησυχείτε 
καθόλου. Δεν τον έχετε στάνταρ. Άλλος τον 
έχει. Και πρόκειται για αποκλειστική πατέντα 
με δοκιμασμένο αποτέλεσμα και εγγύηση για 
μια ζωή.

»Αγαπητή Μυρτώ, ανακάλυψα 
πρόσφατα τη στήλη σου και μό-

νο εσύ μπορείς να με βοηθήσεις… Είμαι 
26 χρόνων και κάνω την πρακτική μου 
άσκηση σε μεγάλη επώνυμη εταιρεία. 
Είμαι αρκετά εμφανίσιμο άτομο, γυ-
μνασμένος και αρρενωπός, αλλά τελικά 
αυτό είναι κατάρα στις μέρες μας. Έχω 
το εξής πρόβλημα: θέλω να μείνω στη 
δουλειά, έχω ανάγκη από δουλειά, έχω 
εκφράσει την επιθυμία μου να με κρατή-
σουν, αλλά όταν το ανέφερα στην προϊ-
σταμένη μου, 45άρα με κόκκινο της φω-
τιάς μαλλί, πολύ σέξι αλλά παντρεμένη, 
είπε ότι με κρατάει με την προϋπόθεση 
να της κάτσω… Θα μου πεις, γιατί δεν το 
κάνω; Επειδή είμαι gay και της το είπα 
για να γλιτώσω! Μα, έλα που πρέπει να 
εγκρίνει την παραμονή μου ο διευθυ-
ντής, ο οποίος έμαθε για τα σεξουαλικά 
μου γούστα και είναι bisexual και μου 
έκανε επίσης ανήθικη πρόταση… Είμαι 
σε αδιέξοδο! Βοήθησέ με! 
Υ.Γ. Ο διευθυντής είναι χονδρός, με 
σημάδια στο πρόσωπο και τριχωτός… 
HELP! 

Πού στο διάολο δουλεύετε; Στο lipstick 
jungle; A
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Stardust
Από τον ΓιώρΓο ΠανοΠουλο

Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου) 
Δουλεύεις σκληρά και ξεκουράζεσαι όταν και ό-
ποτε μπορείς; Αυτό συμβαίνει όταν ο 10ος οίκος 
σου είναι ενεργός και η Αφροδίτη βρίσκεται στον 
11ο ηλιακό οίκο σου: η ταυτόχρονη ενέργειά τους 
δίνει μια πρόσκαιρη ανακούφιση σ’ όσους απαυ-
δισμένους Κριούς έχουν φτάσει να πιστεύουν ότι 
ο έρωτας είναι μόνο για τους πολύ νέους, ή για 
τους πολύ ηλίθιους. Με τον Άρη πάντως έστω κι 
ανάδρομο στον Λέοντα, ακόμα κι αν δεν τρελαί-
νεσαι από το πάθος ενός Έρωτα, εντούτοις είσαι 
κοντά σε κάποιον/α που σου θυμίζει ότι παρόλο 
που στο τέλος όλοι μπορεί να καταλήξουμε μόνοι, 
προς το παρόν δεν είσαι μόνος ή δεν θέλεις να 
είσαι πια μόνος. Α, κι αν αρνείσαι τα αυτονόητα και 
θεωρείς ακόμα ότι οι σχέσεις αποτελούνται από 

ένα πρωταγωνιστή και έναν κομπάρσο, τώρα θα 
καταλάβεις ότι οι ρόλοι έχουν αλλάξει δραματικά.  

Ταύρος (20 Απριλίου - 20 Μαΐου)
Πριν η Αφροδίτη αρχίσει τη διέλευσή της στον 
Υδροχόο (στις 18/1) ίσως να πέρασες πολύ καιρό, 
μπορεί και μήνες, αδιαφορώντας για την κοινωνία 
ή για τις κοινωνικές συναναστροφές. Ίσως οι κα-
ταστάσεις και οι περιστάσεις να γύρισαν τόσο α-
νάποδα το μυαλό σου που καμιά επιδιόρθωση δεν 
μπορούσε να το επαναφέρει στα ίσα του. Ίσως οι 
απανωτές κωλοτούμπες και τα σκοτσέζικα ντους 
στις σχέσεις σου να σε εξάντλησαν σε σημείο να 
αποστασιοποιηθείς από την εξωτερική πραγματι-
κότητα. Όλο αυτό το διανοητικό αερόμπικ που θα 
έκανε και Δίδυμο να πάθει θλάση, τώρα υποχωρεί 
προς χάριν μιας χαριέσσας επιστροφής στον κό-
σμο. Αν όχι, τουλάχιστον τα μαλλιά σου φαίνονται 
στη θέση τους πια και περισσότερο λαμπερά.    

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)
Xωρίς ανησυχία ασχολήσου με την επαγγελματι-
κή σου ζωή, που ξαναγίνεται ενδιαφέρουσα και 
πιο υποσχόμενη από ποτέ. Αυτό δεν είναι τελικά 
που αναζητάς σαν Δίδυμος; Όχι μόνο να είσαι α-
πασχολημένος/η και χρήσιμος/η, αλλά να κάνεις 
και κάτι που έχει ουσία και να αναγνωρίζεται; Κάτι 
τέτοιο τουλάχιστον προσπαθούν να σε κάνουν να 
πιστέψεις κάποιοι αστρολόγοι που θεωρούν ότι 
τώρα πρέπει να δείξεις το καλύτερο επαγγελματι-
κό σου πρόσωπο. Σύμφωνα βεβαίως με κάποιους 
άλλους η επαγγελματική επιτυχία θα σε κάνει 
να ξεχάσεις πόσο συναισθηματικά πεινασμένος 
παραμένεις μετά από σχέση(-σεις) γεμάτες  από  
πληγωμένο εγωισμό, χωρισμούς, επιστροφές, 
παράπονα και τάσεις φυγής. Υ.Γ. Η Αφροδίτη στον 
9ο ηλιακό σου οίκο ψιθυρίζει: «φύυυγε… ταξίι-

ιδεψε»... Θυμήσου μόνο ότι όποιος/α σου δίνει 
την αίσθηση της «οικογένειάς» σου είναι σημαντι-
κός/ή τώρα.

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)
Δεν ξέρω αν αποτελεί παρηγοριά στον άρρωστο, 
αλλά μπορείς να αντιληφθείς άμεσα ότι δεν είσαι ο 
μόνος Καρκίνος που έχει οικονομικά προβλήματα 
σε αυτό τον κόσμο. Είτε είσαι ελεύθερος επαγγελ-
ματίας είτε πρωθυπουργός, συνεχίζουν να υπάρ-
χουν λογιστές που σου λένε να κάνεις ακόμα μια 
τρύπα στη ζώνη σου. Μην πάθεις υστερία, ωστό-
σο. Κατηγόρησε τον Άρη στο 2ο οίκο που σε κατα-
κλύζει με οικονομικές υποχρεώσεις και πρόσθεσε 
στις επαγγελματικές σου ικανότητες καινούργια 
προσόντα. Βεβαιώσου επίσης ότι θα ξεκλέψεις 
λίγο χρόνο για να ανακαλύψεις πού πουλάνε φτη-
νότερα κραγιόν ή aftershave. Δεν ξέρω πώς θα 
τα καταφέρεις οικονομικά αυτή τη μακρά περίο-
δο των ισχνών αγελάδων, αλλά όταν η Αφροδίτη 
βρίσκεται στον ηλιακό σου 8ο οίκο, τα πράγματα 
φαίνονται λίγο πιο αισιόδοξα και φωτεινά. Τουλά-
χιστον πρόσκαιρα.

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
Αν είσαι σε ένα πάρτι που τα ποτήρια τσουγκρίζο-
ντας κάνουν γκλιν-γκλον, που τα φιλιά συγκρού-
ονται ανεπαίσθητα στον αέρα σαν τηλεκατευ-
θυνόμενα αεροπλανάκια και όλοι γελάνε και δια-
σκεδάζουν, μην εκπλαγείς αν εσύ νιώθεις ανίκα-
νος/η να συμμεριστείς εκατό τοις εκατό αυτή την 
ανάλαφρη χαρά. Η αλήθεια είναι ότι είσαι πολύ 
απορροφημένος/η με τα προβλήματά σου, ώστε 
να χαρείς το πάρτι, το ρομάντζο, το καλό κρασί και 
την ευκαιρία να λάμψεις στην κοινωνική σκηνή. 
Ευτυχώς που η Αφροδίτη στον Υδροχόο σαν νο-
σοκόμος υπηρεσίας σε οδηγεί ευγενικά στο κρε-
βάτι σου, όπως έναν ασθενή μετά από εγχείρηση. 
Είσαι όμως τόσο πολύ απασχολημένος (για να μην 
πω ναρκωμένος) με τον εαυτό σου, που δεν μπο-
ρείς καν να δεις ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος 
δίπλα σου που σε βοηθάει να αναρρώσεις.   
  
Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)
Εάν δεν είχες ποτέ σου μια μεγάλη σχέση, μπορείς 
τουλάχιστον να ονειρευτείς πόσο ωραία θα ήταν 
να είχες κάποιον/α στο πλάι σου. Ή, αν θέλεις, 
μπορείς να γκρινιάξεις για τις απογοητεύσεις που 
φέρνει η ζωή με τους εξοντωτικούς της ρυθμούς. 
Ωστόσο, το μόνο σίγουρο είναι ότι όσο υπάρχει 
ο Άρης στον Λέοντα  δεν υπάρχει περίπτωση να 
ηρεμήσεις εργασιακά. Είναι συγκλονιστικός πά-
ντως ο τρόπος που μερικοί Παρθένοι με τον Άρη 
υποκρίνονται ότι όλα είναι ρόδινα τη στιγμή ακρι-
βώς που είναι έτοιμοι να σκοτώσουν άνθρωπο. 
Δεν έχεις άδικο να νιώθεις έτσι αντέχοντας εξα-
ντλητικά ωράρια και αφεντικά που συμπεριφέρο-
νται σαν να έχουν πάρει ληγμένα. Υ.Γ. Ήρθε η στιγ-
μή να αναρωτηθείς πώς μπορείς να συνδυάσεις 
χαρά και εργασία. 

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου  - 23 Οκτωβρίου)
Δεν είναι καταπληκτικό, έτσι για αλλαγή, να βγαί-
νεις έξω και να αναπνέεις καθαρό αέρα; Η κυβερ-
νήτης σου Αφροδίτη στον 5ο ηλιακό σου οίκο σε 
ενθαρρύνει να το ρίξεις λίγο έξω, να υψώσεις λίγο 
παραπάνω τον εγωισμό σου, να παραστήσεις λίγο 
παραπάνω τον ωραίο ή την ωραία, να παθιαστείς 
λίγο παραπάνω, να αφεθείς λίγο παραπάνω στις 
επιθυμίες σου. Μπορείς ακόμα και να φλερτάρεις 
ανοιχτά. Ναι, οι βαριοί πλανήτες κοντεύουν να σε 
θάψουν ζωντανό μέσα στη σοβαρότητα, την αυ-
στηρότητα, τους περιορισμούς, τις ευθύνες και το 
άγχος της προσωπικής και επαγγελματικής επιβί-
ωσης. Ευτυχώς που ποτέ δεν πρόκειται να χάσεις 
την αισιοδοξία σου, αφού σαν Ζυγός έχεις την ικα-
νότητα να ξεχνάς το παρελθόν γρήγορα. Τουλάχι-
στον έτσι αφήνεις τους άλλους να πιστεύουν.   

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου -  21 Νοεμβρίου)
Κι ενώ κάποιες συναντήσεις σου με τον Δία και τον 
Ουρανό στους Ιχθύες μπορεί να είναι από γοητευ-
τικές έως αλλόκοτες και αναπάντεχες ερωτικές 
ιστορίες, η απάντηση στη διπλή ερώτηση «Τι θα 

κάνω στη ζωή μου και τι θα κάνω με τους άλλους;» 
αξίζει όσο και μια μέρα χωρίς κόκκινα φανάρια 
στην Πατησίων. Ενώ η πίστη σου δοκιμάζεται  
με τον Κρόνο που σου βάζει τα δύο πόδια σ’ ένα 
παπούτσι, χρειάζεται να παραμείνεις σταθερά 
αισιόδοξος σε δουλειά και σχέσεις, ανεξάρτητα 
από το πώς νιώθεις μέσα σου. Διαθέτεις αυτό το 
ταλέντο και όταν μάλιστα δεν υπάρχει στα μάτια 
σου το τρομακτικό βλέμμα «έχω καταπιεί την ά-
βυσσο», τότε διαθέτεις και το λουκ που μπορεί να 
γοητεύσει ακόμα και τον τοίχο μπροστά σου. Υ.Γ. 
Σου υπενθυμίζω και πάλι ότι οι μήνες μέχρι και τις 
αρχές Ιουνίου είναι πολύ σημαντικοί για το παρόν 
και το μέλλον σου.

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)
Ακόμα κι αν τα επαγγελματικά άγχη υπάρχουν, 
δίπλα τους υπάρχουν και οι ελπίδες ότι μπορείς 
να απλώσεις το πόδι σου σε νέο έδαφος, όχι μό-
νο χωρίς τον κίνδυνο να τσακιστείς αλλά και με 
μεγάλες πιθανότητες να απογειωθείς. Ok, οι οι-
κονομικές στεναχώριες που σε κάνουν να ξυπνάς 
κάθε πρωί τινάζοντας το πορτοφόλι σου δεν θα 
εξαφανιστούν και οι σχέσεις θα συνεχίσουν να 
αποτελούν μια καυτή πατάτα για την καρδιά σου. 
Εάν επιμένεις όμως να μη ρισκάρεις τίποτα  επειδή 
φοβάσαι μήπως χάσεις την ασφάλειά σου, με τι 
τρόπο πιστεύεις ότι μπορείς να βελτιώσεις την οι-
κονομική ή τη συναισθηματική σου κατάσταση;

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)
Με δραστηριοποιημένο τον άξονα που περιέχει 
τους 2ο και 8ο οίκους σου, το μισό κομμάτι του εαυ-
τού σου κατοικείται από έναν καταπιεσμένο καλλι-
τέχνη που διψάει για δημιουργία, συναισθηματική 
πληρότητα και σεξουαλική ικανοποίηση. Κι ενώ το 
μελόδραμα του τυραννισμένου αυτοδημιούργη-
του μπορεί να είναι επιτυχημένο, υπάρχουν πάντα 
οι απλήρωτοι λογαριασμοί που ταρακουνάνε την 
άλλη πλευρά του εαυτού σου που διψάει για χρήμα 
κι εξασφάλιση. Όποιο κομμάτι σου κι αν υπερισχύ-
σει, μην ξεχνάς ότι όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες, 
από τον Μικελάντζελο μέχρι τον Γουόρχολ, ζούσαν 
χάρη στους φιλότεχνους χορηγούς. Αυτό σε απλά 
ελληνικά σημαίνει: Συνεργασία. Ή, αλλιώς, σε μια 
σχέση επαγγελματική ή συναισθηματική χρειάζε-
ται να επωφελούνται και οι δύο συμβαλλόμενοι, 
αλλιώς παραμονεύει το παγόβουνο.  

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου -  18 Φεβρουαρίου)
Τη μια στιγμή χάρη στην Αφροδίτη στο ζώδιό σου 
ενθουσιάζεσαι με τις προοπτικές που υπάρχουν 
και πέντε λεπτά αργότερα ο ανάδρομος Άρης στον 
Λέοντα σε φέρνει σε επαφή με ανθρώπους που σε 
φρενάρουν – θα μπορούσες να τους αγνοήσεις αν 
δεν ήταν άνθρωποι που επηρεάζουν τη ζωή σου 
είτε με τη μορφή συντρόφου είτε επαγγελματι-
κού συνέταιρου. Εάν σταματήσεις να προσπαθείς 
να ελέγχεις τον/την Άλλο/η ή αν ενδιαφερθείς 
ουσιαστικά με τα δικαιολογημένα παράπονα του 
συντρόφου σου ίσως μπορέσεις… να σώσεις α-
κόμα τη σχέση που τραντάζεται κάθε δεύτερη 
μέρα από τα κύματα.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)
Παρόλο που ποτέ δεν θα σταματήσεις να παραπο-
νιέσαι ότι το σύμπαν σου φέρεται πιο σκληρά απ’ 
ό,τι ο Θεός στον Ιώβ, εξαντλώντας την υπομονή 
σου, δεν πρέπει να έχει διαφύγει της παρατηρητι-
κότητάς σου ότι ο Δίας σε ευνοεί όπως μπορεί από 
τη στιγμή που πέρασε στο ζώδιό σου. Ακόμα και 
στις πιο επώδυνες στιγμές, όχι μόνο δεν σε αφήνει 
να διαλυθείς, αλλά λειτουργεί σαν δίχτυ προστα-
σίας. Μη φωνάζεις ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. 
Ότι στη δουλειά δίνεις τον υπέρ πάντων αγώνα, 
ότι σχέσεις διαλύθηκαν εκεί που δεν το περίμενες 
ή  ότι τα  όνειρα που έκανες έσβησαν σε μια βρα-
διά. Ακόμα και ναυαγός, υπάρχει πάντα ένα νησί 
δίπλα σου. Αντί στον απολογισμό να επιμένεις στις 
ατυχίες, μήπως είναι πιο εποικοδομητικό να διαπι-
στώσεις τους δρόμους που έχουν ανοίξει; A

✽ Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων θα 
πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου.

 gpano@stardome.gr

Υδροχόε
Όταν οι σχέσεις γίνονται υπερβολικά 
συναισθηματικές, με μεγάλες δόσεις 
ζήλειας και κτητικότητας, αρχίζεις 
να ψάχνεις την έξοδο κινδύνου. 
Μπορείς πανεύκολα να οδηγήσεις 
μια σχέση στην κατάρρευση εάν 
αρχίσεις να συνειδητοποιείς ότι δεν 
υπάρχουν περιθώρια εξέλιξής της. 
Φυσικά κι έχεις την ικανότητα να 
ανταποκρίνεσαι συναισθηματικά 
–παρόλες τις φήμες για το 
αντίθετο–, αλλά τίποτα δεν 
σε συναρπάζει περισσότερο 
από ένα ευφυές μυαλό.  
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