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Ο ακαταλληλότερος Του Νίκου Γεωργιάδη, σελ. 20 Φεστιβάλ hip-hop στην Αθήνα Της Τζούλιας Διαμαντοπούλου, σελ. 36

Αφιέρωμα 
Εκπαίδευση

Μέρος 1o

Των Ε. Αναγνωστοπούλου, 
Σ.Ο.Κυπριωτάκη, Λ. Χουρμούζη

σελ. 44

Αποθήκη 
ψυχών 

Μετανάστες-κρατούμενοι 
στη Μυτιλήνη 

Της Αφροδίτης Αλ Σάλεχ
σελ. 26

Οδηγός επιβίωσης 
από τη φθινοπωρινή κατάθλιψη

Της Τζούλιας Διαμαντοπούλου
σελ. 32

Yes, we are open
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Θέματα
8 Ζωντανός στην Αθήνα:
 Της Μανίνας Ζουμπουλάκη 
10 Info-diet: Εβδομαδιαίο χρηματιστήριο 
       αξιών από τη Σταυρούλα Παναγιωτάκη
11 Απαντήσεις του Forrest Gump: 
      Του Nίκου Ζαχαριάδη
13 City lover: Του Δημήτρη Φύσσα
14 Shoot me: Του Κωνσταντίνου Ρήγου
16 Πανικοβάλ των 500: Του Γιάννη Νένε
23 Τζιχάντ: Των Ά. Τσέκερη, Γ. Κυρίτση 
60 Travel: Του Τάκη Σκριβάνου
61 Sports: Του Μιχάλη Λεάνη
62 2310 Soul: Του Στεφ. Τσιτσόπουλου
63 Sk8: Του Billy Γρυπάρη
68 Taste: Της Νενέλας Γεωργελέ
70 Στο Πιάτο: Της Τζ. Σταυροπούλου
76 G&L:  Tου Λύο Καλοβυρνά
79 Θέατρο: Της  Δήμητρας Αναγνώστου
82 Ταινίες: Του Γ. Κρασσακόπουλου
86 Various artists: Του Μάκη Μηλάτου
87 BookVoice: Των Δ. Καραθάνου, 
       Σ. Τσιτσόπουλου
89 Elements of style: 
       Της Ελίνας Αναγνωστοπούλου
90 Soul/Βody/Μind: 
       Της Ελίνας Αναγνωστοπούλου
93 Μίλα μου βρώμικα! Η Μυρτώ 
      Κοντοβά έχει τις απαντήσεις
94 Stardust: Τι λένε τα άστρα του 
       Γιώργου Πανόπουλου

Στήλες

65 Αθήνα 210 Οδηγός

Επιλογές της εβδομάδας. Εστιατόρια, 
μπαρ, cafés, κλαμπ, επιλεκτικός οδηγός 
της A.V. Συναυλίες, μουσικές σκηνές, τα 
live ανά ημέρα. Αίθουσες τέχνης, θέατρο, 
σινεμά, αίθουσες, ώρες προβολής

20 Ο ακαταλληλότερος

Του Νίκου Γεωργιάδη

22 No border camping

Της Αφροδίτης Αλ Σάλεχ

23 60 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου

Του Δημήτρη Φύσσα

26 Αποθήκη ψυχών

Μετανάστες-κρατούμενοι στη Μυτιλήνη

Της Αφροδίτης Αλ Σάλεχ

32 Επιβιώνοντας από τη φθινοπωρινή 

κατάθλιψη

Της Τζούλιας Διαμαντοπούλου

36 Φεστιβάλ Hip-Hop στην Αθήνα

Της Τζούλιας Διαμαντοπούλου

42 Νύχτες Πρεμιέρας

Του Γιώργου Κρασσακόπουλου

44 Αφιέρωμα Εκπαίδευση

Οδηγός επιβίωσης για νέους φοιτητές

Των Ε. Αναγνωστοπούλου, 
Σ.Ο. Κυπριωτάκη, Λ. Χουρμούζη

Περιεχόμενα 3 - 9/9/09 Εικόνα εξωφύλλου: 
Γιώργος Χαδούλης

26  ΑΠΟΘΗΚΗ ΨΥΧΩΝ

36  ΦΕΣΤΙΒΑΛ HIP-HOP ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Κυκλοφορεί

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. Tριαντα-
φύλλου, Δ. Τριανταφύλλου, Λ. Καλοβυρνάς, Γ. Kωνστα-
ντινίδης, N. Γεωργιάδης, Γ. Δημητρακόπουλος, Γ. Αργυ-
ροπούλου, Ευτ. Παλλήκαρης, B. Γρυπάρης, Μ. Τσιντσίνης, 
Μ. Ζουμπουλάκη, Γ. Ιωάννου, Γ. Κρασσακόπουλος, Ε. Ανα-
γνωστοπούλου, Ζ. Σφυρή, Σ. Κραουνάκης, M. Λεάνης, N. 
Zαχαριάδης, Π. Μανδραβέλης, Σ. Ο. Κυπριωτάκη, Κ. Θέος, 
Μ. Πιτένης, Γ. Παυριανός, Θ. Μήνας, Κ. Παναγοπούλου, Λ. 
Χουρμούζη, Στ. Χαραμή, Τζ. Διαμαντοπούλου

Γραμματεία Σύνταξης: Γεωργία Σκαμάγκα
info@athensvoice.gr

Aτελιέ: Mορφούλα Bογιατζόγλου, Αντιγόνη 
Γραμμενή, Sotos Anagnos

Διόρθωση κειμένων: Δήμητρα Γκρους, 
Δήμητρα Αρβανιτάκη  

Εικονογραφήσεις: Νεκτάριος Σταματόπουλος, Smart
art@athensvoice.gr

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

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

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

 
Διαχείριση Web: Μυρσίνη Λιοναράκη

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

Ρουμπίνη Καλλίτση-Pavarotti
Yπεύθυνες Διαφήμισης: Bερονίκη Xαριτάτου-

Γκονζάλες, Μαρία Βενιού

Direct Market Manager: Βασίλης Ζαρκαδούλας
Υπεύθυνος Τμήματος: Mιχάλης Kούβελας

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

Νώντας Νταμπάνης  
Συντονισμός Διαφήμισης: Δήμητρα Xιώτη

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

ads@athensvoice.gr

Project Manager: Mάρω Ζήνα

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

Διαχωρισμοί - Eκτύπωση: «H Kαθημερινή AE» 

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

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

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

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

μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210 
3617.360, 210 3617.369

Κωδικός εντύπου: 7021
ISSN 1790-6164

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

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

χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του εκδότη.

Σύμβουλος  Έκδοσης 
Σταυρούλα Παναγιωτάκη

Διευθύντρια Σύνταξης 
     Aγγελική Mπιρμπίλη
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Το Εξώφυλλο μας 
Αυτή την εβδομάδα το σχεδιάζει ο 
Γιώργος Χαδούλης. Γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1966. Σπούδασε στο Παρί-
σι ζωγραφική, στην École Nationale 
Supérieure des Beaux Arts. Ασχολή-
θηκε με το θέατρο, δουλεύοντας ως 
βοηθός σκηνογράφου δίπλα στον Α-
λέκο Φασιανό. Έργα του βρίσκονται 
σε αρκετά μουσεία της Ελλάδας. 
Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του με 
αρκετές ατομικές εκθέσεις, από το 
1991 ως σήμερα, σε πολλές γκαλερί 
(Αγκάθι, Αίθουσα Σκουφά, Ζουμπου-
λάκη, Γαλλικό Ινστιτούτο Πειραιά, 
Γκαλερί Χ. Καρελλά, στην Άνδρο κ.ά). 
Συμμετείχε επίσης σε πολλές ομαδι-
κές εκθέσεις (Παρίσι, Πεκίνο, Μόσχα, 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και διάφορα 
ελληνικά νησιά).

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.

Σ
το μικρό λιμάνι τα πρόσωπα είναι χαρούμενα, γεμάτα προσδοκία. Σφυρίγματα, 

άσπρες στολές, ήλιος, το αεράκι που μυρίζει θάλασσα. Στην ουρά της επιστροφής, 

πρόσωπα λίγο θλιμμένα, κορμιά μαυρισμένα, κουρασμένα, χορτασμένα. Όμορφοι 

που είναι οι άνθρωποι το καλοκαίρι. Διασταυρώνονται σε μια αποβάθρα, η αρχή 

και το τέλος των διακοπών, η πορεία της ξενοιασιάς και η επιστροφή στις ευθύνες. 

Σ’ αυτό το νησί οι δρόμοι είναι χωματόδρομοι. Παλιά αυτοκίνητα σκονισμένα, παρκαρισμένα 

στραβά στην παραλία, γεμάτα άμμο, πάνω τους είναι γραμμένες οι ιστορίες μιας ζωής. Όχι πια. 

Αυτό το καλοκαίρι, γυαλιστερά SUV με σκοτεινά τζάμια διασταυρώνονται αγκομαχώντας στο 

στενό δρόμο, δεν χωράνε, σταματάνε. Απομονωμένος ατομισμός, πρόσωπα κρυμμένα πίσω 

από φιμέ τζάμια περιφέρουν προφυλαγμένες ζωές αποκομμένες από το δημόσιο χώρο. 

Αν το φέρεις πιο κοντά, θα του ρίξω μια με το λάστιχο, λέει κοιτάζοντας το στραπατσαρισμέ-

νο, γεμάτο σκόνη αμάξι. Πάνω στη σκόνη και την άμμο γράφει ότι περνάω καλά, όμως δέχο-

μαι, έχω αρχίσει να μη βλέπω απ’ τα τζάμια, όποιος είναι δίπλα μου ρωτάει σφιγμένος, τώρα 

αυτόν τον τουρίστα στο σκοτάδι τον είχες δει; Φοράνε παπούτσια με φωσφοριζέ σήματα, 

φακούς στο χέρι, ξέρουν πως ο ποδαρόδρομος στα ελληνικά νησιά είναι extreme sport, δεν 

υπάρχουν πεζοδρόμια. 

Ανακαλύπτω νέους χωματόδρομους, μικρά μονοπάτια με άμμο, απότομες στροφές, βρά-

χια, πέτρες αρχαίες μαύρες να κρέμονται σαν προϊστορικά γλυπτά, καλαμιές που προσπα-

θούν συνεχώς να καλύψουν το δρόμο. Το αυτοκίνητο στην άμμο γλιστράει, σαν να πετάει και 

σαν να βυθίζεται, σκοτάδι, τα φώτα λόγχες φωτίζουν τα καλάμια, σβήσε τα φώτα, φέγγει το 

φεγγάρι. Νυχτερινές βόλτες, τραγούδια από προϊστορικές κασέτες, ηλιοτρόπια, άμμος, η θά-

λασσα. Διαδρομές στο σκοτάδι, λάθος στροφές, αδιέξοδα, οι ρόδες βουλιάζουν στην άμμο, 

στο τραγούδι κάποια κλαίει, καλάμια μπαίνουν απ’ το παράθυρο, η θάλασσα γυαλίζει, φώτα 

ξανά. Μικρά ιδιωτικά ταξίδια σε παράλληλους κόσμους κρυμμένους, διπλανούς. 

Διπλά ουίσκι στο μπαρ, φέτες λεμόνι, ποτά πράσινα, δυνατή μουσική κι άλλα ποτά. Ένας 

άντρας μόνος στο μπαρ. Σιωπηλός, προσηλωμένος σ’ ένα ποτήρι. Μια παρέα. Κι άλλα ποτά. 

Σφηνάκια, σέικερ, κεράσματα, άλλος ένας γύρος, γέλια, μάτια που λάμπουν. Ελληνικά στα 

ηχεία, πιες, σήκω χόρεψε, η επιβολή του κεφιού, η γοητεία της παρακμής. Ζαλισμένα βήματα, 

ξαφνικά γέλια, αδέξιες κινήσεις, εσπευσμένο κέφι. Πρέπει σε μια νύχτα να ξεφύγουν από την 

κανονισμένη τους ζωή, να φλερτάρουν, να πιουν, να γίνουν άλλοι. Να κάνουν αυτά που δεν 

κάνουν όλη τους τη ζωή, μέσα σ’ ένα βράδυ, ένα καλοκαιρινό βράδυ στο μπαρ ενός νησιού. 

Άλλος ένας γύρος από μένα. Πιες, χόρεψε. Βλέμματα ανδρικά αφηρημένα, επαγρύπνησης, 

έχουν στόχο, κάνουν απολογισμό, τι πετύχαμε, διαφυγόντα κέρδη, όταν δεν υπάρχει ενδια-

φέρον πάνε παρακάτω. Φεύγουν όταν θα πρέπει να κάτσουν, χάνουν τη βραδιά. Χάνουν τη 

σωστή ώρα, χάνουν τη νύχτα, χάνουν το τυχαίο γιατί έχουν στόχο, δεν διασκεδάζουν γιατί 

πρέπει να διασκεδάσουν, δεν αφήνονται γιατί προσπαθούν ν’ απελευθερωθούν, βιαστικά, 

σπασμωδικά, άγαρμπα. Άντρες μεθυσμένοι, αδέξιοι, θλιβεροί. Γυναίκες ερευνητικές. Αναλύ-

ουν λέξεις, φράσεις. Γιατί φόρεσες αυτή την μπλούζα; Τι σημαίνει αυτό το logo; Ποιες είναι οι 

εμμονές σου; Δεν θέλεις παιδιά; Δεν χρειάζεσαι μια συντροφικότητα; Συντροφικότητα, συλ-

λογικότητα, οι γυναίκες έχουν αρχίσει να μιλάνε σαν μονοπρόσωπη συνιστώσα του Σύριζα ή 

είναι ιδέα μου; Έχουν ξεχάσει τη γλώσσα του σώματος, το βλέμμα – με θέλεις; Τα μάτια τους 

λένε, θέλεις να οικοδομήσουμε μια ποιοτική σχέση; Ρωτάνε, είσαι μόνος; Ρωτάνε να μάθουν 

κατάσταση δηλωτική status όχι επιθυμίας. Όμως η πραγματική ταυτότητα είναι η επιθυμία. 

Χαμένοι στη μετάφραση, ροζ σφηνάκια, πράσινα σφηνάκια, καφέ σφηνάκια, πνίγουν τα με-

ταφραστικά προβλήματα, χορεύει αργά με κλειστά μάτια, κάποιος την κρατάει από τη μέση, 

αφήνεται με εμπιστοσύνη στα χέρια του, 4 παρά 20 το πρωί, μια ξανθιά κυρία με μυστηριώδες 

χαμόγελο πετάει στον αέρα χαρτοπετσέτες, αφήνω το Perrier και παραγγέλνω ένα Jameson, 

το καλοκαίρι απαγορεύεται να σκέφτεσαι. 

Κοιτάζει τον ήλιο κατάματα μέχρι να την πονέσουν τα μάτια της, θα τυφλωθείς, λέω, στο 

ρόλο του υπεύθυνου ένας εκ γενετής ανεύθυνος. Γελάει, από μικρή το κάνω, αφού τίποτε 

δεν μ’ αρέσει πιο πολύ. Πιο πολύ από τι; Απερίσκεπτα μικρά κορίτσια με ολέθριες συνήθειες. 

Κάνουν συγκρίσεις. Ποτέ στη ζωή δεν κάνουμε συγκρίσεις. Κινδυνεύεις να πεθάνεις ανικανο-

ποίητος, συγκρίνοντας μάταια τα πάντα, με τον ήλιο που κοίταξες κάποτε, τυφλός για όλες τις 

μικρές, γλυκές φλόγες που σε περιμένουν γύρω σου να τις προσέξεις. 

Τσιγάρα τη νύχτα, αυτό απέναντι είναι η Ίος; Αυτά τα φώτα είναι το Blue Star; Μηνύματα από 

άγνωστους αποστολείς, πόσα ταξίδια; Μηνύματα ξεχασμένα, έπεσα απ’ το μηχανάκι, θέλεις 

να σου στείλω μια φωτογραφία τα πόδια μου με τις μελανιές; Ξυπνάς 4 το πρωί ιδρωμένος, 

τρως ένα ροδάκινο, διαβάζεις, χωρίς άγχος αν κοιμάσαι μέρα, αν ξυπνάς νύχτα. Σ’ ένα ξένο 

σπίτι όπου συμπεριφέρομαι σαν να είναι σπίτι μου. Ξαφνικά κοιτάζεις γύρω σου και αναρωτιέ-

σαι πού βρίσκεσαι. Ακαθόριστες ώρες, η μέρα και η νύχτα χάνουν τη σημασία τους. Ξυπνάω 

στη μέση της νύχτας. Σκέφτομαι. Καπνίζω ανάσκελα στο κρεβάτι. Μετανιώνω για μια λέξη 

παραπάνω, για μια λέξη λιγότερη. Μετανιώνω, καπνίζω, σκέφτομαι. Επιβλαβείς συνήθειες, 

βλάπτουν σοβαρά εσάς και τους γύρω σας. A
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Χτυπούνε σιωπητήριο 
για ν’ ακουστούν οι ψίθυροι 
Το πιο ανησυχητικό φαινόμενο αυτή 
την περίοδο πέρα από την οικονομική 
κρίση και τις επιπτώσεις της είναι η υ-
ποχώρηση της αυτοπεποίθησης μεγάλης 
μερίδας πολιτών. Επικεντρώνεται στους 
νέους που, παρά την επιστημονική τους 
επάρκεια και τη συγκέντρωση γνώσης, 
αδυνατούν να ερμηνεύσουν και να απο-
κωδικοποιήσουν τα πολλαπλά μηνύματα 
της εποχής.
Είναι προτιμότερο να ενταχθούν στην 
ανταγωνιστική και περιορισμένων ευ-
καιριών αγορά εργασίας των 700 ευρώ 
ή να παραμείνουν επιδοτούμενοι κάτω 
από τη γονική στέγη;
Έχουν κάποιες επιλογές, όπως:
Να ενεργοποιηθούν στην πολιτική και 
κοινωνική ζωή για τη διαμόρφωση ευ-
νοϊκότερων όρων στη σημερινή 
κοινωνία ή να παραμείνουν 
απαθείς και αδιάφοροι, ε-
κτιμώντας ότι με τη συμ-
μετοχή τους θα διευρύ-
νουν το περιορισμένης 
αντιπροσώπευσης πολι-
τικό σύστημα.
Να αναθεωρήσουν τις από-
ψεις τους και να περιβάλουν 
με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 
το θεσμικό και παραγωγικό ι-
στό της χώρας ή να παραμείνουν δύσπι-
στοι και αδιάφοροι, αξιολογώντας τον ως 
αναξιοκρατικό και διεφθαρμένο.
Να επιδιώξουν τη συντροφικότητα και 
την αλληλεγγύη, και οι ανασφαλείς να 
κινηθούν με ιδιοτέλεια και τυχοδιωκτι-
σμό αναμένοντας ιδιοτελώς οφέλη και 
κέρδη σε κάθε έκφανση της επικοινωνί-
ας και κοινωνικότητάς τους.
Αυτή η αμφιβολία καθηλώνει και απε-
νεργοποιεί τη νεανική δράση, οδηγεί 
σε παραίτηση και εγκατάλειψη ενώ πα-
ραδίδει σε χωματερές τον πλούτο της 
κοινωνίας μας, το ανθρώπινο δυναμικό 
της. Η κατάσταση αυτή ικανοποιεί την 
υπάρχουσα πολιτική και οικονομική ε-
λίτ η οποία προσδοκά και επιδιώκει με 
κάθε τρόπο να συνθλίβει τη νέα γενιά 
ανάμεσα στην απόρριψη και την απο-
γοήτευση. 

 - ΜΑκΗΣ ΜΑκκΑΣ, δημοσιογράφος

Δημιουργική κριτική
κ. Γεωργιάδη, έχω το εξής σχόλιο για το 
άρθρο σας : 
Χωρίς να αμφισβητώ την ακρίβεια όσων 
λέτε και επιρρίπτετε σε μεμονωμένα 
πρόσωπα (Τσάτσος, Παπούλιας για πρά-
ξεις τους στο παρελθόν - άσχετες όμως 
με το θέμα) και σε ένα τμήμα τουλάχι-
στον της ελληνικής κοινωνίας («Ελλη-

νάρες»), θα έλεγα ότι κάποτε πρέπει οι 
ασκούντες δημόσια κριτική να αποστα-
σιοποιούνται από τις μικρότητες της πο-
λιτικής και να κρίνουν τις πράξεις που 
παίζουν με τους θεσμούς πέραν και πάνω 
από τις περιστάσεις και τα πρόσωπα και 
την τρέχουσα κυβερνητική ή αντιπο-
λιτευτική πολιτική. Τότε οι ασκούντες 
δημόσια κριτική συμβάλλουν δημιουρ-
γικά να γίνουμε σοβαρότεροι και έτσι να 
μειωθούν οι αφορμές να υπενθυμίζουν 
το σημίτειο «αυτή είναι η Ελλάδα» και 
τι στάση τήρησαν οι «Ελληνάρες» στο 
ναυάγιο του Σάμινα (που και οι «Ελ-
ληνάρες» είναι μέρος της κοινωνίας 
μας, κάποιοι τους δίδαξαν κοινωνικά 
και πολιτικά ήθη). Αλλιώς - χωρίς ίσως 
να το συνειδητοποιούν - επιλέγουν τη 
στάση της στείρας «τιμωρίας» και «α-
παξίωσης» κάθε θετικού σήμερα, λόγω 

λαθών του παρελθόντος. Και η στάση 
αυτή αποτελεί - ασυνείδητα - δι-

δαχή για μια απαξιωτική και 
μηδενιστική θεώρηση των 
πραγμάτων από το νεανικό 
τμήμα της κοινωνίας μας. 
Πράγμα πολύ άσκημο. Ο 
πολίτης (και κυρίως ο νέος 

πολίτης) πρέπει να είναι μα-
χητικός και να διεκδικεί την 

επιβράβευση των σωστών πρά-
ξεων και την τιμωρία των άλλων. 

Οι μεγαλύτεροι και οι εκφέροντες δη-
μόσιο λόγο θα του προσφέρουν αυτό το 
κλίμα και εσείς καλείστε να συμβάλετε 
σε αυτό.       -κ. ΜΑΥρίΔΗΣ    

Γράμματα

100 λέξεις

Στείλε το γράμμα σου ταχυ-

δρομικά ή στο fax της A.V. 

ή στο info@athensvoice.

gr για τη στήλη «Γράμματα». 

Μόνο 100 λέξεις. Αλλιώς θα 

μπαίνουν συντομευμένα. 

Γράμματα χωρίς ονομα-

τεπώνυμο, διεύθυνση, 

τηλέφωνο δεν θα δη-

μοσιεύονται.

Κυκλοφορεί
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Ζωντανόςστηνπόλη
Tης Mανίνας Ζουμπουλακη

κανουμε κανα μπανίο εδώ γυρώ οταν πεφτεί ελευθερο απογευμα – πραγμα 
σπάνιο, γι’ άυτο κάι τά μπάνιά εινάι μονο δυο. άλλά εινάι εδώ γυρώ. οποτε ειμάστε μεσά.

Γύρω γύρω όλοι

Ό ταν ζεις σε πόλη πάνω στη θά-
λασσα, σε νησί ή στη Γλυφάδα, 
κάθε μεσημέρι μπορείς άνετα 
να πηγαίνεις για μπάνιο και να 
το φχαριστιέσαι. Όταν πάλι ζεις 

στα βουνά της Πίνδου, στους Θρακομακεδόνες 
ή στους Αμπελόκηπους… είναι ένα ζήτημα το 
να τραβηχτείς με κίνηση (φριχτή!) 50 χιλιόμε-
τρα (όλο φανάρια!) για να κάνεις ένα μπάνιο: 
αν έμενες στο Κιλιμάντζαρο μπορεί να τα κα-
τάφερνες πιο εύκολα. Με την έννοια ότι θα το 
είχες ξεγράψει το μπάνιο ως πρακτική, και θα το 
έκανες visualization με το Τρίτο Μάτι σου κα-
θισμένος στη στάση του λωτού… ή και σκασίλα 
σου, δεν θα το ’βλεπες ντιπ καθόλου. 
Αλλά επειδή στην Ελλάδα τη θέλουμε τη θά-
λασσα, κυρίως για να δείχνουμε μαυρισμένοι κι 
όσο γίνεται πιο κοντά σε καμάκια… μόλις βρού-
με ευκαιρία τρέχουμε στις παραλίες. Που είναι 
πολλές, και ωραίες, και μην ακούτε τη μουρ-
μούρα, η πρόσβαση είναι σχετικά εύκολη (αϊ-
ντέεεε!). Μια μέρα πήγαμε ως το Λαύριο και α-
ράξαμε μπροστά στο ξενοδοχείο «Αιγαίον» για 
καφέ-σεζλόνγκ-μπανάκι. Μας είχε πρήξει με 

το Λαύριο ως concept ο (ραδιοφωνικός παρα-
γωγός και αρχισυντάκτης εκπομπών ΕΡΤ) Κώ-
στας Αρβανίτης – ένα χειμώνα περίμενε πώς 
και πώς να καλοκαιριάσει για να πηγαίνει στο 
Λαύριο ασταμάτητα, να γίνεται μαύρος σαν ξε-
ροτήγανο και να μας τσιγαρίζει με τις ομορφιές 
της αγαπημένης του παραλίας (ουστ!). Ωραίο εί-
ναι τέλος πάντων το Λαύριο, με μια ατμόσφαιρα 
σίξτις που δεν την έχουν η Βούλα, η Σαρωνίδα ή 
η Βραυρώνα, π.χ. Η Σαρωνίδα είναι σεβεντίλα 
σε αρχιτεκτονικοδιακοσμητική αίσθηση, και 
η Βραυρώνα έχει πολύ κουλό όνομα που πάντα 
νομίζεις ότι το λες λάθος. Το «Αιγαίον» βρί-
σκεται σ’ ένα μικρό κόλπο με μίνι παραλία, όχι 
καταγάλανη και διάφανη όπως στις διαφημίσεις 
αλλά λίγο μπεζ-καστανή από την άμμο του βυ-
θού. Πριν πολλά χρόνια είχαμε βρεθεί στην ίδια 
παραλία με τη Δέσποινα Βανδή. (Ιιιι!) Ναι, πριν 
γίνει τρομερή φίρμα πήγαινε σε ανώνυμες πα-
ραλίες. Λοιπόν η παραλία είναι ίδια, με τα ίδια 
σκαφάκια αραγμένα στη μέση, τα ίδια ψαροτα-
βερνάκια γύρω γύρω, τα ίδια παιδάκια να παί-
ζουν στα ρηχά… θα ορκιζόμουνα δηλαδή ότι δεν 
άλλαξε τίποτα στα τελευταία δέκα χρόνια, εκτός 

που η Βανδή γέννησε, κι εγώ επίσης. Η ομπρέλα 
με δύο ξαπλώστρες κάνει 15 ευρώ, μαζί μ’ ένα 
καφέ και 2 νερά: είναι μπερδεμένο γιατί δεν 
βγάζεις ακριβώς πόσο κοστίζει τι, αλλά είναι 
και οκέι ταυτόχρονα. Το κύμα κάνει πλιτς-πλιτς. 
Ο ήλιος αργεί πολύ να δύσει. Μαυρίζεις (λίγο, 
γιατί είναι επτά η ώρα, αλλά και πάλι οκέι). 

Ά λλο απόγευμα πήγαμε στην Ερέτρια, 
στην Εύβοια: κι αυτό το μέρος είναι α-
όριστα σέβεντις, με αλλούτερα κτίρια, 

μεζονέτες που ακούνε λαϊκά στη διαπασών και 
το ρημαγμένο έρημο ξενοδοχείο φάτσα φόρα 
στην παραλία. Τα μπάνγκαλοουζ («του ΕΟΤ») 
στο Νησάκι των Ονείρων έχουνε κλείσει, ποιος 
ξέρει γιατί – η παραλία μπροστά είναι πραγ-
ματικά όνειρο. Αλλά δεν μπορείς να πας τώ-
ρα, είναι περιφραγμένη. Καθίσαμε στο “Budas 
Bar Restaurant” για χυμούς/σνακς και κάναμε 
μια βουτιά – πάλι προχωρημένο απόγευμα. Μα 
να μην μπορούμε μια φορά να πάμε νωρίς για 
μπάνιο; Τι ανοργανωσιά κι αυτή… Το Budas έ-
χει ήσυχη μουσική, ήσυχη ατμόσφαιρα και την 
παραλία στα πόδια σου, οπότε είναι άψογο. Εί-
ναι φιλικό προς τα μωρά, όπως όλη η Ερέτρια. 
Πράγμα περίεργο αν σκεφτείς ότι κάπου εδώ 
περνούσε τα καλοκαίρια του ο Παύλος Σιδηρό-
πουλος. 
Και ένα απόγευμα (μόνο!) βρέθηκα στη Σαντορί-
νη, στο κουκλίστικο “Kisiris” στο Ημεροβίγλι. 
Είναι ένα κτίριο-πρώην-οινοποιείο του 1867 που 
ανακαινίστηκε και μετατράπηκε σε βίλα πολυ-
τελείας – φιλοξενεί μέχρι 8 άτομα, αλλά μιλάμε 
πολύ λουξ κατάσταση, πισίνες, μάρμαρα, σέρβις 
περίπου Χόλιγουντ. Το δωμάτιο ήταν υπέροχο, 
τέλειο απ’ όλες τις απόψεις. Η ατμόσφαιρα φι-
λική. Μόνο που είχα τα νεύρα μου γιατί έφευγα 
το άλλο πρωί (ίου! Και ναι, είναι η μέρα του η-
χητικού εφέ. Όταν φτάσω στο «φσστ-μπόινγκ!» 
να κάνετε τους αδιάφορους). Η Σαντορίνη εί-
ναι ιδανικό μέρος να πας με γκόμενο/α, χωρίς 
μίνι άτομα που απαιτούν να κουβαλάς μαζί σου 
μπρατσάκια. Και που δεν βγαίνουν το βράδυ να 
ξεσκίσουν τα μοχίτος. Τα οποία δεν σκίζεις μόνη 
σου γιατί τα μίνι άτομα ξυπνάνε από τα άγρια χα-
ράματα και θέλουν λακιρντί…
Κάθε πράγμα στον καιρό του όμως, και όσοι 
γκομενίζουν κάνουν την καλύτερη δουλειά τώ-
ρα που τους παίρνει, ενώ οι υπόλοιποι κάνουμε 
βόλτες γύρω απ’ την πόλη και δεν έχουμε παρά-
πονο, ευτυχώς που είναι η Αθήνα κι όχι η Ζυ-
ρίχη, π.χ., ή η Καμπούλ. Όπου όσες γυροβολιές 
κι αν ρίχναμε δεν θα βρίσκαμε Λιμανάκια, Για-
μπανάκια, Αστέρες, Λαύρια κι όλα τα σχετικά.  
Υπέροχα σαν εφευρέσεις, δεν πάει στο διάολο 
η κίνηση, κι ας τα πιάνουμε όλα μετά τις επτά. 
Κάλλιο αργά παρά ποτέ… A

 
Αιγαίον, Κάτω Σούνιο, Λαύριο, 22920 69736-8
Budas Bar Restaurant, Αρχαίου Θεάτρου 1, Ερέτρια, 
Εύβοια, 22290 64222
Kisiris, Ημεροβίγλι, Σαντορίνη, 22860 22096,  
www.kisiris.gr   
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Το μπλε είναι 
η θάλασσα; 

(Μελαχρινή θεά στον γκό-
μενό της κοιτάζοντας 

χάρτη)

Info-diet
Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

   + 

ΠΡΟΣ AΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ 
Μήπως έχετε πυρετό πάνω από 38°C; Βήχα; 
Πόνο στο λαιμό; Μυαλγία; Κεφαλαλγία; Ρινική 
καταρροή; Δύσπνοια; Τότε να παραμείνετε στο 
νησί και να επικοινωνήσετε άμεσα με τα Κέντρα 
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. 
(Η συμβουλή της στήλης)

NIKOΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
Για τη δήλωσή του «Είμαστε το μόνο κεντροδε-
ξιό κόμμα στην Ευρώπη που έχασε σε εκλογές 
και δεν έκανε καμία αλλαγή» 

Η ΤΣΙΧΛΑ
H πράσινη V6 με γεύση πράσινο τσάι και γιασε-
μί. Η πιο φίνα γεύση του κόσμου.

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΑ
«Δώστε του ελευθερία για σεξ και αυτός θα 
μαλακώσει. Πρόκειται για σοβαρή ανθρώπινη 
ανάγκη και δεν παίρνει αναβολή»
(Η πρόταση που διατύπωσε για τον Οτσαλάν 
το πρώην σημαντικό στέλεχος του PKK Σουκρού 
Γιουλμούς)

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΤΑΚΑ
- Οι μαλάκες, κάψανε όλα τα δέντρα, τι θα κά-
ψουν ρε του χρόνου;
- Τα δενδρύλλια!
(Από τα «Άγρια Μωρά» του Μητρόπουλου στα ΝΕΑ)

   -

ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΟ «ΡΟΔΑΝΘΗ»
Οι πετσέτες στις καμπίνες της 
Ά  θέσης (προς 80 ευρώ το άτομο!) έχουν πιο 
πολλές τρύπες από τη γραβιέρα Νάξου.
Δεν τις κάνουν δώρο καλύτερα στον
Αγούδημο να σκουπίζεται;

ΑΛABANOΣ - ΤΣΙΠΡΑΣ
Έχετε δίκιο… αλλά η ζωή είναι άδικη.

ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ
Δωρεάν laptop όλο τον Σεπτέμβρη στους 
μαθητές της Ά  Γυμνασίου; Αν ήταν έξυπνοι 
θα μοίραζαν δωρεάν Playstation.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
«Μ’ έσπρωξε ο σατανάς» είπε στην απολογία 
του ο τύπος που έριξε το φούσκο στον Σηφάκη, 
τον τερματοφύλακα του ΑΡΗ.

ΣΤΙΧΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
Από το μασάζ στη yoga 
κι απ’ τη yoga στο μασάζ, 
σου το λέω και σου το ’πα 
το στραβό κορμί δεν σαζ 
(Τραγουδά ο Πρόδρομος του Big Brother)

Κατά την είσοδό μας στο θάλαμο,
θυμάμαι ένα κορίτσι 7-8 χρονών να μου λέει “welcome” 

κι έπειτα οι γυναίκες να με τραβάνε από το χέρι και να μου 
δείχνουν την κατάσταση, για να φωτογραφίσω, και συνεχώς 

να μου λένε “thank you madame”

☛ Παγανή Μυτιλήνης, Αφροδίτη Αλ Σάλεχ, σελ. 26

Το μαύρο είναι 
το νέο γκρι 
σταχτί

☛ Πανικοβάλ των 500,
Γιάννης Νένες, σελ. 16

Τον 
Σεπτέμβριο 
πήγαινε

☛ Φθινόπωρο, Τζούλια 
Διαμαντοπούλου, σελ. 34

- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ y.nenes@yahoo.com

Αthens 
Voices

Ήρθαν στο e-mail μας
Λόγια που ακούστηκαν 
μέσα στο καλοκαίρι

- Μπαμπά 
αυτό δεν είναι αντι-

ηλιακό, είναι άρωμα... 
- Ξέρεις όμως τι ωραίο 

μαύρισμα κάνει; 
 (Πατέρας και γιος σε παραλία 

της Κρήτης. Ήταν όντως 
άρωμα)

Καλά, υπάρχει 
κοπέλα που δεν έχει 

δέκα μαγιό;  
(Ολιγαρκής λουόμενη της 

Μυκόνου)

- Και πόσες 
μέρες έμεινες στη 

Σίφνο; 
- Από τη μέρα που πήγαμε 
μέχρι σήμερα που φύγαμε. 

(Απάντηση πιτσιρικά σε 
περίεργη κυρία στο καράβι 

προς Πειραιά) 

Marie: 
Είμαι τόσο υγρή 

τώρα. Θέλω να έχουν 
φύλου. 

(I want to have sex: Spam για ροζ 
sites, περασμένο στον αυτό-

ματο μεταφραστή)

Εμένα που με 
βλέπεις, στην καθισιά 

μου τρώω 10 κιλά αρνί. 
Σαν λύκος. 

(Ελληνάρας στο camping της 
Μήλου)

Αdrienne: 
Είμαι πραγματικά 
κερατώδες απόψε. 

Είναι δική σας;
(I am horny: Spam για ροζ sites, 

περασμένο στον αυτόματο 
μεταφραστή)

Να πηγαίνεις 
το παιδί σου στα βουνά 

να βαράει κατσίκες, όχι τα 
παιδιά μας στην παραλία. 

(Μαμάδες μαλώνουν για τα 
παιδιά τους σε παραλία της 

Σερίφου)

* Ευχαριστούμε όλους τους φίλους που μας 
στέλνουν ατάκες και Athens Voices που 
ψαρεύουν οι ίδιοι. Περιμένουμε κι άλλα!

1

2

3

4 5

Οι ταμπέλες 
των διακοπών

1. Σε σουβλατζίδικο στο 

λιμάνι του Πειραιά. 

(Η σβησμένη λέξη είναι 

«γρίπη»)

2. Σε πόρτα σπιτιού στο 

Κολωνάκι 

(Δεν υπήρχε μπολάκι 

πουθενά τριγύρω)

3. Έξω από μαγαζί στον 

Ωρωπό.

4. Χασάπικο στην Ίο.

5. Μίνι μάρκετ στην Ίο.

 

Από νωρίς στα βάσανα του PR ο μικρός Χριστοφοράτσης...
 (Απόκομμα από τα καλοκαιρινά «Χανιώτικα Νέα»)
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1.
Μα αφού ο πρωθυπουργός είχε 

δηλώσει ότι «θα εξαντλήσει» την 

4ετία, προς τι όλη αυτή η συζήτη-

ση για πρόωρες εκλογές;

Γιατί η 4ετία είναι ήδη εξαντλημένη. Σε ση-

μείο που δεν μπορεί να πάρει τα πόδια της. 

2.
Παρατήρησα ότι φέτος στα νησιά, 

σχεδόν κάθε ταβέρνα είχε και από 

μια γιαγιά να μαγειρεύει. Πού βρέ-

θηκαν ξαφνικά τόσες πολλές γριές με κα-

ριέρα chef;

Πρόκειται για τις γνωστές γιαγιάδες-φρικιά, 

που κάθε καλοκαίρι κατακλύζουν με τα σα-

κίδιά τους τα νησιά και ψάχνουν δουλειά σε 

μπαρ κι εστιατόρια, για να βγάλουν το χαρ-

τζιλίκι των διακοπών. Και επειδή το κοινό 

έχει μάθει, από τον Μποτρίνι και τις άλλες 

εκπομπές μαγειρικής, να εμπιστεύεται τυ-

φλά τα πιάτα που έχουν τίτλο με πρώτο συν-

θετικό το «κυρά» (π.χ.: «τα κεφτεδάκια της 

κυρα-Θοδώρας») ή κάτι άλλο γιαγιαδέ (π.χ.: 

«ο μπακαλιάρος της Μαρούλας») οι γριές γί-

νονται ανάρπαστες. Άσε που το να μπαινο-

βγαίνουν στην κουζίνα για να φαίνεται ότι 

επιμελούνται το μενού είναι πιο εύκολο και 

πιο γκλάμορους από το να στέκονται στην 

άκρη του δρόμου και να πουλάνε αγνό μέλι, 

όπως έκαναν στα 80s.

3.
Καλά, αυτός ο Μανώλης είχε τόση 

πρεμούρα να παραιτηθεί, που την 

έκανε την τελευταία μέρα του Αυ-

γούστου; Δεν μπορούσε καν να περιμένει 

να μπει ο Σεπτέμβριος;

Μα η 31η Αυγούστου, εκτός από μέρα που 

μπαίνουν στην τράπεζα οι μισθοδοσίες, είναι 

και η μέρα που ανακοινώθηκε ότι η Disney 

αγόρασε τη Marvel Comics! Ο Μανώλης λοι-

πόν θέλησε να εκμεταλλευτεί το συμβολι-

σμό, για να δείξει ότι ένας super ήρωας σαν 

εκείνον δεν μπορεί ποτέ να έχει για αφεντικό 

τον Μίκι Μάους.

4.
Τι διαφορετικό έχει μια βίζιτα που 

βγαίνει στην τηλεόραση από μια 

που κάνει απλώς τη δουλειά της;

Οι βίζιτες με τηλεοπτική παρουσία είναι ό-

πως τα μαγαζιά στο Κολωνάκι: το προϊόν εί-

ναι ίδιο, αλλά πληρώνεις και τον «αέρα».

5.
Ωραία. Να κάνει πρόωρες εκλο-

γές. Κι αν σπάσει ο διάολος το πόδι 

του και τις κερδίσει; 

Τότε θα συμβεί αυτό που φοβάται πιο πο-

λύ. Θα την πατήσει και θα συνεχίσει να είναι 

πρωθυπουργός. Δηλαδή, θα περάσει άλλα 

δύο χρόνια με το να τον ρωτάνε πότε θα κά-

νει τις επόμενες πρόωρες εκλογές. 

6.
Είδα στο μετρό αυτές τις διαφημι-

στικές αφίσες του Υπουργείου Συ-

γκοινωνιών, όπου κάτι χειρολαβές 

τρόλεϊ κρέμονται από τα δέντρα! Τι ακρι-

βώς θέλουν να πουν;

Ότι εκτός από τα ακτιβιστικά «πασοκοπεύκα», 

αυτή την ειδική ποικιλία πεύκων που ευδοκι-

μεί στην Αττική και έχουν ως βασικό χαρακτη-

ριστικό ότι αυτοπυρπολούνται για να σαμπο-

τάρουν το έργο της κυβέρνησης, υπάρχουν 

και τα φιλικά προσκείμενα δέντρα. Που, όπως 

παλιά, άμα τα διορίσεις στον ΗΣΑΠ ως χειρο-

λαβές είναι έτοιμα να σε ψηφίσουν ξανά.

7.
Μα η Βίσση, ως «Απόλυτη», δεν θα 

έπρεπε να κατανοεί την εξίσου «α-

πόλυτη» θέση του γιου του Μάνου 

Χατζιδάκι να μην της επιτρέπει να πει τα 

τραγούδια του πατέρα του;

Δυστυχώς και οι δύο είναι απόλυτοι στο θέμα 

του «γαρίφαλου»: ο ένας το θέλει όπως ήταν 

πάντα, στο αυτί, ενώ η άλλη έχει συνηθίσει 

να το βλέπει στην πίστα. 

8.
Η Όλγα Τρέμη ανανεώθηκε σε 

20χρονη για να γιορτάσει τα 20 

χρόνια του Mega ή για να μοιάζει 

με τη Στάη;

Έτσι γίνεται με κάθε γυναίκα-ρηματικό τύπο 

που «ανανεώνεται»: Έρχεται κάποια στιγ-

μή που σταματάει να «Τρέμει» και αρχίζει να 

«Στάει».

9.
Έμαθα ότι μετά τις τελευταίες φω-

τιές η Αρχιεπισκοπή ανέθεσε επί-

σημα στον «Κοσμά τον Αιτωλό» τα 

καθήκοντα του Προστάτη της Πυροσβεστι-

κής. Πώς έγινε αυτή η απευθείας ανάθεση 

χωρίς διαγωνισμό;

Με τη διαδικασία του επείγοντος που εντάσσε-

ται στα μέτρα πρόληψης κατά των πυρκαγιών. 

Διότι αν υπήρχε κάποιος Άγιος στον οποίο θα 

μπορούσαν να αποταθούν οι πυροσβέστες με 

προσευχή, η φωτιά θα είχε σβήσει. Εξάλλου, 

ο Κοσμάς, λόγω καταγωγής, θα έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για την περιοχή της Αιτωλοακαρ-

νανίας που αποτελεί τον επόμενο στόχο των 

εμπρηστών. Και επιπλέον κατάγεται από το 

χωριό Μέγα Δένδρο. Οπότε ξέρει τη δουλειά. 

10.
Μα είναι υγιές να περνάς 4 ώρες 

(δηλαδή το 1/6 της ημέρας σου) 

ξέροντας ότι σε κάποιο σημείο της 

χώρας κάνει εκπομπή ο Γιώργος Αυτιάς;

Όχι. Εξού και ο προφητικός στίχος του Οδυσ-

σέα Ελύτη: «Ζήτησα το ελάχιστο και με τιμώ-

ρησαν με το μέγιστο». A  

➜ nikos.zachariadis@gmail.com

ForrestGump
Από τον Νίκο Ζαχαρίαδη

Οι απαντήσεις του
(Μέλος του συλλόγου για την άμεση βελτίωση του αρώματος 
στις «αρωματικές σακούλες σκουπιδιών»)
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Επιμέλεια: 
Σ. Ο. ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ
info@athensvoice.gr

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
>> Critical mass. Μην 
ξεχάσεις την ελεύθερη, καθι-
ερωμένη, μαζική, σεπτεμβρι-
ανή, ποδηλατίσια βόλτα. 7/9, 
19.00, Σύνταγμα.

ΧΟΡΟΣ
>> Αφρικάνικος χορός, 
κρουστά, χοροθεραπεία, 
χορός της Ανατολής, αφρο-
βραζιλιάνικος κ.ά. Χορέψτε 
τζάμπα στο STUDIO SELI 
KANOU έως 5/9. Αχιλλέ-
ως 53, Μεταξουργείο, 210 
5247.070, www.selikanou.com

ΜΟΥΣΙΚΗ
>>Συναυλία με Βαγγέλη 
Γερμανό & Ευσταθία. 3/9, 
20.30, Ανοιχτό Θέατρο Κολω-
νού, Ιωαννίνων & Καπανέως.

>>Balkan Swing. Σου-
ινγκάρουμε στους 
δρόμους της Θεσσαλο-
νίκης. 9/9, 22.00, Βενιζέλου 
και Βασ. Ηρακλείου 18.

ΘΕΑΤΡΟ

>> «Ο Καρυοθραύστης» 
από το θίασο «Μαγική 
Αυλαία». Το ονειρικό 
παραμύθι με το ξύλινο 
στρατιωτάκι. 4/9, 21.00, 
στο θέατρο του πάρκου 
«Αντώνης Τρίτσης» στο Ίλιον.

>>«Μποτίλια στο νερό» με 
την Πέμη Ζούνη & τον 
Θανάση Νικόπουλο. 5/9, 
20.30, Χώρος Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων Aμαλιείου, Λ. 
Κηφισίας 219, Μαρούσι.

ΒΙΒΛΙΟ
>>«Αν αγαπάτε τα παιδιά 
σας, αγαπήστε πρώτα τον 

εαυτό σας». Μια διαφο-
ρετική, βιωματική πα-
ρουσίαση βιβλίου μέσα 
από απροετοίμαστη 
συζήτηση του συγγρα-
φέα με γονείς. 5/9, 12.30, 
ΙΑΝΟΣ, Σταδίου 24.

>>Τσέκαρε στο forfree.

gr ποια ψηφιακά βιβλία 
(e-books) κυκλοφορούν 
ελεύθερα στο διαδί-
κτυο. Κατέβασέ τα και 
διάβασε…

Περισσότερες πληροφορί-
ες για τα free της πόλης 

στο www.forfree.gr

athens

Τα τζάμπα 
         της 
εβδομάδας

ΜΑΛΙΑ ΧΑΛΙΑ
Οι επιδόσεις των Βρετανών τουριστών στα Μάλια το φετινό καλοκαίρι 
σε τίτλους (όπως τους διαβάσαμε στις εφημερίδες)

Αθωώθηκαν από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου οι 17 Βρετανοί που περιφέρονταν ενδεδυμένοι με ράσα καθολικών 
καλογριών και σταυρούς επιδεικνύοντας κάτω από τα ράσα γυναικεία εσώρουχα. 
 Ομάδα Βρετανών υπό την επήρεια αλκοόλ πέταξαν μπουκάλια μπίρας σε γυναίκα που τους έκανε σύσταση να μη φωνάζουν και την τραυμάτι-
σαν στον ώμο.
 Πέντε Βρετανοί τουρίστες ηλικίας 18 με 19 ετών που αφαιρούσαν πινακίδες αριθμών κυκλοφορίας από σταθμευμένα αυτοκίνητα σε Σταλίδα 
και Μάλια υποστήριξαν ότι τις ήθελαν για σουβενίρ από τις διακοπές τους.
 Ελληνίδα πυρπόλησε Βρετανό τουρίστα σε μπαρ επειδή την παρενόχλησε σεξουαλικά.
 19χρονος έκοβε βόλτες γυμνός, επιδείκνυε τα γεννητικά του όργανα έξω από μπαρ και δεν δίστασε να προκαλέσει ακόμα και τους αστυνομι-
κούς που πήγαν να τον συλλάβουν. 
 Σύμφωνα με ντόπιους γιατρούς, το καλοκαίρι, 100 Βρετανίδες τη μέρα ζητούσαν το χάπι της επόμενης μέρας (από τον Independent).

- ΜΥΡΣΙΝΗ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗ

Στη «μητρόπολη» του b. 
“Krotexafriozo” είναι μια περίπλοκη, μαγική λέξη που αν την ψελλίσεις σωστά, θα 
μπεις μέσα στον κιτρινόμαυρο κόσμο ενός urban παραμυθιού! Ακαταλαβίστικο… 
Λοιπόν ό,τι κι αν σημαίνει, αυτή τη λέξη επέλεξε ο γνωστός street artist b. για την 
έκθεση που θα ντύνει για λίγες μέρες ακόμη τους τοίχους του νέου καταστήματος 
Metropolis. Σήματα κινδύνου, σύμβολα της καταναλωτικής κοινωνίας, μοτίβα, ά-
γκυρες, ριγέ, ποτιστήρι, μπέργκερ, λουλουδάκια, αεροπλάνα, τέρατα… και πάντα 
αυτές οι κάπως έκπληκτες εκφράσεις των κλασικών, κιτρινόμαυρων ανθρώπων 
του b. γεμίζουν τους τοίχους του υπέροχου νεοκλασικού κτιρίου στην Πανεπι-
στήμιου. Ανεβαίνεις τις σκάλες και αναπάντεχα ξετυλίγεται μπροστά σου ένας 
φωτεινός –αλλά και κάπως dark– σουρεαλιστικός κόσμος, γνώριμος από τους 

τοίχους της Αθήνας που ο b. έχει γεμίσει με σχέδιά του. Ίσως από τα παιδικά σου 
παραμύθια ή όνειρα… 
Τα έργα του b. σε ξυπνάνε μέσα στην γκρίζα πόλη, σε κάνουν ν’ απορείς μέσα 
σε μια γκαλερί και δεν ξενίζουν καθόλου «κλεισμένα» σ’ ένα χώρο όπως αυτόν. 
Αντίθετα, φέρνουν λίγο από το αστικό feeling μέσα… Για λίγες μέρες ακόμη –τον 
Σεπτέμβριο θα «κατέβει» η έκθεση– θα έχεις τη δυνατότητα να χαθείς σ’ αυτήν την 
περίεργη, σύγχρονη, pop «μητρόπολη» που έχει χτίσει ο b.  
Κι αν δεν σου φτάνει να τα βλέπεις και θέλεις να έχεις λίγο από b. στο σπίτι σου, 
στο concept store στο ισόγειο υπάρχουν λαμαρίνες με τις φιγούρες του, υπογε-
γραμμένα αντίτυπα σε limited edition, τσάντες, κούπες και t-shirts με σχέδια του 
καλλιτέχνη.

Metropolis, Πανεπιστημίου 54, www.metropolis.gr
                                                                        - ΣΑΝΤΡΑ - ΟΝΤΕΤ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ 

Τα μουσικά βιβλία ATHENS VOICE - KOAN
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Ένα νεοκλασικό σπίτι 
Στη φωτογραφία βλέπετε ένα νεοκλασικό 

σπίτι της Αθήνας. Βρίσκεται Ακταίου και Λυ-

κομιδών, στο Θησείο, και, κατά την επιγραφή 

στην πόρτα του, είναι «Ιδιοκτησία της εν Αθή-

ναις Αρχαιολογικής Εταιρείας». Ο λόγος που 

βάζω τη φωτογραφία είναι γιατί έχω βαρεθεί 

να βλέπω τη λέξη «νεοκλασικό» να ξεφουρ-

νίζεται με περισσή επιπολαιότητα για κάθε 

παλιό σπίτι αυτής της πόλης, και πάντοτε ως 

τίτλος τιμής. Ούτε όλα τα παλιά σπίτια είναι 

νεοκλασικά, ούτε όλα τα νεοκλασικά είναι 

κατ’ ανάγκην όμορφα (επανειλημμένα έχω 

γράψει για την ασχήμια της βαρυφορτω-

μένης Ακαδημίας Αθηνών). Αυτό εδώ όμως 

είναι. Παρακαλώ ρίξτε μια δεύτερη ματιά. 

Έχει άριστη λιθοδομή, ελαφρώς προεξέχο-

ντα κλίτη και ανάγλυφες δωρικές κολόνες-

παραστάτες που πλαισιώνουν τις πόρτες, 

αρμονική στοίχιση των παραθύρων στους 

δυο ορόφους, μικρά μπαλκόνια με σιδερένια 

κάγκελα - μαρμάρινο δάπεδο - μαρμάρινα 

στηρίγματα (φουρούσια), χαρακτηριστικά 

διακοσμητικά «δόντια» κάτω από τη στέγη, 

ακροκέραμα, (ίχνη από) γύψινα διακοσμητι-

κά στους τοίχους, μαρμάρινα σκαλιά, σιρίτι 

στο μεταίχμιο των ορόφων, ανάγλυφα στ’ 

ανώφλια των θυρών και των πάνω παραθύ-

ρων. Πάνω απ’ όλα, όμως, είναι ένα στιβαρό, 

κομψό, λιτό, ψηλοτάβανο και γενναιόδωρο 

κτίριο, δίχως καμιά εκζήτηση, με ένα από τα 

τυπικά χρώματα της αθηναϊκής ώχρας. Την 

ξύλινη σκάλα και την αυλή τις μαντεύουμε 

στο εσωτερικό. (Ευχαριστώ, Σίλη) 

Τα καμένα ονόματα 
Παρατηρούσα τα τοπωνύμια των περιοχών 

που έκαψε ή απείλησε η τελευταία πυρκαγιά 

στην Αττική. Κυριαρχούσανε κάτι πομπώδη, 

που αντικαταστήσανε με «το έτσι το θέλω» τα 

μη αρεστά παλιά: Πάντειος Πολιτεία, Καλλι-

τεχνούπολη, Λόφος Έντισον, Άνοιξη, Ανθού-

σα, Ροδόπολη,  Πολυδένδρι, Δροσιά,  Άγιος 

Στέφανος, (έλειπε το κορυφαίο λεκτικό εξάμ-

βλωμα, η Ιπποκράτειος Πολιτεία, γιατί είναι 

στην Πάρνηθα). Από κοντά τ’ αρχαία τοπω-

νύμια, σπανίως με συνέχεια από τα παλιά τα 

χρόνια και συνήθως ως αυθαίρετες, μετά από 

χιλιετίες, αναβιώσεις: Πεντέλη, Παλλήνη, Μα-

ραθώνας, Ραμνούς, Διόνυσος, Παλλήνη. Ειδι-

κές περιπτώσεις τα Βίλια, εξέλιξη του αρχαίου 

Ειδύλλια, καθώς και η προσφυγική 

Νέα Μάκρη. Εμένα όμως με συγκι-

νούν όσα ξεφύγανε από τη μανία του 

Συμβουλίου Αλλαγής Τοπωνυμίων (ή όπως 

αλλιώς το λέγανε). Δηλαδή τα ταπεινά, λαϊκά 

τοπωνύμια –ελληνικά, αρβανίτικα, τούρκικα, 

βλάχικα, σλάβικα, φράγκικα– που δείχνουν 

αλογόκριτη την πολυεθνική διαδρομή του τό-

που μας: Γραμματικό, Σταμάτα, Σχοινιάς, Βρα-

νά, Σέσι, Ραπέντοσα, Σούλι, Καλέντζι, Πόρτο 

Γερμενό, Βούτζας, Ντράφι. (Εννοείται πως οι 

ονοματολογικές μου ανησυχίες ουδόλως συ-

γκίνησαν τη φωτιά) 

«Γιάννης»
Ένα μαγαζί που μοιάζει σα φερμένο από χω-

ριό ή σα βγαλμένο από την Αθήνα του ’60, 

βρίσκεται ωστόσο δίπλα στην Πειραιώς, στα 

Κάτω Πετράλωνα. Ο Γιάννης είναι κατά βάση 

καφενείο. Όμως λειτουργεί και σαν ταβερνάκι 

(όλο και μαγειρεύει μερικά φαγητά), ενώ είναι 

και λίγο μπακάλικο ή μανάβικο. Το φετινό κα-

λοκαίρι βρέθηκα στη λαϊκή της περιοχής και 

κάθισα για λίγο εδώ. Ο Γιάννης μού σέρβιρε 

το μεγαλύτερο και πλουσιότερο «εργατικό» 

σάντουιτς που έχω φάει ποτέ συν ένα αναψυ-

κτικό, με χρέωση μόνο € 3,50.  
Αλκμήνης 46 & Δαιδαλιδών, Κάτω Πετράλωνα ●

➜ d.fyssas@gmail.com 

CityLover
Του Δημητρη Φύσσα

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

Barceloneta, Summer in the city! Ο Σόλων Τσούνης κάνει μια βόλτα στην παραλία της Βαρκελώνης γύρω στα τέλη Αυγούστου, κόσμος πολύς, απλωμένος παντού.

➜ contact@rigosk.gr
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Πανικοβάλτων500 
Του Γιάννη νένέ 

● ● ● Όπου και να κρυφτείς 
οι ρακέτες θα σε βρουν.

● ● ●  Κάθε συμπαθητική 
γκόμενα μπορεί να κρύβει 
μέσα στην τσάντα της ένα 
Ντάουν-τάουν.

● ● ● Και κάθε cool τύπος 
μπορεί να κρύβει στο σακί-
διο με τη Nikon του ένα βι-
βλίο του Λιακόπουλου.

● ● ● Οι Αθηναίοι κομπλά-
ρουν, σκοτεινιάζουν και ξινί-
ζουν μπροστά στη θέα μιας 
φωτογραφικής μηχανής, α-
κόμα και αν δεν τους στοχεύ-
ει ο φακός. 

● ● ● Το 
Woodstock ζει 
και μην κάνεις 
τη χαζή.
● ● ● Ακόμα και το πιο αδι-
άφορο κτίριο αθηναϊκού κι-
νηματογράφου φαίνεται ό-
μορφο αν το φωτογραφίσεις 
νύχτα.

● ● ● Στους μαύρους με τα 
dvd μπορείς να βρεις τον 
τελευταίο κύκλο όλων των 

αγαπημένων σου ξένων τη-
λεοπτικών σίριαλ.

● ● ● Τελικά ο Γιούρι Γκέλερ 
δεν είναι μοναδικός. 

● ● ● Το μεγαλύτερο εμπο-
ρικό χιτ στην Ελλάδα είναι οι 
συλλογές του Compact Disc 
Club (οι Έλληνες είναι αισθη-
ματίες).

● ● ● Αν θέλω, μπορώ να 
α λ λά ξ ω  θ ε ρ μ ο σ ί φ ω ν α , 
κουφώματα και να βάψω το 
σπίτι με ψυχρά χρώματα, με 
το πρόγραμμα επιδότησης 
για την ενεργειακή αναβάθ-
μιση των σπιτιών. Το είπε ο 
υπουργός Ανάπτυξης. 
(Παίζει και να μη θέλω)

● ● ● Το gaming επιστρέφει. 
Ή, μάλλον, δεν έφυγε ποτέ.

● ● ● Στον αυτόματο μετα-
φραστή το “I am horny” μετα-
φράζεται «Είμαι κερατώδης».

● ● ● Το μόνο μέρος στο ο-
ποίο οι ξένοι τουρίστες δεν 
κοιτάζουν άναυδοι γύρω 
τους είναι τα Στάρμπακς.

● ● ● Twitt του Νίκου Φωτά-
κη: Αφαιρέθηκα για λίγο και 

βγάλανε ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟ ΚΑΦΕ! Ποιος νοσηρός νους 
είχε αυτή τη φρικτή ιδέα;

● ● ● Χρειάζεται μόνο μία 
μέρα off line για να ξεχάσεις 
όλα τα ονόματα όλων των 
εμπλεκομένων σε όλα τα 
σκάνδαλα όλης της χρονιάς.

● ● ● Επιτέλους! Το πιθανό-
τερο είναι να προερχόμαστε 
από το Διάστημα. Το είπε η 
NASA. 

● ● ● Ο Borat και ο Bruno 
είναι, στην πραγματικότητα, 
ήρωες της ελληνικής τηλε-
όρασης. Φέρτε τον Sacha 
Baron Cohen εδώ.

● ● ● Η Έφη Θώδη έβγαλε 
νέο cd και το παρουσίασε 
στην Αιτωλοακαρνανία.

● ● ● Άρα η Έφη Θώδη είναι 
καλά.

● ● ● Τα πραγματικά είδωλα 
ποτέ δεν σε απογοητεύουν: 
Η Amy Winehouse δήλωσε 
ότι την επισκέφτηκε το φά-
ντασμα του Μάικλ Τζάκσον. 

● ● ● Αρχίζω να φοβάμαι τον 
Cameron: «Το νέο μου φιλμ 

“Avatar” θα αλλάξει την ιστο-
ρία του κινηματογράφου».  

● ● ●  Το νέο 
πορνό είναι τα 
τηλε-ριάλιτι 
μαγειρικής. 
● ● ●  Το «Ραντεβού στα 
τυφλά» είναι το τηλεπαιχνί-
δι που έχει χτυπήσει την υ-
ψηλότερη τηλεθέαση ever, 
από όλα τα τηλεπαιχνίδια 
του Mega (9/3/1992, Καθαρά 
Δευτέρα).

● ● ● Κατά κάποιον τρόπο, 
στην Επίδαυρο είσαι υποχρε-
ωμένος να γιουχάρεις όταν 
οι διάφοροι ξένοι σκηνοθέ-
τες δεν σέβονται την ιερότη-
τα του χώρου. 

● ● ●  Η επιθεώρηση επι-
στρέφει.

● ● ● Και το κλασικό φραπό-
γαλο επιστρέφει.

● ● ● Στην Ίμπιζα πια δεν υ-
πάρχει ούτε ένα αγγλάκι να 
ξερνάει, μεθυσμένο, στις 
γωνίες. (Μα πού πήγαν όλα; 
στο Φαληράκι;)

● ● ● Το μοχίτο είναι το νέο 
φραπόγαλο.

● ● ● Τα Επτάνησα είναι η 
νέα Σκιάθος (προέκταση Ε-
γνατίας Οδού).

● ● ● Οι Florence and the 
Machine είναι η νέα Μόνικα.

● ● ● Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
μάς καλεί να εκπαιδευτούμε 
περισσότερο στα νέα μέσα 
επικοινωνίας. Π.χ. Twitter.

● ● ●  Το ringtone τριζό-
νι είναι το μόνο που μπορεί 
πραγματικά να ανεχτεί το 
αυτί μου.

● ● ● Το Μικρό Σίτυ στο Λι-
βάδι ήταν μία ουτοπία.

● ● ● Το μπλουζάκι “This is 
Sparta” φοριέται περισσότε-
ρο από ποτέ.

● ● ● Όσο πιο πολλά στρας 
το μ π λουζάκ ι,  τό σ ο πιο 
macho ο σερβιτόρος.

● ● ● Αυτό που είχε ο Γαλι-
φιανάκης στους τίτλους τέ-
λους του “Hangover” ήταν 
προσθετικό. 

● ● ● Ο Μπιτζένης είναι στην 
καλύτερη φάση του. 

● ● ● Στη βροχή των με-
τεωριτών του Αυγούστου 
μπορείς να κάνεις όσες ευ-
χές θέλεις, διότι είναι βρο-
χή. Έτσι κι αλλιώς δεν θα 
πιάσει καμία.

● ● ● Το έκζεμα είναι το νέο 
μαύρο.

● ● ● Το μαύρο
είναι το νέο γκρι σταχτί.

● ● ● Το γκρι σταχτί είναι το 
νέο σχολικό μπλε.

● ● ● Οι μαυροντυμένοι ρα-
σοφόροι στο βίντεο Γαβρά 
δεν είναι ρασοφόροι αλλά 
άνθρωποι της εποχής. Black 
never goes out of style. 

● ● ● Ποτέ, αν δεν γίνει η 
«μαύρη συγκέντρωση» στο 
Σύνταγμα δεν ξεκινάει η σε-
ζόν.

● ● ● «Οι Μπάτσοι Καίνε Τα 
Δάση», αν κατάλαβα καλά.

● ● ● Τα ελληνικά κόμματα 
λατρεύουν τη λέξη «ολιγω-
ρία». Την ήξεραν και στο α-
χούρι τους.

● ● ● Ό,τι και να γίνει οι ταρί-
φες θα καπνίζουν.

● ● ● Είμαι Λυκαβηττό και 
το Google Latitude με δείχνει 
Σύνταγμα. Θα κλείσει σπίτια 
αυτό το αρχιρουφιανιστήρι.

● ● ● Οι Νύχτες Πρεμιέρας 
με αγχώνουν εκτός αν τις πά-
νε λίγο πιο αργά (Οκτώβριο).

● ● ● Ο αριθμός των φαρ-
μακείων ενός νησιού που 
παραμένουν ανοιχτά και τις 
βραδινές ώρες είναι ανάλο-
γος του βαθμού πληρότητας 
κλινών των τουριστικών μο-
νάδων του νησιού.

● ● ● Σε όλη την επικράτεια, 
η μόνη αφίσα που δημιούρ-
γησε περισσότερη ρύπανση 
από αυτήν του Ρέμου ήταν 
της Βίσση. 

● ● ● Πιο πάνω από τη Βίσ-
ση είναι μόνο το ΛΑΟΣ.

● ● ● Το νέο όνομα του Ρέ-
μου είναι Remos (μία μικρή 
διευκόλυνση προς τους χι-
λιάδες ξένους φίλους του).

● ● ● Επιτέλους! «Αθώος 
ο Σαλιέρι για το θάνατο του 
Μότσαρτ». (Ελευθεροτυπία, 
18/8/09)

● ● ● «Το πρόβλημα με τον 
έρωτα είναι ότι οι άλλοι μέ-
νουν απ’ έξω». Το άκουσα σε 
ένα b-movie και ένιωσα σαν 
να ανακαλύπτω την Αμερική.

● ● ● «Πουθενά δεν θα 
βρεις μεγαλύτερη αγάπη 
απ’ ό,τι μεταξύ εκείνων που 
παραβιάζουν το νόμο». (Από 
το μαθηματικό μυθιστόρημα 
«Ντιράκ» του Ντίτμαρ Ντατ, 
εκδ. Μελάνι) 

● ● ● Φέτος δεν πρέπει να 
φιλιόμαστε με τους συμμα-
θητές μας στο σχολείο, εκτός 
αν φοράμε τη μάσκα.

● ● ● Οι εταιρείες τυποποιη-
μένων τροφίμων μοιράζουν 
δωρεάν αντισηπτικά τζελ 
στους υπαλλήλους τους και 
τους υπενθυμίζουν να τα 
έχουν σε εμφανές σημείο ε-
πάνω στα γραφεία τους.

● ● ● Όντως το τσίμπημα 
της μέλισσας περνάει με κα-
τούρημα…

● ● ● Έχω τέλειο 
σκηνοθέτη: 
πρώτη μέρα 
στη δουλειά 
και βρέχει. A

➜ y.nenes@yahoo.com 

Τι έμαθα φέτος το καλοκαίρι
Σε άλλαξα για άλλη



3 - 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 A.V. 17 



18 A.V. 3 - 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

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

παρεμβαίνουν με μικρούς ανασχεδιασμούς πάνω στο ταλαιπωρημένο «σώμα» της πόλης 
Το απλό είναι ωραίο Χιλιάδες πεζοί διασχίζουν καθημερινά στην Αθήνα τη διάβαση πεζών στη διασταύρωση των οδών Ακαδημίας και Βουκουρεστίου. Το γεγονός ότι η 

Βουκουρεστίου συνεχίζεται ως πεζόδρομος, αυξάνει όχι μόνο τον αριθμό των πεζών αλλά και τις απαιτήσεις τους για περισσότερη άνεση, ασφάλεια και ποιότητα στη μετακίνηση.

Σημερινή κατάσταση
Στο κρίσιμο αυτό σημείο, 
στην καρδιά της Αθήνας, 
η κατάσταση είναι σήμερα 

τριτοκοσμική. Η διαγράμ-
μιση είναι μισοσβησμένη και ο 

σηματοδότης, τοποθετημένος λανθασμέ-
να στη μέση της διάβασης, επιτρέπει στα 
οχήματα να καταλαμβάνουν το μεγαλύ-
τερο μέρος της, αφού οι οδηγοί έχουν τη 
συνήθεια να προωθούνται μέχρι το σημείο 
που μπορούν να βλέπουν το σήμα του φα-
ναριού. Προφανώς είναι και θέμα έλλειψης 
κουλτούρας σεβασμού για τους πεζούς 
(ειδικά από τα ταξί), όμως και η κακή θέση 
του σηματοδότη τούς επιτρέπει, σχεδόν 
τους προκαλεί, να το κάνουν. Οι πεζοί ανα-
γκάζονται να στριμωχτούν στην άκρη της 
διάβασης ή και να κινηθούν έξω απ’ αυτήν 
και αισθάνονται άγχος με την απειλητική 
παρουσία των αυτοκινήτων που πατούν 
την ξεθωριασμένη διαγράμμιση και αδη-
μονούν να ξεκινήσουν και πάλι. Επικρατεί 
ένα γενικευμένο αίσθημα ανασφάλειας και 
ανησυχίας και μια εικόνα κακής αισθητικής 
που, δυστυχώς, έχει γίνει αποδεκτή και ι-
σχύει σε όλες σχεδόν τις διαβάσεις πεζών, 
σε όλες τις μεγάλες πόλεις. (εικόνα 1).

ΔΙΑΒΑΣΗ 
ΠΕΖΩΝ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
& ΒΟΥΚΟΥ-
ΡΕΣΤΙΟΥ

Προτεινόμενη 
παρέμβαση 
Στο σχέδιο που προτείνε-
ται η εικόνα έχει αλλάξει ε-

ντελώς. Ο σηματοδότης έχει 
μετακινηθεί πιο δεξιά, στην αρχή 

της διάβασης, κι έτσι οι οδηγοί υποχρε-
ώνονται, θέλοντας και μη, να σταματούν 
πριν από τη συνεχή γραμμή που αποτελεί 
το όριο. Οι πεζοί διασχίζουν με άνεση, χω-
ρίς στρίμωγμα και ταπεινωτικό αίσθημα 
ανασφάλειας. Μεταξύ τους μπορεί πια να 
χωρέσουν άνετα ένα ποδήλατο, κάποιοι 
που κρατούν παιδιά απ’ το χέρι, ζευγαρά-
κια, κάποιοι άλλοι που κουβαλούν ψώνια 
ή κάποιο φορτίο. Η διάβαση είναι έντονα 
βαμμένη ώστε να ξεχωρίζει και να ορίζει 
ξεκάθαρα τα όρια ανάμεσα στο χώρο των 
αυτοκινήτων και των πεζών, έστω όσο 
κρατάει το πράσινο ανθρωπάκι. Η ζωή 
μοιάζει να κυλά πιο ήρεμα, με περισσότε-
ρη αξιοπρέπεια και αισθητική. Προφανώς 
δεν πρόκειται για τη μεγάλη ιδέα που θα 
λύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Α-
θήνας, όμως δείχνει ότι το απλό μπορεί να 
είναι και χρήσιμο και όμορφο. A
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Ε ίναι η πρώτη φορά από το 1974 
που o πρωθυπουργός της χώρας 
δεν διαθέτει κανένα περιθώριο 

ώστε να διατηρήσει κάποια πρωτοβουλία 
κινήσεων. Προσπάθησε να διασφαλίσει 
την υστεροφημία του οικογενειακού του 
ονόματος ασχολούμενος αποκλειστικά 
με την επικοινωνιακή επιβίωση ενός πο-
λιτικά και ορθολογικά ανύπαρκτου δημο-
σκοπικού μέτρου, αυτού της «καταλλη-
λότητας για πρωθυπουργός». Ακόμη και 
σε αυτή τη μέτρηση έρχεται πλέον δεύτε-
ρος. Απέφυγε επιμελώς να «επιμολύνει» 
το όνομά του, απουσιάζοντας από τα πο-
λιτικά δρώμενα. Περιορίστηκε στην εξι-
χνίαση των μελλούμενων διά της μελέτης 
των αποτελεσμάτων των δημοσκοπικών 
ερευνών. Σκέφτηκε πως στην Ελλάδα του 
21ου αιώνα είναι σε θέση να επιβάλει τους 

νόμους της λεωφόρου Madison απογυ-
μνώνοντας την πολιτική και ενδύοντάς 
την με τηλεοπτικό μανδύα. Απέτυχε και 
εκεί. Άλλωστε απέτυχαν και στη λεωφό-
ρο Madison. Η πολιτική επικοινωνία εί-
ναι άλλο ένα όπλο ανάμεσα σε άλλα. 

Ύμνος στην παρακμή
Στο λυκόφως της υπερπενταετούς πρω-
θυπουργίας του ο Κώστας Καραμανλής 
έχει όλους του λόγους να αισθάνεται κα-
ταπτοημένος. Έπαιξε το χαρτί της πολιτι-
κής κυριαρχίας που κατέληξε στο βούρκο 
του Βατοπεδίου. Προσπάθησε να επιβά-
λει επικοινωνιακά το σύνθημα κατά της 
διαφθοράς και πνίγηκε στην καταβό-
θρα του σκανδάλου Παυλίδη, του 151ου 
βουλευτή του. Επιχείρησε να στρέψει το 
σκάνδαλο Siemens κατά του πολιτικού 
αντιπάλου του για να εισπράξει την οδύ-
νη που προκαλεί η εκδίκηση ενός εκ των 
«φίλων» της παράταξής του, ενός ανεκ-
διήγητου Χριστοφοράκου, ο οποίος τον 
εκβίασε μέχρι τέλους. Τελικά το σκάνδα-
λο αυτό κατέληξε (και αυτό) να αποτελεί 
ένα εκ των σκανδάλων της περιόδου Κα-
ραμανλή. Απαξίωσε με τις υποκλοπές την 
ίδια την πρωθυπουργική θέση του, αφού 
οι μυστικές υπηρεσίες τρίτων χωρών και 
ημεδαπών κυπατζήδων τον είχαν σε κα-
θημερινή παρακολούθηση. Δεν κατάφε-
ρε ούτε καν να διατηρήσει ως συμμάχους 
τούς εκπροσώπους των μεγάλων οικονο-
μικών οικογενειών, που ορκίζονταν στο 
όνομα του «καραμανλισμού». Διέθετε την 
υποστήριξη τουλάχιστον δύο συγκροτη-
μάτων Τύπου και ενός ακόμη, αλλά κατά 
το ήμισυ, και απώλεσε την ολοκληρωτική 
στήριξή τους. Διέθετε τα πάντα και τα α-
πώλεσε βαθμηδόν, όχι λόγω αντικειμε-
νικών συνθηκών αλλά λόγω αδυναμίας 

πολιτικής σύνθεσης.
Ήταν το μοναδικό και αδιαμφισβήτητο 
ατού του κόμματός του. Ακόμη και οι έ-
σχατοι σε πολιτική ισχύ βουλευτές εμφα-
νίζονται σίγουροι πλέον πως αδυνατεί να 
σχεδιάσει και στη συνέχεια να εκτελέσει 
τους σχεδιασμούς του. Βασίστηκε σε ένα 
στενό επιτελείο συμβούλων, προεξάρχο-
ντος ενός Ρουσόπουλου. Αγγέλου, Αδρι-
ανός, Λούλης και οι άλλοι αποτέλεσαν 
το σκληρό πυρήνα της εκτέλεσης ενός 
πλάνου δημιουργίας μιας ψευδούς εικό-
νας. Ακόμη και η virtual reality ακουμπά 
πάνω σε υπαρκτές καταστάσεις. Στην 
περίπτωση του επιτελείου του Μαξίμου, 
το σχέδιο περιορίστηκε στη δημιουργία 
ενός απατηλού ειδώλου. Χρησιμοποιή-
θηκαν δημοσιογράφοι και εταιρείες συμ-
βούλων. Χρειάστηκαν και σπαταλήθη-
καν χρήματα για τις συνεχείς επεμβάσεις 
με τη μέθοδο του πολιτικού μπότοξ. Όλα 
τα σύγχρονα μέσα αποπροσανατολισμού 
απέτυχαν γιατί απλά κατέληξαν στην α-
δρανοποίηση του πολιτικού μυικού συ-
στήματος. Ο Κώστας Καραμανλής άρχισε 
να πνίγεται στο βρόγχο την κατασκευή 
του οποίου ο ίδιος ενέκρινε. Η πολιτική 
εκδικείται όταν δεν ασκείται και στο όνο-
μά της κυβερνά μόνο το θέαμα. Αποσυ-
ντονίζεται, καταρρέει και τέλος επιχειρεί 
με σπασμούς να επιβιώσει. 

Αυτοχειρία
Την κυβέρνηση αυτή δεν την ανατρέπει 
ούτε η διεθνής οικονομική κρίση ούτε το 
στρεβλό, ημεδαπό και διαχρονικά ανε-
παρκές οικονομικό σύστημα. Δεν φταί-
νε ούτε οι πυρκαγιές ούτε η διαφθορά. 
Η ανατροπή των πολιτικών δεδομένων 
ήρθε να επιβεβαιώσει πως η πολιτική τε-
μπελιά καταλήγει σε πολιτική θανάτωση. 

Το Μαξίμου ήταν εδώ και πολλούς μήνες, 
σχεδόν από τον Σεπτέμβριο του 2008, 
κλινικά νεκρό. Αδύναμο να αναπτύξει 
πρωτοβουλίες. Ανεπαρκές για να λαμβά-
νει αποφάσεις. Πτωχό για να προτείνει 
συνθήματα. Κακόγουστο για να αρθρώ-
σει πολιτικό λόγο.    
Η παρακμή ως έννοια είναι ιστορικά 
ταυτόσημη με τη διαφθορά. Κανείς δεν 
αμφιβάλλει πως και οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ διέθεταν «υ-
παλλήλους υπουργούς» και μάλιστα κατ’ 
αποκλειστικότητα. Διατηρούσαν ωστό-
σο ενοχές. Η έννοια του «υπουργού υ-
παλλήλου» δεν μπορούσε να παρουσι-
αστεί ως κυρίαρχη ιδεολογική εικόνα. 
Υπουργός της κυβέρνησης Καραμανλή 
ανέτρεψε και αυτό το ταμπού. «Ό,τι είναι 
νόμιμο είναι και ηθικό» είπε. Δεν ήταν 
αποκύημα αλαζονείας. Ήταν πολιτική 
θέση. Ήταν κυρίαρχη αντίληψη. Αυτή 
η αντίληψη ισοπέδωσε και τα τελευταία 
ορύγματα αντίστασης της κοινωνίας έ-
ναντι των φαινομένων διαφθοράς. Όταν 
η κυβέρνηση ενός τόπου αποδέχεται το 
μοντέλο της κατάπτωσης ως κυρίαρχο 
μοντέλο εξουσίας, τότε ο κάθε πολίτης 
έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει μερίδιο 
στην αγορά της διαπλοκής. Και οι τελευ-
ταίες αντιστάσεις έπεσαν. Λευκή σημαία 
αναρτήθηκε μπροστά στα στίφη της θε-
σμικής πια Καμόρα. Αν οι κυβερνήτες 
συμπεριλαμβάνονται στις πληθυσμιακές 
καταστάσεις του θεσμικού υποκόσμου 
τότε γιατί οι πολίτες να μην εισέλθουν 
στα λαγούμια του underground  συστή-
ματος; Την Αττική δεν την έκαψε η ανι-
κανότητα ενός Προκόπη Παυλόπουλου 
και μόνο, ούτε η ασύλληπτη ανεπάρκεια 
ενός Μαρκογιαννάκη. Την πυρπόλησε 
το έλλειμμα κοινωνικής, πολιτικής και 
ατομικής ευθύνης. Όλα συνηγόρησαν 
στην πρόκληση της καταστροφής. Από 
τα ισχυρά εργολαβικά συμφέροντα, τα 
τοπικά συμφέροντα των μικρών τοπικών 
αρχόντων, τα ποταπά μικροσυμφέροντα 
των καταπατητών, έως την ανικανότητα 
των αρμοδίων. Η γκάμα είναι πλούσια. 
Απλά η φωτιά ξέφυγε, όπως πάντα ξε-
φεύγει. Κάηκαν και όσα δεν έπρεπε να 
καούν. Κινδύνεψαν και οι πλούσιοι. Η 
δήμαρχος Εκάλης στεκόταν με τη μάνικα 
μπροστά από τις βίλες των επωνύμων. Οι 
πισίνες επιστρατεύτηκαν για να κρατούν 
λασπώδες το γκαζόν. Οι καπνοί μπούκω-
σαν τα τρυφερά ρουθούνια των άμαθων 

αστών και νεόπλουτων του Διονύσου. 
Δεν τα είχαν υπολογίσει καλά. Η φωτιά 
διατηρεί τη δική της λογική και όχι ε-
κείνη του Βαγγέλη του Αντώναρου. Δεν 
φταίνε τα πεύκα, όπως δεν έφταιγαν και 
οι κουκουνάρες του Γεώργιου Ράλλη.

Ευθανασία
Σήμερα Πέμπτη 3η Σεπτεμβρίου συνε-
δριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Πα-
ράλληλα εορτάζεται η 35η επέτειος από 
την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Μαγική εικόνα. 
Ο Συνασπισμός αυτοκτόνησε διά της ο-
μιλίας ενός παιδιού που διεκδίκησε να 
διαδραματίσει ρόλο στην καμπούρα μιας 
ήδη αμφίσημης Αριστεράς. Ο Αλέξης 
δώρισε στο ΠΑΣΟΚ, αμαχητί, την πολι-
τική κυριαρχία στην Κεντροαριστερά. 
Δεν έχει ματαγίνει, ηγέτης αριστερού 
κόμματος να προτείνει έκτακτο συνέ-
δριο με μοναδική προοπτική τη δική του 
πολιτική ήττα. Και εδώ πρωτοτύπησε ο 
Αλέξης. Ό,τι και να μεθοδεύσει πλέον ο 
Κώστας Καραμανλής προβλέπεται από 
τους θεσμούς. Λειτουργεί στον αυτόμα-
το πιλότο και δεν πρόκειται να αιφνιδι-
άσει κανέναν. Επί της ουσίας πρόκειται 
για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος 
πολιτικού θανάτου. Αν δεν συμβεί σήμε-
ρα ή αύριο, θα συμβεί μεθαύριο. Το δυ-
στύχημα για τον ίδιο, ευτύχημα για τους 
αντιπάλους του, είναι πως δεν θα έχει 
προλάβει να καταγραφεί στα κιτάπια της 
Ιστορίας. Προφανώς είναι η χειρότερη 
δυνατή προοπτική για τον τελευταίο της 
Πρώτης Σερρών. A  

➜ n.georgiadis1@yahoo.com  

Η πολιτική τεμπελιά 
καταλήγει σε πολιτική 
θανάτωση
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Ο ακαταλληλότερος
     Του ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

«Κυοφορούσα» η 3η του Σεπτέμβρη
Πέμπτη 3η Σεπτεμβρίου, ημέρα αποφάσεων 
για τον Καραμανλή και επετειακή ημερομηνία 
για το ΠΑΣΟΚ. Ο Γιώργος Παπανδρέου θα απευ-
θύνεται στους ψηφοφόρους του από το Θη-
σείο στις 20.00, την ώρα που ο Καραμανλής διά 
διαγγέλματος, όπως δείχνουν τα πράγματα, 
θα επιχειρεί –μέσω μιας δημόσιας πρόσκλησης 
στην αξιωματική αντιπολίτευση για συναινε-
τική εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας– να 
ανοίξει το δρόμο για πρόωρες εκλογές. Και η 
μεν απάντηση του Γ. Παπανδρέου ως προς την 
εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας έχει προε-
ξοφληθεί. Πρώτα εκλογές και μετά Πρόεδρος. 
Η δε απόφαση του Καραμανλή για εκλογές ή 
όχι εδώ και τώρα, θα είναι προϊόν μιας απίστευ-
της ισχύος άσκησης πίεσης. Το Συγκρότημα 
του ΔΟΛ, το Συγκρότημα Αλαφούζου, και πιο 
προσεκτικά το Συγκρότημα ΠΗΓΑΣΟΣ του Γ.  
Μπόμπολα, τάχθηκαν τελικά υπέρ της πρόω-
ρης προσφυγής στις κάλπες με τον τελευταίο 
να καλύπτει μόνο τον Γιώργο Σουφλιά. Από 
τους «συμμάχους» του Κ. Καραμανλή μόνο ο 
Βαρδής Βαρδινογιάννης απέμεινε, ο οποίος 
στηρίζει τοπ νεοδημοκρατικό μετερίζι μέχρι 
τέλους. Η Ντόρα Μπακογιάννη αποφάσισε να 
παραμείνει «εντός των τειχών» για να παρα-
κολουθεί τις εξελίξεις και να κινεί τα «νήματα» 
των ψιττακών που έως την τελευταία στιγμή 
θα «παλεύουν» για την πρόωρη προσφυγή 
στις κάλπες. Ο «Κάλχας» της κυβέρνησης Γ. 
Σουφλιάς έδωσε δύο ημερομηνίες. 4 και 11 Ο-
κτωβρίου. Η ημέρα Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, 
είναι όντως «κυοφορούσα». - Ν. Γ.
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T
ην τελευταία εβδομάδα (25-31/8) 

φιλοξενήθηκε στη Μυτιλήνη το No 

border camping. Ακτιβιστές και υ-

πέρμαχοι των δικαιωμάτων των μεταναστών 

από Ελλάδα, Γερμανία, Ρωσία, Ιταλία και 

Γαλλία συγκεντρώθηκαν στη Μυτιλήνη και 

επιδόθηκαν σε κάθε είδους εκδηλώσεις δια-

μαρτυρίας με σκοπό να ενημερώσουν την 

κοινή γνώμη για τα πρόβλημα των μετανα-

στών και προσφύγων στην Ελλάδα και ειδικά 

στο κέντρο κράτησης της Μυτιλήνης, στην 

Παγανή. Ύστερα από επίμονες προσπάθειες, 

κατόρθωσαν αυτό που θα έπρεπε η πολιτεία 

από την πρώτη στιγμή να πράξει: την απε-

λευθέρωση 500 περίπου κρατουμένων από 

την Παγανή.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 29 Αυγούστου, η 

ομάδα των δικηγόρων του No border (μετα-

ξύ άλλων συμμετείχαν οι Κούρτοβικ, Στρα-

χίνη, Τζεφεράκου) με αφορμή την εξέγερση 

των κρατουμένων στην Παγανή κατάφεραν 

να αποσπάσουν από την αστυνομία και τον 

νομάρχη την εντολή της άμεσης απελευ-

θέρωσης των γυναικόπαιδων και των συ-

ζύγων τους, 150 ασυνόδευτων ανηλίκων 

αλλά και κρατουμένων που έπρεπε να εί-

χαν αποφυλακιστεί από την προηγούμενη 

εβδομάδα. Καθώς η διαδικασία της απελευ-

θέρωσης λάμβανε χώρα στην Παγανή, στο 

λιμάνι της Μυτιλήνης περίπου 40 ακτιβιστές-

κωπηλάτες με φουσκωτές βάρκες έπεφταν 

στη θάλασσα με σκοπό να διαμαρτυρηθούν 

για τη Frontex: “Frontex Kills” έγραφε το πα-

νό που κατάφεραν να σηκώσουν μέσα στη 

θάλασσα – διόλου εύκολο! Ταυτοχρόνως 

διαδηλωτές στο λιμάνι υποστήριζαν τους 

εν πλω ακτιβιστές με πορεία στην πόλη.Η 

μέρα έληξε με τη μεταφορά των κρατουμέ-

νων στο ΠΙΚΠΑ Νεάπολης της Μυτιλήνης, ως 

προσωρινό κατάλυμα, αλλά και με συγκρού-

σεις με τα ΜΑΤ. «Εξάρχεια η Προκυμαία» έ-

γραφε το πρωτοσέλιδο τοπικής εφημερί-

δας. Ως εδώ καλά. 

Τα προβλήματα όμως ξεκινούν από αυτό α-

κριβώς το σημείο διότι προφανώς κανένας 

ακτιβιστής, όσο οργανωμένος κι αν είναι, 

δεν μπορεί να υποκαταστήσει την Πολιτεία. 

Το μόνο χαρτί που έλαβαν οι «απελευθερω-

μένοι κρατούμενοι» ήταν το έγγραφο της 

διοικητικής απέλασης εντός 30 ημερών (μη 

εκτελεστέο) καθώς και ένα εισιτήριο για το 

καράβι με προορισμό τον Πειραιά και άρα 

την Αθήνα. Ενώ για τους ασυνόδευτους ανή-

λικους (γύρω στους 100) υπάρχει η υπόσχε-

ση του Υπουργείου Υγείας για τη μεταφορά 

τους σε ειδικές εγκαταστάσεις υποδοχής, 

για τους λοιπούς δεν προβλέπεται να υπάρ-

ξει απολύτως καμία μέριμνα. Ούτε βέβαια 

και για τους επόμενους που ήδη έχουν αρχί-

σει να καταφτάνουν στο νησί και να φυλακί-

ζονται ομοίως στην Παγανή.

Ο
ι 500 απελευθερωμένοι κρατούμε-

νοι –οικογένειες, γυναίκες με μωρά 

παιδιά και ηλικιωμένοι– καταδικά-

ζονται σε ακόμη χειρότερες συνθήκες από 

αυτές που βίωσαν στην Παγανή χωρίς στέγη, 

φαγητό και ιατρική περίθαλψη. Η επιστροφή 

στη χώρα τους δεν είναι εφικτή και οι δρόμοι 

προς την Ευρώπη είναι κλειστοί. Επομένως 

άλλοι 500 άνθρωποι ωθούνται στη μαύρη α-

γορά και στην παραβατικότητα. Στην πραγ-

ματικότητα η ανθρωπιστική κρίση της Παγα-

νής μεταφέρεται για ακόμη μια φορά στο κέ-

ντρο της Αθήνας και η ευθύνη της διαχείρι-

σής της μετακυλίεται από τους αρμόδιους 

φορείς στους απλούς κατοίκους της πόλης.

Ο φαύλος κύκλος διαιωνίζεται και καινούρ-

γιοι πληθυσμοί έρχονται να πάρουν τη θέση 

των παλιών στις πλατείες και τα πάρκα της 

πόλης. Οι δε διαβόητες επιχειρήσεις «σκού-

πα» έρχονται πάντα εκ των υστέρων για να 

καταστείλουν το πρόβλημα χωρίς να δίνουν 

βιώσιμες λύσεις ούτε στα προβλήματα των 

αλλοδαπών ούτε στα προβλήματα των κα-

τοίκων της πόλης. Η μετακύλιση του προ-

βλήματος από το νησί στην πρωτεύουσα και 

από τη μία πλατεία στην άλλη συνιστά μετα-

ναστευτική πολιτική; Όχι βέβαια. A  

No border 
camping
Tης ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΑΛ ΣΑΛΕΧ

Η ανθρωπιστική κρίση 
της Παγανής μεταφέρεται 
στο κέντρο της Αθήνας
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Τζιχάντ
Tων ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΕΚΕΡΗ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΙΤΣΗ

Επιτέλους 
παρενέβη 
το κράτος
 

Για τρίτη συνεχή ημέρα η περιβαλ-

λοντική ρύπανση στο Λεκανοπέδιο 

ξεπέρασε τα όρια συναγερμού, σε 

αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, πλη-

σίασε τα όρια πλήρους αδιαφορίας. 

Όζον και αιωρούμενα σωματίδια ή-

ταν για τέσσερις συνεχόμενες ώρες 

πάνω από το όριο φρίκης στο σταθμό 

μέτρησης της Αριστοτέλους, γεγο-

νός που ανάγκασε τις αρμόδιες υπη-

ρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ να κλείσουν τις 

πασιέντζες και να φύγουν νωρίτερα 

για τα σπίτια τους. Σχετική ανακοίνω-

ση που θα ενημερώνει τους πολίτες 

αναμένεται γύρω στα τέλη Οκτωβρί-

ου, που θα φυσήξει, ενώ οι ευπαθείς 

κατηγορίες του πληθυσμού καλού-

νται να περιορίσουν τις μετακινήσεις 

τους στην Αριστοτέλους και να προ-

τιμούν τους παράλληλους δρόμους. 

Η απελπιστική κατάσταση στην ατμό-

σφαιρα της πρωτεύουσας σχετίζε-

ται με τις πρόσφατες μεγάλες πυρ-

καγιές και με τις παλιότερες μεγάλες 

πυρκαγιές, αλλά σύμφωνα με αρμό-

διους κύκλους του ΥΠΕΧΩΔΕ, που 

παρακολουθούν στενά την κατά-

σταση, είναι πολύ καλύτερη από την 

κατάσταση που αναμένεται να δια-

μορφωθεί μετά τις προσεχείς μεγά-

λες πυρκαγιές. Ωστόσο, ο υπουργός 

κ. Σουφλιάς, στα πλαίσια της προσπά-

θειας για περιβαλλοντική ευαισθη-

τοποίηση των πολιτών, εξήγγειλε τη 

δημιουργία 150 χλμ. νέων αυτοκινη-

τόδρομων στην Αττική, εκατέρωθεν 

των οποίων θα τοποθετηθούν υπο-

χρεωτικώς ζαρντινιέρες. Επίσης με-

λετάται η αναδάσωση των καμένων 

περιοχών με φυτά ανθεκτικά στο τσι-

μέντο, όπως είναι ο φίκος, ο μαϊντα-

νός και η ρόκα παρμεζάνα. ●

Π
ολλά είδαμε και πολλά ακούσαμε 

αυτές τις τελευταίες μέρες, με α-

φορμή τα 60 χρόνια από τη λήξη 

του εμφύλιου πολέμου. Θυμίζω ότι κατά τη 

διάρκεια της κατοχής η αριστερή αντίσταση 

είχε δυναμώσει τόσο πολύ, ώστε με την απε-

λευθέρωση από τους Γερμανούς (1944) να μη 

δέχεται την παλινόρθωση του προπολεμικού 

καθεστώτος. Όμως, καθώς η Ελλάδα είχε 

συμφωνηθεί ν’ ανήκει στη βρετανική σφαίρα 

επιρροής, τα σοβιετικά στρατεύματα, απω-

θώντας τους Γερμανούς, σταμάτησαν επιμε-

λώς στα βουλγάρικα σύνορα. Συνεπώς η Ελ-

λάδα δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει στο 

κομμουνιστικό μπλοκ. Αυτό το απλό πράγμα 

δεν έγινε δυνατό να γίνει αντιληπτό από την 

ηγεσία του ΚΚΕ: έτσι επήλθαν τα Δεκεμβρια-

νά του 1944, οπότε οι δυνάμεις της επίσημης 

κυβέρνησης, με την ισχυρή βοήθεια των 

Βρετανών, συνέτριψαν τον κατά βάση κομ-

μουνιστικό ΕΛΑΣ στην Αθήνα (η σύγκρουση 

ήταν πρωτοφανής, δεδομένου ότι ο Β΄ Πα-

γκόσμιος Πόλεμος συνεχιζόταν και η ναζιστι-

κή Γερμανία άντεχε ακόμα). Τα επόμενα χρό-

νια το μεν ΚΚΕ δεν παραδέχτηκε την ήττα, 

ούτε προσανατολίστηκε σε αποκλειστικά 

κοινοβουλευτική δράση, η δε Δεξιά και μάλι-

στα η Άκρα Δεξιά, άσκησε άγρια τρομοκρα-

τία κατά των αριστερών – μέχρις ότου το ΚΚΕ, 

πέφτοντας στην παγίδα, εξωθήθηκε σε νέο 

πόλεμο πάνω στα βουνά. Ο πόλεμος αυτός 

κράτησε από το 1946 ως το 1949 και τέλειω-

σε με τη νίκη του εθνικού στρατού εναντίον 

του «Δημοκρατικού Στρατού» του ΚΚΕ.

Ο
πόλεμος υπήρξε εμφύλιος και όχι 

«συμμοριτοπόλεμος», ούτε «ανταρ-

τοπόλεμος». Ο όρος «συμμορίτες» 

πολύ περισσότερο ταίριαζε στους ακροδεξι-

ούς φονιάδες Σουρλαίους, ΜΑΥδες κ.λπ. ή στη 

δολοφονική ΟΠΛΑ του ΚΚΕ (που είχε όμως 

ήδη διαλυθεί), παρά στους πειθαρχημένους 

στρατιώτες του Δημοκρατικού Στρατού. Ούτε 

απλός «ανταρτοπόλεμος» ήταν, δεδομένου 

ότι ο «Δημοκρατικός Στρατός» έλεγχε εκτετα-

μένες περιοχές, όπου είχε επιβάλει οιονεί 

κρατική οργάνωση, για να μη μιλήσουμε για 

την πολιτική επιρροή του  ΚΚΕ στις πόλεις. Ο 

πόλεμος υπήρξε εμφύλιος διότι οι στρατιώτες 

και των δύο πλευρών ήταν Έλληνες πολίτες. Κι 

αν ο «Δημοκρατικός Στρατός» εφοδιαζόταν 

από τις «Λαϊκές Δημοκρατίες» (όπου αργότε-

ρα κατέφυγαν ως πρόσφυγες οι μαχητές του), 

άλλο τόσο και περισσότερο εφοδιαζόταν ο ε-

θνικός στρατός από τους Αμερικανούς.  

Ο
ελληνικός εμφύλιος υπήρξε η 

πρώτη σύγκρουση του «Ψυχρού 

Πολέμου» (1945- 1989), κατά τον ο-

ποίο το δυτικό και το κομμουνιστικό στρατό-

πεδο συγκρούστηκαν πολλές φορές και σε 

πολλά επίπεδα (μάχες, διπλωματία, κατασκο-

πία, τεχνολογία, πραξικοπήματα, αποσκιρτή-

σεις χωρών, στρατιωτικές επεμβάσεις, εντυ-

πώσεις κοινής γνώμης κ.λπ.), χωρίς όμως οι 

δύο επικεφαλής (ΗΠΑ - Σοβ. Ένωση) να πολε-

μήσουν ποτέ απευθείας. Ο Στάλιν χρησιμο-

ποίησε τον ελληνικό εμφύλιο για να φθείρει 

πολιτικά τους αγγλοαμερικάνους, ενώ οι τε-

λευταίοι δοκίμασαν εδώ όπλα που αργότερα 

αξιοποιήθηκαν αλλού. Αλλά πραγματικό δια-

κύβευμα νίκης δεν υπήρχε, αφού εξαρχής η 

Ελλάδα ήταν προαποφασισμένα σφηνωμένη 

στο δυτικό μπλοκ. Κι αν υποθέσουμε ότι ό-

ντως οι κομμουνιστές νικούσαν και επέβα-

λαν το καθεστώς τους, τότε από το 1989 ο 

κομμουνισμός θα είχε καταρρεύσει όπως πα-

ντού στην Ευρώπη και η Ελλάδα θα ήταν τώ-

ρα κάπως σαν την Αλβανία ή τη Βουλγαρία. 

Η
Ελλάδα μετά τον εμφύλιο υπήρξε 

μια αντικομμουνιστική, περιορι-

σμένη και ελεγχόμενη δημοκρατία 

(κάτι που δεν μπορεί να ειπωθεί για τις χώρες 

του ανατολικού μπλοκ), με κύριο προσόν α-

νέλιξης την «εθνικοφροσύνη» και όχι την 

προσωπική αξία. Πάντως οι πολιτικές ελευ-

θερίες σε γενικές γραμμές λειτουργούσαν, 

σταδιακά τα Μακρονήσια έκλειναν, οι εκτελέ-

σεις σταμάτησαν ήδη από το 1952 και το αρι-

στερό κόμμα της ΕΔΑ ήταν νόμιμο, με σημα-

ντική δύναμη στους δήμους, στο συνδικαλι-

σμό και στη Βουλή. Όταν όμως η δημοκρατία 

αυτή «κινδύνεψε» –κατά τους ψυχροπολεμι-

κούς ιθύνοντες–  να λάβει μια κάπως πιο «αρι-

στερή» κατεύθυνση, πρώτα ήρθε η βία και 

νοθεία του 1961 (κάτι που και σήμερα ακόμα 

αρνείται ο κ. Βαρβιτσιώτης πατήρ, επικεφα-

λής των ευρωβουλευτών της ΝΔ), ενώ αργό-

τερα  οι προγραμματισμένες εκλογές του 

Μάη του 1967 ματαιώθηκαν με το πραξικόπη-

μα της χούντας και του βασιλιά. Κι αν εφτά 

χρόνια μετά η δικτατορία κατέρρευσε, είχε 

ωστόσο προλάβει πρώτα να εκτελέσει το ε-

θνικιστικό της έγκλημα στην Κύπρο (οι χειρό-

τερες στρατιωτικές ήττες της νεότερης Ελ-

λάδας οφείλονται σε εθνικιστικούς μαξιμαλι-

σμούς: το «μαύρο ’97», η μικρασιατική κατα-

στροφή του 1922 και η Κύπρος του 1964-74). 

Ο
 εμφύλιος πόλεμος κερδήθηκε 

από μια ετερόκλητη, μα αναγκαστι-

κή πολιτική συμμαχία δημοκρατι-

κών δεξιών, φιλελεύθερων, σοσιαλιστών και 

ακροδεξιών. Πρωθυπουργός στο μεγαλύτε-

ρο μέρος του ήταν ο βενιζελικός Σοφούλης. 

Όμως (σχεδόν) κανείς από τους πολιτικούς ε-

πιγόνους των παραπάνω δεν θέλει να θυμά-

ται την επέτειο της λήξης του, επειδή (σχε-

δόν) κανείς δεν νιώθει περήφανος για ό,τι έ-

γινε τότε. Θυμούνται όμως και γιορτάζουν 

κάθε τέλος Αυγούστου οι ηττημένοι κομμου-

νιστές και οι εκ των νικητών ακροδεξιοί. 

Δ
εν νομίζω όμως ότι το δικαιούνται. 

Οι μεν κομμουνιστές ευθύνονται 

για τον απόλυτο παραλογισμό, ο ο-

ποίος επαγγελόταν μια ανέφικτη νίκη, πράγ-

μα που οδήγησε στην προσωπική καταστρο-

φή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, η δη-

μιουργικότητα των οποίων ουδέποτε διοχε-

τεύτηκε στην κοινωνία. Αψυχολόγητη, ετσι-

θελική πολιτική, «βολονταριστική» στην 

κομμουνιστική αργκό (που και να κέρδιζε, 

ποιος θα ήθελε να έχει ζήσει 40 χρόνια ελλη-

νικού  σταλινισμού;). Κι αν ο αγώνας εκείνος 

ήταν «ηρωικός» (όπως υπογραμμίζει έκτοτε, 

μεταφυσικότατα, το ΚΚΕ), ο ηρωισμός συνί-

στατο όχι στο ότι οι άνθρωποι αγωνίζονταν 

για τον κομμουνισμό, αλλά στο ότι οι ίδιοι  α-

γνοούσαν το ανέφικτο της επιβολής του. Άσε 

που ο ηρωισμός δεν είναι μονοπώλιο μιας 

πολιτικής πλευράς, αλλά προσωπική επιλογή 

ποικίλων υποκειμένων: δεν ήταν ήρωες μό-

νο όσοι φώναζαν «Ζήτω το ΚΚΕ» μπροστά 

στο απόσπασμα, μα και οι υπερασπιστές του 

Μακρυγιάννη το ’44, και οι Γιαπωνέζοι καμι-

κάζι το ’45 και οι Ούγγροι εργάτες  το ’56.

Ο
ύτε όμως οι ακροδεξιοί δικαιού-

νται να γιορτάζουν το τέλος του 

«συμμοριτοπόλεμου», όπως τον α-

ποκαλούν. Γιατί ο κορμός τους βγήκε μέσα 

από το φασισμό και τη συνεργασία με τους 

Γερμανούς, γιατί στηρίχτηκαν στο προνομια-

κό γι’ αυτούς  –αλλά πάντα ανήθικο– πεδίο 

της βίας και της τρομοκρατίας (ποιος μπορεί 

να ’ναι περήφανος για το Μακρονήσι;), γιατί 

ευθύνονται για τη χούντα του ’67 και τη διχο-

τόμηση της Κύπρου το ’74, γιατί δεν προσφέ-

ρανε τίποτα στον πολιτισμό. Τέλος, γιατί η 

ελληνοχριστιανική - ρατσιστική πομφόλυγα 

της «Αιωνίας Ελλάδας», η οποία εξακολουθεί 

να διέπει τη σκέψη τους, είναι πάντα σε «ε-

τοιμότητα» και γι’ άλλες συμφορές.

Ό
λοι χάσαμε από τον εμφύλιο πόλε-

μο. Κλειστήκαμε στο καβούκι μας 

και ομφαλοσκοπηθήκαμε ματώνο-

ντας τέσσερα χρόνια επιπλέον, ενώ ο υπό-

λοιπος κόσμος έγλειφε ήδη τις πληγές του 

Παγκόσμιου Πολέμου. Χάσαμε σε ευκαιρίες 

ανασυγκρότησης, χάσαμε σε ανθρωπιά, χά-

σαμε σε αίσθημα ρεαλισμού, χάσαμε σε πα-

νευρωπαϊκή - παγκόσμια (και όχι ελληνοκε-

ντρική) θεώρηση των πραγμάτων. Ζήσαμε 

τη γιγάντωση ενός πανίσχυρου κράτους-

αφέντη, τις συνέπειες του οποίου πληρώ-

νουμε και σήμερα. Άρα, η  επέτειος θα ’πρεπε 

να ’ναι ευκαιρία για σκέψη, προβληματισμό 

και περισυλλογή. Αντ’ αυτού, είδαμε μπλε και 

κόκκινες σημαίες, ρητορίες, κορόνες και υ-

ποσχέσεις για νέους «αγώνες» ένθεν και έν-

θεν. Ωραία, ρε παιδιά, ακόμα έναν τέτοιο «α-

γώνα» και το διαλύσαμε το μαγαζί. A  

 ➜ d.fyssas@gmail.com
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Υ πάρχουν δεκάδες καλοί λόγοι για 

να αποφασίσετε αν θα αγοράσετε 

έναν υπολογιστή της Apple, αλλά 

κατά καιρούς έχω ακούσει διάφορες από-

ψεις που κυκλοφορούν οι οποίες είτε δεν 

ισχύουν πια είτε δεν ίσχυαν ποτέ. Θα σας βο-

ηθήσω λοιπόν να αγοράσετε Apple για τους 

σωστούς λόγους.

Φαντασίωση: H Αpple φτιάχνει καινο-
τόμα πρωτοποριακά προϊόντα. 
Κομμάτι της οπαδικής φαντασίωσης. Ξεκι-

νούν με την προ-ιστορική φαντασίωση πως 

ο Bill Gates αντέγραψε την ιδέα των παραθύ-

ρων και του γραφικού περιβάλλοντος από την 

Apple. Καίτοι η Microsoft δημιούργησε ένα 

γραφικό περιβάλλον αρκετά αργότερα από 

την Apple, η ιδέα των παραθύρων ήταν της 

Xerox. Φυσικά το MacOS ήταν ένα πολύ καλό 

παράδειγμα γραφικού περιβάλλοντος, αλλά, 

όχι, δεν ήταν δική τους ιδέα. Και καταλήγουν 

συνήθως με το iPod, όπου και πάλι δεν ήταν 

δική τους ιδέα. Η Creative πουλούσε ένα Mp3 

player με σκληρό δίσκο τουλάχιστον 2 χρόνια 

πριν βγει το iPod, και μάλιστα πέρσι η Apple 

πλήρωσε ένα σεβαστό ποσό στην Creative γι’ 

αυτή την ιδέα της. Για να είμαστε όμως ειλικρι-

νείς με τους οπαδούς της, η Apple καταφέρνει 

να υλοποιεί ιδέες που δεν είναι δικές της με 

έναν τρόπο τόσο πετυχημένο, που όλοι μετά 

πιστεύουν ότι η ιδέα ήταν δική τους.

Φαντασίωση: Τα Apple είναι βράχοι 
σταθερότητας.
Όπως έλεγε και εκείνη η διαφήμιση Last Year. Η 

Apple έβγαλε αυτό το καλό όνομα με το εντυ-

πωσιακά σταθερό για την εποχή του MacOS. 

Ειδικά αν θυμηθείτε πόσο συχνά κόλλαγαν τα 

Windows 95. Αλλά η σταθερότητα του MacOS 

ήταν ταυτόχρονα και η αχίλλειος πτέρνα της. 

Το αυστηρά ελεγχόμενο λειτουργικό ήταν και 

αυστηρά περιορισμένο σε δυνατότητες και 

προγράμματα. Αυτή την αδυναμία τη διόρ-

θωσε υιοθετώντας το Unix-οειδές και πανέ-

μορφο λειτουργικό MacOS X. Αλλά μαζί με την 

αλλαγή αυτή και το άνοιγμα προς τον κόσμο 

χάθηκε και η πολυθρύλητη στα-

θερότητα. Με αυτό δεν λέω πως 

το MacOS X δεν είναι ένα σταθερό 

λειτουργικό, αλλά ότι δεν είναι πιο 

σταθερό ή με λιγότερα προβλήματα από 

τα Windows XP ή το Ubuntu. Για να μη μιλήσω 

για το iPhone, με τα δεκάδες προβλήματά του 

software που είχε όταν πρωτοβγήκε, και μου 

επιτεθούν οι χαρούμενες chicas που τριγυρ-

νάνε μ’ ένα τέτοιο στο χέρι στα τρέντι μέρη. 

Φαντασίωση: Τα Apple είναι πιο γρή-
γορα από τα PC. 
Εδώ και 3 χρόνια τα Apple χρησιμοποιούν κατά 

99% τα ίδια εξαρτήματα μ’ ένα PC, άρα το επι-

χείρημα πια είναι αστείο. Για 20 σχεδόν χρόνια 

(μέχρι το 2000 περίπου), η διαφορετική αρχι-

τεκτονική που χρησιμοποιούσαν τα Apple και 

το κλειστό λειτουργικό τους έδιναν αρκετά 

πλεονεκτήματα σε multimedia εφαρμογές και 

σε γραφίστες. Αλλά λόγω της υψηλής τιμής 

τους, ακόμα και τότε η σχέση απόδοσης/τι-

μής δεν ήταν ακριβώς εντυπωσιακά υπέρ των 

Apple. Ιδιαίτερα μετά το 2000 ο ανταγωνισμός 

Intel-AMD στους επεξεργαστές ώθησε τόσο 

πολύ τους επεξεργαστές των PC, που ήταν α-

δύνατο για τη μικρή Apple να τον ακολουθήσει 

ανεξάρτητη. Και γι’ αυτόν το λόγο το 2006 πο-

λύ σωστά αποφάσισαν να υιοθετήσουν τους 

Core Duo επεξεργαστές της Intel, αυξάνοντας 

τις επιδόσεις των Αpple 

και κατεβάζοντας το κό-

στος παραγωγής.

Φαντασίωση: Τα Apple δεν είναι 
συμβατά και έχουν διάφορα προβλή-
ματα συνεργασίας με τους υπόλοιπους 
υπολογιστές.
Πρόκειται για ένα μύθο που δεν ισχύει εδώ 

και τουλάχιστον 7 χρόνια. Με τη μετάβαση 

στο Unix-οειδές MacOS X, οι υπολογιστές της 

Apple απόκτησαν –εκτός από πανέμορφα 

γραφικά που έκαναν τους πάντες να σκά-

νε από τη ζήλια τους– όλες τις δυνατότητες 

συνεργασίας που διέθετε το Linux με τα 

Windows. Με λίγα λόγια, ένα Apple μπορεί 

να συνεργαστεί τέλεια σ’ ένα δίκτυο από υ-

πολογιστές Windows ή Linux, μπορεί ακό-

μα να διαβάσει και να σώσει στο φορμά του 

Microsoft Office (με το OpenOffice), να φτιά-

ξει PDF και γενικά ό,τι άλλο βάλει ο νους σας. 

Ακόμα και οι γκρίνιες που έχουν ακουστεί για 

το Safari (που είναι πολλές φορές άδικες, για-

τί φταίνε συνήθως αυτοί που σχεδιάζουν τις 

ιστοσελίδες), μπορούν να υπερκεραστούν 

εγκαθιστώντας το Firefox για MacOS X. Έτσι 

κι αλλιώς, ο σημερινός κόσμος των υπολογι-

στών φτιάχνεται και υπάρχει ανεξαρτήτως 

λειτουργικού συστήματος. ●

➜ techiechan@tellas.gr

Το 
φαινόμενο 

Apple 
(μέρος 3ο)

TechieChan
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Παγανή Μυτιλήνης

ΑΠοθήκή 
Ψυχών

Κάποτε αποθήκη τροφίμων, σήμερα αποθήκη ψυχών. 

Οι Ειδικοί Χώροι Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ)

είναι τα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Ρεπορτάζ - φωτογραφίες: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛ ΣΑΛΕΧ

Α νήλικοι κρέμονται από 
τα παράθυρα με τα μπλε 
κάγ κ ελα  κρ ατών τας 
χαρτά κια με τη λέξη 
“freedom”. Άντρες πίσω 

από τα μπλε κάγκελα φωνάζουν “photo”, 
ελπίζοντας ότι μπορεί η φωτογραφία 
τους να συγκινήσει κάποιον, κάπου, κά-
ποτε. Γυναίκες κλαίνε πίσω από τα μπλε 
κάγκελα κρατώντας τα σχεδόν αναίσθη-
τα νεογέννητα μωρά τους. Τα παιδιά με 
τις πιπίλες, καθισμένα στα παράθυρα πί-
σω από τα μπλε κάγκελα, κοιτώντας σε 
με απλανές κι ωστόσο επίμονο βλέμμα, 
πού μάθανε, αλήθεια, να κρατάνε έτσι τα 
κάγκελα, σαν διαβόητοι εγκληματίες που 
εκτίουν την ποινή τους; 

ο ΕχΠΑ Παγανής
Ο ΕΧΠΑ Παγανής αποτελείται από έξι 
θαλάμους: δύο για ανήλικες, τρεις για 
άντρες (οι δύο για ασυνόδευτους ανήλι-
κες), ένας για γυναικόπαιδα, και έξι κο-
ντέινερ: για κρατουμένους με λοιμώδη 
νοσήματα και εγκύους.
Εκτιμάται πως οι χωρητικές δυνατότη-
τες του ΕΧΠΑ Παγανής είναι διακοσίων 
πενήντα ατόμων. Στην πραγματικότητα 
όμως ουδέποτε εκπονήθηκε κάποια με-
λέτη ώστε οι αποθήκες αυτές να διαμορ-
φωθούν σε κατάλληλους χώρους παρα-
μονής ανθρώπων. Στις αποθήκες αυτές 
θα μπορούσαν να στοιβάζονται 250 γου-
ρούνια, αν και τα χοιροστάσια χρήζουν 
επίσης υποδομής. 
Σήμερα κρατούνται στην Παγανή 900 με 
1.000 άτομα, κάθε ηλικίας και φύλου, ‒ 
150 με 200 άτομα ανά θάλαμο. 

Εντός των θαλάμων η ζέστη είναι αφό-
ρητη και η δυσοσμία αποπνιχτική. Στους 
τοίχους υψώνονται τα κρεβάτια, 30-40 
σε κάθε τοίχο. Οι λιγότερο τυχεροί κοι-
μούνται στα βρόμικα και ξεσκισμένα 
στρώματα που καλύπτουν από άκρη σε 
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άκρη το τσιμεντένιο δάπεδο, υγρό από τα 
νερά που φεύγουν από τις δύο τουαλέτες 
κάθε θαλάμου, ποτισμένα από τα λύματα 
της τουαλέτας είναι και τα στρώματα.
Ο θάλαμος διαθέτει ένα μικρό εσωτερικό 
παράθυρο και μια μεγάλη πόρτα εισόδου 
(και όχι εξόδου) με μπλε κάγκελα, σχε-
δόν πάντα κλειδωμένη.
Οι κρατούμενοι προαυλίζονται μόλις λίγα 
λεπτά της ώρας κάθε δύο ή τρεις ημέρες. 
Τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας και τις υ-
πόλοιπες ημέρες του μήνα, και τους μήνες 
του χρόνου, οι αλλοδαποί κρατούμενοι 
μένουν κλειδωμένοι στους θαλάμους. Οι 
πιο ευέλικτοι καταφέρνουν να σκαρφα-
λώσουν στα κάγκελα ώστε να αφήσουν 
τουλάχιστον το βλέμμα τους να πλανηθεί 
ελεύθερο.
Στο θάλαμο γυναικών κρατούνται μαζί 
με τις μητέρες τους τα βρέφη και τα παι-
διά ηλικίας από δύο έως και δέκα χρό-
νων. Κατά την είσοδό μας στο θάλαμο, 
θυμάμαι ένα κορίτσι 7-8 χρονών να μου 
λέει “welcome” κι έπειτα οι γυναίκες να 
με τραβάνε από το χέρι και να μου δεί-
χνουν την κατάσταση, για να φωτογρα-
φίσω, και συνεχώς να μου λένε “thank 
you madame” – κι αυτή η χαρά τους για 
την παρουσία μας είναι το πιο οδυνηρό 
από όλα. Όχι πως δεν ξέρουν, όχι πως δεν 
έχουν δει δεκάδες ανθρώπους να τους ε-
πισκέπτονται, να τους φωτογραφίζουν 
κι έπειτα να εξαφανίζονται. Μα είναι τό-
ση η απελπισία τους που δεν έχουν άλ-
λη επιλογή παρά να πιστέψουν πως ίσως 
αυτή τη φορά κάποιος θα ενδιαφερθεί. 
Τα ξαπλωμένα στα βρόμικα στρώματα 
βρέφη δεν αντιδρούν. Κοιμούνται συνε-
χώς. Εάν οι μανάδες τους τα ταΐσουν θα 
φάνε, ειδάλλως θα συνεχίσουν τον ύπνο 

τους μέχρι να γίνει αιώνιος.
                 
Τα κέντρα κράτη-
σης και ο λόγος 
ύπαρξής τους
Σύμφωνα με την τροπολογία 
του νόμου 3772/2009 οι αλ-
λοδαποί που εισέρχονται μη 
νόμιμα στην Ελλάδα οφεί-
λουν να κρατούνται στα κέ-
ντρα κράτησης (ΕΧΠΑ) μέχρι 
έξι μήνες. 

Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και η λύση 
του δεν είναι εύκολη. Μόνο στη Μυτι-
λήνη, τους μήνες του καλοκαιριού, κατα-
φτάνουν από τα τουρκικά παράλια περί 
τα 100 άτομα ανά βδομάδα. Το ίδιο συμ-
βαίνει και στα λοιπά νησιά που συνορεύ-
ουν με την Τουρκία – Χίο, Σάμο, Λέρο. Οι 
χώρες προέλευσης των αλλοδαπών είναι 
επί το πλείστον Αφγανιστάν και Σομαλία. 
Προφανώς η Ελλάδα ακόμη και να ή-
θελε δεν θα μπορούσε να έχει τις υ-
ποδομές για να φιλοξενεί αξιοπρε-
πώς τους χιλιάδες αυτούς ανθρώπους.  
Αυτό όμως που δεν είναι διόλου προφα-
νές είναι η ανάγκη ύπαρξης των Κέντρων 
Παραμονής ή Κράτησης. Οι άνθρωποι 
αυτοί στοιβάζονται στα Κέντρα Παραμο-
νής για έναν ή δύο μήνες και στη συνέ-
χεια αποφυλακίζονται. Καμία διαδικα-
σία δεν λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια 
κράτησής τους. Το κόστος μάλιστα κρά-
τησης, ακόμα και υπό αυτές τις συνθή-
κες, είναι εξαιρετικά υψηλό. 

Με την αποφυλάκισή τους δεν μπορούν 
να απελαθούν, διότι προέρχονται από 
χώρες υψηλού κινδύνου και άρα, σύμ-
φωνα με την αστυνομία, η απέλασή τους 
δεν είναι εφικτή. Συνεπώς, όταν «εκτί-
σουν την ποινή τους» τους παρέχεται 
ένα έγγραφο διοικητικής απέλασης μη 
εκτελεστέο, και ενθαρρύνονται στο να 
μεταβούν στο κέντρο της Αθήνας, στην 
Ομόνοια. Συχνά οι τοπικές αρχές τούς 
καλύπτουν το εισιτήριο. Ωθούνται, δη-
λαδή, στην καλύτερη περίπτωση, στη 
μαύρη αγορά της Αθήνας και, στη χειρό-
τερη, στην παραβατικότητα.  

Ε άν αυτός είναι ο εθνικός 
μας στόχος, θα μπορού-
σε να επιτευχθεί από 
την πρώτη στιγμή και 
επομένως να αποφευ-

χθεί τόσο ο εξευτελισμός τους, όσο και 
το υψηλό κόστος κράτησης αυτών των 
ανθρώπων και η διαπόμπευση της Ελ-
λάδας. Το video (www.youtube.com/
watch?v=lP2yT6EjBX) που τράβηξαν οι 
ίδιοι οι κρατούμενοι της Παγανής έχει 
κάνει το γύρo του κόσμου και οι φωτο-
γραφίες με τα τρίχρονα μωρά με την πι-
πίλα πίσω από τα κάγκελα επίσης. 
Είναι αυτή η πατρίδα μας; Όχι. Οι ίδιες 
οι τοπικές κοινωνίες αντιδρούν. Δεν εί-
ναι λίγοι οι κάτοικοι που προσπαθούν 
να βοηθήσουν με τις ελάχιστες δυνάμεις 
τους τόσο τους νεοεισερχόμενους όσο και 
τους έγκλειστους της Παγανής, κι ας έ-
χουν ακούσει πως η φιλάνθρωπη αυτή 
πράξη τους θα μπορούσε να τους οδη-
γήσει σε νομικές περιπέτειες, σύμφωνα 
με τον καινούργιο νόμο. Οι εργαζόμενοι 
στην Παγανή δεν βλέπουν την ώρα να 
φύγουν και η ίδια η αστυνομία δηλώνει 
αδύναμη να εφαρμόσει το νόμο. «Mόλις 
βγω στη σύνταξη, θα πάω κι εγώ να φωνάζω 
στους δρόμους για να κλείσει η Παγανή» μας 
εμπιστεύτηκε κάποιος από τους αστυνο-
μικούς του νησιού. 
Το ερώτημα παραμένει σταθερά το ίδιο: 
για ποιο λόγο διατηρούμε τα Κέντρα 
Κράτησης και μάλιστα ετοιμαζόμαστε να 
ανοίξουμε νέα; Απάντηση καμία.

Σκέψεις - προτάσεις
Κατά πρώτον, το ΕΧΠΑ Παγανής, αλλά 
και όποιο άλλο παρόμοιο Κέντρο, πρέπει 
να κλείσει άμεσα. Δεν προσφέρει καμία 
υπηρεσία, είναι απάνθρωπο, το κόστος 
είναι υψηλό και δυσφημεί τη χώρα μας 
διεθνώς. 
Κατά δεύτερον, το αδιαμφισβήτητο ζήτη-
μα με την Τουρκία πρέπει να αντιμετω-
πιστεί στις πραγματικές του διαστάσεις. 
Προφανώς η Τουρκία χρησιμοποιεί τις 
ανθρώπινες ροές ως μέσο πίεσης για την 
ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επι-
προσθέτως, το εμπόριο ανθρώπινων ψυ-
χών είναι εξαιρετικά προσοδοφόρο. Όπως 
μας είπαν: «Στα απέναντι παράλια έχει στη-
θεί εμπόριο λάθρας αποστολής μεταναστών με 
έσοδα που αγγίζουν τα 8 δις το χρόνο. Μέχρι 
και μαγαζιά υπάρχουν που πουλάνε είδη λά-
θρας μετανάστευσης». Είναι ουτοπικό να 
πιστεύουμε πως η Τουρκία θα εφαρμόσει 
το πρωτόκολλο επανεισδοχής. Το ζήτημα 
με την Τουρκία δεν είναι ζήτημα ελληνο-
τουρκικών σχέσεων και συνόρων, αλλά 

Οι κρατούμενοι προαυλί-ζονται μόλις λίγα λεπτά της ώρας κάθε δύο ή τρεις ημέρες.Τις υπόλοιπες ώ-ρες μένουν κλειδωμένοι στους θαλάμους. 
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ευρω-τουρκικών σχέσεων και συνόρων. 
Ας το διαπραγματευτεί η ΕΕ. 

Β έβαια, η Ελλάδα χάνει κάθε 
διαπραγματευτικό επιχεί-
ρημα από τη στιγμή που τα 
ποσοστά της απόδοσης α-

σύλου είναι τόσο χαμηλά (0,04%). Δεν 
υπάρχει καμία λογική εξήγηση σε αυτό, 
όταν μάλιστα είναι γνωστό ότι η πλειονό-
τητα των ανθρώπων αυτών θέλει να μετα-
βεί σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα όπου διαμέ-
νουν συγγενείς και φίλοι. Για να είμαστε 
πάντως ακριβείς, το πολιτικό άσυλο πα-
ρέχεται με τους όρους που ορίζει η Συν-
θήκη της Γενεύης του 1951. Στην πραγ-
ματικότητα ελάχιστοι πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις της. Οι χώρες που εκχωρούν 
πολιτικό άσυλο συνήθως ερμηνεύουν 
διασταλτικά τη Συνθήκη. Η Ελλάδα θα 
μπορούσε να ζητήσει τη διαμεσολάβηση 
του ΟΗΕ για το ζήτημα των Αφγανών και 
των Σομαλών. Εάν ο ΟΗΕ αποφασίσει ότι 
όλοι οι προερχόμενοι από το Αφγανιστάν 
και τη Σομαλία είναι πρόσφυγες (prima 
facie αναγνώριση) τότε η Ελλάδα θα είναι 
υποχρεωμένη να τους αναγνωρίσει ως 
πρόσφυγες επιμερίζοντας τις ευθύνες και 
τα κόστη με τα λοιπά δυτικά κράτη.
Και, φυσικά, θα πρέπει με κάθε τρόπο να 
εμμείνει στην επαναδιαπραγμάτευση του 
Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ. Οι περισσότεροι 
διστάζουν να προβούν σε αίτημα ασύλου 
για το λόγο ότι γνωρίζουν τον Κανονισμό 
κι επομένως δεν θέλουν να παγιδευτούν 
στην Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια. Αυτό 
όμως που δεν γνωρίζουν είναι η ευρεία 
ερμηνεία του Δουβλίνου ΙΙ. Μολονότι το 
Δουβλίνο ΙΙ θεωρητικά προβλέπει ότι ό-
ποιος προβεί σε αίτημα ασύλου στην πρώ-
τη ασφαλή χώρα οφείλει να παραμείνει 
σε αυτήν έως την έκδοση τελεσίδικης α-
πόφασης στο αίτημά του, στην πραγματι-
κότητα οι αλλοδαποί εγκλωβίζονται στην 
Ελλάδα μόλις οι αρχές πάρουν τα δακτυ-
λικά αποτυπώματά τους. Δεν είναι διόλου 
αυτονόητος ο λόγος που οι Αρχές επέλεξαν 
να δείξουν στον Επίτροπο για θέματα δι-
καιοσύνης και μετανάστευσης Ζακ Μπα-
ρό το κέντρο κράτησης της Σάμου, το ο-
ποίο συγκριτικά είναι σε καλή κατάσταση, 
αποκρύπτοντάς του την Παγανή. Η Παγα-
νή είναι επακολούθημα του Δουβλίνου ΙΙ. 
Η Ελλάδα εκτελεί ειλημμένες αποφάσεις 
και επομένως οφείλει να σταματήσει να 
εμφανίζεται απολογούμενη και κατηγο-
ρούμενη στο διεθνή διάλογο. 
Η Παγανή δεν είναι μόνο αποτέλεσμα 
ελληνικών πολιτικών αλλά κυρίως πο-
λιτικών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Οι με-
ταναστευτικές ροές δεν είναι επιφαινό-
μενο, έχουν συγκεκριμένα πολιτικά και 
οικονομικά αίτια.  
Σε ένα παγκόσμιο παιχνίδι κυριαρχίας 
και πίεσης μέσω ανθρώπινων ροών η Ελ-
λάδα οφείλει να χαράξει στρατηγική, να 
πάρει θέση και να πράξει αναλόγως με τα 
συμφέροντά της.                    
Μέχρι τότε όμως κάποιος θα πρέπει να 
δώσει μια απάντηση στα παιδιά με την 
πιπίλα πίσω από τα μπλε κάγκελα, αλλά 
και στα δικά μας παιδιά όταν θα μας ρω-
τούν γιατί επιτρέψαμε την ύπαρξη στρα-
τοπέδων συγκέντρωσης (και πάλι). A

http://afroditealsalech.blospot.com 

Δεν προσφέρει καμία 

υπηρεσία, είναι 

απάνθρωπο, το κόστος 

είναι υψηλό και δυσφημεί 

τη χώρα μας διεθνώς 
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Επιβιώνοντας από τη φθινοπωρινή κατάθλιψη για αρχάριους
Όσο κι αν πανικοβληθείς, να αποφύγεις τις βαθιές εισπνοές. Μπορεί να σου μυρίσει βροχή, δεν είμαστε για τέτοια τώρα.

Της ΤΖούΛΙάΣ ΔΙάΜάνΤοπούΛού

Εικονογράφηση: hypOKONdriaK
Τον Σεπτέμβριο 
πήγαινε 
(όσο προλαβαίνεις)

  Ένα ακόμα θερινό σινεμά

  Βόλτα στη Διονυσίου Αεροπαγείτου 

για την τελευταία semi-καλοκαιρινή 

πανσέληνο (4/9) 

  Στις 45 μοίρες στο Γκάζι, στο Marabu 

της Πανόρμου, στον Κύβο στο Θη-

σείο, στο Bios στην Πειραιώς και σ’  ό-

ποια άλλη ταράτσα της πόλης ξέρεις 

κι αγαπάς

  Για μια ακόμα βουτιά

  Σε οποιοδήποτε ταβερνάκι βγάζει 

τραπέζια σε αυλή

  Ή στο δρόμο 

  Ή στην άμμο

  Στο μανάβη για καρπούζι, πεπόνι, 

σταφύλι, γιαρμάδες

  Για παγωτό

  Ξημερώματα στο Σούνιο

  Σε beach bar (Matapito στη Γαλάζια 

Ακτή στο Λαγονήσι, Bolivar στην Α-

νάβυσσο)

  Για ψάρεμα

  Γυρεύοντας Playlist 
(για να μπεις στο κλίμα)

  “September Song” Frank Sinatra

  “Summer Kisses, Winter Tears” Elvis Prisley

  “Viale d’ autunno” Carla Boni

  “Les feuilles mortes” Yves Montand

  «Στις αρχές του φθινοπώρου» Ελ. Αρβανιτάκη 

- Είμαι σοβαρά, 

γιατρέ;
(- Ναι) 

  Δεν έχεις παραισθήσεις. Το S.A.D. 

(σύνδρομο εποχιακής συναισθηματι-

κής διαταραχής) είναι τόσο υπαρκτό 

όσο και η άμμος στη βαλίτσα σου. Πα-

ρατηρείται σε πολλά άτομα με το τέ-

λος του καλοκαιριού, ενώ βιολογικά 

συνδέεται με τη χειμέρια νάρκη.

  Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν με-

γαλύτερη ανάγκη για ύπνο, απώλεια 

δυνάμεων, κακοκεφιά, επιθυμία για 

γλυκά και παχυντικές τροφές.

  Εμφανίζεται πιο συχνά στις αρκτι-

κές χώρες (στη Φινλανδία υπολογί-

ζεται ότι πλήττει το 9,5% του πληθυ-

σμού) γι’ αυτό και ένας από τους βα-

σικούς τρόπους αντιμετώπισής του 

είναι η έκθεση στο φως, η άσκηση και 

το περπάτημα, ειδικά τις ηλιόλουστες 

μέρες.

Τρέχα από φεστιβάλ σε φεστιβάλ
(ή γιατί χαιρόμαστε όταν έρχεται ο Σεπτέμβριος στην Αθήνα)

  Στη σκιά των Βράχων μέχρι 28/9 (www.festivalbyrona.gr)

  Στο θέατρο Πέτρας ως τις 23/9 (www.petroupoli.gov.gr)

  Αθηναϊκό φεστιβάλ στο Αττικό Άλσος μέχρι 17/9 (www.cityofathens.gr/files/

ATTIKO_2009.pdf)

  Αλλά και στα θέατρα «Δώρα Στράτου» και Κολωνού ως τις 18/9 (www.

cityofathens.gr/files/DORA_KOLONOS_AGORA_2009.pdf)

  Στις πλατείες (και όχι μόνο) της πόλης ως τις 19/9 (www.cityofathens.gr/files/

Polfall_2009_10.pdf)

  Στην Ελευσίνα μέχρι 10/10 (www.aisxylia.gr)

  Στο άλσος της Ηλιούπολης μέχρι 10/9 (www.ilioupoli.gr)

  Στο θέατρο της Ρεματιάς ως τις 15/9 (www.halandri.gr)

  Χρώματα και μουσικές του πάρκου μέχρι 26/9 (www.ilion.gr)

  Στο Κηποθέατρο Παπάγου ως τις 27/9 (www.dimos-papagou.gr)

Αλλά και...

  Athens Hip-Hop Festival 5/9 (www.athenshiphopfestival.gr)

  Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο 11-27/9

  Νύχτες Πρεμιέρας 16-30/9 (www.aiff.gr) 

  Green Way Festival 17-20/9 στο Pure Bliss

  4G Festival 19/9, Ιερά Οδός, Vox, Luna Dark (www.4gathens.com)

  Going Youth Festival στην Τεχνόπολη 23-27/9

  First International Street Theatre Festival 30/9-4/10 (www.istfest.com)

  Σε υψηλή ένταση: MGMT 8/9 στην Τεχνόπολη, Archive 11/9 στο Badminton, 

The Veils στο Gagarin 25/9, The Amorphous Androgynous Live 26/9 στο πολιτι-

στικό κέντρο Ελληνικός Κόσμος

Βασικοί κανόνες αυτοπροστασίας

  Κράτα όλα τα καλοκαιρινά σουβενίρ μακριά. Πετρούλες από την παραλία, κλεμ-

μένα σουβέρ από το μπαράκι, ταλαιπωρημένοι χάρτες, μισοτελειωμένα αντηλιακά 

που μυρίζουν οτιδήποτε τροπικό πρέπει να παραμείνουν σε τσάντες, βαλίτσες και 

ντουλάπες. Τα ξαναβγάζεις τα Χριστούγεννα που θα σχεδιάζεις το επόμενο καλο-

καίρι.

  Το ίδιο ισχύει και για τις εκατοντάδες πανομοιότυπες φωτογραφίες με φόντο τιρ-

κουάζ/γαλανά/γαλαζοπράσινα νερά. Μην κάνεις το λάθος να τις βάλεις desktop. 

Δεν θέλει και πολύ ο άνθρωπος να δώσει μία από το γραφείο και να πάρει το 

πρώτο ταξί για Πειραιά.

  Παρέες και αγάπες του καλοκαιριού είπαμε δεν κρατάνε. Όχι 

για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί λειτουργούν σαν τις φω-

τογραφίες. Μας κάνουν να μας φανταζόμαστε ξαπλωμέ-

νους στην παραλία. Να μείνεις με τους παλιούς. Θα σου 

εμφυσήσουν και φθινοπωρινή διάθεση.  
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Επιβιώνοντας από τη φθινοπωρινή κατάθλιψη για αρχάριους
Όσο κι αν πανικοβληθείς, να αποφύγεις τις βαθιές εισπνοές. Μπορεί να σου μυρίσει βροχή, δεν είμαστε για τέτοια τώρα.

Της ΤΖούΛΙάΣ ΔΙάΜάνΤοπούΛού

Εικονογράφηση: hypOKONdriaK

Οι ποιητές για το φθινόπωρο
(μήπως εμπνευστείς)

  «Σε θυμάμαι όπως ήσουν το τελευταίο φθινόπωρο. 

Ήσουν γκρίζος μπερές και καρδιά σε γαλήνη» 

-Π. Νερούδα

  «Τι να σου πω, φθινόπωρο, που πνέεις από τα φώτα 

της πολιτείας και φτάνεις ως τα νέφη τ’ ουρανού;» 

-Κ. Καρυωτάκης

  «Θα πεθάνω ένα πένθιμο του φθινόπωρου δείλι 

σε μια κάμαρα ξένη, στο πολύβοο Παρίσι» 

-Κ. Ουράνης

  «Με την πρώτη σταγόνα της βροχής 

σκοτώθηκε το καλοκαίρι» -Ο. Ελύτης

Φθινόπωρο εστί...
(Από το φθίνω, λιγοστεύω, 
και το οπώρα, φρούτο)

  Μια από τις 4 εποχές της εύκρατης 

ζώνης

  Ξεκινά στις 21/9 και λήγει στις 

21/12 (και επισήμως έχουμε α-

κόμα καλοκαίρι)

  Στο κέλτικο ημερολόγιο 

οι μήνες του φθινοπώρου 

είναι ο Αύγουστος, ο Σε-

πτέμβριος και ο Οκτώ-

βριος (το κέλτικο δεν 

το θέλουμε)

  Είναι η εποχή 

της συγκομιδής, 

η  π ε ρ ί ο δ ο ς 

που πέφτουν 

τα φύλλα και 

ξεκινούν τα 

πρωτοβρό-

χια (και τα 

σχολεία)

Βρέξει-χιονίσει
(Από το εθνικό αστεροσκοπείο 
Αθηνών)

Τα κλιματικά δεδομένα του Σεπτεμβρίου

ΑΘΗΝΑ    ΣΕΠ 

Μέση θερμοκρασία (°C)  23.3 

Μέση μέγιστη θερμοκρασία (°C) 28.9 

Μέση ελάχιστη θερμοκρασία (°C) 19.2 

Απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία (°C) 38.6 

Απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία (°C) 11.8 

Μέση σχετική υγρασία (%)  56 

Μέση βροχόπτωση (mm)  12 

Μέσος αριθμός ημερών με βροχή 

μεγαλύτερη από 1 mm  1 

Μέση ένταση ανέμου (m/s)  1.9 

 

(Με λίγη τύχη μπορεί και να ξεγελαστούμε 
πως είναι ακόμα καλοκαίρι)

Υπάρχουν κι άλλοι 

εκεί έξω...  Βρες τους.

  Facebook Groups:

◗ «Χαστουκίστε όσους εύχονται Καλό 

Χειμώνα» (1.109 μέλη)

◗ Winter Sucks! (696 μέλη)

◗ Bring Back Summer (278 μέλη)

◗ Summer Lovers in Greece ♥♥♥ 

(Winter haters!) (920 μέλη)

◗ Δεν μου αρέσει ο χειμώνας! Πώς να 

το κανουμε; Προτιμώ το καλοκαίρι... 

(46 μέλη)

  Flickr:

◗ I hate winter (282 μέλη)

◗ WINTER: The most MISERABLE time 

of the year >= (308 μέλη)

◗ That summer feeling (314 μέλη)

Θάλασσα μάνα αλμύρα μου εσύ
(για τ’ αγύριστα κεφάλια)

  Γυμναστικοί Αθλητικοί Όμιλοι Χειμερινών Κολυμβητών (στον Φλοίσβο στην 

παραλία «Εδέμ» και στη Βουλιαγμένη)

  Σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης του ΝΟΤΚ (φθινοπωρινές τάξεις από 

9/9/2009 έως 18/11/2009) 

  http://diving.moreinfo.gr, για όλες τις σχολές καταδύσεων στην Αθήνα και 

τις φθινοπωρινές τους τάξεις

Μαζί με το φθινόπωρο έρχονται...(όσα δεν θα προλάβουν οι θερινοί)

  “Baaria” του Τζουζέπε Τορνατόρε με τη Μόνικα Μπελούτσι
  «Ραγισμένες αγκαλιές» του Πέδρο Αλμοδόβαρ με την Πενέλοπε Κρουζ  «Το νησί των καταραμένων» του Μάρτιν Σκορτσέζε με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

   «Ψυχή βαθιά» του Παντελή Βούλ-γαρη



2 A.V. 24 - 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

«Η πόλη  μού ανήκει, γι’ αυτό  κάντε πίσω όλοι»*

Αυτό το Σάββατο η πόλη αφή-
νεται στα χέρια των rappers της  

Tης ΤΖΟΥΛΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τ
ο Hip Hop γεν-
νήθη κε σ την 
πόλη και δεν 
την εγκατέλει-
ψε ποτέ. Τρύ-
πωσε στα στενά 

της, τη διεκδίκησε, τη χλεύασε, 
ρίμαρε την κατάντια της κι έφτα-
σε να γίνει αναπόσπαστο κομμά-
τι της. Άλλωστε τα ελληνικά hip 
hop κομμάτια είναι λίγο σαν τα 
κορναρίσματα: ηχηρά, επίμονα 
και καταγγελτικά. Ένα γρατζού-
νισμα στην πλάτη της πόλης.
Κι είναι σχεδόν αστείο ότι το ρυθ-
μικό κίνημα της αστικής κουλτού-
ρας, αυτή η καυστική urban ποίη-
ση που συνεχίζει να εναντιώνεται 
με λύσσα σε στεγανά και «πρέπει», 
έγινε αυτό που περισσότερο απ’ 
όλα αντιμάχεται: θεσμός.
Σαν θεσμός επιστρέφει και φέτος 
για να καταλάβει την πόλη, έστω 
και για ένα βράδυ. Και τι βράδυ. Το 
πρώτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου 
(5/9), αντίθετα με το γενικότερο 
«τα κεφάλια μέσα» που επιβάλλει 
ο μήνας, εμείς σουλατσάρουμε 
ανελέητα και δίνουμε ραντεβού 
με το beat στην Τεχνόπολη για 
το 2nd Athens Hip Hop Festival, 
που υποστηρίζει η ATHENS 
VOICE.
Οι διοργανωτές του φεστιβάλ 
κατάφεραν (με την κυριολεκτική 
έννοια της λέξης, αφού τα ελλη-
νικά hip hop συγκροτήματα δεν 
φημίζονται για τις αρμονικές 
μεταξύ τους σχέσεις, πολλά δε 
υπόσχονται στο κοινό τους να μη 
γίνουν σαν τα άλλα) να συγκε-
ντρώσουν τα μεγαλύτερα ονόματα 
σ’ ένα εντυπωσιακό εφτάωρο line 
up: Οι Warriorz καταγγέλουν «Ο 
τόπος γέμισε ειδήμονες», οι Νέα 
Τάξη Πραγμάτων προειδοποιούν 
«Mετανοείτε αμαρτωλοί, η κρίση 
πλησιάζει» (ψάξε στο internet για 
το τέλειο videoclip τους «Στην 
Κρίση σας»), οι Word Of Mouth 
επιδίδονται σε εκπληκτικούς 
beatbox αυτοσχεδιασμούς μαζί με 
τη Sugahspank! (την Ελληνίδα με 
τη μαύρη φωνή και το εξαιρετικό 
“Kill the bitch you got in ya”). Με 

αφορμή την πόλη, ο Εισβολέας 
(με το μοναδικό ρεμπέτικο rap 
όπως το αποκαλεί ο ίδιος) ραπάρει  
«Αθήνα, μέσα στους όρκους σου 
μοιάζω να ’μαι κι εγώ ένα θύμα», 
οι Άρτεμης-Ευθύμης (ex Terror X 
Crew) μάς επιτίθενται με «Στίχους 
από ατσάλι», ο Dj the Boy μάς 
υποδέχεται με ένα απ’ τα εντυπω-
σιακά του scratch shows. Από τη 
Θεσσαλονίκη τα Βόρεια Αστέρια 
ραπάρουν και για τις δυο πόλεις 
«σε δυο λεπτά θάβονται εκατό 
Θεσσαλονίκες κι άλλες τόσες Α-
θήνες», ο Μηδενιστής απαιτεί «Η 
πόλη μού ανήκει, γι’ αυτό κάντε 
πίσω όλοι» και ο Τάκι Τσαν προ-
βλέπει «θα γίνω διάσημος προτού 
το χόρτο γίνει νόμιμο».
Οι μυημένοι ξέρουν, οι υπόλοιποι 
ετοιμαστείτε για μια βραδιά με 
εντυπωσιακό beatbox (αναπαρα-
γωγή ήχων με το στόμα), soul και 
funk επιδράσεις, καυστικό στίχο, 
αυτοσχεδιασμούς και, φυσικά, το 
αναπόσπαστο κομμάτι της hip hop, 
τις σχεδόν ακροβατικές φιγού-
ρες του καλογυμνασμένου street 
dance: στο Battle of Athens ’09 
οι 8 καλύτερες ομάδες breakdance 
της Ελλάδας θα «παλέψουν» σώμα 
με σώμα.   
Αυτό το Σάββατο η Αθήνα μιλάει 
με ενστικτώδεις ρίμες, ακροβατεί 
σε υπερβατικά χορευτικά, σκεπά-
ζει τα άγαρμπα φρεναρίσματα της 
Πειραιώς με beatbox και scratch 
show και υποδέχεται το φθινόπω-
ρο όπως μόνο εκείνη ξέρει.

Sites για warm-up:
http://www.myspace.com/

artemisefthimis 

http://www.myspace.com/ 

warriorzrecords 

http://www.myspace.com/ 

mhdenisthszn 

http://www.myspace.com/ 

nitafpi

http://www.myspace.com/ 

sugahspankmusic

http://www.myspace.com/ 

takitsan

* «Ναι, θέλουμε βεντέτα» Μηδενιστής Info

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, 

Τεχνόπολις, Πειραιώς 100

Τιμή εισιτηρίου: € 20 (προπώλη-

ση), € 25 (ταμείο)

Προπώληση: Metropolis, Public, 

Fnac, Hip Hop Shop.

www.athenshiphopfestival.gr
Δώρο προσκλήσεις

Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες της δεκαπέντε (15) διπλές προσκλήσεις. Αν 
θέλεις κι εσύ μία, στείλε σε SMS: AVLIVE (κενό) και το ονοματεπώνυμό σου στο 54121, 
μέχρι την Παρασκευή 4/9 στις 10.00 το πρωί. Ο νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και τα 
ονόματά τους θα βρίσκονται στο ταμείο.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ
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   Greatest Hits

Φτωχολογιά μες στη δική σου την αγκάλη

ήμουν αηδονάκι δίχως τη φωνή

το μερτικό μου απ’ τη χαρά το πήραν άλλοι

ένα Σάββατο βράδυ στην Καισαριανή.

Κρατούσα φλούδες μανταρίνι στο ’να χέρι

κύλαγα το τσέρκι στην οδό Φυλής

και τραγουδούσα ένα τραγούδι του Λευτέρη

αχ! χελιδόνι να πετάξεις δεν μπορείς.

Δεκαοχτώ χρονώ, μικρό παλληκαράκι

άγγελος δραπέτης απ’ τον ουρανό 

καβάλα πάνω στο δελφίνι-δελφινάκι

έψαχνα όνειρο που να ’ναι αληθινό.

Γλυκά πονούσε στην καρδιά μου το μαχαίρι

γίνονταν ο κόσμος τόσος, μια σταλιά

έβαζα τότε ένα τραγούδι του Λευτέρη

κι αμέσως γέμιζε η κάμαρη ευωδιά.

Τις Κυριακές στην Κατερίνη αναζητούσα

μια μικρή γοργόνα κάτω στο γιαλό

με κάποιο άγαλμα στο δρόμο προχωρούσα

και τα παιδιά φωνάζαν διώξτε τον τρελό.

Κάτω απ’ τον έναστρο ουρανό σαν του Σεφέρη

ήμουνα φεγγάρι κι ήσουνα πουλί

κι ένα τραγούδι ακουγόταν του Λευτέρη

που ’λεγε βγάλε από την πόρτα το κλειδί.

Στην Κοκκινιά απόψε αντάμωσα το Χάρο

κίτρινη η πόλη, πριν από βροχή

κι εκεί που έπινα τσιγάρο στο τσιγάρο

έφευγε μέσα από τα χείλη μου η ψυχή. 

Πάνε να πεις στη δόλια μάνα το χαμπέρι

και στον μπαγλαμά μου παίξε ένα σκοπό

προτού πεθάνω ένα τραγούδι του Λευτέρη

γι’ αυτή την άπονη ζωή θέλω να πω.

50 χρόνια Λευτέρης Παπαδόπουλος 
Με αφορμή τα γενέθλια του κορυφαίου στιχουργού στο τραγούδι και στη δημοσιογραφία, ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΡΙΑΝΟΣ 

γράφει ένα ποίημα στοιχειοθετημένο από δεκάδες γνωστούς στίχους τραγουδιών του Λευτέρη

Μια μεγάλη συναυλία για να τιμηθούν τα 50 χρόνια του Λευτέρη Παπαδόπουλου στο τραγούδι και τη δημοσιογραφία θα δοθεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 20.30 στο Ο.Α.Κ.Α. Σε ένα 

υπερθέαμα 3 ½ ωρών που σκηνοθέτησε η Ράια Μουζενίδου θα παρουσιαστούν 50 από τα ωραιότερα τραγούδια του στιχουργού που σημάδεψε με την παρουσία του την πορεία του 

ελληνικού τραγουδιού. Συμμετέχουν: Χάρις Αλεξίου, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μελίνα Ασλανίδου, Γλυκερία, Γιάννης Κούτρας, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Δημήτρης Μητροπάνος, Μανώλης 

Μητσιάς, Γιώργος Νταλάρας, Γιάννης Πάριος, Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Αντώνης Ρέμος, Διονύσης Σαββόπουλος, Πασχάλης Τερζής, Τάνια Τσανακλίδου, Μιχάλης Χατζηγιάννης.In
fo

 



ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΚΤΟ 
Οι επόμενοι «νέοι ταλαντούχοι δημιουργοί» μάς περιμένουν στη γωνία για να μας δείξουν 
προς τα πού κινείται το σύγχρονο design. Την έκρηξη της έμπνευσής τους στη ζωγραφική 
και τα εικαστικά, την εικονογράφηση και τη σκηνογραφία, το animation και τη μόδα, τη 
φωτογραφία και το κόμιξ, την αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων και το web design 
μπορούμε τώρα να προσεγγίσουμε μέσα από τα εκατοντάδες έργα των σπουδαστών του 
εκπαιδευτικού ομίλου ΑΚΤΟ. Μέχρι 30/9 στα κτίρια:  Χαρ. Τρικούπη 21 & Σόλωνος/ 3ης 
Σεπτεμβρίου 24/ Καποδιστρίου 36 και Κραναού 3 (Πλ. Κουμουνδούρου). 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΡ 
ΤΩΝ 
ΧΑΜΕΝΩΝ 
ΨΥΧΩΝ
Στο «Μπαρ των Χαμένων 
Ψυχών», εκεί που συχνάζουν  
προαγωγοί, πόρνες, ναύτες, 
μικροεγκληματίες, 
αστυνομικοί, δικαστές, οι πιο 
βαθιές επιθυμίες παίρνουν 
σάρκα και οστά. Όποιος 
τολμήσει να μπει δεν ξεχνά  
την εμπειρία. Θεατρική 
εμπειρία που υπόσχονται 
στο διεθνές κοινό το 
το Εθνικό Θέατρο με τον 
Θεατρικό Οργανισμό 
Κύπρου και τη βρετανική 
ομάδα Imitating the dog. Μια 
παραγωγή με θέμα το 
χαρμάνι των πολιτισμών στα 
λιμάνια της Μεσογείου. Οι 
μοντέρνες τεχνολογίες 
μπλέκονται με τις 
αφηγηματικές και τις 
σωματικές τεχνικές στο πιο 
πρωτότυπο θεατρικό 
εγχείρημα της σεζόν. Από 16 
ως 20/9 στο Σύγχρονο 
Θέατρο Αθήνας, στο πλαίσιο 
του Creative Collaboration 
Project του British Council. 

Το φθινόπωρο των εικόνων 
Μαζί με τα πρωτοβρόχια του Σεπτεμβρίου (κάποτε)  έρχεται (ευτυχώς πάντα) και μια βροχή από πολιτιστικά γεγονότα. 

Νέο αίμα στα εικαστικά και μια θεατρική υπερπαραγωγή μάς βάζουν αμέσως στο κλίμα. Της ΔήΜήΤΡΑΣ ΤΡΙΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
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Της ΣΑΝΤΡΑΣ - ΟΝΤΕΤ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚή

Τα νέα «νησιά» της Αθήνας

Μ πορεί οι περισσότεροι να 
«μεταναστεύσαμε» στην 
παραλιακή, να φύγαμε 
διακοπές και να γυρίσα-

με, αλλά οι πιστοί στο κέντρο της πό-
λης έχουν βρει το «νησάκι» τους και 
δεν κουνάνε! Η Κλειτίου και η Ρόμβης, 
δυο δρομάκια στην καρδιά της Αθήνας 
–ανάμεσα στην Κολοκοτρώνη και την 
Ερμού, στο Σύνταγμα και το Μοναστη-
ράκι– σφύζουν από καλοκαιρινή ζωή, 
παρατείνοντας για λίγο ακόμη τη διάθε-
ση των διακοπών.
 
Κορδελάδικα, εργόχειρα, κουμπιά, μαλλιά, 
κλωστές, υφάσματα, παπούτσια (φτηνά), 
κοσμήματα, χάντρες, ψιψιψώνια, ημι-
πολύτιμοι λίθοι σε χοντρική. Το πρωί, 
είναι ο ναός όχι μόνο των χρυσοχέρη-
δων νοικοκυρών αλλά κι όσων ξέρουν 
να ξετρυπώνουν μικρούς θησαυρούς ως 
πρώτη ύλη για δημιουργίες. Για τούτο κι 
εδώ βρίσκονται πολλά ατελιέ κι εργαστή-
ρια κοσμημάτων και ρούχων. Καθημερι-
νές μεσημέρι, αλλά ιδιαίτερα τα Σάββατα 
–μέχρι νωρίς το βράδυ– hipsters, εργα-

ζόμενοι στη γύρω περιοχή, οικογένει-
ες, ερασμιακοί φοιτητές που μένουν στη 
γειτονιά αλλά και «ντόπιοι» κάθονται 
στα «τραπεζάκια» της Ρόμβης για να φά-
νε μαμαδίστικα μαγειρευτά σε φιλικές 
τιμές… «Λόγω αγοράς αλλά κι από τότε που 
πεζοδρομήθηκε η Ρόμβης, τα τελευταία 3-4 
χρόνια, έχει ανέβει και η κίνηση. Αν και πο-
λύς κόσμος έρχεται επιτούτου για τα συγκε-
κριμένα μαγαζιά που έχουν ανοίξει» λένε 
τα παιδιά από το φαγάδικο Φίλεμα. Δυ-
στυχώς, όμως, τα παρκαρισμένα και τα 
διερχόμενα αυτοκίνητα και μηχανάκια 
ακυρώνουν για μια στιγμή τον όρο «πε-
ζόδρομος». Εδώ, πάντα βλέπεις πολλούς 
ποδηλάτες, αφού η περιοχή είναι κατάλ-
ληλη για ορθοπεταλιές (λόγω πεζοδρό-
μων), μα και μπόλικα τετράποδα καθώς 
πολλά απ’ τα μαγαζιά είναι dog friendly… 
Η περισσότερη πελατεία είναι «οικογε-
νειακή», τύπου σού φέρνουν καφέ/ποτό 
πριν καν το παραγγείλεις. Ξέρουν πώς 
τον πίνεις. Ίδιοι άνθρωποι, ίδιες παρέες. 
«Από στόμα σε στόμα είναι η διαφήμισή μου, 
εδώ και 12 χρόνια… Από τότε που έφτιαξα 
και δουλεύω αυτό το μαγαζί μόνος μου. One 

man’s show!» θα πει ο κ. Νίκος, ιδιοκτήτης 
του σχεδόν cult καφέ 1937, στην Κλει-
τίου. Εδώ, δεν χρειάζεται να δίνεις ρα-
ντεβού με τους φίλους. Ξέρεις πλέον το 
στέκι. Όταν βραδιάσει, το πλακόστρωτο 
θα γεμίσει ποδήλατα, βέσπες, βαβούρα, 
σκυλιά κι ένα σωρό κόσμο που θα πίνει 
μεγάλα, χρωματιστά κοκτέιλ υπό jazz-
funky ήχους… Και όλοι μιλάνε με όλους, 
λες κι εδώ είναι πιο απελευθερωμένοι, 
πιο cool, πιο ανοιχτοί. Συζητάς με το δι-
πλανό σου και συνειδητοποιείς ότι είναι 
ένας γνωστός Γερμανός σκηνοθέτης και 
δίπλα ο παλιός σου συμμαθητής και πιο 
κάτω μια παιδική φίλη σου που έχει γίνει 
τώρα διάσημη. Οι πελάτες των μπαρ της 
γειτονιάς –του κλασικού πλέον Pop και 
του νέου αλλά αγαπητού Baba au rum– 
μπλέκονται, πηγαινοέρχονται και αρά-
ζουν, καταλαμβάνοντας όλο το δρόμο (ει-
δικά μετά την καπνοαπαγόρευση)… Όλα 
μπαίνουν σε stand by, γύρω στις 10.30 
όταν περνάει το απορριμματοφόρο του 
Δήμου, πάντα «ώρα αιχμής» για τα μπαρ. 
Επικρατεί μια μικρή αναστάτωση, όλοι 
μαζεύουν πόδια, χέρια, ποτά και ξαναρ-

χίζουν μόλις φύγει… Οι άνθρωποι της 
περιοχής δεν λένε «είμαστε το νέο hot 
spot της πόλης». Δεν τους αρέσει ούτε ο 
χαρακτηρισμός ούτε οι συγκρίσεις. Ούτε 
και σε μας… Θα καταλήξω λοιπόν με τα 
λόγια του κ. Νίκου: «Επιστρέφουμε στο αν-
θρώπινο. Τέλος τα τεράστια ανώνυμα μέρη. 
Όλοι θέλουν πλέον ένα στέκι…». Έχει δίκιο. 
Τα λέμε εκεί λοιπόν…
Για μαγειρευτά και μεζέδες

Φίλεμα, Ρόμβης 16, 210 3250.222/ καθη-
μερινά ανοικτό από 11.30, Κυρ. κλειστό
Μινιατούρα, Ρόμβης 21, 210 3233.459/ 
καθημερινά ανοικτό από 12.30, Κυρ. 
κλειστό
Για καφέ, ποτά και χρωματιστά κοκτέιλ

Vintage Shopping Bar, Περικλέους 50 & 
Ρόμβης 16, 210 3310.294
Pop, Κλειτίου 10Β, 210 3220.650
Baba au Rum, Κλειτίου 6
Και ακόμα

Bliss, Ρόμβης 24Α, 210 3250.360-362 
Organic-eco friendly-yoga στέκι με ορ-
γανικούς, φυσικούς χυμούς και βιολογι-
κές λιχουδιές. Διοργανώνονται και σεμι-
νάρια ευεξίας και well being. 
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15ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας

Ταινίες σε overdose

Στρέλλα

Σπασμένες αγκαλιές

«Το Κακό στην Εποχή 
των Ηρώων» 
Εμπνεύσου από στοιχεία 
της ταινίας και σχεδίασε 
το δικό σου έργο. 

Τέλη Σεπτεμβρίου όλα τα έργα θα 

παρουσιαστούν από την ΑΤΗΕΝS 

VOICE (χορηγός επικοινωνίας) και 

από το site της ταινίας και θα εκτε-

θούν στο χώρο της επίσημης πρε-

μιέρας της ταινίας. Και όλοι όσοι 

έχουν στείλει έργο θα μπορούν να 

δουν την ταινία σε avant premiere 

αλλά να είναι έτοιμοι και για άλλες 

εκπλήξεις. Πληροφ. στο site www.

tokako.gr και www.athensvoice.gr 

Στείλτε τα έργα σας στην ΑΤΗΕΝS 

VOICE (Χαρ. Τρικούπη 22, 106 79 Α-

θήνα) ή στο info@athensvoice.gr 

για «Το Κακό» μέχρι τις 25/9.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

An Education

Γιόργκεν Λεθ
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Κ
αθώς ο Αλ Πατσίνο βρί-

σκεται στα γυρίσματα της 

ταινίας “You Don’t Know 

Jack” υποδυόμενος τον Δρ. 

Θάνατο Τζακ Κεβορκιάν, με 

δεδομένο πως το θέμα «δικαίωμα στην ευ-

θανασία» βρίσκεται ψηλά στις υπό συζήτη-

ση λίστες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το 

1o Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ για 

θέματα Υγείας «Ιπποκράτης» είναι γεγονός. 

Μοναδικό, πρωτότυπο, με πρόθεση να 

συμμετάσχει στον παγκόσμιο διάλογο και 

χωρίς ανάλογο αντίστοιχό του πουθενά 

αλλού στον κόσμο, ο «Ιπποκράτης», που 

ξεκίνησε την Τρίτη και θα κατεβάσει αυλαία 

την Κυριακή, μετατρέπει την Κω σε σταυ-

ροδρόμι όπου συνομιλούν τέχνη, σώματα, 

άνθρωποι και ψυχές.

Ο συμβολισμός εμφανής: Η Κως, το νησί 

του Ιπποκράτη (ξανα)μιλά για την υγεία. 

86 τολμηρές ταινίες από 31 χώρες τοποθε-

τούν στο επίκεντρο τον άνθρωπο, ενημε-

ρώνουν, αποκαλύπτουν, προβληματίζουν, 

αποθεώνουν τη θέληση για ζωή, ανοίγουν 

δημόσιο διάλογο γύρω από θέματα υγείας 

και πρόληψης. Από τον «Άγγλο χειρουργό», 

που αφηγείται την ιστορία του ανιδιοτε-

λούς νευροχειρουργού Δρ. Χένρι Μαρς, και 

τον «Διάφανο χρόνο», που μιλά για τη μά-

χη με τον καρκίνο του μαστού, μέχρι τον 

«Τουρίστα Αυτοκτονίας», που θέτει το θέμα 

της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, υπάρ-

χουν δεκάδες καρέ που βάζουν φωτιά στην 

ψυχή σου, που σε αναγκάζουν να συνει-

δητοποιείς ότι η υγεία δεν είναι δεδομένο 

αγαθό, που σε κάνουν να αναρωτιέσαι για 

το τι σημαίνει πραγματικά να μπορείς να 

ζεις έως την ύστατη στιγμή σύμφωνα με τις 

δικές σου επιλογές.

Πολύ λίγα θεματικά φεστιβάλ μπορούν να 

μιλήσουν τόσο ανοιχτά για θέματα ταμπού 

όπως ο ανθρώπινος πόνος, ο αγώνας για 

ζωή και οι ψυχικές ασθένειες, να προσφέ-

ρουν, χωρίς να εκβιάσουν, τέτοιον πλούτο 

ερεθισμάτων και συναισθημάτων και να εκ-

πέμψουν αισιοδοξία και ελπίδα όσο το φε-

στιβάλ της Κω. Με την υπογραφή-εγγύηση 

της Λουκίας Ρικάκη και των συνεργατών 

της, υπό την αιγίδα των υπουργείων Πο-

λιτισμού και Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης και την αμέριστη συμπαράσταση 

του Δήμου Κω, το φεστιβάλ «Ιπποκράτης» 

τοποθετεί την υγεία –σωματική, πνευματι-

κή και ψυχική– στη σωστή της διάσταση: 

«Υγεία είναι ο βαθμός ελευθερίας με τον ο-

ποίο βιώνουμε τη ζωή μας».

www.healthfilmfestival.gr
healthfilmfestival.blogspot.com

That’s life
Κως, Health Film Festival 

Των ΒΑΓΙΑΣ ΜΑΤζΑΡΟΓΛΟΥ, ΣΤΕφΑΝΟΥ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ταινίες για βραβείο
Το… “Brockeback Mountain” από τη χώρα των Bά-
σκων (“Ander”), η πρώτη ταινία του Ντάνκαν Tζό-
ουνς (ο μπαμπάς του λέγεται Μπόουι αλλά δεν κάνει 
να το λέμε πολύ) “Moon”, το σοκαριστικό αριστούρ-
γημα του Λου Τσουάν “City of Life and Death”, να 
μερικές ταινίες που δεν πρέπει να χάσετε από την 
εκλεκτική επιλογή του διαγωνιστικού τμήματος. 

Επέτειος στην επέτειο
Το περιοδικό Σινεμά από το… γόνατο του οποίου 
ξεπήδησε το φεστιβάλ της Αθήνας μετρά φέτος 
είκοσι χρόνια. Για να τα γιορτάσει, προβάλλει στο 
φεστιβάλ είκοσι cult (αλλά όχι πάντα με τη χαβα-
λεδιάρικη έννοια της λέξης) ταινίες, πολλές από 
τις οποίες δεν έχετε ξαναδεί και δεν θα ξαναδείτε 
ποτέ σε κινηματογραφική αίθουσα.

Leth the Right one in
Ποιητής των εικόνων, παθιασμένος φαν της ποδη-
λασίας, ανθρωπολόγος ντοκιμαντερί-
στας, μέντορας του Λαρς Φον Τρίερ 
(αναμετρήθηκαν μάλιστα στο 
“Five Obstructions”), o Γιόρ-
γκεν Λεθ είναι ο σπουδαιό-
τερος Ευρωπαίος κινημα-
τογραφιστής που δεν γνω-
ρίζετε. Το αφιέρωμα στο 
έργο του θα διορθώσει 
την παραπάνω αδικία. 

Το ελληνικό σινεμά 
που περιμένεις
Τρεις από τις πιο αναμενόμε-
νες ελληνικές ταινίες του χει-
μώνα θα κάνουν εδώ την πρεμιέ-

ρα τους. Η βραβευμένη στο Λοκάρνο «Ακαδημία 
Πλάτωνος» του Φίλιπου Τσίτου, η «βερολινέζα» 
«Στρέλλα» του Πάνου Χ. Κούτρα και το ματωμένα 
απολαυστικό «Κακό στην Εποχή των Ηρώων» 
του Γιώργου Νούσια. Κλείστε θέση από νωρίς. 

Βλέπεται δυνατά
Το φεστιβάλ All Tomorrow’s Parties, το θρυλικό 
CBGB της Νέας Υόρκης, αλλά και οι Last Drive ή ο 
Γιάννης Πετρίδης, ανάμεσα σε άλλα ενδιαφέρο-
ντα «παίζουν» φέτος στο πάντα δημοφιλές τμήμα 
Μουσική και φιλμ. 

Weird Japan
Το όνομά του είναι Σίον Σόνο και οι ταινίες του ό,τι 
πιο τριπαρισμένο έχετε δει. Ξεκίνησε ως ποιητής, 
γύρισε ταινίες τρόμου και πέρσι κατέπληξε τον 
πλανήτη με το τετράωρο σοκαριστικά ιδιοφυές 
και απόλυτα ακατάτακτο αριστουργημά του “Love 

Exposure”. Το φεστιβάλ μάς τον συστήνει 
με ένα αφιέρωμα στο έργο του και την 

ακόμη πιο καινούργια ταινία του 
σε ευρωπαϊκή πρεμιέρα.   

Δες το πρώτος
Άνοιγμα με το αφοπλιστικό 

“An Education” της Λόνε 
Σέρφινγκ που θα κάνει 
τ ην  Κά ρ ε ϊ  Μά λ ι γ κα ν 
σ ταρ, κ λείσιμο με τις 

«Σπασμένες αγκαλιές» 
του Αλμοδοβάρ κι ανάμε-

σά τους πρεμιέρες για ταινίες 
τόσο θέλω-να τη-δω-τώρα όσο το 

“Informant!” του Στίβεν Σόντερμπεργκ ή 
το “Taking Woodstock” του Ανγκ Λι. A

Οι νύχτες του Σεπτέμβρη είναι σχεδόν πάντα καλύτερες 
από τις μέρες του, τουλάχιστον όσο διαρκούν οι Νύχτες 
Πρεμιέρας, το φεστιβάλ κινηματογράφου της Αθήνας 
που επιμένει κάθε χρόνο να μας δίνει λόγους να αφή-

νουμε πίσω μας τη μελαγχολία της επιστροφής στην πόλη. Δε-
καπέντε χρόνια πριν, ελάχιστοι φαντάζονταν το μέλλον και τη 
μακροημέρευσή του αλλά κι ακόμη λιγότεροι τη σχέση που θα 
δημιουργούσε με το κοινό του – και μην κάνετε λάθος, εκτός από 
τους περιστασιακούς θεατές της μιας ταινίας έχει έναν αληθινά 
αφοσιωμένο «λαό»! Όντας ένας από τους ανθρώπους που δούλε-
ψαν γι’ αυτό από την αρχή (φέτος έχουμε πάλι ένα μικρό φλερτ…), 
δεν ήλπιζα σε τίποτα λιγότερο και το γεγονός ότι με την είσοδο 
του Σεπτέμβρη η αναμονή για τις Νύχτες Πρεμιέρας χτυπάει πά-
ντα κόκκινο, είναι κάτι που με γεμίζει πάντα χαρά. Για όσους δεν 
μπορούν να περιμένουν λοιπόν, να μερικά από τα πράγματα που 
θα σας κάνουν να κολλήσετε και πάλι στις αίθουσες (Αττικόν Α-
πόλλων, Δαναός 1 & 2 όπως πάντα) από τις 16 μέχρι τις 27 του μήνα. 

And many 
more

φυσικά κι έχει κι άλλα, αλλά ο 

χώρος και ο χρόνος (είναι ακόμη 

νωρίς) δεν μου επιτρέπουν να τα 

αποκαλύψω. Τσεκάρετε ξανά εδώ 

(ή στο www.aiff.gr) για περισσότερες 

πληροφορίες για ταινίες, πάρτι, καλε-

σμένους και άλλα. 
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  ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΑΣΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ; IT’S PARTY TIME
The Survival Guide (μέρος 1ο)
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Όταν πέρασα στην Αθήνα νόμιζα ότι η σχολή μου ήταν στη στάση «Πανεπιστήμιο» του μετρό. Έλεγα: «Πανεπιστήμιο 
λέει κι εδώ. Ένα θα ’ναι». Αν είσαι κι εσύ στη φάση «νέος φοιτητής/ψάρι στην Αθήνα» μην πελαγώνεις. Η Athens 
Voice σε καλωσορίζει στην πόλη και σου δίνει μερικά χρηστικά tips για να ξεπεράσεις εύκολα τα διαδικαστικά… 

Της ΣάντράΣ - Οντέτ ΚυπριωτάΚη

ΠΕΡΑΣΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ; IT’S PARTY TIME
The Survival Guide (μέρος 1ο)



Π ού θα μείνεις; Με ποιον ή 
με ποιους; Τι σπίτι θα βρεις; 
Μήπως πληροίς τις προϋ-
ποθέσεις για τη φοιτητική 
εστία; Πού θα τρως φτηνά 

και καλά; Πού γίνεται όλος ο φοιτητικός 
τζερτζελές; Ξέρεις πού βρίσκεται η σχολή 
σου; Τρένα, λεωφορεία, μετρό; Γνωρίζεις 
τα φοιτητικά σου δικαιώματα; Με ποιον 
τρόπο θα τη βγάλεις low budget; Πώς 
μπορείς να βγάλεις ένα μικρό χαρτζιλίκι 
για να είσαι πιο άνετος; 
Τα περισσότερα κλισέ για τη φοιτητική 
ζωή κρύβουν ένα μεγάλο μέρος αλήθειας. 
Τα υπόλοιπα μόνο εσύ –και κανένας άλ-
λος– μπορείς να τα επιβεβαιώσεις ή να 
τα ακυρώσεις. Κι αυτό θα το καταφέρεις 
αν πιάσεις την πόλη από τα μαλλιά, την 
αγαπήσεις, τη μισήσεις, τη μάθεις. 
Ετοίμασε λοιπόν τα μπαγκάζια για τις ε-
πόμενες διακοπές σου γιατί θα διαρκέ-
σουν τουλάχιστον τέσσερα χρόνια. Καλή 
φοιτητική ζωή. 

Πού θα μείνεις 

Αν είσαι από άλλη πόλη και πέρασες στην 
Αθήνα, η επιλογή και η εύρεση του σπι-
τιού είναι από τα πιο σημαντικά και δύ-
σκολα projects σου. Θα δεις από χαβού-
ζες μέχρι εγκαταλελειμμένα υπόγεια για 
να καταλήξεις στη «φωλίτσα» των φοιτη-
τικών σου χρόνων. Γενικά, σπίτι κοντά σε 
μετρό και ηλεκτρικό –σε απόσταση που 
μπορείς να πηγαίνεις με τα πόδια–, αν 
και κοστίζει πάντα λίγο παραπάνω, βο-
λεύει πάρα πολύ. Τώρα, ανάλογα με την 
περιοχή της σχολής σου μπορείς να βρεις 
εκεί ένα σπίτι. Οι κλασικές «φοιτητοπε-
ριοχές» της Αθήνας είναι από Ζωγρά-
φου, Αμπελοκήπους και Ιλίσια μέχρι 
Καλλιθέα, Ν. Κόσμο, Ταύρο αλλά και 
Πειραιά. Μια άλλη σίγουρη λύση είναι 
η αναζήτηση κατοικίας στο κέντρο, στα 
Εξάρχεια, στην Κυψέλη, στου Ψυρρή, 
περιοχές δηλαδή απ’ όπου περνάνε πολ-
λά μέσα μεταφοράς και γενικά βρίσκο-
νται κοντά σε όλα. 
Σχετικά με τις τιμές, μια γκαρσονιέρα 
σε καλή κατάσταση δεν θα τη βρεις κάτω 
από € 300. Γενικά, στις παραπάνω περι-
οχές, μια γκαρσονιέρα ή ένα δυάρι κυ-
μαίνονται από 270 έως και… 450 ευρώ, 
ανάλογα με αυτά που θέλει ο καθένας. 
Τώρα, αν δεν «βγαίνεις» ή αν θέλεις πα-
ρέα, σκέψου τη συγκατοίκηση. Θα σου 
βγουν όλα πιο φτηνά, αρκεί να είσαι ευ-
προσάρμοστος και cool…

Τι να προσέχεις 

Πολλοί σπιτονοικοκύρηδες ψάχνουν 
για «καλό πελάτη»: να μη φέρνεις κό-
σμο σπίτι, να μην κάνεις φασαρία, να 
μην έχεις κατοικίδιο, να είσαι Έλληνας… 
Προσπάθησε να τους αποφύγεις όσο τo 
δυνατό περισσότερο γιατί θα σου κάνουν 

τη ζωή δύσκολη. Επίσης, καλό είναι ο 
σπιτονοικοκύρης να μη μένει στην ίδια 
πολυκατοικία και φρόντισε να πιάσεις 
φιλίες με τους γείτονες.  
Μην απογοητευτείς αν δεν βρεις από την 
αρχή κάτι που να σου κάνει. Η ανεύρεση 
σπιτιού απαιτεί υπομονή, επιμονή, προ-
σεκτική ανάγνωση των αγγελιών των ε-
φημερίδων και αρκετή… πεζοπορία. Θα 
δεις που σε λίγο θα καταλαβαίνεις το σπί-
τι από τη… φωνή. Μην ξεχνάς: διάβασε 
καλά το συμβόλαιο και υπόγραψέ το μόνο 
αν συμφωνείς με όλα.

Εγγραφές  

Ήρθε η ώρα να πας για πρώτη φορά στη 
σχολή για την εγγραφή. Στα περισσότερα 
ΑΕΙ και ΤΕΙ οι εγγραφές πραγματοποιού-
νται το δεύτερο 15ήμερο του Σεπτεμβρί-
ου και διαρκούν περίπου 10 ημέρες. Αν 
δεν ξέρεις τι σε περιμένει, η εμπειρία στα 
δημόσια πανεπιστήμια είναι τρομακτική: 
πάρα πολλοί μεγαλύτεροί σου άνθρωποι 
από πάρα πολλές φοιτητικές, κομματικές 
παρατάξεις θα πέσουν πάνω σου και θα 
θέλουν με πάρα πολύ μεγάλη αυταπάρ-
νηση να σε βοηθήσουν. Δέξου τις υπηρε-
σίες τους αλλά –αν δεν είναι του γούστου 
σου– πρόσεξε πολύ να μην μπλέξεις…
Να θυμάσαι ότι για την εγγραφή θα σου 
χρειαστούν το απολυτήριο Λυκείου, η 
ταυτότητά σου, το δελτίο επιτυχίας, 6 
φωτογραφίες, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχεις γραφτεί σε άλλο πανεπιστή-
μιο, πιστοποιητικό γέννησης και πι-
στοποιητικό υγείας (χορηγείται από τα 
πανεπιστημιακά ιατρεία). Όσον αφορά 
τα Δημόσια ΙΕΚ, στα οποία οι εγγραφές 
γίνονται συνήθως μέχρι 10 Σεπτεμβρίου, 
απαιτούνται ταυτότητα και απολυτήριο 
Λυκείου (φωτοτυπία). 

Πού θα τρως 

Αν πάντα σ’ άρεσε η μαγειρική αλλά πο-
τέ δεν είχες το χρόνο να την εξασκήσεις, 
τώρα είναι η ευκαιρία. Ξεκίνα από ένα 
μακαρόνι ή ένα αυγό και θα δεις που στο 
τέλος θα τα φτιάχνεις καλύτερα από τη 
μαμά. Μπορείς να διοργανώνεις μικρές 
συνεστιάσεις στο σπίτι, του στιλ «βάζω 
το σπίτι και τα ποτά, βάλτε τα υλικά και 
μαγειρεύουμε». Βέβαια όταν καταφτάνει 
δέμα από το πατρικό, με τις σπιτικές λι-
χουδιές και την οικογενειακή θαλπωρή 
κλεισμένη μέσα, θα είναι ένας μικρός, 
ανεκτίμητος θησαυρός. 
Στην αρχή, το delivery θα το έχεις στις 

ταχείες κλήσεις του κινητού… Θα δεις 
όμως ότι το καθημερινό «απ’ έξω» θα σε 
βγάλει εντελώς εκτός budget. Σίγουρα 
όμως θα μάθεις και τα διάφορα φτηνά τα-
βερνάκια και ουζερί, όπου όχι μόνο θα 
κορέσεις την πείνα σου αλλά θα συνα-
ντήσεις και πολλούς φοιτητές. Σημείωσε 
από τώρα τα διαχρονικά (εννοείται όμως 
θα φτιάξεις τη δική σου λίστα σιγά σιγά): 
«Τηνιακό», στην αρχή της λεωφόρου 
Αλεξάνδρας, στη στάση Βραϊλά. Θα βρεις 
μόνο μια ποικιλία αλλά αξίζει γιατί προ-
σφέρεται σε πολύ χαμηλή τιμή και συ-
νοδεύεται ωραιότατα από μπίρα μεγάλη 
προς € 2. Η «Γη», κοντά στο σταθμό Λα-
ρίσης, έχει ωραία μεζεδοκατάσταση. Δεν 
γίνεται να μην πας από την «ιστορική» 
ταβέρνα «Μπαρμπα-Γιάννης» στην Εμ. 
Μπενάκη στα Εξάρχεια. Έχει καλό και 
φτηνό μαγειρευτό και οικογενειακή α-
τμόσφαιρα. Εκεί γύρω και η «Ροζαλία» 
(Βαλτετσίου, Εξάρχεια) για κρεατικά. Για 
κάτι «στα όρθια», σουβλάκια στου «Κά-
βουρα» ή στο Μοναστηράκι αλλά και 
το διανυκτερεύον hot dog της πλατείας 
Μαβίλη. Στην πλ. Μερκούρη, στα Άνω 
Πετράλωνα, θα βρεις και το νέο στέκι 
«Βραζιλιάνα» με λίγα φαγητάκια αλ-
λά πολύ fun διάθεση. Στο Κουκάκι, στον 
πεζόδρομο της Γ. Ολυμπίου θα βρεις με-
ρικά ουζερί όπως τον «Λωλό», όπου θα 
φας μαμαδίστικα μεζεδάκια αλλά και το 
κλασικό καφέ-μπαρ «Κουκί» με μικρά 
πιάτα.  

Πώς θα μετακινηθείς   

Γενικά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 
στην Αθήνα είναι σχετικά φτηνά, πάνε 
παντού, πολλές φορές γρήγορα και δεν ε-
πιβαρύνουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα. 
Το φοιτητικό εισιτήριο κοστίζει 0,50 
ευρώ και ισχύει για 90 λεπτά, σε όλα τα 
μέσα, ενώ το χτυπάς μία μόνο φορά, στο 
πρώτο μέσο που θα χρησιμοποιήσεις. Ε-
πειδή κρίμα είναι να πάει χαμένο το ει-
σιτήριο, αν δεν έχει εξαντληθεί ο χρόνος 
χρήσης του μπορείς να το δώσεις σε κά-
ποιον ή να το αφήσεις πάνω στο μηχάνη-
μα για να το βρει και να το πάρει κάποιος 
άλλος. Αν χρησιμοποιείς συγκοινωνία 
πάνω από 2 φορές τη μέρα, σίγουρα αξίζει 
να βγάλεις μηνιαία κάρτα. Αφενός γλι-
τώνεις χρήματα και αφετέρου δεν έχεις 
το άγχος τού να μη βρεις εισιτήριο – που 
συμβαίνει συχνά, ειδικά τα βράδια. Για 
να βγάλεις κάρτα χρειάζεσαι 1 έγχρωμη 
φωτογραφία προσώπου και το πάσο σου 
και πηγαίνεις σε οποιοδήποτε εκδοτήριο. 
Μπορείς να βγάλεις κάρτα από 25-26 του 
μήνα, μέχρι 8 του επόμενου. Όποτε κι αν 
τη βγάλεις, ισχύει από 1η του μήνα. 
Μπορείς να επιλέξεις: μόνο για λεωφο-
ρεία & τρόλεϊ 8 ευρώ, μόνο ΗΣΑΠ 13 ευ-
ρώ, μόνο μετρό (μέχρι στάση Κορωπί) 15 
ευρώ και για όλα τα μέσα 18 ευρώ. 
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A ν είσαι από άλλη       
πόλη και πέρασες 
στην Αθήνα, η επιλο-

γή και η εύρεση του σπιτιού 
είναι από τα πιο σημαντικά            
και δύσκολα projects σου

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



3 - 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 A.V. 47



48 A.V. 3 - 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Για αεροδρόμιο, δεν ισχύει η κάρτα. Υ-
πάρχουν αρκετά νυχτερινά λεωφορεία. 
Ψάξ’ τα. Την Παρασκευή και το Σάββατο, 
το μετρό και ο ηλεκτρικός λειτουργούν 
μέχρι τις 2.30 το πρωί, ενώ το τραμ έχει 
24ωρη λειτουργία. 
Να ξέρεις ότι σκυλιά επιτρέπονται μόνο 
στον ΗΣΑΠ και μόνο με φίμωτρο.
Γίνε ποδηλάτης. Στην Αθήνα το πο-
δήλατο είναι extreme sport, αλλά –αν 
θέλεις– πάντα ξετρυπώνεις ωραίες και 
ασφαλείς διαδρομές. Ποδήλατα επιτρέ-
πονται στο τελευταίο βαγόνι του ΗΣΑΠ, 
όχι όλες τις ώρες της μέρας, και η είσοδός 
τους όχι απ’ όλες τις στάσεις (τσέκαρε τον 
πίνακα ανακοινώσεων στον ΗΣΑΠ). Επι-
τρέπονται επίσης στο τραμ, στο τελευταίο 
βαγόνι.    

Πώς θα βγάλεις χρήματα 

Οι φοιτητικές δουλειές θα σου μείνουν 
αξέχαστες. Εκτός από λεφτά –που θα σου 
χρησιμεύσουν για έξτρα ταξίδια, ψώνια, 
μικρές πολυτέλειες– θα κερδίσεις και ε-

μπειρίες και υλικό για ιστορίες να διηγεί-
σαι… Η ιδανική λύση για σένα είναι να 
βρεις δουλειά σε κάποια από τα επαγγέλ-
ματα που κάνουν συνήθως οι νέοι και οι 
φοιτητές. Πάρε ιδέες:
Delivery: Αν οδηγείς μηχανάκια, πιάσε 
δουλειά στο συνοικιακό σουβλατζίδικο. 
Είναι κουραστικό αλλά γνωρίζεις πολύ 
κόσμο (περίπου € 20/μέρα). 
Ταξιθέτης, ταμίας, φουαγιέ σε σινεμά-

θέατρα: Το καλό είναι ότι συχνά έχεις 
την ευκαιρία να δεις τζάμπα ταινίες και 
παραστάσεις, όπως και celebrities. Υπάρ-
χει η πιθανότητα να φοράς στολή (γύρω 
στα € 4/ώρα). 
Φυλλάδια: Είναι ενδιαφέρον πόσους αν-
θρώπους βλέπεις ενώ εκείνοι σε αγνο-
ούν. Το μόνο που σ’ ενδιαφέρει είναι να 
ξεφορτωθείς τα χιλιάδες φυλλάδια που 
έχεις στο σακίδιό σου, ακόμα κι αν τα 
πετάξουν στον επόμενο κάδο. Μην προ-
σπαθήσεις να τα ξεφορτωθείς ύπουλα, 
γιατί συχνά οι εργοδότες κόβουν βόλτες, 
under cover, στην περιοχή (περίπου € 20/
φορά, € 3/ώρα). 

Σερβιτόρος: Καλό θα ήταν να είσαι κά-
πως κοινωνικός, αν θες επιλέξεις αυτό το 
επάγγελμα, γιατί θα βγάλεις ακόμα πε-
ρισσότερα από τα tips. Σε μπαρ, κλαμπ 
συνήθως πληρώνουν καλύτερα απ’ ό,τι 
σε καφετέριες, αλλά είναι μεγαλύτερη η 
ταλαιπωρία. Ο δίσκος μαθαίνεται (από € 
25-30/φορά, συν φιλοδωρήματα). 
Τηλεφωνικός ερευνητής, τηλεφωνη-
τής: Θα σε βρίσουν, θα σε φλερτάρουν, 
θα σου που τα ψυχολογικά τους, αλλά εσύ 
πρέπει να βγάλεις την έρευνα και να είναι 
έγκυρη, γιατί συνήθως πληρώνεσαι με το 
κομμάτι. Πρέπει να είσαι λάτρης του τη-
λεφώνου (ξεκινώντας από € 1-2/έρευνα). 
Κλόουν: Αν δεν ντρέπεσαι να χοροπηδάς 
με τεράστιο καπέλο και χρωματιστά ρού-
χα, αυτό είναι για σένα. Υπάρχουν γρα-
φεία που σ’ εκπαιδεύουν και σε στέλνουν 
ως κλόουν σε εκδηλώσεις και παιδικά 
πάρτι. Κάποια παιδάκια είναι αξιαγάπητα 
και γελάνε με τα κόλπα σου. Κάποια άλλα 
θα κάνουν τα πάντα για να καταστρέψουν 
το show σου. Μ’ ένα δίωρο πάρτι θα πλη-
ρωθείς γύρω στα € 40-45.

Τσέκαρε για δουλειά και σε φωτοτυπάδι-
κα, βιβλιοπωλεία, βιβλιοθήκες δίπλα στη 
σχολή σου. Στο συνοικιακό video club. 
Κάνε baby-sitting στο μωρό του γείτονα 
ή, ακόμη, «διάβασε» το μεγαλύτερο παιδί 
του 2-3 φορές την εβδομάδα ή μάθε του τα 
πρώτα του αγγλικά. Δαχτυλογράφησε τις 
εργασίες των συμφοιτητών σου. 

Extra tips

Η Αθήνα σίγουρα δεν είναι η κλασική 
φοιτητούπολη… Είναι δύσκολη πόλη ν’ 
αγαπηθεί. Θα «γίνει δικιά σου» μόνο 
αν μάθεις το χάος της. Γι’ αυτό περπάτα. 
Πάρ’ τους δρόμους, βγες έξω. Κι αν εί-
σαι άφραγκος, πάντα υπάρχουν τζάμπα 
πράγματα να κάνεις. Αρκεί να τα βρεις. 
Μίλα με τον κόσμο. Να είσαι προσεκτι-
κός, αλλά όχι καχύποπτος. Πάρε άσχετα 
λεωφορεία και βγες στο τέρμα τους: θα 
δεις περιοχές που δεν θα έβλεπες ποτέ. 
Εδώ, έχει πράγματα για όλα τα γούστα. Κι 
εδώ χωράνε όλα. Ζήσ’ τα! 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

«Το μυαλό σου στο πτυχίο», έλεγε ξανά 
και ξανά η γιαγιά Ανδρομάχη, «αυτό εί-
ναι το βραχιόλι της ζωής». Με σημερινή 
ορολογία η γιαγιά αναφερόταν στις πα-
νεπιστημιακές σπουδές ως «επαγγελμα-
τική κατάρτιση» και «ανάπτυξη δεξιο-
τήτων» χρήσιμων στην αγορά εργασίας. 
Σήμερα, τα ποσοστά της ανεργίας και της 
ετεροαπασχόλησης πτυχιούχων φαίνε-
ται να διαψεύδουν τη γιαγιά Ανδρομάχη 
και να προβληματίζουν τα εγγόνια της 
που «επένδυσαν» στο πτυχίο.

∑ ύμφωνα με το υπουργείο Παι-
δείας ο αριθμός των υποψηφίων 
για τις εισαγωγικές εξετάσεις 
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ αυξάνεται κάθε 

χρόνο. Φέτος 88.279 μαθητές διαγωνί-
στηκαν για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Ακριβώς 1.810 περισσότεροι σε σχέση με 
το 2008. Τι κι αν φέτος η Εθνική Στα-
τιστική Υπηρεσία έχει ήδη καταγράψει 
100.000 άνεργους με πτυχίο, τι κι αν το 
2007 η Ελλάδα ήταν πρώτη στους άνερ-
γους πτυχιούχους μεταξύ των «27» της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης; Όλοι θέλουν να 
μπουν στο πανεπιστήμιο. 

Η περίπτωση της ετεροαπασχόλησης, 
δηλαδή η δουλειά σου να μην έχει καμία 
σχέση με τις σπουδές σου, αφορά τέσσε-
ρις στους δέκα πτυχιούχους. Η Ελλάδα 
κατέχει σήμερα τη δεύτερη θέση στον το-
μέα της ετεροαπασχόλησης πανευρωπα-
ϊκά. Κάποιες σχολές πάντως, ιδίως αυτές 
που οδηγούν σε μια θέση στο δημόσιο, 
παραμένουν περιζήτητες: «Ανεργία; Δεν 
με απασχόλησε ποτέ. Επέλεξα σχολή με βέ-
βαιη αποκατάσταση», λέει η Βίκυ, η οποία 
μόλις πήρε πτυχίο του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Σπουδές με μέλλον

Οι παιδαγωγικές σχολές θεωρούνται από 
τις πλέον περιζήτητες. Αυτό τουλάχιστον 
διαπίστωσε η έρευνα που διενήργησε τον 
Μάιο η εταιρεία orientum για λογαρια-
σμό της διαδικτυακής πύλης kariera.gr. 
Το συγκεκριμένο portal ενημερώνει ό-
ποιον ψάχνει για δουλειά και τον βοηθά 
να βρει την κατάλληλη θέση. Οι πιο ελ-
κυστικές σχολές μετά τις παιδαγωγικές 

είναι κατά σειρά τα επαγγέλματα υγείας /
διαιτολογία, οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, 
η λογιστική και η εργοθεραπεία. 

O ι εταιρείες, ωστόσο, αναζη-
τούν εργαζόμενους για άλλες 
θέσεις. Η έρευνα κατέδειξε 
τους εξής δημοφιλέστερους 

τομείς εργασίας με βάση το τι ζητούν οι 
εργοδότες. Πωλήσεις (26%), τηλεπικοι-
νωνίες/ πληροφορική (13%), καταστή-
ματα λιανικής (9%), γραμματειακή υπο-
στήριξη  (8%), υπάλληλοι γραφείου (8%), 
χρηματοοικονομικά (5%), μάρκετινγκ 
(5%), επαγγέλματα υγείας (5%), μηχανι-
κοί (5%) και λογιστήριο (5%). 

Ο διευθυντής της Business seminars  
–θυγατρικής της kariera.gr– Κώστας 
Στάμκος υπογραμμίζει ότι οι αγγελίες 
για τους πωλητές μένουν αναρτημένες 
στο ίντερνετ για μήνες. «Οι νέοι άνθρω-
ποι θεωρούν ακόμα και σήμερα ότι ο τομέας 
των πωλήσεων είναι μια δουλειά γυρολόγου, 
απατεωνίσκου, ενός ανθρώπου που κοιτάζει 
να κάνει κακό στον αγοραστή. Τελείωσα την 
ΑΣΟΕΕ πριν πολλά χρόνια. Από τότε οι κα-
θηγητές μάς έλεγαν ότι θα γίνουμε πωλητές 
κι από τότε το ακούγαμε και λέγαμε δεν είναι 
δυνατόν να σπουδάζω τόσα χρόνια, να κάνω 
μεταπτυχιακές σπουδές για να γίνω πωλητής. 
Τώρα είναι ακόμα χειρότερα, καθώς ισχύει η 
λογική ότι επειδή σπούδασα πρέπει να κά-
νω δουλειά γραφείου. Όμως, αμιγής δουλειά 
γραφείου δεν υπάρχει πια. Κατά τη διάρκεια 
των σπουδών ο φοιτητής με αυτά που ακούει 
πιστεύει ότι αποφοιτώντας θα διοικήσει κα-
τευθείαν. Δεν καταλαβαίνει ότι για να διοική-
σει πρέπει πρώτα να έχει διοικηθεί».

Όχι πτυχία, προϋπηρεσία 

Μια θέση εργασίας στο χώρο του μάρ-
κετινγκ μπορεί να προσελκύσει έως και 
1.000 βιογραφικά. Οι νέοι υποψήφιοι 
συνήθως απορρίπτονται με τη μία και 
πάντα για τον ίδιο λόγο, λόγω ελλείψεως 
προϋπηρεσίας. «Συνήθως οι υποψήφιοι 
γνωρίζουν δέκα γλώσσες, έχουν 20 πτυχία. 
Είναι πιο σημαντικό να μη γνωρίζω τίποτε 
από όλα αυτά, αλλά να έχω προϋπηρεσία. Για 
μένα είναι πιο σημαντικό να έχει δουλέψει ο 
υποψήφιος έστω και τρεις μήνες ως σερβιτό-

Σπουδές… 
και εργασία
Πόσο εύκολο είναι να βρει δουλειά ένας 
πτυχιούχος – οι σχολές με τη μεγαλύτερη 
«προσβασιμότητα» στην αγορά εργασίας
Της ΛένάΣ ΧΟυρμΟυζη 



3 - 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 A.V. 51



52 A.V. 3 - 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΑΚΤΟ ART & DESIGN Χαρ. Τρικούπη 21 & 

Σόλωνος, 3ης Σεπτεμβρίου 24, Καποδιστρίου 36 και 

Κραναού 3 (Πλ. Κουμουνδούρου), www.akto.gr

Επικυρωμένο Κολέγιο του Middlesex, 
ο Αθηναϊκός Καλλιτεχνικός Τεχνολο-
γικός Όμιλος (ΑΚΤΟ) προσφέρει σπου-
δές στους τομείς της γραφιστικής, της 
αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, της 
διακόσμησης, του σχεδιασμού βιομη-
χανικών προϊόντων, της ζωγραφικής, 
των κόμιξ, του web design κ.λπ. Μπο-
ρείς να δεις το αποτέλεσμα στη δουλειά 
των σπουδαστών στην ετήσια έκθεση, 
η οποία φέτος θα διαρκέσει μέχρι τις 
30/9 στις εγκαταστάσεις του ομίλου. Το 
πανεπιστημιακό πρόγραμμα οδηγεί στο 
Bachelor of Arts (honours) Degree του 
Middlesex University. Προϋπόθεση για 
την παρακολούθησή του είναι η φοίτηση 
στο προπαρασκευαστικό έτος που προ-
ηγείται ή να υπάρχει προηγούμενη ε-
μπειρία. 

ΙΕΚ ΞΥΝΗ Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα, Θεσσα-

λονίκη, 800 11 919191, www.iekxini.gr 

Τα νέα εκπαιδευτικά τους τμήματα για 
το χειμερινό εξάμηνο 2009-2010 απευ-
θύνονται σε απόφοιτους Ενιαίων Λυκεί-
ων, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ – και γίνονται μαθήματα 
στους τομείς πληροφορικής, οικονομίας 
& διοίκησης, ψυχολογίας, δημοσιογρα-
φίας, παιδαγωγικών, ομορφιάς & υγεί-
ας, τουριστικών επαγγελμάτων κ.ά., ενώ 
στις διετούς φοίτησης σπουδές περιλαμ-
βάνεται και η πρακτική εξάσκηση. Μάθε 
ότι στις φετινές ημέρες καριέρας (για τις 
οποίες φρόντισε το Γραφείο Εργασίας Α-
ποφοίτων Σπουδαστών - ΓΕΑΣ ΞΥΝΗ) 
συμμετείχαν περισσότερες από 50 ελ-
ληνικές και πολυεθνικές μεγάλες επι-
χειρήσεις (Γερμανός, infoassist, Adelco, 
Πλαίσιο computers, Grant thornton, 
swatch Group, Κεντρική Κλινική Αθη-
νών, Άττικα Πολυκαταστήματα κ.ά.), ότι 
20 σπουδαστές βρήκαν αμέσως δουλειά 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Επιλογές και προτάσεις για ΙΕΚ, 
κολέγια και ιδιωτικά πανεπιστήμια 
Των έΛινάΣ άνάγνωΣτΟπΟυΛΟυ, ΣάντράΣ - Οντέτ ΚυπριωτάΚη

ρος. Και άσχετη να είναι η προϋπηρεσία με το 
αντικείμενο των σπουδών του θα τον ανεβά-
σει αμέσως στη σειρά προτίμησης». 

H 
πανελλαδικής εμβέλειας 
έρευνα από την Οριζόντια 
Δράση των Γραφείων Δια-
σύνδεσης των Πανεπιστη-

μίων επιβεβαίωσε ότι οι μεταπτυχιακές 
σπουδές έχουν εξελιχθεί σε «τεταρτο-
βάθμια εκπαίδευση». Το 40% των απο-
φοίτων ενός έτους έχει πραγματοποιήσει 
ή πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές 
5-7 έτη μετά την αποφοίτηση.

«Το πρώτο πτυχίο είναι το τεχνικό υπόβα-
θρο και μετά πάμε κατευθείαν για μεταπτυ-
χιακές σπουδές. Αυτό είναι τραγικό λάθος. 
Αποκτούμε υπερβολικά προσόντα και μετά 
δεν βρίσκουμε δουλειά. Έκανα 40 μαθήμα-
τα στις προπτυχιακές μου σπουδές, άλλα 15 
στις μεταπτυχιακές, γνωρίζω θεωρητικά τη 
στρατηγική των επιχειρήσεων, θεωρητικά το 
μάρκετινγκ, θεωρητικά τη διοίκηση αλλά δεν 
ξέρω να συμπληρώσω ένα τιμολόγιο. Είναι 
σαν να θέλει ο Μίκαελ Σουμάχερ να γίνει ο-
δηγός ταξί» εξηγεί ο Κώστας Στάμκος. 
Και συμπληρώνει: «Εάν δεν έχεις βγει έξω 

στην αγορά εργασίας θεωρείς δεδομένο ότι 
το πανεπιστήμιο είναι το εισιτήριο για την 
επαγγελματική αποκατάσταση. Στο σχολείο 
μαθαίνουμε ότι δεν έχει νόημα να το τελειώ-
σεις εάν δεν μπεις σε μια πανεπιστημιακή 
σχολή. Στο πανεπιστήμιο μαθαίνουμε ότι 
το πρώτο μας πτυχίο δεν έχει κανένα νόη-
μα γιατί οι περισσότεροι έχουν από δύο και 
πάνω. Άρα χρειάζομαι ένα μεταπτυχιακό. 
Μετά αναρωτιόμαστε μήπως χρειαζόμαστε 
κι ένα διδακτορικό. Αυτός είναι ένας αέναος 
φαύλος κύκλος που μας κάνει ανθρώπους με 
υπερβολικά προσόντα». 

E ντωμεταξύ οι εταιρείες φαί-
νεται να προτιμούν τους φοι-
τητές. Ο λόγος είναι απλός. 
Για την εταιρεία ο φοιτητής 

δίνει μεγαλύτερο κίνητρο πρόσληψης 
γιατί δεν έχει ακόμα επιδόματα πτυχίων, 
δεν έχει κάνει οικογένεια άρα κοστίζει 
φθηνότερα. Είναι ένας λευκός καμβάς ό-
που η εταιρεία θα ζωγραφίσει όπως θέλει 
με το δικό της τρόπο σκέψης. Ο φοιτητής 
είναι ένας ελκυστικός υποψήφιος εργα-
ζόμενος που γίνεται ακόμα πιο ελκυστι-
κός όσο συνεχίζει να μαζεύει εργασιακή 
εμπειρία παράλληλα με τις σπουδές του.
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και ότι άλλοι 120 έχουν ήδη κλείσει δεύ-
τερο ραντεβού με τις ενδιαφερόμενες ε-
ταιρείες. 

IIEK ΣΒΙΕ Πλ. Ελευθερίας 7 (Πλ. Κουμουνδού-

ρου), 210 3232.323 

Η σχολή ιατρικών επαγγελμάτων διατη-
ρεί διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες 
με πανεπιστήμια, ινστιτούτα και οργα-
νισμούς πιστοποίησης επαγγελμάτων 
του εξωτερικού. Μεταξύ των άλλων δι-
δάσκονται οι ειδικότητες οπτική, βοη-
θός φαρμακείου, βοηθός ακτινολόγου, 
νοσηλευτική, βοηθός μικροβιολόγου, 
οδοντοτεχνική, ιατρική πληροφορική, 
φυσικοθεραπεία, αισθητική, διαιτητι-
κή, προσχολική αγωγή. Το πτυχίο είναι 
κρατικό και οι σπουδαστές μπορούν να 
κάνουν πρακτική ή να εργαστούν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω κοινοτικών επι-
δοτούμενων προγραμμάτων ανταλλαγής 
στα οποία συμμετέχει η ΣΒΙΕ. Τέλος, έχει 
Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολι-
σμού & Σταδιοδρομίας.

IEK PRAXIS Σαριπόλου 5, δίπλα στο Μουσείο, 

210 8230.090, www.iekpraxis.gr 

Μέσα στα υπερσύγχρονα, full εξοπλι-
σμένα εργαστήρια και σε συνδυασμό με 
το εξειδικευμένο προσωπικό που θα εί-
ναι πάντα κοντά σου, μπορείς να εκπαι-
δευτείς σε 44 ειδικότητες που αφορούν 
στην Πληροφορική, τη Γραφιστική, την 
Αισθητική, τον Τουρισμό και πολλά α-
κόμη. Το ΙΕΚ PRAXis πρόκειται για μια 
φρέσκια ιδιωτική επιλογή με δυνατό ση-
μείο την πρακτική άσκηση σε μεγάλες 
εταιρείες και τη συμμετοχή των σπου-
δαστών φοιτητών σε εκθέσεις, διαγωνι-
σμούς, φεστιβάλ. Οι σπουδές διαρκούν 2 
χρόνια και τα δίδακτρα κυμαίνονται από 
€ 3.500 ως 3.900 ανάλογα με την ειδι-
κότητα.

ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ Γκυιλφόρδου 14, πλα-

τεία Βικτωρίας, 210 8212.912

Δημοσιογραφία, Νοσηλευτική, Οδοντο-
τεχνική, Φυσιοθεραπεία, Διαιτολογία, 
Αισθητική, Μακιγιάζ, Κομμωτική είναι 
κάποιες από τις 40 ειδικότητες που μπο-
ρεί να σπουδάσει κανείς στον Εκπαιδευ-
τικό Όμιλο Ιπποκράτειο, ο οποίος από 
την ίδρυσή του, το 1978, εισήγαγε πολλές 
καινοτόμες μεθόδους στον τρόπο λει-
τουργίας και διδασκαλίας. Το 1990 ιδρύ-
θηκε η Ιπποκράτειος Σχολή που είναι η 
πρώτη ιδιωτική σχολή με κρατικό πτυ-
χίο στις ειδικότητες της Νοσηλευτικής, 
Φυσιοθεραπείας, Βρεφονηπιαγωγών, 
Πληροφορικής, Οικονομίας & Διοίκη-
σης και πλέον, συνάπτοντας συνεργασίες 
με τους μεγαλύτερους παιδικούς σταθ-
μούς, με κλινικές, νοσοκομεία, με τον 
Όμιλο Ύγεια και τα Μαιευτήρια Μητέρα 
και Λητώ, κέντρα υγείας και φυσιοθερα-

πευτήρια, δίνει τη δυνατότητα στους α-
ποφοίτους της για άμεση επαγγελματική 
αποκατάσταση.

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνα: Ρεθύμνου 3, Μουσείο, 210 

8225.983/ Θεσσαλονίκη: Ερμού 45, πλ. Αριστοτέ-

λους, 2310 226.318

Με 39 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της 
επαγγελματικής κατάρτισης και μέσα σε 
προσεγμένο περιβάλλον, στα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 
μπορείς να σπουδάσεις Μηχανολογία, 
Ηλεκτρονικά, Δομικά, Μουσική Τεχνο-
λογία - Ηχοληψία, Επαγγέλματα Μόδας 
& Ομορφιάς, Παραϊατρικά, Μαγειρική 
κ.ά. Από φέτος τον Σεπτέμβριο προσθέ-
τουν στις ειδικότητές τους «Δημοσιογρα-
φία & Αθλητική Δημοσιογραφία» και σε 
όλα τα προγράμματα λαμβάνεις Κρατι-
κό Δίπλωμα, με δικαίωμα πρόσληψης σε 
προκηρύξεις του Δημοσίου. Για τ’ αγόρια, 
παρέχεται και αναβολή στράτευσης. 

ΙΕΚ ΑΚΜΗ www.amc.edu.gr

Περισσότερες από 70 ειδικότητες, μετα-
ξύ των οποίων πανεπιστημιακές σπουδές 
Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας, Δημοσι-
ογραφία, Ηχοληψία, Σχέδιο Μόδας από 
το ΙΕΚ που αναδείχθηκε μεταξύ των επτά 
καλύτερων εκπαιδευτηρίων στην Ευρώ-
πη. Μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου 
ΑΚΜΗ είναι το ΚΕΚ ΑΚΜΗ, που δρα-
στηριοποιείται σε υπηρεσίες Συμβούλου 
Διοίκησης του Κράτους με εξειδίκευση 
στα προγράμματα κατάρτισης και διά βίου 
μάθησης. Τώρα, επεκτείνει τις δραστηρι-
ότητές του υπογράφοντας συνεργασία 
με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΙΤΑ). Η συνεργασία αφορά στην «Κα-
τάρτιση & Πιστοποίηση σε βασικές δε-
ξιότητες στη χρήση ΤΠΕ Εργαζομένων 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» και στοχεύ-
ει στην εξοικείωση με νέες τεχνολογίες 
όλων των εργαζόμενων στην τοπική αυ-
τοδιοίκηση. 
 
ΙΕΚ ΔΟΜΗ Χαρ. Τρικούπη 17, 210 3840.552

Προσφέρει εκπαίδευση σε 53 διαφορετι-
κές ειδικότητες και έχει βραβευθεί με το 
Χρυσό Διεθνές Βραβείο για την Ποιότητα 
και το Προφίλ. Εδώ μπορείς να παρακο-
λουθήσεις προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης στα Παιδαγωγικά, Επαγγέλ-
ματα Υγείας, Τουριστικά Επαγγέλματα 
και Μεταφορές, Οικονομία και Διοίκη-
ση, Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες, 
Art & Design, M.M.e. & Επικοινωνία κ.ά. 
Έχει Γραφείο Επαγγελματικής Αποκα-
τάστασης και Διασύνδεσης με την αγορά 
εργασίας και προσφέρει αναγνωρισμέ-
νο κρατικό δίπλωμα. Επίσης μπορείς να 
συνεχίσεις για πανεπιστημιακές σπου-
δές στο Athenian college για h.n.D. & 
Bachelor. 

PwC ACADEMY 210 689.9000, www.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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pwcacademy.gr 

Έπειτα α πό 12 χρόν ια προσφοράς 
στην επαγγελματική εκπαίδευση, η 
Pricewaterhousecoopers δημιούργησε 
την Pwc Academy, η οποία έχει στόχο 
την παροχή ολοκληρωμένων και διεθνώς 
αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων σπουδών σε νέους, φοιτητές 
και επαγγελματίες καθώς και την ενημέ-
ρωση γονιών, υποψηφίων και επαγγελ-
ματιών για θέματα σπουδών, καριέρας 
και τάσεων της αγοράς μέσα από ανοι-
χτές ημερίδες με ειδικούς συμβούλους 
επαγγελματικού και εκπαιδευτικού προ-
σανατολισμού. Προσφέρει επίσης προ-
γράμματα σπουδών που οδηγούν στην 
απόκτηση διεθνούς φήμης επαγγελματι-
κών τίτλων, όπως: AccA - Association of 
chartered certified Accountants (UK), 
cFA - chartered Financial Analysts 
(UsA), ciA - certified internal Auditor 
(UsA), cisA - certified information 
systems Auditor (UsA), PMP - Project 
Management Professional (UsA), DipiFR 
- Diploma in international Financial 
Reporting (UK).

IST COLLEGE  Πειραιώς 72, Μοσχάτο, 210 

4822222, 800 11 93000 (χωρίς χρέωση), info@ist.

edu.gr, www.ist.edu.gr

Με εγκαταστάσεις 9.500 τ.μ. και έτος ί-
δρυσης το 1989, το ist college παρέχει 
ακαδημαϊκά προγράμματα στους τομείς 
των Οικονομικών & Επιχειρησιακών Ε-
πιστημών, της Επιστήμης Υπολογιστών - 
Πληροφορικής και των Ανθρωπιστικών 
Επιστημών. Το αποκαλούμενο και ως το 
«αγγλικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα» 
από το 1992 διατηρεί σύμβαση δικαιό-
χρησης (franchise) με το βρετανικό κρα-
τικό πανεπιστήμιο του hertfordshire για 
την αποκλειστική υλοποίηση προγραμ-
μάτων σπουδών στην Ελλάδα και για την 
απόκτηση τίτλων σπουδών Bachelor’s 
και Master’s που χορηγούνται απευθείας 
από το πανεπιστήμιο. 

NEW YORK COLLEGE Αθήνα 210 3225.961, 

Θεσσαλονίκη 2310 889.879, www.nyc.gr

Με 21 χρόνια εμπειρίας, με ακαδημαϊκές 
συνεργασίες με αναγνωρισμένα αμερι-
κανικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και 
ισχυρή παρουσία σε Αθήνα, Θεσσαλο-
νίκη, Πράγα, Τίρανα και Βελιγράδι, το 
nYc προσφέρει προγράμματα σπουδών 
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο στους τομείς της Διοίκησης Επι-
χειρήσεων, Ψυχολογίας, Επικοινωνίας, 
Εκπαίδευσης, Τουρισμού, Ναυτιλίας και 
Πληροφορικής. Επίσης, διαθέτει πι-
στοποίηση από το British Accreditation 
council (BAc) και όλα τα προγράμματα 
σπουδών και τα αντίστοιχα πτυχία που 
προσφέρει είναι πιστοποιημένα και ανα-
γνωρισμένα από τους αντίστοιχους κρα-

τικούς φορείς. 

ΚΟΛΕΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ Λάμπρου Κατσώνη 26, 

Λυκαβηττός, 210 6442.514

Ιδρύθηκε το 1958 και διδάσκει εφαρμο-
σμένες τέχνες και design. Προσφέρει 
πλήρεις κύκλους σπουδών στους τομείς 
των Γραφιστικών Εφαρμογών και της 
Αρχιτεκτονικής Εσωτερικού Χώρου, ενώ 
υπάρχουν και μονοετή εργαστήρια Σκη-
νογραφίας, Ζωγραφικής και Κοσμήμα-
τος και παιδικό δημιουργικό τμήμα Ζω-
γραφικής. Οι δε απόφοιτοι μπορούν να 
εργαστούν, εκτός των άλλων, στα πεδία 
σχεδίασης μακέτας - διαφήμισης, επι-
μέλειας εκδόσεων, ηλεκτρονικής τυπο-
γραφίας, φωτογραφίας, σκηνογραφίας, 
ενδυματολογίας κ.λπ. Συνεργάζεται από 
το 1996 με το κρατικό βρετανικό πανε-
πιστήμιο του Derby που αναγνωρίζει το 
επίπεδο σπουδών Βακαλό ως ισότιμο με 
το επίπεδο των πανεπιστημιακών προ-
γραμμάτων που προσφέρει η δική του 
Σχολή Αrt and Design. Τέλος, είναι πι-
στοποιημένο από το Βρετανικό Συμβού-
λιο Πιστοποιήσεων (BAc). 

MEDITERRANEAN COLLEGE Αθήνα: 

210 8899.600/ Θεσσαλονίκη: 2310 287.779, www.

medcollege.edu.gr

Θέλεις να αναβαθμίσεις τις σπουδές σου 
ή να κάνεις μετεκπαίδευση σε κάποιον 
τομέα όπως Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δη-
μόσιες Σχέσεις, Logistics, Μάρκετινγκ; 
Υπάρχει το Κέντρο Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Mediterranean college με 
τα ευέλικτα και ευπροσάρμοστα προ-
γράμματα executive Diploma του London 
centre of Management. Τα μαθήματα εί-
ναι στα ελληνικά και μπορούν να γίνουν 
με απογευματινή ή εξ αποστάσεως φοί-
τηση. Μπορεί επίσης να συνεχίσει κα-
νείς μετά με προγράμματα ΜΒΑ. 

DEREE COLLEGE 210 6009.800-9,  

admissions@acg.edu, www.acg.edu

Το Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος δεν 
χρειάζεται συστάσεις. Λειτουργεί στα 
πρότυπα του αμερικανικού συστήματος 
ανώτατης εκπαίδευσης και μπορεί κανείς 
να παρακολουθήσει και να λάβει Bachelor 
of Arts (BA), Bachelor of science (Bs), και 
Master σε πολλές και ενδιαφέρουσες ει-
δικότητες. Σ’ ένα campus στην Αγ. Παρα-
σκευή –κι ένα δεύτερο στο κέντρο– με 
άρτιο, σύγχρονο εξοπλισμό κι εγκατα-
στάσεις (αθλητικές, εργαστήρια, βιβλιο-
θήκες, θέατρα), διοργανώνονται επίσης 
ένα σωρό φοιτητικές δραστηριότητες και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέ-
δου σε πολλούς, διαφορετικούς τομείς. 

ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ 210 

8217.710, www.bhc.gr, pub-rel@bhc.gr
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Μέσα σε ολιγομελή τμήματα με αυστη-
ρή και υποχρεωτική παρακολούθηση 
των μαθημάτων θα λάβεις έναν από τους 
πιστοποιημένους τίτλους του Πανεπι-
στημίου της Ουαλίας. Έτσι, θα έχεις και 
πλήρη αναγνώριση των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων σου μετά την αποφοίτησή 
σου, σα να ήσουν σε οποιοδήποτε βρε-
τανικό πανεπιστήμιο. Υψηλή εκπαίδευ-
ση στο κέντρο της πόλης, μέσα σ’ ένα 
υπερ-εξοπλισμένο, εξαώροφο κτίριο με 
ενημερωμένη βιβλιοθήκη, κέντρο υπο-
λογιστών και καλά καταρτισμένους, ε-
ξειδκευμένους καθηγητές.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΑΘΗ-
ΝΩΝ Σωρού 74, Μαρούσι, 210 6199.891, www.amc.

edu.gr

Μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ακμή, 
με πείρα τριών δεκαετιών. Σε συνεργασία 
με διακεκριμένα πανεπιστημιακά ιδρύ-
ματα του εξωτερικού παρέχει πιστοποι-
ημένα προγράμματα σπουδών, που κα-
λύπτουν σύγχρονα επιστημονικά πεδία 
και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
ελληνικής και διεθνούς αγοράς εργασί-
ας. Έτσι, θα βρεις bachelor σε Business 
Administration, Ψυχολογία, Παιδαγω-
γικά, Μετάφραση, Υπολογιστές, Σχέδιο 
κ.λπ. Τα πτυχία απονέμονται απευθείας 
από κρατικά πανεπιστήμια της Μεγάλης 
Βρετανίας, η φοίτηση γίνεται εξ ολοκλή-
ρου στην Ελλάδα, υπάρχει η δυνατότητα 
Επιλογής Αγγλόφωνου ή Ελληνόφωνου 
Τμήματος, ενώ υψηλό είναι και το ποσο-
στό απορρόφησης των αποφοίτων από 
την αγορά εργασίας. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
INTERGRAPHICS Αθήνα: Στουρνάρη 49, 

210 3838.808/ Θεσ/κη: Καρατάσου 7 (Λιμάνι), 2310 

515.539

Διδάσκει νέες τεχνολογίες στις Εφαρμο-
σμένες Τέχνες και την Πληροφορική από 
το 1990 και διευρύνει συνεχώς τις  ειδικό-
τητές του, ενώ παρέχει διά βίου δωρεάν ε-
πιμόρφωση στις εξελίξεις της τεχνολογί-
ας. Στον όμιλο ανήκουν οι εκπαιδευτικοί 
φορείς iΕΚ interdigital ανώτερων σπου-
δών, το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών   
για επαγγελματική εξειδίκευση και το 
intergraphics college για ανώτατο τίτλο 
σπουδών και πτυχίο bachelor. Διαθέτει 
Γραφείο Εργασίας και Επαγγελματικής 
Αποκατάστασης Αποφοίτων, ενώ οργα-
νώνει και career Days. 

ΓΡΑΨΑΣ Φορμίωνος 83 & Φιλολάου, Παγκράτι, 

210 7521.767, 800 11 47277 

Μαθήματα αγγλικών, γαλλικών, γερ-
μανι κών, ιταλι κών και ισ πανι κών 
σε ενήλικες σε Αθήνα και Πάτρα, με 
πρωτοποριακές τεχνικές μαθημά-
των (GetWhatYouneed®, the Flexible 
choice, Peer teaching®, Write&Win®) 

που δίνουν έμφαση στην επικοινωνία και 
στην εξατομίκευση. Γίνονται διαδικασίες 
επιμόρφωσης και ποιοτικού ελέγχου των 
διδασκόντων και, τέλος, οι τάξεις Πτυ-
χίων καλύπτονται από Γραπτή Εγγύηση 
Απόκτησης Πτυχίου.

ΕΥΡΩΔΙΑΣΤΑΣΗ Κέντρο Αθήνας: Χαλκοκον-

δύλη 9 & Πατησίων, 210 3844.888, 210 3301.300/ Χαλ-

κοκονδύλη 5, 210 3301.110, www.eurodiastasi.com

Proficiency σε 3 εξάμηνα, Lower σε 12-
18 μήνες, Ισπανικά, Ιταλικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά. Στην Ευρωδιάσταση μπορεί 
κανείς να μάθει γρήγορα, έγκυρα και σε 
πολύ χαμηλές τιμές ξένες γλώσσες. Τα 
τμήματα απευθύνονται και στους πιο αρ-
χάριους κι αν έχετε ελεύθερο χρόνο υ-
πάρχουν τα ταχύρρυθμα προγράμματα 
προετοιμασίας για εξετάσεις και διπλώ-
ματα. Και έξτρα γνώση: όλοι οι σπουδα-
στές ανώτερων προγραμμάτων παίρνουν 
υποτροφία για παρακολούθηση δύο τά-
ξεων μίας δεύτερης ξένης γλώσσας, δι-
κής τους επιλογής. 

ZER- FAM Χα λ κοκονδύλ η 27,  Αθήνα ,  210 

5231.864/ Ηρώων Πολυτεχνείου 86, Πειραιάς, 210 

4183.102

Λειτουργεί από το 1985 και εξειδικεύ-
εται σε σπουδές Μόδας, Διακόσμησης, 
Αισθητικής και Μακιγιάζ, με εκπαιδευ-
τικά προγράμματα που βασίζονται στις 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές και δυνατό-
τητα μεταπτυχιακών στο εξωτερικό. Στη 
ZeR-FAM λειτουργεί γραφείο διασύν-
δεσης και επαγγελματικής σταδιοδρο-
μίας των σπουδαστών, ενώ στο κεντρικό 
κτίριο της Χαλκοκονδύλη 27 λειτουργεί 
έκθεση με τις εργασίες των σπουδαστών 
από τους τομείς της Μόδας και της Δια-
κόσμησης. 

ΟΡΑΜΑ Κομοτηνής 10, Αμπελόκηποι, 210 

7701.708, www.oramaseminars.gr

Πρόκειται για 7μηνα ανά έτος, σεμινάρια 
καλλιτεχνικής φωτογραφίας που περι-
λαμβάνουν πρακτική εξάσκηση και θε-
ωρητική διδασκαλία. Αυτά θα γίνονται 
σε εβδομαδιαία βάση (7.00-10.00 μ.μ.) 
και παρέχουν μια ολοκληρωμένη άπο-
ψη περί εικαστικής αντίληψης στο χώρο 
της φωτογραφίας. Σημείωσε πως είναι η 
τρίτη χρονιά που πραγματοποιούνται στο 
studio deepdown. Οι εγγραφές γίνονται 
Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. A
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Ο ι νύχτες είναι ακόμα γλυκές και 
ο δρόμος δεν είναι μακρύς. Μά-
ξιμουμ πέντε ώρες από τον Πει-

ραιά μέχρι την Πάρο και από εκεί άλλο 
ένα 40λεπτο μέχρι την Αντίπαρο, έναν 
προορισμό άλλοτε cult και σήμερα «δη-

μοφιλή», αλλά πάντα βολικό ακόμα και 
για ένα Σαββατοκύριακο. 

Πρώτη επίσκεψη το ’89, αμέσως μετά 
το Λύκειο, τελευταία τον Αύγουστο του 
2009. Οι διαπιστώσεις: η after disco 
Laluna παραμένει ανοιχτή μέχρι τα ξη-
μερώματα, το Remember στην πλατεία 
παίζει ακόμη ροκ και ο κόσμος ανεβοκα-
τεβαίνει αδιάκοπα στο μεγάλο πεζόδρομο 
που αρχίζει από το λιμάνι και καταλήγει 
στην πλατεία. Μόνο που είναι λίγο διαφο-

ρετικός. Θες ο Τομ Χανκς, θες η… αναπά-
ντεχη μοίρα των νησιών και η Αντίπαρος 
αναδεικνύεται πλέον σε αγαπημένο προ-
ορισμό ζευγαριών με παιδιά που ακόμα 
δεν ξέρουν να περπατούν, θαμώνων της 
αθηναϊκής παραλιακής, κοριτσιών που 
δεν αποχωρίζονται τα ψηλοτάκουνα ούτε 
για μία ημέρα το χρόνο. Ωστόσο, τα πράγ-
ματα είναι μετρημένα και νοικοκυρεμέ-
να και το νησί μυρίζει ακόμα θαλασσινή 
εξοχή – τα πλακόστρωτα είναι καθαρά, 
οι βουκαμβίλιες γεμίζουν μπαλκόνια και 
αυλές, παππούδες και γιαγιάδες σού λένε 
καλησπέρα και η μυρωδιά του πλαστικού 
τουρισμού απουσιάζει παντελώς.  

Μεγάλες στιγμές 
Μεσημέρι, κατά τις 4, στην παραλία δεύ-
τερη Ψαραλυκή, στο beach bar Φανάρι. 
«Ένα ούζο πορτοκάλι σε πλαστικό». «Να, 
σου έβαλα και καλαμάκι για να μην κα-
ταλαβαίνουν οι άλλοι ότι είναι ούζο». Ε-
στιατόριο Μάκης, στην παραλία. «Το λο-
γαριασμό, παρακαλώ» – και είχαν μείνει 
η μισή ταραμοσαλάτα και τα μισά χόρτα. 
«Αν έρχεστε μόνος να μας ζητάτε μισές 
μερίδες, δεν υπάρχει λόγος να πληρώ-
νετε πράγματα που δεν τρώτε». Δίλεπτος 
διάλογος στο Smile, στην πλατεία: “Ciao 
bella!”. «Δεν είμαι Ιταλίδα». «Είσαι όμως 
bella» – ή κάπως έτσι. A

Ιnfo

Διαμονή: Το κάμπινγκ (22840 61221) εί-
ναι κλασικό και αγαπημένο, με παχύ ίσκιο 
και μαλακή άμμο στα περισσότερα σημεία 
του. Κατά τα λοιπά, τα περισσότερα από 
τα εκατοντάδες δωμάτια είναι καθαρά και 
περιποιημένα, με τις αυλές και τα παρτέρια 
τους, και οι τιμές για όλα τα πορτοφόλια. Σε 
γενικές γραμμές, όμως, φτηνά. 

Φαγητό: Αναμνήσεις… Χοιρινό λεμονάτο 
με πατάτες τηγανητές, μελιτζάνες σαγανά-
κι, σουτζουκάκια… Must η επίσκεψη στην 
Κληματαριά, στον Μάκη στο λιμάνι έχει 
θέα τις βάρκες. Για πιο… high καταστάσεις 
η Σουσουράδα στον πεζόδρομο, όπου θα 
βρεις και τρία σουβλατζίδικα. Φαγητό βρί-
σκει κανείς όλο το 24ωρο, λειτουργεί σα-
ντουιτσάδικο πίσω από την πλατεία μέχρι 
το πρωί, ενώ ο φούρνος ανοίγει από τις 4. 

Διασκέδαση: Υπάρχει ωράριο, μέχρι τις 
3.30, αλλά Παρασκευή και Σάββατο πηγαί-
νει μέχρι τις 5. Remember, Smile, Τζίτζικας 
και Μπουκαλού στην πλατεία (το τελευ-
ταίο είναι και το πιο… κυριλέ). Για μετά τις 
4 η Laluna διανυκτερεύει. Από το απόγευ-
μα μέχρι αργά, για καφέ, παγωτό, ποτό, το 
El Castello λίγο πριν την πλατεία, σε θέση 
στρατηγική.

Παραλίες: Η μπροστινή του κάμπινγκ 
προτιμάται από τους γυμνιστές. Πολύ κο-
ντά (με τα πόδια) από το χωριό, η πρώτη 
και η δεύτερη Ψαραλυκή. Λίγο πιο μακριά 
ο Σορός και ο Άγιος Γεώργιος.
 
Να πας: Στο Σπήλαιο. Θα περπατήσεις κά-
μποσα μέτρα κάτω από τη γη και θα δεις 
σταλακτίτες εκατομμυρίων ετών. ●

 Travel
Του ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ - Φωτό: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αντίπαρος
Ποιος είπε ότι τελείωσε 
το καλοκαίρι;

Σορός
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Φ
τάσαμε αισίως στη 2η 

αγωνιστική, χρωστά-

με κάτι υπόλοιπα από 

την πρώτη, την πυρό-

πληκτη την καμένη την 

κατακαημένη, και το μυαλό μου δωμάτιο που 

μόλις μετακόμισα. Θάλασσα, ρακές, αμμο-

βολές, χωριά σκιερά, βλέμματα βουτηγμέ-

να στο γαλάζιο. Το μέσα μας καλοκαίρι ποτέ 

δεν τελειώνει. Γύρω τους ο Αριστοτέλης, ο 

μυστικοπαθής Πλωτίνος, ο Κάπτεν Γκλου, ο 

Κοκολίνο, ο Θωμάς ο Ακινιάτης, ο Ροβεσπιέ-

ρος, ο Σπινόζα, ο Γκόλαντας, ο Μοντεσκιέ, ο 

Γκράχαμ Μπελ, ο Ψαραντώνης και ο ίδιος ο 

Σολομώντας βασιλιάς του Ισραήλ, γιος και 

διάδοχος του Δαυίδ να ψάχνει να βρει λύση. 

Που τελικά την έδωσε ο Μαρέσκα με τη βο-

λίδα στη Λάρισα. Βρήκε την μπάλα στα γε-

μάτα έξω από τη μεγάλη περιοχή και πλάγια, 

αφαιρώντας το φάλτσο από το παπούτσι την 

έστειλε να καρφωθεί στο παραθυράκι του 

πάντα εμβρόντητου σε τέτοιες περιπτώσεις 

Αρκάντιους Μάλαρτζ. Οποιοσδήποτε άλ-

λος παίκτης, αν βρισκόταν στη θέση 

του Ιταλού, θα πετύχαινε χωρίς ιδιαί-

τερη δυσκολία την τζαμένια είσοδο 

των κοινοχρήστων της παρακείμε-

νης πολυκατοικίας, υποβάλλοντας 

έτσι την ομάδα σε έξτρα έξοδα 

από αυτά που ξόδεψε 

για να τον αποκτήσει. 

Α λ λά, είπαμε, σ τη 

φάση ήταν ο Μαρέ-

σκα που μιλάει στην 

μπάλα στον ενικό και 

σ τα πισ τοποιητικά 

γνησιότητας που τον 

συνοδεύουν θα βρεί-

τε τη σφραγίδα με-

γάλων ευρωπαϊκών 

συλλόγων. Αφήσ τε 

τον Ιταλό ελεύθερο 

στον αγωνιστικό χώ-

ρο, να χαρούμε πο-

δόσφαιρο. Μην του 

δίνετε ρόλο, θα τον 

βρει μόνος του. Ελευ-

θερώστε τον. «Λευ-

τεριά, λευτεριά σε όσους ζούνε στα κελιά». 

Και το μεγαλύτερο κελί στο οποίο μπορείς να 

κλείσεις έναν ποδοσφαιριστή είναι η αυστη-

ρή τήρηση του συστήματος μιας ομάδας. 

  

Είναι το ίδιο ματς στο οποίο ο Ολυμπιακός πέ-

ρασε, σαν το λίβα που καίει τα σπαρτά, και δη 

αυτά του Κάμπου, και ο Τιμούρ Κεσπάγια αγα-

νάκτησε με ερώτηση δημοσιογράφου στην 

καθιερωμένη μετά το παιχνίδι συνέντευξη 

Τύπου. Όταν καθ’ όλη τη διάρκεια της μετα-

γραφικής περιόδου κυνηγάς να αποκτήσεις 

αριστερό χαφ-εξτρέμ και την τελευταία μέρα 

μένεις με τον …Λεονάρντο στο χέρι και μια 

χυλόπιτα από τη Βραζιλία, ζεστή και λαχταρι-

στή, λογικό είναι να ρωτήσει κάποιος τώρα τι 

γίνεται; «Παιδιά, μπορείτε μια φορά να πείτε 

συγχαρητήρια;» φώναξε αγανακτισμένος 

ο Γεωργιανός Κεσπάγια. Τι συγχαρητήρια, 

φίλε μου Τιμούρ. Δεν μιλάμε για την Αννούλα 

τη Βίσση που έκανε σουξέ με τα συγχαρητή-

ρια. Δημοσιογράφοι δηλώνουν και δουλειά 

τους είναι να ρωτάνε!! Και μετά το άλλο; «Αν 

τον είχαμε αυτόν τον παίκτη, αυτός ο ένας 

θα σώσει τον Ολυμπιακό»; Ωραία αφού οι 

ρόλοι αντιστράφηκαν και ρωτάς εσύ, κάτσε 

να σε δω να σε χαρώ και να σου απαντήσω. 

Καταρχήν με το «αν» καριέρα και μάλιστα δι-

εθνή έκανε μόνο ο Ράντγιαρντ Κίπλινγκ, βρα-

βευμένος με το βραβείο Νόμπελ το 1907, μια 

χρονιά δηλαδή πριν ιδρυθεί ο Παναθηναϊκός, 

ο Ηρακλής και καμιά κατοσταριά πριν ιδρυθεί 

ο ιστορικός Πανιώνιος, οπότε άμα δεν μπο-

ρείς γίνε ποιητής, Τιμούρ!!! 

  

Στην επόμενη προπόνηση κάλεσε κοντά σου 

τον Λεονάρντο και τον Ραούλ Μπράβο, που 

έμπλεξαν χωρίς να το θέλουν και αγωνίζονται 

αδιαλείπτως στα αριστερά, και πες τους με 

τρεμάμενη φωνή: «Αν μες στο πλήθος είσαι 

αγνός χωρίς να φεύγεις πέρα, κι αν όταν συ-

ναντάς και βασιλείς είναι μια ίδια μέρα. Κι αν 

δεν μπορεί φίλος ή εχθρός πίκρες να σε 

ποτίζει, κι αν εκτιμάς κάθε άνθρωπο 

μονάχα όσο αξίζει. Κι αν το γοργό 

καιρό μπορείς σωστά να τον με-

τρήσεις, και μέσα του κάθε στιγμή 

τους θησαυρούς να κλείσεις. Όλα 

δικά σου γίνονται τότε σ’ αυτή 

την πλάση κι είσαι ά-

ντρας άξιος που κα-

νείς ποτέ δεν θα σε 

ξεπεράσει»!!! Να δεις 

που θα σε κοιτάξουν 

στα μάτια γεμάτοι κα-

τανόηση και θα σου 

πουν. Κι εμάς, κόουτς, 

μας έχει πειράξει που 

ο πρόεδρος δεν έχει 

πάρει χαφ αριστερό 

και μας έχουν βαφτί-

σει ακραίους, αλλά 

βλέπεις σφίγ γουμε 

τα δόντια και συνεχί-

ζουμε. Αν εσύ τώρα 

δεν μπορείς, γιατί άν-

θρωπος είσαι, κάνε την 

καρδιά σου πέτρα και σκέ-

ψου να παρηγορηθείς με το ότι ο συνάδελ-

φός σου, ο Ολλανδός Τεν Κάτε, παίζει με δεξί 

μπακ τον Μουν και αριστερό τον Δάρλα που 

δεν τον κράτησαν στον ΠΑΟΚ του Σάντος, 

που όποιος πάει και ζητάει ποδοσφαιρικό ά-

συλο του δίνουν. Τα λόγια των παικτών σαν 

«Τα λόγια της πλώρης» βάλσαμο στην καρδιά 

του Γεωργιανού. Μια ολάκερη μέρα πριν στο 

στάδιο που φτιάχτηκε από δωρεά του ευερ-

γέτη Καυταντζόγλου ένας φίλος του Ηρακλή 

σε ημίρρευστη κατάσταση ζητούσε από τον 

Σηφάκη το λόγο, έχοντας κολλήσει τη μούρη 

του σε αυτή του πορτιέρο. Ζητούσε να μάθει 

πιεστικά γιατί είναι ο μόνος Έλληνας στη σύν-

θεση και χαλάει την πιάτσα στην ομάδα. Δίπλα 

του αμήχανοι υπερήλικες σεκιουριτάδες ανα-

ρωτιόντουσαν πού έχουμε φτάσει. Ένα ελλη-

νόπουλο να αγωνίζεται στην ενδεκάδα και να 

του την πέφτουν οι συμπατριώτες του.  A

➜ info@athensvoice.gr

Του Μιχάλη λεάνη 

Sports

Πού είσαι 
Τιμούρ που 
μου ’λεγες 
πως θα 
γινόμουν 
άλλος

Τιμούρ
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   Του Στέφανου τΣιτΣοπουλου 

 2310Soul

Ε
πισ τρέφεις σ τη Θεσσα-
λονίκη από το καλοκαίρι 
σου, το σπίτι γεμίζει από 
φιλόδοξες και περίεργες 

λαθρομετανάστριες να γνωρίσουν τον 
κόσμο σου αμμούδες, που τρύπωσαν 
μούχτικα από Χαλκιδική, Λευκάδα, 
Νάξο, Κω νομίζοντας πως δεν θα τις 
πάρεις χαμπάρι. Χα! Αναμνήσεις από 
τζιτζίκια και Thievery Corporation, 
μοχίτο, χωριάτικες σαλάτες, Nat King 
Cole, “I Live The Lush Life”, μυρωδιές 
και κάπνα από highspeed ferries, φω-
τορεπορτάζ από το γάμο του Θοδωρή 
Onirama Μαραντίνη και της Σίσσυς 
Χρηστίδου, όπως παλιά στο Κάπρι οι 
παπαράτσι κυνηγούσαν μια εικόνα 
της Λολομπρίτζιτα στην αγκαλιά του 

Ντέιβιντ Νίβεν, τέλος χρόνου, προσγεί-
ωση στον πλανήτη Άστυ.
Γκάζια, θόρυβος, άγχος, Αρειανάρα, Η-
ρακλάρα, το πρώτο μεγάλο τοπικό ντέρ-
μπι ξεκίνησε με μισή ώρα καθυστέρηση 
από το γκαγκαλίδι των ανεγκέφαλων 
της κερκίδας. Ντίκα, ο Ρουμάνος κυα-
νόλευκος σωτήρας που πάνω του ποντά-
ρει ο Ρέμος, Νασούτι, το αργεντίνικο 
πουλέν που από Μπόκα Τζούνιορς θα 
«γράψει» λένε στο Χαριλάου. Πρωτο-
σέλιδα με τον Ψωμιάδη να προφητεύει 
συνεργασία ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, να μέμφε-
ται τον Αντώναρο πως δεν πουλάει καλά 
το προϊόν Καραμανλής, Ψωμιάδης όπως 
Σενγκελά, Διεθνής  Έκθεση Θεσσαλο-
νίκης coming soon, ο πιο μεγάλος, λέει, 
ελέφαντας του κόσμου θα εγκατασταθεί 
εδώ για να τιμήσει την Ινδία, φετινή τι-
μώμενη χώρα.

Λίγο πιο πάνω, στο γήπεδο της Τούμπας, 
τα παόκια τιμούν τον Μάικλ Τζάκσον 
περισσότερο από τη Λατόγια και τον 
Ζερμέν! Είναι χάρμα τα νέα συνθήματα: 
«Τη μισή ζωή σου μαύρος/ την άλλη σου μι-
σή λευκός/ Μάικλ Τζάκσον, ζεις/ για πάντα 
μπαοκτζής», «Ο Μάικλ Τζάκσον πέθανε/ 
όμως το Θρίλερ μένει/ Αθήνα γαμ…η/ ο 
Μπάοκ δεν πεθαίνει». Όσο για την αποθέ-
ωση, το ύστατο χαίρε, την απόλυτη ανα-

γνώριση, την παραδοχή πως αιώνια αυτό 
το αγόρι θα μείνει στις καρδιές τους, «Α-
σπρόμαυρα κεριά/ βάλτε στο μανουάλι/ τιμή 
και δόξα ήρωα/ στον Τζάκσον τον Μιχάλη».

Θεσσαλονίκη όπως την ήξερες, όπως 
την άφησες, κόσμος που βολοδέρνει 
κάθε νύχτα στη Βαλαωρίτου βάζοντας 
στοιχήματα πως ο Πορτοκάλογλου θα 
ανοίξει δύο “Elvis”, στο ένα θα βγάζει 
τα ηλεκτρονικά του γούστα και στο άλ-
λο θα ξαναθυμηθεί τις κιθάρες και τα 
γρήγορα σέικ των Spearmint. Φίσκα τις  
Δευτέρες η «Παπαρούνα», που παίζει 
ο Κορδιάος, mojito virgin κερνάει στο 
“Habanera” της  Ανθέων ο  Αστέριος σε 
όσες δεσποινίδες οδηγούν και δεν θέ-
λουν να πιουν (σαν σιροπάκι για το βήχα 
που τόσο σου άρεσε παλιά), αφίσες για το 
live της Monika, 8 του Σεπτέμβρη στη 
Μονή  Λαζαριστών. Μια ένταση, ένας 
ίλιγγος, ο γνωστός πυρετός του Σεπτέμ-
βρη καθώς όλα ξαναξεκινούν, αλλά λίγοι 
βάζουν στοίχημα πως κάτι πραγματι-
κά καινούργιο θα σκάσει και θα αλλά-

ξει τη Θεσσαλονίκη, πέρα από τη δια-
κόσμηση των καινούργιων σποτ και τις 
φραπεδαράδικες γκαρνταρόμπες, που 
πάνω από τα πόλο με το σηκωμένο για-
κά και τη στάμπα αλόγου και αναβάτη 
στη θέση της καρδιάς, ετοιμάζονται να 
φορέσουν πουλοβεράκι για τις πρώτες 
δροσιές. Μέχρι που οι πρώτες νότες 
του “Celebration Station” των Dread  
Astaire μπαίνουν στο πικάπ μου και εγώ 
και η πόλη εκτροχιαζόμαστε με ένα φτη-
νό αλλά και τόσο σπάνια μεγαλειώδες 
ροκ εν ρολ.

www.myspace.com/dreadastaire
Μην κάνεις το σφάλμα να τους πεις 
«γκαραζιέρηδες», επειδή τεμπελιάζεις 
κι όλα θέλεις να τα βάζεις ετικέτες. Με 
το “Playstation”, την τρίτη τους δισκο-
γραφική δουλειά, αλλά το πρώτο τους 
στην ουσία long play, οι Dread Astaire 
ξαναφέρνουν στο προσκήνιο τον παλι-
καρίσιο τσαμπουκά, το ναζιάρη και γκα-
ζιάρη θόρυβο, την ατσαλένια πεποίθηση 
πως η κουλτούρα του Do It Yourself δεν 
εξαντλείται σε ένα λάπτοπ, όπου κά-
ποιος κόβει, ράβει και λουπάρει, αλλά 
σαν αυτοσχέδιο πυροτέχνημα μπορεί να 
φωτίσει στούντιο και control room, δω-
μάτια με αφίσες των Fall, των Spacemen 
3, των Sonic Youth, των Velvets και των 

Swell Maps. 
Από πού να αρχίσω; Από τη διασκευή 
του “Midnight Special” του Leadbelly, 
που με κάνει καθώς το σιγοτραγουδώ 
τραβώντας για την Άνω Πόλη να βλέπω 
τη μονή του Όσιου Δαυίδ σαν παρεκ-
κλήσι με φωτεινό νέον σταυρό κάπου 
στο άπειρο της Μινεσότα; Από το φίνο 
αγορίστικο ριφ του “Balladonna”, από 
τις περιδινήσεις του “Egosurfing” ή από 
το έξοχο χιουμοριστικό και αλλοπρό-
σαλλο “(Every Good Guy) Gone Gay”; 
Κιθάρα, μπάσο, τύμπανο, απουσία από 
φιοριτούρες και ποζεριές, αγνός διαο-
λεμένος θόρυβος, ξέχασα να αναφέρω 
και τις θηριώδεις μέρες των The Ex. Με 
τη γνωστή συμμορίτικη διάθεση, με 10 
ευρώ τιμή, αν τα αγοράσεις από τις συ-
ναυλίες τους (πρώτο live στο μυθικό ρο-
κάδικο “Jam”, Κυριακή 6 Σεπτεμβρί-
ου, στον Πλαταμώνα), με τη λαρισαϊκή 
Stage Performances να τυπώνει το ιερό 
τους βινύλιο στη Γερμανία, με μια πυ-
ρακτωμένη ψυχή, οι Dread Astaire με 
συγκινούν ανεπανόρθωτα, γιατί είναι 
πολύ εστέτ για τους αγράμματους από 
ροκ εν ρολ και υπέρ το δέον βατοί και 
straight up για τις ταξιαρχίες των ψαγ-
μένων και δήθεν alternative. Ω, τι ωραία 
να επιστρέφεις στην πόλη, να βάζεις το 
δισκάκι τους στη διαπασών και να ρο-
μαντζάρεις ασύστολα, πως πραγματικά 
φέτος θα είναι ένα μεγαλειώδες φθινό-
πωρο. A

➜ stefanostsitsopoulos@yahoo.gr

 

Ocean Club
The city resort

Σ την περιοχή Στρεμπενιώτη, στη Νεά-

πολη, το Ocean Club είναι η πεμπτου-

σία τού «καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη», 

το απόλυτο city resort, η ευκαιρία σου να α-

ποσυμπιεστείς από το θόρυβο, την κάψα, την 

κόλαση της πόλης! Σπάνια ομορφιά, δροσιά, 

χαλαρότητα, ηρεμία, υψηλή ποιότητα υπηρε-

σιών: με είσοδο 10 ευρώ (για τα μέλη 5 ευρώ) 

έχεις καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας μια ξα-

πλώστρα, πεντακάθαρες πετσέτες και νερό 

στη διάθεσή σου για να ζήσεις τις αστικές δι-

ακοπές σου. Και τη νύχτα η ώρα του ονείρου. 

Εκατοντάδες αναμμένα φαναράκια, υπέροχοι 

αποικιακού ρυθμού καναπέδες και έπιπλα, ένα 

μίνιμαλ εξαιρετικό μπαρ, jazzy lounge μουσικές 

και διάθεση, και ορίστε ο ορισμός της dream 

night κομψότητας.

Περιοχή Στρεμπενιώτη, Νεάπολη, 
2310 634.450

Θεσσαλονίκη, my, my, hey, hey!

Ω, τι ωραία να επιστρέφεις 
στην πόλη, να βάζεις το 
δισκάκι τους και να 
ρομαντζάρεις ασύστολα

2310club
Του ΓιώρΓου παπαΓέώρΓιου
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Ψυχωμένο ροκ εν ρολ, «καλουπωμένο» σε μια εικόνα 
εξαίσιας σύλληψης, φωτογραφημένη και σχεδιασμένη 

από τον Out Of Sight.  Μήπως είμαι εγώ; 
Μήπως είσαι εσύ; Μήπως όλοι κάποτε πέσαμε, 

ματώσαμε και καραγουστάραμε;
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Skate
Του Billy Γρυπάρη 

Δύο καλοί skaters, o 
Νέστορας Χαριτονίδης και ο Θοδωρής 
Μαχαίρας απαντούν στις ερωτήσεις 
της Α.V.

Τι καινούργιο θα θέλατε να δείτε σε ελ-
ληνικό βίντεο skate;
N. Τον Τριμπόνια να κάνει τετραπλό flip από 

9 σκαλιά.

Θ. Τον Koger να κάνει nose grind το rail στον 

Κοκκινόπουλο. 

Πώς θα χαρακτηρίζατε με 2-3 λέξεις την 

Αθήνα;
N. Βρόμικη - μονότονη - σκοτεινή - spots.

Θ. Οπισθοδρομική - trendy - 

ιστορία που χάθηκε.

Τι έχετε στο μυαλό σας για τη νέα σεζόν;
N. & Θ. Να καταφέρουμε να βγάλουμε το SOS 

ΒΙΝΤΕΟ.

Πώς νιώθετε που η Αθήνα δεν έχει 
skate park; 
N. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πάρκο αλ-

λά τουλάχιστον έχουμε άπειρα street spots.

Θ. Δεν έχουν καταλάβει ότι το skate έχει με-

γαλώσει.

Good Stuff

Μικρές 
εκδρομές 
εκτός 
Αθηνών
Και ο Σεπτέμβριος είναι ακόμα μήνας 
διακοπών. Αν βρεθείτε σε μία από τις 
παρακάτω πόλεις διαβάστε και κρα-
τήστε τα skate sos. 

Πάτρα
Είναι γνωστό ότι η Πάτρα, χρόνια τώρα, είναι 

μια καλή επιλογή για skate όχι πολύ μακριά 

από την Αθήνα. Μόλις πατήσεις το πόδι σου 

πρέπει να πας κατευθείαν στην εκκλησία της 

παντάνασσας, που είναι το κλασικό μέρος 

για να συναντήσεις ντόπιους αλλά και σκαλιά, 

curbs, rails, manuals και ό,τι άλλο γουστάρει η 

ψυχή σου. Ο χώρος του πανεπιστημίου είναι 

κλασικό μέρος για skate. Μπαίνοντας μέσα θα 

βρεις αρκετά sets από σκαλιά και στον πάνω 

όροφο ένα πολύ γνωστό και τέλειο bank ιδα-

νικό για να κάνεις με τις ώρες. Τσουλώντας 

παραλιακά θα βρεις ένα μαρμάρινο κυκλικό 

θεατράκι με curbs, manuals, ένα double set 2 

κενό 2, και ένα ακόμα μεγαλύτερο set. Προ-

σοχή, έχεις θέα τη θάλασσα κίνδυνος για το 

skate σου. Η κεντρική πλατεία του άγίου Γε-

ωργίου είναι μεν περίεργα διαμορφωμένη 

αλλά σίγουρα πολύ χρήσιμη. Διαθέτει παγκά-

κια να πηδάς από πάνω, ψηλά curbs για lines 

και μονά κολπάκια... not bad.

Βόλος 
Αυτή η πόλη κρύβει πολλά καλά σημεία για 

εμάς. Κάνε μια βόλτα με το skate σου και θα 

βρεθείς μπροστά σε άπειρα curbs που έχου-

νε διαφορετικά επίπεδα έτοιμα για κέρωμα 

και άπειρα grinds και slides. Προσοχή η θά-

λασσα είναι αρκετά κοντά – κίνδυνος να κάνει 

μπάνιο το πατίνι σου. Η εκκλησία του άγίου 

Νικολάου είναι το σημείο που θα βρεις πάντα 

κάποιον ντόπιο skater για να σου δείξει και τα 

κρυφά spot που έχει η πόλη. Θα βρεις αρκετά 

manuals, curbs, over the rail και άπειρο flat. 

Πες στους locals να σε πάνε στο ditch, κάτω 

από τη γέφυρα.

Κοζάνη 
Ακόμα μια πόλη που κρύβει πολλά, το πρώτο 

μέρος που πρέπει να βρεις είναι το πανεπι-

στήμιο Δυτικής Μακεδονίας που έχει 4 τέ-

λεια ανηφορικά manuals στα οποία μπορείς 

να κάνεις κόλπα και από το ένα στο άλλο. Επό-

μενη στάση, αν θες να κάνεις rail, είναι το 11ο 

Δημοτικό Κοζάνης, που έχει ένα τέλειο 9σκα-

λο rail και από τις δύο μεριές, αρκετά προσιτό. 

Στην κεντρική πλατεία, μετά τις 12, μπορείς 

να κάνεις ένα μαρμάρινο rail με grind ή over.

 billygee23@yahoo.gr

� Internet News
Όλοι, πιστεύω, γνωρίζετε ότι έχει ήδη ξεκινήσει το δεύτερο Battle of Berrics  με τους δύο πρώτους 

αγώνες να έχουν ολοκληρωθεί. Οι skaters που έχουν επιλεγεί για τη δεύτερη μάχη είναι και πάλι 

διαλεγμένοι ένας κι ένας, πράγμα που θα κάνει τη μάχη ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Ραντεβού κάθε 

Σαββατοκύριακο μπροστά στις οθόνες με 2 αγώνες.

Everything 
moves

● Ο εκλεκτός Stefan Janoski (φωτό) είναι ο 

νέος pro για την εταιρεία NIKE SB παρου-

σιάζοντας το νέο μοντέλο παπουτσιών με το 

όνομά του που είναι πραγματικά ξεχωριστό 

και σίγουρα όλοι θα επιθυμήσουν να μπει και 

στα δικά τους πόδια.

● H Asbury sun glasses επέλεξε τον ανερχό-

μενο πιτσιρικά Theotis Beasley στο team της 

για να δώσει περισσότερο στιλ στην ομάδα. 

● Η Circa footwear δεν σταματάει να τσι-

μπάει κόσμο για την ομάδα της. Αυτή τη φο-

ρά ο νέος αναβάτης δεν είναι άλλος από το 

γνωστό και μη εξαιρετέο Walker Ryan.

● Ο μικρός ταλαντούχος Κωνσταντίνος 

Μαυρίδης είναι το  νέο μέλος για την 5 boro 

skateboards Ελλάδος. Τα μάτια σας ανοιχτά 

για το part του στο νέο Supreme promo που 

έρχεται αυτόν το μήνα.
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Wondergirl
Το “Avatar” εξακολουθεί να σκίζει δια-

ψεύδοντας τη δισκογραφική κρίση, ενώ 

το δεύτερο άλμπουμ ετοιμάζεται και μπαί-

νει σιγά σιγά στο φούρνο της παραγωγής. 

H Μόνικα ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για 

να κλείσει στη Μονή Λαζαριστών το λογα-

ριασμό της συναυλίας που αναβλήθηκε 

νωρίτερα και τελειώνει τη θερινή περιο-

δεία της στο ατμοσφαιρικό κηποθέατρο 

Παπάγου. Παλιά και καινούργια κομμά-

τια, συνοδεία εξαμελούς μπάντας (τσέ-

λο - μπάσο - τύμπανα - ηλεκτρική κιθάρα 

- βιολί - τρομπέτα) κι όπως πάντα απρό-

βλεπτες διασκευές στους μουσικούς μέ-

ντορες που την καθόρισαν, από τον Roy 

Orbison στον Eno και τον Cohen...

Μονή Λαζαριστών, 8/9 (ισχύουν τα εισιτήρια της 

προηγούμενης ημερομηνίας)
Κηποθέατρο Παπάγου, 14/9. Προπώληση € 20: 
PUBLIC (Πλ. Συντάγματος), FNAC (Mall Athens 
& Γλυφάδα), ΙΑΝΟΣ (Σταδίου 24), Δημαρχείο 
Παπάγου (Αναστάσεως 90, 213 2027.187), 
Κατάστημα «Δαναός» (Μεσογείων 230, 210 
6528.301-3), www.i-ticket.gr (801 11 60000), 
www.ticketquest.gr

- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ
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επιλογές Της Δήμήτρας τριανταφύλλού

ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ή αμαλία ςωτηροπούλου κυνηγάει με το φακό της τα ανα-

ρίθμητα πρόσωπα της νέας ύόρκης (5-30/9, ιστορικό αρχείο 

- μουσείο Ύδρας) και ο Norbert Enker στρέφει το δικό του 

στο τείχος, το κατασκευαστικό τερατούργημα της γερμανι-

κής ιστορίας, 20 χρόνια μετά την πτώση του τοίχους (7-22/9, 
Goethe-Institut Athen, Ομήρου 14-16).

Δ. Στράτου

   Αμαλία Σωτηροπούλου

Norbert Enker

( )
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ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ - 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ 
μαζί με τη μόνιμη συνεργάτιδά του και μια κα-
λοκουρδισμένη μπάντα ερμηνεύει τραγούδια 
καταχωρημένα στη συλλογική μουσική μνήμη 
και φρέσκα κομμάτια από το νέο album «ςτρο-
φή». 9/9 στις 20.30, Κηποθέατρο Παπάγου. 

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ 
ΑΣΚΤ
Μνήμη, αρχιτεκτονική, αποξέ-

νωση, παράμετροι της πόλης 

που εξετάζουν 11 νέοι εικαστικοί 

(Γιάννης Γκανάς, μάρω φασου-

λή, αλέξανδρος λάιος κ.ά.) μέσα 

από ποικίλα εκφραστικά μέσα. Ε-

πιμέλεια: Άννα Χατζηνάσιου και 

αλεξάνδρα οικονόμου. 8-29/9, 
Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, 
Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας.  

ΝΕΟΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ 
Ο neon θαυμαστός κόσμος, ο θά-

νατος και η παιδικότητα γίνονται 

κολάζ στα χέρια 7 φοιτητών της 

αςΚτ: Στέλλα Δημητρακοπού-

λου, Θάνος Κοσμίδης, Αγγελική 

Μπόζου, Φωτεινή Παλπάνα, Γιάν-

νης Χειμωνάκης, Ιωάννα Γουζέ-

λη και Γιάννης Δελαγραμμάτικας. 

Μέχρι 25/9, Gallery Pontoporos, 
Νάουσα Πάρου  

SPRING PEOPLE
Ο νεοσύστατος καλλιτεχνικός 

πολυχώρος παρουσιάζει τα νέα 

σεμινάριά του σε μια βραδιά με 

dj set και performance. 20/9 στις 
20.00, Αγαθάρχου 12, 2ος όροφος, 
Ψυρρή, 210 3252.034 

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

ΗΡΩ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ
απέδειξαν ότι η νυχτερινή διασκέδαση «περπα-
τάει» μέσα και από άλλους δρόμους, εφαρμόζο-
ντας τη συνταγή: μια δυνατή φωνή και ένας χα-
ρισματικός ηθοποιός-τραγουδιστής ερμηνεύ-
ουν ετερόκλητα κομμάτια. 3/9 στις 21.00, € 10, 
Δημοτικό Θέατρο Άλσους «Δ. Κιντής», Ηλιούπολη.

ΖΒΕΤΛΑΝΑ ΖΑΧΑΡΟΒΑ
ή νούμερο 1 πρίμα μπαλαρίνα έχει ανανεώσει 
από νωρίς το φετινό της ραντεβού με αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. μαζί της το μπαλέτο της Εθνικής 
Όπερας του Κιέβου και σίγουρο highlight η πα-
ρουσίαση του μονόπρακτου της «Κάρμεν». 4, 5 & 
6/9, € 35-120, μέγαρο μουσικής, 210 7282.333

Για να καταχωριστείτε στους οδηγούς της A.V., στείλτε δελτία Τύπου 2 εβδομάδες πριν από την 
προγραμματισμένη ημερομηνία. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Χαρ. Τρικούπη 22, 10679 Αθήνα 
ή στο fax 210 3617.310 ή στο agenda@athensvoice.gr

➜ epiloges@athensvoice.gr

Voicechoice
Tου MIXAλH ΠITENH

1 Ένας Λάμα στο club
Ο Λάμα Όλε Νύνταλ, ένας δά-
σκαλος του διαλογισμού της 

γενεαλογίας Κάρμα Κάγκιου, ξανά 
στην Αθήνα. Ο Δανός διδάσκει το 
βουδισμό από τη δεκαετία του ’70. 
Ιδανικό ξεκίνημα ενός δύσκολου 
χειμώνα. Και για τους σκληροπυ-
ρηνικούς προηγείται ένα σεμινά-
ριο του Νύνταλ στο Βουδιστικό 
Κέντρο «Κάρμα Μπέρτσεν Λινγκ» 
της ορεινής Κορινθίας στις 2-4 Σε-
πτεμβρίου.
BIOS, Πειραιώς 85, 5 Σεπτεμβρίου, 20.00

2 Η Μίρκα Γεμεντζάκη 
σκηνοθετεί τον Ομηρικό 
Ύμνο στη Δήμητρα

Όσοι θυμούνται τη Μ. Γεμεντζάκη 
από τη συνεργασία της το 1985 στην 
«Ορέστεια» με τον Peter Stein αλ-
λά και στη «Γυναίκα της Ζάκυθος» 
του Διονυσίου Σολωμού με τον 
Σπύρο Βραχωρίτη και τη Θεατρι-
κή Λέσχη Βόλου, θα είναι εκεί. Ο 
μύθος της αρπαγής της Περσεφό-
νης, τα Ελευσίνια Μυστήρια, ένα 
ποιητικό κείμενο του 7ου αι. π.Χ., ο 
απόλυτα κατάλληλος χώρος.
Αισχύλεια 2009, Αρχαιολογικός Χώρος 
Ελευσίνας, 3 Σεπτεμβρίου, 22.00 ή 23.00 
(ανάλογα με το φεγγάρι)

3 Χορεύοντας με την Ellen 
Allien στις 3 το πρωί.
Έρχεται από το Βερολίνο, 

παίζει καταπληκτική τέκνο, ήταν 
resident DJ στο παλιό μυθικό βε-
ρολινέζικο club Tresor, εμφανί-
ζεται τη σωστή ώρα στο νέο dance 
festival ένtechno. Πριν και μετά, 
μερικοί από τους καλύτερους της 
ελληνικής dance σκηνής.
Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κό-
σμος», Κτήριο 56, Πειραιώς 254, 5 Σε-
πτεμβρίου, 3.00

4 Ο Λευτέρης Παπαδόπου-
λος ενώνει το ελληνικό
τραγούδι

Ποια τραγούδια θα πει ο Διονύσης 
Σαββόπουλος και ποια ο Αντώνης 
Ρέμος, αλλά και ποια θα έλεγε ο 
Παύλος Σιδηρόπουλος; 16 φωνές 
από διαφορετικούς χώρους και 60 
τραγούδια για τον Πρόεδρο. 

Ολυμπιακό Στάδιο, 7 Σεπτεμβρίου, 
20.30

MAURITS CORNELIS 
ESCHER
Στην τέταρτη και
τελευταία ενότητα της 
έκθεσης με έργα του 
μεγάλου Ολλανδού 
γραφίστα ένας 
σημαντικός αριθμός 
από υδατογραφίες και 
ξυλογραφίες 
αποδεικνύουν την 
κυριαρχία του 
χρώματος στο σύμπαν 
του καλλιτέχνη. 
Μέχρι 15/11, Μουσείο Ηρακλειδών, 
Ηρακλειδών 16, Θησείο, 210 3461.981 

Την τελευταία παράσταση μιας θριαμβευτικής περιοδείας: «ςυμπέθε-

ροι από τα τίρανα» των Ρέππα - Παπαθανασίου, με τους Τζόυς Ευεί-

δη, Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, Βίκυ Σταυροπούλου κ.ά. 

   Θέατρο Πέτρας στις 5/9 στις 21.30. 

ΔΕΣ ΤΟ 

Αγγελική 
Μπόζου

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

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

Κέντρο

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

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

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

AΛATΣi 
Bρασίδα 13, όπισθεν Xίλτον, 
210 7210.501, 697 7210501 
Μοντέρνο εστιατόριο του 
γνωστού δημοσιογράφου 
Σταύρου Θεοδωράκη, με 
αυθεντικές κρητικές γεύ-
σεις. Δίπλα σου θα τρώνε 
πολιτικοί και αστέρες της 
tV. Κυρ. κλειστά. €Μ A.v.

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

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

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

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

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

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

bΑΡΟΥΛΚΟ 
Πειραιώς 80, Κεραμεικός, 
210 5228.400 Αστέρι 
Michelin από το σεφ Λευτέ-
ρη Λαζάρου. Από τα καλύτε-
ρα της Αθήνας.Roof garden. 
Κυρ. κλειστά.    

* ΒΕΑΤ      
Καρύτση 7, Αθήνα, 210 
3232.253 «Καλλιτεχνικό» 
all day στέκι από τον Σάκη 
Μπουλά και τον Γιάννη 
Ζουγανέλη με μεσογειακή 
κουζίνα. €€ 

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

bLUe MoNKeY    
Βουκουρεστίου 36, κέντρο  
210 3641.180 Με φρέσκα υ-
λικά ετοιμάζει απολαυστικές 

γεύσεις για όσους κινούνται 
ή εργάζονται στο κέντρο 
(και εμείς στο γραφείο από 
εκεί παίρνουμε). Ανοιχτό 
από το πρωί και για snacks 
έως τις 18.00. Και delivery 
και business catering. 

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

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

brACHerA 
Πλ. Aβησσυνίας 3, Mοναστη-
ράκι, 210 3217.202 Ήρεμη 
και χαλαρή ατμόσφαιρα με 
θέατην Aκρόπολη. Διεθνής 
κι ελληνική κουζίνα. Ανοιχτό 
κάθε βράδυ.

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

CibUS
Aίγλη Zαππείου, 210 3369.364, 
694 6966441 Με φόντο την 
Ακρόπολη μεσογειακό μενού 
από το σεφ Δημήτρη Δημη-
τριάδη και κρασιά από διεθνή 
και ελληνικό αμπελώνα. 
Ανοιχτά κάθε μέρα από 20.00 
ως 1.00. € 

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

CULTo 
Λασκαράτου 13, Άνω Πατή-
σια, 210 2288.441 Ωραίος 
χώρος, από το πρωί για 

καφέ μέχρι αργά για ποτό. 
Lounge ατμόσφαιρα, μενού 
που «μυρίζει» iταλία και ω-
ραία βεράντα. Παρ.-Σαβ.€ Ξ 

DANeSi Coffee HoUSe 
Σκουφά 37, 210 3613.823 
Design urban chic ατμό-
σφαιρα. Aπό το πρωί για 
καφέ, ααλάτες, σάντουιτς, 
ωραία γλυκά. tο απόγευμα 
happy hour με κοκτέιλ και 
καλά κρασιά σε ποτήρι. 
Φεύγεις με εξαιρετικά 
χαρμάνια καφέ και gadgets 
(ωραία φλιτζάνια).  

ΔioNYΣoΣ
Pοβέρτου Γκάλι 43, Mα-

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

ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ     
Πλατεία Χριστοκοπίδου 7 
& Καραϊσκάκη, Ψυρρή, 210 
3219.800 Ελληνική δημιουρ-
γική παραδοσιακή κουζίνα 
σε ένα διατηρητέο σπίτι. 
Αχτύπητο αγριογούρουνο 
σε διάφορες εκδοχές. Πολύ 
καλή λίστα κρασιών. Ανοι-
χτά 11.00 - 2.00. Μ C

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

Gb CorNer 
Ξεν. Grande Bretagne, πλ. 
Συντάγματος & Παν/μίου, 
210 3330.000 Ξενοδοχειακή 
πολυτέλεια. Μεσημέρι για 
business lunches με με-
σογειακή κουζίνα, και grill 
ως αργά το βράδυ. Roof 
garden.   €Κ Μ 

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

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

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

iT 
Πανεπιστημίου 39, πλ. 

Κοραή, 210 3313.872, 210 
3313.803 (7.30 - 17.00 Δευτ. - 
Παρ.), Σκουφά 37, Κολωνάκι, 
210 3631.827, 210 3635.773 
(Δευτ. + Τετ. 8.30 - 19.00/ 
Τρ., Πέμ. Παρ. 8.30 - 20.00), 
Αμαλίας 2-4, Σύνταγμα, 210 
3229.331, 210 3210.856 
(Δευτ. -Παρ. 7.30 - 17.00), Λ. 
Κηφισίας 64, Polis Center, 
Μαρούσι, 211 1820.840, 211 
1820.860 (Δευτ. -Παρ. 7.30 
- 17.00) Στέκι για ένα γρή-
γορο αλλά και απολαυστικό 
διάλειμμα απ’ το γραφείο. 
Καφέδες, φρέσκοι χυμοί, 
νόστιμα snacks και δροσε-
ρές σαλάτες, όλα φτιαγμένα 
με ποιοτικά υλικά. 

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

KAΠΠAPH
Δωριέων 36, Άνω Πετράλω-
να, 210 3450.288 Mε μυρω-
διές παλιάς γειτονιάς για με-
ζέδες, κρεατικά, θαλασσινά 
και νόστιμα μαγειρευτά σε 
ωραία αυλή. €Σ/K M Ξ

ΚΑΤΣΟΥΡΜΠΟΣ 
Αμύντα 2, πλ.Προσκόπων, 
Παγκράτι, 210 7222.167 
Χαλαρό –μια σταλιά– και 
νόστιμη κρητική κουζίνα. 
Παξιμάδια, τυριά, ρακές 
και άλλα φερμένα από το 
νησί. €Μ

KfC              
Γλυφάδα, Village Ρέντη, The 
Mall, Ομόνοια, Παγκράτι, Πει-
ραιάς, www.kfc.gr Γνωστά 
και αγαπημένα εστιατόρια 
για τις κοτο-γεύσεις τους. 
Κοτόπουλα Αγγελάκης και 
μπαχαρικά Kfc σε απίθανους 
συνδυασμούς. Τραγανές 
φτερούγες, νόστιμα μπου-
τάκια και φιλέτα σκέτα ή σε 
πίτα. Delivery όλα εκτός από 
the Mall και Ομόνοιας.

KUZiNA 
Aδριανού 9, Θησείο, 210 
3240.133 Θέα την Ακρόπολη 
και το ναό του Ηφαίστου 
και μείξη μοντέρνων και 
παραδοσιακών ελληνικών 
γεύσεων διά χειρός Άρη 
Τσανακλίδη. €ΣΚ M Ξ

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

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

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

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

ΠΑΠΑΔAΚΗΣ 
Φωκυλίδου 15, Kολωνάκι, 
210 3608.621 o θρυλικός 
Παπαδάκης της Πάρου. 
Ψαρικά και κρεατικά, καλά 
υλικά. Σεφ η Aργυρώ Mπαρ-
μπαρήγου (ανιψιά Παπα-
δάκη). Κάνε κράτηση. Κυρ. 
κλειστά. €Μ

ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Bασ. Σοφίας, Πάρκο Eλευ-
θερίας, 210 7223.784 Από 
το πρωί ως αργά. Πλούσιος 
κατάλογος μεσογειακής 

γεύση οδηγος

Κραυγές & ψίθυροι 
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

Όπου οι κραυγές αφορούν στην ε-
πιστροφή –είναι πολύ δύσκολο 
να επανενταχτείς στη ζωή της 

πόλης έπειτα από έναν ολόκληρο μήνα 
διακοπών σε θάλασσες και βουνά– ενώ 
οι ψίθυροι είναι όλα όσα πρόφτασα να 
μάθω για το τι πρόκειται να συμβεί την 
καινούργια σεζόν στην Αθήνα… 
Αναπολώντας και ανακεφαλαιώνοντας, 
όπου σχεδόν κι αν έφαγα φέτος το καλο-
καίρι –από Κυκλάδες μέχρι Πελοπόννησο 
και Εύβοια– ήταν πολύ καλά. Ναι, η του-
ριστική κίνηση ήταν πεσμένη, αλλά αυτό 
καθόλου δεν πτόησε τους μαγαζάτορες, 
που θεώρησαν καλό να τσιμπήσουν τις τι-
μές τους ένα 20-25% πάνω. Χαλάλι τους, τα 
ντόπια προϊόντα τους ήταν πεντανόστιμα 
και τα φαγητά τους ακόμα διατηρούν εκεί-
νο το μαμαδίσιο, το «στοργικό», που όλοι 
μας τρελαινόμαστε να καταβροχθίζουμε 
στις διακοπές. Ένας παππούς στο Δανακό 
της Νάξου μάς έκανε το καλύτερο τραπέζι 
όχι μόνο μαγειρεύοντάς μας καταπληκτικά 
φαγητά (κουνελάκι στιφάδο, σουτζουκά-
κια, κηπευτικά) αλλά κυρίως καθορίζοντας 
εκείνος τις ποσότητες ώστε να μην ξεφύ-
γουμε και… χαλαστούμε από το πολύ φαΐ. 
Στη Μύκονο πάλι όπου βρέθηκα για μια 
βραδιά πλήρωσα το χαμπουργκερ € 110, 
αλλά είπα κι εκεί χαλάλι, έτρωγαν δίπλα 
μου τα celebrities οπότε ήταν included στην 
τιμή και το χάζι. Στον Μαραθιά Λακωνίας 
(δεν το ’χει ούτε ο χάρτης) έφαγα μεσημέ-
ρι ψαράκια άγνωστα σε μένα (λέμπερες ή 
κυνηγοί νομίζω) ολόφρεσκα, πιασμένα στα 
δίχτυα του ψαρά-ιδιοκτήτη της ταβέρνας το 
ίδιο πρωί, τα πλήρωσα € 12 το άτομο, κόλ-
λησα και στο χάσιμο του Νότου (μιλάμε για 
φοβερά τοπία και θάλασσες), έμεινα μέ-
ρες, δεν ήθελα να φύγω. Στην Ελαφόνη-
σο, πάλι, ακόμη δεν πιστεύουν τι κομμάτι 
γης τούς έχει κληρώσει, πιστεύουν όμως 

ότι το σε φούρνους μικροκυμάτων ξαναζε-
σταμένο φαγητό μπορούν να το χρεώνουν 
διπλά και τρίδιπλα απ’ ό,τι όλη η απέναντι 
πελοποννησιακή ακτή. Χαλάλι και πάλι, ο 
Σίμος, η παραλία, ίσως είναι το ωραιότερο 
θαλασσινό σημείο της Ελλάδας. Πίσω στην 
Αθήνα, βάζω ξανά παπούτσια, κρέμες για 
να φύγει η πολλή μαυρίλα –το παράκα-
να– και τα καλά μου για να ξαναβγώ στα 
resto της πόλης. Θέλω πολύ να πάω στο ο-
λοκαίνουργιο Mataroa του παλιού φίλου 
Δημήτρη Καραζάνου (City στη Χάρητος, 
Tribeca) κάτω στην Ιερά Οδό, εστιατόριο 
αλλά και δυνατό μπαρ, στο επίσης ολο-
καίνουργιο Ρεσπέντζα στο Γκάζι που έχει 
ψαρικά-λατρεύω και ωραία θέα Ακρόπολη 
(όπως και το Mataroa) αλλά και στο Οικείο 
Νο 2 που άνοιξε πρόσφατα στη Γλυφάδα 
και έχει λέει και φοβερά daiquiri βερίκοκο. 
Κατά τα λοιπά μέσα σε μια αμήχανη –λό-
γω κρίσης– περίοδο κι εκεί που φαινόταν 
ότι δεν θα κουνηθεί φύλλο, μαθαίνω βαρ-
βάτα νέα: ότι ο «Εφιάλτης στην κουζίνα» 
και πολύ καλός σεφ Ettore Botrini ανα-
λαμβάνει τα ηνία (και τις κατσαρόλες) του 
πολύ καλού Πιλ Πουλ. Ανεπιβεβαίωτες 
πληροφορίες (αλλά από πολύ καλή πηγή) 
μου αναφέρουν ότι ο Fabrizio Buliani συ-
ζητάει με τον ιδιοκτήτη του Freud Oriental 
στο Κολωνάκι για να συμπράξουν φέτος 
στο πολυτελές Boschetto. Ακούω ακόμη 
ότι το παλιό, γνωστό Deal’s ξανανοίγει λί-
γο πιο δίπλα από την παλιά του θέση (νυν 
Patron). Και τέλος μαθαίνω ότι ο κύριος 
haute gastronomie Απόστολος Τραστέ-
λης (βλέπε Σπονδή, Hytra και άλλα πολλά) 
ετοιμάζεται να ανοίξει restaurant ιταλικό 
εντός του Μεγάρου Μουσικής. Τώρα, τι 
απ’ όλα αυτά θα γίνει πραγματικότητα εί-
ναι ακόμη νωρίς για να το πούμε, εδώ εί-
μαστε όμως και τα ξαναλέμε. Καλό μικρό 
καλοκαιράκι…  

tastepolice
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κουζίνας, πολύ πράσινο. 
Στέκι για πολιτικούς.   

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

PASTeriA (LA)  
Koλωνάκι, 210 3632.032/ 
Γλυφάδα, 210 8945.085/ 
Kηφισιά, 210 8085.607/ 
N. Σμύρνη, 210 9319.146/ 
Π. Φάληρο, 210 9858.880/ 
Πατησίων, 210 8250.315/ 
Mπουρνάζι, 210 5775.133/ Λ. 
Aλεξάνδρας, 210 6401.480/ 
Aγία Παρασκευή, 210 
6019.975/ Aργυρούπολη, 
210 9945.772/ Aερο-
δρόμιο-Olympus Plaza, 
210 3538.282/ Αχαρνών 
309, Πατήσια, Xαλάνδρι, 
210 6854.210/ Pέντη, 
210 4922.960/ The Mall 
Athens,Μαρούσι, 210 
6198.230 12 restaurants σε 
όλη την πόλη για να μη νιώ-
σεις ποτέ έλλειψη. Μπάρα 
για κρασί από την πλούσια 
κάβα του και μενού που 
επιμελείται ο διάσημος και 
βραβευμένος Ιταλός σεφ 
ettore Botrini. € Μ Ξ 

ΠΕΙΝΑΚΟΘΗΚΗ   
Πειραιώς 187, Αθήνα, 
210 3426.141 Από το πρωί 
για καφέ και ποικιλία γεύ-
σεων από σούπες, πολλά 
ορεκτικά, ριζότα και ζυμα-
ρικά μέχρι φιλέτα mix Grill. 
Πέμ.-Σάβ. όλο το 24ωρο. 
Κυριακή μεσημέρι ζωντανή 
μουσική. € Ξ

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

της πόλης. Ζήτα μαζί και την 
A.V. Τώρα και νέο, μέσα στη 
στοά Κοραή. A.v.

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

PiΦiΦi 
Eμ. Mπενάκη 69A & Bαλ-
τετσίου, Eξάρχεια, 210 
3300.237 Σε στιλ μοντέρνας 
ταβέρνας, με παραδοσιακές 
συνταγές απ’ όλη την eλλά-
δα. Kυρ.  13.00-18.00, Δευτ. 
κλειστά. €M  

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

SALoΟN 
Aλκμάνος 36, Iλίσια, 210 
7242.208 Ξύλινη διακόσμη-
ση, ατμοσφαιρικός φωτι-
σμός, ελληνικές και ξένες 
σπεσιαλιτέ. Έμφαση σε πιά-
τα 70s (σνίτσελ, μανιτάρια 
αλά κρεμ).Σε κήπο. €Κ

ΣAN AΛΛoTe 
Nαυάρχου Aποστόλη 11, 
Ψυρρή, 210 3245.025-26 Mε-
ζεδοπωλείο με εξαιρετικούς 
μεζέδες και κυρίως πιάτα. 
Zωντανή μουσική tετ - Kυρ. 
Kλειστά Δευτ.-tρ. εκτός 
γιορτών. €

* SCALA viNoTeCA               
Σίνα 50 (είσοδος από Ανα-
γνωστοπούλου), Κολωνάκι, 
210 3610.041 Wine bar με 
εντυπωσιακό ντεκόρ, γεύ-
σεις επιμελημένες από τον 
Xριστόφορο Πέσκια και ε-

νημερωμένη λίστα κρασιού 
να την πιεις… και σε ποτήρι. 
Κλειστά Κυριακή.  € € 

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

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

ST’ ASTrA 
Ξεν. Park, Λ. Aλεξάνδρας 10, 
Πεδίον Άρεως, 210 8894.500 
Μεσογειακές γεύσεις, 
φαντασμαγορική θέα. Κυρ. 
κλειστά.    

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

ΣΤΟΥ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ   
Σαρρή 15 & Αγ. Αναργύρων 
45, Ψυρρή, 210 3240.370, 
697 4698072 Ζωντανή 
μουσική μεσημέρι - βράδυ 
από το συγκρότημα «Α-
κροβάτες» και κάθε Τρίτη, 
Τετάρτη και Πέμπτη από τον  
ηθοποιό και τραγουδιστή 
Γιώργο Γιαννόπουλο. Ο 
χώρος του διατίθεται και 
για εκδηλώσεις με μενού 
επιλογής.   

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

TAMAM 
Bριλησσού 30, Πολύγωνο, 

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

ΤΕΞΑΣ
Λ. Αλεξάνδρας 67, 210 
6411065 Εστιατόριο - ψητο-
πωλείο με πολλά και καλά 
μαγειρευτά και της ώρας 
και καλές τιμές. Ντελίβερι 
(που επισκέπτεται συχνά τα 
γραφεία της Α.V.).

To ΠeTAΛo
Ξάνθης 10 & Λ. Kαραγιάννη, 
Kυψέλη, 210 8622.000 eλλη-
νικές γεύσεις με gourmet 
πινελιές. Τηγανητές πατά-
τες και απλωτές τυρόπιτες 
με φύλλο που ανοίγεται 
στο χέρι. Σερβίρει μέχρι 
αργά, ιδανικό στέκι για 
μετά το θέατρο ή το σινεμά. 
Σάβ. μετά τις 20.00, Δευτ.
κλειστά, Κυρ. μεσημέρι έως 
τις 20.00.

TGi friDAY’S 
Μαρίνα Φλοίσβου (Pier One), 
Π. Φάληρο, 210 9853.281/ 
Nεοφ. Βάμβα 2, Κολωνάκι, 
210 7227.721/ Kολοκοτρώνη 
35, Κηφισιά, 210 6233.947/ 
Λ. Κηφισίας & Αλεξάνδρας, 
Αμπελόκηποι, 210 6475.417/ 
Πλαζ Αστέρα, Βουλιαγμένη, 
210 8901.625/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗ: Mediterranean Cosmos 
2310 473.760, NEO: Πλ. 
Αριστοτέλους 3 Aπό burgers 
και μεξικάνικη tortilla μέχρι 
εισαγόμενα μπουκάλια 
μπίρας και κοκτέιλ τεκίλας. 
€Ξ Μ A.v.

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

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

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

ΦΑΣoΛΙ  
Ναυαρίνου & Ιπποκράτους, 
210 3603.626/ Εμ.Μπενάκη 
45, 210 3300.010 Mαγειρευ-
τά και άλλες οικείες γεύσεις. 
Μέχρι 12.30 π.μ. και Kυρια-
κή μέχρι 8.30 μ.μ. €Σ/K

 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
Ξενοκράτους 19, Kολωνά-
κι, 210 7216.390 Aστικές 
γεύσεις σε τοπ φόρμα. Εδώ 
τρώει όλο το παλιό Κολω-
νάκι. Σάβ. βράδυ και Κυρ. 
κλειστά. €Μ

XPYΣA
Αρτεμισίου 4 & Κεραμεικού, 
Γκάζι, 210 3412.515 Η Χρύσα 
και η κόρη της σε κάνουν 
να νιώθεις σαν στο σπίτι 
σου. Δοκίμασε σολομό με 
μαστίχα, νιόκι, cheese cake 
με μέλι. Μικρή ωραία αυλή. 
Kυριακή κλειστά. Δευτέρα 
μόνο βράδυ. 

* YUM YUM   
Πανόρμου 61, Αμπελόκηποι, 
210 6980.880, 6980.288/ 
Βουλής 11, Σύνταγμα, 210 
3233.433, 3233.533 Ο νέος 
προορισμός για ασιατική 

FRESH 
Τα ζαχαροπλαστεία Fresh υποδέχο-
νται το φθινόπωρο με νέο κατάστη-
μα, σε σημείο που εξυπηρετεί Αγ. 
Παρασκευή, Φιλοθέη και Χαλάνδρι, 
με όλες τις ξεχωριστές γλυκές δημι-
ουργίες που μας έχουν συνηθίσει. 
Και με δυνατότητα για μικρά ή μεγά-
λα events στο δικό μας χώρο. 
Info:  Παπανικολή 44, Χαλάνδρι, 210 
6843.160, www.freshpasrtyshop.gr 

FRAGMA 
Το bar restaurant πάνω απ’ τη λίμνη 
του Μαραθώνα ζει και βασιλεύει. 
Βγήκε αλώβητο απ’ τις καταστρο-
φικές φετινές φωτιές, συνεχίζει να 
σερβίρει τα ωραία του, ετοιμάζει πο-
τά, καφέδες, cocktails και προσφέρει 
ακόμα τη μαγευτική θέα στη λίμνη.
210 8143.415, 693 2478767, info@fragma.gr

CRETA FARM 
Πάντα μπροστά, εφαρμόζει διπλή 
παστερίωση για τα προϊόντα της. 
Μια αποκλειστική καινοτομία για τις 
συσκευασίες αλλαντικών ραφιού 
ώστε να διατηρούνται φρέσκα για 
ακόμα περισσότερο διάστημα μετά 
το άνοιγμά τους. Εξασφαλισμένη 
εγγύηση και νοστιμιά.   

NESQUIK PLUS 
Η Nestlé, με τεράστια παράδοση και 
πείρα στην παιδική διατροφή, πα-
ρουσιάζει το νέο ρόφημα με κακάο 
Νesquik plus. Ρόφημα με απίθανη 
σοκολατένια γεύση και πλούσιο σε 

βιταμίνες c, D, μαγνήσιο, σίδηρο 
και φώσφορο που βοηθούν 

στη φυσική άμυνα του οργα-
νισμού και στην υγιή ανά-

πτυξη του παιδιού.

tips Της ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΔΟύΚΑ
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 γεύση οδηγος στοπιάτο

Φριτάτα 
με πατάτες, πιπεριές, θυμάρι 

Της ΤΖΕΝΗΣ ΣΤΑύΡΟΠΟύΛΟύ

Τι ψωνίζουμε: 4 αυγά (μέγεθος L), 2 α-

σπράδια ● 1 μέτρια πατάτα βρασμένη και κομ-

μένη σε λεπτές φέτες ● 10 ml ελαιόλαδο ● 2 

πράσινες ή κόκκινες πιπεριές κομμένες σε λε-

πτές ροδέλες ● 1-2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομ-

μένο ● 1 κρεμμύδι κομμένο σε λεπτές ροδέλες 

● ½ κουτ. καφέ ψιλοκομμένο φρέσκο θυμάρι 

● αλάτι ● φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Πώς τη φτιάχνουμε: Ζεσταίνουμε το 

λάδι σε μέτρια θερμοκρασία σε ένα αντικολ-

λητικό τηγάνι (προσοχή, να έχει  πυρίμαχο ή 

μεταλλικό χερούλι, γιατί μετά θα το βάλουμε 

στο φούρνο). Προσθέτουμε τις πιπεριές και τα 

κρεμμύδια, σοτάρουμε ελαφριά για 5-6 λεπτά. 

Στα τρία τελευταία λεπτά προσθέτουμε το 

σκόρδο. Προσθέτουμε τις πατάτες, το θυμάρι 

και μαγειρεύουμε ανακατεύοντας απαλά για 

1-2 λεπτά ακόμα. Ανάβουμε το γκριλ. Σε ένα 

μπολ χτυπάμε ελαφρά τους κρόκους και προ-

σθέτουμε το αλάτι και το πιπέρι, σε ένα άλλο 

μπολ χτυπάμε τα ασπράδια και τα ρίχνουμε 

στους κρόκους. Ρίχνουμε το μείγμα στα λα-

χανικά ανακατεύοντας απαλά ώστε να ανα-

μειχθούν καλά όλα τα υλικά. Χαμηλώνουμε τη 

θερμοκρασία και ψήνουμε τη φριτάτα, χωρίς 

να ανακατεύουμε για μερικά λεπτά. Λίγο πριν 

πήξει εντελώς (πρέπει να είναι ελαφρώς υγρή 

γιατί αν παραψηθεί θα στεγνώσει στο  γκριλ), 

μεταφέρουμε το τηγάνι στο φούρνο κάτω από 

το γκριλ και ψήνουμε για 2-3 λεπτά μέχρι να 

ροδίσει η επιφάνεια. Βγάζουμε από το φούρνο 

τη φριτάτα και την αφήνουμε να ξεκουραστεί 

για 3-4 λεπτά, την ξεκολλάμε από τα πλαϊνά 

τοιχώματα του τηγανιού και με τέχνη τη «γλι-

στράμε» στην πιατέλα. Κόβουμε κομμάτια και 

σερβίρουμε. Τρώγεται ζεστή ή κρύα.

Μάθε ιστορία: Το αυγό, στη λαϊκή και μυ-
θολογική φαντασία είναι το πανάρχαιο σύμβολο της 
γένεσης του κόσμου και της ζωής. Συμβολίζει την 
ολότητα. Ο κρόκος είναι ο ουρανός και το ασπράδι 
η γη. Στην αρχαία Ελλάδα τα αυγά συμβόλιζαν το 
μυστήριο της ζωής και της δημιουργίας. Στην ελλη-
νική μυθολογία ο παιχνιδιάρης Δίας για να πλησιάσει 
την ανυποψίαστη Λήδα μεταμορφώθηκε σε κύκνο. 
Από αυτή την περίεργη ένωση η Λήδα γέννησε ένα, 
ίσως και δύο αυγά από όπου βγήκαν οι Διόσκουροι 
και κατά μια άλλη εκδοχή η Ωραία Ελένη και η Κλυ-
ταιμνήστρα. Στα χρόνια που περνούν συναντάμε 
το περίφημο αυγό του Κολόμβου, το τεράστιο αυγό 
που είδε στο ταξίδι του ο Σεβάχ ο θαλασσινός και τα 
συμβολικά κόκκινα αυγά το Πάσχα. Και, τελικά, δεν 
είναι καθόλου απλή ιστορία τα δυο αυγά μάτια!

● Go HeALTHY TiP: Αν έχετε θεματάκι με 

τη χοληστερίνη, χρησιμοποιήστε αυγά Ω.   

● Go GreeN TiP: Προτιμήστε βιολογικά 

λαχανικά και αυγά, ξεκινήστε το δικό σας μπο-

στάνι και αγοράστε το θυμάρι σε γλαστράκι. 

➜ jenniestav@yahoo.com

κουζίνα σε minimal χώρο με 
ελαφριές, υγιεινές γεύσεις, 
κάθε μέρα 12.00 με 24.00. €  

ΧΡΥΣΟΜΗΛΟ 
Aγαθάρχου 12, Ψυρρή, 210 
3317.061 Αν αγαπάς τα 
παραδοσιακά και είσαι και 
του γλεντιού. Μεζέδες ελ-
ληνικοί, ζωντανή μουσική, 
κέφια για χορούς. Δευτ.-Τρ. 
κλειστά. €K

vivACe
Bαλαωρίτου 7, Kολωνάκι, 
210 3626.026 Aπλός και κομ-
ψός χώρος που «μυρίζει» 
iταλία με απλές, προσεγμέ-
νες γεύσεις - και καφέδες 
από το πρωί. €Ξ 

ΨΑΡΑΚΙΑ (ΤΑ) 
Ορφέως 34, Γκάζι, 210 
3469.995 
Όμορφο απλό περιβάλλον, 
πολλοί μεζέδες, φρέσκα 
ψαράκια, χταποδάκι στη 
σχάρα, όλα από νησιώτισσα 
μαγείρισσα. Καθημερινά. 
€Σ/Κ

ΨAPiΣToN 
Kαλαβρύτων 16, N. Hρά-
κλειο, 210 2850.746 Ψα-
ρομεζέδες και νησιώτικη 
ατμόσφαιρα. Πιάτο σουξέ η 
τηγανητή ταραμοσαλάτα. 
Ως 12.30 π.μ. Kλειστό Kυρι-
ακή (βρ.), Δευτέρα. €M

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

Βόρεια

AΝΕΤΟΝ 
Στρ. Λέκκα 19, Mαρούσι, 210 
8066.700 nτεκόρ από ελλη-

νική ταινία με τον Λάμπρο 
Kωνσταντάρα, κουζίνα 
δημιουργική, ελληνική, 
υπέροχη. Στο τέλος θα χει-
ροκροτήσεις και τα γλυκά.  
Kυρ. κλειστά. 

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

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

ΕΝΟΤΕCA 
Λεωφ. Πεντέλης 113, 
Χαλάνδρι, 210 6890.238 
o ιδιοκτήτης του Kώστας 
tουλουμτζής διαθέτει με-
γάλη συλλογή κρασιών κι 
εξαιρετική ιταλική κουζίνα 
που επιμελείται μαζί με το 
νέο σεφ. Ωραίος κήπος Kυρ. 
μεσημέρι ζωντανή μουσική. 
Δευτέρα κλειστά.  
 
ΛΙΑΣΤΗ NΤΟΜΑΤΑ 
Aγαμέμνωνος 23 (εμπ. κέ-
ντρο Eρμής), Xολαργός,
 210 6543.033 
Mικρό και νόστιμο, με πιάτα 
σπιτικής φροντίδας σε 
τραπεζάκια στον κήπο. Οι 
κρητικές γεύσεις πολύ κα-
λές επίσης. €Μ 

LoCAL 
Xρ. Λαδά & Oλύμπου 21, 
Kηφισιά, 210 8018.236 Kλα-
σικό στιλ, ζεστά χρώματα, 
ατμοσφαιρικός φωτισμός 
και χαλαρή διάθεση. Πλού-
σιο μενού, all time classic 
γεύσεις.  €Ξ

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

MAMMA MiA  
Λ. Πεντέλης 15, Bριλήσσια, 
210 6801.806 Τεράστια 
ποικιλία ιταλικών γεύσεων. 
Σπιτικά γλυκά. €Κ Μ

MAUZAC
Aλαμάνας 1, Παράδεισος 
Aμαρουσίου, 210 6199.902 
Xώρος φρέσκος και απλός 
με δροσερό κήπο. Kουζίνα 
μεσογειακή πολύ κοντά στις 
ελληνικές γεύσεις. Kαθημε-
ρινές και μεσημέρι. Kυριακή 
κλειστά.  Ξ

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

MeATiNG 
Πλ. Ελευθερωτών 4, κεντρι-
κή πλατεία Χαλανδρίου, 210 
6800.339, 210 6812.181 
Νεανικό μπριζολάδικο. 
Πάρε οπωσδήποτε την ανα-
τολίτικη σαλάτα, συνέχισε 
με Τ-bone steak λουκούμι, 
χαιρέτα μας τον Χρήστο και 
τον Κίμωνα, τους συμπαθη-
τικούς ιδιοκτήτες. €Μ Ξ A.v.

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

MΕNDoZA 
Kολοκοτρώνη 37, πλ. Κε-
φαλαρίου, 1ος όροφος, 210 
8015.324-5 stake house. 
Δοκιμάσε οπωσδήποτε το 
«παλιωμένο» scottish Black 
Angus Beef και το Kobe 
Wagyu beef από την iαπω-
νία. Σ/K M   

MoDi 
Kασσαβέτη & Kυριαζή, 
Kηφισιά, 210 8017.635 
o Fabrizio Buliani επιστρέ-
φει και δημιουργεί ένα νέο 
χώρο που ανοίγει για καφέ 
και φαγητό από το μεσημέρι 
και σερβίρει έως τις 12.30 
το βράδυ. Kυρ. βράδυ 
κλειστά. 

* ΜΟΜΟ            
Πλ. Κεφαλαρίου, Κηφισία, 
210 6234.074 All day δρο-
σερός χώρος για καφέ το 
πρωί και από το μεσημέρι 
και μετά πιάτα φτιαγμένα 
απ’ τα χέρια του σεφ Γιάννη 
Μπαξεβάνη και της ομάδας 
του. Βράδυ και για ποτό.  

Mr. voNG 
Eυαγγελιστρίας 13, N. 
Eρυθραία, 210 6250.345  
Multi-ethnic φιλοσοφία. Πα-
ραγγελίες για το σπίτι ή για 
γεύματα εργασίας. €

NANNiNeLLA 
Πελοποννήσου 13, Aγ. 
Παρασκευή, 210 6005.622 
Ναπολιτάνικη κουζίνα και 
ατμόσφαιρα από τους Σι-
κελούς αδελφούς Marcello 
και Franco. Σου τραγουδάνε 
την ώρα που σερβίρουν. 

ΝΑbUCCo
Θέμιδος 15, Εκάλη, 210 

8132.020 
Μοντέρνος, απλός χώρος 
για κλασική και απόλυτα 
γευστική κουζίνα. Κυρ. 
μόνο μεσημέρι. Κλειστά 
Δευτ. €€€ Μ  

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

oΙΝΟΠΑΘΕΙΑ 
Aγ. Παρασκευής 79 & Διογέ-
νους, 210 6850.686 Μεγάλη 
λίστα κρασιών, ωραία κου-
ζίνα, από τις 5.30 μ.μ. μέχρι 
αργά το βράδυ. €Ξ Μ

ΠΑΛΙΑ AγΟΡΑ 
Kεχαγιά 26 & M. Pενιέρη, 
Φιλοθέη, 210 6837.037 All 
day και νεανικό. Σαλάτες, 
ελαφρύ φαγητό, δυνατή 
μπάρα το βράδυ. €Μ A.v.

PACifiC - ΜoNTe CArLo
Αγ. Δημητρίου 9, Κηφισιά, 
210 8015.830  Από το Monte 
carlo στην Αθήνα. Με fusion 
κουζίνα και επιρροές από 
Aσία, Περού, Χιλή και Ιταλία. 
Πολλά cocktails με φρέσκα 
φρούτα.  

PΑNDeLi 
Πεντέλης 3, Kεφαλάρι, 
210 8080.787 Αυθεντικό 
κεμπάμπ από τα παιδιά του 
Παντελή (διάσημος στην 
Πόλη).  €Μ

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

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

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

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

rUbY TUeSDAY 
Εμπ. Kέντρο The Mall, Mα-
ρούσι, 210 6300.180/ Λ. 
Θηβών 226, Pέντη (δίπλα στο 
Village Park), 210 4256.458/ 
Ζησιμοπούλου 4, Γλυφάδα, 
210 8983.910 Aμερικάνικο 
και πληθωρικό, σερβίρει 
καφέ το πρωί, στη συνέ-
χεια σαλάτες, steaks και 
burgers. €Ξ

SALUMAio Di ATeNe 
Παναγίτσας 3, Kηφισιά, 210 
6233.934 Κομψό, προσφέ-
ρει γευστικότατα πιάτα, ό-
πως σπιτικά ζυμαρικά. Κυρ. 
κλειστά  €Μ
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SeMirAMiS reSTAUrANT 
Ξεν. Semiramis, Xαρ. Tρι-
κούπη 48, Kεφαλάρι, 210 
6284.500 Ποπ πολυχρωμία 
από τον Karim Rashid, με 
διεθνή πιάτα.   €Μ

SeSTo SeNZo 
Eθν. Aντιστάσεως 39, 
Xαλάνδρι, 210 6825.181 
Μεσογειακή κουζίνα, πολλά 
κρεατικά και ζυμαρικά. 
Mουσικές live από σαξό-
φωνο και privé χώρος για 
όσους το επιθυμούν. Kυρ. 
μόνο μεσημέρι. €Μ

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

SiMPLY bUrGerS
Ν. Ερυθραία, 210 6252.690/ 
Βριλήσσια, 210 8033.833/ 
Χαλάνδρι, 210 6800.633/ 
Ν. Σμύρνη, 210 9332.500/ 
Παγκράτι, 210 7290.007/ Άγ. 
Στέφανος, 210 6219.099/ Αγ. 
Παρασκευή, 210 6000.688/ 
Γλυφάδα, 210 9606.900/ Ν. 
Ηράκλειο, 210 2833.838/ 
Αμπελόκηποι, 210 6994.949 
Aλυσίδα καταστημάτων 
στο χώρο του ποιοτικού 
και γρήγορου φαγητού. 
Zουμερά μπιφτέκια, φρέ-
σκες σαλάτες, κρέατα και 
πουλερικά σε ειδική χάρτινη 
συσκευασία που –πώς 
γίνεται δεν ξέρουμε– τα 
διατηρεί ζεστά και τραγανά. 
Mε άλλα 6 καταστήματα 
στην Aθήνα.

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

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

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

Νότια

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

γΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ         
4ο χλμ. Αθηνών - Σουνίου 
(Grand Resort Lagonissi), 
22910 76000 Σε εξαιρετικό 
σημείο δίπλα στο κύμα, 
εστιατόριο με γεύσεις θα-
λασσινές και έμφαση στα 
βιολογικά, από τον Γιάννη 
Μπαξεβάνη. € € €  

ΔΟΥΡΑΜΠΕΗΣ 
Ακτή Πρωτοψάλτη 27, 
Πειραιάς, 210 4122.092 Κλα-
σικό, πασίγνωστο, αθάνατο. 
Με ψαροφαγική κουζίνα 
που διατηρεί τα υψηλά της 
standards.   €Μ

ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 
Ευξείνου Πόντου 183, Π. 
Φάληρο, 210 9824.620/ 693 
6657025 Ωραίος χώρος σε 
λευκές - γκρι αποχρώσεις με 
έμφαση στην ελληνική κου-
ζίνα, με πολλά μεζεδάκια και 
έντεχνη και λαϊκή μουσική. 
€ Ξ Σ/Κ  

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 
Hρακλέους & Λυσικράτους 

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

GALAZiA HYTrA    
Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη 
(Αstir Palace), 210 8902.000 
Ανανεωμένο, στην καλοκαι-
ρινή του βάση, στο χώρο 
του ξενοδοχείου «Αστέ-
ρας», με εξαιρετική θέα και 
μοναδικές δημιουργικές 
μεσογειακές προτάσεις από 
τον τριάστερο Ισπανό σεφ 
Martin Berasatagui. Κλειστά  
Δευτέρα. €€€    

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

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

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

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

MATSUHiSA ATHeNS               
Αstir Palace, Aπόλλωνος 40, 
Βουλιαγμένη, 210 8960.510 
Ασιατικός μινιμαλισμός και 
υψηλή γαστρονομία.Υπέρο-
χη θέα θάλασσα. Κάθε μέρα 
έως 12.00, Παρ. και Σάβ. 
έως 1.00, Κυρ. μόνο μεση-
μέρι, κλειστά Δευτέρα.  

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

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

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

viΝCeNZo 
Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυ-
φάδα, 210 8941.310 Πάθος 

για ναπολιτάνικη κουζίνα. 
Πίτσα με λεπτή τραγανή 
ζύμη και πάστα σε νόστιμες 
παραλλαγές. Κάθε Πέμπ. 
βράδυ live τζαζ. Delivery. 
€Ξ Κ Μ A.v.

Δυτικά

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

γΙΟΡΤΗ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ 
Τέρμα Ιεράς Οδού, Δάσος 
Χαϊδαρίου, 210 5326.163 
Προχωρημένη ελληνική 
κουζίνα σ’ ένα μοντέρνο πε-
ριβάλλον μέσα στο πράσινο 
της Γιορτής του Κρασιού. 
Ο Γιάννης Μπαξεβάνης στο 
δικό του χώρο. €M

γKAΛePi ToY MeZe  
Mεγ. Aλεξάνδρου 61-63, 
Περιστέρι, 210 5720.047-8
 eυχάριστος χώρος με 
παστέλ χρώματα και λου-
λουδιστά φωτιστικά. Όπως 
μαρτυρά το όνομά του, αγα-
πά την τέχνη. Mε ελληνική 
κουζίνα και πολλές νόστιμες 
δημιουργικές προτάσεις. 
€M Ξ 

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

ΜΑΚΑΡΟΝΙ 
28ης Οκτωβρίου 14, Πε-
τρούπολη, 210 5050.103 Σε 
ανανεωμένο χώρο ιταλική 
κουζίνα με χορταστικές μα-
καρονάδες, τα απαραίτητα 
κρεατικά και ζωντανά αστα-
κουδάκια για τους φίλους 
των θαλασσινών και καλά 
χειροποίητα γλυκά. Ανοιχτά 
από τις 17.00 και μετά, Σ/Κ 
όλη μέρα. € 

 

Ταβέρνες

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

ΔiAΣHMoΣ 
Aκτή Θεμιστοκλέους 306, 
Πειραιάς, 210 4514.887 
Γιρλάντες από χταπόδια για 
ντεκόρ, θαλασσινά και φρέ-
σκα ψαρικά. €M 

24ωPo (To)
Λεωφ. Συγγρού 44, 210 
9221.159 Στον πλανήτη 
«Kανείς δεν κλείνει μάτι». 
Kαι πατσάς φυσικά, αλλά 
όποιος δεν είναι του... 
σπορ ας δοκιμάσει το 
κοκκινιστό με τις πατάτες 
(1.000-θερμίδες-που-δεν-
καίγονται-ποτέ). c

MΠAΪPAKTAPHΣ 
Πλ. Mοναστηρακίου 2, 210 
3213.036 Γύρος, κεμπάπ, 
γιαουρτλού σε ένα εστιατό-
ριο με έντονη πολίτικη αλλά 
και... πολιτική διάθεση. 
Aνοιχτό καθημερινά και τα 
μεσημέρια. C

MΠPiZoΛAKiA o TeΛHΣ 
Ευριπίδου 86, πλ. Κουμουν-
δούρου, 210 3242.775 eδώ 
δεν υπάρχει μενού, μόνο 
ένα μεγάλο πιάτο με ψητά 
χοιρινά παϊδάκια, αλάτι, 
ρίγανη και πατάτες τηγανη-

τές. Kυρ. κλειστά. C M

PoZAΛiA 
Bαλτετσίου 58, Eξάρχεια,
210 3302.933
 Γνωστό φοιτητοστέκι, 
φημίζεται για την ελληνική 
του κουζίνα και για τον 
καταπράσινο στεγασμένο 
του κήπο. Aτού της συγκε-
κριμένης ταβέρνας ότι είναι 
ανοιχτή ως αργά... και τις 
καθημερινές. C M

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

 

Oύζο-μουσική

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

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

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

TΣiΠoYPAΔiKo (ΤΟ) 
Δεκελείας 154, N. Φιλαδέλ-
φεια, 210 2515.895 Zεστός 
χώρος από πέτρα και ξύλο 
στο άλσος της n. Φιλαδέλ-
φειας. 100 διαφορετικά 
πιάτα, δύο πλούσιες σειρές 
μεζέδων (θαλασσινά-
κρεατικά), χύμα κρασί και 
αυθεντικό τσίπουρο tυρ-
νάβου. Zωντανή μουσική 
εκτός Δευτ.-Τρ. C K M 

TΣiΠoYPAΔiKo THΣ 
KAΛΛiΘeAΣ (To) 
Iφιγενείας 92 & Θησέως, 
Kαλλιθέα, 210 9569.492 Πα-
ραδοσιακοί μεζέδες, ψητά 
και ψαρικά, σπιτικό κρασί 
και τσίπουρο σε ένα ζεστό 
χώρο. Όλα αυτά παρέα με  
ζωντανή ελληνική μουσική 
από Πέμ.-Σάβ. βράδυ και 
Kυρ. μεσημέρι. Mενού €11. 

YΔPoYΣΣA 
Aγ. Παρασκευής 56, Xαλάν-
δρι, 210 6812.520 Mεζεδο-
πωλείο σε μονοκατοικία 
του 1920. Ζήτα τραπέζι στο 
αίθριο με το τζάκι. Αυθε-
ντικά ελληνικά ορεκτικά, 
δροσερές πολύχρωμες σα-
λάτες και πρωτότυπα πιάτα 
όπως καυτερά φιλετάκια 
με κρεμ φρες και πάπρικα. 
Mουσική ζωντανή Πέμ. και 
Kυρ. Ξεχωριστός χώρος για 
τους μη καπνίζοντες. Σ/Κ 
μεσημέρι. C K

XiΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΝΥΧΤΕΣ  
Kαραϊσκάκη 10, Ψυρρή, 
210 3317.293-4 Eξωτική 
αισθησιακή ατμόσφαιρα με 
ανατολίτικη και μεσογειακή 
κουζίνα. Ζωντανή μουσική.

ωΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ    
Κρησίλα 34, πλ. Βαρνάβα, 
Παγκράτι, 210 7525.777 
Παλιό αθηναϊκό σπίτι με 
παραδοσιακούς μεζέδες, 
βαρελίσιο κρασί και ρακό-
μελο. Κάθε Πέμπτη ρεμπέτι-
κα. Ανοιχτό Τρ-Σάβ. βράδυ, 
Κυριακή και μεσημέρι. Δευτ. 
κλειστά. € 
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ΠΕΜΠΤΗ 3
ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ Στους Χτύπους της Καρδιάς 

για την Ένωση Μαζί για το Παιδί. Εισιτήρια ού-

τε για δείγμα. Λογικό. ΗΡΩΔΕΙΟ. Έναρξη 21.00. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4
NeKTAr Από το Αμβούργο 40 χρόνια αρ-

γότερα με prog rock. Δωρεάν μπίρα. Χαμός. 

RODEO. Έναρξη 21.00. Είσοδος € 20. Και στις 5/9.

GreeK ALTerNATive DAY 09 Συμμετέχουν 

με τη σειρά που εμφανίζονται τα ακόλουθα 

8 ενωμένα μουσικά εργαστήρια της εγχώρι-

ας alt. σκηνής: Zebra tracks, the Fuzzy nerds, 

sunny side of the Razor, transistor,  Rosebleed 

closer, Matisse, Film, closer & δώρο η Dj 

Ladydust. ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ. Έναρξη 17.00. Είσο-
δος € 15, € 18 (ταμείο).

ΣΑΒΒΑΤΟ 5
2ο ATHeNS HiP HoP feSTivAL Δες σχετικό 

αφιέρωμα. ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ. Είσοδος € 20. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 6
ΖωΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ι am happy when it 

rains. ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ. Έναρξη 21.00. Είσοδος € 7, € 
10 ταμείο. Τα εισιτήρια της 31/8 ισχύουν.

ΔΕΥΤΕΡΑ 7
50 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Είναι γλεντζές, πίνει γάλα! ΟΑΚΑ, 210 8840.600, 

210 7474288. Έναρξη 20.30. Είσοδος € 40, 30, 25, 
20, 15 (φοιτ.). Προπώληση: Metropolis, Public, 
Ticketnet.gr, Village Cinemas. 

ΤΡΙΤΗ 8 

MGMT. Δες το soundtrack της Πόλης.ΤΕΧΝΟ-

ΠΟΛΙΣ. 

ΑΙΘΡΙΕΣ ΝΥΧΤΕΣ Ξεκίνημα με τον Μπάμπη 

Στόκα στις 8 & 9/9. Ακολουθούν μέχρι τις 22/9  

Raining Pleasure, Ελεονώρα Ζουγανέλη, imam 

Baildi, Αθηνά Ανδρεάδη, Μάρθα Φριντζήλα.  

ΑΙΘΡΙΟ ΤΩΝ ΜΟύΣΩΝ. Έναρξη 21.00. Είσοδος € 
25, € 10 φοιτ. Και στις 9/9.

ΤΕΤΑΡΤΗ 9
ΣΑΒΙΝΑ γΙΑΝΝΑΤΟΥ Ταιριαστός χώρος για 

την ιέρεια της Μεσογείου που λέει να ξεκι-

νήσει με Χατζιδάκι, Πλάτωνος, Κυπουργό, 

και Baez πριν περάσει με τους Primavera en 

salonico στην αγία νοσταλγία της παράδοσης. 

ΘΕΑΤΡΟ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟύ, Περιφερειακός Φιλο-
πάππου, 210 3621.601, 210 3630.706. Έναρξη 
20.30. Είσοδος € 5. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗγΙΑΝΝΗΣ Υλικό από το τε-

λευταίο άλμπουμ του «7» και τραγούδια όπως 

τα «Ανάποδα» και «Εμείς οι δυο σαν ένα». ΓΗ-

ΠΕΔΟ BASEBALL, Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις 
Ελληνικού. Έναρξη 21.30. Είσοδος € 20. Προπώ-
ληση: Metropolis, ticketservices.gr

ellen  Allien

ASIAN DUB FOUNDATION
Αυθεντικοί και πιστοί στο σκληρό πυρήνα της κοινωνικοπολιτικής αντίστασης. Ο chandrasonic πήρε και 

ντοκιμαντέρ στο Al Jazeera που εξετάζει την επίδραση της μουσικής στην παγκόσμια πολιτική σκηνή με 

τον έκδηλο τίτλο “Music of Resistance”. Κάτι σαν το ακτιβιστικό έργο του Μπόνο. Από την ανάποδη. Δια-

σκεύασαν και Νο Fun με Ιggy. (Gagarin, 12/9)

εΤΟΙΜΑσΟύ 
γΙΑ…

Asian Dub foundation

 ΔΙΑσΚεΔΑση οδηγος

Bar-Restaurants

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

AKΡωΤΗΡΙ ΒoUTiQUe  
Βασ. Γεωργίου Β5, Άγιος 
Κοσμάς, 210 9859.147-9 
Ο κοσμοπολίτικος dine & 
dance προορισμός του κα-
λοκαιριού σε ανανεωμένο 
χώρο, πάντα δίπλα στη 
θάλασσα. 

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

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

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

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

bLACK DUCK 
Xρήστου Λαδά 9A, Aθήνα, 
210 3234.760
 Πολυχώρος που αγαπάει 
τις τέχνες, με καφέ, bar, 
εστιατόριο και γκαλερί. Φι-
λοξενεί έργα τέχνης, διορ-
γανώνει μουσικές βραδιές, 
φιλολογικές συζητήσεις, 
παρουσιάσεις βιβλίων, cd 
κ.λπ. παρέα με αρωματικό 
καφέ, καλό κρασί και σπιτι-
κές γεύσεις. 

ΒroWN beTTY
Δ. Σούτσου 33, Αμπελόκηποι, 
210 6465.180 Μικρό και ζεστό 
bistro με νόστιμα βιολογικά 
gourmet πιάτα και πολλά 
events. Kυριακή κλειστά. 

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

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

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.  

ΗΑrD roCK CAfΕ 
Φιλελλήνων 18, Σύνταγμα, 
210 3252.758 Στο τριώροφο 
νεοκλασικό, με εξαιρετική 
συλλογή από memorabilia, 
μεγάλη ποικιλία κοκτέιλ, 
πολλά και διαφορετικά πιά-
τα. Πραγματικό μουσείο του 
rock’n’roll, με επιλεγμένες 
μουσικές επιλογές. €M 

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

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

JACKSoN HALL 
Mηλιώνη 4, Kολωνάκι, 
210 3616.098 café-bar-
restaurant στην καρδιά της 
πόλης. Στον πεζόδρομο 
της Mηλιώνη. Kλασικές 
αμερικάνικες συνταγές σε 
ένα κλασικό αμερικάνικο 
σκηνικό. €Ξ Μ. A.v.

KiTCHeN bAr 
Λ. Ποσειδώνος 3, Kαλαμάκι, 
210 9812.004, 9813.950/ 
Μαρίνα Ζέας, Πειραιάς, 
210 4522.338/ Βάρναλη 6, 
Χαλάνδρι, 210 6892.015 
Ξεκινάς με πρωινό και καφέ, 
συνεχίζεις με κάποιο ethnic 
σνακ το μεσημέρι, κοκτέιλ 
το απόγευμα, 120 επιλογές 
για δείπνο και 2 μπαρ για 
βραδινό ποτό. €Ξ A.v.

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

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

MΕΛΙ 
Eθν. Aντιστάσεως 4, Kαι-
σαριανή, 210 7560.000 
Τριώροφος πολυχώρος 
που αγαπάει την τέχνη. 
Χαλαρή ατμοσφαιρα, νεα-
νικές παρέες, μεσογειακή 
κουζίνα. €Μ  

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

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

mainstream μουσικές. Ποτό 
€ 8. €   

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

PULSAr 
Ρόμβης 24Α, Σύνταγμα, 210 
3313.151 Μοναδικά κοκτέιλ, 
μεσογειακή κουζίνα, jazz, 
soul, funky μουσικές. o 
art deco πολυχώρος στον 
πεζόδρομο της Ρόμβης λει-
τουργεί εκθεσιακά και για 
art performance. €Ξ Κ Μ

* PUre bLiSS     
Ρόμβης 24Α, Αθήνα - Σύ-
νταγμα, 210 3250.360-2 
Εναλλακτικός πολυχώρος 3 
επιπέδων με café, εστιατό-
ριο με βιολογικά προϊόντα 
και χώρο σεμιναρίων για 
μασαζ, ρεφλεξολογία, ρέικι 
και οτιδήποτε αναζωογονεί 
τον άνθρωπο.    

PoLiS
Πεσματζόγλου 5, Αθήνα, 210 
3249.588 Xώρος μοντέρνος 
για μεσογειακή κουζίνα με 
ελληνικές πινελιές μεση-
μέρι - βράδυ. Επιλεγμένα 
καλά ιταλικά και ελληνικά 
κρασιά και ποτό μέχρι αργά 
το βράδυ με μουσικές από 
διαφορετικούς djs. Ανοιχτό 
από το πρωί και για καφέ - 
snacks. €Μ

* ΡΙΝΟΚΕΡωΣ
Ιπποκράτους 40, Aθήνα, 210 
3389.877 Με «καταγωγή» 
από το “Box” των Εξαρχείων 
και το “Εva’s Garden” της 
Φολεγάνδρου. Με απλές 
μεσογειακές γεύσεις, 
πρωί - μεσημέρι - βράδυ, 
καλό κρασί και πρωτότυπα 
cocktails, τα περισσότερα 
δικά τους. Μουσικές soul, 
jazz και rock. Σάβ. και Κυρ. 
Βreakfast hangover για τους 
ξενύχτηδες. Κάθε Κυριακή 
βράδυ live μουσική σκηνή. 
Ανοιχτά από τις 18.00 έως 
αργά το βράδυ. Σ/Κ Μ Ξ 

SoCiALiSTA
Τριπτολέμου 33, Γκάζι, 210 
3474.733 Και ποτό και finger 
food συνοδευτικά σε ωραία 
ατμόσφαιρα. Ανοιχτό κάθε 
μέρα από τις 19.30. Φιάλη € 
80/ special € 90, απλό ποτό 
€ 8, special και cocktail € 9.  €

SoUL ΚΙΤCHeN 
Eυριπίδου 65, Ψυρρή, 210 
3310.907 Ωραίος χώρος, 
μπαρ και εστιατόριο. tο 
μενού χωρίζεται ανάλογα 
με τις τιμές. tα μοχίτο και οι 
μαργαρίτες είναι εξαιρετικά, 
οπωσδήποτε το κοκτέιλ 
του καταστήματος, το soul 
Julep. Συχνά parties με DJs 
με όλων των ειδών τις μου-
σικές.  €A.v.

STAvLoS 
Ηρακλειδών 10, Θησείο, 210 
3467.206 Mεσογειακή κουζί-
να στον ιστορικό πολυχώρο 
του Θησείου.Τραπέζια στον 
πεζόδρομο. Κάθε μέρα για 
καφέ και φαγητό, Παρ. και 
Σάβ. για clubbing. €M A.v.

TerrA PeTrA 
Θέατρο Πέτρας, Πετρούπο-
λη, 210 5060.694-5 All day 
εντυπωσιακός πολυχώρος 
σε τρία επίπεδα: Del’ Αrte 
το music café από το πρωί, 
bar με jazz και blues για 
σοφιστικέ νύχτες και bar-
restaurant (μόνο βράδυ) με 
απλά πιάτα υπό τους ήχους 
freestyle μουσικής.  

THe Hive
Bουτάδων 40 & Tριπτολέμου 
34, Γκάζι, 210 3477.444 Mου-
σικός χώρος που καλύπτει 
όλο το φάσμα της μαύρης 
μουσικής (soul, funk, latin, 
regae, jazz) με διαφορετι-
κούς djs κάθε μέρα. Aνοιχτό 

και για εκθέσεις ζωγρα-
φικής και φωτογραφίας. 
Kαφέ, gourmet σάντουιτς 
και φαγητό με θέα την 
Aκρόπολη, τον πεζόδρομο 
και την πλατεία. Aνοιχτό 
από τις 09.00. 

ΤΙΚΙ ΑΤΗΕΝS 
Φαλήρου 15, Κουκάκι, 210 
9236.908 eξωτικό στιλ και 
επιρροές από τη δεκαετία 
του ’50. Πολλά κοκτέιλ και 
λίγα αλλά καλά πιάτα. Κάθε 
Κυρ. με πάρτι και live μου-
σικές (χωρίς φαγητό). Έως 
1.00 μ.μ. 

TΡΑΜ 5 
Hρακλειδών 27, Θησείο, 210 
3412.469 Ένα καθημερινό 
χαλαρό ταξίδι με καφέ, ποτό 
και φαγητό στο ιδιαίτερα 
προσεγμένο διώροφο του 
Θησείου. C

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

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

vAMeS 
Aισώπου 10 & Mίκωνος 
13, Ψυρρή, 210 3225.544  
Τρία επίπεδα, café, bar 
και εστιατόριο. Γεύσεις με 
μεσογειακή διάθεση, ξένη 
χορευτική μουσική, art 
gallery. Όμορφο, το εκτιμά-
με και για την ευαισθησία 
του προς τα άτομα με ειδι-
κές ανάγκες. €

viLLAGe ALL DAY bAr 
Ανδρ. Παπανδρέου 35, 
Μαρούσι (εμπ. κέντρο THE 
MALL) Στον 3ο όροφο του 
the Mall, από το πρωί έως 
το βράδυ για κοκτέιλ, 
ποτά και gourmet κούζινα. 
highlight η πανοραμική θέα 
της Αθήνας.  

viLLA MerCeDeS 
Aνδρονίκου & Tζαφέρι 
2, Pουφ, 210 3422.606, 
3422.886 
2 stages, cocktail bar και 
restaurant με ελληνική δη-
μιουργική κουζίνα. special 
guests djs. Φιάλη ουίσκι 
€100. 

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

ZiNC
Mαρίνα Φλοίσβου, δίπλα 
στον κινηματογράφο, Π. 
Φάληρο, 210  tαξιδιάρικες 
μελωδίες, νόστιμα πιάτα, 
πολλά cocktails και καλό  
κρασί με θέα θάλασσα για 
αξέχαστα καλοκαιρινά 
βράδια. 
 

Cafes/Bars

* 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. 

musicweek Του ΓΙΩΡΓΟύ 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟύΛΟύ
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bAr 24 
ύμηττού 79-81, Παγκράτι, 
210 7510.813 Καταξιωμένο 
σπορ στέκι με τεράστιες ο-
θόνες. Φιλοξενεί τα μεγάλα 
ποδοσφαιρικά και όχι μόνο 
γεγονότα σε χαλαρό κλίμα 
με Ν.Υ. αναφορές.

bAreA
Kεραμεικού 4, Xολαργός, 210 
6531.888 Aπό το πρωί για 
καφέ μέχρι αργά το βράδυ, 
με ωραία cocktails, ποτά και 
μουσικές που ανεβάζουν τη 
διάθεση.  

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

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

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

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

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

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

ΒUeNoS AireS CAfΕ 
Nίκης 16 και Mητροπόλεως, 
Σύνταγμα, 210 3232.292 
Διαφορετικές κουλτούρες 
και άνθρωποι, παρόμοιες 
ιστορίες ζωής σε διαφορετι-
κές γλώσσες ειπωμένες, το 
Buenos Aires πάνω από ένα 
φλιτζάνι καφέ.

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

CAfe 4 U 
Iπποκράτους 44, Aθήνα. 210 
3611.981 Aνοιχτό όλο το 
24ωρο με καφέδες, χυμούς 
και κρύα πιάτα. Xαλαρή 
ατμόσφαιρα και γρήγορη 
σύνδεση internet.  
 
CAfeiNA 
Aκαδημίας & Zωοδ. Πηγής 
(από Kιάφας 6), 210 3841282 
Λιλιπούτειο καφέ με παρεΐ-
στικη ατμόσφαιρα, freestyle 
θαμώνες και ψαγμένη 
electronica.

CAfe voULiS 
Bουλής 17 & Eρμού, Σύνταγ-

μα, 210 3234.333 Mοντέρνο 
και νεανικό, ανοιχτό από το 
πρωί με εσπρέσο, ολόφρε-
σκα πανίνι, γνήσιες ιταλικές 
γεύσεις και καλές τιμές. Δυ-
νατή κάβα και ωραία κοκτέ-
ιλ - και αναπάντεχα πάρτι τα 
μεσημέρια του Σαββάτου.

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

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

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

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

CLoCK CAfe bAr 
Eμ. Mπενάκη 42, 210 
3816.262 Aπό πολύ πρωί για 
snacks, μπαγκέτες, γλυκά, 
ως αργά το βράδυ για 
ωραία μουσική και προσεγ-
μένα ποτά. 

* CUPA CUPA     
Λουίζης Ριανκούρ 58, Α-
μπελόκηποι, 210 6922.488  
cosy-lounge all day χώρος 
ανοιχτός από το πρωί στις 
8.00 έως τις 11.00 το βρά-
δυ, με καφέδες, ελαφριά 
νόστιμα snacks και γλυκά. 
Κλειστά Κυριακή. 

CUP & CiNo
Πλ. Bικτωρίας 2, 210 
8211.021 eυφυής σύνθεση 
μοντέρνου και κλασικού 
design, με συμπάθεια στις 
πορτοκαλί αποχρώσεις. 

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

eΛAiA - CAfe biSTroT 
Mακρυγιάννη 19-21, 
Aκρόπολη, 210 9212.280 
Θυμίζει γαλλική brasserie, 
σερβίρει καφέδες, ροφή-
ματα, σάντουιτς και γλυκά 
για γευστικά διαλείμματα. 
Πληρέστατη συλλογή malt 
ουίσκι. 

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

eN ΔeΛΦoiΣ 
Δελφών 5, Kολωνάκι, 210 
3608.269 Στην είσοδο του 
πεζόδρομου-συνόρου 
που σε καλωσορίζει στο 
Kολωνάκι, με 30 something 
θαμώνες. A.v.

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

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

eXiS MUSiC CAfe 
Kωνσταντινουπόλεως 46 & 
Zαγρέως 23, 694 7031300 o 
Aντώνης, από το «tαξίδι» 
και τον «hριδανό» έστησε 
ένα feelgood μαγαζί για 
μέσα και έξω. 

fANooS orieNTAL CAfÉ 
Aχαρνών 11, Kέντρο, 210 
3317.293-4 Aυθεντική ανα-
τολίτικη ατμόσφαιρα, με 
ναργιλέ, βότανα, ούτια, στο 
ιστορικό κέντρο. Kαθημερι-
νά από το πρωί.

feeLiNGS
Κολοκοτρώνη & Ζαλοκώστα 
2, Χαλάνδρι, 210 6842.945
Για καφέ από νωρίς το πρωί 
και συνέχεια με snacks και 
finger food.Το βράδυ για 
ποτό, καλή μουσική και δο-
ρυφορική tV για αγώνες.  

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

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

fLoCAfe LoUNGe bAr 
reSTAUrANTS        
Αιγαίου 2 & Λ. Συγγρού 141, 
210 9343.003,  Ποσειδώνος 
& Χαράς , Νέα Μάκρη, 22940 
91164,  Εμπορικό Κέντρο 
Τhe Mall Athens - Νερα-
τζιώτισσα, Μαρούσι, 210 
6107.350,  Λαζαράκη 26, 
Γλυφάδα, 210 9680.177, Λ. 
Κηφισίας 15, Ν. Φιλοθέη, 210 
6839.222 Σε κάθε συνοικία 
της Αθήνας και σε όλη την 
Ελλάδα. Aγαπημένα café 
με υπέροχες γεύσεις καφέ, 
γλυκά και snacks, από κρύα 
sandwich σε μπαγκέτες και 
σε ψωμάκια όπως ciabatta 
και pizzetti μέχρι ζεστά λα-
χταριστά club sandwitches 
bacon.Το πιο ευχάριστο 
διάλειμμα της ημέρας.   

* 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.  

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

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

* HiGGS   
Ευπόλιδος 4, πλ. Κοτζιά, 210 
3247.679 Στη θέση ενός 
παλιού παραδοσιακού 
καφενείου, ένα all day 
καθημερινό στέκι για καφέ 
και snacks το πρωί, ελαφριά 

γεύματα μεσημέρι έως το 
βράδυ και για ποτό. € Ξ

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

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

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

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

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

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

JiMMY’S Coffee SHoP 
Bαλαωρίτου 7, Kολωνάκι, 
210 3610.444 Άτυπη αίθου-
σα σύνταξης για πολιτικούς 
και δημοσιογράφους. 
eδώ χτυπά η καρδιά του 
ελληνικού καμπιονάτο, με 
σπορ περσόνες να απο-
λαμβάνουν το φημισμένο 
εσπρέσο. A.v.

JoKe CAfe 
Ομήρου 12,  Κολωνάκι, 210 
3646.026 Σε σημείο - κλειδί 
του κέντρου, σταθμός για 
επαγγελματίες με φόντο το 
σκάκι - πάτωμα, φοιτητές 
στο παταράκι και αστικούς 
περιπλανόμενους. Καφέ-
δες, χυμοί, ποτά και νόστιμα 
σάντουιτς.

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

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

KAZU 
Μαυρομιχάλη 3, Κέντρο, 210 
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AN CLUb
Σολωμού 13-15, Εξάρχεια, 
210 3305.056 
3/9: Puppets - Homi 
Side effect - one Last 
enemy - Am Asking 
The Petrayer - before 
Devil Knows Your Dead 
(20.00/€ 8). 5/9: Agnosia 
- Arkenstone - The 
Silent rage - Until rain 
- Days of reunion - Layil 
(19.30/€ 8).

ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΚΟΛωΝΟΥ
Καπανέως & Ιωαννίνων, 
Κολωνός, 210 3621.601
3/9: bαγγέλης γερμα-
νός - Ευσταθία. 4/9: 
«Νάστρα» και Ορχήστρα 
του Δήμου Ηρακλείου 
Αττικής. 7/9: Μίλτος 
Πασχαλίδης. 9/9: 
Martha Moreleon & The 
brazilian vibes Quintet. 
Έναρξη 20.30. Είσοδος 
ελεύθερη. 

ATTiKo AΛΣΟΣ 
Είσοδος από οδό Καρπενη-
σιώτη επί του περιφερεια-
κού Γαλατσίου
3/9: Αφιέρωμα στον 
γιάννη Σπανό (€ 5) 4/9: 
Μάνος Πυροβολάκης 
(€ 5) 6/9: Συναυλία 
Εργαστηρίου Ελληνι-
κής Μουσικής Δήμου 
Αθηναίων (είσοδος 
ελεύθερη) 7/9: Γλυκερία 
(€ 10) 8/9: Ελεωνόρα 
Ζουγανέλη (€ 5)
9/9: Nότης Μαυρουδής, 
Λαυρέντης Μαχαι-
ρίτσας & Αναστασία 
Μουτσάτσου (€ 10) 
Eναρξη 20.30

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΥ 

ΠΕΥΚΗΣ 
210 6145.128

4, 5, 6/9: 

rooTS: 1ST 
Mediterranean Sounds 
& Spirits festival. Με 
τους Νίκο Τουλιάτο, Al 
Mahaba, David Lynch, 
Antidotum Tarantulae, 
Haig Yazdjian, Μίλτο 
Πασχαλίδη, Ματ σε δυο 
υφέσεις, Αρετή Κετιμέ 
- Δημήτρης Καρράς, 
Ψαραντώνης. Έναρξη: 
21.00,Σάβ.- Κυρ. 19.00. 
Είσοδος ελεύθερη. 

ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧωΝ
Bύρωνας
210 7626.438, 210 7626.738
3/9:  Τανια Τσανακλι-
δου - Μάρθα Φριτζηλα. 
4-5-6/9: Mama Africa 
Art Festival. 7/9: Τρί-
φωνο (€ 20, νεανικό 
€ 15). 9/9: Σωκράτης 
Μάλαμας.
Έναρξη 21.00. Είσοδος 
€ 20, νεανικό: € 15. Προ-
πώληση: Δημαρχείο, 
Πνευματικό Κέντρο 
Δήμου Βύρωνα, Ταμεία 
Θεάτρων Βράχων, 
Metropolis,  Salina, 
ύμηττού 125, Παγκράτι, 
Τicket Services, Πανε-
πιστημίου 39, www.
ticketservices.gr, 
www.i-ticket.gr   

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑγΟΥ
Κορυτσάς, 6η στάση λεωφ. 
Παπάγου, 210 6520.412
5/9: γιάννης Ζουγα-
νέλης. Έναρξη 20.30. 
Είσοδος € 15. Έως 10 
ετών € 10.  
6/9: «Ονειρική Κο-
μπανία» & γιώργος 
Βεντουζάς (20.30/
είσοδος ελεύθερη) .9/9: 
Νίκος Πορτοκάλογλου 
- Βασιλική Καρακώστα.
(20.30/€ 20).

ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ
4-9: Greek Alternative 
Day 2009: Closer, 

Cyanna, rosebleed, 
Transistor, Mary’s 
flower Superhead, 
Sunny Side of The 
razor, The fuzzy Nerds 
& DJ Ladydust. Έναρξη 
17.00. Είσοδος € 15. 
Ταμείο € 18. Προπώλη-
ση:  Cine Πετρούπολις,  
Λ. Πετρουπόλεως 
168,  210 5012.391, 
Metropolis. 

 LAZY CLUb  
Λεωφ. Πεντέλης 1, Βριλήσ-
σια, Αττική Οδός, έξοδ. 12, 
210 6895.535 

Jam nights κάθε Δευτέ-
ρα. 4/9: George & The 
Dukes - Muddy road 
με blues. 5/9: Zero Zero 
με κλ. ροκ. 8/9: bound 
Affairs.  Έναρξη 22.00. 
Παρ.-Σάβ. 23.30. Είσ. 
€ 10.

ΜΙΚΕ’S ΙriSH bAr
Σινώπης 6, Αμπελόκηποι, 
210 7776.797
Κυρ.-Τετ. Karaoke. 
5/9: v.H.S με funk και 
disco.

roDeo 
Xέυδεν 34, πλ. Βικτωρίας, 
210 8814.702
4 & 5/9: Nektar. Έναρξη 
21.00. Είσοδος € 20 και 
απεριόριστη μπίρα. 

THALASSA 
PeoPLe’S STAGe
Λ. Ποσειδώνος 58, Α-
στέρας Γλυφάδας, 210 
8982.979
Παρ., Σάβ. Έλενα Παπα-
ρίζου. Λέει και  Pink, λέει 
και Tina Turner. Μαζί ο 
Λούκας (X-factor) και 
οι 1550.  Είσοδος € 15 με 
ποτό. Φιάλη € 160, € 180 
σπέσιαλ.  ●

σκηνές-live
Του ΓΙΩΡΓΟύ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟύΛΟύ

MAMA AFRICA ART FESTIVAL 

T o Φεστιβάλ Αφρικανικής Τέχνης που εμπιστεύ-
εσαι και καλά κάνεις. Ξεκίνημα στις 4/9 με world 
music από τους Πορτογάλους Mandragora και 

συμμετοχή από τους δικούς μας Δημήτρη Ζερβουδάκη, 
Λιζέτα Καλημέρη, Αλέξη Γεραρδή και τις «Ιστορίες για 
κρουστά» του Βασίλη Βασιλάτου. Στις 5/9 ska-punk ύφος 
από τους Ισπανούς Obrint Pas (φωτό), και συμμετοχή από 
τον Αφρικανό καλλιτέχνη SK Root που ζει στην Ελλάδα, 
το ελληνικό reggae σχήμα Soul Fire, τη θεσσαλονικιώτικη 
κολεκτίβα Global Vibe και τα πιο ηλεκτρονικά σχήμα-
τα  GAD και Urban Shadow. Στις 6/9 ο γιος του θρυλικού 
Peter Tosh, Tosh1 με το συγκρότημά του, οι Βόσνιοι Dub 
Rebellion και οι δικοί μας  Γιάννης Αγγελάκας με τους 
Επισκέπτες και η κολεκτίβα των Palyrria. Σε συνεργασία 
με το ελληνικό φόρουμ μεταναστών και παράλληλες εκ-
δηλώσεις, εκθέσεις, προβολές. 

Θέατρο Bράχων, Βύρωνας, 210 7626.438, 210 7626.738. Είσοδος € 25, € 40 (τριήμερο). 

Στις 4, 5 & 6/9.

➜ museweek@athensvoice.gr

 ΔΙΑσΚεΔΑση οδηγος

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

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

KoKKoi KAΦe 
Aσκληπιού 39, 210 3641.981 
Το στέκι της Ασκληπιού που 
συνδυάζει την απλότητα με 
την ποιότητα για ολοήμερες 
απολαύσεις. Από τις 9.00 
μέχρι αργά.

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

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

LeMoN 
Ακτή Θεμιστοκλέους 154, 
Πειραϊκή, 210 4281.164 
Ανανεωμένο, με νέο χώρο 
upstairs και happenings στο 
γνωστό pop-funky ύφος 
τού Lemon. electronica, 
funk και alternative ανάμε-
σα στις μουσικές επιλογές 
του. 

Love CAfe 
Aκτή Kουμουνδούρου 58, 
210 4177.778 Θεωρείται ένα 
από τα πιο «ερωτικά» café -   
εδώ γυρίστηκαν videoclips 
γνωστών τραγουδιστών. 
Bρίσκεται δίπλα στη θάλασ-
σα και προσφέρεται για κα-
φέ και φαγητό. hot tip: Mη 
χάσεις τα ελληνικά κυριακά-
τικα party που ξεκινούν από 
νωρίς το απόγευμα. 

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

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

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

 
* MATToNeLLA    
Ερμού 82, πλ. Μοναστηρα-
κίου, 210 3251.717 Στέκι 
του κέντρου με παγωτά και 
γλυκά. Από τις 7.30 το πρωί 
σερβίρει καφέ και συνεχίζει 
μέχρι αργά το βράδυ. 

Me GUSTA 
Θηβών 228, Village Park, Ρέ-
ντη, 210 4922.960 Μοντέρνο 

ντιζάιν, για καφέ, ποτό, ελα-
φριά πιάτα, μεγάλη ποικιλία 
σε γλυκά και παγωτά.

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

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

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

MΟΜΙ 
Μ. Γερουλάνου 55, Αργυ-
ρούπολη, 210 9934.145 Μια 
καλή δικαιολογία για να 
αποφύγετε τη ραθυμία της 
δουλειάς σε ένα χώρο με 
όμορφα χρώματα, έντονα 
αρώματα και νόστιμα εδέ-
σματα. 

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

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

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

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

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

MΠAΛKoNATo KAΦeNeio 
Γ. Παπανδρέου 58, Zωγρά-
φου, 210 7489.321 Kαφές, 
επιτραπέζια παιχνίδια και 
τάβλι το πρωί. Pακή, ρακό-
μελα και νόστιμοι μεζέδες 
για συνέχεια. 

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

* NeSSUN DorMA        

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

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

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

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

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

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

PAiri DAeZA 
Παρνασσού 3, πλ. Kαρύτση, 
210 3210.233 40s art deco 
σκηνικό με lounge μου-
σικές. Διεθνές menu την 
ημέρα κι exotic cocktails to 
βράδυ. 

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

PeoPLe SAY 
Στρ. Λέκκα 35 & Aθ. Διάκου, 
Mαρούσι, 210 6140.051 nέος 
και ιδιαίτερα διακοσμημέ-
νος χώρος, ανοιχτός από το 
πρωί. Για καφέ, φαγητό και 
ποτά μέχρι αργά το βράδυ. 

ΠΛΕΕΙ - PLAY CAfe 
Aγ. Iωάννου 23 (ισόγειο εμπ. 
κέντρου), Aγ. Παρασκευή, 
210 6083.988 Ψαγμένη, 
φιλοεναλλακτική rock κον-
σόλα,  highlight η εξωφρε-
νικά φορτωμένη παιδική 
διακόσμηση. Στα συν οι 
χαμηλές τιμές.

PLAYHoUSe
Bαλτετσίου 49, Eξάρχεια, 
Aθήνα/ Θεσσαλονίκη/ Kα-
λαμάτα/ Kομοτηνή/ Ξάνθη/ 
Iωάννινα/ Πάτρα/ Λάρισα/ 
Hράκλειο/ Π. Π. Γερμανού 
18, Θεσσαλονίκη, 2310 
261.086 Ξυπνάει το παιδί 
μέσα σου! Aσυνήθιστα επι-
τραπέζια, δυνατή μουσική 
και καφές ή ποτό σε περι-
βάλλον παρέας.  

PAKoMeΛo
Διστόμου 9α, πλ. Aνεξαρ-
τησίας - Aγ. Mαρίνα Hλιού-
πολης, 210 9702.025, www.

torakomelo.gr h μεγαλύ-
τερη ποικιλία σε ρακόμελο 
απ’ όλη την eλλάδα. Pα-
κομελομεζέδες, ποικιλίες, 
καφεδάκι από το απόγευμα, 
cocktails και σφηνάκια 
μέχρι αργά. Mε κονσόλα για 
blues ρυθμούς, με jazz-funk 
διάθεση και latin επιρροές. 
events live συγκροτημάτων 
και εκθέσεις καλλιτεχνών. 
A.v.

PoP UP 
25ης Mαρτίου 13, N. Σμύρνη, 
694 6658700 tο πιο pop 
καφέ της Aθήνας με διακό-
σμηση βουτηγμένη στην 
pop art, έντονα χρώματα 
και μίνιμαλ αύρα. tο πρωί 
καφέδες με θέα την πλα-
τεία, το βράδυ ποτά στο 
μέσα μπαρ. 

PrAXiS 
Δραγατσανίου 8, πλ. Kλαυθ-
μώνος, 210 3247.407 Art 
café με φωτογραφίες στους 
τοίχους από σταρ του Xόλι-
γουντ και θεατρικές παρα-
στάσεις. Lounge μουσικές 
και χορταστικά πιάτα.

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

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

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

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

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

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

SoGNo Di PrALiNA
Βασ. Γεωργίου, κεντρική πλ. 
Χαλανδρίου, 210 6856.279 
Ένα από τα λίγα καφέ - ζα-
χαροπλαστεία των Αθηνών. 
Φτιάχνουν σε καθημερινή 
βάση νόστιμα σοκολατένια 
γλυκά από τις πιο ακριβές 
και καλές σοκολάτες, που 
απολαμβάνεις εκεί με τον 
καφέ σου ή τα παίρνεις και 
σπίτι σου. 

ΣKoYΦAKi 
Σκουφά 47-49, Kολωνάκι, 
210 3645.888 Φοιτητές σε 
διαρκή ραστώνη, συγγρα-
φείς σε απόγνωση, επαγ-

γελματίες σε χαλάρωση 
συνθέτουν το κοινό του ζε-
στού καφέ στο δρόμο προς 
την πλατεία. A.v.

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

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

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

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

TPAΛAΛA 
Aσκληπιού 45, 210 3628.066 
Δόσεις καφεΐνης κατά τη δι-
άρκεια της ημέρας συνδυα-
σμένες με γλυκά και χαλαρά 
ποτά τις νύχτες στην καρδιά 
της πόλης. 

TrAMeZZiNi CAfe 
Σοφοκλέους 1, Iστορικό 
κέντρο, 210 3211.883/ Π. 
Iωακείμ 46 & Πλουτάρχου, 
Kολωνάκι, 210 7212.322/ 
Θεμιστοκλέους 63, Eξάρχεια, 
210 3300.200/ Λ. Kηφισίας 
248, Kηφισιά, 210 8014.134
tα πρώτα αυθεντικά 
tramezzini της πόλης. o πιο 
αρωματικός γνήσιος ιτα-
λικός espresso... αφρώδη 
ιταλικά κρασιά prosecco. 
Aνακάλυψέ τα όλα εδώ και 
κάνε το πιο απολαυστικό 
διάλειμμα της ημέρας.

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

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

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

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

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

* WHY SLeeP?
Bουτάδων 52, Γκάζι, 693 
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Igodo

Δεκαέξι χρόνια στην πιάτσα του 
Μπουρναζίου, το Igodo διατη-
ρείται στον πεζόδρομο (πια) της 

Μεγάλου Αλεξάνδρου ως ένα γνήσιο 
μπαρ που δεν επηρεάζεται από τη μόδα 
της μιας σεζόν. Ξύλινη διακόσμηση με 
πολλά vintage αντικείμενα τοποθετημέ-
να στους τοίχους και τη «βιτρίνα», τετρά-
γωνη μπάρα με ψηλά σκαμπό και μια πιο 
ψύχραιμη, ήπια ατμόσφαιρα σε σχέση 
με το χαμό της πλατείας. Μέχρι πριν λί-
γα χρόνια έπαιζε αποκλειστικά μαύρη 
μουσική, τώρα τελευταία βάζει κι άλλα 
μουσικά είδη στο μενού του. Τις Δευτέ-
ρες, για παράδειγμα, νέα συγκροτήματα 
δίνουν μικρά «σπιτικά» live διασκευά-

ζοντας funk/blues/jazz επιτυχίες, ενώ 
τις Πέμπτες ο Χάρης Πουλόπουλος, γνω-
στός από το Rock’n’ Roll, αναλαμβάνει τα 
dexx. Κι αρχής γενομένης από αύριο 4/9 
ο Mikael Delta χορεύει τις Παρασκευές 
σε πιο ηλεκτρονικό techno/house στιλ. 
Και βέβαια το Happy Hour, επιτυχημένο 
κόνσεπτ της Κυριακής, θα συνεχιστεί και 
τη φετινή χρονιά. Από νωρίς το απόγευ-
μα με πλούσιο μπουφέ για να συνοδεύει 
το χαλαρό ποτό. Άλλωστε, το Igodo είναι 
κοινής ιδιοκτησίας με τα διπλανά τιμη-
μένα μεζεδοπωλεία «Δάφνη» και «Δαφ-
νούλα». Θα το βρεις ανοικτό από τις 8.00  
το πρωί για καφέδες, χυμούς, σάντουιτς 
και κρύα πιάτα και το βράδυ θα το κλεί-
σεις γύρω στις 4.00…
IGODO, Μεγ. Αλεξάνδρου 71, Περιστέρι, 

210 5746.414

goingout
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.

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

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

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

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

Netcafe

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

JoHN Doe Coffee & 
iNTerNeT 
Πανόρμου 86 & Kηφισίας, 
210 6983.303 Mια νέα ιδέα 
γεννήθηκε στην πόλη. 
Δύσκολα προσδιορίζεις 
την ταυτότητα του χώρου 
και αυτό είναι και το δυ-
νατότερο σημείο του. All 
day μοντέρνος χώρος που 
εναρμονίζει τις γρήγορες 
ταχύτητες της τεχνολογίας 
με τις χαλαρωτικές στιγμές 
ενός καφέ μπαρ. Πολύ καλή 
μουσική, κοκτέιλς, games. 
Xώρος που εγγυημένα δεν 
πρόκειται να βαρεθείς. 

NeT CAfÉ 4U 
Ιπποκράτους 44, Αθήνα, 210 
3611.981 Ιnternet café στο 
κέντρο της Αθήνας με γρή-
γορη, αξιόπιστη και ασύρ-
ματη σύνδεση για lap top. 
Υποστηρικτικές υπηρεσίες 
(fax, εκτυπώσεις, φωτοτυ-
πίες, scan) και ειδικές τιμές 
για φοιτητές. (€ 1,5/ ώρα 
όλο το 24ώρο).   

PLUG N’ PLAY
Aγ. Παρακευής 25, Xαλάνδρι, 
210 6893.034 on line σύν-
δεση όλη μέρα κάθε μέρα 

και 650 παιχνίδια για τους 
fan του είδους. Kαφεδάκια 
με πρωτότυπες γεύσεις και 
ποικιλίες απ’ όλο τον κόσμο.  

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

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

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

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

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

AΣΠPo
Aριστοφάνους 4, Ψυρρή, 210 
3313.218 Σε όμορφο παρα-
δοσιακό διατηρητέο διώρο-
φο χώρο στην καρδιά του 
Ψυρρή. Σφύζει από κόσμο 
και αγαπά την τέχνη πολύ 
(κάθε εβδομάδα και μια πα-
ρουσίαση έργων νέων καλλι-
τεχνών). Freestyle μουσικές 
για freestyle ανθρώπους. 
Πολλά ποτά και ποικιλία 
cocktails. Mέχρι αργά το βρά-
δυ, ανοιχτό κάθε μέρα.   
 
ΑΣΤΡΟΝ 
Τάκη 3, Ψυρρή Το αγαπημέ-
νο  στέκι επιστρέφει ανανε-
ωμένο, με τον Δ. Λαζαρίδη 
να παίζει και να επιμελείται 
τα events. Πολλές μπίρες 
στον πεζόδρομο...

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

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

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

ΒArTeSerA 
Kολοκοτρώνη 25, στοά 

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

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

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

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

boUrboN 
Kαλλιδρομίου 68, Eξάρχεια, 
210 8824.805 20 χρόνια 
στα eξάρχεια. eμβληματικό 
μπαρ της Kαλλιδρομίου. 
Kαθαρά ποτά, αντιπληθω-
ριστικές τιμές με ειδικότητα 
στα cocktails. Kαλή μουσική, 
ιδανικό στέκι για παρέα. 

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

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

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

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

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

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

ΔiΠΛo 
Aνδρ. Mεταξά 32 & Θεμι-
στοκλέους, πλ. Eξαρχείων, 
697 9116936 Για χρόνια στο 
ίδιο στρατηγικό σημείο, το 
βράδυ μουσική από dj για 
clubίστικες καταστάσεις.

Dr. feeLGooD 
Σπ. Τρικούπη 1, πλ. Εξαρχεί-
ων Εξαρχειώτικο στέκι με 
κλασικές ροκ φάτσες της 

πόλης και αέρα από Ίο. Μπί-
ρα-καφές από €2,5.

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

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

fiDeLio
Ωγυγού 2 & N. Aποστόλη, 
Ψυρρή, 210 3212.977
Στέκι του κέντρου τα 
τελευταία 9 χρόνια. Έχει 
δημιουργήσει δική του 
παράδοση στην ποιοτική 
μουσική, όπως funky beats, 
reggae και hip hop. Πλήρως 
ανακαινισμένο σε 3 επίπεδα 
για όλα τα γούστα.  

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

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

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

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

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

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

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

HAvANA NiGHTS
Δεκελέων 46, Γκάζι, 697 
9915561 Κάντε την τέχνη 
του χορού δική σας με τις 
σπέσιαλ βραδιές του, στην 
όμορφη ατμόσφαιρα που 
δημιουργούν η ζεστασιά 
του ξύλου και η αντανάκλα-
ση των κεριών.  

HoXToN 
Bουτάδων 42, Γκάζι, 210 
3413.395 Mπαρ σε βιομη-
χανικό σκηνικό, ονομασία 
που προκύπτει από την arty 
συνοικία του ανατολικού 
Λονδίνου, και ροκ μουσική 
κονσόλα. Για fashionistas 
και καλλιτέχνες που πίνουν 
ποτά στον πεζόδρομο. 
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Καλό φθινοκαίρι!
Επιτραπέζια στην πισίνα με ποίηση και πινγκ-πονγκ

ευτυχώς το είδος Καλοκαίριους 
Ελλήνικους δεν πεθαίνει εύκο-
λα, κρατά μέχρι τα Χριστούγεν-

να παρά κάτι ψιλά κι έτσι έχουμε ακόμη 
μπροστά μας μπάνια και πισίνα πάρτι, 
που ακούω ότι θα γίνει σύντομα στην 
Alexander Sauna. Πιθανότατα το Mybar 
θα γεμίσει ξανά άμμους, κοχύλια και ημί-
γυμνα αγόρια, σ’ ένα ακόμη beach party 
– μην ξεχάσετε τον αναπνευστήρα! Ημι-
τσίτσιδα αγόρια θα ’χει και το FCUK στις 
13 Σεπτεμβρίου, σ’ ένα ακόμη underwear 
party. Αναρωτιέμαι πότε το Big θα οργα-
νώσει άλλο beach party για αρκούδους – 
οι φωτό από το τελευταίο είναι μο-να-δι-
κές, από αυτές που σε κάνουν ν’ αναστε-
νάζεις: «εγώ πού στο διάολο ήμουνα;!» 
(αν δεν με πιστεύετε: www.bigbar.gr).
Μιλώντας για αρκούδους, I’m proud to 
present μια καινούργια ομάδα για τους 
Έλληνες αρκούδους: www.bearwoof.gr. 
Απευθύνεται σε άντρες κάθε ηλικίας που 
τους αρέσει η bear και η leather σκηνή. 
Το σάιτ ανεβαίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 
και σκοπός της ομάδας είναι να προσφέ-
ρει επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων, 
ενημέρωση και διοργάνωση εκδηλώσε-
ων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εκ-
προσώπηση του χώρου σε όλο τον κόσμο, 
στήριξη κοινωνικά αποκλεισμένων ομά-
δων κ.ά. Μόλις ξεκινήσει για τα καλά, θα 
επανέλθουμε δριμύτεροι.
Ο Σεπτέμβριος πάντα ξεκινά με σχέ-
δια, κι είναι ευοίωνο ότι ξεκινούν και-
νούργιες ομάδες, για αρκούδους, για ο-
τιδήποτε! Χρειαζόμαστε ανθρώπους που 
θέλουν να κάνουν τo γούστο τους και να 
εντάξουν κι άλλους σε αυτό. Γουστάρεις 
το πινγκ-πονγκ; Γιατί δεν δημιουργείς 
μια γκέι ομάδα πινγκ-πονγκ; Δεν μπο-
ρεί, θα υπάρχουν κι άλλοι άντρες που 
τους αρέσουν τα μπαλάκια. Σ’ αρέσει 
το mountain-biking; Επιτέλους φτιάξε 

μια ομάδα για να έχεις κι άλλους να κα-
μαρώνουν τις λάσπες στα μπούτια σου. 
Προτιμάς νωχελικές βραδιές ποίησης και 
καλού κρασιού; Οργάνωσε βραδιές για 
να γνωρίσεις κι άλλες ευαίσθητες αλκο-
ολικές ψυχές.
Είμαστε πολλοί και πολλές, είμαστε ό-
μορφοι, ενδιαφέροντες, πολύτιμες. Είναι 
κρίμα να μη γνωριζόμαστε, να μη βγαί-
νουμε από το στενόχωρο, βαρετό, γνώ-
ριμο καβούκι μας. Κι όχι σώνει και καλά 
για να γνωρίσουμε καινούργιο γκόμενο. 
Πέντε καλές φίλες, που σε κρατάνε όταν 
πέφτεις, βάζουν κάτω την καλύτερη γκό-
μενα του κόσμου!
Διαβάζω τις αγγελίες στο 10%, όπου 
νέα γκέι παιδιά ψάχνουν παρέα για ε-
ξόδους, σινεμά κτλ. Δεν θα ήταν σούπερ 
να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να γνω-
ρίζουν άλλους ανθρώπους μέσα από κοι-
νές δραστηριότητες; Οι δυνατότητες είναι 
άπειρες – όσες κι εμείς. Μπορεί να είσαι 
φαν των Cure και να ψάχνεις άλλους α-
πολιθωμένους σαν κι εσένα. Μαζευτείτε, 
δεν είναι δύσκολο. Μπορεί να είσαι εκ-
παιδευτικός και να θέλεις να γνωρίσεις 
άλλους γκέι εκπαιδευτικούς. Ευτυχώς 
για σας φτιάξαμε ήδη σχετικό φόρουμ 
στο www.10percent.gr. Αν γουστάρεις 
τα επιτραπέζια, απευθύνσου στο 10% ή 
στην ΟΛΚΕ, για να οργανώσεις βραδιές 
επιτραπεζοθώνιων. Στο 10% ψάχνουμε 
επίσης κόσμο για να βοηθήσει με τη διορ-
γάνωση εκδρομών. Καλώς εχόντων των 
πραγμάτων, κι η ΟΛΚΕ θα οργανώσει διά-
φορα φέτος, ενώ σίγουρα ο Πολύχρωμος 
Πλανήτης θα συνεχίσει τις εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσες λογοτεχνικές βραδιές.
Τίποτα απ’ αυτά δεν είναι δύσκολο. 
Και μην ακούσω αηδίες περί γκέτο. Κοι-
νά ενδιαφέροντα είναι άνθρωποι με τους 
οποίους μπορείς να είσαι ο εαυτός σου, 
καλή παρέα και επικοινωνία. ●

gay&lesbian Του ΛύΟ ΚΑΛΟΒύΡΝΑ
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Cafés/bars     

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

S-CAPe SUMMer 
Kων/πόλεως 80 (Pάγες), 
Γκάζι iδανικό για άραγμα δί-
πλα στις ράγες του τρένου. 
Xαλαρώστε κι εσείς με την 
παρέα σας κι απολαύστε το 
ποτό σας μες στην καρδιά 
του γκέι νυφοπάζαρου.

Βar/club     

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

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

foU CLUb
Iερά Oδός & Kελεού 8, Γκάζι 
Δυνατή ελληνική διασκέδα-
ση. Παρασκευές και Σάββα-
τα drag shows και wet live 
show. Kάθε tρίτη καραόκε.

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

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

NoiZ 
Kων/πόλεως 70, Γκάζι, www.
noizclub.gr tο σούπερ στέκι 
γυναικών, ανοιχτό κάθε 
μέρα. Mε ξένη και ελληνική 
μουσική. 

SoDADe 
Tριπτολέμου 10, Γκάζι Στερ-
νομαχίες στο ασφυκτικά 
γεμάτο και κεφάτο γκέι 
κλαμπ, που σφραγίζει μια 
βραδιά έξω. Mε δύο stage 
mainstream και electronica. 

S-CAPe ArMY ACADeMY
M. Aλεξάνδρου 139, Γκάζι 
super-sized γκέι κλαμπ, που 
φέρνει την απόδραση στην 
γκέι διασκέδαση. Mουσικά 
κινείται σε mainstream 
μονοπάτια με διακλαδώσεις 
προς τα ελληνικά.

Βιβλιοπωλείο     
 
ΠΟΛΥΧΡωΜΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ 
Aντωνιάδου 6 & Πατησί-
ων, 210 8826.600, www.
colourfulplanet.com tο 
μοναδικό γκέι βιβλιοπω-
λείο της χώρας, με μεγάλη 
ποικιλία τίτλων, ελληνικών 
και ξένων. 

σάουνες     

ALeXANDer 
Μ. Αλεξάνδρου 134 & Ιερά 
Οδός (στάση μετρό Κεραμει-
κός), www.alexandersauna.
gr Η δημοφιλέστερη 
σάουνα της Αθήνας, με 
ευρύχωρο ατμόλουτρο, 2 
σάουνες, υδρομασάζ, μπαρ 
και αίθριο με κήπο, λογικές 
τιμές και υψηλά στάνταρ 

υγιεινής. Έχουν καθιερωθεί 
θεματικές ημέρες: Δευτέρα 
(Partners Day/2 άτομα € 22) 
19.00-3.00, Τρίτη (Bear’s 
Day) 19.00-3.00, Τετάρτη 
(Young & Youngest Day) 
19.00-3.00, Πέμπτη (Mixed 
Ages Day) 19.00-3.00, Πα-
ρασκευή 19.00-8.00, Σάβ-
βατο 19.00-8.00 (explosive 
nights), Κυριακή (cruising 
spa Fun) 19.00-3.00. Καλο-
καιρινή προσφορά: ένα ει-
σιτήριο εισόδου αξίας € 21 
για δύο ημέρες, Πέμπτη & 
Παρασκευή. Είσοδος € 15, 
Young club 18-25 χρ., € 9.

Βίντεοκλαμπ - 
Sex Shops 

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

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

eMPorio viDeo  
Σωκράτους 39, 1ος όρ., 
Ομόνοια, Καθημερινά 10.00-
22.00, Σάβ.-Κυρ. 10.00-
20.00/ Πατησίων 24, 1ος 
όρ., Ομόνοια, Καθημερινά 
12.00-21.00, Σάβ. 12.00-
20.00/ Κηφισού 100, είσο-
δος ΚΤΕΛ, 1ος όρ., Καθημε-
ρινά 10.00-22.00, Σάβ.-Κυρ. 
10.00-20.00/ Φυλής 100, πλ. 
Βικτωρίας, ισόγειο, Καθημε-
ρινά 11.00-23.00, Σάβ.-Κυρ. 
13.00-23.00/ Γούναρη 39, 
Πειραιάς 1ος όρ., Καθημερι-
νά 12.00-21.00, Σάβ. 12.00-
20.00/ Πολυζωΐδη 5, έναντι 
ΚΤΕΛ Ν. Θεσσαλονίκης Βαρ-
δάρη, Θεσσαλονίκη, 1ος όρ., 
Καθημερινά 13.00-22.00, 
Σάβ. 13.00-20.00, Κυρ. 
14.00-20.00. 

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

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

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

Hotels   

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

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

 G&L οδηγος  ΔΙΑσΚεΔΑση

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

iNTro 
Κ. Βάρναλη 30 & Μεγ. Αλε-
ξάνδρου, Περιστέρι, 210 
5759.442 Pop στέκι με δυ-
νατές βραδιές, χορευτικές 
μουσικές που αγαπάνε τη 
σκηνή της brit pop και γνω-
στοί DJs αναλαμβάνουν τα 
πλατό. Κάθε μέρα ανοιχτά 
από το πρωί για καφέ, μέχρι 
αργά το βράδυ για ποτό και 
cocktails. 

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

JAMeS JoYCe  
Άστιγγος 12, Μοναστη-
ράκι, 210 3235.055 Όπως 
Ιρλανδία. Pub για άφθονη 
μπίρα, και Guiness, ζουμερά 
burgers σε γενναίες μερίδες 
και steaks. Live μουσική και 
οθόνες για ποδοσφαιρικά 
ματς. 

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

KiNKY 
Aβραμιώτου 6-8 (όπισθεν 
Aθηνάς 12), Mοναστηράκι, 
210 3210.355 Ανοιχτό όλη 
μέρα, το πρώτο μπαράκι 
της Αβραμιώτου που εξε-
λίχθηκε σε alternative rock 
δημοσιογραφικό στέκι.

Koo - Koo
Iάκχου 17, Γκάζι, 210 
3450.930 Mε πολυσυλλε-
κτικό μενού όχι σε γεύσεις 
αλλά σε events. Kάθε Δευ-
τέρα και tρίτη πρόγραμμα 
με τραγούδι, χορό και stand 
up comedy με τους M. Θε-
οχαράκη, n. Kοντογιώργη 
και eλ. Σιδερά. tετάρτη 
και Πέμπτη djs και special 
events, ενώ Παρασκευή 
και Σάββατο live με τον Λ. 
Mπαλάφα, n. Mινδρινού και 
P. Kαπετανάκη. Kυριακή 
κλειστά, εισ. με ποτό €8.

LA boHeMe 
Oμήρου 36, Κολωνάκι nέο 
μπαρ-μπρασερί ανοιχτό από 
το πρωί μέχρι αργά τη νύχτα 
–πλην Kυριακής– με εξαι-
ρετικής ποιότητας φαγητά 
και ποτά-κοκτέιλς από την 
Kάσσυ, πανέμορφη Aγγλί-
δα, και το συμπαθέστατο 
φίλο της.

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

45 MoiPeΣ
Iάκχου 18 & Bουτάδων, Γκάζι, 
210 3472.729 Aπό τα πλέον 
ιστορικά ροκ club, από τα 
πρώτα στέκια που επέλεξαν 
το Γκάζι. Mε πολύ ωραία 
ταράτσα και urban θέα της 
πόλης, αλλά και ανεξάντλη-
τη δισκοθήκη που καλύπτει 
με άνεση όλο το φάσμα της 
rock σκηνής. 

ΜΑrAboU
Πανόρμου 113, Αμπελόκη-
ποι, 210 6910.797 Με δυνατή 
μπάρα, πλούσια κάβα, 
cocktails από φρέσκα φρού-
τα, sandwiches και δροσε-
ρές σαλάτες. Πάντα υπό 
τον ήχο world, funky, soul, 
jazz, swing, pop, και electro 

μουσικής. Για 20άρηδες ή 
όσους αισθάνονται έτσι.   

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

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

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

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

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

MiKe’S iriSH bAr
Σινώπης 6, Πύργοσ Αθηνών, 
Αμπελόκηποι, 210 7776797 
Κάθε Τετάρτη karaoke, από 
Πέμπτη - Σάβ. ενναλασσό-
μενα live.

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

ΜΠΡΙΚΙ 
Φρύνης 18, Παγκράτι, 
210 7518.637. Αποτελεί μια 
από τις πιο σίγουρες λύσεις 
για απολαυστικό night out. 
Καθαρά ποτά, επιλεγμένες 
μουσικές, ωραίες παρέ-
ες.  A.v.

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

oPeN SKY WiTH A birD & A 
PArroT bY THe SQUAre 
Όθωνος 10, Στοά, Σύνταγμα, 
210 3312.712 Λευκό φόντο 
σε μια μυστηριώδη γωνιά 
της πόλης που περιμένει να 
την ανακαλύψεις.

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

ΠΑΡAΦωΝΟ 
Aσκληπιού 130α και Σ. Kυ-

Τι να περιμένουμε από το λάιβ στην Αθήνα; 
Θα παίξουμε με πενταμελές σχήμα, με ήχο 
που πιθανότατα θα είναι λίγο πιο ροκ πα-
ρά ηλεκτρονικός και θεατρικό ύφος. Μας 
αρέσει ο αυθορμητισμός και οι εκπλήξεις.

Θα παίξετε υλικό από το νέο άλμπουμ που 

ετοιμάζετε; Ναι, θα παίξουμε μερι-
κά νέα τραγούδια. Ακόμη και 
τα παλιότερα τραγούδια μας 
αρχίζουν και ακούγονται 
όπως ο ήχος του νέου μας 
άλμπουμ.

Πώς θα είναι ο ήχος του; 

Λιγότερη ψυχεδελική 

ποπ και περισσότερο ροκ; 
Θα είναι αναγνωρίσιμος.  
Νομίζω είναι λιγότερο επικό 
(big sound) αλλά εξακολουθούν 
να  συμβαίνουν πολλά πράγματα στη δομή 
των τραγουδιών. 

Tι σας ελκύει στο ρετρο-φουτουριστικό ήχο; 
Δεν ξέρω, έχουμε ακούσματα από παλιό-
τερες μουσικές και αδιαφορούμε για τα 
μουσικά τρεντ της εποχής, οπότε μας ε-
μπνέει περισσότερο η παλιότερη μουσική.

Ποιο  είναι το πιο οracular και spectacular 

(αινιγματικό και θεαματικό); (Γέλια). Δεν 
ξέρω. Έχω ένα νέο διαμέρισμα και δεν έχω 
ζήσει πολύ σε αυτό. 

Με ποια άλλα γκρουπ συσχετίζεστε; Αισθά-

νεστε, για παράδειγμα, κομμάτι της «σκηνής 

του brooklyn» ή πρόκειται για επινόηση του 

μουσικού Τύπου; Είμαστε φίλοι με ονόμα-
τα όπως οι Chairlift, Βοy Crisis, Violens,  
Amazing Baby και μπορεί να υπάρχουν 
μουσικές ομοιότητες, αλλά δεν θα έλεγα 
ότι ενοποιούμε μια συγκεκριμένη σκηνή. 
Περισσότερο έχει να κάνει με φιλία και 

αλληλοεκτίμηση.

Πόσο «σοβαροί» είναι οι στίχοι του “Τime To 

Pretend”; Δεν τους έγραψα εγώ αλλά υπο-
θέτω πως άρχισαν να γίνονται περισσότε-
ρο σοβαροί όταν πολλά από τα πράγματα 
για τα οποία μιλάμε άρχισαν να συμβαί-

νουν στην πραγματικότητα. Από 
την άλλη σίγουρα είναι ειρωνι-

κό την ώρα που τραγουδάμε 
για την κατάσταση του να 
είσαι ένας διάσημος ποπ 
σταρ και σταδιακά να 
γίνεσαι ολοένα και πιο 
γνωστός.

Ποιο είναι το αγαπημένο σας 

ρεμίξ στο “Κids”; Υπάρχουν πολ-
λά; Δεν ξέρω, μου αρέσει η εκτέλεση 

των Soulwax. 

Πώς ξεκίνησε η ιδέα με τη χρήση των παιδι-

κών φωνών σαν σαμπλ στα κομμάτια σας; 
Από ηχογραφήσεις που είχαμε με παιδι-
κές φωνές και που τελικά αποφασίσαμε 
να χρησιμοποιήσουμε σαν σαμπλ. Πολλοί 
από τους μουσικούς που τις χρησιμοποι-
ούν θέλουν να ακούγονται χαριτωμένοι. 
Η αλήθεια είναι ότι εμείς θέλαμε να ακου-
στούμε πιο απόκοσμοι, πιο ελαφροΐσκιω-
τοι. Σίγουρα δεν θέλαμε να γίνουμε χαρι-
τωμένοι. (Γέλια)  

Αγαπημένη ευρωπαϊκή πόλη; Πιθανότατα, 
το Βερολίνο. Είναι συναρπαστική πόλη. 

Tέλος, management [MGMT] or DiY? DIY.

Εσείς διατηρείτε τον απόλυτο έλεγχο πάνω 

στη δουλειά σας; Σίγουρα δεν είναι ωραίο 
να έχει κάποιος άλλος λόγος πάνω στη 
δουλειά σου, είτε πρόκειται για φωτογρα-
φίες είτε για τη μουσική κατεύθυνση. ●

Τ ο πιο hip όνομα του μουσικού πλανήτη προσγειώνεται στην Αθήνα. Ω-
ραία φάση. Οι 25χρονοι prog-electroheads Ben Goldwasser και Andrew 
VanWyngarden, δημιουργοί του “Κids” και του πιο νοτόριους (ντεμπούτο) 

άλμπουμ των zeroes με το όνομα “Oracular Spectacular”, μιλούν στην ΑthenS 
VOIce ενόψει της πιο πολυαναμενόμενης συναυλίας αυτής της χρονιάς. 

ΜGMt
Τhe great pretenders

Του ΓΙΩΡΓΟύ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟύΛΟύ

 Soundtrackτηςπόλης

Info

Τεχνόπολη, Πειραιώς 100, 

Γκάζι. Μαζί με τους Future Of 

the Left και τους δικούς μας Cyanna. 

Έναρξη 20.00. Είσοδος € 40, € 45 (τα-

μείο). Προπώληση: TicketHouse, Public, 

Virgin Megastore (Τhe Mall), στα ταμεία 

του Θεάτρου Badminton, ticketnet.gr και 

ticketpro.gr. Στις 8/9.
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 ΔΙΑσΚεΔΑση οδηγοςcitybeat
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΝΕΓΟύ 

Ενtechno 
D ance festival μετά από καιρό. 

Με φοβερό όνομα που βγάζει 
τη γλώσσα στο μουσικό ιδίω-

μα που σιχαίνονται οι clubbers. Σε μια 
δύσκολη φάση που η αθηναϊκή dance 
σκηνή, μολυσμένη από τις κιθάρες, έχει 
χάσει τον προσανατολισμό, τη δημοφιλία 
και την «καθαρότητά» της, δύο τύποι από 
τη NY ταρακουνάνε τα νερά. Ο Πάνος 
Πιλαφάς και ο Νεκτάριος Ιωαννίδης 
(διοργανωτής των περίφημων νεοϋρ-
κέζικων Resolute parties) αποφάσισαν 
να κάνουν κάτι πίσω στη μαμά πατρίδα. 
Από το Σάββατο το μεσημέρι μέχρι το 
βράδυ της Κυριακής στήνουν ένα 36ω-
ρο φεστιβάλ για όποιον αντέξει. Μαζεύ-
ουν τους καλύτερους Έλληνες DJs και 
παραγωγούς, είτε εκείνους που έχουν 
κατακτήσει τα ευρωπαϊκά dancefloors 
(Argy, GummiHZ. Leon Segka, Lemos 
& Kreon, Mr. Statik) είτε εκείνους που 
εξακολουθούν και το «κρατάνε αληθι-
νό» εδώ (Chevy, Mikee, Novox, K.atou, 
CJ Jeff, Tolis Q). Συστήνουν νέα ονό-
ματα, όπως την Camea και τους Elon, 
Alexi Delano, Guti κι εμπιστεύονται ως 
headliners τη δοκιμασμένη «μπερλινέ-
τα» Ellen Allien και το φοβερό δίδυμο  
των Wighnomy Brothers που ξέρουμε 
κι εμπιστευόμαστε. Ακούγεται μια χαρά 
για μετά την εβδομάδα προσαρμογής-
επιστροφής. Μη χάσεις τα σπουδαία ντο-
κιμαντέρ “Speaking In Code” και “Berlin 
Calling” (Σάββατο 17.00 σε ειδική αίθου-
σα προβολών 500 ατόμων).

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» 
(Κτήριο 56, είσοδος Γ’, Πειραιώς 254, Ταύ-
ρος), Σάββατο 5/9 από τις 12.00, εισιτήρια € 
25. Προπώληση: Metropolis, Ticket House, 
Public, www.entechnoathens.gr
➜ p_menegos@yahoo.com

Camea

Μπάμπης 
στόκας 

Μ ε τίτλο «Τραγουδήστε, 
μην ντρέπεστε» και ε-
πιλογές τραγουδιών από 

ένα ευρύ ρεπερτόριο από το λαϊκό και 
το έντεχνο ως το ροκ και τις μπαλά-
ντες που συμπεριλαμβάνει συνθέτες 
όπως ο Χατζιδάκις και ο Zαμπέτας, 
κομμάτια του Παύλου Σιδηρόπουλου 
και φυσικά επιτυχίες των Πυξ Λαξ ό-
πως τα «Φωτιά», «Τι είναι αυτό που 
μας χωρίζει», «Πούλα με», «Λένε για 
μένα», «Γιατί», «Ο βασιλιάς». 

Info: ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, 210  
7474.288. Έναρξη 21.00. Είσοδος € 20, € 
15 φοιτ. Προπώληση: Metropolis, Village 
Cinemas, Ticketnet.gr. Στις 14/9.

Δώρο προσκλήσεις
Η A.V. εξασφάλισε για τους αναγνώστες 

της δέκα (10) διπλές προσκλήσεις 
για τη συναυλία του Μπάμπη Στόκα 
στις 14/9, στο θέατρο του Λυκαβητ-

τού. Αν θέλεις κι εσύ μία, σ τείλε σε 
sMs: AvAv (κενό) και το ονοματεπώνυμό 

σου στο 54121, μέχρι την Τρίτη 8/9 στις 10.00 το 
πρωί. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με sms και τα 

ονόματά τους θα βρίσκονται στο ταμείο.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

μηχάσεις
ρήνης 1, 210 6446.512 Σ’ ένα 
όμορφο νεοκλασικό κτίριο 
έβαλε πρώτο τη βάση για τη 
δημιουργία της ελληνικής 
jazz σκηνής και στεγάζει 
με συνέπεια από το 1981 
όλο το φάσμα της. Aνοιχτό 
καθημερινά από τις 21.00 
ως τις 3.00 με διαφορετικές 
καινούργιες και αναγνωρι-
σμένες μπάντες.  

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

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

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

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

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

riTMoS DeL MUNDo
Αγησιλάου 88, Κεραμεικός, 
210 3420.007 Το μπαράκι 
του Meson el Mirador. Κάθε 
Σάβ. live brazilian music 
show με bοssa nova, sambas 
κ.ά. από τη Mιράντα Βερού-
λη και τους Desafinados. 
Είσοδος με πότο € 10. 
 
SANTA boTeLLA 
Πανόρμου 115Α, Αμπελό-
κηποι, 210 6981.032 Στο 
αυτόνομο κράτος της 
Πανόρμου, με καφέδες που 
ανακουφίζουν και cocktails 
που δροσίζουν. Ο Κώστας 
είναι από τους πιο cool οι-
κοδεσπότες της αθηναϊκής 
νύχτας. A.V.

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

TrovA                          
Αθηνάς & Βλαχάβα 9, 
Μοναστηράκι, 210 3224.896 
Χώρος ιδιαίτερης αισθητι-
κής με πινελιές Λατινικής 
Αμερικής, για πάρτι που 
συζητιούνται. 

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

USeD - THe reCYCLe bAr
Γρ. Γυφτοπούλου 6 (Mεσο-
λογγίου), Xαλάνδρι, 210 
6839.426 Kαφέ το πρωί, bar 
με ωραία ποτά και μουσικές 
soul, funky και επιλεγμένα 
mainstream κομμάτια. 
eκθέσεις ζωγραφικής στον 

όροφο και deco εμπνευσμέ-
νο από την ανακύκλωση 
- οικολογία. Ποτό €7 

vANiLLA ProJeCT  
 Δεκελέων 22 και Ζαγρέως, 
Γκάζι, 210 3416.616 Το 
γνωστό Vanilla του Ψυρρή 
μετακόμισε για καλοκαίρι 
στο Γκάζι, με mainstream 
μουσικές, σε βιομηχανικό 
art deco σκηνικό. Κάθε 
μέρα ανοιχτά. Ρarking. 

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

YeLLoW SUbMAriNe
Nηλέως 5, Θησείο, 
693 2131991 
o ραδιοφωνικός παραγω-
γός tάσος Kαρατζής και οι 
συνεργάτες του σε rock, 
soul και blues μουσικές, που 
θυμίζουν τις ιστορικότερες 
συναυλίες από τα 60s μέχρι 
σήμερα και συνοδεύουν 
τα αγαπημένα ποτά των e. 
Presley, J. Joplin, F. sinatra 
και άλλων. 

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

WUNDerbAr
Θεμιστοκλέους 80, 
πλ. Eξαρχείων, 210 3818.577 
Το ηλεκτρονικό στέκι της 
πόλης με ανανεωμένο line-
up. A.V.

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

Clubs
  
ALCATrAZ 
Λ. Συγγρού 137, N. Σμύρνη, 
210 9316.417 Live sex show 
από όμορφες strip dancers 
για ατελείωτες νύχτες 
και ξεσηκωτικά bachelor 
parties. eίσοδος με ποτό 
€15. Aπό 11.30 μ.μ. 

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

bAroUGe
Aνδρονίκου 4 & Tζαφέρι, 
Γκάζι, 210 3424.994 
Πολυτέλεια και sexy α-
τμόσφαιρα με το κόκκινο 
χρώμα να πρωταγωνιστεί, 
clubbing σε mainstream 
ήχους αλλά όχι ελληνικά. 
Kλειστά Δευτέρα. 

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

boUTiQUe 
Φιλελλήνων 15, Αθήνα, 
210 3231.315 
Το team του καλοκαιρινού 
Galea για τρίτη χρονιά στο 
Σύνταγμα. Μαύρο, χρυσό 
και κρύσταλλα στην ορο-
φή, glam αισθητική. Κάθε 
Τετ. ελληνικό πάρτι με την 
Αν. Παντέλη και γενικά 
mainstream vs r’n’b.

 * CANDY bAr           
Λ. Ποσειδώνος, 2η στάση 
τραμ Αγ. Κοσμά (πίστα 
KART), 210 3317.801 All day 
bar και club της παραλιακής 
με πολλές μουσικές δίπλα 
στην πισίνα. Κάθε Τρίτη 
greek parties, κάθε Τετάρτη 
pop και rock ρυθμοί, 
κάθε Πέμπτη Έλληνες 
καλλιτέχνες της RnB και hip 
hop σκηνής, Παρασκευή & 
Σάββατο καλοκαιρινά πάρτι 
με djs και Κυριακή μεσημέρι 
live events.  

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

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

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

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

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

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

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

MANSioN CLUb
Κολοκοτρώνη 34, πλ. Κεφα-
λαρίου Η Via Milioni ανεβαί-
νει στα βόρεια προάστια, 
σε ένα χώρο 400 τ.μ., έχει 
σήμα το δολάριο του Andy 
Warhol και θυμίζει πολυτελή 
έπαυλη. Μενού από τον Στέ-
φανο Ρόσι και κάθε Κυριακή 
απόγευμα Bootycall από 
τους Μagna. 
 
PreCioUS 
Αλεξ. Σούτσου 14, Κολωνάκι, 
210 3639.439 Νέος privé 

χώρος για απαιτητικούς 
clubber. Θεατρικό και πολυ-
τελές σκηνικό στον πρώτο 
όροφο για πολύ χορό, πιο 
χαλαρωτική ατμόσφαιρα 
στο δεύτερο όροφο και 
Dom Perignon αίθουσα για 
πιο απομονωμένες κατα-
στάσεις ή και οργάνωση 
προσωπικών πάρτι. Κλειστά 
Τρίτη.  

 SeCoND SKiN
Κωνσταντινουπόλεως 78 & 
Ιερά Οδός, Γκάζι  to νέο club 
του Κεραμεικού που έστη-
σαν καλλιτεχνικά , αισθητι-
κά και μουσικά οι Γιώργος 
Φακίνος, Γιώργος Ταμβακο-
λόγος και Γιάννης Μαντω-
νανάκης. Δυνατές βραδιές 
με 2 floors, 1 εισιτήριο και 
πολλούς residents djs. Κυ-
ριακή και Δευτέρα κλειστά. 
Εισ. ελεύθερη εκτός Παρ. €7 
και Σαβ. €9 με ποτό 

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

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

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

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

* vS CLUb     
Κελεού 10 & Ιερά Οδός, Γκάζι, 
211 7108.515 Glamorous και 
underground club με μουσι-
κές electronica, progressive 
και tech house με γνωστούς 
djs Ελλάδας και εξωτερικού 
να εναλλάσσονται στα 
decks. Είσοδος ελεύθερη, 
Ανοιχτά Τετ. - Κυρ. 

Αίγινα

Eστιατόρια

AYΛH 
Π. Hρειώτη  17, 22970 26438
eστιατόριο-bar στα 
στενάκια της πόλης, με 
πολύ φροντισμένη αυλή 
και δροσερό περιβάλλον. 
Λουκούλλεια πρωινά, αλλά 
και νοστιμότατα  φαγητά.

iΠΠoKAMΠoΣ
Φανερωμένης 9 (έναντι του 
1ου Δημοτ. σχολείου), 22970 
26504 Λίγα μέτρα από το 
λιμάνι. Aγαπημένο στέκι. 
eστιατόριο-μεζεδοπωλείο-
παραδοσιακό καφενείο, 
με ήσυχη αυλή και πολλές 
γευστικές επιλογές.  

MΠAMΠHΣ 
Aκτή Tότη Xατζή 7, Παραλία 
Παναγίτσας, 22970 23594, 
694 4140586 5 λεπτά από το 
λιμάνι, με τραπεζάκια έξω. 
Φωτισμένοι φοίνικες. Φαγη-
τό από τη μαμά Kαλλιόπη 
(φρέσκο ψάρι, αστακομα-
καρονάδες). Πολύ καλές 
τιμές. Aπό τις 9.00 το πρωί.

ΝΟΝΤΑΣ          
Πέρδικα, 22970 61233 
Με μπαλκόνι πάνω στη 

θάλασσα και ατού τις πα-
ραδοσιακές γεύσεις και το 
ολόφρεσκο ψάρι.  

ΟΣΤΡΙΑ       
Μαραθώνας, 22970 26738/ 
27677 Ταβέρνα με τραπέζια 
πάνω στο κύμα και μενού 
από σπιτικά μαγειρευτά, 
χωριάτικες πίτες και σα-
λάτες μέχρι φρέσκο ψάρι. 
Σερβίρει και πρωινό.  

Café Bar

CAfÉ bAr bΑΡΤAΝ
Π. Hρειώτη 16, 694 0700407
Στο κέντρο της πόλης. 
Ωραίοι jazz, funk, soul, rock 
και  disco ήχοι. Kαθημερινά 
από τις 8 το βράδυ.

ΜΑΝΟΣ         
Αγ. Μαρίνα, 697 7359011 
Στην παραλία της Σουβάλας 
με θέα θάλασσα και αστέ-
ρια, για εξωτικά cocktails, 
φαγητό και καλή μουσική. 

ΜUZiΚ          
Πέρδικα, 22970 61643/ 697 
0111223 Μπαλκόνι με θέα 
στον Αργοσαρωνικό για 
φαγητό, ποτό, δροσιστικά 
cocktails και ωραίες μου-
σικές.  

ΡΕΜΒΗ             
Λ. Δημοκρατίας 51, 

694 0700407 
Μοντέρνος χώρος σε κλασι-
κό κτίριο στο λιμάνι για κα-
φέ, ποτό και κρύα πιάτα, με 
ξένη μουσική που ανεβάζει 
το κέφι όλη μέρα.  

Café Beach Clubs

AiγiNHTiΣΣA
Παραλία Aιγηνίτισσα, 
22970 61082 
Bουτιές και χορός 10 λεπτά 
από την  Aίγινα. café-bar-
club-ταβέρνα. tο καλύτερο 
mojito, burgers και μαγει-
ρευτά από την κα tζένη. 
Aπολαυστική θέα. 

iNN oN THe beACH
Παραλία Aίγινας, 
22970 25116
café beach club στο τέλος 
της παραλίας της πόλης, 
με ευρύχωρη ξύλινη ρομα-
ντική βεράντα. Bραδινές 
mainstream μουσικές και 
ωραία κοκτέιλς. Λειτουργεί 
από το πρωί.  

CLUb eΛΛHNiKoN
Aκτή T. Xατζή 10, 693 
7509047 tο nο1 παραλι-
ακό club  με mainstream 
ακούσματα για ασταμάτητο 
χορό. Kαταπληκτική θέα 
από τον άνετο υπαίθριο 
χώρο  του με τις παλ απο-
χρώσεις. ●
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Ν έοι συγγραφείς, ελληνικά στην 
πλειονότητά τους έργα, επιθεω-
ρήσεις αλλά και επαναλήψεις επι-

τυχημένων παραστάσεων συνθέτουν το 
τοπίο της φετινής θεατρικής σεζόν. Πάρε 
μια γεύση πριν σηκωθεί η αυλαία. 

Οι επιθεωρήσεις

● «Θέλει η Ελλάδα να κρυφτεί» στο Θέατρο Αλί-
κη, σε κείμενα των Θοδωρή Αθερίδη και Θοδωρή 
Πετρόπουλου. Η επιθεώρηση στη λουσάτη της 
μορφή με τον Γιώργο Μαρίνο, τη Χρυσούλα Δια-
βάτη και τον Παύλο Κοντογιαννίδη, με άξονα τη 
σύγχρονη πόλη, την πολυφυλετική ατμόσφαιρα 
και τις απίθανες ιστορίες καθημερινής συμβίωσης 
στη χαοτική Αθήνα.
● «Ζωή σ’ ελόγου μας» των Ρέππα - Παπαθανασί-
ου με την Άννα Παναγιωτοπούλου και τον Γιάννη 
Ζουγανέλη στο Θέατρο Πειραιώς 131. Επιθεώρη-
ση - γαϊτανάκι με 14 ιστορίες πολιτικής και καθη-
μερινής τρέλας που καταγράφουν την παράνοια 
και την αφασία στην καθημερινή ζωή. 

Οι επαναλήψεις

Για όποιον δεν πρόλαβε: Ο «Βιοπαλαιστής στη Στέ-
γη» με τον Λάκη Λαζόπουλο στο Θέατρο Ελλη-
νικός Κόσμος, ο «Μπακαλόγατος» με τον Πέτρο 
Φιλιππίδη στο Θέατρο Μουσούρη, «Οι Συμπέθε-
ροι από τα Τίρανα» με την Τζόυς Ευείδη και τη Βίκυ 
Σταυροπούλου στο Θέατρο Λαμπέτη, το «Απόψε 
τρώμε στης Ιοκάστης» του Άκη Δήμου στο Δημή-
τρης Χορν με τη Σοφία Φιλιππίδου, η επιτυχημέ-
νη «Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α.» της Λένας Κιτσοπούλου στο 
Σύγχρονο Θέατρο Αθήνας, το «Από μακριά» του 
Θοδωρή Αθερίδη στο Μικρό Παλλάς και στο Θέα-
τρο Τζένη Καρέζη το «Μαύρο Κουτί» του Γιώργου 
Ηλιόπουλου από τον Κώστα Καζάκο. 
● Επίσης, οι «Χοηφόρες» σε σκηνοθεσία Κώστα 
Τσιάνου, ο «Δον Κιχώτης» από το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης, 
οι «Τρωάδες» από το ΚΘΒΕ, η «Μήδεια» του Μποστ 
σε σκηνοθεσία Πέτρου Φιλιππίδη, η «Όπερα της 
Πεντάρας» σε σκηνοθεσία Θέμη Μαμουλίδη αλλά 
και η «Άλκηστις» από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνο-
θεσία Θωμά Μοσχόπουλου είναι μερικές από τις 
σημαντικότερες παραγωγές του φετινού καλο-
καιριού που συνεχίζουν ακάθεκτες την περιοδεία 
τους εντός και εκτός Αθηνών. 

Οι νέες παραστάσεις 

● «Το μπουφάν της Χάρλεϊ», το νέο έργο του Β. Κα-
τσικονούρη, ένας σπαρακτικός μονόλογος με την 
Ά. Παναγιωτοπούλου Δευτ.-Τρ. στο Θέατρο Χορν. 

● «Το Τρίτο Στεφάνι» του Κώστα Ταχτσή θα είναι 
το εναρκτήριο έργο στο Κοτοπούλη Ρεξ, σε σκη-
νοθεσία Σταμάτη Φασουλή, με τις Νένα Μεντή, 
Πέγκυ Σταθακοπούλου, Τάνια Τρύπη.
Ο Τάκης Ζαχαράτος στο θέατρο Πόρτα θα υποδυ-
θεί τη «Χαρτοπαίχτρα» του Δημήτρη Ψαθά, ενώ το 
«Αττική Οδός», των Ρέππα - Παπαθανασίου, με την 
Τζένη Ρουσσέα και την Ελένη Γερασιμίδου να πρω-
ταγωνιστούν, θα εναλλάσσεται με τη «Φουρκέτα» 
της Ελένης Γκασούκα, με τη Μαρία Καβογιάννη, 
στο Θέατρο Εμπορικόν. 
● «Μάνα, Μητέρα, Μαμά» του Γιώργου Διαλεγμέ-
νου στο Θέατρο Βεάκη, ένα έργο που μέσα από το 
τοπίο των οικογενειακών συγκρούσεων περιγρά-
φει την Ελλάδα που αλλάζει οριστικά, με την Ντίνα 
Κώνστα στο ρόλο της Μάνας.
● Το «Σήμα κινδύνου» του Αντώνη Σαμαράκη, σε 
διασκευή και σκηνοθεσία Αγγελου Αντωνόπουλου, 
θα ανέβει στη σκηνή του Θεάτρου Τέχνης, ενώ θα 
επαναληφθεί το «Αμάρτημα της μητρός μου» του 
Γεωργίου Βιζυηνού με τον Ηλία Λογοθέτη. 
● Στο καινούργιο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη «Κω-
λοδουλειά» στο Από μηχανής Θέατρο πρωταγω-
νιστεί η Αγγελική Στελλάτου. Στο ίδιο θέατρο, τον 
Δεκέμβριο, σε σκηνοθεσία Λένας Κιτσοπούλου θα 
ανέβει το έργο του Γιώργου Χρονά «Η γυναίκα της 
Πάτρας» με την Ελένη Κοκκίδου.
● Μια ανατομία της γυναικείας φύσης αποτελεί 
το «Μαύρη Εύα, Άσπρη Εύα» της νέας συγγραφέ-
ως Εύας Κατσιφή, στο Θέατρο Τόπος Αλλού. 
Στην παράδοση των ελληνικών έργων του Θεά-
τρου Στοά έρχεται να προστεθεί το καινούργιο 
έργο των Παναγιώτη Μέντη και Θανάση Παπα-
γεωργίου «ΤΕΛΕΙΑ gr», ένα ψηφιδωτό ογδόντα 
σκηνών με διακόσιους ρόλους παιγμένους από 
11 ηθοποιούς, που σχολιάζει όλα όσα μας απα-
σχολούν καθημερινά. Εξάλλου, με αφορμή το 
μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη «Βίος και 
πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά», ο Λιθουανός σκη-
νοθέτης Τσεζάρις Γκραουζίνις δίνει τη δική του 
εκδοχή, στη Νέα σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, 
με επτά πρόσωπα να συζητούν σε αντιπαράθεση 
με το μύθο του Ζορμπά.
● Στο Σύγχρονο Θέατρο Αθήνας ο Σίμος Κακάλας 
και η ομάδα Χώρος παρουσιάζουν την καινούργια 
τους δουλειά “recycle”, ενώ η ομάδα Κανιγκούντα, 
σε σκηνοθεσία Γιάννη Λεοντάρη, τη «Βεγγέρα» του 
Ηλία Καπετανάκη. Το «Φιόρο του λεβάντε» του Ξε-
νόπουλου ανεβάζει ο Σπύρος Παπαδόπουλος στο 
Θέατρο Άνεσις, ενώ ο Δημήτρης Πιατάς θα είναι το 
«Στραβόξυλο» του Δημήτρη Ψαθά, σε σκηνοθεσία 
Κώστα Τσιάνου, στο θέατρο Γκλόρια. Στο θέατρο 
Μεταξουργείο ο Δήμος Αβδελιώδης σκηνοθετεί 
τη Γιασεμί Κηλαηδόνη στο έργο του Θωμά Ψύρρα 
«Μάραν Άθα ή Ιερά και Ανόσια».  A

τέχνηθέατρο Της ΔήΜήΤΡΑΣ ΑΝΑΓΝώΣΤου

Ετοιμάσου για περισσότερες από 100 νέες παραστάσεις 

Θεατρική άνοιξη

Άννα Παναγιωτοπούλου

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

104 ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ & 
ΤΕΧΝΗΣ
Θεμιστοκλέους 104 
& Καλλιδρομίου, 
210 3826.185
* Σονέτα. Του Ουίλιαμ 
Σέξπιρ. Σκηνοθ.: Λ. Γιο-
βανίδης. Παίζουν: Μ. Κα-
ρατζογιάννης, Μ. Κίτσου. 
Τρ.-Κυρ. 21.30. € 15. 8-20/9. 
Δ: 55’. 

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

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

ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 
«ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑ-
ΚΗΣ» 
Νάξου & Σταυρακάκη, 
Ρέντης, 210 4830.115
* 2ο Διαδημοτικό Φε-
στιβάλ Ερασιτεχνικού 
Θεάτρου. Έργα Ελλήνων 
και ξένων συγγραφέων με 
τις θεατρικές ομάδες δή-
μων της Αττικής. 20.30. Είσ. 
ελεύθερη. Ως 9/9.

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

ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ 
Πετρούπολη, 210 5062.166
* Συμπέθεροι από τα Τί-
ρανα. Των Θανάση Παπα-
θανασίου, Μιχάλη Ρέππα. 
Παίζουν: Χ. Χατζηπαναγιώ-
της, Β. Σταυροπούλου, Τ. 
Ευείδη κ.ά. 21.30. € 23, 18 
Φ, 12 παιδ. 5/9.   

ΜΑΙΡΗ ΑΡΩΝΗ
* The pool boy. Αστυνομι-
κή κωμωδία. Κείμ.-σκηνοθ.: 
Μ. Κουσουνής, Γ. Μαντάς. 
Παίζουν: Σ. Πετράκης, 

Α. Ζιώγας, Έ. Ντέντη κ.ά. 
Τετ.-Κυρ. 21.15. 16/9 - 
1/11. Η προπώληση των 
εισιτηρίων έχει ξεκινήσει 
αποκλειστικά στα PUBLIC 
Συντάγματος.

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

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 
Πειραιώς 138, 210 3453.111 
Αίθριο
* Ο ευτυχισμένος prince. 
Βασισμένο στο παραμύθι 
του Όσκαρ Oυάιλντ «Ο 
ευτυχισμένος πρίγκιπας». 
Σκηνοθ.: Γ. Χατζάκης. 
Παίζουν:Β. Ταγκούλη, Θ.  
Χουλιάρας, Α. Ματαφιά κ.ά. 
Καθημερινά 21.15. € 22, 15 
Φ. 4-13/9. Δ: 90’.

ΠΑΡΚ 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 36, 
Πεδίον Άρεως, 
210 8813.361
Πάρ’ το χρήμα και… τρέ-
χα. Κωμωδία. Του Ρέι Κού-
νεϊ. Σκηνοθ.: Κ. Κιμούλης.
Παίζουν: Γ. Ηλιόπουλος, 
Ν. Παλληκαράκη, Κ. Ζα-
χάρωφ, Χ. Παππά. Σάβ. (Λ) 
18.45. Τετ.-Κυρ. 21.30. € 24, 
18 Λ,15 Φ. Δ: 120’. 

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΑΣΩΜΑΤΩΝ 
Αγ. Ασωμάτων 6, Θησείο, 
210 3224.664
O ψαράς και η χελώνα. 
Από το «Χάρτινο φεγγάρι 
- θέατρο κούκλας». Κυρ. 
19.00, € 10. ●

 ΘΕΑΤΡΟ οδηγος

* Προτείνουμε

Αίθουσες τέχνης

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ  
Γλύκωνος 4, Δεξαμενή, Κο-
λωνάκι, 210 7213.938
Ομαδική Ελλήνων καλ-
λιτεχνών. Ζωγραφική, 
γλυπτική, φωτογραφία. 
Ως 26/9.
 
AMP 
Επικούρου 26 & Κορύνης 4, 
210 3251.881 
Ομαδική ξένων καλλιτε-
χνών. Ζωγραφική, γλυπτι-
κή, εγκαταστάσεις, video.  
7-26/9. 

ART 10 GALLERY  
Λεμπέση 10, Αθήνα, 210 
9220.181
Ομαδική Ελλήνων καλ-
λιτεχνών. Ζωγραφική, 
γλυπτική. Ως 15/9.

ENIGMA  
Λεωφ. Κηφισίας 263, Κηφι-
σιά, 210 8085.745 
Ομαδική Ελλήνων καλ-
λιτεχνών. Ζωγραφική. 
Ως 18/9.

* KALFAYAN  
Χάρητος 11, 210 7217.679
Στράτος Καλαφάτης. Φω-
τογραφία. Ως 26/9. 

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

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

 
Άλλοι Χώροι

BARTESERA  
Κολοκοτρώνη 25, στοά Πρα-
ξιτέλους, 210 3229.805
Μπάμπης Ξερίκος. Φωτο-
γραφία. Ως 12/9.

ΔΕΣΤΕ  
Φιλελλήνων 11 & Ε. Παππά, 
Ν. Ιωνία, 210 2758.490 
Έργα από τη συλλογή Δά-
κη Ιωάννου. Ως 31/12. 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕ-
ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ  
«Αφίξεις», περιοχή «Α» εκτός 
Schengen, 210 3530.000
Γιάννης Γιαννέλος. Αερο-
φωτογραφίες. Ως 30/9. 

ΔΡΑΣΙΣ  
Βασίλη 1, Θησείο, 210 
3461.674
Τζέσικα Μαργαρίτη. Ζω-
γραφική. Ως 17/9.

ZAZZIUM BAR  
Ιπποκράτους & Διδότου 33, 
Εξάρχεια, 210 3618.446
Κατερίνα Κυριαζοπού-
λου. Ως 31/12.

ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ  
Πάρκο Στρατού, Γουδή, 210 
7709.855
Κουστούμια, αντικείμε-
να, φωτογραφίες, video 
από την τελετή έναρξης 
των Ολυμπιακών αγώνων. 
Ως 20/12.

ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙ-
ΚΗΣ Β. ΚΑΙ Μ. ΘΕΟΧΑ-
ΡΑΚΗ  
Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν, 210 
3611.206
Ομαδική Ελλήνων καλ-
λιτεχνών. Ζωγραφική. 
Ως 20/9. 
Federico Fellini. Σκίτσα. 
Ως 20/9.

ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ  
Κανελλοπούλου, παραλία 
Ελευσίνας, 210 5537.302
Λήδα Παπακωνσταντί-
νου. Εγκατάσταση. 9/9 
- 10/10.

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ 
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Ιπποκράτους 118 
Ευανθία Σούτογλου. 
Ζωγραφική,χαρακτική. 
Ως 5/9.

ΠΟΤΝΙΑ ΘΗΡΩΝ  
Ζαΐμη 7, Εξάρχεια, 210 
3307.380
Ομαδική Ελλήνων καλλι-
τεχνών. Γλυπτική, ζωγρα-
φική, βίντεο, κατασκευές. 
Ως 14/9. 

THE ART FOUNDATION  
Νορμανού 5, Μοναστηράκι, 
210 3238.757 
Ομαδική Ελλήνων καλλι-
τεχνών. Ως 7/9. 

Μουσεία

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙ-
ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  
Πατησίων 44, 210 8217.717
Κλασική Αθήνα. Αγγεία, 
γλυπτά, χάλκινα αντικείμε-
να. Ως 30/11.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - 
ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19 & Ρη-
γίλλης, 210 9242.111 
* Ομαδική Ελλήνων καλ-
λιτεχνών και αρχιτεκτό-
νων. Εγκαταστάσεις, video. 
Ως 4/10.
Γιώργος Δρίβας. Video. 
Ως 6/9.
Ομαδική Ελλήνων καλ-
λιτεχνών. Ζωγραφική, 
γλυπτική, εγκαταστάσεις, 
σχέδιο, φωτογραφία, βί-
ντεο, διαδικτυακά ηχητικά 
έργα. Ως 11/10.

HERAKLEIDON, 
EXPERIENCE IN VISUAL 
ARTS  
Ηρακλειδών 16, Θησείο, 210 
3461.981
Maurits Cornelius Escher. 
Σχέδια, χαρακτικά. Ως 
15/11. 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΥΡΟΥ - 
ΕΥΤΑΞΙΑ  
Παπαρρηγοπούλου 7, 210 
3231.397
Συλλογή Στάθη. Ζωγραφι-
κή. Ως 31/12.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙ-
ΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  
Νεοφ. Δούκα 4, Κολωνάκι, 
210 7228.321-3
* Tomas Struth. Φωτογρα-
φία. Ως 14/9.
Βραβείο ΔΕΣΤΕ 2009. Ομα-
δική Ελλήνων καλλιτεχνών. 
Ζωγραφική. Ως 30/9.

MOYΣEIO ΜΠΕΝΑΚΗ
Κουμπάρη 1, Κολωνάκι,
210 3671.000
Ομάδα Αφή. Δημιουργίες 
εμπνευσμένες από τα εκ-
θέματα του μουσείου. Ως 
14/9. ●

ΤΕΧνη οδηγος

Ο ευτυχισμένος prince 
Φιλόδοξο εικαστικό θέαμα – «μιούζικαλ για την 
καρδιά και την πόλη» όπως το χαρακτηρίζουν οι 
δημιουργοί του: ο συνθέτης Χρήστος Θεοδώ-
ρου και ο σκηνοθέτης Γρηγόρης Χατζάκης που 
έβαλαν το pop είδωλο Prince να εισβάλει στο πα-
ραμύθι του Όσκαρ Oυάιλντ «Ο ευτυχισμένος πρί-
γκιπας». Πρωταγωνιστούν η Βικτωρία Ταγκού-
λη και ο Θανάσης Χουλιάρας. 4-13/9, 21.30, Αίθριο 
Μουσείου Μπενάκη, Πειραιώς 138, 210 3453.111

Πηνελόπη Γερασίμου
Γεννήθηκε το 1989 και μεγάλωσε στην Πρέβε-
ζα. Σπούδασε φωτογραφία στο Art and Design 
College της AKTO και συνεχίζει τις μεταπτυχιακές 
της σπουδές. Τον περασμένο Σεπτέμβριο συμμε-
τείχε σε μια ομαδική έκθεση με τη σχολή της.
Η έκθεση της Gallery Café είναι η παρθενική της 
εμφάνιση όπου θα προβάλει την προσωπική της 
δουλειά . Είναι μια αναδρομική έκθεση φωτογρα-
φίας. Σκοπός της Πηνελόπης Γερασίμου είναι να 
μοιραστεί τις ιδέες και τη φαντασία της μέσω της 
φωτογραφίας.
Gallery Café, Αδριανού 33, Μοναστηράκι, 210 3249.080

Μη 
χάσεις!

Μη 
χάσεις!
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Στην τελική ευθεία
Ο «Παράδεισος» της 2ης Μπιενάλε της Αθήνας μετράει
τον τελευταίο μήνα του (έως 4 Οκτωβρίου) με μια 
σειρά παράλληλων εκδηλώσεων που θα τρέχουν 
ταυτόχρονα με τις βασικές εκθέσεις  

Αthens Urban Sound gathering 
(Φεστιβάλ Hip-Hop, 
Πλατεία Νερού) 
Το ελληνικό hip-hop ενώνει τη φωνή του με 

τη ΜΚΟ «Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρό-

σφυγες» και εναντιώνεται στο ρατσισμό και 

την ξενοφοβία. Θα εμφανιστούν δεκατέσσε-

ρα από τα δημοφιλέστερα hip-hop σχήματα 

της Αθήνας: Παρασκευή, 11/9: Salto Mortal, 

Πύρινη Λαίλαπα, Ορθολογιστές, Νέα Τάξη 

Πραγμάτων,  Phyrosun, Phase3 και guest ο 

Εισβολέας. Σάββατο, 12/9: Univers, Νεκρι-

κή Σιγή, Freedom of Speech, Bitman & El Pap 

Chico, Flowjob, MC Yinka και guest ο Νικόλας 

Razastarr. Ώρα έναρξης 19.30, είσοδος δωρεάν. 
Στάση Τραμ: Δέλτα Φαλήρου. 

Εκπαιδευτικά 
προγράμματα για παιδιά
Τα Σαββατοκύριακα 12-13, 19-20, 26-27 Σε-

πτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια 

για παιδιά ηλικίας από 6 έως 10 ετών, στα ο-

ποία Έλληνες καλλιτέχνες θα δημιουργήσουν 

έργα μαζί με τα παιδιά. Τα εργαστήρια έχουν 

ως στόχο να συμβάλουν στην εξοικείωση των 

παιδιών με την καλλιτεχνική παραγωγή. Πε-
ρισσότερες πληροφορίες στο 210 5232.222. Στά-
ση Τραμ: Δέλτα Φαλήρου. 

Performance των Matteo 
Fraterno και Cesare 
Pietroiusti
Το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρί-

ου οι Matteo Fraterno και Cesare Pietroiusti 

θα παρουσιάσουν μια δράση στην παραλία 

και το πάρκο Φαλήρου, κατά τη διάρκεια  ό-

λης της ημέρας, στην οποία  θα εξετάσουν 

τη σχέση μεταξύ γλώσσας και διαμαρτυ-

ρίας, μετατρέποντας το ανθρώπινο σώμα 

σε «πεδίο» πολιτικής διαμαρτυρίας. Στάση 
Τραμ: Πάρκο Φλοίσβου.

Ομάδα Φιλοπάππου
Στις 12 Σεπτεμβρίου η Ομάδα Φιλοπάπ-

που ( http://filopapou.blogspot.com) 

τελειώνοντας τις εργασίες που ξεκίνησε 

τον Ιούνιο (σε συνεργασία με τους εθε-

λοντές του Κέντρου Φυσικής Καλλιέρ-

γειας) προσκαλεί τον κόσμο για να βοη-

θήσει στη σπορά (τριφυλλιού, κινέζικου 

λάχανου, ρόκας κ.ά.) σε έκταση 100 τ.μ. 

στο πάρκο Παλαιού Φαλήρου για τη δη-

μιουργία ενός κήπου - ζωντανού γλυ-

πτού που θα αναπτύσσεται συνεχώς. 
Στάση Τραμ: Πάρκο Φλοίσβου. A

H Cosmote είναι χορηγός 

της Μπιενάλε.  

)))Heaven's
voice

www.athensvoice.gr/guide/biennale

http://www.athensbiennial.org/AB/opportu
niti

es
.h

tm

      

      Περισσότερες πληροφορίες στο

Για να γίνεις 

εθελοντής  
γράψε στο

ab2volunteers@
gmail.comΠ ολλά ακούστηκαν και γράφτηκαν για τη σύγχρονη τέχνη με 

αφορμή την Μπιενάλε, κι εσύ δεν ήξερες ποια γνώμη να εν-
στερνιστείς, γιατί όπως λέει και ο λαός «οι γνώμες μοιάζουν 

με τους κ…, όλοι έχουν κι από έναν». Εξάλλου, την τέχνη τη βλέπεις, 
δεν την ακούς – και η τελευταία ευκαιρία για να σχηματίσεις τη δικιά 
σου γνώμη είναι τώρα, και όσο πλησιάζει προς το τέλος της η Μπιενάλε, 
τόσο θα γίνεται συνωστισμός, γι’ αυτό, κύριες και κύριοι της τελευταίας 
στιγμής, βιαστείτε! Η τελική ευθεία φέρνει κι ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδη-
λώσεων μέσα στο γενικότερο πολυσυλλεκτικό πνεύμα της διοργάνωσης, όπως… 

τέχνητέχνη
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Θέμις  ***
Τα μικρά δράματα που εξελίσσονται καθη-

μερινά στις αίθουσες του Πρωτοδικείου Α-

θηνών, ο κόσμος της οδού Ευελπίδων, ποζά-

ρουν για το close up τους στην κάμερα του 

Μάρκου Γκαστίν. Καταγράφοντας δίχως να 

«παίρνει θέση» κάποιες από τις δίκες που 

δεν αφορούν παρά μόνο τους ίδιους τους 

ενδίκους, κατορθώνει να φανερώσει –με 

διακριτικότητα, αλλά αποκαλυπτικά– μια ει-

κόνα του μικρόκοσμου της δικαιοσύνης και 

κυρίως της ελληνικής κοινωνίας εκτός των 

δικαστηρίων. Μικρές διαφορές, προσωπικές 

ιστορίες μετατρέπονται σε παραστάσεις (με 

κάθε έννοια της λέξης) μπροστά στην έδρα, 

που μαγνητίζουν με τον τρόπο που αποκα-

λύπτουν την αληθινή φύση των «πρωταγω-

νιστών» τους. 

Ο βιρτουόζος (The Soloist) **  
Σκηνοθεσία: Τζο Ράιτ
Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, 

Τζέιμι Φοξ, Κάθριν Κίνερ 

Ο Τζο Ράιτ κατόρθωσε με τις δυο προ-
ηγούμενες ταινίες του, την ανανεωτική 
μεταφορά του βιβλίου της Τζέιν Όστιν 
«Περηφάνια και προκατάληψη» και τη 
μελετημένη ανάγνωση της «Εξιλέωσης» 
του Ίαν ΜακΓιούαν, να συλλάβει κάτι από 
την αγγλική ιδιαιτερότητα και τα ύψη ή 
τα βάθη της αγάπης και του πάθους. Στην 
πρώτη του αμερικάνικη ταινία δοκιμάζει 
να αγγίξει ανάλογα σημαντικά συναι-
σθήματα μέσα από μια (αληθινή) ιστο-
ρία που μιλά για το βάρος του ταλέντου, 
τη δίνη της αποτυχίας, την ελπίδα της 
σωτηρίας, τα όρια ανάμεσα στη λογική 
και την τρέλα, τον ορισμό της ευτυχίας. 
Βασισμένο σε μια σειρά από άρθρα του 
δημοσιογράφου Στιβ Λόπεζ στους Los 
Angeles Times για την τυχαία γνωριμία 
του με έναν άστεγο που κατέχει ένα μο-
ναδικό μουσικό χάρισμα, το σενάριο της 
Σουζάνα Γκραντ προσπαθεί να χωρέσει 
τα παραπάνω σε μια αφήγηση που φιλο-
δοξεί να συνδυάσει το προσωπικό ύφος 
με μια κοινωνικά ευαίσθητη φωνή και να 
ξετυλίξει μέσα από την παράδοξη φιλία 

των δυο ηρώων θεματικές που την ξε-
περνούν. Στην πραγματικότητα προσπα-
θεί περισσότερο σκληρά απ’ ό,τι θα χρει-
αζόταν και δυστυχώς στην ίδια παγίδα 
πέφτει γρήγορα και ο Τζέφρι Ράιτ επι-
τείνοντας την αίσθηση μιας ταινίας που 
παίρνει υπερβολικά σοβαρά τον εαυτό 
της. Θέλοντας να δώσει χώρο στα όσα οι 
ήρωες συμβολίζουν, αγωνιώντας να μι-

λήσει για το πρόβλημα των αστέγων του 
Λος Άντζελες, δοκιμάζοντας να αποκα-
λύψει με εικόνες όσα οι λέξεις του Λόπεζ 
διακριτικά σχημάτιζαν στο χαρτί, μοιά-
ζει να χάνει την ουσία, που δεν βρίσκεται 
πουθενά αλλού πέρα από τους δυο ήρωές 
της. Με δυο ηθοποιούς του επιπέδου του 
Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και του Τζέ-
ιμι Φοξ είναι δύσκολο κάτι να πάει στρα-

βά, όμως εδώ, ακόμη κι αν οι ρόλοι τους 
μοιάζουν να έχουν περίσσευμα υλικού 
για να χτιστούν πάνω του ενδιαφέρου-
σες προσωπικότητες, γρήγορα μεταμορ-
φώνονται από το φιλμ σε κάτι σαν μου-
τζούρες άλλων, πολύ πιο σχηματισμένων 
ηρώων, κι αφήνονται να προσπαθούν 
μάταια να ανακαλύψουν το ποιοι είναι 
οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι υποδύ-
ονται. Ο Ράιτ φροντίζει με επιμέλεια τις 
εικόνες του, τους φωτισμούς, τα εντυ-
πωσιακά πλάνα, το ύφος του φιλμ –αν 
και λήψεις των οδικών διασταυρώσεων 
του Λος Άντζελες ή πουλιών που πετούν 
στον απογευματινό ουρανό δεν φέρνουν 
πάντα το αποτέλεσμα που ο δημιουργός 
τους είχε πιθανότατα στο μυαλό του– 
αλλά στην πορεία ξεχνά πού βρίσκεται 
η καρδιά της ταινίας του. Κάπως έτσι ο 
«Βιρτουόζος» μεταμορφώνεται από ένα 
φιλόδοξο οσκαρικό στοίχημα της περα-
σμένης σεζόν σε μια ταινία που φτάνει 
στις αίθουσες με χαρακτηριστική καθυ-
στέρηση, πέφτοντας θύμα της… βιρτου-
οζιτέ του σκηνοθέτη της, της επιμονής 
του να μιλήσει για περισσότερα απ’ όσα 
χρειαζόταν και πιθανότατα μιας ιστορίας 
που αποδεικνύει πως κάποιες φορές χί-
λιες εικόνες δεν λένε το ίδιο με μερικές 
σωστά διαλεγμένες λέξεις. A

Ντουέτο με λάθος νότες 
Όταν το ταλέντο δεν έχει πάντα ευτυχή κατάληξη

Λευκή νύχτα γάμου 
(Bruoguminn)  **  
Το αλλόκοτο ισλανδικό τοπίο και το παράξε-

νο νυχτερινό φως ισοπεδώνουν χαρακτή-

ρες, πλοκή, δράμα, κάτω από τη μαγική εικό-

να της καινούργιας ταινίας του Μπαλτάζαρ 

Κορμακούρ. Εκεί που στο “Jar City” ο τόπος 

μεταμορφωνόταν σε στοιχείο του θρίλερ, 

εδώ κλέβει την παράσταση από το άνευρο 

δράμα και τους δισταγμούς του ήρωα – ενός 

καθηγητή πανεπιστημίου που θέλει να πα-

ντρευτεί ξανά, αλλά δεν έχει αναμετρηθεί 

με τα φαντάσματα του παρελθόντος του. Ο 

Κορμακούρ παλεύει να ισορροπήσει το δρα-

ματικό με το αστείο –με μια δόση από Τσέ-

χοφ– αλλά η ταινία δεν έχει ούτε το μισό από 

το ενδιαφέρον που θα βρείτε στη μοναδική 

τοπογραφία του νησιού.   

Οι σκηνοθέτες του “Crank”, 

Μαρκ Νέβελνταϊν, Μπράιαν 

Τέιλορ, ποντάρουν και πάλι στη 

δράση –αλλά αυτή τη φορά στα μπρά-

τσα του Τζέραλντ Μπάτλερ– για να χτίσουν 

το φουτουριστικό τους action opus “Gamer”. 

Στο μέλλον οι ήρωες των video games είναι 

αληθινοί άνθρωποι που πεθαίνουν πραγ-

ματικά. ❱❱ Ο πρώην κριτικός των Cahiers 

Du Cinéma Νικολάς Σααντά υπογράφει τη 

σκηνοθεσία στο «(Κατά) Σκοπεύοντας» 

(Espion(s))**1/2, μια ρομαντική κατασκοπευ-

τική ιστορία που μοιάζει ακριβώς με ό,τι θα 

περιμένατε από το ντεμπούτο ενός πρώην 

κριτικού των Cahiers. ❱❱ Η Μόνικα Μπελούτσι 

και ο Λούκα Ζινγκαρέτι δεν αρκούν για να  

ζωντανέψουν την άνευρη βιογραφία δυο Ι-

ταλών αστέρων του σινεμά που μπλέχτηκαν 

στη δίνη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου κι ε-

κτελέστηκαν από τους αντιστασιακούς στις 

«Νύχτες oργής» (Sanguepazzo)** του Μάρκο 

Τούλιο Τζιορντάνα. ❱❱ Όταν προσγειώνονται 

«Εξωγήινοι στη σοφίτα» (Aliens in the Attic), 

στην παιδική περιπέτεια του Τζον Σουλτς, τα 

ανήλικα μέλη μιας οικογένειας θα πρέπει να 

σώσουν το σπίτι αλλά και την ανθρωπότητα. 

❱❱ Η Ρέιτσελ Μακ Άνταμς είναι αποφασισμέ-

νη να φτιάξει τη ζωή της με τον Έρικ Μπάνα 

στην ταινία επιστημονικής φαντασίας του 

Ρόμπερτ Σβέντκε «Η γυναίκα του ταξιδευ-

τή» (The Time Traveler’s Wife). ❱❱ Ο υπόκο-

σμος έχει την τιμητική του στην b movie του 

Κάρολου Ζωναρά «Ο γιος του Τσάρλυ»** που 

βρίθει εγκληματιών, ναρκωτικών, φόνων 

τραβεστί, αλλά υποφέρει από ένα σχηματι-

κό σενάριο και μια αμήχανη εκτέλεση. 

Πρεμιέρες

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

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ., Τζέιμι Φοξ  

Ακόμη

Gamer Νύχτες οργής
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ωρεσ προβολησCine
Αθήνας

ABΑΝΑ
Κηφισίας 234 & Λυκούργου, 
210 6756.546 Dolby Stereo
Η γυναίκα του ταξιδευτή 
20.20-23.00

AEΛΛΩ 
CINEMAX 5+1 
Πατησίων 140, 210 8259.975
Ο βιρτουόζος 20.30-23.00

AΕΛΛΩ CINEMAX 5+1
Αίθουσα 1: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ 
18.00-21.00
Αίθουσα 2: Ο βιρτουόζος 
21.45/ Gamer 17.45-19.45
Αίθουσα 3: Αθήνα  - Κων-
σταντινούπολη 19.15-
21.15-23.15
Αίθουσα 4: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ 
19.30/ Gamer 22.30
Αίθουσα 5: Η γυναίκα του 
ταξιδευτή 17.45-20.00-
22.15

AΘΗΝΑΙΑ
ΘΕΡΙΝΟ Χάρητος 50 Κολω-
νάκι, 210 7215.717 
Λευκή νύχτα γάμου 20.50-
23.00

AΘHNAION CINEpOlIs 
3D DIGITAl 
Ζησιμοπούλου 7 & Ιωάν. Με-
ταξά, Γλυφάδα, 210 8108.230
Αίθουσα 1: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ 
17.10-20.00/ Ο βιρτουόζος 
22.50
Αίθουσα 2: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ 
18.30-21.30
Αίθουσα 3: Ο βιρτουόζος 
20.40/ Άδωξοι μπάσταρδη 
23.00
Αίθουσα 4: Η γυναίκα του 
ταξιδευτή 18.40-20.40-
22.40

ΑΙΓΛΗ
ΘΕΡΙΝΟ Ζάππειο, 210 
3369.369 
Η γυναίκα του ταξιδευτή 
20.50-23.00
Αίθουσα 1: Ο βιρτουόζος 
18.30-20.45-23.00
Αίθουσα 2: Άδωξοι μπά-
σταρδη 20.00-22.40

AΙΟΛΙΑ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΘΕΡΙΝΟ Οδός Φιλαδελ-
φείας – Σολωμονίδου, 210 
7247.600 
Η ανταλλαγή, Πέμ.-Κυρ. 
20.30-23.00/ Αμφιβολία, 
Δευτ.-Τετ. 20.30-22.30

AΛEKA ΔHM. ΚIN/ΦOΣ 
Δ. ZΩΓpAΦOY
3ης Ορεινής Ταξιαρχίας 13, 
Zωγράφου, 210 7773.608
Ο Χάρι Πότερ και ο ημίαι-
μος πρίγκιψ 21.00

AΜΥΝΤΑΣ
ΘΕΡΙΝΟ  Κων/πόλεως 16, 
πλ. Υμηττού, 210 7626.418 
Άδωξοι μπάσταρδη 20.20-
23.00

AΝΕΣΙΣ
Λεωφ. Κηφισίας 14, Αμπελο-
κήποι, 210 3833.527  
(Κατα)σκοπεύοντας 21.00-
23.00

ApOllON - CINEMAX 
ClAss
Σταδίου 19
Ο βιρτουόζος 17.45-20.00-
22.30

AΡΚΑΔΙΑ
Καραολή και Δημητρίου 36, 
210 7661.166
Η γυναίκα του ταξιδευτή 
21.00-23.00

AΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ 
sUZUKI
Αττικό Άλσος, 210 6997.755
Η γυναίκα του ταξιδευτή 
21.00-23.00

BApKIZA
Θάσου 22, Bάρκιζα, 
210 8973.926 
Αίθουσα 1: Άδωξοι μπά-
σταρδη 20.20-22.30
Αίθουσα 2: Επίθεση στο 
συρμό 20.30-23.00
Αίθουσα 3: Ο βιρτουόζος 
20.45-23.00

BΟΞ
Θεμιστοκλέους 82
(Κατα)σκοπεύοντας 20.50-
23.00

VIllAGE 15 CINEMAs 
@ THE MAll 
Ανδρέα Παπανδρέου 3 θέση 
Ψαλίδι, 210 6104.100 
Αίθουσα 1: The hangover, 
Πέμ.-Τρ. 21.30-23.45, Τετ. 
15.00-17.15/ 9, Τετ. 19.15-
21.30-23.45/ Μισώ την 
ημέρα του Αγίου Βαλεντί-
νου, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 
15.00-17.15-19.15, Σάββ.-
Κυρ. 11.00-13.00-15.00-
17.15-19.15
Αίθουσα 2: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. & 
Κυρ. & Τρ.-Τετ. 14.30-16.30 
μεταγλ., Σάββ. 12.30-14.30-
16.30 μεταγλ., Δευτ. 14.30 
μεταγλ. (τρισδιάστατη 
προβολή)/ Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ, 
Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ. 18.30-
21.45-01.00, Δευτ. 16.30-
23.00
Αίθουσα 3: Εξωγήινοι στη 
σοφίτα, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τρ. 13.30-15.30-17.30-
19.30 Σάββ.-Κυρ. 11.30-
13.30-15.30-17.30-19.30, 
Τετ. 14.30-16.30-18.30/ 
Άδωξοι μπάσταρδη, Πέμ.-
Τρ. 21.30-00.45, Τετ. 23.00
Αίθουσα 4: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ, 
Πέμ.-Κυρ.& Τρ.-Τετ. 13.15-
16.30-19.45-22.45, Δευτ. 
15.15-18.30-21.45-01.00
Αίθουσα 5: Άδωξοι 
μπάσταρδη, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τρ. 14.15-17.30-
20.45-00.00, Σάββ.-Κυρ. 
11.00-14.15-17.30-20.45-
00.00, Τετ. 17.30-20.45-
00.00/ Μισώ την ημέρα 
του Αγίου Βαλεντίνου, Τετ. 
13.30-15.30

Αίθουσα 6: Ο βιρτουόζος, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.30-17.00-19.30-22.00-
00.45, Σάββ.-Κυρ. 12.00-
14.30-17.00-19.30-22.00-
00.45
Αίθουσα 7: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.30-17.45-21.00-00.30, 
Σάββ.-Κυρ. 11.15-14.30-
17.45-21.00-00.30
Αίθουσα 8: Gamer, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.15-16.15-18.15-20.30-
22.30-00.30, Σάββ.-Κυρ. 
12.15-14.15-16.15-18.15-
20.30-22.30-00.30
Αίθουσα 9: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 13.15-15.15-
17.15 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
11.15-13.15-15.15-17.15 
μεταγλ./ Gamer 19.15-
21.15-23.15-01.15
Αίθουσα 10: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ 
13.45-17.00-20.15-23.30
Αίθουσα 11: Η γυναίκα 
του ταξιδευτή, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 15.15-17.30-
19.45-22.00-00.15,
Σάββ.-Κυρ. 13.00-15.15-
17.30-19.45-22.00-00.15
Αίθουσα 12: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ, 
Πέμ. & Δευτ.-Τετ. 15.45-
19.00-22.15, Παρ. 15.45-
19.00-22.15-01.30, Σάββ. 
12.30-15.45-19.00-22.15-
01.30, Κυρ. 12.30-15.45-
19.00-22.15
Αίθουσα 13: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ 
20.15-23.30
Αίθουσα 14: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ 
19.00-22.15

VIllAGE 20 CINEMAs 
pARK -  VIllAGE 
CINEMAs GOlD ClAss 
Θηβών 228 & Π. Pάλλη, Aγ. 
Iωάννη Pέντη, 210 4278.600
Αίθουσα 1: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ 
19.30./ Gamer 22.30
Αίθουσα 2: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ 
18.30-21.30-00.30
Αίθουσα 3: Μισώ την ημέρα 
του Αγίου Βαλεντίνου, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 
14.45-16.45-18.45-
20.45-22.45, Σάββ.-Κυρ. 
12.15-14.45-16.45-18.45-
20.45-22.45/ Transporter 
3, Πέμ.-Τρ. 00.45/ Άδωξοι 
μπάσταρδη, Τετ. 15.45-
19.00-22.15-01.15
Αίθουσα 4: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.30-18.30-21.30-00.30, 
Σάββ.-Κυρ. 12.30-15.30-
18.30-21.30-00.30
Αίθουσα 5: Εξωγήινοι στη 
σοφίτα, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 15.15-17.15-19.15, 
Σάββ.-Κυρ. 11.15-13.15-
15.15-17.15-19.15, Άδωξοι 
μπάσταρδη 21.15-00.15
Αίθουσα 6: Η γυναίκα του 
ταξιδευτή, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ. 16.00-18.15-

20.30-22.45-01.00, Σάββ.-
Κυρ. 11.30-13.45-16.00-
18.15-20.30-22.45-01.00
Αίθουσα 7: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 15.30-17.30 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
11.30-13.30-15.30-17.30 
μεταγΛ./ Ο Χάρι Πότερ και 
ο ημίαιμος πρίγκιψ 19.30-
22.30-01.30
Αίθουσα 8: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 14.00-16.00-
18.00 μεταγλ. 20.00-22.00-
00.00 με υπότ., Σάββ.-Κυρ. 
12.00-14.00-16.00-18.00 
μεταγλ. 20.00-22.00-00.00 
με υπότ. (τρισδιάστατη 
προβολη)
Αίθουσα 9: Gamer, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 15.30-
17.45-20.00-22.30-00.30, 
Σάββ.-Κυρ. 11.00-13.15-
15.30-17.45-20.00-22.30-
00.30
Αίθουσα 10: Gamer, Πέμ.-
Παρ. & Δευτ.-Τετ. 14.45-
17.00-19.15-21.30-23.45, 
Σάββ.-Κυρ. 12.30-14.45-
17.00-19.15-21.30-23.45
Αίθουσα 11:Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.30-17.30-20.30-23.30, 
Σάββ.-Κυρ. 11.30-14.30-
17.30-20.30-23.30
Αίθουσα 12: Ο βιρτουόζος, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.00-18.30-21.00-23.30, 
Σάββ.-Κυρ. 11.00-13.30-
16.00-18.30-21.00-23.30
Αίθουσα 13: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.00-17.00-20.00-23.00, 
Σάββ.-Κυρ. 11.00-14.00-
17.00-20.00-23.00
Αίθουσα 14: Άδωξοι 
μπάσταρδη, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τρ. 15.45-19.00-
22.15-01.15, Σάββ.-Κυρ. 
12.45-15.45-19.00-22.15-
01.15/ 9, Τετ. 14.45-16.45-
18.45-20.45-22.45-00.45
Αίθουσα 15: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
16.00-19.00-22.00-01.00, 
Σάββ.-Κυρ. 13.00-16.00-
19.00-22.00-01.00
Αίθουσα 16: The hangover, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 
15.00-17.15-19.30-21.45-
00.00, Σάββ.-Κυρ. 12.45-
15.00-17.15-19.30-21.45-
00.00, Τετ. 15.15-17.30/ 
9, Τετ. 19.45-21.45-23.45-
01.30
Αίθουσα 17: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 14.30-16.30 
μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 12.30-
14.30-16.30 μεταγλ./ 
Gamer 18.30-20.45-23.00-
01.15
Αίθουσα 18: Άδωξοι μπά-
σταρδη, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 14.15-17.15-20.15-
23.15, Σάββ.-Κυρ. 11.15-
14.15-17.15-2.15-23.15
Αίθουσα 19: Εξωγήινοι 
στη σοφίτα, Πέμ.-Παρ. & 

Δευτ.-Τετ. 14.15-16.15-
18.15-20.15-22.15-00.15, 
Σάββ.-Κυρ. 12.15-14.15-
16.15-18.15-20.15-22.15-
00.15
Αίθουσα 20: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.00-18.00-21.00-00.00, 
Σάββ.-Κυρ. 12.00-15.00-
18.00-21.00-00.00

VIllAGE 5 CINEMAs 
pAGRATI
Υμητού 110 & Χρεμω-
νίδου, Παγκράτι, 210 
7572.440, κρατήσεις 210 
8108.080, Dolby SRD, www.
villagecinemas.gr.
Αίθουσα 1: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 16.00 μεταγλ, 
Σάββ.-Κυρ. 11.45-13.45-
16.00 μεταγλ./ Gamer 
18.15-20.15-22.15-00.45
Αίθουσα 2: Εξωγήινοι στη 
σοφίτα, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τρ. 15.15-17.15-19.15, 
Σάββ.-Κυρ. 11.15-13.15-
15.15-17.15-19.15/ Άδωξοι 
μπάσταρδη, Πέμ.-Τρ. 
21.15-00.15, Τετ. 00.15/ 
9, Τετ. 16.00-18.00-20.00-
22.00
Αίθουσα 3: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 
16.15, Σάββ.-Κυρ. 13.15-
16.15/ Ο βιρτουόζος 
19.45-22.30-01.00/ Εξω-
γήινοι στη σοφίτα, Τετ. 
15.45-17.45
Αίθουσα 4: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
17.00-20.00-23.00, Σάββ.-
Κυρ. 11.00-14.00-17.00-
20.00-23.00
Αίθουσα 5: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.30-18.30-21.30-00.30, 
Σάββ.-Κυρ. 12.30-15.30-
18.30-21.30-00.30

VIllAGE 9 CINEMAs @ 
FAlIRO 
Παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος 
1 & Μωραϊτίνη 3, Π. Φάληρo
Αίθουσα 1 : Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Παρ. 
& Δευτ.-Τετ. 14.00-16.00-
18.00 μεταγλ (τρισδιάστατη 
προβολη), Σάββ.-Κυρ. 
12.00-14.00-16.00-18.00 
μεταγλ. (τρισδιάστατη 
προβολη)/ Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ 
20.00-23.00
Αίθουσα 2: Η γυναίκα του 
ταξιδευτή, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τρ. 14.40-16.50-
19.00-21.10-23.20, Σάββ.-
Κυρ. 12.30-14.40-16.50-
19.00-21.10-23.20, Τετ. 
14.40-16.50-19.00-21.10
Αίθουσα 3: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
14.00-17.00, Σάββ.-Κυρ. 
11.00-14.00-17.00/ Ο βιρ-
τουόζος 20.00-22.20-00.40
Αίθουσα 4: Gamer, Πέμ.-
Κυρ. & Τρ.-Τετ. 19.10-

21.10-23.10-01.10, Δευτ. 
18.00-22.00-00.10/ Άδωξοι 
μπάσταρδη, Πέμ.-Κυρ. & 
Τρ.-Τετ. 15.40, Δευτ. 15.00/ 
Η εποχή των παγετώνων 3: 
Η αυγή των δεινοσαύρων, 
Σάββ.-Κυρ. 11.10-13.10 
μεταγλ.
Αίθουσα 5: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τρ. 
15.00-18.00-21.00-00.00, 
Σάββ.-Κυρ. 11.40-15.00-
18.00-21.00-00.00/ Εξω-
γήινοι στη σοφίτα, Τετ. 
15.30-17.30/ 9, Τετ. 19.30-
21.30-23.30
Αίθουσα 6: Εξωγήινοι στη 
σοφίτα, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-
Τρ. 15.30-17.30-19.30, 
Σάββ.-Κυρ. 11.30-13.30-
15.30-17.30-19.30/ Άδωξοι 
μπάσταρδη, Πέμ.-Τρ. 
21.30-00.30/ Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ, 
Τετ. 15.00-18.00-21.00-
00.00
Αίθουσα 7 : Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ, 
Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ. 
15.40-18.50-22.00-01.10, 
Σάββ.-Κυρ. 12.30-15.40-
18.50-22.00-01.10
Αίθουσα 8: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ 
18.00-21.00-00.10
Αίθουσα 9: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ 
19.30-22.50

VIllAGE pARK ΡΕΝΤΗ 
VIllAGE COOl 
ΘΕΡΙΝΟ Θηβών 228 & Παρ-
νασσού (μέσα στον κήπο 
του Park), 210 4278.600
Ο Χάρι Πότερ και ο ημίαι-
μος πρίγκιψ 21.45

ΓΛΥΦΑΔΑ
Ζέππου & Ξενοφώντος, Γλυ-
φάδα, 210 9650.318 
Αίθουσα 1: Gamer, Τετ. 
20.15-22.30
Αίθουσα 2: Gamer, Πέμ.-Τρ. 
20.45-23.00/ 9, Τετ. 21.00-
23.00

ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΘΕΡΙΝΟ Λεωφ. Συγγρού 
286, Καλλιθέα, 210 9515.514 
Άδωξοι μπάσταρδη 20.30-
23.10

ΕΚΡΑΝ
Ζωοδ. Πηγής & Αγαθίου, Νε-
άπολη, 210 6461.895
Πέντε λεπτά πριν τον Πα-
ράδεισο 21.00-23.00

ΕΛΛΗΝΙΣ CINEMAX
ΘΕΡΙΝΟ Κηφισίας 29, τέρμα 
Αμπελοκήπων, 210 6464.009
Ο βιρτουόζος 20.45-23.00

ΖΕΦΥΡΟΣ
ΘΕΡΙΝΟ Τρώων 36, Θησείο, 
210 2016.849
Μερικοί το προτιμούν καυ-
τό 20.50-23.00

ΗΛΕΚΤΡΑ
ΘΕΡΙΝΟ Πατησίων 292, Άγ. 
Λουκάς, 210 2284.185 
Mamma mia!, Πέμ.-Κυρ. 
20.50/ Άδωξοι μπάσταρδη, 
Πέμ.-Κυρ. 22.40, Δευτ.-Τετ. 

20.15-22.45

ΘΗΣΕΙΟΝ
ΘΕΡΙΝΟ Απ. Παύλου 7, 210 
3420.864, 210 3470.980
Άδωξοι μπάσταρδη 20.15-
23.00

ΛΑΟΥΡΑ
ΘΕΡΙΝΟ Φορμίωνος & Νικη-
φορίδη 24, Νέο Παγκράτι, 
210 7662.060 
The hangover 21.00-23.00

ΛΙΛΑ
ΘΕΡΙΝΟ Νάξου 115, Πατή-
σια, 210 2016.849 
(Κατα)σκοπεύοντας 20.50-
23.00

MIKpOKOΣMOΣ - 
pRINCE 
Λεωφ. Συγγρού 106, στάση 
μετρό Φιξ, 210 9215.305
Άδωξοι μπάσταρδη 20.20-
23.00/ Μαραντόνα 19.00, 
μαζί και η μικρού μήκους: 
Money shot

NANA CINEMAX
Λεωφ. Bουλιαγμένης 179, 
210 9706.865 
Αίθουσα 1: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ 
18.15-21.15
Αίθουσα 2: Ο βιρτουόζος 
17.30-20.00-22.30
Αίθουσα 3: Η γυναίκα του 
ταξιδευτή 18.30-20.45-
23.00
Αίθουσα 4: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ 
19.45/ Άδωξοι μπάσταρδη 
22.45
Αίθουσα 5: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ 
17.30-20.30-23.30
Αίθουσα 6: Gamer 19.20-
21.30-23.40

ΟAΣΙΣ
ΘΕΡΙΝΟ Πρατίνου 7, Πα-
γκράτι, 210 7244.015 
Τσάι στη Σαχάρα, Πέμ.-Κυρ. 
20.45-23.00/ Το παγωμένο 
ποτάμι, Δευτ.-Τετ. 20.45-
23.00

ODEON KOsMOpOlIs 
MApOYΣI 
Λ. Kηφησίας 73 & Πουρνάρα 
Αίθουσα 1: Άδωξοι μπά-
σταρδη 17.50-20.50-23.50
Αίθουσα 2: Ο κατάσκοπος 
που γύρισε από το… Ρίο. 
Μυστικός πράκτορας Oss 
117, Πέμ.-Κυρ. 21.50/ Ο 
Χάρι Πότερ και ο ημίαιμος 
πρίγκιψ, Δευτ.-Τρ. 18.10-
21.10-00.10/ Οι κρυφές 
ζωές της κυρίας Λι, Πέμ.-
Παρ. 19.40/ Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Κυρ. 
17.40 μεταγλ., Σάββ.-Κυρ. 
& 19.40 μεταγλ./ Η γυναίκα 
του ταξιδευτή, Τετ. 17.00-
19.20-21.40-00.00
Αίθουσα 3: Μισώ την ημέρα 
του Αγίου Βαλεντίνου 
18.20-20.20-22.20
Αίθουσα 4: Οι κρυφές 
ζωές της κυρίας Λι, Σάββ.-
Τετ. 21.30, Σάββ.-Κυρ. & 
19.20-23.40/ Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 

δεινοσαύρων, Δευτ.-Τετ. 
17.20-19.20/ Ο κατάσκο-
πος που γύρισε από το… 
Ρίο. Μυστικός πράκτορας 
Oss 117, Δευτ.-Τετ. 23.40
Αίθουσα 5: Εξωγήινοι στη 
σοφίτα 16.50-18.50-21.00/ 
Άδωξοι μπάσταρδη 23.00
Αίθουσα 6: Ο βιρτουόζος 
17.30-20.30-22.50
Αίθουσα 7: Η γυναίκα του 
ταξιδευτή, Πέμ.-Δευτ. 
17.00-19.20-21.40-00.00, 
Τρ. 17.00-21.40-00.00/ 9, 
Τετ. 18.40-20.40-22.40
Αίθουσα 8: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ, 
Πέμ.-Κυρ. & Τετ. 18.10-
21.10-00.10
Αίθουσα 9: Η εποχή των πα-
γετώνων 3: Η αυγή των δει-
νοσαύρων 17.00 μεταγλ. 
(τρισδιάστατη προβολη)/ Ο 
Χάρι Πότερ και ο ημίαιμος 
πρίγκιψ 19.00-22.00
Αίθουσα 10: Gamer 19.10-
21.20-23.20, Σάββ.-Κυρ. 
& 17.10
Αίθουσα 11: Gamer 18.00-
20.00-22.10-00.20
Αίθουσα 12: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ 
17.10-20.10-23.10

ODEON sTARCITY
Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου
Αίθουσα 1: Gamer 18.00-
20.00-22.10-00.20
Αίθουσα 2: Ο βιρτουόζος 
17.40-20.20-22.50/ 
Cinema park Άγρια φύση, 
Κυρ. 11.00/ Ταξίδι στο 
σύμπαν, Κυρ. 13.00/ Δυνά-
μεις της γης, Κυρ. 15.00
Αίθουσα 3: Άδωξοι μπά-
σταρδη, Πέμ.-Τρ. 23.00/ 
Εξωγήινοι στη σοφίτα, 
Πέμ.-Τρ. 18.50-21.00, 
Σάββ.-Κυρ. & 16.50/ Η επο-
χή των παγετώνων 3: Η αυ-
γή των δεινοσαύρων, Τετ. 
17.30 μεταγλ./ 9, Τετ. 19.30-
21.40-23.40/ Cinema park 
Άγρια φύση, Κυρ. 11.00/ 
Ταξίδι στο σύμπαν, Κυρ. 
13.00/ Δυνάμεις της γης, 
Κυρ. 15.00
Αίθουσα 4: Η γυναίκα του 
ταξιδευτή 19.10-21.30-
23.50/ Cinema park Άγρια 
φύση, Κυρ. 11.00/ Ταξίδι 
στο σύμπαν, Κυρ. 13.00/ 
Δυνάμεις της γης, Κυρ. 
15.00
Αίθουσα 5: Άδωξοι 
μπάσταρδη 17.50-20.50-
00.00/ Cinema park Άγρια 
φύση, Κυρ. 11.00/ Ταξίδι 
στο σύμπαν, Κυρ. 13.00/ 
Δυνάμεις της γης, Κυρ. 
15.00
Αίθουσα 6: Η εποχή των πα-
γετώνων 3: Η αυγή των δει-
νοσαύρων 17.00 μεταγλ. 
(τρισδιάστατη προβολη)/ Ο 
Χάρι Πότερ και ο ημίαιμος 
πρίγκιψ 19.00-22.00
Αίθουσα 7: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ, 
Πέμ.-Δευτ. & Τετ. 17.10-
20.10-23.10, Τρ. 17.10-
23.10
Αίθουσα 8: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων, Πέμ.-Τρ. 
17.30-19.40/ Μισώ την 
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* *  Ο ΒΙΡΤΟΥΟΖΟΣ 
(THE sOlOIsT)
Του Τζο Ράιτ, με τους Τζέιμι 
Φοξ, Ρόμπερτ Ντάουνι 
Τζούνιορ, Κάθριν Κίνερ.
 Ένας δημοσιογράφος γίνε-
ται φίλος με έναν άστεγο 
σχιζοφρενή άντρα με σπά-
νιο μουσικό ταλέντο. Μια ι-
δέα γεμάτη υποσχέσεις με-
ταμορφώνεται σε μια βαρυ-
φορτωμένη, «πολυάσχολη» 
και υπερβολικά σοβαροφα-
νή ταινία. 
ApOllON - CINEMAX class, AΕΛ-

ΛΩ Cinemax 5+1, AΘΗΝΑΙΟΝ 

Cinepolis - 3D DIGITAl, AΘΗΝΑΙ-

ΟΝ Cinepolis, AΙΓΛΗ, AΛΙΚΗ, 

AΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ, 

BΑΡΚΙΖΑ, sTER CINEMAs ΑΓ. Ε-

ΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, sTER CINEMAs, 

VIllAGE 15 CINEMAs @ THE 

MAll, VIllAGE 20 CINEMAs 

pARK, VIllAGE 5 CINEMAs 

pAGRATI, VIllAGE 9 CINEMAs @ 

FAlIRO, ΔΕΞΑΜΕΝΗ - Emporiki 

Bank, ΕΛΛΗΝΙΣ Cinemax, ΚΗΦΙ-

ΣΙΑ Cinemax, ΚΟΡΑΛΙ Cinemax, 

ΝΑΝΑ Cinemax, ΟDEON 

KΟsMOpOlIs ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON 

sTARCITY, ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ - Emporiki 

Bank, ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ - Emporiki 

Bank, ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ - Emporiki 

Bank, ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ, ΦΙΛΙΠ ΔΗ-

ΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ

* * * ΘΕΜΙΣ
Του Μάρκου Γκαστίν. 
Ντοκιμαντέρ για τα δικα-
στήρια της Ευελπίδων ό-
που μέσα από «ασήμαντες» 
δίκες η κάμερα συλλαμβά-
νει μια ζωντανή εικόνα της 
δικαιοσύνης και της κοινω-
νίας. 
ΔΑΝΑΟΣ, ΤΡΙΑΝΟΝ -Filmcenter

 
* *  ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 
ΑΜΟΥ (BRUOGUMINN)
Του Μπαλτάζαρ Κορμα-
κούρ, με τους Χίλμιρ Σνάερ 
Γκούντνασον, Μάργκρετ Βί-
λαμσντότιρ. 
Ένας καθηγητής πανεπιστη-
μίου που θέλει να παντρευ-
τεί ξανά, αλλά δεν έχει ανα-
μετρηθεί ακόμη με τα φα-
ντάσματα του παρελθόντος 
του. Χλιαρό δράμα με κωμι-
κές στιγμές και απόηχους 
από τον Ιβάνοφ του Τσέ-
χοφ. 
AΘΗΝΑΙΑ

* *  (ΚΑΤΑ)ΣΚΟΠΕΥ-
ΟΝΤΑΣ
Του Νικολά Σααντά, με τους 
Γκιγιόμ Κανέ, Ζεραλντίν 
Παϊγιά, Στίβεν Ρία. 
Ένας νεαρός αναγκάζεται 
από τις μυστικές υπηρεσίες 
να γίνει κατάσκοπος αλλά ε-
ρωτεύεται τη γυναίκα του 
ανθρώπου που πρέπει να 
παρακολουθήσει. Ενδιαφέ-
ρον μείγμα ρομάντζου και 
κατασκοπικού φιλμ. 
AΝΕΣΙΣ, BΟΞ, ΛΙΛΑ

* *  Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΤΣΑΡΛΥ
Του Κάρολου  Ζωναρά, με 
τους Φαίδωνα Γεωργίτση, 
Νεκτάριο Παπαλεξίου, 
Γιώργο Γιαννόπουλο. 
Ένας μυστηριώδης νεαρός 
που μπορεί να είναι ο γιος ε-
νός νονού της νύχτας φέρ-
νει τα πάνω κάτω στον υπό-
κοσμο. Προσχηματική και 
άτσαλη b movie. 
AΣΤΥ - Cinema

GAMER 
Των Μαρκ Νέβελνταϊν, 
Μπράιαν Τέιλορ, με τους 
Τζέραλντ Μπάτλερ Μάικλ, 
Σ. Χολ. 
Στο μέλλον οι ήρωες των 
Video games είναι αληθινοί 
άνθρωποι που πεθαίνουν 
πραγματικά, μέχρις ότου έ-
νας από αυτούς αποφασίζει 
να επιβιώσει. 
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, ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ 

ΟDEON, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ CINEMA, ΝΑ-

ΝΑ Cinemax, ΟDEON 

KΟsMOpOlIs ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON 

sTARCITY, ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ

* * ΝΥΧΤΕΣ ΟΡΓΗΣ 

(sANGUEpAZZO)
Του Μάρκο Τούλιο Τζιορ-
ντάνα, με τους Μόνικα Μπε-
λούτσι, Λούκα Ζινγκαρέτι. 
Άνευρη βιογραφία δυο Ιτα-
λών αστέρων του σινεμά 
που μπλέχτηκαν στη δίνη 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέ-
μου κι εκτελέστηκαν από 
τους αντιστασιακούς.
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ, ΦΙΛΟΘΕΗ

ΑΔΩΞΟΙ ΜΠΑΣΤΑΡΔH
Του Κουέντιν Ταραντίνο, 
με τους Μπραντ Πιτ, Νταϊάν 
Κρούγκερ, Έλι Ροθ κ.ά.
Στην κατεχόμενη από τους 
Γερμανούς Γαλλία, μια 
ομάδα Αμερικανοεβραίων 
στρατιωτών προσπαθεί να 
εξολοθρεύσει όσο το δυ-
νατόν περισσότερους ναζί, 
με τον πλέον φρικιαστικό 
τρόπο. 
AΘΗΝΑΙΟΝ Cinepolis, AΙΓΛΗ, 

AΛΕΞΑΝΔΡΑ, AΛΟΜΑ, AΜΑ-

ΡΥΛΛΙΣ-Emporiki Bank 2008, 

AΜΥΝΤΑΣ, BΑΡΚΙΖΑ, sTER 

CINEMAs ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, sTER 

CINEMAs, VIllAGE 15 CINEMAs @ 

THE MAll, VIllAGE 20 CINEMAs 

pARK, VIllAGE 5 CINEMAs 

pAGRATI, VIllAGE 9 CINEMAs @ 

FAlIRO, VIllAGE COOl TYMVOs, 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΡΕΞ 

ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΑ, 

ΘΗΣΕΙΟΝ, ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ, 

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ, ΝΑΝΑ Cinemax, 

ΟDEON KΟsMOpOlIs ΜΑΡΟΥΣΙ, 

ΟDEON sTARCITY, ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗ-

ΝΗ, ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΣΠΟΡΤΙΓΚ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ /ΦΟΣ 

ΜΙΣΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ  
Της Νίας Βαρντάλος, με 
τους Νία Βαρντάλος, Τζον 
Κόρμπετ κ.ά. Μια όμορφη 
ανθοπώλισσα έχει ως κανό-
να ποτέ περισσότερα από 
πέντε ραντεβού. Έτσι δεν 
πληγώνεται ποτέ καθώς 
φεύγει από τη σχέση πριν 
αρχίσουν οι δυσκολίες. 
Μέχρι που γνωρίζει τον 
Γκρεγκ, έναν ελκυστικό και 
συνάμα αστείο άνδρα, που 
είναι άσχετος στα ερωτικά 
ζητήματα… 
VIllAGE 15 CINEMAs @ THE 

MAll, VIllAGE 20 CINEMAs 

pARK, ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝ/ΦΟΣ ΣΙΝΕ ΣΧΟΛΕΙO, ΟDEON 

KΟsMOpOlIs ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON 

sTARCITY

Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ 
ΚΑΙ Ο ΗΜΙΑΙΜΟΣ 
ΠΡΙΓΚΙΨ
Του Ντέιβιντ Γέιτς, με τους 
Ντάνιελ Ράντκλιφ, Έμα Γου-
άτσον, Ρούπερτ Γκριντ κ.ά. 
Στην έκτη κινηματογραφική 
συνέχεια των ταινιών Χάρι 
Πότερ, ο Λόρδος Βόλντε-
μορτ εδραιώνει ακόμη 
περισσότερο την παρουσία 
του στους κόσμους των 
Μαγκλ και των Μάγων. Ο 
Χάρι υποψιάζεται ότι ελλο-
χεύουν κίνδυνοι ακόμα και 
μέσα στο ίδιο το κάστρο… 
AΕΛΛΩ, AΕΛΛΩ Cinemax 5+1, 

AΘΗΝΑΙΟΝ - 3D DIGITAl, AΘΗ-

ΝΑΙΟΝ Cinepolis - 3D DIGITAl, 

AΘΗΝΑΙΟΝ Cinepolis, AΛΕΚΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ  Δ. ΖΩ-

ΓΡΑΦΟΥ, AΜΑΡΥΛΛΙΣ - Emporiki 

Bank 2009, AΣΤΡΟΝ, 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, VIllAGE 

COOl RENTIs, VIllAGE COOl 

TYMVOs, VIllAGE COOl ΜΑΡΙΕΛ, 

ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ 

ΣΙΝΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΕΤΟΥΑΛ, ΚΑΣ-

ΤΑΛΙΑ, ΚΗΦΙΣΙΑ Cinemax, ΝΑΝΑ 

Cinemax, ΟDEON KΟsMOpOlIs 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON sTARCITY, 

ΟDEON ΜΑΓΙA, ΡΙΑ, ΣΙΝΕ ΑΡ-

ΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ, ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, 

ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜΟ-

ΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΣΙΣΣΥ 

- Candia strom, ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟ-

ΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ, ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ, 

ΤΡΙΑΝΟΝ - Cinemax

9 
Με τις φωνές των Ελάια 
Γουντ, Τζένιφερ Κόνελι, 
Τζον Σ. Ράιλι. Ταινία κινου-

ημέρα του Αγίου Βαλε-
ντίνου, Πέμ.-Τρ. 21.40/ 
Εξωγήινοι στη σοφίτα, Τετ. 
18.50-21.00/ Άδωξοι μπά-
σταρδη, Τετ. 23.00
Αίθουσα 9: Gamer 19.20-
21.20-23.30, Σάββ.-Κυρ. 
& 17.20/ Μισώ την ημέρα 
του Αγίου Βαλεντίνου, Τετ. 
17.20
Αίθουσα 10: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ 
18.10-21.10-00.10/ 
Cinema park Άγρια φύση, 
Κυρ. 11.00/ Ταξίδι στο 
σύμπαν, Κυρ. 13.00/ Δυνά-
μεις της γης, Κυρ. 15.00

ΠΑΛΑΣ
ΘΕΡΙΝΟ Παγκράτι, 210 
7515.434 Dolby Stereo
Ο δεσμώτης του ιλίγγου 
20.20/ Η πρόταση 22.50

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ
ΘΕΡΙΝΟ Τέρμα Μαυρομιχά-
λη, 210 6425.714 
Βίκτωρ Βικτώρια 20.30/ Το 
χρήμα 23.00

ΡΙΒΙΕΡΑ
Βαλτετσίου 46, 210 3844.827
Το όνομα του ρόδου 20.30/ 
Μανχάταν 23.00

ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ
Άλσος Βεΐκου, 210 2138.119
Gamer 21.00-23.00

ΣΙΝΕ ΔΑΦΝΗ
ΘΕΡΙΝΟ Ηλιουπόλεως 77, 
Δάφνη, 210 9731.856 
Η πρόταση, Πέμ. & Κυρ. 
21.30, Παρ.-Σάββ. 21.00-
23.00/ Η αρπαγή, Δευτ.-
Τετ. 21.30

ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ
ΘΕΡΙΝΟ Πλάκα, 
210 3222.071 
Ο βιρτουόζος 20.45-23.10

ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ
ΘΕΡΙΝΟ Πάρκο Φλοίσβου, 
Π. Φάληρο, 210 9821.256,  
Ο βιρτουόζος 20.30-23.00

ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ ClAssIC 
ΘΕΡΙΝΟ Κηφισίας 290 και 
Παρίτση 2, 210 6777.331
Ο βιρτουόζος 20.45-23.00

ΣΠOpTIΓK
ΔHM. KIN/ΦOΣ 
ΘΕΡΙΝΟ Κ. Παλαιολόγου 18,
 Ν. Σμύρνη, 210 9333.820
Η γυναίκα του ταξιδευτή 
20.30-22.30
Αίθουσα 1: Άδωξοι μπά-
σταρδη 22.00/ Ο Χάρι Πό-
τερ και ο ημίαιμος πρίγκιψ 
19.00

ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Οδός Τενέδου 34, Κυψέλη 
210 8657.200 
Μερικοί το προτιμούν καυ-
τό, Πέμ.-Κυρ. 20.45-23.00/ 
Διακοπές στη Ρώμη, Δευτ.-
Τετ. 20.45-23.00

sTER CINEMAs 
AΓ.  EΛEYΘEpIOΣ
Αχαρνών 373-375
Αίθουσα 1: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ 
18.00-21.00-00.00/ Η 
εποχή των παγετώνων 3: 
Η αυγή των δεινοσαύρων 
16.00 μεταγλ.
Αίθουσα 2: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ 
18.30-21.30
Αίθουσα 3: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων 17.15-19.15 
μεταγλ./ Άδωξοι μπάσταρ-
δη, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 21.10, 
Παρ.-Σάββ. 21.10-00.10
Αίθουσα 4: Εξωγήινοι στη 
σοφίτα 16.30-18.20-20.10/ 
Gamer, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
22.00, Παρ.-Σάββ. 22.00-
00.20
Αίθουσα 5: Gamer 16.50-
18.50-20.50-23.10
Αίθουσα 6: Άδωξοι μπά-
σταρδη, Πέμ.-Τρ. 19.10-
22.10/ Ο βιρτουόζος, Τετ. 
19.00-21.20-23.45
Αίθουσα 7: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ 
17.30-20.30-23.30
Αίθουσα 8: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ 

17.00-20.00-23.00
Αίθουσα 9: Ο βιρτουόζος, 
Πέμ.-Τρ. 19.00-21.20-
23.45, Τετ. 18.15-20.15-
22.10
Αίθουσα 10: Η γυναίκα του 
ταξιδευτή 18.10-20.20-
22.30

sTER CINEMAs 
Εμπορικό κέντρο ESCAPE, 
Λεωφ. Δημοκρατίας 67α, 
Ίλιον
Αίθουσα 1: Gamer, Πέμ.-Τρ. 
17.10-19.10-21.10-23.15, 
Τετ. 17.10-19.10-21.10-
23.10
Αίθουσα 2: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ, 
Πέμ.-Τρ. 18.30-21.30, Τετ. 
18.30-23.20/ 9, Τετ. 21.30
Αίθουσα 3: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ 
18.00-21.00-00.00
Αίθουσα 4: Η γυναίκα του 
ταξιδευτή, Πέμ. & Κυρ.-Τετ. 
22.00, Παρ.-Σάββ. 22.00-
00.10/ Εξωγήινοι στη σο-
φίτα 16.30-18.20-20.10
Αίθουσα 5: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ 
17.00-20.00-23.00
Αίθουσα 6: Ο βιρτουόζος 
21.20-23.40/ Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή των 
δεινοσαύρων 17.20-19.20 
μεταγλ.
Αίθουσα 7: Η εποχή των 
παγετώνων 3: Η αυγή 
των δεινοσαύρων 17.50 
μεταγλ./ Η γυναίκα του 
ταξιδευτή 19.50/ Άδωξοι 
μπάσταρδη 22.30
Αίθουσα 8 (ΘΕΡΙΝΟ): Ο Χάρι 
Πότερ και ο ημίαιμος πρί-
γκιψ 20.30/ Άδωξοι μπά-
σταρδη, Πέμ.-Τρ. 23.30/ 9, 
Τετ. 23.30

ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Λ. Ηρακλείου 386
Αίθουσα 1: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ 
18.00
Αίθουσα 2: Ο βιρτουόζος 
18.15-20.30-22.45
Αίθουσα 3: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ 
20.10-22.45

TpIANON 
Πατησίων & Kοδριγκτώνος, 
210 8222.702, 210 8215.469
Θέμις 18.30-20.30-22.30 
μαζί και μικρού μήκους: Ο 
κλέφτης

ΦΙΛΙΠ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ
ΘΕΡΙΝΟ Ελ. Βενιζέλου, Νέα 
Σμύρνη, 210 9332.766 
Ο βιρτουόζος 20.45-23.00

ΦΙΛΟΘΕΗ
Πλατεία Δροσοπούλου, 
210 6833.398
Νύχτες οργής, Πέμ.-Τρ. 
20.20-23.00, Τετ. δεν θα 
γίνουν προβολές λόγω 
εκδήλωσης

ΦΛΕΡΥ
Θησέως & Σκίπη, Καλλιθέα, 
210 9585.247 
Ένας άντρας και μια γυ-
ναίκα 23.00/ Τελευταία 
ευκαιρία 21.00

ΨΥΡΡΗ
Σαρρή 40-44, 210 3212.476
Ο κανόνας του παιχνιδιού 
20.50-23.10

Ημικεντρικοί

AΛΣΟΣ
Δεκελείας 154, Ν. Φιλαδέλ-
φεια, 210 2583.133
Η γυναίκα του ταξιδευτή 
21.00-23.00

AΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜ.  
ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΘΕΡΙΝΟ Νευροκοπίου 2-4, 
Παπάγου, 210 6561.153 
Ο βιρτουόζος 20.45-23.00

Προαστίων

AΕΛΛΩ
ΘΕΡΙΝΟ  Ραφηνα, 
2294023420 
Ο Χάρι Πότερ και ο ημίαι-

μος πρίγκιψ 20.45-23.15

AΘΗΝΑ - pIsCINEs 
IDEAlEs
ΘΕΡΙΝΟ Σολωμού 18, πλ. 
Χαλανδρίου, 210 6855.860
Η εποχή των παγετώνων 
3: Η αυγή των δεινοσαύ-
ρων 20.00 μεταγλ./ The 
hangover 21.15-23.05

AΙΓΛΗ
ΘΕΡΙΝΟ Λεωφ. Σαρωνίδας 
28-30, 22910 54941-54261 
Illuminati - Οι πεφωτισμέ-
νοι, Πέμ.-Κυρ. 20.40-23.10/ 
Τσάι στη Σαχάρα, Δευτ.-Τρ. 
20.40-23.00/ Το παγωμένο 
ποτάμι, Τετ. 21.00-23.00

AΚΤΗ
Θησέως & Αιόλου, Βουλιαγ-
μένη, 210 8961.337 
Ο δρόμος της επανάστα-
σης, Πέμ.-Κυρ. 20.45-
23.00/ Η αρπαγή, Δευτ.-
Τετ. 20.50-22.50

AΛΕΞ - CINEMA
ΘΕΡΙΝΟ Λεωφ. Πόρτο Ρά-
φτη 235, 22990 76034 
Τέρατα κι εξωγήινοι, Πέμ.-
Κυρ. 20.30 μεταγλ./ Αμφι-
βολία, Πέμ.-Παρ. 22.30/ 
Σφραγισμένα χείλη, Σάββ.-
Κυρ. 22.30/ Δευτ. 21.00 
Θεατρική παράσταση: Δύο 
ορφαναί (Χαικάλης, Βού-
ρος)/ Illuminati - Οι πεφω-
τισμένοι, Τρ.-Τετ. 20.45

AΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ηρ. Πολυτεχνείου 27, Κάτω 
Χαλάνδρι  (210 6777.708
Άδωξοι μπάσταρδη 21.40

AΛΙΚΗ
ΘΕΡΙΝΟ  Πλατεία Δροσιάς, 
210 6229.645, 210 2234.130
Ο βιρτουόζος 20.40-22.50

AΛΟΜΑ
Μ. Γερουλάνου 103 & Πό-
ντου, Αργυρούπολη, 210 
9937.011 Άδωξοι μπάσταρ-
δη 20.30-23.00

AΜΑΡΥΛΛΙΣ-EMpORIKI 
BANK 2008
Αγ. Ιωάννου 2, Αγ. Παρα-
σκευή, 210 6010.561
Άδωξοι μπάσταρδη 23.00/ 
Ο Χάρι Πότερ και ο ημίαι-
μος πρίγκιψ 20.30

AΜΙΚΟ
Επιδαύρου & Ανδρούτσου, 
Χαλάνδρι, 210 6815.532
Η γυναίκα του ταξιδευτή 
20.50-23.00

AΣΤΕΡΙ (ΠΡΩΗΝ ΙΛΙΟΝ)
ΘΕΡΙΝΟ Νέστωρος & Φιλο-
κτήτου, Εμπορικό κέντρο 
Ίλιον, 210 2639.030 
Η κατάσταση των πραγμά-
των 20.40-22.50

AΣΤΡΟΝ
ΘΕΡΙΝΟ Λούτσα, 22940 
82249 
Ο Χάρι Πότερ και ο ημίαι-
μος πρίγκιψ 20.20

CINE ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΜΕ-
ΛΙΣΣΙΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Αγ. Ειρήνης 2Β (πεζόδρομος 
2ου γυμνασίου Μελισσίων) 
210 8044.824 
Η εποχή των παγετώνων 3: 
Η αυγή των δεινοσαύρων, 
Πέμ.-Κυρ. 21.00/ Από Δευτ. 
κλειστό

VIllAGE COOl 
ΤΥΜΒΟΣ 1, 2, 3 
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Δημοσθένους 
6 & 12, Παραλία Μαραθώνα 
Αίθουσα 2: Άδωξοι μπά-
σταρδη 20.40-23.15
Αίθουσα 3: Ο Χάρι Πότερ 
και ο ημίαιμος πρίγκιψ 
20.40-23.15

VIllAGE COOl 
ΜΑΡΙΕΛ
Λ. Μαρκοπούλου 39, Πόρτο 
Ράφτη, 22990 71335
Ο Χάρι Πότερ και ο ημί-
αιμος πρίγκιψ, Πέμ.-Κυρ. 
21.15/ Οι κρυφές ζωές 
της κυρίας Λι, Δευτ.-Τετ. 
21.00-23.00

ΓΑΛΑΞΙΑΣ

Λουτράκι
Ο Χάρι Πότερ και ο ημί-
αιμος πρίγκιψ, Πέμ.-Κυρ. 
20.30/ The hangover, Παρ. 
23.00/ Νύχτες στη Ροδάν-
θη, Παρ.-Κυρ. 23.00/ Από 
Δευτ κλειστό

ΓΟΡΓΟΝΑ
Παραλία Καλάμου Αγ. Από-
στολοι, 22950 81223 
The international, Πέμ. 
21.00-23.00/ Η δούκισα, 
Παρ.-Κυρ. 20.30/ slumdog 
millionaire, Παρ.-Κυρ. 
22.30/ Αδιακρισίες, Δευτ.-
Τρ. 20.30-22.30/ paris 36, 
Τετ. 20.30-22.30

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΑΓ. 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΟΝΑΡ 
(ΠΡΩΗΝ ΜΑΡΙΑ 
ΕΛΕΝΑ)
Αγ.Παρασκευής 40, Ανά-
κασα, Αγ. Ανάργυροι, 210 
2632.548 
Ο ροζ πάνθηρας 2, Πέμ. 
20.30-22.30/ Ανάμεσα 
στους τοίχους, Παρ.-Κυρ. 
20.30-22.45/ Η σκόνη του 
χρόνου, Δευτ.-Τετ. 20.30-
22.45

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΑΓ. 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΙΝΕ 
ΠΑΝΘΕΟΝ
ΘΕΡΙΝΟ Αμφιθεατρικός, 
Τέρμα Δεληγιάννη, 210 
5698.855
High school musical 3: Η 
αποφοίτηση, Πέμ. 21.00/ 
Ο Ροζ πάνθηρας 2, Παρ.-
Σάββ. 21.00-23.15, Κυρ. 
21.00/ Από Δευτ. κλειστό

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΗΛΙ-
ΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ 
ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΘΕΡΙΝΟ Λεωφ. Ειρήνης 50, 
πλ. Εθνικής Αντιστάσεως, 
Ηλιούπολη, 210 9919.818 
Όλα θα πάνε καλά, Πέμ. 
21.00-23.00/ Ο Ροζ 
πάνθηρας 2, Παρ.-Κυρ. 
21.00-23.00/ Η εποχή 
των παγετώνων 3: Η αυγή 
των δεινοσαύρων, Δευτ. 
21.00-23.00/ Hunger, Τρ. 
21.00-23.00/ Ο δρόμος της 
επανάστασης, Τετ. 21.00-
23.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΛΑΥ-
ΡΙΟΥ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ 
ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΡΙΝΟ Λαύριο, 22920 
27911 
Οι τέσσερις καβαλάρηδες 
της Αποκάλυψης, Πέμ.-
Παρ. 21.00-23.00/ Δημό-
σιος κίνδυνος, Σάββ.-Κυρ. 
20.30-23.10/ Από Δευτ 
κλειστό.

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ «ΜΙ-
ΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ»
ΘΕΡΙΝΟ Αγ. Κωνσταντίνου 
40, Μαρούσι, 210 6198.890
Η εποχή των παγετώνων 3: 
Η αυγή των δεινοσαύρων, 
Πέμ.-Κυρ. 21.00 μεταγλ./ 
Εντιμότατοι διαρρήκτες, 
Πέμ.-Κυρ. 22.30/ Η πρότα-
ση, Δευτ.-Τετ. 21.00-23.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΣΙΝΕ 
ΦΛΥΑ - ΣΩΤΗΡΗΣ 
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΘΕΡΙΝΟ Ησιόδου - Πάτημα 
Χαλανδρίου, Πάρκο κυ-
κλοφοριακής αγωγής, 210 
8030.654  
Fast & Furious - Μαχητές 
των δρόμων 4, Πέμ.-Κυρ. 
21.00/ paris 36, Δευτ.-Τετ. 
21.00

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΡΕΞ 
ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Οδός Τζιαρντίνι 6, Χαλκίδα, 
22210 83873 
Άδωξοι μπάσταρδη 21.15

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ
ΘΕΡΙΝΟ Ν.Ηράκλειο, 
210 2773.731 
Σφραγισμένα χείλη, Πέμ. 
20.30-22.30/ Έρωτας αλά 
Ελληνικά, Παρ.-Τετ. 20.30-
22.30

ΔΗΜ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΣΙΝΕ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΘΕΡΙΝΟ Δαβάκη 18, Χαϊδά-
ρι, 210 5323.231 

Ο Χάρι Πότερ και ο ημίαι-
μος πρίγκιψ 20.30-23.10

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΣΙΝΕ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ
ΘΕΡΙΝΟ 25ης Μαρτίου (Λε-
ωφ. Πετρουπόλεως) 168
Παράδεισος στη Δύ-
ση, Πέμ. 21.00-23.00/ 
Illuminati - Οι πεφωτισμέ-
νοι, Παρ.-Κυρ. 21.00-23.00/ 
Η εποχή των παγετώνων 3: 
Η αυγή των δεινοσαύρων, 
Δευτ.-Τρ. 21.00 μεταγλ., 
23.00 με υπότ./ Εξομολό-
γηση ενός οικονομικού δο-
λοφόνου, Τετ. 20.30-22.30

ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΣΙΝΕ 
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΡΙΝΟ Νεαπόλεως 5-7, Αγ. 
Παρασκευή, 210 6017.565, 
210 6081.342 
Γυμνοί στον ήλιο, Πέμ. 
20.30-22.40/ Μισώ την 
ημέρα του Αγίου Βαλε-
ντίνου, Παρ.-Κυρ. 20.30-
22.30/ Από Δευτ. κλειστό

ΚΑΣΤΑΛΙΑ
ΘΕΡΙΝΟ Χρυσοστόμου 
Σμύρνης 1, πλατ. Αγ. Στεφά-
νου, 210 8144.384
Αυγουστιάτικο γεύμα στη 
Ρώμη, Πέμ.-Κυρ. 20.20, 
Δευτ.-Τετ. 20.30-22.30/ Ο 
Χάρι Πότερ και ο ημίαιμος 
πρίγκιψ, Πέμ.-Κυρ. 21.40

ΚΟΡΑΛΙ CINEMAX
ΘΕΡΙΝΟ Αφροδίτης & Ιθά-
κης, Σαρωνίδα, 22910 54097 
Ο βιρτουόζος 20.40-22.50

ΜΑΪΑΜΙ
Κυανής Ακτής 12, Μάτι, 
22940 7929
Αυγουστιάτικο γεύμα στη 
Ρώμη, Πέμ.-Κυρ. 21.00-
23.00/ Υπόθεση Τόμας 
Κράουν, Δευτ.-Τετ. 21.00-
23.00

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ CINEMA
ΘΕΡΙΝΟ Δουκίσσης Πλα-
κεντείας 87, Χαλάνδρι, 210 
6014.284 
Gamer 21.00-23.00

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ
ΘΕΡΙΝΟ Κηφισιά 210 
8019.687 Dolby DTS 
Νύχτες οργής 20.20/ Άδω-
ξοι μπάσταρδη 23.00

ΟΡΦΕΑΣ
Λ. Σαρωνίδας 60, Σαρωνίδα, 
22910 60077-8
Πληγές του φθινοπώρου, 
Πέμ.-Κυρ. 20.30-22.45/ 
Milk, Δευτ.-Τρ. 20.30-
22.45/ Πορφυρός λόφος, 
Τετ. 21.30

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΘΕΡΙΝΟ Δημοτικό σχολείο 
Χολαργού, Περικλέους 53, 
210 6511.758 
Πέραν πάσης υποψίας, 
Πέμ.-Παρ. 20.30-22.30/ 
Transformers : Η εκδίκηση 
των ηττημένων, Σάββ.-
Κυρ. 20.30-22.30/ Από 
Δευτ. κλειστό

ΡΙΑ
ΘΕΡΙΝΟ Βάρκιζα, 210 
8970.844 
Η ανταλλαγή, Πέμ.-Κυρ. 
20.30-23.00/ Ο δρόμος της 
επανάστασης, Δευτ.-Τρ. 
20.30-22.45/ Vicky Cristina 
Barcelona,Τετ. 20.30-22.30

ΡΙΑ
ΘΕΡΙΝΟ Μάτι 22940 34778,  
Ο Χάρι Πότερ και ο ημίαι-
μος πρίγκιψ, Πέμ.-Κυρ. 
20.40-23.10/ Διακοπές στη 
Ρώμη, Δευτ.-Τετ. 20.50-
23.00

ΣΙΝΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ
ΘΕΡΙΝΟ Κύπρου 68, 
210 9922.098
Ο Χάρι Πότερ και ο ημίαι-
μος πρίγκιψ 20.30-23.10

ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜ. 
ΚΙΝ/ΦΟΣ
ΘΕΡΙΝΟ Μιλτιάδου & Γαρ-
γηττού, δίπλα στο κολυμβη-
τήριο, 210 6612.717  
Ο Χάρι Πότερ και ο ημίαι-
μος πρίγκιψ, Πέμ.-Σάββ. 

20.20-23.00, Κυρ.-Τετ. 
21.00

ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ
ΘΕΡΙΝΟ Ελ. Βενιζέλου 3, 
Παλλήνη, 210 6666.815-210 
6666.284 Άδωξοι μπάσταρ-
δη 20.40-23.10

ΣΙΣΣΥ - CANDIA sTROM
ΘΕΡΙΝΟ Λεωφόρος Μαρα-
θώνος 36 Νέα Μάκρη, 22940 
91811/ 6907383613
Ο Χάρι Πότερ και ο ημίαι-
μος πρίγκιψ 20.20-23.05

ΤΡΙΑΝΟΝ - CINEMAX
ΘΕΡΙΝΟ Κεφαλληνίας 4, 
Σαρωνίδα, 22910 54931
Ο Χάρι Πότερ και ο ημίαι-
μος πρίγκιψ 20.15/ The 
hangover 23.00

ΦΛΩΡΙΔΑ
ΘΕΡΙΝΟ Ζούμπερι, 22940 
96923 www.cineflorida.gr 
Δημόσιος κίνδυνος, 
Πέμ.-Κυρ. 20.30-23.10/ 
Η ανταλλαγή, Δευτ.-Τετ. 
20.30-23.10

ΧΛΟΗ
ΘΕΡΙΝΟ Κασαβέτη 17, Κηφι-
σιά, 210 8011.500 
Η γυναίκα του ταξιδευτή 
20.50-23.00

ΩΡΩΠΟΣ
ΘΕΡΙΝΟ Ωρωπός, 22950-
38979  Επίθεση στο συρμό 
21.00-23.15

Πειραιά

ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΙΝΕ 
ΚΗΠΟΣ
ΘΕΡΙΝΟ Θερμοπυλών 49 & 
Κνωσού, 210 4810.790 
Οι τέσσερις καβαλάρηδες 
της Αποκάλυψης, Πέμ.-
Παρ. 21.00-23.00/ Bank 
Bang, Σάββ.-Κυρ. 21.00-
23.00, Δευτ.-Τετ. 23.00/ Τα-
ξίδι στο φεγγάρι, Δευτ.-Τετ. 
21.00 μεταγλ.

ΜΕΛΙΝΑ ΔΗΜ. ΚΙΝ/
ΦΟΣ - DAsH
ΘΕΡΙΝΟ Σωκράτους 65, 
Δραπετσώνα, 210.4082.530
Η εποχή των παγετώνων 3: 
Η αυγή των δεινοσαύρων, 
Πέμ.-Παρ. 21.00 μεταγλ./ 
Ένας ονειρεμένος γάμος, 
Πέμ.-Παρ. 23.00/ Πέραν 
πασης υποψίας, Σάββ.-
Δευτ. 21.00-23.00/ Ο 
άλλος, Τρ.-Τετ. 21.00-23.00

ΟΝΕΙΡΟ ΔΗΜ ΚΙΝ/ΦΟΣ
Νάξου 34, Αγ. Ιωάννης 
Ρέντης
The hangover 21.00-22.50

ΣΙΝΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜ. 
ΚΙΝ/ΦΟΣ
ΘΕΡΙΝΟ Βύρωνος και Χιλής, 
Άγ. Ευθύμιος, Κερατσίνι, 210 
4317.270 
Η εποχή των παγετώνων 3: 
Η αυγή των δεινοσαύρων, 
Πέμ. 20.30-22.10 μεταγλ./ 
Σφραγισμένα χείλη, Παρ.-
Τρ. 20.30-22.45/ Τέρατα & 
εξωγήινοι, Τετ. 20.30-22.15

ΣΙΝΕ ΝΙΚΑΙΑ ΔΗΜ. 
ΚΙΝ/ΦΟΣ
Θηβών 245, Νίκαια, τηλ. 
210.4934.390
Είναι τρελοί αυτοί οι Βόρει-
οι, Πέμ.-Κυρ. 20.45-23.05/ 
Μέρες θυμού, Δευτ.-Τρ. 
20.45-23.15/ 12,  Τετ. 
20.45-23.45

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΘΕΡΙΝΟ Αγ. Γεωργίου & 
Ζάππα 4, Κορυδαλλός, 210 
4960.955 
Δύο έρωτες, Πέμ.-Παρ. 
21.00-23.00/ Milk, Σάββ.-
Κυρ. 21.00-23.15, Δευτ. 
21.00/ Ζιγκολό, Δευτ. 
23.15/ Μαδαγασκάρη 2, 
Τρ.-Τετ. 21.00 μεταγλ./ Ο 
δρόμος της επανάστασης, 
Τρ. 23.00/ Kabuli Kid, Τετ. 
23.00

ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ
ΘΕΡΙΝΟ Σελήνια, Σαλαμίνα, 
210 4670.011, 210 4670.012 
Παράδεισος στη Δύση 
21.00-23.00 ●

ωρεσ προβολησCine
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μένων σχεδίων, όπου ο… 
9, ένας απίθανος ήρωας, 
ανακαλύπτει ότι μια ομάδα 
από μικροσκοπικούς πο-
λεμιστές μπορεί να είναι η 
τελευταία ελπίδα για την 
ανθρωπότητα. 
sTER CINEMAs, VIllAGE 15 

CINEMAs @ THE MAll, VIllAGE 

5 CINEMAs pAGRATI, VIllAGE 

9 CINEMAs @ FAlIRO, ΓΑΛΑΞΙ-

ΑΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDEON, ΟDEON 

KΟsMOpOlIs ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON 

sTARCITY, AΛΕΞΑΝΔΡΑ, AΤΛΑ-

ΝΤΙΣ, ΕΜΠΑΣΣΥ NOVA ODEON

ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ ΣΤΗ 
ΣΟΦΙΤΑ
(AlIENs IN THE ATTIC)
Του Τζον Σουλτς, με τους Ά-
σλεϊ Τισντέιλ, Ρόμπερτ Χόφ-
μαν. Όταν εξωγήινοι προ-
σγειώνονται στη σοφίτα ε-
νός σπιτιού τα παιδιά μιας 
οικογένειας θα πρέπει να 
σώσουν την ανθρωπότητα.  
sTER CINEMAs ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 

sTER CINEMAs, VIllAGE 15 

CINEMAs @ THE MAll, VIllAGE 

20 CINEMAs pARK, VIllAGE 5 

CINEMAs pAGRATI, VIllAGE 9 

CINEMAs @ FAlIRO, ΓΑΛΑΞΙΑΣ, 

ΟDEON KΟsMOpOlIs ΜΑΡΟΥΣΙ, 

ΟDEON sTARCITY

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ 
ΤΑΞΙΔΕΥΤΗ
(THE TIME 
TRAVEllER’s WIFE)
Του Ρόμπερτ Σβέντκε με 
τους Ρέιτσελ Μακ Άνταμς, 
Έρικ Μπάνα. 
Εκείνη αγαπά εκείνον, 
εκείνος όμως δεν μπορεί 
να σταματήσει να ταξιδεύει 
στον χρόνο. Αυτό είναι 
πρόβλημα. 
ABΑΝΑ, AΕΛΛΩ Cinemax 5+1, 

AΘΗΝΑΙΟΝ, AΘΗΝΑΙΟΝ Cinepolis, 

AΙΓΛΗ, AΛΣΟΣ, AΜΙΚΟ, AΡΚΑΔΙΑ, 

AΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ-sUZUKI, sTER 

CINEMAs ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, sTER 

CINEMAs, VIllAGE 15 CINEMAs @ 

THE MAll, VIllAGE 20 CINEMAs 

pARK, VIllAGE 9 CINEMAs @ 

FAlIRO, ΝΑΝΑ Cinemax, ΟDEON 

KΟsMOpOlIs ΜΑΡΟΥΣΙ, ΟDEON 

sTARCITY, ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝ/ΦΟΣ – ΘΕΡΙΝΟΣ, ΧΛΟΗ 

* * *  THE HANGOVER
Τοντ Φίλιπς, με τους Μπρά-
ντλεϊ Κούπερ, Εντ Χελμς, 
Ζακ Γαλιφιανάκις, Τζάστιν 
Μπάρθα, Χέδερ Γκρέιαμ. 
Λίγο πριν το γάμο ενός φί-
λου τους τέσσερις άντρες 
θα περάσουν ένα ξέφρενο 
βράδυ στο Λας Βέγκας, από 
το οποίο δεν θα θυμούνται 
τίποτα την επόμενη μέρα. 
Γνώριμη ιδέα αλλά φρέσκια 
εκτέλεση σε μια από τις πιο 
αστείες κωμωδίες των τε-
λευταίων χρόνων. 
AΘΗΝΑ - pIsCINEs IDEAlEs, 

VIllAGE 15 CINEMAs @ THE 

MAll, VIllAGE 20 CINEMAs pARK, 

ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ΛΑΟΥΡΑ, ΟΝΕΙΡΟ ΔΗ-

ΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ, ΤΡΙΑΝΟΝ 

-Cinemax

* * * Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ 
ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ: 
Η ΑΥΓΗ ΤΩΝ ΔΕΙΝΟΣ
ΑΥΡΩΝ (ICE AGE: DAWN 
OF THE DINOsAURs)
Των Κάρλος Σαλντάνα, Μά-
ικλ Θερμάγιερ. Με τις φωνές 
των Ρέι Ρομάνο, Τζον Λε-
γκουιζάμο, Κουίν Λατίφα, 
Ντένις Λίρι. Οι περιπέτειες 
των προϊστορικών ζώων 
συνεχίζονται το ίδιο απο-
λαυστικές στην τρίτη και 
τρισδιάστατη ταινία της σει-
ράς. 
AΘΗΝΑ - pIsCINEs IDEAlEs, CINE 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝ /ΦΟΣ, 

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ, sTER 

CINEMAs ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, sTER 

CINEMAs, VIllAGE 15 CINEMAs @ 

THE MAll, VIllAGE 20 CINEMAs 

pARK, VIllAGE 5 CINEMAs 

pAGRATI,VIllAGE 9 CINEMAs @ 

FAlIRO; ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΗΛ/ΠΟ-

ΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ, ΔΗΜΟ-

ΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ «ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟ-

ΠΟΥΛΟΣ», ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ 

ΣΙΝΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ, ΜΕΛΙΝΑ ΔΗ-

ΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ - DAsH, 

ΟDEON KΟsMOpOlIs ΜΑΡΟΥΣΙ, 

ΟDEON sTARCITY, ΠΕΡΑΝ ΔΗΜΟ-

ΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΣΙ-

ΝΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/

ΦΟΣ

* * Η ΠΡΟΤΑΣΗ 
(THE pROpOsITION) 
Της Αν Φλέτσερ, με τους 
Σάντρα Μπούλοκ, Ράιαν Ρέ-
ινολντς, Μέρι Στίνμπέρ-
γκεν, Κρεγκ Τ. Νέλσον. 
Εκείνη πετυχημένο στέλε-
χος εκδοτικού οίκου, εκεί-
νος ο ταλαίπωρος βοηθός 
της. Όταν εκείνη θα χρεια-
στεί να αποκτήσει επειγό-
ντως την αμερικάνικη υπη-
κοότητα για να κρατήσει τη 
δουλειά της, θα του ζητήσει 
να την παντρευτεί και φυσι-
κά θα ακολουθήσει ο έρω-
τας. Συμπαθητική κομεντί 
που θυμίζει κλασικά 
screwball φιλμ.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ «ΜΙΜΗΣ 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ», ΠΑΛΑΣ, ΣΙΝΕ 

ΔΑΦΝΗ

* *  IllUMINATI 
- ΟΙ ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ 
(ANGEls AND 
DEMONs)
Του Ρον Χάουαρντ, με 
τους Τομ Χανκς, Γιούαν 
ΜακΓκρέγκορ Αγιελέτ 
Ζουρέρ, Στέλαν Σκά-
σγκαρντ, Πιερφρανσέσκο 
Φαβίνο, Άρμιν Μίλερ Σταλ. 
Ο καθηγητής Ρόμπερτ 
Λάνγκτον μπλέκεται και 
πάλι με το Βατικανό, όταν 
καλείται να βοηθήσει στην 
αντιμετώπιση μιας απειλής 
που προέρχεται, όπως όλα 
δείχνουν, από τον παλιό 
εχθρό της εκκλησίας, τους 
Illuminati. Διασκεδαστική 
αλλά γυρισμένη σχεδόν 
μηχανικά περιπέτεια, βασι-
σμένη σε βιβλίο του Νταν 

Μπράουν.
AΙΓΛΗ, AΛΕΞ - CINEMA,  ΔΗΜΟΤΙ-

ΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΣΙΝΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ

* *  O ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
(REVOlUTIONARY 
ROAD)
Του Σαμ Μέντες, με τους 
Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Κέιτ 
Γουίνσλετ, Μάικλ Σάνον, 
Κάθι Μπέιτς.
 Ένα φαινομενικά ευτυχι-
σμένο ζευγάρι των αμερι-
κάνικων προαστίων της 
δεκαετίας του ’50 τρώει τις 
σάρκες του επί της οθόνης. 
Καλοφτιαγμένο,  από το 
σκηνοθέτη του “American 
Beauty”. 
AΚΤH, ΔΗΜ/ΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΗΛ/

ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ, ΡΙΑ, 

ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ 2
(THE pINK pATHER 2)
Του Χάραλντ Σβαρτ, με τους  
Στιβ Μάρτιν, Ζαν Ρενό, Άντι 
Γκαρσία, Άλφρεντ Μολίνα, 
Τζον Κλιζ, Έμιλι Μόρτιμερ. 
Ο επιθεωρητής Κλουζό 
επιστρέφει για να συλλάβει 
ένα διαρρήκτη που κλέβει 
αμύθητους θησαυρούς ανά 
τον κόσμο. 
ΔΗΜ/ΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ-

ΡΩΝ ΟΝΑΡ, ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΑΓ. 

ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΙΝΕ ΠΑΝΘΕΟΝ, ΔΗΜ. 

ΚΙΝ/ΦΟΣ ΗΛ/ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ 

ΜΕΡΚΟΥΡΗ

 * *  H ΑΝΤΑΛΛΑΓH 
(CHANGElING)
Του Κλιντ Ίστγουντ, με τους 
Αντζελίνα Τζολί, Τζέφρι 
Ντόνοβαν, Τζον Μάλκοβιτς, 
Τζεφ Πίρσον. 
Η αληθινή ιστορία μιας μητέ-
ρας που έχασε το γιο της και 
αρνήθηκε να δεχτεί το παιδί 
που παρουσίασε ως δικό της 
η αστυνομία. 
AΙΟΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΚΑΙ-

ΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΡΙΑ, ΦΛΩΡΙΔΑ ●

   Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΑΙΝΙΕΣ με λΙγΑ λογΙΑ
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Variousartists
Του Μάκη Μηλάτου

              *
 Αδιάφορος

        ** Μέτριος

     *** Καλός

  **** Πολύ καλός

***** Εξαιρετικός

Ροκ ιστορίες  

Business as usual
Οι καιροί είναι δύσκολοι και ξαφνικά γέ-
μισε ο τόπος super (?) groups, αν και το 
παρελθόν μάς έχει διδάξει πως η ρήση 
«η ισχύς εν τη ενώσει» δεν αποδίδει στη 
ροκ ιστορία. Μπορεί να θυμόμαστε με νο-
σταλγία τους Traveling Wilburys, τους 
Cream, τους Derek & the Dominoes ή τους 
Crosby, Stills, Nash & Young, αλλά εύκο-
λα (ευτυχώς) ξεχάσαμε τους Mad Season, 
τους Velvet Revolver, τους Oysterhead ή 
τους Temple of the Dog. Τα super groups 
των νεότερων χρόνων έγιναν χωρίς καλ-
λιτεχνικούς στόχους και δημιουργική δι-

άθεση αλλά επειδή «πολλοί μαζί κάνουν 
μεγαλύτερο μπούγιο» και για να δώσουν 
στέγη στα πολλά «υπερφύαλα εγώ» που 
κυκλοφορούν στις rock business. 
Κι αν στα 60s ο Eric Clapton ήταν αυτός 
που πρωτοστατούσε στη δημιουργία συ-
γκροτημάτων με εξέχοντα μέλη, στις μέρες 
μας τη σκυτάλη έχει πάρει ο Jack White 
με τους Raconteurs και τώρα τους Dead 
Weather. Οι Chikenfoot (o Joe Satriani, ο 
Sammy Hagar και ο Michael Anthony από 
τους Van Halen και ο ντράμερ των R.H.C.P. 
Chad Smith) μόλις κυκλοφόρησαν δίσκο, 
ενώ οι Them Crooked Vultures (ο Josh 
Homme και ο Alain Johannes από τους 
Queen of the Stone Age, o John Paul Jones 
των θρυλικών Led Zeppelin και ο Dave 
Grohl των Nirvana και των Foo Fighters) 
έκαναν τις πρώτες τους εμφανίσεις.
Αυτές τις μέρες κυκλοφορεί ο πρώτος 
δίσκος των Monsters of Folk, που τους 
αποτελούν οι Conor Oberst και Mike 
Mogis των Bright Eyes, o Jim James από 
τους My Morning Jacket και ο M. Ward, 
ενώ και ο Neil Finn συνεχίζει τη φιλαν-
θρωπική του δράση με τους (εκάστοτε) 
7 Worlds Collide που τώρα τους απο-
τελούν μέλη των Radiohead, των Wilco 
αλλά και ο Johnny Marr (περιστασιακά 
και ο Eddie Vedder). Γενικώς μιλώντας... 
πολλή φασαρία για το τίποτα. 

A mountain of one 
Institute of joy  ****
Οι πιο ελπιδοφόροι εκπρόσωποι 
του αγγλικού ονειρικού ήχου που 
έρχεται από την εποχή των Pink 
Floyd και των Yes για να συναντήσει 
τους Tangerine Dream και τους Air. 

Girls - Album  ****
Δυο αγόρια από το San Francisco 
μελαγ χολούν με αγγλικό σ τιλ, 
φλερτάρουν απαλά με το θόρυβο, 
την tropicalia και το rock’n’roll σε 
ένα δίσκο που είναι σαν να μη συμ-
βαίνει τίποτα... 

White denim - Fits  ***
Το τρίο απ’ το Τέξας που ανακα-
τεύει την ντόπια παράδοση της 
ψυχεδέλειας με τον ήχο του α-
μερικάνικου Νότου και φέρνει 
κοντά τους Cream με τους Free. 
Πειστικό και τρελούτσικο.

Alberta cross - Broken 
side of time  **
Μπλέκουν το rock των 70s με τη 
folk και το rhythm and blues, αλλά 
το βάρος πέφτει στη φόρμα, η ου-
σία τούς διαφεύγει.

The legends - Οver and 
over  **
Ο Johan Angergard σ το 4ο άλ-
μπουμ του πέφτει με τα μούτρα 
στην electropop της δεκαετίας του 
’80 και στον ήχο του Manchester. 
Σιγά το πράμα... ➜ makismilatos@in.gr

Τα διαμάντια είναι παντοτινά
Μπορεί η δημιουργία του tropicalismo να 
χρεώνεται στον Gilberto Gil και στον Caetano 
Veloso αλλά καθοριστική ήταν και η συμβολή 
των Os Mutantes στο να εισβάλουν βασικά 
στοιχεία της ποπ κουλτούρας στη βραζιλιάνι-
κη μουσική πριν από 40 χρόνια. Έφεραν στη 
χώρα την ποπ ψυχεδέλεια δημιουργώντας 
το δικό τους ήχο που ακόμη και σήμερα πα-
ραμένει φρέσκος και ζωντανός. Όπως ανα-
φέρει στο βιβλίο του ο Caetano Veloso: «οι 
Mutantes, παρότι σχεδόν ερασιτέχνες ακόμη 
τότε, δεν έμοιαζαν τόσο με αντίγραφα των 
Beatles αλλά με εφάμιλλούς τους, με δημιουρ-
γούς του ίδιου επιπέδου».
τους Os Mutantes μάς τους «αποκάλυψε» 
πριν από μερικά χρόνια ο David Byrne (μέσω 
της Luaka Bop που φέτος γιορτάζει τα 21 της 
χρόνια) όταν πέρναγε κι αυτός τη «βραζιλιά-
νικη περίοδο». άυτές τις μέρες –μετά από 35 
χρόνια– έχουν καινούργιο άλμπουμ, το πολύ 
καλό “Haih Or Amortecedor”, αξίζει όμως να 
ανακαλύψετε και το έξοχο παρελθόν τους μέ-
σα από τη συλλογή “Everything Is Possible”.

Monsters of Folk

Mutantes
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παρουσιάσεις / εκδόσεις / συνεντεύξεις / εκδηλώσεις

Βookvoice Επιμέλεια:
Αγγελική ΜπιρΜπιλή

5/9, στις 12.30

Αφιέρωμα στην εκπαίδευση με 

την παρουσίαση του βιβλίου «Αν 

αγαπάτε τα παιδιά σας, αγαπήστε 

πρώτα τον εαυτό σας» του Νίκου 

Μαρκάκη, από τις εκδ. Άγκυρα. Στον Ιανό, 

Σταδίου 24, με ελεύθερη είσοδο. 

Χρειάζεται είτε μεγάλο αφηγηματικό θράσος είτε υπέρτατο σκηνοθετικό νταηλίκι για να καταστήσεις αξιολάτρευτο ένα σύ-
μπαν αποτελούμενο από γκεσταπίτες εβραιοφάγους, guerilla κεφαλοκυνηγούς, εκδικητές του Ολοκαυτώματος, παραστρα-
τιωτικούς κοινωνούς της σβάστικας και αιμοσταγείς σειριακούς δολοφόνους ενδεδυμένους την ιδιότητα του παρτιζάνου. 
καθώς όμως ο Κουέντιν Ταραντίνο διαθέτει σε επάρκεια όλα τα παραπάνω, συν μια ακαταμάχητη αίσθηση του καλώς εν-
νοουμένου κακού χιούμορ, η νέα του ταινία είναι ό,τι καλύτερο συμβαίνει φέτος το φθινόπωρο στον κινηματογράφο.
Αν μάλιστα βγαίνοντας από την αίθουσα οι «Άδωξοι Μπάσταρδη» σου λείψουν, μάθε πως ο σκηνοθέτης υπογράφει και τη 
λογοτεχνική εκδοχή του. Μια σκηνή προς σκηνή και από διάλογο σε διάλογο αναπαράσταση του φιλμ που μεταφράστηκε 
στα ελληνικά ταυτόχρονα με την έξοδο της ταινίας. Έτσι, για να εκτιμήσεις το πώς σερβίρεται σωστά ένα στρούντελ, για το 
πόσο ευθύνεται για το διαιτολόγιο ενός Standartenführer των SS ένα ποτήρι φρέσκο γάλα ή για να εμβαθύνεις σε κάποιο 
από τα σχοινοτενή λογύδρια του χαρακτήρα-αποκάλυψη της ταινίας Χανς λάντα.                                 - ΔήΜήΤρήΣ κΑρΑθΑνΟΣ

Μαύρη 
περιπέτεια

“INGLOURIOUS BASTERDS” 
Κουέντιν Ταραντίνο, μτφ. Σύνθια 

Μίκελσεν, εκδ. Τόπος, σελ. 232
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7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, εκτόξευση. Πού; Στο υ-
περδιάστημα; Όχι, στη ρωγμή του χρό-
νου. Σαν το Enterprise του “Star Trek”, 
με κίνηση όμως όπισθεν ολοταχώς, το 
μυθιστόρημα-διαστημόπλοιο «Λόγια 
Φτερά» (εκδ. Πατάκη) του Χρήστου 
Χωμενίδη προσγειώνεται στα παράλια 
της Ιωνίας του 8ου αιώνα π.Χ. Πώς θα ε-
πιβιώσει ο συγγραφέας σε αυτόν το χω-
ροχρόνο, όταν το μόνο εφόδιο που έχει 
είναι η πεποίθηση πως το σύμπαν παίρνει 
νόημα και σχήμα μονάχα εφόσον το εξι-
στορούμε; Παλιά του τέχνη κόσκινο!
Τήνελλος, υιός Ανθρωπίωνος, από μητέ-
ρα Φοίνισσα, ψευδώνυμο Χείλων. Αυτός 
είναι ο ήρωας στον οποίον εισβάλλει σαν 
άλιεν ο Χωμενίδης. Με τα μάτια του βλέ-
πει, με τα πόδια του τρέχει, από το στο-
μάχι του τρέφεται, τη ζωή του εξιστορεί 
από την πρώτη ως την τελευταία σελίδα. 
Από την Απολλώνια έως τη μυστηριώδη 
νήσο Γαρίδα, το «Λόγια Φτερά» είναι ένα 
road movie με πρωταγωνιστές αρχαίους, 
μια περιπλάνηση που ο Κέρουακ στην 
Αμερική την έκανε αλλάζοντας αδιάλει-
πτα τρένα κι αυτοκίνητα, ενώ ο Τήνελ-
λος-Χωμενίδης χρησιμοποιεί μονάχα 
ποδάρια, άμαξες και τριήρεις. Τήνελλος, 
επάγγελμα αοιδός. Κάθε αρχή και δύ-
σκολη βέβαια. Παιδί για όλες τις δουλειές 
στο ξεκίνημά του, του περιώνυμου ρά-
περ Αναβάτη, που ανεβοκατεβαίνει με 
τη συνοδεία του τα παράλια της Μικράς 
Ασίας εξιστορώντας κλέα ανθρώπων και 
θεών, ο Τήνελλος μαθαίνει την τέχνη 
της αφήγησης, ώσπου να την κοπανή-
σει πανηγυρικώς και επεισοδιακώς από 

το μαντρί του και να ξαμολυθεί στη ζωή 
ολομόναχος. 
«Το ραπ», είπε κάποτε ο Σαββόπουλος, 
«κατάγεται από την ελληνική λέξη ρα-
ψωδία». Ο ίδιος βέβαια τραγούδησε πως 
«τα χρόνια τρέχουν χύμα και μεις τους 
δίνουμε ένα σχήμα». Τι σχήμα έχει η ζωή 
του Τήνελλου; Ολοστρόγγυλο και τουρ-
λωτό, όπως τα καλλίγραμμα οπίσθια της 
Κλεόλας, πρώτης ερωμένης που του μα-
θαίνει τι πονηρά αλλά και άπιαστα που 
είναι τα θηλυκά. Τι χρώμα έχει η ζωή του 
Τήνελλου; Γαλάζιο σαν της 
θάλασσας του Αιγαίου, χλι-
αρό κόκκινο σαν τα νερω-
μένα κρασιά που έπιναν τα 
προγονάκια μας στα καπη-
λειά τους γλεντώντας με τις 
ιστορίες του, αλλά και βα-
θύ κόκκινο αιματί σαν αυτό 
που χύνουν τα κορμιά από 
τα σπαθάρια. Χρυσό όπως 
τα αργύρια των προδοσιών, 
των συναλλαγών και των 
λαφύρων, καφετί όπως το 
καύκαλο της χελώνας στο οποίο τον με-
ταμορφώνουν οι θεοί για ένα φεγγάρι. 
Και οι μέρες τρέχουν, τα χρόνια περνούν 
κι ο Τήνελλος γκαζώνει. Στην Κόριν-
θο γλιτώνει από το λιμό, στις Μυκήνες 
τους κοουτσάρει για τους Ολυμπιακούς 
αγώνες, στη Θράκη παντρολογιέται α-
σύστολα, ένα ρέιβ πάρτι είναι η ζωή του 
κι αυτός ο σούπερ dj πρωταγωνιστής, που 
αντί για δίσκους στο πικάπ παίζει τα τρα-
γούδια με το στόμα κι από κάτω τα πλήθη 
παραληρούν κι εκστασιάζονται.

Γράψιμο ξεκαρδιστικό και περιπαικτικό, 
βέβηλο και βλάσφημο για τους τηλεθεα-
τές του Λιακόπουλου, που εκπαιδεύτη-
καν στην εξύμνηση των αρχαίων ημών 
προγόνων και θεών, αλλά σε αυτό το βι-
βλίο θα δυσανασχετήσουν με τον Χωμε-
νίδη-Τήνελλο που τολμά. Τι τολμά; Να 
ασχοληθεί και να περιγράψει τη ζωή στην 
αρχαία Ελλάδα, χωρίς ίχνος μεγαλείου ή 
βαθυστόχαστων ιδεών. Στο λούμπεν προ-
λεταριάτο εστιάζει, τις λαμογιές τους πα-
ρατηρεί. Ένα αδιάκοπο νταλαβέρι σεξ και 
οιωνοσκοπίας. Πονηροί αφέντες και πα-
μπόνηροι δούλοι, βουρ για το κεχρί, έτσι 
ζούσαν ούλοι. Τα παλιόπαιδα τα ατίθασα; 
Ναι. Το γράψιμο στο «Λόγια Φτερά» ώρες 
ώρες αγγίζει το τσιφορικό σύμπαν. Πλά-
να από τους «Ηλίθιους» του Φον Τρίερ; 
Μόνο έτσι μπορούν να περιγραφούν οι 
τελευταίες σελίδες της ζωής του Τήνελ-
λου στην ηλιθιώδη νήσο Γαρίδα. 

Ξέρω άλλον έναν που μπο-
ρεί να κατακεραυνώσει και 
να σύρει χίλια μύρια στο 
συγγραφέα. Φαντάζομαι 
τον τηλεπωλητή-βουλευτή 
Άδωνη Γεωργιάδη να ω-
ρύεται: «Αν είναι δυνατόν, 
κυρίες και κύριοι, οι αρχαίοι 
ημών πρόγονοι να ήτο όπως 
αυτός ο Τήνελλος. Κίναιδοι 
και βδελυροί, μικρόψυχοι 
και καταφερτζήδες, ό,τι φά-
με, ό,τι πιούμε κι ό,τι αρπά-

ξει ο οπίσθιος άξονας. Πού είναι ο βασικός 
κανόνας του ομηρικού έπους, οι ήρωες και 
τα υπεράνθρωπα κατορθώματά τους;». 
Υπάρχει μια σύνδεση των νεοελλήνων 
ελληναράδων με τους αρχαίους ήρωες 
του Χωμενίδη. 29 αιώνες πριν, και το έ-
θνος τυραννιόταν από τις μόνιμες ασθέ-
νειες της βουλιμίας, του αριβισμού, της 
πονηριάς, της κομπορρημοσύνης και 
του κομπογιαννιτισμού. Το μυθιστόρη-
μα «Λόγια Φτερά» αποφαίνεται πως το 
σήμερα δεν είναι παρά κληρονομιά χα-

 bookvoice

Η A.V. διακτινίζεται στην αρχαία Ελλάδα παρέα με το 
νέο μυθιστόρημα του Χρήστου Χωμενίδη 

Βack to the future
Του ΣΤεφΑνΟυ ΤΣιΤΣΟπΟυλΟυ
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ραγμένη στο DNA μας. Είμαστε παιδιά 
των πατεράδων, των παππούδων και των 
δεκάκις back to the future προπάππων 
μας, όπως τους εξύμνησε κάποτε ο Ό-
μηρος και τους καταγράφει κάθε βράδυ 
το Star Channel. Είμαστε ικανοί για το 
χειρότερο αλλά και το καλύτερο. Είμα-
στε Τήνελλοι και Κλεόλες, Αναβάτες και 
Βούνοι, Σταγόνιον και Σκώληκας. Το 
«Λόγια Φτερά» ίσως και να αντικρούει 
ύπουλα και μυθιστορηματικά τις θεωρί-
ες του Φαλμεράγιερ. Το «Λόγια Φτερά» 
είναι Λίνος Πολίτης και Τόμας Πίντσον, 
προφορική παράδοση και «Εν αρχή ην 
ο λόγος», «έπεα πτερόεντα» και «Σοφό 
παιδί», Δόμνα Σαμίου και Μπομπ Ντίλαν 
του “Like a rolling stone”, Μολιέρος και 
“Star Trek”. Διακτινιστείτε.  A

«ΕΣΥ - ΜΕΙΝΕ ΝΕΟΣ» 
Michael F. Roizen & 
Mehmet C. Oz, εκδ. Έ-
σοπτρον, σελ. 440 

Δύο κορυφαίοι Αμερι-

κανοί γιατροί, ένα επι-

τυχημένο συγγραφικό 

δίδυμο, δείχνουν τον 

τρόπο να μειώσουμε τον κίνδυνο εμφάνισης 

όλων των ασθενειών, να προσθέσουμε έναν 

υπολογίσιμο αριθμό ετών στη ζωή μας αλλά 

και ποιότητα ζωής στα χρόνια μας. 

«ΤηλΕφωΝηΜαΤα» 
Roberto Bolano, εκδ. 
Άγρα, σελ. 304 

Ο αινιγματικός χαρα-

κ τήρας της ανθρώ-

π ι ν η ς  υ π ό σ τ α σ η ς 

μέσα από θραύσματα 

βιογραφιών ενός εξό-

ρισ του συγγραφέα, 

μ ιας πα λιάς ν τίβας 

του πορνογραφικού 

κινηματογράφου, ενός άνδρα μονίμως καθι-

σμένου, και οπλισμένου, σε ένα παγκάκι της 

Πόλης του Μεξικού και αρκετών άλλων…

“THE LOST SYMBOL” 
Dan Brown 

Η παγκόσμια ημέρα 

κυκλοφορίας της αγ-

γλικής έκδοσης του 

νέου βιβλίου του Dan 

Brown είναι στις 15/9 

και το Public δίνει τη 

δυνατότητα προπα-

ραγγελίας του στην ει-

δική τιμή των 16,99 ευρώ, είτε μέσω του www.

public.gr είτε από το κατάστημα στο Σύνταγ-

μα. Όσοι επιλέξουν τη διαδικτυακή προπα-

ραγγελία θα μπουν και στην κλήρωση για μια 

συλλεκτική κασετίνα Dan Brown, η οποία θα 

περιλαμβάνει τα προηγούμενα αγγλικά βιβλία 

του συγγραφέα, 2 soundtracks και 2 dvds.

Τι νέα
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Μ πήκε το φθινόπωρο και ο καλύ-

τερος τρόπος για να κρατήσεις 

τη διάθεσή σου ανεβασμένη 

είναι να αρχίσεις τα ψώνια! Κι επειδή δεν… 

βλέπεις την ώρα, τσέκαρε τη συλλογή CreArt 

της Swatch, η οποία δημιουργήθηκε από την 

ελβετική εταιρεία ρολογιών σε συνεργασία με 

τέσσερις διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέ-

χνες (Billy the artist, Ted Scapa, Matthew Langille, 
Grems). Για την ιστορία: το πρώτο της μοντέλο-

έργο τέχνης (Art Special) παρουσιάστηκε στο 

κέντρο Pompidou, στο Παρίσι, το 1985 (Swatch 
Group Greece A.E., 210 9565.656). Τώρα είσαι 

έτοιμη να τσεκάρεις τα φθινοπωρινά ρούχα 

των H&M, με εκλεπτυσμένα κοψίματα σε κομ-

ψή γραμμή, μακριά και στενή, με καμπύλες ή 

φαρδιά, με ρίγες, πουά, υφάσματα με πλέξεις, 

βελούδινα κοστούμια, καπαρντίνες και άπειρα 

αξεσουάρ (210 3212.920). Όσο για τη χειμερινή 

μόδα 2010, μάθε ότι η νέα χειμερινή συλλογή 

του οίκου Henry Beguelin έχει την υπογραφή 

του Tullio Marani. Είναι χειροποίητη και φτιαγ-

μένη από μοναδικά υλικά, όπως Lizard Glitter, 

Patch Lux, Punzonato, Crinkly (Χάρητος 26, Κο-
λωνάκι, 210 7239.558). 
Στα κατασ τήματα δερμάτινων ειδών Bag 

Stories  θα βρεις τη νέα συλ λογή της L a 

Martina. Περιλαμβάνει  βαλίτσες, τσάντες, sac 

voyages, αλλά και αξεσουάρ, θήκες για κλειδιά 

και δερμάτινες ζώνες με σπορ ύφος (πληροφ.: 

210 9478.722, www.bagstories.gr). 
Αν πάλι θες να ψωνίσεις διαδικτυακά, στο ηλε-

κτρονικό κατάστημα e-outlet μπορείς να κά-

νεις τα ψώνια σου πανεύκολα, να διαλέξεις α-

νάμεσα σε πολλές επώνυμες μάρκες (Burberry, 
Longchamp, Totem, Gant κ.ά.) και τις κατηγορίες 

που σ’ ενδιαφέρουν, που χωρίζονται με βά-

ση τη σεζόν, τα τμήματα, την τιμή, τη μάρκα, 

το μέγεθος, το είδος και το χρώμα (www .e-
outlet.gr). Και, φυσικά, τα νεανικά ρούχα της 

Fishbone, «παιδί» της Vallis & Vallis, είναι πά-

ντα στη λίστα μας (Μιστριώτου 2, 210 2231.042). 
Για το σπίτι το δικό σου ή του καλού σου, το 

ασυνήθιστο κομψότατο επιτραπέζιο ρολόι της 

Bang & Olufsen έχει αφύπνιση και χρονοδι-

ακόπτη ύπνου. Λέγεται  BeoTime και σχεδιά-

στηκε από τον Steffen Schmelling. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για το βασικό χειρισμό της 

τηλεόρασης, των ηχείων ή των φώτων στο υ-

πνοδωμάτιο (B&O Center, 22950 23760). Επίσης, 

πρωτότυπα χρηστικά αντικείμενα της καθημε-

ρινότητας θα βρεις στο εργαστήρι της Χριστί-

νας Μόραλη (Αναπαύσεως 5, Άγ. Στέφανος, 210 
8145.386). Και για τις μετακινήσεις σου, ενη-

μερώσου ότι η νέα Skoda Superb Combi είναι 

ένα πολυτελές station wagon, βασισμένο στη 

δημοφιλή Superb Limousine. Θα διατίθεται σε 

2κίνητες και σε 4κίνητες εκδόσεις (Κ. Διάθεση: 
210 3486.700).  A   

➜ style@athensvoice.gr

Elementsofstyle
Της Ελίνας αναγνωςτοπούλού 

BAG STORIES
Δερμάτινη τσάντα χειρός La Martina € 640. Εμπνευσμένη από το sportive τρόπο ζωής, τη δύναμη 
και την ελευθερία που πρεσβεύει η εταιρεία. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΡ. ΜΟΡΑΛΗ
«Βεντούζες» από πηλό και ξύλο

VALLIS & VALLIS
Τ-shirt Fishbone

HENRY BEGUELIN
Δερμάτινο flat παπούτσι

SKODA
Skoda Superb Combi station wagon

SWATCH
Από τον Billy the Artist για τη συλλογή CreArt € 43

WWW.E-OUTLET. GR
Φόρεμα Burberry € 90

BANG & OLUFSEN
Ρολόι-ξυπνητήρι Beo Time

H&M
Φθινοπωρινή συλλογή
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Market/Body
Της ΕΛΙΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 ROC

Η εταιρεία καλλυντικών Roc προτείνει μια πλήρη σειρά 

για τα σημάδια της γήρανσης, τεχνολογίας multi-action, 

τη Μulti Correxion. Αυτή περιλαμβάνει κρέμα ημέρας και 

νύχτας, εντατικό ορό και κρέμα ματιών. Τα προϊόντα της 

σειράς προσφέρουν παράλληλα ενυδάτωση και λάμψη. 

LIFE

Ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής Δ. Δεληγιάννης με το 

σκάφος Life Φρεσκοστυμμένο - Booker ήταν για 2η χρονιά ο νικητής του 

46ου Ράλι Αιγαίου. Για να το καταφέρει χρειάστηκε να κερδίσει και το 4ο 

και μεγαλύτερο σκέλος του φετινού αγώνα, από τη Σάμο στο Σούνιο. 

HELLENIC DUTY FREE SHOPS 

H νέα online επικοινωνία των Ελληνικών Καταστημάτων Αφορολογήτων 

Ειδών λειτουργεί ήδη από τις 13/7. Το πρόγραμμα των Hellenic Duty Free 

Shops που σχεδίασε η Zenteam, μέλος του Ashley Worldgroup, βασίζεται 

σε μια τεχνική η οποία εφαρμόζεται για 1η φορά στη χώρα μας.  

 MYRPHYE & NYE

Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του φετινού 46ου Ράλι Αιγαίου ήταν και 

η γνωστή εταιρεία ρούχων Myrphye & Nye, καθώς αποτέλεσε τον επίση-

μο υποστηρικτή ένδυσης του πληρώματος Blue Pearl Mercedes Benz, 

αλλά και της επιτροπής των Αγώνων. www.murphynye.com

 STARBUCKS

Σε όλα τα ομώνυμα καφέ θα βρεις τη Starbucks Card. Φορτώνοντάς τη 

κερδίζεις 10% έκπτωση σε κάθε αγορά, 1 ρόφημα με κάθε γέμισμα των € 

20 και 2 ώρες δωρεάν FORΤHnet Wi-Fi. Παράλληλα, ενισχύεις και το έργο 

των Παιδικών Χωριών SOS και της Στέγης Νέων.

 MILKO

Αποδεικνύοντας ακόμα μια φορά την αγάπη του για τη μουσική, πραγμα-

τοποίησε 8 συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, με πρωταγωνιστές τα μέλη του 

συγκροτήματος των C:Real. Ακόμα, φίλοι του Milko κέρδισαν προσκλή-

σεις μέσω ραδιοφωνικών σταθμών και του www.milko.gr

 HARLEY DAVIDSON 

Συμμετείχε για πρώτη φορά στην έκθεση μόδας Bread & Butter και άφη-

σε εξαιρετικές εντυπώσεις. Το κορυφαίο Street & Urban wear Trade Show,  

Denim, Street Fashion, Casual και Αθλητικού ενδύματος πραγματοποιή-

θηκε στο Βερολίνο στις αρχές Ιουλίου. Elmec Sport S.A., 210 9699.300

 HEINEKEN

H καλοκαιρινή της προσφορά στα 12 packs των 330 ml, εκτός από δώρο 

ένα σετ ρακέτες παραλίας, μας επιφύλασσε και άλλη έκπληξη. Συγκε-

κριμένα, ένας μίμος διασκέδασε τους καταναλωτές με τις ρακέτες της 

Heineken σε κάθε ένα από τα καταστήματα όπου υπήρχε η προσφορά. 

 YAMAHA/ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Οι μηχανές της κατέκτησαν τις πίστες του παγκόσμιου πρωταθλήματος 

Superbikes, αλλά και των σημαντικών ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων του 

2009 (Μ. Βρετανίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Γερμανίας, Ολλανδίας και Κεντρι-

κής Ευρώπης). Νικητής αναδείχθηκε ο Ben Spies με τη Yamaha YZF R1.

ASHLEY & HOLMES/CIVITAS

Συνεργάστηκαν για τη δημιουργία της νέας καμπάνια του Υπουργείου 

Μεταφορών και Επικοινωνιών με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητο-

ποίηση του ελληνικού κοινού για την οδική ασφάλεια. Τα spots επιμελεί-

ται η Le Spot Productions ενώ τα media χειρίζεται η United Media.

 DIAGEO 

Ο Α. Παπαδόπουλος ήταν ο νικητής του Diageo Reserve Brands World 

Class Bartender για το 2009. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 6.000 

bartenders από 24 χώρες και είχε διάρκεια ενός έτους. Το νικητήριο  

cocktail της τελικής δοκιμασίας φτιάχτηκε με Johnnie Walker Blue Label.  
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ΤΡΕΝΟ
29/6, με μια ψηλή φίλη 
σου στο τρένο προς 
Ομόνοια, εσύ κοντούλα 
με μακριά μαλλιά, έχεις 
τέλειο χαμόγελο και 
στις 2/7 στον Περισσό, 
στείλε μου. Γιώργος, 
690 9777736

ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 
23/6 μεσημέρι, κοιτού-
σες τις αρχαίες πέτρες 
περιμένοντας, όμορφη, 
λεπτή, ξανθιά σγουρή 
κόμη, φορούσες μπλου-
ζάκι street movement 
και βλέμμα που τα-
ξίδευε, κατέβηκες 
Ηράκλειο. x.incorpo@
gmail.com

COCACOLA 
SOUNDWAVE 
Με ρώτησες αν είχα 
χαρτάκια και σου είπα 
πάρε όσα θες, μου 
τελείωσε ο καπνός, σε 
έχασα και θέλω να σε 
ξαναδώ… στείλε εδώ 
αν σε ενδιαφέρει! 

ΚΑΛΙΦΡΟΝΑ 
Πέμπτη 2/7 γύρω στη 
1.30 το βράδυ, εσύ πρά-
σινο φόρεμα, περίμενες 
να σου ανοίξουν, εγώ 
μπλε αμάξι, χόρευες το 
Give it to me right που έ-
παιζε από το αμάξι μου, 
αλλάξαμε ματιές και 
χαμόγελα. djpazL_7@
hotmail.com

ΦΑΝΑΡΙΑ 
Πριν τον Σταυρό στον 
Γέρακα, φορούσες μαύ-
ρο μπλουζάκι και τζιν 
σορτς, ήσουν με ένα 
φίλο και κοιτούσες το 
πορτοκαλί αμάξι μου, 
στείλε μου 693 9456705

ΧΛΟΗ, ΚΗΦΙΣΙΑ 
18/7, The Hangover 
στην παράσταση των 
11, κοιταχτήκαμε… 
ψηλός, ήσουν με δυο 
γνωστούς… φορούσα 
λευκή στράπλες μπλού-
ζα, στείλε εδώ!

ΜΕΤΡΟ 
Άγ. Δημήτριος, 21/7 
βραδάκι, καθόσουν 
απέναντι με φίλη, 
κοιταζόμασταν, αλλά-
ξαμε τρένο, φόραγες 

βερμούδα και άσπρο 
μπλουζάκι, αδύνατος. 
pb83@live.com

DA CAPO 
24/5/09, Σάββατο με-
σημέρι φορούσα άσπρο 
πουκάμισο, εσύ ωραία 
άσπρη μπλουζίτσα, 
ήσουν ψηλή, μελαχρι-
νή, κοίταξες κατάματα, 
πάρε με τηλέφωνο. 694 
9935110

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 
Απέναντι από τα 
Hondos Center, Τρίτη 
21/7, 1.30 μεσημέρι, 
ήσουν μ’ έναν τύπο, ψη-
λή, μελαχρινή, κορμά-
ρα, ίσια μακριά μαλλιά, 
καυτό σορτς, φούξια 
ψηλοτάκουνα πέδιλα, 
μάλλον ξένη, έπαθα 
ζημιά! 697 4427966

ΣΤΑΔΙΟ PAPAYA 
17/7, υπέροχη σαν ο-
πτασία, εσύ με το μακρύ 
καστανό μαλλί και το α-
νοιχτό κόκκινο φόρεμα, 
εγώ με φίλη δίπλα, σε 
παρατηρούσα ώρα, ο 
γοητευμένος μελαχρι-
νός. 693 2960609

SODADE 
12/7, ξανθέ μουσάτε, 
τουμπανάκι με το αμά-
νικο, κοιτούσες, αλλά 
την τούρτα μόνος την 
έφαγες, περιμένω να ε-
πανορθώσεις. Βασίλης, 
697 9688348

MOJITO BAY 
Δευτέρα 20/7 καθό-
μουν πίσω σου αλλά 
ήσουν με παρέα – σε 
λένε Angel… φορούσες 
άσπρο ριγέ μαγιό. Θέλω 
να σε ξαναδώ.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ
23/7. Καστανούλα θεά, 
σου ζήτησα Athens 
Voice. Πότε θα σε δω 
πάλι; piterpunk82@
yahoo.gr 

ΗΣΑΠ 
Τρίτη 21/7, εσύ ξανθιά 
με ριγέ μπεζ, μπήκαμε 
Πευκάκια, κατέβηκα Ατ-
τική, γλύκα είσαι, στείλε 
694 7331413

ΓΚΑΖΙ 
Κάπνιζες Marlboro 

metallic, σου ζήτησα 
τσιγάρο και σε ρώτησα, 
είσαι τόσο σκληρός όσο 
το πακέτο σου; Θέλω να 
σε ξαναδώ.

ΘΗΣΕΙΟ
Κοντούλα με πολύ 
κοντό μαλλί, πρωί 
μπαίνεις Θησείο, κατε-
βαίνεις Μοναστηράκι, 
παίρνεις μετρό και 
κατεβαίνεις Σύνταγ-
μα, ήσουν και με φίλο 
σου στους Bloc Party. 
Email: some_1nearu@
yahoo.gr  

ΜΕΤΡΟ 
Ήμουν με συμφοι-
τητές, όμως 
πρόσεξα πώς 
κοιτούσες… 
μου άρεσες 
πολύ, απίστευτη 
κυρία, είσαι 
σίγουρα 2 δε-
καετίες μεγα-
λύτερή μου. 
695 7199938

ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ 
Σε είπα γλειφιτζούρι, 
είπες ότι δεν στο έχουν 
πει ποτέ αυτό, σου έδω-
σα το τηλέφωνό μου, 
στείλε μήνυμα. 694 
9144325

@LIQUID
Μας σερβίρεις, ελπίζω 
να μη διαβάζεις μόνο 
το stardust@A.V.  
seeidastoliquid@
yahoo.gr 

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σε είδα σε μια καφετέ-
ρια στην Υμηττού, θέλω 
να σε γνωρίσω καλύ-
τερα. 698 3741804, 
Μιχάλης

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
Βράδυ 18/7, σταμά-
τησες με μικρό αμάξι 
στο περίπτερο για 
κάτι, δεν το είχε! Εγώ 
τώρα ψάχνω εσένα 
και ελπίζω να είμαι πιο 
τυχερός! Το παιδί με την 
τσάντα στην πλατεία! 
beliveitornot@in.gr

DACAPO 
2/7/09 Τετάρτη μεση-
μέρι φορούσα κίτρινη 
μπλούζα, εσύ μαύρο 
μπλουζάκι, καθόσουνα 

έξω, κοιταχτήκαμε κα-
τάματα, ψηλή μελαχρι-
νή, πάρε με τηλέφωνο. 
690 9330560

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
«Ερωτικές αποδράσεις» 
το βιβλίο που διάβαζες, 
Πέμπτη 16/7 με φίλη 
σου, εκείνη κατέβηκε 
Ταύρο, εσύ Φάληρο, ψη-
λή με καρέ, οι ματιές μας 
συναντήθηκαν 5-6 φο-
ρές, θέλω να ξαναχαθώ 
μέσα στο βλέμμα σου!   
readerthecity@yahoo.gr 

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 
16/7 εξετάσεις οδήγη-
σης, ρώτησα για τους 
εξεταστές, μου έδωσες 
φωτοτυπία αυτά που 
ρωτάνε, δεν προλάβα-
με, θέλω πολύ να σε δω. 
697 2373978

ΛΟΥΤΡΑΚΙ 
Παραλία, κοιταζόμαστε 
επίμονα, χαιρετηθήκα-
με! Δεν μπορέσαμε να 
μιλήσουμε! Κυριακή α-
πόγευμα! Ξανά εκεί ίδια 
ώρα! Έλα! 

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 
16/7 απόγευμα, ανέβαι-
νες τις σκάλες του μετρό, 
μου έδωσες το εισιτήριό 
σου, σου είπα μόνο ευχα-
ριστώ γαλλιστί, ξέρω κι 
άλλα. 693 7248441

ΑΚΡΩΤΗΡΙ 
14/7, Thomas Gold, φο-
ρούσες γκρι μπλούζα με 
μπλε γράμματα, tattoo 
στο χέρι, εγώ μελα-
χρινή, άσπρο μακρύ 
φόρεμα, στην εξέδρα, 
κοιταζόμασταν… 695 
9320707

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΗΜΕΙΟ
14/7 μου πήρες το 
μυαλό, γλυκέ μου σερ-
βιτόρε. virginia_68@
pathfinder.gr 

ΕΡΥΘΡΑΙΑ 
10/7 σε είδα ψηλέ, με-
λαχρινέ, σε γνωστό ε-
στιατόριο… άκουσα ότι 
δουλεύεις σε εταιρεία 
Η/Υ χρόνια, μακάρι να 
το διαβάσεις! 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
14/7 γύριζες από Island, 
μιλήσαμε στο φανάρι, 
ήμουν με ένα φίλο στη 

μηχανή, δεν φο-
ρούσα κράνος!!! 
Σε ψάχνω, o 
chef… (ds-chef@

hotmail.com)

ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗ 

Μπιγκαρούν, 
μοβ πέδιλα, 

τζιν σορτσάκι, 
μελαχρινή καρακου-

κλάρα, θα σε περιμένω 
πάντα και ας είσαι δίπλα 
μου! 

ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 
12/7, μέσα στο τρένο 
ήσουν απέναντί μου, 
όμορφη 40άρα, κοιτα-
χτήκαμε έντονα, ξέρεις 
εσύ με τις αφράτες κα-
μπύλες και τα κιλάκια. 
Τάσος, 697 7752096

Ν. ΣΜΥΡΝΗ 
«Παραδοσιακό» τυρο-
πιτάδικο, έρχομαι κάθε 
μέρα απλά για να σε 
δω… σε λένε Νικόλα, εί-
σαι υπέροχος. Η ξανθιά

ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ & 
ΣΟΥΤΣΟΥ 
8/7, εσύ ορεξάτος με-
λαχρινούλης, πήγαινες 
επίσκεψη συγγενείς, 
εγώ δεν μπορούσα 
αργότερα. dorsouts@
yahoo.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
4ο Γυμνάσιο Τούμπας, 
ήθελες βοήθεια με την 
αίτησή σου, βιολόγε, 
τελικά τι έγινε; 

ZONAR’S
15/7, όμορφη ξανθιά, 
κόκκινα παπούτσια και 
υπέροχο χαμόγελο, 

είμαι ο γκριζομάλλης 
που καθόταν απέναντι, 
θέλω να σε ξαναδώ. 
Γιώργος, 694 8179638

ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
Τετάρτη βράδυ. Φο-
ρούσες κόκκινα all star, 
ήσουν η πιο όμορφη και 
στο είπα, μου είπες χα-
μηλόφωνα ευχαριστώ, 
το σκέφτομαι συνέχεια 
κι έχω τρελαθεί, επικοι-
νώνησε αν θες. Γιάννης, 
scanner1986@hotmail.
com

BLUE TRAIN 
Περνούσες απ’ έξω, 
μου χαμογέλασες, 
είμαι ο 40άρης γκριζο-
μάλλης, δεν μιλήσαμε, 
κοιταχτήκαμε, αν θες 
στείλε μήνυμα στο 695 
6773031

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Σε είδα και με είδες, στο 
Everest, ακόμα περι-
μένω, κυρία μου! 693 
6609907

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 
14/7, είσαι ξανθιά με 
μια μελαχρινή φίλη 
σου, σε κοίταγα με το 
φίλο μου στο τρένο, θα 
ήθελα να γνωριστούμε. 
galilaiosg@hotmail.com 

SLIPKNOT 
ROCKWAVE 
Εσύ με παγωμένο νερό 
στο σακίδιό σου, με 
φίλη σου, χτυπιόμα-
σταν στο κέντρο 30 
μέτρα από σκηνή, σας 
απήλλαξα από ενο-
χλητικό μεθυσμένο.  
slipknotathensman@
yahoo.gr 

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ & 
ΚΟΔΡΙΝΓΚΤΩΝΟΣ 
Πέμπτη 9/7 σταμάτη-
σες τον κλέφτη, δεν 
πρόλαβα να σε ευχαρι-
στήσω… 693 2335307

ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ
Μετρό, Δευτέρα 13/7, 
γυρνούσες από ΑΝ, φο-
ρούσες μπλούζα Dimmu 
Borgi, κατεβήκαμε Συγ-
γρού-Φιξ, δεν ακούω 
μέταλ, αλλά θέλω να 
αρχίσω. themonolith3@
yahoo.com

Μ., δεν γινόταν να του 
στήσω τέτοιο παιχνίδι. 
Δεν είναι κακός, απλώς 
εγώ δεν τον θέλω πλέ-
ον. Όσο για σένα, περί-
μενε λίγο.

Σε έβλεπα κάθε μέρα κι 
έλιωνα, πώς να συγκε-
ντρωθώ στο μάθημα; 
Θα μου λείψει η φωνή 
σου, τα πάντα πάνω 
σου. Ε. 

Σιγά, βρε κορίτσια, γιατί 
όλες στο ίδιο μέρος; Έχει 
κι αλλού πορτοκαλιές…

Αύριο θα είναι αργά, να 
το ξέρεις. Δεν θα περι-
μένω ούτε στιγμή πέρα 
από αυτό που ορίσαμε, 
να είσαι σίγουρη. Κι 
ελπίζω να το διαβάσεις 
αυτό εδώ.

Παναγιώτη, μην τους α-
φήσεις να σε καταστρέ-
ψουν όπως εμένα…

Μαριάννα, 7 jokers, ταξί 
Σύνταγμα, με πήρες 
τηλέφωνο 3.30, 2 μήνες 
μετά και δεν το πίστευα. 
Πάρε τηλέφωνο…

Σε λένε Χρήστο και 
δουλεύεις στην «Παρου-
σίαση» αλλά σε είδα στη 
βάφτιση της Μ.Α. στις 
14/6 και μαγνητίστηκα!

Συναυλία Killers, 1.80, 
μελαχρινή, στιλάτη, μη 
στενοχωριέσαι! Έχεις 
φίλες που σε αγαπούν! 
Ξέρεις εσύ…

Ηλεκτρικός Φάληρο, σε 
είδα, σε φώναξα, ήρθες, 
είσαι ένα όνειρο, θέλω 
συνέχεια να σε βλέπω. 
Έρωτά μου.

Μια καλημέρα ζήτησα 
και την αρνήθηκες, 
εμφανίσου τώρα να 

εξηγηθούμε, Ελίζα, 
αν φοβάσαι όπως λες 
την απόρριψη, εσύ την 
προκαλείς.  thad_res@
yahoo.gr

Κύριε Ηλία, δεν με ενδι-
αφέρατε ποτέ και αυτό 
δεν πρόκειται να αλλά-
ξει, γι’ αυτό μη χάνετε 
τον καιρό σας. Σοφία

«Το ξέρεις πως δεν είναι 
ποτέ αργά για μας». 
Αργά για ποιο πράγμα; 
Για να με καταστρέψεις 
ολοκληρωτικά ή για να 
με αναστήσεις από τον 
τάφο μέσα στον οποίο 
με έριξες; ΜΓ/BC…

Tom Robins. Άρωμα 
Ονείρου. Η θάλασσα, η 
ταβέρνα της Λίντας κι 
εσύ! Πολλή ομορφιά! 
Άραγε με είδες; 

Ποιο απ’ τα δυο; Ποιο 
απ’ τα δυο; Ήταν το 
φρούτο ή το νερό; Ή 
μήπως ήταν τελικά αυ-
τό που λένε κάμποσοι, 
πως έφαγα εγώ; 

Αν πιστεύεις ότι έ-
φταιξα δεν λες ότι δεν 
χρειάζεσαι άλλο τις 
υπηρεσίες μου. Είναι 
αισχρό. Μπορούσες να 
φύγεις με ένα γεια. 

Τώρα, τώρα! Ξεπλένω 
τις σαπουνάδες απ’ τα 
μαλλιά μου κι έρχομαι! 
Σ’ ευχαριστώ για το φιλί 
στη γάμπα, με κράτησε 
στη γη.

Ξανθιά με λευκό φόρε-
μα! Εγώ σε μπλε σκούρο 
διθέσιο! Πέρασες από 
μπροστά μου στην 
Κυριαζή, Κηφισιά!  
eluiz_@hotmail.com

«Πού ’ναι τα μάτια σου 
να δω αυτό το δειλινό, 
πού ’ναι τα χέρια σου 
ν’ αγγίξουμε τον ουρα-
νό…», μ’ ακούς; 

Α, έγραψες στην μπέ-
μπα σου, αν είσαι αυτός 
που νομίζω ξέρεις πώς 
να με βρεις για την α-
γκαλιά. Μια μπέμπα… ●

Γράψε για το ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ 
(μέχρι 20 λέξεις) και στείλ’
το με SMS:  AVXE, κενό και 
το μήνυμά σου στο 54121

Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται 
μόνο εάν είναι ίδιοι 

με το νούμερο του αποστολέα.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Ξέρεις εσύ...

Γράψε για το ΣΕ ΕΙΔΑ (μέχρι 20 λέξεις) και στείλ’ το 
με SMS:  AVSE, κενό και το μήνυμά σου στο 54121
Αριθμοί κινητών θα δημοσιεύονται μόνο εάν είναι ίδιοι 
με το νούμερο του αποστολέα.

Κάθε μήνυμα χρεώνεται € 1,19 με ΦΠΑ

Σε είδα...

~ pdf ~
Κάθε Τετάρτη 

όλη η εφημερίδα και σε PDF

www.athensvoice.gr

Η ATHENS 

VOICE
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Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε με το 210 3617.369 (11.00-19.00) 
Χρεώσεις: € 24 οι 20 πρώτες λέξεις και € 0,35 κάθε επιπλέον. Αγγελία σε πλαίσιο: € 35

Μικρέςαγγελίες
210 3617.369 fax: 210 3617.310

Σε γνωρίζω...

Ανεπανάληπτη διερμηνέ-
ας 33χρονη, ελεύθερη, 1.72 
ύψος, Βορειοελλαδίτισσα, 
κουκλάρα, λυγερόκορμη, 
αναζητά συγκατοίκηση 
διακριτικού ελεύθερου-
διαζευγμένου κυρίου, 
βόρεια-νότια προάστια. 
Δεκτός Ελληνοαμερικάνος-
Κύπριος-νησιώτης. 697 
9423346, 210 8064.902

ABILITY. Διεθνές γραφείο 
συνοικεσίων για σχέση-
συμβίωση-γάμο. Πανελλα-
δικά, εξωτερικό. Με εντιμό-
τητα, εχεμύθεια, υπευθυνό-
τητα, έμπειρο προσωπικό 
(σύμβουλοι σχέσεων, ψυχο-
λόγοι), σύγχρονες μεθόδους 
(διερεύνηση στοιχείων, σκι-
αγράφηση σωματότυπου), 
πετυχαίνουμε υψηλούς 
στόχους και διασφαλίζουμε 
εγγυημένα αποτελέσματα. 
Δεκτή διαμεσολάβηση γονέ-
ων-συγγενών. Για εκδηλώ-
σεις, πάρτι, εκδρομές, κρου-
αζιέρες AbilityClub. Ability. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr

ABILITY. Κούκλα γιατρός 
36χρονη, με πανεπιστημι-
ακή έδρα, καλλίγραμμη, 
ποιοτική, με ήθος και αρχές, 
ιδιόκτητα ακίνητα κέντρο, 
Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία γά-
μου με αξιόλογο επιστήμο-
να έως 46 ετών. Ability. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr

ABILITY. Κλασάτη μεσογεια-
κής ομορφιάς 33χρονη πα-
νεπιστημιακής μόρφωσης, 
διευθύντρια Ομίλου, φιλό-
μουση, δραστήρια, επικοι-
νωνιακή, επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κύριο έως 45 ετών 
με χιούμορ και αξιοπρέπεια. 
Δεκτά παιδιά. Ability. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr

ABILITY. Γλυκιά αιθέρια 
39χρονη τραπεζικός, 1.73, 
λυγερόκορμη, γλωσσομα-
θής, με απίστευτη θηλυκό-
τητα, επιθυμεί γνωριμία γά-
μου με κύριο έως 50 ετών, 
αξιόλογο, σοβαρό. Ability. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr

ABILITY. Επίκουρος καθηγη-
τής πανεπιστημίου 41χρο-
νος, γοητευτικότατος, με 
χιούμορ και προσωπικότητα, 
ευγένεια και ήθος, μεγάλη 
περιουσία, 2 Ι.Χ., μηνιαίως 
άνω € 10.000, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου νέας έως 37 
ετών, ποιοτικής, με καλούς 
τρόπους. Δεκτή διαμεσολά-
βηση γονέων. Ability. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr

ABILITY. Εκλεκτός φαρμακο-
βιομήχανος 55χρονος, νεανι-
κός, large, ευχάριστος, ξένης 
νοοτροπίας και κουλτούρας, 
μηνιαίως άνω € 30.000, βίλα, 
σκάφος, 3 Ι.Χ., επιθυμεί σο-
βαρή γνωριμία κυρίας φινε-
τσάτης έως 52 ετών. Ability. 

Τηλ. κέντρο 210 3826.947, 
www.abilityclub.gr

ABILITY. Οικονομολόγος 
44χρονος πολύ εμφανίσι-
μος (στέλεχος υπουργείου), 
1.81, λεπτός, αριστοκρατι-
κός, λάτρης της ποιοτικής 
μουσικής, ευκατάστατος, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με κυρία όμορφη, καταστα-
λαγμένη, ευχάριστη. Ability. 
Τηλ. κέντρο 210 3826.947,  
www.abilityclub.gr

ABILITY. 35χρονη λογίστρια 
(λυκειακής μόρφωσης) ό-
μορφη, λεπτή, συναισθημα-
τική, με ξένη νοοτροπία και 
καλούς τρόπους, επιθυμεί 
γνωριμία γάμου με κύριο 
κατασταλαγμένο, εμφανίσι-
μο, δραστήριο. Ability. Τηλ. 
κέντρο 210 3826.947, www.
abilityclub.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει την προσω-
ποποίηση της τελειότητας. 
27χρονη πρώην μοντέλο, 
υπεύθυνη δημοσίων 
σχέσεων, ψηλή, λεπτή, κα-
στανόξανθα μακριά μαλλιά, 
η οποία πιστεύει πως τα 
ωραιότερα λόγια αγάπης 
κρύβονται πίσω από τη σιω-
πή ενός βλέμματος, έχει ιδι-
όκτητο διαμέρισμα, εξοχικό 
και υπέροχο αυτοκίνητο για 
να ταξιδεύει με το σύντροφο 
της ζωής της. VIP’S. Γρ. Συ-
νοικεσίων. Τηλ. κέντρο 210 
3234.793, Νίκης 24, Σύνταγ-
μα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει 30χρονο 
υποπλοίαρχο, λεπτό και 
ιδιαιτέρως εμφανίσιμο, € 
4.000 μηνιαίο εισόδημα, 
διαμέρισμα, αυτοκίνητο και 
μηχανή, ο οποίος πιστεύει 
πως η ζωή είναι πανέμορφη 
και θα πρέπει να τη μοιραζό-
μαστε μόνο με τη σύντροφό 
μας, την οποία και αναζητά. 
VIP’S. Γρ. Συνοικεσίων. Τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα 
Πετρίδη προτείνει μια 
εντυπωσιακή κυρία 40 
ετών με υπέροχο σώμα και 
πρόσωπο, στέλεχος φαρμα-
κευτικής εταιρείας, κάτοχος 
4 διαμερισμάτων και ενός υ-
πέροχου εξοχικού, η ίδια πι-
στεύει πως κάθε άνθρωπος 
θα πρέπει να ζήσει τη ζωή 
του όπως εκείνος επιθυμεί 
χωρίς να υπολογίζει εμπό-
δια. Αναζητεί σύντροφο ζω-
ής. VIP’S. Γρ. Συνοικεσίων. 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει 40χρονο 
Έλληνα μηχανικό που ήρθε 
πρόσφατα από το εξωτε-
ρικό, κάτοχο σημαντικών 
ακινήτων και πολύ υψηλών 
καταθέσεων, λεπτός, 
ψηλός, μελαχρινός και 
όμορφος, αισθάνεται μόνος 
στην ίδια του την πατρίδα, 

για το λόγο αυτό αναζητά 
μια γλυκιά Ελληνίδα για να 
μοιραστούν μαζί το όνειρο 
μιας σωστής οικογένειας. 
Οικονομικό αδιάφορο. 
VIP’S. Γρ. Συνοικεσίων. Τηλ. 
κέντρο 210 3234.793, Νίκης 
24, Σύνταγμα, www.vip-
petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πετρί-
δη προτείνει υπέροχη, γλυ-
κύτατη, λεπτή, αισιόδοξη 
43χρονη κυτταρολόγο, έχει 
ιδιόκτητο διαμέρισμα, αυτο-
κίνητο και 3 καταστήματα, 
η ίδια πιστεύει ότι θα πρέπει 
να αφήσεις την καρδιά σου 
να χτυπά μόνο για αυτούς 
που μπορούν να την ακού-
σουν, αναζητά το σύντροφο 
που θα ακούσει την καρδιά 
της. VIP’S. Γρ. Συνοικεσίων. 
Τηλ. κέντρο 210 3234.793, 
Νίκης 24, Σύνταγμα, www.
vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει 56χρονο α-
νώτατο κρατικό υπάλληλο, 
λεπτό, ψηλό και ιδιαιτέρως 
γοητευτικό, € 12.000 μη-
νιαίο εισόδημα, 2 σπίτια, 
εξοχικό και αυτοκίνητο, ο 
ίδιος πιστεύει ακράδαντα 
πως αυτό που μετράει δεν 
είναι αυτό που λέμε αλλά 
αυτό που δεν χρειάζεται να 
πούμε, επιθυμεί να γνωρίσει 
τη γυναίκα που θα μιλά 
στην ψυχή του. VIP’S. Γρ. 
Συνοικεσίων. Τηλ. κέντρο 
210 3234.793, Νίκης 24, Σύ-
νταγμα, www.vip-petridi.gr

VIP’S. Η κυρία Μάγδα Πε-
τρίδη προτείνει 57χρονη 
γοητευτική, τρυφερή και 
χαμογελαστή κυρία, οικονο-
μικά ανεξάρτητη, η μοναξιά 
άγγιξε την ευαίσθητη ψυχή 
της και γι’ αυτό αναζητά τη 
χαρά, τη στοργή και την 
τρυφερότητα, δεν επιζητεί 
το γάμο αλλά τη συντροφιά 
ευγενικού και χαμογελαστού 
κυρίου έως 70 ετών. VIP’S. 
Γρ. Συνοικεσίων. Τηλ. κέντρο 
210 3234.793, Νίκης 24, Σύ-
νταγμα, www.vip-petridi.gr

Εντυπωσιακή 33χρονη 
καθηγήτρια, διορισμένη στα 
β. προάστια, με μονοκατοι-
κία στο Χαλάνδρι και μεγάλη 
ακόμα ακίνητη περιουσία, 
με εισοδήματα € 6.000 μηνι-
αίως, επιθυμεί γνωριμία γά-
μου με κύριο έως 40 ετών, 
ευγενικό, καλλιεργημένο. 
Γνωριμίες Γάμου «Ψύλλα», 
210 6120.611

52χρονος π. μηχανικός, 
ψηλός, αθλητικός, χωρίς υ-
ποχρεώσεις, με εισοδήματα 
€ 15.000 μηνιαίως, βίλα στη 
Δροσιά, αναζητά κυρία έως 
47 ετών με αγάπη στα ταξί-
δια, τα σπορ, εμφανίσιμη, 
ευγενική, αθλητική, με σκο-
πό το γάμο. Γνωριμίες Γάμου 
«Ψύλλα», 210 6120.611

35χρονη κούκλα, ανώτερο 
στέλεχος πολυεθνικής, ψηλή 
με εκπληκτικό σώμα, με εισο-
δήματα € 9.000 μηνιαίως, μο-
νοκατοικία στα β. προάστια 
συν δεύτερη μονοκατοικία 
στην Πεντέλη, αναζητά 
κύριο ευγενικό με ευχάριστο 
χαρακτήρα για γνωριμία 
γάμου. Γνωριμίες Γάμου 
«Ψύλλα», 210 6120.611

Γνωριμίες γάμου «Πάπ-
πας». Εδώ και 70 χρόνια βρι-
σκόμαστε στην πρώτη θέση 

στη δημιουργία γάμων και 
σχέσεων ζωής και δεσμευ-
όμαστε για ακόμα πιο δυνα-
μική παρουσία στο μέλλον. 
Δεν είμαστε τυχαία το μεγα-
λύτερο όνομα στο χώρο. Σας 
περιμένουμε στο Κολωνάκι, 
Ομήρου 38 στον 3ο όροφο. 
Ωράριο λειτουργίας καθημε-
ρινές 9.00-21.00, Σάββατο 
10.00-14.00. Τηλέφωνο για 
ραντεβού 210 3607.748, 
www.pappas.gr

Εντυπωσιακής εμφάνισης 
και θηλυκότητας 45χρονη 
τραπεζικός, καλλίγραμμη, 
ξανθιά, πρασινομάτα, με 
εξαιρετικό γούστο και 
φινέτσα, ευχάριστη, ζητεί 
γνωριμία κυρίου ψηλού, 
ευπαρουσίαστου, δυναμι-
κού, χωρίς υποχρεώσεις, με 
αξιόλογο επάγγελμα. «Πάπ-
πας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 
210 3607.748, καθημερινές 
9.00-21.00, Σάββατο 10.00-
14.00, www.pappas.gr

33χρονος δικηγόρος, 
οικογένεια δικηγόρων, 
1.83, καστανός, εξαιρετικής 
εμφάνισης και χαρακτήρα, 
δραστήριος, ευγενικός, 
γενναιόδωρος, € 3.000 
μηνιαίως, με ιδιόκτητη κα-
τοικία, γραφείο και εξοχικό, 
BMW, επιθυμεί γνωριμία με 
δεσποινίδα όμορφη, γλυκιά, 
με προσωπικότητα, με σκο-
πό τη δημιουργία οικογένει-
ας. «Πάππας», Ομήρου 38, 
Κολωνάκι, 210 3607.748, 
καθημερινές 9.00-21.00, 
Σάββατο 10.00-14.00, 
www.pappas.gr

Μέτοχος φαρμακευτικής 
εταιρείας 40χρονος, με 2 
μάστερ στη φαρμακευτική, 
γλωσσομαθής, ελεύθερος, 
ευπαρουσίαστος, απλός, 
ευχάριστος, ευγενικός, 
κάτοικος β. προαστίων, € 
15.000 μηνιαίως, κάτοχος 
μεγάλης ακίνητης περι-
ουσίας, πολυτελές Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με δεσποινίδα εμφανίσιμη, 
με θηλυκότητα, καλλιεργη-
μένη, έως 35 ετών. Οικονο-
μικό αδιάφορο. «Πάππας», 
Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3607.748, καθημερινές 
9.00-21.00, Σάββατο 10.00-
14.00, www.pappas.gr

Δασκάλα 35xρονη, ψηλή, 
λεπτή, όμορφη, με πολύ 
καλές αναλογίες, καστανό-
ξανθη, μοντέρνα, οικονομικά 
ανεξάρτητη, κάτοχος Ι.Χ. και 
πατρικής περιουσίας, ανα-
ζητεί σοβαρή γνωριμία με 
κύριο 35-47 ετών, νεανικού 
στιλ, ψηλό, εμφανίσιμο, ευ-
κατάστατο, με σκοπό τη δη-
μιουργία οικογένειας. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. «Πάπ-
πας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 
210 3607.748, καθημερινές 
9.00-21.00, Σάββατο 10.00-
14.00, www.pappas.gr

Από το 1950 που ιδρύσαμε 
το πρώτο γραφείο μέχρι 
σήμερα κατορθώσαμε να 
βρισκόμαστε πάντα πρώτοι 
στην εκτίμηση της αθηναϊ-
κής και όλης της ελληνικής 
κοινωνίας. Βασιζόμενοι 
στην πολυετή πείρα μας και 
πλαισιωμένοι από αξιόλο-
γους επιστημονικούς συ-
νεργάτες, με φιλική διάθε-
ση, είμαστε στο πλευρό σας 
μέχρι να βρείτε το σύντρο-
φο της ζωής σας. «Λούης» 
Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 6, 

7ος όροφος, 210 5235.692,  
www.sinikesia.gr

Πολ. μηχανικός 45χρονος, 
ελεύθερος, ψηλός, αρρε-
νωπός, πολύ εμφανίσιμος, 
ειλικρινής και συγκροτη-
μένος, € 7.000 μηνιαίως, 
ιδιοκτήτης πολλών ακινή-
των σε Αθήνα και νησιά, 
Ι.Χ. πολυτελείας, αναζητά 
γνωριμία με εμφανίσιμη κυ-
ρία με κοινωνική μόρφωση 
για δημιουργία οικογένειας. 
«Λούης» Αθήνα, Αγ. Κων-
σταντίνου 6, 7ος όροφος, 
210 5235.692, www.
sinikesia.gr

Κουκλίτσα φιλόλογος 
27χρονη, μοναχοκόρη 
ιατρών, καστανόξανθη 
με αναλογίες μοντέλου, € 
2.500 μηνιαίως, 2 ακίνητα, 
Ι.Χ. και μεγάλη ακίνητη περι-
ουσία μελλοντικά, αναζητά 
γνωριμία ευπαρουσίαστου, 
ανεξάρτητου κυρίου, πα-
νεπιστημιακής μόρφωσης, 
ειλικρινή, μοντέρνου και 
ευχάριστου. «Λούης» Α-
θήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 6, 
7ος όροφος, 210 5235.692, 
www.sinikesia.gr
 
Πανέμορφη 33χρονη, 
ιδιοκτήτρια 2 ξενοδοχείων, 
πτυχιούχος, κόρη γνωστού 
ξενοδόχου, 1.72, ξανθιά, 
γαλανομάτα, με έντονη 
θηλυκότητα, εξαίρετους 
τρόπους, ευγενική, γλυκιά 
απλή, μηνιαίως € 7.000, 
μονοκατοικία στο Φάληρο, 
εξοχικό καταθέσεις, Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
κύριο έως 46 ετών, σοβαρό, 
δραστήριο, με κατασταλαγ-
μένο χαρακτήρα. Αποκλει-
στικά «Λούης» Πειραιάς, 
Καραΐσκου 117, τηλ. κέντρο 
210 4176.812, www.louis.gr

Διπλωμάτης 53χρονος, 
πολύ αρρενωπός, 1.87, ε-
ξαιρετικής προσωπικότητας 
και νοοτροπίας, πολυταξι-
δεμένος, μηνιαίως € 12.000, 
βίλα, κότερο, σπορ Ι.Χ., 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
κυρία έως 46 ετών, όμορ-
φη, σοβαρή. Οικονομικό 
αδιάφορο. Δεκτά παιδιά. 
Αποκλειστικά «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 
τηλ. κέντρο 210 4176.812,  
www.louis.gr

Ιδιαιτέρα πρέσβη, 32χρο-
νη, 2 Doctora, οικογένεια 
πανεπιστημιακών, με ευ-
χάριστη προσωπικότητα, 
ψηλή, καλλίγραμμη, με 
φινέτσα, μηνιαίως € 3.500, 
μεζονέτα παραλιακή, 
εξοχικό, καταστήματα, 
Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κύριο έως 45 
ετών, συγκροτημένο, για 
τη δημιουργία οικογένειας. 
Αποκλειστικά «Λούης» 
Πειραιάς, Καραΐσκου 117, 
τηλ. κέντρο 210 4176.812, 
www.louis.gr
 
Οικονομική αναλύτρια 
πολυεθνικής 29χρονη, 1.70, 
ξανθιά, με έντονη θηλυκό-
τητα, έξυπνη, με χιούμορ, 
κάτοχος 3 ακινήτων ενοικια-
ζόμενων, οροφοδιαμέρισμα, 
καταθέσεις, μηνιαίως € 
2.400, Ι.Χ., επιθυμεί γνωριμία 
γάμου με κύριο έως 40 ετών, 
σοβαρό, με κατασταλαγμένο 
χαρακτήρα. Αποκλειστικά 
«Λούης» Πειραιάς, Καραΐ-
σκου 117, τηλ. κέντρο 210 
4176.812, www.louis.gr

Καθηγητής γενετικής 
48χρονος, σημαντική προ-
σωπικότητα στο Χάρβαρντ, 
πνευμονολόγος 38χρονη, ε-
ξαιρετικά όμορφη, με ήθος, 
ψηλή, λεπτή, ναυλομεσίτης 
54χρονος, Ελλάδα-Ιταλία, 
εξαιρετικά αρρενωπός, 
δραστήριος, δικαστίνα 
35χρονη, οικογένεια δικα-
στικών, πολύ όμορφη με 
παιδεία, πιλότος 40χρονος, 
αρρενωπός, πολυπράγ-
μων, 1.90, ευκατάστατος, 
ναυτικός-κατασκευαστής, 
45χρονος με ιδιόκτητη 
εταιρεία, πάμπλουτος, 
αρρενωπός, εφοπλιστίνα 
30χρονη, 1.70, ξανθιά με 
στιλ και παιδεία, επιθυμούν 
γνωριμία γάμου με άτομα 
σοβαρά και αξιόλογα μέσω 
του γραφείου «Λούης» Πει-
ραιάς, Καραΐσκου 117, τηλ. 
κέντρο 210 4176.812 

Elite. Σταθμός στις ανθρώ-
πινες σχέσεις. Στην καρδιά 
της Γλυφάδας, σ’ ένα ζεστό 
και φιλόξενο χώρο, δημι-
ουργούμε –χρόνια τώρα– 
επιτυχημένους γάμους. Με 
επαγγελματισμό, εχεμύθεια 
και άμεσο αποτέλεσμα θα 
επιλέξουμε τον άνθρωπο 
που πραγματικά σάς αξίζει. 
Elite. Σύμβουλοι Γνωριμιών 
Γάμου. Α. Παπανδρέου 11, 
Γλυφάδα, 2ος όροφος, 
τηλ. κέντρο 210 8985.671,   
www.eliteclub.gr

Εκπληκτικής εμφάνισης 
39χρονη πτυχιούχος, 
γλωσσομαθής, με μεγάλη 
πατρική περιουσία, καλ-
λιεργημένη, ευαίσθητη, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου 
με κύριο ευκατάστατο, 
πτυχιούχο, σοβαρό, για 
δημιουργία οικογένειας. 
Elite. Σύμβουλοι Γνωριμιών 
Γάμου. Α. Παπανδρέου 11, 
2ος όροφος, Γλυφάδα, 
τηλ. κέντρο 210 8985.671,   
www.eliteclub.gr

Αριστοκρατικής εμφάνισης 
29χρονη καθηγήτρια, ψηλή, 
λεπτή, δημιουργική, οικονο-
μικά ανεξάρτητη, ιδιόκτητο 
σπίτι, εξοχικό, περιουσία, 
επιθυμεί γνωριμία γάμου με 
κύριο έως 4 ετών, ελεύθερο, 
εμφανίσιμο, κατασταλαγμέ-
νο. Elite. Σύμβουλοι Γνωρι-
μιών Γάμου. Α. Παπανδρέου 
11, 2ος όροφος, Γλυφάδα, 
τηλ. κέντρο 210 8985.671, 
www.eliteclub.gr

Ζήτα μου ό,τι θες

Γκαρσονιέρα 34 τ.μ., ρετι-
ρέ 5ου ορόφου, βαμμένο, 
φωτεινό, διαμπερές, μεγάλη 
βεράντα, 100 μ. από μετρό 
Αττικής, ενοικιάζεται € 270, 
694 7120198, 210 6441.863

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

Έλληνας καθηγητής αγ-
γλικών, ειδικευμένος στη 
σύγχρονη μεθοδολογία 
εκμάθησης, παραδίδει μα-
θήματα κατ’ οίκον. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 694 4574452
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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».

Ήθελα να ’ξερα ποιος μάγος των 
σχέσεων, ποιος guru ανακάλυψε 
το κόλπο της εξαφάνισης και σαν 
να μην του έφτανε η λαμπρή τού-
τη ανακάλυψη αποφάσισε να τη 

διαδώσει κιόλας, γιατί κάτι τέτοια καλά 
έχουν σώσει την ανθρωπότητα. Αυτά 
και τα περιοδικά με συμβουλές για σχέ-
σεις που προβάλλουν το κόλπο της εξα-
φάνισης σαν έναν πολύ καλό τρόπο για 
να χωρίσεις. Και φταίω εγώ τώρα που 
όταν πρόσφατα το δοκίμασαν σε εμένα, 
εγώ θέλησα σαν τρελή να τον ταράξω 
σε μηνύματα, τηλέφωνα, ταχυδρομικά 
περιστέρια και οτιδήποτε άλλο, με μο-
ναδικό αντάλλαγμα να τον φτάσω σε 
τέτοιο σημείο τσαντίλας, ώστε να εκφώ-
νησει το πολυπόθητο «ξέρεις, να μωρέ, 
είσαι πολύ καλή για μένα, δεν μου α-
ξίζεις μπλα μπλα μπλα». Δηλαδή πόσο 
δύσκολο είναι να φερθεί κάποιος σαν 
άνδρας, επειδή είναι, και όχι σαν απο-
τέλεσμα πρηξίματος; Θέλεις, παιδί μου, 
να χωρίσεις, με γεια σου, με χαρά σου, 
πες το και τελειώσαμε, τι θες και εξαφα-
νίζεσαι; Αυτά.

Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να φερ-
θεί κάποιος σαν άντρας. Στα γήπεδα τσαμπου-
κάδες και στη ζωή, μικρές κυρίες. Θα ξεράσω.

»ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ως πότε θα κατη-
γορούμε τα όσα δεν μας εκφρά-

ζουν, ως πότε θα θαυμάζουμε αυτό που 
δεν είμαστε παρά μόνο αυτό που βλέ-
πουμε; Μέχρι ποτέ άλλα θα σκεφτόμαστε 
κι άλλα θα κάνουμε (άντρες-γυναίκες); 
Μέχρι ποτέ θα ξεχωρίζουμε το αντρι-
κό και γυναικείο φύλο στο θέμα των 
αλλεπάλληλων ερωτικών διενέξεων! 
Δηλαδή μέχρι ποτέ θα θαυμάζουν τους 
άντρες-γαμιάδες αντί να τους θεωρούν 
αρσενικές πουτάνες και θα κατηγορούν 
τις γυναίκες ως πουτάνες; Ως πότε θα 
υπάρχει η τηλεόραση ως λέξη-έννοια-
ύλη; Ως πότε;
 
Υ.Γ.1 Πουτάνες εννοώντας όσες κι ό-
σους συνουσιάζονται ασυστόλως. Ω-
στόσο, για τους επαγγελματίες ουδέν 
σχόλιο (άλλο κεφαλαίο στην ιστορία). 
Υ.Γ.2 Ας κρεμάσουμε όλοι μας ένα σε-
ντόνι μπροστά από την οθόνη της τηλε-
όρασής μας! (Μπορούμε να σπάσουμε 
και την κεραία επίσης). Αν είναι οθόνη 
πλάσμα τότε πουλάμε την τηλεόρασή 
μας!!!
Υ.Γ.3 Τηλεόραση - σεξισμός (το ένα 
φέρνει το άλλο και τα δυο το κενό). 

- Γεωργάκης... (tam tam) 

Όχι, μην κρεμάσετε σεντόνι στην οθόνη και 
μη σπάσετε την κεραία, απλώς κάντε υπομο-
νή. Έρχεται η πιο ωραία σειρά του κόσμου. 
Θα γουστάρετε.

Υ.Γ. Έχουμε βάλει και τραγουδάκια καινούρ-
για και χρώματα και καταστροφές και πετα-
λούδες και χορούς και τις πιο τρελές μούρες 
που πέρασαν ποτέ από την τηλεόραση.

»Αγαπητή Μυρτώ, αποφάσισα να 
σου γράψω λόγω ενός σκηνικού 

που μου συνέβη στο δρόμο και πολύ με 
προβλημάτισε. Οδηγούσα λοιπόν ανέ-
μελη και μπροστά μου προπορευόταν 
ένα μηχανάκι, το οποίο οδηγούσε ένας 
τύπος γύρω στα 35 (φαινόταν ιδιαίτερα 
κουλ άτομο, με κοτσιδούλα, χαλαρό ντύ-
σιμο κτλ.) και πίσω του είχε έναν άλλο 
τύπο, κι αυτός στο ίδιο στιλ. Σε κάποια 
στιγμή, τα παλικάρια, έτσι όπως χάζευ-
αν δεξιά-αριστερά (αντί να κοιτάνε το 
δρόμο), προφανώς είδαν ένα γκομενάκι, 
το οποίο στάθηκε αφορμή ενός απότο-
μου φρεναρίσματος. Αμέσως τα αντανα-
κλαστικά μου έβαλαν το πόδι στο φρένο 
και το χέρι μου στην κόρνα –αλλιώς θα 
τους είχα στείλει!– κάτι το οποίο πολύ 
εκνεύρισε τον οδηγό – μάλλον ήθελε να 
τον στείλω! Κάνει στην άκρη και περι-
μένει να τον προσπεράσω για να αρχίσει 
να μου τα χώνει (!)
- Θα σε σκότωνα!, του λέω εκνευρισμένη
- ΝΑ ΚΡΑΤΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ! Α-
ΚΟΥΣ! ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΛΕΩ ΕΓΩ!
Θα το είπε ίσα με δέκα φορές (μαζί με 
διάφορα κοσμητικά επίθετα) και τα μά-
τια του πετούσαν σπίθες! Δεν το συγχω-
ρούσε ο αντρικός εγωισμός του ότι μία 
ξανθούλα 25χρονη τόλμησε να του κορ-
νάρει! Σε ποιον, σε εκείνον, που παρόλο 
το όλο μποέμ και κουλτουρέ στιλάκι δεν 
έχει ξεχάσει ποτέ όλα αυτά τα κοινωνι-
κά στάνταρς με τα οποία έχουν μεγα-
λώσει γενιές και γενιές μισογύνηδων! 
Πραγματικά, Μυρτώ, πιστεύω πως το 
50% των αντρών, αν οι συνθήκες τούς 
το επέτρεπαν, άνετα θα μας κλείδωναν 
στο σπίτι να καθαρίζουμε και να πλέ-
νουμε, θα μας απαγόρευαν να αναζη-
τήσουμε δουλειά –τι! γυναίκα να πάρει 
τη θέση;–, θα μας φίμωναν για να μην 
έχουμε άποψη και θα έφτιαχναν έναν 
υπέροχο βαρβάτο κόσμο, λίγο κοντά στο 
πρότυπο του μουσουλμανισμού.
Δεν είμαι φεμινίστρια, ούτε το παίζω. 
Απλά, μία –άνεργη!– κοινωνιολόγος 
με πολλές πολλές απορίες για τον κόσμο 
τούτο.
Φιλιά πολλά

Λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να πάρω το μέρος 
σας. Είναι ολοφάνερο ότι σ’ αυτή την ιστορία 
φταίτε αποκλειστικά εσείς. Έπρεπε να τους 
τρακάρετε, να τους ρίξετε κάτω και μετά να 
πάρετε φόρα και να τους πατήσετε. Γιατί τους 
πιάσατε την κουβέντα; A



94 A.V. 3 - 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου)    
Το να είσαι μέρος της οικογένειας σημαίνει να χα-
μογελάς στις οικογενειακές φωτογραφίες. Όμως 
αυτό το χαμόγελο κοκαλώνει όταν ο Άρης δημι-
ουργεί παγωμάρα εξαιτίας προβλημάτων που δεν 
λύθηκαν όταν έπρεπε και τώρα έρχονται στην επι-
φάνεια με ένταση. Είναι και τα χίλια προβλήματα 
που μπορεί να δημιουργήσει το σπίτι σαν οίκημα 
που μπορούν να σου χαλάσουν τη διάθεση αλλά 
είναι και ψυχολογικά που μπορεί να αισθάνεσαι 
ευάλωτος. Μην ξεχνάς επίσης ότι η πανσέληνος 
στους Ιχθύες μπορεί να σε πιέσει εργασιακά, άλλα 
το οφθαλμός αντί οφθαλμού δεν αποτελεί την 
επιθυμητή λύση. Βεβαίως υπάρχει και η Αφροδίτη 
στον Λέοντα που λέει ότι η ζωή είναι μικρή για να 
είναι θλιβερή. Ε, ναι, χρειάζεσαι αγάπη τώρα και 
δεν υπάρχει τίποτα το επιλήψιμο σ’ ένα φιλί που 
απορροφάει την ένταση.

Ταύρος(20 Απριλίου - 20 Μαΐου)
Κατευθείαν: το να τσακώνεσαι είναι εξαιρετικά 
στρεσογόνο κι αν ανοίξεις το στόμα σου και ε-
πιτεθείς στo λάθος άνθρωπο τη λάθος στιγμή, 
κάποιος μπορεί να σου επιστρέψει το χαστούκι. 
Πιθανόν αργότερα να τα ξαναβρείτε, όμως όταν 
κάτι λέγεται έχει ειπωθεί για πάντα. Ναι, ο κόσμος 
είναι ένα σκληρό μέρος για να κυκλοφορείς, αλλά 
όταν επιστρέψεις στην ασφάλεια της φωλιάς σου 
–κι η Αφροδίτη στον 4ο οίκο βάζει τα δυνατά της 
να αναδείξει το σπίτι σου ως υπέρτατο καταφύ-
γιο– όλα μπορούν να ξεχαστούν. Σχεδόν. Αυτό 
που χρειάζεται να μείνει στο μυαλό σου είναι ότι 
μετά από σφυροκόπημα χρόνων με αλλεπάλλη-
λες εκλείψεις ξέρεις ότι ένα κεφάλαιο της ζωής 
σου τελείωσε οριστικά και η καθυστέρηση για το 
επόμενο σου στερεί τα γεγονότα που πρέπει να 
συμβούν. Τι είδους γεγονότα; Ηρέμησε και θα τα 
δεις να ξεδιπλώνονται μπροστά στα μάτια σου. 

Δίδυμοι (21 Μαΐου - 21 Ιουνίου)
Ποιος δεν θα διάλεγε να ταξιδέψει σε ένα φουρ-
τουνιασμένο ωκεανό από το να τρελαίνεται με 
χρήματα, οικονομικά, δάνεια και λογαριασμούς; 
Όμως έτσι και καταλάβεις καλά ότι τα πάντα κο-
στίζουν, θα μπορέσεις να αντιμετωπίσεις καλύτε-
ρα τις οικονομικές υποχρεώσεις κι ύστερα, ελεύ-
θερος, να ταξιδέψεις σε έναν παράδεισο όπου κά-
ποιος κούκλος ή κούκλα με παρεό σε περιμένουν. 
Ή, πιο ρεαλιστικά, μπορείς να κεραυνοβοληθείς 
με κάποιον/α τη στιγμή που διασταυρώνονται τα 
καρότσια σας στο σούπερ μάρκετ ή να ξανακάνεις 
ερωτική εξομολόγηση σε αυτόν/ή που είστε μαζί, 
ανανεώνοντας όρκους και υποσχέσεις. 

Καρκίνος (22 Ιουνίου - 22 Ιουλίου)
Άμυνα ή αντάρτικο; Επίθεση ή υποχώρηση; Με 
όρους ή με διαπραγματεύσεις; Ανακωχή ή διαι-
τησία; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που 
θα αντιμετωπίσεις τις εβδομάδες που ο Άρης 
θα πυρπολεί τον Ήλιο σου. Το σίγουρο είναι ότι 
στα οικονομικά, παρά τις δυσκολίες, η πίεση θα 
σε ενθαρρύνει να βρεις τρόπο για να εξελίξεις 
τη δουλειά σου, οπότε δεν χρειάζεται να κάνεις 
συνειρμούς κάθε φορά που δίνεις χρήματα. Στο 

συναισθηματικό μέτωπο η ερώτηση είναι: μπο-
ρεί η αγάπη να είναι σταθερή και ανθεκτική όταν 
πέφτει σε βράχια; Πιθανόν έχεις τους λόγους σου 
να θεωρείς ότι μπορείς να τα καταφέρεις χωρίς 
κάποιον να σου κρατάει το χέρι. Όμως μερικές φο-
ρές πρέπει να παραδίδεις τη θέση του οδηγού σε 
κάποιον που μπορεί να οδηγήσει καλύτερα στις 
απότομες στροφές. Υ.Γ. Ποιος να είπε άραγε για 
σένα ότι σε όλη την ερωτική σου ζωή «σε τραβάει 
ένας συγκεκριμένος τύπος – ο λάθος τύπος;». 

Λέων (23 Ιουλίου - 22 Αυγούστου)
Δεν έχει νόημα να κρύβεσαι γεμάτος τύψεις και 
κατηγορίες εναντίον αυτών (ή αυτού) που αισθά-
νεσαι ότι δεν σ’ εκτίμησε ή και που σε πρόδωσε. 
Μπορείς να μετρήσεις τα τυχόν χαστούκια, αλλά 
κάνε γνωστό σε όλους ότι δεν θα καθίσεις άπρα-
γος χωρίς να πολεμήσεις – αν και το καλύτερο που 
έχεις να κάνεις είναι να διαγράψεις και να προχω-
ρήσεις. Τώρα σε μια πιο αισιόδοξη νότα υπάρχουν 
κάποιοι –η Αφροδίτη, αλλά και ο Δίας και ο Ποσει-
δώνας– που σου λένε ότι δεν υπάρχει μόνο θυμός 
αλλά και πάθος και λάβα και ηφαίστειο. Βεβαίως 
και μπορείς να επιστρατεύσεις τη γοητεία σου και 
να υιοθετήσεις λάγνα βλέμματα κρεβατοκάμα-
ρας. Εννοείται ότι δεν χρειάζεται παρ’ όλα αυτά  
να σε προειδοποιήσει κάποιος να μη σεξουαλικο-
ποιείς κάθε σου σχέση ή ότι οι αντιπαραθέσεις δεν 
λύνονται με έκκριση από φεραμόνες. Η δύναμή 
σου βρίσκεται κυρίως στη δημιουργικότητά σου. 

Παρθένος (23 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου)
1) Με την Αφροδίτη στο 12ο οίκο σου εκτός από 
τις φαντασιώσεις και τη διάθεση να δραπετεύ-
σεις από την καθημερινότητα ωθείσαι να ξεχά-
σεις ό,τι σε έχει πληγώσει τελευταία, ενώ ενι-
σχύεται η τάση σου να επιστρέψεις σε όποιους 
έχεις ή σε έχουν απορρίψει. ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ή 
ΣΚΕΨΟΥ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΠΡΙΝ.   
2) Όσο κι αν είσαι εθισμένος στο ρεαλισμό της 
καθημερινότητας, υπάρχουν μερικές στιγμές 
που τον βρίσκεις αφόρητο. Κι όμως δεν μπορείς 
να ξεφύγεις από τις δεκάδες εκκρεμότητες που 
καλείσαι να διευθετήσεις. 
3) Όσο για την πανσέληνο στον τομέα των σχέ-
σεων, δεν είναι ευχάριστος οιωνός για τις δια-
προσωπικές και επαγγελματικές σου σχέσεις. 
Με τη λογική σε σύγχυση είναι καλό να ασχολη-
θείς με τα απαραίτητα και να αποφασίσεις μετά. 

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου)
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η καριέρα σου να μη 
σου δίνει πίσω όσα πιστεύεις ότι σου αξίζουν (ενώ 
παράλληλα αισθάνεσαι ότι θα πρέπει να αποδεί-
ξεις από την αρχή την επαγγελματική σου επάρ-
κεια) και την ίδια στιγμή η οικογένεια δεν κάνει τα 
πράγματα ευκολότερα. Επίσης είναι σίγουρο –και 
κατανοητό– ότι σ’ αυτή την περίοδο της ζωής σου 
έχεις βαρεθεί πάρα πολύ ακόμα και το να αισθά-
νεσαι απελπισμένος. Με κάποιον μαγικό τρόπο η 
μαύρη διάθεσή σου μπορεί να μεταμορφωθεί από 
ένα δυο φίλους που σου υπενθυμίζουν πόσο ό-
μορφη και υστερικά αστεία μπορεί να γίνει η ζωή 
σ’ αυτό τον αλλόκοτο κόσμο που ζούμε.  

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)
Η Αφροδίτη στο 10ο οίκο σου είναι ο γλυκός μονό-
δρομος που σε ωθεί να συγχωρήσεις ό,τι θεωρείς 
αδικία από τους άλλους. Θα πρέπει να συνειδη-
τοποιήσεις ότι, εκτός από τις διακυμάνσεις του 
χρηματιστηρίου ή την κρίση που σε τρομάζει, 
η βασική υποχρέωση προς τον εαυτό σου είναι 
η μακροχρόνια ηρεμία της ψυχής σου. Όσο κι 
αν σε κατηγορούν ότι όταν βλέπεις τα δύσκολα 
αρνείσαι την πραγματικότητα ή ότι δραπετεύεις 
σε έναν προσωπικό αδιαπέραστο κόσμο, με την 
Πανσέληνο στους Ιχθύες και τον Άρη στον 9ο οί-
κο σου αυτή σου η στάση είναι απολύτως φυσι-
ολογική. Αν δεν μπορείς να δεις από απόσταση 
τα πράγματα, επιστράτευσε όση ψυχρή λογική 
διαθέτεις –ναι, ναι, διαθέτεις κι από αυτήν– για 
να δεις προς τα πού πάνε οι σχέσεις σου και 
τα επαγγελματικά σου και να αποφασίσεις με 

ποιους είσαι και με ποιους δεν θέλεις να είσαι.

Τοξότης (22 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου)
Δύο είναι τα σενάρια που παίζουν. Είτε αισθάνεσαι 
πάθος για κάποιον είτε είσαι τσιτωμένος μαζί του 
επειδή σου συμπεριφέρεται σαν πολίτη δεύτερης 
κατηγορίας. Αυτό σημαίνει ότι σου είναι δύσκολο 
να παραμείνεις αγνός και ταπεινός με την καρδιά 
σου διαμπερή και ηλιόλουστη. Το αντίθετο μάλι-
στα: αυτό που θέλεις είναι ή να ρίξεις κάποιον/α 
στο κρεβάτι με τη βεβαιότητα ότι θα παίξεις σε ένα 
από τα καλύτερα πορνό ever ή να του σπάσεις το 
κεφάλι για να πάρεις το αίμα σου πίσω. Μια τέτοια 

παρόρμηση αναφέρεται είτε σε εραστή/ερωμένη 
είτε σε φίλο/φίλη. Παραμένεις ωστόσο Τοξότης 
κι αν προσπαθήσεις μια πιο ευγενική προσέγγιση 
όλα θα κυλήσουν περισσότερο ομαλά και λιγό-
τερο πυρηνικά. Βεβαίως και η Αφροδίτη στον 9ο 
ταξιδεύει το μυαλό σου, ακόμα κι αν μόλις γύρισες 
από διακοπές. Υ.Γ. Ευνοείται οτιδήποτε σχετίζεται 
με εξωτερικό, σπουδές, μετακινήσεις, μίντια, εκ-
δόσεις, δημόσιες σχέσεις, εμπόριο, γλώσσες. 

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)
Και οι γεννημένοι τις πρώτες μέρες με τον Πλού-
τωνα, αλλά και οι γεννημένοι τις τελευταίες μέρες 
του ζωδίου, με την είσοδο του Βόρειου Δεσμού 

πιέζονται για αλλαγές που ίσως δεν επιδίωξαν. 
Όλοι πάντως οι Αιγόκεροι αντιμετωπίζουν 
τον Άρη στον τομέα των Σχέσεων. Οι προ-
κλήσεις μπορεί να σε εμπλουτίζουν ψυχικά 
και πνευματικά και να σε βοηθάνε στην προ-
σωπική σου ανάπτυξη, αλλά ας μην κοροϊ-
δευόμαστε: είναι εύκολο να μιλάς για δύσκο-
λες εμπειρίες που ωριμάζουν τους άλλους 
αλλά όταν αντιμετωπίζεις εσύ ο ίδιος την 
καταιγίδα τα πράγματα είναι δύσκολα. Όταν 
οι άνθρωποι που εξαρτάσαι από αυτούς, είτε 
επαγγελματικά είτε συναισθηματικά, εκνευ-
ρίζονται με το παραμικρό ή είναι έτοιμοι να 
ρίξουν όλο το βάρος τους πάνω σου, ε, τότε 
αισθάνεσαι αβεβαιότητα και οργή. Μπορείς 
ωστόσο να φορέσεις την αυστηρή σου μάσκα 
προσπαθώντας να δείξεις στον κόσμο πόσο 
γενναίος είσαι έχοντας κατά νου ότι η αλήθεια 
μπορεί να πληγώσει. Πολύ. 

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου)
Η οικειότητα δημιουργεί φιλίες, έρωτες και συ-
γκρούσεις κι ένα εκατομμύριο καλές και κακές 
στιγμές. Όμως η μοναξιά και η εμμονή στη μο-
ναξιά δημιουργεί μόνο μοναξιά. Μπορεί να έ-
φτασες πολλές φορές να παρακαλάς στα γόνα-
τα «Θεέ μου, ας τελειώσει το μαρτύριο», όμως 
σταδιακά εδώ και μήνες με τον Δία παίρνεις τα 
πάνω σου. Οι διελεύσεις της Αφροδίτης δεν εί-
ναι δυνατές ώστε να δημιουργήσουν από μόνες 
τους σημαντικά γεγονότα αν δεν έρχονται σε 
επαφή με αργούς πλανήτες, όμως η παρουσία 
της στον 7ο οίκο των σχέσεων φέρνει έναν α-
νάλαφρο αέρα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις 
εξισορροπώντας όσο μπορεί την παρουσία του 
Άρη στον οίκο της καθημερινής ρουτίνας, των 
έντονων εργασιακών ρυθμών, της υγείας. Υ.Γ. 
Τακτοποίησε τώρα ό,τι έχει σχέση με εξωτερικό, 
σπουδές, μετακομίσεις, αγορές, γιατί από τις 7 
θα έρθεις σε επαφή με το κακό χιούμορ του Ερμή 
που γυρίζει ανάδρομος.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου)
«Είναι πιο δύσκολο να αφαιρέσεις την ανάγκη για 
αγάπη από την ανάγκη για ψωμί» είπε η Μητέρα 
Τερέζα κι αυτή τη διαπίστωση μπορεί να την έχεις 
νιώσει βαθιά στην ψυχή σου όλο αυτό το διάστημα 
που ο Κρόνος επιβάλλει να περιορίσεις στο ελά-
χιστο τις συναισθηματικές σου απαιτήσεις. Όμως 
όταν ο Άρης καλπάζει στον Καρκίνο, η ανάγκη να  
κατακτήσεις και να κατακτηθείς γίνεται εμμονή. 
Φυσικά και είναι υπέροχος ο έρωτας όταν δεν χρει-
άζεται προσπάθεια. Στην πραγματική ζωή όμως 
μπορεί να έχουμε μια διαφορετική ιστορία. Με τον 
κυβερνήτη του 2ου οίκου σου να βρίσκεται στον 
5ο, αν έχεις παιδιά ετοιμάσου να αντιμετωπίσεις 
αγριεμένα ζώα που δοκιμάζουν τα νεύρα σου. Εάν 
είσαι καλλιτέχνης, ίσως σκεφτείς ότι κουράστηκες 
να κάνεις κάτι που δεν σου αποδίδει και οικονομι-
κά. Όμως όποιος κι αν είσαι, όποια δουλειά κι αν 
κάνεις θα πρέπει να Δημιουργήσεις. Οτιδήποτε. 
Κάτι που να σε περιέχει και να σε κάνει υπερήφανο. 
Ναι, η πανσέληνος στο ζώδιό σου στις 4/9 σε καλεί 
να ολοκληρώσεις ή να κλείσεις ένα κεφάλαιο της 
ζωής σου ή να περάσεις στην επόμενη πίστα.  A

✽ Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων θα 
πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου.

 gpano@stardome.gr 

Stardust
Από τον ΓΙώΡΓΟ ΠΑΝΟΠΟΥλΟ

Παρθένε
μην αντιμετωπίζεις τις 
σχέσεις σα να δουλεύεις 
νυχτοφύλακας που ζει με το 
φόβο της απόλυσης έτσι και 
πιαστεί να λαγοκοιμάται. 
Όταν αισθάνεσαι 
ανασφαλής κάνεις και 
τον  Άλλο να αισθάνεται 
αδύναμος κι ανίκανος να 
λειτουργήσει χωρίς εσένα – 
ένας σίγουρος τρόπος 
για να οδηγήσεις 
τη σχέση στο τέλος της. TA ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

ΤΗΣ 
ATHENS VOICE
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